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عدخم:)1)
األمة  بها  تمرُّ  التي  الصعبة  املرحلة  هذه  يف 
لنصوص  الرجوع  إىل  بحاجٍة  نحن  كم  املسلمة، 
تصحيح  يف  جديد  من  دورها  وتفعيل  الوحي 
جميع  يف  الواضحة  الرؤية  وإعطائها  األمة،  مساِر 
نواحي الحياة، مما يجعلها عىل بصريٍة من أمرها، 
الناس  حياة  يف  تبعث  نبيلٍة  غاياٍت  حول  فتجتمع 
زها نحو العمل إليجاد البديل  روح التفاؤل، وتحفِّ
الثقايف والحضاري لظلمات التيه التي سارت فيها 

البشية.

ولتحقيق املشوع اإلصالحيِّ الذي يحقق لألمة 
ق فيها الشعور  الهداية، ويحفظ لها ذاتيتها، ويعمِّ
بالوسطية واملسؤولية تجاه البشية، جاء التوجيه 
 ِ ِي يُْؤِمُن بِاللَّ ِّ الَّ ِ اْلُّمِ ِ َورَُسوِلِ انلَِّبّ اإللهي: ﴿فَآِمُنوا بِاللَّ

َوَكَِماتِهِ َواتَّبُِعوهُ لََعلَُّكْم َتْهَتُدوَن﴾ ]األعراف: 58)[.

والمعاصرة. رئيس مجلس إدارة وقف اإلمام الشاطبّيِ للقرآن الكريم وعلومه، كاتب ومؤلف في قضايا التراث   )*(

محمد  اتِّباع  الهداية  به  ق  تتحقَّ ما  أوىل  وإنَّ 
ملسو هيلع هللا ىلص؛ الصادق األمني، والناصح العطوف، والرحمة 

املهداة. 

تلذيرا  نلتية عن أو ل اعض عة:
تحوي هدايات السنة النبوية الشيفة ما يعصم 
املجتمع من خطر املرجعية األهوائية املضلِّلة، ففي 
حديث حذيفة بن اليمان ، أنه قال: كان الناس 
يسألون رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص عن الخري، وكنت أسأله عن 
الش؛ مخافة أن يدركني. فقلت: )يا رسول الله، إنَّا 
الخري، فهل  الله بهذا  ، فجاءنا  كنَّا يف جاهلية ورشٍّ
؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد  بعد هذا الخري من رشٍّ
قلت:  َدَخٌن.  وفيه  نعم،  قال:  خري؟  من  الشِّ  ذلك 
تعرف  هديي،  بغري  يَهدون  قوٌم  قال:  َدَخنُه؟  وما 
؟  رشٍّ من  الخري  ذلك  بعد  فهل  قلت:  وتُنكر.  منهم 
أجابهم  من  جهنم،  أبواب  عىل  دعاٌة  )نعم،  قال: 
إليها قذفوه فيها(. قلت: يا رسول الله، ِصفهم لنا؟ 

عىل كاهل الدعاة إىل الله مسؤولية عظيمة يف األخذ بأيدي الناس إىل مراد الله 
منهم بالحكمة واملوعظة الحسنة وعىل بصرية وهدى، خصوًصا يف هذا الزمان 
الذي كثر فيه الداعون إىل أصناف الضاللة وأنواعها، مدججني باألسباب املادية 

واألدوات العرصية، يُلقون من يُجيبهم إىل ضاللهم يف غضب الله وسخطه.

 دعاة عىل أبواب جهنم: دعاة عىل أبواب جهنم:
توصيف ومآالتتوصيف ومآالت

أ. موفق شيخ إبراهيم )*(
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قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما 
تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة املسلمني 
وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة وال إمام. 
قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعضَّ بأصل 

شجرة، حتى يدركك املوت وأنت عىل ذلك())).

عامٍل  إىل  الحديث  هذا  النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف  أشار  فقد 
أال وهم دعاة  املجتمعات،  انحراف  أهم عوامل  من 
أبواب  عىل  دعاٌة  بأنهم  وصفهم  الذين  الضالل 
املجتمعات  سالمة  عوامل  أهم  من  أنَّ  كما  جهنم، 
الوقوف  الفكري:  والتشتت  العقدي  االنحراف  من 

أولئك. الضالل  دعاة  وجه  يف 

وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: )دعاٌة عىل أبواب جهنم( أي يدعون 
يكونون  ال  وهم  فيها.  يولج  بما  العمل  إىل  الناس 
كذلك إال وهم عىل َجوٍر وباطٍل، وعىل خالف سنته 
عليه الصالة والسالم. وألنهم عىل ضالل، فلم يقل 

فيهم: تعرف منهم وتنكر، كما قال يف األوَّلني.

أصنلف دولة اعض عة:
لعلَّ من أوائل املعنيني بهذا التعبري علماء السوء 
فهم  دينهم،  الناس  عىل  يلبِّسون  ومن  واملنافقون 
املذكور  القيد  بقرينة  اإلسالم،  أمة  من  محسوبون 
يف الحديث: )هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا!(. 
وِجلدة اليشء: ظاهره، وهي يف األصل غشاء البدن.

قال: )ُهم من ِجلَدتنا(؛ يعني: من أبناء جنسنا، 
ومن قومنا وملَّتنا. )ويتكلمون بألسنتنا( أي: بلغتنا؛ 
بِسرَيِهم،  بل  نعرَفُهم بصوِرهم  أن  نقدُر  ال  يعني: 
هم يف الظاهر عىل ملتنا ويف الباطن مخالفون لنا، 

دعاة للشهوات مثريون للشبهات.

فأما الفئة األوىل: فهم الذين يدعون الناَس إىل 	 
الجنة بأقوالهم، ولكن أفعالهم تأبى ذلك حيث 

تناقض ما يقولون ويُنظِّرون!

قال ابن قيم الجوزية رحمه الله: »علماء السوء 
جلسوا عىل باب الجنة، يدعون الناس إليها بأقوالهم، 

أخرجه البخاري )3606(، ومسلم )7)8)(.  )((
الفوائد، البن القيم، ص ))6(.  )2(

تفسير ابن كثير، ))/ 38)(.  )3(

أفواههم  قالت  فكلَّما  بأفعالهم!  النار  إىل  ويدعون 
للناس: هلموا، قالت أفعالهم: ال تسمعوا منهم. فلو 
كان ما دعوا إليه حًقا كانوا أول املستجيبني له. فهم 

يف الصورة أِداّلء؛ ويف الحقيقة قطَّاع الطرق«)2).

دعاة يعلنون الحرب عىل اإلسالم باسم اإلسالم، 
باسم  الدين  وثوابت  وأصول  أركان  ويهدمون 
قالب  يف  وضاللهم  فسادهم  يصورون  الدين! 
اإلصالح! ﴿ِإَوَذا قِيَل لَُهْم اَل ُتْفِسُدوا ِف اْلَرِْض قَالُوا إِنََّما 

.](( ]البقرة:  ُمْصلُِحوَن﴾  َنُْن 
َها  قال ابـن كثيـر يف تفسري قـوله تعاىل: ﴿يَاَأيُّ
ُكلُوَن أَْمَواَل 

ْ
ِيَن آَمُنوا إِنَّ َكثرًِيا ِمَن اْلَْحَبارِ َوالرُّْهَباِن َلَأ الَّ

ِ﴾ ]التوبة: )3[:  وَن َعْن َسبِيِل اللَّ انلَّاِس بِاْلَاِطِل َوَيُصدُّ
وُعبَّاد  السوء،  علماء  من  التحذير  »واملقصود: 
بن عيينة: من فسد من  قال سفيان  الضالل. كما 
من  فسد  ومن  اليهود،  من  شبٌَه  فيه  كان  علمائنا 

النصارى«)3). من  فيه شبٌَه  كان  ُعبَّادنا 

تلبسه  لكنها  الحق  تَعَلم  طائفة  السوء  فعلماء 
بالباطل، ليتوافق مع أهواء السالطني وسياساتهم 
لة للدين، ليتوصلوا بذلك إىل حطام الدنيا، من  املبدِّ
مال، أو منصب، أو جاه، أو رئاسة، أو ليحفظوا ما 

هم فيه من متاع زائل.

قال عبد الله بن املبارك: 

يَن إال امُللوُك َوَهل أْفَسَد الدِّ
َوأحباُر ُسوٍء َوُرْهبَانُها

وأما الفة الثانية: فهم أبواق الطواغيت، فإنَّ 	 
لكل طاغية أبواق تنعق بما تعلم وبما ال تعلم، 
يشاركون يف عملية التضليل الفكري واإلعالمي، 
تعاىل:  يقول  أبواب جهنّم.  دعاة عىل  أيًضا  هم 
ِمْن قَوِْم فِرَْعْوَن إِنَّ َهَذا لََساِحٌر َعلِيٌم 109  ﴿قَاَل الَْمَلُ 
ُمُروَن﴾ 

ْ
تَأ َفَماَذا  أَرِْضُكْم  ِمْن  ُيْرَِجُكْم  أَْن  يُرِيُد 

.]((0  -(09 ]األعراف: 

وقوف أهل الحق يف وجه دعاة الضالل 
من أهم عوامل سالمة املجتمعات من 

االنحراف العقدي والتشتت الفكري

لكل طاغية أبواق تنعق بما تعلم وبما ال 
تعلم، تشارك يف عملية التضليل الفكري 

م عىل ثوابت الدين باسم  واإلعالمي، تتهجَّ
التسامح والوسطية؛ كل هّمهم أن يصلوا 

باملسلمني إىل حالٍة من اإلفالس يف عالم الِقيَم
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الظلمة  أروقة  يف  عاش  من  عند  ويستحيل 
الهدى،  كالمه  من  يحصل  أن  الشهوات،  ودهاليز 
فما عندهم إال لحم جمل غثٌّ عىل رأس جبل وعر، ال 

فينتقى. سمني  وال  فريتقى،  سهل 

ة  يعزفون عىل جراح املستضعفني من هذه األمَّ
مون عىل ثوابت الدين  تحت عباءة الوطنية؛ ويتهجَّ
باسم التسامح والوسطية؛ وكان همُّ هؤالء أن يصلوا 
باملسلمني الذين هم باألصل من أبناء جلدتهم، إىل 
الشاغل  ُشغلُهم  الِقيَم.  عالم  يف  اإلفالس  من  حالٍة 
التمرُّد عىل الثوابت، وهذا التمرُّد هو املقدَّس األكرب 

الحداثيني))). لدى 

وكأن هؤالء يبحثون عن الشهرة، إىل جانب بثِّ 
سمومهم. فما نال العديدون جوائز كبرية، وشهرة 

عاملية، إال ألنهم طعنوا يف ثوابت اإلسالم! 

متأثرين  الثوابت،  يف  الطعن  يمارسون 
بأساتذتهم من املستشقني، أو املستغربني الجدد. 
تحت مسميَّات مزركشة، وعناوين مزيفة، من مثل 

والتجديد! والحداثة  التنوير 

، بعد أن نمت وترعرعت في الغرب، ولم تتشكل عىل جذٍر حداثّيٍ خاّصٍ بنا. وأصبح دعاة العصرنة كما قال ألبرت  تشّكَلت الحداثة في عالمنا العربّيِ  )((
واحًدا تلو اآلخر«. يراجع في هذا الشأن كتاب: تناقضات الحداثة في  حوراني: »قنطرة للعلمانية عبرت عليها إىل العالم اإلسالمي؛ لتحتّلَ المواقع 

زايد. مصر، لمؤلفه أحمد 

وأما الفئة الثالثة: فهم الذين يرون يف النموذج 	 
الغربي مثاالً يحتذى، فحاولوا محاكاة العلمانية 
األوروبية التي نظرت للدين عىل أنه يعيق حركة 
الشيعة  تنحية  إىل  فسعوا  والنهوض،  التقدم 
باسم  أحكامها  ويف  فيها  والطعن  اإلسالمية 
باستبعاد  ينادون  فتارة  التحديث،  أو  التجديد 
الشيعة عن حكم الدولة واملجتمع، إال نصوًصا 
مؤطرة  قوانني  أو  الدساتري،  بعض  يف  دة  مجمَّ
مستعدين  تجدهم  وتارًة  الشخصية!  باألحوال 
وزيفهم  وباطلهم  الغربيني  ترَّهات  السترياد 
الشابة،  األجيال  ملسخ  واإلعالم  التعليم  يف 
القائم  الغربي  االقتصادي  النظام  واستنساخ 

الربا. عىل 

»هؤالء الدعاة اليوم، الذين يدعون إىل أنواع من 
الباطل كالقومية العربية، واالشرتاكية والرأسمالية 
وأنواع  املطلقة  والحرية  الخالعة  وإىل  الغاشمة. 
الفساد. كلهم دعاة عىل أبواب جهنم، سواء علموا أم 
لم يعلموا. من أجابهم إىل باطلهم قذفوه يف جهنم. 
النبوة،  أعالم  من  الجليل  الحديث  هذا  أن  شك  وال 

عىل جانبي الطريق: دعاة عىل أبواب جهنم

علماء
السوء

أبواق
الطواغيت

دعاةالمنافقون
التغريب
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ودالئل صحة رسالة محمد ملسو هيلع هللا ىلص؛ حيث أخرب بالواقع 
قبل وقوعه، فوقع كما أخرب«))). 

هؤالء اليوم، مهما تباينت أسماؤهم، أو اختلفت 
عىل  متفقون  فهم  ديارهم،  تناءت  أو  أساليبهم، 
ويلبسون  الحضاري،  موروثها  عن  األمة  فصل 
جهنم. أبواب  عىل  دعاة  بامتياز  هم  دينها.  عليها 

الذين 	  املنافقون:  فهم  الرابعة:  الفئة  وأما 
يطعنون يف الدين، ويتلونون يف كل ثوب! إنهم 
خفافيش الدجى يف كل زمان ومكان، يظهرون 
تعاىل:  قال  رضبتهم.  يرضبوا  حتى  الليل  يف 

.]30 ]محمد:  الَْقْوِل﴾  َلِْن  ِف  ﴿َوَلَْعرَِفنَُّهْم 

ينشط هؤالء يف مواقع سوداء من تاريخ األمة، 
العكر، وكلما شعروا بضعف  املاء  ويصطادون يف 
من  هؤالء  نشط  الله،  إىل  الدعوة  ضعف  أو  األمة 
مواقعهم ومراصدهم وأحيانًا من مسجد رضارهم؛ 

اإلعالمية. والحرب  والكيد  باملكر 

لكن أبناء الفئة املؤمنة ال يكرتثون ألهل النفاق 
مصريهم  يعرفون  ألنهم  شأنهم؛  من  رون  ويحقِّ
ومآلهم مهما عظم البالء بهم يف الدنيا، قال تعاىل: 
﴿َحبَِطْت أَْعَمالُُهْم فَأَْصَبُحوا َخاِسِيَن﴾ ]املائدة: 53[، 
قومهم  خرسوا  اآلخرة.  وخرسوا  الدنيا  خرسوا 
وخرسوا  لإلسالم،  وأعداء  للطغاة  سَدنة  فكانوا 
اآلخرة وأصبحوا حطبًا لجهنم. هذا مآل من يقف 
ضدَّ دين الله، داعية عىل باب من أبواب جهنم، من 
أجل تجارة خارسة، مارسوها بسبب ما نشؤوا عليه 

النفاق. من 

أجمع  والعالم  املسلمون  رأى  العرص  هذا  ويف 
مصري الذين تعاملوا مع املحتل والعدو الخارجي، 
أي  دون  ُرموا  ثم  السلع،  من  كسلعة  استُهلكوا 
اعتبار، وهو تجسيٌد حيٌّ للصورة التي أشارت إليها 

املائدة. سورة  آية 

ز، ص )26(. والواقع، البن با نقد القومية العربية عىل ضوء اإلسالم   )((

ثتابت اإلو ل في عرعى دولة اعض عة:
السنَّة  الضاللة سهامهم مراًرا نحو  وّجه دعاة 
النبوية، املصدر الثاني للتشيع، من خالل الطعن 
بعدد من رواة األحاديث، والتشكيك يف العديد من 
مدوناتها، والطعن يف املنظومة األخالقية التي فيها 
الرذيلة،  مستنقع  يف  الرتدي  من  للمجتمع  حصانة 
ودعاوى  الحجاب،  بفرضية  التشكيك  خالل  من 
الرتاث  والهجوم عىل  املرأة!  لحقوق  اإلسالم  بخس 
املسلمني  مآيس  جميع  وتحميله  عموًما،  اإلسالمي 
قراءٍة  إىل  الدعوة  أدواتهم  من  وجعلوا  وتخلفهم، 
فريضة  إلغاء  إىل  رصاحًة  ودعوا  لإلسالم،  عرصيٍة 

الردَّة. حدِّ  وإلغاء  الجهاد 

إىل  يهدف  ملحوًظا،  قويًا  حراًكا  هؤالء  ويقود 
اختزال  برامجه  ومن  جذوره،  من  اإلسالم  نسف 
الدين يف معنى إنسانيٍّ رِصٍف، وكأنه لم يكن كذلك! 
إىل  الدعوة  النشط:  الحراك  ومن أوضح صور هذا 
اإلبراهيمية،  الديانة  ى  مسمَّ تحت  جديدة  ديانة 
بني  بالتسامح  نعتوه  خادع!  قشيب  ثوب  يزينها 

األديان.

كيان  له  يكون  أن  اإلسالم  من  هؤالء  يرىض  ال 
وجود  له  يكون  أن  يطيقون  وال  عنهم.  مستقل 
اإلسالم  أن  تناسوا  أو  خارج عن وجودهم. ونسوا 
ة املسلمة  دين الله، أُنزل ليبقى إىل آخر الزمن، واألمَّ
ة منجبة منتجة. إنَّها كنانة الله التي ال تنفذ  هي أمَّ

مراميها.  تخطىء  وال  سهامها، 

إن ولع هذه الفئة بالهدم للقيم أصبح شنشنة 
معروفة. وحسبنا أنَّ نعتَهم يف القرآن قد جاء جليًّا 
ُيْعِجُبَك  َمْن  انلَّاِس  ﴿َوِمَن  تعاىل:  قوله  يف  واضًحا، 
َأدَلُّ  َوُهَو  قَلْبِهِ  ِف  َما  َعَ   َ اللَّ َويُْشِهُد  نَْيا  ادلُّ اْلََياةِ  ِف  قَْوُلُ 

.]20( ]البقرة:  اخْلَِصاِم﴾ 

البرشية اليوم بحاجة إىل دعاٍة يقودون 
الناس إىل جنٍة عرضها السموات واألرض، 
دعاة رُشٍد وإصالح من أصحاب األيادي 

املتوضئة النظيفة، الذين يعتمدون اإلسالم 
منهج حياتهم؛ ويفهمون أنَّ املسؤولية 

امللقاة عىل عاتقهم هي إزاحة الغبار 
واألباطيل والشبهات عن درب املسلمني

املنافقون يطعنون يف الدين، ويتلونون يف 
كل ثوب، يظهرون يف الليل حتى يرضبوا 

رضبتهم، وينشطون يف مواقع سوداء من 
تاريخ األمة، ويصطادون يف املاء العكر، 

وكلما شعروا بضعف األمة أو ضعف الدعوة 
إىل الله؛ نشطوا من مواقعهم ومراصدهم 

باملكر والكيد والحرب اإلعالمية
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دولة ول أبتاب جهنم .. تتصيف سعاال 

عملذا ول أبتاب جهنم؟
جهنم  أبواب  عىل  جعلوا  إنما  الدعاة  هؤالء 
ِيَن  الَّ تعاىل: ﴿إِنَّ  باعتبار مآل دعوتهم، نحو قوله 
ُكلُوَن ِف ُبُطونِِهْم نَاًرا 

ْ
َما يَأ ُكلُوَن أَْمَواَل اْلََتاَم ُظلًْما إِنَّ

ْ
يَأ

]النساء: 0)[. وقيل: هو كقوله  َسعِرًيا﴾  وََسَيْصلَْوَن 
 .](( ]االنفطار:  َجِحيٍم﴾  لَِف  اَر  الُْفجَّ ﴿ِإَونَّ  تعاىل: 
فكأنهم كائنون عىل أبواب جهنم، داعني الناس إىل 
شء  بسبب  املبارِش  ألن  أو  ضيافتهم،  يف  الدخول 

فيه. داخل  به  واقع  كأنه 

طرَق  الله  إىل  السالـكني  عىل  هؤالء  قطـع  كم 
الهدى، وسلكـوا بهم سبَل الـردى!! قـال تعـاىل: 
ال  الْقَِياَمةِ  َوَيوَْم  انلَّارِ  إَِل  يَْدُعوَن  ًة  أَئِمَّ ﴿وََجَعلَْناُهْم 
نَْيا لَْعَنًة َوَيوَْم الْقَِياَمةِ ُهْم  وَن 41 َوَأتَْبْعَناُهْم ِف َهِذهِ ادلُّ ُينَْصُ

.](2-(( ]القصص:  الَْمْقُبوِحنَي﴾  ِمَن 

اعلا أب ج:
ومجاميعها،  األمة  آلحاد  بمكان،  الرضورة  من 
س هدي النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص الثابت. يتزامن هذا املطلب  تلمُّ
وإصالٍح،  رشٍد  دعاة  إىل  اليوم  البشية  حاجة  مع 
يقودون الناس إىل جنٍة عرضها السموات واألرض، 
الذين  النظيفة،  املتوضئة  األيادي  أصحاب  من 
فهًما  فهموه  حياتهم؛  منهج  اإلسالم  اعتمدوا 
صحيًحا، وفهموا أنَّ املسؤولية امللقاة عىل عاتقهم 
هي إزاحة الغبار واألباطيل والشبهات عن قطرة املاء 
الصافية، وعن الجوهرة الالمعة، اللتني َهمَّ طائٌر أن 
يلتقطهما، فحاورته كل واحدٍة منهما قائلًة: »أريد 
أن أبقى حّرًة أرى الشمس، دعني أسبح يف امللكوت، 
والتقطهما  لقولهما؛  يأبه  فلم  ربي«؛  أذكر  دعني 

ومىض! وما علم أن القطرة من املاء سواٌء كانت يف 
سحابٍة أم عىل ورقة شجٍر أم امتزجت بشوائب من 
الجوهرة  أن  . كما  الطني، فجوهرها واحٌد ال يتغريَّ
وسط  يف  أم  سقوطه  قبل  نيزكها  يف  كانت  سواٌء 
دخاٍن أم عىل رأس فتاة حسناء أم جلست مرتبعًة 
 . عىل قطعة مخمٍل، فجوهرها واحٌد أيًضا ال يتغريَّ
قيَم  أمام  باطلهم،  تهافت شبهة  املرجفون  فليعلم 
الحق التي تتبخرت اتضاًحا، وليعدلوا عن شبهاتهم 
التي طاملا تتضاءل افتضاًحا، والتي أطفأت ريُحها 
رِساج عقولهم؛ فألن يكون الواحد من دعاة اإلسالم 
، خريٌ له من أن يكون قائًدا  جنديًا يف صفوف الحقِّ

الباطل. يف صفوف 

سختلًعل: 
أن  رأت  عندما  قريًشا  أن  إىل  اإلشارة  تجدر 
قناة املسلمني قوية ال تلني لغامٍز، ورأى الصحابة 
منه  بجموعهم  األعداء  موقف  عليهم  الله  رضوان 
الدعوة  مقومات  عن  يتخلَّ  لم  إذ  وأمي،  أبي  فداه 
إىل الله وعن مستلزماتها، أخذ املسلمون يستلهمون 
ذلك من  بعد  يتعجبوا  فلم  الثبات؛  أهمَّ معالم  منه 
د إليهم عن قوس واحدة. سهام املخالفني، حني تُسدَّ

ال  طويلٍة،  سلسلٍة  ضمن  حلقٌة  اليوم  ومسلمو 
يأبهون ملحاوالت يائسة وبائسة من أعداء اإلسالم، 
وممن يدورون يف فلكهم من أبناء جلدتنا. فهم يف 
مستمسكون،  موالهم  وبحبل  ماضون،  الله  سبيل 
وعىل طريق الحق ثابتون، بعزيمة إيمانية ال تلني، 

بقوٍة معنويٍة وثقافيٍة. ثابٍت مقرتٍن  وبرصيٍد 
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