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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

وعلى آله وصحبه ، الحمد هلل ، والصالة والسالم على رسول هللا
 ومن وااله    وبعد .. 

بعض  يفبينا أنا أقلب كتب السير واالصطالح ، كانت تستوقفن
العبارات السلفية لمشاهير األئمة ، فأسجل بعضها وأقيد األخرى ، 

،  يخلد ي، وتردد ف ي ر ومما وقع عليه بص .وأتحفظ ما طاب منها
شيخ اإلسالم عبدهللا بن  ،والحافظ المجاهد ،كلمة اإلمام الفذ

 المبارك رحمه هللا ، عندما قيل له: 
فقال : تعيش لها   –لها من  ي) هذه األحاديث الموضوعة  أ

عم ما قال ، فقد عاش جهابذة المحدثين للسنة النبوية ، ن  و الجهابذة( 
الجيد  افرزوا الصحيح من الضعيف ، ونقو إذ  ،وصانوها أيما صيانة

تخرصات الدجالين وأبطلوا كيد وكشفوا  ,وتصدوا للكذابين يمن الواه
الزنادقة ، فوصلت إلينا السنن المرويات محققة ، محررة ، قد استقام 

وبانت قواعدها ومعالمها ، فياهلل كم وصل إلينا  ،بنيانها ، وتم قوامها
الجهود ، وتكاثرت  ضاعفتت مة ، وكممن الكتب ، وكم قام من األئ

 التضحيات ؟!!
سائر المباركة إنه لجهد مركز عظيم ، سبقت به هذه األمة 

دت ي  وق  , ت المحفوظاتضبطو  ,سندت المروياتاألمم ، حيث أ  
واستنارت المباحث الوفية ،  ,ملحوظات ، وبزغت النتائج المرضيةال
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 ,يرهانظيعز اخرة ، التي الزاهية ، والدرر الفوغدا الحديث كالتيحان 
 لفوظًا جلياًل.فكان قواًل ثقياًل ، وم ،عدم شبيههاوي  

قد رسخت جذوره ، وعظمت أركانه ، واشتدت قالعه ، ال يؤمه 
إال فوارس الطالب ، ونوابغ التالميذ ، الذين أصبحوا بعد ذلك حملته 

 واياك ، والنللهم ذ م  ت .، وصيارفته، الذين هم به أنبغ وأعلم وأدرى 
فوا ما خلفوا والرحالت مشتعلة ، فخل   ،نهم صالحة ، والهمم شامخةم

من التراث العظيم ، والمحصول الوفير ، والكنز الباهر العجيب ، 
  !!ارنظوطمحت إليه األ ،شخصت له األبصار يالذ

وكان هذا  ،وعلومها وقضاياها ،إن جهابذة اإلسالم عاشوا للسنة
من عمل الجهابذة وجهد الصيارفة ، قصدوا نوعًا مهما ، ودورًا ثابتًا 

 وذيوع الدعوة ، ,الشريعةاإلسالم ، وصون  من خالله حماية  
ألن كشف األخبار الموضوعة ،  وإصالح المجتمع ، وتربية الناس.

وردع الكذبة يعنى سالمة السنة ، وتصحيح السلوك ، وتنقية 
 ،باإليمان ي، الذى يرتق ي قتداء النبو والمحافظة على اال ،المسار

 ويهذب النفس ، ويقيم األخالق ، ويصلح حركة الحياة . 
الشريفة هو ما عناه ابن المبارك  ةنعن الس يوهذا الدور الدفاع

وحماية شريعته ،  ،عن اإلسالم ويات الذبرحمه هللا ، وهو من أول
لكن دور الجهابذة ال ينتهى إلى هذا الحد بل لهم أدوار ومقامات 

الؤهم، وتصدق بعظم يل ، ع فيهارو متثالها ، والشاأخرى يجب عليهم 
 نصيحتهم، ويتسع تأثيرهم. 
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 ،اف والمنكراتضعمن ال نالسنيصون  يفالمحدث الجهبذ الذ
ال يغفل عن  ،خضم ذلك يف هقد قام بجهد بارز ودور حسن ، لكن

للكذابين  ، والتصديوالقيام بالدعوة واإلصالح ,نشر السنة الصحيحة
، وهذا ما ينبغى جيالالمؤلفات الجيدة وبناء األراج والمبتدعين ، وإخ

بين دورًا عزيزًا فابن المبارك رحمه هللا ،  !أن يعيش له الجهابذة
خرى ال تضاده أفيه التفاعل مع أدوار  يمن الناس، ينبغ يحسنه فئام

، فهم أن عمل المحدث الجهبذأن ي   ،ألنه من الخطأ بمكان ،وال تعكره
يح من الضعيف ، عبر تحقيقات معينة ، عند تمييز الصح ينتهي

سفاره أوبين  ،مكتبته يف وتأليفات محدودة ، وهو قاعد منزو  
 وقراطيسه. 

، وأشمل من ذلك  من ذلكإن عمل جهابذة اإلسالم أكبر 
خلق بها توال ،نشرها ,السنة يوأن ثمرات العمل ف التوجه, ال سيما

نية ، وهو ما كان والدعوة إليها ، حيث الطاقات باقية والجهود مض
 هالحديث وعلومه، فإن ييفهمه علماء اإلسالم حينما يتخصصون ف

به ، حيث  نويكونوا أول العاملي ،خلق وعمل يرى لهم في  البد أن 
وحركاتهم ، فيتربى الناس على ذلك  مأقواله يف نتشع السن
فتحصل لهم القيادة ، والتوجيه ، ويكونون محط أنظار  مويقصدونه

طريقة األئمة  يون ، وبهم يأتمرون كما هر يصدعنهم ث الناس ، حي
والصحابة ,داود ، وأشياخهم األكابر يومسلم وأب البخاري و األربعة 

الفضالء قبلهم ، حيث أدركوا أن السنة قول وعمل ، وتحرك واقتداء 
 . 
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فما أخبر به ابن المبارك رحمه هللا دور مخصوص من منظومة 
 ,، الن العلماء مسئوليتهم كبرى متكاملة يفقهها جهابذة األمة 

، خليق بهم أن يعوا ذلك ، وقد أورثهم هللا علمه ىومهامهم جل
 من خلق تفضياًل.موفضلهم على كثير ,

ناطق هذه المقولة ابن المبارك فقد  ,ومن الدعاة لمثل ذلك
والدعوة والتدريس  ,والسخاء ,والبذل,حياته بالعلم والعمل غصت

مور العلمية ، والمسائل البحثية عن أن يكون ولم تشغله األ والتأليف،
 ،هر قضاياها ، ويتصدر لمشكالتهامشئون أمته ، ي يعالمًا مثابرًا ف

وسيرته من أبهى السير وأحالها ، ال تكاد  .ويدفع عنها أعداءها
وكلمات عطرة ، فقد كان  ،تخلو من مواقف عظيمة ، ودروس مؤثرة

متبع ، ومجاهد عنيد ، وتاجر م وإما, فهو محدث حجة ،ً إمامًا مدهشا
علها فر نبيل ، حاز أكثر طرق الخير ، و وشاع ،، وفقيه مفت سخي

 .خدمة دينه وأمته ، فرحمه هللا رحمة واسعة  في
من مقولته الغراء ) يعيش لها  حيهذه الرسالة أستو  يوف

، صراء العلمبالذين هم  فأبين عديدًا من أعمال الجهابذة الجهابذة (
وأذكياء المعرفة ، الذين ، وناقلو األخبار، والحديثه وخبراء الفق

ومهروا السنة واآلثار، واكتشفوا من مكنونات العلوم  ,خبروا الشريعة
حركة نهضة  يوأبلغ أثرًا ف ،وأعظم جداً  ،ما يجعلهم أكثر عمالً 

وهوانها الراسخ ، جراء  ،وانتشالها من ضعفها الجاثم ,األمة
عاتها ، دوبطالة فقهائها و  ،علمائها واستهانة ،دينها يتضعضعها ف
ومستفيدًا من هذه العبارة ، ) ما يعيش له الجهابذة( معنونًا لها 



 

 ما يعيش له الجهابذة

    5 

ها وأسرارها ، وأن الجهابذة شأنهم عظيم وأداؤهم متين بلمرام ً وموسعا
 حديثيابتداًء من ال ، اإلصالح االنضمام لكل مساعي م، يحتم عليه

 ي صالح الفكر نتهاءًا باإلا، و  وكيي والسلجتماعومرورًا باإل ي،والعلم
ذلك مشاعل الجد والبأس والسير والمدافعة ،  يحاملين ف ي والدعو 

 بكل همة ملتهبة ، وعزيمة صادقة ، وتوكل وهاج ، كما قال القائل : 
ُُ وخيبة وركودُ  همُة تقرع الزماَن وعزم  ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ  ال ارتخاُء

 
أن يعيش من أجله الجهابذة  يوقد تأملت ما ينبغ

 : يلفيته ما يلفأ
 األحاديث المنكرة الموضوعة . (1)
 نشر الدعوة اإلسالمية .  (2)

 الذب عن اإلسالم وشرائعه.  (3)

 محاربة البدع والشبهات . (4)

 الرصينة . صناعة الكتب  (5)

 مناظرة المناوئين والمشككين .  (6)

 إعداد األجيال العاملة .  (7)

 للحوادث والملمات .  يالتصد (8)

 .تكييف النوازل المستحدثة  (9)

 سن والسنن. بث المحا (10)

 للوحيين .  يملعالتجسيد ال (11)

 الصدع بالحق الرباني .  (12)
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 دفع السوء والمظالم .  (13)

 صيانة التاج العلمي .  (14)

 

وإدراك عظم  ،العناية بها يمما ينبغ ،شباههاأفهذه األبواب و 
والتدين  ،السنة يوأنها من مستلزمات حمل العلم ، والبراعة ف ،حقها

الشخصية العلمية ، وليس  يي صفات جوهرية فالعميق ، التى ه
أخص من  ي وإن كنا نرى أن حملة الحديث النبو  !الدينية فحسب

 ،، والبالغ المتدفق دور العمل المضاعف ، والجهد السخيغيرهم ب
التامة  لقربهم من شخص المصطفى صلى هللا عليه وسلم ، ودرايتهم

 ،قهوالف ،والعقيدة ،قوام علوم التفسير بالسنن الثابتات، التي هي
األنهر المتفرعة عنه ، أو  يوه ،واألصول ، فكأنها البحر العظيم

 الجداول المسكوبة منه .  يكالنهر الزخار ، وه يه
المى اليوم ، العمل اإلستلك األبواب والمجاالت الهامة في  فإلى

الذهنية العلمية التى تسعى  ياستحضارها ف نرى من الضروري  يالت
وتعبيد الخلق لربهم تعالى ، وإزهاق  ,ئرهوإحياء شعا ,لتجديد اإلسالم

 يالباطل ، وإصالح سائر شئون الحياة ، وهذه وظائف أهل العلم ف
انحطت فيها  يكل زمان ومكان ، ال سيما إبان األزمنة المتدهورة الت

 ,باً ر ح ,خيارها ، وتداعت عليها األمم مصلحوها ، وعز   األمة ، وقل  
 ها هذه األيام ، وهللا المستعان . كما هو حال,مارًا عواست ,ونهباً 

يبعث فى  نأ ي  حر  ،به األمة يتصطل يإن الواقع المرير الذ
 ،امية للعمل المتواصلتنالكاملة ، والعزيمة الم ةجهابذتها الغير 

انتهجها السلف الصالح  يالت ,المستديمة والدعوة الجادة ، والتربية
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كأحمد ومالك هم على ذلك أئمة اإلسالم عتبو  ,هللا عنهم يرض
وابن  ي شباههم كالنوو ي والبخاري ، وأواسحاق وابن المبارك ، والشافع

 حجر وابن تيمية وابن القيم وابن رجب وابن كثير، رحم هللا الجميع . 
كان  – يممن لمن أسم –إن كل واحد من هؤالء وطبقاتهم 

ونشر  ،، من حسن االتباع ي والدعوي واإلصالحيواعيًا لدوره العلم
، وبذل المعروف ، وإنكار المنكر ، وتربية الخلق وقضاء  الحق

 حوائجهم ، ودفع مخاطرهم ورزاياهم .
يدرك حق  يكذا هو العالم الجهبذ ، والشيخ المتبصر ، الذ

 ،وأنها استدامة العمل ، وحتمية اإلصالح ,رسالة القرآن والسنة
 . نوربانية البالغ والتبيي

وقال عز [،  64] البقرة :  "اُكم ِبُقوَّة  ُخُذوا َما آَتْينَ "قال تعالى : 
" َوَمِن اتََّبَعِني ُقْل َهِذِه َسِبيِلي َأْدُعو ِإَلى َّللاَِّ َعَلى َبِصيَرة  َأَنا" وجل : 

َفَلْواَل َكاَن ِمَن الُقُروِن ِمن َقْبِلُكْم  [ . وقال تعالى : " 108] يوسف : 
إن دين [،  116" ]هود : ِفي اأَلْرِض  ُأْوُلوا َبِقيَّة  َيْنَهْوَن َعِن الَفَسادِ 

أمس الحاجة إلى أنصار ومجاهدين  يهللا تعالى ودعوته الحقة ف
ذلك شتى صنوف األذى ،  ييذبون عنها ، متحملين فو ينشرونها 

الَِّذيَن ُيَبلِ ُغوَن  "هو ضريبة النصح والبالغ ، قال تعالى :  يالذ
" ]  َوَكَفى ِباَّللَِّ َحِسيباً  ْخَشْوَن َأَحدًا ِإالَّ َّللاََّ يَ  َوالَ  َوَيْخَشْوَنهُ  ِرَساالِت َّللاَِّ 
 [ .39األحزاب : 
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وتحمل ، والعملية اإلصالحية تحتاج إلى صبر على المتاعب
 يللمشاق ، لتصل إلى رضوان هللا تعالى ، فتقطف الثمار وتجن

 الخيرات ، وتفوز بالنعيم المقيم . 
ُسلِ َفاْصِبْر َكَما َصبَ  "قال تعالى :   َوالَ  َر ُأْوُلوا الَعْزِم ِمَن الرُّ

 . [ 35" ] األحقاف: َتْسَتْعِجل لَُّهمْ 
 تنجح دعوة بال دأب وتحمل ؟!، أو وهل يتم إصالح بال صبر

الذين ق صدوا  ،كة لدى العلماء والجهابذة الكبارو مدر  يإن هذه المعان
وه أما سواهم ، فيعر  .بهذا التوجيه لشرف مقامهم ، وعلو مكانتهم

العلم ، وحسن التفقه ، الذى يجعله محاًل للسقوط ، والتراجع ، أو 
 أو لذة زائلة . ،فيخذل المؤمنين ، ويلوذ بزهرة فاتنة, اجتياح الشبهات

 وهللا المستعان . 
 أكثر من طاقتهم ؟! ولربما يقول قائل : ِلَم تحمل جهابذة األمة 

عداد ! العلم والعمل والقدرة واالست يفإنهم يتفاوتون ف
وتراجعوا عن  ،أبواب يوكم من حفاظ كبار ، قصروا ف

 مواقف؟! 
: ال يكلف أحد إال بما يطيق  اإلشكال أقول اولإلجابة على هذ

شخصية واحدة ، كما  ي، وليس بالضرورة أن تجتمع هذه المهام ف
حصل من الفاروق عمر ، وعبقريته الفذة ، أو ابن المبارك ، وحياته 

لكن  ،بن تيمية وتجديده النادراأو وثباته الكبير، ، أو أحمد العامرة
واألستاذ البصير أن جهاد العالم  ،المهم أن يدرك العالم الجهبذ
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 ،بسيط ، أو متدين مشغول ، همه صنعته يوجهده أكثر من عام
  !!ولقمة عيشه

موا عي ج الحياة ، وورثة األنبياءالكرام، والبد أنر  إن العلماء س  
دروب الحياة اإلسالمية ليحصل  ,تخصصاتهمبعلومهم ومعارفهم و 

علم يظل  يوال خير ف ،ويحسن التبليغ والتعبير ،التأثير والتغيير
وال يالمس  ،محبوسًا عن الناس ، معزواًل عن حياتهم ، ال يخالطهم

  !وشجونهم  ،شئونهم
 يبأكثر من جهده وطاقته ، وهمته الت العالم الفذ بإننا ال نطال
ويستعمل  ,ياها ، لكننا نلتمس فيه أن يحرك مكامنهوهبه هللا تعالى إ

تدريسا وتوجيهًا ، وتربية وتأليفًا ، وتضامنًا وتشجيعًا ، وأن  ,مواهبه
عليه الصالة والسالم ، الذى  ،وأحوال القدوة النبوية يعيش معاني

، وشارك وشجع وقال كما وقضى وأفتى ، وجاهد وبذل ،هدى وعل م
 صحيح مسلم :  في
 (ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق ،ن من المعروف شيئاً ال تحقر)

 ولو آية (  ي) بلغوا عن ي صحيح البخار  يوف
الصحيحين ) اتقوا النار ولوبشق تمرة ، فمن لم يستطع  وفي

 .فبكلمة طيبة ( 
نريد من العالم الفاضل كلمة طيبة ، أو فتوى صادقة ، أو موعظة 

، تجسد وعيه بعلمه ، مؤثرة ، أو رسالة قيمة ، اومشاركة رائعة 
وأن حياته هلل  ،وخشيته لربه ، وحرصه على أمته ، وعمله بفقهه

د جو  يوتدريسه دون وع ،تعالى ، وعيشه أكبر من مجرد حفظ العلم
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َوَمَماِتي َّللَِّ َربِ   َوَمْحَيايَ  َوُنُسِكي ُقْل ِإنَّ َصالِتي "، وانتباه وشمولية . 
 [،162" ]األنعام :  الَعاَلِمينَ 

أمته بالفتاوى المتجردة ، والمصنفات  ييإن الفقيه المدقق يح
 ،تصحح سلوكهم ، وتصلح شعائرهم الدينية يالمستنيرة ، الت

وتجاوز ذلك  ،نشر السنة ، وكشف البدع علىوالمحدث الحافظ قادر 
 إلى مواقف حازمة ، ومشاركات فاعلة . 

 يويرب ،القرآن من الناس ، وينشر مائدته البليغ يدنيوالمفسر 
 حي قلوبهم بحب هللا وخشيته . حملته ، وي  

 ،ويصحح التوحيد ،صول اإليمانأيعمق  ،الحازم والعقدي
اتصاله الوثيق بالنصوص القرآنية واألحاديث ,عبر ويهدم الشركيات

 النفوس ، وتنشر الهدايات وتصلح التوجهات .  يتزك يالنبوية ، الت
بيده بذل العلم  ،والرئاسة ل بزينة العلم، المكل   يالشرع يوالقاض

عن المنكر ، وتسهيل  ي، وفك المتون ، واألمر بالمعروف والنه
للسفهاء ، فى مهام  يمشاريع الخير ، وحماية الصلحاء والتصد

وإصالحات كثير هو بها أعلم وأحكم . والمقصود المهم أن يدرك كل 
ه ، يرته وجهاده وجالدعالم دوره وواجبه ، وأن أمته تتطلع إلى غ  

الملة الرفيعة . قال  يوناطق الشريعة ، وحام ،بصفته وريث األنبياء
يَن ِبَما ُكنُتْم ُتَعلِ ُموَن الِكَتابَ " تعالى :  اِنيِ  َوِبَما ُكنُتْم  َوَلِكن ُكوُنوا َربَّ
 . [79" ] آل عمران :  َتْدُرُسونَ 

ُ ِميَثاَق الَِّذيَن ُأوتُ  "وقال عز وجل :  ُننَُّه  وا الِكَتابَ َوِإْذ َأَخَذ َّللاَّ َلُتَبيِ 
 [. 187" ] البقرة : َتْكُتُموَنهُ  َوالَ  ِللنَّاسِ 
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الخلق ، والدفاع عنه ، وعدم  يوبيان الكتاب يعنى نشره وبذله ف
فيه ، وهذا مسلك ال يحسنه بخسه أو التقصير فيه ، واحتمال األذى 

 ،ورهموفقهاء الشريعة األعزة ، الذين فقهوا د ،إال جهابذة العلماء
 التوفيق .  يوهللا ول ،ووعوا رسالتهم ومنهاجهم
فلم يبق هنا إال أن ، الفكرة ، وطارت بيالقلم يبلقد استرسل 

 ينإرًا ، ثم وآخفله المنة أواًل  ,على توفيقه وتسديده ي شكر البار أ
، ونصح، وأخص الزوجة الفاضلة أم وساند ،أشكر كل من آزر

وحرصها  ،وتشجيعها ،غائهاعلى إص ,ها هللا على الحقتبث ,يزن 
ل أن يخلص ؤموهللا الم ،على بزوغ أنوار هذه الرسالة المتواضعة

 هو االبر الرحيم .  هن، ويصلح أعمالنا إنياتنا
 

 وكتبه أبو يزن حمزة بن فايع الفتحي                        
 هـ 16/6/1429القاهرة عشية الجمعة 

 م  20/6/2008             
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 -ديث المنكرة الموضوعة :[ األحا1]
والزهاد  اخترعها الوضاعون من الزنادقة، والجهلة يالت يوه

رى لهم أهل الحديث واألثر فكشفوا نبقد او الضالين لمقاصد باطلة ،
كل  يلمحدثون فارهم ، ولم يزل انوا أوأطف ،روا جهالتهمزيغهم ، وع  

كاذيب تحريف المبطلين ، وأ ،المروية عصر يذبون عن السنن
م الوضاعين ، فهم فرسان هذا الشان ، وأقطابه عزا الدجالين وم

ثار ، وخبروا محتواها ، واستطعموا هدوا اآلالذين شا ،األكابر
 لواءها. ح

) المالئكة حراس السماء، وأصحاب  ي قال سفيان الثور 
، وقال يزيد بن زريع ) لكل دين فرسان  الحديث حراس األرض(
 (1/15)تنزيه الشريعة  نيد(صحاب األساأوفرسان هذا الدين 

وهذا الجانب هو ما قصده اإلمام ابن المبارك رحمه هللا ، من 
فيحلونها  ،يعيش لها الجهابذة البصراء ،ون يوالم اإلفك،أن صناديق 

 حاًل ، وينخلونها نخاًل ، وكان هو من عمدائهم . 
)انتهى العلم إلى  ي: قال ابن المدينترجمته  يقال أهل السير ف

وقال  (المبارك ثم من بعده إلى يحيى بن معينإلى ابن  :رجلين
( وقال بن آدم ي ويحي)ابن المبارك أوسع علما من ابن مهد أيضاً 

 زمن ابن المبارك أطلب للعلم منه(.  يلم يكن ف :)اإلمام أحمد 
أصحاب الحديث مثل أمير  يكان ابن المبارك ف)وقال أبو أسامة : 

 الناس( .  يالمؤمنين ف
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ه قال : أين أنت من تلالخليفةالرشيد بزنديق ليق جئ إلىولما 
أبي ألف حديث وضعتها ؟! فقال الرشيد : أين أنت يا عدو هللا من 

رجانها حرفا حرفا . نها فيخُ نخال وابن المبارك ي ،ي سحاق الفزار إ
 (1/273 ي)تذكرة الحفاظ للذهب

 وقال ابن حبان : أخبرنى الحسن بن عثمان بن زياد، قال حدثنا
محمد بن منصور قال : مر أحمد بن حنبل على نفر من أصحاب 

وهم يعرضون كتابًا لهم ، فقال ما أحسب هؤالء إال ممن  ،الحديث
                   على  يال تزال طائفة من أمت) قال رسول هللا : 

 حتى تقوم الساعة ( الحق 
بن حبان : ومن أحق بهذا التأويل من قوم فارقوا األهل اقال 

طلب السنن واآلثار ،  يواألوطان وقنعوا بالِكسر واألطمار، ف
يجولون البراري والقفار ، وال يبالون بالبؤس واإلقتار ، متبعين 

ة الصالحين ، برد الكذب جمحنهج ين وسالكين ثار السلف الماضآل
 ار. بعن الصحيح من الموضوع والزور من األخ

السنة ، وحصن  وهذا من شرف المحدثين الكبير ، أنهم حماة
شباههم ، وقد بذلوا الجهد الجبار ، والعمل أاإلسالم ضد الوضاعين و 

ومن يطالع سيرهم  . الكشف والدقة والتمحيص يالدؤوب ف
 يوتصنيفاتهم الثرية ، يدرك بجالء عمق سعيهم وجدهم وجهادهم ف

وأن فضلهم قد فاض على خدمة حديث النبى عليه الصالة والسالم .
 ي، التوكشف اآلثار ،من حيث تصحيح األخبار، سائر الفنون 
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خص أثرهم ليستدل بها أرباب التخصصات األخرى ، ويمكن أن ن
 : يفيما يل
فل وما ح ,تنقيح العلوم األخرى ، وتبيين أصول كل علم (1)

 به من آثار ونصوص. 
 األمة . يوأثرها ف ,وإبراز مكانتها ,نشر السنن (2)

انااادثرت  بياااان ماااا انااادثر مااان السااانة ، وإحيااااء ف اااائل (3)
 ومحاسن تغيبت. 

وجهلة العلوم الذين يبثون مثل ، ف ح أعداء اإلسالم (4)
 هذه الواهيات . 

ربما اعتقد قوم  السيء لتلك الموضوعات التين األثر بيا (5)
  !ن بها آخرون صحتها ، أو تسن

عباداتهم من كل تصحيح شعائر الناس ، وتنقية  (6)
 الشوائب واألغاليط . 

تعتمد على  يريعة ، والتصد تيار البدع المنافية للش (7)
 شئ من هذه المناكير والواهيات . 

إلى غير ذلك من اآلثار التى تؤكد فضلهم على غيرهم ، وأنهم 
خ به دورهم ، وتقلدوا م  به جانبهم ، وش ووا إلى ركن شديد ، عز  آقد 

 والوالية العلمية .  ،به الزعامة الشرعية
منكرة والموضوعة علم أن معركة المحدثين مع األحاديث الولي  

بة ، يضعون ويزورون ، لم تنته بعد ، وال يزال ثمة أفاكون وكذ
جة ، يدافع عن لهم ، وال يخلو زمان من قائم هلل بح فوجب التصدي
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 يضلع فترسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، قد  سنة يويحم ,دين هللا
 . والمصنفات ، ولم يعد يخفى عليه منها شئ نومهر السن ،اآلثار

أشار إليه الحديث  يللمحدثين ، الذ يهذا نوع من الدور التجديدو 
ن النبي صلى هللا عليه وسلم قال أداود ،  يعند أب الصحيح المروي 

س كل مائة سنة من يجدد لها أ) إن هللا يبعث لهذه األمة على ر 
 منظومة المجددين:  يف يوقد قال السيوط دينها (

 لسنة فى كالمهوينصر ا *** يشار بالعلم إلى مقامه
 وأن يعم علمه أهل الزمن *** ن يكون حاويًا لكل فنأو 

الذين  ،فنصرة السنة والذب عنها من أعظم أدوار المجددين
 لكذابين والوضاعين فرع التجديد فيوكشف ا .يبعثهم هللا لهذه األمة

حمد سحاق وأيز به أئمة كبار كيحيى بن سعيد وإوالذى تم ,نةالس  
وتالهم أعالم كثيرون  شعبةني وابن معين و يلمدوابن ا والبخاري 

ذكر أو يشاع لكل ما ي   ثي ، والفحص الخبري ديحتميزوا بالجهد ال
، فامتن هللا على  زمن تفرق األمة وتشرذمهاالقرون المتأخرة ، و  حتى

كل عصر بحماة وحراس ، كان منهم محدثون  أمة اإلسالم في
والمحدث أحمد شاكر  يكالشيخ المعلم ،جهابذة ، وحفاظ صيارفة

والعالمة ابن باز ومشيخة الهند المشتغلين بالحديث  يواإلمام األلبان
 وعلومه وغيرهم ، رحم هللا الجميع . 

 
عصرنا  يأما مظان هذه األحاديث الواهية والموضوعة ف

 : يفكالتال
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كتب المبتدعة من الرافضة والصوفية وأصحاب الطرائق  :أوالً 
 المنحرفة . 

تسنموا منابر اإلعالم الذين  ,حاديث الوعاظ والقصاصأ :ثانياً 
، دون خبرة حديثية أو يقظة إيمانية ، فتراهم يستدلون بكل  والتوجيه

 دون تثبت ومراجعة .  ,ما هب ودب
 ومناشطهم المختلفة.,تحركاتهم  يالجهلة من أهل اإلسالم ف :ثالثاً 
ويه منشوراتهم الشريعة والفكر اإلسالمى ، وما تح يالكتبة ف :رابعاً 

 من واهيات تدل على عدم العمق والقدرة والتخصص . 
علوم أخرى سوى الحديث ، ال تخلو  يالمتخصصون ف :خامساً 

والركود  يكتبهم ومقاالتهم من مزايدات تنبئ عن الضعف الحديث
 والرجوع ألرباب االختصاص.  ،حقه البيان واإليضاح ي، الذ يالعلم

ن نو نتسى جماهير من المسلمين يومن المحزن جدًا أنك قد تر 
، وقد ويتغافلون عن الصحاح الثابتة  ،ببعض األحاديث الضعيفة
(  الصحيح غنية عن ال عيف يف) :قال ابن المبارك رحمه هللا 

فضائل األعمال، فيجتهد  يوقد يزعم بعضهم جواز العمل بالحديث ف
صحيحات ، وفضائل ثابتات مع أن  نغير مهتم بسن ،دهره فيها

فضائل األعمال كما هو  يلتحقيق عدم العمل بالحديث الضعيف فا
 اختيار جماعة من أهل الحديث . 

 :  يالمتوقع لألخبار الموضوعة فما يل يئأما األثر الس
بسبب االعتماد عليها ، ,بناء التصورات والمعتقدات الفاسدة  :أوالً 

 واعتقاد ثبوتها. 
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ضرب من  يريعة ، وهالش يتناف يإحداث المبتدعات الت: ثانياً 
تكدر التدين ، وتفسد السلوك وتضاعف اآلثام، وهللا  يالضالالت الت

 المستعان . 
قد ينتج عنها االهتمام  يوالت ،المساواة بالسنة الصحيحة :ثالثاً 

 والتمسك المتزايد.  ,يالطاغ
وخصال  ،وتعكير صفوها بأفعال مغلوطة ،تشويش العبادات :رابعاً 

 منكورة .
ة الضاللة المقلصة للهداية ، والجاذبة أصحابها ر وسيع دائت :خامساً 

محدثات األمور فإن قال صلى هللا عليه وسلم : )إياكم و إلى النار، 
 . النار( ي)وكل ضاللة ف رواية أخرى  يوف (كل بدعة ضاللة

ضعاف ًا تقليلها ، وإمزاحمة الثروة السنية الثابتة ، وأحيان :سادساً 
 شأنها ومكانتها. 

تباع  هو نهاية اال مان الثواب والتوفيق الرباني، الذيحر  :سابعاً 
 الصحيح والتسنن المحمود. 

االلتحاق بقافلة المبتدعة كالشيعة والصوفية ، الذين تعج   :ثامناً 
 كتبهم وشعائرهم بالبدع واألباطيل ، كما هو مشاهد ومحسوس. 

مزيدًا حيث يتيح لهم مثل ذلك  بروز زعماء البدع والضاللة :تاسعاً 
قد يجر إلى إيصالهم للزعامة  يوالذ,العقائد والتعبدات يمن اإلفساد ف

قد تجعل منهم علماء مكتملين ، أو  يالت ،الدينية، ومن ثم السياسية
وكالء لألمة مع الغرب ، فينفذون مخططاتهم ويجيبون طلباتهم ، 

ب عليهم ، كما قد حصل زمن الخليفة الرشيد حيث م كنوا مدة ، ثم قل  
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زمن ابنه الخليفة المأمون سلم إليهم القيادة الشرعية ، وتبنى  يوف
فتنة الخلق المشهورة ،  ي، ودعمهم على أئمة السنة فيالفكر اإلعتزال

مد رحمه هللا ، وأبى حن فيها أئمة اإلسالم ، وثبت أحوالتى امت  
ه،  ثم زمن المعتصم ، إلى أن جاء الواثق ، لد زمان  الضاللة ، فج

أطلق  يمحنة ، ففرج هللا على األمة بالخليفة المتوكل الذفواصل ال
أحمد والمشايخ ، ومنع الكالم فيها ، وقطع دابرها ، وهلل الحمد والمنة 

 . 
كأحاديث  ،وبمحتوياتها ،جهال المسلمين بها غترارا  :عاشراً 

بعضها من  يوما ف ،ومقادير الثواب المرتب عليها ،الفضائل
 وتستلب فؤاده .  ,سامع لهاعجائب وخرافات تستوقف ال

هذا شئ من آثارها السيئة على واقع األمة المسلمة ، لذا كان كشفها 
، الذين  حاسن أعمال أئمة التجديد اإلسالميلها من م يوالتصد

فهمها وغربلتها ، بحيث لم  يروا اآلثار، وتجلدوا فوخب   ,مهروا القرآن
 لطيبات. الحسان ابال إولم يتدينوا  ،يبرزوا إال الصحاح

 نالسن يف يالكامل والبيهقرواه ابن عدي في  يالذ الحديث يوف
وصححه اإلمام أحمد  ,أصحاب الحديثشرف  يوالخطيب ف

مل هذا العلم من يحهللا عليه وسلم : )  قال صلىبمجموع طرقه ، 
الغالين ، وانتحال المبطلين  ف  عدوله ، ينفون عنه تحريفَ لخكل 

  ، وتأويل الجاهلين (
 يحسنه المحدثون ، الذين تعمقوا فيإنما  ر العلمي التمييزي ا الدو وهذ

ووعوا جرحها  ,السنة النبوية فحفظوا نصوصها ، وضبطوا قواعدها
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وتعديلها ، حتى ال يكاد يخفى عليهم منها خافية ، وإنما تنتشر هذه 
الموضوعات بفقدان حملة الحديث النبوي ، الذين درسوا السنة دراسة 

 لعوا كثيرها وقليلها . عميقة ، وطا
تأهيل  ،لذا ينبغى التنبه لذلك ، وأن يكون من سياسة اإلعداد الجيلي

عنى بالحديث النبوي ، تُ وتخصيص طائفة معينة  ,يأرباب الهم العلم
 ة وتصنيفًا وتحقيقًا ، وتدريسًا وتبيينًا ، يكون مهامها، رواية ودراي
 ما يلى : 

 .  بيان األحاديث الضعيفة والموضوعة (1)
  .ت ربية الجماهيرعلى التحري والتثبنشر السنة الثابتة ، وت (2)

 الدعوة باألحاديث الشريفة ، شرحًا وعماًل وتطبيقًا .  (3)

 تضمين السنة مشروع األمة الحضاري. (4)

 بان ضعفها ياألحاديث الضعيفة الت ،معنى الموضوعاتي وف
ات قطعننحو المراسيل ، والمناكير ، والم ـبأسباب علمية مقنعة  ـ

نبه عليها شواهد أو متابعات ، فهذه ي  بعللها  برجلم ت يوالشواذ ، الت
كم و  ,ستدالل، وتذكر للعلم والبيان ، حتى تنقى الثقافة ، ويسلم اال

ما فيه من  درهك  من كتاب تفسير أو فقه ، طاب لفظه وأسلوبه!
 األخبار الضعيفة ، والنصوص الواهية . 

د إلى كتب مأن يع المحقق الباحثو  ،ولهذا يجمل بالمحدث المعاصر
 بتخريجهاالفنون األخرى كالعقيدة والفقه والتفسير واللغة ، ويقوم 

شيية ، تزهو بوشيها قحلة  يسانيدها ، لتقديمها لألمة فأسة اودر 
كما صنع الحفاظ كالعراقي وابن الملقن ،  ,ان وأعالمها الزاهية تفال
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أحمد شاكر واأللباني رحم والعيني ، وابن حجر ، والزيلعي، وأخيرًا 
 هللا الجميع . 

 ويتم التحذير منها والبيان ، من خالل الوسائل األتية : 
ن الناس من أخبار ما شاع بي يحوي  يالتصنيف المحرر ، الذ :أوالً 

 جاني والسيوطيز ع ابن الجوزي والجو ننحو ما ص .موضوعة
 وغيرهم .  والعجلوني والشوكاني

تصرة على خبر شاع اء حديثية مقأجز  يوقد يكون التصنيف ف
وابن حجر وابن رجب ،  ي. وهذا مسلك بعض الحفاظ كالذهبوانتشر

 وصنعه بعض المعاصرين. 
وفيها يقرر الحكم علىحديث  ,الفتوى المشفوعة بتوقيع المحدث: ثانيا
 أو حصل السؤال عنه .  ،كان له آثاره السلبية,واه  
 ،تابًا ، أو تعالج قضايا شرعيةتشرح ك المحاضرة العلمية التي: ثالثاً 
والضعيفة ، فتحتم التحذير وحسن  ق بها بعض األخبار المنكرةتعل  

 التبيان . 
 ألفية الحديث:  قال العرافى فى

 الكذب المختلق المصنوعُ  *** شرُّ الحديِث الخبر الموضوعُ 
 لمن علم ما لم يبين أمرهُ  *** يزوا ذكرهُ جوكيف كان لم ي

الخبر الموضوع إال بالبيان والتحذير . وبإمكان   يجوز روايةالف
والجادة أن تعالج مشاكل الوضع من  ،القنوات الفضائية اإلسالمية

العصر ، ينبهون على مثل  يخالل تخصيص حلقات خاصة لمحدث
وينقدونها ويحذرون الخلق من غوائلها، ال سيما وأن  ،هذه األخبار



 

 ما يعيش له الجهابذة

    21 

 ن علىفترو جهاالت ، الذين يال ها نوافذ للمبتدعة ، والضاربين فيفي
الكذب، وينسبون إلى رسول هللا األكاذيب والتلفيقات البدعية ، هللا 

وا شاركهم بعض الوعاظ والمربين ، فرو ات العقلية ، وربما حسنوالمست
عات كتب الموضو  يعرف إال فوا أخبارًا ال ت  ، وقص   تثبتأحاديث بال 

 ، وج ماع الشائعات والغرائب ! 
لصد زحوف  يالسباق الفضائ ،نبهاء المحدثينفتعين على 

ة الشرع من كل بالء يهؤالء ، ونشر التصنيف الصحيح ، وحما
تهم الذين اوغائلة ، ال سيما وأن المعركة ساخنة مع المبتدعة ، وزعام

وصارت المنافسة على  ,بات لهم قنوات مخصوصة ، وبرامج منشورة
 ق المليح . نصر الحأشدها ، ولن يصح إال الصحيح ، وسي  

واإلرشاد إلى الكتب  ,بث ما عداها من األخبار الصحيحة :رابعاً 
أ طاألربعة الشهيرة ، ومو  نالمعتمدة كالصحيحين المفضلين ، والسن

بعضها من مرويات  ييكون ف مالك ، ومسند أحمد . مع التنبيه عما
 فات. مضع

 األدب المفرد:نحو  تيارخويمكن االستفادة من كتب الجمع واال
الصالحين , ورياض مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي و  للبخاري,

، وغيرها مما صنفه الفضالء ، ي ، والترغيب والترهيب للمنذر للنووي 
كم فيها على األحاديث ، ح   يستحسن طلب النسخ المحققة ، والتوي  

 قيح ، وهللا الموفق. وحصل التمييز والتن
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  -[ نشر الدعوة اإلسالمية :2]
أن يحرصوا على بث  ،أهم مهمات جهابذة العلماء وهذا من

، وأن وتعبيد الخلق لربهم ،الخير والدعوة ، ونشر البالغ المبين
عبادة هللا وحده بال شريك ، كما  وجودهم كان لحكمة عظيمة ، هي

( َما ُأِريُد 56َواإِلنَس ِإالَّ ِلَيْعُبُدوِن ) َخَلْقُت الِجنَّ   َوَما" قال تعالى : 
ْزق   ِمْنُهم زَّاُق ُذو 57ُأِريُد َأن ُيْطِعُموِن )  َوَما مِ ن رِ  َ ُهَو الرَّ ( ِإنَّ َّللاَّ

وهذه الدعوة قائمة على [ ، 58-56] الذاريات :  "الُقوَِّة الَمِتينُ 
ُقْل َهِذِه َسِبيِلي " القرآن والسنة وفهم السلف الكرام كما قال تعالى : 

[،   108" ] يوسف : َوَمِن اتََّبَعِني ة  َأَناَأْدُعو ِإَلى َّللاَِّ َعَلى َبِصيرَ 
 يدعون إلى الذين هم العلماء ،العظيم أولى الناس به نبوهذا الجا

 :  يوذلك من خالل ما يل ,هللا على بصيرة
 ة والعامة . يإلقاء الدروس والمحاضرات العلم (1)

وتبصر  ،تعالج قضايا هامة يالت ،كتبإصدار الفتاوى وال (2)
 دينها. األمة في

 مناسباتها المعروفة .  يمامة والخطابة الشرعية فاإل (3)

  .اإلشراف على الدورات الشرعية والعلمية، والمشاركة فيها (4)

كتابة ومشافهة بالحكمة والموعظة  ،الخاصةوالعامةمناصحة (5)
 الحسنة . 

سيبل الدعوة إلى هللا  يف يتوظيف كل تفاعل اجتماع (6)
 وفق. والموعظة اآلسرة وهللا الم ,بالحكمة الساحرة
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الدعوة إلى هللا ، تجاوز العلماء األفاضل النمطية في والبد أن ي
ويلتمسوا الوسائل الجديدة  ,ويستغرقوا سائر أوقاتهم بكل وسائل الدعوة

لعنكبوتية ، ويسابقوا الزمن م والشبكة ا، كاالستفادة من وسائل اإلعال
 ،سالماستعادة مجد اإل يوتوقد وحيوية ، إن كانوا يفكرون ف د  بكل ج

 وإحياء عزته وهيبته .
وعلى  اإلسالم،إن الدعوة إلى هللا مسئولية كبرى على أهل 

، يزكون به علومهم ومعارفهم قال  يالعلماء األكابر واجب حتم
" ]فصلت  َوَعِمَل َصاِلحاً  َوَمْن َأْحَسُن َقْواًل مِ مَّن َدَعا ِإَلى َّللاَِّ " تعالى 
ْنُهْم َطاِئَفٌة َفَلْواَل نَ  "وقال عز وجل [، 33:  َفَر ِمن ُكلِ  ِفْرَقة  مِ 

ينِ  ُهوا ِفي الدِ  "  َوِلُينِذُروا َقْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعوا ِإَلْيِهْم َلَعلَُّهْم َيْحَذُرونَ  لِ َيَتَفقَّ
 [ .122] التوبة : 

اإلنذار كما   هفقتفحق العلم التزكية ، وحق الدعوة البالغ ، وحق ال
ذا مورست بصدق إوالدعوة الجليلة كريمة . ية الترشد إليه هذه اآل

 صحابها خيرات عديدة منها :، أخلف هللا أوجد
 من كل غوائل النسيان والتفلت . ,ترسيخ العلم وتثبيته (1)

 .هاركه وتزيدتب يبالتزكية الت ,أداء الواجب الشرعى (2)

قال تعالى " والذين اهتدوا زادهم تقوية اإليمان وتنميته  (3)
  . [17محمد :  هدى وآتاهم تقواهم " ]

بممارسة الدعوة والنصح  ،وزوال الغموم، انشراح الصدور (4)
 والتذكير. 
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ديمومة الخير وانتشاره ، وأفول الشر وكل صنوف الباطل  (5)
 . 

، وهم يحتسبون أجرها والدعوة إلى هللا يؤديها أهل العلم والفقاهة 
فهم يبتغون [ 90ام : ] األنع "ُقل الَّ َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجرًا عند هللا ، "  

ثوابها ، ويرجون حسن عاقبتها من الفالح والنجاة والسيادة لإلسالم ، 
  ه نحو الطوائف التالية :تتوج تبليغها يف يوهوأهله ، 
 ،المورثة لإليمان ،بالنصح والذكرى  ،أهل اإلسالم عموماً  :أوالً 

 وة والفتور . قسوالقاضية على كل صور ال
وتربيتهم عقائديًا وفكريًا  ،سلمين بتعليمهمالجهلة من الم :ثانياً 

 وسلوكيًا . 
الحاملون لشئ من العلم ، وقد تعلقوا بشئ من األغالط والشواذ  :ثالثاً 

 ، فيوجهون ويناصحون . 
دة ، الذين يحتاجون إلى غير المسلمين من الكفار والمالح :ً رابعا

هذا  يف وتعريف بمبادئ اإلسالم ومحاسنه ، ال سيما ,يةدعوة توحيد
بفضل وسائل اإلعالم  ،صار العالم فيه كالقرية الواحدة يالعصر الذ

 يامتن هللا بها على بن يالت وشبكة المعلومات األسطورية ،المختلفة
إنها فرصة أهل اإلسالم لدعوة العالم أجمع  !فأساءوا استخدامها ،آدم

الهوى  ستنقعاتسينقذهم من م ي، وتعريفهم بهذا الدين القيم الذ
 . ، والكآبةيقوالض ،كبلتهم بالحسرة يوالضالل الت

 ،البد أن يدرك الدعاة النبالء ،المكثف ي إطار العمل الدعو  يوف
ومتقن  ،ضرورة تعلم لغات القوم ، وأن يتصدى لذلك طائفة مقتدرة



 

 ما يعيش له الجهابذة

    25 

طيع أن يشق دروب العالم والدول تهذه األزمان يس ياإلنجليزية ف
 بعد تمكنه الشرعي ورسوخه اإليماني.ومتحدثًا لبقًا مجاهدًا ،  داعيةً 

َن َلُهمْ   َوَماقال تعالى: "  ُسول  ِإالَّ ِبِلَساِن َقْوِمِه ِلُيَبيِ  " ]  َأْرَسْلَنا ِمن رَّ
طالع على اتعلم لغة األعداء أمان من مكرهم ، و  يوف[،  4إبراهيم : 

 ثقافتهم ، وفهم ألعرافهم ، وإقامة للحجة عليهم . 
لى ما ينتشله من موارد المتع ر لهفًا عتفطإن العالم اليوم ي

درة ، وما يأخذه إلى جنان السعادة ليطعم لذة الحياة ، ويذوق المك
راحة البال . وذلك ال يكون إال فى اإلسالم بحمله والتمسك به ، 

َمْن َعِمَل َصاِلحًا مِ ن َذَكر  َأْو  " واالستمتاع بشعائره ، قال تعالى :
َبةً َوُهَو ُمْؤِمنٌ  ُأنَثى َوَلَنْجِزَينَُّهْم َأْجَرُهم ِبَأْحَسِن َما   َفَلُنْحِيَينَُّه َحَياًة َطيِ 

 [97" ] النحل:  َكاُنوا َيْعَمُلونَ 
لى إالفخر والسرور أن يتداعى اإلسالميون  يلمن دواع هإن

  ي,لعلمهم بالخطر اإلعالم ,واستثماراً  ,سيسًا ومشاركةأالف ائيات ت
وإعالميًا على اع عقالؤهم أن يسيطروا دعويًا ستطوا !وتمدده الكاسح 

ميادين اإلنترنت ، ويقدموا للعالم رياحين الضياء وأزاهير السعادة ، 
لدى أمة اإلسالم . لقد  يويعكسوا مدى عمق الجانب العقدي والثقاف

 ,عها الهابطةة ،فاستحالت مواقنفاثوعت األمة عجائب النت ال
ومصادر  ،ة ومراصد إخباريةسالميإمواقع  ,وتصاويرها الفاتنة

وانطفأت مقولة الجهلة  ،تشع بالمفيد والسبق والجديد ،معرفية
، صارفة عن المهمات ،  (يعة للوقت أن اإلنترنت م)لين عجالمست

بعد أحداث سبتمبر  بل استطاع اإلسالميون أن يقبضوا زمام المبادرة
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ز الدراسات ومراك ،العام ، ويؤثروا على صناع القرار ، ويوجهوا الرأى
اندهاشهم و الغربية ، حيث تطلع الغرب لإلسالم وقضاياه المختلفة, 

بما حصل وتقدر، فكان من العجيب الالفت مطاردتهم للمواقع 
اإلسالمية والمشايخ السلفيين الثابتين ، حيث انحلت عقدة احتكار 

، ينشرون ما شاءوا  استعملها العلمانيون عقودًا متتابعة يالخبر الت
 ...رادوا ون كما أويشوش
  .ال سيما بعد اكتشاف الويب ***فانفجر العالم بالعجيب  

بحرها الزاخر ، ودكوا  ثبج أتت اإلنترنت فركب اإلسالميون 
ي والعربي ، وصيروها لة اإلعالمية العلمانية بفكيها الغربصروح اآل

العزيز ، واستطاعوا تحويل المستحيل  يعلى الصوت اإلسالم الةً ع
المكثف ، والسبق  ينتشار االلكترونمن خالل اال ،إلى ممكن

 لما يقولون ويؤصلون ، ويقررون. يواألسر الوجدان ,ياإلعالم
ت والمهم أن األمة وعَ  ،جد وسباق وتدافع ،الحياة وكذا هي

خدمة الدين والدعوة  يهذه اإلنجازات الح ارية ، فصيرتها ف
 ستنا...إقدامنا وممار وقالت للعالم ها نحن هنا .. وهذا 

 هان الردى والمستحيل *** وعلى شبا إقدامه
 
 -[ الذب عن اإلسالم وشرائعه:3]

 ،قون عم   تيباشره الجهابذة الم ,وهذا باب مخصوص عما سبق
األعداء  ،والخبرة بدعاوى ومزاعم ،الذين لديهم البصيرة التامة بالشرع

 إذ ،ً يكاالذين ما برحوا يهاجمون الشريعة اإلسالمية هدما وعبثًا وتشك
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 ء المتقنين لهذا الجانب ويولوهالبد أن يتخصص فئات من العلما
 يال سيما فى العصور الت .عناية فائقة بالرد والصد والتفنيد

 ،ضعف فيها اإلسالم ، كما هو الحال الراهن ، إذ تكاثرت السهاماست  
 وتعاظمت األحقاد ضد اإلسالم وأهله . 

 ولكانه سهم وثاِن وثالثُ  *** ولو كان سهمًا واحدًا التقيته
النََّصاَرى َحتَّى  َوالَ  َوَلن َتْرَضى َعنَك الَيُهودُ " الكتاب العزيز  يفو 

وتالين  ،فمهما تراخى المتراخون  [ .120" ] البقرة :  َتتَِّبَع ِملََّتُهمْ 
المتالينون ، وقدموا ما يملكون من تنازالت وقرابين ، فلن ترضى أمم 

رتداد ، ولذلك يسلطون مثقفيهم وص واالالكفر عنهم إال بالنك
ويكسروا  ،، ليوهنوا عزم المسلمين ي بالتشكيك والعبث الفكر 

استعصامهم بدينهم ، لذا وجب الحزم معهم ، وإن تعذر الحزم 
استعمله أئمة  يالذ ي والفكري ، فال أقل من الحزم العلم ي العسكر 

ومن نحا  ،ابهموأحمد وأضر  يحنيفة ومالك والشافع ياإلسالم قبلنا كأب
 ينحوهم وكان له دور بالء ومدافعة كابن تيمية وابن القيم والشاطب

 وغيرهم .  يوابن حزم والغزال
 ،أعناق هؤالء العلماء يأمانة ف ،إن اإلسالم عقيدة وشريعة

الذين خصهم هللا بفضله ، وفتح عليهم من أبواب رحمته ، فالبد أن 
 .والمرجفين  يكل األعاد وسدًا منيعًا ضد ،يكونوا حصنًا حصيناً 

روهم أن يترهاتهم ، ل ن ويفندو  ،عوارهم ن باطلهم ، ويكشفو  ن يدحرو 
، ودعاويهم هشة وأن سهامهم طائشة ،وأن دين هللا باق ،اإلسالم حق

لحاق الذلة والصغار ما ال يخفى . إام لهم و رغذلك من اإل ، وفي
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ثبيت لعباد هللا وت ،وهو إعزاز لدين هللا تعالى ، وحفظ لدعائمه وأركانه
حهم تطاول األعداء والحاقدين أو جر   ،المسلمين الذين ربما كسرهم

قال فتعين الدفاع ، ووجب البأس والكفاح .  ،على دين هللا تعالى
  [. 52وجاهدهم به جهادًا كبيرًا" ] الفرقان :  "تعالى : 

 :  يمراعاة ما يل يوعند ممارسة الذب عن اإلسالم وشرائعه ينبغ
 والكشف .  دأثناء عملية الذب والر  ,يجالء المنهج العلم :أوالً 
 ي والفكر  يارتداء جلباب العزة والكرامة ، والتفاخر الذات :ثانياً 
اُكُم الُمْسِلِمينَ  : صولهأالم وعقائده و سباإل لََّة َأِبيُكْم ِإْبَراِهيَم ُهَو َسمَّ  مِ 

ن هللا مسلمًا أدافع ع يفال مفخرة أعظم من كون [،78" ]الحج: 
 ورسوله .

 ي والعقليوالتقرير العلمة بين الدفاع والهجوم، لالمداو  :ثالثاً 
وأنكم  ،وضحالة الفكرة ،ة األساسهشاشبهوان المنهج و  ،للخصوم

زَاُدَوُهْم  اَومَ " تأوون إلى ركن هزيل ، وتستعصمون بالخاسر البليد 
 . [101" ] هود :  َغْيَر َتْتِبيب  

َيْجِرَمنَُّكْم َشَنآُن  َوالَ  : "، قال تعالى  يلعلماإلنصاف ا تحري : رابعاً 
 [. 8" ] المائدة :  َقْوم  َعَلى َأالَّ َتْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو َأْقَرُب ِللتَّْقَوى 

دعوة المخالف إلى الحق ، وتحذيره من مغبة التعلق  :خامساً 
َمَثُل  : "هو أوهى من بيت العنكبوت ، قال تعالى يبالباطل ، الذ

ِ َأْوِلَياَء َكَمَثِل الَعنَكُبوِت اتََّخَذْت َبْيتاً الَّ  َوِإنَّ  ِذيَن اتََّخُذوا ِمن ُدوِن َّللاَّ
 [.41" ] العنكبوت : َأْوَهَن الُبُيوِت َلَبْيُت الَعنَكُبوِت َلْو َكاُنوا َيْعَلُمونَ 
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فترات مختلفة عبر التاريخ ، ونيل من أحكامه  يلقد هوجم اإلسالم ف
ن يذبون يقيض هللا علماء مجدديكل حقبة وقرن ، يفوشرائعه ، و 
يَن ِعنَد َّللاَِّ ين السوي ، ويقررون شرفه وخلوده " عن هذا الد ِإنَّ الدِ 
فكان ما كان من تشويه كتاب هللا ،  [،19" ] آل عمران :  اإِلْسالمُ 

القرآن شامخًا محفوظًا ، يرتله الكبار  يفسقطوا وبق ،ومحاولة إسقاطه
ْكرَ صغار ، ويحفظه ال ْلَنا الذِ  "]  َوِإنَّا َلُه َلَحاِفُظونَ  ِإنَّا َنْحُن َنزَّ

ولما يئسوا من النيل من القرآن ، اتجهوا صوب السنة  [9الحجر:
وأرباب االتجاهات السياسية  ،فظهر الكذبة والزنادقة ،المطهرة

وا األحاديث ، وكذبوا على أشرف الخلق ، ضعوالعقالنيون. الذين و 
قصت اآلثار ، فوقف أهل ستنن هللا اإلفك والباطل ، واووقعوا ع

، أحصوا خاللها المرويات ،  (وقفة عصامية)الحديث وحماة السنة 
 يين الرواة ، يضربون فم  وحفظوا الملفوظات ، متتبعين الرجال ، وشا

فاق ، ويشقون الوديان ، ويجتازون الصحارى والغابات ، حتى بلغ اآل
 ،ة البهيةو م السير إلى الصيانة الحقيقية والنقابهم المبلغ ، وانتهى به

وال ينال منه ذوو  ،وأودعوا السنة كتابًا مكنونًا ال يمسه أهل الزيغ
قد عالها الحسن  ،الدجل والتخريف ، فوصلت إلينا صافية نقية

والبهاء واإلبداع . وكان ما تحرك مغرض أو اله  إال انبرى له محدث 
تدور  يه ، وعلى الباغر شنا ، أوحجة يدحض كالمه ، ويكشف

 .الدوائر
عصرنا الحديث زحف المستشرقون إلى تراثنا ، وخصوا  يوف 

السنة النبوية بمزيد البحث والفحص ، وسلطوا سمومهم لهزيمتها ، 



 

 ما يعيش له الجهابذة

    30 

إذ عاركهم  ،ن هللا عزائمهم ، وأخرص ألسنتهموهسقاط منزلتها ، فأإو 
هم الواسع ، رغم بانوا جهلهم الفظيع ، وكذبأالمحدثون األجالء ، و 

، ومن قلده من  ريهغرسهم ألذناب شرقيين أمثال محمود أبو 
ون النصوص النبوية إلى العقل مالعقالنيين العصريين ، الذين يحاك

، فما وافق العقل قبلوه ، وما عداه رفضوه ، فشد عليهم  ياإلنسان
وقرروا حجية  ,عباد هللا المؤمنين ، فكشفوا عوارهم ، وهتكوا أستارهم

 يقال صلى هللا عليه وسلم كما عند أبالقرآن ، ك وأنها وحيالسنة. 
: "  الكتاب العزيز يوف أوتيت القرآن ومثله معه ( ينإداود ) إال 

ُسوُل َفُخُذوهُ   َوَما  [ ، 7" ] الحشر: َنَهاُكْم َعْنُه َفانَتُهوا  َوَما آَتاُكُم الرَّ
رحمه هللا  يعالشيخ مصطفى السباكتبه  الكتب هنا ماومن أحسن 

حجية )وكتاب  التشريع اإلسالمي( يسنة ومكانتها فال) هكتاب يف
 (هريرة يدفاع عن أب)عبدالخالق وكتاب  يللشيخ عبدالغن (السنة

للمحدث  ه(نفسالحديث حجة ب)، و يلألستاذ عبدالمنعم صالح العل
 وغيرها من الكتب الذابة عن السنة الشريفة .  ياأللبان

أن يكون على  ،جدًا للذاب عن اإلسالم وشرائعه ومن المهم والمفيد
ذا صلة بالواقع  ،خبيرًا بالنحل والفلسفات ,طالع واسع بثقافة القوما
ُل اآلَياتِ : " فكاره وغرائبه ومستجداته ، قال تعالىأو   َوَكَذِلَك ُنَفصِ 

هذه  يوالمجرمون ف [، 55" ] األنعام:َوِلَتْسَتِبيَن َسِبيُل الُمْجِرِميَن 
عصار بات لهم مذاهب وثقافات وكتب وجامعات ، خليق بمن األ

ى دراية بمثل ذلك ، ليقوى كالمه اشتغل بهذا الواجب ، أن يكون عل
 وتشتد براهينه ، ولئال يؤتى من هذا الباب .  ،
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   -[ محاربة البدع والشبهات:4]
ص هنا وهذا مسلك مهم من مسالك الدعوة واإلصالح . ولكنه خ  

، واكب  ي، وركود عقائديا حصل من تهاون إسالمولم ،ألهميته
نتج عنها  يتفكك األمة ، وغياب العلماء ، واندراس الشعائر ، الت

دين هللا  يخاضت ف يظهور البدع ، وبروز  الطوائف الضالة، الت
ى الجهالة ت بالبدع والخرافات ، أو التفت علننبال علم أو تس

 فات !!الوالخ
ة مكتظة بكثير من البدع العقائدية حتى باتت الحياة اإلسالمي

جاه بوالطواف باألضرحة والتوسل  ،والسلوكية من نحو اللياذ بالمقابر
أو حق عالن من الصالحين ، وإتيان السحرة والمنجمين ،  ،فالن

وابتداع صلوات باطلة ، كصالة الرغائب أول جمعة من رجب ، 
ر اوأذك بأدعية الة والذكر ، وتمجيد هللاوإحياء ليلة العيدين بالص

من جفوا مكتب الصوفية والرافضة وغيرهم  يمخترعة كما تراه ف
 لل والتبابز ال يالشريف ، فوقعوا فديث حوهان استمساكهم بال ،السنة

َ َفاتَِّبُعوِني  "والمخالفة . وقد قال تعالى :  ُقْل ِإن ُكنُتْم ُتِحبُّوَن َّللاَّ
ِحيمٌ  ُنوَبُكمْ َوَيْغِفْر َلُكْم ذُ  ُيْحِبْبُكُم َّللاَُّ  ُ َغُفوٌر رَّ [ 31" ] آل عمران:  َوَّللاَّ

ُسوُل َفُخُذوهُ   َوَماتعالى : "  وقال "  َنَهاُكْم َعْنُه َفانَتُهوا  َوَما آَتاُكُم الرَّ
من عمل عماًل  صح قوله صلى هللا عليه وسلم : )[، و 7] الحشر: 

كما وقال  باطل مردود على صاحبه  ي( أ ليس عليه أمرنا فهو رد
 داود ) يهللا عنه كما عند أب يحديث العرباض بن سارية رض يف

، ع وا  من بعدي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين يعليكم بسنت



 

 ما يعيش له الجهابذة

    33 

.  (عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات األمور فإن كل محدثة بدعة
والسير على ا تكون باتباع الشرع كتابًا وسنة، ً نمإوالعصمة من البدع 

 مًا واعتقادًا وامتثااًل . خطا األسالف فه
ُلوَن ِمَن الُمَهاِجِرينَ " قال تعالى :  اِبُقوَن اأَلوَّ َوالَِّذيَن  َواأَلنَصارِ  َوالسَّ

ُ َعْنُهمْ  ِضَي َّللاَّ فلن [، 100" ] التوبة: َوَرُضوا َعْنهُ  اتََّبُعوُهم ِبِإْحَسان  رَّ
لذين ا ،يفقه الدين مخلوق كفقه السلف الصالح رضوان هللا عليهم

، ولم يجد الشيطان عظموا الشرع ، واتبعوا الدليل ، وجانبوا الدخيل
غترار بالمحدثات ، بل كانوا الستحسان الشواذ أو اال ،اليهم سبيال

على الهدى المستقيم نهجًا وفهمًا واتباعًا ، وما ظهرت البدع 
واتسعت السبل والمخالفات إال فيمن بعدهم ، حيث ظهرت األهواء ، 

م  العقل على حساب الشرع والنقل ، فكثرت ظ  وع !برأيه جل  ، وقال ر 
المحدثات ، وعمت الشواذ والمبتدعات ، فانبرى لذلك أئمة أجلة ، 

وا الشرع المطهر ، وتشبثوا باألثر الموقر ، متسارعين إلى األدلة ، قف
من ُعرف ) بأهل الحديث( ، وأنهم وهم  ن واآلثار،ومتشبثين بالسن
 .  المنصورةالطائفة الناجية 

 يأنا عليه وأصحاب اهم م هم صلى هللا عليه وسلم : )ومن قال في
من نحو أئمة الحديث المشاهير ، والفقهاء  وقال : ) هم الجماعة (

اإلمام أحمد  ،حقًا وشيخ اإلسالم صدقاً  ,األربعة ال سيما إمام السنة
 تهفتنة خلق القرآن ، وطبق يبن حنبل رحمه هللا ، وصموده المتين ف

وابن معين سحاق بن راهويه إك ,األفذاذ من أعالم الحديث المشاهير
 ي وأشباههم ، ومن جاء بعدهم كالبخار  ويزيد بن هارون وابن مهدي
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داود وبقية أصحاب السنن ، ومن تبعهم من األئمة  يومسلم وأب
 والجهابذة المقتدرين رحم هللا الجميع .  ،المصنفين

وابن  ي ونبذ البدع كالنوو  ،السنة حفظ ياجهم فهاختطوا من والذين
عبدالبر وابن الصالح والخطيب وابن تيمية وابن القيم وابن رجب 
وابن كثير . الذين لمعت أسفارهم بنصرة السنة وقمع البدع وأربابها ، 

بن عبدالوهاب اومن قفاهم من المتأخرين والمعاصرين كالشيخ محمد 
 وابن عثيمين وأحمد شاكر, ، وابن بازيوأئمة الدعوة السلفية كاأللبان

 ضرابهم ، رحمة هللا عليهم أجمعين . وأ
 :  يسباب ظهور البدع ما يلأولنعلم هنا أن 

ث مصادر التلق يالتخبط المنهج .1 ال تحسن  ي، الت ي، وتلو 
 لح . افهم القرآن والسنة ، وال تسير فيهما سيرة السلف الص

بالقرآن أعلم الذين هم  ،شيوع الجهل ، وقلة العلماء الراسخين .2
ْكِر ِإن  " وبالسنة أبصر وأحكم ، قال تعالى : َفاْسَأُلوا َأْهَل الذِ 

وُه ِإَلى :" وقال  [، 43" ]النحل: َتْعَلُمونَ   الَ   ُكنُتمْ  َوَلْو َردُّ
ُسولِ   َوِإَلى ُأْوِلي اأَلْمِر ِمْنُهْم َلَعِلَمُه الَِّذيَن َيْسَتنِبُطوَنُه ِمْنُهمْ  الرَّ

 [ . 83" ]النساء:

ينتج عنه حصول  يالذ ي،النقل والوح تغليب العقل على .3
الزيغ واتباع الهوى ، واستحسان ما ترفضه الشريعة وتأباه 
النصوص الصحيحة ، وهذا ما تورط فيه المعتزلة أصحاب 

باليا وطوام ، سجلتها كتب  يفتنة خلق القرآن فوقعوا ف
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ا ُكنَّا َنْسَتنِسُخ ِإنَّ " العقيدة والسير ، ولم يغفرها التاريخ لهم . 
 [. 29" ]الجاثية: َما ُكنُتْم َتْعَمُلونَ 

الل والمخلطين .4 الذين أضلهم هللا على علم، ومن  ،تصدر الض 
أو ، كانت بضاعته الثقافية مزجاة ، أو استند إلى جاه معين

 الطريف هنا ما أنشده بعض الفضالء!نفوذ مخصوص. ومن 

  بالجاه تبلغ ما تريد وإن ُترد
 رتب المعالي فليكن لك جاهُ                 

  أو ما ترى الزيَن الدمشقي قد ولي
 !درَس الحديث وليس يدري ما هو                    

، القائم على البالغ المبين ،  ي ضعف الجهاد الدعو  .5
والنصيحة الصادقة ، والسنة الثابتة ، ومنهج األسالف 

 واألئمة . 

وميثاقهم  ،لقيام بدورهم المؤكدتقاعس النخب العلمية عن ا .6
والنصح والتحذير ، قال  ،المبرم ، وخلوهم من سوح البالء

بَّاِنيُّونَ : "  تعالى  َواأَلْحَباُر َعن َقْوِلِهُم اإِلْثمَ  َلْوال َيْنَهاُهُم الرَّ

ْحَت َلِبْئَس َما َكاُنوا َيْصَنُعونَ  قال [، 63" ]المائدة: َوَأْكِلِهُم السُّ
القرآن أشد تعييرًا  ي) ليس فهللا عنهما :  يابن عباس رض

 ية (.للعلماء من هذه اآل

والقائمة على دعم وتمكين الطرق  ,اليد اإلستعمارية الباطشة .7
على حساب  والعلمانية البدعية كالشيعة والصوفية والباطنية

الرافض لكل صور  يأهل السنة األحرار ، واتجاههم السلف
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ى استعادة إرث اإلسالم ، ولو والمتطلع إل ,الهيمنة الغربية
َوَهُنوا  َفَما: " تمزيق جلودهم . قال تعالىأو , همعلى جماجم

" ]آل اْسَتَكاُنوا  َوَما َضُعُفوا  َوَما ِلَما َأَصاَبُهْم ِفي َسِبيِل َّللاَِّ 
 [ .146عمران : 

 كلومنا  ىولسنا على األعقاب تدم
 ولكن على أقدامنا تقطر الِدما

 الحياة فالم أجد تأخارت أستبقي
 لنفسي حااياًة مثال أن أتقدماا

تحالفت مع المحتل ، المؤسف أن هذه الطرائق البدعية
ي لفية ، ولضرب قاعدة اإلسالم السالمستعمر لنيل مكاسب دنيو 

العزيز فباءت نواياهم بالفشل ، وانكشف والؤهم القذر ضد أهل السنة 
أو اإلنجاز الحضاري ، ولم يعودوا مرشحين للسيطرة اإلسالمية ، 

نضموا او  ,عمدانهموالتاريخي المتميز ، إذ بانت خيانتهم ، وتكسرت 
 لمعسكر الكفر والضالل!! 

نُكْم َفِإنَُّه ِمْنُهْم ِإنَّ َّللاََّ  " قال تعالى : َيْهِدي الَقْوَم   الَ   َوَمن َيَتَولَُّهم مِ 
لى هذا المد وتطلعت الماليين المسلمة إ[، 51"]التوبة: الظَّاِلِمينَ 
الجارف ، الذى بان صدقه، ورسخت عقيدته ، وصدق   ياإلسالم

, بالفعال ، فآزرته وناصرته على غيره من االتجاهات والمسالك  هقول
  وهلل الحمد والمنة.
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  -[ صناعة الكتب الرصينة :5]
روا بطون التأليف صنعة يحسنها أكفاء أهل العلم ، الذين بقً 

غير مبالين بتعرجات الطريق ، أو  عارف  وا عباب المالكتب، وشق  
مخاوف المسير، ظافرين بعد عناء ونصب ، بلوامع الياقوت 

خالطت أنفاسهم ، وامتزجت بدمائهم، لتخرج نباتًا  يوالمرجان ، الت
ليف فريدة ، آزكيًا مباركًا ، قد بسقت أغصانه وازدهرت ثماره ، عبر ت

 ينصبهم و بدهم لوقار وتحقيقات نادرة ، وذخائر نفيسة ، يشقى مقل
ئب والنوادر ، من والمكتبة اإلسالمية تعج بالعجا !تابعهم لو شابههم
ختلف العلوم والفنون ، وإن الناظر لها ليتعجب م تراث السابقين في

 ،قلت ، وتلقفها جيل بعد جيل ، حتى وصلت إليناونت ، ون  كيف د  
تبات فأشرقت بها المطابع الحديثة ، وازدهرت بها الدور والمك

ي والجامعات ، وصارت من مفاخر هذه األمة ومعجزاتها أمام باق
 من ضخامتها وعمقها.عجبون ياألمم األخرى ، يحسدوننا عليها و 

عتزاز ، بما شيده أكابر علماء هذه لحقيقة تحمل على الفخر واالإنها 
وسنة نبيهم عليه  ،كل قرن ، حيث خدموا كتاب ربهم ياألمة ف

ا م، وتوجوه ي ائب ما وصل إليه العقل البشر صالة والسالم بعجلا
ال يزال المتأخرون يتقلدونها  يوالعقود الباهرة، الت ،بالدرر الفاخرة

ويتنافسون فيها ، فال تزال أقالم المعاصرين عالة على مؤلفات أئمة 
وابن تيمية وابن  يأمثال ابن جرير والنووي والخطيب والخليل والغزال

والسخاوي وابن كثير وابن رجب  القيم والشاطبى وابن حجر
من خلفوا مراجع فذة، وبعضهم ترك مكتبات مشباههم والسيوطي ، وأ
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ومما ، ومراكز البحوث والدراسات. تتغذى عليها الجامعات الحديثة
ووثق بالمرويات المحققة ،  ،نه نقل باألسانيدأزاد هذا التراث شرفًا ، 

 ليس ، وهذه خصيصةأو الغش أو التد فلم يعد هناك مجال للكذب ،
  :، فاقت بها سائر األمم كما قيللهذه األمة

ت األمة باألنساِب      ***     وباألسانيد وباإلعرابِ   وُخص 
حاوية لقيم علمية ، وحققت مقصدًا من  يت كتبهم ، وهضفاستفا

أو  ،لمتفرق لمعدوم أو جمع من اختراع  ،مقاصد التأليف المعروفة
لمخلط أو شرح الغامض ، وإيضاح المبهم تهذيب المطول ، وترتيب ا

ثمانية مقاصد أول من  يالمجمل ، وهأو تكميل الناقص ، أوتفصيل 
نقط العروس( ثم توالى العلماء على  ذكرها أبو محمد ابن حزم في )

 ذكرها . 
حهم هللا تعالى من   ن  مسئولية م   ،إن تقييد جواهرالعلم والمعرفة

عليهم من فتوحاته وبركاته ،  من علمه ، وخصهم برحمته ، وأفاض
وهو نوع مهم لحفظ العلم وصيانته من الضياع والنسيان ، ولهذا 

لتصنيف من عوا إلى التأليف وادرك علماء اإلسالم أهمية ذلك ، فس  أ
المصنفات بت عصور اإلسالم حفلف ,اإلسالمبواكير الدعوة وانتشار 

 :  يتوالكتب المتكاثرة ، وكان التأليف يتم كاآلالباهرة 
منه ما هو عبارة عن أمالي ودروس يعقدها العالم لتالميذه  .1

فاق . وقد اآل يفيتم تقييدها من قبل الطلبة ، ومن ثم تنشر ف
 وقد ال تعرض عليه .  ,يراجعها اإلمام
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يرى أنها من األهمية  ،ما د العالم إلى قضيةصتوجه قيأن  .2
لتمسها ي يقضايا التوحيد أو العبادات الت يليف فأكالت ،بمكان

 الناس . 

وتحتاج إلى تاصيل وتحرير، فتتجه همة  ،أن تثار قضية ما .3
 بعضهم للبيان واإلفادة . 

كما حصل من شيخ اإلسالم  ,أن يكون التأليف للرد والتعقيب .4
 يالذ يهر الحلطابن م يرده على الشيع يابن تيمية ف

منهاج السنة ـ)فنقضه ابن تيمية ب (منهاج الكرامة)صنف 
 كتب الردود.  يجاء كتابه حافاًل ، يعز نظيره فف (النبوية

والبد أن تتوافر األهلية لدى المؤلف والكاتب ، فال يخرج إال ما 
حتاج إليه ، وعلماء األمة وقادتها هم أولى الناس يد وم  فهو م

باكتساب هذه األهلية ، والقدرة المعرفية والبيانية حتى يتجاوزوا 
لب الجارح ، واالنتقاد ثة النمظدائرة الخطأ ، ولئال يصبحوا 

قال الخطيب رحمه هللا ) نيف الجيد ، صالقاسي . ولوعورة الت
وقال ضع عقله فى طبق يعرضه على الناس(، من صنف فقد و 

أخذ الحذر ،  ين، ولذا تع بع هم ) من ألف فقد اسُتهدف(
نة ، قلة العلمية المتالكامل بامتالك األدوات ، واآل داعدواالست

شياخ بذلك، فإذا تحققت الشروط ، وانشرحت النفس وتوجيه األ
والوعي  ية من العلم عال   ر  للكتابة ، فليكن األثر المنتج على قد

العصر ، بمعنى أن تؤلف بلغة رصينة ،  ، ومسايرة وضوحوال
لمصطلحات الحياة وقضاياها  حاويةً  ،غراب والسطحيةتتوسط اإل
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 يه ، ولست أعنوتطوراتها ، إذ لكل عصر لغته وظروفه وشجون
حتى  يبل أعن !هنا الكتابة الصحفية ، أو المقاالت الثقافية ، كال

 ،، الشارح لبعض كتب التراث يتعين تقريبه للناس العلميالتأليف 
من نحو  ،تنأى عن الضحالة والسطحية ،ة مفهومةغوتسهيله بل
أكثر مصنفاته  مام ابن قيم الجوزية رحمه هللا فيكتابات اإل

وتحقيقاته المستطابة ، التى يستسهلها جماهير  ,ةلحالمستم
 .العصر 

واليزال  ،لم تبدل أو تتحول يالت (أقطاب المدرسة السلفية)كذلك 
أن  يالغرب يخشاها، ويصفها ) بالفاشية اإلسالمية ( ينبغ

والعزلة العلمية ، والنزعة التراثية  ،نغالقتتجاوز مؤلفاتها اال
ناصح الحجة  ،سهل ميسور ي،المفرطة ، لتصل إلى خطاب علم

واضح الفكرة ، مباشر  ،، خال من التعقيد ، سلس األسلوب
وليكن هذا هو  . آن واحد يف ،يخاطب العقل والوجدان ،الطرح

ح واسعة من ائالتأليف حتى يستقطبوا شر  يلمحترف (القلم الجديد)
 ي والواسطية ، والبخار  ،اويةحشرح الطتالعالم الفسيح ، ول

متالئمة والعصر المعاش بكل  ،ة بجمل علميةواألصول الثالث
ة التأليفية ، نصار نظرنا ال يمعارفه ومتغيراته . كذا هو ف

الكتابة ، وعمالقة التصنيف لرواد  يوالثقاف ي،والتجديد العلم
ُسول  ِإالَّ ِبِلَساِن َقْوِمِه   َوَما: " يد ، قال تعالىوالتقي َأْرَسْلَنا ِمن رَّ

َن َلُهمْ  حدثوا هللا عنه )  يرض يوقد قال عل[، 4]إبراهيم:"  ِلُيَبيِ 
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علقه ؟!  (الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب هللا ورسوله 
  .البخاري في صحيحه بصيغة الجزم

عزلتها عن  ,فصن   موقد يكون من أسباب خمول كتب الشيخ ال
نة يعيش فى عصر ألك !رهاسه وأسر يقضايا العصر وأسلوبه وأحاس

  !آخر
عصره بما  ،األستاذ المحدثو ية لفقطب العالم اخاالبد أن ي

 يفقة ضيقة تعيش ف لطبنوال يص ,اً وتأثير  اً وأسلوب لغةً  هيناسب
 السحيق !!  يالماض
مفيااد ،  رِ كااالم محارَّ ن وتادرك تفساايره عبار األماة القاارآ ينرياد أن تعاا

مـــس يالمـــؤثر ،  ي ، وبأســـلوب حضـــار  كتاااب بلغاااة عملياااة ميساااورةيُ 
قرأه الطوائف المختلفة وتنتفع تباته ، حتى قله وتالزمن المعاش وقضايا

 به أمم متباعدة . 
كن علااى إلمااام يكااذلك ماان ياادرس علاام العقياادة ، ويؤلااف فيااه لاا

 ،ومذاهبــــه الهدامــــة وفلســــفاته المتولــــدة ةجيااااد بباااادع العصاااار الجديااااد
ـكـون المواجهـة مـع ترة ، وأن وشبهاته الخط   ومبتدعـة  ،الل العصـرض 

ـــن شـــف عقائـــدهم ،تكالزمـــان  عـــرى جهـــاالتهم . وال ت  ض أصـــولهم و قوت
محاربــة بـدع قديمـة ، عفــا عليهـا الــدهر ،  يفـ يختـزل الجهـد العقائــدي

 !!رض كثير منها انقوربما 
يجــب أن يكــون أكثــر واقعيــة ، وأن يقــوم  يالســلف يإن الجهــد العقائــد

التوحيــد  يديــد معــانجومعلومــاتهم مــن خــالل ت ،علمــاؤه بتحــديث كتــبهم
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ر الحديثــــة افيــــه ورصــــد البــــدع واألفكــــ غــــاليطاألالخــــالص ، وكشــــف 
 ن، ومحاولة تقريب الكتب القديمـة عـالوهاج نقضها بمعاول اإليمان و 

كذا  ,ات الواضحة والتلخيصات النيرةبيذطريق الشروح الميسرة ، والته
ومعاصــرة ، وعمقــًا  ةالصــالعقيــدة أ يأن يكــون شــكل التــأليف فــ ينبغــي

 .وهللا الموفق وتجديدًا . 
 ،صاحة األحادياث حاري ت ياهالسنة وعلومهاا عل يا الكاتب فوكذ

ــــراز أثرهــــا الســــلوك ،وحساااان عرضااااها وربطهااااا بواقااااع األمااااة  ،يوإب
ومسـلم والسـنن  ي وأن تقدم دواوين السـنة الصـحيحة كالبخـار  ،ي والتربو 

ت لجــنباها ، و حاسـر شـر تيواضـحة مفهومــة قـد  ةبلغـ ،األربـع المشـهورة
 ،بتلـــــك القطـــــوف يد إال التحلـــــوتـــــذللت قطوفهـــــا ، ولـــــم يعـــــ ،معانيهـــــا

 واالقتفاء المشكور .  ,المحمود ناستطعام مذاقها من خالل التسنو 
 يالتــــ ،محاســــن الســــلوكيةالإن الســــنة النبويــــة مــــألى بالفضــــائل و 

حياتــه وتســدد  لمســلم المعاصــر وتوجــه ســلوكه, وتــنظمالمــس حيــاة ات
 ،المعاصـــــر ي التـــــأليف النبـــــو  يفـــــال بـــــد أن تكـــــون بـــــارزة فـــــ ,خطـــــاه 

 الرصين. ي لتدريس األثر وا
إلســـناد وعلــوم الحـــديث علـــى قضـــايا ا يلــيس حســـنًا اإلغـــراق فــ 

ائــع خصــالها . وال بــد أن نفــرق و ر و ها  نالســنة ومحاســ حســاب ثمــرات
. وقد يكاون ف لطلبة العلم الجادين يبين التأليف لجمهور لناس والتأل

لعلم عنى بامن البديع المفيد استصدار كتب سنية لكلتا الطبقتين ، تُ 
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المـذلل بــال تعقيــد ، ذابااة ، واألساالوب السااهل جالمؤصال ، والعبااارة ال
المصطلحات على غرار جامع العلوم والحكم لإلمام ابن ي أو إيغال ف

المقتصــد ، والمــنهج  يرجـب رحمــه هللا ، فإنـه جمــع بـين المــنهج العلمـ
وبركــة هــذه اآلثــار التــي  ،الــذي هــو إشــعاعه الســنةالروحــاني التربــوي 
 شئون حياته .  يإليها المسلم فيحتاج 
اهتمامــــه  يلــــيكن فـــ ،ليفاااًا وتدريساااااً أبالدراسااااات الفقهيااااة ت يوالمعنااا

لتهــــــا الصــــــحيحة ، وتقليــــــل المباشــــــر توضــــــيح الطرائــــــق التعبديــــــة بأد
ــًا التعــرض لال ــد الحاجــة ، ومــن الحاجــة أحيان ختالفــات الفقهيــة إال عن

اسـة الشـمولية الـراغبين للدر  ،قصرها في نطاق طـالب الفقـه اإلسـالمي
 والتفصيلية المقارنة . 

 الدراسات الفقهية : يعصرنا هذا ننبه على ما يلي ف يوف
بحيث تكـون األفكـار ،  ,الجمع بين العلمية والسهولة في التأليف :أوالً 

  واضحة وخالية من كل تعقيد .
ـــب الفقـــه مـــن األخبـــار الضـــعيفة والموضـــوعة التـــي  :ثانيااااً  تجريـــد كت

 ها بال حسبان . و فأورد ,تساهل بعضهم فيها
يكـون مسـتوعبًا لألمثلـة الحديثـة  ،يد بأسلوب عصري مفهوميالتق :ثالثاً 

 .  فحسب وليست القديمة
ـــالنوازل وتضـــمينها  :رابعااااً  اســـتيعاب المســـائل العصـــرية ومـــا ي عـــرف ب

 لمفردات الفقه حسب أبوابها وتصنيفاتها . 
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:خامساااا لحـــالل والحـــرام ، عتنــاء بالجوانـــب التعبديـــة أو مشـــاكل ااال ًً
 وما يفيد العابد المتوجه إلى هللا تعالى . 
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  -[ مناظرة المناوئين والمشككين :6]
غاية األهمية ، ولـم يـزل األنبيـاء والرسـل  يف ي وهذا أسلوب دعو 

عليــــه  يســــتعملونه مــــع أقــــوامهم والمــــأل المعانــــدين ، كمنــــاظرة إبــــراهيم
َفُبِهاَت الَّاِذي  : "عاالىقاال تأسفرت عن هزيمته  يوالتالسالم للنمروذ، 

ُ  َكَفرَ   ، [258" ]البقرة: َيْهِدي الَقْوَم الظَّاِلِمينَ   الَ  َوَّللاَّ
، حيث لهم سالم من كثرة جداله ومناظرتهوقد تألم قوم نوح عليه ال

ساليب [،  ومن أ32" ]هود: َيا ُنوُح َقْد َجاَدْلَتَنا َفَأْكَثْرَت ِجَداَلَناقالوا " 
" َوَجاِدْلُهم ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُن " ية الكريمة عليها اآلالدعوة كما نصت 

وتستعمل المناظرة إلقامة الحجة ، وردع الباطل ، [، 125]هود:
وإنما  !دوتعرية الزيف ، وإشاعة الحق ، وليس للمفاخرة ، أو العنا

 تشرق على يمن مصابيح الحق ، وينابيع الحكمة الت فيها ابم يفتخر
 بنورها ووهجها . فتذهبه  ،الباطل

بحر متالطم بالملل  يتموج ف يوه ،المعاصرة والحياة اإلسالمية
أمس الحاجة إلى أسلوب المناظرة العلمية ، والجدل  يف ،والثقافات

اب اإلسالم ، وإعزاز ركائزه ، وكشف الخلل جن، لتقوية  ي الفكر 
هللا عليه وسلم  وقد ناظر رسولنا صلى ,يوالثقاف يوالزيف العلم

مما يدل على أهمية هذا  ،مواقف كثيرة يشركين والمستكبرين فالم
 حذاقوأنه يتحتم على األمة اإلعداد له ، وتهيئة ال ،ي الباب الدعو 

العلم والبصيرة ، ودرعه قوة  هلخوضه وشق طريقه. فالمناظرسالح
تسبق للدليل ، وتكتشف مظان ضعف  يالحجة وسرعة البديهة ، الت
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ام من كل حدب وصوب فتشل تفكيره ، الخصم ، فتسدد إليه السه
وتوقف زحفه ، وتريه بينات هللا تعالى ، وأن الحق أبلج ، والباطل 

 لجلج ، وال يحيق المكر السئ إال بأهله . 
وأن  ي(النظار العلم)تنا ومدراسنا بأسلوب اجامع يب أن تعتنجي
مكانتهم ، وكم من  ، ليعظم حقهم ، وتعلو ربى ناشئة الدعاة عليهتُ 

مل للعلم ، وحافظ ألصوله ، تخونه صفات المناظر الحقيقية ، حا
 عيون الحاضرين .  يفيهبط ما عنده من الحق ف

ال يغيب عنده تعليم تالمذته  ،دروسه يوالعالم الجهبذ ، وهو يلق
أساليب الحوار وإقامة الحجة واإلقناع ، وإن يدربهم على النقد 

الجادة ، والمناظرات  يعدهم للحوارات يوالمراجعة والتعقيب ، لك
كما كان يصنع العالمة ابن سعدي والشيخ ابن عثيمين المهمة . 

 رحمهما هللا . 
ب لما يصوَّ  ،المناظرة تشتد الحاجة إلى يالزمان الحال وفي

يشنها النصارى واليهود  ،ات وأكاذيبخرصتجاه اإلسالم وأهله من ت
الرحمة ،  ينب، فلقد استطالوا على القرآن وتكلموا على  وأعوانهم

موا اإلسالم ووس   بانية ، إفكًا وظلمًا وعدوانًا،التعاليم الر  يوخاضوا ف
اإلرهاب ويحرض على  يباإلرهاب ، وأن كتابه العزيز ، يغذ

. فوجب على أهل يخر ذلك المسلسل الذى ال ينفضآإلى  !الكراهية
 ودعوتهم إلى الحوار والمناظرة. لهم يالعلم التصد

َوَبْيَنُكْم   َيا َأْهَل الِكَتاِب َتَعاَلْوا ِإَلى َكِلَمة  َسَواء  َبْيَنَناُقلْ قال تعالى: " 
َيتَِّخَذ َبْعُ َنا َبْع ًا َأْرَبابًا مِ ن  َوالَ  ُنْشِرَك ِبِه َشْيئاً  َوالَ  َأالَّ َنْعُبَد ِإالَّ َّللاََّ 
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ن وفكره المبي ،إن اإلسالم بدينه الراسخ[، 64" ]آل عمران: ُدوِن َّللاَِّ 
قادر على الصمود ونسف كل أعمدة الباطل، ألنه الدين الحق 

ة، والصراط المستقيم ، فال يمكن ديوالشرع الخاتم ، والملة المه
 .هزيمته أوالنيل منه ، أو إسكات أهله

إن حملته من العلماء الربانيين وأتباعهم ليشمخوا بالفخار والعزة ،  
يمثلون اتجاهه ، ألنه دين أو  ,وهم ينتمون إليه ، أو يستدلون بوحيه

َوَأنُتُم  َتْحَزُنوا َوالَ  َتِهُنوا َوالَ  :"قال تعالىالعزة والسمو والجالل ، 
َوَّللَِّ :" وقال تعالى ، [139]آل عمران :" اأَلْعَلْوَن ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِنينَ 

"  َلُمونَ َيعْ   الَ   َوَلِكنَّ الُمَناِفِقين َوِلْلُمْؤِمِنينَ  َوِلَرُسوِلهِ  الِعزَّةُ 
َواْلُقْرآِن ِذي األعادي من كتاب سما شرفه " ماذا يريد  ،[8]المنافقين:
ْكرِ  المنازل  يوبزغ نوره ، وتعاظم تابعوه ، إذ حل وا ف[  1" ]ص: الذِ 

يرة ، فخالطتهم السعادة ، واحتواهم ثالرفيعة ، وتربعوا على المطايا الو 
خير سبيل ،  علىالضياء ، وصح منهم المقصد والهدف ، فساروا 

َ َمْوَلى الَِّذيَن آَمُنوا واتصلوا بأعظم دليل "   َوَأنَّ الَكاِفِرينَ  َذِلَك ِبَأنَّ َّللاَّ

إن باستطاعتنا هزيمة الغرب الكافر [، 11محمد:" ] َمْوَلى َلُهم  الَ 
ثقافيًا وفكريًا ألن المسلمين على قاعدة صلبة ال تخدشها المعاول 

ر التاريخ جف ذمن المد اإلسالميهو  ، وهاتمهما عظمت وتدافع
، صامد صمود   المحمدي على صاحبه أزكى الصالة والتسليم

الجبال الراسيات ، ال تخيفه االتهامات ، وال تضره األباطيل 
ة ، والتهجمات ، وكل الذين حاولوا ضره وإعاقته باءوا بالخيبة والهزيم

حيق ، وسقوط ك سإلى در   اوانتهو  واجتاحتهم قوى النور اإلسالمي
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ُ أَلْغِلَبنَّ َأَنا" فظيع.  َ َقِويٌّ َعِزيزٌ  َكَتَب َّللاَّ  " َوُرُسِلي ِإنَّ َّللاَّ
وهو يحارب اإلسالم  ـما يضير الغرب الكافر ،[21]المجادلة:

 ي أن يلجأ إلى النزال الفكر ـ ويحتل أراضيه وثرواته  ،عسكرياً 
 !! قيالً  قومي الفريقين أهدى، وألننظر أ ؟!والعقائدي

لقد قالوا الكثير عن اإلسالم، وسلطوا ألسنتهم بالسموم الفاسدة ، 
شوشت ارتداد أهل اإلسالم ، أو  يفما أفلحت ف ،فكار الناقمةواأل

ال إيمانًا وتسليمًا . إن الغرب وهو عقيدتهم ، بل ما زادهم ذلك إ
يدير الترسانة العسكرية و  ،والمدنية الباذخة ،يمتلك العلم المادي

)عقدة النقص( ، ويعيش  ية عاجز عن مواجهة الفكراإلسالمالهائل
رف ، وعلماؤهم متناقضون ، حفهو غرب ملحد ، وكتابهم م منه

ورعاياهم يائسون ، فأنى لهم الثبات واإلقدام أمام جحافل الحق 
ع بذخائر القرآن، وجواهر السن يالربانى ، الذ واآلثار،  نر ص 

 وفقهاء الذكر والشريعة .  ،المحمولة على عواتق جهابذة الملة
وهم  !وال ضل مهتد  ، وال خاب فقيه متجرد ،يفما سقط إسالم

َراَط الُمْسَتِقيَم ) "كل ركعة  يكل صالة ، بل ف ييرددون ف ( 6اْهِدَنا الصِ 
األمة  يفهذه األمة ، ه[، 6-5" ]الفاتحة:ِصَراَط الَِّذيَن َأْنَعْمَت َعَلْيِهْم 

 والنجاة .  ،والرحمة ،ها بالنورم عليع  والمن   ,المهدية
وهزموا فى محفل  ،كل مكان يها، وقد سقطوا ففما يروم منها أعداؤ 

  !!رعوا فى غير ما موقف، وص  
ْنَيا ِإنَّا َلَننُصُر ُرُسَلَنا"   َوَيْوَم َيُقوُم اأَلْشَهادُ  َوالَِّذيَن آَمُنوا ِفي الَحَياِة الدُّ
يحسون  ،، وتقدمت مدنيتهم سلحتهمن عظمت أإإنهم و [، 51غافر:] "
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، فال يجرؤون على المواجهة  يالهزيمة أمام كل ما هو إسالم
، وقد دعاهم الشيخ الداعية أحمد ديدات رحمه هللا ،  والمحاورة 

، وكتب بذلك إلى بابا  ، عدة مرات يالعقائد يرائد النظار اإلسالم
 يف بأيديهم ، والعلم ةمع أن الدول ،نس واختفىخالفاتيكان ، ف

يكون  ىفأن وثقافياً  ،عقائدياً جبناء  !ولكنهم قوم ال يجرؤون !! ركابهم
وَن َّللاََّ "  ؟! تقدم ومواجهةلهم  َوَرُسوَلُه ُأْوَلِئَك ِفي  ِإنَّ الَِّذيَن ُيَحادُّ

ُ أَلْغِلَبنَّ َأَنا20اأَلَذلِ يَن ) َ َقِويٌّ َعِزيزٌ  ( َكَتَب َّللاَّ ] "  َوُرُسِلي ِإنَّ َّللاَّ
 السنتين األخيرتين ارتكب الغرب خطًأ يوف،  [21-20دلة:المجا
، سيدفع ثمنه، أال وهو الهجوم الصاغر على رسولنا الكريم فادحاً 

 يالذليلة، الت عليه وسلم، وقد تبنت ذلك دولة الدانمارك صلى هللا
جبن زعماؤها ومثقفوها من مقابلة بعض الوفود العربية ، فضال عن 

أو البروز لوسائل   اء اإلسالم ومفكريه،الوقوف الشجاع أمام علم
ن تلك الهجمة الحاقدة ، كانت إوقد قيل  اإلعالم بالحجة والبرهان !!

ال يستطيع أن يقف أمام  يتتم برعاية الكاهن األعظم باباهم ، الذ
بذلك نفى وتبرم ! يأبى هللا تعالى إال  مسلم موحد، ولما و وجه عامي

" الصغار على من خالف أمره  و الذلة بأن يذل من عصاه ، ويكت
ُ َفَما َلُه ِمن مُّْكِرم    [. 18" ]الحج: َوَمن ُيِهِن َّللاَّ

إن المناظرة العلمية والفكرية فن دقيق ، يجب على علماء األمة 
 ، فيه ، إذ ليس العلم كافياً طوتفهمه ، واستكمال آدابه وشرائ تعلمه

بل يجب على كل استرواحه، وال جمع المصنفات قادرة على بلوغه ، 
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 ،قراءته ، ويستطعم جوانبه ، ويعيش معانيه عالم بصير أن يقرأه حق  
 .ويتحسس أسراره وفرائده ، ويتذاكره مع ندمائه وتالمذته 

أمتع هللا به هذه األمة ، البد له من حملة أكفاء  قدالحق و  إن   
ويناظرون عليه ،  ،من فقهاء بصراء ، يحاجون به ، ويذبون عنهو ، 
فتنة خلق القرآن ناظر المبتدعة ،  يا صنع أحمد رحمه هللا فكم

وابن  يوهكذا كان علماء اإلسالم كالغزال ،غير ما موقف يوهزمهم ف
سجلوا أروع  ،حزم والنووي والخطيب وابن تيمية وابن القيم وغيرهم

 كبح جماح المعتدين والمستكبرين .  يالوقفات ف
 

 إلى طوائف هم : وليلعم أن المناظرة العلمية تتوجه 
ناظرون على دعون إلى اإلسالم وي  : الكفار غير المسلمين ، ي  أوالً 

جة الصحيحة خرص ألسنتهم المتطاولة بالحوت   باطلهم المتمسكين به،
 مشافهةً  ،االعتناء به هذه األيام يينبغذا ما ، والمنطق السوي ، وه

 وإعالمًا .  وكتابةً 
ن كالمعتزلة واألشاعرة والصوفية طوائف الضالة من المسلميلا :ثانياً 

والرافضة والخوارج يناظرون لردهم إلى الصواب، ودحض شكهم 
 ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا بالءً  يوتخبطاتهم،وقد أبلى ف

 نبه على ذلك ابن حجر فيومصنفاته شاهدة بذلك ، كما  حسناً 
  .ة الكامن رالدر 
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بعضها اإلسالم نحو العلمانية  ي: األفكار الحديثة التى  يلغثالثاً 
إلى من والليبرالية والحداثة والقومية ، فهذه تبرز أحيانا ، وتحتاج 

 باطيلها . ينقضها ويكشف أ
مسائل فرعية كما كان يحصل  ي: مناظرات العلماء المهتدين فرابعاً 

وابن حزم ، وابن حجر ،  يبين أحمد والشافعى ، وسفيان وبين الباج
مصنفات ورسائل ، ومجلدات  ه وقد تنج عن ذلكوابن تيمية وخصوم

وعظم فيها الخطب  ،سوى مسألة واحدة ، كثر فيها النقاش ال تحوي 
ه على حساب ما تقدم ، بل ي عتنى يغال فياإل ي، وهذا النوع ال ينبغ

رباب الملل الفاسدة ، ومن يثير الشبهات أعقائديا ، وبة فأوال بالمخال
اة أو محاضرة ، كما هو واقع هذه تجاه اإلسالم عبر كتاب أو قن

 األيام ، وهللا المستعان .
واتساع وسائل  ،نظرًا للطفرة اإلعالمية ،يحاللعصرنا ا يوف

وقعت  ،االتصال ، وثورة المعلومات ، وظهور ف ائيات صاخبة
وقد كان ألهل السنة دور  ،مناظرات سياسية وعقائدية وفرعية

رافضة ، حيث فجرت قناة تعرية بعض الفرق الضالة كال يف ،كبير
، أظهر هللا فيها راية (مناظرة بين السنة والشيعة) ية بتبنلة قنبالمستقل

سنة ، وفضح جهلة الرافضة الذين ال علم لهم لالحق ونصر مشايخ ا
وال حجة ، وقد تولى زمام ذلك الشيخان الفاضالن عثمان الخميس 

صمودًا مدا ، وقد أبليا بالء حسنًا ، وص يوأبو المنتصر البلوش
البدعة والضاللة ، واهتدى أقوام مبتلون  وسى هللا به رؤ أخز  ,مشرفا
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ن هذه إ ) -:يقولا جعل بعض زعمائهم الحاقدين، بالرفض ، مم
 المناظرات تفرق المسلمين ، وال خير فيها ( 

 .هم ، وخاب سعيهم ، وهللا ال يصلح عمل المفسديندجل   لما انكشف  
ت البارزين عن مذهب الرافضة بعد وقد قال بعض كتاب األنترن

أن يعيش فى المستقلة ) مذهب الشيعة مذهب يمكنه  يفضيحتهم ف
النور ،  الظالم حيث الهواء الفاسد ، فإذا ظهر إلى يالسراديب ، وف

 يموت فورًا (  ،واستنشق الهواء النظيف
تضيق باإلسالم وتعاليمه المذهب  يهب المعاصرة ، والتا ومن المذ

وهما من نفايات  ،الليبرالي اللذان يروجان للحرية المطلقةالعلماني و 
فنبتت لهم نابتة  ,صبهما على بالد المسلمين يالغرب الصليبي الذ

اإلعالم  يخبيثة ، ترعرت وتنامت حتى بلغت موطن القيادة ف
، ويمكرون يرون األموروالتعليم واالقتصاد ، ومكثوا أحقابًا ، يد

مسلكهم ، حتى أفاقت األمة، وصحا  باألمة ، ويلغون اإلسالم من
أبانت  يالت ،صحوتها العلمية و الفكرية ازدهتعلماؤها و 

كتبهم ومحاضراتهم وقنواتهم وحذرت من  ,همباذنالعلمانيين وأعوار 
حتاج ت   ،بادياً  وارهاأال يزال  ,ديدة , ومعارك ملتهبة شة عافدم عبر

الفكرية  اللحمة ن ومزيد م ،لمشيخة اإلسالم يلمزيد من التكتل العلم
 ،ديارنا دو الرابض فيلب على العتغللمؤسسات الشرعية حتى ت

 ثوالشرق الناك، مدعوما من الغرب الحاقد  ,واتناويعبث بمقدراتنا وثر 
وقد  !!، حتى يصيب هدفه ، أو يحقق مبتغاه ، ولكن هيهات هيهات
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 رف العدو من الصديق ، وهللاريق ، وع  غالطريق ، ونجا ال استبان  
 غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون . 
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 إعداد األجيال العاملة : [ 7]
راد لها من وما ي   ،مع واقع األمة يوتفاعل يوهذا عنصر أساس

قفزة شديدة تتجاوز بها أسقامها وآفاتها. وربما كان هذا الجانب 
  . مةدحصيلة الجوانب المتق

اإلسالم ، وإصدار  واألثر المنتظر من نشر الدعوة،  والذب عن
أفردته بالخصوص  يولكنن ,الكتب النافعة ، ومحاربة البدع والشبهات

إلفهام الجهلة والمنغلقين ، أن رسالة العالم عظيمة ، وبعيدة المدى ، 
تجاوز الحدود ، وتتخطى اآلفاق لتصل إلى بر األمان ونسائم ت

 .اإليمان ،ورفارف الجنان 
متنًا علميًا ال يغيب عنه أن إن العالم الفقيه ، وهو يشرح  

فيأسى لمآسيها ، ويفرح لسعادتها ،  يربط درسه بواقع األمة ،
لقلوبهم، ومتأماًل  ومصلحاً  طالبهمؤلفا بين  ،همومها يويشارك ف

 ،واألمل المنشود ،لسلوكهم ، وحاديًا بهم إلى مستقبل اإلسالم
( 171ِعَباِدَنا الُمْرَسِليَن )َوَلَقْد َسَبَقْت َكِلَمُتَنا لِ "  .والنتيجة المصيرية

] َوِإنَّ ُجنَدَنا َلُهُم الَغاِلُبوَن  (172)" ِإنَُّهْم َلُهُم الَمنُصوُروَن 
وإعداد أجيالها ضرورة  ،إن تربية األمة [،173-171الصافات:

وهاج ، وهدف  تاريخية وإصالحية واستراتيجية ، تنطلق من ذكر  
وا  " :  ي فيصدح بقول البار وواقع أليم ، أما الذكر الوهاج  ،سام َوَأِعدُّ

ُخُذوا َما " :وقوله تعالى[،60]األنفال: " َلُهم مَّا اْسَتَطْعُتم مِ ن ُقوَّة  
" َوَأْهِليُكْم َناراً  ُقوا َأْنُفَسُكمْ  " : وقوله تعالى[،63]البقرة: " آَتْيَناُكم ِبُقوَّة  
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وخالقهم  فهو تعبيد الخلق لربهم ي،هدف الساملوأما ا[ 6]التحريم:
 علم وتعليم ، وإصالح وتقويم .  عبروهذا لن يتم إال  ،تعالى

و أما الواقع األليم ، فهو دافع للكفاح المستديم ، والتحرك السريع 
غفلة ، ال سيما شبابها والشهوة وال ،النتشال األمة من براثن الضياع

ى ، يربى على كتاب هللا ووعيه وتدبره ، وعللها المنتظر يجالمرتقب و 
حمل السنة ونشرها والتمسك لها ، فهما عماد النجاة ، وسبيل الفوز 

 .والنجاح 
َق ِبُكْم َعن  َوالَ  َوَأنَّ َهَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيمًا َفاتَِّبُعوهُ "  ُبَل َفَتَفرَّ َتتَِّبُعوا السُّ

د إن[، 153" ]األنعام: َسِبيِلهِ  ة ، ماض األجيال ، وافر الهم م ع  
يق الموعظة ، يبذل بال العلم ، رق يالتربية سمالعزيمة ، عميق 

حساب ، ويبادر دونما ثمن ، ويسعى بال كلل ، قد استحلى الطريق 
ْيَطاُن . " المضيق ، ولم يبال بظنون الصديق، وركب  ِإنََّما َذِلُكُم الشَّ

ُف َأْوِلَياَءُه َفاَل َتَخاُفَوُهمْ  ] آل "  َوَخاُفوِن ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِنينَ  ُيَخوِ 
إن إعداد األجيال ، وصقل أرواحهم ، وتزكية ، [175عمران:
والبصيرة  ،يتتطلب قدرًا وسيعا من الجد والعلم الشرع ،عقولهم

بالتربية واالجتماع ، والتاريخ ، ومعاينة الواقع، وجرد سير المصلحين 
حكاها القرآن بأسلوبه الرائع  يتباعهم المهديين ، التأمن األنبياء ، و 

تدرك بالتأمل الشديد ،  يالت ،الجميل ، وعبره المستعذبة ، وقصصه
بَُّروا آَياِتهِ  : "والفكر العميق . قال تعالى  ِكَتاٌب َأنَزْلَناُه ِإَلْيَك ُمَباَرٌك لِ َيدَّ

ْلَبابِ   . [29" ]ص: َوِلَيَتَذكََّر ُأْوُلوا اأَل
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ْلَبابِ  َلَقْد َكاَن ِفي َقَصِصِهْم ِعْبَرٌة أُلْوِلي وقال عز وجل: " "  اأَل
" َفاْقُصِص الَقَصَص َلَعلَُّهْم َيَتَفكَُّروَن [، وقال تعالى :" 111]يوسف:

ورصد  ،والسنة المطهرة ،إن تأمل الكتاب العزيز [،176:]األعراف
، وزيادة رشده  يماء عقل المربحركات السيرة النبوية، كاف  فى إن

مستقبله ، وكل  ليهأن يئول إ يرته بواقعه ، وما ينبغووعيه ، وتبص
واإلشفاق على  ،والحرص على الجيل ،ذلك من معالم الدعوة إلى هللا

، [24]محمد:" َأَفاَل َيَتَدبَُّروَن الُقْرآَن َأْم َعَلى ُقُلوب  َأْقَفاُلَها  "مصيره . 
م العبر وسائل إع ،بالمناكر الضخمة ، والصد الكبير إن واقعًا يعج  

 يلجدير أن يبعث ف ،ات هادمةوفضائيات ماسخة ، وثقاف ،هابطة
  .روح العمل والجد والمثابرة . ،هاتعلماء األمة وجهابذ

 ق ما سألوااما شعوأكبرت الذين م وا و 
*** 

 وعن غاياتهم رغم اعتساف الدهر ما نكلوا
*** 

 الحيرة الشعلُ  يدياج ييئت فضومن دمهم أ
 

، ويرشد بال معلمًا جامدًا ، يسير بال فقه أن يكون ال نريد من العالم 
 ي بل نريده أن يحو  !، ويعالج دون تربية ، ويوجه بال اعتباريوع

علم  يعظم الخلق تربية وإصالحًا ، الذأ ر كسيرة يذلك كله ، ويس
حزانهم ، أهم لكل بذل ، وعاش همومهم و دصحابته كل خير وأرش

 ف،صغى لهم كالمستمع والمتشو أوخالطهم كالسمير والصاحب ، و 
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والعب الصغار  ،نصت لهمأث النساء و هم، وحد  علم الرجال وشارك
إلى سيرته صلى هللا عليه وسلم كيف احتوت العلم  اانظرو  !وداعبهم

تفتها صيل ، وضمت األدب الكريم ، والسخاء العجيب، ولم األ
النصيحة الصادقة ، وال التربية المخلصة ، وال التحرك الدؤوب ، 

وإصالح متدفق، وفقه خلط بدعوة مرققة ، ووعظ مستنير، الذي ي  
وحزم رشيد ، وتواضع  حانية، يد  ، و مسترشد ، من خالل نفس كبيرة 

  جم !
واستنارت  ،هايرة زاخرة عطرة ، قد تألأل الحق فيس يما أقول ف

 ، وتضوعت محاسنها ، ولمعت مواعظهاف ائلها ، وبذخت 
منهاج الدعاة ، ومدرسة العلماء ، وسلوان المصلحين  يمعاطرها! ه

ِ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة لِ َمن َكاَن َيْرُجو َّللاََّ لَ  " َواْلَيْوَم  َقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل َّللاَّ
َ َكِثيراً  اآلِخرَ  أنها  ،هذه األية يوالعجيب ف ، [21]األحزاب:" َوَذَكَر َّللاَّ

طوق فيها المجرمون  يواردة في سياق غزوة األحزاب الرهيبة ، الت
فثبت رسولنا صلى هللا  ،وها الحصار الشديدوحاصر  ،المدينة النبوية

ثبات األكبر ، واستبسل االستبسال األعظم، وما فر وال لعليه وسلم ا
أحجم ، ومعه قد اصطف المجاهدون األشاوس ، وشاركه األفذاذ 

 َوَعَدَنا َّللاَُّ  َوَلمَّا َرَأى الُمْؤِمُنوَن اأَلْحزَاَب َقاُلوا َهَذا َما"  الصوارم

" َوَتْسِليمًا  َزاَدُهْم ِإالَّ ِإيَماناً   َوَما َوَرُسوُلهُ  َوَصَدَق َّللاَُّ  َوَرُسوُلهُ 
نها إسياق الجهاد والصبر ، ثم  يية فاآل يكذا ه، [22]األحزاب:

ومن  ،تنسحب على سائر أحواله وشرائعه عليه الصالة والسالم
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مختل فكره ،  ،فهمها ييخصها بالعبادات فحسب فهو مقصر ف
 ، وهللا الموفق.  ضيقة نباهته

بسبب  ي ، والذبول المعنو (ة األخالقيةيبالكارث)إن جيل اليوم مهدد 
وجماعات  ،متاكثرة طوائف منهمإفرازات اإلعالم المنتنة ، وقد اجتث 

 ،على مائدته ياإلسالم ، والتغذ في متزاحمة ، ليس لها منجاة إال
ى السعادة ألنه نداء الروح ، وحديث القلب ومنته .واستطعام حالوته

، الذى يالمس قضاياهم يالراق ي وطريق ذلك الخطاب الدعو  ،األبدية
ينمقه علماء اإلسالم ويقدمونه أساور المعة ، وآللئ وأشجانهم ، 

ستخرجونهم من ظلمات التيه يساطعة على جبين هؤالء األجيال و 
إلى أنوار الهدى والحق والجمال ، ومن ثم يكون برنامج  ،والرماد

الحفاظ ، ويعد  القادة ، ويرشح يي يستوحالذ ،النتقاءالتمييز وا
حيث اتضح لكل  ,كل ميدان يئ الجنود الفاعلة فيويه ،البسالء

أناس مشربهم ، واخضوضرت مواهبهم ، فلم يعد إال العمل 
" ]المائدة: َفاْسَتِبُقوا الَخْيَراتِ مسارعة واالحتساب ، قال تعالى : " وال

َوَيْدُعوَنَنا  ْم َكاُنوا ُيَساِرُعوُن ِفي الَخْيَراتِ ِإنَّهُ :" وقال عز وجل [148
 [، 90" األنبياء: َوَرَهباً  َرَغباً 

  -العاملة يكون من خالل الوسائل التالية : لثم إن إعداد األجيا
 ،بالخطاب،  وتصححي ترتقي الت ،النهضة العلمية والفكرية :أوالً 

 يلجودة والوعمدرعة بركائز ا ،فند التهم والتشككاتتو  ,المسار
 واإلقناع. 
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مان ياإل تظلل الجيل بظالل يالت ،التربية القرآنية المشرقة: ثانياً 
ِإنَّ "  :قال تعالىالدافئ، والباعث على التيقن والعمل والمسارعة ، 

 [.9]اإلسراء: " َهَذا الُقْرآَن َيْهِدي ِللَِّتي ِهَي َأْقَومُ 
ي ومزاهره ، والدعم السخالتعبئة الروحية بمكنونات اإليمان  :ثالثاً 

 وروافده ، والتشجيع المتواصل ومزامره . 
السنة ،  مما حكى القرآن ، أو نوهت به ,سوق النماذج الرفيعة :رابعاً 

إن العقل ليقف مذهواًل ، ومعجبًا بما و ، أو روته السير والتراجم
  .تمتعت به تلك األخبار واستعطرت بصادق القصد والحركة والجهاد 

 الكتب كانوا في الحياة وهم جمال ذي
 بعد الممات جمااال الكتب والسيار

ِتْلَك ِمْن َأْنَباِء عليه السالم )قال تعالى عقب سرد قصة نوح 
َقْوُمَك ِمن َقْبِل َهَذا  َوالَ  الَغْيِب ُنوِحيَها ِإَلْيَك َما ُكنَت َتْعَلُمَها َأْنتَ 

" أصحاب الكهف  يوقال ف[، 49هود:"]َفاْصِبْر ِإنَّ الَعاِقَبَة ِلْلُمتَِّقيَن 
ِهمْ   ، [13]الكهف:"  َوِزْدَناُهْم ُهًدى ِإنَُّهْم ِفْتَيٌة آَمُنوا ِبَربِ 

العلم والتربية  يف ،صياغتهم ضمن مشاريع مؤسساتية :خامساً  
ا و ويستشعر  ،لتتفجر طاقاتهم ، وتسطع مواهبهم ,والدعوة والفكر

يقارن بالجهد الفردي ال  هفضيلة العمل الجماعى المنظم ، وأن
نطالق الدرس العلمي أو المحاضرة المبعثر ، وقد يكون مفتاح اال

 .كتروني، وهللا الموفق الشهرية ، أو الموقع اإلل
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 ،يحتم على علمائها مزيدًا من الجهد ،إن واقع األمة المشين
إعداد هذا  ،ن يكون ضمن استراتيجيتهم وتحوالتهمأو  ،واليقظة ،والعمل
المتمثل  ،قاوم الزحف الغربياؤه إيمانيًا وعلميًا وحضاريًا لينوب ،الجيل

 والتسلط على الشعوب الضعيفة .  ,طلب الهيمنة واالستعمار يف
إن اإلعداد الح اري لشباب األمة وشاباتها ضرورة إصالحية 
وتاريخية مفروضة على العلماء الجهابذة ، الذين يتألمون للتقهقر 

الحياة ، ومن المؤسف  أكثر مناحي يف يطر على واقع األمةالمس
به  يأن يعتقد بعضهم أن هذا ليس من صميم عمله ، وإن المعن

 حكومات ، أو مؤسسات دولية !!
رتقاء يا عجبًا من أمة وهبها هللا تعالى مقومات العز واال

نعزال والخنوع ! وكأن والبطولة ، كيف يجنح علماؤها وسادتها إلى اال
وحمل األمة ليس من  ،كتهمليس من س   الخطاب ليس لهم والمجد

 واجبهم !!
ُكنُتْم َخْيَر ُأمَّة  ُأْخِرَجْت ِللنَّاِس َتْأُمُروَن " ألم يقل هللا تعالى :

 [110]آل عمران:" َوُتْؤِمُنوَن ِباَّللَِّ  َوَتْنَهْوَن َعِن الُمنَكرِ  ِباْلَمْعُروفِ 
َتْعَمَرُكْم ِفيَها َواسْ  ُهَو َأنَشَأُكم مِ َن اأَلْرضِ  "وقال عز وجل : 

الَِّذيَن ِإن مَّكَّنَّاُهْم ِفي اأَلْرِض َأَقاُموا "  وقال:[، 61" ]هود:َفاْسَتْغِفُروهُ 
الةَ  ِ َعاِقَبُة  َوَنَهْوا َعِن الُمنَكرِ  َوَأَمُروا ِباْلَمْعُروفِ  َوآَتُوا الزََّكاةَ  الصَّ َوَّللَّ
 الَ   ْوا َيْسَتْبِدْل َقْومًا َغْيَرُكْم ُثمَّ َوِإن َتَتَولَّ  وقال : "  [،41]الحج:" اأُلُمورِ 

 [ .38]محمد:"  َيُكوُنوا َأْمَثاَلُكمْ  
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 َوَمَناِفُع ِللنَّاسِ  َوَأنَزْلَنا الَحِديَد ِفيِه َبْأٌس َشِديدٌ  " :وقال تعالى

ُ َمن َينُصُرهُ    .[25الحديد:" ]َوُرُسَلُه ِباْلَغْيبِ  َوِلَيْعَلَم َّللاَّ
له أن يشارك  يال ينبغ ,المستشعر لواقع أمته يإن العالم الح 

هذه األمة ، وجريمة التغييب والتوهين واالستالب ،  ية وعدر مصا يف
 الجاثمة على صدورهم من قبل الغرب وأذنابه. 

  وغ الشعب ترضيةً نبلون تالقا
   تدين وما أجدتهم القربُ للمع

واقع ، ولذا مسئولية أهل العلم عظيمة ، ودورهم شديد لمعالجة ال
ًا شرسة بوالدفع بالطاقات إلى الجد واالستثمار ، حيث يواجهون حر 

 يريبروعة للنهج التغشالمقاومة الم توجبأكثر من مجال ، فاست يف
وسائل القمع بوالساقط. المضروب على كاهل المسلمين ، والمدعم 

 والبناء.  ،بأغلفة اإلصالح والتنمية ىغط  ت   يالت ,والكبت والحصار
أرجاء المعمورة ، رغم  يالتخلف واالنحطاط ضاربا أطنابه ف ولم يزل

الثروات الهائلة ، والمقومات الخارقة التى يعجز الوصف عن تقديرها 
  !!، وادراك امتيازاتها

ساجدة  ،؟! أمم مسلمةانتهينانقطة  يحال وصلنا وعند أ يلى أفإ
 ،مرشدةقانتة، لديها خير كالم وأزكاه، قرآن حكيم مرتل، وسنة عالية 

ستنجد الواقع متحد لذلك كله !! فهل ي   ولكن   !! يح نابضوتاريخ 
 ستغيث األبطال؟!ن وستصرخ بالتاريخ أنبالكتاب ، أو 

 
 لاوال مست أذَن الفااروق خيبتهاام
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 اته الكمادً جن يادر الاصفاو فلاكَّ 
 ت    فتر قأو كان يدري صالح الدين ما ا

 ادُ الفااتح النج ل ج   تالك العلاوجُ 
أو  يللكسل والتراخ ودعوةً  ،وليس توصيف الواقع المهين جلدًا للذات

مستعرة كال ! بل  عزوف في ظل تحديات ضخمة ، وأشواكحماًل لل
هو وسيلة الستنهاض الهمم ، وحفز العلماء الجهابذة ، وأرباب 

حركة الحياة عاملين ومجاهدين ،  يلينطلقوا ف يالرسوخ الفقه
فلك العزيمة ..  اوعلو  ،متطوا صهوة الجداقد وصانعين وومؤسسين ، 

راجين فضله  ،ضاء ، متوكلين على ربهمهم الم  ز يحدوهم األمل ويؤ 
 وإنعامه ..

 درك المنىأُ ألستسهلن الصعب أو 
 صابرِ اال إال لاامفما انقادت اآل

هذه الحياة بتحدياتها وشراستها تفتقر للعالم الصابر، والمثابر 
 المستحمل.
ُكْم َكْيُدُهْم َشْيئاً   الَ   َوَتتَُّقوا َوِإن َتْصِبُروا : "قال تعالى  " ]آل  َيُ رُّ

 [120عمران:
 [12" ]إبراهيم:َوَلَنْصِبَرنَّ َعَلى َما آَذْيُتُموَنا "وقالت الرسل ألقوامهم 

تأتي ضمن سياقات معقدة،  ،ية لألجيالدإن العملية البنائية واإلعدا
فمن نير االحتالل ، إلى تضخم ومواجهات ساخنة تعيشها أمتنا، 

و  ,سطوة القمع واالستبدادإلى الل نحالبطالة والفقر ! ومن نتانة اال
 من اإلفالس الطاغى إلى المظالم المرتكبة ...! وهللا المستعان . 
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 ،ما كأن هذه الرسالة الخاتمة جاءت لتطهير الحياة من أسقامها

د غطت برحمتها لق !ي نواحيها أو غرس معالم العدل واإلخاء ف
 ،ات الجهالة ، وعمت بأنوار عدالتها ظلمات الحيف والفجورو شاغ

 فأين نحن من ذلك ؟!
 يا قاتل الظلم صالت ها هنا وهنا 

 ؟!فظائع أين منها زندك الواري 
وعبر  ،لننظر بأنوار القرآن والسنة ،إننا رغم عشعشة الظلم والتخلف

العزة ألوليائه، وأن القوة هلل  ونستيقن أن المجد لإلسالم ، وأن ،التاريخ
  .جميعاً 

  -: يها قوة وصالبة ما يلءومما يثبت أمتنا ويزيد علما
منصــــور، وأن شــــريعته  أن هــــذا الــــدين يفــــ :الحساااام القرآنااااي .1

الــبالء  النهايـة ، رغـم يبحــون فـاعبـاد هللا هـم الر حاكمـة ، وأن 
لَّاِذيَن آَمُناوا َوا ِإنَّاا َلَننُصاُر ُرُساَلَنا المسيطر والقمع المستحكم، "

ْنَيا   ، [51]غافر:"  َوَيْوَم َيُقوُم اأَلْشَهادُ  ِفي الَحَياِة الدُّ
ـــي  :ماااانى المصااابوب مااان القااارآن والسااانةيالمااادد اإل .2 ودوره ف

ــدين ، مــع مــا فــ ــار الحماســة والتحــرق علــى هــذا ال  يإشــعال ن
ــــى الطريــــق ــــت عل ــــك مــــن تثبي ــــة بالوصــــول  ,ذل وســــعادة روحي

 .تجده فى دين سواه وهذا ما ال  ,طمئنانواال
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ِباِذْكِر َّللاَِّ  َأالَ  َوَتْطَماِئنُّ ُقُلاوُبُهم ِباِذْكِر َّللاَِّ  الَّاِذيَن آَمُناوا" قـال تعـالى : 
َ َمَع الَِّذيَن اتََّقوا وقال تعالى:  " [28إبراهيم:" ] َتْطَمِئنُّ الُقُلوبُ   ِإنَّ َّللاَّ

 [128النحل:" ] مُّْحِسُنونَ م َوالَِّذيَن هُ 

قال هللا  يداً يحفظًا وتقوية وتأ :الربانية لهذه األمة ةالرعاي .3
َ َمْوَلى الَِّذيَن آَمُنوا " سبحانه وتعالى :  َوَأنَّ  َذِلَك ِبَأنَّ َّللاَّ

 [ 11]محمد:" َمْوَلى َلُهْم   الَ   الَكاِفِرينَ 

به  متجاوزة ,تملكه أمة اإلسالم ذيالوالمعنوي  البشري النماء  .4
 .  ى كثيرًا من األمم األخر 

الذى هو مفخرة المسلمين  :يوالثقاف يالموروث التاريخ .5
والحضارة المصاحبة له  يوالعرب إبان الحكم اإلسالم

 متداداتها  النورانية على البشرية كافة. او 

 أين الرشيد وقد طااف الغمااام به
 فاحين جاااوز بغدادًا تحداهُ 

 ئل صخر مسجدهاسادمشق و  نزلاو 
 ينعاهُ  ناه لعل الصخربعماان 

 بِ ثن تراءت لك الحماراء عن كإو 
 فسائل الصرح أين العز والجاه

 معالم خارص كل واحاادة يهذ
 منهاان قامت خطيبًا فاغرًا فاه

 ت سيرتهاامبواللااه يعلم ماا قل
 ع العين مجراهدميومااًا فأخطأ 
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وأنها ليست بمنأى  :لهذه األمةي الوجود األممي والتاريخ .6
، هوانهابسبب ة ، وإن كانت تتقالها األمم عن عجلة الحيا

 وتخلفها العلمي والحضاري والتقني. 

وتجلياتها بسبب أمجاد , المالمسة المباشرة ألحداث الحياة .7
عداوة تاريخية ، وثروات باذخة ، يتطلع إليها العالم و غابرة ، 

 ، طـالعالم للنف يقة فطأن أكبر من يأجمع ، ويكف
قة الخليج ، التى يتهارش عليها منط ي) الذهب األسود ( ه

من  ال العراق العظيم إال نوعاللصوص الدوليون ، وما احتال
  ذلك!!

 قال بعضهم:( منظومة ) تحية للف ائيات العربية  يوف
 

 ي والمواقعانواستوهبوا الموا ** وسرقوا البترول والمزارعا
رغم التسلط  :التخوف الغربي المستديم من اإلسالم وأهله .8

.. ومع ذلك م الفادح ، وإغراق المنطقة بالصراعاتوالظل
ل ، وعودته فوانبالج نجمه اآليخشون يقظة اإلسالم ، 

لن تكون بالحروب الظالمة ، أو  يللسيطرة الدولية الت
ميزان باالستباحة المسو غة كال! بل و نتقامية ، األفاعيل اال

اْعِدُلوا ُهَو َأْقَرُب " : ىالقسطاس المستقيم كما قال تعالو العدل 
وماذا جنت البشرية من سيطرة الغرب [  8]المائدة:  "ِللتَّْقَوى 

من الحروب والغارات واالستبداد الدائم ،  اً إال مزيد ،ليبيصال
للضعيف  ي والتدهور االجتماعي والمعيشى ، والتهام القو 

يندى لها  ،ة وفظائع أخرى كينونهب خيرات الدول المست
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وال  ،رق الحديث بها مجلدات وأسفارًا طويالتويستغ ،الجبين
 العظيم .  يحول وال قوة إال باهلل العل

، بحيث لم يعلن  :لدى طوائف من هذه األمة يالزخم الدفاع .9
 ،االستسالم شعبيًا ، بل ال زالت األمة تملك عجائب من الدفع

 يوالواقع منارة مضيئة على ذلك . فها ه ،والتضحية ،والبذل
يتو من نيئن ال ات متواصالت, وأفغانستانسطين تضحيفل

 هواصل تأديبوي ,عراق يكسر الغطرسة األمريكية وال ،ضرباتها
 على الصعيد الجهادي.هذا  ،لكل معتد أثيم

، فال تزال األمة تخرج  على الصعيد العلمي والفكري أما 
جامعاته ، يحفل الغرب بهم فى  ،كل مجال يف ،علماء مهرة

 مهم . وقيويساومهم على دينهم 
ومن هؤالء متخصصون شرعيون ، ينشرون الحق، ويذبون 

 عن دين هللا ، ويتفاعلون مع واقعهم بكل حكمة واقتدار. 
فكاره كرون إسالميون يستوعبون قضايا العصر وأومنهم مف

، ورصد الظواهر  يالمختلفة ، ويحسنون التحليل العقل
 الجديدة ، فيأخذون خيرها ويدفعون أضرارها. 

تاب م جيدون ، حملوا رسالة القلمومنه أمتهم، ، فأمتعوا به م ك 
، تحقيقا ،دوا لحمالت األعداء ، وضاعفوا من نشاطهمتصو 

 وتدقيقا  .  ،وتأليفاً 
الذين حرروا العقل المسلم  صاغة الجهاد اإللكترونيومنهم 

 ثمرت يومنحوه الحرية المسئولة ، الت ،من الرق  ي،والعرب
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أرجاء )النت اإلسالمية( داع، فاكتسحت واإلب ،والحذق ،الجودة
لت عتش، فانتشرت المؤلفات وا يواسعة من الفضاء الثقاف

وبات  ،وكثرت المدونات، وتزاحمت المشاركات ،المواقع
، وصار  يهذا االنفجار العلم يمميزًا ف يالنشاط اإلسالم

لألمة موقعًا موقرًا ، يبرز حقها ودورها المنشود منذ أزمان 
 ابرة . غ
 فجرت لنا علماء وكتاباً  يالحمد هلل على هذه النعمة التف

سبيل هللا، ويجاهدون  يومفكرين ، ومتخصصين يسارعون ف
توه من مع ًً رفة وموهبة . وال أدل على علميًا وعقليًا بكل ما أ 

ومحاولة   ،تصنيف بعض المواقع بأنها إرهابية ذلك من
 كل ظهور لها .. يطمسها ف

 ي، الذ يفضل هذا اإلعجاز العلمبولكنها سرعان ما تعود 
، وصنعوا مضاجع الذين كفروا، والذين استعبدوا دهورا ضقأ

َوَأِكيُد َكْيدًا  (15ِإنَُّهْم َيِكيُدوَن َكْيدًا )قال تعالى:  "  ًا.شرور 
ِل الَكاِفِريَن َأْمِهْلُهْم ُرَوْيدًا )16)  17: 15]الطارق:  (17( َفَمهِ 

نترنت مصاعب النشر والفكر أن تذلل اإل ،من كان يصدق[ 
 يالذ يبدرجة كبيرة فى ضخ العمل اإلسالموتسهم واإلنتاج، 

 بهر المطالع ، واستوقف الناظر والمتابع . 
خلق مثل هذه اآللة   ل هللا تعالى علينا وعلى الناس، أنإنه من ف
مزقت القيود وأوهنت من منشور كسرت الحدود، و  ية التياإلعالم
 محمود وال مشكور والسالم .  صوب ، ومكتوب غيرمغ
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 يلدى أقطار األمة اإلسالمية، الذ :ي الفطر  يالتدين الشعب .10
بلد ذاق ويالت  يوالتخريب الموجه، فف، أيمحو معرة الهوان

ينبع المد  ،وال يزال ي قهر بموادها ومفاتنها ,التغريب واالستعمار
مكتظة بالمصلين ، وتؤسس المساجده  سيلير  ياإلسالم

اء، ويفيض جمعياته الخيرية المانحة  لمناهضة بالعجامعاته ال
ساتذة ريد بعد ذلك العلماء األحرار واألللمحتاجين. فماذا ي

طالئع النصر بين أيديهم، وبشائر الفتح تلقاء  يهالفاعلون، ها
ولكن لينطلقوا بحزم وقوة ، ويسارعوا كمن سارع من  ,أعينهم 

هللا لهم ، ومعيته أهل العلم والفقه واألثر ، وليدركوا نصر 
َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإن  يا أيها الذين آمنوا" : لعباده المتقين 

َ َينُصْرُكمْ  ْت َأْقَداَمُكمْ  َتنُصُروا َّللاَّ  . [7]محمد:"  َوُيَثبِ 

عداء حسابه ، لم يحسب األ يوالذ :المفاجئ يالغرس اإلله .11
الدين  ذاهل يغرس ,تعالى بفضله وحكمته حيث ال يزال الباري 

 .  .غراسًا مختلفة، علمًا وجهادًا، ودعوة، وتربية وإصالحاً أ 
: قال صلى هللا نالسن يكما صح الحديث عند ابن ماجة ف

يزال هللا يغرس لهذا الدين غرسًا يستعملهم ) ال عليه وسلم :
 طاعته ( . يف
تبقى عزيزة بدينها ،  يخبر الطائفة الناجية المنصورة الت يوقال ف

) ال تزال طائفة من :  هعاديأ له، داعية هلل ، صابرة على  ةضحيم
وال من خالفهم  ،على الحق ظاهرين ، ال ي رهم من خذلهم يأمت

 أمر هللا ، وهم على ذلك (  يحتى يأت



 

 ما يعيش له الجهابذة

    69 

يحملونه هللا بقوم آخرين ،  يب ، يأتعر حملته من ال ريقص حينماو 
  الَ   َتْبِدْل َقْومًا َغْيَرُكْم ُثمَّ َوِإن َتَتَولَّْوا َيسْ " : بكل عز وتفان  قال تعالى

وقد حفظ التاريخ اإلسالمى لنا شواهد [، 38" ]محمد: َيُكوُنوا َأْمَثاَلُكمْ 
تبرهن على هذه اآلية ، حيث نبغ علماء أعاجم ، وبز محدثون 

وضحى مجاهدون أباعد ، وكتب السير تزخر بتراجمهم  ,أغراب
جهاد نشاهد أمثال صالح الدين ال يالعطرة ، وأخبارهم المزدهرة . فف

الفقه نحو عطاء وأبى  ي. وفي ب أرسالن ومحمود الغزنو ألوبيبرس و 
 ي الحديث : نحو البخار  ي. وف يرخسسحنيفة وابن المبارك وال

. رحم هللا الجميع ، وجزاهم عن اإلسالم خير يوالترمذ يوالنسائ
 .الجزاء 
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  [ التصدي للحوادث والملمات : 8]
تخيف المسلمين  يلحادثة ، والملمات الواقعة ، التالفتن ا يكم ه

 يوهذه ه !؟! وفرقت صفهم ووحدتهم ,بتهمعوتكدر عيشهم، وربما أر 
ر ِ  الدنيا ، وأزمة الحق مع الباطل. "طبيعة الحياة   َوَنْبُلوُكم ِبالشَّ

 [ .35]األنبياء:"  َوِإَلْيَنا ُتْرَجُعونَ  َواْلَخْيِر ِفْتَنةً 
 اء واألكدارِ ذصفوًا من األق ** نت تريدهاُطبعت على كدر  وأ

 الماء جذوة نارِ  يمتطلب ف ** ومكل ا ف األيام ضد طباعاها
، لفهمها وتجاوزها تحتاج إلى عدة عوامل تإن الحوادث والملما
  بخير وعافية : 

 لها بقوة وحزم .  ي: التصدأوالً 
 .  يمعها وفق العلم الشرع : التعاملثانياً 
 ام المبادرة لإلصالح .: حمل زمثالثاً 
 : تنبيه الناس وإرشادهم لما ينفعهم . رابعاً 

 : بيان الحق ولو كان مرًا. خامساً 
صورة كروب وبالءات ، أو حروب  يإن الحوادث قد تكون ف

أو فتن مدلهمات ، فكيف تستطيع األمة فهمها ، وتجاوز وغارات 
الجاه ،  عن ذلك تمامًا ، وأصحابعاجزون إن العامة  !!؟مخاطرها 

 أو أرباب األموال والمراتب ، تضيق بهم مصالحهم ، فلم يبق إال
دور العلماء الراسخين ، ووقفة األعالم الناصحين ، الذين يقدرون 

ويدركون غايته ومسئوليته ، وقد امتن  ،قيمة العلم ، ويفهمون تبعاته
هللا عليهم بعلم فسيح ، وفكر مستنير ، وإيمان عميق هو أخلق أن 
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عهم لحمل أمانتهم ، وأداء رسالتهم وإدراك خطورة سكوتهم أو يدف
بَّاِنيُّونَ "  قال تعالى:. غافلهمت َواأَلْحَباُر َعن َقْوِلِهُم  َلْوال َيْنَهاُهُم الرَّ

ْحَت َلِبْئَس َما َكاُنوا َيْصَنُعونَ  اإِلْثمَ  قال  [ .63]المائدة:"  َوَأْكِلِهُم السُّ
تنة إذا وقعت عرفها العلماء ، وإذا ) إن الفرحمه هللا :  سفيان

  .  ذهبت عرفها سائر الناس (
واجب مهم يعيش له  ،لألحداث يوالتصد ،إن كشف المخاطر 

ومتى  .جوا المسلك السديدهالجهابذة الذين ارتشفوا من الوحيين ، ون
قوا ما بينهم وبين هللا تعالى ز م، و  خيانةتخلوا عن واجبهم فقد الذوا بال

 .ً  أمينين ، وعهد  مت من موثق  
تجاه الحوادث  ،رسولنا عليه الصالة والسالم عتأمل كيف صن 

وكيف أنه كان طليعة القوم ، والمبادر للنزال ، والصابر  ؟والحروب 
 والمثبت للصحاب ؟!  ،الكرب يف

الخروج  يتجئ غزوة بدر الكبرى ، فيرى المصلحة العسكرية ف
األبطال رغم جراحه الشديدة  حد ثبت ثباتأ   يإليهم والبروز لهم ، وف

الخندق يواجه الحصار بكل صبر وجلد  ي، وتفرق الناس عنه ، وف
ِ ُأْسَوٌة "  :وشجاعة ، وفيه قال تعالى َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل َّللاَّ

إشارة بمقامه وتنويه بشجاعته . وها هو مرة [، 21" ]األحزاب:َحَسَنةٌ 
فيكون أول سابق إلى يفزعون، المدينة ، ف يلناس صوتًا فيسمع ا

) لن تراعوا ، الصوت ، ويعود مطمئنًا الناس ، وأنه ال خوف عليهم 
تدل على  ,لألحداث والرزايا كثيرة هومقامات تصدي، لن تراعوا (

بأنه هكذا  ،ث األنبياءعالم والقائد ، وليعلم أتباعه وور ابصيرته بدور ال
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طافحة  وسير أصحابهيجب أن تكونوا تقدمًا وبذاًل ومسارعة ! 
 يوأن حمالن العلم والتفقه، يعن ,بالنماذج الدالة على إدراكهم ألدوارهم

، وال يحسن ذلك إال من ألهمه  يوالتصد بحزمأخذه  لكل خطر وبالء 
 مكانًا عليًا . ه هللا علمًا جمًا ، ورفع

َوَلْو  َذاُعوا ِبهِ َوِإَذا َجاَءُهْم َأْمٌر مِ َن اأَلْمِن َأِو الَخْوِف أَ قال تعالى : " 
ُسولِ  وُه ِإَلى الرَّ َوِإَلى ُأْوِلي اأَلْمِر ِمْنُهْم َلَعِلَمُه الَِّذيَن َيْسَتنِبُطوَنُه  َردُّ

ِ َعَلْيُكمْ  ِمْنُهمْ  ْيَطاَن ِإالَّ َقِلياًل  َوَلْوال َفْ ُل َّللاَّ " َوَرْحَمُتُه التََّبْعُتُم الشَّ
بحوزة العلماء  يالفهم ، إنما ه وآلة االستنباط ، وعدة[، 83]األنبياء:
 الكبار. 

صلى هللا عليه وسلم ، فيرتد أكثر العرب ، ويأبون  يموت النبي
، فيصمد لهم ، ويقاتلهم ،  ألبي بكر رضي هللا عنهتأدية الزكاة 

) وهللا ألقاتلن من فرق بين الصالة ويحرض الناس عليهم ، ويقول 
 .(والزكاة ، فإن الزكاة حق المال

عنه فيسير الجيوش هللا  يرض الفاروق عمرخالفة  ئيوتج 
جهز الجيش أل ينإ)نه ليقول مم لذلك، حتى إ، ويتهلقتال المشركين

علقه البخارى فى صحيحه ، ووصله ابن أبي شيبة  الصالة( يوأنا ف
هـ فيتقدم عمر الناس،  18مصنفه . ويأتي عام الرمادة سنة  يف

لمين، يحزن لجياع المسإعدادها، و  يويجمع األطعمة، ويشارك ف
هللا عنه كلها علم وبذل،  يوسيرته رضويقف موقفًا ال نظير له، 

ي فر )فلم أر عبقريا ي وتصد ومواجهة، وفيه قال صلى هللا عليه وسلم
 .(فري ه
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 جد وبذل وسباق.  ,هللا عنهما يرض يوهكذا سار عثمان وعل 
صيبهم وقد قفاهم من بعدهم ، مدركين واجباتهم ، ومحتملين ما ي

 صونا لإلسالم، حماية لألمة، وإجالاًل للعلم . 
فها هو عمر بن عبد العزيز رحمه هللا عندما يشتد الخطر على 
حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، ويخشى عليه الذهاب يأمر 

 ،بذلك، فتحفظ اآلثار بجمعه وكتابته، ويكتب إلى ابن شهاب الزهري 
 اع ! يوتأمن الض

يض هللا لهذه األمة من يجدد لها قي ،صر ومدةكل ع يوهكذا ف
من أمثال اإلمام أحمد رحمه  ,حوزتها، ويصون تراثها يدينها ، ويحم

فتنة خلق القرآن ، حيث قرر الحق األكيد  يف يهللا، وصموده التاريخ
، ودحض الباطل الشنيع ، وقبله ابن المبارك صاحب الفضائل 

شباه ابن الصالح والنووي أمن الجهاد والسنة، وغيرهم  يالزاخرة ومح
وابن تيمية،الذى ثبت الناس  ي،والعز بن عبدالسالم والمنذر البلوط

هـ( ضد المغول ، وقال كلمته 702الرمضانية سنة)  شقحبوقعة  يف
فقالوا : قل  (إنكم لمنصورون  هللا الذي ال إله إال هوو)المشهورة . 
 ي، وتقدم الناس ف(عليقاإن شاء هللا تحقيقا ال ت ، فقال :)إن شاء هللا

تى العساكر اإلسالمية بالفطر ، ألنه أقوى لهم فوأ .يالصف األمام
 ،وأميراً  ،لقد وضع شيخ اإلسالم من نفسه زعيماً و على عدوهم ، 

 !قد تفشى الجميعالجبن ، لما رأى أن الساحة قد خلت ، وأن وقائداً 
تعالى للمتقين  بما أعده هللا  ،ومذكراً  ،ومحرضاً  ،داعياً  ،فقام إليها

 الصابرين . 
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تلك المعركة كما نراه فى  يوقد حكى هو تفاصيل ما جرى ف
العقود الدرية ،  يمجموع الفتاوى ، ونقله تلميذه ابن عبدالهادى ف

العراق وفلسطين  يتذكر ما يحصل لألمة ف ,ونريد من علمائنا حالياً 
وأشباهه  وأفغانستان والصومال وغيرها ، وأن يهبوا كهبة ابن تيمية

وسارعوا لإلعداد بكل صنوفه ،  ،العظام ، الذين نشروا ثقافة الجهاد
ومحضوا التوحيد ، وآزروا إخوانهم وكشفوا حقيقة العدوان ، وصححوا 
المفاهيم وكشفوا المخططات ، وهذا أقل ما يتطلبه الموقف وهللا 

 الموفق والمعين . 
حيــــاة، وأبشــــعها ال شــــتى منــــاحي يعــــيش واقعــــًا مأســــاويًا فــــإن أمتنــــا ت

من قبل أمريكـا وحلفائهـا المجـرمين  ,ستعمارية جديدةاتعرضها لهجمة 
تدعم الصـهاينة  يبلدان مسلمان )العراق ـ وأفغانستان( وه تل  ، فقد اح  

ار كــل صــور الــدعم ، ، وتشــعل النزاعــات فــي أقطــالفســطينيين ب علــى
ـــى ســـائر الـــدول  أخـــرى كالســـودان والصـــومال ، وتفـــرض هيمنتهـــا عل

عبـر سـفاراتها الكائنــة هنـاك ، فمـا المخـرج حينئــذ  ،عربيـة واإلسـالميةال
 وكيف تكون المواجهة ؟! 

إحــداث مـن الرسـمي  ي: البـد مـن التأكيـد علـى عجــز النظـام العربـأوالً 
 . ص من هذه الهيمنة وهللا المستعانله الخال تيحتقدم أو تطور ي أي

 نيوالــذ ,لمــاء األحــرارالــذى يغذيـه الع يدور الشــعبالـ: لــم يبــق إال ثانيـاً 
ار قطــأ يجــراء مـا يحــدث فــ يالــدول الصـمتو  ي،التســلط الغربــ يـؤلمهم

 . األمة
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 النقاط اآلتية :  يويمكن تلخيص هذا الدور وتلك المواجهة ف
صــــدار الفتــــاوى الصــــادقة إمــــن خــــالل  يأ ـ كشــــف الموقــــف الشــــرع

تجـرم االحـتالل ، وكـل مـن يسـانده مـن عجـم  يالتـ ,والنشرات القاطعة
 و عرب . أ

ــــــة لألمــــــة الكافلــــــة بإعــــــادة هيبتهــــــا  ،ب ـ التهيئــــــة الروحيــــــة والجهادي
 واستغاللها وحريتها . 

، وأنهــم ضــالعين فيــهوكشــف ال ،حــتاللجـــ ـ تجــريم كــل عمــل مؤيــد لال
ة الدوالر ، وال حول وال قوة إال باهلل عبدالمبادئ،  والتاريخ، بائع خونة

ُقُلااوِبِهم مَّااَرٌض ُيَساااِرُعوَن ِفاايِهْم  َفَتااَرى الَّااِذيَن ِفااي"  :قااال تعااالىقــد و 
ُ َأن َياْأِتَي ِبااْلَفْتِح َأْو َأْمار   َيُقوُلوَن َنْخَشى َأن ُتِصايَبَنا َداِئاَرٌة َفَعَساى َّللاَّ
وا ِفااااي َأنُفِسااااِهْم َنااااااِدِمينَ  ااااْن ِعنااااِدِه َفُيْصااااِبُحوا َعَلااااى َمااااا َأَساااارُّ "  مِ 

 [ .52]المائدة:
الــذين اشــتروا  ،اجرين بــالعلم والــدعوةالمتــ طأغــالو د ـ كشــف تلبيســات 

 ىاألمـة لترضـ تخـذيلالذين يمارسون ألوانًا مـن و ، آيات هللا ثمنًا قليالً ب
ولهم مـزاعم  !!والخضوع متالص ئ ر ، وتستمالهزيمة تمليس، وتالدون ب

الهــــا، أن تحــــرق، أو تصــــبح مفــــارش للطعــــام، بعــــد ودعـــاوى أقــــل أحو 
 !!تجريدها من ذكر هللا وآياته

 ول من قال : ستحق قتو 
 الخليعُ فالتها ويبرأ من س ***   الشيطان منها حيدعاوى يست
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 -ومنها ما يلي :

وإرهاب الناس بشـكلها وضـخامتها ،  ي،دو الغاز عتهويل قوة ال -1
 !!بل لكم بها وأنه ال ق  

ـــوعى الجهـــاد  -2 ـــين ن ـــط ب ـــدفع)الخل ـــب وال أن مـــا وتجاهـــل  (الطل
ه يجـب فيــع الـذي األمـة بـه هــو نـوع مـن جهـاد الــدف تصـطلي 

، وهـذا محـل ، وال يشـترط لـه شـروطفاعالدفاع بكل وسـائل الـد
إذا ناازل  )(  9/163) الفقهاااء قااال فااي المغناايإجمــاع مــن 
 . (همدفعو  قتالهم تعين على أهله ببلد الكفار 

 ،الادفع الالفتاوى الكبرى )وأماا قتا ابن تيمية فيوقال شيخ اإلسالم 
 ،جماعااً إ  فواجابُ  ،دينالاو ل عان الحرماة صاائع الأنواع دففهو أشد 

أوجاب بعاد اإليماان  ئالدين والادنيا ال شا ديفس يالصائل الذ عدوفال
من دفعه ، فال يشترط له شرط بل يدفع بحبس اإلمكان ، وقاد ناص 

 .( 4/52) (على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم
د باعلاى الع صدم العدو اإلسالم وجبالذخيرة )فإن  يف يوقال القراف

 عن النفس والب ع (  ةافعدالم عينلت ,المرأةو 
وأن الكفـاح المسـلح ،  ,الحفاظ على بعـض المكاسـب الدعويـة -3

 هض األثمان. وهللا المستعان. أبيكلفها ذلك و  يحرمها حلواء 
ن المواجهــة، وأن مثــل عــًا وتقنيــًا ومعنويــًا عجــز األمــة عســكري -4

 !!المسوغ للهدوء والمصالحة  رللعذذلك شكل 
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تكـون إال منـاظر البيـوت  المقاومـة لـن أن النتائج الظـاهرة مـن -5
مــا  يوالــدماء المصــبوبة ، واألشــالء المقطعــة ، وهــ ،المهدمــة

ــ نضــمام ل، وتــرك الســالح، واالايمكــن تفاديــه بــالكف عــن القت
ــــه  للعمليــــة السياســــية كمــــا هــــو الحــــال فــــي العــــراق اآلن، وقبل

ـــا ذا أعـــود  !!الباليـــة وغيرهـــا مـــن المـــزاعم أفغانســـتان.  وهـــا أن
  عناصر المواجهة :  لمواصلة

تهم للمقاومـة الباسـلة ، وتقـديم ي البلـد المحتـل ،  ودعـو هـ ـ تثبيت أهـال
َماااا الُمْؤِمُناااوَن ِإْخاااَوةٌ كـــل صـــور الـــدعم لهـــم ) واالســـتفادة مـــن رؤى ( ِإنَّ

ـــدهم أ هـــم ئهم الـــذين لمـــاع وعلـــى حرمـــاتهم  ,هـــمفدوهم أعـــعـــرف، وبببل
كماا غيـر الجهـاد  ، بـل ممكـن االسـتفادة مـنهم فـي قضـايا شـرعيةأغيـر

ألن هللا  ثغاورساألوا أهال الاقال اإلمام أحمد ) إذا اختلفتم في شئ ف
سـلوب وإفهـامهم أن اال(، دينهم سبلنانهيقول: ) والذين جاهدوا فينا ل

إلى مزيد من التـدمير إال  يلن يؤد ,سلمي مع المحتل عديم الجدوى ال
لتــــاريخ أكبــــر وا ,دةيــــطمــــاع المتزا، واألواالســــتالب ،ســــخ واإلهانــــةموال

 شاهد على ذلك. 
كـــابح  للمســـتعمر فـــى بلـــد مـــا تعويــقز ـ التأكيـــد علـــى قضـــية أن كـــل 

بر كالعراق أ يوما يحصل ف ،، مانع ألطماعه ، كاسح لتمددهلجماحه
المشـــــروع  ون األشـــــاوسداهـــــالمج فلقـــــد أجهـــــضدليـــــل علـــــى ذلـــــك . 

مــــوه دروس لوع وا  مفاصــــله،العــــراق وقطعــــ ياألمريكــــى الصــــليبى فــــ
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 ،هـا رجـاالً ئعطال يوفـ ,بطـاالً أاألمـة  يوأن فـ ،الفداء والصـبرو الحرب 
 م الدرس ؟!متأكثر من حبكم الحياة ، فهل تعل ،يحبون الموت

ولكــن  ,البقــر وأذنــابهم وعــوا الــدرس رعــاةمــن  لذنعتقــده أن األرا يالــذ
 ،الـدرس يعلم من المشايخ الفضائيات  يف نالمؤسف أن بعض البادي

ر صـاتسـالمية علـى الصـمود واالنومة اإلاقالم قدرة يوال يزال يشكك ف
َوَلِكان َتْعَماى الُقُلاوُب اَلِتاي ِفاي  َتْعَماى اأَلْبَصاارُ   الَ   َفِإنََّهاا " :قـول. ون

ُدورِ   [.46" ]الحج:الصُّ
   ببيت أبي الطيب المتنبي :  أخلقهموما 
 ؟!أيعمى العالمون عن ال ياء  *** الصبح ليل  قلت هذا يوهبن

تـروج لثقافـة اإلذالل والهزيمـة ،  يضائيات العربيـة التـأما تلك الف
وتغريـــــــب الشـــــــعوب  ,ه الغربيـــــــةنماطـــــــفي أبـــــــالغرب الكـــــــافر واللحـــــــاق 

ــه تعــالى "  َوُيِريااُد الَّااِذيَن َيتَِّبُعااوَن المســلمةفال أجــد لهــم أحســن مــن قول
َهَواِت َأن َتِميُلوا َمْياًل َعِظيمًا   [. 27]النساء:" الشَّ

 راء الدعوة اإلسالمية : ونهديهم قول بعض شع

 عبرية األهداف واألوطارِ  عربياة األلاافاظ إال أنهاا 

 ويحوطه األرذال باإلكبارِ  من عمق أمريكا ُيساس كالمها
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، وأفغانســتان وفلســطين رد ســاحق لكــل العــراق يفــ ي إن مــا يجــر 
تـزعم الحفـاظ علـى بعـض المكاسـب،  يالتـ ! دعوى المشيخة المخذلـة

  النتائج التالية: يهذا يتجلى فو ,م تكافؤ الفرصوحقن الدماء، وعد
ـــــر أوالً  وأن  ،: ســـــقوط دعـــــاواهم كلهـــــا ، وانتصـــــار المجاهـــــدين المظف

الفلوجاااة ) يمـــا حـــدث فـــو كـــان وأذنـــابهم ، يالعـــراق بـــات مجـــزرة األمر 
وهشاشــة  ,أعظــم شــاهد علــى بســالة المقاومــة (مدينااة الصاامود والعاازة

ي أذهــان ب فــكــتر  يالــذ يلــح الخلــل العقلعلهــا تصــ. قــوات التحــالف 
أبصـارهم ،  خطفتن هؤالء أ!! أو  ملة العلم والثقافةمين من حهز المن

أو كانوا من سكان الكوكـب المـريخ قـد نـأت ديـارهم ، وانقطعـت عـنهم 
  ا!!حياتنا وأخبارن

 أوليائه وهزيمة أعدائه .  نصرًً : أن القوة هلل جميعًا وقد تعهد بثانيا
ُ أَلْغلِ  " َفانَتَقْمَنا ِمَن الَِّذيَن " ، [ 21" ]المجادلة: َوُرُسِلي َبنَّ َأَناَكَتَب َّللاَّ

ا َعَلْيَنا َنْصُر الُمْؤِمِنيَن  َأْجَرُموا  [ ، 47:الروم ] ( َوَكاَن َحقًّ
تصــــدع أمــــام  ,العـــالم يشــــبح التخويــــف بـــالقوة العظمــــى فــــ ن: أثالثااااً 

ة المباركـة واسـتطاعت المقاومـ ,وعيـةنضربات المجاهدين المتزايـدة وال
" عت رسالة للعالم تؤكد فيها قدرة الضـعيف علـى هزيمـة القـوى تب، أن 
ُ ِبَبْدرَولَ  يمكـن  التنـينوأن  [123آل عمـران:"]َوَأْناُتْم َأِذلَّاةٌ  َقْد َنَصَرُكُم َّللاَّ
 َكم مِ ن ِفَئة  َقِليَلة  َغَلَبْت ِفَئًة َكِثيَرًة ِباِإْذِن َّللاَِّ " سقاطه والقضاء عليـه إ

اِبِرينَ َوَّللاَُّ   . [66]البقرة: "   َمَع الصَّ
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: أن الظلم رابعا  ونهاية أهله مؤسفة .  ،أليمة , وعاقبتهوخيم مرتعهًً
َ َغاِفاًل َعمَّا َيْعَمُل الظَّاِلُمونَ  َوالَ  :"وقد قال تعالى ]إبراهيم "  َتْحَسَبنَّ َّللاَّ

َك ِإَذا أَ "   :وقال تعـالى[ ، 42:  َوِهاَي َظاِلَماٌة  َخَذ الُقاَرى َوَكَذِلَك َأْخُذ َربِ 
وصح قوله صلى هللا عليه وسـلم  [ 102] هود:"  ِإنَّ َأْخَذُه َأِليٌم َشِديدٌ 

خرجـه البخـاري  .ي للظاالم حتاى إذا أخاذه لام يفلتاه () إن هللا ليمل" 
  في صحيحه. 

ـــدى جمهـــرة المســـلمين خامساااا ـــة والنفســـية ل ـــاع الحالـــة المعنوي : ارتف ًً
ــــر بــــالفخحهــــم واع أر بوتشــــ إذ  ،جــــزاء مــــا حصــــل ويحصــــل زاز واالعت

األمـل واإليمـان ، قـال تعـالى  مخوشـ ( عقدة الهزيمة النفسـية)تكسرت 
 َوَأناااااُتُم اأَلْعَلاااااْوَن ِإن ُكناااااُتم  َتْحَزُناااااوا َوالَ  َتِهُناااااوا َوالَ : ) 

اااْؤِمِنينَ  مـــاكن أ ي. لقـــد كانـــت األحـــداث الجاريـــة فـــ[39]آل عمـــران:" مُّ
قـوا أن يراجعوا أنفسهم وينملة الشريعة حملهمًا لبعض  يالصراع األمم

عـــن إدراك الحقـــائق التــي أعمـــتهم  ,يالتخـــات والتفـــبيز عقــولهم مـــن الت
وتصـنع علـى عـين ة حومـر هذه األمـة م اإللهية ، وأن نالشرعية والسن

 هللا تعالى ، وتحوطها كالءته ورعايته . . 
ل يمكن ئيزال يعتقد أن العدو الصافال  ـ لألسف ـ ينثقفوأما بعض الم

  !!والبيانات االحتجاجية والتشهيرية  ,دفعه بالوسائل السلمية
وال يـزال محـل  ,وال التاريخ ,وال الواقع ,الشرع فقهما  ,الحقيقة يفوهذا 

  !!ه جحافل الغازين حتا، وتجان العدوغشاه نير ط وانهيار إلى أن تبتخ
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 أيا مان فااكرهم قد زاغَ 

 عااما بي ن الرسال      

 هم جنفوا اكاااموفي أح

 عن التقوى وما اعتدلوا      

 لهيُب الشرك ال يطفيااه 

 إال األحمُر الهطااُل      

 وما سندت خطى التوحيد 

 إال البيُض واألسااُل      

 قال تعالى : 
َ َعَلاى َنْصاِرِهْم َلَقاِدي ُأِذَن ِللَِّذيَن ُيَقااَتُلوَن ِباَأنَُّهْم ُظِلُماوا) ( 39ٌر )َوِإنَّ َّللاَّ

َوَلاْوال َدْفاُع  الَِّذيَن ُأْخِرُجوا ِمن ِدَياِرِهم ِبَغْيِر َحاق   ِإالَّ َأن َيُقوُلاوا َربَُّناا َّللاَُّ 
َمْت َصاَواِمعُ  ِ النَّااَس َبْعَ اُهم ِباَبْعض  لَُّهادِ  َوَمَسااِجُد  َوَصاَلَواتٌ  َوِبَياعٌ  َّللاَّ

ِ َكِثيراً  َ َلَقِويٌّ َعِزيزٌ َوَلَينُصَرنَّ  ُيْذَكُر ِفيَها اْسُم َّللاَّ ُ َمن َينُصُرُه ِإنَّ َّللاَّ   َّللاَّ
  [40-39" ] الحج:

ـــيعلم هـــؤالء المخـــ ـــالد صـــلون عـــن مواجهـــة العـــدو الذول ائل إذا دهـــم ب
قـديم  يوأنهم ينزعون إلـى مـذهب شـيع ،أنهم ليسواعلى شئ ،المسلمين

ســــرداب ســــامراء  يهب فــــذا مــــع المعصــــوم الــــ ، وهــــو منــــع القتــــال إال
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هللا  هة رحمميتي ابنة ذكرها شيخ اإلسالم وهنا قصة طريف. هم معبز 
اء الكفار ج: إذا ةالراف شيوخ لبعض يل ق "المنهاج حيث قال:  يف

إلى بالدنا فقتلوا النفوس وسبوا الحريم ، وأخذوا األموال هل تقاتلهم 
: ذلااك فقااال: ال ، المااذهب أن ال نغاازوا إال مااع المعصااوم.  ؟! فقااال
فاااإن هاااذا  ،سه، وهللا إن هاااذا لماااذهب نجااايتاااماااع عام يالمساااتفت
 6/118إلى فساد الدين والدنيا ( . ) منهاج السانة  ي يفالمذهب 

)  
ــا أيهــا الشــيوخ المختلــون  ، واحتــرقتم وســقطتم علميــاً  ,تشــيعتم فقهيــاً  !في

 هاوشــــأن ،األمـــة ! فمـــا الـــذي تجـــرون وراءه بعــــد ذلـــك ؟! دعـــواشـــعبيًأ
ي ، وحكـم مفصـللمـيا نـص عصـوركم . وهـا هنـقو بثـرواتكم اسـتمتعوا و 

 قال في ,نهديكموه، هللا هي رحمبن حزم األندلسامحمد  من اإلمام أبي
إثام مان نهاى عان جهااد الكفاار ،  مان ,وال إثام بعاد الكفار): ىحلالم

قــال  ( . 7/478. المحلــى ) وأماار بإسااالم حااريم المساالمين إلاايهم (
 بعض من نظم : 

 لب واللسان ومن فساد الق *** نعوذ باَّلل من الخذالن 
 من كل رجِس قاتل وريبِ  *** ونسأل هللا صفاء القلب 
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 -مستحدثة :[ تكييف النوازل ال9]
، ليجسدوا رسوخ وهذا من أعظم ما يعيش له جهابذة الفقهاء

، وديمومة الشريعة، وأنها مستوعبة لكل تطورات العصر اإلسالم
 وتقلباته. 

 ي، أازل العصريةُتعرف بالنو  يالت يوالمسائل المستحدثة، ه
كتب األقدمين من  ي، ولم يرد لها ذكر فحديثة على الفقه اإلسالمي

، عالم الطب واإلدارة واالقتصاد يفوما جد  نحو، وسائل اإلعالم،
عاصرة من مكتشفات واختراعات تمس واقع موما ضخته المدنية ال

 المسلم المعاصر.
 

 :  يوهذه يتعامل معها كالتال
ي مصنفات ذكر فمسائل مستجدة ، لم ت  نها أواًل وقائع و أ -1

والنقود الورقية، والصالة  ،قادم من نحو: زراعة األعضاءاأل
 الطائرة ، وأطفال األنابيب .  يف

 إدارك حقيقة النازلة ، واإلحاطة بها وعيا وتدقيقًا .  -2

عرضها على المصادر الشرعية ، وأقوال الصحابة ،  -3
 ما يماثلها . الحتمال الوقوف على  ,واجتهادات األئمة

يمكن  ,علقة بها ، وتكييفها تكييفًا فقهياً تجمع المعلومات الم   -4
 معه ضبطها والسيطرة عليها . 

ا متأمال عند عدم العثور على ما يشبهها ، يجتهد فيه -5
معتبرًا مقاصد الشريعة ،  ,ومحققا حسب الحكم الشرعي
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 يف اً وعدم مصادمة النصوص ، والقواعد الكبرى ، متجرد
  تعالى . ذلك هلل

 ،فاظًا على اإلسالمحِ  ،ووقفة أهل العلم هنا ضرورية وحتمية
ع ويتسع ، شأن ي يوإفساح المجال للعقل اإلسالم ،وتقرير حيويته

هو منتهى  يفلم يوصد الباب أمام قضية كبرى كاالجتهاد ، الذ
وسبيل التفوق واإلمتاع ، وقد كانت جناية من حكم بإغالقه  ,اإلبداع

 يستوجب عليها االثلب والنقد والتعنيف ، ألنه قاض   ,ةثيمأكبيرة و 
 لحضاري ، وحاكم على الحجىعلى رسالة اإلسالم بالفناء والقصور ا

 بالغباء والتفاهة ! وما هكذا ي فهم اإلسالم ؟! 
 ياشتعل باإلنجازات والمكتشفات الباهرة ، الت زمان   يلقد بتنا ف

وغالبها يالمس وضع المسلم سعف هللا بها اإلنسان لعمارة الحياة ، أ
واستيعاب مضامينها من خالل رؤية  ,لها يفتعين التصد ,المعاصر

الجهابذة المتعمقين أو المجامع الفقهية والهيئات العلمية المختصة 
 بمتابعة النوازل الجديدة . 

حسب الموجود فى  يمن الخطأ أن يقوم العالم بشرح متن فقه
ربما  ،والتحوما جد فيه من ت ،اقعج على الو يكتب التراث دون التعر 

للفقيه الضليع،  ي، لهذا كان من الضروري الحكم الشرع يأثرت ف
 يرصد الواقع المعاش ، واالستعداد الكامل للنوازل الحادثة ، لما ف

ستيعابية على حل مشكالت ذلك من إظهار سمو اإلسالم وقدرته اال
 حيث يذبكانته ، الحياة ، وفيه إعزاز لعلم الفقيه وإظهار شرفه وم
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والمتخرصون  ،هؤ كثر فيه أعدا ،زمان يبه ف يعن اإلسالم ، ويرتق
 بال علم . 

النوازل أن يتخصص لها مؤسسات  يف يومن المنهج العلم
 ي، وتجتمع لها أفئدة ، تنته حتى تتالقى فيها عقول ,وهيئات علمية

بعد تدقيق وتمحيص إلى حل شرعي مناسب ،ال يتصادم ومقاصد 
 ة وأصولها. الشريع

 ،أو حماس ،أو عجلة ،لكن النظر األحادي قد يحتف به اندفاع
 يوالناس يتفاوتون ف ،الزلل يأو فكري، فيقع ف ،أو قصور علمي

ذلك، لذا يحسن التريث وطول األناة، والتأمل، ومراجعة العلماء 
الحاذقين، وال يضر عجز الفرد الواحد، لكن الضرر أن تعجز 

نها ممثلة اإلسالم وحاميته أمام الجهلة المؤسسات العلمية، أل
 ين . غبوالمش

وا َلُهم مَّا اْسَتَطْعُتم مِ ن ُقوَّة  : "قال تعالى  [،60"]األنفال:َوَأِعدُّ
مل القوة اإليمانية والعسكرية شفت ,والقوة اإلسالمية تأخذ أشكااًل شتى

 ,ةوالعلمية والفكرية والنفسية .. وما نعنيه هنا إعداد القوة العلمي
خضم الحياة ، والراصدة لكل قضايا العصر  يالضاربة أطنابها ف

ن تصل إلى حل أالتأمل والنظر والتدقيق ، إلى  برومستجداته ع
 مستوعب وجواب مؤصل محكم . 

كذ هو اإلسالم حركة دؤوبة ، وتحد  قائم ، وهجوم شامل ال 
يشق به األفذاذ  !اجيفر ف الكسل، وال تستخفه العوائق واألعر ي
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بحر الحياة على هدى من ربهم وتوفيق  جهابذة ، واألعالم الكملة،ال
 ، لينتهوا بعدها إلى مرسى الفوز والتفوق والسعادة . 

 وما بهم احتفى الفشلُ  اء بهمبفما ذلَّ اإل
 وموج البذل متصلُ   الشعب مرتفعٌ ورأُس 

ا َعَلْيَنا َنْصُر الُمْؤِمِنيَن "وقال سبحانه وتعالى:  [47]الروم:"َوَكاَن َحقًّ
ُ َمن َينُصُرهُ " : وقال تعالى  ،[40الحج:" ]َوَلَينُصَرنَّ َّللاَّ

َ َينُصْرُكمْ  "وقال عز وجل :  ْت َأْقَداَمُكمْ  ِإن َتنُصُروا َّللاَّ "  َوُيَثبِ 
 . [7]محمد:

 َتَخاَفا ِإنَِّني َمَعُكَما َأْسَمعُ   الَ  "وقال لموسى وهارون عليهما السالم : 

 [،46طه:" ]َوَأَرى 
يحوطه ويحرسه،  ،معية هللا وحفظه يفكل عامل لهذا الدين ف

ه، فكيف بأعالم الهدى، ومصابيح الدجى، الذين حملوا دسدويعينه وي
لة وجلباب، مثلهم كمثل األنسام ح ، واكتسوا بأغلىأعظم ميراث

فهل لهؤالء بين  ,تغذي الحياة بالضياء والهواء والصفاء يالباردة، الت
 أو لهم مشابه ونديد ؟! األنام مثيل ؟

 ب هللا مسعاهم ، وشكر جهودهم . طي  
أنهــا  ،لــذا يجــب أن تعتقــد المجــامع الفقهيــة ومؤسســات اإلفتــاء

، لمسـائل العصـرية ال تحـل مشـكلة فحسـبلبدورها المعرفي والتكييفـي 
وإعـــالن  ،نهـــا تقـــدم لإلســـالم خدمـــة جليلـــة مـــن خـــالل رفـــع شـــأنهبـــل إ

أعداء هللا ، وإقامة  ةغاظنوع من إ وهذا صموده لكل تحديات الحياة ، 
 الحجة عليهم . 
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لكننا ننبه هنا إلى محتارزات رئيساية للمجاامع الفقهياة ال باد 
 -:أن تأخذها بالحسبان 

اء صـواإلح ،والتتبـع ،القائم على الشمولية ,نالمتق ي: البحث العلمأوالً 
 تعلق بالنازلة . يما  لالتام لك
: التجـــرد الفكـــر ثانياااا  ـــا ي ًً والســـالمة مـــن كـــل  ,ء البحـــث والتقريـــرأثن

يتحقـــق للمجمـــع هدفـــه ، ويبلـــغ البحـــث الضـــغوط السياســـية والنفســـية ل
 غايته . 
ـــة أخـــرى  ثالثااااً  واالســـتفادة مـــن تجاربهـــا  ,: التنســـيق مـــع مجـــامع فقهي
يمكــن إشــراك مجموعــة  النــتعصــر العولمــة و  يوفــ ,هــا الســابقةثوبحو 

  ين .مة األذكياء والمخلصمتكاثرة من علماء األ
ومــن ثــم  ,هــذا التنســيق فوائـد أنــه خطــوة إلــى توحيـد األمــة يوفـ

ويبـرز صـورة حسـنة للمسـلمين  ,والتنـازععلـى أسـباب الخـالف  يقضي
 .  ضوليس التضاد والتناقتنبئ عن تقاربهم وتفاهمهم 

يقــــره  ،ومســــتقل ،صــــوصخم ينطــــالق مــــن برنــــامج تنظيمــــ: االرابعاااااً 
يجـاوزوا وأن  ,لعلميـة والفكريـةويمارسون فيـه حـريتهم ا ,علماء المجمع

ــــة فــــالنمطيــــة  البحــــث  صــــر قتال يث يــــبح ,النظــــر والبحــــث يالتقليدي
مـا مكـل شـئون الحيـاة  يبـل يبحـث فـ ،مسـائل العبـادات فقـطب يالنوازل

 يالنــوازل فــ:مــثاًل  ىفــال تنحــ ,قضــايا اإلســالم عقيــدة وشــريعةبيتصــل 
 القضايا السياسية واالقتصادية والعسكرية والفكرية . 
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ـــأضـــحوكة ،وإال أصـــبحت  ـــر يو  !البشـــر يمحـــل ســـخرية بن عتب
ــدعوة الســلفية تصــرفها لإلســالم العظــيم ، وهللا  ةمنــلوع ،هــذا مســخًا لل

 المستعان . 
: التغلغل اإلخامسا   ةالمكبوت ةبالخروج من العزل ,ميلي والعاجتماعًً

ـــدعوة وال ،جـــامع وتوســـيع مجـــاالت النشـــرملل  ، الـــذيالســـريع هفقيـــتوال
مـن  اً ر يـومـن المؤسـف أن كث .ها وتفاعـل الجمـاهير معهـاتييضمن حيو 

 بله متابعـة أوحـ م ممنة بل خاصتهنخبهذه المجامع ال يعرفها إال ال
  !استطالع 

 :  يحقق المقاصد من تأسيسها بما يلتويمكن دفع هذه العزلة و 
 ر اإلسالمية.طافي شتى األقء األمة لمااستقطاب عدد أوسع من ع.أ
 ، تشق اآلفاق دويًا وانتشارًا.لةفاع ر مجلةصداإ. ب
ـــــة الجامعـــــات والمؤسســـــات الشـــــرعية .جاااااا والتواصـــــل معهـــــا  ,مخاطب

 والتحقيقات المتأخرة .  ,بالنشرات الجديدة
االستفادة من وسـائل اإلعـالم المتطـورة ، وتأسـيس موقـع الكترونـى  د.

 تسجل فيه آلية العمل ، والمسائل المبحوثة ، والنتائج المستخلصة . 
 العبـاد لحاوتحقيـق مصـ ،وأشجانها ،بمشاكلها ،مالمسة واقع األمة .ها

 وفق الضوابط الشرعية . 
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والمـنهج،  فقـه النـوازل، ت رسـم فيهـا اآلليـة يصياغة دورات علمية فو. 
 ,وكيفيـــــة التعامـــــل والمســـــائل المبحوثـــــة، والمتوقعـــــة ، وأنهـــــا األســـــاس

لمـــــاء ويشـــــرف علـــــى ذلـــــك الفقهـــــاء المختصـــــون والع ,الفقيـــــه إلعـــــداد
 المتمكنون.
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  -: بث  المحاسن والسنن[ 10]
قيمه  يلإلسالم الكائنة ف (الصورة الجمالية)بها تمثيل  يوأعن

وسننه الالمعة ، الخالدة ، ومحاسنه الزاهية ، وف ائله اآلسرة ، 
وصورها رسولنا النبيل خير تصوير من  ,رسمها القرآن والسنة يالت

حسين المظهر ، والرائحة الزكية طيب الكالم ، وإفشاء السالم ، وت
وصنع المعروف ، وحفظ الجميل ، والرفق بالجاهل ، وبذل المال 

والبصر واإلحسان  ،األذى ، وغض الصوت والجاه، والصبر على
وسالمة الصدر ، والرفق  ,للجار والصلة والصدقة ، وسماحة النفس

اء باإلخوان ، و قلة الخالف على األصحاب ، ورحمة الكبار والنس
 الخ. ..وقضاء حوائجهم ،والصغار
[، وقال عز 4] القلم:"  َوِإنََّك َلَعَلى ُخُلق  َعِظيم  " تعالى :  قال

" َوَأْعِرْض َعِن الَجاِهِلينَ  َوْأُمْر ِباْلُعْرفِ  ُخِذ الَعْفوَ وجل: " 
ليس فى القرآن أية ) قال جعفر الصادق رحمه هللا [، 199]األعراف:

 .ن هذه اآلية ( أجمع لمكارم األخالق م
إنما بعثت ألتمم  ( ي عليه الصالة والسالموصح قوله الزاك
أخرجه مالك وأحمد  ) صالح األخالق (لفظ  يوف مكارم األخالق (

) ها صلى هللا عليه وسلم لوالترمذي. وتشرفت األمة عندما قال رسو 
وجمال الزي  ،جمال الروح والجسد هللا جميل يحب الجمال ( إنَّ 

 وجمال الفعل والمنطق .  ،والمظهر
حياة  لة ، يحيون هذه المعاني والقيم فيإننا نريد علماء أج

 ،! فليس وظيفة العالم والفقيه مجرد التدريسالناس قواًل وعماًل 
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وتنقيح المسائل والكتب ، بكل عنفوان وصرامة ! كال! إننا  ،والتوجيه
جتماعية اإل نتأمل أن يمزج العلم والتدريس بالخلق الفاضل ، واللمسة

والروح المتواضعة ، والبسمة الصادقة ، ويكون األستاذ شخصية 
شمائل سيد الخلق ، ومعلم الخير ونبي الرحمة والتوبة  ي نبوية تحو 

ُسوُل َفُخُذوهُ   َوَما: " صلى هللا عليه وسلم  َنَهاُكْم َعْنُه   َوَما آَتاُكُم الرَّ
ذة األكابر ، يسيئون إن رهطًا من الجهاب[، 7" ]الحشر: َفانَتُهوا

لإلسالم بفظاظة أخالقهم ، وخشونة عباراتهم ، واعتدادهم بآرائهم ، 
تنبئ عن نفسية محتقنة ، ومزاج صاخب ،  يوقساوة مواقفهم ، الت

 ،عن إتقانهماس صرف النكير مشوش. يكدر مباهج علومهم ، ويوتف
 والبالء موكل بالمنطق .  ،ومصنفاتهم

خليقة أن تهذب  ،ة القيم اإلسالميةومنظوم إن العلم الشرعي،
وريث )نفسية العالم ، وتصلح اعوجاجه ، وتجعله يستشعر أنه 

بدي إال البيضاء ، فال يقول إال خيرًا وال ي   ، وصاحب الحلة(األنبياء
لمه ودروسه ، ويبعث حسنًا ، وكذا ينشر دينه ، ويحبب الناس لع

سالم بقيمه ، وأنا اإل دهئأنا هنا اإلسالم بأصوله وعقا رسالة مفادها.
سالم بمحاسنه وأطايبه وجماله ، وأنا اإلسالم بنوره وطعومته ، وأنا اإل

. 
خلق النبي صلى هللا عليه  يهللا عنها ف يقالت عائشة رض

تبث  يالشخصية الرائعة الت يكذا ه) كان خلقه القرآن ( وسلم . 
، ، وسلوك جميلمن خالل تدين صحيح ،ومحاسنه ،معالم القرآن

 وأدب جذاب . 
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إن خطوات العالم والشيخ محسوبة مرصودة، يتحسسها العامة، 
الخير  يويتأثر بها الخاصة، فليجتهد الشيخ الفاضل على توخ

 عن الزلل والهفوة. يوالسنة، والتجاف
ومن الطريف الجميل هنا قول اإلمام سفيان الثوري رحمه هللا 

 . ) إن استطعت أن ال تحك رأسك إال بأثر فافعل (
 منظومة المذهبة .  يوقد نظمته ف

  إال بأثرِ وال تحك الرأَس  بالفعل األبرٌ  وأتبع األقوالَ 
 بين الهدى والنورِ  ونهجهُ  كان اإلمام الثوري  اذكفه

 : أول الطلب يوهنا أنقل موقفين لعالمين فاضلين شاهدتهما ف
 قام سائلمسجد كلية الشريعة بأبها ، لما انصرف اإلمام  ي: فاألول

بعبارة حانية  مام:فقال له اإل العادة بطلب المعونة من الحاضرينك
الباب وسيأتيك الخير  دمشفقة ، نسأل هللا أن يفرج عنك ، اقعد عن

  .من الحضور
ي رساًل فكان الشيخ مست ي،: فى مسجد كبير وفى درس علمخرواآل

درسه، فرأيت طفاًل قد تشوة نصف وجهه، وهويسأل الناس، فقال له 
  !!!خ بعبارة شديدة، اذهب يا أخى أزعجت الناس الشي

، انتفعت من األول الرحمة بالناس، يذهن يفانطبع الموقفان ف
 ينتهجه فأوهذا ما  ,الضعفاء والمساكين والدعاء لهم، والحنو على

 جتماعية. حياتي العلمية واإل
علم ال يمزج برحمة وال خلق . وهذا  يوزهدني ف ,واآلخر آلمني

 خلقه .  يصباي ، والناس شهود هللا ف يف ما شاهدته
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إن شخصيات علمية مرموقة ، يعوزها كثير من األدب 
لكأن العلم  ،والمعاملة ،والسلوك ،الكالم يواألخالق الحسنة، تحتد ف

فأصابها ما  ,لم يهذبها ، والسيرة النبوية لم تشرق على ساحتها
 هير. أصابها من خمول الذكر ، وقلة البركة ، ونفور الجما

تعتقد  يمن تلك الشخصيات السامية، الت يقضال ين بالعجإن 
أنها بالحدة والصرامة، والتشدد المنغلق، تسجل موقفًا رائعًا يدل على 

الية، مالحزم وحسن التربية واإلدارة، وتتناسى أنه يفقدها الصورة الج
مكارم األخالق، وروائع  يوالمشهد الرائق للدين اإلسالمى المتمثل ف

العملية الدعوية،  يجزء كبير ومؤثر ف يه يالت ،فضائل والخصالال
 والمفترض وعيها لدى خاصة الناس كالعلماء األجالء ..

وشح  ،سببه جفافية الطباع ،نحدار األخالقي هذاولكن اال
السجايا ، وتقلص بركة العلم ، بحيث أن النفس البشرية تكون أقرب 

نقباض كثير من العنت واالالمستورة ب ,إلى تقمص الصورة السلبية
مقدارها أن تتجاوز ذلك وتحيا المعنى الجمالي  يوالتشاؤم. ولم تعد ف

 !!لإليمان وشرائعه
 ويصدق فيها قول القائل : 

 الوجود شيئًا جمياًل  يال يرى ف والذي نفسه بغير جمال
 

تقرأ القرآن حق قراءته،  أن (الشخصية المكتئبة)والذي نراه لزامًا لهذه 
 هذب بأخالقه، وأن تعظم الفكرة فيه. توت
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ِ َلَوَجُدوا " : قال تعالى َأَفال َيَتَدبَُّروَن اْلُقْرآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْيِر َّللاَّ
قال إبراهيم بن أدهم رحمه هللا )  [،82" ]النساء:ِفيِه اْخِتالفًا َكِثيراً 
امها استطع ،حقها يومن المستحسن المؤكد ف(، الفكرة مخ العقل

برزت فيها شخصية أعظم قائد ومرب   يالت ،للسيرة النبوية الزاكية
األمم، وأمتعه بلطيف  يعرفه التاريخ ، جمع هللا فيه محاسن ما ف

َوِإنََّك " وجميل القول ، واآلداب كما قال تعالى: ،  والشيم الخصال
ومن سمو نفسه ودعوته، أن رسالته  [،4" ]القلم:َلَعلى ُخُلق  َعِظيم  

أو  ،والشدة ،انتشرت باإليمان واألخالق الفاضلة وليس بالسيف
) إن العبد ليدرك . يقول بكل صراحة  يالعنت والتصلب الخلق

أخرجه أبو داود .ويكشف المبدأ  بحسن خلقه درجة الصائم القائم (
ويقول ) إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق( الذي قامت ألجله البعثة 

 . لم ُأبعث لعانا ، إنما بعثت رحمة ( ي) إننبكل جالء وصفاء 
َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ  "لربانى بكل لموع وتوهج وجاذبية : النص اع وينص

َفَلَعلََّك َباِخٌع َنْفَسَك َعَلى آَثاِرِهْم "  ،[107" ]األنبياء:َرْحَمًة ِلْلَعاَلِمينَ 
 ،ةخأخالق باذ ،[6" ]الكهف:ِإْن َلْم ُيْؤِمُنوا ِبَهَذا اْلَحِديِث َأَسفاً 

رة منها تسجل ! كل ذاق تام، ورحمة متكاملةفشإو  ،ومحاسن باسقة
 يدنيا المثل والقيم، وفوزًا حضاريا  وتاريخيًا، ف يف انتصارًا عالمياً 

  !!عجز الديانات والحضارات األخرى أن تسجل مثلهت ,حركة الحياة
 بهيجًا على هذه ،فياهلل كم كان مولده عليه الصالة والسالم

وتضوعت ألخالقه لمنائرة، الحياة، أشرقت الدنيا بطلعته، وتبسمت 
 وشمائله . 
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 كل رابيااة  يالسنا ف كأن فيَض 
 كل سفح جدول جاري  يموج وف

 الدنيا يزف إلى  يف تدافع الفاجرُ 
 تاريخها فاجر أجياال وأدهاارِ 

 اا يرف على حوامتدت الملة السم
 جبينها تااج إعظاام وإكبااارِ 

 مياسواألدب المت ،بلطافته يالخلق المتعال ،سيرته يقرأ فت
  .محاسنها وروائعها يعبق شيمها، وزاهببأريجه ، والنفس الكبيرة 

 خلقت مبرأ من كل عيب 
 كأنك قد خلقت كما تشاء

، وفال ثوبه بيده، عى الغنمور  ,أكل اليابس عليه الصالة والسالم
أنصف المرأة، وسمع و  ,نصت للصغيرأالصديق، و و وأحسن للعدو 

 شكواها، وخدم الضعيف ، وأعطى المسكين. 
وكانت تأتيه األ مة من نساء المدينة فتأخذه إلى حاجتها حيث 
شاءت ، فما يتلكأ وال يتردد ، يكرم الكرماء ، ويحمل الضعفاء ، 

 ،عينيه يعطاء من ال يخشى الفقر ، قد هانت الدنيا ف يويعط
لم بالطيب الجميل، ويصمت تفكيره. يتك يوصغرت مباهجها ف

 ال فاحشًا وال صخابًا وال بذيئاً لم يكن لعانًا و  .يبدصمت اللبيب األ
 عالفتها، فيبلجتحوطه األعراب ب ,يعفو ويتجاوز، ويصفح ويتجاهل

والسخاء  ,لمها، ويعطيها النوال المكللمشاك يويصغ ،مناكدها
 المعجل. 
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فيبتسم، ويسمع  ،عاتقه ييؤثرفو ، النجرانييجذب األعرابي برده 
 فيسارع ويعطيه (أعطاك  ي الذمن مال هللا يأعطن)الكلمة الجافة . 

. 
 ,ديعبر لظين يالذ ،أخالق النبوة، وشمائل الداعية يهذه ه

ويطمح إلى بسط اإلسالم على هذه الحياة ، ويحقق السعادة الكافية 
 . للروح ..

حقق ت، و هج القلبتبو  ,الصدرشرح تداب ن واآلسألن هذه المحا
هللا، وهو يواجه  والداعية إلى !يطمئنان الداخل، وااليستقرار النفساال

 يسليهأحوج ما يكون إلى ما  ,ينحالل األخالقواال ،والكفر ،الصد
ويسعده، ويزيل كدره وغمه، ألن الحياة بمفاتهنا ومتناقضاتها ، مورثة 

 ومكدرة للبال ، ومزعجة للفكر ، وهذه حالة نفسية وفكرية ال للغم
، وصدقت عزيمته ،وصحت نيته ،تصيب إال من عظم همه لدينه

 ه في سبيل هللا . واشتد سعيه وكد
حق الدعاة العاملين بحرقة ،  يا الوصف فذدق هصوإنما ي

والساعين بأسف ، والباذلين بسخاوة ، وأولى الناس بذلك هم علماء 
ذه الشريعة ، وأتباعهم الذين علموا من شرع ربهم ما يبلغهم إلى ه

  .وحماساً  اً تجعلهم أكثر غيرة وجد يالت ،المنزلة
 ،ومما يؤسف له هنا أنك قد تجد من قل ت بضاعته العلمية

مفيد علمًا وتأليفا  ،وآخر عالم معلم !ويحمل همًا كبيرًا على دين هللا
اإلصالحية ، ال  غيرةولكنه ضئيل الهمة الدعوية ، مهين ال ،وتدريسا

 أو تحقيق انتصار... ,بلوغ مجد أو ,يتطلع إلى بناء حضارة
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وفي نفس السياق ، يعمد قليل البضاعة، عظيم الهم إلى عرض 
رائق لمحاسن اإلسالم، يخطف به أرواح الجماهير، في حين 

المزيد من  صاحب العلوم، وحاوي المصنفات، لم تزده علومه إال
الصالبة والشدة والخشونة! فسبحان الذي خلقهم، وأعطى كل شئ 

 وال حول وال قوة إال باهلل .  ,قدرا  
يره ال يق فتاوي عبادية يصدرها، أو كوالمجد اإلسالمي في تف

أو برنامج إعالمي يزوقه وينمقه، دون أن تكون لهذه  يكتبه، فمؤل
األنشطة أي بعد حضاري أو إصالحي شامل، وإنما تمارس بسطحية 

 باردة ، وبطريقة متهاونة، وهللا المستعان . 
المحاسن والسنن، طريقة نبوية، وانتهاج سلفي المهم أن بث 

وإصالحي، ها هو أبو بكر الصديق رضي هللا عنه كان يحلب ألهل 
الحي غنمهم، فلما ولي الخالفة قالت جارية منهم، اآلن ال يحلبها . 

ال وهللا، وأرجو أن ال يمنعني ما دخلت فيه عن عمل ما كنت فقال 
 أسعى إليه . 

عنه، يراه طلحة رضي هللا عنه يتردد  وعمر الفاروق رضي هللا
ن خرج، فدخل عليها، فإذا هي أعلى بيت امرأة، فرصده مرة إلى 

امرأة عجوز عمياء مقعدة. فقال لها طلحة : ما يصنع هذا الرجل 
يصلح شأني، ويخرج األذى  ,عندك؟! فقالت هذا له منذ كذا وكذا

 !عني، فقال طلحة: ثكلتك أمك يا طلحة عثرات عمر تتبع!
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وذو النورين عثمان رضي هللا عنه، يبذل ماله في سبيل هللا، 
وفي أبواب الخير، فينشر حقًا ويحقق سعادة، ويقوي عزيمة، ويستر 

 عيبًا. 
وأبو الحسن علي رضى هللا عنه تؤخذ درعه المتينة يوم صفين، 

حاكمان إلى شريح القاضي، فيقضي بها لليهودي تيأخذها يهودي، في
لمؤمنين. فيتعجب اليهودي، ويعلن إسالمه، لضعف حجة أمير ا

 فيهبها له علي  رضي هللا عنه. 
وابن عمر العالم العابد، ومن نعته الذهبي في السير ) بشيخ 
اإلسالم( كان يخرج إلى السوق كل يوم ليس له حاجة من بيع أو 
شراء إال إفشاء السالم، وجمع الحسنات والفضائل. كما صح ذلك في 

 موطأ مالك. 
رير بن عبدهللا البجلي رضي هللا عنه يروي حديثًا عن النبي وج

صلى هللا عليه وسلم مفاده ) بايعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 النصح لكل مسلم(.على إقام الصالة، وإيتاء الزكاة، و 

فرسـًا فيسـومها ، فيـذكر لـه صـاحها  ي فيذهب إلـى السـوق ليشـتر 
حق أكثر من ذلك ، ولم يـزل يتأملهـا سعرًا فيتأملها ، فيقول : إنها تست

ويزيــد فــى ســعرها ، حتــى بلغــت ثمانمائــة درهــم ، فيشــتريها ، فيعجــب 
  !منه الرجل 

 ) بايعت رسول هللا علاى النصاح لكال مسالموال يزيد على قوله 
حيــاة صــحابة رســول هللا تفــوق الحصــر،  ي( والشــواهد المستحســنة فــ

 ومنظرًا خالبًا. وإذا تأملت من بعدهم رأيت عجبًا عجابًا ،
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 أولئك قوم شيد هللا فخرهم *** فما فوق فخر ولو عظم الفخرُ 
ها هو إمام التابعين سعيد بن المسـيب رحمـه هللا ، يتخلـف أحـد 

يســـأل عنـــه .. فـــإذا  بداعـــة  عـــن الحلقـــة ، فيـــذهو تالميـــذه وهـــو أبـــو 
  ..امرأته قد ماتت فيرشده للزواج .

اره ، وقــــد أحضــــر ابنتــــه فـــال ينتبــــه إال والشــــيخ اإلمــــام يطـــرق د
اليوم الثانى يريـد التوجـه  يالفقيهة العابدة ، ويقول : هذه زوجتك . وف

 للحلقة فتقول له بكل ثقة واعتزاز، )اقعد أعلمك علم سعيد(.
بــن الحســين زيــن العابــدين رحمــه هللا كــان يحمــل أكيــاس  يوعلــ

 المدينـة ، كـان يـذهب لهـا لـياًل .. يالدقيق إلـى بيوتـات مخصوصـة فـ
عاتقــه ، وافتقــد فقــراء صــدقته  يفلمــا مــات رؤي أثــر تلــك األكيــاس فــ

 وعطاءه. 
واإلمام أبو حنيفة النعمان رحمه هللا كان يعمل بزازًا ، يبيـع البـز 

 والخز ولذا اشتهر بالبزاز أو الخزاز . 
وقـــد حــــول مجلــــس بيعــــه إلـــى منتــــدى فقهــــي يحضــــره أصــــحابه 

يفــة بالمطارحـة وهـذا لــه المسـائل حتـى قيــل : تفقـه أبـو حنويتطـارحون 
  -: دالالت حسنة
علــى العلــم  همــا يســاعد ,: أنــه اســتثمر مــن وقــت تجارتــهاألولااى 

 والتفقه . 
 أنه يأكل من عمل يده، وال يكون عالة على الناس .  الثانية :
و  بزينـة الحيـاء، التـي تحملـه علـى التعفـف، : أنه متحـل  الثالثة 

 المساوئ والعيوب. فعل الخير، وكراهة 
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الرابعــــة : يقــــرر لنــــا أنــــه ال تضـــــاد بــــين التجــــارة والعلــــم، وأنـــــه 
أن يـــــتعلم وفـــــق و ، حـــــث عـــــن لقمـــــة العـــــيشباســـــتطاعته االتجـــــار والب

 التى يعيشها.  الوضعية
يحضـره األصـحاب  ،حول متجـره إلـى منتـدى فقهـي ،فأبو حنيفة

ــه موقفــه األخــوي النبيــل، مــع جــاره والتالميــذ فيســألون ويناقشــون .  ول
نـــدما أخـــذه الحـــرس، فـــذهب وأخرجـــه وقـــال : يـــا فتـــى هـــل الســـكير، ع

 : أضعناك؟! حيث كان ينشد
 داد ثغرِ ليوم كريهة وِس  **    أضاعوني وأي فتى اضاعوا

 (.هللا )بل حفظت الجوار، حفظكفيقول: 
( المشــهور ، كــان ال  نومالــك بــن أنــس رحمــه هللا ) نجــم الســن

إذا انعقـد ، و مـاش  يحدث بحديث رسول هللا صلى هللا عليـه وسـلم وهـو 
، وهو بهذا المسلك ، ولبس أحسن ما لديهبله المجلس ، توضأ وتطي

م، واحتـرام السـالالل حـديث رسـول هللا عليـه الصـالة و يعلـم األتبـاع إجـ
ـــة ، خـــالف مـــن ال يعظـــم  ـــب للمقامـــات الجليل مجـــالس العلـــم ، والتطي
الســـنة ، ويمـــتهن مجـــالس العلـــم ، ويحضـــر لهـــا وللمســـاجد دون ريـــح 

لِ  ك ُخاُذوا ِزيَناَتُكْم ِعْناادَ  : "وقاد قااال تعاالى وهيئـة حسـنة .  ةابمسـتط ُُ
وإمــام أهــل الســنة أحمــد بــن حنبــل رحمــه هللا  [ 31]األعــراف:" َمْسااِجد  
ــــالعزة و  يفر الصــــاب ــــة، والظــــافر ب ــــل اضــــي ,المنــــةالمحن ألجــــل رب المث

، عنــدما يــراه بعــض يوالكفــاح العلمــ والنمــوذج األعظــم فــى التواضــع،
حامـــل للمحبـــرة، فيقـــول لـــه: أتحمـــل المحبـــرة وأنـــت إمـــام  النـــاس، وهـــو
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اسن ـوهــى مـن محــ ) مااع المحبارة إلااى المقبارة (المسـلمين؟! فيقـول : 
 :ةـالمذهب يوفيه قلت ف الكالم

 مجتهد دوماًا إلى المقابر *** وال يزال حاامل المحابرِ 
 اراايمتثل الاقرآن واآلث *** قد جعل العالم له شعارا

 ليس له من دونها غذاءُ  *** له شفاااءُ فلذة العالم 
ــــدهللا الشــــافع ــــذى يســــميه أحمــــد  ,رحمــــه هللا يواإلمــــام أبــــو عب ال

روائـع  الفـظبابـه، و  يفـ فردوالمت)الرسالة( وراقم كتاب   )الفيلسوف(
ا ناااظرت : ) ماامــن نحــو قولــه ،جيــة العلميــة والحواريــةهالمن يالكلــم فــ

ظرت أحاادًا إال وددت أن )مااا نااا وقولااه: أحاادًا إال علااى النصاايحة (،
 نه (.يظهر هللا الحق على لسا

قلما إنسان يقولها ، لكن اإلمام يمنحنا  وهذه حسنة علمية نادرة،
وأن   ،التجـــرد العلمــي للحـــق ، وقبولـــه مــن أي طـــرف كـــان يدرســًا فـــ

ـــالحق ، ولـــيس الغلبـــة أو حـــب  غايـــة البحـــث والمنـــاظرة هـــو الظفـــر ب
 .  وهللا الموفق نتصارالظهور واال
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  -[ التجسيد العملي للوحيين:11]
يتجاوز مسألة نشر الدعوة  ،يركبوسر  ،وهذا معنى زائد

اإلسالمية، أو بث المحاسن والسنن، ليحولها إلى جسد محشو 
االستقامة ) يقتداء، وهاألسوة واال يباالتباع، وسيرة مفعمة بكل معان

 ,ضائلتعتمد المبادئ واألصول، وتحيا بالسنن والف يالت (البليغة
حليًا تتزين بها، تعاليم الكتاب والسنة مائدة تتغذى عليها، و  يوترى ف

خطواتها، واستنارت  يقد بورك ف ,ة الثوابتسعمعظيمة المقصد، 
ن من سنة، قد استوى الشرع  ,توجهاتها فال تقلل من خير، وال تهو 

 ها، وعظم أصاًل وفرعًا ، وطاب حسنًا ولبًا . دعن
ال تحقرن )، صحيح مسلم  يلم كما فصلى هللا عليه وسقال 

 من المعروف شيئًا ، ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق ( 
تعتقد أن دين هللا هو الحق، وأن رسالته فالح الناس وسعادتهم، 

فال يزيدها االستمساك إال قوة  ،وأن شرائعه صمام األمان، والثبات
ل ويغشاها النور، ويحتويها البذ ,تعانقها السعادةتوصالبة، 

 كل يل به فمثكل موقف، وتن يتعزز بدينها فتوالتضحية. حيث 
فرع شجرة  ي، فهشايحست التعيش سنته رغم الغربة واو  ,زمان

) ال تزال طائفة ها الحديث يصح ف يالطائفة الناجية المنصورة الت
على الحق ال ي رهم من خذلهم وال من خالفهم حتى  يمن أمت

شديدة االتباع، عظيمة  ،صحيحة المعتقد .يأتى أمر هللا (
وال الطرف المخالف، قد  ،المخذل رالتضحيات، ال تبالي بالعنص

"  َكَما ُأِمْرتَ  َفاْسَتِقمْ " أخذت الدين بكليته، وحملت الشرع بحذافيره 
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وسارعوا  ،وا شرعه، وعظمستقامةالاستقاموا هلل حق ا ،[112]هود:
  !!إلى تطبيقه، ولم يروغوا روغان الثعالب 

هللا عنه  ييح مسلم قال سفيان بن عبدهللا الثقفي رضصح يوف
اإلسالم قواًل ال أسأل عنه أحد بعدك : قال  يف يقل ل )يا رسول هللا 

 .: ) قل آمنت ثم استقم ( 
ستقامة إن جهابذة اإلسالم يحيون لدينهم ، فيحققون فيه اال

 فيهالعقائدية من التوحيد الخالص، واليقين الراسخ، ويحققون 
َلَقْد َكاَن َلُكْم " باع الكامل، تالجاد، واالالتسنن  قامة العملية مناالست

ِ ُأْسَوٌة َحَسَنةٌ  َ َفاتَِّبُعوِني  " ِفي َرُسوِل َّللاَّ ُقْل ِإن ُكنُتْم ُتِحبُّوَن َّللاَّ
 . [ 31" ]أل عمران: َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكمْ  ُيْحِبْبُكُم َّللاَُّ 

 ،ها أو صغرنما كبر م ،اإلسالمالعالم الشرعي مجسد لشرائع 
 ،ونشاطه ،ودعوته ،قوله وعلمه يتباع فاال بيصيظهر منه و 

بالفضائل  ومتحلياً  ,على نفسه نللسن اأكله وشربه، موطفوحركته، و 
ة والسالم، واقتفاها غرسها رسول األمة عليه الصال يوالمكرمات، الت

وأبي حنيفة وأئمة اإلسالم األجالء كالحسن وسعيد،  ,السلف الكرام
ومن جاء بعدهم كالبخاري ومسلم وأبي  ي وأحمد،ومالك، والشافع

والترمذي وابن ماجة، والمجددين األفاضل كالنووي والخطيب  داود
 وابن عبدالبر وابن حجر وابن تيمية وابن القيم. 

الذين عاشوا اإلسالم معنى وحسًا، وحملوه بفعالهم قبل مقالهم، 
تهم، فوصل إلينا قواًل طريًا مباركًا، قد اتهم قبل عبار اوبلغوه بحرك

  ، وحققته الجهود واألعمال.صدقته الفعال
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يح بالعالم الشهير، وقد زين بالعلم المؤصل، والفقه قبإنه ل
وأن ال  ,ل، أن ال يجسد علمه وثقافته من خالل سيرته وعملهمالمك

 !!اإلسالم قواًل وعماًل وسلوكاً  يحيا شريعة
أن  يكون إشعاعة نور وهدى وصفاء  ،مباركنريد من العالم ال 

 لغته وسمته وسكونه .  ي، يطبق ما تعلمه ، ويظهر عليه ف
  -:ما يلي للوحيين  يلممن فوائد التجسيد العإن و 

الذى يصد كل  ,يوالرسوخ اليقين ,مانيةيبلوغ الغاية اإل .1
 المخاطر والفتن والمغريات . 

ذ، وأن اقتضاء تباع على العمل والتنفيتربية األمة واأل .2
 عنه ) هتف العلم هللا يرض يعلالعلم العمل كما قال 

  جابه وإال ارتحل (بالعمل فإن أ

إبراز الصورة الكاملة لإلسالم، وكشف فضائله  .3
وتعليم األعداء ما هم عنه غافلون، وما هم  ،ومحاسنه

 عنه معرضون . 

قتداء، وتحقيق صدق االعتقاد ترسيخ القول بالعمل واال .4
 ل، إذ الدين قول وعمل، وتصديق وامتثال . واألقوا

 
 
 -:[ الصدع بالحق الرباني 12]
، يبه مدلوالت الكتاب والسنة، وما يحتمه الواجب الشرع يونعن 

، من حق مبين، ونصيحة صادقة، وفتوى مكشوفة وبالغ ظاهر
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َفاْصَدْع ِبَما ُتْؤَمُر َوَأْعِرْض َعْن "  قال تعالى:. وبالء حسن
 يوالصدع بالحق والعلم الصحيح، ال يعن  [94" ]الحجر: نَ اْلُمْشِرِكي

العلم وفهمه،  يبل يجب وع الندفاع الغاشم أو الحماس المفرط،ا
أماكنه مع االحتساب والصدق واحتمال  يوحسن عرضه وتنزيله ف

َفاْصِبْر َكَما َصَبَر ُأْوُلوا اْلَعْزِم ِمْن "  :األذى والمخاطر، قال تعالى
ُسلِ  َما ُيَقاُل َلَك ِإالَّ َما َقْد ِقيَل : "  وقال تعالى [35حقاف:" ]األالرُّ

ُسِل ِمْن َقْبِلكَ  َأْم َحِسْبُتْم َأْن " : تعالى  ، وقال[ 43" ]فصلت:  ِللرُّ
اِبِرينَ  ُ الَِّذيَن َجاَهُدوا ِمْنُكْم َوَيْعَلَم الصَّ "]آل  َتْدُخُلوا اْلَجنََّة َوَلمَّا َيْعَلْم َّللاَّ

مؤكد يتعين على حملة العلم  يوهذا الباب واجب شرع[، 142عمران:
عن هللا  او مقامهم من الدعاة والناصحين الذين وع   يومن ف ,يالشرع
 .ودعوتهطلبه  يخلصوا ف، وأشرعه

 -تنعكس على العالم واألمة منها : وله محاسن
لزمها العلم على أهله، أ يالت ،إبراء الذمة، والتخلص من العهدة :أوالً 

لم : ) من كتم قال صلى هللا عليه وسلغوا الحق وال يكتموه. أن يب
وابن  يرواه الترمذ (،يوم القيامة بلجام من نارلجمه هللا أعلمًا 

 ماجة وهو صحيح . 
َوِإْذ  :"أوجبه هللا تعالى على أهل العلم  يتحقيق الميثاق الذ :ثانياً 

ُ ِميَثاَق الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب  ُننَُّه ِللنَّاِس َوال َتْكُتُموَنهُ َأَخَذ َّللاَّ  آل" ] َلُتَبيِ 
 . [187عمران:
الذي يكفل لها رؤية الحقيقة ، وإزاحة  ،النصح الخالص لألمة :ثالثاً 

 وكل ما يشوش تصوراتهم .  ,الباطل



 

 ما يعيش له الجهابذة

    106 

 النصح الحقيقي.تربية التالميذ واألتباع على منهج الصدع و  :رابعاً 
ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُتُموَن َما  "الغليظ  يالسالمة من اللعن اإلله :خامساً 

َناِت َواْلُهَدى ِمْن َبْعِد َما َبيَّنَّاُه ِللنَّاِس ِفي اْلِكَتاِب ُأْوَلِئَك  َأنَزْلَنا ِمْن اْلَبيِ 
ُ َوَيْلَعُنُهْم الالَِّعُنوَن   [. 159]البقرة: "َيْلَعُنُهْم َّللاَّ

ق كثير من إيقاف الظلمة وتحجيم المعتدين، وتعوي :سادساً 
 وأفكارهم الهدامة وهللا المستعان.  ,مشاريعهم

 -تناول الجوانب التالية :يوالصدع بالحق الرباني 
عند انتهاك حرمات هللا تعالى، وظهور المناكر فيجب   .1

 الصدع البليغ، واإلنكار المحقق. 

الء الظلمة ، وبطش الطغاة ، قال تعالى لموسى وهارون عاست .2
اْذَهَبا ِإَلى ِفْرَعْوَن ِإنَُّه َطَغى  "رعون عليهما السالم تجاه ف

نًا َلَعلَُّه َيَتَذكَُّر َأْو َيْخَشى43) -43" ]طه:( َفُقوال َلُه َقْواًل َليِ 
ربما  يالت ،والصدع بالحق من المشاق العلمية التبليغية، [44
أو  ,ر فيها كثيرون، وتهانوا بها خشية البطش واألذىقص  
الحق،  ي آلخرة، أو سوء فهم للمنهج الدعو ًً للدنيا على ااً إيثار 

ي ، بسبب التفاوت العلمهليس كل عالم يستطيع هوالمقصد أن
أو فرد بهذا  ،قيام فئة ، لكن من المتعين ي!والسلوك يمانواإلي

 الغرض العظيم . 
َوْلَتُكْن ِمْنُكْم ُأمٌَّة َيْدُعوَن ِإَلى اْلَخْيِر َوَيْأُمُروَن : " قال تعالى

 [ .104]آل عمرن:"  ُروِف َوَيْنَهْوَن َعْن اْلُمْنَكرِ ِباْلَمعْ 
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, الذي يستوجب إسراع , وردع الباطل الرد العلمي لكشف الحق .3
   البيان وعدم التأخير .

هللا عنه قال رسول هللا  يسعيد رض يصحيح مسلم عن أب يوف
) من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده ، فإن لم صلى هللا عليه وسلم :

 .  وذلك أضعف اإليمان ( ,ع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبهيستط
بها رسل هللا  اختص يالت ،ومما يساعد على بلوغ هذه المنزلة

 :  يوجماعات من العلماء ما يل ،تعالى
رسخ اليقين ، بحيث ي  يعلو به اإليمان و  ي، الذيالزاد الروح -1

عة للمقار تنبثق من محبة الحق ، والدفاع عنه ، واالستعداد 
 الشجاعة اإليمانية .  يوهذه ه ،العلمب

انة العلم وأنه تطبيق لحدود هللا، فقه رسالة العالم ، وحق أم -2
"  :البخس وال المجاملة وال الكتمان، قال تعالى ايجوز فيه الو 

َواْلُهَدى ِمْن َبْعِد َما  ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُتُموَن َما َأنَزْلَنا ِمَن الَبيِ َناتِ 
 َوَيْلَعُنُهُم الالَِّعُنونَ  ِللنَّاِس ِفي الِكَتاِب ُأْوَلِئَك َيْلَعُنُهُم َّللاَُّ  َبيَّنَّاهُ 

 .  [159" ]البقرة:

َيْخَشْوَن  َوالَ  َوَيْخَشْوَنهُ  الَِّذيَن ُيَبلِ ُغوَن ِرَساالِت َّللاَِّ " وقال عز وجل :
  . [39]األحزاب:"  َأَحدًا ِإالَّ َّللاََّ 

 يوالفوز ف ،، لتطهير القلب منهامجافاة الدنيا وزهراتها  -3
 ، والهداة الباذلين.ها للدعاة الناصحينفيوما أعد هللا  ,اآلخرة



 

 ما يعيش له الجهابذة

    108 

والحذر من هداياهم  ،والواليات ةالتباعد عن أرباب السلطن -4
وأضعفت  ،ربما قتلت جهدًا، أو أرهقت همة يالت,وإغراءاتهم 

 صرًا . ب

ُكُم النَّارُ  َتْرَكُنوا ِإَلى الَِّذينَ  َوالَ " قال تعالى :  " َظَلُموا َفَتَمسَّ
ُ  "السالم  عليه سليمان وقال على لسان [، 113هود:] َفَما آَتاِني َّللاَّ

ِتُكْم َتْفَرُحونَ   ، [36" ]النحل:َخْيٌر ِممَّا آَتاُكْم َبْل َأْنُتْم ِبَهِديَّ
تها عبر التاريخ واالنتفاع بدالال ،عيندة سير الصاعمطال -5
 عبرها.و 
 وكرامته المسلوبة .  ،ستعادة مجد اإلسالم الضائعبامم الته -6

وع نتنتج عن التقاعس والخ يالخيبة المصيرية، الت يالتفكر ف -7
 العالم .  بذواجبات الجه وإهدار

 وكما قيل : 

 أأشقى به غرسااًا وأجنيه ذلاةً  

 فاتباع الجهل قد كان أحزما  إذن        

 ولو أن أهل العلم صانوه صانهم 
 لو عظماوه في النفوس لعظما      

 ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا 
 محياااه باألطماع حتى تجهما      
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فهمها  يتعاونون فوالعلماء ي ،والصدع بالحق له صور تتفاوت
 وتطبيقها : 

َوِإَذا ُقْلُتْم "  :القريب والبعيد كما قال تعالى يقول الحق ف :أوالها
 .[152األنعام:] " ا ُقْرَبىَوَلْو َكاَن ذَ  َفاْعِدُلوا
صيحه نالحياة االجتماعية عن طريق  ينكار منكر عام فإ :ثانيها

 تاب مؤلف . كأوموقف أو فتوى أو 
التي هي محل تخبط  ,مصيريةالالقضايا  يبس فل: كشف الاثالثه

 . الناسن وعدم إدراكهم 
األرض  يالذين يستكبرون ف ،والطغاة ةالظلماإلنكار على  :اهرابع

 بغير الحق . 
بكل ثقة  ،مسائل بحثية يف ييضاح االختيار العلمإ :اهخامس

 لف الناس .إخالف  ولو ,وشجاعة
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 -دفع السوء والمظالم :  [13]
وهذا ضرب أساسي من األمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، الذى 

يالت . و يحفظ اتزان سفينة المجتمع ، ويصونها من كل الوقائع وال
َفَلْوال َكاَن ِمْن اْلُقُروِن ِمْن َقْبِلُكْم ُأْوُلوا َبِقيَّة  َيْنَهْوَن " قال تعالى : 

وصح  [،116" ]هود:َعْن اْلَفَساِد ِفي اأَلْرِض ِإالَّ َقِلياًل ِممَّْن َأْنَجْيَنا
إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا  ) قوله عليه الصالة والسالم :

 أخرجه أحمد والترمذي ..منه( أوشك هللا أن يعمهم بعقاب ,على يده
 

 الناس به لعدة أمور:  ى،العلماء الكبار أوليوهذا الجانب اإلصالح
وسادتها الشرعيون ، ومن ،أن العلماء الجهابذة هم وجوه األمة  (1)

عليهم المعتمد بعد هللا تعالى ، حيث ورثهم األنبياء الشريعة ، 
ِإنَُّه َكاَن َظُلومًا  َوَحَمَلَها اإِلْنَسانُ " األمانة  يفوهم واستودع
 ، [72" ]األحزاب: َجُهوالً 

الممنوح من الباري تعالى لهم ، إذ  ،واالجتماعي يقل الروحالث (2)
تحركهم تحرك أمة كاملة ، وغضبتهم غضبة شعب متلهف ، 

ُ الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم  ": قال تعالى َيْرَفْع َّللاَّ
 [، 11]المجادلة:"  َدَرَجات  

ألفئدة الناس، حيث اعتقاد الناس فيهم  ياستقطابهم العاطف (3)
  فوهبوهم محبتهم ووالءهم الصادق. وحماية الشرع، ،الخيرية

 ومنشوراتهم .  ,وفتاويهم ,مع كلماتهم يالصدى التفاعل (4)
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السخف ، والمناظرة مع الجهال ومناصري قدرتهم على المواجهة (5)
 والباطل . 

ين، الذين والعلماء المبتل   ،هللا الصابرين نبياءإدراكهم لسير أ (6)
 : ه قال تعالىاكانوا طليعة اإلصالح، ومحل تبعاته ورزاي

ُسلِ " [ وقال 35" ]ألحقاف: َفاْصِبْر َكَما َصَبَر ُأْوُلوا اْلَعْزِم ِمْن الرُّ
ُسِل ِمْن َقْبِلكَ  تعالى : " "  َما ُيَقاُل َلَك ِإالَّ َما َقْد ِقيَل ِللرُّ

  [ .43لت: ]فص

يطغى عليها التشرذم  التيوالمتأمل للحياة اإلسالمية المعاصرة 
، ويغشاها الظلم واالستبداد ، يدرك بجالء عظم احتياج المسلمين 

ناع )ودعاة اإلنقاذ ، وحملة المشاريع و (،قادة اإلصالح)إلى  ص 
 ، الذين يعملون بما قرأوا، ويطبقون ما فهموا ويسعون إلى(التضحيات

 ". ، ويحتسبون خطاهم البالغية، وتحركاتهم الدعوية ة هللامرضا
َوَجاَء ِمْن َأْقَصى اْلَمِديَنِة َرُجٌل َيْسَعى َقاَل َيا َقْوِم اتَِّبُعوا 

يحتاج إلى السعاة  ،واقع مترد   يإن األمة ف ،[20]يس:اْلُمْرَسِلينَ 
اوبون على مرافق المجتمع، دعوة،ونصحًا، تنالمنقذين، الذين ي

خضم ي ف يكيرًا وتحريضًا، وإصالحًا وإنقاذًا .. وهذه مهام تأتوتذ
ن فمبحر متالطم ال يخف هديره، زاحف بالوحوش واألنكاد واألشواك 

والقهر إلى رزايا التسلط والحرب ،  ،والسحق ،والظلم ،مشكالت الفقر
  :واالستعمار الخارجى .. حتى أضحى حال األمة 

 يحااصرنا كالاموت ألُف خليفاة  
 الغرب قيصرُ  يففي الشرق هوالكو وف
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السكوت  ن  ألال يجوز السكوت عليه بحال  ي،وهذا الواقع المترد
جاء  يالمزيد من التدهور، والمزيد من اإلذالل والتبعية، الت ييعن

 واجتثاثها من جذورها .  ,اإلسالم لحلها
وما ب عث الرسل عليهم السالم، إال إلصالح األرض، وإشاعة 

ِإْن ُأِريُد "  .، وتحقيق العبودية هلل تعالىحر الظلم والعسفود ،العدل
ْلُت َوِإَلْيهِ  ِ َعَلْيِه َتَوكَّ  ِإالَّ اإِلْصالَح َما اْسَتَطْعُت َوَما َتْوِفيِقي ِإالَّ ِباَّللَّ

هم العلماء الذين تقوم بهم  ،الرسل ووورثتهمب ونوا[، 88"]هود: ُأِنيبُ 
 ،قدر الجهد واالستطاعة ,الشامل حالص، ودورهم قائم على اإلالحجة
وليس لهم الفرار إلى درس علمي  ون بأوضاع األمة،يعنمألنهم 

 !منغلق ، أو تأليف غائب محدود ، او تعبد رهباني منعزل !
أن يكون منفتحًا على واقع األمة  يبل نريد من الدرس العلم

ومشكالتها وتحدياتها ، والتأليف المحقق ، يكون حاضرًا يعاين 
. والتعبد المنعزل، نريده أن يشفق على الجفاء قدتوينالمس وي

 ويشع نسمات هدى وتذكير وإصالح .  ،الحاصل
لقد جاء سيد الخلق عليه الصالة والسالم والبشرية ترزح تحت 

، وشمر عن ساعد الحزم فجد وتحركضطهاد، خط الظلم واال
 وليس له إال السير ,يس، والحال ضنكئوالمبادرة، إذ الوضع ب

  ..عظمت المخاطرو  ،الحثيث ، ولو طال الطريق

 عينه إصرارأقدارِ  يبشرى وف فمه  يوف يهدي كفه شعلة تف
  ار  ال جباحدى كاة تتابطول ه ادم يمالمحه وعد وف يوف
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ولم يحزن من  ،لم ترهبه صلى هللا عليه وسلم عصا الظلم والطغيان
عب   وجد وقاوم، إذ شقة، وقلة الناصر والمعين، بل سار وتقدم، د الً 

 يجتماعواال يالحياة العربية كانت حاوية أشكااًل من الفساد العقد
أحشائها،  يوالتغلغل ف فلم يتردد من مواجهتها ،نفسىل، وايوالسلوك

ق ذلك، وأعانه هللا يحقتلينزع منها جراثيم المرض والداء .. فاستطاع 
 بفضل جده وصدقه وحيويته . 

يق بفضالء لك السعي المتسارع خلإن مثل هذا الجهد الحثيث، وذ
ويقفوا عنده ! إذ كيف استطاع صلى هللا عليه العلماء أن يتدبروه ، 

د بالظلمات ، لبمجتمع مت يوسلم أن يحدث تحوالت تاريخية ، وف
 والمخالفات ، وهو وحيد فريد ؟! 

 يفالنبوي للسيرة النبوية وإدراك الخط  (مطالعة متأملة)إن 
وما تعرض له من متعرجات  ,ته وتنقالتهااإلصالح، وتتبع إضاء

وسيوضح لك أن هناك منهجية  ,وقالقل ، سيجيب على هذا السؤال
ًا إلى فذوعلماً  نا ي،شاملة لإلصالح ، وإصرارًا  كبيرًا على التحد

ستور الجهالة ، ودعوة عميقة مخلصة ، وحكمة رائعة تتجاوز 
 !!ألبصار وأخالقًا تخطف ا ،التخبط ، وقرآنًا يأسر القلوب

( قد تجمعت فيها محاسن الخصال ،  نفس كبيرةويجمع ذلك كله ) 
تولى عليها ساو  ,قد عالها الجد ، وشحنها المضاءوروائع األعمال 

 القرآن بكل أنواره وعزائمه ومعالمه . 
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لقد وعى رسلولنا صلى هللا عليه وسلم القرآن ببيناته ومواعظه وأسراره 
تطاع أن يقاوم به ساي، و يره اإلصالحس ي خطفاستثمره ف ,وتحوالته

 .، ويتحدى به كل جبروتويكسر به كل ظلم ،كل خصم
لقد كان صلى هللا عليه وسلم مؤهاًل علميًا ونفسيًا ودعويًا على  

 ذاقحمله على شق طريق األخطار ، واستن يالذ ،المواجهة واإلقدام
 يف ير، فبرزغيجيل جديد يحمل الدعوة، ويشاركه هم اإلصالح والت

وعثمان، وسعد  يوأبو بكر وعمر وعل ،خديجة هالجماعة األولى زوج
هللا عنهم أجمعين ، فشاركوا رسول هللا  يرض وبالل والزبير وأم سلمة

 يلقد عاينوا رجاًل عظيماً  ف همه بعد أن تأثروا بمعجزاته وأخالقه.
ًً عليهم يسارع إلى  اً بح، مأخالقه يدينه، وعظيمًا ف لهم، مشفقًا

 .ويسلمون إليه القيادتهم ، فما تمالكوا أنفسهم ، إال وخدم نفعهم
ولم ينته حد اإلجالل والخضوع إلى أصحابه، بل جاوزهم حتى 

بهر ويدهش، وأيقن خصاله، ودينه ما ي   منبلغ إلى أعدائه، فرأوا 
الطريقة المهدية والسبيل  ين شريعته هأو  ,عقالؤهم أن دينه هو الحق

رسولنا شرع ربه، ورحمته المباركة فسارت  غالمحمود المتبع. وبل  
نوره وهدايته، وتستطعم لذائذ ذكره ومعارفه تستروح أريج  يأمته، وه

. ورغم ما بها من أدواء، ال زالت تنبض بنسمات، وتخرج آيات ، 
قلها، ، أمجيد، وذخيرة تاريخية مذهلة يإرث روحانعلى وتعيش 

ها بالقرآن ، وحرصها نمتر تفاؤلها بانتصار اإلسالم، وعودة أمجاده، و 
ب ر . ، وتفجرها باألعلى المأثورات السنية  عالم الغ ي ر، والدعاة الص 
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 يالذ ،والحدث العجيب (الدعوة الربانية)كل ذلك بفضائل 
كل حدث،  يزال يذكرفيال  يالذو أورثه رسولنا صلى هللا عليه وسلم، 

  إنجاز. يصلى عليه عند أوي  
ولكن لم تمت دعوته ، وأخالقه ،  مات عليه الصالة والسالم،

 وهمته العالية وجهاده المبين . 
 كل لحظة يتذوب شخوص الناس ف

 كل يوم أنت فى القلب تكبرُ  يوف
 أتسأل عن أعماارنا أنت عمارنا

 وأنت لنا التااريخ ، أنت المحررُ 
 وأنت أبو الثاورات أنت وقاودها

 وأنت انبعااث الادين أنت التغيرُ 
 كبرعظيم، وأ، فإننا نفاخر بأجل ت األمم بعظمائهاإذا فاخر 

وبسط  ،.. أرسى معالم العدل ي صلح ومنقذ عرفه التاريخ البشر م  
اإلحسان، ومزق الظلم ، ودحر الطغيان . فياهلل كم من فضائل 

 . ؟!!نشرها، وكم من محاسن بثها، وكم من رحمات خلفها
 [،107" ]األنبياء: َمًة ِلْلَعاَلِمينَ َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ َرحْ " قال تعالى : 

 وقال تبارك وتعالى :  .[4" ]القلم: َوِإنََّك َلَعلى ُخُلق  َعِظيم  : " وقال 
ُ َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن ِإْذ َبَعَث ِفيِهْم َرُسواًل ِمْن َأْنُفِسِهْم َيْتُلوا  " َلَقْد َمنَّ َّللاَّ

ُمُهْم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوِإْن َكاُنوا ِمْن َقْبُل َعَلْيِهْم آَياِتِه َوُيَزكِ يِهْم َوُيَعل ِ 
  . [164]آل عمران:" َلِفي َضالل  ُمِبين  
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والذين يأسون للواقع، فيدفعهم  ،والمقصد أن علماء األمة المجاهدين
 يمحسودون على هذه السيرة النبوية الصافية، والت ,للعمل والمسارعة

ريق، وبصائر المرحلة، فكان ت بمنائر الطبعوتش ،رسمت المنهج
 ،والعزيمة الوقادةمشفقة، ين، والفهم الصائب، والدعوة التفيها العلم الم

، والعمل المنظم ، وكل صفة تحتاجها الشخصية  يوالفقه الواع
 العاملة لهذا الدين القويم . ، المؤمنة

ح يتعلمون هذه السيرة الزكية كما اللقد كان السلف الص
 ،المخلد ي ويعتبرونها اإلرث األبو  ,القرآن نرة مو يتعلمون الس

حياتهم، واقتفاها  يحتى انتفعوا بها ف والذخيرة الحميمية الغالية،
. ي والتربو  يوعملهم اإلصالح ,ي نهجهم الدعو  يهم فؤ علماؤهم وفقها

 , ومنظرو العقيدة، وعباقرةفأين حفاظ األسانيد، ومهرة التفاسير
ِ ُأْسَوٌة "  ؟! ي التراث النبو  هذاالفتاوى عن  َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل َّللاَّ

وتصوره  ,العالم النبيه لهذه السيرة يإن وع، [21" ]األحزاب:  َحَسَنةٌ 
طريق لفهم عصره واستيعابه ألحداثه الضخام، وتقلباته  ,لمجرياتها
لإلسالم والمشهد الكاشف لقصة  يالتطبيق العمل يه إذالخطرة، 

 باطل، والملحمة الكبرى بين اإلسالم وخصومه.الصراع بين الحق وال
 يأعود إلى أصل الكالم، وهو الدور الثالث عشر الذ يلكن 

ما ي ستطاع لدى العلماء، إذا موهو  ( وصفناه بـ ) دفع السوء والمظالم
، لكن من ن اإليمان، وغزير العلم وثقافة المرحلةتيتسلحوا بم
  :الية تتهيئة المقدمات ال ي ال رور 
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 ،يضمن للشيخ اإلمام يالذ ,يجتماعواال ياالستعداد النفس :أوالً 
 سلوك الطريقة بكل ثقة وعنفوان . 

المستند إلى براهين تكشف الباطل ، وتحذر من  ،البالغ المبين: ثانياً 
 سمومه الفاحشة . 

والموعظة الحسنة،  ،المتسم بالحكمة ي،التدرج اإلصالح :ثالثاً 
اْدُع ِإَلى َسِبيِل : " قال تعالى م . فهأأحسن و  يه يادلة بالتجوالم

َك ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهْم ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسنُ  " َربِ 
 . [125]النحل:
وضرورة  تؤمن بصحة المسلك، يالت ،تهيئة القاعدة الشعبية :رابعاً 

ِ َقاَل َقاَل َمْن َأْنَصاِري ِإلَ " العمل والدعوة، قال تعالى :  ى َّللاَّ
عليه  وقال صلى هللا[، 52" ]آل عمران: اْلَحَواِريُّوَن َنْحُن َأْنَصاُر َّللاَِّ 

مته إال كان له من أ يأمة قبل ي) ما من نبي بعثه هللا ف وسلم :
 أخرجه مسلم .  ،، ويقتدون بأمره(حواريون وأصحاب يأخذون بسنته

 ًُ ه من عواقب ونتائج فقه سير اإلصالح، وما قد يترتب علي :خامسًا
 .  ضارةحسنة أو 

، ياإلصالح ملحق من قدر وتأهل أن يباشر الع يبعد ذلك يتأكد ف
عن المنكر،  يبالداللة على المعروف والتحريض عليه، والنه

ي الذي والتحذير منه، وهذا جزء مفروض من وظيفة العالم الشرع
  معين ., وهللا الميسر والمكنه هللا، وفتح عليه، ون ور بصيرته 
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 [ صيانة التاج العلمي : 14]
ــ يضــعه هللا علــى رؤؤس مــن شــاء مــن عبــاده ، قــال  ،لالعلــم تــاج مكل 

ُ الَّااِذيَن آَمُنااوا ِمااْنُكْم َوالَّااِذيَن ُأوُتااوا اْلِعْلااَم َدَرَجااات  " تعــالى :  " َيْرَفااْع َّللاَّ
ِذيَن ال َهاااْل َيْساااَتِوي الَّاااِذيَن َيْعَلُماااوَن َوالَّااا "  وقاااال :[، 11]المجادلاااة:

ْلَباابِ  َماا َيَتاَذكَُّر ُأْوُلاوا اأَل حملـة العلـم اسـتحقوا  ،[9]الزمـر: " َيْعَلُماوَن ِإنَّ
وســـام التبجيـــل مـــن هللا تعـــالى، لعظمـــة مـــا حملـــوا، ولشـــرف مـــا قـــرأوا 

رفعهم هللا بشرعه، ومكنهم من نفوس عباده، يعلمونهم دينهم  .وحفظوا
 تــــوقير، وبليــــغ اإلجــــاللويهـــدونهم ســــبيلهم، ويحظــــون مــــنهم بكامـــل ال

 والتقدير .
 على الهدى لمن استهـدى أدالء   ** ما الفخر إال ألهل العـلم إنهم

 والجـاهلون ألهـل العلم أعداء   ** وقدر كل امرئ ما كان يحسنه
 فالناس موتى وأهل العـلم أحياء   ** ففز بعلـم تعش حيًا بة أبـداً 

الناس، ال يوفيه  به بعض المكسو يكل ما يقال عن التاج العلم
، وعنفوان وبارقة المجد حقه، فهو تاج الف يلة، وعنوان العالء،

ام التمكين، وميدان الرخاء، و سمات النجح، وقنالسمو، و  عنبو ي، و العز
ال  ، وتلك معالمه!هذه وصفة وتاج   نتصار ...ونشوة البلوغ واال

حوال أن يكون ممتهنًا عند أهله مبذواًل لغير يجوز بحال من األ
الغش والخيانة، مسوقًا إلى الدنيا و  مينبدماء المستحقيه، مضرجًا 

 وبراثنها، محماًل بأوزار الحياة ورزاياها . 
قصيدته العصماء  فيوقد قال أبو اسحاق االلبيرى رحمه هللا 

 الرائعة :
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  أأشقاى باه غرساًا وأجنيه ذلاة 
 إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما                             

الدرس والتحصيل والجد والرحيل،  يحياته فمن عالم قضى  عجباً يا
 يفويتجر به   ؟!يبيع هذا العلم المصفى بيع السماحوالرسم والتقييد، 

وملتمسًا زهراتها، ومتسلقًا إلى أربابها ،  ،دنيا الحياة، متبعًا مناصبها
ما  لمه مطية األهواء واألدواء واآلالء، والعياذ باهلل! ع قد جعل من

وال إبريزه المجلل؟! يفترض  ،هكذا حق العلم، وال حق تاجه المكلل
العلم وقالئده، أن تحمل صاحبها على خلق العزة والصبر  يف

 اً ن به، معظما لحقه، صائضنيناً والشموخ، فيكون عزيزًا بعلمه، 
 تغشه مفاتنها، وال يستغفل من مالكها . ال تخدعه الدنيا، واللمحتواه، 

ُ َخْيٌر  : "كما قال سليمان عليه السالم  وَنِن ِبَمال  َفَما آَتاِني َّللاَّ َأُتِمدُّ
ِتُكْم َتْفَرُحونَ   [.36"]النمل: ِممَّا آَتاُكْم َبْل َأْنُتْم ِبَهِديَّ

، صدقه ييكمن ف ،شخصية العالم والشيخ يف يالتاج العلم
ن العالم إخرق أمانته .  حفاظه على مبادئه ، وعدم، و تهوعلو ذا

غير محلها ، وال  يفال يبذلها ف ،مؤتمن على أنوار الوحيين يالشرع
وال  ، يذهب سطوعها بالخلود إلى األرضيكدرها بآفات الدنيا ، وال

 " :قال تعالى. يواألدب ي نحالل الفكر واال ي نغماس الدنيو االيطفئها ب
ْيَطاُن َواْتُل َعَلْيِهْم َنبَ  َأ الَِّذي آَتْيَناُه آَياِتَنا َفانَسَلَخ ِمْنَها َفَأْتَبَعُه الشَّ

( َوَلْو ِشْئَنا َلَرَفْعَناُه ِبَها َوَلِكنَُّه َأْخَلَد ِإَلى 175َفَكاَن ِمْن اْلَغاِويَن )
 [.66-65"]األعراف: اأَلْرِض َواتََّبَع َهَواهُ 

 
 -: يما يلنسالخ من اآليات وخرق العلم يكون بواال  
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َقاَل  "نكران نعمة هللا تعالى، واعتقاد أنه حصله بكده وتعبه  -1
 [.78" ]القصص: ِإنََّما ُأوِتيُتُه َعَلى ِعْلم  ِعنِدي

 والسير على غير هداه  ,للعلم الموروث مناقضة العمل -2
وية دني رغبةبسبب فساد النية أو ضعف الشخصية ، أو 

ِ َأْن َتُقوُلوا  َكُبرَ  ، قال تعالى : "وهللا المستعان  َمْقتًا ِعْنَد َّللاَّ
  [،3"]الصف: َما ال َتْفَعُلونَ 

مواضع  يبالشريعة الربانية، والزج بها ف ي التأكل الدنيو  -3
 منحطة، ومواطن مشينة .

وتكديره بأهواء النفوس، ,ابتداًء  يعدم صيانة التاج العلم -4
ُلوا" :ومنكرات األفعال، قال تعالى  التَّْوَراَة ُثمَّ  َمَثُل الَِّذيَن ُحمِ 

 [،5" ]الجمعة:َلْم َيْحِمُلوَها َكَمَثِل اْلِحَماِر َيْحِمُل َأْسَفاراً 

ومستلزماتها الضامنة من  ،جهل حقيقة الرسالة العلمية -5
 السقوط أو التعثر. 

غترار، واسترضاء الركون الدنيوي، الناتج عن الدهشة واال -6
نَّ َعْيَنْيَك ِإَلى َما َوال َتُمدَّ  ": سادتها ووجهائها ، قال تعالى 

نَيا ِلَنْفِتَنُهْم ِفيِه  َمتَّْعَنا ِبِه َأْزَواجًا ِمْنُهْم َزْهَرَة اْلَحَياِة الدُّ
 .[131"]طه: َوِرْزُق َربِ َك َخْيٌر َوَأْبَقى

العلوم وممارساتها فى الحياة  ي، وعدم تعاطينكفاء الذاتاال -7
 اإلسالمية جدًا وبذاًل ، وعماًل . 

هل الباطل والظلم، الذين شقوا جلباب تدينهم، اشرة أ عم -8
 وعدم تعظيم العلماء .  ,آيات هللا يرفوا، بالخوض فوع  
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ُكْم النَّارُ  " قال تعالى :  -9  "َوال َتْرَكُنوا ِإَلى الَِّذيَن َظَلُموا َفَتَمسَّ
 .[113]هود:

التصدع من صدمات الحياة ، والفشل أمام أول  -10
النفس ، وضعف امتحان ، كان من جرائه اهتزاز 

 وهوان المبادئ ، وال حول وال قوة إال باهلل .  ،الشخصية

المكتسبة من الواقع المؤلم  ,الهزيمة النفسية والفكرية -11
، وما آل يندهاش بالتقدم الغربلألمة وتخلفها الحضاري واال

 اإلرهابو  ،يإليه من السيطرة العالمية، والتسلط االقتصاد
 .ي العسكر 

ما بر ، و ر شعوب األمةثهزيمة النفسية لدى أككل ذلك من مسببات ال
 ,البصراءل بالعلماء الجهابذة والشيوخ يحتضاعف السوء إلى أن 

 وهللا المستعان . .من النكوص والتقهقريؤدي ذلك إلى شئ ف
نسالخ الفاقع، بدت مالمحه على الفتاوى فإن لم يحصل اال

المرحلة  يأو وع ،والدروس واإلصدارات ، بدعوى الحكمة المحمودة
 ، أو غيبة األمة وضعفها أمام المواجهة . 

ومن العجيب هنا أن بعض المشيخة العلمية ينظر لهذا الوضع 
لئال ي تهم بما  !!كيفه شرعيًا وتاريخياً يو  ،، باألدلة والنصوصيالعلم

لرزايا افغير خاف  ومستتر  !ذاته أو علمه يح فدجه، أو يقهيخل من
والذلة الجاثمة علىحياتها المختلفة ،  المتوالية على أمة اإلسالم ،

يؤسس لها أهل العلم .  يالت ,قد تنعكس على بنيتها الثقافية يوالت
كتبهم ومعارفهم . لكن أن يصير األمر )جبنا علميا( حيث بنها غذو وي
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غ الذل بكافة صوره ، وتنسى عزة سو  ف الهزيمة ،وي  كي  وت   ،نظر للجبني  
 فهذا ال يطاق. !!ج األمة العالم ، واستعالء الشريعة ووه

َأِذلَّة  َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن َأِعزَّة  َعَلى :"  قوله تعالىمن  وأين نحن
اِر ُرَحَماءُ  " : وقوله تعالى[، 54" ]المائدة:اْلَكاِفِرينَ  اُء َعَلى اْلُكفَّ  َأِشدَّ
ِ اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َولِ : " وقوله [، 29" ]الفتح: َبْيَنُهمْ  ْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ َوَّللَّ

أما يقرأ هؤالء القرآن والسنة   [،8" ]المنافقون:اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُمونَ 
من عزة وصبر وشموخ  ،به الشخصية المؤمنة ا تحوطوم ؟! النبوية
"]آل َوال َتِهُنوا َوال َتْحَزُنوا َوَأْنُتْم اأَلْعَلْوَن ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن " 

 ,سيرة التاريخية لهذه األمةمأو أنهم لم يطالعوا ال .[139عمران:
وبدت محاسنها التى تخفى وكان األمر  ...وكيف تجلت عزة العلماء

 جدًا..
 :  العزيز يأو أنهم لم يسمعوا قول الشاعر األب

 ا وخفق البنودِ ان القنعبين ط ت وأنت كريم ش عزيزا أو مُ عِ 
 ل صدر الحقودِ الغ ىوأشف      ب للغيظِ ذهُ فرؤوس الرمااح أ

 ت غير فقيدات ماوإذ ا م  دِ يماا قد حييت غير حاال كم
أن حوادث األيام ال زالت تكشف ما تحت الغطاء،  من المؤسف

، ي بين جبناء الفقهاء، والمتاجرون بالشريعة، وزمرة اإلسالم العصر يف
  !! ياإلسالم األمريكان ة، وصاغيوأعالم التمييع العقد

حاتهم، فلم يجدوا غير واضع رو وطالع الناس ط ,همججح   تبانوا وبان
 نادم !! سن أو قارعاً  ،على ذقنحائر كف 
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، متقاعس عن العمل وجبانبفعاله ومواقفه، منهزم ، يجسد الهزيمة  
 تخدم األعداء وتضر األولياء .  ،بصورة انبطاحية ويفتي

 ايرانحيغدو الحليم بما يلقاه  هذا الزمان الذى قد قيل فيه لنا 
كيانها، ويصيب هد ي به أمتنا إال ويهدما من حدث تصطل

تزال حية  فضالءها، ويضاعف مصائبها، ولكن األمة بحمد هللا ال
ُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه ِباْلُهَدى َوِديِن " باقية رغم كل ما يحدث 

يِن ُكلِ ِه َوَلْو َكرَِه اْلُمْشِرُكو  [،33" ]التوبة:َن اْلَحقِ  ِلُيْظِهَرُه َعَلى الدِ 
سرار، وبدت العورات، األ تفتكشف ,جاءت أحداث سبتمبر المفصلية
ت علماء بامريكية( و الطريقة األ)وترددت مقولة اإلسالم على 

 ،ن بدليل الجبنحياة األمة ، محتجي يلمرحلة جديدة ف ينظرون 
حافين ذلك بالحذر العام ،  ،ومستندين إلى أصل الهزيمة والتخوف

تب وفتاوى ، ونتج عن ذلك كالسرمدية ةالمرحلية ، والرقدوالمصلحة 
ت عليه وتناقص ئفت( بل ت )اإلسالم العزيزوبيانات ال تمثل حقيقة 

 وتضطرب تقريراتها!! ،نفسها
 الحمامُ  همن عيش  أخفُّ  ربَّ  ذل  من يغبط الذليل بعيش  

، هل ؟!هم من قرآنهم الحكيم، وسنتهم المرضيةين يا عجبًا ! أ
قلوبهم، فرسخت عليها نفوسهم البينات ا حق القراءة وهل بلغت قرأوهم

 ؟! 
واألدب  والتراث األصيل، بن الثقافة الحافلة، والتاريخ العجيوأي

  ؟!   الرطيب يالزاه
 !ُ كبرى فال عمُر وال خطاب  وكأنما كتب التراث خرافة 
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 يعزل عنه، ال تستهد، وباتت بمصلت هذه األمة عن تاريخهاانف
بدروسه وفوائده، ولقد أحسن  يوال تستغن ،هوال تستلهم عبر  بضيائه،
 القائل : 

  هِ اف أعمارًا إلى عمرِ اأض صدره  يومن وعى التاريخ ف
فدفعته المأساة إلى اقتحام  ي،ريخه المأساو أصر الغرب الكافر بتباست
 ،ر للعالم علمه الماديجفهر، والثورة على الظلم والتخلف ، فالد

) وقفة على طلل  يكما قال محمود غنيم رحمه هللا فوثورته المدنية 
 :) 

 نسيناهَ  اض  اونحن كان لنا م استرشد الغرُب بالماضى فأرشده
 زواياهُ  يفأصبحت تتوارى ف العروبة كان الكون مسرحها ويحَ 

البد لعلماء األمة أن يراجعوا تاريخهم المتفرد بالعزة والشرف والبطولة 
وسطروه  ,دهم ، الذين صنعوا هذا التاريخ، ويحاكوا فيه شمائل أجدا

 بدمائهم وتضحياتهم ...
 لوا كيف دفعنا الثمناأساف به جدنا ن المجد دم ثم

جا بحركته الزمنية مزهوًا بالرياحين ، وال مد يلم يكن هذا التاريخ ف
جله األهوال، فنالوا خاضوا فيه الصعاب، واقتحموا أل باألكاليل، بل

أبيد منهم، ولكنهم أصح عقيدة ،وأحسن منهجًا، ، وأبادوا و ونيل منهم
ِإْن َتُكوُنوا َتْأَلُموَن " ونهاية المضمار السعيد  يدركون عاقبة الطريق ،

" َفِإنَُّهْم َيْأَلُموَن َكَما َتْأَلُموَن َوَتْرُجوَن ِمْن َّللاَِّ َما ال َيْرُجونَ 
 [، 104]النساء:

 لى الموت أصبراولكننا كنا ع كأسًا سقونا بمثلها سقيناهمُ 
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وتسلح  ثار،واقتفى اآل لو انتهج القرآن، ،العالم الحقيضير ما 
طبق من ذهب مصفى ،  يعتزاز ، وساق علمه وخيره فبالصبر واال

 غير مخدوش وال مغشوش؟! 
لو فعل مثل ذلك ألرضى ربه تعالى ، وصدق مبدأه ، وكسب 

ًا عزيزًا  الجماهير المسلمة ، واستحق محبتها وثناءها ،وعاش كريم
 ويعدها إما أن يئول به الحال إلى عزة شامخة ، أو خاتمة مشرفة .

 فمن العار أن تموت جبانا وإذا لم يكن من الموت بدُ 
إن كانت األمة المسكينة قد ذلت ، فال تذلوا أنتم  ،اإلسالم يا علما ء

وجه الظالم  يقل من أن تثبتوا أنتم ،وتعلنوا صمودكم فأ، وال 
 والمحتل!

إن أبيتم إال الذلة والخنوع ،وإصدار الفتاوى الخائبة ، والبيانات ف
نكم قد خذلتم األمة، وحكمتم على أنفسكم أفاعلموا  كينة،المست

ووبال ، والجزاء من  بالخالص والفناء، وانتهى علمكم إلى سفال
ولو أنكم لذتم بالصمت لكان خيرًا جنس العمل. وال يظلم ربك أحدًا.

ُ َنْفسًا ِإالَّ ُوْسَعَها" لة ، أوبيان مخذل لكم من فتوى مضل " ال ُيَكلِ ُف َّللاَّ
وسيعوض هللا األمة خيرًا ممن خذلها أو ناقض علمه ، [.286]البقرة:

َوِإْن َتَتَولَّْوا َيْسَتْبِدْل َقْومًا َغْيَرُكْم ُثمَّ ال َيُكوُنوا " أو سكت واختفى 
 [. 38" ]محمد: َأْمَثاَلُكم

كريًا من أسباب تقلبه م نفسيًا وفأن هزيمة العال  ومحصلة الكالم 
قعوده عن العمل والبالع والنصح والبيان ، وهذا مما ال وانسالخه و 



 

 ما يعيش له الجهابذة

    126 

رق يرضاه هللا تعالى ، وال يقبله المؤمنون ، ألنه هتك للعلم ، وخ
 سائله.لمبادئه ، وتدمير لمعلوماته وم

ية على العالم وتداعياته السلب ،هنا لخطورة هذا السقم ناوإنما أطل
، وأما العالم فقبيح ما األمة، فقد ذاقت مره وكآبتهأو  ،واألمة والعلم

، عقائدياً  ،، وتجرثمه بهذا المرض الفاتكإليهتقال العدوى ان
 . جتماعياً إو  ،ونفسياً 

ثمة  ، وأني(صيانة التاج العلم)أعود هنا وأؤكد على موضوع 
ته ساطعة بهية . عوامل معينة على حفظ هذا التاج ، وإبقاء لمع

  : يمنها ما يل
طلبه وحمله وتبليغه ،  يهلل تعالى ف  ياإلخالص المتناه (1)

ا َيْفَتْح " مَ .على عباده تهورحم ,ة هللا تعالىواعتقاد أنه من
ُ ِللنَّاِس ِمْن َرْحَمة  َفال ُمْمِسَك َلَها َوَما ُيْمِسْك َفال  َّللاَّ

  [. 2"]فاطر: يُز اْلَحِكيمُ ُمْرِسَل َلُه ِمْن َبْعِدِه َوُهَو اْلَعزِ 

الوسائل  يوف ،المجالس والمحاضرات يالتعزز به ف (2)
 اإلعالمية ،وعدم استرخاصه وامتهانه فى زهرات الدنيا. 

وتقدير كونه كنزًا  ,االستغناء به ذاتيًا واجتماعيًا وشرفياً  (3)
 ا . يسمذخورًا وتبرًا نف

ذة والجهاب ،اقتفاء نهج السالفين من العلماء الصابرين (4)
وصانوا جوهره ووقاره ،  ،وا بالقلمضن  الصامدين الذين 

الذين تخلقوا بأخالق  ،العارفين األفذاذ يوارتقوا به مراق
 وقدسوا حقوقه وآدابه .  ،أهله
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تجنيبه اللذة الدنيوية ، والحذر من إجابة رغباتها ،  (5)
ْنَيا ِإالَّ َمَتاُع اْلغُ " أواالنخداع بغرورها  " ُروِر َوَما اْلَحَياُة الدُّ

 [، 20]الحديد:

يوفر السياج المتين لدرر العلم ،  يالزاد الروحاني ، الذ (6)
 وتمنحها الحماية والتصبر والثبات .

ديد جذورها تبمن تضييع األمانة ، أو  يالتخوف النفس (7)
حتمها الرب تعالى على أهل العلم ومن فى  يالشرعية، الت

َك َلَنْسَأَلنَُّهْم َأْجمَ " .مقامهم "  عما كانوا يعملون  ِعينَ َفَوَربِ 
  [.92]الحجر:

أن يحمل العالم على  خليق ،ييع األمانةضخوف من تتومثل هذا ال 
ومراقبة هللا ، وعدم تلطيخه بما يعيب أو يشين ،جيلهبتصون العلم و 

. قال يمما يصنعه العلم النوران يتعالى وخشيته على الدوام، وه
َ مِ  " تعالى:    [.28" ]فاطر: ْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماءُ ِإنََّما َيْخَشى َّللاَّ

ة اجتماعية حموتآزرهم لتكوين ل   ،أهل العلم أنفسهم يتداع (8)
من شأنهم وشأن  يمتماسكة، يضمن اتحاد العلماء وتعل

حقه الرفعة والصيانة والتنزيه العام ،  ين، الذتيالعلم الم
ويمثل ذلك فى مؤسسات وهيئات ومنتديات شعبية بعيدة 

 لسياسي ..عن الضغظ ا

وتقديم النصح  ,كون من دورها تفعيل العلماء المنزوينيو 
وتتبع الجناة على الشريعة من حملة العلم ،  ,للمفرطين والمتساهلين

والذين الكوا ألسنتهم بقضايا دولية ، ال يحسنونها وال يفقهون محتواها 
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فيتم نصحهم وتذكيرهم باألمانة العلمية ، وما تتطلبه  ,، وأبعادها
تهم منهم ، وأن ال يقفوا موقف المخذل وال الشواذ الذين يرتكبون أم

متاع قليل،  ة، رجاءمستشنعةويقتفون األوابد ال ,الجهاالت المنكرة
ِإنَّ الَِّذيَن َيْشَتُروَن ِبَعْهِد َّللاَِّ " . قال تعالى : ولذة دنيوية عابرة أ

ُ َوال  َوَأْيَماِنِهْم َثَمنًا َقِلياًل ُأْوَلِئَك ال َخالقَ  َلُهْم ِفي اآلِخَرِة َوال ُيَكلِ ُمُهْم َّللاَّ
" ]آل  َيْنُظُر ِإَلْيِهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َوال ُيَزكِ يِهْم َوَلُهْم َعَذاٌب َأِليمٌ 

سمًا من اوح ،إن وقوف العلماء الربانيين موقفًا حازماً   [،77عمران:
دون  ،ا وتحولواالمتاجرين بالشريعة ، أو الذاهبين مذاهب الذين بدلو 

  ألمة والحركة اإلسالمية ما يلى:يفيد ا ،أو اعتذار ،سابق إنذار
لتكون  كشف الصادق من غيره ، وتمييز الجيد من الردئ ، :أوالً 

ُ الَِّذيَن َصَدُقوا َوَلَيْعَلَمنَّ " .األمة على بصيرة من أمرها َفَلَيْعَلَمنَّ َّللاَّ
 [.3" ]العنكبوت:اْلَكاِذِبيَن 
ومن يوظفها  ,إيقاف مد المتطاولين على حمى الشريعة :ثانياً 

هذى بال علم، وال كتاب منير. وتجد يلمقاصد دينوية أو سياسية و 
أعداء هللا من األمريكان وأذنابهم يفرحون بفتاويه، ويقومون بتوزيعها 

 فى أرجاء األمة ! لماذا ؟!
عموم . وألنه خذل ي! وألنه لبى رغباتهمألنه خدم مشروعهم الصليب

 ,، الذي هو جهاد الدفعمين من المجابهة والجهاد المشروعالمسل
ال يشترط له شرط وال قيد، كما هو منصوص مشهور! وألنه  يوالذ

 يواالبتكار العلم ،يمن التجديد الفقه أت به األوائليأتى بما لم 
بل  كان  !!من المؤسف لم يفرح األمة، أو يكون محل تقديرها يالذ
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قول، وجاء ، إذ شذ شاذ وتقول متسرور األعداء بهاموطن سخريتها و 
فاقت  يبكبريات الفظائع العلمية، ومحقرات االجتهادات الفقهية، الت

  !!وعبقرية ابن تيمية  ي، وألمعية الغزالي براعة النوو 
، الذي هو يداء النصح الشرعأ، أو يإحياء شعيرة األمر والنه :ثالثاً 

سلم ، قال صلى هللا عليه صحيح م يكما فأساس الدين وقوامه 
 يرواية أب يفكما وسلم : ) الدين النصيحة ( وكرر ذلك ثالثا. 

 داود. 
شاع من ت يمن كل صور التلبيس ، الت ي تنقية الفضاء الفكر  :رابعاً 

 وأدعياء الفقه والمعرفة .  ،العلم يلنتحقبل الجهال وم
 قطع الطريق على أعداء اإلسالم المستفيدين من تلك :خامساً 

 ة . ثثو بالمجازفات المنشورة ، والجهاالت الم
لئال يعبث به  ،الحفاظ على مسار الحركة اإلسالمية :سادساً 

 أو يحملوه أوزارًا شائكات ،ومآثم مهلكات . ,العابثون 
 ,من كل يد آثمة، تروم العبث بالتراث يصيانة الحمى العلم ًا:سابع

 مقاصد الرخيصة. أو تفسير مواده حسب الهوى وال ,سادته يهأو تشو 
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 33 محاربة البدع والشبهات .

 38 صناعة الكتب الرصينة .

 46 مناظرة المناوئين والمشككين .

 55 لعاملة .إعداد األجيال ا

 71 التصدي للحوادث والملمات .

 85 تكييف النوازل المستحدثة .

 92 بث المحاسن والسنن.

 104 التجسيد العملي للوحيين .

 107 الصدع بالحق الرباني . 

 112 دفع السوء والمظالم .

 120 صيانة التاج العلمي .
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 إصدارات المؤلف
 طالئع السلوان في مواعظ رم ان.  -1

 جزأن. -ات من أم القرى نسم -2

 أزمة الفهم.  -3

 هيبة المنبر.  -4

 . خطب جمعة-الروضة أزاهير  -5

 المنسك الوافر بنظم حديث جابر.  -6

 اللؤلؤ المنظوم في تقريب العلوم.  -7

 صنوف الجهلة.  -8

 وقفات بهية من حياة ابن تيمية.  -9

 من أوابد األشياخ. -10

 بين األذانين.  -11

 جزأن.  -الدرس الرم اني -12

 لوعة على شوقي.  -13

 تنبيهات األكابر إلى العلم الشريف الطاهر.  -14

 تحية للف ائيات العربية.  -15

 ما يعيش له الجهابذة.  -16

 أدوية الشتات العلمي.  -17

 أدبية الناسك.  -18
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 المخطوط وبع ه تحت الطبع

رسالة  -موقف محدثي أهل السنة من الرواة الشيعة  -1
 ماجستير. 

رسالة  – الجدل بين الرسول صلى هللا عليه وسلم وأهل الكتاب -2
 ماجستير. 

 جولة في ذهن عالم.  -3

 رزاء بالعقل. اإل  -4

 ظاهرة التعويق في العمل اإلسالمي.  -5

 ثي. يمعالم التميز الحد -6

 المنهج الصفي للطالب الوفي.  -7

 سمات المحدث المعاصر.  -8

 أدب السجون.  -9

 مفاتن العلم والتفقه.  -10

 مفاتيح التحصيل العلمي.  -11

 صيت المتنبي.  -12

 ألفية الق اء.  -13

 ديوان شعر.  –النيل  توهجات -14

 العلم. ألوان المشاق في -15

 اإلشعاع السني في رم ان.  -16

 المحاضرة الحديثية.  -17

 جوابات الساعة.  -18


