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ملاذا كثرت مشاكل املسلمني وخرجت منها : يسأل بعض األحبة
  مجاعات كثرية أثارت قالقل يف كل أحناء العامل؟

فرق إسـالمية كـثرية،   ظهور بداية الثمانينات من القرن العشرين رأينا منذ 
أحدثت قالقل يف العامل كله، ألا كانت تلجأ للقتل والتدمري والترويع، وقامت بعمل 

، إن كان يف مصر أو يف أمريكا أو يف أفغانستان أو يف نيجرييـا أو يف  أحداث جسام
وسالم،  رٍسي ما سبب ذلك مع أننا نعرف أن اإلسالم دين !!العامل من متعددةأماكن 
ودين ة والوئام؟يدعو إىل احملب  

ملا كان األزهر الشريف قائد مسرية العلم الـديين اإلسـالمي يف   أنه احلقيقة 
 يه يشعر جبمال اإلسالم، وحالوة اإلميـان، ومل تكـن هنـاك أ   ان العامل كلُّك، العامل

كان بيننا وبني األقباط وئام وصداقات مثالً مصر في مشكلة بني املسلمني وغريهم، ف
مشاكل بيننا وبينهم، وكان ذلك عندما كـان   يوصالت ومودات، ومل يكن هناك أ

عنـدما   -وهم شيعة  -هر ألن الفاطميني ي األزواألزهر سم .الزمان لرجال األزهر
ومسوه باسم السـيدة فاطمـة   دخلوا مصر فاحتني من بالد املغرب بنوا هذا املسجد 

  .، وبنوه ليكون معهداً لدراسة الفكر الشيعي الذي ينتسبون إليهالزهراء
ألن اهللا اختـار   ،)!!ًأمرا عز وجلَّأرادوا أمراً وأراد اهللا ( :ولكن كما قيل

فكان أن جاء صالح الدين األيويب وطرد الفاطميني، واستوىل !!  صرة شريعتهمصر لن
وجعل فيه كراسـي للمـذاهب    ،على مصر، وجعل األزهر منرباً للوسطية اإلسالمية

وجعل ، املالكي واحلنفي واحلنبلي والشافعي، وكل مذهب له إمام وله قاضي ،األربعة
مكان يف العامل جمانياً، يأيت الطالب فيسكن  يف األزهر لكل من يأيت إليه من أيالتعليم 

حصكل ذلـك جمانيـاً   ، ويأخذ الكتب واألقالم ومصروف جيب ،ل العلمويأكل وي
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معهد آخر  يومل يكن يف اجلزيرة العربية وال يف بالد العراق أ ،عز وجلَّابتغاء وجه اهللا 
اهللا لـواء الـدعوة    فحمل األزهر بفضل اهللا وبتيسـري  ،ينافس األزهر يف هذا اال

  .اإلسالمية الوسطية إىل العامل كله
  الوهابيةالوهابية

وكانـت الدولـة تنقسـم إىل      - يف جند -إىل أن ظهر يف اجلزيرة العربية 
ظهر يف جند  – جند، وبالد احلجاز اليت ا املدينة املنورة ومكة املكرمة وجدة :قسمني
وأهل البادية والصحراء  .ابحممد بن عبد الوه/ ينتسب إىل العلم و هو الشيخ رجلٌ

 ،أو أهل احلضـر : يسمومغري أهل املدن  - مييلوا دائماً إىل الشدة والغلظة واجلفاء
ملاذا؟ كأن ) من بدا جفا: (ولذلك قالوا - فيميلون إىل الليونة والسالسة والسهولة

 ،لوالكثبان الرملية والرياح واجلما ،الكون يؤثر فيمن يعيش فيه، اجلبال والصحاري
  .كل ذلك يؤثر يف شخصية اإلنسان

عليه، وكان  عز وجلَّرمحة اهللا حممد الغزايل السقا  /الشيخولذلك أذكر أن 
أنتم أهل غلظـة وشـدة   : رجالً من كبار العلماء، كان يناظر علماء جند ويقول هلم

ألن الفقه يتغري على حسب ظروف كـل   .صحراوي غليظ شديد مثلكم كموفقه،
القـدمي،   -مذهب الشـافعي   –لشافعي كان يف العراق ووضع مذهبه بلد، فاإلمام ا

وعندما جاء إىل مصر وجد أحوال أهل مصر وأحوال مصر ختتلـف عـن العـراق،    
  .فوضع مذهباً جديداً من كتاب اهللا، ومن سنة رسول اهللا يوافق أهل مصر

وهذا حبث تارخيي أقولـه مرتهـاً    –صادف مع ظهور حممد بن عبد الوهاب 
 -ولكن نقول احلـق  غريه، بساط البحث العلمي السديد، ال منيل إىل هذا وال على 

، وأرادوا أن يتوسـعوا،  صادف مع هذا آل سعود وكان هلم إمارة يف منطقـة جنـد  
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وأهـل  ) االثـنني  احلـرمني (وأغراهم األمر أن يتوسعوا فيسيطروا على بالد احلجاز 
بِاحلجاز كانوا مييلون إىل أهل بيت النان الذي حيكمهم األشراف، وعاصمتهم ، وكي

كانت مكة، فكان األشراف الذين يسكنون مكة حيكمون إقليم احلجاز، وهم يعلمون 
   ...، فاتفقوا معه أن أهل احلجاز مييلون إىل األشراف

  السياسة والدين
إذا دخلت السياسة يف الدين أفسـدته،  : (وهناك قاعدة جيب أن نعلمها

ألن الدين عكـس السياسـة،    ،)اسةيسة حيتاج إىل كَوإذا دخل الدين يف السيا
اخلـداع   :معناهـا مـاذا تعـين؟    –منذ عصر ميكافيلي  -اسة يف العامل كله يفالس

والكذب والنصب واالحتيال والدهاء، وال تقوم السياسة إال مبثل هـذه   ،واملؤامرات
هم دهاء ومكـر، مث  نا نعلم أم اإلجنليز، ملاذا؟ عندلأشهر الساسة يف العامل ك !األمور

له من هذا، أمـا الـدين    أصبح بعد ذلك اليهود، فالذي ميشي يف جمال السياسة البد
ميهل هذا يصلح يف جمال السياسة؟.مثل الصدق واألمانة واملروءة والوفاء بالوعد فق !

  .، واحد صاحب كياسة حىت يسري بالدين يف السياسةال، إال مع الكياسة
 –مد بن عبد الوهاب على أن يأيت هلم مـن الـدين   واتفق آل سعود مع حم

هواهم مع أهل البيت، ويتخلون  ئينطفمبا جيعل أهل احلجاز  -والدين فيه كل شيء 
عنهم، فأخذ يبحث من هنا وهناك حىت جاء بقواعد املذهب الوهايب، ووجـد أميـل   

ي، لكن حممـد  الفقهاء إىل أن يأخذ منه ابن تيمية، وابن تيمية كان على املذهب احلنبل
بن عبد الوهاب وجد بعض اآلراء عند ابن تيمية ال توافق ما يريده، فأخذ من ابـن  

  .تيمية ما يوافقه وترك ما ال يوافقه
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ـ نابن تيمية كان يثين يف فتاويه على الصاحلني وخاصـة اإلمـام اجلُ  مثالً  د ي
ألن  - حىت الصوفيةبه  وتكلم كالماً يف الفناء مل يتكلم ،والشيخ عبد القادر اجليالين

لكن حممد بن عبـد   .وهذا الكالم ذكرناه يف كُتبنا - الصوفيةعند الفناء أعلى مقام 
، ومـن  عز وجـلَّ الوهاب سد الباب أمام كل ذلك، واعترب أن الصوفية مشركني باهللا 

جملتهم ما منهذه حيبون أهل البيت، وأن  نالقبور اليت أقاموها إمنا هي آهلة يعبدو 
  .دون اهللا، وهي أوثان وشرك وال بد من هدمها وتكسريها، وغري ذلك

أن تكون الفتـوى يف  ذلك واتفق آل سعود مع حممد بن عبد الوهاب نظري 
ولده وأوالد ولده وذريته على الدوام، ولذلك ال يتوىل الفتوى يف السـعودية حـىت   

هناك مر واأل - هابواملقصود بالشيخ هو حممد بن عبد الو - اآلن إال أوالد الشيخ
صريح يف ذلك، فال يتوىل الفتوى إال رجل من آل الشيخ، وجلنة اإلفتـاء ال بـد أن   

صـرح بإلقـاء    تكون من أهل جند، وإمامة احلرمني البدأن تكون من أهل جند، وال ي
فسيطروا على  -قرارات صرحية يف هذا األمر  – درس يف أحد احلرمني إال ألهل جند

  .ولوها إىل اململكة العربية السعوديةبالد احلجاز وح
إىل إعادة اخلالفة اإلسالمية مرة أخرى  -  ما دام عندنا احلرمني –وطمحت أنظارهم  

وعاوم على  - املدينةيف مكة أو يف  –موطن أحد احلرمني  فتكون عاصمة اخلالفة يف
يف اجلزيرة  الثراء املادي الواسع، فنشروا أفكارهممن أعقبه ما ذلك ظهور البترول، و

 .ومل يستطيعوا دخول عمان ،البحرين، يف الكويتيف  ،ها، يف قطرالعربية كلِّ
واستقطبوا شباباً من هنا وهناك وأغروهم باملال، وأخذوهم وأعاشوهم سنني عندهم، 

ودرسوا هلم املذهب الوهايب ليكونوا دعاة هلذا املذهب عندما يرجعون إىل بالدهم، 
وقاموا بإمدادهم ، .. حىت بعد رجوعهم، وكلفوهم بالدعوة هلموأغدقوا عليهم املال 
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كل هذا يف سبيل . .، أو دور كفالة أيتام وغري ذلك باألموال الالزمة إلنشاء مساجد
  .الدعوة

إنسان ضعيف أمام املادة، وخاصة إذا كان الدين يدرس مـن خـالل    يوأ
تخلون عن الدنيا وال يتنافسون فالذي جعل الصوفية ي ،القشور، وال يصل إىل القلوب

علـى  لكن هؤالء ركزوا  ،زوا على ذيب النفوس وعلى صفاء القلوبفيها أم ركَّ
  .املظاهر والشعائر الظاهرة


رية وهؤالء عندهم غ – وفُتنوا بالعلم اإلسالمي الظاهر ،فظهر هؤالء الشباب

حوله رغبة يف الوصـول إىل  ومجعهم طاء فاستغل بعض املشهورين منهم البس -دينية 
 ،أول ما ظهر منهم اجلماعة اإلسـالمية، ظهـرت يف أسـيوط    ما معىن ذلك؟ .أمر
كانوا يريدون إقامة اخلالفـة اإلسـالمية،    ماذا كانوا يريدون؟. القاهرةظهرت يف و

ن عـن تعـاليم   وهم خارجئن، وأن كل من يعارض مبادوكافر اموأفهموهم أن احلُكَّ
ه، وهـذا مـا   الواالستيالء على م هبِهرمة يف نرمة يف قتله، وال حولذلك ال ح الدين،

  !!!يف ذلك الوقت -من األحداث الكربى  -كان حيدث 
وكلما يأيت واحد منهم يبغي الزعامة حتت هذا الفكر جيمع حوله جمموعـة،  

منهم بعمل  فقام فريق ،فاختلف أفراد اجلماعة اإلسالمية مع بعضهم من أجل الزعامة
ويعطون  -فرق ال تعد وال حتصى  - مجاعة ومسوها اجلهاد، وهكذا كثرت اجلماعات

وغري ذلك، فيفرحون ذه األلقاب، ، وهذا جملس شورى ،لقاب، هذا أمريألنفسهم أ
 أتيهم مـن هذه األموال تكانت وتغدق عليهم األموال، وهذا ما شجعهم على ذلك، 

ول اخلليج وإيران والسودان، ولذلك كان هناك خالف يف الفترة املاضية بيننا وبني د
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السودان ألن املخابرات السودانية كان هلا دور يف تدعيم اجلماعـات اإلسـالمية،   
فالترايب أراد أن يقيم دولة اإلخوان املسلمني يف السودان لكنه اختلف مع البشري مع 

  .تباع يف اجليش، فقام البشري بإخراجهم من اجليشأنه تابع له، فأخربه بأن له أ
والعمليات اليت كانت تقوم ا هذه اجلماعات كانت من أجل املال، ألم لو 
مل يقوموا ذه العمليات فإن هذه اإلمدادات ستتوقف، ولذلك جنحت الدولة يف أيام 

  .!!جلماعات، فتوقفت ااملالية تمبارك بالقضاء عليهم عندما منعوا عنهم اإلمدادا
هذه اجلماعات قامت بعمل مراجعات وهم يف السجون، هـذه املراجعـات   

هم، وأم أساءوا إىل اإلسالم، ورجعوا عـن  ئخبطكلهم ، واعترفوا ومنشورة مطبوعة
والذين  .بالسري يف احلياة السياسية املدنية، وبعدوا عن تيار العنف وبدؤواهذا األمر، 

ما أسسوا انستان، وظلوا وراء أسامة بن الدن حىت أصروا على فكرهم ذهبوا إىل أفغ
يسمى بتنظيم القاعدة، وقاموا بتفجري مبىن التجارة يف أمريكا، وكـان هـذا سـبب    

دخول أمريكا يف سبب كانت الالنكسة ألفغانستان والعراق وكل البالد اإلسالمية، و
ريهـم، ألن  هـم وغ ألفغانستان والعراق، وسبب تشويه اإلسالم بني األوربـيني كلِّ 

  .مسه إرهاب، وكل ذلك بسبب هذه القلة القليلةااإلسالم عندهم أصبح 
هم وهلـم  ئألم اعترفوا خبط ،انتهتشبه هذه اجلماعات يف مصر اآلن تقريباً 

يتكلمون فيه عن القتل وحرمته يف اإلسالم، وكيف كـانوا  ) املراجعات(كتاب امسه 
، ومـىت يـتم   لعلماء يف ذلك، والقتـال يقتلون الناس؟ وحرمة تكفري املسلم وآراء ا

  .وآداب ودستور القتال يف اإلسالم وغري ذلك من األمور
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ى ، وتربم حسن البنا، وحسن البنا كان صوفياًأما اإلخوان املسلمون، فأصله

وكانت الكُتب املعتمدة يف بدايـة  ، وله أوراد صباحية ومسائية ة،افيصيف الطريقة احلُ
خوان املسلمني هي كتب التصوف، كإحياء علوم الدين، وحكَم ابـن عطـاء اهللا   اإل

   .السكندري
وملا حدث اخلالف بينهم وبني مجال عبد الناصر هـرب منـهم كـثري إىل    

، هؤالء تشبعوا بالفكر الوهايب، وهم الـذين  ها من هذه البالدالسعودية وقطر وغري
، تركوا الصوفية ومشوا على الفكر لبناغري الفكر الذي كان عليه حس ا نراهم اآلن

كذلك السلفية، ال نقول عليهم سلفيون، ألننا حنن السلفيون، ولكن نقـول  ، الوهايب
 صلى اهللا عليه وسـلم ن عبد اهللا ابنِ عمر  أَنَّ رسولَ اللّه ع .عنهم املتشددون أو الوهابية

 ،بارِك لَنا يف يمنِنا قالُوا وفي نجـدنا  اللهم ،اللَّهم بارِك لَنا في شامنا{ :قالَ
قَالُوا ويف نجدنا فَقَالَ اللهم  ،قَالَ اللهم بارِك لَنا في شامنا وبارِك لَنا يف يمنِنا

الك الزالَزِلُ هن بارِك لَنا في شامنا وبارِك لَنا في يمنِنا قَالُوا وفي نجدنا قالَ
البخاري وسنن الترمذي ومسند ( }منها يخرج قَرنُ الشيطَان: أَو قالَ ،والْفتن وا
  .وهذا سبب فرقة املسلمني اآلن .)اإلمام أمحد

  سر فرقة املسلمنيسر فرقة املسلمني
ما الذي فرق أهل غزة وفلسطني؟ مـا الـذي   ق أهل الصومال؟ ما الذي فر
، وال مييلون إىل ين للرأوهؤالء املنتسبون إىل الوهابية، ألم متعصب ؟يفرق مصر اآلن

اآلخر، بل رأيه هو الصواب ورأى غـريه اخلطـأ    يوال يعترف أحدهم بالرأ احملاجة
مناظرة أو غري ذلك، وال يسمحون ألنفسهم بقراءة فكر آخـر، أو   والبدون نقاش 
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هي السبب الرئيسي يف كل املعاناة  آثار املذهب الوهايب إذاً .اإلطالع على فكر آخر
  .اليت جيدها املسلمون شرقاً وغرباً اآلن

تربية إسالمية على املنـهج   هم كان يربي ،حسن البنااإلخوان املسلمون أيام 
الصويف أو املنهج النبوي، أما اآلن فقد دخل عليهم السلفية يريـدون أن ميشـوا يف   

ال بأس يف ذلك، لكن  !! معية الشرعيةالسياسة، وكذلك اجلماعات اإلسالمية، واجل
 !!أنت رجل دين. جيب أوالً احلصول على دورات سياسية، ألن السياسة غري التدين

هل رجل دين يستطيع مع !! هل رجل الدين يستطيع أن يقود معركة حربية ويخطط؟
ال، ألنـه ال بـد أن يـدرس    !! أنه درس الشريعة أن حيكم بني متقاضيني يف حمكمة؟

نون مع الشريعة، هل رجل دين يستطيع أن ميشي يف التجارة بدون احلصول على القا
  .وهذه هي املشكلة واملعضلة اليت تواجهها مصر اآلن !!دورات يف التجارة؟

لكن ينقصـهم اخلـربة    ..، ال بأس وعندهم دين وورع ،قىهؤالء عندهم ت
ياسي حيتاج إىل تغيري أنت تستطيع أن تصنع مجاعة دينية، لكن احلزب الس !!السياسية
وال تغري منهجك، ألن السياسة كما قلنـا   اً، أو جتد طريقة تكون ا متدينأوالً املنهج

كذب وخداع ومؤامرات وذلك يتناىف مع الدين، وحتتاج السياسة التساع الرؤيـة،  
  .لكن رجل الدين نظرته قريبةألن السياسي ينظر من بعيد جداً، 


ية لديها فكر ديين، لكن ساسية اليت حنن فيها أن هذه مجاعات دينفاملعضلة األ

أن  -يف الوقـت الـراهن    – اخلربة السياسية، وكان مقتضى األمـر  ليس عندهم
فتسري البلد  ،يستعينوا خبربة املدنيني السياسية، فيجتمع التقى والدين واخلربة السياسية

  ...ينبغي إن شاء اهللا رب العاملني  كما
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سابق كانت اخلربة السياسية ومل يكن هناك رقابة دينية فكان الفساد، ففي ال
لكن إذا وجدت اخلربة السياسية، ووجدت معها الرقابة الدينيـة الـيت تراقـب اهللا    

  .فيصلح أمر العباد ويصلح أمر البالد
لكن لألسف ما حيدث اآلن هو استقطاب لكل املناصب، حىت وإن مل يكونوا 

 أو طبيب كيف لطبيب أمراض نساء!! عمل رجل غري كفء؟ يكيف يدير أ!! أكفاء
سياسة االستقطاب احلادة يف عدم إذاً  !!أن يكون حمافظاً بدون دورات إدارية؟ قلب

  .وجود الكوادر الـمدربة هي سبب املشكلة
كلنا كنا نؤيد اإلخوان املسـلمني   اإلحباط الذي أصاب الشعب كله هو أننا

مون عن مشروع النهضة، وعن أموال دعم موجـودة  فكانوا يتكل - ن كالمهمع -
بالفعل، وعن الكفاءات اإلدارية، وفوجئنا بغري ذلك متاماً، ما القرار الذي صـدر يف  

ال يوجد، هل تغريت الظروف االقتصادية إىل األفضـل أم   !!مصلحة اإلنسان الفقري؟
  .سياسية وإداريةفوجئنا بعدم وجود كفاءات أين الكفاءات؟ إىل األسوأ؟ إىل األسوأ، 

وخنتار ، اًساعد بعض، وناًعاون بعضون، عدم االستقطاب هو كل ما حنتاجهإذاً 
قتالنا يف اجلنة وقتالكم يف النار، هل أنت ذاهب  :ال نقول كما يزعمون - الكفاءات

فإذا وصـلنا   -!! تقاتل املغول؟سهل أنت . واإسالماه: ومن ينادى!! تقاتل يف أُحد؟
وجيب مع الكفاءة أن يكـون  . ا الكفاءات، فإن كل املشاكل ستحلإىل ذلك واخترن

  .رجالً وطنياً حريصاً على وطنه، ورجالً ورعاً يرعى اهللا وال يسرق وال ينهب
ن عليها، فلو كان طبيباً ماهراً وعاملياً لكنـه غـري   ووهذه شروط كلنا متفق

ووزارة . اًإداري اًطبيبيكون الزم إداري فال يصلح للوزارة، ولكن الذي يقود الوزارة 
له مثيـل يف رسـم اخلطـط     مقاتالًوإن كان  – اًإداري ليسمن الدفاع ال يصلح هلا 
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واحملافظات احلـل   .األمور ذه الشاكلة وتسري!! العسكرية، لكنها حتتاج إىل إداري
األمثل هلا كما تصنع الناس يف كل اجلهات عمل انتخابات، وخيتار أهل كل حمافظـة  

  .، وتستريح الناس من هذه املشاكلا من أهلهاحمافظاً هل
ندعو اهللا عز وجلَّ أن يرد األمور إىل نصاا، ويرشد القائمني على هذا األمر 
ويعلهم تتوحد نواياهم على نفع هذا البلد، وعلى اخلروج من هذه الفتنة، ونسأل اهللا 

  عز وجلَّ أن يعجل لنا ذلك يف القريب العاجل إن شاء اهللا
  وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
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