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متهيد
إن احلمد هلل ،حنمده ونستعينه ونستغفره ،ونتوب إليه ،ونعوذ ابهلل
من شرور أنفسنا ،ومن سيئات أعمالنا ،من يهده هللا فال مضل له،
ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له
حممدا عبده ورسوله.
وأشهد أن ً
فإن احلديث عن الدُّعاة وعن العلماء ،أصبح يف ظروفنا املعاصرة
ضروري؛ خاصة حينما انتشر مفهوم خاطئ عند الناس ،يف هذا
أمرا
ً
ً
العصر ،وهو :مفهوم التفريق بني العامل والدَّاعي ،وبني العلم والدعوة.
وبني الفقه يف الدين والفقه يف الدعوة .وما نتج عن هذا املفهوم
من ظواهر خطرية يف ِّ
الدين ،ويف السلوك ،ويف األفكار ،ويف املفاهيم،
ويف التعامل واملواقف ،والوالء والرباء.
كثريا من الدعاة ،واحلركات
ومنشأ املوضوع يف ذهينِّ :أن ر ُ
أيت ً
اإلسالمية املعاصرة اليت تتصدر الدعوة يف العامل اإلسالمي ،قد نشأ
عندها هذا الفصام ،وهذا التفريق املبُتدع بني الداعي إىل هللا -سبحانه
وتعاىل -وبني العامل ،أو بني املتصدي للدعوة إىل هللا -أو احملرتف
للدعوة -وبني العامل والشيخ ،أو بني العلماء وطالب العلم ،وبني
ظرا ملا هلذا االنفصام واخللل من
الدُّعاة وأتباع احلركات الدعوية ،ون ً
عواقب وخيمة قد تؤدي إىل االفرتاق املذموم ،فالبد من احلديث عن
هذا األمر على وجه النُّصح ال على وجه التشهري ،وسأحتدث يف هذا
املوضوع عن بعض املسائل؛ ألن املوضوع متشعِّب وطويل ،ذو
شجون.
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املسألة األوىل
يف التعريفات املتعلقة بعنوان هذه احملاضرة ( ،)1واليت هي
«العلماءُ هم الدُّعاة».
أ -مفهوم العلماء ومساهتم:
فالعلماء املقصود هبم :العاملون بشرع هللا ،واملتفقهون يف الدين،
والعاملون بعلمهم على هدى وبصرية ،على سنَّة رسول هللا ،
وسلف األمة ،الداعون إىل هللا ابحلكمة اليت وهبهم هللا إيهاَ  :وَم ْن
ت ا ْْلِ ْك َمةَ فَ َق ْد أ ِ
ُوِتَ َخ ْ ًْيا َكثِ ًْيا[ البقرة .]269 :واحلكمة :العلم
يُ ْؤ َ
والفقه .فعلى هذا فالعلماء هبذا التعريف :هم الدعاة بداهة ،والعلماء
هم ورثة األنبياء ،واألنبياء هم الدعاة ،فأجدر من يتصدر الدعوة بعد
األنبياء – وقد انقضت النبوة وانتهت  :-هم العلماء وذلك:
أوالً :ألهنم ورثتهم .واألنبياء مل يورثوا درمها وال دين ًارا ،إمنا ورثوا
هذا العلم ،والدعوة إمنا تكون ابلعلم ،فأهل العلم هم الدعاة.
اثنيًا :العلماء هم ُحجة هللا يف أرضه على اخللق ،واحلُجة ال تقوم
إىل على لسان داعية بفقهه وبعلمه وبقدوته ،فعلى هذا ،فالعلماء هم
أجدر الناس ابلدعوة.
اثلثًا :العلماء هم أهل احلل والعقد يف األمة ،وهم أولو األمر
الذين جتب طاعتهم ،كما قال غري واحد من السلف يف تفسري قوله
اَّلل وأ ِ
ِ
ول َوأ ِ
ُوِل ْاأل َْم ِر ِم ْن ُك ْم[ النساء:
َطيعُوا ال هر ُس َ
تعاىل :أَطيعُوا هَ َ
) (1ألقيت هذه احملاضر مبسجد القدس ،حبي الروايب ابلريض يف مجادى الثانية
1412هـ.
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 .]59قال جماهد :هم أولو العلم والفقه ( ،)1وإذا كانوا هم أولوا األمر
فواليتهم للدعوة من ابب أوىل.
ابعا :العلماء هم املؤمتنون على مصاحل األمة العظمى؛ على
رً
دينها ،وعلى دنياها وأمنها ومن ابب أوىل أن يكونوا هم املؤمتنون على
الدعوة وشؤوهنا.
خامسا :العلماء هم أهل الشورى الذين ترجع إليهم األمة يف
ً
مجيع شئوهنا ومصاحلها ،وإذا كانوا يستشارون يف مجيع مصاحل األمة
– يف دينها ودنياها – فمن ابب أوىل أن يكونوا هم أهل الشورى يف
الدعوة وقيادهتا.
سادسا :العلماء هم أئمة الدين ،واإلمامة يف الدين فضل عظيم،
ً
ِ
ِ
وشرف ومنزلة رفيعة ،كما قال تعاىلَ  :و َج َعلْنَا م ْن ُه ْم أَئ همةً يَ ْه ُدو َن
ص ََبُوا َوَكانُوا ِِب َيتِنَا يُوقِنُو َن[ السجدة .]24 :واإلمامة يف
ِِب َْم ِرََن لَ هما َ
ِّ
الدين تقتضي ابلضرورة اإلمامة يف الدعوة ،وما الدين إال ابلدعوة ،وما
الدعوة إال ابلدين.
ِّ
ِّ
كر ابلعلم والدعوة ،كما قال
ً
سابعا :العلماء هم أهل الذكر ،والذ ُ
ِ
اسأَلُوا أ َْه َل الذ ْك ِر إِ ْن ُك ْن تُ ْم َال تَ ْعلَ ُمو َن[ النحل،43 :
تعاىل :فَ ْ
) (1أخرجه أبو خيثمة يف (العلم) ،وعزاء السيوطي يف «الدر املنثور» إىل
سعيد بن منصور ،وعبد بن محيد ،وابن جرير ،وابن أيب حامت ،بلفظ« :هم
الفقهاء والعلماء» ،وله لفظ آخر« :أصحاب حممد ،أهل العلم والفقه والدين»
عزاه البن أيب شيبة ،وعبد بن محيد ،وابن جرير ،وابن املنذر واشتهر هذا
التفسري عن غري واحد من السلف .قال ابن عباس( :أهل العلم) أخرجه ابن
عدي يف «كامله» .وقال جابر بن عبد هللا( :أويل الفقه وأهل اخلري) أخرجه
احلاكم وصححه .وقال أبو العالية( :هم أهل العلم) أخرجه ابن أيب شيبة وابن
جرير ،وزاد ابن كثري :عن عطاء واحلسن البصري.
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األنبياء .]7 :فعلى هذا هم أهل الدعوة إىل هللا تعاىل.
اثمنًا :العلماء أفضل الناس كما قال تعاىل :ي رفَ ِع ه ه ِ
ين
َْ
اَّللُ الذ َ
ِ
هِ
ين أُوتُوا ال ِْعل َْم َد َر َجات[ اجملادلة ،]11 :وأفضل
َ
آمنُوا م ْن ُك ْم َوالذ َ
الناس هو الداعي إىل هللا.
اتسعا :العلماء هم أزكى الناس ،وأخشاهم هلل ،كما قال تعاىل:
ً
ِ
ِ
شى ه
اَّللَ م ْن عبَ ِادهِ الْعُلَ َماءُ[ فاطر .]28 :وإذا كانوا هم
إِ هَّنَا ََيْ َ
كذلك ،فهم األجدر أن يكونوا هم الدعاة على هذه الصفات ،وهم
الرَّواد يف الدعوة.
األجدر أن يكونوا هم القادة و ُ
عاشرا :العلماء هم اآلمرون ابملعروف ،الناهون عن املنكر ابلعلم
ً
واحلكمة ،إذًا فالعلماء هم الدعاة.
حادي عشر :العلماء هم شهداء هللا الذين أشهدهم هللا على
توحيده ،وقرن شهادهتم بشهادته – سبحانه – وبشهادة مالئكته؛
ويف هذا تزكيتهم وتعديلهم ،فقال تعاىلَ  :ش ِه َد ه
اَّللُ أَنههُ َال إِلَهَ إِهال ُه َو
َوال َْم ََلئِ َكةُ َوأُولُو ال ِْعل ِْم[ آل عمران ]18 :ومن كانوا كذلك فهم
املؤمتنون على الدعوة ،وهم األوىل بقيادهتا وريدهتا.
هذا على وجه العموم ،فالعلماء هم أهل هذه اخلصال .وال يلزم
أن تتوفر كل هذه اخلصال يف كل عامل ،فالكمال ال يكون إال هلل –
سبحانه – لكنهم يف اجلملة – أي العلماء – ال شك أهنم املتميزون
هبذه الصفات اجلديرون هبا.
بطَلن دعوى خلو األرض من العلماء القدوة:
دفعا لدعوى قد
والعلماء ال ميكن أن ختلو األرض منهم ،وهذا ً
يدعيها بعض اجلهلة ممن ينتسبون للدعوات واحلركات املعاصرة وغريهم
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وهي زعم بعضهم :أنه ال يوجد علماء قدوة ،أو أن العلماء الذين
ميكن االقتداء هبم :مفقودون ،أو أهنم يتهمون مبطاعن تسقط
شرعا  -بل هي
اعتبارهم ،أو حنو هذا من الدعاوى اليت ال جتوز ً
خمالفة للواقع ،وخمالفة لصريح النصوص ،فإن هللا -سبحانه وتعاىل-
تكفل حبفظ هذا الدين ،وتكفل حبفظ طائفة من األمة تبقى ظاهرة
منصورة ،أمرها ِّبني  -وهذا ال ميكن أن يتأتى إال أبهل احلجة والقدوة
وهم العلماء ،والصفات اليت ذكرهتا تتوفر يف كل مكان ،وكل وقت
حبسبه -قوة وضع ًفا -لكن ال ميكن أن خيلو كل الزمان وكل املكان يف
األرض من العلماء -كما ذكرته -إىل قيام الساعة.
ب -مفهوم الدعاة:
أما ابلنسبة للدعاة :فقد عرفنا أن العلماء هم الدعاة ،لكن تنزالً
للمصطلحات واأللفاظ ،فإان نقول:
الدعاة هم :الداعون إىل هللا ،على بصرية.
والبصرية هي اتباع هدي رسول هللا  وهو الفقه يف الدين،
وأول من تتوفر فيه هذه الصفات  -ال شك أهنم العلماء ،ألن
الرسول  ،أمر أن يقول أبن سبيله :الدعوة إىل هللا على بصرية ،وال
أتيت البصرية إال ابلعلم والفقه يف الدين ،قال تعاىل :قُ ْل َه ِذهِ َسبِيلِي
أَ ْدعو إِ َىل هِ
اَّلل َعلَى ب ِ
ص َْية أ َََن َوَم ِن اتهبَ َع ِن[ يوسف ،]108 :وال شك
ُ
َ
أن أتباع األنبياء ابألوىل هم العلماء.
ج  -والدعوة:
هي السعي لنشر دين هللا  -عقيدة وشريعة وأخالقًا ،وبذل
الوسع يف ذلك ،ويتحقق هدف الدعوة إىل هللا ابلعلم والعمل
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والقدوة ،وابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر ،واإلصالح واالستقامة
واإلخالص والتجرد ،وهذه األركان أكثر ما تتوفر يف العلماء.
إشكاالت مفرتضة ،وجواهبا:
وهنا البد من االستدراك ،قبل أن ِّ
أفصل يف بعض النقاط املهمة
يف املسائل اليت تلي ،حيث قد يرد سؤال عند بعض الناس:
أوالً :هل يعن هذا أنه ال يدعو إىل هللا إال عامل؟
ابلطبع ال ،بل على كل مسلم عرف شيئًا من الدين ،وتبصر به:
أن يدعو إليه بعد التبصر ،وفقه املسألة اليت يدعو إليها .وإمنا أقصد
أن الذي تتوجه إليه النصوص الشرعية ،والذي عليه عمل السلف أن
قيادة الدعوة ،وريدهتا ،وتوجيهها ال بد أن يكون من العلماء ويف
العلماء ،وأقصد :أن العلماء البد أن يتصدروا الدعوات يف كل أمر
ذي ابل ،وال بد أن جنعلهم هم القادة ،وهم املرجع ،واملوجهني يف
الدعوة إىل هللا – سبحانه وتعاىل – وال يكونوا جمرد مستشارين عند
احلاجة كما يفعل كثري من (أصحاب الدعوات).
فالعلماء البد أن يكونوا هم املتصدرين للدعوة ،وإن مل يكن
األمر كذلك ،فإن يف األمر خلالً البد من استدراكه ،وخطأ البد من
تصحيحه ،بل إن مل يكن األمر كذلك فإن الدعوة ستنحرف ال قدر
هللا وتعصف هبا األهواء.
اثنيًا :رمبا يقال :إن العلماء مل يرفعوا راية للدعوة
فأقول :هذا اإلشكال ال يصح ،ألنه انتج عن قصور يف النظرة
للعلماء فاملنصف جيد أن العلماء – يف اجلملة – قاموا مبا يسعهم من
واجب التبليغ ونشر العلم والنصح لألمة والوالة والعامة ،كل منهم
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حسب ما يستطيع ،وحسب ما يرى من أساليب يتأدى هبا الواجب،
وجيب أن ال نتوقع منهم اإلشادة جبهودهم أو الدعاية ألنفسهم؛ ذلك
أن األصل يف أهل العلم( :أهنم يُسعى إليهم ألخذ العلم عنهم ،وال
يسعون إىل الناس) ،واألصل يف أهل العلم :أن يكون هلم مست أساسه
التواضع ،وأن يكون هلم حق على األمة ،كما أن األصل يف العلماء:
أن ال يرفعوا فوق رءوسهم رايت ،وال يرفعوا شعارات ،وال يطلبوا
االنتماءات إليهم ،وحنو ذلك مما هو من لوازم بعض الدعوات
املعاصرة.
فالعلماء يـُقصدون ،وجيب أن يلتف حوهلم عامة الناس ،وطلبة
العلم خباصة.
ورفع الرايت والشعارات للدعوات من قبل من هلم شأن يف األمة
 ليس من هدي السلف ،فمن رفعه هللا ابلعلم والتقوى وجب علىاألمة أن ترفع قدره ،وأقصد :إن إخضاع العلم للدعاية أو للشعارات
أو االنتماءات مل يكن من خصال السلف ،بل هو من خصال أهل
األهواء والفرق ،أما أهل السنة :فهديهم السنة واجلماعة ،وهي ليست
شعارا يرفع ،إمنا هي سبيل املؤمنني ،وصراط هللا املستقيم وسنة سيد
ً
املرسلني .
املسألة الثانية
بيان أن األصل يف الكتاب والسنة وما اتفق عليه مجهور سلف
األمة ،وهو هديهم أن العلماء هم الدعاة ،وأن الدعاة – أصالً – هم
العلماء ،وأن غريهم تبع هلم ،فكما أسلفت :كل طالب علم وكل
مسلم عليه أن يدعو إىل هللا بقدر وسعه ،وعلى بصرية يف األمر الذي
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يدعو إليه – وكل ذلك مشروط ابلتبعية ألهل العلم ،ألهنم هم قادة
األمة ،وهم من أهل احلل والعقد فيها – وهم مجاعتها.
املسألة الثالثة
يف احلديث عن هذه الظاهرة اليت أشرت إليها ،وهي :الفصل بني
العلماء (أي علماء الشرع :أهل الفقه يف الدين) وبني الدعاة ،أو بني
العلم والدعوة (أي طلب العلم الشرعي والدعوة) ،وهذا الفصل -مع
األسف -تركز يف أذهان كثري من املسلمني يف هذا العصر ألسباب
كثرية ،سأذكر شيئًا منها فيما بعد.
بل إن هذا املفهوم اخلاطئ مل يرتكز يف األذهان فقط ،بل صار له
أثر يف الواقع أي فيما تعيشه الدعوات ،وما يعيشه كثري من الدعاة يف
كثري من بالد العامل اإلسالمي وكما أسلفت كان التفريق بني العلماء
رءوسا جهاالً،
والدعاة من مسات أهل البدع ،حيث إهنم اختذوا ً
والداعية عندهم -أعين أهل األهواء والبدع -وهو من خيضع
ألهوائهم ،ويلتزم هبا ،ويقول مبقوالهتم وينشرها وينتصر هلا ،ولو مل يفقه
من الدين شيئًا.
وجند هذا جليًا يف الفرق األوىل :كاخلوارج ،فإن دعاهتم ليسوا
العلماء األكابر ،ال فيهم وال من غريهم ،بل بضاعتهم يف الفقه والعلم
قليلة وعلى غري طرق سليمة ،وكذلك الرافضة :دعاهتم جهاهلم ،بل
أحالما ،وهكذا املعتزلة ،والقدرية ،وأهل الكالم
أجهل الناس وأقلهم
ً
وسائر الفرق على هذه السمة – غالبًا – على تفاوت بينهم.
فهؤالء – أي أهل االفرتاق – هم الذين يفصلون بني الدعوة
وبني الفقه يف الدين ،ألهنم – أصالً – يقل فيهم الفقه يف الدين،
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وأكثر زعمائهم ودعاهتم إمنا ميتازون ابلوالء لفرقتهم ،وابلوالء
للمقوالت اليت هم عليها ،وال يفقهون من الدين إال القليل ،ومنهم
من ال يفقه شيئًا.
وأغلب دعاة هذه الفرق والذين نشروها يف األقاليم اإلسالمية
قدميًا من العوام ومن اجلهلة أو الذين هلم أهداف وأغراض شخصية أو
شعوبية ،أو عصبيات ،ويسيطر عليهم اجلهل املهلك.
املسألة الرابعة
أن هذه اخلصلة -مع األسف -مسة ظاهرة ،بدأت تظهر يف كثري
من الدعوات املعاصرة ،وكثري من احلركات اإلسالمية  -وهي يف خارج
هذه البالد أكثر ،لكن ال يسعنا إال أن نتكلم عنها ألسباب:
أوهلا :أننا ال بد أن حنمل مهوم مجيع املسلمني يف كل بقاع
شرعا على كل داعية ،فعلى كل عامل أن حيمل
األرض وهذا واجب ً
هم املسلمني ال يف إقليم واحد ،بل يف مجيع بقاع األرض ،واملسلمون
األصل فيهم أهنم أمة واحدة ،ومقتضى النصح واإلشفاق عليهم بيان
ما فيهم من خري وتشجيعهم عليه ،وبيان ما فيهم من أخطاء ،والتنبيه
عليهم ،ونصحهم ابلعدول عنها.
ومن هذا املنطلق سأتوقف عند ذكر بعض ظواهر اخلطأ يف هذا
املوضوع ،يف بعض احلركات اإلسالمية خارج هذه البالد.
واثنيها :أن بعض هذه الظواهر -أي الفصل بني العلماء
والدعاة -بدأت تظهر عند طوائف من الشباب عندان ،وبعض
املفكرين ،وبعض املثقفني ،لسبب أو آلخر ،فمن هنا كان البد من
الكالم عن أوضاع الدعوات املعاصرة ،مبجملها ،يف مجيع العامل
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اإلسالمي ،وليس يف بلد واحد ،ألهنا يستمد بعضها من بعض.
أعود إىل هذه اخلصلة أو هذه السمة اليت وقع فيها كثري من
الدعاة والدعوات املعاصرة ،وهي( :أن الدعاة عندهم غري العلماء
والداعية غري العامل) ،وهذا املفهوم بدأ ينمو يف أذهان بعض الناس –
مع األسف – وقد أتصلت هذه املفاهيم حىت يف أعمال الدعاة ،ويف
حركاهتم ،ويف مواقفهم ،ويف مناهجهم ،فصاروا يفصلون بني العامل
(الشيخ) وبني الداعية ،وأدى ذلك الفصل إىل عواقب وخيمة.
فالداعية عندهم :هو من ينشط يف الدعوة واحلركة ،لتحقيق مراد
أصحاهبا ،أو لتحقيق أهدافها ،أو يواليها ويرفع شعارها ،وجيمع الناس
حوله على هذا الشعار .هذا هو الداعية عند كثري من الدعوات
املعاصرة ،بصرف النظر عن علمه وفقهه ،بل الغالب أنه يكون من
قليلي الفقه وقليلي العلم الشرعي ،واملشايخ مبفهوم هؤالء – القاصر
– ليسوا دعاة ،وال يصلحون ألن يسهموا يف الدعوة أن يدخلوا يف
إطارها أو نطاقها ،ألهنم فيهم وفيهم! وبسبب هذا الفصل ظهرت
أمور ،سنشري إىل شيء منها.
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املسألة اخلامسة :من نتائج الفصل بني العامل وبني الداعية
بسبب فصل بعض الدعاة بني الشيخ (العامل) وبني الداعية،
ظهرت أمور سلبية نراها جلية يف كثري من الدعوات اإلسالمية ،من
هذه األمور:
أوالً :اختاذهم رؤوسا جهاالً ،أغلبهم ال يفقهون من الدين إال ما
حيلو هلم ،وغاية ما ميلك بعضهم من العلم ،إمنا هو جمرد أفكار
وثقافات أشتات ،زاد كثري منهم جمرد العواطف واحلركة ،حىت كاد أن
يكون مصطلح الداعية عندهم من ليس بعامل ،وأن العامل ليس بداعية،
أحياان يقولون :فالن داعية – أي ليس بعامل – وفالن شيخ من
و ً
املشايخ؛ أي ليس بداعية! وهذا وقوع فيما حذر منه الرسول  من
اختاذ (رؤوسا جهاالً) ،يفتون بغري علم ،فيضلوا ويُضلُّوا فيما رواه عبد
هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما أن النيب  قال« :إن هللا ال
اعا ينتزعه من العباد ،ولكن يقبض العلم بقبض
يقبض العلم انتز ً
رؤوسا جهاالً فسئلوا
العلماء حىت إذا مل يبق عاملًا اختذ الناس ً
فأفتوا بغْي علم ،فضلوا وأضلوا»(.)1
اثنيًا :قلة وجود العلماء واملشايخ ،واملتفقهني يف الدين،
املتضلعني يف العلوم الشرعية بينهم ،يف أكثر الدعوات املعاصرة مع أن
وجود أهل العلم املتفقهني يف الدين شرط من شروط الدعوة إىل هللا –
سبحانه وتعاىل – خاصة يف الدعوات الكربى ،اليت ينضوي حتت
) (1أخرجه البخاري يف صحيحه ( )234/1كتاب العلم ،ابب كيف يقبض العلم،
ويف ( )295/13كتاب االعتصام ،ابب ما يذكر من ذم الرأي ،...ومسلم يف
صحيحه ( )2059 ،2058كتاب العلم – ابب رفع العلم وقبضه.
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لوائها مجاعات وفئام من الناس ،فهذه ال ينبغي أن يفقد فيها العامل،
مغمورا ،أو ال يتصدر الدعوة.
أو أن يكون العامل فيها
ً
اثلثًا :قصور النظرة يف فهم قدر العلماء واملشايخ ،ومبنزلتهم عند
كثري من أتباع هذه الدعوات .فمن هنا وجد من بعضهم اهتام للعلماء
ابلقصور أو التقصري أو قلة الوعي ،أو أي نوع من أنواع التنقيص
لتربير عدم صلة الدعاة ابلعلماء .بل إن بعض الدعاة يرفع نفسه
ودعوته على حساب الكالم يف أعراض العلماء ،وهذا األمر – وإن
كان كشفه مؤملا – لكن ال بد من ذكره ،وال بد من السعي لعالجه.
ً
ابعا :توريط بعض شباب األمة ابالنتماء للشعارات والقيادات
رً
الدعوية ،وليس ألهل العلم والعلماء ،بل أصبح االنتماء للشعار
واجلماعة الدعوية أكثر منه للسنة واجلماعة وأهل العلم (.)1
خامسا :فصل الشباب عن مشاخيهم وعن علمائهم ،ومن مث
ً
حجبهم عن النظرة الشرعية الشمولية للدعوة إىل هللا – سبحانه
وتعاىل  -وغايهتا ومناهجها ،وحجبهم عن االهتداء هبدي أئمة السنة
قدميًا وحديثًا .بل إن بعض اجلماعات تريب شباهبا على جوانب من
مناهج السلف ختدم أهدافها ،أو ختدم اجلماعة وشعاراهتا ،وتغفل
اجلوانب األخرى والسنة والعلم وسري أهل العلم ،وهذه من أساليب
أهل األهواء وأهل البدع ،أيخذون من األئمة ما حيلو هلم من قول أو
فعل ،ويرتكون الباقي ،وهذا خلل يف النظرة وخلل يف املنهج.
سادسا :نتج عن الفصل بني الدعاة والعلماء كثرة الشعارات
ً
) (1اقرأ كتاب (حكم االنتماء إىل الفرق واألحزاب واجلماعات اإلسالمية) للشيخ
جدا.
الدكتور بكر بن عبد هللا أبو زيد؛ فهو مفيد ً
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واألهواء واالنتماءات واالفرتاقات والعصبيات للجماعات أو
لألشخاص مع العلم أبن األمة ال جيمعها على السنة واخلري إال
علماؤها ،ومهما ابلغت الفرق ،أو مهما ابلغت اجلماعات والدعاة يف
أي مكان ويف أي زمان للسعي إىل مجع املسلمني دون االسرتشاد
أبهل العلم ،ودون أن جيعلوا العلماء قادة وموجهني ومرشدين وأئمة
للدعوات ،فإن الشمل لن جيتمع ،نعم لن جيتمع مشل األمة إال
اباللتفات حول علمائها ،مهما بلغت الدعوات من السعي إىل
وسائل اجلمع وأساليبه ،وهذا اخللل سبب رئيسي يف كون اجلماعات
تتنافر وال تتفاهم ،وتفرتق ِّ
وتفرق أكثر مما جتتمع وجتمع ...وواقعها
شاهد على ذلك.
سابعا :نتج عن العزل بني العلماء وبعض الدعوات املعاصرة –
ً
أقول البعض حىت ال نظلم الذين هم على االستقامة – إن نشأت
لبعض الدعوات مناهج وأفكار وكتب ومؤلفات معزولة عن السنن،
وعن العلوم الشرعية بشموليتها ،بل وحىت بتفصيالهتا .وصارت كل
طائفة أتخذ من العلوم الشرعية ما يناسب أوضاعها ،وهذا أسلوب
من األساليب اخلاطئة اليت ختالف منهج السلف ،وحىت نشأ للدعوة
يف العامل اإلسالمي علم يشبه علم الكالم لدى اجلماعات يف ارتباطه
ابألهواء واألشخاص ،ال ابرتباطه ابلسنة وابألئمة.
وقد برزت يف اآلونة األخرية نتيجة هلذا الفصل بني الدعاة
والعلماء دعوات كربى ،قوامها وركائزها رؤساء ليسوا بعلماء ،وتعتمد
على أفكار وحركات حمدثة ختالف هدي اإلسالم ،وعلى عواطف ال
تضبطها القواعد الشرعية وال املصاحل املعتربة.
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اثمنًا :كما نتج عن هذا التقصري يف طلب العلم الشرعي على
أصوله وعلى مناهجه السليمة الصحيحة ،بل ونتج من ذلك عند
أصحاب الدعوات اليت تفصل بني العلماء والدعاة احليلولة بني
كثريا ما ترد إشكاالت من
أتباعها وبني حتصيل العلم من املشايخ؛ بل ً
بعض الشباب يف شىت بالد العامل اإلسالمي ،انجتة من صرف بعض
الدعاة ألتباعهم عن العلماء بذرائع شىت ،حىت أن بعضهم قد يعاقب
الشاب الذي ينتمي إليه ملاذا جلس يطلب العلم الشرعي على الشيخ
فالن!!
ونتيجة لذلك حصل اخللل يف املفهوم ،فقد فهم بعض الدعاة –
هداهم هللا – بسبب العزلة بينهم وبني املشايخ أن املشايخ خصوم أو
أعداء للدعوة ،أو أن لديهم ما يضر ابملنتسب للدعوة ،أو ما يشوش
اضا ومصائب ال
أفكاره عليها .وسبب ذلك أن يف دعواهتم أمر ً
يرضاها العلماء وقد ينتقدوهنا ،ومن هنا تعللوا بصرف شباهبم عن
العلماء وأهل العلم والفقه يف الدين.
ويف اآلونة األخرية ملا رأى بعضهم عوار هذا النهج صاروا
يوجهون شباهبم إىل املشايخ ألخذ العلم عنهم فقط دون ما يتعلق
ابملناهج والقضاي الدعوية والرتبوية وحنوها ،وهذا من مسالك أهل
األهواء ،وهو مسلك خطري جيب أال يستمر عليه من ينشد احلق
واإلصالح ،ولذلك وجب مناصحة أولئك الدعاة وبيان احلق هلم.
اتسعا :يف بعض الدعوات اليت تسلك هذا املسلك ظهرت فئام
ً
من اجلماعات والدعاة والشباب يف البالد اإلسالمية وغريها عددها
ليس ابلقليل ،جتد قادهتم على قلة يف الفقه وضعف يف العلم ،أو
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علما واختذوا شيوخهم من األصاغر ،وقد حذر
تتلمذوا على األقل ً
النيب  من ذلك حيث قال:
«إن من أشراط الساعة :أن يُلتمس العلم عند األصاغر»(،)1
وهذا -وهللا أعلم -يشمل األصاغر يف العلم والقدر والسن .وكل
ذلك حاصل يف هؤالء ومنهم طائفة يتخذون شيوخهم كتبهم ،وما
يرشحونه من كتب فكرية أو ثقافية ،وأغلب ما تعتمد هذه اجلماعات
على الكتب الفكرية والثقافية أكثر من الكتب الشرعية ،بل فيهم من
يتنكر لكتب السلف الصاحل.
ومنهم من جعلوا قادهتم – مع األسف – جهاهلم ،وأحكامهم
أهواءهم ،مما أدى إىل اخللط وإىل اخلبط واالضطراب عند بعض هؤالء
يف العقائد ويف األحكام ،ويف املواقف ،ويف التعامل مع اآلخرين ،ويف
النظرة إىل قضاي األمة الكربى ،ويف التصرفات الطائشة اليت حتدث
من بعضهم ،ويف صدور األحكام املتعجلة ،وحنو ذلك من املظاهر
اليت نراها يف فئة من الشباب ،وإن كانت واحلمد هلل قليلة ،لكن
القليل يف مثل هذه األمور ال ينبغي االستهانة به ،بل ينبغي عالجه
ألنه إذا كثر قد يصعب ،بل قد يستحيل عالجه.
) (1أخرجه ابن املبارك يف الزهد ( ،)61والاللكائي يف «شرح أصول اعتقاد أهل
السنة» ( )102وعزاه اهليثمي يف «جممع الزوائد» ( )135/1إىل الطربان يف
«األوسط» و «الكبري» وغريهم ،وحسنه احلافظ املقدسي ،وصححه غريه ،وهو
الصواب ،فالراوي عن ابن هليعة ابن املبارك ،ورواية العبادلة عنه صحيحة ،وهذا
منها .وهللا أعلم .وقد فسر ابن املبارك األصاغر أبهل البدع كما يف «شرح
أصول اعتقاد أهل السنة» لاللكائي و «الفقيه واملتفقه» للخطيب.
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املسألة السادسة كلمة إنصاف
وسأتكلم فيها عن نوعني من الدعاة:
النوع األول :غالب الشباب من طالب العلم الشرعي عندان يف
هذه البالد (أعين اململكة العربية السعودية) ،أشهد أن أرى عليهم
عالمات الرشد ،وااللتفات حول العلماء ،واالسرتشاد أبهل العلم
والتلقي عنهم – وهذه ظاهرة سارة ،وهي األصل ،وينبغي أن نشجع
الشباب عليها ،وسائر طالب العلم ،كما أن أرى من املظاهر السارة
للشباب هنا :استقامة العقيدة ،واستقامة السلوك ،واحلرص على تلقي
العلم الشرعي مبناهجه وأساليبه الصحيحة من مصادره األصلية :كتب
السلف املستمدة من الكتاب والسنة ،وتلقيه على أهله -وهم
العلماء -أئمة الدين ،واملشايخ الذين هم القدوة ،وهذه ظاهرة تبشر
ابخلري ،وهي نتيجة طبيعية ألخذ العلم الشرعي عن أهله ،لكن مع
ذلك هناك بعض الظواهر اليت أشرت إليها واليت هي أحياان قد تكون
من النتائج اليت تصحب مثل هذا اإلقبال الكبري على اخلري واحلمد
هلل؛ فإن غرس هللا ظهر ،وريح اإلميان هبت ،وإقبال الشباب منقطع
النظري حىت يكاد يكون أكرب من أن يتحكم به ابإلرشاد والتوجيه.
وهذا اإلقبال على اخلري والصحوة املباركة أمر جيب أن نفرح به،
وأن نستبشر به يف اجلملة ،وهي عالمة خري ،وهلل يف ذلك حكمة
يعلمها ،وال ميكن أن يكون هذا اإلقبال على اخلري جمرد ظاهرة
اجتماعية ،أو جمرد رد فعل ألوضاع سيئة – كما يقال – األمر أكرب
من ذلك ،األمر هو من مراد هللا ،ومن سننه اليت ال تتبدل وال
تتخلف ،فقد بلغ السيل الزبد ،وقد طغى الزبد ،وال بد أن يذهب
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الزبد جفاء ،وال ميكن ذهابه إال جبهود بشر ،والبشر الذين يصطفيهم
هللا البد أن يكونوا على علم وفقه يف الدين ،وأظن أن هللا هيأ هذا
اجليل الطيب ليقوم بدور عظيم طاملا ختلف عنه املسلمون يف هذا
العصر من نصرة اإلسالم ونصرة احلق ،وهذا قدر هللا وأمره ،وهو سنة
هللا ،وال راد لسنة هللا ،لكن مع ذلك قد أييت مع اخلري بعض الشر
وبعض الشذوذ؛ مثل :التشدد يف الدين ،أو األهواء ونزعات االفرتاق،
مصداقًا خلرب النيب  ،لكن ال بد من عالج هذه الظواهر ،واليت تنشأ
بشكل طبيعي بني ثناي االجتاه العارم إىل اخلري.
وقبل أن أخرج إىل مسألة أخرى ،أحب أن أنوه عن أمر آخر،
وهو أنه حبمد هللا يوجد يف هذا البلد من املشايخ الذين هم على
السنة واالستقامة ،من فيهم اخلري والكفاية ،كما يوجد من طالب
العلم الذين جيمعون بني العلم والقدوة العدد الوافر الذي به ستسرتشد
وتستنري الدعوات إن شاء هللا.
النوع الثاين:
وهو الدعوات يف العامل اإلسالمي اآلخر وخارجه ،البد من كلمة
إنصاف يف حقها ،ألن حني تكلمت عن بعض الظواهر املخالفة
للسنة فيها ولديها كان كالمي فيه شيء من العموم ،وكان من األوىل
أن أنصفها أبن أقول أو أذكر اجلوانب اإلجيابية واخلرية يف الدعوات يف
سائر العامل اإلسالمي ،لكن عذري أن املوضوع متعلق مبسألة معينة،
وهي الفصل بني العلماء والدعاة ،فكان البد من إشعاركم هبذه
السمات أو الظواهر اخلاطئة ابتداءً.
أما الدعوات املعاصرة يف شىت العامل اإلسالمي وغري اإلسالمي
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اليت حتمل لواء الدعوة ،فإنه قد يوجد فيها من هو على السنة أفر ًادا
ومجاعات؛ كأنصار السنة وأهل احلديث وأكثر اجلماعات السلفية
كثريا برغم ما يعرتيها من نواقص ومن خلل؛ وإذا
خريا ً
وغريها ،إن فيها ً
قارانها أبحوال املسلمني ،فإهنا أصلح من أحوال عامة املسلمني،
ورجاهلا ودعاهتا وشباهبا ال شك أهنم أحسنوا حني قاموا بواجب قصر
فيه غريهم ،ويكفيهم أهنم احتسبوا الدعوة إىل هللا -سبحانه وتعاىل-
ورفعوا رايهتا وحتملوا املشاق والعداء من أجل اإلسالم ،وانتصروا
لإلسالم يف قضايه اخلارجية والداخلية ،كل منهم بقدر جهده
وأبسلوبه.
وهذا فضل هلم البد أن يذكر ويشكر ،وحقهم علينا النصح
واإلرشاد والتسديد والعون على الرب والتقوى والدعاء هلم ابلغيب.
مث إن الدعوات املعاصرة ليست كلها وقعت فيما ذكرت ،وإمنا
البعض منها ،وإال ففيها من هو يف اجلملة على السنة واالستقامة يف
السلوك والعمل والنهج ،وفيها من يتلقى من العلماء ،وفيها األسوة،
وفيها القدوة ،لكنها ليست هي الكثري؛ بل األكثر من أصحاب
الشعارات والدعوات الكربى هم من ذكرت ممن تكثر فيهم األخطاء،
وما هم فيه من أخطاء يستوجب التحذير منها أوالً ،واثنيًا :يستوجب
النصح هلم واإلرشاد والبيان ،وأحسبهم إن شاء هللا ممن يريد احلق
ويسعى إليه؛ ألهنم كما أحسبهم إن شاء هللا ما رفعوا لواء الدعوة إال
حسبة هلل ،وإال حبثًا عن احلق ،ومن هنا أتعشم فيهم وأنتم كذلك أن
يكونوا من رواد احلق وأن يقبلوا النصيحة.
املسألة األخْية
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هي اإلشارة إىل احلل ،وإن كان احلل يف نظري ال ميكن أن يبت
به مثلي ،فأان وهللا أحوج إىل النقد والنصح ،لكن البد من اإلسهام
ولو مبجرد رأي قابل للنقاش -مث إن احلل ينبغي أن تتبناه مجاعةاملسلمني املتمثلة يف علمائها وطالب العلم فيها ،أو طائفة منهم تنوب
عن سائرهم وتتصدى للحل.
وأرى أن تُرفع مثل هذه املشكالت املتعلقة ابلدعاة والدعوات
بعرض واف ومفصل ألهل العلم ،ونعرضها على العلماء أبفرادهم
ومؤسساهتم وهبيئاهتم يف كل بلد حبسبه ،وال مانع أن مجيع أحوال
العامل اإلسالمي تعرض على علماء بلد معني أو أكثر إذا رؤي أهنم
هم األمثل ،وأن منهجهم هو األسلم؛ لكن مع ذلك البد – وقد
مجيعا يف بيان بعض وجوه اخللل ،ونقرتح
طرح املوضوع – أن نسهم ً
احللول – وإن كانت قابلة للنقاش -وعليه فإن أرى أن من احلل ملثل
هذه الظاهرة ،وهي الفصل واجلفوة املفتعلة بني العلماء والدعاة ،أو
بني العلم والدعوة ما يلي:
يتلخص احلل إمجاالً :اباللتفاف حول العلماء والصدور عن
قوهلم وتوجيههم ،والتفقه يف دين هللا تعاىل ،ومناصحة والة األمور،
وطرح الشعارات وعقد الوالء على السنة واجلماعة .أما تفصيالً فأشري
إىل االقرتاحات التالية:
أوالً :ضرورة اهتمام العلماء وطلبة العلم هبذا األمر ،دراسة
ومعاجلة ،وأن تتفرغ طائفة من املشايخ من أهل العلم الشرعي وأهل
الفقه يف الدين هلذا ،وتعكف على احللول للنصح هبا هلؤالء الذين
وقعوا فيها ومن ذلك :أتليف الكتب والرسائل اليت تعاجل هذه
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القضاي ،واإلسهام ابملقاالت وغريها يف وسائل اإلعالم املشروعة وغري
ذلك.
اثنيًا :أرى أنه ال بد أن تنتقل طائفة من العلماء وطالب العلم
املؤهلني يف البالد اإلسالمية ،لريشدوا الناس ،ويرشدوا الدعاة وإن كان
هذا هو خالف األصل ،فاألصل أن العلماء يُسعى إليهم ويُسافر
إليهم من أجل أن يؤخذ العلم عنهم ،وال يسعوا هم إىل الناس لكن
أرى أنه ال مانع يف هذه الظروف العصيبة ،ويف هذا العصر والوضع
الذي نعيشه -أن تسافر طائفة من العلماء وتنتقل إىل شىت أقاليم
املسلمني ،بل وحىت إىل البلدان غري اإلسالمية اليت يوجد هبا
مسلمون ،ويوجد هبا دعوة إىل هللا.
ال بد أن تتحمل طائفة من العلماء أعباء السفر والذهاب إىل
أولئك بل ورمبا اإلقامة بينهم ،لتعليمهم أصول دينهم ،وإلرشادهم فيما
جيب أن يسرتشد به يف أمور دينهم ودنياهم ،خاصة يف أمور الدعوة،
ألن ظروف املسلمني اآلن ال تسمح ابلتنقل والسفر من بلد إىل بلد
إال بصعوبة ابلغة وأبخطار ومشقات ال يتحملها أغلب الناس؛ حيث
صار التنقل من بلد اإلسالم إىل بلد اإلسالم حيتاج إىل إجراءات
أصعب من التنقل يف بالد الكفار وإليها ،وهو أمر واقع .فحسبنا هللا
ونعم الوكيل.
تقديرا هلذه الظروف :ال بد أن تسافر جمموعة من
فمن هنا أقول ً
العلماء وطالب العلم الذين عندهم فقه يف الدين إلرشاد الدعاة
والدعوات وعامة املسلمني ،وحبذا لو أن بعض طالب العلم احتسب
االنتقال واإلقامة الدائمة يف البالد اليت هي أحوج إىل الفقه يف الدين.
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اثلثًا :جيب على مجيع منتسيب الدعوات وخاصة الذين يتصدون
للدعوة أن يتفقهوا يف الدين ،ويطلبوا العلم على أهله وابلطرق الشرعية
الصحيحة ،وأن يكون هذا من مناهج الدعوات نفسها ،أبن تكثر من
الدروس الشرعية ،ومن حلق الذكر ومن حلق العلم ،وال متنع
منسوبيها من تلقي العلم عن أهل الفقه يف الدين ،بل تسعى إىل
دفعهم إىل ذلك حتقي ًقا للخري الذي وعد هللا به كما قال
خْيا ،يفقهه يف الدين»(.)1
الرسول « من ير هللا به ً
ابعا :إلغاء الوالء للجماعات والشعارات ،وترك االنتماءات
رً
والعودة إىل األصل الشرعي وهنج السلف بعقد الوالء على اإلسالم
والسنة واجلماعة فحسب.
خامسا :أرى ضرورة املناصحة املباشرة من كل من يرى خطأ يف
ً
هذه الدعوات ،ومن ذلك ما أشرت إليه واملناصحة املباشرة لكل من
نراهم أو نستطيع أن نتصل هبم ولو ابملراسلة؛ نعم جتب مناصحة
هؤالء الدعاة من كل مسلم يرى هذه األخطاء وال ينبغي له السكوت
عليها؛ ألن هؤالء الدعاة بل وعامة املسلمني هلم حق على كل من
يرى احنرافًا أو خطأ فيهم وخاصة األخطاء اخلطرية اليت رمبا تؤدي إىل
خريا ويف
) (1البخاري يف صحيحه  197/1كتاب العلم /ابب من يرد هللا به ً
 316/13كتاب االعتصام /ابب ال تزال طائفة من أميت ومسلم يف صحيحه
( )719كتاب الزكاة /ابب النهي عن املسألة ويف ( )1524كتاب اإلمارة/
ابب قوله « ال تزال طائفة ..من حديث معاوية بن أيب سفيان – وله
عندمها تتمة .وأخرجه الرتمذي يف سننه ( )2647كتاب العلم /ابب إذا أراد
خريا من حديث ابن عباس وقال :هذا حديث حسن صحيح.
هللا بعبد ً
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االختالف واالفرتاق ،وال أنمن أن تكون فتنة على اجلميع إذا تُركت،
واملناصحة تكون ابألسلوب الشرعي الذي حيقق املصلحة وأقصد هبذا
أن بعض وجوه املناصحة القائمة اآلن واليت ال ختلو من التجريح
والتشهري أخشى أال جتدي وال تفيد ،بل رمبا تؤدي إىل متادي بعض
الناس يف األخطاء؛ ألن أكثر وسائل النصح من املؤلفات والكتب
اليت ُكتبت وتكتب يف نقد بعض الدعوات والدعاة فيها شيء من
التهجم والقسوة والتجريح والسب واللمز واحلكم ابللوازم والظنون
وهذا ال أظنه أسلوب إصالح ،فأسلوب اإلصالح هو أن نُعرض عند
املناصحة عما يثري يف اخلصم العناد ،أو التمادي يف ابطله ،ونسلك
املسالك اليت هي أقرب إىل اإلشفاق والنصيحة وحب اخلري وحب
االستقامة لآلخرين ،وهذا هو املنهج الذي حيسن أن يسلك يف تقومي
مجيعا ،خاصة يف هذا الوقت.
الدعوات ً
فاملناصحة جيب أن ترتكز على النقد اهلادف املنصف املشفق
الناصح ،وأن يصحبها شيء من الرفق ،وإقامة الدليل ،وبيان احلجة
دون اإلشارة إىل اخلطأ اجلارح ،أو اللمز به ،أو السب ،أو التجريح،
أو التخطئة أو اهتام النيات والقلوب أو االستفزاز أو غري ذلكم؛ ما
يفيد املنصوح ،وال يؤدي إىل استفزازه وإىل متاديه يف خطئه ،وال مانع
عند البيان والتقومي العام من ذكر أخطاء الدعوات ،لكن بشرط أال
نشخص وال نشهر وال نسمي لغري ضرورة ،وإمنا على القاعدة الشرعية
اليت كان الرسول  ينصح هبا وهي «ما ابل أقوام»(.)1
) (1وردت يف كثري من األحاديث الصحيحة ،منها على سبيل املثال:

=
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بعيدا عن التهجم
فأسلوب املناصحة الشرعي جيب أن يكون ً
والقدح والتجريح أو اإللزام مبا ال يلزم ،أو حىت اإللزام ابخلطأ وإن كان
اضحا صرحيًا إذا صرح املخالف بعدم التزامه.
و ً

=

مرفوعا« :ما ابل أقوام قالوا كذا
* ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس – ً
وكذا؟ لكين أصلي وأانم و »...احلديث.
مرفوعا« :ما ابل أقوام يتنزهون عن
* وما أخرجاه ً -
أيضا  -من حديث عائشة ً -
الشيء أصنعه.»...
مرفوعا« :ما ابل أقوام يرفعون
* وما أخرجه البخاري وغريه من حديث أنس
ً
أبصارهم إىل السماء..ز».
أحياان يرد بلفظ« :ما ابل أحدكم» كما يف صحيح مسلم من حديث أيب هريرة
و ً
« :ما ابل أحدكم يقوم مستقبل ربه ِّ
اان
فيتنخع أمامه؟ »...احلديث ،وأحي ً
بلفظ« :ما ابل رجال يواصلون؟ إنكم لستم مثلي »...أخرجه مسلم عن أنس
أحياان« :ما ابل الذين يرمون أبيديهم يف الصالة كأهنا أذانب اخليل
و ً
الشمس؟ »...أخرجه اإلمام أمحد ،وأبو داود ،والنسائي من حديث جابر بن
مسرة.
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سادسا :من الوسائل اليت لعلها تنفع:
ً
ينبغي على املشايخ وأهل العلم أن يعززوا من دور املؤسسات
اخلريية ،واملنظمات اإلسالمية املوثوقة ،واملراكز اإلسالمية النزيهة ،فإن
كثريا – ولو أهنا ٌدعمت وسخرت هلا بعض طاقات أهل
خريا ً
فيها ً
العلم ،لتحقق من خالهلا نفع كثري؛ ألن هلا صلة بكثري من املسلمني،
وعندها من اإلمكاانت والتجارب والوسائل ما ال يوجد عند أفراد
العلماء وطالب العلم.
وأخْيا :فإنه ال بد من تصحيح املفاهيم وتقومي األخطاء بكل
ً
وسيلة مشروعة :ابلكتاب ،وابلكلمة ،وابملناصحة الشخصية،
وبوسائل اإلعالم ،وابألشرطة.
وتصحيح األخطاء جيب أن يبىن على األسس الشرعية اليت
هتدف إىل اإلصالح ،وأن نتفادى فيها كل ما حيول بيننا وبني إصالح
أحوال اآلخرين من إخواننا املسلمني.
واملناصحة كذلك ال بد أن تبىن على :العدل يف القول،
واإلنصاف يف احلكم ،وحسن الظن؛ وهو أن األصل يف املسلمني
اخلري ،واألصل فيهم حسن القصد ،إال من ثبت إصراره وعناده ،وهذا
أساس التعامل بني املسلمني ،مث بعد ذلك ال مانع من توجيه اخلطأ
والنصح فيه.
هذا وأسأل هللا يل ولكم وجلميع املسلمني التوفيق ملا فيه اخلري،
وأن يربم هلذه األمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ،ويذل فيه أهل
املعصية ،ويؤمر فيه ابملعروف وينهى فيه عن املنكر ،كما أسأله –
رشدا.
تعاىل – أن يهيئ جلميع املسلمني من أمرهم ً
وصلى هللا على سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.

