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ْ
ُ
املنهـج فـي
َّ
َّ
واالتب ـاع
الطلـ ِب ،والتل ِقـيِ ،

عبد املنعم مصطفى حليمة
" أبو بصيرالطرطوس ي "

مق ـدم ـة:
بسم هللا الرحمن الرحيم
إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات
ُ
أعمالنا ،من يهده هللا فال ُم َّ
ضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال
ضل له ،ومن ي ِ
ً
شريك له ،وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

ُ
ُ َّ ْ ُ
يا أ ُّيها َّالذين آم ُنوا َّات ُقوا َّ
َّللا ح َّق تقا ِت ِه وال ت ُموت َّن ِإال و أنت ْم ُم ْس ِل ُمون آل
ِ
عمران.102:
ُّ َّ ُ َّ ُ َّ ُ ُ َّ
َّ
ُ ْ ْ ْ
احد ٍة وخلق ِم ْنها ز ْوجها وبث
سو ِ
يا أيها الناس اتقوا ربكم ال ِذي خلقكم ِمن نف ٍ
ُ
ً
َّللا َّالذي تساء ُلون به و ْاْل ْ حام إ َّن َّ
اال كثيرًا ونس ًاء َّات ُقوا َّ
َّللا كان عل ْيك ْم
ِم ْن ُهما ِرج
ر
و
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ً
ر ِقيبا النساء.1:
ُ َّ ُ َّ ُ ُ
ً
َّ
ْ
ُ
ُ
ً
يدا ُ .ي ْ
ص ِل ْح لك ْم أ ْعمالك ْم ويغ ِف ْر
َّللا وقولوا ق ْوال س ِد
يا أ ُّيها ال ِذين آمنوا اتقوا
ً
ً
ل ُك ْم ُذ ُنوب ُك ْم وم ْن ُيطع َّ
َّللا ور ُسول ُه فق ْد فازف ْوزا ع ِظيما اْلحزاب.71-70:
ِِ

ُ
كتاب هللا ،وخير الهدي ُ
محمد َّ ، 
وشر
هدي
الحديث
أما بعد :فإن أصدق
ٍ
ِ
ُ
بدعة ضاللةَّ ،
اْلمورمحدثاتهاَّ ،
ضاللة في النار.
وكل
وكل محدث ٍة بدعة ،وك َّل
ٍ
ٍ
ِ
وبعد ،عندما يفتقد اإلنسان امليزان الحق الذي به يزن اْلشياء؛ به يزن
حينئذ ال يعرف أين هو من الحق ،وهل هو مع
الكلمات ،واملو اقف ،واْلشخاص ..
ٍ
حينئذ ال ُيحسن
الحق أم مع الباطل  ..وسواد من ُيكثر  ..وتحت أي مظلة يستظل؛ ْلنه
ٍ
التمييز بين الحق والباطل  ..وال بين النافع من الضار  ..وال بين الفاضل من املفضول ..
ً
ً
ً
فالباطل قد يراه حقا ،والحق قد يراه باطال ،والظالم قد يراه عادال ،والعادل قد يراه
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ً
ً
ً ُ
داكن يتخبط في الطرق
ظاملا ،في ِ
خسر في امليزان طوعا أو كرها ،كمن يسير في ٍ
ظالم ٍ
وأوديتها وحفرها ،من غيرمصباح ُيض يء له.

َّ
ْ
َّ
من هنا تكمن أهمية هذا البحث الذي أسميته " املنه ُج في الطل ِب ،والتل ِقي،
ُ
ُ
واالتباع " الذي يعتبر بمثابة امليزان؛ الذي به توزن اْلشياء ،في حال ما تعرض عليه،
ِ
وهو كذلك بمثابة املصباح الذي ُيض يء لصاحبه الطريق ،فيبصره بمواضع الحفر من
غيرها.
ما أحوج الناس لهذا املصباح ،وهذا امليزان في هذا الزمان الذي تنوعت فيه
وسائل الطلب والتلقي ،وتنوعت وتضخمت فيه وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة
واملقروءة ،وفشا فيه القلم ،بصورة يعجز فيها اإلنسان عن متابعة مجرد العناوين مما
ُيطبع ُوينشر!
املعارض ،وكثرت املعروضات  ..وتفننوا في عرضها وتزيينها في أعين الناس
كثرت
ِ
 ..حتى بات املرء لم يعد ُيحسن التمييز بين اْلصلي منها من املغشوش  ..وال بين الصادق
منهم من الكاذب!
ُ
ُ
ما هو الحق منها وما هو الباطل  ..ما ُيؤخذ منها وما ُيرد  ..ثم أين توضع الخطا
عند املسير  ..وفي أي اتجاه تسير  ..هذا ما سيعرفه القارئ ويقدر عليه إن تمكن من
استمالك امليزان ،الذي سنبينه ـ بإذن هللا تعالى ـ في هذا املبحث الهام والوجيز.

م
فاهلل الستعان ،وعليه التكالن ،وهو حسبي ونعم الوكيل
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ـ تشخيـص ال ـداء:
ً
ُ
اإلنسان ابن بيئته الثقافية والفكرية  ..فكما أن جسد اإلنسان يتأثر ضعفا
ً
ُ
وقوة  ..سالمة وسقما  ..بحسب ما يدخل ـ أو ُي ْدخل ـ إليه من أنواع اْلطعمة واْلغذية ..
ً
ً
وبحسب جودة وصالحية هذه اْلطعمة  ..كذلك يتأثر عقله ،و ِفكره ،وذوقه ضعفا وقوة
ْ
ً
ً
ً
 ..استقامة و انحر افا  ..حقا وباطال  ..بحسب ما ُيلقى ـ أو ُي ِلقي ـ في وعاء رأسه وقلبه من
ومعان وثقافات  ..وبالتالي فإن سلوكيات  ..وأخالقيات  ..واعتقادات ..
قيم ومبادئ ..
ٍ
ومو اقف اإلنسان ـ سواء املو افق منها للحق أم املو افق للباطل ـ ما هي إال عبارة عن
نتاج القيم واملبادئ واْلفكار التي كان قد تلقاها من بيئته الثقافية ـ أو البيئة الثقافية
ً
ً
ُ
التي تحيط به ـ إن كانت خيرا فخير ،وإن كانت شرا فشر  ..فالوعاء ينض ُح ما فيه ،وما
ْ
ُيلقى فيه.
ً
َّ
وشياطين اإلنس ـ ومن ورائهم إخوانهم من شياطين الجن تأزهم َّأزا ـ قد تفطنوا
َّ
لهذا املعنى  ..فأحاطوا اإلنسان ـ على مدار الوقت ـ بسياج من وسائل التلقي املختلفة؛
املرئي منها ،والسمعي ،واملقروء  ..فالقنوات التلفزيونية ـ التي تبث الشرور والسموم ـ
باملئات إن لم تكن باآلالف ُ ..يضاف إليها وحش اإلنترنت وما ُيبث فيه ـ ومن خالله ـ من
شرور تكاد تقتل جميع أوقات اإلنسان في الحرام ،وفيما يغلب ُ
ضرره نفعه ُ ..يضاف
إليها املناهج التعليمية الدراسية القائمة على تكريس مفاهيم اإللحاد واإلباحية ،التي
ُ
تفرض على اْلبناء واْلجيال منذ املرحلة االبتدائية ،وإلى ما بعد املرحلة الجامعية ..
ُيضاف إليها هذا الكم الهائل من الدعايات واإلعالنات التي تزين َّ
الشر وتروج له  ..والتي
ُ
تالحق اإلنسان في كل مكان وفي كل ِز ٍق يسير فيه  ..طوق بعد طوق  ..وخناق بعد خناق
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ً
 ..ظلمات بعضها فوق بعض  ..حتى ال يكاد املرء أن يرى من النور شيئا  ..هذا املكر
والكيد  ..يصوره لنا القرآن الكريم  ..يوم ينكشف الغطاء  ..وتتجلى الحقائق للعيان ..
من خالل حوار اْلتباع املستضعفين ،من الشعوب الضالة التائهة  ..مع أسيادهم
َّ
والجن  ..كما في قوله تعالى :وقال ال ِذين
الطغاة املستكبرين من شياطين اإلنس ِ
ْ ُ ْ ُ َّ
ْ ْ
َّ ْ ُ َّ
ْ َّ ْ
َّ ْ ْ ُ
اَّلل ون ْجعل ل ُه
استض ِعفوا ِلل ِذين استكب ُروا ب ْل مك ُر اللي ِل والنه ِار ِإذ تأم ُروننا أن نكفر ِب ِ
ْ
ً
َّ
َّ
أندادا وأس ُّروا الندامة ملا رأ ُوا العذاب سبأ .33:فهو ليس مكر الليل وحسب ،وال مكر
النهار وحسب ،بل هو مكر متواصل من غير توقف وال انقطاع؛ تواصل الليل بالنهار،
وتواصل النهار بالليل  ..حتى ال ُيعطوا للمرء فرصة للراحة ،والتفكير ،والخلوة مع
َّ
حينئذ ُّ
شر مكر الليل والنهار  ..وهذا ما ال يريدونه أن يقع  ..ما
النفس؛ فيتكشف له
ٍ
َّ ْ ُ َّ
ْ ُْ
اَّلل ون ْجعل ل ُه
الهدف وما الغرض ،من وراء هذا املكر املتواصلِ إذ تأم ُروننا أن نكفر ِب ِ
ً
أندادا ؛ إخراج العباد من عبادة هللا تعالى وحده إلى عبادة الطغاة اْلنداد  ..عبادة
ْ
َّ
َّ
شياطين اإلنس والجن وأس ُّروا الندامة ملا رأ ُوا العذاب ؛ كالهما املستضعفون،
واملستكبرون سواء  ..العابدون واملعبودون من دون هللا ،كالهما شركاء في العذاب ..
ْلنهما كالهما كانا شركاء في هذا املكر ،وهذا الوزرالعظيم.
ْ
َّ
َّ ُ
ُْ
وقال تعالى :وقال ال ِذين كف ُروا ال ت ْسم ُعوا ِلهذا الق ْر ِآن والغ ْوا ِف ِيه لعلك ْم
ُ
ْ
ُ
تغ ِل ُبون فصلت .26:أي إذا قرئ القرآن ،أو سمعتم آياته تتلى فارفعوا أصواتكم،
ُ
وصيحوا ،واصخبوا  ..حتى ال تفهم كلمات القرآن  ..وحتى إذا وصلت إلى مسامع الناس
 ..تصلهم كأنها تتلى عليهم من بعيد  ..مشوشة  ..مبهمة  ..ال تتضح لهم معانيها
ومقاصدها  ..والقوم ـ في زماننا ـ قد تطورت وسائلهم في اللغو والتشويش على الحق ..
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فهي لم تعد مقصورة على الصخب ورفع اْلصوات  ..والضرب بالدفوف والطبول  ..بل
تعدت ذلك بكثير ..فلغوهم في القرآن الكريم يشمل جميع فنون و أنواع املكرووسائله؛
ً
املشارإليها آنفا.
هذا جانب ،ومن جانب آخر فقد أشار النبي  إلى زما ٍن تفشو فيه الفتن واْلهواء
والكذب  ..والخيانة  ..وتنتفي فيه اْلمانة فيما بين الناس بعد القرون الخيرية الثالثة
اْلولى ،حتى ُيقال في بني فالن رجل أمين ،وال أرى زماننا بمنأى عن هذا الزمان ،كما في
الناس يتبايعون ،فال ُ
ُ
ُ
يكاد أحدهم
صبح
الحديث فقد صح عن النبي  أنه قال" :ي ِ
ً
ً
َّ
ُ
فالن رجال أمينا ،حتى ُيقال للرجل :ما أعقله ،وما
يؤدي اْلمانة ،فيقال :إن في بني ٍ
خردل من إيمان" متفق عليه.
أظرفه ،وما أجلده ،وما في قلبه مثقال حبة
ٍ
وقال " :أول ما تفقدون من دينكم اْلمانة ،وآخره الصالة" [.]1
وقال " :أول ما ُيرفع من الناس اْلمانة ،وآخر ما يبقى من دينهم الصالةُ ،ور َّب
مصل ال خالق له عند هللا تعالى" [ .]2واْلمانة تشمل كل ما يجب حفظه ورعايته من
ٍ
َّ
والصدع
شؤون الدين والدنيا سواء ،وأشد ما يدخل في معنى اْلمانة؛ أمانة بيان العلم
ً
بالحق كامال غير منقوص ،وال تحريف ،وبخاصة في زمن الحاجة إليه  ..وما أقل الذين
ُيؤدون هذا النوع من اْلمانة!
ْ
ْ
ْ
َّ َّ
ُْ
َّ
ات وال ُهدى ِمن ب ْع ِد ما ب َّين ُاه
قال تعالىِ  :إن ال ِذين يكت ُمون ما أنزلنا ِمن الب ِين ِ
ُ
ُُ ُ ُ ْ
ْ
َّ ُ
َّ
َّللا ويلع ُن ُه ُم الال ِعنون البقرة .159:وقال تعالىِ  :إ َّن
اب أول ِئك يلعنهم
لن
اس ِفي ال ِكت ِ
ِل ِ
 1أخرجه الطبراني وغيره ،السلسلة الصحيحة.1739 :
 2صحيح الجامع.1575 :
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ً ُ
ُُْ
ْ
ً
َّ
ْ
ُ
ُُْ
اب ويشت ُرون ِب ِه ثمنا ق ِليال أول ِئك ما يأكلون ِفي
ال ِذين يكتمون ما أنزل َّللا ِمن ال ِكت ِ
ُ ُ ْ َّ َّ
الناروال ُيكل ُم ُه ُم ُ
اب أ ِل ٌ
َّللا ي ْوم ْال ِقيام ِة وال ُيز ِكيه ْم ول ُه ْم عذ ٌ
يم البقرة .174:
ون ِهم ِإال
ِ
بط ِ
ِ
وقال " :تكو ُن بين يدي الساعة ٌ
فتن كقطع الليل املُظلمُ ،ي ُ
صبح الرجل فيها
ً
ً ُ
ً ُ
ً ُ
ٌ
ض من الدنيا"
مؤمنا ،ويمس ي كافرا ،ويمس ي مؤمنا ويصبح كافرا ،يبيع أقوام دينهم بعر ٍ
[ .]3لضعف ـ أو ضياع اْلمانة ـ يبيع أحدهم دينه بثمن بخس؛ فال يتورع أن يجادل عن
ً
ً
الطغاة  ..أو أن يكتم علما يجب بيانه  ..أو أن يعمل عندهم جالدا ،يهوي بسوطه على
ُ
ظهور اْلطهار من دعاة التوحيد  ..متى جاءه اْلمر بذلك  ..مقابل دراهم معدودات ترمى
إليه ،يقتات بها بالحرام ،وفي الحديث فقد َّ
صح عن النبي  أنه قال" :من أكل بمسل ٍم
ً
ُ
َّ
ُ
مسلم فإن هللا  يكسوه من
برجل
ٍ
أكلة فإن هللا يطعمه مثلها من جهنم ،ومن ك ِس ي ٍ
َّ
جهنم" [.]4
َّ
وقال " :خير الناس قرني ،ثم الذين يلونهم ،ثم الذين يلونهم ،ثم يفشو الكذب،
الرجل وال ُيستشهد ،ويحلف ُ
ُ
الرجل وال ُيست ْحلف" [ .]5ونحن في زمان ـ
حتى يشهد
ُيؤسفني أن أقول ـ قد فشا فيه الكذب ،واشتد فيه الكذب على دين هللا تعالى ـ من
أبنائه قبل أعدائه ـ فأدخلوا فيه ما ليس منه ،وأخرجوا منه ما هو منه ،وما هو من
أصوله وثوابته  ..طاعة للطغاة اآلثمين تارة  ..وطاعة ْلهوائهم وتحزباتهم الباطلة تارة
أخرى.
 3صحيح سنن الترمذي.1788 :
 4صحيح اْلدب املفرد.179 :
 5صحيح سنن الترمذي.1874 :
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ْ
ً
َّ
ْ
َّ
ْ ْ ُ
َّللا ك ِذبا أ ْو كذب ِبآيا ِت ِه ِإن ُه ال ُيف ِل ُح
قال تعالى :ومن أظلم ِم َّم ِن افترى على ِ
َّ ُ
الظ ِاملون اْلنعام.21:
ً
وفي الحديث ،فقد َّ
َّ
صح عن النبي  أنه قال" :من كذب َّ
فليتبوأ
علي متعمدا
مقعده من النار" البخاري.
كل ذلك مما زاد من ضراوة البالء والفتن على الناس  ..وزاد من ظلمة الظالم،
ٌ
وغشاوة فوق ِغشاوة ،تحجب النور عن
ومن أمده  ..ظلمات بعضها فوق بعض ِ ..
ً
ُ
اْلبصار والبصائر سواء  ..وتزيدها عمى على عمى  ..وضالال على ضالل  ..وتحيل بينها
وبين االهتداء إلى مواطن الحق والنور ُ ..
فز ِرعت في دروب الناس جبال من اْلشواك
والشكوك ،والشبهات ،واْلراجيف ،والسدود ،والحواجز التي تصدهم عن متابعة
أنزل على محمد  .. ومن نجح في اختراق
الحق  ..وعن معرفته على حقيقته كما ِ
ُ
كمل
اْلطواق والحواجز  ..تلقفته سياط وسجون الطغاة اآلثمين لتفتنه عن دينه  ..وت ِ
ً
ً
ً
ً
ُ
ُّ
الحق غريبا ،محاربا ،مستهجنا ،متهما،
الدين
املهمة؛ مهمة الص ِد عن دين هللا  ..فعاد
ً
كما بدأ غريبا ،حتى أصبح املتمسك بدينه ـ لشدة ما يلقى من الكبد واملعاناة ـ كالقابض
على جمر من نار ،كما أخبر بذلك النبي  فقال" :يأتي على الناس ٌ
زمان ،الصابر فيهم
ٍ
ُ
ُ
القابض على الجمر على آالم الجمر،
يصبر
على دينه ،كالقابض على الجمر"[ .]6فكم
وكم ُيعاني من اآلالم وهو قابض على الجمر  ..هكذا القابض على دينه في زمن الغربة ..
ببعيد عن زماننا الذي نعيش فيه.
وال أرى هذا الزمان
ٍ

 6صحيح سنن الترمذي.1844 :
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ً
ً
ُ
وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء" متفق
وقال " :إن اإلسالم بدأ غريبا
عليه.
ً
ً
ُ
وسيعود غريبا كما بدأ ،فطوبى للغرباء ،قيل:
وفي رواية" :إن اإلسالم بدأ غريبا،
ُ
صلحون إذا فسد الناس" [.]7
من هم يا رسول هللا؟ قال :الذين ي ِ
أناس سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن
وفي رواية ،قال" :أناس صالحون في
ٍ
يطيعهم" أحمد.
َّ
قوم أو
وفي رو اية ،قال" :النزاع من القبائل" [ .]8أي الغرباء من كل قبيلة أو ٍ
عشيرةُ ،ينتزعون من قبائلهم ،فيجتمعون فيما بينهم على ما بينهم من اختالف في
ٍ
والقطري ،واللغوي  ..ال يجمعهم سوى الحب هلل
االنتماء القبلي ،والقومي ،والعرقيِ ،
ولرسوله  ،والنصرة لدين هللا الحق  ..فهؤالء طوبى لهم ،ثم طوبى لهم.

 7أخرجه أبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن ،السلسلة الصحيحة.1273 :
 8صحيح سنن ابن ماجة.3223 :
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ـ تشخيـص ال ـدواء:
بعد أن شخصنا الداء وعرفناه ،فما هو الدواء  ..وما هو العاصم  ..و أين املالذ ..
وكيف النجاة  ..وما هو السبيل للخالص من هذا املكر املتواصل الذي ُيحيط بنا
َّ
ورباملعصم  ..وما هو املنهج الحق الذي يجب انتهاجه ،و اتباعه؟
إحاطة الس ِ
َّ
هذا سؤال كبيرأجيب عنه في النقاط التالية:

ً

أوال :اكتمـال الـديـن :اعلم أن الدين الحق قد كمل ،وبكماله كمل كل ما ُيقربنا
إلى هللا تعالى ،وإلى الجنة ،وكل ما ُيبعدنا عن الزلل وعن النار  ..وقد أبان هللا تعالى
َّ
سبيل املؤمنين ،وحض على انتهاجه  ..كما أبان وجلى ُسبل املجرمين ،وحذر من
انتهاجها  ..فلم يحوجنا هللا تعالى في ش يء ـ مهما د َّق ـ مما ينفعنا في أمور ديننا ودنيانا إلى
سواه  ..وال إلى سوى منهجه وصراطه املستقيم ،لنلتمس منه الحلول والدواء ملا
يواجهنا من مشاكل ،وأدواء.
ُ
قال تعالىْ  :الي ْوم أ ْكم ْل ُت ل ُك ْم دين ُك ْم و أ ْتم ْم ُت عل ْي ُك ْم ن ْ
يت ل ُك ُ
اإل ْسالم
م
ض
ر
و
ي
ت
م
ع
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ً
ً
ِدينا املائدة .3:فالدين ليس ناقصا ليكمل نقصانه من مصادر ومشارب أخرى ،و إنما
ْ
ُ
ُ
ْ ْ ُ ُ
ْ ُ
هو كامل تام غير ناقص ،بشهادة الرب  الي ْوم أكملت لك ْم ِدينك ْم و أتم ْمت عل ْيك ْم
ِن ْعم ِتي. 
َّ ُ ْ
ً
ُ
َّ
يما ف َّاتب ُع ُ
وا ُّ
الس ُبل فتف َّرق ِبك ْم
وه وال تت ِبع
اطي ُم ْست ِق
وقال تعالى :وأن هذا ِصر ِ
ِ
ُ ْ َّ ُ
َّ ُ َّ ُ
صاكم ِب ِه لعلك ْم تتقون اْلنعام .153:وهذا من معانيه ولوازمه
عن س ِب ِيل ِه ذ ِلكم و
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ً
ً
ً
بيان الصراط املستقيم ،وكذلك بيان سبل أهل الباطل واْلهواء بيانا شافيا كافيا
ً
و افيا ال لبس فيه وال غموض.
َّ
وقال تعالى :وهد ْين ُاه الن ْجد ْي ِن البلد .10:أي هدينا اإلنسان ،وبينا له ،ودللناه
على طريق الخير الحاوي والجامع لكل خير ،وعلى طريق الشر الحاوي والجامع لكل شر
َّ
الحق من الباطل  ..إلى
 ..فهو ال يحتاج لكي يعرف الخير من الشر ،النافع من الضار،
غيردين هللا تعالى.
ْ
ْ
ً ُ
ً ْ
وقال تعالى :ون َّزلنا عل ْيك ال ِكتاب ِت ْبيانا ِلك ِل ش ْي ٍء و ُه ًدى ور ْحمة و ُبشرى
ْ
ً ُ
ِلل ُم ْس ِل ِمين النحل .89:وقوله تعالىِ  :ت ْبيانا ِلك ِل ش ْي ٍء ؛ عام لكل ش يء؛ أي فيه تبيان
لكل ما يضر ،وكل ما ينفع من أمور الدين والدنيا؛ ما يضر لكي نجتنبه ونحذره ،وما
ينفع لكي نأتيه ونلتزمه.
َّ
وفي الحديث ،فقد َّ
صح عن النبي  أنه قال" :إنه ليس ش ٌيء يقربكم إلى الجنة إال
قد أمرتكم به ،وليس ش يء يقربكم إلى النارإال قد نهيتكم عنه" [.]9
ً
ُ
وفي رواية" :ما تركت شيئا يقربكم إلى هللا تعالى إال وأمرتكم به".
وعن أبي ذر رض ي هللا عنه قال" :تركنا رسو ُل هللا  وما في َّ
السماء طائر ُ
يطير
ٍ
ْ
بجناحيه إال عندنا منه ِعلم" [ .]10وهذا من قبيل التمثيل والتقريب؛ فإذا كان ما من
ً
طائر يطير بجناحيه إال وقد بين لنا ُّ
النبي  منه ِعلما ،فكيف بما هو أجل وأعلى من
ً
ً
ذلك من أمورالدين والدنيا؛ فهو  أشد لها تبيانا و إيضاحا.

9

السلسلة الصحيحة.2866 :

10

صحيح موارد الظمآن.62 :

12

ً

ثانيا :اتباع أسلوب الوقاية ما أمكن :قبل االنكباب على الدواء ،ال بد من نوع
وقاية تحجب اإلنسان عن الضرر ،وأسبابه ،فالدواء ينفع مع توقف أسباب الداء،
ورو افد ومغذيات الداء  ..فاملضادات الحيوية ال تعمل عملها ما دام الجسد يتلقى
ً
يوميا جرعات من الجراثيم ،تفوق قوة املضاد الحيوي  ..كذلك العقل ال يستفيد
ً
ً
ً
كثيرا عندما يتلقى قيم الحق ،وهو في املقابل يتلقى كما كبيرا من املفاهيم ،والقيم،
واْلفكارالخا طئة الباطلة  ..فما بالك إذا كان ال يتلقى إال املفاهيم والقيم ،واْلخالقيات
الخاطئة الباطلة  ..وال يعرف من دنيا القيم واملبادئ والثقافات سوى ما ُيلقى إليه من
فحينئذ حدث عن حجم التشوهات والتورمات الخبيثة التي يستعص ي عالجها،
شر ..
ٍ
وال حرج  ..وحدث عن فقدان املناعة الفكرية والثقافية ،والقيمية عند الناس ،وال
حرج!
الناس يقلقون لإليدز العضوي ـ وحق لهم أن يقلقوا ـ بينما كثير منهم ال ُيبالي أن
ُيصاب باإليدز الفكري؛ الذي يفقده املناعة من مقاومة أي فكرة خاطئة ،فتارة تراه
يترنح يمنة مع أهل اليمين ،وتارة أخرى يترنح يسرة مع أهل اليسار ،وال يمانع أن يتقدم
أو يتأخر ،فهو حيثما ق ْيد انقاد ،وحيثما ُوجه َّ
توجه ،من دون أدنى مقاومة وال ممانعة ..
ِ
ِ
ً
أيما فكرة تصدمه يصفق لها ،وقد تشطحه أرضا  ..ال ُيحسن التمييز بين الصالح منها
من الطالح  ..وال بين الخير من الشر ،وال بين العدو من الصديق؛ ْلنه فاقد ْلصل
املناعة التي تمكنه من حسن االختيار والتمييز ،ولعمر الحق هذا النوع من اإليدز لهو
ً
ً
أشد خطرا وضررا على اإلنسان أضعاف مضاعفة من اإليدزالعضوي!
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من هنا جاء اإلسالم بقاعدة ذهبية عظيمة؛ أال وهي قاعدة "سد الذرائع" ،والتي
ُ
شر ،فله حكم الشر من حيث الحظر واملنع  ..وتعني وأد الشر
تعني أن كل ما يؤدي إال ٍ
قبل ظهوره و انتشاره  ..وتعني حسم مادة الفساد بقطع واستئصال وسائله  ..فهي
تنظر إلى الوسائل على اعتبار مآالتها ،وليس على اعتبار إباحتها وحسب ،بغض النظر
ً
ً
عن املآالت التي ستؤول إليها؛ سواء كانت حقا أم باطال!
َّ
َّ
الشر
الشر ،أفسحوا الطريق للشر ،امنحوا
فاإلسالم ال يقول التباعه جربوا
الحرية املطلقة  ..قننوا له القوانين  ..واصنعوا له الدعايات التي تزخرفه وتزينه في
أعين الناس  ..ثم بعد ذلك من وقع منكم في الشر سوف ُيعاقبُ ،ويؤخذ بذنبه ..
َّ
الشر وأسبابه ،ويسهل
حاشاه؛ اإلسالم ال يفعل ذلك  ..وال يرض ى بذلك ،و إنما يمنع
الخير ،وأسبابه  ..ثم هو بعد ذلك ُيعاقب على من تكلف البحث والتنقيب عن الشر.
ملاذا عندما تهب عاصفة رملية ،تحمل معها أوساخ الشوارع ،الكل يفزع إلى
ً
ً
نو افذ بيته ليحكم إغالقها جيدا ،حتى ال يتسرب إلى البيوت شيئا من تلك الرمال
واْلوساخ ،بينما عندما يرسل شياطين اإلنس والجن سمومهم ،وكفرهم ،وإلحادهم،
وفسوقهم ،و إباحيتهم  ..إلى بيوت الناس  ..عبر مئات القنوات التلفزيونية  ..الكل يفتح
ً
ً
ً
لها اْلبواب والنو افذ  ..علما أنها أشد فتكا وضررا على الناس وبيوتهم من الرمال
واْلوساخ.

ْ ُ ْ
ً
ً
َّ ُ
احشة وساء س ِبيال اإلسراء .32:لم يقل
الزنى ِإنه كان ف ِ
قال تعالى :وال تقربوا ِ
ْ ُ ْ
الزنى ؛ أي ال تأتوا اْلسباب ،وال تفتعلوا
الرب  وال تزنوا ،و إنما قال :وال تقربوا ِ
ُ
الزنى ،فتلك اْلسباب والوسائل محرمة وممنوعة ـ كحرمة
الوسائل التي تقربكم من ِ
ُ
الزنى.
الزنى ـ ْلنها ت ِ
فض ي إلى ِ

14

ُ ُ
ْ
ْ ُ
ُْ
ف ما ل ْيس لك به ع ْل ٌم إ َّن َّ
الس ْمع والبصر والفؤاد ك ُّل أول ِئك
وقال تعالى :وال تق
ِِ ِ ِ
ُ ً
ْ
كان عن ُه م ْسؤوال اإلسراء .36:فالسمع ،والبصر ،والفؤاد هي وسائل التلقي والفهم،
التي تتلقى املعاني ،واْلفكار ،والقيم ،واملبادئ من مصادر ِبثها  ..فاإلنسان مسؤول
ومحاسب عنها؛ هل ترك لها العنان لتتلقى املعاني ،والقيم ،واملبادئ الشريرة الباطلة
 ..أم أنه صانها من كل ذلك  ..وأطلق لها العنان في اتجاه واحد؛ اتجاه تلقي معاني
وقيم ،ومبادئ الحق والخير.
ُّ
ُّ
وقد َّ
ٌ
مسؤول عن رعيته" متفق
راع ،وكلكم
كم
كل
النبي  أنه قال" :
صح عن
ِ
ٍ
راع على نفسه ،وجسده،
عليه .فمن لم يكن له رعية من خارج نفسه يرعاها ،فهو ٍ
وجوارحه ،هل صانها ،وأطاع هللا فيها ،ووجهها فيما يرض ي هللا  ،أم أنه عصاه فيها،
وأطلق لها العنان في معصية هللا ،لتقع في املوبقات ،واملهلكات ،كما في الحديث" :ال
ُ
ُ
أربع :ـ منها ـ وعن جسمه فيما أباله" [.]11
تزول قدما ٍ
عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ٍ
بنسخة من التوراة ،فقال :يا
وعن جابر ،أن عمر بن الخطاب ،أتى رسول هللا 
ٍ
النبي  يتغير ،فقال
رسول هللا! هذه نسخة من التوراة ،فسكت ،فجعل يقرأ ووجه ِ
وجه رسو ِل
أبو بكر :ثكلتك الثواكل! ما ترى ما بوجه رسول هللا ]12[؟! فنظر عمر إلى ِ
ً
ُ
وباإلسالم
رسوله ،رضينا باهلل ربا،
وغضب
هللا
غضب
من
باهلل
أعوذ
هللا  ،فقال:
ِ
ِ
ِ
ِ
 11رواه الترمذي ،وقال :حديث حسن صحيح.
 12أي مــن الغضــب؛ وذلــك ْلن اْلمــر لــه عالقــة بالعقيــدة والتوحيــد ،وبــالتلقي واالتبــاع ،وممــن يؤخــذ
الــدين  ..وممــن تؤخــذ اْلح ـكـام والقــيم واملبــادئ ،مــن هللا تعــالى ورســوله فيتحقــق حينئـ ٍـذ التوحيــد ،أم
من مصادرأخرى ،فيكون
حينئذ الشرك والتنديد.
ٍ
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ً
ً
نبيا .فقال رسو ُل هللا " :والذي ُ
محمد بيده ،لو بدا لكم موس ى
نفس
وبمحمد
دينا،
ٍ
ٍ
َّ ً
سواء َّ
حيا وأدرك نبوتي
السبيل ،ولو كان
فاتبعتموه وتركتموني لضللتم عن
ِ
التبعني"[.]13
ُ
وبه فعل عمر بهذه الشدة ،وبهذا الغضب؛ ْلن املسألة تتعلق باملصدر الذي
ج ِ
ُ َّ
تتلقى منه العقائد ،والقيم ،واملفاهيم ،والشرائع  ..فالقضية من هذا الجانب لها
مساس بالعقيدة والتوحيد؛ لذا قد اشتد غضب النبي  مما حمل عمر على أن يجدد
ً
ُ
وباإلسالم
،
ربا
باهلل
رضينا
ه،
رسول
وغضب
هللا
غضب
من
باهلل
أعوذ
العقد والعهد" :
ِ
ِ
ِ
ِ
ً
ً
وبمحمد نبيا".
دينا،
ٍ
ً
ُ
قبل على موس ى  ويترك محمدا  ،أو ُيق ِبل على ش يء مما
قلت :هذا فيمن ي ِ
محمد
أنزل على موس ى  ،ويترك ما أنزل على محمد  .. فكيف بمن ينصرف عن
ٍ
 ،وما أنزل عليه ،إلى َّ
السقط من القيم واملبادئ الضالة؛ كالبعثية ،واالشتراكية،
والشيوعية ،والديمقراطية ،والليبرالية ،والعلمانية ،وغيرها من الشعارات واملسميات
حينئذ ٍٍ أن من يفعل ذلك ،ليس
التي تنطوي على معا ٍن وعقائد باطلة كافرة  ..ال شك
ٍ
له حظ في اإلسالم ،وإن َّ
تسمى بأسماء املسلمين ،أو زعم بلسانه ألف مرة أنه من
املسلمين!
وعن جابر ،عن النبي  حين أتاه عمر ،فقال :إنا نسمع أحاديث من يهود
تعجبنا ،أفترى أن نكتب بعضها؟ فقال" :أمتهو ُكون أنتم كما َّ
تهوكت اليهود والنصارى؟!
ِ
َّ ً
َّ ً
حيا ما وسعه إال اتباعي" [.]14
نقية ،ولو كان موس ى
لقد جئتكم بها بيضاء
 13رواه الدارمي ،مشكاة املصابيح ،194 :وانظر صحيح الجامع الصغير.5308 :

16

لذا ْلجل قطع دابر الشر قبل حصوله واستفحاله ،قد ورد النهي عن مجالسة
أهل البدع واْلهواء ،وعن اإلصغاء إليهم ،كما قال تعالى :وإذا أ ْيت َّالذين ي ُخ ُ
وضون
ِ ر
ِ
َّ ُ ُ ْ
ْ
َّ
ُ
َّ ُ َّ
في آياتنا فأ ْعر ْ ْ
ْ
نسينك الش ْيطان فال تق ُع ْد
ض عن ُه ْم حتى يخوضوا ِفي ح ِد ٍ
ِ
يث غي ِر ِه و ِإما ي ِ
ِ
ِ
َّ
ْ
ْ
ْ ْ
املين اْلنعام.68:
الذكرى مع القو ِم الظ ِ ِ
ب عد ِ
ُ
ْ
ُْ
ُْ
ْ
ْ َّ
َّللا ُيكف ُر ِبها و ُي ْست ْهزأ
وقال تعالى :وقد نزل عليك ْم ِفي ال ِكتا ِب أن ِإذا س ِمعت ْم آي ِ
ات ِ
ً ُْ
َّ ُ ُ ْ
ْ ُُ ْ
َّ ُ
يث غ ْي ِر ِه ِإنك ْم ِإذا ِمثل ُه ْم ِإ َّن َّللا ج ِام ُع
ِبها فال تقعدوا مع ُه ْم حتى يخوضوا ِفي ح ِد ٍ
ْ
ً
ُْ
املنا ِف ِقين والكا ِف ِرين ِفي جه َّنم ج ِميعا النساء .140:املنافقون هم الذين يرضون
ْلنفسهم الجلوس مع املستهزئين بآيات هللا تعالى من غير إكراه ،وال إنكار وال قيام،
والكافرون هم املستهزئون الذين ُيباشرون االستهزاء بآيات هللا تعالى.
ُ
ـدم
وف ــي الح ــديث ،ق ــال رس ــول هللا " :م ــن وق ـرص ــاحب بدع ــة فق ــد أع ــان عل ــى ه ـ ِ
اإلسالم"[.]15
ُ
ـيس الس ــوء؛ كحا ِم ـل املس ــك ون ــاف ِ الكي ــر؛
وق ــال " :مث ــل الجل ــيس الص ـ ِـالح والجل ـ ِ
ً
ً
ُ
ُ
فحامـل املســك إ َّمـا أن ُيحـ ِـذيك ،وإمـا أن تبتــاع منــه ،وإمــا أن تجـد منــه ريحــا طيبــة ،ونــاف
ً
ً
ُ
حرق ثيابك ،وإما أن تجد ريحا خبيثة" متفق عليه.
ِ
الكير؛ إما أن ي ِ
14

رواه أحمد وغيره ،مشكاة املصابيح .177:قال عنه الشي ناصر :حديث حسن .وقوله "

أمتهوكون أنتم"؛ أي أمحتارون ومترددون أنتم في دينكم ،فال تعرفون الحق من الباطل ،كما كان
اليهود والنصارى محتارين في دينهم؟!
15

مشكاة املصابيح .187 :قال الشي ناصرفي التخريج :قد يرتقي الحديث بمجموع طرقه إلى درجة

الحسن.
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وف ــي اْلث ـرعـ ـن اب ــن مس ــعود :م ــن أح ــب أن ُيك ـ ِـرم دين ـه فليعت ــزل مجالس ــة أص ــحاب
اْلهواء فإن مجالستهم ألصق من الجرب.
ُ
جالس صاحب بدعة فإنه يمرض قلبك".
وعن الحسن البصري قال" :ال ت ِ
وعــن ســفيان الثــوري قــال :مــن جــالس صــاحب بدعــة لــم يســلم مــن إحــدى ثــالث:
إمــا أن يكــون فتنــة لغيــره ،وإمــا أن يقــع فـي قلبــه شـ يء فيــزل بــه فيدخلــه هللا النــار ،وإمــا ان
يق ــول وهللا م ــا أب ــالي م ــا تكلم ــوا و إن ــي و اث ــق بنفس ـ ي ،فم ــن أم ــن هللا عل ــى دين ــه طرف ــة ع ــين
سلبه َّأياه.
وعن اْلوزاعي قال :ال تمكنـوا صـاحب بدعـة مـن جـدل فيـورث قلـوبكم مـن فتنتـة
ً
وارتيابا.
وعــن الضــحاك قــال :رأيــت عمــربــن عب ـد العزي ـزيســجن القص ـاص ومــن يجلــس
إليهم.
ً
وعــن مجاهــد قــال :دخــل قـ ب
ـاص فجلــس قريبــا مــن ابــن عمــرفقــال لــه قــم فــأبى أن
ً
يقوم فأرسل إليه شرطيا فأقامه[.]16
وغيره ـ ــا كثي ـ ــرم ـ ــن النص ـ ــوص ،واآلث ـ ــارالت ـ ــي تنه ـ ــى ع ـ ــن مجالس ـ ــة أه ـ ــل اْله ـ ــواء،
والض ــاللة والب ــدع ،وع ــن اإلص ــغاء إل ــيهم ،وم ــع ذل ــك كثي ــرم ـن الن ــاس يحمله ـم الفض ــول،
وحــب االطــالع ـ كمــا يزعمــون ـ علــى مجالســة أهــل اْلهــواء والبــدع ،وعلــى اإلصــغاء إلــيهم ..
فيتلوث ــون ،ب ــل ويحترق ــون  ..وبخاص ــة عن ــدما يج ــدون ص ــعوبة ف ــي الرج ــوع إل ــى ال ــوراء ،أو
الخالص مما قد علق بهم من شبهات وأهواء.
 16انظر كتاب البدع والنهي عنها ،ملحمد بن وضاح القرطبي.

18

ومــن هــؤالء بعــض م ــن اشــتغل بعلــم الكــالم ،فس ــلك أوديتــه وس ـراديبه ،فض ــاع،
وأضاع ،أو كاد ،يقول :محمد بن عمرالرازي في كتابه أقسام اللذات:
ُ
ُ
ـاص ُـل ُدنيانـا أذى ووبــال
ومنا
وأرواحنا في
ٍ
وح ِ
وحشة من جسـ ِ
ِسـوى أن جمعنـا فيـهِ :قيل وقالوا
ولم ن ْست ِف ْد من بحثنـا طول ُع ْم ِرنا
ً
ولقد تأملت الطرق الكالمية ،واملناهج الفلسفية ،فما رأيتها تشفي عليال ،وال
ُّ
ً
ُ
تروي غليال ،ورأيت أقرب الطر ِق طريقة القرآن.
وكذلك قال الشي أبو عبد هللا محمد بن عبد الكريم الشهرستاني :إنه لم يجد
عند الفالسفة واملتكلمين إال الحيرة والندم ،حيث قال :لعمري لقد طفت املعاهد كلها
ً َّ
ً َّ
ناد ِم.
كف
واضعا
وسيرت ط ْر ِفي بين تلك
حائرعلى ذق ٍن أو قارعا ِسن ِ
ِ
املعال ِم فلم أرإال ِ
ٍ

ُ
ُّ
الجويني :يا أصحابنا ال تشتغلوا بالكالم ،فلو عرفت أن الكالم
وكذلك قال أبو املعالي
َّ ُ
ُ
َّ
الخضم ،وخليت أهل
يبلغ بي ِإلى ما بلغ ما اشتغلت به .وقال عند موته :لقد خضت البحر

اإلسالم وعلومهم ،ودخلت في الذي نهوني عنه ،واآلن فإن لم يتداركني ربي برحمته ،فالويل
البن الجويني ،وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي ،أو قال :على عقيدة عجائز ُ
نيسابور!
ِ
ُ
تعتقد؟ قال :ما يعتقده
وكذلك قال شمس الدين الخسروشاهي ،لبعض الفضالء :ما

ُ ُ
ٌ
مستيقن به؟ فقال :نعم ،فقال :أشك ِر اللـه
املسلمون ،فقال :وأنت منشرح الصدر لذلك
َّ
ُ
أعتقد ،واللـه ما أدري ما أعتقد ،وبكى حتى أخضلت
على هذه النعمة ،لكني واللـه ما أدري ما
لحيت ُه!.
أضطج ُع على فراش ي ،وأضع امللحفة
وقال آخر ـ محمد بن سالم بن واصل الحموي ـ:
ِ
ُ
الفجر ،ولم َّ
ُ
يترجح عندي منها ش يء!!
على وجهي ،و أقابل بين حجج هؤالء وهؤالء حتى يطلع
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وكذلك الغزالي رحمه هللا ،انتهى آخر أمره إلى الوقف والحيرة في املسائل
الكالمية ،ثم أعرض عن تلك الطرق ،و أقبل على أحاديث الرسول  ،فمات وصحيح
البخاري على صدره[.]17
ُ
ُ
ومنه ُيعلم خطأ وخطورة الدعاوي التي تثار بين الفينة واْلخرى ،والتي تطالب
بضرورة االنفتاح على ثقافات اآلخرين ،وعلى دين وقيم ونظام اآلخرين  ..بزعم التبادل
الثقافي  ..والتي ظاهرها يعني توسيع املعارف واملدارك كما يزعمون  ..وباطنها يعني بث
السموم ،وإلقاء مزيد من الشبهات واْلهواء ،واالنحر افات ،وزباالت اْلفكار في عقول
ورؤوس املسلمين ،وفي مجتمعاتهم  ..ليصدوهم بها عن دينهم الحق!
لكـ ــل جانـ ــب مـ ــن جوانـ ــب الحي ـ ــاة فيـ ــه خيـ ــروشـ ــر ،بم ـ ــا فـ ــي ذلـ ــك الثقافـ ــات؛ فخي ـ ــر
الثقاف ـ ــات اإلس ـ ــالم ه ـ ــو الس ـ ـ َّـباق إلي ـ ــه ،وإل ـ ــى بيان ـ ــه ،وال ـ ــدعوة إلي ـ ــه ،فق ـ ــد كفان ـ ــا مؤن ـ ــة
اســتجدائه ،أو البحـث عنـه عنــد اآلخـرين ،أمــا شـ َّـرها فينبنــي أن ُيعــرف مــن خــالل منظــور
اإلسالم ذاته ال غير ،فاْلسالم َّ
دل على شرورالثقافات اْلخرى بأقصرو أنفـع الطـرق ،كـي
ْ
ُ
ـات و ِلت ْس ـت ِبين
ال يقــع اإلنس ــان فــي ش ــباكها وضــررها ،كم ــا ق ــال تعــالى :وك ـذ ِلك نف ِص ـ ُل اآلي ـ ِ
ُْ
سـ ـ ِبي ُل امل ْجـ ـ ِر ِمين اْلنع ــام .55 :فنتفق ــه ف ــي س ــبيل املج ــرمين م ــن خ ــالل نظ ــرة القـ ـرآن،
وعرض القرآن وتفصيله لسبيل املجرمين ،ال غير.
أما معرفة سبل املجرمين من خالل املجرمين ذاتهم ،ومن خالل ثقافات ومراجع
ً
املجرمين ذاتهم بعيدا عن هدي القرآن ،وتوجيهات السنة النبوية  ..فهذا مسلك صعب
وطويل ،وشائك  ..محفوف باملخاطر ،واالنعطافات القاتلة َّ ..
قل من يسلم وينجو منه
من غيرتشوهات وتورمات يصعب عالجها!
17
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ً

ثالثا :تـوحيـد مصـادر التلقـي :على قدر ما تنجح اْلمة في توحيد مصادرها التي
تتلقى منها العقائد ،والقيم واملبادئ على قدر ما تتوحد كلمتها ،ويتراص صفها،
ويصعب على شياطين اإلنس والجن أن يجدوا ْلنفسهم ثغرة أو فرجة يتسللون منها،
ويفرقون الصف من خاللها.
الع ــدو بك ــل أطياف ــه ورايات ــه يحرص ــون أش ــد الح ــرص عل ــى أن يرب ــوا الش ــعوب عل ــى
مص ــادرهم ومن ــاهجهم؛ ل ــذا ت ـراهم ينفق ــون مئ ــات امللي ــارات م ــن أج ــل ال ــتحكم بوس ــائل
اإلع ـالم والنش ــر ،املس ــموعة واملرئي ــة ،واملق ــروءة  ..واحتكاره ــا ْلنفس ــهم دون اآلخ ــرين ..
وم ـ ــا ذل ـ ــك إال ل ـ ــرغبتهم الش ـ ــديدة ف ـ ــي حم ـ ــل الش ـ ــعوب عل ـ ــى أن يس ـ ــيروا ف ـ ــي الس ـ ــكة الت ـ ــي
ُ ُ ُ َّ
يريدونها ،ويرونها ،كما فعـل الطاغيـة فرعـون مـن قبـل :قـال ِف ْرعـ ْون مـا أ ِريكـ ْم ِإال مـا أرى
ً
ومـ ـا أ ْهـ ـ ِدي ُك ْم إ َّال سـ ـبيل َّ
الرشـ ـ ِاد  غ ــافر .29 :ف ــال يري ــدون لش ــعوبهم أن ي ــروا ش ــيئا إال م ــا
ِ
ِ
يرونه هم دون غيرهم.
وهم لو فشلوا في سعيهم هـذا عـن طريـق املـال ووسـائل اإلعـالم ال يتـرددون سـاعة فـي
إع ــالن الح ــروب عل ــى اْلطه ــارواملوح ــدين ،وعل ــى بل ــدانهم ،ب ــزعم أن املس ــلمين يري ـدون أن
يب ـدلوا ط ــريقتكم ف ــي الع ــيش والحي ــاة القائم ــة عل ــى اإللح ــاد والكف ــر ،والتحل ــل م ــن ق ــيم
ُ
ُْ
الدين واْلخالق ،كما قال سلفهم الطاغية فرعون مـن قبـل :وقـال ِف ْرعـ ْون ذ ُرو ِنـي أقتـ ْل
ُ
ْ
ُموس ى و ْلي ْد ُع َّب ُ
اف أن ُيب ِدل ِدين ُك ْم أ ْو أن ُي ْظهرفي ْاْل ْ
ض الفساد غافر26 :
خ
أ
ي
ن
إ
ه
ر
ر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
ْ ُ
ْ
احر ِان ُي ِريد ِان أن ُيخ ِرجاكم ِم ْن أ ْر ِضكم
 .وقال تعالى :قالوا ِإن هذ ِان لس ِ
ُ ُْْ
ْ
ِب ِس ْح ِر ِهما ويذهبا ِبط ِريق ِتك ُم املثلى طه .63 :فمن أجل الخوف على طريقتهم املثلى من
حجة وبراهين الحق  ..فهم ال يترددون لحظة من توجيه التهم الباطلة للحق  ..كما ال
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ُ
يترددون عن إعالن الحروب لو دعت الحاجة إلى ذلك ،كما قال تعالى :وال يزالون
ُ ْ
ُ
ْ
ُيقات ُلون ُك ْم ح َّتى ي ُر ُّد ُوك ْم عن دين ُك ْم إن ْ
اعوا ومن ي ْرت ِد ْد ِمنك ْم عن ِدي ِن ِه في ُمت و ُهو
استط
ِ
ِ ِ ِِ
ُ
ُّ ْ
ْ ُ َّ
ُْ
ْ ْ ُ ْ
اب الن ِار ُه ْم ِفيها
اآلخر ِة وأ ْولـ ِئك أصح
كا ِف ٌر فأول ِئك ح ِبطت أعمال ُهم ِفي الدنيا و ِ
ُ
خ ِالدون البقرة.217:
وإذا كان الجاهليون ـ بكل أطيافهم وتجمعاتهم ـ ُيجاهرون بمراجعهم ومصادرهم،
ُويفاخرون بها ُ ..ويقاتلون دونها  ..على ما فيها من باطل وزور  ..ويحملون الشعوب عليها
ً
ً
حمال وقهرا من خالل مكر الليل والنهار  ..فمن باب أولى أن ُيجاهر أهل الحق بمراجعهم
ومصادرهمُ ،ويباهوا بهاُ ،ويقاتلوا دونها  ..فأي الفريقين أولى بالحق واملباهات
واالفتخار واملجاهرة ،من تنتهي مراجعه إلى هللا ورسوله  .. أم من تنتهي مراجعه إلى
ْ
ً
ُ ُ
الطاغوت والشيطان  ..ال يستويان مثال ،فأ ُّي الف ِريق ْي ِن أح ُّق ِباْل ْم ِن ِإن كنت ْم
ت ْعل ُمون اْلنعام.81:

ً
ُ
شرع ـ بإذن هللا ـ في بيان
ن
أعاله
الوارد
التمهيد
هذا
بعد
:
ج
ـ
املنه
د
ـ
دي
ـ
تح
:
ا
رابعـ
ِ
املنهج العاصم الحق الذي يجب اتباعه ،والرجوع إليه ،واالقتصار عليه دون غيره،
والذي فيه تتحقق السالمة والنجاة للعباد في الدنيا واآلخرة ،هذا املنهج هو املنهج
الذي يقتصر على الرجوع والعكوف على الكتابُّ ،
والس ِنة ،على ضوء فهم السلف
َّ ً
نصا بالخيرية والفضل.
الصالح ،من القرون الثالثة اْلولى املشهود لها
هذا تقريرموجزعام وهام ،يحتاج إلى تفصيل وتدليل.
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ُ
أما الدليل على وجوب الرجوع إلى القرآن الكريم :فهي أكثر من أن تحصر في
ْ َّ
هذا املوضع ،منها ،قوله تعالى :ذلك ْالكت ُ
اب ال رْيب ِف ِيه ُه ًدى ِلل ُمت ِقين البقرة.2:
ِ
ِ
ْ
ُ
َّ
َّ
ْ ُ
ُ
وقوله تعالى :ق ْل ُهو ِلل ِذين آمنوا ُه ًدى و ِشفاء وال ِذين ال ُيؤ ِمنون ِفي آذ ِان ِه ْم وق ٌر و ُهو
ُ ْ
ً ُْ
يد فصلت.44:
عل ْي ِه ْم عمى أول ِئك ينادون ِمن َّمك ٍان ب ِع ٍ
ْ َّ ُ
ْ
َّ
وقال تعالى :ف ِإ َّما يأ ِتينكم ِم ِني ُه ًدى فم ِن اتبع ُهداي فال ي ِض ُّل وال يشقى طه.123:

قال ابن عباس :تكفل هللا ملن قرأ القرآن ،وعمل بما فيه أن ال َّ
يضل في الدنيا
وال يشقى في اآلخرة ،ثم قرأ هذه اآلية[.]18
وفي الحديث ،فقد صح عن النبي  أنه قال" :القرآن حجة لك أو عليك" [.]19
وقال " :كتاب هللا فيه الهدى والنور ،فخذوا بكتاب هللا ،واستمسكوا به" مسلم.
َّ
وقال ُ " :
كتاب هللا عز وجل ،هو ُ
حبل هللا ،من اتبعه كان على الهدى ،ومن تركه
كان على َّ
الضاللة" مسلم.
وفي روايةُ " :
كتاب هللا فيه الهدى والنور ،من استمسك به ،وأخذ به ،كان على
ُ
الهدى ،ومن أخطأه ض َّل" مسلم.
وقال " :كتاب هللا؛ هو حبل هللا املمدود من السماء إلى اْلرض" [.]20
ً
ْ ُ ْ ْ
َّللا ج ِميعا وال
وعن عبد هللا بن مسعود في قوله تعالى :واعت ِصموا ِبحب ِل ِ
ُ ْ
تف َّرقوا آل عمران ،103 :قال القرآن.
18

تهذيب شرح العقيدة الطحاوية ،ص.15

 19صحيح الترغيب والترهيب.189:
 20صحيح الجامع.4473 :
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وعنه قال :إن هذا َّ
الصراط ُمحتضر؛ تحضره الشياطين ،ينادون :يا عبد هللا هذا
هللا هو القرآن.
هو الطريق ،هل َّم إلى الطريق ،فاعتصموا بحبل هللا؛ فإن حبل ِ
أما اْلدلة على وجوب اتباع السنة ،والرجوع إليها[ :]21فهي كثيرة ،منها قوله
َّ ُ
َّللا إ َّن َّ
َّ
تعالى :يا أ ُّيها َّالذين آم ُنوا ال ُتقد ُموا ب ْين يد َّ
ُ
َّللا س ِم ٌيع
َّللا ورس ِ
ي ِ
ِ
ِ
ول ِه و اتقوا ِ
ِ
ْ
َّ
ْ ُ
ُ
َّ
ع ِل ٌ
الن ِب ِي وال ت ْجه ُروا ل ُه ِبالق ْو ِل
صو اتك ْم ف ْوق ص ْو ِت
يم * يا أ ُّيها ال ِذين آمنوا ال ت ْرف ُعوا أ
ُُ
ْ
ُْ
ْ
ْ ْ ُ ْ ْ
ض أن ت ْحبط أ ْعمالك ْم و أنت ْم ال تش ُع ُرون الحجرات .2-1:فإذا كان
كجه ِر بع ِضكم ِلبع ٍ
مجرد رفع الصوت ُيخش ى على صاحبه أن يحبط عمله ،وال يحبط العمل إال الشرك،
فكيف بمن يرفع حكمه وقوله على حكم وقول النبي  .. ال شك أنه أولى باالنتكاس
وحبوط العمل ،والعياذ باهلل.
ُ
ً
ُ
وقال تعالى :وما كان ملُ ْؤمن وال ُم ْؤمنة إذا قض ى َّ ُ
َّللا ور ُسول ُه أ ْمرا أن يكون ل ُه ُم
ِ ٍِ
ِ ٍ ِ
ً
ً
ْالخير ُة م ْن أ ْمره ْم ومن ي ْعص َّ
َّللا ور ُسول ُه فق ْد ض َّل ضالال ُّم ِبينا اْلحزاب .36:فمن هللا
ِ ِ
ِِ
ِ
تعالى التنزيل ،وعلى رسوله  البيان ،وعلينا االستسالم وااللتزام ،من غير تقديم ،أو
تعقيب ،أو اختيار ..وهذا من لوازم صحة اإليمان.

21

ُّ َّ ُ
َّ
تقرير ،يترتب عليه حكم شرعي؛ كالوجوب،
السنة كل ما صح عن النبي  من قول ،أو فعل ،أو ٍ

واملندوب ،واإلباحة ،والحرمة ،والكراهة  ..و أقوال ،و أفعال ،وتقريرات النبي  كلها يترتب عليها
أحكام شرعية ،إال ما خرج منها على وجه العادة ،كركوبه على الدابة ،واستظالله في ظل شجرة ،أو
أن يفتح عن صدره الشريف ليدفع عن نفسه شدة الحر ،أو كتبوله في وعاء خاص ،ونحو ذلك من
اْلعمال التي لها صفة العادة ،التي ال ُيستنبط منها أحكام شرعية  ..صلوات ربي وسالمه عليه.

24

أما على طريقة الديمقراطية والديمقراطيين الذين ُيخضعون كل ش يء لالختيار
ُ
ورسوله  .. فهؤالء على ش ٍر
قضاء هللا
والتصويت ،وإرادة ورغبة اْلكثرية ،بما في ذلك
ِ
عظيم ،وهم أقرب للكفرمنهم لإلسالم.
ُ ُُ ُ
َّ َّ ُ ُ ْ ْ ُ ُ َّ ُ ْ
ُ ْ ُُْ ُ
َّللا ويغ ِف ْر لك ْم ذنوبك ْم
وقال تعالى :ق ْل ِإن كنت ْم ت ِح ُّبون َّللا فات ِبعو ِني يح ِببكم
و َّ ُ
َّللا غ ُف ٌ
ور ر ِح ٌ
يم آل عمران .31:فعلى قدر املتابعة للسنة تكون محبة العبد لربه،
وعلى قدراملحبة تكون املتابعة للسنة ،فكل منهما الزم وملزوم لآلخر.
ُ
ْ
ُْ
وقال تعالى :يا أ ُّيها َّالذين آم ُنوا أطي ُعوا َّ
َّللا وأط ُ
يعوا َّ
الر ُسول وأو ِلي اْل ْم ِر ِمنك ْم
ِ
ِ
ِ
ْ
َّ ْ
ْ ُ ُْ ْ ُْ ُ
ْ
َّ
ُّ ُ
َّللا و َّ ُ
ُْْ
اَّلل والي ْو ِم اآل ِخ ِر ذ ِلك
الرسو ِل ِإن كنتم تؤ ِمنون ِب ِ
ف ِإن تنازعتم ِفي ش ْي ٍء ف ُردوه ِإلى ِ
ْ ً
خ ْي ٌروأ ْحس ُن تأ ِويال النساء.]22[59:
ْ
َّ
ْ ٌ
ْ ُ
ُ
وقال تعالى :فلي ْحذ ِر ال ِذين ُيخ ِالفون ع ْن أ ْم ِر ِه أن ت ِصيب ُه ْم ِفتنة [ ]23أ ْو ُي ِصيب ُه ْم
اب أ ِل ٌ
عذ ٌ
يم النور.63:

ً
 22أف ــادت اآلي ــة أم ــورا ،منه ـا :وج ــوب طاع ــة هللا ورس ــوله  ،وأن طاع ــة النب ــي  م ــن طاع ــة هللا ،
ومنها :أن الرد إلى هللا ورسوله يكون بالرد إلى كتاب هللا تعالى وسنة نبيه  بعد وفاة النبي  ،ومنها:
ْ
ْ َّ
َّ
أن الســنة محفوظــة ،وهــي مــن الــذكر املحفــوق واملعنــي فــي قولــه تعــالىِ :إنـا ن ْحـ ُن ن َّزلنـا الـ ِـذكر و ِإنـا لـ ُه
ُ
لحا ِفظونالحجر .9:إذ يستحيل أن يأمر هللا تعالى بالرد إلى ش يء ثم يكون هذا الش يء غيرمحفوق
وال ثابــت وال بـ ِـين ،ومنهــا :أن الكتــاب والســنة فيهمــا حــل لكــل نــزاع ـ علــم ذلــك مــن علــم وجهــل ذلــك مــن
جهــل ـ فحاشـ ى الخــالق  أن يــأمر بــرد النــزاع إلــى شـ يء ثــم ال يكـون فــي هــذا الشـ يء حــل لــذلك النــزاع،
ومنه ــا :أن م ــن ل ــوازم وش ــروط ص ــحة اإليم ــان رد النزاع ــات إل ــى الكت ــاب والس ــنة ،فم ــن انتف ــى عن ــه رد
التنازع إلى الكتاب والسنة ،وعدل عنهما إلى ما سواهما ،انتفى عنه مطلق اإليمان.

25

ُ
ْ ُ
وقال تعالى :فال ورِبك ال ُيؤ ِمنون ح َّتى ُيح ِك ُموك ِفيما شجر ب ْين ُه ْم ث َّم ال ي ِج ُدوا ِفي
ً
ً
ُْ
أنف ِس ِه ْم حرجا ِم َّما قض ْيت و ُيس ِل ُموا ت ْس ِليما[ ]24النساء.65:
ُّ ْ
وقال تعالى :ذ ِلك ِبأ َّن ُه ْم شآقوا َّللا ور ُسول ُه ؛ أي خالفوا هللا ورسوله ،
للش ِق الذي يرض ي هللا ورسوله  ومن ُيشا ِق ِق َّللا
الشق املغاير واملخالف ِ
ووقفوا في ِ
ُ ْ
اب اْلنفال.13 :
ق
ع
ال
ور ُسول ُه ف ِإ َّن َّللا ش ِديد
ِ
ِ

 23أي شــرك ،ق ــال اإلم ــام أحم ــد" :نظ ــرت ف ــي املص ــحف فوج ــدت طاع ــة الرس ــول  ف ــي ثالث ــة وثالث ــين
ْ
ً
َّ
ْ ٌ
ْ ُ
ُ
موض ــعا ،ث ــم جع ــل يتل ــو :فلي ْح ـذ ِرال ـ ِذين ُيخ ـ ِالفون ع ـ ْن أ ْم ـ ِر ِه أن ت ِص ـيب ُه ْم ِفتن ـة  .وجع ــل يكرره ــا،
ويق ــول :وم ــا الفتن ــة؟ الش ــرك ،لعل ــه إذا رد بع ــض قول ــه أن يق ــع ف ــي قلب ــه ش ـ يء م ــن الزي ــغ فيزي ــغ قلب ــه
فيهلكه.

ً
وقيـ ــل لـ ــه :إن قومـ ــا ي ـ ـدعون الحـ ــديث ،ويـ ــذهبون إلـ ــى رأي سـ ــفيان! فقـ ــال :أعجـ ــب لقـ ــوم سـ ــمعوا
ْ
الحديث وعرفوا اإلسناد وصحته يدعونه ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره! قــال هللا تعــالى :فلي ْحـذ ِر
َّ
ْ ْ ُ ْ
ْ ٌ
ْ ُ
ُ
ال ِذين ُيخ ِالفون ع ْن أ ْم ِر ِه أن ت ِصيب ُه ْم ِفتنة وتدري ما الفتنة ؟ الكفر .قال هللا تعالى :وال ِفتنة أكب ُر
ْ ْ
ِمـن القت ـ ِل  البقــرة .217:فيــدعون الحــديث عــن رســول هللا  ،وتغلــبهم أهــواؤهم إلــى ال ـرأي " ا -ه ــ.
ً
ً
24قال ابن القــيم فــي تفســيراآليــة" :أقســم ســبحانه بنفســه املقدســة قســما مؤكــدا النفــي قبلــه ،عــدم
إيمان الخلق حتى يحكموا رسوله في كل ما شجربينهم من اْلصول والفروع ،وأحكام الشرع ،وأحكام
املعاد وسائر الصفات وغيرها ،ولم يثبت لهم اإليمان بمجرد هــذا التحكــيم حتــى ينتفــي عــنهم الحــرج؛
وهــو ضــيق الصــدر ،وتنشــرح صــدورهم لحكمــه كــل اإلنشــراح وتنفســح لــه كــل االنفســاح ،وتقبلــه كــل
ً
القبول .ولم يثبت لهم اإليمان بذلك أيضا حتى ينضاف إليه مقابلة حكمه بالرض ى والتسليم وعدم
املنازعة ،وانتفاء املعارضة واالعتراض "ا -هـ .عن كتاب التبيان في أقسام القرآن.270 :

26

وفي الحديث ،فقد صح عن النبي  أنه قال" :من أطاعني فقد أطاع هللا ،ومن
عصاني فقد عص ى هللا" متفق عليه.
وقالُّ " : 
كل أمتي يدخلون الجنة إال من أبى" ،قيل :ومن يأبى يا رسول هللا؟ قال:
"من أطاعني دخل الجنة ،ومن عصاني فقد أبى" البخاري.
ً
متكئا على أريكتهُ ،ي َّ
ُ
بحديث من حديثي ،فيقول:
حدث
الرجل
يوشك
ٍ
وقال ِ " :
بيننا وبينكم كتاب هللا  ،ما وجدنا فيه من حالل استحللناه ،وما وجدنا فيه من
حرم ُ
حرم رسو ُل هللا  مثل ما َّ
حرام حرمناه ،أال وإن ما َّ
هللا" [.]25
ٍ
ُ
وعن أبي سلمة أن أبا هريرة ،قال لرجل :يا ابن أخي ،إذا حدثتك عن رسو ِل هللا 
ً
حديثا فال تضرب له اْلمثال" [ .]26أي ال تستدل على قوله  بقول الحكماء،
والفالسفة ،والفقهاء ،وكأنه بحاجة إلى أن ُيعضد قوله بأقوال ومو افقة اآلخرين ..
فالنبي  ال يحتاج إلى ش يء من ذلك ،بل اآلخرون هم الذين يحتاجون إلى التماس
مدى مو افقة كالم النبي  لكالمهم؛ ْلن كالمه ،والثابت من سنته هو الحكم ،وهو

25

صحيح سنن ابن ماجه .12 :قلت :وفي الحديث رد على طائفة القرآنيين الذين يجحدون السنة،

ويرفضون أن ينقاضوا لش يء من تعاليم الدين إال ما هو ثابت في القرآن الكريم وحسب ،وهؤالء
ً
عندي زنادقة مرتدون؛ ْلنهم ـ في حقيقة أمرهم ـ مكذبون وجاحدون للقرآن والسنة معا ،فمن جحد
ُ
السنة لزمه وال بد أن يجحد القرآن الكريم ،وأن يرد عشرات اآليات القرآنية التي توجب الرجوع
إلى سنة النبي املصطفى  ،واالحتكام إليها.
26

صحيح سنن ابن ماجه.20 :

27

امليزان الذي به ُيعرف الحق من الباطل ،والصواب من الخطأ من كالم ومو اقف
اآلخرين.
ومما تقدم ُيعلم كذلك بطالن وخطورة التعصب املذهبي؛ التعصب للمذاهب
اْلربعة وغيرها ،والذي من لوازمه متابعة قول املذهب في الخطأ والصواب ،وفي الحق
والباطل سواء ،وكذلك تقديم قول املذهب على قول النبي  ،والثابت من سنته !

َّ
فضل الصحابة والتابعين لهم بإحسان في القرون الثالثة
اْلدلة على
ـ ِ
ِ
اْلولى ،وأهمية تقديم قولهم وفهمهم على قول وفهم من جاء بعدهم.
ُ
َّ ْ ْ
ْ
َّ ُ
َّ ُ ْ ُ
يل
قال تعالى :ومن يشا ِق ِق الرسول ِمن بع ِد ما تبين له الهدى ويت ِبع غير س ِب ِ
ً
ْ
َّ
ْاملُ ْؤمنين ُنوله ما تو َّلى و ُن ْ
يل
ب
س

ـ
ب
واملراد
.
115
النساء:

ا
ر
ي
ص
م
اءت
س
و
م
ن
ه
ج
ه
ل
ص
ِ
ِ
ِِ
ِِ
ِ
ِ ِ
ُْ ْ
إحسان من القرون الثالثة اْلولى بخاصة،
املؤ ِم ِنين ؛ الصحابة والتابعون لهم ب
ٍ
والتابعون لهم بإحسان ،السائرون على منهجهم وخطاهم من القرون التالية بعامة،
َّ
الشق
وإلى يوم القيامة  ..فمن تنكب طريق سبيل املؤمنين هؤالء ،وشاقهم ،فوقف في ِ
ً
ْ
َّ
معاندا لهم وملنهجهم ،فهذا جزاؤه ُ نوله ما تو َّلى و ُن ْ
ص ِل ِه جهنم وساءت
املقابل لهم
ِِ
ً
م ِصيرا. 
ْ
ُ
َّ
ْ ُ
ُ ْ
َّللا
َّللا على ب ِصير ٍة أنا وم ِن اتبع ِني وسبحان ِ
وقال تعالى :ق ْل ه ِذ ِه س ِب ِيلي أدعو ِإلى ِ
ْ
ً
ُْ
وما أنا ِمن امل ْش ِر ِكين يوسف .108:والذين اتبعوا محمدا  هم أصحابه والتابعون
إحسان ،وإلى يوم الدين ،فهؤالء وصفهم هللا تعالى أنهم يدعون إلى هللا تعالى على
لهم ب
ٍ
بصيرة وعلم وفقه  ..ومفهوم املخالفة يقتض ي أن ما سواهم فإن دعوتهم تتسم بالعمى
والجهل ،والضاللة.
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ْ ُ ْ ْ
ُ
وقال تعالى :ف ِإن آمنوا ِب ِمث ِل ما آمنتم ِب ِه ؛ أي بمثل ما آمن به النبي 
َّ ْ
ْ
وأصحابه فق ِد ْاهتدوا َّو ِإن تول ْوا ، عن اإليمان بمثل ما آمن به النبي  وأصحابه
ْ ُُ ُ ُ
السم ُيع ْالعل ُ
َّ
َّ ُ ْ
يم البقرة.137:
ِ
اق فسيك ِفيكهم َّللا وهو ِ
ف ِإنما هم ِفي ِشق ٍ
الساب ُقون ْاْل َّو ُلون من ْاملُهاجرين و ْاْل ْنصار و َّالذين َّاتب ُع ُ
َّ
وه ْم
ِ ِ
ِ
وقال تعالى :و ِ
ِ ِ
ْ
َّ
ُْ
ُ
َّ
َّ ُ ْ
ْ
ات ت ْج ِري ت ْحتها اْل ْنه ُار خ ِال ِدين ِفيها
ِب ِإحس ٍان ر ِض ي َّللا عن ُه ْم ورضوا عنه وأعد ل ُه ْم جن ٍ
ً
دا ذلك ْالف ْو ُز ْالعظ ُ
يم التوبة .100:وهللا تعالى إذ رض ي عن السابقين اْلولين من
ِ
أب ِ
املهاجرين واْلنصار ،والذين اتبعوهم بإحسان ،فهو سبحانه وتعالى رض ي عنهم لسالمة
دينهم واعتقادهم ،وفهمهم ،والتزامهم  ..فليس بين هللا تعالى وبين أحد من خلقه نسب،
وال اعتبار عند هللا تعالى إال للتقوى واالستقامة والعمل الصالح ،كما قال تعالىِ  :إ َّن
َّ ْ ُ
ْ ُ ْ
َّللا أتقاك ْم الحجرات .13:وفي الحديث ،فقد صح عن النبي  أنه قال:
أكرمكم ِعند ِ
"إن أهل بيتي هؤالء يرون أنهم أولى بي ،وليس كذلك؛ إن أوليائي منكم املتقون ،من
كانوا وحيث كانوا" [.]27
ْ
َّ
ُْ ْ
ونحوه قوله تعالى :لق ْد ض ي َّ ُ
َّللا ع ِن املؤ ِم ِنين ِإذ ُيبا ِي ُعونك ت ْحت الشجر ِة فع ِلم
رِ
ً
ْ ً
ما في ُق ُلوبه ْم فأ ْنزل َّ
الس ِكينة عل ْي ِه ْم و أثاب ُه ْم فتحا ق ِريبا الفتح.18:
ِ
ِِ
ً
ألفا وأربعمائة ،قال لنا ُّ
النبي " :أنتم خير أهل
عن جابر قال :كنا يوم الحديبية
اْلرض" متفق عليه.

 27أخرجه ابن أبي عاصم في السنة ،رقم .212:وقال الشي ناصرفي التخريج :إسناده صحيح ،رجاله
كلهم ثقات.
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وقال ْ " :اقت ُدوا با َّللذ ْين من ب ْعدي؛ أبي بكرُ ،
وعمر" [ .]28وفي رواية" :إني ال
ِ
ِ ِ
ٍ
َّ
ُ
باللذين من ب ْعدي"؛ وأشارإلى أبي بكر ُ
وعمر[.]29
دري ما بقائي ِفيكم ،فاقت ُدوا
ِ
أ ِ
ٍ
ِ
ً ً
ُ
ْ ُْ
َّ
ُ َّ
َّ
وسن ِة
ش ِمنك ْم ب ْع ِدي فسيرى اخ ِتالفا ك ِثرا ،فعليكم ِب ُسن ِتي
وقال ِ " :فإن ُه م ْن ي ِع
ُ
الراشدين تمس ُكوا بها ،وعضوا عليها بالنواجذ ،و َّإي ُاكم ُ
ثات
ومحد ِ
الخل ِ
ِ ِ
فاء امل ِ
هديين َّ ِ
ِ
ِ
ُ
ٌ
ٌ ُ
َّ ُ
إن ك َّل ُمحدث ٍة ِبدعة ،وك َّل ِبدع ٍة ضاللة" [.]30
مورف
اْل ِ
وقال " :أكرموا أصحابي فإنهم خياركم" [ .]31فإنهم خياركم لسالمة دينهم
واعتقادهم ،ولشرف صحبتهم للنبي  ،وسبق جهادهم ونصرتهم لدين هللا.
ً
وقال َّ " :
إن هللا تبارك وتعالى اختارني ،واختار لي أصحابا؛ فجعل لي منهم وزراء،
ُ
َّ
و أنصارًا ،وأصهارًا ،فمن َّ
سبهم فعليه لعنة هللا واملالئكة والناس أجمعين ،ال ُيقبل منه
ٌ
يوم القيامة ص ْرف ،وال عد ٌل " الحاكم ،وو افقه الذهبي .الصرف النافلة ،والعدل
ً
الفرض؛ أي ال يقبل منه عمال.
محمد  ،فلمقام أحدهم ساعة ـ يعني
وعن ابن عباس ،قال" :ال تسبوا أصحاب
ٍ
مع النبي  ـ خير من عمل أحدكم أربعين سنة" .وفي روايةٌ " :
عبادة أحدكم
خير من
ِ
ُعمره".

 28رواه ابن ماجه والترمذي ،صحيح سنن الترمذي.2895 :
 29صحيح سنن الترمذي.2896 :
 30صحيح سنن أبي داود.3851 :
 31رواه النسائي ،وأحمد ،والحاكم ،وصححه الشي ناصر في تخرج املشكاة.6003 :

30

محمد
وعن ابن مسعود  قال" :إن هللا تعالى نظر في قلوب العباد ،فوجد قلب
ٍ
خير قلوب العباد ،فاصطفاه لنفسه و ابتعثه برسالته ،ثم نظر في قلوب العباد بعد
قلب محمد  فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد ،فجعلهم وزراء نبيهُ ،يقاتلون
ً
ً
على دينه ،فما رآه املسلمون حسنا فهو عند هللا حسن ،وما رأوه سيئا فهو عند هللا
س ٌيء".
ُ
ثم تأتي أهمية االلتزام بهذا القيد؛ قيد تقييد اْلفهام بفهم الصحابة فيما اخت ِلف
فيه من شؤون الدين ،إضافة إلى داللة النص عليه ـ كما أفادت النصوص أعاله ـ فإن
هذا القيد عاصم ومانع يمنع من التفرق في الدين مذاهب شتى ال ُيحص ى عددها ،ما
حينئذ لكل مسلم
أنزل هللا بها من سلطان ،إذ في حال غياب االلتزام بهذا القيد ،يحق
ٍ
ً
أن يفهم الدين على طريقته ،وأن يشكل مذهبا خاصا به وبفهمه ،وكل امر ٍئ له أن
يقول لآلخر كما أن فهمي ال ُيلزمك ،كذلك فهمك ال ُيلزمني ،وبالتالي يستقل كل امر ٍئ
ً
بفهمه ومذهبه ،وهكذا ُيفتح بابا للتفرق في الدين ال يمكن غلقه ،وال احتواء آثاره
وأضراره ،فنقع فيما وقعت به اْلمم من قبل فنضل ونهلك ،كما ضلوا وهلكوا ،كما
ْ ُ ْ
ُ ْ
َّ َّ
ً َّ ْ
َّ ْ ُ ْ
ْ ْ
َّللا
قال تعالىِ  :إن ال ِذين ف َّرقوا ِدين ُهم وكانوا ِشيعا لست ِمن ُهم ِفي ش ْي ٍء ِإنما أم ُرهم ِإلى ِ
ُ
ُ ْ ْ ُ
ث َّم ُين ِب ُئ ُهم ِبما كانوا يفعلون اْلنعام.159:
ُ
َّ
ً ُ
ُْ ْ
ُ
ُ ُ
وقال تعالى :وال تكونوا ِمن املش ِر ِكين * ِمن ال ِذين ف َّرقوا ِدين ُه ْم وكانوا ِشيعا ك ُّل
ِح ْز ٍب ِبما لد ْي ِه ْم ف ِر ُحون الروم.32-31:
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ـ مراعاة التفاضل فيما بين الصحابة بحسب السبق واْلقدمية في نصرة
الدين ،وكذلك بحسب ترتيب القرون ،اْلول فاْلول.
في حال غياب الدليل من الكتاب والسنة ،وحصول الخالف فيما بين الصحابة
على مسألة من املسائل ،فمن عوامل الترجيح بين اْلقوال واْلفهام تقديم قول وفهم
السابق في اإلسالم والنصرة على الالحق ،هذا الذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة،
ُ
ً
ُ
ْ ْ
كما قال تعالى :ال ي ْست ِوي ِمنكم َّم ْن أنفق ِمن ق ْب ِل الفت ِح وقاتل أ ْول ِئك أ ْعظ ُم درجة ِمن
ُ
َّللا ْال ُح ْسنى و َّ ُ
َّالذين أنف ُقوا من ب ْع ُد وقات ُلوا و ُك ًال وعد َّ ُ
َّللا ِبما ت ْعملون خ ِب ٌير
ِ
ِ
الحديد . 10:فال يستويان في املنزلة والفضل واْلجر ،كما ال يستويان في الدين ،والفهم
واإليمان.
وفي الحديث ،عن أبي سعيد الخدري ،قال :كان بين خالد بن الوليد وعبد
ً
َّ
فسبه خالد ،فقال رسو ُل هللا " :ال تسبوا أحدا من
الرحمن بن عوف ش يء،
ً
أحد ذهبا ما أدرك ُم َّد أحدهم وال نصيفه"
أصحابي ،فلو أن أحدكم أنفق مثل جبل ٍ
متفق عليه.
وفي رواية عن أنس ،قال :كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف
ُْ
بأيام سبقتمونا بها؟! فبلغنا أن ذلك
كالم ،فقال خالد لعبد الرحمن :تستطيلون علينا ٍ
ُْ ْ ُ
ُ
ُ
بيده لو أنفقتم ِمثل أ ُح ٍد أو
ذ ِكر للنبي  ،فقال" :دعوا لي أصحابي ،فوالذي نفس ي ِ
ً
ْ
ُْ
الجبال ذهبا ما بلغتم أعمال ُهم" [.]32
ِمثل
ِ
 32أخرجه أحمد ،السلسلة الصــحيحة .1923 :قلــت :يقــول النبـي  فــي خالــد " :خالـ ٌـد ســيف مــن
سيوف هللا ِ ،نعم فتى العشيرة " السلسلة الصحيحة .1826:ومع ذلك ملا حصل خالف بينه وبين
عبــد الــرحمن بـن عــوف ُ ينكــر النبـ ُّـي  علــى خالــد ،ويقــول لــه ولغيــره ممــن تــأخر إســالمهم وتــأخرت
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ً
ً
وعن أبي الدرداء ،قال :كنت جالسا عند النبي  إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف
ثوبه ،حتى أبدى عن ركبتيه ،فقال النبي " :أما صاحبكم فقد غامر" .فسلم وقال:
إني كان بيني وبين ابن الخطاب ش يء ،فأسرعت إليه ثم ندمت ،فسألته أن يغفرلي فأبى
ً
علي ،فأقبلت إليك ،فقال" :يغفر هللا لك يا أبا بكر" .ثالثا ،ثم إن عمر ندم فأتى منزل
أبي بكر ،فسألَّ :
أثم أبو بكر؟ فقالوا :ال ،فأتى إلى النبي  فسلم ،فجعل وجه النبي 
يتمعر ،حتى أشفق أبو بكر ،فجثا على ركبتيه ،فقال :يا رسول هللا ،وهللا أنا كنت ُ
أظلم،
مرتين ،فقال النبي " :إن هللا بعثني إليكم فقلتم كذبت ،وقال أبو بكر صدقت ـ وفي
ً
رواية :إني قلت :يا أيها الناس ،إني رسو ُل هللا إليكم جميعا ،فقلتم :كذبت ،وقال أبو
بكر :صدقت ـ وواساني بنفسه وماله ،فهل أنتم تاركوا لي صاحبي ،مرتين " فما أوذي
بعدها .البخاري.
النبي َّ 
فتأمل كيف أن َّ
فرق بين أبي بكروعمر ،وعمرهو هو ،لكن ملا كان أبو بكر
هو اْلسبق في اإليمان ،واالستجابة ،والنصرة ،غضب النبي  له هذا الغضب ،وقال
لعمر ،ولغيره من الصحابة" :فهل أنتم تاركو لي صاحبي".
ُْ ْ
ُ
بيده لو أنفقتم ِمثل
نصرتهم لإلسالم عن عبد الرحمن بن عوف" :دعوا لي أصحابي ،فوالذي نفس ي ِ
ُ
ً
ْ
ُْ
الجبال ذهبا ما بلغتم أعمال ُهم "!
حد أو ِمثل
أ ٍ
ِ
أقول :هذا التفضيل ينبني أن ُيراعى عند عملية التلقي واالستدالل؛ ُ
فيقدم قول وفهم واجتهاد
السابق من الصحابة على الالحق املتأخر منهم  ..فمراعاة فهم واجتهاد السابق على الالحق من
الصحابة عامل من عوامل الترجيح عند حصول االختالف  ..لألدلة الواردة أعاله وغيرها  ..وما َّ
أقل
من يتنبه لهذا املنهج!
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وكذلك قوله " :خ ُير ُأمتي ق ْرنيُ ،ث َّم الذين يلون ُهمُ ،ث َّم الذين يلون ُهمُ ،ث َّم َّ
إن
ِ
ِ
ً
ُ
ُ
ُ
ُ
بعدكم قوما يشه ُدون وال ُيستشهدون ،ويخونون وال ُيؤتمنون ،وينذ ُرون وال يفون،
السم ُن" متفق عليه .والقرن اْلول هو قرن الصحابة ،ثم القرن الثاني؛ وهو
ويظه ُر ِفيهم ِ
قرن التابعين ،ثم القرن الثالث؛ وهو قرن تابعي التابعين.
ُ
أي الناس ٌ
النبي ُّ :
وعن عائشة قالت :سأل ٌ
َّ
خير؟ قال" :الق ْرن الذي أنا
رجل
ِ
ُ
فيهُ ،ث َّم الثانيَّ ،
الثالث" مسلم.
ثم ِ
ُ
وقال " :احفظوني في أصحابي ،ثم الذين يلونهم ،ثم الذين يلونهم ،ثم يفشو
الرجل وال ُيستشهد ،ويحلف ُ
ُ
الرجل وال ُيست ْحلف" [.]33
الكذب ،حتى يشهد
ُ ُ
ُ ُ
سمع منكم" [ .]34وفي هذا
وقال  " :تسمعون ،ويسمع منكم ،ويسمع ممن ِ
النبي  ،وتزكية
الحديث تزكية لسماع وفهم وبالغ الصحابة الذين يسمعون من
ِ
لسماع وفهم وبالغ التابعين الذين يسمعون من الصحابة ،وتزكية لسماع وفهم وبالغ
من يسمع ممن سمع من الصحابة؛ وهم تابعي التابعين.

ـ ع ـوام ـل التـرجيـح:
يتم الترجيح بين اْلقوال بحسب تسلسل املعاييرالتالية:
ً
أوال :تقديم القول املو افق للدليل من الكتاب والسنة ،فإذا صح الدليل من
الكتاب أو السنة على قول من اْلقوال ،ال ُيلتفت إلى غيره مهما عال كعب صاحبه،

 33صحيح الجامع.206 :
 34صحيح سنن أبي داود.3107 :
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ُ
ً
ُ
ْ ُ
لقوله تعالى :وما كان ملُ ْؤمن وال ُم ْؤمنة إذا قض ى َّ ُ
َّللا ور ُسول ُه أ ْمرا أن يكون ل ُه ُم ال ِخيرة
ِ ٍِ
ِ ٍ ِ
ً
ً
م ْن أ ْمره ْم ومن ي ْعص َّ
َّللا ور ُسول ُه فق ْد ض َّل ضالال ُّم ِبينا اْلحزاب .36:ولقوله تعالى:
ِ
ِِ
ِ
َّللا إ َّن َّ
َّللا ور ُسوله َّات ُقوا َّ
يا أ ُّيها َّالذين آم ُنوا ال ُتقد ُموا ب ْين يدي َّ
َّللا سم ٌيع ع ِل ٌ
يم
و
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الحجرات.1:
ْ
َّ
ْ ٌ
ْ ُ
ُ
ولقوله تعالى :فلي ْحذ ِر ال ِذين ُيخ ِالفون ع ْن أ ْم ِر ِه أن ت ِصيب ُه ْم ِفتنة أ ْو ُي ِصيب ُه ْم
اب أ ِل ٌ
عذ ٌ
يم النور.63:

ُ
َّ ُ ُ ْ ْ ُ ُ ُ ْ ُ ُ ُ ُ
ُ ُ ُ
َّللا ويغ ِف ْر لك ْم ذنوبك ْم
ولقوله تعالى :ق ْل ِإن كنت ْم ت ِح ُّبون َّللا فات ِبعو ِني يح ِببكم
و ُ
َّللا غ ُف ٌ
ور َّر ِح ٌ
يم آل عمران.31:
ُ
وعن أبي سلمة أن أبا هريرة ،قال لرجل :يا ابن أخي ،إذا حدثتك عن رسو ِل هللا 
ً
حديثا فال تضرب له اْلمثال[.]35

وعن ابن عمر ،أن رسول هللا  قال" :ال تمنعوا إماء هللا أن يصلين في املسجد".
ً
ً
َّ
فقال ٌ
لنمنعهن فقال :فغضب غضبا شديدا ،وقال :أحدث عن رسو ِل هللا
ابن له :إنا
 وتقول إنا لنمنعهن[]36؟!
وكان ابن عباس يحدث عن النبي  فيقول :قال رسو ُل هللا ُ ،
فيقال له :ولكن
قال أبو بكر ،وعمر ،فيقول لهم :تكاد السماء أن تمطر عليكم حجارة؛ أقول لكم قال

رسو ُل هللا ،وتقولون قال أبو بكروعمر؟!

 35صحيح سنن ابن ماجه.20 :
 36صحيح سنن ابن ماجه.16 :
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وعن عبادة بن الصامت أنه غزا مع معاوية أرض الروم ،فنظر إلى الناس وهم
يتبايعون ِكسر الذهب بالدنانيرِ ،وكسر الفضة بالدراهم ،فقال :يا أيها الناس إنكم
ً
ُ
تأكلون الربا ،سمعت رسول هللا  يقول" :ال تبتاعوا الذهب بالذهب ،إال مثال بمثل،
ال زيادة بينهما وال ن ِظرة".
فقال معاوية :يا أبا الوليد ال أرى الربا في هذا إال ما كان من نظرة .فقال عبادة:
أحدثك عن رسول هللا  وتحدثني عن رأيك ،لئن أخرجني هللا ال أساكنك بأرض لك
َّ
علي فيها إمرة" [.]37
أشار اإلمام مالك إلى قبر الحبيب املصطفى  ،وقال :ب
كل ُيؤخذ منه ُويرد عليه ما
عدا صاحب هذا القبر.
ً
ثانيا :إن خفي الدليل املحكم والصريح ،وتباينت اْلقوال فيما بين العلماءُ ،ي َّ
قدم
أقرب اْلقوال واْلفهام منها إلى مراد النص ـ من الكتاب والسنة ـ وداللتهْ ،لن الحجة
الشرعية في قال هللا ،قال الرسول .
ً
ثالثا :فإن خفي النص ،وخفي القول اْلقرب إلى مراد وداللة النص ،ثم بعد ذلك
تباينت أقوال الصحابة فيما بينهم ُيقدم قول وفهم من كان له السبق في اإلسالم،
والنصرة ،كما تقدم الدليل على ذلك أعاله.
ُ
ً
رابعا :فإن خفي ما تقدم بيانه في النقاط الثالثة أعاله ،ق ِدم قول واجتهاد علماء
القرن اْلول ،على قول واجتهاد علماء القرن الثاني ،وقول واجتهاد علماء القرن الثاني
على قول واجتهاد علماء القرن الثالث ،وقول واجتهاد علماء القرن الثالث على من يأتي
بعدهم.
 37صحيح سنن ابن ماجه.18 :
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ً
خامسا :ثم بعد ذلك ُيلتمس الحق فيما يستجد من نوازل ومسائل عند العلماء
الذين يلتزمون بالكتاب والسنة على فهم الصحابة ،والسلف الصالح بحسب
التسلسل الوارد أعاله.
هذه هي السلفية الحقة ،وهذا هو املنهج السلفي الحق ،وما سواه من املناهج
فهي خلفية تلفية مقيتة مهما زعم أصحابها بلسانهم أنهم سلفيون ،وأنهم على منهج
وفهم السلف الصالح  ..فو اقع الحال يكذب لسان املقال.
والعالم على قدر ما يلتزم بهذا املنهج السلفي السني ـ في الفهم واالتباع والطلب
والفتوى ـ الوارد أعاله  ..على قدر ما يعلو قدره في اْلرض ،وفي السماء  ..وهو الذي
ننصح طالب العلم بمراجعته وسؤاله.
بينما العالم الذي يبتعد عن هذا املنهج السلفي السني الوارد أعاله  ..فإن ق ْدره
ونفعه يقل ويضعف  ..على قدربعده عن هذا املنهج الحق.
ُ
العالم في الفتوى والسؤال
إضافة إلى ما تقدم ـ من التزام باملنهج ـ فإنه يقصد ِ
َّ ُ ْ
ً
وا َّللا و ُيعل ُم ُك ُم ُ
َّللا البقرة .282:واْلكثر خشية ،لقوله
اْلكثر تقا ،لقوله تعالى :و اتق
ِ
ْ
تعالى :إ َّنما ي ْخش ى َّ
َّللا ِم ْن ِعب ِاد ِه ال ُعلماء الفطرة .28:فعلى قدر العلم تكون
ِ
الخشية ،وعلى قدرالخشية يكون العلم ،فكل منهما الزم وملزوم لآلخر.
ً
واْلكثر ابتعادا عن موارد الشبهات ،ومن ذلك بعده عن سالطين الجور والفجور،
وعن مجالسهم وموائدهم والحاجة إليهم ،وعن الجدال عنهم ودونهم  ..فقد صح عن
ً
ُ
افتتن ،وما ازداد ٌ
النبي  أنه قال" :من أتى أبواب ُّ
أحد من السلطان قربا ،إال
السلطان ِ
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ً
ٌ
عمال من بعدي يقولون ماال يعلمون،
ازداد من هللا ُبعدا" [ .]38وقال " :يليكم
ويعملون ماال يعرفون ،فمن ناصحهم ،ووازرهمَّ ،
وشد على أعضادهم فأولئك قد
هلكوا وأهلكوا" [ .]39وقال " :اسمعوا ،هل سمعتم أنه سيكون بعدي أمر ٌاء فمن
ُ
َّ
بوارد
دخل عليهم فصدقهم بكذبهم ،وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ،وليس ٍ
َّ
علي الحوض" [ .]40ومن لم يكن من النبي  ،والنبي  ليس منه ال يستحق أن
ُيستفتى ُويراجع في مسائل الدين والدنيا.
وعليه فنقول :العالم الذي يلتزم بهذا املنهج الوارد أعاله ،ثم هو يتصف
بالصفات الواردة أعاله ،هو الذي ينبني أن ُيقصد بالفتوى والسؤال ،وهو املعني من
ْ
ُ ُ
ْ ُ ْ ْ
الذك ِر ِإن كنت ْم ال ت ْعل ُمون النحل.43:
قوله تعالى :فاسألوا أهل ِ
فإن ظفرت بهذا العالم ،ال تتحرج من أن تسأله الدليل من الكتاب أو السنة فيم
ُيفتيك به ،أو تقول له :هل هذا الذي أفتاك به هو الذي قضت به السنة ،فإن قال لك
نعم ،فتأخذ به ،وإن قال لك :ال ،أو ال أعلم  ..فتدعه وتتوجه بالسؤال إلى غيره من أهل
العلم ْ ..لن طلب العلم يكون بمعرفة الحق بدليله من الكتاب أو السنة  ..فأن فعلت
ذلك تكون
النبي  .. منك لتقليد هذا العالم أو ذاك،
ٍ
حينئذ أقرب ملعنى االتباع لسنة ِ
ثم بعد ذلك ال تعرف أين أنت من الحق ،وال أين أنت من السنة ،ومن حكم وقضاء هللا
تعالى ورسوله .
 38رواه أحمد ،السلسلة الصحيحة.1272 :
 39رواه الطبراني ،السلسلة الصحيحة.457:
 40صحيح سنن الترمذي.1843 :
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ـ تنبي ـه:
العالم الذي يدعو إلى ش يء من الشرك ،أو يناصر الشرك ،أويوالي الشرك
بعالم ،وال ُيستفتى ،وال ُيستأمن على
واملشركين على اإلسالم واملسلمين  ..فهذا ليس ِ
ْ
ُ ُ ُ ْ ْ ْ
ً
َّ
ُ َّ
َّللا أن ُه ال ِإله ِإال ُهو واملال ِئكة وأ ْولوا ال ِعل ِم قآ ِئما
دين وال دنيا ،بدليل قوله تعالى :ش ِهد
ٍ
ب ْالق ْسط ال إلـه إ َّال ُهو ْالعز ُيز ْالحك ُ
يم آل عمران .18:فاآلية الكريمة جمعت وحصرت
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ً
ً
جميع أهل العلم من لدن آدم  وإلى يوم القيامة بأنهم جميعا يشهدون اعتقادا
ً
َّ
ً َّ
وقوال وعمال أن ُه ال ِإله ِإال ُهو ، وبالتالي فإن من يشهد أو يدعو إلى ما ُيضاد ُوينافي
شهادة التوحيد " ال إله إال هللا" ،فهو بنص اآلية الكريمة يخرج من زمرة العلماء ،ومن
صفتهم ،ويكون
حينئذ أقرب إلى صفة بلعام الذي ناصر املشركين على املسلمين
ٍ
ً
ْ
بدعائه ،بعد أن علمه هللا تعالى و آتاه بعضا من آياته ،فأنزل هللا فيه :و ات ُل عل ْي ِه ْم نبأ
ْ
ْ
َّ
ْ
َّ
ُ
ال ِذي آت ْين ُاه آيا ِتنا فانسلخ ِم ْنها فأتبع ُه الش ْيطان فكان ِمن الغ ِاوين * ول ْو ِشئنا لرف ْعن ُاه
ْ ْ
ُ
ْ ْ ْ ْ
َّ
بها ول ِك َّن ُه أ ْخلد إلى اْل ْ
ض و اتبع هو ُاه فمثل ُه كمث ِل الكل ِب ِإن ت ْح ِم ْل عل ْي ِه يلهث أ ْو تت ُرك ُه
ر
ِ
ِ
ِ
ْ
َّ ُ ْ
ْ
َّ
ُ ْ ْ َّ
َّ
َّ
ْ ُ
ص القصص لعل ُه ْم يتفك ُرون
يلهث ذ ِلك مثل القو ِم ال ِذين كذبوا ِبآيا ِتنا فاقص ِ
اْلعراف .176-175:فبلعام هذا مثل سوء لكل عالم سوء يرض ى لنفسه أن ُيجادل عن
الشرك واملشركين ،وعن الطغاة املجرمين.
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ـ مسـائـل متفـرق ـة:
السـألـة األولـى :مـن هـم أه ـل السنـة والجمـاعـة ،ومـا هـي صفتهـم؟
ً
كثر الذين ينسبون أنفسهم ْلهل السنة والجماعة ،حتى بتنا نرى كثيرا من أهل
البدع واْلهواء ،ممن ينتهجون املناهج املغايرة ملنهج أهل السنة والجماعة ينسبون
أنفسهم وزورهم إلى أهل السنة والجماعة  ..لذا ال بد من اإلجابة عن هذا السؤال :من
ً
هم أهل السنة والجماعة ،وأي الفرقاء أوفرحظا بأهل السنة والجماعة؟
أقول :أهل السنة والجماعة ،هم الذين يلتزمون غرز السنة ،وغرز الجماعة التي
تلتزم غرز السنة ،وغرز ما كانت عليه الجماعة في عهد النبي  ،كما في الحديث ،فقد
َّ
ثالث وسبعين
صح عن النبي  أنه قال" :والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على ٍ
فرقة ،واحدة في الجنة ،وثنتان وسبعون في النار" ،قيل :يا رسول هللا ،من هم؟ قال:
"الجماعة" [.]41
وفي رواية عند الترمذي ،من حديث عبد هللا بن عمرو قال :من هي يا رسول هللا؟
قال" :ما أنا عليه ،وأصحابي" [.]42
فالحديثان حددا صفة الفرقة الناجية ،وصفة أهل السنة والجماعة؛ فهي
الجماعة التي تكون على ما كان عليه النبي  ،وأصحابه من منهج ودين وسنة ،والتزام
ُ
 ..وبالتالي فإن الطوائف ةاْلحزاب والتجمعات املعاصرة تعرض على هذا الوصف
وهذا امليزان ،فهي على قدر قربها و اتصافها بهذه اْلوصاف على قدر ما تكون من أهل
41

صحيح سنن ابن ماجه.3226 :
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صحيح سنن الترمذي.2129 :
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السنة والجماعة وعلى قدر ما تكون قريبة منهم ،وعلى قدر بعدها عن هذه الصفات
على قدر ما تكون بعيدة عن أهل السنة والجماعة ،وعن صفاتها  ..فالطائفة الواحدة
قد يكون فيها بعض ما يو افق عقيدة ومنهج أهل السنة والجماعة ،وبعض ما ُيخالف
عقيدة ومنهج أهل السنة والجماعة ،وهذه ال ُيقال عنها :أنها من أهل السنة والجماعة
على االطالق ،كما ال ُينفى عنها صفة ومسمى أهل السنة والجماعة على االطالق ،و إنما
ُيقال :فيها ما يو افق أهل السنة والجماعة ،وفيها ما ُيخالف على قدر املو افقة
واملخالفة.

ُ
ُ
املسـألـة الثـانيـة :بـم تعـرف الجمـاعـة  ..هـل تعـرف بالكـم  ..أم بمـو افقـة
الحـق قـل عـددها أم كثـر؟
ُ
أقول :تعرف الجماعة بمو افقة الحق ،سواء قل عددها أم كثر ،فالجماعة ما
ُ
و افق الحق ولو كنت وحدك ُ ..ويقال :تعرف الجماعة بمو افقة ما كانت عليه
الجماعة في عهد النبي  وصحبه ،ولو كنت وحدك.
ً
ً
ُ
وسيعود غريبا كما بدأ،
قال رسول هللا " :وفي رواية" :إن اإلسالم بدأ غريبا،
أناس سوء كثير
فطوبى للغرباء ،قيل :من هم يا رسول هللا؟ قال" :أناس صالحون في ٍ
من يعصيهم أكثرممن يطيعهم" أحمد.
وقال " :إن من اْلنبياء من لم ُيصدقه من أمته إال رجل واحد" مسلم.
قال عبد هللا بن مسعود  لعمرو بن ميمون" :جمهورالجماعة هم الذين فارقوا
الجماعة ،والجماعة ما و افق الحق ،وإن كنت وحدك".

41

وقال نعيم بن حماد :إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل
أن تفسد الجماعة وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئ ٍذ".
وقال ابن القيم في أعالم املوقعين" :اعلم أن اإلجماع والحجة ،والسواد اْلعظم
العالم صاحب الحق وإن كان وحده ،وإن خالفه أهل اْلرض "ا -هـ.
هو ِ
يومئذ التي يجب تكثير سوادها
وفي زمن فتنة خلق القرآن ،كانت الجماعة الحق
ٍ
متمثلة في موقف اإلمام أحمد رحمه هللا تعالى ،الذي أبى رغم السياط والسجن،
والتهديد بالقتل ـ و انتكاس الكثير ـ أن يقول :أن القرآن مخلوق ،و أبى إال الثبات على
يومئذ.
الحق ،وعلى القول :بأن القرآن الكريم هو كالم هللا تعالى  ..فكان هو الجماعة
ٍ
ً
دائما أنها على حق ،قال تعالى :وإن ُت ِط ْع أ ْكثر من في اْل ْ
ض
فاْلكثرية ال تعني
ر
ِ
ِ
ِ
ُ ُّ
َّللا اْلنعام.116:
يل ِ
ي ِضلوك عن س ِب ِ
َّ
السنة كانوا َّ
أقل الناس فيما مض ى ،وهم أقل
قال حسن البصري :فإن أهل
الناس فيما بقي ،الذين لم يذهبوا مع أهل االتراف في ترفهم ،وال مع أهل البدع في
بدعهم ،وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم ،فكونوا كذلك ا -هـ.

املسـألـة الثـالثـة :هـل يـوجـد فـرق بيـن الطـائفـة أو الفـرقـة النـاجيـة ،وبيـن
الطـائفـة املنصـورة الظـاه ـرة؟
أقول :نعم يوجد فارق؛ الفرقة الناجية هي الجماعة اْلم للمسلمين التي تتوفر
فيها صفتي املتابعة للسنة ،وسالمة االعتقاد ،وهي شاملة لعامة املسلمين وخاصتهم
العلماء منهم وغيرهم ،اْلقوياء منهم والضعفاء ،املجاهدون منهم والقاعدون ،والرجال
والنساء سواء ،والشيوخ والعجائز والشباب وغيرهم ممن يتصف بصفتي املتابعة
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للسنة ،وسالمة االعتقاد ،كما أفاد حديث االفتراق إلى فرق ،فقال النبي  عن الفرقة
الناجية هي التي تكون" :على ما أنا عليه وأصحابي".
بينما الطائفة املنصورة هي الصفوة والطليعة والنخبة من الفرقة الناجية ،وهي
تتمثل بالعلماء العاملين الصادعين بالحق ،اآلمرين باملعروف والناهين عن املنكر،
وباملجاهدين املقاتلين في سبيل هللا الذين ال يضرهم من خذلهم.
وعليه فإن كل واحد من الطائفة املنصورة هو من الفرقة الناجية ،وال يلزم
بالضرورة أن يكون كل واحد من الفرقة الناجية ،هو من الطائفة املنصورةْ ،لنه ال
ينبني وال يجوز أن نفترض في كل واحد من الفرقة الناجية أن يكون من العلماء ،ومن
املجاهدين في سبيل هللا ،وإليك الدليل على ذلك:
قال تعالى :و ْلت ُك ْن م ْن ُك ْم ُأ َّم ٌة ي ْد ُعون إلى ْالخ ْير وي ْأ ُم ُرون ب ْامل ْ
ُ
وف وي ْنه ْون ع ِن
ر
ع
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُْْ ُ
ُْْ
املنك ِروأول ِئك ُه ُم املف ِل ُحون آل عمران .104:فهذا خطاب موجه ملجموع اْلمة املتمثلة
بـ " الفرقة الناجية " بأن ينفر منهم طائفة معينة ومتخصصة ـ وهو املراد هنا باْلمة ـ
تتفرغ وتتخصص للنهوض بمهمة اْلمر باملعروف والنهي عن املنكر.
فالنص فرق بين " الفرقة الناجية " وهي مجموع اْلمة املعنية بالخطاب ،وبين
الطائفة املنصورة  ..وهم املجموعة من اْلمة العامة ينهضون بواجب اْلمر باملعروف
والنهي عن املنكر.
قال ابن كثير في التفسير  :398/1يقول تعالى :ولتكن منكم أمة منتصبة للقيام
بأمرهللا في الدعوة إلى الخيرواْلمرباملعروف والنهي عن املنكروأولئك هم املفلحون.
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قال الضحاك :هم خاصة الصحابة ،وخاصة الرواة؛ يعني املجاهدين والعلماء،
واملقصود من هذه اآلية أن تكون فرقة من هذه اْلمة متصدية لهذا الشأن ا -هـ.
فهم خاصة الخاصة  ..وهذا يستحيل أن يكون أو يتحقق في كل واحد من الفرقة
الناجية الشاملة ملجموع أمة التوحيد  ..بما فيهم العجزة  ..وغيرهم من الفساق
والعصاة!
ُ
ْ ْ
ُْ
ُ ُّ
ٌ
يل
وقال تعالى :وكأ ِين ِمن ن ِب ٍي قاتل معه ِرِبيون ك ِثير فما وهنوا ِملا أصابهم ِفي س ِب ِ
استك ُانوا و َّ ُ
َّ
َّللا ُيح ُّب َّ
َّللا وما ض ُع ُفوا وما ْ
الص ِاب ِرين آل عمران.146:
ِ
ِ
فالربيون هنا هم صفوة الطائفة املنصورة الذين ُيجاهدون في سبيل هللا ،وال
يخشون في هللا لومة الئم  ..إذ ال يجوز أن نفترض في العامة كلهم ممن ينتسبون للفرقة
الناجية أن يكونوا من الربانيين!
ُ
ْ
ُْ ْ
َّ
ْ
الضر ِر
اع ُدون ِمن املؤ ِم ِنين غ ْي ُر أو ِلي
وكذلك قوله تعالى :ال يست ِوي الق ِ
ْ ْ ُ ْ َّ َّ ُ ْ ُ
ُْ
ُْ
املجاه ُدون في سبيل َّ ْ
اه ِدين ِبأ ْمو ِال ِه ْم و أنف ِس ِه ْم
و
ِ ِ ِ ِ
َّللا ِبأمو ِال ِهم و أنف ِس ِهم فضل َّللا املج ِ
ِ
ْ
ْ
ً
َّ َّ ُ ْ ُ
ً ُ ً
َّ ُ ْ ُ ْ
اع ِدين أ ْجرا
اه ِدين على الق ِ
على الق ِ
اع ِدين درجة وكال وعد َّللا الحسنى وفضل َّللا املج ِ
ً
ع ِظيما النساء.95:
ففرق هللا تعالى بين القاعدين من املؤمنين غير أولي الضرر الذين يدخلون في
الفرقة الناجية ،وبين املجاهدين في سبيل هللا بأموالهم و أنفسهم الذين يدخلون في
الطائفة املنصورة الظاهرة؛ فهما ال يستويان صفة ومهمة كما أنهما ال يستويان من
حيث اْلجر والدرجات يوم القيامة ،وإن كانا يشتركان بصفة النجاة من العذاب بدليل
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َّ َّ ُ ْ ُ
ُ ً
َّ ُ ْ ُ ْ
اه ِدين وهم من الطائفة
قوله تعالى :وكال وعد َّللا الحسنى ولكن وفضل َّللا املج ِ
ْ
ً
ً
اع ِدين أ ْجرا ع ِظيما وهم من الفرقة الناجية.
املنصورة على الق ِ
وفي الحديث ،فقد صح عن النبي  أنه قال" :ال تزال طائفة من أمتي ظاهرين
على الحق ال يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمرهللا وهم كذلك".
وقال " :لن يزال قوم من أمتي ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر هللا وهم
ظاهرون".
ً
وقال " :لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من املسلمين حتى
تقوم الساعة".
وقال " :ال تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة".
وقال " :ال تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر هللا ال يضرهم من خذلهم أو
خالفهم حتى يأتي أمرهللا وهم ظاهرون على الناس" [.]43
وقال " :ال تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ،ظاهرين على من ناوأهم،
حتى يقاتل آخرهم املسيح الدجال" [.]44
وقال " :ال تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر هللا ال يضرها من
خالفها"[.]45
 43جميع ما تقدم من أحاديث قد خرجها مسلم في صحيحه ،وأحاديث الطائفة املنصورة مخرجة في
الصحيحين ،والسنن وغيرها من كتب اْلحاديث.
 44صحيح سنن أبي داود.2170 :
 45صحيح سنن ابن ماجه.7 :
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وقوله " :طائفة من أمتي  ..عصابة من املسلمين ُ ..يقاتلون  ..ظاهرين على
الحق  ..قوامة على أمر هللا" ،يفيد التبعيض فالطائفة هنا جزء من كل ،هي الطائفة
املنصورة من كل املتمثل في أمة اإلسالم؛ الفرقة الناجية.
قال النووي رحمه هللا :يحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع املؤمنين؛ منهم
شجعان مقاتلون ،ومنهم فقهاء ،ومنهم محدثون ،ومنهم زهاد وآمرون باملعروف وناهون
عن املنكر ،وال يلزم أن يكونوا مجتمعين بل قد يكونوا متفرقين في أقطاراْلرض[.]46

فإن ِقيل :هـل يـوجـد مـن أمـة اإلسـالم قسـم ثـالـث غيـر الفـرقـة الناجيـة،
والطـائفـة النصـورة؟
أقول :نعم يوجد؛ فاملسلمون موزعون في ثالثة فرق وطوائف :الفرقة الناجية،
والطائفة املنصورة ،وقد تقدم الدليل على وجودهما وصفتهما ،أما الطائفة الثالثة،
فهم أهل القبلة ،وهي تضم كل من يستحق الوعيد والعقاب من الفساق والعصاة من
أهل الكبائر ،وغيرهم من أهل البدع واْلهواء ممن لم تبلغ بهم البدع واْلهواء
واملعاص ي درجة الكفر البواح  ..فهؤالء من أهل القبلة والوعيد وال يدخلون في الفرقة
الناجية إال على اعتبار املآل  ..وعليه يمكن القول :أن كل واحد من الفرقة الناجية هو
من أهل القبلة ،ولكن ال يلزم أن يكون كل واحد من أهل القبلة من الفرقة الناجية
من غير وعيد وال عقاب ،كما في الحديث ،فقد َّ
صح عن النبي  أنه قال" :إذا اجتمع
أهل النار في النار ومعهم من شاء هللا من أهل القبلة يقول الكفار :ألم تكونوا

 46شرح صحيح مسلم.67/13:
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مسلمين؟ قالوا :بلى .قالوا :فما أغنى عنكم إسالمكم وقد صرتم معنا في النار؟ قالوا:
ُ
كانت لنا ذنوب فأخذنا بها فيسمع ما قالوا فأمر بمن كان من أهل القبلة فأخرجوا
فلما رأى ذلك أهل النار قالوا :ياليتنا كنا مسلمين ،فنخرج كما خرجوا قال :وقرأ
ُ ْ
ْ
ُ ْ
ْ
ُ
َّ
اب وق ْر ٍآن ُّم ِب ٍين * ُّربما يو ُّد ال ِذين كف ُروا ل ْو كانوا ُم ْس ِل ِمين
رسول هللاالر ِتلك آيات ال ِكت ِ
الحجر.]47[.2-1:
وقال " :من صلى صالتنا ،واستقبل قبلتنا ،وأكل ذبيحتنا ،فذلك املسلم ،الذي
له ذمة هللا وذمة رسوله ،فال تخفروا هللا في ذمته" البخاري.
ً
ً
وقد سأل رجل جابر بن عبد هللا :هل كنتم تسمون أحدا من أهل القبلة كافرا؟
ً
فقال :معاذ هللا! قال :فهل تسمونه مشركا؟ قال :ال.
وعليه فإن أهل القبلة هم مسلمون قد قارفوا من املعاص ي والذنوب ما أخرجهم
عن صفة الفرقة الناجية ،لكنها لم تخرجهم عن صفة وحكم أهل القبلة ،الذين
ينتهون إلى النجاة بعد وعيد وعقاب.

َّ
السـألـة الـرابعـة :مـن هـم السلفيـون ،وهـل يجـوز التسمـي بالسلفييـن؟
كلمة السلفية والسلفيين عندما تعني معنى الرجوع إلى الكتاب والسنة ،على
ضوء فهم السلف الصالح من الصحابة ،والتابعين لهم بإحسان في القرون الخيرية
حينئذ كلمة
اْلولى  ..وتعني صفة من كان على هذا املنهج  ..فهي عندما تعني ذلك  ..فهي
ٍ
ً
محمودة ،نتفهمها ونستسيغها  ..وال نرى حرجا من استخدامها  ..أما إن كانت تعني

 47كتاب السنة ،البن أبي عاصم ،843:قال الشي ناصرفي التخريج :حديث صحيح.
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التحزب والتقوقع ،والتعصب لبعض اْلشخاص املعاصرين ،وتفريق اْلمة في أحزاب
وتجمعات وتكتالت ما أنزل هللا بها من سلطان  ..وتحمل ـ في بعض اْلحيان ـ على من
فحينئذ نرفضها ،ونتحفظ
يركن إلى الطغاة الظاملين  ..يمد لهم حبال الود واملواالة ..
ٍ
من استخدامها  ..نقول ذلكْ :لن هذه الكلمة ـ ولألسف ـ من جملة الكلمات واملفاهيم
ومعان  ..منها الصالح
التي أس يء إليها ،وأس يء استخدامها  ..وأصبحت حمالة أوجه
ٍ
ومنها الطالح  ..وبالتالي لكي تستجلي مراد مستخدمها ال بد من أن تسأله عن مراده
وقصده  ..وماذا يعني ويقصد من استخدامه لهذا االصطالح  ..وعليه فإن من
يستخدمها ال بد له من أن يأتي بالقرائن اللفظية التي تدل على أنه يريد الجانب
الصالح منها ،حتى ال ُيفهم خطأ.
َّ
ً
ثان مع اسم
أما عن التسمي به بدال عن اسم املسلم ،واملسلمين  ..أو اسم ٍ
املسلم واملسلمين ،فال أرى جواز ذلك ،النتفاء الدليل عليه ،وْلن الصحابة والتابعين
ً
لهم بإحسان في القرون الثالثة اْلولى لم يرتضوه اسما ْلنفسهم  ..ثم لورود الدليل
ُ ُْ
الذي يمنع من ذلك ،كما قال تعالىُ  :هو س َّماك ُم امل ْس ِلمين ِمن ق ْب ُل و ِفي هذا
اسم
الحج .78:أي وفي هذا القرآن  ..فارتضوه لكم  ..وبالتالي ال يجوز العدول عن ٍ
سمانا هللا به على لسان نبيه إبراهيم  ،وارتضاه لنا.
َّ
ُ
ُ
وقال تعالى :ال ِذين آمنوا ِبآيا ِتنا وكانوا ُم ْس ِل ِمين الزخرف.69:
ً
ً
ً
يم ي ُهودي ًا وال ن ْ
وقال تعالى :ما كان إ ْبراه ُ
صر ا ِنيا ول ِكن كان ح ِنيفا ُّم ْس ِلما وما كان
ِ
ِ ِ
ُْ ْ
ِمن املش ِر ِكين آل عمران .67:
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ً
َّ
ُّ ُ
اآلخر ِة توف ِني ُم ْس ِلما
وقال تعالى عن نبيه يوسف  :أنت و ِل ِيي ِفي الدنيا و ِ
وأ ْلح ْقني ب َّ
الص ِال ِحين يوسف.101:
ِ ِ ِ
ْ ْ
َّ
ً
وقال تعالى عن السحرة ملا آمنوا :رَّبنا أف ِرغ عل ْينا ص ْبرا وتوفنا ُم ْس ِل ِمين
اْلعراف .126:وغيرها كثير من اآليات الدالة على أن اسم اإلسالم واملسلم واملسلمين
قد ارتضاه هللا تعالى لعباده ،وارتضاه جميع اْلنبياء واملرسلين ْلممهم و أتباعهم[.]48
وملا ُسئل اإلمام مالك عن السنة ،قال" :هي ما ال اسم لها غيرالسنة".
وملا سئل عن أهل السنة ،قال" :أهل السنة الذين ليس لهم لقب ُيعرفون به ال
جهمي وال قدري ،وال ر افض ي".
 48كل ملل الكفر والباطل تراها ـ لتسد النقص والخلل في دينها ـ تنسب نفسها ودينها إلى الرجال،
ويحبون أن يتسموا باْلسماء التي تفيد نسبتهم إلى اْلنبياء وغيرهم من الرجال ،فالنصارى يطيب
لهم أن يتسموا باملسيحيين نسبة للمسيح عليه السالم ،واليهود إلى يهوذا ،وإلى نبي هللا إسرائيل،
فيسمون أنفسهم باإلسرائيليين ،والبوذيون نسبة إلى بوذى ،وكذلك الشيعة الرو افض اإلثنى
عشرية ،وغيرهم من الفرق وامللل تراهم ليغطوا بعض ما هم عليه من باطل وضالل وانحراف
ينسبون أنفسهم وطوائفهم لألنبياء والصالحين ،وغيرهم من الرجال  ...إال املسلم ،فإن اسمه
َّ
ُ
الدين ِعند
ودينه ينسب إلى دين وليس إلى اسم شخص معين أال وهو اإلسالم ،كما قال تعالىِ :إن ِ
ً
ُْ
ُْ ُ
َّللا اإل ْسال ُم آل عمران .19:وقال تعالى :ومن ي ْبتغ غ ْير ْ
آلخر ِة
اإلسال ِم ِدينا فلن يقبل ِمنه وهو ِفي ا ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ْ
اس ِرين آل عمران .85:ولشعورهم أن دينهم حق كامل ال يعتريه أدنى نقص أو ضعف ..
ِمن الخ ِ
وبالتالي هم ليسوا بحاجة إلى أن يستتروا خلف أسماء الصالحين ،أو أن يسموا أنفسهم ودينهم
بمحمديين أو املحمدية ،أو غير ذلك من اْلسماء ،مع التأكيد أن املسلمين هم اْلولى بجميع اْلنبياء
ً
ً
واملرسلين ال نفرق بين أحد منهم ،وهم اْلكثر حبا وانقيادا ومتابعة لهم صلوات هللا وسالمه على
رسولنا وعلى جميع اْلنبياء واملرسلين.

49

السـألـة الخـامسـة :هنـاك مقـولـة شـائعـة تقـول" :السلـف أسـلـم ،والخلـف
أحكـم" ..فمـا مـدى صحـة هـذه القـولـة؟
أقول :هذه املقولة الشائعة على بعض اْللسنة باطلة خاطئة ،بل نقول :السلف
هم اْلسلم واْلحكم ،والقول بأن فهم الخلف أحكم من فهم السلف ،هو باطل من
ُ
أوجه:منها :تتضمن تكذيب ورد النصوص الشرعية التي تثبت أن السلف أفضل،
وأسلم ،وأحكم  ..وقد تقدم ذكر بعضها  ..ومنها :فيه انتقاص من قدر الصحابة
والتابعين لهم بإحسان  ..وقد تقدم النهي عن ذلك ،ومنها :أن الصحابة قد رض ي هللا
عنهم بنص الكتاب والسنة  ..و أكثرهم قد ُبشر بالجنة  ..فأين الخلف من ذلك؟! ومنها:
أن الشارع قد أمر باالقتداء بالسلف الصالح ،بخالف الخلف .ومنها :أن الصحابة
ً ً
عاصروا نزول الوحي ،وقد تلقوا العلم صافيا نقيا من النبي  مباشرة  ..ومن دون أن
يلتفتوا عنه إلى مشارب شتى ال تخلو من الدرن واالنحراف  ..فهم صلة الوصل بين
النبي  وبين من جاء بعدهم  ..وهذه خاصية ليست ْلحد بعدهم .ومنها :أن الصحابة
حبهم دين و إيمان ،وبغضهم كفر ونفاق ،كما ورد ذلك في جملة من اْلحاديث النبوية
الشريفة  ..و أين الخلف من كل ذلك؟!
ْلجل ذلك قلنا ونقول :أن السلف هم اْلسلم وهم اْلحكم من الخلف  ..والقول
بخالف ذلك خطأ وجور.
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السـألـة السـادسـة :مـا هـي الـوسـائ ـل التــي يعي ن ـا عل ـى تحقي ـق ه ـذا النه ـج ،ف ـي
الطلـب والتلقـي واالتبـاع؟
أقول :هناك وسائل ِعدة:
منهــا :حســن االســتعانة بالعلمــاء العــاملين ،وبطلبــة العلــم الــذين يلتزمــون غــرزهــذا
املنهج السلفي السني  ..كما تقدم.
ومنه ــا :حس ــن انتق ــاء الكت ــاب الن ــافع ال ــذي يلت ــزم به ــذا امل ــنهج ف ــي التلق ــي ُ ..ويع ــين
علـى فهــم هــذا املــنهج  ..ونحــوه وســائل التلقــي اْلخــرى املكتوبــة واملســموعة ،واملرئيــة  ..وال
بأس بأن تستعين في تحديد ذلك بمن تطمئن إلى دينه وسالمة عقيدته ومنهجه.
فاملكتبة اإلسالمية تعج بعشرات اآلالف مـن العنـاوين واملواضـيع  ..فمنهـا الغـث
ومنها الثمين  ..وقد هلك وأهلك من ال ُيحسن التمييزبين الغـث مـن الثمـين منهـا  ..فأقبـل
عليها كحاطب و َّ
قماش ليل.
ومنها :مالزمـة اْلقـران الصـالحين الـذين يـذكرونك إذا نسـيتُ ،ويسـاعدونك علـى
مدارسـ ــة مسـ ــائل الـ ــدين واإليمـ ــان  ..فـ ــاملرء قـ ــد يسـ ــتفيد مـ ــن قرينـ ــه الصـ ــالح أكثـ ــرممـ ــا
يستفيد من أستاذه.
وف ــي الح ــديث ،فق ــد ص ــح ع ــن النب ــي  أن ــه ق ــال" :إنم ــا مثـ ـ ُل الجل ــيس الص ــالح
الكيــر ،فحامــل املســك إمــا أن يحــذيك ،وإمــا أن
والجلــيس الســوء ،كحامــل املســك ونــاف ِ
ً
تبتاع منه ،وإما أن تجد منه ريحا طيبة ،وناف الكير ،إمـا أن يحـرق ثيابـك ،وإمـا أن تجـد
ً
ريحا خبيثة" مسلم.

51

ُ
خالل" [.]49
وقال " :الرجل على دين خليله ،فلينظرأحدكم من ي ِ
ً
ً
وقال " :املؤمن مرآة املؤمن" [ .]50إذا رأى منه عيبا أو نقصا أصلحه.
ومنها :اعتزال مجـالس أهـل اْلهـواء والبـدع ،والفسـوق ،واعتـزال االسـتماع إلـيهم
 ..وبخاصــة فــي املراحــل اْلولــى مــن الطلــب  ..فهــؤالء مــثلهم مثــل نــاف الكيــرـ كمــا تقــدم فــي
الحديث اعاله ـ إما تشتم منهم رائحة خبيثة كريهة ،فتسمع مـنهم كلمـة تؤذيـك فـي دينـك،
وإما أن يحرقوا ثيابك فيخرجونك من السنة واالستقامة إلى البدعة والضاللة.
ْ
ْ
ْ
َّ
ُ
ْ َّ
ق ـ ــال تع ـ ــالى :و ِإ َّمـ ـ ـا ُين ِسـ ـ ـينك الشـ ـ ـ ْيطان فـ ـ ـال تق ُعـ ـ ـ ْد ب ْعـ ـ ـد ال ـ ـ ِـذكرى مـ ـ ـع القـ ـ ـ ْو ِم
َّ
امليناْلنعام.68:
الظ ِ ِ
وقال " :من وقرصـاحب بدعـة فقـد أعـان علـى هـدم اإلسـالم" [ْ .]51لن فـي تـوقيره
له يزكيه وبدعته للناس ،فيكون لهم بذلك سبب ضاللة و انحراف عن الحق.
وع ــن اب ــن مس ــعود قـ ـال :م ــن أحـ ــب أن ُيك ـ ِـرم دين ــه فليعت ــزل مجالس ــة أصـ ــحاب
اْلهواء فإن مجالستهم ألصق من الجرب.

 49رواه الترمذي وغيره ،صحيح الجامع.3545 :
 50صحيح سنن أبي داود.4110 :
 51رواه البيهقي في شعب اإليمان ،قال الشي ناصر في تخريج أحاديث املشكاة  :66/1وقد روي
ً
ً
موصوال ومرفوعا من طرق كثيرة يطول الكالم بإيرادها ،وقد يرتقي الحديث بمجموعها إلى درجة
الحسن ا -هـ.
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ُ
عن الحسن البصري قال :ال تجالس صاحب بدعة فإنـه يمـرض قلبـك" .وغيرهـا
كثيــرمــن اآلثــارالســلفية الســنية التــي تحــذرمــن البــدع وأهلهــا ،وهــي أكثــرمــن أن تحصــرفـي
هذا املوضع[.]52
ومنه ــا :اللج ــوء إل ــى ال ــدعاء ،والت ـزام ح ــدود التق ــوى ،والح ــرص عل ــى طي ــب و ِحـ ـل
املأك ـ ــل واملش ـ ــرب واملل ـ ــبس  ..فه ـ ــذا كل ـ ــه مم ـ ــا ُيس ـ ــاعد ُويع ـ ــين عل ـ ــى طل ـ ــب العل ـ ــم وفهم ـ ــه،
وتحصيله ،بإذن هللا.

ـ تنبي ـه ه ـام:
ـدئ فننب ــه إل ــى م ــا كن ــا ق ــد نبهن ــا إلي ــه م ــن قب ــل وه ـو أن جمي ــع ه ــذه
ع ــودة عل ــى ذي ب ـ ٍ
الوسـائل اآلنفــة الـذكريضــعف أثرهــا ،ويقـل نفعهــا ،إذا لـم ننتبــه إلــى العمـل بقاعــدة ســد
ً
ُ
الــذرائع التــي ســبقت اإلشــارة إليهــا ،ونح ِكـم إغــالق اْلبــواب والنو افــذ جيــدا أمــام تســرب
الســموم والشــرورالتــي تبــث ليــل نهــارعبــرالقنــوات التلفزيونيــة ،وغيرهــا مــن وســائل البــث
واإلع ـالم الت ــي تنش ــرثقاف ــة الش ــروالش ــرك  ..وذل ــك بحس ــب االس ــتطاعة والق ــدرة ،ف ــإن
كنــت ال تســتطيع أن تحجــب كــل الشــر ،قــد تســتطيع أن تقلــل منــه ،واعلــم أن مــا تيســرال
ُ
يسـ ــقط بمـ ــا تعسـ ـر ،كمـ ــا قـ ــال تعـ ــالى :فـ ـ َّات ُقوا َّ
َّللا مـ ـا ا ْسـ ـتط ْعت ْم التغـ ــابن .16:وقـ ــال
ُ ُ َّ ُ ْ ً َّ
َّللا نفسا ِإال ُو ْسعها البقرة.286:
تعالى:ال يك ِلف
واعلم أن من يرض ى لنفسه أن يقف تحت مزراب من اْلوساخ أكثر أوقاته ،ال
حينئذ االستحمام واالغتسال ،ولو استحم واغتسل في اليوم مائة مرة!
ينفعه
ٍ
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انظرإن شئت كتاب البدع والنهي عنها ،ملحمد بن وضاح القرطبي.

53

ـ تسـاؤل واعت ـراض:
قد يعترض معترض فيقول :ملاذا تريد أن تحرمنا حقنا في أن نستعبد اإلنسان
ً
لثقافاتنا وعاداتنا وقيمنا  ..ثم تريد أن تجعل ذلك مقصورا على مبادئ وقيم اإلسالم؟
ً
أقولْ :لن اإلنسان عبد هلل تعالى وحده ،وليس عبدا للعبد ،فليس من حق
العبيد أن يعبدوا العبيد للعبيد ،ولقيم ومبادئ وثقافات العبيد!
و إنما هذا الحق مقصور هلل تعالى وحده ،وخاص به دون أحد من خلقه ..
ملاذا؟ ْلن هللا تعالى هو الخالق املالك لهذا الكون وما فيه ومن فيه من املخلوقات ،وهو
املتصرف بها كيفما يشاء ،وهو املتفضل عليها بأسباب الوجود والحياة ،وهو الرازق
لها ،واملحي واملميت  ..وهو الرب واإلله املألوه واملعبود بحق  ..وبالتالي له كامل الحق
دين وقيم ،ومبادئ  ..فاهلل تعالى وحده الذي له
وحده في أن يربي عباده على ما يريد من ٍ
الحق في أن يقول لعبده أفعل أو ال تفعل  ..هذا حالل فأته وهذا حرام فاجتنبه  ..هذا
طيب وهذا خبيث  ..وهذا جميل وهذا قبيح  ..وهذا زين وهذا شين  ..والعبد ليس له إال
أن يطيع خالقه وربه ومعبوده ومالكه فيما يأمربه ،وينهى عنه.
ُ
العبد املخلوق الضعيف القاصر ـ الذي
ومنه ُيعلم قبح وخطورة أن يستشرف
ً
ال يملك لنفسه حوال وال قوة إال ما شاء هللا ـ هذا الحق ،وهذه الخاصية لنفسه،
ً
َّ
فيشبع ويتظاهر بما ليس له ،وال فيه  ..فيجعل من نفسه ندا هلل تعالى في تعبيد العباد
لنفسه وقانونه وشرعه ،وقيمه وأهوائه من دون هللا!
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أشد أنواع الظلم ،والذل واالستعباد ،أن يدخل العبيد في عبودية العبيد ،وأن
يعترف العبيد للعبيد بحقوق الربوبية واْللوهية من دون ـ أو مع ـ هللا ،كما قال تعالى:
إ َّن الش ْرك ل ُظ ْل ٌم ع ِظ ٌ
يم لقمان.13:
ِ
ِ
لذا كانت مهمة جميع اْلنبياء والرسل ،و أتباعهم من املؤمنين في هذه الحياة،
مقصورة على تحقيق التوحيد في اْلرض ،كل اْلرض ،وإخراج العباد من عبادة العباد
إلى عبادة رب العباد ،ومن جور اْلديان إلى عدل اإلسالم ،ومن ضيق الدنيا إلى سعة
الدنيا واآلخرة.
ْ ْ
ْ َّ ُ
ُ ُ َّ َّ ُ ً
وال أن ْ
اع ُب ُد ْوا َّللا و ْ
اجت ِن ُبوا الطاغوت
قال تعالى :ولقد بعثنا ِفي ك ِل أم ٍة رس ِ
النحل.36:
ْ
َّ
َّ ُ
َّ
ُ
ْ
وحي ِإل ْي ِه أن ُه ال ِإله ِإال أنا
وقال تعالى :وما أ ْرسلنا ِمن قب ِلك ِمن َّرسو ٍل ِإال ن ِ
ف ْ
اع ُب ُدو ِن اْلنبياء.25:
ً
ً
أسـ ـال هللا تع ــالى أن يرين ــا الح ـ َّـق حق ــا ويرزقن ــا اتباع ــه ،وأن يرين ــا الباط ــل ب ــاطال
ويرزقنــا اجتنابــه  ..وأن يجعــل مــن هــذا الكتــاب مفتــاح خيــرمغــالق شــر ،وأن يتقبلـه منــي،
إن ــه تع ــالى س ــميع قري ــب مجي ــب ،وص ــلى هللا عل ــى محم ــد النب ــي اْلم ــي وعل ــى آل ــه وص ــحبه
وسلم.
عبد املنعـم مصطفـى حليمـة
" أبو بصيرالطرطوس ي "
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