كلمة حق حول جنس العمل
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه .
أما بعد:
فمما نكب به اإلسالم واملسلمون يف هذا العصرر وااصرأ أهرمل املرالس السرلر فكرر
سيد قطب وعقائده الراسدة وما أكثرها وأاطرها .
ومالررا ق رريأ تكرررجمل اعامعررام اإلسررالميأ الررا مرردا واررور ررا مررذهب ا روار يف
الاكرجمل وا رو على احلكام والعلماء .
وقد تلقف هذه الرااأ عاه أناس تلبسوا بالسلريأ فزااوها قوة واناشارا  ،إذ كان سريد
قطب يكرر احلكام واعامعام اإلسالميأ باحلاكميأ فق .
أمررا هررفقء فقررد مكررروا و ررايلوا لرتوجيلررا وإلباسررلا لبرراس املررالس السررلر فومرردوا فكرررة
تكرجمل تارك مرا العمرمل وتكررجمل ترارك الصرالة أعيرم وسريلأ لررتويس فكرر م وأعيرم
مصرريدة للشررباس السررلر  ،ومررن أعيررم الوسررائمل لار رريقلم و رررس بع ررلم برربع
وومرردوا مالمررا مسررا لرمر أهررمل السرراأ باإلرمرراء  ،فالررذال ق يرررك مررن أهررمل السرراأ
معلم يف ميدان ا وار فيكرر احلكام بالطريقأ ا ارميأ اجلاهلأ فلو مرم ء وعميمل
واائن ..اخل ،والذال ق يكرر تارك الصالة مالم مرم ء.
وأاركررد اندنررأ هررفقء حررول إنكررار أحااي ر الشررراعأ وق سرريما حرردي أ سررعيد
ا درال فكاد أكره احلدي عاه –أال مرا العمرمل– وا رو فيره ق سريما وكثرجمل
ممررن يرررااه ق يرلررم معارراه وكثررجمل ممررن يعررر علرريلم مررن أذكيرراء محلررأ العلررم يشررابه
علرريلم ح ر قررال ي بع ر املدرسررع اجلررامعيع ابذكيرراء قبررمل أيررام :أنررا ق أارال مررا
املراا جبا العممل إىل اآلن.

ويف ناار من ابحيان يسرلل عاره بعر الاراس فلعراه عرن ا رو فيره فرذذا أ َح ول ر حس
اعرت ررد برربع أحااي ر الشررراعأ كحرردي أن ر – ر ر اهلل عارره – خيررر مررن
الاار" :من عاده أاىن أاىن أاىن من مثقال ذرة من إميان"  ،فال حيجمل موابا.
ويف هررذه ابيررام كاررب أاونررا محررد بررن عبررد العزيررز العاي ر مقرراق ررد عا روان " تابيرره
الغافلع إىل إمجاع املسلمع على أن ترك ما العممل كرر يف الدين".
فشر رررعد يف قراءتر رره إىل أن وصر ررلد إىل الص ر ررحيرأ ا امسر ررأ فر ررذذا فيلر ررا " :الرص ر ررمل
الثالر  :تررك مرا العمرمل كررر أكر  :املبحر ابول  :صرورة املسرللأ هر يف رمررمل
نطر بالشررلااتع ي بقر اهررا ري يعمررمل ارجملا مطلقررا ق بلسررانه وق جبوارحرره وري يعررد
إىل الاط بالشلااتع مطلقا مع زوال املانع " .
فقلرد  :إن كران املرراا جبرا العمررمل هرذه الصررورة فرذو ق أتررراا وق يررتاا مسررلم يف
تكرجمل من هذا حاله وأنه مااف زندي إذ ق يرعمل هذا من عاده أاىن حد لإلميان.
لك ق أحب للسلريع الاعل بلرظ "ما العممل" بمور:
أوهلا :أنه لرظ جمممل حياممل هذه الصورة وحياممل غجملها وهو ما يريده الاكرجمليون.
ثانيلا :كما قال أاونا محد العاير  " :إعرا مسرللأ غرجمل عمليرأ أعر أنره ق ميكرن أن
يقررال  :إن هارراك زيرردا  -مررن الارراس – قررد دررلد أن ق إلرره إق اهلل وأن رمرردا رسررول
اهلل  ،وري يعمررمل بعرردها ارجملا قر  ،فررذن هررذا الارر املطلر ق ميكررن بحررد إق اهلل أن
حيي به "  ،وابمر كما ذكر ابخ محد .
ثالثلرا :اندنرأ الاكرجمليرع حولره ملقاصرد سريهأ مالرا رمر أئمرأ السراأ باإلرمراء  ،فمررن
ق يكرررر تررارك الصررالة عارردهم مرم ر ء أو أء مررن درربلأ اإلرمرراء  ،ومررن ق يكرررر
احلاكم الرذال حيكرم بغرجمل مرا أنرزل اهلل تكررجملا خمرمرا مرن امللرأ فلرو مرمر ء وإن فصرمل
على اريقأ السلف وإن قال بكرر تارك الصالة .
رابعلا :من أممل ما يف هذا اللرظ من اإلمجال املشار إليه سلرا يقع من إاالقه من
اللب على كثجمل من الااس ،و ملا يوقع من ا الف بع أهمل الساأ والشحااء والررن

بيالم  ،ترمح ي أنه جيب اقباعاا عاه  ،بن اجلا قد يراا به الواحرد وقرد يرراا بره
الكمل وقد يراا به الغالب  ،ومن هاا إذا اندن حوله السلريون حصمل بيالم ا الف
الذال يريده الاكرجمليون وتكثروا أن يقول به مالم ،فيقولون هذا فالن السرلر يقرول
باكرررجمل تررارك مررا العمررمل فيجرررون الااد ر ء إىل مررذهبلم يف تكرررجمل احلكررام عل ررى
مالجلم وإىل رم علماء الساأ باإلرماء  ...اخل.
وأنصرح السررلريع أن يلازمروا بقرول السررلف الشررائع املارواتر مررن أول علررد السررلف إىل
يوماررا هررذا أق وهررو قرروهلم  :إن اإلميرران قررول وعمررمل  ،قررول بالقلررب واللسرران وعمررمل
بالقلب واجلوارح  ،أو إن اإلميان قرول باللسران واعاقراا باجلاران وعمرمل بابركران يزيرد
بالطاعررأ وي رراقص بالعصرريان  ،أو كمررا قررال اإلمررام أمح ررد رمحرره اهلل  " :اإلميرران ق ررول
وعممل يزيد وياقص " .
أو كمررا قررال الب ررارال  " :كابررد عررن ألررف درري وزيررااة وري أكاررب إق عمررن يقررول
اإلميرران قررول وعمررمل "  ،وحنررو هررذه العبررارام املوروثررأ عررن السررلف الررا ق ررر عررن
هذا املع فالازام عبارام السلف فيه را ل الل املرمهأ  ،وهرو را كراف دراف وفيره
أمر رران و ر ررمان للس ر ررلريع م ر ررن اقا ر رراالف والقي ر ررمل والق ر ررال ،ومحاي ر ررأ م ر ررن اس ر رراغالل
الاكرجمليع إلاالق بع السلريع جلا العممل .
ومررن أصررول أهررمل السرراأ ومرروس سررد الررذرائع  ،وومرروس ارء املراسررد  ،وتقررد ارء
املراسد على ملب املصا  ،فرذاالق مرا العمرمل فيره مراسرد ملرا فيره مرن اإلمجرال
املوقع يف اللب وملا يثجمله من اقااالف والررقأ فيجب امااابه .
قال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل زامرا عن إاالق ابلراظ اعملأ :
إاالق واإلمجال اون بيان
فعليك بالارصيمل والابيع فالر
أذهان واآلراء كمل زمران
قد أفسدا هذا الوموا وابطا الر
وهاا مالحيرأ ملمرأ يابغر لررد الايرر إليلرا وهر أن الصرورة الرا ذكرهرا ابخ محرد
-وفق رره اهلل -ق جي رروز ملس ررلم أن ي رررتاا يف تكر ررجمل ص رراحبلا إن وم ررد  ،ولكال ررا يف

الوقررد نرسرره ه ر نيريررأ غررجمل واقعيررأ وق عمليررأ إذ ق ياصررور وقوعلررا مررن مسررلم ،
والشرائع ري تنب على الصور الااارة كما قال اإلمام ابن القيم – رمحه اهلل .-
فكي ررف ن ررز ب رردعوتاا ود ررباباا يف الص ررور املس ررابعدة أو املس رراحيلأ وتش ررحن الار رروس
وت رريع ابوق ررام يف القي ررمل والق ررال ب ررمل توق ررع الش ررباس يف الش رربكأ ال ررا نص رربلا هل ررم
الاكرجمليررون  ،فررذذا كرران قبررد مررن الكررالم فيلررا فيكررون مررن العرراري الرطررن عاررد احلامررأ
كلن يسلله تكرجملال عن كررر ترارك مرا العمرمل فيقرول لره هرذه كلمرأ جمملرأ فمراذا
تريد ا فبع ي مرا تقصرده  ،فرذن ذكرر لره صرورا باالرأ راهرا عليره باحلجرأ وال هران،
وإن ذكر الصورة السابقأ قال له هذا ح وأنا معك ولك أحذرك من الالبي على
الااس بذكر غجمل هذه الصورة .
فلررذا مررا أقولرره وأنصررح برره السررلريع يف هررذه املسررالأ وأنصررحلم بشرردة عررن تعرراا
أسباس ا الف ومثجملاته.
واحلرص على ما يفلف القلوس وجيمعلا على احل باحلكمأ والرف .
أسلل اهلل الكر تبارك وتعاىل أن جيمع كلمأ أهمل الساأ واملسلمع عموما على احل
واهلدى وأن جيابلم أسباس ا الف والرن .
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