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الثــــورة

ــتهل  ــة مصطفى الغييل والذي اس ــة كانت مع العالم البداي
ــاً َوَال  ــِه َجِميع ــِل الّل ــواْ ِبَحْب ــاىل : {َواْعَتِصُم ــه تع ــه بقول حديث
ــبحانه وتعاىل  من الفنت يف  ــال : لقد  حذرنا الله س ــواْ}، وق ُق َتَفَرّ
ًة}، وقوله  قوله : {َواَتُّقوا ِفْتَنًة َال ُتِصينَبَّ اَلِّذيَن َظَلُموا ِمْنُكْم َخاَصّ
ــِرِه أَْن ُتِصيَبُهْم ِفْتَنٌة أَْو  ــاىل: {َفْلَيْحَذِر اَلِّذيَن ُيَخاِلُفوَن َعْن أَْم تع
ُيِصيَبُهْم َعَذاٌب أَِليٌم}. وأن  الفنت تعرض عىل القلوب كالحصري 

عوداً عوداً
فأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء وأي قلب أرشبها نكت 
ــنت وإن املتأمل يف  ــعيد ملن جنب الف ــوداء , وإن الس فيه نكتة س
ــوج فيه من الفنت  ــريى دون أدنى جهد ما يم ــا الحارض ل عرصن
ــق بعضاَ كما قال  ــي تموج كموج البحر بعضها يرق والباليا الت
ــلم: ( وإن أمتكم هذه جعل عافيتها يف أولها.  صىل الله عليه وس
ــيء فتنه فريقق  ــور تنكرونها وتج ــيصيب آخرها بالء وأم وس

بعضها بعضاً وتجيء فتنة فيقول املؤمن هذه مهلكتي )
كارثة دموية

ــد األخوة  ــا يدمر األمة والبالد ويرشخ جس ــا : بأن م موضح
ــي الدعوات  ــلمني ه ــتقرار املس ــزع أمن واس ــالمية ويزع اإلس
ــل  ــة واملذهبية التي تهلك الحرث والنس ــات الطائفي والعصبي
ــاء والدعاة  ــالء والعلم ــم العق ــة إن لم يق ــة دموي ــذر بكارث وتن

ــالمية  بإخمادها وردم الفجوة واالنتصار لدعوة األخوة اإلس
ــك الدعوات  ــار تل ــالف ورصاع يف إط ــن أي خ ــوبها م ــا يش عم

املمقوتة

منحنى التطرف
ــن تداعيات  ــم العلفي ع ــة إبراهي ــه تحدث العالم ــن جهت م
ــع والفرد  ــىل األمة واملجتم ــة والطائفية ع ــات املذهبي العصبي
ــى متطرفا ، وقد  ــي يأخذ منح ــدأ التعصب املذهب ــال : لقد ب قائ
ــروب التي  ــرصاع والح ــر واالقتتال وال ــد التناح ــل إىل ح و ص
ــتقبل  ــن أثره العميق عىل مس ــال  وما لذلك م ــا األجي تتوارثه

وحدة صف األمة والبالد واملجتمعات
ــح العلماء حرمة  ــق , وقد أوض ــاء بغري وجه ح ــة الدم وإراق
ــلم أن يطيع  التعصب املذهبي بقولهم أنه من الواجب عىل املس
ــوله صىل الله عليه وآله وسلم، باتباع كتاب الله  الله تعاىل ورس
ــلم، وال يجب عىل املسلم  ــوله صىل الله عليه وآله س وسنة رس
ــب األئمة إنما هي مدارس يف فهم  ــد مذهباً معيناً، ومذاه أن يقل
ــب الفقهية  ــاع املذاه ــس يف اتب ــنة، فلي ــاب والس ــوص الكت نص
مخالفة للدين إن لم يحمله عىل التعصب املقيت فيخالف نصاً 
ــاً رصيحاً تقليداً إلمامه وتعصباً له. واألوىل أن يبدأ املتعلم  ثابت

ــه يف قطره ويقىض به يف محاكمه  ــة املذهب الذي يعمل ب بدراس
الرشعية حتى ال يشذ عن قومه

التعصب األعمي
َبُد  ا الَزّ ــَل َفأََمّ ــُه اْلَحَقّ َواْلَباِط ُب الَلّ ــاىل :  (َكَذِلَك َيْرضِ ــال تع ق
ــُث ِيف اْألَْرِض َكَذِلَك  ــاَس َفَيْمُك ــا َيْنَفُع الَنّ ا َم ــاًء َوأََمّ ــُب ُجَف َفَيْذَه
ــاِب َال َتْغُلواْ ِيف  ــال تعاىل : (َيا أَْهَل اْلِكَت ُب الَلُّه اْألَْمَثاَل) وق ــْرضِ َي
ــيُح ِعيَىس اْبُن  ــِه إَِالّ اْلَحِقّ إَِنَّما اْلَمِس ــواْ َعَىل الل ــْم َوَال َتُقوُل ِديِنُك
ْنُه َفآِمُنواْ ِباللِه  َمْرَيَم َرُسوُل اللِه َوَكِلَمُتُه أَْلَقاَها إَِىل َمْرَيَم َوُروٌح ِمّ

َوُرُسِلِه َوَال َتُقوُلواْ َثَالَثٌة انَتُهواْ َخْريًا َلُّكْم إَِنَّما اللُه
ــَماَوات َوَما  ــوَن َلُه َوَلٌد َلُّه َما ِيف الَسّ ــْبَحاَنُه أَن َيُك ــٌه َواِحٌد ُس إَِل
ــفيان أنه  ــى ِباللِه َوِكيًال) و عن معاوية بن أبى س ِيف اَألْرِض َوَكَف
ــلم- قام  ــه -صىل الله عليه وس ــول الل ــام فينا فقال أال إن رس ق
ــا فقال « أال إن من قبلكم من أهل الكتاب افرتقوا عىل اثنتني  فين
ــتفرتق عىل ثالث وسبعني اثنتان  ــبعني ملة وإن هذه امللة س وس
ــة ) بهذه  ــى الجماع ــدة ىف الجنة وه ــار وواح ــبعون ىف الن وس
ــتهل العالمة صفوان  ــة الرشيفة اس ــات واألحاديث النبوي اآلي

رشهان حديثه معنا
ــة مبيناً  ــالم ابن تيمي ــيخ  اإلس ــد أوضح لنا ش ــاف : وق وأض
ــاد الذي يسببه التقليد املذموم والتعصب األعمى بقوله  الفس

ــاع واالئتالف حتى  ــف لالجتم ــالف املخال ــرق واالخت أن التف
يصري بعضهم يبغض بعضا ويعاديه، ويحب بعضا ويواليه عىل 
ــري ذات الله، وحتى يفيض األمر ببعضهم إىل الطعن، والهمز،  غ
واللمز. وببعضهم إىل االقتتال باأليدي والسالح، وببعضهم إىل 
ــى ال يصيل بعضهم خلف بعض، وهذا  املهاجرة واملقاطعة حت
ــوله، واالجتماع  ــا الله ورس ــور التي حرمه ــه من أعظم األم كل
ــوله. وكثري  ــالف من أعظم األمور التي أوجبها الله ورس واالئت

من هؤالء يصري من أهل البدعة بخروجه عن السنة
ــلم ألمته، ومن  ــول الله صىل الله عليه وس ــي رشعها رس الت
أهل الفرقة بالفرقة املخالفة للجماعة التي أمر الله بها رسوله , 
وإن من تعصب لواحد بعينه من األئمة دون الباقني فهو بمنزلة 
ــب لواحد بعينه من الصحابة دون الباقني  فهذه طرق  من تعص
أهل البدع واألهواء الذين ثبت بالكتاب والسنة إنهم مذمومون 
، خارجون عن الرشيعة واملنهاج الذي بعث الله به رسوله صىل 

الله عليه وآله سلم .
معول هدم

ــم وعلومه  ــة القرآن الكري ــان النجدي – جامع ــة إيم الداعي
تقول : ذهب العلماء إىل أن التعصب املذهبي داء ابتيل به بعض 
ــاء األمة مما جعلهم ال يرون الحق إال يف املذهب املتبوع وان  أبن

ــم قول مذهبهم عىل غريه وان كان  كان الحق عند غريهم وتقدي
ــب األتباع  ــتد األمر حتى تعص ــاس فيه فاش ــزام الن ــًال وإل باط
الجهال لألمة الكبار الذين هم أبرياء مما هم عليه من التعصب 
ــافعية ومن أجاز قال حكم  حتى منع منهم زواج الحنفي من ش
الشافعية كالكتابية ومنهم من قال لو يل أمر ألخذت الجزية من 
ــافعية وجعلوا ما يخالفهم مؤل أو منسوخ وهذا باطل ألن  الش

الحق ال يقترص عىل فئة معينة دون غريها فتحاربوا
ــم أن وضعوا  ــغ بعضه ــى بل ــوا حت ــم وتقاتل ــوا بعضه ونهب
ــم بعضا ,  ــه يف ذم مذهب بعضه ــول الل ــث كذب عىل رس أحادي
ــلم ويقتله  ــلم املس ــة بلغ التعصب بأن يكفر املس ــذه  الدرج اله
ويعمل ما ال يرضاه الله والحق كل يؤخذ كالمه ويرد إىل رسول 
ــلم والواجب احرتام كل اآلراء ما دامت  الله صىل الله عليه وس

توافق الحق الكتاب والسنة والفهم . 
ــوَن إِْخَوٌة  ــا اْلُمْؤِمُن ــاىل : (و إَِنَّم ــا بقوله تع ــت حديثه وختم
ــْم ُتْرَحُموَن ) داعية  ــوا الَلّـَه َلَعَلُّك ــنْيَ أََخَوْيُكْم َواَتُّق ــوا َب َفأَْصِلُح
ــوات الجاهلية  ــرك دع ــالمية وت ــوة اإلس ــز روح األخ إىل تعزي
ــيل بروح الجماعة واإلعراض عن  والعصبيات املمقوتة والتح
ــة لكونها معول هدم يف صدر األمة  الدعوات الطائفية واملذهبي

واملجتمع اإلسالمي. واوالدلدعاعاة ة ــاـاء ء ــــالءالء ووالالعلعلمـم الالعقعق ــــم م يقيق إنإن للم م ــــة ة دمدمويوي ــــة ة ــــذرذر ببكاكارثرث يبيبدأدأ ااملتملتعلعلم مووتنتن ــــاا رصرصيحيحاا تتقلقليديداا إلإلمامامهمه ووتعتعصبصباا لله.ه. وواألاألوىلوىل أأن ن بقبقولوله هثاثابتبت األاألعمعمى ى واوالتلتعصعصب ب الالذيذي ييسبسببهبه االتلتقلقليديد ااملذملذموموم م ــاـاد د واوان ناالفلفسـس إالإال يفيف ااملذملذهبهب ااملتملتبوبوع ع يريرونون االحلحق ق ال ال جعجعلهلهم م مممما ا ــــاءاء ااألمألمة ة وواملاملجتجتمعمع ااإلسإلسالمالمييي.ي.أأبنبن والدعاة اء والعلم الء العق م يق لم إن ة دموي ة بكارث ذر املتعلموتن يبدأ أن واألوىل له وتعصبا إلمامه تقليدا رصيحا ا بقولهثابت األعم والتعصب املذموم التقليد يسببه الذي اد وانالفس املتبوع املذهب يف إال الحق يرون ال جعلهم مما األمة اء اإلسالمأبن واملجتمع ــاء والدعاة  ــالء والعلم العق ــم يق ــة إن لم ــة دموي ــذر بكارث املتعلموتن يبدأ أن واألوىل له وتعصبا إلمامه تقليدا رصيحا ا بقولهثابت األعم والتعصب املذموم التقليد يسببه الذي اد وانالفس املتبوع املذهب يف إال الحق يرون ال جعلهم مما األمة اء اإلسالمأبن واملجتمع
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علماء األزهر يجددون دعوة أبناء اليمن إىل االصطفاف والبعد عن الخالفعلماء األزهر يجددون دعوة أبناء اليمن إىل االصطفاف والبعد عن الخالف

ــي خطر يهدد  ــاة بأن التعصب املذهب ــة و العلماء والدع ــدد من أصحاب الفضيل ــد ع أك
ــالد , كما ينذر  ــتقرار الب ــالمية  ويزعزع أمن واس ــدة األمة ويمزق أو اصل األخوة اإلس وح
ــوة األخوة  ــوة واالنتصار لدع ــا وردم الفج ــالء بإخماده ــم العق ــم يق ــة إن ل ــة دموي بكارث

اإلسالمية .. أي خالف ورصاع يف إطار تلك الدعوات املمقوتة .. نتابع ,,


