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 بين يدي هذه السلسة في بيان غايتها ونهجها

وشعوره بمسئوليته، فهو في ذلك في  جذب إيمانه، ونيته، وهمته، ووعيه،: لن ينفك الداعية المؤمن بين جذبين
وجذب الشيطان من جهة أخرى، وتزيينه الفتور، وحب الدنيا، فهو من ذلك في . عمل صالح، أو عزمة خير

  .غفلة، وكسل، وطول أمل، وتراخٍ عن تعلم ما يجهل

وتأمل  وهذا التردد بين الجذبين أزلي قديم ال ينقطع، وبسببه أوجب المؤمنون على أنفسهم جلسات تفكر
وتناصح يتفقدون فيها النفس أن يطرأ عليها كبر أو بطر، والقلب أن يعتريه الميل، والعلم واإليمان أن يلتبسا 

  .بإفراط يزيد بدعة، أو تفريط يهمل أمراً وإرشاداً

وقد ترجم معاذ بن جبل رضي اهللا عنه هذا اإلحساس بكلمة غدت مادة في دستور أجيال المؤمنين، فقال 
  ".اجلس بنا نؤمن ساعة": لصاحبه وهو يذكّره

فوضعت هذه السلسلة . فمن هنا كانت المواعظ في فقه الدعوة، حتى يراجع الداعية نفسه وعلمه وهمته
ذلك أن العالم اإلسالمي اليوم . عتزين بدينهم، المتحلين بأخالق المؤمنينلتخاطب دعاة اإلسالم من المصلين الم

. بحاجة إلى توعية البقية الباقية من المؤمنين وهم كثر، وبعث هممهم، وتعريفهم طريق العمل وفقه الدعوة
ن الحاضر ولهذا فإن تلك المواعظ تقتصر على مخاطبة مسلم صادق اإليمان، نقي العقيدة، يتألم لواقع المسلمي

فتدله تلك المواعظ على طريق العمل المثمر وسبل الخالص، وما يلزمه من االرتقاء بتربية نفسه إلى  .ويحزن
فمن غفل عن هذه المقاصد، أخطأ التعرف على أهمية هذه السلسلة، ولم يستفد . مستوى متطلبات هذا الطريق

  .منها كما ينبغي

  

  :نرفض األهواء -١

صرخة تحذير صرخها المحدث الثقة ميمون بن مهران رحمه اهللا،  ".بغير اإلسالمإياكم وكل هوى يسمى "
ال يعدو أن يكون هوى من األهواء، مهما تعددت أشكاله، وأياً كان " غير اإلسالم"لينبهنا إلى أن كل ما هو 

كم إليه أما ما عداه فهو هوى وال يجوز للمسلم أن يحت. فالحق واحد، وهو الوحي. الزمن الذي يظهر فيه
 .ويطمئن إليه قلبه

". قد جعل اهللا اتباع الهوى مضاداً للحق، وعده قسيماً له: "وقد أكد على هذا اإلمام الشاطبي فقال في الموافقات
كَان علَى  َأفَمن: "وقال تعالى ).٢٣:الجاثية( "َأفَرَأيتَ منِ اتَّخَذَ ِإلَهه هواه وَأضلَّه اللَّه علَى علْمٍ" :فقال تعالى

ماءهووا َأهعاتَّبو هلمع وءس لَه نين زكَم هبن رم نَةيوالمتأمل في المواضع التي ذُكر فيها . )١٤:محمد( "ب
  .الهوى في كتاب اهللا، فإنما يكون في معرض الذم له ولمتبعيه

  

  ....ليس من طريق وسط

ثُم جعلْنَاك علَى شَرِيعة من الَْأمرِ فَاتَّبِعها ولَا : "وله صلى اهللا عليه وسلموما يزال ذلك أمر اهللا تعالى إلى رس
ونلَمعلَا ي يناء الَّذوَأه إذن ليس من طريق وسط، إما شريعة اهللا، وإما أهواء الذين ال . )١٨:الجاثية( "تَتَّبِع

أن يحسم أمره، فال يتردد وال يتلجلج وال يتحير بين السبل، فعلى المسلم . وليس هناك من طريق ثالث. يعلمون
فمن ال ينقاد بالكلية لشرع اهللا . فليس هناك مناهج متعددة يختار منها المؤمن أو يخلط منها ليخرج بمنهج جديد

  . ومنهجه، فهو ال محالة سائر على خطوات الشيطان
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  ...وحذر...فتنة

وقد حذر اإلمام أحمد من أن رد بعض قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوقع في القلب شيئ من الزيغ، 
  :ولكن الزيغ درجات. فيزيغ القلب فيهلك صاحبه

يخرج صاحبه من اإلسالم، ويتحقق بعلم صاحبه بحكم شرعي في كتاب اهللا، ثم يدعي  فمنه ما هو كفر محض
ويقُولُون نُْؤمن بِبعضٍ  "...: وفي هؤالء يقول الحق سبحانه وتعالى. للعمل به عدم صالح هذا الحكم الشرعي

 "ُأولَِئك هم الْكَافرون حقا وَأعتَدنَا ِللْكَافرِين عذَابا مهِينًا* ونَكْفُر بِبعضٍ ويرِيدون َأن يتَّخذُواْ بين ذَِلك سبِيالً
  .)١٥١- ١٥٠:النساء(

فاإليمان باهللا دون اإليمان برسوله وتعاليمه إنما هو تفريق يؤدي إلى الكفر، وال اعتراف باتخاذ الحلول الوسط 
وهذا ما . التي تؤدي بنا إلى الدين المرقع، وهم الذين وصفتهم اآلية بأنهم يريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيال

األحزاب والمنظمات االجتماعية المختلفة، فهي ال نراه من الكثير من الحكومات اإلسالمية، وغيرها من 
تصرح باإللحاد، وإنما تدعو إلى مناهج تنافي بعض أحكام اإلسالم في الحالل والحرام، فتحل ما حرم اهللا، 

  .وتحرم ما أحل اهللا، فهذا كفر ال ريب فيه والعياذ باهللا

  

  ال نكفر مسلماً بغير برهان

". كفر دون كفر، ونفاق دون نفاق، وشرك دون شرك: "قال بن تيميةومن الزيغ ما هو دون ذلك وأصغر، 
يرتكبها المسلم شهوة، في ضعف من . درجات متعددة من العصيان، منه اللمم، ومنه الكبائر، وما بينهما

الهمة، وبعد عن المروءة، من دون أن يخطر على باله مخالفته للشريعة، أو يفعل تلك المعصية جهالً بأحكام 
  .ةالشريع

المعاصي من أمر الجاهلية، ال يكفّر صاحبها بارتكابها إال " :ومحور االستدالل قول البخاري رحمه اهللا
فالمعصية . "إنك امرؤ فيك جاهلية: وسلم ألبا ذر عندما عير رجالً بأمه هبالشرك، لقول النبي صلى اهللا علي

. صي المسلم زادت نسبة ما فيه من الجاهليةالواحدة كما في الحديث هي شعبة من الجاهلية، وكلما زادت معا
  .ولكن ال ينتقل إلى الجاهلية كلية إال بالشرك في العبادة أو اعتقاد حل بعض ما حرم اهللا

أيما امرئ : "ومن هنا كان تشديد النبي صلى اهللا عليه وسلم على الحذر في تكفير الذي يظهر اإلسالم، وقوله
  "حدهما، إن كما قال، وإال رجعت عليهفقد باء بها أ. يا كافر: قال ألخيه

وال نكفر مسلما أقر بالشهادتين وعمل : "كذلك شدد اإلمام حسن البنا على ذلك فقال في األصول العشرين
، من الدين بالضرورة أو أنكر معلوماً، إال إن أقر بكلمة الكفر -برأي أو بمعصية-بمقتضاهما وأدى الفرائض 

ال يحتمل  أو عمل عمالً، على وجه ال تحتمله أساليب اللغة العربية بحالأو فسره ، أو كذب صريح القرآن
  ".غير الكفر تأويالً

إذن تكفير المسلم على وجه يخرجه من اإلسالم خطير جداً، فال بد من من صدور ما يخرجه عن اإلسالم 
كوجوب : قطعي من الدينأن ينكر ال: مثل. قطعاً، كأن يأتي قوالً أو عمالً ال يحتمل أي تأويل في كفر صاحبه

الصالة، حرمة الربا، أو عدم لزوم التقيد باإلسالم، أو االستهزاء باإلسالم أو بالقرآن، أو سب اهللا ورسوله، أو 
أما صدور معاصي كشرب الخمر مع إقراره بأصول العقيدة اإلسالمية، فهو عاص ال . إنكار اليوم اآلخر

  .التأويل فال نكفره بقوله أو عمله كافر، كذلك إذا قال قوالً أو عمالً يحتمل

ترك : "ومن الجدير بالذكر أننا نطلق على بعض األفعال اسم الكفر، كما جاءت بها النصوص الشرعية، مثل
أما تكفير شخص معين بالذات، فالبد من صدور ما يكفر به يقيناً، مثل جحود فرض الصالة، أو ". الصالة كفر



 ٤ 

ويصر على ترك الصالة ويؤثر القتل، فهذا دليل على خلو قلبه من . نقتلكإذا لم تصل : استتابته والقول له
  .اإليمان ويموت كافراً

  : ومن المهم أن نعلم أن الكفر نوعان

، فهذا شرك غير "من حلف بغير اهللا فقد أشرك: "مثل النص القائل. ال يخرج صاحبه من اإلسالم كفر أصغر
  ...داً، وهكذامخرج من اإلسالم، وإنما هو معصية غليظة ج

  .مثل إنكار القطعي من الدين كما أسلفنا. يخرج صاحبه من اإلسالم وكفر أكبر

  

  حساسية النفس المؤمنة

. ولكن هذا الحذر في التكفير ال يمنعنا من رؤية مدى االنحراف البالغ السعة الذي جنح إليه معظم المسلمين
دروا إلى أدنى درجات اإليمان، وتخلفوا عن منازل وانح. نعم هم من المسلمين، ولكنهم في المعاصي والغون

إني أعالج أمراً ال يعين عليه ": وقال عمر بن عبد العزيز رحمه اهللا قولته الشهير عندما تولى الخالفة. الفضل
إال اهللا، قد فني عليه الكبير، وكبر عليه الصغير، وفصح عليه األعجمي، وهاجر عليه األعرابي، حتى 

فقال هذه القولة ألنه رأى نوع بطر وضعف في العزائم قد سرى إلى جيل  "يرون الحق غيرهحسبوه ديناً ال 
  .جديد ممن خلف جيل جيل األفذاذ، فرأى في هذا داللة انحراف عن الحق

لذلك تجد المؤمن . إنه استكبار واستعظام المؤمن لصغار المعاصي، وقليل البدع، وهين الظلم، وأوليات الترف
  .في طلب األفضل واألكمل، غير مستعد لغض بصره عن الحق، أو كف لسانه عن ميلساعياً أبداً 

  

  جيلنا المخدوع

ومضت من بعد عمر بن عبدالعزيز قرون وأجيال، نصر اإلسالم منها أبطال من القادة والمصلحين، وسادت 
. لكفر، وسلبتها خيرهاالغفلة في حقب أخرى، حتى رأينا األمة في يومها هذا وقد أنهكتها خطط اليهود ودول ا

وذلك بإضعاف األيمان وإقصاء حكم القرآن، وما فرضته وربت عليه ذراري المسلمين من تصورات سميت 
  . باسماء مختلفة مغايرة لإلسالم

فمحنة المسلمين اليوم ال تقتصر على أنظمة الحكم المستبدة فحسب، بل تعدت ذلك إلى تربية سخرت المناهج 
عالم لمسخ األفكار والقيم، فأضحى عصاة المسلمين اليوم ضحية تربية أخلدتهم إلى الدراسية ووسائل اإل

لتستخف بهم الطواغيت انتهاء ،تَخَفَّ ": وفي هذا قول اهللا عز وجل. األرض، أرادت لهم الفسوق ابتداءفَاس
ينقا فَاسمكَانُوا قَو مِإنَّه وهفََأطَاع همالتفسير الصريح للتاريخ، ما كان فرعون  فهذا هو. )٥٤:الزخرف(" قَو

  .بقادر على أن يستخف قومه فيطيعوه لو لم يكونوا فاسقين

فهؤالء أدركوا المقتل الذي عرفه فرعون، فتواصوا به، وأخذوا يحولون المجتمعات إلى فتات غارق في وحل 
ال يفيق بعد اللقمة وبعد  كي الفاحشة والفجور، مشغول بلقمة العيش، وال يجدها إال بالكد والعسر والجهد؛

وهكذا تحول الصقر اإلسالمي إلى مثل طائر الحجل في . الشهوات ليستمع إلى هدى، أو يفيء إلى دين
  .وداعته
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  وُأشرب الناس الذل

. اإلنسان بفطرته نفور من الذل، يأبى الحيف، ولكن تحيط بالناس أحوال فيروضون على الخضوع ويألفوه
دعى داعي العزة، أفاقت في األنسان إنسانيته، فأبى وجاهد،  افإذ. س ذرات من الكرامةولكن يبقى في النف

لذلك عمد الطغاة إلى أن يشربوا الناس الذل بالتعليم الذليل . ورأى كل ما يلقى أهون من العبودية والذل
  .زمام األمور والتأديب المهين، وتنشئة الناشئة عليه ليميتوا الهمة، ويخمدوا الحمية، وإذا بأيديهم

وكان من تمام هذا الترويض، التضييق على دعاة اإلسالم، ليتصدر التوجيه التربوي واإلعالمي أدعياء العلم، 
وأدى . ليمحوا تراث األمة الذي نهضت به، ويطمسوا قصص ُأسد اإلسالم من العلماء والزهاد والمجاهدين

خلصين من ميل إلى العزلة والخوف من التعاون مع هذا التضييق على الدعاة، ما نلحظه اليوم لدى بعض الم
  .العاملين في الحقل اإلسالمي، والتماس الحذر من عمل يعرض للمتاعب والمضايقات

  

  ضرورة االنتشال السريع

يشعر الداعية المسلم بوجوب السعي النتشال األمة من تيهها الذي تهيم فيه، ويدرك أنه ال مناص من التقدم 
ن األمر ولكن من جهة أخرى يجد الداعية أ. وإن أبت، مع ما يكلفه هذا األمر من تعب ونصبلألخذ بقيادها 

قد فني عليه الكبير، وكبر عليه الصغير، وفصح عليه األعجمي، وهاجر عليه : "صعب، فهو كما قال عمر
  ".األعرابي

ان كلما طال أمده، كلما ليس من تأجيل، فالطغي... فماذا يفعل؟ أيترك المحاولة؟ أم يؤجل إلى حين؟ كال
  .تأصلت في النفوس معاني الذل والهوان

  

  االنطالقة المزدوجة

وهكذا، لحقيقة وجود الذين يميلون إلى العزلة، والعصاة الذين تخلفوا عن منازل الفضل، ولحقيقة كفر بعض 
جب وجود حركة و: حكومات األمة اإلسالمية وأحزابها وأفرادها اليوم، بإيمانهم ببعض اإلسالم دون بعض

  .إسالمية، آمرة بالمعروف، مستنهضة للهمم، ناهية عن االنحراف، كابتة له، محاولة إقامة حكم لإلسالم

وإنما استطردنا هذا االستطراد لندلل على انتفاء الحاجة للحكم على جميع المجتمع الحاضر بالجاهلية، وأن 
فهو ينظر إلى الحكومة . في آن واحد ال حرج فيه اًمزدوج الداعية المسلم يمكنه االنطالق بحرية وافرة انطالقاً

الداعية إلى نهج يخالف الشرع، أو الحزب الداعي إلى مثل ذلك، أو الفرد المتفلسف المعتقد لحل بعض 
الحرام، أو المنكر لجزء من اإليمان، نظرة تكفير غاضبة، ويسلك مسلكًا غليظًا مع هذه الحكومات واألحزاب 

  .وهؤالء األفراد

متعددة من  اًاصي من المسلمين، ويخاطبهم أنواعآخر تجاه أهل المع وهو في الوقت نفسه ينطلق منطلقاً
خطاب حب وتوعية بمعاني العمل الجماعي لمن أدى الفرائض والتزم باألحكام وأمر : فمنها. الخطاب

خطاب حب وعتاب أو تقريع لمن التزم وسكت في موطن األمر : ومنها. بالمعروف وفق اجتهاده الفردي
. رائض وسدر في العصيانخطاب شفقة ورحمة وحنان، لمن ألهته الشهوة والغفلة عن الف: ومنها. والنهي
في  اًمع. كل ذلك في آن واحد. م الماجنخطاب مقت وتذكير غاضب عنيف، لصاحب الكبائر الظال: ومنها

  .المجتمع الواحد
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 :كسوف ال غروب -٢

. يرفض الداعية أن ينصاع لمخططات الكيد اليهودي والصليبي، فيقف يؤذن في الناس، ولكن أكثر الناس نيام
لباطل وتفانيهم إلمرار مخططاتهم، وفي المقابل يرى الداعية السلم غافالً إال الذين رحمهم ويرى جلد أصحاب ا
  . ربهم، وقليل ما هم

ورغم الفساد فإن الداعية المسلم لن يتخلى عن محاولة انتشال العباد، كما أن كل وساوس اليأس من اإلصالح 
ان السائر، والبد أن يسوق له قدر اهللا خلفاً يستلم لن تلبث إال أن تتبدد، فهو في مكانة متوسطة لموكب اإليم

 من طائفة تزال ال": وإنه لموكب لن ينقطع أبداَ كما وعد المصطفى صلى اهللا عليه وسلم حين قال. األمانة
  .صحيح مسلم" كذلك وهم اهللا أمر يأتي حتى خذلهم، من يضرهم ال الحق، على ظاهرين أمتي

تماماً كالشمس . ووجود دعوة الحق، من سنن الكون التي يتحتم وجودها فوجود العصبة المسلمة في األرض،
وهذا الذي يدفع المسلم للمضي في الطريق، . لكنها سنة لن يراها إال صاحب قلب سليم. والقمر والماء والهواء

يتعرض لقدر الخير من أقدار اهللا فيكون من الفائزين، وأما من أعرض فإن سنة اهللا ماضية لن تقف 
  .ويهدي اهللا لتجلية قدره وسنته أقواماً آخرين. راضهإلع

 تخضع أن يجب الزمان أحداث إن": وقد أجمل األستاذ المرشد حسن الهضيبي رحمه اهللا هذا المعنى فقال
 التي السنة هو فالدين اإلخضاع، هذا تحتمل ال الدنيا أن للناس تراءى مهما رسوله، وسنة اهللا لكتاب

 السماء في ما وكل والنبات، والحيوان والقمر للشمس األخرى الكونية السنن وضع كما للناس اهللا وضعها
  "عليها وما األرض في وما

 الناموس مكمالت من وهو عظيم، نبأ إسالمنا إن: "وأدرك عبدالوهاب عزام رحمه اهللا هذه السنة الكونية فقال
  "اضطراب غير من الناموس ليتم الجاهلية وتمحى الواقع، في يوجد أن إذن بد فال بدونه، يختل الذي الكوني

  

يمظٌأ عنَب وقُْل ه * ونرِضعم نْهع ٦٨-٦٧:ص( َأنتُم.....(  

وقد حول هذا النبأ العظيم خط سير البشرية إلى طريق خطته يد القدر، سواء من آمن به ومن صد عنه، في 
تاريخها حادث ترك فيها من اآلثار ما تركه هذا النبأ ولم يمر بالبشرية في . جيله وفي األجيال التي تلته

وما كانوا يدركون في . فأرسى من القواعد والقيم والتصورات ما لم يتصوره العرب ولو في الخيال. العظيم
  .ذلك الزمان أن هذا النبأ إنما جاء ليغير وجه األرض، ويحقق قدر اهللا في مصير هذه الحياة

ا النبأ موقف العرب منه في أول األمر، فال يتدبرون الحق الكامن فيه، وال ولكن المسلمين يقفون من هذ
يستعرضون آثاره في تاريخ البشرية وفي خط سيرها الطويل، بل يعتمدون على نظرة مستمدة من أعداء هذا 

  .النبأ الذين دأبوا على أن يصغروا من شأنه في تكييف حياة البشر وفي تحديد خط التاريخ

  

  ....ه والوعي حين يكونوكذلك الفق

وما . ووجود المسلم حتمية من حتميات التاريخ الماضي والحاضر، وإنها لحتمية ماضية إلى يوم القيامة
وما االضطراب الحاصل والظلم والفساد إال نتاج لهذا . إقصاء اإلسالم عن الحياة إال كما تكسف الشمس

جزئية ال غنى عنها في نظام الكون البديع، يختل الكون  وفي هذا لدليل ُألولي األبصار أن اإلسالم. اإلقصاء
  . بدونه

 لها تعرف لم نكبة حياتها، في قاصمة ونكبة تاريخها، في هائال حدثا البشرية قيادة عن اإلسالم تنحية كانت لقد
 وأسنَت األرض، فسدت بعدما القيادة تسلم قد اإلسالم كان لقد .نكبات من بها ألم ما كل في نظيراً البشرية
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 بِما والْبحرِ الْبر في الْفَساد ظَهر"و المتعفنة، القيادات من الويالت البشرية وذاقت القيادات، وتعفنت الحياة،
  ."النَّاسِ َأيدي كَسبتْ

 التصور، هذا من المستمدة وبالشريعة القرآن، به جاء الذي الجديد وبالتصور القرآن، بهذا القيادة اإلسالم تسلم
 للبشرية القرآن هذا أنشأ لقد نشأته، به كانت الذي المولد من حقيقته في أعظم لإلنسان جديدا مولدا ذلك فكان

 تصوره البشرية على يعز كان ،فريداً اجتماعياً اًواقع لها حقق كما والنظم، والقيم الوجود عن اًجديد اًتصور
  .القرآن لها ينشئه أن قبل تصور، مجرد

 اإليجابية، والواقعية واليسر، والبساطة واالرتفاع، والعظمة والجمال، النظافة من الواقع هذا كان لقد! نعم 
 ظالل في حياتها، في وحققه لها، أراده اهللا أن لوال بال، على للبشرية يخطر ال بحيث والتناسق، والتوازن
  .القرآن وشريعة القرآن ومنهج القرآن،

 صورة في أخرى، مرة الجاهلية لتتوالها عنها نحي القيادة، عن اإلسالم ونحي القاصمة، النكبة تلك وقعت ثم
 بالثوب األطفال يتعاجب كما اليوم، البشرية به تتعاجب الذي المادي التفكير صورة الكثيرة، صورها من

  .األلوان الزاهية واللعبة المبرقش

 من البشر فيه يتحرر الذي الوحيد، الحياة منهج هو لكنها تنحية لن يسكت عنها دعاة اإلسالم، ألن اإلسالم
 وإذا وحده، اهللا يطيعون فإنما الشرائع أطاعوا وإذا وحده، هللا يحنونها فإنما رؤوسهم أحنوا فإذا البشر، عبودية
 كلهم يصبحون حين للعبيد، العبيد عبودية من حقا يتحررون ثم ومن وحده، هللا يخضعون فإنما للنظام خضعوا
  .شريك بال هللا عبيداً

  

  ...سجدة الحرية

بها يتحرر المسلم من قيد الهوى، . إنها سجدة المسلم، عنوان العلو، وشارة الحرية، والبراءة من كل طاغوت
ولن . وحده اهللا من والموازين والقيم والقوانين والشرائع والمناهج والنظم التصورات فيصبح حراً طليقاً، لقى

دامت ال تعتنق عقيدة اإلسالم، وما استمرار عذابها النفسي وظلمها مع تقدمها تتخلص البشرية من قلقها ما 
المدني، إال داللة على أن العقل ال يصلح وحده أن يكون ضابطاً لشئون الحياة ما لم ينضبط هو على ميزان 

  .العقيدة الصحيحة

 بأن إال حوله من الجاهلية فيه تورطت الذي السريع االنهيار في االنجراف من له نجاة وال إلنسان، سعادة وال
 أن ليكشف إنسان، لكل التليدة األسئلة على الصحيح الجواب فتجيبه الطريق، يستهديها العقيدة هذه إلى يلجأ

 ....السعادة معنى سيذوق فقط ويومها فطرته، وبين بينه الحجاب أقاموا الذين هم الفكر أدعياء
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 :األبرار الهالكون -٣

ومن هنا . يتأثر تحليل األحداث وتفسير التاريخ، بالعقيدة أو المرجعية التي يحملها الشخص المحلل أو المفسر
وصار المؤمن يرى عالقات بين بعض النتائج واألحداث . اختلفت التحليالت والتفاسير  اختالفاً واضحاً

  . على قلبه الشهوات واألحوال، بينما ال يراها الكافر أو الجاهلي أو الفاسق الذي طبعت

ومن أهم الظواهر التي يختلف في تفسيرها وتحليلها، ظاهرة االضطراب االجتماعي المواكب للتقدم العلمي 
بينما المسلم فله تفسير واحد لهذه . والعمراني والفني، فالكفار والفساق يدورون في حلقة مفرغة من التعليالت

 :سئل حين جامعة الفاروق عمر رضي اهللا عنه بجملة واحدة الظاهرة مستمد من القرآن والسنة، وأوجزه
  ".أبرارها على فجارها عال إذا: عامرة؟ قال وهي تخرب أن القرى أتوشك"

 غفلة في ويعيش قلبه، فيطبع شهواته، أسير يكون أن فاجر كل ينفك وال. األمور أمثاله فيولي الفاجر، يعلو
 كثيرة طاقات بالتالي فتهدر ويتعسف، ويشتط فيظلم مصالحه، أسير يكون ثم قومه، منافع فيه ما ارتياد عن

 يتصدى ال ويعود العذاب، من وبدنها االعتداء، من عرضها ستر الستر، لنفسها تطلب الكفايات، وتتوارى
 والمدني االقتصادي الخراب بعده من ثم االجتماعي، االضطراب فيعم أناني، جاهل كل إال األمة ألمور
  .العلمي

 النهي عن وقعودهم وسكوتهم وجبنهم خوفهم في األبرار تمادى إذا وحتى فجوره، في الفاجر تمادى إذا حتى
 سكنوا بما واألبرار وظلموا، فجروا بما الفجار غضبه وشمل عم: غضب فإذا اهللا، غضب اشتد: المنكر عن

  .الذلة ورضوا وتقاعسوا

فقال  ،)٢٥:األنفال" (خَاصةً منْكُم ظَلَموا الَّذين تُصيبن الَ فتْنَةً واتَّقُوا": وقد عقب بن تيمية على قوله تعالى
 وقد يشاركه، لم لكونه ظالم غير يجعل قد عليه اإلنكار وتارك الظالم، هو اهللا حدود يتعدى الذي: رحمه اهللا

 الَّذين َأنجينَا بِه ذُكِّروا ما نَسوا فَلَما": قوله هذا وعلى الواجب، اإلنكار من ترك ما باعتبار ظالماً يجعل
نونْهنِ يع وءَأخَذْنَا السو ينوا الَّذذَابٍ ظَلَمِئيسٍ بِعا بكَانُوا بِم قُونفْسالناهين اهللا فأنجى ،)١٦٥:األعراف( "ي .
" شَديدا عذَابا معذِّبهم َأو مهلكُهم اُهللا قَوما تَعظُون ِلم": قالوا الذين للذنب، الكارهون أولئك وأما

  .قدرتهم بحسب فانكروا كارهين، كانوا ألنهم نجوا أنهم على فاألكثرون ،)١٦٤:األعراف(

 المنكر رأوا إذا الناس إن": وسلم عليه اهللا صلى النبي قال كما يعذب، ظالم فإنه مطلقا اإلنكار ترك من وأما
  ."منه بعقاب اهللا يعمهم أن أوشك يغيروه فلم

ووعي حقيقة عقاب ترك األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يلزم الداعية المسلم باألخذ بطوق النجاة من هذا 
 الدعوة، سبيل وسلوك المنكر، أهل ومنازعة المنكر، عن والنهي بالمعروف، العقاب، وهذا الطوق هو األمر

 من هو الذي ،"التماثل قانون" يجرفهم أن قبل من اهللا، شرع وتحكيم الصالة إلى تسارع أن باألمة واإلهابة
 بسببه اهللا أهلك الذي العصيان مثل ارتكبوا أن بعد من العذاب، ويصيبهم الكون فيهلكوا، في العامة اهللا سنة

 وعلى .واآلخرة الدنيا أحوال وفي سواء، حد على واألمم األفراد على حكمه يسري القانون وهذا الغابرين،
  :ذلك فمن الكريم، القرآن دل هذا

  

 وكيدهم العهد ونقضهم كفرهم بسبب الدنيا في نكال من النضير بني من لليهود جرى ما مبينا تعالى قوله - أ
 َألوِل ديارِهم من الْكتَابِ َأهِل من كَفَروا الَّذين َأخْرج الَّذي هو": وللمؤمنين وسلم عليه اهللا صلى للرسول
 وقَذَفَ يحتَسبوا لَم حيثُ من اُهللا فََأتَاهم اِهللا من حصونُهم مانعتُهم َأنَّهم وظَنُّوا يخْرجوا َأن ظَنَنْتُم ما الْحشْرِ

 فقوله. )٢:الحشر" (األبصارِ ُأوِلي يا فَاعتَبِروا الْمْؤمنين وَأيدي بَِأيديهِم بيوتَهم يخْرِبون الرعب قُلُوبِهِم في
 أن واحذروا لهم، وقع بما السليمة العقول أصحاب يا تأملوا :معناها "األبصارِ ُأوِلي يا فَاعتَبِروا": تعالى

  .الجميع على تجري واحدة اهللا سنة فإن فعلهم، مثل فعلتم إذا أصابهم ما مثل يصيبكم
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 كَذَِلك ِليْؤمنُوا كَانُوا وما بِالْبينَات رسلُهم وجاءتْهم ظَلَموا لَما قَبلكُم من الْقُرون َأهلَكْنَا ولَقَد" :تعالى قال -ب
 جرى ما أن على دليل "الْمجرِمين الْقَوم نَجزِي كَذَِلك" :تعالى اهللا فقول. )١٣:يونس" (الْمجرِمين الْقَوم نَجزِي

 على تجري واحدة اهللا سنة وأن نظيره، حكم يأخذ فالنظير الالحقين، المجرمين على يجري السالفين للمجرمين
  .المستعان واهللا المجرمين، جميع

 وِللْكَافرِين علَيهِم اُهللا دمر قَبلهِم من الَّذين عاقبةُ كَان كَيفَ فَينظُروا اَألرضِ في يسيروا َأفَلَم": تعالى قال -ج
 ألنهم الالحقين، بالكافرين سيحل السابقين بالكافرين حل الذي الدمار أن واضح ، دليل)١٠:محمد( "َأمثَالُها

  .العاقبة في فيتساويان والتكذيب والعناد الكفر وصف في متساوون

 يلحق فالجزاء ،)١٢٣:النساء" (بِه يجز سوء يعمْل من الْكتَابِ َأهِل َأماني والَ بَِأمانيكُم لَيس": تعالى قال -د
  .تخلف وال تمييز وال محايدة دون كان، اًأي السوء فاعل

 والتفريق المتماثلين، بين والعاقبة الحكم في التساوي أي بشقيه، التماثل قانون صحة على شاهد فالقرآن
  .المختلفين بين

 باألفعال لتلبسهم وغيرهم كاليهود السابقة، لألقوام ذم فيها والتي القرآنية اآليات هذه مدلول المسلمون فهم فإذا
 وأن فعلهم، فعلوا إذا محالة ال يلحقهم الذم وأن المعاني لهذه كان الذم أن عرفوا: الذميمة واألوصاف القبيحة
  .بمقتضاه وانصباغ عمل دون من لإلسالم  انتسابهم مجرد يغرهم فال أصابتهم كما تصيبهم السيئة العاقبة

 من الخامسة المحاضرة في وبين اإلسالمي، الهدى قواعد من القانون هذا اهللا رحمه محمد إقبال جعل وقد
 ولهذا الحياة، هذه في بأعمالها مأخوذة والجماعات األمم إن" :الهندية مدارس بمدينة ألقاها التي المحاضرات

  ."وحاضرها غابرها األمم، تجاريب في بالنظر ويأمر الماضين قصص من القرآن يكثر

 يفهمها إنما بها، للتصديق استعداد لهم وليس الناس، أكثر يفهمها ال المفزعة الرهيبة القوانين هذه إن
  .يومئذ فزع من ليأمنوا المنكر، عن النهي بواجب القيام إلى مسارعة من لهم والبد فحسب، اهللا إلى الدعاة

 يغرنكم ال .تخارستم إن الرهيب الرباني القانون خطر أمامكم...العابدون الزهاد أيها...الصالحون األبرار أيها
 .الهالك فهو... وإال المنكر، عن وانهوا بالحق، انطقوا .صالتكم وال زهدكم
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 :وجوب الدعوة إلى اهللا -٤

ووهب الطمأنينة  للناطقين بالحق، . المنكرتوعد اهللا سبحانه وتعالى من يصمت ويتخارس ويدع النهي عن 
فيرثون النبي صلى اهللا عليه . الذين يبشرون الناس بالجنة، وبسماحة وعدل اإلسالم، وينذرونهم عذاب جهنم

  .وسلم، الذي وصفه اهللا تعالى أن أرسله بشيراً ونذيرا

 به جاءت وبما به، اإليمان إلى الدعوة هي: اهللا إلى الدعوة": فقال الدعوة اهللا رحمه تيمية ابن عرف وقد
  "أمروا فيما وطاعتهم به، أخبروا فيما بتصديقهم رسله،

 والداعي "الداعية" أو الداعي": عليه يطلق الذي هو الناس إلى ليبلغها عبثها ويحمل الدعوة بأمر يقوم والذي
 على لتدل آخره في تلحق تاء مع أيضا الفااعل اسم بناء فهو الداعية أما يدعو، دعا الفعل من فاعل اسم

  ".داعيات"و "داعون" السالم والجمع "دعاة": قلنا الجمع أردنا وإذا والتكثير، المبالغة

  

  الدعوة وظيفة الرسل وأتباعهم

 اهللا نهى ما كل عن ونهاهم به، اهللا أمر ما بكل الخلق فأمر الدعوة، بهذه قام وسلم عليه اهللا صلى والرسول
  ".منكر كل عن ونهى معروف، بكل أمر عنه،

 بال فكلهم الناس، إلى تعالى اهللا بعثهم أجلها ومن جميعاً، اهللا رسل وظيفة هي اهللا إلى الدعوة أن والواقع
 قال. لهم شرعه الذي النحو، على بالعبادة، وإفراده باهللا، اإليمان إلى إليهم أرسلوا ومن أقوامهم دعوا استثناء
 َأفَلَا غَيره ِإلَه من لَكُم ما اللَّه اعبدوا قَومِ يا فَقَاَل قَومه ِإلَى نُوحا َأرسلْنَا ولَقَد": السالم عليه نوح عن تعالى

٢٣:المؤمنون( "تَتَّقُون.(  

 كُلِّ في بعثْنَا ولَقَد": تعالى قال سواه، عبادة من والتبرؤ وحده عبادته إلى اهللا، إلى دعوا اهللا رسل جميع وهكذا
ةوالً ُأمسواْ َأنِ ردباع واْ اللّهبتَناجاهللا اختارهم وقد اهللا، إلى الدعاة هم اهللا فرسل )٣٦:النحل(" الطَّاغُوتَ و 

  ".الناس إلى وتبليغها دعوته لحمل

  

  ما ورد في القرآن الكريم من آيات الدعوة واألمر والنهي

 أمته فتدخل وسلم، عليه اهللا صلى النبي تخاطب ما منها اهللا، إلى الدعوة توجب كثيرة آيات القرآن في وردت
فمن اآليات التي تخاطب النبي صلى اهللا عليه وسلم قوله  .مباشرة األمة خاطبت ما ومنها له، تبعا الخطاب في

 من تَكُونَن ولَا ربك ِإلَى وادع": تعالى وقوله. )٦٧:الحج" (مستَقيمٍ هدى لَعلَى ِإنَّك ربك ِإلَى وادع: "تعالى
ينشْرِك٨٧:القصص( "الْم(.  

 أمته دخول  وسلم عليه اهللا صلى لرسوله اهللا خطاب في األصل ألن جميعا، المسلمون فيها يدخل اآليات وهذه
 نبيه على اهللا أوجب إليه، وكما بالدعوة له وتعالى تبارك اهللا أمر المستثني هذا من وليس .استثني ما إال فيه

وهذا تشريف من  .أمته وهم اتبعه، من على واجبة اهللا إلى الدعوة فكذلك اهللا، إلى ويدعو فينذر يقوم أن الكريم
  .إليه الدعوة وظيفة في الكريم رسوله مع أشركها لألمة أن تعالى اهللا

 كقوله متخوف، لمتقاعد عذرا تدع ال فكثيرة وتنهي تأمر أن عليها وتوجب األمة تخاطب التي اآليات وأما
 .)٧١:التوبة( "الْمنكَرِ عنِ وينْهون بِالْمعروف يْأمرون بعضٍ َأوِلياء بعضهم والْمْؤمنَاتُ والْمْؤمنُون": تعالى
 على فدل فقين،والمنا المؤمنين بين فرقاً المنكر عن والنهي بالمعروف األمر تعالى اهللا فجعل": القرطبي وقال
  ".اإلسالم إلى الدعاء: ورأسها المنكر، عن والنهي بالمعروف األمر: المؤمنين أوصاف أخص أن
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 *يسجدون وهم اللَّيِل آنَاء اِهللا آيات يتْلُون قَاِئمةٌ ُأمةٌ الْكتَابِ َأهِل من سواء لَيسوا" :تعالى كذلك قوله 
نُونْؤممِ بِاِهللا يوالْيرِ واَآلخ ونرْأميو وفرعبِالْم نونْهينِ ونْكَرِ عالْم ونارِعسيي وف اترالْخَي ُأولَِئكو نم 

يناِلحيشهد فلم" :فقال قيمة اآليات تعقيبات على هذه رحمه الغزالي وعقب .)١١٤-١١٣:آل عمران" (الص 
  ."المنكر عن والنهي بالمعروف األمر إليه أضاف حتى اآلخر واليوم باهللا اإليمان بمجرد بالصالح لهم

: والخيرية التي نالتها أمة محمد صلى اهللا عليه وسلم، نالتها باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال تعالى
"كُنتُم رخَي ةتْ ُأمِللنَّاسِ ُأخْرِج ونرتَْأم وفرعبِالْم نوتَنْهنِ ونكَرِ ع١١٠:آل عمران" (الْم.(  

 فبين .)١١٩:هود" (اَألرضِ في الْفَساد عنِ ينْهون بقية ُأولُواْ قَبلكُم من الْقُرونِ من كَان فَلَوالَ": تعالى وقال
   .الفساد عن ينهون كانوا قليالً منهم إال جميعهم أهلك أنه

  . واآليات في هذا الباب كثيرة، وما علينا إال الرجوع لكتاب ربنا فهو المعين الذي ال ينضب

 معطياً بالحق، ينطق أن على الحرص أشد يحرص وعليين، للفردوس الطالب إيمانه، الحريص على فإن إذن،
 من إال أحد، منها يعذر ال واجبة، اهللا إلى الدعوة فإن .يطلب لما ثمناً ودمه، روحه بل وماله، ووقته راحته

  .األمور وتدبير النطق يحسنون ال الذين السذج البسطاء الناس، عوام من مستضعفاً كان

 سقط غيره، به قام فما .غيره به يقم لم إذا عليه يقدر بما الدعوة من يقوم أن عليه يجب األمة من واحد وكل
 على يجب ولهذا به، يقوم أن فعليه عليه قادر وهو غيره به يقم لم ما وأما .به يطالب لم عجز، وما. عنه

 وبحسب تارة ذلك بحسب األمة على الدعوة تقسطت وقد .شخص آخر على يجب ال بما يقوم أن شخص معين
  .أخرى غيره

 المعين الرجل على يجب وإنما الكفاية، على فرض لكنها مسلم، كل على تجب اهللا إلى الدعوة أن يبين وهذا
 به جاء ما وتبليغ المنكر، عن والنهي بالمعروف األمر شأن وهذا غيره، به يقم لم إذا عليه يقدر ما ذلك من

  .والقرآن اإليمان وتعليم اهللا، سبيل في والجهاد الرسول

  

  معنى الكفاية، ورد أوهام القاعدين الصامتين

 أنفسهم ويختارون الكفاية، على فرص الدعوة أن الفقهاء قرر حين بالقعود لهم ُأذن قد أنهم الكثيرون ويتوهم
 فإن .فهموا كما األمر وليس الباقين، عن سقطت البعض بها قام إذا الدعوة بأن اغترار المتخارسة، الطائفة في
 فإذا فعال، المأمورة الطائفة واتعاظ وتطبيقه الواقع عالم في به المأمور الشيء حصول يعني بها القيام لفظ
 هذا تحت المسلمين جميع بقي عصيانها، في والغة لشهوتها، متبعة غفلتها، في سادرة المأمورة الطائفة بقيت

 إلى سوادهم، ويكثروا قوتهم، ويزيدوا بالمعروف يأمرون الذين اهللا إلى الدعاة يعينوا أن وعليهم التكليف،
 عصيانها عن األمة أفراد من العاصية الطائفة المتناع الكافي والتأثير الهيبة فيها يكتسبون التي الدرجة

 أقل زالت ال اهللا، إلى الدعوة في المبذولة الجهود أن يجد اليوم المسلمين حالة يستطع ومن .للشريعة ومخالفتها
 وبآراء اهللا، أنزل ما بغير الحكم: المعاصي ورأس منهم، المعاصي يرتكب من المتناع المطلوب المقدار من

 ونصرة اهللا، إلى الدعوة عن يقعد أن اليوم المسلم يسع ال فإن ثم ومن المستوردة، واألفكار واألهواء العقول
 الخير، وإحالل والمعاصي، السوء وأهل والمعاصي، السوء القتالع جهودهم في معهم واالشتراك الدعاة،
  .ذلك محل والتوحيد الخير وأهل

 علَى اللّه ِإلَى َأدعو سبِيلي هذه قُْل": تعالى قال كما ورسوله، باهللا مؤمناً مسلماً باعتباره اهللا إلى يدعو والمسلم
ةيرصنِ َأنَاْ بمي ونعاتَّب انحبسو ا اللّهمَأنَاْ و نم ينشْرِكاهللا، إلى يدعو أن للمسلم بد فال .)١٠٨:يوسف( "الْم 
 الداعي فإن آخر، مسلم بالدعوة وقام وقت معين، في يدع لم أو اهللا إلى معيناً شخصا يدع لم أنه قدر لو ولكن
 مفهوم تحت ينضوى ال فإنه متعمداً مستمراً دائماً تركاً اهللا إلى الدعوة المسلم ترك لو ولكن األول، دون يؤجر
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 عليه اهللا صلى الرسول اتباع ألن "اتَّبعني ومنِ َأنَا بصيرة علَى اِهللا ِإلَى َأدعو سبِيلي هذه قُْل" :تعالى قوله
  .اهللا إلى يدعون الذين هم وسلم

  

  معنى اختصاص الدعوة بالعلماء

 الفهم: الشبهات هذه فمن. ويتعرض بعض الدعاة إلى شبهات وأوهام يظنون معها عدم وجوب الدعوة إلى اهللا
 شروط جملة من الفقهاء ذكره شرط) العلم( أن إذ بالعلماء، مختص بالدعوة التكليف إن العلماء لقول الخاطئ
  . بالمعروف، الناهي عن المنكر اآلمر

 ال واحدا شيئاً ليس العلم ولكن العلم، لها مشروط اهللا، إلى الدعوة: وأعالها الخير، إلى الدعوة أن شك وال
 جاهل باألولى عالم فهو أخرى وجهل مسألة علم فمن ويتبعض، يتجزأ بطبيعته هو إنما .يتبعض وال يتجزأ

 ما إلى الدعوة وجوب شرط فيه يتوفر وبالتالي األولى، بالمسألة العلماء جملة من يعد أنه ذلك ومعنى .بالثانية
 بصحة العلم ألن إليه، يدعو ال أنه حكمه جهل أو شيئاً جهل من أن الفقهاء بين خالف وال .جهل ما دون علم
   .الدعوة لصحة شرط الداعي إليه يدعو ما

 من المقصود هو المعنى هذا ويكون بعد، فيما سنبينه كما يعلمه الذي بالقدر اهللا إلى يدعو مسلم فكل هذا وعلى
 سواء إليها، يدعو التي وحكمها المسألة يعلم من على أي غيرهم، على ال العلماء على تجب الدعوة أن قولهم
 بالعلماء المقصود إن قال من قول فساد يظهر وبهذا. العلم من كبيرا حظا نال ممن أو المسلمين عامة من كان
 كل على تصدق التسمية هذه ألن الدين، برجال يسمونهم وقد سواهم، دون العلم من كبيراً حظا نالوا الذين هم

  .منهم فئة على مقصورة وليست اإلسالم، رجال من فهو مسلم،

  

  ال يتم االهتداء إال باألمر والنهي

 فيحجم ،)١٠٥:المائدة" (اهتَديتُم ِإذَا ضلَّ من يضركُم الَ" :الكريمة لآلية الخاطئ الفهم أيضا، الشبهات ومن
 أعظم من القيم ابن اعتبره اإلحجام وهذا .الناس إلى ويتودد والنهي، األمر عن يسمعها ممن له فقه ال الذي
 التودد قالب في المنكر عن والنهي بالمعروف األمر ترك" :البعض روع في الشيطان فيلقي الشيطان، مكايد

  ."أنفسكم عليكم: تعالى بقوله والعمل معهم الخلق وحسن الناس إلى

 وأغنى وأحسن، فيها أجاد الشبهة، هذه رد في تيمية ابن لإلمام مهمة مقالة نقل أن الموضع هذا في ويحسن
  .وكفى

 يقتضى ال "اهتَديتُم ِإذَا ضلَّ من يضركُم الَ َأنْفُسكُم علَيكُم": كبيرا علواً تعالى قوله( :اهللا رحمه قال بن تيمية
 بكر أبي عن السنن في المشهور الحديث في كما إذناً، وال نهياً ال المنكر، عن والنهي بالمعروف، األمر ترك

 إنكم: الناس أيها": فقال وسلم عليه اهللا صلى  اهللا رسول منبر على خطب أنه عنه اهللا رضي الصديق
 إن: يقول وسلم عليه اهللا صلى  اهللا رسول سمعت وإني موضعها، غير في وتضعونها اآلية هذه تقرؤون

  .)"منه بعقاب اهللا يعمهم أن أوشك يغيروه فلم المنكر رأوا إذا الناس

ولكن في اآلية فوائد إذن يكون االهتداء إذا ُأطيع اهللا، وأدى المرء ما عليه من األمر والنهي وغيرهما، 
  :عظيمة

  .مهتديا كان إذا يضروه لن إلنهم والمنافقين الكفار المؤمن يخاف ال أن: أولها

  .اهتدى إذا تضره ال معاصيهم فإن عليهم، يجزع وال عليهم يحزن ال أن :ثانيها
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 تَمدن الَ": كقوله تعالى والشهوات، والمال السلطان من أوتوه ما إلى عينه يمد وال إليهم، يركن ال أن :ثالثها
كنَييا ِإلَى عنَا متَّعم ا بِهاجوَأز منْهالَ مو نزتَح هِملَي٨٨:الحجر" (ع.(  

 أو هجرهم أو نهيهم أو ذمهم أو بغضهم في المشروع على زيادةً المعاصي أهل على يعتدى ال أن :رابعها
 يجرِمنَّكُم والَ": قال كما اهتديت، إذا ضل من يضرك ال نفسك عليك: عليهم اعتدى لمن يقال بل عقوبتهم،

مٍ شَنَآنلَى قَولُواْ َأالَّ عدلُواْ تَعداع وه بى َأقْر٨:المائدة" (ِللتَّقْو.(  

 وسلوك القصد وحسن والصبر والرفق العلم من المشروع، الوجه على والنهي باألمر يقوم أن: خامسها
  ".اهتَديتُم ِإذَا": قوله وفي "َأنْفُسكُم علَيكُم": قوله في داخل ذلك فإن القصد، السبيل

 اآلخر، المعنى وفيها المنكر، عن والنهي بالمعروف باألمر مأمور هو لمن اآلية من تستفاد أوجه خمسة فهذه
الشريعة صلى  صاحب كما قال يعنيه، ال عما وإعراضه وعمال، علما نفسه مصلحة على المرء إقبال: وهو

 حاجة إليه بالمرء ليس فيما الفضول كثرة سيما وال ،"يعنيه ال ما تركه المرء إسالم حسن من": اهللا عليه وسلم
  .رئاسة أو لحسد التكلم كان إن السيما ودنياه، غيره دين أمر من

 يقتصر عن المنكر إنما لآلمر بالمعروف والناهي وأذاهم الفجور أهل قوة عند السكوت أن إلى االنتباه ويجب
 لحقهم وإن بالحق ويصدعون بالعزيمة، فيأخذون والعلماء والقادة الدعاة وأما المستضعفين، من العامة على

  .والموت والعذاب األذى

 يضركُم الَ َأنْفُسكُم علَيكُم" :ونحن اليوم أحوج ما نكون إلى تصحيح أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه لهذه اآلية
القيام بتكاليف تغيير المنكر صارت أشق، فيلجأ الضعاف والمتراخون إلى تأويل ، ألن "اهتَديتُم ِإذَا ضلَّ من

  .اآلية على النحو الذي يعفيهم من تعب الجهاد وبالئه

 جهدهم يبذلون أهل من الدين لهذا بد وال وكفاح، بعمل إال يصلح وال وجهاد، بجهد إال يقوم ال الدين هذا إن
 ولرد األرض، في اهللا ألوهية ولتقرير وحده، اهللا عبادة إلى العباد عبادة من الناس وإلخراج إليه، الناس لرد

 الناس وإقامة الناس، حياة في اهللا شريعة وإلقامة السلطان، هذا من اغتصبوه عما اهللا لسلطان المغتصبين
  .عليها

 وسيلة وبكل .واإلنارة اإلرشاد إلى يحتاجون ضالين، أفرادا الضالون يكون حين بالحسنى جهد، من البد
 أن اهللا دين وتعطل الهدى، عن تصدهم التي هي الناس طريق في الباغية القوة تكون حين وممكنة، مشروعة
  .آمنوا الذين عن التبعة تسقط -قبله ال– ذلك وبعد .تقوم أن اهللا شريعة وتعوق يوجد،

 الطغيان، ومحاربة الضالل ومقاومة الشر، كفاح في التبعة األمة عن وال الفرد عن تسقط ال اآلية هذه إن
 المنكر وهو شريعته، غير لشريعة الناس وتعبيد سلطانه واغتصاب اهللا ألوهية على االعتداء الطغيان وأطغى
 .قائم المنكر وهذا تهتدي أن األمة ينفع وال الفرد ينفع ال الذي

   



 ١٤ 

 :العابدون الالعبون -٥

 الدعاة ويعاونوا يعملوا، أن ،اًخصوص وبالمصلين بالناس، وإهابتهم السنين هذه في الدعاة صيحات كثرة ومع
 طريق يعرفوا ولم يوم، بعد يوماً يستهلكهم المسلمين واقع على الحزن زال ال األكثرين فإن النهاة، اآلمرين
 والمصالح المال على الحرص منعهم أو العمل، عن التضحيات تحمل من الخوف ومنعهم عرفوه أو العمل،

 لمن الساذج الشباب وجماهير األجيال ويتركون اإلسالم، يبكون وبيوتهم، مساجدهم في فانعزلوا الدنيوية،
 والزنا الشهوانية والحياة الفساد إلى يجرها ولمن والوجودية، والشيوعية والعلمانية اإللحاد دعاة من يربيها
  .اللهو في واإلسراف والخمر

 وكتب عنها، ننقل التي الفقه كتب يقرأون المسلمين، مصير على والحزن الغيرة وأهل المصلين، هؤالء إن
 مر على المخلصين صيحات من فيها ما على أبصارهم يوقع ال عزائمهم خَور كأن ولكن والرقائق، الزهد

 به، والتبشير لإلسالم، العمل على وحثهم المتأخرة، العصور إلى الصحابة عصر لدن من والقرون، األجيال
 وتعبد قاتل، حزن إنه .والبذل للجهاد والتصدي والتواري، العزلة وترك الغافلة، الجموع وتنبيه الخلق، ودعوة

  .الصالحة والنية باإلخالص ذلك كل تجلل وأن هادمة، وبدعة مضيعة، وعزلة مرجوح،

وقد ظهر أول فوج من تلك األصناف من في عصر صدر اإلسالم، وتصدى لهم الصحابي الجليل عبداهللا بن 
 الكوفة، من خرجوا رجاالً أن" :الشعبي فيقول عامر النبيل الفقيه الكوفي التابعي لنا قصتهم يروي. مسعود
 ما على حملكم ما :لهم فقال إليهم، بمجيئه ففرحوا فأتاهم، مسعود، بن اهللا عبد ذلك فبلغ يتعبدون، قريباً ونزلوا

 كان فمن فعلتم ما مثل فعلوا الناس أن لو: اهللا عبد فقال .نتعبد الناس غمار من نخرج أن أحببنا: صنعتم؟ قالوا
  ."ترجعوا حتى ببارح أنا العدو؟ وما يقاتل

 إذا اإللحادية، الشيوعية والدعاية والماسونية، الصهيونية كيد يرد العابدون؟ من اعتزل لو إذن العدو يقاتل من
  اإلسالم؟ دعاة جهود إلى جهودهم يضمون ال مساجدهم في المصلون بقي

  

  المبارك يرث ابن مسعودابن 

 عن الخلي إلى عاد الصحابة، رباهم الذين التابعين من المجاهدين جيل وذهب وأصحابه، مسعود ابن مات فلما
 بن اهللا عبد يهدي سبحانه اهللا ولكن. الثاني القرن من الثاني النصف في ثانية مرة العزلة، وإلى الجهاد،
  .األمة حيوية ليجدد) هـ١٨١ت( المبارك

 تاريخ في الزهاد العباد أشهر من وهو ذلك، على يدل الصحيحين في وحديثه ثقة، الفضيل بن عياض كان
 الكالم، له فيخشن .العدو وقتال الجهاد لترك مكافئاً ذلك كل يري ال المبارك ابن لكن كالماً، وأجودهم اإلسالم،

 غبار ينفض أن قبل معاركه، من معركة وبعد طرسوس، من له ويبعث بعبادته، العب عابد بأنه يصفه حتى
 صادقة، من وأكثر رائعة، من أكثر أبيات إنها .بعده من داعية لكل حجة تظل جداً رائعة أبياتاً عنه، المعركة
  ..المبارك ابن أبيات مع عاليا ويحلق ليطير وإساره، قيوده وفك قلبك، فافتح ،بليغة من وأكثر

  تلعب العبادة في أنك لعلمت    أبصرتنا لو الحرمين عابد يا

  تتخضب بدمائنا فنحورنا  بدموعه جيده يخضب كان من

  تتعب الكريهة يوم فخيولنا    باطل في خيله يتعب كان أو

  األطيب والغبار السنابك هج  عبيرنا ونحن لكم، العبير ريح

  يكذب ال صادق صحيح قول    نبينا مقال عن أتانا ولقد

  تلهب نار ودخان امرئ أنف    في اهللا خيل غبار يستوي ال

  يكذب ال بميت الشهيد ليس    بيننا ينطق اهللا كتاب هذا
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 عن ينصرف لمن اليوم نقول فماذا المكي، الحرم في والمجاورة العبادة إلى انصرف لمن هذا المبارك ابن قال
 على والحرص األموال وجمع والترف الراحة إلى بل العبادة كثرة إلى ال والنهي، واألمر والدعوة، الجهاد
  زوجته؟ إرضاء

 دعاة يصاولون اإلسالم دعاة أبصرت لو عابداً يا: المبارك ابن قال كما إال اليوم لمتزهد نقول أن لنا وهل
 الصالة، كثرة من اليوم المتعبدين بعض ظهور انحنت تلعب؟ ولئن بالعبادة أنك لعلمت الحزبي والضالل الكفر

 كثرة من والسنن الفرائض بعد ظهورهم انحنت قد اإلسالم دعاة فإن الصوم، مواصلة من حلوقهم وجفت
 دماءهم، وبذلوا والحركة، السعي كثرة من حلوقهم وجفت ومصالحهم، المسلمين أمور في التداول مجالس
  .بأجسادهم المشانق حبال واهتزت

  

  الشيخ الكيالني على الدرب

 في يعتزلون والعباد بالزهاد وإذا أخرى، مرة تضعف بالهمم وإذا أجيال، المبارك ابن بعد من وتتالحق
 فإذا أخرى، مرة المسلم المجتمع في االضطراب فيشيع الدعوة، ويعافون الناس، إرشاد ويتركون الرباطات،

 المبارك، وابن مسعود البن األولى األقباس تلك وراث من صادقا وارثا لنا يلد الهجري السادس بالقرن
 على ويدلها األمة، ينادي فيقف الناس، عن واالختفاء الترهب بدعة تيار في االنسياق وعيه ويأبى ينتفض،
  .اهللا رحمه الكيالني القادر عبد العارف القدوة الشيخ إنه .تتهددها التي األمراض

ومن صيحات الحق . والمبنى المعني رفيعة بليغة صيحات العراق بأهل وصاح كثيرا، القادر عبد الشيخ تكلم
 منهم، يبالي ال زهده في الكامل والزاهد الخلق، من يهرب زهده في المبتدي المتزهد": للشيخ عبدالقادر قوله

 يخاف وال شيء، من يهرب ال اهللا عرف ومن وجل، عز هللا عارفاً يصير ألنه يطلبهم، بل منهم، يهرب وال
  ."سواه شيء من

  

  الشجعان حالة يصف الجوزي ابن

 أبو إنه .بغداد بأهل ويصيح أيضا، الكبير القلب هذا مثل يحمل بغداد في آخر داعية كان الوقت ذات وفي
 .النافعة الكتب وعشرات) إبليس تلبيس(و) التفسير علم في المسير زاد( مؤلف الجوزي بن الرحمن عبد الفرج
 الناس، نفع عن بالعزلة أنفسهم دفنوا قد الخفافيش، مقام في الزهاد" :ويقول يفضح فاندفع الصراحة، إال أبي

   ."مريض وعيادة جنازة واتباع جماعة من خير، من تمنع لم إذا حسنة حالة وهي

 وهكذا. السالم عليهم األنبياء مقامات وهذه ويعلمون، يتعلمون فهم الشجعان فأما .الجبناء حالة أنها إال
  .العبادة أكثر ولو اهللا إلى الدعوة عن ويقعد يعتزل أن ألحد يسوغون ال جيل، كل في الواعين كلمات استمرت

  

  دع بيتك وراء ظهرك

 للصحابة كان ولذلك الكامل، المسلم صفة عن بعداً أكثر المساجد، في االعتزال بعد من البيوت، في والقعود
 بالمعروف األمر ويترك وأوالده، زوجة من بالقرب ويأنس بيته، في يتوارى من على شديد إنكار اهللا رضي
 لنا حفظ وقد .للطواغيت المحاربين صف في يحتله أن يجب الذي مكانه عن ويتخلى المنكر، عن والنهي
 العيب أقل إن" :قال أنه عنه اهللا رضي القرشي، اهللا عبيد بن طلحة بالجنة المبشر الجليل الصحابي عن الرواة
  ."داره في يجلس أن المرء على
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 وجهاده ساعة، الصف في وقوفه: سطوته العدو يهاب الذي الشديد الشجاع" :أن اهللا رحمه القيم ابن وذكر
 والحرام، والحالل السنة، عرف قد الذي والعالم .والتطوع والصدقة والصوم الحج من أفضل اهللا، أعداء
 للصالة وقته وتفريغ اعتزاله من أفضل دينهم في ونصحهم وتعليمهم للناس مخالطته والشر، الخير وطرق
  . "والتسبيح القرآن وقراءة

 يلزمه التي اإلرشادية مهمته ويترك الناس، اعتزاله ليسوغ والتسبيح النوافل فضل بأحاديث أحد يحتجن فال
  .النوافل مباشرة من خير الدعوة مباشرة فإن تعلمه، الذي عمله إياها

  

  الداعية رحالة

 فكان رسل .اإلسالم دعوة يبلغ قطره، ومدن مدينته، محالت في سائحاً رحالة يكون أن اليوم داعية على
 انتظار ثمة يكن ولم به، وتبشر اإلسالم كلمة األعراب تبلغ البوادي في تسيح وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول

 فلما اإلسالم، أركان عن وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول سأل الذي األعرابي أن ترى أال .المدينة إلى ورودهم
   "أنقص وال عليهم أزيد ال": وقال بها أخبره

 رسولك، أتانا محمد، يا": وسلم عليه اهللا صلى للنبي قال بأن سؤاله بدأ قد كان هذا األعرابي الشاهد هنا أن
  ؟"ارسلك اهللا أن تزعم أنك لنا فزعم

 هذا كلمة فصلت ولو .بداعية فليس الناس يأتيه أن انتظر ومن تؤتي، الناس وكذلك داعياً، رسوله أتاهم
 هذا، لقوم  وسلم عليه اهللا صلى النبي أرسله لما المدينة الداعية الصحابي هذا فارق كيف لك لتبين األعرابي
 للمخاطر تعرض وكيف صحراء، بعد من وصحراء المفاوز اجتاز وكيف وأوالده، وبيته أهله فارق وكيف
  .اإلسالم دعوة ليبلغ البرد، أو والحر

 ليس .وزعم وتكلم ورواح وغدو ومبادأة تحرك من البد .أهدافها إلى تصل أن تريد التي الدعوة شأن وهذا
 لن فإنك مكانك، في فرواح..... وإال تصل، وقلدهم، سلفك سيرة فافقه الموصلة، الطرق من والتمني القعود
  .تبرحه
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 :غطة من جهبذ -٦

 بخطوات، الجنة باب نتجاوز أن بمجرد نفوزه عظيم لفوز وإنه الجنة، ويدخله له اهللا يغفر أن المؤمن يتمنى
 نقنع ال اللذيذة، اللحظات من لحظات وأخرى مدة بين نعيش بنا وإذا لذيذ، حلو طمع اهللا عند بما الطمع ولكن
 وفي عليين، في نكون أن نطمع بل الواطئة، منازلها في نبقى أن وال فحسب، الجنة باب من ندلف بأن فيها

  .الرفيعة منازلها من الفردوس،

 القصوى المنزلة في يكون أن فعليه الجنة، من القصوى العليا المنزلة يريد من إن :المنطقي الكالم يكون وهنا
  .ثمن سلعة ولكل .بواحدة واحدة .الدنيا الحياة هذه في

 اهللا رحمه الكيالني البقادر عبد الشيخ يقول كما اهللا، إلى الدعوة منزلة إال الدنيا في القصوى المنزلة هذه وما
 معنى على تركز كتبه كل تجد ولذلك مصلحا، داعية هو كان ).الغيب فتوح( سماه الذي اآلخر كتابه في

 فيهم، وحجة لهم ونذيرا للعباد وداعيا جهبذا وجعله .اهللا اختاره من الكيالني عند الفائز إن .ووجوبها الدعوة
  ".النبوة إال منزلته تفوق منزلة ال آدم، بني في القصوى الغاية هي فهذه": قال ثم. مهديا هاديا

  

  متأخر األخرس المؤمن

ولكن هذا المؤمن له قلب . والمؤمن الذي ستره اهللا عن عز وجل عن خلقه، وبصره بعيوب نفسه، ونور قلبه
 بين واسعة وطفرة شاسعاً، بوناً إن. بال لسان، فهو في المنزلة دون المؤمن الجهبذ، المؤمنالداعية المصلح

 ال بالحق الناطق اللسان هو البون وسبب المنعزل، المستور اإليمان ومنزلة الدعوة إلى اهللا، منزلة المنزلتين،
  .غير

 في االنتظار من أعوام بعد يدخلها ممن األول، الزمر في يدخلها من أين ولكن الجنة، اهللا شاء إن يدخل وكلهم
 ربانية منحة الحق وإظهار الباطل تغيير في لواجبه الداعية فقه اهللا رحمه جعل الكيالني ولذلك العرض؟ ساحة
  :فقال ثمينة، لكنها يسيرة، بأحرف المعنى هذا وصاغ قلوبهم، صالح اهللا يعلم لمن

 وسلم األرض، أقطار في والسلطنة المملكة أعطى قربه، من وتمكن وجل، عز للحق العبد قلب صلح إذا"
  ".الحق وإظهار الباطل، تغيير إليه يسلم أذاهم على والصبر الخلق، إلى الدعوة نشر إليه

  

  ...نصل الماضي باآلتي

 دعاة المفاصلة، التغييرية النظرة هذه يملكون الذين الدعاة من جماعة إلى يكون ما أحوج اليوم اإلسالم
 تصل حلقة وأنهم السائر، الدعوة موكب في موقعهم ويبصرون الناس، هداية في واجبهم جيداً يدركون
فالسابقون رحمهم اهللا، تعبوا حتى أوصلوا لنا عقيدة التوحيد، وربونا وهذبونا، وانتشلونا من . باآلتي الماضي

  . ونحن واجبنا أن نكون أوفياء لهم، فنكمل مسيرتهم. مخاطر متلفة

 يختار أن أما. والغرس يقتضي مخالطة الناس، ومشافهتهم، والصدع بالحق. غرسوا فأكلنا، ونغرس فيأكلون
 يحسب" :الرافعي صادق مصطفى وصفه كما فهو الخلقية، والمفاسد األرضية، األفكار محاربة ويترك ،الخلوة
 وماذا .فضائله، ولكن فراره من مجاهدة الرذيلة هو في نفسه رذيلة لكل فضائله إلى الرذائل من فر قد أنه

 على أو صحراء في انقطع فيمن كانت إذا وغيرها واإلحسان والبر والوفاء والصدق واألمانة العفة تكون
 من الخالي إن اهللا، وايم أحجار؟ عشرة إال حوله ليس إنسان في فضيلة الصدق أن أحد أيزعم جبل؟ رأس

  ".جميعاً الفضائل من الخالي لهو جميعا الرذائل مجاهدة
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 كل فإن .إسالمه على صامداً ثابتاً بقي من عدد قلة في تتمثل ال اإلسالمية الدعوة ومشكلة المسلمين مشكلة إن
 وال بإسالمهم، يصدعون أنهم في المشكلة ولكن عددهم، كثير خير شباب فيه يزال ال اإلسالم أقطار من قطر

 عودة القادر عبد الفقيه المقدام البطل الداعية أرشد المعنى هذا وإلى .بينهم تنسيق غير من يدعون أو يدعون،
  :فقال اهللا رحمه

 في تأخذه ال فقده، ما لإلسالم يعيد أن على حريص عالية إسالمية ثقافة مثقف جيل اليوم اإلسالمية البالد في"
 يصرفون حيث االتجاهات، بعض في كبير حد إلى بأسالفهم متأثرون أنهم إال فيهم عيب وال الئم، لومة الحق
 المعطلة بشريعتهم المسلمين تذكير في جهدهم أكثر صرفوا أنهم ولو والمواعظ، العبادات في جهدهم أكثر

  ".ولإلسالم لهم خيراً لكان فيها اإلسالم وحكم للشريعة المخالفة وقوانينهم

  

  اإلمام أحمد يباشر التجميع

 أن وأحب عنه، سأل: لألمر اتباع أو بحق، قيام أو زهد، أو صالح، شخص عن بلغه إذا أحمد اإلمام كان
 ويبحث الناس، عن يفتش من إال اليوم داعية يكون وال. أحواله يعرف أن وأحب معرفة، وبينه بينه يجري
 في إليه الناس مجيء انتظر ومن ومنتدياتهم، مجالسهم في ويزورهم للقائهم، ويرحل أخبارهم عن ويسأل عنهم

  .التثاؤب فن ويتعلم ،اًوحيد تبقيه األيام فإن بيته أو مسجده

 ومجالس وأوالده زوجه ترك من له البد .فيها يعلمهم مجالس من له بالناس، والبد اتصال البد للداعية من
 ضحايا من ضاالً به يعين أن داعياً اهللا، إلى فيها يتوجه يوم، كل في ساعات بضع التجارة وهموم الدنيا

 همومه وتقيده المسلمين، واقع على الحزن يستهلكه جامداً، يائساً به يعين أو فيهديه، الحالية، الطواغيت
  .غطًا وتغطه وتهزه فتحركه الدنيوية،

 عبدالقادر كان .أيديهم على أحد وهداية للدعوة العمل عند يكونون ما أفرح عنهم اهللا رضي السلف كان وقد
 مريد وجه رأيت إذا" :يقول ثم ."همي أكبر وجعله الخلق نصح قلبي في القى من سبحان" :يقول الكيالني

  ."يدي؟ تحت من مثله خرج كيف وفرحت، واكتشيت، وارتويت، شبعت: يدي على أفلح قد صادق

  

  فقه الوزير الداعية

 من اهللا رحمه الدوري هبيرة ابن الصالح العباسي الوزير العابد المحدث الفقيه فهمه ما طريف إلى واسمع
 جاءا الرجالن فإذا المدينة، أقصى ذكر تأملت" :يقول إذ ،"يسعى الْمدينَة َأقْصى من رجٌل وجاء": تعالى قوله
  ."الطريق لبعد يتقاعدا ولم بالمعروف، األمر في بعيد من

 توجبه ما يستكثر أن اليوم للداعية يتأتي هل: ويقول يتأمل الداعية يجعل بساطته مع بديع استخراج من وياله
 وصفتهم األولى القرون دعاة من سلفه عليه كان الذي هذا يعرف أن بعد بعيدة يومية حركة من عليه الدعوة
  بالمعروف؟ واألمر الدعوة بث بغية األقاصي إلى والذهاب التجول في القرآن خلدها التي هذه
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 :جهاد الحجة -٧

 معالم من البارز المعلم لهذا رؤيته ووضوح الحدية، المسألة لهذه وفقهه اهللا، إلى الدعوة لوجوب المسلم وعي
 أي خطة وفي الحياة، في المسلم الفرد مسيرة في واالنطالق البدء نقطة يحدد هذا كل: اإلسالمي الطريق
 تجدد من وأمثلة له، الصالح السلف وتطيبق الواجب، هذا بيان في اإللحاح وجب ثم ومن جماعي، إصالح
  .هذا قرننا في ذلك في وكالمهم السلف سيرة

 رحمه التابعين سيد البصري الحسن نرى العزلة، لتفنيد الكوفة في نفسه يرصد مسعود بن اهللا عبد رأينا وكما
: تعالى اهللا قول البصرة أهل على فيتلو اإلصالح، معنى وشرح الناس، همم لبعث البصرة في نفسه يرصد اهللا
"نم نسالً َأحن قَوما معَل اِهللا ِإلَى دمعا واِلحقَاَل صي وِإنَّن نم ينملسفي اهللا أجاب المؤمن هو": يقول ثم "الْم 

  ."إجابته في صالحا وعمل دعوته، من فيه اهللا أجاب ما إلى الناس ودعا دعوته،

  

  واحد نور من متشابهة اقباس

 معاني جميع لقبول النفسي االستعداد وبناء الفهم، مصدر الصحيح والحديث القرآن جعل هو منهجهم فألن
 ننقل الذين الفاضل الرهط هؤالء أقوال اتحدت اللغوي، والظاهر السليم العقل إليها يشير التي القرآن والحديث

 تيمية وابن القادر عبد والشيخ الجوزي بابن ومروراً بإحسان، تبعهم ومن بالصحابة، ابتداء ومفاهيمهم، عنهم
 كاإلمام الدعوة وبقادة عزام، الوهاب وعبد وإقبال كالرافعي العصر، هذا أفاضل ببعض وانتهاء القيم، وابن
 بالمعنى اآلخذة الحق، على الظاهرة الطائفة هذه سير وسيظل قطب، وسيدة وعودة، والمودودي، البنا،

 ابتداعية، وميول فلسفية، تأثرات ابتداء حددتها التي األخرى الطوائف منهج بعكس القيامة، يوم إلى الظاهر،
 ولهاعق في وقر الذي يوافق عما إال تفتش عادت فما وحرص، وجبن وتخوفات، ونفسية، بدنية وشهوات
  .الظاهر معناه عن لصرفه وتتكلف تتمحل أو يفضحها، عما وتعرض ونفوسها،

  

  كفاية العصر سورة في

 ِإن* والْعصرِ" :تعالى قوله وذلك الصحيح، األول المنهج ألصحاب وغني كفاية فيه القرآن في واحد وسطر
اني اِإلنْسرٍ لَفِإالَّ* خُس يننُوا الَّذلُوا آممعو اتاِلحا الصواصتَوقِّ وا بِالْحواصتَورِ وببِالص".  

 فحسب، فلكمتان .القرآن ثلث تعدل بأنها العصر سورة  ـ وسلم عليه اهللا صلى ـ اهللا رسول وصف ولذلك
 سورة في الناس فكر لو: اهللا رحمه الشافعي قال ولهذا.القرآن ثلث ربع كانتا الدعوة، وجوب بينتا ألنهما
  .لكفتهم العصر

 تبارك اهللا جعله الخسران من النجاة إن شرط" :الصواف محمود محمد األستاذ الداعية يقولها أخرى باحرف أو
 بالحق وللحق، وعاشوا قلوبهم، من ومكنوه به، أنفسهم ألزموا عرفوه وإذا للحق، الناس بمعرفة معلقاً وتعالى

 حمال ويحملوهم إليه الناس ويدعو به يبشروا ولم الحق عرفوا إذا بأنفسهم ينجون وال المسؤولية من يعفون وال
  .الحق واتباع بالحق التمسك على

 لم ومن ،الفرع هذا بدون األصل يتم وال الحق، ومعرفة بالحق اإليمان فرع: به والتبشير الحق إلى فالدعوة
 تبارك اهللا أمر ألن الخاسرين، من فهو ويتبعه، يعرفه أن بعد الصحيح، الحق على الناس بحمل نفسه يأخذ

 صراحة بكل الحق إلى الدعوة معنى يحمل والتواصي بالحق، التواصي وهو اآلية، هذا في صريح وتعالى
 الحق، طريق اتباع إلى وتوصهم تدعهم ولم الحق، عن يزيغون الباطل أهل ورأيت الحق، عرفت فإذا وقوة،
 بالحق وتتواص اهللا، أمر تنفذ لم ألنك .الخاسرين من أنك شك فال المبين، والنور المستقيم، الصراط هو الذي
 ال والمسلم التائهين، المخطئين أو المنحرفين الزائغين من غيرك عليه تحمل ولم لنفسك الحق أخذت وألنك
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 اإلصالح إلى والدعوة غيره، إصالح عليه وجب ،نفسه أصلح فإذا .وللناس لنفسه يعيش بل فقط، لنفسه يعيش
 يقبل ال صريح، اآلية هذه في والنص به، يحيط الذي نطاقه وبقدر طاقته، حسب على كل ،جميعاً الناس تشمل
  ".التأويل

  مهاجر مجاهد الداعية

 يقذفون الذين المنكر، عن والناهين بالمعروف مريناآل من بالحق، المتواصين تعالى اهللا منح ذلك، وبمقابل
 ،جهاداً والنهي األمر فعد والمهاجرين، المجاهدين وثواب أجر الزائغة، العقول آراء على وبيناته اهللا بحجج
 فأما الهجرة، بعد كان إنما المطلق بالجهاد األمر أن ريب وال: القيم ابن وقال .هجرة الدعوة على والثبات
 فهذه ."كَبِيرا جِهادا" بالقرآن أي "بِه وجاهدهم الْكَافرِين تُطعِ فَالَ": بقوله تعالى مكة في به فأمر الحجة جهاد
  .الحجة وجهاد التبليغ هو فيها والجهاد مكية، سورة

إذن  .زاهق هو باطلهم فإذا القرآن، هذا من بحجج ندمغها بالمرصاد القاصرة عقولهم آلراء نقف أن أي
 قرر كما المهاجرين، أجر له ذلك بعد الداعية الجهاد، كما أن من نوع والتواصي، والنهي، واألمر الدعوة،
 :فقال ،"منْكُم فَُأولَِئك معكُم وجاهدوا وهاجروا بعد من آمنُوا والَّذين": تعالى قوله تفسير في تيمية بن اإلمام

 ِللَّذين": تعالى قوله وهكذا القيامة، يوم إلى وجاهد وهاجر آمن من فيه يدخل هذا: السلف من طائفة قالت"
 فتنه من كل معناها في يدخل "رحيم لَغَفُور بعدها من ربك ِإن وصبروا جاهدوا ثُم فُتنُوا ما بعد من هاجروا

 المنافقين وجاهد العدو، من وغيرها نفسه وجاهد السيئات هجر ثم معصية، في أوقعه أو دينه عن الشيطان
 سبحانه واهللا فعل، أو قول من أصابه ما على وصبر ذلك، وغير المنكر، عن والنهي بالمعروف باألمر

  .أعلم وتعالى

  

  الدعوة وجوب بيان في الكيالني إلحاح

 األمة أبناء خيار يذكر وعاد وجوب الدعوة، بيان في اإللحاح اهللا رحمه الكيالني القادر عبد الشيخ وقد اختار
  .اإلسالم عاصمة في بغداد األرض أطراف من تجمعوا الذين

 يزالون ال وجل، عز الحق معرفة إلى الخلق يدعون الدعوة، مقام في قيام هم" :فيقول أوال، الدعاة يصف
 على دليالً به انشغاله ويعد نعمة، أكبر الشريف المقام هذا لعبده سبحانه اهللا إتاحة كما يجعل ."القلوب يدعون
 وسلم عليه اهللا صلى للرسول تبعيته صحت من" :فيقول وسلم، عليه اهللا صلى للرسول وخالفته تبعيته صحة
  "به فرحة واشتد خلعه، من عليه وخلع وأخالقه، وشمائله أدبه من ونحله سيفه، وقلده وخوذته، درعه ألبسه

 أنشرك شاء إذا ثم نشر، ثم موت .الدعوة حياة لتحصل بالسوء، األمارة والنفس الهوى إماتة إلى يدعوهم ثم
 أقسامك لتتناول واآلخرة الدنيا إلى الميل لك يجيء بابه، إلى وتردك مصالحهم في لتنظر الخلق إلى ردك له،

  .ضاللهم عن فتردهم الخلق، مقاساة على القوة لك تجيء منهما،

 في بكله واالنغماس الكامل التجرد لصفة جامعة واحدة صفة في التوثيق وشروط الداعية صفات يوجز ثم
 وكونه فعالمه،. يدعوهم من يفيد بما إال يتكلم وال يدعوهم، من إال يرى ال ويعود نفسه ينسى حتى الدعوة،
 تجارته، هم دعوتهم، يباشر الذين إال الكون هذا في ليس منصباً، وال شهوةً، وال تجارةً، يحوي ال: الفسيح
 ناسيا يصير ولباسه، وشرابه طعامه ينسى هو، وال طبع وال له نفس ال كأنه يصير: "فيقول .ومنصبه ولذته،
 الخلق، نفع طلبه كل وجل، عز بربه ويبقى والخلق، نفسه عن بقلبه يخرج وجل، عز ربه لخلق ذاكرا لنفسه،

  .وجل عز ربه قضاء يد إلى نفسه سلم قد

   .اآلن اإلسالم عليها يبني التي الصلبة القاعدة ضمن يكون أن يريد من صفة هذه .الدعاة نموذج فهذا

  .وطعامنا أنفسنا ننس ولم األوقات، فضول أعطيناها إن وصول، وال للدعوة، نجاح ال وواهللا



 ٢١ 

 :أصول فقه العمل الجماعي عند السلف -٨

الطريق إلى اهللا واضح مستقيم، يخطو فيه الداعية خطواته األولى عندما يصغي لمن دعاه إلى أن يذر آراء 
: وكما قال بن تيمية. المنكر عن ناهياً بالمعروف، آمرا اهللا، داعياً إلى. الطواغيت الذين يشرعون من دون اهللا

  ."الخلق ويرحمون الحق يعلمون الذين من كنت"

  

  كن من رجال العامة

 وقدوة، إماما، لهم فتكون العامة، وتقصد بالحق، نطقك في تتسع أن اهللا إلى هجرتك في األخرى خطواتك
 حب فيتزايد الناس، كل إلرشاد يتصدون للعامة، أئمة اهللا رحمهم الدعاة كان السلف من .ومرشدا وقائدا،
  .أمرهم ويمتثلون فيتبعونهم، فيها، مطعن ال التي الصحيحة القدوة فيهم ويرون تدريجيا، لهم القلوب

  .الجهال يعني الذي الحادث االصطالح ال واألمي، منهم المثقف الناس، جمهور بالعامة ونعني

 حنبل، ابن أحمد اإلمام بها امتاز خصال ثالث يعدد اهللا، رحمه الحافي الحارث بن بشر المشهور الزاهد هذا
 إسحق أبو الفقيه الثقة المحدث ومثله .للعامة إماما نصب أنه :أحدها عنها، هو وقصر عليه، بها وفضل

 والجزيرة الشام بالد أعالي في التي اإلسالمية الثغور أهل أدب الذي وهو عامة، رجل كان: قالوا الفزاري،
 مبتدع رجل الثغر دخل وإذا وينهي، يأمر وكان وسلم، عليه اهللا صلى  النبي سنن وعلمهم الروم، تجاه

  .أخرجه

 إلى ينزلون كانوا بل الجدران بين أنفسهم حصر على علمهم يحملهم لم الناس، يعلمون إذن كان السلف دعاة،
 والمعتزلة الجهمية معارضة في الخير جموع أحمد اإلمام قاد كما السياسية، مواقفها في ويقودونها الجموع،

 حتى بالقوة، البدعة فرض أرادت حين كلها الدولة ونازع القرآن، خلق ببدعة األمة عقيدة حرف أرادوا الذين
 وأخمد المبتدعة، من وطهره الدولة، جهاز فبدل العقيدة، صحيح المتوكل كان إذ بالمتوكل، تعالى اهللا نصره
  .وكبته أمرهم

 أهمية يلمسون كانوا بل المدن، أهل يقودون حين األرياف وأهل األعراب ينسون بالذين اهللا رحمهم يكونوا ولم
  .وأوقاتهم جهودهم من شيئاً لهم فيرصدون وهؤالء، هؤالء ومواقف عقائد وحدة

  

  ابن تيمية يسوغ العمل الجماعي

 والقبيل الكفيل لفظ مثل فإنه "الزعيم" لفظ وأما" :الجماعي العمل شرعية تيمية رحمه اهللا في يقول بن
 فإن زعيم، هو: يقال فإنه طائفة بأمر تكفل فمن "زعيم بِه وَأنَا بعيرٍ حمُل بِه جاء وِلمن": تعالى قال والضمين،

  .ذلك على مذموماً كان شراً كان وإن ذلك، على محموداً بخير، كان تكفل قد كان

 به اهللا أمر ما على مجتمعين كانوا فإن حزباً، تصير أي تتحزب، التي الطائفة رأس فإنه" الحزب رأس" وأما
 ذلك في زادوا قد كانوا وإن .عليهم ما وعليهم لهم، ما لهم مؤمنون، فهم نقصان وال زيادة غير من ورسوله
 كان سواء حزبهم، في يدخل لم عمن واإلعراض والباطل، بالحق حزبهم في دخل لمن التعصب مثل ونقصوا،

 واالئتالف، بالجماعة أمرا ورسوله اهللا فإن ورسوله، تعالى اهللا ذمه الذي التفرق من فهذا. والباطل الحق على
  .والعدوان اإلثم على التعاون عن ونهيا والتقوى، البر على بالتعاون وأمرا واالختالف، التفرقة عن ونهيا

 قال: القيم في معنى تلك اآلية ابن قال ."اتَّبعني ومنِ َأنَا بصيرة علَى اِهللا ِإلَى عوَأد سبِيلي هذه قُْل": تعالى قال
 أدعو، كما اهللا إلى يدعو اتبعني ومن: يعني أدعو، في الضمير على معطوف اتبعني ومن: وجماعة الفراء
  ."إليه دعا ما إلى يدعو أن اتبعه من كل على حق": الكلبي وقال
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  بالمعروف في رجال معهميأمرون 

 أسسوا وإنما الفردية، بالدعوة يكتفوا فلم كامالً، وعياً ووعوه الصالح والسلف الصحابة فقهه المعني وهذا
 اهللا رضي القرشي حزام بن حكيم بن هشام الصحابي منهم .جماعياً عمالً وعملوا اهللا إلى للدعوة الجماعات

 كون قد فهو معه، رجال في: الزهري قول فانظر ."معه رجال في بالمعروف يأمر كان": الزهري قال .عنه
  .دعوة كانت عصبة كانت ومتى عصبة، من له بد ال بالمعروف األمر أن على ودلل آمرة، جماعة

 عن والنهي بالمعروف األمر بفريضة مجتمعين للقيام وأصحابا جماعة لهم يتخذون العلماء أفاضل فتئ ما ثم
 جليالً، شيخاً كان: قالوا الزاهد، المحدث الفقيه البغدادي العلثي محمد بن الرحيم عبد أمر كان كما المنكر،
 أتباع وكان له .وعلم وأدب وورع، فضل ذا زاهداً بالسنة، ملتزما الحديث، شيوخ أجل من عارفاً، عالماً،

  .المنكر عن والنهي بالمعروف األمر في يقولون وأصحاب

 إعانته في ليكون للحالل، اآلكل المؤمن الرجال، من الصالح يتحرى الجماعة أن هذه على رأس ويشترط
 ومعيشته وسلوكه معامالته في الشرع لشروط المتحرين غير المخلطين من كان فإن وإال وأثر، اهللا من توفيق
  .البركة عمله عن اهللا رفع

 منكر إلنكار نهض إذا القائم أيام في االقفالي بكر أبا زماننا في رأينا: عقيل ابن قال" :الجوزي ابن قال
 ،-أي صار ضريراً–أضر  صالح الخباز، شيخ بكر كأبا أيديهم، صنعة من إال اليأكلون مشايخ معه استتبع
 بالليل، قوام بالنهار، صوام -سلطان هدية– عطاء بقبول يدنس وال صدقة يأخذ من مافيهم جماعة وتبعه
  ".الجيش انهزم بمخلط الجيش لقينا متى: وقال رده مخلط تبعه فإذا بكاء، أرباب

 اإلسالمية الجماعة تغدو الصعبة الشروط هذه مثل وبدون .يكون حين والتمييز الصحيح والفقه الوعي وكذلك
 أن يجب ثمينة اكتشافات لهى النصوص هذه مثل وإن .نصره اهللا ويحرمها صالبتها، وتفقد للضعفاء، مأوى
  .منها استمد التي أصوله لتبين الحركي الفقه في دورها تأخذ

  

  ال يشترط إذن السلطة

 في السلطة إذن الشريعة اشتراط عدم على ودلل بالمعروف، لألمر جماعة تكوين أفاد اإلمام الغزالي بجواز
  "وبأعوانه وبنفسه، وبسالحه، بيده، ذلك يدفع أن فله منكر دفع على قدر من كل": وقال. ذلك

 يثبت لم ولذلك عليه، المحكوم على واحتكام ووالية سلطنة إثبات بالمعروف األمر في: قيل فإن" :قال ثم
. األمر وصاحب الوالي من بتفويض إال الرعية آلحاد ال يثبت أن فينبغي حقا، كونه مع المسلم على للكافر
 التحكم عز ينال أن يستحق فال ذليل، والكافر االحتكام، وعز السلطنة من فيه لما فممنوع الكافر أما: فنقول

 واالحتكام السلطنة عز من فيه وما والمعرفة، بالدين العز هذا فيستحقون المسلمين آحاد وأما المسلم، على
 جاهل هو لمن واإليجاب التحريم تعريف أن في خالف ال إذ والتعريف، التعليم كعز تفويض، إلى يحوج ال

 وذلك التجهيل، ذل المعرف وعلى اإلرشاد عز وفيه الوالي، إذن إلى يحتاج ال بجهله المنكر على ومقدم
  ."النهي وكذلك الدين، مجرد فيه يكفي

 عن االستغناء على بإجماعهم قاطع الوالة على الحسبة على السلف عادات استمرار" أن إلى خلص ثم
 منكر له فسخطه له ساخطاً كان وإن فذاك، به راضياً الوالي كان فإن بمعروف، أمر من كل بل التفويض،

 على اإلنكار في السلف عادة ذلك على ويدل عليه؟ اإلنكار في إذنه إلى يحتاج فكيف  عليه، اإلنكار يجب
 فقال الصالة، بعد الخطبة إنما: رجل له فقال العيد، صالة قبل خطب الحكم ابن مروان أن روى كما األئمة،

 صلى اهللا رسول لنا قال عليه، ما قضى فقد هذا أما: سعيد الخدري أبو فقال: فالن يا ذلك أترك: مروان له
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 وذلك فبقلبه يستطع لم فإن فبلسانه يستطع لم فإن بيده، فلينكره منكراً منكم رأى من: وسلم عليه اهللا
  ."اإليمان أضعف

 المسلم أيها طرف فهذا .إذنهم؟ يحتاج فكيف تحتها، السالطين دخول العموميات هذه من فهموا كانوا فلقد
  .الجماعي والعمل الدعوة فقه من عنهم اهللا رضي السلف عليه كان مما الغيور
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 :فقه العمل الجماعي في صورته الحديثة -٩

 صغيرة نكبات بخالف أجيال، ولمدى المسلمين، عموم أتعبتا اإلسالم، تاريخ في حدثتا كبيرتان نكبتان
  .كثيرة األثر محدودة

 ما أنها يجد النكبة لهذه والناظر .اإلسالم عاصمة بغداد باحتالله ذروتها وبلغت هوالكو، األولى، أحدثها النكبة
 من األمر وأولى األمة وحذروا العلماء، من الكثير وتوقعها ضعفها، فترات في األمم يصيب عما بدعة كانت

 العامة أحوال تردي من رأوه لما هـ،٦٥٦ سنة وهي فيها، وقعت التي السنة من طويلة سنين قبل  وقوعها
 العلماء جمهور وعزوف الخلفاء، هيمنة وضعف والتجرد، الجد عن الدولة جهاز وبعد وأخالقها، عقيدتها في
  .للصدور الموغرة الجافة والمناظرات بالجدل والتهائهم المنكر، عن والنهي بالمعروف األمر عن

 األقوياء السالطين بعض وبمجئ األوسط، عصرها في العثمانية الدولة استطاعت بغداد، نكبة من قرون وبعد
 سمتها إلى األقرب الخالفة معنى األذهان إلى وتعيد العباسيين، هيبة ترث أن رقعتها، توسيع من تمكنوا الذين
 السلطان حكم نهاية حتى العثمانية الدولة واستمرت العباسية، الخالفة أواسط في المسلمون عهد الذي األول
 تطبيق في ونقص كثيرة، عيوب على إسالمي، حكم بأنه حكمها يوصف بأن جديرة اهللا رحمه الحميد عبد

 يقول وال. اًأحيان اختيارهم السالطين أساء الذين الوالة بعض من ظلم وعلى عهدها، آخر في الشرعية األحكام
 االستشراقية المجامع به قامت الذي التزييف ذلك الحديث، التاريخ حقائق بتزييف متأثر إال هذا قولنا بخالف
 التطرف من نوع تقمصهم الذين من ضحاياها أو الكتاب من عمالءها فيه واستخدمت التبشيرية، والدوائر
  .العربي القومي

 األولى، العالمية الحرب في اإلسالم لبالد والفرنسية اإلنكليزية الجيوش فاحتالل الثانية، النكبة وأما
: أدق بعبارة أو العثماني، الحكم في ممثلة قلنا كما إسالمية بأنها تسمى أن يمكن صورة آخر على وقضاؤهم
 االتحاد حزب حرف حين اإلسالم، عن العثماني الحكم انحراف لتقويم قريب احتمال أي على قضاؤهم
 القومية أي الطورانية، وأشاع التربية، منهاج وحرف كثيرة، شرعية قوانين الحميد، عبد على بانقالبه والترقي
  .الدولة وسياسة الحزب في والماسونية اليهودية األيادي تدخل الحزب ذلك أركان من السذج ورضى التركية،

 جعل فكذلك اإلسالمية، األمة عموم معنويات كسر به أراد مهما معنويا هدفا بغداد احتالل هوالكو جعل وكما
 احتالل على التركيز مع معنويا، هدفا والقدس بغداد احتالل نفسه، تشرشل أو بالتحديد، اإلنكليز أو الحلفاء،
 البرقيات ذلك عن كشفت كما األذهان، إلى لها هوالكو احتالل وإعادة األمة، معنويات لكسر بالذات بغداد

  .المستعمرات وزارة وبين األولى، العالمية الحرب خالل العراق الحتالل اإلنكليزية الحملة قائد بين المتبادلة

 اإلسالمية، البالد أرض إلى الجاهلية عادت االستعمارية، الجيوش حكم تحت اإلسالمية البالد وبرزوح
 والمالية، التجارية والبيوت التربوية، واألجهزة السياسية، المؤسسات قيادة من وتمكنت أطنابها، وضربت

 يجاهدها من إلى الحاجة عادت الجاهلية، وبعودة .والترهيب بالترغيب القلوب دخول من بذلك واستطاعت
  .اإلسالم حكم ويعيد

  الظروف عاكستها مبادرة

 السذج بعض حاول والترقي االتحاد حزب بها جاء التي الضخمة االنحراف بدعة المخلصين أذهلت وحين
 كبار من رجل يد على بغداد من سنين بعد جاءت الواعية المحاولة أن إال ففشلوا، فوراً مناهضتها منهم

 باشا فاضل محمد" هو ذلكم والشجاعة، والتقوى بالنبل العراقيون ويعرفه الحميد، عبد أيام العسكريين
 سموه ما وغيرهم الخطيب آل من بغداد أعيان من خيار بعض مع أسس أنه إذ اهللا، رحمه "الداغستاني

 إلى الحكم وإعادة االتحاديين، حكم مناهضة على منهاجهم ونص م،١٩١٣سرا سنة  "اإلسالمي الحزب"بـ
  .سابقا كان ما نحو على واضح شرعي إسالمي سمت
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 ثم األمة، دهم الذي العام الخطر بصد واإللتهاء التريث األولى أجبرتهم على العالمية الحرب ظروف ولكن
 المعركة تلك الكوت، حصار معركة خالل مدفع طلقة بشظايا شهادة نحسبه فيما الداغستاني البطل مات

 ألف عشر أربعة واستسالم اإلسالمية، األمة جيش بقايا بعض أمام اإلنكليز بهزيمة انتهت التي الرائعة الظافرة
 المعركة تلك في النظاميين غير المتطوعين قائد اهللا رحمه الداغستاني وكان أسرى، وأخذهم إنكليزي جندي
  .النبيلة العالمية الكبيرة الهمة تلك معه ودفنت ببغداد، حنيفة أبي اإلمام قبر جوار ودفن سبقها، وما

  

  الذهول تجدد

 الوضع كان .وحيرة شديد ذهول في المسلمين عموم تركا الجاهلية، وتسلط العالمية، الحرب انتهاء ولكن
 بأسلوب ثانية، اإلسالم حكم إلى يقودها إسالمية أمة المسلمين أفراد من فيعيد يبدأ رجل إلى بحاجة الجديد
 يصرخ من هناك وما الخالية اإلسالم ديار في شديداً صفيراً تصفر كانت الجاهلية الرياح لكن .الواقع يناسب

   .صفيرها على هتافه فيعلو مستنهضاً، بالمسلمين

 وال الصحيح، العمل طريق تعرف كانت ما لكنها اإلسالم، بقاع في كثيرة مخلصة أصوات هناك كانت نعم،
 الورق على اإلسالم عودة فتقرر تجتمع مؤتمرات أو تكتب مقاالت الطريق وتتوهم الكامل، اإلسالمي الصفاء
 أمام نشاز نغمات كمجموعة المؤتمرات في أو المنابر أو الصحف ورق على صيحات بدت ولذلك فحسب،
  .سماعة إلى بشوق المسلمون كان الذي الجديد اإلسالم لنشيد الهدارة  األوج نغمة

 فيدق السلف، عند الجماعي العمل أصول ويفقه الصحيح، العودة طريق يعرف من إلى بحاجة اإلسالم كان
  .تكبيره ونبرة صيحته، ويميزون حوله، فيلتفون أنا، ها: ويقول المسلمون، ليسمعه صوته ويعلي صدره،

  

  إدراك الذات

 انتشال طريق في األولى الخطوة صفة تحددت فقد همة، ذي فقيه واحد رجل دعوة من تولد األمة هذه وألن
: ويقول المسلمين، جماهير أمام صدره فيدق جليل قلب يبادر اإلسالم، أن إلى وإرجاعها الذهول من األمة
  .حولي فتجمعوا تلحظونه سلوكي وتجرد عقائدي، صفاء على هاآنذا،

 تكون باالصطالح اإلسالمي، فاإلسالم ال يعرف أن" المجدد"وهذا الفقيه الذي ينتشل األمة من الذهول يسمى 
 رجال وهناك هنا يكون أن يكفيه كان وال المتخلف، التابع موقف منها اإلسالم ويقف الجاهلية بيد السلطة

 من شتى أخالط الواسعة الجماعية الحياة في وتشيع المحدودة، الفردية حياتهم في باإلسالم متمسكون
  .واإلسالم الجاهلية

 خطى ويسددون يأتون أقوياء رجال إلى حاجة في عصر كل في اإلسالمي الدين -يزال وال– كان ولذلك
 نواحي بعض على كان أو شامالً محيطاً ذلك في عملهم أكان سواء اإلسالم، إلى مسيره ويوجهون الزمان

  .بالمجددين يدعون الذين هم وهؤالء مقتصرا، األمر

 على يقوون ال ألن الذين الشجعان، من أبطاالً يكونوا أن شروطهم من كان البذل، يقتضي طريقهم وألن
 في يذكر فعالً لهم تجد ال والمشكالت، األخطار مقاومة على يشجعون وال األعلى، المقصد سبيل في البذل

 الحياة مجرى أبداً غيروا قد الذين وهم وحدهم، األبطال شأن من التاريخ ويكون تشكيل اإلنساني، التاريخ
  .العالم أفكار وبدلوا وتضحياتهم، بجهادهم
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  يقولها حسن البنا....ها أنا

 عالياً صوته ورفع اهللا، رحمه البنا حسن اإلمام هو هاأنذا،: وقال صدره دق الذي الشجاع البطل هذا وكان
 جراء من األمة أصاب الذي الذهول من كامالت سنوات عشر بعد. ١٩٢٨ سنة والمسير التجمع بداية معلنا
 فكانت السويس، قناة شركة عمال من المؤمنة الطليعة تلك معه تكاتفت ما وسرعان العظمى، الحرب نتيجة

  .بالمعروف اآلمرة السف لجماعات الوارثة الدعوة

 شجاع رائد مكان كل في فكان البنا، اإلمام عن العربية البالد بعض في الدعوة هذه الميامين بعض وتلقف
  .ولبنان واألردن والعراق، وفلسطين وسوريا، السودان، في المبارك المسير وبدأوا طليعة حوله تجمعت

 العملية الصورة معهم، للعمل سارعوا الذين المقدامة الطالئع مع البنا اإلمام بريادة القادة هؤالء رسم وبذلك
 تنطق أن اهللا رحمه قطب سيد لبالغة وأتاحوا الحديث، العصر في اإلسالمي الجماعي العمل فقه ألصول
  .الدعوات لمسيرة الدائم الطريق فتصف

.. قلوب عدة في.. قلب في الحقيقة هذه استقرار نقطة البدء، نقطة توجد...وإجمال اختصار في األمر هو وهذا
 البشرية على اليوم الغريب.. الشائك.. الطويل الطريق في القافلة تمضى ثم.. المؤمنة العصبة قلوب في

  .األولى القافلة وصلت كما الشائك الطويل الطريق نهاية في القافلة تصل مرة، ثم أول الهدى جاءها يوم غربته

 شيء كل.. يؤيدها شيء كل.. النتيجة مضمونة ولكنها.. قصيرة معركة أنها وال هينة، مسألة وهذه ليست
 واقع طريقها في ويقف كثير، ركام ويعارضها.. اإلنسان طبيعة وفي الكون، طبيعة في وفطري، حقيقي،
  !.غثاء ولكنه.. نعم ضخم !غثاء ولكنه ضخم، بشري

 ناس األرض بقعة في يوجد أن.. اإلسالم برسالة الناس عهد أول في البدء نقطة هي اآلن البدء نقطة إن
 بالحاكمية وحده هللا يدينون ثم ومن.. اهللا رسول محمداً وأن اهللا، إال إله ال أن فيشهدوا الحق، دين يدينون

 العام اإلعالن بهذا األرض في ينطلقوا أن يحاولون ثم.. الحياة واقع في هذا ويطبقون والتشريع، والسلطان
  .اإلنسان لتحرير

 تحمله بأن يتحقق إنما فالمنهج اإلسالمي، المنهج لتحقيق اإلسالمي البعث محاولة في الطالئع أسلوب هو فهذا
 وفي اآلخرين، قلوب في لتحقيقه تجتهد -طاقتها بقدر– عليه وتستقيم كامالً، إيماناً به تؤمن البشر، من جماعة
  .كذلك حياتهم

 توجع كما وسيتوجع اآلن، منذ بها يلتحق لم من سيندم التي الفائزة الموفقة الطالئع هي الطالئع، وهذه
 على يتوجع الجوشن ذو فكان مكة، فتح بعد إال يسلم لم حين عنه اهللا رضي الضبابي الجوشن ذو الصحابي

 منطقهم يعدو ال اليوم أناس من وكم .وسلم بعد بدر عليه اهللا صلى اهللا رسول إليه دعاه حين اإلسالم تركه
 والقادة، والنبالء، والمقدمة، األوائل يكونوا أن إلى اإلسالمية المعركة واقع يدعوهم الجوشن؟ ذي منطق

   .مؤخرة يكونوا أن إال فيأبون

 متعددة، إسالمية وجمعيات جيدة، الدعاة األفراد من عناصر فيها كثيرة بالد اإلسالمي العالم في اليوم تزال وال
 وأحزاب شرعية، دراسات وطالب صوفية وطرق السلف، وكالم الشريف النبوي الحديث لدراسة وتجمعات
 والجمعيات والتجمعات والطرق األحزاب هذه من أي في ليس ولكن التربية، طريق تعتمد ال انتخابية إسالمية

 إلى مدعوة الجماعات فهذه. ألمير طاعة أساس على تتجمع التي الدعوة طريق سلوك على التصميم والعناصر
 نوع يعتريهم كان إن هممهم ويعلوا بدع، من نوع فيها كان إن عقائدهم فيصححوا أنفسهم، أفرادها يراجع أن

 الهدف واضحة إسالمية حركة في بهم يتميز حراً يبايعوا ثم التزعم، وحب األنانية عن ويتخلوا خوف،
 أن ويجب .اإلسالمي الحكم بإعادة أمر قد اهللا إن .التنظيمي الصف رصينة التربوي، التوجيه متينة التغييري،

  .والتجاري الوظيفي مستقبلك نداء تسمع ال .بيتك في تقعد ال وبادر، وامض، تتخلف، ال .األعوان من تكون
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 من كثير تغير أو المنكر، رأى إذا الناس من كثير" :الغربة لحديث شرحه معرض في تيمية ابن اإلمام يقول
  والتوكل بالصبر مأمور هو بل هذا، عن منهي وهو المصائب، أهل ينوح كما وناح وكلَّ جزع اإلسالم، أحوال
 يعود ثم: وسلم عليه اهللا صلى وقوله": يقول ثم: "اتقوا الذين مع باهللا يؤمن وأن اإلسالم، دين على والثبات

 دينه عن منْكُم يرتَد من": تعالى قال وقد عنه، فيه الداخلون ارتد إذا غربته تكون ما أعظم ".بدأ كما غريباً
 والَ اِهللا سبِيِل في يجاهدون الْكَافرِين علَى َأعزة الْمْؤمنين علَى َأذلَّة ويحبونَه يحبهم بِقَومٍ اُهللا يْأتي فَسوفَ
خَافُونةَ يمالِئمٍ لَو".  

 يقيمه حتى يظهر ثم واألزمنة األمكنة من كثير في يتغرب فهكذا انتشر، حتى يقوى يزل ولم غريباً بدأ وكذلك
 حتى الناس من كثير على اإلسالم من كثير تغرب قد ولي لما العزيز عبد بن عمر كان كما وجل، عز اهللا
  .غريباً كان ما اإلسالم في به اهللا فأظهر الخمر، تحريم يعرف ال من منهم كان

  

  الطريق يصفون الرواد

 بعد والتأسيس التنبيه، بعد التكوين طريق وسلوك والعمل، الجد وجوب": هو البنا اإلمام إليه أول ما ينبه
  :ثالث مراحل من لها بد ال دعوة كل إن :فقال ذلك شرح ثم ."التدريس

 .الشعب طبقات من الجماهير إلى وإيصالها بالفكرة، والتبشير والتعريف الدعاية مرحلة •

  .المدعوين هؤالء بين من الصفوف وتعبئة الجنود وإعداد األنصار وتخير التكوين مرحلة •

  .واإلنتاج والعمل التنفيذ مرحلة •

 فالداعي جميعا، بينها االرتباط وقوة الدعوة لوحدة انظر جنب، إلى جنباً الثالث المرحلة هذه تسير ما وكثيراً
 تظهر ال الكاملة، النتيجة أو األخيرة، الغاية أن في شك ال ولكن كذلك، وينفذ يعمل عينه قتوال في وهو يدعو،

  .التكوين ومتانة األنصار وكثرة الدعاية عموم بعد إال

 الرجل ذلك قام كيف لترى وسلم عليه اهللا صلى النبي سيرة في التأمل إلى فيدعوك المودودي األستاذ اوأم
 الدنيا، في رائجة كانت التي المعوجة والطرق الخاطئة األفكار تلك كل ورفض كلها، الدنيا فتحدى الوحيد

 التيار، مجرى حول السنين من قليلة مدة وفي معينة، وطريقة مخصوصة اهللا عند من عقيدة بإزائها وعرض
  .وجهاده تبليغه بقوة الزمان لون وغير

 يؤمن من فكل .اإلسالم نظام في بالغة وخطورة جوهرية أهمية لها اهللا أرض في الصالحة اإلمامة إقامة إن"
 قالب في حياته إلفراغ المستطاع الجهد يبذل بأن إال عمله ينتهي ال الحق، دين ويدين ورسوله باهللا

  ."اإلسالم

 مجلة ونشرت ١٩٣١ سنة أنشأها رسالة خالل جداً ثمين نص في اهللا رحمه يقول الداعية شكيب أرسالن
 وسورية ومصر وجاوا المغرب من كثيرة كتب تأتيني" :فلسطين أبناء أحد يخاطب صورتها، "المسلمون"

. ذلك أشبه ما أو خليفة انتخاب أو إسالمي مؤتمر عقد أصحابها مقترحاً بلدكم، فلسطين ونفس والعراق
  ."الفرد نربي أن يجب تحت من نؤسس أن يجب: دائماً جوابي ويكون

 ينفذوا أن يقدرون ال وهم مستقلة إرادة لهم ليس ضعفاء من مجموعاً مؤتمراً نعقد أن أما" :فيقول يتابع ثم
  .أصفاراً؟ نجمع أن أتريد ذلك، فائدة فما قراراً،

ونار األحرار ال  .المؤتمرات قاعات ال التنظيم خيمة وإنها غير، ليس شكيب، يقول كما تحت من التأسيس إنه
 .أنوار الثريات
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 :تنسيق وشمول -١٠

بهما يعرف اإلسالم زال ما انمتَس. بضاللها جازماً األخرى المبادئ على االستعالء متُس .هذا وليد متٌوس 
 عن تعبير ينمتَالس هذين وفي .هوى صاحب كل وهجر ومفاصلتهم، األغيار، من بالتبرؤ يطبعه الترفع،

 الفطرة، هذه وأمام .اإلسالمية الحركات طبيعة إلى بالتالي المتعدية عليها، اإلسالم اهللا طبع التي التغيير فطرة
  .فاشلة والكفر اإلسالم بين والتعايش والمصالحة المهادنة، مناهج غدت

  

  االنسياب الموزون وليد المركز الثابت

 وأنظمته وعقيدته لإلسالم فهما الدعاة كأروع تراهم مجردة، فكرة دعاة الدعاة يكون قدف .التنسيق يكون أوالً
 من ينفرون ولكنهم الصالة، في وأخشعهم حماسة، المسلمين أشد من ولعلهم للكتب، قراءة وأكثرهم وقوانينه،

 يبالون ال سهم،ونف قادة فهم سلكوها، طرق من لهم تبين وما اعتقدوه، نفوسهم في وقر ما ونظام، بخطة التقيد
 إيجابية، ثمرة إلى الوصول عن الناس أبعد أولئك .منفردين خالفوها أم اآلخرين، الدعاة أعمالهم وافقت إن

   .المراوحون هم وأولئك

 التجارب زالت ما إذ .المنسقون هم فإنما أمل، نوع على بها تطل نافذة اليوم لألمة يفتحون الذين أما
 استثمار مع العاملين، جهود بين والتنسيق االنسجام إحالل في التنظيم لدور العظمى األهمية تظهر والتطبيقات

  .مباشراً إيجابياً استثماراً األشخاص لدى اإلسالم إفادة إمكانية درجات أدنى

 جميلة هندسية انسيابية في األفراد جهود فلكه في تسير مركزا التنظيم تجعل أن بإمكانية البارعة الخطة وإن
  .لمركزها بالنسبة االستدارة الجميل الدائرة محيط كانسيابية اضطراب، فيها ليس

 متطلبات وللدعوة المناسب، ومكانه المناسب، حينه في جاء إذا صغير هو ما المبذولة الجهود في فليس
  .كبيرها ويقوى يكمل صغيرها: متكاملة بها للوفاء المبذولة والجهود ،بعضاً يكمل بعضها متكاملة، واحتياجات

  

  التطبيق في تكامل

 :فاسالمنا العشرين، األصول في اهللا رحمه البنا اإلمام بلغها التي بالسعة شمول وهو .ثانياً الشمول يكون ثم
 وهو. وقضاء علم أو وقانون، ثقافةٌ وهو وعدالة، رحمةٌ أو وقوة، خلقٌ وهو وأمة، حكومةٌ أو ووطن، دولةٌ"

 سعة إنها ."وعبادة صادقة عقيدة هو كما وفكرة، جيشٌ أو ودعوة، جهاد وهو. وغنى كسب أو وثروة، مادةٌ
   .والتطبيق األسلوب في أخرى سعة العاملين تجمع على توجب الفهم، في

 األحداث تلهيها أن معه تحذر انتباه في الحكم، إلى ساعية كانت وإن ،سياسياً حزباً اإلسالمية الدعوة فليست
  .العبادي وواجبها التربوي، خطها عن

 الشرعية، الثقافة على تحرص كانت وإن لإلفتاء، دار أو شريعة، كلية أو ،محضاً فقهياً مجمعاً هي وال
 في لهمتها المثبط الفكري  الترف وعن الفروع، في الجدل عن بعد في الغراء، السنة من بينة على والسير
  .العامة وقيادة التجميع

 تمام من فيها اإلسالم حكم وبيان األحداث ومالحقة الصحافة كانت وإن إعالمية، وكالة أو نشر، دار هي وال
  .واجباتها

 أصولها، من أصالً الجهاد كان وإن كشفية، فرقة أو عسكرية، مؤسسة أو فدائية، منظمة ذلك بعد هي وال
  .واستعجال ومجازفة عنف في تورط ما غير في أساليبها، من أسلوباً الرياضية واأللعاب
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 وتساهم المريض، وتسعف والفقير، اليتيم بيد تأخذ كانت وإن أوقاف، وزارة أو خيرية، جمعية ليست أنها كما
  .اهللا بيوت بناء في

 األهم تقديم كان: الطاقات وقصرت الحاجات، تزاحمت فإن ذلك، كل ولكنها ذلك، من شيئا الدعوة ليست نعم
 يؤدي صغيرة مصلحة كل بإهدار المتعارضة، والمفاسد المصالح بين التوفيق لميزان تبعاً نسبية، نظرة وفق

  .أعظم هو ما لدرء المفاسد، من اليسير واحتمال منها، أكبر مصلحة تفويت إلى عليها الحرص

  

  قيادة المسلمين أولى من زيادة البر

 تتوهج ولم الفقهي، والمنهج السياسي، الوعي ينقصهم اليوم نخاطبهم ممن األكثرين أن تجاربنا، من ويبدو
 مما أن شك وال تفكيرهم، في واسعا شطراً يحتل مازال الذي هو الخيري الجانب ولكن .الجهاد روح بعد فيهم
 والتي الفطري، باإليمان المفعمة يملكونها، التي الرقيقة القلوب تلك: عندهم التفكير هذا ترجيح على يساعد
 وبناء األيتام، كفالة في للمساهمة حماستها األخالق ومكارم البر معاني على الوعظ تركيز يؤجج مازال

 أساليب عن وامتيازها الدعوة تكامل يفهمهم خطاب مزيد إلى بحاجة هؤالءف ولذلك .المساجد ورفع المدارس
  .الخيرية الجمعيات

 من األمة في نرى ما ثغرات يسد أن وعليه ،الجانب الخيري من ألهم صفته رصدته قد اإلسالم داعية ولكن
 الواجب هذا تنفيذ الداعية مامأ إن .أضعافها يكن لم إن الخير، أبواب أجر من بأقل أجرها ليس هو، إال يسدها

  .المترابط وتكامله الواسع شموله في الخيري، الجاهدي السياسي اإلعالمي الثقافي التربوي التجميعي

 قديم تميز وهو .العمل في الجماعية بواسطة المسلمين عامة عن األول التميز بعد من الثاني، التميز ذا هووه
   .اهللا رحمه حنبل بن أحمد زمانه دعاة إمام به أمر به، القول نبتدع ال

 مثل األمور، في سعى ربما فالنا إن" :فقال ،عن أحد الدعاة زهير أبي بن زهير تلميذه سأله لما وذلك
  ."ووجهه نفسه الرجل يبذل أن وكره .به أولى نفسه ال، :أحمد لي فقال: قال واآلبار؟ والمساجد، المصانع،

  :أحمد اإلمام عنهما كشف مسألتان هنا فها

 األغنياء، من المال جمع إلى بالتعرض وجهه، الداعية يبذل ال أن وهي الحروف، هذه ألفاظ كشفتها :األولى
  .نهياً أو اًأمر.. الحق قول عن الداعية لسان النشاط هذا يحبس فقد عامة، لمصلحة ولو

 ومصاولة المسلمين، جمهور لقيادة كافية، بهيبة التفرغ، وهو الوجه، حفظ من قصده مجمل يكشفها :والثانية
  .ذلك مثل عن هو سيرته تفصح مما العلم، ونشر بالمعروف، واألمر اإلسالم، وأعداء االبتداع

 سياسة عن يتشاغل ال أن الخليفة على أوجبوا حين السلطانية، األحكام فقهاء ذكره مما قريب اإلفتاء وهذا
  :الخليفة واجبات من جعل حين الماوردي، قال كما الشخصية، البر وأعمال بالعبادة الجيوش وتدبير الدولة

 على يعول وال الملة، وحراسة األمة، بسياسة لينهض األحوال، وتصفح األمور، مشارفة بنفسه يباشر أن"
 جعلْنَاك ِإنَّا داود يا: (تعالى اهللا قال وقد الناصح ويغش األمين، يخون فقد عبادة، أو بلذة تشاغالً التفويض

 سبِيِل عن يضلُّون الَّذين ِإن اِهللا سبِيِل عن فَيضلَّك الْهوى تَتَّبِعِ والَ بِالْحقِّ النَّاسِ بين فَاحكُم اَألرضِ في خَليفَةً
  .")اِهللا

 وإن وهذا .بالضالل وصفه حتى االتباع في عذره وال المباشرة، دون التفويض على سبحانه اهللا يقتصر فلم
  .سترعم لكل السياسة حقوق من فهو الخالفة، ومنصب الدين بحكم عليه مستحقاً كان
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   ".رعيته عن مسؤول وكلكم راع كلكم": وسلم عليه اهللا صلى النبي قال

 المجرد السعي جهد :جهدين بين الشاسع البعد تماماً المرء يلمس معهما .صدقاً ومسؤولية ،حقاً لرعاية وإنها
 الفكر، وترهق البدن، تستهلك مواكبة شمولها، في الدعوة مواكبة وجهد .البدن أتعب مهما الناس، مصالح في

  .الروح رحيق وتمتص

 .المؤمنين أشداء إال عليها يقوى ال ،سمواً الشمول حالة كانت ولذلك
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 :راية الخير -١١

وهذا في  االستعماري، والظلم العنصري، والتمييز الجنسي، واالنحدار الروحي، الخواء الغرب حالة من يعيش
  .الشيوعية المجتمعات وهذه الحالة هي نفسها التي أرهقت .الغربية للحضارة كبيرة فضيحةحد ذاته 

 الغرب مادية من لها اقتبسوه ما وسئمت ملت قد اإلسالمية األمة شعوب أن بوضوح يرينا قصيراً تأمالً إن
 أتم على والعقول القلوب وأصبحت الشيوعي، والتجويع اإلرهاب أساليب من فقلدوه له فطنوا وما ونظمه،
   .ثانية اإلسالم إلى إياب لمسيرة االستعداد

 مميزا خبيرا يكون أن الدليل وشرط .دليل من للمفازة والبد .مفازة السالم دار إلى الوصول وبين بينها ولكن
  .قريب الوصول فإن الدليل وجد فإن .السماء أبراج في ناظرا متفرسا، لألثر،

  

  جاذبية الدعاة

 فلكهم، في الدوران الناس يعتاد حتى قواهم، الدعاة شد إذا حتمياً اإلسالم دعوة حول الناس ويكون التفاف
 ألحزاب نماء ال .األمر في يتحكم من الدعاة أيها أنتم فأنتم .اضطرار نوع بالدعوة ارتباطهم في ويجدون
 ونتيجة .االجتماع في القوة شد وإنما .أسراكم هم إنما آنذاك، للناس مناص وال .قواكم شددتم أن الضالل
 في يقَاتلُون الَّذين يحب اَهللا ِإن" .ذلك غير اهللا يشاء أن إال غَلب، صفا أتى ومن .الصف يكون أن االجتماع

هبِيلا سفص مكََأنَّه اننْيب وصصرم."  

 أتوا ثم خيرهم جمعوا إذا إال اليوم اإلسالم دعاة ينتصر وال .منظم إسالم إال يغلبها ال المنظمة الجاهلية إن
  .مقتحماً واحداً متراصاً صفاً

  

  ارفع للخير راية

 تكون وتارة ينبه، تكبيرا تكون تارة الالزمة، المبادأة خير؟ إنها صاحب من مبادأة بال التجمع يتم كيف ولكن
 البالد من كثير في اليوم المسلمين ينقص وال حولها، فيتجمعون الخير أهل يبصر راية تكون وتارة تلفت، نارا
  .والضياع التشتت أضعفهم إنما ذكرهم، جميل عملهم، غزير عددهم كثير فإنهم الراية، هذه إال

 واقع ودرس والهند، وتركيا العرب بالد في وساح اإلسالم، بالد معظم اهللا رحمه عزام الوهاب عبد زار وقد
 والشر الظاهر الفساد يخدعنكم ال" :أن الخيرين ينادي فعاد النتيجة، هذه بغير خرج فما قرب، عن المسلمين

 األشرار، من تعدون ممن أكثر أخيار األمة ففي المفسدين، من وفالن فالن ذكر يهولنكم وال المستشري،
 إليها، ينحازوا فلم األخيار منها ونفر أنصارها، نحوها وهرع أشرارها، إليها فأوى للشر رفعت راية ولكنها

 وقل األشرار أمة وسكنت بها وحفوا األخيار إليها النحاز راية للخير رفعت ولو حولها، أصواتهم نسمع ولم
  ."ذكرهم وخفت جمعهم

 الموازين وتغير بالدهم، في الفساد ضخامة رأوا هاهنا، من األوهام في وقعوا إنما الخير أهل من وكثير
 إلى الهجرة وإما السكوت إما واختاروا الكفر، واستحكم فلت، قد األمر أن فظنوا األشرار، وتسلط والمقاييس،

  .فيه يتعطلون شرا أخف بلد
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  الهجرة المفضولة

 لم الوجوه، صباح فتياناً مستخذ مجتمع من ليلتقط بلده، في والمقام العيش على الصبر دوما، الداعية الحر شان
 اإلسالم، عزة فيهم ويغرز ويربيهم وحرامها، وأمراضها الجاهلية دنس من شيء وأبدانهم قلوبهم يصب

 اإلسفاف، إلى تميل أن النفس تجد للطغيان، خضوعه طال الذي المستخذي المجتمع في نعم، .صفوفًا ويجعلهم
  .أمر كل من الهين وتهوى الراحة، إلى وتخلد

 فيها إن .العظائم إلى وشوقاً المكارم، إلى وحنيناً باالرتقاء، وشغفاً العالء، إلى نزوعاً النفس في ومع هذا تجد
 استيقظت،: لشرارها وقادحاً جمرها في نافخاً وجدت فإن الزناد، يقدحها وشرارة الرماد، يغطيها لجمرة

  .به وهياماً له، حباً زادت والرقي العمل لذة ذاقت وكلما. وصعدت وعملت، وتحفزت،

 أو إليه، يحتاج من إلى فقه صاحب هجرة أو عليه، يخشى سر صاحب هجرة إال مخطئ، المهاجر فإن ولهذا
 طريق، كل في بالظلم يبصرون والذين الصواب، عن فأبعد السكوت أما .دينه في الفتنة يخشى من هجرة

 يعمر لم أولئك واللسان اليد تحريك على قادرون وهم لسانًا، وال يدا يحركون ال ثنية، كل في بالبغي ويلتقون
  .مجاهدين النقلبوا عمرها فلو قلوبهم، اإلسالم

  

  إنما تقدسنا الدعوة

 ولهذا. "األسود الحجر عند القدر ليلة أقوم أن من إلى أحب اهللا سبيل في ليلة أرابط ألن: هريرة أبو قال"
 األحوال، باختالف يختلف وهذا ورسوله، هللا أطوع فيها يكون أرض :إنسان كل حق في األرض أفضل كان
 التقوى بحسب إنسان كل حق في األفضل يكون وإنما أفضل، فيها اإلنسان مقام يكون أرض تتعين وال

 فكتب!   المقدسة األرض إلى هلم: سلمان إلى الدرداء أبو كتب وقد والحضور، والخضوع والخشوع والطاعة
  .عمله العبد يقدس وإنما أحداً، تقدس ال األرض إن :سلمان إليه

 كان ما: والنهي األمر وأفضل منكر، عن ونهي بمعروف أمر: العمل وأفضل صاحبه، يقدس الذي هو فالعمل
 البن أصغ بل النفع موطن عن الهجرة إلى يقودك مجرد بزهد نفسك تخدع فال فيه، ويثمر إليه يحتاج بلد في
  :يقول حين أمر لك يشرح القيم

 يعبأون ال الديانين وأكثر هللا، المحبوبة باألوامر ذلك مع بالقيام بل الظاهرة، المحرمات ترك بمجرد الدين ليس"
 هللا والنصيحة المنكر، عن والنهي بالمعروف واألمر الجهاد وأما الناس، عموم فيه شاركهم بما إال منها

 يريدوا أن عن فضالً ببالهم تخطر ال الواجبات فهذه وكتابه، ودينه ورسوله اهللا ونصرة وعباده، ورسوله
 الدنيا في زهد وإن الواجبات، هذه ترك من: اهللا إلى وأمقتهم ديناً، الناس وأقل. يفعلوها أن عن وفضالً فعلها،

  ."دينه نصرة في عرضه يبذل لحرماته، ويغضب هللا ويمعره وجهه يحمر من منهم ترى أن وقل جميعها،

 العالمين أرفع كان ولهذا ويده، ولسانه بقلبه الجهاد على موقوفة ساعاته كانت وسلم عليه اهللا صلى والنبي
  .وقدوة أسوة وسلم عليه اهللا صلى فيه ولك .اًقدر اهللا عند وأعظمهم ،اًذكر
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 :الرجال يفهمها معادلة -١٢

 بصمت الكثير الشيء اإلسالمية للدعوة وبذلت عملت قد العظمى جمهرتهم تجد أنك الدعاة تاريخ ظواهر من
 فقه من لهم تَكَشف مما كثير تدوين عن والتجميعي والتربوي اليومي العمل في اإلنغماس وشغلهم وسكون،
  .وشروح بتدوين الدعاة حبوا الذين أولئك هم وقليل والتجريبي، الذوقي الدعوة

 أن بها لهم يتاح اعتيادية، غير وفصاحة بالغة يلهمهم سبحانه اهللا أن تجد الظاهرة، هذه بازاء ،اًأيض لكنك
 فقهياً أصالً بعدهم من اآلتية الدعاة ألجيال تكون قليالت كلمات بضع في الدعوة في مذهبهم ويجمعوا يوجزوا
 لكنها األسطر، كلماتهم تتعدى ال قد .الدعوة في أستاذًا قائلها ويكون الطريق، معالم من بارزاً ومعلماً مهماً،
 الجزئيات هذه حجم يضخم وجه على إسالمية جزئيات بين وارتباطًا عالقة تقيم كونها من أهميتها تكتسب
  .األثر عظيمة به تغدو تضخيماً

 لمن واسع درب عن كشفت اإلسالمية، واألوامر اآلداب بين العالقات من أشكال أقامة فاستطاع هؤالء الدعاة
 وما الوعي، عميق من تعالى اهللا منحهم ما على ودللت التأثير، ونقاط الحاسمة العوامل وحددت يسير، أن يريد

   .التجربة طويل من اكتسبوه

  

  الفراسة دليل المنكر إنكار

 مغمور لكنه بصره، ونفاذ عقله، كمال على وضعها التي المعادلة تدل الفحول، من لبيب الدعاة هؤالء من 
 الصالح، نظر" :فقال هي؟ ما اإليمانية الفراسة عن سئل .اهللا رحمه يزداينار، بن بكر أبو اسمه مجهول،
 على فينكر العقبى، في والرغبة الدنيا، في بالزهد والصدق، والحقائق واإليمان التقي نور فيه الذي بالصالح

  ."منكرهم المنكر أهل

 القيامة، يوم بثوابه اهللا إلى الداعي يقين شدة الفراسة جعل قد فهو .الصغير المتن هذا في الكبير المعنى فانظر
 ومنازعة المنكر، تغيير على نفسه فيحمل الممنوعة، المقطوعة المحدودة الدنيوية اللذات هذه تفاهة ومعرفته

  .اليقين هذا إياه يمدها بشجاعة المنكر أهل

  .الحق صيحة إلى بصاحبه يدفع الذي الصالح فتكون تجتمع التي األربعة العناصر وانظر

 .القلوب أموات عن يحجب ما األخروي اليقين من به يرى :وإيمان .الشبهة عند وتقف األمر، تلبي :تقوى
 واللسان ظنه، في القلب :وصدق .الزائلة القصيرة الدنيا أوهام ال الواقع، حياة صاحبها معها يعيش :وحقائق

  .نطقه في

 ال أنه أي .منكرهم المنكر أهل على ينكر بل فحسب، المنكر ينكر ال إنه: وشموله إنكاره اتجاه دقة وانظر
 الكفر فضيحة يعلن صوت ويرفع باالتهام، الطاغوت إلى يشير إصبعه يمد إنه .التورية وال التعميم، يعرف
 يد فتكون الخمس، بقية معها تنفتح حتى الواحدة اإلصبع تلبث ال ثم وعنوانه، ورقمه باسمه، أمامه، الذي

  .االتهام إصبع بعد من التغيير

 دوما الدعوة فقه دور إن .حركي تخطيط من عليها ينبني وما الدعوة، فقه في البحوث أهمية تنكشف هنا ومن
  .الفصيح للعمل الصريح، باللفظ الصحيح، الوصف يضع أن
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  واالجتهاد األمانة في تكمن الحركي الفقه روعة

 اليونان، علماء قدماء من وغيرهم وفيثاغورس أرخميدس على يتطاولوا أن اآلن الذرة بعلماء يليق ال ومثلما
 الجمهرتين من كال وأن العلم، عجلة دفع في هؤالء ومعادالت أولئك معادالت وأهمية قوة تقارب من نجده لما
 الجديدة معادالتها عن اإلسالمية للدعوة يفتش ممن بالمتأخر أيضاً يليق ال فإنه عصرها، في بديعاً رائعاً أتت
 يخاطبهم، من على يدلس أن وال لهم، يتنكر أن وال الدعوة، وقادة األمة فقهاء من سلف من على يتطاول أن
 دور له ويكون يريد، عما للتعبير وكفت أغنت حيث حروفهم نص فيذكر أميناً، وفياً يكون أن عليه يجب بل

 واألسطر. عليه أجمعوا فيما اإلجماع حصول وبيان وشرحه، المهم، وإبراز والتحليل، والربط، اإلحياء،
 فكأنما إليها، القلوب أبواب وفتح عليها، األبصار وأوقع التداول، ميدان إلى الباحث أرجعها إن المنسية الخفية
  .فوت بعد من واصطادها موت، بعد من أحياها

 وال وترفاً، بطراً بالنقول، صدراً يضيق فال الدعوة، لبحوث الواجب السمت هذا لمثل ينتبه أن المتفقه وواجب
  .قليلين قوما به حبا الوهاب، منحة الفقه فإن المراجع، تكرر يسأم

 الداللة، يخصص اصطالح أو الوضوح، يزيد تعبير من تخلو ال فإنها جديداً اجتهاداً البحوث هذه تقدم لم فإن
 باإلقرار اآلخرين، اجتهاد تقريب -األقل على– أو جديداً، نظنه ما أصل يبين مهاب قديم فقيه فتوى أو

  .اإلجماع تناوش من والموافقة،

 قصص من ثناياها في البحوث هذه تحمله ما يكون الهمم، وتبرد النفوس، وتتعكر القلوب، تصدأ وحين
  .واإلشعال والتصفية، والترقيق، التجلية، فيه اللطيف، العالج نعم األلفاظ، ومنظوم الخطاب، ومجاز الحماس،

  

  نبدأ بالمنكر األكبر

واألمر بالمعروف . اهللا شريعة بغير حكمهم طريق عن الناس المنكر األكبر، هو الحكم بغير اإلسالم، وتعبيد
وهذا الذي فعله النبي . تقرير ألوهية اهللا وحده سبحانه، وتحقيق قيام المجتمع المسلم يجب أن يتجه أوالً إلى

 بهذه المحكوم المسلم المجتمع وإقامة اهللا، بشريعة الحاكمة المسلمة الدولة صلى اهللا عليه وسلم وصحبه، إقامة
 بالطاعات المتعلقة الفروع في المنكر عن وينهون بالمعروف، يأمرون كانوا ذلك لهم تم فلما. الشريعة

 التي التفريعات هذه من شيء في المسلم والمجتمع المسلمة، الدولة قيام قبل جهدهم، قط ينفقوا ولم والمعاصي،
   .األصيل األصل قيام بعد إال تنشأ ال

 الفرعي بالمعروف يبدأ فال الواقع، مقتضى وفق يدرك أن بد ال المنكر عن والنهي بالمعروف األمر ومفهوم
 المجتمع نشأة عند مرة أول وقع كما األكبر، والمنكر األكبر المعروف من االنتهاء قبل الفرعي والمنكر
  .المسلم

 عن النهي وال العبادات، وأحكام اإلسالم آداب معهم من وتعليم أنفسهم تعليم عن الدعاة يمتنع أن يعني وهذا ال
 عن بالنهي باالكتفاء وتلهيتها النفس خداع لعدم واضحة دعوة لكنها النهي، بهذا إزالته يمكن فرعي منكر

 النجاسة إزالة مباحث في الوعظ برتبة والقناعة اإلسالم، بغير الحكم منكر عن والعزوف الصغيرة المنكرات
 جهودهم وتنسيق وتربيتهم، المسلمين، وتجميع الطاغوت، إلى واإلشارة بالحق، الجهر دون السهو وسجود

  .الشاملة للنهضة وتوجيهها

  

  

  



 ٣٥ 

  ....هو شأن الرجال

: ولذلك قال بعض السلف. ال زال اإلسالم مستعداً أن ينهي شقاء البشر، ولكن تبليغ اإلسالم هو الذي ضعف
فاإلسالم ال يريد أناساً الفقه والزهد من صفاتهم وحسب، لكنهم دعاة، همهم . يا له من دين لو أن له رجاالً"

  .بهواه الناس يحكم من على حكم اهللا، واإلنكارهداية الخلق، وإنفاذ 

 وال فتتجاوزه، اهللا يسخط ما ترى أن اهللا، عن وإعراضك نفسك، عن غفلتك من إن" :الزاهد العمري قال
  ."نفعاً وال ضراً لنفسه يملك ال ممن خوفاً عنه، تنهي وال فيه تأمر

 فليسوا السيئات هجروا الذين المهاجرين من كانوا وإن هؤالء" :وقرع بن تيمية الخائفين من الصالحين فقال
  .ًهللا كله الدين ويكون فتنة تكون ال حتى إزالتها، في يجاهدون الذين المجاهدين من
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 :الميثاق -١٣

وكل نتاج عقول البشر في تغير وتبدل دائمين، إال نتاج عقل . كل سطر إلى زوال، إال هذا القرآن فإنه خالد
  .فإنه يقتبس شيئاً من ذلك الخلود واالستقرار والثبات .يقتبس من مشكاة القرآن

 المجتمع، ونقد اإلسالم في تكلم من تجمع والمعالجة والتشخيص الوصف ووحدة الفهم، وحدة تجد ثم فمن
وسلم عليه اهللا صلى النبي رأى بمن ابتداء  في لتجد إنك حتى بل .القرن هذا في يره ولم به آمن بمن وانتهاء 
 الواهمون رآه وإن والثبات الحفاظ هذا إن .االصطالح ووحدة البالغي، األسلوب وحدة بوضوح كالمهم
   في أنه إال ووقوفاً، جموداً،

 وتبدل التطبيق طول يزيدها ال الفطرة، خلق ممن ومنزلة الفطرة، حقائق من اإلسالم تنطلق وذلك ألن حلول
 اإلبداع، عنصر هو وهذا مصداقها، إلى للناس يشير تطبيقي مثل جيل كل  في ويبرز رسوخاً، إال المجتمعات

  .وإعجاز اإلسالم في إبداع: والتبدل التخبط في غيره وتقلب اإلسالم ثبات فإن

 المعنى يكرر كان وإن األمة، فقهاء نم والخلف السلف بها فاه التي المتشابهة األقوال عرض فإن ولهذا،
 على يجب عنصر ذاته بحد الوحدة وإبراز .واألداء والفهم المنهج وحدة على ينبه آخر جانب من فإنه والمبنى،
  .مذهبه وعراقة الخلف، أصالة إلى اإلشارة من يتضمنه لما عليه، تحرص أن الدعوة فقه بحوث

  

  الظروف استفزاز ال اإلسالم صراحة

 ال الذي: فقال األحياء، ميت عن عنه اهللا رضي حذيفة سئل": قالوا :مثاالً القديم األول السلف قول من فانظر
   ."ينكر المنكر ال من وصف في قطب سيد تعابير معه وانظر ."بقلبه وال بلسانه وال بيده المنكر ينكر

 وليدة كلماته بأن ويتهمه عنه اهللا رضي اليمان بن حذيفة على لسانه يطيل من تقر أن النظر بعد تستطيع هل
 وظل قلبه تنبه بالموت، فإن األخرس القلب غافل يصف يعيشها؟ إنه كان التي الصعبة الظروف استفزازات

  .الموت من القريب والشلل الشديد، بالمرض نصفه أن يقتضي حذيفة عند حاله فإن صامتاً،

   .حذيفة حروف على التعبير عنف من أنه يظن فيما والمعاصرين سيد تعابير زادت وما

 غير أخرى نشأة ينشأ ما سرعان بصدق لها المعتنق نرى ولذلك نفسه، يفرض الذي الدعوة وضوح هو وهذا
 وهب التابعي أمر من كان كالذي .الناس ليقود صومعته من ويخرج مفاهيمه، وتتحور تماماً، عليها كان التي
 عن وسئل أسلم فلما المحرفة، الكتاب أهل وعلوم الرهبان بسجع معنياً راهباً اليمن عرفه اليماني، منبه بن

  ."بعده لمن إمام وهو قبله، بمن يقتدي": قال المسلم صفه

 يجد لم أسلم حين لكنه يبتدعه، بفهم هو وما منعزالً، نفسه هو كان إذ بعد للقيادة والتصدي باإلمامة فوصفه
 تفسيري أحد وفي أمة، كان بأنه السالم عليه إبراهيم يصف القرآن ووجد الصفة، بهذه إال المتعلم المسلم مهمة
 ابن قال به، يؤتم الذي القدوة هو األمة": قال فإنه القيم، ابن ذكر كما واالئتمام، االقتداء من أنه الوصف هذا

  ".للخير المعلم: واألمة: مسعود

  

  البيعة القديمة الحديثة

 معكُم لِّما مصدّقٌ رسوٌل جاءكُم ثُم وحكْمة كتَابٍ مّن آتَيتُكُم لَما النَّبِيّين ميثَاقَ اللَّـه َأخَذَ وِإذْ": قال اهللا تعالى
نُنلَتُْؤم بِه نَّهرلَتَنصقَاَل و تُمرَأَأقْر َأخَذْتُملَٰى وع رِي ذَِٰلكُمنَا قَالُوا ِإصروا قَاَل َأقْردَأنَا فَاشْهكُم وعم نّم 

يند٨١:عمران آل( "الشَّاه.(  
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 به ليؤمنن حي وهو محمد بعث لئن الميثاق عليه أخذ إال نبيا اهللا بعث ما": باس في تفسير هذه اآليةع ابن قال
 فالبيعة إذن، ."ولينصرنه به ليؤمنن أحياء وهم محمد بعث لئن أمته على الميثاق يأخذ أن وأمره وينصرنه،

  .وأولوية إلزاماً وأظهر أوجب وسلم عليه اهللا صلى محمد ورثة من اآلن نحن علينا

 لم الذين المؤمنون: اإليمان هم دعوى في الصادقين أن": تيمية ابن فهم القديم الميثاق هذا على واعتمادا
  ."واآلخرين األولين على المأخوذ العهد هو وذلك وأنفسهم، بأموالهم سبيله في وجاهدوا ريبة، إيمانهم يعقب

  

  ال مناص وال فكاك من تأييد الدعاة

 والوالية العلم، وطلب المنكر، عن والنهي بالمعروف األمر: الكفاية فروض اإلمام الشاطبي منخصص الفقيه 
 القادر غير عن وجوبها سقط وإن إنها اهللا رحمة وبين .بالشرع الناس وسياسة وطلبها الخالفة أي واإلمامة،
 أمر وساق بها، القيام على إجباره بل بها، القيام على وإعانته وحثه القادر عن بالتفتيش مطالب فإنه عليها،
 يوصف مما عليه ينص لم ما وعلى والنهي، واألمر العلم من هو عليه نص ما ليشمل ينسحب كمثل الوالية
  .الكفاية فروض من بأنه الفقهاء عند

 ظروفه من له كان مهما اإلسالمية الدعوة تأييد عن قعوده في المسلمين من أحداً يعذر ال صريح كالم وهذا"
  ."الفعلي االنتساب من يمنعه عذر وأمثالها والدراسية والوظيفية والصحية العائلية

 في الجماهير على وأوجب النتيجة، نفس إلى توصل فقد المنهج، نفس على يسير كان عودة القادر عبد وألن
 :فقال اإلسالم، أعداء تسلط مسؤولية الجماهير وحمل بالمعروف، اآلمرة اإلسالمية الحركة تؤيد أن وقت كل

 تخالف ال أوضاعا فتظنه ذلك كل ترى أصبحت حتى واإللحاد والكفر الفسق ألفت قد المسلمين جماهير إن"
 إن .شيء كله ذلك أمر من يعنيه وال واإللحاد، والكفر الفسق بمحاربة يعنى ال اإلسالم أن تظن أو اإلسالم،
 كُلِّ من نَفَر فَلَوالَ( بعضا، بعضهم يعلم وأن فيه يتفقهوا وأن اإلسالم يتعلموا أن المسلمين على يوجب اإلسالم

قَةرف منْهوا طَاِئفَةٌ متَفَقَّهي ِليينِ فوا الدرنذِليو مهموا ِإذَا قَوعجر هِمالمسلمين من طوائف نفرت طالما ولقد). ِإلَي 
 هذه تحارب أن نفسها على أخذت اإلسالمية الحكومات ولكن الدين، في تفقيههم وحاوال قومهم فأنذروا

 ألعداء ومواالة للطواغيت، وإطاعة لالستعمار، إرضاء اإلسالم، يوجبه ما وبين بينها تحول وأن الطوائف،
 خنق في الجمهور فشارك ترضاه، أن لها كان وما الحكومات، من الوضع هذا الجماهير ورضيت اإلسالم،
  ."لإلسالم العاملة الجماعات وهدم اإلسالم،

  

  قمة الوعي يرتقيها اإلمام البنا

 والتردد واالضطراب، التذبذب إال أبيتم إن": وقد فاصل اإلمام البنا المتذبذبين والمضطربين وصارحهم فقال
 من إال النصر وما بكثرة، وال بقلة عائبة غير ستسير اهللا كتيبة فإن الفاشلة، والمناهج الحائرة الدعوات بين
  .اهللا عند

 الخالية، الحوادث ونتائج الماضية، القرون رواسب إن": كذلك أوجز سمت الجد العام لمنهجه في العمل فقال
 بل الجماهير، على تلقي خطب أو الصحف، في تكتب كلمة أو الصدور، في تختلج بأمنية تزول أن يمكن ال
  ".العمل على والدأب المصابرة، وعظيم المثابرة، ودوام األناة، طول من بد ال

 الحر الوطن هذا في تقوم أن من بد ال بل الفرديين، وسائل من ذلك غير أو خطبة أو كلمة هي ليست إذن
 دعوته وتبلغ القويمة، مبادءه وتعلن االجتماعي، نظامه وتطبق اإلسالم، بأحكام تعمل حرة إسالمية دولة

 عن الكبير العلي اهللا يدي بين مسؤولون آثمون جميعاً المسلمين فإن الدولة هذه تقم ما لم للناس، الحكيمة
 دول فيها تقوم أن الحائرة الظروف هذه في لإلنسانية العقوق ومن إيجادها، في وقعودهم إقامتها في تقصيرهم
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 والعدالة الحق دولة لتقوم يعمل من الناس في يكون وال الغاشمة بالدعوات وتنادي الظالمة بالمبادئ تهتف
  .والسالم

 في مذهبه العاملون منه يفهم شرح خير المنظمة، الواسعة للحركة وبناؤه العملية، اإلمام سيرة وتعتبر
  .الدولة هذه قيام لتحقيق الجماعي العمل

  

  المودودي يشرح المراحل

 في االستخالف مهمة لتحقيق أهالً يظنها التي اإلسالمية الحركة صورة رسم في المودودي األستاذ شارك وقد
 الحياة نظرية على مبنية" :بتربية تلتزم أن الحركية الجماعة على يوجب وهو .اإلسالم دولة وبناء األرض

  ."طبيعته وتوائم اإلسالم، روح توافق وعملية خلقية وقيم قواعد وعلى وفكرتها، اإلسالمية

 الذين من الفكرة نشر بمهمة يقومون دعاة لتنتج األساس هذا على أفرادها تربية في نفسها على الجماعة تلح ثم
 اإلسالمية الفكرة امتزجت الذين من والفنون، العلوم فروع كل وفي والسياسة، القانون، في وافر حظ لهم

 والنظريات، لألفكار نظام لتدوين يؤهلهم اتساعاً مداركهم واتسعت أذهانهم تثقفت والذين ودمائهم، بلحومهم
 ما والمقدرة الموهبة من اهللا آتاهم والذين وقواعده، اإلسالم مبادئ على مبني العملية للحياة كامل ومنهاج
 سلطان يبسطوا حتى بحبل، ويجاذبون اآلخر باليوم وال باهللا يؤمنون ال ممن الفكر أئمة به أن يقارعوا يمكنهم
  .والعقلية الفكرية لزعامتهم االستسالم على ويرغموهم وأذهانهم عقولهم على الفكري سموهم

الفكر، مرحلة  مع الصراع مرحلة تدخل والتبشيري التربوي المضمار هذا في شوطاً الحركة سارت ما فإذا
  .اإلنساني المجتمع في السائد المعوج الباطل للنظام ومقاومة مكافحة

 اآلالم ويقاسون والشدائد، المصائب من بأنواع لوائها وحاملوا بالدعوة القائمون يمتحن الصراع هذا وخالل
 وعزم وإخالص، وجلد، صبر، بكل وأرواحهم مهجهم ويبذلون الوطن، عن وإجالء وقتالً ضرباً واألهوال،

  .ويفتنون بالشدائد، ويبتلون قوى،

 ثباتهم، يرقبون الذي المجتمع أفراد نفوس في والباطل الحق معاني صراع احتدام إلى يؤدي ثباتهم ولكن
 جماعة إلى االنحياز بشجاعة فيقررون جديد، يوم كل أفراد بضعة نفوس في وذروته أوجه إلى الصراع وصل
 قلوبهم في والذين الفاسدة الطباع أصحاب أما مطرد، ازدياد في الدعاة جمهرة تستمر وهكذا الثابتين، الدعاة
 تيار بازاء فشيئا شيئا نفوذهم ويضمحل أصواتهم، تختفي فسوف والشهوات األهواء يتبعون ممن مرض
  .الحثيث وسيرها الجارف، الحركة

  

 

   



 ٣٩ 

 :صفة جيل التأسيس -١٤

أنه ال األرض تحده، وال العذاب . حقيقتان بازغتان تصفان الداعية المسلم دوماً، وفي ظاللهما يعيش سعيداً
 فإن اإلسالم، بني كل مع ويتآخي حدود، ضمن يضيق وال تراباً، يعشق ال وطرد، هاجر أني يعمل إنه. يرهبه

 إلى علواً ينقله به الحبل هبوط كان شنق وإذا وفكره، لروحه سياحة سجنه كان السجن، وكان الهجرة تكن لم
  .كريم جميل منزل

الداعية المؤمن ينظر إلى غالبه من عٍل، ويستيقن أن لإليمان كرة ال مفر منها، وإذا مات فموته شهادة، أما 
 متَاع *الْبِلَاد في كَفَروا الَّذين تَقَلُّب يغُرنَّك لَا": غالبه يغادر الدنيا إلى النار، وشتان شتان وهو يسمع نداء ربه

ـٰكنِ *الْمهاد وبِْئس ۚ جهنَّم مْأواهم ثُم قَليٌل  خَاِلدين الَْأنْهار تَحتها من تَجرِي جنَّاتٌ لَهم ربهم اتَّقَوا الَّذين لَ
  .)١٩٨-١٩٦:آل عمران"(لِّلَْأبرارِ خَير اللَّـه عند وما ۗ اللَّـه عند مّن نُزلًا فيها

  

  درس من القاضي الوبيري

ومنها قصة . وتاريخ الحركة اإلسالمية قديماً وحديثاً حافل باألمثال، والتي يخفى بعضها على الناشئة الجدد
اإلصالح ليحفظ اليمن في يد اإلسالم، لكن الداعية القاضي محمد محمود الزبيري رحمه اهللا، والذي عزم على 

  . شاء اهللا أن يهاجر طريداً متنقالً في البالد

 من لهم، ابتدعها الوفاء في وسنة البغدادي، الخلدي جعفر الزاهد عن أخذوه سمت عهودهم في ولكن للدعاة
  ".فنكثته عقدا نفسي علي هللا عقدت ما" :قال أن حين

باإلسالم في فترة العلم، فأسس الحزب اإلسالمي في اليمن يوم كان وزيراً  فعاود الكرة وصمم على المنادة
 حسبوا. للمعارف والتربية بعد الثورة في الستينات، فتلقى رصاصات في صدره نقلته إلى ما نحسبها شهادةً له

 السعادة بإعادة الكفيل الواعي اإلسالمي المد لظهور قدمت رصاصات فكانت عمله، ستنهي الرصاصات أن
  .بالسعيد المعروف الباكي اليمن إلى

  

  حرص على البيع

أكد الزبيري سنة الدعاة في الحرص على الموت، والتي لقنها خالد بن الوليد رضي اهللا عن لمن بعده حين 
  ."الحياة على منكم الموت على أحرص هم بأقوام أتيتكم قد": قال للفرس

  

  ال تشتغل بترهات

 ذلك، دون مما األماني فإن وإال الروح، بذل على ابتداء تؤسس بدعوة إال إسالمها إلى األمة هذه تعود ال
 لها ويا .فحسب ترهات تكون أن تعدو ال الدبلوماسية، واللغة لوعظنا، الكفر أئمة سماع احتمال على والتعويل

 في قدم أول" :ويهتف ببغداد، دجلة شاطئ على صوته بها الجوزي ابن يمد كان المشرق في صرخة من
  ".السالك؟ فأين الجادة، هذه .الروح الطريق، بذل

 ألن شيء، إلى يصلوا لن فإنهم غالية الدم قطرة دامت وما المسلمين، على غالية زالت ال الدم قطرة إن"
  ."فقط الدم قطرة والحرية العزة ثمن
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 المنكر عن والنهي بالمعروف، األمر" :حول بذل النفس فيقول واضحة فقهية فتوى في فقيه داعية ويجمل
 إلى النصيحة لسماع صدره يتسع ال باغياً ظالماً الحاكم كان إذا ولكن األمة، في يكون أن يجب كفائي فرض
 إليه، المندوب من ولكن .األمة ال تركه، الفرد يسع الفرض هذا فإن وينهاه، يأمره من يقتل أن درجة

 الشهداء سيد: "الشريف الحديث ذلك على يدل موته، إلى ذلك أدى ولو الفرض بهذا القيام للفرد، بالنسبة
 المندوب من أن الحديث هذا من فيفهم" فقتله جائر لسلطان حق كلمة قال ورجل المطلب، عبد بن حمزة

 إلقاء بأن علينا يعترض وال اآلمر، قتل إلى ذلك أدى ولو المنكر عن والنهي بالمعروف باألمر القيام: إليه
 في االستشهاد ألن ،"التَّهلُكَة ِإلَى بَِأيديكُم تُلْقُوا والَ": تعالى قال تهلكة، وهذه يجوز، ال التهلكة في النفس
 المحقين نفوس تقوية من عليه يترتب وما الجهاد، ضروب من ضرب هو وإنما بالتهلكة، ليس اهللا سبيل

  ."إليه الشرع وندب المعاني، لهذه فحسن حدهم، عند الظالمين وإيقاف المبطلين وخذالن

  

  الثالث المراحل

: عنوانه الصلبة، للقاعدة الحركية التربية قانون في بنداً تثبت ولكنها االستعجال، تعني ال الفتوى، هذه إن
وهذا يستدعي من الداعية أن يكون على استعداد للمراحل الثالث  .البداية منذ التبعة وشرح االستعداد غرس

  :للعمل الحركي

  .بالقليل تقنع خيرية جمعية الدعوة فليست الحاجة، عند الدم وقطرة الروح لبذل النفسي االستعداد

 أو احتفال في تصفيق مجرد هي وليست طويلة، رحلة الدعوة غاية فدون اليومي، للتعب واالستعداد
  .لمقال استحسان

 في التنصير بمآسي وانتهاء فلسطين، بقضية ابتداء األمة، مصائب ثقل وتحمل السرور، بإنفاق واالستعداد
  .والفليبين البنغال في المسلمين ومذابح إندونيسيا،

  

  حديث من استراح

 يا :كالمي بعض في له فقلت الضرب، قبل الحبس أحمد على دخلت" :الواسطي سعيد أبو داود بن أحمد قال
 سعيد أبا يا عقلك هذا كان إن :حنبل بن أحمد  لي فقال .معذور وأنت صبيان، ولك عيال، عليك: اهللا عبد أبا
  ."استرحت فقد

 وينزوي فيجبن هذا، بمثل نفسه يحدث ثم اإلسالم يفهم من أكثر وما اليوم، للدعاة هذا مثل يقال ما أكثر وما
 قلبه اإلسالم واقع لذع من وأما أحمد، اإلمام يقول كما استراح، من حديث هو وإنما سيرهم، الدعاة يشارك وال
 في إال الموت وهل الدعاة؟ مع االندفاع عن وتقييده تخذيله مجال وزوجه لصبيانه يدع وأني الراحة؟ له فأني

  آجال؟

 يمته فلم السجن ودخل صباه منذ الدعوة صاحب اهللا، رحمه جبارة أبو عمر غزة داعية واألمثلة كثيرة، فهذا
 لم فإن. الفراديس إلى يرفع ولكنه أجالً، يقدم لن الدعوة عهد إن .بسيطة سقطة من ومات اليومي البذل تعب
 نفسه وازدراء باألسف مطالب فإنه واختلق لنفسه األعذار، اليوم، أحمد ورثة مع أو أحمد، مع المسلم يكن
  . العاملين القوم مع يكون أال  األقل، على

 التواضع من ذلك يوجبه ما عرف من نفسه، يدريه لضعف بالتخلف، وأفتاها نفسه عذر إن الصادق فالمؤمن
 يكون جميالً لساناً المقتحمين الصابرين ويمنح اجتهاده، في نفسه يتهم ويظل الدعاة، على التطاول وترك
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 يوصف أال صلب، لفظ بكل لسانه ويقذف ويثرثر، فيجادل هواه أسير وأما. وراحة سلوة نوع فيه لهم
  .باهللا والعياذ نقص، إلى نقصاً بجداله فيجمع بتخلف،

 وتعاهد جهاد إما .اإلسالم أقطار جميع في اليوم المسلمين حالة في األخير والحكم الموجز القول هو فهذا
 أعزة المؤمنين، على أذلة آخرين، بهم تعالى اهللا ويستبدل الحياة، تلفظهم أن وأما .الدم قطرات إرخاص على
 يرهبهم وال ومال، نساء جمال يغريهم وال الئم، لومة يخافون وال اهللا، سبيل في يجاهدون الكافرين، على

  .جاهلية واستئساد طاغية، طغيان

  .الترهات فإنها وإال.... هذا .المستريح العقل ذي لقب أو هذا.... نعم
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 :التوسع الموزون واالنتشار المتأني -١٥

 تعلن لكي يكفي التي الحقيقة قوة من اإلسالم في ما إدراكه: المؤمن يحسها التي اإليمانية العزة ثمرات أول
 سواد إلى واحتياجاتها الباطل، زيف من المخالفة الجاهلية اآلراء في وما واحد، فرد في تتمثل أن نفسها عن
 ما يدرك أن دون عليه، الباطل زيف وينطلي فيغتر،  ساذج، كل منظرهم يأسر األفراد، من كبير وعدد كثير
  .الضالل من فيه هم

 كَان ِإبراهيم ِإن": تعالى اهللا قال كما فقط، واحد بمؤمن مرة من أكثر اإلسالمية األمة تمثل رأينا هاهنا ومن
  .       "جميعهم كفارا الناس وكان وحده، مؤمنًا كان أي": تيمية ابن قال ."حنيفًا ِهللا قَانتًا ُأمةً

 هم ضاللهم في وهم جميعاً الناس بأن يشعر والحقيقة، اإليمان يمثل هنا انتفى شعور المؤمن بالغربة ألنه ومن
 بالنسبة غربة فهي) للغرباء طوبى: (الشريف الحديث في ذكروا الذين الغرباء غربة أما .التائهون الغرباء
  .ضال غثاء بين وقلتهم لندرتهم أي للواقع،

  

  ليس علينا غير البالغ

 فهو المسلم الداعية دعاة الباطل بحاجة دائماً إلى تبديل صور باطلهم حين ال ينطلي باطلهم على الناس، أما
 الذي هو اهللا ثم اجتهاده، حسب المالئم األسلوب واتباع للشرع، الموافق الصائب القول تحري عليه بأن يعتقد
 الدعاة، مع انبعاثهم اهللا كره ولكن لهداهم، اهللا شاء ولو ربانية، فلحكمه أحد يستجب لم فإن ذلك، بعد ما يتولى
  .يعتقد ما على الثبات إال المسلم الداعية يسع وال

 أن أرادهم وكيفما وحيثما أينما اهللا، عند أجراء كانوا أنهم فحسبهم النصر اليوم الدعاة يستطع لم فإن"
 صاحب شأن فذلك مصير، أي الدعوة تتجه أن عليهم وال لهم وليس! المعلوم األجر وقبضوا عملوا: يعملوا
  ."األجير شأن ال األمر

  

  نريد أن نكون أئمة

 يحب: "، وهذا ألنه كما قال بن القيم"ِإماما ِللْمتَّقين واجعلْنَا: "أحب أدعية القرآن للداعية قول اهللا عز وجلمن 
 داع ألنه. بالمتقين هو اقتدي كما المتقون، به يقتدي إماما، للمتقين يجعله أن ربه يسأل بل الدين، في اإلمامة

  ".إليه موصالً ذلك على عوناً يكون ما يحب فهو ويوحد، ويعبد يطاع أن يحب اهللا إلى

  

  سعة التجميع تتناسب مع طاقة التربية

 التي والطبيعية اإليمانية الصفات في تساهل نوع إلى يخرجنا ال أن يجب الدين في اإلمامة حب ولكن
 طاقة وسعة التجميع سعة بين وتوازن تناسق هناك يكون أن ويجب الركب، مع يكون أن يريد لمن نشترطها
 هناك تكون أن قبل واسع تجميع في الدعوة تتوغل أن األخطار أخطر من فإن نملكها، التي التربوي التوجيه
 الصفوة رجال يبقي أن أيضا يجب بل حولها، يتجمعون الذين كل تربية تتولى أن على قادرة الدعاة من صفوة
 قست وإذا االبتداء، لذة بعد من قلوبهم قست وإال والعبادة، بالعلم هم أنفسهم تربية لمواصلة أوقاتهم بعض
  .األخوة معاني من شيئاً فقدت القلوب

 أدوار في التجميع سعة على المسيطر هو يكون أن يجب وإنما الدعوة، بداية في بخاص ليس التوازن هذا
  .الخطر تسرب وإال كلها، الدعوة
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 الواسعة، الجماهير واستقطاب الشارع رجل حيازة احتمال األولى مراحلها في تتصور ال الخطة فإن هنا ومن
 وراء الدعوة تسير أن المزالق ومن الشروط، في تساهل نوع إلى خرجنا إذا إال ذلك يكون أن يمكن ال بل

 أصحاب من الكافي والعدد اإلسالمي، الوعي من الالزم المقدار حصول قبل عليه حريصة الشارع رجل
  .الصلبة التربية

 مجرى تنتصر وتغير هؤالء بمثل فما اإلسالمية ال تنتصر برجل الشارع والمصفقون والغوغاء، الدعوة إن
  .طويال يستمر ال لكنه ممكن، القطيعي التجميع إن .الحياة

 في تستخدمها ضخمة كفايات إلى فيه تحتاج جديد وضع إلى بالدعوة ينتقل الواسع التجميع أن عن فضالً هذا
 بكثرة الجميع انغماس أثناء الروحية الحياة رحاب في التجمع بقاء إلدامة المستوى عالية قدوات وإلى اإلدارة،
 فإن الشارع رجل مع والعمل الواسع التجميع بدء قبل والقدوات الكفايات هذا مثل توجد لم وإن األحداث،

 الخطوات من تنفر ساذجة رغبات ذات لكنها اإلسالم، إلى تنتسب جماهير إيجاد على عملت قد تكون الدعوة
 مفاهيم وحملت منه ليس ما لقبول اإلسالم طوعت وربما هادفة، وال موجهة غير اندفاعات وتندفع الحكيمة
  .بالبدع مختلطة وعقائد الكفر بنظريات مشوبة

  

  اتزان التوسع الميداني

 قبل والجبهات،ومواجهة األحزاب األرضية في جميع الميادين  التقصير، استدراك في الدعاة حماس إن
 الميادين، كل في التأثير فيقل ،)الكفاية ذوي جهود توزع(و ،)العمل تشعب(يؤدي إلى . الكافي االستعداد
  . للطاقة المستنفد واإلرهاق التعب ويكون

 فإن الجاهليون، فيها برع التي العمل فنون من االستفادة لتحريم وال للراحة أو للبرود، دعوة هذا ليس قولنا
 تقدير إلى ندعو ولكننا المؤمنون، استحسنه أخالقياً عرفاً أو شرعياً نصاً يصادم لم ما االقتباس يسع األمر
 المبكرة الجهود فإن أهميتها، حسب المجاالت بتغطية االستدراك وتجزئة لجهودنا، وتركيز لطاقاتنا، واقعي
 االستدراك يكون اإلسالمية، وال الدعوة األحزاب تسبق أن إلى أدى األحزاب إنشاء في المستعمر للكافر
 من الوقاية في) العددي التوسع اتزان(  قرين) الميداني التوسع اتزان( كان ثم ومن موزون، بسير بل بطفرة،

 المتناسبة الكثافة هذه مراعاة يوجب التربوية الظاهرة في والمنظور المسموع بكثافة التأثير وارتباط المصارع،
  .الميادين قلت كلما تكثف والتي عكسياً، تناسباً عليها تتوزع التي الميادين سعة مع

 في يعمل ويبدأ ويصبر، غيظه، يكظم بل ضعيفاً، هو كان إن القوى الملحد تغلب يستفزه ال الفقيه الداعية إن
  .الصلبة األرض من موضعها الخطو قبل لرجله ويطلب انتظام،

  

  التطوير ينطلق من المعاناة

 لكن. الدعاة لدى والصالبة المقدرة من نوعاً يقتضي يطرقونها، التي الميادين جميع في الجاهلية إن مجابهة
 أن فيه يستطيع الذي بالمستوى بهذا يتصف من قلة إلى ناشئة الدعوة فيها تزال ال التي البالد في واقعنا يشير
  .الدعاة من معدودين أنفار عاتق على الثقل يتركز أن دون ومن ويستمر، ويحرك ويبتكر يقود

وهذه حقيقة واقعة، تتطلب التدرج المتناسب مع الطاقة، ومن الخطأ أن تطلب سيرة صلبة واعية لدعاة 
  .ضعفاء، ومجرد اإللحاح عليهمال يكفي إن لم يسبق بتربية

  

  



 ٤٤ 

  التركيز على مصنع الثقات

 وتكديسهم الحركي، والفقه باإليمان المسلحين الداعاة يربي الذي الثقات مصنع على التركيز من الواجب
 وتمتينه للثقات المربي الجهاز لخدمة الكفايات ترصد أن من والبد ميدان، إثر ميدان في الكفر ليجابهوا
  .وتقويته

 الجهاز متطلبات بين التصادم حصول معناه السياسي، المعترك في االنغماس إلى ميدان جديد أو تحول أي إن
 يديمون الذين والكفاية المقدرة أصحاب قلة من المتسبب السياسي، والنشاط الجديدة الميادين ومتطلبات التربوي

 في واسعاً انفتاحاً الدعوة تنفتح أن التخطيط في يسوغ وال .المختلفة األجهزة ويديرون المتطلبات هذه تلبية
 فعل ورد سريعة، فورة مجرد عن ويحولونه االنفتاح، هذا يديمون كاف بعدد ثقات وجود من تأكدها قبل العمل

 الميادين هذه في بالمشاركة قليل، وبعدد الدعاة، بعض تدريب من يمنع ال هذا كان وإن لنا، الجاهلين الستفزاز
  .االنفتاح أيام في مواجهين رواداً ليكونوا عملياً،

  

  وإنه الحديد يكمل القرآن، حقاً...والبأس الشديد...الكتاب

 الْحديد وَأنزلْنَا بِالْقسط النَّاس ِليقُوم والْميزان الْكتَاب معهم وَأنزلْنَا بِالْبينَات رسلَنَا َأرسلْنَا لَقَد": قال اهللا تعالى
يهف ْأسب يدشَد عنَافمِللنَّاسِ و لَمعِليو ن اللَّهم هرنصي لَهسربِ وبِالْغَي ِإن اللَّه قَوِي زِيز٢٥:الحديد( "ع(.  

 القيام ألجل الحديد أنزل وأنه والميزان، الكتاب أنزل أنه تعالى ذكر": اآلية فقال هذه اهللا رحمه تيمية بن فسر
 هاديا بربك وكفى ينصر، سيف ،يهدي بكتاب الدين قوام كان ولهذا ورسوله، ينصره من اهللا وليعلم بالقسط،
   ."ونصيراً

  ".قائماً اإلسالم أمر كان: لذلك تابعا السيف وكان والسنة، بالكتاب العلم ظهر إذا" :ثم أجمل فقال

  

  الطفرة ال.. السالكين مع المدارج ارتقاء

 التدرج: "أن من خصائص الدعوةأوجب اإلمام البنا رحمه اهللا االبتعاد عن التهور، وعلم المتحمسة الملحاحين 
الفقهاء  الدعاة أن عليهم وكرر". كتاب أجل بالنتائج، فلكل التسرع الزمن، وعدم الخطوات، وانتظار في

  ."العالج من جزء الزمن": ذلك في شعارهم

 النفسي االستعداد غرس: مراحلتها الحاضرة في الحركية اإلسالمية التربية واجب تمام من فإن وهكذا،
 هذا يتطلبه ما ثم الميداني، والتوسع االنتشار تتولى التي االختصاصات صناعة أثناءه تكمل الذي لالنتظار
  .السياسة ولوج في المرحلي اإلقالل من اإليجابي االنتظار

 وتفوتنا.. بعضنا فيه يسقط.. لوقت األرضيون فيه يسبقنا.. بطئ.. طويل.. صعب: التربوي الطريق إنه
  .مضمون ثابت، مأمون، طريق لكنه .فيه المغانم بعض

 حتى وتنتظر تأن، في وتنتشر اتزان، في وتتوسع وتربي، وتجمع، اإلسالمي، الوعي تشيع أن: "وخطواته
 حتى المسلمين، يرحم أن داعياً اهللا إلى يدك وترفع زوراً، تسلط من ضعف وترقب االختصاصات، تكتمل
  .علوت سقط إن فإنه منكبيك، عن رداؤك يسقط

  

  



 ٤٥ 

  أهمية الوعي الحركي في التعجيل

 الفقه نشر عن طريق كبيراً، اختصارا الفترة هذه اختصار إمكانية إلى يشير اإلسالمية الحركة واقع ولكن
 مكان، كل في عددهم كثير الدعاة فإن الفقه، هذا يعوزهم الذين المخلصين إلى وإيصاله وترويجه الحركي
 الليالي سهل على والصبر وإرهاقها، األنفس إتعاب علمناهم ولو ينقصهم، الذي هو الحركي الفقه هذا ولكن
 محل ويحلون الشاغر، يسدون االستعداد أصحاب من كثير جيل منهم لوعي الفقه، هذا لتدارس الظهور وحني

  .الضعيف
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 :االنتقاء يقي المصارع -١٦

شتان ما بين سلوك العقيدي، أي الذي يسير على عقيدة واضحة، وخطة معلومة، وبين سلوك المندفع الذي 
  .هدف، أو بخطة ال تالئم الواقع، فتتبدد القوى ويكون الفشل فيسير بال. يسرع ويستعجل فيتورط

  

  الوقاية رأس الثقات صعود

 والخبرة السياسي، والعمل، أصحاب الوعي والعلم اإليمان أصحاب الثقات من صعود في يتمثل الحلول وأول
 نملكها، التي للقوة والمناسب نعيشه الذي للواقع المالئم المتزن التخطيط في والمهارة التنظيمية، باألساليب

 من المندفعين المخلصين أذهان في البعيدة األهداف وضوح سيؤمن التوجيه، وهذا الذي مراكز صعودهم إلى
 وإيضاح لهم المرحلية السياسات تفسير سيؤمن الذي وهو التجارب، تعركهم لم الذين الجدد الدعوة جنود

  .الهادف غير االندفاع وضد المستعجل، اإلندفاع ضد التأمين في أكيدة مساهمة هذا كل وفي مسوغاتها،

 رعاية عظم أمامه اإلسالمي، تتجلى العالم في المنبثة اإلسالمية للحركات الراهنة الحالة ينظر حين والداعية
 تجد قد لكن واإلخالص، والصدق العلم في راسخة قدم له إمام إال فيهم فليس قادتها، اختيار في لها سبحانه اهللا
 من ذلك وكأن لينة، مواقف في أو وفتن، انشقاقات في غالياً ثمناً دفعوا األعوان اختيار في تساهل نوع لهم
 تعلموا الضعفاء مع التعامل معاناة ومن التشدد، تعلموا التساهل خالل من فإنهم أيضا، الربانية العناية تمام

  .االنتقاء على الحرص

  

  ال نفصل بين اإلدارة والتربية

 هذه من مرئي جزء فهؤالء مباشر، تربوي توجيه فيها ليس التي الدعوة مراكز في يشتغل شرط لمن القدوة
 وظيفة فصل السلف يفهم لم ولذلك. به فيتأثرون هؤالء يسمعه ناطق ولسان واألنصار، الجدد يقلده الدعوة
 في يساهم من جميع فإن إذن، .أيضا تربية رجل أنه يرون وكانوا والتربية، التعليم عن اإلسالمية الدولة رجل
  .العملية القدوة شرط يجوز أن ويجب تأثيرها، يحتمل قدوة هو إنما الدعوة أعمال

  

  دقة مركز القدوة

 عن والبعد بالعزيمة، لألخذ مستعداً كان من إال فيه يوضع ال أن ويجب جداً، دقيق حساس القدوة ومركز
 يقلدونه، حوله لمن إمام ألنه والبذل، التعب إلى ويشتاق والتجرد، والزهد الجد عليه يغلب كان ومن الرخص،

  .القول من تأثيرا أعظم المنظر ألن قوله، من دعوته ومعاني عقيدته عن التعبير في أبلغ فعله يكون أن والبد

 سعيد بن يحيي المدينة إمام له قال العزيمة ينافي مفضول بفعل سعد بن الليث مصر إمام هم لما هاهنا، ومن
  ".إليك منظور إمام فإنك تفعل، ال": األنصاري

 وتعاظمت تعالى، هللا هيبته تصاعدت ما تصاعد في وتظل تعاظم، في اإليمانية هيبته تستمر الصادق والداعية
  .ناظره لغفلة قاطعا منظره يغدو حتى بدعوته، قلبه اهتمامات

فتنة؟  الناس أشد من" :السالم عليه لعيسي قيل أنه ويروي ".هادياً كان بفعله أخاه وعظ من" :الشافعي وقال
  ."كثير عالم بزلته زل العالم زل إذا العالم، زلة: قال
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 وال الكتب، نطق إال ينطق ال دام ما وانكشافًا ظهورا إال الحرام يزيد فال حرام، هذا: للناس يقول فقيه من فكم
 بين وتضعه بها، األرواح تتعلق روحاً تجعله التي القوة من خال وقد والشرع، النفس بين يصل أن يحسن
  .قريب بعد إليها راجع قريب، منذ الجنة من آت كأنه اعتبارهم في به يكون موضع في الناس

 الدعوة وعلم .الدعوة علم هي وحدها فاألسوة .الحياة هي ودعوتنا ".الحياة علم هي وحدها األسوة": وبإيجاز
  .الصادقة األسوة هو كله

  

  ...!اللسان اختبر عليم

 العالية، الشهادات وأصحاب بالخطباء، انخداع فيها يحصل كان الحديثة اإلسالمية الحركات تاريخ في
 باسمها، ربطهم ورطة في الدعوة وتقع لهم، تجريب طويل دون من الصدارة إلى يدفعون وكانوا والمشاهير،

 لفهمها، فقها تقتضي حركية سياسة أو ترهيب أو ترغيب أثناء نفسه يفضح أن الضعيف المعدن يلبث وال
  .النكوص فيكون

– عنه اهللا رضي قيس بن األحنف خلف لما عنه اهللا رضي الخطاب بن عمر فإن سلف، ذلك في وللداعية
 بلوتك قد أحنف، يا" :له قال ثم يراقبه، سنة المدينة في معه عمر أبقاه: داهية لبقاً متكلما األحنف وكان

: نتحدث كنا فإنا عالنيتك، مثل سريرتك تكون أن أرجو وأنا حسنة، عالنيتك ورأيت خيراً، إال أر فلم وخبرتك
 قيس، بن األحنف فأدن: بعد أما: األشعري موسى أبو إلى عمر وكتب ."عليم منافق كل األمة هذه يهلك إنما

  .منه وأسمع وشاوره،

 الدعاة حاجة هي وكم امتحانهم، الدعاة قادة على يجب رجال من اليوم اإلسالمي العالم في بالدعوة يحيط كم
 القلب جاف مصلحيا وجدته عاملته فإذا ترفعه، الدعاية ترى باإلسالم المتكلمين من كم .عمر علم مثل إلى

  .والروح

 من دليالً عليه جعل إال قوالً يدع لم اهللا فإن قولهم، ودعوا بأعمالهم الناس اعتبروا: "يقول الحسن البصري
 فآخه، عين، ونعمة فنعم، عمله قوله وافق فإن بصاحبه، فَرويداً حسنا قوالً سمعت فإذا يكذبه، أو يصدقه عمل

  ".يخدعنك ال وإياه، إياك منه؟ عليك يخفي فماذا وعمالً قوالً خالف وإن وأودده، وأحببه،

 تلهي، باألنصار، التكاثر شهوة أو السريع، الوصول وشهوة تغفل، القلوب ولكن القديمة، الوصية إنها
  .الموروث العلم عن التجاوز إلى وتدعو

  

  البدعة ضعف أيضاً

 إلى بعض الدعاة، الوهم هذا وسري البدعة، معاني عن التجاوز العصر إلى هذا في األمة وحدة يدعوا أدعياء
  .الخطأ في فوقعوا التمييز، عوامل من كعامل البدعة أمر واسقطوا

 صاحب أحب من": وقال أيضاً ."اإلسالم هدم على أعان فقد بدعة صاحب أعان من" :عياض بن الفضيل قال
  ."قلبه من اإلسالم نور وأخرج عمله، اهللا أحبط:  بدعة

 من بكثير أهون نفسه، في اإليمان أصل كان إذا السلوكية، تصرفاته في والعاصي المذنب بيد لألخذ الدعوة إن
 إنما المذنب أن" :منها وجوه، من المبتدع من ضرراً أقل والمذنب ببدعهم، تمسكهم حال المبتدعة مع التعاون
  ."الناس على فضرره المبتدع وأما نفسه، على ضرره

  



 ٤٨ 

  العمل في الفضيل فقه من

 قديمة، لقاعدة وإنها .يوم بعد يوماً نفسها تؤكد قاعدة أصبح المبتدعة من اإلسالمي الجماعي حذرالعمل إن
 إلي أحب والنصراني اليهودي عند آكل ألن" :فقال رائعة كلمات في وأوجزها عياض، بن الفضيل بها عمل
 بي اقتدي: بدعة صاحب عند أكلت وإذا بي، يقتدي ال عندهما أكلت إذا فإني بدعة، صاحب عند آكل أن من

 تقريباً المؤاكلة، من مثَل في الفضيل صاغة االنتقاء، في التشدد القديم يؤكد على مبدأ القول وهذا ."الناس
  .للفهم

  

  اإلسالم سمعة استر

 الدوري هبيرة ابن العباسي الوزير الزاهد قال كما اليوم، اإلسالم لسمعة واجب ستر إن التشدد في االنتقاء هو
 اإلسالم، أهل في عيب معاصيهم ظهور فإن العصاة، تستر أن اجتهد" :بالمعروف يأمر من لبعض السامرائي

  ".العيوب ستر: األمور وأولى

 هؤالء مثل إلى اإلشارة فرصة من اإلسالم أعداء تحرم أن: هبيرة ابن يطلبه الذي الستر أوصاف أهم ومن
 الضعيف دون الظهور إلى النقي التقي دفعت وكلما ألمورها، تصديهم جراء من بالدعوة والتشهير الضعفاء،

  .اإلسالم لسمعة صوناً أكثر كنت: والمبتدع والمصلحي

 بقصد جالسه إذا الضعيف على الفرصة يفوت أن الثقة على الواجب من فإنه هذا، من أشد هو ما ينبغي بل
  .جالسه لما ثقة يكن لم لو وإنه ثقة، فهو الدعاة من فالن الثقة جالسه: يقال أن

دخول  من الذكاء وقليلي الشخصية وضعاف الجبناء ومنع الشجعان، لألذكياء والتخير ومن الستر أيضاً االنتقاء
 عن خارج معهم بتعاون التعويض مع الغايات، تحقيق في وإسراعاً التربوية، للجهود توفيراً التنظيم،

  .الدقيقة االلتزامات

 الضعاف ولهؤالء التجارب، وتؤكده المصلحة، توجبه الدعوة أمر في التقوى من وهذا المنع إنما هو باب
 فمنعنا األذكياء، األشداء إال له يصلح ال شديد الدعوة أمر ولكن ونصيحة، بحب عليهم نبخل وال إسالمهم،

  . عزم وانتقاؤنا تقوى

 اتهام في غلو دون من التقوى، تحركهما وقوة حزم هو إنما الضعفاء، بوجه األبواب وسد المنع، فبعض
  .التعامل في شطط أو ظن، سوء أو الناس،

  

  األحالم هذه يوسف أنت

 له تعبير وهذا .تفجؤه خفيفة نسمة بأول بل لها، يتعرض عاصفة بأول ال ينهار، قد أعضاءه ينتقي ال تجمعاً إن
 أيدينا مع فيدك عليه نحن ما راقك فإذا األحالم، هذا يوسف وأنت" :اهللا رحمه البنا اإلمام يقول كما تعبير،
 ."وتوفيقك توفيقنا ولي واهللا السبيل، هذا في سويا لنعمل
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 :تركيز ال تكاثر -١٧

، "التَّكَاثُر َألْهاكُم: "كل إنسان حب الثراء في كل شيئ، مما أشار إليه القرآن في قوله من الرغبات األصيلة في
 أو نزعة وهي .شيء كل في واألنصار، والبنين، والعلوم، المال، في العددي، الكمي الثراء يحب فاإلنسان
 إلى يؤدي الغريزة إشباع أن من تتأتي إهمالها وخطورة .العميقة بالتربية إال عليها السيطرة يمكن ال غريزة
 القادة الجميع، فيها يشترك مدروسة، غير اندفاعات تلك النشوة وتصاحب. اإلنسان في) النشوة( حصول

  .الضمان وإيحاءات االطمئنان يولد بالثراء اإلحساس وذلك ألن وتالميذهم،

  

  النفس معارك

 اإلنسانية النفس هو المعركة ميدان فإن الدعوة، تخوضها التي الحركة صعوبة من قلناه ما يؤكد التقرير هذا إن
   .مالئكي طهر أصحاب مع وال صلدة، أحجار مع تتعامل ال أنت .ومتناقضاتها تعقيداتها بكل

 الشهوات وإشباع والثراء، التكاثر وحب البقاء، حب غرائز الغرائز، فيها إنسانية، نفس مع وتتعامل تعيش أنت
  .شيوعها وحب عقيدتها، عن والدفاع والحذر، الثأر، نزعات: النزعات وفيها الجنسية،

والنزعات، فإن لم تعرف المداخل التي تدخل منها إلى هذا  الغرائز هذه مجموع هو أمامك الذي والمجتمع
 والنزعات الغرائز هذه وتجاهلت نفسك غالطت وإذا حتماً، يصيبك الفشل فإن المجموع من الغرائز والنزعات،

  .تضار وأنت شيء، وجودها يضير فلن

 عنها يحدثنا التي المتواصلة الكثيرة والسياسية االجتماعية االنقالبات هذه كل ميدان هي اإلنسانية النفس إن
الترف، أو إشاعة  طلب أو الجنسية الشهوة إشباع أو البطون، إشباع وراء اندفاع .والحديث القديم التاريخ

  .من تلك الغرائزعقدية أنت اعتدقتها، وما شابه ذلك 

  .والتربية هي المقدرة على توجيه اآلخرين نحو السيطرة على تلك الغرائز وتوجيهها

  

  فاتزنوا باألمس، التكاثر ألهاكم

 وتخبوا عمله، المربي وأتقن التربية، تعمقت كلما وتشتد تقوى أنها أي تربوية، معركة معركتنا فإن وإذن،
 تركزت إذا المربين القادة من محدود لعدد التربوية الجهود أن أي .سطحية وكانت التربية، فترت كلما جذوتها
 زاد كلما تأثيرها ويقل وتفتر طردي، بتناسب عددهم، قل كلما فيهم تأثيرا أعمق تكون فإنها التالميذ على

  .عددهم

 التالميذ من عدد تجميع في التربية لعملية المتولي القيادي الصنف يندفع ال أن معركتنا صالح من فإن وإذن،
 الظاهرة تحليل يمليه العفوية مصارع من للوقاية الثاني الحل هو التربوية، وهذا جهودهم له تكفي مما أكبر

  .التربوية

 وأجبر وألهى، أرهق النوعية حساب على بالعدد تكاثرا القريب باألمس اإلسالمية الحركة تاريخ شهد ولقد
  .الغد وصية إال التوسع اتزان وما اإلتعاظ، على اليوم دعاة

 يقولوا، أن يستطيعون كثيرين إن": وكانت هذه هي الوصية القديمة لإلمام البنا في المؤتمر الخامس يقول فيها
 منهم قليالً ولكن يعملوا، أن يستطيعون القليل هذا من وكثير العمل، عند يثبتون هؤالء من قليلين ولكن

 من القالئل الصفوة وهم المجاهدون، وهؤالء العنيف، والعمل الشاق، الجهاد أعباء حمل على يقدرون
 لما بيان طالوت قصة وفي اهللا، عناية تتداركهم لم إن الهدف يصيبون وال الطريق يخطئون قد األنصار،
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 القوى بالعمل، وامتحنوها الدقيق، واالختيار الصحيحة، بالتربية عليها وأقبلوا أنفسكم، فاعدوا. أقول
  ".وعاداتها ومألوفاتها شهواتها عن وافطموها عليها، الشاق لديها، البغيض

 كفاياتنا لعجز تجمعهم، الذين باألشخاص عالقاً - الشرعي بمعناه – الفسق بعض من ناحية أخرى فإن بقاء
 سريان احتمال إلى يؤدي سوف عددهم، لكثرة عنه وتحويلهم عنهم إزالته عن التوجيهية التربوية وطاقاتنا
  .التقليد إلى تؤدي التي المشاهدة من الجماعي العيش في لما النظيفة، العناصر إلى عدواه

  .القديم الناتج يضعف فإنه الحاضرة، الطاقة يستهلك السريع التوسع أن فكما

  

  دور التجمع في التربية التكميلية

 الحر، والداعية، "اللهم إني أعوذ بك من جلد الفاجر، وعجز الثقة": يقول عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه
 للعمل التربوية اإلمكانيات من ليتخذ ويسارع اإلسالمية، للحركة اليومية والحاجات التطورات مع المتفاعل
 ذي قلب وترقيق الساذج، العاجز األمين توعية على فيعكف الفاروق، حفص أبي ظن به يرضي ما الجماعي،
 يجمعون الذين الثقات عدد - للنقص السد بهذا– ليزداد اإليمانية، األعمال بعض بأمر المتهاون الشغول الجالدة

  .والجالدة الوعي بين

 المؤمن، في الجهاد صفة تكميل من بد وال الدعوة، بأعباء ينهض من خير هو األمين القوى العنصر وهذا
ـِٰئك معكُم وجاهدوا وهاجروا بعد من آمنُوا والَّذين": تعالى اهللا قال كما المجاهد، إيمان وتعميق  فَُأولَ

نكُم٧٥:األنفال"(م.(  

 يوم إلى وهاجر بعدهم من آمن من وبين واألنصار، المهاجرين بين المواالة سبحانه اهللا عقد" :تيمية ابن قال
 به يقوم أن يمكن شخص فكل .القيامة يوم إلى باق والجهاد عنه، اهللا نهي ما هجر من والمهاجر. القيامة

 قد القوية، والنفوس .الجهاد دون السيئات هجر إلى يميل اللينة النفوس من كثير كان إذ الوصفان، هذان
 صلى محمد أمة وهم الوصفين، بين جمع لمن المواالة اهللا عقد وإنما .السيئات هجر دون الجهاد إلى تميل

  ."صادقا إيماناً به آمنوا الذين وسلم عليه اهللا

  

  وإنما النجاح قد يتأخرليس من الجهد ما يهدر، 

 هناك أن ويرون المسير، فيه طال وقت في التوسع اتزان بيان في نلح حين الدعاة بمتحمسة األرض وتضيق
 أماكن في الدعوة حرمت قد الماضي أخطاء أن ننكر وال .العدد سباق عن تخلت إن الدعوة يصيب فشالً ثمة

  . توسع فرص من اإلسالمي العالم من متعددة

 من إحصاء على يعتمد ال معينة حقبة في ونجاحها الدعوة فشل وتقييم بمثله، يستدرك ال الخطأ ولكن
 من وعصمتم الشباب من نقلهم إلى صفوفها، ذلك أن الدعوة طالما كانت سبباً في هداية آالف استطاعت

  .عظيم اإلسالم ميزان في وهذا مختلفة، ألسباب صفوفها، يدخلوا لم وإن والزيع الفجور

 عمل من وينتظر تفشل، لم الدعوة إذن فإننا يجب أن ال ننظر بمنظار قاتم يولد اليأس في نفوس العاملين، فإن
  .باألمس بذورها زرعوا كثيرة ثمار جني ينتظرهم مثلما اهللا، شاء إن كبير مدخر أجر فيها

 اآلن هم والجاهلية، اإليمان معاني نفوسهم في تحتدم والحاضر، الماضي الدعاة عمل بتأثير كثيرين، أناسا إن
 هم ما على يبقون أم اإلسالم دعاة يقول بما ويقرون أيؤمنون منظور، غير عنيف داخلي نفسي صراع في

 هزاً، تهزهم حادثة في كافياً، اتضاحاً أمامهم الحق يتضح حين حتماً اإليمان إلى مصيرهم وهؤالء. عليه؟
 عن المأثور المفاجئ كاإلسالم تماما النور، إليه فيصل القلب، عن الران حجاب وينخرق خضاً، وتخضهم
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 حين حمزة أو فصفا، القرآن، تتلو أخته فسمع الصفا، من دنا حين كعمر عنهم، اهللا رضي الصحابة بعض
  .القيد وكسر فآمن وسلم، عليه اهللا صلى اهللا رسول على المؤامرة كالم فسمع الصيد، من رجع

 أهل جحافل بحاجة فللوفاء التوسع، واتزان الصفوة، على واقتصارنا التربية، عمق على اليوم وحرصنا
 يرحم اهللا، عند خبيئة الخاضة الهازة والحادثة الوصول، يكون قريب وعما إلينا، سير لفي وإنهم االحتدام،

  ...من جديد والتاريخ السيرة في نظر إلى بحاجة فهو بمثلها يؤمن ال ومن الصابرين، بها اهللا

  .أجمعين وصحبه آله وعلى محمد سيدنا على اهللا وصلى

   



 ٥٢ 

  :كلمة أخيرة

بداية أسأل اهللا العلي العظيم أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم، وأسأله سبحانه وتعالى أن ينفعني به 
والتي يجب على كل داعية . فيها من المعاني الكثير -إحياء فقه الدعوة –فإن هذه السلسة ... وبعد. وإياكم
  .أن يفهمها ويعيها حتى يدعوا إلى اهللا على بصيرةعامل 

أود هنا أن أوضح بعض النقاط التي أرى أنه من الواجب إيضاحها بعد تلخيصي لكتاب المنطلق، وما يليه 
  :إن شاء اهللا

الهدف من هذا الملخص، هو التركيز على األفكار الرئيسية التي أعتقد أن الكاتب هدف إليها من  - ١
فعملت على نقل الفقرات التي توضح األفكار الرئيسية في كل فصل كما هي مع  .وراء هذا الكتاب

إدخال بعض التعديالت عليها، وحذفت من الفقرات ما فيه شرح إضافي حول نفس المعني، مع ربط 
 . الفقرات بحيث ال يشعر القارئ بوجود فجوة في النص المقروء

وهو موجود . خص دافعاً لقراءة الكتاب األصليهدفت أيضاً من وراء هذا العمل أن أجعل هذا المل - ٢
 .بنصه الكامل في عدة مواقع دعوية

األصل في الداعية أن يقرأ هذا الكتاب بنفسه، ويتدارسه مع إخوانه، لكني لمست ضعفاً ظاهراً في  - ٣
األخوة الذين يتم استيعابهم في صفوف الدعوة، والذي أعتقد أننا بحاجة إلى دراسته لمعرفة أسبابه 

 .ضع خطة للعالجوو

هناك ظاهرة عامة لمستها أيضاً لدى كثير من الشباب، ولألسف كثير منهم جامعيون، وهي ظاهرة  - ٤
وأعتقد أن هذا أدى إلى عدم القدرة على فهم النصوص التي . ضعف القراءة إن لم يكن انعدامها

 .تُقرأ، والمعاني الكامنة وراء تلك النصوص

، وأنا أحاول وضع ملخصاً له، وجدت فيه من المعاني ما لم ألمسه في قرائتي لهذا الكتب هذه المرة - ٥
من قبل، وأعتقد أن هذا ناتج عن محاولتي إيصال األفكار الرئيسية لهذا الكتاب من خالل هذا 

 .الملخص

 أرجو من كل من يقرأ هذا التلخيص، أن يزودني بأية مالحظات، حتى أستطيع استدراكها في تلخيصي للكتاب
  .كتاب العوائقالقادم وهو 

 .أجمعين وصحبه آله وعلى محمد سيدنا على اهللا وصلى

  


