َّ
ُ
ْ
َّ
َ
ّ
التن ِظيمات الدعوية...
وحكمها
أنواعها ُ

َّ
ُ
ْ
َّ
َ
ّ
التن ِظيمات الدعوية...
وحكمها
أنواعها ُ

ُ
ً
تنظيم «جمعية إحياء التراث إالسالمي» بالكويت أنموذجا

في
ص
س
ل بن قزار الجا م






م2015 / هه1436
1436

مقدمة
الحمـد للـه رب العالميـن ،والصلاة والسلام على المبعـوث رحمة

للعالميـن ،وعلـى آله وصحبـه أجمعيـن ،وبعد،

فلقـد امتاز هـذا العصر بمـا ُيعرف بــ «الجماعـات
الحركيـة(((» ،وهي
َّ

عيـنٍ تتفـق عليـه وتؤمـن به في
الجماعـات التـي تجتمـع علـى
ٍ
منهـج ُم ّ
الدعـوة واإلصلاح مع اختلاف أو اتفاق عقائـد أفرادهـا ومذاهبهم ،كـ
«جماعـة اإلخـوان المسـلمين» وغيرها ،وهـذا ال ُيخرجها عن كونهـا ِف َرق ًا

ـرق التي جـاء ذكرهـا فـي حديـث االفتـراق ،فالجماعـة ِ
مـن ِ
والف ْرقة
الف َ

ُ
اصطلــح اليوم على تســمية الدعوة إلى إقامة الحكم اإلســامي عبر تكويــن التنظيمات
(((
والتكتالت واألحزاب بـ «الحركة اإلســامية» ،وأصبحت مناهج هذه الجماعات واألحزاب
والتكتالت تُســمى بـ «المناهج الحركية» ،ودعاتها بـ «الحركييــن» ،والمراد بالحركة :العمل
وفق منهج الحزب ورؤيته والســعي في تحقيق أهدافه بالوســائل والطرق التي يتبناها ،وقد
ُيطلق عليه أيض ًا «المنهج الفكري» ،وهو جملة القضايا التي يطرحها التنظيم أو التك ّتل والتي
ُعبر عن أولوياته وأهدافه ووســائله .وبهذا يظهر الفرق بين المنهج السلفي القائم على اتباع
ت ّ
النصوص وبين الجماعات واألحزاب الحركية التي تستند إلى اجتهادات قادتها ومؤسسيها.
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سـواء ،فـإن كانـوا موافقيـن لمنهـج أهـل السـ ّنة والجماعة فـي االعتقاد
الفرقة الناجية ،وإال كانوا مـن ِ
والعمل والسـلوك فهم مـن ِ
الف َرق الهالكة.
وهـذه الجماعـات تعمـل وفـق نظـا ٍم ُم
حكـم َي ْن ِظـم جميـع األفـراد
ٍ
فـي ِسـ ْل ٍ
هرمـي يبدأ مـن القاعدة
ك واحـد ،تحـت قيـادة مركزية ،بنظـام
ٍّ

المكونـة مـن عمـوم المنتميـن ويرتقـي إلـى أن ينتهـي بالرئيـس العـام،

ومهـام عديدة،
ـع ٌب مختلفـة ،ومناصـب متعـددة،
ٌ
وفـي ضمن ذلـك ُش َ

واألفـراد فيـه طبقـات ،فهـو نظـام دولـة مصغّ رة.

وهـذه الطريقـة قـد َع ِمل بها بعض من ينتسـب إلى السـ ّنة والجماعة،

فأنشـأوا تنظيمـات دعويـة ذات تسلسـلٍ
هرمـي علـى غـرار الجماعات
ٍّ

ـدوا ذلـك مـن
وع ُّ
الحركيـة المخالفـة لمنهـج أهـل السـ ّنة والجماعـةَ ،

وسـائل الدعـوة المعاصرة.

ٍ
معـان جديدة فـي الدعوة ،كأميـر الدعوة،
وقـد تر ّتب علـى هذا بروز

زُجـت الدعوة في أتـون المعترك السياسـي ،وغير ذلك
وكالتنظيـم ،كمـا
ّ
جـدت على الدعوة السـلفية.
مـن المظاهر التي ّ

ـر ُت تجربـة التنظيمات السـلفية عـن ُق ْرب ،فرأيت مـن آثارها
وقـد َخ َب ْ

علـى الدعوة السـلفية مـا يسـتدعي البحث فـي حكمهـا ،وتقييمها وفق

قواعـد الشـرع ووفـق أصـول أهل السـ ّنة والجماعـة ،ومن هنا جـاء هذا

البحـث المختصـر فـي تأصيـل هـذه المسـألة ،والبحـث فيها ،مـع ذكر
وحكمها.
أنواع هـذه التنظيمـات ُ
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ولـم أجد -بحسـب اطالعي -رسـال ًة مختصـ ًة بهذا الموضـوع ،وإنما
ُ
ورسـائل عـن حكـم العمـل الجماعي بصـورة عامة،
الموجـود أبحـاث
َخ َلـت عـن تفصيل أنـواع العمـل الجماعـي ِ
وذكْ ر صـوره وأحكامه.
ولمـا كانـت األحـكام ال تتضـح صورتهـا بشـكل
جلـي إال حينمـا
ّ

يتـم تنزيلهـا علـى الواقـع ،فقد تـم اختيـار تنظيم «جمعيـة إحيـاء التراث
اإلسلامي» بالكويت وهو االسـم األشـهر لهـذا التنظيم ليكـون ُأنموذج ًا

لهـذه التنظيمـات ،ومـن خاللـه يتـم تنزيـل األحـكام التي سـيتم بحثها

والتفصيـل فيها.
والله أعلم

9

مقدمة تمهيدية
أمهية تقويم الدعوة والدعاة
لـم يـزل أهـل السـ ّنة والجماعـة ُي ّبينـون الحـق ويميـزون بينـه وبيـن

ويعـدون ذلـك من أعظـم الجهاد،
الباطـل ،ويـر ّدون علـى المخالفيـن،
ّ

ومـن األمـر بالمعـروف والنهي عن المنكـر ،وهذا مـن خصائصهم التي
امتـازوا بهـا عن أهـل البـدع الذين ال يـر ّدون علـى منكر ،وال يشـتغلون
بذلـك ،ال سـيما إن كان مـن حزبهـم وجماعتهم.
علـى

المخالـف

وتقويـم

الدعـوات

والمناهـج

والـرد
ُّ
يخـص شـخص ًا دون شـخص ،وال دعـوة دون دعـوة،
والجماعـات ،ال
ُّ
يعـم جميـع المخالفيـن والدعـوات
وال جماعـة دون جماعـة ،بـل
ُّ
والجماعـات ،ولـو كانـوا مـن أهـل السـ ّنة والجماعـة ،وهذه مسـألة قد
أشـبعها أهل العلـم بحث ًا وتأصي ً
ال في كتب السـ ّنة المشـهورة ،ومن تأمل
سـير السـلف علـم ذلك قطعـ ًا .ومـن أراد االسـتزادة فليرجع إلـى كتاب
الشـيخ بكـر أبـو زيـد « الـر ّد علـى المخالـف مـن أصـول اإلسلام».
11

ـت أصـول الر ّد علـى المخالف من منهج الشـيخ عبـد العزيز
وقـد َج َم ْع ُ

بـن بـاز فـي كتابـي «أصـول الشـيخ عبـد العزيـز بـن بـاز  فـي الـر ّد
علـى المخالفيـن».

ومـن المهـم التنويـه علـى أنّ الـر ّد علـى المخالـف وتقويـم
الجماعـات ال يعنـي إهـدار حسـنات وجهـود المـردود عليـه ،بـل قـد
يكـون المـردود عليه أعلـم من الرا ّد ،وأعظـم منزلة ومكانة في اإلسلام،
الحـق ال يعـرف كبيـر ًا وصغيـر ًا ،والحكمـة ضالـة المؤمـن أينمـا
لكـن
ّ
وجدهـا أخذهـا ،وقـد قـال ﷺ ألبـي هريرة فـي قصتـه مـع إبليس في

مـال الصدقـة« :أمـا إنّـه قـد صدقـك وهـو كـذوب»((( ،فلـم يمنعـه كذب
إبليـس وكفـره مـن قبـول الحـق منـه إذا قالـه.

وال أحـد فـوق مسـتوى النصـح والتوجيـه والتقويـم عند أهل السـ ّنة

والجماعـة ،كمـا جـاء فـي قولـه ﷺ« :الديـن النصيحـة» قلنـا :لمـن؟

قـال« :للـه ولكتابـه ولرسـوله وألئمـة المسـلمين وعامتهـم»(((.

ضمن فـي البيعة على اإلسلام البيعـ َة على بذل
بـل كان النبـي ﷺ ُي ّ

النصيحة للمسلمين.

فعـن جريـر بـن عبـد اللـه  قـال« :بايعـت رسـول اللـه ﷺ على

إقـام الصلاة ،وإيتـاء الـزكاة ،والنصـح لكل مسـلم»(((.
((( رواه البخاري برقم ()2311
((( رواه مسلم برقم ()55
((( رواه البخاري برقم ( )57ومسلم برقم ()56
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قـال ابن حجـر ( :قـال الخطابي :النصيحـة كلمة جامعـة معناها

حيـازة الحـظ للمنصوح له .وهي مـن وجيز الكالم ،بل ليـس في الكالم

كلمـة مفردة تسـتوفى بها العبارة عـن معنى هذه الكلمـة ،وهذا الحديث
عـده فيها
مـن األحاديـث التـي قيـل فيها إنّهـا ُ
أحـد أرباع الديـن ،وممن َّ
حص ٌل
اإلمـام محمد بن أسـلم الطوسـي .وقـال النووي :بل هو وحـده ُم ِّ
لغـرض الدين كلـه ألنه منحصر فـي األمور التـي ذكرها)(((.

ومـن ذلـك قـول ابـن عبـاس َ ر َف َعـه( :ليـس أحـدٌ إال ُيؤخـذ من

قولـه و ُيدَع غيـر النبـي ﷺ)(((.

ً
جاهلا ،فـرد ًا أو جماعـ ًة ،فالجميـع
سـواء كان المنصـوح عالمـ ًا أو
ٌ

محتاجـون إلـى النصـح والتوجيه الهـادف الب ّنـاء ،وليس مجـرد اإلنكار
ٍّ
ولـكل مقامـه ومنزلتـه ،ألنّ المقصود بيان
دون اعتبـار اآلداب المرعيـة،
الحـق ،والتنبيـه علـى الخطـأ ،والتحذيـر مـن الشـر ،مع قطـع النظر عن
نيـة وقصـد المخطـئ ،فقـد قـال ﷺ« :مـن رأى منكـم منكـر ًا ،فليغيـره

بيـده ،فـإن لـم يسـتطع بلسـانه ،فـإن لـم يسـتطع فبقلبـه»((( ،وهـذا يعم ُّ كل

والمنكـر ّ
كل مـا خالـف الحـق والصواب.
منكـر.
ُ

((( «فتح الباري» ()138/1
((( رواه الطبراني في الكبير برقم ( ،)11941وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :رجاله ُم َو ّثقون.
((( رواه مسلم برقم ()49
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سـر ًا وقد يكون عالنية بحسـب
وال ّنصـح والتوجيـه والتقويم قد يكون ّ
ٍ
برفـق وقد يكـون مـع الغلظـة ،وذلك وفق
الحـال والمقـام ،وقـد يكـون

النصوص الشـرعية وهدي السـلف بمـا ُيحقق المصلحة الشـرعية(((.

وال َي ْم َن ُـع مـن ال ّنصـح والتوجيـه وال ّنقـد الهـادف و ُي ّ
حـذر منـه ،أو
يخـص قومـ ًا دون قومـ ًا ،أو فـرد ًا دون فـرد ،أو جماعـة دون جماعة دون
ُّ
تؤصـل فـي أفرادهـا عدم
أصـلٍ شـرعي ،إال الجماعـات الحزبيـة التـي ّ

االشـتغال بالنصـح والتوجيـه وال ّنقـد الهـادف ،فـإن كان وال بـد ففـي
السـر ال فـي العلـن ،لئلا يكـون ال ّنقـد سـبب ًا فـي إضعـاف الحـزب ،أو
ّ
تنقيـص قـدر ومكانة رؤوسـه ،وال أعـرف عالم ًا ّ
قـط يمنع من الـر ّد على

المخالـف والتنبيـه علـى الخطـأ إذا كان الـر ّد وفـق ميـزان العلـم.

شروط الر ّد على المخالف
فالـر ّد علـى المخالـف ممـا ُيمـدح عليه الـرا ّد و ُيشـكر عليـه إذا توفر

فيه شـروط:

األول :أن يكـون المـردود عليـه وقع فـي مخالفة للكتاب أو السـ ّنة أو
ٍ
علم الـر ّد عليه.
فيتعيـن
حينئـذ على من عنـده ٌ
منهـج السـلفّ ،

الثانـي :أن يكـون الـر ّد بعلم ال بجهـل ،والمراد بالعلم :العلم بالشـرع
والعلـم بالواقـع ،بحيث يكون مسـتند ًا إلـى النصوص الشـرعية ،وأقوال

السـلف واألئمـة ،وإلى واقـع صحيح.

((( لالستزادة في تفاصيل هذه المسائل انظر كتابي «أصول الشيخ عبد العزيز بن باز في الر ّد على
المخالفين»
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النية واإلخالص للـه ،فال يكون الر ّد تشـفي ًا أو انتقام ًا،
الثالـثُ :حسـن ّ

أمر ال يمكـن االطالع عليـه وال الحكم به،
والمرجـع فيـه إلى الـرا ّد ألنه ٌ

ألنـه من شـأن النيات التي ال يعلمهـا إال الله.

ِ
تعـد،
بـأدب العلـم ،فلا يكـون فيـه
الرابـع :أن يكـون
تجـن ،وال ٍّ
ٍّ

وال يكـون فيـه كالم بـذيء ،بـل يكـون بـأدب العلمـاء ،وال ينافـي هـذا
الغلظـة أحيانـ ًا ،ال سـيما مـع مـن يسـتحق الغلظـة مـن المعانديـن أو

ُ
وصـف المـردود عليـه بمـا يسـتحقه
المبتدعيـن ،كمـا ال ينافيـه أيضـ ًا
شـرع ًا من األسـماء كوصفـه باالبتـداع أو الكفر أو الضلال ونحو ذلك،
طالمـا أنه صـادف مح ً
ال لذلـك وتوفرت فيه الشـروط وانتفـت الموانع،

وإنمـا المذمـوم التج ّني وتجاوز الحدود الشـرعية بتسـمية األشـياء بغير
ٍ
اسـمها ،ووصفهـا بمـا ال يصـح وصفهـا بـه إمـا ل َفق ِ
شـرط أو لوجود
ْـد
مانـع ،وقـد ُيتـرك التصريـح بذلـك مـن بـاب ترغيـب المـردود عليه في
العـودة إلـى الحـق ،وهـذا من بـاب السياسـة الشـرعية.

فمتـى اختلـت هـذه الشـروط أو أحدهـا كان الـر ّد مذمومـ ًا ،وصـار
ً
إصالحـا ،وعلـى هـذا فبـاب ال ّنصـح والتوجيـه والتقويـم
إفسـاد ًا ال
ٍ
ألحـد إغالقـه وال المنـع منـه ،بـل ال بد من التشـجيع
مفتـوح ال يجـوز
ٌ
عليـه مع بيـان أصوله وقواعـده وضوابطه ،ألنـه من أسـباب خيرية األمة
المذكـورة فـي قولـه تعالى:

﴿ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ﴾.
[آل عمران]110 :
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وقولـه

تعالـى:

﴿ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ﴾.

[التوبـة]71 :

إنكار
وفـي آيـة التوبـة داللـة على أن مـن مـواالة المسـلم للمسـلم:
ُ
خطئـه ،وتقويـم عمله.
ومـن ذلـك قـول النبـي ﷺ« :أنصـر أخـاك ظالمـ ًا أو مظلومـ ًا»
قالـوا :يا رسـول اللـه ،هـذا ننصره مظلومـ ًا ،فكيـف ننصره ظالمـ ًا ،قال:
«تأخـذ فـوق يديـه»(((.

أهم
وتقويـم الجماعـات مـن أعظـم النصيحـة لألمـة ،بـل قد يكـون ّ
مـن تقويم األفراد واألشـخاص ،ألن خطـأ الجماعة ينسـحب على أفراد

كثيريـن منضويـن تحتهـا ،واآلثـار المترتبـة علـى خطـأ الجماعـة أعظم
مـن اآلثـار المترتبـة على أخطـاء األفـراد غالب ًا.
قـال الشـيخ عبد العزيـز بن بـاز ( :الجماعـة التي يجـب اتباعها

والسـير علـى منهاجهـا هـم أهـل الصـراط المسـتقيم ،هـم أتبـاع النبي
وهـم أتبـاع الكتـاب والسـنة الذيـن يدعـون إلـى كتـاب اللـه وسـنة
ً
وعملا ،أمـا الجماعـات األخـرى فال تتبـع منها أحـد ًا إال
رسـوله قـوال
سـواء كانت جماعـة «اإلخـوان المسـلمين» أو
فيمـا وافقـت فيـه الحـق.
ٌ

«جماعـة التبليـغ» أو «أنصـار السـ َّنة» أو من يقولـون :إنهم السـلفيون ،أو

«الجماعـة اإلسلامية» أو مـن تسـمي نفسـها بـ«جماعـة أهـل الحديـث»
بأي شـيء فإنهم ُيطاعـون و ُي َّتبعـون في الحق،
ُسـمي نفسـها ّ
ّ
وأي فرقـة ت ّ

((( رواه البخاري برقم ( )2444ومسلم برقم ()2584
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ـرد عليهـم ،ويقال
ُّ
والحـق مـا قـام عليـه الدليـل ،ومـا خالـف الدليـل ُي ُّ
لهـم :قـد أخطأتـم فـي هـذا ،فالواجـب موافقتهـم فيمـا يوافـق اآليـة

الكريمـة أو الحديـث الشـريف أو إجمـاع سـلف األمـة .أمـا مـا خالفوا
ـرد عليهـم فيـه ،فيقـول لهـم أهـل العلـم :قولكـم كذا
فيـه
ّ
الحـق فإنـه ُي ُّ

وفعلكـم كـذا خلاف الحـق -هـذا يقولـه لهـم أهـل العلـم فهـم الذين
يبصـرون الجماعات اإلسلامية .فأهـل العلم العالمون بالكتاب والسـ َّنة
الذيـن تفقهـوا فـي الدين من طريـق الكتاب والسـ َّنة ،هم الذيـن يعرفون
تفاصيـل هـذه الجماعات ،وهـذه الجماعـات عندها حـق وباطل ،فهي

ليسـت معصومـةّ ،
ولكـن الحـق ما قـام عليه
غيـر معصـوم،
َّ
وكل واحـد ُ

الدليـل مـن كتـاب اللـه وسـنة رسـوله ﷺ أو إجماع سـلف األمـة)(((.

ومـن هـذا المنطلق -وهو النصيحـة لله ولكتابه ولرسـوله ﷺ وألئمة
ـت هـذا البحـث ،وأردت بذلـك اسـتصالح
المسـلمين وعامتهـمَ -ك َت ْب ُ

أحـوال إخوانـي من المنتسـبين لهـذه الجماعـات وغيرهم.

قـال الشـيخ بكـر أبـو زيـد  في كتابـه «حكـم االنتمـاء إلـى الفرق

واألحـزاب والجماعـات اإلسلامية» ُم ّبين ًا غرضه منه ،ومؤكـد ًا على أهمية

تنبيـه وتقويـم الجماعات( :وفـي الختـام أرى التنبيه علـى أنّ المراد من
هـذا البحث هـو اسـتصالح األحوال:

بداللـة المسـلمين علـى طريـق جماعـة المسـلمين في الدعـوة إلى

اللـه تعالـى علـى منهـاج النبـوة ال غير.
((( مجموع فتاوى ابن باز ()120/7

17

وتحذيرهم من تشقيق جماعة المسلمين باالنتماءات إلى ِ
الف َرق.

وتنبيـه هـذه ِ
ـرق« :الجماعـات» بااللتفات إلى أخطائهـا ،ونصحها
الف َ

بالرجـوع إلـى الدعوة علـى منهاج النبـوة ،على ما كان عليـه النبي ﷺ

وأصحابـه  ومـن تبعهـم بإحسـان ،واالجتمـاع علـى ذلـك فـي

جماعـة واحـدة ،هـي جماعة المسـلمين...

وإنّ هـذا
التوجـه إلـى تقويـم هـذه الفـرق« :الجماعـات» ،ودعوتهـا
ّ

إلـى االلتفـات إلـى مناهجهـا في الدعـوة؛ لتصحح مسـارها علـى أنوار

الهـدي المعصـوم :الكتـاب والسـ ّنة ،ال يعنـي ذلـك َج ْحـدَ مـا لدى أي
الحـق ،فـإنّ واجـب العـدل
طائفـة أو ِف ْرقـة أو حـزب أو جماعـة مـن
ّ
واإلنصـاف يقضـي بتأييـد الحـق ،ونبـذ الباطل ،ومنابـذة أهلـه ،والبراءة
ومخالِـف ٌّ
–كل بحسـب مـا لديـه من خير وشـر -حتى
مـن كل مخالفـة ُ

تـؤوب تلـك ِ
ـرق إلـى جماعـة المسـلمين السـائرة إلـى اللـه والـدار
الف َ

اآلخـرة على مـدارج النبـوة)(((.

وال ّسـيما أني رأيـت بعض الدعـاة وطلبة العلم وقعوا فـي مخالفات

صريحـة للنصوص الشـرعية بسـبب التزامهم بما تقرره تلـك الجماعات

والتنظيمـات الدعويـة ،وبعضهـم يضـرب كالم العلمـاء بعضـه ببعـض،
وغيـر ذلـك مـن األمور التي شـجعتني علـى كتابة هـذا البحث.

واللـه تعالـى أسـأل أن يجعلـه خالصـ ًا لوجهه الكريـم ،نافعـ ًا لعباده،

إنـه سـميع مجيب.

((( «حكم االنتماء إلى ِ
الف َرق واألحزاب والجماعات اإلسالمية» ص179-178 :
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الفصل األول
تفصيل القول يف أنواع التنظيامت الدعوية وحكمها
كلمـة «تنظيـم» فـي اللغـة مصـدر َّ
وضم شـيء
ـم ،وهـو التأليـف
نظ َ
ُّ
وج َم َعـه فـي ِسـ ْل ٍ
ك
إلـى شـيء آخـر ،و ُيقـال :ن ََّظ َمـه تنظيمـ ًا ،أي :أ َّلفـه َ

فانتظـم و َت َن َّظم ،وهو التنسـيق أيض ًاُ :يقال :ن ََسـ َقه ن َْسـ ًقا ،ونسـقه تنسـيق ًا،

َظمـه على السـواء.
أي :ن َ

وأمـا فـي االصطلاح العـام فهـو :ترتيـب العمل وتنسـيقه وفـق نظا ٍم
حـدد المهام والسـلطات(((.
وهيـكلٍ ُي ّ
واحـد فيمـا
وقـد تجتمـع مجموعـة مـن ال َّنـاس يحملـون ا ّتجاهـ ًا
ً
يتع َّلـق بالمبـادئ واألفـكار والـرؤى واألهـداف ،ويرتبطـون ببعضهـم

تنظيميـة مقبولـة من جانبهـم تُحـدِّ د عالقاتهم وأسـلوبهم
وف ًقـا لقواعـد
ّ
كونـون ِحزبـ ًا أو جماعـ ًة أو تك ّت ً
لا
ووسـائلهم فـي العمـل والنشـاطُ ،في ّ
ّ
منظمـ ًا .وهـذا الـذي نعنيـه فـي بحثنـا هـذا بكلمـة «تنظيـم».

((( كتاب «مقدمة اإلدارة» وارين بلنكت وريموند اتنر
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ومـن المهـم التنبيـه على أنّ من بعض من ينتسـب إلى منهج السـلف

يتـورع عـن إطلاق كلمـة «تنظيـم» على
مـن أصحـاب التنظيمـات قـد
ّ
ّ
المنظمـة علـى نحـو مـا ذكرنا فـي تعريـف التنظيم ،إمـا لكون
جماعتـه

هـذه الكلمـة صـارت مصطلحـ ًا شـائع ًا للجماعـات المخالفـة للسـ ّنة
فهـو يريـد أن يسـتخدم مصطلحـ ًا جديـد ًا متميـز ًا ،أو لما قد تسـببه هذه
الكلمـة مـن النفور في ُأ ُذن السـلفي ،فيسـتعيض عنهـا بمصطلح «العمل
الجماعـي» ،والمعنـى بالعمـل الجماعـي هو التنظيـم ال غير.

ّ
المنظـم «التنظيم» يختلـف باختالف الجامع المشـترك
وهـذا التك ّتـل

التـي يربـط بيـن أفـراده وينظمهم مـن خلال التنظيم .وهـو أنواع:

ٌ
أهـداف سياسـية مشـتركة ،ومنـه
فقـد يكـون سياسـي ًا ،يجمـع أفـرا َده

األحـزاب والتنظيمـات السياسـية.

ٌ
حقوق مشـتركة يسـعون لتحقيقها
وقـد يكـون حقوقيـ ًا ،يجمع أفـرا َده

والمطالبـة بهـا ،ومنها المنظمـات اإلنسـانية والحقوقيـة ،كمنظمة الرفق
بالحيـوان ومنظمـات حقـوق اإلنسـان ونحوهمـا ،ومنها أيضـ ًا النقابات
الع ّماليـة والمهنيـة ،وجمعيـات الحقـوق ،كجمعيـات المهندسـين
ُ
والحقوقييـن والصحافييـن ،ونحـو ذلـك.
وقـد يكـون ِفكريـ ًا ،يجتمـع أفـراده علـى عقيـدة وأفـكار مشـتركة

يسـعون لنشـرها والدعـوة إليهـا ،كالتنظيمـات العلمانيـة ،واالشـتراكية،

والماسـونية .وقـد تكـون هـذه األفـكار عقيـدة دينيـة ،ومـن ذلـك:
التنظيمـات التنصيريـة ونحوهـا.
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ومـن هـذا النـوع :التنظيمـات الدعويـة اإلسلامية ،أو مـا ُيعـرف بــ

«الجماعـات اإلسلامية الحركيـة» ،فإنهـا تنظيمـات وجماعـات وأحزاب
تأسسـت بهـدف الوصول إلى غاية إسلامية مشـتركة ،فهـذه الجماعات

تسـعى مـن خالل التنظيم إلـى تحقيق هـذه الغاية عبر الوسـائل والطرق
والمبـادئ التـي يحددهـا التنظيم ويشـترك أفـراده باإليمـان بها.

ٍ
اجتمـاع مـن نـوع آخـر ،وهـو اجتمـاع
وهنـاك
أفـراد علـى عقيـدة
ٌ
واحـدة مـن غيـر نظـام وال تنظيم ،كمـا هو الحـال فـي ِ
ـرق العقدية؛
الف َ

كاألشـاعرة والمعتزلـة والرافضـة والخـوارج ،فهـل هؤالء داخلـون فيما
نعنيـه بالتنظيمـات؟

الجـواب :ال ،ألنّ مرادنـا بالتنظيم ،هو جماعة النـاس الذين يرتبطون

تنظيميـة مقبولـة مـن جانبهـم تُحـدِّ د عالقاتهـم
ببعضهـم وف ًقـا لقواعـد
ّ
وأسـلوبهم ووسـائلهم فـي العمل والنشـاط.

وهـذه ِ
ـرق يجمـع أفرا َدهـا عقيـد ٌة مشـتركة ،وقـد ال يكـون بينهـم
الف َ
مـا ُي ّ
حـدد مهامهم وسـلطاتهم .فـإذا اجتمع
نظـم عالقتهـم وأعمالهم و ُي ّ
ٍ
وتنسـيق مر ّتـب دخلوا فـي حكـم التنظيمات.
تنظيـم
أفـراد منهـم وفـق
ٌ
ٍ

تبيـن هذا ،فمقصدنا العـام من هذا البحث :التنظيمات اإلسلامية
إذا ّ
حـدد عالقتهـم وأهدافهـم
التـي يجتمـع أفرادهـا وفـق نظـا ٍم
محـد ٍد ُي ّ
ّ
وأسـاليبهم ووسـائلهم ،ويوضح مهامهـم وأعمالهم ،ويحدد سـلطاتهم.
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وهـذه التنظيمـات اإلسلامية الدعويـة تختلـف باختلاف أصولهـا

وعقيدتهـا ووسـائلها وأهدافهـا ،ويختلـف حكمهـا باختلاف أنواعهـا،
ولتلخيـص المسـألة أقـول:
إنّ التنظيمات الدعوية:
إمـا أن تجتمـع علـى مـا يوافق أصـول أهل السـ ّنة والجماعـة ،وعلى

اتبـاع منهجهـم في العلـم والعمل.

ٍ
أصـول
وإمـا أن تجتمـع علـى مـا يخالـف ذلـك ،كاالجتمـاع علـى

مبتدعـة ،واتبـاع مناهـج منحرفـة مخالفـة للكتـاب والسـ ّنة ومـا كان
منهـج كالمي
عليـه سـلف األمـة ،كاالجتمـاع علـى طريقـة صوفيـة ،أو
ٍ
كاألشـعرية ،أو باطنـي أو فلسـفي ،أو االجتمـاع علـى منابـذة والة أمور
المسـلمين ومعارضتهـم ،ونحـو ذلـك.

فـإن اجتمعـت علـى مـا يخالـف الكتـاب والسـ ّنة ومنهـج السـلف،

فلا ريب فـي تحريمهـا ،وتحريـم االنضمام إليهـا ،والتعـاون معها فيما

الحـق .ألنـه اجتمـاع علـى اإلثم والعـدوان.
يخالـف
ّ

قـال تعالـى﴿ :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ﴾.
[المائـدة]2:

وقـال تعالـى﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﴾.
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[المائـدة]79-78 :

ً
فضلا عـن المشـاركة فيـه
فالمنكـر ال يجـوز السـكوت عنـه،

وإعانـة أهلـه.

قـال الشـيخ عبـد العزيـز بـن بـاز ( :الجماعـة التـي يجـب

والس ْـير علـى منهاجهـا هـم أهـل الصراط المسـتقيم ،هـم أتباع
ا ّتباعهـا َّ
النبـي ﷺ ،وهـم أتبـاع الكتـاب والسـ ّنة الذين يدعـون إلى كتـاب الله
وسـ ّنة رسـوله قـو ً
ال وعم ً
ـع منها أحد ًا
ال ،أمـا الجماعات األخـرى فال َت ْت َب ْ

إال فيمـا وافقـت فيه الحـق)(((.

خارج عن بحثنا هـذا ،ألنَّ تحريمه
وهـذا النوع من التنظيمـات
ظاهر
ٌ
ٌ
لمخالفتـه الصريحة لنصوص الكتاب والسـ ّنة وما عليه سـلف األمة.
وإنمـا ينحصـر بحثنـا فـي :التنظيمـات والجماعـات التـي ارتضـت
مدعيـ ًة التزام أصـول الدعوة
عقيـدة أهـل السـ ّنة والجماعـة منهج ًا لهـاّ ،
السـلفية فـي عملهـا وتنظيمها.

لكـن مـن المهـم التنبيه علـى أن الجماعـات والتنظيمات السـلفية من

حيـث األصـل نوعان:

ٌ
ٌ
شرعي جاءت الشريعة بوجوب لزومه
وتنظيم
شــرعية
جماعة
النوع األول:
ٌ
ٌّ

واالنتمــاء إليه ،وهم :جماعة المســلمين المجتمعة على ولــي األمر ،فإن هذه
الشــرعي الذي
الجماعــة هي الجماعة على الحقيقة ،وهذا التنظيم هو التنظيم
ُّ

يجب االنتماء إليه والعمل من خالله.
((( مجموع فتاوى ابن باز ()120/7
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تنظيم اختياري يقوم به متطوعون من المســلمين ،وهو مدار
النــوع الثاني:
ٌ

بحثنا ،وهو نوعان:

قائم على التطاوع ال الطاعة(((.
األول:
ّ
تنظيم محدود النطاق ٌ
ٌ
هرمي عام واسع النطاق.
تنظيم
والثاني:
ٌ
ٌّ

ٌ
تفصيل لهذه األنواع كلها.
وفيما يأتي

((( سيأتي شرحه في ص 44 :وما بعدها  ،وفي كالم الشيخ صالح آل الشيخ ص104:
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المبحث األول
يضم مجيع املسلمني
التنظيم الالزم الكبري الذي ّ
التنظيـم اللازم الكبيـر الذي َي ْنظم جميع المسـلمين فـي نظام واحد،

وتحـت قيـادة واحدة ،ومن خالله تُقام شـعائر اإلسلام ،هـو «الجماعة»
التـي َأ َم َرنـا الشـرع بلزومهـا ،وهـي جماعـة المسـلمين المجتمعـة على
ولي أمر المسـلمين.
فاجتمـاع النـاس علـى ولـي األمـر ولـزوم جماعتـه هـو فـي حقيقته

عام لشـؤون المسـلمين كلهـم؛ علمائهم ودعاتهـم وعامتهم ،فبه
تنظيـم ٌّ
ٌ
تُقـام الصلـوات والجمـع والجماعـات ،وتُـؤ ّدى الزكوات ،و ُيقـام الحج
والجهـاد ،وسـائر الشـؤون العامة للمسـلمين.

وهـو التنظيـم هو الـذي وردت بـه النصـوص واآلثار ،فقـد تضافرت

نصـوص الكتـاب والسـ ّنة وأفاضـت فـي بيـان وجـوب لـزوم الجماعة،

والتحذيـر مـن مفارقتهـا ،وتنوعـت الـدالالت علـى تأكيـد هـذا

األصـل ،ال سـيما فـي آخـر الزمـان عند ظهـور البـدع ،وتغيـر األحوال،
25

واختلال موازين الفهم ،وظهـور رؤوس أهل البدع ،ودعـاة الفتن الذين

وصفهـم النبـي ﷺ بالدعـاة إلـى جهنـم ،مـن أجابهـم قذفـوه فيها.

كمـا تتابـع علمـاء أهـل السـ ّنة والجماعـة علـى ذكـر هـذا األصـل

فـي كتبهـم ،والترغيـب فيـه ،والتأكيـد عليـه ،والتنبيـه علـى أهميتـه،
ونصـوا علـى ذلـك فـي معتقداتهـم ،وبينـوا عظم أثـره على األمـة أفراد ًا
وجماعـات ودو ً
ال ،حتـى صـار من جملـة الفـوارق العظيمة التـي امتاز

بهـا أهـل السـ ّنة والجماعـة عـن أهـل األهـواء والبدع.

قـال الشـيخ عبـد اللطيـف بـن عبـد الرحمـن بـن حسـن ( :إنّ
َ
تتم
أ ْم َ
ـر المسـلمين ال َي ْص ُلـح إال بإمـام ،وإنّـه ال إسلام إال بذلـك ،وال ّ

المقاصـد الدينيـة ،وال ت َْح ُصـل األركان اإلسلامية ،وت َْظ َهـر األحـكام
وذهاب فـي الدين
عـذاب
القرآنيـة إال مـع الجماعـة واإلمامـة ،وال َف ْرقـة
ٌ
ٌ
والدنيـا ،وال تأتـي شـريعة بذلـك قـط.

ـر َف ضـرورة النـاس وحاجتهم في
ـر َف القواعـد الشـرعيةَ ،ع َ
ومـن َع َ

أمـر دينهم ودنياهـم إلـى اإلمامة والجماعـة)(((.

قال تعالى﴿ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ﴾

[آل عمران]103 :

فسـر النبي ﷺ حبـل الله المأمـور باالعتصام والتمسـك به في
وقـد َّ

اآليـة بالجماعة.

((( الدرر السنية ()19/9
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إن بنـي
فعـن أنـس بـن مالـك  قـال :قـال رسـول اللـه ﷺّ « :
وسـبعين ِف ْرقة ،وإن أمتي سـتفترق على اثنتين
إسـرائيل افترقت على إحدى َ
وسـبعين ِف ْرقـة ،كلهـم فـي النار إال واحـدة .قال :فقيـل :يا رسـول الله ،وما

هـذه الواحـدة؟ قـال :فقبـض َيـدَ ه وقـال :الجماعـة﴿ ،ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴ ﭵ ﭶ﴾»(((.

وهو الثابت عن الصحابة .
فعن ابن مسعود  قال( :حبل الله :هو الجماعة)(((.
وعن سـماك بـن الوليـد الحنفي أنـه َل ِق َي ابـن عبـاس  بالمدينة،

فقـال :ما تقـول في سـلطان علينـا يظلمونا ،ويشـتمونا ،ويعتـدون علينا
فـي صدقاتنـا؟ أال نمنعهـم؟ قـال( :الَ ،أ ْع ِطهـم يـا حنفـي) ثـم أخـذ

ذراعـي فغمزهـا ،وقـال( :يـا حنفـي ،الجماعـة الجماعـة ،إنمـا هلكت
األمـم الخاليـة بتفرقهـا ،أما سـمعت قول اللـه ﴿ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴ ﭵ ﭶ﴾)

(((

وقـال ابـن بطـال ( :قـال تعالـى﴿:ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

محرم في اإلسلام وهـو الخروج عن طاعـة األئمة)(((.
ﭶ
ﭶ﴾ ،فالتفـرق ّ
((( رواه ابن ماجه ( ،)130/5وابن أبي حاتم في تفســيره برقم ( ،)723/3( )3915والطبري في
تفسيره ( ،)647/5وصححه األلباني في السلسلة برقم ()204
((( رواه سعيد بن منصور في سننه برقم ( ،)520والحاكم في مستدركه ( )598/4وقال :صحيح
على شرط الشيخين ووافقه الذهبي على شــرط مسلم ،والطبراني في الكبير ( )212/9برقم
()9033
((( رواه ابن أبي حاتم في تفسيره برقم ()723/3( )3920
((( شرح البخاري (.)57/10
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وقـال اإلمـام محمـد بـن عبـد الوهـاب ( :الرابعـة :اختلفـوا في
الجماعـة ُ
والف ْرقـة؛ فذهـب الصحابة ومـن تبعهم إلى وجـوب الجماعة
وتحريـم ُ
الف ْرقـة ،مـا دام التوحيـد واإلسلام؛ ألنه ال إسلام إال بجماعة،
وذهـب الخـوارج والمعتزلـة إلـى ُ
الف ْرقـة وإنـكار الجماعـةَ ،ف َح َكـم
الكتـاب بقولـه ﴿ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ﴾)(((.

وأمـا األحاديـث اآلمـرة بلـزوم الجماعـة ،وتحريـم الفرقـة

والخلاف

فكثيـرة.

مـن ذلك مـا رواه الشـيخان((( عن حذيفـة بن اليمـان  ،قال :كان

النـاس يسـألون رسـول اللـه ﷺ عـن الخيـر ،وكنـت أسـأله عن الشـر

مخافـة أن يدركنـي ،فقلـت :يـا رسـول اللـه ،إنـا كنا فـي جاهلية وشـر،

فجاءنـا اللـه بهـذا الخيـر ،فهـل بعـد هـذا الخير من شـر؟ قـال« :نعم»،

قلـت :وهـل بعد ذلك الشـر مـن خير ،قـال « :نعـم ،وفيه دخـن» ،قلت:
قـوم يهـدون بغير هديـي ،تعـرف منهم وتنكـر» ،قلت:
ومـا َد َخ ُنـه؟ قالٌ « :

فهـل بعـد ذلـك الخيـر من شـر؟ قـال« :نعـم ،دعـاة إلـى أبـواب جهنم،

مـن أجابهـم إليهـا قذفـوه فيهـا» ،قلت :يا رسـول اللـه صفهم لنـا؟ فقال:

«هـم مـن جلدتنـا ،ويتكلمـون بألسـنتنا» ،قلـت :فمـا تأمرنـي إن أدركنـي

ذلـك؟ قـال« :تلـزم جماعـة المسـلمين وإمامهـم» ،قلـت :فـإن لـم يكن
َعض
ـرق كلهـا ،ولـو أن ت ّ
لهـم جماعـة وال إمـام؟ قـال« :فاعتـزل تلـك ال ِف َ

بأصـل شـجرة ،حتـى يـدركك المـوت وأنت علـى ذلك».
((( الدرر السنية (.)183/1
((( رواه البخاري برقم ( ،)3606ومسلم ()1847
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زاد مسـلم((( مـن روايـة أبي سلام عـن حذيفة  في وصف الشـر

الثانـي« :يكـون بعدى أئمة ال يهتدون بهداي وال يسـتنون بسـنتي ،وسـيقوم

فيهـم رجـال قلوبهـم قلـوب الشـياطين فـي جثمـان إنـس» .قـال :قلـت:

كيـف أصنـع يا رسـول اللـه إن أدركت ذلك؟ قال« :تسـمع وتطيـع لألمير

وإن ضـرب ظهـرك وأخـذ مالك فاسـمع وأطع».

والحديـث ظاهـر في بيان مدلـول الجماعة ،وأنها جماعة المسـلمين

المجتمعـة علـى طاعة إمـا ٍم ظاهر ،وبيان وجـوب لزومه.

ولزومهـا :بلـزوم السـمع والطاعـة لإلمـام ،وعـدم نـزع يـد الطاعـة

منـه ولـو مـع وجـود فسـق أو فجـور ،لما يترتـب عليه مـن تفريـق كلمة

الجماعـة ،وتشـتيت جمعهـم.

وألهميـة أصـل لـزوم الجماعة ،فقـد َّ
عظمـت النصـوص الوصية به،
ور َب َطت الخيـر والتأييد والحفـظ من الله تعالـى بلزومه
والترغيـب فيـهَ ،

بعد توحيـد الله.

فعن ابن عباس  عن النبي ﷺ قال« :يد الله مع الجماعة»(((.
والبـن عمـر  مثلـه مرفوع ًا بلفـظ« :ال يجمـع الله هـذه األمة على

الضاللـة أبـد ًا ،وقـال :يـد الله علـى الجماعة ،فاتبعوا السـواد األعظـم ،فإنه

شـذ ّ
من َّ
شـذ في النـار»(((.

((( رواه مسلم برقم ()1847
((( رواه الترمذي ( ،)466/4والحاكم في المســتدرك ( ،)202/1وصححه األلباني في صحيح
سنن الترمذي
((( رواه الحاكــم في المســتدرك ( ،)199/1والطبرانــي في الكبير
( )342/12برقم ( ،)13623واألوسط ( )193/7وصححه األلباني في صحيح الجامع ()1848
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وللنسـائي عـن عرفجـة  مثله أيضـ ًا مرفوعـ ًا ،وأصله في مسـلم،

وفيـه« :مـن رأيتمـوه فارق الجماعـة ،أو يريـد أن يفرق أمـر أمة محمد ﷺ

كائنـ ًا مـن كان فاقتلـوه ،فـإن يـد الله علـى الجماعـة ،وإن الشـيطان مع من

فـارق الجماعـة يركض»(((.

وهـذا يسـتلزم التأييـد ،والنصـرة ،والحفـظ ،بـل الخيـر كلـه مرتبـط

بلـزوم الجماعـة.

قـال ابـن األثيـر «( :يـد اللـه علـى الجماعـة» أي :أن الجماعـة
المتفقـة مـن أهـل اإلسلام فـي َك َن ِ
ـف اللـه ،ووقايتـه فوقهم ،وهـم بعيد

مـن األذى والخـوف ،فأقيمـوا بيـن ظهرانيهـم)(((.

وألحمـد((( عـن إسـحاق بن سـليمان الرازي قـال :سـمعت زكريا بن

سلام يحـدث عـن أبيـه عن رجـل قـال :انتهيـت إلـى النبـي ﷺ وهو
يقـول« :أيها النـاس عليكم بالجماعة ،وإياكـم ُ
والف ْرقة ،أيهـا الناس عليكم

بالجماعـة وإياكـم ُ
والف ْرقـة» ثلاث مرار قالها إسـحاق.

ٌ
رغبـة عن السـ ّنة التـي جاء
وفـي مخالفـة الجماعـة والخـروج عنهـا

بهـا النبـي ﷺ ،فإن السـ ّنة جـاءت بمخالفة هـدي المشـركين ،وتحريم

سمى النبي ﷺ
مشـابهتهم ،ال سـيما في األمور العامة الظاهرة ،ولذلك ّ

((( الســنن الصغرى للنسائي ( ،)92/7وصححه ابن حبان ( )437/10برقم ( )4755وصححه
األلباني في صحيح الجامع برقم ()3621
((( النهاية في غريب األثر ()693/5
((( مســند أحمد ( )370/5برقم ( ،)23194وصححه األلباني من حديث عمر في صحيح ابن
ماجه برقم ()2363
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الخـروج عن الجماعة ترك ًا للسـ ّنة ،ألنه ٌ
ترك لشـعيرة من شـعائر اإلسلام
ولع َل ٍم مـن أعالمها.
الظاهـرةَ ،
فـروى اإلمـام أحمـد والحاكـم((( عـن أبـي

هريـرة 

قـال:

قال رسـول اللـه ﷺ« :الصلاة إلـى الصالة التـي قبلهـا كفـارة ،والجمعة
إلـى الجمعـة التـي قبلهـا كفارة ،والشـهر إلى الشـهر الـذي قبله كفـارة ،إال

مـن ثلاث» قـال :فعرفنـا أنـه أمـر حـدث« ،إال مـن الشـرك باللـه ،ونكث
َـر ِك السـ ّنة» قـال :قلنـا :يـا رسـول الله ،هـذا الشـرك بالله قد
الصفقـة ،وت ْ

َكـث الصفقـة ،وت ُ
َـرك السـ ّنة؟ قـال« :أمـا نكـث الصفقـة
عرفنـاه ،فمـا ن ُ
ً
َـر ُك السـ ّنة فالخـروج
فـأن تعطـي
رجلا بيعتـك ثـم تقاتلـه بسـيفك ،وأمـا ت ْ
مـن الجماعـة».

وقـد جاء الوعيد الشـديد على تـرك هذا األصل والتهـاون فيه بمفارقة

الجماعـة ،والسـعي في الفرقة والخالف ،ونـزع يد الطاعة.

قـال تعالى ﴿ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ

ﯓﯔﯕ ﴾

[آل عمران]105 :

قـال علـي بـن أبي طلحـة عن ابـن عبـاس  قولـه﴿( :ﮦ ﮧ

َ
ـر اللـه جـل ثنـاؤه
ﮨ ﮩ ﮪ ﴾ ونحـو هـذا فـي القـرآن أ َم َ
المؤمنيـن بالجماعـة ،فنهاهـم عـن االختلاف ُ
والف ْرقـة ،وأخبرهـم أنمـا
هلـك مـن كان قبلهـم بالمـراء والخصومـات فـي ديـن اللـه)(((.

((( المصدر نفســه ( )229/2برقــم ( ،)7129والحاكم في المســتدرك ( )207/1وقال :هذا
حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه ،ووافقه الذهبي.
((( رواه ابن أبي حاتم في تفسير ( ،)728/3والطبري في تفسيره ( ،)663/5وهو حسن
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وقـال تعالـى ﴿ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ﴾

[الشـورى]13 :

قـال ابـن كثيـر ( :أي :وصـى اللـه سـبحانه وتعالـى جميـع

األنبيـاء ،عليهـم السلام ،باالئتلاف والجماعـة ،ونهاهـم عـن

االفتـراق

واالختلاف)(((.

وممـا جـاء فـي الوعيـد لمـن فـارق الجماعـة مـا رواه الشـيخان

(((

مـن حديـث ابـن عباس  عـن النبـي ﷺ قـال« :مـن رأى مـن أميره
شـيئ ًا يكرهـه فليصبـر عليـه ،فإنـه مـن فـارق الجماعة شـبر ًا فمـات إال مات

ميتـة جاهليـة».

وجـاء تفسـير «الجماعـة» المذكـور هنـا فـي اللفـظ اآلخـر المتفـق
عليـه((( ،وهـو قولـه« :مـن كـره من أميـره شـيئ ًا فليصبـر ،فإنه مـن خرج من

السـلطان شـبر ًا مـات ميتـة جاهليـة».

ففسـر مفارقـة الجماعة بالخـروج عن طاعة السـلطان الذي اجتمعت
ّ
الجماعـة علـى طاعتـه ،وهـو ٌّ
دال علـى أن المـراد بالجماعـة :جماعـة
وو ْص ُفهـا بالجماعـة جاء
المسـلمين المجتمعـة علـى طاعـة السـلطانَ .
مـن اجتماعها علـى طاعـة اإلمام.

((( تفسير ابن كثير ()195/7
((( رواه البخاري برقم ( ،)7054ومسلم برقم ()1849
((( رواه البخاري برقم ( ،)7053ومسلم برقم ()1849
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ولمسـلم((( عـن أبي هريرة  مرفوعـ ًا« :من خرج مـن الطاعة وفارق

الجماعـة فمات؛ مات ميتـ ًة جاهلية».

وألبـي داود((( عـن أبي ذر  مرفوعـ ًا« :من فارق الجماعة شـبر ًا فقد

خلع ربقة اإلسلام مـن عنقه».

الع َر ْيـب((( ،األرض
وروى الدارمـي((( عـن عمر  قـال( :يا معشـر ُ

األرض ،إنـه ال إسلام إال بجماعـة ،وال جماعـة إال بإمـارة ،وال إمـارة

إال بطاعـة).

قـال الشـيخ بكر أبـو زيد  معلقـ ًا على هـذا األثر( :وهـذه الثالثة
متالزمـةٌ ،
آخـذ بعضهـا ببعض ،فال قوام لسـوق اإلسلام ،وقيـام جماعة

المسـلمين ،وصالحهـم فـي معاشـهم ومعادهـم تحـت والية إسلامية
ذات شـوكة ومنعـة؛ إال بهذا)(((.

وروى ابـن أبـي شـيبة والبيهقـي((( عن سـويد بـن غفلة قـال :قال لي

عمـر ( :يـا أبـا أميـة ،إنـي ال أدري لعلـي ال ألقـاك بعد عامـي هذا،

فاسـمع وأطـع وإن أمـر عليك عبد حبشـي مجـدع ،إن ضربـك فاصبر،
سـمع وطاعة،
وإن حرمـك فاصبـر ،وإن أراد أمـرا ينتقـص دينـك فقـل:
ٌ

دمـي دون ديني ،فلا تفـارق الجماعة).

((( رواه مسلم برقم ()1848
((( ( ،)385/4ورواه أحمــد ( )180/5برقم ( ،)21601وصححه األلباني في صحيح الجامع
برقم ()6410
((( سنن الدارمي ()91/1
((( تصغير :العرب
((( «حكم االنتماء إلى الفرق واألحزاب والجماعات اإلسالمية» (ص)59
((( مصنف ابن أبي شيبة ( ،)544/12والبيهقي في السنن الكبرى ( )159/8برقم ()17071
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وروى عبـد الـرزاق (((( فـي مصنفه عن عبـد الله بن رباح قـال :دخلت

أنـا وأبـو قتـادة على عثمـان وهو محصـور ،فاسـتأذناه في الحـج ،فأذن
لنـا ،فقلنـا :يـا أميـر المؤمنين ،قـد حضر من أمر هـؤالء ما قد تـرى ،فما
تأمرنـا؟ قـال( :عليكـم بالجماعـة) .قلنا :فإنـا نخاف أن تكـون الجماعة

مـع هـؤالء الذين يخالفونـك ،قال( :الزمـوا الجماعة حيـث كانت).

وقـد روى أبـو داود وأحمـد((( عن معاويـة بن أبي سـفيان وابن ماجه

(((

عـن عـوف بـن مالـك  بألفـاظ متقاربـة عـن النبـي ﷺ قـال« :إن

أهـل الكتابيـن افترقـوا فـي دينهـم على ثنتيـن وسـبعين ملة ،وإن هـذه األمة
سـتفترق على ثالث وسـبعين ملـة ،يعني األهواء ،كلها فـي النار إال واحدة،

وهـي الجماعة».

وقـد جـاء تفسـير الجماعـة المذكـور هنـا فـي حديـث عبـد اللـه بن

عمـرو  الـذي رواه الترمـذي((( ،ولفظـه« :وتفتـرق أمتـي علـى ثلاث

وسـبعين ملة كلهم في النار إال ملة واحدة» قالوا :ومن هي يا رسـول الله؟

قـال« :ما أنـا عليـه وأصحابي».

فسـر غريـب ،ال نعرفـه مثل هذا
قـال الترمـذي ( :هـذا حديـث ُم َّ

إال مـن هـذا الوجه).

((( ( ،)446/11ورواه ابن أبي شيبة في المصنف ()35/15
((( رواه أبو داود ( ،)324/4وأحمد ( ،)102/4وصححه األلباني في ظالل الجنة ()2/1
((( رواه ابن ماجه ( ،)128/5وصححه األلباني في ظالل الجنة ()27/1
((( سنن الترمذي ( ،)26/5وصححه األلباني في السلسلة الصحيحة برقم ()1348
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فسـر الجماعة التـي أطلقت في
وقولـه عـن الحديـثُ :م َّ
فسـر ،لكونه ّ

األحاديـث األخـرى بمـا كان عليه النبي صلـى الله عليـه وأصحابه.
فالجماعة المأمور بلزومها تعود إلى معنيين:

األول :الجماعـة المجتمعـة علـى طاعـة أميـر ،فمـن نكـث بيعتـه

فـارق الجماعـة.

الثانـي :القـوم المجتمعـون علـى مـا كان عليـه النبـي ﷺ وصحابته

مـن االعتقـادات واألعمـال واألقـوال ،وهـم أهـل السـ ّنة والجماعـة،

والفرقـة الناجيـة ،والطائفـة المنصـورة.

قـال الشـيخ بكر بـن عبد الله أبـو زيد ( :مـن كان علـى الصراط

المسـتقيم ،والخـط القويـم ،مـن كان علـى مثـل مـا عليـه النبـي ﷺ

وأصحابـه :جماعـة المسـلمين .هـذا هـو المفهـوم الشـرعي لجماعـة
المسـلمين ،متآخـون على منهاج النبـوة :الكتاب والسـ ّنة ،ينتظمهم إمام

ذو شـوكة ومنعة)(((.

فهـذه الجماعـة وهـذا التنظيـم الكبيـر هـو الذي يجـب االنتمـاء إليه

وتحـرم مفارقتـه والخـروج عنـه ،وذلـك أن عليه مـدار مصالح
ولزومـه،
ُ
الديـن والدنيـا ،فلا ِقـوام للنـاس إال بـه ،ومتى اختـل االنتمـاء إلى هذا
التنظيـم الكبيـر وهذه الجماعة الشـرعية وقـع الخلل في الديـن والدنيا.

((( «حكم االنتماء إلى الفرق واألحزاب والجماعات اإلسالمية» (ص)61

35

قـال اإلمـام محمد بـن عبد الوهـاب  في مسـائل الجاهليـة التي

جـاء النبي ﷺ بمخالفتها( :الثالثة :أن مخالفة ولي األمر ،وعدم االنقياد
لـه فضيلـة ،والسـمع والطاعـة ٌّ
ذل ومهانـة ،فخالفهـم رسـول الله ﷺ،
وأ َمـر بالصبـر على جور الـوالةَ ،
َ
وأ َم َر بالسـمع والطاعة لهـم والنصيحة،
َ
َ
وغ َّلـظ فـي ذلك ،وأبـدأ فيه وأعـاد .وهذه الثلاث التي جمـع بينها فيما
ذكـر عنـه ﷺ فـي الصحيحيـن أنـه قـال« :إن اللـه يرضـى لكـم ثالثـ ًا:
أال تعبـدوا إال اللـه وال تشـركوا بـه شـيئ ًا ،وأن تعتصمـوا بحبـل اللـه جميعـ ًا

وال تفرقـوا ،وأن تناصحـوا مـن واله أمركم» ،ولم يقع خلـل في دين الناس

ودنياهـم ،إال بسـبب اإلخالل بهـذه الثلاث ،أو بعضها)(((.

ويعنـي بالثلاث :توحيـد اللـه بالعبـادة ،ولـزوم جماعـة المسـلمين

بلـزوم السـمع والطاعـة لألئمـة وعـدم المنازعـة وتفريق الكلمـة ،وبذل

النصيحـة لألئمـة علـى نحـو مـا جـاء في السـ ّنة.

قـال ابـن عبد البر  فـي قول النبـي ﷺ «وأن تعتصمـوا بحبل الله
جميعـ ًا وال تفرقـوا»( :هـذا الحديـث المراد بـه والله أعلـم الجماعة على

إمام يسـمع له ويطـاع)(((.

وهـي المذكـورة أيضـ ًا فيمـا رواه الترمـذي (((( عـن عبـد اللـه بـن

امرءا سـمع مقالتي فوعاها،
مسـعود  عـن النبي ﷺ قالّ « :
نضـر الله ً
وحفظهـا ،وب ّلغهـا ،فـرب حامـل فقـه إلـى مـن هـو أفقه منـه ،ثلاث ال َي ِغ ُّل
((( موسوعة مؤلفات اإلمام محمد بن عبد الوهاب ()335/1
((( التمهيد ()275/21
((( سنن الترمذي ()34/5
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عليهـن قلـب مسـلم :إخلاص العمـل للـه ،ومناصحـة أئمـة المسـلمين،

ولـزوم جماعتهـم ،فـإن الدعـوة تحيـط مـن ورائهـم».

وجـاء مثلـه من حديـث زيد بـن ثابـت((( وجبير بـن مطعـم((( عند ابن

ماجـه وأحمـد ،ومن حديـث أنس بـن مالك عنـد أحمد(((.

ـع في هذيـن الحديثين بيـن هذه األمـور الثالثة،
والنبـي ﷺ قـد َج َم َ
التـي عليهـا مـدار انتظام أمر اإلسلام ،وبالخلـل فيها انفـراط ِعقده.
قـال ابـن تيميـة ( :و« َي ِغ ّ
ـل» بالفتـح هـو المشـهور ،ويقـال غلى
صـدره ّ
فغـل ،إذا كان ذا ٍّ
غـش وضغن وحقـد ،أي :قلب المسـلم ال َي ِغ ّل

علـى هـذه الخصـال الثالثة ،وهـي الثالثـة المتقدمة فـي قولـه« :إن الله
يرضـى لكـم ثالثـ ًا؛ أن تعبـدوه وال تشـركوا بـه شـيئ ًا ،وأن تعتصمـوا بحبـل

اللـه جميعـ ًا وال تفرقـوا ،وأن تناصحـوا مـن واله اللـه أمركـم» ،فـإن الله إذا
كان يرضاهـا لنـا ،لـم يكـن قلـب المؤمن الذي يحـب ما يحبـه الله يغل
عليهـا ،يبغضهـا ويكرههـا ،فيكـون فـي قلبه عليهـا ٌّ
يحبها قلب
غل ،بـل ّ

المؤمـن ويرضاها)(((.

وقـال فـي موضع آخر فـي كالم طويـل أسـوقه بطوله ألهميتـه( :فقد

جمـع في هـذه األحاديـث بين الخصـال الثلاث؛ إخالص العمـل لله،
((( رواه ابن ماجه في سننه برقم ( ،)230وأحمد في مسنده ( )183/5برقم ( ،)21630وصححه
ابن حبان ()270/1
((( رواه ابن ماجه في سننه برقم ( ،)3056وأحمد في مسنده ( )80/4برقم ( ،)16784والحاكم
في مستدركه ( )162/1وقال :صحيح على شرط الشيخين ،ووافقه الذهبي
((( مسند أحمد ( )225/3برقم ( ،)13374والطبراني في األوسط ()170/9
((( مجموع الفتاوى ()7/35
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ومناصحـة أولي األمـر ،ولزوم جماعة المسـلمين ،وهـذه الثالث تجمع
أصـول الديـن وقواعـده ،وتجمـع الحقـوق التـي للـه ولعبـاده ،وتنتظم

مصالـح الدنيـا واآلخرة .وبيـان ذلك أن الحقوق قسـمان :حق لله ،وحق
لعبـاده ،فحـق اللـه أن نعبده وال نشـرك به شـيئ ًا ،كما جاء لفظـه في أحد
الحديثيـن؛ وهـذا معنـى إخلاص العمـل للـه ،كمـا جـاء فـي الحديث
اآلخـر ،وحقـوق العبـاد قسـمان :خـاص وعـام؛ أمـا الخـاص فمثـل بر
كل إنسـان والديـه ،وحـق زوجتـه وجـاره؛ فهـذه من فـروع الديـن؛ ألن

المكلـف قـد يخلو عـن وجوبهـا عليـه؛ وألن مصلحتها خاصـة فردية.

وأمـا الحقـوق العامة ،فالنـاس نوعان :رعـاة ،ورعية؛ فحقـوق الرعاة

مناصحتهـم ،وحقـوق الرعيـة لـزوم جماعتهـم؛ فـإن مصلحتهـم ال تتم

إال باجتماعهـم ،وهـم ال يجتمعـون علـى ضاللـة؛ بـل مصلحـة دينهـم

ودنياهـم في اجتماعهـم ،واعتصامهم بحبل الله جميعـا ،فهذه الخصال

تجمـع أصـول الدين.

مفسـرة فـي الحديث الذي رواه مسـلم عـن تميم الداري
وقـد جاءت َّ

قـال :قـال رسـول اللـه ﷺ« :الديـن النصيحـة ،الديـن النصيحـة ،الديـن

النصيحـة ،قالـوا :لمن يا رسـول الله؟ قـال :لله ،ولكتابه ،ولرسـوله ،وألئمة

المسـلمين ،وعامتهـم» .فالنصيحـة للـه ،ولكتابـه ،ولرسـوله ،تدخـل في

حـق اللـه ،وعبادتـه وحده ال شـريك لـه ،والنصيحـة ألئمة المسـلمين،
وعامتهـم هـي مناصحة والة األمر ولزوم جماعتهم ،فـإن لزوم جماعتهم

38

هـي نصيحتهـم العامة ،وأمـا النصيحة الخاصـة لكل واحد منهـم بعينه،
ّ
ويتعـذر اسـتيعابها على سـبيل التعيين)(((.
فهـذه يمكـن بعضها،
ـن َورائهـم» هذا
وقـال ابـن القيـم ( :وقولـه «فإن دعوتهـم تحيط ِم ْ

شـبه دعـوة المسـلمين
مـن أحسـن الـكالم ،وأوجـزه ،وأفخمـه معنـىّ ،

بالسـور والسـياج المحيـط بهـم المانـع مـن دخـول عدوهـم عليهـم،

فتلـك الدعـوة التـي هـي دعـوة اإلسلام -وهـم داخلوهـا -لمـا كانـت
سـور ًا وسـياج ًا عليهـم أخبـر أن مـن لـزم جماعـة المسـلمين أحاطـت
بـه تلـك الدعوة التـي هي دعـوة اإلسلام ،كما أحاطـت بهـم ،فالدعوة

تجمـع شـمل األمة ،وتلم شـعثها ،وتحيـط بها ،فمن دخل فـي جماعتها
أحاطت بـه وشـملته)(((.

((( مجموع الفتاوى ()18/1
((( مفتاح دار السعادة ()278/1
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المبحث الثاني
التنظيامت الدعوية حمدودة النطاق والقائمة عىل التطاوع
ٍ
لمجموعة مـن الدعـاة أو طلبة
محـدود
اجتمـاع
صـورة هـذا النـوع:
ٌ
ٌ

العلـم للتعـاون فـي ٍ
بـاب مـن أبـواب الخيـر ،كالدعـوة إلـى اللـه ،أو
التعليـم ،أو اإلغاثـة ،أو التربيـة والتوجيـه ،فيتعاونـون فيمـا بينهـم على

هـذه األعمـال المشـروعة وفـق عقيـدة ومنهـج أهـل السـ ّنة والجماعة،
ويقومـون بترتيـب نشـاطهم والتنسـيق فيمـا بينهـم فيمـا يعـود نفعـه

علـى المسـلمين.

وهذا النوع من التنظيم له صورتان:

مؤسسي رسمي
تنظيم
الصورة األولى:
ٌ
ٌّ

رخصـة كالمؤسسـات
وذلـك عبـر إنشـاء كيانـات رسـمية نظاميـة ُم ّ
ّ
والمنظمـات ونحـو ذلـك مـن القنوات الرسـمية
والجمعيـات واللجـان

ُوفـق مـا تُتيحـه أنظمـة الـدول وقوانينهـا ولوائحها.
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وهـذا النـوع مـن التنظيـم ال خلاف بيـن العلمـاء فـي جـوازه ،بـل

واسـتحبابه ،فإنـه بـإذن الحاكـم ورعايتـه ومراقبتـه.

قـال تعالـى﴿ :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ﴾
[النسـاء]59:

ٌ
البر والتقـوى باسـتغالل هذه
وفيـه إعانـة علـى الخير
وتعـاون علـى ِّ
القنـوات الرسـمية فـي ِّ
ظـل أنظمـة الـدول الحديثة ،فـإن هـذه القنوات
الرسـمية إنمـا ُر ّخصـت ُ
وشـرعت بغـرض النفع العـام الذي يعـود على

رعايـا الدول وشـعوبها .واسـتغالل هـذه القنوات لنفع النـاس في دينهم
أعظـم مـن اسـتغاللها لنفعهم فـي دنياهم.

ولـم يـزل هـذا النـوع معمـو ً
ال بـه فـي بلاد المسـلمين مـن قديـم

الزمـان ،ومنـه األوقاف الموقوفة علـى فنون العلم ،كمـدراس الحديث،

ومـدارس الفقـه علـى اختالفـه مذاهبه.

وقـد ذكـر ابـن كثيـر فـي حـوادث سـنة 383هـ أنّ الوزيـر أبـو نصـر
وجـدد عمارتها ،ونقـل إليها كتب ًا
سـابور بن أزدشـير اشـترى دار ًا بالكرخ
ّ
كثيـرة ،ووقفهـا علـى الفقهـاء ،وسـماها «دار العلم».

(وأظن أنّ هذه أول مدرسـة ُوقفـت على الفقهاء،
قـال ابـن كثير :
ُّ
وكانـت قبل ال ِّنظامية (((( بمـدة طويلة)(((.
أسســها الوزير الســلجوقي «نِظام الملك» وهي ّأول مدارس حكومية
((( وهي المدارس التي ّ
ترعاها الدولة ،وعامة المدارس التي ظهرت في اإلسالم قبلها كانت أهلية.
((( البداية والنهاية ()375/11
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كثيـر مـن هـذه المـدارس الوقفيـة علـى طلبـة
وفـي تاريـخ اإلسلام
ٌ

العلـم ،وكذلـك األوقاف الموقوفة لنفع المسـلمين بشـكل عام منذ فجر

اإلسلام وإلى اليـوم ،كاألوقاف الموقوفـة على الفقـراء والمحتاجين أو
علـى المجاهديـن أو علـى طلبـة العلم أو علـى غيرهم ،وهـذه األوقاف

هـي كالجمعيـات والمؤسسـات العصرية في ظل األنظمـة الحديثة التي

ُيتعـاون فيهـا علـى نشـر الخير ونفـع النـاس ،ويكون لهـا رئيـس أو ّقي ٌم
نظـام ُي ّ
حددها
ناظـر يقـوم عليهـا ،ولهـا
أو
نظـم شـؤونها ،والئحـة قـد ُي ّ
ٌ
ٌ
الواقـف ِ
كذكـر َمصـ ِرف الوقف والفئـة المسـتفيدة منه وشـروط االنتفاع
ونحـو ذلـك ،وقد تر ّتبهـا الدولة المسـلمة.

والمسـلمون اليـوم بحاجـة إلـى تأسـيس مثـل هـذا النـوع مـن

المؤسسـات والجمعيـات الدعويـة والعلميـة السـلفية بحيـث يكون لها
ٌ
تكامـل مـن جهـة
برامـج وأهـداف واضحـة وثابتـة ،وأن يحصـل بينهـا

ٌ
وتعـاون على نشـر الخير ونفع المسـلمين ،ومـن المهم أيض ًا
األعمـال،
التنسـيق فيما بينها بشـكل و ّدي أو تنظيمي عبر إنشـاء الروابط والجوامع
ونحـو ذلـك مـن األطـر الجامعـة التنسـيقية التطاوعيـة بما يعـود بالنفع

العـام على عمـوم المسـلمين.

لكـن مـن المهـم التنبيـه علـى أنّ بعـض المؤسسـات والجمعيـات

اإلسلامية الرسـمية للقائميـن عليهـا والءات لتنظيمـات دعويـة داخـل
البلـد أو خارجـه ،والتزامـات بالسـمع والطاعـة للجماعـات الحركيـة،
فواقـع أليـم ،فهـي فـي حقيقتهـا أذرع
سـليم ،وأمـا باطنهـا
فظاهرهـا
ٌ
ٌ
42

ٌلتنظيمـات هرمية أشـمل وأوسـع ،وهـذا النوع من المؤسسـات ال تعمل
إال وفـق رؤيـة التنظيـم العـام وخطـة عمله ،فهي غير مسـتقلة اسـتقال ً
ال

ٌ
مجال مـن مجاالت عمـل التنظيم
تامـ ًا بقراراتهـا وأعمالهـا ،وإنمـا هـي
العـام للجماعة الحركيـة ،وليس للدولة المسـلمة ولجماعة المسـلمين.

وهـذا النـوع سـيأتي البحـث فيه.

الصورة الثانية :اجتما ٌع في حدود ما دلّت عليه األدلة
مثـل اجتمـاع اإلمـام بالمأموميـن ،والشـيخ بالتالميـذ ،واألسـتاذ
بالطلاب ،وكذلـك اجتمـاع الجيـران واألصدقـاء ،وقـد يكـون اجتماع ًا

نوعيـ ًا كاجتمـاع طلبـة العلـم ،أو الدعـاة ،أو المعتنيـن باإلغاثـة ونحـو
حي سـكني ونحو ذلـك ،بحيث
ذلـك ،إمـا في مسـجد أو مركـز ،أو في ٍّ
يتواصـون بالحـق وبالصبـر ،ويتعاونـون فيمـا بينهم على مـا ينفع الناس

كإقامـة الـدروس والمحاضـرات ونحـو ذلـك مـن أمـور النفـع العـام،
ويسـد بعضهم نقـص بعض،
فيتو ّلـى كل شـخص مـا يحسـنه و ُيجيـده،
ّ
ويقـع بينهـم التباحـث والتـدارس بمـا يخـدم المصالح الشـرعية كنشـر

سـد
العلـم ،والدعـوة إلـى اللـه ،ونفـع المسـلمين ،فـإنّ باجتماعهـم ُي ّ
ٍ
ٍ
ضعـف عند عـدم االجتماع،
نقـص أو
كمـل مـا قد يقـع من
الخلـل ،و ُي ّ
اجتمـاع محمود ،بشـرط عـدم االلتزام واإللـزام بالسـمع والطاعة
وهـذا
ٌ
ٌ
تعـاون تطاوعي.
التـي لولـي األمـر ،بـل

وهذا الصورة ال تخرج عن صور التعاون المشروعة ،والتي ال تخالف

نصـوص الكتاب والسـ ّنة وعمل السـلف ،فـإن العلماء لم يزالـوا يلتقون
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ويتباحثـون في مسـائل الشـرع ،ويتعاونون فيمـا بينهم في عمـوم أبواب
ٌ
حافـل بصو ٍر
الخيـر كالعلـم والدعـوة والجهـاد ونحـو ذلـك ،والتاريخ
ٍ
كثيـرة لهذا النـوع من االجتمـاع التطاوعي.
والمحصلـة أنّ هـذا النوع مـن االجتمـاع والتنظيم بصورتيـه؛ التنظيم
ّ

المؤسسـي ،والتنظيـم التعاونـي التطاوعـي فـي أبواب الخيـر ال خالف
بيـن العلماء فـي جوازه.

وذلـك لدخوله فـي قوله تعالـى﴿ :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ

ﯵ ﯶ﴾(((.

وقولـه﴿ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ

ﮢ ﮣ ﮤ ﴾(((.

وفـي قولـه ﷺ لمعـاذ وأبـي موسـى األشـعري لمـا أرسـلهما إلـى

تعسـرا ،وبشّ ـرا وال تُن ّفـرا ،وتطاوعـا وال تختلفـا»(((.
يسـرا وال ّ
اليمـنّ « :

قـال الحافـظ ابـن حجـر ( :و«تطاوعـا» أي :توافقـا فـي الحكـم

وال تختلفـا ،ألن ذلـك يـؤدي إلـى اختلاف أتباعكمـا ،فيفضـى إلـى

العـداوة ثـم المحاربـة ،والمرجـع فـي االختلاف إلـى مـا جـاء فـي

الكتـاب والسـ ّنة...

((( المائدة2 :
((( آل عمران104 :
((( رواه البخاري ( )79/4ومسلم ()141/5
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ٌ
محمول على
فأم ُره ﷺ لهما بـأنْ يتطاوعا وال يتخالفـا
إلـى أن قـالْ :

مـا إذا اتفقـت قضية يحتاج األمـر فيها إلـى اجتماعهما)(((.

فسـر معنـى التطـاوع المأمـور بـه مـا رواه اإلمـام أحمـد عـن
وممـا ُي ّ

عامـر (((( قـال( :بعث رسـول اللـه ﷺ جيش ذات السالسـل ،فاسـتعمل

أبـا عبيدة على المهاجرين ،واسـتعمل عمرو بن العـاص على األعراب،
فقـال لهمـا :تطاوعا ،قال :وكانـوا ُيؤمـرون أن يغيروا على َب ْكـر ،فانطلق

عمـرو فأغـار علـى قضاعـة ألنَّ بكـر ًا أخواله ،فانطلـق المغيرة بن شـعبة
إلـى أبـي عبيـدة ،فقال :إن رسـول اللـه ﷺ اسـتعملك علينـا ،وإنَّ ابن

فلان قـد ارتبـع أمـر القـوم ،وليـس لـك معـه أمـر ،فقـال أبـو عبيـدة:
إن رسـول اللـه ﷺ َأ َم َرنـا أن نتطـاوع ،فأنـا أطيـع رسـول اللـه ﷺ وإن
عصـاه عمرو).
وهذا الحديث ُي ّبين بأنَّ التطاوع يعني :التوافق وعدم االختالف.

فالنصـوص الشـرعية جـاءت بالتطـاوع في الدعـوة وفي رفقة السـفر

التابع
وفـي الغـزو ،ولـم تجـيء بالطاعـة ،فـإنّ الطاعة تعنـي :أن يكـون
ُ
طاعـة خاصة لـم ِ
ٌ
تأت
مطيعـ ًا لمـن فوقـه طاعـ َة المأمـور لألميـر ،وهذه
بهـا النصـوص فـي الدعـوة إلى اللـه ،وإنما جـاءت لوالة األمـر ،وألمي ِر

السـفر ،وأمـا الدعـوة إلـى الله فلا طاعة فيهـا بهـذا المعنـى ،وإنما هو
التطـاوع والتوافـق والتعـاون علـى الخير.

((( «فتح الباري» ()163/13
((( ()169/1
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والترتيـب والنظـام مـن ضـرورة هـذا النـوع مـن االجتمـاع ،كمـا أنّ

تعييـن مسـؤول لهذا االجتمـاع أو رئيس تُنـاط بها أعمال الرئاسـة لضبط
سـهل التعاون و ُيسـهم في
أمـر ُي ُّ
األمـور ،والحسـم عنـد اختلاف اآلراء ٌ
تحقيـق المقاصـد ،والترئيـس أو التأميـر فـي هـذا النـوع مـن التنظيـم

إلزامـي ،وقد جاءت النصـوص بتوقير العالـم وتقديمه على
تطاوعـي ال
ٌ
ٌ
الجاهـل ،وبتقديـم أهـل القـرآن ،وبتقديـم األقـرأ فـي الصلاة ،وبتقديم

ّ
اختصوا
الصـف ،وبتقديم أهـل الخبرة فيمـا
أولـي األحلام والنهى فـي
ّ

قـدم فيـه مـن جـاءت النصـوص بتقديمـه بما
بـه ،وهكـذا كل اجتمـاع ُي ّ
ُيحقـق المقاصـد الشـرعية ،ومثلـه مـا جـاء فـي إمـرة الحـج ،والجهاد،
ُ
الوالية
والسـفر ،ونحـو ذلـك ،إال أنّ أميـر الجهـاد والحـج ونحو ذلـك
فيـه مـن ِق َبـل اإلمـام ،فالطاعـة فيـه الزمـة ما لـم تخالـف النصوص.
أمـر يفرضـه ولـي األمـر مـن خلال الالئحـة
وقـد يكـون الترئيـس ٌ

التـي تصدرهـا الجهـة المعنيـة والتـي تضبـط عمـل جمعيـات النفـع

العـام والمؤسسـات.

ظاهر
وهـذا النـوع مـن التنظيـم ليس فيـه افتئات علـى الحاكم ،ألنـه
ٌ
تنظيم
ليـس فيه سـرية وال خفاء ،كمـا أنه ال ُيشـبه تنظيم األحـزاب ،ألنه
ٌ
بقـد ِر األعمـال لترتيـب أمورها ،وتنسـيق أعمالهـا ،وال يشـمل غير ذلك
من شـؤون الناس.

وعلـى هذا النـوع ُيحمل كالم أهل العلم في تجويز التنظيم والرئاسـة

واإلمـارة فـي الجماعات الدعويـة ،فإنهم يعنون بهـا الجماعات من هذا
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القبيـل ،فتجدهـم ُيمثلون بجماعة المسـجد ،وجماعـة المركز ،وجماعة
العلـم فـي جهة محـدودة ونحو ذلـك من األمـور التي يسـوغ االجتماع

عليهـا ويجـوز فيها التأميـر أو الترئيس لترتيب شـؤونها وفـق االعتبارات

الشـرعية في التقديم.

علـى أنَّ هـذا النـوع قـد يكـون محرمـ ًا إذا مـا قارنتـه أمـور مخالفـة:

ـب ،أو المـوالة والمعـاداة فيـه ،أو أن ُيسـلك فيه مسـلك اإلمارة
كالتعص ٌ
ّ
العامـة كإيجـاب السـمع والطاعـة ،وإعطـاء الرئيس ما لألمير الشـرعي،
أو أن يكـون مخالفـ ًا للوائـح وأنظمـة الدولة.
مبني علـى التطـاوع والتعاون ،ليـس في إلزام
وهـذا النـوع فـي أصله ٌّ

ٌ
تأثيـم لمـن يخالـف أو يتـرك أو ال يتعـاون ،فـإن اإلثـم
وال
فـرض ،وال ٌ
حرمـه الله
شـرع ًا ال يكـون إال بتـرك مـا أوجبـه اللـه ورسـوله أو بفعل ما ّ
ورسـوله ،أمـا في مثل هـذا النوع من التعـاون والتنظيم فلا تأثيم بمجرد

مخالفـة مـا يأمر به الرئيـس أو التنظيـم وال بفعل ما ينهى عنـه الرئيس أو

التنظيـم؛ إذ ليـس للتنظيـم حكـم جماعـة المسـلمين ،وال للرئيس حكم
المخالـف أن يكون تارك ًا لمسـتحب ،فأمـا إن تر ّتب على
اإلمـام ،وغايـة ُ

ٌ
ٍ
محرم شـرع ًا
وقـوع فيمـا هـو
واجـب شـرعي أو
تفريـط فـي
المخالفـة
ٌ
ٌ
ٍ
حينئذ.
تحقق اإلثـم
ُسـئل الشـيخ عبـد العزيز بن باز  سـؤا ً
ال هـذا نصه( :وهـل ُيعتبر
التنظيـم لجماعـة الدعوة أمـر ًا بدعي ًا كما يقـول البعض؟
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فأجـاب :ليس بدعي ًا التنظيم ،وممـا ُيعين على أداء الواجب تنظيمهم،

ويكـون لهـم رئيس يرجعـون إليه ،ومجلس شـورى يتشـاورون فيه ،هذا
ّ
المنظـم أقرب
مـن المهمـات العظيمـة ،ومـن أسـباب النجـاح ،والعمل

ّ
المنظـم.((()...
إلـى النجاح مـن العمل غير

وسـئل الشـيخ األلبانـي  عـن حكم تعيين مسـؤولين للمسـاجد،
ُ

وفوقهـم مسـؤول لمسـاجد المنطقـة ،وفوقهم مسـؤول للمناطق؟

تنظيـم ال يخالـف الشـريعةُّ ،
كل عمـل يحتـاج إلـى
فأجـاب( :هـذا
ٌ
تنظيـم ،إذا أردنـا أن ن ِ
ُبـدع شـركة أو مصنعـ ًا ،البـد مـن تنظيـم ،هـذا
نصا في الشـرع،
التنظيـم ال يختلـف فيه المسـلمون ما دام أنه ال يخالف ً

وهنـا ُيقـال إن الوسـائل تختلـف باختلاف الزمـان ،لكننـا ال يجـب،

الدعـاة
بـل ال يجـوز أن ننشـغل بالوسـائل عـن المقاصـد ،وهـذا داء ُ
اإلسلاميين اليـوم إال مـن شـاء اللـه ،وقليـل مـا هـم)(((.

وسـئل الشـيخ عبـد المحسـن العبـاد البدر –حفظـه الله -سـؤا ً
ال هذا
ُ

نصـه( :فـي الـدول التـي ال تقيـم الشـرع يجتمـع كثيـر مـن المهتميـن

بالدعـوة علـى تنظيم دروس فيما بينهـم وحلقات علميـة ،فهل يجوز أن
يكـون هـذا األمـر موجـو ًدا بينهـم؟ وهل يجـوز تنظيم أو وضع مسـؤول

ُييسـر هـذه المصالح؟

((( «حكم العمل الجماعي في اإلسالم» لعبد الله السبت ص54 :
((( شــريط صوتي موجود في موقع اليوتيوب في الشــبكة العنكبوتية ،قناة «مفاهيم اإلصالح»
بعنوان «التسلسل الهرمي في جماعة الدعوة».
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فأجـاب :نعـم بعـض البلاد التـي هـي بلاد كافـرة ،أو بلاد ال تُقيـم
شـرع الله ،يعنـي كونها يوجد فيها ُأنـاس يهتمون بالدعـوة إلى الله 
علـى بصيـرة وعلى هـدى ،ويرتبون الـدروس العلمية ويوجهـون غيرهم
إلـى حضورهـا وإلـى أن االسـتماع لهـا ،وإلى االسـتفادة منها ،ال شـك

أن هـذا شـيء طيـب وشـيء مهـم ،وإذا خلـت البلاد ممـن يقـوم بهذه

المهمـة :فإنـه ال يكـون هنـاك إال االنحـراف والبعـد عـن الصـراط
المسـتقيم ،فكونـه يكـون في ُأنـاس يتولـون أو يقومـون بتنظيـم دروس

علميـة وتوجيـه للشـباب وغيـر الشـباب إلـى أن يكونـوا علـى الحـق
والهـدى ،وإلـى أن يحـذروا مـن االنحـراف واالبتعـاد ،وأن يبتعدوا عن
المضلـة وعـن الطـرق المنحرفة وعـن المناهـج التـي تخالف ما
الفتـن ُ
جـاء عـن اللـه وعن الرسـول –عليه الصلاة والسلام ،-هذا ال شـك أنه

مـن التعـاون علـى البـر والتقـوى ،ومـن األمـر بالمعـروف والنهـي عن
المنكـر ،ومـن الداللـة علـى الخيـر ،ومـن َّ
دل على هـدى فلـه مثل أجر
الدعاة
فاعلـه ،ومهمـة هؤالء :هـو تنظيم الدعوة إلـى الله  ،وتنظيـم ُ
وتهيئـة الـدروس واإلعـداد لهـا ،والدعـوة إلـى حضورهـا واالسـتفادة

منهـا ،هـذا مـن األمـور المهمـة واألمـور الطيبة التـي ال يسـتغنى الناس
عنهـا ،ولـو أن أهـل الحـق وأهـل طريـق االسـتقامة تخلـو مـن ذلـك،
ولـم يقومـوا بهـذه المهمة ،ال شـك أنـه سـيترتب على ذلك ضيـاع كثير

وتخبـط كثيـر مـن الشـباب فـي المتاهـات ،وال يتيسـر لهم
مـن النـاس
ُّ

بصرهـم ويدلهـم علـى الخير ،و ُيرشـدهم إلـى الصراط المسـتقيم
مـن ُي ِّ
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المضلة
الـذي به يأمنون مـن الفتن واالنحراف والوقوع فريسـة لألهـواء ُ
والمنحرفـة عن الجـادة)(((.

وقـد جعل الشـيخ صالح آل الشـيخ –حفظه الله -التسـميات الحادثة

ثالثـة أنـواع ،فقـال( :إنّ هـذه التسـميات الحادثـة فـي األمـة بأنواعهـا،
سـواء أكانت ل َن َسـب ،أو قبيلـة ،أو بلد ،أو جنس ،أو مذهـب ،أو طريقة،
فـإن األحوال فيهـا ثالثة:

الحال األول :أن تكون ممدوحة.
والحال الثانية :أن تكون مذمومة.
والحال الثالثة :أن تكون مباحة)....

ثـم أفـاض فـي تفصيـل هـذه األحـوال ،ثـم قـال( :النـوع الثالـث:
التسـميات المباحـة ،هـي كل اسـم ُأحـدث وكان للتعريـف ،وليـس

للتعصـب عليـه)...،
للمـواالة والمعـادة فيـه أو
ّ

ثـم ذكـر منهـا( :كذلك الطـرق المختلفـة والجمعيـات أو الجماعات

إذا كانـت للتعريـف فال بـأس بذلك.

ومثـال ذلـك :جماعـات تحفيـظ القـرآن الكريـم فـي هـذه البلاد

المباركـة ،موجـودة باسـم الجماعـة وال تشـتمل علـى مواالة لمـن فيها
ومعـاداة علـى مـن ليـس فيهـا؛ وذلـك أن االسـم للتعريـف ليـس إال،

((( الموضع السابق ،بعنوان «التنظيم في الدعوة من األمور المهمة»
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أمـر سـائغ؛ ألن الله َأ ِذن باألسـماء خالف اسـم
ولتنظيـم العمـل ،وهـذا ٌ

المسـلمين والمؤمنيـن.((()...

((( شرح «فضل اإلسالم» ص 265-264
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المبحث الثالث
التنظيامت الدعوية اهلرم ّية العامة
أمـا النـوع الثانـي مـن التنظيمـات ،والـذي هـو محـل النـزاع ،فهـو
َّ
المنظمـة تنظيم ًا ذا تسلسـل هرمـي ،تتكون
الجماعـات غيـر المؤسسـية

مـن مجموعـات صغيـرة لهـا رئيـس ،ولرؤسـاء المجموعـات رئيـس،
وهكـذا إال أن يصـل األمر إلى األمير أو المسـؤول العـام ،كما هو الحال

فـي الجماعـات الحزبيـة كجماعـة «اإلخـوان المسـلمين» ،و«جماعـة

التبليـغ» ،و«حـزب التحريـر» ،ونحوهـا مـن األحـزاب والجماعـات.

وهـذه صـورة أوسـع بكثيـر مـن الصـورة األولـى ،فإنهـا عامـة
قـد ال تخـص بابـ ًا من أبـواب الديـن ،كما أن نظامها أشـمل وأوسـع من

جهـة نشـاطها ،ومـن جهـة هيكلتهـا والئحتهـا ،ففيهـا عضويـة ،وبيعة،
ٍّ
وتـرق فـي المناصب ،وفيهـا الئحة جـزاءات وعقوبات ،وفيها محاسـبة
ٌ
كامـل كأنظمـة
وإقصـاء ،وتتفـرع منهـا شـعب متعـددة ،فهـي نظـام

األحـزاب البدعيـة أو السياسـية.
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وفـي هـذا النـوع مـن التنظيـم مـن الشـعور باالنتمـاء له مـا ليس في

النـوع األول؛ إذ أنّ النـوع األول صورته محدودة ،كاالجتماع في مسـجد
أو مركـز ،أو عبـر مؤسسـة أو جمعية رسـمية ،أما هذا النوع مـن التنظيم،
ِ
يعم نشـاطها
فهـو َي ْنظـم أفـراده في شـبكة مترابطـة ،ذات قيـادة مركزيةّ ،
جميـع األعمـال واألنشـطة الدعويـة ،فيصيـر المنتمي إليهـا منخرط ًا في
ِسـ ْلكها في كل شـؤون دعوتـه؛ بحيث َي ْح ُكـم التنظيم أنشـطة المنتمي.
حـدد المجـال الدعـوي ألتباعه حتى
وهـذا النـوع مـن التنظيمـات ُي ّ
ُسـوغه
ُيصيغـه قالبـ ًا وإطـار ًا ال يسـوغ للمنتمـي الخـروج منـه إال بمـا ت ّ

لوائـح التنظيـم ،فهـو يحوط دعـوة الداعيـة بدائـرة متحدة المركـز يدور
المنتمـي فـي فلكها.

ونظامـه عنـد التأمـل كنظـام الدولـة ،فكمـا أن اإلنسـان تجـب عليـه

طاعـة الحاكـم ،ولـزوم جماعتـه ،وال يجـوز لـه مخالفـة أمـره ،مـا لـم
يكـن محرمـ ًا شـرع ًا ،كمـا ال يحـل لـه مخالفـة الجماعـة أو الخـروج

مقيـد بالجماعة وطاعـة أميرهـا وحاكمها ،كما أمـرت بذلك
عنهـا ،فهـو ّ

النصـوص ،فكذلـك الحال في هذا النـوع من التنظيمات ،فـإن المنتمي

إليهـا ال يسـوغ لـه مخالفـة الجماعة والخـروج عـن لوائـح التنظيم ،بل
يجـب عليـه التـزام أوامـر التنظيـم ،وقراراتُـه محـل احتـرام وقبول شـاء
أم أبـى ،وإال لـم يكـن منتميـ ًا حقيقـة ،فإمـا أن ُيطـرد مـن التنظيـم وقـد

ُيعـادى ،أو علـى أقـل األحـوال يكـون ُمبعـد ًا مرغوبـ ًا عنـه ال ُي َّ
مكن في
مناصـب التنظيـم ،وال ُيق ّلـد شـيئ ًا مـن أعماله.
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وال بـد فـي هـذه التنظيمـات مـن تربيـة أفرادهـا علـى هـذه األصول

والقواعـد ،كأهميـة لـزوم التنظيـم ،والترهيب مـن مخالفتـه ،وربط ذلك
بمخالفـة الشـرع ،وتربيتهـم علـى أهميـة السـمع والطاعـة فـي التنظيم،
وإخـراج ذلك فـي قالب السـمع والطاعة بالمعـروف ،فيتو ّلـد عند الفرد
روح االنتمـاء للتنظيـم ،ليكـون بذلك عضـو ًا فاع ً
ال فيهُ ،فيفسـدون لزوم
الجماعة الشـرعية بلـزوم التنظيم.

وهـذا النـوع مـن التربيـة والتوجيهـات تسـتلزم تقسـيم المدعوين إلى
ٍ
اختلاف بيـن التنظيمـات في التسـميات.
طبقـات وال بـد ،علـى
ففـي جماعـة «اإلخـوان المسـلمين» ُوضعـت َّأول قواعـد
حدد
لعضوية الجماعة فـي المؤتمـر العـام الثالث عـام  1935م ،حيث َّ
حسـن الب ّنا –مؤسـس الجماعة -ثالثة أنواع للعضوية :مساعد ،ومنتسب،
مسـلم ُيعلـن عـن رغبتـه فـي االنضمام للجماعة،
فـأي
ٍ
وعضـو عامـلُّ ،

ويو ّقـع على بطاقة االشـتراك ،ويوافق على دفع رسـم االشـتراك المقرر،
ـد بعـد ذلـك إلـى
وتقبله الجماعة يصبـح عضـو ًا مسـاعد ًا ،ثـم َي ْص َع ُ

عضـو منتسـب حينما يثبـت تمك ّنه مـن مبادئ الجماعـة والمواظبة على
حضـور االجتماعـات وإلـزام نفسـه بالطاعـة ،ثـم يصبـح عضـو ًا عامال

بعـد انخراطـه التـام فـي الحركـة وتدريبهـا البدنـي وتمك ّنـه مـن العلوم
القرآنيـة وأدائه لفروض اإلسلام كالحـج والصوم وإسـهامه في صندوق

الـزكاة .وهنـاك مرتبة رابعـة من مراتـب العضوية وهي مرتبـة «المجاهد»
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التـي كانـت قاصـرة علـى حفنة قليلـة من الذيـن يعكفون علـى تكريس

أنفسـهم للجماعة.

حـددت نوعيـن فقـط من العضويـة هما :عضو
إال أنّ الئحة 1945م ّ
فالعضو الجديد يقضـي فترة ال تقل عن
تحـت االختبـار ،وعضو عامـل،
ُ
سـتة أشـهر ُيثبـت فيها نشـاطه في إنجـاز واجبـات العضوية ،ثم ُيسـمح

لـه بـأداء يمين الوالء بنـاء على طلب الشّ ـعبة التـي ينتمي إليهـا((( ،وبعد
أن ُيقسـم العضـو علـى أن يظـل مـدى حياتـه متبعـ ًا لقوانيـن الجماعة،
ٍ
عهـد بين العضو
عـد بمثابة
يـؤدي يميـن الـوالء «البيعـة» ،ويمين الوالء ُي ُّ
وبيـن اللـه بـأن يدافـع العضو عـن دعـوة الجماعـة ،وأن يوفي بشـروط
العضويـة التـي تتضمـن قبـل أي شـيء الثقـة فـي القيـادة ،واالسـتعداد
للطاعـة المطلقة(((.

قسـون األتبـاع والمتأثريـن بهـم إلى ثالثة
وأمـا «الجماعـة القطبيـة» ُفي ّ
دوائـر متحـدة المركـز :أوسـعها :المتأ ّثرون بأفـكار القطبييـن عن طريق
المناهـج الدراسـية التـي قرروها في المـدارس والجامعـات ومن خالل
الـدروس والمحاضـرات العامة التي يقيمونها ،وأضيـق منها :الملتزمون،
تنظيم هرمي عام يمثل مكتب اإلرشــاد العام أعلى هيئة
((( تنظيم جماعة اإلخوان المســلمين
ٌ
قســم العمل والنشــاط إلى مكاتب إدارية والتي تمثل
إدارية فيه يرأســه المرشد العام ،ثم ُي َّ
قسم المكتب إلى مناطق ،والمنطقة إلى شعب ،والشعبة
المحافظات أو الدول الخارجية ،و ُي ّ
إلى أســر ،كل أسرة تحوي خمســة أفراد عليهم نقيب .ولكل شــعبة ومنطقة ومكتب إداري
مجلــس إدارة ورئيس وجمعية عمومية .انظر :الالئحة العامة لإلخوان المســلمين في موقع
«ويكيبيديا اإلخوان المسلمون .الموسوعة التاريخية لجماعة اإلخوان المسلمين» في الشبكة
العنكبوتية ،وهو الموقع الرسمي للجماعة.
((( موقع «ويكيبيديا اإلخوان المسلمون .الموسوعة التاريخية لجماعة اإلخوان المسلمين» في
الشبكة العنكبوتية ،وهو الموقع الرسمي للجماعة.
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وهـم المشـاركون في أنشـطة التنظيم ،وأضيـق الدوائـر :المنتمون ،وهو
األعضـاء المنتمـون إلـى التنظيـم بشـكل رسـمي ،الذيـن تلقّـوا أفـكار

التنظيـم ومبادئه(((.

وفـي «البرنامج الدعوي» المنسـوب إلـى تنظيم «جمعية إحيـاء التراث

اإلسلامي» فـي الكويـت((( ،جـاء فيه تقسـيم األتبـاع إلى ثالثـة طوائف،
وفيـه مـا نصـه( :وهـذا البرنامـج –المقـدم بيـن أيديكـم -قـد روعـي

فيـه المنحنـى التصاعـدي للفـرد ،حيـث يأخـذ بعيـن االعتبـار التـدرج
المنطقـي والواقعـي للفـرد مـن مرحلة المسـلم العـادي ليرتقـي ويصل

المتفهم ألمور الدعـوة والمدرك
فـي النهاية إلى مرحلـة الداعية الملتـزم
ّ
همـوم األمـة ...والبرنامـج المتعارف عليه هو تقسـيم األفـراد إلى ثالث

مراحـل :المبتـدئ – المناصـر – الملتزم)(((.

تبينت صورة هذا النوع من التنظيمات ،فأقول:
إذا ّ
إنّ التنظيمـات الدعويـة الهرميـة العامـة المنتسـبة لمنهـج السـلف

وإن اجتمعـت علـى أصـل الدعوة إلـى الكتاب والسـ ّنة والتـزام مذهب

َخرج
السـلف ،إال أن بعضهـا قـد تصاحبه
ٌ
أمـور تخالف منهج السـلف ت ُ
المحرمـة
بالتنظيـم عـن دائـرة السـ ّنة ،فيصيـر مـن جملـة التنظيمـات
ّ

المخالفة للسـ ّنة.

((( «زمن الصحوة .الحركات اإلسالمية المعاصرة في السعودية» لستيفان الكورا ،ص 87-86
عد من ِق َبل لجنة مشــكلة من التنظيم لهذا الغرض .وقد ُق ّســمت فيه
((( وهــو برنامج دعوي ُم ّ
مراحل تنشــئة المدعو في التنظيم إلى تسع مراحل ،يستغرق تنفيذها ما بين عشرة إلى خمس
عشرة سنة.
((( ص 6-5

56

المحرمـة
وقـد تخلـو بعـض التنظيمـات مـن هـذه األمـور واألوجـه
ِّ
ٍ
حينئذ جائـز ًا؟ هذا ّ
محل بحث ومناقشـة.
للتنظيـم ،فهل يكـون التنظيـم
ٌ
تفصيل لهذه المسائل.
وفيما يأتي

57

المطلب األول
حمرم ًا
صي التنظيم املنتسب إىل مذهب السلف
األمور التي ُت ِّ
ّ
أفراد ممن ينتسـبون إلى منهج السـلف ويأسسـون تنظيم ًا
قـد يجتمـع ٌ
هرميـ ًا بغـرض الدعـوة إلـى اللـه ونشـر مذهب السـلف ،لكـن تصاحبه

ُصير التنظيـم من جملة
ٌ
أمـور مخالفـة للكتـاب والسـ ّنة ومنهج السـلف ت ّ

المحرمـة ،ولهذا صور:
التنظيمـات
ّ

الصورة األولى :س ّرية التنظيم

بـأن يكـون مسـتخفي ًا عن نظر اإلمـام المسـلم ،ودون إذنه ،فال شـك

وخـروج عـن طاعتـه ،وهـو
افتئـات علـى اإلمـام،
أنّ فـي هـذا التنظيـم
ٌ
ٌ

محـرم في الشـرع.
ٌ

قـال تعالـى﴿ :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ﴾.
[النسـاء]59 :
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وقـال النبـي ﷺ« :علـى المـرء المسـلم السـمع والطاعـة فيمـا أحـب

وكـره إال أن يؤمـر بمعصيـة فـإن أمـر بمعصيـة فلا سـمع وال طاعـة»((( ،في

أحاديـث كثيرة.

وعـن ابـن عمـر  ،قـال :جـاء رجـل إلـى النبـي ﷺ،
فقـال :يـا رسـول اللـه ،أوصنـي .قـال« :اعبـد اللـه ،وال تشـرك بـه شـيئ ًا،

وأقـم الصلاة ،وآت الـزكاة ،وصـم رمضـان ،وحج البيـت واعتمر ،واسـمع

والسـر»(((.
وأطـع ،وعليـك بالعالنيـة ،وإيـاك
ّ

وقـال عمر بـن عبد العزيـز ( :إذا رأيـت قوم ًا يتناجـون في دينهم

بشـيء دون العامة ،فاعلـم أنهم على تأسـيس ضاللة)(((.

وقال الشـيخ عبد الله السـبت  فـي كتابه «حكم العمـل الجماعي

فـي اإلسلام»((( بتقريـظ الشـيخ صالـح الفوزان ،فـي ذكر شـروط العمل
الجماعـي المشـروع( :أن يكـون ظاهـر ًا ّبينـ ًا معروف ًا لدى النـاس كلهم،

ٌ
واضحـة للكل ،ال غمـوض في دعوتها وأشـخاصها).
والجماعـة

وسـئل الشـيخ صالـح الفـوزان –حفظـه اللـه -سـؤا ً
نصـه( :ما
ال هذا ّ
ُ

خصوصـا تلـك التـي تقـوم
حكـم مـن ينتمـي إلـى تلـك الجماعـات،
ً

ـرية والبيعة؟
علـى ّ
الس ّ

((( رواه البخاري برقم ( )7144ومسلم برقم ()1839
((( رواه ابن أبي عاصم في «الس ّنة» ()509/2
((( رواه الاللكائي في «اعتقاد أهل السنة والجماعة» ()135/1
((( ص 66
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فـرق ،وأمرنـا عنـد ذلـك
فأجـاب :النبـي ﷺ أخبرنـا بحصـول ال ّت ُّ

باالجتمـاع ،وأن نكـون علـى مـا كان عليـه الرسـول ﷺ وأصحابـه.

اليهـود علـى إحـدى وسـبعين ِفرقـة ،وافترقـت
قـال ﷺ« :افترقـت
ُ
ال ّنصـارى علـى اثنتيـن وسـبعين ِفرقـة ،وسـتفترق هـذه األمـة علـى ثلاث

وسـبعين ِفرقـة ،كلهـا في النار؛ إال واحـدة» .قالوا :من هي يا رسـول الله؟

قـالَ « :مـن كان علـى مثـل مـا أنـا عليـه اليـوم وأصحابـي» .وقـال ﷺ

الوصيـة؛ قـال« :أوصيكـم بتقـوى الله والسـمع
لمـا طلـب منـه أصحابـه
ّ
ّ
والطاعـة ،وإن تأ ّمـر عليكـم عبـد؛ فإنـه َمـن َي ِعـش منكـم؛ فسـيرى اختال ًفـا
تمسـكوا بها،
ً
الراشـدين مـن بعدي؛ ّ
كثيـرا؛ فعليكـم بسـ ّنتي وسـ ّنة الخلفاء ّ

وعضـوا عليهـا بال ّنواجـذ».
ّ

وهـذا منهـج يجـب أن يسـير عليه المسـلمون إلـى يوم القيامـة ،وهو
ُ
سـلف هذه
أنـه عنـد وجود االختلاف؛ فإنهم يرجعون إلـى ما كان عليه
والديـن والبيعة وغيـر ذلك)(((.
األمـة فـي المنهج ّ

وقـال الشـيخ صالـح آل الشـيخ –حفظـه اللـه( :-فـي الدولـة

اإلسلامية ال يجـوز أن تقـوم جماعـة سـرية ،كأصـلٍ عنـد أهـل

السـنة ،ال يجـوز أن تقـوم جماعـة سـرية لها أهـداف خاصة سـرية؛ ألن
هـذا فيـه افتئـات علـى الحاكـم)(((.

((( «المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان» ( /1س)212
((( «شرح كشف الشبهات» ص 104
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نبيـه بالصـدع
حـرم
السـرية فـي الدعـوة .وقـد أمـر اللـه ّ
ّ
فاإلسلام ُي ّ

بالدعـوة وإعالنهـا ،ومواجهة المشـركين بهـا ،فكيف بالمسـلمين الذي
ٍ
بلاد آمنة.
يعيشـون فـي
قال تعالى﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﴾.

[الحجر]94 :

وقـال تعالـى﴿ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﴾.

[المائـدة]67 :

والسـرية مـن أوصـاف دعـوة أهـل البـدع ،كمـا أنّ العلنيـة والظهـور
ّ

استسـر أحدٌ بشـيء إال
مـن أوصـاف دعوة أهـل السـ ّنة والجماعـة ،فما
ّ
ا ُّتهـم بالبدعـة والسـعي فـي ُ
الفرقة ،فـإنّ أهل السـ ّنة والجماعـة دعوتهم

سـرية.
ظاهـرة ال خفـاء فيها وال ّ

والسـرية لـم تـزل صفـ ًة مشـتركة بيـن كل ِ
الفـرق التـي ظهـرت فـي
ّ
اإلسلام ،بـدء ًا مـن الخـوارج ،وإلـى يومنـا هـذا .وقـد عانـت األمـة

الويلات مـن الدعـوات والجمعيات السـرية التي نشـأت في اإلسلام.

ومـن أحسـن مـا ُكتـب فـي تاريـخ الجمعيـات السـرية التـي قامـت

فـي اإلسلام وبيـان عواقبهـا وآثارهـا الخطيـرة علـى المسـلمين كتـاب

الهدامـة فـي المشـرق» للدكتـور
السـرية والحـركات
«الجمعيـات
ّ
ّ
محمـد عبـد اللـه عنـان .
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وقـد ذكـر الدكتور عنان فـي كتابه بـأنّ الجمعيات السـرية التي قامت

فـي التاريـخ كانـت تعمـل إلحـدى غايتيـن؛ األولـى روحيـة ،والثانيـة

هدامـة سياسـية ُيراد بهـا إبـدال مجتمع بمجتمع أو سـلطان بسـلطان(((.
ّ
ثـم قـال ( :فأمـا الغايـة األولـى فكانـت قبلـة معظـم الجمعيات

السـرية القديمـة التـي قامـت في األمـم الغابـرة.)...
ّ

ثـم قـال( :وأما الغاية الثانيـة أعني غاية الهدم وتحقيق أهواء السياسـة

فكانـت النزعـة الغالبـة فـي الجمعيـات السـرية فـي القـرون الوسـطى

السـرية،
والعصـر الحديـث ،ولتحقيقها قامت أعظـم وأقوى الجمعيات
ّ

واحتشـدت جيوش الدعـاة ،واضطرمـت أروع المعـارك الخفية).

ثـم َذ َكـر بـأنّ الحـركات الثوريـة اإلسلامية تجتمـع حـول مبـدأٍ

سياسـي واحـد ،فقـال( :وترجع الحـركات الثوريـة اإلسلامية إلى أصلٍ

تاريخـي واحـد ،وتجتمـع حـول مبـدأ سياسـي واحـد ،هـو دينـي فـي

نفـس الوقـت)...

ثـم قال( :وأما وحدة المبدأ الـذي تجتمع حوله هذه الحركات الثورية

فترجـع إلـى أنّ معظمهـا قام حول مسـألة اإلمامـة أو الخالفـة ،أو بعبارة

أخـرى حـول المبدأ الذي يسـتند إليه السـلطان أو الحاكم السياسـي في

تولي الرئاسـة والملك واالسـتئثار بالسـلطتين الروحية والزمنية)...

((( ص7
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ـرف المجتمـع اإلسلامي حركتيـن ثوريتيـن
إلـى أن قـال( :وقـد َع َ

عظيمتيـن فـي دعـوة الخـوارج ودعـوة الشـيعة ،وكان انفجـار هاتيـن
الدعويتيـن فاتحـ ًة لسلسـة طويلـة مـن الحـركات الثوريـة ،ومهـد ًا
لطائفـة كبيـرة مـن الفـرق السـرية التـي قامـت بـأدوار مهمـة فـي

التاريـخ اإلسلامي)(((.

السـرية ،وإن ا ّدعـت بأنّهـا دينيـة ،هي في
فالجمعيـات والجماعـات
ّ

حقيقتهـا جمعيـات سياسـية ثورية.

بالسرية في بعض دعوته؟.
فإن قال قائل :ألم يعمل النبي ﷺ
ّ

أسـر النبـي ﷺ دعوتـه فـي ّأول أمره لمـا كان
فالجـواب :نعـم ،قـد ّ
بمكـة بسـبب اشـتداد إيـذاء المشـركين للمسـلمين ،حتـى َأ ِذن اللـه

بوحي
للمسـلمين بالهجـرة إلى الحبشـة ثم إلـى المدينة ،لكـن كان هذا
ٍ
مـن اللـه  ،حتـى ّ
السـرية قد
مكن اللـه للمسـلمين .وهذا النـوع من
ّ

يتعرضون
ُي
ّ
تصـور جـوازه للمسـلمين الذيـن يعيشـون بين الك ّفـار وهـم ّ

لإليـذاء والتعذيب بسـبب إسلامهم ،حـال كونهم عاجزين عـن الهجرة
عـن ديـار الكفار ،كمـا قـال تعالى:

﴿ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ

ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ﴾
[النسـاء]98-97 :

الهدامة في المشرق» ص14-9
السرية والحركات ّ
((( «الجمعيات ّ
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إيـذاء مـن المشـركين ،أو كانـوا قادريـن على
فأمـا إذا لـم يكـن ثمـة
ٌ

ّ
بالسـرية.
يحـل لهـم العمل
الهجـرة لـم
ّ

وهـذا كلـه فيمـن يعيـش بيـن الكفـار ،أما فـي بلاد المسـلمين وبين

ّ
السـرية بحـال ،وإنما هي
تحـل
جماعتهـم وتحـت واليـة أمرائهـم فلا
ّ
مـن شـأن أهـل البـدع والضالل.

الصورة الثانية :أن يُجعل للتنظيم ما هو من خصائص اإلمام

كوجـوب السـمع والطاعـة ،أو البيعـة ،أو إيجـاب لـزوم التنظيـم،

وتحريـم مخالفتـه أو الخـروج منه ،أو المنـع من نقده فـي العلن ،ونحو

ذلـك ممـا هـو مـن حقـوق اإلمامـة والجماعة الشـرعية.

وقـد أجمـع العلمـاء على أنّ هـذه األحـكام خاصة باإلمام المسـلم،

وبالجماعـة المجتمعة على تأميره ،وأنـه ال يجوز أن تُجعل هذه األحكام
ٍ
ٍ
لجماعة دون الجماعة الشـرعية.
ألميـر دون األمير الشـرعي ،وال
وفـي حديـث حذيفـة  عندمـا َذ َك َر لـه النبي ﷺ ما سـيكون في
ـر الدعـاة على أبـواب جهنم ،قـال حذيفة:
آخـر الزمـان مـن الفتن ،و َذ َك َ

«قلـت :فمـا تأمرنـي إن أدركنـي ذلـك؟ قـال :تلـزم جماعـة المسـلمين
وإمامهـم ،قلـت :فـإن لـم يكـن لهـم جماعـة وال إمام؟ قـال :فاعتـزل تلك
ـرق كلهـا ،ولـو أن
تعـض بأصـل شـجرة ،حتـى يـدركك المـوت وأنـت
َّ
ال ِف َ

على ذلـك»(((.

((( رواه البخاري برقم ( ،)3606ومسلم ()1847
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وقـد ُسـئل الشـيخ العثيميـن  سـؤا ً
نصـه( :ما حكـم البيعة
ال هذا ّ
ٍ
ألميـر؛ ٌ
ولي األمر العـام ،كأن يكون هنـاك تنظيم
بيعـة منفصلـة عن بيعـة ّ
فـي بلد إسلامي فيضم أفـراد البيعة لمسـئول هـذا التنظيم على السـمع
والطاعـة ،فما حكم الشـريعة؟

فأجـاب :هـذا حـرام ،وال
يحـق أن ُيبايـع أحـدٌ فـي مـكان فيـه بيعـة
ّ

تأميـرا ال علـى أنها بيعـة على السـمع والطاعة
إسلامية .نعـم لو َّأمـروه
ً
مأمـور به فـي السـفر؛ إذا كان ثالثة في سـفر َف ْل ُي ّأمر
فـي كل شـيء ،هذا
ٌ
أحدهـم حتـى إذا اختلـف االثنـان يكـون الحكـم ألميرهـم .أمـا داخـل
البلـد ليسـت مشـروعة ،وكذلـك نفـس« :إنـي بايعتـك» هـذا ممنوعـة

مطل ًقـا حتـى في السـفر)(((.

وسـئل الشـيخ صالح الفـوزان –حفظـه الله -سـؤا ً
نصـه( :مما
ال هذا ّ
ُ

قضيـة البيعـة؛ فهنـاك مـن يـرى جـواز أخـذ البيعـة
يتسـاهل بـه النـاس ّ

المبايع
لجماعـة مـن الجماعـات مع وجـود بيعة أخرى ،وقـد ال يكـون ُ
حكم هـذا ؟ ثم هل
ـر ّية؛ مـا
ُ
فـي هـذه الجماعـات معرو ًفـا بدواعي ّ
الس ّ
يختلـف الحكـم فـي بالد الك ّفـار أو تلك التـي ال تحكم بما أنـزل الله؟

لولـي أمـر المسـلمين ،وهـذه البيعـات
فأجـاب :البيعـة ال تكـون إال
ّ

المتعـدِّ دة مبتدعـة ،وهـي مـن إفـرازات االختلاف ،والواجـب علـى
المسـلمين الذيـن هـم فـي بلـد واحـد وفـي مملكـة واحـدة أن تكـون
المتعـددة ،وإنمـا
بيعتهـم واحـدة إلمـام واحـد ،وال يجـوز المبايعـات
ّ

((( شريط صوتي في موقع اليوتيوب في الشبكة العنكبوتية ،بعنوان «الشيخ ابن عثيمين :ما حكم
بيعة لرؤساء التنظيمات وهي غير بيعة ولي األمر؟!»
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تجـوزُ المبايعـات مـن اختالفات هـذا العصـر ،ومن
هـذا مـن إفـرازات
ّ
وتعدد
التفرق فـي البيعـة ُّ
الجهـل ّ
بالديـن .وقـد نهى الرسـول ﷺ عـن ُّ
جميع علـى واحد منكـم ،يريد تفريق
البيعـة ،وقـالَ « :مـن جاءكم وأمركـم
ٌ

جماعتكـم؛ فاضربـوا ُع ُنقـه»)(((.

وقال الشـيخ عبد الله السـبت  فـي كتابه «حكم العمـل الجماعي

فـي اإلسلام»((( بتقريظ الشـيخ صالح الفـوزان( :إن المحـذور في العمل
التحـزب وا ّتخـاذ البيعات ،فهذا ممـا نبرأ منه ون ّ
ُحـذر إخواننا
الجماعـي
ُّ

السـلفيين من الوقـوع فيه ،وهو مـا ّ
حذر منـه العلماء).

وقـد حاول بعـض ّ
التهرب مـن مصطلح
منظـري الجماعات الهرميـة ّ

البيعـة لنكيـر أهـل العلـم عليهـم ،فزعمـوا أن بينهـم «العهـد» ،وأنهـم

جائـز –حسـب ظ ّنهـم -وهـذا فـي
يتعاهـدون علـى الخيـر ،وأنّ هـذا
ٌ
ٌ
وتحايـل علـى المقصـود األساسـي وهـو
خـروج عـن الشـرع،
حقيقتـه
ٌ

أخـذ البيعـة مـن أتباعهم ،فـإنّ تغيير األسـماء ال ُيغير من الحقائق شـيئ ًا،
سـمونها
بـل هـو من قبيـل قولـه ﷺ« :ليشـربن ٌ
نـاس من أمتـى الخمـر ُي ّ

بغير اسـمها»(((.

((( «المنتقى من فتاوى الشيخ صالخ الفوزان» ( /1س)213
((( ص 66
((( رواه أحمــد ( )342/5وأبــو داود ( )379/3وابن ماجه برقم ( )4020من حديث أبي مالك
األشعري وأصله في الصحيح.
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الصورة الثالثةَ :ع ْقدُ الوالء والبراء على االنتماء للتنظيم

فتقـع المـواالة علـى االنتمـاء للتنظيـم دون رابطـة اإليمـان ،ومنـه

تقديـم المنتمـي للتنظيـم علـى األعلـم واألتقـى واألكفـأ.
قال تعالى﴿ :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ﴾.

[التوبة ]71

وقـال تعالـى﴿ :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

ﯗ ﯘ ﯙ ﴾.

[األنفـال ]73

وقـال ﷺ« :أوثـق عـرى اإليمان :المواالة فـي الله ،والمعـاداة في الله،

والحـب في اللـه ،والبغض فـي الله»(((.

وعـن أنـس بـن مالـك  قـال :قـال النبـي ﷺ« :ال يجـدُ أحـدٌ

يحبـه إال للـه ،وحتـى أن ُيقـذف في
حلاوة اإليمـان حتـى
َّ
يحـب المـرء ال ُّ

أحـب إليـه مـن أن يرجـع إلـى الكفر بعـد إذ أنقـذه الله ،وحتـى يكون
النـار
ُّ

أحـب إليـه ممـا سـواهما»((( .فـي أحاديـث كثيرة.
اللـه ورسـوله
َّ

قـال ابـن تيميـة ( :وأمـا «رأس الحـزب» فإنـه رأس الطائفـة التي
تتحـزب أي تصيـر حزبـ ًا ،فـإن كانـوا مجتمعيـن علـى مـا أمـر اللـه بـه
ورسـوله مـن غيـر زيـادة وال نقصـان فهـم مؤمنون لهـم ما لهـم وعليهم

التعصب لمن
مـا عليهـم .وإن كانـوا قـد زادوا في ذلـك ونقصـوا ،مثـل
ُّ

دخـل فـي حزبهـم بالحـق والباطـل ،واإلعـراض عمـن لـم يدخـل في
((( رواه الطبراني في الكبير ( ،)11573والبغوي في «شرح الس ّنة» ( ،)53/13وصححه األلباني
في السلسلة ()734/2
((( رواه البخاري برقم ( ،)6041ومسلم برقم ()43
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حزبهـم سـواء كان علـى الحـق والباطـل ،فهـذا مـن التفـرق الـذي ذمه
اللـه تعالى ورسـوله ،فإن الله ورسـوله أمـرا بالجماعة واالئتلاف ،ونهيا

عـن التفرقـة واالختلاف ،وأمـرا بالتعاون على البـر والتقـوى ،ونهيا عن
التعـاون علـى اإلثم والعـدوان)(((.

وقـال الشـيخ بكـر أبـو زيـد ( :فـإذا انعقـدت ِف ٌ
ٌ
رقـة أو
جماعـة

ـد عليـه الـوالء
حـزب
أو
عيـن ُمسـتحدَ ث ُيع َق ُ
ٌ
إسلامي تحـت شـعار ُم َّ
ٌّ
والبـراء .وإذا انعقـدت ملتزمـة بعضـ ًا ممـا أمـر اللـه به دون بعـض .وإذا
انعقـدت ال توالـي إال مـن انتظـم فـي سـلكها دون مـن سـواهم .وإذا
انعقـدت فـي بلـد أهلـه علـى منهـاج النبـوة التـي درج عليهـا السـلف
الصالـح ،أهـل السـ ّنة والجماعـة؛ مخالفـ ًة في أمـر ك ّلي أو جزئي باسـم

أو رسـم .فـكل هـذه عقـود محرمـة ال تجـوز؛ لمـا فيهـا من البغـي بغير
وهـدم لجوانـب فـي اإلسلامٌ ،
وميل عـن طريق النبـي ﷺ في
الحـق،
ٌ
ٌ
بتفرقهـم،
الدعـوة ،وشـذوذ عـن األصـل :جماعـة المسـلمين،
وإيـذان ّ
وكسـر لوحدتهـم)(((.
وتشـتيت لشـملهم،
ٌ
ٌ

الصورة الرابعة :عد ُم التزام منهج السلف في التطبيق والعمل

وهـذا يكـون إما في هيكلـة التنظيم وتركيبتـه ولوائحه ،أو فـي مواقفه

الدعويـة وقراراتـه ،أو غير ذلـك ،ولهذا صور:

((( «مجموع الفتاوى» ()514/11
((( «حكم االنتماء إلى الفرق واألحزاب والجماعات اإلسالمية» ص 63
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منهـا :التغاضـي عـن انحرافـات بعـض أعضـاء التنظيـم المخالفـة
لمنهـج أهل السـ ّنة والجماعة لمصلحـة بقاء التنظيم وخوف ًا من انشـقاقه
ب َفق ِ
ْـد األتباع.
ومنهـا :تقديـم الجهـال وقليلـي العلـم علـى أهـل العلـم وطلبته في

أعمـال التنظيـم ولجانـه ومناصبه.

ُ
إهمـال الجانـب العلمـي الـذي هو أسـاس ِّ
كل عمـلٍ
ومنهـا:
علمي
ٍّ
وعـدم االعتنـاء بـه ،ويتم ّثـل هـذا فـي عـدم العنايـة بتعليـم
ودعـوي،
ّ
ُ
المنتميـن أصـول العقيـدة والمنهـج ومـا يحتاجـون إليـه فـي دينهـم.

افتقـاد اإلشـراف العلمـي علـى شـؤون التنظيـم وأعمالـه
ومنهـا:
ُ
ِ
وضمـان عدم انحرافـه عنه ،ومن
للتحقـق من سـيره وفق منهج السـلف،
صـور ذلك عـدم الرجـوع إلى أكابر أهـل العلم فـي المسـائل التنظيمية
المشـكلة والتي هـي محل نزاع واختلاف ،أو في ال َف ْصلِ بيـن النزاعات

التـي تقـع بيـن التنظيـم ومخالفيه ،أو بيـن أعضائه ومنتسـبيه.

قـال تعالـى﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ﴾.

[النسـاء ]83

وقـال تعالـى﴿ :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ

ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ

ﰒ ﴾.

[النسـاء ]59

وأولو األمر كما جاء عن السلف :األمراء والعلماء.
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وقـال عمـر بـن عبـد العزيـز ( :مـن َع ِم َ
ـل بغير علـم فهو ُيفسـد

أكثـر مما ُيصلـح)(((.

وقـال البخـاري 

فـي صحيحـه( :بـاب :العلـم قبـل القـول

والعمـل لقـول اللـه تعالـى﴿ :ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﴾

فبـدأ بالعلـم)(((.

ـن شـرط االجتماع والتعـاون أن يكـون وفق منهج
واألدلـة علـى أنَّ ِم ْ

وطريـق السـلف في كل شـؤونه وأمـوره ،صغيرها وكبيرهـا ،كثيرة.

قـال تعالـى﴿ :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﴾.

[النسـاء ]115

وقال تعالـى﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﴾.

[التوبـة ]100

فمتـى لـم يلتـزم التنظيـم منهـج السـلف فـي الدعـوة ،أو فـي بعض
أصولـه ،وإن وافقهـم فـي االعتقـاد فـي الجملـة ،فإنـه يكـون تنظيمـ ًا

ممنوعـ ًا شـرع ًا.

ميـز منهـج أهـل السـ ّنة والجماعـة :قيامـه على
وإنّ مـن أعظـم مـا ُي ّ

العلـم ،وارتـكازه عليـه فـي كل األمور؛ فـي العقيدة والمنهـج واألخالق
ُ
ومنزلـة العلمـاء في منهج السـلف ودعوتهم بمنزلـة الرأس من
والتربيـة،
((( رواه البيهقي في «شعب اإليمان» ()293/2
((( ()26/1
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الجسـدُّ ،
وكل دعـوة ال تقوم على هذا األسـاس ،وال تعتمـد هذا األصل
فهـي دعوة مخالفـة لمنهج أهـل السـ ّنة والجماعة.

فمـن َج َع َ
ـل
المرجـع فـي أصـول التنظيـم ،أو لوائحه ،أو فـي مواقفه
َ
العامـة والخاصـة ،أو فـي ال َف ْصـل بين نزاعاتـه ،أو غير ذلك من شـؤونه
إلـى غيـر أهل العلـم المتمك ّنين منه ،بـل إلى قدماء الدعاة والمؤسسـين

للتنظيـم ،أو إلـى اللجان المختصة بهذه الشـؤون من غيـر العلماء ،وقع
فـي الزلـل والخطـأ ،وحصـل بسـبب ذلـك اتبـاع الهـوى وتـرك الهدى،

وخـرج بذلـك عـن منهـج السـلف ،كحـال الجماعـات والتنظيمـات
التـي تعتبـر كالم العلماء في شـؤون التنظيـم استشـاري ًا ،وللتنظيم تقدير
المصلحـة في األخـذ برأيهـم أو عدمه.

قال الشـيخ األلباني ( :التنظيم الذي يجـب أن يكون وال يختلف

فيـه اثنـان :إقامـة حلقـات علميـة ،هـذا البـد منـه ،لكـن من يقيـم هذه
الحلقـات؟ هـم أهـل العلـم ،فأين هـم أهـل العلم فـي مثل هـذه البالد

التـي ُيفتـرض أن يكـون فيهـا كثيـر ،لذلـك اآلن نحـن في هـذا البلد في

الخطـوة األولـى في سـبيل طلـب العلم.

لذلـك لـو كان هنـا يوجد عـدة علماء ،وواجبهـم أن يعقـدوا حلقات

لتعليـم الناس العلوم الشـرعية ،ال أعنـي فقط التفسـير والحديث والفقه

قـارن كمـا يقـول اليوم ،بل حتى ما يسـمى عنـد العلماء بعلـوم اآللة
الم َ
ُ
التـي ال يقـوم َفهـم الكتاب والسـ َّنة إال عليها ،نحن فقراء فـي هذه البلدة
مـن هـذا الجيـش مـن العلمـاء ،ولذلـك فالتنظيـم الـذي يوجد فـي بلد
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آخـر :ال ُيف َتـرض أن يكون هنا ممكن ًا تحقيقه ،فكيـف والتنظيم المقصود
بالنسـبة لبعض األفهـام هو التنظيم السياسـي والتكتل الحزبـي ،التنظيم

الواجـب تحقيقه في سـبيل طلـب العلـم وإيجاد نخبة مـن الطلبة.

هـذا الواجـب ال يمكـن تحقيقـه هنـا؛ إلننـا فقـراء مـع األسـف

فـي العلمـاء)(((.

تبيـن هـذا ،فـإنّ ّ
ٍ
تنظيـم
كل
منتسـب إلـى مذهـب السـلف لك ّنـه
ٍ
إذا ّ

شـرعا
ممنـوع
تنظيـم
ينضـوي علـى هـذه المحرمـات أو بعضهـا فهـو
ٌ
ً
ٌ

لمخالفتـه لمنهـج أهـل السـ ّنة والجماعة حتى لـو ا ّدعى أهله االنتسـاب

المجـرد.
إلـى مذهـب السـلف ،فـإن العبـرة بالحقائـق ال باالنتسـاب
ّ
ٍ
حينئـذ انتمـا ًءا لغيـر أهـل السـ ّنة والجماعـة ،وهـو
ويكـون االنتمـاء لـه
خـروج عـن جماعـة المسـلمين ،وعـن طاعـة إمامهـم.
ٌ

قـال الشـيخ ابـن بـاز ( :الجماعـة التـي يجـب اتباعهـا والسـير

علـى منهاجهـا هـم أهـل الصـراط المسـتقيم ،هـم أتبـاع النبـي ،وهـم
أتبـاع الكتـاب والسـنة ،الذين يدعـون إلى كتاب الله وسـ ّنة رسـوله قو ً
ال
ً
وعملا ،أمـا الجماعـات األخـرى فلا تتبـع منها أحـد ًا إال فيمـا وافقت

فيه الحـق)(((.

وقـال الشـيخ العثيميـن ( :الجماعـة في اإلسلام هـي االجتماع

على شـريعة اللـه  التي قال فيها الرسـول عليه الصالة والسلام «:ال

((( شــريط صوتي موجود في موقع اليوتيوب في الشــبكة العنكبوتية ،قناة «مفاهيم اإلصالح»
بعنوان «االختالف في مفهوم التنظيم لدى السلفيين».
((( «مجموع فتاوى ابن باز» ()120/7

72

ٌ
طائفـة مـن أمتي على الحـق ظاهريـن ،ال يضرهم من خذلهـم وال من
تـزال

خالفهـم ،حتـى يأتـي أمـر الله وهم علـى ذلك» .هـذه هـي الجماعة التي
يجـب علـى اإلنسـان أن ينتمي إليها ،أمـا الجماعة الحزبيـة التي ال تريد

إال انتصـار رأيها ،سـواء كان بحق أم بباطل ،فإنه ال يجـوز االنتماء إليها؛
متضمـن البـراءة من الجماعـة اإلسلامية ،والواليـة للجماعة
ألن ذلـك
ٌ

الحزبية التـي فيها التفـرق واالختالف)(((.

ـر ٌق
وقـال الشـيخ صالـح الفـوزان –حفظـه اللـه( :-الجماعـات ِف َ

توجـد فـي كل زمـان ،وليـس هـذا بغريـب؛ قـال ﷺ« :افترقـت اليهـود
علـى إحـدى وسـبعين فرقـة ،وافترقـت النصـارى علـى اثنتيـن وسـبعين

فرقـة ،وسـتفترق هـذه األمـة علـى ثالثة وسـبعين فرقـة؛ كلهم في النـار؛ إال
واحـدة»؛ فوجـود الجماعـات ووجـود ِ
أمر معـروف ،وأخبرنا
الف َرق هـذا ٌ
كثيرا».
عنـه رسـول الله ﷺ ،وقـالَ « :مـن َي ِعش منكـم؛ فسـيرى اختال ًفـا ً

السـير معهـا واالقتـداء بهـا واالنضمام
ولكـن الجماعـة التـي يجـب ّ

السـ ّنة والجماعـة؛ الفرقـة الناجيـة؛ ألن
إليهـا هـي جماعـة أهـل ّ
الرسـول ﷺ لمـا بيـن هـذه ِ
الف َرق؛ قـال« :كلهـا فـي النـار؛ إال واحدة».
َّ

قالـواَ :مـن هـي؟ قـال« :مـا أنـا عليـه وأصحابـي».

الض ُ
ابـط؛ فالجماعـات إنما يجـب االعتبـار بمـن كان منها
هـذا هـو ّ

السـلف الصالـح ،والله
علـى مـا كان عليـه الرسـول ﷺ وأصحابه من ّ

تعالـى يقـول﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
((( «فتاوى نور على الدرب»
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ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ

ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﴾.

تعـد ٌد وال انقسـام،
هـؤالء هـم الجماعـة؛ جماعـة واحـدة ،ليس فيها ُّ

أول األمـة إلى آخرها ،هم جماعـة واحدة﴿ ،ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ِمـن ّ

ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﴾.

الممتـد ُة مـن وقـت الرسـول ﷺ إلـى قيـام
هـذه هـي الجماعـة
َّ

السـاعة وهـم أهـل السـنة والجماعـة ،وأما مـا خالفهم مـن الجماعات؛
ّ
الدعوة
تسـمت
تسـمت جماعة ّ
باإلسلامية ،وإن ّ
فإنها ال اعتبار بها ،وإن ّ
ّ

أو غيـر ذلـك؛ فكل مـا خالـف الجماعة التـي كان عليها الرسـول ﷺ؛

المتفرقـة التـي ال يجـوز لنـا أن ننتمـي إليها
فإنهـا مـن الفـرق المخالفـة
ّ
أو ننتسـب إليهـا؛ فليـس عندنا انتمـاء إال ألهل السـنة والتوحيد﴿ ،ﭧ

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﴾ ،والذيـن أنعـم اللـه عليهـم َّبي َن ُهـم
فـي قولـه﴿ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﴾.

فالجماعـة التـي اتخـذت منهجهـا كتـاب اللـه وسـنة رسـوله ﷺ،
كثيـرا؛
وعملـت بقولـه ﷺ« :فإنـه مـن َي ِعـش منكـم فسـيرى اختال ًفـا
ً
تمسـكوا
الراشـدين
ّ
فعليكـم ُ
المهدييـن مـن بعدي؛ ّ
بسـ َّنتي وسـ ّنة الخلفـاء ّ

وعضـوا عليهـا بال َّنواجـذ ،وإياكـم ومحدثـات األمـور»؛ هـؤالء هـم
بهـاُّ ،

الجماعـة المعتبـرة ،ومـا عداهـا مـن الجماعـات؛ فإنـه ال اعتبـار بهـا،
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بـل هـي جماعـة مخالفـة ،وتختلـف فـي بعدهـا عـن الحـق وقربها من

الحـق ،ولكـن كلهـا تحـت الوعيـد ،كلها فـي النـار؛ إال واحدة ،نسـأل

اللـه العافيـة)(((.

((( «المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان» ( /1س)210

75

المطلب الثاني
حكم التنظيامت الدعوية اهلرم ّية العامة املنتسبة
إىل منهج السلف اخلالية عن مظاهر التحريم
قـد ذكرنـا فـي المطلـب السـابق األمـور التـي متـى مـا صاحبـت

صيرتهـا مـن
التنظيمـات الهرميـة العامـة المنتسـبة إلـى منهـج السـلف ّ

والتحـزب ،واالنحراف عن
كالسـرية،
المحرمـة بلا خالف،
التنظيمـات
ّ
ّ
ّ

بعـض أصـول ومنهـج السـلف فـي الدعـوة والعمـل ،وغيـر ذلـك مما
سـبق ذكـره واإلشـارة إليه.

ّ
المنظمـة تنظيمـ ًا هرميـ ًا ،حـال كونهـا
كـم الجماعـة
لكـن ،مـا ُح ُ

مجتمعـة علـى الدعـوة إلـى الكتـاب والسـ ّنة وفـق منهـج سـلف األمة،
ـت عـن مظاهـر التحريـم المذكـورة آنفـ ًا؟.
َ
وخ َل ْ

الهرميـة المسـتجدة فـي
الجـواب أن نقـول :إنّ التنظيمـات السـلفية
ّ
هـذا العصر إنما تأسسـت علـى اعتبار كونهـا ِمن أفضل وسـائل الدعوة

المعاصـرة ،حيـث رأى ُم ّ
نظروهـا جـواز هـذا النـوع مـن التنظيمـات في
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الـدول اإلسلامية ،شـريطة أن تكـون موافقة ألصـول منهج السـلف في
الدعـوة ،وأنّهـا مـن التعـاون علـى البـر والتقـوى ،مسـتدلين بنصـوص

العلمـاء فـي جـواز العمـل الجماعي فـي الجملـة ،ويرون هـذه الصورة

مـن التنظيمـات داخلة فـي فتـاوى العلماء.

المتأمـل في نصـوص الكتاب والسـ ّنة ،وفي عمل السـلف عبر
لكـن
ّ
ّ

يجـد أنَّ هذا
القـرون ،وفـي نصوص العلمـاء المتقدميـن والمعاصرين،
ُ

نـوع من الخـروج عـن جماعة
النـوع مـن التنظيمـات هـو فـي حقيقتـه ٌ
التفـرق
المسـلمين ،إمـا ابتـداء ًا أو بمـا يـؤول إليـه ،وأنَّـه مـن وسـائل
ّ
واالختلاف ال االجتمـاع واالئتلاف .نعـم ،قـد تبـدأ قريبـة مـن الحـق

متصلـة بـه ،لك ّنهـا تنتهي إلـى الخـروج عـن الجماعة الشـرعية.

أوجه المنع من هذا النوع من التنظيمات
وأوجه المنع من هذه الوسيلة الدعوية العصرية كثيرة:

الوجه األول :مخالفة هذه الوسيلة لعمل السلف
إذ لـم ُيعـرف عـن أئمـة السـلف وعلمائهـم تأسـيس مثل هـذا النوع
ومعلـوم أن َّ
كل ما
مـن التنظيمـات مـع وجـود المقتضي وعـدم المانـع،
ٌ

تركـه السـلف ممـا ُوجـد مقتضـاه فـي عهدهم ،ولـم َي ُحـل دونـه مانع،

فـإن الواجـب تركه ،وهذه سـ ّنة تركية ،وبمثـل هذه القاعدة ُيسـتدل على

تحريـم االحتفـال بالموالـد والمظاهـرات ونحـو ذلك من الوسـائل.
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وال يقـول قائـل :إن المقتضـي لتأسيسـها لـم يكن موجـود ًا في عصر

السـلف؛ ألنّ المقتضـي لهـا هـو الحاجـة إلـى التعـاون فـي الدعـوة

إلـى اللـه ،لنشـر مذهـب وعقيـدة السـلف بيـن النـاس ،والتحذيـر مـن
البـدع واإلنـكار علـى أهلهـا ،وهـذا المقتضي ال يـزال موجـود ًا في كل

المرة
عصـر ال يمكـن أن يخلـو منـه عصر مـن األعصار،
َّ
لكـن الحقيقـة َّ
أن المقتضـي لمثـل هـذه التنظيمـات علـى الحقيقـة َي ْك ُمـن فـي كـون
ّ
منظريهـا ال يعتقـدون أنّ لحـكام المسـلمين والية شـرعية ،ال سـيما بعد

ـر ْون أن جماعـة المسـلمين غيـر موجـودة
سـقوط الدولـة العثمانيـة ،و َي َ

لعـدم وجـود الخليفة العام ،فهـم يرون بأن هذه التنظيمـات والجماعات
هـي وسـيلة لتحقيـق جماعـة المسـلمين وسـبي ً
ال إلقامـة الخالفـة ،وقد

أوضحـت هـذه المسـألة بالتفصيـل فـي كتابـي «مسـائل منهجيـة حـول

مفهـوم الخالفـة اإلسلامية» .وإن كانـت هـذه المسـألة قـد ال تخطر ببال

بعـض مـن ينتسـب إلـى السـلف مـن أربـاب التنظيمـات ،لك ّنـه انخدع
بهـذه الفكـرة التـي تلقّفها من ِ
ـرق المخالفـة لمنهج السـلف من دون
الف َ
أن يشـعر بحقيقتهـا وأصلها ،ومـن غيـر أن ّ
يتفطن إلى لوازمهـا ،ويلحظ

مآالتهـا وآثارها.

ولـم يـزل العلماء -من عهد السـلف وإلى يومنا هـذا -قائمين بالدعوة

إلـى اللـه علـى بصيـرة مـع جماعـة المسـلمين الشـرعية بلا تنظيمـات
وعـم بدعوتهم ،فلو كان فـي التنظيمات
وال تكتلات ،وقد انتشـر الخير
ّ
خير لمـا تركوه مع قدرتهـم عليه.
وتكويـن الجماعـات الدعويـة ٌ
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لنبيه طريق الدعوة في آيات كثيرة ،منها:
وقد ّبين الله ّ 

قولـه تعالـى﴿ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ﴾.
[يوسـف ]108

وقـال تعالـى﴿ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﴾.

[األنعـام ]153

وقد سـار الصحابـة والعلمـاء على الطريـق الذي رسـمه النبي ﷺ،
ولـم يحيـدوا عنـهَ ،
وأ ْو َصـوا بالتمسـك بـه ولزومه ،حتـى أقـام الله لهم

تأسـيس تنظيمـات هرميـة
ـن مـن طريقهـم وال هديهـم
الديـن ،ولـم َي ُك ْ
ُ

عامـة فـي ظـل دولـة إسلامية ،وتحت إِ ْمـرة أمير مسـلم.

قـال ابـن عبـاس ( :عليـك باالسـتقامة ،واتبـع األمـر األول

وال تبتـدع)(((.

وقال اإلمام مالك( :ال ُي ِ
صل ُح آخر هذه األمة إال ما
أصلح َّأولها)(((.
َ
والدعـوة إلـى اللـه تعالـى وظيفـة األنبياء ،فـإن األنبيـاء إنما أرسـلوا

للدعـوة ،كمـا قـال تعالى:

﴿ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧ ﭨ ﴾.

[األحـزاب ]47-45

((( رواه ابن بطة في «اإلبانة» ()319/1
((( «الشفا بتعرف حقوق المصطفى ﷺ» للقاضي عياض ()88/2
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وقـال تعالـى﴿ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ

ﮯ ﮰ ﮱ ﴾.

[النحـل ]125

وقال تعالى﴿ :ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﴾.

[األنعام ]90

ٍ
جديد
منهج
توقيفـي ال اجتهادي ،فال يجوز إحـداث
فمنهـج الدعـوة
ٍ
ٌ

فـي الدعوة غير ما شـرعه النبي ﷺ ،وسـار عليه السـلف.

قالـت اللجنـة الدائمـة فـي جواب لهـا( :الدعـوة إلـى اللـه توقيفية،

مـن جهـة أن الداعـي يتبـع فـي دعوته المنهـاج الذي أرشـد اللـه الدعاة

إليه من الحكمة والموعظة الحسـنة والمناقشـة في المسـائل االجتهادية
بالتـي هـي أحسـن للوصـول إلـى الحـق ،ال لقصـد التغلب علـى غيره

والتعصـب لرأي نفسـه)(((.
ّ

وقال الشـيخ صالـح الفوزان –حفظه اللـه( :-مناهج الدعـوة توقيفية،

والسـنة وسـيرة الرسـول ﷺ ،وفي سـ ّنة رسـوله ﷺ ،وإذا
َّبينها الكتاب
ّ
أحدثنا ِضعنـا َ
وض َّيعنا.
قال ﷺ« :من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو َر ٌّد».

ـدت وسـائل تُسـتخدم للدعـوة اليوم ،لـم تكن موجـودة من
نعـمَ ،ج َّ

قبـل ،مثـل  :مكبـرات الصـوت ،واإلذاعـات ،والصحـف ،والمجالت،
ووسـائل االتصـال السـريع ،والبـث الفضائـي؛ فهـذه تُسـمى وسـائل،
ُسـمى مناهـج؛ فالمناهـج َب َّينهـا اللـه
ُيسـتفاد منهـا فـي الدعـوة ،وال ت ّ

((( «فتاوى اللجنة الدائمة» ()380/3
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تعالـى بقولـه﴿ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ﴾ ،وقولـه تعالـى﴿ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

ﮋ﴾ ،وفـي سـيرة النبـي ﷺ فـي الدعـوة بمكـة والمدينـة مـا ُي َب ّيـن
مناهـج الدعـوة؛ ﴿ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﴾)(((.

ونصـوص الكتـاب والسـ ّنة وعمـل السـلف مـن الصحابـة والتابعين
وتوضحـهُّ ،
ِّ
وكل ما خالف
ومـن تبعهـم كلها ت ُّبين منهج الدعـوة إلى الله

هـذا المنهج فهـو باطل ،ومنه هـذه التنظيمـات الهرمية الشـبكية العامة.

قـال الشـيخ بكر أبـو زيـد ( :ولو لـم يكن من ْأمـ ِر الحزبيـة التي
ٌ
عمـل ُمسـتحدث ،لم
تنفـرد باسـم أو َر ْسـم عـن منهـاج النبـوة إال أنهـا

ُيعهـد فـي الصـدر األول؛ ف ْل َي ُسـعنا ما وسـعهم)(((.

والتعصب والتفرق والنزاع
الوجه الثاني :أَنها ذريعة للتح ّزب
ّ

ٌ
والتعصـب
للتحـزب
ذريعـة
إنّ تأسـيس هـذا النـوع مـن التنظيمـات
ّ
ّ

متعين ال سـيما مع عـدم الحاجة
والتفـرق والتنـازع،
ُّ
وسـد هـذه الذريعة ّ

تتعيـن المصلحة بها ،بل
إليهـا ،فإنَّ كل وسـيلة ُيخشـى منها مفسـدة وال ّ
تعين حينئـذ تركها.
تتحقـق بغيرهـا من غيـر مفسـدةّ ،

وهـذا هـو الواقـع ،فإنـه مـا مـن بلـد مـن البلاد فيـه تنظيم مـن هذه

جرم
التنظيمـات إال وتجـد الدعـاة فيـه متنازعيـن مختلفيـن ،منهم مـن ُي ّ

التنظيـم ويمنـع منـه ،و ُينكـر علـى أهلـه ،ومنهم مـن يدافع عـن التنظيم
((( «األسئلة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة» ص43
((( «حكم االنتماء إلى الفرق واألحزاب والجماعات اإلسالمية» ص140
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بـرر مواقفـه ،وبيـن الفريقيـن مـن ُ
الفرقة والخلاف والموالة
و ُي ّ
جـوزه و ُي ّ
والمعـاداة والنـزاع مـا ال يخفـى علـى أحد.

وأصـل هـذا الخالف والنـزاع الواقع هو مـن التنظيم ومـا يترتب عليه

مـن انتمـاء؛ إذ لـو خلا البلد مـن هـذا التنظيم بحيـث ال يكـون للدعاة

انتمـاء لغيـر الجماعـة الشـرعية ،بـل اكتفـوا بالتعـاون والتطـاوع فيمـا
ٌ
بينهـم كمـا هـو الحال في عامـة بالد المسـلمين قديمـ ًا وحديثـ ًا ،أو من

هرمي
خلال المؤسسـات الرسـمية المسـتقلة ،من دون تأسـيس تنظيـم
ّ
متشـعب ،لمـا وقع الخلاف والنزاع والشـقاق ،ولو وقع لـكان محدود ًا.
ّ

وهذا شـأن ّ
كل انتماء لغير الجماعة الشـرعية؛ جماعـة اإلمام المأمور
والتحـزب ،ويؤدي إلى
بلزومهـا ،ولـو باالسـم ،فإنـه يو ّلد هذا التعصـب
ّ

التفـرق والتنازع والخالف.
ّ

وقـد ُسـئل الشـيخ صالـح الفـوزان –حفظـه الله -سـؤا ً
ال هـذا نصه:

بالدعـوة إلى الله،
الزم للقيام ّ
ّ
(يدعـي البعـض أنّ قيام هـذه الجماعـات ٌ
ُ
الدين فيهـا ظاهرة؟
خصوصـا فـي المجتمعـات التـي ال تكـون
شـوكة ّ
ً
الدعـوة إلى الله مطلوبة وواجبة؛ قال سـبحانه
فأجـاب -حفظه اللهّ :-

وتعالـى﴿ :ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ ﴾ ،ولكـن ليـس من

يتفـرق المسـلمون وأن تكـون كل طائفـة منهـم تزعـم
منهـج ّ
الدعـوة أن َّ

لنفسـها أنهـا علـى حـق وأنّ غيرهـا ليـس على حـقٍّ ؛ كما هـو الواقع في
هـذه الجماعـات اليـوم .فالواجب على المسـلم الذي عنـده علم وقدرة

أن يدعـو إلـى اللـه علـى بصيـرة ،ويتعـاون مـع اآلخريـن ،مـن غيـر أن
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مختـص بها يخالف الجماعـة األخرى ،بل
تكـون كل جماعـة لها منهج
ٌّ
جميعا،
واحدا عنـد المسـلمين ،وأن يتعاونوا
الواجـب أن يكـون المنهج
ً
ً

وأن يتشـاوروا فيمـا بينهـم ،وال حاجـة إلـى إيجـاد جماعـات ومناهـج

متفرقـة ومتشـ ّتتة؛ ألن هـذا يقضـي علـى وحدة المسـلمين وعلـى كلمة
ِّ
ويسـب ُب ال ّنـزاع والخصام بين النـاس؛ كما هـو الواقع اليوم
المسـلمين،
ِّ

اإلسلامية وغيرها؛ فليس
بيـن تلـك الجماعات على السـاحة في البلاد
ّ

الدعوة أنّ
الدعوة تكويـن جماعة ،إنمـا من
مـن
ضروريـات ّ
ضروريـات ّ
ّ
ّ

مـن عنـده علم وعنده حكمـة وعنده معرفـة أن يدعو إلـى الله  ،ولو

واحدا)(((.
كان
ً

وقـال أيضـ ًا( :نحـن وللـه الحمد علـى طريـق واضح ،عاشـت عليه

صالح ُه ونفعه؛ فلنتمسـك
ـر َب
ُ
أجيـال في هـذه البالد وماتـت عليهُ ،
وج ِّ

بـه ولنترك مـا خالفه ،وال حاجة أن نُسـمي الجماعة الفالنيـة أو الجماعة

األخـرى ،لسـنا بحاجـة إلـى هـذا ،نحن نقـول  :نسـير على هـذا الخط
وص ُلـح عليه
الـذي نسـير عليـه وسـار عليـه علماؤنـا وأجدادنـا وآباؤنـا َ
وس ِ
ـل َمت أموالهـم
أمرهـم واسـتقام عليـه دينهـم ُ
وح ِق َنـت بـه دماؤهـم َ

ِ
ـر على هذا المنهج ،وهذه الجماعة؛
وعاشـوا عليه آمنين مطمئنين؛ َف ْل َنس ْ

جماعـة التوحيـد؛ جماعـة الدعـوة إلـى ديـن اللـه؛ المتمثلة فـي علماء
هـذه البلاد ،ونتـرك ما عداهـا مـن الجماعات ،سـموها ما شـئتم)(((.

((( «المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان» س211
((( «المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان» س218
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تميـز المنتمي
وقـد ّبيـن الشـيخ صالح آل الشـيخ –حفظـه الله -بـأنّ ّ

لهـذه التنظيمـات عـن غيـره من المسـلمين ،ولو بمجرد االسـم ،يسـبب
ُ
الفرقـة والخلاف ،حتـى لـو كانـت مجتمعـة علـى مـا يوافـق منهـج
غنـى عن هـذه التسـميات والتنظيمـات التي
السـلف ،والمسـلمون فـي ً
ُفـرق وال تجمـع ،فقـال( :فـإذ ًا ن ُ
َصـل إلـى أنّ األسـماء المذمومـة هذه
ت ّ

ٍ
مخلص أن يسـعى إلى أال
فـي الجماعـات أو في غيرها يجـب على كل

تبقـى فـي الناس ،بـل أن يبقـى المؤمنـون إخـوة يبحثون عـن الحق في

كتـاب اللـه  ،وفي سـ ّنة رسـوله ﷺ ،وفي هـدي السـلف الصالح،
ولـو زالت هذه الشـعارات وهذه األسـماء لزالت الشـحناء مـن النفوس،

الكـم مـن المؤمنيـن علـى كلمـة سـواء ،وجاهـدوا فـي
والجتمـع هـذا
ّ
يمـن الله  بهـا إذا اجتمـع العباد
اللـه حـق جهـاده ،و َل َح َصـل أشـياء ّ
علـى كلمته.

أمـا إذا رضينـا بعـزاء الجاهليـة ،وبهـذا الموجـود ،فاللـه المسـتعان،

وأنتـم تنظـرون هـذاّ ،
وواجـب علـى العبـد أن
وقـل مـن يتخلـص منـه،
ٌ
يكـون األمـر بينـه وبيـن ربـه  ،وأن ُيخ ّلـص نفسـه مـن الهـوى ،وأن
ينظـر لـكل مؤمـن بميـزان اسـم اإلسلام واإليمـان ،وأن يكـون ميزانـه

هـو ميـزان أهـل السـ ّنة والجماعـة في ذلـك ،وأال يكـون الميـزان ميزان

أحـزاب أو ميـزان تنظيمـات ،أو أن هذا مـن هؤالء أو ليـس منهم ،ونحو
ذلك مـن األسـماء...
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وأمـا إذا أقررنـا فـي أي بلد هذه التسـميات وسـعينا فيهـا ،أو أنَّ أهلها
رضـوا بهـا ،فـإن الواقع لـن يكون سـار ًا لنا ،وأمامنـا تجـارب كثيرة دلت
علـى أن الفرقـة ال تأتـي بخير ،كما قـال ﷺُ « :
الفرقـة عذاب».

واآلن النـاس فـي سـعة ،لكـن ما نـدري ما المسـتقبل ،وربمـا تحول

تراجـم بغيـره ،كما حدث فـي بعض البلاد.((().
التراشـق بالـكالم إلـى ُ

واإلسلام بحمـد اللـه ال يحتاج إلـى مثل هـذه التنظيمات ،فـإن َعقْدَ
ٍ
اإلسلام ٍ
ٍ
وحزب
جماعـة واحـدة،
كاف فـي ربـط المسـلمين كلهـم فـي

ٌ
كفيـل فـي تحقيـق مصالـح
وتنظيـم واحـد ،كمـا أن القيـام بـه
واحـد،
ٍ

الديـن والدنيـا ،وجلـب الخيـرات ،ودفـع الشـرور والمضـرات عـن
الفـرد والمجتمعـات.
فعـن

جبيـر بـن مطعـم 

فـي اإلسلام»(((.

قـال :قـال النبـي ﷺ« :ال ِح ْل َ
ـف

وقـال عبـد الله بـن محمد بن عبـد الوهاب ( :إحـداث التحالف
بعـد اإلسلام ،فلا يجـوز ،لقوله عليـه السلام« :ال ِح ْل َف في اإلسلام»،

وذلـك ألن اإلسلام يوجـب علـى المسـلمين التعـاون والتناصـر بلا
ِح ْلـف ،والمسـلمون يـد واحدة علـى من سـواهم)(((.

((( «شرح فضل اإلسالم» ص264-263
((( رواه مسلم ()183/7
((( «الدرر السنية» ()336/9
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وفـي «مص ّنفـة النظـم اإلسلامية»( :ال ِح ْل َ
ـف في اإلسلام ،ومن أجل

قرر
هـذا َ
العقْـد العام –أيَ :عقْد اإلسلام وااللتـزام به وبأوامـره ونواهيهّ -
حلفـاِ ،
ً
فلضرورة
الفقهـاء أنه ال ِحلف في اإلسلام ،وكفى َبعقْد اإلسلام
المسـاواة بيـن المسـلمين فـي هـذا العقـد العـام ال يجـوز أن يتحالـف

ميـز الحلفـاء
بعـض المسـلمين مـن دون بعضهـم اآلخـر ،إذ أنّ ذلـك ُي ّ
علـى سـائر المسـلمين ،ويجعل لهـم حقوق ًا ليسـت لسـائرهم ،هذا ولو
لـم يكـن تحالـف البعض نكايـة في البعـض اآلخـر؛ ألنّ مجـرد التمييز
بمحالفـة خاصـة ،يضـع غيـر الحليف فـي مـكان أدنى مـن الحليف.

فأقـر مـا تـم مـن أحلاف الجاهليـة؛
وقـد ّبيـن النبـي ﷺ ذلـك،
ّ
ِ
المطيبيـن ،وقـال« :ال ِحلـف فـي اإلسلام» أو« :ال تحالـف فـي
كحلـف
ّ
متفـق عليـه ،وفـي أكثـر مـن مناسـبة)(((.
اإلسلام» .وهـو
ٌ
الشـخير يأتي مجلس
وقـال قتـادة ( :كان ُم َط ِّرف بـن عبد الله بن
ّ
زيـد بـن صوحـان وهو صغيـر ،فأتـى ذات يوم وقد كتبـوا كتاب ًا ،فنسـقوا

ً
كالمـا مـن هذا النحـو :إن اللـه ربنا ،ومحمد نبينـا ،والقـرآن إمامنا ،ومن
كان معنـا كنـا وكنا ،ومـن خالفنا كانـت يدنا عليه وك ّنـا وك ّنا.

ً
ً
رجلا ،فيقولون:
رجلا
ـرف :فجعـل يعرض الكتـاب عليهم
قـال ُم َط ِّ

أقـررت يـا فلان؟ حتى انتهـوا إلـي ،فقالوا :أقـررت يا غلام؟ قلت :ال،
قـال -يعنـي زيـد ًا :-ال تعجلـوا علـى الغلام ،مـا تقـول يا غلام؟ قلت:
علي عهـد ًا في كتابـه ،فلن أحـدث عهدا سـوى العهد
إن اللـه قـد أخـذ َّ

ال من «حكم االنتماء إلى ِ
((( نق ً
الفرق واألحزاب والجماعات اإلسالمية» ص123
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الـذي أخـذه علـي .فرجـع القـوم مـن عنـد آخرهـم ما أقـر منهـم أحد،
وكانـوا زهـاء ثالثين نفسـ ًا)(((.
مطرف ُّ 
يـدل على فقهـه وعلمه بمنهج السـلف ،وخبرته
وامتنـاع ّ

بمـآالت األمـور وعواقبهـا ،فـإنّ امتناعه لم يكـن لكونهـم اجتمعوا على

عقيـدة مبتدعـة ،أو علـى أصـول مخالفـة لنصـوص الكتـاب والسـ ّنة
ولمنهـج السـلف ،وإنمـا كان ألجل صـورة االجتماع ال جوهـره ،وذلك

أنَّ صـورة االجتمـاع بهـذه الكيفيـة مخالفـة لمنهج السـلف فـي الدعوة
وخارجـة عن طرقهم ووسـائلهم في التعـاون عليها ،كمـا أنَّ ذلك العهد
المكتـوب وإن كان موافقـ ًا للنصـوص من جهـة المعنـى والمدلول ،إال

الحـق بـه دون نصوص الكتـاب والسـ ّنة المحكمة.
أنّـه يربـط
ّ

يبين أهمية تنشـئة الشـباب على منهج السـلف،
مطرف ّ 
وموقـف ّ
ً
حائلا بـإذن بينهـم وبيـن وقوعهـم فـي البـدع
وتأصيلهـم فيـه ،ليكـون

والمخالفـات المنهجية.

الوجه الثالث :أَنها نو ٌع من الخروج عن جماعة المسلمين
ألنَّ نظامـه أشـبه بنظـام دولة مصغـرة ،كما أنَّـه يحصر ُجهـد أصحابه

فيجـد المنتمـي للتنظيم من
وفكرهـم فـي التخطيـط والعمـل للتنظيـم،
ُ

والسـعي لتحقيـق أهدافه
ودعـم نشـاطاته
النشـاط فـي العمـلِ للتنظيـم
ِ
ِ

أعظـم ممـا يجـده مـع غيـره ولـو كان مـع اإلمـام أو الدولـة ،ومـن هنـا
َ
والتعصـب الـذي ال تنفـك عنه هـذه التنظيمـات غالب ًا،
التحـزب
يتو ّلـد
ّ
ّ
((( «حلية األولياء» ()204/2
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حتـى أنـك تـرى عنـد المنتمـي للتنظيـم مـن الـوالء للتنظيـم ولقياداتـه

ُ
سـبب
ولمواقفـه مـا ال
يكـون إال للحـقِّ أو لإلمـام والجماعـة ،وهـذا ُي ّ
ُ
ضعـف االجتمـاع واالئتلاف.
الت ّفـرق واالختلاف ،و ُي
مفارقـة ِّ
ُ
كل انتماء لغير
وإذا كان كذلـك ،فمـن لـوازم لزوم الجماعـة:

تنازع اإلمام حقَّـه ،والجماعة حقَّها.
اإلمـام وجماعته ،وهـذه التنظيمات ُ
وقـال الشـيخ صالـح الفـوزان –حفظـه الله( :-ولكـن الجماعـة التي

السـير معهـا واالقتـداء بهـا واالنضمـام إليهـا هـي جماعـة أهـل
يجـب ّ

السـ ّنة والجماعـة؛ الفرقـة الناجيـة؛ ألن الرسـول ﷺ لمـا َّبيـن هـذه
ّ
ِ
ـرق؛ قـال« :كلهـا فـي النـار؛ إال واحدة» .قالـواَ :من هي؟ قـال« :ما أنا
الف َ

عليـه وأصحابـي».

الض ُ
ابـط؛ فالجماعـات إنما يجـب االعتبـار بمـن كان منها
هـذا هـو ّ

السـلف الصالـح ،والله
علـى مـا كان عليـه الرسـول ﷺ وأصحابه من ّ

تعالـى يقـول﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ

ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﴾.

تعـد ٌد وال انقسـام،
هـؤالء هـم الجماعـة؛ جماعـة واحـدة ،ليس فيها ُّ

أول األمـة إلى آخرها ،هم جماعـة واحدة﴿ ،ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ِمـن ّ

ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﴾.
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الممتـد ُة مـن وقـت الرسـول ﷺ إلـى قيـام
هـذه هـي الجماعـة
َّ

السـاعة وهـم أهـل السـنة والجماعـة ،وأما مـا خالفهم مـن الجماعات؛
ّ
الدعوة
تسـمت
تسـمت جماعة ّ
باإلسلامية ،وإن ّ
فإنها ال اعتبار بها ،وإن ّ
ّ

أو غيـر ذلـك؛ فكل مـا خالـف الجماعة التـي كان عليها الرسـول ﷺ؛

المتفرقـة التـي ال يجـوز لنـا أن ننتمـي إليها
فإنهـا مـن الفـرق المخالفـة
ّ
أو ننتسـب إليهـا؛ فليـس عندنا انتمـاء إال ألهل السـنة والتوحيد ﴿ ،ﭧ

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﴾ ،والذيـن أنعـم اللـه عليهـم َّبي َن ُهـم
فـي قولـه﴿ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﴾)(((.

تضييق لنطاق الدعــوة وتقييدٌ لطلبة
الوجــه الرابع :فيهــا
ٌ
العلم المنتمين
وذلـك بما يفرضـه من نظا ٍم وترتيـب يؤول إلى حص ِر كثيـ ٍر من جهود

طلبـة العلـم فـي نطـاق عمـل التنظيـم واالجتهـاد فـي إصلاح أتباعـه،
وقـد يكـون هـذا الجهـد لـو ُبذل فـي غيرهـم لـكان أنفـع وأعظـم أثر ًا،

فالمنتمـي للتنظيـم في الحقيقـة والواقـع ال يدعو إلى اللـه تعالى بحرية
مطلقـة ،وال وفـق مـا يـراه من مصلحـة ،بل ينحصـر جهـده الدعوي في

جهـة أو فئة بحسـب تقسـيم التنظيـم ألتباعـه وأعمالهم.

ضيق نطاقه فـي دائرة التنظيم ،بحيث ال يرى
وهذا ُي ّ
حجم اإلسلام ،و ُي ّ

المنتمي له اإلسلام إال من خالل عدسـة التنظيم ومرآته.
((( «المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان» ( /1س)210
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تحجيم لإلسلام ،فال
قـال الشـيخ بكـر أبو زيـد ( :فـي الحزبيـة
ٌ

تجمـع حـول شـخص ،وقيـادة معينة،
نظـر إليـه إال مـن خاللهـا ،فهـو
ٌ
َي ُ

فـي أطـ ٍر مخصوصـة ،وربما كان الحـزب ال يحمـل من أنـوار النبوة إال
بصيصـ ًا وال كمصبـاح راهب)(((.

الوجه الخامس :اختز ُال الدعوة في المنتمين
فالتنظيـم يختـزل العمـل والدعـوة فـي المنتميـن دون غيرهـم ،فلا
ُي ّ
مكـن فـي دعوتـه إال مـن ينتمـي للتنظيـم ويؤمـن بمبادئه ،وقـد يكون
فـي خـارج التنظيـم من دعـاة أهـل السـ ّنة والجماعة مـن غيـر المنتمين
أعلـم وأقـدر في الدعـوة مـن المنتمين ،ومـع ذلـك ال ُيمك ّنون
ـن هـم
َم ْ
ُ

هـدر لطاقـات علميـة ودعوية
فـي دعوتهـم لعـدم االنتمـاء ،وفـي هـذا
ٌ

كثيـرة خـارج التنظيم.

مضـار تكويـن الجماعات
قـال الشـيخ بكـر أبـو زيـد  فـي ذكـر
ّ

اإلسلامية( :وانظـر إلـى تنصيـب «الملتزم» –يعنـي :الشـخص المنضم
للتنظيـم والملتـزم بمنهجـه ،-ومنحه مسـؤولية ،حتى لـو كان من الجهل

والضعف بمـكان.((()!...

الوجه السادس :فيها تش ّبهٌ باألحزاب المخالفة للس ّنة

ٌ
مأخـوذ مـن هـذه األحـزاب المنحرفـة عـن
بـل أصـل هـذه الوسـيلة

جـا ّدة السـ ّنة فـي مفهـوم اإلمامـة والجماعـة.

((( «حكم االنتماء إلى الفرق واألحزاب والجماعات اإلسالمية» ص141
((( «حكم االنتماء إلى الفرق واألحزاب والجماعات اإلسالمية» ص145
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ّ
تنفـك هـذه التنظيمـات عـن مجـاراة هـذه األحـزاب
ولذلـك ق ّلمـا

وموافقتهـا فـي بعـض أنشـطتها ،ومنهـا :العمـل السياسـي الـذي هـو
ـدة الحكم عند الجماعـات المنحرفة.
الوسـيلة العمليـة للوصول إلى ُس ّ

الوجه السابع :خل ّوها عن أكابر العلماء
سـواء مـن جهة التأسـيس ،أو
فهـذه التنظيمـات تخلـو مـن العلماء،
ٌ

وخلـو كثيـ ٍر منهـا عـن طلبـة العلم
مـن جهـة اإلشـراف والمتابعـة ،بـل
ّ

واقـع مشـاهد ،فـإن هـذه األحـزاب لـم
المبرزيـن إال مـا نـدر ،وهـذا
ٌ
ّ

يؤسسـها العلمـاء ،وليـس مـن أفرادهـا أحـدٌ منهم ،كمـا أنهـا تخلو عن
مرجعيـة علميـة معتبرة.

الوجه الثامن :انحراف الغايات في الغالب
فالتنظيمـات تنحـرف الغايـات فيهـا فـي الغالـب ،وينفتـح بـاب
التكسـب واالنتفـاع مـن خلال التنظيـم ،إمـا ماليـ ًا ،أو بالحصـول على
ّ

مناصـب فـي الدولـة مـن خالل قـوة التنظيـم ومحاولـة كثيرين لكسـب

و ّده وتأييـده ،ال سـيما فـي ظـل األنظمـة البرلمانيـة المعاصـرة ،أو مـن
ٌ
ذريعة ال تـكاد تنفك عن
خلال االنتفـاع بالوجاهـة االجتماعيـة ،وهـذه
التنظيمـات الهرميـة العامة ،وبسـببها تقع االنشـقاقات واالختالفات بين

أفـراد التنظيمات.

قال الشـيخ بكر أبـو زيد ( :األحـزاب في ظاهرها وسـائل ُم ِّ
نظمة
للعمـل اإلسلامي ،تحقيقـ ًا للغايـة التـي مـن أجلهـا ُخلـق اإلنسـان:
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تحولت فـي الغالب إلى
العبوديـة للـه سـبحانه ،والدعـوة إليهـا ،لكنهـا َّ
ّ
تشـكل غريب في جسـم األمـة ،إلى غايـات ،إلى مراكز احتـكا ٍر للعمل
اإلسلامي ،بحكـم مـا تُصـدره مـن أحـكام علـى الجماعـات األخرى.

إلـى غايـة تقويـة للسـلطة الشـخصية بشـاهد مـا يبدو مـن صـرا ٍع فيها،
وجمـع األمـوال ،واحتلال مراكز النفـوذ)(((.

ِ
الغاية لـدى القيادة
ومـن آفاتـه المتعلقـة بهـذا الوجه أيضـ ًا :انحـراف
ُ
والذب
الهمة للدفاع عـن التنظيم
واألتبـاع بمضـي الزمن ،حتى تنصـرف
ّ
ِ
أخطـاء القيـادة ،وعدم قبـول النصـح فض ً
ال عـن النقد ،بل
عنـه ،وتبريـ ِر
ُيصبـح الناقـد في نظـر التنظيـم قادح ًا يريد السـوء باإلسلام وأهله.

قـال الشـيخ بكـر أبـو زيـد ( :إن القيـادة والزعامـة فـي «ال ِف ْرقـة»

و«الجماعـة»؛ يطغـى االهتمـام بهـا علـى «الفكـرة» و«المنهـج»
و«األصـول» التـي تُبنـى عليهـا أصـول الجماعـة فـي دعوتهـا ،وهـذا

يـؤول إلـى تبعيـة ماسـخة لألفـراد ،منتجـة للمنتميـن علـى أنهـم
«جنـود القيـادة» ال للدعـوة والغايـة؟ وبالتالـي تخـدم الحزبيـات
األشـخاص ،ال األهـداف والغايـات للدعـوة؟

والجماعـة تقتضـي وجـود «الطاعـة» ألميرهـا ،وقـد يكـون األميـر
مجهـو ً
ال ،فالطاعـة لـه بالواسـطة ،أو الوسـائط ،محافظـة علـى «أمـن

الدعـوة» –زعمـوا!)(((.

((( «حكم االنتماء إلى الفرق واألحزاب والجماعات اإلسالمية» ص150
((( «حكم االنتماء إلى الفرق واألحزاب والجماعات اإلسالمية» ص147
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وعدم
المنع من هـذه التنظيمـات،
كثير تؤكـد
َ
َ
فهـذه األوجـه وغيرهـا ٌ
اعتبارهـا وسـيلة شـرعية ،علـى أن الوجـه األول ٍ
كاف فـي الداللـة على
المنـع منهـا ،لكونهـا خروجـ ًا عن هـدي السـلف وطريقهم.
قال الشـيخ بكر أبو زيد ( :إذا كان المسـلم في والية إسالمية فيها

هـذه الثالثـة متالزمة :إسلام ،وجماعة المسـلمين على منهاج اإلسلام
كفـر بـواح -ال يجـوز
الصحيـح ،وواليـة إسلامية؛ فإنـه –مـا لـم يظهـر ٌ

تفريـق جمـع المسـلمين بإيجـاد حـزب إسلامي ،أو جماعة إسلامية،

علـى هـذه األرض التي حالهـا كذلك.
﴿ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﴾.

شـق لعصـا الطاعة،
فهـو فـي حقيقـة حالـه عنوان تفـرق واختلافٌّ :

وشـرود عـن جماعتهم.
وتفريـق للجماعـة،
ٌ
ٌ

وفـي حديـث عبـد اللـه بـن عمـر  أن النبي ﷺ قـال« :مـن أراد

بحبوحـة الجنـة؛ فليلـزم الجماعـة» .رواه الترمـذي وأحمد.

فعليـه أن يلزم جماعة المسـلمين ،ويسـير معهم على منهـاج الكتاب

والسـ ّنة ،ويدعـو إلى ذلك ،ويصبـر ويصابر ،وعلى أهـل العلم واإليمان

مـن جماعـة المسـلمين :أهـل السـ ّنة والجماعـة ،أن تجتمـع رابطتهم –
رابطـة العلماء -علـى هذا)...
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إلـى أن قـال( :وتكون هـذه الرابطة ردء ًا عن نشـوء أحزاب وجماعات

علـى جنبتي الصراط المسـتقيم ،ال على الصراط المسـتقيم ،ولتتم تربية
شـباب األمة ،وتحصينهم بالعلم الشـرعي النافع مـن أصوله ومعاقله...

وإذا كان المسـلم فـي ٍ
بلـد فيـه جماعة مسـلمون ،لكن ليسـت واليته

إسلامية ،فليعتـزل الفـرق المخالفـة لإلسلام ،والمختلفة عليـه ،وليكن
اعتقـاده وعملـه ودعوتـه علـى منهـاج النبـوة ،وسـيرة السـلف الصالـح

فـي هـذه األمـة فـي :االعتقـاد ،والحكـم ،والسـلوك ،واألحـكام ،يؤمن
بذلـك ،ويدعـو إليـه علـى منهـاج النبوة ،وعلـى من أفـاء اللـه عليه من

المسـلمين إمدادهـم بالعلم والمـال.((().

وقـال في ختـام بحثـه الطويل المعنـون بـ «حكـم االنتماء إلـى الفرق

توصـل إليها:
واألحـزاب والجماعـات اإلسلامية» ،معلنـ ًا النتيجـة التـي ّ

(فـي ظـل وحدانية اإلسلام ،وقواعده ،وأصولـه الضابطة العامـة ،والتي
تقـدم ،يحصـل بـكل اطمئنان المنـع شـرع ًا لتحـزب أي ِ
(فرقة:
منهـا مـا ّ
جماعـة) تحـت مظلـة اإلسلام ،تخالفـه فـي شـكل أو مضمـون ،فـي

وسـيلة أو غايـة ،بأمـر كلـي أو جزئـي ،إذ الحـق واحد ال يتعـدد)(((.

((( «حكم االنتماء إلى الفرق واألحزاب والجماعات اإلسالمية» ص 70-64
((( «حكم االنتماء إلى الفرق واألحزاب والجماعات اإلسالمية» ص153
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المطلب الثالث
املجوزون والر ّد عليها
األدلة التي يستدل هبا
ّ
للمجوزيـن لهـذه الصـورة مـن التنظيمـات أدلة يسـتدلون بها ،أشـير

إلـى أهمها:

منهـا أدلـة عامـة ال يصـح االسـتدالل بعمومهـا علـى خصـوص

الصـورة المتنـازع فيهـا ،مثـل اسـتداللهم بقـول اللـه تعالـى﴿ :ﯭ

ﯮ ﯯ ﯰ﴾ علـى جـواز هذا النـوع مـن التنظيمات ،وأنّهـا نوع من
التعـاون علـى البـر والتقوى.
والجواب:
ُفسـرها نصوص الكتاب والسـ ّنة ،وعمل سـلف األمة،
أن اآليـة عامة ت ّ

وال يصـح االسـتدالل بعمومهـا دون النظـر فـي النصـوص الخاصـة

واعتبـار عمـل السـلف ،وإال لـم يعجـز أحد عن االسـتدالل بهـذه اآلية
علـى وسـائل كثيـرة محرمـة :كالمظاهـرات والخـروج ونحـو ذلـك من
الوسـائلَ .ف َف ْه ُم الكتاب والسـ ّنة يكون وفق منهج سـلف األمة وعملهم.
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كره مـن الدالئل الخاصة في المسـألة واألوجـه ٌ
دال على
ومـا سـبق ِذ ُ

خـروج هذه الوسـيلة عن مدلـول اآلية.

ومثـل هـذا ُيقـال فـي ِّ
كل دليـلٍ عـام يسـتدلون بـه مـن نصـوص

الكتـاب والسـ ّنة.

وممـا اسـتدلوا بـه أيضـ ًا :بعـض نصـوص العلمـاء ،مـن أشـهرها ما

ذكـره شـيخ اإلسلام  فـي مجموع الفتـاوى ،وهـو قولـه( :وكل بنى
آدم ال تتـم مصلحتهم ال في الدنيـا وال في اآلخرة اال باالجتماع والتعاون

والتناصـر ،فالتعـاون والتناصـر علـى جلـب منافعهـم ،والتناصـر لدفـع
مضارهـم ،ولهـذا يقـال االنسـان مدنـي بالطبـع ،فـاذا اجتمعـوا فلا بد
ّ

لهـم مـن أمـور يفعلونهـا يجتلبون بهـا المصلحـة ،وأمـور يجتنبونها لما

فيهـا مـن المفسـدة ،ويكونـون مطيعيـن لآلمر بتلـك المقاصـد والناهي
ٍ
ونـاه)(((.
عـن تلـك المفاسـد ،فجميـع بنـى آدم ال بد لهـم من طاعـة آم ٍر
وقولـه( :فأوجـب ﷺ تأميـر الواحـد في االجتمـاع القليـل العارض
فـي السـفر تنبيهـ ًا بذلك على سـائر أنـواع االجتمـاع)(((.
نصـان مـن شـيخ اإلسلام ابـن تيميـة يـدالن علـى
فقالـوا :هـذان ّ

وجـوب االجتمـاع والتناصـر والتعاون بين المسـلمين ،وأنـه من ضرورة
أمـر شـرعي جـاء التنبيـه عليـه فـي إمـارة السـفر،
اإلنسـان ،كمـا أنـه ٌ

((( «مجموع الفتاوى» ()62/28
((( «مجموع الفتاوى» ()390/28
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واسـتدلوا بكالمـه فـي هذيـن الموضعيـن علـى وجـوب التأميـر فـي
الدعـوة ،ووجـوب السـمع والطاعـة لمـن ُأ ّمـر.
قالـوا :وهـذه التنظيمـات ال تخـرج عـن هـذا النـوع مـن االجتمـاع

والتناصـر ،وإذا كان كذلـك فلا بـد فيهـا مـن أميـ ٍر تجـب لـه السـمع
والطاعـة بالمعـروف.

والجـواب :أن هـذه النصـوص المنقولـة عن شـيخ اإلسلام ال داللة

فيهـا علـى جـواز إنشـاء التنظيمـات الهرميـة العامـة ،وال علـى جـواز
التأميـر فـي الدعـوة عمومـ ًا ،فـإنّ مقصـد شـيخ اإلسلام :أنّ اإلسلام

جـاء باألمـر باالجتمـاع لكونه من ضـرورة النـاس وحاجاتهـم ،إذ ال تتم
مصالحهـم إال بـه ،ولذلك ُشـرعت الجماعة المجتمعة علـى تأمير أمير،

أمـر
وأوجـب اللـه لزومهـا ،كمـا أوجـب طاعـة األميـر ،ألنـه ال يصلـح ُ
النـاس إال بذلك ،ومـن ذلك إمام الصلاة في الجماعة ،وإمـارة الجيش

والبعـوث ،وإمـارة الحـج ونحو ذلك ممـا ُيحتاج فيه إلى أميـر أو رئيس،
فهـو يتكلـم عـن نظام اإلسلام العـام ،وما جـاء به مـن األمـر بالجماعة

وإيجـاب لزومهـا ،وإيجـاب تنصيب األئمـة واألمراء ،وإيجاب السـمع
والطاعـة لهـم ،وأن مصلحة المسـلمين ال تتم إال بذلـك ،وال يدخل في

كالمـه التنظيمـات التـي تنشـأ فـي صلـب الجماعـة الشـرعية األصلية،
وتجعـل لهـا أميـر ًا توجـب له سـمع ًا وطاعـة من جنـس ما يجـب إلمام

الجماعة الشـرعية.
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وأمـا االسـتدالل بحديث إمارة السـفر على جواز اإلمـارة الدعوية في

وقيـاس الحضر على
التنظيمـات الهرميـة فهو اسـتدالل في غيـر محله،
ُ
قيـاس مع الفـارق ،فإنّ المسـافرين يحتاجـون لتأميـر أحدهم إذا
السـفر
ٌ

كانـوا جماعـة بسـبب بعدهم بسـفرهم عن سـلطان اإلمام العـامّ ،أما في
الحضـر فلا يجـوز ذلـك لوجود اإلمـام ونفـوذ أمـره ونهيه ،فهـو األمير
ٍ
حينئـذ للدعـوة وغيرها ،وهـو المتولي لهـذه األمور.
يدعـون لفتـاوى صوتيـة متفرقـة للعلمـاء:
وهـم يسـتندون فيمـا ّ

كالشـيخ عبـد العزيـز بـن بـاز والعثيميـن واأللبانـي 

وغيرهـم،

أو فـي بعـض أجوبتهـم المكتوبـة ،أجابـوا فيهـا بجـواز بعـض صـور
التنظيـم والتطـاوع.

المتأمـل فـي فتـاوى العلمـاء المذكوريـن يجـد أنَّ كالمهـم
لكـن
ّ
ّ

ينصـب حـول الصورة األولـى مـن التنظيمات ،وهـي الترتيـب الدعوي
ّ
تطاوعـي يحقـق
المحـدود إمـا فـي نطـاق مسـجد أو مركـز ،أو ترتيـب
ٌّ

التكامـل فـي الدعـوة و ُيعين علـى إيصالها للنـاس ونفعهم بهـا كترتيب
الـدروس العلميـة والحلقـات والمحاضـرات ونحـو ذلـك ممـا سـبق

تفصيلـه ،أو مـن خالل إنشـاء مؤسسـات وجمعيات دعوية رسـمية مثل
جماعـة «أنصـار السـ ّنة» فـي مصـر ،و«أهـل الحديـث» فـي شـبه القـارة

الهنديـة وغيرهـا ،و«جمعيـة الدعـوة إلـى القـرآن والسـ ّنة» فـي المغـرب،
ونحـو ذلـك مـن صـور التنظيمـات ،وال يعنـون التنظيـم الهرمـي العـام
صورنـاه آنف ًا.
الـذي يشـبه نظـام الدولـة علـى مـا ّ
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ويؤكـده مـا ثبـت عنهـم فـي صوتيـات أخـرى مـن منعهـم لبعـض

صـور التنظيمـات العامـة أو الحزبيـة ،ومنعهـم من أمـارة الدعـوة العامة
ونحـو ذلك.

مـن ذلـك أن الشـيخ العثيميـن ُ سـئل عـن التأميـر فـي الدعـوة،

(ولـي
واالسـتدالل علـى جوازهـا بإمـارة السـفر ،فقـال فـي الجـواب:
ُّ
األمـر هـو الـذي يتو ّلى هـذا).

وقـال( :مـا فـي إمـارة دعوة ،مـا رأينا الدعـاة يأ ِّمـرون أحـد ًا منهم ،ما

يلزمهـم الطاعـة ،وإنمـا أ َمـر ﷺ بتأميـر المسـافر على من معـه ،ألنَّ ما

عندهـم إمرة ،وهم في السـفر ما هم فـي البالد ،فيحتاجون إلـى أمير)(((.

فـرق الشـيخ األلبانـي  بيـن النوعيـن حينمـا ُسـئل سـؤا ً
ال
وقـد ّ

هـذا نصـه( :مـا رأيكـم بالعمل الجماعـي الحركـي إن كانوا علـى منهج
ّ
المنظـم القائـم علـى التخطيط؟
السـلف الصالـح
فأجـاب :نحـن ال نؤمـن بالتنظيـم المعروف اليـوم؛ ألن هـذا التنظيم
يعني شـي ًئا ال ُي ِّ
مكن المسـلمين من القيام بواجبهم الديني ،ال يشـك أي

مسـلم أن التنظيـم كلمـة عامة يمكن أن نوسـعها بحيث إنه تشـمل عمل
سـري ً
مثلا ،وأن نضيقهـا بحيـث إنه تشـمل تنظيم دروس مـن كل أنواع
الـدروس التـي ينتفـع منهـا المسـلمون ،يـوم ً
مثلا درس التفسـير ،يـوم
فـي الحديـث ،يـوم فـي الفقه ،يـوم فـي المواعظ ،ويـوم فـي اللغة؛ في

((( شــريط صوتي موجود في موقع اليوتيوب ،قناة« :أبو ناصر العتيبي» ،بعنوان «تبديع اإلمارة
الدعوية للعالمة ابن عثيمين»
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النحـو وفـي الصرف إلـى آخره مما يسـاعد المسـلمين علـى أن يتفقهوا
فـي دينهـم؛ هـذا بلا شـك :تنظيـم وال أظـن أن هذا النـوع مـن التنظيم
حينمـا ُي َ
ذكـر التنظيـم في مثل السـؤال السـابق ،هـو المقصود بـه ،وإنما

التحزب
جـدا ،ومن ذلـك
قصـد بـه ما هو أوسـع من ذلـك بكثير وكثير ً
ُّ
ُي َ
والتكتـل جماعـة ضـد الجماعة األخـرى ،ولكل مـن الجماعتيـن منهج

ونظـام ،ولـكل مـن الجماعتيـن رئيـس يجـب أن ُيطـاع ويجـب أن تُن َّفذ
أبـدا؛ ألنه من غير شـيء نحن
أوامـره ،هـذا ليس من اإلسلام في شـيء ً

جديدا :فمعنـى ذلك أننا
نعيـش فـي ُفرقـة ،فحينما نريـد أن نوجد حز ًبـا
ً

الفرقـة واالختالف بين المسـلمين.
سـببا
ً
زدنـا ً
جديدا في توسـيع دائـرة ُ

ولذلـك نحـن ال نؤيـد مثـل هـذا التنظيـم إطال ًقـاُ ،
وألفـت النظر إلى

تنبـه لـه بعـض النـاس خاصـة إذا كانـوا طيبـي القلـوب
شـيء قـد ال ُي َّ
والنوايـا ،اآلن بلا شـك فـي العالـم اإلسلامي صحـوة لـم تكـن قبـل
عشـرين سـنة ثالثيـن سـنة يقي ًنـا ومثل شـيخ وعجـوز كبير يعـرف هذا،
لـم تكـن هـذه الصحـوة مـن قبـل ،واقتـرن مـع هـذه الصحـوة كلمـة:

الرجـوع إلـى الكتـاب والسـنة وإلى منهـج السـلف الصالـحَ ،و َو َجدَ ت
ً
قبـول عنـد مئـات األلوف ،بـل المالييـن من المسـلمين،
هـذه الدعـوة
َ
ـعر كل الطوائـف األخـرى واألحـزاب األخرى بـإنَّ الدولـة اآلن من
وش َ

الناحيـة الفكريـة :إنمـا هـي للدعـوة السـلفية ،ولذلـك صـارت الدعوة

السـلفية اآلن تُسـتغَ ل إلقامـة أحـزاب باسـم السـلفية ،والسـلفية تبرأ من

الحزبيـة؛ إلنّـه إيـش معنى العمـل بما كان عليـه السـلف الصالح؛ يعني
العمـل بالكتـاب والسـنة وعلـى مفهـوم السـلف الصالـح ،هـل كانـت
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الحزبيـة يحياهـا علمـاء السـلف ،لـم يكن في علمـاء السـلف المذهبية
هـذه التـي نحـن ألمحنـا إليهـا آنفـ ًا ،بـل ويعيشـها اليـوم المالييـن مـن
ً
تدي ٌن بالتحـزب السياسـي ،هذا
المسـلمين
فضلا عـن أن يكـون بينهـم ّ

خلاف اإلسلام ،قـال تعالـى﴿ :ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ

ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﴾ ،هـذا هـو

واقـع التحـزب والتكتـلّ ،أمـا إطلاق لفظـة السـلفية علـى حـزب مـا،
فأنـا أراه كإطلاق لفظـة اإلسلامية علـى بدعـة مـا ،فهنـاك ً
مثلا البنوك

اإلسلامية ،وهنـاك األغاني اإلسلامية ،وهناك اشـتراكية إسلامية ،كتب
ُألفت لالشـتراكية اإلسلامية.
تُسـتغل هـذه الكلمـة الصطيـاد النـاس الذيـن يؤمنـون بالدعـوة
تحزب ولـو قام به
السـلفية ،الدعـوة السـلفية ال تتعـرف إطال ًقا علـى أي ُّ

أكبـر رجـل عالـم فـي الدعـوة السـلفية ،فمجـرد ما يدعـو إلـى التحزب
والتكتـل ،معنـى هـذا أنـه بـدأ االنحـراف عـن الصـراط المسـتقيم)(((.

ولمـا ُذكـر للشـيخ األلبانـي 

قيـام بعـض التنظيمـات بِ َف ْصـلِ

بعـض أعضائهـا لوقوعـه فـي خلاف فقهـي أو دعـوي ،واختالفـه مـع
رئيـس التنظيـم ،قـال( :أمـا مـا أسـمعه اآلن فـي هـذا السـؤال مـن أن

ُيفصل المسـلم عـن الجماعـة ،والجماعة السـلفية بمجرد أنـه اخطأ في
مسـألة أو فـي ُأخـرى فمـا أرى هـذا إال من عـدوى األحـزاب األخرى.
هـذا ال َف ْص ُ
ـل هـو مـن جواب بعـض األحـزاب اإلسلامية التـي ال تتب ّنى

((( شريط صوتي موجود في موقع اليوتيوب ،قناة« :مفاهيم اإلصالح» ،بعنوان «العمل الجماعي
المنظم للعالمة األلباني»
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حزب
المنهـج السـلفي
منهجـا فـي التلقـي والفهم لإلسلام ،وإنما هـو ٌ
ً
والتجمع
يغلـب عليـه مـا يغلـب علـى األحـزاب األخـرى مـن التك ّتـل
ّ
علـى أسـاس الدولـة المصغـرة ،مـن خرج عـن طاعة رئيسـها ُأنـذر ً
أول
ٌ
جماعة
وثانيـا وثالثًـا ربمـا ،ثم ُح ِكم بفصله ،مثـل هذا ال يجـوز أن يتبناه
ً

بحـق إلـى كتـاب ِ
ٍ
اللـه وإلـى حديـث رسـول اللـه ﷺ ،وعلى
ينتمـون
منهج السـلف الصالـح)(((.

وسـئل أيضـ ًا  سـؤا ً
ال هـذا نصه( :مـا هو حكم الشـرع فـي تعدد
ُ

الجماعـات واألحـزاب والتنظيمـات اإلسلامية ،مـع أنهـا مختلفـة فيما
بينهـا ،فـي مناهجهـا ،وأسـاليبها ،ودعواتهـا ،وعقائدها ،واألسـس التي

قامـت عليهـا ،وخاصـة أن جماعـة الحـق واحـدة كمـا دل الحديـث
على ذلـك؟).

فأجـاب( :لنـا كلمات كثيـرة وعديدة حول الجواب عن هذا السـؤال،

ولذلـك نوجـز الـكالم فيـه ونقـول :ال يخفـى علـى كل مسـلم عـارف
بالكتـاب والسـنة ،ومـا كان عليـه سـلفنا الصالـح  ،أن التحـزب
والتكتـل فـي جماعـات مختلفـة األفـكار أو ً
ال ،والمناهـج واألسـاليب

ثانيـ ًا ،ليـس مـن اإلسلام فـي شـيء ،بـل ذلـك مما نهـى عنـه ربنا 
فـي أكثر مـن آية فـي القـرآن الكريم ،منهـا قولـه ﴿ :ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ

((( شــريط صوتي موجود في موقع اليوتيوب ،قناة« :أبو ناصر العتيبي» ،بعنوان «تبديع اإلمارة
الدعوية للمحدث األلباني»
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ﰄ ﰅ ﴾ ،وربنـا 

يقـول﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﴾.

فاسـتثنى اللـه  مـن هـذا االقتبـاس -الذي ال بـد منه كونيـ ًا وليس
شـرعي ًا -الطائفـة المرحومـة حين قـال﴿ :ﭝﭞﭟﭠ﴾.

وال شـك وال ريـب أن أي جماعـة تريـد بحـرص وإخلاص لله 

أن تكـون مـن األمة المرحومة المسـتثناة مـن هذا الخلاف الكوني ،فال
سـبيل للوصـول إلى ذلـك وتحقيقـه عملي ًا فـي المجتمع اإلسلامي إال

بالرجوع إلى كتاب الله  ،وإلى سـنة الرسـول عليه الصالة والسلام،
وإلـى ما كان عليه سـلفنا الصالـح  .((()...وذكر جوابـ ًا طوي ً
ال.

وعلـى هـذا ،فلا تعـارض فـي كالم العلمـاء ،بـل كالمهـم فـي

الجـواز كان علـى صـورة مـن صـور التنظيـم غيـر الصـورة التـي أجابوا
فيهـا بالمنـعُ ،فيحمـل قولهـم بالجـواز علـى الصـورة األولى مـن صور
التنظيـم وهـي التـي ال يختلـف العلمـاء فـي جوازهـا ،و ُيحمـل المنـع

علـى الصـورة الثانيـة.

ويؤكـد هـذا أيضـ ًا أن العلماء الذيـن ُي ّدعى أنهـم أجـازوا التنظيمات

الدعويـة الهرميـة العامـة ،لم ُيعـرض عليهم النظـام األساسـي والالئحة

ألي مـن هـذه التنظيمـات الهرميـة ،وإنمـا ُو ّجهـت إليهـم
الداخليـة ٍّ

أسـئلة عامـة عـن تنظيمـات وترتيبـات دعويـة ال يختلـف العلمـاء على

((( دروس صوتية مفرغة للعالمة األلباني في موقع «الشــبكة اإلسالمية» في الشبكة العنكبوتية:
الدرس رقم 20
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جوازهـا وتشـهد لهـا نصـوص الشـرع ،نعـم لـو وقـع جوابهـم بالجواز
بعـد اطالعهـم على أنظمـة ولوائـح تلك التنظيمـات بخصوصهـا لكان
ـرض على
فيـه ُمسـتدل ،ولذلـك ال نعـرف تنظيم ًا من هـذه التنظيمات َع َ
العلمـاء نظامـه األساسـي والئحتـه الداخليـة يطلـب الفتيـا فيها!!

وحـال مـن يسـتدل بتجويـز العلمـاء للترتيـب والتنظيـم اليسـير

المبنـي علـى التطـاوع والتعـاون علـى جـواز
والمحـدود فـي الدعـوة
ّ

التنظيمـات الهرميـة العامـة ،والتـي تشـبه نظـام الدولـة المصغـرة،
كحـال مـن يسـتدل بجـواز ِ
الحـداء العفـوي فـي السـفر على األناشـيد

ُلحـن بألحان الغنـاء وتصاحبها المؤثـرات الصوتية التي
العصريـة التي ت ّ

تهـز المشـاعر!!

وهـا أنـا أعـرض علـى أصحـاب هـذه التنظيمـات الهرميـة العامـة

مثـل تنظيـم «جمعيـة إحيـاء التـراث اإلسلامي» بالكويـت وغيرهـا مـن
التنظيمـات التـي تنتسـب إلـى مذهـب السـلف أن يعرضـوا نظامهـم
األساسـي والئحتهـم الداخليـة علـى اللجنـة الدائمـة لإلفتـاء ،أو علـى

العلمـاء كالشـيخ صالـح الفوزان ،والشـيخ عبد المحسـن العبـاد البدر،
والشـيخ عبـد العزيـز آل الشـيخ حفظهـم اللـه ليقولـوا رأيهـم فـي هـذه

صحيـح للواقـع ،وبهـذا ُيحسـم الخلاف في
التنظيمـات ،مـع تصويـ ٍر
ٍ

تفسـير كالم العلمـاء.

فصل الشـيخ صالح آل الشـيخ –حفظه الله -بيـن نوعي التنظيم،
وقـد ّ

فقـال( :فـي الدولـة اإلسلامية ال يجـوز أن تقـوم جماعة سـرية ،كأصلٍ
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عنـد أهـل السـنة ،ال يجـوز أن تقـوم جماعـة سـرية لهـا أهـداف خاصة

سـرية؛ ألن هـذا فيـه افتئات علـى الحاكم.

قـرون بالجماعـة بمعنى
مـن جهـة أخرى فـإن أهل السـ ّنة والجماعة ُي ّ

التجمـع؛ التجمـع للدعـوة للخيـر ،لألمر والنهـي ،وللهـدى والصالح،
تجمعـ ًا مشـروع ًا يكون فيه تطـاوع وليس فيـه طاعة ،ويكـون فيه ائتالف
أمـر ونهـي ،يكون فيـه نظام وليـس فيه تنظيـم ،وهذه هي
وال يكـون فيـه ٌ
تجمع مـن أهل السـ ّنة والجماعة في قديـم الزمان
أصـول دعـوة كل من ّ

وفـي الحديث.

شـيخ اإلسلام ابن تيميـة يتكلم عن الجماعـة في كثير مـن المواضع

ويعني بها التجمع المشـروع ،أال وهو مـا كان أصحابه بينهم يتطاوعون،
وهـذا الـذي جاء فـي النـص ،ألن النبي ﷺ لما أرسـل معـاذ ًا وصاحبه
إلـى اليمـن فقـال لـه« :تطاوعـا وال تختلفـا» فـكان هـذا أص ً
ال لـكل من

اجتمعـوا علـى الدعـوة أن يكـون بينهـم تطاوع ،وأمـا الطاعـة بمعنى أن
يكـون التابـع مطيعـ ًا لمن فوقه طاعـة المأمـور لألمير فهـذا ال يجوز في
دولـة اإلسلام ،ألن هـذه طاعـة خاصـة لـم ِ
تـأت بهـا النصـوص ،وإنما

جـاءت النصـوص بالطاعـة فـي السـفر ألجـل الحاجـة إلـى ذلـك ،أما
الحضـر واإلقامـة فـإذا كان ولـي األمـر الشـرعي قائمـ ًا موجود ًا مسـلم ًا
والبيعـة لـه منعقـدة فلا يجوز أن تكـون طاعة مسـتقلة فـي الحضر دون

طاعتـه ،لكن يكـون هنـاك تطاوع.
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كذلـك مـن جهـة التنظيـم ،يعنـي بعـض الجماعـات تتجمـع علـى

تنظيـم ،وهـؤالء كمـا رأيـت فـي بعـض مؤلفاتهـم يسـتدلون بمقـاالت
شـيخ اإلسلام ابـن تيميـة وغيـره من أهـل العلـم ،هم لـم يفهمـوا ،فإن
شـيخ اإلسلام َ ذ َكـر نظامـ ًا ومـا يعني بـه النظام ولـم يذكـر تنظيم ًا،

ألن التنظيـم هـذا حـادث ،التنظيـم بمعنـى تكويـن رأس للحـزب ُيطاع،
ومـن تحتـه تُب ّلـغ لهم األشـياء كما يحصل مـن طاعة اإلمام هذا ال شـك
أنـه ال يجـوز ،وال يـدل عليـه كالم شـيخ اإلسلام ابـن تيميـة وال غيره.

إذن تحقيـق القـول فـي المسـألة وهـي تكويـن الجماعـة الخاصة أنه

يجـوز أن تكـون الجماعـة بمعنـى التجمع علـى الخير والهـدى ،اثنين،
ثالثـة ،أربعـة ،عشـرة ،نتواصـى ونتآخـى ،نقـرأ ،ننصـح ،نذهـب إلـى
فلان ندعـو ونحـو ذلـك ،لكـن يكـون بيننا تطـاوع وليـس بيننـا طاعة،
بيننـا نظـام وليـس عندنـا تنظيـم ،وهـذه هـي أصـول الدعـوة الناجحة،

ومـا عداهـا مـن دعـوات فهـي دعـوات تشـبه دعـوات الخارجيـن عـن

مسمى اإلسلام)(((.

وهـذا الـذي َذ َكره الشـيخ صالـح –حفظه اللـه -من التفريـق هو الذي

تـدل عليـه األدلة ،وهو الـذي تجتمع به عبـارات العلمـاء ،و ُيحمل عليه
مـا جاء في كالمهـم من عمومـات وإطالقات.

وقال ّ
مؤكدا هذا المعنى في «شـرح فضل اإلسلام»( :إنّ هذه األسـماء
المحدثة :الجماعات اإلسلامية مث ً
ال ،واألحزاب ،على نوعين:
((( «شرح كشف الشبهات» ص 104
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منها ما هو للتعريف.
ومنها ما هو للتنظيم.
فمـا كان للتعريف فاألصل في باب التعريف في األسـماء أنه واسـع،

مثل ما سـيأتي تفصيله في األسـماء المباحة –إن شـاء الله تعالى.-

وأمـا مـا كان مـن قبيـل التنظيـم ،وأن ُيوالى فيـه و ُيعـادى ،و ُيتعصب

لـه دون غيـره ،و ُينصـر صاحبـه دون غيـره ،فهـذا ال شـك أنـه مـن عزاء
الجاهليـة ،وأعظـم مـن انتصـار المهاجـري ،يعنـي أعظـم ممـا رغبـوا

فيـه انتصـار المهاجـري باسـم شـرعي وهـو «المهاجـرون» ،وانتصـار
األنصـاري السـم شـرعي وهـو «األنصـار» ومـع ذلـك لما انتصر السـم

وألهلـه دون غيرهـم صـار من دعـوى الجاهليـة بنـص كالم النبي ﷺ.

ودوفـع عنها دون
فـإذا كان األمـر فـي األسـماء المحدثة وان ُتصـر لها ُ

غيرهـا؛ بـل ربمـا ُحـورب غيـر مـن كان معهـم من المسـلمين مـع أنهم

علـى طاعـة وعلـى خير ،فـإنّ هـذا يدخل فـي دعـوى الجاهليـة وعزاء
الجاهليـة مـن بـاب أولى.

ٍ
بعامة في
والمتأمـل اليـوم ينظـر إلى أنّ واقـع الجماعـات اإلسلامية

األسـماء أنّ هذه التسـميات لو كانـت للتعريف فقط لكان األمر أسـهل،

لك ّنهـا ليسـت للتعريـف ،بل هي للداللـة على الحزب أو علـى التنظيم،
ولكـي يتعـارف أصحابهـا فيمـا بينهـم ،فتجـد أن المسـلم ً
مثلا يذهـب
اليـوم إلـى بلد مـن البلاد فتجـد أن أصحاب الحـزب المعين يسـألون:
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هـذا مـن أي فئـة أو أي جهـة ...إلـى آخره ،فـإذا ُأثنـي عليه أنـه كان من
هـذه الجماعـة ،أو مـن أهـل الحـزب ،أو أنـه متعاطـف معهـم تب ّنـوه،
ً
جليلا وليـس مـن تلـك الفئـة،-
وإذا لـم يكـن بـذاك –وإن كان عالمـ ًا

فإنهـم يرفضونـه ويتواصـون برفضـه ،مـع أنـه قد يكـون عنده علـم كبير

بـكالم اللـه تعالـى وكالم رسـوله ﷺ ،وإذا جـاءت مشـكلة أو جـاءت

منافسـة علـى شـيء فإنهـم يجتمعـون علـى ذلك االسـم ويتعصبـون له
دون غيـره)(((.

((( «شرح فضل اإلسالم» ص261-260
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الفصل الثاني
تنظيم «مجعية إحياء الرتاث اإلسالمي» يف الكويت
بعـد تفصيـل القـول فـي حكـم التنظيمـات الدعويـةِ ،
وذكـر صورها

وأنواعهـا والخلاف فيهـا ،فـإنّ مـن المناسـب تنزيـل تلـك األحـكام
علـى الواقـع العملـي ،وقد وقـع االختيار علـى التنظيـم «جمعيـة إحياء

التـراث اإلسلامي» فـي دولـة الكويـت ،وذلـك لخبرتـي بـه و ُقربـي منه
مـدة طويلة.

ومقصـدي إن شـاء اللـه فـي ذكر هـذا األمر هـو النصيحة بمـا يترتب

عليـه إصالح األخطـاء وتفاديها ،وليـس مقصودي الفضيحة أو التشـ ّفي
العيـب ،فإنّ مما أوجبـه الله على عباده :النصيحة لعموم المسـلمين،
أو ْ

كمـا فـي قولـه ﷺ« :الديـن النصيحـة» ،والواجـب علـى المنصـوح أن
يتأمـل فـي كالم الناصـح ،إن كان حقـ ًا َقبِ َله وشـكر عليـه ،وإن كان بغير
ّ

الظـن بـه إن كان ً
ظـن
حـقٍّ ر ّده واعتـذر عـن صاحبـه وأحسـن
أهلا أن ُي ّ
ّ
بـه خير ًا.

المبحث األول
حقيقة تنظيم «مجعية إحياء الرتاث اإلسالمي» يف الكويت
لعلي أبدأ بذكر نبذة مختصرة عن حقيقة التنظيم ،فأقول:
ّ
نظـم بعض الدعاة فـي الكويت قديمـ ًا تنظيم ًا دعوي ًا سـري ًا غير معلن
سـري ًا
بتشـجيع من الشـيخ عبـد الرحمـن عبد الخالـق ،وكتبوا لـه نظام ًا ِّ

يوضـح هيكلـة التنظيـم والئحتـه الداخليـة ،ويشـمل علـى ذكـر بعـض
العقوبـات لمـن يخالـف التنظيـم مـن أفـراده ،وغيـر ذلـك مـن اللوائح
التـي تحكـم عمـل التنظيم.

وهـذا النظـام ال يـزال مكتوبـ ًا بخـط اليـد فيمـا أعلـم ،وليـس متاح ًا

لـكل أفـراد التنظيـم ،بـل هـو محفوظ لـدى الشـخص المعنـي بحفظه.
ويتشـكل التنظيـم مـن جمعيـة عموميـة يبلـغ عـدد أفرادها خمسـين
شـخص ًا تقريبـ ًا مـن قدمـاء العامليـن فـي الدعـوة والمنتسـبين للتنظيم،
وت ِ
َعقـد الجمعيـة العموميـة اجتماع ًا خاصـ ًا بأفرادها كل عـام مرة ،وتقوم
الجمعيـة العموميـة فـي كل ثلاث سـنوات بإجـراء انتخابـات الختيـار

شـيئين رئيسيين:
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األول :األمين العام للتنظيم ،والذي ُيم ّثل رئيس التنظيم أو أميره.
الثانـي :أعضاء مجلس الشـورى ،والذي ُيمثل مجلـس إدارة التنظيم،

وعددهم سبعة.

ثـم يقـوم األميـن العـام بعـد فـوزه باالنتخابـات ،أو حصولـه علـى

تزكيـة الجمعيـة العمومية فـي حال عدم وجـود منافس له باختيـار أربعة

أعضـاء لمجلس الشـورى مـن أفـراد الجمعيـة العمومية ،وبهـذا يكتمل
مجلـس الشـورى بأعـداده البالغيـن ثالثة عشـر فرد ًا.
كمـا يتـم مـن خلال الجمعيـة العموميـة تشـكيل لجنتيـن :لجنـة

الصلـح ،ولجنـة اختيـار األعضـاء.

ويجتمـع مجلـس الشـورى كل أسـبوع مـرة ،قـد تزيـد وقـد تنقـص

بحسـب الظروف ،و ُيمثل مجلس الشـورى السـلطة العليا في الجماعة،
وجميـع قراراتـه واجبـة التنفيذ.

التنظيـم عم َلـه الدعـوي ونشـاطاته مـن خلال خمسـة
و ُيمـارس
ُ
قطاعـات :القطـاع الدعـوي ،والقطـاع الخيـري ،والقطـاع السياسـي،
والقطـاع اإلعالمـي ،وقطـاع اإلسـناد.

المعنـي بالدعوة فـي مناطق عمـل التنظيم
أمـا القطـاع الدعوي فهـو
ّ

بالكويـت ،وآلية هـذا القطاع يقوم على تقسـيم الدعوة بحسـب المناطق
السـكنية ،فـكل منطقـة سـكنية يوجـد للتنظيم فيهـا عمل ودعاة ُي ّ
شـكل

شـخص يختـاره التنظيم من المنطقة نفسـها
مجلس للدعوة يرأسـه
فيهـا
ٌ
ٌ
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ومجلـس المنطقـة ُيم ّثل
أو مـن خارجهـا ُيعـرف بـ «مسـؤول المنطقـة».
ُ

ُقسـم المناطق السـكنية العاملة
الوحدة األساسـية للقطـاع الدعوي ،ثم ت ّ

إلى خمسـة نطاقات كبار بحسـب التقسـيم السياسـي للدوائر االنتخابية

فـي الكويـت والمكـون من خمسـة دوائـر ،فكل دائـرة يتم فيها تشـكيل
ٌ
مسـؤول
مجلـس مكون من مسـؤولي المناطق السـكنية العاملة ،يرأسـه
مجلـس أكبـر منـه يضـم
مختـار مـن التنظيـم ،وفـوق هـذه المجالـس
ٌ
مختار من التنظيم أيض ًا ،وهو الشـخص
رؤسـاء الدوائر يرأسـه شـخص
ٌ

عد هـذا الرئيس حلقـة الوصل
المعنـي بالدعـوة فـي عموم المناطـق ،و ُي ّ
مع مجلس الشـورى.

أمـا القطـاع الخيـري واإلغاثـي فتم ّثلـه «جمعيـة إحيـاء التـراث

اإلسلامي» ،ورئيسـها هـو رئيـس القطـاع ،ونشـاطها ينحصر فـي العمل

الخيـري واإلغاثـي والدعـوي خـارج الكويـت ،كمـا أنها جمعيـة معنية
بالدعـوة أيضـ ًا فـي داخـل الكويت من خلال لجـان الدعوة واإلرشـاد
التابعـة لهـا فـي المناطـق السـكنية ،وهـذه اللجـان قـد تكـون مرتبطـة
بمجلـس المنطقـة الدعـوي ،وقد ال ترتبط ،فـإن كانـت مرتبطة بمجلس

المنطقـة الدعـوي فحينهـا تكـون تبعيتهـا مـن حيـث العمـل الدعـوي
للقطـاع الدعـوي ،أمـا إداريـ ًا فترتبـط بجمعية إحيـاء التراث اإلسلامي.
مجلس ُيعـرف بـ «المكتب السياسـي»،
وأمـا القطاع السياسـي فيمثله
ٌ
ُم ّ
ويضم المجلس أيض ًا
شـكل من أشـخاص يختارهم مجلس الشـورى،
ّ

أشـخاص ًا يختارهـم المكتـب إمـا مـن رؤسـاء المناطـق ،أو مـن غيرهم
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معنـي باتخـاذ المواقف السياسـية،
مـن أفـراد الجماعـة ،وهـذا القطـاع
ٌّ

واختيـار المرشـحين لمجلـس األمـة ،والنظـر فـي المواقـف السياسـية
للتنظيـم ،إال أنَّ قراراتـه ال تكـون نافـذة إال بموافقـة مجلس الشـورى.

وأمـا القطـاع اإلعالمـي فيتم ّثـل بشـكل رئيسـي فـي مجلـة الفرقـان،

وكذلـك قنـاة «المعالـي» الفضائيـة.

وأمـا قطـاع اإلسـناد فهو
معنـي بتزويـد التنظيـم بالدراسـات الخاصة
ٌّ

ببعـض األمـور التـي يحتاجـون البحـث فيهـا ،أو اتخـاذ قـرار بشـأنها،
ونحـو ذلك.

ويباشـر إدارة القطاعـات ومتابعتهـا للتحقـق مـن قيامهـا بتنفيـذ

تضـم فـي عضويتهـا
القـرارات لجنـة تنفيذيـة يرأسـها األميـن العـام
ُّ

رؤسـاء القطاعـات.

وجميـع القطاعـات تخضع لسـلطة مجلس الشـورى،
فقـرار مجلس
ُ
الشـورى ٌ
نافـذ على جميـع القطاعـات ،ومنها القطـاع الخيـري ،كما أن

أي قـرار ُيتخذ فـي هـذه القطاعات.
لـه الحـق في إبطـال ّ

مـع التنويـه بـأن رؤسـاء القطاعـات وبعـض األعضـاء العامليـن في

مجالسـها قـد يكونـون بعـض أعضـاء مجلـس الشـورى.

ويم ّثـل رؤسـاء هـذه القطاعـات الخمسـة فـي الجملة حلقـة الوصل

بيـن مجلس الشـورى وأفـراد هـذه القطاعات.
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والهـدف مـن هـذا التنظيـم :الدعـوة إلـى الكتاب والسـ ّنة وفـق فهم

السـلف ،هـذا هـو هدفـه وغايتـه التـي أنشـأ مـن أجلهـا ،فهـو تنظيـم

سـلفي بهـذا االعتبـار بحسـب مـا يذكـره مؤسسـوه ،ويشـهد لـه الواقع
ٌ
فـي الجملة.
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المبحث الثاني
األسس التنظيمية التي يقوم عليها التنظيم
إذا أردنـا الحكـم علـى تنظيـم «جمعيـة إحياء التـراث اإلسلامي» من
ـم تنزيـل التنظيـم
جهـة األسـس التنظيميـة التـي تحكـم عملـه ،ومـن َث َّ
علـى مـا سـبق شـرحه وتفصيلـه مـن صـور التنظيمـات ،فأقول:
أما األسس التنظيمية التي يقوم عليها التنظيم ،فهي كالتالي:

أوالً :السريَّة

ٌ
سـرية ال يعرفها
أمور
فحقيقـة التنظيـم وهيكلتـه والئحته وأشـخاصه ٌ

عامـة أفـراد التنظيـم المنتميـن ،حتـى لـو كانـوا أعضـاء فـي مجالـس
المناطـق ،أو رؤسـاء للجـان فـي «جمعيـة إحيـاء التـراث اإلسلامي» أو

أعضـاء فـي «المكتـب السياسـي» ،مـا لـم يكونـوا أعضـاء فـي الجمعية
العموميـة ،ولذلـك ال َي ْعـ ِر ُف حقيقـة التنظيـم وهيكلتـه من غيـر أعضاء
الجمعيـة العموميـة إال القليـل.
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يتميز لنا أمران :الجماعة والتنظيم.
ومن هنا ّ
أمـا التنظيـم :فهـو فـي الحقيقـة أعضـاء الجمعيـة العموميـة ،سـواء

كانـت لهـم مناصـب أخـرى فـي التنظيـم أم ال.

وأمـا الجماعـة :فهم عمـوم األفـراد التابعيـن للتنظيـم والعاملين معه

والمنضويـن تحتـه ،وليسـوا أعضـاء فـي الجمعيـة العموميـة .وعامـة
هـؤالء ال يعرفـون حقيقة التنظيـم وال أفـراده بالتحديـد ،وال هيكلته ،بل

كثيـر منهـم ال يعـرف أن هنـاك تنظيمـ ًا بهـذا المعنـى وهـذه الهيكلة.
ٌ

وعلـى هـذا فقد يكون الشـخص مـن أفـراد الجماعة ،لكنـه ليس من

التنظيـم ،بمعنـى أنّه ليـس عضو ًا فـي الجمعية العموميـة للتنظيم.

السـرية عن
السـرية:
وبنـاء ًا عليـه ،فـإنّ التنظيم يقـوم على نوعين من
ّ
ّ

والسـرية عـن الدولة.
أفراد الجماعة،
ّ

وعامـة األفـراد التابعيـن للتنظيـم والمنتميـن إليـه يذكـرون لفـظ

«الجماعـة» ،مثـل قولهـم« :هـذا قـرار الجماعـة»« ،ال بـد مـن موافقـة

الجماعـة»« ،فلان مـن الجماعـة» ،وهـم ال يفهمـون مـن ذلـك إال أمور ًا
عامـة ،وال ّ
أدل علـى ذلـك مـن أن عامتهـم ال يعـرف مـن هـو أمين عام

الجماعـة والـذي ُيعتبـر أميرهـا ،كمـا ال يعرفون وجـود جمعيـة عمومية
ً
ً
فضلا عـن معرفـة أعضاءهمـا.
فضلا عـن مجلـس الشـورى،
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ثانياً :مبدأ السمع والطاعة
يقـوم التنظيـم علـى مبدأ السـمع والطاعـة ،والتـزام قـرارات التنظيم،

عـرض العضو
فقـرارات التنظيـم ُمل ِزمـة واجبـة التنفيـذ ،ومخالفـة ذلك ُي ِّ

فص ُلـه مـن التنظيـم ،ولهـذه
للمحاسـبة والتحقيـق ،وقـد يترتـب عليـه ْ
العقوبـات لوائـح مختصة فـي النظام األساسـي للتنظيم ،وهذا ما ُيفسـر
ُسـمى بالعهـد أيض ًا.
لنـا وجـود البيعـة لـدى التنظيـم ،وقد ت ّ

والبيعـة قـد أثبتهـا
جمـع من أفـراد التنظيـم ،بل كانـت سـبب ًا في ترك
ٌ

أمر آخـر ،على
بعضهـم للتنظيـم ،وأمـا مسـألة بقاءهـا مـن عدمه ،فهـذا ٌ

أنّ التنظيـم ينكـر وجودها اآلن.

وفيما أعلم((( أنها كانت بيعتين:
األولى :بيعة الفرد للتنظيم عند اختياره عضو ًا في الجمعية العمومية.
والثانية :بيعة أفراد الجمعية العمومية لألمين العام عند اختياره.
وهاتـان البيعتـان مـن شـأن أعضـاء الجمعيـة العموميـة فقـط –وهم

خمسـون شـخص ًا تقريبـ ًا ،-وعامـة أفـراد الجماعـة المنتميـن ال يعرفون

شـيئ ًا عنهـا ،وال ُيطالبـون بهـا ،فلا ُيسـتغرب إنكارهـم لوجـود البيعـة
لكونهـم غيـر معنييـن بهـا أص ً
ال.

((( حسب شهادات بعض الدعاة لي ممن بايعوا أو شهدوا البيعة.
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علـى أنَّ هـذه البيعـة قد يمتنع عنها بعـض من يتـم اختيارهم لعضوية

الجمعيـة العموميـة ،كمـا أخبرنـي بذلـك بعضهم ،إمـا لعـدم رضاه عن
البيعة ،أو ألسـباب أخرى.

ثالثاً :مبدأ الوالء للتنظيم
يربـي أتباعـه علـى الـوالء له مـن خلال انتمائهم لـه ،وهو
فالتنظيـم ّ

مـا يـؤدي إلى انحـراف مفهـوم «الجماعـة» بمعنـاه العام -وهـي جماعة

المسـلمين المجتمعـة علـى طاعـة إمامهـم -إلـى المعنى الخـاص وهو
جماعـة التنظيـم .وقد رسـخ في أذهـان كثي ٍر من أتبـاع التنظيـم أن التزام

نصـوا عليه
جماعـة المسـلمين يعنـي البقاء مـع التنظيم ،وهـذا وإن لم ُي ّ

نصـ ًا ،لكنـه ظاهـر جد ًا من خلال تربيـة التنظيـم ألفراده.

ـد التنظيم
ولترسـيخ هـذه المفاهيـم في أذهـان المنتميـن واألتباع َي ْع ِق ُ

برامـج ودورات متخصصـة لبعـض المنتميـن (((( ال سـيما مـن يتولـون
مسـؤولية بعـض األعمـال وذلك لتربيتهـم علـى االنتماء له ،ويغرسـون

فـي أذهانهـم مبدأ الـوالء للجماعة ،ويعـززون من مبدأ االنتمـاء للتنظيم
ُـص في الـدورات علـى بعض هـذه المعاني
ويربطونـه باالتبـاع ،وقـد ن َّ

مـن خالل المحاضـرات والتوجيهـات ،حتى أنَّ بعض قيـادات التنظيم،
دونوه من التوجيهات والتعليمات
((( وقد أطلعني جمع ممن شــاركوا في هذه الدورات على ما ّ
التي كانت تُلقى عليهم خالل هذه الدورات.
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صرح بتقسـيم األتباع إلى:
وهـو عضو من أعضاء مجلس الشـورى ،قـد َّ

منتظـم ،ومناصـر ،ومبتـدئ ،ويؤكد على المشـاركين أهميـة التفريق بين

المنتمي للتنظيـم وغير المنتمي.

وبعـض هـذه الـدورات يتو ّلـى التدريـس فيهـا أميـن عـام الجماعة،

وكثيـر ًا مـا ُي ّ
ركـز األميـن العـام علـى غـرس مفهـوم االنتمـاء للجماعـة،
فيدعـي أن من كمـال االتبـاع االنتماء للجماعـة ،وأنّ
ويربطـه باالتبـاعّ ،

ضعـف االتبـاع سـببه ضعـف االنتمـاء!!

وهـذه األمـور يعرفهـا جيـد ًا مـن عـاش معهـم وخالطهـم ،حتـى

صـار ُ
ُ
العمـل مـع غيـره مـن أعظـم األشـياء فـي نفوس
تـرك التنظيـم أو
رهبـون مـن ذلـك معنويـ ًا ،األمـر الـذي جعـل تـرك
أتباعـه ،وكثيـر ًا مـا ُي ّ

العمـل مـع التنظيـم يعنـي لـدى كثيـر منهـم :االنتـكاس علـى العقبيـن

والفتـور والضعـف.

التحزب لـدى كثير من أتبـاع التنظيم،
وهـذه التربيـة أنتجـت نوع ًا من
ّ

حتـى صـار معيار التعامـل والتقييم لدى بعضهم مبنيـ ًا على الموقف من
شـخص غير مرغـوب فيه ينبغـي اجتنابه ،بل
فالمنتقـد للتنظيم
التنظيـم،
ُ
ٌ

صـرح بذلك من خلال توجيهاته للعاملين.
إنَّ بعـض قياديـي التنظيم ُي ّ

وممـا يؤكـد مفهـوم التحزب واالنتمـاء للتنظيـم :أنَّ أتبـاع التنظيم إذا

أرادوا التعريـف بمن يشـاركهم االنتمـاء ،قالوا« :فالن من الربـع» أو «من
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الجماعـة» أو «مـن الشـباب» ونحـو هذه العبـارات التي تعنـي كونه أحد
المنتميـن للتنظيـم والتابعيـن لـه ،فيتـم التعامل معـه وفق هـذا المعيار،

فهـذه العبـارات تعنـي تزكية الشـخص المذكـور والتعامل معـه بأريحية
وطمأنينـة ،وال يعنـي ذلـك بالضـرورة اعتـزال كل مـن لـم يكـن منهـم،
أو اتخـاذ موقـف عدائـي منـه ً
مثلا ،لكـن التعامـل مع األشـخاص وفق
االنتسـاب للتنظيـم واالنتمـاء لـه ،ال وفق علمـه أو تقـواه أو جهده.

مضار
وقـد أشـار الشـيخ بكـر أبو زيـد  إلى هـذا األمـر في ذكـر
ِّ

تكويـن الجماعـات ،فقـال( :ومـن ظواهـر الصـراع بيـن الجماعـات
ـمها
التنابـز باأللقـاب ،وهي سـمة جاهليـة محاها اإلسلام ،ثم أحيا َر ْس َ
أهـل األهـواء ،كما فـي كتب ِ
ـرق ومباحث الـكالم ،ومن هذا تسـمية
الف َ

بعـض الجماعـات المعاصـرة لمن ينتمـي إليهم« :أخـ ًا» ،وأنـه «فاهم»،

أحبهم
و«ملتـزم» ،ومـن لم ِ
ينتـم إلـى الجماعة باسـم« :اآلخرين» ،ومـن ّ

ـم إليهـم ينبزونـه باسـم« :متعاطـف» ،و«متعـاون» ،و«طيـب»،
ولـم َي ْن َض َّ

واع
والعالـم الـذي لـم ِ
ينتـم إليهـم ُيلقّـب بأنـه «ليـس واعيـ ًا» ،أو «غيـر ٍ

بالواقـع» ،و«غيـر فاهم الواقـع»)(((.

وقـد وقـف أحد طلبـة العلم؛ وهو األخ سـعدي الشـمري على بعض

مذكـرات الجماعـة الدعويـة المعنيـة ِ
بذكـر مراحـل تعليم وتنشـئة دعاة
ّ
((( «حكم االنتماء إلى الفرق واألحزاب والجماعات اإلسالمية» ص148
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التنظيـم ،حيـث ُق ّسـمت إلى تسـع مراحـل ،يسـتغرق تطبيقها من عشـر

إلـى خمـس عشـرة سـنة ،والمذكـرات معنونـة بــ «البرنامـج الدعـوي»،

وقد سـ َّلمها للشـيخ سـعدي بعـض أعضاء الجمعيـة العموميـة من طلبة

العلـم ،وكان ينـوي تدريسـها لبعـض أفـراد التنظيـم ،وقـد أخبرني األخ
صـرح لـه فـي مكالمـة هاتفيـة بأنَّـه
سـعدي بـأنّ الدكتـور المذكـور قـد ّ

أعدتهـا لجنة ُمشَ َّ
ّ
ـكلة لهـذا الغرض
لـم
يسـتقل بإعـداد المذكـرات ،بـل ّ

أقـر التنظيـم تلـك المذكـرات
كان هـو أحـد أعضائهـا .وال أدري هـل ّ
واعتمدهـا أم ال ،علـى أنّ بعـض قيـادات التنظيـم ينفـي علمـه بهـذه

المذكـرات ،وقـد يكـون هـذا صحيحـ ًا ،لك ّنه ال يعنـي بـراءة التنظيم من
هـذه المذكـرات لكـون مصدرهـا ،وهـو الدكتـور المذكـور ،أحـد أبـرز

الشـخصيات العلميـة فـي الجمعيـة العموميـة للتنظيـم ،كمـا أن جميـع
أمور عايشـناها ولمسـناها من خلال تجربتنا معهم سـنين
مـا ُذكـر فيهـا ٌ

طويلـة .وقـد قـام الشـيخ سـعدي الشـمري مشـكور ًا بنقدها فـي كتيب
بعنـوان «بـذل النصيحـة فـي بيـان األخطـاء المنهجيـة لـدى تنظيـم جمعية

إحيـاء التراث اإلسلامي».

رابعاً :آلية اختيار األعضاء وفق الوالء للتنظيم
فـإنَّ المعيـار المعتبـر فـي اختيـار أعضـاء الجمعيـة العموميـة

هـو الـوالء للتنظيـم والسـمع والطاعـة لـه ،وليـس الحصيلـة العلميـة
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للشـخص ،أو النشـاط الدعـوي ،وال مـدة انتظامـه فـي التنظيـم ،فض ً
ال

فسـر غياب عامـة طلبة العلـم والدعاة
عـن الخبـرة والتخصـص ،وهذا ُي ّ
النشـيطين عـن الجمعيـة العمومية ،بـل عامـة المنتمين للتنظيـم غائبون

ّ
ولعـل السـبب فـي ذلـك:
عـن الجمعيـة العموميـة،
عـدم توفّـر عنصـر
ُ
تخـول المنتمـي ألن يكـون عضـو ًا
الـوالء للتنظيـم إلـى الدرجـة التـي
ّ

فـي الجمعيـة العموميـة ،فـإنّ العضـو المختـار ال بـد أن يكـون مأمـون
سـري غيـر معلن ،والعضـو المختار ال بـد أن ُيختار
الجانـب ،فالتنظيـم
ّ

بمـا يناسـب السـرية والحزبيـة.

خامســاً :عدم اعتبار العلم كمعيار أساســي في هيكلة التنظيم
وأعضاءه
خلـو الجمعيـة العموميـة والـذي يتفـرع منـه مجلـس
يوضـح ذلـك
ّ

علم مشـتغلين بالعلـم إال ما ندر ،قـد ال يبلغون عدد
الشـورى مـن طلبة ٍ
أصابـع اليـد الواحـدة ،علـى أنّ بعض هـؤالء قد تـرك التنظيـم واعتزله،

وبعضهـم ال يحضـر اجتماعاتـه ،ومجلس الشـورى الذي يمثل السـلطة
العليـا فـي التنظيـم ال يوجـد فيـه إال شـخصية علميـة واحـدة سـنين

طويلـة ،وهـذا الخلـل ليـس محصور ًا فـي الجمعيـة العموميـة فقط ،بل

موجـود في عامة قطاعـات التنظيم ،فعامة رؤسـاء القطاعـات والمناطق
ٌ
واللجـان العاملـة فـي التنظيم ليسـوا طلبـة علم.
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وعامـة طلبـة العلـم المشـتغلين بالعلـم والتعليـم مـن المشـايخ،

ومنهـم بعـض أصحـاب التخصصـات العلميـة مثل أصحاب شـهادات
الدكتـوراه الشـرعية مـن المنتميـن للتنظيـم والعاملين معه ليسـوا أعضاء

ً
فضلا عـن مجلـس الشـورى ،وال يرأسـون
فـي الجمعيـة العموميـة،
قطاعـات التنظيـم ،وال اللجـان التابعـة لـه ،وعامتهم ال يعرف شـيئ ًا عن
حقيقـة التنظيم.

ويؤكـد ذلـك أنّ آليـة اختيـار األميـن العـام للتنظيم ،وكذلـك أعضاء

مجلس الشـورى ليسـت وفق المعايير الشـرعية ،كالمنزلـة العلمية مث ً
ال،
بـل تتـم عبـر التصويـت فـي الجمعيـة العموميـة التـي عامـة أعضائهـا

السياسـي
ليسـوا طلبـة علـم ،وبهـذه الطريقـة قـد يتو ّلـى الجاهـل أو
ّ
ومـن ال حصيلـة لـه علميـة وال نشـاط فـي الدعوة ،وهـذا ما وقـع فع ً
ال

فـي فتـرات كثيرة.

وممـا يؤكـد أيضـ ًا إهمـال التنظيـم لهـذا المعيـار المهـم؛ أال وهـو

العلـم ،عـدم وجـود هيئـة علميـة ومرجعيـة شـرعية تقـوم علـى تقييـم

ـن سـيره علـى المنهـج السـلفي الصحيـح،
وتقويـم التنظيـم بمـا َي ْض َم ُ
وغايـة مـا يوجـد :هيئة معنيـة بالفتـاوى الشـرعية العامة ،وليسـت معنية
أمـر مـن
بتقييـم وتقويـم التنظيـم ،كمـا أنَّ رأيهـا -فيمـا لـو أحيـل إليهـا ٌ
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غيـر ملـزم ،بـل هـي هيئـة استشـارية،
األمـور التنظيميـة أو السياسـيةُ -
ولمجلـس الشـورى الحـق فـي األخـذ بـرأي الهيئـة أو تركـه.

أمـر اختيـاري في
فاالحتـكام للعلـم وأهلـه والوقـوف عنـد فتاواهـم ٌ

التنظيـم ،ويبقـى تقديـر المصالح والمفاسـد بِ َي ِد مجلس الشـورى الذي

يخلـو مـن طلبة علم أكفـاء إال ما نـدر ،فحقيقة األمـر أن التنظيم يتعامل
مـع أفـراده معاملـة الحاكـم مع رعيتـه ،فقراره ورأيـه ُمل ِزم ،وما سـواه من
ٍ
نصوص شـرعية.
اآلراء ال يعـدو كونه استشـاري ًا حتـى لو كان مبني ًا على

والتنظيـم ال يعتنـي بالعلـم والتعليـم العنايـة المطلوبـة ،وليـس هـو

مـن أولوياتـه ،علـى الرغـم ممـا يملكـه مـن إمكانيـات وأدوات ،بـل
يطغـى علـى عمل التنظيـم الجانـب الدعوي العـام والجانـب اإلغاثي،

وكثير من
واألنشـطة العلميـة فيـه ضعيفة ال سـيما في السـنين األخيـرة،
ٌ
ٌ
نشـاط علمي.
مناطـق الدعـوة ال يوجـد فيهـا

ومـع وضـوح الضعف الحاصل فـي الجهـود العلميـة والتعليمية في

مناطـق عمـل التنظيم ليسـت هنـاك جهـود حثيثة مـن التنظيـم لمعالجة

هـذا القصـور الكبيـر ،وعامـة مـا يوجد مـن النشـاط العلمي فـي بعض
مناطـق الدعـوة هـو نتـاج جهـود شـخصية مـن المشـايخ أنفسـهم أو
مـن مسـؤول المنطقـة ،ولذلـك يوجـد
كبير فـي النشـاط العلمي
ٌ
تبايـن ٌ
بيـن المناطق.
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سادساً :عدم االتفاق على منهج سلفي واضح
فالتنظيـم ال يقـوم علـى منهجيـة وعقيدة سـلفية واضحـة ،وإن َّادعى

فتوجهـات الشـيخ عبـد الرحمـن عبـد الخالـق ال تـزال
خلاف ذلـكّ ،
متأص ً
لـة فـي نفوس بعـض أتباع وقيـادات التنظيم ،ولذلـك ال يوجد بين
َّ

توافق بشـأن الموقف من
أفـراد الجمعيـة العموميـة أو مجلـس الشـورى
ٌ

الشـيخ عبـد الرحمـن عبـد الخالـق ،وال ٌ
اتفاق علـى انحراف فكـره ،بل

مـن قيـادات التنظيـم الرئيسـية مـن أعضاء مجلس الشـورى مـن ال يزال
فسـر عـدم اتخـاذ موقف
مرتبطـ ًا بـه مدافعـ ًا عنـه أمـام منتقديـه ،وهـذا ُي ّ

وصريـح مـن بعـض أفـرع جمعيـة إحيـاء التـراث التـي ظهرت
واضـح
ٍ
ٍ
انحرافاتهـا المنهجيـة بشـكل ظاهـر مثـل :فرع هديـة ،وفـرع الصباحية،
وفـرع السـالمية ،وغيرها من األفرع واللجان سـنين طويلـة ،وكذلك من
بعـض المنتميـن للتنظيـم ممن يتب َّنـون مسـائل مخالفة للمنهج السـلفي

ومعلن.
بشـكل ظاهـر ُ

عـدم اعتنـاء التنظيـم بتربيـة أفـراده
وممـا ينـدرج تحـت هـذا األمـر:
ُ

وعـدم الحرص علـى تعليمهـم أصـول الدعوة
علـى المنهـج السـلفي،
ُ
السـلفية ،وتحصينِهـم مـن أفـكار الجماعـات واألحـزاب المخالفـة

للسـ ّنة ،ال سـيما فـي السـنين األخيـرة ،حتـى أضحـى بعـض أفرادهـم

هـم كثيـر من
عرضـة لألفـكار الهدامـة والمناهـج المنحرفـة ،وانحصـر ّ
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مسـؤولي المناطـق فـي تجميـع األفـراد دون تعليمهـم وتحصينهم حتى
صـار هذا أمـر ًا شـائع ًا.

سابعاً :العمل السياسي جزء رئيس في التنظيم
جـزء ال يتجـزأ مـن التنظيـم ،وبسـببه تغلغـل
العمـل السياسـي
ٌ

السياسـيون فـي التنظيـم ،وصـار لهم نفوذ فـي اتخاذ كثي ٍر مـن القرارات

السياسـية والدعويـة ،ممـا أ َّثـر بشـكل كبيـر علـى الجانـب العلمـي
وج َل َب انتقـادات كثيرة علـى التنظيم
والدعـوي والتربـوي واألخالقـيَ ،

مـن داخلـه وخارجـه.

و َب َلـغَ مـن أهميـة العمـل السياسـي فـي التنظيـم أن يتـم التخطيط له

مـن خلال أعلـى مسـتويات التنظيـم ،وكان أحـدَ أسـباب الخالفـات
واالنشـقاقات فيـه ،كمـا اسـتنفذ أمـوا ً
وضيـع جهـود ًا
ال وأوقاتـ ًا كثيـرة
َّ

كبيـرة ،وعلى الرغـم من ظهور آثاره السـيئة على الدعوة ال يـزال التنظيم
متمسـك ًا بـه ال ينفـك عنه.

مشـرفة في
كمـا أنّ بعـض مرشـحي التنظيـم كانـت لهم مواقـف غير
ّ

وج َلب هـذا األمر انتقـادات كبيـرة للتنظيم.
مشـاركاتهم السياسـيةَ ،
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نعـم ،قـد يكـون الدخـول فـي العمـل السياسـي قـد حقـق بعـض

لب
المكاسـب للتنظيـم ،إال أن الجانـب العلمـي والدعـوي الـذي هـو ُّ
الدعـوة السـلفية وعمادهـا قـد ضعـف بشـكل كبيـر.
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المبحث الثالث
عدم رشعية تنظي ِم «مجعية إحياء
الرتاث اإلسالمي» يف الكويت
بعـد عـرض هـذه الصـورة العامـة عـن تنظيـم «جمعيـة إحيـاء التراث

اإلسلامي» فـي الكويـت ،فعلـى أي صـورة من صـور التنظيمـات التي

يتنزل؟
سـبق ذكرهـا ّ

ال ّ
شـك أنـه ال يمكـن تنزيلـه علـى الصـورة األولـى القائمـة علـى

التطـاوع والتعـاون العفـوي المحـدود ،أو التنظيمـي الرسـمي عبـر

المؤسسـات ،ألنـه تنظيـم لـه نظـام كامل عـام ،يحـوي قطاعـات كثيرة،
ويضـم مؤسسـات تابعـة كجمعية إحيـاء التـراث اإلسلامي وغيرها من

اللجـان والشـركات ،فهـو بلا ريـب مـن التنظيمـات الهرميـة العامـة.

وال شـك أن التنظيـم كان لـه نشـاط متميز في نشـر العقيدة السـلفية،

أثـر طيب في نشـر المنهج السـلفي في الكويـت وخارجها من
وكان لـه ٌ
خالل دعم المؤسسـات السـلفية ،ال سـيما فـي بداياته.
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ً
حد
علـى أنّ هـذه اآلثار الطيبـة التي أثمرها التنظيم ليسـت
دليلا في ّ
ذاتهـا على جـواز تأسـيس التنظيمـات الدعويـة العامة؛ فـإنَّ تقويم هذه
الوسـائل الدعويـة ال يكـون بالنظر إلـى آثارها فقـط ،وإن كان ذلك أمارة

مـن األمـارات ،بـل المعتمـد فـي تقييمهـا والحكـم عليهـا هـو الوقوف
علـى النصـوص ،والنظـر فـي عمـل السـلف عبـر القـرون ،وقـد سـبق
تفصيـل هذه المسـألة.

كمـا أنّ هـذه اآلثـار الطيبـة التـي أثمرهـا التنظيـم ليـس متع ّلقـة بـه

كتنظيـم ،بمعنـى :أنـه ال يمكن ا ّدعـاء أنّه لـوال التنظيم لمـا ُحقّقت تلك

المكاسـب الدعويـة ،وال ُجنيـت تلـك اآلثـار الطيبـة ،فـإنّ هـذه اآلثـار

الطيبـة جـاءت ثمـر ًة للتعـاون بشـكل عـام ،وكان ُيمكـن َج ْن ُيهـا بـدون

هرمـي عـام ،بـل بالتعـاون والتطـاوع فـي أمـور الخيـر والدعوة،
تنظيـم
ّ
كمـا هـو حـال الدعـاة غيـر المنتميـن للتنظيـم ،نعم قـد يكـون التنظيم

سـهل بعـض األمـور مـن جهـة المكاسـب المتعلقـة بأنظمـة الدولة من
ّ
خلال البرلمـان والنفـوذ السياسـي ،إال أنّ هـذا يقابلـه الخسـائر التـي

لحقـت بالدعـوة بسـبب مواقـف التنظيـم ،وكذلك بسـبب التنظيـم ذاته
مـن جهـة قلـة العلـم ،وضعـف الدعـوة ،ونفـوذ المتن ّفعين وغيـر ذلك،
ً
فضلا عمـا خ ّلفـه من التفـرق والخلاف والشـقاق.
حقـق بعـض المكاسـب بال شـك،
خالصـة القـول :أن التنظيـم قـد
ّ

لك ّنه خسـر أخـرى ،وضعفت بسـببه بعـض الثوابت واألصول السـلفية.
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ومـن هنـا ،فلا يمكـن الحكم عليـه بمجـرد النظـر إلى مكاسـبه كما
يفعلـه كثيـر مـن الناس ،بـل يحتـاج الناظـر أو ً
ال إلى النظر فـي نصوص

ثـم النظـر الشـامل للتنظيم
الكتـاب والسـ ّنة ،وفـي عمـل سـلف األمـةّ ،
مـن جهـة آثـاره اإليجابية والسـلبية.

والخالصـة :أنـه لمـا كان تنظيـم «جمعيـة إحيـاء التـراث اإلسلامي»
السـرية بنوعيها؛ عـن الدولة وأكثـر األتباع ،وواقعـ ًا في نو ٍع
قائمـ ًا علـى
ّ
والتعصب بتعزيزه مبدأ الـوالء للتنظيم في أفـراده ،ومهم ً
ال
التحـزب
مـن
ّ
ّ
للعلـم كركيـزة أساسـية فـي تشـكيلته وعضويته ونحـو ذلك مـن األمور

التـي ُيعتبـر فيها العلم ،ولعـدم اعتنائه بتعليـم المنتمين إليـه العلم الذي

صيرهـم عارفيـن بالمنهـج السـلفي وأصولـه ،وكذلـك أصـول العلـم
ُي ّ
وقواعـده ،ولعـدم التفافـه حـول العلمـاء األكابـر بإخفاء حقيقـة التنظيم

منهج سـلفي واضـح يتفق الجميـع عليه،
عنهـم ،ولعـدم اجتماعـه على
ٍ
صـار حكمـه حكم التنظيمـات الهرميـة الممنوعة شـرع ًا.
حيـز التنظيمات
بـل لـو خال التنظيم مـن هذه األمور التـي تجعله في ّ

الهرميـة التـي ال ُيختلف على تحريمها كما سـبق تفصيلـه ،فإنه ال يخرج
عـن التنظيمـات الهرميـة العامـة ،والتـي سـبق ترجيـح القـول بالمنـع
منهـا مطلق ًا.

وهـذا فيمـا يتعلـق باالنتمـاء للتنظيـم والدخـول فيـه ،أمـا التعامـل

معهـم؛ فهـم فـي الجملـة ينشـرون عقيـدة السـلف الصالـح ،ويطبعون

كتـب العقيـدة الصحيحـة ،وينشـرون لعلمـاء األمـة نتاجهـم العلمـي
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ٍ
ٌ
أعمـال نجحـوا فيهـا مـن نفـع المسـلمين
بجهـد مشـكو ٍر لهـم ،ولهـم

فـي بلاد كثيـرةُ ،فيشـكرون علـى مـا أصابـوا فيـه ،وأمـا مـا وقعـوا فيـه
قـرون عليه،
مـن االلتـزام بهـذا التنظيـم علـى الوجـه السـابق ذكره فلا ُي ّ

وال ُيوافقـون فيـه.

وقـد َن َقـد األلبانـي  الحركـة السـلفية بالكويـت ،وكان رأسـها
ٍ
بالتحـزب والتك ّتل
حينئـذ الشـيخ عبد الرحمـن عبد الخالـقَ ،و َو َص َفهـا
ّ

بعـد دخولهـا فـي العمـل السياسـي ،فقـال( :أمـا الدعـوة السـلفية فـي

تحـزب ،ال ،فقد دخلـوا وانتهى األمر،
يمرون فـي دور
ّ
الكويـت فهـم ال ّ
منـذ أجـازوا ألنفسـهم كـ «اإلخـوان المسـلمين» دائم ًا وأبـد ًا ،وكـ «حزب
صوروا ألنفسـهم باسـم اإلصالح
التحريـر» فـي بعـض أدوارهـم ،حينما ّ

أن يدخلـوا فـي البرلمانات...

لهـذا نحـن نقـول :إن الدعـوة السـلفية هنـاك أخـذت طـور ًا
سياسـي ًا آخـر.)...
ثـم َذ َك َر األلباني اتهام الشـيخ عبـد الرحمن عبد الخالـق لبعض طلبة

الشـيخ بتعطيـل الجهاد ،فقـال( :ما الذي حمـل أخانا وحبيبنـا وصديقنا
فـي الدعـوة سـنين كثيـرة –يعنـي :الشـيخ عبـد الرحمـن عبـد الخالـق-

التحـزب.((()..
علـى مثل هـذه الكراهيـة؟ إنه
ّ

((( دروس صوتية مفرغة للعالمة األلباني من موقع «الشــبكة اإلسالمية» في الشبكة العنكبوتية،
الدرس رقم 20
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وكالم األلبانـي  فـي نقده لتنظيم «جمعية إحياء الترث اإلسلامي»
كـره مـن أنَّ العلمـاء إنمـا أجـازوا التنظيم
فـي الكويـت يؤكـد ما سـبق ِذ ُ
الدعـوي المحدود القائم علـى التطاوع والتعاون في نشـر الخير ،وليس
ٌ
وصف مـن أوصاف
التنظيمـات العامـة الهرميـة ،فإنهـم كلمـا ُذكـر لهم

هـذه التنظيمـات وخاصيـة مـن خصائصهـا أنكـروا ذلـك ومنعـوا منـه،

كالتأميـر العـام على الدعـوة ،وكالعمل السياسـي ،وكالبيعـة ،وكإيجاب
السـمع والطاعـة ،ونحو ذلـك من خصائـص التنظيمـات العامة.

وعلـى هـذا يتضـح وجـه ثناء كبـار العلمـاء كالشـيخ عبـد العزيز بن

بـاز واأللبانـي والعثيمين وغيرهـم على جمعية إحياء التراث اإلسلامي،

كجمعيـة خيريـة ،فهـو بالنظـر إلـى نشـاطهم الطيب فـي نصـرة العقيدة
السـلفية ،والدعـوة إلى منهج السـلف ،وأما مـا َخ ِفي ُ
وأخفـي على أهل
َ
العلـم فقـد اتضح ذلك مؤخر ًا وانتشـر ،ولهـذا ال بد من اجتنـاب الخطأ
والتنبيـه عليـه ،وال يكـون ثنـاء العلماء المجمـع على إمامتهـم وفضلهم
منصبـ ًا علـى األمور السـرية التـي أخفوها عـن الناس وأهـل العلم.
فالواجـب على اإلخـوة في تنظيـم «جمعية إحيـاء التراث اإلسلامي»

فـي الكويـت ،وغيرهـا مـن التنظيمـات التـي تنتسـب إلـى السـلفية أن
المحدثـات ،وذلك بتـرك المخالفات
يسـعوا في إصلاح الخلل وإزالـة ُ

الشـرعية التـي سـبق اإلشـارة إليها ،مـع الوضوح فـي الطـرح والمنهج،
ً
كاملا بتـرك التنظيـم
السـرية ،والتـزام جماعـة المسـلمين التزامـ ًا
وتـرك
ّ
والتحـزب والخـروج عـن
المحـدث الـذي يـورث التعصـب
ّ
الهرمـي ُ
ّ
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السـ ّنة ،وتـرك التسـميات المحدثة التي تُسـبب ُ
التميز
الفرقة وتدعو إلـى ّ
عـن عمـوم أهـل السـ ّنة والجماعة ،والتعـاون مع أهـل السـ ّنة والجماعة

علـى البـر والتقـوى ،واالجتمـاع تحـت مظلـة هـذا االسـم؛ أهل السـ ّنة
والجماعـة ،الـدال علـى الحـق ،تحـت رايـة والة األمور.

ٍ
ريـب مـن حكمـي عليهـم
فـإن كانـوا فـي شـك ممـا أقـول ،وفـي

بهـذا التفصيـل ،فليراجعـوا العلمـاء ،ويعرضـوا عليهـم عملهـم ونظـام
جماعتهـم ،ويطلبوا منهـم الرأي الشـرعي الموافق للكتاب والسـ ّنة فيما
هـم فيـه مـن التنظيم مع بيـان حقيقته علـى الواقـع ،ويلتزموا مـا ُيفتي به

خير لهـم وألتباعهم وللمسـلمين
العلمـاء وال يحيـدوا عنـه ،ففي ذلـك ٌ
وحسـم لمسـائل النزاع والشـقاق.
جميعـ ًا،
ٌ
تيسـر ذكره ،والله نسـأل أن ُيلهمنا رشـدنا ويقينا شـر أنفسـنا،
هـذا ما ّ

وأن يرزقنـا اإلخلاص في القـول والعمل.

واللـه أعلـم ،وصلـى اللـه وسـ ّلم علـى نبينـا محمـد وعلـى آلـه

وصحبـه أجمعيـن.
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