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 كيف حنــــصن الصف اإلسالمي مـــن املنافقيــــــن؟

 

 حممد سرور زين العابدين
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

إنين ما أردت من وراء هذه الدراسة ملز وال نقد أكرر ما قلته غري مرة : 
داعية من الدعاة أو مجاعة من اجلماعات، واألمثلة اليت اخرتهتا ليست 
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عند معظم الدعاة الذين عاشروا هذه  اجتهاداً اجتهدته، وإمنا هي معروفة
األحداث، فقصة ضباط ثورة يوليو املصرية مع اإلخوان املسلمني 
معروفة عند اخلاصة والعامة، وقد اعتمدت فيما استشهدت به على 
املذكرات واملؤلفات اليت ألفها أهل احلل والعقد الذين عاصروا هذه 

من بالد  ناك داعيةاألحداث من اإلخوان املسلمني، وال أعتقد أن ه
الشام ال يعرف قصة اجلاسوس أيب عبد هللا وما فعله ابلطليعة اإلسالمية، 
وقل مثل ذلك يف بقية األمثلة اليت سأذكرها يف احللقة القادمة إن شاء 

 .هللا

وقناعيت اليت أمتسك هبا أن العاملني يف احلقل اإلسالمي لن حيققوا 
اإلسالمي من املنافقني، واقتدوا أهدافهم املرجوة إال إذا حصنوا الصف 

هبدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مع ابن أيب ابن سلول ورفاقه، ومن 
أجل هذا كتبت هذا البحث، وحنن مجيعًا مسؤولون عن مثل هذه 

 . األخطاء، والبد من التناصح

 : 1954انشقاق عام 

من  كانت بالد الشام يف اخلمسينيات حتتل املكانة الثانية بعد مصر
حيث اتساع رقعة األنشطة اإلسالمية ورسوخها، وكان العاملون إىل هللا 
صنفني من الناس: فالصنف األول مجاعة اإلخوان املسلمني، وكان يقود 
هذه اجلماعة الدكتور الشيخ مصطفى السباعي رمحه هللا، وهو يف علمه 
ووعيه وجهاده من الشخصيات القليلة النادرة يف العامل اإلسالمي. 
والصنف الثاين هم العلماء ومعاهدهم العلمية الشرعية اليت يرعوهنا، 
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وكان هؤالء العلماء يستقطبون مجهورًا من الشعب ال يستهان به، وكان 
معظم القائمني على االجتاهات اإلسالمية يوحدون مواقفهم عند 

 الضرورة.

وعندما أعدم عبد الناصر ومساعدوه من قادة انقالب يوليو الشيخني 
لعاملني: عبد القادر عودة، وحممد فرغلي، ومعهما أربعة من اإلخوان، ا

وزجوا آبالف األبرايء يف سجوهنم املظلمة ال لشيء إال ألهنم رفضوا 
استبداد عبد الناصر وبطشه وجربوته... يف هذه الظروف العصيبة 
استطاع اإلخوان تعبئة الرأي العام السوري ضد طغيان عبد الناصر، 

طتهم مبظاهرة لعل سورية مل تشهدها من قبل، وقد انطلقت وبدأوا أنش
هذه املظاهرة من املسجد األموي، وكان يقودها الشيخان: مصطفى 
السباعي وعلي الطنطاوي، ولفيف من العلماء وكبار الدعاة، وألقى 
الشيخ علي الطنطاوي خطبة بليغة مؤثرة أبكت كل من مسعها، وكان 

ألن املظاهرة جاءت بعد تنفيذ حكم  عنواهنا: "يوم احلداد العام"
اإلعدام، وقد جرى فيما بعد طبع هذه اخلطبة وتوزيعها يف كتيب، 
وخرجت مظاهرات مماثلة يف خمتلف املدن واحملافظات السورية تندد 

 ابلديكتاتور املستبد.

وكان هذا احلدث موضع استنكار الشعب السوري كله على خمتلف 
ت تندد ابجلرمية عن خمتلف األحزاب طوائفه واجتاهاته وصدرت بياان

العلمانية، والنقاابت املهنية، وعن اجمللس النيايب السوري الذي كان 
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انهيكم عن البياانت واخلطب  -وهو نصراين  -يرأسه فارس اخلوري 
 . الصادرة عن خمتلف االجتاهات اإلسالمية

ومل ينَس فرعون مصر لإلخوان السوريني موقفهم هذا، وهيهات ذلك 
ن قلبه أشد سوادًا من الليل الدامس، فقد احتج عرب سفريه لدى أل

احلكومة السورية، وكان ردها: ال نستطيع منع اإلخوان من التعبري عن 
آرائهم يف ظل نظام دميقراطي، وكان البد أن حياول أن يفعل إبخوان 

م، وتشجيعه للفئة املنشقة  1953سورية كما فعل إبخوان مصر عام 
ملركز العام، ألن إخوان سورية مبثل هذه األنشطة سيقفون على احتالل ا

عائقًا ضد زعامة عبد الناصر وطموحاته اليت تستهدف السيطرة على 
العامل العريب، ولعل هذا األمر من أهم األسباب اليت دفعته إىل التحالف 
مع القوميني العلمانيني، وعلى رأسهم حزب البعث، ومع اليساريني 

م،  1957م، ويف االنتخاابت التكميلية عام  1956 اعتبارًا من عام
أي عندما احتدمت املعركة بني اإلسالميني الذين كان ميثلهم مصطفى 
السباعي يف هذه االنتخاابت من جهة وبني القوميني واليساريني الذين  
كان مرشحهم رايض املالكي ]شقيق العقيد عدانن املالكي الذي اهتم 

يون[، احناز عبد الناصر إىل أصحاب االجتاه ابغتياله القوميون السور 
الثاين، وكان يرسل طه حسني وغريه من الشخصيات املصرية العلمانية 

 ليشاركوا يف "مهرجاانت" البعثيني واليساريني.

ومما زاد من حقد عبد الناصر على اإلخوان السوريني فرار عدد من 
الذين كانت اإلخوان املصريني الذين صدرت ضدهم أحكام قاسية، أو 
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تالحقهم أجهزة األمن املصرية، وجلأ هؤالء الفارون إىل سورية، ووجدوا 
عند إخواهنم السوريني كل عطف وحمبة وتقدير. وال غرابة يف ذلك، 
فأهل بالد الشام حيسنون استقبال الغريب ومواساته، وال يشعر بغربته 

ائر والرئيس خالل إقامته بني ظهورهم، وليقرأ من شاء ماكتبه عالمة اجلز 
الثاين جلمعية العلماء اجلزائريني الشيخ البشري اإلبراهيمي يف هذا الشأن، 
ومن جهة أخرى فاإلخوان السوريون يعرتفون إلخوان مصر ابألسبقية، 
وقد درس بعضهم يف مصر، وعرفوا الشيخ حسن البنا وإخوانه عن  

حمنهم كثب، وشاركوهم يف السراء والضراء، ودخلوا معهم السجن أايم 
 يف عهد فاروق وما أكثر هذه احملن!.

كان من بني اإلخوان املصريني الذين التجئوا إىل سورية شاب ال يعترب 
من رجال الصف األول وال الثاين يف اإلخوان، لكنه كان معروفًا عند 
اإلخوان السوريني، ألنه من الذين شاركوا يف كتائب اإلخوان اليت 

وسبق أن فّر إىل بالد الشام بعد  م، 1948جاهدت يف فلسطني عام 
حادث سيارة "اجليب"، وأقام يف لبنان فرتة من الزمن، مث عاد إىل مصر 

م، وبعد أن أصدر عبد الناصر عفوًا خاصًا  1952بعد انقالب يوليو 
عنه وعن زمالئه الذين اشرتكوا يف هذا احلادث، ويذكر اسم هذا الشاب 

م ألنه   1953املركز العام عام  إذا ذكرت قصة املنشقني وسيطرهتم على
كان من أشهر الذين تصدوا هلم وأجربوهم على مغادرة املركز العام، 
وقصارى القول: مل يكن هذا الشاب جمهول احلال عند اإلخوان 
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السوريني، ومل حيذرهم أحد منه، وهلذا فقد أحسنوا استقباله وأكرموا 
 إىل سورية. مثواه كغريه من اإلخوان املصريني الذين التجئوا

ومل يكن عند هذا الشاب علم شرعي يقدمه لشباب اإلخوان يف سورية، 
ومل يكن خبرياً يف األمور الرتبوية، فهو ليس عاملاً وال طالب علم، وكل ما 
يستطيع تقدميه هلم: التدريب العسكري، وجتاربه وذكرايته يف النظام 

 ن إجيابياته.اخلاص، ومما جيدر ذكره أن سلبيات هذا النظام أكثر م

استغل هذا الوافد اجلديد حسن استقبال اإلخوان السوريني له، فأقام 
صالت مع جمموعة من شباب اإلخوان تعرف عليهم، وتوثقت الروابط 
بينهم وبينه فكان خيرج معهم إىل اجلبال الوعرة القريبة من مدينة دمشق، 

وعن  وهناك كان يدرهبم تدريبات عسكرية وحيدثهم عن حرب فلسطني،
معارك قناة السويس ضد اإلنكليز احملتلني، وعن مقاومة مجاعة النظام 
اخلاص لإلنكليز وعمالئهم يف خمتلف املدن املصرية وكانت مثل هذه 
األحاديث تبعث النشوة يف نفوس املستمعني، وحتبب إليهم هذا األخ 
املصري، وتضاعف من رغبتهم يف مزيد من التدريبات، وكانوا يتساءلون:  

يف يكون لإلخوان يف مصر نظام خاص، وال يكون مثيل له يف ك
سورية... أولسنا جزءًا من العمل القائم يف مصر؟!، وانتهوا بعد طرح 
هذه األسئلة وغريها إىل القول: إن القيادة ممثلة ابلشيخ مصطفى 
السباعي مسؤولة عن هذا اخللل، وهذا ما كان حيرص عليه ويسعى إليه 

عة ليس فيها تسرع وال استعجال، وهكذا أصبح صاحبهم بطريقة ابر 
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نقد القيادة فقرة غري معلنة من نظام رحالت هؤالء الشباب، وصار كل 
 واحد منهم يتحدث عن السلبيات وينادي ابإلصالح أو التغيري.

م يف سورية، وكما قلت سابقًا:  1954هلذا السبب ولغريه وقع انشقاق 
جاء هذا الوافد اجلديد فصنع  مل تكن األمور على خري ما يرام؛ مث

االنشقاق من ألفه إىل ايئه، ال، مل يكن األمر كذلك، فداعية الفتنة ال 
جيد سبياًل لفتنته إال إذا وجد خلاًل يف الصفوف واختالفًا يف املفاهيم 
والتصورات، وكما يقال: ال تكثر الزالزل إال يف األرض املشققة، ويكاد 

لف... فليتذكر القارئ الكرمي هذه هذا القول يكون قاعدة ال تتخ
 احلقيقة يف كل مرة قادمة سأحتدث فيها عن مثل هذا االخرتاق املؤسف.

واملهم هنا أن االنشقاق أصبح حقيقة، وامتد ليشمل عددًا من 
احملافظات، وصار لإلخوان مركزان يف دمشق: األول يف حي "الشهداء" 

اين يف حي "ابب يتبع الشيخ مصطفى السباعي ومن بقي معه، والث
اجلابية" يتبع املنشقني، وكانت العالقة بني الثاين واألول عالقة تنافر 
وخصومة، وعمق املشاغبون من الطرفني هذا اخلالف وأوصلوا الطرفني 
إىل طريق مسدود، ويف أوقات الفنت يضعف أثر الطيبني وينشط 

 املشاغبون.

الوافد اجلديد عن هذا  -بعد وقوع االنشقاق  -كثر كالم اإلخوان 
ودوره املشبوه، ومما كانوا يقولون عنه: إن حياته يف منزله ال تتناسب مع 
حياة شاب فر من بلده وليس له دخل معروف، ومما زاد من شكوكهم 
مشاركته لبعض املنشقني يف أعمال جتارية؟! فمن أين جاء ابألموال، 
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ئه، وحيرص عن أصدقا وكان يسمع هذه األقوال ويضيق ذرعًا هبا، وينأى
 .أال يستقبلهم يف منزله

وعندما قامت الوحدة بني سورية ومصر كان معظم اإلخوان املصريني قد 
غادروا سورية إىل بلدان أخرى، ألهنم كانوا يعرفون ماذا ينتظرهم عند 
نظام عبد الناصر، أما هذا الشاب فلم يغادر سورية، ومل يتعرض 

ليلة اليت مل تغادر سورية، للتحقيق والتوقيف كما حصل مع القلة الق
وكان مطمئنًا ال خيشى على نفسه وإن زعم خالف ذلك، وجتددت 
الشكوك أبن له دورًا يف نظام عبد الناصر، وقال بعضهم: إنه موظف يف 
"مكتب االتصال" املصري الذي اختذ من بناية جملس الوزراء السوري 

 .مقراً له

اب جمرد ظنون، وكان وكان من املمكن أن يبقى احلديث عن هذا الش
بوسعه أن يقول: اختلفت معهم فرموين مبا أان بريء منه، ولكن هللا جل 
وعال شاء أن يظهر احلقيقة بكل أبعادها، فبعد وقوع االنفصال بني 

م، اشتد اخلالف بني البلدين،  1961أيلول عام  28سورية ومصر يف 
، وأمام هذه وألقى عبد الناصر بثقله من أجل عودة سيطرته على سورية

املؤامرات الناصرية، مل جتد سورية بدًا من رفع شكوى إىل جامعة الدول 
العربية ضد نظام عبد الناصر، وبعد دراسة هذه الشكوى اقرتحت 
اجلامعة عقد مؤمتر يف "شتوره" يف لبنان حلل هذا اخلالف، ووافقت كل 

ما  من سورية ومصر على اقرتاح جامعة الدول العربية، وحشد كل طرف
 عنده من إمكاانت إلدانة الطرف اآلخر.
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م حتدث رئيس املخابرات  1962ويف مؤمتر شتوره الذي عقد عام 
السورية عن مؤامرات النظام الناصري ضد سورية، ومما ذكره دور هذا 

م لشق مجاعة  1954الشاب املصري، وكيف أرسله عبد الناصر عام 
شاطه يف مكتب االتصال اإلخوان املسلمني، وكان برتبة مقدم، وذكر ن

 .املصري

مسع أصدقاء هذا الشاب ما قاله رئيس املخابرات السورية عنه يف مؤمتر 
شتوره، ومن مل يسمع فقد قرأ الصحف السورية الصادرة يف تلك الفرتة، 
وكانت تنشر كل ما يقوله السوريون يف هذا املؤمتر، فراحوا يتربءون منه 

ه، بل أخذ بعضهم يدعي أنه شك به ويتسرتون على عالقتهم السابقة مع
 وبتصرفاته منذ الوهلة األوىل.

والذي يعنينا يف هذا الصدد أن اخرتاق هذا العميل للجماعة اإلسالمية 
م، واستخدم شعار اجلهاد يف سبيل هللا إلغراء  1954يف سورية بدأ عام 

ضحاايه واإليقاع هبم، واكتشاف دوره احلقيقي جاء يف مؤمتر شتوره عام 
م أي بعد مثان سنني، وما كان رئيس املخابرات السورية وهو   1962

يتحدث عنه يريد تقدمي خدمات لإلخوان ولكنه كان يريد فضح نظام 
عبد الناصر، ولوال اخلالف بني الدولتني لبقي الكالم عنه جمرد ظنون، 

 فكم من العمالء واملنافقني ال يزالون ينخرون يف جسم اجلماعات

دون من حيسن الظن هبم ويدافع عنهم، ويتصدى لكل اإلسالمية، وجي
من يعرض هبم، وماذا يستفيد العاملون إىل هللا إذا مت اكتشاف هؤالء 

 .!العمالء بعد انتهاء دورهم وحتقيق أهدافهم؟
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ومما ينبغي أن نتذكره جيدًا أن االنشقاق يف صفوف اإلخوان يف مصر   
وان السوريني كان يف م، وأن االنشقاق يف صفوف اإلخ1953كان عام 

م، وكان دور عبد الناصر واضحًا يف االنشقاق األول، 1954عام 
وإضافة األدلة اليت سقناها فيما مضى نشري إىل مذكرات خالد حميي 
الدين اليت قال فيها إن عبد الناصر يف أحد اجتماعاهتم تكفل بضرب 

دور يف اإلخوان من الداخل وإشغاهلم أبنفسهم، كما كان لعبد الناصر 
االنشقاق السوري، وإن مل يكن مبستوى دوره يف االنشقاق املصري، 

 وكانت مطيته يف األول والثاين بعض قادة النظام اخلاص.

نعود إىل احلديث  عن رجل خمابرات عبد الناصر، فقد أدرك أنه ال مقام 
له يف سورية بعد االنفصال، وال جمال للتسرت بعد افتضاح دوره، وهلذا 

ح موظفًا يف السفارة املصرية يف األردن، مث يف اجلزائر، ومل حيقق فقد أصب
أهدافًا تستحق الذكر يف هذين البلدين ألن اإلخوان خاصة واإلسالميني 

 .عامة صاروا حَيْذروَن وحيُِّّذُروَن منه

 :م 1965تنظيم 

م قاسية وأليمة، ومل جيد نظام  1954كانت حمنة اإلخوان يف مصر عام 
إال من متكن  -ي حرج أو أتنيب ضمري يف سجنهم مجيعًا عبد الناصر أ

، وعومل -من الفرار وااللتجاء إىل بلد آخر من بالد هللا الواسعة 
املعتقلون داخل السجون معاملة يف منتهى اهلمجية والوحشية وكان 
الناس خارج السجون يتناقلون أخبار التعذيب وسياسة القتل اجلماعي  

 . م 1957ن طره" عام كما حدث يف مذحبة "ليما
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امتحن اإلخوان يف عهد النظام امللكي البائد مرات عديدة، ودبرَّ فاروق 
ومستشاروه قضية اغتيال املرشد الشيخ حسن البنا رمحه هللا، لكنه مل 

على حماكمته رمسيًا، وإصدار حكم اإلعدام  -أي فاروق  -يتجرأ 
جديدة يف القتل فسن سنة  -عبد الناصر  -عليه... وجاء هذا األفاك 

والتعذيب مل تشهدها البالد العربية من قبل، وجاء العلمانيون الثوريون 
 من الطواغيت العرب فنهجوا هنج عبد الناصر وزادوا عليه.

توقفت األنشطة اإلسالمية يف هذه احلقبة من اتريخ مصر، وأصبح 
 العمل اإلسالمي جرمية، بل هو أشد خطورة من جتارة املخدرات إذا كان
مجاعيًا، ومل تعد االعتقاالت قاصرة على أعضاء مجاعة اإلخوان 
املسلمني، ألن النظام يعتقد أبن العمل اإلسالمي بشكل عام أرضية 

 .خصبة لإلخوان ورافد من روافدهم

ومع توقف األنشطة اإلسالمية تبىن النظام الفكر القومي العلماين، 
تبجح به، وسجله يف وتنكر عبد الناصر للشعار اإلسالمي الذي كان ي

م،  1952الكتاب الذي ألفه، أو كتبه له هيكل بعد انقالب يوليو 
ومساه "فلسفة الثورة"، وأصبحت قصور و "اسرتاحات" بعض ضباط 
انقالب يوليو أكثر فسادًا وجمواًن من قصور فاروق وأوكاره، وال أظن أن 

م، أحدًا ابت جيهل جمون عبد احلكيم عامر وصالح نصر ومن لف لفه
 فال غرابة إذن أن تنفق بضاعة اهلدامني واملفسدين يف أرض الكنانة.

كان الشباب اإلسالمي الذي ال يعرف النظام عنه شيئًا يتابع هذه 
األخبار املفجعة ويرى أن اخلرق قد اتسع على الراقع وال بد من 
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استئناف العمل اإلسالمي مهما كانت الظروف، أما حكومة عبد الناصر 
 نظر هؤالء الشباب مثل احلكومات السابقة، مع أهنم ال فلم تعد يف

يؤيدون احلكومات السابقة وال حيسنون الظن هبا، لكن اجلديد يف هذه 
احلكومة أهنا تتبىن حرب اإلسالم واملسلمني بشراسة غري معهودة من 
قبل، وهلذا كانوا ينظرون إليها نظرة عدائية، ويرون استخدام القوة 

 ضدها.

الشباب على شكل جمموعات، وكل جمموعة ليس هلا صلة بدأ هؤالء 
ابجملموعة األخرى، أما أهداف اجلميع فمتشاهبة، ألن معظمهم نشأ يف 
صفوف اإلخوان املسلمني، ومع منو هذه اجملموعات املطرد أدركوا أنه 
البد من احلوار، ودمج اجملموعات كلها يف مجاعة واحدة، وكان هلم ما 

اسًا مشرتكة جتمع بينهم حىت يف أسلوب العمل أرادوا ألن هناك أقو 
 وطريقة التنظيم.

وكان البد للجماعة اجلديدة من قائد يفوقهم خربة وجتربة وعلماً، وحيرتم 
األعضاء الشباب قدمه يف العمل اإلسالمي، وقدرته على نقلهم من 
مرحلة إىل مرحلة أخرى، وعندما عرضوا أنفسهم على بعض رجال 

خوان اعتذروا عن تويل مسؤولية هذا املولود اجلديد الصف األول من اإل
ألن الظروف غري مناسبة الستئناف أي عمل إسالمي، وحذروهم من 

 .هذه املغامرة

وكان األستاذ سيد قطب يشعر خبطورة األوضاع اليت متر فيها مصر، 
ويدرك أنه البد من عمل إسالمي، والبد أن يستفيد هذا العمل من 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 13 

أجل هذا ألف عددًا من الكتب وجسد فيها هذه  أخطاء املاضي، ومن
املعاين، وكانت أحباث الظالل، ومالزم كتبه تصل إىل أيدي هؤالء 
الشباب فيقرءوهنا، ويستفيدون منها، وفضاًل عن ذلك فقد أتثرت 
جمموعة من السجناء أبفكار سيد قطب، فكانوا يكثرون من اجللوس 

لى أسئلتهم، كما كان يف معه، وكان يقرأ عليهم ما يكتبه، وجييب ع
جلساته اخلاصة معهم حيدثهم عن أمور كثرية منها: جتاربه وخرباته يف 

 احلياة، وهي غنية ابلدروس والعرب.

ومنها: مؤامرات أعداء اإلسالم: كاليهود والنصارى والشيوعيني وغريهم، 
 ويشري إىل عمالء هذه القوى العاملية يف مصر.

ي، وفتنة الدعاة ابلدميقراطية واالشرتاكية ومنها: سلبيات العمل اإلسالم
اليت ينسبوهنا إىل اإلسالم... كما كان يؤكد هلم أن البداية جيب أن تكون 
مبا بدأ به سيد اخللق، ومن سبقه من األنبياء واملرسلني عليهم أفضل 
الصالة والتسليم، أي ابلدعوة إىل وحدانية هللا، وعدم اإلشراك به أحداً 

أقرب هؤالء الطلبة إىل قلبه، وألصقهم به حممد يوسف من خلقه. وكان 
 .1هواش الذي أعدم معه 

سارع قادة اجلماعة اجلديدة إىل االتصال ابألستاذ سيد وهو يف السجن، 
م، فعرضوا  1964واستمرت االتصاالت بينهم إىل أن أفرج عنه عام 

 أن يكون مسؤواًل عنهم، فوافق، مع أنه كان يعلم أن املفاهيم عليه

                                                
 ن من الجلوس مع األستاذ سيد قطب داخل السجن.أخبرنا بهذه المعلومات بعض هؤالء المعتقلين الذين كانوا يكثرو  -  1
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والتصورات اجلديدة اليت كان يدعو إليها ليست واضحة عند هذه 
 .اجلماعة، لكنه كان أيمل يف التغيري، وينظر إىل املستقبل بعني التفاؤل

ومما جيدر ذكره أن إشراف األستاذ سيد قطب على هذا العمل كان يف 
م واستمر بضعة أشهر، بينما كان العشماوي املسؤول  1964عام 

م، وكان يعرف مواطن الضعف  1957أهم املؤسسني عام املباشر وأحد 
والقوة يف هذه اجلماعة... وبعد تويل سيد قطب مهماته اجلديدة، كان 
العشماوي يرتدد عليه، ويرتب اتصاالت إخوان البالد العربية الذين  
كانوا يرغبون بزايرة سيد واستشارته يف األمور اليت ختص أوضاع العمل 

، وكان العشماوي حيضر يف كثري من األحيان هذه اإلسالمي يف بلداهنم
اجللسات ويسمع من املتحدثني معلومات دقيقة عن اإلخوان خارج 
مصر، وبعض املعلومات مل تكن جديدة عليه ألنه مسؤول عن 
االتصاالت اخلارجية، وهذه املسؤولية أاتحت له معرفة الكثري عن 

 اإلخوان.

قبض على أعضاء وقادة هذه م ألقت أجهزة األمن ال 1965ويف عام 
اجلماعة، ومن مث مشلت هذه االعتقاالت اإلخوان الذين أفرج عنهم، 
وعلى اإلسالميني بشكل عام فكيف توصلت أجهزة األمن إىل كشف 

 هذا التنظيم الذي كان سرايً !.

يقول املسؤولون عن هذا التنظيم: مل تكن السلطات تعرف شيئًا عن 
ء فوجدت شيئًا آخر، غري أن حممد التنظيم، وكانت تبحث عن شي

أمحد حمجوب رئيس وزراء السودان السابق ينقل عن عبد الناصر أنه 
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قال له يف مؤمتر الدار البيضاء إن الفضل يف كشف هذا التنظيم يعود إىل 
كان على خالف مع عبد الناصر، ومن جهة أخرى كان   2زعيم عريب 

ن االحتاد االشرتاكي إىل عبد الناصر يشري يف أحاديثه مع املسؤولني ع
 وجود تنظيم إسالمي وأنه أقوى من االحتاد االشرتاكي.

وكان علي العشماوي من أوائل الذين ألقي القبض عليهم، ويف بداية 
التحقيق معه، قال كل ما عرفه عن هذا التنظيم، وهو من غري شك 
يعرف كل شيء عنه، وتطوع فقدم معلومات مل يسئل عنها، وفوجئ 

لعشماوي ابعرتافاته كما فوجئوا بتعاونه مع رجال األمن واحملققني زمالء ا
داخل السجن، وعندما كان أحدهم ينكر صلته ابلتنظيم أو ينكر واقعة 
معينة يستدعي احملقق العشماوي ليواجه زميله بكل ما يعرفه من 

 معلومات، واخلالصة كان العشماوي مصيبة على زمالئه!!.

العشماوي عينًا للسلطة قبل أن يكتشف فكيف مت ذلك... وهل كان 
التنظيم، أم أنه ضعف عند االبتالء فاهنار، وأراد أن ينقذ نفسه على 
أشالء إخوانه؟! بقيت هذه األسئلة دون جواب حاسم، ورغم كل ما 
قدمه ألجهزة األمن مل حيظ ابإلفراج عنه، وكل الذي قدموه له، نقلوه إىل 

العنرب حياة ال ختلو من رفاهية، "، ويعيش سكان هذا 5العنرب رقم "
وشاء هللا أن يستمر يف السجن حىت جاء عهد السادات وبدأ ابإلفراج 

م، وبعد اإلفراج عنه بقي أمره غامضًا،  1965عن املعتقلني يف تنظيم 
وكل الذي يذكره ضحاايه عنه: اعرتافاته، وتعاونه مع أجهزة األمن... 

                                                
 انظر كتاب الديموقراطية في الميزان لمؤلفه محمد أحمد محجوب .-  2
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دما أقدم على نشر ما أمساه وقبل بضعة أشهر فضح العشماوي نفسه عن
 مذكرات له يف جملة "املصور".

كنت أاتبع حلقات مذكرات العشماوي، وبعد االنتهاء من نشرها 
 :جتمعت لدّي امللحوظات التالية

َنشَر مذكراته يف وقت تكالبت السلطة وعمالئها من الصحفيني  -1
ة يف وغريهم على الدعاة واجلماعات اإلسالمية، وال أعرف حقبة زمني

اتريخ مصر جترأ العلمانيون على اإلسالم واملسلمني مثل هذه احلقبة، 
 -ومن جهة اثنية اختار العشماوي أخبث اجملالت والصحف املصرية 

ونشر فيها هذه املذكرات فكان بعمله هذا بوقًا من أبواق  -املصور 
 .النظام

ربته عندما حتدث عن جتربته مع اإلخوان يف اخلمسينيات، مث عن جت -2
[  1965إىل  1957يف اجلماعة اليت كان أحد مؤسسيها ] من 

استعرض أمساء الذين كان يعرفهم، وأمساء الذين كانوا مسؤولني عنه، 
ويكاد ال يرتك أحدًا دون جتريح، بل كان يسف يف اهلجوم على بعضهم، 
ويذكر أمورًا غري قابلة للتصديق ألنه انفرد هبا، وهو عندان جمروح 

وكيف نصدق أن الدعاة األعالم الذين بذلوا أمواهلم وأنفسهم العدالة، 
يف سبيل هللا، وواجهوا الطاغوت بشجاعة اندرة.. كيف نصدق أهنم يف 
املستوى اهلابط الذي يذكره العشماوي؟!، وإذا كان خرية الدعاة فيهم 
هذه العيوب والسقطات فمن بقي من أهل مصر؟!، أو ليس هلؤالء 
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يات ... فلماذا مل يذكرها؟!... لقد جتاوز كل حٍد يف الرجال بعض اإلجياب
 اإلسفاف عندما اهتم سيد قطب رمحه هللا ابلكذب وغريه.

كان العشماوي يتحدث عن مواقف اإلخوان مث يعقب على كل   -3
موقف بقوله: مل أكن مقتنعًا به، وخيرج يف هناية مذكراته أبنه مل يكن 

ملدة يعيش معهم من غري مقتنعًا بشيء، فكيف استمر طوال هذه ا
قناعات؟! وليس أمامنا إال احتماالن: األول: كان عينًا للسلطة عليهم، 
وهلذا مل يكن مقتنعًا هبم، وال متأثرًا بتصوراهتم . الثاين: إن حقده عليهم 

 .جعله ال يرى إال املنكرات، وهذا خلق من يفجر عند اخلصومة

اق دربه لو أنه شق قد جند عذرًا للعشماوي يف هجومه على رف -4
طريقه يف العمل اإلسالمي، وطرح األفكار والتصورات اليت من أجلها 
خالف اإلخوان وغريهم، لكنه وقف يف خندق العلمانيني وإن مل يكن 

 .علمانياً 

مل يكن العشماوي خمواًل عندما سافر إىل خارج مصر بشراء أسلحة، -5
هذا تصرفًا فرداًي وإدخاهلا إىل مصر عن طريق السودان، وكان عمله 

استنكره معظم زمالئه عند عودته، وقد استغل نظام عبد الناصر هذه 
القضية أبشع استغالل وكانت مربرًا لإلعدامات والتعذيب والتنكيل 
وهذا سبب خالفه مع األخ عبد الفتاح إمساعيل رمحه هللا، ومن أجل 

إمساعيل هذا هاجم سيد قطب، وزعم أنه غري موقفه إرضاء لعبد الفتاح 
مع أن قضية األسلحة كانت قبل أن يوافق سيد قطب على تويل مهمة 

 .اإلشراف على هذه اجلماعة
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 م أن اخرتاق صف هذه اجلماعة مت عن طريق 1965اجلديد يف تنظيم 

املسؤول األول فيها، وهذا من األمثلة القليلة النادرة، وعندما توىل هذا 
شرط من شروط أهل احلل الرجل املسؤولية مل يكن يتوفر فيه أي 

والعقد، وفضاًل عن ذلك فهو ليس معروفًا أو صاحب خربة، والبداايت 
 اخلاطئة تقود إىل نتائج خاطئة ....

 

 كيف حنـــــصن الصف اإلسالمي مــــــــن املنافقيــــــــــن؟

 

 حممد سرور زين العابدين
 :أكرر ما قلته غري مرة

ملز وال نقد داعية من الدعاة أو  إنين ما أردت من وراء هذه الدراسة
مجاعة من اجلماعات، واألمثلة اليت اخرتهتا ليست اجتهادًا اجتهدته، 
وإمنا هي معروفة عند معظم الدعاة الذين عاشروا هذه األحداث، فقصة 
ضباط ثورة يوليو املصرية مع اإلخوان املسلمني معروفة عند اخلاصة 

على املذكرات واملؤلفات اليت  والعامة، وقد اعتمدت فيما استشهدت به
ألفها أهل احلل والعقد الذين عاصروا هذه األحداث من اإلخوان 
املسلمني، وال أعتقد أن هناك داعية من بالد الشام ال يعرف قصة 
اجلاسوس أيب عبد هللا وما فعله ابلطليعة اإلسالمية، وقل مثل ذلك يف 

 .إن شاء هللابقية األمثلة اليت سأذكرها يف احللقة القادمة 

وقناعيت اليت أمتسك هبا أن العاملني يف احلقل اإلسالمي لن حيققوا 
أهدافهم املرجوة إال إذا حصنوا الصف اإلسالمي من املنافقني، واقتدوا 
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هبدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مع ابن أيب ابن سلول ورفاقه، ومن 
ثل هذه أجل هذا كتبت هذا البحث، وحنن مجيعًا مسؤولون عن م

 . األخطاء، والبد من التناصح

م من التجارب 1988كانت جتربة أتسيس اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ عام 
الفريدة يف العامل اإلسالمي، فالشعب اجلزائري ينتظر هذا املولود اجلديد 
بفارغ الصرب، ليكون بدياًل لنظام احلزب الواحد وعساكره الذين أذلوا 

األحرار، وسرقوا خريات البلد، وأغرقوا اجلزائر املواطنني، وكمموا أفواه 
[ بليواًن من الدوالرات ديواًن، وهلذا فقد كان عدد 26أبكثر من ]

 -كما صرح بذلك املسؤولون فيها   -املنضمني إىل اجلبهة اإلسالمية 
خالل أشهر قليلة أكثر من مليون عضو، وإذا علمنا أن أعضاء 

قة املثقفة الواعية أدركنا أن هذا األحزاب واجلماعات هم عادة من الطب
 الرقم كبري جداً.

أما مؤسسو اجلبهة فقد أصروا منذ اخلطوة األوىل اليت خطوها يف طريق 
أتسيس اجلبهة على جتاوز القيود والعقد احلزبية، وأرادوا أن تكون 
جبهتهم جلميع العاملني لإلسالم، وهلذا فقد قبلوا يف عضوية اجلبهة كل 

وافقته على مناهج وأهداف اجلبهة، وساعدهم على مسلم يعرب عن م
 حتقيق هذه السياسة أمران:

األول: جتربة األحزاب واجلماعات اإلسالمية حديثة العهد ال تتعدى 
عقدين من الزمن، وليس يف اجلزائر مدارس فكرية تكرس اخلالفات بني 

 اجلماعات، فاألهداف واملناهج والتصورات متشاهبة إىل حد كبري.
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ين: كان معظم الدعاة يرددون املقولة التالية: إذا كانت األهداف الثا
واملناهج والتصورات متشاهبة فما هو مربر انقسام اجلماعات 
اإلسالمية... وملاذا ال يتوحد اجلميع وينضوون حتت لواء مجاعة 

 واحدة؟!، وملاذا نقلد املنقسمني على بعضهم يف بلدان أخرى؟!
فسها، وكانت أول حزب إسالمي حيصل وعندما أعلنت اجلبهة عن ن

على ترخيص رمسي من الدولة، شعر أكثرية اإلسالميني أن هذه اجلبهة 
متثل األفكار اليت يدعون إليها، واألماين اليت كانوا يتمنوهنا، فسارعوا إىل 

 االنضمام إليها، وأصبحت احلزب األول يف اجلزائر خالل فرتة قصرية.

ت البلدية والوالئية، وحصلوا على خاضت اجلبهة معركة االنتخااب
 -األكثرية، وهذه االنتخاابت مقياس النتخاابت جملس الشعب الوطين 

، وجناح اجلبهة يف انتخاابت البلدية أزعج الدولة وعساكرها  -الربملان 
كما أزعج املعسكر العلماين وسادهتم خارج احلدود اجلزائرية، ودب 

بينهم عداوة اإلسالم، واخلوف  اهللع يف قلوب املنزعجني الذين جتمع
الشديد من جميء حكومة حتكم شرع هللا، ومما ال خيفى عليهم أهنم أول 

 عليه احلدود. من جيب أن تقام

وتنفيذًا ملخطط مرسوم بدأت حكومة "محروش" تتحرش ابجلبهة 
اإلسالمية، فأصدرت قانواًن لالنتخاابت، حاولت من خالله احليلولة 

سالمية على األكثرية يف انتخاابت اجمللس دون حصول اجلبهة اإل
الوطين، مث أصدرت قانواًن آخر حيدد عقوبة لكل خطيب وواعظ 
يتحدث أبمور سياسية يف املساجد، ومن قبل حاولت احلكومة وضع كل 
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ما تقدر عليه من عقبات يف طريق رؤوساء البلدايت، وساعدها على 
 ايت.ذلك دور جملس الشعب الوطين املهيمن على البلد

وأمام هذا التحدي استخدمت اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ يف: 
حقها يف اإلضراب من أجل إجبار احلكومة على إلغاء  25/5/1991

هذه القوانني الظاملة، وكان اإلضراب سلميًا، ومع جتنب املضربني 
استخدام أي نوع من أنواع القوة؛ فقد استغل اجليش هذه املناسبة، 

العاصمة، واحتلت شوارعها، وأصدرت قيادة  وزحفت قوات منه إىل
اجليش أمرًا مبنع التجول من الساعة احلادية عشرة مساًء إىل الساعة 
الثانية والثلث صباحًا، وتطور األمر فأطلقت القوات العسكرية النار 

 على املضربني وقتلت وجرحت عدداً غري قليل منهم.

م سّربت أجهزة األمن والذي يعنينا هنا أنه بعد بداية اإلضراب أباي
اجلزائرية إىل الصحف ووكاالت األنباء خرب حدوث انشقاق بني أعضاء 
جملس شورى اإلنقاذ... مث فوجئ الناس ببعض أعضاء جملس الشورى 
يظهرون على شاشة التلفاز، ويستنكرون جلوء اجلبهة إىل اإلضراب، 

 املسؤولية  ويدعون أهنم كانوا ضد اختاذ هذا القرار، ومحّلوا عباسي مدين
: لو حكم مدين ألصبح من كبار  -بشري الفقيه  -كاملة، وقال أحدهم 
 الطغاة وقتلنا مجيعاً.

فهل كان املنشقون ضد قرار اإلضراب كما ادعوا يف التلفاز؟، وهل  
كانوا جمتهدين يف موقفهم الذي اختذوه، أم أن هناك صالت مشبوهة 
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الظرف العصيب ينفذون  بينهم وبني السلطة، وهم فيما فعلوه يف هذا
 أوامرها؟.

 واجلواب على ذلك من وجوه:

الوجه األول: لو أرادوا كشف احلقيقة وتربئة أنفسهم مما حيدث، 
ألصدروا بيااًن ينتقدون فيه الشيخ عباسي مدين ومن شاءوا من قيادة 
اجلبهة، شريطة أن يتضمن هذا البيان نقد السلطة، وحتميلها اجلزء 

ية، ويذكرون أمثلة على االستفزازات اليت مارستها األكرب من املسؤول
ضد اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ، ويعددون اجلرائم اليت ارتكبتها، ويؤكدون 
على أن املؤامرة اليت تنفذها الطغمة احلاكمة تستهدف مجيع العاملني يف 

 احلقل اإلسالمي، وليست قاصرة على مجاعة دون مجاعة أخرى.

ن عباسي مدين كما وصفه فقيه وزمالؤه، فلماذا الوجه الثاين: إذا كا
سكتوا عنه عامني كاملني، كانوا خالهلا من النشطني يف جملس شورى 
اجلبهة، ومل يسمع أحد منهم نقدًا ملدين ولغريه، وواقع احلال كان يفرض 
عليهم اعتزال اجلبهة حىت ال ُيسجل عليهم أهنم كانوا ينفذون أوامر 

 كما زعموا؟!   -الطاغوت 

الوجه الثالث: مل يهاجم املنشقون الرجل الثاين يف اجلبهة الشيخ علي 
بلحاج، بل نقل بعضهم عنه أنه مل يكن موافقًا على اإلضراب وما رافقه 

 من أحداث وتطورات.

وإذا كان بلحاج ليس متهمًا عندهم، فقد مسع من نثق بدينهم وعدالتهم 
ورى يتبىن ضرورة علي بلحاج يقول: بشري الفقيه كان يف جملس الش
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مواجهة السلطة ابلقوة... واعتقل بلحاج وهو يف طريقه إىل مبىن التلفاز 
لريد على أكاذيب املنشقني، ومن جهة أخرى فقد كان بلحاج مقتنعاً 

 ابإلضراب، وله كتاابت ُسّربت من داخل السجن تؤيد هذه القناعة.

من كانت تعرف الوجه الرابع: تواترت األنباء اليت تقول: إن أجهزة األ
الكثري عن اجتماعات جملس الشورى عن طريق املنشقني، وأن وزير 
الدفاع السابق اللواء خالد نزار قدم لرئيس اجلمهورية حمضر اجتماع 
جملس الشورى األخري الذي سبق االضراب مسجاًل يف شريط 

 "كاسيت".

ومن أجل مزيد من املعلومات نعود سنتني إىل الوراء من اتريخ وقوع 
االنشقاق، أي إىل مرحلة أتسيس اجلبهة، فقد استغرب أصدقاء اجلبهة 

بعض هؤالء الناس يف أتسيس اجلبهة، واختيارهم أعضاء  وحمبوها مسامهة
يف جملس الشورى، وقال األصدقاء للمسؤولني عن اجلبهة: إن هؤالء 
الناس تدور حوهلم الشبهات، ويقال إهنم كانوا يتعاونون مع أجهزة األمن 

م حكم احلزب الواحد، فقال املسؤولون كما قال إخوان هلم من قبل أاي
يف بلدان أخرى: وما يدريك لعلهم اتبوا توبة لو وزعت على أهل األرض 

 لكفتهم، وملاذا حناسبهم على شائعات ال ندري مدى صحتها؟.

ورد املسؤولني مقبول لو حيل بني هؤالء الناس وبني جملس الشورى أو 
تويل مسؤوليات يف اجلبهة، وواقع احلال أهنم كانوا يف حيل بينهم وبني 

جملس الشورى، وتولوا مسؤوليات أخرى متكنهم من متثيل اجلبهة 
والتحدث ابمسها، وأحدهم كان يقابل ملوكًا ورؤساء، ويتحدث ابسم 
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اجلبهة، واجلبهة مل متنحه هذا احلق، وعندما يوجه إليه نقد حول هذه 
 رة شخصية!!.املسألة كان يقول إهنا زاي

كثر الكالم حوهلم، واستاء الناس من تصرفات بعضهم، وأظن أن قيادة 
اجلبهة كانت تنتظر الفرصة املناسبة، وال تريد إاثرة زوبعة قبل انتخاابت 

 جملس الشعب الوطين.

 نعود إىل تطور األحداث: 
هيأت السلطة للمنشقني الفرصة املناسبة للتحرك والسيطرة على اجلبهة 

قامت ابعتقال قيادة اإلنقاذ، وخالل هذه الفرتة كان املنشقون  عندما
 يصدرون البياانت، ويوزعون االهتامات، ويعقدون االجتماعات.

وحسم مسئولو اجملالس الوالئية الفوضى اليت أسفرت عن اعتقال 
القيادة، عندما اجتمعوا يف مدينة ابتنة، وانتخبوا قيادة مؤقتة جديدة، 

ة وعمالئها مل تتوقف، فأقدموا على اعتقال املسؤول ولكن مؤامرة السلط
األول يف القيادة املؤقتة مع أنه حديث عهد أبنشطة اجلبهة، ومل يكن من 

 .القيادة اليت صنعت اإلضراب

وكانت أجهزة األمن من وراء هذه التصرفات اخلبيثة تريد أن ترتك قواعد 
ت، ولعلها مل تيأس اجلبهة من غري قيادة لتعم الفوضى، وتكثر االجتهادا

من إمكانية سيطرة عمالئها على القواعد، أو على األقل إمكانية شق 
اجلبهة، ويكون ترخيص السلطة للقسم الذي يسيطر عليه املنشقون 

 مهما كان العدد قلياًل.
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ومرة أخرى فهم مسؤولو املكاتب الوالئية مقاصد السلطة وعمالئها، 
وسار هذا املسؤول ومساعدوه فعمدوا إىل اختيار مسؤول مؤقت آخر، 

ابجلبهة سريًا موفقًا وحكيمًا، ومتكن من ضبط األمور يف ظروف كانت 
 .شديدة احلساسية والتعقيد

أما املنشقون فأيقنوا أبن أوراقهم أصبحت مكشوفة، ويستحيل على 
مثلهم اخرتاق اجلبهة أو شقها مهما قدمت السلطة هلم من مساعدات، 

موا بيوهتم، ويضبطوا تصرفاهتم، وإال فسوف وليس أمامهم إال أن يلز 
تكون عاقبتهم وخيمة، وادعى بعضهم أنه قد جاءهتم هتديدات ابلقتل، 

 فارتعدت فرائصهم وخارت قواهم.

وبقيت السلطة حىت آخر حلظة حتاول استغالل هؤالء العمالء، فوقع 
 اختيارها على واحد منهم ليكون وزيرًا يف حكومة "غزايل"، ومل يكن هذا
الوزير من الذين ظهروا على شاشة التلفاز، لكنه ال خيتلف عنهم، وال 
أدري ماذا سيفعل هذا الوزير يف حكومة جمرمة جاء هبا اجلنراالت لسحق 
إخوانه، ولتبديد كل أمل إبقامة حكومة إسالمية حتكم شرع هللا يف 

 اجلزائر.

ون ووقع اختيار غزايل أيضًا على شخص آخر من هؤالء العمالء ليك
 مستشارًا له، أو ليقدم له تقارير ودراسات عن اجلبهة اإلسالمية ونقاط

الضعف فيها، وكيف توجه السلطة هلا ضرابت قاضية... وأخريًا ذهب 
غزايل بعد أن استمرت حكومته سنة كاملة، وذهب معه الوزير 
واملستشار، ومما اعتاده الطغاة: استغالل املنافقني احملسوبني على الصف 
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مي، ووضعهم يف مناصب حكومية ماداموا قادرين على إحلاق اإلسال
األذى ابلدعاة واجلماعات اإلسالمية، فإن أصاهبم العجز، وأصبحوا غري 
قادرين على تقدمي أشياء مهمة استغنوا عن خدماهتم، ولفظوهم كما 

 تلفظ اجليفة، وابتعد الناس عنها حىت ال تؤذيهم رائحتها النتنة.

وكان يظن أنه لن يذهب خالل عام واحد،  ذهب غزايل وحكومته
وذهبت آماله املوهومة إبصالح االقتصاد اجلزائري، وذهب من قبله: 
ابن بيال، وبومدين، وبوتفليقة، وابن جديد، ومحروش، وذهب بعده: 
بوضياف أبحالمه الكثرية، ويقول أهل بيته: قتله الذين جاءوا به إىل 

كان يتطلع إىل منصب رائسة احلكم، وذهب عبد السالم بلعيد الذي  
اجلمهورية، وسيذهب اجلنراالت وغريهم من رموز الطغيان واالستبداد، 
ويذهب معهم العمالء واملنافقون، ويبقى اإلسالم: دين األمة، وعنوان 
عزها وجمدها، وهنيئًا ملن أخلص النية هلل جل وعال، وانله األذى من 

تكون فتنة منشقني آخر  أجل إعالء كلمة هللا ونصرة دينه، وأنمل أن
 الفنت الداخلية يف اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ.

 
 
 
 

 كيف حنصن الصف اإلسالمي من املنافقني؟

 الصف الذي مل خيرتق
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 حممد سرور زين العابدين

مع أن األمثلة اليت استشهدت هبا على اخرتاقات املنافقني للصف 
يفة ومزعجة اإلسالمي كانت يف أضيق احلدود املمكنة؛ فقد بدت خم

لبعض الذين اطلعوا على هذه احللقات، وقد سألين بعض الذين مل 
يعايشوا قسمًا من هذه األحداث، ومل يتابعوا تطورات القسم اآلخر 

 الذي عايشوه:

 إذن: أين الصف اإلسالمي الذي مل خيرتق، وماهي مواصفاته؟

 الية:وقبل احلديث عن الصف الذي مل خيرتق البد من توضيح احلقيقة الت

مل أقل فيما كتبته: إن الصفوف اإلسالمية كلها خمرتقة، وال قصدت ذلك 
تصرحيًا أو تلميحًا، فاخلري موجود يف مجيع العصور، كما أن الشر 
موجود، وال جيوز تضخيم دور املنافقني املفسدين يف األرض، ألن مثل 
هذا التضخيم يتحول إىل أوهام وخماوف نفسية تشل طاقة الدعاة 

ملني إىل هللا جلَّ وعال، وتزهدهم يف العمل اجلماعي، ويصبح مبدأ العا
 الشك عندهم هو األصل يف تقومي الرجال واختيار األصدقاء.

وهذا الذي تسعى أجهزة األمن إىل تعميقه، إذ أهنا بني كل فرتة وأخرى 
تضطهد مجاعة من اجلماعات اإلسالمية، وتقدم قادهتا وكبار املسؤولني 

كمة من حماكمها اليت تفتقد أبسط معاين العدل، وحتاول إيهام فيها إىل حم
أبهنا كانت تعرف أدق  -عن طريق أجهزة إعالمها املتنوعة  -اجلمهور 

أسرار هذه اجلماعة، ويفاجأ األعضاء أبن كل أسرارهم أصبحت 
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مكشوفة، فيعرتيهم اإلحباط، ويعتزل بعضهم كل ما له صلة ابلعمل 
 اجلماعي.

من وراء تقدمي هذه الدراسة: ضرورة االعرتاف أبخطائنا،  إن الذي أردته
وبيان خطورة التسرت عليها احرتاماً ملشاعر القادة، وحىت ال هتتز مكانتهم 
ويتعرضوا للنقد أو للتجريح، فالقادة وغريهم ليسوا أفضل من جيل 
الصحابة الذين أشار القرآن إىل أخطاء بعضهم يف غزوة أحد وغريها من 

 .3الغزوات 

ولن حيقق الدعاة ما يتطلعون إليه من أهداف نبيلة إذا مل يعرتفوا 
أبخطائهم، ويبّينوا أسباهبا، ويرمسوا الضوابط اليت متنع من تكرار هذه 

 األخطاء.

ولو أنين جتاوزت ذكر هذه األمثلة اليت اخرتهتا ]وهي ليست سرًا من 
على هذه  األسرار، فلقد حتدث عنها العدو والصديق[ الهتمت ابلتسرت

األخطاء، وخلالفت املنهج الذي اتبعته، وهو البحث عن عالج 
 .مشكالت وقضااي العصر على ضوء اهلدي النبوي

أما الصف الذي مل خيرتقه املنافقون وغريهم من أعداء اإلسالم، فهو 
صف الصحابة رضوان هللا عليهم الذين تعهدهم رسول هللا صلى هللا 

 ، وعاشوا معه أايم الشدة واالبتالء، وصقلتهمعليه وسلم ابلرتبية والتعليم

احملن واملصائب املتتالية، وحتملوا شظف العيش، وهجران األهل 
 والعشرية.

                                                
 ".قل هو من عند أنفسكم"فصلت القول في هذه المسألة في كتابي  -  3

This file was downloaded from QuranicThought.com



 29 

والبد لنا وحنن نعمل من أجل أن تكون صفوفنا مرتاصة ال خيرتقها عدو 
من أعداء اإلسالم من التأسي أبصحاب رسول هللا صلى هللا عليه 

دمي حملات عن فضل الصحبة، ومن هو وسلم، وهذا يتطلب منا تق
الصحايب، وبيان طبقاهتم، وملاذا فضلهم هللا عمن جاء بعدهم من 

 املسلمني.

 تعريف الصحايب
الصحايب من لقي النيب عليه الصالة والسالم مؤمنًا به ومات على 
اإلسالم، وقال ابن حجر العسقالين: "أصح ما وقفت عليه من ذلك أن 

 صلى هللا عليه وسلم مؤمنًا به ومات على الصحايب: من لقي النيب
اإلسالم، فيدخل فيمن لقيه من طالت جمالسته أو قصرت، ومن روى 
عنه أو مل يرو، ومن غزا معه أو مل يغز، ومن رآه رؤية ومل جيالسه، ومن مل 

 .4يره لعارض كالعمى" 

وقال ابن حزم يف تعريف الصحايب: "أما الصحابة رضي هللا عنهم، فهو  
ن جالس النيب صلى هللا عليه وسلم ولو ساعة، ومسع منه ولو  كل م

كلمة فما فوقها، أو شاهد معه عليه السالم أمرًا يعيه، ومل يكن من 
املنافقني الذين اتصل نفاقهم واشتهر حىت ماتوا على ذلك، وال مثل من 
نفاه عليه السالم ابستحقاقه )كهيت املخنث( ومن جرى جمراه، فمن  

أواًل فهو صاحب، وكلهم عدل إمام فاضل رضي،  كان كما وصفنا
فرض علينا توقريهم وتعظيمهم وأن نستغفر هلم، ومثرة يتصدق هبا 

                                                
 .5 - 4اإلصابة في تمييز الصحابة، المقدمة، المجلد األول، ص:  -  4

This file was downloaded from QuranicThought.com



 30 

أحدهم أفضل من صدقة أحدان مبا ميلك، وجلسة الواحد منهم مع النيب 
 .5أفضل من عبادة أحدان دهره كله"   

لنتائج خنرج من هذه التعريفات اليت هي موضع اتفاق أئمة أهل السنة اب
 التالية:

 .الصحايب من لقي النيب صلى هللا عليه وسلم مؤمناً به -

 أن يكون قد مات على اإلسالم. -

 أن يكون عداًل. -

وهذه النتائج ال تنطبق على املرتدين ألهنم كفروا بعد إسالمهم، وماتوا  
كفارًا مرتدين، وأمجع الصحابة رضوان هللا عليهم على قتاهلم، قتال ردة 

 ل بغي، وإمجاع الصحابة حجة عند أهل السنة.ال قتا

وال تنطبق هذه النتائج أيضًا على املنافقني الذين اتصل نفاقهم واشتهر، 
ولو كانوا قد رأوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وأعلنوا إسالمهم، ألن 
اآلايت القرآنية فضحتهم، وكشفت ما ختفيه صدورهم، قال تعاىل: ))وال 

هم مات أبدًا وال تقم على قربه، إهنم كفروا ابهلل تصل على أحد من
[. وبعد نزول هذه اآلية مل 84ورسوله وماتوا وهم فاسقون(( ]التوبة/

يصل صلى هللا عليه وسلم على منافق، وال قام على قربه حىت التحق 
 ابلرفيق األعلى.

وأمام هذه احلقائق تتهاوى مزاعم وافرتاءات املستشرقني والرافضة الذين 
ضعون تعريفات للصحايب متليها عليهم أهواؤهم وأحقادهم الدفينة، أو ي
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جيتزئون أقوااًل ألئمة احلديث يفصلوهنا عما قبلها أو بعدها... ومن ذلك 
قول بعضهم: "الصحايب كل من صاحب النيب صلى هللا عليه وسلم رآه 
ومسعه"، وسياق هذا التعريف يؤكد أبنه البد أن يكون الذي رآه ومسعه 

ن املسلمني، ومن الذين ماتوا على اإلسالم... ويذكر هؤالء األئمة م
األفاضل أبن الصحابة رضوان هللا عليهم أفضل الناس بعد األنبياء 
ويستدلون على ذلك بتوثيق هللا هلم يف القرآن الكرمي، وثناء الرسول 
صلى هللا عليه وسلم عليهم. واملنافقون واملرتدون ليسوا من الصحابة، 

 يشملهم مثل هذا الفضل، بل وليسوا مسلمني.وال 

أما أهداف املستشرقني والرافضة ومن حنا حنوهم من الطعن ابلصحابة 
رضوان هللا عليهم، فقد كشفها أبو زرعة بقوله: "إذا رأيت الرجل ينتقص 
أحدًا من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  فاعلم أنه زنديق، 

يه وسلم عندان حق، والقرآن حق، وإمنا وذلك أن الرسول صلى هللا عل
أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، 
وإمنا يريدون أن جيرحوا شهودان، ليبطلوا الكتاب والسنة، واجلرح هبم 

 .6أوىل، وهم زاندقة" 

 عدالة الصحابة
ل. كلهم عدو   -رضوان هللا عليهم  -يعتقد أهل السنة أن الصحابة 

يقول ابن الصالح: "للصحابة أبسرهم خصيصة وهي أن ال يسأل عن 
عدالة أحد منهم، بل ذلك أمر مفروغ منه لكوهنم على اإلطالق ُمَعدَّلني 
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بنصوص الكتاب والسنة وإمجاع من يعتد به يف اإلمجاع من األمة. قال 
تبارك وتعاىل: ))كنتم خري أمة أخرجت للناس(( اآلية ]آل 

يل: اتفق املفسرون على أنه وارد يف أصحاب رسول [، ق110عمران/
هللا صلى هللا عليه وسلم، وقال تعاىل: ))وكذلك جعلناكم أمة وسطاً 

[، وهذا خطاب مع 143لتكونوا شهداء على الناس(( ]البقرة/
املوجودين حينئٍذ. وقال سبحانه وتعاىل: ))حممد رسول هللا والذين معه 

[. ويف نصوص السنة الشاهدة 29تح/أشداء على الكفار(( اآلية ]الف
بذلك كثرة، منها حديث أيب سعيد املتفق على صحته أن رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم قال: "ال تسبوا أصحايب. فوالذي نفسي بيده لو 

. مث إن 7أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم وال نصيفه" 
 8البس الفنت منهم  األمة جممعة على تعديل مجيع الصحابة، ومن

فكذلك إبمجاع العلماء الذين يعتد هبم يف اإلمجاع، إحسااًن للظن هبم 
ونظرًا إىل ما متهد هلم من املآثر، وكأن هللا سبحانه وتعاىل أاتح اإلمجاع 

. انتهى كالم ابن 9على ذلك لكوهنم نقلة الشريعة، وهللا أعلم" 
 الصالح.

يعود الرافضة  -ان هللا عليهم رضو  -وعند احلديث عن عدالة الصحابة 
إىل شغبهم املعهود عنهم، ويتهمون الصحابة ابلكذب والنفاق والكفر 
والردة، يقول الشعيب رمحه هللا: "سئلت اليهود: من خري أهل ملتكم؟ 
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قالوا: أصحاب موسى، وسئلت النصارى: من خري أهل ملتكم؟ قالوا: 
؟ قالوا: أصحاب حوارّي عيسى. وسئلت الرافضة: من شر أهل ملتكم

 .10حممد، أمروا ابالستغفار هلم، فسبوهم" 

بني العدالة  -عن خبث  -ومن جهة أخرى خيلط أهل الرفض 
والعصمة، وهم الذين يعتقدون العصمة ألئمتهم من آل البيت، أما أهل 

 السنة فال يعتقدون عصمة غري أنبياء هللا عليهم السالم.

أهل السنة تعين: جتنب تعمد  وعدالة الصحابة عند احملدثني من أئمة
الكذب يف الرواية واالحنراف فيها ابرتكاب ما يوجب عدم قبوهلا. قال 
شاه ويل هللا الدهلوي: "وابلتتبع وجدان أن مجيع الصحابة يعتقدون أن 

 11الكذب على رسول هللا أشد الذنوب وحيرتزون عنه غاية االحرتاز" 

أي يف عصر  -احملدثني  واشرتط علماء احلديث فيمن تقبل روايته من
تدوين احلديث  أن يكون عداًل ضابطًا ملا يرويه، وتفصيله: أن يكون 
مسلمًا، ابلغًا، عاقاًل، ساملًا من أسباب الفسق وخوارم املروءة، وتثبت 
العدالة ابالستفاضة أو مبعّدلني للراوي، والفرق بني هؤالء الرواة 

 تاجون إىل معّدلني هلم.والصحابة أن الصحابة اثبتة عدالتهم وال حي

حماوالت االخرتاق: بذل أعداء اإلسالم حماوالت كثيفة وحثيثة من أجل 
وأد الدعوة اإلسالمية، وهي ال تزال غضة فتية مل يشتد عودها، ومل يكثر 

 أنصارها وتتعمق تربيتهم.
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فاملشركون يف مكة استخدموا وسائل االضطهاد والتنكيل مع كل من 
وعندما فشلت هذه الطريقة، راحوا يفاوضون  آمن برسالة املصطفى،

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليتنازل عن بعض ما يدعو إليه، وهم 
يتنازلون عن بعض معتقداهتم، ويلتقون مع رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم يف منتصف الطريق، وننقل من القرآن الكرمي بعض هذه 

 احملاوالت:

رمي: ))فال تطع املكذبني، ودوا لو تدهن قال تعاىل خماطبًا نبيه الك -
[. قال ابن جرير: ودوا لو تركن إىل آهلتهم، 9-8فيدهنون(( ]القلم/

 وترتك ما أنت عليه من احلق، فيمالئونك.

وقال تعاىل: ))ولوال أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئًا قلياًل، إذًا  -
. أراد [75-74ألذقناك ضعف احلياة وضعف املمات(( ]اإلسراء/

املشركون أن يفتنوه عن دينه، فثبته هللا على الدين القومي واملنهج 
 املستقيم.

وقال تعاىل: ))واصرب نفسك مع الذين يدعون رهبم ابلغداة والعشي  -
يريدون وجهه وال تعد عيناك عنهم تريد زينة احلياة الدنيا، وال تطع من 

[. 28(( ]الكهف/أغفلنا قلبه عن ذكران واتبع هواه وكان أمره فرطاً 
وسبب نزول هذه اآلية أن املشركني طلبوا من رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم طرد نفر من الصحابة ليتحدثوا معه، فأمره هللا تعاىل أن ال 

 .12يستجيب هلم 
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واليهود يف املدينة رغم إبرامهم معاهدة مع رسول هللا صلى هللا عليه 
يداهم يثرب، فقد راحوا يف  وسلم تلزمهم نصرة املسلمني ضد كل عدو

اخلفاء يعملون ويربمون خمططات ختالف ما اتفقوا عليه مع رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم، وهذه هي أخالق اليهود يف القدمي واحلديث، 
وهذا هو ديدهنم، وإذا كان من املتعذر علينا عرض املؤامرات اليت دبرها 

هنا ال يتسع لذلك، فال أبس  اليهود ضد املسلمني يف املدينة ألن اجملال
 من اختيار املثال التايل:

قال تعاىل: ))وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا ابلذين أنزل على 
الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون(( ]آل 

[. اتفق اليهود على أن يظهروا اإلميان أول النهار ويصّلوا مع 72عمران/
ر النهار ارتدوا إىل دينهم، فيظن الضعفاء أنه ال املسلمني، فإذا جاء آخ

غرض هلم إال احلق، وأنه ما ردهم عن الدين بعد اتباعهم له وترك العناد، 
لعلهم  وهم أولو علم وأهل كتاب، إال ظهور بطالنه هلم، وهلذا قال : 

أي عن اإلسالم كما رجعتم... وبعد نزول هذه اآلية أصبح   يرجعون
 .13أن كانت هذه احليلة سراً من أسرارهم  أمرهم معروفاً بعد

واملنافقون يف املدينة كانوا أخطر املعسكرات اليت حاولت اخرتاق الصف 
اإلسالمي ألهنم أعلنوا اإلسالم، وكانوا يصلون مع املسلمني يف 
املساجد، وخيرجون معهم إىل اجلهاد... وهم الذين بنوا مسجد الضرار 

آمر على املسلمني يف املدينة، وكان ليكون ملتقى لكل القوى اليت تت
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رسول هللا قد استجاب لطلبهم وأراد أن يصلي به لوال نزول اآلايت 
 .14القرآنية اليت فضحت بناة هذا املسجد، وكشفت ما ختفيه صدورهم 

وهذه القوى الكافرة ]املشركون يف مكة وما حول املدينة، واملنافقون، 
وقد جتلى تعاوهنم على اإلمث واليهود[ كانوا يعملون صفًا واحدًا، 

والعدوان بشكل واضح يف غزوة األحزاب، ألهنم كانوا يظنون أهنم يف 
هذه الغزوة سوف جيتثون اإلسالم من جذوره، ولكن هللا جل وعال كان 
هلم ابملرصاد، ففشلوا وعادوا خائبني، وحفظ هللا صف الرسول وأصحابه 

 خرتاق.صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم من أي ا

ويف احللقة القادمة سنتحدث إن شاء هللا عن األسباب اليت جعلت 
 صف الصحابة رضوان هللا عليهم حمصناً ضد أي اخرتاق...
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 كيف حنصن الصف اإلسالمي؟!
 احللقة السادسة

 الصف الذي مل خيرتق

 حممد سرور زين العابدين

 طبقات الصحابة:

، ومعرفة -رضي هللا عنهم  -اهتم علماؤان بدراسة سري الصحابة 
أحواهلم، وبيان فضلهم وطبقاهتم، فباإلضافة إىل كتب احلديث والسرية 
النبوية، هناك كتب مهمة أفردت هلذا العلم، ومن أمهها وأوسعها 

 انتشاراً:
 هـ[. 240كتاب "الطبقات الكربى"، حممد بن سعد ]املتوىف عام :   -1

أليب يوسف عمر بن عبد  كتاب "االستيعاب يف أمساء األصحاب"  -2
 الرب حافظ املغرب.

]ت :  كتاب "أسد الغابة يف معرفة الصحابة"، عز الدين بن األثري  -3
 هـ[. 630

كتاب "اإلصابة يف متييز الصحابة"، للحافظ ابن حجر العسقالين   -4
وقد مجع فيه ما يف االستيعاب وأسد الغابة واستدرك  هـ[. 852]ت: 

 .عليهما كثرياً 

الصحابة إىل طبقات،  -يف كتبهم  -الء العلماء قسموا وبعض هؤ 
واختلفوا يف عددها ابعتبار السبق إىل اإلسالم أو اهلجرة أو شهود 
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املشاهد الفاضلة، فجعلهم ابن سعد مخس طبقات، وجعلهم احلاكم 
 اثنيت عشرة طبقة وهي:

 األوىل: قوم أسلموا مبكة كاخللفاء األربعة.

 ة.الثانية: أصحاب دار الندو 

 الثالثة: مهاجرة احلبشة.

 الرابعة: أصحاب العقبة األوىل.

 اخلامسة: أصحاب العقبة الثانية، وأكثرهم من األنصار.

 السادسة: أول املهاجرين الذين وصلوا إليه بقباء قبل أن يدخلوا املدينة.

 السابعة: أهل بدر.

 الثامنة: الذين هاجروا بني بدر واحلديبية.

 رضوان.التاسعة: أهل بيعة ال

العاشرة: من هاجر بني احلديبية وفتح مكة، كخالد بن الوليد وعمرو بن 
 العاص.

 احلادية عشرة: مسلمة الفتح.

 15الثانية عشرة: صبيان وأطفال رأوه يوم الفتح يف حجة الوداع وغريها

على اإلطالق أبو بكر، مث عمر رضي هللا  -أي الصحابة  -"وأفضلهم 
 عثمان مث علي، على هذا قول مجهور أهل عنهما إبمجاع أهل السنة، مث

السنة، وحكى اخلطايب عن أهل السنة من الكوفة تقدمي علي على 
 عثمان، وبه قال أبو بكر بن خزمية".
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وقال أبو منصور البغدادي ]عبد القادر التميمي[: أصحابنا جممعون 
من العشرة، مث   16على أن أفضلهم: اخللفاء األربعة، مث الستة الباقون

 17لبدريون، مث أصحاب أحد، مث أهل بيعة الرضوان ابحلديبية ا

وفضل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مجاعة من أصحابه بفضائل خصَّ  
 كل واحد منهم بفضيلة، ومسه هبا، وذكره فيها:

عن أنس بن مالك قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "أرحم 
 عمر، وأصدقهم حياء عثمان أميت أبميت أبو بكر، وأشدهم يف أمر هللا

بن عفان، وأعلمهم ابحلالل واحلرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن 
اثبت، وأقرؤهم أيب بن كعب، ولكل أمة أمني، وأمني هذه األمة أبو 

 18عبيدة بن اجلراح" 

 ويف رواية أخرى زايدة: "وأقضاها علي".

 ويف هذا احلديث عرب كثرية، وفوائد جليلة:

االختصاص يف حياة األمم والشعوب، ومن خمتلف هذه  منها: أمهية
االختصاصات تتكون أعلى مؤسسة علمية، وختتص بوضع احللول 
والدراسات والفتاوى اليت يعجز عنها الفرد مهما كان حتصيله العلمي، 
وخيتار أعضاء هذه املؤسسة األفذاذ من كبار العلماء، الذين جيمعون بني 

ة املتفوقني، والتقوى اليت متنعهم من اختيار العلم الذي ميكنهم من معرف
 الناس الذين يوالوهنم ولو كانوا قليلي العلم واألمانة.

                                                
بدن العدوام، وعبدد الدرحمن  وهم: سعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وطلحة بن عبيدد هللا، والزبيدر -  16

  .بن عوف، وأبو عبيدة بن الجراح
 ، المكتبة العلمية بالمدينة المنورة 269، وعلوم الحديث، البن الصالح، ص:  2/223المصدر السابق:  -  17
 227صحيح سنن الترمذي، محمد ناصر الدين األلباني، مكتب التربية العربية لدول الخليج، المجلد الثالث، ص:  -  18
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واملسلمون اليوم حمتاجون إىل قيام مثل هذه املؤسسة أكثر من أي وقت 
مضى، ألن أمور احلياة تشعبت وتنوعت، ويتعذر على أي عامل أن حييط 

لى ذلك تشعب وتنوع املؤسسات هبا ويضع احللول هلا، ومن األمثلة ع
االقتصادية يف هذا العصر، ولن يستطيع أي عامل اإلفتاء يف قضااي 

على خمتلف أنواعها  -التأمني إال إذا درس نظام شركات التأمني 
، كما أن هذا العامل ال يستطيع اإلفتاء يف تعامل احلكومات -وأشكاهلا 

ى نظام هذا الصندوق، مع صندوق النقد الدويل مثاًل إال إذا اطلع عل
وطريقة تعامله مع احلكومات، وقل مثل ذلك يف بقية األمور اليت 
استجدت، بينما يستطيع املختص يف االقتصاد إذا كان عضوًا يف 
املؤسسة العلمية الشرعية أن يقدم لزمالئه األعضاء املعلومات واحليثيات 

 إلفتاء هبا.الشاملة الوافية يف املسألة االقتصادية املطلوب منهم ا

ولن تؤدي هذه املؤسسات دورها املطلوب إال إذا كانت مستقلة 
متجردة ال يستطيع حاكم ظامل أن يعبث هبا، ويستخدمها من أجل حتقيق 

 القضااي اليت ختدم طغيانه وفساده.

ومنها: أمهية اكتشاف املربني مواهب تالمذهتم يف وقت مبكر، وتنمية 
 .التشجيع على البحثهذه املواهب وصقلها ابلتعليم و 

ولقد بلينا مبربني جبلوا على التشدد مع طلبتهم، ولو كان بني هؤالء 
الطلبة من يتصفون بصفات مثل صفات بعض الصحابة الذين ورد 
ذكرهم يف حديث أنس، لسمى املريب الرمحة ضعفًا وترددًا، ومسى القوة 
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سلبيات حىت  غلظة وتنطعًا، مث ال يزال يردد على أمساع الطلبة ما يسميه
 يقتل املواهب يف نفوسهم، ويبقى هو أعلم أهل عصره.

ومنها: رغم أن أاب بكر كان أفضل الصحابة على اإلطالق، فلم يقل 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إنه أعلم الصحابة يف كل شيء، ال بل 
جاء يف نص احلديث أن من بني الصحابة من تفوق عليه بصفة من 

 ن أنواع العلم.الصفات أو نوع م

 :األدلة

عندما قسم علماؤان الصحابة إىل طبقات اعتمدوا على أدلة شرعية من 
القرآن الكرمي والسنة النبوية، فأما األدلة اليت وردت يف القرآن الكرمي 
فكثرية، منها قوله تعاىل: ))ومالكم أال تنفقوا يف سبيل هللا، وهلل مرياث 

ن أنفق من قبل الفتح وقاتل، السماوات واألرض، ال يستوي منكم م
أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكاًل وعد هللا 

 [.10احلسىن، وهللا مبا تعملون خبري((. ]احلديد/

أجل ال يستوي من قاتْل  رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم ، مث أسلم فيما 
 .بعد، مع من قاتل معه وقت الشدة والضيق

ل[: "ويف اآلية دليل على أن للصحابة مراتب، وأن جاء يف ]اإلكلي
الفضائل للسابق، وعلى تنزيل الناس منازهلم، وعلى أن أفضلية العمل 
على قدر رجوع منفعته إىل اإلسالم واملسلمني، ألن األجر على قدر 

 النصب" اهـ .
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أي لعظم  ))أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا((، -
لرسول، صلوات هللا عليه، ابلنفس، وإنفاق املال يف تلك موقع نصرة ا

احلال، ويف املسلمني قلة، ويف الكافرين شوكة وكثرة عدد. فكانت 
احلاجة إىل النصرة واملعاونة أشد، خبالف مابعد الفتح، فإن اإلسالم صار 

 يف ذلك الوقت قواًي، والكفر ضعيفًا.

الفريقني وعده هللا املثوبة  ))وكاًل وعد هللا احلسىن(( أي كل واحد من -
احلسىن، وإن كان بينهم تفاوت يف تفاضل اجلزاء. قال ابن كثري: "وإمنا 
نبه هبذا لئال يهدر جانب اآلخر، مبدح األول دون اآلخر، فيتوهم متوهم 

 19ذمه، فلهذا عطف مبدح اآلخر والثناء عليه، مع تفضيل األول عليه".

من املهاجرين واألنصار والذين وقوله تعاىل: ))والسابقون األولون 
اتبعوهم إبحسان رضي هللا عنهم ورضوا عنه، وأعد هلم جنات جتري من 

 [.100حتتها األهنار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم(( ]التوبة/

السابقون األولون: قيل هم الذين صلوا إىل القبلتني، ومع ذلك فهم  -
 :طبقات

ون من املهاجرين وهم الذين هاجروا قبل الطبقة األوىل: السابقون األول
صلح احلديبية ألن املشركني كانوا إىل ذلك الوقت يضطهدون املؤمنني 
يف بالدهم ويقاتلوهنم يف دار اهلجرة وما حوهلا، وال ميكنون أحدًا من 

 اهلجرة ماوجدوا إىل صده سبياًل.

                                                
 5679محاسن التأويل، للقاسمي، ص:  -  19
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ا النيب الطبقة الثانية: السابقون األولون من األنصار وهم الذين ابيعو 
صلى هللا عليه وسلم عند العقبة يف مىن يف املرة األوىل وكانوا سبعة، 
ويليهم الذين ابيعوا النيب صلى هللا عليه وسلم يف املرة الثانية وكانوا 
سبعني رجاًل وامرأتني، ويليهم الذين آمنوا حني قدم عليهم مصعب بن 

م وقبل أن عمري، وكذا من آمن عند قدوم النيب صلى هللا عليه وسل
 تكون للمسلمني قوة غالبة تتقى وترجتى.

الطبقة الثالثة: الذين اتبعوا هؤالء السابقني األولني من املهاجرين 
واألنصار يف اهلجرة والنصرة اتباعاً إبحسان، فتضمن هذا القيد الشهادة 
للسابقني بكمال اإلحسان ألهنم صاروا أئمة متبوعني، وخرج به من 

إلسالم مسيئني غري حمسنني يف هذا االتباع وهم اتبعوهم يف ظاهر ا
 املنافقون.

ولفظ االتباع فيها نص يف الصحابة املتأخرين الذين اتبعوا األولني من 
املهاجرين واألنصار يف صفتيهم: اهلجرة والنصرة، وهو بصيغة املاضي 
فال يدخل يف عمومه التابعون الذين تلقوا الدين والعلم من الصحابة، ومل 

وا شرف الصحبة واهلجرة والنصرة وتسمية هؤالء ابلتابعني اصطالحية ينال
حدثت بعد نزول القرآن وانتقال النيب صلى هللا عليه وسلم إىل الرفيق 

 األعلى. ]تفسري املنار، رشيد رضا[.

وقوله تعاىل: ))للفقراء املهاجرين الذين أخرجوا من دايرهم وأمواهلم 
وينصرون هللا ورسوله أولئك هم يبتغون فضاًل من هللا ورضوااًن 

الصادقون، والذين تبوءوا الدار واإلميان من قبلهم حيبون من هاجر 
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إليهم، وال جيدون يف صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو  
كان هبم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم املفلحون(( ]احلشر/ 

8 – 9.] 

 يقول تعاىل: ))إال تنصروه فقد وعن فضيلة من فضائل أيب بكر رضي هللا
نصره هللا إذ أخرجه الذين كفروا اثين اثنني إذ مها يف الغار إذ يقول 
لصاحبه ال حتزن إن هللا معنا فأنزل هللا سكينته عليه وأيده جبنود مل تروها 
وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة هللا هي العليا وهللا عزيز 

 [.40حكيم(( ]التوبة/

صحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الذين ابيعوه حتت وعن أ
الشجرة يف احلديبية يقول تعاىل: ))لقد رضي هللا عن املؤمنني إذ 
يبايعونك حتت الشجرة فعلم مايف قلوهبم فأنزل السكينة عليهم وأاثهبم 

 [18فتحاً قريبًا(( ]الفتح/ 
عندما وهذه هي بيعة الرضوان، وكانت بسبب أتخر عثمان بن عفان 

 .أرسله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل مكة

 :ال تسبوا أصحايب

أما األدلة من السنة على طبقات الصحابة وفضلهم فكثرية أيضاً، 
وللسابقني األولني من املهاجرين احلظ األوفر من هذه األحاديث، ونكاد 
ال جند صحابيًا من السابقني األولني إال وهناك حديث صحيح عن 

ونكتفي هنا ابحلديث التايل ألنه يشمل طبقة عبد الرمحن بن فضله، 
 عوف:
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عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه، قال: كان بني خالد بن الوليد وبني 
عبد الرمحن بن عوف شيء فسبَّه خالد فقال رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم: "ال تسبوا أحدًا من أصحايب فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبًا 

 20درك مد أحدهم وال نصيفه".ماأ

ويف رواية عن أنس بن مالك أن خالدًا قال لعبد الرمحن بن عوف: 
تستطيلون علينا أبايم سبقتموان هبا. فبلغنا أن ذلك ذكر للنيب صلى هللا 
عليه وسلم فقال: "دعوا أصحايب فوالذي نفسي بيده لو أنفقتم مثل 

  21أحد أو مثل اجلبال ذهباً ما بلغتم أعماهلم" 

خالد بن الوليد، هو سيف هللا تعاىل، وفارس اإلسالم، وليث املشاهد، 
 وقائد اجملاهدين، وابن أخت أم املؤمنني ميمونة بنت احلارث.

هاجر مسلمًا يف صفر سنة مثان، مث سار غازاًي، فشهد غزوة مؤتة، وأتمر 
على اجليش بعد استشهاد أمراء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الثالثة، 

شهد الفتح وحنينًا، وأتمر يف أايم النيب صلى هللا عليه وسلم ، واحتبس و 
 أدراعه َوأَلَْمَتُه يف سبيل هللا.

حارب أهل الردة، ومسيلمة، وغزا العراق، وشهد حروب الشام حيث 
أمره الصديق على سائر أمراء األجناد، وحاصر دمشق فافتتحها هو، 

 وأبو عبيدة.

                                                
رواه الشديخان، وانفدرد مسدلم بدذكر سدب خالدد لعبدد الدرحمن بدن عدوف دون البخداري، انظدر صدحيح مسدلم، بداب تحدريم  -  20

 .سب الصحابة
 1/102 الحديث صحيح، انظر تخريجه في كتابي: قضايا العصر على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة -  21
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ن عمرو بن العاص، قال: "ما عدل يب بن أيب جبلة، ع 22وعن حيان 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، وخبالد أحدًا يف حربه منذ أسلمنا" 

.23. 
وإذن: فخالد بن الوليد الذي اجتمعت فيه هذه الفضائل كلها من 
أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، ولكن صحبته ال تقارن 

شرين ابجلنة، وأحد الستة بصحبة عبد الرمحن بن عوف: أحد العشرة املب
، وأحد الذين 24أهل الشورى، وأحد الثمانية الذين ابدروا إىل اإلسالم 

 شاركوا يف غزوة بدر الكربى.

 يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية:

"عبد الرمحن بن عوف ونظراؤه هم من السابقني األولني الذين صحبوه 
نه فيه وأنفقوا صلى هللا عليه وسلم يف وقت كان خالد أو أمثاله يعادو 

أمواهلم قبل الفتح وقاتلوا، وهم أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد 
الفتح وقاتلوا، وكاًل وعد هللا احلسىن، فقد انفردوا من الصحبة مبا مل 
يشركهم فيه خالد ونظراؤه ممن أسلم بعد الفتح الذي هو صلح احلديبية 

مل يصحبه قط  وقاتل، فنهى أن يسب أولئك الذين صحبوه قبله، ومن
  25نسبته إىل من صحبه كنسبة خالد إىل السابقني وأبعد".

                                                
عدن هدامش سدير أعدالم ]وقال: رواه الطبراني في األوسط، والكبير، ورجالده ققدات  9/350 "المجمع"يثمي في ذكره اله -  22

 [.النبالء، للشيخ عبد القادر األرناؤوط
 .366سير أعالم النبالء، ص :  - 23
 .68سير أعالم النبالء، ص:  -  24
 .581: الصارم المسلول على شاتم الرسول، شيخ اإلسالم ابن تيمية، ص -  25

This file was downloaded from QuranicThought.com



 47 

وقال شارح الطحاوية: "واملقصود أنه هنى من له صحبة آخرًا أن يسب 
من له صحبة أواًل، المتيازهم عنهم من الصحبة مبا ال ميكن أن يشركوهم 

 فيه حىت لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم وال نصيفه.

فإذا كان هذا حال الذين أسلموا بعد احلديبية، وإن كان قبل فتح مكة 
فكيف حال من ليس من الصحابة حبال مع الصحابة رضي هللا عنهم 

 26أمجعني".

أما السابقون األولون من األنصار، فمن األحاديث اليت وردت يف 
فضائلهم ما رواه ابن ُبكري يف حديثه، قال: "ولقد شهدت مع النيب 

 عليه وسلم ليلة العقبة حني تواثقنا على اإلسالم وما أحب أن صلى هللا
       27يل هبا مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر يف الناس منها". 

وعندما أرسل حاطب بن أيب بلتعة رسالة إىل املشركني يف مكة خيربهم 
ببعض أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، وقال عمر: دعين اي رسول 

عنق هذا املنافق، فقال له صلى هللا عليه وسلم: "إنه قد هللا أضرب 
شهد بدرًا وما يدريك لعل هللا اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما 

 28شئتم فقد غفرت لكم".

وعن فضائل أهل الشجرة رضي هللا عنهم، قال رسول هللا صلى هللا عليه 
حد وسلم: "ال يدخل النار إن شاء هللا تعاىل من أصحاب الشجرة أ

 29الذين ابيعوا حتتها".

                                                
 .  530 – 529شرح العقيدة الطحاوية، للعالمة ابن أبي العز الحنفي، المكتب اإلسالمي، ص:  و -  26
 .وبيعة العقبة صلى هللا عليه وسلمصحيح البخاري، باب وفود األنصار إلى النبي  -  27
 صحيح مسلم، باب فضائل حاطب بن أبي بلتعة. -  28
 .باب فضائل أهل الشجرة صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، - 29
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وعن فضائل األنصار: عن الرباء بن عازب رضي هللا عنه قال: مسعت 
النيب صلى هللا عليه وسلم يقول: "األنصار ال حيبهم إال مؤمن وال 

 30يبغضهم إال منافق".

ويوم فتح مكة أعطى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قريشًا، فتكلم 
لى هللا عليه وسلم ، فدعا األنصار، بعض األنصار فبلغ ذلك النيب ص

فقال: ما الذي بلغين عنكم وكانوا ال يكذبون، فقالوا: هو الذي بلغك، 
فقال هلم صلى هللا عليه وسلم: "أوال ترضون أن يرجع الناس ابلغنائم إىل 
بيوهتم، وترجعون برسول هللا صلى هللا عليه وسلم  إىل بيوتكم، لو 

 لسلكت وادي األنصار أو شعبهم، ولوال سلكت األنصار وادايً أو شعباً 
 ...31اهلجرة لكنت أمرؤ من األنصار". 

 
 الصف الذي مل خيرتق

 

 حممد سرور زين العابدين

 فوائـــــــــد
عرضت يف هذا البحث: "كيف حنصن الصف اإلسالمي من املنافقني" 
صورًا من اخرتاقات املنافقني للجماعات واهليئات اإلسالمية يف هذا 

من ضرب هذه  -بكسر الراء  -، وبينت كيف متكن املخرتُِّقوَن العصر
اجلماعات يف أخطر حصوهنا... مث حتدثت عن أصحاب رسول هللا صلى 

                                                
 صحيح البخاري، باب حب األنصار - 30
 لوال الهجرة لكنت من األنصارصلى هللا عليه وسلم صحيح البخاري، باب قول النبي  -  31
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هللا عليه وسلم كمثال واضح وجلي على مواصفات الصف الذي مل 
خيرتق، وأمهية االقتداء به... ومن خالل ما استعرضناه ميكننا اخلروج 

 ابلفوائد التالية:
 فائدة األوىل: طبقات ال خترتق:ال

رجال كل طبقة من طبقات الصحابة معروفة أمساؤهم، واضحة سري 
حياهتم، ويستحيل على منافق اخرتاق هذه الطبقات ألهنا حمصنة ضد 
الشقاق والنفاق والزندقة، وإذا كان احلديث عن السابقني األولني من 

كثرية تؤكد صحة املهاجرين واألنصار كمثال على ذلك، وجدان شواهد  
 ما قلناه:

منها: أن مكة واملدينة كانتا قريتني، والناس فيهما يعرفون بعضهم بعضاً 
معرفة دقيقة، فهم يعرفون السابقني األولني الذين أسلموا، وارتبط 
إسالمهم خبالفات ومصادمات بينهم وبني أهليهم وذويهم، وبينهم وبني 

 ألمور يف مكة واملدينة.رؤوس الشرك والكفر الذين يتولون تصريف ا

ومنها: أن الصحابة عدول، فإذا قال صحايب: أسلم معي يف السنة 
األوىل أو الثانية فالن وفالن، أو قال كان عددان يف دار األرقم بن أيب 

إذا ثبتت  -األرقم كذا، وذكر أمساءهم، فهذا يعين أن قول الصحايب 
عدد من صحيح، فكيف إذا ثبتت الرواية عن  -الرواية عنه 

 الصحابة؟!.

ومنها: أن مجعًا كبريًا من الصحابة نقلوا إىل مجع كبري من التابعني خرب 
هذه الطبقات، وأصبح هذا النقل متواترًا، وضبطت هذه الرواايت 
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املنقولة يف كتب احلديث، والسري، والتاريخ، ويف كتب الرجال وفق 
قدمي واحلديث منهج شهد بصحته العدو والصديق، ومل تعرف األمم يف ال

 مثيالً هلذا املنهج الذي انفردت به األمة اإلسالمية.

 تقول هذه الرواايت:

 12إن الذين ابيعوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف العقبة األوىل ] -
رجاًل[، ويف العقبة الثانية سبعون رجاًل وامرأاتن مها: نسيبة بنت كعب 

وكان عدد النقباء: اثنا ]أم عمارة[، وأمساء بنت عمرو بن عدي... 
 عشر رجاًل، تسعة من اخلزرج، وثالثة من األوس.

 وعدد أهل بدر ثالمثائة وثالثة عشر رجاًل. -

 وعدد الذين شهدوا بيعة الرضوان ألف ومخسمائة رجل. -

وقل مثل ذلك يف عدد الذين صلوا إىل القبلتني، وعدد الذين شهدوا 
وا قبل فتح مكة مع ذكر أمساء  أحدًا واخلندق وتبوك، وعدد الذين أسلم

 كل طبقة من هذه الطبقات.

وعندما تواجهنا روايتان عن عدد رجال طبقة من الطبقات، ومن األمثلة 
على ذلك رواية تقول أن عدد أهل بدر ثالمثائة وثالثة عشر رجاًل، 
ورواية أخرى تقول أن عددهم ثالمثائة وأربعة عشر رجاًل... هل هناك 

منافق إىل أمساء رجال هذه الطبقة من خالل احتمال تسلل اسم 
التعارض الظاهر يف اختالف الروايتني؟! وجوابنا على هذا السؤال حندده 

 يف النقاط التالية:
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نطبق منهج أهل احلديث يف احلكم على الروايتني املتعارضتني يف  -1
 الظاهر، ونقدم الرواية األقوى داللة.

: طبقات املهاجرين كلها، ليس يف الطبقات التالية منافقون -2
السابقون األولون من األنصار كأصحاب العقبة والذين أسلموا قبل 
اهلجرة، أهل بدر، فإذا وردت روايتان عن عدد رجال طبقة من طبقات 
املهاجرين مثاًل، فالرواية األكثر عددًا ليس فيها نفاق إذا ثبت أن 

 األمساء الزائدة من املهاجرين.

ابط ملعرفة الصحايب من غريه، فهناك ضوابط كما أن هناك ضو   -3
ملعرفة املنافقني، وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خيص حذيفة بن 
اليمان أبمسائهم وأخبارهم، وحذيفة حيافظ على أسرار رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم وال يبوح هبا ألحد من الصحابة ولو كان من أكثرهم 

  عليه وسلم.صلى هللا مكانة عند رسول هللا

يف صحيحه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جاءه  وحيدثنا البخاري
املخلفون بعد غزة تبوك، فقبل اعتذار بضعة ومثانني رجاًل، واستغفر هلم، 
َووََكل سرائرهم إىل هللا، أما كعب بن مالك وصاحباه فطلب صلى هللا 

م... فلماذا قبل عليه وسلم من املسلمني اعتزاهلم حىت يقضي هللا فيه
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اعتذار من اعتذر وحلف، وطلب من 

 املسلمني اعتزال ثالثة فقط؟!.

 جييب على هذا السؤال ابن القيم فيقول:
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"ويف هني النيب صلى هللا عليه وسلم عن كالم هؤالء الثالثة من بني سائر 
هجر الصادقني من ختلف عنه دليل على صدقهم وكذب الباقني، فأراد 

وأتديبهم على هذا الذنب، أما املنافقون، فجرمهم أعظم من أن يقابل 
ابهلجر، فدواء هذا املرض ال يعمل يف مرض النفاق، وال فائدة فيه". 

 وقال أيضاً:

"ومل يكن يتخلف عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إال أحد رجال 
ل األعذار، أو من ثالثة، إما مغموص عليه يف النفاق، أو رجل من أه

خلََّفُه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واستعمله على املدينة أو خلفه 
 32ملصلحة" اهـ

إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يعرف املنافقني يف املدينة، وهلذا 
قبل اعتذار بضعة ومثانني رجاًل، وأمر املسلمني ابعتزال ثالثة فقط، وهلذا 

اًل من بين سلمة شهدوا حضور املخلفني الذين سأل كعب ابن مالك رجا
جاءوا يعتذرون من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: هل لقي هذا معي 

ما قيل لك،  أحد؟ قالوا: نعم رجالن قاال مثل ما قلت، فقيل هلما مثل
فقلت: من مها؟ قالوا: ُمرارُة ابن الربيع العامري، وهالل بن أمية 

صاحلني شهدا بدرًا فيهما أسوة، فمضيت الواقفي، فذكروا يل رجلني 
 33حني ذكرومها يل".

وإذا كان تسلل اسم منافق إىل طبقة من طبقات املتأخرين من الصحابة 
يف منتهى الصعوبة، فما ابلك بطبقات السابقني األولني من املهاجرين 

                                                
 (.578-3/574زاد المعاد ) -  32
 مقطع من حديث كعب بن مالك في صحيح البخاري. -  33
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واألنصار، بل إىل صف أهل احلل والعقد يف عهد رسول هللا صلى هللا 
 د الشيخني أيب بكر وعمر رضي هللا عنهما؟!.عليه وسلم وعه

إن وصول منافق واحد إىل الصفوف املتقدمة من املستحيالت.. وكان 
من املمكن أن يقال: كان أهل املدينة يستعدون لتتويج شيخ املنافقني 
عبد هللا بن ُأيب ملكًا عليهم قبل مقدم رسول هللا   صلى هللا عليه وسلم 

عيينه عضوًا من أعضاء الشورى الذين حييطون إىل املدينة، وليس يف ت
برسول هللا صلى هللا عليه وسلم  أي ضرر ألنه سيكون واحدًا بني مجع 
من السابقني األولني، وسوف يشعر بعد هذا التعيني أنه ما زال عزيزاً بني 

 أهله وقومه.

يف حساابت السياسيني عند بعض اإلسالميني البد من احتواء أمثال 
ن أيب وإغرائه مبنصب من املناصب، ويصل حد هذا االحتواء عبد هللا ب

إىل خماطبة رأس من رؤوس النفاق والزندقة والعلمانية قائلني له: نبايعك 
ملكًا أو رئيسًا على أن تتعهد بتحكيم شرع هللا.. ولو قبل هذا الطاغية 
بيعتهم له، وفاوضهم على تطبيق بعض أحكام اإلسالم، وأتجيل 

ى ألجل غري حمدد لقبلوا والتمسوا له األعذار ودافعوا األحكام األخر 
 عنه وأصبح الطاغية عندهم أمرياً للمؤمنني.

لكن املسألة عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل تكن جمرد حساابت 
سياسية، وقبول منافق يف مركز قيادي إذا كان ال ميلك التأثري على 

يتصوره البعض يف عصر  القرار املتخذ، ال، إن املسألة أبعد مما
الدميقراطية، فهناك شروط ألهل احلل والعقد يف النظام الرابين اخلالد، 
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وهذه الشروط ال تنطبق على عبد هللا بن أيب، والبد من متيز الصفوف، 
وال جيوز أن خيرتق منافق طبقة السابقني األولني ألي اعتبار من 

 االعتبارات.

عندما أعلن إسالمه بني يدي رسول  ولنا عربة أيضًا يف قصة أيب سفيان
 -الفتح األعظم  -هللا صلى هللا عليه وسلم وهو يف طريقه إىل فتح مكة 

: قال العباس: اي رسول هللا! إن أاب سفيان رجل حيب الفخر، فاجعل له 
 شيئاً.

قال صلى هللا عليه وسلم : "نعم من دخل دار أيب سفيان، فهو آمن، 
من، ومن دخل املسجد احلرام، فهو ومن أغلق عليه اببه، فهو آ

 34آمن".

استجاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لطلب عمه العباس، وخّص أاب 
سفيان مبكرمة متّيز هبا عن أهل مكة، ولكّن هذه امليزة كانت توافق 
حرص رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على فتح مكة من غري إراقة 

 سفيان ينادي أبعلى صوته دماء، فعندما يسمع أهل مكة زعيمهم أاب
طالباً منهم اللجوء إىل األماكن اآلمنة يعلمون أن القتال ال جيدي، وليس 

 أمامهم إال االستسالم.
حسن إسالم أيب سفيان بعد فتح مكة، فشهد حنينًا، وأعطاه رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم من الغنائم مائة من اإلبل، وأربعني أوقية من 

بذلك... وشهد قتال الطائف، فقلعت عينه حينئٍذ، مث الدراهم يتألفه 

                                                
 صحيحه " ومن ألقى السالح فهو آمن". كتاب الجهاد والسير، فتح مكة. ( ، و في رواية مسلم في3/403زاد المعاد ) -  34
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قلعت األخرى يوم الريموك، وكان يومئٍذ حيرض على اجلهاد ]حتت راية 
ولده يزيد[ ويصيح: اي نصر هللا اقرتب، ويقول أيضًا: هللا هللا، إنكم 
أنصار اإلسالم ودارة العرب، وهؤالء أنصار الشرك ودارة الروم، اللهم 

 مك، اللهم أنزل نصرك.هذا يوم من أاي

:"وروى يعقوب بن سفيان وابن 5/129وقال احلافظ يف "اإلصابة" 
سعد إبسناد صحيح عن سعيد بن املسيب، عن أبيه قال: فقدت 
األصوات يوم الريموك، إال صوت رجل يقول: اي نصر هللا اقرتب، قال: 

 فنظرت، فإذا هو أبو سفيان حتت راية ابنه يزيد".

اي مل يبلغ بعد إسالمه وجهاده مرتبة السابقني األولني أو ومع كل هذه املزا
أهل احلل والعقد من كبار الصحابة، وبقي حيث يستحق يف طبقة الذين 
أسلموا عند فتح مكة، وبقي بالل بن أيب رابح وزيد بن احلارثة، 

 وصهيب الرومي، أفضل منه، وهذا هو املقياس اإلسالمي الصحيح.

 

* * * 

 عن واقعنا املعاصر فنقول:نعود إىل احلديث 

ليس هلذه الطبقات وجود يستحق الذكر يف حياة اجلماعات اإلسالمية، 
وهذا الذي سهل على املنافقني الوصول إىل قيادة هذه اجلماعات، 
وتدبري مؤامرات ال يقدر عليها إال من يعرف البيت من داخله معرفة 

انقالب يوليو  دقيقة، وقد رأينا ما فعله عبد الناصر وزمالؤه قادة
م  1954م ابإلخوان املسلمني، وما فعله الوافد املصري عام  1953
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ابإلخوان املسلمني يف سورية، والدور اخلطري الذي نفذه أبو عبد هللا 
اجلسري ابلطليعة اإلسالمية يف أوائل الثمانينيات، ودور علي العشماوي 

رية، ونفذه م، والدور الذي رمسته املخابرات اجلزائ 1965يف تنظيم 
م،  1991املنشقون على جملس شورى اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ عام 

وفشل هذه املؤامرة أمام وعي وصمود إخواننا الدعاة يف اجلزائر.. وأخرياً 
وليس آخرًا دور عميل املباحث األمريكية عماد سامل فيما مسي أبحداث 

 نيويورك، وما مل نذكره عن مؤامرات أعداء اإلسالم أكثر.

ويتعجب املهتمون بشؤون الدعوة واجلماعات اإلسالمية من وصول 
أمساء معينة إىل أعلى مراكز القيادة يف بعض اجلماعات ]إن مل يكن يف  
كل هذه اجلماعات[ دون أن يكون هلم أية سابقة يف هذه اجلماعات، 

 وأييت اجلواب أكثر غرابة من الظاهرة اليت أاثرت االستهجان والتعجب.

يقول: كان ملؤسس اجلماعة صالت قوية مع هذا االسم، وآثر منهم من 
عدم انضمامه إىل اجلماعة مع بقاء التزامه سرًا من األسرار، وال ندري 
مدى صحة هذا القول ألن القائلني به أصدقاء وحمبون للقائد اجلديد، 
ومن جهة أخرى فمجيئهم به مناورة ذكية للتغلب على منافسيهم يف 

تطيع التأكد من القائد املؤسس ألن هللا قد توفاه، ولكن اجلماعة، وال نس
الذي نعلمه من خالل حديثنا عن الصحابة وطبقاهتم أن هذا االختيار ال 

 مثيل له.

ومنهم من يقول: املسؤولون وعلية القوم يف بالدان ال حيرتمون اجملهولني 
من القادة، وكذلك ال حيرتمون الشيوخ ]خرجيي الكليات واملعاهد 
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شرعية[، والبد أن نفرض عليهم احرتامنا فنختار مسؤولني من طبقات ال
ال تقل عن طبقاهتم، ويعلمون بعد ذلك أن دعوتنا ليست دعوة 
"دراويش"، أو أن القائمني عليها ال يفقهون شيئًا يف السياسة وواقع 
العصر وشؤون احلكم... وسوف يستغرب أشد االستغراب من يقرأ هذه 

 حقاً هناك من يقول مثل هذا القول؟!.األسطر ويتساءل: أ

وجوابنا: نعم كانت هذه العقلية سائدة يف اخلمسينيات وما قبلها، 
وسبحان هللا كيف تنعكس املفاهيم يف حياة عامة املسلمني وكثري من 
العاملني يف حقل الدعوة اإلسالمية، وبداًل من أتسيهم ابلصحابة رضوان 

 طبقات كما أن للصحابة طبقات، عليهم يتأسون ابملرتفني، وللمرتفني
 وتتناسب طبقات املرتفني مع مقدار ما ميلكون من أموال وقرى ومصانع.

ومبناسبة احلديث عن املرتفني حتضرين القصة التالية اليت ال أستطيع 
نسياهنا: اختارت مجاعة إسالمية كبرية يف بلد عريب مهم أحد اإلقطاعيني 

، وقد يقول قائل: وهل حيول الشباب ليكون انئب مسؤول اجلماعة
اإلقطاع الذي ورثه عن أبيه بني األخ واملهمة اليت أنيطت به إذا كان 

 أهالً هلا؟!.

اجلواب: ال مينع اإلقطاع هذا األخ من تويل مسؤولية يف اجلماعة إذا كان 
مؤهاًل، ولكن املشكلة أنه ليس مؤهاًل: فهو ليس من رجال الصف 

، كما أنه ليس من أهل العلم أو اخلربة، فعمره األول أو الثاين يف اجلماعة
ال يتجاوز هناية العشرينيات، وكل الذي ميلكه اإلقطاع وعضويته يف هذه 

 اجلماعة.
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اجتمع جملس قيادة اجلماعة ذات مرة ليناقش مشكلة اشتد فيها 
اخلالف، ودخل انئب املسؤول يف نقاش مع أحد األعضاء املهذبني، 

جو من التوتر على اجملتمعني، وتذكر الشاب وارتفعت األصوات، وخيم 
اإلقطاعي أنه ال صوت يعلو على صوته داخل إقطاعيته والبد أن 
يعاقب هذا الذي يرفع صوته، فما كان من "الباشا" إال أن سحب 
مسدسًا كان خيفيه بني مالبسه وصوبه حنو أخيه يريد قتله، فهب 

هم الضحية الذي األعضاء مذعورين، وأمسكوا "ابلباشا"، وتبع بعض
هرب إىل غرفة جماورة، فهدأت األمور قلياًل، وتفرق اجملتمعون إىل غري 
رجعة وهم حيمدون هللا الذي مشلهم بسرته، فلو وقعت اجلرمية لتعدت 
خسائر اجلماعة اجملين واجملين عليه، وامتدت لتشمل القيادة واجلماعة  

بص الدوائر هبذه كلها، فاألنشطة واالجتماعات سرية وحكومة البلد ترت 
 اجلماعة وبكل نشاط إسالمي.

وما كانت القيادة اليت انفرط عقدها قادرة على إبقاء هذا احلدث سراً 
من األسرار، فاألسلوب املتبع يف مثل هذه احلالة أن حيشد كل طرف 
أكرب عدد ممكن من املؤيدين ضد الطرف اآلخر، وهذا يقتضي أن يعلم 

هذه اجلماعة، وتتكشف أمامهم أسرار  هبذه الفضيحة مئات من أعضاء 
كثرية كانت القيادة حترص على سريتها، ومن هذه األسرار أعضاء جملس 

 قيادة اجلماعة.

وبعد مدة زمنية قصرية خرج "الباشا" والعضو اآلخر ]الذي كان هدفاً 
ملسدسه[ من اجلماعة ومن كل عمل مجاعي، خرج "الباشا" ألنه أدرك 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 59 

اعي خيتلف عن العقلية اليت ألفها وترىب عليها، أن العمل اإلسالمي اجلم
وال أدري هل حافظ بعد ذلك على دينه أم فنت؟ لكن امسه مل يعد يذكر 
يف أجواء اإلسالميني. أما العضو اآلخر فقد ألف حياة بعيدة عن العنف 
والشدة، ويكره الدسائس وحبك املؤامرات، وأدرك أن األجواء كلها 

نظر "الباشا" وهو حياول إطالق النار عليه حممومة، وأصبح املسدس وم
 35مرتبطاً أبي عمل مجاعي فنأى بنفسه عن هذه األجواء .

 البد لنا بعد هذا االستطراد من تقرير النتيجة التالية:

ال يؤمتن على حتقيق مناهج اجلماعة وأهدافها إال رجال الصف األول 
ال جتد فيها فيها أو من يليهم، فإذا وصلت هذه اجلماعة إىل مرحلة 

الرجل املناسب من املؤسسني أو ممن يليهم يف القدم والفضل فاألوىل 
واألفضل أن تلجأ إىل حل نفسها، وختطط مع غريها من العلماء والدعاة 
من أجل أتسيس مجاعة جديدة، وعندئٍذ بوسعهم أن خيتاروا هلا أي داعية 

اجلماعة  إذا توفرت فيه الشروط الشرعية، أما اختيار رجل من خارج
 ألي سبب من األسباب فسوف يقود إىل إحدى النتائج التالية:

أن يتم اختياره بعد وقوع خالف بني أهل الشورى، واتفاق اجلميع  -1
على أن يكون املسؤول من خارج اجلماعة، وسوف ُيسرّي اجلماعة طرف 
من األطراف املتصارعة إذا كان املسؤول ضعيفًا، وال يعرف مواطن 

قوة يف اجلماعة، وكانت عالقاهتم به قوية، وبينهم وبينه أفكار الضعف وال

                                                
لم أتحدد  عدن أسدباب الخدالف الدذي قداد إلدى هدذه الفضديحة التدي ذكرتهدا ولدم أقدل إن وجهدة نظدر "الباشدا" لدي  فيهدا  -  35

ن أخدال  العضدو حق، كان يهمني أسلوب الحوار بين أخوين في أعلى مستويات قيادة الجماعدة وذكدرت مدا أعرفده عدن حسد
 المجني عليه وال أزكي على هللا أحدا ولي  هذا تأييدا ال في موقفه األول وال الثاني. 
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متشاهبة يف طريقة العمل اإلسالمي، وسوف يشعر الطرف اآلخر ابلغنب، 
فينفجر اخلالف مرة أخرى، ويصبح املسؤول الوافد طرفًا من األطراف 

 املتصارعة.

الة أن يكون الرجل الذي وقع عليه االختيار قواًي، واجلماعة متر حب -2
ضعف ]ولوال هذا الضعف مل تقدم على اختيار مسؤول من خارج 
اجلماعة[، فسوف يغرّي ويبّدل، وجيد من يساعده ويشد أزره حىت 
تتحول هذه اجلماعة إىل مجاعة ختتلف عن اجلماعة األوىل حىت يف غاايهتا 
وأهدافها، وإذا كان التغيري حسنًا فسوف تستفيد منه اجلماعة، وإن كان 

فسوف جتد اجلماعة نفسها أمام  -وهذا هو الغالب  -ك غري ذل
 اخرتاق خطري يبدد جهدها ونشاطها.

إذا كان الرجل الذي وقع عليه االختيار عاملًا جمددًا، فلن يتمكن  -3
من حتقيق ما يصبو إليه، ألن مراكز القوى اليت جاءت به ستواجهه 

حرتام وعدم مبخالفته ألنظمة اجلماعة ولوائحها، وقد عاهدهم على ا
 خمالفة هذه األنظمة واللوائح، وسيجد نفسه أخرياً يزرع يف غري أرضه.

فإذا أراد القائمون على شؤون اجلماعات اإلسالمية حتصني صفوفها أمام  
كل اخرتاق، فالبد أن يتحرروا من املفاهيم املنحرفة يف جمتمعاهتم 

قاسية على  ويقّوموا أخطاءهم، ويقبلوا بنتائج هذا التقومي ولو كانت
نفوسهم... وقبل هذا وذاك البد أن يتأسوا برسول هللا صلى هللا عليه 

 وسلم وأصحابه...
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 الصف الذي مل خيرتق
 حممد سرور زين العابدين

 

 فوائــــــــد

 

 الفائدة الثانية: سابقون يف الفضل كله:

السابقون األولون من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سبقوا 
 خواهنم الذين أسلموا بعد الفتح أبمور كثرية:إ

سبقوهم يف فضيلة الصرب على األذى، ألن بداية الدعوة كانت من أشد 
مراحل الدعوة ضعفاً وخوفًا وشحًا... وانهلم من االبتالء واألذى ما تنوء 
حبمله اجلبال الرواسي، وحوصروا يف شعب أيب طالب حصارًا ال مثيل 

دينة املنورة فرارًا بدينهم، مؤثرين هللا والدار اآلخرة له... وهاجروا إىل امل
على املال والعشرية والوطن، وهلذا قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
خلالد بن الوليد عندما تالحى مع عبد الرمحن بن عوف: "ال تسبوا أحداً 
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من أصحايب فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبًا ما أدرك مد أحدهم وال 
 نصيفه".

وسبقوهم يف العلم، فقد كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  يتلو 
عليهم اآلايت اليت تتنزل عليه، ويبني هلم أحكامها وأسباب نزوهلا، كما  
كان صلى هللا عليه وسلم يتعهدهم ابلعلم واملعرفة يف مدرسته العظيمة 

الدار ، وأصبح املسجد النبوي بدياًل هلذه -دار األرقم بن أيب األرقم  -
بعد اهلجرة إىل املدينة، واستمر السابقون األولون ينهلون العلم من 
مصدره العذب الذي ال خيالطه أي شائبة، مث ينتقلون إىل تدريس غريهم 

يف جمموعهم أكثر علماً من  -السابقون األولون  -من الصحابة... فهم 
ناك الصحابة الذين أسلموا بعد الفتح، وال يتعارض هذا مع القول: ه

آحاد من املتأخرين الزموا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، ومل يشتغلوا 
بغري طلب العلم، وانلوا نصيبًا من العلم تفوقوا به على بعض السابقني 

 األولني.

وسبقوهم يف اخلربة وإدارة األمور، ألهنم رأوا كيف كان رسول صلى هللا 
ومن غريهم... وشاهدوا عليه وسلم يتعامل مع املشركني من أويل قرابه 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو يطوف على وفود القبائل الذين 
يشهدون املواسم يف مكة يدعوهم إىل هللا، ويسأهلم أن يصّدقوه 
وينصروه... وكانوا يتعلمون منه إصراره على احلق، وكيف كان يواصل 

الدنيا عن  الليل مع النهار والسر مع اإلعالن، ال يشغله أمر من أمور
الصدع بال إله إال هللا... وكانوا يعرضون عليه صلى هللا عليه وسلم 
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مشكالهتم اخلاصة والعامة، وبشكل أخص املشكالت اليت يواجهها 
العبيد واملضطهدون الذين أسلموا، وكان صلى هللا عليه وسلم جييب 
على أسئلة الصحابة، ويضع احللول الناجعة هلم، ويدفع األغنياء إىل 
رعاية وإطعام الفقراء، فمن هذا الذي يدعي أنه يضاهي السابقني 

 األولني يف العلم واملعرفة والفضل؟!

* * * 

لنحمل هذه املعاين الرائعة من علم وخربة وتربية السابقني األولني، 
 وحناول تطبيقها على الدعاة واجلماعات اإلسالمية املعاصرة:

بيق واملقارنة هي فقدان القادة املشكلة األوىل اليت تواجهنا عند التط
الذين بلغوا مرحلة االجتهاد، بل فقدان القادة الذين هم دون مستوى 
االجتهاد، ومن البدهيات أن فاقد الشيء ال يعطيه، فمن أراد طلب 
العلم داخل مجاعته ال جيده، وقد يستعريون شيوخًا من خارج اجلماعة 

ضاء إىل شيوخ ال يؤمنون لتدريس العلوم الشرعية، أو قد حيولون األع
ابجلماعات وأهدافها، ويعاين طالب العلم تناقضًا يف تربيته، فالذي يقرره 
الشيخ خالف الذي تقرره اجلماعة، والبد له أخريًا من االختيار: الشيخ 

 أو اجلماعة!!

املشكلة الثانية تتجلى يف انشغال األعضاء واملوجهني ومعظم القادة 
استحوذت على أهم أوقاهتم، وبعد انتهاء  ابلوظائف احلكومية اليت

العمل الوظيفي اليومي، ينتقل الداعية هبمومه الناجتة عن سوء تعامل 
املسؤولني عنه إىل البيت فيؤدي ما جيب عليه حنو أهله وأوالده، 
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ويصعب خلو البيت من مهوم ومشكالت... فماذا يبقى للدعوة والعمل 
 لداعية؟!اجلماعي والتخطيط من الوقت يف يوم ا

ولست أشك أن نظام الوظائف يف بلدان العامل اإلسالمي رمسه املستعمر 
عندما كان خييم على صدوران ويتحكم جبميع شؤون حياتنا، وبقي هذا 
النظام الفاسد بعد رحيل املستعمر العسكري شأنه كشأن الدساتري 

عون والقوانني واألنظمة واملراسيم األخرى، ومن جهة اثنية، فالذين يرتب
على هرم الوظائف أكثر فسادًا من النظام نفسه... ويف ظل هذه 

 األجواء احملمومة ميضي الدعاة اجلزء األكرب من أوقاهتم.

 واملناهج هي املشكلة األخرية ألهنا حتوي فقرات ليست ذات جدوى:

 فمنها: دفاع اجلماعة عن نفسها، واستنباط األدلة اليت تعزز هذا الرأي.

وقات يف التنافس مع اجلماعات األخرى بداًل من ومنها: هدر األ
 التعاون.

وما تبقى من الفقرات الشرعية والرتبوية، فكثريًا ما يتم جتميدها أو 
أتجيلها ألن هناك أحدااًث مهمة كاالنتخاابت "الربملانية" وغريها، 
واجلماعة جتند كل إمكاانهتا طوال مدة هذه األحداث اليت ال تنتهي من  

 ددها.كثرهتا وتع

وماذا يعين السابقون األولون يف هذه اجلماعات إذا كانوا ليسوا من أهل 
العلم، ومل جيدوا يف مجاعاهتم العلماء الذين يعوضوهنم ما خسروه، وال 
الوقت الكايف لدراسة العلوم الشرعية... فالسابقون األولون إذا فقدوا 

إسناد هذه  الشروط اليت جيب أن تتوفر يف أهل احلل والعقد ال جيوز
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الوظائف إليهم، وعندما نستعرض أمساء السابقني األولني من الصحابة 
رضوان هللا عليهم جند أن بعضهم مل يستعمله رسول هللا  صلى هللا عليه 

 وسلم :

 عن أيب ذر رضي هللا عنه قال:

 قلت اي رسول هللا أال تستعملين؟ قال: فضرب بيده على منكيب مث قال:

يف، وإهنا أمانة، وإهنا يوم القيامة خزي وندامة، إال "اي أاب ذر إنك ضع
 36من أخذها حبقها، وأدى الذي عليه فيها"

فأبو ذر رضي هللا عنه كان ربع اإلسالم، ويف رواية أخرى كان خامس 
مخسة، وقال عنه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "ما أظلت اخلضراء 

وهناك أحاديث  37.وال أقلت الغرباء من ذي هلجة أصدق من أيب ذر"
أخرى يف فضائله، ورغم ذلك مل يستعمله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 ألنه ضعيف.

أجل فاألقدمية وحدها ال تكفي، وخري للجماعة أن ختتار أحد رجاالت 
الطبقة املتأخرة إذا اشتهر عنه الصالح والورع، وتوفرت فيه الشروط 

أن تبتلى برجل جاهل ألنه  اليت جيب أن تتوفر يف أهل احلل والعقد من
 من السابقني.

 الفائدة الثالثة: لكل دوره:

لكل صحايب دور حمدد يؤديه، ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم هو 
الذي يتوىل حتديد هذه األدوار واإلشراف على تنفيذها، فإذا أتخر انس 

                                                
 رواه مسلم في صحيحه، باب: كراهية طلب اإلمارة والحرص عليها. -  36
 قال عنه محقق سير أعالم النبالء: حديث قوي بشواهده. -  37
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من الصحابة عن غزوة من الغزوات قام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
تدعائهم بعد عودته إىل املدينة، وحماسبتهم، وفرض العقوبة الالزمة ابس

عليهم إذا مل يكن هلم عذر قاهر، ومن األمثلة على ذلك قصة كعب بن 
 مالك ورفاقه الذين أتخروا عن غزوة تبوك.

 ومن املهمات واملسؤوليات اليت ُأسنَدْت للصحابة ما يلي:

لى هللا عليه وسلم ، وبعض منهم من كان مكلفًا خبدمة رسول هللا ص -
 هؤالء اخلدم كانوا من مواليه.

ومنهم كتاب الوحي، وكتاب الرسائل اليت يبعثها رسول هللا صلى هللا  -
 عليه وسلم إىل ملوك عصره، وإىل األمصار اليت دانت ابإلسالم.

 ومنهم رسله إىل امللوك. -

 وأربعة منهم كانوا خمتصني ابألذان. -

 والً عن حراسته صلى هللا عليه وسلم .ومنهم من كان مسؤ  -

ومنهم القواد العسكريون الذين كان صلى هللا عليه وسلم يكلفهم  -
 بقيادة السرااي اليت يبعثها صلى هللا عليه وسلم إىل أماكن معينة.

ومنهم أمراء األمصار، كاليمن، وحضرموت، وجنران، وُعمان، وتيماء،  -
 ومكة.

عن اإلسالم بشعرهم وخطبهم، وهناك ومنهم الذين كانوا يذبون  -
 مسؤوليات أخرى غري هذا الذي ذكرانه.

وكان للشباب دور يف هذه املسؤوليات، وأصحاب رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم كانوا شبااًب، فأكربهم سنًا عند البعثة كان ال يتجاوز األربعني 
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سلم عامًا، ومن الشباب الذين اختارهم رسول هللا صلى هللا عليه و 
 ألخطر املهمات:

علي بن أيب طالب، وهناك أقوال كثرية يف تقدير عمره عندما أسلم،  -
وكلها تؤكد أنه كان دون سن البلوغ، وكان هو وطلحة والزبري يف سن 

 واحدة.

مصعب بن عمري أرسله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ]وعمره ال  -
عة العقبة األوىل ليقرئهم يتجاوز مخسة وثالثني عامًا[ إىل املدينة بعد بي

القرآن ويفقههم يف الدين، وأدى دوره بنجاح وشهد رضي هللا عنه بدراً 
وأحدًا، وقتل فيها وعمره يقارب األربعني عامًا وكذلك كان عمر جعفر 

 بن أيب طالب عندما قتل يف غزوة مؤتة.

وأسامة بن زيد كلفه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بقيادة جيش  -
مني، وعمره أقل من عشرين عامًا، وكان حتت إمرته يف هذا اجليش املسل

أبو بكر وأمثاله، وتويف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، وكان اجليش ال 
 يزال يف أطراف املدينة.

وعبد هللا بن العباس الذي ساد الناس بعلمه، وكان عمر بن اخلطاب  -
بة سنًا، كان عمره يستفتيه يف املسائل املهمة وهو من أصغر الصحا

عندما تويف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال يزيد على مخسة عشر 
يالزم رسول هللا صلى هللا عليه  -وهو يف هذا السن  -عامًا، وكان  

 وسلم ويتعلم منه.
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وقبل االنتقال إىل الفائدة األخرى البد لنا من تسجيل امللحوظات 
 التالية:

وية، وحاشا هلل أن جند يف سرية رسول مل تكن هذه االختيارات عف -1
هللا صلى هللا عليه وسلم مثل ذلك. لقد كان الرجل املناسب يوضع يف 
مكانه املناسب، وكان املفضول يقدم على األفضل يف األمور العسكرية 
أو يف غريها إذا كان هو األكثر مالءمة، ومل تكن السلطة قاصرة على 

يسمى ابملركزية، واملركزية تقتل  فئة حمددة ال تتجاوزها، وهذا الذي
املواهب، ولكن البد أن تتوفر يف مجيع الذين يقع عليهم االختيار 

 شروط أهل احلل والعقد.

ترىب الصحابة رضوان هللا عليهم على اجلندية والتضحية واإليثار،  -2
فأبو بكر وعمر ما كاان جيدان أي غضاضة يف قيادة أسامة هلما ولغريمها 

األولني، وأمني األمة أبو عبيدة عامر بن اجلراح ما كان جيد  من السابقني
أي أبس يف قيادة خالد بن الوليد له، وال كان خالد جيد أي حرج يف 
تسليم القيادة أليب عبيدة عندما جاءه أمر عمر، وصدق فيه قول 

 الشاعر:

 وانضم للجيش ميشي حتت رايته      وعزة النفس مل جترح حواشيها

يريد أن يكل الناس إىل خالد وبطوالته، وخالد كان يقاتل  فعمر كان ال
هلل وليس ملنصب أو جاه، وهذه صفة من الصفات اليت مّيزت جيل 
الصحابة عن األجيال األخرى، وهذه هي مشكلة من أهم املشاكل اليت 

 تواجه الدعاة واجلماعات اإلسالمية املعاصرة.
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ميع طبقات الصحابة رغم تعدد املسؤوليات وكثرهتا ومشوهلا جل -3
نالحظ أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل يقع اختياره على منافق 
واحد، ولو كان من املغمورين الذين ال يَعرُف أحد عنهم نفاقًا، ومع 
إمياننا بدور العصمة يف هذا االختيار، فهناك سببان آخران: األول: 

وفر يف منافق ولو  الشروط الشرعية الالزمة ملثل هذه املسؤوليات ال تت
كان مغمورًا جمهواًل، والثاين فراسة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف 
الرجل، وعمق معرفته للذين يتعامل معهم... وعندما يكون القائد يف 
مستوى املسؤولية، ويلتزم ابلشروط الشرعية يف اختياره ملساعديه لن 

 يستطيع منافق اخرتاق صفه، أو استغفاله.
 لرابعة: احلذر:الفائدة ا

بدأ النفاق يذر قرنه يف املدينة بعد غزوة بدر الكربى اليت أعز هللا هبا 
دينه، وأذل الكفر والكافرين... وبقي اإلسالم عزيزًا رغم ما يعرتي 

 املسلمني من ضعف وهوان يف بعض األحيان.

 ومن األدلة الكثرية على قوة اإلسالم خنتار املثال اآليت:

العامل اإلسالمي حياربون اإلسالم حراًب شعواء، ويصّدون الطغاة يف بلدان 
عن سبيل هللا، ويرسخون دعائم الكفر واإلحلاد والزندقة، لكنهم ال 
يعلنون خططهم وأهدافهم، ويلجأون إىل وسائل غاية يف اخلبث 
واملكر... فهم يشهدون الصالة مع املسلمني يف املناسبات الدينية 

الة اجلمعة يف بعض األحيان، ويرددون يف العامة، كصالة العيدين، وص
التصرحيات الصادرة عنهم إمياهنم ابإلسالم، واهتمامهم ابملساجد... 
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ويتهمون الدعاة واجلماعات اإلسالمية ابملتاجرة ابلدين، واختاذه مطية 
على  -من أجل حتقيق مكاسب سياسية، وال عالقة للدين ابلسياسة 

رفعة، والسياسة أالعيب ، فالدين عبادة ومسو و -حد زعمهم 
واجتهادات شخصية، وجيدون من الشيوخ العاملني يف مؤسساهتم من 
يؤمن على أقواهلم، ويقدم هلم الفتاوى اليت يطلبوهنا، والرسائل واملقاالت 
اليت ينالون فيها من الدعاة العاملني الصادقني، وتربز وسائل إعالم 

بعض الناس ما يرون  الطغاة هذه احلملة الظاملة احملمومة، ويصّدق
 ويسمعون ويقرأون.

هذه األساليب اليت يستخدمها الطغاة يف بث مسومهم أخطر مرات 
ومرات من األساليب اليت كان عبد هللا بن أيب وزابنيته يستخدموهنا ضد 
رسول هللا وأصحابه صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولن 

واليقظة، وعرفنا سبل  نتمكن من الصمود إال إذا رفعنا شعار احلذر
اجملرمني ومكائدهم، وسددان الثغرات حىت ال جيدوا أي مدخل ينفذون 

 منه إىل داخل صفوفنا ويعيثون هبا فساداً وختريباً.

وإذا كانت معارك املوحدين الدعاة مع الطغاة دائمة ومستمرة، وشعار 
 احلذر جيب أن يستمر مرفوعًا، فهناك مراحل تتضاعف فيها احلاجة إىل

احلذر، ومنها هذه املرحلة اليت مضى عليها أكثر من عقدين، وشهدان 
فيها سقوط أصنام متعددة: شهدان سقوط الصنم القومي، والصنم 
الثوري االشرتاكي، وشهدان سقوط رائد القومية والتقدمية والوحدة، 

 الصنم الذي عبده كثري من اجلماهري من دون هللا.
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وأيقنوا أن بعدهم عن اإلسالم هو سبب  كفر الناس هبذه األصنام كلها،
هذه اهلزائم املتكررة، وعاد الشباب إىل دين هللا أفواجًا، وأصبحت 
الصحوة اإلسالمية حديث الشرق والغرب، وقويت شوكة اجلماعات 
اإلسالمية، وكثر أنصارها، وابت الناس كل الناس يرتقبون قيام أنظمة 

 إسالمية يف عدد من البلدان اإلسالمية.

إن قوة الدعاة واجلماعات اإلسالمية مسألة هتدد كل طاغية وتنذر 
بزواله، فالبد من تسخري مجيع إمكاانهتم وتنسيق جهودهم من أجل وأد 
الصحوة يف مهدها، ومن األساليب اليت يستخدموهنا كما قلنا فيما 
مضى زرع جندهم داخل الصف اإلسالمي، والعمل على ضرب هذا 

هي املرحلة اليت تتضاعف فيها احلاجة إىل الصف من داخله، وهذه 
 احلذر، واتباع هدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

 
 
 
 
 

 الصف الذي مل خيرتق

 

 فوائــــــد
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 حممد سرور زين العابدين

 

 الفائدة اخلامسة: منهج مناسب لكل عصر:

 انتهينا فيما مضى من هذا البحث إىل األمرين التاليني:

يه وسلم خيتار أمراءه ووالته من الصحابة الذين كان صلى هللا عل  -
تنطبق عليهم الشروط الشرعية اليت ينبغي أن تتوفر يف أهل احلل والعقد، 
وكانت األفضلية للسابقني األولني من املهاجرين واألنصار رضوان هللا 

 عليهم.

استمر هذا النهج بعد وفاة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وبلغ  -
جه يف عهد عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه، الذي كان يتشدد التطبيق أو 

يف اختيار الوالة، وكان يف شخصه قدوة حسنة لكل مسؤول، فرتاه جيوع 
 إذا جاعت الرعية، ويشبع إذا شبعت.

وتدار شؤون هذا الكيان الضخم بطريقة بسيطة على كل من التزم هدي 
إلسالمي: أمري رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فرأس هذا اجلسد ا

املؤمنني، وحوله عدد من السابقني األولني: منهم من حيفظ كتاب هللا 
ويعرف سبب نزول آايته، ومنهم من اشتهر ابلقضاء واإلفتاء، وكل منهم 
حيفظ عددًا جيدًا من أحاديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ويندر 

 .حوله من األحاديث ما ال يعرفه اخلليفة ومن

نة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عاصمة اخلالفة، وموطن وكانت مدي
إقامة أهل الشورى ال يغادروهنا إال لضرورة، وقد استمر دور املدينة 
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العلمي املتميز بعد عصر الصحابة، وتفصيل ذلك يف أمهات كتب 
 احلديث والفقه واألصول.

، وتلي دائرة القيادة دوائر متعددة متتد لتشمل: اجليوش، والسرااي
وشؤون بيت املال، والقضاء، وإدارة األمصار، وال ختلو قرية وال ابدية 
من مسؤول يتصل برأس اجلسد اإلسالمي ألن الفوضى ال وجود هلا يف 

 دولة اخلالفة.

أما القواعد واألسس اليت يتم على أساسها اختيار املسؤولني فثابتة، 
يسعى ويعمل من وأمهها: األمانة، والتقوى، وأن ال يكون املسؤول ممن 

أجل الوصول إىل هذا املنصب... وتفصيل ذلك يف كتب السياسات 
 الشرعية.

ولنفرتض أن بعض املنافقني اقتحموا دائرة من الدوائر، ولتكن إحدى 
الوالايت، فمن حق هذا الوايل على عامة املسلمني وخاصتهم تقدمي 

انته من أهل النصح له، وعرض األدلة اليت تثبت أن فالاًن وفالاًن من بط
النفاق، والواجب حيتم إبعاد املنافقني عن املسؤوليات اليت أنيطت هبم 
إن صحت األدلة... وإذا أمهل الوايل النظر يف النصيحة فما على 
الناصح إال أن يقابل اخلليفة، ويعرض عليه املشكلة، ولن جيد عوائق 

وتنكيل  متنعه من النهوض هبذا الواجب، فليس هناك استبداد وال إرهاب
واضطهاد، واألمثلة على ذلك كثرية، منها املرأة اليت ردت على عمر بن 
اخلطاب عندما أخطأ يف قضية املهور، وكان خيطب اجلمعة، فصحح 

 خطأه، ومل يقل هلا أحد ملاذا تردين على أمري املؤمنني أمام عامة الناس؟.
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ه النبتة ومادام أن رأس اجلسد الواحد سليمًا ومعاىف، فلسوف يقتلع هذ
اخلبيثة من األرض الطيبة املعطاء، ويصلح اخللل، وحيصن صف الوالية 
حىت ال خُيرتق مرة اثنية، ولن يسلم الوايل من العقاب، وسيكون عربة 

 للوايل الذي أييت بعده.

وهذا الذي نقوله حقيقة ملموسة، وليس كالمًا نظراًي أو أحالم يقظة، 
مثلة كثرية على ذلك، وكذلك ومن يدرس سرية عمر بن اخلطاب جيد أ

سري اخللفاء اآلخرين... وبعد مرور بضعة عقود ضعف الرأس، فضعفت 
املراقبة، وتسلل أصحاب املصاحل واألهواء إىل أعلى املناصب، وتنافس 
الناس يف امتالك األرض، وبناء القصور... يف هذه األجواء جاء اخلليفة 

ه ابلوضع الذي كان يف عمر بن عبد العزيز، فرد الناس إىل وضع شبي
عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وعهد الشيخني من بعده، وأثبت 
مرة أخرى صالحية هذا املنهج للتطبيق شريطة أن يبدأ اخلليفة بنفسه 
ومن حوله، والعجيب يف سرية عمر بن عبد العزيز أنه أحدث هذا 

 بلغ ثالث سنني.التغيري الشامل يف كيان الدولة يف فرتة زمنية ال تكاد ت

وكانت األمور بعد عمر بن عبد العزيز بني مد وجزر، ومع ذلك 
فأحداث ووقائع اترخينا اإلسالمي تؤكد أنه كلما احنرف احلكام عن جادة 
الصواب، سخر هللا هلذه األمة من جيدد أمر دينها، ويستبعد أهل النفاق 

ى، ويثبت والفسوق والعصيان، وأييت خبيار الناس علمًا وورعًا وتقو 
 .صالحية املنهج النبوي للتطبيق يف كل عصر ومصر
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هناك من يقول: من املمكن االلتزام هبدي رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم مع املنافقني إذا كان العدد قلياًل، أما عندما يزداد العدد، ويكُثر 

هون، فإن ضوابط االلتزام تضعف، ويصبح االخرتاق ممكنًا.  املوجِّّ

ون هذا القول تناسوا حقائق التاريخ الثابتة، فعدد الصحابة الذين يردد
يف السنوات األخرية من البعثة النبوية تضاعف أضعافًا مضاعفة، ولقد 

ومع   38بلغ عدد الذين شهدوا حجة الوداع منهم أكثر من مائة ألف
ذلك فقد بقيت الصفوف حمصنة ضد أي اخرتاق، وإمجاع األمة انعقد 

 م عدول، وإن كان بعضهم أفضل من بعض.على أن الصحابة كله

فأية مجاعة من اجلماعات املعاصرة يبلغ عدد امللتزمني العاملني فيها مائة 
ألف؟!، وقد ذكران فيما مضى شواهد على أن أعداءان خيرتقون حصون 
 اجلماعة اليت ال يزيد عددها على األلف، فما ابلك بعشرات اآلالف؟!.

ت الفتوحات يف أرض هللا الواسعة، ويف عهد عمر بن اخلطاب انساح
وأصبحت دولة اخلالفة تضم أكثر من عشرين دولة من الدول املعاصرة، 
ورغم هذه املساحة اليت تعد كبرية جدًا حىت يف حساابت أهل هذا 
العصر، فلقد بقيت املقاييس اثبتة وكما كانت يف عهد رسول هللا صلى 

ومل يستطع املنافقون  هللا عليه وسلم وعهد الصديق رضي هللا عنه،
التسلل حىت إىل إدارة والية من الوالايت.. وكذلك كان احلال يف عهد 
 عمر بن العزيز، ومن سبقه أو جاء بعده من اخللفاء املصلحني اجملددين.

                                                
 .سلمين ألن أهل اليمن وشبه الجزيرة العربية كانوا قد دانوا باإلسالمالذين شهدوا حجة الوداع ليسوا جميع الم -  38
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فاملشكلة إذن: ليست يف ضخامة العدد إذا كان األساس راسخًا، وإمنا 
البعض تستهويه  املشكلة عندما يكون الكم على حساب الكيف ألن

الكثرة، فيتساهل يف قبول عضوية األفراد يف مجاعته، وهذا التساهل 
 أرضية خصبة للمنافقني، وخمالفة صرحية لسنن هللا يف التغيري.

وكما أن للمسلمني مقاييس اثبتة يف اختيار املسؤولني، فكذلك غريهم، 
ف القيادية فاألحزاب العلمانية عندما تتسلم مقاليد احلكم، حتتكر الوظائ

يف مجيع املناطق واملدن، فإذا كان املسؤولون أوفياء للحزب ومبادئه 
مشت األمور ابلشكل الذي أراده القادة وخططوا له، وإذا كانت هناك 
نسبة يف املراكز القيادية مدسوسة على احلزب احلاكم، مرتبطة حبزب 

هذه  آخر، فلسوف أييت التطبيق سيئًا ومثريًا لنقمة الشعب، وستبقى
اخلفاء حىت هتيئ األجواء النقالب  العناصر املدسوسة تعمل وخترب يف

يقتلع جذور وأركان احلزب احلاكم، وسواء كان هذا االنقالب مدنيًا 
]االنتخاابت النيابية[ أو عسكراًي ]انقالب عسكري[، فإن املدسوسني 

ضح حيتلون مركز الصدارة يف االنقالب اجلديد، ويؤدون دورًا مهمًا يف ف
رفاق األمس، وكشف خمازيهم، وبيان خمالفتهم للمبادئ والشعارات، 
اليت يرفعوهنا، ويدعون إليها، وقد يتآمر هؤالء املدسوسون املنافقون على 
الرفاق اجلدد، ألن من قطع روابطه ابهلل سبحانه وتعاىل يستحيل أن 

نني يكون وفيًا لعبيد هللا، وهذا سبب مهم من األسباب اليت متيز املؤم
 املوحدين عن الكافرين واملنافقني.

 الفائدة السادسة: الدعاة معروفون:
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الدعاة صفوة الناس، وخري خلق هللا بعد األنبياء واملرسلني. إهنم يشقون 
لتسعد البشرية، ويواصلون الليل مع النهار يف عملهم وأنشطتهم من 

ا آثر غريهم أجل هداية احلائرين، وإرشاد التائهني، وتعليم اجلاهلني، وإذ
السالمة والعافية آثروا رضا هللا وعفوه، ولو دفعوا مثن ذلك دماءهم 

 .وأرواحهم وأمواهلم

والدعاة الذين هذه هي صفاهتم معروفون ولو بلغ عددهم عشرات 
املاليني، فاملصلون يعرفون خطيب املسجد الذي يصلون فيه، والطلبة 

اء يعرفون الكتاب يعرفون الذين يدرسوهنم العلوم الشرعية، والقر 
اإلسالميني، ويلتقون معهم يف كتبهم وأحباثهم، وعندما يذكر داعية من 

 الدعاة يواجهنا االحتمالني اآلتيني:

أواًل: يقال لنا: هو معروف يف أوساط دعاة مدينته أو منطقته، ومشهود 
له ابلعلم والعمل والفضل والتقوى، واشتهاره املفاجئ يف بلدان العامل 

جاء بعد وقوع احلدث ]الفالين[ الذي هز لضخامته أركان  اإلسالمي
العامل اإلسالمي، وراح الناس يبحثون عن موقف شرعي فاصل يف هذا 
احلدث، فتصدى هذا الداعية هلذه املهمة اليت جنب غريه عن التصدي 
هلا، فكانت حماضرته جوااًب شافيًا على أسئلة احلائرين، وحجرًا ألقم به 

.. ورغم قيود الظاملني وسدودهم فقد انتشر الشريط أفواه املبطلني.
الذي ُسجلت فيه هذه احملاضرة يف كل مكان، وتلقاه الناس ابلقبول 

 واالرتياح.
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الثاين: يقال لنا غري معروف، ومن األمثلة على ذلك أن أحد الضباط 
قاد انقالاًب عسكراًي، وبعد جناح انقالبه، وتسيريه لدفة احلكم أخذ 

ورة احلل اإلسالمي... وعند السؤال عن سريته الذاتية مل يتحدث عن ضر 
جيد الناس من يشهد له حىت ابرتياد املساجد فضاًل عن الدعوة إىل هللا، 
والعمل من أجل أن يكون الدين كله هلل، ولنفرتض أن هذا الضابط اتب 
بني عشية وضحاها، فهذه التوبة تلزمه استبدال بطانته الفاسدة ببطانة 

احلني مصلحني، وإذا أصر على بطانته األوىل، واختذ موقفاً من وأعوان ص
العلماء والدعاة ليس فيه أدىن مودة وال حمبة، فيكون قد حكم على 
نفسه أنه ليس صادقًا يف توبته، وما أراد مما أقدم عليه إال املتاجرة 

 ابلشعار اإلسالمي، وهناك حاالت أخرى تشبه حالة هذا الضابط:

دخل اإلسالم، مث يتحول إىل ُمنظِّّر يف الشؤون منها: مستشرق ي
 اإلسالمية، واملتتبع هلذا التنظري جيده حافالً ابالحنرافات اخلطرية.

ومنها: كاتب علماين يعلن توبته، ويسلك طريقًا مماثاًل للطريق الذي 
سلكه املستشرق، ومن بني الشواهد الكثرية على هذا الربوز املفاجئ 

 املثال التايل:واملشبوه نكتفي بعرض 

برز فجأة ومن غري مقدمات اسُم طالب عريب يدرس يف إحدى الدول 
الغربية الكربى، وصارت له صالت مع جهات رمسية عربية وأجنبية، 
وفور خترجه انتقل إىل دولة عربية حيكمها جنرال مستبد، وأصبح 
مستشارًا له يف الشؤون اإلسالمية، وكان هذا اجلنرال قد وصل إىل 

 قبل سنتني ]من عمل املستشار عنده[ على ظهر داببة. احلكم
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نشط املستشار يف الدعوة هلذا اجلنرال يف أوساط اإلسالميني، وكان 
يرسله سيده يف طائرة خاصة داعيًا إىل مؤمتر إسالمي يشرف عليه 
َ كثرُي من الدعاة به، وظنوا أنه خملص يف توجهه  اجلنرال الذي ُفنتِّ

قَِّد املؤمتر، وكان املؤمترون يف واد واجلنرال يف اإلسالمي، وفعاًل فقد عُ 
واد آخر، وجاءت النتائج خميبة لآلمال. ظهر اجلنرال على حقيقته أمام 
املؤمترين، ورغم استعداد املدعوين يف هذا املؤمتر إىل التنازل وااللتقاء مع 
اجلنرال يف منتصف الطريق، فقد كانت الفجوة بني الطرفني أكرب من أن 

 ترقع.

أدرك املستشار الداهية أن األايم القادمة تنذر بشر مستطري، فمزاجية 
اجلنرال متقلبة إىل حد ال يطاق، فقد يكون اليوم إسالميًا وغدًا علمانيًا، 
وإذا غضب بطش وسفك الدماء، وما على املستشار اإلسالمي إال 

 الرحيل قبل أن يصبح ضحية من ضحااي سيده.

نتقل إىل بلد آخر وأصبح املسؤول الفعلي يف مسعنا فجأة أن املستشار ا
مؤسسة إسالمية رمسية وعاملية كان له دور يف إنشائها ... فكيف ترك 
سيده األول، وكيف اطمأنت إليه الدولة الثانية املعادية للدولة األوىل؟ ال 
ندري، وكل الذي نعلمه أنه اختار العمل اإلسالمي العاملي، وكان هدفه 

لسيده األول، مث لسيده الثاين، ويف احلالني فهو تطويع هذا العمل 
مستأَجر، ويعمل من أجل أطماع دنيوية، وغري خملص وال صادق مع 

 اجلهات اليت يتعامل معها، ولعّل فيما نقوله بعد قليل دليل على ذلك.
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بقي سؤال مهم: ما هي املؤهالت اليت رشحت هذا الطالب لعمل ال 
 ؟.ينهض به إال األفذاذ من الرجال

سألنا قادة العمل اإلسالمي يف بلده، فقالوا: الرجل غري معروف عندان، 
ومل نسمع ابمسه إال وهو طالب يف داير الغرب. كان حيرص وهو طالب 
على إقامة جتمعات إسالمية هشة يسهل اخرتاقها، ويتجنب االلتزام يف 
مجاعة من اجلماعات اإلسالمية املعروفة، وإن كان يتظاهر بتعاطفه 

شديد مع إحدى هذه اجلماعات، ويضمن يف املقابل موافقة هذه ال
 اجلماعة على قيادته للتجمع اإلسالمي.

ال يعد من العلماء، وال من طالب العلم، ومل يكن لدراسته عالقة 
 ابلعلوم الشرعية أو اإلنسانية.

ال نستغرب أن يصبح هذا الطالب بعد خترجه مدرسًا يف معهد أو 
الكليات، أما أن يكون مسؤواًل  عميدًا لكلية من جامعة، وال أن يكون

عن مؤسسة إسالمية عاملية يف غري بلده، وليس هلا أي عالقة 
ابختصاصه، فهذا مما ال يعرفه وال جييب عليه إال الراسخون يف شؤون 

 .األنظمة وطرق التعامل معها

والشاهد مما نذكره أن اسم هذا الرجل قد اشتهر بني اجلماعات 
ت اإلسالمية ألن هذه املؤسسات ال جتد مثياًل له يف اخلدمات والتجمعا

واملساعدات اليت يقدمها، فهو الذي يرسل إليهم الكتب اإلسالمية، 
وهو وأصحابه الذين يقومون برتمجة الكتب العربية إىل لغات أجنبية، 
ويرسلوهنا إىل مجعيات الطلبة الناطقني بغري العربية، وهو الذي يتوىل 
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رات واملخيمات واختيار احملاضرين الذين يستقطبون هذه عقد املؤمت
التجمعات، وهو الذي يقطف الثمرة، وهو الذي يبتعث عدداً غري قليل 
من الطلبة ليدرسوا دراسة جامعية... وكل هذه اخلدمات يقدمها ابجملان 
وعلى حساب أسياده، وغالبية املستفيدين ال يدركون الثمن الذي جينيه 

 وراء هذه املعوانت اليت جيود هبا من جيب غريه.هذا الرجل من 

وقبل املضي يف احلديث عنه نود الوقوف قلياًل عند املبادىء اليت يؤمن 
 هبا ويعتقدها:

أسس هو وجمموعة من أصحابه مؤسسة عاملية ]وكل أعماله  -1
وأنشطته عاملية[ فكرية تعتمد املنهج االعتزايل العقالين فيما يصدر عنها 

كما   -وحبوث، ويتبعه فرع استثماري له نشاطات واسعة  من مؤلفات
، وهلذه املؤسسة فروع يف دول متعددة، -يقول املطلعون على أحواهلم 

وقد متكنت من استقطاب عدد كبري من الكتاب الذين يؤمنون هبذا 
الفكر املنحرف، كما متكنت من اخرتاق بعض اجلماعات اإلسالمية يف 

القارة اهلندية، ولذلك أسباب، من أمهها تقدمي  البلدان العربية، ويف شبه
 املساعدات املادية لفروع هذه اجلماعات هنا وهناك.

يتعاون مع املؤسسة اإلسالمية الرمسية يف البلد الذي يقيم فيه، وهي  -2
سلفية يف اعتقادها ومنهجها، وخياطبها فيما يقدمه إليها هبذه الصيغة، 

ير قدمه هلذه املؤسسة يرسم فيه الشروط االطالع على تقر  وقد ُقدَِّر يل
الواجب اختاذها من أجل احلد من تغلغل املد الرافضي اإليراين يف العامل 
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والتوقيع عليه أحد أعالم  39اإلسالمي، وشاركه يف إعداد هذا التقرير 
مؤسستهم الفكرية، وهو من املعروفني بتبين والتزام املنهج االعتزايل 

ما كتبوه يبهره كثرة تردادهم لذكر السلفية العقالين... ومن يتصفح 
 والسلفيني، وكأهنم من رواد هذه املدرسة.

كان يُعرُب يف جلساته اخلاصة عن إعجابه بثورة الرافضة يف إيران،   -3
وظن أحدهم أن هذا التأييد مرتبط بعالقته احلميمة مع الدكتور إبراهيم 

يف الدراسة، فقال له:  ايزدي وزير اخلارجية السابق الذي كان زمياًل له
ماذا تقول عن خالف جناح ايزدي مع اخلميين، وعن إبعاده عن وزارة 
اخلارجية؟ فأجاب: ايزدي خمطئ، واحلق كل احلق مع قائد الثورة اإلمام 

 اخلميين.

وإذن: ماذا نقول عن اعتقاد هذا الرجل، وعن املبادئ اليت يؤمن هبا 
 !ويدعو إليها؟

زايل؟، أم نقول: سلفي، مع أن مواقفه معادية هل نقول: هو عقالين اعت
للسلفية والسلفيني؟، أم نقول: هو من الذين يؤيدون ثورة الرافضة؟، أم 

 نقول: إن املبادىء ال قيمة هلا يف حياته.

لنمضِّ بعد هذه الوقفة يف حديثنا عن االخرتاقات اليت حققها هذا 
 الرجل.

                                                
مع أن التقرير سري، فقد حصلت على نسخة منه، ومن جهة أخرى فقد اطلعت على الرسدائل التدي كدان يبعثهدا ألحدد  -  39

الدذي ائتمنندي علدى هدذه  اإلسالميين المعروفين عندما كدان طالبدا ، وفيهدا مدا يكشدق حقيقدة اتصداالته المشدبوهة، وأدركدت أن
الملفات لم يكن مدركا  لما تحتوي عليه، فلم أصور شيئا  منها، وأعدتها إليه كما أخذتها، وجدير بالذكر أن ما كتبته عن هذا 

 الرجل لي  له عالقة بملفات يجهلها القراء
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وهذا العمل اجلديد يعين لقد تعاقد مع مؤسسة اقتصادية كبرية وخاصة، 
ألول وهلة أنه حصل على راتب مغٍر، كما يعين أيضًا أنه قرر اعتزال 
أنشطته الدعوية العاملية املشبوهة، ألنه من املتبادر إىل الذهن أن مثل 
هذه الشركة ال عالقة هلا ابألنشطة الدعوية العاملية، وهذا الذي يعرفه 

ود قالت: توىل هذا الرجل مسؤولية الناس عنها... غري أن أخبار من مل نز 
األعمال اخلريية يف هذه الشركة، وأصبح الرجل األول القادر على إنفاق 
حوايل مائة مليون دوالر كل عام ابلشكل الذي يريد، بينما كانت 
امليزانية اليت يتصرف هبا فيما مضى ال تتجاوز مليون ونصف املليون من 

ضع حيرجه أمام الذين يساعدهم، وحيد الدوالرات، وكان هذا املبلغ املتوا
 من طموحاته.

وبعد تسلمه مهام عمله اجلديد متكن من تشكيل مكاتب اتبعة له يف  
كثري من بلدان العامل، ووظيفة هذه املكاتب مّده بكل ما حتصل عليه من 

 معلومات عن أحوال وخمططات الدعاة واجلماعات اإلسالمية... ملاذا؟.

التمويل، وهي من أشد نقاط الضعف عند  استغل هذا الرجل مسألة
هذه اجلماعات، فاملمول البد أن يعرف حاجة اجلماعة إىل هذه 
املساعدة، وأين ستذهب هبا. وهذا مدخل أمين خطري، فكما قلنا 
سابقًا: إن اجلماعات هي اليت تسعى إىل املمول وليس العكس، 

نع عن تقدمي ويستطيع هذا املمول استغالل حاجة اجلماعات، واليت متت
ما يريد، أو متارس أنشطة ال يرضاها، حترم من املساعدة، وتضطر أخرياً 
إىل الرضوخ. ويطمع املمول فيتدخل مرة أخرى من أجل تغيري هدف 
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أساسي من أهداف اجلماعة. وتدخل هذه اجلماعة معه يف مفاوضات 
 شاقة. وتتنازل شيئًا فشيئًا. ويف النهاية تلغي هذا اهلدف، وهذا غري

االخرتاقات اليت حتققها اجلهة املمولة عن طريق شرائها ذمم بعض 
املسؤولني يف هذه اجلماعات، فيصبح الطريق سالكًا أمامها لتحقيق كل 

 ما تريده.

وال أقول: إن كل اجلماعات ختضع ملثل هذه األساليب، فإن منها من 
يش يرفض استقبال هؤالء امللوثني بله التعامل معهم. ويرضى شظف الع

 وحياة البؤس والفاقة.

ومن املؤسف أن املنظمات واملؤسسات اليهودية والصليبية، ال تعاين مثل 
هذه املشكالت، ألهنا تعتمد على متويلها الذايت، ومتتلك إمكاانت كبرية 
تصل عند بعضها إىل بضعة مليارات من الدوالرات، واليت تقبل 

ات مع احملسنني، ومن املساعدات منها، تتلقاها دون الدخول يف مساوم
 غري أن تتنازل عن أي شيء من أهدافها وخططها.

وأخريًا: ال يزال صاحب هذه املؤسسة االقتصادية اخلاصة متمسكًا هبذا 
الرجل رغم اعرتاضات بعض األقارب والشركاء، واهتاماهتم له إبغداق 
هذه األموال على اجلهات اليت يرضى عنها وتستجيب ألهوائه، وحجبها 

ملستحقني الصادقني الذين يرفضون شروطه... وال يزال املتصرف عن ا
 األول يف األموال اخلريية اليت تنفقها هذه املؤسسة.

وال يزال هذا الرجل يتلقى يف اليوم الواحد سياًل من التقارير واملكاملات 
اهلاتفية و "الفاكسات" يف دولة مستبدة تكبت أنفاس املواطنني، وتراقب  
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خاص الزكوات واملساعدات اليت ينفقها احملسنون  كل شيء، وبشكل
داخل البلد وخارجه، ويتوىل هذه املهمة أحد كبار املسؤولني، وله 
لقاءات دورية مع كبار املسؤولني عن املؤسسات التجارية من أجل 

 .ترتيب توزيع هذه األموال ابلشكل الذي خيدم سياسة الدولة

ى مكتب األعمال اخلريية يف إن املطلعني على سياسة هذا البلد، وعل
 هذه املؤسسة، وعلى خلفيات املسؤول عنه يؤكدون أنه من املستحيل:

 أن ال يكون لوزارة الداخلية عالقة هبذا املكتب. -

أن ال تطلع وزارة الداخلية على التقارير اليت ترد مدير املكتب،  -
 وتستفيد منها، وتعتربها رافداً من روافدها املهمة.

 واخلالصة:

البد من االنتباه إىل كل من يرتفع امسه فجأة يف أوساط الدعاة إىل  -1
هللا، ومعرفة من الذي رفعه: هل هو عمله أم أن أجهزة الظاملني تولت 

 هذه املهمة.

 اتريخ املرء حلقات متصلة، وال جيوز فصل حلقة منها عن األخرى. -2

لعواطف واملؤثرات توزن األمور ابملوازين اإلسالمية الدقيقة، وليس اب -3
 املفتعلة.

الكفار الذين يدخلون اإلسالم يتبوؤون املكانة اليت يستحقوهنا إذا  -4
 حسن إسالمهم، وكذلك حال الزاندقة واملنافقني إذا أعلنوا توبتهم...

 تنبيـــــــه

 :سوف أستأنف الكتابة إن شاء هللا يف املوضوعني اآلتيني
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 الوحدة اإلسالمية. -1

  ما أنزل هللا وأهل اإلرجاء.احلكم بغري -2

وكنت قد توقفت عن الكتابة فيهما بسبب املرض الذي أصابين منذ 
ثالث سنني، وكنت قد مجعت مادة املوضوع الثاين منذ سبع عشرة سنة. 

 أسأل هللا سبحانه وتعاىل التوفيق والسداد.
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