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مقدمة الكتاب
احلمد هلل ال��ذي �أر�سل ر�سوله بالهدى ودي��ن احل��ق ،ليظهره على
الدين كله ...ولو كره امل�شركون� ،أحمده حمداً ...يتق ّرب به امل�ؤمنون
املوحدون �إليه �سبحانه..
و�أ�شهد �أن ال �إله �إال اهلل وحده ال �شريك له �شهادة تنفع قائلها يوم ال
ينفع مال وال بنون �إال من �أتى بقلب �سليم...
و�أ�شهد �أن نبينا حممداً عبد اهلل ور�سوله� ،أر�سله هادياً ،ومب�شراً،
ونذيراً ،وداعياً �إىل اهلل ب�إذنه ،و�سراجاً منرياً ،فبلغ الر�سالة ،و�أدى الأمانة،
ون�صح الأمة ،وجاهد يف اهلل حق جهاده حتى �أتاه اليقني� ،أما بعد:
فالدعوة �إىل اهلل من �أج��ل الوظائف والأع��م��ال و�أرفعها رتبة،
ف�أجرها عظيم ،ودرجتها رفيعة ،فهي وظيفة الر�سل ،و�أن هذه الأُمة
ُف ّ�ضلت على العاملني لأنها ت�أمر باملعروف وتنهى عن املنكر ،وتدعو
�إىل اخلري ،و�إن مما خ�ص اهلل به نبي هذه الأمة حممداً  ،sوخ�ص
به ر�سالته ،والنور الذي جاء به �أنها دعوة عامة للثقلني اجلن والإن�س:
(ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ) [�سب�أ.]28:
وقال اهلل تعاىل( :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ) [الأنبياء].
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فهذه الأمة م�أمورة مبا �أمر به نبيها فهي م�أمورة بتبليغ الدين للنا�س
كافة( :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤﮥ) [�آل عمران].
فمقام الدعوةِ من �أ�شرف املقامات...
ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ) [ف ُِّ�ص َلت].

(ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

هت جمموعة من الأ�سئلة
جاءت فكرة هذا الكتاب ..بعد �أن ُو ّج ْ
من طلبة العلم من ال�سعودية وم�صر والأردن لل�شيخ حممد �شقرة تتعلق
بجهد جماعة التبليغ وما يقومون به يف الدعوة �إىل اهلل تعاىل ...والطلب
منه بيان موقف ال�شيخ الألباين رحمه اهلل من جماعة الدعوة والتبليغ..؟
وبعد الزيارات املتكررة ل�شيخنا احلبيب �أبو مالك حممد �شقرة
حفظه اهلل تعاىل والتي كنا ن�سمع منه فيها الثناء على جهد جماعة التبليغ
وخروج اجلماعات يف �سبيل اهلل تعاىل ...ونقله عن ال�شيخ الألباين نقو ًال
يف الثناء على جهد جماعة الدعوة بخالف ما �سمعنا...
فا�ستعنت باهلل جل وعال وبعد امل�شورة مع بع�ض امل�شايخ العاملني يف
الدعوة �إىل اهلل تعاىل ا�ستخرت اهلل جل وعلى على ت�صنيف هذا الكتاب:
(واحلق ما �شهدت به العلما ُء).
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وهي �شهادة لأحد �أعالم الدعوة ال�سلفية ال�شاهد احلي على جهد
الدعوة ال�سلفية وجهد جماعة الدعوة والتبليغ -ف�ضيلة ال�شيخ حممد
ابن �إبراهيم �شقرة.-
فال�شيخ �شقرة من كبار م�شايخ الدعوة ال�سلفية الذين امنت اهلل عليهم
بت�أ�سي�س التيار ال�سلفي يف بالد ال�شام وخا�صة يف الأردن  ..واجلميع
يعلم �أنه هو الذي قام با�ست�ضافة ومالزمة ال�شيخ الألباين �إىل حني وفاته
رحمه اهلل تعاىل و�صلى عليه وقام بتوزيع تركته على ورثته فهذه الر�سالة
حتتوي على:
 -1ترجمة لل�شيخ حممد �شقرة حفظه اهلل.
� -2شبهات و�أ�سئلة حول جهد جماعة الدعوة والتبليغ من طلبة العلم
موجهة لل�شيخ �شقرة.
 -3الإجابة على الإ�سئلة مع بيان حقيقة جهد جماعة الدعوة والتبليغ.
� -4أقوال منتقاة لل�شيخ �شقرة يف جهد جماعة الدعوة والتبليغ.
 -5من �أقوال الألباين رحمه اهلل يف جهد جماعة الدعوة.
 -6ن�صيحة ونداء من ال�شيخ �شقرة للعلماء والدعاة واجلماعات الإ�سالمية
والتبليغ.
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 -7ر�سالة ال�شيخ انعام احل�سن رحمه اهلل.
 -8ر�سالة ال�شيخ �أبو احل�سن الندوي رحمه اهلل.
وما توفيقي �إال باهلل عليه توكلت و�إليه متاب ،ح�سبنا اهلل ونعم الوكيل،
وال حول وال قوة �إال باهلل العلي العظيم.

حممد حماد
�أبو م�صعب
2011/1/12م
عمان-الأردن
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ترجمة ال�شيخ حممد بن �إبراهيم �شقرة
ُولِد ال�شيخ حممد بن �إبراهيم �شقرة يف قرية عني كارم من ُقرى ق�ضاء
القد�س ،عام 1934م وفيها تَ َلقَّى تعليمه االبتدائي ،ومنذ طفولته امل ُ َب ِّكرة ما
ُع ِر َف عنه مل يُعرف عن �أقرانه من اجلد ومتَ ُّتعهم باللعب واللهو ،بل كان
�إذا ُ�سئِل� :أين حممد؟ قيل :هو يف »العِ ِّل َّية« يقر�أ القر�آن.
ثم عانى يف ِ�صباه ما كان من هجمة العدو اليهودي ،و�شارك مع
املجاهدين مبا تَيَ َّ�سر له من َمقْدِ َرةٍ تُ َوافِق �سِ َّنه حينئذ ،ثم كانت محِ َن ُة
خروجه من �أر�ضه وبلده وهو يف �سِ ِّن الثالثة ع�شرة ُمهاجراً حتى انتهى
به و�أهله املَطاف يف ع َّمان البلقاء  ،فكان لذلك ك ِّله �أثره يف َ�صقْل نف�سه،
احلق وما يعتقده.
وقوة �شكيمته يف ِّ
و َعمِ َل بيديه لك�سب القوت مع وال��ده و�أعمامه ،يحمل الرتاب
واحلجارة بَ َّنا ًء ،جَ َّناراً ،وغريها ،مع ما يَ ْك َتن ُِف ذلك ك ِّله من �شِ َّدةٍ نَ ْف�سِ َّي ٍة
َف َر َ�ض ْتها ظروف الهجرة الق َْ�س ِر َّية ،والأو�ضاع ال�سيا�سية ،و�آمال العودة
�سن تحَ َّمل معها َه َّم الرجال ،فكان َ�ص ْق ًال عظيماً لَ َن ْف�سِ َّي ٍة
امل ُ َب َّد َدةِ ،
و�صغ َِر ٍّ
َع ُظ َمت ِب َت َح ُّملها �أعبا َء الدعوة فيما بعد.
ثم كانت رغبته املُل َِّحة يف الذهاب �إىل الأزهر ال�شريف  -قلعة العلم
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ال�شرعي يومئذٍ  -لإكمال درا�سته وتَ َل ِقّي العلوم ال�شرعية  ،وكان ذلك ؛
حيث �أكمل درا�سته املدر�س َّية �ضمن الأزهر ،ومن ثم بد�أ درا�سته اجلامعية،
واند َم َج يف التيار الإ�سالمي الأقوى يف حينها �أال وهو ت َّيار »الإخوان
َ
امل�سلمني«  -وكان �شديد ال َولَع بقراءة ُك ُتب ابن تيمية وابن الق ِّيم ،وكان
يقتطع من قوته -على ِق َّلته -ما يَ َت َ�س َّنى له -به -توفري ما ميكنه به �شراء
ُك ُتب �شيخ الإ�سالم وتلميذه وغريها من الكتب ،وذلك ِل َع َدم كِ َفاية ما
يجريها الأزهر
كان ير�سله له والده ،وكذلك َع َدم كِ َفاية ا ِجل َراية التي كان ُ
لبع�ض الطلبة حينها.
وبعد انتهاء الدرا�سة يف تلك املرحلة التي كانت من �أ�شد مراحل
ال�صراعات الفكرية واحل�ضارية يف م�صر ،وت�أثري تلك املرحلة يف َ�صقْل نف�سه
للدعوة  ،عاد �إىل الأردن ،وتزوج من �شقيقة رفيق درا�سته ال�شيخ العالمة
أدب ون ََ�س ٍب
علم و� ٍ
�أحمد حممد ال�سالك ال�شنقيطي رحمه اهلل ،وهي من بيت ٍ
ال يحتاج ذلك �إىل التدليل عليه ب�شيء ،وقد كان والدها -رحمه اهلل -من
�أهل العلم ال ُف�ضالء  ،ال�صاحلني  ،ذوي املَكانة واجلاه -بعِ ْلمِ ه -و� ْأغ َدقَ على
ال�شيخ من وا�سع علمه وكرمه  ،ما كان له َ�س َنداً يف القيام مبا ْا�س َت َق َّر يف ُو ْجدانه
ال�سعي يف الدعوة �إىل املنهج احلق.
من �ضرورة َّ
ثم انتقل �إىل اململكة العربية ال�سعودية ِليَ ْع َمل ُم َد ِّر�ساً يف اجلامعة
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الإ�سالمية ،حيث التقى هناك بالأكابر من �أهل العلم؛ ال�شيخ عبد العزيز
ابن باز-رحمه اهلل ،-والإمام حممد الأمني ال�شنقيطي ،وغريهم كثري،
مما كان له �أعظم الأثر يف دعوته فيما بعد ،وكان له من املكانة العظيمة
عند ال�شيخ عبد العزيز بن باز ما َج َع َلته -رحمه اهلل -يقول حني ُ�سئل
َمن م ِْن �أهل العلم يو�صى يف بالد ال�شام؟ فقال -رحمه اهلل :-ال�شيخ
(�أبو مالك) حممد �شقرة ،ولذا ال يزال �أوالد ال�شيخ عبد العزيز ينادون
و�ص َّية والدنا.
ال�شيخ �شقرة :يا ِ
ولقد عهد ال�شيخ عبد العزيز بن باز -رحمه اهلل � -إىل ال�شيخ �شقرة
بعهدٍ ما فا َر َق ُه �أ َّياً منهما» :يا �أبا مالك ال تمَ ْ َن َع َّن �أحداً من النا�س �شفاعتك«،
وهذا ما يعلمه القا�صي والداين عن ال�شيخ �شقرة.
وبعد العودة من ال�سعودية كانت البداية من م�سجد ال�سالك يف
الها�شمي ال�شمايل ،يف عمان ،هو ورفيق َد ْر ِبه ال�شيخ �أحمد ال�سالك ،يف
ٍ
ال�سلف ذِ ْك ٌر � -إال ال َّن ْزر
معنى ،وال ملنهج َّ
وقت مل يكن يُع َرف للبدعة ً
الي�سري  -ومل تكن ال�سنن �إال البدع ،والبدع ما هي �إال ال�سنن ،حتى َمن
جم َّرد َه ْم�سِ ه بها كان
كان يمَ ِيز هذه عن هذه كان يخ�شى �أن يُ َ�ص ِّرح بها� ،إذ ُ
يُ ْ�ضحي عند النا�س »وها ِب َّياً« وكفى بذلك تُ ْه َم ًة بني النا�س.
الدرب ال�سابقني ،ومن �أقرب
و�أخذ العِ َداء ي�شتد من العامة ،ومن رفقاء َّ
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الأقرباء �إليه ،ولكنها كلمة كان يقولها لزوجه حني ت�أخذها عاطفة اخلوف
العا�صف« :واهلل لو َف َ�صلوا ر�أ�سي عن ج�سدي ما ت َ َوقفت حتى يق�ضي اهلل
ِ
�أمره َّ
يف ،ف�إ َّما �أن يَظهر املنهج و�إ َّما �أن �أنتهي �أنا».
وا�ستمر يف م�سرية الدعوة يف �أر�ض الأردن املباركة ،وكان من �أوائل
ما َ�ص َن َعه �أن قام بدعوة ال�شيخ حممد نا�صر الدين الألباين -رحمه اهلل-
وبقي ُمقيماً يف بيته ما يزيد عن ال�شهر ،كان لهذا �أثره يف ن�شر الدعوة،
وتو�ضيحها ،وتتابعت من بعدها زيارات ال�شيخ الألباين للأردن ،ليكون
أمن وا�ستقرار،
هاج َره ،و ُم ْ�ستق َّره ،و�أر�ض موته ،ملِا ر�أى فيه من � ٍ
من بعده ُم َ
نف�س َر ِ�ضيَها واطم�أن �إليها.
وهدائة ٍ
ووقف ال�شيخ حممد �شقرة يف م�سرية الدعوة مواقف كان لها الأثر
العظيم يف تكري�س ا�سم املنهج بني النا�س ،العامة منهم واخلا�صة ،مواقف
مل يكن يجر�ؤ عليها من َّيدعي اليوم �أنه على هذا املنهج ،وما ا�ستطاع �أن
يقول �أح ٌد فيها كلم ًة �إال بعد �أن قالها ال�شيخ �شقرة ُمن َفرداً وحده ،ف�أظهر فيه
للنا�س فكراً خفي عنهمَ ،فن َ
وذم
قدح ٍّ
ِيل منه ،وتع َّر�ض ملا ال يعلمه �إال اهلل من ٍ
وجتريح�َ ،ص رَب له ،وتَع َّلق يف �أذهان النا�س �أن تياراً يحمله »ال�شيخ« هو الذي
جعله يقف مثل هذه املواقف ،ف�شاع يف النا�س ا�سم ذلك املنهج و�أ�صبحوا
يت�ساءلون عنه وعن ُكنهه الذي كان ُمغ َّيباً عن عقول و�أ�سماع الكثريين.
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وكذلك ما �أظهره من املنهج يف و�سائل الإعالم من فتاوى �أظهر
فيها �أن الدليل هو الأ�سا�س ،وخالف بها عادة النا�س و�أهواءهم ،فكانت
النتيجة نف�سها التي َ�س َبقَت -وهلل احلمد وا ِمل َّنة -وغريها الكثري الكثري
من املواقف التي عودي من �أجلها وتع َّر�ض لل�ضغوط ال�شديدة القا�سية
التي �صرب عليها حتى �أ�صبح يف ال�ساحة تياراً يزداد وينمو ويكرب هو
»التيار ال�سلفي«.
وكان عنوان »ال�شيخ« دوماً -وال يزال -ما �أ�سعفته ال ِه َّمة ،يحمل يف
�صدره ويُ َ�ص ِّرح بل�سانه» :ا�شفعوا ت�ؤجروا« فما توانى يوماً عن بذل �أق�صى ما
كرب� ،أو َح ّلت به م�صيبة� ،أو احتاج
ي�ستطيعه من �شفاعة ون�صرة لأخ �أ�صابه ٌ
لأي عونٍ يف �أي �سبيل ،حتى �أ�صبح عند جميع من ينتمي �إىل هذا املنهج
وغريهم كذلك �سوا ًء ب�سواءٍ� -إنكم لن جتدوا حلاجاتكم مثل »ال�شيخ«،خا�صتهم وعا َّمتهم ،فواهلل ما �أعرف
ف�إن اهلل قد �ألقى له القبول عند النا�س َّ
وال يعرف غريي� -أنه �سار يف حاج ٍة �إال وكان القبول ملا يريد فيها.ولعل �أظهرها و�أ�شهرها ،ما كان من �سعيه الذي ال يتوقف يف نُ�صرة
ال�شيخ الألباين -رحمه اهلل -والتي بَ َذل فيها نُ�صر ًة للمنهج وتكرمياً للعلم
والعلماء ،ما ن�س�أل اهلل �أن يجعله يف ميزان ح�سناته ،فقد كان ال� ِ�رد َء،
وال�س َند ،واحلامي لل�شيخ الألباين ،واملُنافِح عنه �أمام من
والن�صري ،والظهريَّ ،
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كان يحمل احل�سد عليه ممن يَظن �أنه من �أهل العلم ،الذين ما فتِئوا يكيدون
لل�شيخ الألباين ،حتى �إذا �أ�ضحى خارج البالد ؛ما كان من ال�شيخ �شقرة
�إال �أن �سعى ِب َرجائه �إىل �أعلى الهيئات ال َّر�سم َّية يف البالد َ ،ف َحظِ َي بالإرادة
امل َ َلكِ َّية يف الأردن ب�إعادة ال�شيخ الألباين ُم َع َّززاً م َك َّرماً يف دار هِ جرته و�إقا َمته
و َمثواه ،وكان ب�إمكان ال�شيخ �شقرة �أن ي�س�أل لنف�سه -وهو الذي تَع َّر�ض
وال�سعاية بالنميمة ،والو�شاية به ،و�إق�صائه عن ح ِقّه يف الوظيفة� -أن
للأذىِّ ،
ي�س�أل لنف�سه �أو لولده �شيئاً ،ولكن جعلها خال�صة لل�شيخ الألباين.
وما كانت تلك هي امل َّرة الأخرية ،بل كانت نُ�صر ًة لل�شيخ ٍ
مرات �أُخر،
حتى كانت كلمة الف�صل؛ من ذوي القرار -ب�سعي ال�شيخ �شقرة� -أن
ال�شيخ الألباين يجب �أن يبقى ،فكان الأردن ُم�ستق َّر ال�شيخ ُم ْك َرماً بها �إىل
�أن جاءته املن َّية -رحمه اهلل -فيها ،و ُدفن فيها.
وهذا ٌ
في�ض مما بذله «ال�شيخ» للدعوة وحلامليها ،التي
غي�ض من ٍ
ال�سنة ،وداعياً
�أ�صبح منهم من يقف يف احللقات ُم َدر�ساً ،و ُمنافِحاً عن ُّ
�إىل نَ ْبذِ البدع ،وتو�ضيح النهج ،و�أ�صبح التيار الإ�سالمي العام يح�سب
ي�سره على يدي
يف ميزانه التيار ال�سلفي ،وما كان ذلك �إال ٍ
بف�ضل من اهلل َّ
ال�شيخ �شقرة بجهاده و�صربه.
ال�ساعني لأمنه ،وال�ستقراره ،ولل َّت�صريح ب�آرائه من على
بل كان �أول َّ
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منرب «م�سجد �صالح الدين»( )1وال�شيخ الألباين يح�ضر له اجلمعة ال يفارقها
عنده ،و�صالة الفجر يوم اجلمعة ،حتى حالت بينه وبني ذلك الظروف.
وكان بينهما من املو َّدة والزيارات اخلا�صة ما ال يعلمه �إلاَّ �أقرب النا�س
�إليهما� ،أوالد ال�شيخ �شقرة وزوجه ،وزوج ال�شيخ الألباين و�أوالده ،وكم
من زيارة منفردة كان ال�شيخ الألباين يطلبها للعائلتني فح�سب.
وقد كان من ف�ضل اهلل ونعمته �أن كان «ال�شيخ» هو املُط ِّبقَ لو�صية
ال�شيخ الألباين ،فقد كان �أول الوا�صلني بعد ذوي ال�شيخ الألباين �إىل
امل�ست�شفى( ،)2حيث كان ال�شيخ الألباين قد فارق احلياة قبلها بدقائق،
�ص على تنفيذ و�صيته كاملة كما �أرادها ،و�أ�شرف على تغ�سيله،
ومن ثم َح َر َ
وال�سعي بحمل جنازته على الأكتاف وب�سرعة ،وهي�أ مبا �أنعم اهلل عليه من
َّ
جاهٍ �أن يُدفن ال�شيخ يف املقربة القريبة من بيته ،والتي كانت �سوف تُلغى
َكرمة
كمقربة ،ولكن
بف�ضل من اهلل ،ثم بف�ضل جهود ال�شيخ �شقرة ،وت ِ
ٍ
لل�شيخ الألباين ،فقد توقف ذلك ،ووقف ال�شيخ �شقرة على قرب ال�شيخ
الألباين و�أ�شرف على �إنزاله القرب ،وتك َّلم كلمة ُو ِزّعت يف الآفاق.
وال�شيخ �شقرة هو َمن قام على توزيع ت َِركة ال�شيخ الألباين ب َط َل ٍب من
( )1وهو امل�سجد الذي يخطب وي�ؤم فيه ال�شيخ �شقرة منذ  25عاماً.
( )2وزوج ال�شيخ ،والأخ حممد �أبو ليلى ،وكاتب هذه الأوراق.
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َو َرثَتِه ،وطلبوا منه الإ�شراف على ما يَ َت َع َّلق ب�أمورهم ،وبقي ذلك �إىل الآن.

وقد �ص َّلى ال�شيخ �شقرة �صالة اجلنازة �إمام ًا على ال�شيخ الألباين،
ليكون ذلك عنوان ًا على تلك امل�سرية احلافلة بينهما ،و�أنهما على
منهج احلق.
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الأ�سئلة وال�شبهات التي وجهت
لل�شيخ حممد �شقرة تتعلق
بجهد جماعة الدعوة والتبليغ
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ف�ضيلة ال�شيخ اجلليل حممد �إبراهيم �شقرة طهر اهلل قلبه وقلوبنا ممن
هم دونه ،وجعلنا اهلل و�إياه من قوم يحبهم ويحبونه �آمني.
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،وبعد:
فيعلم اهلل �أننا ن�شهد اهلل ومالئكته وحملة عر�شه على حبك � ..شيخنا
الكرمي :لقد ا�ستفدنا كثرياً من جماعة الدعوة والتبليغ وا�ستفاد منا طلبة
العلم ذات هم وهمة وحركة لهداية الأمة والإ�شفاق عليها واالهتمام
بوعظها وتذكريها وتربيتها ...وا�ستفاد من هذه اجلماعة ع�صاة الأمة ب�أن
عادوا �إىل امل�ساجد بعد االنقطاع عنها ،و�صاروا يحافظون على ال�صلوات
بعد تركها ،و�صاروا ي ُّربون ب�آبائهم و�أمهاتهم بعد العقوق ...و�صاروا
يحنون �إىل اجلنة والدار الآخرة ور�ضوان اهلل بعد الن�سيان ...واالنزالق
يف مزالق ال�شهوات والرغبات وامل�ؤثرات يف هذا الزمان الذي الفنت
انعقد غمامها وادلهم ظالمها ..وال حول وال قوة �إال باهلل� ،إال �أننا ال زلنا
نعاين من كث ٍري من �إخواننا وفقنا اهلل و�إياهم ملرا�ضيه و�أخذ ب�أيدينا و�أيديهم
ملا ير�ضيه ...من اتهام هذه اجلماعة �أنها:
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« -1دعوة التبليغ دعوة �صوفية» وقادة التبليغ ي�أخذون البيعة على الطرق
ال�صوفية فيتهمونها تارة باملاترودية ،وبالديوبندية تارة ،وبال�صوفية.
� -2أن جماعة التبليغ متيت امل�سلمني بقتلها روح اجلهاد يف نفو�سهم،
(وب�إهمال اجلهاد).ويقولون�« :أن املبلغني ينكرون اجلهاد ،ويزعمون
�أن امل�سلمني اليوم حالهم كحال الر�سول  sو�أ�صحابه يف مكة
قبل الهجرة».
 -3ويتهمونها با�ستنقا�ص العلم ت��ارة ،وب�ترك �إن��ك��ار املنكر تارة،
ومناوءة دعوةالإمام حممد بن عبد الوهاب رحمه اهلل تارة،
و�شيخي الإ�سالم �أحمد بن تيمية والإمام ابن القيم رحمهما اهلل
تارة �أخرى.
 -4ويقولون ب� ّأن دعوتنا كلها قائمة على �أحاديث �ضعيفة ومو�ضوعة
ومنامات..
 -5ويقولون�« :أن املب ّلغني يغريون حياة من يخرج معهم ر�أ�ساً على عقب
ويف كل �شيء يف العقيدة ويف املنهج وال�سلوك وحتى الفكر».
 -6ويقولون« :وقد و�ضع املب ّلغون ال�صفات ال�ست بد ًال عن قواعد
الإ�سالم اخلم�س و�أركان الإميان ال�ستة».
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 -7ويقولون�« :إن املبلغني �أعداء لأهل العقيدة ،و�أئمة الدعوة ال�سلفية».
 -9ويقولون�« :أن جماعة التبليغ ال ينهون عن املنكر ،وال ي�أمرون باملعروف
على الوجه ال�صحيح (وبرتك �إنكار املنكر)».
 -10ويقولون�« :أن جماعة التبليغ يتع�صبون للمذهب احلنفي».
 -11ويقولون�« :أن جماعة التبليغ ينكرون توحيد العبادة».
-12ويقولون�« :أن ت�أثري جماعة التبليغ لي�س على الع�صاة فقط ،بل حتى
على امل�ستقيمني ،في�صرفونهم عن منهج ال�سلف �إىل منهج التبليغ
العقيم القائم على البدع وال�ضالالت».
 -13ويقولون�« :أن املبلغني مبتدعة وذلك خلروجهم جماعات ،ولتحديد
مدة اخلروج بثالثة �أيام وب�أربعني يوماً وب�أربعة �أ�شهر».
 -14ويرون :انحراف جماعة التبليغ وبعدها عن منهج الر�سول s
ومنهج �أ�صحابه الكرام ر�ضي اهلل عنهم.
 -15و�أن جماعة الدعوة والتبليغ من الفرق الهالكة �أو اخلارجة عن
الإ�سالم.
و�أل�صقوا التهم ال�سيئة بكل �أفراد اجلماعة ،و�أنكروا جميع ما لهم من
احل�سنات والإح�سان...
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�شيخنا ت�سمع من الف�ضالء من ي�ؤيد هذه اجلماعة ك�أ�صحاب الف�ضيلة
ال�شيخ عبد العزيز بن باز رحمه اهلل تعاىل كما يف املجلد التا�سع من فتاويه
�صفحة  ،296و�صفحة .307
وكذلك يف لقاء الباب املفتوح لل�شيخ حممد بن �صالح العثيمني
رحمه اهلل قبل وفاته يف اللقاء .229
وكما يف الفتوى التي تناقلها النا�س يف اجلواالت واالنرتنت لل�شيخ
عبد اهلل بن جربين رحمه اهلل قبل وفاته بخم�سة �أ�شهر  1429ه.
و�سمعنا فتاوى العالمة ابن �إبراهيم رحمه اهلل تعاىل وال�شيخ ابن حميد
رحمه اهلل وفتاوى ال�شيخ �أبو بكر اجلزائري حفظه اهلل تعاىل..
و�سمعنا كذلك لل�شيخ الألباين فتاوى ت�ؤيد وفتاوى حتذر ..و�صرنا
يف بلبلة ويف حرية ..ما ندري من نطيع؟ من ن�سمع؟
ن�سمع بع�ض الف�ضالء ي�ؤيد وبع�ض الف�ضالء يعار�ض ..ونحن يعلم
اهلل �أننا ا�ستفدنا من هذه اجلماعة وال زلنا جنمع بني العلم والدعوة وال زلنا
نحر�ص على العلم والدعوة.
خا�صة بعد وجود الدورات العلمية التي ي�شرف عليها بع�ض الف�ضالء
والعلماء جزاهم اهلل خرياً...
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دورات علمية �شرعية ت�صلح لأهل التبليغ وغريهم ...حتى قطعوا العذر
على من قال� :أن طالب العلم يحرق دكانه ويهجر ب�ستانه ويقطع �إخوانه...
فا�ستفدنا كثرياً من هذه الدورات ،و�صرنا جنمع بني العلم والدعوة
لكن كثرياً من الف�ضالء ال يعجبهم العجب يقولون« :هذه اجلماعة هي
من ثالث و�سبعني فرقة كلها يف النار �إال واحدة ،هم ومن �شاكلهم و�صار
على دربهم ...ونحن الفرقة الناجية» و�صرنا يف حرية.
والنا�س كما ال يخفى عليكم...يُذبحون على عتبات جهنم ب�سكني
ال�شهوات وال�شبهات واالنرتنت والقنوات ...و�أمور ت�س ّر ال�شامتني وال
حول وال قوة �إال باهلل العلي العظيم.
فاملراد يا �شيخ �شقرة حفظكم اهلل تعاىل� ...أنتم �أنا�س نفع اهلل بكم
ود ّر�ستم يف اجلامعة الإ�سالمية كما كانت على حال ابن باز رحمه اهلل..
و�أنت امل�ضيف لل�شيخ الألباين رحمه اهلل ملا قدم الأردن..
و�أنت الذي فتحت قلبك و�صدرك وبيتك ومالك لل�شيخ الألباين
رحمه اهلل تعاىل
وال�شيخ الألباين �أنت الذي �صليت عليه ...و�أنت الذي قمت بتوزيع
تركته من الألف �إىل الياء...
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�شيخنا �أبو مالك و�أنت الزمت الألباين رحمه اهلل تعاىل -وهو من
علماء هذا الع�صر ،-فما هو القول الف�صل؟ وما هو قول احلق عن ال�شيخ
الألباين رحمه اهلل تعاىل يف جماعة التبليغ؟
وما هو قولكم �أنتم الذي تدينون هلل به؟ ..يوم يقوم النا�س لرب
العاملني ..يوم ال ينفع مال وال بنون �إال من �أتى اهلل بقلب �سليم؟ هل ه�ؤالء
القوم برءاء مما هم فيه؟
وهل ما يُقال عنهم �أنهم ماتريدية يف ال�صفات و�أنهم من �أتباع �أبو
من�صور املاتريدي �أو �صوفية� ..أو �أنهم مع القبورية والوثنية ما هو القول
احلق فيهم؟ ..الذي تدينون هلل جل وعال فيه؟ هل ه�ؤالء القوم برءاء مما
يقال فيهم؟
وما ن�سمع عنهم من �أخبار الثقات الأثبات املطلعني عن قرب وكثب
يتوافق مع تعريف احلافظ ابن حجر ملا قال احلديث ال�صحيح ما رواه
العدل ال�ضابط مت�صل الإ�سناد من غري �شذوذ �أو علة قادحة..
وه�ؤالء القوم يقولون عنهم كل �إ�سنادهم مظلم وفيه علل قادحة..
ولكننا ال نقول �إال �إنا هلل و�إنا �إليه راجعون.
افتونا م�أجورين� ..أنار اهلل طريقكم ،ون�صر بكم الوحيني ،و�أثابكم
�أجركم مرتني..
و�أمنك مما تخ�شى وتخاف �آمني.
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الإجابة
على الأ�سئلة وال�شبهات وبيان منهج
�أهل الدعوة والتبليغ
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ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته:
�أما بعد:
من حممد �إبراهيم �شقرة � ..إىل �سائر �إخوانه من العلماء الأ ِل َّباء،
لهم الأمة ،الداعني
والدعاة الأ�صفياء ،وطالب العلم الأر�ضياء ،احلاملني ّ
�إىل احلقِّ  ،ال�صابرين على الأَذى ،القائمني على حرا�سة الف�ضيلة ،الراجني
رحمة ربهم ،الرا�ضني بق�ضاءِ اهلل فيهم ،الواقفني عند حدود اهلل �سبحان ُه.
�إىل اجلماعات الإ�سالمية ك ِّلها ،على اختالف مراتبهم ،وتباين
ثقافاتهم ،ومنازلهم و�أ�سنانهم ووظائفهم ،و�أحوالهم ،و�صنائعهم،
و�أقطارهم ،و�ألوانهم ،و�أل�سنتهم...
�إليكم جميعاً يا ه�ؤالء  ...وقد ارت�ضاكم موالكم �أن تكونوا الأُمناء
ال�صدُ ق على مرياث نبيكم حممد  sالنزع من قبائل الأر�ض و�شعوب
ُّ
العاملني ،ممن لهم ال�سبق يف الف�ضائل العالية واحلر�ص على احلق الذي
�أنزله رب الأر�ض وال�سماء على نبيه  sليكون به للعاملني ب�شرياً ونذيراً
وداعياً� ،إىل اهلل و�سراجاً منرياً.
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ف�إين �أرجو �أن يكون من �أ�سباب املودة بيني وبينكم قبول الن�صح فيما
يكون مني لكم جميعاً ،و�أن يكون �أول ما يكون هذا الن�صح مني لنف�سي
من قبل �أن يكون لكم.
ومن عالمات �صحة الإمي��ان احلر�ص على الإخال�ص يف ن�صح
جماعة امل�سلمني حيثما تكون وهو من خري �أبواب التعاون ،و�أو�سعها،
و�أ�سهلها و�أر�ضاها ،قال ربنا �سبحانه( :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ)  ،ومن
بَ َدهِ القول �أن ترك التعاون لي�س من الرب والتقوى ،بل هو حينئذ كائن
وال بد من التعاون على الإثم والعدوان ،واهلل ي�أباه ،وينهى عنه فيقول:
( ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ) [املائدة.]2:
فمن طابت �سريرته ،وا�ست�ضاءت ب�صريته ،وا�ستقامت باحلق والهدى
كلمته ،فهو الآخذ بعنان قلبه �إىل معارج النور الأبدي ومدارج الهدي
النبوي الدعوي  ...التي ال يُخلف عندها وعد وال تتخلف عنها ن�صرة،
وال يخبو لها �ضوء ،وال تدنو منها ظلم ٌة تحُ دث بها بقعة ولو �صغرية.
والناظر يف واقع الدعوة الإ�سالمية ،وتاريخها القريب والبعيد،
وت�شابك ح��وادث هذا التاريخ وتوا�صلها �أحياناً بالتقارب ،وتقطعها
واختالف �أطوالها و�أحجامها �أحياناً �أخرى ،ومت ّعر �ألوانها زماناً و�صفا�ؤها
زماناً �آخر ،و�إقبالها بال ُب ْ�ش َريَات البهيجة عقوداً ،و�إدبارها بقمطرير العبو�س
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عقوداً �أخرى ،هذا ال َّتق ُّلب الذي يهيج زَبدُ ه يف �آفاق القرون بال تر ّق ٍب
وقتاً ،ويخبو ريحه وقتاً �آخر بال ح�ساب ،لي�س ٍ
بخاف على ذوي الأب�صار
والعقول ممن �سار يف ركاب الدعوة الإ�سالمية ،على الأر�ض ووعاها
ب�إحاط ٍة و�شمولٍ وت� ٍ
أليف بني �صورها املختلفة و�أ�شكالها املتباينة و�أمان ٍة
عادلة( )1م�ستمدة من قوله تعاىل( :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚﯛﯜﯝﯞ)[املائدة.]8:
وما ينبغي �أن يفوتنا �أن اهلل و�صف نف�سه بقوله:
ﭿﮀ)[الن�ساء] ،و�إن هذا احلكم الدقيق على م�سار الدعوة ي�صدق على
ما كان قريباً من القرون الثالثة الأوىل وما كان منها بعيداً(.)2
(ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

و�إن هذا احلكم يكون على وفاق الأح��داث بو�صفها الواقعي ومبا
�أماله نظام �سريها الزمني ومن قبل ذلك مبا �أراده اهلل لهذا النظام من دقة
الرتتيب و�إحكامه يف ت�ضاري�س احلياة الكونية اجلامعة.
عجب من تفكري يقع على ذلكم النظام يالم�س عقول فئ ٍة
و�إين لفي ٍ
من هذه اجلماعة �أو تلك يقع على نظام �سري �أحداث الدعوة يف قوةٍ
( )1مرت الدعوة الإ�سالمية يف �صراعها مع الباطل مبراحل كثرية فمن العهد النبوية وخالفته
الرا�شدة �إىل الأموية والعبا�سية وما ان�شقّ عنها من الدول �إىل �سقوط اخلالفة العربية ووراثة
اخلالفة العثمانية العجمية �إىل ال�سقوط املعا�صر يف �أيدي امل�ستعمرين الغربيني ثم التح ّرر ال�شكلي
الع�سكري وبقاء اال�ستعمار الثقايف واالقت�صادي  ..وعاد الإ�سالم غريباً كما بد�أ و�ستزول هذه
الغربة بالتجديد الإمياين الدعوي الذي جت ّي�ش له الأمة كما زالت الغربة الأوىل مبثل ذلك.
( )2البد من معرفة ال�سنن الكونية و�أخذها باحل�سبان مع االجتهاد والأمل يف التغيري.

32

احلق ما �شهدت به العلماء

عا�صف ٍة رهيب ٍة ك�أنها الكِ َ�س ُف تُقَطع �أكباد الأمن ،وتن�شر الرعب يف �آفاق
احلياة( ،)1ومما يُحزن حقاً �أن مثل هذا التفكري �إمنا هو كائن من الفئة التي
ينتظمها �صف ال�صفوة من ِّ
كل جماعة من هذه اجلماعات كافة ،و�إن هذا
التفكري ال يبعث �إليه ،وال يحمل عليه �إال االنت�صار لهذه اجلماعة �أو تلك،
من غري نظر �إىل �أن �سوء هذا االنت�صار تكون به زيادة فرقة و�شدة يف
العداوة ،وتنافر يف القلوب.
من هنا ،فقد كان حقاً على اجلماعات كلها �أن تعقل عن �أنف�سها �أمراً

املوحدة جلمعها و�صفوفها ،القا�ضية
تكون به املحمدة اجلامعة جلهودهاِّ ،
على فرقتها ،املزحزحة لها عن العداوة والنار ،ولي�س هذا الأمر مب�ستحيل
وال �صعب عليها لأنه �أمر فر�ضه اهلل( :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ) [�آل عمران] ،وال يجوز ب�أية حالٍ �أن يكون ِّ
حلظ النف�س �أو
مو�ضع ال يحمل على التالقي واالئتالف ،والف�ضل يف �أي �شي ٍء
الهوى
ٌ
ي�سن ال�سنة احل�سنة يف �إ�صالح
يُحمد لفرداً ولطائف ٍة �إمنا هو لل�سابق الذي ّ
ذات البني ،..وحقيقة الف�ضل الذي يحدثه العمل ل�صاحبه �إمنا هو بالثواب
احل�سن يبقى �أثراً من بعد �صاحبه.
والذكر
يف الآخرة،
ِ
ِ
كل جماعة لنف�سها ّ
وهنا يجب �أن تحُ دِ َث َ
خطاً وا�ضحاً تنتهي �إليه ،وتقف
(� )1إن تطبيق قواعد هجر �أهل البدع والأهواء ُق�صد به اخلالف العقدي الأ�صويل فال ينطبق على
اجلماعات الدعوية والإ�صالحية.
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عنده ال جتاوزه �إال من بعد �أن تعرف ُّ
كل جماعة منزلتها من عملها الدعوي
الذي �صار علماً على جهدها مائزاً لها يف حياتها العلمية الدعوية(.)1
و�أول ما يجب �أن يكون اتفاقاً يُتفق عليه بني هذه اجلماعات� ،أن تقدير
العمل الذي يجب �أن تجُ مع �إليه �سائر �أعمال اجلماعة ،و�أن يُ َع ّد مقيا�ساً
لها ،تُقا�س عليه �أعمال اجلماعات جميعها من غري نظر �إىل عدد �أفراد هذه
اجلماعة �أو تلك� ،أو زمان ن�ش�أتها� ،أو �شيوع ذكرها يف النا�س ،بل هو �شيء
واحد ال ينبغي �أن يُختلف عليه ،ذلكم هو ثمرة العمل ،و�آثاره التي ال
يكون ثمة خالف على �صوابها وح�سنها ،وقوة ت�أثريها يف حياة الأمة،
والأق��رب منها �إىل ال�شرع احلكيم و�أ�صوله الكلية ،وقواعده العملية
اخلا�صة منها والعامة(.)2
ُ�صوب به �أعمال اجلماعة كلها مثل
ولي�س ي�صلح �أن يكون مقيا�ساً ت ّ
ال�سلوك العملي اجلانبي( )3الذي ي�صبح مع تداول العمل ،وتكراره،
لف اجلماعة له� ،شيئاً يُنكر يف اجلماعة تركه ،وي�شتد حر�صها على �أن ال
و�إِ ِ
يفلت منها ما دامت ت�ستذكره.
(� )1إن اخلطط والرتتيبات الدعوية من متام العقل واحلكمة ،و�إن الرتكيز على بع�ض اجلوانب يعني
على الإبداع والإجناز ،و�إن توزيع املهام على اجلماعات الإ�صالحية يعني الو�صول ب�إذن اهلل.
املوحدين ،وت�سننّ املبتدعني،
(� )2أي �إعمل وانتج وهذا امليدان هو احلكم على هذه اجلهود ،فكرثة ّ
و�أوبة الفا�سقني ال�شاردين ،وتوبة املرتدين واملتن�صرين ،وامتالء امل�ساجد و�إحياء جهد الدعوة
فيها ومنها ،وارتفاع من�سوب الهداية يف الأمة عالياً هو املقيا�س.
( )3هناك روتينات اخت�صت بها كل جماعة يف حماية جهدها ومت ّيزت بها يف طرق االنتماء واالجتماع
والرتابط بينها  ..فهذه لي�ست مقيا�ساً �أبداً وال ميزاناً توزن به اجلماعات.
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و�أ�شهد اهلل �سبحانه� ،أين قد ر�أيت من جماعة التبليغ حر�صاً �شديداً
على لزوم الآداب ال�شرعية ،واملداومة عليها ،ما مل �أر من غريها من
اجلماعات الأخرى ،ثم جند فيهم من التوا�صي باحلق وال�صرب ،ما يُبقى
ٌ
�ضعف وال ينتابه زوال وال يعزوه تغيرُّ ٌ،
احلق قائماً البثاً فيهم ال يعر�ض له
يُعينهم يف ذلك قوله  sاحلديث القد�سي« :وما تقرب �إ ِّيل عبدي
افرت�ضت عليه ،وال يزال عبدي يتقرب �إيل بالنوافل حتى
مبثل ما
ُ
�أحبه ،»...،احلديث(.)1
و�أما منهجهم العلمي الرتبوي الذي ي�صدروا عنه جميعاً فهو م�ؤ�س�س
على كتاب ريا�ض ال�صاحلني للإمام النووي رحمه اهلل تعاىل ،هذا الكتاب
الذي كتب اهلل له الرفعة والظهور ،والقبول ،والر�ضا يف النا�س حتى �إنه
كتاب حظي بقبول النا�س والعناية
ال يكاد يعرف يف حياة امل�سلمني هذه ٌ
به ما حظي مبثله هذا الكتاب ،وال �أح�سب ذلك �إال دلي ًال على �صدق
�إخال�ص م�ؤ ِّلفه وقد �أفادت الأمة كلها منه يف كل القرون التي خلت و�سائر
البالد التي �سعدت به خاللها �أميا �إفادة(.)2
( )1لو ر�أيت حبهم لإحياء ال�سنن بل وجر�أتهم يف تطبيقها يف ال�سفر واحل�ضر لعجبت وان�شرح
�صدرك لهذا اجلهد الدعوي.
( )2لو ر�أيت التكامل الذي عندهم يف حلقة التعليم لعجبت �أي�ضاً وان�شرح �صدرك �أكرث فتبد�أ حلقة
التعليم يف اخلروج بالقر�آن وف�ضائله وت�سميع ق�صار ال�سور -ويتم الت�شجيع على حفظ القر�آن
واحلديث يف اخلروج الطويل -ثم تُث ّني بال�سنة و�أحاديثها ال�شريفة ويُر ّكز على الأحاديث املتعلقة
املف�صلة ثمانية �شعب.-
بال�صفات ال�ستة -والتي هي يف حقيقتها ّ
ثم تعداد هذه ال�صفات والتي هي �أهم �صفات ال�صحابة ر�ضوان اهلل عليهم ،فحلقة التعليم بالإجمال=،
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توحد اجلماعات الإ�سالمية -م�ستحي ًال )1(-ونحن
وال �أح�سب �أمر ُّ
نرى حماوالت يت�ساعى بها نف ٌر من املفكرين الإ�سالميني يف حماوالت
زعموا� -أن يحاولون بها التقريب بني �أ�صحاب الأديان ال�سماوية يفعدة.
م�ؤمترات ّ
ٍ
بع�ض من �أهل العلم بعد الثورة
زلت �أذك ُر
لقاءات جرت بني ٍ
وال ُ
الإيرانية� ،أظهر فيها املتحدثون والكتاب واملفكرون � َ
إمكان ٍ
اتفاق يكون
بني �أهل ال�سنة وبني ال�شيعة ،ذلكم �أن اجلميع مل يعر�ضوا �إىل االختالف
أتت على وحدة
الذي ي�أتي على القواعد والأ�صول املتعار�ضة( )2التي � ْ
امل�سلمني ،و�أذهبت معامل الإ�سالم من بينهم ومل يبق منها �إال ظال ًال باهت ٌة،
و�أ�صدا ًء ال يُعرف لها حروف وكلمات ،وجيء لها من بعد ذلك بكلمات
=قر�آن ثم �سنة ثم عمل بهما وتد ّرب على العمل من خالل تطبيق �صفات ال�صحابة .o
 و�أما برناجمهم اليومي يف اخلروج فهو :الرتكيز على ال�صفات الإميانية �صباحاً ،ثم حلقة التعليم
تي�سر من ال�سنن والآداب ظهراً ،ثم التجوال الدعوي امليداين يف امل�ساء ،ثم مقارنة
�ضحى ،ثم ما ّ
ً
ُجهدنا بعد الع�شاء بجهد ال�صحابة وحياتنا بحياتهم لن ّتهم �أنف�سنا ولنجدّ د الهمم.
 و�أما برناجمهم يف املقام فهو متكامل ي�شمل طلب العلم ومدار�س التحفيظ ال�شرعية والدرو�س
الن�سائية وحلقات التعليم البيت ّية.
 و�أ ّما الكتب املعتمدة يف اخلروج واملقام ،ريا�ض ال�صاحلني ،والرتغيب والرتهيب للمنذري،
وم�شكاة امل�صابيح للخطيب التربيزي ،واملتجر الرابح للدمياطي.
( )1بل هو ممكن جداً خا�صة الوحدة التن�سيقية ال الوحدة االندماجية ،وهي �إن مل ت�ستجب لداعي
الوحدة بالن�صيحة والت�أمل والتدبّر ف�سوف ت�ستجيب رغماً عنها عندما ينزل بالء (ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ) [الأحزاب].
( )2ال ميكن التوحيد بني الكفر والإميان ،وال بني الت�شيع املنحاز وبني الت�سننّ املن�صف للجميع.
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وم�صطلحات جديدة يف العقيدة ،والت�شريع ،والأخالق( ،)1يف زمان
عت منها الثقافة الإ�سالمية العربية ،التي
�أظلمت فيه قلوب النا�س ،ون ُِز ْ
ب�شر بها حممد �صلوات اهلل و�سالمه عليه �أمته بخا�صة ،والنا�س بعا ّمة،
إ�سالم وعقيدتُه على �أل�سنة الأمة ويف قلوبها.
فا�س َت ْع َج َم ال ُ
تبدد
وات�سعت دائرة الفرقة وال�شقاق بني �أفراد الأمة ،وبخا�صة بعد ّ
�أ�صول الثقافة العربية وغياب املهتمني بها ،والداعني لها وقلة علمائها.
ومل يقت�صر هذا الأمر على قطر واحد ،وال على لون واحدٍ من �ألوان
عم الأقطار ك ّلها ،و�ألوان الثقافة جميعها،
الثقافة �أو منط من �أمناطها ،بل ّ
البد من تغيري �شامل يتناول �أمناط الثقافة جميعاً ،و�أن يُنظ َر �إليها نظرة
فكان ّ
تنتظم �أجزاءها كلها ،ال تفرق بني جزء وبني �آخر منها.
واحدة ُ
نعم؛ البد وه��ذا �أم��ر طبيعي �أن هناك تفاوتاً جلياً بني اجلماعات
نظر وت�أ ُّمل للتعرف على هذا
الإ�سالمية يف ثقافاتها ،وال يحتاج �إىل طويل ٍ
التفاوت بني اجلماعات الإ�سالمية ،غري �أنه لو احتاج �إىل مثل ذلك( )2فال
ي�ستغرق زمناً طوي ًال ،ذلك:
( )1هناك م�صطلحات جديدة يف هذا الع�صر ال يق�صد بها الإ�صالح فهي كت�سمية اخلمر م�شروبات
روحية وت�سمية الزنى ممار�سة اجلن�س.
( )2ما �أ�سهل و�ضع الإ�صبع على اجلرح يف وحدة ال�صف وتكامل اجلهود الإ�صالحية لو �أردنا ذلك
وعزمنا عليه.
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� ً
أوال� :أنها ثقافة واحدة� ،أ�صولها واحدة.
ثاني ًا� :أن الذين يحملونها� :أ�صول التفكري والفهم والتلقي عندهم
واحدة ،فال يحتاج الأمر لدى كل اجلماعات �إال �إىل القليل من الوقت
وا ُجلهد لال�ستجابة واالقتناع بالأ�صل الواحد والفكرة الواحدة ،التي
ت َو ّحد وال تف ِّرق ،والذي يراد منهم جميعاً هو �أن ي�ؤازر بع�ضهم بع�ضاً
على هذا ال�شيء الواحد نحو الهدف الواحد الذي ال يُختلف عليه البتة،
وح�سب
�إال ما يكون من حظ النف�س وهواها يف حب الظهور واخلالف،
ُ
ِّ
حظ النف�س ذ ّماً يف مثل هذا املقام �أن يذكر فح�سب ،وامل�صلحة الكربى
الواحدة هي التي تفر�ض ذاتها على جهات الأمة كلها ،و�أبعادها جميعها،
وتُن�سى معها امل�صالح املبعرثة الفردية واملجتز�أة التي تفرق وال جتمع.

البد من تو�ضيح الأُمور الكلية -يف املنهجية ال�شرعية،-
ومن هنا ،ف�إنه ّ
التي متيز جماعة عن �سواها ،فتقدمها عليها بذلك ،بل لتكون هي الأوىل
بالتقدمي عليها ،باجلهود والأعمال والت�ضحيات ،وقد �شرع الإ�سالم تقدمي
الفا�ضل على املف�ضول ال�ستحقاقه الأمر الذي ُقدِّ م به على غريه يف ف�ضله
الذي مازه ،ليكون هذا الأمنوذج الذي يقا�س عليه الف�ضل والتقدمي� ،أما
تقدم الأ�سبق يف الوجود �أي التقدم الزماين ،فهو �شي ٌء �آخر ،ولي�س يغيب
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ع ّنا �أن جماعة الإخوان امل�سلمني هي الأ�سبق يف الوجود الزمني(.)1
وال ينكر �أي�ضاً �أن نذكر بع�ض اخل�صائ�ص التي حازتها جماعة دون
�سواها والتي ا�ستحقت بها بع�ضاً من الف�ضل على من �سواها ،غري �أن
الف�ضل الذي يكون جلماعة على غريها� ،إمنا هو ف�ضل العمل الذي كان
لهذه اجلماعة �أو تلك ،والذي مر ُّده �إىل الأخالق التي جت ِّم ُلها يف ِّ
كل
�أعمالها وتقدمها على ما �سواها من اجلماعات( ،)2ثم وعهدنا بجماعة
التبليغ �أنها قد �أوفت على الأُفق البعيد يف هذا الأمر -اخللق احل�سن-
غ�ض منها �أموراً غريها ،عراها به ما عرى اجلماعات الأخرى،
و�إن كان قد َّ
�ش�أن الب�شر جميعاً يف ذلك كله.
ول�ست �أنا الآن ب�صدد احلديث عن الأمر الواحد �أو الأكرث الذي
َّ
حل بهذه اجلماعة �أو تلك( )3و�أعجل �إىل القول� :إن اخلري الذي تتحرك
به كل جماعة ،يكاد ي�ساوي يف وزنه ودرجته وزن ما عزمت به اجلماعة
الأخرى ودرجته ،ف�إن كان عراها فيه بع�ض الهنات والتغري ف�إن ذلك مما
ال ت�ستطيع اجلماعات الأخرى جتاوزَه ،كما �إنها ال ت�ستطيع الن� َأي به عن
( )1كلتا اجلماعتني الإخوان و�أهل التبليغ قامتا بعد هدم اخلالفة الإ�سالمية �سنة 1924م بعدها
بثالث �سنوات.
(� )2أ�سا�س الأخالق هو العن�صر الرئي�س لدوام �أخوة الإميان وزواله يعني احلالقة التي حتلق الدين
من جذوره.
( )3ما من عامل يف ال�ساحة �إال وله �أخطاء وهذا من موجبات كونه عام ًال� ..أما الذي ال يعمل ف�إنه ال
يخطئ لأنه لي�س له عمل �أ�ص ًال.
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ال�صواب الذي هو الأثقل الأرجح يف �سرية اجلماعات الإ�سالمية كلها
على التفاوت �أو االئتالف القائمني فيما بينها ،لأنهما من الأمور التي ال
تنكر يف واقع حياة الأمة.

()1

ب ْي َد �أن هذه الأمور ال تبقى على وجه واحد �أمداً بعيداً ،وذلك لتقلب
�أمناط احلياة ،واختالف ظروفها ،وتفاوت القدرات ،وتباين الإرادات،
فيما يكون منها �إيجاباً �أو �سلباً على �أنه ال يجوز على مقت�ضى ال�سنن الكونية
ووفقاً للمقا�صد الفردية واجلماعية التي تُخالط حياة تلك اجلماعات
بخا�صة ،وامل�صالح التي ت�أ�س�ست عليها مطالب احلياة الإن�سانية ورغائب
النا�س فيها املت�آلفة منها واملتخالفة ،ال يجوز �أن تبقى تلك اجلماعات على
ٍ
مانع من االلتقاء والتعاون اال�ضطرارين.
اختالف ٍ
ومما يجب تذ ّكره �أن جماعة الإخوان امل�سلمني التي �أ�س�سها الإمام
ال�شهيد ح�سن البنا رحمه اهلل وجزاه خرياً هي اجلماعة الأم ،ال يُختلف
يف ذلك ومن �أنكر ذلك فهو منك ٌر وجو َد نف�سه ،و�شي ٌء �آخر �أي�ضاً يجب
ا�ستح�ضاره ،وهو �أن ف�ضل جماعة الإخوان يعم الأُمة ك َّلها ،وف�ضلها على
ال�شباب منهم بخا�صة عظيم ال ينكر ولي�س ٍ
بخاف على النا�س كا ّفة ،وقد
( )1لو ر�أينا ح�سنات اجلماعات لكففنا عن النقد املد ّمر وا�ستبدلناه بالنقد البناء ولو ر�أينا علماء اجلماعات
كعلماء الإخوان مث ًال كم�صطفى الزرقا ،وال�سباعي ،وعبد القادر عودة ،و�سيد �سابق ،والدكتور
الأ�شقر ،وعبد الكرمي زيدان عالمة العراق وغريهم باملئات ال يح�صون يف اجلامعات الإ�سالمية
وكليات ال�شريعة -لو ر�أيناهم ال�ستحيينا من �أنف�سنا وعذرنا املخالف لنا منهم بالت�أويل.
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ظلت حكمة ال�شيخ ح�سن البنا يرحمه اهلل التي خ�صه اهلل بها م�صاحبة �سرية
اجلماعة �إىل ما بعد موته و�إىل يومنا هذا ،رغم تنكر الكثريين ممن نهل من
ف�ضله يرحمه اهلل.
وقد كانت كتاباته ومقاالته ،وحما�ضراته ،ور�سائله ،وخطبه ،لها دور
قوي م�ؤ ِّثر يف �صياغة عن�صر ال�شباب �صياغة بديعة ،ال يف �أيام حياته
ٌ
فح�سب ،بل وما بقي تراثه حياً يتداوله النا�س ،والإبقاء على دوره عقوداً
كثرية ،وكان ت�أثريه رحمه اهلل على الذين عاي�شوه و�صحبوه ،و�أفادوا من
توجيهه الأخالقي ،والرتبوي ،والتعليمي ،الف�ضل الأكرب يف �إمتام ال�شوط
الذي بد�أه معهم من �أول ن�ش�أتها وكان معه �شهود قائمون عليه وعلى
�أنف�سهم على ما �أح�سن من �صنيع معهم(.)1
والناظر املت�أمل واق� َ�ع جماعة الإخ��وان يف وقتنا احلا�ضر العارف
مبا�ضيها ،يدرك الفرق الوا�سع بني ما كانت عليه اجلماعة وبني ما �صارت
�إليه اليوم من الإقرار بت�أثري اجلماعة على كل حال ،والإقرار بالف�ضل من
عالمات العدل والإن�صاف يلقى بها العبد �شاكراً ربه موفوراً(.)2
( )1ولو ر�أينا امل�ؤ�س�س لهذه اجلماعة الإ�صالحية �أو تلك لر�أينا عاملاً ابن عامل ،فوالد الأ�ستاذ ح�سن
البنا هو العالمة ال�ساعاتي �صاحب امل�ؤلفات املبدع يف احلديث ويف نظر �إىل علم االبن امل�صلح
وكتاباته ف�أقل ما ميكن �أن يقال فيه �أنه عامل �صغري وم�صلح كبري.
( )2من ت�أمل �إن�صاف �شيخ الإ�سالم ابن تيمية رحمه اهلل خل�صومه و�صربه وعفوه ومن قر�أ ر�سالته من
ال�سجن -والتي يف جمموع الفتاوى املجلد الثالث -عرف �أنه قدوة �أميا قدوة.
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و�أنا بحديثي هذا ل�ست �أُريد املقارنة الآن بني اجلماعات الإ�سالمية
لإنزالها منازلها بل �أُريد احلكم املكافئ الذي يكون به التوافق والتقريب
فتت�ضام فيه
بينها وا�ستجماع طاقاتها امل�شتتة و�أن تلتقي يف م�سار واحد
ُّ
اجلهود املتباينة ،وتتوحد فيه الطاقات العقلية واجل�سدية ،والعلمية
والفكرية ،لنعود بهذا كله وبغريه من مثله وما ي�شبهه على �أمتنا كيال يكون
على العقالء املح�سنني من هذه اجلماعات من �سبيل فيما �أعطاهم ربهم من
قدرات لي�س لهم �أن يخفوها �أو يَ ُ�ض ّنوا بها عما ينفع النا�س �أو يعود عليهم
من خري فيها.
وامل�ستتبع ن�شاط جماعة التبليغ العلمي الدعوي يجد فيهما ما يقال
فيه �إنه لهم -وما يقال فيه �إنه عليهم �-سنة اهلل يف خلقه -لكن الذي لهم
يرجح على الذي عليهم ،و�إن قال بع�ض ممن ال يح�سن النظر �أو يجد عليها
يف نف�سه �شيئاً من احل�سد �أو العنت فخالف هذا القول.
و�أنا بحكم ما بينهم وبيني من �صالت �أخوية �صادقة تحُ ب ويُحر�ص
عليها ،ويُحزن �إن �أفلتت ومل تُدرك ب�آثارها الأخوية الطيبة لأدرك متاماً
والغ�ض من ِّ
حظ النف�س الذي ال يق�صد به �إال
وجوب احلر�ص على ذلك،
َّ
�إذكاء اخلالفات بني هذه اجلماعات ،واال�شتغال مبا ال يعود على الأمة �إال
باخل�سران والوقوف بها عند منار العداوة والبغ�ضاء ،ون�سيان الواجبات
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وامل�صالح التي ناطها اهلل بهذه الأمة ذات الر�سالة اخلامتة اخلالدة التي يجب
على الأمة يف كل زمان ومكان �أن جتمع النا�س عليها ،وتُب�شرهم وتنذرهم
بها وترفع راية اجلهاد والعلم والتوحيد بها على نحو ما �أراد اهلل وبينّ فيها
ومنها و�إليها( )1وجرت �سنة اهلل التي ال تتخلف عنها.
ولقد ر�أيت يف جماعة التبليغ -يف دعوتهم امليدانية -ما ي�ستوجب
من اجلماعات الأخرى �أن تظاهرها ،وت�ساندها يف الطريق التي مت�شي فيها،
ومن فوق �أدميها( ،)2فجماعة التبليغ لها من ال�سمات والأمارات الطيبة
التي تن�شدها كل جماعة حتر�ص على نفعها وما ي�صلح من �ش�أنها ما يذكرنا
بالهدي النبوي الذي عا�ش عليه �أ�صحاب النبي ر�ضوان اهلل عليهم،
و�أ�سعدوا به �أنف�سهم ما عا�شوا من ذلك:
 -1حتريهم هديه  sيف �سلوكهم الأخالقي ويف �أعمالهم كلها وهي ما
عمل يخ�صه
يعرف ب�أعمال اليوم والليلة جميعاً والتما�سهم ذكر كل ٍ
منها عند فعله �أو الإقدام عليه.
( )1هذا من بالغة ال�شيخ وتف ّننه ّ
ومتكنه  ..فالبيان فيها هو ما بني اهلل تعاىل يف الكتاب وال�سنة والبيان
فيها هو تف�صيل الأبعا�ض التي تتكون منها ال�شريعة ،والبيان �إليها :هو ال�صادر من احلق موجهاً
�إليها.
( )2ملا ح�ضرت االجتماع الدعوي الدويل يف (باك�ستان -الهور  -رائي وند) رجعت بكلمتني
وعربتني هما:
 -1ر�أيت جهد �أمة تقوم به جماعة  ..على الأمة �أن تقوم بجهد هذه اجلماعة.
 -2ر�أيت عم ًال ظاهره ال�سنة وباطنه احلرقة والهم لإحياء هذه ال�سنة.
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ُقدرهم على دعوة النا�س جميعاً
 -2ومنه� :أن فيهم ال�شجاعة التي ت ّ
والتحدث �إليهم يف الدين و�أحكامه و�شرائعه وما يحملهم على
االقتناع بعقيدته و�أحكامه.

 -3ومنه :قدرتهم الفائقة على جمع النا�س �آالفاً م�ؤلفة وتنظيمهم مع
الب�ساطة الوا�ضحة.
 -4ومنه :حر�صهم على دعوة غري امل�سلمني �إىل الإ�سالم ليكونوا معهم
ب�إ�سالمهم و�إنقاذهم من نار جهنم.
 -5ومنه :حتملهم م�شقات الأ�سفار والإنفاق على �أنف�سهم فيها من
جيوبهم وخال�ص �أموالهم.
 -6ومنه� :إعرا�ضهم عن النيل والطعن عليهم و�أخذهم �أنف�سهم بالوقوف
عند حمارم اهلل.
�إىل غري ذل��ك من الآداب القر�آنية التي ال جندها يف اجلماعات
الأخرى �إال على قلة و�أكاد يقنعني �سلوك الأ�ستاذ العقاد وب�ساطته و�شيء
ظاهر يف �سرية جماعة التبليغ مييزهم من اجلماعات الأخرى �أظهر امليز
و�أح�سنه و�أي�سره �أال وهو ال�سذاجة ال�سلوكية البعيدة من التكلف التي
ال تُرى يف غريها من اجلماعات يف كل ما ينتابونه هم �أو ينتابهم وهذه
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مزية ال تعرفها اجلماعات الإ�سالمية ك ِّلها ،ويف ظني �-أن ذلك� -أي ن�أي
اجلماعات الإ�سالمية من ذلك ال�سلوك الذي يُحمد لها لي�س نا�شئاً وقائماً
من كراهية يف نفو�سهم لتلك الب�ساطة بل �إمنا هو من االعتياد الذي �أ�صبح
عادة �شائعة ،ي�صعب عليهم مفارقتها.
ونحن ال نريد فر�ض الأمور التي تحُ ب �أو تُكره على النا�س فر�ضاً
..رمبا كان ذلك ينتهي ب�شيء من اخلالف ال يحمد �إن طال يف النا�س مداه
ولكنها �إ�شارة لبع�ض التميز الذي حباهم اهلل به.
وبعد :ف�إن ال�سرية العملية التي نعلمها من جماعة التبليغ ال تعاب بها
يف �شيء بل تقف بها يف الأمة يف ال�صدارة وبع�ض من يعيب عليها �أمراً
�إن كان يعاب -قلة ب�ضاعتهم يف العلم!!ف�أقول �-إن كنت ُمقراً القول ما يقول ه�ؤالء فيهم -فهل �ضعف العلم
عندهم �أبعدهم عن العمل مما قد علموا قل �أو كرث؟ وهل يكون ما يعاب
عليهم هو �ضعف العلم فيهم؟ �أم �أنهم -ك�صنيع غريهم -قد ن�أوا بجنوبهم
عن م�سائل العلم التي عندهم علم بها وهجروها ول ّب�سوا على النا�س ما
علموا منها ،وجادلوهم فيها؟

()1

(� )1إن العلم املحتاج �إليه يف الدعوة ما هو معلوم من الدين بال�ضرورة وما يتعلق به من �أحكام.
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ٌ
�ضعف يف اجلانب
وال ينبغي �أن نن�سى �أنه �إن كان يف جماعة التبليغ
العلمي فقد كفوا �أنف�سهم مالمة قلة العمل يف حني �أن املنكرين عليهم هذا
ر�ضوا لأنف�سهم ترك العمل.
والذي يحمد يف النا�س هو �أن يُ َروا على الوفاء باجلانب العملي فع ًال
يذم فيهم هو الإعرا�ض منهم عما يدعون �إليه و�إبائهم �إياه.
وتركاً والذي ُ
�أو �صدودهم عن تعلم ما يدعون �إليه بالذات.
وقد ر�أي��ت من ينكر عليهم ما يحر�صون عليه مما ي�سمونه خروجاً
يف �سبيل اهلل ،وكان حقاً عليهم �أن ينكروا عليهم املكا�سب الكبرية التي
يحققونها يف خروجهم هذا وهي دخ��ول غري امل�سلمني يف الإ�سالم
�أفراداً وجماعات ،ووددت لو �أنهم يُخرجون للنا�س ما يف عيباتهم على
�أولئك( )1ليدعوا عنهم الإنكار الذي ال ي�أتي بفائدة -بل اليدل ممن ينكره
عليهم� -إال على ح�سد وا�سع قوي ال�ضلوع يف ال�صدور.
وليتهم ي�سمعون منهم قول اهلل وهم يدعون يناديهم( :ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼ) [الأحقاف( ،]31:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ

ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ)[الن�ساء].
( )1من احلكمة البالغة تبيان �أحوال الهداية يف العامل وبيان ثمراتها ملا يف ذلك بالغ الأثر يف قلوب املحبني
ليزدادوا ه ّم ًة ويف قلوب املبغ�ضني لعل اهلل �أن ي�شرح �صدورهم ملنا�صرة هذه الدعوة املباركة.
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مبا نُح�سن ونن�صح �إليهم جميعاً ونُح�سن الأخذ وال جند يف �أنف�سنا
على الآخرين �إن �سبقونا �أو فاقونا.
و�أنا ال �أريد �أن �أ�سوقك يا �أخي امل�سلم الطيب ليكون منك �شهادة
جلماعة التبليغ �أو عليها بل �أريد �أن يكون منك �شهادة على نف�سك لتكون
�شاهد عدلٍ �إن يُطلب منك �أن ت�شهد �شهادة عدلٍ وحق يف هذه
بها
َ
حتل بك يوم القيامة ،وت�صيب بها خرياً و�أجراً
اجلماعة ت�سلم بها من عقوبة ّ
يف مقام �صدق عند مليك مقتدر(. )1
و�أح�سب كل من ي�شهد �شهادة التوحيد واحلق (ال �إله �إال اهلل) �أن
جناته ال تكون بهذه ال�شهادة وحدها بل تكون مبقت�ضاها كله وهو العمل
ونهي يتوجه به اخلطاب ال�سماوي �إىل املكلفني جميعاً ،ومن
بكل � ٍأمر ٍ
�أهم مقت�ضيات هذا اخلطاب التنا�صح الأمني الذي يخرج اخلبئ الأ�سود
والكالح من ال�صدور ،ويلقي كل فردٍ يف الأمة مبا يراه حقاً عليه ويبذله
ب�إخال�ص و�صدق جلميع �أفراد الأمة ،ف�إن هو �أم�سك على �شيء منه فهو
غا�ش جلماعة امل�سلمني.
وقد علمنا من �سلوك جماعة التبليغ �أنها كا�شفة بهذا الن�صح عن
مكنون �صدورها يف الدعوة �إىل �أهم �شعب الإميان التي متثلها ال�صفات
( )1كل من رزق الب�صرية يف احلق ويف اخللق و�أورثته ب�صريته الورع يتورع عن الغيبة باجلملة لهذه
اجلماعة العاملة �أو تلك.
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ال�ستة التي ر ّك��زت يف برناجمها الدعوي عليها ويف عامة الأحاديث
واملحا�ضرات التي تخاطب النا�س بها يف مراكزها وامل�ساجد التي تف�شى
فيها النا�س.
ومن �أهم ما حتر�ص عليه جماعة التبليغ و�صل النا�س -من غري تر ّددٍ

حترج -يف داخل بيوتهم ،وزيارتهم وبذل الن�صح لهم لإخراجهم من
وال ٍ
مثالب اجلهل واملع�صية والعداوة وهذه الثالثة هي معقد البالء والفتنة
والفتور الكائن يف تواتر العالقات االجتماعية وتوثيقها ،والتمكني لها بني
�أفراد جماعة امل�سلمني وهذه � ٌ
أمناط �سلوكية جريئة و�شجاعة -ال �أتردد يف
�أن �أقول� :أنها من خ�صائ�ص جماعة التبليغ.
وقد ُر ِميَ ْت جماعة التبليغ مب�ؤثمة جلحاء مر ُّدها احل�سد اجلموح
والرباءة من التقوى� ،أال وهي اعتمادها يف دعوة النا�س وتعليمهم على
الأحاديث والآثار ال�ضعيفة..،
ف�أقول يف الرد على هذه الدعوى:
 -1وهل بَ َر� ْأت ع�صور الأمة ال�سابقة من هذه الدعوى ،وهل ا�ستطاعت
الأمة على كرثة علماء اجلرح والتعديل وتواترهم على مر القرون
تنزه عقودها من مثل هذه التهم �أم �أنها
التخل�ص من هذه التهم و�أن َّ
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ال زالت ترزح حتت وط�أة هذه الدعوى؟

()1

 -2ويظهر يل �أن هذه الدعوى �ستبقى عالقة يف الأمة بل قد تزداد �شدة
و�ضراوة مع تواتر الأعوام وتعاقب الأيام ،ففي كل يوم يظهر لنا
من يتكلم يف الأحاديث والآثار ت�ضعيفاً وت�صحيحاً ،فيكون منهم يف
كل يوم جتديد يف الأحكام على ن�صو�ص هذه الأحاديث والآثار مبا
يزيد من ا�ضطراب واختالف وتغيرّ ٍ يف النظر واحلكم عليها.
وماذا ميكن �أن تكون الأحكام النهائية على هذه الآثار مع وجود
هذا االختالف يف الأحكام احلديثية يف كل الع�صور ،فلماذا يُعاب على
جماعة التبليغ العمل بالأحاديث والآثار ال�ضعيفة ،يف حني �أن غريهم من
اجلماعات بل من امل�شايخ والعلماء والدعاة امل�شهورين املقبولني يجاهرون
طلب علم
بالعمل بها وال يُعاب عليهم ،بل نلتم�س لهم املعاذير ب�أن فيهم ُ
فلماذا يُعاب عليهم وال يُعاب على غريهم(.)2
( )1ر ّكز علماء احلديث طوال الع�صور ال�سابقة على متييز ال�ضعيف واملنكر واملو�ضوع ونحوه،..
وركز بع�ضهم على تخريجه يف كتب الفقه والتزكية التي �ألفها غريهم ،وركز بع�ض العلماء
املعا�صرين على متييز ال�صحيح من غريه خا�صة يف كتب احلديث وكان الن�صيب الأوفر من هذا
اجلهد املبارك لل�شيخ العالمة املحدث نا�صر الدين الألباين رحمه اهلل جمدّ د هذا العلم يف هذا
الزمان وهنا ال�س�ؤال :هل كانت الأمة مثل هذا الع�صر وهذا التجديد يف ظالل؟ �أما �أنها كانت
على هدى وازدادت هدى بهذا اجلهد املبارك؟
( )2هناك علماء كبار �سلفيون و�سعوديون عملوا باحلديث ال�ضعيف وا�ستعملوه فهل يجر�ؤ �أولئك
على نقدهم بنف�س امليزان؟
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وعجبي جلماعة التبليغ عفا اهلل عنهم من �إ�صرارهم �أن ي�سمعوا �أو
يقر ُءوا جوابات عن �س�ؤاالت يوجهونها ملن يظنون فيهم اخلري� ،أو ملن
بينهم وبينه حباً يُلزمه به كلمة التقوى وال يقف منهم موقف حماذرة
وتر ُّب�ص كما ي�صنع الآخ��رون وامل�ش ّنعون( ،)1ففي ظني �أن اجلماعات
الإ�سالمية �أبدت خفاياها وك�شفت �سرائرها ومل تعد جماعة التبليغ يف
حاجة �إىل �أن ترقب غريها من اجلماعات لتعلم ما عندها مما يخفى عن
النا�س ومما ال يخفى عنهم ،لقد ات�ضحت ال�سبل وما وراءها من املقا�صد
 ..فليعمل ٌ
كل على �شاكلته واهلل املوعد.
وقد �آن لكل اجلماعات �أن ت�ستدبر ما من �ش�أنه يغري باخلالف والنزاع
وي�ؤجج العداوة واخل�صومات ،و�أن ن�ستقبل بحر�ص �شديد ورغب ٍة �أكيدة
كل ما من �ش�أنه مي�سك بحبال امل��و ّدات ويوثق �أ�سباب الآخ��رة ،وين�شئ
رغائب الهداية والتعاون على الرب والتقوى من غري انت�شاء النفو�س ملنافع
الدنيا �إذا ذكرت ،وذهابها �إذا ن�سيت ،وهذه حال من ال يجد ال�سعادة
�إال يف املنافع العاجلة الفانية� ،أما الذين ال يرون ال�سعادة �إال يف �أعمال
الآخرة و�أ�سبابها ،ف�إنهم ال يجدون عزتهم ومنعتهم �إال يف ال�سري يف طريق
( )1هذا اجلهد الدعوي التطوعي له ان�شراح �صدر فمن ان�شرح �صدره له ال يرتكه �أبداً..
لكن هناك �أنا�س يحتاجون �إىل اال�ستدالل ور ّد ال�شبهات واال�ست�شهاد ب�أقوال العلماء فمن هنا جاء
�س�ؤال العلماء عن هذا اجلهد وعن �أ�س�سه وترتيباته.
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هذه الأعمال ،واالحتفاء بها وجعلها ال�سربال املزين الب�سه ،وهذا هو
�ش�أن امل�ؤمنني الذين ال يجدون �ضالتهم يف حياتهم �إال مبثل هذا(.)1
وظني يف جماعة التبليغ �أنها هي اجلماعة التي ت�سعى يف فجاج
الأر���ض ،تبحث عن اخلري لنف�سها ولأمتها وهي فيها ال تريد من النا�س
�إال �أن يدعوا لها بظهر الغيب وي�ست�سقوا لها خري ال�سماء ت�أييداً من اهلل
وارتقا ًء يف درجات �سلمه القوي الذي ن�صبه �صان ُعه بني �أر�ضه وبني
�سمائه ،ليكون مرقا ًة لكل راغب يف ال�صعود �إىل جنابه النوراين فينهل
من نفحات القبول ما ي�ؤهله �أن يكون عبداً ربانياً ،يقف بربانيته هذه على
باب الفردو�س الأعلى ،يف بحبوحة الرغد الإلهي ،والذي �أمهده اهلل
خليار العباد من الدعاة الأخيار ،والعلماء الأبرار ،وال�سائرين على �أقدام
النبيني الأطهار ،واملقيمني على عهد الرا�شدين يف كل �ساعات الليل
والنهار� ،إقبا ًال و�إدباراً� ،إ�سراعاً و�إمها ًال ،ال ي�شق عليهم املثول فيه ،وال
التزحزح عنه ،ما دام يف �صدورهم قلوب يعقلون بها.
ول�ست غالياً يف و�صف جماعة التبليغ ،وهي اجلماعة ال َع َل ُم املاثل ُة يف
جهات الأر�ض يف ِّ
كل وقت من �أوقات الزمن الذي يُح�صى فيه عمل الداخل
(� )1إننا يف �أم�س احلاجة للتزكية -من جهة احلق -باليقني وثمراته من املراقبة واخل�شية واخل�شوع
والإخال�ص ومن جهة اخللق باخللق احل�سن والرفق واللني وب�سط الوجه وح�سن الظن والعفو
والت�سامح و�سعة ال�صدور.
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فيه واخلارج منه �إح�صا ًء ُ
ّ
ويخف فيه ثقل الذنب ،ويفرح فيه
يثقل به الأجر،
الطائعون ،وي�أمن فيه اخلائفون ،ويربم فيه ق�ضاء من ال ق�ضاء �إال ق�ضا�ؤه.
ال�سن ّية فيقفوا
�أما كان حرياً بجماعة التبليغ �أن ت ّ
ُعزيهم توجيهات القر�آن َّ
عندها ال ي�ضرهم معها ما يقوله النا�س �-أو قل ال�سفهاء فيهم -مثل قوله
�سبحانه( :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ) [الأعراف] ،وقوله( :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ)
[الأنبياء] ،وغري ذلك من التوجيهات القر�آنية العظيمة وذلك هو الذي نعهده
منهم ،وح�سبهم ذلك ،فقد حازوا من اخللق ما يحب�سهم عن الوقوع يف
َم َذ ِّام الأمور �أو االنت�صار للنف�س.
ي�سوى يف احلكم بني التبليغ وبني غريهم يف هذا
�أولي�س من احلق �أن ّ
امل�ضمار العلمي واحلديثي ،علماً ب�أن يف جماعة التبليغ من العلماء يف هذا
�سوى �إذاً بني
العلم من يفوق �أمثالهم يف اجلماعات الأخرى( ،)1فلماذا ال يُ ّ
اجلميع ،ونحن جميعاً واحلمد هلل م�سلمون ديننا واحد ،وقبلتنا واحدة
و�إلهنا واحد ونبينا واحد.
ومما ي�ضعنا �أمام احلق جميعاً �أن ي�س�أل من ينكر على جماعة التبليغ
هذه الدعوى:
( )1هذه حقيقة غائبة عن �أذهان املعرت�ضني وقد �أ�شرنا �إىل مثلها �سابقاً وهي �أن جمموع العلماء
املوجودين يف الدعوة والتبليغ �أو يف الإخ��وان امل�سلمني يفوقون �أمثالهم املوجودين يف
اجلماعات ال�سلفية عدداً ونوعاً وال مقارنة  ..وليت �شعري �أين العلماء والدكاترة لي�أتوا وينظروا
كيف تدر�س كتب ال�سنة يف بالد العجم.
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هل �إن �سبق له احلديث ال�ضعيف واحلديث ال�صحيح وكالهما يف
مو�ضوع واحد ،ف�أيهما يقدم للعمل به ،ال�صحيح �أم ال�ضعيف علماً ب�أن
()1
احلكم يف كليهما واحد؟
و�أخري ًا :ف�إن من حقنا جميعاً بع�ضنا على بع�ض و� ّأولنا جماعة التبليغ �أن
نتوا�ضع هلل �أو ًال ومن توا�ضع هلل رفعه اهلل .ثم �أن يكون توا�ضعنا بع�ضنا لبع�ض
يف غري تكلف وال تخ ٍري وال ميز ،و�أن نكون كذلك يف جميع �أمرنا ،و�أن
تكون ظواهرنا يف ذلك مثل بواطننا ،ال يختلف الأمر يف كلتا احلالتني.
ذلكم �أن �سبيل الإ�صالح وال�صالح ال ينتهي �أن يكون بني جماعتني
اثنتني ،بل هو مطلوب للأمة كلها �أن تدخل يف هذا الأمر ،كل جماعة تديل
بدلوها ،وت�ضع بني عينيها م�صالح الأمة ك�أمنا هي م�صلحتها ،ال تخلف
ظن بها ،وال ترز�أ �أنف�سها بالأثرة� ،أو الظن احل�سن بنف�سها وحدها
ح�سن ٍ
يح�سن �أمرها
والذي جرت عليه بطول الألف والعادة امل�ستحكمة( ،)2وال
ُ

( )1م�س�ألة رواية الأحاديث ال�ضعيفة يف ف�ضائل الأعمال ب�شروطها املب ّينة م�س�ألة خالفية اجتهادية مل
ي�ستقر علماء الأمة فيها على ر�أي فيجمعون عليه بل جمهور العلماء على جواز الرواية ا�ستئنا�ساً
ال ا�ست�شهاداً.
(� )2إن �أف�ضل بديل من الإعجاب بالنف�س وتزكيتها وت�شويه جهد الآخرين ون�شاطهم هو:
	�أن ننظر لأنف�سنا نحن ال�سلفيون حملة منهج عام ودعاة اجلماعة ،ول�سنا حملة منهج خا�ص ول�سنا
دعا ًة �إىل جماعة!!
و�أننا جلناح الأمة الأمين الذي اختار اجلهاد ال�سيا�سي والع�سكري والثقايف وجلناج الأمة الأي�سر
الذي اختار الدعوة والن�صح والداللة والإر�شاد والتوا�صي باحلق والتوا�صي بال�صرب ..وكل
على ثغرة من ثغور الإ�سالم.
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�إال باملجانبة والن�أي بجنوبها عن هذا العجب لتخل�ص �أنف�سها من قيود
الأنانية �إىل ف�سحة م�صلحة الإ�سالم وامل�سلمني بعامة فقهاً �صحيحاً حلق
اجلماعة امل�سلمة الأم امل�ضمن قوله �سبحانه( :ﯜﯝﯞ)[ا ُحل ُجرات.]10:
وقد ا�ستحوذت جماعة التبليغ على الق�سط الأج��ل من هذا الفقه
الأ�سمى ،فر�أينا اهتمام الذين يخرجون يف �سبيل اهلل (كما يحبون �أن يقال
فيهم ،وهو حق ال حرج فيه ول�ست �أح�سبهم مبثل هذا احلب ملثل هذا
اخلروج �إال �أنهم يحبون �أن ي�ستذكروا فري�ضة اجلهاد با�سمها الأول) بتحقيق
هذا الأ�صل توا�ضعاً وت�ساحماً واتهاماً للنف�س والر�أي وت�أدباً مع الغري..
�أ ّما دعوى �أنهم يغفلون فري�ضة اجلهاد ،فهي دعوى باطلة مردودة على
مدعيها ،وال � ّ
أدل على بطالنها من �أن اجلهاد و�إن كان ما�ضياً مع الهجرة
ّ
�إىل يوم القيامة ،فقد ق�ضى اهلل بحكمته �سبحانه� :أمره �أن ي�صري اجلهاد يف
غربة �إم�ساك �أبدي الأمة عن �سيفه وتر�سه(� ،)1إال ما بقي منه بقية من �أهله يف
بع�ض �أجزاء الأر�ض( ،)2رفع اهلل رايته يف كل مكان و�أثبت �سيفه وتر�سه
يف �أيديهم كما كان �أول مرة.
( )1قال الإمام الطحاوي يف عقيدته امل�شهورة« :واحلج واجلهاد ما�ضيان مع �أويل الأمر من امل�سلمني
ب ّرهم وفاجرهم �إىل قيام ال�ساعة».
( )2وهو جهاد الدفاع �ضد امل�ستعمر املحتل هاهنا �أو هناك.
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ومن �أح�سن ما يُعجِ ُب يف ا�سم جماعة التبليغ(� )1أنها قب�ست ا�سمها
(التبليغ) من و�صف اهلل �سبحانه نبيه من قوله( :ﮟﮠﮡﮢﮣ)[ال�شورى،]48:
وهذا اال�سم يحملها على �أخذ �أنف�سها ببالغ نف�سها �أو ًال ثم ب�إبالغ النا�س
ما يقدرون على فهمه والعمل به ثم دعوتهم �إليه ثانياً وهذا ما �أمرهم اهلل به
لأنه املقدور امل�ستطاع؛ (ﮧﮨﮩﮪ)[التغابن.]16:
�أما � ّأن ب�ضاعتهم يف العلم ُم ْزجا ٌة قليلة ،ف�إن �صدقت هذه الدعوى
من وج ٍه ما ف�إنها دعوى كاذبة من جهة �أخرى ،ذلكم �أن العلم يُنظر �إليه
ب�آثاره ،ومن خالل هذا الأمر يُحكم عليه ،وقد علمنا �أن �أثر العلم هو
العمل الذي يطلب منه ال�سلوك الر�ضي الذي ال يفارقه وال يغيب وال
الدعاوى التي ال توقع
ينقطع منه �إذ ال فائدة من علم ال ينال منه �صاحبه �إال َّ
�صاحبها �إال يف الآثام والكذب الذي ال ين�أى ب�صاحبه عن النار �إال بقدر ما
يُه ّيئ ل�صاحبه فيها من مقعدٍ يف �سو ِء العذاب.
وهذا ما عليه اليوم كث ٌري من �أهل العلم عياذاً باهلل تعاىل ،وتلكم هي
واهلل ال�سخيمة التي ال تُنزع عن الوجوه والقلوب �إال ب�أن ت�سارع كل
جماعة �إىل ربها العزيز القدير ،فتلقي عن نف�سها كل �سبب من �أ�سباب
الفرقة التي ما َف ِت�أَ ْت تقر�ض ب�أنيابها احلا ّدة �أ�سباب املودات ومقا�صد احلياة
( )1هذه اجلماعة الإ�صالحية الكبرية مل ي�سمها ال�شيخ حممد �إليا�س -جماعة التبليغ -ولكن النا�س
�س ّموها بذلك ودليل ذلك �أنه قال لو يل من الأمر �شيء ل�س ّمي ُتها (حركة حتريك الإميان يف الأمة).
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الآمنة املطمئنة التي ال ت�صلح حياة الأُمم وال�شعوب يف الأر�ض �إال بها،
وهذا ما ال ينبغي �أن يغيب �ساعة من نهار عن وجدان اجلماعات الإ�سالمية
ك ِّلها ،لأن قطب الرحى الذي يقوم عليه وجو ُدها و ُق ّوتها و�أمنها ونف ُعها
لذاتها ِّ
ولكل ما له �صل ٌة بها.
ويَ ْح ُ�س ُن مبن يُلقي �إىل �سمعه من الذم والقدح واالنتقا�ص من جماعة
التبليغ �أن يكون �آخذاً نف�سه مبا يقر�أ من حكم و�أمثال جاءته ممن و�ضع احلكم
والأمثال من َق ْب ُل ،مثل كالم �شاعر احلكمة املتنبي من قوله:
فهي ال�شهادة يل ب��أين ُ
كامل
ناق�ص
و�إذا �أتتك مذمتي من ٍ
�سبحانه( :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

لكن � ..ألي�س يف قوله
فحري بكل م�سلم -تبليغياً كان �أم غريه �أن
ﭼ)[الأعراف] ما هو خ ٌري وزيادةٌ،
ٌّ
يجعل من هذه الآية �شعاراً ال يتحول عنه �ألبتة ،و�إىل �أن يلقى اهلل �سبحانه.
ويجب �أن تكون من الأمة م�ؤازرة جلماعة التبليغ( )1فيما ين�سب �إليها
بدعي ذلكم هو :االرحتال وال�سفر �إىل بلدان العامل -ودعوة
من �أنه عمل ٌّ
�أهلها �إىل الإ�سالم احلق -وبخا�صة غري امل�سلمني �إىل الإ�سالم ،فهو عمل
كان واجباً على الدول واحلكومات القيام به ،ملا يحتاجه من مال طائل،
( )1ماذا لو �شاركهم �إخوانهم يف اهلل يف زياراتهم العامة واخلا�صة منطلقني من امل�ساجد؟ ماذا لو
رفعوا �سوياً �شعار :القر�آن ودعوة القر�آن ال�صالة ودعوة ال�صالة الإميان ودعوة الإميان.
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وجهد كب ٍري ،وهذا ال يحتاج �إىل طول نظر وت�أ ُّمل ،فلما �أن �صار �إىل
جماعة التبليغ( )1و�أ�صبح ه ّماً من همومها ،و�شغ ًال تراه واجباً عليها �صار
من البدع املذمومة عند طائف ٍة من النا�س� .أال �ساء ما ّيدعون فبد ًال من �أن
يلتئموا �إىل جماعة التبليغ يف عملهم الذي �صار بدعة مذمومة عند من ال
ي�ستحيي من اخلالق ،وال من اخللق( ،)2فلماذا هذا القول الذي يجعل من
ت�ستح
قائله �أُ�ضحوكة (اراجوزية) يُخْ َج ُل من رفع ال�صوت بها (�إذا مل ِ
فا�صنع ما �شئت) وال حول وال قوة �إال باهلل.

و�أود �أن �أقول لكم وللأمة كلها� :إن الزمن الذي �أم�ضته جماعة التبليغ
يف عملها الدعوي ،وان�صرافها �إىل اجلهد العملي الذي �أثبتت به جناحها
يف دنيا النا�س ويف كل �أقطار العامل ،يكفيها �شهادة لها� ،أحب ذلك من
�أحب ،وكره ذلك لها من كره.
(� )1أنا � ِأ�ص ُف هذا العمل بـ«هيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر التطوعية الدولية» ،والفرق بينها
وبني «الهيئة املعروفة يف ال�سعودية» �أن هذه مت�شي بني النا�س وتدعوهم بهيبة الإميان والقر�آن ال
بهيبة وع�صا ال�سلطان ،لذلك احتاج الأمر �إىل مزيد من التلطف والرفق والأ�سلوب املبا�شر وغري
املبا�شر يف التغبري.
( )2هناك علماء مت�أولون انتقدوا ترتيبات هذا اجلهد ب�أنها بدعة ،وه�ؤالء ال ي�شملهم هذا الذم فاهلل
ي�شرح �صدورهم �إن عاج ًال �أو �آج ًال وه�ؤالء العلماء �أنف�سهم لهم ترتيبات يف العلم ال�شرعي
والدعوة والفتوى والق�ضاء والأوقاف واحلج �أكرث تنظيماً وترتيباً وال يرون �شيئاً من ذلك بدعة
لأنها و�سائل.
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و�أنا ل�ست �أدري وال املالئكة املقربون �إال ملن �أذن له اهلل منهم وال
�أهل الأر�ض كافة ،ما مفهوم الأمر باملعروف والنهي عن املنكر �إذا جاوز
مفهومه املعروف عند جماعة التبليغ؟ وهل يختلف معناه يف زماننا هذا
عن معناه الذي كان عليه يف ال�صدر الأول وكان ال�صحابة ر�ضوان اهلل
عليهم عارفني به؟ ف�إن بدا لل�سائلني �أو قل املتخ ِّر�صني منهم هذا ولُ ّب�س
عليهم فهمه ،فليجيبوا عن �س�ؤالهم هذا هم �أنف�سهم ،لنعلم � ُّأي الفريقني
�أهدى �سبي ًال و�أقوم قِيال؟
وهل ي�ستطيع �أح ٌد من دنيا العقالء الأتقياء �أن يقول �إن جماعة
التبليغ هم �أقل النا�س حظاً يف هذا الأمر �أم �أنهم هم �أحر�ص النا�س عليه
بال منازع ،و�إال ملاذا يخرجون من قراهم ومدنهم ،ويرتكون بيوتهم
و�أهليهم وفر�شهم.
وال �أقول هنا :والف�ضل ما �شهدت به الأعداء فامل�سلمون جميعاً على
اختالف �أذواقهم وم�شاربهم ،و�ألوانهم ،و�أل�سنتهم ،وقدراتهم الفكرية،
�أمة واحدة من �أ�صاب� ،أُعني على �صوابه ،ومن �أخط�أ �أعني على تقومي
خطئه( ،فالأح�سن �أن نقول) ونحن ب�صدد جمع �أطراف الأمة ،و�إقالتها
من عرثتها ،و�إعالئها من كبوتها ،ور�أب ال�صدع الذي �أوهن من قوتها
رافعني �أيدينا �إىل ال�سماء:
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اللهم اجمع �شمل الأم��ة على دينك و�أَب� ْ�ن عنها �شقوتها ،وكن لها
عزها
ظهرياً فيما ترجوه منك لإ�سعادها يف الدنيا والآخرة ،اللهم �أدم ّ
بطاعتك ،وا�ستقامتها على اخللق احل�سن والهدى امل�ستقيم لنوال مر�ضاتك
يف رو�ضات جنتك ،اللهم �آمني.
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�أقوال منتقاة لل�شيخ حممد �شقرة
يف جهد جماعة الدعوة والتبليغ من
مقدمته لكتاب هذه دعوتنا لل�شيخ
حممود عبد الكرمي
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�أقوال منتقاة لل�شيخ حممد �شقرة يف جهد جماعة الدعوة والتبليغ:
يقول م�شايخ التبليغ � ..إذا تكلم العلماء � ..سكتنا  ..و�إذا حترك العلماء..
فال �أجمل من حركتهم  ..ففي حركتهم الربكة  ..فكونوا يف خدمتهم ..
ر�أيت �أن �أجعل لإخواين ..هذه النافذة ..جمعنا فيها بع�ضاً من كالم
�شيخنا الفا�ضل الذي عاين وعاي�ش هذه الدعوة املباركة  ..وهذا اجلهد
معرفة حقيقة حيث اطلع على �أحوال اجلماعات التي تخرج يف �سبيل اهلل
تعاىل.
قال حفظه اهلل تعاىل:
وهل من خلق الإ�سالم �أن يعظم الذنب حتى تكون ال�صغرية
هو ُل من �ش�أن الكبرية فيقال يف �آتيها� :إنه من اخلوارج� ،أو
كبرية ،ويُ ّ
�إنه تكفريي ،ليوط�أ ب�سنابك اخليل� ،أو يُ�صا ُر به �إىل خطاطيف ال�سجون
والأحكام اجلائرة؟
�إن �أحوال جماعة التبليغ تُع ّل ُم الغُالة ا ُجلفاة ،غِ الظ الأخالق ،الذين
يجدعون الآناف ويقولون يف الأخيار من ال�صاحلني ما لي�س فيهم افرتا ًء
عليهم -ويرون يف كل خري ي�أتي من غريهم ال ي�صلح �أن يكون خرياً لأنه
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لي�س �آتياً من جهتهم -ويح�سبونه هيناً وهو عند اهلل عظيم ،وال يجدون
يف �أنف�سهم حرجاً من الإقامة على البدعة� ،أو فعل الكبرية ،يف حني �أنهم
يرون يف فعل غريهم ال�صغرية كبرية � ..إن هذا �إال �إفك مبني.
أعلم من �أحوال �سائر
ُ
ول�ست �أعلم من �أحوال جماعة التبليغ �إال ما � ُ
امل�سلمني؛ �إال �أن فيهم من الأدب ما يحملك على احرتامهم ،والأخذ
من فيئهم الأخالقي ،والإف��ادة من جتربتهم الدعوية التي مازتهم من
�سائر اجلماعات الإ�سالمية ،لطول جتربتهم ،ثم حل�سن توجههم و�صدق
عزمهم ،و�إذ ذلك كذلك ،ف�إن لهم من ر�صيدهم الأخالقي ال�سلوكي ما
يكفي لتنحية ال�سلبيات القليلة التي تعروهم( ،ﭪﭫﭬﭭ).
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يقول ف�ضيلة ال�شيخ حممد �إبراهيم �شقرة وهو �شاهد حي( )1حامداً
لربه �سبحانه م�صلياً على ر�سوله الكرمي :s
ولي�س يخفى �أن لكل جماعة من تلكم اجلماعات حظاً من تلكم
َ ...
الغوائل ،يختلف باختالف املقدار ال��ذي �أ�صابها من تلك الغوائل،
وح�سب الذي � َ
الغوائل �أنه كان �أقل حظاً
التبليغ من تل ُكم
أدرك جماع َة
ُ
ِ
ِ
من غريها ،بل رمبا كانت هي الأقل الأقل ،و�أمارة ذلك؛ �أنه ما من جماعة
وع�ضتها فتن ُة الدنيا ،ونه�شت منها ،وما من جماع ٍة �إال وع�صفت فيها
�إال ّ
رياح اخلالف ،و�أظ ّلتها قامت ُة ال�سواد� ،إال جماعة التبليغ؛ فقد �أجناها اهلل من
هذه وتلك� ،إال ما ال بُ ّد منه ،وذا �أمر لي�س بالذي يخفى على النا�س ،ولعل
اجلماعات الإ�سالمية ال ترى يف جماعة التبليغ ما ترى لنف�سها من حق على
النا�س يف احلياة الدنيا� ،أما ما يكون يف الآخرة فالأمر يومئذٍ هلل وحده،
والأمور فيه جتري على ما يقيم اهلل املوازين لأجله.
و�إذا �سربت جماعة التبليغ بالعدل والإح�سان ،ثم قاي�ست ما بينك
وبينهم؛ ف�إنك واج ٌد –وال بد -من العيوب والهنات التي عندك ما يكفي
لإ�سكاتك وعدم ذكر ما تذكره �أنت ونف�سك ،ويكفيك �أن تذكر قول اهلل
تعاىل( :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯﯰﯱ)[املائدة.]2:

( )1فقرات م�أخوذة من ر�سالته �إىل جماعة التبليغ والتي جعلها الأخ حممود عبد الكرمي مقدمة لكتابه
«هذه دعوتنا».
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وهذا �أول ما يجب �أن يذكر يف تقريب امل�سافة بني �سائر اجلماعات؛
�أن يكون ما تذكره من عيبك �أو ًال ،وقبل �أن تذكر عيوب الآخر� ،أما �أن
تن�سى عيبك ،بل ك�أنك ترى يف عيبك �شيئاً يمُ دح ويُحمد �إىل جانب ما
يحمد وميدح من حما�سن الآخرين؛ فهذه ممهورة بال�سوء الذي ال يقبل
�إال �أن يزهق �أو ًال.
ثم يقول حفظه اهلل:
علمت من �أحوال جماعة التبليغ ،التي خربتهم بها من خلطتي
ولقد ُ
بهم ،ووقويف على �سريتهم العملية؛ �أنهم ال يقتتلون على املال ،وال
يتحا�سدون يف قنيته ،وال يتناو�شون على �أخذه ور ّده ،يف نق�صه �أو
زيادته ،وكل من يخرج منهم -مب�صطلحهم -يف �سبيل اهلل ،ينفق على
نف�سه من ماله ،ور�أيت الربكة حتل يف نفقة الفقري منهم �أو قليل املال،
حتى �إنها لتكاد ت�صبح م�ساوي ًة للأغنى والأكرث ما ًال ،و�أكاد �أقطع �أنه ما
من واحدٍ منهم �إال وقد ميم �شطر الهند وباك�ستان()1؛ فال جتده �إال منفقاً
على نف�سه يف رحلته �أو �سفره هذا وغريه من حر ماله ،يف حني �أن
(� )1إن من حكمة اهلل �سبحانه �أن جعل له�ؤالء العجم امل�سلمني حما�ساً منقطع النظري يف الدعوة وه ّمة
عالية وت�ضحيات مثالية ت�شد �أزر الدعاة وجتدّ ُد همهم وهمتهم ومنها هذا �أو ًال ،وثانياً فتح اهلل
تعاىل لهم باب امل�شورات وامل�ؤمترات الدولية والدعوية الكبرية من غري معار�ضة من حكوماتهم
ودولهم وذلك ف�ضل اهلل ي�ؤتيه من ي�شاء.
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غريهم من اجلماعات الأخرى على غري هذا الأمر احل�سن ،وهذا فيه
�أ�صدق الدليل على زهادتهم يف املال ،وحر�صهم على �أن ال يكون له
�سلطان عليهم ،ولعل يف هذا ال�سلوك الطيب ما يغني عن تذكري الذين
يح�صدون املال من بع�ض اجلماعات الإ�سالمية ح�صداً وا�سعاً ،من غري
فرق بني حِ ّله وبني حرامه.
ثم ينقمون على جماعة التبليغ ب�أنهم ال يفهمون العقيدة على طريقة
ال�سلف ،و�أنهم �أهل بدعة ،و�أنهم حمجوبون عن �صالح العمل بجهلهم
بفقه الكتاب وال�سنة على فهم �سلف الأمة ،و�إذا كانت ت�صدق فيهم هذه
ال�سمة ،ويقول
الدعوى -وهي باطلة -فماذا يقال فيمن يَ�سِ ُم ُه ْم بهذه ِّ
َ
يتبادلون هذا الدعاوى
علمت ،و�صاروا
فيهم هذا القول ،وهم على ما
َ
على حد قول ال�شاعر :رمتني بدائها وان�سلت.
وكان الأوىل ب�أولئك ال ّراميهم �أن ي�ستغفروا ربهم مما يقولون فيهم،
و�أن يُل ُِّموا بتوب ٍة ن�صوح متحق خطيئاتهم �أو تُخ ّفف من ثقلها ،ثم �أن يتواروا
خج ًال من النا�س مما �صنعوا من ف�ضائح املال ،و�أن يبحثوا لأنف�سهم عن
ٍ
ومغارات و ُمدخالت يف �أعايل اجلبال ،و�أن يقولوا يف �أنف�سهم
كهوف
قو ًال بليغاً( :ربنا �إننا ظلمنا �أنف�سنا مبا قلنا ،ومبا فعلنا ،ونعاهدك �أن نعيد
احلقوق التي انتهبناها من مال ،و�أر�ض ،وعقار ،وكتب ،وا�ستلبناها ظلماً
وعدواناً) ،فلعل اهلل ي�سرتهم.
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و�أن يعر�ض �أفراد جماعة التبليغ عن مثل هذا املال احلرام املنهوب،
و�أن ت�صدق فيهم تهمة ال�ضعف العلمي التي تُ�ص ُو ُب �إليهم �سهامها من
�أفواه املغرمني بجدع �آناف النا�س باجلرح والتعديل  -خ ٌري لهم � َ
ألف
ألف � ِ
علم وكتب،
مرةٍ من �أن تت�سامع عنهم اجلماعات الإ�سالمية �أنهم�َ :س َرق ُة ٍ
الورع عداو ًة و�شحناء ،ف�إنا هلل و�إنا �إليه
ني
ون ّهابو �أموال ،و�أن بينهم وب َ
ِ
راجعون ،وال َ
حول وال قوة �إال باهلل.
ولي�سعد اجلهالء بجهلهم ،وليهن�أ املق ّلون بقليل مالهم ،ورحم اهلل
النعامة -ما �أعقلها -حني عمدت �إىل ر�أ�سها ف�أخفته يف الرمل� ،أح�سبها
�أنها �إمنا �صنعت ذلك ال من غباء �أحلها غمر ر�أ�سها ،و�إمنا هروباً بغبا ٍء �أوقعها
يف �شر ال جناة منه �إال يف مهلكة ال حميد عنها.
ذنب يعلم من ذنبه ما ال يعلمه �سواه ،فلماذا يخفف �أو
وكل �صاحب ٍ
يتخفف من ذنبه ،يف حني يرى �أن ما ينق�ص من ذنب �سواه يعو�ض من
�صالح عمل غريه� ،ألي�س هذا من انتكا�س الفطرة ،وتبديل خلق اهلل �سبحانه
الذي خلقه عليه؟
ثم يقول حفظه اهلل يف مو�ضع �آخر:
ذم ،و�أن الذي
ولي�س يخفى ب�أن يف كل جماعة ما يُعاب فيها وما يُ ّ
ذم �أقل من الذي يمُ دح ،فلتذكر كل جماعة من الأخرى ما يمُ دح ،ومبثل
يُ ّ
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ذم وال يعود يذكر
هذا يجتمع من اجلميع اجلم الغفري ،بحيث ين�سى ما يُ ّ
منه �شيء ،فلماذا احلر�ص بينها على ا�ستكثار ما يذم ،والتقلل مما ميدح،
و�أح�سب �أنه �إن كان مثل هذا؛ ف�إن جلماعة التبليغ يكون الفوز على مدرجة
العمل الدعوي ،واهلل �أعلم.
ثم يقول حفظه اهلل تعاىل:
أح�سب احلياة االجتماعية املي�سرة التي ت�أتلف جماعة التبليغ،
و� ُ
هي التي ينبغي �أن تتخذ اجلماعات الإ�سالمية وجهتها �إليها ،و�أن ت�صري
�إليها يف كل �أحوالها ،فقد ا�ستقرت على نحو ي�شبه �أن َ
ٍ
عادات ال
تكون
ُ
َ
التبديل ،فهي بذلك مه ّي�أ ٌة لل�شيوع واالنت�شار والقبول،
النق�ض �أو
تقبل
َ
فال حاجة للجماعات كلها �إىل �أن ت�سعى جتاه دعوتها وترتيباتها للرفع،
والو�ضع ،والتعديل ،والتبديل ،والنق�ص ،والزيادة ،من غري حاجة وال
تكلف ،ومبثل هذا( )1يكون التعاون على الرب والتقوى.
�أال ما �أحوجنا يف �أيامنا هذه �إىل تلك الكلمة التي كانت و�ستبقى
ي�صلح �آخ� ُر هذه الأم��ة �إال مبا �صلح
ال�شعار اخلالد يف حياة الأم��ة( :ال
ُ
وح�سب جماعة التبليغ؛ ما �أثنى به عليهم بع�ض كبار الدعاة
به �أولها)
ُ
والعلماء الذين يعرف لهم العامل �أقدارهم ،ولي�س يرون يف الثناء عليهم
( )1الإقرار والإعداد املتبادل بني اجلماعات و�أ�ساليبها...
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خرياً منها ،وال �أدل على الف�ضل �أجمل منها ،وال �أَرقَّ يف االهتداء بها
�إىل احل�سنات وجمانبة ال�سيئات ،وال �أوفى بها على جمامر الإح�سان ،وال
�أجمع للأمة على كلم ٍة �سواء ،و�سداد نظرتها �إىل غاي ٍة واحدة ،ال تنفك
عنها وال تبني منها.
ول�ست مبدياً ف�ضل ر� ٍأي ا�ستح�س ُنه لتلكم اجلماعات التي �صارت �إىل
ُ
ما �صارت �إليه من ا�ستحكام التجربة ،ثم من جالل الغرية ،التي حملتها
�إىل ما قدرت من غايات نبيلة ،ومقا�صد �سامية ،ال ي�ستطيع هذه وال تلك
�إال من �أوتي حظاً من ال�صدق والإخال�ص للأمة بعامة ،ثم من الإيثار،
ومن تقدمي �أمر اجلماعة على �أمر الفرد الواحد واجلماعة ال�صغرية.
وينبغي �أن يقف على ر�أ�س هذه الف�ضائل ،الإيثار ،وتقدمي م�صلحة
اجلماعة على م�صلحة الفرد ،ون�سيان الذات التي فتكت بالفرد وباجلماعة
معاً ،وما �أبقت على مودة ،وال �أطاحت بعداوة.
ومن �أ�سو�أ ما ت�صنعه بع�ض اجلماعات؛ �أن ت�سرت عيوب بع�ض �أفرادها
من مثل �أولئك الذين عرفوا يف النا�س ببغيهم ،وف�سوقهم وجماهرتهم
مبخازيهم ،و�سوء �صنائعهم ،وغي�ض احلياء فيهم ،في�أتي �أوليا�ؤهم مبا �أوتوا
من حظوظ الدنيا ي�سرتون عيوبهم بو�سائل الإعالم ،و�إظهارهم بلبا�س
التقوى ،ولبا�س التقوى ال ي�صلح �إال لأهله ،وقد حيل بينهم وبينه ،فهل
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يح�سن ب�أولئك �أن يكونوا عوناً لهم على ظلمهم ،وانتكا�س �أب�صارهم
وب�صائرهم� ،أفما كان �أح��رى ب�أولئك �أن يقولوا فيهم قولة احلق ،و�أن
يذيعوا عنهم يف النا�س ما هم � ٌ
أهل له ،و�أن يخلعوا عنهم ثوب الزور
الذي غطوا �سو�آتهم به زماناً طوي ًال .وهذا وال ريب �شيء من التعاون
الالزم الذي يحمل عليه التعاون على الرب والتقوى.
يقول حفظه اهلل تعاىل:
ول�ست بالذي يقف من وراء جماعة من اجلماعات الإ�سالمية� ،أو من
�أمامها؛ للدفاع عنها� ،أو الترت�س بها ،وتقدميها على غريها وتف�ضيلها عليها،
ل�ست بفاعله ،وال هو نافعها �إن �صنعته ،ف�أنا
�أو املوازنة بينها ،فهذا �شيء ُ
�صائح يف فالةٍ م�صحرةٍ  ،وال يغني من احلق �شيئاً� ،إال �إن
–�إن فعلته-
ٌ
كانت عزمة منها جميعاً للذود عن بع�ضها البع�ض من غري ُرقبى جزا ٍء
�أو انتظار �شكور ،واحلق �أحق �أن ي�ؤتى ليتبع ،و�أن ي�سعى �إليه برغبة غري
م�شوبة مبن وال �أذى ،في�صار �إليها بحب وال وجل ،و�أكون على حد معنى
قوله تعاىل( :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ) [امل��ائ��دة� ]2:صنيع بع�ض الف�ضائيات
الإ�سالمية التي ا�ستجلبت بع�ضاً من �أوليائها ون�صرائها يف لقاءات دعائية
منظورة� ،سرتاً لعيوب ،وترقيعاً خلروق ،وتلفيقاً لظنون ،فما زادت هذه
الف�ضائيات عن �أن زادت الطني ب ّلة ،والعيب ف�ضحاً و�إظهاراً.
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و�أرجو �أن �أذكر �أفراد اجلماعات الإ�سالمية بعامة ،بقول نبينا �صلوات
اهلل و�سالمه عليه( :ثالث من كن فيه وجد بهن حالوة الإميان� :أن يكون
اهلل ور�سوله �أحب �إليه من �سواهما ،و�أن يحب املرء ال يحبه �إال هلل ،و�أن
يكره �أن يعود يف الكفر كما يكره �أن يُلقى يف النار).
ويقول حفظه اهلل تعاىل:
يغيب ،وكل ذي لب يقر�ؤه ويب�صر به ،وهو �أن
وال�شيء الذي ال ُ
االختالف يف داخل اجلماعات الإ�سالمية قد مزقها و�أودى بها �سوى
جماعة التبليغ( ،)1فهذا له داللته ،وبُ��ر ّد به على الذين ينكرون عليهم
اجلهل والبدع ،فلينظر �إذاً �صنيع الذين علموا ،و�أعلوا �أقدار �أنف�سهم بعلم
الكتاب وال�سنة على منهج �سلف الأمة ،ماذا كان منهم؛ �إال ما يزري(،)2
فاخلري لهم من بعد هذا �أن يكفوا عن التفا�صح ،والتغابي ،والكذب،
ولبا�س الزور.
ويقول حفظه اهلل:
وح�سب جماعة التبليغ ما ب ّلغوا النا�س من الف�ضل وزينة الهدى ،مبا
�أ�صابوا مع قلة العلم وب�ضاعته ،فكيف لو �أنهم علموا؛ �إذاً لكان حقاً على
النا�س �أن يبايعوهم على الإمامة.
( )1ف�إنها مل تنق�سم على اثنني يف جميع �أنحاء العامل واحلمد هلل.
( )2من االنق�سام واخلالف.
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وكان حرياً باجلماعات الإ�سالمية �أن تفيد من جتربة جماعة التبليغ يف
طاعة الأمري ،فهم على كرثة عددهم جتدهم يقفون عند ر�أي �أمريهم يف
كل ما يريد ،يف حني �أن واحد ًة من هذه اجلماعات يكاد كل فرد منها �أن
يكون جماعة بر�أ�سه ،فبماذا يف�سر هذا ال�سلوك� ،ألي�س هو حب الذات
واالعتزاز بـ(الأنا) والأثرة.
ويقول حفظه اهلل تعاىل:
وك��ان الأدب يقت�ضيني �أن �أر�ضى بكالم �شيخ الأم��ة ال�شيخ عبد
العزيز بن باز رحمه اهلل ،يف رده على كالم الأخ ال�شيخ �سعد احل�صني
بحق جماعة التبليغ ،ف�أتّخذ منه مقدمة ،و(ال�صيد كله يف جوف الفرا)،
لكن قدر اهلل �أن يكون غري ذلك ،ولعل فيه بع�ض خري� ،أو زيادة نفع� ،أو
جالء حق ،وما كنت ال �أريد �شيئاً من ذلك ،واهلل يق�ضي ب�أمره ما ي�شاء،
ويهدي به من ي�شاء.
ُ
(الف�ضل ما �شهدت به الأعدا ُء) ،لكن ق�ضى اهلل بل�سان
وكان يُقال:
احلق �أن يقال هنا( :والف�ضل ما �شهدت به العلماء).
ثم ما �أح�سن ما يكون من �أهل احلكم والإرادة� ،أن يرتدوا على �أنف�سهم
لي�ضعوا �أمورهم موا�ضعها ،ويقولوا يف �أنف�سهم :نخ�شى �أن يعذبنا اهلل مبا
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نقول �أو نفعل� ،إن نحن مل ن�سارع �إىل اجلماعات الإ�سالمية ،ننا�صرهم
على ما �سيكونون عليه يوماً من خري عميم �شميم ،في�صيبون على �أيدينا
خرياً ،نكون قد �أ�صبنا مثله وزيادة ،على �أيديهم من قبل ،حققنا به �شيئاً
من معنى قوله تعاىل( :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ) [الرحمن] ،وتلتئم
اجلراح ،ونخ�ضد الأ�شواك ،وترب�أ العلل والأ�سقام ،وجتري على قلوبنا
ُ
كلمات ربنا �سبحانه( :ﯮﯯﯰﯱﯲ)[الأنفال].
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قول ال�شيخ الألباين رحمه الله
يف جهد جماعة الدعوة والتبليغ
بقلم حممد �شقرة
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قول ال�شيخ الألباين رحمه الله يف جماعة التبليغ
ي�صر ٌ
بع�ض ممن يُن�سبون �إىل ال�سلفية على ن�سبة الطعن
�أنا ال �أدري مل ُّ
من ال�شيخ الألباين على جماعة التبليغ .وهل هذه الن�سبة من مفاخره
رحمه اهلل ،وال �أدري �أ ُّيهما �أح�سن قو ًال :من ين�سب لل�شيخ �أن يكون ذاماً
طاعناً على جماعة التبليغ؟ �أم �أن يكون مادحاً جلهودهم وغربتهم؟
ف�أقول جواباً على هذا ال�س�ؤال� :إن خرياً لل�شيخ الألباين �أن يُتحرى
ال�صدق فيما يُن�سب له �سوا ٌء �أكان من بعد موته �أم يف حياته ،ف�أقول -ال
دفاعاً عنه -بل �أقول ما كنت �أ�سمعه منه يف �ش�أن جماعة التبليغ وهو ما
�أدين هلل به :وهو ما �سمعته منه و�أنا �أجل�س معه:
(يا ليت لل�سلفيني من الن�شاط وال�سعي يف الدعوة مثل ما جلماعة
وحت�سره على خمود حركة
التبليغ) وك��ان يقول هذا القول من ت�أملّه ّ
ال�سلفيني يف ن�شاطهم الدعوي.
و�أما عن ال�صوفيني فلطاملا �سمعته و�أنا �أدين هلل بقوله فيهم كذلك:
(�أال ما �أحوجنا �إىل �أدب مثل �أدب ال�صوفيني مع �أ�شياخهم).
ول�ست �أدري ملاذا كان هذا القول منه فيمن كانوا يجل�سون �إليه،
ويت�سابقون �إىل جمال�سه وموائد الطعام التي كان يُدعى رحمه اهلل �إليها.
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ال�سادة ال�سلفيون وهذه منا�سبة �-أذكرها
ول�ست �أدري هل �سمع َّ
و�أذكرهم بها -بقول الألباين رحمه اهلل ما �أحوج ال�سلفيني �إىل ع�شرة
مثل �أبي مالك؟ فهل من ح�سن الوفاء للألباين �أن يُذكر �أبو مالك بطعنه
الكاذب على الألباين ،وهو من هو بالن�سبة له يف حياته ومن بعد موته،
وال�سلفيون يف �أرجاء الأر�ض جميعها يذكرون من هو الألباين �-شيخاً
و�أخاً كبرياً� -إذا ذكر �أبو مالك ،ومن هو �أبو مالك (�صاحباً و�أخاً) �إذا
ذكر الألباين.
فهل �أقول من بعد قول الألباين هذا قو ًال مل يقله الألباين؟
وما �أقول هذا عن نف�سي �إال تعزي ًة جلماعة التبليغ املظلومة ،واهلل
�سبحانه يقول( :ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ)[البقرة].
لذا ،ف�إن من اخلري لهم �أن ينف�ضوا عن �أثوابهم رماد الفتنة .و�أن يظنوا
ب�إخوانهم جماعة التبليغ وغريهم خرياً.
و�إن قالوا� :أمر مبعروف ،ونهي عن منكر ،ودعوة �إىل خري� ،أمل يروا
�أن لإخوانهم جماعة التبليغ حقاً عليهم �أن يظاهروهم بخروج معهم �إىل
بالد ال يذكر فيها ا�سم اهلل ،ليخرجوا �أهلها من ظلمة الكفر �إىل نور التوحيد
و�شريعة احلق ،بد ًال من تل ّبثهم على اخلروج البدعي ،والعمل بالأحاديث
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ال�ضعيفة ،وغري ذلك مما ال ي�صل �إىل �أدنى ما هم فيه من املخالفات ،ومن
كان بيته من زجاج فعليه �أن ال يرمي غريه باحلجارة.
والركون �إىل الزمن لي�صلح ما �أف�سد النا�س يف عقوده و�أيامه وحده �أم ٌر
ي�ستع�صي على الزمن� ،إذ الزمن �إمنا هو �آلة من �آالت الإ�صالح التي البد من
�إعدادها جمتمعة ال متفرقة �أو هو جراب الأحداث ،وعيبته الوقائع.
و�إذا كان يف جماعة التبليغ �صوفية ،وماتريدية ،وغري ذلك من
ع�شرات التهم� ،أفما كان الأحرى بغريهم ممن يلقون �إليهم بال ُّتهم جزافاً
وهي التي ب ّر�أهم منها ر�ؤو�س العلم والهدى ،كابن باز ،وابن عثيمني،وامتدحهم بها الألباين وغريهم� -أن ي�صنعوا كما �صنع �أولئك الأعالم،
فال يبقون على هذه التهم ،و�أن يكون منهم دفاع باحلق عنهم ،فيكونوا
على تقارب وائتالف ،بد ًال من ال�شقاق والتباعد ،ويكونوا جميعاً على
قلب رجل واحد ،وكلمة واحدة ،لتحقيق معنى قوله �سبحانه( :ﯭ
ﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷ)[املائدة.]2:
وليكن منا جميعاً نظرة واعية ا�ستفادت من املا�ضي و�أح�سنت االجتاه
�إىل امل�ستقبل فنكون بحق على معنى قوله( :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴﯵﯶﯷ)[املائدة.]2:
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وقال ال�شيخ نا�صر رحمه اهلل تعاىل:
(�إنني �أ�ؤيد قيام اجلماعات الإ�سالمية ،و�أ�ؤيد تخ�ص�ص كل جماعة منها
بدور اخت�صا�صي� ،سواء �أكان �سيا�سياً �أم اجتماعياً �أو نحو ذلك .ولكنني
ا�شرتطت �أن تكون دائرة الإ�سالم هي التي جتمع هذه اجلماعات كلها).
وقال ال�شيخ نا�صر رحمه اهلل تعاىل:
(�أنا ال �أنكر �أن يكون هناك جماعات متعددة الأه��داف ،ال �أنكر �أن
يكون هـناك جماعة مث ًال تتولىّ تقومي عقائد امل�سلمني وت�صحيح مفاهيمهم
وعباداتهم ،ال يعملوا مث ًال يف الريا�ضة ،وال �أنكر بالتايل �أن يكون هناك
جماعة خمت�صة يف تعاطي الو�سائل الريا�ضية بق�صد تقوية �أبدان امل�سلمني،
ملا ُعل َِم من قوله » :qامل�ؤمن القوي �أحب و�أف�ضل عند اهلل من امل�ؤمن
ال�ضعيف ويف كل خري« ...ال �أنكر �أن يكون هناك جماعة تعمل مث ًال فيما
ي�سمى اليوم باالقت�صاد ،وجماعة �أخرى تعمل يف ال�سيا�سة ،و�إىل �آخره...
ولكن �أ�شرتط �شرطاً واحداً� :أن يكون ه�ؤالء كلهم يعلمون يف دائرة
الإ�سالم وعلى �ضوء الكتاب وال�سنة)
وقال ال�شيخ نا�صر رحمه اهلل تعاىل:
 و�إن هذا التكاتف والت�آزر والتعاون على ما م�ضى من جميعخا�صتهم �أو عامتهم
امل�سلمني ّ

احلق ما �شهدت به العلماء

79

ي�ؤدي �إىل �أمرين جليلني:
 .1النه�ضة الإ�سالمية من ِق َبل امل�سلمني �أنف�سهم.

 .2ن�شر ر�سالة الإ�سالم اخلالدة يف العاملني يف جميع القارات �شرقاً
وغرباً..

وهذا الن�شر ال يتم على احلقيقة �إال بنه�ضتهم الدينية احل�ضارية..
عندها يكونوا هم �أنف�سهم من موعود اهلل تعاىل يف انت�شار الإ�سالم
وظهوره على الأر�ض كلها ب�أمر اهلل �سبحانه وتعاىل..
ونختم هذه النقوالت املحكمة عن ال�شيخ رحمه اهلل تعاىل بجوابه
على ال�س�ؤال:
ما هي ن�صيحتكم لل�سلفيني جتاه اجلماعات الأخرى؟
فنحن يف الزمن – يف الواقع – بحاجة �إىل التجمع ورف�ض التدابر
والتقاطع ,ف�ضال عن التعادي لأنه كما يقولون (مافينا كافينا) من ال�ضعف
ومهاجمة الكفار ب�أنواعهم و�أ�شكالهم للم�سلمني يف عقر دارهم .فيكفينا
ما فينا من البالء وال�شتات والتفرق ,فنحن بحاجة فعال-كما قال ح�سن
البنا رحمه اهلل – لكن مع التحفظ والبيان� :-أن نتعاون فيما اتفقنا عليه
و�أن يعذر بع�ضنا بع�ضاً فيما اختلفنا فيه) ا.ه .عن »فتاوى الألباين« املجلد
ال�سابع ع�شر /حتت الطبع.
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وقال ال�شيخ نا�صر رحمه اهلل تعاىل:
»�سعينا يف الت�صفية وق�صرنا يف الرتبية« وهذه كلمة مطرقة على
ر�ؤو�س الذين ي�سيئون الأدب ،وبخا�صة يف �أدب اخلالف.
»�أ�صيب امل�سلمون يف عقيدتهم ،و�أ�صيب ال�سلفيون يف �أخالقهم«.
وكان �آخر حياته يقول» :لو �أن هذه اجلماعات الثالث :ال�سلفيني
والتبليغ والإخ��وان ،اجتمعوا على ما هم عليه من احلق واخل�ير ،لقام
الإ�سالم«(.)1

( )1قلت :ال �شك يف �صحة هذا القول ،و لو اجتمع خري هذه الثالثة  ،لكتب الن�صر للم�سلمني ب�إذن
اهلل � ،أما �أن نبقى هكذا  ،فهذا لي�س يف �صالح اجلماعات الإ�سالمية وال �أتباعهم و ال يف �أ�صل
دعوتهم ,و�إال ف�إن دعوة �أهل ال�سنة واجلماعة هي دعوة احلق .لكن كما ال يخفى عليك �أن الدعوة
�شيء والأتباع �شيء �آخر,كذلك الإ�سالم �شيء و�أتباعه �شيء �آخر
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نداء ون�صيحة
من ال�شيخ حممد �شقرة
�إىل �إخوانه العلماء والدعاة
وطلبة العلم
واجلماعات الإ�سالمية
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احلمد هلل وال�صالة وال�سالم على ر�سول اهلل .s
يقول اهلل �سبحانه( :ﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷ)[املائدة.]2:
وقد �أخذ الر�سول  sالعهد على �صحابته «الن�صح جلماعة امل�سلمني»
وقال �سبحانه وتعاىل( :ﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽ)[هود.]88:
ونحن يف زمان تتداعى الفنت فيه على �أر�ض امل�سلمني ،وتقوم يف
�شرا�سةٍ ،ومت�سي يف خيالء وكرب ال تبغي فيهم �إال ال�شر و�إحالل البالء
امل�ستفي�ض بكل �ألوان الف�ساد ،وال �أح�سب �إال �أن بع�ضاً منهاُّ ،
يحل فيهم
ب�صنيعهم عقوبة ال تُتقى �إال بطاعة اهلل �سبحانه والأخذ فيه ب�شريعة احلق
ٌ
وبع�ض �آخر ي�صيبهم ابتالء ،في�صرب عليه ويتقي �شر
التي �أنزل ربنا �سبحانه
البالء ب�صربه.
وما كان الذي وقع فينا من الفتنة من قبل� ،إال �شيئاً من ذلك االبتالء،
خال�ص ،لعل اهلل �سبحانه يحدث
نا�صح ٌ
فما �أح�سن �أن يكون منا جميعاً ر� ٌأي ٌ
من بعد ذلك لنا �أمراً �صاحلاً ،يُف�ضي بنا �إىل باب خري وا�سع ،تخرج منه
الفنت وال تعود ،وتف�ضي �إىل رحبة ال ي�ضلنا فيها ال�شر بل جنتنبه ،وال
ن�صيب منه ،كثرياً كثرياً ،ونكون من بعدُ بديننا و�إخائنا من
نعدم اخلري بل
ُ
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�أ�صحاب املنعة واحلق ومن�ضي جميعاً ويدُ اهلل تعاىل فوق �أيدينا على �أقوم
ني كلم ،حتيطنا من كل �أقطارنا ،رعاية
�سبيل ،و�أر�ضى حمجة و�أمتها ،و�أب ِ
خالقنا ،وتنهال علينا من كل الآفاق القريبة والبعيدة رحمة ربنا ،حاملة
يف كل ثنية من ثنايا هذه الرحمة لوناً نتمثله لنكون رحمه للعاملني.
و�أمة الإ�سالم بهذا هي املجتباة من بني الأمم كافة حلمل الدين احلنيف،
ون�صرته ون�شره يف الأر�ض بالدعوة �إليه باحلكمة واملوعظة احل�سنة ،لإعالء
كلمة اهلل ورايته يف �آفاق الدنيا كما �أراد �سبحانه ،وعلى وفق ما بينَّ و�شرع
ر�سوله حممد .s
وكانت القرون الثالثة الأوىل ،التي �أمت اهلل لها اخلريية الكاملة ،كما �أخرب
النبي الأكرم «خري النا�س قرين ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» ،وكانت
و�ستبقى �إىل �أن تقوم ال�ساعة هي املنارة التي تهتدي بها الأُمة ،وال�سبيل
م�صوبة �إليها ،والعروة الوثقى التي
الوا�ضحة التي ال تزيغ بها �إن بقيت عينها َّ
ال تنقطع عن الهدى واحلق ،ما ظلت موثوق ًة بتلك الفروق املف�ضلة.
ونهى ربنا الأُمة �أن تت�س َّمى بغري اال�سم الذي �س ّماها به ،فقال( :ﯜﯝ
ﯞ)[ا ُحل ُجرات ،]10:وقال( :ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ
ﯗﯘﯙﯚﯛ)[احلج( ،]78:ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ

ﮂﮃﮄ)[�آل عمران ،]103:فوثاق الأمة كلها ،يف كل زمان ،ويف كل
مكان ،هو �أُخُ َّوتُها بالإميان القلبي ،والت�صديق بالإ�سالم العملي.
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وال زالت الذاكرة -على رغم بعد العهد -حتفظ كلمة كنت كتبتها
ونُ�شرت يف �أكرث من عددٍ  -بل يف كل ال�صحق املحلية -بعنوان�« :إنفد ُعوها»َّ ،
رت فيها الأمة من الفرقة ،والتنازع،
قت َ
حذ ُ
هي �إال �أ�سما ٌء..ف َّر ْ
وتبدد اجلهد ،والكراهية ،واالختالف يف الدين ،وغري ذلك من وجوه
ال�شر وال�سوء التي تنجم جَ َ
ونمت -عن كرثة اجلماعات واجلمعيات التيتُن�سب �إىل الإ�سالم يف �شتى بقاع الأر�ض� ،إذ ُّ
كل واحدةٍ منها حت�سب
احلق معها وحدها ،واخلري فيها ومنها دون �سواها ،حتى �إِنه لي�صدق فيها
جميعاً قول اهلل (ﯝﯞﯟﯠﯡﯢ)[امل�ؤمنون].
لذا؛ ف�إن حقاً على كل هذه اجلماعات واجلمعيات الإ�سالمية� ،أن
تلتقي على �صعيد واحد ،و�أن تخلع عن نف�سها هذه ال�شعارات ،وتلقي
�أر�ضاً هذه الأ�سماء ،وتنبذ من ورا ِء ظهرها ما ُتظ ُّنه �أو تزعم �أنّه من
�صنعها ،و�أنها الأحق به ،والأوىل ،ولي�س لغريها �أن ينازعها فيه ،فهذه
دعوى باطلة تكون حممولة بها على الإثم و�سوءِ املنقلب عياذاً باهلل،
لأنها تزعم �أنها ما كانت �إال لتعمل ل�صالح امل�سلمني ،وجمعهم على
كلمة �سواء ،وتوحيد �صفهم ،و�إ�شاعة اخلري فيهم ،وواهلل :ما كان يوماً
فيهم  -مبثل ما هم عليه من كرثة الأ�سماء والأو�صاف� -إال االختالف
وحب الذات.
والتنازع ،والأنانيةّ ،
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يلم املر ُء بها ،يعلم �أن الأُمة قد ُمنيت بكل �أ�سباب
وبنظرة �سريعة ُّ
الف�شل واخلذالن ،ومل يعد يف و�سع اجلماعات الإ�سالمية ،القائِمة على
الأر�ض جمتمعة �أن تدر�أ �شيئاً من الوهن والف�شل الذي ُم ِنيَت به الأُمة.
وربمَّ ا ا�ستطاعت �أن تُ�صيب �شيئاً مما ت�ؤَ ِّمله ،لكن على �أن تغيرِّ من واقعها،
وذلك ب�أن يكون من بينها ٌ
تتوحد به على �أ�سا�س من عقيدة
حلف
ت�ضامنيَّ ،
ٌّ
التوحيد ال�سليمة ،ومقت�ضاها من الأحكام التي �أنزلها اهلل على نبيه ،¢
وب َّلغها �أمته ،و�أن تن�سى ُّ
كل جماع ٍة منها ،ا�سمها ،و�صفتها ،بل وذاتها ،و�أن
تت�صور� ،أنها جز ٌء من تلكم الأجزاء ،التي باجتماعها وائتالفها ،و�إيثارها
َّ
�أن تكون مع غريها من مثلها �أمة واحدة.
نعم؛ قد جتد اجلماعات الإ�سالمية من ال�صعوبات وامل�شاق ،وهي
ال�سعي لتحقيق هذا الأمر اخلطري ،ولكنها
عازمة بحزم و�صدق وجد على َّ
ال تلبث �إن هي عزمت و�أخل�صت� ،أن ت�صيب بع�ض ال َّنجح ،و�إ�صابة بع�ض
خ ٌري من فقده مب َّرة ،ومهم جداً �أن تكون َع ْز َم ٌة خمل�صة يف هذه ال�سبيل،
و�إن علم اهلل �سبحانه �صدقها فيها �س َّهل اهلل لها التي بعدها ،و�أَ َم َّرها على
كل �صعب.
وال ري��ب �أن ه��ذا يق ُفها على �أب��واب اخل�ير كلها ،ويُريها �أب��واب
ال�ش ِّر فيك ُّفها عنها ،ويحببهم يف الأم��ر باملعروف والنهي عن املنكر
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باحلكمة واملوعظة احل�سنة ،ويحقق لهم الأمن يف كل جانب من جوانب
احلياة ،وي�صرف عقولهم وقواهم النف�سية واجل�سدية� ،إىل بناء اجل�سور
الوا�صلتهم بامل� ّؤ�س�سات اخلا�صة والعامةّ ،
فيحل بذلك الربكة والرخاء،
�شبح اخلوف والطمع ،ويكون التوا�صل على التقوى والرجاء فيما
ويُد ِب ُر ُ
َّ
وتتوطد �أركان احلياة الهانئة ،والعي�ش الآمن الرغيد،
عند اهلل �سبحانه،
وال يخ�شى الفرد على نف�سه يف غفلة وال يف يقظة ،وال تخ�شى اجلماعة
�صغرية كانت �أم كبرية -على نف�سها يف غمرة العمل ،وال وهي الهيةيف غ�سق الليل �أو يف و�ضح النهار.
ويجب �أن يكون تعاون وثيق بني الدولة ،وبني اجلماعات الإ�سالمية،
املقدمة على
بو�ضوح و�صراحة ،و�صدق ،و�أن تكون امل�صلحة العامة هي َّ
كل امل�صلحة ،و�أن يكون ر�ضا اهلل �سبحانه �أو ًال و�آخ��راً ،واحلر�ص على
ثواب الآخرة ،هو الباعث على العمل ال�صالح ،واال�ستقامة عليه ،وح�سن
الت�صور ،وتقدير العواقب ،و�إنزال الأُمور منازلها ال�صحيحة ،ومبثل هذا
مت�ضي الأُمور ك ُّلها ،على �أح�سن حال ،وت ُ
َ�سقط الأطماع الفردية ،وتُقام
على النزاهة والأمانة والإيثار ،وت�أتي جماعة التبليغ على ر�أ�س اجلماعات
يف قيامها بالفري�ضة الإ�صالحية املنوطة بهذه اجلماعات.
ومبثل هذه ال�شمولية يف الت�صور والعمل ،ي�شيع الأمن ،والطم�أنينة،

88

احلق ما �شهدت به العلماء

وت�شتد الرغبة بني �أفراد الأُمة يف �إعالء القيم ،والإقبال على كل ما يبني
ويو�سع رقعة العي�ش املطمئن الراغد ،ويكون التناف�س بني
احلياة الهانئةِّ ،
تقويها،
اجلميع يف كل ما من �ش�أنه �أن يبقي على ال�سعادة ،والأ�سباب التي ِّ
وتحُ رزُها ،وتحُ ِّرزُها يف �آن معاً ،واهلل �سبحانه يقول( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ) [الأع������راف ،]96:وجماع ذلك كله يف
ثالث( :طاعة اهلل) (واحلب يف اهلل) (والتعاون على اخلري والتنا�صح
فيه بن والة الأمر والعلماء والعامة) ،امتثا ًال لأمره « :¢من ر�أى منكم
منكراً فليغريه بيده ،ف�إن مل ي�ستطع فبل�سانه ،ف�إن مل ي�ستطع فبقلبه وذلك
�أ�ضعف الإمي��ان» ،فلل�سلطان اليد ،وللعلماء والدعاة الل�سان ،وللعامة
القلب والل�سان.
ويح�سن بنا �أن نقف مل ّياً عند الأ�سباب التي تدفع بطوائِف من ال�شباب
امل�سلم �إىل الوقوع يف بع�ض الأخطاءِ ،وعدم التوقي من اال�ستمرار فيها،
والإبقاء عليها.
� ً
أوال :تفرق اجلماعات الإ�سالمية عن الفهم الواحد ،امل�ؤ�س�س على الكتاب
وال�س َّنة وفهم ال�سلف ال�صالح.
ُّ

�اب ك� َّ�ل جماعة من اجلماعات الإ�سالمية ب�آرائِها وفقهها
ثاني ًا� :إع��ج� ُ
و�أفكارها.
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ثالث ًا :حم��اذرة حتذير اجلماعات الإ�سالمية بع�ضها من بع�ض �أن تفيد
الواحدة منها من الأُخرى ،مما يزيد يف �شقة التباعد بينها.
رابع ًا :فقدان التوا�صل بني �أويل الأمر ،وبني اجلماعات الإ�سالمية للت�شاور
والتعاون فيما بينها يف �ش�ؤون الأُمة ،وبخا�ص ٍة العامة منها.
خام�س ًا :الغلو يف الدين الذي حذر منه النبي  sيف مثل قوله�« :إياكم
والغلو يف الدين ف�إمنا �أُهلك من قبلكم كرثة م�سائِلهم واختالفهم
على �أنبيائِهم».
�ساد�س ًا� :شيوع املنكرات يف احلياة العا ّمة ،و�سهولة تناول �أ�سبابها،
وذيوعها.
�سابع ًا� :إن الأخطار الفادحة التي تن�ش�أ جراء الإذن لبع�ض الأ�شخا�ص
املنحرفني فكراً وديناً� ،أو اجلماعات �أو اجلمعيات التي حتمل �أفكاراً
هدامة ،هي �أ�شد فتكاً وفداح ًة من الأخطار التي حتدثها
ومذاهب َّ
اجلرائم الأخالقية وال�سلوكية املنت�شرة يف حياة النا�س ،لذا؛ ف�إن
حقاً للنا�س على دولة النظام والقانون �أن حتمي النا�س يف عقيدتهم،
ودينهم ،و�أخالقهم ،ك�أح�سن ما تكون لهم احلماية ،حقاً عليها يف
�سائر �ش�ؤون حياتهم املعا�شية والدنيوية.
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لب �أن الفرق ال�شا�سع بني املناهج اخلاطئة
ثامن ًا :لي�س بخفي على ذي ٍّ
وا�ضح ال يخفى ،وقد �أ َّدى ترك هذه
وبني املنهج ال�صواب بينِّ ٌ
ٌ
املناهج اخلاطئة جتو�س خالل الأر�ض ،تف�سد وال ت�صلح ،وتن�شر �إثمها
و�إفكها� ،إىل ات�ساع دائرة التطرف والف�ساد يف غري رحمة وال �أناة
وال هوادة.
وختام ًا� ،أح�سب من يرى يف نهج ال�سلف غري ما �سبق فقد �أبعد النجعة،
وفتح الباب للفنت �أن تَلِج ،لتدمر املجتمع ،وتُ َن ِّك�س الأمن ،وت�ضع
الأمة على �شفا هاوية ال يدرك قرارها ،وتقف جماعة التبليغ على
ر�أ�س اجلماعات الإ�سالمية يف يومنا هذا يف جهد و�أخوة الإميان
وبو ّدي لو �أن اجلماعات كلها حتذو حذوها.
وخ ٌري ملن ال ي�ستطيع �أن يكون على وفاق مع هذه الن�صيحة �أن ميتثل
قوله �« :sإذا ر�أيتم النا�س قد َم َر َج ْت عهودهم ،وخَ َفت �أماناتهم،
وكانوا هكذا -و�شَ َّبك بني �أ�صابعه -فالزم بيتك ،و�أملك عليك
ل�سانك ،وخذ مبا تعرفه ،ودع ما تُنكر ،وعليك ب�أم ِر خا�ص ِة نف�سك،
ودع عنك �أمر العامة».
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جواب ال�شيخ �إنعام احل�سن
على �أ�سئلة ال�شيخ �سعد احل�صني
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�إىل ف�ضيلة ال�شيخ �سعد الدين احل�صني املحرتم وفقنا اهلل و�إياه ملا يحبه
وير�ضاه بف�ضله وكرمه … ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .
وبعد  ..فقد تلقيت خطابكم الكرمي امل�ؤرخ 1404/9/9ه��ـ ،ببالغ
ال�شكر والتقدير املت�ضمن على عدة ا�ستف�سارات وت�سا�ؤالت ،وهذا يدل
على غريتكم وحم ّيتكم الدينية ونريد �أن جنيب عنها ب�إيجاز لتكونوا على
ب�صريةٍ من الأمر …
�أخي الكرمي …
 �إن هذه الدعوة لي�ست �إال للعودة بالأمة �إىل كتاب اهلل و�سنة ر�سوله sوطريقة ال�سلف ال�صالح وهو ال�صراط امل�ستقيم ..
 وقد نفع اهلل بهذه الدعوة  ...واحلمد هلل  ..خالئق ال يح�صون يفجميع �أنحاء العامل وعادوا من ال�شرك وال�ضالل والبدع واخلرافات
�إىل عقيدة التوحيد النقية ،وتاب كث ٌري منهم من الإحلاد و الزندقة ..
ومن �شرب اخلمور وتعاطي الربا وارتكاب �ش ّتى املعا�صي ،ورجعوا
�إىل امل�ساجد يعبدون ربهم وينيبون �إليه متم�سكني بهدي امل�صطفى
 sملتزمني ب�سنته الطاهرة كما ال يخفى عليكم ...

94

احلق ما �شهدت به العلماء

 كذلك ال ننكر �أن كثرياً من النا�س وال�شباب املنحرفني تابوا من املعا�صيوعادوا �إىل ال�صراط امل�ستقيم بقي فيهم بع�ض �آثار االنحراف ال�سابق،
وهم بحاجة �إىل تثقيف ووعي �إ�سالمي �أعمق فهذه االنحرافات ال
ينبغي �أن تن�سب �إىل الدعوة  ..ف�إننا �أحياناً ن�ضطر لغ�ض النظر عنها
للظروف القاهرة  ..بل يحتاج هذا �إىل امل�شاركة من �أمثالكم يف
هذا العمل اجلليل لتثقيفهم وتربيتهم
 �أما �أ�صول الدعوة فهي معروفة لديكم ولدى اجلميع وال خالف فيهابني �أحد من النا�س وهي التي نحر�ص عليها يف هذا العمل وندعو
�إليها كافة النا�س عرباً وعجماً ..
 ف�أما امل�سائل الدقيقة العلمية فعاد ًة نحيلها �إىل العلماء املخت�صني ونقولللنا�س( +ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ) [النحل] ه��ذه حقيقة
معروفة بني العرب والعجم الخفاء فيها  ..وكل ذلك حر�صاً على
جمع �شمل الأمة ..
 ولكن ب�سبب املودة واملحبة اخلا�صة التي تربط بيننا وبينكم �أن ن�شرحب�شي من التف�صيل وما ذكرمتوه يف ر�سالتكم املوقرة
لكم ْ

 الطرق ال�صوفية والبيعة لي�ست قطعاً من �أ�صول هذه الدعوة كما هومقرر ومعلوم  ..وال ندعو النا�س �أب��داً لها ال �صراحة وال �إ�شارة
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 ..ال عرباً وال عجماً  ..ولكننا نقر منها ما يوافق الربانية التي عرب
عنها القر�آن الكرمي (بالتزكية) واحلديث ال�شريف (بالإح�سان) وما
يخالف ذلك ف�إننا نعتربه بدعة و�ضاللة وال عالقة له بالإ�سالم وال
عالقة لنا به ولي�س لنا وجهان واحلمد هلل يف ذلك ...
 ومعلوم �أن البيعة يف الطرق ال�صوفية رائجة ومنت�شرة يف �شبه القارةالهندية والواقع �أننا �إن مل نبايع ه�ؤالء الذين ي�صرون علينا بذلك ..
ف�إنهم حتماً �سيبايعون غرينا ويقعون يف حبائل املبتدعة واملنحرفني
من املت�صوفة الزنادقة ...
 وعندما نبايع ف�إننا ال نبايع �إال على طريقة ر�سول اهلل  sكما ورديف احلديث ال�صحيح يف البخاري من كتاب الإميان �أن عبادة بن
ال�صامت قال - :وهو �أحد النقباء ليلة العقبة� -أن ر�سول اهلل s
قال- :وحوله ع�صاب ٌة من �أ�صحابه» :-بايعوين على �أال ت�شركوا باهلل
�شيئاً � ..إىل �آخر احلديث«.
وكما ورد عن جرير بن عبد اهلل البجلي »بايعنا ر�سول اهلل  sعلى
�إقام ال�صالة و�إيتاء الزكاة والن�صح لكل م�سلم«.
وغري ذلك من الروايات ال�صحيحة ال�صريحة الكثرية ُ�شحِ َن ْت بها
كتب ال�س ّنة  ...فهذه البيعة بيعة التوبة  ..وهي لي�ست من ال�شرك وال من
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البدع بل هي مقيدة ب�س ّنة ر�سول اهلل ... )1(s
 �أما ما خالف كتاب اهلل و�س ّنة ر�سوله  sمن عقيدة �أو عمل �أو �أقوال�أو ك�شف �أو كرامة ف�إننا نرمي به عر�ض احلائط ،وال نبايل به ،ونرب�أ
�إىل اهلل منه ..
ومن يقول �أو يعتقد ب�شيء يخالف كتاب اهلل و�سنة ر�سوله  sف�إنه
ال ي�ساوي عندنا �شيئاً بل �إننا نبغ�ضه يف اهلل كائناً من كان كبرياً �أو �صغرياً
 ..هذا ما ندين هلل به ون�س�أله �سبحانه �أن يح�شرنا عليه �آمني ..
 و�أما ما ذكرمتوه من بع�ض الإخوان من اجلماعة �أنه ال يتزوج �أحدهم �أويبني بيتاً �أو يغري وظيفته الإ بعد موافقة الأمري  ...فهذا وجهه:
�أن �أحد الذين تكون له عالقة قدمية بالدعوة وبي �شخ�صياً ي�ست�شريين
يف �أمر من �أموره ف�أعطيه ر�أيي ال�شخ�صي ب�أمانة و�صدق على قاعدة
»امل�ست�شار م�ؤمتن« و�أنتم على علم �أن جميع العاملني وامل�شتغلني بالدعوة
غري ملزمني يف هذه الأمور بالرجوع �إىل �أي �أمري �أو االلتزام بر�أيه ...
( )1ورد يف خطاب ال�شيخ ابن باز (رحمه اهلل) اىل ال�شيخ �سعد احل�صني برقم 414/خ امل�ؤرخ
1408/4/11هـ  ,خماطبا اياه عن م�س�ألة البيعة على التوبة قائ ًال� :أما ت�شديدك يف �إنكار البيعة
على التوبة ,فقد اقرتحت على قادتهم ملّا اجتمعت بهم يف مو�سم احلج املا�ضي مبكة ،وح�صل بيني
وبينهم من التفاهم ما نرجو فيه الفائدة� :أن يكون عهداً بدل بيعة ،فقبلوا ذلك ولعلهم تعلقوا مبا
قرره �شيخ الإ�سالم ابن تيمية (رحمه اهلل) يف اجلزء � 28ص 21من الفتاوى من عدم �إنكار ذلك.
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و�إمنا كل �أحدٍ ح ّر يف ت�صرفاته  ...فقط الذي ندعو �إليه كل �أحد � -:أن
يلتزم يف جميع ال�ش�ؤون حياته ب�أمر اهلل و�سنة ر�سوله فالفالح والنجاح
كله يف ذلك .
 �أما ملاذا نخ�ص العرب بكتاب »ريا�ض ال�صاحلني« فالأمر وا�ضح وهو �أنهذا الكتاب نافع وجيد تلقته الأمة بالقبول  ...وملا ذهبت جماعات
الدعوة �إىل البلدان العربية مل تكن كتب الف�ضائل قد ترجمت للغة
العربية و�إىل الآن مل يرتجم الإ بع�ضها فاخرتنا هذا الكتاب حللقة
التعليم ،حل�صول املق�صود منه �أي�ضاً وا�ستمر الأمر على ذلك .
 �أما ما يتعلق بكتاب »تبليغي ن�صاب« امل�شتمل على كتب الف�ضائلاملختلفة وما �أثري حول هذا الكتاب فنجيب عنها ب�إيجاز:
 هذه الكتب �ألفت باللغة الأردية منذ زمان ،وال �شك قد ت�ساهل امل�ؤلفيف ذكر بع�ض الروايات ال�ضعيفة وذلك جرياً على قاعدة املحدثني
يف اعتبار الأحاديث ال�ضعيفة يف ف�ضائل الأعمال ،ويذكر عادة
احلديث ال�شريف باللغة العربية وي�شري يف الأخري �إىل درجة احلديث
من �صحة وح�سن و�ضعف ،وقد ترجم �إىل اللغة العربية بع�ض كتب
الف�ضائل رمبا �أطلعتم عليه.
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 وكذلك حياة ال�صحابة للعالمة املحدث الداعية ال�شيخ حممد يو�سفالكاندهلوي �أي�ضاً م�أخوذ مادته من كتب ال�صحاح ال�ستة وغريها
من كتب ال�سنة وال�سري والتاريخ  ...ثم يذكر امل�ؤلف م�صدره
ح�سب عادة املحدثني  ...و�أريد هنا �أن �ألفت نظركم الكرمي �إىل
بع�ض م�ؤلفات علماء الأع�لام من ال�سلف واخللف الذين �ألفوا
يف الف�ضائل وال�سرية ،وكيف �أنهم مع علو مرتبتهم يف احلديث
وت�شددهم املعروف يف هذه الق�ضية جتد �أنهم قد ت�ساهلوا �أي�ضاً يف
م�ؤلفاتهم هذه بالذات وذكروا فيها �أحاديث �ضعيفة كثرية كما هو
معلوم مثل ذلك  -:كتاب الأدب املفرد للبخاري �إمام املحدثني،
وكتاب الزهد للإمام �أحمد بن حنبل ،وكتاب الزهد والرقائق للإمام
عبد اهلل بن املبارك ،و�صفوة ال�صفوة للإمام ابن اجلوزي ،وكتاب
الكبائر للإمام احلافظ الذهبي ،والبداية والنهاية للحافظ ابن كثري،
والوابل ال�صيب وزاد املعاد للحافظ ابن القيم رحمهم اهلل ...
 ومر ًة �أخرى �إنه ال يَنبغي �أن ن�ستدل بعمل فردٍ ا�شتغل بهذه الدعوةعلى �أن فعله ال�شخ�صي جزء من �أ�صول الدعوة ،لأنها تدعو جميع النا�س
�إىل الأ�صول املتفق عليها وهي بجملتها وتف�صيلها معلوم ٌة لديكم .
 -وهم ي�أتون �إلينا مع انحرافاتهم ال�سابقة  ..وال �شك هذا يحتاج �إىل
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بليغ بحكم ٍة و�سعة �صدرٍ و�إ�شراف �أمثالكم من الأفا�ضل
تربية وجهد ٍ
أهل العلم والغرية واحلمية الدينية ..
� ِ
 ومع هذا ف�إننا نعترب �أنف�سنا واهلل مق�صرين جداً  ..ندعو اهلل �سبحانهوتعاىل التوفيق وال�سداد ..
 ونحن نرجو من ف�ضيلتكم كما عهدنا منكم الن�صح لهذه الدعوةوامل�شاركة فيها لأنكم �أه ًال لها وال�شيء من معدنه ال ي�ستغرب
 �أقول قويل هذا و�أ�ستغفر اهلل يل ولكم  ..ون�سال اهلل جميعاً التوفيقوال�سداد  ..ويهدينا دائماً للحق وال�صواب ...وجميع عامة
امل�سلمني  ..على كتاب اهلل و�سنة ر�سول اهلل  .. sوان يلهمنا
مرا�شد �أمورنا ويعيذنا من �شرور �أنف�سنا و�سيئات �أعمالنا وهو ح�سبنا
ونعم الوكيل،ونعم املوىل ،ونعم الن�صري .
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

�أخوكم يف اهلل
حممد �إنعام احل�سن الكاندهلوي
دلهي – الهند
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فوائد وتنبيهات على ر�سالة ال�شيخ انعام احل�سن
لل�شيخ حممود عبد الكرمي
تنبيهات ال�شيخ �إنعام احل�سن رحمه اهلل يف ر�سالته اىل ال�شيخ �سعد
احل�صني حفظه اهلل:
� -1إن هذه الدعوة لي�ست �إال للرجوع بالأمة �إىل كتاب اهلل و�سنة نبيه
 sوطريق ال�سلف ال�صالح وهو ال�صراط امل�ستقيم.
 -2انتفاع كثري يف �أنحاء الأر���ض وعودتهم من ال�شرك وال�ضالالت
والبدع واخلرافات �إىل عقيدة التوحيد النقية.
 -3معرفة العلماء وطلبة العلم بذلك و�آرا�ؤهم بني مادح وقادح وبيان
حجة كل من الطرفني.
� -4إن �آث��ار الإنحرافات ال�سابقة تبقى عالقة يف �أفكار بع�ض النا�س
و�أحوالهم بعد معرفة احلق.
 -5الإعالن �صراحة �أن هذه الآثار ال ينبغي �أن تن�سب �إىل الدعوة ب�سبب
�سكوت اجلماعة يف بع�ض الأحيان عنها للظروف القاهرة.
 -6ن�ص ال�شيخ �إنعام احل�سن �صراحة حاجة اجلماعة ورغبتها يف �أن
ينخرط طلبة العلم يف هذا العمل لزيادة الفائدة وبيان العقائد
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ال�صحيحة وتربية النا�س عليها.
 -7الإ�شارة �إىل �أ�صول الدعوة و�إعالم ال�شيخ �أنها لي�ست خافية على �أحد
وهي التي نحر�ص عليها وندعوا �إليها كافة النا�س عرباً وعجماً.
� -8إحالة امل�سائل والدقائق العلمية �إىل العلماء حتت قاعدة الآية الكرمية
(ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ)[النحل].
� -9إن ذلك كله حر�صاً على جمع �شمل الأمة و�إفهام النا�س حاجتهم
للعلم والعلماء.
 -10فتح باب الدعوة �أمام كل �سائل بال�شوق واملحبة و�إجابة الت�سا�ؤالت
و�إزالة ما يحيك يف ال�صدور.
� -11أن الطرق ال�صوفية والبيعة لي�ست �إطالقاً من �أ�صول دعوتنا وال
ندعو النا�س �إليها ال �صراحة وال �إ�شارة ولكن نقر منها ما يوافق
الربانية (التزكية والإح�سان).
 -12الإعالن �صراحة �أن كل ما جاء من الطرق ال�صوفية غري ما ذكرنا
نعتربه بدعة و�ضاللة ولي�س من الإ�سالم وال عالقة لدعوتنا به ولي�س
لنا وجهان يف ذلك واحلمد هلل.
 -13الظروف اخلا�صة بالبيعة وبيان ذلك والإقرار �أنها لي�ست من �أ�صول
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الدعوة قطعاً .ولكننا نحاول بها يف بع�ض الأحيان �إنقاذ بع�ض النا�س
من ال�ضالالت والزندقة وحبائل املت�صوفة واملبتدعة واملنحرفة.
 -14البيعة على منهج النبوة كما جاء يف الأحاديث .ولي�ست بيعة �صوفية
وال على �أي طريقة من الطرق ال�صوفية املبتدعة.
� -15إنكار �أي حال من �أحوال املبتدعني مما يخالف الكتاب وال�سنة من
عقائد �أو �أقوال �أو ك�شف ف�إننا نرب�أ �إىل اهلل منه وال نبايل به.
 -16الإقرار بعقيدة التوحيد و�أن كل من يقول �أو يعتقد خالف ذلك
�أو يخالف �أي �شيء من كتاب اهلل و�سنة نبيه  sف�إننا نرب�أ منه وال
ي�ساوي عندنا �شيئاً بل نبغ�ضه يف اهلل كائناً من كان.
 -17امل�شورة ومدى تعلق عمل الدعوة بها فلي�ست ق�سرية ال يف �أ�صول
الدعوة وال يف املمار�سات العامة ،و�أنه لي�س هنالك عمل يف حياة
الداعي اخلا�صة والعامة ال ي�ستطيع عمله �إال مبوافقة الأمري.
 -18ما نُذك ُر به فقط هو �أن يكون املرء ملتزماً يف حياته كلها ب�أمر اهلل و�سنة
ر�سوله .s
 -19اختيار كتابي ريا�ض ال�صاحلني وحياة ال�صحابة للقراءة منهما عند
العرب.
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 -20بيان اختيار كتاب ن�صاب التبليغ للعجم واعتالل بع�ض رواياته
وا�ستبدل هذا الكتاب ومنعت القراءة منه ب�أمر امل�شايخ ملا فيه من
علل كثرية ،وا�ستبدل بف�ضائل الأعمال فرتة والآن ا�ستبدل ف�ضائل
الأعمال بريا�ض ال�صاحلني املرتجم للإجنليزي والأوردو.
 -21بيان منهج العلماء يف ت�أليف كتب الرتغيب والرتهيب والف�ضائل
وال�سري.
 -22بيان �أنه ال ينبغي �أن يُ�ستدل بعمل فرد �شخ�صي على �أنه �أ�صل من
�أ�صول الدعوة.
 -23ا�ستعمال احلكمة واملوعظة احل�سنة للتخل�ص من االنحرافات التي
يتلب�س بها النا�س ،ثم الرتبية على �أ�صول الدعوة املعلنة حتى
يتخل�صوا من �آثار االنحرافات ال�سابقة.
 -24الإعالن �أمام اهلل ب�أننا مق�صرون يف الإ�شراف على هذه اجلموع
العائدة �إىل اهلل وحاجتها �إىل املزيد من �أه��ل العلم ممن اتفقت
عقيدتهم لتفيهم النا�س.
 -25الطلب من �أهل العلم والف�ضل امل�شاركة بالن�صح والر�أي والتنبيه
وتقومي االعوجاج بالإن�صاف.
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احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�سالم على �سيد املر�سلني حممد
و�آله و�صحبه �أجمعني� ،أما بعد:
�إن جماعة الدعوة والتبليغ التي �أن�ش�أها العالمة الداعية اجلليل ال�شيخ
حممد اليا�س الكاندهلوي يف الأربعينات من هذا القرن الع�شرين ،والتي
عرفت يف العامل كله بن�شاطاتها الدعوية والإ�صالحية العظيمة ،واعرتفت
الأو�ساط العلمية يف �شبه القارة الهندية ب�إخال�صها وتفانيها وا�ستقامتها على
اجلادة وجهودها اجلبارة املحيرّ ة للعقول واملغيرّ ة للمجتمعات من حياة
الغفلة والف�سق واملعا�صي �إىل حياة التذكر وال�صالح والتقوى ،ومل يُحرم
�أي بلد ال يف العامل الإ�سالمي وال يف البلدان الأوربية وبلدان القارات يف
العامل من وفودها الدعوية و�إر�سالياتها املب�شرة بالدين احلنيف.
�إن هذه اجلماعة الإ�سالمية ال�صاحلة هي – من دون �شك – من �أكرب
اجلماعات بل كربى اجلماعات الإ�سالمية على الإطالق يف العامل� :أثرت
على حيات مئات الآالف من النا�س ،ف�أ�صبح ع ّباد الدنيا العاكفون على
امللذات وال�شهوات ،والغارقون يف َح ْم�أة املعا�صي والإنتهاك للحرمات
واال�ستهتار ،من عباد اهلل املخل�صني وامل�سلمني الأبرار املتقني.
�إن هذا التغيرّ قلما �شهدته املجتمعات ،وقد كان هذا الت�أثري لكبار
املجددين وامل�صلحني يف التاريخ من �أمثال احل�سن الب�صري �إىل ال�شيخ
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عبد القادر اجليالين �إىل الدعاة الأجِ ّلة يف خمتلف البلدان الإ�سالمية،
وعلى �سبيل املثال الإمام ويل اهلل الدهلويل  ,احمد بن عرفان ال�شهيد
و�أ�صحابه وخلفائه الذين تركوا يف الهند �أمثلة رائعة من م�آثر التجديد
والإ�صالح العظيمة ،ف�أ�صلحوا العقائد وقاوموا ال�شرك والبدع والتقاليد
الهندو�سية والطقو�س ال�شركية  ,وجميع �أنواع املحدثات حتى كانت
حركتهم اكرب و�أقوى وان�شط حركة يف �سبيل �إر�ساء دعائم التوحيد يف
�شبه القارة الهندية  ,والق�ضاء على كل �أنواع ال�شرك والبدع وال�ضالالت
و�إظهار �شعائر الدين  ,و�إقامة ال�شريعة الإ�سالمية الغراء  ,ورفع راية
اجلهاد �ضد قوى الباطل والطاغوت حتى �سماهم الإجنليز امل�ستهرتون:
بالوهابية ،و�أثاروا ال�ضجة �ضدهم وملأوا بهم الزنزانات وال�سجون.
لقد كان ال�شيخ حممد اليا�س الكاندهلوى خليفة ه�ؤالء العظماء
الأبطال من امل�صلحني واملجددين ،الذي قام �أي��ام كانت الهند متوج
باال�ضطرابات الطائفية التي كان يثريها الإنكليز امل�ستعمرون ،وكان مثلث
امل�سيحية والهندو�سية واملادية ي�سيطر على الهند وي�أخذ بخناق امل�سلمني
ويذيب �شخ�صيتهم ويفقدهم دينهم وعقيدتهم وثقافتهم.
قام ال�شيخ حممد اليا�س يف �ضمن من قام من العلماء الأجِ ّلة املثابرين
املنا�ضلني بحركته الإ�صالحية التي �أ�س�سها على العقيدة ال�سلفية ال�صريحة
الثابتة بالكتاب وال�سنة وما عليه �سلف هذه الأم��ة من دون مواربة وال
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جماملة وال خوف من احلكام امل�شغبني املثريين للفنت ،وال من املبتدعة
الربيلويني الذين كانوا فتنوا النا�س بالإ�شراك وعبادة الأ�ضرحة والقبور
والبدع واخلرافات و�ضالالت الفرق الباطلة ،وال من ال�ساكتني املُ�ساملني
لالنحرافات ،قام بهمة عالية تنوء بالأقوياء ال�شجعان ،ومل ينتظر جمئي النا�س
�إليه بل خرج �إليهم ب�إخال�ص و�إميان واحت�ساب وحرقة يف القلب ولوعة يف
النف�س يذكرهم مبعاين التوحيد احلقيقية والر�سالة ...بعقيدة التوحيد التي
غ�شيها �ضباب ال�شرك والوثنية الهندية ،ويذكرهم بالعبادة وعلى ر�أ�سها
ال�صالة :التي تنهى عن الفح�شاء واملنكر ،وبالذكر هلل تعاىل الذي يطمئن
القلوب وي�شرح النفو�س ويثبت الأقدام ،وبالعلم النبوي ال�شريف الذي
يبقى الإن�سان بدونه ميتاً و�إن كان يدعى حياً ،وبالإخال�ص يف العقيدة
والقول والعمل ويذكرهم ب�أخالق امل�ؤمنني برتاحمهم وتعاطفهم وتوادهم،
و�أن يعودوا �إىل اجتماعيتهم ،ثم ب�أن يتحركوا وينفروا وين�شطوا يف �سبيل
اهلل ،دعاة مب�شرين ومنذرين ،يخلفون الأنبياء يف �أعمالهم ومهامهم فقد قال
ع�سرين«.
» :sبعثتم ُم َي ّ�سرين ومل تبعثوا ُم ّ
لقد قامت هذه الدعوة يف هذا اجلو وبهذه الدفعة الإميانية وال�شرارة
الإ�سالمية ،و�أنا ع�شتها و�صحبتها ،و�أنا �أ�شهد باهلل �أن هذه اجلماعة رغم ما
يوجد يف كل فرد ويف كل جماعة من م�آخذ �أو بع�ض مواطن ال�ضعف –
�أ�صلح اجلماعات الإ�سالمية عقيدة وعم ًال و�سلوكاً ،و�أقواها ت�أثرياً و�أكرثها
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�إخال�صاً وتفانياً يف العمل.
�إن هذه اجلماعة قامت على يد ال�شيخ حممد �إليا�س الذي كان من
جماعة الإمام �أحمد بن عرفان ال�شهيد وال�شيخ �إ�سماعيل ال�شهيد وعلى
مذهبها يف التم�سك بالتوحيد اخلال�ص وال�سنة ال�صحيحة ال�صريحة.
لقد ُع ِر َف ال�شيخ الإمام �إ�سماعيل ال�شهد – عدا جهوده الدعوية
وجهاده –بكتابه العدمي النظري با�سم »تقوية الإميان« الذي ترجمته مع
تعليقات با�سم »ر�سالة التوحيد« وقد طبع ون�شر مراراً ،لقد كان لهذا
الكتاب من الت�أثري البالغ القوي والنفوذ العجيب ما �أطار نوم املبتدعة
واخلرافيني ،ف�أثاروا فتنة ِت ْل َو فتنة �ضد هذا الكتاب ،الذي �ضرب على
واخلفي ،و�أنواع البدع
اجللي
ّ
الوتر احل�سا�س وتناول جميع �أنواع ال�شرك ّ
الدولية واملحلية بالرد والتفنيد والدح�ض باحلجج القر�آنية ال�ساطعة والأدلة
احلديثية الباهرة ،بحيث قطع دابر املبتدعة ال�ضالني ،وغني عن القول �أن
هذا الكتاب على غرار كتاب ال�شيخ حممد بن عبد الوهاب املعروف
بكتاب »التوحيد« بل �أقوى منه ر ّداً و�إفحاماً وقطعاً حلجج اخلرافيني.
ومن هنا ف�إن جماعة التبليغ والدعوة معروفة يف طول الهند وعر�ضها
ويف بنغالد�ش وباك�ستان ب�أنها جماعة وهابية تدعو �إىل منابذة التقاليد
ال�شركية وحماربة القبوريني ،و�إن �أ�شد النا�س عداوة جلماعة التبليغ هم
الطائفة الربيلوية املبتدعة اخلرافية التي تنتمي �إىل ال�شيخ �أحمد ر�ضا خان
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التي تنا�صبها العداء ،وتتهمها بالعمالة للحركة الوهابية ،وحتارب كتاب
تقوية الإميان للإمام �إ�سماعيل ال�شهيد،وال تدع هذه اجلماعة تدخل يف
مناطقها وم�ساجدها ،وقد ت�شعل حرباً وتتعدى �ضرباً لأ�صحابها� ،ش�أنهم
يف هذا ال�ش�أن اجلاهليني الذين كانوا يقولون:
(ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ) [ ُف ِّص َلت]

ولكن ي�شهد اهلل �أن كل هذه املحاوالت واالتهامات واملناو�شات
ال تزيد اجلماعة �إال �صرباً وا�ستقامة،فيجازيهم اهلل تعاىل بقلب الأحوال
وتغيري النفو�س والقلوب ،فكم من مبتدعة عادوا �إىل حظرية ال�سنة؟
وكم من واقعني يف ال�شرك عادوا �إىل التوحيد اخلال�ص؟ وكم من ُّ�ضالل
اهتدوا �إىل احلق؟
ي�شهد بذلك ويراه ر�أي العني كل من يجول هذه املناطق والقرى
والأحياء و�إن كان هناك من م�آخذ على بع�ض املنتمني �إىل اجلماعة فذلك
يرجع �إىل تق�صريهم وقلة ا�ستيعابهم وفهمهم للأ�س�س والأهداف واملناهج
واهلل على ما �أقول �شهيد و�صلى اهلل على النبي و�سلم.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

�أبو احل�سن علي احل�سني الندوي

و�آخر دعوانا �أن احلمد هلل رب العاملني
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