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دعاء
اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى كلها ،وأسألك باسمك

األعز األج ّل األكرم أن تستجيب لي:
العظيم األعظم
ّ
اللهم أنت (المانع) :امنع جوارحي عن اجتراح معاصيك.

رسالة في فضل عشر ذي الحجة

السالم عليكم و رحمة اهلل وبركاته

امتَ َّن اهلل به عليكم
َّ
أما ُ
بعد فِإن من أفضل مواسم الخير في السنة هذا الموسم الذي ْ
في هذه األيام الفاضلة التي هي أفضل أيَّام السنة ،فقد أخرج الجماعة إال مسلماً

ٍ
عباس رضي اهلل عنهما ،قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه
والنسائي من حديث ابن
وود نبيك ،وعبادك
ودك،
ّ
اللهم أنت (الودود) :ارزقني ّ
وسلم " :ما من أي ٍ
عز َّ
َّام العمل الصالح فيها أحب إلى اهلل َّ
وجل من هذه األيَّام ...يعنى

الصالحين.

عشر ذي الحجَّة" وأخرج أحمد وغيره من حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما قال :قال
اللهم أنت (الجليل)  :اكسني من جاللك يوم ألقاك.
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم" :ما من أي ٍ
أعظم عند اهلل سبحانه وال أحب إليه العمل
َّام
ُ
اللهم أنت (العظيم) :عظّم محبتك ،ومحبة نبيك الكريم في
في ِه َّن من هذه األيَّام العشر ،فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد"  ...فاجتهدوا

قلبي.

في األعمال الصالحة في هذه األيام خصوصا األعمال التالية:

يوم القيامة.

وثالثة أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداة" .والمقصود ما عدا يوم العيد فال يحل

جنة النعيم.
اللهم أنت (الوارث)  :اجعلني وأهلي من ورثة ّ
اللهم أنت (المحصي)  :نجني من الحساب والعقاب والعذاب قالت" :أربع لم يكن يدعهن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم صيام عاشوراء والعشر

 -صومها جميعا فقد أخرج أحمد والنسائي عن حفصة بنت عمر رضي اهلل عنهما

اللهم أنت (الحميد)  :امأل قلبي حمداً وشك اًر لك.

الجبار)  :اجبر تقصيري بالطاعات والحسنات.
اللهم أنت ( ّ
اللهم أنت (الماجد)  :أسألك مجداً واسعاً.

اللهم أنت (المقسط)  :اجعلني من المقسطين المحبين للعدل.
بمنك
اللهم أنت (المجيب)  :اسمع رجائي واستجب لدعائي ّ

وفضلك يا أرحم الراحمين.

**********

لو عندي عمر يكفيني لنشرت تعاليم الدين ما بين القاصي والداني من
أقصى المغرب للصين  ..لو أملك كل األقالم لرسمت جمال اإلسالم
وهدمت جميع األصنام ما بقيت عازمات يميني.

داخل هذا العدد
1
2

رسالة في فضل عشر ذي الحجة
وحدة العطاء ودور النقيب

3

الجماعة في منهجها اإلصالحي ليست بديالً عن المجتمع

4

شرح األصلين السادس والسابع من االصول العشرين

من معين التربية اإلخوانية

صومه ،ولذلك أخرج أبو داوود عن بعض أزواج النبي صلى اهلل عليه وسلم قالت:

"كان النبي صلى اهلل عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثالثة أيام من

الخميس."..
كل شهر وأول اثنين من الشهر و
َ

 -صوم يوم عرفة بخصوصه لغير الحاج فقد أخرج مسلم وأحمد وأبو داوو د وابن

ماجه عن أبي قتادة رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم" :صوم

اء يكفر سن ًة ماضية" ..وفي
يوم عرفة ُيكفُِّر سنتين ماضية و مستقبلة وصوم يوم عاشور َ
لفظ " :أحتسب على اهلل أن يكفر السنة التي قبله و السنة التي بعده".
 -اإلكثار من الذكر فقد قال البخاري في الصحيح " :وقال ابن عباس﴿ :ويذكروا

اسم اهلل في أيام معلومات﴾ أيام العشر.

قال :وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبر ِ
ان ويكبِّر

الناس بتكبيرهما"  ...وقد سبق في حديث ابن عمر اإلكثار من التهليل والتكبير
والتحميد.

 -عدم أخذ المضحي من شعره وأظافره من بداية الشهر حتى يضحي تشبها

بالمحرم فقد أخرج الجماعة إال البخاري من حديث أم سلمة رضي اهلل عنها أن رسول
بح يذبحه فِإذا َّ
أهل هالل ذي الحجة فال
اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال " :من كان له ِذ ٌ

يأخذن من شعره وأظافره حتى يضحي" .واهلل يوفقنا واياكم لكل خير ويتقبل منا ومنكم.

كتبه محمد الحسن بن الددو
كان هللا له وليّا ً ونصيراً
1

فى آفاق التربية اإلخوانية
وحدة العطاء ودور النقيب

والبد هنا من اإلشارة إلى مالحظة هامة اذكرها على أنها أحد المعوقات في تخلف

نحن نهدف فيما نهدف إليه إلى قوة البناء واالنتماء ،ولتحقيق هذا عملية التكوين والبناء تلك هي ارتفاع أعمار األفراد في هذه المرحلة بصورة

الهدف فأمامنا ثالث خطوات البد أن نخطوها بحرص على االلتزام تستلفت النظر عما تعودناه من قبل مع األخذ في اإلعتبار انه كلما تقدم العمر

باألسلوب العملي لحل المشكالت واقتدار في األخذ باألسباب.

كلما زادت أعباء الفرد االجتماعية والعائلية والوظيفية والحياتية مما يشغله عن

أما الخطوة األولى  - :فهي االهتمام بوحدة بناء األسرة وهو الفرد تحقيق الهدف من هذه المرحلة أو يعوقه في بلوغ غايته.

فإذا نجحنا في إيجاد الشخصية اإلسالمية المتكاملة المتوازنة نكون قد

وأما الثالثة فهم أفراد األسرة وما يتم بينهم من تعايش وتفاعل وتواصل

اجتزنا الخطوة األولى التي نحقق فيها توفر الصفات والتمسك باألركان وتناصح وتعاون وتكافل وتحاب وتآخي ( اندماج كامل وتماسك كالبنيان

وتحقيقها عمليا.

وتكون الخطوة الثانية  -:هي تحقيق قوة تماسك األسرة وحدة بناء

الجماعة ويتم ذلك بتحقيق أركانها الثالثة مع مالحظة انه ليس هناك

فاصل بين الخطوة األولى والثانية فهما متالزمتان.

المرصوص ،وكالجسد الواحد )
 -3وحدة التلقي :

كان األستاذ سيد قطب رحمه اهلل يوصي ويؤكد على ضرورة ان يتفرد النقيب

بالعطاء والعمل التربوي بكل فروعه وأنواعه ألفراد أسرته وهذا األمر هام جدا في

أما الخطوة الثالثة  -:وهي بداية اإلصالح الحقيقي وحجر الزاوية مرحلة التكوين حيث يتوحد مصدر العطاء والتلقي لكل ما يهم الفرد في هذه

في تحقيق الهدف وال صالح لعمل بغيرها أال وهي إعداد النقيب المرحلة وال يتشتت في تلقيه ويحار بين عدد من المربين لكل منهم أسلوبه

الكفء ،وهي وان كان ترتيبها قد جاء متأخ ار إال أنها األساس الذي وطريقته مهما حاولنا توحيدها ،ثم تلي مرحلة التكوين مرحلة إعداد األفراد لتوظيف

يتحقق به الخطوة األولى والثانية  ..والبد من تحقق قدرته على القيام طاقاتهم وقدراتهم وآرائهم كل حسب ميوله واستعداده تلبية لحاجة العمل ويسميها
باألدوار األربعة وهي (الوالد والشيخ و المربي والقائد ) مع تميزه بالقدرة البعض مرحلة التخصص.

على العطاء الذي يحقق تكوين الفرد المسلم وقوة التماسك لألسرة.
وهذا يستوجب منا -:

 -1النهوض بمستوى النقباء لتوفير النقيب الكفء (الكيف).

 -2العمل على زيادة عددهم بحيث يفوق العدد الفعلي (الكم)

 -3تفرغ النقيب للعمل التربوي والبناء بالمفهوم الشامل للعملية

التربوية في معناها الواسع ومنطلقاتها المتعددة .
 -2فترة العطاء الخصب والبناء الحقيقي

ان اخصب فترة للعطاء والبناء بالنسبة للفرد هي فترة المرحلة

 -4مصاحبة الواقع وعدم التصادم معه :

البعض يقول والواقع يصدقه بأن األفراد في المرحلة التكوينية يحتاج العمل

وطبيعته إلى توظيفهم في كثير من المواقع واألعمال في فروع الحركة وأنشطتها

فكيف يتسنى التفرغ لعمل األسرة؟

واألمر يحتاج منا إلى نظرة موضوعية علمية تصب كلها في خانة التربية

التي هي شغلنا الشاغل وهي إيجاد الصف المسلم الذي يفهم اإلسالم الفهم

الشامل ويعمل به ويدعو له  ،أي كمال التربية أو التربية الشاملة .

وعلى هذا أقول انه ليس فقط يسمح لألفراد في هذه المرحلة بالقيام بأعمال

التكوينية (المنتسب والمنتظم) وهي بحق فترة إرساء األصول والثوابت وأنشطة الجماعة  ،بل أرى ذلك واجبا ان أردنا ان نحقق التربية الشاملة  ،نعم هو

في الدعوة والحركة والفهم والتصور عند الفرد ،وان كنا ال ننفي أهمية واجب تربوي وتكويني ولكن أرى ضرورة ان يتحقق شرط تطوير هذا العمل ليصب
الفترات التي تسبقها فهي بمثابة فترة التهيئة النفسية والذهنية والعقلية في وعاء التكوين ويكون بإشراف ومعرفة وتوجيه ومتابعة النقيب عمود الرحى في

للمرحلة التكوينية .

العملية التربوية ،وعلى هذا يتم تحويل األعمال والتكليفات من مجرد إنجازات إلى

إن لدينا أمو ار يجب ان نوليها اهتمامنا ،وهي استندت على تصور وسائل تربوية وتدريب وتكوين وهي ال تحتاج منا إال إلى يسير من الجهد وما

علمي وتعتبر من ثوابت التربية ،والجانب التنفيذي فيها هو األهم أيسر ذلك على من يريد  ،ومعنى ذلك أننا يجب ان نفرغ النقيب من كل ما يشغله
وهي-:

عن التربية الشاملة والتقويم المستمر ألعضاء أسرته واال فأنى للنقيب أن يحقق

 -1يجب ان يكون الفرد المتلقي في هذه المرحلة بالذات متفرغا قيامه باألدوار األربعة الجليلة ،وهل يمكن للنقيب بالصورة التي تتم بها في بعض

تماما عن كل ما يشغله عن عملية التكوين والبناء والتي هي قسمة بين األماكن أن يقوم بالتربية كما نريد في ساعتين دراسيتين في األسبوع ثم يتفرق

ثالثة:

أولها وأهمها النقيب ودوره في العطاء والبناء

وثانيها الفرد واستعداده للتكوين والنمو جماعيا وذاتيا
من معين التربية اإلخوانية

األفراد كل في وحدة عمل ال تمت لألسرة بصلة وال صلة للنقيب بها  ،أين
المتابعة وأين التوجيه التربوي الذي أسندناه للنقيب قبل األفراد  ،وأننا بهذا التعديل

نعود إلى معين التربية الصحيح للجماعة ونعيد إلى البناء متانته وقوة تماسكه.
2

األخوان المسلمون  ...نحمل الخير ألمتنا
صفات وخصائص العمل مع المجتمع:

 -انتهاج المنهج العملى الواقعى :فالمجتمع في حالة تحتااج إلاى :سارعة

نريد؛ ابتغاء مرضاة اهلل.

أما غاية اإلخوان األساسية ،أما هدف اإلخاوان األسامى ،أماا اإلصاالح

األخذ بيده ،واصالح جوانب الخلل والتدهور فيه ،وتربيته على اإلسالم ،وتقديم

الذي يريده اإلخوان ويهيئون له أنفساهم فهاو :إصاالح شاامل كامال ،تتعااون

في كوارثه وأزماته ،وأن نقدم لاه ماا نساتطيع مان جواناب البار والخدماة العاماة،

القائمة بالتغيير والتبديل”

جوانب البر والخير إليه ،فهذا يحتاج إلى المنهج العملى ،وأن نقف مع الشعب

عليااه قااوى األمااة جميعااً ،وتتجااه نحااوه األمااة جميعااً ،ويتناااول كاال األوضاااع

وأال نقااف عنااد حاادود ذلااك ،باال نااوقظ إيمانااه ونقااوى إرادتااه وننشاار فيااه نماااذج

رسالة  :المؤتمر السادس،ص. 205

الخير والتكافل والتعاون ونربطه باإلسالم ربطاً حميداً ،إنها مواجهة لكل شرائح
المجتمع وفئاته وكل مؤسساته ،بل هي ال تنحصر في قطر دون قطر.

 -الحفاظ على سمات الدعوة وخصائص منهجها في عملها المجتمعي:

عموميةةة الةةدعوة :يقااول اإلمااام الشااهيد “ :دعااوة اإلخ اوان المساالمين دعااوة

 -8اتباع أسلوب اإلصالح اإليجابى الذي يقوم على البناء:
“ وال يحب اإلخوان أن يخلطوا البناء بهدم “

رسالة  :المؤتمر الخامس،ص.149

ويقااول أيض ااً “ :إن الناااس يعيشااون فااي أك اواق ماان العقائااد الباليااة ،فااال

عامة ال تنتسب إلى طائفة خاصاة وال تنحااز إلاى رأى عارف عناد النااس بلاون

تهادموا علايهم أكاواخهم ،ولكان ابناوا لهام قصاو اًر مان العقيادة السامحة ،وعليااه

رسالة  :دعوتنا،ص.25

رسالة  :نحو النور،ص. 277

بل هي تسع الجميع بفهمها الشامل لإلسالم ،والمحدد بأصول الفهم العشرين “

فهااذا ساامت أساسااى فااي وسااائل وأهااداف العماال االجتماااعى ،أن ناادفع

خاص ومستلزمات وتوابع خاصة ،وهى تتوجه إلى صميم الدين ولبه “

“ فهااي دعااوة ال تنحصاار فااي رأى فرعااى أو لااون خاااص أو طائفااة خاصااة

رسالة  :التعاليم،ص.356

أنها تضم كل المعانى اإلصالحية:

ألنهااا تنطل ااق ماان مفه ااوم اإلس ااالم الشااامل ،ف ااال تنحصاار ف ااي مج ااال دون

آخر ،فهى “ :دعوة سلفية وطريقة سنية وحقيقة صوفية وهيئة سياسية وجماعة
رياضية ورابطة علمية وثقافية وشركة اقتصادية وفكرة اجتماعية“ ..

فسوف يهجرون هذه األكواق إلى هذه القصور “

 -9إحياء األمل في األمة ،بعد إيقاظ اإليمان لديها:
روح اإلحباط واليأس وأن نوقظ اإليمان واألمل.

فيقول اإلماام “ :تحتااج األماة الناهضاة إلاى األمال الواساع الفسايح ،وقاد

أماار الق ارآن أممااه بهااذا الشااعور بأساالوب يخاارج ماان األمااة الميتااة ،أمااة كلهااا

حياة وهمة وأمل وعزم “

رسالة  :دعوتنا في طور جديد ،ص. 235

رسالة  :المؤتمر الخامس.122،

ويقااول أيضااً “ :أيهااا الناااس قباال أن نتحاادث إلاايكم فااي هااذه الاادعوة عاان

بل تجتهد في جمع قلوب الناس على القرآن وفاى التقادم بمنااهج اإلصاالح

النظم والمعامالت ..نتحدث إليكم عن القلب الحى ..والروح الحى ..والنفس

حدود الخطب والمقاالت ،أو اإلصالح الجزئى للمجتمع ،إنما الغاية أشمل مان

بهااذه األرك ااان الثالث ااة :اإليم ااان بعظم ااة الرس ااالة ،واالعتا ازار باعتناقه ااا،

يقااول اإلم ااام “ :إن الخط ااب واألق اوال والمكاتب ااات وال اادروس والمحاضا ارات

 -10أن الجماعة في منهجها اإلصالحي ليست بديالً عن المجتمع:

وأنها ال تقف عند حدود العمل العام:

الص ااالة والص ااوم ،وع اان القض اااء والحك اام ،وع اان الع ااادات والعب ااادات ،وع اان

لكاال الجه ااات ،وتك ااوين الركااائز اإليماني ااة وع اادم الوقااوف بال اادعوة العام ااة عن ااد

الشاعرة ..والوجدان اليقظ ..واإليمان العميق.

ذلك:

واألمل في تأييد اهلل إياها ،فهل أنتم مؤمنون ؟ “ رسالة  :إلى الشباب.

وتشخيص الداء ووصف الدواء ،كال ذلاك وحاده ال يجادى نفعااً وال يحقاق غاياة
وال يصل بالداعية إلى هدف من األهداف .”..بل األمر يحتاج إلى:
“  -1اإليمان العميق.

اتفقنا عليه ،ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه.”...

وهى ال تحتكر اإلصالح لنفسها أو تقصار الخيار عليهاا ،وتحفاظ لكال ذى قادر

ق اادره ،وانم ااا ال اادعوة والجماع ااة م اان ب ااين ه ااذا المجتم ااع توقظ ااه وتتع اااون م ااع فئات ااه

 -2التكوين الدقيق.

المخلصة ،وتوجهه وتقوده إلى الخير.

 -3العمل المتواصل...

فآمنوا بفكرتكم ،وتجمعوا حولها ،واعملوا لها ،واثبتوا عليها”

رسالة  :بين األمس واليوم ،ص. 108

وبعد أن ذكر اإلمام أنواعا متعددة من مجاالت البر والخدمة العاماة ،يقاوم

بهااا اإلخاوان ،يقااول “ :ال أيهااا اإلخاوان ،لاايس هااذا كاال مااا نريااد ،هااو بعااض مااا
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وهااى تتعاااون مااع كاال القااوى والتيااارات التااي تسااعى لإلصااالح “ :نتعاااون فيمااا

يقااول اإلمااام “ :وساانربى شااعبنا ليكااون منااه الشااعب المساالم ،وساانكون ماان بااين
هذا الشعب المسلم “ رسالة  :إلى الشباب ،ص179
“الااذى يريااده اإلخ اوان إصااالحا شااامال تتعاااون عليااه قااوى األمااة جميع ااً ،وتتجااه

نح ااوه األم ااة جميع ااا “  “ ...أص االحوا نفوس ااكم ورك اازوا دع ااوتكم وق ااودوا األم ااة إل ااى

الخير “ ...رسالة  :المؤتمر السادس ،ص.205
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األصل السةةابع

شرح األصول العشرين

( ولكل مسلم لم يبلغ درجة النظر في أدلة األحكام الفرعية أن يتبع

لإلمام الشهيد حسن الب ّنا

شرحها المرحوم الدكتور عبد الكريم زيدان إماما من أئمة الدين ،ويحسن به مع هذا اإلتباع أن يجتهد ما استطاع في

المراقب العام األسبق لجماعة اإلخوان المسلمين في تعرف أدلته ،وان يتقبل كل إرشاد مصحوب بالدليل متى صح عنده صالح من
األصل السادس

العراق أرشده وكفايته ،وأن يستكمل نقصه العلمي إن كان من أهل العلم حتى يبلغ
درجة النظر ).

الشرح :األصل أن المسلم يعرف األحكام الشرعية من أدلتها ،ولكن هذا

( وكل أحد يؤخذ من كالمه ويترك إال المعصوم صلى

اهلل عليه وسلم ،وكل ما جاء عن السلف رضوان اهلل عليهم غير متيسر في الواقع ،فليس كل مسلم بقادر على أن يصل إلى رتبة النظر

موافقا للكتاب والسنة قبلناه ،واال فكتاب اهلل وسنة رسوله أولى واالجتهاد ،ولهذا وجب على القاصر عن هذه الرتبة أن يسأل أهل العلم عن
باإلتباع ،ولكنا ال نعرض لألشخاص ا فيما اختلف فيها بطعن حكم اهلل فيما يهمه من أمور وما يجب عليه من أعمال.
قال تعالى  ( :فَاسأَلُوا أ ْ ِّ
ون ) ،وسؤال أهل
أو تجريح ،ونكلهم إلى نياتهم وقد أفضوا إلى ما قدموا ).
َه َل الذ ْك ِر إِ ْن ُك ْنتُ ْم َال تَ ْعلَ ُم َ
ْ
الذكر أن يسأل المسلم عالماً ََ وراعاً ثبتاً عما يهمه من مسائل ليعرف حكم
الشرح
الرسول الكريم صل اهلل عليه وسلم وحده المعصوم من الشرع فيها ،ويدخل في مفهوم سؤال أهل الذكر إتباعه إلمام من أئمة الدين

ويقبل كل ما يأمر به وينهي عنه ألنه كما قال صل اهلل كأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل ومالك بن أنس بأن يأخذ باجتهاداتهم
الخطأ ُ
ق َع ِن ا ْلهَ َوى * إِ ْن ُه َو إِ َّال َو ْحي وأقوالهم في مسائل الفقه ،ويعمل بها على أن ينوي بإتباعه هذا لمذاهبهم أنهم
عليه وسلم َ ( :و َما َي ْن ِط ُ
ٌ
وحى) ،وما عدا الرسول صل اهلل عليه وسلم يؤخذ منه ما وفق يوصلوه إلى حكم الشرع في مسائل الفقه وأن ال يعتقد في أحدهم العصمة ،وأنه
ُي َ
فيه إلى الصواب ،ويترك منه ما لم يوفق فيه إلى الصواب ،ألنه إذا ظهر الصواب في مسألة عند غير إمامه اتبع الصواب في هذه المسألة،

غير معصوم وال مؤيد بالوحي وهذا القدر ال نعلم فيه اختالفاً وأما إذا لم يتبين له ذلك استمر على متابعة إمامه في مذهبه واجتهاده ،فاتباع
بين أهل العلم والسلف الصالح من الصحابة رضوان اهلل عليهم المذاهب إذن سائغ وليس بواجب ،بمعنى أن المسلم له أن يتبع مذهباً ويأخذ
و من تبعهم بإحسان اجتهدوا في مسائل كثيرة ،فما وافق منه بأقواله على مظنة أنه يوصله إلى حكم الشرع ،كما أن للمسلم أن ال يتبع مذهب ًا

الكتاب والسنة قبلناه وأخذنا به ،وما لم يوفقوا فيه إلى الصواب بعينه وانما يسأل أي عالم يثق بعلمه وورعه عن المسألة التي تهمه عن حكم
أتبعنا فيه كتاب ربنا وسنة نبينا صل اهلل عليه وسلم ولهم أجر الشرع ،كما أن للمسلم أن ال يتبع مذهباً ويأخذ بأقواله على مظنة أنه يوصله
إلى حكم الشرع فيها ،وعلى المسلم المقلد أن يجتهد في تعرف أدلة مذهبه إذا

المجتهدين في جميع األحوال.

فهم بين أجرين إن أصابوا وبين أجر واحد إن لم استطاع ذلك ثم عليه إذا أنس في نفسه القدرة أن يكمل نقصه العلمي ليصل

يصيبوا ،ونتولى جميعهم ،ونترضى عليهم وال نتعرض ألحد إلى مرتبة النظر واالجتهاد ،وأما إذا لم يبلغ هذه القدرة فال حرج عليه أن يبقى
منهم يطعن أو تجريح فيما اختلفوا فيه من المسائل ،وال نستسيغ في مرتبة التقليد ألحد األئمة المشهود لهم في العلم والصالح على النحو الذي

أبداً الطعن بالصحابة الكرام أو بواحد من الخلفاء الراشدين ،فهم بيناه ،وفي جميع األحوال على كل مسلم أن يعلم يقيناً أن الذي فرضه اهلل عليه
سادات األولياء وجملة الدين وقد شرفهم اهلل جل وعالء بصحبة هو اتباع ما جاء في القران والسنة النبوية المطهرة.

فإذا ما بين أهل العلم أن الحكم الشرعي الصحيح هو ما نطق به

نبيه ونقل دينه وقال فيهم النبي الكريم صل اهلل عليه وسلم ( :ال

تسبوا أصحابي ،فو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد الحديث الصحيح فعليه أن يأخذ بهذا الحديث الذي ُيصرح به أهل العلم الثقاة،
ّ
صح الحديث فهو مذهبي ) ،فالشرعية
ذهباً ما بلغ ُمد أحدهم وال نصيفه ) ..ونعتقد أن ما جرى بينهم فإن أصحاب المذاهب كلهم قالوا  ( :إذا ّ
من اختالفات أدى بعضها إلى القتال كان ذلك كله باجتهاد اإلسالمية – أي القران والسنة – حجة على كل مذهب ،وكلن ليس أي مذهب
منهم رضي اهلل عنهم أجمعين.

بحجة على الشريعة اإلسالمية.
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