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البحث: ملخص

العلم في يرثونهم األنبياء»، «ورثة بالعمل، فهم المقترن علمهم ينبع من األمة، قيادة في عظيم للعلماء دور
،إلى الهد ضلَّ نْ مَ فيدعون والرضا، الغضب يلتزمون منهجهم في والعلن، السرِّ في يقتدون بهم والعمل،

العمى. أهل الله تعالى بنور رون ويبصِّ ،األذ على منهم ويصبرون
هم التي الثغرة تغييبه، فإن أو دورهم خطر غياب ا حق� يتبين إليهم األمة وحاجة الربانيين العلماء أهمية وبقدر
يكونوا وأن بأنفسهم، المبادرة زمام يتولَّوا وأن الثغرة، هذه يتقدموا لسدِّ أن فعليهم غيرهم، ها ال يسدُّ عليها

قاعدون. وهم الفرص تأتيهم أن ينتظروا ال وأن أثنائها، وفي الفتن قبل الناس قريبين من
هونهم ويوجِّ يرشدونهم من قادةٍ للناس بدَّ وال مكانهم، لسدِّ ممن ليس أهالً غيرهم تقدم تأخروا متى العلماء إن

وا». وأضلُّ وا فضلُّ علم بغير فأفتوهم فسألوهم جهاالً ا رؤوسً اتخذوا ا عالمً يجد الناس لم إذا «حتى
مقتضى هو هذا أن العالم يظن من حيث ذلك يقع بأنفسهم، وقد تغييب دورهم من يحذورا أن العلماء وعلى
العالِم من الذات، فالمراد على واالنكفاء االنغالق من نوعٌ حقيقته هو في بينما بالواقع، التأثر وعدم الثبات،
األهداف والمشاريع، شمولية منه المرجو يكون قدر فإن يحسن، فيما ال معذورٌ وهو يستطيع، بما يقوم أن

واتجاهاته. مجاالت ذلك الواقع بكل األمة واقع وإصالح
تكون توجيهاتهم أن  بد وال عظيمة، عاتقهم  على الملقاة والمهمة ا،  كثيرً العلماء من المطلوب ويظل 
الشباب الحاجة، وعلى حيث تعظم إلى لها ا هً موجِّ منها، تبعثر لما ا األمة، ململمً حال اعوجّ من لما ا مً مقوِّ
على يتوجب مما ولعل بمشورتهم، الصواب استنباط على والحرص العلم، أهل رأي إغفال عدم والدعاة
اقتراح إلى لألمة- أهمية البيان -على بيان إصدار مجرد من أكثر النوازل دورهم حال يتعد أن العلم أهل
تلك البرامج في آثارها، والمشاركة احتواء النازلة، أو كفيلة بمعالجة يرونها العملية التي المشاريع والبرامج
الصراط خروج عن إلى الطارئة تدفع النوازل حتى ال األقوم، المنهج على األمة سير خط ومراقبة والمشاريع،

النازلة. أثناء بقرنه يطل قد منافق لكل االستعداد عن فضالً المستقيم،
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ومقتطفات أفكار

والمهانة للذم وموجبًا واآلخرة، الدنيا سببًا لشقاء قد يكون التكريم وعلة التشريف سبب هو الذي العلم -
بعده. من وأمته صاحبه ما ينفع به من العمل لم يقترن إذا الناس وعند الله عند

وأســناها، المنازل في أشــرف العلم هو من معه بما ونفع األمة الصالح العمل من يطيق فيما يجتهدُ نْ - مَ
تها. لجَّ في الخائضين أو في علوم الشريعة المتبحرين من يكنْ لم ولو حتى

االختالف واالضطراب– عند سيما –وال يقودوا األمة أن منهم نتظر يُ الذين الربانيين العلماء أهم صفات -
«الخشية». صفة هي

االضطالع هو المراد وهمومها، وإنما األمة قضايا عن معتزالً بيته العالِم في يقعد أن بالثبات ليس المراد -
هو المبدأ على فإن الثبات ذر، وإال عُ قدر فإن المستطاع، قدر الله بأمر مع التمسك والقيادة الريادة بدور

واالنطواء. االنعزال ال به التحرك

المختلفة لقواه والتفعيل المجتمع مع التفاعل طابع تلمس العصور مر على األمة حال مجددي تأملت لو -
طبيعي. أمر وهذا ا، مطردً ا أمرً

الذي ارتضى الله لمنهج ا وفقً عليه؛ أن تكون يجب لما قِبَل المبصرين من لها تفعيالً - واقــع األمة يتطلــب
عليها المتفقين باختالف مختلفة؛ مشاريع على ا واتفاقً التقاءً والفضل العلم أهل على يحتِّم وهذا لعباده،

أثره. يخفى ال الذي والتنافر التناحر نبذ عن فضالً واقعهم، أولويات وباختالف

األعداء تسلط أوجب وكبرائها هو الذي وأمرائها ومشايخها، علمائها األمة من حصل الذي التفريق هذا -
تيمية». ابن اإلسالم عليها «شيخ

قاتالً يحملون داءً عضاالً من مع يســير لعالج داء اجتماعنا ولألمة وإلخوتنا من الغش ألنفســنا يكون قد -
.أحر البدء به كان

االنغالق على مآلهم فســوف يكــون الذاتية على قدراتهم اقتصروا إن والدعاة العلماء مــن - إن المؤثريــن
مشروعين. أو مشروع

في وهو والوســائل، األولويات في اختالف أثر اإلصالح شــأن يقوم فيه الذي والمجتمع الظروف ع لتنوّ -
واجتناب االختالف عند التعاذر اإلصالح أهل على يوجب مما التعارض؛ ال اختالف التنوع من الجملة

النقد. في والتغليظ الظن سوء
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اإلسالمي العمل قضايا

فأما أهل الدنيا؛ بما عليه خبرة لهم الذين الصحيح الدين أهل برأي الجهاد في أمور أن يعتبر «والواجب -
خبرة ال الذين الدين أهل برأي وال برأيهم، يؤخذ الدين فال ظاهر في النظر يغلب عليهم الذين الدنيا أهل

.(٥٣٧/٥) الكبر الفتاو في تيمية ابن اإلسالم في الدنيا» شيخ لهم

منها ربما ا كثيرً ولكن إنهاك المحتل، أثر ملمــوس في لها اإلســالمي الجهاد أو المقاومة حركات - بعض
قد يســتغله الخلل وهذا المقاومة، سياســي مصاحب لعمل برنامج أو واضحة، سياســية رؤية افتقر إلى

ثمرتهم. فيقطف غيرهم

أو الصواب، فيخطئــون والبذل، لكن تشــتبه عليهم الســبل، الخير عمل في مــن الناس كثير - قــد يرغــب
لرأي أحكامها، أو أو ،وغايتها الكبــر الشــريعة بمقاصد جهالً منهم إما التأخير، شــأنه مِنْ ما مــون يقدِّ

واإلدراك. المالحظة وسائل لهم من رَ يُسِّ لما ا وفقً قاصر

ه توجِّ فيتبنون المشــاريع التي الدعوي العمل حيز إلى العلم أهل من جماعــات نزول يقتضي - إن الواقــع
في واالنحراف الضياع من وتحفظهم األجيال ج تُخرِّ التي نَى بالتربية عْْ تُ وَ ســير الدعوة، وترشد الشــباب،

الجفاء. الغلو أو مسالك

يتوجب مما الربانييــن، ولعل والعلماء الراســخين العلم أهل إلى النازلة عند تكون ما أحــوج - األمــة
على ذلك- وسعهم مهما بيان؛ إصدار مجرد من أكثر النوازل حال دورهم يكون أن العلم أهل على

لألمة. البيان أهمية

به، منهج الله استبدال يحاولون منحرف لفكر فيروجون النوازل يغتنمون والمنافقين من المرجفين كثير -
ومخالفاتهم في الضارة، أهل النفاق إفرازات من االســتفادة أمكنهم بالمرصاد لهم المصلحون كان فإن

وإظهاره. الحق تأجيج

مؤسســات خالل من يناســبه العمل أو عليه يجب قد المصلحين بعض أن علــى التأكيد المهــم -  إن مــن
مع رسمية؛ مؤسسة ضمن بالعمل اآلخر المســلك يختار أو أجهزة الدولة الرسمية، عن مســتقلة شــعبية
إنما ذاك أو المسلك هذا وســلوك بها، الله يدين ال أعمال ضمن انجراره وعدم محافظته على اســتقالله،

المصلحة التي يقدرها. ومقتضيات ا لحال المصلح وفقً هو
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األمة:  في منزلة العلماء
من الرسل– فترة جعل في كل زمان الذي الحمد لله
يدعون العلم، أهل من بقايا والســالم– الصالة عليهم
،األذ على منهــم ويصبرون ،الهــد إلى نْ ضــلَّ مَ
تعالى رون بنور الله ويبصِّ الموتى، الله يحيون بكتاب
ضالٍّ وكم أحيوه؟! إلبليس قد قتيلٍ فكم العمى، أهل

وما أقبح الناس، على أثرهم أحسن فما هدوه! تائهٍ قد
تحريف تعالى الله ينفون عن كتاب عليهم. الناس أثر

الجاهلين.(١) وانتحال المبطلين، وتأويل الغالين،
وأهمية مسؤوليتهم ظم وعِ شــرفهم بيان في ويكفي
كتابه مــن مواضع بــه فــي الله دورهــم مــا وصفهــم
خصهم وما بالرجوع إليهم، واألمر والرفعة، بالخشية
«ورثة مــن كونهــم وســلم عليه بــه النبــي صلــى الله
األمور، واختلطت الفتن وقعت األنبياء»(٢)، فحيثمــا
أنبياء يجدوا ولم والقائد المصلح إلى الناس واحتــاج
بقولهم يقولون الذين ورثتهم فليقصدوا ورســله؛ لله
المنزلة لغيرهم، تلــك وليســت على هديهم، ويدلُّون
 É  È  Ç  Æ  Å زب الســبب فـ عن ــئلتَ وإن سُ

٩]؟! رب [الزمر: ÍÌ   Ë   Ê

والتشريف؟ بالفضل ون العلماء المعنيُّ هم َمْن
، وعمالً ا علمً هم الذين يرثونهم «ورثة األنبيــاء» إن
في منهجهم ويلتزمون والعلن، السرِّ في بهم ويقتدون
نْ كمَ يكونون وال والمكره، الغضب والرضا والمنشط

زب~ كمــن ١١]، أو [الحــج: ﴾l k j  i ٍ﴿
.[١٧٦ ے    ¡  ¢  £¤رب [األعراف:

علمان هو مصدر تشريف الله للعلماء– –الذي والعلم
العلم فأما وكذلك العمل، في العالم، أن يجتمعــا ينبغي
بحكم الله الواجب فيه، وعلمٌ فعلمٌ بواقعه الذي يعايشه،
. يْنِ مَ لْ العِ بمقتضى عمالً يكون أن يجب العمل وكذلك
التكريم وعلــة التشــريف هو ســبب والعلــم الذي
للذم واآلخــرة، وموجبًا الدنيا لشــقاء ســببًا قد يكون
من به يقتــرن إذا لم النــاس وعند عند اللــه والمهانــة
بل قد يكون من بعــده، صاحبــه وأمته ينفع ما العمــل

النار.(٣) بهم ر تسعَّ نْ مَ أول صاحبه من
نْ أن مَ على التأكيد بمــكان من األهمية فإنّ ولذلك

بما األمة ونفع الصالح، العمــل فيما يطيق من يجتهــدُ
حتى أشــرف المنازل وأســناها، في هو العلم معه من
الشــريعة أو علوم فــي المتبحرين مــن ولــو لم يكــنْ
الكرخي معروف كر ذُ لما ولهذا تها، لجَّ في الخائضين
هو حضر: ن مَ بعض «فقــال اإلمام أحمد مجلس فــي
الله! وهل أمســكْ عافاك أحمد: له فقال العلم، قصير
معروف؟!».(٤)ولعلَّ مــا وصل إليه إال العلم من راد يُ
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اإلسالمي العمل قضايا

يجتمعا أن ينبغي علمان العلم
فأما العمل، وكذلك العالم، في
يعايشه، الذي بواقعه فعلمٌ العلم:
فيه، الواجب  الله بحكم وعلمٌ 
يكون أن  يجب العمل وكذلك 

يْنِ مَ لْ بمقتضى العِ عمالً

نتظــر منهم أن يُ الذين الربانييــن العلمــاء أهم صفــات
واالضطراب االختالف عند وال ســيما - األمة يقودوا

أخصِّ اللــه من جعلها والتي «الخشــية»، صفة - هــي
² ± ° ¯﴿ تعالــى: قولــه فــي صفاتهــم، كما
أحمد قال اإلمام ٢٨]، ولذلــك [فاطــر: ﴾  ́³
العلم معه من هل معروف عــن ســأله لما الله عبد البنه

الخشية.(٥) العلم: رأس معه قال: شيء؟
هم الذين العلمــاء من الخشــية ذلك أن أهل ومــردُّ

ويفعلون يقولــون فيما رون ــدُ يَصْ
دون هــم، اجتهادُ إليــه  اه أدَّ ــا عمَّ
أحد، من خــوف أو ألحد مداهنةٍ
زائلٍ ضٍ رَ لعَ يتطلعوا أن غيــر ومن
الله خشــية مقتضى فإن بلغ، مهما
فيقلوبهمأناليلتفتوا إلىأهوائهم
مــن الخاصــة غيرهــم  وال أهــواء

العامة. أو
أقرب كانت كذلــك العالِم كانــت مواقف ومتى ما
النفوس لها تطمئن أن وأحــر الصدق والثبات، إلى

القلوب. عليها وتجتمع

العلماء: دور تغييب
إليهم األمة وحاجة الربانيين العلماء أهمية بقدر إنه
هم التي الثغرة فإن تغييبه، أو دورهم غياب خطر يتبين
فإنني ذلك أجل تجنّب ومن ها غيرهم، يســدُّ ال عليها

هي: مهمة، أمور على أؤكد
وأن الثغرة، يتقدموا لســدِّ العلماء أن على يجب أنه
من قريبين يكونوا وأن بأنفســهم، المبادرة زمام يتولوا
تأتيهم أن ينتظروا ال وأن أثنائها، وفي قبل الفتن الناس

قاعدون. وهم الفرص
ممن ليس أهالً غيرهــم تقدم تأخروا ما متــى فإنهم
يرشــدونهم قــادةٍ بــدَّ للناس من لســدِّ مكانهــم، وال
ــا عالمً النــاس يجــد لــم  إذا «حتــى هونهــم ويوجِّ
علم بغير فأفتوهــم فســألوهم جهاالً ــا رؤوسً  اتخذوا

(٦) وا». وأضلُّ وا فضلُّ

على الراسخين العلماء قِبَل مِنْ االحتساب من بد ال
وتبيين أهله، غير من إليه وينتســبون العلم عون يدَّ نْ مَ
ليقودوا األمة المجال لهم تــرك وعدم للناس، حالهم
على االحتساب ترك األمة شِّ غِ من وإن روها، ويتصدّ

المتعالمين. أولئك
اإلسالم ابن عن شيخ الله- القيم -رحمه ابن يقول
على اإلنكار شديد عنه الله رضي شيخنا «وكان تيمية:
علتَ أجُ هؤالء: بعض لي قال يقول: فســمعته هؤالء،

له: فقلت الفتو؟! على محتسبًا
والطبَّاخين الخبازين على أيكون
الفتو على يكون محتسب، وال
فقه إلى محتســب؟!»(٧)، فانظــر

الرباني. اإلمام هذا
لمن التصدي مــن ا أيضً وال بــدَّ
األمــة ثقــة زعزعــة يســعى إلــى
سيما ال شــتى، بعلمائها بوســائل
كثيــر من علــى ممــن يســيطرون
الشرســة الحرب فإن اختالفها، على اإلعالم وســائل
التهوين ومحاولة العلم أهل على هــؤالء يقودها التي
وأن ه، واجَ تُ بد وأن ال قدرهم، من والحط شــأنهم من
بما يتناسب أجمع، األمة من بل العلم، من أهل م قاوَ تُ

والتشويه. الحمالت هذه مع
الخطــأ.. كال، مــن العلماء بعصمــة إننــا ال نقــول
أولئك هم ليس يقرر أخطاءهم أو يناقشــها نْ مَ وإنمــا
ع قارَ بالعلم، وتُ ردُّ يُ العلم وإنما المنحرفين، أو الجهلة

بمثلها.  الحجة
العلماء يحذر أن السياق هذا في المهمة األمور ومن

بأنفسهم. دورهم بتغييب هم يقوموا أن من
أن هذا هو العالــم يظــن مــن حيث ذلك وقــد يقــع
في هو بينمــا بالواقع، التأثــر مقتضــى الثبــات وعــدم
وهو على الذات، واالنكفاء االنغالق من نوعٌ حقيقته
العالم يقعد أن بالثبات المراد فليس شــك، بال مذمومٌ
وإنما المراد وهمومها، األمة قضايا عن معتزالً بيته في
بأمر التمســك مع والقيادة الريادة بدور االضطالع هو
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الثبات فإن ــذر، عُ وإال قدر فــإن المســتطاع، الله قدر
واالنطواء. االنعزال ال به التحرك هو المبدأ على

وهو يســتطيع، بما يقــوم أن العالــم مــن إن المــراد
« ª  ©  ¨ §زب يُحســن، فيمــا ال معــذورٌ

.[٢٨٦ ¬رب [البقرة:
منه شمولية المرجو فإن ر دِ وقَ العالم إذا استطاع أما
األمة واقع إصالح منه ر والمنتظَ والمشاريع، األهداف

الواقع واتجاهاته. مجاالت ذلك بكل
تلمس أثره تيميــة ابن اإلســالم حال شــيخ وتأمــل
الدقيقة والعملية، العلمية للمسائل التأصيل في ا ظاهرً
منها عملية؛ تبني مشــروعات فــي وكذلك والجليــة،
التأصيل بإنزال به، ومنها ما يتعلــق الخاص التعبــدي
يقرر مثالً فتراه الواقع، أرض إلى يقرره الذي العلمي
وتراه عليها، ويناظر إليهــا يدعو االعتقاد، ثم مســائل
ا جهدً يألــو ال ثم للسياســة الشــرعية، كذلــك يؤصل
من والقضــاة، وأكثر والــوالة األمــراء فــي مناصحة
على الحروب شــن إلى الدعوة زمام يتولى تراه ذلك
تدريبية تؤهل وينخرط في برامــج المتغلــب، العــدو
اختالف علــى الناس يحــرض ذلك، ثم النــاس إلــى
يقود بــل شــقحب، وقعــة طبقاتهــم للمشــاركة فــي
أهل خطر نحو ه الدولة يوجِّ ثــم والمعارك، الجيوش
كســروان، جبل رافضة من للعدو المظاهرين النفــاق
أثناء وفي المنكــرات، إنكار فــي وطالبه مــع جهوده
لتوقع ويطرح رؤيته لألحداث، قراءته يبين كلــه ذلك
بمكان يجعله الوضوح مــن عنده كانت وقد ســيرها،
وهزيمة النصــر بتحقق متفائــالً بعضهــا يقســم على
بما عصره في األوضاع اضطــراب على رغم العــدو،
في بعصورنا عصره اليوم، فما أشبه الناس حال يشــبه
المنكرات وانتشار الجهل، كشــيوع القضايا من كثير
األمــة وضعــف  واألخالقيــة، والعمليــة العقديــة
شــوكتها، وتغلب العدو المغولي المحتل وانكســار
العسكرية االنقالبات يشــبه بما الملك وتنازع عليها،

األقاليم. على األمراء وإغارة المعاصرة،
في – نظري من وجهــة – ا جد� المهمــة األمور ومــن

غياب ذلك العالم في األمــة وعدم تفعيل دور مجــال
العمل في الفردي عن المســلك البعدُ أو تغييبه الدور
مهما – الفردي الجهد أن والتأثير؛ وذلــك واإلصالح
يوازي أن يمكن ال – كانت قــدرات صاحبه ومواهبــه
وخبرات جهــود إليه ــا مضمومً يكــون جهــده حينما
أقل كانوا حتى ولــو ومواهبهــم وطاقاتهم، اآلخريــن
التخصصات أصحاب عامة الناس من أو كطالبــه منه

األمة. التي تحتاجها المتنوعة
الربانيين للعلماء اإليجابي الدور لنا على مثَّ أننا وبما
فإننا ننبِّه رحمه الله، تيمية شيخ اإلسالم ابن بمواقف
العلماء من إخوة الله- -رحمــه له أنه كان إلى ــا أيضً
واألمراء، العامــة مــن ومحبــون وطــالب والعبــاد،
في أفلح الله تعالــى- توفيــق بتعاضــده معهم -بعد
وإظهار بالدعوة متعلق بعضها كثيرة؛ مشاريع تحقيق
متعلقة وأخــر بالجهــاد، متعلق الحــق، وبعضهــا
–على له ليتأتى يكن لم وكثير منها المنكرات، بإنكار
ســلك لو الله- حباه التي العلمية القدرات من الرغم

الفردي. العمل نهج
العصور مــر على األمة حــال مجــددي ولــو تأملت
لقواه المجتمــع والتفعيــل مــع التفاعل تلمــس طابــع
يتأتى فكيف طبعــي، أمر وهذا ا، مطــردً ا أمرً المختلفــة
قواها؟ دون أن تســتجمع منهكة أن تنهض خاملة ألمة
اإلســالم نشــر في اآلخرين عن أحد يســتغني ولو كان
هذا ولكن السالم، عليهم األنبياء الســتغنى ا إذً ونصره
محمد وهو ا، األنبياء تبعً أكثر ســيرة تأمل ومن يكن، لم
عصورنا وفي جلي�ا، ذلك وجد وســلم، الله عليه صلى
بن ســعود، اإلماميــن محمــد تعــاون المتأخــرة نجــد
.يُقتد مثاالً الوهاب -رحمهما الله- عبد بن ومحمد

العلماء.. والمشاريع المشتركة:
المبصرين من قبل لها يتطلب تفعيالً واقــع األمة إن
ارتضى الذي الله لمنهج ا وفقً عليه تكون أن يجب لما
التقاءً والفضــل العلم أهل علــى تِّم يُحَ وهذا لعبــاده،
المتفقين باختــالف مختلفــة مشــاريع علــى ــا واتفاقً
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نبذ عن فضــالً واقعهم، أولويات عليهــا، وباختــالف
أثره. يَخفى ال الذي والتنافر التناحر

منها: ا، أمورً هذا في نراعي أن وينبغي
ينبغي مقصدٌ كلمة حق ســواء» علــى - «االجتماع
رقة الفُ نبــذ في أن نجتهــد ينبغــي كما أن نســعى إليــه
األمة تعيشــه ما أســباب جملة من فــإن واالختــالف،
شــيخ قــال متناقضــة، ا وأحزابًــا تفــرق النــاس شــيعً
من الــذي حصل التفريق «وهذا اإلســالم ابن تيميــة:
هو وكبرائهــا وأمرائهــا ومشــايخها، األمــة علمائهــا
وإذا كنا نعتقد عليها»(٨)، األعداء تسلط أوجب الذي
أضعف قد وتشــرذمهم اإلســالم حكام أن اختــالف
هذه اإلسالم شــيخ فكلمة بها، وأغر أعداءها األمة،
تقل ال والعلماء مصيبة المشــايخ اختالف بأن رنا  تذكِّ

تلك. عن
ومع ذلك الفروع، كل االتفاق علــى يتأتى - قــد ال
وهذا مشــتركة، مشــاريع على االجتمــاع فقــد يتأتــى
بعضهم المتفقين إقرار يعني ال مشــروع االتفاق على
يتبناهــا التــي غيــر التصــورات واآلراء ــا علــى بعضً
أن فــال ينبغي المشــترك. مشــروعهم في المجتمعون
ســبيل على بينهما يخلط أو هــذا، على يحســب هــذا
مشروعٍ في االجتماع اقتضى إذا ســيما وال اإلطالق،
عامة. نازلة أو داهمــة، معين كفتنــة واقع مــا معالجــة
الواجبات بعض وجد السمحة إلى الشــريعة نظر ومن
مع ولــو ــا اجتماعً تتطلــب األمــة، مناطــة بمجمــوع
والجماعة فالجمعة األصــول، من أصل فــي مخالف
واجبة قد تكون بل مخالفيــن، ولو مع بها مأمور مثــالً
وكذلك األحــوال، بعض في مبتــدع إمام ولــو خلف
كما ذلك فــي رصين كالم أحمــد ولإلمــام الجهــاد،
التشــريعات وكثير من الجهــاد)، (كتاب في المغنــي
واجب إذا تعين ا غــرو إذً فال الجماعي، ذات الطابــع
كفائي بواجب تكفــل اجتماع أو األمة، مجموع علــى
المشــاركة تلزم أن من بعض األمة؛ على حالٍّ عيني أو
أو في أصول المشــتركين بعض مع الخالف فيه، رغم

مختلَف فيه. هو بما إقرار دون فروع أخر

أن يُغفل، ينبغي فال من حقوقــه؛ للمســلم - النصح
يكون عندما ذلك ويتأكد القريب، المخالط سيما وال
المتفق المشروع يكن لم ربما أمر على معه االختالف
بل فيه. المختلف األمر ذلك إلى دعوته من بأولى عليه
اجتماعنا ألنفسنا وإلخوتنا ولألمة الغش من يكون قد
كان قاتالً عضاالً داءً يحملون من مع يســير داء لعالج

.البدء به أحر
في أهداف النظــر يُراعى كذلك أن ينبغــي - وممــا
فإن اإلمكان، حيــز من ومحلها المشــروع المنشــودة
يروج من يوجد ذلك ومع ممكنة؛ غير المشاريع بعض
في األهداف واقعية مد النظر في من ولذا فالبد لها،
أن راد يُ التي والوســائل في األدوات وكذلك نفســها،
أنفســهم، المجتمعين هذه وتشــمل إليها، بها يتوصل
يُحســنه غيري، ما بعملٍ للقيــام مناســبًا فقــد ال أكون
بعض على االجتماع قد يكــون بل وكذلــك العكس،
وتضييع العبث قبيــل من مع بعــض الناس المشــاريع
نقيض الهدف إلى يُفضــي قد بل واألوقات، الجهــود
من د بَعِّ يُ طريقه غير المقصود من طلب فإن المنشــود،

المقصود. طريق
المؤثرين أن هو كذلــك ينبغي أن يُلحظ مما ولعــل
علــى قدراتهــم اقتصــروا والدعــاة إن مــن العلمــاء
على مشــروع االنغالق مآلهم يكون الذاتية؛ فســوف
يكونوا أن كثير منهــم يســتطيع أو مشــروعين، بل لن
منهم يتطلب اإلشــكال هذا حقيقة، وعــالج مؤثريــن
مكاتبهم إنشــاء طريــق عــن قدراتهــم توســعة نطــاق
جهودهم، فتضاعف رؤيتهم، على تقوم التي الخاصة
يكونوا لم القيــام بما على وتعينهم أوقاتهم، وتحفــظ
مشــاريع خاللها من ويفتحون به منفرديــن، ليقومــوا
ومثل طالبهم، فيها يســهم بمنهجهم متنوعة منضبطة
التنســيق لجان من كثير فــي قد تســهم هــذه المكاتب
تتطلب التي الكبر والمشــاريع المشــتركة لألعمال
حتى متابعتها ــمَّ ومــن ثَ المصلحيــن، تضافــر جهــود
غيرها، في اســتوت شــرع فإن ســوقها، تســتوي على

رائد. مؤسسي عمل وهذا
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اإلســالمــي الــتــاريــخ حفل  وقــد 
بمناهضة الشرعي للتغيير بنماذج
اإلسالم شيخ فعل كما المحتل؛
عبد السالم في بن تيمية والعز ابن
اإلسالم التتار المنتسبين إلى صد

منهم ا كثيــرً وجدت النــاس واقع فــي وإذا نظــرت
الواقع ظــل في المكاتب تلــك بغير عملــه ال يتصــور
والقيادات الــدول مســؤولي تجــد المعاصــر، ولــذا
عموم الشــأن، بل يعنون بمثل هذا وغيرهم السياســية
التجارات وأربــاب أصحاب األموال من المســلمين
المكاتــب ألعمالهــم فينشــؤون ذلــك؛ يدركــون 
مكتب، أكثــر من ألحدهم يكــون المتخصصــة، وقد
بذلك وجــدت الوعي والدين أمر الشــرع جاء أما إذا
من المنحرفين بعــض عند إالّ ولألســف قد يضعف،

الرافضية وأضرابهم. واآليات الخرافيين

السياسي الواقع تغيير في الناس أحوال بيان
لبلدانهم: المعاصر

المقام هذا في الناس أحوال تقســيم يمكن
أقسام: ثالثة

الخارجي  المحتل مواجهة بأسلوب يتسم اتجاه – ١
القومية، المقاومة أو الشرعي بالجهاد ذلك كان سواء
ألحقية األمــم؛ لد إجمــاالً مقبول المســلك وهــذا

ومالها. وأرضها نفسها عن الدفاع في الشعوب
بنماذج للتغيير الشرعي اإلسالمي التاريخ حفل وقد

شيخ فعل كما المحتل؛ بمناهضة
عبد والعز بن تيمية اإلسالم ابن
المنتسبين التتار صد في السالم
المنذر وكذلــك اإلســالم، إلى
وإخوانــه البلوطــي بــن ســعيد
حرب في من علمــاء األندلــس
الفرنجة أخذت ولما الصليبيين،
العلمــاء قــام  المقــدس بيــت 
فكان الجهاد، علــى بالتحريض

وغير رحمه الله، ابن عقيــل األمصار إلى ممن خــرج
لمعت الحديث العصر الفقهاء، وفي أعيان من واحــد
اإلمام أبرزهــا من ميادين الجهــاد ســماء أســماء فــي
عبدالوهاب بــن محمــد ســعود، واإلمام محمــد بــن
الجزيرة، ومــن بعدهما أرض فــي اللــه- -رحمهمــا

ظهر وفــي إفريقيا النجدية، الديار فــي الدعوة علمــاء
جمعية مؤسس بالجزائر باديس بن الحميد عبد اســم
في الوقوف في أثرها لها كان التي علماء المســلمين،
القسام الدين عز والشــيخ الفرنسي، وجه المســتعمر
في العلم من منتســبي المباركة، وغيرهم األرض فــي
صنيع فاســتحق إفريقيا، ونيجيريا وأقصــى الســودان

وقد قيل: ذكرهم، يخلد أولئك أن
مخوفة والطريق الزعامة إن

أمان والطريق الــزعامة غيـر

أساليب: عدة وله القسري التغيير اتجاه – ٢
علــى الشــعب أبنــاء مــن أســلوب االنقالبــات – أ
هذا الفرض يقــود وقد ة، المســتبدّ واألنظمة الحــكام
الديمقراطية ذلك جلب فقد المتباينة، النظم من أنواع
في الغرب، وللشيوعية المشــهورة ثورتها إثر لفرنســا
فهذا المســلك في الشــرق، إثــر ثورتهــا الماركســية
فإن اســتقر الظاهرة؛ لمفاســده الجملة مرفوض فــي
ارتفع باألصلح المفاســد وجيء وارتفعت بعده األمر
بالكتاب ــا ملتزمً ا شــرعي� ا نظامً وأصبح ســبب المنع،
العلماء ذكر والطاعة؛ كما الســمع حق كان له والســنة

البلدان. من بلد على المتغلب حكم في
بعــدو االســتعانة أســلوب – ب
القائمة؛ م ظُ النُّ لتغيير للبلد خارجي
وأفغانستان، العراق في حصل كما
وهذااألسلوبمرفوضفيالجملة؛
منع على السنة أهل قول استقر فقد
المســلم الحاكــم علــى الخــروج 
يكن إن لم ا، فاســقً كان ولو بالقوة،
والعقد؛ أهل الحــل خلعه بواســطة
المصالح على مفاســد تربو من ذلك على يترتب لمــا
الشــرعية والشــواهد النصوص ذلك على  كما دلــت

والواقعية. التاريخية
رفضت وإن فهي بالشــرعية الدولية يســمى وأما ما
تمارســه الكبر دولهــا أن إال ــا نظري� هــذا المســلك
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والواقع مشــين، عالمي تواطــؤ وســط بأبشــع صوره
برهان. أكبر المعاصر

أبواب أوســع وهو اإلصالحي، التغييــر اتجــاه – ٣
متعددة، فيه أساليب وللناس السياسي المتاح، التغيير

الحاضر: في عصرنا أنسبها ومن
أو المجتمع إلى المتوجه الشعبي العمل أسلوب -
المعاصرة اتجاهات اإلصالح من أبرز وهو الجمهور،
التربوية المستقلة المدني المجتمع مؤسســات كعمل
البعد مراعاة أهمية مع ونحوها، والدعوية واالحتسابية

المصالح. على المفاسد تقديم أو الفوضى، عن
الذي والمجتمع الظروف ع لتنوّ أنّ يتبين تقدم ومما
األولويات اختالف ا فــي اإلصالح أثرً شــأن فيه يقوم
ال اختــالف التنوع من الجملــة في وهــو والوســائل،
عند اإلصالح التعاذر أهل على يوجب مما التعارض؛

النقد. والتغليظ في الظن سوء االختالف، واجتناب
ا، سائغً يكون قد والوسيلة اختالف األسلوب إن بل
وإن لْقي، الخَ أو العلمي أو النفسي التكوين الختالف

واحد. مجتمع في ذلك كان
بالشــريعة العلم لذلــك االختــالف هــو والمعيــار
اإلســالم: شــيخ قــال كمــا الواقــع، المقــرون بفقــه
الدين أهل برأي الجهاد أمور في عتبر يُ أن «والواجــب
فأما الدنيا، أهــل عليه بما خبــرة لهم الذين الصحيــح
الدين ظاهر في النظــر عليهم الذين يغلب الدنيا أهــل
خبرة ال الذين الدين أهل برأي وال برأيهم، فــال يؤخذ

.(٥٣٧/٥الكبر الفتاو) في الدنيا» لهم
أمامهم العلم أهل يجد اآلنف العرض مجمل ومن
دور منهم لكثير كان ربمــا لإلصالح مختلفة مســالك
على أثرهم زيــادة فاعليــة في التعويــل فيهــا، ويبقــى
من إليه اإلشــارة ما مضت علــى األحداث مجريــات
مشــاريع على المختلفة اتفــاق أصحــاب المســالك

جموعهم. تتضافر عليها مشتركة
حركات بعــض أن تجــد المثــال قــد فعلــى ســبيل
إنهاك في ملموس أثر لها اإلسالمي الجهاد أو المقاومة
إلى رؤية سياسية افتقر ربما منها ا المحتل، ولكن كثيرً

المقاومة، لعمل مصاحب سياسي برنامج أو واضحة،
ثمرتهم، كما فيقطف غيرهم يســتغله قد الخلل وهذا
القيصرية في الثــورة علــى ثمــار قطــف الشــيوعيون
ولعل الجزائر. في الجهاد ثمار والعلمانيون روســيا،
وجود لحــركات المقاومة األمان من ا نوعً يكفل ممــا
تعاون األقل وجود على أو لها، واضحة سياسية رؤية
القو التي مع على مشاريع سياســية واتفاق مشــترك

التغيير. في أخر مسالك ارتضت
- األحوال بعــض أنــه في عليه التنبيــه وممــا يحســن
أن يكون ليــس بالضــرورة ما- ا لمالبســات واقــع نظــرً
واإلرشــاد، والتقويــم التوجيــه أكثــر مــن دور العلمــاء
جمع إلى الســعي مع وقواعدها ألحكام الشــريعة ــا وفقً
البد أنه بيد الجهود. تكامل أجل من أمكن مهما الكلمــة
نوع ســيكون ثمَّ وإالّ العمــل، مباشــرة لجمهورهــم من

قيل عن اإلصالح، وقد فضالً التصور قصور في
ه  يكابدُ إالّ من الشوقَ ال يعرف

عانِيـها ــةَ إالّ مــن يُ الـصـبــابَ     وال

أدوار مهمة أخرى:
ا، كثيرً العلماء من أولي األمــر من المطلوب ويظل
تجاه ســواء عاتقهــم عظيمة، على الملقــاة والمهمــة
فقد دعاتها ورجاالتها، أو يعرف بالصحوة ما جماهير
الخيــر والبذل، لكن عمل في الناس مــن يرغب كثير
يقدمون أو الســبل، فيخطئون الصواب، عليهم تشتبه
الشريعة بمقاصد منهم إما جهالً التأخير، شــأنه مِنْ ما
ا وفقً قاصر أو لــرأي أو أحكامها، ،الكبــر وغايتهــا
فتتكرر واإلدراك، المالحظة وسائل من لهم ــرّ سّ يُ لما
ســلكت بعضها وربما االجتهادات، وتتبعثر الجهــود
وأصحاب العلم ، فيأتي توجيه أهل جهالً آثمة مسالك
منها، تبعثر مــا ا ململمً منهــا، اعوج لما ــا مً النظــر مقوِّ
أهل شــأن كان كما الحاجة. تعظم حيث ا إلــى هً موجِّ

ا. قديمً والنظر العلم
عدم إغفال والدعاة الشــباب من المطلوب أن ومع
اســتنباط الصواب والحــرص على العلم، رأي أهــل
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مجالس منهم في نخبة ضم طريق عن بمشورتهم، إما
مع وصولهم. من مناص لهم فال وإن تعذر استشارية،
جماعات من نــزول كذلك يقتضي ذلــك فإن الواقــع
المشــاريع فيتبنون الدعوي العمل حيز إلى العلم أهل
وتُعنى وترشــد ســير الدعــوة، الشــباب، التــي توجه
الضياع من وتحفظهــم األجيال ج تُخــرِّ التي بالتربيــة

الجفاء. أو الغلو مسالك في واالنحراف
الله تعالى أمر التي النــوازل حلول عند هذا ويتأكــد
Zزب ســبحانه: قال كما فيها، العلم أهل إلى بالــرد
    f  e  d  cb  a   ̀ _     ^   ]  \  [
 n  m  l k j  i  h  g
  w    v  u  t  s   r  q  po
عند تكون ما أحوج فاألمة ،[٨٣ y xرب  [النساء:
والعلماء الربانيين، الراســخين العلم أهل إلى النازلــة
دورهم يكون أهل العلــم أن على ولعل ممــا يتوجب
-مهما بيــان إصــدار مجرد مــن أكثــر حــال النــوازل

البيان لألمة. أهمية على وسعهم ذلك-

الشــرعي الحكم بيــان غير وممــا يســعهم
تجاهه: والواجب

يرونها التي العمليــة والبرامج المشــاريع - اقتــراح
آثارها. احتواء أو النازلة بمعالجة كفيلة

سيما وال والمشاريع، البرامج تلك في المشاركة -
الدعوات بالمشاركة. هت لهم وجِّ إذا

حتى المنهج األقوم، على األمة ســير خط مراقبة -
عــن الصراط خروج الطارئــة إلــى ال تدفــع النــوازل
إليها تدفــع محســوبة، غيــر المســتقيم بــردود فعــل
بعقال غيــر المنضبطة والعاطفــة المجردة الحماســة

الشرعي. العقل
النازلة، أثنــاء بقرنه يطل قد منافــق لكل - االســتعداد
النــوازل يغتنمــون والمنافقيــن فكثيــر مــن المرجفيــن
به، الله منهج استبدال يحاولون منحرف لفكر فيروجون
االســتفادة أمكنهم بالمرصاد لهم المصلحــون فإن كان
تأجيج في ومخالفاتهم الضارة النفــاق أهل من إفرازات

وإظهاره. الحق
ثــم تبصير خير، من النــوازل عليه تنطــوي - رؤيــة ما
في يدب حتى ال منه، االســتفادة على والعمل به، النــاس

القنوط. يستحكم أو اليأس الناس نفوس
على تنقلب ال حتى وتصبيرها تثبيت األمة ا وأخيرً -

عليهم بــث التفاؤل بل بها، ــمَّ لَ أَ مما تجــزع عقبهــا أو
الظاهر كان مهمــا باللــه؛ الظــن وحســن اإليجابــي،
المصطفى وســيرة القرآن منهــج فهذا خالف ذلــك،
ªرب [الشرح:٥]،       ©  ¨  § زب وسلم عليه الله صلى
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وال ٨٧]، «بشروا [يوسف: +رب  * )  ( زب'
تعسروا».(٩) وال ويسروا تنفروا،

العلم أهل دور بــه ل عَّ فَ مــا يُ بعض ذكر وقد مضــى
وأهمية إعادتــه، إلــى فال حاجــة
أهل تفعيل وســائل على الحرص
ظاهرة، ولعل النوازل العلــم حال
ذات المؤسســات من ذلك تفعيل
الرسمية والدعوي العلمي الطابع

الله أناطها فقد فيها؛ المسؤولية حصر دون الدول، في
العلماء. بعموم

لألمة: العلماء ريادة لتحقيق هام عامل
يتطلب بها والنهــوض األمة بقيادة إن قيــام العلماء
فيها: ا واحدً عامالً بالذكر نخص مهمة  تحقيق عوامل

العلماء: استقالل وهو
يرتكز الــذي العام بمفهومه االســتقالل به أعنــي
ذلك ومن ســواه، عــن كل ما لله النية علــى تجريد
رضى العالِم على م قدِّ يُ فال والشعوب، الحكومات
ا، مبغضً أم كان محب�ا كان، من كائنًا أحد رضى اللــه،
قصده إخالص في مجتهد هو وإنما ا، منقادً أم ا قائدً
من رضي يشــرع، مــا وفق مطلوبــه لربــه وتحقيــق
عمل كل فــي يتحر مــن ســخط، رضي وســخط
بمعزل ليس ذلك مع وهو لربه، وأحبَّه ه أنفعَ صالــح
والناس والمحكوميــن، الحــكام مع عــن التواصل
لهم ويبتغي المرســلين، بدعــوة يدعوهم أجمعيــن

أرحم الراحمين. رحمة
كافة عن اســتقالل ندعو إليه هو الذي فاالســتقالل
وتعالى، البرية سبحانه لرب البشــرية والتجرد األهواء
وحظوظها النفس حساب على ولو بالقسط؛ له والقيام
المشاركة مع يتعارض ال وهذا األقربين، أو الوالدين أو
المجتمع، ومؤسسات ومؤسســاتها الدولة في أعمال
حتى ال العلماء، بعض على ــا عيني� واجبًا يكون قد بــل
المهتدين والدعاة الربانييــن العلماء الدولة من تخلــو

الصالحين. والرجال

المصلحين بعــض أن على التأكيد المهــم وإن مــن
مؤسســات خالل من العمل يناســبه أو عليه قد يجب
يختار أو الرســمية، الدولة أجهزة عن مســتقلة شعبية
بالعمــل ضمــن اآلخــر المســلك
على محافظته مع رســمية مؤسسة
ضمن وعدم انجــراره اســتقالله،
ال يدين الله بها، وســلوك أعمــال
ا وفقً هو إنما ذاك أو المســلك هذا

يقدرها. المصلحة التي المصلِح ومقتضيات لحال
كان -كما للمصلح الذي ننشده هذا االستقالل وإن
وقبولها المؤسســات تلك نجاح هو ســبب أو داعية-
المؤسســات تلك تبذله ما مع والعامة؛ الخاصة لــد
مع التواصــل مــن حســن المصلحيــن وقادتهــا مــن
الثقة محل يجعلها مما ومحكومين؛ ــا حكامً اآلخرين
اإلصالح، أهــل في ننشــده ما التأثير، وهذا ومرتكــز
للمتقين وجعلنا ويرضى، يحب لما وإياهم الله وفقنا

والملة. المسلمين بنا ونصر أئمة،
وصحبه آله وعلى محمد نبينا على وسلم الله وصلى

يوم الدين. إلى بإحسان لهم أجمعين والتابعين

الهوامش:
الزنادقة. عىل يف الرد أمحد اإلمام مقدمة من (١)

والرتمذي داود (٣٦٤١) أبو رواه صحيح، حديث من (٢) جزء
أيب الدرداء. عن (٢٨٩٨)

الزهد يف الرتمذي  رواه الــذي هريرة أيب  حديث يف  كام (٣)
.(٢٥٥٧)

مفلح (٢٣٥/٢-٢٣٦). البن الرشعية اآلداب (٤)
السابق. املرجع (٥)

العلم برقم كتاب البخاري يف صحيح رواه حديث من جزء (٦)
.(١٠٠)

املوقعني (٢١٧/٤). إعالم (٧)
.(٤٢١/٣) الفتاو جمموع ينظر (٨)

اجلهاد كتاب  األشعري،  موسى أيب عن مسلم رواه (٩)
.(٤٦٢٢) والسري
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إضافية معلومات

تيمية ابن شيخ اإلسالم

والنشأة: المولد

سبع سنين، أن بلغ إلى بها إحد وستين وستمائة، وبقي ربيع األول سنة عاشر في حران في ولد
الله وأنبته وأزكاه، إنشــاء أتم بها فنشــأ المحروســة، دمشــق إلى الله- -رحمه والده ثم انتقل به
واضحة. فيه العناية ودالئل الئحة صغره في عليه النجابة مخايل وكانت وأوفاه، أحسن النبات

ا، صغيرً القــرآن وختــم واالجتهاد، الجهــد فــي األوقات مســتغرق صغــره ولــم يــزل منذ إبــان
الذكر مجالــس مــع مالزمة ذلك، فــي برع حتى والعربيــة والفقــه الحديــث  ثــم اشــتغل بحفظ

األحاديث. وسماع

وشجاعته: قلبه قوة ذكر في

ويده، ولسانه سبيل الله بقلبه في كان يجاهد وأقواهم قلبًا، أشــجع الناس من عنه الله رضي كان
الئم. لومة الله في يخاف وال

جهاد يكون في المسلمين عسكر مع حضر عنه- كان إذا الله -رضي الشيخ أن واحد وأخبر غير
ووعده ره، وثبَّته وبشَّ عه شجَّ رقة أو جبانة أو ا هلعً رأ من بعضهم إن ثباتهم وقطب واقيتهم، بينهم

السكينة. عليهم الله وإنزال فضل الجهاد والمجاهدين له وبيَّن والظفر والغنيمة، بالنصر

عليه حيلهم وأوسعوا ا، به مرارً الفتك أعداؤه قصد ولقد ا، فرارً يولهم دبره ولم أزمانًا جن سُ ولقد
ا. ودثارً ا له شعارً منهم حفظه الله ا فجعل وإسرارً إعالنًا

حياته: الجوانب من بعض تتناول عصره علماء كبار به اه وشذرات مما زكَّ تيمية  ابن

الشــيخ اإلمام «هو (ت٧٤٤): الهادي عبد بن أحمد بن محمد الله عبد أبو الحافظ اإلمام - قال
فريد واأللفاظ، المعاني وفارس اظ، الحفَّ ســيد العلوم، وبحر األمة، ومفتي األئمة، إمام الرباني
العبَّاد أوحد الزهاد، علم القرآن، ترجمان الزمان وعالمة اإلســالم، شــيخ الدهر، وقريع العصر

مثلها». إلى يسبق لم التي التصانيف صاحب .. المبتدعين وقامع

والســامع الرائي ظن العلم من فن عن ســئل إذا «كان ابن الزملكاني: الدين كمال العالمة - قال
إذا الطوائف، سائر من وكان الفقهاء، مثله، يعرفه ال ا أحدً أن وحكم الفن، ذلك غير يعرف ال أنه
ا أحدً ناظر أنه وال يُعرف قد عرفوه قبل ذلك، لم يكونوا مذاهبهم منه ما في استفادوا جلسوا معه
أهله فيه فاق إال غيرها أم الشرع علوم من أكان سواء العلوم، من علم في تكلم معه، وال فانقطع
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والتقسيم والترتيب العبارة وجودة في حسن التصنيف الطولى اليد له وكانت إليه، والمنســوبين
وجهها». على االجتهاد شروط فيه والتبيين.. واجتمعت

شيوخه:

تيمية (ت بن عبد السالم بن عبد الحليم أبرزهم والده شيخ، من مائتي أكثر من شيوخه عدد بلغ
شمس والشــيخ اليســر، أبي ٦٦٨)، ابن (ت عبد الدائم بن أحمد والمحدث أبوالعباس ،(٦٨٢
العباس الحلبي أبو الحافظ الظاهــري ٦٨٩)، وابن (ت الحنبلي المقدســي الرحمن الدين عبد

(ت٦٩٠). الحنفي

تالميذه:

البارزين: تالميذه فمن ، كثرةً يُحصون فال ا تالميذه أَمَّ

. (٧٥١ (ت الجوزية، قيم ابن الزرعي بكر أبي بن محمد الله عبد أبو الدين شمس -

.(٧٤٤ (ت الهادي عبد بن أحمد بن محمد الله عبد أبو الحافظ -

.(٧٤٢ (ت المزي، الرحمن عبد بن الزكي يوسف الحجاج أبو الحافظ -

.(٧٤٨ (ت الذهبي عثمان محمد بن الله أبو عبد المؤرخ الحافظ -

.(٧٣٤ (ت المصري اليعمري محمد بن محمد الناس سيد ابن الفتح أبو -

.(٧٣٩ (ت محمد البرزالي بن القاسم علم الدين الحافظ -

مؤلفاته: من

(مجلد). كتاب اإليمان -

(مجلدين). االستقامة كتاب -

مجلدات). (أربعة الحموية المصرية على الفتيا االعتراضات جواب كتاب -

(مجلد). الوسيلة في كتاب -

مجلدات). (ستة الكالمية بدعهم تأسيس في تلبيس الجهمية كتاب -

مجلدات). (أربعة العمدة شرح -

مجلدات).     (أربعة والنقل - كتاب درء تعارض العقل

المعاد (مجلد). إثبات قواعد في -
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مجلدات). (أربع والقدرية الشيعة كالم نقض في منهاج السنة النبوية -

(مجلد). األعالم األئمة المالم عن دفع -

المسيح (مجلدين).    دين ل بدَّ لمن - كتاب الجواب الصحيح

(مجلدين) . مصر في محنته في - كتاب

ضاللة . بدعة كل أن وفي والبدعة، السنة في قواعد -

الراعي والرعية. إلصالح الشرعية السياسة -

 وفاته:

الله رحمة إلى وتوفي الحرام، القعدة ذي من العشرين االثنين ليلة إلى عنه الشيخ رضي الله بقي
على حاله وسبعمائة، وهو ســنة ثمان وعشــرين من وذلك اليوم، ذلك بكرة ورضوانه في تعالى
كان يتتعتع، بل يضعف ولم ولم يهلع، ولم يجبن لم محتسبًا، ا صابرً الله تعالى ذات ا في مجاهدً

سواه. جميع ما بالله عن مشتغالً وفاته حين عنه إلى الله رضي

الوهاب: محمد بن عبد اإلمام

وسيرته: الشيخ نسب

إلى نســبه ينتهي راشــد.. بن بن أحمد محمد بن بن علي ســليمان الوهاب بن بن عبد هو محمد
عدنان. بن معد بن نزار بن مضر بن إلياس

في عليه وسلم الله الرســول صلى نســب يلتقي مع أنه الشــيخ المتقدم نســب ويتضح من ســرد
مضر. بن إلياس

العلمية: ونشأته مولده

المصطفى هجرة من ،(١١١٥ ) عشرة وخمس ومائة ألف سنة الوهاب عبد بن محمد الشيخ ولد
على الصحيح. العيينة بلدة في وسلم، الله عليه صلى

اد الذهن، ذكي الفهم وقّ حــادّ وكان ســنين، عشــر بلوغه قبل قلب ظهر وحفظه عن تعلم القرآن
كتب في المطالعة كثير في صغره رحمه الله وكان في الفقه، على أبيه قرأ الحفظ، سريع القلب،
التوحيد في معرفــة صدره الله فشــرح اإلســالم، أصل في العلماء وكالم والحديــث، التفســير
مبكرة ســن في وهو وأدرك العلم، طلب في وجدّ طريقه، عن المضلة نواقضه وتحقيقه، ومعرفة
ولدي محمد من استفدت لقد ويقول: فهمه، من يتعجب كان أباه إن حتى العلم، من ا حظ�ا وافرً

من األحكام. فوائد
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للعلم: وطلبه الشيخ رحلة

الشرعية. بعض العلوم من والده فتعلم قاضيًا، ا، فقيهً وكان عبد الوهاب، والده الشيخ حجر في نشأ

وهو في جماعة بالناس للصــالة أبوه وقدمه عمره، من العاشــرة يبلغ ولما حفــظ القرآن الكريم
العلم. طلب على ا مثابرً تلك السنة، وكان وتزوج في عمره، من عشرة الثانية

.. للعلم طلبا مرة؛ غير مكــة والمدينة والبصرة إلى فرحل العلم؛ طلب في للرحلة توجه الشــيخ
رجع من رحلته في ولما التوحيد. يدعوهم إلى نجد وعاد إلى إلى الشــام الرحلة من يتمكن ولم
المائة دون الرياض مدينة من قريبة بلدة وهي حريمالء، إلى وأســرته والده وانتقل العلم، طلب

علوم. إليه من الله وفقه ما الناس ويعلم علمه ينشر كيلومتر؛ أخذ

: الشيخ مؤلفات بعض

مؤلفات وقــد امتازت المهمة، من الكتب والرســائل عدد بتأليف تعالى اللــه رحمه قام الشــيخ
ذا وكان والسنة، القرآن من مأخوذة كلها وأدلته المحض، القرآني باألســلوب الله رحمه الشــيخ

تعقيد. أي ال يوجد فيه أسلوب واضح

الشيخ: مؤلفات ومن

٣- كتاب أصول اإليمان.    ٢- كتاب كشف الشبهات.     ١- كتاب التوحيد.  

المختصرة. السيرة كتاب -٦ ٥- كتاب فضائل القرآن.    اإلسالم.  فضائل كتاب -٤

٨- كتاب الرد على الرافضة.     المطولة.  السيرة ٧- كتاب

عبدالوهاب: بن محمد الشيخ  أهداف

ستة أهداف، وهي: تتلخص في

وكبيره. صغيره بأنواعه؛ الشرك إنكار – ١

القبور. وتعظيم البدع، التوحيد وخلوصه، فينكر يخالف ما جميع إنكار – ٢

اإلسالم. يخالف الذي التصوف ينكر - ٣

غيرها. أو بوصية سواء حكم الله في التالعب أو بأنواعها، يحارب الرشوة – ٤

بالمعروف. يأمر – ٥

بالسيف والقلم. ويحاربه عن المنكر، ينهى – ٦
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الله: الشيخ رحمه وفاة

الشيخ  توفي ( (١٢٠٦ هـ عليه وسلم صلى الله المصطفى هجرة من ومئتين وألف عام ست في
وتوفي ولم سنة، وتسعين نحو اثنتين العمر من للشــيخ وكان الله، رحمه الوهاب عبد بن محمد

يقسم. ولم مال ورثته يوزع بين ا، فلم درهمً وال ا دينارً يخلف

التوسع: أراد من

للبســام  نجد وعلماء ،( ٦٢ - ٦٣ ،٢٣ ،٢٢/١) البن بشــر المجد عنوان التالية: الكتب فليراجــع
روضة  ص ٢٤ )، ) الوهاب عبد بن محمد الشيخ كتابه: في العثيمين والدكتور ،( ٣١٠/١ - ٣١١)

. (١٣٣/١-١٧٤) الوهاب عبد بن محمد الشيخ عقيدة وكتاب: ،( ٢٥/١) غنام البن األفكار
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