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مدخ ـ ـ ـ ــل ِ
بسم هللا الرمحن الرحيم.
احلمد هلل ويل الصاحلني ،قاهر اجلبارين وانصر املستضعفني ،من بيده مبدأ األمر ومنتهاه يف
األولني واآلخرين؛ والصالة والسالم على إمام املتقني ورسول رب العاملني ،حممد احملمود يف
املأل األعلى وأهل األرضني ،احلريص على سالمة أمته يف الدنيا ويف يوم الدين ،وعلى آله
وصحبه واتبعيهم من اجلن واإلنس أمجعني ،صالة وسالما تؤدي اللهم هبا عنا حق شكر
نعمتك به علينا يف كل وقت وحني.
أما بعد؛ فلقد عرفت أمتنا يف هذه الشهور أحدااث زلزلت منها القلوب وأدهشت
األلباب ،وجعلتها تتساءل عما جد لديها ،وتُراجع ثوابتها ومتغرياهتا ،لعلها تعثر على ما

يردها إىل ما كانت عليه من ضعيف االستقرار ،بعد أن عاينت أهواال تنذر بسوء ما بعدها
إن استمر احلال.
ولقد عزمنا بتوفيق من هللا ،أن نتكلم يف هذا املوضوع ،متخذين جتربة اإلخوان املسلمني
أرضية ننطلق منها إىل خمتلف جوانب جمتمعاتنا ،نتعرف على مواطن الضعف منها ،لعلنا
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نتخذ منها عربا ،نعرب هبا إىل السالمة املنشودة ،حمفوفني بعناية هللا إن شاء هللا ،حماطني برعاية
رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم ورأفته ورمحته.
لقد استبشرت األمة خريا لدى وصول اإلسالميني إىل احلكم يف بلداهنم ،وظنت أن
ابب الفرج قد انفتح هلا بعد طول قهر واستبداد؛ وكان صعود اإلخوان املسلمني يف مصر
العنوان األكرب لِما استجد .وملا كان اإلسالميون يُكثرون من الوعود مبا ال ميلكون ،فقد عسر
عليهم الوفاء منذ الشهور األوىل؛ ووجدوا أنفسهم يف مواجهة ما مل يكن يف حسباهنم من
الصعوابت والعوائق ،كمن يصحو على واقع مرير بعد طول تنعم يف فسيح اخليال.
إن ما حدث مع اإلخوان يف مصر ،أمر يوحي مبدى العداء لكل ما ميكن أن يكون
خريا لدينا .كل هذا البطش ،ال ميكن أن يصدر عن أخ يف مواجهة أخيه .إن األمر حتما
خارجي ،قامت على تنفيذه أيد داخلية .وإن ما يؤكد هذا الرأي ،هو اخنراط قوى إقليمية يف
رعاية االنقالب الذي أسفر عن وجه بشع ،ال ميت إىل أمتنا بصلة.
وحنن بعد هذا ،نكاد نلمس أصابع ما يسمى "إسرائيل" اليت تعبث يف بلداننا .إن
"إسرائيل" يف عامل السياسة ،هي كمثلث "برمودا" يف العامل اجليو-فيزايئي ،يُرى أثره وال تُعلم
حقيقة فعله أو يُشهد الفاعل منه .إن "إسرائيل" هلا مدخل إىل كل جوانب جمتمعاتنا ،متابَعة
ودراسة وتوجيها وتدخال شبه مباشر إن اقتضى األمر ذلك .وإن أذرعها األخطبوطية يف
العامل ،تعمل حتت كل األمساء والصفات ،من منظمات دولية وهيئات ،على حتقيق مآرهبا
القريبة والبعيدة.
من كان ينظر إىل "إسرائيل" منا على أهنا دولة حمتلة وحسب ،فما عرف حقيقتها ،وال
اقرتب من إدراك خطرها .إهنا معقل الشر يف العامل ،ومستقر أولياء الشيطان .وإن أتثريها

4

على حميطها العريب على اخلصوص ،ال خيفى عن متابع .وإن حرص ذلك احمليط على محايتها
بكل السبل ،ليجعل املرء حيار ويتساءل عن مدى تغلغلها يف اجملتمعات.
وإن من يتتبع خمتلف املؤثرات ،جيد أن جماالت التعليم والثقافة بفروعها ،واجلمعيات
األهلية واحلقوقية يف البلدان احمليطة بـ"إسرائيل" ال ختلو من بصمات صهيونية ،جعلت العمل
يف تلك البلدان مربوطا إىل مبادئ خارجة عنها ،وإن كان إدراك ذلك يغيب أحياان كثرية عن
أانس كثريين.
لسنا هنا يف معرض اخلوض يف هذه املسألة ابلتفصيل الذي يبني ابألدلة صحة ما
نقول؛ وإمنا أردان أن نشري إشارة سريعة إىل ما ال ينبغي إمهاله ،بني يدي ما نبغي اخلوض
فيه .ولعل لقارئ هذا الكالم أن يتهمنا ابعتماد منطق املؤامرة ،كما هي عادة من يريد
التهرب من مواجهة احلقائق .وحنن ال نرغب يف اإللقاء ابلالئمة على غريان يف إخفاقاتنا ،ومل
يكن قط هذا شأننا .ولكن إغفال عمل الشيطان ،وعدم حسابه سيكون جهال ابلواقع،
وضعفا يف اإلدراك ال نرضاه ألنفسنا أو إلخواننا.
ومن مل ير يف تسعري اخلالفات املذهبية والسياسية ،بني أبناء األمة الواحدة والبلد
الواحد ،إىل احلد الذي يبلغ االقتتال ،ن ْف َخ الشيطان ون َفسه ،فما له عني ترى .غري أننا هنا -

كما سبق أن ذكران -سنركز على أخطاء اإلسالميني وزالهتم ،حىت نفهم األسباب املؤدية إىل
هذه الكارثة اليت أصابت الشعوب ابإلحباط ،أو تكاد.
وإن تناولنا هلذا املوضوع ،ال يصدر عن موقف معاد جلماعة اإلخوان املسلمني ،وإن كنا
خنالفهم اجتهادهم السياسي ابلكلية .وإننا ال نريد أن نوظف مصيبتهم ألجل حتصيل نفع
دنيوي ،فذلك مناف ملا حنن عليه؛ وإمنا نريد أن نكون مرآة صادقة هلم ولغريهم من
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اإلسالميني ،نعينهم -إن ُوفقنا وإن قبلوا منا -على تبني مواطن اخللل لديهم ،لعلهم
يتداركوهنا.
وإننا نسأل هللا ربنا ،أن أيجرهم على صاحل ما قدموا وعلى ما حتملوا ،وأن يغفر هلم ما
أخطأوا وأغفلوا ،وأن يوفقهم ملا يرضيه عنهم ،وأن يرحم أمواهتم بواسع رمحته؛ إنه ويل ذلك
وأهله ،وهو سبحانه املستعان.
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خصائصِ ِ
ِ.1الشموليةِلدىِالنشأةِ :
إن مجاعة "اإلخوان املسلمون" ،قد أنشأها اإلمام حسن البنا رمحه هللا ،جامعة لكل
تبني
أوجه العمل اإلسالمي؛ وقد أعد هلا أرضية علمية نظرية من كتاابته ،تسهل عليها ّ

طريقها من حيث العقيدة والعمل التعبدي والدعوي واالجتماعي على السواء .وإن التعريف
املشهور للجماعة ،من كوهنا دعوة سلفية وطريقة سنية وحقيقة صوفية وهيئة سياسية ومجعية
رايضية ورابطة علمية ثقافية وشركة اقتصادية وفكرة اجتماعية ،يفتحها على كل اآلفاق
اإلسالمية ،وجيعل عملها معرضا لتحدايت ال قِبل هلا هبا .والسبب واضح ،إذا علمنا أن
جتديدا هبذا الشمول ال يكون إال ملن هو من رتبة األنبياء .وبقدر القوة يف التنظري ،سيكون
الضعف يف حتقيق الغاايت .أو لنقل إن التنظري كان يريد الكمال ،بينما القدرة الفعلية كانت
تقصر عن ذلك .وهو ما جعل بعض اجلوانب تطغى على اجلوانب األخرى لدى اجلماعة
وإمامها ال يزال يف الدنيا.
وإن العمل السياسي الذي أوجبه االحتالل اإلجنليزي وقتها ،والذي صار يتنامى مع
مرور األايم ،قد استنزف جل طاقات اجلماعة ،وأصبح عبئا عليها من جهة الرتبية واإلعداد.
وهذا أمر ال يُستغرب إذا عدان إىل آفات النفوس ،وتطلعها إىل السيادة على غريها جبميع
الوسائل .ولقد تنبه اإلمام البنا رمحه هللا إىل خطورة التوجه الذي غلب على اجلماعة ،ومتىن لو
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أهنا مل تبلغ حيث بلغت؛ وقال" :لو استقبلت من أمري ما استدبرت ،لعدت ابجلماعة إىل
أايم املأثورات" .و"املأثورات" هو كتاب ضمنه اإلمام جمموعة من األذكار املسنونة ،كان يريد
أن يرتىب عليها اإلخوان ،طلبا لتزكية نفوسهم.
وإن انتساب البنا إىل الطريقة احلصافية يف صغره ،قد أشعره بضرورة الذكر من أجل
تطهري البواطن .ولكنه مل مييز بني الذكر املأذون (اخلاص) والذكر املسنون (العام) ،كما مل مييز
بني حتصيل األجر من وراء األعمال ،وبني حتصيل مدد النور .وهو أمر أدخل اجلماعة يف
لبس معريف ،استفحل مع مرور الزمن .وعند غياب التزكية ابملعىن الشرعي الصحيح ،حل
حملها الفكر ليعوض النقص الرتبوي لدى اجلماعة ،ويضمن استتباع األفراد ،عند حتول الفكر
إىل عقائد متيز اإلخوان عن سواهم من املسلمني.
ولقد أعطت كتاابت سيد قطب رمحه هللا ،للجانب الفكري لدى اجلماعة دفعة دخلت
بلور األيديولوجيا اإلخوانية.
هبا مرحلة تَ ُ
ِ.2األيديولوجياِاإلخوانيةِ :
ِ
إن األيديولوجيا ،هي متثل للمبادئ اليت نشأت عليها اجلماعة ،لكن حبسب العقل
وحده ،يف غياب النور الضروري .وإن الناس لينسون ما مييز الدين عن غريه من املعتقدات
من األصل .فالدين ال يكون دينا إال ابلرابط بني الرب والعباد؛ وأما األيديولوجيا وإن كانت
دينية ،فهي تستقل بنفسها ،متخذة العقل دليلها يف النظر يف القرآن والسنة ،كما هو احلال
مع اإلخوان .ولقد حدث هذا لكثري من اجلماعات واملذاهب ،على طول التاريخ اإلسالمي.
ويف كل مرة كانت الصورة للدين تتغري حبسب خصوصية العقل ،وخصوصية الظروف .ولكن
اخلطري يف هذا األمر ،هو عدم متييز أتباع اجلماعة بني الصورة الذهنية اليت تعطيها
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األيديولوجيا اليت يرتبون عليها ،وبني الصورة األصلية للدين .ومن هنا ينشأ اخلالف بني هذه
اجلماعات ،وحميطها اإلسالمي.
وإن كان نشوء األيديولوجيا مرحلة أوىل يف االبتعاد عن سواء السبيل ،فإن املرحلة الثانية
هي نشوء التنظيم احلارس هلذه األيديولوجيا؛ ألن هذه املرحلة ،هي مرحلة انغالق اجلماعة
على نفسها ،وكأهنا موجودة يف حميط معاد هلا؛ مع أن الواقع غري ذلك.
ِ.3التنظيمِ :
إن نشوء التنظيم ابملعىن احلقيق لدى اإلخوان مل يكن إال بعد تبين الفكر القطيب .وهذه
املرحلة ،هي اليت أتكد فيها العمل السري لدى اجلماعة .ولقد كان الصراع السياسي يف
اجملتمع املصري عامال قواي يف توجه اجلماعة حنو التحصن ابلتنظيم .لكن اإلخوان أغفلوا أنه
حتصن اجلماعة يف نفسها ،سيكون انفصاهلا عن اجملتمع .وهذا األمر هو السبب األول
بقدر ّ
لعدم انضمام كثري من مشاهري الدعوة إليها ،وهو السبب أيضا يف انفصال كثري منهم عنها
أول ما عاينوا أثر التنظيم يف الرتبية لديها بعد انضمامهم.
َ
والغريب ،أن كثريا من اجلماعات اليت أتسست يف كثري من البلدان بعدها ،مل تتفطن إىل
ما وقعت فيه مجاعة "اإلخوان املسلمون" من احنراف ،وانتهجت هنجها نفسه ،تُقلدها
تقليدا ،إال يف بعض اخلصوصيات احمللية ،إن مل تكن مرتبطة هبا ارتباطا عضواي ،فيما صار
يُعرف ابلتنظيم العاملي فيما بعد .ولعل ما حدا هبذه اجلماعات األخرى أن تقع فيما وقعت
فيه ،هو حتقيق مجاعة اإلخوان لتواجد سياسي معترب يف بلدها مصر ،صار ُحيسب حسابه
وإن مل يـُ َقّر للجماعة من الناحية القانونية .وهو ما اعتُرب عند اجلماعات املقلِّدة جناحا
سياسيا.
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تقوى ،كانت له أعراض جانبية ،تعود
وأغفلت هذه اجلماعات كلها ،أن التنظيم كلما ّ
ابلضرر على اجلماعة نفسها .ولقد كانت أوىل األعراض معاداة احلكام مجيعا هلذه
التنظيمات ،بسبب غلبة ظنهم أهنا ال تعمل على اإلصالح ،بقدر ما تعمل على تغيري
األنظمة ،منافَسة على احلكم ال غري .وهذا من العداء الطبيعي الذي سيستمر طول مدة
وجود هذه التنظيمات.
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قضاايِحمورية
ِ.1إقامةِاخلالفةِ :
إن مجاعة "اإلخوان املسلمون" ،ومجاعات أخرى تشبهها ،جعلت إقامة اخلالفة غاية
هلا .وهو أمر يف ظاهره حممود؛ لكن األمر حيتاج إىل تفصيل ،مل جند له أثرا يف األسس العلمية
والتنظيمية اليت هلذه اجلماعات؛ وكأن عظائم األمور تُنال اختالسا أو على حني غفلة .وحنن
سنبني ابختصار ما كان ينبغي أن يُعلم بشأن اخلالفة ،حىت يُعمل على ضوئه.
هنا ّ
ا .اخلالفة شأن األمة مجعاء:
إن مجاعة اإلخوان ومثيالهتا ،تريد حسب زعمها إقامة اخلالفة اإلسالمية؛ مع العلم أن
اخلالفة شأن يهم األمة كلها ،ال شطرا منها فحسب .فإن كان مرادهم تنبيه األمة إىل هذا
األمر ،فال شك أهنم قد أفلحوا يف ذلك ،وهلم الشكر على ما بذلوا يف سبيل ذلك .لكن،
أن يتحول األمر إىل قرار إخواينُ ،جيرب األمة على اتباع اجلماعة فيه ،فهذا عسف وتطفل
على ما ليس من شأهنا .وإن النتيجة ستكون خمالفة للقصد األول ،ابالنتهاء إىل انقسام
األمة عوض احتادها .وهذا هو ما وقع فعال.
ب .للخالفة موعد ال تتخلف عنه:
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إن احلديث الذي جاء فيه ذكر أمناط احلكم اليت ستتعاقب على األمة ،من خالفة
اّللُ أَ ْن
راشدة إىل ملك عاض إىل ملك جربي إىل عودة إىل اخلالفة« ،إِنَّ ُك ْم ِيف النـبُـ َّوةِ َما َشاءَ َّ
تَ ُكو َنُ ،ثَّ يـَ ْرفَـعُ َها إِ َذا َشاءَ أَ ْن يَـ ْرفَـ َع َهاُ ،ثَّ تَ ُكو ُن ِخ َالفَة َعلَى ِمْنـ َه ِ
اج النـبُـ َّوةِ ،فَـتَ ُكو ُن َما َشاءَ َّ
اّللُ
اّللُ أَ ْن
اضا ،فَـيَ ُكو ُن َما َشاءَ َّ
أَ ْن تَ ُكو َنُ ،ثَّ يـَ ْرفَـعُ َها إِ َذا َشاءَ أَ ْن يـَ ْرفَـ َع َهاُ ،ثَّ تَ ُكو ُن ُم ْلكا َع ّ
اّللُ أَ ْن تَ ُكو َنُ ،ثَّ
يَ ُكو َنُ ،ثَّ يـَ ْرفَـعُ َها إِ َذا َشاءَ أَ ْن يـَ ْرفَـ َع َهاُ ،ثَّ تَ ُكو ُن َج ِْربيَّة ،فَـتَ ُكو ُن َما َشاءَ َّ
اج النـبُـ َّوةِ»( ،)1ينبغي أن نفهم منه أن
يـَ ْرفَـعُ َها إِ َذا َشاءَ أَ ْن يـَ ْرفَـ َع َهاُ ،ثَّ تَ ُكو ُن ِخ َالفَة َعلَى ِمْنـ َه ِ
كل منط من هذه األمناط ال بد أن يستنفد زمنه حىت أييت الذي بعده .فلن أتيت اخلالفة مع
عدم استكمال امللك اجلربي زمنه؛ خصوصا وأننا نعلم -أو على األقل نؤمن -أن األمور
ِ
َجل
كلها عند هللا آبجال ال تتقدم عنها ساعة وال تتأخر .وقد قال هللا تعاىل :ل ُك ِّل أ َ
كِتَاب[ الرعد ،]38 :وقال أيضا :ولَو يـؤ ِ
َّاس بِظُْل ِم ِه ْم َما تَـَرَك َعلَْيـ َها ِم ْن َدابَّة
اخ ُذ َّ
َ ْ َُ
اّللُ الن َ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
اعة َوَال يَ ْستَـ ْق ِد ُمو َن
َجلُ ُه ْم َال يَ ْستَأْخ ُرو َن َس َ
َجل ُم َس ّمى فَإ َذا َجاءَ أ َ
َولَك ْن يـُ َؤ ّخ ُرُه ْم إ َىل أ َ
[النحل .]61 :فإن فُهم هذا ،فليُعلم أن اخلالفة ال أتيت إال ابنتهاء امللك اجلربي ال قبل
ذلك؛ وهذا األجل ال يتقدم وال يتأخر .وكل عمل يكون على غري وفاق مع أجل هللا احملتوم،
يكون ضراب من اللغو وإهدارا للطاقات .وهذا ال يكون إال مع الغفلة .واملفرتض يف هذه
اجلماعات العاملة لإلسالم أن ال تكون على غفلة ،وإال كان ضررها أشد من نفعها.
غري أن الناس عادة عندما يرون ارتباط األشياء ببعضها ارتباطا تراتبيا ،فإهنم يلجأون إىل
توفري األسباب ظنا منهم أن ارتباطها مبا ينتج عنها عضوي .ولقد وقع يف هذا الغلط طائفة
من الشيعة ،ملا علمت أن املهدي يظهر عند امتالء األرض ظلما وجورا ،فصارت تعمل على
إشاعة الظلم من أجل التسريع خبروج املهدي .وهذا ضرب من العبث ،ال يليق أبهل الدين.
 - 1أخرجه أبو داود الطيالسي يف مسنده ( )350 -349 /1وأمحد يف مسنده (َ )355-356 /30ع ْن ُح َذيْـ َفةَ بْ ِن
الْيم ِ
اّللُ َعْنـ ُه َما.
ان َر ِض َي َّ
ََ
12

ج .ال يعمل للخالفة من جيهل أحكامها وشروطها:
إن أغلب العاملني للخالفة ،ال يعلمون األحكام املتعلقة هبا وال شروطها ،اليت منها ما
هو ظاهر ومنها ما هو ابطن .وهبذا يكون العمل منقوضا من بدايته .وإن جل من تكلم عن
صب حاكما
اخلالفة ،ما رأى فيها إال موافقة الشريعة حبسب الظاهر ،وكأن أي فقيه لو نُ ّ
سيكون خليفة .وهذا أمر جمانب للصواب؛ وذلك ألن اخلليفة من جهة الباطن ال بد أن
يكون متصرفا ابألمساء اإلهلية كلها يف العوامل ،كما أشار هللا إىل ذلك يف قوله تعاىلَ  :و َعلَّ َم
َمسَاءَ ُكلَّ َها[ البقرة .]31 :نعين أن اخلليفة ال بد أن يكون آدم زمانه .ومبا أن هذا
آد َم ْاأل ْ
َ
األمر غييب ،فال ُميكن أن يُستعاض عنه مبا يراه الناس من أهلية اخلليفة حسب زعمهم .وإن
التفصيل يف هذه املسألة يطول بنا ،فلذلك سنُضرب عن الدخول فيه .أضف إىل أن العلم به
نبني األصول الواضحة اليت تعني املرء على معرفة
ليس مما يهم العامة .وحنن هنا نريد أن ّ
طريقه وحسب.
واخلالفة ال ميكن أن تكون قطرية كما قد يُفهم منها اليوم؛ ولعل لقائل أن يقول :إن
البداية ال بد أن تكون من قطر واحد ث تعمم على ابقي األقطار دفعة واحدة أو ابلتدريج.
وإن كان هذا القول منطقيا ،فإنه ال ُميكن أن جنزم بصحته ،ما مل يُطلعنا هللا على ما يف
علمه؛ فقد يكون األمر عنده سبحانه على خالف ما نفهم حنن .وسيكون عملنا إذ ذاك
مضيعة للجهد والوقت فيما ال طائل منه.
ِ.2شروطِالعملِلإلسالمِ :
ا .العلم:
13

وال نعين ابلعلم هنا ،ما تشرتك فيه العامة من علم ابألحكام العامة .ولسنا نستثين من
العامة الفقهاء الذين ال نور هلم يف فقههم؛ ولكننا خنص ابلذكر العلم الرابين الذي يكون فيه
العبد على بينة من ربه .يقول هللا تعاىل :أَفَمن َكا َن علَى بيِنة ِمن ربِِه ويـْتـلُوه ش ِ
اهد ِمْنهُ
َ ََّ ْ َّ َ َ ُ َ
َْ

[هود .]17 :مثل هذا العلم جيعل العامل يعمل فيما ينفع .فإن قيل :إن هذا العلم ليس يف
متناول عموم الناس! قلنا :وهذا ما نريد! ليس على عموم الناس أن يعملوا من تلقاء
أنفسهم ،لِما هو من شأن األمة كلها؛ بل عليهم أن يسرتشدوا خبواصهم ،حىت يعلموا منهم
يؤخر .وال خيفى أن العلم الذي ندل عليه هنا ،هو علم وهيب؛ واألمة قد أتلبت
ما يقدَّم مما َّ
على إنكاره وعدم اعتبار أهله ،إال من رحم هللا.
ب .اعتبار ترتيب الصفوف:
إن األمة مجاعة تعبد هللا على هيئة خمصوصة ارتضاها هلا .وإن الصورة املـُثلى لألمة هي
صورة صالة اجلماعة .فاإلمام هو اخلليفة سواء كان ظاهرا أو ابطنا .والصف األول هو صف
اخلواص الذين يلونه يف القرب والعلم؛ ث أتيت الصفوف األخرى تباعا .ومجاعة اإلخوان
ومثيالهتا ،مل تعترب هذا الرتتيب اإلهلي ،فتَقدَّم منها (يف الظاهر) من هم من عامة الناس
وزامحوا أصحاب الصف األول؛ بل لقد ُزيّن لبعضهم أن يعتقد أن اإلمام منهم .فأدى هذا
الفعل منهم إىل فتنة لألمة وخلط مازال ُمضالّ لبعض النفوس .وقد أدخلهم هذا الفعل قبل
ذلك ،يف سوء أدب مع هللا ،عند خمالفتهم لِما رتبه سبحانه؛ لذلك فإننا نعترب أن مجاعة
اإلخوان هي من إفرازات زمن الفتنة ،وما تلبث أن تتالشى عند عودة األمة إىل أصول
األحكام لديها.
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وهذا الذي نقوله ،ال يقدح فيه أن خيالفه فقهاء معاصرون يرون ما تراه "اجلماعة" ،ألن
الفقه عندان هو ما كان موافقا للحق الذي عند هللا ،ال ملا تستنبطه عقول حمجوبة يف زمن
أدخن.
ج .األدب:
حنن على يقني أن مصر فيها من أهل هللا ،من لو جلأ إليهم عموم املسلمني لدلوهم على
ما فيه خريهم العاجل واآلجل؛ ولكن "الثقافة" السائدة لدى اإلسالميني ،هي عدم اعتبار
أحد ،تراميا منهم على مواضع اإلمامة ،تكربا وحبا للرائسة؛ فكانت النتيجة أن صار أهل هللا
على اإلسالميني ال معهم .وهذا هو سبب عدم فالح اإلسالميني يف مجيع عملهم ،وعودته
عليهم ابلظلمة وسوء العاقبة .قد يستغرب من ال علم له ما نقول ،وحنن نؤكده وجنزم به.
وذلك أن هلل عبادا إذا أرادوا أراد (ابملعىن الصحيح ،ال ابملعىن الذي يتبادر إىل أذهان
املكذبني) .وقد أشار النيب صلى هللا عليه وآله وسلم إىل هذا الصنف من الناس يف قوله:
اب لَو أَقْسم علَى َِّ
اّلل َألَبَـَّرهُ»( .)2وليسأل القارئ نفسه :لو أقبل
« ُر َّ
ب أَ ْش َع َ
ث َم ْدفُوع ِابْألَبْـ َو ِ ْ َ َ َ

مثل هذا على اجتماع للقياديني من اجلماعات اإلسالمية ،وهم منهمكون يف التخطيط
والتدبري ،أكانوا يسمعون له؟ أم يصرفونه عن ابهبم؟ ..من هنا أيت إخواننا وهم ال
يشعرون!...

اّللُ َعْنهُ.
 - 2أخرجه مسلم يف صحيحه (َ )36 /8ع ْن أَِيب ُهَريْـَرَة َر ِض َي َّ
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احنرافاتِتربوية
نبني أن نقدان هذا هو
قبل أن نستمر يف نقدان ملنهج اإلخوان ،نرى أنه من الضروري أن ّ
من ابب العلم ال من ابب املوقف السياسي .ولقد سبق أن أعلنّا موقفنا من الفتاوى اليت
أهدرت دماء اإلخوان ،وتربأان إىل هللا منها .لكن األمر أكرب من املواقف السياسية ،ويتعداها
إىل تبيني سبيل النجاة ألمة صارت تنقسم يوما عن يوم بني مؤيد لكل طرف (اإلخوان
واحلكام) وبني معارض له .األمر يتعلق بسلوك الطريق إىل هللا ،إن كان يُراد إىل هللا سلوك.
وال أبس أن نتناول يف هذا اجلزء املتعلق ابالحنرافات الرتبوية ،شعار اإلخوان" :هللا غايتنا،
والرسول قدوتنا ،والقرآن دستوران ،واجلهاد سبيلنا ،واملوت يف سبيل هللا أمسى أمانينا" .ولنعلن
يف مقدمة هذا التحليل أن هذا الشعار هو شعار كل مسلم صادق يف إسالمه؛ أو على
األصح ،ينبغي أن يكون هذا شعاره.
ِ.1هللاِغايتنا:
يبني ذلك قول هللا
إن اختاذ هللا غاية جيعل كل ما يتعلق ابلعبد خادما هلذه الغاية ،كما ّ
ِ
ِِ
ِ
ِ
تعاىل :قُل إِ َّن َ ِ
ك
يك لَهُ َوبِ َذل َ
ني (َ )162ال َش ِر َ
ب الْ َعالَم َ
اي َوممََ ِايت َّّلل َر ِّ
ص َاليت َونُ ُسكي َوَْحميَ َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ني[ األنعام .]163-162 :ومن كانت غايته هللا ،فإنه ال يضل
ت َوأ ََان أ ََّو ُل الْ ُم ْسلم َ
أُم ْر ُ
اّللِ[ البقرة:
أبدا؛ ألن هللا يف وجهته حيثما توىل .يقول هللا تعاىل :فَأَيْـنَ َما تـُ َولوا فَـثَ َّم َو ْجهُ َّ
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 .]115غري أن إعالن هللا غاية يف املسري كالما ،ال يفيد حتقق هذا املعىن قلبا على الدوام؛
كما هو احلال عند مطابقة األقوال إىل النوااي واألفعال.
إن كثريا من العوام ال يرون جعل هللا غاية هلم ،إال أن يكونوا موافقني لألمر الشرعي
جمتنبني للنهي حبسب مبلغ علمهم؛ ومن هنا ينشأ اللبس .ينبغي على العبد أن يعلم أن الدين
وسيلة ال غاية ،وكون العبد على طاعة ال يكون دائما شاهدا له على أن هللا غايته .وهذا أمر
ال يُعلم إال ألهل املراقبة من أرابب البصائر .واإلخوان قد أخذوا معىن الغاية عندهم على
عمومه ،ومل يروا حاجة إىل متحيصه .وقد ظهر هذا يف اعتنائهم ابلعبادات ظاهرا ،مع إغفاهلم
لتحقيقها ابطنا .ولعل مرتبتهم يف التدين ال تعطيهم أكثر مما هم عليه .لكن العيب عندهم،
هو يف حصر إدراك معىن الغاية فيما يعلمون ،وإغالق الباب على أتباعهم دون ما ال
يعلمون؛ ألهنم هبذا الفعل يعيدون صياغة الدين كله حبسب إدراكهم ،فيحجرون واسعا.
لو كانت الطاعات انفعة جملرد اإلتيان بصورهتا ،ما جاء الوعيد يف حق قوم بسببها؛ فقد
ورد عن أيب هريرة رضي هللا عنه أنه قال :حدثين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم« :أ َّ
َن َّ
اّللَ
تَـبارَك وتَـع َاىل إِ َذا َكا َن يـوم الْ ِقيام ِة يـْن ِزُل إِ َىل الْعِب ِاد لِيـ ْق ِ
ض َي بـَْيـنَـ ُه ْم َوُكل أ َُّمة َجاثِيَة فَأ ََّو ُل َم ْن
ََ َ َ
َ َ
َْ ُ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اّللُ ل ْل َقا ِر ِئ :
اّللَ ،وَر ُجل َكث ُري الْ َمال ،فَـيَـ ُق ُ
ول َّ
يَ ْدعُو بِِه َر ُجل َمجَ َع الْ ُق ْرآ َنَ ،وَر ُجل قُت َل ِيف َسبِ ِيل َّ
ال :فَما َذا ع ِم ْلت فِ ِ
ِ
ال:
ت؟ قَ َ
ت َعلَى َر ُس ِويل؟ قَ َ
أََملْ أ َُعلّ ْم َ
يما عُلّ ْم َ
ك َما أَنْـَزلْ ُ
ال :بـَلَى َاي َر ِّ
ب ،قَ َ َ َ َ َ
ِ
ت.
تَ .وتَـ ُق ُ
َّها ِر ،فَـيَـ ُق ُ
ول َّ
آانءَ اللَّْي ِل َو َ
وم بِِه َ
ول لَهُ الْ َم َالئ َكةَُ :ك َذبْ َ
اّللُ لَهَُ :ك َذبْ َ
ُكْن ُ
آانءَ النـ َ
ت أَقُ ُ
ال :إِ َّن فَُالان قَا ِرئ فَـ َق ْد قِيل َذ َاك .ويـ ْؤتَى بِص ِ
اح ِ
ب الْ َم ِال
ت أَ ْن يـُ َق َ
َويـَ ُق ُ
ول َّ
اّللُ لَهُ :بَ ْل أ ََرْد َ
َ
َُ
َ
ك َْحتتَ ِ
ال :فَ َما َذا
ب ،قَ َ
َحد؟ قَ َ
فَـيَـ ُق ُ
ول َّ
اّللُ لَهُ :أََملْ أ َُو ِّس ْع َعلَْي َ
ال :بـَلَى َاي َر ِّ
اج إ َىل أ َ
ك َح َّىت َملْ أ ََد ْع َ ُ
ع ِم ْل ِ
َصل َّ ِ
ِ
تَ .وتَـ ُق ُ
َّق ،فَـيَـ ُق ُ
ك؟ قَ َ
ول َّ
صد ُ
يما آتَـْيـتُ َ
اّللُ لَهَُ :ك َذبْ َ
الُ :كْن ُ
َ َ
ول لَهُ
الرح َم َوأَتَ َ
تفَ
تأ ُ
ِ
ِ
يل َذ َاكَ .ويـُ ْؤتَى
ت أَ ْن يـُ َق َ
تَ .ويـَ ُق ُ
ول َّ
اّللُ تَـ َع َاىل :بَ ْل أ ََرْد َ
الْ َم َالئ َكةَُ :ك َذبْ َ
ال :فَُالن َج َواد فَـ َق ْد ق َ
ِ
ِ
اّلل لَهِ :يف ما َذا قُتِْلت؟ فَـيـ ُق ُ ِ
ك
اّللِ ،فَـيَـ ُق ُ
ِابلَّ ِذي قُتِ َل ِيف َسبِ ِيل َّ
ت ِاب ْجلِ َهاد ِيف َسبِيل َ
ول :أُم ْر ُ
َ َ
ول َُّ ُ َ
ِ
ِ
اّللُ:
تَ .ويـَ ُق ُ
تَ .وتَـ ُق ُ
ت ،فَـيَـ ُق ُ
ول َّ
ول َّ
ول لَهُ الْ َم َالئ َكةَُ :ك َذبْ َ
اّللُ تَـ َع َاىل لَهَُ :ك َذبْ َ
ت َح َّىت قُت ْل ُ
فَـ َقاتَـ ْل ُ
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ِ
ول َِّ
ِ
صلّى هللا َعليه َو َسلّم
ب َر ُس ُ
ت أَ ْن يـُ َق َ
يل َذ َاكُ .ثَّ َ
بَ ْل أ ََرْد َ
اّلل َ
ضَر َ
ال :فَُالن َجريء ،فَـ َق ْد ق َ
ال :اي أَاب هريـرَة أُولَئِك الث ََّالثَةُ أ ََّو ُل خ ْل ِق َِّ
ِِ
َّار يـَ ْوَم الْ ِقيَ َام ِة»(.)3
َ
َ
اّلل تُ َس َّع ُر هب ُم الن ُ
َعلَى ُرْكبَِيت ،فَـ َق َ َ َ ُ َ ْ َ
فهذه طاعات جعلت أصحاهبا أول من يدخل النار .فكيف أيمن املرء على نفسه ،ولعله
أييت مبا هو أقل منها مرتبة.
وكون اإلخوان يعتنون بصور الطاعات يف الغالب ،جيعلهم يسريون على غري اهلدي
النبوي؛ وجيعلهم غا ّشني ألتباعهم من عامة الناس .وما نظنهم فعلوا ذلك ،إال لتغليب الغاية

السياسية لديهم على الغاية الشرعية.
ِ.2الرسولِقدوتنا:

اّللُ َويـَ ْغ ِف ْر لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم
اّللَ فَاتَّبِعُ ِوين ُْحيبِْب ُك ُم َّ
إن هللا تعاىل يقول :قُ ْل إِ ْن ُكْنـتُ ْم ُِحتبو َن َّ
ول َِّ
[آل عمران .]31 :ويقول أيضا :لََق ْد َكا َن لَ ُكم ِيف رس ِ
ُس َوة َح َسنَة لِ َم ْن َكا َن يـَ ْر ُجو
اّلل أ ْ
ْ َُ
اّللَ َكثِريا[ األحزاب .]21 :ومن هاتني اآليتني نستخلص شروط
اّللَ َوالْيَـ ْوَم ْاآل ِخَر َوذَ َكَر َّ
َّ
اتباع الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم ،ونتيجته .وقبل ذلك علينا أن نعلم أن املتابعة تكون
يف القول والفعل واحلال على املوافقة ال على املخالفة .ونعين أن صورة املتابعة قد تكون
حاصلة لكن ال على املوافقة؛ كأن يصلي اإلنسان لكن إىل غري القبلة متعمدا ،أو يف وقت
هني .وأما الشروط ،حىت تصح املتابعة ،فهي أن يكون هللا غاية العبد منها؛ وإال فلن تزيده
من هللا إال بعدا .وذلك ألن الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم دال على هللا ،ال على العمل
تبني ما نقول
ابلقصد األول .ومن ميز بني الوسيلة والغاية معنا سابقا ،فإنه سيسهل عليه ّ

هنا .وأما اليوم اآلخر ،فليس غاية ابألصالة ،وإمنا هو غاية ابلتبع؛ حىت يكون حاضا للعبد
على العمل الصاحل ،ويف حق من ضعُف عن التعلق ابهلل كما ينبغي .وأما ذكر هللا كثريا ،فهو
حال ملن كان قلبه متوجها إىل ربه يف كل أحيانه .وهو حال عزيز ،ال يكاد يُرى له صاحب.
 - 3أخرجه الرتمذي يف سننه ( )591-593 /4والنسائي يف السنن الكربى (.)395-396 /10
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وأما نتيجة املتابعة ،فهي حمبة هللا ومغفرته .فأما حمبته إذا حتققت للعبد ،فإنه أيخذه عن كل
شيء سواه؛ حىت عن نفسه .وأما املغفرة ،فهي تغطية ظلمته ابلنور ،حىت ال يعود يشهد إال
احلق .فمن حتقق ابلشروط وحتققت له النتيجة ،فهو املتابع لرسول هللا صلى هللا عليه وآله
وسلم حقيقة؛ وأما من كان على غري ذلك ،فليعلم أنه ليس ذاك .وال ينفع هنا ما تعلل
العامة به أنفسهم من متابعة واهية وتوسع يف تعريفها؛ فإن ذلك ليس شأننا هنا ،بسبب
تصدي مجاعة اإلخوان إلمامة األمة ،وزعم اخلصوصية مبعىن ما لنفسها.
وليعلم القارئ أن االقتداء ال يصح إال ابألخذ عن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم ،إما
مباشرة كحال الصحابة رضي هللا عنهم ،وإما بواسطة وارث كما هو حال املتأخرين .أما ما
عدا هذا ،فهو جماز ال حقيقة .وهو ما نسميه االتصال التارخيي ابلنيب صلى هللا عليه وآله
وسلم .وهذا النوع من االقتداء ،ال يتعدى بصاحبه مرتبة اإلسالم؛ فيكون حاله كحال
ِ
اب َآمنَّا قُ ْل َملْ تـُ ْؤِمنُوا
األعراب يف زمن البعثة الشريفة ،حيث قال هللا فيهم :قَالَت ْاأل َْعَر ُ
ِ
َسلَ ْمنَا ولَ َّما يَ ْد ُخ ِل ِْ
اإلميَا ُن ِيف قـُلُوبِ ُك ْم[ احلجرات .]14 :وهلذا السبب جتد
َولَك ْن قُولُوا أ ْ َ
ضعف اإلميان غالبا على األمة يف األزمنة املتأخرة ،مع كوهنا على سنة يف الظاهر حبسب
الزعم.
ِ.3القرآنِدستوران:
القرآن دستوران وال دستور لنا غريه! لكن ما مدى معرفتنا ابلقرآن؟ ..ولعل القائلني هبذا
الشعار ،ال يقصدون إال األحكام العملية؛ وأما ما سوى ذلك مما يدخل يف املعارف
واملعامالت العليا ،فال يكاد أحد أييت على ذكره إال تالوة .فهل تكون دستورية القرآن
جزئية ،هبذا املعىن؟!..
إن دخول جنة القرآن واإلطعام من مائدته ،ال يتأتى ألي أحد؛ وإن حفظه عن ظهر
قلب ،أو واظب على تالوته آانء الليل وأطراف النهار .ال ينفع ذلك كله ،حىت أيذن هللا
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لعبده ابلدخول .وقد قال هللا تعاىل :أَفَ َال يـَتَ َدبـَُّرو َن الْ ُق ْرآ َن أ َْم َعلَى قُـلُوب أَقْـ َفا ُهلَا[ حممد:
 .]24ولو شئنا الكالم عن األقفال املانعة من مباشرة القرآن ،لكتبنا يف ذلك كتبا عديدة،
لكثرة تفاصيلها .ويكفي أن نقول إن صور الطاعات (ومن بينها تالوة القرآن) تكون من
هذه األقفال ذاهتا ،إن مل أيخذ هللا بيد عبده .وما رأينا اإلخوان ومن لف لفهم يعتنون برفع
األقفال؛ بل وجدانهم يزكون أنفسهم ابحلال .بل إن اجلهلة منهم يكادون جيزمون أنه ال أعلى
رتبة من أئمتهم يف الدين .وهذا هو سبب ازدرائهم للصاحلني من غريهم ،ما مل يكونوا أمواات
من السلف ،يستدلون أبقواهلم دون االقتداء أبفعاهلم.
ِ.4اجلهادِسبيلنا:
إن اجلهاد من اجلهد ،الذي هو املشقة اليت يالقيها العبد يف سبيل هللا .ومن مل جياهد
نفسه اليت هي أدىن أعدائه ،فما له قِبَل مبجاهدة سواها .وجماهدة النفس ابب عظيم من
مهمال يف املتأخرين .وحصر اجلهاد يف املعىن السياسي خصوصا
العلم الشرعي الذي صار َ

لدى اإلخوان ،هلو من حتريف املعىن للجهاد؛ إضافة إىل ما فيه من رائحة تزكية النفس
وسقوط يف الغفلة الذميمة.
وأما قول كلمة احلق عند السلطان اجلائر كما هو معلوم ،فإنه يتطلب علما خاصا وآدااب
خاصة؛ حىت ال يصبح "التعبري" عن الرأي تالعبا ورعونة .ومن أطلق لنفسه العنان يف انتقاد
الغري ،فإنه لن يفرغ لسواه (االنتقاد) بسبب كثرة ما يدله الشيطان عليه من سبل ،ليس
القصد من ورائها إال عدم االشتغال مبا ينفعه عند هللا.
أما إن تعدى األمر الكالم والتنبيه الالئق ،إىل ما نراه من تساهل مع النفس يف هذا
الباب ،فإنه يدخل يف الرتهيب للغري ،وإرغام له على اإلذعان ملا يُدفع إليه ،مع عدم ترك
فرصة له لالختيار .وهذا حتايل على الناس ،ال ُميكن أن يقره الدين حبال من األحوال .ولقد
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كنا نسمع كثريا من هذا اخلطاب على منصة "رابعة" إابن االعتصام املعلوم ،حيث مل يكن
يراعى يف املؤمنني من اجلانبني (املواالة واملعارضة) إل وال ذمة.
ِ.5املوتِيفِسبيلِهللاِأمسىِأمانينا:
ليس املهم أن متوت حبسب زعمك يف سبيل هللا ،بل املهم أن متوت حقيقة يف سبيل
هللا؛ وقد رأينا الوعيد يف حق من ميوت ليقال عنه إنه جريء ( أو أي شيء مما هو يف معىن
املدح للنفس) يف احلديث الذي أوردانه آنفا .ومن مل يكن له علم آبفات النفس وتلوانهتا،
فاألفضل له أن يلزم سواد األمة ال يتميز عنهم بشيء .ولعمري إنه املوت حقيقة يف سبيل
هللا ،أن ال يُعلم للمرء حال وال مرتبة ،مع احلفاظ على األوامر واآلداب الشرعية .ولكن هذا

لتفت إليه؛ بسبب نظر العبد املخذول إىل قول الناس
الصنف من املوت يف سبيل هللا ،ال يُ ُ
فيه ،عوض أن يكتفي بنظر هللا إليه .وإن هذه الشعبة من النفاق والشرك ،قد استشرت يف
جهاهلا ،حىت ما عاد حيذرها أحد على نفسه.
علماء األمة قبل ّ
إن الذين ماتوا ظلما يف ميداين "رابعة" و"النهضة" والذين حنسبهم شهداء عند هللا،
كانوا من العامة (ابلنظر إىل مراتب التدين) يف الغالب ،مسعوا دعوة إىل االعتصام فلبوها
حمسنني الظن أبصحاهبا؛ لكن الدعاة ما كانوا هبذه الرباءة ،اليت يُفرتض أن ال يعتربوا معها

غري مرضاة هللا ورسوله؛ بل لقد غلب عليهم التوجيه السياسي واخلطاب الدمياغوجي ،إىل
احلد الذي صار معه حتقيق الغاية الشرعية (إن ُوجدت) عسريا جدا .ولئن كان هذا اخلطاب
خيفى عن العوام ،فإنه ال خيفى عمن له أدىن دربة مبجال الرتبية ابملعىن الشرعي.
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آاثرِاالحنرافاتِالرتبويةِلدىِاإلخوان
إن االحنرافات اليت ذكران أمهاهتا يف اجلزء السابق ،أدت إىل تشوهات يف شخصية الفرد
اخلاضع لرتبية اجلماعة ،صاغت مع تعددها منطية اإلخوان اليت متيزهم عن سواهم من الناس؛
وأضرت بصورة اإلسالم يف األذهان ،إىل درجة النفور منه عند توهم كون اإلسالم هو ما
يظهر به اإلخوان ،ال غريه .وال يكون ذلك إال بسبب القصور العلمي لدى الناظر ،حيث
يعجز عن النقد واملقارنة .وسنعرض يف هذا اجلزء ملواطن هذه التشوهات ،لعل مهتما يُوفّق
للتصدي هلا حيث هو من مجاعته ،إن كان منها ،أو يصحح نظرته يف نفسه إىل ما سنذكره
من تفاصيل ،إن كان من عموم املراقبني.
ِ.1التحولِإىلِالعملِاحلزيب:
إن العمل الديين ينبغي أن ال يتقيد إال بقيود الشرع؛ وإن املعايري اليت يُعمل عليها ،ال
ميكن أن تكون غري املعايري الرابنية الواردة يف القرآن والسنة ،ابلفهم الصحيح عن هللا.
وملا كانت مجاعة اإلخوان على غري اتصال مباشر بنور النبوة ،مكتفية ابحلد األدىن
املشرتك من النور ،الذي هو من خصائص مرتبة اإلسالم ،فإهنا تعرضت عند دخوهلا يف
العمل احلركي لغلبة ظلمة التدبري ورعوانت النفوس ،مما أدى هبا إىل حتول من العمل الشرعي
(نسبيا) إىل العمل احلزيب ابملعىن الشرعي قبل املعىن السياسي .ونعين ابملعىن الشرعي للحزب،
ما ذمه هللا تعاىل يف كتابه عند قوله تعاىل :وإِ َّن ه ِذ ِه أ َُّمتُ ُكم أ َُّمة و ِ
اح َدة وأ ََان رب ُكم فَاتَّـ ُق ِ
ون
َ َ
َ َ ْ
ْ َ
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( )52فَـتَـ َقطَّعُوا أ َْمَرُه ْم بـَْيـنَـ ُه ْم ُزبُرا ُكل ِح ْزب ِمبَا لَ َديْ ِه ْم فَ ِر ُحو َن[ املؤمنون]53-52 :؛
ِ
ِ
ك َكتَب ِيف قُـلُوهبِِم ِْ
اإلميَا َن َوأَيَّ َد ُه ْم بُِروح مْنهُ
والعمدة يف هذا أن األمة حزب واحد :أُولَئ َ َ
ُ
ِِ
ِ ِ
ِ
ك
ين فِ َيها َر ِض َي َّ
ضوا َعْنهُ أُولَئِ َ
اّللُ َعْنـ ُه ْم َوَر ُ
َويُ ْدخلُ ُه ْم َجنَّات َْجت ِري م ْن َْحتت َها ْاأل َْهنَ ُار َخالد َ
ِ
اّللِ[ اجملادلة ،]22 :فإن صارت أحزااب ،وامتاز بعضها عن بعض يف الظاهر (أما
ب َّ
ح ْز ُ
الباطن فهو حمل االمتياز) ،فقد صارت أحزااب من اليت هنى هللا عنها .ومجاعة اإلخوان
ابعتمادها مسلكا خمصوصا دون عموم األمة ،مبنيا على رؤية سياسية اجتهادية خاطئة ،قد
صارت حزاب داخل حزب األمة ،تعمل عمله وتلتزم ضوابطه وإن كانت حمرفة؛ ومنها:
ا .عدم ضبط معىن البيعة:
إن البيعة اليت يعرفها اإلخوان ،ومن سار على درهبم ،هي بيعة تنظيمية ال بيعة شرعية.
والسبب واضح :ألن البيعة الشرعية تكون عامة ال خاصة .وهنا جيب أن منيز بني صنفني من
البيعة ،ومها :بيعة احلكم ،وبيعة الرتبية .فبيعة احلكم ،غري واردة اآلن؛ بسبب عدم وجود إمام
لألمة .وكل بيعة للحكم يف هذا الزمان ،فهي جزئية وإن صحت .وأما إن مل تصح (كأن
يكون احلاكم غاصبا) فإهنا ال تعد بيعة من األصل .وأما بيعة الرتبية ،فإهنا متعلقة ابإلمامة يف
الدين ،ال إبمامة احلكم .وال تنعقد يف احلقيقة إال للرابنيني الذين ذهبت أنفسهم ،وأما من
سواهم من العلماء والصاحلني ،فال حتق هلم .وإن ما نراه من شبه بيعة بني أفراد من الفقهاء
وبني أتباعهم من عموم الناس ،هي من البدع اليت أصابت هذا اجلانب لدى األمة ،بسبب
بعدها عن األصل وحت ّكم اجلهل فيها.
وإن البيعة اليت كانت لإلخوان يف ُمنطلَقهم ،كانت من صنف بيعة الرتبية ،رغم أن

اإلمام البنا مل تتحقق له الرابنية املشروطة؛ وإمنا كان من صاحلي علماء األمة وحسب .ورغم
تساهلنا يف اعتبار هذه البيعة االختيارية األوىل ،فإن االحنراف الذي وقع لدى اجلماعة يف
هذا الباب ،أصبح ال جيوز السكوت عنه؛ إذ إن البيعة أصبحت سياسية هتم جانب احلكم،
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مع عدم توافر الشروط الشرعية والدواعي .وأصبح السمع والطاعة مبقتضى هذه البيعة من
املنهيات الشرعية ،اليت حتول دون حتقق طاعة هللا ورسوله للمنتسبني .وإن العمل على هذا
النهج يف غياب الرابنية ،جيعل التابع يستمد الظلمة من املتبوع ،عُلم بذلك أو مل يُعلَم .وهلذا
السبب قد جتد الفرد يدخل يف اجلماعة وهو ال أبس به من جهة سالمة القلب ،ث ال يلبث
أن يصري شيطاان من الشياطني إن مل يتحفظ .نقول هذا ،وحنن َحنذر أن نعمم األحكام ،ألن
هللا يُعامل كل عبد مبا يرى منه سبحانه .والصدق يف التدين بني الناس أمر متفاوت ،ال ُميكن
أن تُتجاهل فيه النسبية.
ب .العمل للجماعة ال لألمة:
إن التمييز بني العمل للجماعة والعمل لألمة قد ال يشعر به أي أحد؛ بسبب حلول
اجلماعة حمل األمة يف نظر القلب (العقل) ،وإن حافظ اللسان على اختالف اللفظ .وقد
جيعل املرء األمة فرعا يف تصوره عن اجلماعة ،فرياها كاجلنني يف بطنها (مشروع األمة)؛ وهبذا
ال جيد حرجا يف تقدمي اعتبار اجلماعة على األمة ،ويرى هذا من مراعاة الشرع لديه وإحكام
الضوابط العقلية .وكل هذا تشوه يف اإلدراك عنده وهو ال يشعر.
وقد أسس هلذا الرأي َمن َح َكم جباهلية شطر من األمة كسيد قطب رمحه هللا ،ومن
َّخذ مركبا للسفهاء .واحلق أن
ذهب مذهبه .وهو أمر كان ينبغي التفصيل فيه ،حىت ال يـُت َ
األمة واحدة ابالعتبار ،وإن وقع هذا البعد عن حتكيم الشرع يف عموم شأهنا ،والذي هو من
لوازم زمن الفنت .وحىت يتضح ما نقول ،فال بد من التمييز بني مستوايت األمة أفقيا
وعموداي؛ فأما أفقيا فهو التقسيم املنهي عنه ،واملفضي إىل األحزاب؛ وأما التقسيم العمودي
فهو املتعلق ابلرتقي يف الدين .وهذا األخري ال يُعترب يف الظاهر إال ابلقدر الذي جيعل األمة
تعرف أئمتها يف الزمان .وهو أمر يدخل يف اآلداب ،وال يدخل يف األحكام الظاهرة إال
ابلقدر الضروري الذي يُلزم به املرء نفسه حبسب تقواه.
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ج .حلول اهلرمية التنظيمية حمل اهلرمية الشرعية:
نعين ابهلرمية الشرعية ،اعتبار العلم والتقوى؛ وهذه اهلرمية ضرورية يف االعتبار حىت
حتافظ األمة على تراتبية الصفوف لديها ،مبا يعطي هدايتها ومتاسكها ووحدهتا .وأما اهلرمية
التنظيمية ،فهي ما يُعطيه الرتاتب حبسب األسبقية يف التنظيم ويف العمل له؛ وقد يُقدم هبذا
االعتبار من ال يُقدمه الشرع؛ ومن هنا تنشأ الضالالت .وهذه اآلفة أنتجت لدى اجلماعات
احلركية أتباعا منغلقني عما حيدث خارج اجلماعة؛ حبيث ال يسمعون ملن كان من خارجها،
وإن كان أَوىل من رؤساء التنظيم ابلتقدمي .وهنا يقع االنفصال بني اخلط العام الذي تسري
عليه األمة ،وبني اخلط اخلاص الذي تكون عليه اجلماعة؛ بل لقد يتعارض اخلطان ،وال
يشعر بذلك أغلب املنتسبني إىل اجلماعة ،بسبب غلبة اخلطاب الدمياغوجي الذي يستثمر
اجلاهلية الشخصية للفرد ،من عصبية ومركزية ذاتية ،وغري ذلك...
د .رد احلق الذي ال يصدر عن اجلماعة:
قويه املركزية
وهذه اآلفة انجتة عن السابقة .وعندما يغلب التعصب للجماعة وتُ ّ
الشخصية (النفس) ،فإن احلق يصري اتبعا للجهة اليت يصدر عنها؛ وهبذا ،إن كان املصدر
خارجا عن اجلماعة ،فإنه ال يُلتفت إليه .وهكذا تضيع املعايري ،وقد تدخل اجلماعة بذلك يف
خمالفة الشرع وإن حافظت على مظاهره داخلها .وإن هذا الفعل من "اإلخوانيني" ينزل ابملرء
من درجات الكمال اليت يدل عليها الدين ولو احتماال ،إىل دركات اآللية والتسخري
البهيمي .وهذا ال يرتضيه من ال دين له ،فكيف مبن يزعم لنفسه اخلصوصية يف الدين؟!
ه .تقدمي احلق السياسي على احلق الشرعي:

25

عندما ينزل "اإلخواين" إىل هذا الدرك ،فإنه يصري لديه اعتبار احلق ابملعىن السياسي،
وحبسب ما يعطيه التنظيم ،أَوىل من احلق ابملعىن الشرعي العام .ومن هنا قد يوايل اإلخواين
أعداء هللا ورسوله يف سبيل حتقيق احلق السياسي حبسب رأي اجلماعة ،وقد يعادي املؤمنني
وخيذهلم ،مبا جيعله عاصيا لربه ،وال يشعر أنه فعل منكرا .بل إنه قد ينغمس يف املخالفات
الشرعية الصرحية ،وهو يزعم عند نفسه أنه يتلطف ابلناس حىت ال ينفرهم عن الدين؛ يف حني
يكون خائنا للمؤمنني من جهة أخرى مقابلة ،كانت أَوىل ابالعتبار لديه ،لو أنه بقي على
وحدة نفسه ،قبل االنزالق يف درب االزدواجية الناجتة عن ثنائية األمة واجلماعة .ومن هنا
ينفتح على اإلخواين ما يسمى ازدواجية املعايري ،وتصبح عنده عادة يلجأ إليها كلما تصادم
يف نظره التوجهان .وهذا ابب عريض يفضي إىل النفاق ،يهوي فيه الفرد إىل أسفل سافلني
وهو ال يدري؛ إن مل يتداركه هللا أبلطافه.
ِ.2انسدادِأبوابِالرتقي:
إن الناس كثريا ما ينسون أن الدين (الشريعة) وسيلة ال غاية؛ ولو أن الشريعة كانت
غاية ،الستمرت يف اآلخرة؛ واحلال أن حملها الدنيا وحدها .وعندما يصبح الدين غاية ،فإن
أبواب الرتقي يف مدارج الكمال تنغلق دون أصحابه؛ ويصبح حاهلم كحال األعراب الذين
ِ
ِ
ِ
َسلَ ْمنَا ولَ َّما يَ ْد ُخ ِل ِْ
اإلميَا ُن ِيف
قيل فيهم :قَالَت ْاأل َْعَر ُ
اب َآمنَّا قُ ْل َملْ تـُ ْؤمنُوا َولَك ْن قُولُوا أ ْ َ
قُـلُوبِ ُك ْم[ احلجرات]14 :؛ أي مل ترتقوا إىل مرتبة اإلميان اليت تُدخل على اإلحسان.
وإن الدين إذا غلبت عليه االعتبارات السياسية الدنيوية ،يصبح حال أهله أسوأ من
األعراب؛ ألنه يصبح وسيلة إىل غاية مل يُرد هلا يف األصل .وكل من يتعلل أبنه إمنا يفعل
ذلك ،نُصرة للدين وائتمارا أبوامر الشرع ،فإمنا هو متساهل مع نفسه يف اعتبار ذلك ،متبع
هلواه .وقد رأينا من يظل يومه ينتقد احلكام حبق وبغري حق ،وهو يف جمال عمله يُع ّد من
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أعمدة الفساد .قد يقول قائل :إن هذا الصنف قليل يف اإلسالميني! وحنن لن جنادل يف
ذلك ،ولكننا نؤكد أن مثل هذا ،طاملا هو منصاع لرئيسه يف التنظيم ،وطاملا هو يدفع املبالغ
املنوطة به ،فإن أحدا لن يكلمه عن احنرافه ذاك .وهذا األسلوب يف العمل اجلماعي ،هو
سعي يف إشاعة النفاق ال إصالح لشؤون الناس.
وإن هللا لو علم صدق اإلخوان وغريهم ،مل ّكن هلم كما يرغبون؛ ولكن غياب الشروط
مستدع لغياب النتائج ،رغم املكابرة والعناد .وسنذ ّكر هنا ببعض األسس اليت مت إغفاهلا،
واليت ال غىن عنها يف حتقيق الغاية من الرتبية الدينية ،اليت هي الرتقي.
ا .اجلهل ابلرابنية:
كثريا ما نسمع الناس يتكلمون عن "العامل الرابين" فالن ،دون حتديد ملعىن الرابنية حىت
يضمنوا عدم استعمال اللفظ يف غري حمله .وجند يف مقابل ذلك "فالان" يستلذ من الناس
وصفهم له هبذه الصفة ،دون أن يُ ّبني وجه نسبته إليها دون غريه من األقران .وال خيفى أن يف

هذا اإلطالق تدليسا ،ال خيدم الدين وال األمة بوجه.

إن إطالق صفة الرابين على العلماء (الفقهاء) ابملعىن العام ،يكون سببا من أسباب
قطع الطريق على عموم املسلمني ،حىت ال يتقربوا إىل رهبم كما أمرهم .ذلك ألن الرابين الذي
ميكن أن يدل الناس على تنزيل الوحي تنزيال صحيحا يف تدينهم ،له صفة حمورية ،يكاد
جيهلها العام واخلاص؛ أال وهي امنحاء نفسه .وإننا جنزم أن فهم هذا املعىن يكاد يكون حماال
يف زماننا؛ وإذا فُهم منه شيء ،فإمنا يُفهم منه ما يدخل يف ابب التواضع أو التذلل ،أو غريمها
مما هو قريب من إدراك العوام .واحلقيقة أن معىن الرابنية غري ذلك؛ وهو (أي املعىن) ال
يتحقق به إال األنبياء عليهم السالم ،والورثة الكرام.
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وملا ُجهل معىن الرابنية ،استعاض الناس عن الرابنيني الذين يـُ ْق ِدرهم هللا على األخذ
أبيديهم يف طريق القرب ،بـ"علماء" غافلني جهلة ،يزيدوهنم ابتّباعهم أغالال إىل أغالهلم .ومن
ينظر اليوم إىل حال عموم املسلمني ابملقارنة إىل الكافرين ،يعلم من غري عناء أن تدينهم
مدخول ،إن مل يقل إهنم على دين ابطل؛ لكوهنم نزلوا يف املراتب اإلدراكية واخلُلُقية إىل أسفل
من مراتب الكافرين يف كثري من األحيان .وهذا ال يستقيم!
وما زال العلماء والدعاة يصرون على أن اخللل هو يف بعض التفاصيل ،أو أن الناس ال
يعملون مبا يقولون (أي العلماء) على التمام؛ مع كون األمر فاسدا من أصله ،عند عدم
اعتبار الرابنيني واجلهل مبرتبتهم .وإن هنج اإلخوان ومن شاهبهم ،هو إنكار هذه املرتبة ال
اجلهل هبا فحسب .وهذا جيعلهم يف أسفل الرتتيب الديين ،الذي ال يُعطيهم احلق يف التقدم

على غريهم ،أو يف الداللة على احلق وهم يفقدوهنا.
ب .اختاذ األئمة اجلهال:

عند غياب الرابنيني ،وما نعين ابلغياب إال جهل الناس هبم مع وجودهم ،يتخذ الناس
أئمة جهاال يضلوهنم .والضالل هنا هو العودة إىل الظلمة مع متسك فيما يبدو ابلدين .بل
لقد أصبحت اإلمامة يف اجلماعة ابالنتخاب البشري ،بدل أن تكون ابلتزكية الرابنية .كل
هذا يدل على أن الدين منقطع عن أصله ،ال يفيد املتدين شيئا من القرب إىل ربه.
واإلمام اجلاهل (ونقصد به اجلاهل ابهلل قبل أن يكون جاهال ابألحكام) ال يدل أتباعه
إال على جهله ،وال يرشدهم إال إىل ظلمته .وقد بلغ اجلهل عند هؤالء األئمة ،أن صاروا
يستلهمون كثريا من آرائهم من فلسفات خمالفة للدين يف أصل نشأهتا ،وال يشعرون أهنم
بذلك يفضحون أنفسهم ،ويدلون على خوائهم .لكن البلوى عمت ،إىل احلد الذي ما عاد
الناس مييزون مثل هذه األمور ،وإن اشتد وضوحها .ولقد ساعد على هذا العمى العام ،وقوع
28

فقهاء الزمان فيه أيضا .فتومهت العامة أن األصل يف الدين أن يستعري من خارجه ما يكمله؛
شريطة أن يوافق العقل "العاملي" املشرتك على ما يُستعار .وما علم اجلميع أن للدين
خصوصية ،ال ميكن أن يعوضها الفكر واالجتهاد السياسي أو غريه.
إن إنكار اإلخوان للرابنية الذي هو صنو إنكار الفقهاء ،هو جتريد للدين من أهم
خصائصه ،وإحلاق له ابألداين الوضعية يف شطر كبري منه .ومن كان يظن من الفقهاء أن
األحكام الشرعية ُميكن أن تُدرك على التمام بعيدا عن العلم ابهلل ،فما له علم أبصول
األحكام وال حبقيقة الدين .ذلك ألن األحكام مؤسسة على احلقائق اإلهلية ،اليت تظهر على
هيئة معامالت إهلية بني خمتلف احلضرات .وهذا العلم ال يكون إال للرابنيني! ومن هنا جتد
األميني من الرابنيني (كسيدي عبد العزيز الدابغ يف زمانه) يعلمون من تفاصيل األحكام ما

ال يعلمه كبار الفقهاء ،ويتوصلون إىل حل كربايت املسائل الفقهية أبقل جهد؛ بل من غري
جهد.
ج .حلول الرتقي يف التنظيم حمل الرتقي يف الدين:
ملا انسدت أبواب الرتقي على املتدينني داخل اجلماعة ،ابتدعوا ألنفسهم ترقيا يعزون به
أنفسهم ويتومهون أهنم على األصل ابقون .وهذا الرتقي هو الرتقي يف مراتب التنظيم من
املقرب إىل املنتسب إىل العامل إىل النقيب ث الركن والداعية واألستاذ .مل يكن هذا الرتقي
ّ
التنظيمي ليضر ،لو كان الرتقي يف الدين متاحا؛ ولكنه حيث بقي وحده قبلة للهمم ،أصبح
ومنسيا لذكره لدى األعضاء.
حاالّ حمل الرتقي األصليُ ،
وقد يقول قائل :مبا أن األفراد مواظبون على عباداهتم ،ومتنافسون على السبق يف أعمال
الرب فيما بينهم ،فإن ذلك يرقيهم يف الدين! وإال فكيف سيكون الرتقي ،إن مل يكن
هكذا؟! ..وجنيبهم :إن كل ما يقوم به املنتسبون إىل اجلماعات احلركية يدخل يف ابب األجر
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ال يف ابب الرتقي؛ وذلك ألن الرتقي يتطلب مددا نبواي خاصاُ ،جيريه هللا على أيدي الورثة؛
حبيث ال يستطيع أحد قيادات اجلماعة أن يدعيه لنفسه ،دون أن يشهد عليه احلال
ابلكذب.
وقد كان أمام مجاعة اإلخوان ومثيالهتا ،أن تضمن قدرا من اهلدى يف مسارها ،لو أهنا
سلّمت للرابنيني وتواضعت هلم ،واستشارهتم فيما هو من الشأن العام للمسلمني ،ودلت
على مرتبتهم حىت يستنري بنورهم كل حائر .وأما وقد سلكت معهم عكس املطلوب ،فإهنا
ابءت ابلبوار والسقوط من عني الواحد القهار .ومن ظن من الناس أن رضى هللا يكون
حيث ال يكون أهله ،فقد جهل جهال كبريا .ذَلِك ومن يـع ِظّم شعائِر َِّ
اّلل فَِإ َّهنَا ِم ْن تَـ ْق َوى
َ َ َ ْ َُ ْ َ َ َ
الْ ُقلُ ِ
وب[ احلج.]32 :
ِ.3مواطنِاالحنرافِالرتبويِلدىِالفردِاإلخواين:
ا .حتويل ميدان الرتبية من النفس إىل اخلصم السياسي:
إن ميدان الرتبية األصلي يف الدين ،هو النفس؛ ألهنا أساس الصلة بني العبد وربه.
أول ما حياسب العبد؛ وهذا جمال متسع ال
تنزل التكاليف ،وعليها حياسب َ
وعلى النفس ّ

يكاد ُحي ّد .ومن دخله مسلّحا ابملراقبة ،فإنه سريى العجب .والفقه املتعلق ابلنفس (فقه
السلوك) ،يكاد ال جيد له صاحبا يف زماننا؛ وإن ُوجد من يتكلم فيه قليال ،فالعامل به يكاد
ال يوجد.
وأما اإلخوان املسلمون ومن سار على درهبم من اجلماعات احلركية ،فإهنم تساهلوا كثريا
يف هذا اجلانب ،وجعلوا حمط اهتمامهم اخلصم السياسي (األنظمة احلاكمة) .بل لقد صار
التساهل يف جمال تربية النفوس شرطا يف ضمان بقاء أكرب عدد من الناس معهم .ذلك ألن
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أغلب العوام ال يستطيعون معاداة نفوسهم ،ويضجرون سريعا إن هم ُوِّجه نظرهم إىل قلوهبم.
فاحنرف التدين هبذا الفعل ،حىت صار اإلخوانيون عند أنفسهم زعما كاملالئكة املطهرين ،يف
مقابل حكام كالشياطني .وهذا تعسف يف التصنيف ،سيجر على األمة وابال كبريا؛
لألسباب اآلتية:
 ألن فريق اإلخوان ليس مطهرا ابلقدر املزعوم ،وفريق احلكام ليس على شاكلة واحدة. ألن طبقة احلكام ليست غريبة عن جمتمعها ،فهي منه وإليه؛ وإن ُوجد من صفاهتا مايلحقه الذم ،فهو عائد على اجملتمع كله .بل إن من ميعن النظر سيجد شبها كبريا بني احلكام
(جهاز احلكم كله) واإلسالميني يف الصفات الشخصية ،وال يقع االختالف بينهم إال من
حيث املوقع الذي حيتلونه سياسيا فحسب .هذا مع بقاء بعض االستثناءات من اجلانبني
خارج ما ذكران.

 -إن سياسة النفوس مبا يقتضيه الشرع ،ال تفرق بني حاكم وحمكوم؛ فاحلالل واحلرام من

املشرتكات ،والفضائل والرذائل أيضا.
 إن الظلم السياسي الذي يذمه اإلسالميون يف احلكام غالبا ،يقابله الظلم ابملعىن الشرعيالذي يتجاوز اإلسالميون عن أنفسهم فيه .ومنه ظلم األتباع ابستتباعهم على غري هدى من
هللا .وقد سبق يف غري هذا اجلزء أن ذكران أن كون املرء على طاعة ظاهرة ،ال يفيد حتما أنه
الر ُج َل لَيَـ ْع َم ُل
على طاعة حقيقة؛ وإال كيف سيُفهم قول النيب صلى هللا عليه وآله وسلم« :إِ َّن َّ
ِِ
عمل أَه ِل ْ ِ ِ
يما يـَْب ُدو لِلن ِ
يما
َّاسَ ،وُه َو ِم ْن أ َْه ِل النَّا ِر؛ َوإِ َّن َّ
ََ َ ْ
الر ُج َل لَيَـ ْع َم ُل َع َم َل أ َْه ِل النَّار ف َ
اجلَنَّة ف َ
يـَْب ُدو لِلن ِ
اجلَن َِّة»(.)4
َّاسَ ،وُه َو ِم ْن أ َْه ِل ْ
 قد يوجد من احلكام من هو أفضل من أئمة اإلسالميني عند هللا ،والعواقب والبواطنمستورة ال علم للناس هبا .فعلى العاقل أن يُبقي هامشا لعلم هللا يف حكمه هو.

 - 4أخرجه البخاري يف صحيحه ( )132 /5ومسلم يف صحيحه ( )74 /1عن سه ِل ب ِن سعد َّ ِ ِ
اّللُ َعْنهُ.
ي َر ِض َي َّ
َ ْ َْ ْ َْ
الساعد ِّ
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 إن احلاكم الفرد ال ميكن أن يُسأل عن كل سيئات نظام حكمه ،بسبب تداخل القوىحتاسب طبقة احلكم كلها؛ وهذا أمر عسري،
املؤثرة يف اختاذ القرارات .والعدل يقتضي أن َ
بسبب بقاء شطر من هذه الطبقة على حال اخلفاء دائما .من هنا كان ينبغي على
اإلسالميني تلمس مواطن اخلري لدى طبقة احلكم ،حىت يستميلوا إليهم أهله منها؛ ولكنهم
على العكس من ذلك برهنوا على سوء الطوية (أو على األقل على اجلهل) ابستعداء اجلميع.
 -إن استبداد بعض اإلسالميني قد يفوق استبداد بعض احلكام أحياان ،وهذا بسبب إمهال

جانب الرتبية كما سبق أن ذكران .وإن هذا االستبداد كان يرى منهم قبل أن يصريوا إىل
احلكم .وال يقلل من االستبداد أن يكون دينيا ،أو يزيد فيه أن يكون سياسيا؛ ألن القهر
واحد ،وألن الدين إمنا جاء ليحرر الناس من استعباد العباد أاي كانوا.
 -إن توظيف اإلسالميني لبعض األسس الدينية يكون مغرضا ،يستغلون فيه جهل احلكام

(وفقهائهم) حلقيقتها .وهذا أمر أيابه هللا ،من كونه تدليسا وإلباسا للحق ابلباطل.
ب .خطورة مبدأ السمع والطاعة:
إن مبدأ السمع والطاعة املعتمد من قبل اإلخوان حبسب املنطق التنظيمي ،وحلوله حمل
السمع والطاعة ابملنطق الشرعي ،جيعل األمور تسري وفق هوى القيادات .وهذا أمر خمالف
للشرع الذي جيعل السمع والطاعة هلل ورسوله وألويل األمر الذين هم الرابنيون إن ُوجدوا.
وقد التبس أمر السمع والطاعة على كثري من الناس ،حىت تومهوا أن سبب "ختلف"
اجملتمعات املسلمة ،هو الدين؛ بينما الدين مل يوجب السمع والطاعة إال هلل ورسوله ،وملن
يُ ّبني عنهما بصدق وأمانة ابلتبع ال ابألصالة .وهبذا يتحرر الفرد من سلطان كل العباد .فإن
صادف ومسع وأطاع ألحد ،فألنه موافق ألمر هللا ورسوله ،ال غري .وكل من يتوهم احلرية بغري
هذا ،فهو جاهل مبعىن احلرية ،واقع حتت تلبيس الشياطني.
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إن السمع والطاعة ابملعىن التنظيمي ،ال ختتلف عن السمع والطاعة للحاكم ،يف معصية
هللا إن هو أمر هبا .أم إن احلساسية هي من احلكم فحسب؟! ..ولقد نبه رسول هللا صلى هللا
عليه وآله وسلم ،إىل ما ُميكن أن يكره من احلكام بكراهية النفس ،ال بذم الشرع ،يف مثل
ِ
ِ
استُـ ْع ِم َل َعلَْي ُك ْم َعْبد َحبَ ِشي َكأ َّ
َن َرأْ َسهُ َزبِيبَة»( .)5فالعمدة يف
قولهْ « :
امسَعُوا َوأَطيعُواَ ،وإِن ْ
الكراهة من احلكام ،الشرع وحده؛ وإال كرهتهم كل النفوس بسبب استئثارهم دوهنا برائسة
الناس .ولو عمل الناس هبذا املنطق ،ملا هتنأ حاكم حبكمه ساعة واحدة .وما أُنزلت الشرائع
إال لتسوس النفوس مبا يُصلح أحواهلا ،مجاعات وفرادى ،حكاما وحمكومني.
ج .الظلم ظلم أاي كان مصدره:
َّ ِ
ِ
ني ِابلْ ِق ْس ِط ُش َه َداءَ َِّّللِ َولَ ْو َعلَى
ين َآمنُوا ُكونُوا قَـ َّوام َ
يقول هللا تعاىلَ  :اي أَيـ َها الذ َ
ِ
ِ
ني[ النساء .]135 :يُفهم من هذا ،أن العبد ينبغي أن يكون
أَنْـ ُفس ُك ْم أَ ِو الْ َوال َديْ ِن َو ْاألَقْـَربِ َ
مع حكم هللا يف األمور ال مع حكم نفسه .وحكم هللا هو العدل الذي ال خيالطه ظلم أبدا.
وعالمة كون العبد مع حكم هللا ،أنه يكون على نفسه عند خمالفتها حلكم هللا؛ ويكون على
والديه اللذين مها أقرب الناس إىل نفسه ،وعلى األقربني الذين يدخل فيهم أولو األرحام وأولو
العصبيات املذهبية والسياسية وغريها ...ومن مل يـَُر منه ما ذُكر ،ويَ ُك ْن لديه سجية ،فال جيوز
له أن حيكم على أحد؛ ألن عدالته جمروحة يف نظر الشرع .وإن اإلسالميني الذين يتساهلون
يف نقد غريهم من احلكام أو ممن خيالفوهنم يف مذاهبهم ،إمنا يدلّون على كوهنم حتت حتكم
أنفسهم ال غري .وكل من ينطلي عليه خطاهبم ،فإمنا ذلك بسبب جهله ابلشرع.
جاءين مرة شخص يريد أن يعظين يف موقف كنت قد اختذته خالفا لعرف الناس من
حويل؛ وبعد أن استمعت إليه وعرفت قصده ،طلبت منه أن أسأله سؤاال فوافق .فقلت له:
إن كان أبوك يف خصومة مع جارك ،وأنت تعلم أن أابك ظامل له؛ ووصل األمر إىل احملكمة
 - 5أخرجه البخاري يف صحيحه (َ )62 /9ع ْن أَنَ ِ
اّللُ َعْنهُ.
س بْ ِن َمالِك َر ِض َي َّ
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واستدعيت للتحقيق ،فهل ستشهد ضد أبيك؟ فأجابين على الفور :ال أشهد ضد والدي!..
فقلت له :إن هللا أوجب عليك يف هذه احلال أن تشهد ضده ،إن كنت ترغب يف مرضاته
يتبني غلطه رغم
سبحانه .وظل مع هذا مصرا على موقفه! وعجبت لكون الرجل ال ّ

وضوحه ،وكيف أن اجملتمع أيخذ مسألة بر الوالدين وغريها من األحكام على غري وجهها
الشرعي .وعلمت أن األمة يف حاجة إىل الرجوع إىل أصل الدين ،الذي طمسه الفقهاء
أبهوائهم وسطحيتهم ،حىت عاد ال يُرى منه شيء إال ما يذمه الطبع السليم.
إن اإلسالميني إن أرادوا أن يُعترب قوهلم ورأيهم ،فعليهم أن يشهدوا على أنفسهم أوال
أبهنم على تدين سطحي ،تطغى عليه األيديولوجيا ،ويرجعون فيه إىل أئمة جهال ال نور هلم
وال بصرية ،وخيالفون فيه من ُخيالفون ألهوائهم وأهواء رؤسائهم ،ال إرضاء هلل ورسوله .إن

شهدوا هبذا على أنفسهم أو على شطر منهم ،مسعنا هلم فيما بعده؛ وإال فإن الدين نفسه
مينعنا أن ننساق وراء أي م ّدع .وال دخل إلطالة اللحى أو تقصري الثياب أو إسباغ اخلمار يف
معايري الصدق هنا ،وإال كنا نعني إخواننا على النفاق ،بتيسري أسبابه هلم.
أما واقع اإلخوان ،فهو خمالف ملا أسلفنا .إهنم يرون أنفسهم أفضل الناس وأعلمهم
مبصاحل األمة ،ويرون خمالفيهم من املتهمني يف دينهم وعقلهم .يستبدون برأيهم ،ومن مل يلحق
هبم ،عليه أن يتحمل تبعات فعلته؛ كل هذا ،ألهنم يرون قوهتم العددية دليال على إصابتهم
احلق .وكل هذه معايري ال متت إىل الدين بصلة؛ ألن الدين يوجب االستماع للمحق وإن
كان فردا واحدا ،ويوجب عدم اعتبار الباطل وإن كان أهله مجاعة .ولو كان املعيار لديهم
احلق والباطل ،ألنصفوا من أنفسهم ،وأنصفوا غريهم.
إن اإلسالم اعترب احلق عند الكافر إن هو نطق به ،ومن أجل ذلك ألزمنا آبداب
خمصوصة عند جمادلة أهل الكتاب ،فقال هللا سبحانه :وَال ُجتَ ِادلُوا أ َْهل الْ ِكتَ ِ
اب إَِّال ِابلَِّيت
َ
َ
َِّ َّ ِ
ِ
احلق إخوانُنا عند
ين ظَلَ ُموا ِمْنـ ُه ْم[ العنكبوت .]46 :فكيف ال يعترب َّ
ه َي أ ْ
َح َس ُن إال الذ َ
34

ُخوة اإلسالم ال تفرق بني حاكم وال حمكوم؛ ولوال تعظيم الدنيا
إخواهنم من املسلمني؟! إن أ ُ
من قِبَل أهل الدين زعما ،الستحقر احلاكم نفسه يف حكمه .وعلى اجلميع أن يعلموا أن
الدين ال يكون دينا حىت يكون خالصا هلل :أََال َِّّللِ ال ِّدين ْ ِ
ص[ الزمر]3 :؛ وكل ما
اخلَال ُ
ُ
يعد اليوم لدينا دينا ،فإمنا هو صورة جوفاء ،هي ما نتج عنه كل هذا البالء.
د .مناقشة األعمال لدى اإلخوان:
لقد سبق أن أشران إىل انسداد أبواب الرتقي لدى اجلماعات احلركية ،ولعل هذا جيعل
بعض اإلخوان حيتارون بني كوهنم على السنة حبسب علمهم ،وبني عدم الرتقي الذي نرميهم
به .والسؤال هو :إذا مل يكن الرتقي ابلعمل على السنة ،فكيف ميكن أن يكون بغريها؟!..
واحلقيقة أن األمر حيتاج إىل تفصيل:
 إن السنة هي فعل النيب صلى هللا عليه وآله وسلم ،والصحابة معهَّ .وإن نَظَر الصحابة إىل

النيب ،ليس كنظر أحد اإلخوان إليه .نعين أن من كانت عالقته ابلنيب صلى هللا عليه وآله
وسلم اترخيية ،ال ميكن أن تبلغ من كان يراه الواسطة بينه وبني ربه يف كل شيء .وهذا الذي
نذكره هنا ،هو ما يعطي العمل على السنة قيمته ،فتكون سنة حقيقة أو صورة لسنة .وهذا
مما جيهله الفقهاء ،إال من سلك الطريق منهم.

 -إن العمل يكون حبسب االستعداد ،وال يؤخذ مجلة؛ كما يفعل إخواننا .فاإلكثار من

نوافل الصالة ،ابلنسبة إىل الغافل لن يعمل على ترقيته يف مراتب الدين ،ولن يعدو به نيل
أجرها ،إن مل يكن ممن يستحقون العقاب عليها لسوء أدبه فيها .ذلك أن الصالة هي أم
األعمال كلها ،واملصلي حقيقة هو من يكون عاملا أبسرارها ال بصورهتا وحسب .وقد نبه
للكمل .أما غريهم من املبتدئني ،فيناسبهم اإلكثار من
أئمة الطريق إىل أن الصالة تكون ِوردا ّ
الص َال َة لِ ِذ ْك ِري
الذكر (املأذون) .وإن توقف أحد فيما نقول ،فليتأمل قول هللا تعاىلَ  :وأَقِ ِم َّ
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[طه .]14 :ولينظر كيف أن الذكر هو غاية إقامة الصالة .لكن الذكر اللفظي ليس هو
ذاك ،وإمنا هو وسيلة إليه وحسب .والذكر حىت يكون ذا مدد تزكوي ،ينبغي أن يكون من
النيب صلى هللا عليه وآله وسلم إبذن خاص .وهذا الصنف من الذكر ال ميكن أن يوجد إال
عند الورثة ،ال عند غريهم .ونعين ابلورثة هنا ،ورثة علم التزكية ومددها ،ال ورثة علم األحكام
كما يتبادر إىل األذهان.
 -إن العمل على السنة حبسب الظاهر ،ال ترقية به (إال أن يشاء هللا)؛ ولذلك جتد الرجل

يقضي عمره يف الطاعات حبسب ما يبدو ،وحاله هو هو ،ال يتزحزح عنه قيد أمنلة .هذا ال
يعين أن السنة املعلومة غري جمدية ،وإمنا يعين أن النفس غيب؛ من ال يعلمه ،ال يضمن أن
يكون على السنة ابطنا كما هو عليها ظاهرا .بل إن كثريا من أهل هللا يكونون عليها ابطنا
من غري أن يظهر عليهم تسنن ملحوظ يف الظاهر .والعربة يف الدين ابلباطن قبل الظاهر؛
وإال فكيف يفوز املؤمن ،وخييب املنافق؟!..

 إن ادعاء السنة من غري إمام رابين يرد النفوس عن غيها بنور ال ُخيطئ ،يفتح أبوااب مناهلالك أقلها الرايء ،وهو ليس بقليل.
 -إن صحبة الرابنيني ملن كان يروم ترقيا يف الدين ،ليست اختيارية؛ وإمنا هي ضرورة وواجب

شرعي .وكل من ال يفهمها على هذا الوجه ،فما له علم ابلسنة وال ابلرتقي.
 إن أعمال السنة (ومنها الذكر اللفظي الذي يراد منه الرتقي) إذا أ ُِخذت ابلنفس ،أوأخذت من النفس (إن كان الدال عليها من الغافلني) فإمنا تعود ابلظلمة على العامل هبا؛
فيزداد هبا بعدا عن هللا ،وهو يتوهم أنه على خري .وهذا أمر يشبه مسألة النية عند الدخول يف
األعمال املشروعة .فكم من عمل مشروع تُفسده النية إن مل يُعلم وجه إحكامها! نعين أن
مبادئ األعمال هلا فقه خمصوص ،من مل حيصله كان على خطر .والعصمة ليست للعمل،
وإمنا هي للعلم يف العمل .ومن أمهل هذا األصل ضل ،وصار عمله عليه ال له.
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الرتبيةِالرابنيةِ:حتقيق
ِ.1هلِميكنِأنِتتحققِالتزكيةِمعِالعملِاحلركي؟ِ :
كثريا ما يزعم اإلخوانيون أن العمل احلركي عمل شرعي ،يشبه ما كان عليه الصحابة
األولون إابن مرحلة الدعوة اإلسالمية األوىل .وجيعلون اشتغال الفرد اإلخواين ابلعمل
التنظيمي والسياسي أمرا داخال يف تزكية نفسه ،على غرار ما حصل للصحابة من تزكية بكل
ما كانوا عليه من أعمال ،ال ختلو من مشاق وابتالءات.
وقد ينخدع من ال علم له حبقيقة األمر ،عندما يرى الصورة قريبة من الصورة حبسب
الظاهر؛ بل قد جيد ذلك دليال على كون اجلماعة على احلق الذي أمهله غريها .واحلقيقة أن
توصل فيها إىل حكم صحيح.
املسألة حتتاج إىل حتقيق ،حىت يُ ّ
ا .القيادة الرابنية أصل ال ميكن جتاوزه:
إن القيادة الرابنية عند الصحابة ،كانت رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم؛ ومل يكن
األمر حيتاج منهم إىل اجتهاد يف معرفتها والوحي ينزل من عند هللا .وبعد عصر الصحابة ،بدأ
ُخيتلف على القيادة ،وصارت املكانة العلمية (املقام) لكل شخص عامال أساسا يف معرفة
القيادة ،ويف الوالء هلا بعد ذلك.
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ولقد كانت القيادة الرابنية زمن اخلالفة الراشدة جممعا عليها ،بسبب اجلمع بني
اإلمامتني الظاهرة والباطنة فيها .ث اتسع اخلالف فيما بعد ذلك حول القيادة ،فذهب قوم
مع احلكم وذهب آخرون مع الدين (العلم) ،واختلف هؤالء فيما بينهم وأولئك ،إىل احلد
الذي اختفت معه معامل اإلمامة يف املتأخرين ،حىت صارت األمة تقتبس من الفكر الغريب ما
تتوسم فيه أن يكون حلمة تلم شتاهتا ،ويصوغ مظهر وحدهتا ،رغم فقدها للرابط أحياان ،بني
دينها وواقعها.
إن االختالف احلاصل بني الشيعة و"أهل السنة" يف تعريف اإلمامة ،وخلط الشيعة بني
معنيي خالفة احلكم وإمامة الدين ،وخلط "أهل السنة" بني معنيي اخلالفة الرابنية وخالفة
ليسهل إدراك معىن القيادة على وجهه الصحيح .وملا كانت مجاعة
احلكم (امللك) ،مل يكن ّ

اإلخوان مجاعة سنية ،فإهنا عملت مبا كان عليه "أهل السنة" من اشتباه يف مسأليت اخلالفة
من حيث احلكم ،واخلالفة من حيث الرتبية .ومبا أهنا مل تضبط أاي من املعنيني ،فإنه قد نشأ
عن إدراكها فساد يف العمل على اجلهتني .فأما فيما يعود إىل خالفة احلكم ،فإن اإلخوان
ظنوا أن إقامة اخلالفة ،ال شرط هلا إال إمجاع الناس على رجل مسلم ُحي ّكم فيهم (حبسب
علمهم) شرع هللا .وهذا خمالف ملا هي اخلالفة عليه يف حقيقتها .وقد أشران يف بداية هذه
األجزاء إىل ما كان ينقصهم علمه ،فال داعي إىل تكراره هنا .وأما جهلهم خلالفة الرتبية ،فإنه
فرع عما عرفته األمة كلها من انفصال للرابنية عن العلم ابملعىن العريف.
ولقد حدث افرتاق الفقه ابملعىن املعروف عن الرابنية ،بسبب الغفلة اليت طرأت على
القلوب منذ القرن األول .فصار الفقه يف غالبه فكرا قانونيا إسالميا .ورغم أنه كان عند
نشأته (أتسيسه) على يد األئمة املعلومني ال يتجاوز احلد الضروري من الفكر ،وال يبتعد عن
مالمسة الواقع الذي هو فيه إال يسريا ،فإنه أصبح مع مرور الزمان أكثر تشعبا وتعمقا من
جهة الفكر ،وتبعا لذلك أصبح أكثر جتردا وبعدا عن الواقع ،إىل أن وصلنا إىل ما حنن عليه
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من فقه نزين به واجهتنا العلمية ،دون أن يكون له كثري مردود على واقعنا .بل إن الفقه مبا
هو منهاج موروث ،صار عبئا على األمة عوض أن يكون معينا هلا يف تدينها.
وملا نشأت مجاعة "اإلخوان املسلمون" على يد حسن البنا رمحه هللا ،كانت تريد أن
تتخطى العوائق التقليدية يف العمل الديين .وظهر ذلك جليا يف معاملة حسن البنا ويف
تعاليمه .وهذا يدل على أن الرجل كان مدركا للفرق اجللي بني القيادة الدينية يف أصلها،
وبني ما أصبحت عليه من "رمسية" وتقليد يفقداهنا روحها .لكن الرجل مع ذلك ،مل يكن
القصور ،الذي حال دون بلوغ
على علم ابلرابنية يف تفاصيلها ،من جهة الباطن؛ فكان هذا
َ
اجلماعة يف حياته ما كان يريده هلا .بل على العكس من ذلك ،لقد فتح على اجلماعة ابب
تناول إشكال القيادة إبحلاح ما كان ليساعد على تيسري أمورها.
ويف أثناء التصدي لألجوبة العملية ،عن كل تلك األسئلة العلمية املشوبة ابلتاريخ
واملطلة على مستقبل الدولة احلديثة ،كانت االجتهادات الفكرية والتجريبية السياسية تسلك
ابجلماعة طريق أي تنظيم سياسي يهدف إىل الوصول إىل احلكم حمليا وعربيا-إسالميا فيما
بعد .وكانت الوسائل املتبعة لتحقيق هذه الغاية ،ال ختتلف كثريا عن أي حزب يف أي بلد،
ينشد الغاية نفسها.
وبقي مع ذلك كله اجلانب الرتبوي مبحوريته الدينية األصلية من حيث التصور ،ومبكانته
يف التنظري التأسيسي لإلمام البنا ،تساؤال ينبغي للجماعة اإلجابة عنه عمليا وعلميا ،حىت ال
تفقد مشروعية قيامها .ولقد أعطى التلفيق اجلامع بني أصول الدين من جهة ،والعمل احلزيب
الصرف من جهة أخرى خليطا هو ما مييز اإلخوان من بني سائر املسلمني.
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وقد كان ميكن أن نسكت عن أمر الرتبية لدى اإلخوان ،لو أهنم اكتفوا بكوهنم حزاب
سياسيا (ذا مرجعية إسالمية) وحسب ،دون أن ي ّدعوا ألنفسهم أهلية للرتبية ابملعىن
اإلسالمي األصلي ،الذي يعملون على تثبيته يف أذهان أتباعهم بكثرة رجوعهم يف
استشهاداهتم إىل السرية النبوية املطهرة ،وسري الصحابة والتابعني .وإن هذا التلفيق إن كان
يتسع له نطاق الكالم ،فإن الواقع العملي أيابه؛ ال لسبب إال لغياب الرابنية لديهم ،وجلهلهم
التام هبا.
وقد نشأت مجاعات يف بلداننا العربية على غرار مجاعة اإلخوان تزعم لنفسها القدرة
على اجلمع بني التزكية والعمل احلركي .ولقد كنا دائما ننفي إمكان هذا اجلمع ،إال يف
اخليال .وذلك ألن التزكية املأمور هبا شرعا ،تشرتط أن يشتغل املرء بنفسه حىت ال يكاد يُبقي

من اهتماماته اخلارجية إال على الضروري؛ بينما يتطلب العمل احلركي االشتغال ابلشؤون
اخلارجية (قياسا إىل النفس) حىت يكاد املرء ينسى نفسه معها .وهذان التوجهان ،ال يُنتجان
تربية ابملعىن الصحيح لدينا .والواقع أن اجلماعات اليت تعتمد هذه االزدواجية ،ال حتقق إال
اجلانب احلركي لديها ،ويبقى اجلانب التزكوي دعوى ال شاهد هلا .وإن القيادات اليت تُقنع
أتباعها بكوهنم حيققون تزكية أنفسهم هبذا األسلوب اهلجني ،إمنا هي حترف الكالم عن
مواضعه ،وتعمل على إضالل العباد عن عمد.
تسعى القيادات املغرضة عند اجلماعات احلركية إىل تعويض الضمور الرتبوي لدى
أتباعها ،ابلرتكيز على الرؤى واملبشرات يف عمومياهتا ،أو على بعض القراءات يف بعض
الكتب السلوكية ،سعيا إىل حتصيل ثقافة تربوية ،ال إىل تربية حقيقية .ويزعمون ألتباعهم
وملخالفيهم ،أن أقصى ما يكون من الرتبية هو ما هم عليه؛ إمعاان يف املكابرة واجلهل .كل
سينفضون عنهم لو علموا خمالفة الرتبية لديهم لألسس الشرعية
هذا ،ألن كثريا من أتباعهم
ّ
الصحيحة.
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وقد يسأل سائل :لقد كان الصحابة يتزكون ،وهم ي ْدعون إىل اإلسالم وجياهدون يف
سبيل هللا! فلِ َم متنع أنت من اجلمع بني العمل احلركي والتزكية؟ أليس هذا خمالفا لألصل؟!..
فنقول:
إن اجلواب عن هذا السؤال يعيدان إىل الكالم عن الرابنية مرة أخرى .وعلى القارئ أن
يعلم أن رابنية الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم أصل ،وكل رابنية لوارث بعده ،هي فرع ال
أصل .وإذا علمنا هذا ،علمنا أن الرتبية عند الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم كانت على
أعلى مستوى هلا ،وكان الصحابة الكرام على أعلى استعداد لتلقيها؛ فكان اجلمع بني ما
ذُكر من أعمال فردية ومجاعية ،ابطنية وظاهرية ،دليال على تفرد هذه الرتبية النبوية .وأما
الرابين الوارث ،فإن تربيته تكون حبسب حظه من املدد النبوي ،وهو قطعا لن يبلغ كماله (أي
املدد) احملمدي أبدا .ث إن استعدادات املتأخرين من املؤمنني ال تبلغ يف عمومها استعدادات
الصحابة أبدا .بل إن الضعف صار مسة عامة لدى األمة ،ال يكابر يف هذا إال خمادع! من
هنا اختلفت تزكية املتأخرين عن تزكية السابقني يف التفاصيل ،وإن اتفقت معها يف األصول
الوارد هبا الوحي.
ومع ذلك ،فإن الرابين من املتأخرين ،مبا معه من نور النبوة ،إذا أذن يف عمل من
األعمال ،لشخص من األشخاص ،فإنه يكون حمموال فيه ابلعناية اإلهلية ،مبا ال ميكن لسواه
من أهل الفكر من املؤمنني أن يعلمه أبدا .لذلك نؤكد أن الرابنية شرط يف كل تربية على
هنج النبوة ،وال ميكن جتاوزها أبدا دون فقدان النتيجة النهائية اليت هي التزكية ابملعىن الشرعي.
إن النكبات اليت حلقت مجاعة اإلخوان ملا يقارب القرن من الزمان ،ال تدل على بُعد
حميطها عن سواء السبيل فحسب ،كما يراد للناس أن يفهموا ،ولكن تدل قبل ذلك على
وجود خلل يف هنج اجلماعة ،صار اإلصرار على اتباعه ضراب من اجلنون.
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إن من أصول أهل السلوك ،أن الدعوى تستجلب االبتالء ،لقول هللا تعاىل :أ ِ
ب
َ
َحس َ
َّاس أَ ْن يُْ َرتُكوا أَ ْن يـَ ُقولُوا َآمنَّا َوُه ْم َال يـُ ْفتَـنُو َن[ العنكبوت]2 :؛ فقول الناس آمنا هو
الن ُ

دعوى لإلميان ،والفتنة الالزمة هلا متحيص هلذا اإلميان .وقد تكون الدعوى من العبد ظاهرة،
كما قد تكون قلبية؛ وكالمها يستجلب االبتالء .كل هذا ،ألن الدعوى ما مل تكن مأذوان هبا
كدعوى الرسل عليهم السالم ،ال تصدر إال يف حال غفلة عن هللا .وحقيقة الدعوى ،هي
نسبة األمور إىل النفس؛ فكان االبتالء مبشقته جزاء على الغفلة املصاحبة ،وإن كانت
الدعوى صحيحة يف نفسها؛ كأن يكون املؤمن مؤمنا حقا ،أو أن يكون العامل عاملا حقا...
أما إن كانت الدعوى ابطلة ،فإهنا الفضيحة ترد صاحبها إىل صوابه لعله يتوب من سوء
حاله .واإلخوان املسلمون مل يكن هلم من العلم ما يتحصنون به من دعوى الظاهر ودعوى
الباطن ،فأكثروا منهما حىت صار البالء يصب عليهم صبا؛ وال من يرشدهم إىل ما يغري من
حاهلم .فال يزالون إىل يومهم هذا تتناوشهم سهام البالء .كل هذا من عدم وجود القيادة
الرابنية ،اليت تدل على اخلري وحتذر من الشر ،ابملعىن التفصيلي ال ابملعىن الذي تدركه
الصبيان.
وقد يسأل سائل :فهل ُمينع على الفرد املسلم االشتغال ابلشأن العام أبدا؟ أم أن لذلك
وإالم االنتظار واألحداث تدمهنا من غري استئذان؟ أال يكون ذلك سببا
أمدا ينتهي عنده؟ َ
من أسباب ختلفنا واهنزامنا أمام اخلصوم واألعداء؟ ...فنجيب:
إن املسألة كلها تدور على الرابنية؛ فإن ُوجدت القيادة الرابنية ،فإن أول ما تتوجه إليه
تزكية النفوس الستخراج الرجولة (الرجولة ابملعىن الشرعي تشمل النساء أيضا) من أمسال
املعتاديْن .ويف أثناء ذلك تعمل (القيادة الرابنية) على محاية اجلماعة من
اهلوان واالمنحاء
َ
األخطار اخلارجية أبقل جهد؛ مما ال يستدعي التفاات عن املهمة األصلية ،اليت هي مهمة
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األنبياء عليهم السالم .ولو علم الناس اليسر الذي يكون مصاحبا للرابنية لطلبوها يف أقاصي
األرض ،ولكن اخلطاب الفقهي التقليدي ،أبقاهم مع آاثر للدين يُفنون أعمارهم يف االلتهاء
ت ِْ ِ
س إَِّال
هبا ،بدل أن ينهضوا إىل األمر العظيم الذي من أجله ُخلقواَ  .وَما َخلَ ْق ُ
اجل َّن َو ْاإلنْ َ
لِيـعب ُد ِ
ون[ الذارايت.]56 :
َ ُْ
ب .األدب مع اإلرادة:
إن اجلماعات احلركية تصارع اإلرادة اإلهلية (من غري أن خترج عن إحاطتها) املتمثلة يف
جماري األقدار ،من دون أن تشعر بذلك؛ والسبب هو أهنا حمجوبة ابألوامر الشرعية عن
إدراكها .وإدراك اإلرادة ال يناله العبد ،حىت يطالع سر القدر ،ولن يطالعه حىت يبلغ من
التوحيد اخلاص ما يسمح له بذلك .وكل هذا مرهون ابلرتقي الذي ما فتئنا نذ ّكر به.
وملا كانت هذه اجلماعات ال تنطلق إال من العلم ابألوامر ،نتج عندها تصور منوذجي
لِما ينبغي أن تكون عليه األمور .وهذا النموذج الذهين مباين للواقع املعيش لديها ،إما قليال
وإما كثريا؛ لذلك جتدها تسعى إىل بلوغه مبا تيسر هلا من أسباب .وهي جبهلها للشق املعريف
الغائب عن إدراكها ،تتوهم أن كل من ال يساعدها على تطويع الواقع ،فإمنا هو من أعداء
الدين ،أو على األقل من املتخاذلني .ومن هنا ينتج امليل لديها إىل العنف يف املوقف ،الذي
قد يرتمجه العنف اللفظي ،ورمبا قد يبلغ عند أشخاص خمصوصني إىل العنف الفعلي املادي.
قد يتساءل متسائل :فهل املطلوب أن خنالف األوامر التكليفية ،حىت نكون حمقني؟!..
وكيف سيبقى الدين على أصله إن حنن فعلنا؟! ..فنقول:
هنا مرة أخرى حنتاج إىل القيادة الرابنية ،بعلمها الكشفي الذي يطلعها هللا به على ما
يشاء سبحانه من تفاصيل األقدار .وهذه القيادة هي اليت تسعى إىل اجلمع بني مراعاة
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التكاليف ،ومراعاة اإلرادة .ولعل القارئ قد بدأ يتلمس ِعظم النفع الذي حتصله اجلماعة من
وراء اإلرشاد الرابين احلق .وحىت نزيد األمر وضوحا ،سنضرب مثال مقراب للمعىن .ولنأخذ
مسألة اخلالفة اليت يدور عليها عمل اجلماعات السياسية؛ فإن كان املرشد الرابين قد أطلعه
هللا أن الزمان ليس زماهنا اآلن ،وهو مأمور كباقي املسلمني ابلسعي إىل إقامتها ،فإنه يوجه
اجلهود إىل تربية الرجال وحتقيق عبوديتهم هلل ،حىت يتقوى هبم صف املؤمنني وأهل الرب .وأما
إن هو مضى (فرضا) يف العمل السياسي إلقامة اخلالفة ،فإنه سيكون مضيعة منه للوقت
واجلهد ،ابإلضافة إىل سوء األدب يف حقه خصوصا؛ أما عوام املؤمنني اجلاهلون هبذا الغيب،
فإهنم يؤجرون حبسب علم هللا مبدى إخالصهم العمل وفق الشريعة.
لعل كثريا من الناس ما كانوا يتوقعون إقحام علم الغيب يف مثل هذه األمور؛ وإال فمن
سيزعم أنه على هذه املرتبة حىت نقر له ابلتقدم على مجاعة املؤمنني؟ ومن أين لنا أن نعلم
صدقه؟ ..وحنن نقول ،هذا بعض مما للرابنية من خصائص؛ وإال فما هي الرابنية إذا؟ نعم،
إن الفقهاء وعموم املتصوفة قد جعلوا الرابنية يف أحسن األحوال مرادفة للصدق واإلخالص
يف العلم والعمل .واحلقيقة أن هذه الصفات قد توجد لدى كثري من عوام املؤمنني .فهل
ستكون الرابنية من مراتب العوام عندان؟! كال! ..إن الرابنية ابملعىن الشرعي الصحيح ،هي
الوساطة بني احلق واخللق على قدر دائرة هذه الرابنية .وهذه الوساطة اليت يتحسس منها كثري
من الناس بسبب جهل معناها ،هي اخلالفة نفسها .واخلالفة ليست هي ما تعلمه العامة
منها وحده ،وإمنا هلا مراتب تنتهي يف القرب وضيق الدائرة إىل من يكون خليفة على نفسه؛
وأكرب منه من يكون خليفة يف مجاعته ،وهذا هو ما حنن بصدده هنا .واخلليفة ال يكون
خليفة حىت يكون ممن يتلقى العلم عن هللا ،وهذا العلم منه ما يكون تعرفا ،ومنه ما يكون
كشفا ألحداث مل خترج إىل احلس بعد .بل قد تكون أسباهبا نفسها ما تزال غيبا .وهذا هو
العلم الذي ذكرانه يف املثل املضروب .فإن أصر الفقيه أو املفكر على أن يُنكر ما نقول،
فليعلم أنه منكر ألصل الدين نفسه؛ ألن الدين مبين على رابنية الرسول صلى هللا عليه وآله
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وسلم ،اليت هي أصل كل رابنية بعدها .ومن مل يعترب هذا ،فكأنه مسلم ابلوراثة والتقليد
فحسب؛ ولو أنه كان من املعاصرين لزمن البعثة احملمدية الشريفة ،فلعله كان يُنكرها
الستبعاده أن ُخيرب هللا رجال بغيوب كثرية.
فإن قيل :تلك النبوة وقد سلمنا هبا ،فهل بعدها نبوة أخرى؟! ..فنقول :هذا تسطيح
للكالم ،ونزول إىل اإلصرار على اجلهل .فأما نبوة التشريع فقد انقطعت ،وأما اإلخبار اإلهلي
ملن شاء من عباده مبا يشاء سبحانه ،فال ينقطع أبدا؛ وإال فكيف ينتظم املـُْلك (خالفة
العامل) إذا ثبتت القطيعة؟ ..تعاىل هللا! فإن بقي املرء مصرا بعد هذا على إنكار خصائص
الرابنية واستبعاد حصوهلا ألحد من الناس ،فليعلم أنه بعيد عن احلق ،قريب جدا من الباطل.
وليحذر على نفسه أن جتره فيما بعد إىل ما هو أسوأ مما هو عليه من حال.

ِ
املستغفلني للناس ،قد يكون ضرره
وأما إن تعلل أحد أبن ادعاء الرابنية من قِبل احملتالني
أكرب من النفع املرجو من اإلقرار هبا ،فليعلم أن هذا القياس فاسد من أصله .وهو كمن مينع
تعلم العلوم املهارية ،حىت ال تُستعمل يف سرقة أموال الناس؛ ومينع من صنع األسلحة ،حىت ال
تُستعمل يف اإلجرام؛ ومينع من تعلم الكتابة ،حىت ال يُكتب هبا الكفر؛ وهكذا ...وهذا
سيبطل جل الضرورات ،ويوقف حركة احلياة .وأما اخلوف على الرابنية من أن ي ّدعيها من
ليس من أهلها ،فهو يف غري حمله ألن هللا هو حاميها ،كما محى النبوة من قبلها .وكل من
ادعاها كذاب ،فإن فضيحته تكون على رؤوس األشهاد .بل إن ما تعاين منه األمة اليوم ،هو
اعتبار بعض الفقهاء وعلماء الدين رابنيني من غري متحيص؛ ألهنا هبذا اخللط تنحجب عن
الرابنيني األحقاق.
ج .تصنيف األمة قدميا وحديثا:
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لقد درج سلف األمة على تصنيف الناس بعد الرعيل األول اجلامع للفضائل من
جهل بعض الناس بكمال التدين ومجع
الصحابة ،إىل زهاد وعباد وفقهاء وصوفية .وإ ّن ْ
الفضائل ،جعلهم يوافقون بعضا وخيالفون بعضا .وقد يبلغ اجلهل إىل أن يُعادى البعض عند
بلوغ ضيق األفق مبلغا ال يستوعب مسلمني غري مطابقني.

ولقد كان السلف أقرب إىل نور النبوة زمنا ،فكانوا ال يعادون مسلما؛ بل كان بعضهم
يكمل بعضا .أما يف زمننا ،ومع غياب الزهد إال عند أفراد ،ومع غياب الفقه مبعناه األول
النوراين ،ومع شيوع احلمق الذي يُراد له أن يكون مشروعا لدى املتصوفة ،فإنه صار لزاما
التمييز بني طبقتني أساسني :مها طبقة العوام ،وطبقة اخلواص .وال شك أن الرابنيني من
خواص اخلواص ،لكن املعايري اليت يعرفها الناس ،ال حتيط هبم .ومن أجل هذا يُتوهم أهنم غري
موجودين ،وكأن األمة عقمت عن إجناب أمثاهلم.

لقد كان لعمل الفقهاء يف طمس املعايري الصحيحة النصيب األكرب يف هذه العملية عرب
األزمان .وذلك جهال منهم مبرتبة الرابنية من جهة ،وحسدا أن يسقطوا من أعني العامة إذا
ظهر الرابنيون ،من جهة اثنية .وكان اخلاسر هم عموم األمة الذين ما عادوا يعرفون شيئا
يتمسكون به.
يتبني إفالس الفقهاء يف زماننا ،ال ميكن أن يطمع يف إدراك ما نرمي إليه من
إن من مل ّ

وراء هذه الكتاابت .لقد أصبح الفقه (علم األحكام) على شدة وضوحه يف أصله ،من
أغمض العلوم يف عصر الفتنة؛ حىت إنك جتد من يفيت ابلنقيضني يف املسألة الواحدة .وكفى
بفتاوى زمن الثورات العربية األخرية مثال ،حيث يفيت املفيت (ومن معه) بشيء عند وجود
وجييز قتل
الرئيس؛ ويفيت بعكسه عند زوال الرئيس؛ ويفيت بشيء آخر عند صعود رئيس اثنُ ،
كل خمالف ملن تغلب؛ حىت صار الدين هزؤا.
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على األمة أن تعلم أن الفقهاء املعظَّمني لديها ،هم يف غالبيتهم من العوام حبسب
الرتتيب الديين املعترب .ال ميتازون عن العامة من مرتبتهم إال برتديد لكالم (وإن كان وحيا) ال
يعلمون أكثره .وليعلم الناس أن الرتقي من مرتبة اإلسالم إىل مرتبة اإلميان فاإلحسان ،ال
يكون مبتابعة الدراسة يف كلية من الكليات؛ وإمنا هو طريق مشروع دل عليه األنبياء عليهم
السالم ،وال يتم التقدم فيه إال مبوافقة وإشراف نيب كل أمة.
إن ترقي الصحابة يف الدين ،ما كان عن دروس يتلقوهنا على اهليئة املعهودة؛ وال كان
رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم يُلقي الدروس واحملاضرات على الصورة املوجودة اآلن أو
يف ذلك الزمان؛ وإمنا كان بتلقي املدد الغييب من ابطن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم إىل
بواطن أصحابه املرضيني .ومن كان يفهم احلديث النبوي على أنه دروس وعظية كاليت يعرفها
فهو واهم! فهل تغري الرتقي بتغري الزمان؟! ..إن كان األمر هكذا ،فقد تغري الدين كله،
وانقلبت حقيقته!
ِ
ِ
ِ
آايتِِه
إن هللا تعاىل عندما يقولُ  :ه َو الَّذي بَـ َع َ
ث ِيف ْاأل ُّميِّ َ
ني َر ُسوال مْنـ ُه ْم يـَْتـلُو َعلَْي ِه ْم َ
ِ
ِ
ويـَزّكِي ِهم ويـعلِّمهم الْ ِكتَاب و ِْ
ين ِمْنـ ُه ْم
ْمةَ َوإِ ْن َكانُوا م ْن قَـْب ُل لَفي َ
ض َالل ُمبِني (َ )2و َ
احلك َ
َ َ
آخ ِر َ
َ ُ ْ َ َُ ُ ُ ُ
لَ َّما يـَْل َح ُقوا هبِِ ْم[ اجلمعة ،]3-2 :فهو جيمع األولني واآلخرين زمنا ،على منهاج واحد يف
الرتبية .ومن هنا يظهر لنا أن الضعف العام لدى األمة من جهة اإلميان يف العصور املتأخرة،
انتج عن خمالفة أصل الرتبية الرابنية ،واالستعاضة عنها برتبية فكرية على مناهج كفرية ،وإن
ب َّ
كان ذلك عن غري قصد؛ واتضح أن اختالف الثمار هو من اختالف الغراسَ  .
ضَر َ
اّللُ
ِ
الس َم ِاء ( )24تـُ ْؤِيت أُ ُكلَ َها ُك َّل ِحني
َصلُ َها َاثبِت َوفَـ ْرعُ َها ِيف َّ
َمثَال َكل َمة طَيِّبَة َك َش َجَرة طَيِّبَة أ ْ
ال لِلن ِ
َّاس لَ َعلَّ ُه ْم يـَتَ َذ َّك ُرو َن (َ )25وَمثَ ُل َكلِ َمة َخبِيثَة َك َش َجَرة َخبِيثَة
اّللُ ْاأل َْمثَ َ
ب َّ
إبِِ ْذ ِن َرِّهبَا َويَ ْ
ض ِر ُ
َّت ِم ْن فَـ ْو ِق ْاأل َْر ِ
ض َما َهلَا ِم ْن قَـَرار ([ )26إبراهيم.]26-24 :
اجتُـث ْ
ْ
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إن الرابنيني هم حلقة الوصل بني الرتبية النبوية وبني األمة يف األزمنة املتأخرة ،بداللة
القرآن والسنة على ذلك .وكل من يرى غري ذلك ،فإمنا هو مفتون يف نفسه ،فتان لغريه إن
كان يشيع رأيه بني الناس .إن الدين ليس مادة دراسية كالتاريخ واجلغرافيا؛ بل هو صلة ابهلل
تُبىن إبذنه شيئا فشيئا وعلى عينه سبحانه .إن دراسة الدين (حبسب الزعم) يف زماننا ،قد
أصبحت مانعا عن التدين الصحيح .فهل من ِ
معترب؟!..
ِ.2ماِهيِمساتِالرتبيةِالرابنية؟ِ :
ا .البصرية:
ِِ ِ
اّللِ
ِ ِ
اّلل علَى ب ِ
ص َرية أ ََان َوَم ِن اتـَّبَـ َع ِين َو ُسْب َحا َن َّ
يقول هللا تعاىل :قُ ْل َهذه َسبِيلي أ َْدعُو إ َىل َّ َ َ
ِ
ِ
ني[ يوسف .]108 :واآلية تدل على أن املريب الرابين الذي هو رسول
َوَما أ ََان م َن الْ ُم ْش ِرك َ
هللا صلى هللا عليه وآله وسلم ،وكل رابين وارث له إىل يوم الدين ،يكون على بصرية ،هو ومن
يتبعه من صحايب أو مريد .فأما بصرية رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم ،فال أوضح منها
وال أجلى ،وهو من هو يف القرب ومسو الرتبة! وأما بصرية املرشد الرابين الوارث ،فهي فرع من
بصرية النيب صلى هللا عليه وآله وسلم؛ بل هي هي؛ إال أهنا تظهر يف جملى أدىن مرتبة ،كما
يظهر نور الشمس يف القمر .وهذه البصرية اإلمامية ،يتلقى هبا الرابين املدد العلمي والعملي
من هللا ،فيمد به األتباع على ما قُسم هلم يف األزل ،وما حتتمله استعداداهتم .ومن ال مدد له،
فال نصيب له من الرابنية إال جمازا.
وأما بصرية التابع ،فهي نتيجة االستمداد من الرابين .وكما أن الرابين أيخذ ما حيتاج إليه
من ربه ،فإن التابع أيخذ ما حيتاجه من متبوعه؛ حىت إنه يسأل إمامه بقلبه عن أمور دينه
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ودنياه ،فيجد اجلواب يف احلال حيث كان من األرض ،وال متنعه املسافات من حتصيل
غرضه .ومن كان مع رابين ،ومل يصب منه ما ذكران ،فاخللل يف تصديقه (إميانه) .فهذه هي
بصرية التابع .ولوال أن اإلنكار صار يسبق إىل العقول ،حلكينا من مؤيدات االستمداد ما
يُعد من عجائب الزمان.
وقد تعرتض بعض العقول احملجوبة على ما ذكرانه بشأن استمداد التابع من املتبوع،
وتعده شركا إذا كان املتبوع واراث؛ فنقول هلا إن الرابين الوارث له حكم موروثه ،فتكون اآلية
كلها له ذوقا ،كما هي لسواه إمياان .وعلى هذا فالرابين له حظ يف كلمة "قل" اليت يف صدر
اآلية؛ ويكون لسان حاله ما جاء يف ختامها :وسبحا َن َِّ
ِ
ِ
ني .ذلك
اّلل َوَما أ ََان م َن الْ ُم ْش ِرك َ
َ ُْ َ
أن الرابين ال ميكن أن يشرك أبدا ،وتسبيح هللا هنا ،تنزيه له أن يتلبس عبده اخلاص مبا خيالف
اّللُ بِ َكاف َعْب َدهُ[ الزمر .]36 :ومن مل يتعظ بكالم ربه ،فما له من واعظ!
س َّ
احلق .أَلَْي َ

ب .عدم النمطية:
أما النمطية واليت هي التزام صورة واحدة يف الرتبية ،فإمنا تدل حيث وجدت على أن
الرتبية فكرية أيديولوجية ،تعتمد املقال والتلقني ال احلال؛ ألن الرتبية الرابنية جماهلا
االستعدادات الفردية ،وهي (أي االستعدادات) خمتلفة .وتكميل االستعدادات املختلفة،
يكون بطرق خمتلفة؛ فيعطي صورا خمتلفة يف النتيجة وال بد .هلذا قيل :إن هلل من الطرائق،
بعدد نفوس اخلالئق .ولقد كان الصحابة رضي هللا عنهم على هذه الشاكلة ،حىت إنك جتد
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لكل منهم ،ابإلضافة
كل واحد منهم أمنوذجا قائما بذاته .وكل التوجيهات النبوية الظاهرة ّ
إىل املدد الباطين ،كانت تؤكد هذه الفرادة أتكيدا ال مراء فيه.
ولو أتملنا الرتبية اإلخوانية ،لوجدانها منطية ،مبا يفيد أهنا غري رابنية .ومن كان ذا خربة
ابلرتبية الرابنية ،فإنه سريى أن استعداداهتم ال ُمتس ،ويبقى الواحد منهم على احلال اليت دخل
عليها ،إن مل يتقهقر عنها بسبب الظلمة اليت تدخل عليه من وراء التنظيم والعمل له.
وليست العربة هنا ،مبدى حتصيل املعلومات الدينية ،ومدى استيعاب الفكر احلركي؛ فكل
ذلك ال يدخل يف الرتبية ابملعىن الرابين.
ومبا أن االستعداد هو حمل الرتبية ،فإن املرء املـَُرَّىب يكون جل اهتمامه منصبا على عيوبه

والرغبة يف التخلص منها بداية .وهذا مينعه التوجيه احلركي الذي جيعله ينشغل بعيوب
اآلخرين من اخلصوم السياسيني بدل العمل على التخلص من عيوبه .ولوال أن الفكر
السياسي كان هو الغالب على التوجه العام للجماعة ،لكان العمل على الرتبية الفردية
السليمة وحده ،كفيال بتحقيق تقدم نسيب حنو اخلري العام املنشود ،بتقوية صف أهل الدين
(حقيقة ال زعما) يف مقابل صف الفاسقني .واحلال هذه ،فإن اجلماعة ال هي حققت نفعا
وال هي وفرت جهدا.
ج .اهليمنة على فئة املنافقني:
لكل مجاعة منافقوها .وكل من يظن أن مجاعته ختلو منهم ،فهو واهم! غري أن املنافقني
مع غري الرابين ،يكونون جمهولني يف اجلماعة؛ فيتمكنون من اإلضرار هبا وختريبها من الداخل،
إىل احلد الذي ميكن أن يؤدي إىل انداثرها يف النهاية وإعالن وفاهتا.
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أما الرابين فإنه يعلمهم بتعليم هللا ،وراثة نبوية .وقد قال هللا تعاىل لنبيه صلى هللا عليه
ِ
ِ
اب منَافِ ُقو َن وِمن أَه ِل الْم ِدينَ ِة مردوا علَى النِّ َف ِ
ِ
اق َال
ََُ َ
وآله وسلمَ  :ومم َّْن َح ْولَ ُك ْم م َن ْاأل َْعَر ُ
َ ْ ْ َ
تَـ ْعلَ ُم ُه ْم َْحن ُن نـَ ْعلَ ُم ُه ْم[ التوبة .]101 :وقد يتوهم من ال علم له مبواقع كالم هللا ،أن قول هللا

َال تَـ ْعلَ ُم ُه ْم َْحن ُن نَـ ْعلَ ُم ُه ْم أن رسول هللا ال ميكن أن يعلمهم؛ وهذا جهل كبري مبرتبته صلى
هللا عليه وآله وسلم .واملراد حقيقة من الكالم ،هو أنك ال تعلمهم من حيث أنت ،وتعلمهم
من حيث حنن .حقيقة الرابين اجلمعية ،تعطي هذا .واجلاهل هنا هو العامل نفسه؛ لكن
ِ
َّك
ابعتبارين خمتلفني ،وال بد .هذا مثل قول هللا تعاىل :إِ َذا َجاءَ َك الْ ُمنَاف ُقو َن قَالُوا نَ ْش َه ُد إِن َ
ِِ
ني لَ َك ِاذبُو َن[ املنافقون .]1 :فهو
لََر ُس ُ
َّك لََر ُسولُهُ َو َّ
اّللِ َو َّ
ول َّ
اّللُ يـَ ْعلَ ُم إِن َ
اّللُ يَ ْش َه ُد إِ َّن الْ ُمنَافق َ
يعين أن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم ،كان يعلم ابهلل كل منافق جاء يبايعه وظاهره
خمالف لباطنه .ومن وجد توقفا عند ما نقول ،فليعلم أن أدىن الرابنيني مرتبة من وارثيه صلى
هللا عليه وآله وسلم ،ال ميكن أن ُخيطئهم؛ فكيف ابلرابين األكرب صلى هللا عليه وآله وسلم!
وأما اجلماعات احلركية ،من كوهنا ال علم ألصحاهبا ابملخابر والكتفائهم ابملظاهر ،فإن
املنافقني منها قد يبلغون إىل مراتب قيادية فيها ،ليسوموا املؤمنني سوء العذاب من حيث ال
يدرون.
وإن اهليمنة على املنافقني اليت نقصدها ،هي عدم متكينهم من اإلضرار ابملؤمنني .وقد
يقول قائل :فإن كان الرابين يعلم املنافقني ،فلم ال يطردهم من اجلماعة وتراتح اجلماعة منهم
دفعة واحدة؟ فنقول :ال ميكن أن يكون ذلك لسببني:

 -ألن حقيقة النفاق ،تعطيهم أن يكونوا مع املؤمنني ابلظاهر ،كما هم مع الكافرين

ابلباطن .واحلقائق حاكمة ،ال يتخلف حكمها أبدا.
 ألن وجودهم ضروري لرتبية املؤمنني ومتحيصهم .فهم ينفعون اجلماعة من حيث اليدرون ،لكن هذا النفع ال يكون مضموان إال مع وجود القيادة الرابنية.
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ومن رجع إىل السرية النبوية ،علم كيف أن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم امتنع عن
التخلص من املنافقني حلكمة هو يعلمها .وقد جاء يف احلديث عن جابر بن عبد هللا رضي
ِ
ِ
ِ َّ ِ
َّيب َ َّ
ِ
ين َر ُجال
صلى هللاُ َعلَْيه َو َسل َم يف َغَزاة ،فَ َك َس َع َر ُجل م ْن الْ ُم َهاج ِر َ
هللا عنه ،قالُ :كنَّا َم َع الن ِّ
ِ
ِ
ول َِّ
ِ
اّلل
ال َر ُس ُ
ين! فَـ َق َ
صا ِر! َوقَ َ
صا ِر ،فَـ َق َ
صا ِريَ :اي لَ ْألَنْ َ
ال ْاألَنْ َ
م ْن ْاألَنْ َ
ال الْ ُم َهاج ِريَ :اي لَْل ُم َهاج ِر َ
اجل ِ
ِ
اّللَِ ،ك َس َع َر ُجل ِم ْن
اهلِيَّ ِة؟» قَالُواَ :اي َر ُس َ
ول َّ
َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َمَ « :ما َاب ُل َد ْع َوى َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال:
ُيب ،فَـ َق َ
صا ِر؛ فَـ َق َ
وها فَِإ َّهنَا ُمْنتنَة ».فَ َسم َع َها َعْب ُد َّ
الَ « :دعُ َ
ين َر ُجال م ْن ْاألَنْ َ
الْ ُم َهاج ِر َ
اّلل بْ ُن أ َّ
ِ ِ
"قَ ْد فَـعلُوها! و َِّ ِ
ال ُع َم ُرَ " :د ْع ِين
َعز ِمْنـ َها ْاألَ َذ َّل!" قَ َ
اّلل لَئ ْن َر َج ْعنَا إِ َىل الْ َمدينَة لَيُ ْخ ِر َج َّن ْاأل َ
َ َ َ
َّاس أ َّ
َص َحابَهُ»(.)6
ب عُنُ َق َه َذا الْ ُمنَافِ ِق ".فَـ َق َ
أْ
الَ « :د ْعهُ! َال يـَتَ َحد ُ
َن ُحمَ َّمدا يـَ ْقتُ ُل أ ْ
َض ِر ْ
َّث الن ُ
وليتأمل القارئ أن هذا املنافق معلوم النفاق للعموم ،ومع ذلك ،عده رسول هللا صلى هللا
عليه وآله وسلم يف مجلة أصحابه .ومل يكن ذلك إال العتبار احلقائق ،كما سبق أن ذكران.
فما أعظم هذا التعليم النبوي العملي!

د .وجود الداللة على هللا:
إن اجلماعة الرابنية ال ميكن أن ختلو من الداللة على هللا ابملعىن اخلاص ،وحملها من آية
الدعوة السابقة:أَدعو إِ َىل َِّ
اّلل .والدعوة هنا دعوة تعريفية على مستوى األفعال والصفات
ُْ

والذات ،تعريفا حاليا ذوقيا ،يلتحق فيه التابع ابملتبوع يف الرابنية ،يف النهاية وعند متام التزكية.
وأما اجلماعات احلركية ،فال داللة فيها على هللا هبذا املعىن؛ وإن هم ذكروا الدعوة إىل هللا،
فإمنا يقصدون الدعوة إىل سبيل هللا والشريعة؛ وبني األمرين فرقان.
 - 6أخرجه البخاري يف صحيحه ( )154 /6ومسلم يف صحيحه ( )19 /8واللفظ له.
52

إن الدعوة إىل السبيل دعوة عامة ،ال تتجاوز اإلميان؛ فالعمل فيها يكون دائما من وراء
احلجاب .وأما الدعوة إىل هللا فهي دعوة حتقيقية ،تفضي إىل العيان .وقد يبغي بعض
املتحاذقني من احلركيني أن يتلبسوا ببعض كالم احملققني ،ليلبسوا على أنفسهم وعلى أتباعهم
حقيقة أمرهم؛ ولكن اخلبري يعلمهم عند أول لقائهم .ذلك ،ألن الرابنية ال ميكن أن تُتقمص؛
وإال الختلط األمر على الناس ،وأتعب الطلب الصادقني من الطالبني .هلذا السبب ،ليس
للناس عذر يف عدم معرفة الرابنيني ومتييزهم من غريهم؛ ومن زعم أنه مل يتمكن من ذلك،
فليعلم أن العيب يف صدقه يف توجهه إىل ربه ،ال غري.
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اإلخوانِوالسياسة
ِ.1الدينِوالسياسة:
إن القرن األخري إن امتاز بشيء ،فإنه قد امتاز ابشتغال العامة ابلسياسة ،بعد أن كانت
حكرا على احلكام ،ومن له أتثري مباشر يف احلكم ،من طبقة أويل النفوذ من العلماء وكبار
القادة واألثرايء ابلدرجة الثانية .وإن دخول العامة جمال السياسة مل يكن خصيصة اختصت
هبا أمتنا ،وإمنا هي ظاهرة عاملية متثلت يف ما صار يُعرف ابلقوى الشعبية مبختلف توجهاهتا
وصورها.

ولكن االشتغال ابلسياسة لدى املتدينني املسلمني ،ليس هو كما لدى من ال دين له أو
من له دين ال يهتم بشؤون احلكم كالنصارى .ذلك أن املعاملة عند املسلمني ختضع ملعايري
صارمة ،جتعل العبد مطيعا أو عاصيا يف أي تفصيل من تفاصيلها.
وإن اشتغال اإلخوان ومن شاهبهم ابلسياسة أوقفهم أمام حتد ليس ابهلني ،وهو :هل
يستطيع املسلم أن يشتغل ابلسياسة ،من غري أن يتضرر دينه (تدينه)؟
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ا .هل خيضع العمل السياسي ملعيار احلالل واحلرام؟:
إن الفرق الرئيس بني السياسة يف اإلسالم والسياسة عند من ال دين له ،هو اعتبار
أحكام هللا .وكل من وجل جمال السياسة وهو جيهل احلالل واحلرام ظاهرا وابطنا (نعين ابلباطن
أعمال القلب) ،فإمنا سعى يف هالك نفسه أبقرب األسباب.
إن اإلسالميني ملا أعطاهم اجتهادهم االشتغال ابلسياسة ،مل يكونوا يريدون ارتكاب
اآلاثم؛ بل على العكس من ذلك ،أرادوا تسهيل الطاعات على مجيع أهل البلد؛ ولكن
الغاايت ال تُدرك دائما من الطرق املتبعة .ومن جهة اثنية ،فإن اإلسالميني مل يكونوا يضمنون
بقاءهم على النية األوىل ،بعد احتدام الصراعات وخروج ما كان كامنا يف النفوس من املغالبة
وحب السيطرة .بل إن ضعيف العلم واإلميان ،قد جيد لنفسه خمارج شرعية متومهة ،يرتكب
هبا أكرب املعاصي ،وهو يرى نفسه انصرا لدين هللا.
إن خسران النفس الذي قد يستهني به اإلسالمي ،أعظم من خسارة اخلالفة ظاهرا!
ِ
ِ
ِ
اس ِر َّ ِ
قُل إِ َّن ْ ِ
ني
ك ُه َو ْ
ين َخ ِس ُروا أَنْـ ُف َس ُه ْم َوأ َْهلي ِه ْم يـَ ْوَم الْقيَ َام ِة أََال ذَل َ
اخلُ ْسَرا ُن الْ ُمبِ ُ
ين الذ َ
اخلَ َ
ْ
[الزمر.]15 :
إن اإلسالمي يغلط كثريا عندما يعامل الفاسق أو الكافر ،وكأنه ال رب له؛ ويدخل يف
سوء أدب مع هللا كبري .عندما كلف هللا العباد أبن ينصح بعضهم بعضا ،مل يُكلفهم أن
يقهروهم على فعل الطاعات؛ إال أن يكونوا يف منصب احلكم .وإن إرادة قهر العباد على
الطاعة فيما يبدو للناس ،هلي معصية أكرب من املعاصي الظاهرة؛ ألهنا تلبس ابلربوبية.
ومنازعة الربوبية رهبا سبحانه ،جيلب اهلالك املبني .وقد جاء عن أيب هريرة رضي هللا عنه أنه
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قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم« :يقول هللا :الْ َعظَ َمةُ إَِزا ِريَ ،والْ ِك ِْربَايءُ ِرَدائِي ،فَ َم ْن
َانزع ِين و ِ
احدا ِمْنـ ُه َما أَلْ َقْيـتُهُ ِيف النَّا ِر»(.)7
ََ َ
إن الفرد "اإلخواين" عندما ينضم إىل اجلماعة وهو ضعيف العلم واإلميان ،ويُلقى به يف
أتون العمل التنظيمي والتوجيه السياسي ،لن تنفعه ركيعات يصليها أو أوميات يصومها؛ بل
إن ذلك يكون من الغش للنفس ،ابتباع سبل الشيطان .وكيف ملثل هذا العبد أن يضمن يف
املعرتك السياسي أن ال حيقر مسلما واحدا ،وقد ورد يف احلديث هني مغلظ عنه؟! ..فعن أيب
هريرة رضي هللا عنه ،أن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم قالِ« :حبَس ِ
ب ْام ِرئ ِم َن الشِّ
َّر أَ ْن
ْ
()8
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ضهُ»  .ووهللا لقد رأينا
َخاهُ الْ ُم ْسل َم؛ ُكل الْ ُم ْسل ِم َعلَى الْ ُم ْسل ِم َحَرامَ :د ُمهَُ ،وَمالُهَُ ،وع ْر ُ
َْحيقَر أ َ
أقواما أقل ما عندهم من اآلاثم ،احتقار املسلمني .فكيف يطمعون أن يصطفيهم هللا لنصرته
ونصرة نبيه صلى هللا عليه وآله وسلم ،كما يزعمون ،وهم على هذه الدرجة من السوء؟!..
هذا ال يكون أبدا!
قد يقول قائل :فهل ينبغي أن يرتك اإلسالميون الساحة السياسية ،إىل أن يتخلصوا من
رعوانهتم؟ مع العلم أن الفسق والكفر ال يتوقفان عن الزحف حنو معسكر اإلميان؟! ..فنقول:
إن املطلوب ليس هو أن حيقق كل فرد من املؤمنني كماله اإلمياين ،حىت يصري مؤهال للعمل،
ألن هذا بعيد املنال؛ وإمنا املراد أن يكون الفرد حتت قيادة رابنية ،متنعه من العمل هبواه،
ويكون يف عمله حتت إمرهتا إذن من هللا ورسوله ،حيصنه من دخول الظلمة عليه يف عمله.
إن من أهم ما أُغفل يف هذا الزمان ،فقه النور والظلمة يف األعمال .وإن اإلخوان أو
غريهم من اإلسالميني ،فرطوا يف هذا العلم وزادوا على ذلك ما استجلبوه من املناهج الكفرية

 - 7أخرجه أبو داود الطيالسي يف مسنده ()140 /4؛ وابن أيب شيبة يف مصنفه ( )534 /13واللفظ له.
 - 8أخرجه مسلم يف صحيحه (.)10 /8
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يف العمل السياسي ،اليت تعتمد اخلداع والكذب واستغفال العامة .وأصبحوا كمن يبتغي غاية
مشروعة بوسيلة حمرمة .وهذا ال يُقبل داخل دائرة الدين أبدا؛ وإال اهندم الدين من أساسه.
إن من أشد أسباب استغفال بسطاء الناس ،حتميلهم أعباء العمل السياسي للدين ،وهم
ال يطيقون ذلك .بل إن العامة لو اشتغلوا بطهارة ظواهرهم وبواطنهم من النجاسات
واآلفات ،لكان ذلك من أعظم أسباب نصرة الدين اليت ال تتطلب مغالبة ألحد سوى
النفس األمارة ابلسوء.
إن اخلطاب اإلسالمي الدمياغوجي ،هو من أكرب أسباب االحنراف لدى األمة اليوم.
وادعاء االضطرار إليه بزعم مواكبة العصر ،إمنا هو من التلفيق واإلضالل للعباد املستضعفني؛
ألن أحكام الشريعة ال تتغري مبرور الزمان .وإن احلرام ال يصري حالال بدعوى االضطرار؛ ألن
الضرورة الشرعية ،هي غري الضرورة مبعيار األهواء .وكل من ال يفرق بني األمرين فتوقفه عن
العمل اجلماعي السياسي ،أفضل من عمله.
ب .عندما يعاكس العمل اجلماعي العمل الفردي:
إن النفس هي رأس مال الفرد ،ومن خسرها ال ميكن أن يربح شيئا آخر؛ وإن توهم
غري ذلك .إن الفرد املنضم إىل اجلماعات احلركية ،من أول قدم له ،يتخلى
الشخص أو أُوهم َ
عن خالص نفسه ،يف مقابل ختليص جمتمعه حبسب زعمه .ويظن أن حمافظته على الفرائض
صورة ،هو ضمان كونه على الصراط السوي؛ ويرى أن عمله التنظيمي يدخله دائرة "البطولة"
ابملعىن التارخيي .وكل هذا وهم ،ما يلبث أن يزول ابملوت ،إن مل يتداركه هللا أبلطافه.
إن هذا التلفيق النظري املشفوع بعمل قليل ،ال يضمن بقاء الفرد على احلال اليت دخل
عليها؛ وقليل من الناس من يتمكن من الرتقي قليال يف مدارج اإلميان مع هذه العوائق القلبية
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اهلائلة .وقد يقول قائل :ومن سيدافع عن اإلسالم ،إن بقينا ننظر إىل دواخلنا ،متجاهلني
التحدايت اخلارجية الطوفانية؟! ..فنقول:
 أوال :إن اإلسالم ليس يف حاجة إىل أحد ليدافع عنه؛ ألنه واسع االنتشار ومعروف لكلَّ ِ
ين
الناس .فال يبقى إال اعتبار مدى رغبة الناس فيه .يقول هللا تعاىل :إِ َّان لَنَـْن ُ
ص ُر ُر ُسلَنَا َوالذ َ
آمنُوا ِيف ْ ِ
اد[ غافر .]51 :فيكفي املرء أن يكون يف صف
وم ْاألَ ْش َه ُ
احلَيَاة الدنْـيَا َويـَ ْوَم يـَ ُق ُ
َ
الرسل عليهم السالم والوارثني ،ويكون من املؤمنني املصدقني مبا بلغوا ،حىت يكون النصر
حليفه!

 -اثنيا :إن نصر اإلسالم يف النفس يسبق نصره يف اخلارج .وكل من يتخطى هذه املرحلة

ويتجاوزها إىل اليت بعدها ،فإمنا هو صاحب هوى .وسيكون كحامل العدوى ،الذي يريد أن
يعمل على تطبيب غريه .كثريا ما كان احلركيون يواجهوننا ابالعرتاض اآليت :إىل مىت سنظل
ننتظر مرحلة اإلعداد ،حىت نعمل؟ ..وحنن نرد عليهم ابعرتاض مقابل :ومل االستعجال ،لو مل
يكن احلاكم هو اهلوى؟!..
إن اإلسالم مل أيت إلقامة دولة يف املقام األول ،وإمنا جاء ليصل العباد برهبم ،حىت
انني مدنية ذات خلفية دينية ،تكون موافقتها
يعرفوه ويعبدوه سبحانه .وإن الشريعة ليست قو َ
عن غفلة ،أمسى أمانينا.
وأما من يسارع إىل قياس حاله على حال الصحابة ،فنقول له :اِربَ ْع على نفسك!
 أوال :ألن الصحابة هلم من االستعداد ما ليس لك؛ وهم من محل الدين طراي والسيوفحتاوطهم .وآثروا اآلخرة على الدنيا ،مبا ال ميكنك أن تدانيهم فيه.
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 اثنيا :ألن قيادة النيب صلى هللا عليه وسلم ،الرابنية ،كانت تقودهم إىل اخلري حيث كان؛ومل يكن عليهم إال أن يتبعوه ويطوعوا له ،عليه وآله الصالة والسالم .وأما أنت ،فقيادتك
نفسية ،غافلة عن رهبا ابملعىن التحقيقي ،ال تعرف اخلري لنفسها ،فكيف تدلك عليه؟!..
إن الوراثة الرابنية شرط يف بقاء الدين على أصالته وعدم احنرافه .ولوال أن الشيعة حصروا
الفضل يف آل البيت عليهم السالم ،ويف قرون خمصوصة ،لكانوا على صواب فيما يرونه من
ضرورة اتباع اإلمام املعصوم .مع العلم أن العصمة ال يُشرتط فيها أن يكون املرء نبيا ،إن
فُهمت على الوجه الذي خيالف املقلدة من أصحاب العقائد ،ويوافق معىن احلفظ الذي
يتكلم عنه الصوفية.

ج .عندما يصبح الدين وسيلة إىل غاية سياسية:
إن اهتام اخلصوم من يساريني وعلمانيني لإلسالميني ابختاذ الدين وسيلة الستتباع
بسطاء الناس ،من أجل حتقيق غاية سياسية صرف ،اهتام ال خيلو من صحة؛ وإن كان
اخلصوم ال يعلمون وجه خمالفة احلركيني اإلسالميني ألصل الدين ،مما جيعل خطاهبم االهتامي
هو أيضا -سياسيا ،ال يتوقف عنده الناس كثريا.وحنن وإن كنا لسنا خصوما سياسيني لإلخوان ،وال نوافق كل خصومهم على منطلقاهتم،
فإننا نريد أن ننبه أصحاب الفكر اإلخواين ،إىل أن الدين الصحيح ال تكون غايته إال هللا.
فإن عجز املرء أن يكون ذا مهة رابنية ،فال أقل من أن تكون غايته اليوم اآلخر (اجلنة).
ولعل قائال يقول :إن اإلخوان ال يفتأون يذ ّكرون أن غايتهم من وراء األعمال اجلنة؛
فنقول :لسنا ننكر عليهم ما هو صفة لعموم املسلمني من قصد لرمحة هللا ورضوانه من
األعمال املشروعة؛ وإمنا ننكر عليهم ربط هذه الغاية ابلعمل السياسي احلزيب وشبه احلزيب.
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فهم -على سبيل املثال -يؤّثّون من ال يعمل عملهم فيما يعود إىل السياسة ،ويدللون على
توجههم ذاك مبا ال ينطبق عليهم حقيقة .وال نقصد هنا إال جهلهم بتنزيل األحكام اليت
يستدلون أبدلتها من القرآن والسنة .ولقد سبق أن ذكران يف غري هذا املوضع أن صور
األعمال وحدها ال تكفي لضمان كوهنا على الوجه املشروع.
وعندما يصبح الدين وسيلة إىل غاية سياسية ،فإن نتيجته تصبح معكوسة .وقد ذكر هللا
الص َال َة تَـْنـ َهى َع ِن الْ َف ْح َش ِاء َوالْ ُمْن َك ِر
تعاىل عن الصالة يف كالمه سبحانه :إِ َّن َّ
صالتُهُ َع ِن
[العنكبوت .]45 :وجاء احلديث ليح ّذر من النتيجة العكسية هلاَ « :م ْن َملْ تَـْنـ َههُ َ
اّللِ إِال بـُ ْعدا»( .)9وإن كنا قد سلمنا لبعض علماء احلديث
الْ َف ْح َش ِاء َوالْ ُمْن َك ِرَ ،ملْ يـَ ْزَد ْد ِم َن َّ
طعنهم يف نسبة هذا احلديث إىل النيب صلى هللا عليه وآله وسلم من حيث السند ،فإننا ال
نسلم هلم كالمهم يف املنت؛ ألهنم أيخذون معىن الصالة على الصورة فحسب؛ وحنن الصالة
عندان صورة وروح .وكل عمل مشروع من صالة وصوم وحج وصدقة ،إذا أُيت بصورته دون
روحه ،فإنه يصري حجااب عن هللا .وهذا هو معىن البعد يف احلديث.
واجلماعات احلركية حترص على صور األعمال ،ال على حقيقتها؛ وذلك بسبب تعلقهم
ابلغاية السياسية .وهذا عينه ،هو اختاذ الدين وسيلة إليها .وهذا هو البعد (احلجاب) الذي
ْحي َذره املتقون .ومن أجل هذا ،ال خيرج من اجلماعات احلركية عارف هلل .وأقصى ما يصله

9
اعة
بن َم ْعبَد ِيف كتاب "الطَّ َ
 قال احلافظ العراقي يف املغين عن محل األسفار ( :)104-105 /1أخرجه َعلّي ُوالْمع ِ
ص ِحيح .وكذا صححه احلافظ الغماري يف فتح الوهاب ( ،)394 /1وقال
صيَة" من َح ِديث ْ
َ َْ
احلسن ُم ْرسال إبِِ ْسنَاد َ
املناوي يف التيسري ( :)442-443 /2أخرجه الطرباين [يف املعجم الكبري ( ])54 /11عن ابن عباس رضي هللا عنهما
وإسناده حسن .واستشهد به ابن أيب مجرة يف "هبجة النفوس" ( ،)276 /4وذكره انقال عنه ابن حجر يف فتح الباري (/13
ِ
ث احلافظ القرطيب يف الْ ُم ْف ِه ْم ( ،)307 /1وذكره احلافظ ابن حجر يف الكايف الشاف (رقم:
 ،)386واستشهد به احمل ّد ُ
 )150وسكت عنه وقال :أخرجه عبد الرزاق [يف تفسريه ( ])98 /2والطربي [يف جامع البيان ( ])409 /18والبيهقي
يف الشعب [( ])545 /4من مرسل احلسن .وكذا السيوطي يف الدر املنثور (.)551 /11
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الصادقون منهم ،مرتبة اإلميان؛ ومع ذلك فأصحاهبا معدودون .وكل من عدا أولئك ممن
يُكثِّرون أعدادهم ،فهم إما عوام أو ممن ُخياف عليهم سوء العاقبة.
ِ.2أغالطِمنهجية:
ا .معاملة عموم األمة معاملة األغيار:
إن من أشد عيوب التنظيمات ،معاملة عموم األمة معاملة األغيار .ومعاملة األغيار ال
تصح إال مع الكافرين ،متحققي الكفر؛ ألن املنافقني وهم كفار يف حقيقتهم ،مل ُجيز الشرع
عدم اعتبار ظاهرهم وإن عُلم ابطنهم؛ فكيف مبن هو معلوم اإلسالم؟!..
إن هذا التمييز يف املعاملة لدى اإلخوان ،يشبه التمييز العقدي الذي وقع فيه التيميون؛
وال فرق بينهما إال كون هذا عقداي ،واآلخر عمليا سياسيا.
وأما معاملة احلكام ،فتكون ابلنصح مع مراعاة األدب مع املراتب؛ فإن أدب املراتب من
أنفس العلوم اليت ال يؤتيها هللا إال احلكماء من عباده .وكل من يزعم يف هذا الزمان معاداة
احلكام من أجل إقامة اخلالفة ،فهو واهم .ولقد ّبني رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم وجه
معاملة احلكام يف أزمنة الفتنة يف مثل قولهِ « :خيار أَئِ َّمتِ ُكم الَّ ِذين ُِحتب َ ِ
صلو َن
وهنُْم َوُحيبونَ ُك ْمَ ،ويُ َ
َُ
ُ َ
ِ
علَي ُكم وتُصلو َن علَي ِهم ،و ِشرار أَئِ َّمتِ ُكم الَّ ِذ ِ
وهنُْم َويـَْل َعنُونَ ُك ْم،
ضونَ ُك ْمَ ،وتَـ ْل َعنُ َ
ضَ
وهنُْم َويـُْبغ ُ
ين تـُْبغ ُ
َ ْ ْ َ َ َ ْ ْ َ َُ
ُ َ
ِ
لسْي ِ
الصالََةَ ،وإِ َذا َرأَيْـتُ ْم ِم ْن
ف؟ فَـ َق َ
يلَ :اي َر ُس َ
ال :الََ ،ما أَقَ ُاموا فِي ُك ُم َّ
ول هللاِ ،أَفَالَ نـُنَابِ ُذ ُه ْم ِاب َّ
ق َ
ِ
ِ
اعة»( .)10ظاهر احلديث خيص
ُوالَت ُك ْم َشْيئا تَكَْرُهونَهُ  ،فَا ْكَرُهوا َع َملَهَُ ،والَ تَـْن ِزعُوا يَدا م ْن طَ َ
الوالة الذين يكونون حتت اخلليفة الشرعي ،أو خيص اخللفاء ابملعىن الظاهر ،سواء أكانوا
خلفاء حقيقة أم ملوكا .وقد جعل لنا رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم معيارا ،نعلم به
 - 10أخرجه مسلم يف صحيحه ( )24 /6عن عن عو ِ
اّللُ َعْنهُ.
ف بْ ِن َمالِك األَ ْش َجعِ َّي َر ِض َي َّ
َ ْ َ ْ َْ
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جواز مقاتلتهم من عدمه؛ وهو إقامتهم للصالة .وليست الصالة هنا ،إال صورهتا الظاهرة
املعلومة لدى العموم؛ ألهنا تكون مفتاحا لتحقيقها لدى َمن َّأهله هللا لذلك من املسلمني.
وإذا كان احلاكم مقيما للصالة ،فال يبقى ملخالفيه -وإن كانوا على حق وكان هو على
ابطل -إال أن ينصحوه ويعصوه فيما أيمر به من معصية هللا .وهذا يعين أن العمل السياسي
الوصول إىل احلكم غاية ،هو خمالف للتوجيه النبوي .وال ُميكن الوقوع
َ
الذي جتعل له اجلماعةُ
يف هذه املخالفة ،إال إن انساق العبد وراء فكره ،مستعيضا به عن الوحي .وهذه آفة جيدر
بصاحبها أن يسعى إىل خالص نفسه ابلتوبة وسلوك سبيل املؤمنني ،ال ابشتغاله ابلفضول.
ب .التفريق بني معاملة احلاكم واحملكوم:
نعين ابلتفريق هنا مؤاخذة احلكام والتجاوز عن احملكوم ،على فرض أهنما على حال
واحدة .وقد يتعلل متعلل بكون احلاكم يف موضع القدوة ،واحملكوم ليس كذلك .وهذا التعلل
منقوض لسببني:
 ألن احلاكم ليس يف موضع القدوة ،ما مل يكن هو اخلليفة الظاهر الباطن .والقدوة الدينيةتكون مع اخلالفة الظاهرة وحدها (امللك) ،ألهلها؛ حيث كانوا من األمة .هذا يعين أن
احلاكم غري اخلليفة ،ال يستغين عن اتباع توجيه الرابنيني ،إن أراد السالمة.
 إن التشريع ال مييز يف األحكام بني احلاكم واحملكوم ،إال من حيث الظروف احمليطة.كاعتبار العدل من احلاكم أقوى مما هو عند احملكوم وإن احتدا يف الصورة؛ وذلك بسبب
الدواعي املعاكسة لدى احلاكم ،من قوة على البطش واستشراف للنفس ،وغري ذلك مما ال
خيفى...
فال يبقى بعد هذا ،ممن يتساهل يف النصح للعامة (الشعب) ،إال أنه يريد أن يضمهم
إىل صفه ،يف مواجهة احلاكم .وهذا من اخلداع الذي ال ميكن أن يتصف به مؤمن.
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ُ خي ِادعو َن َّ َّ ِ
ين َآمنُوا َوَما َخيْ َدعُو َن إَِّال أَنْـ ُف َس ُه ْم َوَما يَ ْشعُ ُرو َن[ البقرة .]9 :فاملؤمن ال
َ ُ
اّللَ َوالذ َ
يعترب يف قول احلق إال هللا .يقول هللا تعاىل يف صفات املؤمنني الصادقنيَ  :وَال َخيَافُو َن لَ ْوَمةَ
َالئِم[ املائدة .]54 :وكل من يداهن اجلماهري ،فهو خياف لومها .وهذا يطعن يف كون
عمله خالصا هلل.

ولقد احنرف اإلخوان وإخواهنم هبذا العمل عن النصح احلق واإلصالح املعترب .وبدل أن
توجه اجلماعة نظرها إىل فرد واحد ،أو إىل طبقة ،كان األوىل هبا أن تعمم العمل على كل
الدوائر ،من كل الطبقات .فالعامل يكون انصحا يف معمله ،فيما يتعلق بعمله ،ال فيما
خيص سياسة احلكم العليا؛ ألن هذا يفوق طوره ،ويدخله يف مجلة املتالعبني ابلدين.
واملوظف يكون انصحا يف إدارته؛ واملدرس يف مدرسته؛ وهكذا ...لكن العكس هو الواقع!
حىت إنك جتد اإلخواين يف حميطه سندا للمفسدين ،مبنطقه النفعي الدنيوي؛ وجتده يف مجاعته
من أشد املعارضني للحاكم الظامل حبسب زعمه! فمثل هذا ،يعد بذرة من بذور النفاق يف
األمة ،اليت جيب علينا مجيعا التخلص منها.
ج .مراعاة شروط االجتهاد عند املطابقات:
نعين ابملطابقات ،مطابقة اآلايت القرآنية وأحداث السرية النبوية مع الواقع .وذلك ألن
اجلماعات السياسية كثريا ما تلجأ إىل االستدالل هبما ،من دون إحكام الشروط العلمية
املؤدية إىل املطابقة الصحيحة .وهذا ينطلي كثريا على من ال علم له ،ويظن أن اجتهادهم
صحيح ،فيتبعهم فيما ال ينبغي أن يتبعهم فيه؛ بل قد يصري أسريا ألحد هذه االجتهادات،
فيخسر معه دنياه وآخرته ،وهو ال يدري .وسنذكر أمثلة ،مما ينبغي أن يُعلم قبل الدخول يف
املطابقات.
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أوال :قياس أفعال املؤمنني على فعل النيب صلى هللا عليه وآله وسلم ،ال يعدو كونه ظنيا؛
ألن النيب على بيّنة من ربه ،واملؤمن املقلد يف األزمنة املتأخرة ال بصرية له ،ما مل يكن سالكا
لطريق الكمال .أما الوارث فحكمه حكم النيب صلى هللا عليه وآله وسلم ،من ابب :للوارث
حكم موروثه .وهذا ابب خيرج عن إدراك العامة من املؤمنني؛ لذلك لن منضي يف تفصيله.
اثنيا :إن عمل النيب صلى هللا عليه وآله وسلم قبل اكتمال التشريع ،ال يكون كعمل
الوارث واملؤمنني من بعد اكتماله .ذلك أن من أييت بعد اكتمال الدين ،يكون مقيَّدا بكل

تفاصيل التشريع ،ومنها اكتماله؛ حبيث ال جيوز له استحداث حكم ال أصل له فيه.

اثلثا :إن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم ،كان جياهد الكفار؛ ومل يكن جياهد بشطر من
املؤمنني الشطر اآلخر .وعلى هذا ،فإن كل عمل يوضع فيه املؤمنون بعضهم يف مواجهة
بعض ،فإمنا هو من عمل الفتنة املنهي عنها .نعم ،إن األمة اليوم ،يف حال املرض ابلنظر إىل
عمومها؛ لكن هذا ال ُجييز للمريض برت أعضائه بدعوى االستشفاء .هذا ابعتبار أن األمة
ِِ
ِِ
ني ِيف تَـو ِّاد ِهم وتَـر ُِ ِ
جسد واحد كما جاء يف حديثَ « :مثَ ُل الْ ُم ْؤمن َ
َ ْ ََ
امحه ْم َوتَـ َعاطُفه ْمَ ،مثَلُ
ْ ِ
احلُ َّمى»( .)11واحلكمة يف
لس َه ِر َو ْ
اعى لَهُ َسائُِر ْ
اجلَ َس ِد ِاب َّ
اجلَ َسد إِ َذا ا ْشتَ َكى ِمْنهُ ُع ْ
ضو تَ َد َ
اجلسد كونه وحدة واحدة ،تعمل وظيفيا على وجه التكامل .وكل من جيعل عضوا يف مواجهة
عضو آخر بدعوى اإلصالح ،فهو مفسد ال مصلح .ويكون مثل من قال هللا فيهمَ  :وإِ َذا
قِيل َهلُْم َال تـُ ْف ِس ُدوا ِيف ْاأل َْر ِ
صلِ ُحو َن ( )11أََال إِ َّهنُْم ُه ُم الْ ُم ْف ِس ُدو َن َولَ ِك ْن َال
ض قَالُوا إَِّمنَا َْحن ُن ُم ْ
َ
يَ ْشعُ ُرو َن[ البقرة.]12-11 :
رابعا :إن تنزيل األحكام على متغريات األعصار ،يتطلب نورا خاصا؛ حىت يعلم املرء
حقيقة احلكم ويعلم وجه تنزيله .وكل من ال يعلم من احلكم إال صورته األوىل اليت هبا دخل
 - 11أخرجه البخاري يف صحيحه ( )10 /8ومسلم يف صحيحه ( )20 /8واللفظ له؛ ع ِن النـعم ِ
ان بْ ِن بَ ِشري َر ِض َي َّ
اّللُ
َ َْ
َعْنهُ.
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التشريع ،فما هو ابلعامل حقا .وإن هللا يفتح يف كل زمان ألهله ،مبا يناسب ذلك الزمان من
هذا الباب .ولوال أن الناس مييلون إىل التعصب ملذاهب آابئهم حبق أو بباطل (بَ ْل قَالُوا إِ َّان
آابءَ َان َعلَى أ َُّمة َوإِ َّان َعلَى آ َاث ِرِه ْم ُم ْهتَ ُدو َن[ الزخرف ،)]22 :لرأوا من هذا الباب
َو َج ْد َان َ
العجب!

ِ.3العملِمباِليسِمنِالدين:
ا .النضال احلزيب:
إن العمل لإلسالم ال خيتلف بني كونه فرداي وكونه مجاعيا ،إال فيما يعود إىل أحكام
اجلماعة من تنظيم وتنسيق؛ وأما فيما يعود إىل أصل العمل فال .والعمل اجلماعي لإلسالم ال
يكتسب قوته من كون اجلماعة كثرية األتباع ،وإمنا من مدى مطابقته لألحكام الشرعية
فحسب.
غري أن املتابِع لعمل اجلماعات احلركية ،سرعان ما يالحظ خمالفته لكثري من األصول؛
ومن ذلك:
 مناصرة العضو يف اجلماعة :وإن كان ظاملا؛ هذا ليشعروه ابلتضامن من أجل أن يبقىاك ظَالِما أ َْو
َخ َ
ص ْر أ َ
متمسكا ابجلماعة .وهذا عمل مناف للشرع .وقد جاء يف احلديث« :انْ ُ
ول َِّ
الَ :أتْ ُخ ُذ فَـ ْو َق
ص ُرهُ ظَالِما؟ قَ َ
َمظْلُوما ،قَالُواَ :اي َر ُس َ
ص ُرهُ َمظْلُوما ،فَ َكْي َ
ف نـَْن ُ
اّللَ ،ه َذا نـَْن ُ
يَ َديِْه»( .)12هذا مع التأكيد على أن أخوة اإلسالم هي املعتربة؛ وإن غطت أخوة اجلماعة
على أخوة اإلسالم العامة ،فقد صارت عصبية جاهلية .بل إن اإلسالم ال يعترب حىت نسبة
اّللُ َعنْهُ واللفظ له؛ ومسلم يف صحيحه ()19 /8
 - 12أخرجه البخاري يف صحيحه (َ )128-129 /3ع ْن أَنَس َر ِض َي َّ
ِ
ِ
صر َوإِ ْن َكا َن
َع ْن َجابِر َر ِض َي َّ
ص ِر َّ
َخاهُ ظَالما ،أ َْو َمظْلُوما ،إِ ْن َكا َن ظَالما فَـلْيَـْنـ َههُ ،فَِإنَّهُ لَهُ نَ ْ
الر ُج ُل أ َ
اّللُ َعنْهُ بلفظَ ....« :ولْيَـنْ ُ
ص ْرهُ».
َمظْلُوما فَـ ْليَـْن ُ
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اإلسالم ،يف احلق .ومن هنا كان غري املسلمني أكثر أماان على أنفسهم حتت حكم إسالمي،
منهم حتت حكم يشاركهم معتقدهم.
 -اعتماد اخلطاب الدمياغوجي :ونعين خماطبة الناس مع استغالل خماوفهم وآماهلم ،من أجل

التحكم فيهم وتوجيههم .وهذا خطاب مناف للدين ،من كون الدين يعتمد أساس الصدق
يف كل شيء .وقد يظهر اخلطاب الدمياغوجي لدى اإلسالميني يف صورة الثقة مبوعود هللا،
فال يشعر به قليل العلم .ومن هذا الباب كالمهم عن الشهادة يف حق من مات منهم،
وكالمهم عن اجلنة ملن سلمهم قياده .ومن يعلم حقيقة معاملة هللا ،ال يضمن من ذلك شيئا
لنفسه وال لغريه؛ علما وأداب مع هللا ،وإن كان من املبشرين .ومن هذا الباب تعليم هللا نبيه
صلى هللا عليه وآله وسلم أن يقولَ  :وَما أ َْد ِري َما يـُ ْف َع ُل ِيب َوَال بِ ُك ْم[ األحقاف]9 :؛
وهو من هو يف احملبة والقرب.
 العمل ابآلليات الدميقراطية :فتجدهم ينتخبون جمالس إرشادهم ،كما تفعل األحزابالعلمانية وال جيدون يف ذلك حرجا؛ بل لقد صار ذلك عندهم من دواعي الفخر ،جلهلهم
أبصل األمر .وذلك أن اجلماعة الشرعية ،ال تتحقق هلا هذه الصفة إال بقيادة رابنية تعكس
نور النبوة .وقد جاء عن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم يف وصف الفرقة الناجيةَ « :ما أ ََان
ِ
َص َح ِايب»( .)13ومع قيادة كهذه ،يكون العمل ابلكشف واإللقاء لدى الورثة؛ وهو ما
َعلَْيه َوأ ْ
يؤدي إىل تعيني قيادات الصف الثاين ومن يليهم من قِبلهم .وهذا هو ما فعله اخللفاء
الراشدون عند استخالف من بعدهم؛ إما بطريقة مباشرة كما فعل الصديق رضي هللا عنه،
وإما بطريقة غري مباشرة كما فعل الفاروق رضي هللا عنه .كل ذلك كان عن كشف حمقق ،ال
يقبل املراء.
وإن من يزعم من العلماء واحلركيني أن الدميقراطية ،هي الشورى نفسها ،فإمنا يدلون على
جهلهم هبما معا .والفرق األساس بينهما هو الرابنية .فمع الرابنية يكون العمل ابلتعيني؛ ومن
 - 13أخرجه الرتمذي يف سننه طـ دار الرسالة (َ )586-587 /4ع ْن َعْب ِد هللاِ بْ ِن َع ْم ِرو بْ ِن الْ َع ِ
اّللُ َعْنـ ُه َما ،وقال
اص َر ِض َي َّ
ِ
الرتِم ِذيَ :-ه َذا َح ِديث َح َسن َغ ِريب ُم َف َّسرَ ،ال نـَ ْع ِرفُهُ ِمثْ َل َه َذا إَِّال ِم ْن َه َذا الْ َو ْج ِه.
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دوهنا يكون العمل ابالقرتاع .وقد يسأل سائل :فلِ َم أمر هللا رسوله صلى هللا عليه وآله وسلم
مبشاورة أصحابه كما يف قوله تعاىلَ  :و َشا ِوْرُه ْم ِيف ْاأل َْم ِر[ آل عمران ،]159 :إن كان
األمر كما تقول؟! ..فنجيب :إن مشاورة العبد الرابين ،ليست كمشاورة الغافل؛ فالرابين على
نور من ربه يف قبول املشورة ويف ردها ،وغريه ليس له إال عقله .لذلك نقول إن الشورى غري
ملزمة مع الرابين .ث إن مشاورة الرابين تكون فيها معاملة لألمساء اإلهلية ،ال يعلمها عامة
ول َِّ
ت َه َذا
املؤمنني .وإن مسألة الصحايب يوم بدر بقوله رضي هللا عنهَ " :اي َر ُس َ
اّلل ،أ ََرأَيْ َ
يدةُ؟
ي َو ْ
َّمهُ َوال نـَتَأ َّ
الْ َمْن ِزَل؟ أ ََمْن ِزال أَنْـَزلَ َكهُ َّ
َخَر َعْنهُ؟ أ َْم ُه َو َّ
ب َوالْ َم ِك َ
احلَْر ُ
س لَنَا أَ ْن نـَتَـ َقد َ
الرأْ ُ
اّللُ لَْي َ
يدةُ"( ،)14من هذا الباب الذي ذكران .وكل من يقيس حال
ي َو ْ
قَ َ
ال :بَ ْل ُه َو َّ
ب َوالْ َم ِك َ
احلَْر ُ
الرأْ ُ

رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم على نفسه أو على أمثاله ،فهو خمذول .ولو علم الناس
ما يعلمه أصغر أولياء هذه األمة من األسرار ،لعرفوا أن رسول هللا فوق إدراك العقول كلها.
وإن الغلط يف مثل هذه األمور ،جير مصائب على األمة تكاد أتيت عليها .نسأل هللا العافية
لنا وجلميع املسلمني .وعلى كل حال فالكالم يطول يف هذه املسألة ويتفرع إىل ما لسنا
بصدده ،لذلك سنرتكه إىل أن أيذن هللا يف تفصيله.

 اعتبار الكثرة :واإلسالميون يعتمدون على كثرة العدد يف مواجهة اخلصوم ،مع أن هللاحيذر من ذلك يف قوله تعاىلَ  :ويـَ ْوَم ُحنَ ْني إِ ْذ أ َْع َجبَـْت ُك ْم َكثْـَرتُ ُك ْم فَـلَ ْم تـُ ْغ ِن َعْن ُك ْم َشْيئا
ِ
ض ِمبَا ر ُحبَ ْ َّ
ين[ التوبة .]25 :وذلك ألن النصر يكون
ضاقَ ْ
َو َ
ت َعلَْي ُك ُم ْاأل َْر ُ َ
ت ُثَّ َولْيـتُ ْم ُم ْدب ِر َ
ابهلل ال ابلكثرة .والكثرة سواء وجدت أو فقدت ،فال حكم هلا إال كوهنا من عامل احلكمة.
وعندما يوافق املؤمنون الكافرين يف املعايري ،فإن اهلزمية تكون أقرب إليهم من النصر .وال
ينفعهم إسالم ظاهري يتلبسون به ،إن كان ال يباشر قلوهبم.
 -اعتماد طرق غري شرعية يف تكثري األتباع :منها اإلغراء ابملال .وقد يتوهم من يفعل هذا

أنه يعمل بسنة أتليف القلوب .وهذا أيضا من اجلهل ،ألن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم

 - 14سرية ابن هشام ت السقا (.)620 /1
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كان يتألف القلوب وهو يف غىن بربه عن أصحاهبا ،يفعل ذلك رمحة هبم؛ وأما هؤالء فإهنم
يفعلون ذلك من افتقارهم إىل األنصار.
 -اعتماد الطرق الكفرية يف "االحتجاج" :كاملظاهرات والشعارات غري املمحصة ...وهذه

طرق حتمل يف طيها ظلمة من َسنَّها .أما املؤمنون فلم يكونوا يف حاجة إىل مثلها ،لكون
النطق ابحلق ال يتطلب إال رجاال هلم قلوب ثبتها هللا عليه .وهؤالء ال يستقر كالمهم إال يف
ترىب على اإلميان .أما املظاهرات ،فهي فعل غوغائي جبان ،يتسرت خلف الكثرة
وسط ّ
العددية ،وال يوجد له أفراد يقومون به على التحقيق .ولسنا نتكلم هنا عن أولئك الذين
تقتنصهم املخابرات بعد الفعل ،لذا فال حاجة بنا إىل تفصيل.
ب .استلهام التنظريات غري اإلسالمية:
وأهم هذه التنظريات التنظري االشرتاكي .فصار اإلسالميون يعتمدون خطاب توزيع
الثروات وتكافؤ الفرص ،ابإلضافة إىل ما تدعو له الدميقراطية من تداول للسلطة ،وغري
ذلك ...وال خيفى أن هذه الغاايت كلها ،تنظريية كفرية ،ال يعمل هلا مبلء قلبه إال كافر ال
يرجو اليوم اآلخر.
إن الكفار أمر دنياهم سهل ،يعدلون يف التوزيع أو ال يعدلون ،ليس األمر ذا ابل ما
داموا سينقلبون إىل النار .واعتبار الوقيت يف األبد ،ال ميكن إال أن يكون قصورا يف العقل .أما
اإلسالم ،وإن كان يراعي العدل من حيث األصول ،فإن له اعتبارات ختدم الغاية الكربى،
اليت هي الفوز يف اليوم اآلخر .وقد يدخل يف هذه االعتبارات التفصيلية ،ما ميكن أن يكون
معاكسا لألصل العام حبسب الظاهر .ومن هنا قد يُبتلى املؤمن يف بدنه ويف ماله؛ يقول هللا
اخلو ِ
س والثَّمر ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ات َوبَ ِّش ِر
اجلُ ِ
ف َو ْ
تعاىلَ  :ولَنَـْبـلَُونَّ ُك ْم ب َش ْيء م َن َْْ
وع َونـَ ْقص م َن ْاأل َْم َوال َو ْاألَنْـ ُف ِ َ َ َ
َّ ِ
صيبة قَالُوا إِ َّان َِِّ
ِ
َّ ِ
ّلل َوإِ َّان إِلَْي ِه َر ِاجعُو َن[ البقرة-155 :
ين إِذَا أ َ
َصابـَْتـ ُه ْم ُم َ
ين ( )155الذ َ
الصاب ِر َ
 .]156ومن هذا الباب أيضا قول هللا تعاىلَ  :و َع َسى أَ ْن تَكَْرُهوا َشْيئا َوُه َو َخ ْري لَ ُك ْم
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اّللُ يـَ ْعلَ ُم َوأَنْـتُ ْم َال تَـ ْعلَ ُمو َن[ البقرة .]216 :ومنه قول
َو َع َسى أَ ْن ُِحتبوا َشْيئا َوُه َو َشر لَ ُك ْم َو َّ
ِ
َح ُد ُك ْم َْحي ِمي
ب َّ
َح َّ
اّللُ َعْبدا َمحَاهُ الدنْـيَا َك َما يَظَل أ َ
النيب صلى هللا عليه وآله وسلم« :إ َذا أ َ
ِ
يمهُ الْ َماءَ»( .)15نريد أن خنلص إىل أن تفاصيل دنيا املؤمن ،تدخل يف معاملة هللا له.
َسق َ

واعتبار التنظريات اإلحصائية اليت درج عليها الفكر الكفري وحدها يف هذا الشأن ،يكون
ِ
صِ َرب َعلَى
وسى لَ ْن نَ ْ
استبداال للذي هو أدىن ابلذي هو خري .يقول هللا تعاىلَ  :وإ ْذ قُـ ْلتُ ْم َاي ُم َ
ك ُخيْرِج لَنَا ِممَّا تـُْنبِت ْاألَرض ِمن بـ ْقلِها وقِثَّائِها وفُ ِ
ِ
وم َها َو َع َد ِس َها
طَ َعام َواحد فَ ْاد ُ
ع لَنَا َربَّ َ ْ
ُ ْ ُ ْ َ َ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
صرا فَِإ َّن لَ ُك ْم َما َسأَلْتُ ْم
صلِ َها قَ َ
ال أَتَ ْستَـْبدلُو َن الَّذي ُه َو أ َْد َىن ِابلَّذي ُه َو َخ ْري ْاهبِطُوا م ْ
َوبَ َ
وض ِربت علَي ِهم ال ِّذلَّةُ والْمس َكنةُ وابءوا بِغضب ِمن َِّ
اّلل[ البقرة .]61 :واهلبوط هو هبوط
َ َ ْ َ ََ ُ َ َ
َ
َ َُ ْ َْ ُ
مكانة ،وإن تلبس ابملكان .والبوء بغضب هللا كان ألجل االحنجاب عن معاملته سبحانه،
ابلنوازع الطبيعية البدنية .فاملؤمن غايته مرضاة ربه ،وال يهتم بعد ذلك حبصول دنيا أو بفواهتا.
وإن هذا اخلطاب الدنيوي ،عندما اعتمده اإلسالميون ،وهم يرومون استتباع أكرب عدد
من الناس ،قد زاد من ضعف األمة اإلمياين ،ملا جعل الدنيا غاية ال ميكن جتاوزها ،وإن قيل
إهنا من أجل اآلخرة تراد .وهذا خطاب تلفيقي ال ينطلي إال على من ال علم له ابلدين.
ومن نظر يف القرآن والسنة ببصرية ،فإنه لن حيتاج إىل ما يؤكد له كالمنا من خارجهما .وأما
العدل املأمور به يف كل األمور ،فهو من ابب آخر؛ وال ُميكن ألحد القول خبالفه ،وإال كان
من أكرب الفاسقني .نقول هذا ،حىت ال يتوهم ضعاف العقول أننا ندعو إىل غري ما أمر هللا
به .نعوذ ابهلل من فعل ذلك!
ولك أن تضيف إىل ما ذكرانه ،ما يندرج يف اخلطاب اإلسالمي املعاصر من حقوق
لإلنسان حبسب املنظمات العاملية والنظام العاملي ،لتعلم أن األمر أكرب مما يتصوره

 - 15أخرجه الرتمذي يف سننه ( )381-382 /4عن قَـتَاد َة ب ِن النـعم ِ
اّللُ َعْنهُ.
ان الظََّف ِري َر ِض َي َّ
َ ْ َ ْ َْ
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اإلسالميون أنفسهم؛ مما جيعل الصعوبة اليت سيجدوهنا عند مباشرة السياسة الدولية إن هم
وصلوا إىل احلكم ،أكرب بكثري من تلك اليت كانوا جيدوهنا عند مواجهة اخلصوم الداخليني.
ج .بناء التحالفات احمللية والدولية:
ال شك أن اإلسالميني ،ويف أثناء العمل السياسي ،سيُضطرون إىل التحالف مع غريهم
من القوى الداخلية واخلارجية ،من أجل بلوغ غاايهتم .غري أن هذه التحالفات ،ال ميكن أن
تكون يف مرضاة هللا دائما؛ بسبب غياب الفقه الضروري والورع املشروط من جهة ،وبسبب
غلبة اعتبار غلبة اخلصم على النظر من جهة اثنية.
ولقد رأينا من قيادات هذه اجلماعات من يدخل يف حتالفات مع اليساريني والعلمانيني
وغري املسلمني ،بدعوى كون العمل السياسي عمال مشرتكا ضد الظلم واالستبداد .لكننا ال
نفهم كيف سيكون العمل بعد التخلص من اخلصم املشرتك .ولعل تَنكر اإلخوان يف مصر
للقوى السياسية اليت دعمتهم يف مواجهة مبارك ،بُ ْعيد استالمهم مقاليد األمور ،جيعل املتتبع

جيزم أن مواجهات اإلسالميني لن تتوقف عند أول مرحلة منها ،وإمنا ستفتح أبوااب من الصراع
ال يُعلم مداها .كل ذلك ،ألن اخلطاب مل يكن واضحا من البداية .وهذا الذي قد يعتربه
البعض مناورات سياسية ،هو يف احلقيقة خمادعة للناس .ولو أن اإلخوان اكتفوا بعرض الدين
يف نقائه من غري بلوغ للحكم ،لكان أفضل هلم ولألمة مجعاء.
وابإلضافة إىل ما سبق ،فإن اجلماعات اإلسالمية يف غياب القيادات الرابنية ،تكون
عرضة لالخرتاق من قِبل اجلهات املعادية عقداي ،قَبل تلك املخالِفة سياسيا .وهذا األمر قد

جيعل توجيه اجلماعة يكون بعكس منطلقاهتا ومبادئها .ويف النهاية ستعمل ضد اإلسالم
بكيفية أو أبخرى .ومن يتتبع اجلماعات واملنظمات اليت تتساهل يف معاداة املسلمني
ومقاتلتهم ،فإنه لن يعدم وجود أصابع للصهيونية العاملية فيها.
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على اجلماعات اإلسالمية أن ال تنشغل ابلعمل املرحلي ،عن املآالت؛ فإن ما قد يبدأ
موافقا للشريعة فيما يبدو للناس ،قد ينتهي إىل إكساب أعداء األمة ّثارا ،مل يتعبوا يف رعايتها
كثريا .وقد جاء يف احلديث« :إَِّمنَا األ َْعم ُ ِ ِ ِ
ِِ
َس َفلُهُ،
اب أ ْ
اب أ َْعالهُ طَ َ
ال خبََواتيم َهاَ ،كالْ ِو َعاء إذَا طَ َ
َ
َس َفلُهُ»(.)16
ث أ َْعالهُ َخبُ َ
َوإِذَا َخبُ َ
ثأْ

 - 16أخرجه ابن ماجه يف سننه ( )288 /5وأمحد يف مسنده ( )66 /28وابن حبان يف صحيحه ( )51 /2واللفظ له؛
اّللُ َعنْهُ.
َع ْن ُم َعا ِويَةَ َر ِض َي َّ
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آاثرِاإلخوانِعلىِاألمة

ِِ

ِ.1احتكارِاإلصالحِالديين:
إن اإلصالح الديين لدى األمة ال ميكن أن حيتكره طرف دون آخر ،بل على األمة كلها
أن تتضافر جهودها لتحقيقه ،إن هي أرادت الفالح .وإن عدم اخنراط مجيع األطراف يف
اإلصالح ،جيعل األمر طائفيا ولو ابملعىن السياسي .وكلما كان األمر طائفيا ،كان مآله
االنعزال واالحنسار.
وإن عمل مجاعة اإلخوان أو كل مجاعات ما يسمى "اإلسالم السياسي" ،قد صار
يضيق جماله مع مرور الزمن شيئا فشيئا .وإن اعتداد اإلخوان أبعدادهم الكبرية ،قد أنساهم
أهنم كانوا يف البداية ينشدون إصالحا يعم األمة؛ وصاروا يعملون -خالفا ملا انطلقوا منه-
من منطلق حزيب ضيق ،لعلهم ال يدرون مىت وكيف انقلبوا إليه .وإن كان اإلخوان يظنون أهنم
حققوا مكاسب ابملعىن احلزيب الطارئ ،فإهنم يف املقابل قد فشلوا فشال ذريعا يف حتقيق ما
نذروا أنفسهم له عند التأسيس.
ال شك أن اإلخوان قد أخذهم الزهو ،وراحوا يطمعون يف قيادة األمة مبا يُرضي
غرورهم ،غافلني عن أمر ال ميكن جتاوزه ،وهو أن األمة أمة رسول هللا صلى هللا عليه وآله
وسلم .هو هاديها ومربيها من بداية بعثته ،إىل أن تقوم الساعة .يقول هللا تعاىلُ  :ه َو الَّ ِذي
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ث ِيف ْاأل ُِميِني رسوال ِمْنـهم يـْتـلُو علَي ِهم آايتِِه ويـَزّكِي ِهم ويـعلِّمهم الْ ِكتَاب و ِْ
ْم َة َوإِ ْن َكانُوا
بـَ َع َ
ّّ َ َ ُ
احلك َ
َ َ
ُ ْ َ َ ْ ْ َ َ ُ ْ َ َُ ُ ُ ُ
ِمن قَـبل لَِفي ض َالل مبِني ( )2وآخ ِرين ِمْنـهم لَ َّما يـ ْلح ُقوا هبِِم وهو الْع ِزيز ْ ِ
يم[ اجلمعة:
ْ ََُ َ ُ
َ َ َ ُْ َ َ
َ ُ
احلَك ُ
ْ ُْ
 .]3-2فنحن اآلخرون الذين نلحق ابألولني جيال بعد جيل .وكل ما ذكره هللا من فضل
لرسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم على األولني ،لنا منه نصيب؛ واحلمد هلل .ولسنا نعين
هنا اهلداية اخلربية اليت تتحقق عن طريق االطالع على املوروث ،وإمنا نعين اهلداية املددية
الوراثية اليت هبا تستمر النبوة يف األمة استمرارا فعليا ،يغنيها عن بعث رسل جدد فيها .بل إن
الوراثة لدى أمتنا هي يف مقابل الرساالت املتعاقبة يف األمم السابقة .ذلك ألن الرسالة
احملمدية كاملة ،ال ميكن أن تعقبها رسالة ابملعىن التشريعي املعروف؛ فلم يبق إال أن يبعث هللا
اّللَ َعَّز َو َج َّل
يف هذه األمة من جيدد هلا رسالتها ،حبسب كل زمن .وقد ورد يف احلديث« :إِ َّن َّ
ث ِهلَ ِذهِ ْاأل َُّم ِة َعلَى َرأْ ِس ُك ِّل ِمائَِة َسنَة َم ْن ُجيَ ِّد ُد َهلَا ِدينَـ َها»( .)17والتجديد ال يكون إال
يـَْبـ َع ُ
ابلرجوع إىل األصل ،يف صورة جديدة؛ وإال فليس هو .كأن يُتمسك بصورة سابقة ،أو أن
يُستعاض عن األصل مبحداثت األمور.
وإذا كان املدد الرتبوي أييت إىل األمة من رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم ،فال شك
أنه هو من خيتار من يكون انئبا عنه يف هذا الشأن العظيم .وإن إغفال اإلخوان ومن حنا
حنوهم هذا األصل ،جيعلهم يف سوء أدب مع رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم من جهة،
حسنت نيتهم .ومثل هذه األمور ال تغين
وجيعلهم مدعني ملا ليس هلم من جهة أخرى ،وإن ُ
فيها النية عن العلم ،لكوهنا حاكمة على مصري أمة.
ولقد أتثر اإلخوان يف هذا مبذهب الفقهاء السائد ،الذي قيّد غالبية املسلمني بدين
اترخيي ،هم أعلى سلطة فيه؛ فقطعوا األمة عن نبيها .وهو ما أدى إىل وصول األمة يف
العصور املتأخرة إىل أدىن مستوى إمياين ممكن ،ال يكاد جياوز إميان أهل الكتاب املعاصرين.
اّللُ َعْنهُ.
 - 17أخرجه أبو داود يف سننه (َ )349 /6ع ْن أَِيب ُهَريْـَرَة َر ِض َي َّ
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إن التدين الذي أسس له الفقهاء من دون أن يعلموا ،جعل غريهم من أهل
االجتهادات املختلفة (واإلخوان أبرزهم) يرتامون على مركز القيادة حبسب إدراكهم ،ملا رأوا
الفقهاء أنفسهم قد عجزوا عما كان يقوم به أسالفهم من نُصح للعامة وحراسة حلدود

الشريعة.

عندما انشغل الفقهاء بدنياهم ،وواطأوا احلكام منذ القرون األوىل على أهوائهم ،نشأ يف
األمة من يريد أن يعود هبا إىل قوة اإلميان من سبيل غري سبيلهم ،فوقعوا فيما وقعوا فيه من
جهل حبقيقة األمر وانقطاع عن املدد النبوي .ولو أن الطائفتني (طائفة الفقهاء وطائفة
احلركيني) تنبهوا إىل اخلواء اإلمياين الذي يصحبهم يف أعماهلم ،والذي حاولوا أن يستعيضوا
عنه ضدا على السنة اإلهلية حبسب ومههم ،بفكر صار هو كل رأس ماهلم ،لعرفوا أن منهجهم
قاصر وأن العمل عليه ابئر.
وملا كان إصرار اإلخوان على ما هم عليه رغم دالالت االحنراف لديهم أنفسهم ،ولدى
غريهم من املسلمني جتاههم ،فإهنم صاروا حمتاجني إىل قهر إهلي يردهم عن غيهم .وهذا هو
ما حدث هلم يف كل مرة منذ نشوئهم؛ وكان آخره ،ما أصاهبم من تقتيل على يد اجليش
املصري .وكل من يتناول ما حدث من جهة معرفة الظامل من املظلوم فيما جرى ،دون أن
يعلم احلكمة منه ،فإنه بعيد عن احلق الذي نبهنا إليه هنا.
ِ.2تنفريِالناسِمنِالدين:
إن عمل اإلخوان ،أدى إىل عكس ما من أجله أُنشئت مجاعتهم .فهي قد أنشئت
لتعيد الناس إىل الدين ،يف بيئة استعمارية وغزو غريب ثقايف وفكري؛ غري أن ما انتهت إليه
هو تنفري املسلمني من الدين ،بسبب قطعه عن أصله املتسم ابلرمحة والسعة ،وبسبب عرضه
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يف صورة أيديولوجيا مشولية ،ال جيد هلا املسلم طعما يف دنياه .وقد قال النيب صلى هللا عليه
ان ،من ر ِضي ِاب َِّ
ِ ِ
ّلل َرّابَ ،وِاب ِإل ْس َالِم ِديناَ ،وِمبُ َح َّمد َر ُسوال»(.)18
وآله وسلمَ « :ذ َ
اق طَ ْع َم اإلميَ َ ْ َ َ
إن عوام املسلمني ،ليس هلم من العلم ما يواجهون به اإلخوان ،وهم املتمرسون يف عرض
أيديولوجيتهم واملنافحة عنها ،مبا يوافقها ظاهرا من القرآن والسنة؛ لذلك فهم جياروهنم ،خمافة
أن يكونوا عند هللا من املعادين لدين ،تنكره قلوهبم بفطرهتا .فتوهم اإلخوان أن األمة منقادة
رجوه .غري أن
هلم ،ال ينقصهم إال اإلمساك بزمام احلكم فيها ،ليتم هلم التمكني الذي طاملا ْ
قوة االرتطام عند السقوط ،سرعان ما أفاقتهم من غيبوبتهم .وما أشدها من صدمة!..

إن هللا تعاىل جعل الدين موافقا للفطرة ،سهال ميسرا ،يفتح للعباد أبواب السماء ليعرجوا
فيها إليه؛ فإذا وجدوه خمالفا ملا تعرفه قلوهبم ،ابتعدوا عنه وإن مل يعلموا السبب من جهة
الظاهر .وهذه احلرية اليت تعرتي الناس إزاء التدين اإلخواين ،صارت من األسباب اليت تزيد
من ضعف اإلميان لديهم ،لكوهنم جيهلون الصورة األصلية للدين .فهم ال يرون إال أهنم يفرون
ِ
يتبني أن التدين (ال الدين) اإلخواين زاد
مما هم مأمورون من قبل هللا ابإلقبال عليه .من هنا ّ
األمة رهقا ،وبالء على بالء.

بغض النظر عن قصد
وإن ما يُضعف األمة ،حتما هو يصب يف مصلحة أعدائهاّ ،
ذلك أو عدمه .وهلذه العلة ال جتد القوى املعادية لإلسالم حرجا من بقاء اجلماعات احلركية،
عاملة يف االجتاه املعاكس للتوجه العام لألمة ،وإن أظهرت من ابب اخلداع أهنا ال تطيقهم.
ِ.3اإلخوانِأداةِلضربِاإلسالم:

اس بْ ِن َعْب ِد الْمطَّلِ ِ
 - 18أخرجه مسلم يف صحيحه (َ )46 /1ع ِن الْ َعبَّ ِ
اّللُ َعْنهُ.
ب َر ِض َي َّ
ُ
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يدو َن أَ ْن يطْ ِفئوا نُ ِ
ِ
اّلل ِأبَفْـو ِاه ِهم وأيْ َىب َّ ِ
يقول هللا تعاىل :يُِر ُ
ورهُ َولَ ْو َك ِرهَ
ور َّ َ ْ َ َ
اّللُ إَّال أَ ْن يُت َّم نُ َ
ُ ُ َ
الْ َكافُِرو َن[ التوبة .]32 :إن أعداء اإلسالم من شياطني اإلنس واجلن ،يعملون على النيل
منه بكل ما يستطيعون؛ وليس هلم إال أفواههم ينشرون هبا افرتاءات تتجدد صورها يف كل
مرة ،عسى أن تنطلي على أجيال اخللف ،بعد أن جمّتها أجيال السلف .واإلسالم ال سبيل
للنيل منه ،لكونه رابنيا ،حمفوظا (حقيقته) حبفظ هللا؛ لكن صوره يف األذهان هي اليت ُميكن
أن هتتز لسهام األعداء.
وإن تعثر اإلخوان يف العمل الرتبوي والسياسي ،وفشلهم يف إدارة احلكم مبا حيقق أدىن
املطالب الشعبية ،صار ذريعة ألعداء اإلسالم ،يسوقوهنا دليال على عدم جدوى هذا الدين،
على األقل يف زمن اإلنرتنت املعاصر .هم يقدمون فشل اإلخوان على أنه فشل لإلسالم،
عسى أن يفت هذا اللبس من عضد من بقي اثبتا على دينه من املسلمني .واإلخوان من
شدة انكفائهم على أنفسهم ،وانشغاهلم أباننياهتم ،مل حيسبوا حساب هذا االستنتاج املغرض،
وال هلم رد عليه تقبله العقول.
حنن نعلم علم اليقني أن اإلخوان ال يقبلون على أنفسهم أن يكونوا أداة يُضرب هبا
الدين ،لكن األمر -كما ذكران سابقا -ال يتعلق ابلنيات وحدها؛ وإمنا هو عائد إىل العلم.
واجلنود إذا اهنزموا يف ساحة املعركة ،ال يشفع هلم أهنم كانوا يقصدون االنتصار .وال أحد
يقول هبذا من العالَمني!..

ِ.4أمةِهتزمِنفسها:
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إن هللا عصم هذه األمة أن يستأصلها أعداؤها ،ومل يعصمها من تسلط بعضها على
اّللَ َعَّز َو َج َّل ِأل َُّم ِيت
ت َّ
ص َال َة َر ْغبَة َوَرْهبَة؛ َسأَلْ ُ
صلَّْي ُ
ت َ
بعض .وقد جاء يف احلديث« :إِِّين َ
ني ،ورَّد علَي و ِ
ِ
ِ
ط َعلَْي ِه ْم َع ُد ّوا ِم ْن َغ ِْريِه ْم
اح َدةَ .سأَلْتُهُ أَ ْن َال يُ َسلِّ َ
ثََالاث فَأ َْعطَاين اثْـنَـتَ ْ َ َ َ َّ َ
فَأ َْعطَانِ َيها؛ َو َسأَلْتُهُ أَ ْن َال يـُ ْهلِ َك ُه ْم َغَرقا فَأ َْعطَانِ َيها؛ َو َسأَلْتُهُ أَ ْن َال َْجي َع َل َأبْ َس ُه ْم بـَْيـنَـ ُه ْم فَـَرَّد َها

َعلَ َّي»( .)19والبأس الذي يكون بني املسلمني ،ال يكون دائما ابالقتتال ،وإن كانت هناية كل
أبس إليه؛ وإمنا يكون بداية ،ابالختالف يف العقائد التفصيلية ويف طرائق العمل .قد تتفق
األمة على األصول والثوابت ،ولكنها حتما ختتلف يف الفروع وترتيب األولوايت .وإصرار كل
طائفة على إلزام األمة مبا تراه ،هو منشأ الصراع الذي هو من البأس املذكور يف احلديث.
وإن اإلخوان ومن سار على درهبم ،قد عملوا على إذكاء الصراع الداخلي لألمة ،علموا
ذلك وقصدوه ،أو مل يعلموا .ولو أهنم أعطوا لغريهم من احلق ما أعطوه ألنفسهم يف االجتهاد
والعمل ،لظهر هلم استئثارهم مبا ليس هلم وحدهم .ولكن أين اإلنصاف؟!..

اّللُ َعْنهُ؛
 - 19أخرجه ابن ماجه يف سننه ( )96-97 /5وابن أيب شيبة يف مصنفه (َ )261 /15ع ْن ُم َع ِاذ بْ ِن َجبَل َر ِض َي َّ
ِ
وعند الرتمذي يف سننه (َ )471-472 /4عن َخبَّ ِ
اّللُ َعنْهُ؛ وعند النسائي يف السنن الكربى (/1
ت َر ِض َي َّ
اب بْ ِن األ ََر ّ
ْ
اّللُ َعْنهُ؛ أبلفاظ متقاربة.
َ )269ع ْن أَنَس َر ِض َي َّ
77


خصومِأعوان
ِ.1احلكام:
إن ظاهرة اإلخوان (اإلسالم السياسي) ،كما أهنا نشأت يف ظروف استثنائية اترخييا،
فقد ساعد على استمرارها وأتكدها ما أحاط هبا من العناصر الفاعلة فكرا وسياسة .ومن
أهم هذه العناصر احلكم الذي كان أول خصومها ردا على وجودها ،وأشدهم "حماورة" هلا
معرفيا وأمنيا؛ مما جعل هذه العالقة تتعرض على مدى عقود جلدل اترخيي طبع مراحلها
بتفاواتت يف الصعود والنزول ،توترا وارختاء.
وعلى عكس احملللني السياسيني ،فإننا نرى لنوعية تعامل احلكام مع اجلماعات احلركية،
أثرا مباشرا يف استمرارها وثباهتا؛ مما جعلنا خنتار عنوان هذا الفصل "خصوم أعوان" ،للداللة
على االشرتاك يف رعاية هذه اجلماعات موافقة وخمالفة .ومن أخص ما طبع مجاعة اإلخوان
وترك عليها أثرا ال خيفى ،طريقة تعامل مجال عبد الناصر معهم ،اليت أكدت هلم صواب
اختيارهم.
إن جماوزة احلد يف معاملة اإلخوان اعتقاال وتعذيبا وتقتيال ،جعلهم يشكون أن من يفعل
هبم ذلك بسبب عملهم لإلسالم (بغض النظر عن صواب االجتهاد أو خطئه) ،ال ُميكن أن
يكون على مبادئهم الدينية نفسها .وقد أكد شكوَكهم ما صار عبد الناصر يدعو إليه من
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اشرتاكية قومية ،ال يُراعي فيها حالال وال حراما .بل إننا جنزم أن أغلب اإلخوان قد برهنوا
على ورع ال نظري له ،عند توقفهم عن تكفري من فعل هبم ما ال يُطاق من العذاب .نعم ،لقد
كانت مرحلة التعذيب أساسا للفكر التكفريي ،الذي مهد له تنظرياي سيد قطب رمحه هللا،
وسار عليه عمليا شكري مصطفى مؤسس ما صار يُعرف إعالميا فيما بعد جبماعة "التكفري
واهلجرة" .ومع كل هذا فإن مجاعة "اإلخوان املسلمون" قد حافظت على اعتداهلا يف املنهج،
وإن تولد لديها توجه حنو العمل السري ،اتقاء لبطش احلكام الذي ذاقت من ويالته.
إن مجال عبد الناصر ،الذي كان يريد التخلص من اإلخوان وصهرهم يف اجملتمع
املصري ،قد أخطأ السبيل؛ وعاد عمله عليه بعكس ما كان يقصد ،فازدادت مجاعة اإلخوان
صالبة ومتاسكا .ومل يكن هذا مبستغرب ،لو أن احلاكم كان له من الدراية ابلرتبية النفسية ما
يؤهله إىل استشراف ردود األفعال؛ لكن ضحالة الفكر السياسي واملعريف ،جعل املنطق
العسكري يغلب على املعامالت؛ فأدى إىل استفحال تسييس الدين ،إىل أن وصل األمر إىل
ما نرى.
وإن انتشار اإلخوان يف بالد هللا فرارا من التنكيل ،جعل فكرهم ينتشر حيث وصلوا ،أو
فعمت ظاهرة اإلخوان البالد العربية كلها ،وإن كان التفاوت يف ظهورها
وصلت أخبارهم؛ ّ
على السطح بيّنا بينها ،ال خيفى.
إن منطق احلكم الذي عرفته البلدان العربية ،بقي متخلفا عن العصر ،حمافظا على أسسه
التقليدية ،اليت ال تعلم موافِقا إال منبطحا ،وال خمالفا إال عدوا .وتبعا لذلك ،فإنه ال قرب إال
ملنافق أو متملق؛ وأما املنتقد الناصح الذي قد يكون حمبا ،فليس له إال السياط .إن هذا
املنطق اجلامد البدائي ،ال ُميكن أن يتعايش مع قوى حية متحركة .ومن هنا صارت اهلوة
تزداد بعدا بني احلكام واجلماعات احلركية.
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كان من األجدر -لو أن احلكام كانوا يعقلون -أن ينشأ حوار معريف بني الطرفني حىت
يكون االلتقاء يف مرتبة وسط جتمع اجملتمع على نواة واحدة ،وجتنبه الصراع الداخلي .لكن
الطرفني معا ،مل يكوان مؤهلني ملثل هذا احلوار ،بسبب ذهنية اإلقصاء (وهو فعل عنيف عقليا
وماداي) اليت طبعت اجملتمعات العربية ،على مر القرون.
إن احلاكم الذي ال يستطيع أن يستوعب خصومه ،ولو بطريقة غري مباشرة ،ال ميكن أن
يكون حاكما حقا ،وإن متاوت الناس بني يديه .وال ميكن أن يكون بلده قواي متماسكا ،وإن
ابلغ يف التسلح وإعداد اجليوش .وقد أظهرت األايم ،كيف سقطت دول كانت من أقواها
عندان يف أايم ،بسبب هشاشة "الوضع الداخلي" .إن اجلبهة الداخلية لكل بلد ،ال ميكن أن
تتجاوز يف االعتبار خمتلف املعارضات ،واليت صارت املعارضة "اإلسالمية" من أمهها يف
زماننا.
حنن ال نناقش اآلن صواب أو خطأ هذه املعارضة ،وإمنا نريد أن ال تُعامل مبنطق
اإلقصاء املعهود ،الذي ال جير خلفه إال املآسي واآلاثم .وكما قد ذ ّكران إخواننا من
اإلسالميني كثريا ،أبن اإلسالم مل أيت ليُنشئ دولة ابلقصد األول ،فإننا نذ ّكر حكامنا (إن
قبلوا منا) أن اإلسالم ليس وسيلة لتثبيت حكم أحد؛ وإمنا جاء ليعيد العباد إىل رهبم .فليرتك
احلركيون اإلسالميون واحلكام مجيعا الدين ملعاملة هللا ،وليعملوا على تيسري أسباب ذلك
الوسع من قِبَلهما فحسب .فإن ذلك أجدى وأفضل.
حبسب ُ
وعلى هذا ،فإننا جنعل احلكام شركاء ملؤسسي التنظيمات اإلسالمية ،اليت صارت
نتوءات طارئة ،يف جسم األمة الواحد.
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ِ.2علماءِالدين:
وابحملاجة؛
لقد حاول عبد الناصر يف سجونه أن يُثين اإلخوان عن مذهبهم ابلعذاب
ّ
لكن "الشيوخ" الذين انتدبتهم األجهزة األمنية هلذه املهمة ،مل يكونوا مؤهلني لذلك؛ فكان
حماوروهم من اإلخوان (النادرون بسبب القهر) ،يغلبوهنم بسهولة .ورغم أن احملاورة ال ُميكن
أن تكون يف مصاحبة التعذيب ،إال أن االستعانة ابلعلماء وإن مل يكونوا أهال ملا أوكل إليهم،
جتعلنا نتنبه إىل غياب هذه احملاورة على صعيد اجملتمع أبكمله.
إن علماء الدين الذين برهنوا على قصور جلي ،انقسموا قسمني :قسم واىل احلكام طلبا
لسالمته ،وقسم انضم إىل اإلخوان إما تنظيميا ،وإما فكراي .وكالمها مل يُضيفا شيئا إىل العلم،

بتأصيل ما بُين عليه الفكر اإلخواين؛ حىت يعلم املسلم العامي حكم الشرع يف مواالهتم أو يف
خمالفتهم .وأما االكتفاء ابلعموميات ،فال يُعد من العلم الذي نتكلم عنه.
جيرتوا املقوالت الفقهية املوروثة ،مل
إن الفقهاء الذين تعلموا يف املعاهد الشرعية أن ّ
يتمكنوا من النظر إىل مستجدات العصر مبا تستحقه من عناية وبصرية .فكانوا هم أصل هذه
يسوغ له ما ينتهج.
الصراعات الداخلية ،اليت ال جتد طرفا من أطرافها إال وله "فقيهه" الذي ّ
وكأن الفقه صار حرفة ختدم أغراض من يطلبها ،كما هو شأن رجال احلماية الشخصية ،أو
اخلدم عموما.
إن الفقه صار حرفة حقيقة منذ زمن ،إال أن أمره استفحل كثريا يف األزمنة املتأخرة،
حني صار الفقيه موظفا يُفيت مبا أيمره مشغِّله؛ وال تظهر براعته الفقهية ،إال يف مدى إجياده

لألدلة الشرعية ،اليت ميكن أن ُميرر هبا فتواه؛ مما جعلنا نسمع فتاوى ال يقول هبا إال من غاب
عقله وظهر للناس محقه .كل هذا من غري نظر إىل انعكاس ذلك على تدين األمة ،وعلى
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سالمة وحدهتا؛ فصارت اجلماعات احلركية ،حتاول أن تسد هذا الفراغ مبا تستطيع؛ من غري
أن تكون هلا األهلية الفقهية وال البصرية الضرورية .فنتج عن هذا االجتهاد الفاسد ،كل ما
عرفناه من فتاوى التطرف والتكفري ،أو فتاوى التقوقع واالنعزال (العمل السري).
ولقد وص ْلنا اليوم إىل فراغ فقهي ال نظري له ،رغم ما يُ َّروج له على الفضائيات من فقه
مذهيب قاصر ،ال ينم يف زمن العوملة إال عن نقص إدراكي كبري .وقد يتساءل املرء :فكيف مل
حنصل الفقه املطلوب؟ وهذه املعاهد الشرعية ُختّرج األفواج تلو األفواج؟! ..فنجيب :إن الفقه
ّ
ليس عملية ميكانيكية فكرية ،كما هو حال الرايضيات؛ وإمنا هو قبل ذلك نور حيصل يف
القلب بقدر اإلقبال على هللا وتقواه سبحانه .وقد احنسر الفقه وضاقت دائرته ،ال بسبب قلة
الفقهاء ،وإمنا بقلة الورع والتقوى .وملا أظلمت قلوب الفقهاء ،ما عادت متيز األمور وال
األحكام ،وإن ميّزت القواعد واألصول نظراي .فنشأ هذا العمى الذي أصاب العموم.
وعلى هذا ،فإن الفقهاء بضعفهم ،قد شاركوا يف تثبيت اجلماعات احلركية وإن كانوا من
خمالفيها؛ ألهنم أوجدوا البيئة اليت تساعد على استمرارهم .وكل من يغفل هذه احلقائق ،ويروم
حماكمة التنظيمات وحدها ،فما علم األمر وال أنصف.

ِ.3العلمانيونِواليساريون:
إن هؤالء قد أدخلوا إىل األمة معتقدات تتعارض واألصول اإلسالمية الثابتة ،فأعطوا من
غري قصد صدقية لعمل التنظيمات احلركية ،اليت تسعى حبسب زعمها إىل إعادة الناس إىل
صحيح الدين ،عقيدة وعمال.
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وملا كان جل اليساريني والعلمانيني ،ال يقبلون أن يُكفَّروا (وحنن ال نقول بتكفري من مل
يقر على نفسه ابلكفر) ،فإهنم أدخلوا األمة معهم إىل دوامة اختلط فيها الديين ابلفلسفي،
واألصيل ابملستورد .وكان لزاما أن يقوم ِمن املؤمنني َمن يتصدى لضالالهتم ويفند مزاعمهم؛
وليسوا يف املرتبة األوىل إال اإلسالميني .نعم ،لقد اعرتت عالقة اإلسالميني ابليساريني
والعلمانيني شوائب أدى إليها جهلهم (جهل اإلسالميني) بتفاصيل العقائد وأحكامها،
فانساقوا خلف تعجلهم أحياان ،وك ّفروا أو أوحوا إىل سواهم بذلك من غري تصريح.

وحنن على يقني من أن كثريا من اليساريني والعلمانيني ،ال حيجبهم عن الدين احلق إال
صوره الشائهة اليت وجدوا جمتمعاهتم عليها ،أو رأوا بعضها عند اجلماعات اإلسالمية .إن
كثريا من معارضي اإلسالميني ،إمنا يفعلون ذلك بسبب ارتفاع مستوى اإلدراك العقلي
لديهم؛ ولكن الناس من حوهلم مل أيلفوا إال التقليد األعمى ،الذي ال يرتضيه هؤالء ألنفسهم،
وحنن معهم يف ذلك.
إن الفكر اليساري يف اجملتمعات املسلمة ،وإن كانت تطغى عليه املادية ،فإنه فرصة
حملاورة الدين وإزالة اجلمود الذي علق به .وكان اجلدير ابلفقهاء واحلركيني مجيعا ،أن يدخلوا
معه يف جدل معريف ،كان ميكن أن يسلط الضوء على جوانب من الدين ما زالت جمهولة
للعموم.
لقد فشل هذا احلوار الذي كان ميكن أن يثري اجملاالت العلمية املختلفة لسببني :أوهلما:
عدم كفاءة علماء الدين يف هذا الباب ،إال قليال منهم كالدكتور حممد عمارة يف مصر،
والدكتور البوطي يف سورية؛ واثنيهما :ضحالة الفكر لدى مجهور اليساريني أنفسهم .هذا
الوضع ،جيعل هذا احلوار إما مؤجال ،وإما متجاوزا عند دخول األمة مرحلة اترخيية جديدة،
كاليت هي مقبلة عليها اليوم.
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إن كل من ذكران من احلكام وعلماء الدين والعلمانيني ،شركاء لإلسالميني يف إجياد
تنظيمات سياسية ،ساعدوا مجيعا بطريقة املخالفة (الكونرتاست) ،أن يربزوها وجيعلوها حتتل
هذه املكانة اليت صارت هلا ،حبق أو بغريه.
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مساتِاملرحلةِوحماذيرها
املقسم:
ِ.1تقسيمِ َّ
نشرت صحيفة "نيويورك اتميز" يوم األحد  29سبتمرب  ،2013خريطة تبني كيفية
تقسيم مخس دول عربية إىل أربع عشرة دويلة ،ضمن مقال للكاتب "روبن رايت" ،الباحث
معياري القومية
يف "معهد السالم األمريكي" .وقد استند الكاتب يف هذا التقسيم إىل َ
واملذهبية الدينية .وقد خص املقال ابلذكر السعودية وليبيا واليمن وسوراي والعراق ،وأغفل ما
عداها من الدول رمبا بسبب ختلفها عن أحداث الثورات العربية األخرية.
وجيدر أن ننبه إىل أن الدول العربية كانت موحدة حتت حكم اإلمرباطورية العثمانية،
ابستثناء املغرب األقصى ،الذي كان دولة (إمارة مستقلة) منذ عهد الرستميني ث األدارسة.
فجاءت االتفاقية الربيطانية-الفرنسية سايس بيكو ( )1916لتقسمها على احلال اليت هي
يتبني أن التقسيم طارئ على البالد العربية اإلسالمية .وإن
عليها اليوم .وهذا جيعل الناظر ّ
املقسم ،وإن كان مرحلة حتمية تعكس آاثر الفنت على هذه
كان األمر هكذا ،فإن تقسيم ّ
البلدان ،فإنه على مدى زمين متوسط أو بعيد ،ال ميكن أن يُنظر إليه إال من كونه إلغاء
للتقسيم األول؛ وهو هبذا االعتبار -بال شك -عائد ابألمة إىل وحدهتا األوىل ،ولو بعد
حني ،وعلى خالف ما يرجوه العاملون على التقسيم.
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إن من ال يرى بداية اهنيار الدول العربية ،وغياب معامل الدولة ال ُقطرية فيها ،على ما
أنتجته سايس بيكو ،فإنه أعشى سياسيا؛ ال حيق له الكالم يف االسرتاتيجيا .وكما أن املغرب
كان استثناء يف ماضي الزمان ،فإنه ميكن أن يكون استثناء فيما سيأيت منه ،إن تفطن أهله
إىل األمر ،وعملوا على استثمار اخلصوصيات اليت لديهم ،بعيدا عن الصراعات السياسية
احلزبية الضيقة ،وبشرط إجراء إصالحات ضرورية يف هيكل احلكم ،حتد من نزيف املال العام
والفساد اإلداري املتفشي .واألمر -كما ال خيفى -يتطلب شجاعة اترخيية من مجيع
األطراف.
ِ.2العوملةِابعثةِعلىِالوحدة:
إن العوملة اليت أظل الكرَة األرضية زما ُهنا منذ شيوع اإلنرتنت والقنوات الفضائية ،تسري
حنو اعتبار العامل مدينة واحدة ،تكون فيها التكتالت الكربى أحياء ،كما هي أحياء املدن
املعهودة .ولقد تفطن األوروبيون إىل هذا األمر منذ سنة  ،1992فأنشأوا االحتاد األورويب
كما هو اليوم .وإذا نظران إىل الوالايت املتحدة األمريكية وجدانها جتمعا لدول منضوية حتت
احتاد فيدرايل؛ وإذا التفتنا إىل آسيا رأينا جتمعات اقتصادية ،مضافة إىل دول ضخمة كالصني
واهلند ،اللتني تُعدان من أهم بيوت احلي اآلسيوي .ويبقى العرب وحدهم خارج السياق ،رغم
توافر شروط احتادهم على التمام.
كثريا ما تُثار مسألة "الفيتو" اخلارجي ،املانع لوصول العرب إىل وحدة مرغوبة لدى
الشعوب ،وإن كان احلكام غري عابئني هبا؛ ولكن األمر على ما فيه من صعوابت
وإكراهات ،ال يُعفي العقل العريب من تبعات هذا الواقع املزري .إن التخلف الذي تعاين منه

نعامل يف
البلدان العربية ،الغنية منها على اخلصوص ،ال ميكن أن نتجاوزه إن حنن أردان أن َ
زمن العوملة بنديّة.
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ورغم وقوع األحداث املزلزلة اليت عرفتها املنطقة العربية ،فإننا نرى أن جل دوهلا ال تزال
تعمل مبنطق ما قبل العوملة .وهذا جيعلها عُرضة ألن تكون مفعوال هبا ال فاعلة.
ِ.3مصرِأوسطِالبيوتِيفِاحليِالعريب:
إن ضرب مصر ،ضرب للعرب مجيعا؛ بسبب مكانتها من األمة ورايدهتا فيها .وإن ما
حدث يف الفرتة األخرية من انقالب على حكم اإلخوان ،يُعد تدخال أجنبيا سافرا يف قرارات

حملية كانت جديرة ابالحرتام .من كان يظن أن األمر يف مصر داخلي ،وأنه صراع بني طرفني
خمتلفني على السلطة ،فهو واهم.
إن السبب الرئيس يف اعرتاض املسرية "الدميقراطية" يف مصر ،هو إرادة تنبيه األمة من
قِبل القوى العاملية ،إىل ضرورة االستئذان يف كل ما تروم عمله بنفسها؛ مبا جيعلها حتت
الوصاية ،بعد أن كانت لفرتة حتت احلماية.
وإن تعامل الدول العربية األخرى مع األزمة املصرية مبنطق املصاحل القطرية ،أو مبنطق
األسر احلاكمة ،سيخدم املخطط اخلارجي ،ويكون وابال على العمل العريب املشرتك الذي
تدعو إليه الضرورة.
ومن جهة أخرى ،إن كان اإلخوان -واإلسالميون من ورائهم -يظنون أهنم يعملون
ملصلحة األمة ،بتمسكهم حبكم ال يستطيعون إدارته مبا تتطلبه املرحلة ،فإهنم سيكونون
عاملني ملصلحة املخطط اخلارجي ،علموا أو مل يعلموا .ومع وضوح النتائج من خالل استقراء
بسيط لألوضاع احلالية ،فإننا نرى أن حكام العرب ومعارضاهتم مجيعا ،سيغلب عليهم ضيق
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األفق املعهود فيهم؛ ولن يستفيقوا إال على اهنيار دوهلم وحتوهلا ال إىل دويالت ،وإمنا إىل
"قبائل" ابملعىن السياسي ال العرقي.
ِ.4ضروراتِغائبةِعنِاألذهان:
إن األمم عند األزمات ،ال ُميكن أن تُساس مبا كان مقبوال يف األايم العادية .فالقيادات
السياسية ال ينبغي أن تكون شعبوية حترتف املزايدات ،وتنظر إىل مكاسب لن تبقى مع
الـ"تسوانمي" القادمة .فالسياسة يف زمن األزمة ينبغي أن تعود إىل احلكماء من اجملربني،
ضمن جبهة "وطنية" إلنقاذ ما ميكن إنقاذه .والدين ينبغي أن يكون مرجعا للجميع ،من
دون أن يُوظف يف املغالبة السياسية احمللية احلمقاء .هلذا فإن على مجاعة اإلخوان ومثيالهتا،

أن تعي أن املهمة املقبلة ،دعوية يف املرتبة األوىل؛ تعمل للمصلحة العامة املشرتكة .وعلى
هذا ،فإن حلها لتنظيماهتا أبنفسها ،سيكون برهنة منها على إدراك الواقع احلاضر واملستقبل
املرجو .وعليها إن هي رغبت يف مواصلة العمل الدعوي ،أن ال تفعل ذلك إال حتت قيادة
املقبول عقال.
عددها
َ
رابنية ،ترى بنور هللا؛ حىت ال تكرر إخفاقاهتا اليت جتاوز ُ
وإن على احلكام إن كانوا يعقلون ،أن يتنازلوا عن كثري من امتيازاهتم السابقة ،اليت ألفوها
يف أزمنة مضت ،إن هم أرادوا اخلروج ببلداهنم من دائرة اخلطر؛ وإال ،فإن ما سريونه أبعينهم،
يفوق ما ميكن أن يتصوروه خبياهلم .إن زمن الفردانية والشخصانية قد وىل ،وليس ملتمسك به
إال األفول .إن العامل ،ال يسري وفق أهواء أشخاص يتومهون أهنم ميلكون ألنفسهم أو لغريهم
شيئا من دون هللا؛ وإمنا هو يسري وفق أقدار إهلية ال جتامل أحدا .وما كالمنا هنا ،إال من
ابب النصيحة واختاذ األسباب؛ وإال فإن كالمنا نفسه ،لن يُضيف شيئا ولن يُنقصه.
ِ.5هلِميكنِأنِتتغريِاألقدار؟
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إن العقول اليت تربت على مناهج كفرية مل يعد كثري منها يؤمن ابلقدر على ابدي
إسالمه ،والقليل من املؤمنني الذين يؤمنون به ،ال ميكن أن خيطر بباهلم تغيريه .وإن هللا تعاىل
ت و ِعْن َده أُم الْ ِكتَ ِ
اب[ الرعد ،]39 :أبن القضاء
خيربان يف قوله :ميَْ ُحو َّ
اّللُ َما يَ َشاءُ َويـُثْبِ ُ َ ُ
منه ما هو اثبت ،ومنه ما هو قابل للمحو والتبديل .وما يقبل منه احملو يُكتب يف جهة
اإلثبات بعد التبديل .كل هذا ،ليُـ ْعلم هللا عباده ،أبن هناك فرصة لتدارك األقدار ابلرجوع إىل
هللا فيها ودعائه سبحانه .ومن هذا الباب ما أثر عن بعض الصحابة الكرام (أشهرهم
()21
()20
ت َكتَـْبـتَِين ِيف أ َْه ِل
عمر وابن مسعود رضي هللا عنهما) ،من دعائهم" :اللَّ ُه َّم إِ ْن ُكْن َ
الس َع َادةِ".
َّ
الش َق َاوةِ فَ ْاحمُِين َوأَثْبِْت ِين ِيف أ َْه ِل َّ
وقد تكلم يف منت احلديث اآلنف علماء احلديث ،ومل يبلغوا منه املطلوب؛ لكون إدراك
حقيقة املشيئة فوق طورهم .وهم ال يُدركون املعاين إال ُمرتَّبة داخل الزمان ،يف حني أن املشيئة
فوق الزمان .والعقول احملجوبة ال تتمكن من خرق حجاب الزمان ،حىت تظفر إبدراك
املشيئة .وكل ما قالوه من تفريق يف تغيري األقدار بني اللوح احملفوظ وصحف املالئكة ،فهو
البني .واحلق أن التغيري يكون يف اللوح احملفوظ نفسه ،بني وجه اإلثبات ووجه
من التح ّكم ّ
احملو ،كما سبق أن ذكران.

وقد ورد تغيري القدر صرحيا يف حديث ثوابن عن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم حيث
ِ َِّ ِ
ِ
يقولَ« :ال يَِز ُ ِ
َِّ
الر ُجل لَيُ ْحرُم ِّ
الرْز َق ِخبَ ِطيئَة
يد يف الْعُ ْمر إال الْربَ ،وَال يـَ ُرد الْ َق َد َر إال الد َعاءَُ ،وإ َّن َّ َ َ
يـَ ْع َملُ َها»( .)22وإن من أكرب أسباب رد القدر أو تبديله ،إرادة الرابنيني الذين أعطاهم هللا

 - 20ابن بطة يف اإلابنة الكربى ( ،)131-132 /4والطربي يف جامع البيان (.)482 /16
 - 21الطرباين يف املعجم الكبري ( ،)171 /9والطربي يف جامع البيان (.)483 /16
 - 22أخرجه ابن ماجه يف سننه ( )68 /1واللفظ له؛ وأمحد يف مسنده ( )111 /37وابن أيب شيبة يف مصنفه (/15
الع ْم ِر
َ )410ع ْن ثـَ ْوَاب َن َر ِض َي َّ
ضاءَ إَِّال الد َعاءَُ ،وَال يَِز ُ
اّللُ َعنْهُ؛ وعند الرتمذي يف سننه ( )448 /4بلفظَ« :ال يـَُرد ال َق َ
يد ِيف ُ
إَِّال ِ
اّللُ َعْنهُ.
الرب» َع ْن َس ْل َما َن َر ِض َي َّ
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احلكم والتصرف يف الغيوب .وقد ُحكي أن اإلمام عبد القادر اجليالين رضي هللا عنه ،كان
قد أطلعه هللا على ارتكاب أحد مريديه لكبرية من الكبائر عشرات املرات ،فشفع له عنده
فيها ،فجعلها هللا له يف املنام .فكان ذلك لطفا من هللا به ،أن جعلها حتدث وال حياسب
ضي يف
عليها .ويف سري أهل هللا ،من تبديل األقدار ما ال تطيقه العقول ،فال داعي إىل املـُ ّ
الكالم عنه؛ وحنن إمنا قصدان التنبيه إىل هذا الباب العظيم ،الذي تركه هللا مفتوحا ألهل
التصديق من املسلمني.
إن ما ذكرانه من البالء القادم على األمة العربية اإلسالمية ،ميكن للناس أن خيتاروا فيه
بني سبيلني :أن يرتكوه كما هو ،ابإلعراض عن هللا والبقاء على حال الغفلة؛ أو أن يستلطفوا
هللا فيه ،حىت خيفف عنهم وال ُحيملهم ما ال يطيقون .واملؤمن ال حيتاج إال إىل تذكري ،وإال
فإنه يعلم حق اليقني أي السبيلني ينتهج.
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أولوايتِالتصحيح
ِ.1إحسانِالتسميةِ :
إن تسمية اجلماعة ابسم "اإلخوان املسلمون" ،الذي حيصر صفة مشرتكة فيها ،هو من
ِ
َخو الْ ُم ْسلِ ِم؛ َال يَظْلِ ُمهُ،
سوء األدب الناتج عن جهل كبري .وقد جاء يف احلديث« :املـُ ْسل ُم أ ُ
َوَال يُ ْسلِ ُمهُ»( .)23وعلى هذا فكل املسلمني إخوة؛ وإذا جاءت مجاعة تسمي نفسها

"اإلخوان املسلمون" ،فكأهنا تنزع هذه الصفة عن غريها ،أو تنتقصها فيهم .ويف هذا ما فيه
من سوء األدب ومن التزكية للنفس .وهللا يقول :فَ َال تـَُزكوا أَنْـ ُف َس ُك ْم ُه َو أ َْعلَ ُم ِمبَ ِن اتـَّ َقى
[النجم.]32 :
لقد كان رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم ،وهو املميز عند هللا ،يكره أن يتميز عن
أصحابه؛ حىت ما كان يعرفه القادم إليه من بعيد إال بعد السؤال .ولقد غرس النيب صلى هللا
عليه وآله وسلم خلق التواضع يف أصحابه ،ويف َمن بعدهم؛ فكانوا ال حيبون أن يظهر عليهم
شيء من آاثر اخلصوصية ،وخيافون أن يكون ذلك من الرايء وتشوف النفس .وقد جاء عن
اّلل عب ُد َِّ
ِ
النيب صلى هللا عليه وآله وسلم يف ابب األمساء« :إِ َّن أَح َّ ِ
اّلل َو َعْب ُد
ب أ َْمسَائ ُك ْم إِ َىل َّ َْ
َ
الر ْمحَ ِن»( .)24وحمبوبيتهما ترجع إىل كوهنما أصدق األمساء وأعمها؛ فال أحد يتسمى أبحدمها
َّ

اّللُ َعْنـ ُه َما.
اّللِ بْ ِن ُع َمَر َر ِض َي َّ
 - 23أخرجه البخاري يف صحيحه ( )128 /3ومسلم يف صحيحه (َ )18 /8ع ْن َعْب ِد َّ
اّللُ َعْنـ ُه َما.
اّللِ بْ ِن ُع َمَر َر ِض َي َّ
 - 24أخرجه مسلم يف صحيحه (َ )169 /6ع ْن َعْب ِد َّ
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إال كان امسه له صفة حقا .ومثل هذين االمسني ،ال ميكن أن ختتص هبما مجاعة دون الناس؛
فيقال مثال :عباد هللا ،أو عباد الرمحن .وأما قول هللا تعاىل :و ِعباد َّ َّ ِ
ين ميَْ ُشو َن َعلَى
َ َُ
الر ْمحَ ِن الذ َ
اجل ِ
ِ
ْاأل َْر ِ
اهلُو َن قَالُوا َس َالما[ الفرقان ،]63 :فهو ختصيص منه
ض َه ْوان َوإ َذا َخاطَبَـ ُه ُم َْ
سبحانه هلم ال من أنفسهم ،عنده ال عندهم .وبني األمرين فرق ،ال خيفى عن ذي عقل.

ولقد درج أهل هللا على تسمية أنفسهم "الفقراء" ،وصفة الفقر ال أعم منها وال أصدق؛
اّللِ
َّاس أَنْـتُ ُم الْ ُف َقَراءُ إِ َىل َّ
لكوهنا صفة للمؤمن والكافر مجيعا .وهللا تعاىل يقولَ  :اي أَيـ َها الن ُ
فعم سبحانه الناس هبا ،ومل خيصص أحدا .فأهل هللا،
اّللُ ُه َو الْغَ ِين ْ
َو َّ
يد[ فاطرَّ .]15 :
احلَ ِم ُ

وهم من هم يف القرب ،كرهوا أن يتميزوا على الكفار ،فما ابلك ابملسلمني؟! ..ومن هنا
كانت املالمتية ،وهم أخص طائفة من أصحاب الطريق ،ال يظهر على ظاهرهم شيء مما يف
ابطنهم .فتجدهم من حيث الظاهر كآحاد العوام .وهكذا كانت األنبياء عليهم السالم؛ ومن
تعني شخص النيب متيزا ،فما عرف النبوة وال التميز؛ ألن تعني النيب يف قومه،
توهم أن يف ّ
ضروري حىت يتمكنوا من األخذ عنه؛ أما والية نبوته فال خرب للقوم عنها ،وال هو أظهرها
هلم؛ إال ما يكون من معجزات تظهر على أيديهم ،وينسبوهنا -عليهم السالم -إىل رهبم ال
إىل أنفسهم؛ أو ما يكون من إطالع خلواص األصحاب ،مبا شاء سبحانه من خصائص
املصحوب .ومن مل يفهم ما نرمي إليه هنا ،فليعلم أن كالمنا إىل غريه.
وأما أن تنسب مجاعة إىل نفسها اإلسالم أو الرمحة أو العدل أو احلق دون غريها ،فهو
جهل أبمر معاملة هللا ،واستئمان ملكر هللا؛ إذ كيف يضمن العبد بعد ذلك أن يكون عند هللا
من أهل اإلسالم أو من أهل احلق؟! ...وهللا تعاىل يقول :أَفَأ َِمنوا مكْر َِّ
اّلل فَ َال َأيَْم ُن َمكَْر
ُ َ َ
َِّ
اخل ِ
اس ُرو َن[ األعراف .]99 :فإن قيل :إن هذه التسمية كانت من ابب
اّلل إَِّال الْ َق ْوُم َْ
التذكري وحسن الفأل ،حىت ال ينسى العبد وجوب لزومه آداب الشريعة دائما؛ قلنا :لكان
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األولون أسبق إىل ذلك ،وهم أحرص عليه وال شك! فال يبقى إال اجلهل املؤدي إىل سوء
األدب كما قلنا.
وإن أول من تالعب يف االسم والصفة ،هو إبليس اللعني ،حني قال آلدم عليه السالم:
اخلُْل ِد َوُم ْلك َال يـَْبـلَى[ طه .]120 :فاستعمل املعىن املرغوب جلر
ك َعلَى َش َجَرةِ ْ
َ ه ْل أ َُدل َ
آدم إىل املعصية .واجلماعات اليت تتسمى مبا هو من املشرتكات احملمودة ،فكأهنا تسرت حتت
امسها ما ال ُحيمد .فهل من يتسمون مثال من بني املسلمني "حزب هللا" ،ليس من ضمنهم

واحد من "حزب الشيطان"؟! ..أو ليس خارجهم واحد من حزب الرمحن؟! ..فإذا كان
واحد من الشيطانيني بينهم ،أو كان واحد من الرابنيني خارجهم ،فإن التسمية تكون
كاذبة! ..وما للعباد ي ِ
دخلون أنفسهم مواطن التمحيص ،لوال اجلهل! وعلى هذا ،فإن التميز
ُ
يف التسميات ،هو سنة شيطانية ،ينبغي أن يتحصن املسلمون منها .لذلك ،فأول ما على
التنظيمات اإلسالمية ،التخلي عن التسميات املشرتكة؛ وليتسموا مبا شاءوا من التسميات
الصادقة .وإن يف أمساء املذاهب اإلسالمية الفقهية والعقدية اليت تعود إىل النسبة إىل األئمة
املعلومني ،دون ما تكلموا فيه من إسالم وإميان وإحسان ،ما جيعلهم يُدركون أن التميز يكون
ابلتحقق ال ابلتشدق.

ِ.2التواضعِ :
جاء عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه ،أن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم قالَ « :م ْن
اّلل درجة ،ح َّىت َجيعلَه ِيف ِعلِّيِني؛ ومن تَ َك َّرب علَى َِّ
تَـو ِ ِ
ض ْعهُ َّ
اّلل َد َر َجة ،يَ َ
َ َ
ّ َ ََ ْ َ َ
اض َع َّّلل َد َر َجة َرفَـ َعهُ َُّ َ َ َ َ ْ َ ُ
اّللُ
درجة ،ح َّىت َجيعلَه ِيف أَس َف ِل َّ ِِ
ني»( .)25والتواضع املطلوب ،يكون حمله القلب .وال يكون
السافل َ
ََ َ َ ْ َ ُ ْ
املرء متواضعا ،وهو يرى يف الناس من هو أقل منه رتبة ،وإن كان هو من أكرب الصاحلني،

 - 25أخرجه ابن ماجه يف سننه ( )274 /5وأمحد يف مسنده ( )250 /18واللفظ له.
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وغريه من أكرب العصاة .وهذا األمر ال يُعرف إال ذوقا؛ وكل من أخذه بفكره ،فإنه ال يظفر
به أبدا.
وإن ضعاف العقل واإلميان ،قد يلتبس عليهم األمر ،فيتومهون أن تعاليهم على العصاة،
إمنا هو من ابب تعظيم شعائر هللا .وهذا ابب من الفتنة عظيم ،أيخذ إبليس إليه من ال نور
له من نفسه ،أو من ال شيخ له يبني له احلق فيه .وقد يسمع أحدهم من إمام رابين ما يتوهم
أنه ترفع على الغري ،ويتبعه يف ذلك على غري بيّنة ،فيضل بذلك .والرابين ال يفعل ذلك على
التعيني إال لقرينة كشفية ،أو تلبس ظاهري ابلشرع ،يكون فيه انصحا لغريه أجنبيا عن نفسه؛
وأما الكرب فقد ختلص منه إىل األبد ،عندما زال عنه حكم النفس .ومبا أن هذه األمور
ذوقية ،فإننا ننصح العامة من املسلمني ،أو املبتدئني من السالكني ،أبخذ أنفسهم ابلعزائم يف

هذا الباب ،وأن ال يروا أحدا شرا منهم .ومن هذا الباب ،كان حتامل أهل هللا يف بدايتهم
على أنفسهم إبذالهلا للرفيع وللوضيع .وما فعل ذلك أحد هلل ،ال يبتغي بذلك غري رضاه ،إال
رفعه هللا؛ حىت يراه اخلاص والعام ،يف الدنيا واآلخرة.
وأما من يكون تواضعه تصنعا ،بسبب عدم بلوغه مقام التواضع ،فيلجأ إىل طأطأة
الرأس ،وخفض الصوت ،وغري ذلك من اهليئات ،فإنه يدخل اباب من أبواب النفاق ،ال يدري
أين يُفضي به .وكم رأينا من أشخاص ظواهرهم تواضع ،وبواطنهم كرب حمض .وقد مجعين هللا
أول ما جلسنا ،يقيّم علماء
مرة يف رفقة ،مع أحد شيوخ السلفية املشهورين ابملغرب ،فصار َ
البلد ودعاهتا .فهذا يثين عليه يف ابب ،وآخر ينتقصه يف اثن؛ فلم ُيرق يل فعله ،وأردت أن
أصل به إىل اخلالصة ،فقلت له :ملا صحبنا أهل هللا ،تعلمنا أن ال نرى أحدا أحقر منا .وإن
السكري الذي يسري مرتحنا يف الشارع من سكره ،يف نظران أفضل منا بكثري .فلم يُطق كالمي،
وتظاهر أنه تذكر موعدا ال بد له من حضوره؛ حىت يتخلص منا .كل هذا ،وحنن يف بيته!..

94

وعلى كل حال ،فإن أمر التواضع خطري ،وأثره على مصري العبد جليل؛ ومن أراد
السالمة ،فليكن سريه إىل أسفل ما استطاع؛ وليجتنب الرتفع ولو على حيوان أو مجاد ،حىت
ال ِّ
يعود نفسه الكرب .وأما من جهة احلقيقة ،فإن الكرب ال سند له؛ وهو غري الكربايء الذي
ال َذ َّرة ِم ْن
هو صفة إهلية .لذلك جاء يف احلديثَ« :ال يَ ْد ُخ ُل ْ
اجلَنَّ َة َم ْن َكا َن ِيف قَـ ْلبِ ِه ِمثْـ َق ُ
كِ ْرب»( .)26هذا يعين أن النار أوىل به ،حىت حترقه فيما حترق من الباطل.
فليتنبه أتباع التنظيمات اإلسالمية إىل أين أيخذون أنفسهم ،وال يكونوا ممن يزعم
إصالح الناس هبالك نفسه؛ فإن ذلك ال يصح إال من أمحق متحقق احلمق!
ِ.3التوبةِ :
إن مما يُعلم ابلضرورة ،أن اإلصرار على الصغرية كبرية؛ فكيف إذا كان اإلصرار متعلقا
بكبرية؟! ..كالكرب ،وإيذاء املسلمني ،وسوء الظن هبم ،وغري ذلك مما يطول تفصيله؟!..
ولقد جعل هللا التوبة فرصة للعباد ،حىت يتخلصوا من آاثر ذنوهبم اليت تشدهم إىل أسفل
وإىل اخللف .ولوال هذه التوبة ،ما متكن أحد من النجاة أبدا .وإن التوبة هي أعم املقامات
يف طريق السلوك ،فتكون أول ما يدخل به السالك إىل الطريق ،وتبقى معه ال تفارقه أبدا.
وإن كان األمر هكذا ،فإنه يكون لكل مقام ولكل مرتبة ولكل درجة توبة .بل إن األكابر
من أهل هللا ،يتوبون من اخلواطر ،كما يتوب العُبّاد من املعاصي الظاهرة.
وإن من حيصر التوبة يف ما هو متعلق بصور املعاصي املعتادة ،فإنه يكون على خطر
كبري ،من جهة املعاصي الباطنة .وإن إغفال املعاصي الباطنة ،الذي هو مذهب جل الفقهاء
اّللُ َعْنـ ُه َما.
اّللِ بْ ِن َم ْس ُعود َر ِض َي َّ
 - 26أخرجه مسلم يف صحيحه (َ )65 /1ع ْن َعْب ِد َّ
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واإلسالميني ،يقود املرء إىل ما هو شر من املعاصي الظاهرة اليت للعامة؛ لذلك جتد العامي
على بعض من نور ،وجتد أولئك على ظلمة ،قد تستغرهبا منهم ،ملكانتهم العلمية ،وحذاقتهم
يف اجلدل.
وإن التنظيمات اإلسالمية ،برتكيزها على العمل احلركي على حساب التزكية ،تذهب
أبتباعها إىل الغفلة املانعة عن التوبة .فتصري احلجب ترتاكب يف قلوهبم ،إىل أن يقعوا يف مقت
هللا ،إن مل تتداركهم ألطافه سبحانه .ولو علم من حاله تلك ،حقيقة أمره ،لتمىن أن يكون
آخر املسلمني رتبة يف زمانه ،ال له وال عليه؛ حىت يضمن لنفسه النجاة من عذاب هللا .ولكن
التواطؤ من إخوانه على سوء حاهلم ،جيعله حيس بطمأنينة كاذبة خادعة؛ ما تلبث أن تزول
مع املوت .وقد حدث معي أين كنت وشخصا أعرفه ،يف مقتبل الشباب ،نبحث عن الطريق
املوصلة إىل احلق؛ وبعد أن انتمينا معا إىل تنظيم إخواين معروف ،سلك كل منا طريقا خمتلفا.
فتوجهت أان إىل طريق التزكية عند الصوفية ،واخنرط هو يف تنظيم حركي صار مشهورا فيما
بعد .وعاهدين مببادرة منه ال ابتفاق ،أن نلتقي بعد مدة وخيرب كل منا صاحبه مبا وجد؛ حىت
نتبع احلق معا ،حيث كان .فوافقته على األمر ،وصرت بعد مدة أنتظر منه الوفاء .فكان
كلما لقيين ،يذكرين أبنه راغب يف اللقاء التقييمي ،ولكنه ال جيد وقتا لذلك؛ إىل أن مات -
رمحه هللا -بعد قليل .فرتكت أمري وأمره هلل ،وتناسيت ما كان .فأراين هللا ليلة يف واقعة أين
دخلت الربزخ يف رفقة شخص ال أراه وال أعرفه ،وصرت أمر ابلناس وكان عددهم كبريا،
أحبث عن صاحيب؛ إىل أن وجدته مضطجعا على األرض ،كحال منكويب احلرب ،عند
امتالء املستشفيات وعدم كفاية األسرة .فتقدمت إليه وسألته :كيف أنت؟ فأجابين :إهنم
يعذبوننا! ..فعرفت بعد هذه الواقعة ،أن هللا شاء أن يعرفين حال صاحيب بعد انتقاله ،حىت
أزداد يقينا من الفرق بني الطريقني وقتها .وقد وجدت ذلك حمققا مع األايم ،وهلل احلمد.
ِ.4مراعاةِصورةِاإلسالمِيفِالعاملِ :
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إن غرية اإلسالميني على اإلسالم ال ختفى؛ ولكن ينبغي أن تُقيّم هذه الغرية على ضوء
النتائج املتوصل إليها ضمن هذه املرحلة الزمنية .وإن اهلوان الذي تعاين منه األمة ،ال ميكن
أن يرضى به مسلم؛ ولكن القوة اليت ينبغي السعي إىل حتصيلها ،ليست على شاكلة واحدة،
وليست على مرتبة واحدة ،كما قد يتوهم بعضنا.
إن فهم املسلمني للقوة يف العقود األخرية ،مل يتع ّد قوة السالح وقوة العدد .فقوة السالح

هي ما جلأت إليه اجلماعات اجلهادية؛ وقوة العدد ،هي القوة اليت ركنت إليها التنظيمات
السياسية .كل هذا ،واجلهة املقابلة (اخلصم أو العدو) مل ُحيسم يف شأهنا :أهي داخلية؟ أم
خارجية؟ أم داخلية خارجية؟ وإذا كانت داخلية أو داخلية خارجية ،فكيف يُتعامل مع
املسلم العاصي ضمنها؟ ومن حيدد وجه التعامل؟ أهي اجلهات العلمية الرمسية؟ أم جهات
علمية مستقلة؟ وإذا كانت مستقلة ،فما معيار التزامها ابحلق يف أحكامها؟ على فرض ثبوت
األهلية العلمية لديها؟ وهل تُعترب االجتهادات الفردية عند غياب الفتاوى املتخصصة ،أم ال
تُعترب؟ وما املعيار يف ذلك كله؟..
يف غمار هذه الوضعية امللتبسة (الفتنوية) ،عملت التنظيمات اإلسالمية على استثمار
الغضب الشعيب ،الذي يكون يف كثري من األحيان ،حنقا على ضيق املعيشة ،يف زمن أضحى
الناس على علم بتفاصيل عيش األثرايء ،بسبب اإلعالم الذي أخرج كل املخبوءات إىل
العلن؛ مما جيعل املرء يشك يف كثري من املواقف املتطرفة اليت تتخذها تلك التنظيمات .نعين
أن املرء يشك :هل ابعثها دائما هو الغرية على الدين؟ أم أن يف األمر شيئا آخر؟..
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ومع كل ما مر ذكره ،ينبغي أن نسأل :هل اإلسالم ال يعرف من معاين القوة ،إال العدد
والعُ ّدة؟ ..وإذا كان األمر هكذا ،فما الفرق بني اجلماعة الدينية ،وأي مجاعة أيديولوجية أو
إجرامية ،أخرى؟..
جاء يف "البداية والنهاية" البن كثري (اجلزء السابع) ،ضمن قصة غزوة القادسية اليت
أرسل فيها عمر رضي هللا عنه جيش املسلمني إىل أرض فارس ،و ّأمر عليه سعدا بن أيب
وقاص رضي هللا عنه؛ أن سعدا يف أحد أايم املفاوضات بعث إىل رستم قائد جيش الفرس
ربعيا بن عامر رضي هللا عنه ليكلمه؛ فدار بينهما احلوار التايل:
[ث بعث إليه سعد رسوال آخر بطلبه ،وهو ربعي بن عامر؛ فدخل عليه وقد زينوا جملسه
ابلنمارق املذهبة ،والزرايب احلرير ،وأظهر اليواقيت ،والآللئ الثمينة والزينة العظيمة؛ وعليه
اتجه وغري ذلك من األمتعة الثمينة ،وقد جلس على سرير من ذهب .ودخل ربعي بثياب
صفيقة وسيف وترس وفرس قصرية؛ ومل يزل راكبها حىت داس هبا على طرف البساط ،ث نزل
وربطها ببعض تلك الوسائد ،وأقبل وعليه سالحه ودرعه وبيضته على رأسه.
فقالوا له :ضع سالحك!
فقال :إين مل آتكم ،وإمنا جئتكم حني دعومتوين؛ فإن تركتموين هكذا وإال رجعت.
فقال رستم :ائذنوا له! فأقبل يتوكأ على رحمه فوق النمارق فخرق عامتها.
فقالوا له :ما جاء بكم؟
فقال :هللا ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إىل عبادة هللا ،ومن ضيق الدنيا إىل سعتها،
ومن َجور األداين إىل عدل اإلسالم؛ فأرسلنا بدينه إىل خلقه لندعوهم إليه .فمن قبل ذلك
قبلنا منه ورجعنا عنه ،ومن أىب قاتلناه أبدا حىت نفضي إىل موعود هللا.
قالوا :وما موعود هللا؟
قال :اجلنة ملن مات على قتال من أىب ،والظفر ملن بقي.
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فقال رستم :قد مسعت مقالتكم ،فهل لكم أن تؤخروا هذا األمر حىت ننظر فيه وتنظروا؟
قال :نعم! كم أحب إليكم؟ يوما أو يومني؟
قال :ال! بل حىت نكاتب أهل رأينا رؤساء قومنا.
فقال :ما سن لنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن نؤخر األعداء عند اللقاء أكثر من
ثالث ،فانظر يف أمرك وأمرهم ،واخرت واحدة من ثالث بعد األجل.
فقال :أسيدهم أنت؟
قال :ال ،ولكن املسلمني كاجلسد الواحد جيري أدانهم على أعالهم.
فاجتمع رستم برؤساء قومه فقال :هل رأيتم قط أعز وأرجح من كالم هذا الرجل؟
فقالوا :معاذ هللا أن متيل إىل شيء من هذا ،تدع دينك إىل هذا الكلب! أما ترى إىل ثيابه؟!
فقال :ويلكم ال تنظروا إىل الثياب ،وانظروا إىل الرأي ،والكالم والسرية؛ إن العرب يستخفون
ابلثياب واملأكل ،ويصونون األحساب].
لو كان لرستم علم ،لقال :ال تنظروا إىل الثياب ،ولكن انظروا إىل القلوب!
إن املسلمني ما كانوا ينتصرون بقوة عدد وال عتاد؛ وإمنا كانوا ينتصرون بقوة اإلميان!
احلَ ِكي ِم[ آل عمران]126 :؛ أي هو
اّللِ الْ َع ِزي ِز ْ
َّص ُر إَِّال ِم ْن ِعْن ِد َّ
وهللا تعاىل يقولَ  :وَما الن ْ
يؤتيه من عنده ،وال يُنال ابألسباب وإن حضرت .غري أننا جند األمة يف هذا الزمان قد
أغفلت قوة اإلميان ،ومل تعد تعمل على حتصيلها ابلرتبية الشرعية (التزكية) .ولعل قائال يقول:
أولئك صحابة رابهم رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم! فأين حنن منهم؟! ..فنقول له:
بئست املقولة هذه! وهل يريب الناس من يوم البعثة إىل قيام الساعة غري رسول هللا؟! ..فإن
قال :كيف يربينا وقد مات؟! ..فإننا جنيب :إن له ورثة صلى هللا عليه وآله وسلم ،استخلفهم
على أمته؛ فمن قبل منهم فقد قبل منه ،ومن رد عليهم فقد رد عليه .فإن قال :ال نعلم ورثة
للنيب صلى هللا عليه وآله وسلم إال العلماء! وحنن عاملون مبا يقول علماؤان .فنقول ما هؤالء
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علماء! وإمنا العلماء من آاتهم هللا نورا به ينظرون ويفهمون ،وهم العلماء ابهلل الذين ال
يعرفون سواه .وأما هؤالء الذين تسميهم أنت علماء ،فإهنم على حال تشبه حال أحبار بين
إسرائيل ملا قدم إليهم عيسى عليه السالم يدعوهم إىل احلق فأنكروه .فكان عليه السالم
يدخل عليهم معابدهم ،وخياطبهم" :اي أبناء األفاعي!" .وأما من أراد الوقوع على الورثة،
فليجرد قلبه لطلب ربه؛ وال ِ
يكتف بلباس ثياب اإلسالم على ظاهره ،دون ابطنه.
زعم اإلميان بوجوب التزكية ،دون اختاذ أسباب لتحصيلها ،كذب واضح! فكيف مبن
إن ْ

مؤمن آخر الزمان إذا صلى ُرَكْيعات مدنسة بكل ما يعلق
ال يؤمن بوجوهبا؟! ..فتجد َ
ابلقلوب من رجس ،يتوهم أنه صار مساواي للصحابة وألئمة الدين يف املرتبة! وإذا سأل
فقيها غافال عن حاله ،زّكاه ألجل أخذ دنياه إن كانت له دنيا؛ أو ألجل استتباعه وخرطه يف
القطيع.

إن دينا كهذا ،ال يقبله أحد من العقالء! وإن دينا صار معروفا يف العامل ابلعنف القويل
والفعلي ،على غري أساس من املعرفة واحلكمة ،هو دين خمالف للدين احملمدي .ونقول ملن ال
يعلم من القوة إال ما ذكران :إن القوة تكون أوال يف الرجال ،وقوة الرجال ال تُصنع مبا نراه من
التلفيقات؛ وإمنا هي إيثار لآلخرة على الدنيا ،وجترد هلل على طريق السنة احلق .وأما منافسة
أهل الدنيا على الدنيا ،فما كانت قط طريق هدى ،وال أنتجت قط رجاال ابملعىن الشرعي.
عندما تكون األمة جاهلة لدينها ،وال تعلم منه إال آاثرا خارجية تتوارثها من غري روح؛
وعندما يصبح علماؤها أجهل الناس فيها؛ فال حيق هلا أن حتمل اخلطاب الديين إىل غريها.
إن صورة اإلسالم يف العامل اليوم قد شوهتها احنرافات السفهاء منا ،الذين مل جيدوا جماال
َمهَال يعبثون فيه إال الدين ،بعد أن مل يُفلحوا يف أي جمال من جماالت املنافسة اإلنسانية؛
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وكأن الدين ال رب له حيميه من عبث العابثني! ال ميكن أن يُصان الدين عن مثل هؤالء ،إال
إذا صار املعيار املعرفة .وال نعين ابملعرفة ،تلك القوالب اجلاهزة من املقوالت امللفقة ،اليت
تكون أقفاال على قلوب العباد ،لضمان بقائهم على اجلهل املرّكب! نعين ابملعرفة ،حصيلة
تَدين املرء ،وزبدة معاملته للرب.

إن الدين اإلسالمي أصبحت صورته حمصورة بني منطني غالبني :النمط الرمسي الذي
ترعاه احلكومات ،والنمط املعارض الذي يطمح أن يكون البديل الشعيب؛ لكن النمطني معا،
قاصران عن بلوغ الصورة األصيلة ،اليت هي السنة حقيقة .وإن العا َمل غري املسلم قد أصبح
حمجواب عن اإلسالم احلق ،مبا يراه ويسمعه من صخب وتشويش جراء اجلدل شبه العقيم
الذي حيدث بني النمطني؛ مع حق غري املسلمني علينا ،أن ال نقف حائال بينهم وبني احلق.
إن املسلمني يف خضم الصراعات الداخلية ،نسوا واجبهم حنو العامل .وحىت أولئك الذين
يعملون على نشر اإلسالم عامليا ،ال ُجياوزون يف خطاهبم اجلانب املادي منه ،من جهة العمل
ومن جهة االستجابة .نعين أهنم ال يعرضون إال صور العبادات (مع قليل من روحها) ،وال
يعلمون من وارداهتا إال ما تتيسر به الدنيا فحسب .ويبقى اجلانب املعريف ما فوق الفلسفي
شطره إال أفراد من الناس ،غرابء يف العامل كله .مع أن هذا اجلانب هو أصل
جمهوال ،ال يُيمم َ
اجلانب العملي للدين ،وبه تتضح تفاصيل أحكامه ،بقدر ال يتصوره أكابر الفقهاء.
إن العامل الذي أصبح جله يقرن اسم اإلسالم ابإلرهاب ،والذي له بعض احلق يف ذلك،
هو يف حاجة إىل معرفة لإلسالم الذي هو أكمل صورة تشريعية جعلها هللا طريقا إليه
سبحانه .وال ُميكن أن تتم هذه املعرفة حقيقة ،حىت خناطبه مبا يُدركه من أسس اخلطاب
اليهودي والنصراين وغريه...
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لو متكن املسلمون (املؤهلون) ،من أن خياطبوا األقوام مبا يعقلون ،ويضيفون بعد ذلك ما
ميتاز به اإلسالم احملمدي من كمال ،لسهل على الناس حتديد مواقعهم يف اخلارطة العقدية
العاملية؛ ولن يبقى هلم بعدها ،إال اإلقبال على مظنة الكمال لديهم ،إن كانوا منصفني .ومن
أجل حتقيق هذا كله ،فعلى "اجلهاديني" املتهورين ،وعلى "السياسيني" املراوغني ،أن يتخلفوا
عن الصف األول من األمة ،طواعية واختيارا ،إن كانوا حيرصون حقا على مرضاة هللا؛ أو
على األمة أن تؤخر بنفسها من يصر على املكابرة ،وإمامة الناس وهم له كارهون .وقد جاء
يف احلديث أن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم لعن ثالثة ،أوهلمَ « :ر ُجل أ ََّم قَـ ْوما َوُه ْم لَهُ
َكا ِرُهو َن»( .)27وليست اإلمامة صورهتا يف الصالة وحسب ،وإمنا هي تقدم الصفوف ابملعىن
العام ،وابألخص الصف األول من غري إذن رابين.

وما دام اخللل عند األمة يف مرتبة اإلمامة ،ومرتبة الصف األول ،فإهنا لن تتقدم خطوة
يف الطريق الصحيح؛ ألن األمور هلا شروط حسية وغيبية ،ال تتم إال هبا .فمن فهم مرماان،
فقد أعاننا على احلق؛ ومن مل يفهم ،فال أقل من أن ُحيسن الظن ويرتيث؛ حىت ال نستمر
فيما حنن فيه من فوضى ،ال تليق أبمة هي خري أمة أخرجت للناس.
وعلى هذا ،فإن القوة اإلميانية اليت تبلغ أعلى درجاهتا مع اليقني ،ث مع الرابنية وعلمها
اللدين ،هي أصل القوة عند حزب هللا ،حزب املؤمنني .وبعدها أتيت القوة املعهودة املشرتكة.
وإن قوة احلق يف ُح ّجيته قبل أن تكون يف اجليش املدافع عنه .ومن أتمل القرآن ،وقارن بني

تيب أولوايتنا
آايت ّ
احملاجة وآايت القتال ،فإنه سيُدرك ما نرمي إليه .هلذا كله ،وجب علينا تر ُ
ض اإلسالم يف صورته األصلية إن كنا نستطيع؛ وإال فلنكف عن
وعر ُ
على بيّنة من هللاْ ،
نتبني طريقنا
العمل اجلماعي الذي يتجاوز ما هو من عموم أعمال الرب املتفق عليها ،إىل أن ّ

27
اّللُ َعْنهُ.
البزار يف مسنده (َ )223 /13ع ْن أَنَس َر ِض َي َّ
 -أخرجه الرتمذي يف سننه ( )191-192 /2و ّ
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جليا واضحا؛ خصوصا وأن األعمال السابقة صران جنين ّثارها على غري ما قصد أصحاهبا.
فأين العقل؟!..
ِ.5السرِيفِاإلذنِ :
إن الفعل (العمل) من حيث هو شأن ذايت ،ال يتعلق به حكم؛ وحضرته وجودية ال
ُحكمية؛ ومن حيث احلكم فهو إن كان من هللا ،فاإلذن منه سبحانه ُخيصصه وُميضيه؛ وإن

كان من العبد ،فالنية ختصصه إن كان العبد يعمل على اإلميان .وأما إن كان العبد مظهرا
رابنيا ،فإن النية من جهته ،تكون هي اإلذن عينه الذي من هللا .هلذا السبب جتد اإلذن يف
القرآن وإن كان يُنسب إىل هللا على التحقيق ،فإنه يُنسب إىل العبد الرابين من جهة كونه
مظهرا له؛ كما يف قوله تعاىل :وإِ ْذ َختْلُ ُق ِمن ال ِطّ ِ
ني َك َهْيـئَ ِة الطَِّْري إبِِ ْذِين فَـتَـْنـ ُف ُخ فِ َيها فَـتَ ُكو ُن
َ
َ
ئ ْاألَ ْكمهَ و ْاألَبْـر ِِ ِ ِ
ِج الْ َم ْوتَى إبِِ ْذِين[ املائدة .]110 :ومن
طَْريا إبِِ ْذِين َوتُِْرب ُ
َ َ َ َ
ص إب ْذين َوإ ْذ ُختْر ُ
يفرق بني العبد الرابين وبني ربه يف احلكم هنا ،فإنه يكون بعيدا عن احلق .والسبب يف جهل
الناس هبذا األمر ،هو تناوهلم لكالم هللا بفكرهم ومبا تعطيه مرتبتهم اليت تكون غالبا ألهل
التوحيد العام .وهذا أمر ال حيتاج إىل توضيح عند أهل الطريق.
وكما أن األعمال من حيث نتائجها ،تتعلق ابلنيات لدى عموم املؤمنني ،كما جاء يف
ال ِابلنِّيَّ ِ
اتَ ،وإَِّمنَا لِ ُك ِّل ْام ِرئ َما نـَ َوى»( ،)28فإهنا من جهة هللا ومن جهة
َع َم ُ
حديث« :إَِّمنَا ْاأل ْ
الرابين ،منوطة ابإلذن .وحىت يتضح معىن اإلذن أكثر ،فإننا سنتناوله كما جاء ذكره يف بعض
آايت القرآن ،سائلني هللا عونه يف ذلك سبحانه.

اّللُ َعْنهُ.
 - 28أخرجه البخاري يف صحيحه ( )6 /1واللفظ له ،ومسلم يف صحيحه ()48 /6؛ َع ْن ُع َمَر َر ِض َي َّ
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ِ
يقول هللا تعاىل :فَـهدى َّ َّ ِ
اّللُ يـَ ْه ِدي َم ْن
اختَـلَ ُفوا فِ ِيه ِم َن ْ
احلَ ِّق إبِِ ْذنِِه َو َّ
ََ
ين َآمنُوا ل َما ْ
اّللُ الذ َ
يَ َشاءُ إِ َىل ِصَراط ُم ْستَ ِقيم[ البقرة .]213 :فاإلذن يف اهلداية ،هو من املشيئة؛ لذلك ذكرها
هللا يف آخر اآلية .ومعىن هذا ،أن اهلداية ليست متعلقة ابلقول وحده (السبب)؛ كأن يسمع
للمدعو ألن يهتدي مبا
كالم هللا ،أو كالم نيب أو واعظ؛ وإمنا هي متعلقة ابإلذن
املدعُو َ
ّ
اجلَن َِّة َوالْ َم ْغ ِفَرةِ إبِِ ْذنِِه[ البقرة:
اّللُ يَ ْدعُو إِ َىل ْ
يسمع .ومن هذا الباب أيضا قوله تعاىلَ  :و َّ
 ،]221ما دامت االستجابة ال تكون إال من مأذون ،ال من كل مدعو .ولن نتكلم هنا فيما
يتعلق ابملسألة من جهة القدر ،حىت ال خنرج عما حنن فيه.
وأما قول هللا تعاىلَ  :م ْن َذا الَّ ِذي يَ ْش َف ُع ِعْن َدهُ إَِّال إبِِ ْذنِِه[ البقرة ،]255 :فمعناه أن
الشفاعة ال تكون حىت أيذن هللا هبا للشفيع؛ وهي تدل على معىن قول هللا تعاىلَ  :وُه َو ُِجي ُري
َوَال ُجيَ ُار َعلَْي ِه[ املؤمنون .]88 :وهذا من مقتضيات عزة امللك احلق.
وأما قول هللا تعاىل :ود ِ
اّللِ إبِِ ْذنِِه َو ِسَراجا ُمنِريا[ األحزاب ،]46 :فهو
اعيا إِ َىل َّ
ََ
للداللة على أن الدعوة اليت تكون قبل اإلجابة ،تكون إبذن من هللا ،سواء أجيب الداعي
(الرسول) أو مل ُجيَب .وهذا اإلذن هنا إما عام ،ويدخل فيه األمر الوارد للمؤمنني ابلتبليغ
للدين إىل كل أحد؛ وإما خاص ،كالدعوة إىل هللا اليت خيتص هبا أهل الرتبية واإلسالك.
واإلذن اخلاص ،يؤخذ عن هللا ورسوله ،حتقيقا ال ظنا وأتويال.
وأما قوله تعاىل :أَو يـرِسل رسوال فَـي ِ
وح َي إبِِ ْذنِِه َما يَ َشاءُ[ الشورى ،]51 :فهو دال
ْ ُْ َ َ ُ ُ
على اإلذن للملَك املبلغ للوحي ابلتبليغ؛ حىت ال يُظن أنه فِعل تلقائي من امللَك .والوحي هنا
إما تشريعي كالذي لألنبياء عليهم السالم ،وإما تعريفي كالذي للورثة ،أو يكون من أنواع
الوحي األخرى اليت دوهنما يف املرتبة.
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وعلى هذا ،فإن اإلذن من هللا يكون مشيئة وإرادة؛ وهو من العبد الرابين كذلك أيضا.
والفرق بني الرابين وغريه من حيث اإلذن (الفرق بني العام واخلاص منه) ،هو أن الرابين يكون
اإلذن من ابطنه يف فعله الظاهر منه ،وهو يف ذلك على علم وبيّنة؛ وأما احملجوب ،فليست

له هذه املنزلة؛ وإمنا يكون عمله على سبيل الظن واإلميان وحسب.

وحىت ندلل على أمهية اإلذن من الرابين ،فإننا نورد قصة هارون عليه السالم مع
ضلوا ( )92أََّال تَـتَّبِ َع ِن
أصحاب العجل .يقول هللا تعاىل :قَ َ
ال َاي َه ُارو ُن َما َمنَـ َع َ
ك إِ ْذ َرأَيْـتَـ ُه ْم َ
ِ
ِ
ِ
ني
يت أَ ْن تَـ ُق َ
ت أ َْم ِري ( )93قَ َ
ت بَْ َ
ول فَـَّرقْ َ
ال يـَْبـنَـ ُؤَّم َال َأتْ ُخ ْذ بِل ْحيَِيت َوَال بَِرأْسي إِِّين َخش ُ
صْي َ
أَفَـ َع َ
ِ ِ
ب قَـ ْوِيل[ طه .]94-92 :فخشية هارون كانت من خوفه أن يعمل
يل َوَملْ تَـ ْرقُ ْ
بَِين إ ْسَرائ َ
ب قَـ ْوِيل .هذا مع كون الفعل الذي أتته
عمال بغري إذن موسى عليه السالم .دليلهَ  :وَملْ تَـ ْرقُ ْ
بنو إسرائيل شنيعا ،ال حيتاج إىل أتويل فيما يبدو .فليتأمل اإلسالميون ،لو كانوا مكان
هارون ،هل كانوا سينتظرون قول موسى يف األمر ،أم سيسارعون إىل اإلنكار على عابدي
العجل؟ ..وال حيجبنك اعرتاض موسى على فعل هارون فيما قبل ،كما أخرب هللا ،فإنه من
ابب املسارعة إىل احلق ،مع كونه اإلمام؛ واإلمام يُرتَـ َقب وال يـَ ْرتقب .وتصدير اآلية هبذا

العتاب املوسوي ،هو ما جيعل جل التالني ال يتوقفون عند قول هارون عليه السالم ،ويتومهون
أنه كان تقصريا منه؛ وحاشاه! بل إن من اإلسالميني ،من كان سيظن انتظار موسى قادحا
يف توحيدهم؛ ألهنم على علم (حسب ظنهم) ابحلكم املتعلق مبثل هذا األمر .وإن كان األمر
يتطلب تريثا يف مسألة خطرية كعبادة العجل ،فما ظنك بدقائق املسائل ،اليت يُفيت فيها جهلة
اإلسالميني ابلقطع الذي ال يلوون فيه على قول أحد.

واجلماعات احلركية عندما دخلت جمال العمل لألمة كما تزعم ،مل تُراع مسألة اإلذن يف

ذلك؛ إال ما يكون من قبيل اإلذن العام ،الذي يعمل عليه احملجوبون .وأصحاب هذا املقام،
ليس هلم التصدر لقيادة األمة ،وفيها من هم أعلى منهم مرتبة .وأما ادعاء أهنم ما تقدموا
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حىت رأوا أتخر غريهم ،فهو يصدق على ختلف أهل الظاهر من علماء الدين عن األمر
ابملعروف والنهي عن املنكر ،وال يصدق على الرابنيني الذين يتلقون عن هللا؛ وقد ال يكونون
من أهل العلم الظاهر.
ولو أن هذه اجلماعات عرفت مرتبة الرابنيني وأعطتها حقها ،ملا خطت خطوة إال إبذن
أصحاهبا؛ حىت تكون موافقة ملراد هللا وأمره معا .أما وقد غلبت عليها رعوانت النفوس ،فإهنم
تُركوا مع اإلذن العام ،إن هم أحكموا علمه .فمن أحكم وصدق يف العمل ،فله أجره؛ ومن

ال ،فال .كل هذا ،بغض النظر عن حتقيق الغرض من العمل ،والذي هو منوط ابإلذن الرابين
فيه ،من ابب َ وَما فَـ َع ْلتُهُ َع ْن أ َْم ِري[ الكهف.]82 :
واجلهل مبسألة اإلذن لدى اجلماعات احلركية ،مل حيرمها من بركته يف العمل وحسب،
وإمنا أدخلها يف اإلصرار على ما ال إذن فيه؛ وهذا من أكرب اجلهل وأسوأ األدب .وهو جير
أصحابه إىل معاندة األقدار ،فيُطحنوا حتت جماريها .ويكون حاهلم التعب والنصب ،مع
احلرمان من الثمار؛ كما حدث لإلسالميني عند وصوهلم إىل احلكم يف بعض البلدان ،فبان
فشلهم جليا للعالَمني.
ولقد كان الفطناء من سلف األمة ،إذا عرفوا رابنيا بينهم ،ال يُقدمون على فعل حىت
يستأذنوه فيه؛ ليكون يف ذلك إذن من هللا هلم ،حيصنهم من اآلفات ويسهل عليهم الصعاب.
ومن جرب العمل ابإلذن ،فإنه ال شك يعرف ما نقول .وأما من يعمل هبواه ،وإن كان األمر
فيما يبدو شرعيا ،فإنه قليال ما يصادف االستجابة (حتقق الغاية)؛ وإن صادفها ،فإهنا قد
تكون مع مشقة وعسر ال خيفى .كل هذا ،ليميز هللا العمل بـ"اإلذن" عن العمل بغريه .ومما
السري ،جلوء سالطني األمة إىل الرابنيني عند خوض احلروب أو عقد املساملات
تذ ُكره كتب َ
مع األمم األخرى ،ليضمنوا أن يكون النصر حليفهم إبذن هللا.
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والسبب يف كون اجلماعات احلركية ،استغنت عن اإلذن ،هو اعتمادها الفكر يف
أعماهلا .وطريق الفكر يليق مبن ال دين له ،أو مبن كان على طريق الفالسفة؛ وأما أصحاب
الدين ،فال مندوحة هلم عن صلة ابهلل يف كل أمورهم؛ ومن ذلك الفهم عن هللا يف أوامره
ونواهيه ،حىت يكونوا فيها على بيّنة ال على ظن .كيف ال وقد جاء يف القرآنَ  :و َع َسى أَ ْن
اّللُ يَـ ْعلَ ُم َوأَنْـتُ ْم َال تَـ ْعلَ ُمو َن
تَكَْرُهوا َشْيئا َوُه َو َخ ْري لَ ُك ْم َو َع َسى أَ ْن ُِحتبوا َشْيئا َوُه َو َشر لَ ُك ْم َو َّ
[البقرة !]216 :فمن أين يضمن املؤمن أن ما حيبه (مما ظاهره موافق للشرع) لن يكون فيه
شر؟! أله من العلم ما جيعله يقطع بذلك ،والعلم كله هلل؟! ..واللبيب يفرق بني القواعد
العامة هنا ،وبني التنزيل التعييين.
إن "أهل السنة" من املسلمني على اخلصوص ،فقدوا االرتباط ابإلذن يف أعماهلم،
بسبب أخذهم الدين على ظاهره ،منذ البداية عند تغليبهم لالجتهاد الفردي على ما للرابنية
من مكانة أصيلة فيه .أما الشيعة يف املقابل ،فإهنم وإن عرفوا شيئا مما للرابنية من خصائص،
فإهنم قد أخطأوا يف حصرها يف أئمة دون غريهم ،ويف أزمنة دون غريها .وحنن هنا ،لسنا مع
هؤالء وال أولئك ،وإمنا مقصودان تنبيه الفريقني إىل ما هو احلق حبسب مبلغ علمنا .وإن
اعتبار الشرع قانوان واجب التنفيذ ،بعيدا عن معاملة هللا مبا ينبغي من تعظيم ،يستدعي
الرجوع إليه يف العمل بشرعه قبل كل شيء ،يكون هو املعصية احلق؛ بل إن بعض املعاصي،
اليت ُترد أصحاهبا ابلتوبة إىل ابب هللا ،أفضل من كثري من الطاعات القاطعة عنه سبحانه.
الرجل لَيـعمل بِعم ِل أَه ِل ْ ِ ِ
يما يـَْب ُدو لِلن ِ
َّاس
وعلى هذا الوجه ،ينبغي فهم حديث« :إِ َّن َّ ُ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ
اجلَنَّة ف َ
ِِ
ِ ِ
ِ
ِ
يما يـَْب ُدو لِلن ِ
اجلَن َِّة »(.)29
َّاس َوُه َو ِم ْن أ َْه ِل ْ
َوإنَّهُ لَم ْن أ َْه ِل النَّارَ ،ويـَ ْع َم ُل ب َع َم ِل أ َْه ِل النَّار ف َ

 - 29أخرجه البخاري يف صحيحه ( )132 /5ومسلم يف صحيحه ( )74 /1عن سه ِل ب ِن سعد َّ ِ ِ
اّللُ َعْنهُ.
ي َر ِض َي َّ
َ ْ َْ ْ َْ
الساعد ِّ
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ولعل كثريا من الناس ،يظن أن العمل ابإلذن هو من اختصاص أهل التصوف ،ملا مسعوا
أن املريد عليه أن ال يفعل شيئا من نفسه ،وأن عليه الرجوع إىل شيخه يف ذلك .فظنوا أن
األمر اختيار ،يلزم من ألزم نفسه به ،وال يلزم غريه .واحلقيقة أن األمر عام ،وإن كان العمل
به أصبح غريبا ،بسبب انقطاع الصلة بني الرابنيني من األمة وبني عمومها .ولقد كان
إلخواننا الفقهاء القسط األكرب يف العمل على قطع تلك الصلة ،اليت هي ضرورية لبقاء األمة
على اهلداية املتيقَّنة؛ من غري أن ننسى ال َك َذبة من شيوخ املتصوفة ،الذين اختذوا اإلذن وسيلة
الستغفال الناس وأخذ أمواهلم...
وعلى كل حال ،فإن أمر اإلذن ال ميكن إغفاله ،ملن كان يريد حتقيق شيء من اخلري
العام ،الذي يُرجى أن ُخيفف به عن األمة ،ما تالقيه من عنت يف أزمنة الفتنة ،اليت ما عاد

عامة املسلمني ،يُبصرون فيها شيئا ،بسبب شدة البالاي وكثرة األقوال.
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خامتـ ـة ِ
إن أكرب غلط يقع فيه الفرد اإلخواين يف هذه الفرتة ،هو اعتقاد أن اخلالف يف مصر وما
سيتبعها من البالد ،هو خالف ديين؛ فريى نفسه يف صف اإلسالم ،ويرى خصومه أعداء
له .بينما اخلالف سياسي يف املرتبة األوىل ،وإن كان الفريقان معا ،ال خيلوان من حق ومن
ابطل معا ،على تفاوت يف تفاصيل ذلك ،من غري شك.
إن اخلطاب السائد اآلن ،يتجه إىل تقسيم اجملتمع نصفني :قسم مع اإلسالم ،وقسم
ضده؛ وهذا اخلطاب تضليلي ،يتقنه اإلخوان املسلمون ،فينطلي على عوام الناس؛ خصوصا
عندما ال ُحيسن أصحاب السلطة التصرف ،فيبدو األمر منهم وكأنه عداء للدين .وما ذلك
إال العنف ،الذي جيعل املتابعني مييلون إىل املقهورين ،من غري متحيص .وهم (أي اجلماهري)
على بعض احلق يف ذلك.
وحنن دائما نقول :إن حل األزمة اليت متر هبا البلدان اإلسالمية ،معريف؛ وإن كنا نرى أن
الفريقني معا ،ال يعجبهما ما نقول؛ ويفضالن مواصلة املناورات فيما بينهما ،دون أدىن
حساب ملن سيسقطون بني الصفني ،وال ذنب هلم إال أهنم جاهلون غافلون.
ويف هذا اجلزء من هذه العرب ،سنخصص الكالم للفرد اإلخواين ،أو ملن كان يف صف
اإلخوان ،لنجعله يقف على معايري تنفعه يف تقييم موقفه ،وتصويبه إن كان به خلل؛ عسى
أن خيفف هللا بذلك من هذا البالء ،وتقل حدة هذا االنقسام الذي سيستفحل مع مرور
األايم ،ابألخص عند احملطات التنافسية املقبلة ،كانتخاابت جملس الشعب واالنتخاابت
الرائسية ،اليت خيطط هلا كل من جانبه.
110

نصائحِعمليةِ :
 ال تنس أن الغاية هي هللا واليوم اآلخر .ودليل ذلك لديك ،هو عدم اعتبار أي شيء يفاحلق؛ فإن حسبت حسااب لغري هللا يف أمورك ،كأن ختاف انتقاد إخوانك ،أو ختاف البقاء
وحدك ،فاعلم أنك عبد ملا ختشاه من دون هللا .واعلم أن عبادة هللا على التوحيد مع كل
حتصل كل رغباتك العاجلة مع مقت هللا.
مصائب العامل ،خري من أن ّ
 -اعلم أن هللا خلق العباد مستقلني بعضهم عن بعض يف القرار؛ وإن وقع االتفاق ،فإمنا يقع

من اجتماع األفراد على اخليار نفسه ،ال من خضوع بعضهم لبعض .لذلك فإن القيادات
غري الرابنية ،ال امتياز هلا على ابقي العباد ،إال ما متليه األنفس يف سبيل حب اهليمنة
ابلباطل.
 إن املواقف ال تتجزأ؛ فمن يرى الباطل يف مجاعته ويسكت عليه ،ال أييت منه خري ألمته؛بل عليه أن يسعى إىل التعايف من هذا الداء أبسرع ما ميكن؛ حىت ال يلقى هللا وهو عليه
غضبان.
 عامل إخوانك املسلمني مجيعا بنفس القدر من احملبة والتعظيم؛ وإن فاضلت بينهم،فاجعل مفاضلتك تستند إىل املعايري اإلهلية اليت تدور على التقوى .واعمل حساب هامش
الغيب الذي جتهله من الفاضل لديك ،ومن املفضول.
 إذا كان احلاكم مسلما ،فال تضمر له الشر أو تبغضه ،وإن كان ظاملا؛ بل اكره منه قبيحفعله دون ذاته؛ وإال فإنك ختاف أن تُغضب ربك بعدم مراعاة ُحرمة ال إله إال هللا.

 -عامل الناس مبا حتب أن يعاملك هللا به؛ فإن عذرت وعفوت ،عفا هللا عنك؛ وإن

حاسبت وش ّددت ،شدد هللا عليك.

 -من عالمة إخالصك العمل هلل ،فيما يتعلق مبا هو مجاعي ،أن تفرح إذا قام آخر به بدال

عنك؛ فإن مل تفعل ،فاعلم أن عملك لنفسك ال هلل.
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 ال تنتظر جزاء على عملك ،وانظر أن جتاوز هللا عنك فيه ،هو أكرب غنيمة .وأما األجر،فيؤتيه هللا ملن يعمل له سبحانه ،ال لألجر .وقد احنرف الناس يف هذا األمر ،حىت صار اجلزاء
صنما يُعبد من دون هللا.
 -ال تسمح لنفسك ابلكذب ولو مزاحا؛ فإن من ال صدق له ،ال يصلح لشيء ،وال يصلح

به شيء.

 -ال تر لنفسك فضال على مسلم وال كافر؛ واعلم أن هللا امنت على عباد دون آخرين؛

فالفضل له سبحانه عليهم مجيعا ،ال ألحد منهم .وإن أظهر هللا عليك نعمة من نعمه ،فال
ترها إال عارية منه سبحانه؛ وإايك أن تنسبها إىل نفسك فتكون من الظاملني.
 -اعلم أن احلكم هلل ،يغفر ملن يشاء ويعذب من يشاء؛ فال أتخذ أحكام الشريعة ميزاان

حتكم هبا على الناس ،واعلم أهنا ُجعلت لتسوس هبا نفسك ال غريك .فمن ساس نفسه
ابلشرع كان عبدا؛ ومن حكم على غريه به صار راب .وإايك واالتصاف أبوصاف الربوبية،
فإهنا اهلالك املربم.
 -اعلم أن املعصية اليت يعقبها العفو ،خري من الطاعة اليت يعقبها احلساب .فال تقطع

بفضل طاعة على معصية منك أو من غريك ،وأنت ال تعلم حكم هللا فيها .فإن فعلت فإنك
تكون من اجلاهلني.
 -إايك أن تظن أن عملك ضمن مجاعتك ،مفيد لإلسالم واملسلمني ،مهما فعلت؛ واسأل

هللا أن ال يعاقب مجاعة وأمة أنت فيها ،بسبب بعدك وحجابك .فإن عملت شيئا مما يبدو
انفعا ،فاشكر هللا على سرته حلالك عن الناس؛ وإال لكانوا رمجوك.
 عود نفسك أن تصاحب من ال يك ِْذبك وال يعظمك ،حىت يكون مرآة صادقة لك ،ترى
َ
فيها عيوبك .وفر ممن ينفخ يف نفسك ،ليتحكم فيك عند انتفاخك؛ ث يلقيك غري آبه ،إن
فرغ منك.
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 كل أمر له جوانب نفع وإن كان ظاهره الضرر؛ وكل شر ال خيلو من خري؛ فاعمل جاهداأن ترى جانب اخلري يف كل شيء ،وإن كان ال جيوز البوح به دائما؛ فتكون من احلكماء.
وال تكن ممن ال يرى إال املساوئ فتحرم خري ما تنظر إليه.
 إذا رأيت يف العامل عدوا لك شرا من نفسك ،فاعلم أنك من أتباع قارون وهامان. ال تنس أن الشيطان يرتصدك عند كل حركة ،وقد أيتيك بوجه يظهر عليه الصالح ،وقدأيتيك انصحا مستدال آبية قرآنية أو حديث نبوي .فاصحب من يكون على بصرية ،أو
اعمل مبا تتيقن صحته؛ وال تسارع ابلسقوط يف حباله.

 -ال تنس أن الدينُ ،جعل ليصلك بربك؛ فمىت أمهلت صلتك به سبحانه ،فال دين لك؛

وإن كنت يف الظاهر من أعبد العابدين.

 ال تعامل ربك بطريقة آلية؛ وإمنا عامله معاملة حية ،تعرف معها مىت يكون راضيا عنك،ومىت يكون غاضبا .وال تغرت منه حبال ،فإنه سبحانه يفعل ما يشاء ،وأنت مقيد املشيئةَ .ال
يُ ْسأ َُل َع َّما يـَ ْف َع ُل َوُه ْم يُ ْسأَلُو َن[ األنبياء.]23 :
ب لكل الناس ما حتب لنفسك؛ وإال كنت من املتكربين .وارفق ابلناس على قدر
 أ َِح َّشدتك على نفسك؛ وال تعكس فتظلم نفسك وغريك.

 -اعلم أن هللا خلقك لرتى مجاله فيما حولك ،فال تشح بوجهك عنه ،وأنت تظن أنك

على فهم صحيح للدين .واعلم أن مشاهدة اجلمال تورث الرفق ،وعدم مشاهدته تورث
العنف؛ فاخرت لنفسك.

 -عود نفسك اخلضوع للحق ،وإن صدر من كافر أو صيب أو سفيه؛ وال أتنف منه ،فتكون

ممن أتخذه العزة ابإلث.
 ال تتبع فتاوى فكرك أو فكر أمثالك من الناس ،واعلم أن العامل له رب يدبر أحواله يف كلطرفة عني .وإن كلفك أمورا قد ختالف ما قضى به سبحانه ،فإمنا ليخترب رجوعك إليه يف
ذلك؛ ال لتصري منازعا له يف ملكه .فاحذر أن هتلك ،وأنت تظن أنك له تعمل.
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وختاما ،نرجو أن يكون القارئ قد عرف أن الباعث لنا من هذه الرسالة ،إمنا هو حمبة
اخلري جلميع من يعمل لإلسالم واإلشفاق عليهم .ولسنا -وهلل احلمد -طرفا يف أي صراع
سياسي ،حىت نقصد غلبة خصم أو حتصيل سبق .وهللاَ نسأل أن يوفق إخواننا إىل كل خري،

وأن جينبهم كل شر؛ وأن يعفو عنا وعنهم ،ويُسبغ علينا مجيعا عميم سرته يف الدنيا واآلخرة.

وصلى هللا على سيدان حممد الرؤوف بنا والرحيم ،من مل يرتك شيئا من اخلري إال ودلنا
عليه ،وال شيئا من الشر إال وحذران منه؛ وعلى آله وصحابته وسلَّ َم تسليما .واحلمد هلل رب
العاملني.
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