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بسم هللا الرمحن الرحيم

بتعصب واعتساف ،فالتعصب
بتجرد وإنصاف ال ّ
هم بقراءة أحرف هذه الرسالة أن يقرأها ّ
كل من ّ
آمل من ّ
يُعمي واالعتساف يُعشي واإلنصاف يوصل للهدى إبذن ربنا.
ددا ب ن يد عما الييو قبل أن ييلق
موقعا من قلبه النبيل ،وأن يتذ ّكر املوق ً
وأن يُبقي حلسن الظن ً
الرهن فما جيد له فِكا ًكا..
فعض عليه ولو عُوديت ألجله ،وما خالفه
فاعرض ما فيه – اي رعاك هللا  -على الوحي َّ
املنزل ،فما وافقه ّ
وانصحا..
مستيفرا لكاتبه
فما عليك أن تطويه
ً
ً
أشتات اآلمال حقائب األعمار،
شاكرا فضلك سل ًفا بقراءته يف وقت طاردت أشياله الدقائق ،وأفردت
ُ
ً
حمض توفيق هللا أو اهللكة! فرمحاك ريب ودفرانك .إن أريد إال اإلصماح ما استطعت ،وما توفيقي
وما َثَّ إال ُ
اال ابهلل عليه توكلت وإليه أنيب.
كتبت حرويف
جادة أهل السنة واجلماعة ،وأال يزيينا ّ
ً
سائما ريب أن يسلك يب وبك ّ
مبضمات الفنت ،وقد ُ
موقنًا أن املِداد أبقى من العمر وقد يكون أوىف من الولد ،إن كتب هللا له توفي ًقا ..فاهلل وحده املسؤول أن
جيعلها يل وللقارئ من الباقيات الصاحلات واألعمال املتقبمات والعلم النافع واألسبا املوصلة لرمحته ورضوانه،
إنه هو الرب الرحيم.

(متهيد)
ُخوة
احلمد هلل الرمحن الرحيم ،أمر ابالعتصا حببله واالجتماع ،وهنى عن الفرقة والتنازع والضياع ،جعل أ ّ
ال ِّدين من ال ِّدين ،وأمر ابملواالة فيه يف كل ح ن ،وأشهد أال إله إال هللا وحده ال شريك له ،خلق وق ّدر ،وملك
النيب اخلامت واملصطفى
ودبّر ،وشرع ّ
ويسر ،فله مجيل احلمد مق ّدمه واملؤخر ،وأشهد أن حممداً عبد هللا ورسوله ّ
األم ن ،صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه والتابع ن ومن تتبعهم إبحسان ،أما بعد:
وحيّي لبّه؛ ما يراه من اجتماع أصناف األذى يف
فإن مما يكلم فؤاد الناظر حلال املسلم ن يف هذا الزمان ّ
الدين والدنيا على أمتنا احملمدية؛ من جهل وفرقة وتشريد وجتويع وحر عقيدة وبدع وشرك وتنصّي وإحلاد
ودزو فكر وعسكر واحتمال مق ّدسات وترويع آمن ن وهتجّي سكان وذبح أبرايء ..وقُل ما شئت من ألوان
كارها هلا! ( وما أصابكم من مصيبة فبما
دصت هبا وحشرج حلقها ً
الذل واهلوان اليت شربتها األمة حىت ّ
التفرق يف الدين والدنيا من وائ
كسبت أيديكم ويعفو عن كثّي) فهل هلذا الليل من آخر؟! وهل بعد ذا ّ
واجتماع؟! لعلّه.
ورميت من نبال عديدة،
إن األمة يف هذا الزمن الذ استدارت على قصعتها أيد الكفرة والفجرةُ ،
التفرق وحتصيل طرائق االجتماع
فورا بنبذ أسبا
وانكسرت على كاهلها النصال على النصال؛ هلي حقيقة ً
ّ
مجيعا وال تفرقوا)
(واعتصموا حببل هللا ً
اي تُرى أين اخللل؟ اي أصحابنا :أليس كتا هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم بيننا؟ أمل يقل هللا تعاىل
عند نزاعنا( :فردوه إىل هللا) مىت ننبذ حظوظ النفس األمارة هلتاف النفس املطمئنة (وهللا خّي وأبقى)؟!
ومن يطلب الدنيا يُر ّجي نواهلا  ...فقد خا سعياً وهو للينب ُم ِرمما

األمة منها ،كامن يف جوفها ،ودواؤها يف يدها إن رامت عافية وشفاءً ،فمصيبتنا يف أنفسنا أعظم
إن داء ّ
فُذلنا ،ولو
من مصيبتنا أبيد أعدائنا ،ولو اعتصمنا حببل هللا حقًّا ما أداهلم هللا علينا ،لكننا خذلنا ديننا ُ
عُدان لرحابه ورايضه كما أُمران لعادت لنا عزتنا ومشوخنا.
ِ
كل داء وحتجيمه
أن األدواء يف جسد األمة كثّية
ّ
ومتشعبة ،قد أعيت من يداويها مجلة ،ولكن مع فرز ّ
عضوا من أعضاء جسدان املنهك أبمراضه ،وبنينا لبنةً
واحتوائه وتوصيفه وتوصي عماجه نكون قد أصلحنا ً
يف بناء خّييّتنا اليت أمران هللا هبا وحثنا عليها ووعدان مبدد ومعونة من لدنه "وليمكنن هلم دينهم الذ ارتضى
هلم"
لقد أصبح التنابز ابأللقا ب ن بعض أهل الداينة سائيًا شائ ًعا! فمن ح ّذر من البدع أو فِ ِ
نت اخلروج على
احلاكم املسلم وصموه بكذا وكذا وأنه مداهن للسلطان ،ومن أنكر املنكرات وبذل جهده يف الدعوة اىل هللا
ابإلحسان وسعى جلودة عمله وترتيبه وصفوه ابحلركيّة واحلزبية ،ومن اندى ابجلهاد يف سبيل هللا واالحتسا
اليلو( .هو سّاكم املسلم ن) (وكونوا عباد هللا اخواان)
على الظامل ن الفجرة وصموه ابلتكفّي و ّ
اي للعجب! لقد ان بعض قومنا عن الشيطان يف تثبيطه عن اخلّي ،فأين اخللل إذن؟ إن اخللل يكمن
دلو فئة ما يف أمر من أمور الدين وحصر الدين – عمليًّا – عليه ،وإسقاط ما عداه ولو بلسان احلال
يف ّ
واللزو .
مثما من حيصر الدين ومسائل العلم النازلة يف طاعة ويل األمر وحترمي اخلروج عليه ،والزايدة على
فنجد ً
ذلك بتسويغ منكراته واعتبار شهواته ِهداايت! ويش ّد كتائب محماته املصميّة على إخوته الدعاة وهد صروح
الدعوة إىل هللا وإجهاضها.

ِ
التشييب عليهم هبا عند
متتبعا عثرات والته وزالت أُمرائه واالشتيال بنش ِرها و
ويف املقابل نرى من قبع ً
العامة واخلاصة ،مع اإلدضاء عن حسناته واستصيارها ،والطعن يف نيّته هبا ،وا ّهتامه بوالء دّي أهل اإلسما
ميما  -إن انتهوا! .-
وحنو ذلك ،فيبتدئون الشرب وينتهون به ً
دض طرفه
ويف اجلانب الثالث نرى من حصر فتاوى اجلهاد ونوازله على من كان يف جبهات القتال ،قد ّ
عن مت ّكنهم العلمي وأتصيلهم الشرعي ِ
وسنّهم املعترب ابلتجار والنضج وزكاهتم وورعهم ،بل حىت عن معرفة
أشُاصهم! وإبزاء هذا النفخ الباطل نراه يُزر بما مباالة مبن شابت حلاهم يف رايض العلم والتعليم ،ورم ِي
وحترز يف مسالك التكفّي واحلكم ابالرتداد :ابلقعود والركون إىل
كل من مل ينفر أو تكلم يف ضوابط اجلهاد َّ
ّ
الظامل ن والطواديت ،هذا إن سلم من وصمهم ابالرتداد عن امللة!
إذن فإذا أردان تصحيح املسار فلنبدأ أبنفسنا ،ولنقم هلل تعاىل بتهذيب النفوس مما علق هبا من مسائل
شبهات استبطنتها شهوات ردب ورهب ،وهللا مع املتق ن.
وال بد لكل من تسنّم أمر قِياد أن ُحيسن النصح للناس وأن يرتفّق هبم وأن ُجيهد نفسه إليصاهلم شاطئ
عامة ويف
يرتسم خطى نبيّه صلى هللا عليه وسلم يف شأنه كله ّ
الفماح والسعادة يف دار احلسىن والزايدة ،وأن ّ
اسرتعي.
ما أوكل إليه من ثقة الناس خاصة ،والرائد ال يكذ أهله واحلاد ال ذخذل قومه ،وكل مسؤول عما ُ
وخّيا نفعل إن أصيينا إىل مواعظ القرآن ونصائح الزمان ،ففي ُكرور األاي ِعب ر ،ويف تدبّر األحداث على
ً
ضياء القرآن هدى ونور ورشد .واحلكيم الناصح هو من تنبه الحنسار احلياة عنه شيئاً فشيئاً ،فما هي إال أاي
يسّيا – حىت تطويه كما طوت أسمافه ،ولن يتبقى له منها سوى صاحلات ال ُقر ِ  ..فاللهم
– وإن طالت ً
رمحتك وتوفيقك ودفرانك.

اي إخواته :البد من املصارحة وكش

املسألة وإجماء األمور املُتلفة املسببة هلذه القطيعة الفظيعة ب ن

أهل اجلسد الواحد والص الواحد واملعتقد الواحد! البد من االعرتاف ابملشكلة ،فهو أول خطوة حللّها.
اق من أت ّكد عليهم التَّحا ُّ واالجتماع! فتف ّككت
ومن أسبا دُثائية أمتنا يف هذا الزمان:
تشاحن وافرت ُ
ُ
العُرى اجلامعة فأمست أمتنا "ولكنكم دثاء كيثاء السيل")1( .
كثّيا من طلبة العلم – مع مت ّكنهم  -قد عزف عن احلديث يف هذه القطيعة املُجلة ب ن طلبة
هذا وإن ً
العلم والدعاة بسبب ما يكتن اجملاهر خبماف طائفة معينه من هجو السفهاء عليه واهتامه أبقذع مقذوفات
ِ
فوعا" :إن من شر الناس من اتقاه الناس لشره" أ
الكل ِم ورميه بسها البهتان املصميّة .ويف املوطأ ( )2مر ً
قبيح كمامه.
ذلك أن كل فصيل أو فئة  -مهما كان صوا ُ ُم َّ
قدميها وفضلُهم وورعُهم  -فمابد من وجود أت باع رعاع
وموقِ ِد فتنة ،فبعضهم يُؤتى من جهله ،وبعضهم من
يصعب أو يستحيل هتذيبهم ،يطّيون مع كل ّ
مطّي ُسوء ُ
ِ
ددائل
أعكان هواه
سوء طويّته ،وإن كان األول قد ُذخط ُم ابلعلم فمن لك ابلثاين الذ كمنت ب ن طيّات
ُ
ِ
الصيت ح ن ّبرز
احلسد ودوائل الكربايء وقروح الظلم؟! نظر لنفسه فإذا هو خامل الذكر فحسد أخاه نبيه ّ
ِ
حصد الريح ،وق ب ِ
ض الما شيء،
صل حبسده وبييه سوى
حمض فضل الكرمي سبحانه ،ومل ُحي ّ
عليه أبمر هو ُ
والت ح ن الذ يرجو! (أ حيسدون الناس على ما آاتهم هللا من فضله)
ددا هو رضى
وليس هذا الذ حسده ألجله بشيء إزاء حقائق العلم واإلميان ،فاألمر احلقيق ابليبطة ً
تفضيما)
فضلنا بعضهم على بعض ولألخرة أكرب درجات وأكرب
الرمحن (انظر كي
ً
ّ

وإمنا املع ّول على التوفيق والقبول وحسن العاقبة ،وكم من صاحل انصح يف أع ن الناس ساقط يف درك
ُ
اخلذالن عند رحيله لربه ،فيا مقلب القلو ثبت قلوبنا على دينك ،وأحسن عاقبتنا يف األمور كلها ،وأجران
من خز الدنيا وعذا اآلخرة.
حرك على نفسه أعشاش الداببّي
مس طرف طائفة بتلميح مل يسلم منهم ،فكي مبن ّ
أقول :إذا كان من ّ
من خمتل

الفئات واجلهات مجعاء؟! ولكن( :فسيكفيكهم هللا وهو العزيز احلكيم) (ما على الرسول اال

البماغ) ومن كان مع هللا كان هللا معه ،ومن كان هللا معه فمعه القوة اليت ال تُيلب ،واحلارس الذ ال ينا ،
يضل .ولكن عليك بتحقيق (وإن تصربوا وتتقوا) حىت يوىف لك موعود ( :ال يضركم كيدهم
واهلاد الذ ال ّ
شيئًا).
ِ
أوصال شلو ُممّزِع
وذلك يف ذات اإلله وأن يشأ  ...يبارك علو
ددا طالب!
صح أمانة ،والتجربة أمانة ..ولكل أمانة ً
والعلم أمانة ،والكلمة أمانة ،والنّ ُ
ولقد مضى قرابة ربع قرن وأان مراقب هلذه التيارات الثائرة ،متابع لكثّي من تدويناهتم وأدبياهتم وقاالهتم
املقل وعج ِز
ومقاالهتم ،وقد كتبت لك – اي رعى هللا قلبك  -مثرة ذلك التأمل يف هذه احلروف املنثورة جبهد ّ
ِ ِ
فاجل ردوة اللنب الصريح بزبدته ،وخذها وجبةً فكرية وجتربة دعوية وقواعد شرعية،
الضعي ومأدبة املُملقُ ،
لك دنمها ومثرهتا وليس عليك شيء من درمها وتبعتها.
هي كلمات اجتهدت أن أقيّدها مبا أرانيه ريب حقًّا ،وال ّأدعيه حقًّا مطل ًقا ،فما عليك أن تدع منه ما تراه
للحق خمال ًفا.

احلل عند النزاع
واي قومي! إن اخلطب جلل ،والقضية خطّية ،فال ُفرقة ال يرضاها سوى مرضى القلو  ،و ّ
هو الرجوع لكتا هللا تعاىل وسنة نبيه صلى هللا عليه وسلم.
مؤمل ومبكي وخمجل وخمُز حينما يكون هذا الرتاشق والتحريش ب ن الدعاة وهم يرون تساقط األدرار يف
وبدال من أن يُعتىن هبم يف حماضن
الشك واجنرافهم مع تيار اإلحلاد وتل ّق التيارات املنحرفة اليالية هلمً ،
وحول ّ
جادة من لدن الدعاة وطلبة العلم نراهم يسّيون حيارى بما هاد يد ّهلم وال انصح يرشدهم وال
تربوية هادفة ّ
كثّيا من الدعاة – على قلّتهم  -مشيولون ببعضهم ،فهذا
قدوة أتخذ بقلوهبم للصراط املستقيم ،والسبب أن ً
أيكل حلم أخيه وأيتد ببهتانه ،وذاك مشيول ابملدافعة عن عرضه وحراسة ميدانه ،واثلث أُصيب ابإلحباط
يف مسّية دعوته ،ورابع وق

املتله
ب ن بقيّتهم وب ن الشبا
ّ

للهدى فأخذ حبُ ُجزهم عنهم ودفعِهم على

يكن أمانيا.
ظهورهم لساح احلّية والشك والضمال!
وحسب املنااي أن َّ
ُ
إان لننثر امللح على جراحنا ابلكما حول هذا األمر ،ولكن ال ب ّد من جماهبة األمر بشجاعة ونصح وصراحة
وشفقة؛ لعل هللا أن يهيئ القلو لماجتماع على الرب والتعاون على اخلّي.
املروعات ما جرى يف إحدى املدراس ح ن أراد أحد األساتذة أن يُقيم منشطًا يف تعظيم
ومن املبكيات ّ
قدر الصماة وعظم شأهنا ،فأاته من الطما من سأله بلهفة أن ُحييل ذلك املنشط للحديث عن وجود هللا!
– نعم عن وجود هللا  -ألن هناك مهس ب ن بعض الطما ابلتصريح ابإلحلاد املطلق .فهل بقي للدعاة عذر
يف إضاعة جهدهم يف هد بعضهم؟ اي للعار معشر دعاتنا ،اي للعار!

حيل له السكوت خوفًا من طعن األلسن لعرضه .فيا أخي :تف ّكر و ِ
امض
ويتفاقم األمر ح ن يسكت من ال ُّ
بعلم وحلم وعز وحسن أد  ،وقبل ذلك إبخماص لوجه من ال يبقى إال وجهه ،وُكن ّأمةً كأبيك إبراهيم حىت
لو كنت على احلق وحدك ،ومن كان يف سبيل هللا تل ُفه كان هللا تعاىل خل ُفهُ.
ويزول
وما هي إال ساعة َث تنقضي  ...ويذهب هذا كله ُ
جماهدا مهما عما كعب قدره وسا فضل جهده إال وقد رمي
وإين ال أعلم يف زماننا عاملا وال داعيًا وال ً
ً
أبحد هذه التهم واأللقا أو ما شاهبها وقارهبا ،وما نقص ذلك من قدرهم من شيء ،فالعربة حبقائق األمور
ال ابلتنابز ابأللقا من لدن من ال حياء يردعه وال عقل حيكمه وال ورع يكبحه.
فالعربة إذن إمنا هي ابحلقائق واملعاين ال املسميات واملباين ،فاملعتزلة يع ّدون أنفسهم أهل التوحيد وجيعلونه
أصل األصول عندهم ،مع أنه يف حقيقته نفي صفات هللا تعاىل وحتري القرآن! وكذا ابن تومرت ابملير إذ
تيرت
سّى دولته املنحرفة الضالة بدولة املوحدين ،مع أنه من أبعد الناس عن صفاء التوحيد وطهارته ..فما ّ
بدندنة املتمادح ن أبمور مل يوفوها ح ّقها.
وبطبيعة حال اليماة نقمتهم على خمالفيهم ووصمهم مبا اسطاعوا من هتم التسطيح والتلبيس وسوء القصد،
وال عجب فالنفوس جمبولة على النفرة مما مينعها هواها.
اي قو  ،إن األمر اليو يبتدئ بكونه خمافًا ب ن اثن ن ،وبعد جيل يكون ب ن فئت ن ،ومن يدر كي يكون
بعد أجيال! "ومن سن يف اإلسما سنة سيئة فعليه وزرها"
ب
قد يبعث األمر العظيم صيّيُه  ...حىت ُّ
تظل له الدماءُ تصبَّ ُ

التفرق والنزاع واالنتصار حلز سوى املؤمن ن تنبثق آراء خمرتعة جديدة يف داخل املنهج
ومع التشظّي و ّ
الواحد ،فتكرب حىت تكون عمامةً فارقةً ب ن أهل ذلك املنهج الواحد ،فتؤول اىل تفرقته وتش ِظّي أهله من
جديد ،وهكذا دواليك ..وهذا مضطرد يف الفرق املُالفة للحق ،وكلما كانت بُنيتُها ثوريّة وسلوك قادهتا
وتفرقهم وانبثاق مناهج
انفعايل كان التشرذ إليها أسرع من السيل حال نزوله من اجلبل ،واعتربه مبناهج اخلوارج ّ
تفرقوا"
من أرحا مناهج سوى منهاج القرآن العظيم" .واعتصموا حببل هللا ً
مجيعا وال ّ
وبربّك لو أن كل هذا اجلهد الضائع هلؤالء من أهل السنة قد اجتمع على تبصّي الناس وتفقيههم يف
املعتقد واألعمال والعبادات والرقائق واألخماق وكانوا قدوات سبّاقة للُّيات ..ألن يقرت الناس من رهبم
أكثر؟ بلى ،ولكن كتب هللا خماف ذلك واحلمد له على كل حال وهو احلكيم اخلبّي.
جرا
ررت له ًّ
وما كنت رادبًا يف هذا احلديث ألسبا ُكثُر وإن تلجلج ب ن حنااي الصدر زمنًا ،ولكين ُج ُ
ملا رأيت كثرة السائل ن احليارى واخلائض ن يف سابلته بما علم وال هدى وال كتا منّي.
َّ
ِ ِ
األلسن وقلة اإليرادات عليها أو عدمها
وسأمجل عرض بعض الفقر لشدة وضوحها واشتهارها وتعاورها ب ن ُ
ابلكليةً.
إن وفّق هللا هبا وهدى فهذا الذ أبييه ،وإن كانت األخرى فاهلل يتوىل الصاحل ن ويتو على التائب ن
(وربك ذخلق ما يشاء وذختار ما كان هلم اخلّية)
كم من مهو أحرقت كبد اليت  ...جبواحني لكنين أجتلّ ُد
سر الذ
ّأواهُ دمعي ال ت بُح ّ

يكمد
 ...أكننتُهُ قلباً حزيناً ُ

وعات ح ن أوارها  ...جتثوا على ِ
فيهمد
ُ
لكنّما اللّ ُ
القلب القو ّ
ُ

ترتد ُد
الصدى  ...من أنَّة مكلومة َّ
ّ
تتهش ُم األضماعُ من رج ِع ّ
عدت أقوى صابراً  ...جود ببحر زاخر يتج ّد ُد
اي مقليت ما ُ
ِ
ِ
َّد
اجهُ  ...من انر كبد والضلوعُ تُقد ُ
حبر خضم ُس ُّنت أمو ُ
جتس ُد
اي الئمي زدت اجلروح مبُهجيت  ...أرفق مبن فيه اهلمو ّ
فيق وقد رآين ضاحكاً َّ ...
السرور مبهجيت يتوقَّ ُد
َّ
أن ُّ
ظن الر ُ
يتنه ُد
أو ما درى
املسرور أن خبافقي  ...هم ثقيل جاَث ّ
ُ
قلت ذلك واملنّيُ بدربه  ...ليل طويل والدُّجى يتم ّد ُد
قد ُ

(مرجعيات)
ال بد لنا يف البداية من حمكمات جممع عليها ويُرجع إليها عند اخلماف ،وكلها راجعة إىل مرجعيّة الوحي،
وهي:
السنة ،واإلمجاع ،واالجتماع ،وأخوة اإلسما  ،وحفظ حق العلماء مع عد عصمة فرد
التوحيد ،واتّباع ُّ
بعينه.
فهذه حمكمات ال تقبل املساومة ،ومن را الوصول فعليه ابألصول ..وسأذكرها إبجياز.

(مرجعيّة الوحي)
متنوعة
من مل يثق يف الوحي ثقة مطلقة فما ُ
ترجه ،وهذه مسألة يف داية اخلطر ،فمصادر التل ّقي يف زماننا ّ
املنابع خمتلفة املشار  ،وكلها كدر ومرض إال ينبوع الوحي فهو احلياة.
فالذ خلقنا هو ِ
العامل مبا يصلُح لنا ويصلحنا ،وقد فعل ابلوحي املنزل إن كنا ِ
نعقل.
ّ
ُ ُ
ولكل اجتماع نزاع ،والبد لكل نزاع من فصل ،وال ميكن هذا الفصل إال مبرجعيّة يسلّم هبا الطرف ن ،فأهل
احلس والذوق والرؤى..
املاد خمتلفون ،وكذلك أصحا
العقل ّ
ّ
أما أهل اإلسما فقد جعل هللا هلم مرجعيّة جامعة مانعة( :اي أيها الذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول
وأويل األمر منكم فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل هللا والرسول إن كنتم تؤمنون ابهلل واليو اآلخر ذلك خّي

أتويما) والرد إىل هللا يكون بتحكيم كتابه والرد إىل الرسول يكون بتحكيم سنّته ،واآل واألحاديث
وأحسن ً
يف هذا مشهورة معلومة.
وأتمل كما املؤمن الورع احلكيم اجملر سعد بن أيب وقاص رضي هللا عنه يف الفتنة ،فقد دعاه بعض الناس
للُروج معهم ،فأىب عليهم وقال" :ال ،إال أن تعطوين سي ًفا له عينان بصّياتن ،ولسان ينطق ابلكافر فأقتله،
وابملؤمن فأك ّ عنه ،وضر هلم سعد مثماً – وهو الذ يعنينا يف هذا املقا  -فقال :مثلنا ومثلكم كمثل
قو كانوا على حمجة - ،أ البيضاء الواضحة  -فبيناهم كذلك يسّيون هاجت ريح عجاجة ،فضلوا الطريق،
فقال بعضهم :الطريق ذات اليم ن ،فأخذوا فيه فتاهوا وضلوا ،وقال آخرون :الطريق ذات الشمال ،فأخذوا
فيه فتاهوا وضلوا ،وقال آخرون :كنا على الطريق حيث هاجت الريح ،فنُنيخ ،فأانخوا وأصبحوا ،فذهبت الريح
وتب ن الطريق"()4
ّ
إذن فلنعد ابألمة إىل ما كانت عليه قبل هذا االفرتاق والتنازع والرتاشق وانشيال بعضنا ببعض .واألمر
قريب املنال والزمان ،فعودوا بنا اليه  -يرمحكم هللا .-
وقد ذُكِر عن علي رضي هللا عنه أنه قال ":العلم نقطة كثّرها اجلاهلون " ( )5أ أ ّن أصل العلم الذ
فقههُ الصحابة رضي هللا عنهم قليل ،وهو فقه الكتا وفقه أحاديث النيب صلّى هللا عليه وسلّم وأعماله،
فش ّقق الناس بعدها وتش ّدقوا وأودلوا ودالوا .فربكة العلم يف صفائه من كدر التكلّ  ،ونقائه من دد ِل املُالفة.

(التوحيد)
وهو أصل األصول وحمض حتقيق الشهادت ن وداية اخللق اإلنساين ،وكل احملكمات راجعة هلذا األصل
العظيم .وال يعين هذا إهدارها ،ولكن لكل شيء قدره .فمن نقض توحيده بشرك وخرج من ربقة املسلم ن
األخوة شيء ،بل منه وعليه الرباء حىت يُسلم وجهه هلل ر العامل ن ،وكذلك احلاكم إذا
فليس له من حقوق ّ
أظهر حر التوحيد وقامت عليه احلجة فليس ملن قدر على عزله مندوحة عن ذلك ..وهكذا.
وال يعين ذلك الوقوف على ظواهر هذا األصل لوحدها ،بل ال بد من حتقيقه أبطرافه ،ومىت ح ّققناه
معادها.
كل احملكمات معه ،ألنه مبدؤها وإليه ُ
مجلةً فسنكون قد انتظمنا ّ

(السنة)
وهي االتّباع الصادق هلد نبينا اخلامت صلوات هللا وسمامه وبركاته عليه ،فتحقيق الشهادة الثانية يكون
ظاهرا وابطنًا.
بصدق اتّباعه ً
وضوحا ال دبش
وضوح الطريق لسالكه ،فّيى السائر فيه م َّد بصره
ومن املهمات االبتدائية لكل مؤمن
ً
ُ
كل خطوة قبل م ِّد قدمه يف املسّي.
ويتب ن حدوده واضحة ال لبس فيها ،فيُبصر موضع َّ
فيهّ ،
اجلادة النبوية فكل خطوة فيه لألما هي يف حقيقتها خطوة للُل !
ذلك أن السبيل إن مل ُ
يك على ّ
زماان
فإن احنراف املنهج يستلز احنراف املسّي ،وعلى قدر زاوية االحنراف وسرعة السّي يكون معيار البعد ً
ومكاان .وهذه ابقعة ملن مل يكن له بصّية ،لذا قال سفيان ودّي واحد من السل " :البدعة أحب إىل إبليس
ً
من املعصية"  -أ معصية الشهوة البحتة – ألن الشهوة يُتا منها والبدعة ُجيتهد فيها)6( .

هذا وإن احلق يُعرف بدالئله ال بقائليه ،واعرف الرجال ابحلق وال تعرف احلق ابلرجال ،وإن كان الراسخ
يف العلم أقر ُ  -بداهة  -لإلصابة ممن دونه ،لكن ال عصمة إال للمعصو صلوات هللا وسمامه وبركاته عليه.
وجيل وحيرت  ،لكن بما قداسة! ألن القداسة حتيط الشيخ هبالة تيويه
وعليه ُحيفظ ّ
حق العامل ويعظّم قدره ّ
وتضل أتباعه.
ّ
ففرضك سؤال من وثقت بورعه وعلمه ،فإن اتّسع بِطا ُن علمك فقارن واتبع أشبه
عاميًّا ُ
أخي :إن كنت ّ
تبحرت فاجتهد وال تقلّد.
نورا ،ومىت ّ
األقوال ابحلق فإن على احلق ً
وال ترتبط بشُص تضعه حجة لك على الدوا سوى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وعليه فما تربط
الناس بشيخ رابطًا ال ينفك ،بل اربطهم ابلوحيَ ،ث أرشدهم لماستنارة بعلم ذلك الشيخ ،ومن قصد البحر
استقل السواقيا ،ولكن ال يبعُد عن ساحله إال من أجاد السباحة حىت ال ييرق يف جلج أوها نفسه.
قر لباطله ،فما تربط الناس أبخطاء
فإن أخطا شيُك فما تتابعه على خطئه وال تدافع عنه دفاع امل ّ
الناس .واخلطأ ي ِرُد ويُرُّد كائنًا صاحبه من كان ،ولكن أبد وحجة ورفق وإحسان.
وتذ ّكر أنه ال جيوز اختاذ شُص يُواىل ويعادى عليه خما رسول اهلدى صلوات هللا وسمامه وبركاته عليه،
وبعض الناس يقول بلسان حاله – وإن نفى بلسانه  : -إن احلق يدور مع شيُه حيث دار ،وهذا ضمال.
شُصا يدعو إىل طريقته ويوايل ويعاد عليها دّي
قال شيخ اإلسما " :وليس ألحد أن ينصب لألمة
ً
كماما يوايل عليه ويعاد دّي كما هللا ورسوله وما اجتمعت عليه
النيب صلى هللا عليه وسلم ،وال ينصب هلم ً
يفرقون به ب ن األمة ،يوالون به على
األمة ،بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون هلم
ً
شُصا أو ً
كماما ّ
ذلك الكما أو تلك النسبة ويعادون")7( .

وكان السل

ينهون عن وطء عقب الشيخ معلّل ن أبنه ذلّة للتابع فتنة للمتبوع ،فمهما بلغ ورعُ الشيخ

وعلمه فهو يف خطر من هتييج قلبه برايح اإلعجا اخلفي.
أول األمر يكون دّي ُمماحظ  -حىت من قِب ِل الشيخ نفسه َ -ث قد تسرتوح نفسه لذلك مع طول
و ُ
املدى وتستطيبُه بتوايل األاي وتطلب املزيد من رفعة الدنيا ،فالضع

مماز للبشر ،ومع كرور الليايل ومدح

األتباع الشيخ يف وجهه وتبجيله فوق املعتاد قد يستُ ّفه اهلوى ملهاو فيسقط معه من تبعه ،ومن كان مستنًّا
فليسنت مبن قد مات فإن احلي ال تؤمن عليه الفتنة.
ّ
حمور آخر وهو أن بعضهم يفنت الناس ابمتحاهنم ابلناس ،فديدنه ما تقول يف فمان ،وما قولك يف فمان؟
عما
عما قاله ال ّ
فكل إنسان مسؤول ّ
وليس هذا من السنة يف شيء ،والواجب أال يُفنت الناس مبثل ذلكّ ،
قاله دّيه ،ف ُك ّفوا عن امتحان الناس ابلناس ،واحفظوا ألسنتكم من أعراضهم.
وليس معىن النهي عن ديبة مسلم قبول كل ما جاء عنه ،فهناك كليّة مطلقة وهي أن الباطل يُرد على
مبطله ًّأاي كان ،أما ربط الناس بفمان أو فمان فهذا إحداث وابتداع من حيث أردمت االستنان واالئتساء!
احلق الذ هو مذهب السل بدعوى أنه قول أشهرتهُ الفئةُ الفمانية! وهذا زيغ وضمال.
ومما ُحي ِزن أن يُرُّد ُّ
هذا؛ ويعجبين يف منتسبة فئة ما تذكّيهم املستمر ابلتوحيد والسنة ،وتعظيم ذلك يف قلو الناس ،وحتذيرهم
كثّيا
فبكل مرارة جند ً
من مسالك البدع ومسار احملداثت .وهذا أمر محيد عظيم لو حفظوه وانضبطوا فيهّ ،
فيقربون بعضها للكفر والوثنية مع كوهنا بدع مسلكية،
منهم ُحيملّون بعض البدع ما ال حتتمل سواء من جهتها ّ
أومن جهة أهلها فّيموهنا على من هم بُرءاء منها ،وقد يكون بعضهم قد أفىن عمره يف حرهبا!

لقد عرف علماء هذا البلد دعاتنا وعاشروهم وسربوهم وعلموهم وف ّقهوهم وزّكوهم ،فعما االفتئات على
أهل العلم وإخراج طماهبم إلحن نفوس هللا أعلم مبقدار ما فيها من حسد هلم أو جهل بفضلهم ..و"ما من
ذنب أجدر أن يعجل هللا لصاحبه العقوبة يف الدنيا مع ما يدخر له يف اآلخرة من البيي وقطيعة الرحم" ()8
جرته ِجدتُه لع ن حاسد! ()9
وكم من جمدود ّ
واي هلل كم للمومن ن من مشرتكات عظيمة لو عرفوا قدرها!
وأبس

فبدال من أن يستظل بعضهم بظلّها يف هاجرة زمان اليربة ،نراهم يرتاشقون من خلل الشقوق
ً

الصيّية واالختمافات اليسّية اليت تتدحرج بينهم ككرة اجلليد فتكرب كلّما دفعها سل عن خلفه حىت تكون
كاجلبل العظيم ،ولو أن األول أماهتا يف مهدها لنُسيت.
مجيل أن تُع ِظّم السنة ،بل هو واجب وفريضة  -إذ هو مقتضى حتقيق الشهادة الثانية  -ولكن تذ ّكر
كل ما كان سنّة ابحلدود اليت
واحرص أن يكون تعظيمك للسنة
حقيقي ال مصطنع ،مبعىن أن تُع ِظّم ُ
وجت ّل َّ
ّ
دلو وال جفاء .وتذ ّكر أن تعظيمك للسنة ال يعين تقديس
بلّيها صاحب السنة صلى هللا عليه وسلم بما ّ
األشُاص ،فانتبه حىت ال تزيغ ،فكم من مع ِظّم لشُص مق ّدس لكمامه مق ِّد لفعاله قد أحاطه هبالة حتجب
عنه تقصّيه وخطأه وسهوه وذنبه ،فتعظيم السنة لون وهذا التزوير لون.
وحسن منك أن حتار البدع  -فهذا فرع عن تعظيمك للسنة  -ولكن احذر أن يكون حربك للبدع
بييًا على عباد هللا ،فهناك حدود شرعها هللا للتعامل ب ن أهل القبلة ال جيوز حبال خرقها.
فوالءُ أهل القبلة شيء والتعز ُير شيء آخر ،فاألول أصل والثاين استثناء بقدر احلاجة ،وهذا االستثناء فرع
عن إنكار املنكر ،واإلنكار ذختل ابختماف األشُاص واألحوال.

كل ما يقال عن موضوع إنكار املنكر فهو قائم هنا ابلضرورة ،فال ب ّد من التثبت من البدعة بفرعيه:
و ّ
أوال :التحقق من كوهنا بدعة ،حىت ال تُنكر جبهل.
ا
علمه
إمجاعا وهو عند التحقيق دّي منضبط بسبب املُالفة
وقد ي ّدعي بعضهم ً
لصحايب وحنوه ،ومن اتّسع ُ
ّ
صدره.
اتسع للُماف ُ
املع ن هبا.
اثنياا :التأكد من تلبّس ذلك الشُص ّ
التسرع يف األحكا  .ومن أمثل
حىت ال تظلم الناس بتهورك ،فسمامة القصد ال يكفي لتربير سوء الظن أو ّ
تعتذر منه.
حكم العر  :ال تفعل ما ُ
كذلك البد من البدء ابلرفق الذ ما كان يف شيء إال زانه وال نزع من شيء إال شانه .وال حتتج خبُلُ ِق
أحد دون رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فما تقل :فمان من السل عنده ح ّدة فهو املقد  ،بل اجعل ُرّمانة
امليزان منصوبة مبن قال ربه يف شأنه( :وإنك لعلى خلق عظيم).
مستمرا ،فاملعاند املستكرب الذ استبانت له احملجة وقامت عليه احلجة
وال يعين هذا أن يكون الرفق
ًّ
ِ
وتزجر به ،ولكن أتكيد هنا على أهنا استثناء ال أصل ،فإن زالت بدعته ابلرفق فقد
حقيق بقرِع ش ّدة تزجره ُ
ُكفينا.
ِ
ِ
كل مؤمن له حظ من ذلك مهما جفاها.
وهنا أمر البد من بيانه وهو أن من تعظيم السنة ُ
تعظيم أهلها ،و ّ
ويتضح ذلك أبن تتذكر الشهادة األوىل ابلتوحيد وعظيم حق أهلها مهما صدر منهم مامل ينقضوها ،إذ
هلم عليك حق الوالء حبسب قرهبم منها ،فيجتمع هلم احلب بقدر حتقيقهم هلا والبيض بقدر بُعدهم عنها،
قل من يُراعيه يف زمن البيي العلمي والعملي ،وهللا املستعان.
وهذا مسلك دقيق جدًّا َّ

وابجلملة فكل من كان من أهل التوحيد ففيه جزء من تعظيم السنّة ،فما جيوز حبال معاملته كالكافر
قدره وح ّده ،والعربة مبا ظهر من حسنه
الفاجر ،وكذلك ال جيوز تقريبه وتولّيه كاملؤمن الطاهر ،بل لكل مقا ُ
أو سوئه.

(االجتماع)
املبدأ ًّ -أاي كان  -فالناس ينقسمون عنه إىل أقسا :
فمنهم املُلصون له املتمسكون أبهدابه ،وقسم جاف ،وآخر دال .وليس هناك استثناء من هذه احلقيقة.
وكل ي ّدعي أنّه الوسط وأيىب ذلك الربهان الصحيح.
تفرقوا فيه
لقد عظّم هللا أمر االجتماع ،وأمر به ّ
ونوه أبهله ،وال بقاء للدين إال ابجتماع أهله عليه ،ومىت ّ
تفرقوا عنه ،فأحراهم برفع العافية عنهم وإدالة عدوهم عليهم.
ّ
ومن االجتماع الماز  :االجتماعُ على اإلمجاع املنعقد ،واإلمجاعات كثّية حبمد هللا ،بل هي األصل عند
التحقيق أما اخلماف فهو استثناء ،واإلمجاع دّي منحصر يف العقائد والعمليات ،بل هو سار يف فروع الداينة،
حىت وإن دا عن وه ِل الناظر حضوره .وهناك بعض أحرف دّي مؤثرة يف االجتماع والوائ  -إن أحسن
الناس التعامل معها .-
يق ب ن مذهب السل وقول بعضهم ،فمذهب السل إمجاعي
ومن املهمات لكل طالب علم وداع :التفر ُ
وخمالُِفه مشاق مبتدع ،أما قول بعض السل فما يُصار إىل تبديع خمالفه .ومن املهمات :أن مذهب السل
قدا ينسبه
يتصور
اجملتهد صورةً يف ذهنه فهمها من الوحي جيعلها معت ً
ُ
يؤخذ ابلنقل ال الفهم ،فما يكفي أن ّ

املعو ُل على إثبات مذهب السل هو النقل
للسل مامل يُنقل عنهم بسند حجة ،فالفهم شيء والنقل شيء ،و ّ
الصحيح عنهم ،وهي مسألة يف الياية من األمهية يف زمن افرتاقنا!
فكل ما
هذا؛ وإن االجتماع الشرعي ليس هو جمرد حفظ بيعة األمّي ،فهذا جزء من االجتماع ال كلّهّ ،
ِ
حق وفكاك يو العرض
ّفرق ب ن املؤمن ن بما مربر من الشرع فهو مذمو ً
شرعا ،فاحذر أن تقتحم بما برهان ّ
ما يفرق الكلمة ويشتت األمة ويكسر العصا ويذهب الريح ،وان ِزع قبل أن تُنتزع.
ذهين عا سابق بسبب تقليد
كثّيا من أحكا املفرتق ن اليت يظنوهنا حقًّا ال حميد عنه ،إمنا ّ
إ ّن ً
مردها انطباع ّ
ُ

سن القصد ال يكفي مامل يُشفع حيسن اتّباع.
مفتقر لتحقيق ،وال إخال أكثر نيّاهتم إال ّ
طمابة ّ
حق ،ولكن ُح ُ

ولو أتمل و ِ
قليما ووازن ب ن هنجه وحمكمات الدين اليت انتقص منها وقصر ابع بصّيته عن إدراكها
اح ُدهم ً
احلث على االجتماع والوائ ،
األخوة يف الدين ،و ّ
والعمل مبقتضاها كتعظيم شأن أهل ال اله اال هللا ،وأمهية ّ
ِ
وسل سُائمها منها ،وإحسان الظنون ابملؤمن ن ،وإجراء
والتعاون على الرب والتقوى ،وتنقية الصدور من وحرها ّ
أمورهم على ظواهرها ..إخل
أقول :لو فعل ذلك النشرح صدره واتّسع ،والستنار قلبه وانفسح ،فاهلل جل جماله يقول( :أفمن شرح
هللا صدره لإلسما فهو على نور من ربه) فعلى قدر تكميل اإلسما يكون النور والفرح .وقال جل شأنه( :
اي أيها الذين آمنوا ادخلوا يف السلم كافة) فُذ الدين كله ال بعضه ،واستقم كما أمرت ال كما اشتهيت،
ددا ب ن يد اجلبار جل جماله.
وانتهر صولة نفسك األمارة برهبة املوق ً
لقد وصل الضمال والتيه ببعضهم أن يهجر مساجد املسلم ن يف بماد أهل السنة واجلماعة مجُعةً ومجاعة،
بل حىت يف العيد ،بزعمهم أهنا مساجد للمبتدعة ،فصلَّوا يف بيوهتم وتركوا بيوت هللا وبئس ما اختاروا!

يف إحدى السن ن يف هذه البماد قا نفر إبقامة صماة العيد خارج البلد بعد أن برزوا عن املسلم ن
وهجروهم يف هللا – زعموا  -ومل يقطع تلك النزعة اخلارجيّة  -بعد هللا  -سوى زجر أحد العلماء هلم ممن
كانوا يُظهرون إجماله وتقدميه.
فتأمل – ويدك على قلبك  -وانظر إىل الفتنة حينما تسلّلت هلم شيئًا فشيئًا حىت خبطتهم واستولت على
فرد هبم الشيطان،
تفرد برأيه عُجبًا
ً
وإعجااب ومل ُيرّد ملن أمره هللا ابلرد إليه عند النزاع ت ّ
أحمامهم وأفئدهتم .فمن ّ
فصيده احملبب هو القاصية!
املاسة مبا َّ
تومهه من ابتداعهم ،وليت شعر من املبتدع اي هؤالء؟!
وبعضهم قد قطع رمحه َّ
وود الشيطا ُن لو
السنةَّ ،
السنَّة فقد ابتدع ،فما تبتدعوا من حيث ظننتم أنكم على ُّ
كل من زاد على ُّ
إ ّن َّ
ظفر من املسلم بذلك ،ألنه قد كفاه مؤنة ِّ
األز ابندفاعه يف خوض ُوحول البدع يف ما ظنَّه تسنّنًا ،عيا ًذا ابهلل
من مضمات الفنت.
املسميات واأللقا بريئون من الوصمات امللصقة هبا ،فأكثرها
كثّيا ممن أُطلقت عليهم تلك ّ
واعلم أن ً
تُهم تنفّييّة تُلقى على كواهل من مل يتبنّوا تلك األخطاء أو الضماالت.
إذن فما تكن ممن ي ِ
صم أو يرضيه أن يوصم ،ولتهنِك تسمية هللا لك "هو ساكم املسلم ن من قبل ويف
ملسمى السنة واجلماعة والسل  ،فقد كانت كلمة السل
هذا" وال أبس ان تنتسب ّ

دارجة عند أئمة أهل

السنة واجلماعة ،وكان عبد هللا بن املبارك يقول على رؤوس الناس" :دعوا حديث عمرو بن اثبت فإنه كان
يسب السل ")10( .

مع ن فما حاجة به إىل ذلك وال يستحب
وقال ابن تيمية" :من أمكنه اهلدى من دّي انتسا إىل شيخ ّ
له ذلك بل يكره له .وأما إن كان ال ميكنه أن يعبد هللا مبا أمره إال بذلك؛ مثل أن يكون يف مكان يضع
فيه اهلدى والعلم واإلميان والدين يعلمونه ويؤدبونه ال يبذلون له ذلك إال ابنتسا إىل شيُهم أو يكون
انتسابه إىل شيخ يزيد يف دينه وعلمه فإنه يفعل األصلح لدينه .وهذا ال يكون يف اليالب إال لتفريطه ،وإال
فلو طلب اهلدى على وجهه لوجده .فأما االنتسا

يفرق ب ن املسلم ن وفيه خروج عن اجلماعة
الذ ّ

واالئتماف إىل الفرقة وسلوك طريق االبتداع ومفارقة السنة واالتباع فهذا مما يُنهى عنه وأيَث فاعله وذخرج بذلك
عن طاعة هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم" ()11
بدعي فيُستحسن،
واألظهر يف مسألة التل ّقب ابلسلفي واألثر وحنومها التفريق ب ن أن يكون يف وسط ّ
متوجه ،ملا فيه من شهره وإعجا ابلنفس.
إشهارا لعزة السنة ،أما ب ن أهل السنة فاملنع ّ
ً
ولكن احذر من درور األلقا  ،فاأللقا ال حتمي صاحبها من الزلل ،كما أن االسم كصاحل وسامل وطيب
تدل على احلقيقة أمنا هي قالب صويت رمز ال أكثر ،فتنبّه اي رعاك هللا.
وشري وحنوه من أساء التزكية ال ّ
مجيعا وأدخلها يف نطاق
علو ،فحواها ً
هذا وإن املوفق احلكيم هو من نظر ألمور االختماف السائغ من ّ
ِ
وتيم ًدا هلفوة.
قبوله ً
إعذارا لسفيه ّ
إمجاال وتبع أرجحها وعذر أهلها .وال أبس من عتب ب ن اإلخوة برفقً ،
ددا – أن تنتبه ملعيار حكمك حىت ال تتناقض ،وإذا علمت أبصل
لذلك فعليك – اي مريد فكاك نفسه ً
حلمك.
وعلمك و ُ
صحيح فاطرده وال تنقضه ،واحذر التناقض واالنتقائية ،وليس ِع املؤمن ن عقلًك ُ
واعلم أنه منذ الصدر األول لإلسما كان – وال زال  -هناك رأاين مضطردان ألهل العلم يف قضااي معيّنة
لنتزل فنقول :هناك مدرستان سلفيّتان ،لكل منهما موق اثبت يف قضااي معيّنة ،مدرسة
وأساليب حم ّددة ،أو ّ

تنحو للعزائم وتتوسع يف س ّد الذرائع ،وأخرى ترى التيسّي بفتح بعض الذرائع وفق ضوابط واألخذ برخص
هللا.
فاألوىل نظرت جلانب االحتياط لذات العبادات والتش ّدد يف حراستها ،ووقفت مع حرفيّة النص تقريبًا،
واألخرى نظرت جلانب ِ
العبد ذاته واخلوف عليه من تضييق زائد يكسر نزعته لمانطماق يف عمارة األرض،
مفسرتهُ مبدلوله الشمويل العا  ،وكل
ِوفق قواعد شرعية منضبطة – وليس بتمييع وتبديل  -ووقفت مع النص ّ
مدرسة هلا أدلتها ومنهجها واحتياطاهتا.
جاد يف إقامة تفسّي آايت وأحاديث الصفات أو
لكل من املدرست ن منهاج مشرق واضح ،وكمامها ّ
و ّ
مسائل اإلميان أو القدر أو دّي ذلك مما زايلوا املبتدعة فيه على األصول املرعيّة ألهل السنة واجلماعة.
متاما يف كل أصول أهل السنة واجلماعة  -بما مثنويّة  -فث ّم أحرف يسّية
ومع أن املدرست ن متفقت ن ً
اختلفت رؤاهم حياهلا ،فصفة اهلرولة – على سبيل املثال – قد أثبتتها املدرسة األوىل – وهو الراجح  -أما
املدرسة الثانية فلم تثبتها ومن أثبتها مل يتش ّدد يف إثباهتا ،ومسألة استثناء حبس الظل من وعيد التصوير ألهنا
دّي داخلة فيه إمنا دلبت عليها عُرفيّة التسمية على احلقيقة ،فاألوىل منعتها إبطماق واألخرى جعلتها من اب
ترك األوىل ..وهكذا .وكما املدرست ن على خّي وهدى.
وكأن األمر يف املنهاج العا للمدرست ن أشبه بقناعت ن وسلوك ن ونفسيّت ن مجعيّت ن متآخيت ن متكاملت ن،
ففي أزمنة وأمكنة يكون الرتجيح لألوىل ،ويف أخرى للثانية حبسب الوقائع واألحوال.
ومن أمثلة ذلك :التكفّي واضطراد أحواله ،وسنق
القول احل ِّد لكل منهما:

مع زاوية حرجة لكل منهما حىت نق

على حافة

كل من م ّكن هلا وشارك فيها  -ويُقصد بذلك التكفّي الوصفي
األوىل :تك ّفر القوان ن الوضعية الطادوتية و َّ
املع ن ابلطبع  -وهذه املدرسة ذاهتا تُك ّف ُر أو لن ُقلُ :حتّر إبطماق االستعانة ابملشرك ن
مع احتياطهم يف تكفّي ّ
على حر املسلم ن أب حال ولو كان لدفع الصائل ،وتك ّفر من أعان املشرك يف احلر على املسلم أب
درجة وحتت أيّة ذريعة خما اإلكراه بضوابطه.
علما
ميس املعتقد ولو إبحراق جسور كثّيةً .
فهي مدرسة ح ّديّة صارمة ،ال تقبل التنازل ً
شربا فيما تراه ّ
فضما عن االحتياط ،ولسنا بصدد الرتجيح لكنا نُعىن هنا ابلتوصي .
أبن الصرامة ال تعين الصوا
دوماً ،
ً
ومن األمثلة املعاصرة لذلك تكفّيهم ألحد الوالة حينما استعان (ابملشرك ن) الرتك وتكفّي خل ِفهم لبعض
ِّ
الفارين من امللك عبد العزيز من قيادات املنشق ن واستتابتهم من الكفر بعد اإلسما  ،ومثل احلكم حبربيّة
امتداد هذه املدرسة يف هذا الزمان هم القائلون حبرمة املشاركات
البماد املعلن فيها الشرك  -ولو كانت مكة  -و ُ
الربملانية مع أنظمة دّي متقيّدة ابلشريعة إبطماق.
أما املدرسة الثانية فتجيز املشاركة الربملانية يف األنظمة الطادوتية ،ال إقر ًارا للمنكر ولكن من اب درء
أعظم املفسدت ن ،وهي ذات املدرسة اليت جتيز االستعانة ابملشرك ن للضرورة بشروط ،وهي اليت حتكم إبسمامية
البماد بيلبة ظهور شعائر اإلسما  ..وهكذا.
فكل مدرسة تطرد أصلها ،مع عود األصل ن ملشكاة واحدة وهي االتّباع للسنة وحراستها والذ ّ عنها
ابلنظر للحال والنظر للمآل ،فاهلدف واحد ،واملعتقد واحد ،واملنهج الكلّي واحد ،إمنا الفرق كامن يف التعاطي
مع نصوص الشريعة ومقاصدها وهللا أعلم.

أعجب ح ن أرى بعض الفضماء ينتقي من هنا ما وافقه ومن هناك ما خال خصمه ،فيجيز االستعانة
و ُ
ويل أمره فعله  -ويك ّفر املشاركة الربملانية  -ألن خصمه فعلها  -مالكم كي حتكمون؟!
ابملشرك  -ألن ّ
الساسة مل ت ُفت ُهم هذه الثنائية ،فعمل بعضهم على (لعبة املتناقضات) ليلج من بينها ملقصده ،فقد
حىت ّ
الساسة سفينة املدرسة األوىل ملا كانت رايح أشرعتها له ُمواتية يف خضد أشواك خصومهَ ،ث أسرع
ركب بعض ّ
ّ
الصبا لتوجيه أشرعتها .وال عجب فأكثرهم طالب صيد!
ركو السفينة األخرى حينما هبّت نسائم َّ
وحىت ال يظن ظا ّن أن هذا التقرير يشي بقصور السلفية يف العمق أو السعة أقول :إن هذا دّي وارد،
فالسلفية ُّ
سبيما وأرحم يف احلال واملآل
نظرا وأرحب ً
منهجا وأسعد ً
أسد ً
دليما وأعمق داللة وأقو طريقة وأوسع ً
جادة الرسول اببتداع وإحداث ،إمنا هو اختماف اجتهادات سائية يف
مما سواها من السبل اليت خالفت ّ
بعامة.
اجملتمع السلفي ّ
عامة.
ومراد هو بيان ممامح النظر التأصيلي والتطبيقي هلا ،وسأوضحه مبثال كاش ملا خلفه يف قضية ّ
فمسألتنا املذكورة وهي االستعانة ابملشرك ن يف احلر جتاذ حكمها رأاين داخل املدرسة السلفية ذاهتا،
األسعد ابلنصوص واألكثر احتياطًا .أما الثاين
فرأ ابملنع إال بشروط شديدة ،وهذا القول هو
األطرد تطبي ًقا و ُ
ُ
قليما يف الشروط والضوابط مراعا ًة للمصاحل العامة وملقاصد
توسع ً
فهو وإن مانع من االستعانة كاألول إال أنّه ّ
الشريعة الكلية ،ودرءًا للمفاسد واملُاطر املوشكة املتوقّعة.
فهذان القوالن مل ذخرج أحدمها عن نسيج السلفية العا  ،وإن كان بعض اتباعهما قد طعن يف منهج الرأ
أتملهما جيّ ًدا انتهى إىل ما
اآلخر ،وهذه عادةُ صراع األفكار واحتدا امليالبات ومدافعة الفتاوى ،ولكن من ّ
ذكرت ،فاألول أعمق والثاين أوسع.
ُ

املقصود هو القول :أبن هناك رؤيتان متوازيتان داخل املدرسة السلفية ،فاألوىل ح ِّدية أتخذ ابلعزائم
والصرامة يف الفهم والتطبيق مع مراعاة املصاحل واملفاسد ،والثانية تراعي جوانب وزوااي القضية وحتاول استيعاهبا
من مجيع جهاهتا واختمافاهتا مع العناية ابلتّيسّيات مع عد إدفال جوانب جلب املصاحل ودرء املفاسد.
فاألوىل تراعي العمق والثانية تراعي السعة ،ويظهر هذا جليًّا يف التنظّي ويف التطبيق كذلك.
ومن مل يلحظ ذلك ويراعيه عند أتمله ودراسته للمدرسة السلفية بعامة سيصا حبّية واضطرا  ،وقد
ذخرج ابحلكم عليها ابلتناقض ،وهذا خطأ ،فهما رؤيتان متوازيتان يف إطار واحد .وهذا من انحية العمو
األدليب ال االضطراد املطلق.
ط ليس مضط ًردا يف املدرست ن الختماف األحوال واألشُاص والقضااي ،إمنا
مع التنبيه إىل أن هذا اخل ّ
ِ
ِ
املرجح لديهم
املراد تنبيه بعض األحبة إىل وقوعهم يف ازدواجيّة ظاملة ،فح ُ
ماهم حرا ومحى خصمهم مباح ،و ّ
التعصب ال اهلدى والشرع.
هو اهلوى و ّ
وجوهر الرسالة ،وما ذكرتُه ليس
فليس يف السلفيّة تناقض – كما خطل به بعضهم  -فهي زبدة اإلسما
ُ
تناقضا يف السلفية ،بل هو سعة ومشول وتكامل واحتواء لِما ساغ اخلماف فيه.
ً
وابجلملة فعباءة السلفية واسعة خلماف أبنائها يف املسائل اليت تتنازعها األدلة الختماف أو تكافؤ أو
دّيمها ،واالمثلة طويلة الذيول يف السل واخلل  ،وليس لبسطها حيّز.
توضيحا من حماور أُخر وجيزة فنقول :إن هناك أمور يف الشريعة  -حىت يف املعتقد واملنهج -
يد األمر
ونز ُ
ً
متاما ،واخلماف فيها سائغ  -مع التأكيد على أهنا ليست من املسائل الكليّة الكبار إمنا هي من دقائق
مل ُحتسم ً
بعض املسائل ،كما أهنا نزر يسّي جبانب ما أمجع السل عليه  -كرؤية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ر ّ

العزة يف املعراج ،وساع املوتى لسما األحياء ،و ِ
تفضيل صاحلي البشر على املمائكة ،واالختماف يف بعض
اآلايت هل هي من آ الصفات أ ال ،ويف بعض تفريعات مسائل القدر كاختمافهم يف حكم الرضا ابلقضاء،
عمدا ،وبعض مسائل احلاكميّة ،ومىت
ويف بعض مسائل اإلميان كاختمافهم يف تكفّي اترك الصماة الواحدة ً
يكفر من حكم بيّي الشرع ،واملشاركات الربملانية ،وبعض مسائل الرباء ومواالة الكفار وتولّيهم ومظاهرهتم،
وحمبة الزوجة الكتابية ،وحكم اجلاسوس وهل هي كفر إبطماق من عدمه ،وبعض أحكا أعمال القلو ..
ودّيها كثّي)12( .
وأتمل حال ابن
وكلّما اتّسع علم املرء اتّسع صدره خلماف الناس فيما يسوغ ،وانفسح معه عذره للناسّ ،
تيمية وسعه منهجه يف االعتذار ،كذا ابن القيم وابن كثّي والذهيب وابن سعد وابن ابز والعثيم ن ..وأمثاهلم
من الكبار.
فتجد يف كل مسألة مما اختل
ُ

فيها أهل السنة واجلماعة قوالن مشهوران ،وكمامها قوالن داخمان يف

بعامة ،فهما يتنازعان داللة الدليل ،ودائران ب ن األجر واألجرين.
املدرسة السلفية السنية ّ
إجيااب،
ومن ذلك اختماف بعض أئمة العلم املعاصرين يف طريقة التعامل مع اجلماعات اإلسمامية سلبًا أو ً
وإنكارا.
تعاوان
وإصماحا أو براءةً
ً
ً
ً
مع القطع أبن اإلسما يتشنّ للوحدة ب ن أبنائه وتوسيع دائرته حسب حدوده املعلومة ،فما تُضيّق – اي
توسع ما ش ّدد فيه بما برهان.
وسعه هللا بما حجة ،وال ّ
رعاك هللا  -ما ّ
أكرر ردودهم  -ألهنا التطبيق
وانظر إىل تطبيقات أئمة الزمان كابن ابز والعثيم ن واأللباين يف ردودهم  -و ّ
وحسن أتتّيهم
العملي لتنظّيهم العلمي الذ قد يكون ً
جممما أو محّال أوجه ،فانظر لرفقهم ولطفهم وأدهبم ُ

جمرد إقامة احلجة واإلعذار وإشباع
وتثبتهم ونصحهم وحمبة نفع املُاطب والردبة الصادقة يف هدايته ،وليس ّ
القوة اليضبية.
وليس معىن رؤيت ن أو مدرست ن أن هناك جمموعة تنقل مبادئ هذا النظر ملن خلفها عن سلفها وكأ ّهنا
فقها ترجيحيًّا للنظر يف املسائل عرب خلفيّة
مقيّدة ومقنّنة ومنضبطة اضطر ًادا ،ال بل املسألة ال تعدوا أن تكون ً
أحياان  -لدى الفقيه الواحد ،فيأخذ هبذه
متقاربة يف أفراد أو جمموعات ليس إال ،بل قد تكون الرؤيتان – ً
حينًا وابألخرى حينًا بسبب اختماف األحوال يف نظره ،أو جت ّدد أدلة لديه ،أو وضوح ّقوة أو ضع براه ن
تيّي اخللفيّة النظريّة من تيليب العمق على السعة أو العكس .وقد حكم عمر
املسألة ب ن يديه ،أو بسبب ّ
رضي هللا عنه يف الفريضة احلماريّة بعد التشريك وىف العا التايل حكم ابلتشريك يف واقعة مثل األوىل ،وملا
سئل عن ذلك قال بطمأنينة وسكينة وثقة" :تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي".
وال يعين هذا حبال نفي السعة عن العمق أو العمق عن السعة ،فاملنهج السلفي قد أخذ حظه التا ّ منهما،
امنا املقصود الرتجيح عند التقار والتيليب عند االشتباه.
العلين ومن
هذا ،وقد ختتل زاوية الرؤية للمسألة الواحدة فتُتل فيها الفتوى ،كمن يتوسع يف اإلنكار ّ
تصور املسألة وحكمه فيها واختماف أحواهلا.
يضيّق حبسب ّ
بعضا
والواجب هو اتباع الدليل ،أما مع االشتباه أو ضع السند أو الداللة فما بد من أن يعذر بعضنا ً
حىت وإن قال اآلخر ببدعية املسلك األول فعلى األول أن يعذره قدر طاقته وأال يعصي ربه فيه إذ عصاه فيه
أخوه.

بل إن من العبادات واهليئات ما تكون سنّة أو بدعة لدى شُص ابعتبار صحة الدليل وصراحته من
عدمه ،فقد يصح الدليل الصريح بسنّية عبادة أو هيئة فيها عند أحد – من أهل االجتهاد  -فيكون ُمتعبَّ ًدا
صح لديه ،مع أن هذا الدليل بعينه مل يصح عند دّيه فيحر عند من مل يصح لديه أن يتعبَّد هلل بعبادة
هلل مبا ّ
سندها هذا احلديث الضعي  ،وهلذا أمثلة عديدة مشهورة.
كل
وقد ع ّد شيخ اإلسما حنو ذلك وسّاه اختماف ّ
تنوع فقال" :وهذا القسم الذ سيناه اختماف التنوع ّ
دل القرآن على
واحد من املُتلف ن مصيب فيه بما تردد ،لكن الذ واقع على من بيى على اآلخر فيه .وقد ّ
محد كل واحد من الطائفت ن يف مثل هذا إذا مل حيصل من أحدامها بيي ،كما يف قوله( :ما قطعتم من لينة أو
تركتموها قائمة على أصوهلا فبإذن هللا)
وقد كان الصحابة يف حصار بين النضّي اختلفوا يف قطع األشجار والنُيل فقطع قو وترك آخرون .وكما
يف قوله( :وداود وسليمان إذ حيكمان يف احلرث إذ نفشت فيه دنم القو وكنا حلكمهم شاهدين ففهمناها
فُص سليمان ابلفهم وأثىن عليهما ابلعلم واحلكم.
وعلما)
ّ
حكما ً
سليمان وكما آتينا ً
ل ن أحد
وكما يف إقرار النيب صلى هللا عليه وسلم يو بين قريظة ،وقد كان أمر املناد أن يناد  :ال يص ّ
أخرها إىل أن وصل إىل بين قريظة )13( .وكما يف
العصر إال يف بين قريظة ،من صلى العصر يف وقتها ومن ّ
قوله صلى هللا عليه وسلم" :إذا اجتهد احلاكم فأصا فله أجران ،وإذا اجتهد ومل يصب فله أجر" ()14
ونظائره كثّية" ()15
وقال .." :قال بعضهم :ال نصلي إال يف بين قريظة ،وقال بعضهم :مل يرد منا هذا؛ فصلوا يف الطريق .فلم
متسكوا بعمو اخلطا فجعلوا صورة الفوات داخلة يف العمو  ،واآلخرون
يعب واحدة من الطائفت ن .فاألولون ّ

كان معهم من الدليل ما يوجب خروج هذه الصورة عن العمو  ،فإن املقصود املبادرة إىل القو  .وهي مسألة
مشهورا :هل ُذخص العمو ابلقياس؟ ومع هذا فالذين صلوا يف الطريق كانوا
فيها الفقهاء اختمافًا
ً

اختل

أصو ")16( .
وأتمل " :-وهذا وإن كان يف األحكا فما مل يكن من األصول
وقال يف موضع آخر معلّ ًقا على القصة – ّ
ا ملهمة فهو ملحق ابألحكا  .وقد قال صلى هللا عليه وسلم" :أال أنبئكم أبفضل من درجة الصيا والصماة
والصدقة واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر؟ قالوا :بلى اي رسول هللا .قال :إصماح ذات الب ن ،فإن فساد
ذات الب ن هي احلالقة ،ال أقول حتلق الشعر ولكن حتلق الدين" ()18( )17
وهذه األحرف اجلامعة معدودة من نفيس فقه شيخ اإلسما وسعة علمه وعظيم نصحه رمحه هللا.

(ال إنكار يف مسائل اخلالف السائغ)
ومبين على ما سبقه ،وليس كل خماف يسوغ ،ولكن ما ساغ يف اخلماف اتّسع فيه
وهذا الفصل مرتتب ّ
العذر.
ومن االختماف السائغ يف املنهج اختمافُهم يف بعض طرائق اإلنكار على معاصي الوالة ،وتقدمي مصاحل
العامة على
يسمى بتهييج ّ
يروهنا كليّة ودرء مفاسد ّأوليّة مع اختماف أحواهلا وأحكامها ،وكذا قضية ضابط ما ّ
والهتم ،أو التساهل يف اإلنكار يف العلن ،وكذلك بعض مسائل عزل الوالة ،وأحوال ومراتب الصرب على جور
وسنيّة
العمال ،وبعض أحوال وأحكا الفنت ّ
العامة واخلاصة ،والتعامل مع فنت القتل العا وما قاربهُ ،
الوالة و ّ

اعتزاله والبعد عنه أ املشاركة فيه لدفع الظامل ونصر املظلو وطاعة الوايل واالحتسا يف ذلك ..أ  :مىت
احلق معه ،ومىت يشرع اعتزاله...إخل.
يُشرع القتال مع من نرى ّ
احلق املطلق بما برهان
احملصلة :أن اخلماف السائغ موجود من قدمي ،ومثرتُه حرمة االستبداد ابمتماك ّ
و ّ
كاف.
وإذ مل ميكن ذلك فالتسامح واالئتماف ،وليعذر املومن أخاه ،فكل مكلّ حبسب ما بليته طاقته من فهم
الشريعة إن كان ممن حيسنون التعاطي مع أدواهتا ودالئلها ،فإن مل يكن كذلك فليتوق

متاما وليتشيل بيّي
ً

هذا السبيل ،وليُلجم رعونته وليكبح طيشه واال فصوابه خطأ من جهة دخوله ما ليس له ،وحىت ال يقع يف
تبديل وتقصّي من حيث أراد التسديد والتحرير! (أفتؤمنون ببعض الكتا وتكفرون ببعض)

(أخوة اإلسالم)
يدا واحدة
مجيعا وترك النزاع ،فتكون ً
وفرقُه عما سبقه أن االجتماع تُعىن به األمة يف اعتصامها حببل هللا ً
األخوة فيُعىن هبا الفرد بذاته لذلك الفرد بذاته ،فهي متّجهه لفرد وتلك جملموع،
احدا وقلبًا و ً
ووجها و ً
ً
احدا ،أما ّ
وهذه يف التحقيق راجعة لتلك.
إن من املهمات العظيمة :سمامةُ قلبك للمؤمن ن ،وهو من فروع الوالء لكلمة التوحيد وأهلها ،وعلى قدر
حتقيقهم ملقتضاها يكون الوالء هلم ملا يف قلوهبم من شعاعها.
دما للذين آمنوا".
ومن أدعية عباد هللا الصاحل ن" :ربنا ال جتعل يف قلوبنا ّ

ِ
اليل :إحسا ُن الظن ،فما بد للمؤمن من إحسان ظنه ابملؤمن ن ،فحسن الظن شيمة
ومن ُمذهبات ّ
اإلميان.
دل ملؤمن فتُصمك
واسأل نفسك :هل العاصي  -ومنه املبتدع  -مؤمن؟ واحذر أن ُمتسي ويف قلبك ّ
هذه اآلية.
واحلق :أنه من أهل مطلق اإلميان فيستحق والية بقدر إميانه ال اإلميان املطلق الذ يستحق كمال الوالية.
فلكل نصيبه من الوالية .ورضي هللا عن أيب دجانة حينما سئل وهو حيتضر عن سبب هتلّل
وعلى كل حال ّ
سليما".
وجهه فقال" :كنت ال أتكلم فيما ال يعنيين وكان قليب على املؤمن ن ً
قاصدا اتّباع رسوله صلى هللا عليه وسلم فهو على خّي ويرجى
خملصا هلل ً
واعلم أن من بذل وسعه وجهده ً
له الفوز والفماح ،وسعيه مشكور وخطؤه ميفور إبذن هللا ،قال شيخ اإلسما " :وال ريب أن اخلطأ يف دقيق
العلم ميفور لألمة وإن كان ذلك يف املسائل العلمية ،ولوال ذلك هللك أكثر فضماء األمة .وإذا كان هللا ييفر
ملن جهل حترمي اخلمر لكونه نشأ أبرض جهل مع كونه مل يطلب العلم؛ فالفاضل اجملتهد يف طلب العلم حبسب
أحق أبن يتقبل هللا حسناته
ما أدركه يف زمانه ومكانه إذا كان مقصوده متابعة الرسول حبسب إمكانه هو ّ
ويثيبه على اجتهاداته وال يؤاخذه مبا أخطأ ،حتقي ًقا لقوله تعاىل" :ربنا ال تؤاخذان إن نسينا أو أخطأان"
مع ن
وأهل السنة جزموا ابلنجاة لكل من اتقى هللا تعاىل كما نطق به القرآن ،وإمنا توقفوا يف شُص ّ
لعد العلم بدخوله يف املتق ن" ()19
هذا وإن من كبار املنتسبة هلذا املنهج  -منهج اجلرح والطعن والتساهل يف التبديع  -بل وحىت من نُسب
هلم ذلك املنهج قد ُوجدت منهم هفوات علميّة حىت يف تقرير املعتقد والعلميّات ،فالناقد بصّي ،ومن فتّش

ِ
أتم ُر ابإلنصاف هنا
وجد ،ومن تتبع عثرات الناس ابتلي مبن يتتبع عثرته ،ومن عا عيب مبا عا  ،وكما ُ
فكن أول العامل ن مبقتضاه هناك.
ابليلو يف الطاعة ،ومن ا ّهتموا
أال وإ ّن هذه الفئات الثماث املنسوبة إمجاالً ألهل السنة واجلماعة (من ّاهتموا ّ
ابليلو يف مفهو وتطبيق اجلهاد والقتال) هي داخلة من
ّ
ابلتحز البدعي والتساهل يف الطاعة ،ومن ا ّهتموا ّ
حيث األصول الكليّة يف مذهب السل  ،واملشرتكات بينهم أكثر وأكرب بكثّي مما اختلفوا فيه ،وكثّي من
مسائل اخلماف بينهم هي من ضرو اخلماف السائغ ،والواجب بينهم هو التناصح والرفق واالحتسا
التفرق والتعاد  ،وإىل مىت هذا التماد يف التماد ؟!
والصرب ،فلماذا التشرذ و ّ
لقد انقشت بعض من يُنبز ابنتمائه لفئة معيّنة فرموين مباشرة وبما تردد بلقب الفئة األخرى ،وكذلك احلال
ملا انقشت من يُلمز بلقب الطائفة األخرى فرماين بلقب األوىلَ ،ث انقشت من كان منتميًا لتيّار اثلث فرمين
معا! أ عبث أخماقي وفوضى فكرية نعيشها؟!
بلقيب الطائفة األوىل والثانية ً
إن من ال يريد أن يتقبّل رأيك فسيجد عشرات الطرق إلساءة فهمك ،ولن تعوزه ألقا اإلقصاء حينها
وبعدها ،ولكل ابغ مصرع ،وهللا املوعد .وطوىب ملن خرج من الدنيا سليم الصدر طاهر القلب على عباد
الرمحن.

(تعظيم قدر العلماء مع القطع بعدم عصمة فرد بعينه)
كثّيُ من النزاع والفرقة حدث ح ن جتاوز العلماء من ليس منهم ،وأسقطهم من مل يعرف قدرهم.
ولقد تنبّه علماء األمة هلذا اخلطر املستشّي واخلطل املستطّي فصدحوا حبرمة ذلك السبيل وخطر ذلك
املهيع ،وأ ّن من كان مهّه تس ّقط عثرات إخوانه واصطياد زالهتم وتكبّي عيوهبم وسرت حسناهتم وطعن نيّاهتم
والتأليب عليهم فهو ضال ظامل ،فأصدروا وكرروا بياانت وفتاوى ووصااي سواء من هيئات مجاعية كهيئة كبار
العلماء أو بياانت وفتاوى فردية ،وأتمل فتاوى ابن ابز والعثيم ن واأللباين والفوزان واجلربين والقعود وآل الشيخ
والرباك يف كثّي من الراسُ ن حىت تعلم أهنم قد ح ّذروا الناس من هذا املسلك املوخم الرد ء ،وفيهم كفاية
ومقنع حبمد هللا ملن أراد برد السكينة يف صدره.
ِ
صصت أو تشُيصها وقد
بعض أهل التيارات بقطع فتاوى من سياقها أو تعميمها وقد ُخ ّ
ومهما ختل ُ
عُ ّممت أو توصيفها مبا مل يُرده صاحبها ،أو تتبّع شاذّة لعامل مل يقصد هبا ما قصدوه ومل حيملها على ظهر من
محلوه ..يف سيل من مكر معيب وانتصار للهوى ،فهو مكشوف خمذول ،فما حييق املكر السيء إال أبهله،
السعيد من عُويف.
قر ُ إليه مبعصيته .وعند هللا جتتمع اخلصوُ ،و ُ
وهللا تعاىل ال يُت ّ
لقد صاح العلماءُ يف من خاف الوعيد من االسرتسال يف ذلك وأنه منحدر زلق هنايته النزاع والفشل
تك
صفرا من حسنات رجاها أهلُوها ً
ددا ولكن مل ينالوها ألهنا مل ُ
وذها الريح يف الدنيا َث قبض الريح ً
صت منهم يف ديوان املظامل ،وعساها أن تكفي من مراكمة خطااي العباد على
حسنات ً
أصما أو ألهنا قد اق تُ ّ
الظهر الظاِمل هلم يف الدنيا ..رمحاك ريب.

إن محلة العلم يصلون ما أمر هللا به أن يوصل ،وحيفظون أقدار أويل الفضل والعلم والسابقة ،وال يعرف
الفضل ألويل الفضل سوى أهل الفضل ،حيفظون قدر ِ
العامل حىت وإن تعثّر ببعض البدع أو األخطاء أو
االجتهادات اليت ال خترجه من أصول أهل السنة الكليّة.
دفاعا عن حممد بن نصر املروز رمحه هللا" :ولو أان كلّما أخطأ عامل يف
قال احلافظ الذهيب رمحه هللا ً
ميفورا له قمنا عليه وب ّدعناه وهجرانه ملا سلم معنا ال ابن نصر وال ابن منده
اجتهاده يف آحاد املسائل خطأً ً
وال من هو أكرب منهما ،وهللا هو هاد اخللق إىل احلق ،وهو أرحم الرامح ن ،فنعوذ ابهلل من اهلوى والفظاظة"
()20
وتوخيه التّباع احلق أهدرانه وب ّدعناه
كل من أخطأ يف اجتهاده مع صحة إميانه ّ
وقال يف ابن خزمية" :ولو أن ّ
لقل من يسلم معنا من األئمة" ()21
ّ
دفاعا عن اليزايل" :اليزايل إما كبّي وليس من شرط العامل أال ُذخطئ" ()22
وقال ً
وأتمل اعتذارات ابن القيم ودفاعه عن شيُه اهلرو صاحب منازل السائرين ،وكذلك احتمال األعذار
من ابن كثّي لكثّي من رجال البداية والنهاية.
واملقصود هو نشر ثقافة التماس العذر وإحسان الظن واإلنصاف واحتمال األخطاء – مع عد متابعتهم
فيها .-
وهلل ُمعاذ ما افقهه! فعن يزيد بن عمّية عن معاذ بن جبل رضي هللا عنه قال" :تكون فتنة يكثر فيها املال،
سرا فما يُتبع عليها،
ويُفتح فيها القرآن حىت يقرأه املؤمن واملنافق والصيّي والكبّي والرجل واملرأة ،يقرأه الرجل ًّ

ماما ليس يف كتا هللا
فيقول :وهللا ألقرأنّه عمانيةَ ،ث يقرأه عمانية فما يُتبع عليها ،فيتُذ
ً
مسجدا ويبتدع ك ً
كل ما ابتدع ضمالة.
فإايكم ّ
وال من سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلمّ ،
وإايه فإ ّن ّ
أحياان حىت دُشي
أحياان ويفيق ً
قال يزيد :وملا مرض معاذ بن جبل مرضه الذ قُبض فيه كان يُيشى عليه ً
عليه دشيةً ظننّا أنه قد قُبضَ ،ث أفاق وأان مقابله أبكي!
كنت أان ُهلا منك ،وال على نسب بيين وبينك ،ولكن
فقال :ما يبكيك؟ قلت :وهللا ال أبكي على دنيا ُ
أبكي على العلم واحلكم الذ أسع منك يذهب.
قال :فما تبك ،فإ ّن العلم واإلميان مكاهنما ،من ابتيامها وجدمها ،فابتيه حيث ابتياه إبراهيم عليه الصماة
السما  ،فإنه سأل هللا تعاىل وهو ال يعلم وتما( :إين ذاهب إىل ريب سيهدين) وابتيه بعد عند أربعة نفر،
وإن مل جتده عند واحد منهم فسل عن الناس أعيانه؛ عبد هللا بن مسعود وعبد هللا بن سما وسلمان وعومير
أبو الدرداء.
وإايك وزيية احلكيم ،وحكم املنافق")23( .
ويف رواية له عن معاذ – وفيها  .." :-وأح ِّذركم زيية احلكيم ،فإن الشيطان قد يقول كلمة الضمالة على
املنافق كلمة احلق" قال :قلت ملعاذ :وما تدر رمحك هللا أن احلكيم قد يقول كلمة
لسان احلكيم ،وقد يقول ُ
أن املنافق يقول كلمة احلق؟ قال" :بلى ،اجتنِب من كما احلكيم املشت ِهر ِ
الضمالة ،و َّ
ات اليت يقال :ما هذه؟
ِ
نورا" ( )24فرضي هللا عن معاذ
وال ي ثنينَّك ذلك عنه فإنه لعله يُراجع ،وت ل َّق احلق إذا سعته ،فإن على احلق ً
ومنهاجا يف التعامل مع أهل العلم ومن تشبّه هبم ممن ليس منهم حال صوا اجلميع أو
معيارا
ً
فقد أعطاان ً
خطئهم.

وأتمل فقه معاذ رضي هللا عنه يف حتذيره من زيية احلكيم ،لذلك فما تُعنِ ِق الفرح بكل نكتة علميّة انقدحت
كل ما يلمع ذهبًا وال كل بيضاء شحمة .واجتنب اليرائب فاليريب مريب ،وعليك جب ّادة السالف ن
لك ،فما ّ
األُول ذو األمر األول والنمط األوسط ،الذين وقفوا عن علم ،وك ّفوا عن ورع.
عمما ليس لك فيه سل صاحل ،فإمنا أيكل الذئب من الينم القاصية ،وسب ُع
واحذر من أن تتُذ ً
قوال أو ً
األفكا ِر أضرى من سب ِع األجساد.
التمهل والرتيّث واملشاورة
وال يعين هذا ترك االشتيال بكل وارد فكر ّ جديد ،فهذا ليس مقصود ،بل القصد ّ
تور ًعا ..أو حنو ذلك.
للراسُ ن ً
قائما فرتكوه ّ
قبما ،فقد يكون مطروقًا للسابق ن مل تعلم به ،أو كان سببه ومقتضاه ً

تزه ًدا
ومما يؤس له أن ً
لحة (العصريّة) ال جند لبعض األكابر حديث فيها ترفّ ًعا أو ّ
األمة املُ ّ
بعضا من أمور ّ
انشياال – مع انتشارها ب ن الناس كنار اهلشيم – فنشأ عن اعتزال هؤالء الكما فيها أن انربى هلا تيّار دّي
أو
ً
حكرا عليه ،بعد ذلك أخذ يف توجيه
مرضي ،فاقتحم جماهلا و ّ
أسس وبىن وأعلى منازله حىت كادت أن تكون ً
ّ
صاحوا أبهله  -بعد خرا البصرة  -وخّي
الناس حبسب خلفيّته املُميّعة لثوابت الشريعة ،فاستيقظ أصحابنا و ُ
هلم أن يصيحوا أبنفسهم ّأوًال ..فقد ذهبت ليلى فما أنت صانع؟!
كل حال فأن تتأخر خّي من ّأال أتيت ،وال يزال امليدان والفضاء حلمل ِة الكتا إن صدقوا ما عاهدوا،
وعلى ّ
تيّي مفاهيم التعاطي مع مستج ّدات الزمن ..وجولة احلق إىل قيا الساعة.
وعرفوا قيمة ّ
إن هللا تعاىل قد جعل ِ
العامل بركة للناس مبا ينشره من علم الرسول صلى هللا عليه وسلم بقوله وعمله وسته
يوزعها على الناس ويهديهم – إبذن هللا -
وخلُقه .فهو وارث تركة الرسول صلى هللا عليه وسلم وهو الذ ّ
ُ
هلا ،وال يزال يف األمة خّي ما كان فيها علماء رابنيون ِ
يصلُون حاضر األمة بصدرها الزاهر املنّي.

فثم جنم ساطع أمجعت قلو أهل
فإن ُرمنا ً
مثاال حقي ًقا ابالحتذاء يف زماننا الذ احتوشته الفنت املدهلّمةّ ،
السنة على إمامته يف الدين ،فقد مجع هللا له العلم ابلكتا

وفقها ،ومعرفة
وأتويله ،والسنة ً
إسنادا ومتنًا ً

مبذاهب الفقهاء وإمجاعهم وخمافهم ،وسعة اطماع على أوضاع األمة يف زمانه ،مع صيان ات ّ وورع الز ،
وخلق سا مني  ،وال نزكيه على هللا ..ذاكم هو شيُنا وشيخ شيوخنا اإلما ابن ابز رمحه هللا ،الذ عاصر
هذه الفنت ّإابن ظهور قروهنا وبروز أنياهبا ،فكي كان تعامله معها؟
يول وجهه عنها وينشيل بنفسه،
املريب ،فلم ّ
لقد تعامل معها حبكمة العامل وجتربة الشيخ وحنان األ وحز ّ
بل القاها بعلمه ونصحه وحزمه ورفقه.
لقد نظر إىل الفنت بعيين بصّيته ،فع ن على فتنة التصني ب ن أهل السنة فيما بينهم ،فحاول جهده أن
ِ
مجيعا دعامة
اهلوة بينهم ب ِرفقه املعهود ونصحه املشهود ،لعلمه أهنم ً
ويقر اختمافاهتم ويضيّق ّ
جيمع ب ن قلوهبم ّ
السنة يف ذا الزمان وإن اختل

وزع
معهم يف بعض وجهات النظر اليت ال ذخلو منها زمان ،فاهلل احلكيم قد ّ

وزع األرزاق واألعمار واألداين ،فاملوفّق من حرص على سداد نفسه ،ورضي من الناس
الفهو والعلو كما ّ
تفرق.
ابملقاربة ،فالسنة يف حقيقتها جتمع وال ّ
أما ع ن اإلما الثانية فقد كانت على املُالف ن سواء كانوا من أهل القبلة أو دّيهم ،فأوسع طاقته وبذل
قصر
جهده يف هدايتهم برفق وتلطّ وصرب ومصابرة ،فلم أتخذه صولةُ اليضب حىت خترجه عن رفقه ،ومل ي ُ
نصحا له ولألمه مهما كان شأنه .أال رحم هللا ذلك اإلنسان األ ُّمة!
حبل لطفه عن بيان َّ
ضمال املُاطب ً

كثّي من أهل العلم مل يستطيعوا التحرر من قالبهم النفساين إزاء احلُكم العلمي والفتوى الصادرة منهم،
احملررة أو املوق
فتصطبغ فتوى الواحد منهم ومواقفه بطبعه وتكوين مزاجه ُ
وخلُقه ،فتُرج الفتوى ّ

الديين

ِ
بصبية ذلك الشيخ وطبيعة أتثّره مبن حوله ،وقد يعتورها بعض القصور من هذه احليثيّة.
لكن اإلما ابن ابز كان خمتل ًفا ،فما تكاد تلمس يف فتاواه ومواقفه سوى متانة الدليل ووضوح احلجة وقوة
املنهج .مع ذلك فهو دّي معصو  ،وقد خول يف أمور كما خول سلفه ،واملوفّق من كان أقر للحق بقربه
صحة وصراحة.
من دليله ّ
واملقصود ضر املثال ال دّي ،ولعلك اي صاحيب أن تراجع ما اسطعت من ردود هذا العلم على املُالف ن،
مت لك ،فابن ابز إما يضوع عبق السنة من أردانه ،ويفوح عبّي االتّباع من حميّاه،
وسرتى برهان ما ق ّد ُ
أحدا ..أفاد الناس
دره من عامل عامل فاق أقرانه طًُّرا ،وال نزّكي على هللا ً
وينسكب ن ه ُر العلم من شفتيه ،فلله ّ
منه وادرتفوا من حبره العبا حىت صدروا رواءً بعطن ،رمحه هللا.
ميروا
ألّ الشيخ حممد اليزايل رمحه هللا ً
كتااب ملز فيه متديّنة اخلليجَ ،ثّ أتى السعودية فطلب منه مرافقوه أن ّ
له على العمامة ابن ابز ،فمانع خشية التقريع أو حىت العتب ،فأحلّوا عليه فقبل مرافقتهم وسلّم على الشيخ
الذ أدانه إليه واحتفى به وأكرمه ومل يُشر لكتابه ولو أبدىن إملاحة  -مع علمه به وأتذّيه من بعض ما فيه
حامدا خلق الشيخ :إن هذا الرجل ليس من أهل زماننا.
– فلما خرج اليزايل هت مبرافقيه معجبًا ً

(فقه الفنت وحال املومن حياهلا)
الناصح لنفسه ذخشى مضمات الفنت ،ويستعيذ ابهلل منها ،ويعمل األسبا املوصلة للسمامة منها .فعن
سعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول" :إن السعيد
املقداد بن األسود رضي هللا عنه قال :واميُ هللا لقد ُ
لمن جنِّب ِ
الفنت  -قاهلا ثمااث  -ولم ِن اب تُلِي فصرب ،فو ًاها" ()25
ُ
ومن الفنت أن يُيلّ

للحق طرف من األمر املشتبه أو الباطل ،كأن يكون
حق ،فيكو ُن ّ
الباطل بلبوس ّ
ُ

للمسألة أكثر من وجه أو حال ،أو أهنا ابطلة لكن يستثىن هلا حاالت من احلقِ ،
ومن هنا يدخل الشيطان
ُ
للمرء من مطمعِه أو مرهبِه ،فينظر هلا تشهيًّا ال تطلّبًا للهدى ،فيهلك ويُهلك.
يهم السلطان ،ويكون له فيها طرف يفرح ذلك السلطان أو ييضبه،
مثاله :أن تكو ُن القضيّةُ واملسألة مما ّ
الناظر للمسألة أو يرهب ،فّيكن لطرفها ويكتفي مبا يستظلّه منها من احلق ،دون طرفها اآلخر ،وال
فيطمع ُ
ينتبه حلقيقتها .ولكن ألن النفس قد ركنت للعاجلة فإن الشيطان يلبّس عليه بشبهة وافقت هوى ،ومن ذلك
بعض مسائل طاعة والة األمور أو اخلروج عليهم وحنو ذلك ،وكما أن للسلطان فتنة فللجمهور مثلها أو أشد.
تب ن له أن أكثر فنت
إن من فنت الزمان فتنةُ السلطان ُحسبةً أو ردبًا أو رهبًا ،ومن سب ر اتريخ اإلسما ّ
الدماء هي من هذا البا وال تزال.
إن ظُلم احلاكم ال يُ ّربر اخلروج عليه ابلسماح ونقض بيعته ،ولو جاز ذلك مل تقم والية على اإلطماق،
كل من أراد اخلروج أنه قد ظلمَ ،ث سيُرج على من ذخلفه من يتهمه ابلظلم فما يبقى للناس
فسيزعم حينها َّ
والية وال أمن وال نظا  ،وستضرهبم فنت الفوضى واالقتتال وانقطاع السبل ورفع العافية.

إن الصرب على ظلم السلطان ال يعين الضع حبال ،بل هو القوة كلّها يف احلقيقة ،وعصيان اهلوى والصرب
على دفعه ورفعه أصعب وأشد من عصيان الناس والصرب عليهم.
وهذا الصرب على ظلم الوالة ال مينع املظلو من رفع ِشكايته خلالقه وانصره ،وما ضاع يف الدنيا ونُسي
فهو موفور يف األخرة وحمفوظ م ّدخر يف وقت أحوج ما يكون إليه ،فعما احلزن أذن؟ فما هي إال أاي دوهنا
أاي ويُنتصر للمظلو يف الدنيا أو يف اآلخرة ،فليس من احلكمة يف شيء أن يكسر املظلوُ عصا مجاعة
املسلم ن ويضعفهم أما أعدائهم بسبب مظلمته اخلاصة مهما بليت ،فالصرب الصرب تبليوا.
ومهما رأى الييورون على حرمات هللا من ضع االستقامة يف الدين وانتشار الفساد وضع االحتسا
ووهن االنقياد فعليهم إبحسان الظن ابهلل والعمل على رفع أسبا الفساد مبا شرعه هللا هلم من أبوا تييّي املنكر
وإقامة املعروف ،وما أكثرها يف الواقع ولكن الكسل مؤذن بقذف املمامة وتزكية النفس اللوامة ،وهللا املستعان.

ِ
أيس بعض الناس عند رؤية العجز العا عن القيا أبمر الدين:
نفيسا يف وص
ولقد كتب ابن تيمية ً
كماما ً
كل وانح كما ينوح أهل املصائب،
"وكثّي من الناس إذا رأى املنكر أو ّ
تيّي كثّي من أحوال اإلسما جزع و ّ
وهو منهي عن هذا ،بل هو مأمور ابلصرب والتوكل والثبات على دين اإلسما  ،وأن يؤمن ابهلل مع الذين اتقوا
والذين هم حمسنون وأن العاقبة للتقوى ،وأن ما يصيبه فهو بذنوبه ،فليصرب إن وعد هللا حق ،وليستيفر لذنبه،
وليسبّح حبمد ربه ابلعشي واإلبكار" ()26
مجيما ،فالدعوة إىل هللا هي وظيفة املرسل ن ،وهي
رد الناس إىل هللا ًّ
ردا ً
العمل اجلاد على ّ
ومن فقه الفنتُ :
أعظم ما يبقى للمؤمن بعد رحيله عن هذه الدنيا ،فاعمل على أن تنتظم يف سلك الدعاة إىل هللا على بصّية
وهدى ،وافرح بكل خّي يصل للناس منك أو من سواك.

يسميه بعضهم ابلصحوة  -هلو
إن انتشار مظاهر االستقامة يف الناس قبل عقدين من الزمن  -وهو ما ّ
شيء مفرح لكل مؤمن حىت وإن شا بعض نواحي ذلك التديّن نقص عند بعضهم من جهة ضع الرتبية
العلمية أو العملية ،فهو شيء طبيعي الختماف مدارك ومشار الناس.
عزا،
أقول :إن انتشار مظاهر االستقامة قد أداظ املنافق ن ومن يف قلوهبم مرض ،الذين ال يريدون للدين ًّ
فحاربوا الصحوة واليقظة العامة من سبات اليفلة بكل جهد أطاقوه ،وأجلبوا عليها خبيلهم ِ
ورجلِهم.
هذا وإن حر أولئك املنافق ن هلا قد وافق بعض ِ
املضادة هلا عرب جتفي منابعها
أهوية الساسة ،فركبوا املوجة
ّ
وحر دعاهتا وتقليص مناهج التعليم الشرعي ومنع امللتقيات الدعوية واحل ّد من حلق تعليم القرآن وحنو ذلك.

وهذا العمل ليس مستيرًاب من بعض اجلهات واهليئات املعروفة بتوجهها الليربايل العلماين ،ولكن يعظم
بعضا ممن حيمل كِب ر تلك احلر العوان وأبساليب داية يف الدانءة واللؤ هم
العجب والدَّهش ح ن نعلم أن ً
مرضي عنه قد يستفيد من تلك احملاضن
من بعض منتسبة علم الشريعة وطلبة العلم حبجة أن هناك تيّ ًارا دّي
ّ
الدعوية والتعليمية لدى الشبا  ،وهذا ع ن الباطل فلحجتهم أن

فمنع اخلّي العا حبجة قطع
مكسورُ ،

الشر املظنون ضر من سوء الرأ والتدبّي.
بعض ّ
واحلل  -إن ُوجد ما يقولون  -ليس حبجب النور والعلم والفضيلة عن فلذات األكباد العطاش للُّي،
بل يكون بتنقية امليدان من الكدر ومتابعته وتصفيته ،فليس من احلكمة قطع الشجرة املثمرة بسبب تعلّق النبتة
احلل يكون بقطع الضارة املتسلقة دون الشجرة النافعة.
املتسلقة هبا ،بل ّ

(بني الدعوة والسياسة)
املنهج السلفي يف حقيقته منهج كامل ات ألنه ُخماصة اإلسما  ،فمن ح ّقق اإلميان واإلسما يف نفسه
سلفي صميم حىت وإن مل يُسم نفسه بذلك فالعربة ابحلقائق ال األلقا .
فهو ّ
ومبا أن هذا املنهج يُ ُّ
منهجا تكامليًا فليس مبستير أن حتاول بعض األنظمة والساسة االستفادة
عد ً
القصوى من مزااي هذا املنهج الداعي لماجتماع وااللتفاف حول اإلما الذ يسوس الناس ابلشريعة وحت ِ
رمي
متوهم.
اخلروج عليه بما مربر شرعي حقيقي ال ّ
ويف الكما على هذه التيارات واألطياف السلفية املتنوعة (الشركاء املتشاكسون ،واألصدقاء األل ّداء!) ننبّه
إىل أنه حىت لو قلنا أبن بعض األنظمة تستفيد وُمتثِّ ُل دور طائفة معينة يف بعض أدبيّاهتا ومواقفها فهذا ال يعين
فضما عن أن يكون عيبًا وسبّة ،وذلك ألن تلك اجلهات املتسلّقة ال أتخذ مبنهج
نقدا لتلك الطائفة ً
ابلضرورة ً
التشهي ال االهتداء.
تلك الطائفة بشكل
تكاملي بل تلفيقي ،فتتناول منه ما وافقها على سبيل ّ
ّ
وليس هذا جبديد ال على مستوى األفراد وال اجلماعات وال الدول ،كمن أيخذ من اإلسما ما راقه على
التشهي مع ترك ما خال
سبيل االنتقاء و ّ

هواه - ،فحىت الصلييب انبليون قد ّادعى اإلسما على الطريقة

ليحصل مراده  -وليس العيب يف اإلسما إمنا العيب فيمن فعل ذلك الفعل.
الصوفية ّ
ولكن هذا ال مينع أن ننظر بع ن الريبة ملن انتسب لتلك الفئة ووافق تلك األنظمة على فعلها التلفيقي
حيق للمتأمل أن يضر بقلمه
يتربأ من ختلها وددرها .فهناك  -بكل صراحة ّ -
الصارخ ،واصط ّ معها ،ومل ّ
وقصورا مسلكيًّا ِّ
فقوموه ،ورت ًقا أخماقيًّا فارفؤوه ،ودعاية
منهجيا فأصلحوه،
ولسانه
صارخا أبن هاهنا ً
ً
خلما ً
ً
سيئة ضد هذا املنهج فأوقفوها ابلفعل ال القول.

ومثّت أمر مثّي للريبة – وهو الوجه اآلخر لعملية التعاون على املنكر  -وهو أن بعض األطراف قد تستفيد
فثم أنظمة تدعم امل ّد
من بعض األنظمة واملؤسسات السياسية لتسويق اجلزء الذ يصلح هلا من منهجهاّ ،
الطُّرقي للُرافة الصوفية واملعتقد الكمامي التحريفي وجتاهر حبر الفضيلةَ ،ث نراها – بورع ابرد أو مكر سافر
 تبسط محايتها على بعض املنشآت العلمية الفردية أو املؤسسية لتيار منتسب للسل ! وكذلك العكس،مع أن األمر ابملعروف والنهي عن املنكر املنبثق عن الوالء والرباء هو أصل عظيم للمنهج السلفي ،وفرع كبّي
لدوحة اجلهاد يف سبيل هللا الذ اشتهر هذا املنهج األصيل إبقامته ،فهل هذا من جل ِد الفاجر وعجز الثقة
ودفلة الصاحل ن ،أو هو من( :ربنا استمتع بعضنا ببعض)؟!
وهذا ما دعى بعض املراقب ن الهتا بعض اجلهات السيادية يف بعض الدول ابملسؤولية املباشرة عن تيذية
ذلك التيار وحقنه ابملواد المازمة لنفُه!
تصرفات ال جند هلا
وإن كان يف ذلك بعض املبالية إال أن سوء الظن هذا له قد يكون له ما ّ
يربره من ّ
أهل الرأ والتأثّي بشذ وطعن ونقد أنفسهم
خمرجا من سبع ن خمرج! وهل ُّ
ً
أحب للسياسي من أن ينشيل ُ
عنه وعن مشاريعه وأطماعه؟!
لكن حرارة اخلصومة للتيار األخر املنافس هي اليت
مع هذا فقد يكون السياسي – ً
أحياان  -بريئًا ،و ّ
صمت وأحرقت أوراق اخلري ..
أعمت وأ ّ
كل شيء وارد يف حر األفكار ومزايدات الساسة،
كل حال فلسنا بسبيل اهتا وحتقيق ،ف ّ
وعلى ّ
السياسي أو ض ّده ،فكل ي ّدعي به
فاملؤسسات الدينية – حىت عند دّي املسلم ن  -هي سماح ماض مع
ّ
وصما ،ولكن السعيد هو من كان ذا صدقيّة وورع واستقامة وعلم وحسن نظر للمآالت املصلحيّة لألمة.
ً

ومن جدير التنبيه تبيان أ ّن من العلمنة السياسية املاكرة :االهتا مبا يُسمى اإلسما السياسي ،فيايته إفراغ
حمصلة علمانية صرفة!
التديّن من السياسة ،وهذه ّ
إن من فروع اإلسما الصحيح :اجلهاد يف سبيل هللا ،واالحتسا السياسي ،وقد فعله األئمة ،وال إله إال
هللا من أوهلا آلخرها عقيدة وشريعة وعبادة وأخماق وسياسة.
يقل درجةً
ُ
وجهاد البيان مبحكمات القرآن ال ّ
ِ
كبّيا)
السنان ،بل قد فاقه يف بعض األحوال ،ور ُّ العزة يقول( :وجاهدهم به ً
جهادا ً
عن جهاد ّ
شر اخللق واخلليقة ( - )27فقد يكون
واعلم أنه ليس كل من خرج على السلطان معدود من اخلوارج – ّ
مثما،
خارجيًّا وهو قابع يف بيته لكنه يرى صحة مذهبهم ،وقد ال يكون خارجيّا وهو شاهر سيفه كالبياة ً
فاخلوارج هم من يرون كفر مرتكب الكبّية ويرون اإلنكار ابلسي  ،ومع ذلك فقد شا بعض اجلماعات
اإلسمامية شوائب خارجية ونراها تزداد مع األاي  ،فمنهم من وصل العتناق ذلك الفكر اخلبيث ،ومنهم من
وتردد .واملوفّق من عصم هللا قلبه ولسانه وقلمه وسيفه من الوقوع يف حبائل اخلوارج
حتّي ّ
قاربه ،ومنهم من ّ
وحرائق شبههم.

(ضرورة حفظ اللسان وحراسته)
أحق بطول حبس منه ،وإنه عجيبة
خطرا من هذا اللسان ،وما من جارحة ُّ
ما من عضو بعد القلب أش ّد ً
من عجائب خلق هللا ،ونعمة جليلة من أكرب آالئه ،فبه يكون البيان الذ نبه ر العزة جلمال شأنه بقوله:
"علمه البيان"
فبه يعر عن مكنون ضمّيه وردائب نفسه ،وبه يطلب حاجته ،وبه يعبد ربه ويدعوه ويلهج بذكره
وشكره .فهو من أعظم وسائل رضى هللا عن عبده ملن أحسن استعماله يف طاعته.
وابملقابل فهو هاوية ال قرار هلا إال يف دركات اجلحيم ملن أطلق عنانه ابلكفر والشرك ومساقط دضب
اجلبار جل جماله.
تسمى اللسان ،ويف زماننا – زمان الكتابة – أصبح القلم
من هنا ّ
يتب ن للمؤمن خطر هذه اجلارحة اليت ّ
أحد اللسان ن ،فاحفظ لسانيك لعلّك تنجو.
السنان م ِ
ِ
عطب فإن مبدأه اللسا ُن ،وكم يف املقابر من ِ
سل سي
بيي ّ ُ
قتيل لسانه ..ومن ّ
وإن كان ُ

بي ِي

لسانه قُتل به .ولكل ِ
ددا من هللا طالب وسائل ،فهل أعددت جو ًااب صو ًااب؟!
عمل جارحة ً
فخ إبليس يف اجملالس؛ اليِيبة .فهي
خاصة االعتناء حبراسة اللسان من ّ
بعامة وطلبة العلم ّ
وعلى املؤمن ن ّ
خذالان وخيبة!
من كبائر الذنو  ،مع ذلك فحال كثّي من الصاحل ن معها كاملستحلّ ن هلا ابحلال ال ابالعتقاد
ً
فالنفس تسرتوح لتن ّق ِ
ص الناس لتسرتيح من لومها على تقصّيها ،وهذا اإلسقاط اخلفي إن مل يتداركه
الناصح لنفسه يف نفسه فإنه يستفحل به حىت أيكل حسناته بكيل مظامل العباد .وكذلك محّالة حطب
ددا.
ونق سريرتك الليلة قبل ابتماء السرائر ً
السيئات؛ النميمة .ففتّش صحيفتك ون ّقها اليو قبل نشرها ً
دداّ ،

توسع بعضهم يف التساهل يف الييبة مبا مل تُبحه الشريعة ،فاألصل الثابت هو حرمة العرض املسلم ،فما
لقد ّ
حمق يف حتذيره وال
كل من زعم أنه حي ّذر من بدعة ّ
يباح خرق هذا األصل إال على برهان من الشريعة ،وليس ّ
عمما ليس عليه أمران فهو رد" ()28
مسنت يف أسلوبه وطريقته ،و"من عمل ً
ومن بو ِ
التنابز ابأللقا
ائق األلسن ُ

بييًا وعدو ًاان ،ويكأن زماننا هو زمان هذا النوع من البيي ،وهللا

يستطيب نسبته هلذه األلقا ،
عاقما
املستعان .وليس من املستساغ التنابز أبلقا املناهج املحدثة ،وال أظن أن ً
ُ
ُ
املذمة ،والكتفائه بتسمية اإلسما واإلميان ،وبعد ذلك السل والسنة.
لعلمه مبا وراءها من قصد ّ
كل تيار
علما أبن هذا األمر  -االنشيال ابلطعن والثلب والنّبز  -ليس
ً
ً
حمصورا يف تيّار بعينه ،فما يسلم ّ
من أفراد يقعون فيه ،ولكن لتيّار معروف اختصاص بذلك لدرجة أن من مل يشتيل ابلطعن والثلب أصالة أو
نقماً فما تصح نسبته إليه! وهذا من مبكيات هذا الزمان ،وهللا املستعان.
وتيايرهم تواضعهم
أما الذ حيدث اآلن ب ن كثّي من أنصاف املتعلّم ن ممن سبقت محاستُهم أحمامهم ُ
علمي ومهجيّة أخماقية يف التعاطي مع املُال  ،فّيكض
ُ
وحتارشهم وائمهم فهو ً
فوضى فكرية بما ضابط ّ
التعصب األعمى
التلمي ُذ مع شيُه حيث حطّت رحلها أ قشعم ،بما برهان كاف وال دليل واف ،إمنا هو ّ
واجلاهلية املتلبّسة ِ
بلبوس دي رةِ الداينة ،وكذبوا!
ديورا على الدين فليأت بيوت معضمات املشكمات من أبواهبا ال ظهورها ،وليحذر من
فمن كان ً
التُوض يف أعراض املسلم ن كما حيذر ختوضه يف دمائهم وأمواهلم ،وليعلم أن لكل كلمة منه طالب من هللا،
ّ
فمعتّق أو موبق ،وقد نقل القرطيب اإلمجاع على أن الييبة من الكبائر.

وليس ملن طعن أعراض عباد هللا من مندوحة بزعمه محاية الدين وحراسة السنة ،فالسل الذين جرحوا
وتكلّموا قد فعلوا ذلك مع من استبان منهم الزيغ وعظمت هبم الرزية ِ
وخي على األمة من ضماهلم ،ومل يفعلوه
ّ
صك التّهمة
ظ نفس حقود وإشباع أخرى حاسدة ،فأعملّت موجب َّ
تقليدا أو طّي ًاان مع القاالت أو لقاء ح ّ
ً
على من كان منها بريئًا ،وهللا املوعد.
قمائص ُمحّى اليضب للبيي والضمال ال للرشاد واهلدى مامل تُضبط مبعيار الوحي املنزل.
كثّيا ما هتد
ُ
و ً
والقاعدة الفاذّة لطالب العلم :تكلم بعلم أو اسكت حبلم.
السمت،
كل صيّي السن سفيه العقل ،فكم من حديث السن راجح العقل وافر احللم حسن ّ
هذا؛ وليس ّ
الشمال يف ِ
القفار ،ولكن من كان صيّي السن كان أحرى ابلزلل
يستهد حبلمه الشيوخ كما يُستهدى جبد ِّ
ممن عركته التجار بثفاهلا والسن ن أبمحاهلا ..فمقصود – اي حمب  -بعض احلداثء ممن يندفعون بما رويّة
وال أانة.
إن حداثء االسنان سفهاء األحالم اليوم فئتان:
فئة دلت يف التكفّي فاستحلت الدماء احلرا  ،وفئة دلت يف التبديع فاستحلت األعراض احلرا  ،وكمامها
على ضمال مستب ن .وكم من موقد للفنت قد دفل عنه الناس ومل ييفل عنه ر الناس (وال حتسنب هللا دافما
عما يعمل الظاملون) فاملشرك ظامل ،واخلائض يف الدماء أو األعراض بما علم وورع ظامل.
قال القرطيب رمحه هللا" :واب التكفّي اب خطّي ،أقد عليه كثّي من الناس فسقطوا ،وتوق فيه الفحول
فسلموا ،وال نعدل ابلسمامة شيئًا" ()29

جمرد انقل لردود العلماء أو طلبة العلم على خصومهم،
وقد يصيح يف وجهك شا
ّ
متحمس عجول أبنه ّ
يتب ن هلم صوابيّة الكما يف ذاك اإلنسان ما تكلّموا وال طعنوا وال جرحوا وح ّذروا!
وأ ّهنم لو مل ّ
سُا فليسعه بيته ،وليبك
وهذا – يف احلقيقة  -ليس مبربر كاف للنجاة من املساءلة ً
ددا ،فمن مل ُ
يك را ً
على خطيئته ،وليقنع ابلعافية ،ولينكمش على ما عنده من خّي ،ولئن ذخطئ يف العفو خّي له من أن ذخطئ
يف العقوبة ،فكما األقران يُطوى وال يروى ،فما جيوز نقل كما طلبة العلم والدعاة يف خصوماهتم ،فكثّيُه انبع
من تياير وحسد ،وانقل الييبة أحد امليتاب ن ،فتنبّه ،واعقل قلمك ولسانك يف حمبس حكمتك وعقلك
جاهما.
وددا ستبد لك األاي ماكنت ً
وورعك ،وف ّكر واعترب مبآل خطواتك قبل اإلقدا ً ،
تذوق لذة العبادة واالنتعاش بنور الصدر وانفساحه فانشيل مبا
وإن أردت اإلحساس حبماوة اإلميان و ُّ
األولية وما خلقت من أجله.
مهماتك ّ
يفيدك يف املعاد ،ومبا هو من ّ
وحصنت عقلك ونفسك ابلعلم واحلكمة ومعرفة دخائل
فإذا انتبهت لعيوبك وبصرهتا ،وحرست قلبكّ ،
النفس وحظوظها العاجلة اخلفيّة؛ فستذوق حينها بلسان قلبك حماوة مثار اإلميان ،وستبتهج حبياتك يف رايض
املعول
نعيما يف الدنيا وهو يف حقيقته من نعيم اجلنان ،وهللا املوفق وهو املستعان وعليه ّ
القرآن ،وستذوق ً
والتكمان ،وال حول وال قوة إال ابهلل الرمحن.

(الدعوة إىل هللا سبيل األنبياء)
من يعمل ويتعبد وجيتهد يف دعوة الناس للُّي واإلميان والرتبية والتعليم فهو – يف األدلب – ال يُكثر
اخلوض يف النقد والتّتبع ألنه مشيول مبا هو أوىل من السفساف .فإن ُجَّر ودخل ميدان الردود فإنّه يستعمل
منهج النيب صلى هللا عليه وسلم يف الرفق والتّثبّت وإحسان الظن ِ
ومحل القول والعمل على أحسن حمامله،
كثّيا ممن تص ّدوا للتشييب على أهل الدعوة
ويعرض بما تصريح وجتريح "ما ابل أقوا  )30( "..بينما نرى ً
ّ
كل إانء ابلذ فيه ينضح.
واخلّي قليلو املسامهة يف البناء ،فاهلد يسّي لكن البناء هو ّ
الشاق ،و ّ
الكم
وال يعين هذا ترك الرد على من أخطأ ،ولكن اخللل – يف الساحة  -يكون عادة أبحد أمرين :يف ّ
أو الكي .
ِ
الرد والتتبع للعثرات هو األصل والديدن والسبيل
فُذالنه يكون من أحد ابب ن :فإما أن يكون ّ
وبتعبّي آخر ُ
الرد خمالفة للتثبّت وإحسان الظن والصدق والرفق!
املستمر املعتاد ،وإما أن تكون طريقة ّ

(العدل واإلحسان)
قال سبحانه وحبمده( :إن هللا أيمر ابلعدل واإلحسان) فالعدل فرض الز واإلحسان نفل مستحب.
فبالعدل قامت السماوات واألرض ،ومن مل يعدل فهو ظامل ،والظلم ظلمات يو القيامة ،وهللا قد حر الظلم
حمرًما.
على نفسه وجعله بيننا ّ
املشاحة ال املساحمة ،فاتق هللا يف نفسك – اي رعاك
والظلم من دواوين حقوق العباد ،وهي مبنيّة على
ّ
هللا – واعمل على أن ترحل من هذه الدنيا املوبوءة وأنت سليم الصدر خفي الظهر ،قبل أن تستقيل فما
تُقال وتستعتِب فما تُعتب ،والت ح ن مند ومناص.
ولن تزول للجنة قد عبد عليه ظُمامة حىت تُرفع عن ظهره ،فعليك ابلعدل واإلحسان وإال فأمامك مآل
الظامل ن ،فما أحلكهُ وأسوده وأبشعه؟!
املستمر على شُص ما ،فيورد لك بكل محاس
تتاقش أحدهم عن سبب تشنيعه
ب وأنت ُ
ّ
أيخ ُذك العج ُ
وصدق تدوينات أو صوتيات قدمية تُدين ذلك اإلنسان وفيها ضمال ّب ن وابطل ال مرية فيه ،ولكن ماذا لو
أن ذلك الرجل املشنَّع عليه قد ات من ذلك الذنب واهتدى بعد ذلك الضمال؟  -وقد وقع ذلك من بعض
تربأ فيها من ذلك الزور؟ أليست
الدعاة  -أوليس الواجب أن ذختل احلال معه ً
تبعا لتلك التوبة املعلنة واليت ّ
جتب ما قبلها؟ (إال الذين اتبوا من بعد ذلك وأصلحوا) سبحان هللا ،من ذا الذ حيجر رمحة هللا؟!
التوبة ُّ
ابطما قد يكون
فإن قلت :إين أُح ّذر من خطئه الذ قد يفنت الناس .فسنقول لك :فأنت هبذا تنشر ً
الناس قد دفلوا عنه وتركوه ،وتبعثه بعدما دفنوه.

انصحا صادقًا  -أنه قد ات
فب ن  -إ ًن كنت
فإن أصررت على ذلك النشر فما بد لك من إنصافهّ ،
ً
ورجع عن هذا الضمال الذ كان قد نشره ،وإال فأنت مدلّس ابالتفاق .أما من مل يتب أو مل يُظهر توبته
ويهد حوبته بنشر السنّة واهلدى اليت هتد بدعته وضماله فله شأن آخر ،فشأنك وإايه ،وأنت مأجور إبذن
الرد ،شريطة العدل والثبّت والصدق والنصح.
احلق و ّ
هللا ببيان السنة و ّ
ذكرت لك
وقد تعجب أخي القارئ من توضيح الواضح ولكين أمهس يف أذنك أبن بضاعة إبليس اليت ُ
كل مراقب للحال الدعو املعاصر.
عياان ُّ
مبسميات وألوان وأتويمات يراها ً
رائجة يف سوق ُدعاتنا ّ
أعزه يف الناس!
فعليك ابلتثبت و ّ
التب ن وهو من فروع اإلنصاف ،وما ّ
لقد وصل احلال ببعضهم أن يوايل من أمر هللاُ مبعاداهتم نكاية يف إخوته من الدعاة! وهذا املسلك املُز
سرهم وجنواهم
خاص بفصيل ّ
ليس ّ
مع ن ،بل ّ
تلوث بوضره دّي قليل ،وهللا املستعان( ،أمل يعلموا أن هللا يعلم ّ
وأن هللا عما الييو ).
كل ذلك أل ّهنم
فرتى منهم من يوايل الطادوت احمل ِّكم للقانون الوضعي ،أو ّ
يتوىل الليربايل احملار لدين هللاُّ ،
وافقوه يف حرهبم إخوته يف الدين ،فيا هلل كي يسقط اهلوى ِ
القمم لل ُقمقم؟!
إذا قدوةُ القوِ أمسى لئيماً  ...وابع أبُخراهُ دنياً أذ
فكرب وسلّم على أميت  ...فقبل الوفاة يكون السقم
ّ
ويتأول
قريب فئة ما يف جتاوز أو ِ
نوع ابتداع يسّي دّي مقصود ،فيُيضي عنه ّ
ومن العجائب أن يقع أحد ُم ّ
فعله بسنّيته العامة وتوحيده الظاهر ،فإن رأى من خصمه مثل ذلك أو دونه زجره على رؤوس الناس وأشهر

نكرانه يف أركان األرض األربعة! أفما عامل أخاه يف الدين مبثل أخاه يف الفئة املزعومة .وحيك اي هوى النفس
اخلفي..
ِ
ِ
وسَّر به
ويف املقابل ترى من كان من الفئة املقابلة إن ّ
زل لسا ُن أحد مقربيه بييبة خصمه اسرتوح ذلك ُ
حبجة التحذير من منهج ذاك اآلخر ،فيما نراه حيمل كتائب النكّي والتشهّي
ظاهرا ّ
ابطنًا ،وأدضى عن نكّيه ً
للتو! و"إن مما أدرك الناس من كما النبوة األوىل :إذا مل تستح ،فاصنع ما
على خصمه يف ع ن ما وقع فيه ّ
شئت" ()31
أفما ذخشى أحدان أن يق

ب ن يد اجلبار يو القيامة يف يو مل ييضب قبله مثله ولن ييضب بعده

مثلهَ ،ث ينظر لصفحة أعماله فما يرى إال ِمراءً ورايءً وحظوظ نفس قد أفسدت صاحل مقاماته اليت ظنّها
(وحصل ما
حجااب وميز ًاان كما يفسد الوزغ اللنب! فياهلل كم من موبقة يف لباس حسنة ،وزلّة يف ابطن طاعة
ّ
ً
يف الصدور  .إن رهبم هبم يومئذ خلبّي)
تدثرا خمروقًا ابلسمت احلسنَ ،ث يتزّاي بز ّ الناقد الناصح واحلارس
يتل ّفع أحدهم برايء الوقار ،ويتدثّر ً
املُلّص حلياض السنة ،والييوِر امللتهب على ُحماربيهاَ ،ث يرمي إخوانه بسها حروفه املصميّة ونبال ظنونه دّي
خمذوال على أهله وإخوانه ،والرائد ال يكذ ُ أهله واحلاد ال ييزو
بدال من رمي أعداء السنة ارت ّد ً
السويّة ،ف ً
الدعى انس دماء رجال وأمواهلم" ( )32ولكن البيّنة البيّنة.
قومه ،و"لو يُعطى الناس بدعواهم ّ
اجملردة ليست بكافية حىت يعضدها الدليل الراجح ،أما واحلجة تعوزها فما .فاألشاعرة
ودعوى ّ
احلق ّ
وم ّدعي التنوير بل حىت الرافضة
املتصوفة ُ
واملاتُريديّة اليو ي ّدعون أهنم أهل السنة واجلماعة ،واخلوارج كذلك و ّ
ومن ِ
ِ
اجلرار ،وكل ي ّدعي وص ًما بليلى..
هم
خلف
أهل الكتا كلهم ي ّدعون أهنم احلق املطلق ..واحلبل على ّ
ُ

هذا وليس كل من ُّاهتم بباطل هو من أهله ،فاخلوارج يرون أهل السنة مارق ن ،واملتصوفة يرون أهل السنة
دماة ،وأهل الكما يروهنم حشويّة ال يفقهون ،والنصارى يرون املسلم ن ك ّف ًارا ابإلله احلق .فالعربة ابلدليل ال
شعاره( :قل هاتوا برهانكم إن
ابلدعاوى واألماين ،ونفس املؤمن مطمئنة ابلدليل ال القال والقيل ،فالصاحلُ ُ
كنتم صادق ن) وداثره:
اجتهاده
فأول ما جيين عليه
إذا مل يكن عون من هللا للفىت ُ ...
ُ
وقد يكون الرجل مصنّ ًفا عند الناس أنه من فئة ما ،وهو يف حقيقته بر ء من منهجهم أو من أكثر
احنرافهم فيه.
اليلو يف منهجهم ،ولكن
تشربه حلتوف ّ
وبعضهم حيت ّد وتثور حفيظته إن وصفه الناس ونسبوه لفئة ما مع ّ
هو امللو قبلهم ،فنفسك ُمل وال تلم املطااي – ..وإن كانوا مل يُوفّقوا ألهنم تنابزوا ابأللقا  -ألنه قد اختذ طري ًقا
حمد ًاث زعم أنه طريق السل  ،وطرد دّيه منه إال من كان على مثل ما هو عليه ،أما دّيه فهو  -بنظره  -حزيب
مبتدع ضائع حمرتق ..إىل آخر ذلك اليثاء.
مهمات هذا البا  :أ ّن الرد على املُال
ومن ّ

نوع من اإلنكار الشرعي ،واإلنكار الشرعي عبادة،

والعبادة البد هلا من شرطي اإلخماص واالتّباع.
ظ نفسك ،وقم هلل  -وهلل وحده – ال لشفاء ديظ ،وال لشماتة بقرين ،وال ملتعة
فأخلص قولك من ح ّ
الذائد عن السنة ،واتّبع وال تبتدع يف إنكارك -
بتسلّق على ظهر من سبقك ،وال لسمعة أبنك القائم هلل و ُ
تتشعنب بك سبل األهواء.
ولو كنت حمارًاب لبدعة  -إن دين هللا واحد ،فما
ّ

واعلم أن الرد على املُال

البد له من ثماثية الطريقة الشرعية :العلم ابملنكر ،والعلم بوقوع فمان فيه -

مع تذ ّكر موانع اإلنفاذ َ -ث الرفق واحللم يف أثنائهَ ،ث الصرب على األذى فيه بعده .فتأملها – أخي يف هللا -
مهمة للسائرين يف در الرسول صلى هللا عليه وسلم وابرك.
فهي ّ

(التعاون على الرب والتقوى)
بشرا وال تن ّفرا،
عسرا ،و ّ
يسرا وال تُ ّ
بعث النيب صلى هللا عليه وسلم معاذاً وأاب موسى إىل اليمن ،وقالّ " :
وتطاوعا وال ختتلفا" ( )33هذا هو اإلسما وشريعتُه ،فهو ينظر للفرد على أنه لبنة يف بناء اجملتمع وقطعة من
فثم عينان من الشريعة على هذا اإلنسان:
نسيجه ،ال يستتم اجملتمع عافيته وفماحه إال بصماح تلك اللبناتّ ،
األوىل :ترقُب صماحه يف نفسه .واألخرى :ترقب إصماحه ملن حوله .وهبذا يتم صماح األمة إذا تعاونت
على الرب والتقوى ابلرب والتقوى.
إن العقل اجملرد يقتضي التعاون مع القريب أثناء حر البعيد ،فإن فعلت العكس فقد كفيت أعداءك
مؤنتك ،فكي والشرع قد أمرك بنصرته والنصح له؟!
لقد اعرتف الكاثوليك والربوتستانت خبطئهم حينما حاربوا بعضهم يف العصر الوسيط بشراسة شديدة مع
تساحمهم – النسيب  -مع الوثني ن يف نظرهم.
لقد صرخوا اآلن أبن هذا خطأ ،ألهنم رأوا أن ما بينهم من املشرتكات كان أكثر بكثّي من املُتلفات
احلق واهلدى.
فرقات ،هذا وهم أهل ابطل وضمال فكي بنا معشر أهل ّ
املُ ّ

ُثين ابلعدو البعيد فقد أخطأ على نفسه وعلى
أما من قال :سأُن ّقي الص ّ من كل مامل يتفق معيَ ،ث أ ّ
إخوته.
التفرق الذ سيُوقد حينها حتت
ومىت ابتدأت ابلعدو البعيد أنت وأخوك فسوف تستنفدا دالب حطب ّ
كر الزمن ابحلوار واملفامهة والل ن والرفق
أقدا الكفرة ،وستجدان من املشرتكات ما سيقلّص املُتلفات ،ومع ّ
معا لشاطئ األمان والسما إبذن الرمحن.
وإحسان الظن ستصمان ً
مسلما ابلكفر والردة والنفاق ،فلم يكن يف
ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل ّ
يصح عنه قط أنه ّاهتم ً
عصر النبوة  -يف الظاهر  -سوى مسلم وكافر ،ومع وجود النفاق حتت السطح لكنه ليس بظاهر فاش ،وكفى
برسول اهلدى صلى هللا عليه وسلم قدوة وأسوة ،ولكن مىت قامت البينات فاحلكم مبقتضاها هو ع ن االقتداء
به صلى هللا عليه وسلم.
ِ
اعا للتشظّي واالحرتا  .فاخضد – اي رعاك
واملقصود هو الرتيّث والرتفّق والتثبت واحلوار وعد الركض سر ً
سبيما.
هللا  -شوكتك عن إخوانك يف الدين ما استطعت لذلك ً
وقد يُعذر املرء على فظاظته وفجاجته بما مربر إن كانت فلتةً عارضة وليست عادة مستمرة ،فالقصور
مستحكم يف اإلنسان ،ومهما راض نفسه ابالستقامة والصدق واحملاسبة فمابد من هنات يف هنيهات تسرق
منه نفسه لنزعتها لليضب أو ض ّده أو دّيه.
يشمُر به أن
ولكن املوفّق من مل تطل ديبتُه ،ومل يتأخر اعتذاره ،فرتك االعتذار أشد من الذنب ،ومل
ّ
وأتمل قوله صلى هللا عليه وسلم" :كل بين آد خطّاء ،وخّي اخلطّائ ن التوابون" ( )34وقوله صلى
الكربايءّ .

هللا عليه وسلم" :والذ نفسي بيده ،لو مل تذنبوا لذهب هللا بكم ،وجاء بقو يذنبون فيستيفرون هللا تعاىل،
فييفر هلم" ( )35ودّيها كثّي.
الفجة عادة له مستمرة ،ويعظم اخلطب
وإمنا يكون املرء مستحقًّا لقرع املمامة إن كانت خصلته الفظّة ّ
ح ن يكون ذلك ممن يتص ّدر الرد على املُالف ن أو اإلنكار على شهواهتم أو شبهاهتم (ولو كنت فظّا دليظ
وأتمل واحذر َث احذر أن تكون منهم" :إن من شر الناس من اتقاه الناس لشّره"
القلب النفضوا من حولك) ّ
()36
استكبارا
الرامون يف احلقيقة أش ّد فظاظة وجفاءً و
ً
ولكم رمى خصوُ السلفية دعاهتا بذلك ،وإن كان ّ
وخباصة إذا كان خماطبهم سلفيًّا! ومع ذلك نقول بصراحة أليمة :إن هذا الداء مستفحل بيننا ،فما بد له من
عماج انجع عاجل جبرعة إميان وعلم وحلم.
وأيخذك العجب واإلنكار ح ن أييت أحدهم فيش ّقق احلديث عن خطر البدعة ويسربل كمامه بوجو
حرهبا ومنابذة أهلها ،ويستشهد ابألدلة من الكتا والسنة والشواهد السلفيّة ،وبعد حديثه الطويل النافع نراه
أشُاصاَ ،ث
شُصا ُسنِّيًا أو
ويسمي
ً
ً
ذختم خبامتة اختزالية ُمقتصرة ،فيطلق وص االبتداع على دّي املبتدعةّ ،
يثين ابملطالبة بتطبيق مواق
ّ

السل

املع ن .فيُرج املستمع حبصيلة
مع مبتدعة زماهنم على ذلك الشُص ّ

نفسيّة قويّة مفعمة ابلرباءة من املحداثت وأهلها ومنهم ذلك املذبوح على نطع البهتان والزور!
ُ
وييفل صاحب هذه اليّية – الباردة املنكوسة  -عن اختماف مناطات السل عن بعض اخلل  ،وهذا
اليلو ُمهجنا وفلذاتنا.
خلل كبّي حقيق بسرعة العماج من لدن أهل العلم والرتبية ،وإال أكلت منااي ّ

يظن أن يف كمامنا دعوة لرتك أهل البدع واخلرافة أو
وههنا مسألة يف داية األمهية وهي أن بعضهم قد ّ
الباطل والفساد.
فنقول :إن هذا دّي مقصود البتّة ،فإن هللا قد أمر مبجاهدة املبطل ن ،فإن تساهل أهل العلم والدعوة
واحلُسبة يف ذلك فسيؤول احلال الستشراء البدع وتلبيس املبتدعة على الناس دينهم وتبديلهم شرع هللا ،فالوحا
الوحا معاشر احلنفاء!
إذن فما بد من حتذير الناس من شّرهم ،والبد من القيا هلل يف ذلك ابالحتسا عليهم ،ولكن يلزمك
قبل ذلك أن حتقق ما يلي:
 -١أن تتح ّقق من أن هذا األمر بدعة أو منكر شرعي مبوجب دليل صحيح صريح ،وليس مبجرد أنك
كتااب  -فقد يكون اخلماف فيما أنكرت سائيًا،
مل تعتد عليه ومل أتلفه ،ومل ُميُّرره لك شيُك ً -
رجما كان أو ً
بل قد يكون الدليل خبماف قولك! وكم من أمر ساغ اخلماف فيه لتكافُئ األدلة قد دلت إحدى الطائفت ن
حق مل يستوعبه،
يف أحد قوليه وضلّلت أختها ،وجانبتها األخرى ابجلهة األخرى ،و ُّ
كل قبيل ُمستمسك بطرف ّ
احلق بينهم لو كانوا يفقهون .وابجلملة فما إنكار فيما ساغ فيه اخلماف.
و ُّ
 -٢بعد أن تتأكد من حتقيق األُوىل وأن األمر ال يقبل خمالفة اجملتهد؛ فيلزمك أن تتحقق من وقوع
املع ن يف تلك املُالفة ،وأن ال تكتفي بقال فمان أو فمان من خصومه ،وإال فأنت على سبيل بيي
الشُص ّ
وسابلة ظلم وخطر هبتان! والسمامة ال يعدهلا شيء.

وكم من بر ء طاردته ُهت ُم خصومه وزادهتا ظنون أتباعهم حىت استقر يف أذهاهنم حتقُّقها فيه ،ولو أهنم
تبيّنوا حاله وتثبتوا أللسنتهم لوقفوا على سمامته (فتبينوا) .واملسألة مسألة حقوق خلق ،فهي مبنيّة على املشاحة
خمرجا قبل أن تزول قدمك بزلل قولك.
ال املساحمة ،فالتمس لنفسك ً
 -٣اإلخماص ،فيكون قصدك هبذا العمل وجه هللا ،ال التش ّفي وإرواء نوازع الييظ أو إشباع جوع ِة احلسد
وإبراد لظى اليضب ،وكم للنفوس من أحابيل وأفُاخ وضعها الشيطان ليحبط هبا صاحل أعماهلم ،فيقو
أجرا لوزر ،وفوق ذلك ُهتدى بعض صاحلات
املُذول حل ّ
ظ نفسه وهو يظن أنه قائم هلل ،فينقلب ما رجاه ً
اكفهرت عليه نفسه،
وبره يف ميزان من ّ
عمله املُتقبّله يو احلسا خلصمه ،فّيى ثوا صماته وصيامه وتماوته ّ
فهل أبلغ من هذه اخليبة؟! وتذ ّكر أن النّفس قُلَّب مع النيّة ،وهلا مئة وجه كلّها خائبة ،وهلا مع العقل متاهات
ُمفضية للُسار ،ومن مل حيرس نيّته من مكر نفسه وقرينه رجع لربه خائب الصفقةّ ،إال من رحم رّيب.
وهذا أمر عظيم ال يُكتفى فيه بطرف النظر ،بل البد فيه من املتابعة على الدوا  ،فاإلخماص عزيز واملتابعة
عزيزة  -ومها شرطا قبول العمل  -ومبا أن إنكار املنكر عبادة فما بد من اجتماعهما فيها ،فإن دخلها تشريك
خارجا.
نيّة فهي مردودة مذمومة حىت وإن شاهبت هيكل املُلص ن ً
املع ن يف البدعة واملنكر ،يتحتم عليك التُلّق مبا أُمرت به من سبيل املؤمن ن
 -٤بعد أن تتثبّت من وقوع ّ
اجلادة الرسوليّة ،أما
ابلرفق والل ن دون الشدة والفظاظة ،فهو األصل األصيل والسبيل املستب ن و ّ
وهو البداءة ّ
أصما وهللا يقول( :ولو كنت فظًّا) (فقوال له
الشدة فهي استثناء يف موضعه ،فما يصلح أن يكون االستثناء ً
قوال ليّنًا) وال أسوأ من فرعون مع ذلك أمر هللا نبيّيه ابلل ن ،فلما جاء موجب االستثناء قال الكليم( :وإين
مثبورا).
ألظنك اي فرعون ً

وتذ ّكر هني نبيّك صلى هللا عليه وسلم عن اليلظة واجلفاء والش ّدة يف دّي موضعها فقال" :اي أيها الناس
إن منكم ُمن ِّفرين" ()37
سرا يف
وابجلملة فما بد ً
أوال من التأكد من أهنا بدعةَ ،ث التثبّت من وقوع الشُص فيهاَ ،ث مناصحته ًّ
صح مع الرفق يف األمر كله ،إال إن كان اإلصرار على أمر واضح البطمان ،ودلب
أصر فيُعلن النّ ُ
البداية ،فإن ّ
على الظن أنه انشئ عن مكابرة ال اشتباه فما أبس حينها بشيء من اإلدماظ واالخشيشان.
وهذه سّية نبيّنا صلى هللا عليه وسلم شاهدة انطقة بلينه ورفقه ،فمن انزع فهو خمصو حباله ومقاله.
وال جيوز حبال االحتجاج بش ّدة العامل فمان أو فمان مهما عما قدره ألمور:
األول :أن معيار االقتداء واالستنان هو النيب صلى هللا عليه وسلم ال دّيه.
الثاين :قد تكون ش ّدة ذلك العامل يف هذه القضية لِما خالطها من أمور اتّضحت له وخفيت عليك ،كأن
احلجة.
يرى أن موجب االستثناء قائم وهو االستكبار والعناد بعد قيا ّ
الثالث :قد تكون ِجبِلَّةً لديه قد ضعُ عن هتذيبها ،فهي عيب يُعتذر له عنه ال حممدة يُتابع عليها .هذا
صح النقل عنه ابتداءً.
إن ّ
ومهما يكن من شيء فليس ألحد أن حيتج أبحد دون رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فهو من أمران
هللاُ ابتباعه واالئتساء به ،إذ هو املثال الكامل ودّيه عرضة للقصور والتقصّي.
ومن تناول أعراض املؤمن ن بما علم وساط ُهم بسماطة لسانه بما حلم فهو ِآَث مؤاخذ ،فُطؤه ضمال
لتقحمه ما ليس له.
جلهله وجهالته ،وصوابه خطأ وخطيئة ّ

أما من مل يبلغ القدر الكايف من العلم للردود على املُالف ن  -بشهادة شيوخه  -فليُحسن لنفسه ابإلخماد
أمورا ال
إىل العافية والرضى ابلسكينة ،مع حتصيل ما يطيق من روافد العلم واإلميان والعبادة قبل أن ذخوض ً
بعشك فادرجي..
كل شعبة منها هلا من هللا طالب ،وليس هذا ّ
خمرج منها ،و ّ
وأتمل قول علي رضي هللا عنه يف الثناء على من توقّ يف الفتنة وانكمش عنها:
در مقا قامه سعد بن مالك ( )38وعبد هللا بن عمر ،إن كان بًِّرا إن أجره لعظيم ،وإن كان إمثًا إن
"هلل ّ
الص ّديق رضي هللا عنه على املنرب َث بكى،
خطأه ليسّي" ( )39فالسمامة والعافية ال يعدهلما شيء ،ولقد قا ّ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عا أول على املنربَ ،ث بكى ،فقال" :سلُوا هللا العفو والعافية ،فإِن
فقال :قا
ُ
خّيا من العافية" ()40
أ ً
حدا مل يُعط بعد اليق ن ً

(الرمحة واحلكمة)
إن الكما يف األفكار معضلة شعورية قبل أن تكون إشكالية فكرية ،ذلك أن كبار األفكار  -دالبًا  -ما
بشعور حامي وإرادة عاصفة ،فلِكي تدل

تتيلّ

لشاطئ الفكرة لشُص ما عليك أن تتجاوز احلُ ُجب

أوال.
املؤصلة يف وعيه وال وعيه ً
النفسانية واحلواجز اليضبيّة َّ
سر من
فالفكرة حينما تكون منحوتةً يف العقل الواعي فما بد أن تكون مرتبطة حببل ُسّر ابلقلب ،وهذا ّ
أوال من حتييد احلارس العاطفي ابلرفق واملماطفة ،وإال فالبا ميلق
أسرار اإلقناع ابألفكار املُالفة ،فمابد ً
وهز قناعاته وحقنه مبضام ن فكريّة جديدة
دون الولوج حلياض العقل وإعادة ترتيب أولوايته وتييّي تصوراته ّ
عليه.

التوحش ،ولك أن تعلم أن أثبت الناس
إن ّ
التعصب للمعتقد واملبدأ دون رمحة وحكمة هو نوع من ّ
وأصدقهم يف معتقده  -وهو رسول اهلدى صلوات هللا وسمامه وبركاته عليه  -كان أرحم اخللق وأحكمهم
حىت مع دّي أهل القبلة ،واعترب ذلك بتعامله مع يهود املدينة ونصارى جنران ووثنيي األعرا كي كان لط ُفه
احدا ألجل معتقده ابتداءً بل ألجل عوارض أخرى
وحلمه أخذه ،ومل يقتل ً
رجما و ً
وعفوه مؤاخذته ُ
يسبق عُنفه ُ
كاجلهاد أو القصاص أو اخليانة ،حىت ُحكمه يف قتل املرت ّد قد راعى فيه أمور حفظ بيضة اإلسما العامة
أحدا على
ودلّبها على دّيها يف حكمة امتزجت ابلرمحة ،وأوصى إبحسان القتل ملن استح ّقه ،ومل يُكره البتّة ً
ملُصا رسالته كلها يف مجلة واحدة( :وما أرسلناك إال رمحة للعامل ن)
اعتناق دينه ،لقد قال هللا تعاىل
ً
تنفّيا ،واسنت مبن تبعتهُ فهو الرأفة الوارفة والرفق الدافق
فيا صاحيب :ال يكن ُ
علمك بييًا ،وال تبشّيُك ً
التامة صلوات هللا وممائكته واملؤمنون عليه وسمامه وبركاته.
والرمحة ّ

(فقه املآالت واألولوايت)
تسب مبآالهتا ،واألعمال خبواتيمها ،وكم من عمل هنى عنه أولو العلم واحلكمة فعجب الناس
إن األمور ُحت ُ
عجاجات
تكشفت
و ّاهتموا رأيهم وشيبوا على علمهم وطعنوا مقاصدهم ..فما هو إال أن دارت رحى األاي ف ّ
ُ
كثّي)
خّيا ً
الليايل عن إصابة هنيهم ع ن احلكمة والرأ السديد( .ومن يؤت احلكمة فقد أويت ً
ومن عظيم املهمات :مراعاة حراسة الشريعة من التبديل بطرفيه اليايل واجلايف،
فما يكون هوى احلاكم هو رحى الشرع ،وكذلك ال يكون هوى معارضيه هو املرجع .وهذا أمر ابتدائي ال
جيوز حبال تيبيشه.
أصما
خفي للنفوس حينما يوافق هواها قول أو فعل ألحد السالف ن دّي املعصوم ن ،فيجعله ً
وكم من هوى ّ
يرد إليه املُتلفات.
ُّ
ومعلو الفرق ب ن منهج السل ومنهج أحدهم ،ب ن قوهلم الذ من خرج منه ابتدع وب ن قول أحدهم
تج له ال به ،فلتكن هذه اي صاحيب منك على ذُكر.
الذ ُحي ُّ
ومن ذلك اخلطل يف الرأ والتدبّي :مباليةُ بعضهم يف تربير أعمال األمراء والسماط ن ،يف تربير ينتهي اىل
تبديل ،حىت خشينا أن يؤول األمر واحلال للمناداة مبا يشبه العلمانية إبفراغ الدين من السياسة ،وهذا لعمر
هللا ضمال فاحش ،سببه تقدمي ما ح ّقه التأخّي عند ازدحا الفروض .وما أقر ُمشاكلةُ مآالت بعض أفعال
األخيار ابألشرار!
تيّيه  ...فكي ابمللح إن حلّت به اليِي ُر
ِ
ابمللح نصلح ما خنشى ّ

اجملرد عن تدبّر العاقبة ،فأصبح اتبعوه
جر بعض األفاضل للحكم ببداهة رأيه ّ
إن ضع فقه املآالت هو ما ّ
ظ نفسه من حبّها التص ّدر والرتؤس نصيب ،وهلوى النفوس سريرة ال
صرعى نِبال رأيه القاصر ،وقد يكون حل ّ
تُعلم.
واملؤمل املبكي هو أن يزدوج اخلطأ ابلظلم! ومن ذلك ما صران فيه من البماء من نعااي البمااي فأدركنا زمان
ُ
وتيسر من أمور
يُقال فيه لشا اتئب من الفسق والصبوة مريد للهداية واخلّي والصماح ويفعل ما أطاق ّ
الرب مما هو معلو من الدين كصماة اجلماعة وحفظ كتا هللا وإعفاء اللحية وترك اإلسبال وحنو
الطاعات و ّ
ذلك ..فيقال له :إن ما كنت عليه خّي مما أنت فيه! حبُ ّجة حفظه من املبتدعة – زعموا .-
هما دللته على اخلّي
مفرطًاّ ،
حائرا ّ
اي هذا :أن كنت موقنًا أبهنم مبتدعة حقيقةً ال دعوى فعما ترتك هذا ً
وه ّذبت أخماقه وليّنت قلبه ابملواعظ ومألت فؤاده بتعظيم الوحي وخشية هللا؟! أليس هذا خّي من أن تُظلِم
وتقسيه بفر ِ أعراض األموات واألحياء؟!
قلبه ّ
قائما :وهللا ال أدر اي أستاذ هل
ب حينما سأل طالب معلّمه يف حّية وانزعاج ً
نتيجة هلذا احلال مل ن عج ُ
أتديَّ ُن واستقيم على دينك – كذا – أو على دين فمان ،أو أبقى على ما أان عليه من دفلة وضياع؟!
لكم هو مثّي لشجى األس

وبدال من بذل جهده
أن ترى بعضهم يف بلد توحيد وسنة وخّي وفضيلةً ،

يف بناء التعلق ابهلل وجتريد التوحيد له يف القلو وتعليم الشبا كما هللا وسنة نبيه صلى هللا عليه وسلم
قسية لقلب اليافع
وترقيق قلوهبم؛ نراه أول ما يلقي يف روع الشا املبتدئ يف االستقامة ُش ُهبه احلامية املُ ّ
البسيط :احذر من فمان وجتنّب فمان واهجر فمان فاهنم مبتدعة ،مع أن حقيقة احلال خبماف ما قال،
قُصار ُاهم أن خالفوا شيُه أو رأيه يف أمور سائية اجتهادية ،وقد يكونون أسعد ابلدليل من دونه.

وتشعب مهُّه ،فأضناه القلق وشظّته احلّية ب ن ما
فيقو الشا من عنده وقد أظلم قلبُه وضاقت نفسه ّ
اليل على إخوانه ومجر احلقد على من
يرى ويعرف ويسمع ،فيعيش ً
زماان قد ميت ّد لسن ن وهو حيمل ذحول ّ
صلته يف هناية
علّموه ونفعوه ،وقد ذخوض أعراضهم ابلشذ والثلب وحقوقهم ابجلرح والطعن والسلب ،وحم ّ
علما مجع ،وال عباد ًة ألِ ول ِز  ،وال
دربه الذ خطه له شيُه قبض اهلواء – وليته قد عاد كفافًا!  -فما ً
ِ
شرا عنها دفع ..إمنا هو هم ميشي على قدم ن ،وفُرقة تطّي به على
خّيا ألمته ن فع وال ًّ
خلًُقا سنيًّا انتفع وال ً
جناح ن ،وكآبة تعص

به وبكل من حييطه .وال أحصي النادم ن على ماض ثلبوا فيه أعراض شيوخهم

وسلقوهم أبلسنتهم َث ندموا بعد الفوات ،وهللا املستعان.
اي قو  :ليس هذا مبنهج الرسول صلى هللا عليه وسلم ،فُذوا أو فدعوا (بل اإلنسان على نفسه بصّيه .
ولو ألقى معاذيره)
ِ
فيسر هللا له من أخذ بيمينه لليُسرى ،فدرج شيئًا يف
بينا ترى الشا واهنًا من معاص قد كسرت فقارهّ ،
بتنسم هواء التوبة ،وصار كفرخ صيّي قد نبت زدبُه على جلده الطر ّ ،
سابلة ّ
أبل من مرض قلبه ّ
األواب ن ،وقد ّ
ففرح الشا بربّه ،وتعلّق فؤداه برمحته ،وعظُم رجاؤه بقربه ،فصار له حظ من قيا ليل وصيا هواجر ،وتدبّر
آايت ،وهلج أبذكار ،يلت ّذ بذلك التذا ًذا ال يصفهُ أهل الدنيا ألنه ليس من نعيم الدنيا بل هو رقيقة من نسائم
علّي ن..
رد هللا لنفسه حياة القلب عقب املمات،
هبمة تُسامي السماوات ،وقد ّ
فبنيا الشا سائر يف صراط هللا ّ
ومكر األفعال ووح ُر الصدور وقبل ذلك ُخذال ُن التوفيق ..فسقط على أ ّ وجهه
ات
إذ ختطّفته ددر ُ
ُ
األلسن ُ
وموات ال تُرجى معه حياة ،ودمعةً
يتشحط يف د الند  ،فأعقب إبماله من سقامه علّة مل ُذخلق هلا ترايقً ،
صر ًيعا ّ

ال ترقأُها أعمار اخلليقة! واي بعضي دع بعضي ،اللهم أحسن عاقبتنا يف األمور كلها ،وأجران من خز الدنيا
وعذا اآلخرة.
هذا ومن فقه املآالت :فقه سنن هللا يف كونه وشرعه ،فإن هللا تعاىل قد أقا خلقه بنظا بديع دقيق ِوفق
ِ
وان أن أمور دعوة اخلمائق إليه مفتقر
شرعا ومسطور خليقته ك ً
حكم ابهرة ،وقد ّب ن لنا يف مسموع كمامه ً
لتأين وعد
حملض توفيقه ،وأن من توفيقه إحسان القصد لوجهه وجودة املتابعة لسنن املرسل ن ،ومن سننهم :ا ّ
العجلة.
احلق واهلدى،
واملتأمل حلال الدعاة يرى أن بعضهم حياول حرق املراحل وضيط الزمن ألط ِر الناس على ّ
كثّيا منهم اإلحباط والفشل يف منتص طريق دعوهتم ،فمنهم من ينتكس
وهذا خمال لسنن هللا ،وهلذا يصيب ً
على عقبيه ،ومنهم من يُلقي مؤنة الدعوة عن كاهله ويوجه وجهه لتكاث ِر الفانية ،ومنهم من أيخذه الطيش
والرعونة حلرق ما تب ّقى من بيد ِر خّيه ،وهللا ال يصلح عمل املفسدين.
لقد أوجز هللا تعاىل مسّية زمان عبده ورسوله نوح عليه السما اليت بليت أل

عاما يف
سنة إال مخس ن ً

نوحا إىل قومه فلبث فيهم أل سنة إال مخس ن
آيت ن قصّيت ن يف سورة العنكبوت فقال سبحانه( :ولقد أرسلنا ً
عام ا فأخذهم الطوفان وهم ظاملون  .فأجنيناه وأصحا السفينة وجعلناهآ ءاية للعامل ن) فأوجز أطول مسّية
ً
زمانية يف سطرين ،فاالعتبار ليس ابلزمن بل ابلسّي الصحيح مهما طال وقته .وملا قيل لذلك املوفق :سار
قائما بثقة وإميان وهدوء :ال أبس علينا إن كنّا
تبسم ً
الناس على خيلهم وسبقوان وحنن خلفهم على بيل أعرجّ ،
اجلادة .فالعربة – اي صاحيب –هي بسمامة الوصول وفماح املنقلب.
على ّ

وال يلز من السّي الصحيح أن يقط الداعي إىل هللا مثرته مباشرة يف الدنيا برؤية جناح مشروعه الدعو ،
مكرا هبم وهم ال يعلمون – عياذا
فليس هذا من شروط القبول ،بل قد يكون استدر ً
اجا إهليًا لبعض الدعاة أو ً
ابهلل تعاىل  .-نعم ،إن رآها واستبشر هبا فهذه من عاجل بشراه  -إبذن هللا  -شريطة إن ال يركن إليها،
تيره ،فالقبول ديب واخلواتيم ديب وحقيقة إحسان العمل دّي مضمونة.
فالبشارة تسُّر املؤمن وال ُّ
فالعربة ابلسّي الصحيح وإن مل تصل لثمرة دنيا ،فالياية هي الزلفى والرضوان "ورأيت النيب وليس معه أحد"
()41
متوهم ،وهذا ليس مبضطرد على الدوا  ،بل لكل
ومن فقه املآالتُ :
ترك تربير اخلطأ املتي ّقن خشية خطر ّ
حاضرا يف األذهان عند وجود حاجته.
حال حكمه ونظ ُره ،ولكن ال بد أن يكون
ً
آخرا
ومكمن اخلطر أن ّ
التوسع يف التربير مبا ال حتتمله األدلة بدعوى خشية الفتنة قد ينتهي به احلال ً
لإلرجاء العملي َث العلمي االعتقاد  ،إذ البدع منشؤها استحسان.
التهور املذمو  ،وذلك ابالندفاع يف حسم األحكا أبضيق حمتمماهتا ،دون
ويف مقابل التربير املذمو نرى ّ
عمن حكموا عليهم ،ودون اعتبار لدرء احلدود ابلشبهات،
النظر للمحتممات املُالفة املُفضية لدفع اإلضرار ّ
يعقب ذلك اخلوض الشنيع يف الد احلرا  ،واملشتبه يف الدماء حرا فما ابلك مبن ظهر حترميه .عائ ًذا بريب
َث ُ
من مضمات الفنت وورطات األمور واحملن.
أتخّيا أو حىت إفر ًادا.
ومن فقه املآالت :إعطاءُ األمور حظّها المائق من االهتما تقدميًا أو ً

ومن أفراد اخلُذالن يف ذلك أن ما نراه من عزوف بعض طلبة العلم عن املواعظ املباشرة نتيجةً لفهم
مفاده أ ّن من وعظ الناس ورقّق قلوهبم وذ ّكرهم ابليو اآلخر وسّي السالف ن فسيقال عنه :هذا من
ميلوط ُ
القصاص! وكأهنم نسوا أن القرآن موعظة.
ّ
ومن أفراد اخلذالن كذلك ما تراه  -وأنت يف عجب ال ينقضي -من قِص ِر نظر وضع

بصّية من

ويتفردون له مع ترك املماحدة والليربالي ن والعلماني ن ودماة الطرقية املتصوفة
للسنة ً
إمجاال ّ
يهامجون تيّ ًارا منتسبًا ّ
وأهل التمشعر واالعتزال والتشيع و ِ
الرفض واإلحلاد احمليط ن هبم املوجودين بينهم والناشرين فتنهم وضماهلم؟!
بعد وتتنبّه أن وراء األكمة ما وراءها؟!
أمل تشعر ُ
لست
ساذجا ،وال
لك هللا اي صاحيب ال تكن
حمصمات مريبة ،وكن كعمرُ :
تنُدعن مبق ّدمات خلفها ّ
ً
ّ
ِ
ب ذخدعين.
ب وال اخل ُّ
ابخل ِّ
ِ
مطّي فامحد هللا أن ثبّتك وأهلمك رشدك وحفظ
ومهما رأيت الس ّذج خفاف األحما يطّيون مع كل ّ
تفضيما)42( .
وفضلين على كثّي ممن خلق
ً
قلبك ولسانك ،وقل :احلمد هلل الذ عافاين مما ابتماكم به ّ
ومن فقه املآالت :االنشيال ابلعلم والعمل كالعبادة والتعليم والدعوة وحنو ذلك دون تضييع العمر يف
مهاترات الردود ،وإن كنا نلو املبتدئ فإان ننصح املهاجم ابلك ِّ العفي
ُ
الوافر واحلكمة الناطقة العاملة ،واالنشيال بعمارة منازل اجلنة دون ق ِرت الدنيا ومخر االنتقا ومجر احلفيظة.

والصفح اجلميل واستعمال العقل

ولكل مشيول عما أمامه ِ
خبلق قاالت السوء وف عمات اخلطااي :لك هللا! قد آن أوان الك ّ  ،فاستدرك
يفك رهن قد
ددا يو ال ّ
أنفاسك واستبصر خماصك وارحم نفسك فما أنت يف خائض اليو ستلتفت إليه ً
علِق إال ابحلسنات والسيئات!

مزدحم النوازع فمن وجد من يكفيه فليحمد هللا على العافية.
متشعب األخطار
إن ميدان الردود ّ
ُ
وتقحم اخلطر إن كان دّيك ممن هو أكفأ منك قد قا
نعم ال بد للمبطل من ر ّاد لباطله ،ولكن مل العجلة ّ
أصما  -ابلردود ونشرها إن كان هذا على حسا بناء العلم واإلميان يف
بفرض الكفاية؟! ومل االنشيال – ً
قلبك ،فالعمر اي صاحيب قصّي ،والعلو ال يكفيها عمر واحد ،وأُويقاته مثينة على قصرها..
ق

تعرف ملاذا ُخلقت ،وما ذا يُر ُاد منك وبك ،وكم بينك وب ن
ً
قليما ..هل أنت مستع ّد للرحيل ،هل ُ

اآلخرة من وقت ،أال تعرف من قد سبقك وارحتل؟ فيا ُمطل ًقا :اذكر قيودهم.
ما ابلنا أضعنا هذا العمر الواحد يف قيل وقال وكثرة السؤال؟! فكان أن ُرفعت بركة العلم وأورثنا ال ُفرقة
اجلدل؟! وتدبر قول هللا تعاىل" :وما كان َّ ِ ِ
داهم ح َّىت يُب ِّ ن هلُم ما ي تَّ ُقون"
اَّللُ ليُض َّل ق وماً ب عد إِذ ه ُ
ّ
أهذا الضياع يف متاهات اجلدل ومسار املراء هو طريق الصحابة والتابع ن وكبار أئمة الدين؟ كما ،فلقد
عرف القو مثن الدقائق واألنفاس فلم ينفقوها يف تتبع عثرات الناس ،ومل يفرحوا بنشر عيب وإشاعة سقطة.
رضي هللا عنهم ورمحهم وأحلقنا هبم دّي خزااي وال ندامى.

(التكامل والتوازن)
حق
من أسبا تراشق كثّي من أهل السنة فيما بينهم هبذا التصني أن كل طرف يقبض يده على طرف ّ
كل يرى املسألة من زاوية ال يقبل النظر من دّيها،
ويقبض يده عن طرفه اآلخر ،ويفعل الثاين عكس ذلك ،و ّ
ولو اتسع علمه التّسع صدره خلماف أخيه.
ِ
هم الدين من جانب – مع إمهال دّيه  -وحاول جهده
كل طرف لقضية القيا هلل تعاىل ومح ِل ّ
لقد نظر ّ
رأ صدع األمة الذ رآه يتش ّقق ويتص ّدع.
يلح على أنّه بسبب منكرات
اليلو فقط ،وذاك ّ
فهذا الطرف يرى أن اخللل قد دخل من االبتداع و ّ
الشهوات والشبهات والتيريب ،وآخر يوقن أن السبب هو احنراف احلال يف الوالء والرباء واحلكم بيّي شرع
هللا والتقاعس عن القتال يف سبيل هللا والرضى ابلزرع وحنو ذلك.
كل واحد منهم قائم على ثير عظيم إن أحسن حراسة منهج الرسول صلى هللا عليه وسلم فيه ،ف لم يزد
إ ّن ّ
ومل ينقص ومل مييّع ومل يب ِغ ،وكل مأجور وعلى خّي.
وأفضل الثماثة هو الفاذّ اجلامع احلارس هلذه اجلهات كلّها ،فلم يشيله ثير عن آخر ،ومل يُزر بيّيه ويهضم
ميسر ملا ُخلق له ،وكل الثماثة على خّي وخّيهم اجلامع
حقه ممن قا واحتسب ودعا وعلّم ّ
ورىب وجاهد .وكل ّ
هلا.
لقد ّفرق هللا املواهب ب ن البشر ،ووفّق من شاء إىل ما شاء من سبل التوفيق واهلدى ،وجعل أبوا اجلنة
يسر ربه له ،مع عد إدفال اجلوانب األُخر ،والتُصص مطلب نفيس وخباصة يف
مثانية ليجتهد كل امرئ مبا ّ
زمن الفوضى العلمية والدعوية.

هؤالء صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ورضي عنهم قد اختلفت مزاايهم وقدراهتم ومواهبهم
وحتصيلهم العلمي ،مع ذلك مل نرهم قد اختلفوا يف انتزاع أفضليّة السبيل الفماين على دّيه ،بل عذر بعضهم
بعضا ودبط أحدهم أخوته ،ودعا هلم ونصح هلم بصدق ،واستيفر هلم حبب.
ً
وِ
الذهيب يف سّي أعما النبماء ( )44يف ترمجة اإلما مالك بن أنسَّ ،
أن عبد هللا بن عمر
أمجل مبا أورده
ُّ
مالك:
العُمر العابد كتب إىل إما دار اهلجرة مالك بن أنس حيُضُّه على االنفراد والعمل ،فكتب إليه اإلما
ُ
"إ َّن هللا قسم األعمال كما قسم األرزاقُ ،فر َّ رجل فُتح له يف الصماة ومل يفتح له يف الصو  ،وآخر فتح له
ِ
أظن ما أان فيه بدون ما أنت فيه،
الرب ،وقد رضيت ِمبا فُتح يل .وما ُّ
شر العلم من أفضل أعمال ِّ
يف اجلهاد ،فن ُ
ِ
وأتمل حديث أبوا اجلنة الثمانية)45( .
وأرجو أن يكون كماان على خّي وبِّر"ّ .
وقد ُسئل ابن تيمية رمحه هللا عن األسبا اليت يقوى هبا اإلميان إىل أن يكمل هل يبدأ ابلزهد ،أ ابلعلم،
أ جيمع ب ن ذلك؟
فأجا " :الناس يتفاضلون يف هذا البا  ،فمنهم من يكون العلم أيسر عليه من الزهد ،ومنهم من يكون
الزهد أيسر عليه ،ومنهم من تكون العبادة أيسر عليه منهما.
فاملشروع لكل إنسان أن يفعل ما يقدر عليه من اخلّي ،كما قال تعاىل" :فاتقوا هللا ما استطعتم".
وإذا ازدمحت شعب اإلميان ق ّد ما كان أرضى هلل وهو عليه أقدر ،فقد يكون على املفضول أقدر منه
على الفاضل ،وحيصل له أفضل مما حيصل من الفاضل ،فاألفضل هلذا أن يطلب ما هو أنفع له ،وهو يف حقه
متعسراً يفوته ما هو أفضل له وأنفع ،كمن
أفضل ،وال يطلب ما هو أفضل مطلقاً إذا كان متع ّذراً يف ح ّقه أو ّ
يقرأ القرآن فيتدبّره وينتفع بتماوته ،والصماة تثقل عليه ،وال ينتفع منها بعمل ،أو ينتفع ابلذكر أعظم مما ينتفع

ابلقراءة ،فأ ّ عمل كان له أنفع وهلل أطوع أفضل يف حقه من تكلّ عمل ال أييت به على وجهه ،بل على
وجه انقص ،يفوته ما هو أنفع له" ()46
امللحة للتوازن يف النظر لألمور وتقدير أحجامها املعنويّة بما وكس وال شطط.
أال وإن من املهمات :احلاجةُ ّ
تقدير العامل وإجمالُه ،فقد جفا عن ح ّقه وجماله أقوا  -وخباصة حداثء األسنان – وجعلوا
مثال ذلكُ :
كلمته ورأيه وفتواه كفتوى آحادهم اليت تلقفوها من الكتب مباشرة أو من فهومهم القاصرة أو من شبكات
جمهولة سائرة ،ودفلوا عن كبار أمور ال تُدرك إال بعد النضج العلمي الطويل ،وسهوا عن مرتبة إجمال محلة
الشريعة وتعظيم العلم الذ يف صدورهم.
يتأملها اإلنسان أربع ن سنة ويسقيها عصارة جتاربه ليست كاليت تنطبع يف ذهن دّيه يف
فاملعلومة اليت ّ
صفوها لكد ِر اثين احلال!
ساعات ،فيضمحل ُ
كما سبب وطيد لرتجيح صوابيّة صاحبه على دّيه
عامل الزمن مع عرِك التجار وتراكم العلو كي ًفا و ًّ
إن ُ
 بدون قطع وال اضطراد .-وطائفة أخرى دلت يف ِ
العامل حىت أشبهت أهل البدع مع شيوخهم كالرافضة والقبوريّة ،فأصبح ذلك الشيخ
عندهم شبه معصو من اخلطأ ،والشا ب ن يديه كاجلثة ب ن يد داسلها ،والريشة يف مهبّها ،وهذا ضمال
كسابقه.
ِ
أتمل ،ويقيس األمور أبشباهها ،وينتبه لألشباه
إن طالب العلم احلكيم يزن األمور املشتبهة برِويّة وطول ّ
والنظائر والفوارق.

فمثما مسألة التعامل مع معاصي ويل األمر دون الكفر هلا جانبان ،وينبيي لكل من ُجّر إليها أن يراعيهما،
ً
بيلو.
حىت ال يزيغ بتقصّي ،وال يضل ّ
دوما وتسويغ ف عماته ومحلها على مربرات ال حتتمل ،وليست السنة كذلك
فليست السنة ابلسكوت عنه ً
يف التشييب عليه هبا ،والطّيان هبا ب ن الرعية ،وإعماهنا وهتييج الرعية على واليهم ،بل السنة ب ن ذينك األمرين.
ظاهرا فاشيًا فأعلن أنه منكر
فأنكر املنكر فيما بينك وبينه ،وانصحه وانصح له ولألمة ،فان كان املنكر ً
ِ
وتربر ،وال هتيّج وهتيئ للُروج ،وهذا مسلك
تسوغ ّ
حىت ال ييرتّ الناس ،ولكن حبكمة ونصح للطرف ن ،فما ّ
دقيق.
صل
وال بد لطالب العلم من مراعاة منهج التكامل ،واالهتما ابلتأصيل العلمي ،فما يُبحر يف علم حىت ُحي ّ
العامة اليائية كالتفسّي واحلديث واملعتقد ،واآللية
طائفة انفعة من العلو اخلادمة ملُح ّ
صلته العلميّة من العلو ّ
كالنحو واملصطلح وقواعد التفسّي.
ومن املستحسن أن تكون املسّية العلمية بشكل دائر حىت حيوز التأصيل التكاملي ،فيبدأ مبُتصرات
ابملتوسطاتَ ،ث املطوالت وجردهاَ ،ث يبحر بعد ذلك فيما
يبتدئ دائرًة أوسع
الفنون حىت يدور عليهاَ ،ث
ُ
ّ
فتح هللا له منها وشرح صدره لماختصاص به.
يصح
ّ
صح وما مل ّ
عجب من بعضهم ح ن أجده موسوعةً ردود يف قضية واحدة ،فيورد لك فيها ما ّ
وإين أل ُ
فيصب حامي الكما ودزير املعاين بكميّة وافرة ..بينما لو
وما عُقل وما مل يُعقل ،يف انفعال وعجلة وتوثّب،
ّ
صفرا!
خرجت به عن هذا السياق الضيّق ً
شربا؛ لرأيته ً

إن هذا النوع من التلق ن ال ُذخرج لنا علماء راسُ ن بل أدعياء متعامل ن .فرف ًقا مبن وثق فيكم معشر طلبة
العلمِ ،
فمن النصح هلم إحسان تلقينهم العلم املتدرج املستوعب ألمهات فنون العلم ،واألخذ أبيد نفوسهم
ضر
ضر نفسه ،وإن فاه به ّ
يضره ،متوّر مبا يؤذيه ،إن كتمه ّ
برفق وتؤدة ،حىت ال ذخرج لنا جيل مزبد منتفخ مبا ّ
دّيه! (وتراهم ينظرون إليك وهم ال يبصرون)
العلم أبن بعض البدع أهون من بعض معاصي الشهوة.
ومن مهمات فقه التوازن العلمي الفكر العمليُ :
كل معصية أش ّد من كل بدعة ،فالبدع أش ّد من املعاصي من جهة حيثيّة اجلنس ال من جهة
فليست ّ
األفراد ،وهذا معىن قول سفيان الثور رمحه هللا" :البدعة أحب إىل إبليس من املعصية؛ املعصية يُتا منها،
والبدعة ال يتا منها" ()47
وذلك ألن البدع مآهلا تبديل للدين ،فالبدعةُ متيت السنة والعكس دالب ،لكثرة أفراد البدع ،فهي دّي
كما وال كي ًفا ،وإذا امتأل القلب ابلسنة فما جمال فيه لبدعة.
منحصرة ال ّ
وال مزايدة هنا يف قضية خطورة البدع ووجو نبذها وحرهبا ومكافحتها ،واالحتسا اخلالص يف ذلك،
واالعتصا ابلسنة والقر من أهلها كما قال ابن عباس رضي هللا عنهما" :النظر إىل الرجل من أهل السنة
يدعو إىل السنة وينهى عن البدعة" ( )48إمنا املقصود توضيح الصورة العامة للذنو من جهة األجناس
واألنواع واألفراد.
جنسه شهوة ونوعه زان أما أفراده فعديدة ،فأشدها  -وهو املقصود عند
فالزان  -على سبيل املثال ُ -
اإلطماق  -هو زان الفرج ،وهناك زان الع ن وزان اليد وزان اخلُطا ،كما يف احلديث الصحيح الذ سّى مق ّدمات

الزان زان ،فهي زان من حيث ّأهنا معصية قد تؤول إىل الزان األكرب وهو زان الفرج ،ويف قوله" :والفرج يص ّدق
مؤداها.
ذلك او يك ّذبه" ( )49إشارة إىل أن تلك املقدمات قد تكون كاذبة إذا عصم هللا من ّ
املقصود أن من الذنو الشهوانية كالزان وشر اخلمر والسرقة ،كذلك الذنو اليضبيّة كالقتل والقذف،
العلو يف األرض؛ هي أش ّد من بعض البدع املسلكيّة كالتلبية اجلماعيّة
وكذلك الذنو القلبيّة كالكرب والتعاظم و ّ
مثما أو مصافحة املصلي ملن على ميينه ومشاله بعد الصلوات وحنو ذلك..
ً
أكرر القول :أ ّن هذا التقرير ال يعين التسهيل يف أمر اإلحداث يف الدين حبال ،بل املقصود بيان أن لكل
و ّ
يقصر دونه ،وإال أصبحت األمور فوضى ،واملسألة
ذنب حجمه الذ ينبيي لطالب العلم أال ييلو فيه وال ُ
ماسة ملعرفتها ومراعاهتا.
كلّها أولوايت ،والدعاة يف حاجة ّ
ومن أمثلة الفوضى يف األولوايت وعد مراعاة تراتيبها ما ذكره أحد الدعاة بشأن إسما رئيس قبيلة وثنيّة
كبّية يف إفريقيا والذ ستدخل على أثره قبيلته يف هذا الدين احلني َ ،ث ق ّدر هللا تعاىل أن يدخل عليه بعض
قاطعا فأبوا عليه حىت ارت ّد بقومه للوثنية
أصروا عليه بذلك ،فرفض ّ
رفضا ً
املسلم ن – اجلهلة  -فأمروه ابخلتان و ّ
بعد اإلسما ! فأ جهل هذا؟!
قبور
ويف اجلهل قبل املوت موت ألهله  ...وأجسادهم قبل القبور ُ
ومن خمرجات ضع التكامل ومثرات ميل التوازن :ما نراه من ضيق أفق بعضهم يف ظنّهم أن الداعي إىل
مسماه ،وإال فهو دّي حم ّقق للدعوة إىل
كرر وال ذخرج عن مفردات معيّنة ومواضيع حمددة وكتب ّ
هللا ال بد أن يُ ّ
التوحيد ،وهذا ابطل.

فالوعظ والرقائق سنة مرضيّة ،وتفصيل أخماق الرسول صلى هللا عليه وسلم وسّيته سنة حمضة ،وتفصيل
كل كتا انفع سليم من الضمال فمدارسته
كل أبوا الدين بيا ُهنا من السنة والتوحيد ،و ّ
أوامره وزواجره كذلك .و ّ
انفعة بقدر ما فيه من خّي.
وبعض الفضماء من طلبة العلم يرتك طرق مواضيع مهمة  -مع علمه حباجة الناس هلا  -حىت الُ يصنّ
قاص أو حزيب أو دّيه! "أفتؤمنون ببعض الكتا وتكفرون ببعض" "اي أيها الذين آمنوا ادخلوا
أبنه واعظ أو ّ
يف السلم كافة" "واتل عليهم نبأ الذ آتيناه آايتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الياوين".
فحددوا هلا
مع نّ ،
حصر السلفية يف إطار ضيّق وعلى أتباع فصيل ّ
ومن األخطاء املنهجية يف هذا البا ُ :
حدودا وأُطًُرا ليس عليها دليل من الشريعة ،بل بعض الشروط املحدثة لتلك السلفيّة هي شروط ابطلة مجلة
ً
ُ
وتفصيما!
ً
لقد وقع بعض الفضماء يف ع ن ما ّفروا منه ،فهربوا من البدعة فوقعوا يف أختها ،وتلك سنة هللا فيمن
تن ّكب السنة ،وأُعجب برأيه ،وأتى البيوت من دّي أبواهبا ،واستقى مشر الشريعة من دّي موردها( .إن ربك
عليم حكيم).
وَثّ منعط فكر خطّي يف هذا البا جدير ابلوقوف عليه ،فحينما ننشيل ابهلامش عن األصل وابلردو
نرد حقًّا شابهُ ابطل مع
ضررهُ أكثر من نفعه ،واألدهي أن ّ
عن الصريح ،ونضيع قضيّتنا املتّفق عليها بصراع ُ
قدرتنا على الفصل بينهما ،فهي عمامةُ خذالن .وابملثال يتّضح املقال:

فقبل حنو مخسة عقود اندى أحد الدعاة بش ّدة ومحاسة وثورة مستمرة ،وقاد بقلمه محمات شديدة الوقع
ضد مظاهر جاهليّة احلاكميّة اليت ظهرت على الساحة العامة بقوةِ ِ
بعض الطواديت السياسية وحديدهم
وانرهم..
وقد أحدثت كتاابته إذ ذاك الثورة املتوقعة لدى مجهرة من طلبة العلم والدعاة واملثقف ن واملتدين ن بدرجة
كبّية ..إىل هنا واألمر طبيعي مع سقوطه يف خمالفات بل عظائم تراجع عن كثّيها يف مدوانته املتأخرة.
أقول :إىل هنا واألمر حمتمل لدى الساسة ومن آوى إىل كِيسهم وجاههم وسلطاهنم.
تطور األمر بعد رحيل ذلك الرجل لربّه لدى بعض من أتثر بنداءاته فحاولوا توجيه زوابعه الشديدة
َث ّ
ضد أنظمة بعينها مع حتجّي الواسع وتضييق املمكن ،فصالوا يف ميدان العمل الفكر وامليداين زمنًا ،حىت
بكل ما
منحى داليًا جدًّا ،فانربى بعض الييورين (وامليّيين) لنقد هاد ملنهج ذلك الرجل ّ
خرجت فئة حنت ً
فيه من خطأ وصوا مجلةً واحدة بدون هتذيب أو تقومي!
واي لألس  ،فقد دفلوا عن أمر يف داية اخلطورة ،وهو أهنم بذلك أسسوا لباطل مكان ما هدموه من
كل ما تعلّق به له حكمه.
حق ،ألن املبىن كلّه صار م ً
ّ
شبوها ،فصار ّ
بكل ما فيه من صوا وخطأ ،بل قد ل ّقبوا تيّ ًارا
توضيح ذلك :أ ّن هؤالء حاولوا هد تراث ذلك الرجل ّ
يضا بلقب ذلك اإلنسان ،وقد أحسنوا يف هد اخلطأ لكنهم أساءوا جدًّا حينما أماتوا صوابه.
عر ً
فأصبح من يناد مبا كان عند الرجل من صوا – ولو مع حت ّفظه على خطئه  -موصو ابالبتداع
يلو ،فتأطّرت حينئذ يف أذهان بعض الناس أن تلك املسألة الشريفة  -وهي املناداة
موسو ابالحنراف وال ّ
اإلحلاح عليها ،ومن فعل فهو مبطل مبتدع خارجي!
حباكميّة الشريعة إبطماق  -ال جيوز
ُ

لذلك أقول وأرجو وأُاند كل من تسنّم ذروة مقال وسلطة ور ِ
ائسة علم وفكر وحنوه أن يراعي هذه احليثية،
ّ
نرد الباطل بباطل آخر وال البدعة أبختها ،وال يعين هذا حبال أن نظن أن احلق مع فمان أو أن العلم
وهي أال ّ
كما! فلقد أصابت امرأة
شرعاّ ،
حمصور بفمان أو أ ّان إذا قبلنا ما عند فمان من صوا فإننا منيّع ً
أصما أو خنرق ً
ائد كل مؤمن.
وأخطأ عمر ،وكل راد ومردود عليه إال رسول اهلدى صلوات هللا وسمامه وبركاته عليه ،واحلق ر ُ
ِ
الداينة إن خافوا وإن سيبُوا
هم
ّأواهُ ما أروع األبطال إذ محلوا ّ ...
احد ُهم مهّي احلطا فقد  ...صادت مبادئ ُهم طه فما انقلبوا
ما قال و ُ
ينسكب
ثيورهم  ...أك ِر به منبعاً للدين
العلم شهداً من
ُ
ُ
تناثر ُ
ِ
ِ
ِ
ب
إن تُبل معركة تلقى الكرا هبا  ...يف ساعة احلر دوماً ديلُ ُهم أش ُ
ب
كرمة  ...على الرقا فما
إذا
ُ
ُ
األنفال تُرت ق ُ
املبادئ مل ُحتمل ُم ّ
ال بد من التوازن حيال النظر لألمور ،وإعطاء كل أمر ح ّقه من العناية ،ومن ذلك :التوازن يف حقوق األمة
وحقوق ويل أمرها.
إن لويل األمر على األمة حقوقًا عظيمة حلملِ ِه أمانةً ثقيلة ،وحقوقُه فرع عن حقوق األمة وضرورة اجتماعها
وحفظ بيضتها.
ولكن حقوقه ليست هبذا الشكل الذ أصبح – ظاهرة! – لدى فئة ما ،فكأنه ال يُسئل عما يفعل .مع
أن من السل

العامة ،كفعل عمارة بن رؤيبة حينما رأى بشر بن مروان
األكابر من كان يُنكر عمانية أما ّ

وهو يدعو يف يو مجعة ،فقال عمارة :قبّح هللا هات ن اليدين ،لقد رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو
على املنرب ما يزيد على هذه .يعىن السبابة اليت تلي اإلهبا )50( .

العامة ملا رأى رفع بشر يديه ابلدعاء حال اخلطبة فقط،
لقد قال هذا الكما اجلارح الشديد مبشهد من ّ
فما ابلك مبن ب ّدل الدين مجلة؟!
العامة للُروج والفتنة ،ولكين أقول :إن
إين ُ
العلين على الوالة ،ويهيّجون ّ
لست مع من ينادون ابإلنكار ّ
حيل السكوت عليها من لدن من حيسن اإلنكار ويفقه ضوابط االحتسا ،
ويل األمر ال ّ
بعض املنكرات من ّ
قعدته أصول
السر  ،فلكل حال لبوسه الشرعي وحكمه املصلحي الذ ّ
فليس كل منكر يكتفى فيه ابإلنكار ّ
مثما – تبديل
مباحا .كأن يبلغ املنكر – ً
محى ً
الشريعة من لدن أهله الذين حيسنون اإلنكار وليس األمر ً
ودش األمة بذلك ..ولئن سكت أهل العلم حينها فبطن األرض خّي من
الشريعة وإلباس الدين ما ليس منه ّ
ظهرها!
ظ نفسه من
كثّيا يف نفع دّيه على حسا ح ّ
ومن جدير مسائل التوازن :أن على املؤمن أال يستيرق ً
العبادة والعلم ،بل ال بد من التوازن وتقدمي األوىل ،وخاصة إذا كان دّي مؤثّر بعلمه أو ماله أو جاهه ،كمن
يرتك ورده وأذكاره ومراجعة حمفوظه وحظّه من عبادته اخلاصة ألمور ليس له فيها أثر انفع ّب ن ،مع وجود من
يكفيه تلك املؤنة.
فبعضهم قد يزهد يف أذكار يومه أو مراجعة حزبه ليتابع أخبار املسلم ن يف أقصى األرض ،مع كونه ال
يد له مؤثّرة فيهم.
نعم إن االهتما أبمر املسلم ن جيّد وحممود وفضيلة ،ولكن األجود واألمحد واألفضل واألحتم أال يكون
التأمل ،وبناء علمك ابلطلب والتماوة والتدبّر واملدارسة
ذلك على حسا تزكيتك لنفسك ابلذكر واحملاسبة و ّ

واملراجعة ،وطهارة روحك برايض العبادة ِ
ودسل قلبك ابلسجود وعينِك ابلرقائق وبطنِك بكثرة الصيا  ..وو ًاها
ملن مجعها!
ِ
ِ
لزمها وأط ِرها حىت تلت ّذ
لكن من مل يُطق أو خاف ميل امليزان لشهوة نفسه اليت ظنّها أفضل فهو حمتاج ّ
ابلشرع ،ال ابهلوى امليلّ  ،أو لِن ُقل :فاضل ومفضول.
فمن تلبيس الرجيم أنه إن مل ي ِ
سطع إبعاد املومن عن اخلّي شيله ابملفضول عن الفاضل ،فتنبه لذلك -
اجا يضيء لنفسه وليّيه ،وال تكن مشعةً تضيء ليّيها إبذابة واضمحمال نفسها ،وال
رعاك موالك  -وكن سر ً
صماء ال لنفسها وال ليّيها .واملوفق من وفقه هللا.
صُرةً ّ

التفرق)
(أسباب ّ
قال جل شأنه( :وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب رحيكم واصربوا إن هللا مع الصابرين) قال العمامة السعد
رمحه هللا" :أخرب هللا أن ائتماف قلو املؤمن ن وثباهتم وعد تنازعهم سبب للنصر على األعداء ،وأنت إذا
التفرق الذ أطمع فيهم
استقرأت الدول اإلسمامية وجدت السبب األعظم يف زوال ملكها ترك الدين و ّ
للتفرق أسبا :
شر واالجتماع خّي .و ّ
فالتفرق ّ
األعداء ،وجعل أبسهم بينهم" (ّ )51
ِ
احلسد ،فكثّي من نعرات الشقاق سببها اخلفي حسد كامن يف الضمائر ،مسترت
احلسنات
منها :آكِ ُل
ُ
وذختم بسوء العاقبة واحلرمان.
تشمه األرواح ،وتستوحشه النفوس ،ويُظهره اخلذالنُ ،
عن الظواهر ،ولكن ّ
ِ
ِ
وحت ِمي أنفة ا ِّ
لعزة ابإلَث.
قسي القلبُ ،
جتر ً
ومنها :الذنو ُ اليت ّ
ذنواب أخرى وحتوفًا للظى ،وتُ ّ
حمض االبتماء للمؤمن .فاحلكيم سبحانه يبتلي عباده بعبادة حىت يستُلص ُخماصتهم خلُماصة
ومنهاُ :
كرامته.
اجلهل .فالعلم يصيح بصاحبه إن كان يف قلبه خّي ،ومهما استطالت النفس يف ِطيل املعصية فما
ومنهاُ :
يوما من رادع علم يُشرق يف حنااي الضمائر ،فليس عامل كجاهل ،إال من ح ّقت عليه كلمة العذا ،
بد هلا ً
وختم له ابخليبة والتّبا .
ُ
التهور فجارف حلُف ِر
التسرعُ والطيش والعجلة .فالتؤدة واألانة مؤذنتان بسبيل حكمة وهداية ،أما ّ
ومنهاّ :
ألشج عبد القيسُّ :
"إن فيك خصلت  ن ُحيبُّهما هللا تعاىل:
اخليبات! ولقد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ِّ
احللم واألانة" ( )52وما أعجل بعضهم على التألي والنشر حىت وإن كان أاب شرب!
ُ

كثّيا وما ي ّذكر إال
خّيا ً
ومنها :ضع ُ احلكمة ،وقلّة التجربة ،وضيق األفق (ومن يؤت احلكمة فقد أويت ً
أولوا األلبا ) قال مالك" :وإنه ليقع يف قليب أن احلكمة هي الفقه يف دين هللا ،وأمر يدخله هللا يف القلو
عاقما يف أمر الدنيا ذا نظر فيها ،وجتد آخر ضعي ًفا يف أمر
من رمحته وفضله ،ومما يب ن ذلك؛ أنك جتد الرجل ً
بصّيا به ،يؤتيه هللا إايه وحيرمه هذا ،فاحلكمة :الفقه يف دين هللا")53( .
دنياه ،عاملًا أبمر دينهً ،
رؤوسا مل
ومنها :عد ُ االستشارة ،وأش ّد منها خمالفة املُوصي الناصح العليم اخلبّي .وكم نصح املشفقون ً
وطمهم يف قعر الضمال ،ولو ّأهنم وافقوا
تسمع هلم ففتحوا على األمة سيل فنت أدرق ً
مجوعا من أهل اإلسما ّ
مشّي الرشد ما انكسر س ّد الفنت ،واحلمد هلل احلكيم الرحيم على كل حال ،واقرأ التاريخ إذ فيه العرب.
أس علم وكه ُ حكمة ،فيكتفي مبا حازه من علم فيستطيل
ومنها :التعاملُ .فيظن ر ُ
افع بّيق االفرتاق أنه ر ُ
اجلهل خّي منه – أ مبا ترتب من أثره من عُجب وكرب –.
على أعراض أقرانه  -بل أشياخه ُّ -
ور علم ُ
ومنها :الكربُ .والكرب شطرين :رد احلق واحتقار اخللق .فما يرجع صاحب الكرب عن خطئه حىت بعد تبينه،
وليبشر املتكرب بِصيار عاجل وعذا آجل وُكره له يف قلو اخللق واصل ،إال من اتّضع وات  ،قال النيب
حيب
صلى هللا عليه وسلم" :ال يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال ذرة من كرب" فقال رجل ( :)54إن الرجل ّ
ط الناس" ()55
احلق ودم ُ
أن يكون ثوبه حسنًا ونعله حسنة؟ قال" :إن هللا مجيل حيب اجلمال ،الكرب :بط ُر ِّ
اجلدل املذمو  ،الذ يدفعه املِراء ويسوقه احلسد ويهد إليه الكرب ،قال رسول هللا صلى هللا عليه
ومنها ُ
جدال بل هم قو
وسلم" :ما ضل قو بعد هدى كانوا عليه إال أوتوا اجلدلَ ،ث قرأ( :ما ضربوه لك إال ً
خصمون)" ()56

يوحد الفرقاء من الداخل .ومن
الرت ُ
ومن أسبا االختمافّ :
ف وال ّدعة واألمن ،وإال فاخلوف من اخلارج ّ
معاين اإلسراف املذمو املبالية يف الرتف ألنه من أسبا

ِ
اجلسد دون س ِاء ِ
ألرض ط ِ
إخماد القلب ِ
نفُة
 ن

الروح.

ومن األسبا  :بُع ُد بعض العلماء عن أتثّيهم املنتظر يف الساحة الدعوية كما هو حاهلم يف العلميّة ،فنشأ
عن هذا التقصّي قصور لدى الكوادر الدعوية احملتاجة لقامات علميّة سامقة تستظل هبا وتستنّي إبرشادها
وتنقاد لفتواها ،وديا األكابر تصدير ألصادر العلم واحللم.
ومن يثين األصادر عن مراد  ...إذا جلس األكابر يف الزوااي
إذا استوت األسافل واألعايل  ...فقد طابت منادمة املنااي
ِ
املوجه
بل قد نشأ عن هذا القصور تص ّد ُر بعض أهل املقاصد اخلبيثة لكيد اإلسما  ،املدثرون بز ّ العامل ّ
وميما حلُف ِر
املاكر
اعا ً
شربا وذر ً
يستجر عقول الشبا اليافع ن وأفئدهتم ً
ّ
احلاد على حياض امللّة ،فأخذ هذا ُ
تصوراته وشبكات مك ِرهِ.
شبهاته ومتاهات ّ
ِ
تور  ،فس ّد األفق ابنفراده يف دنيا التوجيه والقياد! فانقادوا له عرب
علمه ونصحه يف عيوهنم حىت ّ
َث سن ُ
منافذ إلكرتونية يظنوهنا لشاطئ السما  ،ومل يعلموا – جلهلهم – أهنم يُقادون إىل حتوفهم!
كما أن بعض الفضماء ابجتهاد منه – ال يُتابع عليه – قد يُلقي يف األمة شبهات وأوها يظنّها حقائق
وبراه ن ،فما بد للناس أن أيخذوا حذرهم من املزالق الفكرية اخلفيّة لدى كل من مل يستنر بنور الوحي الصايف
 ..وهل نز ُح زمز كورود برهوت؟!
التفرق.
وابجململ :األمة حباجة ُلزبد فكريّة قومية جتلو عن ساحها زبد فوضى الفكر ودثاء ّ

(آاثر ال ُفرقة)
يكفي لل ُفرقة شؤما أهنا معصية هلل تعاىل ،ومع ذلك فلها مثار ِ
نكدة مسمومة ،فهي تقتل يف األمة روح
ً
وحدهتا وتكسر عضد ّقوهتا وختضد أشواك حراهبا على من راموا حرهبا.
فخ اجلدل العقيم ،وتسليط األعداء ،وإشيال أهل العلم والفكر
ومن مثارها :حرما ُن بركة العلم ،والوقوع يف ّ
والتوجيه جبهد ال طائلة وراءه ،وتشتيتهم وتفريق كلمتهم وشق عصاهم ،واالنشيال عن البناء إما ابهلد أو
الرتميم ،واضمحمال قدر أهل العلم من صدور الناس ،وحرماهنم من بركة علمهم وتربيتهم وستهم ،وإفساد
القلو وقسوهتا ..يف قائمة ال ُحتصى من حروف اخليبة واخلسار ،فإان هلل وإان إليه راجعون.

(كيف يفعل من هبتوه؟)
يسأل أحد األحبة مبرارة :كي

أتعامل مع من يتّهمين ابلضمال واالبتداع واخلروج عن السنة واملروق من

سلفي صميم ،ومل أخال
السلفيّة ،مع أنين حبمد هللا ّ

معتقد أهل السنة واجلماعة وال منهجهم يف قليل وال

كثّي؟
ِ
أهل البدع امليلّظة ودّيها؟ فهل
واجلوا  :أمل تعلم أن أكثر أهل األرض يطعن يف دينك؟! َث من بعدهم ُ
توقَّ األمر على بضعة أفراد يقولون فيك ما ليس فيك؟!
لقد طُعِن يف دين نبيك صلى هللا عليه وسلم فقالوا :صابئ ،ويف عقله فقالوا :جمنون ،ويف صدقيتّيه وأمانته
احلسي له أو املعنو
فقالوا :ك ّذا  ،ويف شيمته فقالوا :ساحر ..فهل تُطيق معشار هذه التهم؟! أما األذى ّ
بعذا أصحابه فأكثر من أن يع ّدد.

عليك أن حتمد هللا الذ وفقك وهداك ،وأن تعلم أن الناس ليسوا على عقل واحد وال مزاج واحد وال
فهم واحد وال ورع واحد ،وأن بعضهم تكتنفه عوارض بيئية أو مزاجية أو عصبية أو نفسانية أو عقلية أو
حكمه على الناس بتأثّي تلك العوارض ،بما حتكيم ات لقواعد الشرع.
ُخلقية ،فيتوجه ُ
لذا جتده إن رضي  -ولو لدنيا  -قنع وأسبع املمادح ،وان سُط  -ولو بسوء ظن  -سربل خصمه
ابلطعن واللمز .مع ذلك قد يظن يف قرارة نفسه أنه عادل منص حمق!
وعلى هذا فعليك ابلتايل:
محد هللا الذ وفقك ،واعلم أ ّن من عاجل نص ِر هللا لك توفيقك وخذالهنم ،وهذا كاف يف ِ
برد صدرك،
فأبدل ديضك ودضبك رمحة هبم وإشفاقًا.
العلو
ّ
وإين ُحم ّذرك ومش ّدد عليك أال تسرتسل يف ذلك ،فإن يف االسرتواح لذلك خابية لرس ِن العُجب و ّ
درهم منك مجيل سرت هللا
والتيه والكربايء ،وكفى بذلك
ً
خذالان ومقتًا .فأنت أعلم الناس بعيوبك ،والناس قد ّ
عليك ،فما تتصنّع أما نفسك وإايهم ،وتواضع وانكسر وأخبت لربك وأنِب.
فتّش نفسك ونيتك ،واعرض أعمالك على قواعد الشرع وراجعها ،وحاسب نفسك  -وخباصة فيما
أقل القليل من يعمل
األقل من يتواضع لماعرتاف هبا ،و ّ
طُعنت فيه  -فقليل من البشر من يرى عيو نفسه ،و ّ
جادا على رفعها .ورحم هللا امرأً أهد ايل عيويب ،كما قاله عمر.
ًّ
لذا فقد يكون لذلك اإلنسان عليك مدخل! فابدأ بنيّتكَ ،ث ِّ
ثن مبنهجك وأعمالك العامة واخلاصة اليت
يعلمها الناس واليت ال يعلموهناَ .ث ثلّث بفحص العيو من ز ِ
اوية من نقدك ومن وجهة نظره هو ،فالبعّي ال
يرى عوج رقبته.

فس َّد خلّته ،وأصلح فساده ،واشكر من بيّنه لك ،وإن مل جتده فامحد هللا على ال ّسداد يف
فإن وجدت عيبًا ُ
األمر ،واسأله دفران ما سل وكان ،واسأله احلفظ فيما يُستقبل من الزمان.
وبقوة عقلك ورحابة
بعد ذلك عامل خصمك جبميل أخماقك ال أخماقه ،بسعة ُخلقك ال بضيق صدرهّ ،
صدرك ال بعقله وضيق عطنه .وامحد هللا الذ عافاك مما ابتماه به .وهنا ستجد لك عزاءً وسلوى.
وال تنس أن تستيفر لظاملِك بظهر الييب وتسأل هللا له اهلدى والرشاد ،فإن فعلت فأنت إبذن هللا من
املوفّق ن.

(التوصيات)
أعظم الوصااي هي وصية هللا لألول ن واآلخرين( :ولقد وصينا الذين أوتوا الكتا من قبلكم وإايكم أن
اتقوا هللا) وملا استوصى معاذ حبيبه صلى هللا عليه وسلم أجابه جبوامعه الفريده" :اتّق هللا حيثما كنت ،وأتبع
السيئة احلسنة متحها ،وخالق الناس خبلق حسن" ()57
التامة واحلراسة الدائمة جلنا تعظيم ر العامل ن واخلوف منه وخشيته ،وتذ ّكر لقائه
ومن الوصااي :العنايةُ ّ
والوقوف ب ن يديه (من كان يرجو لقاء هللا فإن أجل هللا آلت وهو السميع العليم  .ومن جاهد فإمنا جياهد
لنفسه إن هللا ليين عن العامل ن  .والذين آمنوا وعملوا الصاحلات لنك ّفرن عنهم سيئاهتم ولنجزينهم أحسن الذ
خّيا بربك ،وظُن به كل خّي ،وافرح به بكل كيانك ،وأحبّه من كل قلبك ،واعبده
كانوا يعملون) فاستبشر ً
حق عبادته.
ّ
ومنها :تف ّق ُد إخماص الوجه هلل وحده ال شريك له ،واحلذر من حظوظ النفس األمارة ،وقل ملن مل ُذخلص:
نفس أخلصي تتُلّصي .وتذ ّكر" :اي أاب ُهريرة ،أُولئك الثماثة أ َّو ُل خ ِلق هللاِ تُسعَّ ُر هبم النار يو
ال تتعب ،واي ُ
القيامة" ()58
وإن ابتداء اإلخماص ليس ابلعسّي يف العادة ،لكن الشأن يف حراسته فالنية قُلَّب ،وهلا مئة وجه!
يفرقهم سوى اخلذالن.
ولتعلم أن التوحيد ّ
يوحد أهله ،وال ّ
ومنها :العنايةُ القصوى بتعظيم سنة رسول اهلدى صلوات هللا وسمامه وبركاته عليه ابجلنان واللسان
واألركان ،وعد ُ ِ
تقدمي قول بشر عليها ابليًا قدره ما بلغ ،واالعتذار ألهل العلم إن أخطأوا مع ترك متابعتهم،
وعد التشييب عليهم أو الشماتة أو التنفّي أو سوء الظن.

تفر من التحز إىل التحز ومن ذلك التحز لشيُك ومذهبك بما حتقيق ،بل اعتصم
كذلك :ال ّ
ابلوحي الذ ال يضل من به استمسك.
التأكيد على ضرورة االجتماع ،وس ّد كل ذرائع االفرتاق املذمو ابلقول والعمل.
ومنها:
ُ
ومنها :االلتفاف حول العلماء الراسُ ن ،والصدور عن أقواهلم ،وعد مزامحتهم مبتعيلمة األصادر.
وكلّما اتسع علم املرء زاد احتماله خلماف الناس ،وكلّما اطلع على أدلة املُالف ن ازداد يقينًا أبن احلق دّي
حمصور إبنسان خما املرسل ن.
خوضا يف اخلماف السائغ ،أما املولع ابلتشعيب
واعترب ذلك أبن الراسُ ن هم من أقل منتسبة العلم ً
والتشييب واجلدل واملراء فإنه قد أُِيت من اب قلّة علمه ونقص حكمته وضع نفسه وضيق ُخلقه .فيالب
لقل اجلهل واجلهالة.
من ذخوض يف هذه األمور هم من مبتدئة أو متوسطة العلم ،ولو سكت من ال يعلم ّ
وإنه حلسن ج ّدا أن يُ ِويل الشا جودة سنده العلمي عنايته المائقة ،فينتقي من أهل العلم يف زمانه أمثلهم
وورعا قدر طاقته.
علما ً
ً
وحسن منه وله أن يستمع ألكثر من شيخ ،ويثين ركبته عند أكثر من ِ
عامل ،ليصقل عقله بتعدد مواهبهم،
ط قدر وال تتبع زلة ،لكنها سنّة التعليم .-
ولّيى خطأ أحدهم على ضوء أتمل تقرير آخر  -بما ح ّ
ومهم لطالب العلم :أن يقتبس ست شيُه ِّ
املعزِز للتواضع والرمحة والرفق واألانة وحنوها يف نفسه ،ولكن
تقمص
َثّ أمر خميّب! وهو أن تتحول الوسيلةُ لياية ،وينقلب الطريق هدفًا ،وذلك ح ن ييلو التلميذ يف ّ
شُص شيُه فيما ال حي ُس ُن به ،كلكنة أو لثية أو حركة أو نظرة دّي مستحبة ،وحنو ذلك.

نفسه عند أدىن نقد لشيُه
ومن عقابيل ذلك أن يستيرق االقتداء بسمت الشيخ خارج املقبول،
ُ
فتضيق ُ
وحجة ،مع تسليمه – نظرًاي  -بسمامة ذلك املبدأ.
ولو حبق ّ
الكم على حسا الكي  ،كمن
ومن الفروع احملزنة لذلك  -وخباصة عند بعض مبتدئتهم  -اإلكثار من ّ
متفرق ن تكث ًُّرا وتزيّ ًدا على حسا العمق العلمي واجلودة التحصيلية.
يكثر احلضور ملشايخ ّ
ولك أن تستمع إىل بعض الشبيبة ح ن يتكلمون عن تقدير الطالب بكثرة أعداد من حضر لديهم -
املشهد أشبه بدروشة! وف َّر من املوت ويف املوت
ولو مرة أو مراتن َ -ث يتباهى ب ن لِداته وأقرانه حىت أصبح
ُ
وقع.
متعن يف رسالة قليلة الكما مليئة املعاين لعلها ترو ضمأً يف صدرك العجول وتشفي علّة يف
أ بينّ :
جوانح نفسك السؤول ،إهنا رسالة (رفع املما عن األئمة األعما ) سطرها يراع شيخ اإلسما رمحه هللا ،وهي
مشهورة متداولة.
تعرف إىل مناذج تطبيقيّة من أد العلماء السالف ن واملعاصرين يف الردود؛ كشيخ اإلسما والذهيب
كذلك ّ
وابن إبراهيم وابن ابز والعثيم ن ودّيهم ،لرتى الفجوة الكبّية ب ن حاهلم وحال كثّي من متدثرة العلم بما أد !
إشيال الشبا الصيار عن طلب العلم وحفظ القرآن والسنة والتفقه فيهما وتزكية نفوسهم
وإن من املؤس
ُ
إىل االنكبا على الردود والقيل والقال ونشر القالة ب ن الناس .لقد كان الطريق أمامهم نور ورمحة ولكن كانوا
قوما عم ن ،فوا أس ًفا!
ً

ومن املهمات :أن ينشيل طالب العلم مبا ينفعه مما ُخلق لتحقيقه وهو العبادة ،وأال يستيرق وقته فيما ال
أحياان فما
نفسه إليه وحاولت تزينه يف عينيه ،فلها مع العقل مسار و ِحيل تُتِ ُيههُ فيها ً
ينفع ،حىت وإن ن زعت ُ
يصحو إال بعد مضي زمان من نفيس عمره.
صح
ومن ذلك اخلذالن :االشتيال الزائد ابلسياسة وتتبّعها واحلديث عنها ،وتناول تفاصيل أحداثها مما ّ
وما مل يصح ،والطّيان مع وكاالت األنباء ومراسلي األخبار وانقلي األحداث بعجرها وجبرها وصدقها وكذهبا،
فالنفس بطبعها متشنّفة ملعرفة أخبار الناس وماجرايهتم ،ولكن العقل يلجمها أبن أمامها عقبات كؤود ال بد
وولد ومات .ويكفينا حديث النيب صلى هللا عليه
هلا من اجتيازها بقراب ن الصاحلات وليس بتتبع قيل وقال ُ
وسلم" :من حسن إسما املرء تركه ما ال يعنيه" ()59
جرف الشبا
ومن الفروع اخلطرة لمانشيال الزائد ابلسياسةُ :
علومهم ،كتكفّي احلكومات ووص

ألمور ال تطيقها فهومهم وال حتتملها

الوالة ابلطواديت وجندهم جبند الكفرة وشعوهبم ابملرت ّدين وحنو تلك

املهالك والبواقع .وما هذا إال من اخلذالن واخليبة.
ولو أن هؤالء الشبا انشيلوا مبا يفيدهم يف قابل أايمهم ،ومبا يبين حصون علمهم يف مستقبل زماهنم؛
لسلموا إبذن هللا من كدر الشقاق ووض ِر ال ُفرقة ودخان الفنت .فالعلم حصن حص ن لصاحبه يف أزمنة الفنت،
فكم من فتنة يروق مرآها محاسات القلو وبداهات العقول ،حىت إذا اجنلت كشفت عن سوءة عاقبة وبشاعة
مآل .ويف صحيح البُار  :اب الفتنة اليت متوج كموج البحر" :وقال ابن عيينة عن خل
كانوا ( )60يستحبّون أن يتمثلوا هبذه األبيات عند الفنت :قال امرؤ القيس:
لكل جه ِ
ول
احلر ُ ُ
أول ما تكون فتيَّة  ...تسعى بزينتها ِّ ُ

بن حوشب:

حىت إذا اشتعلت وشب ِضرامها  ...ولَّت عجوزا دّي ِ
ذات ِ
حليل
ً
ِ
للشم والتقبيِ ِل" ()61
مشطاءُ يُنك ُر لوُهنا َّ
وتيّيت  ...مكروهةً ّ
يتقحمون أمور األمة الكبار اليت ال
ولكم ّ
حيز يف نفسي بشدة مرأى شبا يف عمر الزهور وميعة الصبا ّ
يُصدر فيها إال عن جمامع فقهية فيفتون برعونة وجهل!
ومن ِ
التأكيد على العدل .فهو قيمة كليّة ال جيوز هتميشها حتت أ ذريعة على اإلطماق
جليل الوصااي:
ُ
حىت مع أعداء هللا الكفرة( ،وال جيرمنكم شنآن قو على أال تعدلوا اعدلوا هو أقر للتقوى)
املعّي الشامت،
فتفرق ب ن الناقد الناصح و ّ
هذا وإن ب ن النقد والتعيّي فرق ّ
تشمه الروح وتلمسه الفطنةّ ،
عّيه.
فأحسن اي صاحيب مبدأ انطماقك يف ميدان النقد كأنك املنقود .ومن نصح أخاه على مإل فقد ّ
ومنها :الورعُ .فما تستهن بييبة املسلم ن حبجة التحذير من مناهج وأشُاص دّي سلفي ن – زعموا –
وول وجهك عمن حيتّجون بعمل ابن حنبل وسفيان ،فأين الثرى من الثرّاي؟! إن الكما يف الرجال إمنا هو
ّ
للتا يف علمه وورعه .وهذه احلجة الباردة ال تعفيهم من مساءلة املظامل يو احلسا  ،وحديث املفلس معلو ،
واليّية للدين ال تكفي مامل تُضبط بربهان( .وما ربك بظما للعبيد)
البعد عن االنتقائية .فما تكن انتقائيًّا فهي هوى خفي ،وادخل يف املسألة بدون رأ سابق – إن
ومنهاُ :
كنت ذا علم – وإال فاتبع من تثق يف دينه وورعه وعلمه ،فبعض الناس ينتقون من كما أهل العلم املتقدم ن
صفحا عما خالفهم ولو كان من ذات الشيخ يف ذات املسألة!
واملتأخرين ما يوافقهم ويعرضون ً
ولمانتقائية وجه آخر سيء – وكمامها سيء – وهي االنتقائية من كما اخلصم ما يوافق حتقيق هتمته ال
ما يدفع عنه سوءهتا!

اإلصماح .فاحرص على إصماح ذات الب ن ومج ِع كلمة املسلم ن ،وال تستصير نفسك يف ذلك،
ومنها:
ُ
قااب،
يوما كلمة مل حتسب هلا
حسااب ينفع هللا هبا العباد أح ً
ً
وال حتقر ّن من املعروف شيئًا ،وعسى أن تلقي ً
هلم.
فهلم للُّي ّ
وترتفع هبا عند الكرمي زلفى وقرًاب ورضىّ ،
واحذر أن تساهم يف تفريق املسلم ن وصدع وحدهتم وتشتيت ص ّفهم ،وال تنس حقوق اإلسما فلها من
هللا طالب.
أتمل سّية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فسّيى أن صفة الرمحة لديه قد
ومنها :الرمحةُ ابخللق ،ومن ّ
رسوخا حىت كادت تعلو كل صفات كماله ،فرمحته ابلناس ودّي الناس مثّية للدهشة حقًّا ،فهي ال
رسُت ً
بتاات فله من الرمحة داية الكم والكي الذ يستوعبه قلب بشر.
تيادره يف كل أحواله ً
فليسنت به يف أخماقه ،فهي من سنّته.
مسنت به يف سنّته
ومن كان ًّ
ّ
وهناك فرق شاسع وبون هائل ب ن من ينظر للمُالف ن والعصاة نظر املشفق احلاد الرحيم مريد اخلّي
اليل واحلقد والردبة يف التشفي بعذاهبم واالنتقا منهم .وسل نفسك:
واهلداية هلم وب ن من ينظر هلم ً
شزرا بع ن ّ
أيّهما ُخلُق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟
احلس مره ًفا ملشاعر الناس ،حمبّا لنفعهم وإسعادهم ،وليكن حديثك لطي ًفا يدفئ
واي صاحيب ..لتكن رقيق ّ
القلب مبا فيه من وجدان وإخماص.
احلرص على سمامة الصدر على عباد هللا ،وتنقية القلب من كل أددال احلقد والبيضاء للمؤمن ن.
ومنها:
ُ
دل مينع جناحيه أن يطّيا يف رايض األنس ومروج السرور
اليل له من ّ
مسماه على القلب نصيب ،فهو ّ
إن ّ
وشواطئ النعيم .ربنا ال جتعل يف قلوبنا ًّ
دما للذين آمنوا.

خّيا كث ًّيا) واحذر
ومنها :احلكمةُ .فكن
حكيما ً
هادائ ال ً
ً
متسرعاً ( ،ومن يؤت احلكمة فقد أويت ً
طائشا ّ
املتأين أو كاد.
أ َّ الندامات :العجلة .وقد أخطأ العجول أو كاد ،وأصا
ّ
تضرك خلطته .فاحذر مصاحبة بعض النفوس اليت ال تستطيع العيش والتنفس إال يف
ومنها :اعتز ُال من ّ
التفرق والشقاق وانتشار الضيائن ،فهي كدداليب املستنقعات ،يي ّذيها الكدر ،ويقتلها النقاء والصفاء،
أجواء ّ
تصحنب أولئك فاملصاحبة ذريعة املشاكلة.
ال
ّ
ُ
الرفق يف الشأن كله ،وخباصة يف مسائل الدعوة إىل هللا تعاىل ،ولقد أالن رسول اهلدى صلى هللا
ومنهاُ :
عليه وسلم اخلطا واألسلو إىل رأس الكفر هرقل ووصفه بعظيم الرو  ،وال زال بعض اليماظ يص إخوته
من محلة القرآن ابلبهائم والكما  ..سبحانك ريب!
وتذ ّكر أنه ليس من سيما طالب العلم الناصح والداعية الصاحل الرعونةُ والتشنج وضيق العطن واحلدة
والشدة يف اخلطا  .ويف احلديث" :السمت احلسن ،والتؤدة ،واالقتصاد ،جزء من أربعة وعشرين جزءًا من
النبوة" ( )62وعن ابن عباس يف قوله تعاىل ( :سيماهم يف وجوههم من أثر السجود) قال :السمت احلسن.
()63
وأتمل العقل الوافر لإلما الشافعي رمحه هللا ،قال عنه يوس الصديف :ما رأيت أعقل من الشافعي ،ملا
اختلفت معه وخرجنا ،أخذ بيد وقال :ما مينع إذا اختلفنا أن نكون إخوة.
ُ
وأمهس لك :من عصى هللا فيك فما تعصه فيه ،ومن أخرجك من السنة هلواه أو جلهله فما خترجه من
السنة ألجل ذلك ،بل احلم واعلم أنك األسعد ابتّباع نبيك صلى هللا عليه وسلم بدفع السيئة ابحلسنة.

ائما..
حاكما ملنهجك ،كأن تكون
دضواب أو ً
ً
عجوال أو سيء الظن أو متش ً
ومن الوصااي :ال جتعل مزاجك ً
وإال فما فائدة العلم إذا مل تتُلّق به وتتطبّع آبدابه وتلتز حبدوده؟
إن لدى دّي قليل من طلبة العلم أزمة أخماق ،فياليت العلماء والقدوات واملرب ن يولوهنا عناايهتم الفائقة.
خّيا تفعل لنفسك وليّيك لو تركت اجلوا أثناء االنفعال .دع املشاعر تربد حينها
و ص ّدقين اي صديقيً ..
ينقشع ديم اليضب عن جوهر الصوا .
ورد سرائرهم إىل العليم اخلبّي سبحانه ،فإن
ومن التوصيات:
ُ
التأكيد على معاملة اخللق مبا ظهر منهمّ ،
الكما يف النيّات رقَّة يف الدين ونقص يف العقل.
ِ
املآالت اليت منها احلذر املشروع من ذرائع املفسدين بقوالب اإلصماح،
وفرق ب ن هذا وب ن الكما يف
وهذا مقصد السل .
ومنها :معرفةُ قدر النفس ونقصها وضعفها وعجزها وهواها .فاحذر – حرسك هللا – العجب والتّيه ،فمن
فضما ،وال يرعون له يف الدين والعلم حرمة ِ
ورمحًا ،حىت وإن عما كعبه يف الدين
الناس من ال يرون ليّيهم ً
والعلم والفضل والسابقة ،بل حىت لو كان من الرابني ن الراسُ ن وممن شا فوداه يف رايض العلم والدعوة
واخلّي.
فنرى من بعض شرسي األخماق وقليلي احلياء – بل قد يكون ممن تتلمذ على ذلك العلم الرّابين– من
ِ
أبوحش القول وأنكى التّهم وأرذل القاالت (ستكتب شهادهتم ويسألون)
يرميه
ومنها :تذ ّكر أن األصل يف املسلم السمامة حىت يثبت العكس .فاملُذول من أعمل يف عباد هللا قاعدة
أسوأ احملامل وق ّد سوء ظنونه وركب قمائص بييه ملراقد فتنه.

واعلم أن سوء الظن رائج يف سوقهم فادنم عافيتك واحذره ،فإنه وابء يفتك بطهارة قلبك ونقاء روحك
وصفاء نفسك وسمامة دينك.
مسلما سرته هللا يف
ومنها :السرتُ .فاسرت اليو إخوانك فإنك  -ال حمالة  -حمتاج لسرتك ً
ددا ،ومن سرت ً
الدنيا واآلخرة" ( )64فعليك ابلسرت على املسلم والنصح له مامل يدعُ لضماله ،وعليك حبسن اخلطا يف
عرف بعضه وأعرض عن بعض) وما استقصى كرمي قط.
احلديث واالبتداء ابجملممات والتلميحات ( ّ
ابلعلو على خصمك يف صورة داضب هلل وهذه من تلبس
فما تفرح ابملعصية ،وذلك ابن تنشرها ميتبطًا ّ
إبليس.
واعلم أ ّن من يعمل ويبين فهو – يف العادة  -ال ينشيل ابلكما يف عيو دّيه ،ألنه مشيول عنهم
بتكميل نقصه وجرب عيبه.
ِ
ِ
السنة وتُشمت هبا األعداء ،فما تكن محّالة ح ِ
طب فُرقة يف
عاهات
رص على أال تنشر
منتسبة ُّ
ومنها :احل ُ
الشقاق ورماد اإلحن يف أمتك من جهة إىل أخرى.
األمة أو ن ّفاخة ك ِّي فتنة فيها ،وال تنقل مجر ّ
كثّيا مما أمامك من أسبا العداء ليس على ظاهره املتبادر إليك ،بل هناك علل نفسيّة من
واعلم أن ً
اسم
دّية وحسد وأخرى اثرات شُصية واثلثة خمرتقة من جهات ال تريد اخلّي ألهل السنة بعامة ..فارتفع و ُ
القاع املزدحم ،وال تكن كالذاب ينقل األذى ب ن البشر!
اسم عن ِ
بنفسك ومن حولك ،و ُ
رص على تنقية ثو إميانك من درن املعاصي ،وقبل أن تثب
ومنها :احملاسبة الصادقة للنفس .ومنها احل ُ
وثو السباع على طريدة لسانك من عرض أخيك تذ ّكر معاصيك وذنوبك اليت لوال مجيل سرت هللا عليك ما

ِ
الستِّّي سبحانه ،ومن مل يك ذا
ّ
رد الناس عليك ً
سماما ..وما حنن يف احلقيقة سوى كائنات تتزيّن جبميل سرت ّ
خطيئة فلّيمها حبجر!
جتب
وابجلملة؛ فما بد من حماسبةُ النفس بدقّة وحز وبصّية وحكمة ،وجتديد التوبة على الدوا  ،فالتوبة ّ
ما قبلها ،واإلسما يهد ما قبله.

ِ
االلتفات للذين يص ّدون عن سبيل هللا  -ولو حبسن نيّة منهم  -ما دا هذا ُخلُق هلم ،الذين
ترك
ومنهاُ :
يتعلقون إلثبات ابطلهم أبوهى من خيوط العنكبوت ،كمن يناد إبدماق ِحلق تعليم وحتفيظ القرآن ألن
معلّ ًما يف مكان ما قيل إنه قد فعل وفعل ..وهذه الشبهة إظهارها كاف يف إبطاهلا.
ومنها :النّصح لكل مسلم ،وإايك وآكل احلسنات احلسد ،فلتفر منه فرارك من األسد.
ومنها :العناية بفقه األولوايت والتوازانت واملصاحل واملفاسد على ضوء املحكمات الشرعيّة.
ُ
العلمي والدعو
الشيب
لعمل بقاعدة :ال إنكار يف مسائل االختماف السائغ .ولو أن أهل َّ
ومنها :ا ُ
ّ
عُنوا هبذه القاعدة وتقيدوا لكفوا األمة شر ال ُفرقة ومشاتة األعداء.
إن هللا تعاىل قد تعبّد اإلنسان بفهمه ال بفهم دّيه ،ولو نظرت لردود الناس بعضهم على بعض يف دائرة
ال تنتهي من الشحناء والبيضاء والبيي واملِراء لوجدت أن دالب تلك القضااي امل ِّ
فرقة هي من األمور اليت
ُ
يسوغ اخلماف فيها .ويف الصحيح" :أان زعيم ببيت يف ربض اجلنة ملن ترك املراء وإن كان ًّ
حمقا" ()65
ومن رأى خماف الصوا الذ يعتقده فعليه بيانه ،لكن بدون ختوين وال تبديع وال تفسيق وحتزيب
ظلما وعدو ًاان.
ورمي أعراض عباد هللا ابلتُّهم جزافًا ً

ومنها :العناية بعمارة الروح ابإلميان واستفراغ الزمان يف مرضاة الرمحن .والسّي احلثيث احلاز اجلاد وترك
بنيّت الطريق ألهلها.
ب واكش الثمرة.
واي صاحيب :دع الردوة وانفذ للصريح ،ودع الشعار وافهم احلقيقة ،واترك اللّ َّ
واعلم أن الولع ابلردود عيب منهجي يف طريق الطلب ،وظلمة يف مسّية الروح ،وقسوة يف حياة القلب،
وعثرة يف سلوك الصاحل ن ،ويستثىن من ذلك ما ال بد منه من لدن أهله.
حتملن قضيّة كما الناس ماال حتتمل ،والناس لن ترضيهم مهما فعلت ،رضاهم داية مل يدركها
وكذلك :ال ّ
اَّلل ،إِ َّن محد زين ،وذ ِّمي ش ن ،قال النيب
ص ّد ببالك عنهم فمالك وهلم .وملا قا رجل فقال :اي رسول ّ
بشرُ ،
عز وجل" ()66
صلى هللا عليه وسلم" :ذاك ّ
اَّلل ّ
اَّللُ ُمؤنة الن ِ
اَّللِ بِسُ ِط الن ِ
َّاس ،ومن
َّاس كفاهُ َّ
وقالت أ ُّمنا الص ّديقة رضي هللا عنها" :من التمس ِرضا َّ
اَّللُ إِىل الن ِ
التمس ِرضا الن ِ
َّاس" ( )67وليكن شعارك وداثرك مع إهلك:
اَّللِ وكلهُ َّ
َّاس بِسُ ِط َّ
فليتك حتلو واحلياة مريرة  ...وليتك ترضى واألان دضا ُ
وليت الذ بيين وبينك عامر  ...وبيين وب ن العامل ن خرا ُ
ِ
إذا طا منك الود فالكل ّ
ه ن  ...وكل الذ فوق الرتا ترا ُ
مانعا
ومنها :ال جتعل رأيك هو دين هللا ،بل وال رأ شيُك إن مل يكن دليله
جامعا ً
صحيحا صرحيًا ً
ً
خال من املعارض الراجح أو املكافئ.
ُ
فالعربة – فقط  -مبا جاء عن هللا ورسوله ،وعليه مدار عقد اإلميان ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو
شهيد.

املنفك عنهم،
فاحلق املطلق يدور مع الوحي بشقيه الكتا والسنة ،أما دّيمها فيلحقه نقص البشر دّي ّ
احلق ال ذخرج عن إمجاعهم ،قال
مامل ُجيمع السل على أمر ،ألن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد ذكر أن ّ
صلى هللا عليه وسلم" :سألت هللا عز وجل أال جيمع أميت على ضمالة فأعطانيها" ()68
ومن فروع ذلك :أن قول واحد أو اثن ن من السل يف مسألة ما؛ ال جيعل هذا القول هو منهج السل
إن كان َثّ خمال له.
وما أكثر املسائل اليت يستشهد فيها بعض الناس بقول واحد من السل وقد علم خمالفة بعض معاصريه
له فيهاَ ،ث يُعلن أهنا قول السل

وأن من قال خبمافها فقد خرج عن منهجهم وابتدع وأحدث! اي صاحيب

وسع أفقك ولينشرح صدرك ليّيك واعلم أن األمور ال تؤخذ هبذه الطريقة الضيّفة.
ّ
ترجه.
ومنها :الثقةُ الراسُة ابلوحي املُ ّنزل ،ومن مل يثق يف الوحي ثقةً مطلقةً فما ُ
املطهر.
ومنها :العناية ابلنظر املقاصد للشرع ّ
ومنها :العناية ابلوسطيّة يف األمور ،فُّي األمور أوساطُها ،وقال علي رضي هللا عنه" :خّيُ الناس هذا
النّمط األوسط ،يلحق هبم التايل ،ويرجع إليهم اليايل" ()69
متكامما ال جافيًا وال داليًا ،فما تيل – مث ًما – يف مسألة
التكامل والتوازن .فكن متوازًان
ويتبع ذلك:
ً
ُ
قدره.
فلكل أصل ُ
حقوق ويل األمر والسمع والطاعةّ ،
ومن التوازن الرشيد :الفرح ابخلّي من كل مسلم ،وكلّما زاد خّي املسلم ونفعه للناس فلتزد جرعة فرحك له
وسرورك واحتفاءك.

وإن الواجب الفرح بداع إىل هللا اشتهر يف الناس فضله ونفعه وسمامته حىت وإن كان طرحه أو مواضيعه
ليست هي األهم ،فنحمده ألنه قد تكلّم واجتهد فيما حيسنه ،وقيمة كل امرئ ما حيسنه ،وحاجات األرواح
خّيا كل من نفع الناس ودعاهم للُّي والشرع.
ال تنتهي .وجزى هللا ً
ذر من الكما يف النيات .فهو نقص يف العقل ورقة يف الدين ،ودع عنك سابلة من كان ديدهنم
ومنها :احل ُ
يف أحكامهم طعن نيّات العباد.
باع .فما تكن مرجئًا مع السماط ن خارجيًّا مع الدعاة ،ولو ابلسلوك والعمل.
صدق االتّ ِ
ومنهاُ :
ومنها :العنايةُ ابألعمال الصاحلة وال ُقر املرضيّة .فاالحنراف عن السنة حىت مبعاصي الشهوات هو خروج
عن السنة ،إمنا ش ّدد السل

يف البدع ألهنا تؤول إىل التبديل ،وليس مقصودهم االستهانة مبعاصي القلب

واجلوارح ،فكل معصية تثلم يف التوحيد ثلمة بقدرها.
ِ
حمل نظر هللا تعاىل ،فما بد من االهتما
ومنها :العنايةُ الدائمة واحلراسة اليقظة ألعمال القلو  ،فهي ّ
التامة ألعمال القلو  ،فكثّيها موحش بلقع!
الشديد واملراعاة ّ
ددا يف املوازين،
ومنها :العنايةُ بتزي ن النفس ابألخماق اجلميلة والصفات احلسنة ،وهي من أثقل الصاحلات ً
ويف األد املفرد ( )70أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال" :أكثر ما يدخل اجلنة تقوى هللا وحسن
انصحا مبيّنًا" :ما من شيء يف امليزان أثقل من حسن اخللق" ()71
اخللق" وقال ً
جملسا يو القيامة
إيل وأقربكم مين ً
وقال مبيّنا حبّه للمتُلق ن جبميل سجاايه وكرمي صفاته" :إن من أحبكم ّ
أحاسنكم أخماقًا" ()72

اسُا فمع االستعانة ابهلل ودعائه واجملاهدة للنفس وطول
وإمنا األخماق ابلتُلّق حىت وإن كان الطبع ر ً
يسهل األمر إبذن هللا ،وال شك أن األمر يستحق فبادر أيها اخللوق.
املدى ُ
هذا والبد أن يُ ّرىب الناشئة منذ بداية تتلمذهم على أصول أخماق اإلسما  ،فاألخماق جزء كبّي من املنهج
قصر فيها ففيه نقص من تلك اجلهة بقدر نقصه ،فليستعن ابهلل يف هدايته ألحسن األخماق ال
النبو  ،ومن ّ
يهد ألحسنها إال هو.
وصرب واهت
وتصرب ِّ
ومنها :الصرب واملصابرة واملرابطة يف ذات هللا ،اصرب ّ

لنفسك وإخوتك" :واصرب وما

صربك إال ابهلل" "وان تصربوا وتتقوا ال يضركم كيدهم شيئا" "وبشر الصابرين".
ومنها :العنايةُ ابلفضاء االلكرتوين ،فقد بث يف األمة نوازع فرقة مل تكن قبله لسرعة وصول املعلومة املليومة
قل حظّه من الفقه واحلكمة.
جلماعات ال ُحتصى من الناس ،فيتل ّقفها من ّ
ومن اجليّد إنشاء مواقع ومنتدايت وتطبيقات تنشر ثقافة االجتماع احملمود ونبذ االفرتاق املذمو  .وإن كان
ال بد من احلذر الشديد من اخرتاقها ،ومتابعة ذلك ،خاصة مع وسائل التواصل اليت مت ّكن بعض املؤسسات
وبث بذور
من صنع جدار منيع جبيش افرتاضي مزيّ ومسلّح أبقذع األلفاظ وأح ّ
ط التهم وإيقاد انر التشرذ ّ
التفرق ب ن أهل الص الواحد.
ّ
علما أبن هذا الطرف أو ذاك هو منهج يف نسيج جمتمعي مرتامي يسهل اخرتاقه حتت أ مسمى وأبية
ً
ذريعة ،فإن أردان حراسته فما بد من التأكيد والتواصي مبهمات عماقة املسلم أبخيه ولو خالفه ،كالتّثبت
والعدل والرفق وحنوه ،أما ترك احلال هبذه الفوضى فهي نكسة دعوية ومأساة سلفية بكل املقاييس.
ومقصد هو التنبيه لنشر ثقافة احلوار البناء ال النقاش اهلدا .

(كفاك حريةا وتر ّد ادا)
كثّي من الشبا يعيش يف حّية من أمره ويقول :إن األمور قد التبست علي وال أدر أين اجلادة النبوية
حىت أضمن السمامة.
فأقول لكل من ضربته احلّية :أ أخي الصاحل ،إن احلكمة عند االلتباس تقتضي التوق

متاما حىت ال
ً

تقع يف اإللباس وتكرع يف حقوق الناس ،لذلك فعُد ابألمر من أوله ،واترك هذه املناهج كلّها ،واعتصم ابلقرآن
والسنة ففيهما مقنع عن كما الناس وجداهلم ومرائهم.
ورددت بصدق وإحلاح:
واعلم أنك مىت انطرحت ب ن يد موالك ،وضرعت إليه بك ِّ فقّي كس ِّي قلب ّ
"اللهم ر جربائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات واألرض عامل الييب والشهادة أنت حتكم ب ن عبادك
فيما كانوا فيه ذختلفون اهدين ملا اختل فيه من احلق إبذنك إنك هتد من تشاء إىل صراط مستقيم" ()73
وأخذت أبسبا اهلدى من االعتصا ابهلل َث مبا أوحاه من القرآن والسنةَ ،ث انشيلت مبا أمجع عليه أهل
وتفهمه وتفسّيه ،وحفظ ما استطعت
يتفرق فيها هؤالء ،فأكببت على حفظ كتا هللا ّ
العلم من العلو اليت مل ّ
من سنة نبيك صلى هللا عليه وسلم ،وقرأت عليها ما تيسر من شروح أهل السنة ،وثنيت ركبتيك عند دروس
من وثقت بعلمه وورعه ،وثنيت خناصرك على كتب أهل الدعوة السلفية وما سبقهم من كتب األئمة كشيخ
ظ من عبادة ظاهرة وابطنة ،وكانت
اإلسما وابن القيم وابن كثّي ومن سبقهم من األئمة األعما  ،وكنت ذا ح ّ
لك خبيئة من عمل صاحل مل يطلع عليه سوى عما الييو  ،واجتنبت ظاهر اإلَث وابطنة؛ فأان ضم ن لك
تذوقن
بتوفيق وفماح ،فاهلل تعاىل ال يضيع أولياءه وال يرد سائله مىت بذل أسبا اإلجابة ولو بعد ح ن ،ول َّ
ورد فمان
حماوة األميان وانفساح الصدر وانشراح النفس وراحة البال وهنأة العيش ،والسمامة من قيل وقال ّ

وكتب فمان وانظروا فضيحة فمان وانشروا كما فمان يف فمان  ..إىل اخر ذلك اليثاء الذ ال يصفوا منه بعد
التحقيق اال القليل مما قد ُكفيته بردود الراسُ ن دون الشادب ن املتفيهق ن.
ريب أن يستيرسين والقارئ يف طاعته ،وأن جيعلنا من أهل خشيته يف الييب والشهادة ،ومن أهل
ً
سائما ّ
كلمة احلق عند اليضب والرضا ،وممن ال أتخذهم يف احلق لومة الئم وال مدح مادح ،وال ليّي احلق ردبًا ورهبًا
ورجاء وحمبة.
يلتهب
ب  ...نصر من هللا يف الك ّفار
ُ
أبشر خليلي فقد أجلت لنا ال ُكتُ ُ
ِ
أجند أ َّ
ُخي وال تل ِو على ضعة  ...واش ُ
القهر والكر ُ
صدوراً شواها ُ
أشرق بوجهك قد حانت بوادره  ...وعد من هللا لألحرار يقرت ُ
ب
يل ملحمة ُ ...جت ً
نيد ألوية صمص ُامها الن ُ
ُّج ُ
تنزيل مرمحة تنز ُ
ِ
العلم والتقوى تؤججها  ...فرقا ُهنا سائق إن صاحت النًّو ُ
نرباسها ُ

(اخلامتة)
على املؤمن أن يتح ّقق من سمامة مقصده ومن صحة منهجه ،فإن متّ له ذلك فليتوكل على من بيده
مقاليد األمور وأ ِزَّمة النواصي ،وليعلم أنه مبتلى أبذى من لدن صادق ن جهلة أو خبثاء سفلة ،فطريق األنبياء
كذلك.
شق عصا الطاعة لذ سلطان مسلم وأمر بنبذ أسبا الفرقة ُرمي أبنه من فئة كذا ،وإن
فإن هنى عن ّ
أمر ابملعروف وهنى عن املنكر وعلّم القران واحتسب الدعوة إىل هللا نُبز أبنه منتم لفصيل كذا ،وأن دعا إىل
سّيمى
اليلو ف ُ
التذكّي بشعّية اجلهاد يف سبيل هللا ودعم اجملاهدين واملرابط ن ممن ّ
صح منهجهم وخلوا من ّ
ابلتكفّي واخلروج.
الوهابية،
وليس هذا جبديد ،فمن سبقه من أهل السنة ملّا أمر بتعظيم شأن التوحيد والسنة ُرمي بتهمة ّ
وملا دعا لتقدمي مذهب السل يف اإلميان واألساء والصفات والقدر رمي ابلتّيميّة ،فإن ش ّدد يف االحتشا
أمرا كان
واألمر ابلفضيلة قيل حنبلي وهكذا احلال ..صراع ومداولة ب ن احلق والباطل إىل أن يقضي هللا ً
أمر هللا وينفذ حكمه املوافق حلكمته ،وتستب ن سبيل اجملرم ن وامل ّدع ن واملرجف ن ،وهلل األمر من
ً
مفعوال ،وأييت ُ
قبل ومن بعد( ،وهللا دالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون).
واي قوماه قد نصحت لكم ،فأحبّوا – اي رعاكم هللا – الناصح ن.
ترددت فيه فأدمض عينيكَ ،ث ختيّل مقامك ب ن يد هللا
ومضة قبل الرحيل :كل أمر تلجلج يف صدرك و ّ
ددا ،فستعرف حينها ما ينبيي عليك فعله ،إذ قد زالت عن عينيك دشاوة اهلوى.
ً
ختاما:
و ً

أقول وقولوا معي اي أابةُ  ...بصوت يطول أعايل القمم
إذا الدين أضحى يناد رجاالً  ...فما خّي فينا إذا مل نقم
وال خّي فيمن يصيح به الدين  ...صيحة دوث فلم ينتقم
ت اليواسق ومه ِ
وصلى هللا وسلم وابرك على حممد وآله وصحبه ما سج ِ
ت اليو ِاد ُق ودامت اخلمائق.
ُ

إبراهيم الدميجي
١٤٣7 /١ /٢7
aldumaiji@gmail.cim
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أحدها :التظلّم ،فيجوز للمظلو أن يتظلّم ايل السلطان والقاضي ودّيمها ممن له والية أو قدرة علي إنصافه من ظامله،
فيقول :ظلمين فمان أو فعل يب كذا.
ورد العاصي إىل الصوا  ،فيقول ملن يرجو قدرته :فمان يعمل كذا فازجره عنه وحنو
الثاين :االستياثة على تييّي املنكر ّ
ذلك.
الثالث :االستفتاء ،أبن يقول للمفيت :ظلمين فمان أو أيب أو أخي أو زوجي بكذا فهل له ذلك ،وما طريقي يف اخلماص
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الرابع :حتذير املسلم ن من الشر ،وذلك من وجوه منها :جرح اجملروح ن من الرواة والشهود واملصنّف ن وذلك جائز
صوان للشريعة.
ابإلمجاع ،بل واجب ً
ومنها :االخبار بعيبه عند املشاورة يف مواصلته.
عبدا سارقًا أو زانيًا أو شارًاب أو حنو ذلك ،تذكره للمشرت إذا مل يعلمه نصيحة
ومنها :إذا رأيت من يشرت شيئًا معيبًا أو ً
ال بقصد االيذاء واإلفساد.
ِ
قاصدا
ضرره ،فعليك نصيحته ببيان حاله ً
ومنها :إذا رأيت متف ّق ًها ّ
علما وخفت عليه ُ
يرتد ُد إىل فاسق أو مبتدع أيخذ عنه ً
النصيحة.
ومنها :أن يكون له والية ال يقو هبا على وجهها لعد أهليّته أو لفسقه ،فيذكره ملن له عليه والية ليستدل به على حاله،
ييرت به ويلز االستقامة.
فما ّ
جماهرا بفسقه أو بدعته ،كاخلمر ومصادرة الناس وجباية املكوس وتويل األمور الباطلة ،فيجوز ذكره مبا
اخلامس :أن يكون ً
ِ
جياهر به وال جيوز بيّيه إال بسبب آخر.
السادس :التعري  ،فإذا كان معروفًا بلقب كاألعمش واألعرج واألزرق والقصّي واألعمى واألقطع وحنوها جاز تعريفه به،
صا ،ولو أمكن التعري
وحير ذكره به تن ّق ً
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