عبد اهلل البلعريط

الوصية املرحبة للبقية املرحبة

بسم اهلل الرمحن الرحيم
الوصية املرحبة للبقية املصلحة؟
اإلسم:عبد اهلل .اللقب :بلعريط .املهنة :إمام أستاذ .البلد :اجلزائر.
إن احلمد هلل حنمده تعاىل ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات
أعمالنا من يهده اهلل فال مضل له ومن يضلل فال هادي له ونشهد أن الإله إال اهلل وحده ال شريك له
ونشهد أن حممدا عبده ورسوله صل اللهم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.
ي
ي
ي
ي)) ،احلجر ،74 :ونزعنا ما ِف
ص ُدويرهم ِّم ْن غ ٍّل إي ْخ َواناً َعلَى ُس ُرٍر ُّمتَ َقابيل َ
قال اهلل تعاىلَ (( :ونََز ْعنَا َما يِف ُ
أسرة عظيمة ,تتقابل وجوههم
قلوهبم من حقد وعداوة ,يعيشون ِف اجلنة إخوانًا متحابي ,جيلسون على َّ
تواصال وحتاببًا .هكذا أرادها اهلل هلم ِف اآلخرة جبواره ِف جنة اخللد .وهكذا أرادها للخرية من خلقه حممد
َّ ي
ين َج ُاؤوا يمن بَ ْع يد يه ْم
رسول اهلل والذين معه(( .رمحاء بينهم)) .وهكذا أرادها لنا حنن من بعدهمَ (( :والذ َ
ي ي
ي ُقولُو َن ربَّنَا ا ْغ يفر لَنَا وييإلخوانينَا الَّ يذين سب ُقونَا بي ْي ي
ي
وف
َّك َرُؤ ٌ
ين َآمنُوا َربَّنَا إين َ
َ ََ
َ
َ
اإلميَان َوَال ََْت َع ْل ِف قُلُوبينَا غ االً لِّلَّذ َ
ْ َ َْ
ي
يم)) احلشر .11 :لكن خلف من بعدهم خلف أرادوها غري ذلك .شددوا على أنفسهم وشرعوا
َّرح ٌ
للناس من الدين ما مل يأذن به اهلل ،والنهاية حتمية كحتمية القضاء ،أليمة شديدة وهي دليل الصد عن
هنج اهلل ومنهج رسول اهلل عليه الصالة والسالم ومنهاج السلف الصاحل عليهم رضوان اهلل .والعجب أن
كثريا من الناس ِف حرية من هذه النهاية اليت خربت األركان ومزقت األوطان وشردت بين اإلنسان
وأصبح اهلرج فيها ظاهر للعيان .أيها اإلخوة الكرام :إن اهلل تعاىل نظر ِف العرب نظرة السمح الكرمي
فوجد أن ال صالح هلم سوى هذه الشريعة السمحة السهلة وخص هلا نبياً عزيز عليه عنتهم حريص
عليهم رؤوف رحيم هبم .فعاش حتت ظل هذه الشريعة الوارفة الظالل الصحابة ومن تبعهم من بعدهم
رمحاء بينهم تكافأت أعراضهم وأمواهلم ودماؤهم فال فرق بي أبيض وأسود وال أعجمي وال عريب وال
شرقي وال غريب .وحث نبينا صلى اهلل عليه وسلم على ضرورة التمسك هبذا األصل والقاعدة اليت بنيت
عليها أركان اإلسالم وقواعد اإلميان جاء وِف الصحيحي عن النعمان بن بشري رضي اهلل عنه عن النيب
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صلى اهلل عليه وسلم قال" :مثل املؤمني ِف توادهم وترامحهم وتعاطفهم مثل اجلسد الواحد إذا اشتكي
منه عضو تداعي له سائر اجلسد بالسهر واحلمى" ..اجلسد الواحد :الرئيس واملرؤوس ،العامل واجلاهل،
القوي والضعيف ،السليم والضرير ،والغين والفقري ،فالكل سواسي كأسنان املشطَ ،تمعهم حلمة األخوة
ي يي
ي
اح َدةً وأَنَا ربُّ ُكم فَاتَّ ُق ي
ون)) املؤمنون .22 :وعن َعلي ٍّي َر يض َي اللَّهُ َعْنهُ َع ين
شعارهمَ (( :وإ َّن َهذه أ َُّمتُ ُك ْم أ َُّمةً َو َ َ ْ
ي
ي
يي
ي
اه ْم
الني ِّ
صُ
صلَّى اللَّهُ َعلَْيه َو َسلَّ َم قَ َال" :الْ ُم ْسل ُمو َن تَتَ َكافَأُ د َم ُاؤُه ْم َويَ ْس َعى بيذ َّمت يه ْم أ َْدنَ ُ
اه ْم َويَ ُرُّد َعلَْي يه ْم أَقْ َ
َّيب َ
ٍي ي
ي
ي ي يٍ
َّسائي اي ،فمن
َوُه ْم يَ ٌد َعلَى َم ْن س َو ُاه ْم أََال َال يُ ْقتَ ُل ُم ْسل ٌم ب َكافر َوَال ذُو َع ْهد ِف َع ْهده"َ .رَواهُ أَبُو َد ُاود َوالن َ
الزبَ ْيري،
سعى ِف زعزعة وهدم هذه القواعد إمنا سعيه ِف هتدمي الدين بكامله .وِف احلديث الشريف َع ين ابْ ين ُّ
أَ ان رس َ ي
ضاءُ َويه َي
ضاءُ َو ْ
"د َّ
احلَ َس ُدَ ،والْبَ ْغ َ
ب إيلَْي ُك ْم َداءُ األ َُم يم قَ ْب لَ ُك ُم الْبَ ْغ َ
ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قَ َالَ :
َُ
احلالي
اجلَنَّةَ َح ََّّت تُ ْؤيمنُواَ ،والَ تُ ْؤيمنُوا
ي
ل
،
ة
ق
س َحاليَقةَ َّ
الش ْع ير لَ يك ْن َحاليَقةَ الدِّي ينَ ،والَّ يذي نَ ْف يسي بييَ يدهي الَ تَ ْد ُخلُوا ْ
َ
ُ
َ
ْ
َْ
َ
ي
الم بَْي نَ ُك ْم" .رواه البزار .إن معظم ما تعيشه أمة
ت لَ ُك ْم أَفْ ُشوا َّ
َح ََّّت َحتَابُّوا ،أَفَال أُنَبِّئُ ُك ْم أَظُنُّهُ ِبَا يَثْبُ ُ
الس َ
اإلسالم من صراعات وخصومات ومنازعات سببها احلسد والبغضاء ،وكل طرف ِف النزاع يربر ما هو
عليه وما يدعو إليه ِبا جيده خيدم مآربه ومصاحله حَّت ولو كان على حساب هذه القواعد والثوابت
واألصول -عياذاً باهلل .!-لكن ما ينبغي اإلميان به أن هذه األسس والقواعد هي ليست وقفا على أحد
أو حكرا على آخر ،يسريها على حسب هواه ،وقد عمل هبذا الصنيع الشنيع أهل الكتاب فضلوا وأضلوا
َّسيء يزيادةٌ يِف الْ ُك ْف ير ي يي َّ ي
ي
ين َك َف ُرواْ
َُ
كثريا من خلق اهلل عن سواء السبيل قال جل وعال(( :إيَّمنَا الن ُ َ َ
ض ُّل به الذ َ
ُيُيلِّونَه عاماً وُُيِّرمونَه عاماً لِّي و ي
اط ُؤواْ يع َّدةَ َما َحَّرَم اللاهُ فَيُ يحلُّواْ َما َحَّرَم اللاهُ ُزيِّ َن َهلُ ْم ُسوءُ أ َْع َماهليي ْم َواللاهُ الَ
ُ َ َ َ ُ ُ َ َُ
ي
ي
ين)) التوبة ،74 :فهم يكيفون تعاليم الرب تقدس وعال على ما خيدم مصاحلهم
يَ ْهدي الْ َق ْوَم الْ َكاف ير َ
ومآرهبم فيحلوا ما حرم اهلل عليهم ،وهذا الذي أحلوه ِف زمن ُيرمونه ِف آخر ،كما هو األمر اليوم فالدم
ِف بالد (كرمي يمي) وِف بالد آخر( ماء مهي) ،وهل هناك أعظم وأشد حرمة ِف ديننا من دم مسلم
يؤمن باهلل ورسوله..؟! دم مسلم وكفى!! عجبا ِف قوم ظنوا أن اهلل مل يهد سواهم ،أفيقوا مع أنفسكم
قبل فوات األوان!!.؟ وهبذا املعتقد اخلطري قد استبيحت دماؤنا اليوم بشكل افتنت به كثري من خلق اهلل
حَّت وصل احلال بفئة من الناس أن يدخل معرتك الفنت ليكتب ِف سجل الشهداء ،وينصب كمينا
إلخوانه لينال جنة الفردوس األعلى وجياور احلبيب املصطفى ويده مدرجة بدم مسلم موحد هلل تعاىل ،فإنا
هلل وإنا إليه راجعون !..الكرب عظيم :ما أعظم وما أشد ما حنن عليه من فتنة حذرنا منها نيب اهلل صلى
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اهلل عليه وسلم يشيب هلوهلا الولدان ويبقى هلا احلليم حريان ،يصبح الرجل مؤمنا وميسي كافرا .وقفة
فاعترب :يصبح الرجل :وهي من الرجولة (كمال الصفات ِف القوة والشجاعة واحلنكة ) ،مؤمنا :موقنا
باهلل وباآلخرة ،فهو كامل القلب والقالب .مث ِف زمن قصري بي الغدوة والروحة ينتكس انتكاسة زاوية
ميلها عظيما فينقلب رأسا عن عقب ،فيمسي كافرا مستبيحا لدماء املسلمي ملطخ يده هبا ،ومن أغرب
الغرائب وأعجب العجائب يظن أنه ُيسن صنعا..؟!! من أجل ماذا تسفك هذه الدماء هدرا ،إهنا
الشحناء والبغضاء اليت بدأت هبا احلياة بي األخوين على أتفه أسباب الدنيا الفانية البالية ،وهبا تكون
النهاية ،وكما بدأكم تعودون..؟؟ دعاة احلطمة( :حطموا قواعد الدين وخربوا أسسه باسم الدين) قد
ظهر ِف زماننا دعاة ألسنتهم أحلى من العسل وصورهم أهبى من ضوء القمر اغرت هبم كثري من الناس
فأحدثوا هلم غسيال ِف عقوهلم بأفكار تتناىف مع مساحة ديننا ورمحة ورأفة نبينا وهنج سلفنا وحَّت عاداتنا
وتقاليدنا اليت ال تقبل وال تسمح بالتنافر و التناحر .جاء ِف صحيح البخاري (رمحه اهلل) عن حذيفة بن
اليمان رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال ِف حديث الفنت" :قلت فهل بعد ذلك اخلري من
شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجاهبم إليها قذفوه فيها قلت يا رسول اهلل صفهم لنا قال هم
من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا" ،قلت" فما تأمرين إن أدركين ذلك؟ قال" :تلزم مجاعة املسلمي وإمامهم
قلت فإن مل يكن هلم مجاعة وال إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حَّت
يدركك املوت وأنت على ذلك" .فنحن هنيب بالبقية اليت ال تزال مستمسكة هبذه املبادئ أن يعضوا
عليها بالنواجذ وال يغرهنم ِف دينهم الغرور ،ولنعلم أن الثبات عليها ليس باألمر اهلي ِف هول ما حنن
عليه من فنت وحمن .وال يكون ذلك إال بتوفيق من اهلل ((إيالَّ قَلييالً ِّّ َّْن أَََْي نَا يمْن ُه ْم)) .الشاهد ِف هذه
اآلية :أَينا ،أي اهلداية من اهلل .وهذا ليس معناه أن هذه البقية هي الناجية و املفضلة عن بقية األمة
(فرِبا تاهت ِف وحل الغرور وهو من أعظم الشرور) ،بل هي جزأ ال يتجزأ عن هذه األمة املفضلة حتس
بآالم أبنائها ،يعز عليها ما انتاهبم من عنت ،حريصة على ما ينفع أمتها فتدعو له وعلى ما يضرها
فتحذر منه ،بقلب أرأف من رأفة األم برضيعها وأرحم من رمحة الوالدة ِبولودها .قال اهلل تعاىلَ (( :ولْتَ ُكن
ي
ك ُه ُم الْ ُم ْفلي ُحو َن)) ،آل عمران:
ِّمن ُك ْم أ َُّمةٌ يَ ْدعُو َن إي َىل ْ
اخلَْيري َويَأْ ُم ُرو َن بيالْ َم ْع ُروف َويَْن َه ْو َن َع ين الْ ُمن َك ير َوأُْولَئي َ
شرعا
 ،117ولتكن منكم -أيها املؤمنون -مجاعة تدعو إىل اخلري وتأمر باملعروف ,وهو ما عُرف حسنه ً
شرعا وعقال وأولئك هم الفائزون بثواب الدنيا وحسن
وعقال وتنهى عن املنكر ,وهو ما عُرف قبحه ً
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ثواب اآلخرة ..للعلم :قد تكون هذه الفئة قليلة العلم قليلة الفقه ،قليلة املؤيدين كثرية املعاندين
واملعارضي ،وهذه سنة األنبياء واملرسلي .لكن عليها باحلكمة واملوعظة احلسنة والبصرية بعواقب األمور،
وكذلك أن تكون على قلب احلبيب املصطفى صلى اهلل عليه وسلم من الرمحة والرأفة ،والنجاة عند اهلل
ال وَال بَنُو َن * إيَّال َم ْن أَتَى اللَّهَ بيَق ْل ٍ
ب َسليي ٍم)) الشعراء،88 :
موصوف ونعم الوصف(( :يَ ْوَم َال يَن َف ُع َم ٌ َ
 .88فاثبتوا على ما أنتم عليه عسى األمة أن ال تفقد أملها ِف ما تبقى من بقية ،فال ينتاب أبناءها
اليأس والقنوط فتأيت بعدها الطامة الكربى عياذاً باهلل .وصية اهلل لكم(( :والَّ يذين ميَُ َّس ُكو َن بيالْ يكتَ ي
اب َوأَقَ ُامواْ
َ َ
ضيع أَجر الْم ي ي
ي
ي)) ،األعراف .141 :واهلل نسأل أن يلهمنا مجيعا السداد والرشاد
َّ
صلح َ
الصالََة إينَّا الَ نُ ُ ْ َ ُ ْ
والنجاة يوم املعاد .وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملي.
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