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  بني يدي املباحث املنهجية
  

من يهده اهللا . إن احلمد هللا حنمده تعاىل ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا  
وأشهد أن حممداً عبده    ، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له         . فهو املهتدي ومن يضلل فلن جتد له ولياً مرشداً        

  .ورسوله
  : أما بعد

إن احلديث عن املباحث املنهجية وما يتعلق ا من مسائل دعوية لَِهي من األمور املهمة واملواضيع املُلحَّة اليت ف
ينبغي أن تطرح وتشرح يف هذه األزمان املعاصرة لشدة احلاجة إليها ولعظيم جهل الناس ا ولغريها من األسباب ليس 

  .هذا أوان ذكرها وسردها
  :بحث على طريف نقيض والناس إزاء هذا امل

فطائفة من الناس مل ترفع رأساً ذا املبحث وأعرضت عنه متاماً حبجة أنه مما يشِغل عن العلـم الـشرعي أو            
  !!وبه يكون تتبع ما عند اآلخرين من عيوب! يتعذر عنه البعض بأنه مما يقسي القلوب

 وما هم بـصدده مـن        ،ت واحنرافات فأداهم هذا العزوف بأن جيهلوا حقيقة ما عليه اجلماعات من ضالال          
ومـا هـي    !  بل لرمبا أوصلهم جهلهم يف هذا الباب بأن جيهلوا منهجهم الذي يسريون عليه              ،مؤامرات وخمططات 

  !!األصول والثوابت اليت يدعون اآلخرين إليه
لة وسنداً  فمثل هذا الصنف قد تأيت عليه األيام ومتر عليه احلوادث فيكون بوقاً إلحدى هذه اجلماعات الضا               

   .– شعر بذلك أو مل يشعر –وعوناً لبعض أفكارها اهلدامة 
وأن ما يقومون به إمنا     ) التكفرييني( ببعض صنيع أفراخ اخلوارج من       –فنرى أمثال هؤالء من لرمبا يغتر مثالً        

  !!هو إرجاع هليبة اإلسالم واملسلمني
هم وآراءهم تـساهم يف خدمـة   اروأن أفك) العقالنيني(وآخر قد ينبهر لبعض أطروحات أفراخ املعتزلة من        

  !!الدين
م قوم هلم أيدي بيـضاء يف       ) القبوريني(ث وال حرج عمن يتتبع جلسات وجمالس الصوفية         وحدفيخلص بأ

  !!ذيب أخالق املسلمني
 وقد اغترت   - ممن تنسب إىل أهل السنة       -ث ونعدد عن هذه األصناف الكثرية واجلماهري الغفرية         دحنفكم  

  .حنازت إىل هذه اجلماعات املنحرفة والفرق الضالة بعد ما غفلت عن أصول منهجها ومنهج تلكم اجلماعاتوا
حيث غلو يف هذا املبحث وجعلـوه هـو   ) الشبيبة واألغمار(وباملقابل فقد زهر على نقيض ذلك طائفة من  

 -صور مداركهم ق على حداثة أسنام و -)!! عامل الفرق واجلماعات  (فخاضوا يف غمار    ! ورأس األمور ! أصل العلوم 
عمـا عليـه    !  وتفصيالً فصرفوا له األوقات الكثرية وبذلوا فيه اجلهود املضنية حبجة الكـشف            مجلةً،  وحتليالً   دراسةً

  !!من خزايا وزيف) املخالفون(
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 الـيت   وتعوزهم املبادئ العلمية ،تنقصهم األسس الشرعية!! وهو مع ذلك كله منصرفون عن العلم الشرعي       
  .تؤهلهم للخوض يف هذا امليدان ومن مث القدرة على إصدار األحكام

! وتنهيشاً وتصنيفاً!! ولست بصدد ذكر ما جنته الدعوة من أمثال هؤالء الذين أعملوا يف األمة جرحاً وجترحياً
فضيقوا ! بعد حني وأن سواهم إن مل يكن حزبياً اآلن فستظهر حزبيته          !! ما ظنوا أنفسهم هم احلماة للدين     بعدوذلك  

  !! على شفا هلكة- يف نظرهم -وأصبحت األمة ! مقام السنة
  !!! سوى عشرة- عندهم -فما بقي على اجلادة 

 فحينها ستعلم عظـم  ) !! فئام(لتعرف كم بقي على السنة من   )! هشام( إىل موقع    - مثالً   -ولك أن تنظر    
  .جناية هؤالء على السنة بل وعلى اإلسالم

  ).هؤالء(وإفراط ) أولئك(ملبحث أنه بني تفريط واحلق يف هذا ا
  .فال بد من العلم ولكن بورع وحلم

يقررها من عاش يف هـذه      !! دراسة مثل هذه املسائل ال يكون بتقعيد قواعد وتأصيالت مستحدثة مبتكرة          و
حىت !! نايا خمالفيهم ومل يتفطنوا جل  ! وهل يظن ظان أن أهل السنة مل يعرفوا منهجهم        اهللا  فيا سبحان   ! األزمان املتأخرة 

  !!يأيت من يقعد ويؤصل هلم
حيـث  ! وياليتهم ما سطروها  .  أم سامهوا يف تقعيد قواعد ملنهج أهل السنة        - من الدعاة  -وقد زعم أناس    

عقيدة سلفية  (و)! من حاسب حوسب  (و  )! املنهج األفيح (و  )! املوازنة(أم بأصوهلم هدموا أصوالً وثوابت كقاعدة       
  )!ومواجهة عصرية

  .وأهل السنة منها براء! وغريها من القواعد الفاسدة اليت تنسب ألهل السنة
  . يتبع بإذن اهللا يف العدد القادم ،وللحديث بقية

  
  :وكتبه 
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