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                   بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

  املقــــدمـة 
  

ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن ،  نحمده ونستعينه ونستغفره،هللاإن الحمد 
وأشهد أن ال ، ومن يضلل فال هادي له ،له من يهده اهللا فال مضل ،أعمالناسيئات 

 .وسلم وأشهد أن محمًدا عبده ورسوله صلى اهللا عليه ،لهإله إال اهللا وحده ال شريك 
  

أذآر بها  ، آتبا في فترتين سابقتينمقالينفإن هذا الكتيب يحوي ...وبعد    
فقت  أصبت فيه ووافم، النفعا م سائًال اهللا أن يكتب به، وإخوانيرةـــ المقصنفسي

  . وما أخطأت فيه فمن نفسي والشيطان،فمن اهللا وبفضله
  

 من اإلشكاالت التي لوحظت في عددًا -على شكل نقاط- المقال األول يعرض 
 )وتخبطاتها ( تفاعًال مع مآسي أمتناالتي حدثت ةالعديد من الخطابات الدعوي

ر آَِّذلثاني ُيوالمقال ا،  المتكررة في عصرنا الحالي الذي نعيشهالكثيرة المتنوعة
 أن يكون عليه الدعاة إلى اهللا خاصة في يؤمل والمستوى الذي  الواجباتبعضب

  .المنا واستبيحت دماؤنا وأذللنا أيما إذاللآوقتنا هذا الذي آثرت فيها 
  

 ،ى اإللتفات لهاـــــ أتمنةـــــــــــش بها نقاط تذآيرية هامــــبهواموقد ذيل المقاالن 
وأنا أتمنى نشرها في آتيب مستقل والتي منذ سنوات  الثاني لقامالهوامش  ةــخاص

 .فأسال اهللا أن ينفع بها، هذه الهوامش في باختصار  ألضعهاةـــوأتت اآلن فرص
  . لكل من أعانني في إخراج هذا الكتيب وتنقيحهوالدعاء وأتقدم بالشكر 

  

 وارزقنا ،اتنا على أداء واجباوأعن، أمتنااللهم عجل بفضلك وآرمك هداية     
وأفرحنا ،  واآتب لنا يا عظيم النصر على األعداء، وصدق محبتكاإلخالص

  . وبلذة النظر إلى وجهك الكريم يوم لقاك، وبدخول فردوسك،بكرمك بنيل رضاك
  

  هـ٤/٦/١٤٢٤                                                                                 
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 املسلمني يـــ و مآسالدعوى ابــــــاخلط

  
 وحاملي همها من الدعاة ،األمة موجهٌة لروحهذه الكلمات في الفقرات التالية       

ل األمة تكون ـــــوإن آان األصل أن آ،  وأصحاب األقالم الطيبة،والمصلحين
   .عــــــــالجمية ــــوة إلى اهللا مسؤوليـــ فالدع،آذلك

  
 :الخطاب في ـاالتإشكـــــــــــــــ :أوال

  
اب  والمحاضرين الخطباء من العديد أن آثيرًا النفس في  يحز-١      شعراء  والكت  وال

ا  في  ذات  الحاضر  وقتن ينا  في  وبال ا   (مآس ضًا تخبطاتن رة  )وأي ة  األخي  ال، الرهيب
ـم  خطبهم  في  يقومون  ـم  ودعائهـــــــــ د - وتوجيهاتهـــــــ ذه عن  الحديث  عن   ه

سلم  آل وواجب ،اهللا إلى العودة بواجب مسلمينال بتذآير -مآسيال ا  في  م  تحقيقه
 هذه لـيوص الذي ، الحــــارــــرـــــوالمؤثــــ ،ــــيـوالكافـــــــــ الواضح بالشكل
 رًاـــومشع  .....،لـالح هو هذا أن بوضوح لهم ًا مبين,المسلمين لــآ إلى الحقيقة

   ،مسلم ـــــــــــــردفـ آل على تقع تحقيقه ـةـمسؤوليــ بأن لهم
ذا  أن مع  ق  الموصل ) ١(الجذري  الحقيقي  الحل  هو  ه اف  ،النصر  لتحقي  وإيق

     .الدين أعداء وردع ،المآسي

                                                 
 في فكر بعض المسلمين شبهة أن السبب األساس لعجز األمة هو تأخــــــرها التقني طــــرقد يخ -١

ألن ، ه ليس السبب الرئيســـــك ولكنـــال شــوالحقيقة أنه سبب هام ب، والعسكري وتفرقهـــــــــــــــا
 عودة صادقة إليه واستقامة سنـــــــة اهللا اقتضت أن النصر الحقيقي التـــام ال يتحقق ألمتنـــــــا بدون

  .على أوامره حتى لو تقدمت ماديا وعسكريًا واتحــــــــــدت
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  ، )٧:محمد( اآلية..)ِإْن َتْنُصُروا اللََّه َيْنُصْرُآْم (   :تعالىقال  
  ،)١١:الرعد(ةاآلي..)إن اهللا ال يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم(:  وقال تعالى 

ر  ن عم صحيح عن اب ي الحديث ال لم ف ه وس ال صلى اهللا علي ةإذا(  وق ايعتم بالعين  ، تب
اب ذتم أذن روأخ الزرع، البق اد، ورضيتم ب رآتم الجه ه ، وت يكم ذًال ال يرفع لط اهللا عل  س

  ).لأللبانيسلسلة األحاديث الصحيحة ( )إلى دينكمــوا ــــــى ترجعـــــعنكم حت
 

ى  إضافة ،اإلسالمية األسس بعض عدم وضوح أن وويبد         ضياع  إل  الفكري  ال
ى  حتـــــــــى أيضا اأثر قد ،حاليا أمتنا تعيشه الذي والتوجهي د  عل دعاة  من  العدي  ال
بعض  فرأينا ؛ والمصلحين تكلم  ال ذابح  مآسي و عن  ويكتب  ي ة  م  سمتها  بنظرة  األم

 والتحدث ، العالمي التوجه نقد من ارــــــاإلآث فيها بما الجزئية الحلول على الترآيز
 )١(الشرعية اتـــــــــــللخلفي النظر من ـــــــرــأآثــ السياسية والمادية األسباب عن

  .األحداث المتعلقة بهذه
                                                                                                       

 آانت ذات شأن في القوة بل وفي التقدم المادي عندما على مدى العصور أن أمتنا ومن المعروف
وأن بداية تأخرها وضعفها وذهاب عزها تحصل عندما تنحرف عن دينها ، آانت مطبقة لدينها

لذا فالتخلف التقني والعسكري والتفرق في األمة اإلسالمية الشك أنه من أسباب ، وشريعة ربها
دها ولكنه متعلـــــــق وناتــج بالدرجة األولى منُ بع) ويجب على األمة أن تجتهد في تقويته(ضعفها

ألساس لألمة وليس رض اــرٌض للمـــــــوهو بالدرجة األولى ع. ة منهج اإلسالمـــــعن اهللا و حقيق
 في العودة إلى اهللا واالستقامة على شرعه م إن األمة اإلسالمية إذا صدقتــــــث .....،هو المرض نفسه

م تصل في العدة ـولو ل  فهي منصورة بإذن اهللا-في الوقت والظرف المناسبين -ثم جاهدت أعداءها
.  من القوة وقتئٍذهفقط هي مطالبة بأن تعد ما تستطيع، والعتاد واالستعداد إلى مثل مستوى أعدائها

د على انتصارات المسلمين الكثيرة على أعداء لهم فاقوهم آثيرا في ـا اإلسالمي شاهـــــــــــــوتاريخن
تتحدث عن هذا ) من نشر دار ابن المبارك( قيمة  وحبذا الرجوع إلى رسالة .استعداداتهم المادية
   ).ما هو سبب تخلف المسلمين(الموضوع عنوانها 

  . أحد ذنوبهـاهـوة ـوة المادية الالزمـاألخذ بأسباب القولنتذآــــــــــــــر أيضًا أن تقصيـر أمتنا في 
 

ــ ـــــهامــ رحمه اهللا رسالة صغيرة      نــــــللشيخ ابن عثيمي   -١ تتحدث عن مشكلـــــة عــــــدم    ـدًا  ـــة جــ
  ).أثر المعاصي على الفرد والمجتمع:(النظر لألسباب والخلفيــــات الشرعية في األحداث عنوانها

ــ    الذين ال نكاد نرى أو أصبح نادرًا في آلماتهم          ابــــوالكت الدعــاةمن آلمات بعض     ـربـــوحقيقة أننا نستغ
 .ي أي جانبفــا ــ الحديث عن آالمنـا ومشاآلنا وأزماتندــــعنهللا وآثار المعاصي تذآير لألمة بالتوبة وتقوى ا
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ك  من واألهــــــــم  ـدم  ذل ـز  عـــــــ ـة  الترآيــــــــــــ ضـــــــــــــاح  ،بدقـــــــ ام  وإي  ت
ى  لـــــــيص  الذي لـبالشك المآسي هذه لكل الحقيقي الحل على ـــاٍفـــآـــــ  قلب  إل
 )١(التغيير في بواجبه له راــــــــــمشع ،)فقط فكره إلى وليس( مسلم لـــــــآ نـويقي

   .اهللا إلى وةــوالدع والعـودة
  

ات      ات         وفي بعض الخطاب ة بالمآسي    والبيان ي          المتعلق ر من المشكالت الت  وآثي
شها   ةتعي ة  األم ة والحذر من المعاصي  ذآر موضوع التوب ان وعودة األم ه آ  ولكن

ه      شديد باختصار أو، ًاــــَضَرــَعيذآر   اط ضمن            ، قد ال ينتبه ل  أو فقط آنقطة من النق
ال قضية     أس قضايانا مع أنه، ي عليه الكافترآيزالدون  وبنقاط أخرى عديدة  ا يق وآم

 .القضايا
 
صادقين  من العديد من ونسمعه نقرؤه بما قلوبنا سرور من الرغم وعلى  أيضًا-٢  ال
 التذآير غياب وفي، المآسي والجراح آثرة من أننا إال ،والجراح الواقع على تألم من

ا  نمل  أصبحنا ، بوضوح الحقيقي بالحل رة  من  أحيان اء  آث اآي  البك ى  والتب ع  عل  واق
  ،المتكرر األمة

 للبكاء؟ البكاء هو الهدف فهل   
   الشك والذي ؟ والمشردينلمنكوبينل المال لجمع فقط والتألم البكاء هو فالهد هل مأ   
   ... ،الحقيقي بالحل يربط لم إذا ةـخاص، ــيـــووقتـ ــزئيـجــ حل أنه إال أهميته في   
   هو والتألم البكاء من ـــــــــــــــراألآبـــــــــــ لــــــ والمؤمالهدف يكون أن فاألصل   
  في ــــــــــــرــالتغييـــ وــــنح  ــــــةلالنطالقـــــ لألمة) ٢(ــــةـــــــشعلـــــ ذلك جعل   

                                                 
وحظ    ،  يذآرون األمة بالتوبة والصالح وهذا أساس دعوتهم    ال شك في أن الدعاة     -١ ذي ل ه   ولكن الجانب ال  في

  .مة وتخبطاتها الحديث عن مآسي األدـــــــعنز ـــعديد هو التذآير بالتوبة والصالح بترآيالالنقص عند 
  
ـة       في السنوات األخيرة     لقد مرت أمتنا وبالذات    -٢ ة     ، بمآٍس مؤلمة مبكية وأحداث عظيمــــــ –وشاهدتها األم

ة         ائل اإلعالم الحديث ين   -خاصة مع إمكانيات وس را     ،  رأي الع ا آثي أثرت به ذآير األمة            ، وت م ت ه ت و أن وأظـن ل
ى اهللا  ة وواجب الرجوع إل ـق بحقيق ا هبعمــ ك وأنه ة نحو ذل ي األم ر ف ـه آبي إذن اهللا توج ي الحل لحصل ب

ـدث  ا ولحــــ ة وتوجهاته ع األم ي وض ب ف صحيح طي الى ت ه تع                                                        .بإذن
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ا   ودة  ،واقعه ى  والع دعوة  ،اهللا إل ه  وال ي   ،إلي إذن اهللا -الت ا     -ب ا وثمراته ا وبنتائجه به
ة ز األم دها،تع ود مج ا، ويع وة جهاده ق بق صر، وينطل ل  وتنت ل وتح  آ
   . )وتخبطاتها(مشكالتها

  
ر من المآسي          أيضًا -٣ ز  يالحظ في الكثي ى الدع   الترآي ـ  عل دعم المال   ــــ ـ اء وال ي ــــ
ودة وإصالح المسار           ع الضعف ــم دعاء   ....، في تذآير األمة بواجب التوبة والع  وال

د      والدعم المالي على الرغم من أهميتهما وضرورتهما إال أنهما           سا الواجب الوحي لي
ـم ذا المظه  ،واألهـــــ بح ه د أص دعم   ر  وق دعاء وال ط بال ذابح فق ة الم أي مواجه

رة    ود األخي ي العق الم ف ة اإلس مة ألم الي س ة   ، الم ال أم ستمر ح ل أن ي ل يعق وه
شكل   ذا ال ا به ة ألبنائه ل مذبح ي آ الم ف ستمر  ، اإلس ة ال ترضى أن ي ل إن أي أم ب

 َنمِ  َمْن فكيف بنا أمة اإلسالم ونحن،  تتعرض لهاومأساة مذبحةحالها هكذا في آل 
  .  ندرك قيمة الدم المسلم عند خالقنا العظيم سبحانه وتعالى أنناترضالمف

 

الي وقت حدوث          دعم الم دعاء وال ة بواجب ال ذآير األم ى ت ذا فباإلضافة إل ل
ودة         الوقت  ذات فيالترآيز  و  التذآير  بـــــد من   فال ،المآسي ة والع على واجب التوب

سار ي ،وإصالح الم ذي س ق ال ا الطري ة ألنه إذن اهللاقود األم اد   ب زة والجه ى الع  إل
ـ ى يأت ــــحت ،والنصر ذي      ـــــ وم ال ذابح والمآسي        توقف ي الي ذه الم  ، حدوثها  حال  ه

  .!! بينما السفاحون يقتلون ويبيدون،بالدعاء وتضميد الجراح فقط كتفي عندهانوال 
إذن  يت لـــــــــــــــــن في ذلك الوقت أي عندما تسترجع األمة عزتها         بل  جرأ عليها ب

ا          ، آل حين    آرامتها في  ويستبيحون   ، أعداء الدين  اهللا ى أنن ا هو حاصل اآلن حت  آم
  .أصبحنا أذل أمة على وجه األرض

ـخاص ة    ــــــ أثرة ومتفاعل ون مت داث تك ام األح ي أي ة ف ســــ ،ة أن األم ــــــارة وخ
  . تفاعلهاةــــــــ أن ال تذآر بواجب التوبة وإصالح المسار وهي في قمعظيمة

 

ــ  سلبيات وإن من         ى   ، للمنكوبين المقتصر على الدعاء   ـز على الدعاء   الترآيـ  وعل
ة واإلصالح أن                   ة بالتوب ذآير األم ى ت ز عل الدعم المالي لهم مـــــــــــع ضعف الترآي

م  ،للمسلمينتخديـــــــــــــــــر يحدث   ك فقط   - فيشعرون أنه د أدوا    -بعمل ذل ون ق يكون
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ستمرون و  مستمرون هم  بينما ،همما علي  راف المنكرات واإلصرار           ي ة واقت  في الغفل
ا وضعف      ،)١( هي مصيبتنا العظمى      المعاصي التــــــــــي على   ا  ن وأساس ذلن  ،ا وهوانن

ا       ،ن إنقاذ إخواننا  ــ ع عجزنـــــــاو ،واستئساد الكفار علينا وتمكنهم منا     ك لن  آما بين ذل
  .ه صلى اهللا عليه وسلمآتاب ربنا العظيم وأحاديث رسول

 
ـ  يتكل-٤ د  مـ شعراء  محاضرين ال من  العدي اب  وال ـ  و والكت صــــدر توجيهــ ات من  ـت

اد  عن  بعــــــد العديد من المآسي والمحن    بعض الدعاة ة  وعزة  الجه  دتهاووح  األم
 الحاجة بأمس ونحن جدًا هامة أسس هذه  هذا تذآير نحتاجه وأنأن والشك، ونخوتها

    ......ــــنــــــــولكـ النصر يتحقق اهللا إذنب وبها إليها
   إليها؟ السبيل فــــــآي
  ؟فيه النصر  يتحققوآيف الجهاد؟ لطريق نصل آيف للناس ضِّحُو وهل
   دة؟ـوالوح زةـالع تحدث فــــوآي
د  هل  سلمين  من  نري وا  أن الم أة  يثب اد  فج ق  آل  رغم  ،للجه ا  العوائ ذنوب  وأهمه  ال

 من فضًال يقوم ال عادة عام بشكل المخدر ولكن ذلك يحدث أن ونتمنى ..،والمعاصي؟
  .حقيقيًا وثوبًا يثب أن
ن  بها الجبار ومجاهرة المعاصي ترآها بدون أمتنا من الجهاد حصل لو ثم  يحصل  فل

    (2) .امــالت يــالحقيق النصر
                                                 

وصدق ، زام بكل شرائعه  وااللت،  تعيشها األمة هي بعدها عن حقيقة دينها       إن أآبــــــــــر مأســــاة   -١
  .التمسك به

 

ر   رحمه اهللا آلمة مسجلة  العالمة ابن عثيمينقال -٢ ه تعتب ة   ل ة األهمي ا دفق ، بالغ رة     قاله وسط غم
فقال رحمه ، هـ1421 رجب١٩ الفلسطينية المبارآة األخيرة وبالضبط يوم االثنين االنتفاضةأحداث 

  :األحداثاهللا معلقا على 
المسجد .......!ا العاطفة ـال تأخذننفسنا إذن لنرجع أل.أفعالنا ونياتنا نحن هذه وف نؤمل النصرــآي ((

ا  (وجل اسمع قول اهللا عز ...ـن هم أصحابه أصحابه ومـإلىأن يرجع إال يمكن  األقصى ال ولقد آتبن
هللا يورثها من يشاء من  إن األرض)..(في الزبور من بعد الذآر أن األرض يرثها عبادي الصالحون

ين  عباد ة للمتق ن يرجع المسجد األقصى     ......)ه والعاقب سلمون هللا عز وجل     ل ل الم  يلك ، إال إذا قات
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صر مؤقت           و حصل ن ى ل هوحت ا حدوث ل يكفين ا  فه ي أبينم ستمرة ف ا م متن
دها ضع، بع ن ن سبة وأي ذا بالن ه ه ة وغايات اد العظيم داف الجه ل هدف !!؟أله  وه

ة        ى فعل  !المسلمين؟الجهاد في اإلسالم هو فقط إنقاذ        رغم من أهمي ذا    ال  وضرورة ه
دين     مــــواألعظ ىــ األعلدفــإال أن اله  ،الهدف ظ ال اد هو حف ه للجه د   وإقامت  وتعبي

  .)٣٩:لاألنفا، ١٩٣:البقرة()ن هللاويكـــــــون الدي( ـنرب العالمي الناس هللا
ا  والمصلحين  الدعاة على يخفى وال ا  في  حصل  م د  من  أمتن ر  بع ة  عن  آبي  حقيق
سدون  يفعله ما أيضا يخفى  وال،دينها ة  في  المف ى  ،األم ى  األمر  وصل  حت  حد  إل

   .يرضاه ما غير وتحكيم اهللا أوامر محاربة
ـ وليتنا نرجع إلى آتب التفسير ونتأم      م      ـ الى       ل بعض الحك ه تع ستفادة من قول  في   الم

إذا ع      ــطاع(  ]:القتالسورة  [سورة محمد  روٌف ف ـ ٌة وقوٌل مع و صدقوا       ـ زم األمر فل
  .)٢١:محمد( )اهللا لكان خيرًا لهم

  

 لجهاد بالألمة تذآيرنا نأ :وهي هنا إليها اإلشارة تجدر هامة أخرى ومسألة       
ـة ا حدوث إلى يــــــــؤدي دقــ والعودة للتوبة توجيهها بــــــــــــــــــدون  تكاليـــــــ

أخر  ر  في  وت ذي  -واإلصالح   التغيي ـق  هو  ال ذي  الطريـــــ ود  ال ة بف  يق ة  األم اعلي
ـن -اهللا بإذن فيه النصر لها للجهاد ويحقق راد   بيـــــ ة  أف اد  نأ بحجة  ،األم م  الجه  ل

وم  ننتظر نناأو مـــيق ذي  الي دأ  ال ه  يب ى  في شا   ننصر  حت ا بم ه إخوانن سى  ، رآتنا في فتن

                                                                                                       
! ةـــ أال تأخذنا العاطف..ةــــأرجو أال تأخذنا العاطف .........تكون آلمة اهللا هي العليا مهما عمل الناس

ـة  نغفـــــــــل عن األشياء   وأن وم  نحن ال ن   ........! األساسيــــــــــ اة     رضى أن يق ة من طغ طاغي
ه          د قوم ع عن سلمين ولكي يرتف ة الم ال ...من وجه آخر    اليهود آشارون يطوف ببيت المقدس إلهان

ا أوال ولكـــــ...ن يرضى بذلك أي مسلمنرضى بهذا أبدا ول ــ  ـــن علين صلـــــ سنا أن ن سنا  ...ـح أنف أنف
ا شاء     ـت إال م ا صلحـــــــ ـروا ب ـــــفكــــ...اهللا م ذه  ـ ـ ال تأخذآ..األمور ه ـ م العاطفــــ ذه   * .))ـةـــ ه

د قامت            د المحسن القاضي عن األقصى وق شيخ عب يم لل ة شريط ق سجيالت   الكلمة ملحقة في نهاي ت
   . ألهميتهااالستقامة في القصيم بإضافتها نظرًا
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ذنوب  في  استمرارها  أن وتغفل عناألمة  ودة      ال ق الع ة وعدم تحقي صادقة والغفل  ال
  .فيه النصر تحقيق وتأخر األمة في الجهاد تأخر أسباب مــــــأه دــأح هو إلى اهللا
رك  نذآرهم عندما الذين المسلمين من واجهنا وآـــــــم رةً ِغ والمعاصي  اللهو  بت  ي

 لو وأنه ،اآلن الجهاد وجود عدم بحجة يحتجون نجدهم األمة واقع على األقل على
ان  اذ إخوانهم      موجوداً  آ ه في إنق اعلوا مع م  اســـــــــــوـ  وَن،لتف الهم  أنه ذه  بأعم  ه

   .األمة في الجهاد ولـوحص دءـب تأخر أسباب أهــم منيكونون  ولهوهم
  

صالح  ـ اهللا عنهما وسلفن    رضير  ـوعم رـوأبو بك  انوا  ا ال دما يرسلون جيوشهم        آ  عن
يوصونهم بتقوى اهللا      عليهم آانوا التي حوت خيار الصحابة والتابعين رضوان اهللا        

داء    ى األع دة عل ـم الع ا أهــــ ذنوب وأنه ن ال ـذر م ـفكي..... .)١(والحـــــ ف ـــــ
سُي ذاـــــــــــن ه- ى ه ه حق دون إعطائ ذآر ب اد-أو ي ا بالجه ذآر أمتن دما ن  وهي ، عن

  .    ي عليه من الغفلة والبعد وتضليل المضلين وإفساد المفسدينعلى ما ه
  

وع              ة والرج ذآيرها بالتوب ـدون ت اد بــــــــ ة بالجه ذآير األم دو أن ت ل ويب  ب
ة       نشوء قــــــــد يؤدي إلى     ،ومساعدتها على تحقيقه    شوائب الحمية في إخالص األم

ة     عض للجهاد مما قـــد يجعل توجه الب    ، عند حماسها للجهاد   ة الحمي ي  ، تشوبه ني  الت
ة  تضعف  ه تحقق العبودي ي موسى األشعري          . في ه عن أب وفي الحديث المتفق علي

                                                 
ة جيش           الصديق رآتب أبو بك   -١ ل   رضي اهللا عنه إلى عمرو بن العاص عندما أخبره عن آثاف هرق

سلمين إزاء جيش الم ددآم : ( ب ة ع ون بقل م ال تغلب ون بالمعاصيإنك ا تغلب ددآم وإنم رة ع ى آث  عل
  ."نقًال من آتاب أسباب سعادة المسلمين وشقائهم للعالمة محمد الكاندهلوي") فاحترسوا منها 

، ا بعد أم:( رضي اهللا عنه لسعد بن أبي وقاص عندما أرسله لفتح فارس  ومما آتبه عمر بن الخطاب    
دو،       ، فإني آمرك ومن معك من األجناد بتقوى اهللا على آل حال           ى الع دة عل وى اهللا أفضل الع إن تق ف
وا             أن تكون ـ أشوأقوى المكيدة في الحرب وآمرك ومن معك ب نكم م      ـد احتراس  ــ ن ـًا من المعاصي م

يهم من عدوهم           فإن ذن   ،عدوآم ـوف عل اب توجيهات إسالمية       ") وب الجيش أخـــ  إلصالح  نقال عن آت
  . .الفرد والمجتمع للشيخ محمد جميل زينو
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ل شجاعة           : رضي اهللا عنه قال    سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الرجل يقات
لم                ه وس ال صلى اهللا علي ك في سبيل اهللا؟ فق من  (  :ويقاتل حمية ويقاتل رياًء أي ذل

ل لتك  بيل اهللا   قات ي س و ف ا فه ي العلي ة اهللا ه فاء  .)ون آلم وائب  الوص ن ش ة م ني
ره    ،اإلخالص تحتاج إلى أفراٍد تربوا على الصدق مع اهللا           زام أوام  والحرص   ، والت

  .على ما يرضيه
  
سبة-٥ ة  لجان وبالن رق األم دتهاب تف دعوي  ووح اب ال ي الخط كاالت ف ن اإلش   فم

 هو عدم   تأخر النصر و  لتخبط األمة  ـاسألسـالسبب ا  األمة أن    مَهْوُت أن   واإلصالحي
ذلك      ،وتالحمهاوإتحاد صفها   وحدة األمة    يس األساس آ اج    ، فل ل نحت  في الخطاب      ب

ى وتحفظ   الحقيقي  النصر  تنتصر  لن أمتنا بأن للمسلميننؤآد إلى أن الدعوي   حت
  .امرهأو وتحترم اهللا شرع تطبق لم طالما أنها  وتالحم أبناؤهادتـاتحـــــــــ وــــول
ة أن            د األم ى ال تعتق رق    أساس وذلك حت ا هو التف ه مشكلة     (  دائه وال خالف في أن

ة ا ـولت، )هام ـي واقعن اليدرك فـــــ ه الح يس إال عـــــأن ـرضـــ ل ن أعراض ًاـ  م
دين       ،مأساتها الكبيرة  ه       عن    و ، أال وهي بعدها عن حقيقة ال  في آل   التمسك الكامل ب

سكم شيع   : ( قال تعالى  .أمور وجوانب الحياة   ـ أو يلب أس بعض        ــ ذيق بعضكم ب  )ًا وي
  ).٦٥:األعراف( اآلية

اد دافع ال ورجوع األمة إلى دينها وتمسكها به سيكون أقوى         ة تح ا  األم ل  ،  ولحمته ب
  . إلى الدين وصدق التمسك به وبتعاليمهمعاني الرجوع من هو جزء أساس

  
ز   -٦ دة الترآي اٍن عدي ي أحي ظ ف ضا يالح ـى أي دعلـــــــ ؤامراتهم  آي افرين وم  الك

واجهتهم  ة لم سبل المادي م وخطورتهم وال ـروخططه ن أآثــــــــــــ ى  م ز عل الترآي
ة   ودة األم الح وع د وأي       ، اإلص ا أي آي اس لردن و األس ة ه الح األم ع أن ص  م

داء برنا      ،اعت ضرنا إذا ص ن ي دهم ل أن آي بحانه ب ا س يم أخبرن يم العل ا العظ  وخالقن
  .)١٢٠:آل عمران( )وا ال يضرآم آيدهم شيئاـــوتتقروا ــوإن تصب(واتقينا 
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افرين   ال شك   و ه الك ا     أن أقـــــوى ما نواجه ب أوامره  هو صدقنا مع اهللا والتزامن  ،ب
التطبيق الحقيقي   وعن اهللا وبعدنا عن    ، المعاصي هو وذلنا هزيمتنا   أسبابم  ــوأن أه 

  . بذنوبنا ومعصيتناويهونحن نقوال رد حقيقي لكيد األعداء ، الكامل لشرعه وأوامره
  

 بأنه ال خالف في األصل  من الُمـَسـّلـْمالذي (بل وإن الترآيز على آيد األعداء          
ــ     أنه األ ب رـِعْشـُتطريقة  ــــب) على أهميته    ذآير    ساس في مصائبنا وبــــــــ ـدون ت ــــ

ن              ا وتمك ا  األمة بأمراضها التي آانت السبب في ذلها واستئساد األعداء عليه  ،هم منه
م   ، األساس األمة لمرضها  يضعف التفات    ًا آخر ـد يكون أيضا عامالً   ــقـ  ، ودائها األه

ي ا ف ق وأولوياته الى إنق طري ال تع ا؛ ق ة به ار المحيط ن األخط سها م ا ( :اذ نف أولم
                                                                                         ).١٦٥: آل عمران( )تم أنى هذا قل هو من عند أنفسكمأصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قل

  
ر -٧ دعاة  بعض   يكث ا  ال دين  صالح " ذآر  من  أحيان ره  "ال ة  أبطال  من  وغي  األم

ا  أن في والشك ،مآسينا عن آالمهم عند واألناشيد األشعار في خاصة اج  أمتن  تحت
   .......نــــــــــــولك ،دةـوبش أمثالهم إلى
 "أمثال صالح الدين"وجود عدم بسبب مآسينا وآل األمة مشاآل آل أن نجعل أن

ة  أنظار  يصــرف أنه  حيث من ـــــهخطورتـــــ وله ،ًاخاطئ ًافهم يعتبر  عن  األم
ا  ،جسدها  في تنخر التي الحقيقية أمراضها ك  وضح  آم اب  صاحب  ذل ذ " آت  ا هك

  .الكيالني  ماجد الدآتور" القدس عادت وهكذا الدين صالح جيل ظهر
دين  صالح " مثل لنا يخرج آيف ثم ا  يوجد  أن ننتظر  هل ، !؟"ال ى  بينن  ونحن  حت

ى  ا  عل ه  نحن  م                                     ؛!!!!علي
ي  هي اإلصالح ومناهج اهللا إلى العودة إن ا  تخرج  الت إذن - "ًاصالح  "لن  .!!-اهللا ب
   .وسبقه عاصره الذي اإلصالحي المنهج ثمار  أحدانـــآ فسهن "الدين صالح"و

  

دين  صالح  "ذآر أن شك وال        م  واألبطال  "ال ـن  ولكن  ,ونحتاجه  مه  ليكـــــــــــ
يك ،سبيله في الصادق والجهاد ،له ة والنخو,الدين إلى للعودة األمة لتحفيز وسيلة  ن ول
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وى  )١(صـــــــــــالح من "الدين صالح" عليه آان ما مثل على لنكون لنا حافزا  ،وتق
   .وإنجازاته بطولته تـــــــسبق
 أن ال ،اإلصالح  في ومسؤوليتنا واجباتنا معرفة في لنا حافزا ذآره يكون حتى وذلك
 لقيـُت لكي الشيطان يستغلها  !!!!ــــةــــشماعـــــــ أمثاله وجود عدم وذآر ذآره يكون
 هي  والتي ،وذنوبها ولهوها غفلتها في سادرة هي ـــــــابينمـــــ أخطاءها عليها األمة
   .وتخبطها وتفرقها وضياعها وهوانها مأساتها اســـــأس

  

ودة  مصطلح والشعراء والمصلحين الدعاة استخدام  آثــــرةأن أيضا  يبدو-٨ ى  الع  إل
دين  شك  ال ذي  لــــــــــبال ة  يخاطب  ال شكل  األم ـام  ب شكل  ال عــــــــــــــ ر  ب ل  ديف  مث
ه األ تخاطب  التي "اهللا إلى عودي" عبارة ارة  م ا  في  الحل " وعب ا  عودتن ا  لم ه  آن  علي
رد  تشعـــــــــــر ال قــــــــــد "سابقا سلم  الف ه  الم ر  في  بواجب  وجود  مع  خاصة ، التغيي

ر  الغبش  ا  وسلوك  فكر  في  الكبي ديني  أمتن د  ،ال د  فق ر  يعتق اء  من  الكثي ة  أبن م  األم  أنه
ر  اإلنسان عدو وجود مع ةــــخاص، العودة بهذه المقصودين هم ـــــواليســــــــــ  الكبي
شيطان  رجيم  ال ياطين  ال ذين  ،اإلنس  وش س  ال ى  ونــــــــيلب سلم  عل ه  الم ام دين   أحك
ه    الكبير التقصير وجود من الرغم على، بواقعه ىــــــــيرض هـــــــويجعلون في تطبيق

ة  واقع تغيير بداية أن للفرد واضحا يكون ال قد وأيضا .والتزامه بالدين وأحكامه  األم
ا ى وعودته دأ اهللا إل الفرد تب سه ب ـزامه ،نف صادق بالتـــــــــــــ ل  ال الكام

   .))٢(ــوةـــودة ودعــع ( المجتمع أفراد من غيره وبدعــــــــــــــوته
  
  
  
  

ا -٩ دل   مم ضا  ي ى أي ا  أن  عل دعوي  خطابن ان  ال صاً  آ ـ ه ناق ا  وــ  من  نالحظه  م
 واللهو للضالل والعودة ،السريع يـــ والعمليـالعاطف ــــــاسـاالنتكـــ و ــرودالبـــــــــ

ذي  ة  يحدث  ال ـد بعـــــ لألم رة  ـ زة  فت اء  من  وجي ات  إحدى  انته سلمين  نكب     .الم
 ،ويغني ـــويلهــ األمة من الكثير أصبح المذابح وآثرةالواقع  استمراء مع أنه حتى بل

                                                 
  .)ـودـــنعـــ ـود حتىــــلن تعــ (:وهييستشهد بها هنا   عن القدس رحمه اهللا)من سوريا(عقــــادجميل  لشيخل  معبرةآلمة -١

 
صار  -٢ ران باخت ان تعب ان الكلمت ره  هات ه غي سه ودعوت ره نف ي اإلصالح بتغيي سلم ف ن دور الم ن،  ع ا ويمك ستفاد منه  أن ي

 .لها أثرها الطيب الذي ال ينكر في التذآيـــــر والتحفيـــــزوالشعارات .  يرمز لهذا الواجب عملـــــيارـآشع
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 الذي الوقت ســــــــ نفي فنصر أمته  بهاالتي يؤخر ـيــــــوالمعاصـ ،دنيابال وينشغل
 بهم لـــــــــوينك ،منازلهم ـدموتهـــــ ،أطفالهم حيذبـــــــ وهم إخوانه يوميا أمامه يرى
  .تنكيل أشد

  
ار  من  أن  يبدو-١٠ ز  عدم  آث دعاة  ترآي رهم  ال ورين  المصلحين  من  وغي ى  والغي  عل

دعوي  خطابهم في -الكافــــــــــــيبالقــــــــدر -قيقيالح النصر طريق ا  ال  أصبحنا  أنن
رى  د  ن ة  اإلنتاجات  من  العدي ي  الطيب االت  من  للمحن  فعل  ردة آانت  الت  وأشعار  مق

ات  ـدارات  و،وآتاب ـ ـــ إعالميإصــــــ ـ شعوبي اتـوتوجه  ،ةـ متنوع ةـ ـ آله،  )١(ةــــ  اــ
ة ــــــلك  طيب ا نـ ر منه سم الكثي ـدم يت ق تلمس بعـــــ صر طري ي الن  الحقيق

ضــــــــــــاح  ـد  بإي ة  بكلمات  ال جيـــــــــــ ـة  رنان ـ  وأفع،عامـــــــ ر  ـال حماسي ـ ة غي
  .ا ألساس الداء والدواءــــــــــة في توجههـــــــدقيق
ل  ـ بع إن ب اه  الفعل  ردود ضـــ راً  آانت  سواء  المحن  تج ةً  أو شعراً  أو نث  أو خطاب

ا  يتكلم التي ةــــــبالطريق المحن عن تتكلم آانت ذلك غير أو مظاهرات سان  أي به  إن
ه  يضيع  ده  علي ه  أو مج ه  عرضه  ينتهك  أو وطن اني  من  افـج  فبعضها  ،ودم  المع

المية اني ،اإلس ـة ومع مة   ، العبوديــــــــــــ ن س ر م ة أظه مة الحمي ضها س ي بع وف
  . اهللالعبودية واإلخالص والتجرد والعمل من اجل إرضاء

 
ي  اإلشكاالت   ومن-١١ ا  لوحظت  الت سميه  أن يمكن  م ـر ـالتخديـــــــــــ ن  بالنصر  ـــ

اؤل  ذي  والتف دما  يحدث  ال رام  األفاضل  بعض  يحرص  عن ورين  الك دعاة  من  الغي  ال
 بأن األمة طمأنة على -آلمات آانت أو شعرا أو توجيهات-والمصلحين في خطاباتهم 

 تصحح أن بأهمية األمة رــآَُّتَذ أن ــــــدونــــــــب يهاف التفاؤل روح وبث ،قادم النصر
 العودة في ةــبجدي دأـــــــــوتب نـوتعل ،فيها وقعت التي المعاصي من وتتوب ،مسارها
ه  دينها حقيقة وإلى ،اهللا إلى الصادقة دعوة  ،الكامل  وتطبيق ذل  وال  من  والتضحية  والب

                                                 
ل أن -١ ا نأم عارات إنن صبح ش اتت دين  وآلم ى ال ودة إل وع والع ي  ،  الرج صالح ه ة وال ز للتوب والتحفي

ي ال تـفـتـق    السمــــة األساس   ـ الت ـي أ  ـدــ د اآلالم         فــــ سلمة بع شعوب الم ـل طيب يحدث من ال ي تفاعــــ
 .فهذا هو الطريق الحق لعزنا ونصرنا وفالحنا في الدنيا واآلخرة... التي تراها
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 وأنه ييأس أال عليه بأن المحبط ــــــــــولالكس الطالب يطمئن آمن بذلك فنكون ، أجله
   .ويجتهد يثابر أن عليه بان يذآره أن ـــــدونـــــبـــ سينجح

 ، فهو أمر مطلوب محمود  ،والتفاؤلوال يعني هذا عدم التشجيع على بث روح األمل             
ون مع   صد أن يك ن الق ـولك ر   ــــ سعي للتغيي ل وال ح بالعم ذآير واض ـحت، ه ت  ىــ

  .الواقعراء ـــــــــــون واستمـــ سلبية الرآىـــــــالفـَتُت
  
  

  .....اـــــــــــــــ ولكنه التفاؤلإلىتحتاج إن أمتنا  ((
  

  ،عدهاوُبزها بقوة لتستيقظ من نومها العميق ـــ من يهإلىأآثر ما تحتاج  اجــــتحت
  

ـتحت اؤل  اجـــ ر من التف ىأآث آٍس إل ات أخرعو من يحذرها من حدوث م  من ىقوب
 :فهــــــــــــي سبحانه لها الجبار

  

  ، اهللا وهي في أشد مآسيها وذلها وهوانهاإلى وترجع لم تفق
د   م تع م تتب   ل يهم      )١( من المعاصي  ول ا ف اج بم ح النع ذبحون ذب سلمين ي رى الم   وهي ت
  ، األبرياء!!!أطفالهم
  . !!!!من أخواتهن يغتصبن !!!! بآالٍف سمع وهي ت)٢(لم تعد

                                                 
ا  -١ ة المعاصي واالنحراف ا    تأمثل ار به اهرت الجب ة وج ا األم ت فيه ي وقع تمرأتها  الت الل (واس ا ح  )وآأنه

ك  ....،عديدةنب متنوعة   وأصرت عليها وانتشرت فيها آثيرة وفي جوا       ا  –ولكن ال أجد مثًال أوضــح على ذل آم
ا  -سواًء المنفذين أو المشاهدين - مثل قضية إصرار األمة      -يبدو لي   على قبول واستمراء المنكرات التي تأتي به

ك مجرد    )  مع معرفة الكثير بحرمتهاخاصـًة(القنوات ووسائل اإلعالم وتساهلها بعرضها ورؤيتها   ان ذل وإن آ
ائل    وهذا (غير ذلك آانت أو    مذيعـًةالنظر إلى المرأة المتبرجة      ذه الوس إن ه  من باب ضرب المثل باألقل وإال ف

اً آثير منها ويعرض في   ، يعرض فيها أآثر من ذلك بكثير      ).  ما يشيب له الرأس مما يفسد المجتمع دينيًا وأخالقي
يم وسلوك         وعلينا أن ال نستهين بهذا الجانب فخطر وأثر االنحراف في    ى فكر وق ر عل ائل عظيم األث ذه الوس ه

النظر        ة ب وتوجهات واهتمامات وتربية أي مجتمع حتى لو غض الطرف عن جانب المعاصي المباشرة المتحقق
  . تهيؤها للتمادي في معاٍص أخرى في شتى المجاالت -لمعصيةبتعويدها األمة على استسهال ا-وهي . لها

 

شرية  ال يخلــو المسلم من الذنوب   -٢ نفس الب ة تكمن في        ،  فهذا من طبيعة ال رد واألم ى الف ولكن الخطورة عل
ـاإلص ا والمجاهـ ـرار عليه اـــــ ذنوب  ..،رة به ـر ال ات وخط رد والمجتمع ى الف ا عل اموأثره شكل ع ة ب   واألم

ي آتبت ع   - حسب إطالعي– ومن أفضل الكتب الحديثة    . في السابق والحاضر   ودعاة األمة علماء  فصله   ن   الت
  .للشيخ حامد المصلح" المعاصي وأثرها على الفرد والمجتمع"الذنوب وأثرها آتاب
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   !!األعداء يتربصون بها من آل جانب  وهي ترىم تتبول لم تعد
    الضياع والتعاسة والكفر   وهي ترى العالم يعيش في قمم منولم تتب لم تعد  
    إلسالم اا هي نفسها ــبتمثله: أوًال...النجاة وهي المسؤولة عن تبليغه طريق ،والضالل  
  .ل عزم وهمةــاإلسالم بك ابليغهبت:  وثانيًا،)فهو األهم لنشر الدين( حقيقة وصدقًا  

 

   ....الباليا  وهي ترى آل هذهدتعلــــــم  و )١(م تفقـــــــــــ التي لأمتناإن   
  .ما حصل إلخوانهم عليهم  من يخوفها من حصول مثلإلىتحتاج أآثر ما تحتاج   

ا        ذاوإ ك    ــــــصاحـ فلُي أردنا أن نخفف بعض إحباطاته الطريق   ب ذل ذآيٌر ب يلة   وال ت وس
اؤل   ب بحصولها و  التي داًً ال       البدء بتحقيقها نتفاءل التف ـاؤال مفي ذي يكون تفــ الحقيقي ال

  .) ٢())  تفيد د تضر أآثر مماــــــــي قـأمانــــــ
  

ر عن بعض مآسي ومحن                نــــــ وم -١٢ ستخدم للتعبي ي ت اظ الت  سلبيات بعض األلف
ضية    ا الق ثًال بأنه فها م ة ووص ر األم ي األخط ا الت شهاتواجهن شكلة ونعي ا م  أو بأنه

ضيتهم  سلمين وق رى الم اب أو ضعف   كوذل-الكب ي غي ي  ف ا ف ة بواجبه ذآير األم ت
داث  ذه األح ن ه ديث ع د الح الح عن صالح واإلص ص-ال ن ــــ أن ت ة ع رف األم

ىز ـــالترآي ضيتهعل ـا الكبـــ ق ــمأساتهرى و ــــ ـا األآبـ ن  رــــ دها ع ي بع  أال وه
زام و ،حقيقة الدين  ي          ،هأوامر ب   االلت سببها شتى المآسي الت ي نتجت واستمرت ب  والت

ن  ة م شها األم رقتعي عف وتف بط ض وانذلو ، وتخ ات ، وه ياع للمقدس  وض
ان دان لألراضي    .....،واألوط ن فق ا حصل م ط فيم ي فق اة ه ة أن المأس د األم  فتعتق
ط باسترداد     وآأنه يرضي اهللا وتتحقق رسالتنا في األرض         ...،والبالد ا     فق د من ا فق  ،م

                                                 
دان األمل في األمة            -١ دفع                  ،ال تعني هذه العبارات فق ا ي ا هو م امن فيه ر الك ل إن األمل في الخي  ب

ن ولكن بشكل عام فإ   .. ،وال ُيـنـكـر أن األحداث غيرت العديد من المسلمين       ، لكتابة مثل هذه الكلمات   
  . حتى اآلنالغفلة ال زالت مستمرة واالستيقاظ المأمول لم يحصل

 

ال    -٢ ذا الجانب          جزء من مق ـع    يتحدث عن ه  وهو  ،"عودة ودعوة  :مأساتنا والحل  "من موقـــــ
    .com.dawa-awda.www  بواجب العودة وإصالح المسارعلى التذآير موقع يرآز
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صرو أن ننت داءب ى األع ن   ، عل د ع ة المعاصي والبع ى مداوم تمررنا عل  وإن اس
  .حقيقة الدين

  
ًا  و-١٣ نفختام اطم سابقة ي بعض النق دعاة  لمس ال ن ال ا م رء أن بعض أحبتن  الم

في أحياٍن قليلة   ( يخاطبون المآسي التي نعيشها   يتعلق ب  اعّمي حديثهم   ـــوالمصلحين ف 
 على ما ا بشكل عـــام األمة المستقيمةــــوآأنها ــــــأو بعض فئاته  األمة   )أو آثيرة 

لقضية والتي لم يبق لها إال توجيه  ،  والسائرة على هداه    والمطبقة لشرعه  يرضي اهللا 
ى   اجتماع آلمتها  أو فقط    ، أخطأت في فهمها    مسألة واحدة   أو ،قصرت فيها  معينة  عل

سألة ي م ٍم ف ضية. ....،ُحك ر وأولكن الق ك أآب ضية....،شمل من ذل ا ق ـإحي إنه اء ــ
ا  ي قتلهأمتن ـــــــــالت سدونـ داء والمف شيطان والها األع ـ وال ودوىـ ذ عق دة   من عدي
  . وسر سعادتها في الدنيا واآلخرة، ومقتضيات رسالتها، عن أساس حياتهابإبعادها

  
  

   :المآسي عن الدعوي خطابنا في ـــــــاهنتمنــــــ ما :ثانيًا
  
ا  امتنا مآسي عن واإلصالحي الدعوي الخطاب من ى نتمن-١  يكون  أن وتخبطاته

ة  السنن من عرفنا حسبما األهم األساس الحل على مرآزا ي  الرباني ا  الت ا  عرَّفن  به
 وــوه أال ،الصالح وسلفها األمة وعلماء ،نبينا صلى اهللا عليه وسلمو ،قرآننا العظيم

ى  األمة رجوع ا  إل ه  ،دينه ا عن   وا، الكامل  وتطبيق ذنوب التي    بتعاده المعاصي وال
 . والشرور والنكباتنــــــــهي أساس المصائب والفت

ـز  وأن ى  يرآـــــ ـ م عالج  عل ا  رضــ ـر ــأآثــ أمتن ز  من  ــــ ى  الترآي  عالج  عل
  ،)١(هـــأعراض

                                                 
 الترآيز على األعراض أآثر من المرض نفسه في آلمات بعض المصلحين بعد ما لوحظً أيضــا -١

ن   ة م اب األم اتأص اء أو انحراف ات ، أخط صائب أو نكب ادة أو م ات ح ـن أو ، أو أزم أو فتــــ
ذلك                   ،تخبطـــات معينه  ام والتوجيهات والنظرات الخاصة ب اوى واألحك ى الفت ز عل  فكنا نجد الترآي
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ا  ال مستمــــــــــــــــــــــــرا يكون وأن ى  ،منقطع ط  يكون  ال حت  تأخذ  فعل  ردة فق
     .وتنتهي بردت ثم وقتها

  
ضا   نتمنى-٢ دعوي  الخطاب  من  أي دما  - ال العودة  نصرنا  أن يوضح  عن ى ) ١(ب  إل

ا  ه  يكون  أن -دينن ة  معروضاً  خطاب صلـــــــة  بطريق ـة دقيقـــ مف ين  ،ـــ  لكل  تب
ودة  في  دوره يكون  آيف فــــــــــــــرد ر  الع ة  الخطاب  يكون  أن ال ،والتغيي  بكلم

 أن إلى أحيانا وتؤدي بل ،تحقيقها في ومسؤوليته بدوره ردـالف ُتشعر ال فقط عامه
د  فهو ،يفعل ال ما يقول ممن الفردل ــَعــْجـَن ى  ق أ  يتغن ودة  في  الحل  نب ه  الع  ولكن

   .اـــــــــــــوواجباته معانيها وعن اــــتحقيقه عن بعيد
                                                                                                       

تفادة من ال       الحد ز ب          ث مع ضعـــــــــــف االس ة بوضوح وترآي ذآير األم ـا األساس    حدث لت دائهـــــ
سينا األصل           ، الذي تسبب في هذا الواقع وانحرافاته      ا لعالج العرض ون فبذلك النهج نكون قد توجهن

 .المتسبب في ظهوره
شرعي والنظرة الصحيحة     وال شك أننا نحتاج بشدة إلى الفتاوى والتوجيهات التي تبين لنا الحك         م ال

ين   ا توضي   ،في حدث مؤلم أو انحراف مع ة،   وينبغي علين ـم ولكن حها لألم عالج  هو    األهــــــــــــــ
ـالم رـــــ ضخم الكبي اسرض ال ـه  األس ت عنــ ذي نتج ـات ال ا تخبطـــــ ة وانحرافاته ،  األم

ـا  اوتفرقهـــــــ ا وتوجها ،  واختالفه شتــــــــــــت آرائه ا وت ا  ، ته ي رزقه ة ف ـة البرآ   ،وقلـــــــــ
ا عفها وذله سل،وض ـاةط اـــ وت ا ،اـ عليهلطغـ داء منه ن األع ذي  ، وتمك اوي ال عها المأس  ووض

شه ـأال وه....،تعي امال   ـــــ الم آ ى اإلس تقامتها عل دم اس دها ، و ع دين  وبع سك بال دق التم ن ص ، ع
   .شهـــــــــــــــا للدين حقيقًة ال خياًالوعدم عي،  الذنوب والمعاصي وإصرارها عليهاواستمراؤها
  ).٣٠الشورى  (}وما أصابكم من مصيبة فبما آسبت أيديكم ويعفو عن آثير{  قال تعالى 

  
اد       ب أرجو أال ُيْعَتَقد     -١ ة الجه ل أهمي ودة يعني تقلي ى الع ز عل أوال ....،أن الترآي إن    :ف   بال أي شك ف

اً ....،في سبيل اهللا إليه األمة هو الجهاد مما ينبغي أن تعودجزءًا هامَا وأساسيًا   سى   :وثاني ا أال نن  علين
ى اهللا       ا إل و عودته اد ه ة للجه ه األم ستعد ب ْد وت ا ُيِع ـوى م ذآر أن أقــــــ ا وأن نت  والتزامه

ره  اً ....،أوام الى       :وثالث ه سبحانه وتع رتبط بنصرها ل ا م ـ ــالع(  أن نصر اهللا ألمتن ـدُ ـَمْوِقــــ ودةـ  ـــ
  . )انتصاره ــــرُّــَوِســـ الجهاد ـِةـــُشْعــَل
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ي  المؤثرة واألشعار القوية الكلمات تكثر أن نتمنى فنحن            رد  عل تج الت  الف
ـوات  منها يخرج المسلم ـه  بخطـــــــــــــــــ ه  أن ينبغي  اعمَّ  عمليــــــــــــــــــ  يفعل
ه  واقع لتغيير بنفسه هو ال  بحماس  فقط  يخرج  أن ال ،أمت د  وانفع رد  ق  ،سريعا  يب

   .ــــنوعامليـــــــــ عمــــــــــال تريد فأمتنا
  
دعوي  خطابنا في آان لو أيضا حبذا -٣ را  -ال ان  نث ة  أو شعرا  أو آ ين - خطاب  تبي

بعض  وتذآير رات  ب ـًة التي استمرأها      في  انتشرت  التي  المنك االمه وخاصـــــــــ
ذا ، المسلمون  ات  من  أفضل  وه ودة  عن  الكالم  في  العمومي ذنوب  الع  لكي  ،وال

 كون ي ثم ن وم،)١(وتقصيـــــــــره خللـــــــــــــه نقاط المسلم للفرد يتضـــــــــــــح
   .اهللا بإذن منه ةـالناتج ةــــــالعملي ةـالنتيج في أقــــــــــــــــوى خطابنا

  

 اـــــ بخطر المعاصي آله والمجتمعغفل تذآير الفرد  وليت خطابنا الدعوي ال يُ           
ى       ،)٢(خطر اإلصرار على الصغائر    بمــــــــا فيها    ،بشتى أنواعها  ه حت  الذي تساهل ب

                                                 
ر الكلمات                 اتــــــــمن أمثلة العمومي   -١ ودة أن تكث سألة المآسي وواجب الع  في الخطاب وبغض النظر عن م

ة     ــآِذـب اذا تكون التوبة؟  ــمن م ن توضح هذه الكلمات     المتحدثة عن التوبة بدون أ     يس شرطًا    (ر بعض األمثل ول
دة أو     (فالسامع للكلمة قد يكون واقعا في العديد من المنكرات  ، )أن تذآر األمثلة في آل آلمة      واًء في أمر العقي س

ة  ولكن ضعف التصور وهوى النفس قد تجعله يرى أنه ليس هو من المقصو             ) الفكر أو السلوك   وأن  ،دين بالتوب
  .المقصود بها غيره من الواقعين في الكبائر الظاهرة مثل شرب الخمر والزنى وغيرها

د      عامولكنه مثل    بل أحيانا ُيـــذَآـــر مثلٌ     ضا الهوى وضعف التصور          ، يحتاج إلى توضيح وتحدي شارك أي  في
ه هو     فمثال الكالم عن النظر الحر     ....في إيهام المستمع بأنه ليس المقصود؛      ام قد يتصور البعض أن المقصود ب

ا       (رؤية األفالم الفاحشة والشديدة التبذل وأما أن يرى المرأة المتبرجة          ) بل أحيانا الكاسية العارية من شدة تبرجه
د من المنكرات             ...،فلبس هذا من النظر الحرام في تصوره          ر للعدي ع االستمراء الكبي  في مجتمعات   خاصة م

  .ضرالمسلمين في عصرنا الحا
 
ور -٢ ى خط ه عل صغائر ةإن التنبي ى ال ـي أبــال يعنـــ اإلصرار عل ــــ ة ـــ ات األم م انحراف ا أه ى  ،دًا أنه فحت

ة   ي األم شر ف ـر إنت ى الكبائــ ـرار عل شر   ......،اإلصـ ـن ال ر مـــ ة الكثي ي األم ـةكفف ات العقديـــ ،  واالنحراف
راء   لوالخل، وتحكيــــم غير شرع اهللا  ،  بدعوال ،!ـل معانيه ـــــــق التوحيد وتمثـ  ـوضعف تحقيـ  والء والب ،  في ال

والظلم والغش وتضييع   ، والتعامل بالربا ، وترك الصالة ، واالستهزاء والتهاون بقيم الدين   ،  المصلحين ةومحارب
  .سىولكـــــن نبه على الصغائر ألن التذآير بها وبخطرها قــد يغفل وين، وغيــــر ذلك...، والغيبة، األمانات
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ين  الكثير من األفاض    ذا         ،ل والطيب ة به ائق واألسس المتعلق بعض الحق نهم ل سيانًا م  ن
وع ا ،الموض ول ومنه ا      تح دة منه أمور عدي ائر ب ـى آب صغائر إلـــــــــــ  ال

ا وضح       اهللا في اإلصــــــــرار والمجاهـــــرة وعـــدم الحياء والخجل من        ا آم  عمله
 . وسلفها الصالحهذه الحقائق علماء األمة

ة بنا إلى تبصير األمة بهذه      فنحتاج في خطا   سيت    الحقيق ي ُن رى      ،  الت ا ن وخاصة وأنن
شار صغائر  االنت ن ال ر م ى آثي ي اإلصرار عل ضخم ف ا الحاضر  ال ع أمتن ي واق ،  ف

ضايا      ي ق وَّاه ف ه وق ضلين دعم ضليل الم سدين وت ساد المف ي أن إف ذي ال شك ف وال
  .آثيرة

ا  ي     أنوعلين ائر الت ن الكب رًا م سى أن آثي شرت ال نن ة  انت ي األم دؤهاآ ف  ان مب
صغائر        .التساهل بصغائر متعلقة بها وتؤدي إليها       آما أن التهاون واإلصرار على ال

  .ُيَجرِّئ المسلم علــى غشيان غيرها من المعاصي ولــــو لم تكن متعلقة بها
 
ى -٤ شْ  أن  نتمن دعوي  الخطاب  رــــــِعُي سلمين  واإلصالحي  ال ـة بف الم  اعليــ
 المسار تصحيح بضرورة اــــــــــــويربطه ،األمة تواجه التي ةالخطير التحدياتـب

   .وعودتهم المسلمين إيقاظ في فعاال بالتحدي الشعور يكون ىــــــحت ...،واإلصالح
الم  شعوب  من آثير حياة تغيير في فعاال بالتحدي الشعور آان وقد د  الع ات  بع  نكب
  .)األمثلة هذه أحد اليابان( بهم ألمت

  
رة  حاجة  في   نحن -٥ ى  آبي دعوي  الخطاب  إل ذي   ال ـا عندمـــــ-ال ا  ـ  في  يخاطبن

 -اـوتحرآاتن  وانفعاالتنا حياتنا أمور وشؤون لـــــــــآ وفي، اــــومشكالتن ،مآسينا
ه  اإلسالم  ربانا الذي األصل هو فهذا ،هللا بعبوديتنا ـاـــــــــــــــيربطه ا  علي  وامرن

 ،أجله من وخلقنا به اهللا
اي  ونسكي صالتي إن قل( :لىتعا قال  اتي  ومحي المين  رب هللا ومم  شريك  ال الع
   .)١٦٣-١٦٢ اآليات :األنعام( )المسلمين أول وأنا أمرت وبذلك له
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النهج  التزامنا مع– أمورنا في هللا اإلخالص صدق وإن        الطبع  الصحيح  ب  - ب
 أن ينبغي نناإخوا ذبح نرى عندما وغيرتنا حميتنا حتى بل ،نصرنا أسباب أهم من

 ويعوق ،سبحانه ربنا يغضب ألنه ذلك إليقاف فنسعى ،هللا بعبوديتنا مربوطة تكون
   .أرضية وحمية غيرة يكون أن ال ،األرض في اإلنسان خالفة وتحقيق ،دينه نشر
  
ر       -٦ ٌل آبي ضيتها                - يحدونا أم اه ق دائها األساس وجعلن ة ب ا بفعالي ا أمتن ًا ذآرن إن حق

ا نحو الحل األساس                -مـــــاألهالكبــرى أن ينتج عن ذلك حصول توجه ضخم ألمتن
 ."الذنــــــــــــــــوبمقاطعــــــــة "ر ـــــــــــبما يمكن أن نسميه للتذآي

ا    االقتصادية وضرورة المقاطعة    أهميةوعلى الرغم من      ا    وفرحن ة    به إال أن مقاطع
شل أي دواء  وهي الدواء األساس ، هي المقاطعة األهـــــــــم  ! الذنوب  الذي ِبَعَدِمِه يف

  .مساند في تحقيق الشفاء والتمكين ألمتنا المريضة الجريحة الذبيحةأو عمل 
شم ي الكامل ت ا الحقيق ذنوب بمفهومه ة ال ل إن مقاطع ة ـــــب صاديةل المقاطع  ،االقت

  .ز األمة لهاـــــــــ وتحف، وتدعمها،اـــــوتقويه
  

 التي دعا إليها الكثير من       االقتصادية للمقاطعة   يروإن تحمس المسلمين الكب            
صالحة            ذرة ال ة واضحة عن وجود الب  في  واالستعداد الدعاة والمصلحين لهي دالل

زة                للتوجه بحماس  األمة ذه القضية بصورة مرآ  للعودة إلى اهللا في حال تذآيرها به
   .االقتصاديةآما حدث في المقاطعة 

ـا بإحساس أ      ة     فكما فرحنـــــــــــ ا بالمقاطع صادية متن ه         االقت ه وتحمس ل ذي أدرآ  ال
ى ن أطفالن  حت ر م ـالكثي ـه   ....!!!اـــ صول توجـــ ـا بح ـر فرحنـــ ا ننتظــــــــ فإنن

ـو ـنحــــــاألمة  آبيـــــر في ــ ـ ة األهــ ي هي األس   ـــــ المقاطع ـم الت ـ ــ اس لحصول  ـ
  . العزةواستعادةالنصر 
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   :ــــــــــــًاـــــــــــختامـــــ
 

 ،بالمآسي تأثرا الدموع وذرف مؤثرة قوية آلمة آتب أو قال غيور لكل نقول       
ه  نقول ،الحارة الكلمات وآتب ر  :ل ك  من  اهللا أآث صادقين  أمثال الك  فبال ذين  -مأمث  ال
رةٍ  بصدقٍ  والصالح  الحق  نهج لألمة ونــــيوضح ة  رــــتنتص  -وغي ـ  باألم  نإذـــ

   .رجهاف ويقترب اهللا
 

 بأن -عليكم يخفى ال آما-واــقــفث للمسلمين الناصر لقلة تتألمون عندما وإنكم       
ر  األعظم  النصر  إذن  سيكون  واألآب دما  اهللا ب ـود تعــــــــــ عن ة  ــ ذ  ،هللا األم  فيومئ
ـم يعظــــ ة  من  )١( التضحية  و العطاء  ـــــ ة  أم نهج  هللا عاشت  عظيم ، اهللا بم
  .اهللا سبيل في رخيصة ســـواألنف الـــبالم يـــوتضح

 

  .الروم  سورة)اهللا بنصر المؤمنون يفرح ويومئـــــــــــــــٍذ(
                                                 

ول-١ ام   يق اب ه ي آت عيد ف ر س تاذ مني ه  األس ىل سطينية األول ه عن االنتفاضة الفل ق   " عنوان ى طري عل
   ":إشراقة أمل وواجب األمة نحوها :االنتفاضة المبارآة

 

ا ال يمكن أن توصل        إذا آانت االنتفاضة (       ر والنصر فإنه المبارآة تمثل أمل األمة في التحري
 شــــولكــــــــن أمة اإلسالم اليوم تعي ...،آاملة معها جهود األمة ــرتـ تضافـــــــإذا إالإلى النصر 

بابه واقعا ا أن   ،  بعيدا آل البعد عـــــــن مقومــــــات النصر وأس ا يتطلب منه ـد النظر    مم تعيـــــــــ
  . النصـــــرفي هذا الواقع بما يكفل لها تحقيق الشرط الرباني في تحقيق

ى     ـــــــودة هللا تعالى تطلب منا أن نحقق فــــي ديارنا مبادئ اإلسالم الحنيف الع إن دعو إل ـي ت التـــ
ساواة ة والم ة والحري اس ،العدال ين الن زان التفاضل ب وى مي ل التق ـاربة  ، وتجع ا محـــ ب من وتطل

ـي عن المنكر     وأداء لواجــــب األمر بالمعروف،للمنكرات المحرمات ش  ،والنهــــ ى ي ر   حت يع الخي
، ـق الصحيح الموصل لخيري الدنيا واآلخرةالطريـــــ  عند ذلك فقط نسير في...،جديدفي األمة من 

  ). ــره الموعودلسطين في نصرة اهللا تعالى فينـزل علينا نصإخواننا في ف  معــىـد ذلك نتالقـــــوعن
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    والفــالححتــى حنقــق النصـر    
  

  ت عن آاهليك السالحــت الكفاح     وألقيـأخي هل تراك سئم
  )١(دــــــ     ويرفع راياتها من جديفمن للضحايا يواسي الجراح   

  

ى اهللا       إخوت دعاة إل ى اهللا                –نا ال اة إل م دع ا آله اء أمتن تم       – واألصل أن أبن ا من حمل  ي
سئوليتنا  .والنصرمشاعل األمل لهذه األمة في طريقها إلى العودة       ا إن م  تعظم   إخوتن

دعوة    فتقصيرنا   ،مع هذه المآسي   ة      وفي  في ال ة القوي سنا التربي ة أنف في شتى   تربي
  .اة األمة واستمرار مذابح إخوانناالجوانب الهامة يعني إطالة معان

  ....؛!!آذلكأ والحال ــــــــــــل نهنـــــــفه
  : أن هـــــــــوي حاملي مشاعل األملــــــا فــــــــ أملنإن

  

  ،)٢(هللاردهم ـــــــــــم وتجــــــــــ صدق إخالصه أوًالواــــــــــــــــــ يحقق    

                                                 
د ال      :  شعراء الدعوة اإلسالمية في العصر الحديث         -١ ع   (جدع،   حسني جرار، أحم من  ) الجزء الراب

                                                     .   ٤٤لسيد قطب، ص " ـيأخــ"بليغة المؤثـرة القصيدة ال
 

ز         -٢ ا عزي ال علماؤن داً   إن اإلخالص آما ق ه يتطلب جه راً  وتحقيق اً  وحرصاً  آبي داً   وهو   بالغ ام ج ، ه
ــ      :فأوًال د يحب ـ  ضعف اإلخالص ق ى الهالك     ـط العمل  ـ سلم إل ؤدي بالم د ي ام     هو :ًاوثاني ،  وق عامل ه

 .                                           يؤدي عدم تحقيقه إلى تأخـــــــر نصر أمتنا بال شك
ات العتوال         ى التنبيه دة خف ث دي يم واألحادي رآن العظ ي الق المف شريفة وآ اءال ن علم ر م   الكثي

ذا الجانب        حاضر عن   والاإلسالم في السابق     ة ه اه للصدق    أهمي ه    واالنتب ـة أن    ، في تحقيق   خاصــــــ
فقد يظن نفسه  ،الداعية أو العالمه لها ـــينتبدون أن ـــــــبد  ـ قد توج  الشوائب والضعف في اإلخالص   

ي      الكثير من ال قــــــد يوجد في إخالصه بينما   محققًا اإلخالص  شوائب الت د من ال ساهم  نقص والعدي ت
د     وقد نبه   ،  للدعوة بدون أن يشعر بها      دفعه في اب التوحي ل   اإلمام محمد بن عبدالوهاب في آت ى مث إل

ي                  (( هذا األمر عندما علق على قوله تعالى         ا ومن اتبعن صيرة أن ى ب ى اهللا عل قل هذه سبيلي أدعو إل
شرآين   ن الم ا م ا أن بحان اهللا وم ة ا  )) وس ذه اآلي ن ه ستفادة م سائل الم ن الم ين أن م ى فب ه عل لتنبي
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  ،)١( محبتهم له سبحانهدقــــــ وص  
  

  ، في درجات العبوديةمــــــــوارتفاعه        
  

                    ،)٢(أمراضهام من ــــــ وسالمته،وبــــــال القلــفي أعمم ــــــــوقوته  
  .)ـرــــــــــــــوالنصالح ــــــــــــ الفوى عواملــــأقفهـــــــــذه األمــــــــــور من (

                                                                                                       
ـو                   :الثانية. .  .مسائلفيه  ( :فقالاإلخالص   ى الحق فهــ ا إل و دع را ل ى اإلخالص ألن آثي ه عل  التنبي

ق ش            ،)يدعو إلى نفســه     سه وإسعادها          أي أنه قد يكون سبب دعوته هو تحقي ة إلرضاء نف هوات خفي
آمــا يحصل لمقتنع  (ة وتميز أو لفرٍح دنيوي بأنه أصبح ذو شأن ونشاط وذو حرآ         ، تباع الناس لما يقول   إل

: وفي الحديث الصحيح،  وليس دافعه األساس الدعوة إلى اهللا   ،)ي يعمل ويبذل من أجلـــه    ـــأي فكر أومبدٍأ أرض   
 ).تحقيق األلباني:صحيح الترغيب والترهيب() أخفى من دبيب النمليا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه ( 

ة عن شرح حديث             رحمه اهللا ل   رجب الحنبلي    ابنونبه   الته الهام ان    (شوائب اإلخالص في رس ا ذئب م
 في اذآره، هللا عن اإلخالص والتجرد ة جدًاـــهامرحمه اهللا لفتات وتوجيهات    ولسيد قطب    ،)جائعان

   . فحبذا الرجوع إليها،أآثر من موضع في الظالل خاصة عند حديثه عن وعد اهللا للمسلمين بالنصر
                                                               

ة -١ ـق المحب صادقتحقيــ دة  ــــــ ال د ومجاه ى جه اج إل ين ويحت األمر اله يس ب ل حق.. ،ة ل أن اهللا  ـًاــــفه
ـ ل نحن حقـ ـوه  .....،!ومما سواهما؟! !!!اــــــأحب إلينا من أنفسن) !!ـاهــــوما يحب (ورسوله    !!رـنتأث  ـًاـــ

ضب هللا أويتم ا ونغ ـر وجهن ـمعـ رات! ونـتـألـ ة المنك د رؤي ا عن ماع أخباره ا يتعلـ! !أو س ـوم ق ــــــ
  .             !!ي اهللا؟ـــ ونبغض ف!!هـي اللـــنحب ف ـًاـــــل نحن حقـوه ....،!!!؟)اـا لو أن شيئًا يصيبنـآم!(!!!!بها

 
وب    يهتمون مامثل شيخ اإلسالم ابن تيميه وابن القيم وغيرهآان سلفنا الصالح     -٢ ال القل ذرون ـويح بأعم

يهم من              ، من أمراضها وخطورتها   ا عل دعوة من أهل الصالح خوف ى من تصدر لل ويرآزون بالــذات عل
ا ضعف فيه ره ، ال يم وش ك عظ إثم ذل رف ب . آبي ذا الجان ائلهم عن ه بهم ورس ى آت ا نرجع إل ا ، وليتن ومنه

ومن جانب آخر فإن تحسن المسلم في أعمال . ن تيميةإبلشيخ اإلسالم " التحفة العراقية في أعمال القلوب   "
                   .و أآبر مما ترفعه أعمال الجوارحر ــــات أآبــــــه درجـــــيرفعالقلوب 

ضــــًا           سانوأي ي اإلن د ف د توج ـه– ق ـر منتبـــــ ـو غيـــــــ وب  - وهـــ راض القل ن أم د م العدي
ا ذآر               الخطيــــرة مثل الكبر و    ي هي آم ا والت اء وغيره ـم  العجب والحسد والري ن القيـــ ه اهللا في   اب  رحم

           .مـــــن العديد من الكبائر الظاهرة أبغـــــــض إلى اهللا وأخـــــــــــطر المدارج
      

ين ، الصحوة من جهة فئات  بعض بيناالختالف وحقيقة أننا عندما نرى            ره   أوب صحوة وغي ات ال م  فئ
م  ( ـم ـ ه األهــفإن سبب   من جهة أخرى   من المثقفين والمفكرين الخيرين    الضعف في اإلخالص    ) واهللا أعل
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ا ورد  وا م سنة وأن يلتزم اب وال ي الكت صحيح  ف دليل ال صر  - وال الح وال ن ال ف ف
   ،عــــــ الدين أو التنط أحكامعــــــــ وحتــــى ال نقع في تميي..،-بدون هذا

  

  ،)١(ل أقوالهمــــــــ تتحدث أفعالهم قبةــــدوة حقــوأن يكونوا قـــ        
  

   ،)٢(مـــــــأخالقهفي ـة ـــــوأن يكونوا قم        
                                                                                                       

سان ال  وفي أعمال القلوب والتي تجعل        رأي اآلخر        اإلن ل ال ـ حت يتقب ـوح      ىــــ  !!احــــــــــوإيض مع وضــ
وب من         نظرًا،!!الحق والدليل الشرعي فيه  د أصابه من أمراض القل ا ق رأي    لم النفس وال ر  ،عجب ب  وآب

  .                                   و حب للرياسة،على اآلخرين وعلى تقبل الحق منهم
                                                       

وب ووجود أمراضها                 وال شــــك أيضاً   -        ال القل ، أن من عوامل تأخر النصر الضعف في أعم
يهم       وال أدل من   ار رضوان اهللا عل ين        ذلك من أن الصحابة األطه يهم النصر في غزوة حن أخر عل ت

زيمتهم        !!ضلحدوث ُعْجٍب َعارِ   ببًا في ه اد أن يكون س م      (  آ رتكم فل ـم آث يٍن إذ أعجبتكـــــ وم حن وي
  .       ادوانظر آالم ابن القيم البليغ عن العبر من غزوة حنين في زاد المع، )٢٥:التوبة()تغن عنكم شيئًا 

 
ـدوة -١ ـاس القـــ دعوةأســ اح ال باب نج ـم أس رةوضعفها ،  ومن أهـ شكلــــــــــة آبي باب م م أس  ومن أه

ر أحد     ، فأذآر نفسي وإخوتي الكرام بأن نتقـي اهللا في هذا         ...،النفور وعدم التقبل   م تنفي ، وحتى ال نكسب إث
  ).وال يليق بنا(ر يستكثر منا خاصـة أن الكثير يضعوننا تحت المجهر وحتى الخطأ الصغي

ــ  ك؛           ـــم  ــــومن أه ق ذل ـاة     الجوانب التي تعيننا بإذن اهللا على تحقي ين الدعــ ـح ب سهم  التناصـــــ ذي  وا، أنف ل
ـات   !!هامًا وواجبًاجـــزءًا  أن   وننسى!..فيه ونجامل   ونقصر!! وآثيرا ما ننسـاه  ..آثيرا ما نحتاجه   من واجب

  !).ح بينناـ بالتناصجهودنا ورــن ونطــإلى أن نحسبل وأيضًا نحتاج (ـهـه ويقوم أن ينصح األخ أخاالدعوة
 
ا كـ نش ال -٢ ي واقعن دين ف شباب المت ي أن ال ي ف القرب من األخالق المعاصر ف نهم ب ر م ز الكثي ومهم يتمي  عم

رب ذا الق ي ه ة ف درجات مختلف ق،الحسنة ب ى حسن الخل رب إل ام أق شكل ع دين ب شباب المت ر ال ماته  ويعتب  وس
بشكل  لتي وصل إليها الشباب المتدين    اــة  ــــدرجـولكن ال .....،)وذلك ألثر التدين الذي ال ينكره منصف      (وصفاته

ـ ـينبغوى الذي   ــــمع المست ب  ـــــــ ال تتناس  عام في جانب حسن الخلق     ه     يــــــ وا علي ـ ــــــ وه ، أن يكون ذين   ـــ م ال
لهامة و األجر العظيم الكبير لحسن الخلق في اإلسالم والذي يتبين من             خفى عليهم الدرجة ا   ت أن ال    ترضمن المف 

لم  قوله صلى اهللا عليه   من األحاديث الصحيحة مثل   آثير   اً     (:وس نهم أخالق ًا أحاس ؤمنين إيمان دي ..)أآمل الم ، ثالح
ق الحسن        :(وقوله، )أحب عباد اهللا إلى اهللا أحسنهم خلقاً      (:وقوله زان الخل ل شيء في المي إن الرجل  : (ه وقول )أثق

وألن أمشي مع    ....أحب الناس إلى اهللا أنفعهم للناس     :(وقوله، )ليدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل صائم النهار       
                                                                             ."األحاديث من سلسلة األحاديث الصحيحة لأللباني ") إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهراأحــــبأٍخ في حاجٍة 
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ة    قمة في   و   ة اإليماني زاد العظيم زاد           )١(تربيتهم الروحي ا ال ا فيه ام    بم ـ ـــالليقي  ،لــ
  ،)٢(ب فيه اللسانــــيواطيء القلذي ـــــر الــــالذآو ةــــــالخاشعالة ـــالص وزاد

  

ـاء  بالسالح العظيم أال وهو      وأن ال ينســــــوا أن يتسلحـــوا       ـل   في  الدعـــــــــ  آــــ
  ،ةـاالستجابات ــدعاء أوقة ــــــخاص ...،همأمور

  

  ،)٣( على تربية اإليمان والعقيدة أوالدعوتهم للناس في زواــــــوأن يرآ  
  

  .......،)٤(اتـــ على األولويزواــــــــوأن يرآ  
                                                                                                       

ر ــون أثــرآم يدــــــة في أخالقهم وهـأال يكون الجل األعظم من الدعاة قمارة ـــــــــــأيضا من الخس
                           .مـم وتأثرهـحسن الخلق في التأثير على الناس وتقبله

 
ى  حبذا الرجوع   -١ د من      إل ـ الكت العدي ة  ـــــ ي تكلمت      ب القيم ة     وتطرقت ل   الت ا      لجوانب اإليماني ا فيه ة بم التربوي

رة    ها الخطي ن أمراض سالمة م وب وال ال القل ال  أعم شيخ اإلس ة ل ل العبودي ة  مث ن تيمي اج  "و،م إب صر منه مخت
سالكين   "و،المقدسيإلبن قدامة   " القاصدين دالمنعم   " تهذيب مدارج ال ا       ةتزآي "و ،العزي لعب ا آم  النفوس وتربيته

ا ، للدآتور أحمد فريد  " يقرره علماء السلف   د الراشد       بوآت د أحم ائق لمحم سلة ،  الرق ى    "وسل ة عل توجيهات نبوي
                                            . والفرح والفوز يكمن في تحقيق هذه الجوانبأعظــــم اللـذة والسعـادةن وإ .للدآتور السيد محمد نوح" الطريق

 

 ٢- إن من أعظم ما يحقـــق الفائدة من الصالة والذآر وَيْعـظـــــْم به أْجُرهما حضور القلب واستشعار المعاني. 
 
دم البــــــ -٣ ـدء والترآيــإن ع ـز ـــ انـ ة اإليم ى تربي ة عل رة وتقوي دار اآلخ ي اهللا وال دة ف ين  العقي ب

دعوين تجابتهم ،الم دم اس ورهم وع ى نف ؤدي إل ر ي ى النهي واألم ط عل ز فق ل الترآي ي المقاب َتَمكُّْن .. ، وف َف
شرع          ر ال ستجيب ألوام إذن اهللا ت يجعلها ب ذي س و ال وس ه ي النف ان ف دة واإليم ـآم، العقي ع  ـ صل م ا ح

ة                 بََّر أن تَ  د فبع ،رضوان اهللا عليهم   ةــالصحاب رة المكي يهم في الفت ى اآلخرة ف ع إل ى اإليمان والعقيدة والتطل
ؤ                ،من الدعوة  ال أي تلك ذوها مباشرة ب وا     ، أتت األوامر واألحكام الشرعية في الفترة المدنية فنف م عرف  ألنه

ان ب ، نفوسهم بمحبتهأوامر العظيم رب الكون الذي ُملئت  أنها   ه  وباإليم ر      ،عظمت ده من األجر الكبي ا عن  وم
  . وما عنده من العذاب الشديد لمن عصى وعاند، وأطاعلمن اتبع

و        دين ه زام بال ى االلت إذن اهللا إل م ب اس ونقله ى الن أثير عل وى للت ال األق دعوي الفع الطريق ال ًا ف وعموم
 .                               ال مجرد اإلنكار عليهميهم  واإلحسـان إلر بهم وتقوية إيمانهم وعقيدتهمـمعايشتهــــم واالحتكاك المستم

                                                                                  
 حتى ال نغـــرق في وسيلة ونهتم بها        ،!!اتــــاألولوي و األهدافونحن في طريق الدعوة نتذآــــر       ليتنا   -٤

ة     ـــــا هـدف وآأنهـــحتى تصبح    م              ،  ونقدمها على األهداف الحقيقي ى األه ة عل ل أهمي دم األق ى ال نق أو حت
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  ،)١(مــــــــم فاألهــــــــــــواأله  
                                                                                                       

ه  يس   . من ـًال ل ـدف فمثـــ دعوة  الهــ اد  األساس لل ة   ازدي سلمين الفقهي ًا   - معلومات الم رًا هام  وإن آانت أم
دف األساس في    فاله -التي يجب عليهم معرفتها    ضرورية لتحقيق معرفة المسلمين ألحكام الدين        ووسيلــة

وآمثل آخر ، الدعوة هو عودة األمة إلى حقيقة الدين والصدق في تطبيقه وااللتزام بأوامره في آل األمور    
اب اهللا          ظ آت ذا العمل العظيم         (ليس الهدف األهم األساس حف ة ه م    )مع جالل راد    ولكن األه ق األف هو تطبي

  !!).أيضًا المواضيع الفكرية هي وسيلة ال غاية(، وتربيهم على معانيه وقيمه،والمجتمعات ألوامر القرآن ونهجه
  

ــ وهذا يُ           التي تساعد على تقوية ملكات    أفكــار ومبــادئ اإلدارة  ــة أن يستفيد الدعاة من      ذآرنا بأهميـ
  .!!األآثر فاعليًةوالبحث عن الطرق ، !!!!اإلنتاجيـــة!!  وتحسيـــنـموتقييـ، تقدير األهداف واألولويـات

  

  

اء                    إذن اهللا للخطب رة ب دة الكبي ة فأحب أن أذآر بالفائ وم اإلداري تفادة من العل        وبمناسبــــة ذآر االس
ن  دعاة م وار  وال صال والح ـاء واالت ارات اإللقـ ة مه ة ودراس ة أو  (معرف سات الدعوي دم بعض المؤس تق

سلوك     القواعد التربوي معرفة  وأيضــــا  ، )التدريبية دورات جيدة في هذا الجانب      ر ال ل   ة المتعلقة بتغيي  مث
  ). عادًة للتغييريــتكف وأن المعرفة وحدها ال(ما يتعلق بالمعرفة والتوجهات وعالقتهــــا بتغيير السلوك

 
ي تف  واألمور األهم من األولويات ) أ( -١ ـ الت ــ     ـــ ة فـ ذآير بالتوب ًا مسألة الت ا أحيان ـ وت علين ر  ـ  ي مواسم الخي

اد في   ثحي،  الحجة وغيرهاواخر فيه وعشر ذيرمضان والعشر األ مثل شهر     نجد التذآير مرآزًا على االزدي
د عن         ، النوافل والسنن واألذآار والصدقات وفضائل األعمال      ـة والبع ذآير بالتوبــ ويقــــــــــل الترآيز على الت

ى اهللا              ال إل ـب األعم ال وأحـــــ ـم األعم ا أهـ ع أنه ذا    ، المعاصي وأداء الواجبات المفروضة م ـة في ه خاصــــ
ر من المعاصي           ه الكثي شرت في ة وانت ام الواجب ا  ، الواقع الذي بعدت فيه األمة وتهاونت في آثير من األحك فكم

صحيح  ي ال ديث القدس ي الح ه    :(ورد ف ته علي ا افترض يَّ مم شيٍء أحب إل دي ب ي عب رب إل ا تق صحيح ..) وم
لم         ، البخاري ه وس اس         (:وفي الحديث أيضًا قوله صلى اهللا علي د الن ق المحارم تكن أعب اني في    ) "ات حسنه األلب

ه       وفي األثر ، صحيح الترمذي  ة           (:  عن ابن عمر رضي اهللا عن اق مائ ى اهللا من إنف ق من حرام أحب إل رد دان ل
  ).في سبيل اهللا ألٍف

ادات     ـِمأوامر الدين عند الحديث عن ِحـكَ         علينا أحيانًا التذآير بالتوبة وااللتزام ب      أيضـــــــًا يفـــــوت   بعض العب
رة  ج والعم ل الح ضان،!!ةـ واألضحي،مث يام رم ه ، وص ا تجاه رآن وواجبن راءة الق ي  ، وق وع ف يام التط  وص
  .م حكم هذه العباداتــــــــــهمع أن التوبة من أعظم وأ ، واألذآار وغير ذلك،مواسمه المختلفة

ـ والترآيز على حكم العبادات ب ،        بـــــــل إن الترآيز في المواسم على فضائل األعمال   ذآير  ـــــــــ دون الت
دين   الذي قــــــــد يؤدي إلى تكريس رضا األمة بواقعها  بالتوبة    بحيث يمكن   ،بعد آثيرا عن االلتزام الكامل بال

ر مباشر   (أن يتربى في فكر الفرد المسلم      شكل غي ال في المواسم         )ب ى اهللا بفضائل األعم ه أن يتقرب إل ه يكفي أن
ة ـيــالــكــأي تحصل لديه ات ،وب ال يرضاها اهللا سبحانه وتعالىا بينما هو مستمر في إصـــراره على ذنوغيره
  . )  أن ُتـذّآـر أمتنا بأن من عالمات قبول األعمال التوبة واألوبة بعدهالمهمومن ا ( ،ئل األعمال التي يقوم بهاى فضاـآبيرة عل
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  ،)١(ن الواجباتة بيـــــــــــــــالموازن  عليهموتـــــــوأال تف  
  

   ،)المجتمع أو على مستوى الفرد(من األمراض رــــأآثعلى األعراض  زواوأال يرّآ  
                                                                                                       

دون أن يتكلم ـــــ عن حديث البطاقة ب   فراد مجتمعاتنا في هذه األيام     أل  أيضًا عندما يتحدث داعية    )ب       (
ه ب              ــَذآِّـ أو يُ  ...،عن شروط ال إله إال اهللا      ة اهللا ومغفرت ستدرك في      ـر في موعظة عن سعة رحم دون أن ي

  !. تنسينا أنه سبحانه شديد العقاب؛ فتزيــد بذلك االتكاليةاألخير وينبه أن سعة رحمة اهللا يجب أن ال
  

ا نحسبهم                )ج      ( شك آم  ومثل آخر على تفويت األولويات وموازنتها أن نجد بعض األفاضل ممن ال ن
شريف في         ويبذلون األموال من أجل االعتكاف       في مدى تقواهم وصدقهم فتجدهم يجتهدون         في الحرم ال

ز (ويفوت عليهم سعيهم لدعوة أهلهم وأقربائهم في موسم العيد         العشر األواخر    ا يمكن    وش بتجهي راء م
دعوة  ، أن يوزع عليهم من وسائل الدعوة في فترة العيد         ائل ال دعوة   ) أو بغير ذلك من طرق ووس مع أن ال

  .والبذل لها واجــــــــب أهـــم من االعتكاف
  
  

ات أو   )د      ( ع أشرطة أو آتيب اس لتوزي ن حم ًا م ا يحدث أحيان ات م ت األولوي ى تفوي ل آخر عل  ومث
أثر          مطويات أو أي وسيل    دعوة وإحداث الت ا في ال ة أخرى ال تتحقق فيها األولوية الدعوية من حيث أثره

ذآير واإلصالح      علـى حساب والتوبة والتغيير لديهم     م في الت ا يحوي    . األشرطة والوسائل األه ع م فتوزي
ـ  وأآب أهمالعقيدة   !!ـــــيومعان اهللا     بعظمة اآلخرة والتذآير    والـة وأح ـالجن ووصف   نـــالتائبيقصص   ر ـ

ا ذآر     (ارـــــتوزيع ما يتعلق بفتوى عن قضية محددة أو األذآ         نـأثرًا م  ، مع عدم إنكار أهمية توزيع آل م
 فليتنا مثًال عندما !!نــع بين الخيريـوللجم ........،)ى ماذا نرآز ونبذل الجهد األآبرولكن المسألة هي عل 

ة      )صفحته األولى أو األخيرة   في باطن غالفه أو     (نضيف فيه ننشر آتيبا عن األذآار       آلمة أو قصة تذآيري
  ).وقد اهتدى أناٌس آثيرون بسببهالها أثر عظيم ف ،وبالذات القصص أو آلمات التائبين(عن التوبة 

  

ل           )هـ      ( واع النواف ـ عل أيضًا عندما نقدم بعض أن ـ ى عم ـــ ـ ل في ــ ـ خدمه  ـ ـ ة لآلخرين وإسع   ـــ م  ــ ، اد له
  . وأجره أآبـــــــــرفاألخير هو األهـــــم

 

د  ،  في واجب دعوي على حساب واجبات أخرى هامة أو أهم قد نسرف أحياناً   -١ ولعل من أمثلة ذلك ما ق
  ..، على حساب واجبات أخرىاإلنترنتعن طريق يحدث في إسراف في الوقت المعطى للدعوة 

الزم في         إنكار المنكرات فعلى الرغم من أهميته إال أنه يجب االنتباه            أيضًا و إلى أن ال ننشغل أآثر من ال
ر       ، إنكار منكر معين فيشغلنا ذلك عن منكرات أخرى أهم      ذي هو األآب وي ال دعوي الترب ا ال أو عن واجبن

دعاة  بل يبدو لي أحيانًا أن . فعالية في اإلصالح   ر من     بعض المفسدين قد يفرحون بانشغال ال شغاًال أآث ان
ك اإلشغال    وقد يكونوا قصد   (الالزم في إنكار منكر    ة            ، )وا ذل دين يعلمون بأهمي ر من أعداء ال ى الكثي فحت

  .وباختالط األولويات علينا، وفعالية العمل الدعوي التربوي فيفرحون بانشغالنا عنه
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املهم        وا العطف واللين  ـــــــوأن يقدم    والحسنى والتسامح والتحبب واإلحسان في تع
  تنفر أضعاف -في غالبها– فهو يأتي بما ال تأتي به الشدة التي        ،الدعوي مع اآلخرين  

ـ ُبـلـَر ق ـِسـُخَب و ــِضـُأْغومن  ، )١(كسبـُر أآثر مما تُ   ـخسِّـوُت،  تقرب ما ه ال    ــ ه ومحبت
  ، )٢( في الحجة والتبيانَبــِلــوإن ُغب للنصح غالبًا ـيستجي

  

شغلوأال شغله      واـــــــــ ين ه ت ارك جانبي أمور أو مع وتهم ب ق دع ي طري ـ م عــ ف ن ـ
  ،)٣(الحقيقييناء األعد وعـــن ،مـــــ والواجبات األهاألساسيات

                                                 
يخاطبوا الطاغية   على أهمية تقديم الرفق أمر اهللا تعالى لموسى وهارون عليهما السالم بأن         يكفي دليالً  -١

ين لفرعون  القول الل ة ب ى الهداي ًا عل لوب عون ك األس ون ذل شيطان  ، يك ين ال ا يع ًا م شدة غالب لوب ال فأس
  ).٤٤:طه) (فقوال له قوًال لينًا لعله يتذآر أو يخشى(ليحرف اإلنسان ويعوقه عن االستجابة للحق 

سلم      نحن بحاجٍة في الوقت الذي   ..،عــداوة الكثيرين !!نكســـبوأسلوب الشدة يجعلنا     ى أن نجعل آل م  إل
 !!! ال عليه ضاٍل مع الحقوآل 

 
ارات -٢ اور من العب اقش ونح دما نن دعوة وعن ي ال ا ف ستفيد منه ي ينبغي أن ن ة الت ة القيم ة الجميل  التربوي

ـدًا    يوه، "إن آسب القلوب أهـــــــم من آسب المواقف ": عبارة يم ينصح جــــ  منقولة من آتاب رائع وق
  .                           صدر من الندوة العالمية للشباب اإلسالمي" أصــــــول الحــــوار"بقراءته وعنوانه

 
ن -٣ ـلمؤل ام دعاة  مـــــ شغال بعض ال ن ان ا م راه أحيان ا ن ورين م صلحين والغي ار والم   األفاضل واألخي
 اء الموضوع ـــــ أو بإعط،ر مقبولةـــــ وجهة نظر أخرى من دعاة آخرين بطريقة غيخطأ أورد على  ـــبال
ى             ،ر مما يستحق  ثـــــأآ رد عل ه         نولك ، األخطاء  وال نقول أن يقفل باب التناصح وال  ليعطى آل شيء حق

ه ا يحتاج ر مم دون أن يحمل الموضوع أآث بة وب ة المناس س، وبالطريق دون أن نن ن ـــوب ر م ى فضل وخي
  . خاصة إذا آانوا ممن نفع اهللا بهم األمة آثيرا، نتقدونـُي

واء  و، أو يعــذر فيه صاحبه الرأي اآلخر صواباً  فقد يكون  ،د أوال ــيتأآوأيضا على الناقد أن      خاصة أن أه
  .يشعر اإلنسان بهادون أن ــــالنفوس تدخل في مثل هذه األمور حتى ب

  

ارب ،  يصبح ذلك جل همناالصحيح أن وليس من            دين ومضيعوه ه  وفمح ـ  ال الوقوف في    ـــ ى ب م األول
اره ــــوال ،المنهج الحق الذي نعيشهعن  عن الدين والواقع البعيدأسباب  م  ــبل هم من أه   ، وجههم  ذي من آث

  .قد يحدث الخطأ في بعضها، والمصلحينلدعاة ل مختلفةاجتهادات و، حدوث تفرق في األمة
ر   ـى الكثي ل وحتــ سدين ب دين المف ن الفاس رفين  م ن المنح ر م اتهم  والكثي رهم وتوجه ي فك ين ف       والمخطئ

يس خبيث   ،  ُيرفق بهم وأن ُيدعوا باللين والحسنى في أحياٍن آثيرة عند دعوتهم         يحسن أن  نفس   فبعضهم ل ال
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دعوة            واــــــــوأال ينشغل   م لل ى واألجدى واأله ر األول   فالوقت غالٍ  ,واإلصالح  بغي
  ،)١(رة جداـــــــــــــدود والواجبات آثيـــــــــــومح

  

 ل أوقاتهم وأموالهم  ـآ  وينطلقوا متفانين باذلين   ،ويشدوا العزم  ،زوا الهمم ـن يحف وأ 
  ، لجنتـه شــــراًءوا أنفسهم وأموالهم هللاــــباعض أنهم فهم ممن يفتر، ال بعضها فقط

  

ا  ــــن تضيع في غي بأ وا بأوقاتهم وأموالهم  ـــــــــ يشح نوأ  ساهم    ر م دين وي يخدم ال
  ،!!مــــــوا حياتهم هللا فهي ليست لهـــــ ألنهم قد باع...،النصرفي تقريب 

  

و ـ ول ،إال واستغلوها أحسن استغالل    فيها خدمة للدعوة     وا أي فرصة  ــــــــــــوأال يدع 
   ،)٢(عارضـــــــــــــةرة أو ـــــــآانت فرصة صغي

                                                                                                       
ونأمل أن ( في عصرنا الذي تعيشه أمة اإلسالم  ولكنها الغفلة والبعد والضيــاع والتناقــــــــض    ، سيء النية 

دعوة ويضحـي        فكيف بمن يكون    ....،)يهتدي الكثير منهم ليقفوا معنا ضد الكفار المحاربين        أخــًا لـنـا في ال
  .      ر من أجلهاــبالكثي

ل                                 دخل في مث رجيم ي شيطان ال ه ال شك أن ال ذه  ويجب أن نحذر بشدة في هذا الموضوع ألن ه
دا  ــــيس  وأعداء اإلسالم      تدينوأيضا شياطين اإلنس وأعداء ال    ، األمور ويقويها  ك  من    رون ج  لب ، ذل

مشغولين ببعضهم     والمصلحين والغيورين واألخيار  أن يروا الدعاة    بهم  هو من أسعد األمور إلى قلو     
رض أن ـــــبة مليئة بالسباع يفتوإن مثل ذلك مثل أخوين في غا      .بعضويعطل بعضهم خير    ، البعض
رب منه الن يتقاتا فإذا بهم،البعضهم في غاية الحب والعون  ايكون ا  بينما السباع تقت ـ فلنت...!م ـ  اللقـ ه ـ

  . ر النصرــــل الدعوة وتأخيــــــرار جراح األمة وتعطيـ نكون سببا في استمأن ولنحذر من
 
ه      والمــــال وفي أمور يضيع فيها الوقت بل         بعضنا بعضاً  !!لــــــما نجام  آثيرا -١  أحيانًا فيما ليس ل

ا      ، فليتنـا نقلل من ذلك   ، !ضرورة أو أولويــــــــة دعوية    ـ ـــوليع...،ولنتقي اهللا في أوقاتن  الواحد   ذرــ
  .ولنشجــــــع بعضنا بعضًا على التقليل من ذلك، منا اآلخر في هذه األمور

 
ى أن  من أحد الدعاة آلمة عظيمة في معناها أ  سمعت لقد -٢ اً  تمن ا جميع ـ  واقأن: ( وهي ،  نتمثله ا ــ  !!ع أمتن

، اتجاهأن يعمل للدعوة في آل      يقصد   ) راضـــدد األغ ـــاز المتع ــــالجه  مثل  أن يكون آل داعية    يــــيقتض
ك أمكننــــــي إذا(  فليس من مهامي   مشغول  داعية آبير  أنا : يقول مثال  وال أو ، شريطاً  أوزع نأ)  وتيسر ذل

ـ  مجل أو ألقي آلمة وعظية عابرة في مسجد أو       ، !!!ارـــــنتظاإل أماآنفي  أضع آتيبات    أنكر   أو أن    ،!!ســ
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      بإذن اهللا ليبزغ،  والعمل له في سبيل نصر الدينوا براحتهمـــــــيضحوأن    
    .انتظارهفجر العزة والسؤدد الذي طال    

  

  : آما قيلواـــــــــــــــــــوليكون
  

  ا الشهي من المطعمـــــــ   وعفنــا الكرى    ــــالهدى قد جفوننبي             
  )١(ه  المنـزلــــــــ       بروعة   قرآنــو السرى ـــنهضنا إلى اهللا نجل            

                                                                                                       
ٍر  ق ـنس ُأ أنأو ،على رصيفمجتمعين  أنصح شبابًا   وأعــــظ   أو أن ،  أراه أمامي  منكرًا ـارب  لحلقـة ذآ لألق

ـة    أو   أعلق إعالن محاضرة   أنأو  ،رانأو الجيـ  ـة نافعـ ك   .. ،ورق ر ذل ـ وال تع  ،وغي ة       ــ ذه الكلم ين ه ارض ب
ي بعض مجاالته دعوة ف ه ال ذي تحتاج هالله، اوموضوع التخصص ال ان وقت هم إال إذا آ ل  وظروف  بالفع

 -عند البعــــض –  آثيرة ن في أحيانٍ  ـــولك... ،من ذلك  و بشيء ــــولله   سمح ت  ال  وانشغاله نظرا لتخصصه 
  في وضعف ،وضعف إدراك األجر والفائـــــدة   ،نسيان الواجب ه  ـ ولكن ،السببأو اإلنشغال    التخصص   ليس
 لـــــا أن يبادر بكم لجراح األمة التي تدفع المستشعر لها حقــالتألو ورـــــ في الشع وضعف،  وآســل الهمة
ه    اإلخالص   صدق   ضعف ـد يكون ــــوق ..، شيء لتضميدها وإيقاف نزفها    ـــَأيـــــوِبـ ودخـول الشوائـب في

  !!.أنفسنـــا! !!اــــ بها عادة وتألفها وتحبهنقوم عدم اجتهاد بعضنا في أعمال دعوية غيــر التي سبب
دعاة   دالعدي !!!ى اآلن ـحت أننا نرى    زنــــحـومما يُ    ه      من ال دعوة بمال ى ال  يكون   أو، ممن يبخل عل

ى                  ـم من حرصه عل ه أعظــ دعوة، حرصه على دنيا يصيبها أو مال يحصل علي ا    ...ال ره لم ـره وقه  وتأثــ
ا  والبذل من     ـم من تأثره إذا قصر في الدعوة      ـأعظــيفقده في الدنيا     ان         أو، أجله ه فرصة آ  إذا ضاعت علي

ـر ـأو أخـ(فوتأو إذا  ، ــو آان صغيراـ عمل معين ولـ فيها بكلمـة أو  من الممكن أن يخدم الدعوة       أي  !!)ــــ
ة         - وآأنه ال يستشعر     ...،متعلق بها  شيء ع األم ا وهو الداعية العارف بواق أخره وضعفه في        أن -وآالمه  ت

  . آل مكان تأخير إنقاذ أبناء أمتنا المذبحين في !!يــــر نصر اإلسالم ويعنــــهمته الدعوية يعني تأخ
           

شوبه وأصبح أداء          دعوة ت دعاة لواجب ال د من ال ـةـــالروتينيـ( العدي ـرودــــ والب)!ـ ـور  !ـ والفتــــ
أن  والحرص والغيرة الشديدة على      ،والتألم والحرقة على الواقع   ، الحرارة والحماس والهمة العالية   د  ــويفتق

                                         .عادةالمجاالت التي يهتم بها هذا الداعية ولــــو آان من غير وة  فيه فائدة للدعال يفوت عليه أي شيء
                                                                           

ا            ى لم ـــــومت           ة في حرصنا وهمتن غ الدرجة الالزم ذلنا وتضحيتنا     نبل نع   وب لم أن نصر اإلسالم      فل
ـسيتأخ ا ُورـ ك َحضِّ آم ي  ذل ـؤثرة ف ة المــــــ دعاة  الكلم د ال ال      ألح ذا المق ر ه ي آخ ُتذَآر ف ي س         .والت

   .مقارنــــًة بأعدادهموحقــًا ما قيل من أن جهود الدعاة واألخيار في الدعوة بشكل عام تعتبر قليلة 
  

  حسني جرار، وأحمد الجدع، من قصيدة الكتائب لعبد: ديث شعراء الدعوة اإلسالمية في العصر الح-١
  . ٤٠ عابدين، ص م ا لحكي
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   : إن ضعف العزمددوا العهدـــــوأن يج    
  

  نــــــ العامليالم      إنما اإلسالم دينـــــــــــجدد العهد وجنبني الك            
  )١(دق العزم يعلو آل دينـــ فبص    الم ــش الظــوانشر الحق وال تخ            
        

    نكون عليها في حماسنا ي أن ــة التي ينبغـــعن الدرجمتحدثا  أحد الدعاة  يقول      
  :اــودعوتن اـــلدينن   

ار متق          ((         ـ دة تكون في ضرامها ع       إنه من الواجب أن تكون في قلوبكم ن لى ـــــــــ
ضا ل النار التي تتقد في قلب أحدآم عندما يجد ابناً  ـــــــــــمث !!!األقل  وال تدعه  ً له مري

اة أوالده فتقلق           ، حتى تجره إلى الطبيب    ه رمق حي ـ أو عندما ال يجد في بيته شيئا يسد ب ه ـ
  .   ره إلى بذل الجهد والسعيـــــوتضط

   

شغلكم في آل حين من       ،الواجب أن تكون في صدورآم عاطفة صادقة       إنه من             ت
ولكم اإلخالص     وتكسب ، وتعمر قلوبكم بالطمأنينة   ،غايتكمأحيانكم بالسعي في سبيل       لعق

ضاياآم      ، وتستقطب عليها جهودآم وأفكارآم    ،والتجرد بحيث أن شؤونكم الشخصية وق
        .!!نـــــــــــمكرهيإال  تلتفتون إليها  فالاهتمامكم،العائلية إذا استرعت 

                           

ل ما يمكن  ــــــــإال أقوعليكم بالسعي أن ال تنفقوا لمصالحكم وشؤونكم الشخصية           
ا منصرفة لم      !!!!،ن أوقاتكم وجهودآم  ــم ـ فتكون معظمه ة         ـ سكم من الغاي ذتم ألنف ا اتخ

ي  اةف ة م .الحي ذه العاطف ـ وه ـا لـــ ـتكم ـــ ــــن راسخــ انكم ملتحم  ــــ ي أذه ع ـة ف ة م
ائكم آخ م ودم يكم ألبابكــــأرواحك ـذة عل ـوأفكم ـ وا  ارآم،ـــ درون أن تحرآ إنكم ال تق  ف

  .)) أقوالكمساآنا بمجرد 
  

  من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه فمنهم من( :تعالىقال 
  )وا تبديال ـــــــــــا بدلــــقضى نحبه ومنهم من ينتظر وم

  .)٢٣:األحزاب

                                                                                                       
 

ع           :  شعراء الدعوة اإلسالمية في العصر الحديث       -١ د الجدع وحسني جرار الجزء الراب صيدة   ، احم داء  (من ق ن
   .                                        ١٠٦ ص،  القضاةنللشاعر أحمد حس) القرآن
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