
 الصالح الدينيفهم السلف لطريقة ا
 ؟(  الجماهير)  القاعدة بإصالح أم ،( الحاكم)  الرأس بإصالح تكون هل

 من يبدأ اإلصالح أن السلف، منهج أتباع السنة أهل عليها التي اإلصالح وقاعدة

ه  إِن  : }  تعالى لقوله ،( المجتمع) القاعدة ا يُغهيّرُ  له  ّللا  ا يُغهيُّرواْ  حتى بِقهْوم   مه هنفُِسِهمْ  مه  بِأ

 ال هللا بأن جديدا، فهما وأحدثوا فخالفوا والبدع األهواء أهل أما ،[  11:  الرعد{ ] 

 تعيشه التي الفساد هذا كل   النتيجة فكانت ،!بحكومتهم ما يغيروا حتى بقوم ما يغير

 .البالد

 الشجرة، هي فالرعية الصالحة، الرعية ثمرة هو اإلسالم في الصالح فالحاكم

 المنبت، صالحة األصل، طيبة الشجرة هذه جذور كانت فإن الثمرة، هو والحاكم

 ما مثالً، الصرف ماء من الجذور هذه تسقى كانت وإن وصالحة، طيبة ثمرتها كانت

 شك بال فهي المنظر، جيدة خرجت لو حتى فإنها ،!الثمرة؟ عليه تكون الذي المتوقع

 .والمطعم المذاق خبيثة

 طاب إذا كالوعاء األعمال إنما: ))  ـ وسلم عليه هللا صلى ـ الرسول قول وتأمل

 وصححه ماجة، ابن رواه(( ] أعاله فسد أسفله فسد وإذا أعاله، طاب أسفله

 (1734)الصحيحة  ( والسلسلة 2320)  الجامع صحيح في االلباني الشيخ

 الصالح الحاكم منعهم أن العباد، حال إلصالح ـ سبحانه ـ الرب حكمة من كان ولهذا

 اللهم قُلِ : } تعالى قوله واقرأ وحده، بيده الملك أمر بجعل وذلك سوء، أهل كانوا إن

اِلكه  ن الملك تُْؤتِي الملك مه تهنِزعُ  تهشهآءُ  مه نْ  الملك وه تُِعز   تهشهآءُ  ِمم  ن وه تُِذل   تهشهآءُ  مه ن وه  مه

 [ . 26:  عمران آل{ ] قهِدير   شهْيء   ُكلِّ  على إِن كه  الخير بِيهِدكه  تهشهآءُ 

 عليهم ولي العباد استقامت فإن ،(هللا) ينزعه والذي ،(هللا) الملك يؤتي فالذي

 .الظالمين عليهم تسلط فسدوا وإن الصالحين،

 

 .عليكم يولى تكونوا وكما الرعية، صورة فالحاكم 

 

ل  : ))  ـ هللا رحمه ـ الجوزية قيم ابن قال  الِعبادِ  ُملوكَ  جعَلَ  أن في تَعالى ِحكمتَه وتَأمَّ

 ُوالَتهم ُصَور في ظهَرت أَعمالَهم كأنَّ  بل أَعماِلهم، ِجنس ِمن وُوالَتَهم وأُمراَءهم



 جاُروا وإن علَيهم، عَدلَت عَدلوا وإن ، ُملوُكهم استَقاَمت استَقاُموا فإن ، وُملوِكهم

 َمنَعوا وإن ، كَذلكَ  فُوالَتُهم والَخديعةُ  الَمكرُ  فيهم ظَهرَ  وإن وُوالَتُهم، ُملوُكهم جاَرت

 وبَِخلوا الحِق   ِمن عنَدهم لهم َما وُوالَتُهم ُملوُكهم َمنَعت ، بها وبَِخلوا لَديهم هللا ُحقوقَ 

ن أََخذوا وإن ، علَيهم بها  ِمنهم أَخَذت ، ُمعاملِتهم في يَستَحقُّونه الَ  َما يَستَضِعفونه ممَّ

 يَستَخِرجونَه َما وكلُّ  ، والَوظائفَ  الُمكوسَ  علَيهم وَضَربَت يَستَحقُّونه الَ  َما الُملوكُ 

ةِ  ِمنهم الملوكُ  يَستَخِرُجه الضَّعيفِ  من الُهم ، بالقوَّ  ، أَعماِلهم ُصَور في ظَهَرت فعمَّ

ارِ  األَشرارِ  على يَُولَّى أن اإللهيَّةِ  الِحكمةِ  في وليسَ   ، ِجنِسهم ِمن يَكونُ  َمن إالَّ  الفجَّ

ا لُ  الصَّدرُ  كانَ  ولمَّ ها القُرونِ  ِخيارَ  األوَّ ا كَذلكَ  والَتُهم كاَنت وأبرَّ  لهم شابَت شابُوا فلمَّ

 .الوالَة

ل ي أن تهأبهى هللا فِحكمةُ   عهبدِ  بنِ  وُعمره  ُمعاويةه  ِمثلُ  األهزمانِ  ههذهِ  ِمثل في علهينا يُوه

ن وُولهةُ  قهْدرنا، على ولهتُنا بهل ، وُعمره  بهكر   أبي ِمثل عن فهضالا  ، العهزيز  على قهبلهنا مه

ين ِمن وكل   قهدِرهم  اهـ((  وُمقتهضاها الِحكمةِ  ُموجبُ  األهمره

كهذهِلكه : } يقول وهللا العمل، جنس من فالجزاء:  قلت لِّي وه  الظ اِلِمينه  بهْعضه  نُوه

ا   [.129:األنعام{]بهْعضا

 المنثور الدر((.] ِشراُرهم عليهم أُّمره  الناس فسد إذا: ))األعمش وقال

 [. 358/  3للسيوطي

 من إنكم تفعل ال: ))  له فقال الحجاج، على يدعو رجالا  البصري الحسن وسمع

 والخنازير القردة عليكم يتولى أن مات أو الحجاج ُعزل إن نخاف إنما ، أُتيتم أنفسكم

الُكم أَعمالَكم أن روى فقد ،  [.الطبراني رواه((]  عليكم يُولى تكونوا وكما ، ُعمَّ

 كان وإال الحكم، رحم من خرج الشرع أن قط يعلم ولم القضية، لهذه السلف فهم فهذا

    : قالوا عندما مكة في المشركين عرض على ـ وسلم عليه هللا صلى ـ نبينا وافق

ا  أردت إذا))   أصول بعض عن تنازل فيه العرض هذا ألن فرفض، ،(( ملكناك ملكا

 بعُد، بنيت قد تكن لم اإلسالمية الدولة ألبناء اإليمانية القاعدة وكانت اإلسالم،

 هالك بعد فرعون قصر إلى الرجوع بإمكانه كان السالم عليه موسى وكذلك

 ألنه يفعل، لم ذلك ومع الحكم، سدة في وهو الشريعة ينشر وأن وجنوده، فرعون

 .خلقه في هللا سنن خالف

 ـ، وسلم عليه هللا صلى ـ الرسول مدحه الرجل هذا ،!يخفى ال النجاشي وحال

 يوجد ولم مات ذلك ومع ،!أسلم؟ أن بعد بالك فما كفره، حال وذلك بالعدل ووصفه

 ولم البالد، ملك هو كان وقد موته، بعد الجنازة صالة عليه يصلى مسلم أرضه في

 .الشرع تطبيق عن فضالً  اإلسالم، في غيره إدخال يستطع



 

 .والفساد الدمار غير عنها ينتج ال الكونية، السنة لهذه مخالفة فأي

 أمر على واستقامتها الرعية، بتوبة إل يكون ل صالح بأخر الظالم الحاكم فاستبدال

 ...وإل هللا،

 من المشهور كان ولهذا: ))  (النبوية السنة منهاج) في تيمية ابن اإلسالم شيخ قال

 فيهم كان وإن بالسيف وقتالهم األئمة على الخروج يرون ال أنهم السنة أهل مذهب

 عليه هللا صلى ـ النبي عن المستفيضة الصحيحة األحاديث ذلك على دلت كما ظلم،

 قتال بدون بظلمهم الحاصل الفساد من أعظم والفتنة القتال في الفساد ألن ـ، وسلم

 خرجت طائفة يعرف يكاد ال ولعله أدناهما، بالتزام الفسادين أعظم يدفع فال فتنة وال

 الذي الفساد من أعظم هو ما الفساد من خروجها في وكان إال سلطان ذي على

 الباغين بقتال أمر وال كان كيفما باغ وكل ظالم كل بقتال يأمر لم تعالى وهللا أزالته،

 ((. ابتداء

 أنفسهم من فأصلحوا اإلصالح، في السنة أهل بقاعدة المسلمون تمسك فإن: وعليه

 واتبعوا خالفوا وإن ربهم، شرع فيهم يطبق الذي الصالح بالحاكم عليهم هللا منَّ  أوالً،

 .والعافية العفو هللا نسأل والدمار، الفساد من مزيد إال هذا عن يتولد لم الُسبل

 

 

ـد   لـهُ  إل يُْبتهنهـى ل والبيـتُ    أهْوتـادُ  تُـْرسه  لـمْ  إذا ِعمـاده  ول................عهمه

ة   أهوتــاد   تجمـعه  فـإنْ    كـادوا الـذي األمره  بلغوا وساكنُ ...............وأهعـمـده

  ســاُدوا ُجهالُُهـمْ  إذا سهـراةه  ول....... لهُهمْ  سهراةه  ل فهوضهى الناسُ  يهْصلُحُ  ل

ت ما الرْشدِ  بأهلِ  األمورُ  تُلفهى لهحه لـْوا فـإنْ ...... ...صه   تهْنـقـادُ  فباألهْشـرارِ  تهوه

ُهـمُ  القـومِ  سهـراةُ  تهولـى إذا  فـاْزداُدوا القـومِ  أهْمرُ  ذاك على نهما............أهْمره

 

 

 



 حناجر بحت فقد ، ـ هللا شاء إن ـ خير من يخلوا ال لكنه وفظاعته، األمر مرارة ومع

 والضاللة، الفتنة وشيوخ والبدع، األهواء أئمة من التحذير من الُخلص   السنة أهل

 إلى وانحرافهم ضاللهم يُنسب إذ والنصارى، اليهود من األمة على خطراً  أشد وأنهم

 .العظيم اإلسالم دين

 من أشد وديمقراطيون دماء، تجار كونهم من حقيقتهم، على الناس رأتهم قد وها 

 بالقوانين وحكموا للشريعة، تنكروا الحكم إلى وصلوا لما ،! أنفسهم الديمقراطيين

 وكانوا ،(!  للشعب السيادة)  كانت بنوده أول دستور وضعوا من هم بل الوضعية،

 بيع وإباحة ،!المرحلة طبيعة باسم الربا وأكلهم !.ذلك من بأقل قبلهم من يكفرون

 المجون أهل وتكريم ،! اإلنتاج عجلة ريسيت باسم الكباريهات فتح وتصريح الخمر،

 !.الواقع فقه باسم وغيرهم الفنانين من والفسق

 الخبيث الرافضي الشيعي الغزو أمام الباب يُفتح فلم الزندقة، ألهل تبنيهم عن فضالً 

 .هؤالء أيدي على إال

 والسنة، الكتاب من حجة أيديهم بين ليس وأنه وإفالسهم، انحرافهم للناس ظهر ولما

"  علينا فيخرج ـ باهلل عياذاً  ـ والنصارى المتصوفة من الدراويش ُسبل إلى لجئوا

 المنتخب الحاكم أن لنا ليقرر ـ المنحرف همحزب مفتي ـ" البر عبد الرحمن عبد

 !.هللا أمام يقف أمامه يقف فمن هللا، ِقبل من مختار

 البرلمان قبة على بيده يكتب ـ وسلم عليه هللا صلى ـ الرسول رأى أنه يحدثنا:  وأخر

 !.هللا رسول محمد هللا إال إله ال ـ لديمقراطيا ـ

ً  يصلي وسلم عليه هللا صلى رآه:  وثالث   !.المنتخب بالرئيس مؤتما

 ـ العدوية رابعة في نصرـ مدينة في عليهم ينزل ـ السالم عليه ـ جبريل يرى: ورابع

 !.الليل قيام معهم يدرك لكي

 إلى بهم ودفعوا المسلمين، دماء في ـ وجل عز ـ هللا يتقوا لم لحظة آلخرِ  أنهم حتى

ً  الشوارع ً  وليس الديمقراطية، هي التي الشرعية، عن دفاعا  التي الشريعة، عن دفاعا

 .اإلسالم دين هي

 يُنسب ال مبتدعة، سوء قوم وأنهم وضاللهم، انحرافهم للناس أظهر الذي هلل فالحمد

 .براء أفعالهم من اإلسالم إذ اإلسالم، إلى فعلهم من شيء

 تمكنوا ولو الذلة، عليهم ضربت أقوام والبدع األهواء أهل: ))  قال لمن هللا وغفر

 .العالمين رب هلل فالحمد ،((  الملة لبدلوا


