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  مقـدمـة
  

ن  ه إال هللا ، أؤم دانا هللا، وأشهد أن ال إل وال أن ه الحمد  الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي ل
يّ  ى عل ره، وإن أب ه به وال أكفره، وأبرأ ممن يكف ك ملك ك، فالمل اس ذل ه،الن ق خلق ر  ، والخل واألم

ادّ ما يشاء، ويفعل ما ي أمره، يحكم ن ح ن وااله نجى، وم د، م ك، أري و القضاء ه هل ى حل ده عل حم
  .ه، وأعوذ به من سخطه وعقابهومرّ 

وأشهد أن دمحما عبده ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص، أدخلنا هللا به في اإلسالم بعد الكفر، وأخرجنا به من عبادة 
ى الالعباد واألحجار إلى عبادة الواحد القهار، وقضى الذي عليه، وتركنا ع ا مل ة البيضاء، ليله حج

  :كنهارها، ال يزيغ عنها إال هالك، فجزاه هللا عنا خير ما جزى نبيا عن أمته، أما بعد
غ فهذه كلمات أذكّ  ي تبلي ا ف ل واحد من ى ك لمين بحق هللا عل ر بها نفسي ومن بلغته من المس

ذه ا واء ه ة، وهللا رسالته للعالمين، حاولت أن أهز بها نفوسا، عسى هللا أن يكف غل ة الطاغي لجاهلي
  .ولي التوفيق
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 ض المؤمنينوحرّ 
  
  

ا  ى م دعوة إل بيل ال ي س ال ف ا الجب وء به ي تن اق الت ون المش إن المسلم ليغار من أناس يتكلف
   .منون به، ظنا منهم أنه دين هللايؤ

ن : (بالدعوة والتبليغ يقولكتب بعضهم عن الجماعة المسماة  ون م تهم ويتنقل يحزمون أمتع
ى اإلسالم بادية  رمسجد إلى آخر ومن حي إلى آخر، وآثار السف اس إل على وجوههم، يدعون الن

، وفي قالب تفاؤلي قلما تلمسه عند غيرهم، يتواجدون في بطريقة تحمل الكثير من معاني الصدق
ي  ال الشاهقة ف ا الجب ين ثناي كل بقاع العالم بما فيها تلك الدويالت المنسية في أدغال إفريقيا، وب

دافهم آسيا وأمريكا، يتكيفون مع كل الظروف  ين أه نهم وب ويكسرون كل الحواجز، وال يحول بي
كما ال يتطلب عملهم ميزانية خاصة، فجمع األموال ممنوع في أدبياتهم، وكل عضو منهم ...عائق

ا ...يتولى مصاريفه بنفسه، وال يقبلون اإلكرام من غيرهم عن ومن أطرف ما حدثنا به محاورون
ه قدماء جماعة التبليغ أن الجماعة التي تكو ة تموي ى عملي ن مسافرة للدعوة كثيرا ما يعمدون إل

ة ذكية بملء قدر بالماء وتركه  ة بحج ذرون عن اإلجاب م دعوة عشاء يعت يطبخ، وإذا وجهت له
غ .!..أنهم قد قاموا بتحضير العشاء بأنفسهم دعوة والتبلي اة ال ا دع من بين المقوالت التي يحفظه

م  د أن القل ي الهن ة ف س الجماع ه مؤس ا قال ن القَم ي ع و أن ال يغن ة ه ذه المقول دلول ه دم، وم
د  ول واح ل، ويق ا التنق ي يحققه داف الت ق األه ن أن تحق الدعوة بالتأليف والكتابة والنشر ال يمك
د  الم ق ممن تحدثنا إليهم أن المتلقي ال يمكنه أن يتأثر بالكالم الذي يقال له إذا لم يكن صاحب الك

ذه الرسالة، فف ث ضحى من أجل إيصال ه دأ التضحية، حي ى مب وم عل غ تق دعوة والتبلي لسفة ال
فر  اء الس تحمال عن ة م ه الخاص ى نفقت افر عل ه، ويس ه وأموال نهم أوالده وأهل د م رك الواح يت

  ).واألخطار المحيطة به
ي ال أذهب  دائما شعرأالمرض يشتد علي، و: (ويقول غسان كنفاني ب، ولكن باإلعياء والتع

   ).أبدا ين يقعدون اآلن لن يقومواالذهناك شعور خفي بأن ، لفراشل
ورغم مجانبتهم للصواب فإنهم مخلصون لمبادئهم عن حسن نية، فكيف بالمسلم الذي عرف 

   .توحيد هللا على حقيقته؟ فإنه أحق منهم بالجهاد في سبيله وتجشم الصعاب وبذل نفسه وماله
َ اْشتََرى ِمَن اْلُم :-تبارك وتعالى- قال هللا ّ ةَ إِنَّ  ُم الَجنَّ أَنَّ لَُه َوالَُهم بِ ُهْم َوأَْم  ْؤِمنِيَن أَنفَُس

  .]111 :التوبة[
ة(: -ملسو هيلع هللا ىلص-وقال رسول هللا  ذي [ )أال إن سلعة هللا غالية أال إن سلعة هللا الجن اكم والترم رواه الح

  .]وحسنه
تهم، و دنياهم وراح اس يضحون ب آخرون يضحون يقبع اآلن في غياهب السجون الباردة أن

ر بحياتهم من أجل قضايا ال ترضي هللا، ودين هللا أحق بأن تبذل في سب يله المهج إذا استوجب األم
  .ذلك

ثم رأيت المائالت المميالت يؤدين رسالتهن العفنة أمام  ،لقد كنت أخجل من أن أواجه الناس
النفس ة ب رأة وثق ل ج أل بك وت ،الم يت أن أم د خش د، ولق ي بعي ت أن يوعيين ث ،فأدرك ت الش م رأي

ون  المهلكة، يتجمدون في صحراء سيبيريا في سبيل دعوتهم الهالكة ة وال يخش وهم ال يرجون جن
  .وخجلت من نفسي ،فحسدتهم على ذلك ،عذابا



 

رين  رى الكثي رون إننا ن م ي م أنه م المهضومة، رغ وق أممه ن حق ا ع ارهم دفاع ون أعم يفن
  .الحقومبادئهم التي آمنوا بأنها  همفة، لكن يكفيهم أنهم عاشوا لحقالنتائج مؤس

الح وشهوات من أجل مشاكل عرقية ومص ،دت أخرىبت بلدان وأبيدت شعوب وشرّ لقد خرّ 
ور ،تحمل في سبيله ذلك، ودين هللا خير ما يُ وزعامات وأطماع رخيصة ك األم ي  وأجدر من تل الت

لم يكن ذلك البذل والتضحية هدفا  وإن ،ل أهلها في سبيلها األهوال، وبذلوا فيها الغالي والنفيستحمّ 
ول–، وهللا لو لم يكن في دين هللا إال صالح الدنيا ذاتيا ل العق ديًرا  -كما اعترف له بذلك أه ان ج لك

  .بالتضحية أكثر من تلك المذاهب كيف وفيه خير الدنيا واآلخرة كله
 يقول النبي ضه،يستنكر أكبر المنكرات وأفظعها وهو الكفر ويبغ -بحكم إسالمه-وإن المسلم 

في أمة قبلي إال كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون  -تعالى–ما من نبي بعثه هللا (: -ملسو هيلع هللا ىلص-
ا تخلُ م إنه أمره، ث دون ب ون بسنته ويقت وف يقول دهم خل ن بع اف م ا م ون م ون ويفعل ال  ال يفعل

دهم فهو مؤمن بيده، فمن جاهدهم يؤمرون ه فه بلسانه، ومن جاه دهم بقلب ؤمن، ومن جاه و م
وبذلك يبقى إيمان المسلم متجددا  ]سلمرواه م[ )س وراء ذلك من اإليمان حبة خردل، وليفهو مؤمن

  .كأنه دخل فيه اليوم ،ال يعتريه البلى
رى  ا ن ا، إذا كن رأى ومسمع من ى م م ال لذلك يجب  علينا أال نلتزم الحياد عل ا ث ر ب الكف

ه، (: -ملسو هيلع هللا ىلص–نفعل بقول النبي  ، وماذانعيره اهتماما م ب ه حق إال تكل ا في ي المرئ شهد مقام ال ينبغ
ه حمد ورواه الطبراني والبيهقي وأ[ )فإنه ال يقدم أجله ولن يحرمه رزقا هو له ن ماج اكم واب الترمذي والح

   .]بنحوه
بما ينجر عن تر وأى دبره في دعوته كمن فر من الزحف إن من ولّ  ا، وأن أشد، حس ه له ك

ييحدّ  ات (: -ملسو هيلع هللا ىلص- ث نفسه بالدعوة واجب، كما يجب أن يحدث نفسه بالغزو أو أولى، قال النب من م
دّ  اق ث نفسهولم يغز ولم يح ن النف ى شعبة م ات عل الغزو م لم[ )ب ة الغز ،]رواه مس ي حال د وف و ق

  .، بخالف الدعوة في أحيان كثيرةيكون المسلمون كثيرين
نحن ب استئذان وال يج ا، ف ن هجرة ونحوه ه م والد وال والدة في الدعوة إلى هللا، وما تتطلب

ى فرضيتها ل عل اجز دلي ك للع ك، وجواز ذل ي ذل رين ف دعوة ال تُ لسنا مخي ت ال إذا كان رك إ، ف ال ت
ضعفا، فهذا دليل على وجوبها أصال، كوجوب الجهاد العيني، ووجوبها على المسلم كوجوبها على 

ي: -وجل عز–ملسو هيلع هللا ىلص، قال هللا  رسول هللا ِن اتَّبَعَنِ اْ َوَم يَرٍة أَنَ ى بَِص ِ َعلَ ّ  قُْل َهِذِه َسبِيِلي أَْدُعو إِلَى 
  .لى دين هللاعلى نعمة الهداية هو دعوة الناس إوإن خير ما يؤديه المسلم شكرا   ،]108 :يوسف[

ة عن كون في مستوى حمل هذه األماهل سنفيا ترى  ل باإلجاب ادم وحده كفي زمن الق ة ؟ ال ن
  .هذا السؤال

رغ وكب الدعوة ربد للدعوة من حملة ال تنتظر أحدا كان مشغوال بدنياه حتى يتركها ويال يتف
ة  دات الجاري ع التعقي يما م اها، ال س ى ننس دعوة حت يش سنؤجل ال ي لها، فإننا إذا شغلنا بلقمة الع ف

رأالحياة المعاصرة،  نا نق اِرِهْم وَ لِ : ألس ن ِدي وا ِم ِذيَن أُْخِرُج اِجِريَن الَّ َراء اْلُمَه وَن ْلفُقَ َواِلِهْم يَْبتَغُ أَْم

اِدقُونَ  فَْضالً  َ َوَرُسولَهُ أُْولَئَِك ُهُم الصَّ َّ ِ َوِرْضَوانًا َويَنُصُروَن  َّ َن     .]8 :الحشر[ ّمِ
ول إن(: قال -ملسو هيلع هللا ىلص- وعن أبي هريرة أن النبي ا :هللا يق ادتي أمأل صدرك  ي رغ لعب ن آدم تف اب

ىً  دّ  غن رك، وإال  وأس دفق ل مألت ي ركيتفع د فق م أس ن [ )ك شغال ول ذي واب د والترم صحيح رواه أحم
                        .]ماجه

دنيا –ملسو هيلع هللا ىلص–ولم يكن رسول هللا  ن طالب ال اء يسمن األثرياء، حتى ال يقال هو م اء ، واألغني
ي ( :، عن أنس أنه قالبهم الظن دوما م النب ه سلم-ما أعل ا  -صلى هللا علي ا مرقق ى رأى رغيف حت

  .]رواه البخاري[ )لحق با وال رأى شاة سميطا بعينه قط
ت ا قال ي (: وعن عائشة أنه دت ف ا أوق ي شهرين م ة ف ة أهل ى الهالل ثالث ر إل ا لننظ إن كن

ار -ملسو هيلع هللا ىلص–أبيات رسول هللا  ا عروة )ن ال له ان م :فق تعيا ك يكم؟ قال اء :األسودان(: ش ر والم  )التم
  .]رواه البخاري[

ه و: (وقد دخل عليه يوما فيقول -ملسو هيلع هللا ىلص- ويصف عمر بن الخطاب حاله إنه لعلى حصير ما بين
ف، ووبينه شيء ن أدم حشوها لي ه قتحت رأسه وسادة م د رجلي د ، وإن عن رضا مصبورا وعن



 

ةرأ ا معلق ه أهب ول هللا س ب رس ي جن ير ف ر الحص ت أث ت -ملسو هيلع هللا ىلص–، فرأي الفبكي ا ( :، فق ك ي ا يبكي م
–يا رسول هللا، إن كسرى وقيصر فيما هما فيه، وأنت رسول هللا، فقال رسول هللا  :فقلت )عمر؟

   .]اري ومسلمرواه البخ[ )؟ن تكون لهما الدنيا ولك اآلخرةأما ترضى أ(: -ملسو هيلع هللا ىلص
ان ج تغنى اإلنس ذلك إذا اس تالءوك ة واب ا فتن ا، وكالهم اغله وتركه ال ومش ، رى وراء الم

ال سبعا(: -ملسو هيلع هللا ىلص–ولذلك قال النبي  ادروا باألعم ىً  :ب را منسيا أو غن ل تنتظرون إال فق ا أو  ه مطغي
ا مفنّ ب ينمرضا مفسدا أو هرم دجال فشر غائ زا أو ال ا مجه ر أو الساعة والساعة دا أو موت تظ

  .]ذي وحسنه والنسائي والحاكم وصححهرواه الترم[ )أدهى وأمرّ 
  وأعَول آخرون من الهزالِ بكى قوم على جاٍه وماِل                       

  بعيِد األنِس آذَن بارتحـالوبعضهُم بكى في إثِر ِخّلٍ                      
ل باعتـاللشباٍب    وبعضهُم ينوح على                     تولّـى ثم بُـّدِ
  وال بـاٍك عليه وال مبـالِ ودين هللا أصبح في ضياعٍ                     

وفي الضفة األخرى نجد المال ناصرا للدعوة إذا وقع في أيدي أهلها، عن عمرو بن العاص 
يكخذ عليك ثيابك وسالح(: فقال -ملسو هيلع هللا ىلص–بعث إلي رسول هللا : قال م ائتن و يتوضأ، ، )، ث ه وه فأتيت

ك على جيش فيسلمك هللا ويغنمك كأبعثإني أريد أن (: النظر ثم طأطأ فقال د فيّ فصعّ  ، وأرغب ل
ي  :يا رسول هللا قلت: قال )من المال رغبة صالحة ة ف ما أسلمت ألجل المال، ولكني أسلمت رغب

رء الصالحايا عمرو، نعم المال الص(: لفقا، اإلسالم وأن أكون مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ه [ )لح للم أخرج
ان،  ،لذهبياوالحاكم وصححه ووافقه  ي وأبو يعلىانوالطبر أحمد والترمذي ن حب ة واب و عوان ال وروصححه أب ج

  .]أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح
ال خديجة دمحمبكر وعثمان وغيرهما أيما انتفاع ولقد انتفع المسلمون بمال أبي ع م ا نف ا ، كم

وب  -ملسو هيلع هللا ىلص– ا–في دعوته، فليس المطل ن فضل هللاأن ينسى الم -طبع ي م اه وال يبتغ لم دني ن س ، ولك
  .مة دينه ما استطاع إلى ذلك سبياليتعين عليه أن يضع دنياه في خد

ي الحسرةإن قوى ا م يمت غرق ف إن ل ي لجاهلية تعمل على قتل قلب المسلم، ف ، أو دخل ف
وف الم التص ب ،ع اص الغض ة المتص ه العلماني تعين ب ذي تس ر ال ي التغيي الم ف وة اإلس  ودي، فوق

ون با ا ويقنع وة عموم ال والق الخمول المشركون لو يزهد المسلمون في الم ه ب ذي يربطون د، ال لتعب
  .م لقوى الكفر التي تقود البشرية، في استسالطاع عن الدنيا والهروب من الواقعنقواإل

ا سواء نمن ،، ويجب أن تواصل مسيرتهاوم هذه الدعوة على قدميهاب أن تقعلى كل حال يج
  .على السرير أو نمنا على التراب

   
  
  
  
 
 

 
 
 
  
 
 



 

  

 بتالء والعذاببين اإل
  

  
ل  ا يخي ن هللا، كم يس غضبا م د ل ى التوحي دعوة إل ق ال ي طري ي األذى والمصائب ف إن تلق

ى صللمقصرين الذين تستهويهم العافية، ويتصورون أنها دلي ق ورضىل عل نهم حة الطري ، هللا ع
ر المتاعب بقها متاعبتغيير المألوفات ينجر عن محاولة إن سنة هللا في خلقه تقتضي أن در ، وتكب

، ع الناسبتالء طرديا مع عمق الدعوة في مبادئها وخالفها لواقما يكون التغيير جذريًا، ويتناسب اإل
  .بخالف األفكار السطحية

نهجمهما عظبتالء ومن جهة أخرى فإن اإل ل م خطبه ليس دليال على صحة الم و دلي ل ه ، ب
  .على مخالفته للواقع الذي ألفه الناس واعتادوا عليه

ا  ،نحراف والتقصير حيناواإلبتالء يكون بسبب اإل ثْلَْيَه ْبتُم ّمِ ْد أََص يبَةٌ قَ ِص ا أََصابَتُْكم مُّ أََولَمَّ
ي  ،]165 :آل عمران[ فُِسُكمْ قُْلتُْم أَنَّى َهَذا قُْل ُهَو ِمْن ِعنِد أَنْ  ق ف كما يكون مع الصدق وصحة الطري

ة ف األنبياء أو يقصروا حتى يبتلواأحيان كثيرة، ولم ينحر يس ذريع إن األذى ل ال ف ل ح ، وعلى ك
ولكن  ،بتالء، فالمسلم ال يستهدف اإلة، وإن لم يكن التعرض له مقصوداللمثابر هو دافع للتفريط بل

  .ر عليه صبر الرجالإن جاء ال بد أن يصب
ي محى من أذهان المسلمين صورة المسلم المعافى في جسده وماليجب أن ت تلق ف ه وهو مس

  .، إن هللا يربينا على عزائم األمور ال على سفاسفهاجو الربيع المشمس
  عن المعالي ويغري المرء بالكسل   هـحب السالمة يثني هّم صاحب

  لـبنفسك أن ترعى مع الهمفاربأ     هــوك ألمر لو فطنت لقد هيأ 
يش  اة، يع ن حي ا أرخصها م وإن من الناس من يرى أن هدفه من الحياة هو أكل الكعك، وم

  .صاحبها صغيرا ويموت صغيرا
  هـه أقاربـات لم تبك عليـوإن م     فذاك الذي إن عاش لم ينتفع به          

يرون وب فيس ال الخط ا رج عدان أم ك الس ى حس و عل ايتهم ول ى غ ة ، إل ال –غاي ا يق : -كم
  .، ويجتمع لها العدو مع عدوه في منزليشرب لها الذئب والشاة من منهل

  دــثريالعة وـقصلل االــورج      االـوب رجـق هللا للخطـخل          
ن ا يأتينا م ا س بإن م ر طي ر كثي ات وألخي ي آي ا ورد ف ر ، كم ي آخ الخير ف ر ب ث تبش حادي

درى مثل أمتي مثل (: -الصالة والسالم عليه–، كما قال رسول هللا الزمان ر أم المطر ال ي ه خي أول
  .]والطبراني بنحوه، وورد من طرق عدة يرتقي بها إلى درجة الصحة رواه الترمذي وحسنه[ )آخره

ا، وقد أصاب آباء ذا عزاء لن ا، فه ن أجل دنياه د دمرت شعوب م ار، وق م كف نا الشدائد وه
ول هللا  الى–يق بحانه وتع ا َوالَ : -س أْلَُموَن َكَم ِإنَُّهْم يَ أْلَُموَن فَ واْ تَ ْوِم إِن تَُكونُ اء اْلقَ ي اْبتِغَ واْ فِ تَِهنُ

ِ َما الَ يَْرُجونَ  ّ    .]104 :النساء[ تَأْلَموَن َوتَْرُجوَن ِمَن 
ار، ن أصابنا نؤجر عليه وهو لهم عذابفإن الضر إ ي الن تالهم ف ْل ، وقتالنا في الجنة وق قُ

ْن ِعنِدِه أَْو بِ َهْل تََربَّ  ُ بَِعَذاٍب ّمِ ّ أَْيِدينَا ُصوَن بِنَا إِالَّ إِْحَدى اْلُحْسنَيَْيِن َونَْحُن نَتََربَُّص بُِكْم أَن يُِصيبَُكُم 
تََربُِّصونَ  َوالَُهْم ِليَُص ،]52 :التوبة[ فَتََربَُّصواْ إِنَّا َمعَُكم مُّ وَن أَْم ُرواْ يُنِفقُ بِيِل إِنَّ الَِّذيَن َكفَ ن َس دُّواْ َع

ِ فََسيُنِفقُونََها ثُمَّ تَُكوُن َعلَْيِهْم َحْسَرةً ثُمَّ يُْغلَبُونَ  ّ ]36 :األنفال[.  
ول الرسولوي تالهم، إن عِ (: -ملسو هيلع هللا ىلص- ق ا اب بالء، وإن هللا إذا أحب قوم م ال ع عظ زاء م م الج ظ

  .]مذي وابن ماجهرواه التر[ )ضي فله الرضى ومن سخط فله السخطفمن ر



 

افقياألعراب وال، ولقد كان بعض الناس من هللا، و األمر من قبل ومن بعدهذه حكمة  ن من
رواه [ )فصبر بأكثر من هذا، لقد أوذي رحم هللا أخي موسى(: ، ويقوليزعجون رسول هللا ويحتمل

   .]البخاري ومسلم
ئلت عائشةوي ان : ضعف بدنه حتى يكون قدوة لمن تبعه، س يهل ك و يصلي  -ملسو هيلع هللا ىلص– النب وه

  .]رواه مسلم[ )حطمه الناس بعدمانعم، (: قالتقاعد؟ 
ى أن بعض الفجرة ليبصق  وكان يؤذيه المشركون ويسخرون منه ويجرحون مشاعره، حت

  أم نفوسنا أعز علينا من نفسه؟  !في وجهه، أوجوهنا أكرم لدينا من وجهه؟
ة لغ رسالتهإال أن هللا عصمه من القتل حتى ب ي مك دة ف ، وقد تعرض لمحاوالت اغتيال عدي

د نُ  والمدينة، رين، فق اء آخرين كثي اولم يعصم أنبي ار زكري يد  ،شر بالمنش ي المحراب الس ح ف وذب
ى ور يحي بر الحص ه وص د نال ر فق ا األذى اآلخ الم، أم الة والس ا الص عيف عليهم رى ض د ي ، وق

ة  ذلك إلىاإليمان أن في ذلك مذمة ، فيؤدي به  التراجع والسكوت كلية، لكن المسلم ال يحس بالمذل
   .والهوان إذا سخروا منه لدينه، بل يشعر أنه فوقهم في الدنيا واآلخرة

َن اُكنَّ نََرى ِرَجاالً  َوقَالُوا َما لَنَا الَ : -تعالى–قال هللا  ُهم ّمِ دُّ َرارِ ألَ ا نَعُ خْ  ْش ْذنَاُهْم ِس ََّخ ِريا أَْم أَت

ِخُرواْ : وقال ،]62/63 :ص[ ْبَصارُ ُم األَ َزاَغْت َعْنهُ  ِه َس ن قَْوِم ألٌ ّمِ ِه َم َويَْصنَُع اْلفُْلَك َوُكلََّما َمرَّ َعلَْي

   ].38 :هود[ ِمْنهُ قَاَل إِن تَْسَخُرواْ ِمنَّا فَِإنَّا نَْسَخُر ِمنُكْم َكَما تَْسَخُرونَ 
  وعبيده أدنى من األنعام  باطلٌ  دينِ  دون الحنيفة كلُّ 

ا،  منها،أوثان، وتحرر على معبودات المشركين من عباد و اإلسالم كبرياء ففي وتمرد عليه
اِب  ،ستعالء على قيودهم فيحسدونهث يرى المشركون في المسلم ذلك اإلحي ْن أَْهِل اْلِكتَ َودَّ َكثِيٌر ّمِ

دِ  ْن ِعن ًدا ّمِ اراً َحَس انُِكْم ُكفَّ ِد إِيَم ن بَْع ُردُّونَُكم ّمِ ْو يَ اْعفُواْ  لَ قُّ فَ ُم اْلَح يََّن لَُه ا تَبَ ِد َم ن بَْع ِهم ّمِ أَنفُِس
ُ ِبأَْمِرهِ  ّ   ].109 :البقرة[ َواْصفَُحواْ َحتَّى َيأْتَِي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



 

 بين الجهر واإلسرار والتقية
  
  

ة  ن أسس الحرب الخداع والكذب والمخاتل ة الحرب، فم ع طبيع إن طبيعة الدعوة تتنافى م
ي و ول النب ي ق اري [ )الحرب خدعة(: -ملسو هيلع هللا ىلص–التضليل للعدو، وهذا أمر مشروع كما ورد ف رواه البخ

لم ة ،]ومس درع الواقي بس ال دو ويل ن الع ي م تتر ويختف ل يس ان المقات ل  ،وإذا ك ة رج اهر فالداعي ظ
   .حاسر وكاشف عن دعوته ،للعيان

رب  ة الح حب حال ذلك فس األ–ول ابات ب رب العص اطئ –خصوح ر خ دعوة أم ى ال ، عل
ن فالدعوة إلى دين هللا تقوم على الصراحة في البيان،  ْؤِمن َوَم اء فَْليُ بُِّكْم فََمن َش َوقُِل اْلَحقُّ ِمن رَّ

الُوا  ،]29: الكهف[ َشاء فَْليَْكفُرْ  ا قَْد َكانَْت لَُكْم أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ فِي إِْبَراِهيَم َوالَِّذيَن َمعَهُ إِْذ قَ ْوِمِهْم إِنَّ ِلقَ
اء ءبُرَ  َداَوةُ َواْلبَْغَض نَُكُم اْلعَ ا َوبَْي َدا بَْينَنَ ْم َوبَ ِ َكفَْرَنا بُِك َّ ا تَْعبُُدوَن ِمن ُدوِن  ى اء ِمنُكْم َوِممَّ ًدا َحتَّ أَبَ

ِ َوْحَدهُ  َّ   ].4 :الممتحنة[ تُْؤِمنُوا بِا
ضطرار أمرا مستحسنا، إذا للكافرين حين اإلين وإظهار الكفر ولوال ذلك لكانت التقية في الد

ة هللا، ولكن هللا رغّ كان لخداعهم ر بكلم ه والجه ة في ب بنا في إظهار الدين والعزيم ان يترت ، وإن ك
ي ،عليها الضرر ائر أفضل(: -ملسو هيلع هللا ىلص- فقال النب د سلطان ج ة حق عن اد كلم ن [ )الجه و داود واب رواه أب

  فما بالك إذا كان سلطانا كافرا جائرا؟  ،]ماجه والترمذي وحسنه
ن هللا بالضعفاء  ة م دعوة إال أما التقية فهي مجرد رخصة رحم وم ال ؤمنين، وال تق ن الم م

  .دعوات الضالل، وهو مما تختص به دون فالصدق من خصائص الدعوة إلى هللا، على الصدق
ق اإنه لمن الواجب أن يبرز ل ذي يحق افي ال دد الك ال بالع دعوة رج وبل رة لمطل د الثغ  ،ويس

وم ة المسلمينر عاموإذا قصّ  !وأي ثغرة أكثرب األتوّج على قلَّتهم الي ر ف ر أكث ع م ، فيجب أن نرف
ى طول الخط سمع من لم يرد السماععاليا حتى نُ أصواتنا  نهج السرية عل دعوة م ، أما أن تلتزم ال

األمر الذي ينجر عنه زعزعة ، ية في الدهاليز عاجزة عن التغييرفإن أهلها يصبحون جماعة منزو
   .ها فتختنق وتصاب بالشللفي مبادئ

، ، ألنهم ال يتحركون به بين الناسفإنهم ال يكتسبون اإليمان القوي وأما الذين يستجيبون لها
م فريسة سهلة لوساوس الشيطان اإلسالم وقلوبهم قاسية كالحجارة وبذلك يدخلون في ا يجعله ، مم

ون ، ردة بسهولةجتمع الكافر، وعرضة للوالم اتهم يك ب دع ن جان ن تضحية م رون م ا ي در م وبق
عاف  ن ض ر م ن أن الكثي ال ع ة، فض ن الداعي ورة م دعو ص ه، فالم البتهم في دين وص هم لل حماس

ى رد ؤدي إل ه ي ده، وإهمال ذ بي ن يأخ د م ت إال إذا وج وب ال يثب ود القل دم وج ت لع رور الوق ه بم ت
  .القدوة

أتي به ويُ  ابها نقول أن كل من يقتدىور في نصوإذا أردنا أن نضع األم نظر إليه يجب أن ي
ن يأخذ اع ضعف، فيأخذ م ي بعض األتب ون ف د أن يك ة ال ب ذ بالعزيم إذا أخ ى، ف نهم  ما هو أول م

   .، أما إذا أخذ هو بالرخصة فإنهم سينزلون إلى درجة الكفرلتفريطبالرخصة مستشعرين ل
ي ذلك ا -ملسو هيلع هللا ىلص- ولو فعل النب أخبره بالصلوات ك رائض ف ن ف ه م ا علي أله عم ذي س ي ال ألعراب

فلما أدبر الرجل  )عطوّ ال، إال أن تَ (: هل علي غيرها؟ فقال: الخمس وبالزكاة وبصوم رمضان فقال
ال ص: ق ذا وال أنق ى ه د عل ي ف ،وهللا ال أزي ال النب دق، أو( :-ملسو هيلع هللا ىلص-ق ح إن ص ة إن  :أفل ل الجن دخ

دق لمرواه الب[ )ص اري ومس ي الم ،]خ يكون ف ل س دهافه ل عن وم اللي ن يق لمين م ير ؟ س ل إن التقص ب
ن مباحات الحي ة م ي أو أي داعي تكثر النب ا، وإذا اس دنيا تَسيطال الصلوات الخمس ذاته ط ورّ اة ال

  .غيره في المحرمات
تإن صورة المعذَّ  ريش، وكان اة ق وب عت زل قل ت تزل  بين الثابتين من الصحابة في مكة كان

ي إسالمهمس رة ف ان كثي ي ببا في أحي ان النب نهم يحرّ  -ملسو هيلع هللا ىلص–، وك ى دي ات عل ى الثب ض أصحابه عل



 

م يحذرهم دينهم، ول ر ب ك أ والجهر به إذا رأى ذلك ممكنا، ولم ينههم عن الجه ن ذل ذرعا م دا، مت ب
  ! فكيف بنا نحن؟للدين،  -ملسو هيلع هللا ىلص- يكتفي بإظهاره هو، ولم يكن ندفاع والحماسبأخذ الحذر، وترك اإل

اء  ن إعط دعوة م ع لل ان أنف ف ك ن خل فثبات بالل على كلمة التوحيد وهو تحت سياط أمية ب
دين بن ياسر الكفار ما يريدون مكرها عمار ، واإلسالم بحاجة إلى من يحمل روحه في كفه مبلغا ل

  .ه المنية بعدها حيث شاءتولترمِ التوحيد، 
وا :-وجل عز–يقول هللا  ْم الَ  أََحِسَب النَّاُس أَن يُتَْرُكوا أَن يَقُولُ ا َوُه ونَ  آَمنَّ ا  يُْفتَنُ ْد فَتَنَّ َولَقَ

ُ الَِّذيَن َصَدقُوا َولَيَْعلََمنَّ اْلَكاِذبِينَ  َّ آمنا، جهرا : فقد قالوا ،]2/3 :العنكبوت[ الَِّذيَن ِمن قَْبِلِهْم فَلَيَْعلََمنَّ 
واولو كان إيقوال وعمال،  ال سرا، ا ابتل ار  ر، وتصوّ مانهم سرا لما فتنوا ولم ون شماتة الكف م تك ك

يهم ووافقوهم على طغيانهم ى المسلمون بأيدوكم يكون طغيانهم وتجبرهم إذا ألقلمسلمين ودينهم، با
  .، وتخيل األمر لو صارت الرخصة عادة من المسلمين وسنةمكرهين

نةمغجهود علماء ال"ذكر إبراهيم التهامي في  ل الس دة أه دفاع عن عقي ال عن " رب في ال نق
عبيديون للدباغ عن ابن الهذيل وابن البردون لما استولى ال" م اإليمان في معرفة أهل القيروانمعال"

ا فأرسل: (المالحدة على المغرب ه بهم ن يأتي د هللا الشيعي م ى عبي داه عل ه وج ا أدخال علي ، فلم
اس أخوهد سرير ملكه جالسا وعن يمينه أبو عب و العب ال هللا الشيعي وأب ه ق ين يدي ا ب ا وقف ، فلم

ولهما أبو عبد هللا  اس وأب ذا رسول هللا" :العب رد  "نشهد أن ه د هللا الشيعي، ف ى عبي وأشارا إل
ذا والشمس " :عليهما ابن البردون وابن الهذيل بلفظ واحد ا ه و جاءن و ل ه إال ه ذي ال إل وهللا ال

فأمر عبيد هللا  "إنه رسول هللا: ول هللا ما قلنانشهد إنه رس :والنعن يمينه والقمر عن يساره يق
ال بعد ا ُج، وقذلك بقتلهما، وأمر بربطهما إلى أذناب البغ ردون لم ن الب ل إن اب ه رّ ي ال ل ل ق د للقت

   .!)؟أعن اإلسالم تستتيبني :فقال أترجع عن مذهبك؟: قاتله
ال صاحبأن عبد هللا الم": (معالم اإليمان"وقال نقال عن  روف بالمحت د شدد  ع روان ق القي

ان ابن جتمعوا في دار، فافي طلب العلماء ه أن :أبي زيد القيرواني، فقال لهم ابن التب ي إلي ا أمض
يمأتى  إن، ألنه أبيع روحي  دونكم ام ، عليكم وقع على اإلسالم وهن عظ ه وأق ال ذهب إلي وفع

ة هو اظروه عليه الحج م لين اء به ذين ج ه ال زمهم  ،وجماعت د أن ه اظرة وبع س المن ي مجل م ف ل
ال ى وق ه أب تهم، ولكن رف " :يخجلهم أن يعرضوا عليه أن يدخل في نحل نة يع ه ستون س شيخ ل

و نشرحالل هللا وحرامه ذا؟ ل ه ه ال ل ة يق ين وسبعين فرق ى اثنت ا ، ويرد عل ين م ي اثنت تموني ف
ه أعوان ا ،"فارقت مذهبي ه تبع د يأسهم من دهم بع ا خرج من عن ةولم ة لدول وسيوفهم  الظالم

اس من يراه من الناس على تلك الحال مصلتة عليه ليخاف ، فإذا به وهو تحت الضغط يهدي الن
م دون خوف وال وجلويقدم لهم النصي يس": حة ويقول له ين هللا إال اإلسالم  تشبثوا ل نكم وب بي

  .)"فإن فارقتموه هلكتم
البي ولجأوا إلى أ(أن الناس ارتاعوا من الشيعة  وقال أبى وق ة ف د " :سعيد وسألوه التقي ق

عين ى التس ت عل ة ،أربي يش حاج ي الع الي ف اظرة ،وم ن المن ي م د ل ك  ،وال ب ي ذل غ ف أو أن أبل
  .)ففعل وصدق "عذرا

ه رسول : (عن علي بن شعيب الطوسي قالو ال في ذي ق ل ال كان أحمد بن حنبل عندنا المث
ا كان في بني إسرائيل حتى أن المنشار ليوضع على مفرق رأسه مكائن في أمتي ما (: -ملسو هيلع هللا ىلص–هللا 

، إلى يوم القيامةولوال أن أحمد بن حنبل قام بهذا الشأن لكان عارا علينا  ،)يصرفه ذلك عن دينه
  ).ن قوما ُسبكوا فلم يخرج منهم أحدإ

ال  و إسماعيل الهرويوق راتعُ  :أب ى السيف خمس م يال يق ،رضت عل رجع عن إ :ال ل
  .)ال أسكت :أسكت عمن خالفك، فأقول: بك، لكن يقال ليمذه

  الحـإن التشبه بالكرام ف  فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم 
ايجب أن يصبر المسلمون بثباتهم على الدعو ا ،ة وطوله ى إظهاره ، ال أن وأن يصبروا عل

رك  ةيصبروا على ت ررات واهي ا بمب دعوة أو تأجيله ه الال ن فق ك م اء أن ذل ذا إن  ،دعوة، بادع فه
و معصية  ة د ينجر، وقسمي صبرا فه دين كلي ي عن ال ه التخل ة عن ايرة حتمي دم مس ، بسبب ع

  .الدعوة التي هي طبيعة الدين



 

نما فسد في قرون ال يصلح في أعواموال نقول أن  يصلحه هللا  ، فمن الضالين المفسدين م
ادا ، فإالدهر ، ومنهم من ال يتوب ولو حاولتهفي ليلة، وموقف قصير وا فس ن من األنبياء من واجه

، يونس ودمحم عليهم الصالة والسالمكموسى و ،متراكما عبر العصور وأصلحوه في سنين معدودات
راهيم وغيرهم وح وإب ه كن ه قوم يهم  اومنهم من دعا طول حياته ولم يستجب ل ر صلى هللا عل كثي

   .وسلم أجمعين
ى  ،من هللا دون تبديللتزام بالدعوة على بصيرة ولكن نقول أنه يجب اإل حتى يفيء الناس إل

ف  ، وطريقأمر مبدأ ال سياسة الدعوة، فاألمر واء كان ذلك في أعوام أو في قرونس ،دين هللا األل
  .ميل يبدأ بخطوة

تفزازات كما يجب على المسلمين من جهة أخرى أ ف اإلس ن يكفوا أنفسهم عن اإلنجرار خل
ادةال تدخل ، حتى جاليرتورد الفعل اإلستعجالي اإل ي متاهات تعرضها لإلب د الدعوة ف ، وكف الي

وبين ، وبين الغرور واليأس هناك أمر وسط، ا وتربية لها واستسالم ألمر هللاجهاد للنفس وصقل له
ه نشوة ، وقد قيل أن من التفت إلى عوائق الدعوة التهور والجبن هناك أمر وسط عجز، ومن جذبت

   .س من حاسب نفسهق، والكيّ استعجل الفرج أحم ، ومنالنصر اغتر
ذموم اس الم ور والحم دين وإبالغهفهذا هو الته ار ال االَ  ،، ال إظه وَن ِرَس ِذيَن يُبَلِّغُ ِ الَّ َّ ِت 

َ  يَْخَشْوَن أََحًدا إِالَّ  َوالَ  َويَْخَشْونَهُ  َّ ]39: األحزاب[.  
يح  اع المس ة أتب ار ديان طء انتش ون ب ع المؤرخ الة وا-يُرج ه الص المعلي د أن  -لس ل وبع قب

ة  ن الدول ا م افي هروب ي السراديب والفي تر ف ي والتس ة التخف ا سلكوا طريق ون أهله ى ك تحرف إل
اع دمحم  ا أتب رون، أم ة ق دة ثالث ة لم ه –الروماني المعلي الة والس اهرة  -الص ة المج اتبعوا طريق ف

تولوا والجهاد، فامتلكوا زمام المبادرة، وكونوا ألنفسهم دولة ذات سيادة في ب نة، واس ضع عشرة س
  .فارس والروم بعد ربع قرن فقط من البعثة بالد على

ا  لم أعقل: (قالت –رضي هللا عنها-عن عائشة  ر علين م يم أبوي إال وهما يدينان الدين، ول
و  -ملسو هيلع هللا ىلص–يوم إال ويأتينا فيه رسول هللا  رج أب ي المسلمون خ ا ابتل رة وعشيا، فلم طرفي النهار بك

ال بل أرض الحبشة حتى إذا بلغ برك الغمادقِ  كر مهاجراب ارة، ق و سيد الق ة وه ن الدغن ه اب : لقي
ال إن مثلك : ، قالوأعبد ربي أخرجني قومي فأريد أن أسيح في األرض :؟ قالأين تريد يا أبا بكر
َرج ُرج وال يُخ رحميَخ ل ال دوم وتص ب المع ك تكس لّ  ، إن ل الَك ى و وتحم ين عل ري الضيف وتع تق

ي ، وارتحل ابن الدغننوائب الحق، وأنا لك جار، فارجع فاعبد ربك ببالدك ة مع أبي بكر فطاف ف
، أتخرجون رجال يكسب المعدوم بكر ال يُخَرج مثله وال َيَ◌خُرج إن أبا :، فقال لهمأشراف قريش

ب الح لّ ويصل الرحم ويحمل الَك ى نوائ ين عل ري الضيف ويع ن ويق ريش جوار اب ذت ق ق، فأنف
ي داره :له ، وقالوانةالدغ ه ف د رب ر يعب ا بك ا يشامر أب رأ م ذلك وال ، فليصل وليق ا ب ء وال يؤذين

ه وال يستعلن نا نخشى أن يفتن أبناءنا ونساءنا، فقال ذلك ألبي بكر، فإيستعلن به ، فلبث يعبد رب
رز في، ثم بدا ألبالصالة وال القراءة في غير داره اء داره، وب ه بي بكر فابتنى مسجدا بفن صلي في

ر ال  ، وكان أبويعجبون وينظرون إليه، فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم ويقرأ القرآن بك
رأ ه حين يق ك دمع دميكاد يمل ة فق ن الدغن ى اب ريش، فأرسلوا إل ك أشراف ق أفزع ذل يهم،  ، ف عل

ى مأن يعبد ربه في داره على رنا أبا بكرإنا كنا أج: فقالوا له ك وابتن اء سجدا ب، وإنه جاوز ذل فن
تصر ، فانهه فإن أحب أن يقد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا، وإنا قداره وأعلن الصالة والقراءة

ل ي داره فع ك جواركعلى أن يعبد ربه ف رد علي ك فسله أن ي ن ذل ى إال أن يعل د  ،، وإن أب ا ق فإن
 :لدغنة أبا بكر فقالفأتى ابن ا :قالت عائشة ،ستعالنولسنا مقرين ألبي بكر اإل كرهنا أن نخفرك،

ي فإما أن تقتصر ،عليه ذي عقدت لكقد علمت ال ي ذمت رد إل ا أن ت إني ال أحب على ذلك، وإم ، ف
ر، العرب أني أخفرت في رجل عقدت له أن تسمع و بك ال أب ك جوارك :ق وار  أرد إلي وأرضى بج

   .]رواه البخاري والبيهقي[) هللا
ذان في وسع أبي بكر أن يأخذ بالرخص، ولقد كا تعلن يبقى في حماية ابن الدغنة ه ، وال يس

وا مسلمين ، ولو فعل ذلك هوالذي يحمله متذرعا بحماية الدعوةبالحق  ، وغيره من الصحابة لعاش
، سة المميتة، وما كان ليصل إلينا أبدا بهذه السيابموتهم، وال ترفع له راية أبدا لكن اإلسالم سيموت



 

ى –بناؤهم وتابعوهم فحسبأ :ال أقول–وللعلم فقد وصل الصحابة  ين  إل ى حدود الص المغرب وإل
ر  وروسيا، ان دون أم والمالحظ عن هؤالء الصحابة أنهم كانوا يدعون إلى اإلسالم في أكثر األحي

  .من النبي ملسو هيلع هللا ىلص
وة اعبر -ملسو هيلع هللا ىلص–وفي سيرته  دق، فإنه لم يعطل دع ي أحد والخن ين وقعت ى ب ار حت ده ، فنجلكف

وا، فالبعثات لدعوة القبائل إلى هللا يبعث رة أصحابه بعث عشرة فقتلوا ثم سبعين فقتل ن خي م م ، وه
: -عز وجل–، يقول هللا ستماتة في القتالفي الدعوة كاإل ستماتة، إنها اإلورحمته رضوان هللا عليهم

َوَجاِهْدُهم بِِه ِجَهاًدا َكبِيًرا ]ان الُو، القرآنبأي  ]52: الفرق َدالَنَاقَ أَْكثَْرَت ِج ا فَ ْد َجاَدْلتَنَ وُح قَ ا نُ  اْ يَ
   .]32: هود[

را وسرا إعتالل بحاواإل دعوة جه رك ال هعتالل ال دليلة الخوف لت ى  ،ل علي ؤدي إل ه ي ألن
ق بسبب مخالفة، فال مناص من العداوة تركها كلية ن ينتظر الدعوة للجاهلية في العم إن م ذلك ف ، ل

ان  سيا حتى يدعوالكفار انفتاحا سيا من ل ك اء، وه د عن دعوة األنبي ل البع إلى هللا إنما هو بعيد ك
يم  ن الرعب المخ ى أكثر أنبياء هللا يدعون إال في جو م ألهينعل ام المت ن طرف الحك ع م ؟ المجتم

ا، لكن في إطار المبادئ العامة المتفق عنهم قد يسمحون بمخالفة بعض دينهمفإ الف ليه ا أن تخ ، أم
  .بد أنهم لن يفرحوا بك وال بدعوتكراطية نفسه والقانون الجاهلي نفسه فال مبدأ الديمق

حتفاظ بعلنيتها مع موافقة الكفار ، فإن اإلالدعوة يفرضها الكفار وليست أصالوكما أن سرية 
الشرعية  ، فإن إصرار الناس على دينهم يستدعي تغيير الوسائلفي بعض أهوائهم ليس من اإلسالم

المنهج  س ب دأ،دون م اَل َربِّ  والمب ْيالً  قَ ْوِمي لَ ْوُت قَ ي َدَع اًرا إِنِّ ال ،َونََه ى أن ق ي   :إل مَّ إِنِّ ثُ

اًرا َراًرا َدَعْوتُُهْم ِجَه ْم إِْس َرْرُت لَُه ْم َوأَْس ُت لَُه ي أَْعلَن مَّ إِنِّ وح[ ثُ ة  ،]5/9 :ن ي الحرك ة ف ي مرون فه
  .وصالبة في المبادئوالوسائل 

اس، أي بانتقهرة منتشرة ويستتر بها في أماكن موقد تكون الدعوة ظا اء عينة طلبا لهداية الن
رف  ي يع م االعناصر الت لم بحك تجابتهاالمس ة اس اس إمكاني ه بالن ه حتكاك ي وج ا ف ، أو عدم وقوفه

  .يسر نفس الشخص ويجهر حسب الظروف ، وقداألقل، وقد يجهر قوم ويسر آخرون الدعوة على
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 



 

  

  مل والتواكلبين األ
  
  

، وبدون يق ما يريد والخوف من عدم تحقيقهإن اإلنسان يتحرك في حياته بين األمل في تحق
عظمة إلى هللا إال إذا قدر  ، فال يمكن للمسلم أن يدعون تتوقف حركة اإلنسانيلين النفسيهذين العام

ص واإلحتراس ينشأ ا وعلى دينه، ومن هذا الحر، وأحس بالخوف عليههذه الدعوة، واستشعر ثقلها
   .الثبات

ال ن عوف ق ي (: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ب ان من أصحاب النب د  -ملسو هيلع هللا ىلص-ك ن إذا أري م
  .)على شيء من دينه رأيت حماليق عينيه في رأسه تدور كأنه مجنون

لوأم س المس و تقاعسه عنر آخر يصيب نف ه وه ا ضعف إيمان دعوة إذا  م إذا م ن ال رأى م
دعوة، لكن إذا رأى طغيانا وفسقا وعنار صالحا وعدال وخيراالكف ة ال ، إن ادا للدين تتجلى له حتمي

   .ضة ما داموا ال يحرزون أصل الدينهذا الخير والصالح ال يزن عند هللا جناح بعو
تم سبقتمونا باإلسالم والهجرة إ :قال العباس حين أسر يوم بدر(: قالعباس عن ابن  ن كن

ا  د كن اد لق راوالجه ر المسجد الح انينعم ك الع اج ونف قي الح أنزل هللام ونس قَايَةَ : ، ف تُْم ِس أََجعَْل
ِ الَ يَْس ّ بِيِل  ي َس ِ َواْليَْوِم اآلِخِر َوَجاَهَد فِ ّ َد تَوُ اْلَحاّجِ َوِعَماَرةَ اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َكَمْن آَمَن بِا وَن ِعن

 ِّ ]بن أبي حاتماأخرجه [ ]19 :التوبة[.   
ي  رات -ملسو هيلع هللا ىلص–وإن النب ى المبش ل عل ن يتواك م يك ول هللا ل الى–، كق َل  :-تع ِذي أَْرَس َو الَّ ُه

يِن ُكلِّهِ  ، فتلك مع األحداث بل كان يتفاعل ،]9: الصف[ َرُسولَهُ بِاْلُهَدى َوِديِن اْلَحّقِ ِليُْظِهَرهُ َعلَى الّدِ

اِرِهْم ، عدم استجابتهميشتد به الحزن ل، ولذلك كان يحزن وطبيعة الحياة فَلََعلََّك َباِخٌع نَّْفَسَك َعلَى آثَ

ً إِن لَّْم يُْؤِمنُوا بَِهَذا اْلَحِديِث أََسف    .]6: الكهف[ ا
ه ك ه( :ويدعو في بدر ويلح في الدعاء حتى يسقط الرداء عن كتف م إن تهل ذه العصابة الله

ي األرضم د ف الم ال تعب ل اإلس ان [ )ن أه ن حب و داود واب ي وأب ذي والبيهق د والترم لم وأحم ه مس أخرج
   .مع أنه موقن من ظهور دينه، كذلك إن أردنا أن نعمل لهذا الدين ،]والبزار

ل ديما قي رات : وق ى المبش ون عل ذين يتواكل عفاء، وإن ال جايا الض ن س ل م ال عم ل ب األم
تح، يعجزون، و ام الف ة ع ي بلتع إذ قد يعملون ضد دعوتهم دون أن يشعروا، كما فعل حاطب بن أب

  .ظن أن إفشاء سر المسلمين للمشركين ال يضرهم مادام هللا ناصر رسوله ال محالة
وا: ولسان حال هؤالء يقول زمهم أن يقول ذي يل ل : لقد كبرنا ووهنت عظامنا، في الوقت ال ب
دم اإلسالم ونحن اآلن اشتدت سواعدنا، ولن نت دون، أيُه ا ويعرب ون فيه دنيا للكالب يِلغ ذه ال رك ه

   !قاعدون ال نحرك ساكنا؟
رن لم يهتد الناس على يدهإن الدعوة مأجور عليها صاحبها وإ دايتهم أكث ، ، لكن األجر مع ه

يجتهاد والسعي احتى يكون اإل ال النب اس، ق ئن ي(: -ملسو هيلع هللا ىلص– لحثيث الستجابة الن ك رجالل  هدي هللا ب
   .]حمد والبيهقيه البخاري ومسلم والنسائي وأروا[ )خير لك من أن تكون لك حمر النعم واحًدا

يوهذا كاإل ر، وإذا (: -ملسو هيلع هللا ىلص-جتهاد في الحكم وغيره، قال النب ه أج أ فل اكم فأخط د الح إذا اجته
ه أجران د والن[ )اجتهد فأصاب فل لم وأحم ن ماجهرواه البخاري ومس ائي واب ه  ،]س ه الصالة -وكقول علي

، إحرص على ما  من المؤمن الضعيف وفي كل خيرالمؤمن القوي خير وأحب إلى هللا(: -والسالم
  .]رواه مسلم[ )، واستعن با وال تعجزكينفع



 

يهم فقة عل تجابتهم ش ه الس دايتهم وتلهف ى ه ك الحرص عل لم ذل ي المس دون  ،ويرى الناس ف
هإال ابتغاء األجر م ،ليهنوي يسدونه إمقابل مادي أو مع ا  ،ن هللا، ويتلمسون إخالصه لدعوت ْل َم قُ
ْن أَْجٍر فَ  َِّ  ُهَو لَُكْم إِْن أَْجِرَي إِالَّ َسأَْلتُُكم ّمِ   ].47 :بأس[ َعلَى 

رة  ي هري ن أب ه-وع ي هللا عن ال -رض ول هللا : ق ال رس ه -ملسو هيلع هللا ىلص–ق ل( :لعم ه إال هللا: ق  ،ال إل
ةأ وم القيام ا ي ك به هد ل ال )ش ون :ق ريش يقول ي ق وال أن تعيرن زع  :ل ك الج ى ذل ه عل ا حمل إنم

َو  إِنََّك الَ  :-تعالى- زل هللانفأ، ألقررت بها عينك اء َوُه ن يََش ِدي َم َ يَْه َّ نَّ  َت َولَِك تَْهِدي َمْن أَْحبَْب

  .]أحمد وابن خزيمة والبيهقي والترمذيأخرجه مسلم و[ ]56: القصص[ أَْعلَُم بِاْلُمْهتَِدينَ 
ال عود ق ن مس ن اب ول هللا ( :وع ى رس ر إل أني أنظ ربه  -ملسو هيلع هللا ىلص–ك اء ض ن األنبي ا م ي نبي يحك

ول ه ويق ن وجه دم ع ح ال و يمس ه، وه ون :قوم إنهم ال يعلم ومي ف ر لق ي اغف اري [ )رب رواه البخ
  .يترك أثرا عميقا في نفوسهم ، وكل هذا]ومسلم

ي يجب  ه –أن تتظافر الجهود في الدعوة إلى هللا كأي عمل آخر، وقد كان النب صلى هللا علي
اري[ )نشر ال إله إال هللا  وله الجنةمن يعينني على (: يقول -وسلم ي]رواه البخ  ، وعن جابر أن النب

من يؤويني؟ (: قولتبع الناس في منازلهم في المواسم ومجنة وعكاظ ييلبث بمكة عشر سنين  -ملسو هيلع هللا ىلص-
رني؟ ن ينص ة م ه الجن ي ول االت رب غ رس ى أبل ال[ )حت اكم وق ه الح رط  :أخرج ى ش ناد عل حيح اإلس ص

  .]ووافقه الذهبي وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه ،الشيخين ولم يخرجاه

ثَالً أَْصَحاَب اْلقَْريَِة إِْذ َجاءهَ : -تعالى-ويقول هللا  إِْذ أَْرَسْلَنا ِإلَْيِهُم  ا اْلُمْرَسلُونَ َواْضِرْب لَُهم مَّ
لُونَ  ْرَس ْيُكم مُّ ا إِلَ ْزَنا بِثَاِلٍث فَقَالُوا إِنَّ ال اثْنَْيِن فََكذَّبُوُهَما فَعَزَّ ى أن ق ِة : إل ى اْلَمِدينَ ْن أَْقَص اء ِم َوَج

َو : عن نبيه موسى وقال ]13/20: يس[ َرُجٌل يَْسعَى قَاَل يَا قَْوِم اتَّبِعُوا اْلُمْرَسِلينَ  اُروُن ُه ي َه َوأَِخ
بُونِ  ذِّ اُف أَن يَُك ي أََخ قُنِي إِنِّ ّدِ َي ِرْدًءا يَُص ْلهُ َمِع انًا َفأَْرِس اج  ]34: القصص[ أَْفَصُح ِمنِّي ِلَس إذا احت ف

  .اون ونتخذ األسباب ونطرق األبواباألنبياء إلى المساعدة فنحن أولى بأن نتع
ل -ملسو هيلع هللا ىلص–سول هللا لقد كان الصحابة يحرسون ر ن القت ول هللا  ،مع علمهم بأنه معصوم م –لق

ُ يَ  : -تعالى ّ الَتَهُ َو َت ِرَس ا بَلَّْغ بَِّك َوإِن لَّْم تَْفعَْل فََم ُسوُل بَلِّْغ َما أُنِزَل إِلَْيَك ِمن رَّ ُمَك يَا أَيَُّها الرَّ ْعِص
  .عين يوم أحدوقد لبس در ،]67: المائدة[ ِمَن النَّاِس 

ال ه ق ي أن ن عل روا ع ول هللا : (ذك ع رس ا م د كن ل آب -ملسو هيلع هللا ىلص–ولق ا نقت ا وإخوانن ا وأبناءن اءن
وجدا  ،لى مضض األلموصبرا ع ،ومضيا على اللقم ،، وما يزيدنا ذلك إال إيمانا وتسليماوأعمامنا

ا واآلخر من عدونا يتصاوالن في جهاد العدو ان الرجل من ين، ولقد ك يتخالسان  ،تصاول الفحل
ا، فمس المنونأيهما يسقي صاحبه كأأنفسهما  دونا من رة لع ا رأى هللا رة لنا من عدونا وم ، فلم

، أتي ما أتيتم لما قام للدين عمود، ولعمري لو كنا نعدونا الكبت، وأنزل علينا النصرصدقنا أنزل ب
   ).ودلإليمان ع وال اخضرّ 

ؤالء أن هللا ال ينص د أدرك ه دين لق واه القاع ن أف ق م دعوات تنطل ه ب ي –ر دين ر أول غي
أمورةدعوها فإ: أو القائلينللكعبة رب يحميها،  :القائلين -الضرر ا م ةنه ى طريق ت : ، عل إذهب أن

لبيين إوربك فقاتال، مثلما ال يرزقهم  وا س م يكون ذه بدعواتهم فقط دون سعي منهم وحركة، فل ى ه ل
  .الدرجة

ه لُمسؤولية وانتظار التمكين ونصر الدين من هللا خُ إن التواكل والتهرب من ال يم ورثت ق ذم
ال نتيجة عصو ذه األجي ل تصورا صوفيا ضاالر اإله و يمث امل، وه دعوةنحطاط الش رك ،  لل كت

َ : ، فإن هللا يقولمن هللا ر الرزقاوانتظ السعي لتحصيل الرزق َّ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِن تَنُصُروا 

  وهب أن النصر أتى أليس ينقص صاحبه أجر العمل ويتحمل وزر التفريط؟ ،]7: دمحم[ ُكمْ يَنُصرْ 
ادالت، وإن له بإن دين هللا ال يمكّ  ذه المع وا ه أن قوم لم يفهم ول ب ادح أن نق أ الف ن الخط ن م

و إالكفار ال يقدرون على تع ا ول ينطيل الدعوة أو القضاء عليه ى ح ل  ،ل ى ك أن هللا عل ا ب احتجاج
  .ئاتهات ال إلى مهدّ لى منبّ يم للمسلمين، وأعتقد أننا بحاجة إء قدير، فهذا تنوشي



 

ب اء القل ين ودم رق الجب ة بع رة مجلوب دين هللا ثم ين ل ة ال ،إن التمك ة مفاجئ اريخ هدي ، والت
وامهم إ ، ولماذا قصلى ذلك، ومن جهل األيام فليتعلمشاهد ع ع أق اء م ا صراع األنبي ! ذن؟هللا علين
   .س تطبيقية من التاريخإنها درو

ى ن وا عل يّ زغوإن الكفار لو تواكل واات ول ده لهزم ال هم الشيطان وكي ا ق ، ألن الشيطان كم
ونَ : ربنا ْم يَتََوكَّلُ ى َربِِّه واْ َوَعلَ نهم يتخذون  ،]99: النحل[ إِنَّهُ لَْيَس لَهُ ُسْلَطاٌن َعلَى الَِّذيَن آَمنُ ولك

ِّ إِ  ،ون في باطلهماألسباب ويجدّ  بِيِل  ن َس دُّواْ َع َوالَُهْم ِليَُص وَن أَْم ُرواْ يُنِفقُ ِذيَن َكفَ ال[ نَّ الَّ : األنف
   .والمسلمون أولى باتخاذ األسباب والقوة أمرا من هللا ،]36

رهم م بالمرصاد ،حقا إن الكفار ال يستطيعون مغالبة ربهم بمك ر هللا له ُر  ،ألن مك َوإِْذ يَْمُك

ُ َخْيُر اْلَماِكِرينَ بَِك الَِّذيَن كَ  ّ ُ َو ّ ال[ فَُرواْ ِليُثْبِتُوَك أَْو يَْقتُلُوَك أَْو يُْخِرُجوَك َويَْمُكُروَن َويَْمُكُر   :األنف
ن، ]30 اهم لك وا مبتغ لمين ويحقق ى المس دا أن ينتصروا عل ن ج ن الممك وم  ،م ه بق وينصر هللا دين

  .متى شاء ذلك آخرين
اء ال الحكم ق :ق ام ح ا ق ل إال م دعوة وال تُوال باط دعوة ب رك ال ول رك إال بت ان ق ، وإذا ك

ى فشجريالباطل  ؤدي إل ، و الباطلمة فالسكوت عن الحق جريمة أيضا، ألن السكوت عن الحق ي
اس ذلك الن ا، ك دين دون  وكما أن البصر ال يكفي لرؤية األشياء دون نور يسلط عليه ون ال ال يعرف

  .دعوة وبيان
رجاهليةمة في وكما بقيت هذه األ ذه الق ل ه ة ك دة مكتوم د هام ون ، وكما بقيت دعوة التوحي

  .ا لم يكن هناك من يتحرك بها اليوم قبل الغد، ميمكن أن تبقى كذلك لقرون أخرى
ٌع  َولَْوالَ  ،إن هللا ينصر دينه بدفع الناس َواِمُع َوبِيَ َمْت َص ّدِ ِ النَّاَس بَْعَضُهم بِبَْعٍض لَُّه َّ َدْفُع 

ُ َمن يَنُصُرهُ وَ  َّ ِ َكثِيًرا َولَيَنُصَرنَّ  َّ   .]40: الحج[ َصلََواٌت َوَمَساِجُد يُْذَكُر فِيَها اْسُم 
ه، ولن يستيهذه سنة هللا في خلقه وقظ الناس يوما مؤمنين بدون أسباب، هذا لم نسمع ب  ، وه

تباعه يهتدون لشيطان وأ، ولكن كما ضلوا باعلى ذلك وعلى أن يخلقهم على هدى قادر -وجل عز-
ُ : -تعالى–، يقول هللا باألنبياء وأتباعهم َّ اء  بَْعٍض  الَولَْو يََش ُكم بِ َو بَْعَض ن لِّيَْبلُ ْنُهْم َولَِك َر ِم  نتََص

   .]4: دمحم[
ول بعضبرزق بعضهم من بعض يهدي بعضهم ، وكما يفيقيض لدينه رجاال يعملون له ، يق

هإن هللا ليغرس في (: -ملسو هيلع هللا ىلص–رسول هللا  ه [ )هذا الدين غرسا يستعملهم بطاعت ن ماج د واب ه أحم أخرج
   .]وابن حبان
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 
 



 

  

  بين التنظير والواقع
  

سأل هللا أن ال يجعلنا من الذين يقولون ما ال يفعلون، ن، ي ألقول هذا وال أخالني من أهلهاوإن
أله وال الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم الى-، ونس ارك وتع ى  -تب ه حت ى دين ا عل أن يثبتن

  .سلم وإكبارا للمسؤولية أمام هللانلقاه، ولكني أتحدث شعورا بالتبعة الملقاة على عاتقي كم
ن سامعيه،  ، ومهما بلغت درجة عمقه وصدقهوكل هذا الكالم كالم ي وال م ر من فإنه ال يغي

ة: (قال حسن البنا ي نفوسنا نحن الشرقيوي نلمسها ظاهرة نفسية عجيب ا ف ، أن ينلمسها غيرن
ذل  ال وب ى نسف الجب ا ستحملنا عل نؤمن بالفكرة إيمانا يخيل للناس حين نتحدث إليهم عنها أنه
ى إذا  ا، حت ا أو تنتصر بن ى ننتصر به ال المصاعب ومقارعة الخطوب حت النفس والمال واحتم

رإيمانه و هدأت ثائرة الكالم وانفض نظام الجمع نسي كلٌّ  و ال يفك ي ا غفل عن فكرته، فه ل ف لعم
ذا  ة وه ذه الغفل ي ه الغ ف د يب ه ق لها وال يحدث نفسه بأن يجاهد أضعف الجهاد في سبيلها، بل إن
النسيان حتى يعمل على ضدها وهو يشعر أو ال يشعر، أو لست تضحك عجبا حين ترى رجال من 

اعتين ي س ة ف ل والثقاف ر والعم ال الفك ين رج اورتين م اثنت ع متج دا م ار ملح اعات النه ن س
  ).؟الملحدين وعابدا مع العابدين

ا  ،في كتاب هللا أدلة منطقية معقولة واجه بها الكفار، لكنها ال تؤثر فيهم لوحدها إنما وجوده
ن اه أئمة الكفر، وإن الكثير من اإلما يخشجاء ترشيدا لحركة دعوية ميدانية، وهذا  نحرافات ال يمك

ع سليم، أنظر مثال إلى استخفافهم بالدين واعتقادهم بأنه حكر على الضعفاء، تغييرها إال بإيجاد واق
 ،وازدراء الباطل والتعالي عليه ،ستعالء بهباإلعتزاز باإلسالم واإلهذه النظرة ال يمكن محوها إال 

   .ومنافسة أهله في كل مجاالت القوة
تماع واإل إن وجود المسلمين في الميدان داع ى اإلس اعقوي إل ة واإل قتن اع، والتجرب ى تب أول

ة وفي التجارب ما ليس في الكتب، أما األ ،بتحصيل العلم والحكمة من المعرفة النظرية ة النظري دل
ؤ م فيمكن أن ت وا، وه وا ويتبع ن أن يقتنع ذين يمك م ال ؤالء ه داء، فه احثين عن الحق ابت ي الب ثر ف

ل ديما قي ور المشركين، وق ف : قليلون بين جمه ي أل ام رجل ف ف رجل مق ن كالم أل ر م رجل خي
  .لرجل

ى  ة إل ان داعي ون أي إنس اد يك عر، وإن ويك ه دون أن يش ه أو قول الل بفعل ى ض دى أو إل ه
ود والعجز ول والقع ي الخم دوة ف و محل ق أثر  ،تخلى عن الدعوة إلى مبادئه فه ع يت ا أن المجتم بم

  .الناس فيه بعضهم ببعض
لّ أنظر كيف تعودت هذه األجيال على العلمانية  ة مس ف صارت حقيق ا،  اموكي ت به د كن ولق

أستمع لكالم بعض الوزراء وأفكر كيف تغيرت هذه البالد بين األمس واليوم، وكيف صار اإلسالم 
إذا ُع وال، ف اس ال مجه وب الن ى قل يطر عل ذي يس و ال الواقع ه ارد، ف و مط يء فه ه ش رف من

ة العلماالنظريات، فالناس ال يستطيعون اإل وا،نعتاق من الجاهلي ة وإن اقتنع يهم  ني ا تضغط عل ألنه
  .قتناع فيمنعه ويحجب الحقائق ويغشي العقلن الواقع الجاهلي يؤثر حتى في اإلبواقعها، بل إ

ألوثان ألنها صارت أمرا عاديا ال م من عزة وكبرياء قبلوا الخضوع لإن العرب على ما فيه
ال يمكن  -كما يقول النصارى وغيرهم ،هلالج لج-ينتبهون له، وإن إلصاق صورة الحياة العائلية بذات هللا 

بح  ءلوال أنه اعتقاد جز ،أن نتخيل أن إنسانا يعتقد به مهما مسخ عقله ه أص ن البشرية، ألن ر م كبي
أكل هؤالء على : ده هذا السؤالحقيقة واقعة يسلمون بها النتشارها، وال يفكر أحد في األمر إال ص

  .؟ فيزيده ذلك فتنةخطأ



 

م أن الذين يخالفونه هم مثل الذين وافقهم أو أكثر، لكن الكافر يحاول إقناع نفسه لولو فكر لعَ 
دهم  ةقابالحم ا تصير عن م عليه ي ه ل التناقضات الصارخة الت ه، فك ا علي والغباء والسفه ويكرهه

  .بديهية ثم حجة
وا ء وعندما يصير الشيء واقعا معاشا ال يكاد يحتاج إلقراره حتى إلى دليل فوق وجوده، س

ً كان حق أن الباطل ستر عيبه ويفرض نفسه، يُ و باطال، وأ ا ادم، ك ق التق فيكتسب شرعيته عن طري
ه وهجره،  اطال بمجرد فقدان يصير حقا إذا اتفق الناس عليه حتى صار عادة، وكأن الحق يصير ب

   .فكثير من المحكم يصير عند الناس متشابها بتعطيله
ه حقأل إنه من الواجب اتباع الحق ال لشيء إال و  ،ن روا، ففش رة أتباعه إن كث ه وكث ال لقوت

كانها أخرى األشياء ال يجعلها مشروعة، ولذلك فاإلسالم سيبطل عادات الجاهلية الواقعة ويفرض م
ولكن أن يوفقه التباعه بعد  ،ه الطريق فحسب، وليست هداية هللا لعبده أن يريإذا كان دعوة ميدانية

  .جتماعية وغيرهاالعوائق النفسية واإل بالتغلب علىوييسره له  ،معرفته
ين أو  ه بل ه إلي ي جذب ف ف ذي ال يتوق ر ال ى الش ر ويتلق دم الخي ركين يق ين المش لم ب إن المس

ر رضيت بالشر بعنف، فهو ال يعيش  ديم الخي خارج إطار الزمان والمكان، وما لم يشغل نفسه بتق
  .الذي يتلقاه، فالطبيعة ال تقبل الفراغ

ن وإن الذي يتفقه  ذاكرة ل ان وال ن اللس د ع ة أو خاصة ال تزي ة عام في دين هللا ويتخذه ثقاف
ايفهم دين هللا كما يفهمه من يجعل اإلسالم قضيته، وال يهتدي  ل به ن عم ، إلى علوم الشريعة إال م

ؤثر أما القاعدون عن العمل فيعزب عنهم الكثير من حقائق الدين ومقاصده، فقصص األنبي اء ال ت
ي يمن يع التهمإال ف ة ش ح أثير، والمعرف ى ت ه أدن ؤثر في ا ال ت ك أنه ال ش دعوة ف ن ال ا القاعد ع ، أم

  .النظرية لن تجعله يعمل في سبيل دينه
ا أن الباطل  ط، كم ة فق إن البشرية ال تصل إلى الحق بالتجارب ألن الحق ليس قضية معرف

ن عن الحق ويتجردون يبحثو ذا إذا استثنينا الذينليس قضية جهل بالحق بل هو شهوات وهوى، ه
بله، فلو نشرنا األدلة لما آمن بها الكثير، ألنها تخاطب العقل فقط ، ، والشر والطغيان مصدره القل

ى وإنما يحتاجون أيضا  ،والناس ال تنقصهم الحجج فقط حتى يؤمنوا دفعهم ويشجعهم عل ن ي ى م إل
ي دل يهم إن رفضوا، وه ا حجة عل يمكن اعتباره ة ف بقا عن اإليمان، أما األدل ون مس ن يبحث ل لم ي

   .كان أيولديهم استعداد التباعه مع  ،الحق
ا الحجب ف عنه ة ونكش اوئ الجاهلي ن اإلسالم ومس ي محاس ب أن نجل ر  ،فيج  أنوال ننتظ

ا، ال يوما ما يهاتتفطن لها وترعوي عن غ ي أذهانن ذا ف رر ه ، فالقضية قضية هوى، يجب أن يتق
  .قضية جهل فحسب

عوة إلى اإلسالم تكون على شكل موسوعة علمية محايدة دون التعرض وكذلك القول بأن الد
ب ب والترهي ار والترغي ار باإلنك ة  ،للكف ن مخاطب د م ال ب نة، ف اب والس نهج الكت الف لم ر مخ أم

ر ي نصوص كثي دعواتالعاطفة مع العقل، كما هو ظاهر ف ل ال ي ك ال ف و الح ا ه د ة، وكم ، وال ب
ا البرز األخطاء التي يقع للداعي أن ي الف فيدحضها، فيه ى مخ ه حت ي قلب ر ف امن الخي ويحرك مك

   .وال بد للحق من مصاولة الباطل بكل الوسائليلين لدين هللا، 
ة الحجة بالحجة، ال  إن من خصائص دين هللا أنه يتعمد المواجهة ويستجلبها، أقصد مواجه

ن  د الراحة ال م ا مواجهة القوة المادية بمثلها، وإال فإن الجاهلية تري ر عليه ايعك وال  ،صفو حياته
ودا ل موج ا دام الباط ق م اح الح ادة الجاهليرت ن ع كوت ع، وم ة الس المي ه اإلس الف في ا تخ ، ال م

  .تجعل مبادئ اإلسالم هالمية ال معنى لهاتحاول أن وإنما  ،مواجهته صراحة
راهيم  ول إب ه الصالة والسالم–فمن مخاطبة األنبياء للعقل ق ِت ِل : -علي ا أَبَ ا يَ ُد َم  الَ َم تَْعبُ

   .]42: مريم[ يُْغنِي َعنَك َشْيئًا يُْبِصُر َوالَ  يَْسَمُع َوالَ 
ه ة قول ة العاطف ن مخاطب وَن : وم ْحَمن فَتَُك رَّ َن ال ذَاٌب ّمِ َك َع اُف أَن يََمسَّ ي أََخ ِت إِنِّ ا أَبَ يَ

   .]45: مريم[ ِللشَّْيَطاِن َوِليا



 

اًرا: -ملسو هيلع هللا ىلص– ومن ترغيبهم قول نوح ْيُكم  فَقُْلُت اْستَْغِفُروا َربَُّكْم إِنَّهُ َكاَن َغفَّ َماء َعلَ ِل السَّ يُْرِس
ْدَراًرا   .]10/12: نوح[  َويُْمِدْدُكْم ِبأَْمَواٍل َوبَنِيَن َويَْجعَل لَُّكْم َجنَّاٍت َويَْجعَل لَُّكْم أَْنَهاًرا ّمِ

ي أََخ: ومن الترهيب قول مؤمن آل فرعون       ْوِم إِنِّ ْوِم َيا قَ َل يَ ثْ ْيُكم ّمِ َزابِ األَ اُف َعلَ افر[ ْح : غ
30[.   

ِ أَفأُّفٍ لَُّكْم َوِلَما تَعْ : ومن الزجر والتغليظ قول إبراهيم لقومه َّ ن ُدوِن  ونَ  الَ بُُدوَن ِم  تَْعِقلُ
   .]67: األنبياء[

ةوم داء عالني البغض والع َدا بَْينَنَ: ن التصريح ب ًدا َحتََّوبَ اء أَبَ َداَوةُ َواْلبَْغَض نَُكُم اْلعَ ى ا َوبَْي
ِ َوْحَدهُ  َّ    .]4: الممتحنة[ تُْؤِمنُوا بِا

به  -ملسو هيلع هللا ىلص–كان رسول هللا : (ر قالوعن جاب إذا خطب احمرت عيناه وعال صوته واشتد غض
ى كأ ولحت يش يق ذر ج ه من بّ  :ن اكمص لم[) حكم ومس ل ، ]رواه مس د يص د وق ر بالي ى التغيي ر إل األم
   .والقتال

يرة ع لس ذا ظاهرة للمتتب يهم الصالة والسالم والنصوص في ه اء عل ذا يجب أن األنبي ، وله
، إال أن الناس يختلفون في الواقع بين الخطيب والكاتب ستعدين لكل أساليب ووسائل الدعوةنكون م

  .اعر والمحارب والعاطفي والعقالنيوالش
وأن نوظفها في مكانها، كما كان  ،شف هذه الطاقات والمواهب في أنفسناومهمتنا هي أن نكت

  .يفعل مع أصحابه –ملسو هيلع هللا ىلص–النبي 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 



 

  بتالء بالشر والخيراإل
  

  
والكافر بها أشد  ،باآلياتمن يبتليه هللا  ك، وهنابوجود الكتاب وهو يفهمه من يبتليه هللا كهنا

هُ  ،ن نزلت عليهم المائدةذيكال ،عذابا بُ ِإنِّي أَُعذِّ نُكْم فَ ُد ِم ْر بَْع ن يَْكفُ ْيُكْم فََم ا َعلَ لَُه ي ُمنَّزِ ُ إِنِّ ّ اَل  قَ
َن اْلَعالَِمينَ  بُهُ أََحًدا ّمِ نُكنَّ  :–تعالى- وكقوله ،]115 :المائدة[ َعذَابًا الَّ أَُعذِّ أِْت ِم ن يَ يَا نَِساء النَّبِّيِ َم

ِ يَِسيًرابِفَاحِ  َّ بَيِّنٍَة يَُضاَعْف لََها اْلعََذاُب ِضْعفَْيِن َوَكاَن َذِلَك َعلَى     .]30: األحزاب[      َشٍة مُّ
م وهو زمن التهور والطيش وسرعة التقلب وعدم الروية وعد ،وهناك من يبتليه هللا بالشباب

نه ال يملك ارتباطات كثيرة تمنعه من ، وقد يكون له جانب إيجابي لكوتقدير العواقب، فقد يبدل دينه
ن  ،اإلسالم، ولذلك كان أكثر أتباع األنبياء شبابا ن قَْوِمِه َعلَى َخْوٍف ّمِ يَّةٌ ّمِ فََما آَمَن ِلُموَسى إِالَّ ذُّرِ

   .]13: الكهف[ ُهْم ُهًدىإِنَُّهْم فِتْيَةٌ آَمنُوا بَِربِِّهْم َوِزْدنَا ،]83: يونس[ فِْرَعْوَن َوَملَئِِهْم أَن يَْفتِنَُهمْ 
دين ى ال ت عل ر يثب ه الرتباطاتوالكبي دخل في ه أن ي ر علي د يكب ريةاأل ه، وق ة  س ن الزوج م

  .وارتباطاته مع المجتمع، وإفراطه في توخي السالمة والحذر ،ريةوالذ
، وهناك من يبتليهم هللا في أجيال متقاربة وأخرى بخالفها كما أن هناك شعوبا سريعة التغير

ده (: -ملسو هيلع هللا ىلص–لبداوة حيث الغلظة والجهل وصعوبة العيش ، قال رسول هللا با اإليمان هاهنا، وأشار بي
ع ، والقسوة وغلظإلى اليمن ث يطل ل حي د أصول اإلب دادين عن ي الف ي  اقرن القلوب ف الشيطان ف

   ].بن مندهه البخاري ومسلم وأحمد واروا[ )ربيعة ومضر
رها من األخالق التي ات على الوعد والصدق والمروءة وعدم النفاق وغيلكن في البداوة الثب

ى الفطرة، فالبدو أقرب إلى الخير من الحضتوافق الدين رب إل م أق دون، وه ن خل ول اب ا يق ، ر كم
ر أو شرويصع، ب إلى ما سبق إليها من خير أو شروالنفس تقر ن خي ا اكتساب ضده م ، ب عليه

، والحضر على أقرب إلى األخالق من شجاعة وعزة ، فهممعاشوالبدو يحرزون الضروري من ال
ة، ففيهم األن الترف يؤدي إلى الفحش ،من ذلكالعكس  ين لغدر والنفاق والصفات الذميم نهم أل ، لك

  .قلوبا للحق من جانب آخر
اوأجيال الدعوة األولى من المسلمين في  ر ثبات ون أكث نفس إذا صراعها مع الكفر تك ، ألن ال

ـفتكّ اهها أريد إكر ى ت ه حت ا هعلى شيء تمسكت بخالف د تضحيات فإنه ه بع يما إن افتكت د ، ال س أش
ين وتتراخى، بختمسكا وتشبثا به اء فتل ن الرخ ن الضراء ، واإلالف زم تالء بالسراء أشد م ا ب كم
  .يقول العارفون

ة  ي مك د هللا ف ت عب د ثب ن جحش تتضح الصورة، فق د هللا ب ومن قصة ورقة بن نوفل وعب
دالمحنة ولما فرجت  زمن ة ارت د العافي ي الحبشة ووج ه ف ه عن تح ل ن السجن وتف ن يخرج م ، كم

، فهذا لم يبحث عن في سبيلها ىه من المبادئ التي عانأبواب الدنيا فيتخلى عن كل ما كان يؤمن ب
ل الب ه باطل قب ن قوم د أن عرف أن دي دين بع تريحال و مس اءه اإلسالم وه ل ج ة، ب ة عث ا ورق ، أم

  : ، ولذلك قالأن لهذا الدين ابتالء واستعد له وعرف ،فقد بحثصديقه 
  يضج الكافرون لها ضجيجا    فإن يبقوا وأبق تكن أمور

ن اإل تالء أن يبتوم ىب ذاب ل ة والع ل األول بالغرب ال، وَمالرعي دهم بالقت ن و ،ن بع دهم م بع
كدهم بالترف العل، ومن بعلصفوف، ومن بعدهم بالترف الماديبالفتنة وتمزق ا ر ذل ى غي ي، إل ، م

بهات والشهواتليرى هللا د الش ه الصابرين عن بهات وتفتن ى الش ن يصبر عل اك م ، الشهوات ، فهن
   .الشهوات ويفتتن عند ورود الشبهاتوهناك من يصبر على 

الوإن ألد أ ودهم ،عداء الدين ليسوا بالعوام الجه ي تق اع لشهواتهم الت م أتب فون فه ، وال يفلس
م أسرى ل بكونهم مفّرطين، وهم مقتنعون ،كفرهم ون لكن العلماء الذين ه بهات يبن ى لش رهم عل كف



 

ا ن خالفه ادون م ولهم، ويع ي عق ن اقواعد راسخة ف اس م ع الن ق أخرى تمن اك عوائ إلسالم ، وهن
  .استحكام نوع من الذنوبك

هإن كون اإلنسان فردا من مجتمعه وهو مدني بطبع ع ب ن اإلسالم وإن اقتن ه م ه ه يمنع ، ألن
 يؤثر في المجتمع، ، ويكره أن يعود منزويا المع كله معه، وهذا ماال يتحقق لهد أن يتغير المجتيري

ن اإلسالموهذا ما لم يكلف، فيتأثر بذلك ، فيجب أن ه هللا به، بل هو الذي كلف نفسه، وجعله مانعا م
و مطدرك أي ىنما ه أن يحي ب ب ي وحده ال لما وإن بق إن تحمس ن بّك، ف ي نفسه حاول م ع م ف د م ع

   .الناس
هوقد ي ي قوم اه ف ره أن يمسي دون رأيكون من أهل الرأي والج ه  ،، فيك فيستوحش لوحدت
هينفي نفر يسير متشرد ، ويخاف أن يبقىموعزلته عنه ون عن اهم ، ، ال يغني عنهم وال يغن إذا رم
  : على حد قول القائل قوس واحدة،الناس عن 

  يق مخوفوالكف صفر والطر  حافية وما لي مركب الرجل 
            .]35: األنبياء[ َونَْبلُوُكم بِالشَّّرِ َواْلَخْيِر فِتْنَةً َوِإلَْينَا تُْرَجعُونَ  :-وجل عز– يقول هللا

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  

  
 

  

 
 



 

  

  عقبة وميسرة
  

بيل هللاولتكن تضحيتنا بحفاوة اإلخوان ومحبة األص ي س به ف وم دقاء بعض ما نحتس ، وال يق
ْحَمُن ُودا ،من دعوتهمنا مانعا ل رَّ ُم ال يَْجعَُل لَُه اِلَحاِت َس وا الصَّ ريم[ إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُ  ،]96 :م

 ًة َودَّ ْنُهم مَّ ُ أَن يَْجعََل بَْينَُكْم َوبَْيَن الَِّذيَن َعاَدْيتُم ّمِ َّ   .]7: الممتحنة[ َعَسى 
اب الاوتو ون ثي ا يلبس دعوة قوم ذه ال ه ه ن ج المتها م تهم وس دة أم ى وح ون عل الء يبك عق

ي" السيرة"، روى ابن هشام في الخطر ال للنب د (: -ملسو هيلع هللا ىلص- عن ابن إسحاق أن عتبة بن ربيعة ق ك ق إن
تهموسفهت به أحالمهم ،رقت به جماعتهمف ،أتيت قومك بأمر عظيم ه  ،، وعبت به آله رت ب وكف

   .)مضى من آبائهم من
افُ  ،ن بإثارة الفتنةيفيتهمون المسلم ي أََخ هُ إِنِّ ْدُع َربَّ  َوقَاَل فِْرَعْوُن َذُرونِي أَْقتُْل ُموَسى َوْليَ

َل ِدينَ  افر[ ْرِض اْلفََسادَ ◌َ ُكْم أَْو أَن يُْظِهَر فِي األَ أَن يُبَّدِ رء ،]26: غ ين الم ه  وأن دينهم يفرق ب وزوج
  .بن وأبيه واألخ وأخيهواإل

ر والعصيان هي ما هم ةوالفتنة الحق ن الكف ال هللا ، عليه م بحانه–ق َن  :-س ُر ِم ةُ أَْكبَ َواْلِفتْنَ

   .]217: البقرة[ اْلقَتْلِ 
الم  ين اإلس راع ب ي الص ل ف رث والنس ك الح ران ويهل رب العم ارة ويخ أثر الحض د تت وق

ل ألن أعداء ا لمين، ب ة المس دين والكفر، سواء كان صراعا سلميا أو حربيا، وهذا لم يكن قط غاي ل
ا أ ل م عون بك يشويس اهم ليع ف دني حية بنص تعدون للتض م مس ور هللا، فه اد ن وة إلخم ن ق وا م  ت

وكل الخسائر والمعاناة التي تنجر عن دعوة اإلسالم ال تقارن بما  النصف اآلخر بعيدا عن دين هللا،
  .تعانيه البشرية يوميا

ار وشماتتهموكل ذ ل الكف ر أقاوي اص ملك يثي ن ال من المينن تبلي، لك ى الع الة هللا إل ، غ رس
ك الحضار ا مجردفتل ؤل، ولكنه ى الس ة ومنته يلة،  ة ليست أصال وغاي ال وس ا أن الم يلة، كم وس

ت يلة لإلسالم كان ن هللا  وليس غاية الغايات، فهي إن لم تكن وس تالء م ك اب ي ذل ر، وف يلة للكف وس
  .لعباده

ام هللا، فأرض اليا الجسام جراء تركهم دين هللانهم يعانون من البثم إ ع مرور األي  تتحول م
ِذيقَُهم  ،إلى ماخور كبير ومرتع للمفسدين اِس ِليُ ِدي النَّ بَْت أَْي َظَهَر اْلفََساُد فِي اْلبَّرِ َواْلبَْحِر بَِما َكَس

هُ  ،]41: الروم[ بَْعَض الَِّذي َعِملُوا لَعَلَُّهْم يَْرِجعُونَ  ِإنَّ لَ ِري فَ ن ِذْك نًكا َوَمْن أَْعَرَض َع ةً َض  َمِعيَش
  .، ألن الشهوات تعمي القلب وتغطي العقلنون لذلكلكنهم ال يتفط، ]124: طه[

، بمفارقة ا بأتباعها وقذفا بهم في المهالكوقد ترى طائفة من الناس أن في هذه الدعوة تغرير
جاهلية ، لكنها عوائق وعراقيل تضعها التصورات النزواء لخطورة ما يذهبون إليهواإلالناس لهم 

، قال تقف في وجهها، بل تحطمها وتمضي ، ويجب أن الذللهاعليها حتمية الدعوة وت ، تسموأمامنا
َرٌض َغرَّ َهُؤالء ِدينُُهْم َوَمن يَتََوكَّْل َعلَى : -وجل عز– هللا إِْذ يَقُوُل اْلُمَنافِقُوَن َوالَِّذيَن فِي قُلُوبِِهم مَّ

َ َعِزيٌز َحكِ  ّ ِ فَِإنَّ    .]49: األنفال[ يمٌ ّ
، ذهاب الدنيا لما قام للدين عمود ولو نظرنا إلى ما سيتكبد أهلنا وأصحابنا من مشاق ومن

ما أصابهم؟ ولقد استثقلوا ما يقوم  -ملسو هيلع هللا ىلص–جراء دعوة النبي  –مؤمنهم وكافرهم-ألم يصب بني هاشم 
  .، لكن ال بد مما ليس منه بدي ملسو هيلع هللا ىلصس بذلك النب، وأحرسول هللا وما يكلفهم من المشقة به

بالمسلم إلى تصور نهاية بعيدة للنفق، وأن المستقبل مظلم أمامه، وهو  مروقد يصل األ
عرفته دعوات األنبياء كلهم في الحقيقة، وسالح المسلم في مواجهة مكر الجاهلية وكيدها هو  وضع



 

بارات عن دحره، وال تستطيع مراكز الدراسات أن إيمانه، إنه السالح الذي تعجز أجهزة اإلستخ
َوإِن : -عز وجل–تختلق الشبهات وتحرف األهداف وتلبس الحق بالباطل أمامه، يقول هللا 

َ بَِما يَْعَملُوَن ُمِحيطٌ  ّ ُكْم َكْيُدُهْم َشْيئًا إِنَّ  َّقُواْ الَ يَُضرُّ    .]120: آل عمران[  تَْصبُِرواْ َوتَت
ف كان حال يوسف وهو في ، فكيقوامهمأسوأ من حال كثير من األنبياء بين أ إن حالنا ليس

  ! ؟هم شباب، وحال إبراهيم ولوط وكلمصر وحيدا
رادعا  إن كون المجتمع الجاهلي هو األرض التي ينبت فيها المجتمع المسلم يجعل من ذلك

ذه المساحة الحساسة تستمر ، ووسط هألنها تقتل أبناءها الذين أسلموا، لقوى الشر أن تقتل الدعوة
  .الدعوة

، يجعل هللا منهم الح بعض المشركين على حساب آخرينوإن وجود منفعة من الدعوة لص
إن هللا يؤيد الدين بالرجل : (- ملسو هيلع هللا ىلص–، كما يقول رسول هللا مناصرين لها أو ساكتين على األقل

  .]رواه البخاري ومسلم[ )الفاجر
ن أن تداهن أي طرف، أو ، ودول الدعوة لصالحهم عن بعض مبادئهاوهذا دون أن تتناز

  .لعبة في يده نتكو
نها هي أيضا ترفض شرعية ، ألاهلي غير شرعية بمقاييس الجاهليةفالدعوة في الوسط الج

من ذلك الوسط، وإن كان هدفه غير  لحة الدعوة أن تجد من يدافع عنها، ولذلك فمن مصالجاهلية
ميت ، وكما حُ ، إذ ال يلقى لها بال ويغفل عنهالحرية يساعد الدعوة في الحركةو ا، فجإرضاء هللا

، وإذا أراد هللا أمرا موسى كذلك تغفل عنها الديمقراطيةمن طرف بني هاشم وكما ربى فرعون 
  .هيأ أسبابه

ألنه على كانت قريش تحترمه ، وإنما ية رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصولو أسلم أبو طالب لما استطاع حما
  .وهو يحتضر لينجو من النار حتى ودعاه ،حرص على إسالمه -ملسو هيلع هللا ىلص-، لكن النبي دينها

، أننا سنقاتلهم في آخر الزمان -ملسو هيلع هللا ىلص–قال النبي  لماوال يصح أن نترك دعوة الروم واليهود 
  .أن كنوزه سيقسمها المسلمون غنائمقال من قبل  كسرى إلى اإلسالم مع أنه -ملسو هيلع هللا ىلص- وقد دعا النبي

، ولذلك عاتب هللا والضعيف ودعوة الكبراء من الناس فال فرق بين دعوة العجوز والشيخ
  .رك األعمى الذي جاءه طالبا الهدىنبيه لما مال إلى دعوة سادة قريش وت

ألن  ،ان الملوك على ملكهم إن أسلمويتألف قلوب عظماء القبائل ويطمئ -ملسو هيلع هللا ىلص- وإن كان النبي
األحداث ألنهم ، فالحكام هم األكثر تأثيرا في مسيرة التاريخ ومجرى في إسالمهم إسالم خلق كثير

  .ركز عليهم ويهمل العوام والضعفاءلم ي ، غير أنهيصنعون توجها عاما
لية الضاربة ، إلى أن يضيق الخناق على هذه الجاههذه المساحة الضيقة تستمر الدعوةوفي 

، وإن ، والمعربدة في عرصات الدنيا كلما غاب دين هللا عن الصراعأطنابها في ربوع األرض
  .األمل في كتاب هللا الذي أبقاه هللا لنا نورا

، هللا ، وإن لم ندركه فلم يدركه أنبياء كثيرون وهم خير منا عندفإن ندرك وعد هللا فله الحمد
بُُهْم ده، نعذر عند هللا بإبالغ عبا ولكن ُ ُمْهِلُكُهْم أَْو ُمعَذِّ ّ ْنُهْم ِلَم تَِعُظوَن قَْوًما  ةٌ ّمِ َوِإَذ قَالَْت أُمَّ

َّقُونَ  ُ ال  ،]164: األعراف[ َعذَابًا َشِديًدا قَالُواْ َمْعِذَرةً ِإلَى َربُِّكْم َولَعَلَُّهْم يَت ّ فَِإن تََولَّْواْ َفقُْل َحْسبَِي 

  .]129: التوبة[ َو َعلَْيِه تََوكَّْلُت َوُهَو َربُّ اْلعَْرِش اْلعَِظيمِ إِلَهَ إِالَّ هُ 
ٍة أُْخِرَجْت خرجت لبني اإلنسان، أشرف دعوة  -بحق–إن المسلمين يحملون  ُكنتُْم َخْيَر أُمَّ

ِّ ِللنَّاِس تَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر وَ  َوَمْن أَْحَسُن ، ]110: ل عمرانآ[ تُْؤِمنُوَن بِا

ِ َوَعِمَل َصاِلًحا َوقَالَ  قَْوالً  َّ ن َدَعا إِلَى  مَّ    .]33: فصلت[ إِنَّنِي ِمَن اْلُمْسِلِمينَ  ّمِ
ن ذلك ، وهو معنى إسالمنا طبعا، وأجمل مدينفال أجمل وال أعظم من أن نعيش بهذا ال

                                                 .                وأعظم أن نعيش به ونعيش له
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