ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﻣﻬﻤﺔ:

ﻳﺠﺪر اﻟﺘﺬﻛﺮﻴ ﺑﺄن ﺳﻴﺎق ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ ﻣﺠﻠﺔ
اﻟﺠﺎﻤﻋﺔ ﻛﺎن ﻳﻔﺮض اﺳﺘﺤﻀﺎر اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺪوﱄ آﻧﺬاك
واﻟﻈﺮوف اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺴﻠﻤﻦﻴ ،ﻓﺘﺠﺪ ﺣﻀﻮر اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ
اﳌﺎرﻛﺴﻴﺔ ،واﻻﺣﺘﻼل اﻟﺴﻮﻓﻴﻴﺘﻲ ﻷﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،وﺳﺠﻮن
ﺟﺎﻤل ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﴏ ﰲ ﻣﴫ ،واﻟﻨﺰاع اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ واﳌﺴﻠﺢ
ﺑﻦﻴ اﻟﻘﻄﺒﻦﻴ اﻟﻜﺒﺮﻴﻳﻦ وﻗﺘﺬاك :اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﻴﺘﻲ
واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ،واﻧﺘﺼﺎر اﻟﺜﻮرة اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ وﻣﺎ
ﺷﻜﻠﺘﻪ ﻣﻦ ﺑﺮﻳﻖ ﺗﺤﺮر ﻟﻠﻤﺴﺘﻀﻌﻔﻦﻴ ،وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺷﻌﺎرات
اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻔﻜﺮ اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ،وﻋﻠﺎﻤﻧﻴﺔ أﺗﺎﺗﻮرك،
وﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﺎم اﻟﻌﺮب ،وﺗﻘﺎﻋﺲ اﻟﻌﻠﺎﻤء...اﻟﺦ
ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺠﺪ اﻹﻣﺎم رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ وﰲ ﺳﻴﺎق ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻷوﺿﺎع
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻳﺜﻨﻲ ﻋﲆ اﻟﺤﺮﻛﺎت
اﻟﺘﺤﺮرﻳﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻌﺎﻤر اﻷﺟﻨﺒﻲ )أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن( أو ﻣﻦ
اﻻﺳﺘﺒﺪاد اﻟﺴﻴﺎﳼ )إﻳﺮان( ،دون أن ﻤﻳﻨﻌﻪ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻧﻘﺪ
اﻟﺘﺠﺮﺑﺘﻦﻴ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ واﻷﻓﻐﺎﻧﻴﺔ ﻓﻴﺎﻤ ﺑﻌﺪ .
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

افتتاحية

إىل رمحة اهلل ورضاه !
ننعي إىل األمة اإلسالمية الشيخ اإلمام املودودي ،أحد أعالم هذه األمة
رمحه اهلل وريض عنه.
كان جهاده ومواقفه وتعليمه صوى بارزة عىل طريق الدعوة اإلسالمية
هبذا العرص .خلف مجاعة جماهدة رباها عىل هدى من اهلل وتوفيق ،وخلف علام
واجتهادا نسأل اهلل أن ينفع هبام اخللف الصالح ليخرجوا من غياهب التقليد،
وينفع بثواهبام راحلنا العزيز .فإن ما نراه من متكن اجلامعة اإلسالمية بباكستان
وما مهد رمحه اهلل من انتقال القيادة إىل أيد أمينة ،ثم ما نالحظه من ثامر لعمله
املثابر وجهاده الصابر ألكرب ما يعزينا عن فقد هذا القدوة الرىض .وإن اهلل
خلف عن كل أحد ،وطوبى ملن لقي ربه بعد أن بذل اجلهد ونصح لألمة.
واجه املودودي رمحه اهلل طوال مخسني عاما تيارات القومية والردة
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ومشكالت التحرر من االستعامر ،يعرب عن اإلرادة اإلسالمية املشتتة ،ويعلم
وجيمع ويلقى يف سبيل اهلل كل األذى ممن كانوا قبل تعليمه ال يتصورون
احلل اإلسالمي ،ومن احلكومات القومية املتعاقبة يف بالده االضطهاد ومن
األحزاب القومية والطوائف املفرقة التنكر والعداوة وزرع األشواك يف طريق
اجلامعة اإلسالمية.
وكان تأين الشيخ رمحه اهلل وصرب مجاعته أهم عدة عملية بعد االجتهاد
العلمي الذي محل لواءه «ترمجان القرآن» فثابرت اجلامعة وصدعت بكلمة
احلق حتى تبني لألمة اإلسالمية بباكستان فشل األنظمة املقلدة للغرب وأيس
الناس حاكمهم وحمكومهم من االضطراب السيايس الذي كانت تسوقه
االنقالبات العسكرية تتلوها رجعات «ديمقراطية» ،تفشل تلك يف إحقاق
العدل ومجع شتات األمة حتى ينهار االقتصاد ويتمزق الكيان وتتعلق أحزاب
بنكالديش بالقوم الكافرين وتتامأل فتعقبها هذه لتستأنف عىل نمط ال يتغري
وإن تغريت الوجوه والشعارات ،وجلست اجلاكتة مكانا كانت حتتله البدلة
العسكرية نفس الفساد اخللقي ونفس اخليانة السياسية للمبادئ والعهود
ونفس الرشوة واملحسوبية ونفس التبعية للنموذج واألسلوب والغايات
اجلاهلية.
ذلك أن االضطراب السيايس واالهنيار االقتصادي واخللقي ثم التبعية
والركود عىل نمط ال يتغري من السري إىل اهلاوية لوازم متكاملة متداخلة للعداء
الراسخ عند «النخبة» اجلاهلية للشعب وملته احلاكمة عليه بالقهر ال بالرىض
املستغلة خلرياته املزيفة إلرادته.
حتى بلغ بباكستان وعي الشعب إىل فهم اإلسالم من خالل جتارب الفشل،
ومن خالل تعليم اإلسالميني بقيادة الشيخ رمحه اهلل ،ذلك اهلادئ املبسط،
__  4  

املثابر املتمثل يف أشخاص الدعاة وأقواهلم ،يف السلوك واملواقف ،أدركت
الشعب وأدركت «النخبة» السياسية أن تسلط العسكري إنام يكون بديل
اليشء عن نفسه إذا أعقب التزييف االنتخايب دون أن تكون له مبادئ ماسة
بالشعب عالقة علوقا ال ينفصم بضمريه حمركة من األعامق إلرادته ،وما هو
إال اإلسالم ،احلل اإلسالمي ملجموع البالء السيايس االقتصادي االجتامعي
املتالحم عىل «نزعات» هوى األحزاب ونزوات الضامئر امللوثة ورضاوة
األثرة الطبقية واحلقد الطبقي.
وجاء اجلنرال ضياء احلق فأودى بالفساد يف شخص دمية تالعبت هبا
تيارات االستعامر وتالعبت هي بقيم أمة .فهل كان قتل هبوتو صنيعة الغرب
الزائغ عن اإلسالم أكثر من تصفية مرموزة يف حياة رجل وموته للحسابات
القديمة املتجددة عىل مر األيام بني طالب الزعامات؟.
إن ما نراه من وقوف احلكام العسكريني بجانب الدعوة اإلسالمية ،وما
رأيناه من استجابة فقيدنا املرحوم بكرم اهلل واستجابة مجاعته لتقرب اجليش
ثم اشرتاك اجلامعة اإلسالمية يف احلكومة ،ثم النتائج امللموسة لتطبيق احلدود
الرشعية وهتيئ دستور إسالمي مؤرشات تدل عىل الثقة باإلسالم من كل
اجلوانب ،وتلك ثمرة جهاد مخسني عاما عىل الوضوح واجلهر وحتمل
املسؤوليات ،نرجو أن يأذن اهلل بقيام الدولة اإلسالمية بعد أن تتمكن الثقة
وتتجىل اإلرادة .ومع جهاد اخلميني عىل صورة مباينة نرى جهادا ثانيا جامعهام
قيادة حكيمة واجتاه نحو وحدة املسلمني.
فكان أهم وآخر نصيحة للمودودي رمحه اهلل ما ورد يف عدد طري من
جملة «الدعوة» اإلخوانية يؤيد فيه إمامنا بباكستان رجل اإليامن والقوة
بإيران ،هذه الوصية من أهم ما تركه لنا املودودي رمحه اهلل ،ذلك ألن
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معاول التخريب املوجهة ضد اإلسالم املستعملة لزبنائها املغربني بني ظهرانينا
ترضب بال ونى أسس هذه الوحدة عندما حتيى سوء التفاهم التارخيي بني
الشيعة والسنة وتذكي أحقاد العامة بشعارات التكفري ،وما ازدهرت كتب
التكفري املخربة مثلام تزدهر هذه األيام ،اليد املدسوسة ال حتب أن جيتمع شمل
املسلمني ،واألحالم الصغرية ال هتضم حقا يتجاوز اخلالفات الفرعية.
منذ ثالثني عاما فتح آية اهلل الكاشاين وعلامء الشيعة صدر األخوة ألهل
السنة ،ودعوا إىل الوحدة ومجع الشمل .وما اخلميني يف هذا الباب إال امتداد
لتلك الدعوة ،وما إحلاحه فيها إال برهان الصدق عليها.
واستجاب رجال الدعوة ،يف مقدمتهم الرجل الصالح املنتقل إىل رىض اهلل
إن شاء اهلل ،لذلك النداء وأرسلوا من كل بالد اإلسالم وفودا للقاء اخلميني،
ويف نفس الوقت قامت احلمالت املكفرة واستعرت نرياهنا.
إهنا ذهنية عن بعض فقهائنا الضيقني ،وعند ديدان القراء الغاوين تردد
عن نية بليدة أو قصد مهني كلامت التكفري وزجمرة الغضب عىل من تدمغهم
بعالمات عىل اجلباه فتوجه إليهم أصابع االهتام ،وتلفق عليهم حجج اإلدانة.
هؤالء املتهمون هم الواقفون يف مقدمة اجلهاد من أجل إحياء اإلسالم ووحدة
األمة الصوفية والشيعة.
معاذ اهلل أن أسعى لتعميق اخلالف أو أن أدعو إىل رد االهتام بمثله واإلدانة
بنظريها ! فمن علامئنا من سار عىل درب اهتام املسلمني أو تكفريهم عن سوء
اطالع أو غفلة عن األمر الكيل وهو وحدة األمة وقوهتا وحياهتا وبقاؤها ،إننا
نحب ونريد أن يتقارب طرفا ،بل أطراف ،الشقة ونجأر إىل اهلل من العنف
الذي يبدد جهود األمة ونسأله أن جيعلنا أساة جامعني كام جعل اإلمام املرحوم.
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واجه املسلمون الواعون بمقتضيات إسالمهم غداة وقبل استقالل اهلند
سنة  1948من تاريخ النصاري اختيارا حياتيا أساسيا .واختلف علامؤهم
عىل مفرتق الطريق .رأى أبو احلسن الندوى بارك اهلل يف عمره وأصلح به أن
املسلمني ينبغي أن حيافظوا عىل الوحدة اهلندية رجاء أن ترسي الدعوة شيئا
فشيئا حتى تعم كل امللل بتلك البالد ،ورأى املودودي رمحه اهلل أن تستقل
باكستان دولة إسالمية .نتج عن هذا االختالف بل سبقه وواكبه اختالف
اإلمامني يف مناهج الرتبية ،فكان املودودي ريض اهلل عنه يؤكد عىل سلبيات
الصوفية املنحرفني بينام الندوى ريض اهلل عنه يؤكد عىل عطاء الصاحلني،
ونتج يف العمل امليداين ختلف رجال التبليغ عن نرصة املودودي ومجاعته
يف نكباهتم ،منطق الترسب التبليغي يقتيض مصانعة الدولة ومنطق العمل
اجلاهر باحلق املغالب يف ساحة اجلهاد يقتيض الصرب عىل البالء.
والذي اتفق عليه الرجالن املؤمنان بعد خربة طويلة يف الدعوة واجلهاد
أمر عنه تتفرع املواقف وعليه يتوقف مصري كل دعوة ،هذا األمر منوط
باجلواب عن السؤال التايل:
ما هي مواصفات شخصية املؤمن وكيف نربيه؟
ذلك املنظر املفكر العبقري رمحه اهلل رجع الستعامل املصطلح بعد طول
جمافاة.
والندوي وفقه اهلل يدعو لنبذ كل مصطلح جد عىل اللفظ القرآين والنبوي.
وبقي االتفاق التام عىل أن الشخصية اإليامنية ال لب هلا وال قيام إن مل
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يعن املربون كل العناية بتزكية الباطن وإحياء القلب ومتتني عالقات العبودية
مع اهلل عز وجل.
هل نحن مسلمون مؤمنون حمسنون أو سنبقى نتحمل أوزار التسميات
الطارئة املفرقة فيقوم السلفي يف وجه الصويف جيهل كل منهام أن الذي يفرقه
عن أخيه إن هو إال االسم البدعي؟ هل لنا أصل نتفق مجيعا عليه وفروع
هي من صنع اخلالف التارخيي املظروف أم سيبقى السني ينصب العداء
للشيعي بينام مصري اإلسالم وبقاؤه عىل وجه األرض يف خطر؟
أجاب املودودي رمحه اهلل عن السؤال الثاين بموقفه وترصحيه ملجلة
«الدعوة» بامال لبس فيه :الشيعة إخوتنا وهم من أمة اإلسالم واخلالفات
مهام كانت متجدرة وعويصة وعميقة ينبغي أن تسوى بالرجوع لألصل،
هذا مفهوم جوابه وجواب اإلسالميني طرا.
وعن السؤال األول أجاب رمحه اهلل يف آخر ما وصل إلينا من كتبه ،كتاب
«مبادئ اإلسالم» :نعم الرتبية التي سموها ،صوفية ال حياة إال هبا ،ويكمل
هذا اجلواب الشيخ الندوي بمسح املصطلحات املستجدة عن جبني احلق.
فهذه مقتطفات من كتاب املودودي تتلوها مقتطفات من كتاب «ربانية
ال رهبانية» للندوي نعرضها باقة من شذى الروضة اإلسالمية املتعددة
األزهار ،ونسيام لألنفاس الطيبة الزكية بذكر اهلل أنفاس علامئنا أولياء اهلل
نستنشق منها عبري الطهر والصفاء الالزمني لتوحيد مفاهيم وإرادات
املؤمنني.
ونركز إن شاء اهلل يف املقال الرئييس عىل دواعي اجلمع ،فنحن نصبو
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وندعو للجامعة عىل بصرية إن شاء اهلل ،هو املرجو أن يوفقنا التباع سبيل
اهلدى عىل كتاب اهلل وسنة نبيه عليه الصالة والسالم.
يقول الشيخ املودودي رمحه اهلل (كتاب «مبادئ اإلسالم» ص  )133حتت
عنوان« ،التصوف»:
إن عالقة الفقه إنام هي بظاهر عمل اإلنسان فقط ،وال ينظر إال هل قمت
به عىل الوجه املطلوب أم ال ،فإن قمت فال هتمه حال قلبك وال كيفيته ،أما
اليشء الذي يتعلق بالقلب ويبحث عن كيفيته فهو التصوف ،إن الفقه ال ينظر
يف صالتك مثال إال هل أمتمت وضوءك عىل الوجه الصحيح أم ال .وهل
صليت موليا وجهك شطر املسجد احلرام أم ال ،وهل أديت أركان الصالة
كلها أم ال ،وهل قرأت يف صالتك بكل ما جيب أن تقرأ فيها أم ال ،فإن قمت
بكل ذلك فقد صحت صالتك بحكم الفقه ،إال أن الذي هيم التصوف هو ما
يكون عليه قلبك حني أدائك هذه الصالة من احلالة :هل أنبت فيها إىل ربك
أم ال ،وهل جترد قلبك فيها عن مهوم الدنيا وشؤوهنا أم ال ،وهل أنشأت فيك
هذه الصالة خشية اهلل واليقني بكونه خبريا بصريا ،وعاطفة ابتغاء وجهه األعىل
وحده أم ال ،وإىل أي حد نزهت هذه الصالة روحك ،وإىل أي حد أصلحت
أخالقك ،وإىل أي حد جعلتك مؤمنا صادقا عامال بمقتضيات إيامنك ،فعىل
قدر ما حتصل لك هذه األمور -وهي من غايات الصالة وأغراضها احلقيقية-
يف صالتك تكون صالتك كاملة يف نظر التصوف ،وعىل قدرها ما ينقصها
الكامل من هذه الوجهة تكون ناقصة يف نظر التصوف ،فهكذا ال هيم الفقه يف
كل األحكام الرشعية إال هل أدى املرء األعامل عىل الوجه الذي أمره اهلل به
ألدائها أم ال ،أما التصوف فيبحث عام كان يف قلبه من اإلخالص وصفاء النية
وصدق الطاعة عند قيامه هبذه األعامل.
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« ...ولكن مما يدمي القلب ويبكي العني أنه ملا أصيبت العلوم
واألخالق بالزوال واالنحطاط يف األزمان األخرية ،وحدث بزواهلا ما
حدث من املفاسد والسيآت قذرت عني التصوف الصافية أيضا .وتعلم
املسلمون كثريا من الفلسفات غري اإلسالمية من األمم الضالة وأدخلوها
يف اإلسالم باسم التصوف .وأطلقوا اسم التصوف عىل كثري من العقائد
والطرق األجنبية التي ال أصل هلا يف الكتاب والسنة ،ثم تدرج هؤالء
الناس يف حترير أنفسهم عن قيود اإلسالم وقالوا إنه ال عالقة للتصوف
بالرشيعة :فإن هذا يف واد وتلك يف واد .وما عىل الصويف أن يقيد نفسه
بأحكام الرشيعة .إنك كثريا ما تسمع بمثل هذه األوهام والرتهات من
كثري من الصوفية اجلاهلني .ولكن ليست كلها إال من قبيل اخلرافات
واألكاذيب .ال حيل لصويف أن يتحلل من قيود الصالة واحلج والزكاة.
وال حيل لصويف أن خيالف حكام من األحكام التي بينها اهلل ورسوله
الكريم صىل اهلل عليه وسلم عن االقتصاد واالجتامع واملعارشة واألخالق
واملعامالت واحلقوق والواجبات وحدود احلالل واحلرام .وال يستحق
من ال يتبع الرسول صىل اهلل عليه وسلم اتباعا صحيحا ،وال يتقيد بام
أرشد إليه من رصاط احلق أن يسمي نفسه صوفيا إسالميا .فإن مثل هذا
التصوف ليس من اإلسالم يف يشء أبدا .إنام التصوف عبارة ،يف حقيقة
األمر ،عن حب اهلل ورسوله الصادق ،بل الولوع هبام والتفاين يف سبيلهام.
والذي يقتضيه هذا الولوع وهذا التفاين أال ينحرف املسلم قيد شعرة عن
اتباع أحكام اهلل ورسوله صىل اهلل عليه وسلم .فليس التصوف احلقيقي
بيشء مستقل عن الرشيعة ،وإنام هو القيام بأحكامها بغاية من اإلخالص
وصفاء النية وطهارة القلب».
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فتمعن أخي القارئ ،وأختي القارئة من املؤمنني هذا النص بكل ما يتطلبه
املوقف من «اإلخالص وصفاء النية وطهارة القلب» .ثم تأمل معي يف كالم
السيد الندوي كيف نقيض معا عىل هذه احلساسية ضد كلمة «صوفية» بتجاوز
املصطلحات وجنايتها عىل املسلمني والوقوف يف وجه اخلرافات والضالالت
والبدع وسائر األوضاع التي علقت بالعقيدة والعبادة ،وكدرت صفاء التوحيد
والتزكي والسمو لطلب وجه اهلل ومعرفته والوصول إليه.
يقول الشيخ الندوي أمتع اهلل به (كتاب «ربانية ال رهبانية» الطبعة الثانية
ص  22فام بعدها):
«وهكذا تتغري االنطباعات واألحوال النفسية وردود الفعل يف كثري من
األحيان بتغيري األسامء أو بالعدول عن بعض الكلامت املمجوجة التي أيسء
استعامهلا أو استغلت لغرض خاص أو اقرتنت هبا أجواء خاصة أو جتارب
فردية ،فإذا غري االسم أو رشح رشحا خاصا انقشع الضباب وانحلت العقدة
النفسية وزال املقت والكراهية».
« ...وهذه قصة «املجموعة» التي اعتاد الناس أن يسموها «التصوف».
ونحن نلح أم نسميها بـ»التزكية» و»اإلحسان» أو «فقه الباطن» .فإن كثريا ممن
رزقوا الذكاء وسالمة الفكر وحسن القصد واالستقامة عىل الدين والغرية
عليه .إذا أطلقت أمامهم هذه الكلمة التي اقرتنت هبا معان خاصة ومداوالت
خاصة ومالبسات وجتارب تقطبت جباههم وظهرت الكراهية يف وجوههم،
وكان غاية حلمهم وأدهبم مع املتكلم وسعة أناهتم أال ينفجروا يف اإلنكار
عليها وعد مثالبها وأن يمروا هبا مر الكرام .وأما املتحمسون فإهنم ال يملكون
أنفسهم وال يكفون ألسنتهم عن اإلنكار عليها واحلديث عن جناياهتا عىل
الدين وعىل األمة».
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قلت :وقد زارين قبل رجوعي هلذا النص مؤمنون أفاضل ال ينقصهم
الذكاء وال سالمة الفكر وحسن القصد واالستقامة والغرية عىل الدين،
فكان موقفهم كلام تعرضت كلمة «تصوف» مثل ما وصفه الشيخ .وإن
البالء باالصطالحات وسوء التفاهم عام يف اهلند واملغرب واملرشق.
يقول الندوي« :فإذا غري منهاج الكالم وأسلوب احلديث فقيل لرجل
واع يفقه الدين ويعرف الكتاب والسنة ورزق العقل واإلنصاف» :ما
مكان اإلخالص يف الدين وحياة الفرد املسلم؟» أجاب من غري تأخري:
«مكان الروح من البدن ،والرأس من اجلسم ،وقد نطق به الكتاب
والسنة وجعاله رشطا أساسيا لقبول األعامل والعبادات» .فإذا قيل« :ما
منزلة اإليامن واالحتساب وما حظهام يف التعاليم النبوية؟» قال« :مها
رشطان كذلك الرضا والقبول وزيادة األجور وارتفاع املنزلة عند اهلل.
فقد جاء يف احلديث الصحيح« :من صام رمضان إيامنا واحتسابا غفر
له ما تقدم من ذنبه (متفق عليه) ،ويف حديث آخر« :من قام ليلة القدر
إيامنا واحتسابا غفر له من ذنبه (متفق عليه) إىل غري ذلك من األحاديث
الصحيحة» .فإن قيل :ما رأيك يف الصرب والتوكل والزهد يف حطام
الدنيا والقناعة بالكفاف وإيثار اآلخرة عىل العاجلة وإيثار املسلمني
عىل النفس ،والبذل والسخاء وعدم خوف الفقر ،والشوق إىل لقاء اهلل،
واالبتهال يف الدعاء ،وما فضل البكاء وغزارة الدمع من خشية اهلل،
وما درجة اخلشوع يف الصالة وانتظار الصالة بعد الصالة واحلنني إليها
واإلخبات فيها واحلرص عىل إطالتها واإلكثار منها واالعتامد عليها يف
النوائب وااللتجاء إليها يف النوازل وطول القيام يف الليل؟ وقيل :ما
قولك يف قطع الرجاء عام سوى اهلل ومجع اليأس مما يف أيدي الناس ،وعدم
خمافتهم وإقامة وزهنم ،وصلة من قطع ،والعفو عمن ظلم ،واإلحسان
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إىل من أساء ،والدعاء ملن آذى واعتدى ،والتامس العذر للمسيئني
واملخطئني ،والدفاع عنهم ،واهتام النفس بكل سوء ونقص وعدم الثقة
هبا ،واالرتياح إليها والتجايف عن دار الغرور ،واإلنابة إىل دار اخللود،
واالستعداد للموت قبل نزوله ،وشدة االهتامم باخلامتة ،وعدم االطمئنان
من مكر اهلل؟ قال :هذه كلها مقاصد رشعية ومطالب قرآنية وفضائل
مطلوبة وأخالق نبوية تظافرت عليها النصوص ،وتكاثرت فيها اآليات
واألحاديث ،ومثلتها السرية النبوية وحتىل هبا الصحابة وفضالء األمة،
وطلب التحيل هبا يف كل جيل من أجيال املسلمني يف كل بقعة من بقاع
العامل اإلسالمي ،فإذا جتردت عنها األمة اإلسالمية قاطبة -أعاذها اهلل من
ذلك -كانت جسدا بال روح ،وخطا بال وضوح ،وكانت كاألمم السابقة
اسام وال مسمى ورسام وال حقيقة وجسدا وال حياة».
قلت :وإذا مل يكن خالف بني املسلمني يف القضايا األخالقية التي
رسدها الشيخ وال يف القضايا الراجعة لالتباع والتقيد بالكتاب والسنة
والسعي مبدئيا لتصفية الباطن فإن اخلالف والنفوذ والتقزز حتى
من ذكر اسم «صويف» ينبثق من شبهات حول الفلسفات الضالة،
فلسفات احللول واالحتاد التي ألصقها التاريخ والتجربة التارخيية باسم
التصوف .فإذا كنت أعرف نفيس سنيا أي متقيدا بالكتاب والسنة أو
يف غالب األحيان ببعض السنن ،وجئت أنت ولك ماض يف صحبة
الصوفية وسبقتك سمعة صوفية ،أو تنطق هبذه الكلمة املنبوذة فإنه
ال يتبادر إىل ذهني تزكية النفس والتخلق باألخالق النبوية واحلرص
عىل احلق واجلد يف طلب رىض اهلل ووجهه والعمل جلزاء اآلخرة.
إنام يتبادر إىل ذهني ويسبق إىل لساين ويستويل عىل مشاعري اهتام
بالزندقة واالبتداع وعبادة القبور والشعوذة والضالل .لذا جيب أن
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يعطيني املتهم برهانا أوال عن صفاء عقيدته قبل أن نميض إىل التحقق مما
ييل ذلك.
هذه مفاهيم التزكية وصفاء الباطن كام كتبها عاملان من علامء املسلمني
وأئمتهم ،وهذه أمامنا غشاوات وضباب وسوء تفاهم يعوق املؤمنني عن
التفاهم والتآخي والتآزر .نرجع بإذن اهلل إىل معاجلتها بعد حني ،فرحم اهلل
املودودي وغفر له وأجزل له اجلزاء .ورمحنا اهلل نحن والندوي وكل املؤمنني
وجعل لنا يف دار البالء مسلك املجاهدين نلقاه وهو عنا راض .آمني.
االختالف بني شيعة وسنة ،بني سلفية وصوفية خروم يف جسم اإلسالم
تنفذ منها األيدي املخربة ،هذه األيدي تنفذ أيضا حتى يف االختالفات
الفقهية اجلزئية التي متس حياة املسلمني ،من ذلك اختالف الفقهاء منذ
القدم يف جواز صيام رمضان واإلفطار منه بالرؤية البرصية أو باحلساب
والتوقيت احلسايب.
ويف العام املايض اجتمع مؤمتر علامء وفلكي العامل اإلسالمي باسطامبول
للنظر يف رضورة توحيد املسلمني يف الزمان لتاليف الوضع املخجل املتنايف
مع الرشيعة الغراء املعرقل لتوحيد األمة ،وهو وضع املسلم الذي يفطر
عىل بعد خطوات من أخ له ال يزال صائام وقد فرقتهام هذه احلدود الوطنية
القومية الطارئة عىل دار اإلسالم ،وهذه بدعة من حجم كوين انربى العلامء
والفلكيون لتغيريها ،وأصدروا توصيات للقضاء عليها يقولون يف البند
الرابع منها« :ال يشرتط إلمكان رؤية اهلالل مكان خاص ،بل يصح احلكم
بدخول الشهر إذا أمكنت رؤيته من مكان ما من سطح األرض».
لكن السياسة قبحها اهلل والتعصب القومي من جانب رجال اإلدارة
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املتنكرين لدينهم ال تنفذ ما أمجع عليه علامء املسلمني .وهكذا سطت اإلدارة
الغاشمة يف مدينة طنجة عىل مجاعة من املؤمنني من بينهم علامء أفاضل بتهمة
املس باألمن العام ملا أفطر هؤالء املؤمنني مع إخوهتم يف دار اإلسالم .فمن
يفرق هذه األمة إضافة لعوامل اخلالفات املذهبية؟ بل من ينفخ يف هذه
اخلالفات ويمدها ويذكي نارها؟ أم من جيني ثمرات اخلالف اجلهنمية؟
يا مسلمني تيقظوا للمكر اخلفي ! وأخزى اهلل من يذل اإلسالم بإذالل
علامئه ! بات علامء طنجة مع املجرمني وأهينوا وحكم عليهم بالسجن ،يف
ذات اهلل ما لقوا وال حييق املكر اليسء إال بأهله.
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العقل والنقل واإلرادة
أو

أزمة منهاج

عبد السالم ياسني

اللهم إنك تعلم كربنا ملا أصاب املسلمني من فساد بام كسبت أيدي الذين
ظلموا .وتعلم اللهم كربنا ملا يتلظى يف القلوب من أحقاد ،وما يعتلج يف
العقول من أفكار واهية ،وما يتخذ من آياتك وسنة نبيك سالحا لتشتيت
شمل املسلمني ،بل زيادة شتات إىل شتات.
فإليك نشكو ربنا بام دعاك به نبيك ورسولك ،فصل اللهم عليه وسلم.
«اللهم إين عبدك ابن عبدك ابن أمتك .ناصيتي بيدك ماض يف حكمك،
عدل يف قضاؤك ،أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته يف كتابك
أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به يف علم الغيب عندك أن جتعل القرآن
ربيع قلبي ونور صدري وجالء حزين وذهاب مهي وغمي» رواه اإلمام أمحد
عن عبد اهلل بن مسعود ،يقول عنه رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم« :ما أصاب
عبدا قط هم وال حزن فقال به إال أذهب اهلل مهه وغمه وأبدله مكانه فرحا».
أال وإن كربنا بفرقة اإلسالميني شديد ،ورجاؤنا من اهلل أن يلهمنا
مجيعا احلكمة لرأب الصدع والنظر إىل األمور بعني النصفة حتى حيبنا
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اهلل .فمن حديث هرون بن عرسة عن أبيه عن ابن عباس ريض اهلل عنهام قال:
«قال موسى :يا رب أي عبادك أحب إليك؟ قال :الذي يذكرين وال ينساين،
قال :أي عبادك أعلم؟ قال :الذي يطلب علم الناس إىل علمه ليجد كلمة تدل
عىل هدى أو ترده عن ردى .قال :أي عبادك أحكم؟ قال :الذي حيكم عىل
نفسه كالذي حيكم عىل غريه وحيكم لغريه كام حيكم لنفسه» كذا ذكره ابن تيمية
يف «التحفة العراقية يف األعامل القلبية» فمحبة اهلل منوطة بذكره .والعلم منوط
بالطلب واالنفتاح عىل الناس واحلكمة منوطة باإلنصاف.
ما من خالف ينشأ بني املسلمني إال مرده إىل خلل وتفاقم بني فئات
املسلمني:
 .1عىل مستوى العقل :فكل من جانبه يدعي الصواب وال حياول االطالع
عىل ما عند اآلخرين ،فيتعرض للتنكب عن اهلدى واهلوي يف مواطن الردى
سيام إن ادعى اهلداية من دون الناس .كان العقل الفلسفي يف تاريخ املسلمني
القديم آفة حني تصدى للخوض يف ذات اهلل وصفاته .والعقالنية املعارصة،
أعني تأله العقل ،هي اخلراب املطلق للدين إذ ال تعرتف هذه (العقالنية)
حتى بوجود اهلل .ومن هنا خيطئ كثري من املسلمني عندما يقبلون عىل نقد
واقع اإلحلاد املعارص قبل أن يميزوا بني النظر الفلسفي املفيض للزندقة ،وهو
نظر فات ومات ،وبني نظر العقالنية الذي ال يقبل حتى جمرد تلك املقوالت
القديمة ما دام ال يعرتف بوجود اهلل .ومن املسلمني من ال يزال ينزل لساحة
الطعان ضد اجلهمية واملعتزلة والفلسفة وسائر املذاهب الغابرة ،وتلك ذهنية
يصعب عليها فهم الواقع إن مل تتصل بالناس وتقبل من عندهم عن علم حتى
تتبني طريق اهلدى ومسالك الردى كام يف حديث ابن عباس.
والوهن الكبري الذي نراه جمسام يف ختلف املسلمني وتفرقهم وتسلط
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أعدائهم عليهم يرجع إىل عجزهم عن استعامل العقل استعامال صحيحا لفهم
الواقع ،والفهم عن اهلل يف مراده من أوامر الكتاب والسنة ،والفهم العلمي
للتقنيات التي استجدها اإلنسان.
 .2عىل مستوى النقل :فكل فئة تزعم أهنا وحدها تفهم وتطبق الكتاب
والسنة .فمن الفئات من يدعو لالجتهاد يف الفهم عن اهلل ورسوله دون أن
يعرتف برضورة قراءة صحيحة لكتاب العامل ،دون نظرة حكيمة آليات اهلل يف
الكون .ومن الفئات من يفقد التوازن بني القراءتني ويقبل عىل احلركية إقباال
شديدا يفوته معها االستامع لنداء احلق والتقيد يف املبادئ واألسلوب والغايات
بالكتاب والسنة .وإىل جانب هذه الفئات طوائف مقلدة ال تبرص أمامها إمكانا
للخروج إىل فضاء االجتهاد وال يدرك أن متغريات الزمان واملكان جعلت من
عرصنا ومستقبلنا عاملني لن يبقى لإلسالم فيها وجود مع التقلص الفكري
عىل نصوص تراثية وعادات مبتدعة .الرجوع إىل األصل وهو كتاب اهلل وسنة
نبيه وفيهام األحكام واىل الفرع وهو الواقع وفيه مناط تلك األحكام .ما من
فئة إال تدعي أهنا عىل الكتاب والسنة ،ولكن الذهنيات ختتلف -أرشنا إىل
ذلك حتت رقم  1-والنيات ختتلف -نشري إىل ذلك حتت رقم  2فيام ييل -ومن
ثم ختتلف املواقف وتنفرج زوايا االجتاه وتفسد العالئق ويستويل سوء الظن
عىل امليدان .والنصفة كام وصفها حديث ابن عباس ،بضاعة نادرة.
 .3عىل مستوى اإلرادة :املسلمون السلفيون يريدون تطبيق السنن
وحماربة البدع املسلمون الصوفيون -وقد آن أن نطرح احلساسيات ضد
املصطلحات -يريدون وجه اهلل .اجلامعات اإلسالمية كلها تريد احلكم بام
أنزل اهلل .لكن بعضها يريد التنظيم الرسي ملواجهة عنف اجلاهليني بعنف
مثله ،وبعضها يويص بالترسب اللطيف املثابر .وبعضها يدعو للعمل اجلهري
يف إطار االنتخابات.
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العقل والنقل واإلرادة هذه هي معادلة نتيجتها إن كان التعلم وقابليته
واحلكمة ونشداهنا منسجمني لغاية سامية هي التحبب إىل اهلل عز وجل والدوام
عىل ذكره كام جاء يف حديث ابن عباس :اإليامن والقوة والوحدة .أما إن بقيت
الذهنيات عىل انغالقها واإلنصاف بضاعة مفقودة ،وغلبت الغفلة عىل الذكر
وحب الرئاسة عىل حب اهلل ،وسلطان اهلوى عىل داعي اهلل يف قلب كل مسلم
فاملعادلة ال تنتج إال خسارا وتدابرا ووهنا.
إن من يدعو للتآلف بني القلوب ،والتكامل يف االجتهاد واالجتامع عىل
اهلل ال يمكن أن يبقى مقلدا وال أن جيعل النصوص بينه وبني املعني الصايف.
فإذا وجد القارئ يف هذه املقالة وما بعدها إن شاء اهلل نصوصا لعلامء املسلمني
فإنام قصدنا بإيرادها أن نكشف القتامة التي حتول بيننا وبني املعني ال غري .وإذا
كانت هذه النصوص تعرب عن جتربة ،فام نوردها لالستشهاد اجلديل لكن لنؤنس
هبا إخواننا اإلسالميني يف طريقهم إىل احلكمة واإلنصاف .ويرحم اهلل حرب
األمة ابن عباس ،جادله بعضهم بقول نسبه للعمرين ريض اهلل عنهم أمجعني
فقال« :يوشك أن ينزل اهلل عليكم نارا من السامء فتحرقكم ! أقول لكم قال اهلل
وتقولون يل :قال أبو بكر وقال عمر !».
لكن الذي يقول قال اهلل ،وقال وفعل رسول اهلل ال بد له من اكتامل يف الفكر
واالطالع يف العلم وصفاء يف النية قبل أن يستحق اإلصغاء ملا يقول كام يستحقه
فقيه األمة ريض اهلل عنه .أما إذا كانت أجهزة الفكرة كلها أو بعضها عاطلة،
وكان النقل آليا ومستعجام عىل الناقل جلهل اللغة أو جتاهل ملقاصد الرشيعة،
وكانت اإلرادة يمسك اهلوى بزمامه وليس الشوق إىل اهلل فام هي إال أصوات
يف الفضاء.

عقيدتنا

بأي عقل وبأي نص وبأي إرادة نتحرك عىل الرقعة؟ ال بد لنا أن نضع
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أنفسنا مكان الناس حتى تتجاوب العقول .وال بد أن نجمل نظرتنا للكتاب
والسنة حتى يطمئن بعضنا إىل بعض ،ثم البد أن نربهن عىل صدق نياتنا عىل
ساحة العمل.
ما كنت أتصور عمق هوة الشك والتشكك التي حتيط بنا عندما كتبت
بإجياز الفطرة أنني أومن باهلل ورسوله عىل مقتضيات اإلسالم ولوازم اإليامن.
يقول يل لسان مقال ولسان حال بعض املؤمنني :ما هي عقيدتك؟ إننا نريد
صفاء العقيدة ! ونعوذ باهلل أن تركبنا العزة باإلثم فنثور .وإنام نشهد سائلنا
ليؤدي تلك الشهادة أمام اهلل عىل إيامننا .فإذا تكرر السؤال وتكرر اإلشهاد
كان ذلك فضال من اهلل أن تشهد لنا اخلالئق يوم احلساب باإليامن.
لكن العقيدة التي يطلبها منا املؤمنون يشء زائد عىل اجلواب الفطري
السني .ذلك ألن فتنة العقيدة عىل عهد املعطلة واجلهمية والقدرية واجلربية
وسائر البالء خلفت عقابيلها .ولئن بادت تلك الطوائف والقائلون بقوهلا
واحتل املكان كفر بواح رصاح فام بادت بادرة الرد عليها يف كل جيل.
أزمة املنهاج تبتدئ بأزمة العقيدة بني امللحدين واملسلمني ثم بصعوبة
ورشوط التعبري عن هذه العقيدة .فال بد من تقنية واستشارة لكيال نعرب تعبريا
عفويا معرضا للجدال .لذا استرشنا أحد األفاضل من علامء احلديث وعرضنا
عليه عقيدة عامل من علامئنا من السلف الصالح فوجدها مليحة.
فها نحن نشهد إخواننا أننا نومن باهلل ورسوله وبالكتاب والسنة ونرجو
الفهم عن اهلل ونسأله العون يف أن جيعل إرادتنا مطابقة ألمره وهنيه .ثم نردف
بالتفصيل ال تقليدا لعاملنا الصالح بل استيناسا بلفظه:
«احذر صغار املحدثات من األمور فإن صغار البدع تعود حتى تصري
كبارا .وكذلك كل بدعة أحدثت يف هذه األمة كان أوهلا صغريا يشبه احلق،
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فاغرت بذلك من دخل فيها ثم مل يستطع املخرج منها ،فعظمت وصارت
دينا يدان به خيالف الرصاط املستقيم وخرج من اإلسالم .فانظر رمحك
اهلل كل من سمعت كالمه من أهل زمانك خاصة فال تعجلن وال تدخلن
يف يشء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صىل
اهلل عليه وسلم أو أحد العلامء ،فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به وال
جتاوزه بيشء ،وال خترت عليه شيئا فتسقط يف النار .واعلم رمحك اهلل أنه ال
يتم إسالم عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلام .فمن زعم أنه قد بقي يشء
من أمر اإلسالم مل يكفناه أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فقد
كذهبم .وكفى هبذا فرقة وطعنا عليهم .فهو مبتدع ضال مضل حمدث يف
اإلسالم ما ليس فيه .واعلم أن الكالم يف الرب تعاىل حمدث .وهو بدعة
وضاللة .وال يتكلم يف الرب سبحانه وتعاىل إال بام وصف به نفسه يف
القرآن وما بني رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ألصحابه .وهو جل ثناؤه
واحد ليس كمثله يشء ،وهو السميع البصري .ربنا عز وجل أول بال متى
وعامل بال منتهى يعلم الرس وأخفى ،عىل عرشه استوى ،وعلمه بكل مكان،
ال خيلو من علمه مكان .وال يقول يف صفات الرب مل وكيف إال شاك يف
اهلل تبارك وتعاىل .والقرآن كالم اهلل وتنـزيله ونوره وليس بمخلوق ،ألن
القرآن من اهلل وما كان من اهلل فليس بمخلوق .وهكذا قال مالك بن أنس
والفقهاء قبله وبعده ،واملراء فيه كفر .واإليامن بالرؤية يوم القيامة يرون اهلل
تعاىل بأعني رؤوسهم وهو ما حياسبهم بال حاجب وال ترمجان ،واإليامن
بامليزان يوم القيامة يوزن فيه اخلري والرش له كفتان ولسان ،واإليامن بعذاب
القرب ومنكر ونكري ،واإليامن بحوض رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم،
ولكل نبي حوض إال صالح النبي صىل اهلل عليه وسلم ،فإن حوضه رضع
ناقته ،واإليامن بشفاعة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم للمذنبني اخلاطئني
يوم القيامة وعىل الرصاط وخيرجهم ،وما من نبي إال وله شفاعة ،وكذلك
الصديقون والشهداء والصاحلون ،واهلل عز وجل يتفضل بعد ذلك كثريا عىل
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من يشاء .واخلروج من النار بعدما احرتقوا وصاروا فحام .واإليامن بالرصاط
عىل جهنم يأخذ الرصاط من شاء اهلل ،وجيوز من شاء اهلل ويسقط يف جهنم
من شاء اهلل .وهلم أنوار عىل قدر إيامهنم .واإليامن باهلل واألنبياء واملالئكة،
واإليامن باجلنة والنار أهنام خملوقتان .اجلنة يف السامء السابعة وسقفها العرش،
والنار حتت األرض السابعة السفىل ،ومها خملوقتان .قد علم اهلل عدد أهل
اجلنة ومن يدخلها ،وعدد أهل النار ومن يدخلها .ال يفنيان أبدا بقاؤمها مع
بقاء اهلل أبد اآلبدين ودهر الداهرين .وآدم صىل اهلل عليه وسلم كان يف اجلنة
الباقية املخلوقة فأخرج منها بعدما عىص اهلل عز وجل .واإليامن باملسيح،
واإليامن بنزول عيسى صىل اهلل عليه وسلم ،ينزل فيقتل الدجال ويتزوج
ويصيل خلف القائم من آل حممد صىل اهلل عليه وسلم (قلت :أحاديث
املهدي ثابتة حديث «املهدي من عرتيت من ولد فاطمة» أخرجه أبو داود وابن
ماجة واحلاكم وغريمها بإسناد جيد) ويموت ويدفنه املؤمنون .واإليامن بأن
اإليامن قول وعمل ونية وإصابة يزيد وينقص ،يزيد ما شاء اهلل وينقص حتى
ال يبقى منه يشء ،وأفضل هذه األمة واألمم كلها بعد األنبياء صلوات اهلل
عليهم أبو بكر ثم عمر ثم عثامن ثم عيل (قلت :ومن فضل بعض اخللفاء
األربعة عىل ترتيب آخر فألقى اهلل باعتقادي أنه مؤمن ،فإن اإلمجاع ما تم قط
عىل ترتيب ولفظ احلديث الصحيح يف ترتيب العرشة املبرشين باجلنة يلزم
منهم عقيدة التفضيل املرتب .ثم أفضل الناس بعد هؤالء طلحة والزبري
وسعد وسعيد وعبد الرمحن بن عوف ،وكلهم يصلح خالفة ،ثم أفضل
الناس بعد هؤالء أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،القرن الذي
بعث به املهاجرون األولون واألنصار ،وهم من صىل للقبلتني ،ثم أفضل
الناس بعد هؤالء من صحب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يوما أو شهرا
أو سنة أو أقل من ذلك أو أكثر ،يرتحم عليهم ويذكر فضلهم ويكف عن
زللهم وال يذكر أحد منهم إال بخري لقول رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم:
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«إذا ذكر أصحايب فأمسكوا» ،واعلم أن أصول البدع أربعة أبواب يتشعب من
هذه األربعة اثنان وسبعون هوى ،ويصري كل واحد من البدع يتشعب حتى
تصري كلها إىل ألفني وثامنامئة مقالة كلها ضاللة وكلها يف النار إال واحدة،
وهي من آمن بام يف هذا الكتاب (يعني القرآن) واعتقده من غري ريبة يف قلبه
وال شكوك فهو صاحب سنة وهو ناج إن شاء اهلل ،واعلم أن الرجل إذا أحب
مالكا بن أنس وتواله فهو صاحب سنة» انتهى املقصود.
اللهم أمتنا عىل السنة واجلامعة والشوق إىل لقائك يا ذا اجلالل واإلكرام.

الصوفية حياربون البدع
هذه عقيدة عامل حمدث ثقة من أهل احلديث احلنابلة .مات سنة  259وما
من مؤمن إال يضع اسمه حتت هذا السجل ،وأرجو من إخوتنا املسلمني من
تربت فيهم حساسية التوهم والتقزز من الكلامت أن يتابعوا العقيدة الصافية
بالنظر إىل مصدرها ،من قلب مؤمن تقي نقي نبعت وال شك ،هذا املؤمن
اسمه أبو حممد احلسن بن عيل املعروف بـ»الربهباري» فقيه قدوة شيخ
احلنابلة بالعراق عىل عهده ،كان له صيت عظيم وحرمة تامة ،ويزيده حرمة
وفضال يف نظر املنصف أنه صحب سهل بن عبد اهلل التسرتى إمام الصوفية
وعاملهم ،قال الذهبي يف العرب« :وزادت حرمة الربهباري ثم سعت املبتدعة
به فنودي بأمر الرايض يف بغداد :ال جيتمع اثنان من أصحاب الربهباري،
فاختفى إىل أن مات» ويقول ابن أيب يعىل يف طبقاته :احلسن بن عيل بن
خلف أبو حممد الربهباري شيخ الطائفة (أي احلنبلية) يف وقته ،ومتقدمها
يف اإلنكار عىل أهل البدع واملباينة هلم باليد واللسان ،وكان له صيت عند
السلطان وقدم عند األصحاب ،وكان أحد األئمة العارفني (أي باهلل وهو
اصطالح صويف) واحلفاظ لألصول (أي أنه كان حمدثا) املتقني والثقات
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املأمونني ،صحب مجاعة من أصحاب إمامنا أمحد ريض اهلل عنه منهم املروذي،
وصحب سهل بن عبد اهلل التسرتي» انظر كتاب «شذرات الذهب» البن العامد
احلنبيل ج  2ص .319
أرأيت كيف كان احلديث والتزكية بصحبة املشايخ العارفني باهلل أمران ال
يتنافيان ،بل جيتمعان يف شخصية قوية جماهدة !
كان للحنابلة ،وهم أقوى املذاهب األربعة متسكا باحلديث قدم راسخ يف حماربة
البدع عىل مر العصور ،وكانت هلم مواقف وقومات مأثورة يف التاريخ ،وما هنضة
اإلمام ابن تيمية حتى هنضة اإلمام ابن عبد الوهاب إال امتداد لدور احلسبة واألمر
باملعروف والنهي عن املنكر التي تقمصه احلنابلة ريض اهلل عنهم.
وما من مجلة يف العقيدة التي كتبناها إال من ورائها دفاع عن صفاء اإليامن،
كان احلنابلة فرسانه منذ موقف اإلمام أمحد ريض اهلل عنه يف وجه هوس املأمون
العبايس وخلفائه وأعوانه يف دعواه إىل القول بخلق القرآن.
ونريد يف هذا املقال وما بعده إن شاء اهلل أن نضع النقط عىل احلروف لنعرف ما
هي البدعة التي حارهبا العلامء أهل احلديث خاصة عند الصوفية ،ونحتفظ باللفظة
معرضني عن االستعامل اليسء الالحق الذي وضعها يف وعي الناس داال عىل كل
معاين االبتداع والزندقة والشعوذة.
مل يكن إذن يف األصل تناقض بني احلديث والتزكي ،وكان الصوفية قبل
أن تدخل الفلسفة والبدع والشعوذة من أحرص الناس عىل صفاء العقيدة إىل
حرصهم عىل التوجه إىل اهلل وإخالص القلب له.
فضيل بن عياض صاحب عبد اهلل بن املبارك وهو إمام بإمجاع األمة كان حيارب
البدع ،قال فيه ابن املبارك« :ما بقي عىل وجه األرض لدي أفضل من فضيل».
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قال فضيل« :آكل مع اليهودي والنرصاين وال آكل مع مبتدع ،وأحب أن
يكون بيني وبني صاحب بدعة حصن من حديد» (الشذرات ج  2ص .)322
فضيل الصويف كام وصفه االصطالح املفرق ،حمدث قال فيه الذهبي:
«فضيل بن عياض ثقة بال منازع ،سيد» (الشذرات ج  1ص .)317
فضيل يقف أمام الرشيد قال له الرشيد« :ما أزهدك !» فيجيب« :أنت
أزهد مني ،ألين زهدت يف الدنيا الفانية وأنت زهدت يف اآلخرة الباقية !.
فضيل جالس امللك فوبخه أشد التوبيخ بحكمة ،وهذه احلكمة ما جاءته
إال باالتباع وهو القائل« :من جلس مع صاحب بدعة مل يعط احلكمة» أرأيت
مقاطعة البدع عمال وقوال.
فضيل الصالح الزاهد سمى قوم من املسلمني صالحه وزهده تصوفا.
أما أهل احلديث فرووا عنه ،وقد وثقه الذهبي وهو إمام اجلرح والتعديل
يف املتأخرين ،ووثقه من أئمة األولني سفيان بن عيينة ،وطاهر بن مهدي،
ورشيك القايض ،وأبو حاتم والدارقطني والنسائي ،واحلسني بن حريث
شيخ البخاري ،وعثامن بن أيب شيبة شيخ البخاري ومسلم ،والعجيل وابن
سعد وابن حبان.
وروى عنه احلديث اإلمام الشافعي ،وحييى بن سعيد القطان إمام البرصة،
وشيخا البخاري ومسلم حييى بن حييى التميمي ،وعبد اهلل بن مسلمة القعنبي
ومها من أصحاب مالك الكبار ،وشيخ البخاري أمحد بن عبد اهلل بن يونس،
ومسدد بن مرسهد الذي قال فيه البخاري :هو مسدد كاسمه ،ومن سداده
روايته عن أمثال فضيل .وروى عن فضيل الزبري احلميدي وقتيبة بن سعيد
ومها من شيوخ البخاري ومسلم .وحديث فضيل جتده يف الصحيحني.
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ومن املتأخرين املحققني من قيم فضيال تقييام شامال دون النظر إىل جانبه
العلمي جانب الرواية والثقة فقط فيه ابن تيمية« :سيد املسلمني يف وقته»
وقال أنه من« :املؤمنني وسلف األمة وأكابر املشايخ» وعدة املستقيمني من
السالكني ،وعده يف العقيدة احلموية من األئمة ونقل عنه عقيدة صحيحة
(استفدنا هنا من كتاب «املنطلق» لألستاذ حممد أمحد راشد .وهو كتاب مفيد
جدا لثقافة رجال الدعوة ،وانظر فيه توثيق وتزكية رجال احلديث لبرش احلايف
واجلنيد وعبد القادر اجلييل ومقالة عن الغزايل).
الصوفية يف أصلهم ،وعند النامذج العليا من رجال الذكر من محلة العلم
املدافعني عن الدين ،كان ذلك وال يزال حتى بعد أن رق الدين ودخل حتت
هذا احللس الثقيل حلس املصطلحات أدعياء تالفون.
هذا سهل بن عبد اهلل صاحب الربهباري وأستاذه صاحب األحوال السنية
والكرامات قال ألصحاب احلديث موصيا« :اجهدوا أال تلقوا اهلل إال ومعكم
املحابر» وقيل له« :حتى متى يكتب الرجل احلديث؟» فقال« :حتى يموت
ويصب باقي حربه يف قربه» .وقال« :من أراد الدنيا واآلخرة فليكتب احلديث
فإن فيه منفعة الدنيا واآلخرة» (الشذرات ج  2ص .)182
سهل بن عبد اهلل كان صاحب اإلمام أيب داود وأليفه ،اسمع قصتهام
الغريبة التي تدل عىل األلفة واملحبة ال عىل البدعة« :جاء سهل بن عبد اهلل
فقال :يا أبا داود ! يل إليك حاجة .قال :وما هي؟ قال :حتى تقول :قضيتها
مع اإلمكان .قال قد أقضيها مع اإلمكان ! قال :أخرج لسانك الذي حدثت
به عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم حتى أقبله ! قال فأخرج له لسانه فقبله»
(الشذرات ك 2 .ص.)167 .
وهذا ابن األعرايب حمدث صويف قدوة قال عنه الذهبي« :وكان شيخ
احلرم يف وقته سندا وعلام وزهدا وعبادة وتسليكا .ومجع كتاب طبقات
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النساك وكتاب تاريخ البرصة وصنف يف رشف الفقر ويف التصوف»،
(الشذرات ج 2 .ص.)355 .
أرأيت أن من اتسع لفقه مثل الذهبي وهو موضع ثقة أهل احلديث ،وهو
شافعي حتنبل متأثرا مثل ابن كثري وابن حجر وكثري غريهم باإلمام العبقري
ابن تيمية رمحهم اهلل ورىض عنهم .من كان واسع األفق ال ينكر أن جيتمع
السند بالتسليك ،اجلوارح بالقلب ،الظاهر بالباطن ،اجلسم بالروح ،وال ينكر
بل يقرر التأليف يف فضل التصوف.

خروم اإلسالم
الشقة التي كانت وال تزال بني املذاهب الفقهية أخذت اآلن تتقارب،
قد عاشت األجيال السابقة بعنف هذه الرصاعات وحط العلامء عىل أقراهنم
الختالف مذهبي ،وكانوا خاطئني ككل بني آدم ،وإنام نطيل يف إيراد املواقف
التارخيية للمسلمني لننظر إىل جريان األحداث عليهم ،وتأثري النزاعات
املذهبية والسياسية والشخصية عليهم وعىل أحكامهم .البد لنا إن أردنا
إقامة اإلسالم من النظر إىل املعني يف كتاب اهلل وسنة رسوله ،ثم متابعة مسرية
اإلسالم وما دخل عىل املسلمني من خالف ،وما نشأ هلم من دواع للخالف
وما نتج عن اخلالف من خروم ومتزيق ووحشة ،البد أن نرى كيف تفاوتت
اإلرادات وتنازعت وكيف استخدمت العقل يف خدمة هذه اإلرادات املذهبية
والسياسية والشخصية وترمجت النصوص وأولت األوامر الرشعية واختلفت
األباطيل .كل ذلك أثر لعامل مهم يسود اإلرادات البرشية فيسود من خالهلا
العقل وينفذ بالتأويل والكذب واجلدل إىل النقل فيشوهه.
يقول ابن حزم رمحه اهلل« :خروم اإلسالم أربعة :قتل عثامن ،وقتل
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احلسني ،ويوم احلرة وقتل ابن الزبري» (الشذرات ج 1 .ص.)68 .
لن نفهم أسباب التمزق الذي نعيشه ،ولن نفهم اجتاه وحمرك وأهداف
اخلالف املذهبي بني الشيعة والسنة ،ثم بني السلفية والصوفية إال بالنظر إىل
االنشقاقات الرئيسية التي طرأت عىل جسم األمة املوحد ،واخلروم التي دل
عليها ابن حزم خروم سياسية ال جمال هنا لإلسهاب يف وصفها .إنام نورد
نصوصا تارخيية لنرى كيف احتل احلقد والغضب والعداء والعدوان حمل
األخوة واأللفة والتآزر العضوي ،وما دمنا ننشد الرجوع للوحدة األخوية
العضوية فلننظر إىل الطريق من أين تشعبت ،وإىل اإلرادات كيف اختلفت
وإىل العقل املدبر كيف سطا بدافع األهواء السياسية عىل النقل فأرداه وأردى
األمة يف سهب النزاعات الدموية يف ساحة احلرب ،والنزاعات الفكرية يف
ساحة اجلدل والتدابر بدل التقابل ،والتنافر بدل التالحم.
قتل اإلمام الشهيد عثامن بن عفان ريض اهلل عنه ذي النورين كان الكارثة
الرئيسية التي نشأ عنها كل ما تال من الويالت .ال شأن لنا بنبش اخلالف بني
الصحابة ريض اهلل عنهم أمجعني ،لكن نستعرض واقعة فاصلة بني عهدين يف
حياة األمة عهد اخلالفة والوحدة وعهد التدهور الذي ال يزال تدفعنا موجاته
املتالحقة ،إهنا واقعة صفني حيث تعارضت إرادتان مستميتتان.
انقسم املسلمون معسكرين متعاديني وتواجها مدة سبعة أشهر يف قتال
عىل املاء والزحف املتواصل والقتل باآلالف ،وكانت ليلة اهلرير رمزا
شنيعا لكراهة املسلمني إخواهنم« :ليلة اهلرير  -وهو صوت شبه النياح-
فنيت نباهلم ،واندقت رماحهم وانقصفت سيوفهم ومشى بعضهم إىل
بعض وتقاربوا بام بقي من السيوف وعمد احلديد .فال تسمع إال غمغمة
ومههمة القوم واحلديد يف اهلام ،فلام صارت السيوف كاملناجل تراموا
باحلجارة ثم جثوا عىل الركب فتحاثوا بالرتاب ثم تكادموا (أي تعاضوا)
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باألفواه ،وكسفت الشمس من الغبار وسقطت األلوية والرايات .واقتتلوا من
بعد صالة الصبح إىل نصف الليل» (الشذرات ج 1.ص.)45 .
يا هلا من لوحة نكداء ! والفئة الباغية التي قتلت عامرا ريض اهلل عنه معروفة
باحلديث النبوي.
وكان اخلرم الشنيع التايل هو قتل احلسني ريض اهلل عنه ،وال نريد إثارة
احلزازات بل إمخادها ،يكفينا هنا أن نورد شهادة علامء السنة فهي تعبري عن إرادة
هذا الشق الشيعي يف بعض أحكامه ،يقول التفتازاين يف رشح العقائد النسفية:
«اتفقوا عىل جواز اللعن عىل من قتل احلسني أو أمر به أو أجازه أو ريض به .قال:
واحلق أن رىض يزيد بقتل احلسني واستبشاره بذلك ،وإهانته أهل بيت رسول
اهلل صىل اهلل عليه وسلم مما تواتر معناه ،وإن كان تفصيله آحادا .قال :فنحن ال
نتوقف يف شأنه ،بل يف كفره وإيامنه لعنة اهلل عليه وعىل أنصاره وأعوانه».
وقال الذهبي عن يزيد« :كان ناصبيا فظا غليظا يتناول املسكر ويفعل املنكر،
افتتح دولته بقتل احلسني».
وقال رجل يف حرضة أمري املؤمنني عمر بن عبد العزيز« :أمري املؤمنني يزيد»
فرضبه عمر عرشين سوطا.
واستفتى يف شأنه الكيا اهلرايس وهو من شيوخ املهدي بن تومرت فذكر
فصال واسعا من خمازيه حتى نفذت الورقة ثم قال« :ولو مددت ببياض ملددت
العنان يف خمازي هذا الرجل» (الشذرات ج 1 .ص 68 .فام بعدها).
ويكفي من اخلزي واإلدانة هلذا الفاجر إيقاعه بأهل املدينة واستباحته حلرم
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف وقعة احلرة ،وهو اخلرم الثالث اخلطري.
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«خرج أهل املدينة عىل يزيد لقلة دينه ،فجهز هلم مسلمة بن عقبة ،فخرجوا
له بظاهر املدينة بحرة وقم ،فقتل من أوالد املهاجرين واألنصار ثالثامئة نفس،
ومن الصحابة معقل بن سنان األشجعي وعبد اهلل بن حنظلة الغسيل األنصاري.
وعبد اهلل بن زيد بن عاصم املازين الذي حكى وضوء رسول اهلل صىل اهلل عليه
وسلم» وقتل تسعة آخرين من الصحابة ريض اهلل عنهم (الشذرات ج 1 .ص.
.)70
أما اخلرم الرابع وهو قتل عبد اهلل بن الزبري فلم يكن إال نتيجة للخلل الواقع يف
مرشوعية احلكم منذ أصبح وراثيا وانتفى عن األمة وصف أسايس من أوصافها
ِ
ون﴾ (سورة الشورى)38:
َاه ْم ُي ِنف ُق َ
ورى َب ْين َُه ْم َومَّا َر َز ْقن ُ
وهو أن ﴿ َو َأ ْم ُر ُه ْم ُش َ
مات عبد اهلل بن الزبري عىل يد املجرم األكرب يف تاريخ اإلسالم وهو احلجاج
بن يوسف الذي نصب املنجنيقات عىل الكعبة املرشفة.

شخصيات خمربة

يف تاريخ اإلسالم جتسدت اإلرادات الرشيرة ،وتسخري العقل للكيد
واإلبادة وإراقة الدماء والتنكر والسنة يف شخصيات نكرة قادت حركات
مضطربة ونفذت أمر التسلط النكري وقضت عىل املقومات املعنوية لألمة وعىل
روح الدين.
يزيد أتم انتهاك حرمة دم املؤمن بقتله حسينا بعد أن قتل املجرمون اخلليفة
الثالث ريض اهلل عنه.
روى مسلم يف صحيحه أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال« :إن يف
ثقيف كذابا ومبريا» .املبري هو املهلك وهو احلجاج .أما الكذاب فهو املختار
وسنأيت عىل ذكره إن شاء اهلل.
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احلجاج بن يوسف كان السيف الذي نفذ أحكام القهر فدمر وأهلك ،وكان
رزية من أعظم الرزايا وقدوة ملن جاء بعده يف اجلرأة عىل اهلل واالستخفاف
بدماء املسلمني.
هذا العنف الظامل قعد قواعده اخلوارج ،وهم كانوا أهل صالة وصيام
كام جاء يف احلديث« :حتقر صالة أحدكم يف جنب صالهتم وصوم أحدكم
يف جنب صيامهم ،ولكن ال جياوز إيامهنم تراقيهم» كذا أورده صاحب امللل
والنحل الشهرستاين ج 1.ص.)115.
قام اخلوارج عىل اإلمام عيل كرم اهلل وجهه وخرجوا عن طاعته بعد البيعة،
وعاجلوا خالفهم العقائدي معه ومع األمة كلها يف أمر اإلمامة لغري القريش
وأمر التحكيم يف واقعة صفني بالسيف ،واستباحوا دماء املسلمني بفتواهم أن
مرتكب الكبرية كافر (الوعيدية) وتكفريهم لعثامن وطلحة والزبري وعائشة
وعبد اهلل بن الزبري ريض اهلل عنهم وتكفري سائر املسلمني (األزارقة).
والتكفري يتلوه إحالل الدم وسبي الذرية .وهكذا عىل مر عصور التاريخ
اإلسالمي ارتكز العنف السيايس عىل قاعدة عقائدية ،فاخلصم يستصدر يف
حقه فتوى يكفر بمقتضاها ومن ثم حيل دمه وتسبى ذريته.
وكانت كلمة احلق التي يراد هبا الباطل كام قال اإلمام عيل ريض اهلل عنه
يف كلمة اخلوارج عندما رفعوا شعار «ال حكم إال هلل» هي الواجهة التي من
ورائها حتاك وتدبر وتنفذ خمططات اهلوى.
واحلجاج بن يوسف وأرضابه ممن وطدوا حلكم الطغيان ،واجهوا
دائام معارضة قوية من لدن العلامء املجاهدين كام وجدوا من ديدان القراء
من يربر العنف ويصدر الفتاوي بتكفري املسلمني ،وإىل زماننا نسمع يف
بلد من بالد اإلسالم أن مجاعة إسالمية خالفت الدولة وخرجت للشارع
__  31  

تكرس رموز املنكر ومتاجر املحرمات فاستصدرت فتوى بتكفريهم وإباحة دمائهم
وذرارهيم .هذا يف هناية هذا القرن الرابع عرش الذي نسأل اهلل أن جيعله خامتة الفتنة.
هذه الشخصيات املخربة من محلة السيف ومحلة الدواة (الدواة لغة هي
جمموعة آلة الكتابة) ،من صنف الذين ينفذون اإلرادات املدخولة ومن صنف
الذين يسخرون خلدمتهم العقل لطمس احلق وتزييف النقل تكون حلفا دائام هو
أهم ميزات احلركة التارخيية اإلسالمية ،وحتت رصاع السيوف رصاع بني أهل
احلق وأهل الباطل من العلامء أهل العقل والنقل ،إىل جانب كل قائد حركة مفتون
يدعمون بالرأي والنظر املموه بالنصوص الواقع الغالب.
وحركة التكفري يف زماننا قائمة عىل قدم وساق ،وهي تسري كمثيالهتا من قبل
يف ركاب واقعية حتت ظل البنود املنترصة عن وعي من السائرين أو عن غري وعي.
وكانت العصبية القبلية كام وصفها ابن خلدون ال الطبقية التي مل تكن تلعب
الدور الرئييس ملكان العقيدة هي مناط القوة ،كام كان التعصب ملذهب أو ألرسة
تنتمي للرسول صىل اهلل عليه وسلم عن صدق أو كذب هو الروح التي توقظ
وجتمع العصبية أو القناع الذي تتقنع به.
وكان للشخصيات القيادية أمهية بالغة سيام إن كانت هذه الشخصيات جتمع
بني مهارة التدبري العسكري وذالقة يف اللسان ويف الفكر يسمحان هلا أن تربر
تسلط السيف بسحر البيان.
وهكذا كان احلجاج خطيبا مصقعا وفقيها يفتي نفسه بنفسه ،وكان عمران بن
حطان فارس اخلوارج ومفتيهم وواعظهم وشاعرهم .اسمعه كيف يصور الباطل
حقا حني يستحسن رضبة بن ملجم لعنه اهلل قاتل اإلمام عيل ريض اهلل عنه:
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يـا رضبة من منيب ما أراد هبا
		
إنـي ألذكره يومـا فأحسـبه

إال ليبلغ من ذي العرش رضوانا
أوىف الــربية عند اهلل ميـــزانـا

واملختار بن أيب عبيد الثقفي قائد من قواد الفتنة انتهى به األمر إىل أن أصبح
املدافع عن احلق العلوي يف ظاهر األمر ،لكنه يف حقيقة األمر كان كذابا ماهرا
كام كان قائدا شجاعا ،تلون من مذهب اخلوارج إىل مذهب الشيعة بعد أن
أمىض فرتة بني هذين املوقفني املتناقضني يف صفوف الزبريية ،وهو الذي انربى
لقتال الظلمة الذين اجتمعوا عىل قتل احلسني ،وكرس لذلك ليله وهناره حتى
حاز ثقة الشيعة ،كان ينتسب إىل السيد اجلليل حممد بن احلنفية ريض اهلل عنه
فتربأ منه اإلمام ،لكنه استغل الثقة الشعبية فمىض يف خماريقه وخرب العقيدة
وأسس الضالل.
هذا القائد املفتي املشعوذ ما كان لينجح ،وال ليفتات عىل اهلل لوال تلك
اخلروم التي بدأت بتمزيق اجلامعة من لدن مقتل اإلمام عثامن ريض اهلل عنه،
وتوالت حتى االستبداد األعمى بقتل ابن الزبري.
كان املختار يدعي أنه يوحى إليه ،فكان يعد أصحابه بحادث ما ،فإذا حتقق
احلادث كام أخرب جعل ذلك دليال عىل دعواه ،وإن ختلف ما وعد قال :قد
بدا لربكم ! أي ظهر له فبدل ما كان أوحى به إليه ،تعاىل اهلل عن ذلك علوا
كبريا ! وكان هذا أصل عقيدة البداء التي أخذت هبا طوائف ضالة ،يعلل
املشعوذ املختار عقيدته الفاسدة بقوله :إذا جاز النسخ يف األحكام جاز البداء
يف األخبار.
وشخصية أخرى قامتة خمربة هي شخصية عبد اهلل بن سبأ اليهودي
الذي كان يظهر كفره بقوله لعيل :أنت أنت ! أي أنت اإلله ! فنفاه إىل
املدائن لكن اليهودي نرش من ترهاته ،فلام مات اإلمام عيل ريض اهلل عنه
زعم أنه حي مل يمت ،وأنه هو الذي جييء يف السحاب ،وأن الرعد صوته،
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والربق ابتسامته ،وأنه سينـزل إىل األرض فيمألها عدال كام مألت جورا.
ونرش اليهودي عقيدة التناسخ فقال :إن اجلزء اإلهلي يف عيل واألئمة
بعده ينتقل من جيل جليل ،ومجاعة ابن سبأ هم أول من قال بالتوقف والغيبة
والرجعة.
فام من ظلم وكفر وغلو فلسفي وعقدي يف تارخينا إال ومن ورائه هذا
التالبس بني اإلرادات السياسية والتحريف املفلسف.
وإن املسلمني حيملون وراءهم تراثا ثقيال ال يزال ينعكس عىل واقعنا
املعارص بأساليبه وذهنياته وحتالفاته.
واهلوة التي عمقتها بني الشيعة والسنة شخصيات خمربة مشعوذة لن يمهد
من فوقها قنطرة للتوحد إال شخصيات نرية تقود حركة التقارب معاكسة
للمؤامرة السياسية التحتية التي توقظ اخلالفات العتيقة وتنفخ فيها.
هذه الشخصيات النرية هي التي يمثلها أصدق متثيل الشيخ اخلميني ،ومن
قبله الكاشاين ،واملؤامرة التحتية التي ختدم مصالح اجلاهلية بشقيها يسخر هلا
حكام ومتفقهة جامدون أو متاملئون ،يف أيدي هؤالء سالح التكفري ويف
خزائن أولئك مادة هذه احلرب امللعونة التي تعرض مصري اإلسالم للخطر.
الشك أن لدى غالة الشيعة يف أوساط الشعب اجلاهل املحروم روافض
تنخر فيهم التعاليم الضالة .وال شك أن علامء الشيعة املتنورون جيدون
صعوبات للقضاء عىل هذه الضالالت ،فعندهم أيضا من ديدان القراء من
يتعصبون للرفض والتخلف عىل اخلصومات التارخيية ويندبون أنفسهم
للمحافظة عىل كل هذه األمراض العقائدية.
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جرس للوحدة
توحد املسلمني ما بني سنة وشيعة ،وما بني سلفية وصوفية يتوقف عىل
سمو القيادات من كل اجلوانب إىل توطئة الطريق نحو تفاعل يتجوز بحكمة
العقل ومضاء اإلرادة هذا الرتاث املشتت ويلتحم باآلرصة رجوعا إىل الكتاب
والسنة ،ننظر فيهام مبارشة عىل أن القرآن هو قانون اهلل املحفوظ وخطابه إلينا
وعىل أن السنة النبوية قبل اخلالفات هي النموذج.
هذا ممكن متى ارتفع وعينا مجيعا حتى ندرك أن هناك دسائس وأن هناك
خدام اهلوى والشيطان بثوا السموم وزرعوا الضالل خالل معارك مظلمة
طويلة ،فام انعقد حتت قمع اجلالد وقتامة الفتاوى املربرة نفكه وال نرىض أن
نستمر يف عبوديتنا للتقليد.
هنالك عند غالة الشيعة هذا الرفض (وهب سب الصحابة ريض اهلل
عنهم وكراهتهم) ،وهناك هذه املقاالت يف القرآن وهناك االعتقاد بالعصمة
والغيبة ،وهناك التقية وما جتره من روغان ،لكن هلذا كله عالج بني األحرار
العقالء الذين خيشون اهلل ،يرتفعون بإيامهنم وتعلقهم برهبم إىل جمال اإلحسان،
وبفكرهم الرائد لوحدة املسلمني إىل حيث ال يقعقع هلم بالشنان ،وما الشنان
إال جلد فارغ ختوف به األنعام ،أما من يبحثون عن وسيلة لتحقيق آدميتهم
بتحرير املسلمني من ربقة االستعامر املحيط وإعادة بناء وحدة األمة فيضعون
كل ما دون وجه اهلل يف مكانه النسبي.
وهنا نجد القنطرة الطبيعية بني السنة والشيعة القاسم املشرتك ،بل
اجلامع املوحد ،هذه القنطرة تتمثل يف خاصة املحسنني أهل الطريق
السالكني إىل اهلل ،وأحرص هنا عىل نفي األوهام ببيان أن السلوك إىل اهلل
ومعرفته والسمو إىل مقام اإلحسان ال يتأتى بل ال يتصور إال بالتقرب
بالفرض والنفل أي التقيد بالكتاب والسنة ،دعك من االلتواء واالنحراف
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الفلسفيني ،ودعك من مذاهب الضالل ،والزندقة التي تدعو لتعطيل الرشيعة
واالكتفاء باحلقائق املزعومة وزخرف القول من الشطحات.
إن كل متهم مهام كان بريئا ينتهي به االحتياط ومراقبة الشاكني إىل تكرار
دالئل براءته ،ومجاعات الصوفية خترق احلدود املفتعلة بني السنة والشيعة،
وهي متهمة كثريا أو قليال من هذه اجلهة أو تلك ،وال جيمع بني صوفية
الفريقيني ،أعني الصادقني ال من يرتدي ويتزر بلباس الزور ،فلسفة ونظرا
إنام جيمع بينهم حب اهلل والتفاين يف طلب وجهه.
وجتد املدرسة النقشبندية والقادرية وغريمها ،ولننس يا من تتقززون من
املصطلحات من كلمتي طريقة وصوفية منترشة عرب احلدود ،وجتد الرتبية
نفس الرتبية واالئتالف بني القلوب عىل أتم معانيه ،فها هي بالفعل عنارص
برشية متآلفة تسامت عىل اخلالف واتضحت الرؤية يف جتاه وحدة يمهد هلا
أولو األمر يف النفوس والعقول والطروس.
املقاالت املدسوسة عن القرآن وحفظه ما نبتت إال يف عقول مظلمة،
واإلحسان نور القربة من اهلل تعرف املحسنني أن كالم اهلل معصوم من
التحريف وأنه هو هذا الذي بني أيدينا.
ومتى تقرر هذا ،وتقريره أيرس مما يظن املكفرون أصبحت اخلالفات
األخرى أقرب إىل أن تصبح فرعية منها إىل أن تبقى أصلية.
يف علامء الشيعة منذ القديم من حارب ونفى زعم من قال يف القرآن.
والرفض ما هو من شأن العلامء بل هو مرض يعشش يف األوساط اجلاهلة،
وعرامة العاطفة إذا اجتمعت مع كدورة العقل أنتجت تأجج األهواء عند
الشيعة والسنة ويف كل مكان.
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أما حمبة آل البيت فال يكون مؤمنا من ال يدين اهلل هبا ،واملغايل يف ذلك إىل
درجة ال يقبلها العقل والنقل إنام هو عقدة إلرادة مكبوتة ،وأثرا تارخييا جلرح
أبى أن يندمل.
أما التقية (وهي التخفي يف القول والفعل) فمصانعة للظروف التارخيية
املعادية التي عاشها الشيعة ،واقتضت منهم االنجامع عىل أنفسهم واملبالغة يف
احليطة ممن ليس عىل مذهبهم.
كل هذا إن عولج باحلكمة ونظر إليه من أعىل ،من مقام التقوى وخوف اهلل
والتعلق به ،يصري إىل الوحدة بالتعليم املتدرج والتقارب والتعاون عىل صعيد
السياسة العامة التي تطلب من كل املسلمني أن يضعوا يدهم يف يد إخواهنم
ليستطيعوا مواجهة الكيد املبيت لإلسالم من جانب الصهيونية املوتورة احلنقة
عىل نجاح قومة إيران ،وليستطيعوا إحباط مساعي االستعامر الذي يدبر من
وراء تسليح املسلمني وحتريض بعضهم عىل بضع تأمني منابع النفط إبقاء عىل
اقتصاده املنهار وكيانه املهدد من جانب االستعامر اآلخر.
ومن قادة املسلمني من ال يريد اإلسالم وال يريد اآلخرة وال يريد وجه اهلل،
فهؤالء ينظرون إىل مستقبل اإلسالم من زاوية مصاحلهم ،وهؤالء يتحالف
معهم املتفقهة اجلامدون وديدان القراء املرذولون عند اهلل والناس.
فلكي نغطي عىل املواقف املخزية ،مواقف من يكفر الصوفية ويكفر
الشيعة ،نلقي نظرات عىل تاريخ سلفنا الصالح ال لكي نستدل هبا عىل حق
يشهد عىل نفسه بنفسه ،لكن لنقارن بني قامءة العقول الضيقة التي تلوح
بالنص دون أن تفهمه وسعة أفق أئمتنا وعلامئنا من السلف الصالح ،نفعل
ذلك لنقارن بني سمو إرادة أئمتنا وانحطاط األهواء باملعارصين املسريين.
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قومات العلامء
تاريخ الشيعة كله تاريخ معارضة للحكم اجلائر املتعسف ،والقائمون
من آل البيت منذ قومة احلسني ريض اهلل عنه وقومة حفيده زيد بن عيل كانوا
دعاة للحق يقاتلون الباطل ،بيد أن مالبسات احلروب وتسلسل االضطراب
وظروف االستخفاء املفروضة عىل آل البيت املالحقني املضطهدين وعىل
شيعتهم شجعت أساليب التدسس وسمحت للشخصيات املخربة أن تغرس
تعاليمها الكاذبة.
لكننا نجد تأييدا مستمرا لقومات آل البيت من لدى علامء األمة عىل مر
العصور ،ونجد حتى من امللوك واخللفاء من يعذبه الضمري فينهض لنرصة آل
البيت ،لكن تعصب العامة بقيادة الشخصيات املتلونة يكرس أكثر فأكثر عىل
مر األعصار واختالف األمصار تقسيم األمة إىل سنة وشيعة ،النصب وعداء
آل البيت كان دائام سمة الدخالء عىل اإلسالم ،والرفض وسب الصحابة كان
دائام من فعل الغالة اجلهلة.
ثم إن العصبيات القبلية والتشبث باملصالح التي يضمنها الوصول إىل
احلكم والبقاء فيه كانت العامل املرجح لتبني موقف مع أو ضد آل البيت،
مثال لذلك أن املأمون العبايس وكان رجال عاقال علمته حروبه الطاحنة مع
أخيه األمني أن دولته ما قامت إال عىل السيف ،وأن ال مرشوعية هلا .عمد
إىل عيل بن موسى ريض اهلل عنه فعهد إليه باخلالفة سنة إحدى ومائتني ولقبه
بالرىض وترك السواد شعار العباسيني ولبس اخلرضة ،قال يف الشذرات (ج2 .
ص« :)2 .فعظم هذا عىل بني العباس الذين ببغداد ،ثم خرجوا عليه وأقاموا
منصور بن املهدي ولقبوه باملرتىض ،فضعف عن األمر وقال :إنام أنا خليفة
املأمون ! فرتكوه وعدلوا إىل أخيه إبراهيم بن املهدي فبايعوه باخلالفة ،ولقبوه
باملبارك وخلعوا املأمون ،وجرت بالعراق حروب شديدة وأمور عجيبة».
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هذه األمور العجيبة التي يلخصها املؤرخ يف مجلة يمكن ختيلها ،كانت
احلياة حلوة خرضة يف قصور بني العباس ،وكان من حوهلم صنائع وخول،
ومن حول الصنائع صنائع ،ويتسلسل نظام الصنائع حتى يكون طبقة ثرية
تتجمع حول عصبية أرسة حاكمة فيتحرك هذا اجلمهور ،وينشب املناوشات
ويدس الدسائس ،ويضغط عىل املأمون وبالطه حتى يضطر إللغاء شعار
العلوية بعد ثالث سنوات.
ويميض املأمون وبالطه يف اللهو واملتاع املرتف فيتزوج بوران ،وخيلد
صورة البذخ امللكي وما حيوم حوله من تبذير ملال األمة وإفساد الضامئر
ورشائها ،ويتم ذلك الزواج األسطوري يف الوقت الذي شغل فيه املأمون
األمة كلها بفتنة العلامء يف مسألة خلق القرآن التي أوذي فيها األذى البالغ
اإلمام أبو عبد اهلل أمحد بن حنبل ريض اهلل عنه .موكب املرتفني يف معرض
غلوائه بعرس املأمون ،وزنزنات العذاب للمتقني املدافعني عن احلق ،السياسة
والعقيدة تتداخالن ،الصنائع -وديدان القراء منهم -يوطدون للملك فرتىض
العلوية بتغيري الشعار وإعالن العهد لعيل الرىض ،ثم يظهر أن ميزان القوي
بعد ثورة العباسيني مال إىل شعار السواد فينسى العهد ،ثم يتوج التقلب كله
بتجنيد إرهاب الدولة ضد القائمني بالقسط مع العلامء فيمتحنون يف العقيدة،
من وراء كل هذا اإلرساف العبايس املشهور ومسلسل التدهور الذي سيرسع
بالدولة إىل أن تصبح اخلالفة صورة للمرشوعية يتعاقب يف اللعب هبا بنوبويه
ثم السالجقة حتى يتم القضاء عليها بيد التتار.
كانت اإلرادة متذبذبة ،وضمري املأمون معذبا ومليئا بحسابات الدعوة
العلوية ورضورة التعامل مع أنصارها .لذلك نادى سنة « 211إن الذمة بريئة
ممن ذكر معاوية بخري وإن أفضل اخللق بعد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
عيل ريض اهلل عنه.
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وكان العقل الفلسفي قد شق طريقه إىل الطبقة احلاكمة فأخذت القرآن
بأقاويل ،ووجدت من حيرف هلا املعنى ويزور العلم.
قبل أن نستعرض خدمات نموذجية للعلامء ننظر إىل احلكام وصنائعهم
يف مأدبة عرس املأمون لنطلع عىل البون الفاحش بني عيش طبقة مرتفة
متارس أسباب الرخاوة واالنحالل وما كانت تقتضيه األحداث املضطربة
من حزم وجالدة واخشيشان ،فقد كانت اإلمرباطورية اإلسالمية املرتامية
األطراف بدأت يف التفتت وهي يف أوج قوهتا ،كانت ثورة بابك اخلرمي
بفارس والثورات املتتالية بخراسان حتمل راية العلوية ،وكانت العرب قد
استغنت وعلت فاستدعت بذلك منذ انتصار الدعوة العباسية استفحال
الروح الشعوبية ،فكان التعصب للعلوية أو ضدها مذهبا عقائديا يظهر
تعصبا موازيا لقومية شعوبية أو لوضع يف قمة احلكم أو سفوحه.
ها هم أوالء احلكام يف عرسهم ،يقول صاحب الشذرات (ج 2 .ص.
« :)23عرس املأمون عىل بوران ففرش له يوم البناء حصري من ذهب ونثر
عليه ألف حبة من اجلوهر ،وأشعل بني يديه شمعة عنرب وزهنا مائة رطل،
ونثر عىل القواد رقاع بأسامء ضياع ،فمن وقعت بيده رقعة أشهد له احلسن
بالضيعة.
 ...وكان عرسا مل يسمع بمثله يف الدنيا ،نثر فيه عىل اهلاشميني والقواد
والوجوه بنادق مسك فيها رقاع متضمنة لضياع وجوار ودواب ،ومن وقع
يف حجره بندقة ملك ما فيها .وأقام أبوها اجليش كله (أي تكفل بمؤونته)
بضعة عرش يوما ،فكتب له املأمون بخراج فارس واألهواز سنة .ودخل
عليها يف الليلة الثالثة من وصوله ،فلام قعد عندها نثرت جدهتا ألف درة».
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ضياع تنثر وخراج األمة يبذر عىل تضييع الدين وحماربة اهلل ورسوله
بتعذيب العلامء ،نفس الفساد الذي ثار عليه العلامء يف املدينة املنورة بقيادة
ابن األشعث ،وثار عليه أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل ،وثار عليه
اخلميني من معارصينا وما ال حيىص من صاحلي هذه األمة يف كل األعصار
واألمصار فرادى ينطقون باحلق أو مجاعات يؤيدون كلمة احلق بالسيف.
طغى احلجاج بن يوسف ،ومترد عىل اهلل ،ووجد بعد أن قتل عبد اهلل بن
الزبري من بني مروان احلاكمني ،بسطة يف السلطان ،وذلك مكنه من إرواء هنمه
لسفك الدماء.
ويف سنة إحدى وثامنني قام عليه وعىل دولة بني مروان طائفة من العلامء
بالبرصة ،كانت هذه القومة أقوى من هنوض أهل املدينة سنة  63بمشاركة
مجع مبارك من الصحابة عىل يزيد .وهي التي سميت بوقعة احلرة ،استشهد
فيها جم غفري من أخيار األمة.
قام ابن األشعث ومعه العلامء والعباد والصاحلون وعامة الناس ،فجمع
جيشا عظيام استطاع أن هيزم به عساكر احلجاج يف وقائع كثرية ،حتى كانت بعد
سنتني ونيف من القتال الدائم وقعة دير اجلامجم التي قتل فيها ابن األشعث
وطائفة من أصحابه الصاحلني.
كانت قومة نابعة من األعامق ،رائدها احلق والغرية عىل الدين ،كان شعار
جند ابن األشعث «يا لثارات الصالة !» ذلك ألن احلجاج كان جيمع إىل خمازيه
إماتة الصالة حتى خيرج وقتها.
ويف هذه الوقعة أرس الرجل الصالح اإلمام سعيد بن املسيب ريض
اهلل عنه ،فلام مثل بني يدي احلجاج سأله« :ما أخرجك؟» قال« :بيعة
كانت يف عنقي البن األشعث» ،فغضب احلجاج ثم قال« :أما كانت
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بيعة أمري املؤمنني عبد امللك يف عنقك من قبل؟ واهلل ألقتلنك !» ويسأله:
«ما تقول يف عبد امللك؟ قال« :مالك تسألني عن امرئ ،أنت واحدة من
ذنوبه؟».
وقصة اإلمام سعيد عامل التابعني مع جبار األمة معروفة يف كتب التاريخ.
كانت املسألة إذن مسألة مرشوعية وبيعة ،وسنرى كيف التقت هذه
املسألة بمحبة آل البيت والوالء هلم حتى تعينت يف نبذ أئمتنا ،كام فعل سعيد
بن املسيب ،بيعة السيف والقهر واصطفوا بجانب األئمة الطاهرين من آل
فاطمة.
كانت الذرية الطاهرة دائام مثاال للسمو والتعفف واإلخالص .وتضيق
الطروس عن ذكر مناقبهم ريض اهلل عنهم .يكفي أن نتأمل كيف أعطى
أئمتنا ثقتهم وقيادهتم للقائمني العلويني.
قام اإلمام زيد بن عيل فبايعه خلق كثري من أفاضل األمة وعامتها .بايعه
من العلامء وأوالد الصحابة منصور بن املعتمر ومحد بن عبد الرمحن بن أيب
ليىل وعالل بن خباب بن األرث قايض املدائن وابن شربمة ومسعر بن كذام.
وحث الناس عىل نرصته أبو حنيفة وبعث له بإعانة مالية قدرها ثالثون
ألف دينار( .شذرات ج 1 .ص.)159 .
كان اإلمام زيد من العبادة والعلم والتقوى مثل عرتته فاستحق إمجاع
أهل الفضل عليه .لكن امللتفني حول السيف واملصالح قتلوه وصلبوه
عريانا وأحرقوه وذروا رماده .كأنام يعربون عن حنقهم وبغضهم للحق
وأهله .ونسجت العنكبوت عىل عورة زيد حني صلبه ،وتلك كرامة مما
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يؤيد اهلل به أولياءه لكن مثيالهتا إن ترمجت إىل لغة وعلقت بذاكرة العامة
تنسج العامة منها أساطري ،وعىل األساطري عاشت وتعيش النـزاعات
السياسية ،وما بني احلق الثابت والبهتان املفرتي إال حواجز ضيقة يف أوهام
العامة إذا تناوهلا كيد الشخصيات املاكرة من املغرضني واملشعوذين.
كان هشام بن عبد امللك يدفع حق زيد بن عيل بالسيف وحياول أن
ينال من سلطانه املعنوي بثلب األمهات والتفاخر برصيح النسب كام تفعل
اجلاهلية.
«وكان زيد يدخل عىل هشام ،فدخل عليه يوما بالرصافة فلام مثل بني
يديه مل ير موضعا جيلس فيه ،فجلس حيث انتهى به جملسه ،فقال له :يا أمري
املؤمنني ،ليس أحد يكرب عن تقوى اهلل ،فقال له هشام :اسكت ال أم لك
!أنت الذي تنازعك نفسك يف اخلالفة وأنت ابن أمة فقال :يا أمري املؤمنني
إن لك جوابا إن شئت أجبتك به ،وإن أحببت أمسكت عنك ،قال :ال ،بل
أجب !قال :إن األمهات ال يقعدن بالرجال عن الغايات ،وقد كانت أم
إسامعيل أمة ألم إسحق صىل اهلل عليهام ،فلم يمنعه ذلك إىل أن ابتعثه اهلل نبيا
للعرب أبا وأخرج من صلبه خري البرش حممدا صىل اهلل عليه وسلم ،أفتقول
يل كذا وأنا بن فاطمة وابن عيل !»( .شذرات ج 1 .ص.)164 .
اإلمام يتحدث عن تقوى اهلل عامرا هبا قلبه ،وامللك يشري إىل عصبية
الدم وقومية العروبة ،وهي كانت وحدها دعامة ملكه.

الدعوات املؤسسة
كثر ظلم بني مروان بعد املحاولة الفذة خلليفة املسلمني وأمري
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املؤمنني عمر بن عبد العزيز ،فواجه اهلاشميون املوقف بدعوة موحدة نصبوا
فيها أمام أعني األمة رجال كامال تزري كامالته بمروان الناقص ومن كان قبله
من ملوك بني أمية ،نصب اهلاشميون وجه رجل «أحبه الناس حبا عظيام،
وكان له من الكامل وخصال الفضل ،ويشبه النبي صىل اهلل عليه وسلم يف
اخللق واخللق واسمه واسم أبيه ،حتى قيل إن خامتة بني كتفيه (قلت :وهنا
جذور األساطري ودعوى العصمة) ،وكان أهل املدينة يعدون فيه من الكامل
ما لو جاز أن يبعث اهلل نبيا بعد حممد صىل اهلل عليه وسلم لكان هو»( .شذرات
ج 1 .ص.)213 .
حممد بن عبد اهلل النفس الزكية كان الوجه الظاهر للدعوة اهلاشمية ،وكان
السفاح واملنصور يف خالفة األمويني من الدعاة إليه ،وكان اإلمام مالك ممن
يؤيده وأبو حنيفة ،وامتحنا يف قومته بعد أن انترصت الدعوة اهلاشمية وجنى
ثامرها بنو العباس دون بني عمهم العلويني.
دعوة نشأت عنها الدولة العباسية وتفرغ عنها املطالبة العلوية املستمرة،
ويف هذه احلرب الدائمة املتعددة األلوان واألشكال تكرس اخلالف واخلصام
واملقاطعة بني سنة ضامئرهم معذبة من املآيس املتكررة منذ قتل احلسني ،وشيعة
سيوفهم مصلتة متى استطاعوا للمطالبة بحق ضاع وعقلوهم لعبت هبا عىل
مستوى العامة والغوغاء مكرة كذابون من أمثال ابن سبأ واملختار و ...أيب
مسلم اخلراساين !
الدعوة اهلاشمية اعتمدت يف املدينة ومكة ومرص والشام والعراق عىل
سمعة رجال الكامل آل البيت يف شخص حممد النفس الزكية ،أما يف خراسان
حيث كان العدد والقوة وحيث اجتمعت الشوكة التي هبا انترصت الدعوة
فكان االعتامد عىل أساليب اخلداع والشعوذة.
كان أبو مسلم اخلراساين يعلم أن خراسان ال تنساق لرقة دين
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أهلها وفشو اجلهل يف عامتهم إال بخرافات ال تزال غالبة يف األذهان فكان
يصور هلم بني العباس أربابا وآهلة ،قال يف الشذرات (ج 1 .ص:)209 .
فيها (أي يف سنة  )141ظهرت الريوندية ،وهم قوم خراسانيون عىل رأي أيب
مسلم صاحب الدعوة ،يقولون بتناسخ األرواح ،وأن رهبم الذي يطعمهم
ويسقيهم املنصور ،وأن اهليثم بن معاوية جربيل ،فأتوا قرص املنصور وطافوا
به».
العامة كانت ختوض مع زعامء متنبئني ومع زعامء ادعوا الربوبية (مثل
املقنع الساحر الذي ظهر سنة  161بناحية مرو) يف بحار من الضالالت
ومتوج الفتن بالناس.
أما العلامء فكانوا دائام يؤيدون احلق وأهله ،إال من عميت منه البصرية
فباع آخرته بدنيا غريه.
يف سنة  144ختلف اإلمام حممد بن عبد اهلل النفس الزكية وأخوه إبراهيم
عن حضور املوسم مع املنصور ،فوضع اخلليفة العبايس العيون عىل الغائبني
وسجن والدمها وضيق يف طلبهام ،حتى إذا مات اإلمام عبد اهلل بن حسن يف
السجن قام اإلمام حممد بن عبد اهلل باملدينة وخطب الناس ودعا إىل بيعته.
جهز املنصور ابن عمه عيسى بن موسى يف أربعة آالف لقتال القائم ،وكان
عيسى ويل عهده ومنافس ولده عىل امللك من بعده فقال املنصور« :ال أبايل
أهيام قتل صاحبه؟» ذلك ألن موت أحد املتحاربني يرحيه من غريم ومنافس،
فلام التقى اجليشان انفض عن القائم العلوي أتباعه حتى مل يبق معه إال أفاضل
العلامء يف ثامنني رجال ،فاغتسل النفس الزكية وحتنط وقاتل أعداءه قتاال شديدا
حتى استشهد فحمل رأسه إىل املنصور كام فعل باإلمام احلسني من قبل.
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كام محل إىل املنصور رأس اإلمام إبراهيم بن عبد اهلل أخ النفس الزكية
الذي قام بالبرصة إثر استشهاد أخيه وبعد أن قاتل قتال املجاهدين.
وكان قد خرج مع إبراهيم كثري من القراء والعلامء منهم هشيم وأبو
خالد األمحر وعيسى بن يونس وعباد بن العوام ويزيد بن هرون وأبو حنيفة،
وكان جياهر يف أمره وحيث الناس عىل اخلروج معه كام كان مالك حيث الناس
عىل اخلروج مع أخيه حممد ،وقال أبو إسحق الفزاري أليب حنيفة :ما اتقيت
اهلل حيث حثثت أخي عىل اخلروج مع إبراهيم فقتل ،فقال :إنه كام لو قتل
يوم بدر !وقال شعبة :واهلل هلي عندي بدر الصغرى( .الشذرات ج 1.ص.
.)215
نرى من هذه القولة اجلريئة أن أئمتنا كانوا يؤيدون القائمني من آل
البيت ،ويتحملون مسؤوليتهم عن ذاك أمام اهلل بالفتيا وأمام الناس بتحمل
األذى .قال الشهرستاين يف «امللل والنحل» ج 1 .ص« :158 .وكان أبو
حنيفة رمحه اهلل عىل بيعته (أي حممد النفس الزكية) ومن مجلة شيعته ،حتى
رفع األمر إىل املنصور فحبسه حبس األبد حتى مات يف احلبس ،وقيل إنه
إنام بايع حممد بن عبد اهلل اإلمام يف أيام املنصور ،وملا قتل حممد باملدينة بقي
اإلمام أبو حنيفة عىل تلك البيعة (قلت :وقد رأينا كيف بايع إبراهيم بعد
حممد) يعتقد مواالة أهل البيت ،فرفع حاله للمنصور فتم عليه ما تم».
األئمة من آل البيت كانوا يتعاملون مع العلامء واألفاضل ،أما العامة
فرغم حبهم الشديد هلم فام كانوا ليثبتوا يف امليدان :لذلك خذلوا حسينا
وخذلوا زيدا وحممدا وإبراهيم .هذه العاطفة املتموجة يف العامة كانت
املرتع الذي رسحت فيه الدسائس واخلرافات.
العامة كانوا يسمعون وينخدعون ألمثال عبد اهلل بن سبأ الذي كفر
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عثامن وأله عليا ،وأمثال الكيسانية الذين يزعمون أن «الدين طاعة رجل»
ويؤولون األركان من صالة وصيام وحج وزكاة ويعتقدون التناسخ والرجعة
بعد املوت ،ويتجمع العامة عىل املشعوذين من أمثال املختار الكذاب وأيب
اجلارود الذي سامه أبو جعفر عليه السالم «رسحوب» وهو اسم شيطان أعمى
يسكن البحر.
كانت مقاالت املضللني تفعل فعلها يف ضامئر شديدة االنفعال ونفوس
حتملها كل هيعة إىل درجة الغليان ،كان شعار «احلق الضائع» لواء باضت حتته
وفرخت النظريات املتخلفة املتباينة املتفرعة يف كل جيل ،ما من هذه التجمعات
الرسية إال من انبثق له يف حلكة التخفي رأي يف اإلمامة وصاحبها ووارثها
وقدرته عىل املعجزات والرجعة بعد املوت.
كانت العامة ترى هتتك وخالعة امللوك كام كان يراها أمثال مالك وأيب
حنيفة والشافعي ،لكن العامة ترصف غضبها بصفة انفعالية بينام العلامء يبحثون
عن رجل يستحق اإلمامة ال اعتامدا عىل وصية ومرشوعية موروثة لكن بام له من
كامالت تؤهله للقيادة.
العامة ينفلعون ثم ال يفون ،وختلفهم يف ميدان احلرب كانوا جيدون له عزاء
يف اختالق الرتهات واألساطري ،وال يتجاوز انفعال العامة عن التأسف لألثرة
التي حرمت آل البيت من خريات مادية يتمتع هبا قوم هم دوهنم بام ال يقاس علام
ودينا ورشفا ،هذا دعبل شاعر الشيعة يعرب عن غيظ العامة حيث يقول:
أرى فيئهم يف غريهم متقســام
فآل رسول اهلل نحف جسومهم
بنات زياد يف القصور مصــونة
إذا وتروا مدوا إىل واتـــــرهيم

وأيدهيم من فيئهم صــفرات
وآل زيــاد حفـل القصــرات
وآل رسـول اهلل يف الفلـــوات
أكفـا من األوتار منقبضـــات
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كان ثم هتييج للمشاعر واستغالل لسذاجة العامة ،وكان العلامء ال يسريون
مع اهلياج ،وإنام ينظرون من وراء األثرة إىل مصري األمة ويعتقدون أن أمثال
احلسني وزيد وحممد وإبراهيم أوىل بالقيادة وأصلح لإلمامة من غريهم.
وكام نرص أبو حنيفة زيدا وبايع حممدا وإبراهيم ،وكام حث مالك الناس
عىل بيعة حممد اإلمام قام الشافعي ريض اهلل عنه بواجبه يف نقد السلطة
العباسية وحتمل نصيبه من األذى يف نرصة احلق ،يف سنة  189محل الشافعي
من احلجاز إىل هرون الرشيد مع قوم من العلوية بتهمة الطعن عىل اخلليفة
فام نجا الشافعي من املوت بعد أن رضبت أعناق أصحابه إال بتدخل قايض
القرص وكان صديقا للشافعي .وملا خرج حييى بن عبد اهلل بن احلسن املثنى
 193بث دعاته يف األرض وبايعه كثريون من أهل احلرمني واليمن ومرص
والعراقني ،وبايعه من العلامء حممد بن إدريس الشافعي وعبد ربه بن علقمة
وسليامن بن جرير وبرش بن املعتمر واحلسن بن صالح وغريهم»( .الشذرات
ج 1 .ص.)338 .
العلامء املخلصون املتقون كانوا مع احلق ،لكن القوة كان دائام بجانبها
أصحاب الضامئر الرخوة ،فبعد أن ختىل العامة عن حييى يف قومته التجأ إىل
خاقان ملك الرتك ،فأسلم هذا عىل يده ،وامتنع من تسليمه للرشيد وقال:
«ال أرى يف ديني الغدر ! وهو رجل من ولد نبيكم شيخ عامل !» وانتهى األمر
بيحيى أن رجع باألمان إىل الرشيد ،فكان هذا حياول أن يقنعه بأن العباسيني
أقرب إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم من العلويني ،إذ كانت القرابة مع تأليه
الرجال العملة التي كانت تتعامل هبا الدول مع األمة ،القرابة حق وإن كانت
ال تؤهل وحدها لإلمامة ،أما التأليه من جانب العباسية يف دعاية الريوندية
أصحاب أيب مسلم يف الرأي وما يشبهه أو يفوقه من جانب املحركني األبالسة
أنصار العلوية فهو الباطل الذي خدرت به عقول العامة وال تزال ،والعبارة
احلديثة هي «عبادة الشخصية» وعليها مدار إيديولوجيات القهر.
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قال الرشيد ليحيى يف مناظراته له ،وكان حييى يقيم احلجة لصاحب
السيف اتقاء رشه« :من أقرب إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم منا؟»
فاستعفاه فلم يعفه وكرر ذلك مرارا فلم يعفه ،فقال له حييى بعد جلاج عظيم:
«لو بعث رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أكان له أن يتزوج فيكم؟» فقال
الرشيد« :نعم» فقال« :فنحن ،له أن يتزوج فينا؟» قال« :ال !» قال« :فهذه
حسب!» فأنف الرشيد وغضب وطلب الفقهاء فاستفتاهم يف نقض أمن
حييى ،وقال بعضهم (وهم فقهاء القصور) :هذا رجل شق عصا املسلمني
وسفك الدماء ،ال أمان له ! فأمر الرشيد بحبسه وضيق عليه حتى مات
(الشذرات ج 1 .ص.)338 .

حكم السيف
حتالف الفقهاء واألمراء قسم األمة شطرين ،شطر طالب احلق وكان
منهم أئمة آل البيت يؤيدهم العلامء األخيار وشطر طالب املصالح ومنهم
سكان القصور وحاشيتهم من املتفقهة ،وسنجد من العلامء من أيد السيف،
إما سيف املطالبة وإما سيف االستقرار اجتهادا وحفاظا عىل بيضة األمة.
عىل كل كان تارخينا بعد أن احتل العنف حمل احلق سلسلة من الفتن
واهلزاهز ابتدأت بقتل اإلمام الشهيد عثامن بن عفان ،وصحبت املعارك
امليدانية ونظرت هلا معارك كالمية وعقائدية ،وكام كانت تنكرس السيوف
وتنقصف الرماح يف ميادين الوغى انكرس الفكر الديني والتوت املذاهب
خاصة يف جو التخاذل واالستخفاء والغموض التي ميزت حركات إخواننا
الشيعة.
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واليوم ونحن ننشد وحدة املسلمني يلزمنا أن نستعمل خلدمة حركة
التجديد النصوص التي أمجعت عىل صحتها األمة ويف مقدمتها القرآن
الكريم ،ونستعمل العقل لفضح وإحباط الدسائس التارخيية ،ونؤلف
اإلرادات لننسى الوحشة املزمنة ،حكم العنف ومالبساته كان سبب آفاتنا
والرجوع للمرشوعية وإيضاح احلق يكون سبب لقائنا.
إننا نجد يف الفكر السيايس اإلسالمي ما يشبه الفجوة بل التنكب عن احلق
حيث نقرأ نصوصا تربز حكم السيف بدل أن تشري إىل الكارثة التي حلت
باملسلمني حتت ظل احلكم املستبد.
نجد عند فقهائنا وعلامئنا واقعية غريبة تربر القيام عىل الدولة ،وأخرى
أكثر منها واقعية تستدل عىل مرشوعيتها ،فإذا متعنا اتضح لنا أن علامءنا كانوا
يعانون معركة يف نفوسهم وعقوهلم خلفتها لدهيم أصداء القتال الدموي
خاصة ما كان منه بني احلكام والقائمني من آل البيت.
نجد عند اإلمام أمحد بن حنبل ريض اهلل عنه هذا الرأي كام أورده أبو يعىل
يف كتابه «األحكام السلطانية»« :روى عنه ما دل عىل أهنا (أي اإلمامة) تثبت
بالقهر والغلبة ،وال تفتقر إىل العقد ،فقال يف رواية عبدوس بن مالك العطار:
ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمري املؤمنني فال حيل
ألحد يؤمن باهلل واليوم اآلخر أن يبيت وال يراه إماما ،برا كان أو فاجرا ،وقال
أيضا يف رواية أيب احلرث -يف اإلمام خيرج عليه من يطلب امللك فيكون مع
هذا قوم ومع هذا قوم :-تكون اجلامعة مع من غلب ،واحتج بأن ابن عمر
ريض اهلل عنهام صىل بأهل املدينة يف زمن احلرة وقال :نحن مع من غلب !»
(كتاب نصوص الفكر السيايس اإلسالمي ص.)241 .
نستغرب هذه الفتوى من إمام عظيم يعرف أن أمر املسلمني
شورى بينهم ،وأنه ال حيل ملستبد أن حيكمهم بغري رضاهم لكننا إن
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قرأنا كالم اإلمام عىل ضوء الصحابة واألئمة قبله ظهر لنا أنه رمحه اهلل إنام يعرب
عن والئه ألهل احلق كلام قاموا عىل دولة الظلم ،ووقوف الصحايب اجلليل
عبد اهلل بن عمر بجانب إخوته من الصحابة والعلامء يف قيامهم ضد يزيد
أقوى دليل يستشهد به اإلمام عىل مرشوعية نبذ حكم السيف .وبام أن اإلمام
مل يدرك أبا حنيفة ومالكا ليقوم معها إىل جانب زيد وحممد وإبراهيم فقد فتح
الباب بفتواه للمطالبة باحلق وكرس أنظمة الطغيان ،مل يكن عالج يراه اإلمام
للواقع املكروه إال السيف يقارع السيف والقوة ترصع العنف املتسلط.
ما الفرق بني فتوى اإلمام أمحد ورأي الزيدية الشيعة يف مرشوعية القيام
بالسيف؟ نفس األفكار ونفس إرادة تطهري البالد من الفساد أملت الرأيني،
عىل بعد ما بني اإلمام أمحد وطوائف الدعاة املتعددة األلوان علام وتقوى
واستقامة عىل الدين.
يقول البطرية والصاحلية وهم زيود« :من شهر سيفه من أوالد احلسن
واحلسني ،ريض اهلل عنهام وكان عاملا زاهدا شجاعا فهو اإلمام ورشط بعضهم
صباحة الوجه» ! (امللل والنحل  1ص.)161 .
وتاريخ اليمن ميلء بالعلامء املجتهدين من ذرية احلسن واحلسني ممن قاموا
بالسيف ،مع صباحة الوجه أو بدوهنا ،وتداولوها بقانون العنف الدائم.
إذا كان اإلمامية يقفون عند أئمة بأعياهنم فإن الزيدية جعلوها حقا لكل
عامل له سيف ،أما اإلمام فام كان يعنيه ،وهو الذي عانى بالء بني العباس النظار
الفالسفة املذبذبني بني روافض وشيعة غالة ،إال أن يقرتح حال للكابوس
اجلاثم عىل صدور األمة ،لذلك أوىص بالقومة املسلحة.
ومن بعد ابن حنبل نجد علامء وقفوا من السلطة موقفا معاكسا متاما
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هؤالء العلامء مل يكونوا من طوائف ديدان القراء ،إنام اجتهدوا رأهيم حلفظ
وحدة املسلمني فربروا بالنظر املنطقي أوبمجرد خدمتهم اخللفاء التحالف
مع احلكم القائم.
ولعل الضعف الذي آلت إليه الدولة العباسية كان من أهم ما بعث
الغزايل وابن اجلوزي ملساندة اخللفاء الصوريني الذين كانوا لعبة يف يد
الدولة السلجوقية.
كتاب «فضائح الباطنية» لإلمام الغزايل ما هو إال أنشودة يف مدح
املستظهر ودولته ،فبعد أن رد عىل الباطنية يف ادعائهم «وجوب النص يف
إثبات اإلمامة والعصمة» ،وبعد أن فند رأهيم يف «أن اإلمام ال بد أن يكون
معصوما من اخلطإ والزلل والكبائر والصغائر» ودافع عن أخالق املستظهر
وكفاءته وعدالته جاء بالدالئل والرباهني الرشعية ليستدل عىل أن اإلمام
القائم باحلق الواجب عىل اخللق طاعته يف عرصنا هذا هو اإلمام املستظهر
باهلل حرس اهلل ظالله».
عىل أن اإلمام الغزايل رمحه اهلل ،وكتابه ما هو إال دفاع يف وجه الشيعة
املعارضني دائام للحكم ،مل ينكر ما قرره اإلمام ابن حنبل وعاشه األئمة
قبله من نرصة اإلمام القائم بالسيف عىل الدولة .يقول« :إن الثمرة
املطلوبة من اإلمامة تطفئة الفتن الثائرة يف تفرق اآلراء املتنافرة ،فكيف
يستجيب لعاقل حتريك الفتنة وتشويش نظام األمور وتفويت أصل
املصلحة يف احلال تشوفا إىل مزيد الدقة يف الفرق بني النظر والتقليد
(يشري إىل رشط أن يكون اإلمام جمتهدا ،وهو يدافع عن املستظهر الذي
مل يكن شعلة يف الذكاء وال يف العلم) ،عند هذا ينبغي أن يقيس اإلنسان،
ما ينال اخللق بسبب عدول اإلمام عن النظر (قلت :أي قصوره يف العلم
والذكاء) إىل تقليد األئمة بام يناهلم لو يتعرضوا خللعه واستبداله أو
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حكموا بأن إمامته غري منعقدة (قلت :معناه أن األوىل أن يستمر عىل العرش
دمية ال روح هلا إبقاء عىل األمر الواقع ،إىل أن قال« :تقدير قريش جمتهد
مستجمع للصفات متصد لطلب اإلمامة -وهذا ال وجود له يف عرصنا».
قلت :مفهومه أن لو كان موجودا لتغري موقف الغزايل ،ولدعا ملثل ما دعا
إليه ابن حنبل وفعله األئمة ريض اهلل عنهم أمجعني.
وبام أن األمر غري ما كان فالغزايل يرى أنه «لو أمجع أهل الدهر وتألبوا عىل
أن يرصفوا الوجوه والقلوب عن احلرضة املقدسة املستظهرية مل جيدوا إليها
سبيال ،فيتعني عىل كافة علامء العرص الفتوى بصحة هذه اإلمامة وانعقادها
بالرشع» (كتب نصوص الفكر السيايس اإلسالمي ص.)331 .
ويصلح اإلمام الغزايل موقفه برشطني« :أحدمها أن ال يميض كل قضية
مشكلة إال بعد استنتاج قرائح العلامء واالستظهار هبم ،و(الثاين) أن خيتار
لتقليده (أي لوالية عهده) عند التباس األمر واختالف الكلمة أفضل أهل
زمانه وأغزرهم علام» (نفس املصدر).
واجلملة األخرية إدانة رصحية لقلة كفاءة اخللفاء وفساد نظامهم الوراثي،
رحم اهلل اإلمام فقد حاول سلوك سبيل لإلصالح وسط فتن عارمة وخالفة
مل يبق منها إىل الصورة.
ويف أواخر القرن السادس وقف ابن اجلوزي موقفا مماثال ،بل موقفا بال
رشوط ،يف مساندة اخلليفة  -الدمية.
كابن اجلوزي احلنبيل يف مكانه الطبيعي حمتسبا مدافعا عن
السنة ،كانت حسبته أعىل من احلسبة املؤسسية العادية إذ كانت
وجاهته عند احلكام مضافة إىل شعبيته التي اكتسبها بعلمه وفضله
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جتعله عميد السنة يف البالط ،فكان يسعى الستغالل احلكم يف سبيل
الدفاع عن العقيدة التي كانت مهددة باخلراب ،كانت الفلسفة العقائدية
واالنحرافات اإلسامعيلية قد ترسبت حتى يف األوساط العليا من العلامء،
فكان هذا التلبيس اإلبلييس أهم ما تصدى له ابن اجلوزي رمحه اهلل ،ويف
أواخر حياته ،بعد أن حارب البدع واستعمل نفوذه يف الدولة والشعب
لصيانة العقيدة وقع يف خمالب وزير رافيض هو ابن القصاب ،فسجن مخس
سنوات مات إثرها.
دولة مكنت لعاملنا أداء رسالته ،والوصول إىل اخلطوة احلكومية والشعبية
اللتني أدركهام كانت ال تضبب رؤيته لو كانت له شخصية قوية كشخصية
ابن تيمية مثال ،لكن اإلمام ابن اجلوزي رمحه اهلل ،وهو عامل الدولة األول ما
وجد فكاكا من أداء مراسيم العبودية ،نعم العبودية للجالس عىل التخت.
كان املستيضء قد تدهورت األيام بدولته فأصبح عصفورا بال ريش يف
قبضة السالجقة ،أوهى وأهون من املستظهر صاحب الغزايل.
ومع ذلك فابن اجلوزي ،خيصص له من عبارات العبادة يف كتابه
«املصباح امليضء يف خالفة املستيضء» ما جعلنا نشك يف أن عاملا مثله يسف
ذلك اإلسفاف ،سيام إذا كان عاملا مثله ختصص يف مالحقة وفضح «تلبيس
إبليس» !
يقول مشريا إىل صاحبه« :ولعمري إن العلوم كلها من هذا اجلناب
املقدس ظهرت ،وعن هذا الظل الظليل صدرت ،غري املقصود األكرب
ذكر مناقب هذه األيام ،وما أنعم اهلل به عىل مجيع األيام ،عىل أن
التذكري مرشوع ،والنصح من املامليك مسموع (قلت :هذا اعرتاف
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بأنه يعرتف أن عالقته باخلليفة عالقة عبد بسيده) ،وقد محلت نملة إىل سليامن
عليه السالم نبقة ،ولو محلت الدنيا ما قضت حقه ،وهذا ألن كرم األرباب
حيتمل انبساط العبيد (قلت ! هذه أدهى وأمر ! فهي عالقة عبد بربه ،ونرجو
أن تكون عبارات التفخيم أثرا عند الشيخ رمحه اهلل من آثار أهبة البالطات
قبيل هنايتها)« ،فبلغ اهلل املواقف املقدسة النبوية اإلمامية املستضيئة بأمر اهلل
غاية املزيد» (املصدر املذكور ج 1 .ص.)88 .
واإلمام ابن اجلوزي حمدث وحافظ ،لكنه حيشد يف كتابه هذا من األحاديث
ما يثبت خالفة بني العباس ،وكل من له أدنى إملام باحلديث يعلم أهنا كلها
موضوعة ،غفر اهلل لنا وله ،وسائر فصول الكتاب تبدأ بالصالة والسالم عىل
املستيضء وآل العباس عىل أسلوب النص السابق.
أريد أن أقول أن تارخينا وكتبنا حتمل طابع املعارك العقائدية ،ولئن احتفظ
السنة بالتوازن ،إن مل يفقده بعضهم كام فقده من خدموا امللوك ،فإن الشيعة
عمدوا إىل التقديس النظري لألئمة يغالون فيه كلام استوىل عىل ضامئرهم
مشاهد اخلذالن الدموية تعويضا عن النرص احلريب الذي حققوه اآلن يف إيران
فآن أن تنحل العقد ويأذن اهلل بجمع الشمل.
ما كان للنصوص أن تفرقنا إذا رجعنا إىل األصل ،وما كان للعقل أن يؤدي
بنا إىل التامدي يف اخلالف لو صحت اإلرادة واحتدت ،لكنها السياسة العاملية
حيركها الكيد الصهيوين وخيدمه أصحاب املصالح الذين يسوؤهم أن يتوحد
املسلمون.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

منرب الوعظ

بقلم :عيل سقراط

الصالة
()2
الص َل َة َتن َْهى َع ِن ا ْل َف ْح َشاء َوا ُْلنكَر﴾ (سورة
قال اهلل تعاىل﴿ :إِ َّن َّ
العنكبوت ،)45:نقيم الصالة ،ونتقرب هبا إىل اهلل ،ومن تقرب إىل اهلل
أحاطت به عنايته ،وشملته رعايته ،ومهد بذلك الطريق إىل السعادة األبدية،
فمن أقام الصالة والتزم بأدائها كانت له رادعا وزاجرا عن انتهاك حرمات
اهلل ،وارتكاب الفواحش واملناكر ،إذ يستحيي اإلنسان أن يربط عالقته باهلل
ثم خيالفه ويعصيه ،وهذا معنى أن الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر ،وكل
من وقع يف شهوة كمعصية أو مكروه ،فام استحيى من اهلل حق احلياء .روى
الشيخان وغريمها مرفوعا« :احلياء ال يأيت إال بخري» واملراد احلياء الرشعي،
ويكون فيام أمر به الشارع أو هنى عنه ،فيستحيي من اهلل أن يرتك مأمورا أو
يقع يف منهى عنه.
وللصالة جانبان مرعيان جيب أن نؤدهيام أحسن األداء وإال كانت صالة
ناقصة مشلولة ومعطلة.
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اجلانب األول :وهو مادي وعميل ،وأعني به احلركات املحسوسة ومشاركة
األعضاء بأفعال وأقوال ظاهرة :قيام وركوع وسجود وجلوس وقراءة ،فهذا
اجلانب جيب أن نستوفيه حقه ،ونحافظ عليه ،وأال نضيع منه شيئا حتى يكون
امتثالنا واتباعنا لرسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم صادقا ،ويكون تطبيقنا
لرشيعته صىل اهلل عليه وسلم كامال شامال.
عن أيب هريرة ريض اهلل عنه أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال« :إذا قمت
إىل الصالة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكرب ،ثم اقرأ ما تيرس معك من
القرآن ،ثم اركع حتى تطمئن راكعا ،ثم ارفع حتى تعتدل قائام ،ثم اسجد
حتى تطمئن ساجدا ،ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ،ثم اسجد حتى تطمئن
ساجدا ،ثم افعل ذلك يف صالتك» متفق عليه .وعن أيب مسعود البدري ريض
اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم« :ال جتزئ صالة الرجل حتى
يقيم ظهره يف الركوع والسجود» رواه أمحد وأبو داود واللفظ له ،والرتمذي
والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان يف صحيحهام ،ورواه الطرباين
والبيهقي وقاال إسناد صحيح ثابت ،وقال الرتمذي حديث حسن صحيح،
وعن عبادة بن الصامت ريض اهلل عنه قال :سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه
وسلم يقول« :مخس صلوات كتبهن اهلل عىل العباد ،فمن جاء هبن ومل يضيع
منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند اهلل عهد أن يدخله اجلنة ،ومن مل يأت
هبن فليس له عىل اهلل عهد ،إن شاء عذبه ،وإن شاء أدخله اجلنة» ،رواه مالك
وأبو داود والنسائي وابن حبان يف صحيحه.
سقنا هذه األحاديث الرشيفة لتكون رساجا وهاجا تنري الطريق أمام كل
راغب يف تنفيذ أحكام العليم احلكيم ،تنفيذا مطابقا لألوامر اإلهلية ،والرتبية
الربانية تعلمنا اإلتقان واجلدية يف أخذ األمور أخذا كليا وبدون هتاون أو
استخفاف ،وترغبنا يف اصدق الطلب ابتغاء رضوان اهلل.
__  57  

اجلانب الثاين :وهو ما تشتمل عليه الصالة أيضا من إحساسات قلبية،
وحتركات وجدانية ،وانفعاالت باطنية ،وهو ما نسميه باخلشوع ،واخلشوع
هو انكسار القلب وإخباته وتواضعه وذلته.
وهذا اجلانب من األمهية بمكان ،فاإلنسان له من صالته عىل قدر خشوعه
فيها ،وال صالة ملن ال خشوع له.
عن الفضل بن العباس ريض اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه
وسلم« :الصالة مثنى ،مثنى ،تشهد يف كل ركعتني ،وختشع ،وترضع ،ومتسكن،
وتقنع يديك يقول :ترفعهام إىل ربك مستقبال ببطوهنام وجهك وتقول :يا رب،
يا ر ب ،من مل يفعل ذلك فهي كذا وكذا أي الصالة ناقصة» ،وقال الرتمذي:
قال غري ابن املبارك يف هذا احلديث :من مل يفعل ذلك فهي خداج ،واخلداج
معناه ها هنا الناقص يف األجر.
عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم« :إن اهلل
ال ينظر إىل أجسامكم ،وال إىل صوركم ،ولكن ينظر إىل قلوبكم» رواه مسلم.
فالذي يوصلك إىل اهلل عز وجل حسن النية ،وخشية اهلل ،والتفكر يف خلق
اهلل ،وإضامر اخلري للمسلمني ،وترك الرش ،فالقلب هو اآلمر الناهي حلركات
اجلسم ،وننبه املصلني الكرام الغافلني عن هذا اجلانب ،الذي هو روح العبادة،
أن جيمعوا شتات أفكارهم ،ويتوجهوا إىل رهبم يف صالهتم ،ويقبلوا عىل اهلل
بأجسامهم وقلوهبم.
عن أيب األحوص عن أيب ذر ريض اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صىل اهلل
عليه وسلم« :ال يزال اهلل مقبال عىل العبد يف صالته ما مل يلتفت ،فإذا رصف
وجهه انرصف عنه» رواه أمحد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة يف صحيحه
واحلاكم وصححه.
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فالصالة باخلشوع واإلقبال عىل اهلل ذات وزن وقيمة ،واخلشوع هو خشية
اهلل وهو احلارس اليقظ يف داخل الضامئر ،وطوايا الرسائر ،فشعور القلب
باخلوف ورجفته من غضب اهلل يصد النفس األمارة بالسوء ،ويرد اهلوى
النازع إىل الرش ،إيثار ملا عند اهلل من أجر وثواب.
والبد من اجلمع بني اجلانبني :استيفاء األفعال واألقوال بكل عناية،
وبإعطاء كل حركة حقها عن اعتدال واطمئنان ،مع دخول القلب واجلوارح
يف حرضة اهلل ،فال عبث وال التفات ،وال رفع البرص لفحص الزخارف
اجلبصية أو النظر إىل كل ما يثري االنتباه ألن كل ذلك ينايف اخلشوع.
وعليه فاملحافظة عىل الصالة أتم املحافظة سواء يف ذلك اجلانب العميل،
أو اجلانب املعنوي واجب وحمتم ،لنرتقي إىل مقام املصلني بمعناه الكامل.
عن أيب هريرة ريض اهلل عنه أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال:
«يتعاقبون فيكم مالئكة بالليل ومالئكة بالنهار ،وجيتمعون يف صالة الصبح،
وصالة العرص ،ثم يعرج الذين باتوا فيكم ،فيسأهلم رهبم وهو أعلم هبم ،كيف
تركتم عبادي؟ فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون» رواه
مالك والبخاري ومسلم والنسائي.
أهيا القارئ الكريم
أود أن أختم ببعض النصائح العملية التي تساعدك:
 .1كن مسلحا دائام وسالح املؤمن الوضوء ليتأتى لك أداء الصالة يف
وقتها ،ألن الصالة يف وقتها خري من الدنيا وما فيها.
.2

عليك أن تقطع مجيع القيود ،وتكرس مجيع األغالل التي
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حتول بينك وبني أداء الصالة يف وقتها.
 .3عليك أن تعطي وقتا للصالة تتفرغ فيه ألدائها حتى ال تترسع فتخل
بالفرائض.
 .4عليك أن ترمي بجميع وساوسك ،وجتمع شتات خواطرك عندما تريد
الدخول إىل الصالة ألنك تناجي ربك.
 .5اقتنع بأنه ال عمل وال شغل وال وظيف يتناىف مع الصالة.
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

لك اهلل يا إبراهيم!
األخوان عبد الكريم مطيع وإبراهيم كامل ذهبا ضحية ظروف تسودها
املؤامرة عىل اإلسالميني ،أحدمها مرشد طريد ضاعت أرسته الطبيعية ،ورزئت
فيه أرسته اإلسالمية وهي أوسع من دائرة مجعيته ،فإن كل مسلم ملتزم واع
يعرف الفضل لذويه ،أما الثاين فهو يف غياهب السجن منذ أربع سنوات،
تبكيه منابر الوعظ وحتن إليه املساجد ،وهتفو إليه أفئدة شباب علمهم الطهارة
والرفق فطواه عنهم العنف يف الظالم والقذارة مع املجرمني.
لك اهلل يا إبراهيم ،فلك يف موكب النور موكب األنبياء والصديقني
والشهداء والصاحلني الذين أوذوا فصربوا ،ولك يف رسول اهلل صىل اهلل عليه
وسلم إسوة إذ عزاه ربه بصرب من سبقه يف طريق احلق ،قال تعاىل خياطب عبده
ت ُر ُس ٌل ِّمن َق ْبلِ َ
بو ْا َع َل َما ك ُِّذ ُبو ْا َو ُأو ُذو ْا َحتَّى
ورسولهَ ﴿ :و َل َقدْ ك ُِّذ َب ْ
ك َف َص َ ُ
َصنَا﴾ (سورة األنعام )34:واخلطاب بالتبعية ألمثالك يا إبراهيم.
َأت ُ
َاه ْم ن ْ ُ
أربع سنوات يف ذات اهلل ،طوبى لك إن شاء اهلل وسعدى! افرح وأبرش
فإن ربنا الشكور يقول عن املجاهدين الصابرينَ ﴿ :ذلِ َ
ك بِ َأ َّنُ ْم الَ ُي ِصي ُب ُه ْم َظ َم ٌأ
م َم َص ٌة ِف َسبِ ِ
ون َم ْوطِئ ًا َي ِغ ُ
ب َوالَ َ ْ
ون
يظ ا ْل ُك َّف َار َوالَ َينَا ُل َ
يل اهللِ َوالَ َي َط ُؤ َ
َوالَ ن ََص ٌ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني َوالَ
ِم ْن َعدُ ٍّو َّن ْي ً
يع َأ ْج َر ا ُمل ْحسن َ
ب لـ َُهم بِه َع َم ٌل َصال ٌح إِ َّن اهللَ الَ ُيض ُ
ال إِالَّ كُت َ
ِ
ون َن َف َق ًة ص ِغري ًة والَ َكبِري ًة والَ ي ْق َطع َ ِ
ب َُل ْم لِ َي ْج ِز َ ُي ُم اهللُ
ُي ِنف ُق َ
ون َوادي ًا إِالَّ كُت َ
َ َ َ ُ
َ َ َ
ون﴾ (سورة التوبة)120-121 :
َأ ْح َس َن َما كَانُو ْا َي ْع َم ُل َ
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أبرش يا عبد الكريم ،فإن ضباب اجلربوت البرشي وغبش النفاق والكفر
اللذين طاملا حاربتهام سينجليان ،وسيعرف اإلسالم بنية يف غد اإلسالم
األغر ،وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
بسم اهلل الرمحن الرحيم

بيان من مجعية الشبيبة اإلسالمية
بعدما اطلعت مجعية الشبيبة اإلسالمية عىل صك االهتام الذي تبنته النيابة
العامة ،وحيث أن هذا الصك يزعم أن املسمى النعامين عبد العزيز يرتأس
مجعية الشبيبة اإلسالمية -كام ورد يف الفقرة األخرية من الصفحة الرابعة لصك
االهتام -وأن املتهمني اخلاضعني لرئاسته رصحوا بأهنم ينتمون إىل هذه اجلمعية
 كام ورد يف الفقرة األخرية من الصفحة الثانية لصك االهتام -ترى اجلمعية أنهجيب عليها إحقاقا للحق ووضعا للنقط عىل احلروف أن تبني ما ييل:
 .1إن ما ذكرته النيابة العامة من رئاسة املسمى النعامين عبد العزيز للجمعية
ال أساس له من الصحة.
 .2أن الوثائق اخلاصة باجلمعية واملودعة لدى الدوائر الرسمية املغربية
توضح املسؤولني عن اجلمعية وليس يف ضمنهم املذكور.
 .3إن النعامين عبد العزيز مل يسبق له أن كان عضوا يف اجلمعية بأي صفة
من الصفات ،وال عالقة له هبا وال بأعضائها وال برئيسها األخ مطيع عبد
الكريم وال بنائب رئيسها األخ كامل إبراهيم .ولقد سبق للجمعية أن أعلنت
براءهتا منه.
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 .4أن املتهمني اخلاضعني لرئاسة املسمى عبد العزيز النعامين مل يسبق أن كانوا
أعضاء يف اجلمعية وال عالقة هلم هبا بتاتا.
 .5أن اجلمعية سبق هلا أن أصدرت عدة بيانات هبذا املعنى نرشت يف الصحافة
الوطنية والعاملية منها :

 البيان الصادر يف  15حمرم  1396املنشور بجريدة امليثاق لسان رابطة علامءاملغرب -العدد  227بتاريخ  15رجب .1396

 البيان الصادر بتاريخ  3صفر  1397املنشور بمجلة املجتمع الكويتية عدد 337بتاريخ  27صفر  ،1397وجملة البالغ الكويتية عدد  293بتاريخ 20-2-
 77كام نرشت البيانات األخرى بعدة صحف مغربية مثل جملة اإليامن  -وجملة
النور -جريدة املغرب العريب.
 .6برجوعنا إىل حمرض الرشطة اخلاص باملتهم أوزكال الذي نسب له صك
االهتام ترصحيا بأنه ينتمي للشبيبة اإلسالمية تبني لنا أن حمرض الرشطة خال من هذا
الترصيح بتاتا ،وأنه مل يسبق أن ادعى انتامءه للجمعية أو ادعى رئاسة النعامين هلا.

 .7من مراجعة حمارض الرشطة ،وحمارض االستنطاق االبتدائي والتفصييل،
وباملقارنة مع قرار اإلحالة وصك االهتام وجدنا أن النيابة العامة -سلطة
االهتام -وقعت يف عدة تناقضات ونسبت إىل القضية أمورا غري واقعية
نوضحها بالشكل التايل:
 )1حمارض الرشطة كلها مل يرد فيها قط ذكر للجمعية اإلسالمية،
وكذلك حمارض التحقيق االبتدائي والتفصييل ،كام مل يرد فيها ذكر ملن
يرأسها بينام صك االهتام الصادر عن النيابة العامة يؤكد أن اجلمعية يرأسها
املسمى النعامين عبد العزيز (الصفحة  4من صك االهتام) ،أما يف الفقرة
__  63  

األخرية من الصفحة الثانية فيؤكد صك االهتام أن (مطيع عبد الكريم كان
يرتأس اجلمعية).
 )2حمارض الرشطة وحمارض التحقيقني االبتدائي والتفصييل توضح أن
النعامين مل يذكر قط للمتهمني باجلريمة أهنم من مجعية الشبيبة اإلسالمية ،كام
أن هؤالء املتهمني مل يذكروا قط يف أي مرحلة من مراحلها التحقيق البولييس
والقضائي أهنم ينتمون إىل الشبيبة اإلسالمية دون أن تبني املصدر الذي
استقت منه هذه املعلومات.
 )3صك االهتام جتاهل ما ورد يف حمارض الرشطة القضائية من ترصحيات
نسبت للمتهمني فمن بني أحد عرش متهام أكد ثامنية متهمني أهنم ال يعرفون
كامل ومطيع والشبيبة اإلسالمية يف سائر مراحل التحقيق البولييس والقضائي
أما الثالثة اآلخرون :أوهلم سعد أمحد رصح بأنه اجتمع يف بيت خزار
مصطفى باألخ مطيع واألخ كامل صحبة جمموع املتهمني وأهنام نصحاهم
بعدم الثقة يف النعامين عبد العزيز وعدم تنفيذ أوامره .وأنكر صاحب
البيت الذي وقع فيه االجتامع املزعوم أن يكون قد وقع هذا االجتامع .كام
أن مجيع املتهمني اآلخرين نفوا وقوع هذا االجتامع ،أما الثاين فهو املتهم
أوزكال فقد رصح بأن األخ مطيع واألخ كامل ألقيا حمارضتني بدار الشباب
التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة ،وأنه سمع هبام ألول مرة بمناسبة هاتني
املحارضتني ولكنه مل حيرض حمارضتيهام .أما الثالث فهو مستقيم فقد ذكر
أنه عرف احلاج مطيع واحلاج كامل أثناء حمارضتني دينيتني ألقياها ،وأنه فهم
من خالل املحارضتني أهنام ينتميان ملنظمة اإلخوان املسلمني ،بل زاد فرصح
بأنه ال يعتقد أهنام عىل علم بترصفات النعامين عبد العزيز الذي يبدو أنه
مسخر من طرف أشخاص آخرين رفض أن يكشف هويتهم .ورغم هذه
الترصحيات املدونة يف حمارض الرشطة ،ورغم أن حمارض التحقيق االبتدائي
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والتفصييل اخلاصة بجميع املتهمني بدون استثناء خالية من ذكر أو اهتام
لألخوين مطيع وكامل والشبيبة اإلسالمية ،ورغم أن املتهمني الثالثة (سعد
وأوزكال ومستقيم) نفوا ما نسبته هلم حمارض الرشطة وأكدوا للسيد قايض
التحقيق أهنم ال يعرفون األخوين مطيع وكامل ومل يسبق أن سمعوا هبام أو
رأومها ،مع العلم بأن ترصحياهتم نفسها عند الرشطة ال تدينهام وال تدل عىل
تورط هلام يف هذه القضية ،ورغم أن قرار اإلحالة الذي قدمه قايض التحقيق
للنيابة العامة نص عىل أن املتهم أوزكال رصح بأنه سمع ألول مرة باسم
األخوين مطيع وكامل بمناسبة حمارضتني ألقياها بدار الشباب التابعة لوزارة
الشبيبة اإلسالمية ،وأنه مل حيرض هاتني املحارضتني (الفقرة األوىل من الصفحة
الرابعة من قرار اإلحالة) كام نص يف الصفحة الرابعة بالفقرة الرابعة عىل أن
املتهم مستقيم رصح للرشطة بأنه ال يعتقد أن األخوين مطيع وكامل عىل
علم بترصفات عبد العزيز النعامين ،بالرغم من كل هذه التأكيدات عىل براءة
األخوين مطيع وكامل والشبيبة اإلسالمية الواردة يف حمارض الرشطة وحمارض
التحقيق االبتدائي والتفصييل وقرار اإلحالة الذي هيأه قايض التحقيق ،ترص
النيابة العامة عىل اهتام مجعية الشبيبة اإلسالمية ورئيسها األخ مطيع ونائب
رئيسها األخ كامل ،وتعترب النعامين عبد العزيز ومن خيضعون لرئاسته أعضاء
يف اجلمعية ،وتنسب هلم ترصحيات عن انتامئهم للجمعية ال أصل هلا يف وثائق
القضية املعروضة ،بل زادت الطني بلة واعتربت النعامين رئيسا حاليا للجمعية
واألخ مطيع رئيسا سابقا هلا.
 )4كل حمرض من حمارض الرشطة إذا قورنت فقراته ببعضها أو قورن
باملحارض األخرى بدأ التناقض اخلطري الذي يفقد هذه املحارض حجيتها
ضد أصحاهبا ،وبالتايل حجيتها ضد الغري .ونظرة بسيطة من أي مطلع
غري خمتص تكشف هذه احلقائق ،ومع ذلك نجد أن النيابة العامة وسلطة
التحقيق القضائي قد تبنتا هذه املحارض بدون تثبت وفهمتا منها ما ال يفهم
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وبذلك محلت اجلمعية واإلخوان مطيع وكامل ما ال ينبغي نسبته إليهم ،لذلك
ترى اجلمعية من الرضوري أن تؤكد مرة أخرى للرأي العام اإلسالمي:
 )1أن املسمى عبد العزيز النعامين ليس منتميا للجمعية يف إطار املسؤولية
أو يف إطار العضوية ،ومل يسبق له أن انتمى إليها بأي صفة من الصفات.
 )2تتربأ اجلمعية من أعامله ،ومن كل ما يمكن أن يقوم به ،ومن كل من
اتصل به يف السابق أو يمكن أن يتصل به يف املستقبل.
 )3كل عضو من اجلمعية يتصل باملسمى عبد العزيز النعامين أو يسري يف
خطه يعترب مفصوال من العضوية فصال هنائيا ،ومتحمال وحده كل ما ينتج
عن اتصاله هذا من مسؤولية يف أي جمال من املجاالت.
 )4تطالب اجلمعية برفع الظلم الالحق هبا ،واملتمثل يف نفي رئيسها األخ
عبد الكريم مطيع ،واعتقال نائب رئيسها األخ كامل مدة أربع سنوات دون
حماكمة ودون ذنب جناه.
 )5مجعيتنا التي تعرف واجباهتا وحقوقها والتي تسلحت باإليامن واليقني
واخللق اإلسالمي تعلن مرة أخرى للمأل أهنا ما كانت ولن تكون أداة للتخريب
والفوىض ،وأهنا ستستمر يف سلوك طريق الدعوة باحلكمة واملوعظة احلسنة.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني
الدار البيضاء يف  2شوال  1399هـ
املكتب الوطني للشبيبة اإلسالمية املغربية
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احلمد هلل وحده وصىل اهلل عىل سيدنا حممد اهلادي إىل الطريق املستقيم

أين هي رابطة العلامء؟

عبد اللطيف بن عبد الغني جسوس

								

طنجة

بمدينة طنجة ،وبتاريخ  26غشت  1979استدعى البوليس فضيلة
العالمة املحدث الدكتور سيدي عبد اهلل بن الصديق ،وشقيقه فضيلة العالمة
املحدث األستاذ سيدي عبد العزيز بن الصديق ،والفقيه السيد عبد اهلل
الكرفطي مع مجاعة من اإلخوان ،ووجهت هلم هتمة :اإلفطار قبل املغاربة،
أي االحتفال بيوم العيد قبل اإلعالن عنه يف املغرب ،واملس باألمن العام،
وبمعنى أوضح فإن التهمة املوجهة إليهم هو متسكهم بام أمجع عليه فقهاء
اإلسالم وأئمته من خمتلف املذاهب ويف طليعتهم مذهب اإلمام مالك املعمول
به يف املغرب بوجوب توحيد الصيام واإلفطار ،وهذا موضوع سنعود إليه
بيشء من التفصيل بعد رشح الظروف التي متت فيها استنطاق واعتقال علامئنا
املخلصني ،وهي ظروف جد غريبة متناقضة وما يقال عن املغرب بأنه معقل
اإلسالم وقلعته ،كام أهنا تناقض مع أدنى مبادئ احرتام االختصاصات.
وقد نقلتهم السيارة البوليسية إىل املركز العام للبوليس الكائن قرب
العاملة ،وهناك واجهوا مأساة كربى كانت وصمة عار وسبة يف وجه إدارة
البوليس ،وسجلت هلا صفحة سوداء يف تارخيها حيث زجت بالعلامء
العاملني بعلمهم يف «»السيلون» بني املجرمني القتلة ،وسفاكي الدماء
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ومدمني اخلمر ،واللصوص ،والفاجرات ،وبائعي املخدرات ،ورضبت عليهم
حراسة مشددة األمر الذي يتناىف مع نوع التهمة املوجهة إليهم ،ومل يسمح هلم
بأي يشء من أكل وفراش ،ونام العلامء وورثة األنبياء نارشي وخادمي سنة
سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ناموا يف «السيلون» املعد للمجرمني،
من قتلة ولصوص وفجرة ،وبائعي املخدرات ،وقد أحيطوا بالفريان والبق
والقمل ،وقضوا ليلتهم الطويلة هكذا إىل الصباح.
وقع هؤالء العلامء الصادقون ضحية هذه املؤامرة الكاشفة يف املغرب
املسلم ألهنم متيزوا بالرصاحة يف القول واإلخالص يف العمل وعدم املداهنة
والنفاق ،جريمتهم يف نظر املاكرين :أهنم جيهرون باحلق وال خيافون يف اهلل لومة
ُون ِرس َال ِ
ِ
ي َش ْو َن ُه َو َل َ ْ
ت اهللِ َو َ ْ
ي َش ْو َن َأ َحد ًا إِ َّل
الئم ،كام قال تعاىل﴿ :ا َّلذ َ
ين ُي َب ِّلغ َ َ
اهللَ َو َك َفى بِاهللِ َح ِسيب ًا﴾ (سورة األحزاب ،)39:هذه املهزلة الصبيانية ال تدل
إال عىل طيش ارجتايل وجنوين قد علق عليها حتى رجل الشارع والعامة بأهنا
قضية كان املفروض فيها واملناسب نظرا لصبغتها العلمية الدينية أن تعرض
عىل جلنة من العلامء األكفاء وعىل ضوء حكمهم تكون العقوبة إن كانت هناك
عقوبة ،ال عىل أيدي البوليس اجلاهل متاما بأحكام الرشيعة.
وهنا نتساءل هل من املنطق واحلكمة أن يتوىل رجال البوليس البحث يف
قضية علمية ودينية حمضة؟ أم هل أصبح يشرتط يف رجال البوليس أن يكونوا
حاصلني عىل دراسات علمية دينية وخربة واسعة يف أقوال املذاهب قبل
التحاقهم بمراكز الرشطة؟
وهنا نرفع عىل صفحات جملة «اجلامعة» املسلمة صوت املسلمني بطنجة
وغري طنجة إىل رابطة العلامء مستفرسين إياهم عن صمتهم عن االفتيات
الذي وقع من طرف البوليس واملحكمة املختصة يف القانون الوضعي الذي
ال صلة له بالرشيعة اإلسالمية ،أقول عىل افتياهتم عىل حق أسايس من
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حقوقهم ،أال وهو النظر والفصل يف القضايا الدينية ،والكل يقول ويتساءل
ملاذا مل نسمع لرابطة العلامء أي صوت يف قضية دينية أخذت التفات الرأي
العام يف طنجة وغريها ،وهي قضية هتم العلامء بالدرجة األوىل قبل أن هتم
الدولة ،ألن الكل موقن بأن اهتام الدولة هلؤالء العلامء بأهنم مسوا باألمن
العام دعوى باطلة ال أساس هلا ،وزور ومتويه وذر للرماد يف العيون.
وبعد هذا فام مهمة رابطة العلامء إن مل تكن من حراس احلق والدفاع
عنه؟ فام هي فائدة هذه الرابطة؟ وعىل ما رابطت؟ اهلل تعاىل يقولَ ﴿ :يا َأ ُّ َيا
ِ
ون﴾ (سورة آل
بو ْا َو َصابِ ُرو ْا َو َرابِ ُطو ْا َوا َّت ُقو ْا اهللَ َل َع َّلك ُْم ُت ْفلِ ُح َ
ين َآمنُو ْا ْ
ا َّلذ َ
اص ِ ُ
عمران .)200:فكان جيب عليها أن ترابط حقا وتقف صفا واحدا وجبهة
مرتاصة يف وجه كل من يعتدي عىل قضايا الدين باجلهل والتهور كام حصل يف
هذه القضية ،ما الذي كان يمنعها لو أصدرت قرارا صارما يف املوضوع يكون
فيه القول الفصل ،ورد احلق إىل نصابه حتى يعلم املغاربة أن رابطة علامئهم
يقظة تسهر عىل تنفيذ ما يرفع كل إشكال يتعلق بالدين ،ولكن مع األسف
مل تفعل شيئا،وإنام مهها عقد مؤمترات سنوية مثلها مثل األحزاب األخرى
تصدر قرارات وتوصيات باردة ال تسمن وال تغني من جوع ،فنرى املثل
العريب ينطبق عليها (متخض اجلبل فولد فأرا).

تعليق املجلة:
طلب إلينا أخونا يف اهلل كاتب املقال أن ننرش املقال حتت اسمه الكامل
ففعلنا تضامنا معه ،وطلب إلينا أن ننرش املقال بحذافريه وهو طويل فلم نفعل
لضيق الورق.
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لقاء

كان زارنا مرتني األخ املؤمن حممد عبادي ،وله ماض وحارض ومستقبل
إن شاء اهلل يف عامرة املسجد بالوعظ وتعزيز صف الدعوة إىل اهلل .يكفي أن
أخانا خيرج هنا من التسرت والتكتم ليعلن اجتاهه ،يقول أخونا:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
من حممد عبادي إىل أستاذنا الكريم السيد عبد السالم ياسني
سالم اهلل عليكم ورمحته وبركاته
أما بعد:
متكنت بفضل اهلل خالل العطلة الصيفية من االتصال بكثري من املؤمنني
عرفتهم بمجلتنا «اجلامعة» وبصاحبها ،وأعربوا عن تقديرهم لكم وإعجاهبم
بكم ،ومنهم من أبدى االستعداد ملراسلتكم ليعلن عن تأييدكم واالنضامم
إليكم ،وقد كتب إىل إخوان من جرادة خيرباين عن مراسلتكم غري أن أكثرية
الناس تبدي التخوف من الترصيح والتأييد .وبالنسبة يل فإين مل أمتكن من
مراسلتكم خالل العطلة الصيفية ،وها أنا ذا أبعث إليكم بالكلمة التالية إن
ارتأيتم نرشها ولكم اإلذن الكامل يف الترصف فيها:
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«أستاذنا املجاهد عبد السالم ياسني سالم اهلل عليكم ورمحته وبركاته
وبعد ،فإن جملتكم الغراء «اجلامعة» -مجع اهلل هبا شمل املسلمني -طلعت
علينا يف وقت كنا يف أمس احلاجة إليها ،وتنفسنا الصعداء ومحدنا اهلل
وكربناه عىل أن هيأ لصوت اإلسالم أن يسمع ولكلمته الرصحية الصادقة
أن ترسم عىل صفحات جملتكم يف بلدنا املغرب ،هذا البلد الذي ظل قرونا
معقال لإلسالم ودرعا واقيا له ،ولكنه ابتىل كسائر بقاع األمة اإلسالمية
بمحنة االستعامر ،وكان املنتظر بعد أن طهر اهلل بالدنا من رجس االستعامر
أن يأخذ املغرب طريقه الصحيح باستئناف احلياة اإلسالمية من جديد،
والعودة إىل الرشيعة اإلسالمية ليتفيأ حتت ظالهلا ،ولكن الذي حدث هو
عكس هذا ،ذلك أن العدو مل خيرج من أرضنا حتى وضع زمام األمور يف
أيدي الذين نشأوا يف أحضانه وتغذوا بلبانه .وهذا ربع قرن يوشك أن يمر
عىل استقاللنا ونحن ال نزيد بالكفار إال ارتباطا  ،حيث أن املناهج والنظم
التي هتيمن عىل كل مرافق حياتنا هي مناهج الكفار ونظمهم .فكادت
حياتنا -والعياذ باهلل -تنصبغ كلها بصبغة الكفار رغم وجود دستور يرصح
بأن دين الدولة هو اإلسالم .ونحن نتساءل أين تتجىل مظاهر اإلسالم يف
حياتنا؟! أيف القوانني الطاغوتية التي نحكم هبا ونتحاكم إليها؟! أم يف نظامنا
االقتصادي الذي أخذ عىل عاتقه سياسة إفقار الفقري وإثراء الغني؟! أم أهنا
تتجىل يف نظامنا السيايس الديمقراطي الذي نتجت عنه مجيع الويالت التي
يعيشها جمتمعنا؟! هذا االحلاد املتفيش يف شبابنا وهذه املبادئ اهلدامة التي
خترب عقولنا وضامئرنا ،من سمح هلا بالنفوذ إىل جمتمعنا؟ أليس هو النظام
الديمقراطي الذي حيمي حرية العقيدة؟ هذه الفوىض اجلنسية التي جعلت
من املغرب وكرا للدعارة يقصد من كل صوب ،من فسح هلا املجال؟! إهنا
الديمقراطية التي تنادي باحلرية الشخصية ،فأين مظاهر هذا الدين الذي
يعرتف به الدستور وجيعله هو الدين الرسمي للدولة؟! إننا وبكل خسة
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ووقاحة وجرأة عىل اهلل تعاىل ،فصلنا الدين عن احلياة وحرصنا اإلسالم يف
الطقوس التعبدية واألحوال الشخصية .وحتى الشعائر التعبدية مل يعد من
يلتزم بأدائها يسلم من الضغوط واملضايقات ،فاملواطن املحافظ عىل أداء
الصالة يف أوقاهتا أصبح هيدد بالطرد من العمل ،والذي أدى به اجتهاده إىل
أن توحيد الصوم واإلفطار بني املسلمني واجب يلقى عليه القبض وحياكم
كام حدث مؤخرا يف طنجة ،حيث ألقى القبض عىل أكثر من عرشين فردا ال
ليشء إال لكوهنم يصومون مع الرشق ويفطرون معه! ! !
فيا سبحان اهلل ،املتمردون عىل رشيعة اهلل من الفجرة والسكارى والفسقة
وو ...يلقى حبلهم عىل الغارب ،بينام الفئة املؤمنة متنع حتى من ممارسة
عبادهتا ،وحيال بينها وبني الدعوة إىل اهلل يف بيوت اهلل! !
إن ناقوس اخلطر يرن يف أذننا ،وإن األمة اإلسالمية مل تعد يف مفرتق الطرق
بل هي مرشفة عىل اهلالك إن مل يتداركها اهلل برمحته ألن الفتن املظلمة حمدقة هبا
من كل جانب ،وإنكم سيدي شعرتم هبذا اخلطر وقدرتم املسؤولية امللقاة عىل
كاهل الفئة الواعية من املسلمني فتحملتم الصعاب يف إصدار جملتكم لتوقظوا
اهلمم ،وحتركوا املشاعر وترسموا معامل طريق اخلالص .فزرعتم األمل يف
قلوب املؤمنني فجزاكم اهلل خريا فسريوا عىل بركة اهلل واهلل معكم.
وإنني وبعد ما خربت سريتكم عن كتب ،وبعد ما قرأت كتابيكم النفيسني
«اإلسالم بني الدولة والدعوة» و»اإلسالم غدا» اللذين تنبض كل فقرة من
فقراهتا بحرارة اإليامن ،ال يسعني إال أن أضع يدي يف أيديكم ،وأضم صويت
إىل صوتكم معاهدا اهلل معكم عىل االلتزام بالكتاب والسنة والدعوة إليهام قدر
املستطاع ،ومن اهلل العون وعليه التكالن ،والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
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القراء
بريد ّ

وصلتنا رسائل فيها جتاوب وتأييد ونقد مفيد ،وكأننا نستشف من وراء
رسائل إخوتنا املؤمنني أن كال منهم أخذ يعترب «اجلامعة» رسالة شخصية
تشاطره شعوره وإيامنه وإرادته .نأسف أشد األسف ألننا ال نجد الفسحة
لننرش كل ما يرد علينا من رسائل هي يف الغالب مطبوعة بالصدق ،وإن كان
التكتم واألسامء املستعارة تذيل وتلف بعضها .املالحظات التي توجه إلينا
والتنبيه الذي نحب أن نوجه إليه تتلخص يف ما ييل:
 .1هذه املجلة نريدها للتفكر املتأين ،واللقاء والتعارف .فإن رأى بعض
القراء أننا نكتب مقاالت طويلة فذلك أن املنوعات اإلسالمية واألخبار
اإلسالمية هلا يف الزميالت من الرشق واملغرب وأوربا حظ وافر ،ونحن
نحاول أن نفكر مع قرائن ملستقبل اإلسالم .فإذا وجدتم تفريطا يف اخلرب
والتعليق عليه عندنا فعليكم باملجالت اإلسالمية مثل «الرائد والدعوة»
و»ا ملعرفة» و»النور» املغربية .ويف هذه ملجالت املذكورة كفاية للمؤمنني
من حيث التذكري والتنوير .هناك جملة «املسلم املعارص» وهي جملة التفكري
املتأين والنظرة املتزنة والبحث العلمي .و»اجلامعة» بني زميالهتا ،وهي ال
تزال يف خطواهتا األوىل تأمل أن حتسن نفسها شكال وموضوعا ،تريد قبل
كل يشء أن جتمع وتقرب وتسدد كام يدل عىل ذلك عنواهنا .لذا فاحلوار
واملناقشة اهلادئة وجتلية املوقف وتأليف القلوب واألفكار ثم التدرج
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للقاء الفعيل ،فالتحاب ،فالتخطيط ،فالتنظيم ،هو أسلوبنا .فننتظر من إخواننا
املؤمنني وأخواتنا املؤمنات الصرب معنا ،والصرب عىل أسلوب شاق أحيانا لسنا
نتكلفه .وننتظر منهم أن جيعلوا دائام نصب أعينهم كلام قرأوا «اجلامعة» ما
نعطيه لعنواهنا من أمهية ،وما يقتضيه اجلمع من سعة الفكر ونضج العاطفة
ونثر بذور املحبة وتأصيل اإلرادة العملية ،وكلها مهامت هلا بحول اهلل ما
نلمسه من استعداد يف شبابنا اإلسالمي املقبل عىل اهلل.
 .2كثري من قرائنا يطلبون منا أجوبة شخصية مع الربيد ،وذلك فوق
طاقتنا رغم حرصنا عىل التعرف واللقاء.
 .3بعث إلينا قراؤنا بمقاالت وبحوث طويلة هي أقرب إىل البحث
األكاديمي منها إىل أسلوب الدعوة والعمل ،كام جاءتنا قصة من أخ لنا أستاذ
بالرباط وقصيدة من أخينا حممد القادري من مكناس ،نأسف ألن القصة
اإلسالمية إن كانت جيدة وذات مغزى فلها جمال غري جملتنا ،وألن الشعر
اإلسالمي اجليد ،وهو من األساليب التكميلية يف الدعوة ،يريد نفسا واتقانا
مل نجدمها للقطعة الواردة علينا .وكل ما جييئنا بعد اليوم من بحوث وكلامت
فلن نردها إن تعذر النرش ،نرجو االختصار ووضوح اخلط.

«معاركنا اجلانبية يف املسجد»

وصلتنا رسالة من أخينا يف اهلل أيب حممد عبد اهلل من فاس ألقاها إلينا الربيد
وما معها كلمة وال إشارة لطلب النرش .لكننا نقدر غرية أيب حممد ،وهو اسم
مستعار بالطبع ،ونتوسم يف رسالته أنه من أهل العلم ونتضامن معه متاما.
يريد أخونا الغيور أن ندرس ظواهر جمتمعنا املريض دراسة منهجية عىل
أسس اقرتحها هي:
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 .1العلم بموضوع الظاهرة املدروسة وما له صلة به تأثريا وتأثرا.

 .2وضوح الرؤية التارخيية لألسباب التي تؤدي إىل بروز الظواهر.
 .3األمانة يف النقل والنزاهة يف العرض.

وبعد هذه املقدمة يناقش األخ الكريم كاتبني نرشا يف جريدة وطنية حول
معارك املسجد يستعديان احلكومة عىل الشباب اإلسالمي لرتدع السنن.
النقاش حول اللحية ،وآمني ،واألذان ،والتجاوب مع القرآن ،والدعاء
مجاعة إثر الصالة ،وتسييد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،وقراءة القرآن
مجاعة .يف كلمة واحدة النقاش حول ما يسميه الشامتون بنا قضية «القبض
والسدل».
ال نطيل فندخل يف تفاصيل النقاش ،وليعذرنا أخونا أبو حممد فنحن
معه ما دام يدافع عن السنة ،وهلجته يف النقاش تبرش أن يف صفوفنا رجاال ال
تنقصهم احلكمة وال املنطق وال صدق النية.
لنرجع للمنهجية املقرتحة وللنظر هبا إىل هذه الظواهر امللفتة للنظر حتى
أصبحت اآلن قضية سياسية حيسب هلا املرتبصون باإلسالم ألف حساب.
الشباب يطلقون اللحي إعالنا عن إسالمهم ،وحيرصون عىل سنن الصالة
والتالوة ،ويتاميزون عىل املسلمني الوارثني املقلدين.
إذا كان من علامئنا ومحلة األقالم فينا ال يزال يفكر تفكري املقلدة
اخلاملني فهذه الظواهر التي تزداد قوة كل يوم كفيلة أن ترفع من وعيهم.
مستقبل اإلسالم يعرب عن وجوده بني ظهرانينا بوجود هذا الشباب املتعطش
للطهارة احلريص عىل كتاب اهلل وسنة رسوله الباحث عن السنن املعرب
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بتطبيقها عن نبذة لإلسالم الصوري وللفقه املقلد وللخمول حتت إرادة من
يزيفون اإلسالم .وإذا كان محلة األقالم الذين ناقشهم أبو حممد مل يدركوا
حقيقة املعركة ووقفوا عند ظواهر عابرة من مجلتها اخلصام يف املسجد ومل
يلتزموا النزاهة وال جانب احلق عندما دعوا للجمود عىل املذهب فيوشك أن
يفوهتم الركب.
لنوسع اآلن املجال:

 .1هناك احلق وهو تطبيق السنة رجوعا إىل األصل الثابت يف كتاب اهلل
وسنة رسوله ،والتالوة والصالة أهم الشعائر اليومية .فكيف نلتو وكيف
نصيل؟
 .2هناك أسلوب الدعوة للسنة وحماربة البدع واجلمود.

املرتبصون باإلسالم يتمنون أن نبقى يف املعارك اجلانبية نستنفذ فيها قوانا
وينال بعضنا من بعض ما يعرقل مسرية اإلسالم .وتربصهم وحده نقد كاف
ألسلوب الدعوة للسنة.
كام أن الغلط يف األسلوب وما ينتج عنه من نزاعات ال رضورة هلا ينسينا
احلق يف صورته ومضمونه الكاملني .فالصالة والتالوة واإلعالن عن االلتزام
بلحية املؤمنني وجالبيب املؤمنات مظاهر حلق يطلبه املؤمنون واملؤمنات
ويريدونه ويعربون عن تلك اإلرادة فيزعجون املرتبصني.

املؤمنون واملؤمنات اختاروا وخيتاروا اهلل ورسوله .فمن كان مهه الدنيا
ال يرى يف اإليامن الفائض املعرب عنه بقوة إال خطرا هيدد كيانه .كل طاغوت
حيسب أن كل صيحة عليه ،وكل مخول وجهل يعادي العلم والعمل ،وكل
ختلف يف اإلرادة والنية يوثر تقليد الفقهاء والتسرت خلف مقاالهتم عىل
االجتهاد والتلقي املبارش من اهلل ورسوله.
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لكن اختيار اهلل ورسوله يوجب عىل علامئنا العاملني أمرين:
1أن يعلموا النشء الصالح وعامة املسلمني أن من بعد اللحية وإتقانالصالة والتالوة جهادا لتكون كلمة اهلل هي العليا يف األرض .من بعد تربية
األفراد جهاد جلمع مجاعة املسلمني ،وإقامة دولة اإلسالم وتبليغ رسالة اهلل
للعاملني .هناك إرادة سياسية حتكم باهلوى ،فهل نبقى يف املسجد وهدوئه أم
نخرج لساحة اجلهاد؟ جمتمعنا فاسد ومنحل فهل يكفي أن ننزوي يف السنن أم
البد من القيام ومحل لواء اإلسالم؟ السياسة واالقتصاد والتدبري منوطة بطبقة
أثرة مستغلة متنكرة لدينها ،فهل يرىض اهلل ورسوله أن نستقيل ونكل تلك
األمور لضامئر ال يزورها خوف اهلل ولنواص ال تسجد هلل؟ حدود اهلل مهتوكة
فهل نسكت ونخنع للقانون الوضعي؟ أجهزة إعالمنا يصدر فيها علامء السوء
الفتوى بإباحة الزنا بكل وقاحة فهل نقبل ثم ندعي أننا مسلمون؟ الربا هو
أساس معامالتنا وأكل أموال الناس بالباطل منهاج حياة إرادتنا فهل هذا ما
يعدنا أتباع السنن للسكوت عنه ملحاربته؟
 2أن يراجعوا أسلوب الدعوة فكيف منهم من يكفر ويضلل مجاعاتاملؤمنني ،ويمسك اآلخرون بزمام العامة الذين يسمعون كأمة فينقلوهنا
للمسجد حمرفة ويتخذوهنا سالحا ومؤهال ينتصبون به عرفاء عىل صف
املصلني ونقادا خرباء للبدعة.
نعوذ باهلل أن نحرش مع املقلدة واخلاملني ،ونعوذ به أن نحيد قيد
شعرة عن سنة رسوله .لكن هناك السنن وهناك السنة .وأن ما فعله وأمر
به وأقره رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم نتج عن جمموعة إقامة الدين
يف األرض .فالبد لنا قبل أن نزعم اتباع السنة أن يكون جمموع جهدنا
ينصب يف خط اجلهاد للخروج من الفتنة اجلاهلية إىل اإلسالم .وهذا يتاح
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ملن ينظر من وراء االستظهار بالسنن استبطان التقوى والصدق يف اهلل ،ثم
ينظر من وراء تربية النشء باالتباع الظاهر والباطن لرسول اهلل صىل اهلل عليه
وسلم إلمكان االنتظام حتى تتكون مجاعة املسلمني يف هذه األقطار اإلسالمية
املمزقة ،ومن وراء كل ذلك لتوحيد املسلمني يف دار اإلسالم ،فحمل الرسالة
اإلسالمية لتحرير اإلنسان.
إن العلامء أباحوا ملن ال يستطيع االستدالل بنفسه أن يقلد األئمة املجتهدين
يف فروع دينه ما مل يثبت له خطؤهم ،هذه هي القاعدة ،ومن حياولون استعامل
اإلمام مالك تقية لصد الناس عن سنة نبيهم إنام يعلمون وخيافون أن حييى
اإلسالم يف القلوب باتصاله بمصدر احلياة والقوة وهو حمبة اهلل ورسوله
والتلقي مبارشة من اهلل ورسوله أوامر االتباع للقدوة املعصوم يف التقوى
والعبادة واجلهاد ،ويعلم املرتبصون أن االستظهار بالسنن ينتج عنه التقوى،
وأن التقوى ينتج عنها طاعة اهلل ونبذ كل طاعة لغريه ،فهم حيسبون ويكيدون،
ونأمل أن يفهم عن املسلمني من وراء اجلرائد واألحزاب الوطنية أننا ال ننظر
إىل األمر من زاوية التعصب ،لكن من وجهة نظر الدعاة إىل اهلل الراغبني إليه
املحبني إلخوتنا ما نحب لنفسنا ،فال تضيعوا جهدكم وآخرتكم بمحاربة
السنة النبوية.
حبذا لو وصفتم عالجا لتخلف املسلمني وذلة اإلسالم يف بالده ،وهو أنه
عىل أهله املرتدين وعىل العاملني مواقف مالك وجهاد مالك وجندية مالك يف
صف حزب اهلل.
سعي باإلمام مالك إىل جعفر بن سليامن وقيل له« :إنه ال يرى خالفتكم»
فرضبه سبعني سوطا ومدت يده حتى انخلعت ،فلم يزل بعد ذلك يف رفعة
كأنام كان السياط حليا حيل به (شذرات الذهب ج  1ص .)290
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دافع أبو حممد مكاتبنا عن احلياة ضد املوت ،وعن اجلهاد ضد اخلمول
حيثام وضع اإلمام مالكا يف مكان املدافع عن سنة رسول اهلل صىل اهلل عليه
وسلم وعاتب من يناقشهم عىل القعود ،قال:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
أال ترون أن يف دعوتكم هذه تنقيصا ملذهب مالك ريض اهلل عنه،
حيث تنفون عنه أمورا ثبتت حجيتها بعده ،وكأنه ريض اهلل عنه أهلمه اهلل
أنه سيكون من أتباعه من يداهن يف مذهبه بنفي احلق وإلصاق الباطل به
فكان رمحه اهلل يقول( :كلنا يصيب وخيطئ إال صاحب هذا القرب) يعني
بذلك رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،وكان يقول أيضا( :إذا وجدتم قويل
خيالف قول الرسول صىل اهلل عليه وسلم فارضبوا به عرض احلائط) .وما
كان إلمام دار اهلجرة ريض اهلل عنه وهو الذي تنبأ له الرسول عليه الصالة
والسالم أن يطرح العمل بسنة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم .وإنام الذين
يبدو واضحا فيمن يقوم بمثل هذه املواقف من اللذين مل يعيشوا مع مذهب
مالك يف أصالته فأخذوا حيتجون ألهوائهم بام تقوم عىل مالك وأتباعه
املخلصني ،وهم من ذلك براء.
وأخريا أسأل كال من السيدين الكاتبني :هل خفق قلبك ،وارتعش جلد،
وثارت محيتك واندفعت جوارحك ...تغري املنكرات ،واملوبقات الكربى
واجلرائم املسترشية ،التي تفتك بالقرى واحلارضة كاخلمر وامليرس والرسقة
والزنى والغضب والظلم و ..و ..و..
أم أنك ختشى عىل مذهب مالك من غر هاته املهلكات.
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اجتمعوا أهيا املؤمنون!

من وجدة من أخينا يف اهلل السيد حممد الفزاري رسالة رقيقة عرب فيها عن
مشاعره ومشاعر مجعية «األمر باملعروف والنهي عن املنكر» جتاه آمال املسلمني،
وشجعنا ،حفظه اهلل ،وحبذ فكرة انتدابنا إخواننا اإلسالميني هبذا البلد لتكون
هلم جريدة يومية تنرش الوعي وتشحذ اهلمم ،ودعانا األخ الكريم لزيارة مجاعته
كام جاءتنا دعوات من مجعيات إسالمية أخرى ،فنحن نشكر اهلل أن جعل لندائنا
من سمع فكأنه ما كان ينتظر من كل اإلخوة بالساحة اإلسالمية إال مثل هذا
النداء للجمع والتقارب والتآلف واالنتظام ،هذا ما عرب عنه األخ الكريم حيث
قال:
وملخص ما أريد أن أقوله يف هاته الرسالة أن الدعوة إىل اهلل ببالدنا يف حاجة
أكيدة وملحة إىل تنظيم حمكم ،وبناء سليم ،وال يمكن أن يتم هذا التنظيم يف
نظري إال باحتاد املنظامت اإلسالمية باملغرب ،وهاته هي النقطة األوىل (أ).
ب -لكي ختطو الدعوة اإلسالمية بوطننا خطوات إجيابية إىل األمام فالبد
من لقاء يضم املسؤولني األساسيني عن كل املؤسسات اإلسالمية أو معظمها
عىل األقل ،وذلك قصد النهوض هبذه املؤسسات واالتفاق عىل نقاط معينة
والعمل عىل تنفيذها من لدن اجلميع.
ج -ويتم يف هذا اللقاء حتديد معامل الطريق للمؤسسات اإلسالمية بوضع
ميثاق للعمل تعمل كل املؤسسات عىل االلتزام به وتطبيقه.
د -االتفاق باإلمجاع من طرف املنظامت اإلسالمية عىل حد أدنى
لبعض الواجبات األساسية التي ال خالف فيها .والتي جيب القيام هبا فورا
وتقديمها إىل املسؤولني كعمل مجاعي من املنظامت اإلسالمية بواسطة
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وفد يمثلها ،وهذا العمل من شأنه أن يثري انتباه املواطنني واملسؤولني إىل
املؤسسات اإلسالمية ،وجيب أن يعد ذلك إعدادا مالئام لروح اإلسالم وملستوى
املسؤولية .إىل غري ذلك من املسائل واألعامل التي ينبغي القيام يف إطار العمل
اإلسالمي املنظم.
* من أخينا يف اهلل م ،ج ،ناحية وجدة رسالة جاء فهيا بعد تشجيع نشكره
عليه.
وأرجو منكم أن توضحوا لنا خطة العمل الواجب اتباعها عسى أن توحد
صفوف احلركات اإلسالمية يف البالد وخارجه وما أكثرها وهلل احلمد ،شاهدين
عىل أنفسنا أننا ال نبتغي وراء ذلك ماال وال وظيفة ،ولكن أسمى الغايات هي
نرصة دين اهلل فوق أرض اهلل وبني عباد اهلل ،وفقنا اهلل وإياكم ملا حيبه ويرضاه
لعباده الصاحلني وأجارنا وإياكم من عذابه املهني.
هذا ،وإن أعناقنا ملرشئبة إىل وجود كيان إسالمي يتخطى كل ما اسطنع من
حدود وإيديولوجيات جتعل من األمة أمما حتى نربهن عن مقدورة هذه األمة
العظيمة بقيادة كتاهبا املقدس وأحاديث رسوهلا صلوات اهلل وسالمه عليه وعىل
آله وصحبه وسلم تسليام.
كام أخربكم بأننا نفكر يف تأسيس مجعية إسالمية تعتني بالدفاع عن حقوق
العامل واملواطنني لدى الرشكات واألوساط املسؤولة ،وأرجو منكم يف هذا
السبيل أن تفيدونا بآرائكم واقرتاحاتكم ،وعسى اهلل أن يأيت بأمر أو فتح من
عنده إنه عىل كل يشء قدير ،واصفني يف ذلك اخلطوط العريضة التي جيب أال
تتخبط فيها هده اجلمعية ،واهلل املستعان والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته.
 إنك أخي تسعى جلمع شمل اإلسالميني كام نسعى كلل اهلل جهودناوجهودك بالنجاح ،وفكرتك لتأسيس مجاعة إسالمية عاملية فكرة جيدة ،فإن
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يف بعض اجلمعيات اإلسالمية فروعا عاملية ،ولعل تعبريك عن هذه احلاجة
حاجة اإلسالميني للتوحد ثم شعورك بالفراغ اإلسالمي يف صفوف العامل
آتيان من مقارنة العمل اإلسالمي بالعمل احلزيب ،فإن هلذه األحزاب تنظيامت
نقابية هي قاعدة احلزب بل واجهته املربرة لشعار الدفاع عن الشعب العامل،
فاخلطوط الرئيسية للعمل اإلسالمي الكيل هو أن ننتظم كيانا إسالميا واحدا
عىل صعيد القطر ،وعندئذ ،إن كانت الديمقراطية املزعومة ال تزال عازمة
عىل االحتفاظ عىل األقل باملظاهر ،تكون لنا بحول اهلل نقابة إسالمية يف انتظار
هذا عليك بجمع املؤمنني وتربيتهم يف أرس صغرية عىل تقوى اهلل والوالء
حلاكميته :الصالة والتالوة والصرب والتعاون وفهم الواجب ،التبليغيون نعم
مدرسة لشطر هذه الرتبية ،ثم كملها بتدارس الكتب اإلسالمية اإلخوانية
خاصة الظالل وكتب الشيخ املودودي والشيخ الندوي والدكتور سعيد
رمضان البوطي ،ذلك يف انتظار يوم اإلسالم األغر بحول اهلل.
يف رسالتك الثانية أخربتني بلقائك ببعض املؤمنني أخربوك أنني طرقي
ونفروا من اعرتايف بجميل الصوفية عيل ،ورجوت بعد ذلك أن نسعى معا
إلزالة هذه األوهام والعقد النفسية التي تفرق بني املؤمنني.
إن األمر يا أخي ال حيل بكلامت ،فالطرقية تعدد ،والطريق املستقيم واحد،
فمن فهم أن للصوفية مدارس وأساليب يف الرتبية ،ومن فهم أن هذه الطرق
املسامة صوفية هلا مضامني منها من ال يمت إىل االستقامة والرتبية بصلة ومنها
ما هو مرتع للبدع واخلرافات استطاع أن يميز ،ومن ال يكلف نفسه عناء
البحث والتعلم ويؤثر اجلهل ويكتفي باألخبار املنقولة وحيكم عىل الصالح
بأخطاء وأوزار الطالح ثم يرمينا بالضالل وينبزنا باأللقاب فذاك ندعو اهلل أن
يذهب عنه ما به.
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نرفض األلقاب ونحب أن جيتمع شمل املؤمنني والبد للصادقني أن ينبذوا
األحكام املسبقة ،وندعوك وإخوتنا مجيعا لقراءة األعداد الثالثة املقبلة من جملة
«اجلامعة» فغرضنا إن شاء اهلل أن نرشح معنى الرتبية التي سموها صوفية ومن
أين جاءت وما آل إليه اإلسالم حني دخلت حتته مسميات منكرة.
وأنت أحق الناس بمتابعة أبحاثنا ،ألست ختربين بالتسلط الشيطاين الذي
وقع عليك؟
نداؤك لوحدة املسلمني هو نداؤنا ،فنحن نقول معك «بصوت حار وبنداء
يسمعه اجلميع أننا بجانب كل من يومن باهلل ربا وبرسول اهلل صىل اهلل عليه
وسلم نبيا وقدوة ومنهاجا».
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

نرفض كل ما خيالف اإلسالم

* وصلتنا من أخينا الفقيه ح ،س ،من ناحية تافراوت رسالة تأييد وجتاوب
ختمها أخونا بشعر رقيق ودعاء وعهد ،يقول الفقيه:
واآلن أهيا األخ ،جيب علينا مجيعا أن نعرف الوسائل التي هبا يستطيع
املسلمون النهوض يف ظرفهم وهم عبيد للحضارة الغربية يف مجيع أعامهلم
وما يشغلهم به يف حياهتم .فالقوة التي حث عليها اإلسالم وجعلها من
ضمن أسباب الرقي احلقيقي ،هذه القوة غري موجودة لدهيم .وإال فام
قولك يف كمشة من اليهود وقد تغلبت عىل سبعامئة مليون مسلم .قلت
اإلسالم وإن كان قويا فأهله ضعفاء مغلوبون عىل أمرهم يف أوطاهنم ،وما
ذلك إال لتفريطهم يف األخذ بأسباب احلضارة والتمدن بدعوى أن النجاة
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يف اخلشوع للعدو واالستكانة اليشء الذي ال يدعو إليه اإلسالم .أمل يقل
اهلل عزل وجل﴿ :و َأ ِعدُّ و ْا َُلم ما اس َت َطعتُم من ُقو ٍة و ِمن رب ِ
اط َ
اخل ْي ِل﴾ (سورة
َّ ْ ْ ِّ َّ َ ِّ َ
َ
األنفال ،)60:أمل يقل نبي اإلسالم« :املؤمن القوي خري وأحب إىل اهلل من
املؤمن الضعيف» ،أمل يقل ا هلل عز وجلَ ﴿ :و ُق ِل ا ْع َم ُلو ْا َف َس َ َيى اهللُ َع َم َلك ُْم
ُون﴾ (سورة التوبة.)105:
َو َر ُسو ُل ُه َوا ُمل ْؤ ِمن َ
سمع اهلل دعاءك أخي ،والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
* رسالة من شفشاون من األخ ت.ع .يعرب فيها عن إرادة املؤمنني أن
يرفضوا كل ما جاءنا من اجلاهلية من أفكار وعادات وعقائد لرتجع األمة من
الكفر لإليامن ومن اإلحلاد إلخالص الوجه هلل والتقيد بكتابه وسنة نبيه يقول:
إنه مل يكن خيطر عىل بال أحد من أهل املغرب يف الزمن املايض أن يطعن يف
أمر من أمور اإلسالم أو ينتقد حكم من أحكام القرآن ،العتقادهم أن القرآن
كالم اهلل وأن اإلسالم دين اهلل .تفرنجوا وآمنوا باألفكار املقتبسة من الثقافة
األوربية املعادية لإلسالم ،أصبحوا يعرتضون عىل القرآن ويطعنون يف رشيعة
اإلسالم اتباعا لألوربيني الذين يعتقدون أن اإلسالم ليس هو دين اهلل وأن
القرآن ليس هو كالم اهلل بل هو كالم النبي صىل اهلل عليه وسلم الذي هو
إنسان خيطئ كغريه من الناس ،فلذلك جيب أن خيضع القرآن لقانون النقد
والتلحيظ ،فيقبل صوابه ويرد خطأه .وبناء عىل هذا اعرتضوا عىل القرآن
وطعنوا يف أحكام اإلسالم وأشاعوا ذلك بني املسلمني حتى أصبح الكثري من
املسلمني يعتقدون العقائد املكذبة للقرآن وال يشعرون أهنم يكفرون بذلك.
* رسالة من آسفي يف نفس املوضوع من األخ أيب عبد اهلل حممد.لقد شهد
اإلسالم متزقا ال مثيل له يف العامل اإلسالمي عموما ويف املغرب خصوصا ،فإذا
كانت أركان اإلسالم مخسة فإن حوايل  80%أو
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يزيدون ال يعرتفون هبا أو يعرتفون هبا دون العمل هبا ،فمنهم من يقول
أن الدين اإلسالمي هو الذي أدى بنا إىل التخلف ولكن أقول ال -ثم لن
وأخريا كال .ألن دين اإلسالم له قواعده وأركانه وخصوصياته ،فهو دين
عقائد ودين أخوة ولو نظمت أحكامه وطبقت ملا سلمت العوامل كلها من
رشها الذي تعيش فيه حاليا.
* رسالة مهمة من أخ جماهد من عامر املساجد ومعلمي اخلري ،وفقه اهلل،
وهو األخ م.م .من إقليم وجدة (ال أذكر األسامء واألماكن حتريا وحتفظا) .قال
أخونا العامل خمربا عن جتربته واهتاممه بأساليب الدعوة:
منذ أيام فقط اتصلت بمجلتكم الغراء «اجلامعة» وقرأت عددها األول ثم
الثاين ورستني كثريا الفكرة ومتنيت هلا النجاح واالستمرار حتى تؤدي مهمتها
أحسن أداء .أخي عبد السالم ،لقد أعجبني الكثري من آرائكم ويف املقدمة اسم
املجلة وما حيتويه من دواء املسلمني ألننا ال يمكن أن يكون النجاح حليفنا ما
حيك ُْم﴾ (سورة
دمنا متفرقني واهلل تعاىل يقولَ ﴿ :والَ َتنَا َز ُعو ْا َف َت ْف َش ُلو ْا َوت َْذ َه َ
ب ِر ُ
األنفال )46:صدق اهلل العظيم.
ثم العمل املسجدي ألن من املسجد خترج الصحابة عىل يدي النبي
صىل اهلل عليه وسلم وريض عنهم .واآلن أصبح جمتمعنا جمتمعا ذا اجتاهات
متعددة منها ما استوردناه من اخلارج ومنها ما ولدته الطبيعة واملناخ
كام يعربون هناك عىل سبيل املثال الشباب املسلم جيب تشجيعه واألخذ
بيده حتى ال حيس بامللل ،ثم الشباب شبه امللحد أو امللحد جيب عالجه
من جهة ،والوقوف يف طريقه حتى ال جير أكرب عدد ممكن من شباب هذه
األمة إىل اهلالك املحقق ثم السواد األعظم من األمة الذين ال يزالون عىل
الفطرة ،ولكنهم ما فهموا اإلسالم وما يتطلبه من املسلم ،جيب تثقيفهم
وتوعيتهم فإذا فعلنا هذا كله ونجحنا فيه نستطيع أن نكون مسلمني حسا
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ومعنى ،ثم نستطيع دعوة الكفار إىل اإلسالم ،أما فكرتكم يف اخلروج من
الرسية يف دعوتنا فهذه فكرة طيبة ،ألننا لسنا ضد أي أحد وال نريد سلب أحد
شيئا ولكن ندعو فقط إىل دين األمة الذي هو دين كل واحد منا.
* من أخ بانزكان كان زارنا ،رسالة وصف فيها حالة جمتمعنا املزرية
وخروجنا عن جادة اإلسالم ،وشبه األمة بجسم ميت ال جيري فيه تيار احلياة
اإليامنية ،فهو جسم يميش بال رأس .ثم خاطب العلامء ،وهم الرأس ومنبع
احلياة ،لو فهموا اتقوا اهلل وارتفعوا إىل مستوى مسؤوليتهم .قال اهلل عز وجل:
ي َشى اهللَ ِمن ِعب ِ
﴿إِن ََّم َ ْ
اد ِه ا ْل ُع َل َم ُء﴾ (سورة فاطر .)28:ومفهوم ذلك أن اسم
ْ َ
عامل إذا أطلق عىل من ال خيشى اهلل فإنام هو عارية .قال أخونا:
يا علامء ،يا محلة كتاب اهلل ،قوموا من هذا السبات العميق ،دعوا عنكم
اخلمول والركون فلستم له أهال ،إذ ال يليق دين اصطفاه اهلل أن يذعن للباطل،
وينقاد للملذات الفانية ،تركتم وظيفتكم املثىل التي أكرمكم اهلل هبا بسابق
علمه وقدرته فانحرفتم عنها ،وزغتم عن الرصاط السوي .فلم ترتكوا بابا
للرش إال دخلتموه وال عدوة للباطل إال كنتم السابقني فيها ،تؤيدون الباطل،
وتدعون إىل الضالل بأفعالكم وأقوالكم.

أي انفتاح نريد

* جاءتنا رسالة من أخينا أ.أ .من مراكش .ولنا مع هذا األخ حوار
قديم .فهو وفقه اهلل من هذه الطائفة من املؤمنني الذين ال يزالون يف عراك
مع أنفسهم .وإن له لفكرا وقلام وتعلقا باملثالية اإلسالمية .لكن عندما يدعو
«لالنفتاح» وترك رشط االلتزام فيمن يكتبون يف جملتنا يعرض رأي من ال
يزال متفرجا .قال أخونا:
إن فكرة قرص الكتابة يف املجلة عىل من التزم عمليا وقلبيا فيه بعض
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التضييق عىل من يريد مكاتبتكم من املؤمنني .هلذا أدعوا إىل فسح املجال لكل
موضوع توفرت فيه الرشوط الرضورية فكرة وأسلوبا وروحا ،وهذا ما ينوع
من مواد املجلة بالتايل يشوق القراء ويربطهم بكتاب جدد وأقالم متعددة،
وهذا يشء تفرضه تقنيات إصدار جملة باستمرار.
أريد وبصفة مرحلية أن ال تكون هناك أية مقاطعة مع األحزاب أو دعوة
إىل مقاطعتها كدعوة تدعو إليها املجلة ألن من شأن هذا أن خيلق رصاعا إن
مل نقل عداء ،مع أن املفروض هو ترك الباب مفتوحا لكل مبادرة حسنة أو
توبة ،،نعم ال يعد هذا نفاقا أو متلقا أو خوفا ولكن تركا مؤقتا رغم ما يف تلك
األحزاب من تدجيل ونفاق واحرتاف بالقيم..
إنني جد غيور عىل املجلة وعىل الدفاع عنها وأريد هلا اليشء الكثري كام أريد
أن ختططوا إللقاء بعض املحارضات مستقبال ليكون االتصال أعم والدعوة
أشمل ،واهلل املوفق للصواب وهو نعم املوىل ونعم النصري ،وإىل فرصة قادمة
بحول اهلل.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
 ها أنت يا أخي تعرتف ،وأنت اخلبري بام ثم ،أن من بني هذه الشخصياتاحلزبية الالعبة بالديمقراطية كدمية كبرية ختدر هبا حس الشعب ما يدري
حقا من باطل من وصفتهم بالتدجيل والنفاق واللعب بالقيم .تعلم كام
يعلم املسلمون هبذا البلد أن من الشخصيات القيادية يف األحزاب من
هم ملحدون ومن هم دنان مخر ال يفرتون عنها حتى اهلوس واجلنون
الكحويل ،ومن هم زيرو النساء وبؤر فساد خلقي .االبتزاز والغش والفراغ
العقائدي سامت بعض الشخصيات احلزبية .ومع ذلك فهم مع البعض
اآلخر من أهل اخلري ،بل االستعداد للخري صنف واحد يعمه التضامن
احلزيب والوالء للهياكل احلزبية اخلربة .ماذا وراء الشعارات والتنظيامت
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املصلحية املسخرة خلدمة طبقة السياسيني؟ تعلم أكثر مني بام خربت ذلك
العامل أن الذين يستشارون يف أمر األمة ويسمع رأهيم ويأخذون نصيب
األسد من رزق الشعب هم نفسهم أعداء القيم اإلسالمية واملتآمرون عىل
اإلسالم .أفرتيد أن ننفتح عليهم وننزل ملستواهم اخللقي ونذوب يف هذه
امليوعة التي سموها ديمقراطية؟
كال ،بل نتاميز عن اجلو الفاسد املحيط بحد أدنى من اخللق واالستقامة
يقرأ فيهام الناس ما يف قلوبنا إن شاء اهلل من تعلق باحلق ومتسك بالعروة
الوثقى.
وعندما ندعو إخوتنا اإلسالميني ملحاكمة التعسف واالضطهاد
املوجهني ضد اإلسالم إىل قانون الديمقراطية وتعدد األحزاب وحرية
التجمع والتعبري ال نريد أن يكون تنظيمنا تدجيال خلدمة مصالح طبقة
وال موقفنا موقفا انتهازيا منافقا وال احلق الذي ندعو إليه ونجاهد من
أجله زيفا .فلذلك ترانا حريصني عىل التاميز كل احلرص .فليس إسالمنا
«عرصيا» ملفقا وال سعينا حمدودا يف األفق األريض حيث تعتيل شخصيات
عىل سلم الشعارات والتهييجات إىل مستوى من الشعبية خيوهلم حق ولوج
النادي السيايس .مع اهلل نحن إن شاء اهلل نعلم قصورنا وقابليتنا للخطأ،
لكن نأخذ حذرنا من مزالق وقع فيها قبلنا وقاد عريها طائفة من املسلمني،
قادة انطلقوا من اإلسالم فانفتحوا لتيارات احلزبية وغلبتهم ريح الوقت
وساقتهم اللفوف غري املتاميزة والتجميع من الغث والسمني ومغالبة هذه
اجلموع املتسارعة ملصلحة وهذه احلشود املتنازعة عىل الرئاسات إىل حيث
ترى.
خييل للمراقب السطحي أن هذه األحزاب أقدر من اإلسالميني
املحاربني يف عقر دار اإلسالم عىل تفكري وختطيط وتدبري ،وكذلك يظن
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كل مرتبص غر .وخييل له أن ما بني اإلسالميني من سوء تفاهم كفيل أن
يضخم بعض األوهام عند بعض األفراد حتى تصبح قضية يشتغلون هبا
رسمدا عن مهمتهم الرئيسية :إنقاذ هذه األمة التي تقودها دنان اخلمر وزيرو
النساء للهاوية ،وكذلك يدفع املغرور إىل سوء تقدير هذه الطاقة اإلسالمية
التي ال تزال يف بدء الطريق ،والتي لن تغلب بإذن اهلل ولن تسمح للهوى
احلزيب وال ألهوية الفساد أن تنال من شخصيتها التي تستمد من احلق وتقاس
باحلق وهتدف للحق.
أما أننا نطلب وجه اهلل ال نريد به بديال ،لكن وجه اهلل ال يناله إال طالب
جاهد كام جاهد الرسل وخطط كام خططوا ،وصرب كام صربوا ،وحتمل
مسؤولية تغيري العامل من حوله ،جمتمعه املبارش وما وراءه كام حتملوا.
لذا وتبعا له فنحن طالب حكم ،نريد أن نأخذ مقاليد احلكم عن طريق
اختيار الشعب وتصويته .هذا تسمح به الديمقراطية ،وهذا ما نريد ،فنحن من
الديمقراطية وقوانينها إن كانت هذه القوانني تطبق بال تزييف والشعب معنا
عندما تبلغه رسالتنا .نحن بحول اهلل يف سبيل اختاذ وسائلنا ليسمع الشعب
أن لنا رسالة وأن اإلسالم معناه العدل واإلنصاف والصدق حييي فيه العدل
واالنصاف والصدق بحياة اإليامن .واإليامن مع هذه املضامني االجتامعية
طريق بعد حياة كريمة يف الدنيا إىل اجلنة.
الطريق طويل ليفهم عنا الناس أن اإلسالم ليس هذه الشعارات التي
تنصبها األحزاب للتدجيل والنفاق واللعب بالقيم ،بل هو قانون اهلل تعرب
عن التعلق به إرادة هذا النشء الطاهر الذي حتسب له األحزاب اليوم ألف
حساب.
من اإلسالميني من ال يزال غافال عن رضورة استعداد اإلسالميني
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لتحمل مسؤولية احلكم فيرصحون أن اإلسالميني ليسوا طالب حكم .نعم
إن كان طلب احلكم هو املطمح األخري فبئس املطلب .أما انتظار أن تقوم
األيدي التي ال تتوضأ والضامئر التي ال تعرف اهلل والقلوب التي غلفها النفاق
والكفر أو الغفلة عن اهلل واألجواف التي ملؤها اخلمر والنزوات السكرى
باإلثم أن تفكر وتدبر وتنفذ مرشوعا يتجاوز آفاق االستغالل وتضليل
الشعب وبيعه للتسلط اجلاهيل فهو سذاجة ال تنتهي.
وإذا كان لزاما عىل اإلسالميني أن يستعدوا لتحمل مسؤولية احلكم
ويزامحوا باملناكب ألخذ أزمته ،فإن ما يقتضيه ذلك من القوة والصفاء ال
يسمح لنا أن نتهاون ونذيب شخصيتنا اإلسالمية وهي يف طور التكون يف
هالميات احلزبية وضبابية فكرها والتواء سبلها.
نعم البد من مصانعة واقع عنيف عىل اإلسالميني مرتبص هبم .نعم البد
أن نفهم جيدا أن مادتنا البرشية هي هؤالء املسلمون الصادقون وهم كثري
ممن اصطفوا بجانب الشخصيات املظلمة اخلاوية .ومن املصانعة أال نغلق
بابنا ،بل من رفق الدعوة وحكمتها أن نخاطب الناس مجيعا بالتي هي أحسن
حتى يفهموا عنا ثم يتعرفون علينا ثم يتعاونون معنا يوم يقدرون عىل مقارنة
الصدق بالنفاق واإليامن بالدجل واجلهاد يف سبيل اهلل باالحرتاف يف القيم.
وهذا يفرض علينا أن نتميز عن اجلاهليني واملفتونني شكال ومضمونا كام
نتميز عنهم غاية وأسلوبا.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

ندي الطلبة
أسلوب دعوتكم ليس يف مستوى هدفها السامق!
* رسالة من األخ ع.ش .من الرباط حتت هذا العنوان استهلها بخطبة
للحاجة ثم ثنى بالتعبري عن عواطف األخوة ،وثلث باحلديث عن جتربته وما
سبق له من صحبة ومشاركة يف مجعيات وحركات إسالمية ،ثم قال:
أخي املكرم! إنني مل أعرفك عن طريق جملتك «اجلامعة» ولكن بلغتني أخبار
طيبة عنك قبل صدورها جعلتني أطمئن إليك وأفكر يف زيارتك حتى طالعتني
جملتكم تصدع اآلفاق بنداء إسالمي خري ،مظهرة أن اإلسالم مل يمت ومل ينضب
معينه مهام بيت له املنافقون والغاوون من كيد ومكر﴿ .ي ِريدُ َ ِ ِ
ُور اهللِ
ون ل ُي ْطف ُؤوا ن َ
ُ
بِ َأ ْفو ِ
اه ِه ْم َواهللُ ُمتِ ُّم ن ِ
ون﴾ (سورة الصف.)8:
ُور ِه َو َل ْو ك َِر َه ا ْلكَافِ ُر َ
َ
ومل أشأ أن أكتب لكم حتى تتبني يل طبيعة دعوتكم ...فتابعت املجلة
أقرؤها مركزا عىل االفتتاحية التي توضح كل يشء عن اجتاهكم حتى تفهمت
وأدركت مقاصده ،فقررت أن أكتب إليكم مبديا آرائي التي سأحاول أن أقيم
هبا دعوتكم تقييام قوامه جتربتي املتواضعة يف حقل الدعوة ومسامهتي يف تقوية
التحرك امليمون الصادر عنكم...
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وأظن أنني لست يف حاجة لكي أسألكم عدم املؤاخذة عن انتقادايت
واعرتاضايت ما دمت قد أسلفت بيان ما استهدف من سياقها.
إن خالصة دعوتك تتمثل يف نبذ موطن اخلالف الفقهي والتخيل عن
التعصب احلزيب قصد إقامة توحد عام يمكننا من السري قدما نحو رفع راية
اإلسالم.
فهل كان أسلوب دعوتكم يف مستوى هدفها املسامق؟ هذا ما ال نستطيع أن
نجيب عنه باإلجياب إال بعد جتاوز احلواجز التالية:
أوال :تباين تنظيامت اجلامعات املدعوة إىل التوحد والتكتل :إذ ال نستطيع
أن ندمج مجاعة يف أخرى -األوىل ذات تنظيم رسي تقيمه حاجزا عتيدا يف وجه
أعداء اإلسالم وسهام الطغيان ،،والثانية علنية املدى تتخذ الوسيلة هدفا واهلدف
وسيلة ،وتبنت بني أعضائها خاليا ملعونة تبث فيها سمومها وقد يتسلق العمالء
يف اجلامعات العلنية إىل مستوى القيادة ما يزيد يف الطني بلة ،وينفي احتامل تأثري
القيادة يف القاعدة حني يقترص وجود املنافقني عىل هذه األخرية...
ثانيا :صعوبة ضم أصل مجاعة إىل فرع أخرى والعواقب املنتظرة من
املحاولة ..إذا نظرنا إىل اجلامعات املتواجدة يف بالدنا بتفحص ..نجد منها ما
هو حمدود االمتداد يف املغرب وما ال يمثل جتمعه يف املغرب إال فرعا جلامعة أم
باخلارج ...وهنا يكمن عائق التوحد بينهام ،،فلن يندمج الفرع كليا إال بموافقة
أصله حيث قيادته العليا ،،وباجتهادنا يف مسرية النداء بالتوحد قد نكسب جزءا
من الفرع ،،يكون إثمه أكثر من نفعه ،،إذ سيعترب تلبيته للنداء انشقاقا من طرف
قيادته ،وقد حيدث خروجه هذا بلبلة يف صف مجاعته األوىل ،مما يعز عىل كل من
يقول ال إله إال اهلل خملصا أن يكون سببا فيه.
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ثالثا :اختاذ مناداتكم بالتكتل صبغة علنية من أول وهلة ،مما ال نرتاح
له -إذ أنه بذلك سيصبح مرتعا إال للطفيليات اللعينة ،،ومكسب قوت
للعمالء املكيدين.
حقيقة إن أبواق الديمقراطية تصدع البالد لكن الواقع خيالف االدعاء،،
وما كنا لنضل -ونحن املسلمون -برتويج شعارات مكدسة باملصطلحات
الرباقة ،،فمن املستحيل وجود الديمقراطية يف بقعة من األرض يغيب فيها
اإلسالم ،،إال يف حالة كون الديمقراطية تعني تنظيام غريبا عن اإلسالم،،
فوقتها نكون جمربين رشعيا عىل نبذها حتى ال نرشك باهلل خمتارين قوانني
اجل ِ
البرش نابذين رشع اهلل ﴿ َأ َف ُحك َْم َ
ُون َو َم ْن َأ ْح َس ُن ِم َن اهللِ ُح ْك ًام
اهلِ َّي ِة َي ْبغ َ
ِّل َقو ٍم ي ِ
ُون﴾ (سورة املائدة.)50:
وقن َ
ْ ُ
إن دعوتكم ،أخي عبد السالم ،غريبة ،،غريبة يف نشأهتا ،،وطرائقها :إهنا
تعتمد وسيلة املجلة من أول نداء ،وكأنكم ال تدركون مقصد املجلة الذي
يتجىل يف جعلها منربا ثبت عربه اجلامعة املنظمة مبادئها ،واحتجاجاهتا عىل
املواقف املتخذة ضد مصالح اإلسالم ،،،وبذلك تصبح املجلة لسانا بليغا
لتجمع عضوي منسق ،،أما أن تربز املجلة واجلامعة بال مبادئ ،بل منعدمة
الوجود ،فهذا ما ال يستسيغه العارف بطبيعة نرش الدعوة اإلسالمية!
رابعا :خمالفة طبيعة املجلة لعمله صىل اهلل عليه وسلم يف مراحل دعوته:
يقول األستاذ «سعد مجعة» يف مقدمة كتابه القيم «اهلل أو الدمار»« :لقد استدار
الزمان كهيئة يوم بعث الرسول األعظم ،ونحن بل العامل أمجع ،نقف اليوم كام
وقف حممد عىل مفرتق طريقني ال ثالث هلام :إما اهلل وإما الدمار» اهـ.
ونحن نقف هذه الوقفة التي متاثل وقفة رسول اهلل صىل اهلل عليه
وسلم ،فاألجدر بنا أن نقتفي طريقه يف توطيد الدين ونرش النور اإلسالمي،
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وال أظنكم غافلني عن مراحل الدعوة اإلسالمية يف حياة النبي صىل اهلل
عليه وسلم ،يقول الدكتور «حممد سعيد رمضان البوطي» يف القسم الثالث
من كتابه القيم «فقه السرية» مرت الدعوة اإلسالمية يف حياته عليه الصالة
والسالم منذ بعثته إىل وفاته بأربع مراحل :املرحلة األوىل :الدعوة رسا،
واستمرت ثالث سنوات ،املرحلة الثانية :الدعوة جهرا ،وباللسان فقط،
دون قتال ،واستمرت إىل اهلجرة ،املرحلة الثالثة :الدعوة جهرا ،مع قتال
املعتدين والبادئني بالقتال والرش ،واستمرت هذه املرحلة إىل عام صلح
احلديبية ،املرحلة الرابعة :الدعوة جهرا مع قتال كل من وقف يف سبيل
الدعوة أو امتنع عن الدخول يف اإلسالم -بعد فرتة الدعوة واإلعالم -من
املرشكني أو املالحدة أو الوثنيني ،وكانت هذه املرحلة هي التي استقر عليها
أمر الرشيعة اإلسالمية ،وحكم اجلهاد يف اإلسالم» ،ويف تعقيبه عىل ذلك
قال« :ولكن اهلل عز وجل أهلمه -واإلهلام للرسول نوع من الوحي إليه -أن
يبدأ الدعوة ،يف فرتهتا األوىل برسية وتكتم ،وأن ال يلقي هبا إال من يغلب
عىل ظنه أن سيصيخ هلا ويؤمن هبا ،تعليام للدعاة من بعده وإرشادا هلم إىل
مرشوعية األخذ باحليطة واألسباب الظاهرة» اهـ.
وال غرو أن املجلة مظهر حيس من مظاهر العلنية السافرة يف اجلامعات،
أخي عبد السالم! قد تكونون أقرب إىل الصواب لو قصدتم بمجلتكم نرش
الوعي اإلسالمي وتصحيح الفتاوى ،فبذلك يكون هدفها مرسوما جليا،،،
إذ أن واقعها احلايل ال خيدم ما ذكرته ،وذلك ألن مواضيعها تدور حول
حمور احلث عىل التوحد والنهي عن التفرقة إلقامة ثورة إسالمية صحيحة!
فإىل متى نكتب ونقرأ نفس املوضوع؟ أال يأيت يوم نمل فيه ذلك وال
يعود للمجلة أقالم غري أقالم الذين أصدروها؟!
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وإياكم -معرش اإلخوة -أن تظنوا أنني أدعوا إىل االقتصار عىل نرش الوعي
اإلسالمي إنني فقط أجعله أقرب للصواب يف هذه احلالة.
أخي املكرم عبد السالم! أخريا أدعوكم إىل أن ترسموا املنهج وحتددوا
اهلدف حتى يسهل السري املستقبيل ،متاما كاملهندس خيطط قبل البناء ،،ولو أنه
بنى قبل ذلك ملا أفلح ،،فنحن يف حاجة إىل مجاعة تنشأ عىل تنظيم حمكم من
أول يوم نستند يف إقامته إىل ينابيع الدين اإلسالمي ،مستوعبني نظم اجلامعات
اإلسالمية السالفة واحلارضة حتى نستعني هبا عارفني ملواطن هفواهتا حتى
تستفيد منها ،،،بعدها ال هيمنا النجاح يف الدنيا وال تشغلنا الغلبة بل نحرص
عىل اختيار موطئ كل خطوة من خطواتنا ،،والنرص كل النرص والفالح كل
الفالح يف الفوز باجلنة والنجاة من النار!

ِ
ين َقا ُلوا َر ُّبنَا اهللُ ُث َّم ْاس َت َق ُاموا َت َتنَز َُّل َع َل ْي ِه ُم ا َْل َلئِ َك ُة َأ َّل َ َتا ُفوا َو َل
﴿إِ َّن ا َّلذ َ
َ ِ
ون ن َْح ُن َأ ْولِ َياؤُ ك ُْم ِف َ
شوا بِ َْ
احل َي ِاة الدُّ ْن َيا َو ِف
الن َِّة ا َّلتِي كُنت ُْم تُو َعدُ َ
َ ْت َزنُوا َوأ ْب ُ
ْال ِخ َر ِة﴾ (سورة فصلت.)30:
سبحانه اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعاىل جدك
وال إله غريك.
أخوكم :عبد العزيز شهيد

أخي الكريم إنه يسعدنا أن نتلقى مثل رسالتك ،فهي حتكي جدك وأخذك
لألمور بحزم ،ونقدك اهلادئ لنا يرشفنا فنحن بحاجة ملن ينصحنا صادقا ،هلذا
نعطي رسالتك أمهيتها ،ألهنا تضع األسئلة األساسية املطروحة عىل الشباب
اإلسالمي.
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مقدمة :الذين يطقطقون املسابح أقوام لعلك ما صحبت منهم إال صنفا
واحدا ،فال حتكم حكمك الصارم عىل الذاكرين حتى تبلو امليدان.
أما التبليغيون فصحبتهم ورجعت إليهم ،وكذلك سيفعل غريك من
الصادقني ألن هؤالء الربرة عباد الرمحن أماطوا عن طريق الصحبة أذى كثري
من البدع والعادات والطقوس التي ما أنزل اهلل هبا من سلطان ومن عايشهم
عرف ما عندهم من رفق واستعداد للعمل الدائب يف سبيل اهلل ،تلك مدرسة
الصرب واإليامن ال غنى لك وال للصادقني عنها.
وجتربتك احلركية ربام جاءت قبل أن تتكون الشخصية اإليامنية وربام كان
هذا العامل الذايت يف املشارك (بالكرس) من األمهية عىل األقل كفاء أو يكاد
للعوامل املوضوعية عند املشاركني (بالفتح) ،فإذا مجعت حصيلة اخللل الذايت
من حيث الصرب واالستعداد له والقدرة عليه واملحافظة عىل مقوماته أمكنك
تفسري ما فرست مما ينبغي طيه وأمكننا تصور ما للصرب وتربيته حتى نصبح
قادرين عىل مالزمة احلق من مكانة قبل التحرك ،واقرأ سورة العرص.
فام مثلك إال كمن جاء لقوم يبنون مسجدا فبادر بعد أن رآهم رضبوا
بالفأس ثالث رضبات يف ختطيط األساس حيكم مسبقا أن اهليكل الذي ال
علم له بتخطيطه يسء التصميم ،وأن الفعلة الذين ال علم له بمؤهالهتم ال
يصلحون وال املواد التي ال يدري من أي مصدرها.
لعلك مل تعترب أن جملتنا وهي صوت الدعوة إنام تريد أن تعرب بأقالم
املؤمنني أمثالك عن رضورة حذف خصوصيات الدعوات واجلمعيات ،فإن
كان والبد فتقييمك إنام ينصب عىل األعداد الثالثة األوىل من املجلة أي عىل
اخلطوات التجريبية نحو «هدف سامق» هو مجع اجلامعة.
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 .1التنظيامت متباينة كام قلت ،وإطالق اسم تنظيم عىل الواقع فيه جتاوز
الرسية أو اجلهر اختيار يديل أنصار أحد طرفيه بحجج من الكتاب والسنة
والتجربة البرشية ،وهي نفس احلجج التي يأيت هبا أنصار الطرف اآلخر مفرسة
تفسريا خمالفا مناقضا ،هل كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ينظم تنظيامت
رسية؟ اجلواب دائام يتوقف عىل الفرضية التي فرضتها وتريد أن تستدل
عليها .هل كان النبيئون من قبله ينظمون تنظيام رسيا؟ هل نوع الديمقراطية
التي ببلدنا يساعد أن تنبثق الدعوة وترعرع حتت الشمس أم البد من بناء
قوة ناسفة من حتت؟ هل كانت دار األرقم بن أيب األرقم معقال رسيا أم جمرد
ملتقى متكتم داخل يف مجلة أرسار التنظيم؟ فإننا نميز بني التنظيم الرسي
وأرسار التنظيم ،التنظيم الرسي ما كان انضباطه قوة عنف متسلل ضارب،
والتكتم استعانة رضورية عىل أمور التنظيم وطبيعة مفروغ منها وسنية مفروغ
من سنيتها.
ونحن إذ نحلل جمتمعات املسلمني احلالية عىل أهنا جمتمعات فتنة تغشاها
اجلاهلية وتستبطنها وتتخبطها لكن ال متتزج هبا حتى يصبحا شيئا واحدا
وإنام نقرأ الواقع عىل ضوء السنة والكتاب ،واقرأ يا منصف كتاب الفتن يف
البخاري واقرأه يف مسلم ،واقرأ يف كتب السنن ما يعنون تارة كتاب الفتن
وتارة كتاب املالحم املفتون الذي آل إليه املسلمون وصفا متكامال ،جتد يف
هذه الكتب فساد احلاكم والذمم ،وجتد فسق الناس وشغفهم بالعاجلة،
وطغيان املادة وكساد سوق العلم واإليامن ثم إحماء معامل اإلسالم يف النفوس
الفردية والشعائر اجلامعية ،عالم تنطبق هذه اإلنذارات النبوية التي يف كتب
الفتن؟ البد هلا من مناط يف واقع املسلمني وإال كان إخباره صىل اهلل وعليه
وسلم عبقا .ثم بم وصانا أسلوبا للتعامل مع الفتنة؟ بالرفق وحقن الدماء مع
حتمل البالء ،أم بالعنف وسفك الدماء والتخفي من العدو واجلاهيل؟
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إذا قلنا إن جمتمعنا جمتمع جاهيل رضبة الزب فينتج عن هذا التحليل أن
يدعي اإلسالميون احلركيون ،أو طائفة منهم دون طائفة كام يدل عىل ذلك
واقع اإلسالميني اليوم ،إهنم وحدهم املسلمون وغريهم كافر مباح الدم واملال
والعرض.
وإن قلنا إن يف املجتمع اإلسالمي ردة فاشية فام سبيل حماربتها؟ االختيار بني
أسلوبني مطروح هنا أيضا.
فإذا متكنا مع احلديث النبوي وقرأنا كتاب الفتن ،واعتربنا أن كالم الصادق
املصدوق صىل اهلل عليه وسلم البد له من واقع ينطبق عليه ،ثم أعطينا أنفسنا
مهلة لتحليل واقعنا وكلفناها عناء البحث عن أوجه الشبه بني الوصف الكيل يف
السنة وبني املالمح اخلاصة املتفردة يف الزمان واملكان وجدنا أن احلبيب الرؤوف
الرحيم صىل اهلل عليه وسلم بجانبنا هيمس لنا احلقائق ويدلنا عىل األسلوب.
البد من قراءة كتب الفتن قراءة متمعنة حكيمة .وما ها هنا مكاهنا .وأن يرس
اهلل قرأناها معا عىل صفحات «اجلامعة».
وبعد كل هذا ال تنس أن أسلوب التنظيم الرسي العنيف هو أسلوب اليسار
املتطرف يف الغرب اجلاهيل .وال تنس أن اإلسالميني يكونون جثثا حمنطة إن
مل يستفيدوا من التجارب البرشية لكنهم يبقون تالمذة بلداء إن قلدوا أساليب
وبرروها باالستدالالت العجىل من الكتاب والسنة.
ويف انتظار أن نقرأ بحول اهلل كتب الفتن يف البخاري ومسلم حتى نعرف أهنا
فتنة وأن للفتنة رؤوسا وأن ملعاجلتها أساليب نبوية أحيلك عىل شيخ اإلسالم
املودودي لتعيد قراءته .فهو رمحه اهلل يعترب التنظيم الرسي انتحارا .وما بلغته
مجاعته بالرفق واجلهر وحتمل األذى مع التحدي الدائم واملواجهة املنظمة شاهد
عىل التوفيق يشهد به العدو والصديق.
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قلت إن الدعوات اجلهوية يترسب إىل قيادهتا شخصيات وصولية منافقة
وتستحوذ عليها خاليا ملعونة .هذا يصدق عىل التنظيم الرسي أيضا زيادة
عىل ما يتيحه هذا األخري من فرص االندساس والتزييف واستغالل مبدأ
االنضباط والطاعة.
 .2حتدثت بعدها عن كيفية التوحيد ولزوم تفتت اجلمعيات واحلركات
اجلزئية (نتكلم عن نطاق العمل اإلسالمي القطري) أو انشطارها وانقسامها،
وأعربت عن خوفك وأنت تشهد أن ال إله إال اهلل وقوع يشء من ذلك.
فكر جيدا واستفت قلبك ،من يعرتف بوحدانية اهلل ويعرتف بحاكميته
ويبغي جنته ورضاه ووجهه هل خيدم الغاية التي تريض اهلل وهي وحدة
املسلمني القطرية املهيئة لوحدهتم يف دار اإلسالم أم يشفق عىل هذه اهلياكل
املتفرقة ويرجو بقاءها ويدعو لإلبقاء عليها.
نعرف معك صعوبة فك التكتالت املوروثة والقائمة بشخصياهتا املتحجرة
عىل اعتبار الوجود يف الزمان واملكان بام يف ذلك من اعتبارات األسبقية للميدان
واألمهية يف احلجم واهليمنة عىل جزء من الزبائن واالنتامء جلامعة أم هلا جمدها
وما جيري يف ذلك االجتاه من هم لالحتفاظ بالرئاسات وتوسيع دائرهتا وإن
اقتىض ذلك ثلب املنافس وقذفه بالبهتان واستعداء السلطة املفتونة به.
أمراضنا احلركية نتجت وتنتج عن الفراغ الرتبوي واملامرسة السطحية
للكتاب والسنة إن كانت ممارسة.
ال ننتظر من حركة كالتبليغ أن تنحل وتنفصل عن قيادهتا العليا وال نتمنى
ذلك .ما هي إال مدرسة توحد املسلمني من وراء هذه احلدود املصطنعة
عرب أجزاء دار اإلسالم .وأسلوهبا أمثل أسلوب ملصانعة احلساسيات
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السياسية اإلقليمية التي حتيى عليها القوميات الفتنوية وتعيش هلا .فمن يقوم
بالربط الرفيق العلمي الذي يكمل الربط النظري العاطفي الذي خيدمه الفكر
اإلسالمي احلركي النشيط أو املكبوت يف هذه األقطار اإلسالمية ويف دار
اهلجرة (استغفر اهلل! فهل ترك رواد الفتنة وقادة الغزو اجلاهيل من بني جلدتنا
مهاجرا لإلسالميني املضطهدين يكون بديال عن االنضواء واالحتواء إال هذه
املساجد يف أوربا ينبعث منها صوت احلق!).
 .3العارفون بالدعوة اإلسالمية كام قلت جيدون أسلوبنا غريبا يف نشأة
املنطلق مع انعدام املبادئ والتنظيم العضوي .وجيدون غريبا أن نلتمس
مسلكا من خالل التنظيم الديمقراطي ،فكأننا نعرتف بالواقع هبذا املسلك.
قل ما شئت عن احلكم بغري ما أنزل اهلل .لكن ما قولك يف مغرب سنة 1399
واإلسالميون فيه مضطهدون واخلالف بينهم يسترشي وسكوهتم يكون ظرفا
خصبا لنمو أسباب اخلالف والكراهية وتعقيم اجلهود بمضاربتها بعضها
بعضا؟ ما هي «النشأة الطبيعية» لدعوة إسالمية؟ ما تتيحه الظروف واملواقف
للتقدم بالوعي اإلسالمي خطوة؟
إن هذه الديمقراطية -وال حاجة لوضعها بني هاللني يف الكتابة
فهي كيان ناشز عن األمة يف الواقع -هلا تناقضاهتا الفرعية من قبيلة
متسرتة خلف ستار احلزبية ومن طبقية هلا إيديولوجياهتا .وإن هلا تناقضا
أساسيا هو كون القائمني عليها السادنني لوثنياهتا منقطعون عن الشعب،
منكرون لدين اهلل عاملون عىل طمسه .فتلك التناقضات اجلزئية كفيلة
أن تقرض احلبال الومهية التي تربط أجزاء التنظيم ،والتناقض األسايس
سيعصف يوما بالديمقراطية والقبلية واإليديولوجيات مجيعا .ويومها
يقال :أين اإلسالم ،وما هو احلل اإلسالمي؟ فلذلك اليوم نبني بنظرة
للمستقبل انطالقا من احلارض .وأمامنا النموذج بباكستان حيث فشلت
الدكتاتورية والديمقراطية عىل التوايل والتداول حتى أصبح الكل ينصت
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لكلمة اإلسالم .إن هذا الشعب باملغرب من األمة اإلسالمية السائرة للفالح
بإذن اهلل ال يبغي ولن يبغي بالقرآن دستورا من صنع الطبقة السياسية وال بالسنة
النبوية منهاجا تطبخه عقول ركبت يف مصانع التغريب.
ال بأس إن بدا للشباب اإلسالمي أن املنشأ غريب وأن األسلوب فريد .إنام
أعيذك باهلل أن يسطو عىل ذهنك غيم الشك فتحسب الصدق هتورا ،واالجتهاد
يف األسلوب والوسائل قادحا .فام كان التقليد قط وتقديس املألوف عمال ذكيا.
 .4أجبناك فيام سبق عن الرسية ومكاهنا يف عمل الرسل عليهم السالم
باقتضاب .واقرأ القرآن والسرية النبوية لتعلم أن اهلل عز وجل رسم األسلوب
ت ُر ُس ٌل ِّمن َق ْبلِ َ
بو ْا َع َل َما ك ُِّذ ُبو ْا َو ُأو ُذو ْا َحتَّى
لنبيه حني قالَ ﴿ :و َل َقدْ ك ُِّذ َب ْ
ك َف َص َ
ُ
ِ
ِ
ِ
َصنَا َوالَ ُم َبدِّ َل لِكَلِ َمت اهللِ َو َلقدْ َج َ
َب
ني َوإِن ك َ
اءك من َّن َبإِ ا ُمل ْر َسل َ
َأت ُ
َاه ْم ن ْ
ُ
َان ِ ك ُ َ
ت َأن َت ْبت َِغ َي َن َفق ًا ِف األَ ْر ِ
َع َل ْي َ
ك إِ ْع َر ُ
الس َمء َفت َْأت َي ُهم
اض ُه ْم َفإِ ِن ْاس َت َط ْع َ
ض َأ ْو ُس َّل ًام ِف َّ
ِ
ِ
ِ
الاهل َ ٍ
ال َتكُون ََّن م َن َْ
بِآ َي ٍة َو َل ْو َشاء اهللُ َل َم َع ُه ْم َع َل ُاهلدَ ى َف َ
ني﴾ (سورة األنعام،
.)34-35
ون َفإِ َّنُ ْم الَ ُيك َِّذ ُبون َ
يف اآليات قبل هذه ﴿ َقدْ َن ْع َل ُم إِ َّن ُه َل َي ْح ُزن َ
َك
ُك ا َّل ِذي َي ُقو ُل َ
ِ
ِ
ِ
ون﴾ (سورة األنعام.)33:
ي َحدُ َ
َو َلك َّن ال َّظال َ
ني بِآ َيات اهللِ َ ْ

أخرج عبد بن محيد وابن املنذر وابن مردويه عن أيب ميرسة قال« :مر رسول
اهلل صىل اهلل عليه وسلم عىل أيب جهل فقال :واهلل يا حممد ما نكذبك إنك عندنا
ملصدق ولكنا نكذب بالذي جئت به ،فأنزل اهللَ ﴿ :فإِ َّنُ ْم الَ ُيك َِّذ ُبون َ
َك َو َلكِ َّن
ِ
ِ
ون﴾ .صادق عندهم كذبوه ،وعزيز يف قومه أذلوه،
ي َحدُ َ
ال َّظال َ
ني بِآ َيات اهللِ َ ْ
وأتباع له عرف انتامء كل منهم يف أول وهلة فأوذوا وعذبوا منهم العبد والسيد،
منهم عامر وأبو بكر .فأين الرسية؟
فاألسلوب الذي جاء به القرآن -واقرأ القصص قصص األذى
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والصرب عرب القرآن كله فلن جتد رسية أبدا  -هو أسلوب الصرب واملصابرة
حتى يأيت نرص اهلل .وال يأيت نرص اهلل للقابع اخلائف أبدا .وتأمل خطاب اهلل
الزاجر لنبيه حني حذره أن يكون من اجلاهلني ،واجلهل كام تعلم ضد الصرب.
نعم املرجع رسدت حني ذكرت الدكتور سعيد رمضان ونعم الرجعة
رجعت حني ذكرت رضورة التخطيط بعد التوعية وحتديد اهلدف للسري
البصري نحو املستقبل.
ثق أننا ال ندور حول نفس الطاحون ،وإن خيل لك أن ما نكتبه ما هو إال
تكرار .ولو رسخ عند قرائنا بعد عرشات من األعداد بضعة أفكار واضحة
تبلغ من القوة والنصاعة ما جيعلها نرباسا هلذه اإلرادات املفككة ،وجامعا هلذه
األفكار املعروضة للدرس بفضل أمثالك من الشباب الطاهر الذين يطرحوهنا
لكان ذلك كافيا.
وختمت كالمك بحكمة بليغة حني أرشت إىل أن يف الدعوة اإلسالمية
ثغرات جيب أن تسد ،وإىل أن هلا أخطاء جيب أن يستفاد منها .وما دام شبابنا
يؤثر اجلد عىل اللهو كام تؤثر والبحث والتحفز عىل اجلمود والقعود فاملستقبل
لإلسالم.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
* من األخ م.س .بالرباط جاءتنا وثائق مصورة إلحصائيات وتعيقات
عىل أساليب العنف وغمط حقوق اإلنسان وإرداؤه وترذيله التي
تطبق يف بالد االشرتاكية العلمية .نشكرك أخي عىل إرسالك ونأمل أن
نستفيد منه .وكأين بك وهذه األرس املباركة املتكاثرة من الشباب املؤمن
أخذتم تدركون أن لنا يف املغرب وجودا وأن واجبنا أن نساهم يف تنوير
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األفكار .ويكفي جملة «اجلامعة» نجاحا يف مهمتها أن تعتربها مجاعة املؤمنني
لساهنا املعرب.
أما عن املضمون فنقول :إننا عندما نقرأ نقد اجلاهليني يف املعسكر الغريب
إلخواهنم وحلفائهم ضد اإلسالم يف املعسكر االشرتاكي ما نزداد إال نفورا
من كليهام .فالعامل يف نظرتنا جاهلية وإسالم ،واجلاهلية املسلحة بالتكنولوجيا
واإلمكانيات املادية ونية الفتك باإلسالم ال ختفيها عنا األلوان واألسامي
واإليديولوجيات .فهو الكفر والعداء هلل ومن ثم العنف عىل اإلنسان خاصة
عىل اإلسالم واملسلمني .وهناك بني اإلسالم -وهو ال يزال وعدا وسط الفتنة
وطليعة يف احلركة اإلسالمية يف دار اإلسالم وشوكة إسالمية بإيران -وبني
اجلاهلية يف دار اإلسالم وشوكة إسالمية بإيران  -وبني اجلاهلية املستعمرة
هذه الشعوب املغلوبة عىل أمرها من أمم األرض .يقتيض أن نعرف أعداء
اإلنسانية وهم املستعمرون الظاملون سواء منهم من تقنع باالشرتاكية أو
اللربالية ،سواء منهم رشق اجلاهلية وغرهبا ،سواء منهم القادة وأذناهبم بني
ظهرانينا.
ومن وثائقك القيمة نأخذ أرقام الضحايا البرشية البائسة التي قتلتها
األنظمة الشيوعية .لكن أين هي الوثائق التي تصف كيف قتلت وتقتل الروح
اجلاهلية الدوابية يف املعسكر اآلخر واهليمنة الرأساملية والقيم اإلنسانية مع
إبقاء األجسام لعبودية الطواغيت ورذيلة الزنى بل التفاسد احليواين وذلة
التبعية االقتصادية والسياسية وممارسة احليوانية حتت ستار احلرية؟ أين
الوثائق التي حتيص األنفس التي تدمرها اجلاهلية بطرفيها عن طريق احلروب
التي تصفي فيها اجلاهلية حساباهتا عن طريق صف شعوبنا بعضها ضد بعض
وتسليحها بعضا ضد بعض؟
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يف كل ذلك هتدر اإلنسانية عىل األرض وتطفو عىل وجه جمتمعاتنا الكئيبة
«نخبة» مثقفة تدفع بنا يف ذاك الصف أو ذاك من صفي اجلاهلية .ونحن
من عمق األمة اإلسالمية وبعمق اإليامن ومتانة التعلق باهلل قبل كل يشء
نحتفظ باألرقام التي تدين الشيوعية مع علمنا أن جمموع النكبات التي حلت
باإلنسانية من تسلط اجلاهليني ال حتصيها الدروس وال تسع لوصفها ورسدها
األرقام اجلافة.
نالحظ أن صاحب اإلحصاء ذكر أن ثمن الثورة الروسية كان أكثر من
 66مليون نسمة فنستكثر وندين إيديولوجية اجلدلية العنيفة ،لكنا نفتقد
يف اإلحصاء ذكر العرشين مليونا من املسلمني الذين احتوشتهم روسيا
واستعمرهتم ،أقلية إسالمية نالت النصيب األوفر من السفك .هذا تتسع
له األرقام .أما سحق الشعوب اإلسالمية ومسخ شخصيتها وتكفري أبنائها
و»ترسيس» ثقافتها اإلسالمية وابتالعها يف األخطبوط الرويس فجريمة فوق
األرقام.
وما عند الغرب العريق يف االستعامر أفدح وإن تغري األسلوب.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

هذه األرس اإلسالمية

* كاتبتنا مجاعات من الطالب نرتكها تعرب عن نفسها:
()1
تكلم األخ حممود من الرباط عىل لسانه ولسان إخوته قال:
أخي يف اإلسالم،
سالم اهلل عليك ورمحة منه تعاىل وبركاته،
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إن من بني األسباب التي دفعتني إىل الكتابة إليك سببان اثنان:

 .1اإلعالم أمام املأل عن إسالمي استجابة لدعوتك.

 .2الوقوف بجانبك لكي تشعر أن لك إخوة حيبونك ويشاطرونك نفس
الشعور ويغارون عىل اإلسالم غريتك عليه...

فمزيدا من الصمود يف وجه األعداء الذين يدعون اإلسالم بأفواههم ويف
قلوهبم نية تشوهيه والقضاء عليه.
وكأهنم يريدون إطفاء نور اهلل بأفواههم :واهلل سبحانه وتعاىل يأبى إال أن
يتم نوره ليثلج بذلك صدور الذين اتقوا وصربوا وجاهدوا يف سبيله  -جعلنا
اهلل منهم.

وإين أخي إذ أنتظر مع إخوة يل نداءك إىل اجلهاد عندما حيني الوقت لذلك،
نعلن لك أننا جمندون بإذن اهلل ونعمل عىل جهاد النفس األمارة بالسوء ،نعمل
عىل تربيتها حتى نكون بحول اهلل مسلحني صاحلني يف دولة اإلسالم إن شاء
اهلل تعاىل.
()2

أخوك :حممود

ومن عاصمة بلجيكا األخ أ.ب.ع .قال:

وبعد ،باسمي ونيابة عن الطلبة املسلمني يف بروكسيل نشكركم
عىل ما تولونه لإلسالم واملسلمني يف مغربنا احلبيب بواسطة جملة احلق
والصواب «اجلامعة» بارك اهلل لكم يف خطواتكم امليمونة ،واهلل نسأل أن
يزيدكم ثباتا وإخالصا وجهدا حتى تصلوا إىل اهلدف املنشود أال وهو
تأليف قلوب اجلامعات اإلسالمية ومجع رأهيا يف صف واحد أوال ،وحتكيم
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رشيعة اإلسالم ثانيا.
وأشهدك اهلل أنني ملا بدأت أسمع عنك -خصوصا ملا كنت يف الضيافة
وبعدها -أثلج صدري ورسى الفرح والرسور يف عروقي بل لقد سمعت
عنك كذلك حتى يف بروكسيل ممارسات عقائدية وأهدافا حركية إسالمية
باإلضافة إىل هذا ما قرأته يف جملة «اجلامعة» وباخلصوص يف العدد األول
والثاين.

إذ ذاك تيقنت ال حمالة أنني وجدت ضالتي التي كنت أبحث عنها منذ
ثالث سنوات هذا مع العلم أنني أحسست بنفسيتي متيل وهترب إليك عن
طريق تيار روحاين.
وهذه بعض النصائح قدمها بعض اإلخوان فيام خيص املجلة.

 -اإلكثار من املواضيع.

 -عدم اإلطالة يف املواضيع ألهنا جملة وليست بكتاب.

 مأل األوراق البيضاء التي تتخلل املجلة إما باإلشهار أو آيات أوحكموعرب أو غري ذلك.

 اإلهتامم بالطلبة والعامل املهاجرين -طبعا املسلمني منهم -وختصيصركن هلم.
 ذكر فضائل وحماسن اجلامعات اإلسالمية وغض الطرف عن املكارهوالعيوب.
 -الرتكيز عىل العقيدة.

 ختصيص باب للكالم عن بطوالت الشخصيات اإلسالمية املعارصة.__  106  

وخري ما أطلب منك كذلك الرد عىل كتاب «الرساج املنري يف تصحيح
أخطاء مجاعة التبليغ» للدكتور تقي الدين اهلاليل.
فأغلب ما قيل فيه كذب وهبتان مبني حسب ما وصلني من أحد شيوخ
التبليغ الذين قرأوا هذا الكتاب.

وحاول ،جزاك اهلل خريا ،أن تقرأ كتاب أو رسالة أبو بكر اجلزائري
واسمها :هذه هي الطريق...

إىل احلكومات اإلسالمية أوال...
وإىل اجلامعات اإلسالمية ثانيا...

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
ومن فاس طلبة مسلمون قالوا:

()3

أخونا يف اهلل عبد السالم ياسني

السالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته.

أما بعد :من طلبة مسلمني غيورين عىل دينهم ،عارفني بواقعهم ،متأسفني
ملا وصل إليه هذا الدين من التحريف والتزييف ال من طرف املستغلني
فحسب ،بل حتى من طرف «العلامء» الذين يعتربون امللجأ الوحيد ملن
يريد حتريف هذا الدين احلنيف ،عارفني ملا حيك وحياك هلذا الدين احلنيف
من مؤامرات وخدع من طرف الغربيني والرشقيني عىل قدم املساواة علام أن
األصل واحد أال وهو الصهيونية أو الصليبية هؤالء الذين يستغلون مجيع
الوسائل من صحافة وإذاعة مسموعة ومرئية وكتب ،وحتى ذلك لكي
يستأصلوا منها :الثانوية واجلامعة واملعهد ،كل ذلك لكي يستأصلوا الذرة
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اإليامنية الباقية يف قلوب بعض الشباب .قلت عارفني بكل هذا ،وحمسني متام
اإلحساس من عمق القلب رضورة التغيري اجلذري يف كل املجاالت احليوية
واملعاشية ،اقتصاديا ،سياسيا واجتامعيا ،ولكن يقول اهلل عز وجل يف حمكم
َيو ْا َما بِ َأ ْن ُف ِس ِه ْم﴾ (سورة الرعد)11:
َي َما بِ َق ْو ٍم َحتَّى ُيغ ِّ ُ
كتابه﴿ :إِ َّن اهللَ الَ ُيغ ِّ ُ
ِ
الكْم ِة وا َْلو ِع َظ ِة َْ ِ
يل رب َ ِ
ـهم بِا َّلتِي
ال َسنَة َو َجاد ْل ُ
ك بِ ْ َ َ ْ
ويقول كذلك ﴿ا ْد ُع إِ ِل َسبِ ِ َ ِّ
ِه َي َأ ْح َس ُن﴾ (سورة النحل )125:ويقول سبحانه ﴿ َوالَ َتِنُوا َوالَ َ ْت َزنُوا َو َأنت ُُم
ِِ
ني﴾ (سورة آل عمران ، )139:ومن اآليات الكريمة
األَ ْع َل ْو َن إِن كُنتُم ُّم ْؤمن َ
السالفة الذكر بإمكان كل مسلم أن يكتشف طريقا يسلكه يف هذه الدنيا
متحمال الرسالة الشاقة التي ألقيت عىل ظهره .وعىل ظهر كل مسلم باملعنى
الرباين ال بالتسمية.
أول ما جيب عىل هذا الشباب العارف بوضعه واملحس بعمق املشكلة أن
يغري ما بنفسه ،وهذه هي نقطة االنطالق ألن فاقد اليشء ال يعطيه ،وكيف
أعرف التغيري؟ إنه ليس فحسب القيام بالشعائر الدينية من صالة وصوم
وزكاة الخ ،،،والتخيل عىل كل املعايص كالزنا والسكر والرشوة الخ ،،ولكن
أكثر من ذلك بكثري .ملا يا ترى؟ إن الوضع الذين نعيشه يسمى «اجلاهلية»،
أي جمتمعا جاهال لربه ولدينه ،جمتمعا يشبه متاما املجتمع الذي عايشه الرسول
الكريم .ولذلك فالرعيل األول الذي أخذ زمام تكوينه الرسول صىل اهلل عليه
وسلم يعترب اجليل التأسييس للبناء اإلسالمي ،لذا جيب عىل كل مسلم اآلن أن
يعترب نفسه يف الوقت الراهن أنه يمثل حجر التأسييس إلسالم املستقبل.
()4

من الدار البيضاء األخ عبد اهلل السني ،وقد زارنا بعد الرسالة وبلغنا أسئلة
مكتوبة من مجاعة من الطلبة قال:
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أخي الكريم،
إنه ال خيفى عليكم أن االنتفاضة اإلسالمية املعارصة التي انطلقت بإذن
اهلل لتكون قذى يف عيون الطغاة ولتدك حصون الكفر واإلحلاد -أخافت
أعوان الباطل فراحوا حيسبون هلا ألف حساب ويدبرون هلا املكائد تلو املكائد
لكي يئدوها يف مهدها ويكبتوا أنفاسها قبل أن تنمو نموها الطبيعي ،لكن
شاء اهلل أن تبوء كل حماوالهتم باخلذالن وأن تسري قافلة اإلسالم غري عائبة،
وقد تلونت مكائدهم بشتى األلوان فمرة هي حرب الشائعات يروجوهنا
لكي يفقدوا احلركة اإلسالمية شعبيتها ويقطعوا صلتها باجلامهري ومن ثم
يقوقعوها عىل نفسها مما يؤدي هبا إىل االنحدار ومرة إىل حرب اإلبادة التي
تتخذ أشكاال عديدة كالسجن املؤبد ونسيان الدعاة يف اهلل داخل السجون
كي يفرغوا ضامئر اجلامهري املؤمنة من التعلق هبم ،وكذا التنكيل والتقتيل
وما شابه ذلك من أنواع العذاب ولكن ما أخيب ثمرات حماوالهتم !!! فلقد
عربت اجلامهري املسلمة عن تعلقها باحلركة اإلسالمية وذلك بعدم تصديقها
للشائعات واعتبار املسجونني اإلسالميني دعاة إىل اهلل تعاىل عكس ما تروجه
األبواق الباطلة واصفة إياهم باإلرهابيني واملجرمني و ...ورغم املكائد التي
القوها الدعاة إىل اهلل فإهنم صابرون حمتسبون األجر والثواب عند اهلل ،وقد
علموا مجيعا حني انطالقهم يف ميدان الدعوة إىل اهلل أهنا إحدى احلسنيني إما
النرص وإما الشهادة ،هلم يف رسول اهلل صلوات اهلل وسالمه عليه واألنبياء
وأتباعهم خري قدوة وأفضل إسوة ،وقد كان الدعاة املضطهدون خري خلف
خلري سلف وفروعا كريمة من دوحة كريمة دوحة التوحيد.
ويف هذا اإلطار أدمج قضية احلاج كامل إبراهيم وإخوانه الذين أدخلوا
السجن يف هتمة قتل أحد املالحدة الشيوعيني ،وقد مرت اآلن قرابة أربع
سنوات دون أن يصدر القرار األخري الذي يدينهم أويربؤهم .ويف غضون
الفرتات األخرية حينام قدموا إىل املحكمة استبرش املؤمنون وظنوا خريا ،لكن
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رسعان ما أجلت إىل أجل غري معلوم وذلك بسبب فقدان إحدى الوثائق
املهمة من ملف املتهمني.
أخي الكريم،
أخربك صادقا أنني انتظر جملتكم الغراء «اجلامعة» بفارغ الصرب وأرجو من
سيادتكم أن حتاولوا جهد اإلمكان أن جتعلوا منها جملة شهرية عىل األقل كام
أرجو ثانيا أن جتعلوها تواكب أحداث املغرب والعامل اإلسالمي خصوصا
األقليات اإلسالمية املضطهدة يف بلدان أعداء اهلل -وحتاول أن تنافس بل تبز
جرائد أعداء اهلل ،وذلك لتعرضها ملشاكل اجلامهري املؤمنة يف املغرب وتأييدها
يف مواقفها اإلسالمية وزيادة ارتباطها بعضها البعض.
ويف األخري تقبلوا فائق احرتامي
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
 هذه الرسائل جواهبا فيها .نرشك اإلخوة عىل مالحظاهتم وتأييدهم.ونصائح األخ م.ب.ع .من بروكسيل تعرضنا ملواضيع بعضها .أما الرد عىل
الكتاب املذكور فرده فيه أيضا.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

إننا ننتظر منكم الكثري
* من الدار البيضاء بعث األخ حممد ت ،رسالة جيدد فيها ذكرى لقاء سابق
وخيرب عن انطباع الرصاحة والصدق اللذين محلهام من ذلك اللقاء.
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ومن ثم حيملنا مسؤولية النصيحة ويعرب عن استعداده للعمل يف إطار
ال إله إال اهلل مهام كانت التضحيات .يعرب عن ثقته يف رجال الدعوة اإلسالمية
ويعترب اإلسالم احلل الوحيد والبديل لالضطراب بني يمني اجلاهلية ويسارها.
قال:
روى اإلمام أمحد بسنده عن عدي بن عمرية قال  :سمعت رسول اهلل صىل
اهلل عليه وسلم ،قال« :إن اهلل ال يعذب العامة بعمل اخلاصة حتى يروا املنكر بني
ظهرانيهم وهم قادرون عىل أن ينكروه فال ينكرونه فإن فعلوا عذب اهلل العامة
واخلاصة».
إن دور النخبة العاملة يف إنقاذ اجلموع الضالة املعتزة بقعودها يف اهلاوية حتت
شعارات مادية حمضة خمتلفة.
تتطلبه الظروف احلالية وال جدوى يف البحث عن احلل يمينا وال شامال فنحن
صانعو تلك اهلاوية بغفلتنا وانسياقها املستهرت بني اليمني واليسار ! ...فترتاءى
للعني املبرصة مجوع متفرقة عن نفسها منا من قبلته الغرب ومنا من وجهته
الرشق ! ..والواقع امللموس اآلن يف حياتنا اليومية نلمس ال الغرب أثرانا وال
الرشق يمكن أن ينتهي بنا إىل شاطئ السالمة ،وذلك ألن إيديولوجيته لبناهتا
الرصاع الطبقي ،معناه أن الرشق أو إديولوجيته ال تنتهي بنا إال إىل اخلراب.
ونحن اآلن جيب أن نقف عىل أرجلنا ألنه منا من يف اهلاوية ومنا من عىل
حافتها ،واحلل هلذه احلالة نجده عند امللتزمني بأصالتنا اإلسالمية  -فال رشق
وال غرب وال يمني وال يسار وإنام إسالم ،واإلسالم هو احلل .ولتفادي اهلالك
ما علينا كشعب عريب «مسلم» إال أن نلتف حول أولئك القادة الذين نذروا
أنفسهم هلل واإلنقاذ باسم اهلل .ألن كل التيارات أكد الواقع فشلها عىل طول
الساحة اإلسالمية -من املحيط إىل املحيط كيفام كان مصدر هذه التيارات
رشقها وغرهبا.-__  111  

* من األخ ش.م .طالب سكناه بناحية بني مالل رسالة لطيفة بقرصها ومجال
خطها ،نرجو أن يقترص مكاتبونا عىل صفحة واحدة كام فعل ،وخري الكالم ما
قل ودل .واألخ الكريم يعرب عن استعداد للتلقي والتعلم نرجو أن يلتفت بعض
الشباب ألمهيته ،فإن احلذر واحليطة إن بولغ فيهام أديا إىل الشك فالتثبط ،وأن
االعتامد عىل النفس دون االعتامد عىل اهلل خالقها وعىل املؤمنني خلفاء احلق عليها
ينتهي إىل انغالق وغرور ،قال أخونا:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
ببني مالل يف 29/08/79
احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل موالنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
أخي يف اهلل :عبد السالم ياسني
السالمعليكم
إنه لرشف عظيم أن أكتب لكم بعض الكلامت أشجعكم فيها عىل العمل البناء
الذي قمتم به بنرش جملتكم «اجلامعة» ،ويف الواقع هذا واجب كل مسلم مؤمن،
فاجلهاد يف سبيل اهلل هو يشء حتمي عىل مجيع املسلمني الذين حيملون عىل عاتقهم
هذه األمانة ،وخصوصا منهم الذين أتوا الوسائل -أقصد بذلك العلامء-
أخي يف اهلل ،إين أطلب من اهلل تعاىل أن جيازيكم خريا عىل عملكم هذا وأن
يتقبله منكم ،ففي الواقع لقد استطاعت جملتكم أن تلقى اهتامما كبريا ومدى
واسعا لدى الشباب وخصوصا املتثقف منهم نظرا ملا حتويه من أسلوب صعب
شيئا ما عىل الطبقة املتوسطة ،فمثل هذه املجلة ال تفتأ ،إن شاء اهلل تعاىل ،أن تؤدي
عملها وتقوم بدورها الذين أنيطت به وسط هذا املجتمع امللحد املادي ،الذي
__  112  

يتخبط وسط بحبوحة من الضالل والكفر ،وسط جمتمع مادي طفت عليه
عبادة املادة والنفس ،فنيس ربه الذي خلقه ونيس الدور الذي أنيط به يف هذه
الدنيا ،ونيس اخلالفة يف األرض التي ميزه اهلل هبا.
* من األخ م .هـ .من القنيطرة طالب بالثانوي رسالة نقتطف منها مجال،
أما املوضوع الذي أرسلته فليس هذا إبان نرشه ،قال:
أخونا يف اإلسالم السيد املحرتم وأستاذي إذا صح التعبري:
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،
وبعد:
إنني أشكرك الشكر اجلزيل وأطلب اهلل أن جيازيك عىل عملك هذا خري
اجلزاء ،وهو أنك جعلت جملة إسالمية تصدر من بقاع ووسط ربوع وطننا
احلبيب ،وهذه املجلة مجعت شبابا متهافتا ومتعطشا وراء الدعوة اإلسالمية،
وبدأت تنري الطريق املنري لشباب العرص الذي اتبع طريق الشيطان فأصبح
ينهج هنجا أوروبيا يف ترصفاته.

النصيحة

زارنا هذا الصيف عدد ال بأس به من الشباب اجلامعي .وما منهم إال
يطرح فيام يطرح وبإحلاح أكثر هذا السؤال:
 -كيف نريب أنفسنا تربية متامسكة؟

يرد هذا السؤال قبل السؤال عن منهاج العمل العام .ويرتكز االهتامم
عىل التزكية وتصفية الباطن والتقرب إىل اهلل ومعرفته .نعم زارين
شاب ال خيطر هذا السؤال بباله ،فلام حدثته عن حمبة اهلل والشوق إليه رفع يده
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متأففا وقال ما معناه :هل لديك غري هذا؟

نعوذ باهلل أن تشتت نظرتنا عن وجه اهلل الكريم أو تنحط مهتنا عن طلبه
أو حتول مكايد النفس اخلبيثة والشيطان الرجيم عن اقتحام العقبة إليه اتباعا
لنبيه صىل اهلل عليه وسلم.

اعلموا أحبتي أن من الناس من ال خيطر بباله أن نفسه وسلطاهنا املسمى
هوى بلغة القرآن واحلديث هي موطن الشيطان وجمتمع وساوسه وحمرك
القوى البرشية نحو الرش ما مل تردع هذه النفس وهتذب وتزك وترفع حتى
تكون نفسا لوامة ثم نفسا مطمئنة.
من الناس من يشيب عىل اإلسالم ،بل والتمسك بالعبادات ،دون أن
يعلم أن درجة اإليامن ثم اإلحسان ال تناالن إال بتغيري النفس تغيريا جذريا
وحتويلها حتويال كيفيا .املسلم العابد يرجو الثواب من عند اهلل لكن العمل قد
حيبطه اهلل إن نقصه اإلخالص ،واإلخالص هلل ال يمكن ما دام سلطان النفس
وهو اهلوى ،مسيطرا يسمر دفة السفينة.

إن اخلصام املثار ضد التصوف مبعثه تدخل هذه املصطلحات املحدثة
بني الناس وبني فهم مقاصد الذاكرين املزكني أنفسهم بالذكر ،لذا نتحدث
عن التزكية وننسى مليا اخلصام حول املصطلحات كام ننسى كل يشء ما عدا
عالقتنا الشخصية جدا باهلل ومصرينا إليه ،لننسى أيضا ،مؤقتا ،اجلهاد الذي
ينتظرنا إلقامة دين اهلل يف األرض.
ها أنا ذا تسكن بني جنبي نفس تأمرين وتنهاين ومتيل ملا حرم اهلل
وحتب اللعب والتامدي يف الغفلة ،فهل أكون عبدا لنفيس وهواها وأعللها
وتعللني بالرئاسة عىل اخللق واالستعالء عليهم وممارسة العرافة أينام
كنت حتى باملسجد أم أسعى لقمعها وترويضها حتى يصبح هواي
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وهواها تبعا ملا جاء به املريب الرحيم صىل اهلل عليه وسلم؟
إن كنت حقا جادا يف أمري كل اجلد حازما ذا مهة فال شأن أسبق عندي
من حل األزمة الدائمة بيني وبني نفيس .وحلها يعني العثور عىل منهاج معها
حتى املوت.
يف صفوف الشباب أمراض نفسية ناجتة عن صدمات يف األرسة والوسط
العام واخلاص ،وعن هذه األمراض يتهيأ العش امللوث الذي تعمره وساوس
اهلوى والشيطان .هذه األمراض النفسية فاشية ،وعالجها هو نفس عالج
اهلوى العادي عند أشخاص يسميهم الفحص بأسلوب اجلاهلية أسوياء،
وهم يف حكم اإليامن واإلحسان أرقاء تابعون ال أحرار مترصفون.
العالج للحالتني هو التزكية ،وما ترك اهلل سبحانه يف كتابه من آية أو سياق
آيات إال وذكر لنا هذا العالج ووصفه وحث عليه وبني كيفية استعامله.
إن اهلل عز وجل بعث إلينا الرسل ليبلغونا ،إىل كل واحد منا ،أنه عز
وجل يريدنا أن نكون عبادا له ال لغريه ،وأنه أعد لنا يف اآلخرة جزاء متفاوتا
حسب أعاملنا املخلصة الكاملة ظاهرا وباطنا ،وحذرنا يف كتابه وعىل لسان
رسله أنه خلق لنا الدنيا واحلياة واملوت فتنة أي دار بالء وامتحان ،وأن ما
يردينا ويعوقنا عن بلوغ الكامل واستحقاق اجلنة ورىض املوىل ووجهه عدوان
متحالفان متفامهان ضدامها النفس والشيطان.
فاألمر كله يرجع إىل نقطة مركزية هي طبيعة العالقة بيني وبني نفيس
وحليفها من ورائها .أأساملها أم أحارهبا؟ وإذا حاربتها فكيف وإىل أية غاية؟
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إن اهلل عز وجل ما ترك يف كتابه من آية أو سياق آيات إال وذكرنا بوجوده
ورضورة الرجوع إليه وافتقارنا افتقارا كليا إليهَ ﴿ :وإِ َل ْي ِه ا َْل ِص ُري﴾َ ﴿ ،وإِ َل ْي ِه
ش ٍء َق ِد ٌير﴾ هبذا ومثله تنتهي جل اآليات ،تذكري
ت ُْر َج ُع َ
ون﴾َ ﴿ٍ ،و ُه َو َع َل ك ُِّل َ ْ
من جانب اهلل عز وجل يطلب ذكرا من جانبنا ،استحضارات جلالله واعرتافا
بألوهيته وربوبيته ،وحضورا يف إخالص العبادة له ،ومتى كان ذكرنا له وعدم
غفلتنا عنه مها احلال الغالب علينا كانت النفس هبذا الذكر يف مصهر التصفية،
للسان ذكر بالتالوة والتسبيح والتهليل والتكبري والتحميد .وللقلب ذكر يف
احلضور يف العبادات وقبلها وبعدها حتى يصبح ذكر اهلل مناجاته يف الباطن
الشغل الشاغل واالهتامم األول ،وعىل اجلوارح ذكر برصفها يف أعامل السنة
وحركات الفرض والنفل ،فباجتامع ذكر اللسان وذكر القلب وذكر اجلوارح
يغشى نور اإليامن كياين فتنفر منه النفس ثم يستحوذ عليها ثم تستحليه ثم
تتلهف عليه ال تعيش إال به وتلك مرتبة االستهتار بذكر اهلل طوبى ملن ناهلا.

اقرأوا أحبتي القرآن الكريم قال تعاىلَ ﴿ :قدْ َأ ْف َل َح َمن َت َزكَّى و َذك ََر ْاس َم ر ِّب ِه
َف َص َّل﴾ (سورة األعىل ،)14:تزكية البد فيها من ذكر اسمه عز وجل ،وذكر
اها﴾
اب َمن َد َّس َ
َّاها َو َقدْ َخ َ
اسمه باللسان أوال ،قال تعاىلَ ﴿ :قدْ َأ ْف َل َح َمن َزك َ
(سورة الشمس )9-10 :خلقت للفالح والنجاح والفوز باجلنة ورىض
موالك ووجهه فهل تزكي نفسك بإزالة عوائقها واقتحام عقبة دسائسها أم
تديسها وترذهلا بانسياقك معها؟ من انسياقك مع اهلوى أن تنسب إىل نفسك
وتقرص عليها يف ومهك الكامل وتنسب النقص وتكيل االهتام لغريك ،فذاك
قوله تعاىلَ ﴿ :ف َل ُت َزكُّوا َأن ُف َسك ُْم ُه َو َأ ْع َل ُم بِ َم ِن ا َّت َقى﴾ (سورة النجم)32:
ِ
ون
اء َوالَ ُي ْظ َل ُم َ
ين ُي َزك َ
وقولهَ ﴿ :أ َل ْ ت ََر إِ َل ا َّلذ َ
ُّون َأن ُف َس ُه ْم َب ِل اهللُ ُي َزكِّي َمن َي َش ُ
َفتِي ً
ال﴾ (سورة النساء ،)49:وتزكية النفس هنا معناها عكس التزكية املطلوبة،
معناها هنا التكرب ودعوى الطهارة والقرب من اهلل بالكذب.
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والتزكية املطلوبة حظ من اهلل وقدر مقدور وهو قوله تعاىلِ ﴿ :
بل اهللُ
اء﴾ .والتزكية املطلوبة اتباع للرسول ومتسك هبديه وهو قوله
ُي َزكِّي َمن َي َش ُ
ني َر ُسوالً ِّمن ُْه ْم َي ْت ُلو َع َل ْي ِه ْم آ َياتِ ِه َو ُي َزك ِ
تعاىلُ ﴿ :ه َو ا َّل ِذي َب َع َ
ِّيه ْم
ث ِف ْالُ ِّم ِّي َ
ويع ِّلمهم ا ْلكِتَاب و ِْ
الك َْم َة﴾ (سورة اجلمعة» ،)2إن اهلل عز وجل جعل
َ َ
ََُ ُُ ُ
يف كل منا قابليات للكامل الروحي والسمو إىل مقامات النور ،فهل يتأتى
لصاحب اهلمة أن ينام قبل أن يعرف حظه من اهلل ،وكيف يكرس حياته
لشأن قبل هذا الشأن؟
إذا كان أحبتي هذا اهلم بعد هم اآلخرة ،فاإليامن خوف ورجاء ،ال يستويل
عىل ضامئركم يقظة ومناما فام ذاك إال أن الدعاة سكتوا ومل حيدثوكم عىل أمر
عظيم هو أن الداخل يف اإلسالم يعرض عليه القرآن وتعرض عليه السنة ميثاقا
إن وفاه عرج يف سلم اإليامن ثم اإلحسان إىل حيث يتقرب إىل اهلل حتى يعرفه
ويتقرب إىل اهلل حتى يكون اهلل عز وجل سمع العبد وبرصه ويده ورجله.
الطريق صاعد وصعب وطويل وحمفوف باملخاطر ،يف الطريق إىل اهلل عقبة
تتكون من اهلوى وتفاعله مع العوائق اخلارجية.
من أهم هذه العوائق يف ذهنية بعض الدعاة الظن بأن اهلل يعرف وتثمر
حمبته والتقرب إليه بيشء زائد أو ناقص عن االتباع املطلق غري املرشوط للسنة
النبوية .ويف الطريق تدخل اهلوى فعاق بعضهم عن السامع القرآين وشغلهم
بالسامع النفيس واألناشيد والرتاتيل .يف الطريق تدخل اهلوى فأحال الوجود
(أي احلال) تواجدا أي رقصا .يف الطريق تدخل الشيطان فشبه للناس
االستدراج الشيطاين بالكرامة التي خيص اهلل هبا أولياءه.
يف الطريق ،يف ظاهرها ال يف حقيقة األمر ،يف رأي عني املالحظ غري
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البصري يف نظرة من صرب حتى عرف ،اختلطت وفود الرمحان بوفود اهلوى
ووفود الشيطان حتى ال يميز من دون الكيس املؤمن حابل القوم بنابلهم.
ويف هذا اللبس ضاعت يف ضامئر الناس الدعوة إىل اهلل ،وهي يشء زائد عىل
الدعوة ملحاربة البدع.
ال تكونوا أحبتي مقلدة واسمعوا خطاب ربكم يف تالوتكم ،وتسديد نبيكم
يف وصاياه ونموذج سلوكه .ارفعوا مهتكم إىل اهلل واجعلوا نصب أعينكم دائام
ِ
ب َن ْف َس َ
ين
ك َم َع ا َّلذ َ
وصية اهلل لرسوله صىل اهلل عليه وسلم حني قال لهَ ﴿ :و ْ
اص ِ ْ
ِ
ِ
ون َو ْج َه ُه﴾ (سورة الكهف )28:ذكر ابن
ش ُي ِريدُ َ
َيدْ ُع َ
ون َر َّ ُبم بِا ْل َغدَ اة َوا ْل َع ِّ
كثري يف التفسري أن هذه اآلية نزلت عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم «فخرج
يلتمسهم ،فوجد قوما يذكرون اهلل تعاىل منهم ثائر الرأس وجاف اجللد وذو
الثوب الواحد .فلام رآهم جلس معهم وقال« :احلمد هلل الذي جعل يف أمتي
من أمرين أن أصرب نفيس معهم» .قال ابن كثري أن احلديث أخرجه الطرباين عن
عبد الرمحن بن سهل بن حنيف ريض اهلل عنه.
فعندما أوصيكم أحبتي بصحبة التبليغيني فألنه يف الطريق إىل اهلل البد من
صحبة وألهنم ذاكرون ومساكني يسريون عىل مستوى املساكني .من الذاكرين
غريهم ذوو فضل لكن يف أساليب الطوائف الزائغة عن الرشيعة أو القرصة
فيها ما يرتاوح بني الشيطنة وبني استحالء مراتع النفس .فتضيع بني القوم
احلقيقة اجلوهرية .وما كل من انتسب إىل ويل من أولياء اهلل صحيح الطلب،
وال كل طالب صحيح االجتاه ،وال كل صحيح االجتاه سليم من الكدر،
واملسؤول عن هذا علامء يتزعمون الطرق دون أن ينضبطوا بقوانني حماربة
النفس وهي كلها التطبيق الصارم للرشيعة مع اإلبقاء عىل روح اإلرادة.
وأوصيكم بالتبليغ ألن من الدعوات من حيلق يف أجواء األغنياء وينتقل
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بني موائد املبذرين وينهى عن ذكر اهلل.
وأوصيكم بالتبليغ ألهنم هم أهل السنة يف شطرها الفردي ال يقفون عند
سنن الصالة والوضوء بل يطبقون سنة املحبة وسنة اهلجرة وسنة الدعوة
وسنة الطاعة لألمري وهي أسلوب لقمع اهلوى وسنة خفض اجلناح للمؤمنني.
وتركوا من القشور التي خلفتها التجارب املتحررة من قيود الرشيعة عند
اآلخرين.
عمليا أوصيكم بام ييل:

 .1اتلوا حزبكم من القرآن صباحا ومساء وتعلموا جتويده.

 .2قوموا للوتر (وهو  11ركعة) قبل الفجر وكونوا من املستغفرين
باألسحار.
 .3اثبتوا يف جملسكم بعد صالة الصبح إىل طلوع الشمس واشتغلوا بتوبيخ
النفس ومجعها عىل اهلل هنيهة ،ثم اشغلوا اللسان بالتسبيح والتهليل والقلب
بمناجاة اهلل واالعرتاف له بالتقصري وطلب عفوه وما يف هذه املعاين .فقد كان
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يثبت يف جملسه ،أخرج اإلمام أمحد عن أيب
أمامة ريض اهلل عنه أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال« :ألن أقعد أذكر
اهلل وأكربه وأمحده وأسبحه وأهلله حتى تطلع الشمس أحب إيل من أن أعتق
أربع رقبات من ولد إسامعيل» وسند احلديث حسن.

إن هلل أوقاتا مباركة كأيام اجلمعة وعند اآلذان إىل اإلقامة وساعة يف الغد
وساعة يف الليل .فاقرأوا القرآن واغنموا جلسة الصباح لتبدؤوا يوما تعمه
بركتها.

 .4اجعلوا مهكم حماربة النفس ،فاقمعوا حيوية اجلسم بالصيام
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لقوله صىل اهلل عليه وسلم من حديث عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه:
«يا معرش الشباب ،من استطاع منكم الباءة ليتزوج فإنه أغض للبرص
وأحصن للفرج ،ومن مل يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» أي قاطع لثورة
الشهوة .واحلديث متفق عليه.
صوموا االثنني واخلميس وزيدوا إن قدرتم ،وواظبوا عىل صوم األيام البيض
(أيام  13و 14و 15من كل شهر).
حاربوا النفس تنالوا الزلفة عند اهلل فذاك بدء اجلهاد .قال رسول اهلل صىل اهلل
عليه وسلم «املجاهد من جاهد نفسه يف ذات اهلل» حديث رواح أمحد والرتمذي
والطرباين بإسناد حسن.

هناك حق اهلل جتاهد يف أداء ما فرض عليك ،وهناك وعد اهلل جتاهد الستحقاقه
باالستقامة والنظر إىل حسن اخلامتة ،وهناك اجلهاد يف ذات اهلل يشمل جهاد
احلق وجهاد االستحقاق وجهاد السبق يف مرضاته .أهل اليمني فازوا باجلنة،
والسابقون فازوا باجلنة والنظر إىل وجهه الكريم .أهل الصدق عبدوه فوىف هلم
أجورهم والشهداء والصديقون عبدوه باجلوارح فأعطاهم األجر وعبدوه بالقلب
اخلاشع املشتاق الصامد فزادهم عىل األجر نورا به سطعت جوانب أرواحهم
ِ
ني
وبه صهرت النفوس حتى صارت طيعة خاضعة .قال تعاىل﴿ :إِ َّن ا ُْل َّصدِّ ق َ
وا ُْلصدِّ َق ِ
ات َو َأ ْق َر ُضوا اهللَ َق ْرض ًا َح َسن ًا ُي َضا َع ُ
يم﴾ (سورة
َ َّ
ف َُل ْم َو َُل ْم َأ ْج ٌر ك َِر ٌ
احلديد )18:فهؤالء أعطوا احلق وزادوا نافلة العطاء فكان جزاؤهم األجر من
جنس العمل .واألجر كم يكثر ويقل .أما من طلب االستحقاق وسابق وسارع
للمعرفة والرضوان واملعرفة والوصول فأولئك هلم الكم الكثري وهلم زيادة عطاء
ِ
ين َآمنُوا بِاهللِ َو ُر ُسلِ ِه ُأ ْو َلئِ َ
ك
كيفي هو ما يعرب عنه القرآن بالنور :قال تعاىلَ ﴿ :وا َّلذ َ
ِ
ون َو ُّ
ُور ُه ْم﴾ (سورة احلديد.)19:
الصدِّ ي ُق َ
ُه ُم ِّ
الش َهدَ اء عندَ َر ِّبِ ْم َُل ْم َأ ْج ُر ُه ْم َون ُ
دللتكم أحبتي عىل احلق فذاك يف ميزاين إن شاء اهلل ومن عىل عبده.
ودللتكم عىل اهلل لتصبحوا من أهل النور فذاك أخلص النصح وذاك
سبيل الرسول الكريم .قال اهلل تعاىلُ ﴿ :ق ْل ه ِ
ـذ ِه َسبِ ِيل َأ ْد ُعو إِ َل اهللِ
َ
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ان اهللِ وما َأ َن ْا ِمن ا ُْل ْ ِ ِ
ني﴾ (سورة
َع َل َب ِص َري ٍة َأ َن ْا َو َم ِن ا َّت َب َعنِي َو ُس ْب َح َ
شك َ
َ
ََ
يوسف )108:فمن كمل اتباعه ظاهرا وباطنا ال يدعو إال إىل يشء عىل
غايته وقبلته واجتاهه اهلل ،جعلنا اهلل وإياكم من أهل النور املتبعني وأعادنا من
كل بدعة حتيد بنا عن سبيله.
 .5انظروا إىل هذا الشباب الذي ذهب ضحية جمتمع فاسد وتعليم ملغوم
نظرة الرمحة والشفقة .خذوهم برفق نحو املسجد ،كونوا أذكياء يف أسلوب
التقرب للناس والتحبب إليهم بالكلمة الطيبة واهلدية الصغرية واخلدمة
املتكررة احلانية والزيارة واالستزارة كونوا الوجه البشوش واليد املمتدة
بالعون والبلسم الشايف هلذه «اجلامهري» املخدرة العابثة ولطالئع الكفر
الصاخبة العنيفة .دلوهم عىل اإلسالم ،دلوهم عىل اهلل.
ليكن برنامج كل منكم أن يوصل للمسجد أو ألرسة الدعوة عرشة
من الشباب والشابات هذه السنة وكل سنة .احلياة املكرشة عن أنياب الرش
واليأس والبؤس الساكن يف األفئدة جيعلها اهلل عونا لكم لرتجعوا إىل حظرية
اإلسالم هذه اجلموع التي ترعاها الذئاب .أحبوهم بحب اهلل ينفذ حبكم
ويغلب ،أحبوهم بإخالص.
اجعلوا شعاركم كل يوم .قوله صىل اهلل عليه وسلم لعيل« :ألن هيدي اهلل
محر النعم».
بك رجال واحدا خري لكم من ْ
ال تنسفوا اجلسور بينكم وبني إخوتكم اإلسالميني ممن انبعثت بينكم
وبينهم بواعث اخللف واملجافاة .بل أعيدوا بناء تلك اجلسور لوحدة جند اهلل
التي حيبها اهلل.

اجتمعوا وإخوتكم وإخوانكم الضالني بعد عىل اهلل .وجربوا مجيعا
اتباع رسول اهلل فيام وىص به من صحبة املؤمنني وحمبة الصاحلني وإكرام
املسلمني .جربوا الذكر وجلسة الغلس واستغفار األسحار وقرآن الفجر.
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وزجوا معكم يف غاللة النور بتلك السويعات التي تتفرغوا فيها هلل
إخوتكم وإخوانكم حتى تربأ احلزازات وتذهب األمراض النفسية .املحبة
املحبة .اعقلوا قول رسولكم الكريم صىل اهلل عليه وسلم« :والذي نفيس بيده
ال تدخلوا اجلنة حتى تومنوا ،وال تومنوا حتى حتابوا ،أال أدلكم عىل يشء إن
فعلتموه حتاببتم؟ افشوا السالم بينكم» هذا حديث مسلم عن أيب هريرة ريض
اهلل عنه.

اجلنة عليك حرام إن مل يغلب احلب بواعث القطيعة والكراهية .فكيف
بمعرفة اهلل والوصول إليه وهي من قبيل العطاء النوراين !
كونوا أحبتي حيث تكره النفس ويكره الشيطان .كونوا حيث حيب اهلل أن
يراكم .كونوا أنصارا هلل ،كونوا جندا هلل كونوا متحابني يف اهلل .من كان منكم
حين إىل عطفة إهلية ينال فيها حمبة اهلل فليسمع الرشط املوجب .عن معاذ ريض
اهلل عنه أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال فيام يبلغه عن ربه« :وجبت
حمبتي للمتحابني يف واملتجالسني يف واملتباذلني يف ،واملتزاورين يف» رواه أمحد
واحلاكم والطرباين وابن حبان والبيهقي.
أحب أخا من اإلخوة املتخاصمني أو من اإلخوة املنتظرين ساعة التوبة
حيبك اهلل ،اجلس جلسة تصالح ودعوة وذكر حيبك اهلل ،ابذل من مالك
ووجهك ووقتك وقلبك هلم حيبك اهلل ،زر واستزر يف اهلل حيبك اهلل .يا هلا من
فرصة !
كان اهلل لنا ولكم والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

تنبيه :أرجو من اإلخوة اإلسالميني أن يرفعوا دعاءهم للموىل سبحانه
يف أوقات االستجابة يسألون التوفيق هلذه األمة والرمحة والرضوان لرجل
خدم هذه األمة اخلدمات هو املرحوم بكرم اهلل الشيخ املودودي .فقد
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أسدى هذا الرجل إلينا مجيعا خريا كثريا ،وعلينا مكافأته بالدعاء إليه
ونسأل اهلل أن يتقبل منه ويعظم له أجرا ونورا وينفع بام خلفه من العلم
والقدوة الصاحلة .هذه برقيتنا وعزاؤنا.
وعىل اإلخوة أن يعيدوا قراءة كتبه فقد أنطقه اهلل باحلكمة والرفق ،ربنا
اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإليامن وال جتعل يف قلوبنا غال للذين آمنوا.
ربنا إنك رؤوف رحيم.
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

منرب املؤمنات

* كانت من املؤمنات بداية استجابة لنداء األخت ن.ي .من مراكش.
* رسالة مهمة من األخت فاطمة الزهراء من إحدى مدن املغرب.
مهمة ألهنا تكشف لنا عن يقظة املؤمنات فنقدمها لسائرهن نموذجا ملا جيب
أن يقمن به من مجع أرسهن اإليامنية والقيام برتبية أنفسهن .وهنيئا لألخت
فاطمة الزهراء وأخواهتا .بيد أننا نرى أن بعث العناوين التصال املؤمنات
بعضهم مع بعض مطلب سابق ال وأنه نظرا لسوء الظن املولد للوساوس
املنتج للمطاعن واستغالل طرق املواصالت .ال نزال هكذا أعاذنا اهلل من
الناس .فلتكن املجلة نفسها هي امللتقى ولتكن يف الكنى كفاية عن األسامء
والعناوين إىل أن تطلع شمس اإلسالم ويتبخر اجلو الكدر.
أنبه األخت وسائر األخوات إىل أن مصادر الثقافة التي ذكرهتا ال تعدو
الثقافة الفكرية واحلركية .لذلك أنصح كل مؤمن ومؤمنة باقتناء الكتب التالية
زيادة عىل كتب الثقافة اإلسالمية العامة:
 .1كتاب «منهاج املسلم» للشيخ أيب بكر جابر اجلزائري فهو حد أدنى يف
فقه العبادات.
 .2كتاب «زاد املعاد» البن قيم فهو جامع للسنن رضوري وهو كتاب
فريد ونفيس.
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 .3سلسلة «أفكار يف القمة» للدكتور سعيد رمضان ،فهذا الرجل طبيب
يف األمراض التي نشكو نحن اإلسالميني.

وهي بالفعل أفكار يف قمة ما يكتب اليوم يف امليدان .يعطينا نظرات موفقة
يف قمة الدعوة.
 .4كتاب «فقه السرية» له أيضا.

 .5تفسري ابن كثري فهو كاف زيادة عىل «الظالل» الذي يعطينا النظرة احلية
ويبعث «إرادة التنفيذ» كام يقول الشهيد رمحه اهلل.
 .6كتاب «رياض الصاحلني» فهو جامع ألحاديث فضائل األعامل.

 .7من توسع فعليه بالنظر الدائم يف الصحيحني وكتب السنة .والتدارس
بتوزيع املهامت رضوري لألرس اإلسالمية .كام أن تعلم العربية وإتقاهنا نحوا
وبيانا ومادة هو الرشط األول يف تكوين الفهم املفيض إىل العقل املفيض إىل
األخذ عن اهلل من كالمه ووحيه معرب عنه يف أحاديث نبيه.

 .8احلفظ بعد حصة من القرآن الكريم يومية حمفظة مفهومة متدبرة ،حفظ
«األربعني النووية» كحد أدنى .ثم حفظ األذكار واألدعية النبوية «املأثورات»
للشيخ حسن البنا ثم كتاب «األذكار» للنوي ملن توسع.
انظرن يف النصيحة بندي الطلبة فهي موجهة إليكن أيضا.
والسالم عليكن ورمحة اهلل وبركاته

تقول األخت فاطمة الزهراء
إخوتنا يف اهلل :السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته وبعد:
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تفاءلنا خريا بصدور هذه املجلة وباسمها «اجلامعة» هذه الكلمة الرائعة
التي حيس بقيمتها وخطورهتا كل مسلم.
وازداد استبشارنا هبا حني فتحتم لنا بابا خاصا باملؤمنات ،وإن كانت
املجلة كلها ملك للمسلم واملسلمة ،فإن هذه لفتة كريمة ،نطلب لكم من اهلل
عنها حسن اجلزاء ،ونتمنى لكم ولنا أن يثبت اهلل أقدامنا عىل رصاطه املستقيم،
ونجأر إليه عز وجل أن يسلحنا بالصرب والشجاعة ،أفليس هذا لطريق الذي
نسري فيه ملئ بالعقبات؟ لكن هذه العقبات ال ختيفنا ،فقد أخربنا رسول اهلل
صىل اهلل عليه وسلم أن طريق اجلنة حمفوف باملكاره.
أهيا الوالد الكريم :أكتب إليك باسم مجاعة من الفتيات املسلامت الاليت
عرفن طريق رهبن فرسن عىل هداها ،ودعون اهلل أن «ربنا ال تؤاخذنا إن
نسينا أو أخطأنا» ،وكانت أول خطوة :التزامهن باللباس الرشعي ،وكدأب
املستهرتين واملناوئني ،شنت علينا محالت كالمية مسعورة ،حماولني املساس
ِ
ْب اهللِ
بكرامتنا وإيامننا ،ولكن أنى هلم أن يفلحوا ونحن حزب اهلل ﴿ َأ َل إِ َّن حز َ
ون﴾ (سورة املجادلة ،)22،وهكذا جاءت النتيجة عكس ما طمح
ُه ُم ا ُْل ْفلِ ُح َ
إليه املغرضون فعدد امللتزمات يزداد منذ شهور ،وصوت الباطل املتمثل يف
محالت الضالني بدأ يف اخلفوت ،وهذا من فضل ريب له احلمد ملء السموات
واألرض وملء ما يشاء من يشء من بعد.
ومجاعة الفتيات هذه تفوق العرشين ،أعامرهن ترتاوح بني  14و25
سنة ،ومستوياهتم الثقافية خمتلفة فمنهن قعيدات البيت ،ومنهن الطالبات
(الثانوي وجامعية) ومنهن األستاذة واملعلمة ،واستطاعت الطالبات منهن
فرض وجودهن واحرتامهن يف الثانوية وهذا أيضا من فضل ريب له احلمد
محدا كثريا طيبا ومباركا فيه .هذه املجموعة ال تدور يف فلك ما ،وإنام تذاكرت
الفتيات هذه احلياة اجلاهلية التي يعشنها ،وخلصن إىل أنه ال نجاة منها إال
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بالرجوع إىل دين الفطرة :حيث وجدن العزة والكرامة والتعاليم اهلادفة اهلادية
السمحة ﴿إِ َّن ِف َذلِ َ
الس ْم َع َو ُه َو َش ِهيدٌ ﴾
ك َل ِذك َْرى َل ِن ك َ
َان َل ُه َق ْل ٌ
ب َأ ْو َأ ْل َقى َّ
(سورة ق.)37:

وتوصلت الفتيات إىل أن هذا لن يكون إال بالدعوة إىل اهلل ،ووجدن
بالتايل أنه ينقصهن الكثري ،ولكن ال تنقصهن اإلرادة ،فعزمن وتوكلن عىل
اهلل وملا كان عىل الداعية أن يبدأ بنفسه ،فقد رأت الفتيات أن يدرسن بعض
الكتب فكان لنا منهم وما يزال -ولنا مادتان دائمتان :حفظ القرآن الكريم،
ودراسة السرية النبوية ،أما الكتب فدرسنا (خلق املسلم)( ،ماذا يعني انتامئي
لإلسالم) ،وندرس اآلن (عقيدة املسلم ،ورجال حول الرسول) ،وكونت
الفتيات مكتبة متواضعة من ماهلن اخلاص ،فقرأن للسيد قطب ،وحممد قطب،
وفتحي يكن ،وحممد الغزايل ،وزينب الغزايل ،ويوسف القرضاوي ،وحممود
الصواف ،واأللباين وغريهم كثري ،ومن املجالت :الدعوة واالعتصام،
والنور ،واملعرفة ،واجلامعة ،وال تقترص مطالعتهن عىل اجلانب الديني ،بل
حتى الكتب التي يتعارض خطها مع خطنا اإلسالمي ،وإال فكيف يمكن
التغلب عىل أعدائنا إذا كنا ال نعرف عن مواطن ضعفهم شيئا؟

واآلن وقد عرفتك أهيا الوالد الكريم عىل مجاعة الفتيات تلبية لندائك
األبوي ولنداء األخت ن.ب .من مراكش ،نرجو أن تزودنا املجلة بعناوين
الراغبات يف مراسلة أخواهتن املسلامت لضم اجلهود إىل بعضها ،عسى اهلل
أن يباركها .فالطريق ليس مفروشا بالورود ،ولكن يف نفس الوقت :احلائرون
ذوو النوايا الطيبة كثريون فام علينا إال أن نأخذ بأيدي بعضنا البعض ،ونميش
يف الطريق الذي رسمه لنا رسولنا القائد صىل اهلل عليه وسلم.

وأرى هنا ،أن أشري إىل ظاهرتني هامتني يف مدينتي بمناسبة الدخول
املدريس األوىل اخللط بني الطلبة والطالبات يف أقسام الدراسة،
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والثانية :الدراسة يوم اجلمعة حتى الثانية عرشة ،وهذان أمران مل حيدثا يف
السنة املاضية ،فأما األمر األول فعارضه الشباب بنوعيه ،وعارضه األساتذة
امللتزمون واآلباء وال أدري حلد الساعة ما ستؤول إليه املعارضة ،وأما الثاين
فال أظن أنه سيمر هبدوء ،هذه اإلجراءات توحي بأن ضغطا شديدا سيامرس
عىل الشباب الصالح هبذه املدينة ،وال يسعني إال أن أقول كام قال الشهيد سيد
رمحه اهلل :اللهم إين مغلوب فانترص.
واآلن فلنعد قليال إىل املجلة :قرأت االفتتاحية ،وقرأت عن التجربة،
اقتطفت من القومة ،ومن الشوكة ،التهمت منرب املؤمنات ،وحوار ،هذا
األخري ،أثلج صدري ردك اهلادئ الرزين وجتاوزك عن صبيانيات صاحب
املقال ،وأنا معك يف دعوتك له ال تكون عث أوراق فليقرأ وليتدبر ،وأنا معك
يف أن الوجود التارخيي ألية أمة مرتبط بأجمادها ،ونحن رغم أنفه وإنكاره
علينا هذا ،نعتز ونفتخر بعمر بن اخلطاب وعمر بن عبد العزيز ،وسلامن،
ومصعب ،وخباب،وخالد ،والزبري ،وأسيد ،وسعد ،ومعاذ ،والبخاري
ومسلم ،وصالح الدين وغريهم كثري ،فمن مواقفهم نتصلح ونتشجع،
ونستمد القوة ونعيه علينا أشياء مثل الدروشة واالنغالق عىل الذات وعبادة
القبور وما شابه ذلك من تعبريات ،يكشف مدى جهله بحقيقة هذا الدين ،ثم
إن انتساب فئة من أصحاب هذه األفكار اخلاطئة إىل الدين ال يعني بالرضورة
أن هذا هو الدين احلقيقي .ففي كل دعوة نجد متطفلني عليها ،ومن العبث
احلكم عىل دعوة ما من خالل الدخالء عليها.
آخر فقرة من مقال األخ جعلتني أبتسم فقد أهنى كالمه بعبارة.....:
صدق الكلمة والبحث عن احلقيقة بال شتيمة وال سباب! وسؤايل للمحرتم:
ملاذا مل يلتزم بام ذكر يف أول ما كتبته معكم؟
ومع حتامله هذا فإين ال أمتنى له وألمثاله إال اهلداية ،ولكم أمتنى
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الصرب والصحة فهل يرتبصون بنا إال إحدى احلسنيني؟
كام كتبت يف أول الرسالة أن العقبات ال هتد من عزمنا ولكن بام أننا ال نقف
بعد عىل أرجلنا ،فإين أرجو عدم نرش اسم املدينة واالكتفاء باسم الشخيص
دون العائيل ،وعنواين حق ملن ترون إخالصه ،ولكن من اإلناث فقط.
وفقنا اهلل وإياكم ملا حيبه ويرضاه ،وجعل أعاملنا خالصة لوجهه الكريم.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
* رسالة من السيدة ل.ع .من سطات تدخل الرسور عىل قلب كل من
يرتقب نبضات تنم عن حياة اإليامن يف هذا اجلسم املبعثر املخدر جسم هذه
األمة .وحوار األخت مع الرسالة األوىل بالعدد املايض من «اجلامعة» ينتهي
إىل حيث أوصلناه وهو قوله تعاىلَ ﴿ :و َل ْي َس َّ
الذك َُر كَاألُن َثى﴾ (آل عمران)36:
فننتظر أن تعرب املؤمنات عن تعلقهن باحلق املوىص به يف شأن املرأة الطيعة
لرهبا ،وننتظر منهن اإلفصاح عن نيتهن يف حترير املسلامت من كل هذه
األوهاق والظلم الذي وقع عليهن ويقع من خالل جتهيل املرأة وحرماهنا
واستعبادها بعبادات ما أنزل اهلل هبا من سلطان.
قالت األخت:

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل
من السيدة إىل األستاذ الكبري السيد عبد السالم ياسني وبعد:
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فقد شجعني عىل الكتابة نداؤكم ودعوتكم للمؤمنات إىل املناقشة واحلوار
من خالل باب «منرب املؤمنات» يف جملتكم «اجلامعة» التي ظهرت يف وقت كنا
فيه يف أمس احلاجة إىل صوت للحق يدعو وسط بيئة عمتها أصوات الباطل
وشعارات الشيطان.
كنت مسلمة بالوراثة كام هو شأن أكثرية املسلمني اليوم ،ثم من اهلل
عيل بمعرفة اإلسالم احلق عن طريق الرتبية والدراسات اإلسالمية ،قرأت
للنبهاين ومفكري اإلخوان وأبرزهم الشهيد العظيم سيد قطب يرمحه اهلل
وهو من أحب املسلمني إيل يف هذا القرن ،وال أستطيع أن أحمو من ذاكريت
أبدا صورته األخرية ،وقد تلقى احلكم عليه باإلعدام فأفرجت أساريره عن
ابتسامته رائعة ،يبتسم للموت! يا هلم من رجال افتقدنا أمثاهلم يف ظل دولة
الديمقراطية واالشرتاكية والقومية العربية (دعاة عىل أبواب جهنم من أجاهبم
إليها قذفوه فيها) حديث الرسول صىل اهلل عليه وسلم .وخرجت من عزلتي
مع الكتب وتطلعت حويل أبحث عن اإلسالم الذي عرفت ،أبحث عن مثل
عظمة عمر الذي قال :واهلل لو عثرت بغلة بالعراق خلفت أن يسألني اهلل عنها
مل َ مل ْ تصلح هلا الطريق يا عمر» ،أبحث عن مثل زهد اخلليفة العادل عمر بن
عبد العزيز الذي أمر زوجته حني توىل اخلالفة أن تتنازل عن حليها الذهبية
لبيت مال املسلمني .أبحث عن مثل شموخ صالح الدين الذي عاب عليه
وزراءه عدم تبسمه فقال :أستحيي من اهلل أن يراين مبتسام واملسجد األقىص
حيتله الصليبيون .أبحث عن اإلسالم فهالني ما رأيت ،ال أجد أمامي إال
اهلياكل برشية ممسوخة مهها الوحيد اجلري وراء لقمة اخلبز ،انمحت معامل
اإلسالم أو تكاد .وأمام هذا الواقع الرهيب ماذا أفعل؟ هل انغمس أنا أيضا
يف الوحل وأذوب يف املجتمع املفتون أم أختذ لنفيس رسالة جتاه املجتمع رغم
وعورة الطريق؟

__  130  

أحببت أن يكون حليايت معنى وهدف فلم أجد أسمى وال أنبل من
الدعوة إىل اهلل ،أهم هدف من أجله أعيش ،ويف سبيله أقدم إن شاء اهلل تعاىل
عز
كل ما أستطيع ،عىل هذا عاهدت ريب وأمتنى أن أكون ممن قال فيهم اهلل َّ
ِِ
ِ
اهدُ وا اهللَ َع َل ْي ِه َف ِمن ُْهم َّمن َق َض ن َْح َب ُه
وجل ﴿م َن ا ُْل ْؤمن َ
ني ِر َج ٌال َصدَ ُقوا َما َع َ
َو ِمن ُْهم َّمن َينتَظِ ُر َو َما َبدَّ ُلوا َت ْب ِدي ً
ال ﴾ (سورة األحزاب.)23:
أحيي األخت املسلمة ن.ب .من مراكش ،وأنا معها يف أن شبابنا الضائع
يستحق الرثاء ،وأن عنده قابليات لالستقامة والرجوع إىل اهلل لو وجد علامء
عاملني يأخذون بيده .كام أنني معها يف رفضها لشعار املطالبة باملساواة بني
الرجل واملرأة ،هذه احلركة التي ظهرت أول مرة يف أوربا ثم رددهتا نساؤنا
بعد ذلك كالببغاوات ،غافالت عام للمرأة يف اإلسالم من وضع رفيع ،فهي
إنسان كامل اإلنسانية كالرجل متاما ،ثم ختلتف بعد ذلك احلقوق والواجبات
بينهام تبعا الختالف التكوين اجلسمي والعقيل الذي يساعد كال منهام عىل
أداء الوظيفة املنوطة به يف احلياةَ ﴿ .و َل ْي َس َّ
الذك َُر كَاألُن َثى﴾ (آل عمران)36:
تظل هذه اآلية هي الرد الكامل والذي ال يقبل نقاشا عىل شعار املساواة هذه
واضعا إياها يف املكان الذي يليق هبا :وهو أهنا شعار من شعارات الشيطان.
أال يكفي أن الرسول صىل اهلل عليه وسلم يقول« :ال يكرمهن إال كريم،
وال هيينهن إال لئيم»؟
ختاما فقد عرفتكم سيدي من خالل كتابكم الرائع «اإلسالم غدا»
فوجدتكم فيه كام يكون دائام اإلنسان املوصول القلب باهلل ثقة باهلل ،وقوة
يقني ،وإيامنا راسخا ،لذا فأنا معكم عىل الدرب بإذن اهلل تعاىل ما دمتم عىل
خط ال إله إال اهلل ،باذلة إن شاء اهلل تعاىل كل ما أستطيع من أجل الدعوة إىل
اإلسالم ومحل أعباء اجلهاد ،واهلل تعاىل املسؤول املرجو أن يثبتنا عىل احلق
ويعيننا عليه والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
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* من األخ مصطفى من الناظور طالب بالثانوي مشاركة قال فيها:
أخي وأستاذي املحرتم يف اإلسالم مدير جملة «اجلامعة» نعوذ باهلل من
رشور أنفسنا ومن سيئات أعاملنا وأما بعد :أخي إين مرسور بمجلتكم هذه
وباخلدمات التي تقوم هبا وأنا تلميذ ثانوي ،وإين أشكر أيضا األخت ن.ب.
من مراكش والطالبة بكلية احلقوق والذي تنوي اللقاء مع أخواهتا املؤمنات
عن طريق جملتكم والتي أشجعها عىل فكرهتا.
 نشكرك أخي عىل رسالتك ،الكتاب الذي ذكرته ممنوع يف املغرب.وتعبرينا برجل الساعة إنام هو تعبري وقتي معناه أن لذلك الرجل شأنا أهم
الناس كثريا وهيمهم يف هذه الساعة.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

رسالـة

يف املنهاج النبوي
قال اهلل عز وجل خماطبا رسوله صىل اهلل عليه وسلم بعد أن بني يف آيات
سابقة كفر بني إرسائيل نعم اهلل عليهم واختالفهم وبغيهم بينهم ُ ﴿ :ث َّم
ِ
َاك ع َل َ ِ ٍ
ون﴾ (سورة
ين َل َي ْع َل ُم َ
شي َعة ِّم َن ْالَ ْم ِر َفا َّتبِ ْع َها َو َل َت َّتبِ ْع َأ ْه َواء ا َّلذ َ
َج َع ْلن َ َ
اجلاثية .)18:قال ابن عباس ريض اهلل عنهام :عىل رشيعة من األمر :عىل هدى
من األمر وبينة .وقال ابن جريح :عىل طريقة ،وقال قتادة :الرشيعة الفرائض
واحلدود واألمر والنهي.
رشيعة النهر مساره ورشيعة اهلل أي الطريق إليه واضح له حدود واجتاه
تتضمنها األوامر والنواهي ،ويمثل السلوك فيه سنة رسول اهلل صىل اهلل عليه
وسلم والصاحلون من هذه األمة السائرون عىل هديه.
األوامر والنواهي وفعل الرسول صىل اهلل عليه وسلم وإمجاع صاحلي
األمة هي مبادئ االجتهاد وضوابطه األساسية املعرب عنها عند األصوليني
بالكتاب والسنة .وما جاء بعد ذلك مما مل ينص عليه وال ورد مثله من فعل
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وصاحلي األمة إما الختالف الظروف أو
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الستفحال العوائق أو جدة األنظمة املحيطة فمبادئ االجتهاد فيه القياس
واالستحسان واملصالح املرسلة عىل اختالف املدارس الفقهية يف حتديد كل
هذه املفاهيم.
الكتاب والسنة واإلمجاع مادة ترشيعية وصلتنا بالنقل والرواية .لكن يبقى
تطبيقها يف الواقع املتجدد دائام .أما القياس واالستحسان واملصالح املرسلة
فهو تطبيق عىل ضوء ومثال النقل .وتطبيق األحكام الرشعية عىل الواقع
يسمى بلسان األصوليني «حتقيق املناط».
إذن الرشيعة واضحة والدين أمته اهلل قبل أن يقبض إليه رسوله فام بقي إال
اتباع الرشيعة يف احرتام حدودها وتنفيذ أوامرها ونواهيها ونامذجها السلوكية.
وهنا يربز عامل التنغيص والتحريف وهو اهلوى .أهواء الذين ال يعلمون
احلقائق النهائية بعد املوت ،وال يعرفون اهلل وال يرجون لقاءه حترف وتزيف.
والعقل وهو آلة االجتهاد لتحقيق املناط واالستدالل ملعرفة هل عملنا عىل
الطريقة إما أن يكون يف خدمة إرادة إيامنية عليا وإما أن يسقط يف مسار اهلوى.
وعندئذ يكفر باهلل ونعمه ويسلك طريق البغي بني الناس.
النقل ثابت والعقل متحرك بني سيادتني تتنازعانه ،مها سيادة اإلرادة
اإليامنية اإلحسانية أو سيادة اهلوى .معادلة االجتهاد العلمي لسلوك الرشيعة
ترتاوح إجيابا وسلبا بني وضع خيدم العقل فيه اإلرادة عىل ضوء النقل ووضع
خيدم فيه العقل سلطان النفس فيحرف النقل.
وصىل اهلل وسلم عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وإخوانه.
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