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 نفسك ومالك التبقي علي  تكون جندیا  تقف لھأن: ومن الجھاد في سبیل هللا ایھا الحبیب

فیر النھضة الستعادة مجد  فإذا ھدد مجد االسالم ودیست كرامة االسالم ودوي ن،ذلك من شیئ
 هللا اشتري من المؤمنین أن( كنت اول مجیب اول مجیب للنداء واول متقدم للجھاد  ،االسالم

م یغز او یحدث بھ نفسھ  من مات ول " وفي الحدیث ،111 التوبة ) لھم الجنة أنفسھم واموالھم بأن
 . سلمرواه م" مات علي شعبة من النفاق 

 .  وبذلك یتحقق ما یرید هللا من نشر االسالم حتي یعم االرض جمیعا
 العدل واصالح شؤون أنتعمل علي اقامة میز أن :ومن الجھاد في سبیل هللا ایھا الحبیب

وفي الحدیث عن . ..ھأنزه وسلط مركأنصاف المظلوم والضرب علي ید الظالم مھما كأنالخلق و
افضل الجھاد كلمة حق " : عن النبي صلي هللا علیھ وسلم قالابي سعید الخدري رضي هللا عنھ 

قال : وعن جابر رضي هللا عنھ ،رواه ابو داوود  والبخاري بمعناه " او امیر جائر أنعند سلط
طلب ورجل قام الي امام جائر سید الشھداء حمزة بن عبد الم" : رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم

 . " فأمره ونھاه فقتلھ
 تحب أن:  لم توفق الي شیئ من ذلك كلھأن ،لجھاد في سبیل هللا تبارك وتعاليومن ا

وقد كتب هللا لك بذلك االجر واخالك من  المجاھدین من كل قلبك وتنصح لھم بمحض رأیك ،
لیس علي الضعفاء وال ( :  المؤاخذة  وال تكن غیر ذلك فیطبع علي قلبك ویؤاخذك اشد..التبعة

 الذین ال یجدون ما ینفقون حرج اذا نصحوا  ورسولھ ما علي ىعلي المرضي وال عل
وال علي الذین اذا ما أتوك لتحملھم قلت ال اجد ما احملكم . المحسنین من سبیل وهللا غفور رحیم

ما السبیل علي الذین یستأذنونك أن. علیھ تولوا واعینھم تفیض من الدمع حزنا اال یجدوا ما ینفقون
 19 التوبة ) یكونوا مع الخوالف وطبع هللا علي قلوبھم فھم ال یعلمونأنوھم اغنیاء رضوا ب

 المیسلمون من ھذه أنفاین االخو ،مراتب الجھاد في االسالم ودرجاتھوبعد فھذه بعض 
 ؟ الدرجات

 احدھم یجد من ذلك ما یذیب أن فعلم هللا ،زونون لما وصل الیھ حال المسلمونھم محأنفاما 
س نلفائف قلبھ وینال من اعماق نفسھ ویحز في قرارة فؤاده ویمنعھ في كثیر من االحایین األ

 . ھ والمتعة بكل ما في الوجود من لذة وجمالأنباھلھ واخو
ھ ما من فكرة تحتل افكارھم وما من خطة أنفعلم هللا  ،ھم یفكرون في سبیل الخالصأنواما 

 الذي ملك علیھم رؤوسھم وقلوبھم أن یشغل عقولھم كھذا الشأنوي عواطفھم وما من شتستھ
  . واستبد منھم بشعورھم وتفكیرھم

االھم یبأنواما  ا  وم ذا السبیل وقت ي ھ ا من أنفحسبك  ،ذلون ف زور نادی ا أن ت دیتھم لتري عیون
ا السھر ووجوھا اشحبھا الجھد وجسوما اضناھا النصب واخذ من ي قد اذبلھ اء عل ة أنھا االعی ھا فتی

ا قوأنبایم دتھاھ ة بعقی ب ،ی د  اناوش ا بع ي م یلھم ال ون ل اكفین أنیقض ب او ع ي المكت ین عل افھ مكب تص
وھم و ي لھ رابھم ف د وات ي المناض مرھمأنعل تھم وس ھم ومتع ة ..س ین نائم اھرة لع ین س  ، ورب ع

 71 الحجرات  )أنداكم الي االیم ھأنبل هللا یمن علیكم ( عند هللا وال نمتن بھ  ما نحتسب ذلكأنو
أل اذا س وتھمف ي دع ق عل ذي ینف ال ال ن الم ل ،ت ع الھم القلی و اال م ا ھ خاء ،فم ي س ھ ف  یبذلون
اء وطم ةأنورض ات أنو. ین خاء بكمالی ة الس ن درج ال م حیتھم بالم ت تض دون هللا اذا ترق م لیحم ھ

ن ضروریاتھ و اد م ة االقتص ي درج یش ال بیل االع ي س ا یقتصد ف اق م دعوة أنف ح ( ل وق ش ن ی وم
    ،9 الحشر ) نفسھ فاولئك ھم المفلحون 

 . منھ والیھ  یقبل هللا منا ذلك وھوأنما اسعدنا 
  
  
  
 

  " سید قطب"من الشھید 
  إلى المتثاقلین عن الجھاد

 ))2((   
ك  رون أولئ ة ، كثی اق الكریم ى اآلف اعد إل ق الص ي الطری اوون ف ذین یتھ ك ال كثیرون ھم أولئ

ذین یجھدون ب رخیص ال ھ أو مطل ى عرض تاف ون إل ب ویمیل ن الرك ون ع ق فیتخلف ول الطری  لط
رور  و النموذج المك ا ھ ة عارضة إنم ا ھي قل ان ، فم ان ومك ي كل زم رفھم البشریة ف رون تع . كثی

وا أداء  ب ، واجتنب الوا مطال افع ون وا من م بلغ یھم أنھ ل إل اة وإن خی یة الحی ى حاش ون عل م یعیش ُوإنھ
  . الثمن القلیل ال یشتري سوى التافھ الرخیص الثمن الغالي ، ف

ى  ط عل ن الوس ا م ك العص رض لیمس د ع ین ق ذرین المتخلف ؤالء المعت ض ھ ان بع د ك ولق
اقھم  ن أن إنف ف رسولھ أن یعل اورتھم وكل یھم من رد هللا عل ان ف ان ومك ل زم ي ك افقین ف ة المن طریق

ن وف ال ع اء وخ ن ری ون ع ا ینفق م إنم د هللا ألنھ ول عن ر مقب ن غی ذلوه ع واء ب ة ، وس ان وثق  إیم
ي  و ف رھم فھ اف أم ن انكش ا م ره خوف ن ك لمین أو ع ا المس ة یخدعون بھ فھ ذریع نھم بوص ا م ًرض

 . الحالتین مردود ال ثواب لھ وال یحسب لھم عند هللا 
ن  فقون م ذین یش م ال رون ھ راوة اإلرادة ، وكثی ة وط عف الھم وذج لض م نم ؤالء لھ إن ھ

ن الج رون م ب وینف لون المتاع ریم ، ویفض دح الك ى الك ة عل ة الرخیص ؤثرون الراح د ، وی ھ
ة  ادة الزاحف فوف الج ف الص اء خل اقطون إعی م یتس ز ، وھ ر العزی ى الخط ة عل المة الذلیل الس
ا  واك ألنھ ات واألش وء بالعقب ا الممل ي طریقھ فوف ف ذه الص ن ھ دعوات ، ولك الیف ال ة بتك العارف

ات واألشواك ف تدرك بفطرتھا أن كفاح العقب ھ ألذ وأجمل من القعود والتخل ي اإلنسان وأن  فطرة ف
  . والراحة البلیدة التي ال تلیق بالرجال 

ل  اح الطوی ي الكف ة مصممة تصمد ف تقیمة ثابت لبة مس ائع ص ى طب ة إل ي حاج دعوات ف إن ال
دة  اعة الش ي س ھ ف م یخذلون مد ألنھ ترخون ال یص عاف المس ھ الض ذي یتخلل ف ال اق ، والص الش

ھ یعون فی ن فیش دا ع ذھم بعی ب نب ون یج عفون ویتخلف ذین یض طراب فال عف واالض ذالن والض ً الخ
ي  ى الدعوة الت ھ وعل ى الصف كل ة عل ي ساعة الرخاء جنای ھ ف ودون إلی م یع الصف ساعة الشدة ث

ر ھ المری ي سبیلھا كفاح نفس . یكافح ف ة ال قوط الھمة ، وذل ار السالمة ، س إن وراء حب الدعة وإیث
  . لتھرب من المراجھة وانحناء الھامة وا

وم وحدثا  ا بعد ی ًفي معترك الحیاة ومصطرع األحداث كانت الشخصیة المسلمة تصاغ ویوم ً
ون  ي تتك ت الجماعة المسلمة الت و وتتضح سماتھا وكان بعد حدث كانت ھذه الشخصیة تنضج وتنم

ائر ا ین س ز ب ا الممی ة وطابعھ ا الخاص ى الوجود بمقوماتھ رز إل ك الشخصیات تب . لجماعات من تل
ة  ة كفتن ت فتن ة وكان ة الفتن ا درج غ أحیان ى لتبل ئة حت ة الناش ى الجماع و عل داث تقس ت األح ًوكان
ود  ال تع ا ف ائق النفوس ومعادنھ ین الجوھر األصیل والزبد الزائف وتكشف عن حق الذھب تفصل ب

  . ًخلیطا مجھول القیم 
ان االبتالء أو بعد انقضائ ي إب زل ف ي األضواء وكان القرآن الكریم یتن ھ یصور األحداث ویلق

وب وھي  م یخاطب القل ا والضمائر ، ث ف والمشاعر والنوای ا فتنكشف المواق ا وزوایاھ في منحنیاتھ
ا  ا یوم أثر واالستجابة ویربیھ ا مواضع الت تار ، ویلمس فیھ ل رداء وس ة من ك ور عاری ًمكشوفة الن

  . ق منھجھ الذي یرید ًبعد یوم وحادثا بعد حادث ویرتب تأثراتھا واستجاباتھا وف
ة  ات جمل ریعات والتوجیھ واھي وبالتش األوامر والن زل ب رآن یتن ذا الق لمون لھ رك المس م یت ول
ة  ذه الخلیق م هللا أن ھ د عل ات ، فق تن واالمتحان تالءات ، والف ارب واالب ا أخذھم هللا بالتج دة، إنم واح

ح وال تس حیحا ، وال تص جا ص ج نض لیمة وال تنض یاغة س اغ ص ًال تص ذاك ً نھج إال ب ى م تقیم عل
ن  ذ م اب وتأخ ي األعص نقش ف وب وت ي القل ر ف ي تحف ة الت ة الواقعی ة التجریبی ن التربی وع م الن
وس  ذه النف ف لھ زل لیكش رآن فیتن ا الق داث، أم طرع األح اة ومص رك الحی ي معت ي ف وس وتعط النف

ا ة س ار الفتن ك القلوب وھي منصھرة بن تالء عن حقیقة ما یقع وداللتھ ، ولیواجھ تل خنة بحرارة االب
  . قابلة للطرق مطاوعة للصیاغة

ذھم  ل أخ لمة، ب یتھم المس ج شخص ربیھم وتنض دھا ت اعر وح لمین للمش دع المس م ی إن هللا ل
ة و ارب الواقعی يبالتج نھم وتعط ي تأخذ م تالءات الت ن االب م بم و أعل ا وھ ة یعلمھ ك لحكم ، وكل ذل

  . یة خلق وھو اللطیف الخبیر وھذه ھي التربیة الحقیق
اة  داث الحی ى أح دبرھا ، ونتلق دركھا ونت ویال ، ن ا ط ف أمامھ تحق أن نق ة تس ذه الحكم ًھ

دبیر  ذا الت ك اإلدراك وھ وء ذل ى ض ا عل داث . وامتحاناتھ ى األح یطر عل و المس در هللا ھ إن ق
ة  ة المحتوم ى النھای ا إل ي بھ ق المرسوم ، وینتھ ي الطری دفعھا ف ائر ی ل ال . والمص والموت أو القت

تأخر م تقدم لحظة وال یس ده ال یس ي موع ھ ف ن لقائ ر م وم . ف در المحت ع الق ن دف رار م ع الف ن ینف ول
ب،  دنیا قری ب وكل موعد في ال ي موعده القری وب ف ون حتفھم المكت إنھم مالق روا ف إذا ف ار ف عن ف

وءا  م س واء أراد بھ یئتھ س اذ مش ول دون نف ن یح ن هللا وال م م م ل، وال عاص ا قلی اع فیھ أو ًوكل مت
  ... أراد بھم رحمة وال مولى لھم وال نصیر من دون هللا یحمیھم ویمنعھم من قدر هللا 
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 خوانیة آفاق التربیة اإلفى
إن الذین یبدئون بالفروع دون األصول، ویجتزئون من الدین، فیُظھرون غیر 
لى، ویجرون الناس في متاھات ضبابیة في خالفیات الفقھ، ومسافات جلیدیة في  ْ األو

    ...تقعرات المتون، لھم على شر
 ھو التبسیط والتشویق؛ كما -فاألصل في عرض الدعوة والترویج لسلعة هللا الغالیة 

ف فیھا الرجلُ على - صلى هللا علیھ وسلم -ترى من رد النبي َ إذا منحھ وجبة أولیة تعرّ َ َ
قھ؛ على أن یلتقي بھ بعد أن یظھر الدین وتقوم  ّ أصلین كبیرین في الدین، وأمھلھ وشو

 علیھ وسلم  صلى هللا-الدولة فیعلمھ ما بقي، وقد كان، فقد جاء عمرو بن عبسة إلى النبي 
 أمور -  صلى هللا علیھ وسلم - بالمدینة المنورة، حیث دولة المسلمین، فأوضح لھ النبي -

  . الصالة 
  . وكان حق العباد وحق هللا ھما األصالن 

  . ِفذكر من األول صلة األرحام، وذكر من الثاني محاربة مظاھر الشرك 
ٌأصل أخالقي، وأصل عقائدي ٌ ٌ ن دارت التربیة النبویة في دار وعلى ھذین المحوری. ٌ

ّاألرقم، أخالق وعقیدة، وعلى ھذین المحورین ركز القرآن المكي؛ آیات تھذب النفوس 
  . بمكارم األخالق، وآیات تطھر القلوب من عبادة األوثان

ھكذا كان الشغل الشاغل للمرحلة المكیة كلھا؛ التربیة اإلسالمیة الراسخة على 
  . لعقیدة أصلین كبیرین األخالق وا

فیا ویح ھؤالء الذین أضاعوا المنھج التربوي، وشغلوا طالب اإلصالح بترھات من 
  .تجمعھنا وھناك، وأقحموا الشباب في مسائل ال تنفع، وتفاھات ال 

***  
ّصراحة وھمة ِ  

ثان : " ... قال ْ ر األو ِوكسْ َ َ ِ َ  ، قالھا ولم یخش إال هللا،قالھا أیام اإلیذاء والتعذیب" .. َ
 ألن األصول ثابتة، والتوحید ال یتغیر، والعقیدة واحدة في كل المراحل وفي كل قالھا

 قالھا ألنھ ال یجوز التخلي عن أصول العقیدة أو المساومة علیھا أو إخفائھا  ..الظروف
  . أو سترھا، أو إظھار شيء و إخفاء شيء منھا 

ثان َ◌..." ْ ر األو ِكسْ َ َ ِ طح الجوزار؛ ویعجب ٌویحمل في قلبھ ھمة تنا..  قالھا"..َ
ُالبعض؛ أنى لھ ذلك وقد عجت الجزیرة العربیة بھذه األوثان، ورسخت في عقول الناس  ّ
رسوخ الجبال، فلھا یذبحون، ولھا ینذرون، وفي سبیلھا ینفقون، وال تركع العربُ إال لھا؛ 

  .. ّفھم لھا یُصلون 
.   ھذه الوثنیة المطبقةإنھا الھمة العالیة التي تحدوه إلى إظھار كل أصول الدین رغم

ورغم ھذه األوثان المنحوتة التي انتشرت، واألصنام المنجورة التي كثرت؛لم ییأس، ولم 
  . یتراجع، ولم یستثقل صعوبة المھمة

ٌ لھ ھمة على ھامة النجم، ھمة تعزل - صلى هللا علیھ وسلم - ھكذا  كان رسول هللا 
  . علوا السماك األعزل سموا ، وتجر ذیلھا على المجرة 
***  

  التعمیة عن المؤمنین
ْ معك على ھذا ؟ :  قال عمرو بن عبسة َفمن َ َ َ َ َ ََ َ  

َقال النبي  ٌّ وعبْد “ : - صلى هللا علیھ وسلم- َ ر ٌ حُ َ َ“ .  
 خالل مرحلة الدعوة - ٌوھذه توریة على األرجح؛ إذا ال یُعقل أن عدد من أسلموا 

  !  محصور في شخصین، حر وعبد - السریة 
 على جمع غفیر من -  من الناحیة اللغویة والبالغیة -حر وعبد ینسحب:  وقولھ 

  ! األحرار والعبید؛ إذ ھذا الجمعُ یتألف من حر وعبد 
ولماذا التوریة ؟ ولماذا لم یخبره بعدد أفراد الجماعة؟ ولماذا لم یُصرح لھ بأسماء 

  أشراف الدعوة اإلسالمیة ورجاالتھا من أولي الحسب والمال ؟ 
ة المرحلة المكیة عامة وظروف االضطھاد خاصة تقتضیان ذلك، خشیة أن إن طبیع

یتعرف المشركون على العدد الحقیقي للمسلمین، األمر الذي یساعد الوثنیة على احتواش 
المسلمین، فیترصدوھم، فیرصدوا لھم القوة المناسبة لالنقضاد على أفرادھا وانتشالھم 

ًزرفات وواحدنا، وضربھم ضربة قوي خب   . یر َ
ًوھو درس لرجال الدعوة، أن یكونوا ستارا للمؤمنین، وحصنا لضعفاء المسلمین؛  ً
ًفلیس من أخالق قائد الدعوة أن یقذف برجالھ أمام فوھة المدفع؛ متكال على إیمانھم 

  . وثباتھم، فیفتن المؤمنین، فیخسر ویخسرون 
ولھذا .. ب على أبنائھ ًإن قائد الدعوة یتحرى دوما التعمیة عن رجالھ؛ كما یظلل األ
ِأثر بعید في تعمیق العالقة بین القائد وجنده أو بین األخ وأخیھ؛ ل ٌ ُما یراه األخ من تلھف -َ

  . أخیھ علیھ خشیة أن یمسسھ سوء
***  

ْ معك على ھذا ؟   " -وسؤال عمرو بن عبسة  َفمن َ َ َ َ َ ََ  یظھر لك طبیعة الجماھیر -" َ
م ال الكیف، إن العامة تغتر بالدكان الذي اقتظ حولھ والعامة من الدعوات؛ وتأثرھم بالك

المبتاعون، وبالموقع الذي كثر زواره؛ وبالمنتدى الذي كثر رواده، یغترون بھذا، وال 
  . یھتمون في الغالب األعم بالمضمون أو بمدى مصداقیة ھذا الموقع وسالمة منھجھ 

ق ال بظاھره و مون الح اسُ أما العقالء المخلصون فیھتمون بمض ھ الن إن عزف عن
  . أجمعون

  یتبع إن شاء هللا تعالى

ِحالِى وحال الناس  َّ َ َ َ َ 
ادن الرجال  ة، . ٌھذا درس في فقھ الداعیة لبیئة الدعوة، وطبائع العباد، ومع ي الذاتی ٌدرس ف

  . ٌدرس في طبیعة المراحل األولى للدعوة.. والرغبة الجادة في البحث عن الحقیقة 
***  

لمىُّ  ُ عبسة السُّ و بْن رُ ِقال عمْ َ َ َ َ َ َ َ َكنت وأن: " َ َُ َ ْ َّ الناس على ضاللة، وأنھُم ُ ُّ أن ْا فى الجاھلیَّة أظن َّ ََّ َ ُ ََ َ َ َ ٍَ َ ََ ِ ِ ِ ِْ
ل بمكة یُخبرُ أخبارا، فقعدت على راحلتى  ت برجُ ْ ثان، فسمع ْ بُدون األو ْ م یع ء وھُ ْ سُوا على شى ِلیْ ِ ِ ٍَ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ َ َ ُ َ َْ ًُ ْ ْ ََّ ِ ِ ٍِ َ َ ْ

ھ؛ فإذا رسُولُ هللا  ِفقدمْت علیْ َ ََّ َ ِ َ ُ َ َِ مُھُ، فتلطفت؛ -ى هللا علیھ وسلم  صل- َِ ْ ھ قو تخفیا، جُرءاءُ علیْ ْ ُ مُس َ َ َ َْ َّْ َ َِ َِ َ َ ً
ھ بمكة، فقلت لھُ ما أنت ؟  خلت علیْ َ َحتى د ْ ُ َّ ََّ َ َ َ ََ َ َُ َ ُ َْ ِْ ِ  

َ قال  ِ أنا نبىٌّ “: َ َ َ ُفقلت .... “  َ َْ ِوما نبىٌّ ؟ : ُ َ َ َ  
َقال  سلنى هللا “: َ ْ ُ أر َّ َِ َ ُفقلت....  “َ َْ َوبأ: ُ ِ سلك ؟ َ ْ ء أر ْ َىِّ شى ََ َ ٍ َ  
َ قال  ء “: َ ْ َ هللا ال یُشركُ بھ شى د ْ یُوحَّ ثان، وأن ْ ر األو حام، وكسْ ْ سلنى بصلة األر ْ ٌ أر َ َ َِ ِ ِ ِِ ِ َِ َ َ َ َ َْ ُ َّ َ ََ َ َِ ِ َ َ“   

َقلت لھُ  ُ ْ ْ معك على ھذا ؟ :  ُ َفمن َ َ َ َ َ ََ َقال ....  َ ٌّ وعبْد “: َ ر ٌ حُ َ َ“ .  
ُفقلت ...  َْ َإنى مُتبعُك: ُ ِ َِّ ِّ .  

َقال  ْ إلى “: َ جع ْ مك ھذا، أال ترى حالى وحال الناس ؟ ولكن ار ْ تطیعُ ذلك یو ْ َ إنك ال تس َِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََّ ََّ َ َ َ ََ َ َ
ت فأتنى  ْ ت بى قد ظھر ْ لك، فإذا سمع ْ ِأھ ِ ِ ِْ َ ُ َ ََ َ ََ َْ َِ ِ َ“ .  

لمىُّ  ُ عبسة السُّ ن و بْ رُ ِقال عمْ َ َ َ َ َ َ َ لى، وقدم: َ ْ َفذھبْت إلى أھ ِ َِ ُ ََ ََ َ ِ ِ رسُولُ هللا صلى هللا علیھ وسلم َ ََّ - 
 َّ ألُ الناس حین قدم المدینة؛ حتى قدم على ْ لى، فجعلت أتخبَّرُ األخبار، وأس ْ َالمدینة، وكنت فى أھ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ُ َ ُ ََّ َّ ْ ْ ُْ ْ َْ َ َ ََ

ل یثرب  ْ ْ أھ َنفر من َِ ْ َِ ِ ٌ َ ل المدینة - َ ْ ْ أھ ِ من ِ َِ َ ْ ِ ُ فقلت- َ َْ َما فعل: ُ َ لُ الذى قدم المدینة ؟ ََ ُ ج َّ َ ھذا الر َ َِ ِ َِ َْ َّ ََ  
ُفقالوا  َ تطیعُوا ذلك: َ ْ مُھُ قتلھُ، فلم یس ْ َ قو َالناسُ إلیْھ سراع، وقد أراد َ َ َ َِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َْ َ َ َْ ََّ ْ ٌ خلت . ِ َ ُفقدمْت المدینة فد َ َ َ ُ َ َْ َْ ِ َِ
ُعلیْھ، فقلت  َْ ُ ِ َ رفنى ؟ قال : َ ْ َیا رسُول هللا أتع ِ َ َ ََ َِ ُ ِ َ َ نع“: َّ َم أنت الذى لقیتنى بمكة َ ََّ َْ ِ ِ ِ َِ َّ َ َ ْ“ .  

َقال َفقلت بلى: َ َ ُ َْ ُفقلت . ُ َْ ھلھُ: ُ ْ نى عمَّا علمك هللا وأج ْ ُیا نبىَّ هللا، أخبر ََّ َ َ َ َ َ ِ ََ َّ َ َُّ ِ ِ ِْ ْ 1967: مسلم ...[ َ َ، عن
َأبى أمامة َ َ ُ ِ َ .[  

***  
  الذاتیة في البحث عن الحقیقة

نسان في كل مكان، یبحث، یجوب، ال یھدأ لھ بال حتى حینما تتقد شعلة اإلیمان؛ یتحرك اإل
ُ عبسة ( یصل إلى الحقیقة الكاملة، فھذا الرجل  ن و بْ رُ َعمْ َ َ َ من أھل الفطرة السلیمة، اكتشف ) َ

بنفسھ فساد واقعھ، وبطالن عبادة األوثان والمعتقدات الجاھلیة المختلفة؛ حتى إنھ كان یعتقد أن 
  ! صل بھم الفساد إلى أن عبادوا ما نحتتھ أیدیھمالناس في انحالل مریع، حیث و

إن ھذا الوسط الفاسد، دفع ھذا الرجل الحر اإلیجابي إلى الحركة والبحث عن سبیل 
 سرعان ما - ٍالمھتدین، وفور سماعھ ألخبار تقص من شأن رجل یدعو إلى نبذ عبادة األوثان 

  . ًارتحل الرجلُ راحلتھ متوجھا إلى مكة
  .. ً كان مستخفیا - صلى هللا علیھ وسلم -األولى لھ؛ أن رسول هللا وكانت المالحظة 

***  
  تخفي وصبر

 في غالب المرحلة السریة وفي بعض المرحلة -  صلى علیھ وسلم - كان حال النبي 
الجھریة ھو التخفي، وھذا التخاذ دار األرقم التي كانت في المرحلتین السریة والجھریة؛ وكان 

یا ع ّ ًالعمل فیھا سر  عملیة التكوین - صلى هللا علیھ وسلم -لى كل حال، كیما یواصل النبيُ ِ
 ،الداخلي للجماعة المسلمة، إضافة إلى وجود شریحة كبیرة من المسلمین تخفي إسالمھا

واإلعالن عن ھویتھا في ھذه المرحلة سیضر بھا وربما یضر بالدعوة نفسھا؛ حیث تصبح 
ُالدعوة أحرج وضعا حینما تكشف جمیع    .. أوراقھا، أو تتقرش قوتھا في بقعة بعینھا ً

 صلى هللا –أما المالحظة الثانیة لعمرو بن عبسة، فھي تشیر إلى جرأة قریش على النبي 
 وأن قومھ جرءاء علیھ، وھذا یدلل على أن قدوم عمرو بن عبسة كان بعد إعالن - علیھ وسلم

.. . في السنوات السریة الثالث- ھ وسلم صلى علی- جھریة الدعوة، إذا لم یتجرأ الناسُ على النبي
من ثم تدل ھذه القصة على حالة التخفي التي اتخذھا المسلمون لمحاولة امتصاص الغضبة و

ٌالتي غضبتھا قریش فور اإلعالن عن اإلسالم، إذ شرع كل رائد في قومھ بالتنكیل بالمسلمین 
  . الضعفاء

ًساعة حرجة جدا؛ عملیات تعذیب ًویبدو من ذلك أیضا أن عمرو بن عبسة دخل مكة في 
ٍبشعة تمارس على المسلمین، سواد الضعفاء في تخف وكتمان؛ یبطون اإلیمان ویظھرون  ُ
ًالكفر، القیادة اإلسالمیة تتحرك بحذر شدید، تتم الفعالیات التربویة خفیة في دار بعیدة عند 

فیھ خطورة على  -  صلى هللا علیھ وسلم - الصفا، ودخول رجل غریب عن مكة إلى النبي 
  . ھكذا كانت الصورة وهللا أعلم . الدعوة والداعیة والمدعو

***  
  العقیدة واألخالق

 وتلطف في الدخول، وھذا - صلى هللا علیھ وسلم -ودخل عمرو بن عبسة على النبي 
التلطف إنما ھو من أدب طالب العلم في دخولھ على العلماء، وھو من أدب مریدي اإلصالح 

  ... ى أولى الفضل والخبرة في دخولھم عل
 وطبیعة السائل والواقع، فقد قال -ً دوما - تتفق - صلى هللا علیھ وسلم -كانت إجابة النبي 

سلك : " ً ردا على سؤالھ- لھ  ْ ء أر َوبأىِّ شىْ َ ََ َ ٍَ َ ِ " - :  
َ هللا ال “ د َّ ْ یُوح ثان، وأن ْ ر األو حام، وكسْ ْ سلنى بصلة األر ْ َ أر َُ َّ َ ََ َ َ َ َِ َِ َ َِ ِ ِ ِ َِ ء َ ْ ٌیُشركُ بھ شى َ ِ ِ َ ْ“   

 النبي صلى هللا - ھذا ھو تعریف اإلسالم في ھذه المرحلة، وھذا ھو التعریف الذي قدمھ 
 لھذا الرجل الذي قصد التعرف على اإلسالم، وھو في تشوق واضح لمعرفة كل - علیھ وسلم 

  . قول وفعل في ھذا الدین الجدید
  . خطأدة في آذان الناس؛ لھم على ًإن الذین یسكبون النصوص اإلسالمیة جملة واح
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  خاطرة
 تخیل لو أن المسلمین لم یتوصلوا إلى فكرة حفر الخندق في غزوة

خامسة من الھجرة، وھم یواجھون عشرة آالف مُشرك األحزاب في السنة ال
 ..ویتربص بھم الیھود في المدینة من خلفھم من أمامھم،

 تخیل لو أن الرسول صلى علیھ وسلم لم یوافق على فكرة سلمان 
الفارسي، أو أن المسلمین واجھوھا؛ ألنھم یخافون من األفكار الجدیدة 

صحیح، وأن كل جدید ال ینبغي قدیم على أنھ ھو الوحید ال ویتمسكون بكل
بوه االقتراب منھ ألنھم ال ِّ  .یعرفونھ ولم یجر

 لكن الرسول والصحابة كانوا من المرونة بحیث استمعوا إلى فكرة 
سلمان ودرسوھا بكل عنایة، وبدءوا بالفعل في تنفیذ الفكرة بكل حماس 

 .تحقق النصر بإذن هللا وتعاون وحب، حتى
َلمان الفارسي وقبلھا الرسول صلىفكرة إبداعیة أتى بھا س  ِ هللا علیھ  َ

ِّوسلم والمسلمون بعقل متفتح وصدور منفتحة على كل جدید دون خوف أو 
أو فزع، لینقذ المسلمون أنفسھم ویحموا رسالتھم من طوفان بشري  رھبة

ًأكثر من عشرین یوما في كیفیة الھجوم على المسلمین  أعیاه التفكیر طیلة
 .والقضاء علیھم

مجاالت  ھذا اإلبداع وھذه األفكار اإلبداعیة، كما تحتاج إلیھا جمیع 
 ًالحیاة، فإن الدعوة إلى هللا في أمسّ الحاجة إلیھا، نظرا لما تواجھھ من

مشكالت مزمنة لم تفلح معھا الحلول التقلیدیة، وأصبحت تنادي على الدعاة 
تقد، لینقلوا والمبتكرین أصحاب الرؤیة النافذة والفكر الم من المبدعین

ًبھا بعیدا، لیكسبوا أرضا جدیدة لم یجرؤ أحد  الدعوة إلى آفاق أخرى تحلق ً
جدیدة من المجتمع، ظلت الدعوة  على االقتراب منھا، ویجذبوا شرائح

  .إلیھم تعاني في إیجاد الوسیلة المناسبة للوصول
 

 مواصفات داعیة مبدع
رغبتھ   في ذلك ھوًیستطیع أي داعیة أن یكون مبدعا، والشرط الوحید

وإرادتھ، بعدھا یستطیع أن یدخل عالم اإلبداع بعد أن یتدرب على بعض 
 :ویكتسب بعض القناعات وھي المھارات
الموجود  ، وأن)وفي اإلمكان أفضل مما كان(االعتقاد الجازم بأن  -1

ًّمھما كان جمیال، فإنھ ال یخلو من عیوب، وأنھ من الممكن جدا أن نطلق ً 
 .یدة، من شأنھا أن تعالج العیوب وتزید المزایاًأفكارا جد
مشاكل،  الجرأة على نقد الواقع وعدم االستسالم لھ بما یحویھ من -2

 .وتحلیلھ واكتشاف األخطاء والسلبیات
  .القدرة على إیجاد حلول وبدائل كثیرة لحل المشكلة الواحدة -3
اإلصرار على الحل بمحاوالت متكررة ومتنوعة ومستمرة،  -4
الفشل في المحاوالت األولى، وعدم االستسالم لإلحباط سواء من  وتوقع

 .الفعل من حولھ من أشخاص تكرار الفشل أو من رد
 القراءة المستمرة واستخالص األفكار المفیدة من أي مجال -5

 .ًوإسقاطھا على الواقع الدعوي إذا كان ذلك مناسبا
 .یالوالخ التفكیر المتواصل والقدرة على التأمل -6
  .غریبة اإلنصات آلراء اآلخرین والتفكیر فیھا مھما كانت -7
 

  معوقات العمل اإلبداعي
 الدعوي في المجال

یفكر  العالقة بین المبدع والمجتمع عالقة تبادلیة، فإذا كان المبدع
ویبدع من أجل حل مشاكل المجتمع، فینبغي على المجتمع أن یساعد المبدع 

ًیّا حتى یخرج إبداعھ للنور، وإال ماتت ھذه ًبجانبھ معنویّا وماد ویقف
أماكنھا، أو فرت إلى من یقبلھا ویشجعھا، كما فرت  العقول المبدعة في

أوروبا وأمریكا لتحقق إنجازات عالمیة  العشرات من العقول العربیة إلى
الفضائیات، كي نعترف بھم  غیر مسبوقة، نعود بعدھا نحن لنبرزھم على

  !ربًأخیرا ونفتخر أنھم ع
 

  مشكالت 
 إبداع في حاجة إلى

إلى  في حقل الدعوة یوجد الكثیر من المشكالت المزمنة التي تحتاج
  :عقول مبدعة تبحث عن حلول غیر تقلیدیة لحلھا، من ھذه المشكالت

 عدم وصول الدعوة إلى شرائح معینة بصورة كافیة، مثل شریحة -1
 ).لخا.. سباك -نقاش(السائقین وأصحاب الحرف المھنیة 

المجتمع  دور الدعوة في حل المشكالت األخالقیة والتربویة في -2
 .بصورة واقعیة وفعالة

یعیشون في  عدم التفاھم بین اآلباء واألبناء بصورة جعلت األبناء -3
 .جزر منعزلة عن محیط أسرھم مما أضر بالمجتمع أبلغ الضرر

ِّ الحاجة إلى دعاة مبدعین   مجاالت  في كلإن الدعوة إلى هللا في أمس
ًالعمل الدعوي للنھوض بھ وتحقیق أھدافھ ولو حدث ذلك لفتحت لھا آفاقا 

 .كان من الصعب الوصول إلیھا جدیدة،
 

  قراءة في كتابات األستاذ حسن البنا 
  مؤسس الحركة اإلسالمیة الحدیثة

المستشار طارق البشري  
 قاضي ومفكر ومؤرخ مصري، ونائب رئیس مجلس الدولة

  
وكما ھو قانون وقضاء،  نھ تشریع وتعلیم،أتمد على اإلرشاد، فاإلسالم حكومة وتتفیذ، كما كما یع ن اإلسالم یعتمد على التتفیذإ

جل أا من وذا وجدإن یقنع المصلحون اإلسالمیون برتبة الوعظ واإلرشاد، أوقد یكون مفھوما  ... ال ینفك الواحد منھا عن اآلخر
 واد يف ریع اإلسالميشن یكون التأما أحادیث نبیھ الشریفة، أ سبحانھ، و آلیاتھیصاالإفیذا ألحكامھ، ونألوامر هللا وت اءغصإالتتفیذ 

لتصیر قوة التتفیذ ضامنة  ن ینھضواأ واد آخر، فإن قعود المصلحین اإلسالمیین تفریط، والواجب ي في والتتفیذيوالتشریع الفعل
  على مقدرات الوطن والجماعةياإلسالم  ریع ظل ھیمنة التشيالدفاع عن األمة وعن حوزتھا، وكافلة النھوض بھا واالستقالل ف

 النظام يالرعایة ف نھ واجبألیھ على  إ العمل والدعوة، ومما یتعین النظريتھ ھو من الشواغل فئ فإن نظام الحكم وھی،لذلك.... 
  :يمة ما یل لأليالسیاس

ھم أ فطر الناس علیھا، ومن ي اإلسالمي من الفطر التي یعتبرھا النظام السیاسإذ ،ن كفالة حریة المواطنی- أوال
  ذلكي واجبا، ولیس مجرد رخصة، سواء فأيل الجھر بالرع، واإلسالم یجأيالواجبة الكفالة حریة الر وجوه الحریة

العام   النظامھ الجماعة من الناس، وذلك ما لم یتعارض مع ما ھو متعارف علیھ مما یقتضیأيو رأ الفرد أير
  .سراره، وغیر ذلكأل ما یحیط بالمرء من حرمات تتعلق بمسكنھ و باب الحریة كيواآلداب، ویدخل ف

 واإلسالم ال یعرف فضال سس التشریع اإلسالمي،أ من يولأساس عریق وأن كفالة المساواة بین البشر ھو إ -ثانیا
 من الصفات اللصیقة غیر أيوال  ال بالتقوى، فال یتفاضلون وال یتمایزون بلون وال جنس وال لغة وال ملة،إحد أألحد من البشر على 

و المذھب، وكل ذلك ال یصلح سببا للتفرقة بین أكالملة ي  اإلرادر ترد بالتلقین غیي من المكتسبات التأيالمفارقة كاللغة، وال 
  .یتحملونھ من تبعات  مجموع ما یتمتعون بھ من حقوق، ومايالمواطنین ف

الصون، وواجب   فحسب، ولكنھا أحكام عملیة وتفصیلیة واجبةصول التشریع اإلسالميأ نظریا من صالأوالمساواة لیست 
 عن استخدام األحكام يالسیاسة التشریعیة النأ ي كل مجاالت النشاط، وھذا یوجب فيحكام فأالتزام التشریع بھا فیما یستن للناس من 

 حاالت مخصوصة، وذلك حتى یكون ي فالمقصود من التشریع العام صلأق ما یخالف یال فیما تستخدم فیھ درءا لتحقإاالستثنائیة 
  .و تقلیصا لحكمھاأاء تثبیتا للقواعد، وتعمیما لحكمھا ولیس افتئاتا علیھا ناالستث

التعامل بین الناس،   تقریري في القرآنأصل خادم للمبدأوالمساواة لیست فقط وضعا سلبیا مانعا من التمییز بین البشر، ولكنھا 
داء األمانة، حتى فرض هللا أوصنو ، والعدل قوام الحكم، ممرنا بھ صریح نص القرآن الكریأ ي العدل واإلحسان، الذأوھو مبد

  .سبحانھ علینا العدل مع األعداء
األمثل من تكافؤ   كفالة الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة المتساویة للمواطنین جمیعا، وتحقیق القدري فیما یعنيالعدل یعن

  . مجاالت التدریب والعملياإلفساح ف وأو التمتع بالطیبات، أو الرعایة الصحیة، أ شئون التعلیم ي، سواء فةالفرص للمواطنین كاف
بین المواطنین،   الدخوليف شكالھ، والحد من التفاوت الكبیرأتلف صوره وخ بمي الوقوف ضد الظلم االجتماعيوالعدل یعن

هللا سبحانھ وتعالى من أال یكون المال  بھ مرأتحقیقا لما ، الجتماعیة تقریب الفوارق وتضییق مساحات التفاوت بین الفئات ايوھو یعن
  .)7: الحشر() نیاءغدولة بین األ(

  
 مة،لأل  تقوم علیھ النظم الجمعیةي اإلسالمي یقوم على الشورى، بحسبانھا األصل العام الذين النظام السیاس إ-

و أمكن، أن إذلك بطریق مباشر،   اتخاذ القرار، سواء جرىين تسھم فأفما دام القرار یتعلق بجماعة، فقد وجب على تلك الجماعة 
 من أي يفك عنھا فنالمساھمة، والشورى واجبة على األمة ال ت  تترسم اإلمكانیة إلنفاذ ھذهيوفقا لنظم النیابة القانونیة التي ن یجرأ
  .حوالھاأ

الوسیلة الثابتة   كل شئونھا، وھييماعة البشریة فظیم الجنصول تأوجب علینا الشورى كأصل عام من أن الشارع الحكیم إ
  . من شئون الجماعةأي يالتخاذ القرارات ف

مة لجماعة وال لأل و سنة ، فلیس لفرد والأما ما فیھ نص قرآن أمور الجماعة، أطار ما ال نص فیھ من إ يف والشورى تدور
والشورى  نفاذه،إحوال أنص على تفھم داللة النص ومجال إعمالھ، وتصر دور الشورى فیما فیھ قوی لیھم،إزل نال التسلیم بما تإكلھا 

 يومرجعیتھا العلیا، ومن ثم تجد الشورى حدھا دائما ف حكامھا العامةأفیما ال نص فیھ تظل خاضعة ألصول شریعة اإلسالم، و
  .ا ألصل شرعیتھاعوخضو نصوص األحكام المنزلة التزاما بھا، واستقاء منھا،

زیل المبارك لدى نالت حكامأن ما یحد الشورى من أطار ما نحن مأمورون بھ من طاعة  ورسولھ، وإ يا فنن نعمل إرادتحن
، وقواعد العدالة، وحقوق اإلنسان، يالطبیع حكام القانونأ النظم الغربیة الوافدة ما یحد سلطة األمة مما یسمونھ ي فھالمسلمین، یشابھ

الحدود ترد للمسلم من دینھ الحنیف ومن غیب السماء، بینما أن  ي وجود الحدود، ولكنھ فيق فبادئ الدستوریة العامة، ولیس الفرموال
 يطماع، وبما لمعارفھم من نسبیة فیما یجرأھواء وأبما یحملون من  النھایة من صنع البشر ي في النظام الوافد من مبادئ ھيترد ف

  .والخطأ علیھ الصواب
ما یتعلق   كليبرامھ واتباعھ فإ یجب يكثریة، الذ األأي العمل بري االلتزام فيعن واجبة فیھ تي إطار ما ھيوالشورى ف

و أ كل ما یلزمھم بواجب، يوف  كل ما یمس عامة الناس ومصالح الجماعة،يبشئون الجماعة، ویمس مصالحھا، والشورى ملزمة ف
 قرار ي درجاتھم العلیا متى كان ھؤالء ذويلرؤساء فوا  اختیار الحاكمینيو یحد من نشاطھم، وھي من ثم ملزمة فأینال من مالھم، 

  .و تقییداأللناس تكلیفا   مصالحھا، ملزمي من شئون الجماعة مؤثر فأي ينافذ ف
ھذا العنصر الرابط  فرادھا ومجامیعھا على العمل والنشاط، والشورى ھي وعاء تحققأإن الجماعة ال یوثق وثاقھا مثل تراص 

  .ارهو الكافل الستمرأللجماعة 
  

 ي المختلفة، وفيالفن  مجاالت التخصصيدائرتھا فیما تكون فیھ ملزمة من أمور، إنما ھي نافعة أیضا ف حصرنوالشورى ال ت
 ي كل من فروع البحث والتمحیص، وفيف ةص جماعات متخصأيجاالت تشكل رم ھذه الينھا فأمستویات التتفیذ المتعددة، بمراعاة 

 حدود تقدیم المشورة غیر الملزمة كاألجھزة يبمھامھا ف ذا كانت تقومإه المجاالت ینظر فیما  مثل ھذيكل جوانب التتفیذ، وف
 اختیار يللسلطة األعلى، واستیعاب المجال العام للمجاالت الخاصة، كما ینظر ف طار خضوع المستویات األدنىإ ياالستشاریة، أو ف

  .لتخصص والتتفیذ، ال بمراعاة فكرة النیابة القانونیة كشأن المجالس النیابیة مجاالت ايكفأ واألقدر فاأل ھل للمشورة بمراعاةأمن ھو 
جماعات وھیئات  امة منعبدأ العام المقرر لصدور القرارات الم عمومھا وبأنواعھا المختلفة یتعین أن تكون ھي اليفالشورى ف

لیة عشائریة یكاد یكون خطأ ال یحتملھ عصرنا، وضرره لیة استبدادیة فردیة أو بعقق المسلمین الیوم بعيفراد، فإن السیر فأال من 
 الشئون العامة كلھا، ومع تحققھا يستویات فموال  أصل شرعیتھ وجوازه، ومع تحقق الشورى بھذه األوضاعيیوجب الشك ف

جماعة بغیر  تماسك الجماعة، واستمرارھا ونموھا، ونھوضھا بمصالحھا، تصیر الطاعة واجبة ألنھ ال يبحسبانھا عنصرا مھما ف
  . مفارقة الجماعة، وھي طاعة مبصرة مستمدة من قیام نظام الشورىيھذه الحالة یعن ين الخروج عن الطاعة فأالطاعة، و
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 واجـبـات األخ العامــلمن 
  :أیھا األخ الصادق

ا  وان بأركانھ ھ لإلخ ادق ببیعت ان األخ الص إن إیم
ة  ون لبن ى یك ات؛ حت ذه الواجب ھ أداء ھ ب علی العشر توج
ة  ھ، وغای ل حیات ا أم ا، وجعلھ ل بھ اء إن عم ي البن ة ف قوی

وان ھغایات ر والرض دنیا، والخی ي ال زاؤه العزة ف ان ج ، ك
ي في اآلخرة ل ف ات للعام ا واجب ، ولھذا وضع اإلمام البن

  : طریق الدعوة، وھي 
أن یكون لك ورد یومي من كتاب هللا ال یقل عن  – 1
ھر , جزء  ر من ش ي أكث ل , واجتھد أال تختم ف ي أق وال ف

  .من ثالثة أیام 
رآن و – 2 دبر أن تحسن تالوة الق ھ والت تماع إلی االس

ھ ي معانی رة وت, ف یر المطھ درس الس لف وأن ت اریخ الس
اة (یكفي في ذلك كتاب وأقل ما , بقدر ما یتسع لھ وقتك حم

یث رسول هللا صلى وإن تكثر من القراءة في حد, )اإلسالم
تكن , هللا علیھ وسلم ل ول ًوأن تحفظ أربعین حدیثا على األق

ة ین النووی درس , األربع د وأن ت ول العقائ ي أص الة ف رس
  .ورسالة في فروع الفقھ 

ام وأن تأ – 3 حي الع ف الص ادر بالكش ي أن تب خذ ف
راض ن أم ك م ون فی ا یك الج م وة , ع باب الق تم بأس وتھ

  .نیة وتبتعد عن أسباب الضعف الصحيوالوقایة الجسما
بن والشاي– 4 وة ال ي قھ ,  أن تبتعد عن اإلسراف ف

روبات  ن المش ا م ة ونحوھ ربھا إال , المنبھ ال تش ف
  .ًوأن تمتنع بتاتا عن التدخین , لضرورة

ي المسكن    – 5 يء ف ل ش ي ك ة ف ُ أن تعنى بالنظاف
ل  ل العم دن ومح م والب بس والمطع دین , والمل ي ال د بن فق

  .على النظافة 
  .ً صادق الكلمة فال تكذب أبدا  أن تكون – 6
د  – 7 ة والوع د والكلم ا بالعھ ون وفی ال , ًأن تك ف
  . مھما كانت الظروف تخلف

ال – 8 یم االحتم جاعا عظ ون ش ل , ً أن تك وأفض
ق وكتمان السر ي الح راف , الشجاعة الصراحة ف واالعت

  . بالخطأ واإلنصاف من النفس وملكھا عند الغضب 
ا - 9 د دائم ؤثر الج ورا ت ون وق ً أن تك ك , ً وال یمنع

  .الوقار من المزاح الصادق والضحك في تبسم 
ون ش– 10 عور أن تك ق الش اء دقی یم , دید الحی عظ

بح  ن والق أثر بالحس اني, الت ألم للث ألول وتت ر ل وأن , تس
ق  وع وال مل ة وال خن ر ذل ي غی ع ف ون متواض وأن , تك

  .تطلب أقل من مرتبتك لتصل إلیھا 
ا– 11 ون ع ع  أن تك ي جمی م ف حیح الحك ًدال ص
وال نا, األح ب الحس یك الغض ین ال ینس ي ع ت وال تغض

ی ن الس ا ع و, ئاتالرض ك الخص یان وال تحمل ى نس مة عل
رب , الجمیل ى أق ك أو عل ى نفس ان عل وتقول الحق ولو ك

ا  ّ   .ًالناس إلیك وإن كان مُر
یم ا – 12 ون عظ ى أن تك دربا عل اط م ًلنش
طعت أن تشعر بالسعادة والسرور إذا است, العامة الخدمات

اس ن الن رك م ة لغی دم خدم اعد , تق ریض وتس ود الم فتع
ة  و بالكلم وب ول ي المنك عیف وتواس ل الض المحتاج وتحم

  .ًوتبادر دائما إلى الخیرات , الطیبة 
و  – 13 محا تعف ا س ب كریم یم القل ون رح ًأن تك ً

وان ان والحی ق باإلنس م وترف ین وتحل فح وتل ل , وتص جمی
االمع اس جمیع ع الن لوك م ن الس ة حس ى , ًامل ا عل ًمحافظ

سالمیة االجتماعیة فترحم الصغیر وتوقر الكبیر اآلداب اإل
خب ,  في المجلسوتفسح ب وال تص , وال تتجسس وال تغت

  .الخ ..وتستأذن في الدخول واالنصراف 
ة– 14 راءة والكتاب د الق ن ,  أن تجی ر م وأن تكث

ائل ا ي رس ة ف م المطالع دھم ومجالتھ وان وجرائ إلخ
ا ون ل, ونحوھ ا كانوأن تك ة مھم ة خاص ك مكتب ت نفس
غیرة ل, ص ن أھ ت م ك إن كن ك وفن ي علم ر ف  وأن تتبح

اص ا , االختص ة إلمام المیة العام ؤون اإلس م بالش ًوأن تل
ع  ق م ا یتف ا حكم م علیھ ورھا والحك ن تص ك م یمكن

  .مقتضیات الفكرة 
 

  الخامسة القضیة
 ))1((  

 ؟ بالمرصاد لھم هللا وأعداء اإلسالم دولة یقیموا أن اإلخوان لجماعة یمكن ھل
 ؟ أسرع یصلون لعلھم السیاسیة األحزاب ألسالیب یلجئون ال لماذا

 
 بأول؟ً أوال نونبی ما ویھدمون یضربونھم ، بالمرصاد لھم هللا وأعداء اإلسالمیة الدولة بناء اإلخوان یقیم أن الممكن من ھل

 وإقامة الحكم الى الوصول ھمب یسرع فقد السیاسیة األحزاب أسلوب الى ویلجئون التربیة أسلوب عن الشىء یتنازلون بعض فھل
 . ؟ اإلسالمیة الدولة

 الحل فھناك... األصول الى ارجعوا
 وصحابتھ وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول انك عندما العطرة السیرة الى الرجوع التساؤل ھذا على لإلجابة المفید من لعلھ

 عظیمة، هللا أعداء وقوة ، بیركالكفر و الشرك حجم نأ األمر ظاھر انوك ، هللا أعداء من واإلیذاء والضربات للمحن یتعرضون
 العربیة الجزیرة وتطھرت اإلسالم دولة قامت المحن و اإلیذاء استمرار رغم ولكن ، بسیطة صغیر وقوتھم المؤمنین حجم وأن
 یوم أول من وسلم ھعلی هللا صلى هللا رسول واھتم الظالم وتبدد النور وعم ، الیھود الفرس وأجلى وفتحت واألصنام الشرك من

 . التمكین و النصر بعد حتى ذلك على وحرص بل رغم المحن ذلك على واستمر وتربیتھم المؤمنین بإعداد
 ونصره هللا تأیید إنھ ، الباطل و الحق إنھ ، المادیة البشر وموازین مقاییس غیر أخرى وموازین مقاییس لھ الواقع ف األمر

 بینھم إنھا ، هللا الى الدعاة وأشخاص هللا أعداء بین لیست القضیة إن ، هللا أعداء من وأعوانھ الشیطان آید المؤمنین أمام لعباده
 باعوا الدعوة حقل فى العاملین هللا الى الدعاة إن ، "یعلمون ال الناس أآثر ولكن أمره على وهللا غالب ": هللا ودعوة هللا وبین

 الحق أھل بین تتبدل ال التى هللا سنة وتجد ، هللا أعداء مع یتنافسونھ دنیوى لھم مطمع الناس وال دنیا فى حظ لھم یعد ولم  أنفسھم
 و الحق هللا یضرب كذلك ":  أمامھم الباطل انتفش مھما الحق ألھل  فى النھایة النتیجة وتكون ، الصراع یحدث أن الباطل وأھل

 الباطل على بالحق نقذف بل " " األمثال هللا یضرب ذلكك ألرضفى ا فیمكث الناس ینفع ما وأما جفاء فیذھب الزبد فأما الباطل
 ولینصرنً كثیرا هللا اسم فیھا ریذك ومساجد وبیع وصلوات صوامع لھدمت ببعض بعضھم الناس هللا دفع ولوال "، "زاھق ھو فإذا
 ".عزیز لقوى هللا إن ینصره من هللا

  ". ببعض بعضكم لیبلوا ولكن منھم نتصرال هللا یشاء ولو :" هللا من واالبتالء االمتحان ولكنھ
 كفروا والذین هللا سبیل في یقاتلون آمنوا الذین ":فیقول القتال و مجال الحرب فى المقاییس ھذه سبحانھ هللا لنا ویوضح

 بإذن كثیرة فئة غلبت قلیلة فئة من كم ": ویقول ، "ً ضعیفا انكالشیطان  یدك إن الشیطان أولیاء فقاتلوا الطاغوت سبیل فى یقاتلون
  ". هللا

 بالنصر هللا وعد لتحقیق ًأھال لنكون ، ًحقا نكون مؤمنین أن علینا وجب لذلك ، المؤمنین عباده بالنصر وعد سبحانھ وهللا 
 ، منھا اإلقالل أو شأنھا من وعدم التھوین الطریق مدى على والتكوین التربوى الجانب أھمیة تظھر وھنا ، هللا أعداء على

 والتحمل الصبر ل طاقاتك أصحابھ فى یفجر الذى ھو واإلیمان ، ًجمیعا األرض قوى بھ نواجھ الذى القوى السالح ھو نفاإلیما
 مع ھذه تنامعركفى  یصلح ال السیاسیة األحزاب أسلوب إن ، وأسالیبھا السیاسة ولیست ، والفداء والتضحیة والجھاد الثبات و

اإلطالق  على السیاسة نرفض أننا ذلك یعنى وال ، اإلیمان وتقویة واإلعداد التربیة ابحس على ذلك انك إذا خاصة ، هللا أعداء
 األساس وضع مرحلة فى خاصة والتكوین التربیة وبین بینھا ونوائم بضوابطھ نضبطھا الدین من كجزء معھا نتعامل ولكننا
 . هللا شاء إنً مستقرا البناء علیھا یقوم التى القاعدة الصلبة وإیجاد

 ...... أقیم لبناءً ھدما یسل
 ، أقیم لبناء ھدم ھى هللا أداء من ضربات أو محن من اإلخوان لھ یتعرض ما أن ویظنون البعض على األمر یلتبس وقد

 وتمحیص صقل ولكنھاً ھدما لیست الدعوات فى هللا سنة ھى التى المحن فإن ذلك غیر والحقیقة ، مرة لكفى  الھدم یتكرر وھكذا
 ًإضعافا وال ًھدما لیس المحن ھذه نتیجة الصف عن البعض ابتعاد وإن .. هللا بإذن البناء القوى بھا سیقوم التى اتاللبن لتلك

 . أمثالھم الیكونوا ثم الصف بغیرھم یعوض وهللا الضعف، نقاط من للصف تطھیر ولكنھ للصف،
 ولما الحال، غیر الحال لكان هللا أعداء مزقھا التى ةاإلسالمی البالد ھذه من بلد فى مستقل إسالمى حكم إیجاد الھدف انك ولو

 العالمیة اإلسالمیة الدولة ھو ضخم یانك منً جزءا إسالمى البلد ھذا یكون حینما ولكن ، عمیق وأساس ثیرك جھد الى احتاج األمر
 واحد طابق من منھا لك المتجاورة المنازل من لمجموعة أساس وضع بین ففرق تختلف، ومتانتھ األساس یختلف وعمق فاألمر
 . المنازل ھذه المساحة نفس على لناطحة سحاب أساس وضع وبین

 نؤمن وال معنا الیصلح بالكیف اھتمام دون االنتخابات فى األصوات وعدد بالحكم االھتمام فى السیاسیة األحزاب أسلوب إن
 الشدائد، مواجھة فى ویثبت ویتحمل یملك ما وكل ھومال نفسھ یقدم من نرید ولكن ، فقط صوتھ یعطینا من إننا النرید عواقبھ،

 فالزمن ، لھ إتقان دون األساس إقامة فى التعجل الى السطح فوق من یظھر البناء رؤیة فى الرغبة الملحة تدفعنا أن والیجوز
 مقدماتھ بكل اقمن ھل: أنفسنا نسأل أن یلزم النصر تستبطىء أن وقبل ، بأعمار األفراد ولیس واألمم الدعوات بعمر یقاس

ًحقا أھال صرنا ھل ثم ؟ األكمل الوجھ على واجبنا وأدینا ومتطلباتھ  علیناً حقا وكان :"المؤمنین عباده بھ هللا وعد الذى النصر لھذا ً
 . ؟ على المؤمنین ومحسوبین اإلیمان على أدعیاء زلنا ال أننا أم "المؤمنین نصر

 الباطل وأن ، واألشالء الدماء و باألشواك وملىء وعر الطریق أن ونعلم ، طلوالبا الحق بین ةالمعرك شأن من نقلل ال نحن
 وأعدوا :" تعالى ألمرهً امتثاال استطعنا ما القوة بأسباب ونأخذ القوى واھب با نستعین ولكننا  أنفاسھ آخر یلفظ یقاتلنا حتى سیظل

 بأیدیكم هللا یعذبھم قاتلوھم :"تعالى هللا بقولھ ونؤمن "موكوعد هللا عدو بھ ترھبون الخیل رباط ومن من قوة استطعتم ما لھم
 ونعقد ، "حكیم علیم وهللا یشاء من على هللا ویتوب قلوبھم غیظ ویذھب مؤمنین قوم ویشف صدور علیھم وینصرآم ویخزھم
 ًوعدا ویقتلون فیقتلون هللا سبیل فى یقاتلون الجنة لھم بأن وأموالھم أنفسھم من المؤمنین اشترى هللا إن :"هللا مع الرابحة الصفقة

 لیستخلفنھم الصالحات وعملوا منكم آمنوا الذین هللا وعد :"هللا وعد تحقیق ونطمئن الى،  " القرآن و واإلنجیل التوراة فىً حقا علیھ
 الیشركون بدوننىیعً أمنا خوفھم بعد من ولیبدلنھم لھم ارتضى دینھم الذى لھم ولیمكنن قبلھم من الذین استخلف كما فى األرض

 ".ًشیئا بى
 وتأییده با والثقة ، قلوبنا یمأل واألمل لھا، اإلعداد مستوى وعلى ،لھا نتصدى التى العظیمة المھمة مستوى على نكون ھكذا

 محن من یصیبنا ما بسبب نضعف وال نستكین وال نھن وال األعداء قوة نرى عندما ضعف أو خوف یخالجنا تغمرنا، وال
 . وهللا المستعان .. هللا سبیل فى وضربات

  

  من فقھ الدعوة
  -  رحمھ هللا–المرشد االسبق األستاذ مصطفى مشھور 


