رثاء قدوة العلماء

بقلم

جراح األنصاري

رِثا ُء ُقدْ َو ِة العُلَماء

﷽

احلمدُ ُهللُ ،والصُالةُوالسُالمُعلىُخريُخلقُاهللُ ،سيُدناُحممدُصلىُاهللُعليهُ ُوعلىُآلهُوصحبهُوسلمُ،
وبعدُ ُ:
ِ
ام نُ َدا ِولُ َها بَ ْي َن الن ِ
َّاس
ح فَ َق ْد َم َّ
ح ِمثْ لُهُ َوتِل َ
ْك ْاْلَيَّ ُ
س الْ َق ْوَم قَ ْر ٌ
س ْس ُك ْم قَ ْر ٌ
قال ُاهلل ُتعاىل{ُ :إ ْن يَ ْم َ
ولِي ْعلَم اللَّهُ الَّ ِذين آمنُوا وي ت ِ
َّخ َذ ِم ْن ُكم ُش َه َداء واللَّهُ ََل ي ِح ُّ ِ ِ
ين}ُ[آلُعمرانُ .]140ُ:
ُ
َ َ ََ
ْ
ب الظَّالم َ
ََ
ََ َ
إّنُاُسنُةُاهللُتعاىلُيفُمداولةُاأليامُبنيُالناسُ،فمنُاملحالُُدوامُُاحلالُ .
ِ
َّ ِ
آمنُوا}ُثُأتبعهاُبقولهُ:
ين َ
ثُُتأملُهذاُالرتتيبُاإلهليُالعجيبُيفُاآليةُ،قالُتعاىلَ {ُ:وليَ ْعلَ َم اللَّهُ الذ َ
ِ ِ
اء}ُفيهُإشارةُإىلُأنُمنُصفاتُالشهداءُاإلميانُ،وأيُفضلُبأنُيشهدُاهللُ-تباركُ
{ َويَتَّخ َذ م ْن ُك ْم ُش َه َد َ
وتعاىلُ-ألحدُُباإلميان!!ُ ُ

1

رِثا ُء ُقدْ َو ِة العُلَماء

ِ ِ
اء}"ُ:وهوُتعبريُعجيبُعنُمعىنُ
قالُسيدُقطبُ¬ُيفُتفسريُقولُاهللُتعاىلَ {ُ:ويَتَّخ َذ م ْن ُك ْم ُش َه َد َ
عميقُ،إنُالشهداءُملختارونُخيتارهمُاهللُمنُبـنيُاجملاهدينُ،ويتخذهمُلنفسهُ-سبحانهُ-فماُهيُرزيةُإذُاُ
والُخسارةُأنُيستشهدُيفُسبيلُاهللُمنُيستشهدُ،إمناُهوُاختيارُوانتقاءُ،وتكرميُواختصاصُ .
إنُهؤالءُهمُالـذينُاختصـهمُاهللُورزقهمُالشـهادةُ،ليستخلصهمُلنفسهُ-سبحانهُ -وخيصهمُبقربهُ ،ثُ
همُشهداءُيتخذهمُاهللُ،ويستشهدهمُعلىُهذاُاحلقُالذيُبعثُبهُللنـاسُ،يستشـهدهمُفيؤدونُالشهادةُ،
يؤدُوّناُأداءُالُشبهةُفيهُ،والُمطعنُعليهُ،والُجدالُحولهُ،يؤدُوّناُجبهادهمُحـىتُاملوتُيفُسبيلُإحقاقُ
هذاُاحلقُ،وتقريرهُيفُدنياُالناسُ ،يطلبُاهللُ-سـبحانهُ-منـهمُأداءُهذهُالشهادةُ،علىُأنُماُجاءهمُمنُ
عندهُاحلقُ ،وعلىُأّنمُآمنواُبهُوجتردواُلهُوأعزوهُ ،حىتُأرخصواُكلُشيءُدونه؛ُوعلىُأنُحياةُالناسُالُ
تصلحُوالُتستقيمُإالُهبذاُاحلق؛ُوعلىُأّنمُهمُاستيقنواُهذاُ،فلـمُيألواُجهدُاُيفُكفاحُالباطلُوطردهُمنُ
حياةُالناسُ،وإقرارُهذاُاحلقُيفُعاملهمُوحتقيـقُمنـهجُاهللُيفُحكمُالناسُ ،يستشهدهمُاهللُعلىُهذاُكلهُ
فيشهدونُ،وتكونُشهادهتمُهيُهذاُاجلهادُحىتُاملوتُ،وهيُشهادةُالُتقبلُاجلدالُواحملال!ُ ُ
وكلُمنُينطقُبالشهادتنيُ:شهادةُأنُالُإلهُإالُاهللُوأنُحممدُاُرسولُاهلل؛ ُالُيقالُلهُأنهُشهد ُإالُأنُ
يؤديُمدلولُهذهُالشهادةُومقتضاهاُ،ومدلوهلاُهوُأالُُيتخذُإالُاهللُإهلُاُ،ومـنُثُالُيتلقـىُالشريعةُإالُمنُ
اهللُ ،فأخصُخصائصُاأللوهيةُالتشريعُللعباد؛ُوأخصُخصائصُالعبوديةُالتلقيُمنُاهللُ ،ومدلوهلاُكذلكُ
ُعنُحممدُمباُأنهُرسولُاهللُ.والُيعتمدُمصدراُآخرُللتلقـيُإالُهذاُاملصدرُ،ومقتضىُ
ُ
أالُُيتلقىُمنُاهللُإالُ
هذهُالشهادةُأنُجياهدُإذُاُلتصبحُألوهيةُاهللُوحدهُيفُاألرضُ،كماُبلغهاُحممدُ-عليهُالصالةُوالسالمُ،-
فيصبحُاملنهجُالذيُأرادهُاهللُللناسُ،والذيُبلغهُعنهُحممدُ-عليهُالصالةُوالسالمُ -هوُاملنهجُالسائدُ
والغالبُواملطاعُ،وهوُالنظامُالذيُيصرفُحياةُالناسُكلهاُبالُاستثناءُ ُ.
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فإذاُاقتضىُهذاُاألمرُأنُميوتُيفُسبيلهُ،فهوُإذُا ُشهيدُ ،أيُشاهدُطلبُاهللُإليـهُأداءُهذهُالشهادةُ
فأدُاهاُ،واّتُذهُاهللُشهيدُاُ،ورزقهُهذاُاملقام"()1اُ.هُ .
منُرمحةُاهللُتعاىلُبالعبدُومجيلُامتنانهُعليهُأنُجيمعُلهُبنيُأعظمُاألعمالُوأفضلهاُ ،وهذاُماُكانُ
للشيخُ"تركيُالبنعلي"ُ-أوُأيبُحذيفةُحممدُبنُعبدُالرمحنُالبحريين ُأوُأيب ُسفيانُالسلميُأوُأيب ُمهامُ
األثري ُ¬ ُرمحةُواسعةُ،-فلقدُيسُرُاهللُتعاىلُلهُأنُيتشرفُبطلبُالعلمُالشرعي ُوباجلهادُيفُسبيلهُ
تعاىلُ،ليكونُجهادُا ُعلىُبصريةُ،وهذاُالُيدركهُإالُ ُمنُعلُتُمهُتُهُ ،وهوُماُكانُللشيخُ-حنسبهُكذلكُ
واهلل ُحسيبهُ ،-وتلك ُالكىن ُواألمساء ُاليت ُكان ُيتسمُى ُهبا ُالشيخ ُوقُعت ُهبا ُعشرات ُالكتب ُواملقاالتُ
والرسائلُوالفتاوىُ ،اليتُعمُ ُنفعهاُمشارقُاألرضُومغارهباُ،وبعضهاُترجمُللغاتُأخرىُ ،فالُتكادُجتدُ
موحُدُاُملُميرُعلىُورقةُمنُورقاتُالشيخُاملكتوبةُ،أوُمادةُصوتيةُأوُمرئيةُلهُ .
لقدُعرفُالشيخُبقلمهُالسيُالُوعلمهُالغزيرُرغمُشبابهُ،فماُإنُّترجُشبهةُمنُقُبُلُأعداءُاجلهادُأوُ
منُحثالةُبالعمةُالقاعدةُاملنحرفني؛ ُحىتُيبادرُإىلُتفنيدهاُوردُهاُيفُوجوههمُ ،مماُزادُمنُحقدُاخلصومُ
عليهُ،فهمُيعرفونُقوتهُالعلميةُحىتُقبلُهجرتهُللدولةُاإلسالميةُ،فالُتتعجُبُأخيُاملوحدُمنُشدةُالفرحةُ
ُ
اليتُيبديهاُأعداءُالدينُإذاُأتاهمُخربُمقتلُأحدُ ُمنُأمراءُوعلماءُالدولةُاإلسالميةُ،ولكنناُنبشرهمُأنُ
الدولةُاإلسالميةُباقيةُ-بإذنُاهللُ،-ولنُتنتهيُأوُتزولُأوُتضعفُمبقتلُأحدُمنُالكرامُ،وإنُاهللُقدُأبقىُ
ماُيسوؤكمُمنُإخوانُالشيخُوتالميذهُ .
ُ
لكمُ-ياُأعداءُاهللُ-
لقدُكانُبإمكانُالشيخُ¬ُأنُيعيشُكماُيعيشُباقيُطالبُالعلمُيفُاخلليجُأوُباقيُالعاملُ،فطالبُ
العلم ُالشرعي ُيف ُظلُ ُأنظمة ُالطواغيت ُيدرس ُث ُيتخرجُ ،لينتهي ُبه ُاملطاف ُمدرسُا ُأو ُخطيبُا ُيف ُوزارةُ
األوقافُحتتُظلُالطاغوتُ ،دونُأنُيكونُلهُأيُ ُدورُيفُالتأثريُوالتغيريُيفُحياةُالناسُ ،بلُلقدُحدُدُ
الطاغوتُحلمريُالعلمُاملوظفنيُيفُحكومتهُحدودُاألمرُباملعروفُوالنهيُعنُاملنكرُ ،وقيُدُعليهمُمساحةُ

(ُ)1يفُظاللُالقرآنُ(ُ .)454ُ/1
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عملهمُوأومههمُبأّناُحريةُ ،ثُتراهمُيتنافسونُفيماُبينهمُالستغالهلاُقائلنيُ:يفُهذهُالبلدُيسمحُحبريةُ
الدعوة!! ُ
وهذاُ-لعمرُاهللُ -هوُامتنانُومنُةُمنُالنظامُالطاغويتُاجملرمُعلىُعبيدهُالصاغرينُ،حسبناُاهللُونعمُ
كأنُالبلدُمنُتركةُأجداده!! ُ
ُ
الوكيلُ،و
ماُإنُأتىُاملوحدينُخربُ ُاستشهادُالشيخُحىتُسلُمواُلقضاءُاهللُوقدرهُالنافذُ،وحزن ُاملوحُدونُعليهُ
حلزنُالُيضريناُفلقدُحزنُالنبُ ُ‘ُوبكىُعلىُفراقُأبنائهُوأصحابهُ-رضوانُاهللُعليهمُ
ُ
حزنُا ُعميقُاُ ،وا
أمجعنيُ،-وكانُالسلفُإذاُأتاهمُنعيُأحدُالعلماءُالربُانينيُبكواُألّنمُيعلمونُأنُفقدُالعلماءُورحيلهمُ
ليسُكفقدُمنُسواهمُ،إالُأنُقلوبناُملُتكنُيومُاُمعلُقةُبأشخاصُ،فلقدُقُتلُمنُهوُخريُمنُالشيخُ،ولنُ
يرىُاهللُ¸ُمنُاُإالُالصربُوالرضاُوالتسليمُلقضائهُوحكمتهُ،ثُالسريُعلىُخُطاُمنُسبقناُيفُطريقُرسولُ
اهللُ‘ُ .
وبعدُاستشهادُالشيخُزادُإقبالُاملوحدينُعلىُماُخطُتُيداهُ،لينهلواُمنُمعنيُالنبوةُالعذبُ،فلقدُآنُ
األوانُلتلكُالكلماتُأنُتنتفضُحيُةُ،وُيييُاهللُهباُقلوبُاُ،وتكونُزادُاُآلخرينُيفُهذاُالدربُاملباركُ .
وانضمُ ُالشيخُملوكبُالعظماءُالراحلنيُ ،وصارُقدوةُ ُلتالميذهُمنُبعدهُحنيُصدقُاألقوالُباألفعالُ،
وسالتُدماؤه ُالطاهرةُوهوُثابتُملُيبدُلُوملُيغريُأوُيسقطُُ،كماُسقطُبعضُشيوخهُاملنتكسنيُ،لتنتهيُ
رحلةُالنورُاليتُسطُرهاُمبدادُالقلمُوالدمُبقصفُ ُصليبُآثُ،قالُابنُمسعود ُ"ُ:¢منُاستُ ُفليستُ ُمبنُ
ماتُ،فإنُاحليُُالُتُؤمُنُعليهُالفتنة"(ُ .)2
َكتَبَه:
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