اإلمام الشهيد حممد سعيد رمضان البوطي

مقدمة كتاب نصيحة إلخواننا علماء جند

اإلمام الشهيد حممد سعيد رمضان البوطي
احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه
أمجعني.
وبعد فإن السيد يوسف الرفاعي ،واحد من أبرز فضالء الكويت وعلمائهم ،مجع يف علمه
اإلسالمي ،منذ عرفته ،بني النشاط العلمي والدعوي واجلهود اإلنسانية واالجتماعية واألعمال
اخلريية.
آمر باملعروف ناه عن املنكر ما استطاع إىل ذلك سبيالً معتمداً _ بعد العلم _ على عدة من
احلب يف اهلل والشفقة على عباد اهلل ..يواصل املسلمني مجيعاً على اختالف فئاهتم ومجاعاهتم
مبد جسور التناصح معهم،
مواصلة األخ إلخوانه املؤمنني ،ساعياً إىل استصالح هذه األخوة ّ
وتذكرة رسول اهلل صلى اهلل عليه
مستهدياً يف ذلك بأمر اهلل القائل:

وسلم القائل:

وتلك هي سيما الصادقني من عباد اهلل ،واملخلصني يف تنفيذ أوامره واالنقياد لتعاليمه..
حنسبهم ونتبيّنهم بالسيما وال نتأىل على اهلل عز وجل.
قرأت له هذه الرسالة ..وإمنا شدين إىل قراءهتا عنواهن ا املضمخ مبشاعر التقدير واملنبئ عن
ولو رأيت يف
صفاء القصد ،ودافع التعاون على طريق مرضاة اهلل:
العنوان ما ينبئ عن نقيض ذلك ألعرضت عنها وألقيتها جانباً وملا ضيعت يف قراءهتا وقتاً أنا
بأمس احلاجة إليه.
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وملا بدأت يف قراءهتا ،رأيتين أما ما يطابق العنوان وينسجم معه :تذكرة هادئة حمبّبة ونصائح
تعرب عن الغرية الصادقة على دين اهلل ،والشفقة ا خلالصة على هؤالء اإلخوة أن يشردوا عن صراط
اهلل.
واستعرضت نصائح األخ السيد يوسف الرفاعي هلؤالء اإلخوة من أوهلا إىل آخرها ،وعدت هبا
إىل ما أعلمه من ميزان الشرع ودالئله ومصادره ،فوجدته حمقاً يف كل ما ينصحهم به وحيذرهم
منه .بل إنه ليتكلم يف ذلك باسم سائر علماء املسلكني الذين يهتدون هبداية القرآن والسنة
وينهجون منهج السلف الصاحل ،أياً كانوا وأينما كانوا.
وما أعلم أن العامل اإلسالمي أمجع يف استيائه من أمر من األمور يف عصر من العصور
كاستيائه من هذا الذي يقدم عليه األخوة مسؤولو اململكة وعلماؤها اليوم ،من إخالء مكة
واملدينة وما حوهلما من سائر اآلثار املتصلة حبياة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الشخصية
والنبوية ،وما يتبع ذلك من اإلقدام على أمور تناقض الشرع وتناقض املنهج الذي كان عليه
السلف الصاحل ،كمنع املسلمني من زيارة البقيع ومنع الدفن فيه ،وتكفري سواد هذه األمة حبجة
كوهنم أشاعرة وماتريديني! ..وهل كان اإلمام األشعري إىل نصري السلف الصاحل بإمجاع األمة؟!
والذي زاد من هذا االستياء الذي بلغ اليوم ذروته ،أن هؤالء األخوة الذين يقدمون على هذه
الفظائع املنكرة ،ماضون ومستمرون يف ذلك يف صمت وقدر كبري من الالمباالة! وقد كان أدىن
ما يقتضيه االلتزام بأوليات الدين اإلسالمي والبديهيات املتفق عليها من أحكامه أن يبدأ هؤالء
اإلخوة فين شروا بيانا يأتون به على مسع العامل اإلسالمي وبصره ،يوضحون يف الدليل على ما قد
حتقق لديهم من وجوب هدم آثار النبوة والقضاء عليها ،ومالحقتها باحملو أياً كانت وأينما
وجدت ،ومن مث يعلنون عن عزمهم _بناء على ذلك_ على تنفيذ ما يقتضيه احلكم الشرعي
املقرون بدليله.
ولقد كنت وال أزال واحد من ماليني املسلمني الذين تأخذهم الدهشة هلذا الذي جيري يف
مكة واملدينة ،حتت أبصار ا ملسلمني يف مشارق األرض ومغارهبا ،مع االستخفاف مبشاعرهم
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وعلومهم ومعتقداهتم ،ودون تقدمي أي معذرة بني يدي مغامراهتم العجيبة هذه ،من حجة علمية
يتمسكون هبا ،أو اجتهاد ديين حق هلم أن جينحوا إليه!
بل لقد آثرت ،حتت تأثري هذه الدهشة ،أن أبدأ فأهتم نفسي باجلهل ،وأن أفرتض يف
معلومايت الشرعية خطأ تومهته صواباً ،أو حكماً غاب عين علمه ،وذلك ابتغاء احملافظة على ما
هو واجب من حسن الظن باألخوة املسلمني ،ال سيما العلماء منهم ،ما اتسع السبيل إىل
ذلك..
فرحت أنبش سريت السلف الصاحل وموقفهم ،بدءاً من عصر الصحابة فما بعد ،وأستجلي
_من جديد_ موقفهم ن آثار النبوة ،سواء منها العائد إىل شخص رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم ،أو ذات الداللة على رسالته ونبوته ،فلم أجد إال اإلمجاع بدءاً من عصر رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم ،على مشروعية التربك بآثاره ،بل رأيت الصحابة كلهم يسعون ويتنافسون إىل
ذلك ..وال ريب أن مشايخ جند يعلمون ما نعلمه مجيعاً من ورود األحاديث الصحيحة الثابتة
يف الصحيحني وغريمها ،املتضمنة تربك الصحابة بعرق رسول اهلل وشعره ووضوئه وبصاقه والقدح
الذي كان يشرب فيه ،واألماكن اليت صلى فيها ،وجلس فيها أو قال فيها.
وال نشك يف أهنم يعلمون كما نعلم أن عصور السلف الثالثة مرت شاهدةً بإمجاع على تربك
أولئك السلف بالبقايا اليت تذكرهم برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،من دار والدته ،وبيت
خدجية رضي اهلل عنها ،ودر أب أيوب األنصاري اليت استقبلته فنزل يف أيامه األوىل من هجرته
إىل املدينة املنورة ،وغيها من اآلثار كبئر أريس وبئر ذي طوى ودار األرقم ...مث إن األجيال اليت
جاءت فمرت على أعقاب ذلك كانت خري حارس هلا وشاهد أمني على ذلك.
مث إن العامل اإلسالمي كله يفاجأ اليوم هبذه البدعة اليت ميزق هبا أخواننا مشايخ جند إمجاع
سلف املسلمني وخلفهم إىل يومنا هذا ،فدار والدة رسول اهلل هتدم وحتول إىل سوق هبائم ،ودار
ضيافة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف املدينة حتول إىل مراحيض! ومتر أيدي احملو والتدمري
على كل اآلثار اليت تناوبت أجيال املسلمني كلهم شرف رعايتها واحملافظة عيها.
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واألعجب من هذا كله أن مشايخ جند يرون مدى استنكار العامل اإلسالمي وغليانه
الوجداين ،هلذه البدعة اليت تزدري إمجاع املسلمني من قبل وتستخف مبشاعرهم اإلميانية ،دون أن
يتوجهوا إليهم بكلمة يربرون فيها عملهم ويشرحون فيها وجهة نظرهم .إذ املفروض _ إذا كانوا
هم املصيبون يف عملهم هذا وعلماء العامل اإلسالمي قاب جاهلون وخمطئون _ أن يتوجهوا
إليهم ببيان هذا الذي يعرفونه ،حىت يتنبهوا إىل خطئهم ويتحولوا إىل الصواب الذي امتازوا
وانفردوا عن العامل كله مبعرفته ..وبذلك يكسبون أجر هدايتهم وإرشادهم إىل احلق الذي تاه عنه
املسلمون خالل أجياهلم املنصرمة كلها.
وإين ألروي هبذه املناسبة القصة التالية اليت بدأت مث مل تتم!..
تشاكينا ،أنا وصديقي األجل األستاذ الدكتور عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي ،يف لقاء مبناسبة
مؤمتر عقد يف إحدى بلداننا العربية هذه ،تشاكينا هذا الوضع املؤمل الذي كاد أن يستولد من
أرض جند إسالماً جديداً ال عهد للسلف الصاحل به ،ومن مث فقد أصبح هذا الوضع سبباً ألسوأ
مظاهر التناحر والشقاق يف العامل اإلسالمي ،بل يف جل املراكز اإلسالمية يف أوروبا وأمريكا.
قال يل الدكتور عبد اهلل :حقاً إنه لوضع مؤسف .فما احلل؟
قلت :احلل هو أن نتحاور مع هؤالء اإلخوة ونتجاذب أطراف احلديث طبق موازين العلم،
فإذا حتقق اإلخالص وخلت املقاصد من الشوائب ،فإن العلم يهدي إىل احلق ،واحلق يهدي إىل
الوفاق.
واتفقنا ،بناء على هذا ،على إقامة ندوة علمية يف اململكة العربية السعودية ،مؤلفة من عشرة
من علماء اململكة ممن يتمتعون بالعلم الوفري واإلخالص لدين اهلل والغرية على وحدة األمة ،ومن
عشرة من بقية العامل العريب ،يتسمون بالصفات ذاهتا ،على أن تطرح فيما بينهم هذه املسائل
حد علمنا وطبق ما انتهت إليه معرفتنا.
املستحدثة اليت ال عهد للسلف الصاحل هبا ،على ّ
فيتناقشون هبا طبق منهج علمي متفق عليه ،واملأمول عندئذ أن تتجلى احلقائق وينجلي عنها
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الضباب واألوهام اللذان يسببان سوء الرؤية ،ومن مث يؤدي سوء الرؤية إىل الوقوع يف املسالك
املتعبة والسبل املضللة.
وتفرقنا على هذا األساس ،والتزمت أن أقرتح أمساء العلماء العشرة من خمتلف بالدنا العربية
ويف مقدمتها سورية ،كما التزم هو أن يقرتح أمساء العلماء العشرة من اململكة ،ومن مث يتحدد
املوعد مث يتم اللقاء.
ولقد وفيت مبا التزمت ،فأرسلت إليه أمساء العلماء العشرة الذين تأملت فيهم العلم الوفري،
واإلخالص لدين اهلل والغرية على وحدة املسلمني ...وانتظرت أن أتلقى منه بقية األمساء وحتديد
مر على هذا االتفاق سنوات!!.
ميقات الندوة ومكاهنا .وها أنا ذا ال أزال أنتظر ،وقد ّ
الويف هذا بذل ما يف وسعه .ومل يأل جهداً يف أن خيتار من علماء
وقد علمت أن صديقنا ّ
اململكة من تتوافر هبم أركان تلك الندوة ،ولكنهم كانوا كعادهتم يفرون من املواجهة والنقاش يف
هذه املسائل با لذات ،مبقدار ما يقبلون منفردين ومتحمسني لتنفيذ أرائهم اخلاصة هبم فيها!!..
بد أن نتطارحه بناء على هذا هو:
والسؤال الذي ال ّ
كيف يكون املعروف معروفاً إذا مل نتداع حنن اإلخوة املسلمني متعاونني ملعرفته والتعريف به؟
وكيف يكون املنكر منكراً يف علمنا اإلسالمي إذا مل نتداع متعاونني ملعرفة كونه منكراً ،ومن مث

للتعاون على إنكاره؟

كيف يكون انفراد إخوتنا مشايخ جند باإلقدام على هذه األعاجيب اليت عددها السيد
يوسف الرفاعي يف رسالته احلوارية هذه واليت بلغت  58أعجوبة ،واليت حبثنا فلم جند يف دين اهلل
ما يسوغ هذا اإلقدام عليها ،أقولك كيف يكون انفرادهم عن سائر علماء املسلمني يف اإلقدام
على مستحدثاهتم هذه دون أي استثارة هلم أو تعاون معهم ،عمالً إسالمياً مقبوالً ،وقد كان
اإلسالم وال يزال قائماً ،ويف كل أموره وشؤون ه ،على التواصل والتعاون؟
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على أين ال أيأس ...وسأظل متفائالً ما وجدت إىل ذلك من سبيل.
إنين يف الوقت الذي أشكر فيه أخي السيد يوسف الرفاعي على رسالته احلوارية اهلامة يف
مضموهنا ،واحملببة واللطيفة يف أسلوهبا ،أرجوا أن تلقى أذاناً صاغية من اإلخوة الفضالء الذين
وجهن إليهم ،كما أرجوا أن تالمس من قلوهبم حرقة اإلخالص هلل والغرية على حرمات اهلل
والشفقة على صلة القرىب يف نطاق رحم اإلسالم ،كما أرجوا أن تذكرهم هذه الرسالة بأن
اإلسالم ال يتكامل يف كيان اإلنسان إال إن دخل العقل يقيناً وهيمن على القلب حباً وتعظيماً.
فهال تلمستم _ يا علماء جند _ مكان حمبة اهلل ورسوله من أفئدتكم ،وهال استنبتّم هذه
احملبة إن رأيتموها ضامرة مبزيد من ذكر اهلل عز وجل ..إذن لدفعكم هذا احلب _واهلل_ إىل
حراسة آثار النبوة وصاحبها بدالً من حموها والقضاء عليها ،ولسلكتم يف ذلك مسلك السلف
الصاحل رضوان اهلل عليهم ..وإذن ألقلعتم عن ترديد تلك الكلمة اليت تظنوهنا نصيحة وهي باطل
من القول ،وحتسبوهنا أمراً هيناً ،وهي عند اهلل عظيم ،أال وهي قولكم للحجيج يف كثري من
املناسبات :إياكم والغلو يف حمبة رسول اهلل!...

ولو قلتم ،كما قال رسول اهلل :ال تطروين كما أطرت النصارى املسيح ابن مرمي ،لكان كالماً
مقبوالً ،ولكان ذلك نصيحة غالية ،أما احلب الذي هو تعلق القلب باحملبوب على وجه
االستئناس بقربه واالستيحاش من بعده ،فال يكون الغلو فيه _عندما يكون احملبوب رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم_ إال عنوانا على مزيد قرب من اهلل ،وقد علمنا أن احلب يف اهلل من
مستلزمات توحيد اهلل تعاىل ..ومهم غال حمب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذ قال فيما اتفق
ويف رواية
عليه الشيخان:
للبخاري :ومن نفسه.
وإذا ازدهرت قلوبكم هبذه احملبة ،فلسوف تعلمون أهن ا مهما تلظت هبذه احملبة ،فلسوف تظل
متقاصرة عن احلد الذي يستحقه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،ولسوف تنتعش نفوسكم
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ملرأى آثار النبوة _ إن كان قد بقي منها بقية لديكم اليوم ،بدالً من أن تكرهوها وتسعوا سعيكم
احلثيث للتخلص منها والقضاء عليها!..

أسأل اهلل ضارعاً أ ن جيمعنا مع أخوتنا علماء جند على احلق الذي جاء به كتاب اهلل ودلت
عليه سرية سول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسنته ،وسار عليه سلفنا الصاحل ،وأن جيمعنا بعد
اليقني العقلي حبقائق اإلسالم ،على ورد ال ينضب من حمبة اهلل وحمبة نبيه عليه أزكى الصالة
والسالم.
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