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إهداء
أهدي هذا الكتاب إىل الرمز الشاهق والطود الشامخ يف دنيا العلم
والعلماء فضيلة الشيخ العالم الداعية المجاهد الشجاع موالنا
اىل الذي أحيا ضمائر العلماء بما ذكر من واجباتهم
محمد الغز ي
وسيته
ودون من مسؤولياتهم ،بل بما سجل يف حياته وسلوكه ر
الربان الصادق النبيل الذي كرس
من صورة النموذج األمثل للعالم
ي
ر
ً
انتصارا للحق واعيافا بالحقيقة
كل حواجز الدنيا
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مثل العلماء في الناس كمثل النجوم
في السماء يهتدى بها.
أبو الدرداء
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مقدمة
كان البد لنا من كتابة هذه اخلواطر ،لتكون رصدا حلياة هذه الرشحية املهمة من حياة األمة عىل
مر التاريخ ،ورصد كثري من هيئاهتا ومواقفها التي كان هلا األثر البالغ يف كثري من التغريات
املصريية التي حكت عنها األيام.
ما أسعد األمم يوم أن يرزقها اهلل تعاىل بالعلامء الربانيني املخلصني العاملني ،الذين ال يرعون
وال خيشون وال يعبدون وال يعظمون غري اهلل سبحانه ،وما أتعس الشعوب يوم أن تبتىل بالعلامء
اخلونة الفجرة الذين يلهثون وراء الدنيا ويبيعون دينهم بدنياهم!.
إننا اليوم عن علامء الدين نتحدث..
ويمكن لك أن تعترب ما يف هذا الكتاب سياحة علمية ،أو تسجيال ملواقف ناصعة ،وأخرى خمزية،
حفل هبا سجل العلامء عىل اختالف أنواعهم ومشارهبم ،لكنك ال يمكن لك أبدا أن تغفل أن
هذا الكتاب صيحة مدوية وإنذارا صارخا ،يدعم العلامء الصادقني ،وينزل كالصاعقة عىل
العلامء الفاجرين.
سرتى فيه ما جيب وما جيوز يف حقهم ،وعن عالقتهم بنا وعالقتنا هبم ،وتقديرهم لنا وتقديرنا
هلم ..سنرى ما هو العامل وكيف يكون وما هي أخالقه وسامته والصورة التي أرادها له اإلسالم؟
نعم هو سفر تستطيع أن تستلهم منه تلك الصورة الراقية الرائعة للعامل العامل الذي يلتزم جادة
احلق والصواب ،ويراعي اهلل تعاىل يف خطواته وأقواله وأفعاله ،وبني ذلك العامل الذي يمثل
الصورة القبيحة املنفرة ،لإلنسان الذي ال حيرتم علمه ،وال يقدر مكانته ويسعى وراء شهواته
فريخص دينه ،وهيني علمه ،وهيدر مكانته.
كانت هناك أصوات عالية ومازالت تعلو إىل اليوم حتاول تقزيم هذه الفئة ،وبرت أي باعث حياول
أن يوجد هلم سلطانا عىل قلوب اجلامهري ألن هذا السلطان هو أكرب خطر وهتديد ألفكارهم
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ومصاحلهم ،لقد شنت كثري من اجلهات محالهتا املمنهجة لتشوية صورة العلامء بالسخرية تارة،
وباالستهزاء تارة أخرى ،ليقلوا يف أعني الناس ،ويصبحوا مثال لالستهتار واالستخفاف.
اجتهدوا كثريا أن جيعلوا عظمة البرش يف أي قطاع وأي فصيل غري فصيل العلامء.
اجتهدوا كثريا أن يثنوهنم عن عامل القدوة والقيادة ،حتى ينفصل الدين عن احلياة بزواهلم
وضمور مكانتهم.
نتعلم من هذا الكتاب وبإبحارنا مع أفكاره وصفحاته أشياء كثرية عن التاريخ والواقع ،ذلك
الواقع الذي حيمل ما ال ترىض عنه النفس ،وما يئن له الفؤاد ،حينام يرتبع عىل عرش املؤسسات
الدينية ،علامء ال يمثلون الصورة القشيبة املهيبة الزاهية التي كانت لعلامء الدين من سلفنا
الصالح.
ليقرأ ما كتبناه خرجيو األزهر وأبناء التيارات الدينية ،وشباب اجلامعات الدينية ،حتى يعرفوا
األدب والرصاط الذي جيب أن يكونوا عليه كعلامء يف املستقبل ،بل يعرفون الرسالة املنوطة هبم
والتي كلفهم هبا ومحلهم إياها دينهم يوم أن سلكوا دربه وطريق دعوته واالنتصار له.
حاتم إبراهيم حممد سالمة
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حاجتنا إىل تربية الشيوخ
رحم اهلل شيخنا الغزايل الذي كان يؤثر يف نفيس بكل كلمة وكل مجلة ،ومن ضمن كلامته التي ال
أنساها ،قوله حينام رد عىل من هامجوه من فتية السلفية وعلامئها :أولئك مل جيدوا شيوخا
يربوهنم!.
استلفتتني العبارة ،وتأملت معانيها ،وتنبهت إىل رضورة الشيوخ يف حياتنا ،وأمهية األخذ عنهم
والنشأة عىل أيدهيم!.
إن الزمن الذي يفقد فيه اإلنسان إنسانيته ،وينحرف يف سلوكه ،وحييد عن مسار ربه ،ال شك أنه
زمن يفقد اإلنسان فيه كثري ا من عنارص اهلداية ،والتي من أمهها وجود الشيوخ الربانيني املربني
الذين يقودون مسرية احلياة ،ويوجهون الناس لطريق اهلداية.
وألجل إضالل الناس ..كانت رضبات التغريب موجهة بكل قوة لفكرة الشيوخ واحرتام
مكانتهم ،وكانت هناك حماوالت ضخمة ،هلدم مكانتهم مقامهم يف النفوس ،وخلخلة الثقة التي
يوليهم هبا املجتمع.
وال يمكن لدعوات االصالح التي ُتريد حتقيق التأثري والنجاح ،أن تتخىل عن فكرة الشيخ
واملريد ،وهي الفكرة التي تبناها الكثريون من الدعاة واملصلحني ،كام ال نجد ُمصلحا كبريا
بلغت شهرته اآلفاق ،كان له تأثريه الكبري يف جمتمعه ،إال ونجد يف حياته شيخا رسم له املسار
السليم ،ووضع قدمه عىل الطريق الصحيح.
وهو ما نجده يف حياة الكثريين من العلامء واملجددين كاإلمام حممد عبده ،الذي استطاع الشيخ
درويش أن حيول مسار حياته ،ويصعد به إىل عامل كبري صار معه شيئا آخر.
وأمام فكرة الشيخ واملريد ،يتمثل أمامنا طريقني أو طريقتني ،إحدامها وهي السلفية التي ترفض
فكرة الشيخ واملريد ،ويسري نظامها عىل تلقي العلم الرشعي فقط ،دون صحبة شيخ ُيريب اخللق
والسلوك بجوار العلم ،ومن هنا نجد أغلب قطاعاهتم يف انحدار فكري أو سلوكي ،وقد رأينا
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كثريا منهم يف السنوات األخرية ،كيف خرج منهم اخلونة والفجرة والكذبة والغدارين
واملنافقني ،ألهنم مل يرتبوا ،ومل يأخذوا قسطا وفريا يف تقويم السلوك عىل يد املربني من شيوخ
املعرفة الروحية!.
أما الطريقة الثانية فهي الصوفية املنحرفة ،وأنا دوما أرص عىل لفظ املنحرفة ،إيامنا مني بأن هناك
صوفية معتدلة تسري عىل الكتاب والسنة وتدمج مسريهتا الروحية يف ضوء الكتاب والسنة..
(وقليل ما هم) فاملنحرفون اختذوا فكرة الشيخ واملريد يف طريق السلوك فقط ،ورفضوها يف
طريق العلم ،أي أهنم عكس السلفية متاما ،ومن هنا نجدهم يقعون يف كثري من البدع املنكرة
واملخالفات الرشعية!.
والصواب الذي تنجح فيه فكرة الشيخ واملريد ،وتنتج إنتاجا عظيام وحتقق كثريا من النضج
واالتزان وأفضل النتائج ،أن تكون العالقة بني الطرفني حمكومة بإطار الرشع ،ال خترج عنه وال
حتيد ..وأن ترتسم كل حركة وكل مهسة ،بني الشيخ واملريد ،يف ضوء الكتاب والسنة .بال رشود
وال حتريف وال ختريف.
إن رجال الرتبية الروحية ،أكدوا حاجة املريد إىل شيخ يأخذ عنه ،ويقتبس من نوره ،وأن صحبة
الشيخ ال تغني عنها قراءة الكتب ،حتى قال بعضهم :من ال شيخ له فشيخه الشيطان..
ويقول القشريي يف رسالته :جيب عىل املريد أن يتأدب بشيخ ،فإن مل يكن له أستاذ ال يفلح أبدا،
وسمعت األستاذ أبا عيل الدقاق يقول :الشجرة إذا نبتت بنفسها من غري غارس ،فإهنا تورق
لكن ال تثمر ،كذلك املريد إذا مل يكن له أستاذ يأخذ منه طريقته نفسا فنفسا فهو عابد هواه ،وال
جيد نفاذا.
ويقول أبو حامد الغزايل رمحه اهلل تعاىل" :فكذلك املريد حيتاج إىل شيخ وأستاذ يقتدي به ال حمالة،
ليهديه إىل سواء السبيل ،فإن سبيل الدين غامض ،وسبل الشيطان كثرية ظاهرة ،فمن مل يكن له
شيخ هيديه قاده الشيطان إىل طرقه ال حمالة ..فمن سلك سبل البوادي املهلكة بغري خفري فقد
خاطر بنفسه وأهلكها ،ويكون املستقل بنفسه كالشجرة التي تنبت بنفسها فإهنا جتف عىل القرب،
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وإن بقيت مدة وأورقت مل تثمر ،فمعت ََص ُم املريد ،بعد تقديم الرشوط املذكورة ،شيخه ،فليتمسك
به متسك األعمى عىل شاطئ النهر بالقائد"!.

1

هل يمكن اليوم أن يوجد الرجل الرباين الطاهر الذي يصلح حياة الناس ،ويكون يف املجتمع
كمنارة هادية يف دياجري الظلامت.؟
هل يمكن أن يوجد اليوم صاحب هذا القلب الذي يشع باإلخالص واليقني والصدق والعفة
فيسحر الناس بجميل أخالقه ويؤثر يف طبائعهم وسلوكهم بعظيم ِخالله وصفاته؟ إن
والنقاء،
َ
رجال كهذا ،وإن جمتمعا يوجد فيه رجال كهذا ،هلو هدية من اهلل تعاىل وخريا عميام ساقه هلذه
األمة ،واختار أن يوجد فيها هذا املصلح العظيم ،الذي ُيقرهبا من اهلل سبحانه وجيذب هوى
شعوهبا إىل اهلداية وحب الدين واالمتثال للقيم والفضيلة.
وهلذا كان موت العامل خسارة فادحة لألمة ،وهلل در القائل:
أاْلَ أر ُض َ أَت َيا إِ َذا َما َع َ
ف
ت َط َر ُ
ت َع ِاِل ٌ ِمن َأها َي ُم أ
اش َعاِلُ ِ َها** َمتَى َي ُم أ
ك أَاْلَ أر ِ
ض َ أَت َيا إِ َذا َما ا أل َغ أي ُ
ث َح َّل ِ َِبا ** َوإِ أن َأ َبى َعا َد ِِف َأ أكنَافِ َها ال َّت َل ُ
ف

العلماء ليسوا كهنوتًا
منذ أيام ظهرت نغمة جديدة ،كانت من قبل قد ماتت وأخفقت ،حينام كان يرددها أعالم
العلامنيني يف بالدنا ويلوكوهنا بألسنتهم ،ولكنها اندثرت ومل تفلح ،ألننا لسنا كذلك وديننا ال
يقبل بذلك.
ولعل هذه الفرية هي القول بأن (العلامء يمثلون كهنوتا يف اإلسالم ،وأنه ليس معصوما غري اهلل
تعاىل ونبيه  )وهي قولة حق أريد هبا باطل ،ومن العجب ،أن العلامء حينام يقدمون عىل إنكار
منكر أو النهي عن خمالفة رشعية ،تظهر هذه الببغاواتُ ،لرتدد هذا العبث القديم وهذا اإلرهاب
الفكري املفضوح.

 - 1إحياء علوم الدين
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ولكن األمر يف ظني هذه األيام ،أبعد من ذلك بكثري ،فهم يريدون كرس شوكة العلامء ،أو إبعاد
املسلم عمن يذكره بدينه وربه ،فيظل تائها حائرا مرتددا تتناوبه شبهات املرجفني يف عقيدته،
فيفقد الثقة واملعرفة حينام هيجر مصادر اهلداية ،أو يستبدل العلامء الربانيني األحرار ،بعلامء سوء
متخاذلني منبطحني ،لتخلو هلم الساحة فيهدمون ما شاؤوا من هوية هذه األمة واعتزاز املسلم
بدينه وتراثه!.
كتب الصحفي العلامين (إبراهيم عيسى) عىل صفحته يف تويرت كالما يطفح باجلهل كام يظن
الكثريون ،ولكن الرجل مل يكن جاهال ،وإنام هو ذكي خبيث ،يسري بنفس النغمة التي هتدف إىل
حمو مكانه العلامء العلمية والروحية ،حتى ال يلتفت إليهم أحد من الناس ،فيظلون مهال يف فهم
دينهم ،فينحدرون ألخذه من العلامنيني والشيوعيني املدلسني امللحدين ،الذين يعلنون كل يوم
عبثهم بالثوابت ،والطعن فيم استقر لدى األمة علميا ومذهبيا من مئات القرون.
ونحن نقرر ابتداء أن معنى أن يقوم العامل ليدافع عن دينه ضد من يريدون هدمه ،بجهاالت
يظنها أصحاهبا اجتهادات وتفكريا حرا ،حينام يقوم العامل بدوره يف حفظ الدين وتوضيح
االشكال ،تقوم الدنيا عل يه وال تقعد ،ليتهموه كام قلنا بالكهنوت ،ومنح صكوك الغفران،
واحلكم عىل الناس باجلنة والنار ،وهذه االهتامات الشنيعة الفظيعة التي ولألسف ،يغرت هبا
ضعفاء العلم والعقل والفهم ويؤمنون بزورها.
ويبقى السؤال :كيف تكون عالقتنا بربنا واتصالنا بديننا حني ختلو حياتنا من وجود العلامء؟
سؤال مهم البد من اجلواب عليه هلؤالء الذين ناصبوا أهل العلم العداء!
ربام أحدثت النرصانية وقساوستها عقدة قهرية لدى النصارى وأذناهبم ،فانقلبوا عليها وعىل
سدنتها حني جعلوا من أنفسهم وساطة بني اهلل وعبيده ،وزعموا امتالك مفاتيح اجلنة والنار،
وظن اجلاهلون بدينهم أن هذا العبث موجود يف كل دين وينطق به كل عامل ،ومنهم من يتخيل
أن معنى كلمة دين ..الرجعية والتخلف والتقهقر للوراء ،ألن هذا ما فعلته النرصانية بأهلها
الذين مل يتقدموا إال حينام متردوا عليها ،لكن ماذا أنت فاعل بدين حيث ليل هنار عىل التقدم
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والتنوير والعلم والبحث والنظر؟! ويدعو قومه ليأخذوا بأسباب احلضارة احلديثة وعوامل
التطور املادي؟
إن العلامء يدركون أبعاد املؤامرة عىل اإلسالم من أعدائه ،ومن ثم كانت من أهم أهداف هؤالء
األعداء ،أن يرصفوا الناس عن دوحتهم ،ليظلوا غافلني عن مكر عدوهم ،بعيدين عن رهبم
سبحانه!.
يقول الشيخ السعدي رمحه اهلل تعاىل" :لوال العلم؛ لكان الناس كالبهائم يف ظلامت اجلهالة،
ولوال العلم؛ ملا عرفت املقاصد والوسائل ،ولوال العلم؛ ما عرفت الرباهني عىل املطالب كلها
وال الدالئل ،ال علم هو النور يف الظلامت ،وهو الدليل يف املتاهات والشبهات ،وهو املميز بني
احلقائق ،وهو اهلادي ألكمل الطرائق ،بالعلم يرفع اهلل العبد درجات ،وباجلهل هيوي إىل أسفل
الدركات"

1

ويقول الرسول الكريم َّ " :
إن العامل يستغفر له من يف الساموات ومن يف األرض ،واحليتان يف
املاء ،وفضل العامل عىل العابد كفضل القمر ليلة البدر عىل سائر الكواكبَّ ،
إن العلامء ورثة
األنبياءَّ ،
إن األنبياء مل يورثوا دينارا وال درمها ،وأورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر»
ويقول سفيان بن عيينة رمحه اهلل تعاىل( :أرفع الناس عند اهلل منزلة من كان بني اهلل وبني عباده،
وهم األنبياء والعلامء).
وقال سهل التسرتي  -رمحه اهلل تعاىل ( :-من أراد النظر إىل جمالس األنبياء ،فلينظر إىل جمالس
العلامء ،فاعرفوا هلم ذلك)
إن العلامء حينام ينطقون يف دين اهلل وعنه ،فإهنم ال يأتون برشيعة من خياهلم ،أو أحكاما من بنات
أفكارهم ،وإنام كل ما عندهم من الكتاب والسنة ،وما أقره اهلل يف كتابه وسنة نبيه ،أما ما يعول
عليه العلامنيون من بعض االجتهادات ،فلم يقل أحد من الناس أو من العلامء أنفسهم بقدسيتها

 - 1الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة في العقائد والفنون المتنوعة الفاخرة ،عبد الرحمن بن ناصر السعدي ،ص ،71:ط،1
1426هـ ،2005 /دار المنهاج ،القاهرة.
 - 2رواه أبو داود ( ،)3641وابن ماجه ( ،)223وصححه األلباني في "صحيح سنن ابن ماجه"
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وألوهيتها ،ومن قديم قال الشافعي العظيم " :قويل صواب حيتمل اخلطأ ،وقول املخالف خطأ
حيتمل الصواب".
وقال إمام دار اهلجرة" :كل يؤخذ منه ويرد إال صاحب هذا القرب"
فقيل باهلل عليك ..ماذا بعد قول الشافعي من إدراك؟ ومن زعم أن ما يأيت به العلامء من اجتهادات
واجبة ومقدسة ،إنام هي آراء ،فام كنت ألحدها مسرتحيا ومقتنعا فلتأخذ به ،وإال رددته ،كام البد
من اإلشارة املهمة إىل أن االجتهادات والفتاوى إنام هي يف الفروع ،وليست يف األصول التي
هي يف األساس هدف العلامنيني الذين يصوبون سهامهم إليه ..أما االعرتاض عىل كالم العامل
يف رشح النصوص وبيان مرادها ،فإنه يف احلقيقة ليس اعرتاضا عىل كالم العامل وإنام هو اعرتاض
واضح عىل كالم اهلل تعاىل ،ولكن حلمرة اخلجل وللهروب من املحاسبة ،يزعم املهاجم أنه يرد
كالم العامل ال كالم اهلل ،ولكن احلقيقة بادية واحليلة مكشوفة.

ليسوا معصومني!
أتعجب كل العجب من بعض الصوفية الذين ينزلون مشاخيهم منزلة مل يرتق إليها النبيون،
ويغالون يف تقديسهم إىل درجة ربام تفوق تقديس النصارى للمسيح !.ربام جيبوهنم ويقدروهنم،
ولكن ملاذا هذا الغلو العنيف ،وهم برش كالبرش ،مل يكتب اهلل عصمتهم أو يؤكد حصانتهم..
ندرك أهنم أولياء اهلل وأحبابه ودعاته وأهل طاعته ..ولكن هذه العصبية لذواهتم ينكرها الرشع،
ويرفضها الدين الذي ُيعلن ويقرر أن الوالء للحق أوال وأخريا.
إهنم ولألسف يتعصبون هلم ويعلون مقامهم ،حتى ولو كانوا عىل غري احلق واهلدي القويم ،بل
إن من الدواهي أن يتحول الباطل إىل حق ،والبدعة إىل سنة ،واخلرافة إىل دين ،ال للجهل هبا،
ولكن ملجرد أهنا من سلوكيات الشيخ الذي يضعه صاحبه موضع القديسني ويف رتبة توازي
رتبة الوحي !.فهو يف نظره َح َكم عىل الدين والرشيعة ،والفرق بني احلق والباطل ،وهو الدليل
عىل الدليل ،والربهان عىل الربهان!.
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وال زلت أتذكر تفسري بعض املتصوفة لقصة نبي اهلل موسى واخلرض عليهام السالم الواردة يف
سورة الكهف حيث قالوا فيها :بأن الويل يفوق النبي رتبة وعلام ومقاما من اهلل حيث فاق اخلرض
وهو الويل عىل موسى الذي هو نبي ..وملا رجعت إىل التفسري وطالعت (كتاب الزهر النرض يف
أخبار اخلرض) للحافظ بن حجر العسقالين ،وجدت أن اخلرض عىل قول اجلمهور نبي من أنبياء
اهلل!.
ولعل هذا املرض حتديدا ،مل خيتص به الصوفية وحدهم ،وإن كان فيهم أكثر شيوعا وأكثر تطرفا
وجنوحا للغلو ،حيث نجده كذلك يف كثري من اجلامعات الدينية واملذاهب والنحل ،حيث يرص
األتباع عىل جعل الشخوص حمور التقييم وفيصل التفرقة ،ونواة الدعوة ومدار احلركة والتوجه،
فيدخلون يف عباءهتم ليحتجبوا هبا عن ضوء الشمس ،الذي يرهيم احلقائق ويرشدهم ملاهية
الصواب ..ثم تتم الرواية فصوهلا األثيمة ،لو أهنا صادفت هذه العصبية شيوخا معجبون
بأنفسهم ،ولدهيم بعض إمكانات وقدرات ومواهب ،تشعل عصبية العامة وتزيد من قناعتهم
بغيهم وغلوهم فيهم ،وقد هنى رسولنا العظيم  عن هذا يف قوله( :ال تطروين كام أطرت
النصارى املسيح بن مريم) أي ال متدحوين وتغالوا يف مدحي حتى تصلوا يب إىل مراتب األلوهية،
وكانت هناك امرأة تقول  :وفينا نبي يعلم ما يف غد ..فنهاها عن ذلك ألن علم الغيب ملك هلل
وحده!.
إن التعصب لألشخاص واألفراد يشء مقيت مذموم ،والصواب أن نتعصب للحق وحده،
الذي رفع هؤالء وجعل هلم قيمة ،حتى إذا تغري هبم الزمان ،ودارت هبم دورة اآلراء ،فحادوا
عنها وتبدلت وجهاهتم ،يبقى احلق وحده قائام عزيزا منترصا ،ولعل أكثر ما يساعد عىل تقديس
األفراد ،هو اجلهل الذي خياصم الفهم ،ويقتل الوعي ،ويعمي عن التقييم الصحيح لألمور،
وأصحاب الدعوات جيب عليهم أن يتنبهوا إىل هذا الداء العضال الذي إن استرشى يف صفوف
أتباعهم ،فإنه يقود للضياع واالنحراف والتطرف والفتن العاصفة ،التي تقيض عىل أي كيان مهام
عظم حجمه وقدره!.
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إن هوس التقديس لألشخاص حالة مرضية ،وغلو تنتيش له نفوس املرىض ،وهو عني الضالل،
واحلق دوما هو املنهاج وامليزان الذي نزن به كل يشء من األفكار والدعوات واألفراد ،وهو
متاما ما عناه عيل  حينام قال :اعرفوا الرجال باحلق وال تعرفوا احلق بالرجال!.
لقد كان (حسن البنا) رمحه اهلل بصريا هبذا الداء العضال ،واخلطر النفيس الكبري عىل الدعوة
والداعية ،ومن ثم كانت له مواقفه الشجاعة احلازمة ،التي قضت عىل هذا النوع من املغاالة يف
شخصه وإمكاناته ،وعلم أصحابه أن الوالء للحق وحده ال لفرد أو إمام ،ففي مؤمتر الطالب
الذي انعقد يف القاهرة عام  1938حني وقف خيطب ،فتحمس أحد مريديه من الطالب فهتف
بحياته ،ومع أنه مل يردد احلارضون هذا اهلتاف ،إال أن (حسن البنا) وقف صامتا ال يتحرك برهة،
فاجتهت إليه األنظار يف تطلع ،ثم بدأ حديثه يف غضب وقال:
أهيا اإلخوان ،إن اليوم الذي هيتف يف دعوتنا بأشخاص لن يكون ولن يأيت أبدا ،إن دعوتنا
إسالمية قامت عيل عقيدة التوحيد ،فلن حتيد عنها ،أهيا اإلخوان ال تنسوا يف غمرة احلامس
ا ألصول التي آمنا وهتفنا هبا (الرسول قدوتنا) (إن اهلل ومالئكته يصلون عيل النبي يا أهيا الذين
آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليام)
وحني جاء أحد املتكلمني يف احلفل وقد كان من املتحمسني لنرش الدعوة  ،قام متحدثا إيل الناس
فقال :إن مثلنا اآلن من فضيلة األستاذ املرشد وهو يشري إليه  ،كمثل رسول اهلل  بني أصحابه،
وما كاد املتحدث ينتهي من هذه العبارة حتى قفز (حسن البنا) إيل املنصة ،واجته إيل الناس قائال:
" أهيا األخوة معذرة إذا كان األستاذ املتحدث قد خانه التعبري ،فأين نحن من رسول اهلل  ثم
نزل إيل مكانه ،ومل يستطع األستاذ املتحدث إكامل احلديث كام بدأه".
يقول االستاذ عباس السييس:
(مل يكن يف استطاعة البنا السكوت عىل هذه الترصفات ،ذلك أهنا كانت متس األصل الكبري
الذي قامت عليه دعوته ومجاعته ،فقام ليعذر إيل اهلل ،يف التو واللحظة ويقطع مسلكا من مسالك
االنحراف يف طريق الدعوة وأساسها الرباين ،فهو الذي علم اإلخوان أن ال هيتفوا باسم أحد
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إال اهلل ،وال يعظموا شخصا وال حييوا إنسانا ،إنام حتيتهم هلل سبحانه وتعايل ،حتيتهم هتاف هلل
وحده )..هذا ما صنعه األستاذ لتالميذه ،رباهم عىل حب الدعوة ،ومل يرهبم عىل حب أفراد
الدعوة ،لذا فقد استمرت دعوهتم حتى وقتنا هذا نحيا هبا ونموت عليها)
ولعل بعض أتباع االخوان يف هذه اآلونة األخرية ،نسوا أو تناسوا هذا الدرس الكبري الذي أكد
عليه داعيتهم دوما وتكرارا ،فنرى كثريا منهم يتعصبون لألشخاص لدرجة مستفزة ،حتى لو
طال أن حيجز ملربيه ومعلمه مكانا عىل سطح القمر أو بني النجوم لفعل ،ورغم أن األيام
تصفعهم كثريا بمواقفها فيمن كانوا يعظمون ويعتقدون ،إال أن هذه احلالة املرضية مازالت
تشوب الكثريين منهم حينام يعاملون شيوخهم بنوع بالقدسية والتعظيم املفرط!.
وامللفت يف املوضوع أن أصحاب كل تيار قد ال يرون ذلك يف أنفسهم ،ويرونه يف غريهم من
أصحاب التيارات األخرى ،ذلك ألنه يعتقد أنه ينزل شيخه يف منزله الطبيعي والواقعي الذي
يوائم حاله ،أما غريه فيتجاوز املنطق يف تكريم شيخه ،وكذلك السلفي والصويف وصاحب كل
مذهب ينكر عىل غريه علو مشاخيهم ،بينام ال يرى ذلك من نفسه يف شيخه ومربيه!.
أهيا املحبون واملريدون ال تقدسوا مشاخيكم ،وادعوا هلم بالثبات عىل احلق الذي يكون له الوالء
أوال وأخريا!.

الشيوخ املقدسة
قال الشيخ لتلميذه :هلم إيل يا بني واقرأ عيل ما تيرس من كتاب الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية
وحيد عرصه وفريد نوعه ودرة زمانه ،ونادرة أقرانه.
ولبى التلميذ طلب شيخه وأمسك بالفتاوى وقرأ مستهال :سئل ابن تيمية عن رجل صانع عمل
عند معلم صنعة مدة سنني ،وخرج من عنده قال له حاسبني ..وهنا يشري الشيخ بيديه إىل تلميذه
ويأمره أن يتوقف ،ويقول له :يا ولدي إنني أقرأ الفتاوى منذ زمن كبري ،أال يوجد فيام قرأت
قوله :سئل قدس اهلل روحه وريض عنه؟ أال توجد مكتوبة يف هذه النسخة؟
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قال التلميذ :بىل يا شيخي موجودة! فرد الشيخ متعجبا :فلامذا أسقطتها من قراءتك؟ أال تتعلم
األدب مع العلامء ،وتعط كل ذي فضل فضله ،ولكل ذي مقام مقامه؟ قل حينام تقرأ :سئل قدس
اهلل روحه وريض عنه ،فأمثال هؤالء العظامء جيب أن نوفيهم قدرهم ونحرتم علمهم ونوقر
شخوصهم.
قال التلميذ :ولكني شيخنا أكره تقديس األشخاص ،وأي حماولة تنزهلم منازل الرسل
املعصومني أو املالئكة املطهرين ،فهم أوال وأخريا برش ككل البرش ال عصمة لدهيم وال قداسة.
قال الشيخ :لكنك يا ولدي جرفتنا إىل أمر حمظور مل أقصده ،ومل أرم إىل يشء منه فيام ذكرته! فقط
نريد أن نتأدب مع علامئنا ونعظم مكانتهم ،فالغربيون يا بني يرفعون علامءهم إىل السامء،
وجيلوهنم أهبى إجالل وأوفر تقدير.
قال التلميذ :يا شيخي ا حلبيب إن الغربيني يقدرون علامءهم ويصنعون هلم التامثيل ،ويكربون
مكانتهم حقا ،لكنهم مل ينزلوا أحدا منهم منازل العصمة ،واخلروج عن حيز البرشية ،ثم انظر يا
شيخي إىل ما يفعله يف شيوخهم هؤالء الذين يسمون أنفسهم صوفية ،إهنم كادوا يؤهلوهنم
وينعتوهنم بألفاظ ال تقال إال يف حق نبي مرسل ،أو ملك مقرب ،إهنم يصوروهنم بأهنم أعىل
رتبة من األنبياء ،وقد رأيت بعض جهلتهم وهو حيتج بقصة موسى واخلرض ،وأن العبد الصالح
كان أعلم من النبي املرسل ،وانظر يا شيخي هلذه اجلامعات الدينية األخرى ،التي تردد كالم
شيوخها وأقاويلهم ويقدموهنا عىل أقوال نبيا العظيم صلوات اهلل وسالمه عليه وأحاديثه ،وكأهنا
أوىف وأعىل وأبني وأثمن يف القدر وامليزان؟!
صمت الشيخ برهة وهو يتجه بنظره إىل األرض ،ويعبث بلحيته الطويلة الكثة ،ثم يلتفت إىل
تلميذه ويقول له :أتفق معك يا ولدي فيام تقول ،ولكن كن حذرا أن تفعل مثل فعلهم فتكون
أنت اآلخر مغاليا متشددا ،فلقد قال نبينا الكريمَ " :ل ْي َس ِمنَّا َم ْن َمل ْ ُي َو ِّق ْر كَبِ َرينَاَ ،و َي ْر َح ْم
ف ل ِ َعاملِنَا َح َّق ُه " جيب أن تفرق يا ُبني بني التقديس و التقدير ،والتأليه
َص ِغ َرينَاَ ،و َم ْن َمل ْ َي ْع ِر ْ
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واالحرتام ،فهناك من حيرتمون شيوخهم بثناء وإطراء تظنه أنت تقديسا يفوق قدر البرش ،وأظن
أن هذا يا ولدي من بعض غفلتك عن فضل العلامء ومكانتهم عند اهلل!.
إذا كنت تعلم يا بني أن االنبياء معصومون ،فيجب أن تعلم أن العلامء حمفوظون ،فاهلل سبحانه
عصم أنبياءه وحفظ أولياءه من الوقوع يف الكبائر وصاهنم عن الرذائل ،وهو من اللطف اإلهلي
وليس من العصمة يقول تعاىل( :يا أهيا الذين آمنوا اتقوا اهلل وآمنوا برسوله يؤتكم كفلني من
رمحته ،وجيعل لكن نورا متشون به ،ويغفر لكم ،واهلل غفور رحيم)

1

أذكر مرة يا بني ونحن نطلب العلم يف األزهر ،أنني قرأت كتابا عىل أحد شيوخنا األفاضل،
وكان مكتوبا حتت اسم مؤلفه (قدس اهلل روحه ونور رضحيه) وأخذتني وقتها نفس احلامسة التي
أخذتك ،واستنكرت أن تطلق هذه اللفظة عىل واحد من البرش ،مهام كان مكانه وقدره ،فنظر
إيل شيخي وقال يل :هدئ من روعك وقل يل :ما معنى كلمة قدس؟ وماذا تظن من ورائها؟
فقلت ساعتها :إهنا ألفاظ تدل عىل القداسة ،والقداسة ال تكون إال هلل ،فضحك شيخي وقال
ِ
تطهر ،ويف
يل :يا فتى لقد جاء يف لسان العرب" :وال َت ْقديس ال َّت ْط ِهري والت َّْربيك ،و َت َقدَّ س َأي َّ
طهر َأنفسنا لك ،وكذلك نفعل بمن َأطاعك
القرآن :ونحن ُن َس ِّب ُح بحمدك و ُن َقدِّ س لك؛ َأي ُن ِّ
نطهره "..وأيقنت وقتها من حديث شيخي البصري ،أن اجلهل باألمور دفعني ألنكر
ُن َقدِّ سه َأي ِّ
كثريا من احلق ،وأنه كان البد أن أعي هذا الفرق بني التكريم والتقدير ،والتقديس الذي أتومهه.
أما أنت يا فتاي النجيب ،فإين أنصحك أن حتذر شططك يف التفكري ،أن يدفعك لتنكر فضل
األئمة العظام الذين كان هلم قدم صدق يف حفظ الدين وخدمة الرشيعة ..ولعلك تعذر هؤالء
املحبني لو أنك استعمت ألحدهم وهو يقول يوما :يعيب الناس علينا أننا نذكر إمامنا ونجله
بكل حفاوة وتقدير ،ولكن وجب عىل الناس أن يعذروننا يف ذلك ،فقد رأينا صحابيا يميش عىل
األرض ،ووجدنا تلك الصورة التي كنا نقرأ عنها يف أخالق السلف الصالح جمسدة متيش عىل
األرض.
 - 1سورة الحديد28 :
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تلميذي احلبيب ..هل يل أن أمهس يف أذنك بيشء ال يغيب عنك؟ :إن كنت تريد يا بني أن تنكر
حقا ،فال تصوب سهامك إىل هؤالء املحبني العاشقني ،قبل أن تصوهبا ألولئك التائهني املغفلني
الذين يلتفون حول عامل باع دينه بدنياه ،فرتاهم هيللون ويتصاحين ويتمسحون ويرفعونه ملراتب
الطاهرين األصفياء ،وهو يف حقيقته جيفة نتنة ،تلهث وراء املتعة ،وختذل احلق ،وتصفق للطغاة
واملستبدين!.
إىل هؤالء يا ولدي وجه سهامك.

اغتيال العلماء
إن العدوان عىل العلامء يشء قديم يف تاريخ أمتنا ..فالسفلة الذين ال يوقرون أهل العلم وال
ينزلوهنم مكانتهم كثريون ،وال يعدم منهم زمان وال يفتقرهم مكان !.أعرف أن اخلالف يف
العقيدة ربام يقود إىل التعصب واملخاصمة يف الرأي ،بل ربام الغتيال املخالف ..أما أن يكون
االختالف يف الرأي والفكر والفتوى واالجتهاد ،هو الدافع للمرء أن يقتل أخاه املسلم ،وجيري
عليه أحكام الكفار املارقني؟! فهذا شطط كبري يف التفكري وجرأة طاغية يف احلكم وضالل مبني
يف الفهم!.
أكتب هذا الكالم وأنا أقرأ قصة األمام النسائي ،أو اإلمام الشهيد النسائي الذي قتله املتعصبون
األغبياء بطريقة مهجية حقرية ،تدل عىل غلظة ال نظري هلا ،وحقد ال يبارى بمثله ..قتلوه ملجرد
خالف يف الرأي والفكر ،قتلوه ألنه قال رأيه بحرية غري مسف أو معتد ..لقد كانت ِقتلة َبشعة،
ّ
أن هلا فؤادي واعترص هلا دمعي ،فمثل هذا اإلمام يف قامته وعلمه ،ال يعامل هبذه الطريقة وال
يؤخذ هبذا العقاب ،ولكن ماذا نقول يف أناس فقدوا الرشد والدين والضمري واالنسانية.؟!
ترك رمحه اهلل مرص حلقد علامئها عليه وغريهتم منه ورحل إىل دمشق ،فسأله أهلها أن حيدثهم
بيشء من فضائل معاوية ،فقال :أما يكفي معاوية أن يذهب رأسا برأس ،حتى ُيروى له
فضائل؟! فقاموا إليه فجعلوا يطعنون يف خصيتيه حتى أخرج من املسجد اجلامع ،فسار من
عندهم إىل مكة فامت ودفن هبا.
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وقال االمام الدارقطني  :كان أفقه مشايخ مرص يف عرصه ،وأعرفهم بالصحيح من السقيم من
اآلثار ،وأعرفهم بالرجال ،فلام بلغ هذا املبلغ حسدوه ،فخرج إىل الرملة ،فسئل عن فضائل
معاوية فأمسك عنه ،فرضبوه يف اجلامع فقال :أخرجوين إىل مكة فأخرجوه وهو عليل ،فتويف
بمكة مقتوال شهيدا مع ما رزق من الفضائل ،رزق الشهادة يف آخر عمره ،ومات مكة سنة ثالث
وثالثامئة.
وقال ابن خلكان :أنه تويف يف شعبان من هذه السنة ،وأنه إنام صنف اخلصائص يف فضل عيل
وأهل البيت ،ألنه رأى أهل دمشق حني قدمها يف سنة ثنتني وثالثامئة عندهم نفرة من عيل 
وسألوه عن معاوية فقال ما قال ،فدققوه يف خصيتيه فامت!.
وأمام هذه النصوص ،أشعر هبياج نفيس وحرقة ال نظري هلا ،وغضب عارم عىل هؤالء اهلمج
الرعاع ..وأسائل نفيس حائرا :أهكذا يواجه الفكر ،ويرد عىل الرأي ،ويواجه علامء الدين..
أبالرضب واإلهانة والطعن والقتل واالغتيال ،يكون احلكم واالنتصار للنفس؟! أال إن جمتمعا
يصل إىل هذه الدرجة ،ويسمح ملثل هؤالء األوغاد أن يقوموا بمثل هذا الفعل املشني ،هلو جمتمع
رخيص فقد كثريا من معامل الرشف املروءة.
لقد كان اإلمام النسائي من بحور العلم مع الفهم واإلتقان والبرص ونقد الرجال وحسن
التأليف ،رحل يف طلب العلم إىل خراسان واحلجاز ومرص والعراق واجلزيرة والشام والثغور،
يبق له نظري يف هذا الشأن ،حدَّ ث عنه أبو برش الدواليب،
ثم استوطن مرص ورحل احلُ َّفاظ إليه ،ومل َ
وأبو جعفر الطحاوي ،وأبو عيل النيسابوري ،وغريهم كثري ،وقال أبو احلسني حممد بن مظفر
احلافظ" :سمعت مشاخينا بمرص يعرتفون له بالتقدم واإلمامة ،ويصفون اجتهاده يف العبادة
بالليل والنهار ،ومواظبته عىل احلج واجلهاد"
وقال غريه" :كان يصوم يوما ويفطر يوما"
وكل هذا التفضل واملكانة واملقام ،مل يكن ليشفع له عند هؤالء األرشار ،الذين ال يرجون هلل
وقارا ،وال تأخذهم رمحة بعامل أو توقري لسابقة وفضل ،ويمر الزمان وجتري السنون ،وبعد 600

18

أنني املشايخ

عام حتدث جريمة مشاهبة وتطاول سافر قام هبا مجع من احلقراء اجلهالء ،واعتدوا عىل علم من
أعالم املسلمني الكبار ،وجرهم تعصبهم املقيت فصاروا كاحليوانات التي ال عقل هلا وال تدري
ماذا تفعل أمام اإلمام السيوطي ،حينام توىل مشيخة مدرسة اخلانقاه البيربسية التي كانت متتلئ
برجال الصوفية ،فكان له دوره يف اإلنكار عىل ما يأتونه من البدع واخلرافات التي ال يعرفها
الدين ،حتى أنه وقف يوما وقال هلم( :لستم بصوفية وإنام الصويف من يتخلق بأخالق األولياء،
كام يشهد لذلك كتاب احللية ألبى نعيم ،ورسالة القشريي ،وغريها من الكتب ،ومن يأكل
املعلوم من غري ختلق بأخالقهم أكل حراما) فقاموا عليه ورضبوه وأهانوه حتى كادوا أن يقتلوه،
وسعوا بالوشاية عنه إىل السلطان ولكنه قال( :إن رسول اهلل  أخربين أنى منصور عليهم) وقرر
بعد هذه احلادثة أن يرتك اخلانقاه البيربسية ،ويعتزل الناس وجمتمعاهتم ويتفرغ للتأليف والعبادة،
وتسببوا بفعلهم القبيح يف عزلته عن الناس ،وكراهيته للمجتمع وحرمان املسلمني من وجوده
بينهم.
يقول الشعراين يف الطبقات( :ثم إن مجيع من قام عىل الشيخ حصل له مقت بني العباد ،ومات
عىل أسوأ حال ،وقد رأيت أنا بعيني من صار ينصب عىل من يبيع الدجاج واملأكل ،ويدخل هبا
بيته فال يعود)
ونقل عن الشيخ بدر الدين بن الطباخ أنه ملا قام الصوفية البيربسية عىل الشيخ جالل الدين،
صنف فيهم كتابا ،فسألوين أن أعارضه بكتاب ،فرشعت تلك الليلة فيه ،فإذا بورقة وقعت
بحجري مكتوب فيها( :عبدي يا مؤمن ال تؤذ أحدا ممن محل علم نبـي ،فرجعت عن التأليف
وعلمت أن الشيخ جالل الدين عىل حق)
يف مرص وحتديدا عىل أرض اإلسكندرية كانت مذبحة هائلة للعلامء واألئمة حتى فرغت املدينة
من العلم والعلامء ،فتعطلت هبا الشعائر الدينية ،وسقط فيها العلم ،ومل تقم هبا صالة اجلمعة.
نعم كان ذلك أيام الفاطميني بعد وفاة اخلليفة املستنرص باهلل ( )487هـ حيث قام وزيره األفضل
بدر اجلاميل فأجلس أبا القاسم أمحد أصغر أوالد اخلليفة املتوىف عىل عرش اخلالفة ،مما أدى إىل
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غضب اال بن األكرب نزار ،حيث فر إىل اإلسكندرية ،واتصل بواليها (أفتكني) وأقنعه أن يؤيده
وينارصه ووعده بالوزارة إن هو وقف بجانبه ،فاستجاب أفتيكن لدعوته واتصل بأهل
اإلسكندرية وأقنعهم بمبايعته ولقبه باملصطفى لدين اهلل.
وأمام هذا اخلروج اضطر الوزير بدر الدين أن خيرج بجيش من القاهرة إىل اإلسكندرية ليقيض
عىل هذا التمرد ،وجرت بينهام حرب انترص فيها نزار ومن معه من أهل اإلسكندرية حتى قوي
أمره ،واستوىل عىل بالد الوجه البحري له!.
لكن بدرا مل يستسلم فإذا به جيهز جيشا جديدا حارص به اإلسكندرية حصارا عنيفا ،حتى ضاق
األمر بنزار وصحبه ،وهرب منه بعض منارصيه ،ففت ذلك يف عزمه وانتهى األمر هبزيمته
ودخل جيش اجلاميل اإلسكندرية وقبض عىل نزار وأرسله إىل القاهرة ليقتل هبا ،وحيكي التاريخ
أن الوطأة كانت شديدة عىل اإلسكندرية ،وأصاهبا كرب عظيم فتهدمت بيوهتا وهنبت ومنعت
عنها املرية ،ونصبت عليها املجانيق ،ومنيت بكثري من التخريب ،ومل يكتف اجلاميل اللعني هبزيمة
عدوه نزار ،ولكنه اجته لينتقم من أهل اإلسكندرية انتقاما شديدا لتأييدهيم خلصمه ومبايعتهم له
باخلالفة ،وكان ممن ناهلم العقاب القايس زمرة كبرية من علامء املالكية ،الذين وقفوا بجوار نزار
وبايعوه ونارصوه ،فتعطلت الشعائر ،وأوقفت الصالة وضاع العلم يف املدينة ومل تقم اجلمعة كام
ذكرنا بمساجدها ،وهذا يعني أن الطاغية اجلبار استأصل شأفة العلامء واألئمة ،حتى أدى االمر
بتعطيل الصالة ،وكان مذهب مالك هو السائد وقتها بني أهلها.
ومل يكن قيام العبيدي الفاجر هبذه املحنة للعلامء الكرام ،خلالفه السيايس فقط ،وإنام من املؤكد
أن خالفه العقدي ساقه للولوغ يف دمائهم بال خوف وال خشية ،فالشيعة يرون يف قتل أهل السنة
قربة إىل اهلل سبحانه ،الذي يتربأ منهم ومن كثري من عقائدهم وأهوائهم!.
وهكذا العلامء دوما عىل مر التاريخ ،مل يكونوا بعيدين عن السياسة كام يشاع يف هذا الزمان ،بل
كانت السياسة ال تقوم إال هبم ،وال يستقيم أمر احلكم إال بمشورهتم ،وال يستوي سلطان عىل
عرشه إال بموافقتهم ،وهي حال يتنكر هلا ما صار عليه العلامء يف هذه األيام ،من عزلة تامة عن
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السياسة وأحوال األمة ومصالح الناس ،حتى قال بعضهم :ال سياسة يف الدين وال دين يف
السياسة!.
وما زال مسلسل االعتداء مستمرا من األمس إىل اليوم بني االغتيال احليس واالغتيال املعنوي،
حيث نشاهد هذه األيام أحكام جائرة عىل علامء أفذاذ ،ومفكرين عظامء ،هلم بصامهتم العلمية
وإبداعهم الفريد ،الذي عجز الزمان أن يأيت بمثله ..نراهم اليوم يتهمون بأن أفكارهم ترض
املجتمع والوطن ،وإذا تتبعت فكرهم ونظرت يف كتبهم وآثارهم ،ال جتد شيئا من هذا االفرتاء،
ورسعان ما تدرك أن ما أشيع عنهم زيف وخرافة يرددها مغرضون ،يف حماولة رخيصة لرصف
الناس عن هؤالء العلامء ،لصالبتهم يف وجه الطغاة ،فالبد إذن من تشويه حياهتم ومواقفهم،
وإثارة الغبار عىل تراثهم وأفكارهم ،وهي املهمة التي يقوم اإلعالم املأجور وفجرة الفضائيات،
لريسخوا هذا التشويه يف عقول الناس.

اختلفوا بأدب
قال اهليثم بن مجيل:
قلت ملالك بن أنس :يا أبا عبد اهلل الرجل يكون عاملا بالسنة أجيادل عنها؟ قال :ال ،ولكن خيرب
بالسنة ،فإن قبلت منه وإال سكت.
وراد جدا أن نختلف ووارد جدا أن يكون لكل منا رأي خيالف رأي اآلخر واجتاهه وقناعاته،
ولعل هذا من فضل اهلل عىل البرش ،فلو احتدت األذواق لبارت السلع ..وكل إنسان له رأيه
ووجهة نظره ،ويرى املسألة أو القضية من زاوية خمتلفة ،قد ال يقع عليها عقول اآلخرين.
وما دام املرء الذي خيتلف معك يقدم لك حجته ومنطقه الذي يؤيد قناعاته ،فهو رأي جيب أن
حترتمه ،وإذا كانت حججه واهية ال تنفع أن تكون براهينا ،وال يقبلها العقل املجرب ،فقد تبني
لك أنه صاحب هوى ،وجيب عليك أن ترتكه وال جتادله أو تناقشه ،أو تعده حتى ذو رأي ختتلف
معه.
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اختلف ما شئت أن ختتلف ،وعارض ما شئت أن تعارض ،ولكن احذر أن تتجاوز األدب يف
إظهار خالفك وحوارك مع من خيالفونك الرأي ،بل احذر حتى من جمرد اهتامهم باجلهل يف
نفسك وازدرائهم يف وجدانك ألهنم يباينونك ،فهذا ليس أبدا من الرقي ،وليس من شيم
األخالق.
إن الساحة الدعوية مملوءة بنامذج ال تقبل احلوار ،وترفض كل من خيالفها يف جمرد اجتهاد يف
مسألة فقهية ،وتتهمه باجلهل وربام الزندقة والكفر ،وهم فئات تعاين منها حياتنا من قديم
الزمان ،حينام ال يتخطى األمر حدوده ليخرج من حيز االهتام بالكالم ،إىل االعتداء باليد
وااليذاء بالعيص! وملاذا؟ خلالف حول مسألة فقهية؟ فأي فقه وأي دين وأي خلق ،أمام رضب
امرئ مسلم وترويعه والتطاول عليه وإيذائه.؟
وأي علم هذا الذي يسوق أتباعه هلذه اهلمجية وهذا العدوان ،الذي ال يفعله إال الربابرة اجلهالء
ضائقي الصدر عاجزي األفق.
مما يشاع و ُيعرف أن اإلمام الشافعي مات بالبواسري ،ولكن احلقيقة أن اإلمام الكبري مات مقتوال
بيد الغدر ،التي حقدت عليه نتيجة اختالف ونقاش فقهي!
روي ياقوت احلموي الرومي ،تفاصيل اغتيال الشافعي يف مرص ..قال ياقوت" :إنه كان بمرص
رجل من أصحاب مالك بن أنس ،يقال له :فتيان ،فيه حدة وطيش ،وكان يناظر الشافعي كثريا،
وجيتمع الناس عليهام ،فتناظرا يوما يف مسألة بيع احلر -وهو العبد املرهون إذا أعتقه الراهن وال
مال له غريه -فأجاب الشافعي بجواز بيعه عىل أحد أقواله ،ومنع فتيان منه ،فظهر عليه الشافعي
يف احلجاج ،فضاق فتيان بذلك ذرعا ،فشتم الشافعي شتام قبيحا ،فلم يرد عليه الشافعي حرفا،
ومىض يف كالمه يف املسألة ،فرفع ذلك رافع إىل الوايل الرسي بن احلكم ،فدعا الشافعي وسأله
عن ذلك وعزم عليه ،فأخربه بام جرى ،وشهد الشهود عىل فتيان بذلك.
فقال الرسي بن احلكم" :لو شهد آخر مثل الشافعي عىل فتيان لرضبت عنقه ،وأمر فتيان فرضب
بالسياط ،وطيف به عىل مجل ،وبني يديه مناد ينادي ،هذا جزاء من سب آل رسول اهلل  ثم إن
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قوم ا تعصبوا لفتيان من سفهاء الناس ،وقصدوا حلقة الشافعي ،حتى خلت من أصحابه وبقي
وحده ،فهجموا عليه ورضبوه ،فحمل إىل منزله ،فلم يزل فيه عليال حتى مات".
ونفس القصة أوردها ابن حجر يف "توايل التأسيس" وقال نصا" :قلت :قد اشتهر أن سبب موت
الشافعي :أن فتيان بن أيب السمح املالكي املرصي ،وقعت بينه وبني الشافعي مناظرة ،فبدرت
من فتيان بادرة ،فرفعت إىل أمري مرص فطلبه وعزره ،فحقد ذلك فلقي الشافعي ليال فرضبه
بمفتاح حديد فشجه ،فتمرض الشافعي منها إىل أن مات "
حتى أن أحدهم سجل هذه الواقعة شعرا فقال:
و ِلا أتـى مصـر انربى باْلذى له ** أناس طووا كشح ًا عىل بغضه طيا
أتى ناقد ًا ما حصلوه وهـادم ًا ** ِلا أصلوا إذ كان بنياهنـم وهيا
فدسوا عليه عندما انفـردوا بـه ** شقي ًا هلم شــل اإلله له اليديـا
فشق بمفتــاح احلديد جبيـنه ** فراح قتي ً
ال ال بــواك و ال نعيـا
وهكذا هيان العلامء لدرجة االغتيال والقتل غيلة وغدرا.
هذا عن املالكية وما فعلوه يف الشافعي ،وننظر هنا لفعل احلنابلة يف الطربي ،وما أدراك ما
احلنابلة؟!
جاء يف كتب الرتاجم أن الطربي رمحه اهلل ،ملا قدم بغداد من طربستان ،واستقر يف بغداد وظهر
علمه وفضله ،تعصب عليه مجاعة منهم أبو عبد اهلل اجلصاص ،وجعفر بن عرفة والبيايض،
وأوغر احلسد صدورهم عليه ،كام قصده احلنابلة فسألوه عن رأيه يف اإلمام أمحد بن حنبل وآرائه
الفقهية ،ورأيه يف حديث اجللوس عىل العرش ،وخاصة أن الطربي مل يذكر اإلمام أمحد يف كتابه
اختالف الفقهاء ،فأجاهبم الطربي بقوله :أما أمحد بن حنبل فال ُيعد خالفه ،فقالوا له :إن العلامء
ذكروه يف االختالف ،فقال :ما رأيت روي عنه ،وال رأيت له أصحابا يعول عليهم أي يف الفقه،
وأنه كان إمام األئمة يف احلديث ،ومل ينشئ مذهبا فقهيا ،فلام سمع ذلك احلنابلة وأصحاب
احلديث آذوه وضايقوه ،ورموه باحلجارة عىل بابه حتى تدخلت الرشط ومنعت ذلك.
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ورغم تأليفه عن فضل أمحد وحماولة إرضاء هؤالء ورشح وجهة نظره ،فقد نقل أن بعضهم كانوا
حيقدون عليه حتى أن منهم من أساء الترصف عند دفنه.

1

أزمة الرتبية
تربينا يف صغرنا عىل حب العلم واحرتام أهله ،وتقدير العلامء وإعظام مكانتهم ،وربطنا بينهم
وبني اإليامن باهلل ،فهم من يدلون عىل اهلل ويعرفون الناس بسبيله وهديه ،ومن هنا كان التقدير
واالحرتام ،لزام عملية تربوية ِصيغت هبا عقولنا وقرائحنا.
تعلمت تقبيل يد العلامء ،وأن هذا من متام االحرتام للعلم وأهله ،وكنت حينام أجلس لعامل،
أشعر أنني يف لقاء من لقاءات اجلنة ،وأتلمس النور يف وجهه وعالئم اإليامن.
كان هذا التقدير ينبع من احلب للعلم ،والولع بأسبابه ،ومل يكن ينرصف أبدا إىل ما يظنه البعض،
أو حياول تأويله جهال بأنه تقديس ُمسف ،أو تأليه للبرش من دون اهلل ،أو نسبة العصمة لرجال
ليسوا بمالئكة وال أنبياء!.
وهو فخ كبري ،يقع فيه كثري ممن ال فقه هلم وال علم ،فقد رآين أحدهم يوما أقبل يد عامل ،فهاج
وماج ومل يتاملك نفسه ،وحاول أن يصورين بأنني من مؤهلي البرش.
ومن هنا كان التهجم عىل العلامء الربانيني املخلصني ،خصلة دنيئة ،وجريمة يف نظري ال يمكن
أبدا أن أختيل نفيس من مرتكبيها ،بل هو ما جيعلني اليوم أقر بأن من تسول هلم أنفسهم أن يتجنوا
عىل عامل ،أو يسيئوا إليه وإىل سمعته ،إنام هم يف احلقيقة ال يستندون إىل عقل حر ،وفهم مستنري،
ولكنهم فقدوا الرتبية والتهذيب واالعتزاز بالروح اإليامنية ،التي مل يتلقوها يف بيوهتم وبيئاهتم،
ومل يروا عليها آباءهم وأمهاهتم ،ومن هنا سهلت عىل ألسنتهم وأقواهلم ،جتريح هذه الرشحية
الربانية التي عظمها اهلل تعاىل ،وأمرنا بتقديرها رسولنا الكريم .
وهؤالء الذين حرموا من هذه الرتبية ،هم أول فريسة يستهدفها العلامنيون وامللحدون ،ويقعون
يف حبائلهم ،فيعجبهم منهم جتريح العلامء واحلط من قدرهم ،وتشويه صورهتم ،بحجة أهنم
 - 1راجع معجم األدباء وطبقات الشافعية والبداية والنهاية
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برش ،وأن تعظيمهم وتقديسهم بل جمرد احرتامهم ،سبة للعقل البرشي ومذمة لكرامة اإلنسان
احلر الواعي!.
إن تقديري للعلامء قيمة وفضيلة تلقيناها من آبائنا ومعلمينا ،فمنذ وعيت للحياة ،وأنا أرى
والدي منصت للرائي (التلفزيون) باهتامم ،ويستمتع بمشاهدة الشيخ الشعراوي ،وينصت إليه
بكل جوارحه ،ومازالت ترن يف أذين كلمة :يا سالم ،وكلمة :اهلل عليك ،التي كان ينطق هبا
والدي ،كلام سمع معنى جديدا من معاين الشعراوي وخواطره يف تفسري القرآن ،مل أكن أفهم أي
يشء مما يقوله الشعراوي وأنا صغري ،إال أنني كنت أفهم جيدا وأعي أنه قيمة كبرية ،وآية عظيمة.
وهي الرتبية التي انعكست ال عىل تقدير من أحبهم فقط من العلامء ،وإنام حتى مع من أختلف
معهم من أهل العلم ،فليس معنى أين حنفي املذهب ،أن أزدري شافعيا أو مالكيا ،فإذا كان حب
العلامء من معامل الرتبية ،فاستيعاب اخلالف واحرتام اآلخر من معامل الفهم والوعي الرزين.
وأتعجب اليوم من شباب يتطاولون عىل أهل العلم بكل جرأة ووقاحة ،ولو نظرنا ألحدهم ملا
وجدناه يساوي هؤالء يف طاعتهم ومعرفتهم باهلل وخدمتهم لدينه ،ولكنها السفاهة ،وقلة
فخرجت قبائح النفس وعفن
التقدير ،وضعف الرتبية التي انعكست اليوم عىل سلوكهمّ ،
الضامئر.
هلل ا َّل ِذين آمنُوا ِمنْ ُكم وا َّل ِذين ُأو ُتوا ا ْل ِع ْلم درج ٍ
ات ﴾
قال تعاىلَ ﴿ :ي ْر َف ِع ا َُّ
َ ََ َ
َ
ْ َ
َ َ
ورثوا العلم)..
وقال ( :إن العلام َء ورث ُة األنبياء ،إن األنبياء مل يورثوا دينارا وال درمها ،إنام َّ

فقهاء خيونون األمة
هناك تيارات دينية تعشق اخلالف بني العلامء ،وتغليب هذا الرأي عىل ذاك ،وتتعصب تعصبا
مقيتا لقول عامل عىل غريه ،وذم خمالفيه وربام تفسيقهم وتكفريهم واهتامهم بالبدعة والفجور.
وهم هبذا الطريق حييون ذكريات أيام أليمة ،عانت فيها حقبة من تاريخ أمتنا خصومات محقاء،
أرضت باملجتمع املسلم ومزقت صفوفه ،وأبادت وحدته ،وخلخلت إيامنه.
 - 1المجادلة11 :
 - 2رواه أبو داود والترمذي وصحَّحه األلباني في «صحيح أبي داود»
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أما التيار الصويف ..فلك أن تبتعد عن مسألة التوسل باألولياء والتمسح بالرضيح ،وتفعل بعدها
ما تشاء وتتبنى ما تشاء ،من مسائل الفقه واجتهاداته ،فلن جتد منهم معرتض أو خمالف ،أو أي
مواجهة مضادة.
ونحن يف القرن احلادي والعرشين والذي مني فيه اإلسالم هبزائم كبرية ،وأعني باإلسالم أي
ِدوله وأتباعه ،الذين يمثلونه ويعتنقونه ،ال يسعنا يف هذا الوقت وهذا الزمان ،إال أن ننعت هؤالء
املتعصبون للمذهب الفقهية ،واملتشنجون لألحكام الدينية ،واملتقاتلون عىل تفسريها وتأويلها،
واملؤججون لنار خالفها ،إال بأهنم ضعاف اإليامن وجهلة وخونة لألمة والعقيدة والدعوة ،فال
يليق أبدا أن نلج هذه املواطن ،ونامرس هذه املوروثات التي عفا عليها الزمن ووىل عهدها،
وأمتنا اليوم يف أمس احلاجة لوحدة جتمع أجزاءها املتشتتة ،ورباط يربط بني أبنائها وأجناسها
ومدارسها ودوهلا!.
حقا لقد كانت مهزلة ،تروج هلا األنظمة املستبدة وتعلم يقينا أن من مصلحتها أن حتيي هذه
الرصاعات واملنافسات واملقاتالت ،حتى تشغل هذا الفريق عن السياسة وأمور احلكم..
فاحلاكمون الطغاة ال يرسهم أبدا أن يقف هلم عامل ينهاهم ويأمرهم وهييج عليهم اجلامهري يف كل
كبرية وصغرية ،ومن الرائع هلم أن تغرق هذه الفرق الدينية يف الرصاع حول االحكام الفقهية
الرشك ،فهم أعداء للسلطة لوعيهم
والفروع الثانوية ..أما العلامء والدعاة الذين يتنبهون هلذا َ
بتدبريها وخفايا مؤامراهتا.
أقع يف حرية كبرية أمام ما أقرأ من بعض النصوص ،وال أعرف حياهلا هل أتعجب وأندهش ،أم
أضحك كثريا لطرافتها وغرابتها أو لغبائها!.
حرم
حرموا زواج الشافعي من حنفية ،إال بالقياس إىل الكتابية ،يف حني ّ
قرأت أن علامء الشافعية ّ
األحناف الصالة خلف الشافعية ،ألن اإلمام الشافعي أباح للرجل الزواج من ابنته التي جاء هبا
من الزنا ،وغري ذلك؛ يف حني يقول الشيخ حممد بن موسى احلنفي ،قايض دمشق (تويف 506هـ)
"لو كان يل من األمر يشء ألخذت عىل الشافعية اجلزية".
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وقال نحو ذلك الشيخ أبو حامد أو ابو املظفر الطويس الشافعي (ت568هـ) بأن يضع اجلزية
عىل احلنابلة.
يقول ابن بطوطة :أنه حني دخوله األناضول ،وأراد أن يصيل يف إحدى املساجد مل يكد يكرب
تكبرية اإلحرام ويرشع يف قراءة الفاحتة حتى أحس باللكامت تتساقط عليه من هنا وهناك،
فرصخ :يا قوم ماذا جنيت؟ فقالوا أنت شيعي ترسل يديك يف الصالة! فقال بل أنا سني مالكي،
ويف مذهبنا إرسال اليدين ،فقالوا أنت كاذب! فو اهلل مل يصدقوين حتى ذبحوا يل أرنبا وأطعموين
إياه فأكلته ،وكنت جائعا (باعتبار أن مذهب الشيعة حيرم أكل األرانب فأرادوا التأكد من عدم
تشيعه!).
ويروي الشيخ حممد الغزايل يف أحد كتبه :أنه عاش الزمن الذي كان يدخل املسجد تقام فيه أربع
مجاعات منفصلة للصالة حسب املذاهب األربعة.
وكان من أول احلوادث ما حدث سنة  393هجرية بني الشافعية واحلنفية ببغداد ،وكان سببها
أن شيخ الشافعية أبا حامد اإلسفراييني (ت406ه) الذي استطاع أن يؤثر يف اخلليفة العبايس
القادر باهلل ،ويقنعه بتحويل القضاء من احلنفية إىل الشافعية ،فلام فعل ذلك احتج احلنفية ودخلوا
يف مصادمات مع الشافعية.
غري الفقيه منصور
والفتنة الثانية حدثت بمدينة مرو ببالد ُخراسان بني الشافعية واحلنفية ،عندما ّ
بن حممد السمعاين املروزي (ت489ه) مذهبه ،فانتقل من املذهب احلنفي الذي اعتنقه طوال
ثالثني سنة إىل الشافعي ،وأعلن ذلك بدار اإلمارة بمدينة مرو ،بحضور أئمة احلنفية والشافعية،
فاضطرب البلد لذلك ،واضطربت البلد بني الشافعية واحلنفية ،ودخلوا يف قتال شديد ،وعمت
الفتنة املنطقة كلها ،ما اضطر السمعاين للخروج من مدينة مرو.
وكانت ثالثة الفتن بني احلنابلة والشافعية ببغداد سنة  573هجرية ،وذلك أنه عندما ُتويف خطيب
جامع املنصور حممد بن عبد اهلل الشافعي سنة  537هجرية ،ومنع احلنابلة من دفنه بمقربة اإلمام
أمحد بن حنبل؛ ألنه شافعي وليس حنبليا ،فحدثت فتنة بني اتباع املذهبني تدخل عىل إثرها
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اخلليفة العبايس املقتفي وأوقفها ،وأفشل حماولة احلنابلة منع دفن املتوىف بمقربهتم ،وأمر بدفنه
فيها ،فتم ذلك.
الفتنة الرابعة وكانت كبرية حدثت بأصفهان -ببالد فارس -بني فقهاء أصحاب املذاهب سنة
 560هجرية ،وتقدمها عبد اللطيف اخلُجنّدي الشافعي ،ضد خمالفيه من املذاهب األخرى،
واستمر القتال بني الفريقني ملدة  8أيامُ ،قتل منهم خلق كثري ،و ُأحرقت ُ
وخ ّربت منازل كثرية.
ومن األحداث ما يذكر ابن رجب احلنبيل يف ذيل طبقات احلنابلة يف ترمجة عبد اخلالق بن عيسى
املعروف بالرشيف أبو جعفر العبايس ،فتنة ابن القشريي ومضمون ذلك :أن أبا نرص بن
القشريي (إمام شافعي اشعري) ورد بغداد سنة 469هـ وجلس يف النظامية (أحد املدارس)
وأخذ يذم احلنابلة ،وينسبهم إىل التجسيم ،وكان املتعصب له أبو سعد الصويف ،ومال إىل نرصه
أبو إسحاق الشريازي ،وكتب إىل نظام امللك الوزير السلجوقي يشكو احلنابلة ،ويسأله املعونة،
فاتفق مجاعة من أتباعه عىل اهلجوم عىل الرشيف أيب جعفر يف مسجده ،واإليقاع به ،فرتب
الرشيف مجاعة أعدهم لرد خصومه إن وقعت ،فلام وصل أولئك إىل باب املسجد رماهم هؤالء
باآلجر ،فوقعت الفتنة ،وقتل من أولئك رجل من العامة ،وجرح آخرون.
وبعد االقتتال العنيف بني احلنابلة والشافعية يف بغداد ،حاول الوزير نظام امللك التوصل إىل حل
للمشكلة ،فجمع بني ابن القشريي (شيخ الشافعية) وأصحابه وبني أيب جعفر الرشيف (شيخ
احلنابلة) يف جملسه ،وطلب منهام أن يتصاحلا ،فقال له القشريي( :أي صلح يكون بيننا؟ إنام
الصلح بني خمتصمني عىل والية ،أو َدين ،أو تنازع يف ملك ،فأما هؤالء القوم :فيزعمون إنا كفار،
ونحن نزعم أن من ال يعتقد ما نعتقده كان كافرا ،فأي صلح يكون بيننا).
وذكر ابن كثري يف البداية والنهاية :أن هذه الفتنة أدت إىل حبس الرشيف أيب جعفر العبايس يف
دار اخلالفة ،وإخراج ابـن القشريي مـن بغداد.
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حاهلم كام قال الغزايل عالمة عرصنا كحال طبيب استدعي لعالج مريض يف العناية عىل وشك
املوت فام اسرتعى انتباه الطبيب اال أن املريض (رشابه خمروم) و رشع يصلح هذا العيب اخلطري
( يف نظره) غافال عن أن املريض حيترض و سيكون ( ذنبه يف رقبته)
ويعجبنى من قال ما معناه أن الفقيه الذي يعلم الناس نواقض الوضوء يف بلد تنتهك فيه حرمة
الدماء خائن هلل و رسوله ،أما أنا فال أعرف كيف سيلقى اهلل تعاىل أمثال هؤالء الفقهاء الذين
كفروا املسلمني ،وأحلوا دماءهم واستباحوا أعراضهم ،خلالف فقهي؟!
كيف سيقفون أمام اهلل؟
وبأي حجة سيجيبون؟

عار ال ينمحي
سيظل التاريخ يشهد و ُيقر أن أمتنا من أكثر األمم التي هتني عظامءها وتظلم علامءها ،سيظل
التاريخ حيمل لنا هذه الشهادة التي متثل عارا ال نعرف كيف نغسله عن أنفسنا؟ وليته كان خلقا
قديام وانتهى ،إال أنه مازال مسلسال مستمرا يف حياتنا وأيامنا ال ينتهي ،وعادة سوء يتوارثها
بعض اجلهالء جيال بعد جيل..
انظر يف هذه األيام كيف يتطاول جاهل أمحق عىل راية الدين وبطله اخلالد (صالح الدين األيويب)
ويشيع عنه إفكا وزورا مل تكن تعرفه حياته أو يقر به تارخيه وجهاده ،اللهم إال ما جاءت به الشيعة
عليه من افرتاءات ألنه هدم ملكهم ودولتهم يف مرص؟!
لعلنا نصارح أنفسنا حينام نقول :إن اإلساءة للعلامء والتطاول عليهم والطعن يف سمعتهم
والتشهري بمقامهم واحلط من قدرهم ،سمة اتسمت هبا أمتنا !.فال تعرف أمة أهني فيهم علامءهم
كام عرفت أمتنا ،فكل عامل حياول الصدح باحلق وقول الصدق ،جيد له من السفهاء والسفلة من
يعرتض طريقه ،وهيني شخصه ،ويلصق به من التهم والباليا ماال طاقة له به!.
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ولك أن تتعجب حينام جتد أن هذا التطاول ال ينال العلامء أو الدعاة العاديني وحدهم ،وإنام
يتخطى ملا هو أبعد من هذا ..حينام يصدر من أصحابه ضد أعالم األمة الكبار ،وعلامئها الثقات
الربانيني امليامني من السلف واخللف ،ويف كل عرص ومرص!.
وهؤالء الذين يتطاولون عىل العلامء أصناف وأغراض ،فمنهم جهالء متعصبون للرأي
واملذهب ،فال خيتلفون بأدب أو حياورون بخلق ،وإنام يسارعون للخطأ وال ُظنة واإلساءة السافرة
ملن خيالفهم من العلامء ،الذين ال يبلغون حذو نعل من نعاهلم.
والصنف الثاين هم أجراء أو عمالء السلطة وخدم احلكام ،حني يسلطوهنم عىل العلامء الربانيني
الذين يقولون احلق ،ويقفون يف وجه األمراء الطغاة ،فال جيدون طريقا للكيد هلم ،إال كالهبم
الضالة اآلثمة ،التي تولغ يف وقاحتها لتصيب هؤالء الربانيني.
وانظر يف تارخينا ماذا حدث حينام قام علم كبري من أعالم أهل السنة وهو الطربي رمحه اهلل،
صاحب املصنفات الضخمة الكبرية ،ملجرد أنه كتب يف فضائل عيل أمري املؤمنني ،وأثبت
األسانيد والروايات حلديث غدير خم والوارد فيه (ثم أخذ  بيد ٍ
رؤي بياض
عيل فرفعها حتى َ
آباطهام وعرفه القوم أمجعون ،فقال :أهيا الناس من أوىل الناس باملؤمنني من أنفسهم؟ قالوا :اهلل
ورسوله أعلم ،قال :إن اهلل موالي وأنا موىل املؤمنني وأنا أوىل هبم من أنفسهم فمن كنت مواله
فعيل مواله ،يقوهلا ثالث مرات) ملجرد فعله هذا ،اهتمه احلاقدون املفرطون بتهمة التشيع،
وسارع بعض خمالفيه للرد عليه ومناظرته ،ومنهم من أولغ يف رميه بالرفض والعظائم واهتامه
بالوضع ،وهي هتم قاسية يف حق إمام جليل مثل الطربي.
وهتمة التشيع هنا ال تعقل ملجرد أنه كتب يف حب عيل  وأهل البيت ،فهذا هو عقيدة أهل
السنة وجزء من الدين ،فكيف كانت هذه التهم ومل يثبت عليه يشء من املغاالة يف حبهم كام تفعل
الشيعة ،أو سب الصحابة واالنكار عليهم؟ كيف ُيتهم هبذا وهو يعظم الشيخني أيب بكر وعمر
و ُيكرب مقامهام؟ وقد يعجب املرأ مما كتب االمام الذهبي يف قوله( :فيه تشيع يسري) وقوله( :اهتم
بتشيع يسري) وهو األمر الذي حيتاج إىل تفسري ورشح وبيان عن معنى كلمة التشيع اليسري.؟!
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وهل هناك تشيع يسري وتشيع كبري؟!
ويف تراث الرجل ..نجده يكفر من يسب الصحابة ،وحيرم نكاح املتعة ،ويقول بغسل الرجلني
يف الوضوء ،وخيالف الشيعة واملعتزلة يف رؤية اهلل تعاىل يوم القيامة ،ونسبة األعامل إىل أصحاهبا
دون تدخل القدرة اإلهلية فيها ..وكل هذا مما يدل عىل سنية اإلمام العظيم ،ورد هذا اهلراء
املجهول ،كام أننا لو رجعنا إىل تراث الرجل حتى نحكم عليه ،لوجدنا االلتزام الكامل والتام
بعق يدة أهل السنة واجلامعة ،ورحم اهلل الذهبي حينام ذكر عنه قوله :إن من ينكر إمامة أيب بكر
وعمر ريض اهلل عنهام ،إنه يقتل ،وأنكر جمرد وصفه باملبتدع ..فكيف تصدر مثل هذه التهمة عىل
هذا اإلمام الكبري ،اللهم إال حرفية التطاول عىل األعالم ،والتي ألمتنا نصيب كبري من فصوهلا.

ال تظلموا أعالمكم
إن املرء ليعجب كثريا من هؤالء الناس الذين يأخذون بالشبهة ،ويبادرون بالتهمة دون تبني ،أال
إهنم هبذا السلوك قد يظلمون الناس ،ويفرتون عليهم ،وحيرضون العامة عىل ذمهم ،ويلصقون
هبم ما ليس فيهم.
وإذا سألت أحدهم عمن يتهمه ويسبه ويدعو عليه :هل تعرفه؟ فيجيبك بقوله :ال ولكني
سمعت عنه!
وهنا يقع الظلم الكبري ،حينام نحكم عىل الناس واألشخاص دون تبني ومعرفة فنظلمهم كثريا.
ولعلها قضية حمورية يف حياة الناس ،وأمرا من األمور التي تفسد بسببها عالئقهم ،ومن هنا كان
حفيا بالقرآن الكريم أن يلمسها ويعرض ألمرها ،وينوه بخطرها يف دنيا املؤمنني ،حيث قال
تعاىل ":يا َأهيا ا َّل ِذين آمنُوا إِ ْن جاء ُكم َف ِ
اسق بِنَ َبأٍ َف َت َب َّينُوا َأ ْن ُت ِصي ُبوا َق ْوما بِ َج َها َل ٍة َف ُت ْصبِ ُحوا َع َىل َما
َ َ ْ
َ َ
َ هَ
َفع ْل ُتم ن ِ
1
ني"
َاد ِم َ
َ ْ
واملعنى كام قيل " :يا من اتصفتم باإليامن ،وصدقتم بكتاب اهلل ،وآمنتم برسوله ،ال تسمعوا لكل
خرب ،وال تصدقوا كل إنسان ،بل حت َّققوا وتث َّبتوا من األمر ،قبل أن تصيبوا إخوة لكم مؤمنني،
 - 1الحجرات 6:
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بسبب خرب مل تتحققوا من صحته ،وكالم ملا تتأكدوا من صدقه ،فتندموا عىل ما َفرط منكم،
ٍ
1
حينئذ الندم".
ولكن ال ينفعكم
و قد حيدث هذا األمر بني العامة والغوغاء ،وكثري من الذين يفتقدون احلكمة والروية والفهم
والوعي والرشد ،لكن الطامة حينام يقع بني أهل العلم والفضل والبيان للناس ،ذلك أن تأثريهم
وتروجيهم للشبهة والتهمة ،يكون أكثر من غريهم ،فرتى واحدا من هؤالء مل يقرأ سطرا واحدا
جلامل الدين األفغاين وحممد عبده ،ومل يعرف أي يشء من تفاصيل حياهتام ،ثم يبادر للطعن فيهام
وهم أهل التقوى وأئمة الدين ،ووصفهام بعداء اإلسالم ومواالة خصومة ،واالنتساب
للمنظامت التي تكيد للدين ،حتى أنك تضحك وتضحك ،وتغط يف موجة كبرية من احلرية
املمزوجة بالدموع ،من فرط هذا اجلهل البني والظلم العنيف ،لشخصني أبيا أن حيييا يف هذه
الدنيا إال هلل تعاىل ونرصة دينه وإسعاد خلقه.
كان الشيخ عبد اهلل القرعاوي من أئمة احلجاز يروض تالميذه دوما عىل احللم واحلكمة والتبني
والتثبت حتى يصححوا خرافات الناس ،وال يتهمون أهل احلق يف دينهم ،فكان كثريا ما يروي
عليهم نبأ أحد شيوخه الذي تلقى عليه العلم يف إحدى مدارس اهلند ،فال يمر به ذكر اإلمام
حممد بن عبد الوهاب ،إال صب عليه ِسياط غضبه ،ثم خيتم بالترضع إىل اهلل تعاىل أن ينقذ
اإلسالم واملسلمني من رش دعوته إىل يوم الدين ،حتى ليكاد جيعل من ذلك ورده امللزوم يف
أعقاب كل درس!
يقول الشيخ :ومل يكن معقوال أن أواجه الرجل بأي اعرتاض عىل فكره يمتلئ هبا صدره وصدور
سامعيه إيامنا هبا ،لذلك عمدت إىل حيلة ،فأخذت كتاب التوحيد تأليف اإلمام حممد بن عبد
الوهاب ،ونزعت عنه غالفه الذي حيمل اسمه ،ثم تركته عىل منضدة الشيخ دون أن يعلم
مصدره ..وشاء اهلل تعاىل أن يقرأ الشيخ ذلك الكتاب ويستوعبه بدقة ،فراح يبدي إعجابه

 - 1روائع البيان للصابوني
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ويسأل عن مؤلفه العظيم ،حينئذ أعلنت له الواقع ،فام كان من الرجل إال أن قال :لقد ظلمنا
هذا املصلح العظيم كثريا ،وال نجد كفارة ملا أسلفنا إال أن ندعو له بمقدار ما دعونا عليه!
وهي نفس مأساة الكثريين اليوم وهم يذمون الوهابية ويقرنوهنا باإلرهاب والتشدد والتطرف،
ومل يقرؤوا شيئا عنها وعن صاحبها ودعوهتا وغايتها.
لكن ليست املشكلة فيمن يتهمون بدون علم فقط ،ولكن املأساة فيمن يتهمون بغري فهم وعلم
ودراية وسؤال!.
منذ أيام وجدت أحدهم يتهمني عىل املأل بأنني أشوه صورة مفكري اإلسالم علامئه املصلحني،
وأنا الذي قضيت ما سلف من حيايت أقبل الرتاب الذي يطؤونه بأقدامهم ،ويقول يل :ما رأيك
يف أنور اجلندي؟
فقلت له وهل مثيل ُيسأل عن هذه القامة الكبرية التي كان هلا عظيم بالء يف محاية اإلسالم والدفاع
عن تراث األمة ،فقال :لقد نرشت مقاال لك بعنوان (األذكياء املخدوعون) يف تاريخ كذا،
اهتمت فيه األستاذ اجلندي بأنه كتب كتابني عن عبد النارص مدحه فيهام ،وهذا تلبيس وكذب
عىل شخصية اجلندي ،ووصفه بأنه منافق معوان للظاملني!.
وتعجبت من هذا الكالم وهذا الفهم وهذا اإلرصار احلاقد بأنني أشوه حقيقة علم كبري من
أعالم األمة.
ثم حتداين عىل املأل ،وطالبني بإثبات ما ذكرت ،كان هجوم الفتى ولغته يف املباغتة تثري العجب
من هذه النفسية التي تضج بالكره يل ،والسخط عيل ،واحلقد عىل شخيص ،فقلت له :اصرب حتى
آتيك بالدليل لكني أخشى أن يضحك الناس عليك ،فقد ذكر األستاذ اجلندي أنه كان كأناس
كثريين متنبئا باخلري يف الثورة ورجاهلا ،وكان يطلق عليها احلركة املباركة ،وحيسن الظن بجامل
عبد النارص ويرى فيه أمل هذا الوطن وبداية حترضه وهنوضه ،بل كان مفتونا به كغريه من
املرصيني ،ودفعه هذا اإل عجاب أن كتب عنه أكثر من كتاب مثل :هذا هو مجال من بني مر إىل
اجلمهورية العربية املتحدة ،وطبعته دار املعارف عام 1960م ،وكتاب مجال عبد النارص وكفاح
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الشعب وطبع عام 1956م  ،وكان قد ألف كتابا ثالثا بعنوان الرشوق النارصي ،لكنه طواه ومل
يعد طبعه بعدما تكشفت حقيقة الطغيان النارصي وشخصية الزعيم الدكتاتور املستبد الذي قاد
الوطن للهزيمة والعار.
مل يستوعب الفتى هذا الكالم ،ومل يستوعب أن األستاذ اجلندي قد ُخدع أو ظن شيئا وأفاق منه،
وبعد أن أتيته بالدليل واملصدر من كتاب الزاهد للقاعود ،ومصابيح عىل الطريق للجندي ،قال
متواريا :إذن دعواي صحيحة فلامذا مل تذكر املصدر؟ تعلم مرة ثانية أن تذكر مصدر املعلومة!.
فقلت له :أي مصدر وأنا مل أكتب مقاال علميا أو بحثا أكاديميا ،وإنام هي معلومات من قراءايت
أناقش فيها قرائي؟
إن شوقي رمحه اهلل مدح الطاغية كامل أتاتورك وصوره للمسلمني بأنه شبيه خالد ابن الوليد يف
قوله الشهري املحفوظ:
ِ
ِ
الُّت ِك َجدد َخالدَ ا أل َع َر ِ
ب
أكرب ك أَم ِف الفتحِ من َع َجب** يا َخالدَ ر أ
اهلل ُ
ويقصد بخالد الرتك مصطفى كامل أتاتورك وخالد العرب خالد بن الوليد ،لكن شوقي عندما
فوجئ بأن أتاتورك أسقط دولة اخلالفة سنة  1923وكانت من األشياء التي كان يؤمن هبا شوقي
إيامنا كبريا ذكر بأن العامل اإلسالمي ما كاد يفرح بانتصار األتراك عىل أعدائهم يف ميدان احلرب
والسياسة إال وقد أتى أتاتورك يلغي اخلالفة فنظم شوقي قصيدة يرثي فيها اخلالفة وينبه أمة
اإلسالم ألن تسدي له النصح لعله يبني ما هدم ،وينصف ما ظلم ومن هذه القصيدة قوله:
وتلك فِ أتنَ ُة َعابِث ** َّ
َ
بالَّش ِع ِع أربِيد ال َق َضاء وقاح
َبكَت الصال ُة
أفتى ُخ َز أع َبل َة ،وقال َض َاللة** وأتى ُب ُك أفر ِف البالد َب َراحِ
ثم يقول شوقي بأنه ما حتول عن موقفه من مادح ألتاتورك إىل قادح له إال عندما نال من رصح
اخلالفة الذي هو خط أمحر ال ينبغي أن يتجاوز فيقول:
لست بِج ِ
احد** من كنت أدفع دونه ُ
َ
وأ َال ِحي
أستغفر
اْلخالق ُ َ
ُ
مايل ُأ َطو ُقه اِلَ َالم و َطاِلَا** َق َّلدأ تُه اِلأَ أأ ُثور ِمن َأمدَ ِ
احي
َ َ
ِّ
َ أ أ
َ
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ُثم ين ِ
َادي املسلمني بأن يسدوا له النصح ويشبهه بحصان جامح فيقول:
َّ ُ
ِ
َأ ردوا إِ ََل ا ألغ ِ
يحة َينأت َِص أح** إِ َّن أَ
اح
ِج ِ
وب َب أعدَ ِ َ
اْل َوا َد َي ُث ُ
َازي النَّص َ
وملا سقط السلطان عبد احلميد قدم شوقي مفارقة تصويرية بني ماض كانت األوانس فيه ناعمة
الدواهي والقبور ،فيقول:
يف القصور ويف اخلدور ،وواقع بدت األوانس بائسات يف
َّ
القصور تَرى َوال َأ ْه َل ال ُق ُصور
اجلميع َفال
ب
ُ
َذ َه َ
ُ
ويلقي بالالئمة عىل السلطان عبد احلميد بأنه َركن إىل الدعة ،ومل يسترش أحدا رغم كثرة
املستشارين ،فيقول:
ميد حساب ِم أثلِك ِف ِ
احل ِ
ِ
َع أبدَ أَ
الغفور
يد اِللك
ُ
احلك ِم ا أل َق ِ
ولسن بِ أ
َ
صي
الطوال
ُسدأ َت الثالثني
َّ
ِ
الصغي
وتأمر ما َبدَ ا لك ِف الكبي وِف
َتن َأهى
ُ
ال تستشي وِف ِ
الكواكب من ُم ِ
ِ
شي
احلمى عد ُد
ُ
ويتحرس شوقي يف قصيدة أخرى عىل اخلالفة حترسا يوحي هبول األزمة ويصور وقع املصيبة
فيقول يف أكثر من قصيدة فيقول:
ِ
ِ
للخالفة َ
بدلوك
قول َباك َش أم َسها…باْلمس ِلا آذنت
قل
جل ج َال ُله م أذكِ ِ
ِ
يك
التوحيد هل لك
يا َج أذ َو َة
مطفئ…واهلل َّ َ
ُ
ٌ
قد نختلف ونظن الظنون ونرى ما ننكره ..ولكن علينا التبني والتثبت وال ندرج من أنكرنا
عليهم رساعا إىل ساحة العداء ..فذلك من سوء النفس وفساد الطوية.

سلفيون يفتقدون األدب
يف ذكرى رحيل الشيخ (حممد الغزايل) رمحه اهلل كان البد ومن الرضوري أن نقدم هذا اخلطاب،
حتى ُنعلم أشبال الصحوة وفتياهنم معنى األدب ،ونؤكد عليهم أن يلزموا اإلجالل واالحرتام
والوقار ،وهم يتحدثون عن العلامء العاملني واألعالم الربانيني من رموز هذه األمة.
 - 1من مقال عندما ينخدع الشعراء بأالعيب السياسة للدكتور نعيم عبد الغني
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لقد كان الشيخ الغزايل رمحه اهلل من أكثر العلامء الذين نالتهم سهام الفتيان الطائشة ،وأكثر
الشيوخ الذين تطاول عليهم األقزام األغرار من غلامن التيارات السلفية اهلائجة ،وقد تعجب
من شيخ كهذا ،وقد قىض دهره يف نرصة الدين ورفع لوائه ومكافحة العلامنيني واملالحدة
والشيوعيني ،ودحر أطامع الطغاة وشهوات الظاملني ،ثم يأيت غالم مل يقرأ كتابا أو كتابني ،وكل
حصيلته من الدين حلية أطاهلا أو ثوبا قرصه ،وسواكا ينحت به أسنانه ،ثم يقول لك بغطرسة
وغباء ومحق( :الغزايل املبتدع الضال)
ويا هلا من قولة فاجرة جائرة جاهلة ،لفتية عاقون مل يتجشم أحدهم عناء القراءة يوما لكتاب من
كتب هذا العامل املجاهد ،ليعرف فكره أو يقف عىل جهاده.
ربام لو كان أحدهم عاملا لشفع له علمه ،أما أن تكون حصيلته من الدين ال تساوي نقطة من بحر
أمام علم الشيخ وتارخيه املرشف وقلمه املربز ،فإن هذا افتيات كبري غري مقبول.
إنني أمتثل ذكرى وفاة الشيخ الغزايل موسام لتأديب الشخصية السلفية ،التي تتعلم أول مما تتعلم
من هذا الطريق ،كيف تسب وتقذف وتشتم وتتطاول عىل األعالم ،ولكن كام قيل:
ذاخرا ** أن رمى فيه غالم بحجر
ما يرض البحر أمسى ً
لقد حول أدعياء السلفية أن يصوروا الشيخ عىل أنه عدو السنة وعدو السلف ،ومن ثم كان البد
من جماهبتهم وفضحهم بام ختدعهم به عقوهلم ،وكانت يف كتابات الشيخ تأصيل كبري ملعنى
السلفية ،ومفاهيمها احلقيقية ،والتي هي عىل غري ما حياول هؤالء األدعياء إثباهتا وتقنينها.
لقد كانت السلفية يف تصور الشيخ رمحه اهلل ،كام ذكر أحد الباحثني:
" نزعة عقلية وعاطفية ترتبط برقي القرون ( القرون اهلجرية الثالثة األوىل) وتعمق والءها
لكتاب اهلل وسنة رسوله  ،وحتشد جهود املسلمني املادية واألدبية ،إلعالء كلمة اهلل ،دون نظر
إىل عرق أو لون ،وفهمها لإلسالم وعملها له ،ولقد أنكر الشيخ عىل هؤالء فهمهم للسلفية عىل
أهنا فقه أمحد بن حنبل  ،وعلل بأن هذا الفهم خطأ ،ألن فقه أمحد ليس إال خطا واحدا من
اخلطوط الفكرية يف الثقافة اإلسالمية ،التي تسع أئمة األمصار وغريهم مهام كثروا ،كام أنكر
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عليهم كوهنم يعتقدون بأن السلفية هي مدرسة النص ،وهذا خطأ ،فإن مدرسة الرأي كمدرسة
األثر يف أخذها من اإلسالم واعتامدها عليه".
كام كان يرصح يف غري ما مرة :بأنه رأى أناسا تغلب عليهم البداوة أو البدائية ،يكرهون
املستكشفات العلمية احلديثة ،وال حيسنون االنتفاع هبا يف دعم الرسالة االسالمية ومحاية
تعاليمها ،يرفضون احلديث عن التلفزيون ،عىل سبيل املثال ،ألن ظهور الصورة عىل الشاشة يف
اعتقادهم حرام ،ويتناولون املقررات الفلكية واجلغرافية وغريها باهلزء واإلنكار ،وهؤالء ال
يعتربهم الشيخ الغزايل ال سلفا وال خلفا ،ويرصح بأن أدمغتهم حتتاج إىل تشكيل جديد.
وذكر بأنه رأى أناسا يتبعون األعنت األعنت ،واألغلظ األغلظ من كل رأي قيل ،فام يفتون
الناس إال بام يشق عليهم وينغص معايشهم ،ويؤخر مسرية املؤمنني يف الدنيا ،ويأوي هبم إىل
كهوفها املظلمة ..وهؤالء أيضا ال يعتربهم ال سلفا وال خلفا .وخيلص إىل أهنم أناس يف انتساهبم
إىل علوم الدين نظر ،وأغلبهم معتل الضمري والتفكري.
إن مأساتنا يف اجلهل والغفلة وغيبة الثقافة الواعية ،والوعي القويم ،والفهم واالنصاف والتحقق
وتغليب احلق عىل اهلوى والغرض.
وأغلب فتيان السلفية من شيوخهم ،كامليت بني يدي مغسله ،لينون طيعون مستسلمون لكل ما
يعرض عليهم من إفك وشقاق ،واهلجوم عىل الشيخ الغزايل من أهم مقررات السلفية التي
يقررها هؤالء الذين عميت بصائرهم عىل غلامهنم ،ولكن ما يكون حال هؤالء الغلامن لو أهنم
قرأوا كتب الشيخ وأدركوا حجم اجلهود الضخمة التي قام هبا وحده يف نرصة هذا الدين ،هل
هلم أن يرتدوا للحق والصواب؟ هل هلم أن يكونوا كاألوزاعي رمحه اهلل حينام اعرتف بالفضل
ملن كان حيذر الناس منه وينعته بالبدعة والضاللة؟ أم عىل قلوب أقفاهلا؟!
يقول عبد اهلل بن املبارك قدمت الشام عىل االوزاعي فرأيته ببريوت فقال يل :يا خراساين من هذا
الذي خرج بالكوفة يعني أبا حنيفة ،فرجعت إىل بيتي فأقبلت عىل كتب أيب حنيفة فأخرجت
منها مسائل من جياد املسائل ،وبقيت يف ذلك ثالثة أيام فجئته يوم الثالث وهو مؤذن مسجدهم
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وإمامهم ،والكتاب يف يدي فقال :أي يشء هذا الكتاب؟ فناولته فنظر يف مسألة منها وقعت
عليها قال النعامن بن ثابت ،فام زال قائام بعدما أذن حتى قرأ صدرا من الكتاب ثم وضع الكتاب
يف كمه ،ثم أقام وصىل ثم أخرج الكتاب حتى أتى عليها ،فقال يل :يا خراساين من النعامن بن
ثابت هذا ،قلت شيخ لقيه بالعراق ،فقال :هذا نبيل من املشايخ اذهب فاستكثر منه ،قلت هذا
أبو حنيفة الذي هنيتني!.
إن شيوخ السلفية اليوم يدربون شباهبم عىل هذا اخلطأ وهذا السوء ،ويعطون هلم الضوء األخرض
لريددون هذا اهلرف عن جهل وغباء ،وبال رمحة أو إعذار.
والسلوك اإلسالمي يف تقييم الناس علمنا أن نكون دوما منصفني فام كان من عيب نذكره ،وقبل
أن نذكره نبحث عن األسباب التي دفعت إليه وأوجدته ،وال نتصيد الشبهات ونطري هبا فرحني
ألن نشوه ندا لنا عىل طريق الدعوة ويف حمراب العلم!.
يقول تعاىل( :ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار ال يؤده
إليك) وهكذا يتحدث اهلل تعاىل 1عن أهل الكتاب الذين ليسوا بمسلمني ،فام أدراك حينام
نتحدث عن املسلمني؟! لقد أقر اهلل تعاىل حسناهتم ونوه هبا قبل أن يذكر سيئاهتم ،أي قدم
احلديث احلسن عىل احلديث السلبي ،وهي إشارة تعلمنا كيف نتعامل مع بني اإلنسان حتى وإن
اختلفوا معنا يف ديننا.
نعم نقوهلا بوضوح :إن اخلطأ اليسري مغتفر يف جانب اخلري الكثري ،وهو ما أشار إليه بن القيم يف
مفتاح دار السعادة بقوله" :من قواعد الرشع واحلكمة أن من كثرت حسناته وعظمت ،وكان له
يف اإلسالم تأثري ظاهر فإنه ُحيتمل منه ما ال ُحيتمل من غريه ،ومن هذا قول النبي  لعمر( :وما
يدريك لعل اهلل اطلع عىل أهل بدر فقال :اعملوا ما شئتم ،فقد غفرت لكم).

 - 1سورة آل عمران75 :
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وحينام جلد النبي ذلك الصاحبي الذي رشب اخلمر مرارا وكان يلقب باحلامر ،قال أحد
القوم :اللهم العنه فام أكثر ما يؤتى به ،فقال النبي  :ال تلعنوه فو اهلل ما علمت إال أنه حيب اهلل
ورسوله"
وما أمجلها من كلمة وما أرقاها ،كلمة طاهرة صافية سامية ،حتتاج من شباب السلفية أن يعيشوا
معها ويتوقفوا معها ويتأملوها كثريا.
ويقول سعيد بن املسيب " :ليس من رشيف وال عامل وال ذي فضل إال وفيه عيب ،ولكن من
الناس من ال ينبغي أن تذكر عيوبه ،فمن كان فضله أكثر من نقصه وهب نقصه لفضله "
ويقول احلافظ بن حجر " :واملنصف من اغتفر قليل خطأ املرء يف كثري صوابه"
ويقول االمام الذهبي يف ترمجة بن خزيمة " :ولو أن كل من أخطأ يف اجتهاده مع صحة إيامنه
وتوخيه التباع احلق أهدرناه وبدعناه ،لقل من يسلم من األئمة معنا ،رحم اهلل اجلميع بمنه
وكرمه"

2

وما أعجب ما قال إمام دار اهلجرة " :ما يف زماننا يشء أقل من اإلنصاف" ولكن قال هذا وهو
من أصحاب القرون األوىل ،فكيف به لو شاهد زماننا الذي تنكر خللة اإلنصاف ،فصارت ال
يقيمها إال من تيقظ ضمريه وغلب عىل هواه دينه!.

االنتصار على الظالم
ال حتسبن أنك بالسجن أعاذنا اهلل وإياك ،قد انتهي حلمك وأملك وغايتك يف احلياة ،وأنك
رصت ال قيمة لك وال ميزان وال مستقبل وال فائدة وال طموح ،فهناك قوم متكن األمل من
نفوسهم وأضاء جوانبها ،حتى ولو عاشوا يف القبور املظلمة.
وكم أتعجب حينام أقرأ يف سرية ابن تيمية رمحه اهلل ،حينام دخل السجن أربع مرات يف ست
سنوات مل ييأس ومل ينتهي ومل يبحث له عن ركن يف الزنزانة كي يبكي ويتحرس ويندب حظه
وبؤسه ،لقد استثمر رمحه اهلل وقته وسجنه يف التأليف وكتابة الرسائل والردود عىل املخالفني،
 - 1البداية والنهاية البن كثير
 - 2سير أعالم النبالء
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وأطول الفرتات هي حمبسه للمرة السابعة ،مدهتا عامان وثالثة أشهر ونصف تقريبا ،ومنها
أخرجت جنازته من سجن القلعة إىل مثواه األخري ،وقد فتح اهلل عليه العلم والدعاءَّ ،
ولذة
املناجاة والعبادة ،بالرغم من حرمانه من قراءة الكتب ،ووسائل الكتابة ،فكان زاده يف اخللوة
الدعاء ،وقوته فيها الترضع والبكاء ،وغذاؤه الذكر وااللتجاء.
وكان مما صنعه رمحه اهلل أنه دخل السجن وقام بالدعوة إىل اهلل تعاىل ،حينام وجد املحابيس
مشتغلون بأنواع من اللعب يلتهون هبا عام هم فيه ،كالشطرنج والنرد ونحو ذلك من تضييع
الصلوات ،فأنكر الشيخ عليهم ذلك أشد االنكار ،وأمرهم بمالزمة الصالة ،والتوجه إىل اهلل
تعاىل باألعامل الصاحلة والتسبيح والدعاء واالستغفار والدعاء ،وعلمهم السنة ورغبهم يف عمل
اخلري ،حتى صار السجن بام فيه من االشتغال بالعلم خري من الزوايا والربط واخلوانق
واملدارس ،وصار املحابيس خيتارون اإلقامة عنده ،ويرتددون عليه حتى امتأل هبم السجن"
ما أروع االمام بن تيمية رمحه اهلل ،إنه جيدد يف سجنه سرية يوسف عليه السالم حينام قام بالدعوة
ون َخري َأ ِم اهللَُّ ا ْلو ِ
ِ
احدُ
َ
الس ْج ِن َأ َأ ْر َباب هم َت َف ِّر ُق َ ْ
إىل اهلل تعاىل بني املسجونني بقولهَ ( :يا َصاح َب ِي ِّ
ِِ
ا ْل َقهار * ما َتعبدُ َ ِ
اؤ ُكم ما َأ َنز َل اهللَُّ ِهبا ِمن س ْل َط ٍ
ان ۚ إِ ِن
ون من ُدونه إِ َّال َأ ْس َامء َس َّم ْي ُت ُم َ
َّ ُ َ ْ ُ
ُ
َ
وها َأن ُت ْم َوآ َب ُ َّ
احلُك ُْم إِ َّال هللَِّ ۚ َأ َم َر َأ َّال َت ْع ُبدُ وا إِ َّال إِ َّيا ُه ۚ ََٰذلِ َك الدِّ ي ُن ا ْل َق ِّي ُم َو ََٰلكِ َّن َأ ْك َث َر الن ِ
ْ
َّاس َال َي ْع َل ُم َ
ون).
يف فرتة الستينات ..حينام قام الطاغية عبد النارص باعتقال شباب ومجاعات التيار الديني وزج
هبم يف السجون ،كان من ثمرة هذا الظلم العظيم ،أن تغريت أخالق املسجونني اجلنائيني،
وحتسنت عالقاهتم باهلل ،وصاروا يصلون ويلتزمون األدب ،وعرفت نفوسهم معنى االستقامة،
وتعلقت قلوهبم بحب الصالح.
يقول األستاذ حممد خفاجي يف كتابه الرائع حينام غابت الشمس:
" إن املسجونني أنفسهم قد بدأوا يتشبهون بنا يف أسلوب حياهتم ،وأفيض الكثري منهم بمشاكله
إلينا يلتمس عندنا احلل الشايف أو الرأي السديد املتفق مع الرشع ،ويعتذر إلينا بدوره بالوسط
 - 1سورة يوسف40-39 :
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الذي يساعده عيل حياة الطهارة ..وأليس أن هذا املشتهر باخلطف ،يعاملنا نحن بكل أمانة
ورشف ..لقد بدأنا نستشعر املسؤولية عن هذه النفوس مجيعا ..فجميعهم يف قبضة اخلوف
وضياع الثقة يعملون ،ويف أمواج احلياة تتخبط مراكبهم الضائعة بال أرشعة يف بحر جلي بال
شطآن ..وأصبح وجودنا بينهم هو شاطئ األمان ،الذي ألقي كل منهم عليه مهومه ،وألتقط
آماله ،وأفيض بذات نفسه ،واستعد أن يفعل من أجلنا املستحيل"
وأعرف صحفيا كبريا مل يكن من امللتزمني ،وال هيتم بأمر الدعوة أو التظاهر واملعارضة ،ولكنه
اعتقل باخلطأ ،وشاءت األقدار أن يزامل شباب التيار الديني ،فأثروا يف نفسه تأثريا عظيام،
وخرج بعد سجنه ليكون واحدا منهم ،حيمل مههم ودعوهتم وفكرهم.
وحينام اعتقل الشيخ نارص الدين األلباين ،أخذ يدعو داخل السجن بام كان يدعو به خارجه،
فحث الناس عىل االلتزام بالكتاب والسنة وترك االبتداع يف الدين ،واالنقياد هلل ورسوله وترك
التقليد ،فاستجاب له خلق كثري من املسجونني ،وحث الناس عىل صالة اجلامعة واجلمعة يف
السجن والتي مل تقم قبل.
ولقد كنا نرى ونسمع عن يشء من هذا يف السجون واملعتقالت أيام اخلمسينات والستينات،
حينام يعتقل عامل من العلامء أو داعية من الدعاة ،فنرى السجن ينقلب رأسا عىل عقب ،حيث
يؤثر بأخالقه فيمن حوله من املساجني ،وال متر إال أيام حتى يكونوا من مريديه وأتباعه ،الذين
يتخلقون بسامته وصفاته وحياكونه يف وقاره ويقينه ،وتلك لعمري معجزة أي معجزة!.
حينام يتحول اللصوص والشطار وعتاة املجرمني ،إىل أئمة للهدى ،ومثال خمتارة من عباد اهلل
الصاحلني.
كانوا يصلون ويتعبدون ويقيمون الليل ويقرؤون القرآن وحيثون عىل اخلري ،بعد أن كانت أيادي
الكثريين منهم ملطخة بالرشور واآلثام ،حتى الشيوعيني الذين ينكرون األديان ،كانت بذرة
اإليامن تدب يف قلوهبم ،وإذا أرصوا عىل أفكارهم ،فإن االنقالب كانت ترسي جذوره إىل كثري
من أخالقهم وصفاهتم ،فيتعلمون كثريا من النبل والرقي!.
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انظر معي ودعني هنا أحكي لك نبأ (ميوات) وهي منطقة يف اهلند معروفة عرب تارخيها
باللصوصية والشطارة ،والنهب والغارة ،حتى أن أبواب سور العاصمة دهلي ،كان تقفل
وتوصد بعد الغروب خوفا من لصوص منطقة ميوات ،وحدث أن توجه إليها مرة أحد العلامء
عىل سبيل الرحلة والزيارة ،فإذا به يرى حدثا مدهشا ،وانقالبا غريبا مثريا للنفوس ،لقد رأى
سكاهنا الذين كان القتل عندهم أهون يشء ،وقد يقتلون املرء عىل األمر التافه ،أو الدراهم
الزائفة ،حتولوا بقدرة قادر ،فأصبحوا حيرسون األموال واألعراض ،ويعفون عن املحارم ،بل
رأى فيهم ما هو أكثر دهشة ،وهو إقباهلم عىل العلم والتواضع ،واحلفاوة والضيافة ودماثة
اخللق ،رأى كذلك إيثارا عىل النفس ،وألفة ومودة بني الناس ،ال تتمتع هبا كثري من املدن يف زمن
املادة الباغي ،رأى عزوفا عن الشهوات ،وصربا عىل املشاق ،وإيامنا وصالحا!.
وكان أمام هذا التحول اخلطري ،البد له أن يسأل عن السبب ،ويعرف رس هذا التغري املدهش
الكبري ،ولعل ذهنه قد صور إليه أن هؤالء الناس قد نزل فيهم ملك من السامء ،أو بعث فيهم
نبي بعد ختم األنبياء.
ولكنه ملا استفحص األمر ،عرف السبب يف هذا االنقالب األخالقي العظيم ،والذي مل يكن
وراءه مجعية وال جامعة ،وال دعاية وال صحيفة ،وإنام كان الرباين املعجزة الشيخ (حممد إلياس
الكاندهلوي) وهو رجل عامل متواضع ،داعية رباين صالح ،استطاع أن يبث الروح يف هذه األمة
الرشيرة املنحطة.
عاش مع الرجل مدة ،فرآه كام يرى الناس من التقوى والعبادة واهلمة العالية ،والسعي عىل
مصالح الناس ووعظهم ودعوهتم إىل الرب واخلري.
وهكذا يكون دور الربانيني ،يف حياة الناس خري وبركة وبر وتقوى ،وعىل قدر ما كان هؤالء
الشطار هم أراذل اخللق ورش الناس ،ومن يستحقون غضب اهلل لسوء فعلهم منكر إثمهم ،لكن
القدر كان خيبئ هلم السعادة احلقيقية ،سعادة االيامن ،حينام تبدل حاهلم عىل يد هذا املنقذ الكريم.
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ورحم اهلل أهل منبج وما هم من أهل ميوات ببعيد ،حينام حل فيهم الرباين املؤثر ،فتغري احلال
احلكم بن حنطب؛ وكان فقريا ال مال له؛ ولكنه
وتبدل املآل ..قال رجل من أهل منبجَ :قد َم علينا
ُ
أغنانا كلنا؛ فقيل له :كيف ذلك؟ قال :ع َّلمنا مكار َم األخالق ،فعاد َغن ُينا عىل ِ
فقرينا؛ فغنينا كلنا!

املشايخ ال يقرؤون !
يف قريتي الريفية كانت نشأيت التي عرفت فيها طريقي إىل املسجد يوم اجلمعة ،حيث كنت أشاهد
رجال يقف عىل سالمل خشبية عالية ،ويقول للناس كالما ال أفهمه !.كل ما أذكره فقط ..أن
والدي رمحه اهلل ،كان يف غاية الضيق لكثري من أخطاء الرجل التي يأيت هبا فيام يسمونه خطبة
اجلمعة.
ومن يومها انطبع يف ذهني أن هذا الرجل الذي يعتيل هذا املكان العايل له أخطاء ..وينتقده
والدي فيام أصاب من هفوات العلم واللغة ..وملا كربت أدركت أبعاد املشكلة ،وهي أن املشايخ
الكرام ال يقرؤون وال يثقفون أنفسهم ،وأهنم أبعد ما يكونون عن العلم احلقيقي الذي ينفع
الناس ،و ُيثري عقوهلم ،ويقوم أفهامهم ،فأحدهم ينشغل بتجارته أو حقله أو حمله أو أي مصلحة
دنيوية تدر عليه ماال وتساعده يف أمور احلياة ،بينام يقتيض صعوده للمنرب أن يتفرغ للقراءة و ُيعنى
بالبحث وهيتم بالعلم!.
ويف أيام رمضان حيث الدروس املتتابعة ،ال يلقن الشيخ من حوله من الناس إال أحكام الفقه
ويمر الشهر وهو مل يفرغ بعد من الوضوء وأحكامه ..حتى يريح رأسه وباله من القراءة
والتحضري ،وحجته يف ذلك قوية ،فالناس البد هلم من معرفة الفقه ،ألنه الطريق للعبادة وبدونه
ال تقوم ..أما أن حيدثهم فيام يقوم حياهتم وسلوكهم ،فإنه كان يفر من ذلك فرار السليم من
األجرب ،ألنه ميدان ال يقوى عليه ويفتقر القراءة فيه.
إن أغلب املشايخ جاؤوا يف املكان اخلطأ ..فهم يعتربون أنفسهم جمرد موظفني وأن صعودهم
للمنرب مهنة كأي مهنة ،ومل خيطر بباهلم يوما أن تكون رسالة يؤدوهنا ،أو دعوة يبلغوهنا للناس
من رب ا لعاملني !.ولعل هؤالء الشيوخ خيجلون من أنفسهم ..ولعلنا نحن ندرك الفارق
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الرهيب ،إذا ما قارنا حاهلم بحال العلامء السابقني من جهابذة األمة ،الذين وصل حاهلم يف
القراءة إىل درجة العشق واإلدمان.
لقد كانت القراءة لدى علامء السلف متعة حياهتم ولذة عيشهم ..ال يستطيعون أن يمر يوم من
أيامهم دون القراءة واملطالعة ،فأزماهنم أغلبها بني الكتب ،يقرؤون ويستفيدون ويعتربون
ويستمتعون وينهلون من فيض معارفها ،ووافر كنوزها.
قال (ابن أيب حاتم) رمحه اهلل( :كنت أقرأ عىل أيب وهو يقرأ وهو يكتب وهو يميش وهو يركب
وهو يف بيت اخلالء)
وكان (اخلطيب البغدادي) ال يميش يف طريق إال ويف يده جزء يطالعه ،وكذلك كان النووي
أيضا..
وكان اإلمام (ثعلب) أحد أئمة النحو واألدب ،إذا دعاه رجل إىل وليمة ،يشرتط عىل صاحب
الوليمة أن جيعل له فراغا لوضع كتاب يقرأ فيه ..وكان سبب موته أنه خرج يوم اجلمعة بعد
ال عرص من املسجد ،وكان يف يده كتاب يقرأه ،فجاءت فرس فصدمته ،فسقط يف هوة ،ف ُأخرج
وهو يتأوه ويصيح ،ومات اليوم الثاين!.
وأما (الفتح بن خاقان) فإنه كان حيمل الكتاب يف كمه أو يف خفه ،فإذا قام من بني يدي املتوكل
للبول أو الصالة ،أخرج الكتاب فنظر فيه وهو يميش ،حتى يبلغ املوضوع الذي يريده ،ثم يصنع
مثل ذلك يف رجوعه ،إىل أن يأخذ جملسه ،فإذا أراد املتوكل القيام حلاجة ،أخرج الكتاب من كمه
أو خفه ،وقرأه يف جملس املتوكل إيل حني عوده!.
وغري ذلك كثري من األنباء أفردت هلا فصال يف كتايب (اقرأ ..رسالة الوحي األوىل)
إن الشيخ الغزايل رمحه اهلل ملا عني إماما وخطيبا يف جامع عمرو بن العاص ،كان يقول :لقد نفدت
بضاعتي وعرضت عىل الناس كل ما يف جعبتي ،فبدأت أقرأ آلتيهم باجلديد ،فقرأت يف العلوم
العرصية وحدثتهم عن نظرية أينشتني وداروين ..وإلدراك الشيخ الغزايل بقيمة القراءة للداعية،
أو بمعنى آخر حتمية ورضورة القراءة للداعية ،كان يقول( :للقراءة أمهية خاصة لكل من يدعو
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إىل اهلل؛ بل هي اخللفية القوية التي جيب أن تكون وراء تفكري الفقيه والداعية ،وضحالة القراءة
أو نضوب الثقافة ،هتمة خطرية للمتحدثني يف شؤون الدين؛ وإذا صحت تزيل الثقة منهمّ ..
إن
القراءة أي الثقافة ،هي اليشء الوحيد الذي ُيعطي فكرة صحيحة عن العامل وأوضاعه وشؤونه،
وهي التي تضع حدودا صحيحة لشتى املفاهيم؛ وكثريا ما يكون قصور الدعاة راجعا إىل فقرهم
الثقايف ..والفقر الثقايف للعامل الديني أشد خطورة من فقر الدم عند املريض وضعاف األجسام..
ولذلك ال بد للداعية إىل اهلل أن يقرأ يف كل يشء ،يقرأ كتب اإليامن ،ويقرأ اإلحلاد ،يقرأ يف كتب
السنة ،كام يقرأ يف الفلسفة ..وباختصار يقرأ يف كل منازع الفكر البرشي املتفاوتة؛ ليعرف احلياة
واملؤثرات يف جوانبها املتعددة).
ولقد سبق قديام أن ندد شيخنا (يوسف القرضاوي) بنفس الدعوة يف مقال له بمجلة (منرب
اإلسالم) حتت عنوان ( يا أصحاب الفضيلة اقرؤوا) طالبهم يف بالقراءة حني الحظ ضعفهم
الثقايف ،وإعراضهم عنها ،واكتفوا باحلصول عىل شهادة العاملية ،التي ظنوا أهنم معها قد سقط
عنهم التكليف ..وهو التصور الذي خيالف حال السلف الصالح يوما من األيام ،الذي أثر عنهم
اطلبوا العلم من املهد إىل اللحد ،وكان بعضهم وهو يف مرض املوت يأمر تالميذه أن يقرؤوا
عليه حتى يأتيه املوت وهو يطلب العلم ..ويبني القرضاوي أن أوىل الناس بالقراءة وتعميق
الثقافة ،هم املشايخ الذين يتصدرون لتوجيه الناس ،وخصوصا الدعاة وخطباء املساجد الذين
يواجهون الناس كل أسبوع ،والبد أن يكون لدهيم شيئا يقولوه ويعرضونه عليهم ..ومن فرط
اهتامم شيخنا القرضاوي هبذا املوضوع وتأكيده عليه ،أفرد له مؤلفا قويا مؤثرا سامه (ثقافة
الداعية).
إن عدم اهتامم املشايخ بالقراءة والثقافة ،من أكرب الكوارث التي تواجهها هذه األمة ،بل من أكرب
األزمات التي جعلت أمتنا يف موقف حرج ،ألن القراءة تعني الثقافة ،والثقافة تعني الوعي
والوعي يعني النهوض ..وحينام ال يقرأ املشايخ ،فإهنم يفقدون الوعي ،وإذا كان الذين من
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املفرتض أهنم يوعون الناس ويعلموهنم ويوجهوهنم ،يفتقدون للثقافة اخلالصة ،فيكيف إذن
تكون النتيجة؟! الشك أنه اجلهل والغباء والسذاجة ،متأل حياة الناس وهتيمن عىل عقوهلم!.

شيوخ يسحقون الشيطان
رجل الدين أو عامل الدين أو الرجل املتدين ،رجل كأي رجل ،يمكن أن يفتن ،ويمكن أن يغويه
ما يغوي كل البرش.
أي نعم ..إنه كعابد أو كعامل يمكن لعبادته أن حتصنه من الوقوع يف الرذائل ،ومتنع عنه حبائل
الشيطان ،لكنها حصانة ال تؤتى وال يتمكن منها إال أويل العزم من الرجال ،الذين أنعم اهلل
عليهم بحفظ عظيم.
لكن كثريا من هذه الطائفة املباركة ،قد تق ع فيام يقع فيه كثري من الرجال ،خاصة وأهنم قد تربوا
ونشأوا عىل حرمان من املرأة وامتناع عام يثري كثري من الشهوات ،وإذا مل يكن هلم إيامن شديد
يعصمهم ،فسوف يسقطون ويقعون يف حبائل الشيطان.
وهي ملسه جيب عىل كثري من الناس إدراكها ،فال يسلمون أعراضهم أو خصائصهم للشيوخ
بحجة أهنم من أهل الصالح ،فيكون هذا سبيال للوقوع يف الفتنة وحدوث ماال حيمد عقباه.
وكثري من العباد واملرتهبنني يف األمم السابقة ،قد وقعوا يف الشهوة واخلطيئة ،ألن عبادهتم كانت
حتركات بدنية ،وعملية صورية ،مل يدعمها إيامن قوي ويقني شديد باهلل ،يريب اإلرادة ،ويقوي
العزيمة ،ويزكي النفس ،وهي املقومات التي حتمي صاحبها من الزلل والوقوع يف احلرام.
وهناك قوم سوء يف جمتامعتنا يدركون هذه احلقيقة ،ولكنهم يدركوهنا بتصور تعيس وظنون
محقاء ،فيدعون أن الشيوخ هم أمكر الناس ،وأخبث البرش ،فهم يلقونك بالتقوى ونفوسهم
مليئة بأماين الشيطان ،ويقف أحدهم يف املحراب يؤم الناس ،ويف الشارع خيتلس النظرات
للنساء!.
وهكذا يشاع يف هذه املجتمعات التي منها جمتمعاتنا لألسف نظرة السوء لألئمة والدعاة ،فتخرج
األجيال وتتحدث النوادي واحلرضات ،بخبث الفئة الربانية ودنس الطليعة املؤمنة.
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لكننا نثبت هلم ونحب أن نخاطب ظنوهنم بقولنا :إن الشيوخ برش كأي برش ،وهلم إيامن من
املمكن أن يكون قويا ومن املمكن أن يضعف ..وأن هناك فرق بني من يفعل املنكر ضعيفا
مغصوبا مدفوعا بغلبة الشيطان ،ثم يعقب ما فعله بندم كبري ،وبني من يفعله خمتارا حريصا ساعيا
منتشيا سعيدا جمدا.
كام نحب أن نؤكد هلم أن يف الشيوخ نامذج ربانية عفيفة قوية األيامن ،ال يقهرها الشيطان مهام
سعى واجتهد ،فإيامهنم عنيف يسحق أمامه أي صورة للغواية ،حترص أن حتوم حوله حتى ترديه
بالضاللة ،فريتع يف معصية تذبح إيامنه.
كان الربيع مجيال كأشد ما يكون اجلامل ،حتى إن املرأة إذا نظرت إليه ال تستطيع أن متلك نفسها،
وقيل عنه :إنه كان ُيغطي عىل جزء من وجهه حتى ال يفتن النساء ،ولكن كان مع هذا من أعظم
عباد اهلل خوفا من اهلل ،وكان ُعمره ال جياوز الثالثني؛ وكان يف بلده ُف َّساق و ُف َّجار يتواصون عىل
إفساد الناس ،وليسوا يف بلد الربيع فقط ،بل هم يف كل بلد ،جمموعة تسمى فرقة الصدِّ عن سبيل
هيمها أن تقو َد شباب األمة وشيبها ونساءها إىل النار.
اهلل ،ه
تواصوا عىل إفساد الربيع ،فجاؤوا بأمجل امرأة عندهم ،وقالوا :هذه ألف دينار ،قالت :عالم؟
وتعرضت له يف
قالوا :عىل ُق ْبلة واحدة من الربيع ،قالت :ولكم فوق ذلك أن يزين ،ثم ذهبت َّ
ساعة خلوة ،وأبدت مفاتنها ،ووقفت أمامه ،فلام رآها رصخ فيها قائال :يا أمة اهلل ،كيف بك لو
قد نزلت احلمى بجسمك ،فغريت ما أرى من لونك وهبجتك ،أم كيف بك إذا نزل ملك املوت،
فقطع منك حبل الوتني؟! أم كيف بك يوم يسألك منكر ونكري؟! أم كيف بك يوم تقفني بني
الرب العظيم؟! أم كيف بك إن مل تتويب يوم ُتر َم ْني يف اجلحيم؟! فرصخت وو َّلت هاربة
يدي ِّ
تائبة عابدة عائدة إىل اهلل  -عز وجل -تقوم من ليلها ما تقوم ،وتصوم من أيامها ما تصوم ،فل ِّقبت
بعد ذلك بعابدة الكوفة ،وكان هؤالء املفسدون يقولون :أردنا أن تفسد الربيع فأفسدها الربيع
ِ
األر ِ
وك َعن َسبِ ِ
ض ُي ِض هل َ
يل اهللِ}
علينا؛ { َوإِن ُتط ْع َأ ْك َث َر َمن ِيف ْ
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واملرء يتساءل عن حال هذا الرجل :ما الذي منحه كل هذه الصالبة ،أهو قليل الشهوة أم عظيم
اإليامن.؟!
وهنا أحكي لك نموذجا من العرص احلديث..
:كان الشيخ رشيد رضا قد أشيعت عنه الربكة ،فكان يرقي الناس ويدعو هلم بالشفاء ،فيشفيهم
اهلل تعاىل بقدرته ،وذات يوم جاءته فتاة بارعة اجلامل ،يف مكان خال إال أنه مكشوف وقالت له:
يا سيدي صدري ضيق حط إيدك املباركة عليه.
فقال هلا :إن اليد التي توضع عىل صدر امرأة أجنبية مثلك ،يد نجسة ال مباركة ،ألن هذه معصية،
فاذهبي وأنا أدعو اهلل تعاىل أن يرشح صدرك ويزيل ضيقه.

فروا من املناصب
يل صديق يف العمل عرفته منذ ثالث سنوات ،كانت عالقتنا قائمة عىل املرح ،وكنت أداعبه دوما
حينام أراه بقويل :اذيك يا سحس ،ولكن قدر اهلل أن يتقلد هذا الزميل منصب املدير إلحدى
اإلدارات يف مؤسستنا ،وفجأة وجدته يقول يل :ياريت تقيل يا أبو حممد!.
وتعجبت من هذا التغري املفاجئ ،ولكن بعد برهة تذكرت ما آل إليه وقلت :سبحان اهلل ،إن
السلطة واملنصب اجلديد ،مها سبب التغيري الذي طرأ عىل صاحبي وقىض عىل الود القديم.
هل تتخيل أن عبد امللك بن مروان قبل اخلالفة من العباد الزهاد الفقهاء ،املالزمني للمسجد،
التالني للقرآن.
نعم لقد قال عنه نافع :لقد رأيت املدينة وما فيها شاب أشد تشمريا ،وال أفقه وال أقرأ لكتاب
اهلل من عبد امللك بن مروان!.
وقال األعمش عن أيب الزناد :كان فقهاء املدينة أربعة :سعيد بن املسيب ،وعروة ،وقبيصة بن
ذؤيب ،وعبد امللك بن مروان ،قبل أن يدخل يف اإلمارة.
وقال عنه الشعبي :ما جالست أحدا إال وجدت يل الفضل عليه إال عبد امللك بن مروان; فإين
ما ذاكرته حديثا إال زادين فيه ،وال شعرا إال زادين فيه.
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وقال ثعلب عن ابن األعرايب :ملا سلم عىل عبد امللك باخلالفة كان يف حجره مصحف ،فأطبقه،
وقال :هذا فراق بيني وبينك.
وقيل :إنه ملا وضع املصحف من حجره قال :هذا آخر العهد منك.
وروى احلديث عن أبيه ،وجابر ،وأيب سعيد اخلدري ،وأيب هريرة ،وابن عمر ،ومعاوية ،وأم
سلمة ،وبريرة موالة عائشة.
وروى عنه مجاعة منهم :خالد بن معدان ،وعروة ،والزهري ،وعمرو بن احلارث ،ورجاء بن
حيوة ،وجرير بن عثامن.
بعد هذه األخبار كلها ،هل لك أن تتخيل أن هذا الذي قيلت فيه ،هو نفسه عبد امللك بن مروان
الذي أوغل يف دماء املسلمني ،وهو الذي استعمل احلجاج بن يوسف الثقفي ،أ كرب طغاة العرب
واملسلمني وكفى به إثام؟!
نعم إنه عبد امللك الفقيه العابد املالزم للقرآن وراوي احلديث ،أحد األربعة الفقهاء يف املدينة
والذي ساوت رتبته رتبة سيد التابعني سعيد بن املسيب ،ورغم هذا ينقلب حاله بسبب السلطة
واحلكم والعرش ( )180درجة ،ليكون حاكام لديه االستعداد للظلم والقتل وسفك الدماء
وتعيني الطاغية الفاجر ليتوىل أمر املسلمني؟!
ياهلا من مفارقة عجيبة ،اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي عىل دينك.
حتى الطاغية احلجاج نفسه كان معلام للقرآن ،وال أعرف ملاذا مل متس آية من آيات اهلداية قلبه
املتحجر فتمأله بالرمحة ،أم أن اهلل تعاىل ران عليه؟!
إن السلطة واجلاه مها االختبار احلقيقي إليامن املسلم ،ومها الفتنة العظمى التي ال يصمد أمامها
إال أصحاب النفوس الزكية (من التزكية).
أعرف عامل دين معمم ولألسف ينتمي لدوحة األزهر الرشيف ،ظل طوال حياته ينافق السلطة،
ليجعلوا منه وزيرا أو رئيس جامعة أو مفتيا للديار ،حتى ساقه الغباء واحلمق أن يظهر يف التلفاز
ليقول عىل املأل ،نعم أنا من علامء السلطة ،وأنا من علامء احلكومة ،ويفتخر بذلك جدا ،وال يعلم
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أن الزي الذي يرتديه يكاد لو نطق أن يتربأ منه ومن فعلته ،التي رخصت العلم وأهانت العلامء،
ومرغت كرامة وتاريخ األزهر يف الوحل.
دائام ما أمتثل الشيخ الشعراوي يف خيار السلطة ،وكيف أن الرجل ألنه العارف بربه ،مل يستقم
حاله ،ومل يستقر به املقام وزيرا لألوقاف ،ورسعان ما قدم استقالته ،ألن أهل اهلل ال يتسلمون
املناصب التي خيدمون هبا السالطني واحلكام ،وأهنم ال شك لن يسريوا يف الطريق الذي يريض
اهلل ،وإنام الذي يريض السياسة واحلاكم!.
بعضهم يتحجج بأن املنصب يتيح للمرء خدمة الناس قدر اإلمكان ،ولكن صدقني ،فام
ستخرسه أكثر بكثري مما ستكسبه ،لقد أعلن الشافعي رمحه اهلل قديام شعار العلامء وموقفهم من
السلطة ،وأعلن هلم كلامته اخلالدة التي ساقها شعرا فصيحا وبيانا عذبا رائقا حينام قال:
إن اِللوك بالء حيثمـا حلـوا* فال يكن لك ِف أبواِبـم ظـل
ماذا تؤمـل من قوم إذا غضبوا* جاروا عليك وإن أرضيتهم ملوا؟
فاستغن باهلل عن أبواِبم كرمـ ًا* إن الوقوف علـى أبواِبـم ذل.
لقد قال الشافعي هذا ودين اهلل قائم ،واخلالفة املباركة حتكم برشع اهلل ،وتقيم اجلهاد يف
األرض ..فامذا يكون منه لو أدرك هذه األيام؟!

املوت يذهب باألحقاد
يمكن أن يكون بيننا خالف كبري وتباين يف وجهات النظر ،بل يمكن أن يكون بيننا كره كبري
ونفور ال طاقة ألحد به ،لكننا عند املوت ننسى كل يشء ،فيتحول هذا املوت إىل نار تأكل كل ما
علق بيننا من خصومة ،أو شالال عارما من املاء يمحو يف طريقه رواسب البغضاء واإلحن.
الرشفاء واألسوياء وحدهم من يفعلون هذا ،وتنطلق ذواهتم من تلقاء نفسها لالستجابة لذلك،
فاملوت له هالته العظيمة ووقعه املؤمل عىل القرائح ،حني تنهد له القلوب وختور له الصدور.
إهنا األخالق التي يفتقدها كثري ممن خيتلفون ويتغايرون ويتباينون!.
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الشيخ صالح الرشيف التونيس ( )1920 - 1869شيخ تونيس ،خترج من جامع الزيتونة،
ودرس فيه وكان أصغر من درس فيه سنا ،من تالميذه الطاهر بن عاشور ،وحممد النخيل ،قاوم
الغزو الفرنيس لتونس ،تعاون مع اجلمعيات التي حتض املسلمني عىل اجلهاد ضد اإلنجليز
والفرنسيني ،ثم انغمس يف العمل السيايس ،فحاكمته فرنسا ،ففر إىل إسطنبول ،ثم إىل دمشق
حيث أسس "مجعية األخوة التونسية اجلزائرية" ودرس باجلامع األموي.
قاوم الشيخ االستعامر بكل أنواعه ونشط يف هذا امليدان مع األمري شكيب أرسالن وخترج عىل
يديه مقاومون سياسيون.
وعندما احتلت إيطاليا ليبيا ،كان أول من دخل إىل طرابلس عن طريق برقة للجهاد ،ويف سنة
 1915انتقل إىل أملانيا ،وقام بنشاط كبري يف سبيل القضية اجلزائرية – التونسية ،والتقى املسؤولني
األملان ،وعىل رأسهم قيرص أملانيا ،وفيها أصدر الشيخ صالح برفقة الشيخ اخلرض احلسني “جملة
اجلهاد” وأسس (جلنة استقالل تونس – اجلزائر) وبعد مشادة سياسية مع القيرص ويليم الثاين
ترك أملانيا إىل سويرسا ،فشارك يف تأسيس “جملة املغرب” كام راسل يف  2يناير  1919الرئيس
األمريكي ويلسون للمطالبة بحق شعوب املغرب العريب يف استعادة استقالهلا.
كان للشيخ مناظراته الدينية ،والتي من أشهرها ما كان يف احلجاز مع أحد أحفاد الشيخ حممد
بن عبد الوهاب ،حيث كان ضد حتريم زيارة القبور ،ومناظرة أخرى مع الشيخ حممد رشيد رضا
صاحب املنار ،كام ناظر بعض العلامء املتشددين.
وكان خياطب وحيمس جنود اخلطوط األمامية عىل اجلهاد ،حتى أنه تلقى رصاصة يف ذراعه
عندما كان ضمن إحدى املعارك مع مقاتيل الشيشان ضد ما كان يسميهم املوسكوف ،وحذر من
األيديولوجية الشيوعية ،وجاب الشيخ العامل بدعوته أينام حل ،ومل يستطع العودة حيا إىل تونس
موطن مولده.
يروي لنا األمري املفكر الشاعر النبيه شكيب أرسالن أنه كان متوجها للجهاد يف طرابلس ،وملا
ذهب إىل برقة مكث هبا  8أشهر يف معسكر عني منصور ،وأنه تالقى مع الشيخ صالح الذي كان
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يمقت آراء السيد رشيد رضا يف الدين ،وحاول شكيب جاهدا أن يعدل من أفكاره عن رشيد،
لكنه كان مرصا عىل موقفه ،وسوء ظنه برشيد وأستاذه اإلمام ،وقد جرت مناظرة بينه وبني
الشيخ رشيد ،مل يتفقا فيها عىل رأي ،وكان مما قاله الشيخ صالح لشكيب ويدلل عىل شدة نفوره
من صاحب املنار :إنه مرة كان يقرأ يف جملته املنار ،فظهر الغضب عىل وجهه وقال :إن فيها كثريا
من الضالل وأحيانا من الكفر والعياذ باهلل!
ثم قال :إنه نيس عددا منها يف خيمته ،فكان أن طلعت عليه الشمس ذلك اليوم قبل أن ُيصيل
صالة الفجر ،وإنام كان ذلك من شؤم املنار!.
فضحك شكيب كثريا للموقف ،وقال :سبحان اهلل ال أرى عداوة أشد من عداوة العلامء ،وقطع
األمل يف تعديل أفكار الشيخ صالح عن رشيد واإلمام حممد عبده!.
وملا رجع شكيب إىل مرص التقى برشيد ،حيث عاتبه عىل جمالسته للشيخ صالح ،فرد شكيب:
بأنه كان كثري الدفاع عنه وعن أفكاره أمام خصمه.
وملا تويف الشيخ صالح اجتمع رشيد مع شكيب وسأله عن وفاته ،فقال له :لقد مرض يف دافوس
حيث كان يعلم العربية والعقيدة أنجال األمري عمر طوسون ،واشتد املرض عىل قلبه حتى فارق
احلياة!.
يقول شكيب :وبينام كنت أقص ذلك عىل السيد رشيد ،اغرورقت عيناه بالدموع وقال يل :نعم
جاءنا نعيه ونحن يف الشام ،وتأثرنا واهلل كثريا لفقده ،ال شك أن املوت يذهب باألحقاد كلها.
وهكذا جيب أن يكون خلق رشيد ،وهكذا جيب أن يكون احلزن عىل هذا البطل املجاهد ،مهام
كان خالفنا معه ،ومهام كنا نبغضه ويبغضنا ،وبيننا وبينه من اخلصومة مع يامثل اجلبال والبحار!.
حينام مات الشيخ الغزايل رمحه اهلل ذكر أن الشيخ الشعراوي قال يف نعيه:
(رمحه اهلل صحايب ُبعث يف القرن العرشين ،وحيد عرصه وفريد نوعه)
واحلق أن احلب بني العلامء نادر وقليل ،وقلام جتد عاملا خيلص باملودة لعامل مثله ،فمام يشاع بينهم
أن الغرية أذهبت هذا الود.
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ولكن العلامء وهم القائمون عىل علم اهلل تعاىل ،ال يعدم فيهم اخلري والربكة واإلخالص واحلب
لبعضهم البعض ،وهي نفس الروح التي نجدها يف عامل الشعر ،فقد كانت املنافسة شديدة بني
شوقي وحافظ ،فلام مات حافظ رثاه شوقي هبذه القصيدة العصامء والتي كان مطلعها:
ِ
ِ
َقـول ِرثائـي ** يا م ِ
ـن اْلَ
ُنت أوثِ ُـر َأن ت َ
نص َ
حيـاء
َقد ك ُ
ف اِلَوتى م َ
ُ
ِ
ِ
المـة ** َقـدَ ٌر َوك ر
قت َوك ر
ـضـاء
ُــل َمنِـ َّيـة بِ َق
َلكِن َس َب َ
ُـل طـول َس َ
ُـل نِ ِ
بت َو َلـم تَـزَل ** بِ َ
َ
احل ِّـق ََت ِف ُـل ِعنـدَ ك ِّ
ـداء
احل رق نادى َفاِست ََج َ
واحلق أن للموت جالل ورهبة ،وتزول أمامه كل اخلصومات والزالت واهلنات ،ويتناسى
الناس فيام بينهم كل اإلحن واخلصومات ،وال يبقى إال احلق وحده ناطقا بجالل املوقف ،مرتمحا
عىل من فاضت روحه إىل بارئها ،وأفىض إىل ما قدم!.
ومما يروى يف هذا الشأن من سرية العالمة صديق حسن خان ،أنه ملا سمع بخرب وفاة أكرب
خماصميه يف العلم وهو املولوي عبد احلي اللكنوي ،انعقد لسانه من شدة احلزن ،وأغلق عليه
بابه ثالثة أيام ،ومل يسمح ألحد بالدخول عليه خالل هذه املدة ،وكان يقول (:لقد خيم الظالم
عىل آفاق اهلند ،إن عبد احلي مل يمت ،بل اهلند ماتت ،ليتني مت قبله ،لقد بلغت من الكرب عتيا"
وبقي عىل هذه احلالة النفسية أسبوعا ،ومل يعد يكتب شيئا بعد وفاة عبد احلي وكان يقول :مل يبق
رجل يعي الكالم حتى أكتب!
هكذا تلقى الرجل الطيب والعامل املخلص خرب وفاة خصمه الذي كانت بينهام ردود علمية
عنيفة ،حتى أن للكنوي كتاب بعنوان (نقد أوهام صديق حسن خان) وذلك ألنه كان حنفيا
صوفيا بينام صديق عىل طريقة أهل احلديث!.
ولعيل بتأمل هذا املوقف أتعجب كثريا من احلالة التي وصل إليها بعض علامء االزهر يف بعض
الفرتات الزمنية ،حينام كان الشيخ يرس بوفاة الشيخ ،ألن رحيله يتيح له أن جيلس مكانه ويرتشح
ملنصبه؟!
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األزهر ..ليس شريفًا كله!
حينام وصل حممد عيل إىل حكم مرص ،رأى أن ُيضعف السلطة الشعبية التي أتت به ،ألهنا يمكن
هلا وبكل سهولة أن تطيح به كام جاءت به ،وكوهنا متثل سدا منيعا أمام الكثري من أطامعة وشهواته
يف السلب والسيطرة والنهب والطغيان ..فعمل هذا الطاغية جاهدا عىل وأد هذا النفوذ الشعبي،
من خالل اإلطاحة بزعيمه عمر مكرم ،واحلكم عليه بالنفي إىل دمياط.
وكان رحيل السيد عمر إىل دمياط مشهدا مؤثرا ،شعر الناس مع هذا القرار بحجم النكبة وعظم
اخلسارة التي منيوا هبا ،فالرجل مل يكن يف حياهتم شخصا عاديا ،وإنام كان حامال هلمومهم،
كاشف ا لكروهبم ،جياهد من أجلهم ،ويدافع عنهم ،ويرد مظاملهم ،ولكنهم أمام عسف احلاكم
الباغي مل يملكوا إال أن يسكبوا الدمع يف وداعه بعواطف مكلومة ،وقلوب ملتاعة يعصف هبا
احلزن العميق.
قال اجلربيت " :وشيعه الكثريون من املتعممني وغريهم ،وهم يتباكون حوله ،حزنا عىل فراقه،
واغتم الناس لسفره وخروجه من مرص ،ألنه كان ركنا وملجأ ومقصدا للناس لتعصبه لنرصة
احلق ،فسار إىل بوالق ،ونزل يف املركب ،فسافر من ليلته بأتباعه وخدمه الذين حيتاج إليهم إىل
دمياط".
هذا حال مجهور الناس وبعض املعممني الصادقني ،لكن املوقف كان كفيال أن نرصد فيه حالة
أخرى ،وهي حالة العامئم الضالة اخلائنة الفاسدة التي جعلت من ذواهتا خدما للحاكم ،ومطية
حتد قديمة ،تدافع عن زوره ،وتربر بغيه وظلمه ،وحترض عىل خصومه ،وتشوه أنداده ،وقد كان
هلم موقفهم احلقري املتدين ،الذي لن ينساه التاريخ ،ولن يغيب من صفحاته حينام تعاملوا مع
حمنة هذا الزعيم الوطني بإفراط من اخلسة والنذالة التي ال نظري هلا ..لقد شاركوا الوايل يف مؤامرة
دنيئة ،ليوقعوا الشيخ ويصدق عليه قرار النفي ،وبعد أن تم للباشا ما أراد.
املؤرخ الكبري عبد الرمحن الرافعي ،حتدث عن هذه اخليانة فيام نقل عن اجلربيت ،وسجلها يف كتابه
عن حممد عيل فقال:
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"ذهب الشيخ حممد املهدي عن إظهار ،يلتمس املكافأة عىل تدبري املؤامرة ،فطلب وظائف السيد
عمر ،فأنعم عليه الباشا بنظر أوقاف اإلمام الشافعي ،ونظر وقف سنان باشا ببوالق ،وطلب
كذلك ما كان منكرسا له من راتبه من الغالل نقدا أو عينا مدة أربع سنوات ،فأمر حممد عيل
بدفعها إليه نقدا من خزانة احلكومة ،وقدرها مخسة وعرشون كيسا "وذلك كام يقول اجلربيت":يف
نظري اجتهاده يف خيانة السيد عمر حتى أوقعوا به ما ذكر".
ومل يكتف الشيوخ بالتواطؤ مع حممد عيل باشا عىل الوقيعة بالسيد عمر ،بل أخذوا بعد نفيه
يعملون عىل النيل من سمعته ،ولعلهم رأوا مظاهر حب الناس له حزهنم لفراقه ،وعطفهم عليه،
فأرادوا أن حياربوه بسالح االفرتاء والتشهري ،ليسوغوا فعلتهم ،فكتبوا عرضا إلرساله اىل
اآلستانة ،يربرون فيه عزل السيد عمر من نقابة األرشاف ونفيه ،نسبوا إليه فيه ،أنه أدخل يف دفرت
االرشاف أسامء أشخاص ممن أسلموا من األقباط واليهود ،وانه قبض من حممد بك األلفي مبلغا
من املال ليمكنه من حكم مرص يف أيام قيام اجلمهور عىل أمحد خورشيد باشا الوايل السابق ،وأنه
كان متواطئا مع األمراء املامليك حني رشعوا يف مهامجة القاهرة يوم االحتفال بوفاء النيل سنة
 ،1805وانه أراد أخريا أحداث فتنة بني اجلمهور ليخلع الباشا ويويل خالفه.
وقد نمق الشيوخ هذا البيان ،وطافوا به عىل زمالئهم ليوقعوا عليه ،فامتنع كثري منهم عن
التوقيع ،وبرءوا السيد عمر مما رمي به وقالوا" :هذا كالم ال أصل له" ،وحصلت مشادة بني
رؤساء الشيوخ املدبرين هلذا املنشور وبني املمتنعني عن التوقيع ،ثم غريوا صورة املنشور،
وخففوا هلجته ليحملوا زمالءهم عىل توقيعه فامتنع كذلك بعضهم ،وكان اشدهم ارصارا عىل
استنكاره واالمتناع عن توقيعه السيد أمحد الطحطاوي مفتي احلنفية ،وكان من العلامء الصاحلني
املتنزهني عن املطامع الدنيوية ،فسخط الشيوخ عليه وهتددوه بعزله من منصبه ،فلم يعبأ هبم
فعزلوه ،وولوا بدله الشيخ حسني املنصوري ،وخلع عليه حممد عيل باشا خلعة االفتاء ،فلم
يكرتث السيد الطحطاوي هلذا األمر ،ومل يأبه له ،وأعاد إىل الشيخ السادات اخللعة التي خلعها
عليه من قبل حينام توىل االفتاء ،فاستاء السادات من هذا العمل ،وعده إهانة كربى له ،واستمر
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السيد الطحطاوي يقبح عمل الشيوخ ،واعتزهلم يف داره "وهم يبالغون يف ذمه واحلط منه لكونه
مل يوافقهم عىل شهادة الزور ،كام يقول اجلربيت ،فكان عمل الطحطاوي حجة بالغة عىل نفاق
الشيوخ وريائهم.
خال اجلو حلساد السيد عمر مكرم واملؤمترين به ،ولكنهم يف الواقع قد جنوا عىل أنفسهم وعىل
مكانتهم ونفوذهم ،فان املؤامرة التي دبروها قد أسقطت منزلتهم يف نظر اجلمهور والواعي ،ويف
نظر حممد عيل باشا نفسه ،فاجلمهور رأى يف عملهم معنى الغدر واخليانة ،وحممد عيل رأى فيه
الضعة وصغار النفس ،فلم يبق هلم عنده ذلك الشأن الذي كان هلم من قبل ،ومل يعد يعبأ برأهيم،
وسقطت تلك الزعامة الشعبية التي كانت هلا املكانة العظمى ،والقول والفصل يف تطور
احلوادث مدى عرش سنوات متعاقبة ،وزالت عنهم تلك اهليبة التي اكتسبوها بجهادهم
وإ خالصهم وتضامنهم ،وأضاعوا بتحاسدهم وختاذهلم ،ودالت دولتهم ،ومل تقم هلم بعد ذلك
قائمة ،وحقت عليهم اآلية الرشيفة "إن اهلل ال يغري ما بقوم حتى يغريوا ما بأنفسهم".
وقد سجل عليهم اجلربيت رأيه فيهم بقوله" :إن احلامل هلم عىل ذلك كله احلظوظ النفسانية
واحلسد ،مع أن السيد عمر كان ظال ظليال عليهم وعىل أهل البلد ،يدافع ويرافع عنهم وعن
غريهم ،ومل تقم هلم بعد خروجه من مرص راية ،ومل يزالوا بعده يف انحطاط وانخفاض" ،وقال
يف موضع آخر" :وقد زالت هيبتهم ووقارهم من النفوس ،واهنمكوا يف األمور الدنيوية
واحلظوظ النفسانية والوساوس الشيطانية".
ولعلنا من املقال يتضح لنا أن االزهر ليس طاهرا كله ،وليس رشيفا كله ،ولكنه بكل رصاحة
ووضوح وواقعية ومصداقية ،فيه الرشيف والوضيع ،فيه النفيس واخلسيس ،فيه العايل
والواطي ،فيه الرفيع واحلقري ،فيه الشجاع املقدام واملنبطح اجلبان ،فيه العزيز والذليل ،فيه
السامي والرقيع!.
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شيوخ أغراهم بيانهم
بعض اخلطباء واملتحدثني أو الكتاب واألدباء واملحررين ،تأخذهم نشوة اخلطاب ،أو نشوة
املداد ،فيشطحون شطحة مدوية ال يغفرها الزمان ،وال تنساها األيام ،وقد نعذرهم يف هذا
فالقلب والعقل حينام ينفعالن ليشء ويتأثران به ،يدفعان اللسان لينطق بالعظائم التي تفوق
احلال واخليال!.
ولكن هذه األهاويل التي نحاول أن نوجد فيها العذر هلؤالء الشطاحني ،قد نقبلها يف أي يشء،
لكننا ال يمكن أبدا أن نغفر هلم شطحاهتم يف الدين ،ملقامات ال تكون إال هلل تعاىل ولنبيه ولكتابه
العظيم ،فحينام يريد أحدهم أن ينافق رئيسا أو ملكا ،ثم الجيد من التشبيهات والصفات
واملواقف إال ما اختص به نبينا الكريم  ،فهذه جرأة وقحة وعمل منكر ،بل تكون رزية وكبرية،
حينام يعطف املحدث أو الكاتب بحال النبوة السامية ،ليفضل عليها حال رئيسه وترصف ملكه.
هذا ترصف اإلنسان العادي الذي ليس بعامل وال فقيه ،ومل يضع يوما عىل رأسه عاممة األزهر،
ويح الشيوخ حينام جترفهم ألسنتهم وأقالمهم لتحية الزعامء واحلاكمني ،فبعضهم قد يرفع زعيام
أو ملكا أو رئيسا ملرتبة النبوة واملالئكة ،إن ناله منه معروفا أو شمله بعطاء ،وبعضهم يكون
صغري النفس تافه الفؤاد ،ال يعرف معنى عزة العامل وال كربياء العلم ،فيكاد قلبه يطري لو رأى
أمامه ملكا أو رئيسا ،حياه من بعيد أو مد إليه يده للسالم ،فينسى الدنيا وما فيها أمام هذا الرشف
العظيم والرتبة الرفيعة.
وبعض هؤالء الشيوخ وخاصة من يتمتع بالبيان منهم ،يسخر بيانه وبالغته يف مدح احلاكم الذي
حيبه ،أو يتوافق مع سياسته وفكره ،أو من مد له يد اإلحسان والعطاء ،يبالغ يف مدحه حتى ولو
نطق بكلامت ختالف العقيدة ،تكاد الساموات يتفطرن منها وتنشق األرض وختر اجلبال هلا هدا!.
ملا رجع طه حسني من البعثة يف فرنسا كر ّمه ملك مرص فؤاد األول باجلامع األزهر ،ويف خطبة
اجلمعة يف حضور امللك وطه حسني ،أراد خطيب (اجلمعة) أن ينافق فيمدح ملك مرص بعد
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إكرامه طه حسني (الكفيف) واالحتفاء به ،فقال ( ال عبس وال ّ
توىل ملا جاءه األعمى) ! أي أن
الرسول العظيم صلوات اهلل وتسليامته عليه ،قد عبس ولكن امللك ما عبس!.
وكان من بني احلارضين الشيخ حممد شاكر – وكيل األزهر يف زمانه – رمحه اهلل – فوقف بعد
الصالة خماطبا جلموع الناس :أعيدوا مجعتكم ظهرا فإن اخلطيب كفر فأعادوها.
وعىل قدر ما كان يف األزهر علامء أحرار أعزة ،أمثال الشيخ شاكر ،كان هناك علامء منبطحون
يتقنون فن التغريد للحاكم عىل حساب القرآن والدين بجرأة متناهية ،أمثال هذا اخلطيب
املنافق!.
إن النفاق يشء قبيح ،وأقبح منه أن يصدر من صاحب علم أو قلم ،أو عمة من عامئم الدين،
التي يفرتض هلا االتزان واالستقامة والتقوى واالعتدال ،وامليل للحق عىل حساب كل يشء.
ومما يذكره التاريخ من مقوالت السوء والنفاق ،ما كتبه صاحب الرسالة األديب الكبري أمحد
1
مرص وسوريا فقال :إهنا خري وأبقى من الوحدة التي بناها
حسن الزيات تعليقا عىل الوحدة بني

حممد رسول اهلل  ،ورغم صعوبة املوقف وصعوبة الظرف والزمان ،الذي حكم فيه طاغية ما
كان يسمح ألحد أن يعارضه أو ينكر عليه ،أو يعرض حتى بحاشيته ومن ينافقونه ،فإن ذلك
كله مل يمنع أسدا من أسود األزهر ،ولألزهر أسود وضباع !!.أن يقف هلذا الشطحة املنافقة
ويردها رد الفرسان الغيورين عىل النبوة والدين ،وقف الشيخ (حممود عبد الوهاب فايد) من
علامء األزهر الصادقني ،ليرضب الزيات رضبات قاصمة ،قلبت عليه تارخيه ،وكشفت للدنيا
نفاق مداده وتلون قلمه ،رضبات أو كتابات وصفها أمحد حسني بأهنا كانت كتابة من نار حترق
الكافرين ،وتتحدى الرئيس نفسه .ودخل هبا فايد تاريخ األحرار ليكون واحدا من شجعان
احلق.
مل يكن هجوم فايد عىل الزيات جلرأته عىل مقام النبوة وحده ،وإنام ألنه كان قلام منافقا يعشق
التملق والتلون واملداهنة والتصفيق للحاكم ،فنرش نصني منافقني ،بني فيهام للجمهور معنى أن
 - 1والزيات محسوب على األزهر فقد تلقى فيه علومه مدة  10سنوات ونهل من أدب االستاذ المرصفي قبل أن يتجه إلى كلية األداب مع
طه حسين
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يكون الكاتب منافقا ،وأبشع صورة للكاتب حينام يكون متلونا ،يقول اليوم كالما ثم ال يلبث
إال وينكره يف الغد.
ففي أخريات أيام فاروق وقبل رحيله بشهرين حتديدا يف  25مايو  1952يف جملة األزهر كتب
الزيات يمدح فاروق مدحا عظيام فكان مما وصفه به قوله " :بعطف صاحب اجلاللة فاروق،
نارص اإلسالم ،ومؤيد العروبة ،وحامي األزهر ،أعز اهلل نرصه ،ومجل بالعلوم واآلداب
عرصه"..
ثم يأيت يف عام  1960ويف نفس املجلة كتب يقول :كان ملكا عىل مرص قبل  23يوليو ،وكان آية
من آيات إبليس يف اجلرأة عىل دين اهلل ،وعىل حرم الناس ،بلغ من جرأته عىل اهلل أنه كان –كام
حدثني أحد بطانته -إذا اضطرته رسوم امللك أن يشهد صالة اجلمعة ،خرج إليها من املضجع
احل رام من غري غسل وال وضوء ،وأداها من غري فاحتة وال تشهد ،وكان يقول :إن أخوف ما
أخافه أن يغلبني الضحك ،وأنا أتابع اإلمام يف هذه احلركات العجيبة! وبلغ من جرأته عىل
املحرمات أنه كان يغتصب الزوجة ،ويقتل الزوج ،ويرسق الدولة ،ويسفه احلق ،ويأخذ الرشا،
ثم أمىل له الغرور فتبجح وتوقح وطغى"..
وهكذا يتحول فاروق يف نظر الزيات ،وعىل سن قلمه من نارص اإلسالم وحامي األزهر ومؤيد
العروبة ،إىل هذا العربيد الفاسق الفاجر ،الذي يأيت الفواحش ويستهزئ بدين اهلل.
نعم إنه النفاق يف أسمى صوره وأشد درجاته ومراحله.
إنك قد تستسيغ النفاق وتقبل صورته من أي كاتب ،أما أن يكون النفاق ديدن األديب صاحب
الرسالة ،فذلك وزر عظيم ،وفزع صارخ جتأر منه النفوس إىل رهبا.
ويف جملس الشعب بتاريخ  20مارس  1978م ،وأمام سؤال يف جلسة االستجواب للشيخ
الشعراوي يف قضية توفيق عويضة ،والتي اهتم فيها السادات نفسه بالتسرت عىل فساده حلاميته،
و ُطلب استجواب الشيخ الشعراوي كوزير لألوقاف ،واملعني بالرد عىل هذا األمر ..وقف
«الشعراوي» يرد قائال وقد خانه بيانه :والذي نفيس بيده لو كان يل من األمر يشء ،حلكمت هلذا
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الرجل الذي رفعنا تلك الرفعة ،وانتشلنا مما كنا فيه ،إىل قمة من ال يسأل عام يفعل ،مما أثار غضب
بعض النواب ،فرصخ الشيخ عاشور «نائب اإلسكندرية» :مفيش حد فوق املساءلة ،لنرع اهلل..
فرد الشعراوي :أنا أعرف باهلل منك ،وصاح الشيخ صالح أبو إسامعيل «نائب اجليزة»« :لقد
كذبت يا رجل ،لقد كدت تكفر ،فاستغفر اهلل ،فهذه الصفات ال متنح لبرش إنام اختص هبا املوىل
سبحانه»
ومل يكن للشيخ كشك أن يفوت املناسبة ،وأثناء خطبة اجلمعة قال :ماذا تقول لربك غدا يا شيخ
شعراوي ،ملا وقفت يف جملس الشعب ،وقلت :لو كان بيدي يشء من األمر لرفعت هذا احلاكم
إىل قمة من ال يسأل عام يفعل ..وتوجه إىل الشعراوي بسؤال :من الذي ال يسأل عام يفعل يا
شعراوي؟ ،فرد املصلون بعلو صوهتم عىل صوته« :اهلل ،اهلل».
ولعل هذه السقطة ،نادرة يف حياة الشيخ الشعراوي الذي أحبته املاليني ،وزلة سحيقة ليس لدي
أمامها شك ،أنه قد تاب منها واستغفر ربه عىل وزرها.
ومما يذكر خلالد حممد خالد رمحه اهلل أيا م ما كان مرمتيا يف أحضان اليسار ،وحينام مات الطاغية
الشيوعي ستالني ،أن كتب مقالة يرثيه فيها حتت عنوان( :طبت حيا وميتا يا رفيق) وهي مقولة
الصديق  لرسولنا الكريم حينام سعى إىل جثامنه يقبله ،ولكن خالد أرسع فيام أرسع من
توبته عام كان عليه ،وكان مما تاب عنه واستغفر اهلل تعاىل فيه ،هذا العنوان القاصم ،الذي رقى به
طاغية من طغاة العامل فقال عنه" :ما كان ينبغي يل أن أودع هبا ستالني أو غريه من الناس فاللهم
غفرانك"
وهكذا يقع بعض الشيوخ أحيانا ،فريسة إلغواء النفس وهلفة املديح ،متأثرين بغلبة اهلوى،
فيغرهيم بياهنم بكبائر األقوال التي يندمون عليها حينام يفيقون من غيبوبتهم.

اجلدوا الزنكلونيني

يفرح املرء كثريا حينام يرى حاكام قويا يطبق الرشع وحيافظ عىل القانون ،و ُي ُ
نفذ القضاء ،ويقف
بحزم يف وجه الفساد واملحسوبية ،ويبطش بكل من حياول التالعب بأحكام العدالة.
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وكم تكون الصورة حمرية ومقلوبة ،حينام يكون الفساد يف صف العلامء وقضاة الرشيعة ،الذين
يفرتض هلم أن يكونوا محاة احلق والعدل ،بينام يأيت احلاكم لريد فسادهم وتآمرهم عىل حكم
القضاء وحتايلهم عىل رشع اهلل!.
حدث يف عهد السلطان الغوري حينام ضبط أحد رجال القضاء ،يف قضية أخالقية واعرتف
بمامرسة الفحشاء ،وشاعت القضية وصارت حديث الناس ،وحكم عىل الرجل بالرجم ،ووافق
قايض القضاة عىل هذا احلكم ،لكن أحد املشايخ وكان صديقا للمتهم ،طلب من املتهم أن يعدل
عن اعرتافه ،ثم ذهب إىل القضاة والعلامء ،يستفتيهم يف عدول املتهم عن اعرتافه ،فأفتوا بأنه
جيوز لع العدول عن االعرتاف ،وأنه ساعتها ال يعاقب!.
وكان الشيخ الذي تدخل لنجدة صديقة هو السيخ شمس الدين الزنكلوين ،وعلم السلطان
الغوري بام حدث فغضب غضبا شديدا ،واعترب األمر حتايال عىل الرشع ،ليفلت املتهم من
العقوبة ،وقال :كيف يباح له العدول عن اعرتافه ،وهو الذي اعرتف بجريمته وسجل اعرتافه
بيده؟!
وعقد السلطان جملسا للمحاكمة ،ومجع يف املجلس قضاة الرشع األربعة وكبار العلامء ،وناقشهم
يف املسألة ،فأرصوا مجيع ا عىل أن الزاين له حق الرجوع عن اعرتافه ،وحينئذ ال يقام عليه احلد،
وأن هذا هو رأي الرشع ،ولكن الغوري مل يعجبه ذلك ،وثار عليهم ثورة عارمة ،وأخذ ُيسفههم
ويوبخهم ،وأعلن أنه سيشنق املتهم رغم أنف القضاة ،وأنه ويل األمر الرشعي.
وفعال أمر بشنق املتهم وصلبه ،وأن يكون الشنق عىل باب القايض الذي أقر عدول املتهم نكاية
فرضبا ومل
فيه ،أما الشيخ الزنكلوين فقد أمر السلطان الغوري أن ُجيلد هو وولده ألف عصاُ ،
يتحمال فسقطا ميتني.
ومل يقف غضب السلطان عند هذا احلد ،فقد أمر بعزل القضاة األربعة من مناصبهم ،وعىل
رأسهم شيخ اإلسالم برهان الدين بن أيب رشيف ،وظلت البالد بغري قضاة مدة مخس سنوات
حتى اختار قضاة جددا.
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وسمعت القصة يف أرجاء البالد ،وكانت نبأ عظيام يف االنتصار للعدالة ،وحدثا مرعبا ملن حاول
التحايل عىل الرشيعة.
ومن املفارقات أن السلطان الغوري قتل بعد ذلك بسنتني يف موقعة مرج دابق ،وملا قتل قال
الناس يومها :هذا بذنب الشيخ برهان الدين.
وأتعجب من هذا االنتقام الذي طول لعامني ،وهو يذكرين بنصارى مرص حينام اغتيل السادات
فقالوا :من أجل ما فعله بالبابا شنودة ،ولكن مهام قيل من تربير ولوم ،تبقى غرية الغوري
املحمودة عىل الدين واحرتامه للرشع وتطبيقه للعدالة ،قصة ال تتناساها األجيال رغم ما كان
فيها من شدة وعنف وإفراط يف العقاب.
وبعد الفتح العثامين ملرص ،كان كثري من نساء املامليك ثريات ،مما دفع كثري من العثامنيني بالزواج
منهن حتى ولو كان يف الزواج شبهة أو خمالفة رشعية ،ويدلل عىل ذلك ما حيكيه بن إياس عن
قيام قائد عثامين بالزواج من زوجة أحد املامليك ،قبل أن تنقيض عدهتا عىل يد أحد نواب شيوخ
الشافعية بمرص ،وملا وصل األمر إىل قايض القضاة الشافعية ،أمر بالطالق ثم قام بمعاقبة املأذون
عىل النحو الذي يذكره بن إياس حيث قال:
"ومن احلوادث أن شخص ا من النواب الشافعية قيل عنه :إنه زوج امرأة لشخص من العثامنية،
فظ هر أهنا مل تكمل انقضاء عدة زوجها ،فلام رفع أمرها إيل قايض العثامنية ،أحرض القايض
الشافعي ومل يقبل له عذرا ،ورضبه رضبا مربحا وكشف رأسه ،وألبسه عليها كرشا من كروش
البقر بروثه ،وأركبه عىل محار مقلوب وأشهره يف القاهرة".
وشاء اهلل أن تأيت هذه احلادثة عىل لسان ابن إياس نفسه ،الذي شوه تاريخ العثامنيني ،ليحكي
هذه القصة التي تؤكد وتظهر مدى تعصبهم للدين وانصياعهم للرشيعة.
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منابر الكراهية
حينام يعتيل املنابر داعية أو عامل دين يدعو الناس للخري والرب والتدين ،وهو بعد ال تزال نفسه
غارقة يف وحل األمراض والدنايا ،مترسبلة باألحقاد واخلطايا واألهواء واملفاسد والسقطات..
فإن هذا رش عظيم عىل األمة ،حينام يتصدر مواقع الفضيلة فيها ،أناس ال رشف وال عزم هلم.
ولعل الداعية حينام يكون عاصيا أراه يف نظري أهون بكثري من داعية أو عامل يتبع هواه ،ويركل
احلق يف سبيل ظنونه التي غلبت عىل عقله ،وخياصم الصدق حتى ينترص لنفسه ،ويريض غله
وحقده وهواه وغيه.
يف بالدنا رأيت داعية حمموما ،ال يمكن أبدا وأنت تستمع لكالمه ،وتنظر يف وجهه إال وترى
الرشر والغل منبعثا من بني ثناياه ،فال يمكن أبدا أن حتكم بأنه من أئمة اهلدى ،وداعية لطريق
السلف الصالح ..فالرجل يدعو للحقد ،وينرش الريب ويعظم الظلم!.
ال أعرف ملاذا ال أجد يف قلبي عطفا عليه ،لو سمعت أنه مات مقتوال ،أو صدمه قطار ،أو هجم
عليه قطاع طرق فبقروا بطنه وقطعوا لسانه ،حتى ال يقوم يف بالدنا هذا اللسان الذي يعطي
للدين صورة احلقد والغل ،وينرش باسمه ركائز البغضاء والفتنة يف املجتمع.
الرجل مريض نفيس موتور ومعقد ،وال جتد يف فراستك جهدا لتكتشف ذلك بنفسك ،وأنت
تستمع حلديثه وطريقة إلقائه.
ما أحوج الداعية أن يدرك أن التجرد من اهلوى شهادة و ُدربة ال يصعد إىل املنابر ويتصدر
احلديث باسم الدين حتى جيتازها ..إن كثريين من أئمة املساجد والدعاة ،مل ينالوا قسطهم من
التدريب الروحي والتهذيب العاطفي ،الذي يتخلصوا به من أمراض نفوسهم فال خيرجوا
للناس إال وهم عىل املحجة البيضاء.
ما معنى أن يكون هناك داعية حييك املؤامرات ضد خصومه ،وينزل عن منصة الرشف لشارك
يف اغتيال خمالفيه؟!
وما معنى أن ييش داعية بمن خيالفه أو يدس له مقاالت سوء لدى األنظمة ليطيح بوجوده؟!
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إن افتقاد الداعية ملعامل الرتبية كارثة كربى تصيب األمة يف مقتل.
كان هناك مجاعة من املشايخ والعلامء قد نظموا عريضة ضد الشيخ األلباين زعموا فيها أنه يدعوا
للوهابية ويقوم بدعوة تفتن املسلمني وتشوش عليهم ،وقاموا بجمع التوقيعات من الناس
ورفعوها إىل مفتي الشام ،فأحاهلا املفتي إىل مدير الرشطة ،الذي استدعاه وناقشه يف األمر
وانتهت الشكوى عىل غري نتيجة.
هكذا فعل شيوخ الدين وعلامئه ،الذين يقرؤون كتاب اهلل وحيثون األمة عىل العفو والرب
والتسامح واخلري ،فعلوا ذلك يف رجل يدعو للكتاب والسنة ،ويعلم الناس هدي حممد.
وذات يوم سأله أحد الناس عن حديث يف حكم الصيام ،فأوضح له الشيخ ضعف احلديث،
وكان قد سمعه من أحد اخلطباء ،فذهب الرجل بدوره إىل اخلطيب وبني له ضعف احلديث،
و أشار له يف املرجع املثبت فيه ذلك ،وكان األوىل هبذا الشيخ أن يقر باحلق ويعرتف باخلطأ،
ويقول ملن أعلمه جزاك اهلل خريا ،إال أنه كان من أصحاب األهواء ،لقد ركب هواه واستشاط
غضبا ،وأعلن ثورته العارمة ،وقام يف خطبته التالية وهاجم السلفية وأنصارها واهتم الشيخ
وأصحابه بالضالل ،وحذر الناس من القرب منهم ،وأن حيفظوا أبناءهم من االمتثال هلم.
هكذا يكون الكرب العارم حينام يستبد بالنفس ،ليجعل منها حربا عىل احلق وكفرا باحلقيقة!.
وما أروع الدعاء النبوي (اللهم أرنا احلق حقا) والذي مل يكتف هبذه اجلملة ،وإنام أتبعها بقوله:
(وارزقنا اتباعه) نعم فاتباع احلق رزق عظيم ال يناله إال من  ،ورحم اهلل ابن عباس حينام قال:
رش إله عبد يف األرض اهلوى!.
كان شيخنا الدكتور (حممود عامرة) رمحه اهلل يؤكد دوما أن معركة الداعية ليست مع األشخاص
واملذنبني والعصاة ،وإنام املعركة القائمة والرصاع احلقيقي بني الداعية واملعصية ..وهي رسالة
واضحة ألناس حمسوبون عىل الدعوة ،وحيرتفون حتويل ميدان املعركة فيها مع امليسء وليس مع
السية!
قال تعاىل( :ادفع بالتي هي أحسن السيئة)
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إن اهلل تعاىل مل يقل :امليسء ،وإنام قال السيئة ،وهو املعنى الذي يغيب عن كثري من املتشنجني ممن
ينتمون لقوافل الدعاة ،فيهدمون أكثر مما يبنون!.
وهو نفس احلال واحلوار بني أهل العلم وطلبته ،حينام يشتد بينهام احلوار فيهملون احلقيقة،
وهيينه،
وتتحول املعركة إىل عداء شخيص ،كل منهم ييسء إىل صاحبه ،ويسبه وحيط من قدره ُ
وما هكذا كان سلوك العلامء األفاضل ،الذين كانوا يطلبون احلقيقة وجيعلوهنا غايتهم ،بعيدا عن
أهواء النفس وأمراض القلب.
جاء يف معجم األدباء أن الطربي رمحه اهلل "كان حيرض جمالس داود بن عيل الظاهري ويأخذ عنه
ويناقشه يف العلم ،حتى ضاق أحد أصحاب داود بالطربي ،وكلمه كالما فظا ،فقام الطربي من
املجلس ،وبدأ يف تصنيف كتاب للرد عىل داود ومناقشة مذهبه ،وأخرج منه مائة ورقة ،فلام مات
داوود قطع الطربي كتابه ،فقام حممد بن داود للرد عىل أيب جعفر ،وتعسف عليه ،وأخذ يف سب
الطربي ،إىل أن مجعتهام املصادفة يف منزل ،فلام عرفه الطربي ،رحب به وأخذ ُيثني عىل أبيه
ويمدحه ،ويصفه بالصفات الكريمة ،مما محل ابن داود عىل قطع كتابه"
ويف املوقف من العرب ما ييل- :
-1

أن ابن جرير كان يناقش الظاهري مناقشة من يريد الوصل للحق ،حتى ولو كان ذلك

النقاش يضايق أصحابه فيبغضونه بسببه.
-2

مل يرد اإلساءة عىل من أساء إليه ،ألن املآرب الشخصية واالنتصار للنفس ،مل تكن غرضه

املنشود.
-3

قام الطربي بالرد األمثل الذي يليق بالعلامء ذوي األخالق ،حينام ألف الرد العلمي يف

كتاب يرشح فيه وجهة نظره أمام خصمه ،والذي أثبت أنه يسري يف طريق العلم وحده وال يطلب
غريه شيئا آخر يريض نفسه أو ينترص هلا.
-4

مهام كان من الشقاق واخلالف واملعارك تبقى هناك نزاهة وسامحة ،نستطيع هبا أن نداوي

قلوب من حينقون علينا ويبغضوننا تظل الكلمة الطيبة باقية األثر شديدة املفعول تنزل كاملاء
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البارد عىل النفوس ،فتطفئ هلبها املتوقد ،وذلك حينام امتدح الطربي والد املتشنج والذي دفعه
الثأر أن يكيد للطربي ويكيل له التهم الشناع!.
-5

اخلالف يف الرأي ال يعني أنك عدوي الذي أكيد له ،وأحتني هالكه والتآمر عليه ،فليس

هذا مقبوال بني أهل العلم ،الذي يفرتض أن يكونوا أقرب الناس من اهلل تعاىل ،وهو ما ساق
بالطربي أن يمدح والده و ُيثني عليه ،وهو الذي كان خيالفه باألمس!.

دستور أخالق العلماء
إن حبي للرتاجم وولعي هبا ،ساقني لتعقب مصنفاهتا ،وكل ما سطره العلامء والدعاة واألدباء
واملفكرون والعباقرة واملوهوبون عن حياهتم الشخصية ،وسريهتم الذاتية ،مسلمني وغري
مسلمني ،قريبني وبعيدين ،عرب وأجانب ،سلف وخلف.
حتى اهتديت مؤخرا لكتاب (لطائف املنن واألخالق) لشيخ اإلسالم وإمام الزمان سيدي (عبد
الوهاب الشعراين) والذي كان ترمجة حلياته ،ورصدا ألخالقه وصفاته ،ورشحا وافيا ومبينا
حلاله ،وتعريفا بنعمة اهلل ومنته عليه!.
وقد عمد الرجل يف تأليفه هلذا املصنف إىل مجلة أهداف ،كان أمهها أن يقتدي من معه بخلقه
وصفاته ،فقد قال( :ليقتدي يب إخواين فيها ،فيتخلقوا هبا) ولكني يف احلقيقة حينام طالعت السرية
وما ذكره من حاله ،مل أجده يف نظري وعقيل من كتب الرتمجة والسرية الذاتية والتعريف
بالكاتب ،بقدر ما وجدته دستورا ومنهجا للعلامء والدعاة والعارفني وسالكي درب احلقيقة
والرشيعة ،يبني هلم الصورة املثىل ،واخللق األسمى الذي يكونون عليه ،ويظهرون به ويتخلقون
بسجاياه.
وإنك لتعلم جليا أن أسوأ ما يرض العامل تعلق قلبه بالدنيا ،وطمعه يف غرورها وسعيه إىل
مناصبها ،واجلري وراء مفاتنها ،وهي أحوال تتناىف مع مقام العلم وخلق العلامء ،يمكن لك
كعامل أن تكون غنيا ويرزقك اهلل من مباهج الدنيا ،لكنك مل تسع إليها ،ومل تدخل هي قلبك ،وال
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يرض هنا مثول الغنى واملال بني يديك ،ما دام قلبك عامر بالقناعة ،ميلء بالرضا حمصن بغنى
النفس.
كتاب عظيم النفع ،تقف أمام كل كلمة فيه ،وتتأمل كل مجلة كتبت يف سطوره ،فال أخفي عليك
أن أخالق الرجل هبرتني وسجاياه أعجبتني ،فقد كانت حياته وكان عليه فيها من مجيل
األخالق ،حياة تشبه حياة األنبياء ،ومل ال وهو وريثهم ،فالعلامء ورثة االنبياء ،لكن أكثر ما شد
انتباهي يف أخالق االمام الشعراين ،من كريم أخالقه ومجيل مزاياه ،هو صفة القناعة الشديدة،
واإلباء الظاهر ،والعفة التي حتلت هبا نفسه ،ولعلها أكثر وأبرز ما جذب اهتاممي ولفت نظري،
لكثرة ما نرى حولنا من علامء رخيصوا النفس ،ضئيلوا الكرامة ،يبيعون دينهم بدنياه.
لقد ذكر االمام اجلليل كثريا من شمم نفسه ومناقبها يف سطور متفرقة وفصول متباينة ،حتى ال
تظن أهنا كانت جممعة أ و مفصلة ،فقد أجهدت نفيس يف ترتيبها والتنقيب عنها ،والبحث عن
شواهدها ،وقد رأيت من اخلري العميم أن أمجعها للقارئ ،حتى تكون يف املقام األول ،رسالة
لطالب األخالق من علامء الزمان ،الذين أهانوا علمهم ،حينام جعلوه طريقا لنيل الدنيا وطلب
املناصب ،والسعي بلعاهبم خلف غرورها الفاين ،حتى أضاعوا هيبة العلم ،وأفسدوا عىل الناس
دينهم ،وأحنوا للباطل هاماهتم وعامئمهم.
انظر ما كتب الشعراين وحدثنا به عن نفسه:
ثم بلوغي مقام الزهد ،إىل أن صار عندي الذهب والرتاب عىل حد سواء من غري ترجيح ،ثمذكرت أين بلغت مقام الزهد إىل أنه لو أمطرت السامء ذهبا وصار الناس ينتهبونه ،مل أجد يل داعية
إىل أخذ يشء منه إال ألمر مرشوع.
 ولو أنني مررت عىل تالل الذهب والفضة ،من غري مزاحم عليها من أبناء الدنيا ،وال حسابعليها يف العقبى ،مل أتناول منها دينارا واحدا إال لرضورة رشعية ،ولو أن البغلة دخلت داري يف
الليل حمملة ذهبا ونحوه ،أخرجتها من داري بذهبها خوفا من طول احلساب يوم القيامة ،ثم إنه
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لو كان عندي ما شاء اهلل من الذهب ،فرسقه إنسان ،أو أخذه من بني يدي وأنا أنظره ال أتبعه
وال بوكييل هوانا بالدنيا.
 ثم كراهيتي لألكل من يشء ُأعطيته من الناس عىل أين من الصوفية ،ألنه أكل بالدين. ثم فرحي بالفقر إذا أقبل!. ثم عدم طلبي ليشء من مناصب الدنيا منذ وعيت عىل نفيس. ثم عدم شهوة نفيس ليشء من املطاعم واملالبس إذا دخلت سوق الطعام واللباس. ثم ردي كل يشء يأتيني من الوالة ،وإن قبلته رميته بني احلارضين وال آخذ منه شيئا. ثم عدم خويف من أحد من الوالة ألهنم ال ُي َسلطون إال عىل من حيب الدنيا غالبا. ثم كراهتي لألكل من الصدقات اخلاصة دون العامة ،كاألوقاف عىل فقراء املسلمني. ثم إهلامي إىل أين أطلب احلوائج من أبواهبا دون غريها ،ثم قضاء احلوائج من احلكام مع عدمالوقوف فيام ينقص ديني بسبب ذلك من تزكية نفيس عىل ألسنة الوسائط أوغريها.
 ثم عدم طلبي للثواب عىل يشء من أعاميل إال من باب الفضل واملنة دون االستحقاق. ثم عدم طلب نفيس مقاما عند اخللق دون اهلل سبحانه وتعاىل. وعدم احتياجي لقبويل مرتبا من بيت مال املسلمني أو مسموحا ولو سألوين يف ذلك ،ثممحايتي من األكل من هدايا الظلمة وأعواهنم.
 ثم إنصايف لكل من عاملني يف بيع أو رشاء ،وإذا استأجر مني شخص دوالبا أو رزقة أو مركباومل ينتفع هبا ،ال آخذ منه أجرة ولو سألني هو فيها رددهتا عليه.
 ثم محايتي من األكل من طعام من شفعت عنده أو شفعت له ،أو قبويل هدية من أحدمها. ثم عدم بخيل بيشء دخل يف يدي من الدنيا عىل من يستحقه سواء النقود وغريها. ثم كراهتي لألكل يف ضيافة األوقاف التي حتت نظري أو نظر غريي ،وعدم استقرارها يفجويف إذا أكلت منها ولو سهوا.
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 نعمة كراهتي لألكل من صدقة أو هدية علمت أن يف بلد املتصدق أو املُهدي من هو أحوجإىل ذلك مني.
 ثم عدم قبويل شيئا أعطاه يل الناظر من وقف املرتب. ثم عدم التفات نفيس إىل يشء من الدنيا إذا ضاع مني ،سواء قل أو كثر إال أن يكون لغريي. ثم عدم مزامحتي ليشء فيه رياسة دنيوية أو يؤول إىل الدنيا من جاه أو نرش أو صيت. ثم عدم ترددي إىل بيوت احلكام لغري رضورة رشعية. ثم عدم تكدري عىل يشء فاتني من الدنيا أو ممن صدها عني ،ثم انرشاح صدري إذا أصبحتوأمسيت وليس عندي يشء من الدنيا.
 ثم عدم أكيل من طعام من يعتقد يف الصالح خوفا من األكل بديني. ثم كراهتي لقبول يشء من هدايا العامل والوالة ،وعدم مزامحتي عىل صحبة أحد من الوالة. ثم صحة توجهي إىل اهلل تعاىل يف دفع الدنيا عني.وأكتفي هنا هبذا القدر من قناعة االمام الشعراين وإباء نفسه وعزة ذاته ،ولو قلبنا يف صفحات
الكتاب ،لوجدنا كث ريا من الشواهد التي تدعم ذلك وتؤيده ،لتكون قدوة ملن بعده من العلامء
والعارفني.

محاقة احلرفيني
ليس معنى أنك عدوي أن أتنكر لك وال أقبل وجودك ،وال أطيق رؤيتك ،أو ذكر اسمك ،هناك
قوم متوغ لون عميقون يف خصومتهم ،أو إن شئت فقل :فاجرون يف عدائهم ،فلو مررت أنت
وحييت عدوي أو ابتسمت يف وجهه ،فأنت أيضا عدوي ،وال يمكن قبول هذه االبتسامة ،إال
أن تكون تأشرية الدخول واالنضامم لصفوف األعداء ،فهم ال يقبلون أبدا أي مهادنة أو أي
مساحمة ،أو أي شكل من أشكال اهلدوء واملالينة ،فالعدو هو العدو ،وال يشء آخر غري العدو!.
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ولعل هذا التصور املأفون الضيق اجلاهل ..رسيع االهتام والظلم والتخوين ،ورسيع يف األخذ
بالشبهة ،وأصحاب هذا الطريق ال يقبلون ما يسمى باحلوار ،وحماوالت التقارب واللني
والتفاهم.
بل إن جمرد اإلقدام عىل يشء من هذه الصور واملفاهيم ،يعدونه خيانة وعاملة وذنبا ال يغتفر.
ولعل يف هذه الصور مسحة من خصام األطفال ،أو خصام األنداد مع بعضهم البعض ،لكن
خصومة الفكر والعقائد ،والعالقة بني القوي والضعيف ،والكبري والصغري ،ال يمكن أبدا أن
تكون هبذا الشكل الطفويل ،فهناك حوار وأخذ ورد واستامع وتفهم ،ولقاء وعرض ،وقبول
وتأن ،ورشح وتعريف وتأمل وصرب وحمايلة ،حتى ينال املرء مأربه يف هدوء ،وحيصل أكرب قدر
من املكاسب من عدوه ،أو عىل األقل يأمن جانبه أو يتعرف عىل مقاصده وطبائعه وأسلوبه،
فيتالىف كيده وحيصن نفسه من تدبريه.
لقد عاد اإلمام (حممد عبده) إىل مرص بعد أن ترك اجلهاد السيايس مع أستاذه (مجال الدين
األفغاين) ومحل نفسه عىل االلتزام بالثقافة والرتبية ،وهو ما كان أميل لقلبه من العمل بالسياسة.
ومما جاء عنه ..أنه وضع يف خطط إصالحه وأهدافه ،أن يتعاون مع االنجليز ،ويتفاهم معهم
لينال منهم بأقىص ما يستطيع إعانته فيام ينشد من إصالح داخيل تثقيفي ،وهو املنهج الذي مل يكن
ُيعجب مصطفى كامل ،وكان بسببه يف خصومة شديدة مع اإلمام.
بل هي الشبهة التي ذكرها يوما شاب سلفي جرى بيني وبينه خالف فكري حول شخصية
اإلمام ،ولوح هبذه الصداقة بينه وبني كرومر ،والتي يراها سبة عظيمة وخيانة فاجرة ،وما هي
إال حكمة وحصافة وظروفا فرضتها األحداث ،من أجل األمة وإنفاذ مصاحلها ،ولكن هكذا
ينظرون وهكذا يؤولون ،نعم لقد أفاد (حممد عبده) كثريا من اإلنجليز ،ولكنهم هم ظنوا أهنم
أفادوا منه ،لكن كل ما أفاده كان يف سبيل بالده ووطنه!.
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رحم اهلل الكاتب الكبري حممد جالل كشك ،حينام صور علامء األزهر أيام احلملة الفرنسية الذين
انضموا لديوان نابليون ب أهنم كانوا يقومون بدور املقاومة السلبية يف هذا الديوان ،ليعرقلوا
ماشاؤوا أن يعرقلوا من غايات الطاغية املحتل!.
والشك أن السطحيني يروهنم ممالئني أو خونة أو عمالء ،أو أصحاب دنيا باعوا وطنهم
وقضيتهم ،وساعدوا املحتل يف نيل مآربه ،ولكن احلقيقة التي ذكرها الكاتب ،وما كان هؤالء
العلامء ومن بعدهم اإلمام حممد عبده ،إال منطقيني مع أنفسهم وهم يتعاملون مع االحتالل كأمر
واقع يكيفون حاهلم معه ،وحياولون التكسب منه ما استطاعوا ملصلحة الوطن قدر اإلمكان،
وهو ما جيهله بسطاء العقول الذين يأخذون بالشبهة ،ويسارعون لالهتام والتخوين!.
وهو نفس املشهد الذي وقف بمنطقة يوما أحد الشباب السلفيني ،وما أكثر ما نعاين من السلفيني
ضيقو العقول ،وحمدودي الفهم والوعي والتأمل ،وكان يرصخ بأعىل صوته منددا بحسن البنا
مشبها إياه بأنه كان عبدا للملوك ،منافق ا هلم ،خيطب ودهم عىل حساب دينه ،وقال :أمل يقرتح
يوما عىل امللك فاروق أن يكون خليفة للمسلمني؟ وينادي هبذا األمر بعد سقوط اخلالفة ،ورغبه
يف هذه الدعوة ،ثم عقب مستهينا :أهذا هو اإلمام املفدى والداعية الشهيد؟!
وال شك أن هناك أعني ال تبرص إال نصف الكوب الفارغ ،وال تقتنع أبدا بمشاهد اجلامل ،ومن
ثم حتاول أن ترى كل يشء حوهلا من جنس القتامة العارمة ،حتى ترتوي من دياجري الظالم،
وهو بالضبط ما ينطبق عىل هذه العقول التي تنتسب للتيارات السلفية املتشددة ،ونقول هلذا
املُنكر  :مارض حسن البنا لو قبل فاروق دعوته ،ودعا لنفسه باخلالفة لنفسه ،وصار فعال خليفة
للمسلمني وبايعه الناس عىل ذلك؟!
أليس يف هذا رضبة قاصمة لالستعامر الذي دأب دهورا عىل وأد هذه اخلالفة وحتطيم ملكها
وسلطاهنا ونفوذها بني املسلمني؟! أي مكسب عظيم إذن كان اإلسالم سيجنيه لو حتققت تلك
الرغبة ،ومتثل هذا الطموح عىل أرض الواقع؟!
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ومهام تسأل ومهام تعلم ،فلن يفهم هؤالء شيئا ،ال ألن عقوهلم تتأبى عىل الفهم ،ولكن ألن
قلوهبم مغلقة!.
عرضت إحدى املجالت التي تعنى بأخبار الفنانني والفنانات واملوضة واألزياء والعبي الكرة
من الشيخ يوسف القرضاوي أن يكتب فيها مقاال متتابعا ،وسأل الشيخ واستشار تالميذه
وأصدقاءه يف هذا األمر ،فإذا هبم مجيعا يتنكرون هلذا العمل ،وقالوا كيف تكتب يف مثل تلك
املجالت املنحلة؟! لكن الشيخ كان أبرص ممن سأهلم ،وأبعد نظرا ورؤية ممن استشارهم ،فقال:
إن هذه النوعية من الصحف واملجالت ،هي أوىل ما نكتب ونطرح فيها أفكارنا ،ألن هلا مجهورا
ال يقرتب أبد ا من الكتابات الدينية ،فام عسانا أن نذهب إليهم نحن ونقدم هلم تعاليم الدين
ومعامل اهلداية.؟!
إن مأساتنا اليوم أننا نفتقد احلكمة والبرص والرؤية البعيدة ،واحلنكة يف التعامل مع كثري من
األزمات واملشكالت.
مأساتنا يف احلرفيني النصوصيني القشوريني الذين ال يرون أبعد من أنوفهم.
يف كتابه علل وأدوية يقول الشيخ الغزايل رمحه اهلل عن اإلمام حممد عبده ،والذي كان يصفه
بالرجل الضخم:
" قرأت كتابه عن اإلسالم والعلم الذي رد به عىل وزير خارجية فرنسا ،فرأيت رجال عليام
باإلسالم وتارخيه وفضله عىل احلضارة اإلنسانية عليام يف الوقت نفسه بالنرصانية واهلندوكية
وتارخيها وما يكتنفه من غيوم"
ثم يقول " :وقد ألف الكتاب يف ليلة واحدة لشدة غضبه من اهلجوم الفرنيس ،ومأله بالوثائق
التي ترشف احلق وختزي الباطل ،من من علامء املسلمني يف عهده حترك هبذه العاطفة ورد هبذا
الرسوخ؟!"
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مهة عظيمة يف الدعوة إىل اهلل تعاىل ،وغرية مدوية عىل اإلسالم ساقت الرجل الكبري الذي يأكله
قلبه عىل دينه ،أن ال يربح القلم حتى ينهي هذا السفر ،الذي يرد لإلسالم مكانته وهيوي بشبهات
خصمه يف مهاوي الردى.
ولعل هذا املكرمة العظيمة هلذا اإلمام اجلليل الذي نرص اإلسالم هبذا السفر ،حممدة حياول كثري
من املثقفني الدينيني أن خيوفوها ،ألهنا تضاف إىل حساب الرجل وهتدم ما بنوه عنه من تصورات
خاطئة ،ختالف مفاهيمهم التي توافق أهواءهم.
ولعل هذه الغرية عىل دين اهلل ،هي نفس ما كانت يف قلب أستاذة مجال الدين ،الذي اهتم كذلك
بأبشع ما اهتم به اإلمام حممد عبده.
يقول أمحد أمني يف كتابه زعامء اإلصالح:
"إن حياة السيد مملوءة بالدعوة احلارة إىل الدين ،وإىل التوحيد ،يف كتاباته يف الرد عىل الدهريني،
ويف العروة الوثقى ويف جمالسه اخلاصة ..يذكر أحدهم أنه سمع رجال كبريا تكلم يف حق النبي
 فأمر السيد من معه من األفغان برضبه ،فرضبوه حتى خرج يزحف.
ويقول أمني" :ال ي مكن أن تصدر هذه الكلامت وهذه األقوال وهذه الغرية من ملحد ،إال أن
يكون قد بلغ الغاية يف التصنع والنفاق ،ومل يكن عيب مجال الدين نفاقه ،وإنام كان عيبه إفراط
يف رصاحته وعدم استطاعته كتامن ما يعتقد"

حقد العلماء؟!
عجبا وهل حيقد العلامء؟!
وهل يعرف أمثاهلم معنى احلقد؟!
وهل ُيبقى العلم يف نفوسهم ما يدركون به هذه الكلمة ويلوكون به مباذهلا؟!
أيمكن أن يكون العلامء الذين رشفهم اهلل بحمل هذا العلم وبيانه للناس ،عىل هذا القدر من
ضحالة الطبع ودناءة النفس ،متاما كام يبتىل به غريهم من البرش العاديني؟!
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لقد كرم اهلل العلم وأهله ..فكيف يصدر من بعضهم مثل هذا العيب ،وكيف ُتقبل نفسه عىل
هذه الرذائل العفنة!.
روى الراغب األصفهاين يف "حمارضات األدباء"" :هالك العلامء بحسدهم"
وقيل :يغار العلامء من بعضهم كغرية التيوس يف حظائرها..
إهنا الرتبية إذن ..التي لو أوتيت بدوهنا علم أهل األرض مجيعا ما نفعك بيشء ،ألهنا برهان
اإليامن وطريق اخلشية والورع ،وسالمة النفس من اآلفات واألدواء..
إن العلم آلة ونعمة ،هيبها اهلل ملن يشاء ،وأنت باخليار إما أن تستخدمه فيام يغضب اهلل أو تسري
هبا يف طاعته ورضاه ،لقد أنعم عليك بالذكاء ووفقك يف التحصيل والتأمل والتذكر ،لكن نفسك
النزاعة للهوى أبت إال أن تكفر بام وهبها اهلل سبحانه ،فكان العلم عامدها يف الضاللة ووجهتها
إىل اإلفك ،وسنادها يف طريق الباطل.
إن أئمتنا الكرام كان حيب بعضهم بعضا ..وما كانوا يعرفون هذه املقابح ،ألن قلوهبم كانت
طاهرة سليمة مل ترضهبا هذه األوحال بأمراضها املزمنة ،وكنت منذ صغري أحفظ قول الشافعي
يف أيب حنيفة وأتغنى به:
لقد زان البالد ومن عليها ** إمام ِ
مني أ ُبو َحنِيفة
اِلسل َ
َ
َ ُ أ
ور ع َىل الص ِ
ِ
ِ
حي َفة
بأحكا ِم
َّ
وآثار وفقه ** كآ َيات ال َّز ُب ِ َ
نظي** وال باِلغربني وال بكوفة
فام باِلَّشقني له ٌ
َت ص ِ
ِ
حيفة
ْحة ُ َر ِّبنا أبد ًا َعل أيه** َمدَ ى اْلَ َّيا ِم َما ُق ِرئ أ َ
َف َر أ َ
وكان يقول :العلامء يف الفقه عيال عىل أيب حنيفة.
وكان سفيان الثوري يقول :كان أبو حنيفة أفقه أهل األرض يف زمانه.
وقيل لإلمام مالك بن أنس( :هل رأيت أبا حنيفة؟) قال :نعم ،رأيت رجال لو كلمك يف هذه
السارية أن جيعلها ذهبا ،لقام بحجته.
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وقال الشافعي يف مالك :إذا ذكر العلامء فاملك النجم ،وقال يف ابن حنبل :خرجت من بغداد فام
خ ّلفت هبا رجال أفضل وال أعلم وال أف َق َه من ابن حنبل.
وذكر فيه شعرا فقال:
اِلـتنس ُ
ك
ف
عـر ُ
حج ًة مربور ًة ** وبِ ُح ِّ
أضحى ابن حنبل َّ
ِّ
ب أْحدَ ُي َ
تـور ُه ست َُهت ُ
َّـك
وإذا رأيت ْلْحـد متن ِّقصـ ًا ** فاعلم َّ
بـأن ُس َ
أما أمحد بن حنبل فقال يف الشافعي :ما مس أحد حمربة وال قلام إال وللشافعي يف عنقه منة ،وقال:
إن اهلل يقيض للناس يف رأس كل مئة من يع ّلمهم السنن ،وينفي عن رسول اهلل  الكذب ،قال:
فنظرنا فإذا يف رأس املئة عمر بن عبد العزيز ،ويف رأس املئتني الشافعي ،وروى عنه أنه مكث
أربعني سنة ما بات ليلة إال ويدعو فيها للشافعي ،وقال اإلمام إسحاق بن راهويه :لقيني أمحد
بن حنبل بمكة ،فقال :تعال حتى أريك رجال مل تر عيناك مثله ،قال :فأقامني عىل الشافعي.
فعوضني اهلل عز وجل عنه سفيان بن عيينة.
وقال يف مالك :لقد ُح ِر ُ
مت لقاء مالك َّ
هكذا كان األطهار من سلفنا األول ،آية يف الصفاء والنقاء وسالمة الصدر ،حيب بعضهم بعض ُا،
ويثني بعضهم عىل بعض ،بقلوب أشد صفاء من اللبن ..مع أهنم كانوا خيتلفون يف الفتاوى
ويتباينون يف االجتهادات ،ويتغايرون يف اآلراء ..ولكن ودهم أكرب وأقوى من أن تتلفه مآرب
الدنيا وأهواء النفوس وحظوظها.
وقد ذهبت مرة حلوار أحد الدعاة والعلامء املشهورين يف بيته ،وملا سألته عن مسألة خالفه فيها
بعض الدعاة قال يل :هو إنساء جاهل ال يعرف شيئا ..فأكربت منه أن ينطق لسانه هبذا السب
وأن يصدر منه هذا االهتام ملجرد خالف يف الرأي ،وأعجب حينام أرى من العلامء من يكيد لعامل
مثله ويمكر له ويسبه ،وحياول التآمر عليه والوقيعة به ..حسدا وبغضا وكرها ،ولو تسنى له قتله
ملا توانى أو تراجع عن ذلك ..وإذا بحثت عن السبب ،فإنك جتدها غريه وحسدا ومنافسة غري
رشيفة ألنه يفوقه يف العلم أو املكانة أو التصانيف أو اجلامهريية والشعبية أو حسن االلقاء
واألسلوب!.
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وأكثر من تعرض للضغينة من غريه من العلامء ،هو شيخ اإلسالم بن تيمية رمحة اهلل ،فام كان
أعداؤه من الصوفية والكارهني يرتكونه خيرج من ورطة ،حتى يوقعونه يف أخرى ..وال
يسرتحيون حتى يدخل السجن غرية منهم وحسدا عليه ،وكذلك احلفيد بن رشد رمحه اهلل ،فام
كان ذنبه وجريرته ،إال أنه فقيها بصريا جمتهدا ،بني مجوع من احلفظة احلرفيني الذين حياججون
بام حفظوه وتوارثوه ،أما هو فكان يستصحب مقاصد الرشيعة يف فهمه لنصوصها ،وهو ما
أغضبهم حني رأوا يف عمله هذا خروجا عن هنجهم ..ولقي ابن رشد نفس املصري الذي لقيه
املفكرون األحرار عرب األزمان ،حني مكر هبم تيار التقليد واإلتباع املعادي للعقل اهلائم يف
النقل ،واملستظل بروح الرشع.
فالنقل حني يقرص عن روح الدين وجيهل من مقصد الرشيعة ومرماها ،ال يعد مفخرة أو
صوابا ..وإنام هو عني البالء وبيت الداء.
لقد اهتمه فقهاء املالكية بأنه خارج عن الرصاط املستقيم ،وحرضوا عليه السلطان حتى سجنه
وأحرق كتبه خوفا من أن تصل للناشئة ،وملا أفرج عنه ،فرض عليه عزلة ،فلم يرتكه خيالط الناس
حتى ال يضلهم ،ونفاه إىل مدينة ال يسكنها غري اليهود ،وهذا كله محاية جلناب الدين والعقيدة.
واملفزع أن بعض مصادرنا التارخيية تتناقل ذلك وتنبئنا به ،وتتهمه بال حرج باخلروج عن امللة
والزندقة واالبتداع واالنحراف الفكري!.
ويف ميدان احلقد نرى مجوعا من العلامء التقليدين ،الذين انتزع من قلوهبم نقاء اإليامن وحب
اإلسالم  ،يكيدون لشباب الصحوة واجلامعات الدينية وتيارات العمل اإلسالمي ،التي حتمل
راية الدين ،وترافع لواء الدعوة ،بحجة أهنم ال يمثلون الدين ،وأن مغرر هبم وفريسة لألفكار
املنحرفة ،فيدعون ملخالفتهم ونبذهم واعرتاضهم ،والتضييق عليهم ،والتصدي هلم ،ويصبون
عليهم اللعنات ،ويتهموهنم باخلروج عن احلق والصواب.
إن الرفيقني قد تغشاهم سحب احلسد واملنافسة ،خاصة إذا كانا مرموقني ،وهلم شعبية تضطرهم
أن يقاتلوا من أجل استمرار بريقهم ..فتصفيق اجلامهري ال يوجد مثله يف الدنيا يمأل قلب
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الضعفاء بالسعادة ..وقد تكون آراؤهم متباينة ،وهي الفرصة التي يغتنمها أو يستغلها الشيطان
كي يقوم بدوره ،ويستخدم كل وسائله وأساليبه ليوجد الشقاق واالفرتاق ،فتفسد القلوب
ويتهدم القرب والود ،وتفوح روح الكراهية يف املجتمع كله.
أما النفوس فإذا كانت هادئة مطمئنة ال تأمر صاحبها بسوء أو جتره نحو الرشور ،فإن هناك
وحوهلا أولئك الذين ينفخون يف الرماد ويصطادون يف املاء العكر ،وال هتدأ قرائحهم العفنة إال
بتأليب العواصف وإثارة الغبار ..وقد حاول أجداد هؤالء من قبل أن يفسدوا العالقة بني أمحد
والشافعي ،حاولوا أن ينبتوا بذور احلقد واحلسد بني اإلمامني العظيمني ،حتى يذهبوا ما بينهم
من ود واحرتام ،وجيرفاهنم للتبذل والصغار ..ولكن أ ّنا هلؤالء األقزام أن يناطحوا اجلبال الشم،
والعمد الروايس ،أنى هلم وأللوف أمثاهلم ..أن تفسد قلوب األبرار أو توقعها يف وحل البغضاء
والكراهية ..تلك القلوب التي طهرها اهلل وأدب أصحاهبا ،وبارك فيهم ونفع هبم.
حيكى أن بعض جلساء الشافعي ،قد الحظ زيارته لتلميذه أمحد بن حنبل ،فقال أحدهم :إن
الناس يقولون :الشيخ ُينزل قدره لتلميذه ،واألوىل هو الذي يزورك! فأخذ الشافعي الذكي
التقي العاقل ورقة وكتب:
قالوا:
يزورك أْحد وتزوره قلت :الفضائل ال تغادر منزله
إن زارنا فبفضله أو زرته فلفضله ،فالفضل ِف احلالني له
فأوصله الناقل لإلمام أمحد ،فقرأها وفهمها ،كيف وهذا أستاذه؟ فتأثر وكتب عىل ظهر الورقة
وردها لشيخه:
إن زرتنا فبفضل منك متنحنا ،أو نحن زرنا فللفضل الذي َ
فيك
َ
شانيك
فال عدمنا كال احلالني منك وال نال الذي يتمنى فيك
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الغرية اإلبداعية
ويح الغرية ..إهنا عىل قدر بشاعتها ووحشتها وهليبها ،إال أن هلا صورا زاهية ،وفوائد مجة،
ومشاهد إجيابية مضيئة ،نعم ..فعىل قدر ما َ ُجتر من احلسد والذي ربام يتطور للحقد والبغض
والعداء ،إال أهنا أثبتت يف بعض املواضع ،أهنا جيدة ومطلوبة ،كتلك التي يكون فيها منافسة
رشيفة وسباق راقي ،ولعلك جتد هذا أكثر ما جتده ،يف الغرية بني العلامء والكتاب ،أو األدباء
واملفكرين والصحافيني ،فإذا ألف أحدهم كتابا سارع اآلخر ليؤلف كتابا ،وإذا كتب أحدهم
موضوعا أو مقاال ،هرول نظريه أن يكتب موضوعا أروع ،أو مقاال أكثر إثارة وبريقا.
وهؤالء مجيعا يصدق فيهم مقولة القائل التي سبق ذكرها" :يغار العلامء من بعضهم كغرية
التيوس يف حظائرها" وهذه الغرية عىل قدر ما تفسد النفوس وتقتل الود ،عىل قدر ما تثري احلياة
الثقافية والعلمية ،وهو نفس ما حدث يف عرص األدباء واملفكرين يف الثالثينات واألربعينات
واخلمسينات والستينات ،حيث انترشت املعارك األدبية ،وقدمت للثقافة أزهى عصورها
وأنرض مراحلها.
انظر هلذين الكتابني من أعظم كتب اإلسالم وأجل أسفاره ،ومها رشحي البخاري (فتح الباري)
البن حجر العسقالين و(عمدة القاري) للبدر العيني ،كان اإلمامان يعارص بعضهام بعضا،
وكانت بينهام غرية شديدة وجفاء ،دفعتهام إىل نوع من التنافس يف اإلبداع والتأليف واحلراك
العلمي ،وقد بلغت املنافسة بينهام حدَّ ا بالغا فتبادال عبارات القدح واهلجاء والتشهري ،مما خيرج
عن مناهج اجلدل بني العلامء ،والتوقري والرزانة واهلدوء واحلكمة.
ففي عام ( 817هـ) بدأ ابن حجر تأليف رشحه فتح الباري عىل صحيح البخاري ،فأتبعه البدر
العيني بتأليف كتابه عمدة القاري غرية ومنافسة ،وكان البدر العيني يطلع عىل رشح ابن حجر
جزءا جزءا ،فيرشع النتقاده يف مواطن كتابه ،ويعرتض عليه بطرق ال ختلو من عنف وحتامل،
وحينام تقرأ يف العمدة ،ال جتد العيني يذكر ابن حجر باالسم أو الكنية أو اللقب يف كل املواضع
التي ينتقده فيها ،ولكنه يكتفي بقوله( :بعضهم) ،ثم ُيسند إليها قال أو ذك ََر أو زعم أو نحوها.
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وكان من نتائج هذا الصدام العلمي الرهيب ،انعكاسات مهمة عىل الساحة العلمية ،حيث أدت
إىل ظهور كتاب (عمدة القاري يف رشح صحيح البخاري) ،والذي سطر فيه اعرتاضاته عىل فتح
الباري ،حيث دهش ابن حجر حني اطلع عىل عمدة القاري ،وعجب من حتامل العيني عليه،
مما اضطره أن يرد عىل اعرتاضات العيني عىل رشحه ،فأحلق تعديالت بكتابه بعد ظهور عمدة
القاري ،وألف كتاب (انتقاض االعرتاض) وكان مما قال فيه بعد البسملة" :اللهم إين أمحدك
عىل ما أهلمت من املحامد ،وأشكرك عىل فضلك البادي والعائد ،وأستنرصك عىل كل معاند
و ُمكائد ،وأعوذ به من كل رش وحاسد"
وهكذا صار أحدمها يفتش وراء صاحبه لينتقده ،أما اآلخر ،فصار جيود مادته خشية االنتقاد.
ولكن ابن حجر علق تعليقا ساخنا مدويا عىل عمل البدر العيني ،فذكر رصاحة أنه يأخذ كالم
ظننت أن أحدا
غريه فينسبه إىل نفسه من غري اعتذار ،قال يف كتابه انتقاض االعرتاض( :وما
ُ
عريض الدعوى
عرف أن الرجل هذا
ُ
يرىض لنفسه بذلك ،وإذا تأمل َمن ُينصف هذه األمثلةَ ،
بغري موجبُ ،متش ِّبع بام مل ُيع َطهُ ،م ِ
نتهب ملخرتعات غريه؛ ينسبها إىل نفسه من غري مراعاة عاتِ ٍ
ب
فت أنه مل ُخي ِْل بابا من أبواب هذا
عليه وطاعن ِممَّن يقف عىل كالمه وكالم َمن أغار عليه ،ولو ح َل ُ
رب ْر ُت ،وشاهدي عىل ذلك ِعدْ ل من كالمه نصا ال
الكتاب عىل غزارهتا من يشء من ذلك َل َ َ
قلت " الدالة عىل االخرتاع له
ناه َبة ،حتى إنه يغفل فينقل لفظة " ُ
اختصارا ،بل ُمصالقة و ُم َ
واالعرتاض منه ،ويكون ذلك كله ملن سبقه)!.
ومل ينس العاملان ومها يف ظل هذه الغرية الطحون ،واجلفوة العاصفة ،ما بينهام من دين وحقوق،
فرغم هذه املشاحنات التي قادت إليها املنافسات؛ فإن العيني قد عاد ابن حجر يف مرض موته
سنة 852هـ ،ومات العيني بعده بعامني.
وإذا كانت هناك غرية سامية تسوق لإلبداع فهناك نوع من الغرية املؤذية التي تسوق لالضطهاد
واحلسد.
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ولك أن تتعجب أن تظل نفس هذه الروح ترسي مع الزمان واأليام ،فتنتقل من أنفس إىل أنفس
،وذوات إىل ذوات ،فبينام كان هذا الشقاق بني العيني والعسقالين ،كان يف الزمن احلديث قد
حدث بني علمني من أعالم اإلسالم الكبار ،واسمني من أسامئه الالمعة ،فقد "رحب صاحب
املنار (حممد رشيد رضا) بالكتابات الدينية لألستاذ (حممد فريد وجدي) كام زاره يف دمياط وكان
يكتب ألصدقائه يثني عليه ،ويرجو له أتم التوفيق ،وحينام أصدر وجدي كتابه املدنية يف
اإلسالم ،قرظه تقريظا رائعا ،وقرنه بكتاب رسالة التوحيد لإلمام حممد عبده ،وكانت صداقة
قوية عتيدة ،ولكن الغيوم أخذت تتلبد يف أفق رشيد ،حني أصدر وجدي جملة احلياة ،وكأنه رأى
فيها منافسا قويا للمنار ،رغم أن اجتاه وجدي يف حترير احلياة ،خمتلف عن توجه رشيد ،وإن اتفقا
معا يف اهلدف األصيل وهو الدفاع عن االسالم ،ونرش تعاليمه.
وكان األحرى برشيد أن يؤيد صاحبه ويؤازره بدال من عدائه الصارخ له ،والذي أعلنه حينام
أنشأ مدرسة علمية كان هو أستاذها األوحد ،وإذا به يفرد يف صفحات املنار مقاالت نارية
للهجوم عىل وجدي ،دون أي ذنب قد اقرتفه! بل هامجه ألنه عمل عمال صاحلا حيسب له وكان
البد أن حيمد عليه ،وما أن ألقى وجدي أوىل حمارضاته عن فلسفة الترشيع ،يف مدرسته التي
أسسها باسم (مدرسة العلوم العالية) وقام بنرشها يف جريدة اللواء ،حتى ركبت احلمى نفس
رشيد ،واندفع خيط يف املنار هتكام صارخا عىل الرجل ،واهتمه باجلهل واالفرتاء عىل اإلسالم،
واإلتيان بأمور ال يعرفها ،وأخذ يشهر به ،بل نرش يف املنار  ،مقاال مسهبا من  25صفحة ،يرد فيه
عىل مقال فلسفة الترشيع ،ورمى الرجل باإلفك والغش وعدم األمانة ،واحلق أن رشيد قد
انحدر هلوة سحيقة من النقد واالسفاف يف اخلصومة ،وهي منزلة غري معهودة عليه وال تليق به،
خاصة إذا كانت موجهة لزميل كفاح ،لقد قال عن االستاذ وجدي:
إنه مل يتعلم يف املدارس ،وسقط يف التعليم احلكومي!.
وليته اقترص عىل النقد العلمي ،ومل جيرح شخص الرجل ،ولكن يبدو أن الغرية منه ومن فعله
كانت عنيفة شديدة ،مل يطق معها صربا أو يتحمل من كربها شيئا.
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وطبيعي أن يثور فريد وجدي ،وأن يكتب ردا يكشف فيه أسباب التجني ،وله العذر يف ذلك
كل العذر  ،ولكنه بعد مهود ثورة الغضب يف نفسه ،عادت إليه أناته ،فكتب يف العدد التايل من
جملته احلياة يقول " :ربام كانت هذه أول مرة قابلنا فيها اإلساءة بمثلها ،وجيب أن ال حتفظ هذه
امللزمة يف مؤلفاتنا ،ونرجو من حرضات القراء رفعها عنها ،هدانا اهلل خلري األقوال واألعامل،
وحفظنا من زالت األقالم".

1

وقد حكي عنه أنه كان يتناقش مع السيد حممد رشيد رضا يف مسألة وملا احتدم اجلدال صاح فيه
السيد رضا قائال :أنت جاهل؛ فسكت رمحه اهلل ومل يرد وانتهى املوقف وملا سأله أحد تالميذه
قال :أنا والشيخ رشيد رضا يف خندق واحد ولنا فكر مشرتك ،وإذا كنا ننادي بالرفق مع خصوم
اإلسالم لنستدرجهم إىل سامع ما لدينا؛ فإن الرفق مع أصحاب االجتاه الواحد أدعى وأوىل.
واملرء حيال هذا املوقف يتعجب لصنيع اإلمام حممد رشيد رضا ،إذ كيف له أن يكون منه هذا
املوقف الذي ال يقع فيه إال اجلهالء أو ضعاف النفوس؟ لكنه وهو األمام الكبري ،كان موقفه
غريبا غري سوي ،لكنها نوازع الغرية قد حتمل النفوس عىل ما ال تطيقه عزائمها إن كانت من
ذوي العزائم!.

الداعية ليس لسانًا فقط
مما قرأت أن الكنيسة كانت تصوغ وتؤلف اخلرافات واالفرتاءات يف أوروبا عن اإلسالم ،حتى
تصون جمتمعاهتا من القناعة به وفكرة توسعه ومتدده يف أوروبا ،وحتى يكتسب الكذب
والتدليس والغش صفة القداسة ويصبح اخلروج عليها كفرا وجتديفا وهرطقة!.
وهكذا ينطلق العداء لإلسالم من مؤسسات منظمة ومؤسسات عاملة ،تسهر ليل هنار تكيد هلذا
التدين حتى تلوي قناعات الناس عنه!.

 - 1راجع كتاب محمد فريد وجدي الكاتب اإلسالمي والمفكر الموسوعي ،للدكتور محمد رجب البيومي
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ولعل هذه الفقرة قد دعتني منذ أيام ،أن أتأمل هذا املوضوع ،خاصة أهنا صادفت كالما كتبه
أحد الدعاة الشباب ،وهو يصف الشيخ (عبد اهلل رشدي) ومدحه بأن أهم ما يميزه ،بأنه ال
ينتمي جلامعة من اجلامعات!.
واحلق أنني أمام هذه اجلملة ،وأمام ما سبقها من فقرة حتكي تآمر الكنيسة ،أرى قصورا كبريا،
أو أرى عجزا باديا ،فإذا كان اإلسالم يواجه وحيارب من مؤسسات ومنظامت قوية قادرة غنية،
متتلك املؤهالت واإلمكانات ،فكيف يصمد إذن وهو ال يمتلك ما هلا من اإلعداد والتنظيم
والتخطيط؟!
بل كيف يقدر فرد واحد ،حتى وإن جتمعت فيه ولديه كثري من املواهب والقدرات ،أن يواجه
منظمة ومؤسسة متتلك ماليني القدرات واملواهب والطاقات؟!
ومن ثم كان هناك رضورة قوية وملحة للدعوة اإلسالمية ،أن يكون هلا حظ عظيم من التخطيط
والتنظيم ،حتى تقدر عىل مواجهة هذه املؤسسات التي تسري بالتنظيم والتخطيط ،فالتخطيط ال
يغلبه إال ختطيط مثله والتنظيم ال يواجهه إال تنظيم يضاهيه.
وأمام هذه اإلشكالية التي نحاول عالجهاُ ،يرص كثري من املخرفني أن يصوروا لنا :أن اإلسالم
الصادق والصحيح ،يكون من البيت للجامع ومن اجلامع للبيت ،وأن املسلم والداعية احلق هو
الذي يرتاد املنرب ليقول كلمة اإلسالم ،ثم ينزل من عليائه لينام يف بيته ،وهكذا يكون قد أدى
واجبه الدعوي!.
وأمام هذه الصورة من الدعاة ،نستطيع أن ننتحب عىل اإلسالم وضياعه ،ونستطيع رثاءه
والرتحم عىل وجوده احلقيقي ،وربام يقول أحدهم :أال يكفيك اجلهات احلكومية املعنية بأمر
الدين ،كوزارة األوقاف أو االزهر الرشيف ،أال تقوم هذه املؤسسات بواجبها الدعوي يف نرش
اإلسالم والرتويج له؟
واحلق أقول :إن املنظامت اإلسالمية احلكومية أو التي حتمل هم اإلسالم ،ال يمكن أن يعول
عليها كثريا بالشكل املرجو واملطلوب ،ألن من يتحكم فيها ليس اإلسالم وتعاليمه ،وإنام
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حتكمها يف املقام األول ،سياسة الدولة التي تنتسب هلا ،والتي ترى ما املناسب هلا فتميل اعتباراهتا
وسياساهتا ورشوطها عىل األزهر أو أي جهة دينية سياستها ،فال تتحرك إال يف ضوئها.
وال نقصد بكلمة (التنظيم) العمل اإلرهايب املسلح ،الذي ينطلق من أفكار مريضة وتكفريية
ومتطرفة ال متثل اإلسالم الناصع املبهر يف يشء ،والذي يعتمد يف الدعوة إليه عىل اللني والرفق
واحلكمة واملوعظة احلسنة ،وإنام نقصد به اليقظة والتعاون والتآزر عىل مواجهة خطط األعداء
والعمل عىل صدها ودحرها بالدراسة والنظر والتأمل والتخطيط املطلوب ،والنزول إىل الشارع
واالختالط باجلامهري ،وانتهاج أي لون من ألوان التعامل احليايت اجتامعي أو سيايس أو تعليمي
أو فكري ،أو حتى ريايض يمكن أن خيدم العمل الدعوي ويمتن قواعده بني الناس.
ولعل اجلامعات الدينية التي تنتهج الوسطية واالعتدال والفكر الرصني البعيد عن االنحراف
والتطرف ،كان هلا أكرب الفضل يف انتشار التدين يف الشارع املرصي ،وكان هلا تأثريها أكرب من
األزهر نفسه ومن وزارة األوقاف ،ألهنا كانت تسري بعمل منظم وحمكم يستطيع أن ينتج بعض
اجلهود التي تواجه األخطار التي يواجهها اإلسالم من جهات منظمة.
الدعاة يف هذا الوقت خاصة من يتخرجون من األزهر جيب أن يدركوا هذه القضية ،ويعملون
عىل دعمها وااليامن هبا ،لكن بعضهم لألسف يصاب بداء التعصب األعمى املقيت ،والرؤية
القارصة املشينة ،فال يرى غري األزهر يمثل اإلسالم ،أو هكذا يتصور معتمدا عىل تاريخ منري،
صار الواقع خالفه وعكسه متاما ،وهو ال يدر أن كثريا من الشيوخ الذين ينتسبون لتنظيامت دينية
ومجاعات إسالمية ،صارت هلم مكانة كبرية يف نفوس اجلامهري ،أكثر من علامء األزهر ودعاته،
وبدال من أن يصححوا مسارهم ،صاروا مجرة حارقة ترمي اجلامعات الدينية بالسوء ،وحتارب
وجودها ،ويصفون الداعية الذي ال ينتسب جلامعة وال ينتمي حلزب ،بأنه األفضل واألحسن
وهو ال شك تصور قارص ضعيف!.
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فتنة التالميذ
يلعب التالميذ دورا كبريا يف احلياة العلمية والدعوية واحلركية ،فرغم أن التالميذ ال يزالون يف
مرحلة التعلم ،إال أن صوهتم ووجودهم له صداه وأثره ،كلام قرأنا عن حياة الشيوخ ،وكثريا من
مواقف الصدام بني املذاهب واحلركات والتيارات.
كان التالميذ يف كثري من األحيان يبلغون من الشيخ والعامل مكانة ومقاما أكثر من أبنائه وذريته،
وكان والؤهم له شديدا جدا يصل حلد التعصب األعمى أو القتال دونه.
وبسبب هؤالء التالميذ الذين يتعصبون وال يرتبون وال يتعلمون من شيوخهم كيف يتأدبون مع
غريهم؟ كانت هناك حمن كثرية يئن التاريخ من ذكرها.
كانت هناك عالقة روحية كبرية تربط بني الطالب وشيخه ،وكان التلميذ ُيقدم الشيخ عىل كل
من يعتز هبم يف الدنيا ألنه كان يراه سبب نجاته وبلوغه مراتب العلم والكامل ،قال أبو حامد
الغزايل" :حق العامل آكد من حق الوالد ،ألن الوالد سبب النجاة يف الدنيا والعامل سبب النجاة يف
اآلخرة"
لقد كان العلم رمحا بني أهله ،وكانت سامت الشيوخ وصفاهتم تنعكس عىل التالميذ ،وهم
حياولون بل جيتهدون يف تقليدها وحماكاهتا ،حتى يف مالبسهم وطريقة خطوهم وجمالسهم كانوا
يقلدوهنم!.
ومما كان يأسى له الشيخ القرضاوي من طرده من مرص أيام مجال عبد النارص ،قوله :أهنم حرموه
أن يكون له تالميذ ينقلون علمه ويرتبون عىل يديه.
لقد رفض سعيد بن املسيب أن يصاهر أمري املؤمنني عبد امللك وأن يزوج ابنته لويل عهد اخلالفة
وخليفة املستقبل ،وفضل عليه تلميذا فقريا من تالميذه ،أحب إىل قلبه من الوليد ومستقبله.
ومن يقرأ عن عالقة أيب حنيفة بتلميذه أيب يوسف ،يتعجب وينبهر حلرص أيب حنيفة عليه
وجماراته ألمه وحيلته يف تعليمه وتنبؤه له بمستقبل عظيم!.

84

أنني املشايخ

وكان ابن القيم يعظم شيخه ابن تيمية وحيبه حبا عظيام فيقول رمحه اهلل( :ال شك أن شيخي أحب
إىل من غريه ،ولكن احلق أحب إ ىل من شيخي) وكان ابن القيم يرى يف شيخه املالذ اآلمن يف
املسائل العويصة ،فيقول رمحه اهلل :كانت إذا أملت يب املحن ،وادهلمت اخلطوب ،كنت أذهب
لشيخي ابن تيمية فام أن أراه إال وأطمئن ،فكان أروح الناس نفسا وأطيب الناس قلبا.
حتى بعد موت الشيخ كان الوالء ما يزال قائام منتصبا يف صدر التالميذ ،فيظلون ينافحون عن
شيوخهم وآرائهم طوال حياهتم ..ويف الزمن احلديث كانت تقوم املعارك األدبية بني تالميذ
الرافعي الذي مات ورحل عن احلياة ،وبني تالميذ العقاد كل ينترص ملذهب أستاذه ومعلمه.
وكان املرصفي يسمي تلميذه زكي مبارك بعروس األدب لتفوقه ونباهته ،وكان زكي يبكر إىل
درسه ويتقرب منه ،ويكتب كل ما ينطق به ،حتى مجع من درسه ثالثني كراسة ،يقول :وكان
الشيخ قد تعود أن يراين أمامه ،فجئت يوما متأخرا ،ورفض الطلبة أن يفسحوا يل املجال ،فقال
الشيخ :أين زكي؟ فأجبت من بعيد :ها أنذا يا موالي ،فقال الشيخ رمحة اهلل عليه" :وسعوا له
لعله ينفع" ثم يقول ":ضاعف الشيخ رمحه اهلل من حرصه عىل نفعي ،فكنت أحرض مجيع
دروسه ،وأصحبه يف الطريق ،وأميض إىل بيته ،فأطلع عىل ما لديه من مكنون الذخائر األدبية
واللغوية ،وأنشد شعري ،فيقومه ،ويصلح منه يف رفق كثري"
لقد سجلت األيام أي مذكرات طه حسني ،أنه كان أجرأ التالميذ وأوقحهم عىل شيوخه ،وكان
يعترب اإلساءة إليهم وتنقيصهم نوعا من البطولة والتميز ،فلم يسلم من قلمه ولسانه إال القليل
منهم ،فلام كرب ونضج ندم وحزن ملا سلف له من تسفيه الشيوخ.
ومن العجيب أنه كان هناك تالميذ ال انتامء هلم ،يدورون عىل احللقات فيستنطقون العيب والسبة
من فم الشيخ ،ويبلغوهنا للشيخ اآلخر ،ويوقعون الضغينة واخلصومة بني العلامء ،فام أرشهم
وأسوأهم وأتعسهم ،كانوا يسعدون بذلك ،وجيدون فيه لذة عظيمة تغنيهم عن طلب العلم ،وملا
كربوا ..كانوا يتندرون فرحني هبذه الوقائع ،بدال من الندم وطلب الصفح من اهلل الكريم.
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كام أن من التالميذ من جيربون شيخهم عىل ما خيالف إرادته ،فقد روى ابن خلكان أن املدرسة
النظامية بدئ العمل يف بنائها سنة 457هـ وفتحت يوم السبت عارش ذي القعدة من سنة
 459هـ ،وكان نظام امللك قد أصدر أمره بتعيني كبري فقهاء الشافعية يف بغداد ،أيب إسحاق
الشريازي للتدريس هبا ،واجتمع الناس يوم االفتتاح لالستامع إىل أول درس يلقيه ،ولكن أبا
إسحاق ألمر ما ،اختفى يف ذلك اليوم ومل حيرض إىل املدرسة ،فعني مكانه عامل آخر ال يقل عنه
شأنا ومكانة ،وهو أبو نرص بن الصباغ ،وبعد أيام ظهر الشيخ أبو إسحاق يف مسجده ،وكان
أصحابه وتالميذه قد آملهم موقفه ،كام آملهم أن يوىل منافسه ابن الصباغ للتدريس يف النظامية،
فأعلنوا غضبهم من شيخهم ،وانفضوا عن دروسه احتجاجا ،ثم راسلوه ،وما زالوا به يقنعونه
أن يقبل وظيفة األستاذية بالنظامية ،وهددوه أن ينفضوا من حوله ،وينضموا إىل ابن الصباغ إن
هو أرص عىل موقفه ،فاضطر أن يذعن إىل رأهيم ،وقبل املنصب ،وبدأ التدريس يف النظامية،
وعزل ابن الصباغ بعد أن درس عرشين يوما.

العمائم اخلائنة
إن حب الذات وإيثار املصالح الشخصية واألنانية ،خالل سيئة ال تتمكن من نفس ،إال ويغدو
صاحبها وباال عىل احلياة واألحياء ،يسري يف الدنيا ال يعبأ بدين وال خلق وال ضمري وال إنسانية،
وال يعرتف أبد ا بتلك الصفات التي يقرها وينادي هبا أسوياء الفطرة السليمة ،واخللق النبيل،
من الرمحة واملساواة والعدالة والتواضع والعطف والرفق والسامحة واإلحسان ..ال قيمة أبدا يف
نفسه هلذه الصفات ،وال تقرها أو جتيزها قواميسه ومعارفه ،ذلك ألن إيامنه الشديد والقوي ،إنام
هيبه لنفسه وذاته فقط ،فهو هلا يعيش ،ومن أجلها حييا ويقاتل ويكافح!.
ومن هنا ال حيار املرء كثريا حينام يقرأ يف التاريخ عن هؤالء احلكام املسلمني ،الذين استعانوا
بالنصارى يف مواجهة من يصارعون من إخواهنم املسلمني ..غري عابئني بمصري األمة ومستقبل
اإلسالم ،بقدر ما هيمهم يف املقام األول أطامع نفوسهم ومآرب شهواهتم.
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ولعل العجب خيف نوعا ما ،حينام ننظر من بعيد إىل املناخ الذي يعيش فيه هؤالء ،وهو مناخ
السلطة واحلكم واجلاه ،وهو عامل قلام يرتاده من يرجو هلل وقارا ،ويغرق أذنابه يف غرور الدنيا
القاحلة ،وتتعاظم يف نفوسهم حب األنا واألثرة والطمع والنهم الذي ال يشبع ،والغلة التي ال
ترتوي.
ومع هذا الصنف من الناس قد نجد العذر ،أو بمعنى آخر ندرك أبعاد العلة التي دفعتهم لذلك
الرتدي وتلك اخليانة!.
ولكن املدهش حقا أن ترى علامء دين وأئمة ودعاة ،تسيطر عليهم أهواؤهم ،ويلبون نداء
األنانية واحلقد واحلسد ،عىل حساب احلق والدين والعدل واإلنصاف.
وتتساءل متعجب ا ..كيف هلذه النفوس التي يفرتض منها وهبا أن تكون عارفة باهلل ،زاهدة يف
الدنيا ،أن تظهر عىل هذا القدر الوضيع من ِغل النفس وسقوط الذات ،وانحدار األخالق.؟!
جاء يف املنار بتاريخ غرة املحرم 1322هـ هذه الرسالة التي نقلها اإلمام الفذ حممد رشيد رضا،
عن تغاير العلامء يف روسيا بقوله :كتب إلينا (فيض الرمحن أفندي أمحد القزاين) املجاور ،رسالة
ملخصها أن أحد علامء (خان كرمان) تلقى العلم يف اآلستانة ،وملا رجع إىل وطنه سعى إىل إنشاء
مدرسة خريية ،وكان يعلم فيها حتى َوشى عليه بعض املعممني احلكوميني بأنه يستميل التالميذ
إىل تركيا ،بتعليمه عىل الطريقة الرتكية ،فأقفلت احلكومة املدرسة ،ثم سعى فاستصدر أمرا
السعاة ،هم أكرب
بفتحها ،فعاد أصحاب العامئم إىل الوشاية حتى أقفلوها ،وال شك أن أولئك ُ
بالء عىل أمتهم وملتهم ،وقد خجلنا من ذكر صنيعهم ،مع كثرة ثنائنا عىل أخالق مسلمي تلك
البالد ،فعسى أن يتوبوا إىل رهبم ،ويثوبوا إىل رشدهم".
ونحن ندرك مع انتهاء هذه الرسالة ،أن من العلامء من يغار بعضهم من بعض ،ولكنها تلك
الغرية املرشوعة ،أو ينافس بعضهم بعضا تلك املنافسة املحمودة ،أما أن يتطور األمر ليصل إىل
حد املؤامرة التي ترض بالعلم والدين واألمة ،فذلك فعل قبيح وجريرة عظيمة ،ال يقرتفها إال
عامئم ضالة خائنة ،استبد هبا حب النفس وتقديس األهواء!.
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"بل تضطرهم املعركة إىل منازلة فريق من مشايخ الطرق أغواهم اإلحتالل الفرنيس ،فاختذهم
أداة لتخدير العقول وتسميمها باسم الدين ،فهم يقومون بالشعوذة والدجل ،وال يكادون
يفرغون من رقصات الذكر ودقات الطبول ،وتأويل األحالم وكتابة األحجبة والتامئم ،كام
يسعون لتشويه اإلسالم برتديد االرسائيليات ،والدعوة إىل مساملة الفرنسيني ،مع بث التواكل
والزهد ،وعرض اإلسالم يف صورة انعزالية جامدة ال تدعو إىل بعث أو إصالح"

العامل الذي سرق!
حينام يرسق اللص فال غرابة يف ذلك ألنه لص ..والدنيا كلها تعرف أنه لص ..أما حينام يرسق
حسن السرية ،نقي اليد ..فإن الغرابة تقل وتتضاءل حينام نفرض له األعذار واالحتامالت ،فلعله
يف حاجة للامل ،أو أمل ّ به فقر أو أعجزته ظروف احلياة وما فيها من غالء األسعار وتكاليف
املعيشة ،أو أجربته ظروف قاسية عىل فعل ما ليس من أخالقه ..كل هذا مقبول ومسموح للعقل
أن يستوعبه ،أما حينام نسمع عن داعية وعامل يرسق ويسطو عىل حقوق اآلخرين ،فهنا تكون
الطامة الكربى ،التي ينبهر هلا العقل ،وجين جنونه لنبئه املفزع ،الذي يشعر معه باخليانة ،فيظل
حائرا يف دهشته ،متندرا بام رماه به الزمن من حادثة فاقت تصوراته وظنونه!.
ففي فرتة التسعينات ،ظهر نجم داعية موهوب وذاع صيته ،وصار القايص والداين يتحدث عنه،
وكان هو يبهر الناس بحديثه وتأمالته يف القرآن الكريم ،واإليامنيات واألحكام ،كام كان يلفت
األنظار بغطاء الرأس ،الذي كان يشبه ما يرتديه الشيخ الشعراوي ،وهكذا ديدن بعض الدعاة،
كلام أراد أن يتقرب للناس ،فإنه يقحم شيئا من خصائص الشيخ الشعراوي يف هيأته !.وكان
حيرب كل الناس إذا جاء موعد برناجمه أن يشاهدوا القناة السادسة ،التي مل يكن هلا يف ذلك الوقت
مجهور كبري ،حتى يأنسوا بحديثه ويستمتعوا بإبداعاته !.ولنرتك التعريف بضيفنا الكريم
وحماوالت التلميح لشخصه السامي ،ألنني ال أحب أساليب الفضح والتجريس ..فام هيمنا يف
املشهد إال أن نركز عىل الفعلة الدنيئة ،والتعريف بحقارة اجلريمة ..من قديم ويف كتايب أقرأ وأنا
 - 1من كتاب أعالم النهضة للبيومي في سيرة ابن باديس
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أقول :إن أبشع صور الرسقة وأقذر أنواع اللصوص ،أولئك الذين يرسقون الفكر ويسطون عىل
اإلبداع العلمي ،وينسبونه ألنفسهم دون أن يؤنبهم ضمري أو تقرعهم مروءة ..أشعر أهنم ختلوا
وجتردوا من كل القيم حينام سمحت هلم أنفسهم أن يقبلوا هبذا الزور ،وينسبوا ألنفسهم فخرا،
جهدا مل تقدمه قرائحهم وعجزت عنه علومهم !.وصاحبنا اليوم عىل جمده وشهرته الكبرية ،وقع
ولألسف يف هذا النوع املدوي من أنواع احلرام ،وقبل أن يسطوا عىل فكر غريه ويرسق جهدا مل
يأت به ،وينسب لنفسه كتابا مل ختطه يداه ،ومل يطرحه إبداعه !.ورغم أن للرجل عددا ال بأس به
من املؤلفات التي كان جيب أن تصيبه بالقناعة والتعفف ..إال أنه مل يتورع عن هذه النقيصة،
والفعلة التي ال تليق بعامل مثله ،يعظ الناس وهيدهيم ملكارم األخالق.
أحد أصدقائي املوثوقني من حمافظة كفر الشيخ ،حكي يل هذه احلادثة األليمة التي فجعتني يف
هذا العامل والداعية الكبري ،وقال يل :كان يل صديق ماتت أخته وتأثر ملوهتا كثريا ،ومل جيد طريقا
لينفث عن هذا اهلم ،إال أن يؤلف كتابا عن املوت ،يعكس فيه ما وجد من مشاعر االستهانة
بالدنيا والتفكري يف مصري اإلنسان وسامه (املوت ..حقيقة منسية) ورأى أن يعرض كتابه عىل هذا
العامل الكبري الذي كان أستاذا له يف اجلامعة ،حتى حيظى بتوجيهاته وييرس له أمر طباعته ،ثم
جاءتنا إعارة إىل ليبيا ،وكان العامل الكبري يتواصل مع صديقي باخلطابات التي كانت تأيت عىل
بريدي اخلاص ،وكنت أقرأها مع صاحبي ،وكان خيربه فيها بمراحل الكتاب وطباعته ،حتى
فاجأنا يوما بالكتاب مطبوعا موقعا باسم صديقي ،الذي وزع علينا نسخا منه ،ويف مقدمة
الكتاب يرشح قصة أخته التي آمله فراقها ،وعزم عرب حزنه عليها تأليف هذا الكتاب ..وبعد فرتة
غري كبرية ،كنت مصادفة أشاهد أحد الربامج التي استضافت الشيخ الكبري ،ويف هناية الربنامج
عرض الشيخ لكتبه املؤلفة التي كانت تظهر عىل الشاشة حتى جاء الكتاب األخري الذي أعلن
عنه بقوله :وهذا كتايب األخري حتت عنوان (املوت ..حقيقة منسية) ومل أصدق نفيس ساعتها،
وكدت أفرك أذين علها سمعت خطأ ،ففزعت وقلت ماذا حيدث؟ وسارعت متصال بصديقي
وأخربته بام حدث ،وأن الرجل نسب الكتاب لنفسه عىل اهلواء ،لكن صديقي كان يتمتع بسلبية
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منقطعة النظري ،لدرجة تسوقه أن يفرط يف كرامته وحقوقه ،فقال يل :لعله نيس أو أخطأ وال
يقصد ،حاولت معه مرارا وأنا يف قمة غيظي وغضبي ،إال أنه مل يكن يستطيع فعل أي يشء،
واستسلم لرسقه فكرته وجهوده عىل يد الشيخ الكبري ،أو اللص الكبري ،يقول حمدثي :لو مل تكن
املراسالت التي كان يبعث هبا الشيخ إىل صديقي وكنت أقرأها بنفيس ،والتي يرشح فيها كيف
تم إعداد الكتاب وهتيئته للطبع؟ وكيف كان يشيد فيها بالكتاب وموضوعه ملا كنت أصدق؟!
ولو مل أر أول النسخ املطبوعة واملوقعة باسم صاحبي ملا كنت أصدق ..ومن يومها وأنا يف صدمة
كبرية من هذا الرجل ،وعزائي أن ِذكره قد خفت ،وأن نجمه قد أفل يف هذه األيام.

مصر بلد البخاري
هل تصدق لو قلت لك :إن صحيح البخاري بالنسبة ملرص ،يمكن أن يتخذ أو يكون معلام مهام
من معاملها التي متيزها عىل مر التاريخ ،كأبو اهلول واألهرامات وبرج القاهرة وكوبري قرص
النيل ،وقلعة حممد عيل ،وغري ذلك من مآثر مرص؟!
ال شك أنك ستتعجب من ذلك! ولكن هذا العجيب سيزول حينام تعرف السبب الذي يناقشه
هذا املقال.
سبحان اهلل ..يف هذه األيام ،ويف ظل هذه اهلجمة الرشسة عىل صحيح البخاري ،التي يرددها
ويتزعم إثارهتا العلامنيون واحلاقدون واجلاهلون واملتآمرون عىل اإلسالم ،بغية هدم السنة
وتقويضها كأساس من أسس الدين ،كان من غريب املفارقة أو طرائف األقدار ،أن تكون
مرص ذاهتا ،هي أكرب بالد الدنيا احتفاء هبذا الكتاب ..حفاوة ال نظري هلا وغري مسبوقة وال
ملحوقة!.
فقد بلغت رشوح البخاري ما يقارب األربعني رشحا لعلامء من بلدان اإلسالم املختلفة رشقا
وغربا ..ولكن املرصيني وحدهم كان هلم نصيب األسد منها ،حيث بلغ عدد الرشوح املرصية
ما يقارب العرشين رشحا ،وهو ما يؤكد تقدير هذه البالد الطيبة ،للسنة املباركة وكتبها
ومتوهنا.
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وهنا أحب أن أذكر بعض هذه الرشوح ،لنرى عظمة العلامء املرصيني الذين جعلوا من هذا
الكتاب ،مهجة أرواحهم ،وقرة أعينهم ،ومنية نفوسهم ،فسهروا عليه وأدمنوا النظر فيه ،وقدموا
للدنيا كثريا من نوره ونفعه وهديه ،ومل يقدموا برشوحه إرهابا أو تطرفا ،ومل يؤسسوا برشوحه
أحدا من الدواعش ،ومل يلقنوا الناس فكرا منحرفا يعادي اآلخرين ويفسد حياة االنسان ،كام
يدعي اليوم أهل الزور والفجور ..وإن قدر لكالمهم أن يكون صحيحا ،فإن مرص التي احتفت
هبذا الكتاب ،وخرجت رشوحه العظيمة للدنيا كلها ،تعد إذن منبع اإلرهاب وموئل منابته،
ألهنا أكثر بالد الدنيا قياما وعناية بكتاب البخاري.
انظر وتأمل معي بعض هذه الرشوح- :
-1فتح الباري برشح صحيح البخاري ،تأليف :ابن حجر العسقالين ،املتوىف سنة  852هـ ،وهو
أشهر تلك الرشوح.
الساري يف الكَالم عىل البخاري ،تأليف :عبد الكريم بن عبد النور بن منري
 -2البدر املنري َّ
احللبي ،املتوىف سنة  735هـ
 -3العقد اجليل يف حل إشكال اجلامع الصحيح للبخاري ،تأليف :أمحد بن أمحد الكردي ،املتوىف
سنة  763هـ.
 -4التنقيح يف رشح اجلامع الصحيح ،تأليف :حممد بن هبادر الزركيش ،املتوىف سنة  794هـ.
-5التوضيح لرشح اجلامع الصحيح ،تأليف :عمر بن عيل بن امللقن ،املتوىف سنة  805هـ.
 -6اإلفهام رشح صحيح البخاري ،تأليف :جالل الدين البلقيني ،املتوىف سنة  824هـ.
 -7ا لالمع الصبيح عىل اجلامع الصحيح ،تأليف :حممد بن عبد الدائم بن موسى الربماوي،
املتوىف سنة  831هـ.
 -8مصابيح اجلامع الصحيح ،تأليف :حممد بن أيب بكر الدماميني ،املتوىف سنة  827هـ.
 -9عمدة القاري ،تأليف :حممود بن أمحد بن موسى العيني ،املتوىف سنة  855هـ.
 -10تعليق عىل البخاري ،تأليف :حممد بن حممد بن عيل النويري ،املتوىف سنة  857هـ.
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-11رشح احلافظ مغلطاي بن فليج الرتكي املرصي احلنفي ،املتوىف سنة  792هـ.
 -12رشح اإلمام نارص الدين عيل بن حممد بن املنري اإلسكندراين ،وهو رشح كبري يف نحو عرش
جملدات.
 -13رشح القايض جمد الدين إسامعيل بن إبراهيم البلبييس ،املتوىف سنة  810هـ.
 -14رشح الشيخ أيب البقاء حممد بن عيل بن خلف األمحدي املرصي الشافعي ،وهو رشح كبري
كان ابتداء تأليفه  909هـ.
 -15التوشيح رشح اجلامع الصحيح ،تأليف :جالل الدين السيوطي ،املتوىف سنة  911هـ.
-16رشح الشيخ زين الدين عبد الرحيم بن عبد الرمحن بن أمحد العبايس ،املتوىف سنة  963هـ.
-17إرشاد الساري رشح صحيح البخاري ،تأليف :شهاب الدين أمحد بن حممد اخلطيب
القسطالين ،املتوىف سنة  923هـ.
 -18النور الساري من فيض البخاري ،تأليف :حسن العدوي احلمزاوي املالكي ،املتوىف سنة
 1303هـ.
 -19رشح فتح املبدي عىل خمترص الزبيدي لشيخ اإلسالم عبد اهلل الرشقاوي.
وبعد هذا كله يقولون:
البخاري منبع اإلرهاب!!.

عادة مصرية!
كان من أغرب ما ذكرته أوراق وحمارض التحقيقات يف قضية (ريا وسكينة) عام 1920م ،أن
املتهمني كانوا حيلفون بالبخاري لنفي التهمة عنهم أو إلثبات أقواهلم أمام النيابة ،وهو نفس ما
حدث يف قضية أدهم الرشقاوي البطل الشعبي الشهري التي مل يرد فيها أي قسم باهلل تعاىل أو
بكتابه حيث كانوا يقسمون بالبخاري!!.
يف حياة املرصيني تتعجب من هذا التعلق الكبري باإلمام البخاري وكتابه ،حتى وصل األمر
بعوامهم الذين يفتقرون إىل العلم أن حيلفوا به يف أيامهنم ..فبدال من أن يقول أحدهم( :واهلل أو
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باهلل أو تاهلل) يأيت يمينه فيقول( :والبخاري ألفعلن كذا وكذا) وهي املنزلة التي مل جيعلوها للقران
الكريم نفسه يف قدسيته وعظمته ..وأنا هنا ال أدعوه للحلف بالبخاري من دون اهلل سبحانه
وتعاىل ،أو اختاذه ندا للقرآن الكريم ،وحينام أطالب بعودة هذه العادة ،أو عودة هذه العالقة..
فأقصد هبا اإلشارة إىل ذلك االهتامم القديم والعناية التارخيية بالبخاري كأعظم كتب السنة،
وكيشء ثمني يف حياة املرصيني ،والذي يدلل بعمق عىل قوة إيامهنم وتعظيمهم لإلسالم ونبيه
وسنته ..يف زمن صار املرصيون اجلدد مولعون برواية هيبتا وعزازيل!.
ولعل هذا االرتباط مع ما يشوبه من انحراف عقدي ..يفرس لنا شدة تدين املرصين ،أو حبهم
للسنة املطهرة وآثار الرسول الكريم  أو مدى تعظيمهم لكتاب البخاري الذي هو أصح
الكتب بعد كتاب اهلل تعاىل ،واألمام بن حجر العسقالين ،وهو أحد املرصيني الذين رشحوا
صحيح البخاري ،يذكر لنا يف مقدمة كتابه فتح الباري عن أيب حممد بن مجرة قوله ( :قال يل من
لقيته من العارفني عمن لقي من السادة املقر هلم بالفضل أن صحيح البخاري ما قرئ يف شدة
إال فرجت ،وال ركب به يف مركب فغرق .قال  :وكان جماب الدعوة ،وقد دعا لقارئه رمحة اهلل
تعاىل"..
وحيكى اجلربيت املؤرخ املرصي العظيم ،أن املرصيني كانوا إذا أملت هبم نازلة أو نزلت هبم كارثة،
اعتكفوا يف املساجد لقراءة صحيح البخاري داعني اهلل تعاىل أن يرفع عنهم البالء !.وعندما دخل
نابليون بجيشه ودنس ساحة األزهر الرشيف ،خاف املرصيون عىل كتب احلديث ،متاما كخوفهم
عىل املصاحف.
ويف أحداث سنة 1228هجرية أمر حممد عيل باشا ملا (..زاد اإلرجاف بحصول الطاعون وواقع
املوت منه باإلسكندرية ،فأمر الباشا بعمل احلجر الصحي بثغر رشيد ،ودمياط ،والرباس
وشربا ،وأرسل إىل الكاشف الذي بالبحرية بمنع املسافرين املارين من الرب ،وأمر أيضا بقراءة
صحيح البخاري باألزهر ،واملساجد والزوايا وسورة امللك ،واألحقاف يف كل ليلة بنية رفع
الوباء؛ فاجتمعوا إال قليال باألزهر نحو ثالثة أيام ،ثم تركوا ذلك وتكاسلوا عن احلضور)..
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حتى يف ساحات املعارك ،كان هناك معتقد بأن البخاري جيلب النرص والربكة وينزل اهلزيمة
باألعداء !.فيفام ُذكر أنه ملا وقعت احلرب يب ( مرص و احلبشة ) وتوالت اهلزائم عىل ( مرص )
فر َج
ضاق صدر ( اخلديوي إسامعيل ) فركب يوما مع ( رشيف باشا ) وهو ُحمرج  ،فأراد أن ُي َّ
ملمة تريد أن تدفعها؟ فقال :يا
عن نفسه ..فقال لـ (رشيف باشا) :ماذا تصنع حينام تـُلم بك َّ
عودين إذا حاق يب يشء من هذا أن (أجلأ إىل صحيح البخاري) يقرؤه يل (علامء
أفندينا إن اهلل َّ
أطهار األنفاس) فيفرج اهلل عني ..فكلم شيخ (األزهر) الشيخ (العرويس) فجمع له من
(صلحاء العلامء) مجعا و أخذوا يتلون يف (البخاري) أمام القبلة القديمة يف (األزهر) ومع ذلك
ظلت أخبار (اهلزائم) تتواىل ..فذهب ( اخلديوي إسامعيل ) ومعه ( رشيف باشا) إىل ( العلامء )
وقال هلم حمنقا عليهم :إما أن هذا الذي تقرؤونه ليس (صحيح البخاري) ،أو أنكم لستم (
العلامء) الذين نعدهم من ( السلف الصالح) فإن اهلل مل يدفع بكم و ال بتالوتكم شيئا ؟! فوجم
العلامء لذلك ،وابتدره شيخ من آخر الصف يقول له :منك يا إسامعيل ،فإنا روينا عن النبي 
أنه قال ( :لتأمرن باملعروف و لتنهون عن املنكر ،أو ل ُيسلطن اهلل عليكم رشاركم ،فيدعوا خياركم
فال ُيستجاب لكم)
يذكر أن اخلديوي بعد ذلك دعاه و أجلسه عىل كريس أمامه ،وقال له :وماذا صنعنا حتى ينزل
بنا هذا البالء؟ قال :يا أفندينا أليست املحاكم املختلطة قد فـُتحت بقانون يبيح الربا؟ أليس الزنا
برخصة؟ أليس اخلمر مباحا؟ أليس ...وأخذ يعدد له منكرات ُتفعل بال إنكار فقال (اخلديوي):
وماذا نصنع وقد عارشنا األجانب ،وهذه مدنـيـتهم؟ قال :إذن فام ذنب (البخاري) وما حيلة
العلامء؟ وذكر اجلربيت كذلك يف سنة  1232حصل األمر للفقهاء باألزهر بقراءة صحيح
البخاري؛ فاجتمع الكثري من الفقهاء ،واملجاورين ،وفرقوا بينهم أجزاء ،وكراريس من البخاري
يقر ؤون فيها يف مقدار ساعتني من النهار ،بعد الرشوق فاستمروا عىل ذلك مخسة أيام ،وذلك
بقصد حصول النرص إلبراهيم باشا عىل (الوهابية) ،وقد طالت مدة انقطاع األخبار عنه،
وحصل ألبيه قلق زائد ،وملا انقضت أيام قراءة البخاري نزل للفقهاء عرشون كيسا فرقت
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عليهم ،وكذلك عىل أطفال املكاتب ..كام قرر السلطان العثامين قراءة صحيح البخاري له يف
مرص ،وذلك سنة 1202هجرية ،وأن يدعوا الناس له بالنرص..
ورغم ما يف هذه العادة من غلو كبري حينام يقدم أصحاهبا عىل احللف بالبخاري من دون اهلل ،أو
تعظيم كتابة أكثر من تعظيم القرآن الكريم ..إال أهنا من حيث قراءته واحتضانه واالهتامم به
يشء حممود ،اندثر من حياتنا يف هذه األيام ومل يعد موجودا ،وندر من املرصيني من نجد يف بيته
أو مكتبته ولو جزءا من صحيح البخاري ،أو حتى رآه مرة أو قرأ يف صفحاته !.بل حتى إن
سألت أكثرهم ما هو صحيح البخاري؟ فربام يعجز عن الرد !.كام يمكن التطوير يف هذا التقدير،
لتتم قراءة الكتب اخلمسة األخرى الصحيحة كصحيح مسلم والسنن األربعة ابن ماجة
والنسائي والرتمذي وأبو داود ..فتخصيص البخاري وحده هبذه املكانة فيه تشدد ملحوظ،
وكذلك التربك به أمر ال سناد له من الدين ،ومل يرد يف فعل السلف الصالح..
هناك أناس جيبون الغلو يف كل يشء وتأخذهم العاطفة الستحداث أمور منكرة ،ترفضها
الرشيعة ويضادها الدين ..ومن ثم البد من التوعية والتنبيه وأخذ احليطة واحلذر والعمل
املتوازن ،حتى ال يتطور هبا احلال لتصري ذلك املنكر املمقوت!.

الذين يهدمون تراثهم
هناك بعض الناس وقع عليهم بالء شديد وعظيم وهم ال يتنبهون له ،لكنه ظاهر عليهم واضح
يف ألسنتهم وترصفاهتم ،مما جيعل املرء دوما أن حيمد اهلل الذي عافاه مما ابتىل به غريه.
وهؤالء املبتلني حينام نبحث يف أصل بالئهم نجدهم يف حالة عداء شديد مع سلفهم ،فهم
يتهموهنم بالتخلف ،ويريدون طمس تارخيهم ،وحمو آثارهم ،بام فيه من حضارة وعلم وتراث
فصور هلم ،أن أمتهم أمة رجعية متخلفة ،وأن دينهم دين
وهوية ،ألنه ُصور هلم ،أو غرر هبم ُ
رجعي ال يتامشى مع حياة البرش ،وال يناسب التطور والتقدم الذي وصلت إليه الدنيا اليوم،
وأن العالقة مع اهلل كام يد ين هبا الرشق اإلسالمي كله ،ليست هي العالقة التي أقرها اهلل تعاىل،
وإنام هي من وضع األفاقني الذين يسمون أنفسهم علامء ،واهلل تعاىل بريء من كل يشء وضعوه،
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ومن ثم جيب أن نخرج من هذا الدين الذي وضعه البرش ،إىل الدين الذي يريده اهلل وهو
اإلنسان.
فهم يؤمنون أن العالقة املثىل بني العبد وربه ،هي تلك الصورة التي أملتها النرصانية عىل
منتسبيها ،فاهلل تعاىل يف املحراب فقط ،أما خارجه فال ،ألهنا دنيا البرش ال دخل هلل تعاىل فيها،
ورفعوا شعارهم (دع ما لقيرص لقيرص ،وما هلل هلل) ونسوا أو تناسوا أن اإلسالم غري هذا ،وال
ِ
اي َو َمم َ ِايت هللَِّ َر ِّب
يؤمن هبذا ،فاهلل تعاىل يقول يف كتابه الكريمُ ( :ق ْل إِ َّن َص َال ِيت َو ُن ُسكي َو َحم ْ َي َ
1
إنام هو هلل وباهلل يف نسكه وعبادته وحمياه ومماته.
ني) فكل يشء خيص املسلم
ا ْل َعاملَ ِ َ
ويسري البالء هبؤالء حتى يبلغ هبم مبلغا عميقا ،فيوغلون يف بغضهم أمتهم وتارخيها ،وحيتقرون
علامءها وتراثها ،وال ينظرون منها ،وال يرون فيام مىض من أيامها شيئا مضيئا مرشقا ،وإنام هو
السواد والسوء والقتامة ،التي جيب هدمها والقضاء عليها.
فيطعنون يف التفاسري ويف املحدثني ،ويسخرون من أقوال الفقهاء ،ويسهرون أعينهم بالنظر يف
كتب الرتاث ،حتى يستخرجوا منها املشني واملذري من األقوال الضعيفة والشاذة ،ليؤكدوا
افتئاتا عىل ضعف عقول هؤالء الناس الذين وضعوا تراث املسلمني ،وأهنا عقول ال جيب أن
حترتم ،حينام يصدر منها هذا الكالم ،ثم يتناولون اجتهاداهتم وحياولون أن يصوروا للناس أهنا
أصول وثوابت دينية تستحق السخرية ،وما هي إال اجتهادات فقهية ،قاهلا أصاحبها يف زماهنم،
ومل يدعوا أبدا هلا العصمة والنزاهة ،ويمكن هلا أن تتغري وتتبدل بتغري احلال والناس ،كام أن ما
نجده يف بعضها من شذوذ أو ضعف ،إنام يرجع قول صاحبها وغرضه فيها إىل علم اهلل تعاىل
حينام قاهلا ،وربام تدخل حتت األقوال الضعيفة غري املقبولة ،والتي ال جيب أن نقف حياهلا موقفا
متذمرا بحيث ننفخ فيها ونجعل منها السلمة التي ننفذ منها هلدم تراث األمة كله ،والتنكر له
والوقوف منه موقفا عدائيا ،مع أهنم لو نظروا للرتاث الديني ألديان احلضارة التي يدعون هلا
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ويؤمنون هبا ،لوجدوا فيه املساخر واملهازل التي ال يقبلها عامل احليوان ،ناهيك عن اإلنسان ،بل
يف أقوال فالسفتها ومفكرهيا ما تنكره الفطر السليمة.
التعامل مع الرتاث الفقهي للمسلني ال جيب أن يكون هبذه النذالة والغدر والسفه ،علينا أن
ُنخضع هذه الكتب لت حقيق العلامء ،وننظر قوهلم فيها ،وال يأخذنا الشطط لنجعل من بعض
اهلنات ،دعوة فاجرة هلدم هذا املايض العظيم واملرشف برمته.
يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية " :ومثل هذه املسألة الضعيفة ،ليس ألحد أن حيكيها عن إمام من
أئمة املسلمني ،ال عىل وجه القدح فيه ،وال عىل وجه املتابعة له فيها ،فإن يف ذلك رضبا من الطعن
يف األئمة واتباع األقوال الضعيفة" ...ثم قال" :وبمثل ذلك صار وزير الترت يلقي الفتنة بني
مذاهب أهل السنة ،حتى يدعوهم إىل اخلروج عن السنة واجلامعة ويوقعهم يف مذاهب الرافضة
وأهل االحلاد"..
بعض الشباب قرأ يل مقاال وكنت أقدر فيه بعض أئمتنا وأحرتمه ،وأنزله منزله الالئق به ببعض
األلفاظ القيمة الفخمة ،ولكن صاحبنا كان من هذا النوع الذي ابتيل ببغض تراثه وأمته
وحضارته ،وقريبا يكره دينه وينفك عنه ومنه ،مل يعجبه ما قلت واهتم أقوايل بأهنا تقديس للبرش،
ومغاالة يف التعامل مع األشخاص الذي هم يف حقيقتهم برش كأي برش!.
أحيانا يتصور الذين يرتعون يف الوحل والقذارة أن كل البرش مثلهم قذرون موحولون ،وال
يتصورون أنه يمكن أن يكون يف هذا العامل أبدا من حيقق معامل الطهارة ،حتى وإن علموا وأيقنوا
أن الدنيا يوجد هبا طاهرون مثاليون ،فإهنم يبغضوهنم ويقاوموهنم ويصممون أهنم أنجاس
مثلهم ،حتى ال يكون هناك من يتفضل عليهم أو يذكرهم بعارهم وقذارهتم.
وعىل هؤالء ينطبق احلديث ،فهم يريدون هدم هذه احلضارة الطاهرة ،حتى يكون اجلميع
أنجاس مثلهم يف العقل والفكر والفهم واجلسد.
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املرأة يف حياة العلماء
بع ض املفكرين والعلامء واألدباء واحلكامء واملثقفني ينظرون للمرأة كوهنا ملهمة ملا يبدعون
ويفكرون وينجزون ،وأهنا خري معوان عىل طريق العلم والبحث والثقافة ،جتد هذا كام ذكرنا
كثريا يف أناس أعلنوا عىل املأل شكرهم لزوجاهتم ،وأهنن السبب الكبري فيام وصلوا إليه ،وأهنن
السند الضخم الذي ركنوا واعتمدوا عليه يف مسريهتم الفكرية..
واحلق أن املرأة التي تؤمن بزوجها املفكر ،فإهنا ُتسهم إسهاما كبريا يف تأدية رسالته ،وبلوغ غايته،
وارتفاع عبقريته ،حينام حتمل عنه كثريا من مشاق احلياة وشواغلها ليتفرغ لعمله وإبداعاته.
دائام ما أقف متأمال أمام هذا اإلهداء الذي كتبه أنيس منصور لزوجته يف مطلع كتابه (يف صالون
العقاد كانت لنا أيام) حيث كتب يقول( :إهداء ....إىل التي لوال تشجيعها ما كان السطر األول
يف هذا الكتاب ،ولوال تقديرها ما اكتملت هذه الصفحات ..امتنانا عميقا وحبا أعمق :إىل
زوجتي ...أنيس منصور)
وأمام هذا النص الذي ينكر متاما ما أشيع بأن أنيس منصور من أعداء املرأة ،وممن ينظرون إليها
عىل كوهنا شيطان رجيم!.
هل لك أن تتخيل أن قطاعا من العلامء وقفوا موقفا سلبيا من املرأة ،فلم يرد عنهم تزوجوا
واقرتنوا بامرأة جيعلون منها رشيكة حياهتم ،وما كان ذلك لعلة فيهم أو ملرض مانع ،وإنام ألن
العلم كان روحهم وطلبه كان مههم ،فمن هنمهم له وحبهم فيه ،رصف أرواحهم عن كل ما
سواه ،وشغل أمانيهم عن كل ما عداه ،حتى غريزهتم وشهواهتم ،ذابت يف حبهم لطلب العلم
الذي حتول بقدرة اهلل أن يكون شهوهتم األوىل وال شهوة غريه!.
بعض الناس أول ما جيري يف ذهنه حينام يسمع عن هؤالء العلامء ،أهنم مصابون بالعجز اجلنيس،
ولكن القصة أكرب من هذا ،وتتضح إذا ما نظرنا للكم اهلائل والضخم الذي تركوه وراءهم من
تراث مبهر يف حياة األمة ،فابن تيمية مثال مل يتزوج ،وقد ذكر بعض املؤرخني أنه كتب للمسلمني
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ستة آالف كتاب ،فقل يل بربك :رجل كتب عددا من املجلدات يف فرتة بسيطة من الزمن ،ماذا
تتصور من قدرته وجهده؟!
ألف كتبا عظيمة ،بالرغم من أنه مات يف اخلامسة
كذلك اإلمام النووي  -عليه رمحة اهلل تعاىل – َّ
واألربعني من عمره ،أيضا ترك مكتبة عامرة ،قد ال جتد يف الشافعية كلهم من وصل إىل هذا
املستوى من القدرة عىل التأليف والنظر يف املسائل والرتجيحات وغري ذلك ،وكذلك اإلمام
الطربي.
وكام هائال من العلوم
فهؤالء األعالم الكبار الذين تفرغوا بقوة للعلم ،قدموا لنا تراثا هائال ا
واملعارف ،قد ال تتيرس لغريهم ممن كانت له ارتباطات عامة كسائر املسلمني.
وهم ينظرون للزواج عىل أنه سنة وليس فرضا فقد قال صلوات ريب وسالمه عليه (النكاح من
سنتي ،فمن رغب عن سنتي فليس مني) وعىل هذا رأوا أن يستغنوا عنه ،ألن فيه شغل عظيم
عن غاية أسمى وأعظم ،ومعنى قوله فمن رغب عن سنتي أي رغب عنها إىل طرق أخرى
حمرمة!.
ويف زماننا احلديث كان الشيخ حممد األمني الشنقيطي ،وهو آية يف العلم ،ومن هؤالء الذين
شغلهم العلم عن املرأة والتفكري فيها ،وملا فوتح يف هذا األمر قال :إنه يؤثر العلم والدواة عىل
العذارى الفاتنات وأخذ ينشد شعرا يقول فيه:
اِلالح
جت بيض
ِ
تزو أ
دعاين الناصحون إَل النكاح *** غداة َّ
فقالوا يل تزوج ذات ٍّ
الوشاح
دل *** خلوب اللحظ جائلة
ِ
تبسم عن نورشة رقاق *** يمج الراح باِلاء القراح
كأن حلاظها رشقات نبل *** تذيق القلب آالم اْلراح
وال عجب إذا كانت حلاظ *** لبيضاء اِلحاجر كالرماح
ِ
سالح
اْلفون بال
ضعيفات
فكم قتلت كم ًّياذا دالص***
ِ
ُ
فقلت هلم دعوين إن قلبي *** من العي الرصاح اليوم صاحي
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ويل شغل بأبكار العذارى *** كأن وجوهها ضوء الصباح
أراها ِف اِلهارق البسات *** براقع من معانيها الصحاح
ولعلنا نجد العزوف عن الزواج كثريا ما يكون يف حق العلامء ،أما األدباء والشعراء فال جتد فيهم
هذا بكثرة ،ألهنم مبدعون وملهمون ،واالهلام واإلبداع حيتاجان للمرأة ألهنا عنوان اجلامل...
هناك شخصيات علمية وفكرية كبرية قديمة وحديثة عزفت عن الزواج ،وكان منهم ابن
النفيس ،املكتشف األول للدورة الدموية بجسم اإلنسان ،وله إسهامات كبرية يف جمال الطب
البرشي وعلم وظائف األعضاء ،حيث وضع نظريات يعتمد عليها العلامء حتى اآلن.
ويعد كتابه الشامل يف الصناعة الطبية من أضخم املوسوعات الطبية التي كتبها شخص واحد
يف التاريخ اإلنساين ،ومتثل هذه املوسوعة الصياغة النهائية واملكتملة للطب والصيدلة يف
احلضارة العربية اإلسالمية بالعصور الوسطى.
انظر إىل بعض هؤالء العباقرة الذين عزفوا عن املرأة ومل يكن هلم نصيب منها:
إسحاق نيوتن
كان له الفضل يف اكتشاف قوانني اجلاذبية وأسس علم الرياضيات والفيزياء ،ويعد أحد أعظم
علامء التاريخ إلنجازاته العظيمة يف جمال العلوم ..مل يتزوج نيوتن ،ولعل السبب كام ذكره البعض
شخصيته االنطوائية اخلجولة الناجتة عن طفولته البائسة ،بسبب اإلمهال يف الرتبية الصحيحة من
قبل الوالدين ،وربام أنه مل يملك الوقت لفكرة الزواج النشغال عقله باالكتشافات
واالخرتاعات.
بيتهوفن
أصيب بالصمم يف هناية حياته ،حتى إنه مل يسمع صوت تصفيق اجلمهور بعد االنتهاء من
سيمفونيته التاسعة ،عاش بيتهوفن ومات حمبا للموسيقى حتى شغله ذلك احلب عن حب النساء
والزواج هبن.
أبو العالء املعري
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شاعر عبايس وفيلسوف عامل باألديان واملذاهب ويف عقائد الفرق ،وكان آية يف معرفة التاريخ
واألخبار ،وقال الشعر وهو ابن  11سنة ،لقب بـ(رهني املحبسني) أي حبيس العمى والبيت،
وذلك العتزاله الناس ..كان زاهدا يف الدنيا ،معرضا عن لذاهتا ال يأكل حلم احليوان ،وال ما
ينتجه من سمن ولبن أو بيض وعسل ،وال يلبس من الثياب إال اخلشن ،ومل يتزوج املعري.
العقاد
كان غزير الثقافة ذا حس أديب عايل ،مما جعله ينافس الكبار يف زمانه ،حتى عد من رموز األدب
واللغة يف القرن الـ ..20واختلفت األقوال وتباينت يف سبب عزوفه عن الزواج ،رغم أنه كان
مرهف احلس ورقيق املشاعر ،ولكن قد يكون ذلك رضيبة انشغاله بالعلم واألدب حينئذ.

الفتية املتطاولون
بعض أبناء التيار السلفي وأتباعه وشبابه جتدهم أرسع اإلسالميني طعنا يف العلامء وتطاوال
وجتارسا عليهم ،بل ووقاحة منقطعة النظري يبدوهنا إذا ما جاء ذكر أحدهم..
وقد يكون العامل ذا كفاح كبري ضخم يف سبيل الدعوة واالنتصار لإلسالم ،لكن كل ذلك ال يعبأ
به هذا الشباب األهوج ،الذي مل يتعلم األدب مع العلامء ،واحرتام تارخيهم الديني ،وبالءهم
الدعوي.
ومن املضحك أنك إذا نظرت هلذا العائب ،وحاولت أن تبرص له مكانة يف الدين ،فإنك جتده ال
يساوي شيئا أمام من هيجوهم ،بل جتد أحدهم ال حصيلة له من العلم والفهم ،والفقه إال أنه
قرأ كتابا أو كتابني ،أو حفظ حديثا وآيتني ،وظن أن هذا القدر الضئيل القليل ،ال يؤهله لل ُفتيا
فقط ،وإنام يؤهله للحكم عىل العلامء ،أصحاب الفضل والسبق يف ميدان الدعوة!.
إننا نلمس وقاحة منقطعة النظري ال يمكن أبدا أن نتخيل أهنا من املنهج النبوي يف يشء ،وال من
األدب النبوي يف يشء ،وإنام منبعها األساس من الغرور والكرب واجلهل وفقد األدب واملروءة
والذوق.
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بل األنكد أن شيوخ السلفية من يدربون شباهبم عىل هذا اخلطأ وهذا السوء ،ويعطون هلم الضوء
األخرض لينطلقوا يرددون هذا اهلرف عن جهل وغباء ،وبال رمحة أو إعذار.
والسلوك اإلسالمي يف تقييم الناس ،علمنا أن نكون دوما منصفني فام كان من عيب نذكره،
وقبل أن نذكره نبحث عن األسباب التي دفعت إليه وأوجدته ،وال نتصيد الشبهات ونطري هبا
فرحني ألن نشوه ندا لنا عىل طريق اهلل تعاىل.
يقول تعاىل( :ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار ال يؤده
1
تعاىل عن أهل الكتاب الذين ليسوا بمسلمني ،فام أدراك حينام
إليك) وهكذا يتحدث اهلل

نتحدث عن املسلمني؟! لقد أقر اهلل تعاىل حسناهتم ونوه هبا ،قبل أن يذكر سيئاهتم أي قدم
احلديث احلسن عىل احلديث السلبي ،وهي إشارة تعلمنا كيف نتعامل مع بني اإلنسان حتى وإن
اختلفوا معنا يف ديننا.؟
نعم نقوهلا بوضوح :إن اخلطأ اليسري مغتفر يف جانب اخلري الكثري ،وهو ما أشار إليه بن القيم يف
مفتاح دار السعادة بقوله( :من قواعد الرشع واحلكمة أن من كثرت حسناته وعظمت ،وكان له
يف اإلسالم تأثري ظاهر فإنه ُحيتمل منه ما ال ُحيتمل من غريه ،ومن هذا قول النبي  لعمر( :وما
يدريك لعل اهلل اطلع عىل أهل بدر فقال :اعملوا ما شئتم ،فقد غفرت لكم)
يقول فيه اإلمام ابن القيم" :من له علم بالرشع والواقع يعلم قطعا أن الرجل اجلليل الذي له يف
اإلسالم قدم صالح وآثار حسنة ،وهو من اإلسالم وأهله بمكان قد تكون منه اهلفوة والزلة هو
فيها معذور ،بل ومأجور الجتهاده ،فال جيوز أن ُيتبع فيها ،وال جيوز أن ُهتدر مكانته ومنزلته يف
قلوب املسلمني"

2

وقال ابن القيم كالما مهام جدا ىف سياق تعليقه عىل العامل الشيخ اسامعيل اهلروى صاحب أصل
مدارج السالكني الذي رشحه ابن القيم وقد كانت له هفوات فقال رمحه اهلل" :فال توجب هذه
الزلة من شيخ اإلسالم ،يقصد هفوات أيب إسامعيل رمحه اهلل ،قال" :ال توجب إهدار حماسنه
 - 1آل عمران75:
 - 2إعالم الموقعين عن رب العالمين
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وإساءة الظن به ،فمحله من العلم واإلمامة واملعرفة والتقدم يف طريق السلوك املحل الذي ال
ُجيهل ،وكل أحد فمأخوذ من قوله ومرتوك ،إال املعصوم  والكامل من ُعدّ خطؤه)..
وحينام جلد النبي ذلك الصاحبي الذي رشب اخلمر مرارا وكان يلقب باحلامر قال أحد القوم:
اللهم العنه فام أكثر ما يؤتى به ،فقال النبي " :ال تلعنوه فو اهلل ما علمت إال أنه حيب اهلل
ورسوله"
وما أمجلها من كلمة وما أرقاها ،كلمة طاهرة صافية سامية ،حتتاج من شباب السلفية أن يعيشوا
ويتوقفوا معها ويتأملوها كثريا.
ويقول سعيد بن املسيب " :ليس من رشيف وال عامل وال ذي فضل إال وفيه عيب ،ولكن من
الناس من ال ينبغي أن تذكر عيوبه ،فمن كان فضله أكثر من نقصه وهب نقصه لفضله"
ويقول احلافظ بن حجر " :واملنصف من اغتفر قليل خطأ املرء يف كثري صوابه"
ويقول االمام الذهبي يف ترمجة بن خزيمة " :ولو أن كل من أخطأ يف اجتهاده مع صحة إيامنه
وتوخيه التباع احلق أهدرناه وبدعناه ،لقل من يسلم من األئمة معنا ،رحم اهلل اجلميع بمنه
وكرمه"

2

وما أعجب ما قال إمام دار اهلجرة " :ما يف زماننا يشء أقل من اإلنصاف" ولكن قال هذا وهو
من أصحاب القرون األوىل ،فكيف به لو شاهد زماننا الذي تنكر خللة االنصاف فصارت ال
يقيمها إال من تيقظ ضمريه وغلب عىل هواه دينه.؟!

أقزام جتابه القمم
كلام ازددت علام ومعرفة كلام ازددت ضيقا وأملا ..منذ حلظات كنت يف جلسة مع بعض املحبني
أحاول إقناعهم أن العقاد كان ضخام كبريا وعمالقا عظيام ..وأن حممد عبده كان إماما يف الدين،
وزعيام لإلصالح ..قلت هلم :مل أختيل يوما أنني سأكون يف جلسة أحاول إقناع من فيها بعبقرية
الرجلني وهم يأبون ذلك!.
 - 1البداية والنهاية البن كثير
 - 2سير أعالم النبالء
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ومن شدة إنكاري عليهم وثوريت ليشء أراه أشد ظهورا من الشمس يف رابعة النهارُ ..اهتمت
بأنني جمادل يف حوار عقيم ،أستقل فيه باحلديث دوهنم ..وليتهم يعذرونني ،فام يثار يشء حيار
فيه العقل ،وتئن له الثقافة!.
قال أحدهم :إن العقاد مل يكن يصيل ..وقال آخر :ماذا قدم حممد عبده للدين والعلم؟!
مل أعرف بامذا أتكلم وبأي يشء أدافع! ألن ما قيل أشبه عندي بام أعرف من جهود الرجلني بمن
يقول :بامذا أفادنا املاء واهلواء ،وبامذا نفعنا ضياء الشمس.؟!
ماذا تفيدنا حياة العقاد الشخصية ،أمام قلمه الذي نرص به اإلسالم ،ودافع عنه ضد خصومه،
وأسهم يف بعث تراثه وإحياء قاماته ورموزه؟ لتكن له حياته ولنا ثامر قلمه!
قال القائل ساخرا مستهزئا :إن العقاد الذي كتب سارة وذكر فيها احلب والعربدة..
قلت له :أي سارة؟! إنني أحدثك عن الرجل الذي كتب العبقريات ،وحارب الشيوعية ،وألف
كتاب التفكري فريضة إسالمية ،وكتاب حقائق االسالم وأباطيل خصومة ،وكتاب اإلسالم يف
القرن العرشين ..ورحم اهلل موالنا حممد الغزايل الذي قال :ال يكتب عن العباقرة إال عبقري!.
وأذكر أن املفكر املسلم الكبري دكتور عامد الدين خليل ،قد ألف كتابا ضخام سامه (قالوا عن
اإلسالم) مجع فيه أقوال مفكري الغرب وعلامئه وأدبائه عن اإلسالم ،ومدى انبهارهم به ..فهل
نقول عنهم هنا :إهنم كفار ال قيمة لكالمهم؟!
أما حممد عبده فال زالت ترن يف أعامق وجداين ما قاله فيه مجال الدين األفغاين ،حينام نفي من
مرص وهم الناس بوداعه فقال هلم :تركت فيكم حممد عبده وهو أعز ملرص من أسطول! تركته
فيكم وفيه الكفاية ملرص!
الرجل الذي جدد يف الدين ،وتزعم اإلصالح ،وحارب االستعامر واالستبداد ،وخرج تالميذ
مألوا طباق االرض علام وإصالحا ..حتى كان شيخنا الغزايل يلقبه بالرجل الضخم ،وساق إليه
الرافعي كتابه وحي القلم ،ليكتب له مقدمته التي شبهه فيها ،بأنه يقوم يف األواخر مقام حسان
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يف األوائل ..وكان رشيد رضا من تالميذه النجباء ،الذين خلدوا ذكره وانطلقوا عرب املنار لتوعية
األمة بفضل جهوده وتوجيهاته.
لقد تبني يل أمران خطريان أوالمها ..من ينشؤون يف رحاب التيارات السلفية ،ونظرهتا الضيقة
التي حتارب كل جديد وتطمس كل إبداع ،وال ترى غري اإلمامني ابن تيمية وابن حنبل ،وما
دوهنام القيمة له وال مقام.
واألمر الثاين أن تتثقف عند حد معني ،ويف لون معني ،ثم تقف عند ذلك ،وتتخيل أن ما حصلت
عليه يؤهلك للفتوى والتنظري واحلكم عىل كل من حولك ،فال تؤمن ببحث ،وال يدخل يف
قناعتك إنك يمكن أن تكون من املخطئني.
كانت البداية عندما هوجم حممد عبده ،فقلت هلم :أمل تقرؤوا ما كتبه العبقري العقاد يف كتابه
القيم عن اإلمام ،حتى تعرفوا جهوده؟ فقالوا :وما العقاد وأي عمالق هذا؟ فال العقاد عمالق،
وال حممد عبده إمام؟!
ثم قلت ألحدهم وكان شاعرا ،أال تعرف ما قاله شوقي أمري الشعراء يف رثاء اإلمام حممد عبده
حينام قال:
ِ
َ
اِلوت
فِّس للورى آية َ
فِّس آي اهلل باْلمس بيننا * قم اليو َم أ
ُم ِّ َ
مصي العاِلني كام ترى* ر
وكل هناء أو عزاء إَل َف أوت
رْحت،
َ
ُ
ِ
فشغل ،أ
ٌ
الصوت
الصدَ ى
الدهر :ميال ٌد،
هو
ذاهب َّ
َ
كر كام َأبقى َّ
تم * فذ ٌ
فمأ ٌ
ُ
وما أن تلوت األبيات حتى قام البهلول الذي بجواره وقال :شوقي وما شوقي؟ أليس هذا الذي
مدح اخلمر وقال مشتاقة تسعى إىل مشتاق؟!
هذا الذي جيهر بالفسق علنا يف الشعر.
فقلت إليه خذ هذه إذن حتى أرد عليك بام يفحمك ..هل تعرف الشيخ الشعراوي؟ فقال ومن
جيهله؟ فقلت له :انظر ما نقل عنه يف موقف رواه بنفسه يف إحدى ندواته ،قال فيه« :إنه كان يف
سن الشباب وجاء إىل القاهرة بصحبة صديقه ،لديه علم دائم بمكان تواجد شوقي ،فاصطحبه
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ومعه أصدقاء آخرون إليه يف «عش البلبل» عند اهلرم ،وعرفه عليهم بأهنم من أشد املعجبني
بشعره ،واحلافظني له ،وأهنم يودون رؤيته فقط».
الشيخ الشعراوي يتابع :فسألني شوقي :ما الذي حتفظه عني؟ فذكرت له ما أحفظ له من الشعر،
فسألني :وما الذي أجربك عىل حفظ كل هذه القصائد؟ فقلت له :ألن والدي كان يمنحني رياال
عن كل قصيدة أحفظها لك.
الشعراوي عاتب شوقي عتاب املحبني لـ بيت قاله شوقي يف وصف اخلمر بعد هناية شهر رمضان
جاء فيه:
رمضان وَل هناهتا يا ساقي* مشتاقة تسعى إَل مشتاق.
فقال الشعراوي :املعلوم أن رمضان شهر طاعة وعبادة ،فبدال من نصح الناس عىل املداومة
عليهاُ ،تظهر يف هذا البيت مدى التعطش إىل اخلمر والشوق إليها!
شوقي ضحك كثريا ثم قال للشيخ ألست حافظا للقرآن؟ فرد عليه الشعراوي :نعم فقال له :أال
ٍ
يم َ
او َ
تعرف اآلية التي تقولَ « :و ه
ون* َو َأ َّهن ُ ْم
الش َع َراء َيتَّبِ ُع ُه ُم ا ْل َغ ُ
ون* َأ َمل ْ ت ََر َأ َّهنُ ْم ِيف ُك ِّل َواد َهيِ ُ
ون َما َال َي ْف َع ُل َ
َي ُقو ُل َ
ون» فقال الشعراوي :كان ردا أفحمنا ..وبعدها بستة أشهر مات رمحه اهلل.

التآمر على القيادة املؤمنة
لقد قامت احلرب عىل كل ما هو إسالمي ،وكان هناك بغضا شديدا لقيادة العلامء لزمام األمور،
ورغبة قوية إلزاحتهم من الساحة ،وإزالتهم من الصورة؛ والغاء حضورهم اجلامهريي ..فكل
يشء مقبول ،وكل كالم مسموع ،إال ما كان موسوما بالصبغة اإلسالمية ..لقد كان هناك ختطيط
وا ضح ومعلوم لتشويه العلامء ،وامتهان مكانتهم ،واحلد من سلطتنهم ،وإفساح املجال
للقيادات املنحلة ،لتمثل األمة وتقود اجلامهري ..يقول الدكتور (حممد رجب البيومي) يف كتابه
عن إمام العربية األكرب (مصطفى صادق الرافعي):
"ونحن نتساءل هل نال املدافعون عن احلكم اإلسالمي ،بعضا من احلظوة التي يناهلا
املنحرفون؟ إننا نلتفت ذات اليمني وذات الشامل ،فنجد أصحاب االنحراف يتبوؤون أرقى
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املناصب ،ويتصدرون الصفحات األوىل يف أمهات الصحف ،و ُينترش هلم دوي مزعج يف أدوات
اإلعالم املختلفة ،بينام حياول أنصار الفكرة اإلسالمية نرش آرائهم ،فتضن الصحف عليهم
بمساحة صغرية تعلن عن رأهيم الصحيح ،وتكتفي بتلخيص الرد إذا جاء من مسؤول كبري!
حتى رصح شيخ األزهر شاكيا من إمهال الصحف لردوده! فإذا اشتكى شيخ األزهر وهو
الرأس األعىل لإلسالم يف مرص من إمهال ردوده القاطعة ،فبامذا ُيعامل من دونه من العلامء
والدع اة وهم يسمعون اللغو الشائن ،ويقرؤون السفه املنكر ،ثم تدفعهم الغرية اإلسالمية إىل
إحقاق احلق ،فال جيدون املجال املتسع للنرش! بل جيدون من يرميهم بالتعصب والتزمت دون
حياء ..أذكر أن مجعية الشبان املسلمني عند تأسيسها األول ،قد صادفت حربا ضارية ال ليشء،
إال ألهن ا ستكون مجعية إسالمية يف بلد إسالمي! مع أن مجعيات أخرى تنسب لطوائف دينية جتد
التأييد التام ،واملعونة املطلقة ،ونحن ال نمنع أن تنترش اجلمعيات الدينية إسالمية وغري إسالمية،
لتدعو إىل الفضائل اإلنسانية كام رسمتها األديان الصحيحة ،وإنام نمنع أن تعلو الصيحات عند
إنشاء جريدة إسالمية أو مجعيات للشبان املسلمني ،وكأننا بذلك هندم بناء شاخما ،ورسوا حصينا
حيمي البالد"!.

1

ٍ
بوضوح شديد يف رصاع االستعامر اإلنجليزي مع املقاومة املسلمة يف اهلند،
ولعل هذا ما ظهر
حيث أدرك أنه من املستحيل أن يستسلم املسلمون ويرضخوا لسياسة األمر الواقع ،ويف ذلك
يقول احلاكم الربيطاين يف اهلند (النربو)( :إن العنرص اإلسالمي يف اهلند عدو بريطانيا اللدود،
وإن السياسة الربيطانية جيب أن هتدف إىل تقريب العنارص اهلندوكية إليها ،لتساعدهم يف القضاء
عىل اخلطر الذي يتهدد بريطانيا يف هذه البالد).
لقد علمت بريطانيا أن بقاءها يف اهلند لن ُيكتب له االستمرار يف ظل مقاومة إسالمية ُصلبة
ترفض الذوبان واالنبطاح والتوسل للمحتل ،فلجأت إىل تنفيذ سلسلة من اخلطوات الرامية إىل
خلخلة هذه املقاومة وكرسها ،عرب بعض اخلطوات التي كان منها:
 - 1مصطفى صادق الرافعي فارس القلم تحت راية القرآن .د -محمد رجب البيومي
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"*إقامة حزب املؤمتر الوطني اهلندي ،ليحي القومية اهلندوسية الوثنية القديمة ،لتكون عونا
لربيطانيا يف حماربتها لإلسالم واملسلمني يف شبه القارة اهلندية.
* تأسيس احلركات اهلدامة التي تتسمى باسم اإلسالم مثل القاديانية ،التي نفت مبدأ ختم
النبوة ،ونبذت اجلهاد ومقاومة املحتل ،ودعت إىل طاعة اإلنجليز والقبول بسياسة األمر الواقع.
* تزوير التاريخ اجلهادي لألمة املسلمة عن طريق نرش الكتب واملؤلفات التي تنبذ اجلهاد
واملقاومة ،ومن ذلك كتاب املسترشق ،تومس آرنولد :الدعوة إىل اإلسالم.
*إبعاد العلامء وعزهلم عن قيادة وتوجيه اجلامهري املسلمة ،وإجياد زعامات قومية إسالمية،
تفتخر بقوميتها عىل حساب انتامئها إىل دينها وإسالمها.
وكان غاندي اهلندويس الديانة ،هو الورقة التي لعب هبا املستعمر ،لكرس شوكة املقاومة
اإلسالمية ،حيث قام (ريدينج) احلاكم الربيطاين للهند باالجتامع (بغاندي) وقال له( :إن مصدر
احلركة االستقاللية يف اهلند هم املسلمون ،وأهدافها بأيدي زعامئهم ،ولو أجبنا مطالبكم،
وسلمنا لكم مقاليد احلكم ،صارت البالد للمسلمني ،وإن الطريق الصحيح هو أن تسعوا أوال
لكرس شوكة املسلمني ،بالتعاون مع بريطانيا ،وحينئذ لن تتمهل بريطانيا يف االعرتاف لكم
باالستقالل ،وتسليم مقاليد احلكم يف البالد إليكم).
وبناء عىل التنسيق والتفاهم الذي تم بني (ريدينج) و(غاندي) ،قامت بريطانيا بالقبض عىل
الزعامء املسلمني املنادين باالستقالل ،فأصبح الطريق ممهدا أمام (غاندي) الذي طلب من هيئة
املؤمتر اإلسالمي اهلندويس ،بأن ُتسلم له مقاليد األمور بصفة مؤقتة ،نظرا لقبض بريطانيا عىل
الزعامء املسلمني ،وعندما عقد أول اجتامع برئاسة (غاندي) ،نفذ ما تم االتفاق عليه مع احلاكم
الربيطاين (ريدينج) ،وأعلن أن الوقت مل حين بعد الستقالل اهلند".

1

ويقول االستاذ أنور اجلندي" :غاندي رسق احلركة الوطنية من املسلمني .واهلندويس اهلندي
املتعصب الذي أخفى هندوسيته البغيضة وراء املغزل والشاة .وكان أول سيايس طالب بتأجيل
 - 1أسطورة غاندي – د .خالد الغيث  -موقع صيد الفوائد
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االستقالل مناديا بمهادنة السلطة وعدم مناوأة حكومة االستعامر ،لقد بدأت احلركة الوطنية
لتحرير اهلند يف أحضان احلركة اإلسالمية وقد أزعجت االستعامر الربيطاين هذه اخلطوة فعمد
إىل القضاء عليها بأسلوب غاية يف املكر والرباعة نحى هبا املسلمني عن قيادة احلركة الوطنية
وأسلمها إىل اهلندوس ،وأجراها عىل األسلوب الذي سيطر عىل اهلند بعد ثورة  1957التي
قادها املسلمون كان حريصا أال يتحقق للمسلمني السيطرة عىل اهلند بعد أن ظلت حتكم اهلند
أكثر من مخسامئة عام مرة أخرى بعد أن أسقط دولتهم "..

1

لقد كان لعلامء األزهر دورهم يف التنديد واالستنكار بسقوط اخلالفة اإلسالمية عىل يد الطاغية
اللعني أتاتورك ،لقد صدحوا بأقالمهم وأصواهتم يدينون حربه للرشيعة ،وطمسه ملعامل
اإلسالم ،وقضائه عىل مظهر القوة فيه وهي اخلالفة اجلامعة ،التي كانت متثل رشيان الوحدة بني
بالد االسالم وشعوبه.
وحينام هب العلامء هذه اهلبة املدوية ،فضحا هلذا العميل املخرب ،كانت هناك ردة فعل قام هبا
العمالء وأذناب االستعامر وأعداء اهلوية اإلسالمية ،فهامجوا العلامء بال هوادة وطعنوا يف ذممهم
وشخوصهم ،وادعوا كذبا أهنم كانوا عىل مر العصور سدنة األنظمة ،ومطايا الظاملني ودعاة
املستبدين ،كام رموا علامء تركيا بأوابل البهتان ونسبوا إليهم الرشوة والفساد والتملق وسلب
احلقوق بدعاوى كاذبة ،مل يقدموا عليها دليال واحدا يبني صدقها!.
فكان البد من استجالء احلقيقة ،والرد عىل البهتان ،وفضح هذا الكذب البواح ،الذي يشوه
حقيقة العلامء ويظلم دورهم التارخيي يف حياة األمة ،وهو ما قام به زمرة من العلامء والكتاب
واألدباء الذين أعادوا لألذهان بأقالمهم هذا التاريخ البطويل لعلامء االسالم الذي ُأمهل وشابه
الكذب وتناسته االجيال ،وكان عىل رأس هؤالء وأملعهم األديب الكبري مصطفى صادق
الرافعي الذي خطط ليعيد إىل الساحة هذا التاريخ املغمور الذي تضج به كتب الطبقات

 - 1رجال اختلف فيهم الرأي – االستاذ أنور الجندي
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والرتاجم وال يعرفه املسلمون ..تاريخ حيكي شمم العلامء املسلمني وجسارهتم يف مواجهة
السالطني الغاشمني  ،وأهل البغي من احلكام املستبدين فوقفوا للمنكر وحتدوا أطامع الطامعني.
لقد كتب عن سعيد بن املسيب ،وعامر الشعبي ،وابن حنبل والعز بن عبد السالم واحلسن
البرصي وغريهم من علامئنا األبطال ،والفقهاء املغاوير ،وأصحاب الشجاعة النادرة ،ممن كان
له دويه وأثره يف الساحة الثقافية والسياسية ،حتى التفت القايص والداين ،ملا كانت جتهله
العقول ،وتغفله األذهان!.
بل أوحى فعل الرافعي لكثري من الكتاب واألدباء ،كشف النقاب عن ثقافتنا اإلسالمية ،وما
فيها من بطولة وفداء ،ونامذج حري بالبرشية أن تتعلم منها ِشيم التحدي واإلباء.

البطولة املدهشة
لقد كتب (توفيق احلكيم) مرسحيته التارخيية (السلطان احلائر) ،وقام فيها بتصوير املواقف
الشجاعة لسلطان العلامء (العز بن عبد السالم) ،التي حتدى فيها نفوذ األمراء وامللوك العتاة
الظاملني ،وبني فيها إىل أي حد ،قدم هذا العامل اجلليل حياته فداء للحق ،وعرض نفسه يف سبيل
مبادئه ،للهلكة واملرضة واخلطر العظيم ،بصورة ال مثيل هلا بني مصلحي األمم وزعامء
الشعوب !.وكان عدد كبري من القراء واملثقفني ،مندهشون هلذه البطولة النادرة التي قدمها العز
بن عبد السالم ..وظنوا أهنا مل تكن لغريه من العلامء ،وأهنا كانت شاذة يف تارخيهم وحياهتم..
ولو أهنم قلبوا هذا التاريخ ،لرأوا فيه أن العزة والبطولة والتحدي والثورة ومواجهة الباطل ،مل
تولد إال عىل يد علامء اإلسالم ،ومل حيفل بالكثري منها ،كام حيفل تارخيهم الناصع وحياهتم
املباركة!.
إن الدعاة العاملني ،والعلامء الربانيني ،كانوا اهلدف املبارش ألعداء اإلسالم ،حيث كالوا هلم
التهم ورموهم بالشبهات حتى ُيزعزعوا ثقة الناس فيهم ،ويتخلوا عنهم وال يؤمنون هبم ،كقيادة
تقودهم وتتبنى قضاياهم ،وهتتم بشؤوهنم ،ويرتكون طاعتهم ،وال ينقادون هلم يف يشء ..ولقد
كان من أكثر ما يعتمدون عليه يف هدم هذه الثقة ،هو رميهم باإلشاعات الكاذبة ،واصطناع
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السمعة السيئة ،التي ُحتقق خبثهم املنشود ،وإظهارهم بمظاهر االستهزاء ،لتسقط هيبتهم يف
النفوس" ..ففي فرتة الستينات حيث ركزت احلرب ضد هذا الدين تركيزا أثيام مل يسبق له نظري،
حيث خرج يف الساحة سيل من النكات عىل العلامء أو الشيوخ أو املسلمني املتمسكني بدينهم
مما كان له األثر البالغ واليسء يف النفوس ،وأثره التهديمي الواضح يف مقامات األمة ،وقد
سامهت ريشة رسامي الكاريكاتري يف هذه احلملة ،فركزت عىل رجاالت اإلسالم وعلامئه،
فالعالمة الشيخ (حسنني خملوف) كانت الكاريكاتريات التي تقصده وتلمزهُ ،تطلق عليه اسم
الشيخ متلوف ،وقد رسم يف إحدى املرات أحد الشيوخ يف موقف غري الئق بني راقصات
يشاركهن الرقص ،ليوحي للقاريء مجلة من اإلحياءات السلبية ضد الدين ومن يدعون إليه أو
يرتبطون به.
كام صدر يف فرتة من الفرتات ملحق كاريكاتريي إلحدى املجالت الدينية! يصور الدعاة جمرمني
أعوانا للشيطان وقتلة سفاحني متصلني باألعداء والقوى األجنبية ،وخملفات تلك املرحلة ال
تزال يف أفالم السينام حني تصور الشيخ أو املأذون أو املتدين أو رجل الطريقة ..إلخ ..مأفونا من
املأفونني ،غريبا عن احلياة والناس ،حتى يف طريقته يف الكالم ومالبسه وحركاته وشكله".
ال أعرف كيف ينسب هذا الفكر لإلسالم؟ وال أدري كيف ُتلصق به هذه اآلراء الغريبة التي
جيعلها أصحاهبا أساس عقيدته وصلب تعاليمه ،وهي التي مل تكن يف سلوك الصحابة األماجد،
والتابعني الكرام ،وعلامء األمة العظام ،عىل مر تارخيها الرشيد!.
لقد كان رسولنا الكريم  هو املحرر األعظم الذي مل تعرف الدنيا مثله يف حجمه وقدره هدما
للعبودية وتسلطا عىل القهر واالستبداد ..كان عدوا للظاملني ،سيفا عىل الطاغني ،داعية للثورة
عىل كل طاغية جبار ،لقد قال يوما ألصحابه( :أفضل اجلهاد كلمة عدل عند سلطان جائر أو

 - 1االشاعة للدكتور أحمد نوفل .ط دار الفرقان
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أمري جائر) وقال يوما« :سيد الشهداء 1محزة بن عبد املطلب ،ورجل قام إىل إمام جائر فأمره وهناه
فقتله»

2

هكذا كان رسولنا العظيم  جاء لتحرير الدنيا ،وأرسله اهلل رمحة للعاملني ،ولو تأملنا لفظ الرمحة
لعرفنا أن الرسول الكريم ال يمكن أبدا أن يقبل بأي صورة من صور الظلم والقهر والكبت
وإهدار احلقوق ،كام ينسب إليه بعضهم بتأويالت خاطئة وظنون معوجة !.إن الصمت
واالنبطاح والتبعية والتخاذل واخلرس واالنزواء أمام حاكم ضال ظامل جبار طائش ،حيل احلرام
وحيرم احلالل ينهب حقوق األمة وثرواهتا ،ويرسق قوت الرعية ورزقها ،يوايل أعداء اهلل
وحيارب أولياء اهلل ،و ُيمكن للصوص واخلونة ويمنع أهل النزاهة والرشف ..إنام هي أخالق
مردودة وجبن غري مقبول.
من أين أتى هذا الصمت ومن قال به يف تاريخ أمتنا الثائر؟! أال إن االستسالم للظلم حتت دعوى
طاعة ويل األمر ،ليس من أخالق اإلسالم ،ومن يدعي فريتها مل يفهم ما قرأ من نصوص خاصة
يف أوقات خاصة بظروف خاصة ..ومل يعي مغزاها والغاية منها ..أما الصمت واالستسالم فإنه
ُيمكّن للظلم ،وينمي اجلور ،ويغذي حكم الطغاة املستبدين!.
أيعقل أن يكون هذا االنبطاح منتسبا لدين جاء لتحرير اإلنسان وقمع هياكل الظلمة وطمس
ألوان العبودية ..دين ذمت تعاليمه وأخالقه كل صور الظلم وأشكال القهر والتجرب واجلور؟!
حتى أن كبار األئمة الذين استشهدوا هبا واجتهدوا فيها ،كانوا هم أول من وقف يف وجه الظلم
واخلطأ واالنحراف وتصدوا ألويل األمر املتجربين وواجهوهم برشاسة حازمة وصمود
أسطوري ال هوادة فيه..
كثري من املفاهيم املعوجة اخلاطئة أصابت أذهان أمتنا وشوهت عقول أبنائها ..إهنم يستنكرون
ويتعجبون إن رأوا متدينا يعمل بالسياسة ،أو عامل دين يتكلم يف شؤوهنا ،أو يشارك يف مالمحها
ورصاعاهتا ،ويواجه قادهتا ويزاحم أحزاهبا ..وهو تصور سخيف وضيع مل يصغه اإلسالم
 - 1أورد أبو داود حديث أبي سعيد الخدري
 - 2السلسلة الصحيحة
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وزعيمه  .. وإنام جلبه االستعامر ،وساهم يف رسم صورته ذيوله من عمالء اإلعالم وبقايا
املاركسيني والشيوعيني!.
وهي صورة أبعد ما تكون عن صورة العامل احلقيقي ،الذي يرتضيه اإلسالم ،الذي يوجهه ليكون
راعيا لألمة ووليا ألمرها ،وساعيا يف قضاء مصالح أبنائها ،حاميا هلم مدافعا عنهم فيام يقع
عليهم ويصيبهم من جور احلكام وعسف السلطان..
لقد تأصلت هذه الرؤى املعوجة يف كثري من األفهام واألذهان ،إىل حد كبري يعيا معه من يريد
تصحيحها ورد هرائها ..إن الشيخ له صورة معلومة يف حياتنا وحميطنا الذي نعيش فيه ،فهو ذلك
الشيخ املسامل الطيب اهلادئ الذي إن رضب عىل خده األيمن أدار خده األيرس ،وال مانع من أن
يكون يف أحيان أخرى درويشا يأكل الفتة وهيذي بكالم ال ُبله واملجانني ..إنه ذلك الشيخ الذي
ال يتكلم إال يف السالم واألمان واإلحسان وأحكام الوضوء وفرائض الغسل ..وتكون جل
مهمته يف تعليم الناس هذه األحكام واملسائل الفقهية ..أما أن يوجههم لطريق مصاحلهم ،ويفتي
يف شؤون الدنيا واحلكم يف سياستها ،أما أن يتكلم يف ثورة ومعارضة ،أو ينتقد حكام أو قرارا أو
نظاما أو مؤسسة من مؤسسات الدولة ،فهو أمر غري مقبول أو مستساغ!.
لقد تعارف الناس يف حياتنا املعارصة عىل صورة الشيخ بأنه هو ذلك الرجل املعمم اهلادئ
املستكني اهلزيل الضعيف الذي يتكلم يف فقه الغسل والطهارة ويتصور أن الفقه هو العلم وهو
الدين ،وهو الطريق املستقيم ،الذي يوصل للجنة دون ما عداه ،فإذا تعلمته وعلمته للناس ،فقد
أديت ما عليك دون أن يكون لك اهتامم آخر بمصالح األمة وسياستها التي تقوم عليها ،وتوجه
مصريها ومستقبلها ،ومن ثم فليس من الدين أن تتدخل يف السياسة ،وليس من الدين أن ختالف
احلاكم ولو كان ظاملا وليس من الدين أن تناطح املستبدين فيام يشتهون وليس من الدين أن تقول
ال لكل قرار أو توجه ال يعجبك ،أو ال يتوافق مع مبادئك ومنهجك ،و يا له من فهم غريب
ليس من االسالم يف يشء!.
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معركة عيد امليالد
مل أكن أحب أن أكتب يف هذا املوضوع ،أو أحوم حوله بحرف أو رأي ،ألنني كتبت سابقا وجهة
نظري عن املعركة التي تثار حوله كل عام!.
وأن اخلوض والنفخ فيها وحتويلها إىل قضية تشغل الرأي العام مضيعة لألمة ،وتفريغ هلا من
قضاياها املصريية التي جيب أن توليها اهتاممها األكرب.
إذن ملاذا أخالف اليوم رغبتي وأعيد احلديث يف املوضوع املتكرر ،والذي صار قضية املوسم وكل
موسم؟
هل جيوز االحتفال بعيد رأس السنة امليالدية؟
هل جيوز هتنئة املسيحيني به؟
نعم أريد اليوم أن أتكلم فيه بعدما رأيت أن املسألة تتخذ طريقا آخر وصبغة أخرى يف ميدان
اخلالف ،حينام حوهلا البعض وجعلها طريقا ومنفذا لسب أعالم اإلسالم والتطاول عليهم،
واالستهزاء هبم ،واهتامهم بالتخلف والرجعية ..وعىل رأسهم اإلمام ابن القيم رمحه اهلل!
نعم ابن القيم هل تصدق؟!
ابن القيم الذي مأل طباق األرض علام وزان املكتبة اإلسالمية بعظائم املراجع واألسفار النفيسة،
التي أضاءت للمسلمني دروب العلم ،وحمت عنهم جهاالت اخلرافة والبدع.
كتب أحد االصدقاء يقول( :يبقي جاري وصاحبي وحبيبي وتقويل مهنهوش طب غصبن عن
أمك ،وعن ابن القيم ههنيه كل سنة ،وكل اخواتنا وحبايبنا املسحيني بخرب وسالم عيد سعيد).
وأنا اعترب مثل هذا الكالم ،وإن كنت أقدر نية كاتبه وأفرض له خيانة التعبري ،إال أن اجلملة يف
حد ذاهتا ثقيلة مدوية ،وهلا ما وراءها من األخطار العظام ،التي تدعو لطمس تراث العلامء
الكبار ،الذين رفع اهلل تعاىل مكانتهم وشأهنم وزكى قدرهم ملا يقومون به من هداية الناس
وإرشادهم للحق واخلري وتعظيم اهلل ودينه.

114

أنني املشايخ

ال يمكن أبدا ألي مسلم يعتز هبويته ،أن يقف صامتا أمام أي استهزاء يطال األعالم العظام،
ألنه بداية للتساهل يف كل يشء ،ونحن مهام قرأنا وعايشنا العرصيني املودرن ،فإن هذا أبدا ال
يعني أن نلغي سلفيتنا ونتنكر العتزانا بأصوليتنا.
لقد أمرنا الدين أن نحسن للناس ونقدم هلم املعروف ،ونقول هلم الرشد ،ونربهم من باب اخلري
واإلنسانية ..ونعاملهم معاملة طيبة ،وربام هنش يف وجوههم ونرأف هبم ..لكن ال يكون ذلك
أبد ا عىل حساب ديننا الذي نعيش له ونعتز به ،قبل أن نعيش للمواطنة ونعتز هبا ،املواطنة يشء
مجيل ورائع وكريم وطيب ،وتضمن األمن والسالمة للبالد والعباد ،ولكن ليست عىل حساب
الدين والشعائر واملقدسات ،والتي يف ذات الوقت ال ترفض أو تنكر بنود هذه املواطنة..
ِ ِ
ين َو َمل ُخي ِْر ُجو ُكم ِّمن ِد َي ِ
ين َمل ُي َقاتِ ُلو ُك ْم ِيف الدِّ ِ
وه ْم
َرب ُ
ار ُك ْم َأن ت َ ه
ْ
قال تعاىل« :ال َين َْها ُك ُم اهللُ َعن ا َّلذ َ ْ
ِ
ِ
1
ني»
ب ا ْملُ ْق ِسطِ َ
َو ُت ْقس ُطوا إِ َل ْي ِه ْم إِ َّن اهللَ ُحي ه
نحن فقط بعقولنا الضيقة من نجعل املواطنة ونحرصها من مسألة التهنئة بعيد رأس السنة.
وهنا سؤال البد منه :ملاذا يقرن الناظرون معاملة املسيحي باحلسنى واإليامن بظالل املواطنة وبني
التهنئة بعيد رأس السنة ..وكأن اإلحسان إىل املسيحيني لن يكون إال هبذه التهنئة؟
وهنا هل لك أن تنظر معي بيشء من الرفق يف املوضوع وننظر له بيشء من املنطق؟
هذه حماولة لفهم اجتهاد العلامء وفهم مرادهم ومن أي يشء نبع مقصدهم!
أنت مسلم موحد باهلل تعاىل الذي أمرك اهلل تعاىل أن تعلن براءتك من كل رشك ورشيك أو إحلاد
يف دينه ،فهل يليق بك أن تبتهج لعيد رشكي أو يوم حتيا فيه مظاهر الرشك باهلل تعاىل؟
هل يليق بك ذلك؟ وكيف تقول هلل تعاىل حينام تلقاه ويسألك يوم القيامة عن ذلك؟ أنا هنأت
من بارك للصليب وهنأته عىل الرشك.؟
هل ستقول له :يا رب إن نيتي هي املواطنة والتقرب هلم ومعاملتهم معاملة حسنة؟

 - 1الممتحنة8 :
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ما أجهلك وأطغاك وأنت تعلم أن ميدان الرب والعدل فسيح يف معاملتك هلم ...بعيدا عن يوم
عبادهتم وإعالن رشكهم ..دعك من هؤالء العلامء الذين يميعون تعاليم الدين ،فاحلق أحق أن
يتبع ..انظر معي صورة هذا اإلنسان الذي يريد أن يرشب اخلمر ،ماذا بك وأنت تقدم له
الكوب؟ أال تعد رشيكا يف االثم؟
ماذا عن هذا اإلنسان الذي تقدم له فراشا وأنت تعلم أن يزين عليه؟ أال تعد وقتها رشيكا يف
االثم؟
قد ترى التهنئة من اإلنسانية واجلامل والسالم والوئام ،وأنا معك لو كان العيد وطنيا ،أو ملناسبة
تارخيية ،أما أن يكون عيدا حتيا فيه الرشكيات ،فأظن هنا أن املوقف خيتلف كثريا.
بعض اجلهالء يستعظم كلمة الرشك أو ُنط َقنا هبا ..وهيوله حتى كلمة الكفار ،وذلك ألنه جاهل
بدينه أوال ،وجاهل ثانيا أهنا ذات الكلمة التي يطلقها عليك من ختالفهم يف الدين!.
ولعل هذه املشاعر التي من أجلها كان هذا الكالم من العلامء ،إنام جاءت من أناس وألناس
يعرفون معنى الدين ،ويقدرونه يف حياهتم ،ويمثل هلم يف دنياهم كل يشء ،فهم ال يسريون وال
يتوقفون وال يقومون وال يقعدون إال بالدين.
أما من كانت لديه رقة يف دينه ،ويأخذ أمر االلتزام بيشء من االستخفاف ،وال يعظم شعائر اهلل
تعاىل ،فلن يفرق معه املوضوع وسوف يراه عبطا وتفاهة ،وأننا نقيم الدنيا وال نقعدها ألمر تافه،
ال قيمة له يف الدين وال مستعظم عند رب العاملني ،ولعل ابن القيم نفسه قد استلهم هذا املعنى
وكأنه كان إرهاصا ومعرفة بام سيقال بعده ،حيث قال يف هناية كالمه" :وكثري ممن ال قدر للدين
عنده يقع يف ذلك ،وال يدري قبح ما فعل ،فمن هنأ عبدا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض
ملقت اهلل وسخطه" .
نعم هذا حال وديدن من ال قدر للدين عنده!.
أجدد مرة أخرى أن الكالم هنا حماولة لفهم اجتهاد العلامء وفتواهم النابعة من صميم الدين،
الذي أعىل التوحيد وعظم مقام األلوهية واحرتم شعائر اهلل التي قال اهلل تعاىل عنها( :ومن يعظم
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شعائر اهلل فإهنا من تقوى القلوب) أن الذي ال يعظمها فال تقوى يف قلبه ،وإذا كان قلبك ال
تعمره وال تغمره التقوى ،فال تزعجنا ومتلملنا وتصيح علينا بفلسفتك التي بغت واستفحلت
حتى طالت اليوم علامء املسلمني.
أنت بحاجة للفهم واإلدراك ،وال تكن كالدبة التي قتلت صاحبها ،انظر أخي يف أي مقام ومكان
تضع قدميك ،فال حترك ساكنا يف نفسك ،إال أن يكون هلل تعاىل شاهد عليك ،وتسأل نفسك:
هل هذا يريض اهلل تعاىل أم يسوءه؟
كام ال يكن كل مهك أن تركز معي أنا ،هل أؤيد احلكم أم ال؟ وتبدأ تناقشني فيه وتعرتض عيل،
ولكن حاول الفهم والتبرص.
أدرك أن هذا الكالم لن يفهمه الكثريون من أهل األغراض ،ولن حياولوا مساعديت والوقوف
معي لفهم وتقرير ما أريد قوله ،والغاية التي من أجلها كتبت ،ألننا رصنا يف هذا الزمان نقدر
األهواء عىل حساب احلق ..ولكنها رغم ما نلقى أمامها من عنت ،نرص أن ندافع عن تراثنا
وقيمنا وقممنا ،أمام أي حماولة لظلمها أو السخرية منها أو اهلزء بعقليات علامء ربانيني قلام جاد
الزمان بمثلهم ،وجعلهم اهلل تعاىل نورا هلذه األمة ومنقذين من دروب اجلهالة املعتمة.

ال ختلط!
يشء معيب أن نجهل عظامءنا وقادتنا وال نستطيع التفريق بني شخوصهم ..ولو كان أمثاهلم يف األمم
الغربية ،مليزوهم وعرفوهم حق املعرفة ،بل ختطوا ذلك التمييز إىل دراسة دقائق حياهتم وطبيعة
معيشتهم ،كيف كانوا يأكلون وجيلسون ويمشون وينامون؟ ما الذي كانوا حيبون وما الذي كانوا
يبغضون؟ وما الذي به كانوا يتصفون به ويتحلون؟!
و الشك أن هلذا أمهية كربى يف حارضنا ومستقبلنا ،إن حاول أحد الفارغني أن يدعي أن هذا من
هراء املايض ،وينكر العودة إليه ،فدراسة حياة القادة والزعامء والعباقرة واملفكرين والعلامءُ ،تلهم
حياتنا بطبائعهم العظيمة وخصاهلم الراقية لنستدعيها يف حياتنا حتى نحاكيهم فيها و ُنقلدهم هبا!.
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ويف الوقت الذي يربع فيه الغربيون يف معرفة قادهتم وزعامئهم وكبارهم ،نغط نحن يف جهل كبري،
و ُنخطيء خطأ فادحا يف حق أبطالنا ومفكرينا وعلامئنا ،حني ال نعرفهم وال نميزهم ونخلط بينهم،
وال نكاد نفرقهم من بعضهم!.
وهذا اجلهل ال شك هو الذي أتاح لعملية العداون عىل قممنا وتراثنا يف هذا الزمان ،وأفسح هلا
الطريق لتوغل يف أهدافها ،وحتقق مراميها يف تشويه هذه القمم وهذا الرتاث الذي خلفوه ،حتى
خترج أجياال ال قدوة أمامها وال تراث تتفاخر به ،وال عظامء تباهي هبم ..وهذا هو الغرض املقصود
والغاية املأمولة.
يف تراثنا كثري من العلامء الذين تشاهبت أسامؤهم ،وجتد أمام هذا التشابه مجهورا كبريا ال يعرف كيف
يميزهم ،أو حيدد من يقصده منهم ،وأكثر األسامء التي أعيت اجلامهري ،أو أعياها جهل اجلامهري ،اسم
الغزايل ،فحينا تقول :قال الشيخ الغزايل كذا وكذا ،خيرج لك ألف معلق ليقول رمحه اهلل ،عندي له
كتاب اإلحياء أو رأيت كتابه هتافت الفالسفة ،وعندما تقول :قال أبو حامد الغزايل يظهر أمامك من
يقول لك :إنه رجل رائع سمعت له خطبة يف ميدان مصطفى حممود ،أو جامع عمرو بن العاص!
وال يعلم هؤالء أن هناك فرق بني الرجلني بني أيب حامد حجة اإلسالم وصاحب اإلحياء الشهري،
وبني الشيخ الغزايل صاحب (قذائف احلق) و(االسالم واالستبداد السيايس) الذي عارصناه ورحل
عام 96م ،وأن بني الرحلني قرون ضخمة ،تعج بالسنوات الطوال!.
كتبت مؤخرا مقاال عن اإلمام البويطي تلميذ اإلمام الشافعي الذي ثبت يف حمنة خلق القرآن ،ومل
يكن أقل جلدا من أمحد بن حنبل ،فظن كل القراء أنني أحتدث عن الداعية الكبري الراحل حممد سعيد
رمضان البوطي ..بل ربام ظن بعضهم أنني أخطأت يف كتابة االسم بزيادة حرف الياء ،وأخذوا
يتحدثون عن البوطي املعارص ،وأنا أحتدث عن رجل يف العرص العبايس الذي عاين حمنة خلق
القرآن!.
وحينام ظهر مسلسل قيامة أرطغرل ،الذي أنتجته تركيا وأظهرت فيه شخصية ابن العريب صار الناس
يرددون ما يقال هلم من خطأ يف الرتمجة ،ورصنا نصحح هلم األمر بأن التاريخ اإلسالمي به
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شخصيتني محال نفس االسم بفارق معلوم ،فاألوىل شخصية ابن عريب بدون األلف والالم ،وهو
الصويف الشهري صاحب الفتوحات املكية و(فصوص احلكم) ،وابن العريب بزيادة األلف والالم وهو
صاحب (العواصم من القواصم) وصاحب (عارضة األحوذي برشح صحيح الرتمذي) أبو بكر
بن العريب املالكي ،وقيل كذلك إن الصحيح يف ابن عريب الصويف أنه ابن العريب.
واحلق أنني ُأعجبت كثريا بام نقله مؤخرا أستاذي وصديقي املبجل اللغوي القدير األستاذ (أسامة
مقلد) عىل صفحته الفيسبوكية ،سلسلة إشارات حتت عنوان (ال ختلط) يظهر من خالهلا التوضيح
والتمييز بني األسامء املتشاهبة يف تراثنا ،وتدعونا لتصحيح عملية اخللط اخلاطئة ،التي يقع فيها
الكثريون وهي يف حقيقتها إساءة ظاهرة حلضارتنا ورموزها وكان منها:
 -1ابن األنباري
ال ختلط بني ابن األنباري وأبو الربكات األنباري ..فاألول يف القرن الرابع وهو لغوي ،وصاحب
رشح املعلقات ..والثاين نحوي يف القرن السادس صاحب اإلنصاف يف مسائل اخلالف ،وهو كتاب
ماتع!
 -2الرتمذي:
ال ختلط بني اإلمام أيب عيسى الرتمذي املحدث احلافظ صاحب السنن أحد الكتب الستة املعتمدة يف
هذا الشأن ،والرتمذي احلكيم صاحب النوادر.
 -3الرازي:
ال ختلط بني الرازي الفيلسوف الطبيب صاحب احلاوي والشكوك ،والرازي األصويل املفرس
املتكلم.
 -4ابن كثري:
ال ختلط بني ابن كثري املقرئ ،صاحب الرواية ،وابن كثري املفرس صاحب كتاب من أصح كتب
التفسري باملأثور ،ومن أقومها هنجا فيام يتعلق باإلرسائيليات.
-5اجلويني:
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ال ختلط بني اجلويني األب التائب من اخلوض يف الكالميات ..وابنه إمام احلرمني أيب املعايل صاحب
الربهان والورقات..
 -6نافع
ال ختلط بني نافع موىل ابن عمر ،ونافع القارئ وأحد الراويني عنه ورش املرصي ..وكالمها مدنيان.
-7الغزايل:
ال ختلط بني أيب حامد الغزايل املشهور بحجة اإلسالم ..والغزايل الشيخ األزهري املعارص ،الكاتب
البارع املتفنن يف فكره ولغته ،وكالمها حممد.
 -8ابن رشد:
ال ختلط بني ابن رشد اجلد (أبو الوليد حممد بن أمحد بن أمحد بن رشد) صاحب كتاب املقدمات
ألوائل كتب املدونة والبيان والتحصيل ملا يف املستخرجة من التوجيه والتعليل واختصار املبسوطة
واختصار مشكل اآلثار للطحاوي وبني ابن رشد احلفيد (أبو الوليد حممد بن أيب القاسم أمحد بن
شيخ املالكي أيب الوليد حممد بن أمحد بن أمحد بن رشد القرطبي) صاحب بداية املجتهد يف الفقه
والكليات يف الطب وخمترص املستصفى يف األصول ومؤلف يف العربية
 -9ويف العرص احلديث ال ختل ط بني شيخنا الدكتور حممود عامرة استاذ الدعوة وأديب الدعاة
وصاحب مصنفات االدب االسالمي والدعوة وبني املفكر الكبري الدكتور حممد عامرة الشهري.
للكاتب كل التحية والتقدير عىل هذا التوضيح البني ،وألمتنا الغائبة اجلاهلة املتخبطة يف أسامء
عظامئها وقادهتا كل األسى واألسف عىل هذا التفريط!.

دعين أقبل يديك !
يف صالون الـ(دكتور سعيد إسامعيل عىل) كلفتني صحيفة (األرسة العربية) التي كان يرأس حتريرها
أستاذنا القدير بدر حممد بدر بتغطية املحارضة التي يقدمها العالمة الدكتور (حممد عامرة) بالصالون،
وكانت فرصة عظيمة أللتقي بالرجل وأشاهده عن قرب وأستمع لفكره النري وثقافته الباهرة ،وما
أن دخل الدكتور من باب الصالون ،حتى وقف اجلميع يصافحونه وحييونه ويسلمون عليه بأيدهيم،
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وملا جاء دوري ِملت بوجهي وجسدي وانحنيت أقبل يده ،وما أن فعلت ذلك حتى ضج املكان
وهاج ماج وأرغى وأزيد وثارت ثائرة زمرة من أساتذة الرتبية ،من تالمذة الدكتور سعيد ،وصاح
أحدهم بقوله :ليه يابني كدا ؟ وهنا وقفت وقلت له قولة ابن املبارك( :تقبيل يد العامل والسلطان
العادل ُسنة) ومل أكمل املقولة حتى اعرتضني الرجل بقوله طب بس بس ..مل يطيق أن يسمع مني
تفسريا أو تربيرا لفعلتي التي يظن هو أهنا منكرة!
واحلق أين أكرب العلامء وأقدر املفكرين ،وأشعر بامتنان حينام أظهر هلم هذه املعزة وهذا التبجيل،
والدكتور عامرة ليس رجال هينا يف عامل الفكر والثقافة ،فهو من هو ..فكرا ثاقبا وحجة دامغة
وتصانيف عديدة وحجج سديدة وحمارضات نافعة ومقاالت شاهقة ..ويكفي أن قال عنه شيخنا
الغزايل رمحه اهلل :حممد عامرة قلعة من قالع االسالم يف القاهرة!.
والشيخ الغزايل نفسه كان من أجدر الناس الذين كنت أحب أن أراهم ألقبل يديه ،فله يف قلبي مكانة
كبرية ،بل هو أكثر العامء الذين تأثرت هبم وأفدت من كتبه ومواقفه ،وأذكر أن أول من قبلت يده
من العلامء شيخنا الدكتور حممد بكر اسامعيل صاحب كتاب الفقه الواضح ،وشيخنا املجاهد الكبري
العالمة حسن أيوب رحم اهلل اجلميع ..وسيدي وأستاذي وشيخي العالمة الدكتور حممود عامرة
رمحه اهلل رمحة واسعة.
كام أنني وجدت خصلة تقبيل اليد أكثر ما وجدهتا ،يف كلية أصول الدين حينام كنت أدرس بصفوفها،
وكان طلبة الدراسات العليا حتديدا يقبلون أيادي االساتذة ،ولو أن أحدهم قد امتنع عن ذلك ،فقد
وضع نفسه يف موضع مريب ،وجر عىل نفسه مال حيمد عقباه ،وربام فرس ذلك منه بأنه استخفاف
باألستاذ ،أو عدم تقدير له ولعلمه.
وإذا كان تقبيل اليد ُيزعج البعض ،ويرى فيه صورة من تقديس البرش والغلو يف تقديرهم ،فامذا يقول
وكيف به لو رأى الناس حينام مات شيخ االسالم (ابن تيمية) رمحه اهلل وقد رشبوا ماء الغسل الذي
غسل به جسده املبارك؟!
قال النووي يف روضة الطالبني :وال يكره تقبيل اليد لزهد وعلم وكِ َ ِرب ِس ّن
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وقال أيضا :وأما تقبيل اليد ،فإن كان لزهد صاحب اليد وصالحه أو علمه أو رشفه وصيانته ونحوه
من األمور الدينية فمستحب ،وإن كان لدنياه وثروته وشوكته ووجاهته ونحو ذلك فمكروه شديد
الكراهة.
وقال البهويت يف ّ
كشاف القناع :ف ُيباح تقبيل اليد والرأس تد ّينا وإكراما واحرتاما.
وكان الصحابة يقبلون أطراف رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وكذلك أيضا كان الصحابة مع
بعضهم وكذلك فعل غريهم معهم ..روى البخاري يف األدب املفرد عن عبد الرمحن بن َرزين قال:
بالربذة ،فقيل لنا :ها هنا سلمة بن األكوع ،قال :فأتيته ،فسلمنا عليه ،فأخرج يديه فقال :بايعت
مررنا ّ
هباتني نبي اهلل  ،فأخرج ك ّفـا له ضخمة كأهنا كف بعري ،فقمنا إليها فق ّبلناها .وقال األلباين رمحه
اهلل :حسن اإلسناد
وروى البيهقي يف السنن الكربى زياد بن فياض عن متيم بن سلمة قال :ملا قدم عمر  الشام استقبله
أبو عبيدة بن اجلراح  فق ّبل يده ،ثم خلوا يبكيان .قال  :فكان متيم يقول :تقبيل اليد سنة.
وإذا كان املنكرون لتقبيل اليد من املتحررين والتنويريني واحلداثيني واملتغربني يفزعون هلذه الفعلة
وهذا السلوك ،فهل يفزعون أو ينكرون بنفس احلرقة عىل املهووسني بأئمة الفسق والفجور ..إن
راقصة الباليه العاملية الروسية َمتارا بالتونوفنا كارسفينا والتي قيل يف وصفها أهنا صاحبة أمجل
ابتسامة ،وقيل أيضا هي إنسان آيل دقيق عندما تظهر عىل املرسح ..وهذه الراقصة اكتشفت يوما أن
حذاءها قد رسقوه وهي عادة مألوفة يف أوروبا يرسقون حزاء الراقصة التي يعجبون هبا ،وأحيانا
يضعون فيه النبيذ ويرشبونه ،فسارت الراقصة يف الشوارع حافية القدمني ودخلت أحد املطاعم
اليونانية ،وأقسم عليها صاحب املطعم أن يغسل قدميها يف طشت ميلء بالشمبانيا ،وأن يقدم ذلك
ملن يريد من الضيوف والزبائن فرشب منه  %90من زبائنه ومريديه!.
ويال العجب إنه يف تقدير املخلولني انبهار وتقديس للجامل والرشاقة واألناقة ،أما أن يرشب ماء
غسل ابن تيمية فهو نتانة وختلف وتقديس وعبودية ورجعية!.
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حينما تكون الشجاعة محاقة
الشجاعة واإلقدام واملواجهة والفدائية كلها صفات مجيلة وسامية وعظيمة ،لكن البد قبل هذا أن
تصبحها أو تسبقها دالالت احلكمة وإشارات الرتيث والتعقل ،وإدراك املوازنة بني احلق والباطل
وإدراك حجم املكسب واخلسارة ،ألن اجلرأة والشجاعة يف بعض املواطن من املمكن أن تنقلب إىل
غباء وسطحية ومحاقة ،لو مل يدرك صاحبها حجم املكسب واخلسارة الذي يتعلق بغايته ورسالته
وقضيته.
عبد الرمحن الكواكبي حينام نرش مقاالته عىل صفحات املؤيد حتت عنوان (طبائع االستبداد ومصارع
االستعباد) قبل مجعها يف كتاب وكان يوقع يف هنايتها بحرف (ك) حتى ال يعرفه السلطان فيبطش به
لرصاحة مقاالته وجرأهتا يف النقد فهل كان يف هذا جبانا أو خوافا بالتعبري الشعبي  ..أم أنه كان حكيام
خيفي شخصه حتى يؤدي قلمه رسالته؟
من حقك أن تكون بطال وأن تكون شجاعا وأن تكون صادعا باحلق ..ولكن قبل ذلك كله من حق
دعوتك أن تسري وتستمر وجتد من حيفظها ويقيم فكرها ويدعم رسالتها حتى تقوى وتكرب ويشتد
عودها ،وتصري عاتية كاجلبل ال يقوى عليها من كان يملك حموها باألمس ،ولكم أقر اإلسالم هذه
احلكمة ،وجاء يف سري الصحابة هذا التعقل الذي يصب كله يف مصلحة اإلسالم بعيدا عن التهور
الذي ال حيمد عقباه ،والجيني خسارته سوى دعوته الناشئة يف مهدها ،فخالد بن الوليد انسحب
باجليش من معركة مؤتة حتى ال يتسبب يف فنائه من تصادم غري عادل ومتكافئ ،فهناك  3000مسلم
يواجهون ما يقرب من  200.000من الرومان تكافؤ غري منصف وال تقيض احلكمة باستمرار هذه
املواجهة ..فالبد إذن من االنسحاب حتى يتم اإلعداد والتجهيز بعدد أكرب واستعداد أكثر ..وهو
من باب التكتيك العسكري بالتعبري العرصي ..الذي يؤهل اجليش ملواجهة أخرى حاسمة ،وليس
من باب اهلروب واخلوف واجلبن كام يتصور من ليسوا بحكامء ..وقد أقرهم القائد العظيم  ودافع
عنهم ضد من اهتمهم باخلور والفرار ،وقال هم الكرار إن شاء اهلل  ..وفعال كانوا هم الكرار..
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وشاءت األقدار أن يكون متزيق أعتى دولتني يف العامل عىل يد هذا القائد الذي انسحب باألمس
والذي قال فيه الصديق" :واهلل ألنسني الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد"..
إهنم يقولون :خت ّفوا يف اجلحور ويعدون ذلك عارا وشنارا ..ولكنهم أغبياء غري أذكياء ،ألن هذه
اجلحور هي مراكز اإلعداد والتأهيل هلبة أخرى ال تقيم لشامتيهم قائمة ..يظنوهنا النهاية ولكنها
املثابرة والصرب والرتبية ،حتى تتغري الظروف وتتبدل األحوال.
دعتني هذه اخلواطر أن أصفها يف ظل هذا الضياع الذي تشهده الدعوة نتيجة مغامرة تصادمية مع
دولة ضخمة وجيش كبري ،خيالفان رغبتها يف قيام حكم ديني ديمقراطي يقوم عىل احلرية واملساواة..
الفكرة سامية واالستبسال فيها بطولة ..ولكن اهلزيمة مؤكدة ال حمالة ..فالبد بداية من حساب
املعادلة ،وقياس املكسب واخلسارة وتقدير النجاح والسقوط ..أما التصادم بعيدا عن هذه
التقديرات ،فهو من وجهة نظري انتحار وتعجل أمحق جلني الثامر قبل نضجها ..وهذه وجهة نظري
التي ربام خيالفها الكثريون ..ولكن يبقى سؤال أوجهه ملن خيالفني الرأي وهو :لو ُعلم مسبقا حجم
هذه اخلسائر التي قد منيت هبا الدعوة ..أكان ساعتها يقدم قادهتا عىل مثل هذه اخلطوات؟ أم
يرتاجعون ويرتيثون لغرض أسمى ،وهو احلفاظ عىل صفوف الدعوة وصالبة قواعدها؟
لقد أذن اهلل للمسلمني يف القتال ،وذلك بعد أن صارت هلم دولة وقوة وخيل وفرسان وسواعد
تستطيع الدفاع عن الرسالة وصاحبها ..ثم ملاذا كانت الدعوة رسية قبل أن تكون جهرية؟ وذلك
حتى يتكون هلا بنيان يستطيع أن ُيبلغ أمرها ساعة اجلهر ..ويصمد يف وجه املخالفني املنكرين.
إن االمام (حممد عبده) كان صخرة عاتية يف وجه اخلديوي ،وكان ثائرا ضده ويتهمه باخليانة والعاملة،
ويؤكد عىل رضورة خلعة واقصائه من العرش ..فلم ينله غري النفي والترشيد واحلرمان الكبري من
تأدية رسالته يف الرتبية والتعليم ،وبعد أن تأمل حجم خسارته يف ذلك ،ريض أن يعود ويكتب عىل
نفسه تعهدا بعدم التكلم يف السياسة والتعرض للحاكم؟ فقبل ورجع اإلمام حتى يؤدي دوره يف
الرتبية والتعليم ،وتكوين أجيال عاملة واعية بدينها وقيمه.
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وعبداهلل بن حذافة السهمي حينام كان أسريا لدى الروم ،وجرت املساومة بينه وبني قائدهم  ..وحتمل
صنوف األذى واإلرهاب ،إىل أن أمر به لريمى يف املاء املغيل ،وعرض عليه يف النهاية أن يقبل رأسه
نظري اإلفراج عنه وعن ثامنني من املسلمني ،فيقبل عبداهلل وقبل رأسه ،وعاد إىل املدينة مع املفرج
عنهم ،فلام رآه عمر بن اخلطاب  احتضنه و قبل رأسه ،وكان الصحابة يامزحونه فيقولون له  :تقبل
رأس علج يا عبد اهلل؟! فيجيبهم :ما رضين ما فعلت و قد أطلق اهلل بتلك القبلة ثامنني أسريا من
املسلمني!.
إن عبداهلل مل يكن جبانا أعيته الشجاعة ومل يطق صربا عىل حتمل البالء والثبات عىل مبادئه  ،وإنام كان
حكيام حينام أعاد ثامنني جنديا لصفوف املسلمني مرة أخرى ،تؤهلهم ملعركة جديدة يقتصون فيها
من عدوهم.

انتصروا لشيوخكم
أتعجب كثريا مما أرى وأشاهد وأسائل نفيس :أين العامل العالمة ،واحلرب البحر الفهامة فضيلة موالنا
الشيخ علم الزمان ودرة املكان شيخ اإلسالم (عيل مجعة) كام يلقب نفسه ،وأين فتاه الويف (أسامة
االزهري) من ينصبون أنفسهم سدنة التصوف ورموز الصوفية ،أو دعاة مذاهبها ،وقادة طرقها،
ومحاة أوليائها يف هذا الزمان؟!
أين هم مما حيدث أمام أعيننا كل يوم من إهانة رمز كبري من رموز التصوف ،وقطب من أقطاب
الطريق.؟
القذائف الساخنة امللتهبة تنهال كل يوم عىل الشيخ الشعراوي من ألسنة احلاقدين واملارقني
والنصارى وامللحدين ،وهم ينعتون الشيخ بأحط العبارات ،ويتهمونه بأنه خمصب التطرف
واإلرهاب ،وأنه منبع التخلف واألفكار املنحرفة! حيدث كل هذا وال يتكلم موالنا عىل مجعة ،أال
يستطيع السب والشتم ،أعرف أنه يف بعض املقاطع الصوتية ،قد أوقعت به امرأة فسبها سبا حمرجا
قازعا فاحشا ،انتقاما لنفسه وغضبة لذاته ،فلامذا ال يرمي هؤالء السفلة بيشء من هذه األلفاظ علهم
يرتدعون؟!
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وملاذا ال يتعامل فتاه املغوار أسامة االزهري ،ويغمز هؤالء بيشء من عباراته احلادة املهينة ،التي غمر
هبا الشيخ كشك يوما ووصفه بأنه هياج صياح سطحي مبتذل!.
لعل الشيخ وصبيه خيافان وخيشيان إن دافعا عن الشيخ الشعراوي ،أن يناهلام سهم من هؤالء
املنحطني ،ويتناولوهنام بالقذف والسب والشتم وتشويه الصورة ..فليذهب الشعراوي وألف
شعراوي إىل اجلحيم ،بل يذهب التصوف والصوفية كلها إىل اجلحيم ،وال يمس الشيخ عيل مجعة
وفتاه أي سوء.
رحم اهلل الشيخ الشعراوي ابن البلد اجلدع صاحب املروءة واملنترص للحق ،والذي غضب غضبة
مرضية يوم أن سب السادات الشيخ املحالوي يف خطابة األخري وقال( :املحالوي مرمي يف السجن
زي الكلب) فقال الشيخ الشعراوي يومها :األزهر ال خيرج الكالب.
أما الشيخ عيل مجعة فلم نسمع له ولن نسمع ،أنه رد عن عرض الشيخ ودافع عنه ،وهنر ناقديه ،ألنه
أضعف من أن يقوم بدور الشهامة الدينية واملروءة التي تفرضها شيم الرجال.
ولعلنا هنا نلحظ شيئا مهام يستحق التسجيل ،إن السباب واهلجوم يتخطى هنا الشيخني حممد الغزايل
ويوسف القرضاوي وغريمها من شيوخ التيار الديني ورموزه ،وانتقل إىل الشيخ الشعراوي الذي
كان يمثل رمزا للتدين يف تصور ا لتيار الشعبي العام واملواطن املرصي العادي ،وذلك فطنة من
املاكرين ،لتوسيع دائرة اهلجوم عىل الدين نفسه ،وهز صورة رموزه يف نفوس املواطنني العاديني.
الشعراوي إرهايب ..الشعراوي منحرف ..الشعراوي متطرف ..كالم فارغ وقلة أدب وهزل سخيف
وفراغ عقيل وتطاول قميء ،لشغل الناس عن قضايا النهوض بالوطن ،ورصد العلل التي حتول دون
تقدمه ،وعىل رأسها مواجهة الفاسدين واملفسدين.
بعض الغيورين يعتقد أن انشغالنا بمثل هذه الردود يعترب حتقيقا ملأرب املاكرين الذين يريدن شغلنا
عن قضايا رئيسية ،وغايات عليا ،ولكني أعترب مثل هذه القضايا من باب جتديد الوعي وتعريف
الناشئة واأل جيال بقيمنا ورموزنا وتراثنا ..ليعرف الناس الشيخ الشعراوي ،لتقرأ عنه وتسمع ..تلك
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األجيال الناشئة التي مل تعارصه ،لتقبل عىل تراثه وتساجيله ،وترى وتشاهد حزن الناس وغضبتهم
من أجله ،حتى يزداد حنقهم عىل األغبياء املنحلني قيميا ودينيا.
خذوها مني وبصدق ..وغدا تنظركم األيام :إنني أعترب املجتمع الذي حيدث فيه مثل هذا اهلراء،
ويقع فيه مثل هذا اخللط ،ويعلو فيه صوت هؤالء احلمقى ،وتردد فيه مثل هذه املهازل ،نذير شؤم
عىل مستقبله وحارضه.
فاهلل تعاىل يغار عىل دينه وأوليائه!.
(من عادى يل وليا فقد بارزين باملحاربة)

الغارة على الشعراوي
انتقد كام شئت فلك حريتك ،ولن حيجر أحد عىل رأيك ،لكن من املهم جدا وأنت تنتقد أن يكون
نقدك عن علم ودراية وفهم ،ال أن يكون نابعا وناطقا عن جهل وانعدام بصرية ووعي ،وأن يكون
نقدك هذا منبعه اهلوى واملزاج فقط.
هنا حتديدا ال ُحيرتم رأيك ،ألنه ليس رأيا وإنام سيتحول بالتجرد من العلم إىل هراء وختبط وجهالة
عمياء!.
الفتاة اجلاهلة أو التافهة ،التي تنتمي ملظلة اإلعالم األرعن ،وصمت الشيخ الشعراوي باملتطرف،
واحلق يقال ما سمعنا فيام سلف لنا من أعامر ونحن نتتلمذ عىل أحاديث الشيخ ،إال كل تسامح وعفو
وحمبة وود وسالم.
بل املرء يعجب أشد العجب أن ينسب التطرف لشيخ كالشعراوي !.ماذا تعرف الفتاة عن الدين
حتى تصف الشيخ هبذا الوصف املنكر؟ بل ماذا تعرف هي وأبوها عن التطرف نفسه حتى تنسبه إىل
الشيخ؟
النابحون يعوون ليل هنار يدافعون عن الفتاة بأهنا قالت رأهيا وهلا مطلق احلرية ،وتصف معارضيها
بأهنم طلعوا عليها سلخا وجترحيا ،لقد وقفوا يف خندقها ينافحون عنها ،ورغم أهنا أحرجتهم
واعتذرت وحذفت كل ما بدر منها ال ندما عىل ما قالت ولكن خوفا عىل شعبيتها أن تأكلها شعبية
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الشيخ الكاسحة ،إال أن احلقدة املردة مل يعرتفوا هبذا التواري ،وأشعلوا أوار املعركة عىل الشيخ وحمبيه
واملدافعني عنه.
ومهام فعلوا سيظل الشيخ الشعراوي ليس جمرد عامل دين طلع بأحاديثه عىل املرصيني فقرهبم لكتاب
اهلل وقربه إليهم فقط ،وإنام الشعراوي يتخطى ذلك حينام يصري اليوم معلام من معامل مرص متاما مثل
األهرامات الشاخمات ،وأبو اهلول الذي ُتعرف به مرص.
إن املعركة ليست عىل التطرف ،ونحن ال نتجنى عىل الفتاة الطائشة وال نلومها ،فهي كام قال والدها:
صغرية مسفة جاهلة باللغة ال تعرف شيئا ..ولكن معركتنا اليوم عىل هؤالء النشامى األوباش الذين
يزكون اللهيب حتى يشوشوا عىل صورة الشيخ يف ذهن األجيال ،لقد كان هؤالء قديام حياربون
التطرف وكنا معهم ننبذه ونتربأ منه ،لكن علامنيتهم وسفاهتهم تعدت مسألة التطرف حلرب اإلسالم
نفسه ،ال حربه بالسيف والسكني واإلقصاء فقط ،وإنام بذل اجلهد يف طمسه وتشويه رموزه ودعاته
العظام ،الذين كان هلم يف تثبيت معامله جهد مذكور ،نعم إهنم يسيئهم أن يأيت رجل كالشعراوي
ليلقي عليهم أحاديث اإليامن ،واستطاع أن يكون نبتة العشق يف قلب كل مرصي جتاه القرآن الكريم
فجىل له كثريا من عظمة معانيه ومراميه املبهرة!.
وبينام يشتد الرصاع واملغالبة يظهر هؤالء اجلهلة بحجة تصيب املرء بكثري من الشطط ،أو كثري من
العجب والضحك ،حينام يقولون :إنه برش ..ومعنى البرشية عندهم أنه والرش سواء ،وكل برش البد
أن يكون له حظ من الشيطان ،وأنه معرض للنقد والقدح والرفض والذم ،ولكن يبقى السؤال الذي
مل جييبوا عليه ،أال يوجد من البرش من مل يعرف معنى الطهر واالستقامة وااليامن؟ أم ألنه برش فالبد
أن نلطخه بالطني والدنس؟!
للعلامء الربانيني يف اإل سالم مكانة كبرية ومقام مرموق ،وقد حثنا نبينا العظيم عىل احرتامهم
وتوقريهم ،يقول اهلل تعاىل َ { :يا َأ ههيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا ا َّت ُقوا اهللََّ َو ِآمنُوا بِ َر ُسول ِ ِه ُي ْؤتِ ُك ْم كِ ْف َل ْ ِ
محتِ ِه
ني ِمن َّر ْ َ
َ
1
جي َعل َّل ُك ْم ُنورا َمت ْ ُش َ
ون بِ ِه َو َي ْغ ِف ْر َل ُك ْم َواهللَُّ َغ ُفور َّر ِحيم }
َو َ ْ
 - 1الحديد 28
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و"النور الذي أشارت له اآلية الكريمة هو املراد باللطف اإلهلي ،الذي يكون لألولياء واألتقياء ،أو
للصديقني من الرجال وهو من احلفظ والتأييد ،ال من العصمة.
وقد كان من الصحابة الكرام من خصه اهلل بذلك الفضل اإلهلي أمثال أيب بكر وعمر ريض اهلل عنهام،
وقد أخرب عليه الصالة والسالم بأن اهلل قد جعل احلق عىل لسان عمر وقلبه ،وقال لعمر " :والذي
نفيس بيده ما رآك الشيطان سالكا فجا إال سلك فجا غري فجك يا عمر"
إن البعض حينام تعلموا ..أن من خصائص اإلنسان أنه خيطئ ويتوب مل يتعلموا لألسف أن هناك
قطاعا ضئيال يشملهم اهلل تعاىل بلطفه ومعيته ،فريعاهم وحيفظهم من كل سوء.
قد خيطئ الشيخ يف بعض االجتهادات ،وهذا وارد ،لكن خطأه يف االجتهاد يرد عليه باجتهاد مثله،
أما أن يقوم ثلة من اجلهال فينصبون املشانق للشيخ ويستخدمون معه أساليب البلطجة االعالمية
واإلرهاب الفكري ،ويستغلون املساحة التي أتاحتها هلم الدولة دون غريهم ،فهو أمر غري مقبول،
ولن يريض املرصيني الذين أرسهتم أحاديث الشيخ ومتكنت إىل اليوم من قلوهبم.
وقد عجبت من جاهل أمحق عري الشعراوي بأنه سجد هلل شكرا حينام هزمت مرص يف نكسة ،67
وأراد أن يستخدم مع الشيخ نفس املنطق القذر الذي استخدموه مع ترصيح طظ يف مرص دون أن
يعرفوا حقيقته ومغزاه ،واحلق أنني لو كنت مكان الشعراوي وقتها ،ملا اكتفيت بسجود الشكر فقط،
وإنام أقمت مع ذلك االفراح والليايل املالح ،ال شامته أو بغضا يف مرص  ،فكيف نشمت فيها وهي
الوطن العزيز؟! ولكن فرحا ألهنا نجت من الشيوعية التي كانت كفيلة أن متحوا جذور الدين من
أرض مرص.
وأمام أزمة الشيخ الشعراوي ،مازلت أكرر وأندد وأسجل غضبي من غيبة األزهر وترديه وخنوعه
وتراجعه أمام ما حيدث كل يوم من إهانة رموزه الكبرية ..حتى متى وإىل أين يظل صوته خافتا خائفا
خانعا؟! حتى متى يظل لسانه معقودا ملجام لريد عىل هؤالء الكائدين؟
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احلويين مل ينسلخ من جلده
يصدق بعض الناس مايشاع من أن اإلمام الشافعي ،كان له مذهبان القديم واجلديد ،وأن السبب يف
ذلك ،أنه عندما جاء إىل مرص وجد أهلها عىل طبيعة ختالف طبيعة أهل العراق فغري فتاويه ..واحلق
أنني حينام راجعت تاريخ الشافعي وترمجته ،وجدت أن ذلك مل حيدث ،وأن الشافعي مل يغري فتواه
الختالف طبيعة أهل مرص عن غريهم ،وإنام ألنه تبني له من األدلة مامل يكن يعلمه ،فغري فتاويه
فصار هناك قديم وجديد..
وهذه احلالة ال ختص الشافعي وحده ،وإنام هي ديدن كثري من األئمة ،وأمر وارد يف حق كثري من
العلامء ..فحين ام يعتذر العامل عن اجتهاد أو رأي ،ويؤكد أنه أخطأ فيه من قبل ،فإن هذا ال يعني أنه
اعتذر عن منهجه ودعوته وعقيدته وملته ،كام يتصور بعض األدعياء املغرضني الذين قابلوا اعتذار
الشيخ احلويني ،هبذه اهلوجة من الزيطة والتشويش والبهتان واإلفك وانتهاز احلادثة لالدعاء ببطالن
دعوة الشيخ وبراءه من تارخيه العريض يف الدعوة ..هكذا يصورون للناس أن الرجل أعلن انسالخه
من جلده ،ومحلوه ماال طاقة له به ،وما مل حيم حول مراده أبدا ،وما األمر اال أنه اعتذر عن بعض
اآلراء واالجتهادات العلمية ،التي تبني له مع الزمان صواب غريها ..أو كام رصح هو طريقته يف الرد
عىل بعض األئمة الكبار ،وهذا اخلطأ ليس جريمة يف دين اهلل كام يتصور اجلهالء ،وإنام هو أمر وارد
وعارض ،ولدينا احلديث الرشيف :من اجتهد فأخطأ فله أجر ،ومن اجتهد فأصاب فله أجران.
وإذا مل يتداركه العامل من نفسه ،نبهه إىل هذا عامل غريه ،ودله عىل مناط الصواب من اخلطأ.
وهؤالء القوم جهالء بدنيا الفقه والفقهاء والعلم والعلامء ،فالرتاجع عن اآلراء وراد يف طبيعتهم
وصنعتهم ،التى تؤكد أن العلم ال كبري له.
هل أجرم الرجل حينام حيذر من الترسع يف التصنيف والتأليف قبل أن يشد اإلنسان عوده يف العلم؟!
أقرأ كثريا لكبار الفالسفة واملفكرين فأرى أحدهم يقول :لو قدر يل أن أعيد تأليف كتايب الفالين
الذي اشتهر وعرف ،أللفته بطريقة أخرى وشكل أكثر حذقا وإتقانا ،وهكذا طبيعة الزمان أو طبيعة
االنسان يتطور وينضج مع الوقت وترتاءى له كثري من اآلراء مل يكن قد وقف عليها من قبل!.
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بل تقرأ يف كثري من كتب العلامء فرتى عىل غالف الكتاب مجلة مكتوبة يف أسفله تقول :طبعة حمققة
ومنقحة ومزيدة ،أي نقحها العامل وزاد عليها وأضاف ما تراءى له بعد أن ألف طبعته السابقة.
فلامذا هذا اإلفرتاء والبهتان؟!
نحن لألسف أمام أبواق إعالمية غري رشيفة وال نزية ،نصبت أوار العداوة مع التيارات الدينية
ورموزها العلمية ،وخاضت حربا ال تعرتف بالرشف وال املروءة واإلنصاف ،وتتصيد كل ساقطة
والقطة ،لتبني عليها قبة ،وجتعل منها حبة ،ألهنا تؤمن أن التشويش ،جمرد التشويش ،أسلوب
رخيص دينء يؤتى أكله يف أمة ال تقرأ وال تسمع ،وإذا سمعت أو قرأت ال تفهم كام وصفها بذلك
عدوها!.
(وا ْل َغ ْوا فِ ِيه َل َع َّل ُك ْم َت ْغلِ ُب َ
ون)
قال تعاىلَ :
هل تتخيل أنني أضحك كثريا مما سمعت ويتناقل إيل من الذين هييجون الدنيا عىل احلويني ،فالقوم
حينام سمعوا كلمة اعتذار ،ظنوا أن الرجل أخطأ ،ومعنى أنه أخطأ أي ارتكب جرما ،ومعنى انه
ارتكب جرما ،فإنه جيب عقابه وجتريسه وعدم اإلرفاق به ورمحته والتهاون فيام أخطأ فيه ..ويح
البقر ..بدال من أن يتبينوا أين يضعون أقدامهم إذا هبم يدهسون أبناءهم ،وهؤالء البله البد أن تقام
هلم حمكمة تصدر عليهم حكمها بالعبط والسفه والبله ..إننا نسمع عن السوقة والدمهاء والغوغاء
والعامة الضالون اهلوجائيون ،لكننا أبدا مل نكن نظن وجودهم يف دنيا االعالم والفضائيات ،بل يف
دنيا العلم والدعاة ..لقد كنا نستمتع حينام نجد من يعادينا بعلم ومنطق وشبهات نستطيع اذابتها،
لكن الذي ال يطاق ويزعج حقا ،حينام يطلق اإلعالم علينا سوقته الذين ال يفهمون وال يعون،
فيلبسون عىل الناس احلق ،ويزيفون الصدق.
أحب أن أبرش هؤالء املشنعني املهيجني أهنم يعملون عىل زوال دينهم وذمتهم ..انظر ملا قاله اإلمام
ِ
املذاهب ،و زالّت املجتهدين فقد َّ
رق ِدينه
الذهبي رمحه اهلل يف سري أعالم النبالء ( :من يتت ّبع ُر َخص
)
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وحكى الزركيش أن القايض املالكي إسامعيل بن إسحاق األزدي رمحه اهلل ،قال( :دخلت عىل
إيل كتابا نظرت فيه ،وقد مجع فيه الرخص من زلل العلامء ،و ما احتج به كل منهم،
املعتضدَ ،فدَ َفع َّ
فقلت :إن مصنف هذا زنديق .فقال :أمل تصح هذه األحاديث؟ قلت :األحاديث عىل ما ُر ِو َيت،
ولكن من أباح املسكر مل يبح املتعة ،ومن أباح املتعة مل يبح املسكر ،و ما من عامل إال و له ز ّلة ،و من
مجع زلل العلامء ،ثم أخذ هبا ذهـب دينه ،فأ َمر املعتضد بإحراق ذلك الكتاب).
ولكن متتبعو الزالت يتتبعوهنا عن علم ،أما املشنعون فإهنم ال هتمهم زلة بقدر ما هيمهم أن يقال
زل ،فيهيمون عىل أهوائهم ضالني مضلني ،نعم أخطأ احلويني ،ولكن ماذا أخطأ؟ ويف أي يشء
أخطأ؟! ال هيم فاملهم أنه أخطأ ،وورد عىل مادة اخلطأ!.

الدعوة اليت هدمت دولة!
وهكذا دعوة األولياء والعلامء الربانيني ،أشد خطرا من اجلنود واحلشود.
دعوة خيطئ الطغاة إن كفروا هبا واستهرتوا بأثرها.
وختطيء الدول لو أهانت أصحاهبا واستقلت بأكفهم ،حينام يوجهوهنا للسامء ،تلك األكف التي
تستدعي من اهلل ما هو أشد وأعنف من القنابل والصواريخ التي تفني األمم وتبيد العروش.
إهنا دعوة ال يردها اهلل ،ويزلزل هبا األمم واالمرباطوريات ،ألن اهلل ال يرد طلب أوليائه ،وأحب
الناس إليه.
كان احلجاج يتألب يف فراش املوت تعيسا وهو يقول :مايل ولسعيد بن جبري .مايل ولسعيد بن جبري؟
فقد دعا عليه سعيد وقال :اللهم ال متكنه من أحد بعدي ..وقد كان ..فام لبث احلجاج اللعني أن
أصابته دعوة سعيد ويل اهلل الكريم.
جد (عيل بن يوسف بن تاشفني) يف مجع كتاب (إحياء علوم الدين) أليب حامد الغزايل من مجوع
املسلمني يف املغرب ،وشدد عىل ذلك وأخذ يفتش عنه يف كل مكان من بيوت الناس يف سائر البلدان
من مملكته ،وأغلظ عىل العامة واخلاصة باإليامن ،حتى مجع من اإلحياء نسخا كثرية من بالد األندلس
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واملغرب األقىص ،ووضع ما مجع من األندلسيني يف صحن جامع قرطبة ،وما مجع من بالد مراكش
يف صحن مسجدها اجلامع ،وهكذا يف سائر االقطار املغربية وأشعل فيه النريان هناك وهناك.
بلغ ذلك اإلمام أبو حامد الغزايل وهو يف بغداد ،فحزن حزنا شديدا أدمى قلبه ،ملعزة اإلحياء يف
نفسه ،فدعى عىل التاشفيني أن يمزق اهلل ملكهم كام مزقوا كتابه.
روى ابن القطان يف كتابه (نظام اجلامن فيام سلف من أخبار الزمان) عن عبد اهلل بن عبد الرمحن شيخ
مسن من سكان فاس ،قال :كنت ببغداد بمدرسة أيب حامد الغزايل ،فجاء رجل كث اللحية عىل
رأسه كرزي صوف ،فدخل املدرسة وحياها بالركعتني ،ثم أقبل عىل الشيخ أيب حامد فسلم عليه،
فقال فمن الرجل؟ قال من أهل املغرب األقىص ،قال :دخلت قرطبة؟ قال نعم! قال فام حال
فقهائها؟ قال :بخري ،قال :هل بلغهم اإلحياء؟ قال :نعم!
قال فام قالوا فيه؟ فلزم الرجل الصمت حياء منه ،فعزم عليه ليقولن ما طرأ ،فأخربه بإحراقه وبالقصة
كام جرت ،قال فتغري وجه الشيخ أيب حامد ،ومد يده إىل الدعاء والطلبة يؤمنون ،فقال :اللهم مزق
ملكهم كام مزقوه ،وأذهب دولتهم كام حرقوه!
فقام (حممد بن تومرت السويس) امللقب بعد باملهدي عند قيامه عىل املرابطني فقال له :أهيا اإلمام ادع
اهلل أن جيعل ذلك عىل يدي!
فتغافل عنه أبو حامد ،فأخربه بمثل اخلرب املتقدم ،فتغري ودعا بمثل دعائه األول ،فقال له املهدي:
عىل يدي ،فقال  :اخرج يا شيطان سيجعل اهلل ذلك عىل يدك! فقبل اهلل دعاءه .وخرج (حممد بن
تومرت) من هناك إىل املغرب برسم حتريك الفتن وقد علم أن دعوة ذلك الشيخ ال ترد ،فكان من
أمره ما كان ،وكان تاريخ هذا اإلحراق سنة سبع ومخسامئة"
بعض الباحثني املتصوفة يقرر صحة هذه الدعوة ،وجيعل منها سببا أكيدا يف ضياع دولة املرابطني،
ألن املتصوفة جبلوا عىل عبادة األشخاص ،وتقديس الشيوخ ،ولو نظرنا بتأمل قوي أمام هذه
الدعوة ،لوجدناها دعوة ،هبالك دولة أقامت دين اهلل يف األرض ،ونرصت رايته ،وأعلت لواءه،
وحتدت ممالك الصليب ،وكرست قوهتم ،وحمت مجوعهم ،وأذلت جيوشهم ،حينام جتمعت لتستعيد
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األندلس ،ولوال عبور املرابطني ،لضاعت األندلس منذ ذلك التاريخ ،لكن جهادهم مد فتحها
وأطال اإلسالم فيها مئات السنني ،كام كان أليب حامد عالقات قوية بالقائد البطل يوسف بن
تاشفني ،والد عيل حينام أرسل له فتواه بجواز العدوان بل وجوبه عىل ملك الطوائف يف األندلس
حتى ينقذها من الضياع ،وينرش العدل بني أهلها ،وحيافظ عىل كيان اإلسالم هناك ..فكانت فتواه
عظيمة التحفيز هلذا اجلهاد املبارك.
وأمام صدقها من عدمها ال يمكن أمام دعوة األولياء ،إال أن نجزم بنفوذها.
فليجذر الناس أولياء اهلل ،وليحذروا دعوهتم التي ال يردها رب العاملني.

أين األزهر وشيخه؟!
من املمكن أن تتهكم عىل عامل ألنك ختتلف معه وال يعجبك ما يقول ،ومن املمكن أن تسخر من
ٍ
بتأويل ما ..ألنك ترى غريه
رأي فقهي فلعلك ال ترى صحته ونضجه ،ومن املمكن أن تستخف
أصح وأفضل منه ..من املمكن أن حيدث كل يشء من هذا ،ومن املمكن أن نربره ما دام يأيت يف إطار
املمكن وحيز اجلائز ..أما أن يبلغ بك الشطط والتطاول واالنحطاط واإلنحدار ..فتسخر من القرآن
ٍ
وترد غري معهود ،وسوء أدب مع اهلل
ونصوصه ،وحتكم بخطئه وتعرتض عليه ..فهذه جرأة وقحة
العظيم!.
هذا متاما ما حدث مؤخرا من اإلعالمي الشهري (تامر أمني) الذي استضاف يف برناجمه عىل فضائية
احلياة مؤخرا ،نائبا مسيحيا سابقا عرض فيه صورا ملنهج التعليم بالصف السادس االبتدائي ،مؤكدا
أنه يتضمن العبارات التالية (املغضوب عليهم هم اليهود ،والضالون هم النصارى ،اإلسالم هو دين
احلق وكل دين غري اإلسالم باطل) ثم جاء التعليق املباغت لإلعالمي املتحذلق بقوله :أنت متأكد
أن ده كتاب الدين تباع الوزارة؟
ثم قال صارخا :إحنا كده بنطلع مرشوع إرهايب ،إحنا كده بنريب إرهايب ،وهذه كارثة ..مفيش إنسان
عاقل يسمح بأن يدرس هذا اهلزي لألطفال!.
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وهكذا تصري الفاحتة التي ظلت 1438عاما مثاال للهداية والقوامة واملثالية يف توحيد اخلالق وشكره
واإلقرار بنعمه عىل عباده ،والسخط عىل اجلاحدين منهم ..تأيت اليوم ليكتشف هذا صاحبنا أهنا ّتولد
اإلرهاب ،وال تتناسب مع جمتمع آمن يقر املواطنة ويؤمن بالتعدد ..وحق هلذا وأمثاله أن يفعلوا ما
حيلوا هلم يف أمة فقدت الغرية عىل دينها وقيمها وشعائر رهبا ،التي ينال منها اليوم كل ناعق سفيه..
وال أحد يتحرك  ،وال غاضب يستنكر ،وال دولة تعرتض ،وال نظام ينهى ويعاقب ..وربام تقوم
الدنيا وال تقعد لو حتفظ أحدهم عىل كالم وزير أو رئيس ..أما كالم اهلل فصار مطية للملحدين
والفاسقني واملستخفني ،ينالون منه حينام غاب عنه حراسه ،وأهدر مقام محاته واملنافحني عن جنابه.
لقد سمح اإلعالمي لنفسه أن ينطق هبذه اجلُرم ،و ُيعلن هذه الفرية وهيني كالم اخلالق سبحانه،
ويربهن عن جهله الفاضح بمعاين الوحدانية التي ترفضها أهواء العلامنية ،التي تدعو لالنسالخ من
الدين والتربؤ من قيمه وتعامليه ..هذه التعاليم العظيمة التي مل يسبقها سابق يف سامحتها وسموها
حينام قدمت للعامل أعظم وأرقى حدود وصور العدل واملساواة واملعنى احلقيقي لكرامة االنسان..
هذا الدين الذي احرتم املخالف ،وحفظ له عقيدته وضمن له احلرية يف شعائره وعبادته ..يف الوقت
الذي كان أبناء الدين الواحد خيتلفون ويتفرقون فيذبح بعضهم بعضا ،كام حدث يف املسيحية بني
امللكانيني واليعاقبة يف مرص قبيل أن يأتيهم عمرو بن العاص الذي حفظ باإلسالم دماء الناس،
وصان اإلنسان وقىض عىل اإلرهاب حمى اإلضطهاد!.
وإين ألتعجب ..ملاذا ال يسأل هذا املتهجم اجلهول نفسه قبل أن يقدم يف فروسية األنذال ليطوي
كتابه ،وحيذف آيات ربه ،ويلغي أحكام خالقه من أجل عيون النصارى ..ملاذا مل يكلف خاطره
ويسأل نفسه :ما هو حكم النصارى فيه كمسلم وما نظرهتم له كمرصي عىل غري عقيدهتم ؟ ،هل هو
مؤمن مهتدي أم كافر ضال؟!وهل حكمهم عليه يولد اإلرهاب أم جيلب األمن والسالم.؟!
إن الناظر للواقع واألحداث يدرك بوضوح أن هناك محلة مدبرة للطعن يف ثوابت الدين وتكذيب
آياته واالعرتاض عىل ثوابته وهتديم وتشويه رموزه وعلامئه يقودها جهلة منحرفون يف أفكارهم
ومفاهيمهم من االعالميني العلامنيني املتطرفني ..فمنذ أيام طلع علينا اإلعالمي الشائخ البائخ (مفيد
135

أنني املشايخ

فوزي) بترصيح مشابه عن الشيخ الشعراوي الذي له مكانة كبرية يف نفوس املسلمني عامة،
واملرصيني خاصة ،وقال :بأن الشعراوي (مهد الطريق أمام الفكر املتطرف لكي يظهر ويتفشى يف
املجتمع املرصي)!.
ولعل املوقف هنا ال يستدعي التحليل أو البحث عن السبب احلقيقي الذي دفع لرجل هلذا اإلفك
املفرتى ..بقدر ما تدفعنا حريتنا للتساؤل:
أين دعاة األزهر وشيخه مما حيدث؟! وإذا مل يتحرك األزهر ومشيخته حينام ُهيان القرآن الذي هو
كتاب اهلل ،ويتهم بأنه يرشع لإلرهاب ويؤصل للتطرف ،فمتى إذن يتحركون؟ّ! أم أهنم من الذين
يؤمنون بأهنا حرية الرأي والفكر ،حتى ولو ُدهست املقدسات وأهينت احلرمات؟!
بل العجب كل العب ..وأنت تسأل نفسك فتقول هلا :أين أشاوس السلفية الذين صدعوا رؤوسنا
بتكفري حالق اللحية ومقرص الثوب؟! أين هم اليوم ممن ُهيني القرآن العظيم ويتهجم عىل آيات اهلل
اخلالدة املقدسة ..أم أن النكري يتغري بتغري الواقع؟! أين من يلقبوهنم هراء بأنه أعلم أهل األرض؟
أين (يعقوب) الذي يصلصل وجيلجل؟ وأين (حسان) الذي إذا تكلم أوجع؟ أين هؤالء الفحول
مجيعا الذين يعلو صوهتم يف غري معركة وينتفضون يف غري نزال ،فإذا ما حانت حلظة اجلد ال تسمع
هلم مهسا ،ملاذا متوت الغرية يف هذه املواقف ،بينام يتقد هليبها فيام يسهل أمره ويلني نقده؟!
فهل خيرج علينا شيخ األزهر يوما ،ليقوم مقام الشيخ شاكر يف الدفاع عن ثوابت الدين وكتاب اهلل
أمام املنحرفني ،أم أن هذا أمر مستحيل.؟! وملاذا أتساءل وأنا أدرك بقوة أهنا منية مستحيلة ال يمكن
أن تتحقق! وأنني من املمكن أن أختيل أبو اهلول الذي يتكون فمه من احلجارة الصامء ينطق ويرصخ،
بينام ال يمكن أن أختيل شيخ األزهر يرصخ يف وجه ملحد ،أو ينترص لدينه من الكائدين له واحلاقدين
عليه ،أو ينافح عن علامءه ورموزه الذين يمثلون صورته الزاهية املرشقة!.

نصيحة احلاكم كيف تكون؟
تصلح األمم بصالح احلكام وتفسد بفسادهم ،وكم من حاكم توىل أمر أمة ال متلك عنارص النهوض
ومقوماته ،فقادها بحكمته وتدبريه ،حتى َع َال شأهنا وجتاوزت عقباهتا ،وكم من أمم غنية عفية،
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سقطت وانحدرت ،حينام توىل أمرها فاسدون مستبدون ،ومحقى مغفلون ..ونلمح يف حديث
رسولنا  عن السبعة املستظلني بظل اهلل سبحانه يوم ال ظل إال ظله ،تقديمه لإلمام العادل ،عىل
بقية الستة املذكورين ،ويف ذلك إشارة ذكرها بعض الرشاح ،فقال" :ذكره ابتداء ألن بصالحه يصلح
هؤالء ،وبفساده يفسد هؤالء"

1

وإذا كان العلامء ُممثلون ألعظم حركة إصالحية إهلية عرفها العامل ،فإنه جيب أن ال يغيب عن وعيهم
أمهية السلطة ودورها يف دعم اإلصالح وترسيخ مبادئه ..وهذا الوعي يلزمهم بالسعي إىل باهبا
ليقدموا النصح والتوجيه ،وال يكونوا بعيدين عن املشهد مجلة بدعوى اخلوف من الفتنة وإغراءات
احلكام ..البد أن يوقنوا أن القضية أكرب وأجل مما حيذرونه من الفتنة واإلغراء ،وهي اهلواجس التي
تتضاءل أمام املهمة العظيمة التي يتحملون مسؤوليتها ،و ُتلقى عىل عاتقهم ..وقد وضع لنا القرآن
الكريم املنهج الذي خياطب به احلكام عىل اختالف مستوياهتم ..قال تعاىل( :ا ْذ َه َبا إِ َىل فِ ْر َع ْو َن إِ َّن ُه
َط َغى َ ،ف ُق َ
وال َل ُه َق ْوال َّل ِّينا َّل َع َّل ُه َيت ََذك َُّر َأ ْو َخي َْشى)

2

ففرعون ذلك الطاغية اجلبار الذي اقرتف اآلثام واجلرائم ،وبالغ يف القهر واجلربوت وادعى
األلوهية ،وع ّبد بني إرسائيل وأذهلم وذبح أطفاهلم ..أوحى اهلل تعاىل لنبييه أن خياطباه برفق ولني
رغم فجوره وغروره ..وليس ذلك ألهنم حكام وملوك وأصحاب سلطان وجاه ،وإنام ألهنم يف
املقام األول يتحكمون يف مصالح العباد ومصائر البالد ،فإذا خاطبتهم برفق ولني ملكت قلوهبم،
وأرست وجداهنم ،واستملت جانبهم ،ونلت احلظوة لدهيم ،فأحبوك وقربوك ،فتبارشهم بعد ذلك
بآرائك وأفكارك ونصائحك ،مرشدا وموجها ،فاحلاكم الذي جتتمع حوله أصوات الباطل ،وال يرى
إال صوتا واحدا للحق ،أفضل حاال من احلاكم الذي ختنقه الظلمة ،وال يرى بصيصا واحدا من نور،
وربام ختتلف هذه النظرة مع كلامت ومواقف يف حياة كثري من العلامء والوجهاء من سلفنا الصالح،
فإن سيد التابعني (سعيد بن املسيب) يقول( :إذا رأيتم العامل يغشى األمراء فاحذروا منه فإنه لص)
 - 1فتح المبدي شرح مختصر الزبيدي بتصرف
 - 2طه 44-43:
 - 3مختصر منهاج القاصدين -البن قدامة المقديسي
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ويقول أبو حنيفة رمحه اهلل( :كن من السلطان كام أنت من النار ،تنتفع هبا وال تقرتب منها فإهنا
حترقك) ولعل هذا السلوك له ظروفه وتقديراته التي يعلمها أصحاهبا ،ولكنه ال يستقيم يف كل
األحوال ،وال ُيقبل مع كل احلكام ،وقد يكون يف بعض الظروف ضد مصلحة األمة ..فالناس
حيتاجون إىل السلطان ،كام حيتاجون للعلامء ،ويسعدون يف حياهتم وتستقر أمورهم ،حينام تلتقي قوة
السلطان وعدله ،بحكمة العلامء وعدهلم ..وهناك من اآلثار التي تعرض لنا هذا التعاون املرشق بني
الطرفني ،فاحلاكم يستنري بالعلامء ،ويستشري بأهل الرأي واحلكمة ،ومن قبل ذلك ..ما جاء يف القرآن
الكريم حيث قال تعاىل:
( َق َال ا َّل ِذي ِعندَ ُه ِع ْلم ِّم َن ا ْلكِت ِ
َاب َأنَا آتِ َ
يك بِ ِه َق ْب َل َأن َي ْرتَدَّ إِ َل ْي َك َط ْر ُف َك َف َل َّام َرآ ُه ُم ْس َت ِق ارا ِعندَ ُه َق َال َه َذا
ِمن َف ْض ِل َر ِّيب ل ِ َي ْب ُل َو ِين َأ َأ ْش ُك ُر َأ ْم َأ ْك ُف ُر َو َمن َشك ََر َفإِن ََّام َي ْش ُك ُر لِنَ ْف ِس ِه َو َمن َك َف َر َفإِ َّن َر ِّيب َغنِ ٌّي ك َِريم)
ويف األثر" :صنفان من األمة إذا صلحا صلحت األمة ،وإذا فسدا فسدت األمة :السلطان ،والعلامء"
وقال رسول اهلل " :إذا أراد اهلل باألمري خريا ،جعل له وزير صدق ،إن نيس ذكره ،وإن ذكر أعانه،
وإذا أراد به غري ذلك ،جعل له وزير سوء ،إن نيس مل يذكره ،وإن ذكـر مل ُيعنه"

3

ولقد كان علامء املسلمني يقدمون النصح للحكام ،ويظهرون هلم الرأي ،انطالقا من قوله  ":الدين
النصيحة " قلنا ملن ؟ قال  " :هلل  ،ولكتابه  ،ولرسوله  ،وألئمة املؤمنني وعامتهم"
فمن الدين ..النصيحة لوالة األمر ،وال يتأتى ذلك ..إال بغشياهنم والدخول عليهم واحلديث إليهم،
أي إهنم يقبلون النصح ويقدرون العلامء ،ويستجيبون ملا يراد منهم.
قال ابن عبد الرب" :وأما مناصحة والة األمر فلم خيتلف العلامء يف وجوهبا إذا كان السلطان يسمعها
ويقبلها)

5

- 1النمل40 :
 - 2حلية األولياء وجامع بيان العلم وفضله البن عبد البر
 - 3سنن أبو داوود
 - 4رواه مسلم.
 - 5االستذكار .579/8
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وقال النووي( :أما النصيحة ألئمة املسلمني فمعاونتهم عىل احلق ،وطاعتهم فيه ،وأمرهم به،
وتنبيههم وتذكريهم برفق ولطف ،وإعالمهم بام غفلوا عنه ومل يبلغهم من حقوق املسلمني)
إن اإلسالم مل جيعل احلكم عمال آثام ،ومل يصف رجاله بام وصف به أصحاب املنكر والضاللة ..وإنام
جعل السلطان العادل من السبعة الذين يظلهم اهلل يف ظله يوم ال ظل إال ظله  ،وكان أكرم املسلمني
من صحابة النبي  من تقلدوا زمام األمور وحكموا الرعية وتقلدوا سيادة األمة قبل أن يتحول
احلكم فيها إىل ملك عضوض.
وقد رأى ُجلة من السلف إبداء النصح للحكام بدال من الثورة عليهم واخلروج عن طاعتهم ،حني
مل يروا كفرا بواحا أو إحلادا يف آيات اهلل تعاىل ،أو تغيريا ألحكام الرشع ،أو حربا للدين وقيمه
وتعاليمه ،وهم وإن كانت تصدر منهم بعض اهلنات ،فإهنا ُتسدد بالنصيحة واملوعظة احلسنة!.

جعلوني حنفيًا
كنا قديام حينام التحقنا بالدراسة يف املعاهد االزهرية ،كان أول يشء صبغونا به وفصلونا عليه ،هو
التخصص املذهبي ،فنسبوا كل طالب ملذهب من املذاهب الفقهية اإلسالمية املعتمدة ،ومل يكن األمر
باختيارنا ،وإنام كان باختيار إدارة املعهد ،التي تنسق االمر حسبام ترى بالتساوي ،وكنا ساعتها نشعر
أن أقدارنا بيد غرينا ،وأن هناك من يتحكم يف عقولنا ومصائرنا ،ومل يرتكوا لنا األمر باخليار احلر،
واإلرادة املبارشة ،وكنت أمتنى أن أكون حنفيا كأختى التي تسبقني بعامني ،ولكن غلب عيل اختيار
املعهد ،فأوردوين شافعيا ،وملا علم والدي ،جاء إىل املعهد وغري مذهبي من الشافعية إىل احلنفية ،حتى
تستطيع أختي أن تتابعني وتذاكر يل.
مل يكن هناك ذكر وأثر لدراسة املذهب احلنبيل ،أو الظاهري ،وكنا كطالب يفاخر بعضنا بعضا
بانتسابه ملذهبه ،ويأخذنا التعصب ألئمتنا وكتبنا التي ندرسها ،وكنا ندافع عن املذهب وكأنه العقيدة
التي جيب أن نفدهيا بالروح والدماء.

 - 1شرح النووي على صحيح مسلم.
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وأذكر أنني كنت أنترص عىل أترايب املتعصبني ملذاهبهم ،بأن الزواج ال يتم إال عىل مذهب أيب حنيفة،
حيث يقول املأذون الذي زوج آباءهم :وعىل مذهب اإلمام األعظم أيب حنيفة النعامن ،فكانت حجة
مبهتة ،ولكمة خمرسة ،خاصة ما ورد يف وصف أيب حنيفة باإلمام باألعظم.
واملتتبع لتاريخ املذاهب اإلسالمية من حيث انتشارها وجغرافيا تواجدها ،جيد للسياسة والسلطة
دور كبري يف هذا التواجد واالتساع ،فاملرشق اإلسالمي وخاصة يف العرص العبايس ،غلب عليه فقه
أيب حنيفة ،وصار مذهبه هو مذهب الدولة العباسية ،وما كان ذلك إال ألن أبا يوسف تلميذ أيب
حنيفة ،تقلد منصب قايض القضاة يف عهد الرشيد ،فصار يعني أتباع مذهب إمامه وتالميذه ومن
يوافقونه يف الفقه والرأي ،حتى ساد املذهب وعمت أحكامه يف شتى بقاع اخلالفة.
وكذلك يرجع للسلطة فضل انتشار مذهب مالك يف بالد املغرب واألندلس ،وذلك حينام كان اإلمام
مالك يمدح سياسة (هشام بن عبد الرمحن الداخل) ويثني عليه ،ومن أجل هذا رحب هشام
باجتاهات مالك يف الفقه ،وشجع عىل األخذ هبا واتباعها ،كام جاء تشجيعه لتالميذ االمام مالك
الذين أخذوا عنه باملدينة ،ويف مقدمتهم زياد بن عبد الرمحن وحييى بن حييى الليثي ،عىل نرش مذهب
شيخهم يف خمتلف النواحي ،وانتهز حييى هذه الفرصة فوسع نفوذه ،مستغال تقوى األمري وميله
للخري ،فصدرت كل الفتاوى عىل مذهب مالك ،ثم أخذ يعني تالميذه يف املناصب القضائية
املختلفة ،وأحيانا يف املناصب السياسية ،حتى زاد نفوذ الفقهاء املالكية.
ويف حياة الدولة العلية العثامنية ،كان األخذ باملذهب احلنفي رضورة سامهت فيها عدة عوامل ،فهو
املرياث املأخوذ من الدولة العباسية ،كام أنه املذهب الذي كانت تسري عليه كثري من املاملك التي كانت
تسبقها كالسلجوقية والغزنوية ،وبسبب طول فرتة حكم الدولة العثامنية ،أصبح أكرب مذهب
إسالمي له أنصار وأتباع ،فانترش يف العديد من دول املرشق اإلسالمي يف العراق وبالد ما وراء النهر،
لكن الكثريين يرجعون استحسان الدولة العثامنية للمذهب احلنفي ،بسبب فتواه التي أجاز فيها
اخلالفة لغري قريش ،فتبنوه وساروا باسمه ،ومحلوا الناس عىل األخذ به ،وصار مذهب الدولة
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الرسمي ،وقد عد الفقيه عيل بن سلطان القاري أتباع مذهب أيب حنيفة يف القرن احلادي عرش بثلثي
املسلمني يف العامل.
قال ابن حزم رمحه اهلل :اثنان من مذاهب أهل اإلسالم انترشا بالسلطان ،مذهب أبو حنيفة يف العراق،
ومذهب مالك يف املغرب!.
وإذا نظرنا للمذهب احلنبيل ،فام كان له أن يذكر ،لوال تبنته الدولة السعودية ،وجعلته مذهبها
الرسمي يف قضائها وأحكامها ،وبدأ الطالب الذين يفدون إليها للدراسة ،يتعرفون عليه ويتبنونه
وينرشونه يف بلداهنم ،ويسريون بمسائله وفتاوية ،ولوال هذا الندثر املذهب وصار تراثا يف الكتب.
وتظهر لنا أمهية السلطان والقوة واحلكومة ،يف فرض األفكار واملذاهب واملعتقدات ،وصدق أمري
املؤمنني عثامن ( :إن اهلل ليزع بالسلطان ما ال يزع بالقرآن) ومعناه:
يمنع بالسلطان من اقرتاف املحارم أكثر مما يمنع بالقرآن؛ ألن بعض الناس ضعيف اإليامن ،ال تؤثر
فيه زواجر القرآن ومناهيه ،فيقدم عىل املحارم وال يبايل ،لكنه حينام يعلم عقوبة السلطان ،يرتدع
وخياف العقوبة السلطانية.

املرابطون بالنصيحة
إننا نريد أن يرابط العلامء بني يدي احلكام ناصحني مرشدين يبلغون رسالتهم ويقومون بدورهم يف
نرصة احلق وإظهار أمره ..أما اهلروب والفرار فإنه يرض باألمة مجيعا ولن يفيد أصحابه يف يشء،
وربام خيتلف الزمان عن الزمان ،وختتلف الظروف عام سبق من حال األئمة املذكورين ،ويف تارخينا
اإلسالمي ..دعوات رصحية إىل رضورة التعاون بني العلامء واألمراء عمال هبدي القرآن الكريم:
(وشاورهم يف األمر فإذا عزمت فتوكل عىل اهلل )...ذلك بأن االستفراد باحلكم يعني كام قال أحد
الفاقهني:
" حماولة للتحليق بجناح واحد ،وامليش بقدم واحدة! ،ومن جهة أخرى فهو نوع من قهر اآلخر..
الذي يراد له أن يكون مستقبال ألفكارنا ..جمرد وعاء يتلقى مستسلام آراءنا ،ولن تكون هناك فائدة
من وراء هذا االستفراد بالرأي"
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قال رسول اهلل( : من أراد أن ينصح لذي سلطان يف أمر فال يبده عالنية ،وليأخذ بيده ،فإن قبل منه
فذاك ،وإال كان قد أدى الذي عليه)

1

و عن أسامة بن زيد (: قيل له أال تدخل عىل عثامن فتكلمه؟ فقال :أترون أين ال أكلمه إال
أسمعكم؟! واهلل لقد كلمته فيام بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمرا ال أحب أن أكون أول من فتحه)
قال األلباين( :يعني املجاهرة باإلنكار عىل األمراء يف املأل ،ألن يف اإلنكار جهارا ما خيشى عاقبته ،كام
اتفق يف اإلنكار عىل عثامن جهارا إذ نشأ عنه قتله)

3

وعن سعيد بن جبري قال (:قال رجل البن عباس  :آمر أمريي باملعروف؟ قال :إن خفت أن
يقتلك ،فال تؤنب اإلمام ،فإن كنت ال بد فاعال فيام بينك وبينه)

4

وللتوفيق بني ما كان من السلف الصالح من مواقف متباينة نقول :إن للعامل برصه وتأمله الذي يقيس
وحيدد به املواقف ..فهناك حكام مسلمون ال يطيقون كلمة اإلسالم،
به األمور ،ويق ّيم به الرجالُ ،
ويريدون لبالدهم املسلمة أن حتاكي أوروبا يف ملبسها ومأكلها ومرشهبا ومسلكها ،حتى يف شمسها
وهواها ،وهناك من يؤمن بالعلامنية ،فال يرى اإلسالم إال يف املساجد ،وال يعرف موطنا للقرآن غري
القبور واملآتم ،وبعضهم جاهل باحلقيقة الكربى هلذا الدين ،ورسالة هذا القرآن ،وبعضهم يرى
الدين جمرد طريقة روحية ..ال منهج حكم وحياة.
وهذه الصور كلها ..ال يليق أن يكون التعامل معها بأسلوب واحد ،وموقف متشابه! فأحدهم ينطيل
عليه اللني ،وال تليق به الشدة ،واآلخر يعامل بالشدة وال يليق به اللني ،والثالث مرتوك حلالته التي
يق ّيمها الداعية يف ضوء الرشع والعقل دونام إفراط أو تفريط ..وليكن رجاء هدايته واختياره للحق،
أحب إىل النفس من لعنه واخلروج عليه ،حتى تنغلق أبواب الفتن يف حياة الناس ،وتسلم دماؤهم
وأعراضهم.
هناك أمور ال تربأ الذمة فيها بمجرد اهلمس يف أذن احلاكم.
 - 1أخرجه اإلمام أحمد ورواه ابن أبي عاصم في السنة ،وصححه األلباني.
 - 2رواه البخاري ومسلم ،واللفظ لمسلم.
 - 3مختصر صحيح مسلم ،تحقيق األلباني.
 - 4رواه ابن أبي شيبة في كتاب الفتن.
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لقد كانت هناك صور شديدة يف مواقف النصح للحكام وأمرهم باملعروف وهنيهم عن املنكر ،وهي
ال تنايف اهلدوء املطلوب واحلكمة املرغوبة ،فأصحاهبا كانوا من أويل العلم والتقدير ،وهم أدرى بام
يواجهون من صنوف احلكام ..واإلنكار عىل احلاكم املسلم رسا ،هو األصل ما دام ذلك كافيا وكفيال
إلحقاق احلق ودفع املنكر بأقل منه.
يش من تفيش املنكر ،و شيوع الفاحشة يف الذين آمنوا ،فيعدل عن هذا األصل
أما إن تعذر ذلك و ُخ َ
إىل ما ال يتم الواجب إال به ،و من ذلك اإلنكار عالنية َّ
لعل ذلك يبلغ من كان له قلب أو ألقى السمع
و هو شهيد ،فيبذل وسعه ،و يربئ ذ َّمته يف التصدي للمنكر و أهله قبل فوات األوان..
روى مسلم يف صحيحه(:أول من بدأ باخلطبة يوم العيد قبل الصالة مروان ،فقام إليه رجل ،فقال:
الصالة قبل اخلطبة ،فقال :قد ترك ما هنالك ،فقال أبو سعيد :أ َّما هذا فقد قىض ما عليه ،سمعت
رسول اهلل  يقولَ " :من رأى منكم منكرا ،فليغريه بيدهْ ،
فإن مل يستطع ،فبلسانه ،فإن مل يستطع،
فبقلبه ،وذلك أضعف اإليامن"
ولعل تارخينا املجيد ميلء بكثري من علامء الدين وأئمة اهلدى ،الذين حاهبوا املنكر وصدحوا باحلق يف
وجه الطغاة اجلبارين ،غري هيابني وال خائفني ،وقد أوردنا هلم كتابا مستقال حتت عنوان (العامئم
الثائرة) لنذكر بأخالقهم وعزهتم وقوهتم يف نرصة احلق وصد الظلم والزهد يف الدنيا ومتاعها
وغرورها.
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