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عيناك غابتا خنيل   (عندما يتغزل الّسّياب حبيبته يصف عينيها كغابة خنيل يف ساعة السحر            

). غابة خنيـل  (، وأحرى بدعاة العراق أن يصفوا عينهم هذه هبذا الوصف           )ساعة السحر 
فهم يقطفون منها أطايب الدروس والعرب كما يقتطف الفالح من غابة خنيله أطايب التمر              

على أن هناك فرقا جليا بني وصف السياب لعيين         .  اتمتع مبنظرها صيفا وشتاء   والرطب وي 
حبيبته وبني وصفنا لعني العراق، فجمال عني احلبيبة مجـال آين سـرعان مـا تعتريـه                 
الشيخوخة ويفقد روعته مبرور األيام والسنني، وتبقى عني العراق شابة تتجدد مثل غابة             

 .النخيل، كلما ماتت خنلة نبتت أخرى
 

 كما حتتاج غابة النخيل إىل عناية الفالح ورعاية اهللا          ،ولكن عيننا حتتاج إىل عناية ورعاية     
فالفالح يتخري هلا فسائل الربحي واألشرسي واخلستاوي فيغرسها ويتعهدها بالظـل           .  هلا

مث تأيت رعاية اهللا هلا فتحميها من الغبار واحلشـرات          .   الدغل  إالّ تثمر مل   إالّ و   والسقاية،
وعيننا حباجة إىل أقالم حية، وقلوب واعية، وأنفس صادقة تتعهدها ومتدها            .والفيضانات

وبدون هذه  ).  أأنتم تزرعونه أم حنن الزارعون    (باجلديد الطيب يف ظل توفيق اهللا ورعايته        
 . وما أكثرهاة، العامالدعويةاجلهود ال يكون شأن العني إال كشأن بقية اجملالت 

 
 األحبة تعود إليكم بعد انقطاع طويل، وشوق شديد،   تعود وهي يف              فها هي العني أيها   

وقـد تطـورت بتطـور تكنولوجيـا        .  أمس احلاجة إىل عنايتكم وجهودكم املخلصة     
الكومبيوتر واإلنترنيت حىت ال تدع ملعتذر عذرا، فيمكنكم اليوم احلصول عليهـا مـن              

 . عنواهنا اإللكتروينصفحة اإلنترنيت اخلاصة هبا، وميكنكم إرسال املقاالت إىل
 

وتوصية للمشاركني الفضالء، وختفيفا عن أخيكم، حبذا لو طبعت املقـاالت بواسـطة             
احلاسوب وباستخدام برنامج مايكروسوفت وورد، مث ترسل املقاالت بشـكل ملـف            

 .بالربيد اإللكتروين
 

ا لوجهـه   صل وأن جيعله خا   ،وختاما أسأل اهللا عز وجل أن يتقبل منا هذا العمل املتواضع          
 وأمراض القلوب، إنه هو السـميع       شطط وجينبه ال  ،الكرمي، وأن جيعل فيه الربكة والرشد     

 وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على خـري املرسـلني،               .العليم
 .      حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني

٣٥א
١٤٢٣א
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 بقلم
 حممد أمحد الراشداألستاذ 

 
 الداعية اليوم حني ينظر مييناً يف الكتب فريى أوصاف القادة اليت ذكرها الفقهاء واحلكماء واألدبـاء                 رمبا حيار 

ترسم صورة هلا مجال فائق وهباء، ويف خطوطها ما ينيب عن تكامل ومنازل استثنائية إذا قاس نفسه هبا ازدرى مـا                     
قة القيادية أهل فضل وإميان وشجاعة وبذل وذكاء        هو عليه، مث ينظر يساراً يتمعن يف الواقع لريى أكثر رجال الطب           

، ولكنهم دون الصورة النموذجية املثالية الرفيعة اليت انطبعت يف ذهنه عرب الوصف النظري، فيبـهت، ويأخـذه                  
ذهول، إال أن التأول منه قريب، وسرعان ما يقنع نفسه بأن املكانة اليت يفترضها الشرعيون والفالسفة والشـعراء                  

ـُهمام الرتقاء وصعود، لعلـه                الراثون و  املؤرخون للقيادي إمنا يتعمدون جعلها رمزاً تربوياً عالياً من أجل حتفيز ال
يصل النصف أو الثلث، والثلث كثري، فيكون ضرب اجملازيات وسيلة السترتاف طاقة موفق يف نيته يرنو بعيـداً،                  

 . ها اهللا فيها من القابليات ودرجات اإلدراك والتحمللكنه مأسور إىل طبيعته البشرية واملقادير احملدودة اليت أودع
 
لكن احلرية الكربى ليست هذه، وإمنا هي اليت تستويل على الداعية حني يطالع مسرية الدعوة يف احلقبة األخرية                   •

أن الدعوة حبمد اهللا حافظـت      وىل حىت االمتداد العاملي، فيكتشف      ألنصف قرن، منذ الومضات ا     خالل أكثر من  
مة، وتنشر العلم واملعـروف واألخـالق،       ألرية التقدم وحشد اإلجنازات، وما زالت تنتصر لقضايا ا        على وت 

، رغم وتزداد خريا، وتضخم الصغري الضامر، وتؤجج معىن اجلهاد، ومتضي واثقة يف الدرب احلضاري الشمويل
 . نطبعت يف أعماقه ملعىن القياديما هنالك من نزول مستوى اجلمهرة القيادية عن الصورة املثالية املفترضة اليت ا

 فكيف حيدث هذا؟ وكيف نفهم األمر على وجهه الصحيح؟
هنا يتدخل التحليل املوزون منقذاً لكل حائر، ومؤيداً لكل فائر، فالربكة الربانية اليت تترتل على كل ذي نيـة                   

ئياً حمسوساً معقوال، ومـا هـو       نقية تأويل قريب أيضاً، أقرب من ذاك األول، ولكن اهللا جيعل لكل شيء سبباً مر              
 .بغريب عن منطق جريان حركة احلياة

 



 ٣

عي من غري أن    التحليل املتأين يرينا أن هذه الربكة اهلابطة من السماء تتقمص أحد وجوه األداء الدعوي اجلما               •
قدمـة  ، رمبا، إال بعد حني طويل من املراقبة ورصد الظواهر والتأمل فيما كان بـني كـل م      يشعر الدعاة أنفسهم  

 . ونتيجة
إن جتزيء الواقع الدعوي إىل أجزاء صغرية، إذ هو كتلة خملوطة مندجمة، مينحنا إمكانية إعادة تركيب الشظايا                 

 .املتماثلة، فتنفصل املعاين وتستقل، فيكون من املمكن متييزها ورؤيتها مستقلة وفهمها
 اإلشكال حبمد اهللا، مما يتيح لنا املزيـد مـن           هداين ريب إىل االنتباه إىل    : وعرب حماواليت يف التفكيك والتركيب    

اإلتقان يف استعمال بعض الظواهر احليوية والدعوية اليت يتيح التركيب فهمها استعماالً أوسع وجعلها مورداً مـن                 
موارد اإلنتاج والتقدم واإلجيابية، بل مورداً ثرياً جداً يقفز خبطط التطوير قفزات جريئة حنو األمام، وسـيكون يف                  

حاجة األمر الدعوي إىل الفكر الدعوي حاجة حتمية قبليـة،  لك ـ بعد تقرير القضية ـ الربهان اجللي على   ذ
، وإدراك الطريق األقرب إىل حتقيق الغايات، ولن يعمر فكر من غري            قبل التوغل، فعرب الفكر ميكن فهم املعضالت      

 اليومي وتدبريات املعاش، ليصفو له الوقت، ليفكر        تفريغ داعية خمضرم طال جتريبه، تفريغه من رهق التنفيذ اإلداري         
 . نيابة عن رهطه، فريجع هلم بالرأي والفقه والتخطيط والتعليل وسر حركة احلياة

 
 إن العملية القيادية يف احمليط اجلماعي الدعوي هلا جمريان يكشف عنهما التدبر اهلادئ لطريقة والدة كل خـري         

 :  عامل الواقع والتأثريأو إجناز أو عمل كبري وإحالله يف
، وذلـك   يكون عرب جتزؤ الوصف النموذجي للقيادي وحلول أنواع من أجزائه يف اجملموع           : اجملرى األول 

قََدر رباين حمض جعله اهللا تعاىل سبباً لظهور الربكة، وتأيت احلقيقة التنسيقية املتولدة من وجود كيان دعوي لتترمجه                  
وهذه إحدى منح العمل الـدعوي      .  إىل مقاديرُ أخرى، فيكون زمخاً حيرك احلياة       من التأثري، جيتمع  " مقدار  " إىل  

اجلماعي اليت ال يغفل عنها الفرديون فقط، بل حىت الدعاة يلبثون يف رفل من عطائها دهراً، ولرمبا ال يعرفون دقائق                    
 والتحكم ومضاعفة   عملية تسلسل ورودها وظهور األثر الدعـوي اإليـجابـي وكيفيته من أجل السيطرة عليه           

 كيفية والدة هذا التنسـيق    احملاسن الناجتة منه، وكلنا نلهج بأن من ميزات العمل اجلماعي التنسيق، ولكن جنهل              
 . ، وهو جهل ضار، أقل سلبياته تعطيله للطاقاتومراحله وصوره العديدة

 
مل خيـلق اهللا   : فقهاء والفالسفة ذلك أن البحث الدقيق يرينا أن تلك الصورة املتألقة للقيادي، اليت رمسها ال            

مة الواسعة كل قرن، ال طاقة هلم أن يرفأوا الفتق، ولكن اهللا تعاىل حبكمته وزع ألمنـهـا إال أفراداً قالئل يف ا  
األوصاف القيادية على عشراتُ ألوف يف األمة، فإنك ال جتد النقي الشجاع املتئد الكرمي الصـبور احللـيم                  

ثابر الثائر السريع النهضة احلاضر البديهة إال قليال، لكنك جتدُ ألوف األتقياء، ُوألـوف              الذكي الفقيه البليغ امل   



 ٤

، فيقـرن بـني   صالشجعان الكرماء، ُوألوف األذكياء، ُوألوف الفقهاء، وال يعدو أحدهم قَْدره املختصر الناق         
 .  واملثابرة والتهورالتقوى وضحالة العلم، وبني الشجاعة وعي اللسان إذا تكلم، وبني الذكاء والغضب،

 
هنا يأيتُ أسلوب تركيب األجزاء الصغرية املتناثرة والشظايا املبعثرة، كفرع عملي لألداء الدعوي اجلامع،               •

حتتل حّيـز الشـجاعة يف الوصـف        " كتـلة شجـاعة   " فينضم ألف جزء من الشجاعة عرب اخلطة لتكوين         
" ينضم ألف جزء من الذكاء عرب املراكز واللجان لتكوين          و. النموذجي للقيادة، ومتلؤه إىل حد الكفاية وزيادة      

كاسـحة للعقـول    " عبقرية  " حتتل حّيز الذكاء يف الوصف النموذجي للقيادة، بل وتتحول إىل           " كتلة ذكاء   
الـيت  " اجلماعية   القيادة" الفردية اليت تعاكسها، وكذا الصفات األخرى، وهبذا االنضمام واالجتماع تتكون           

الصفات القيادية النموذجية مجيعاً إذا أحسن مهندس التركيب تصاميمه وجعـل طـرق االلتقـاء               تتمثل فيها   
 . سالكة
 

وكنا ال ننتبه إىل هذه اإلمكانية املتاحة لتحشيد القابليات املتماثلة التخصـصية يف تيار واحد عاصف ألن بقية 
اً من الفرد، وحنلم بالقائد الفذ الذي مجع املناقب من املفاهيم الفردية كانت عالقة بنا، جعلتنا ننتظر إجنازاً عظيم

الفردية، البارع يف كل فن، املعوض بشخصه الوحيد عن نقص اجلمهرة، حىت حتّول هذا الوهم إىل مرض نفسي 
يوسوس لنا باإلحباط، إذ وجود هذا البطل الشمويل عزيز إن مل يكن أقرب إىل املستحيل، أو خنرج إىل خداع 

ن فالناً هو الذي استوعب ومجع وأحصى األخالق واملهارات، ولعله هو نفسه أعرف بقدر نفسه أنفسنا، فرتعم أ
وقصوره عن وصف املعجبني به، فريفض الوهم، فيزداد األتباع تعلقاً يظنونه يتواضع، ويكرر النفي، ويرفضون، 

ري أهنم بصنيعهم إمنا ميألون حىت ييأس فيستسلم ويبدأ يعتقد ما يعتقدونه من اإلحاطة ومقاربة العصمة، وما يد
ويرون يف ختيل القائد امللهم تعويضاً عاطفياً عن حالة العجز، فراغاً نفسياً يستبد هبم من حيث ال يشعرون، 

فيدورون يف ال عقالنية، ُ تسلمهم إىل ال واقعية، ألن آلة القياس ومعيار الفحص وقواعد فهم احلال وموازين 
ة كلها خطأ يف خطأ، وتعمها فوضى، ولو حللوا مثل حتليلنا لعرفوا أن التعويل يف إدراك املوقع من مسرية احليا

يكون عرب تركيب شظايا اخلري أيضاً وربطها : حركة احلياة كما يكون على عاتق األفذاذ القالئل أهل الكمال
ن انتظار الفلتة اخلريية وتكتيلها وإطالقها، فتكون جارفة ملا أمامها، فتنعطف احلياة انعطافاهتا الكربى، فإذا كا

منهجية " القََدرية صعباً، فإن التكتيل األلفي أسهل وأسلم وأبقى وأمضى، وبذلك تعود القضية القيادية قضيةً  
قبل أن تكون مزاعم شاعر و مؤرخ، مث هي هندسة " فكر" ، وقضية "تفتيشاً عن عباقرة " قبل أن تكون " 

ؤىُ مغرم وإحالة اتكايل يأنف االنسحاب، فيّدعي احلياء من أن يتقدم وختطيط وتقاسم أدوار، وتربأ أن تكون ر
ـَّم شيء، واملخرج إمنا يكون بإفاقة  بني يدي كامل، وخيترع مثاله األعلى ويوهم نفسه باإلذعان له، وما ث



 ٥

 أنواع عية إىل السـاحة العمـلية الدعـوية اإلنتاجية مهما عابتهاالتوابني، وتوكل السائرين، وأن يرتل كل د
 . النقص، يعرض ما حيسن، ويهب ما ميلك، ليكون مفصالً أو عتلة أو حىت مسماراً يف اآللة اهلادرة

 
، فإنّ حال َمن اكتشف املغزى الدعوي فبايع لنُ يغلق على عجز أثناء ذلك لن نزهد بداعية مهما بدا ساذجاو •

 وإن كان قليل العبادة فلرمبا تلمس ،اداً يف اجلهادتام، بل إن كان بطيء الفهم فاتر التعلم فقد يكون سريع النفرة ج
أن تشّخـص حالته وتكتـشف " غرفة السيطرة التربوية " منه ملعة اجتهاد، وهكذا سائر الصفات، وبإمكان 

مقادير العدل والعـوج فيه، فترشحه ملا هو له أهل، وتصّب فيه خرياً، وتقوم بتجبري رجله العرجاء، فيستوي 
 .لتعصره وتسترتف منه كل طاقة" غرفة السيطرة احليوية " مه هدية إىل مهروال، مث تقد

 
وما قلناه من أن الدعوة تتقدم يف طريق اإلجناز خبطى واثـقة،  وأن ذلك حيّير الداعية الذي َرَصد فصدمه 

ايا العمل فيه دليل على أن اجليل املاضي من الدعاة واجليل احلاضر قد أدركا عط: غياب املثال األعلى الشمويل
اجلماعي وأثر األداء الدعوي يف إبراز القيادة اجلماعية، ولكننا نتحدث عن مستوى هذا اإلدراك والوعي، وهل هو 

 .تام أو باملستوى الكايف الذي جيد لكل الطاقات قنوات خريية جتري فيها
 

ذا التوزع القدري هنا أنا أزعم أن ذلك مل يكن كافيا، ال لضعف يف اهلمم، بل لضعف يف فهم انسياب ه
، فلم يكن حشد التخصصات وافيا، للصفات يف جمموعة الدعاة كلها، والرزح حتت ثقل مفهوم القيادة الفردية

وال إجراءات التكامل، وكنا ندع املبدع لقدره، يعرض نفسه إن استطاع أو ينسحب ويركن خلمول، وفراسيت 
 شاع وآمن به الدعاة فإن أضعاف حجم اإلجنازات العاملية تدلين إىل أن حتليل طريقة عمل القيادة اجلماعية إذا

 الواقع يف السنوات العشرين القادمة إن شاء اهللا، وهي سنوات احلسم ملالسابقة مرشحة للظهور واحللول يف عا
 .كما تفيد معامل التطور الدعوي

 
ـََدر يضمن كتلة إجيابية يف اجلماعة كل يوم لكن يتبدل ُ مم   وهاكّنــالق

 
استثمار اللحظات الرمحانية يف الداعية الواحد وانتظار : رى الثاين للعملية القيادية يف احمليط اجلماعياجمل 

 . تراكمها ليتكون منها رصيد يكفي إلحداث زخم مؤثر يف مسرية الدعوة، مث الحقاً يف حركة احلياة
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 رغبة وعزوف، ونشاط وكسل، وسبب هذه الظاهرة أن ساعات املؤمن ليست متساوية، وإمنا هو يتأرجح بني
واملريب العاجز عن إدراك هذه احلقيقة اخلَلقية يعتدي على نفسه وعلى الدعوة فيجنح إىل تضعيف املتأرجح إذا 
ـََدر الكسل عليه، وال يفطن إىل ضرورة الصرب على خطوه الوئيد الذي  قضى اهللا أن يأتيه ويربيه حني استيالء ق

ط وفق عملية التناوب اليت ملهرة املربني خربة هبا، ولو هدي لصرب ومسع صدى سيتسارع مع ورود اخلري والنشا
بذله، ولكنه يستعجل وخيرج إىل ملل، مع أن العقيدة تقرر بوضوح أن اإلميان يزيد وينقص، والصحابة تقرر أن 

 . ، لكنه ال يتعمق يف فهم مغزى هذا التقريرللقلوب إقباالً وإدباراً
 

توسعه أثناء مراحل العمل املتقدمة يصري جمتمعاً ضخماً جداً تقدره بعشراتُ ألوف واجملتمع الدعوي حني 
املخضرمني والقدماء، مع أضعافهم من اجلدد وأنصار الدعوة، حىت يكون املليون هو وحدة اإلحصاء، فلرمبا ربع 

امد والسكتات يف مليون أو نصف مليون أو املليون كامالً وأرىب، فتكون الومضات والنبضات والسكون واجلو
هذا اجملتمع الضخم خمتلطة، إذ الشيطان ال يزور اجلميع يف وقت واحد، وإمنا يغزو، فغافل ومنتبه، ولذلك تضمن 
الصفة اجلماعية وجود ثـلّة يقظة متحفزة فاعلة يف كل وقت، ليست ثابتة األشخاص، وإمنا هم يتبدلون، لكن 

ـَق اجلماعضمن هذا اجملموع الضخم،  ة وأنصارها على تفريط وتضييع ومخود، بل يف حلظة القياس فلنُ تغل
، كمثل الواحدة هناك شطر من جمموعة الدعاة دائب يف العمل واإلنتاج، لكن األشخاص الذين ميثلونه يتبدلون

تبدل أشخاص اخلفارات يف اجلداول اإلدارية لتنفيذ األعمال االستـثـنائـية يف غري وقتها الطبيعي، وبني التقدم 
التأخر منازل، وأصحاب الدأب سائر ومهرول وراكض وحملق ذو أجنحة مثىن وثالث ورباع، مث أصحاب و

العزوف فاتر وبطيء وواقف ومسرف يتراجع وَمن هوى، واملهم أن ال تفزعنا أخبار التسيب، ألن لنا يف أخبار 
هو الذي : ل حني ال بأمساء أفرادهالباذلني سلوة، والشطر املعاىف القلب من كتلة اجلماعة، املعروف بوصفه يف ك

جيب أن تلحظه غرفة السيطرة القيادية وتسعى لتوظيف نبضاته ضمن البدائل التخطيطية الكثرية، ومبثل هذا كان 
تطور الدعوة دائما كأسلوب ثان مقترن بأسلوب تركيب الشظايا، ومبثل هذا سيكون استمرار تقدمها املستقبلي، 

ة ويف خضوع للقدر اخلريي الذي ينتخب أصفياءه، ولقدر الشر الذي يستزل ضحاياه، والكل حتت املشيئة الرباني
ـّت الصحف، وقد تبدو بعض مالمح احلكمة يف التوزع إذا كان  وكل ميسر ملا خلق له، وقدُ رفعت األقالم وجف

كها وإن كان املؤمن يقيس وفق موازين الشرع، مث قد تبدو له بعض الطرقات اليت تسـلـكـها احلياة عند حتر
وغاية هذه التحليالت إقناع الدعاة بوجود تطور دعوي هناك ضباب، ولكن اهللا جعل اإلتقان سبباً لإلجزال، 

 . ينتظرهم إذا أتقنوا التحرك املنهجي الواعي هو أضعاف ما حيصل من السري العفوي
 

 البؤرة القيادية اجلامعة ملتناثر اإلجياب  
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 :  أن القادة ثالثةوالذي يتحصل من هذه التحليالت

فقائد فرد بال أعوان وأتباع، وإمنا هو يعمل مستقالً لوحده، حيركه اإلخالص، وتستفزه مصاحل األمة، فيحاول                 
تقدمي ما يستطيع يف صورة أمر مبعروف، ووعظ وحث، وكتابة وتأليف وأداء إعالمي، وهذا هو أشبه أن يكـون                   

ـّاع احلياة من أنُ يسمى قائدا، ويف حا         له تتضح أمهية الصفات القيادية العالية يف تقرير جناحه يف إحـداث            من صن
تأثري يف مجهور املسلمني أو حمدودية األثر، فال شك أن عمق إميانه وقوة شخصيته ووفور علمه وبالغـة لسـانه                    

كل ذلك حيّدد درجة تأثريه، إذا ساعدته أسبابُ أخـرى، مـن الصـحة،              : وقلمه ورصانة منطقه وِحّدة ذكائه    
 . لفراغ، واملال، واألمنوا
 

وقائد دعوي، وهو يف الصفات مثل األول، لكنه يعمل مع عصبة من أمثاله، فتزيده احملاورة واملناظرة نضـجاً                   
الفـذلكات  ووعيا، ويزيده شعور االنتماء اجلماعي ثقة، فيكون أصرب وأشجع، مث هو والعصبة األقران ميارسون               

الشظايا اإلحسانية اإلتقانية املتوزعة يف األتباع الكثريين، فتتكون من         التنظيمية والتخطيطية لتجميع وتركيب     
 عريضة، توفر مجيع أنواع الصفات اإلجيابية، من إميان وشجاعة وعلم ووعـي،             ذلك عملية قيادية مجاعية واسعة    

عمـل  بكميات ضخمة تتحول إىل تيار جارف لألضداد، فتكون حتوالت كربى يف مسرية احلياة يف القطر الذي ت                
فيه، كمثل ما انتقت عصبة العلماء اليورانيوم اخلصب، واستوعبته يف ثالث وعشرين من األوعية الصغرية، مت دجمها                 
يف حلظة احلاجة، فتحقق الوزن احلرج لليورانيوم اخلصب، فحصل االنفجار النووي الذايت ودمـرت ناكـازاكي                

 الذين تتكون منهم البؤرة القيادية املتمكنة من مجع الشـظايا           وأزال كربياء اليابان، وأنا ُ أقدر مثل هؤالء القياديني        
املتفرقة وإزالة كربياء مانعي احلرية مبائة قيادي يف البلد املتـوسط ذي العـشرين مليوناً، ومبائتني يف بلد كبري ذي                  

 ال يلغـي  ستني مليونا، ووجودهم ضروري، والقول بإمكان حتصيل جهد قيادي عام من جتميع الشظايا القياديـة              
 . احلاجة هلؤالء، ألهنم هم أصل هذه العملية التركيبية، وهم مهندسوها

 
وقائد رجل دولة، مياثل قادة الدعوة فيما يفعلون من حشد الطاقات الصغرية وتوظيفها يف عملية قيادية مجاعية،                  

 عن رضا وطواعيـة، ورجـال       إال أن الفرق يكمن يف أن قادة الدعوة يستعينون بالترغيب، ألن األتباع إمنا اتبعوا             
الدولة يعينهم الترهيب من بعد الترغيب، والقسر واإللزام واإلجبار الذي حيصل إىل درجة البطش، وهنا تكمـن                 
نقطة الضعف الكربى اليت ميكن أن تستثمرها اجلماعات املعارضة، إذ أن أصحاب الكفايات خيضـعون زمنـاً، مث    

دام حسني مثالً يأمر بإعدام اهلارب من جبهة احلرب اإليرانية أمـام            يفتشون عن طريق للتملص والنجاة، وكان ص      
داره وجيرب أمه وأخواته وخاالته وعماته أن يزغردن حلظة قتله، وكان نسيبه حسـني كامـل يضـرب رؤسـاء                    



 ٨

املهندسني وجيعلهم مثل الكرة بني رجله إذا تأخر أحدهم مخس دقائق عن وقت بدء العمل يف معامـل التصـنيع                    
ي، وكان نادر شاه قبل أكثر من قرنني جيعل عوائل جنده رهائن يبيح أعراضهن إذ هـرب اجلنـدي، يف                    العسكر

عشرات األساليب اليت يبتكرها َمن يتسلط، وذلك دأهبم منذ التاريخ القدمي، والقرآن الكريـم يتـحـدث عـن                
املتسلط األقرب إىل العدل مع قومـه،       تقتيل فرعون ألوالد بين إسرائيل، وإمنا جنا موسى عليه السالم مبعجزة، إال             

فإنه يستخدم الترغيب والترهيب معاً يف تكوين عملية قيادية مجاعية، وهو ما حدث يف الغرب يف القرنني األخريين                  
: ودفع املسرية احلضارية وحكر نتائجها لنفسه دونُ أمم األرض، فأوصله إىل مرحلة العوملة اليت هي يف حقيقتـها                 

ة، ولوال أن الدعاة يعلمون أن الظلم مصرعه وخيم لوصلوا إىل يأس، لكنهم يفهمون مـن جممـل                  االنفراد بالقياد 
موازين اإلميان والسنن األهلية الكونية أن ظلم احلاكم لقومه أو ظلمه لغري قومه سواء، وعما قريب تفتق الفتـوق                   

دية الدعوية على الترغيب احملض دون ظلم       على الظلم االحتكاري الغريب وتتنفسُ أمة اإلسالم، البتناء العملية القيا         
مة يف حالة فراغ قيادي، وكفر بالنكرات، والقيادة الدعوية هي اليت ستمأل الفـراغ، وفقـاً                ألمبدؤه الترهيب، وا  

لفيزياء ارمخيدس العتيقة األوىل اإلزاحية، دون حاجة لشهادة من بالنك وفيزياء الكم وأخبـار خمتـربات القـرن           
  .احلادي والعشرين

 
ـُخطة الدعوية   يف غري الدعاة طاقات شىت ميكن أن توظفها ال

 
هذه الظاهرة يف تركيب شظايا الصفات القيادية عرب العمل اجلماعي تعمل كذلك يف احملـيط االجتماعي               
العام األوسع الذي ال يربط أفراده التزام مع الدعاة، وليس يف اجملتمع الدعوي اخلاص فقط، وبـذلك ميكـن          

نقتصـر علـى    ال  وات أهل النقص والعيوب أيضاً، وَمن يتأمل منهم القائد الفردي وينكر حاهلم،             توظيف طاق 
 . طاقات الدعاة فقط

فالوعاظ والكاتبون يكثرون من ذم الناس، ويرون تبدل الزمان، وذلك دأهبم جيالً بعد جيـل، منـذ صـدر                    •
 : اإلسالم، فيقول أحدهم

 
          ذَهب الرجال املقتدى بفعاهلم                                      

                                                                         واملنكرون لكل أمـر منكَر 
ـٍَف يزين بعضه                                                 وبقيت يف َخل

                           بعضاً، ليدفع معور عن معور                                               
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. حنن يف زمن ال يزداد اخلري فيه إال إدبارا، والشر إال إقباال، والشيطان يف هالك الناس إال طمعـا                  : وقال آخر 
ق هل تنظر إال فقرياً يكابد فقرا، أو غـنـياً بـدل نعمة اهللا كفرا، أو خبيالً اختذ حب               : اضرب بطرفك حيث شئت   

 اهللا وفرا، أو متمرداً كأن بسمعه عن مساع املواعظ وقرا؟ 
وهذا من القول الصادق، وهكذا هي احلياة، وهذا هو اجملتمع، لكن الطريقة الدعوية يف التعامـل مـع هـذه                   

 . احلقائق املؤملة ختتلف جداً عن طريقة الفردانيني مهما صلحوا
 

رة عامة يتلبس هبا أكثر الناس، لكن االستقراء الدعوي يأىب أن           ختتلف أوالً يف الوصف، فما ذكروه إمنا هو ظاه         •
يقول أن مجيع الناس قد تلبسوا هبذه األسواء، وإمنا هناك بقية ذات بقية، هم الذين عنـتهم اآلية حني يقول القرآن                

املـكابـدون الذين  :  ، وأول هؤالء   )َساِد ِفي الْأَْرِض     َبِقيٍَّة َيْنَهْونَ َعِن الْفَ    اْفَلَْوال كَانَ ِمَن الْقُُروِن ِمْن قَْبِلكُْم أُولُو      ( 
وعلى هذه القلة التعويل يف اإلصالح إذا اجتمعت وانتظمـت          زفروا هذه الزفرات واستفزهم اجلحود واجلهل،       

ووضعتُ خطة االستدراك واستقبلت احلقيقة املرة استقباالً إجيابياً ينطلق من عزمُ مْبَرم على احـتالل املوقـع                 
، مع مقدرة على النهي والترهيـب عنـد         دي يف اجملتمع، ومن موطن الفوقية ميكنهم بث التربية والترغيب         القيا

 . احلاجة، بعدل ومبقدار، فتكون مقاربة
مث ختتلف ثانية يف املقدرة الدعوية على التعامل مع هؤالء الناقصني الذين ظلموا أنفسهم بارتكاب أحد أنـواع                   •

أيٍ  وفكرٍ  دعوي أسبق منه يقوده، مفاده اإلذعان هلذه احلقيقة اليت اسـتفزت               النقص هذه، وهذا مؤسس على ر     
أهنا شٌر مالزم وظاهرة يف احلياة ال يؤذن ألحد أن يكون عنها مبعزل، فأحالم املدينة الفاضلة الفلسـفية                  : الصاحلني

فن الصفوة املؤمنة   " ل على   وإمنا التعوي وْهم، وأكثر اجملتمع يرزح حتت نوع من أنواع الظلم والسلب والكفران،            
يف حتصيل جزء خريي من الناقص يف ساعة من ساعاته ينتظروهنا يف شكل أرحيية تغمره يعرفون بالفراسة مىت                  " 

 ، فينتزعون منه ما يأباه يف الساعات األخرى، أو يدغدغون عواطفه فيصـلون إىل               تعتريه، فيوافونه حني ورودها   
 طويلة، مث يعاودون، أو يفهمون إمالء الظروف والتحديات الكـبرية علـى             مرادهم منه، مث يعطونه مهلةُ أخرى     

النفوس، فيتقربون من مترف أيقظته املواجهات احلامسة، فيستخلصون منه مشاركة عما قريب ستنقطع إذا بردت                
حلياة متكنـت   فتكون زمخاً مؤثراً يف ا    املنافسات، فيجمعون ما يأيت من هذا وهذا وهذا، اليت لعلها أرقام مليونية،             

ـُخطة من مجعه وتوجيهه كتيارٍ  فاعل       ، ورمبا أتت هذه املشاركات يف صورة عمل شجاع جهادي، أو تـربع             ال
ـّا، يف أشكال ُ أخرى كثرية، أدناها             منح صوته االنتخايب لنـا عنـد       : مبال، أو كتابة مقاالت صحفية تدافع عن

ر، وكل هذه األفعال اخلريية ممكنة من فاسق وجاحد وخبيل          االقتراع، أو الشفاعة لداعية، أو رفع ظلم، أو إهداء س         
ـُخلق الدائم، وإمنا على سبيل الفلتة املومسية عند استيقاظ قلبه من غفلة مسيـطـرة هي                   وغافل، ال على سبيل ال

لشعر اآلنف الغالبة عليه، ولكن احلنني إىل الفطرة جيعل انتباهته ممكنة، وإن كانت نادرة، والفردي املتأمل الذي قال ا         
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لكن الفن الدعوي عرب التخطـيط      لن يعدو قدره، وما هو مبستطيع أن ينتفع من إفاقات السادرين، وكذا أمثاله،              
، ولن تسـتنكف    احلسن ميكنه ذلك، فيجتمع اخلري الصغري إىل مثله، مث إىل أمثال كثرية له، فيكون خرياً كبريا               

أن أغلب الناس صـرعهم     : على أن تتعامل مع حقيقة حيوية آيتها      الطريقة الدعوية من ذلك، ألهنا تدرك أهنا جمربة         
أن الناس قائـد ومقـود، وأن       : نوع من السوء أو أكثر، مث جيمعون معها التعامل مع حقيقة حيوية أخرى مفادها             

 وهم  الدعاة عرب احتالل املركز القيادي ميكنهم تركيب شظايا اخلري يف اجملتمع العام أيضاً، وحشدها يف تيار واحد،                
تعرضوا لنفحات رمحة   : يف عملهم هذا كأهنم يستثمرون العطاء الرباين املذكور يف قول أيب الدرداء رضي اهللا عنه              

اهللا فإن هللا نفحات يصيب هبا من يشاء من عباده، وذلك ألن الفعل احلسن الذي يبديه أي مسلم إمنا هو انعكاس                     
ية، ولسنا ندري على وجه التعيني َمن هو السعيد الذي تصـيبه            هلذه النفحة الربانية يف ساعة من الساعات الرمحان       

النفحة فيفعل خريا، لكن هي موجودة يف كل ساعة، والفن الدعوي يكلف الداعية أن يطوف الصفوف وزوايـا                  
اجملتمع يبحث عنها ويقطف أزهار من حلّت فيهم النفحات كما خيرج العطار أيام الربيع جيمع أزهـار البـابونج                   

ليسقي نقيعها من بعد إىل الهث فيتنفس، أو كما جيمع األزهار الزرقاء يف بواديُ خراسان ليسقي ماءها                 الصفراء  
 . إىل مهموم حزين فيسري عنه وينطلق مبتسماً من بعد عبوس

 
 :وقريب من مغزى هذه املعادلة قول الشاعر •
 

ـّى يف الِشَيم *   *الناس إخوان، وشت
 

ـُهم يست  نية، وبيـنهـم قاسم مشترك حىت يف األخالق، من حياء ورمحـة مـثالً،             ون يف اِخللقة اإلنسا   و ف
واحترام الكبري، وجندة املظلوم عند االستطاعة، لكنها يف املقادير الدنيا من هذه األخالق، وتكاد أن تتالشى عنـد                  

ـ                 ـورة، بعضهم، وأما املقادير العظمى من هذه األخالق وغريها فإهنا تتوفر يف معظمهم، ولكن بصـورة مقـص
فلكل فردُ خلق واحد حيل فيه مبقدار كبري، وبه يوصف ويكون له جنسية وشهرة، وأما بقية األخالق فهي ضامرة                   
فيه، إال َمن رحم ربك، فيقال فالن كرمي، وفالن حليم، وفالن حريص على التعلم، وأما الذين جيمعون صـفات                   

 .عديدة خريية يف آن واحد فعددهم قليل
 :دح صاحبه أنْويف شعر البحتري مي

 
ـُنبل يف أهل املعايل                                   ِخصال ال

                مفـرقـةٌ  وأنت هلا مجـاُع
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موزعة، ومعىن ذلك ) خصال النبل يف أهل املعايل مفرقة ( والشاهد فيه أنه يلتقي مع مالحظتنا ويؤيد أن 
 جتمعـها وجتـنيها كما جيـين البسـتاين الثمر ويتم التعبئة أن اليد اخلبرية واخلطة املاهرة تستـطـيع أن

ويتاجر به، فاخلطة الدعوية ميكنها إنتاج أعداد كبرية من هذه الوحدات األخالقية اجملمعة املعبأة يف عبوة 
قياسية منوذجية، فتكون كأهنا نسخ كثرية من هذا النبيل ممدوح البحتري، وهبـم تـصول الدعوة صولتها 

 .يةالتفوق
 

 منهجية األداء القيادي تتيح توجيه املشروع احلضاري 
 

ومثلما ينتظم األداء االقتصادي يف احلياة البشرية عرب جمموعة من األمثان واألوزان حتدد مراتب األشياء ومتنح 
قيمة نسبية لكل جهد أو خدمة أو معدن مستخرج أو مادة خام تلتقط، ومن مث قيمة لكل منتوج هو حاصل 

فكذلك العمل الفكري السياسي : بينهما، وإرجاع كل ذلك إىل قيمة الذهب كمحور تدور عليه التقومياتاجلمع 
إمنا ينتظم عرب وضوح أمثان مفرداته وأدوات تشكيله، وحتديد مراتب اجلهـود واخلدمات ، وترتيب : االجتماعي
اهر أهنا تتكامل مع العلم التطبيقي ومع ألنواع األداء فيه، والشأن اجلامع هلذه الظو"  النظام القيمي "  جدول

هو األداء احلضاري، : األدب والرصد التارخيي وبقية العلوم اإلنسانية، ومع الـفن، لتكـوين أداء أوسع وأمشل
الذي حتتاج كل أجزائه إىل هذه األنظمة القيمية، من أجل أن يسترسل مستمرا، فإن أصاب التقومي بعض خلل 

 . اضطرب األداء، ونقص مبقدار املفارقة واجلنوح:  وتكبري الصغريوفوضى، بتصغري الكبري،
 

يف املشروع احلضاري اإلسالمي املعاصر، وقيمتها وبيان أمهية " القيادة " هذه املقدمة ضرورية لفهم مكانة 
ؤرهتا دورها، وتأثريها يف األداء الدعوي الذي يقود مبجمله هذا املشروع احلضاري، يف عملية قيادية مركبة، ب

مبعىن أن العمل الدعوي يقود املشروع احلضاري . أولئك املائة يف البلد املتوسط واملائتني يف البلد الكبري
اإلسالمي عرب مجيع أنواع األداء، مثل األداء الفكري والفقهي االجتهادي، واألداء العلمي العام، واألداء 

يل املعاين باألدب، وترويج النظر اجلمايل بالفن، السياسي واالقتصادي واالجتماعي واإلعالمي، وإحياء عوا
بوسائل التخصص واجلماعية واألمناط املؤسسية، مث يتقدم األداء القيادي من بني كل ذلك ليقود بدوره هذا 

" القيادة " العمل الدعوي، طَبقاً يركـبـه األداء عن طبق، يف تـداخـل وتـظاهر، هبـما تـكـون 
يف عملية " جمموعة األحكام واملوازين الشرعية والفكر االجتهادي املستند إليهما " احملور الثاين بعد حمور 

األداء، وهذه احملورية متنح القيادة وال شك أمهية بالغة وقيمة استثنائية كبرية يفُ سلم القيم، تستوجب بالتايل 
صد حصة من اجلهود لتحقيق أنواعاً من االحتـفـاء هبا، واإلعانة هلا، وتطويرها، وتوفري احتياجاهتا، ور
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وجودها مبقدار مناسب، مع تقنني حقوقها وواجباتـها مبا يضمن الوضوح يف األداء القـيادي، 
واالستـمـرارية، وإخراجها من أن تكون آنية، أو عفوية، أو مشتبهة غامضة، إىل أن تكونُ حمكمة هادفة 

 . دائمة
 

  ألف تأثريتكوين داعية واحد إمنا تترمجه عملية مجاعية ذات 
 

" ولئن كانت الثوابت الفكرية يف الدعوة متثل شطر الضمانة يف عدم االحنراف، واللبث الدائم على اخلط، فإن 
زمرة القادة املائة أو املائتني على اخلط، وإبداء الشمم واألنفة إزاء املغريات ودواعي اللني، والصالبة يف " ثبات 

ين يف الضمانة، وهو الذي مينح السري الدعوي استقامته، واستقالليته عن ميثل الشطر الثا: اعتقاد ثوابت الفكر
األغيار، واالنتصاب يف عرصات احلياة كتلة متميزة يرصدها الناظرون واملتعاملون بسهولة، فيؤمها املؤمن آنذاك، 

وهذا يعين أن والتائب، واملستدرك، وَمن جّرب األغيار فزهد وانفضح له عوار كل كتلة جاهلية على الساحة، 
مثـلما تستـنـد إىل البـشارة " الشخوص القيـادي املـميـز " العملية التجميعية تستند إىل هذا 

الذي يقوم به الداعية يف حركته اليومية، مثلما تستند أيضاً إىل املساندة "  االتصال الفردي " والنذارة و 
لداعية بيده ويقدمها إىل املدعو، من كتاب وصحيفة اإلعالمية والنتاج الفكري واآللة الدعوية اليت ميسكها ا

وشريط، وبذلك ينهار الزعم الذي زعمه االفتراض الواهم بأن نشر الدعوة ميكن أن يكون عرب االتصال 
، وهو افتراض ال يشهد له حتليل العملية الدعوية وكيف تتم عرب تكامل مكوناهتا، وكانت والواجب الفردي فقط
ة الدعوية، فقد عطّل التجميع الواسع، وعطل االجيابيات التربوية الكثرية املنبثقة تلقائياً من له جناية على املصلح

الثقة بالنفس، واالعتداد، وتأسيس األمل، : حالة النجاح يف رؤية الدعاة أنفسهم يزدادون، وأول تلك االجيابيات
اهتام النفس بالعجز، : شدها أ، مقابلةارضروتنتج من حالة اجلمود الناحتة من العدد وال بد أ. وارتقاب الفرج

واالحندار يف درك التشاؤم، ووساوس من ألوان اإلحباط، فما يكاد أحد من أنشط الدعاة أن ينجح يف كسب فرد 
جديد حيوله من سائب إىل ملتزم، النقطاع متوالية املؤثرات املنتجة حملفزات كثرية هي اليت تدعو ذلك السائب إىل 

ه إياها، وبذلك ال يقتصر هذا االفتراض الواهم على تعطيل التجميع وإمنا يؤدي أيضاً إىل تدمري التعلق مبن مينح
نفسي تدرجيي يدّب خبفاء يعطل التطلعات اليت اكتسبها الدعاة القدماء، فيصيبهم َخَدر، وتثاقل إىل األرض، 

 يطلبون تفسريها عند الصاحلني وتعويل على معجزة غيبية ترفع عنهم رهق البذل والصرب، وتظهر موجة من رؤى
أو من كتاب ابن سيـرين، ولـرمبا استبدت بأحد الدعاة ذكرى األيام الطيبات فيجد يف ساعٍة خفة ميالً إىل 
انتفاضة على واقعه، لكنه سرعان ما يكتشف أنه كاألسري الذي أوثقته احلبال والقيود، لن تزيد حركته عن متلمل، 

تطرقه، حىت يستسلم عند ثالثة أو رابعة رمبا، كأنه طري ذبيح تتناقص رجفته حىت  عن خاطرة ثانية زويكون أعج
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يسكن، فيعود الداعية حمبوساً يف جلده، يرى بعينه، وال تسعى قدمه أو تبـطش يده، فتتواىل جمموعة أسواء ثانية 
الطبيعية حني يكون التكامل بني تغزوه وال يستطيع هلا رّداً وال طردا، بينما تضمحل هذه الظواهر السلبية يف األيام 

شخوص القدوة والذخرية الفكرية واألداة اإلعالمية منتجاً لتجميع وازدياد، حىت الساذج والكسول والعاجز الذين 
مل ينجحوا يف كسب جديد إمنا تعتريهم نشوة نفسية عرب فرحهم بالتوفيق الذي جيري على أيادي غريهم من 

ال حيوج أحداً إىل إبداء حسد أو تفكري باستـئـثار، فما من جديد يضاف إىل الدعاة، ألن الدعوة ملك مشترك 
ـُأخوهتم له وبازدياد الرصيد اجلماعي، إذ كان انضمامه نتيجة اجتماع جهد من  الرهط إال ويشعر اجلميع ب

، أو يف اجلميع رغم انتساب الوافد إىل داعية واحد، ليس فقط يف صورة فكر دّونه أحد آخر انتفع به اجلديد
انتصاب القيادة قدوة رمزية له، أو يف بذل خدمات مؤسسية زادته قربا، وإمنا حىت يف صورة دعاء من ذاك العاجز، 
أو متويل من اآلخر الكسول، أو تكثري سواد من الساذج ملنظر اجملمع الدعوي قذف يف قلب اجلديد نسبة من 

ن اخليال، وإمنا هي من اخلربة التجريبـية اليت يكتسـبها الطمأنينة مهما كانت ضئيلة، وهذه التحليالت ما هي م
الدعاة عرب املمارسة الطويلة وتقلبهم يف يوميات العمل والقرب من العاملني يف الساحات اجلزئية، فيتراكم رصد 
هم مسالك الدعاة يف العمليات التبشريية التجميعية لدى كل مراقب من التربويني واملخططني حىت خيرج الواحد من

، أن كسب فرد جديد إمنا هو عمل مجاعي تعاضدت فيه مجيع أنواع املؤثراتباستنتاج مماثل هلذا يستيقن معه 
لكن القائد إذا عزل نفسه عن خمالطة أتباعه يف ساحاهتم اجلزئية واعتمد الوكالة والرواية فإنه يوشك أن ينسى هذه 

مكان حتصيل نتيجة من األداء الفردي ويغفل عما يـظاهره، العوامل اجلماعية يف إجناح االتصال الفردي ، فيزعم إ
فريهق أتباعه من أمرهمُ عسراً، ويكون التعطيل، مث الدمار النفسي، مبا سوغ لنفسه من عزلة عن اجملموع املنبث يف 

وة، إىل صفوف الدع" ضم جديد " الساحات العملية اجلزئية، فما عاد يرى املراحل السبعني اليت متر هبا عملية 
القيادة من " ثبات " ، ويكون واليت يؤثر يف معظمها جمموع التنوع التخطيطي، وفنون وأساليب األداء التنفيذي

من مجلة املؤثرات احلامسة يف حتديد وجهة اجلديد واستمراره وتصاعد أحاسيسه، وكلما " ثوابت الدعوة " بعد 
، حىت لتتحول العالقة إىل نوع اقترب أكثر، يف اطرادزاد احلضور القيادي يف هذه العملية زاد والء اجلديد، و

هيام بالقائد إذا كان متميزا يف معانيه، بليغاً يف مبانيه، مث إىل تعلق قليب شديد بالقيادات الدعوية املتكاملة األدوار، 
ة يف من إعجاب بشعراء الدعوة واختاذ أبياهتم شعارات وِحكم يرددها، ومن اعتقاد الجتهادات مفكري الدعو

ربطهم بني الواقع املتجدد واملوازين الشرعية، ومن اقتناع بتحليالت سياسية يديل هبا قياديون آخرون، وارتداع 
عن غّي وإبطاء عن املعصية تقذفه يف قلبه ختويفات الدعاة الواعظني، وانتفاع مبقارنات تارخيية تكشف عنها حبوث 

يكون قد تعّرض " ن رقدة الغافلني حىت استوائه ضمن الصف اجلديد ما بني انتباهته م" أن املؤرخني، حبيث 
رمبا أللف دفعة تأثريية قيادية بدرت من مائة داعية قيادي يف بلده، من بني سياسي وأديب وفقيه ومؤرخ وفنان 
وإعالمي، يتصدرهم القائد األول هبيبته ومسعته ُوحسن مسته ودلّه وهديه ، والقابع منهم يف زنزانة ليس بأقل 



 ١٤

أثرياً وحتفيزاً عرب قيام قصته كدليل عملي على البذل والثبات، ونقل املالئكة خلربه إىل قلوب طاهرة، حىت ت
الشهيد يف قربه شريك يف تربية كل جديد، مبا ضرب من َمثل على صدق انتساب القافلة املعاصرة لقافلة 

ادة مسلم قـتيل هو أحد املعاين اليت ، وهذا املعىن القانـوين لشهـربانية واحدة عتيدة حتدث عنها القرآن
هو شهيد على وجود ظلم، : يف العرف العقيدي اإلمياين، فإنه، يف أحد مراميه" الشهيد " يتضمنها اصطالح 

فيثبت بشهادته "  ربيون كثري " لوف السنني  أُوشهيد على أن ما معه هو احلق الذي ما زال يـحـمله منذ
لوف ومضاتُ أخرى  املؤثرات األلف على طول املدى أُوتقترن هبذه. ة االنتماءوعراق" األصالة " القضائية هذه 

مماثـلة تأيت عرب احلدود من جمموعة القياديني يف العامل لتؤثر يف اجلديد الثاوي يف أي قرية، عرب كتاب أو خرب، 
ؤثرات اإلسالمية اخلارجية توصد أمام هذه امل" سجناً كبرياً " وقد أتاحت املخترعات اليوم ذلك، فإن كان البلد 

قام من ذلك دليل على وجوب مضاعفة املؤثرات القيادية احمللية، وليس العكس، كما ذهب إليه وْهم الزعم : أبوابه
بتجريد العملية التبشريية الفردية من أبعادها اجلماعية ومواردها القيادية، وهو الوهم الذي سيطر على قيادة من 

الفرد املقصوص "  سنة حصل فيها جتميد التنظيم وتعليق التخطيط والتنفيذ وتبكيت القيادات أكثر من ثالثني
بعدما وهن عن خفقات يطالبه هبا إعنات تعجيزي يتجاهل ظواهر احلياة، وكان التسويغ عند االحتجاج " اجلناح 

 جديد، ويؤدي إىل يستند إىل منطق جتّنب حمنة ، دون النظر إىل أن هذا التجنب يؤدي إىل تفويت استنبات جيل
 . ذبول القدمي

 
ـّنتنا إياه التجربة امليدانية والرتول إىل املستويات الدنيا يف أكثر من قطر مع اختالف الساحات  • هذا ما لق

اجلزئية، مما تركنا جنزم بأن األداء القيادي هو الشرارة القادحة لزناد العمل اإلسالمي العريض، فإذا افتقدنا 
ـََدرية ُوسنة كونية، ليس دام السكون،: الصاعق  مهما كان املخزون قابالً لإلنفجار أو االشتعال، وهذه حقيقة ق

من الصواب جتاهلها، وأوىل إسالتها بترتيبٍ  وتقنني وسلسلة ِصمامات آمن ومسالك ومداخل، يف عملية توزيع 
ـَْدرا، وهو ما يعيدنا إ ىل املعايري اليت سلفت يف صدر تسيطر عليها رقابة ومنظومة قيم وأوزان جتعل لكل شيء ق

الكالم، وإال فإن عاصفة ذات رعد وبرق قد تفجأ، فتسقط صاعقة ينفجر هبا املخزون املكشوف القابل لألنفجار 
حنيُ يترك عاريا، وهو يف مثل العراق يكون يف صورة هنود خضر يغزونه من جبال اجلزائر مهلهلني، ويرمون 

 األمر الذي خفته وأرعبين وأرهبين وأقلقتين توقعاته فأصدرت فتواي بكسر سهامهم النارية فيكون اللهيب، وهو
ـَظة أن يؤمنوا الطرق ومينعوا قطع السبيل املسترسل املنساب اهلادئ، فإن الوهم يف  حاجز الفردية وأجزُت احلَف

لتحليل عنه حني الزعم أورد احتماالً لفوضى ذات َهْرجٍ  من حيث أراد صاحب رأي التعطيل منعها، لغياب هذا ا
افترض افتراضاً خيالياً سريعاً إمكان ما ال ميكن وتسليك ما ال قناة له، ونسي الطوفان إذا تراكم املاء بال تصريف، 
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ومل يعظه ذكر سيل العرم حني تالوة القرآن، وكأنه يستروح أن احملنة حني ذاك ال تقع عليه وعلى مقلديه، وإمنا 
 . ، وكأهنم ليسوا ضحية خطأ التحليل، وال تدرأ الغضبةَ  عنهم شبهةُ  التأويلعلى دعاة جتاوزوا وخرقوا األمر

 
 جتريد عملية التجميع من روافدها القيادية يوقفها 

 
ـَطع االمتداد الزمين :  ويف التطبيق العملي لظنون إمكان جتريد العمل الفردي عما يسنده من التأثري اجلماعي ق

طأ حني التجريب األول قد ال يبدو سريعاً موضُع املفارقة فيه، فيمنح املختلفون املستطيل إمكانية تصويبه، فإن اخل
مدة انتظار طويلة يرجون بذلك فرصة إثبات الظنون عملياً أو قيام شواهد نافية وقرائن تلغي الظن، وقد حصل 

وقف التطور يف : ذلك مبا فيه الكفاية وزيادة، وطرأت ظواهر ضعف عّمت أكثر أفراد اجليل القدمي، أقلها
وأما النحت فكثري، والصدأ وذهاب الربيق، ومخول . املستويات التربوية، فيحافظ املرء على ما اكتسبه وما يكاد

خوية، حىت أن تعّمد ألالذهن عن تداول املعاين الدعوية، وتشتت القلوب مع اهلمم الدنيوية، وضمور األحاسيس ا
ـََدري التصاديف، وهذا حال يقوم كربهان على خـطأ ظـن ءباللقاالزيارة والتفقد ال يكون بتاتاً، ويكتفى   الق

جتريد َوَرَد به التجريب، وميكن أن تقع هذه القصة يف بلد آخر، وبـذلـك تعدى قولنا أن يستند إىل التحليل 
 . لةفقط، بل إىل مفاد الواقع املنظور جلياً، وتعدى أن يكون رواية إىل أن يكون تقرير درس دعوي عام الدال

 العقول وما قررته مالحظاتنا األوىل من منح العمل القيادي أمهية ةههذا يعود بنا بال نكري إىل ما تقرره بدا •
حمورية وأساسية يف املسرية الدعوية، ليس إسناد عملية التجميع الفردي إال واحداً من وجوهها العديدة، وذلك أن 

 لثوابت الدعوة الفكرية، وعن القيادة ينبثق حسن التخطيط، املوقف القيادي الصلب هو الترمجة العملية أيضاً
وشخوصها حيقق االمتالء النفسي عند األتباع، وجيلب الوحدة، ويكبت الفتنة، وحقائق اإلقتداء تنبعث 
تـلـقـائياً بال إهابة وتكرار تذكري، وأميا رأي طارف مفيد سوف ال يبقى حبيس صدر صاحبه، بل جيد له 

بل منها تبدأ التحوالت الكربى االستراتيجية،  الـيت تعمـمه وتضيفه إىل رصيد الوعي، يادةالقمسرباً عرب 
تنبيهاً واكتشافاً وتوصيفاً وختـطـيـطاً وتنفيذا، ومنها يكون القرار احلاسم إذا تردد املترددون، وُببعد 

مر من إطاللة معرفية عريضة هي نظرها توائم بني األداء الدعوي واحلاجات احلضارية الشمولية، ملا حيتاجه األ
 .أحرى أن تكون احلائزة هلا

 
 إمنا تكتمل طريقتنا إذا أحببنا عامة الناس وكسبنا والءهم 
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ـّرد هذا ا • سلوب عند القيادي اجلماعي حىت ال يبقى عنده حساسية تنفره من غافل يقارف وفاسق ألويظل يط
نتشال، ويفهم أنه أمام معادلٍة ُ أخرى من معادالت حركة سادر، بل يراهم ضحايا لتأثريات سوء، وجيعل واجبه اال

التأثري يف احلياة عرب إضافة جهد الفسقة يف ساعاهتم اخلريية إىل جهد الصاحلني، عن : احلياة، عنواهنا هذه املرة
 .طريق قيادة الطائفتني، بقبول الوالء من قوم تعييهم الطاعة
 :  هد، فقد قال أحد أصحابهولست أرى ذلك إال مذهـب معروف الكرخي الزا

كان معروف قاعداً يوماً على دجلة ببغداد، فمّر بنا صبيان يف زورق يضربون باملالهي، ويشربون، فقال له ( 
 .أما ترى هؤالء يعصون اهللا تعاىل على هذا املاء؟ فادع اهللا عليهم: أصحابه

 :فرفع يديه إىل السماء وقال
 .أسألك أن تفرحهم يف اآلخرةكما فرحتهم يف الدنيا : إهلي وسيدي

 !! إمنا سألناك أن تدعو عليهم، ومل نقل لك ادع هلم : فقال له أصحابه
 . )١( ) تاب عليهم يف الدنيا: إذا فّرحهم يف اآلخرة: فقال

 
فأصـل أمـرنا الدعوي وشعورنا قائم على حمبة الناس والعطف على العصاة والفساق وحماولة انتشاهلم 

  . الشماتة هبم، وال تركهم لشيطاهنممما هم فيه، ال 
مث قد قادتنا هذه املالحظة بالتجربة الدعوية إىل نظر ختطيطي دقيق، فهؤالء أهل الطرب واجملون تكمن فيهم 

 ؟ قابليات لومضات إجيابية، فلماذا أدعها تفلت مين وال أحوزها جبميل تعاملي معهم وتوسعة صدري هلم
 

دعاة توتراً حاداً من مناظر اللهو والغناء والسفور واالختالط، واهتماماً وأنا ما زلت أحلظ يف أوساط ال •
ميكن اختاذ نظرية الوالء أصالً : مضاعفا، إذ األمر أبسط وأهون، فبدالً من التوتر واستـهـالك النفس أسفا

سيوجد حلل املعضلة، وحتصيل خري هؤالء باحلسىن، وتوظـيف شظايا خريهم ضمن خطة احلل اإلسالمي، فإنه 
حالً تلقائيا ملشكلتهم ودواًء من أزهار أرضهم نفسها، ويكفي اهللا املؤمنني التوتر والقتال ببديل من العالقة 
السلمية الواقعية املستثمرة إلحسان ال خيلو منه طروب، وبإعانة من أصواهتم وأمواهلم وجهودهم أحقق تبدالً 

 . يوفر هلم حميطاً نظيفاً يتناوشون فيه التوبة من قريبيف مسرية يوفر جواً يصلحهم هم أنفسهم قبل غريهم و
 لكن كم داعيةُ يدرك هذه الفذلكة التخطيطية ويكبح شهوة نفسه يف التعامل الغليظ مع الفساق؟

 ! وحنن نزعم اجلماعية، ولكن ما تزال فينا مفاهيم الفرديني
  . ! . . .ونزعم التخطيط، مث هندر طاقة يف اجملتمع لعلها ضعف طاقتنا 
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إن هذه الرمحة إذا قصرها األدب الزهدي على طبيعة أخالقية فحسب، فإن فقه الدعوة يعّديها إىل أبعد من  •
ذلك، وجيعلها قاعدة ختطيطية متنح العمل اإلسالمي تفوقاً استراتيجياً يف الصراع، وليس من مثن هلا غري تعويد 

وسبب هذا القابلية . لمسيء كبذلـه للمحسنالدعاة أنفسهم كظم الغيظ والعفو عن الناس وبذل احلب ل
على حتويل الطبيعة األخالقية إىل حقائق ختطيطية يكمن يف الصنعة القيادية اليت حبانا اهللا هبا، واستطاعتنا إدارة 
جانب من احلياة هبا، وشّد شطر اجملتمع إلينا واقتفائهم ألمناطنا وأعمالنا، ودفعهم إىل عمل اخلري وحتقيق املصاحل 

إلسالمية عن طريق اإلقتداء بنا، والتقليد لنا، واحملاكاة، عرب الفن التربوي اإلمالئي الذي منهر فيه، حىت لو ا
 .كان يلفهم فسوق

 
ووقفة تأملية أمام مشهد من مشاهد احلياة تكشف لنا بالتحليل شيئاً من هذه املعاين، وأن احلياة صراع قادة  •

 . وأتباع هلم مع قادة وأتباع
 :  امللك بن عمري فيما روى عنه الثوريقال عبد

 .رأيت رأس احلسني رضي اهللا تعاىل عنه بني يدي ابن زياد يف قصر الكوفة( 
 .مث رأيت رأس ابن زياد بني يدي املختار
 .مث رأيت رأس املختار بني يدي عبد امللك

 كم كان بني أول الرؤوس وآخرها؟ : فقلت له: قال سفيان
  . )٢( )اثنتا عشرة سنة: قال

ـّل فهذا املشهد احليوي مليء . يتضح لك أن الالحق استدرك ومجع أتباعاً فزاحم فتمكن وأزاح: فتعال وحل
 . باحلركة، وينطق مبا مل يقله هذا املراقب من صنعة التنافس املبنية على الصنعة القيادية التربوية

 
حوالت تترى سريعة يف هذا املشهد، وأبدته وصاحب النقص يف التحليل سترهبه األقدار الربانية اليت جعلت الت

مفعماً بتدحرج الرؤوس، كأنه فلم سينمائي أللفريد هيتشوك، فـلرمبا يـهاب ويـظن أنا ندعوه ليعلو ليتدحرج 
رأسه، وليس كذلك األمر، بل هناك َمن يسـيطر ويستمر له األمر دهراً طويال، وإمنا جيء باملشهد الزدحامه 

نمط الغالب، ولئن نقصت أصحاب تلك املمارسة فنون تربوية وتنظيمية وختطيطية يدميون بالدالئل، وليس هو ال
هبا تفوقهم، فسهلت إزاحتهم، فإن للمحتاط النبه احلازم أن حيمي أمره هبذه الفنون، ونعيش اليوم زمن نكرات 

 . يامه باحتياط مثلهأداموا باالحتياط أزماهنم عشرات السنني، وهم على باطل، وصاحب احلق أحرى أن يطيل أ
 

                                          
 .٢/٥٤املستطرف     ) ٢ (



 ١٨

خرى أُ أربعة مشاهد حيوية: والذي يـؤكـد نفاذ هذه الصنعة القيادية اليت تسوق الناس إىل مثل ديدن القائد 
 . من مشاهد اخلري والشر، يعرفها الكثري وال يتفطن ملغزاها ومعناها وفقهها إال القليل

 : روى أصحاب التاريخ يف كتبهم قالوا(  
َمنُ قتل البارحة، وَمنُ صلب، وَمنُ جلد، : صبحـوا يف زمان احلّجاج يتساءلون إذا تالقواكان النـاس إذا أ •

 .ومن قطع، وما أشبه ذلك
وكان الوليد بن هشام صاحـب ضياع واختاذ مصانع، فكان الناس يتساءلون يف زمانه عن البنيان واملصانع  •

 . والضياع، وشق األهنار وغرس األشجار
كان الناس يتحدثون ويتساءلون يف األطعمة : عبد امللك، وكان صاحب طعام ونكاحوملا ويل سليمان بن  •

 .الرفيعة، ويتغالون يف املناكح والسراري، ويعمرون جمالسهم بذكر ذلك
كم حتفظ من القرآن، وكم وردك كل ليلة، : وملا ويل عمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنه كان الناس يتساءلون •

 . )٣( )م، وكم يصوم من الشهر وكم حيفظ فالن، وكم خيت
 

وبإمكان اجلهد الدعوي إحياء املشهدين الثاين والرابع معاً، إذ بإجتماعهما تنتظم احلياة كأمجل ما تكون، 
 .ويكون عمران بقيادة اإلميان

 
إن مجيع هذه املشاهد إمنا هي استجابات يف الالشعور من السواد األعظم املفطور على تقليد املسموع 

ور، يتابعون هبا أمناط القادة، ولئن ينحت افتقاد السلطة من املكنة التأثريية القيادية الدعوية، فإن تنوع الفن واملنظ
التخطيطي وتكامل األداء الفكري الوعظي اإلعالمي املؤسسي بإمكاهنما اجلرب والتعويض واالستدراك وتوفري 

يف القياس الشرعي النصي اجلهادي، مث الواحد يكون أكثر  واحداً كامالً تربنصف هذه املكنة املبتغاة، والنصفُ يع
 . يف القياس اإلمياين التباركي، فيغدو احلساب التنافسي وارداً جداً بذلك، ويصح ترشيح النفس

 
 ألهل النقص من عامة الناس وظائف خططية حنتاجها 

 
 . واملستقبل ألصحابه، ميشي مع من يبادر إىل إمساك زمامه

ستقل لَعدد إخوانه، املستصغر حلجم رهطه، إذا هاب وختوف ورأى يف هذا احلث جتاوزاً ملفاد ما املتردد املأ
: احلساب واألرقام، مبا له من اقتباس جامد من علوم اإلدارة احلديثة بال وعي ونظرات نسبية واستدراكات إميانية
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ئية إىل رؤية فلسفة الرياضيات واملنطلق فإمنا نرد عليه برد إمياينُ حر ندعوه به إىل أن يتجاوز الشكليات اإلحصا
ـُسرت  اجلربي، ليدرك معادالت حركات احلياة اليت أدركها قيصر وكسرى وفهمها جيل املسلمني األول، مث ع
على داعية مستعجل هام غراماً باحلق واإلميان، فاستبد به التسامي العاطفي فتركه مبعزل عن املفاد العقلي، ومنطق 

ما دامت بؤرة أهل الطاعة قد استحكمت " حتصيل الوالء "  قريب يكمن يف معادلة استجالب النصر منه
 . وتركزت

 .ليس يف الناس كلهم خري: فمن خرب احلكماء أن رجالً قال لكسرى •
 . هذا صحيح: قال كسرى
  .!والُ بّد منهم: فقال الرجل
 . صدقت: قال كسرى
 .   )٤(  ..!! فالبسهم على قدر ذلك: فقال الرجل

 
هذا القول الصحيح البسيط إمنا هو نظرية كاملة للحكم،  ومجاع قواعد السياسة الناجحة، ومعادلة مهمة و

 . من معادالت حركة احلياة
 

ففي الناس أصحاب نقص متعدد الوجوه، بل أسافل وسخفاء، لكن سلسلة املنافع ال تكتمل بدوهنم، بل تقوم 
واجب الرؤساء أن يتعاملوا معهم على قدر قيمتهم، بتمكني الشجاع، هبم املصاحل الدنيوية والدينية، ولذلك يكون 

وتقدمي الكرمي، وتفريغ العامل، مث ترك العامة يسدون الثغرات، يتوزعون على املهن والصناعات والفنون، لتكتمل 
دة على تلك تراعي النظم احلديثة هذه السياسة املعتم: وكما راعى أكثر امللوك واخللفاء ذلك يف القدمي. احلياة

احلقيقة، فتركت الناس واختياراهتم، وأذنوا هلم بتأسيس نقاباهتم ونواديهم ومجعياهتم ومدارسهم، حىت حصل 
 .إسراف يف ذلك عرب تقنني محاية السوء ورديء التصرف

والعمل الدعوي الناجح الذي يبغي دوران دوالب العمل اإلسالمي إمنا ينطلق من نفس هذه الرؤية  •
تعليالت الفلسفية، وينبغي أن ندرك أن ليس يف كل الدعاة مقدرة وافرة، وإمنا هم درجات، ولكن الفطرية وال

البد منهم حىت الضعيف، فتلبسهم اخلطة على قدر ما فيهم، بتنويع طرق العمل والبذل الدعوي، وتكثري 
راد اجلماعة اللجان واجلمعيات والنوادي واملؤسسات واملثابات واملنطلقات، لتوافق كل هوى يف أف

ومناصريها، وعن طريق االختيار نؤسس شغل خري لكل أحد، وتلك صفة هبّية يف التربية املنهجية جيدر بنا أن 
 .نعرفها
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مث تكتمل هذه الطريقة يف السيطرة على احلياة بأن نقترب من العامة الذين ال يليق أن حتويهم صفوف  •
هم على طريقة تركيب الشظايا تلك، مهما كانواُ فساقا يف الدعاة، فنجمع جزئيات اخلري الصغرية املتوزعة في

القياس الشرعي إذا مل يكونوا أهل دناءة وإسفاف، ومهما كانوا أصحاب نقص فطري وقلة ذكاء وضعف يف 
ٍ  وعجز يهبط هبم إىل درجة الصفر يف العطاء والنفع واملقدرة، ولذلك  القدرات، فإهنم مل يغلقوا على عّي

 على وفق نظرية صناعة احلياة، ونقطف منهم مثرات ليست هي من الصنف األول نطلب والءهم فقط
املخصص للتصدير، وإمنا من الصنف الثاين والثالث املخصص لالستهالك احمللي فقط، وإمنا هي مثرات يانعة 

 املدنية أيضاً بإذن اهللا، وفيها لذة ورواء وطب وشفاء، وكما أدار كسرى مث مجهرة قادة الدول دوالب احلياة
بالناقصني حني متّ التعامل مع الناس حسب مقاديرهم، كل واحد يف مرتلته، فإن اخلطة الدعوية تدير دوالب 
العمل الدعوي والتأثري اإلسالمي هبم، وجتعل السيطرة عليهم وحتصيل الوالء منهم وتسيريه يف الطريق 

 .حلياةالصحيح والتحكم به رقماً يف معادلة السيطرة اإلسالمية على ا
 : وهذه املالحظة احليوية الحظها علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه فقال •

 . ضروا، وإذا افترقوا نفعوا: الغوغاء إذا اجتمعوا( 
 فقيل قد علمنا مضرة اجتماعهم، فما منفعة افتراقهم؟ 

 منسجه، واخلباز إىل يرجع أهل املهن إىل مهنهم فينتفع الناس هبم، كرجوع البّناء إىل بنائه، والنساج إىل: قال
 .خمبزه
 

 .  )٥( )ال تسبوا الغوغاء، فإهنم يطفئون احلريق، وخيرجون الغريق : وقال بعض السلف
 .ُوخطتنا ال تسمح للغوغاء أن جيتمعوا، ليقلق علّي، وإمنا هي جتمع ما حيسنون

 يعجل عليَّ وأنا وكيف ال: فقال! لقد عّجل عليك الشيب: وقال اجلاحظ يوماً لكهل فاضل قد أبيض رأسه
 . )٦( حمتاج إىل ّمن لو نفذ فيه حكمي لسرحته مع النعاج، أو لفظته مع الدجاج؟ 

 
أن هؤالء العامة والغوغاء فيهم أصحاب مال، وأصحاب مراكز وسطوة، فيحتاجهم : فهذه ظاهرة حيوية أيضاً

 لكنه نسي إذ هو يبث لوعته أن مثل هذا النبيل املسكني الذي لقننا سبب بياض رؤوسنا وكنا عن ذلك غافلني،
النعاج واألبقار متنح حليبا، ومن جتميع كؤوس من هذا احلليب قامت شركة نستلة العابرة للقارات وحصل هلا 

                                          
  .١/٢٣٢املستطرف  )   ٥ (
  . ٤/٧٠البصائر والذخائر     )٦ (
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عنفوان وأثر سياسي، ونسي أن عمداء يف اجليوش يقفون يف الطوابري ساعات ليأيت دورهم الستالم طبقة من بيض 
 ..! بد أن يذل الناس ويلهي خصومه باحلاجات املعاشية هذا الدجاج يف بالد يـشاء املست

ومرة أخرى يتوهم املستعجلون أن هذه القابلية يف التحرك بالعوام واملستضعفني يستوي فيها احلاكم الظامل  •
 .والدعاة، بل يظنون أنه أقدر وأمكن، ألنه يف مكان السلطة
 .دفاعنا ذايت، وجتذبنا منازل اجلنانوهذا قياس مع الفارق، إذ حنن األقدر حبمد اهللا، ألن ان

ألين أعدو : مل؟ قال: قال. إنك ال تلحقين: ففي القصص الرمزية أن كلباً عدا خلف غزال، فقال الغزال
 ! لنفسي، وأنت تعدوا لصاحبك

 ستطيع غري متزيق أطرافت ال ا، لكنهالدعاةعدو خلف تزبانية فئة من الففي كل بلد كتب اهللا عليه احملنة هناك 
مستأجرة ال تعدو قدرها ومرتلتها الواطئة، وال ن هذه الفئة ، ألم بأجـنحتـهالدعاة حملقنيبقى ي، ومأرديته

 .حتركها ذاتية، بل تبعية يأنف منها األصيل، ويتعفف عنها الشريف
 

 العمل اجلماعي يتيح تراكم تأثريات األجيال 
 

أن ظاهرة األجيال القيادية تعمل لصاحلنا، فيتراكم اخلري عندنا جيالً بعد جيل، وطبقة بعد : بل أبعد من هذا
يتكامل أداء اجلمهرة كلها، وتظل : طبقة، ويف دورة احلياة الواحدة اليت جتمع الشيخ والكهل والشاب يف آن واحد

ىل أجيال عديدة، وما زلنا يف الزمن املتأخر تضيئ لنا كلمات وإجنازات وِسَير الذين ماتوا تؤثر يف األحياء وإ
بطوالت وعلوم وحكمة السلف، فتجتمع من كل ذلك ذخرية قيادية عظيمة الكتلة ترجح امليزان لصاحلنا، إذ 

 . املستأَجر احلي تائه يف ظالم ظلم سيده، واخلاسر امليت مطوي الذكر منسي
 

 : اكتشفه أحد نبالء السلف فقالوهذا اجلانب من نظرية األجيال القيادية قد
ـِّي آثارَها ِبلى األبدان(   . )٧( )معادن البهاء ال يقطع بني متصلها تفاوت األعمار، والُ يعف

" وما كنت أدري انتباه األولني هلا حني دونتها يف املسار، فالعلم والوعي واألخالق، اليت جيمعها اصطالح 
الشاب منهم يكمل الكهل مث له سلسلة أهل اخلري على اختالف أعمارهم، إمنا هي َسَند متصل متث" معادن البهاء 

الشيخ، بل حىت الذي ميضي إىل جوار ربه إمنا هو غائب اجلسد حاضٌر بسريته ومفاد جتربته ونظراته النقدية 
وغابت ووصاياه الوعظية واختياراته الفقهية، وتتكون مدرسة هلا طبعاهتا احليوية وإن اختلفت أسنان ممثليها 

أشخاص َمن َسلف من مؤسسيها وموسعيها ومروجيها وناقليها، وجتتمع من أداء األجيال املتعاقبة كتلة تأثريية 
                                          

  .٨/٣٩البصائر  )  ٧ (
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 املستمر الذي يدفع سيداً إىل السـاحة كلما هلا وقعها املعنوي وحسمها الفاصل، أتاح بروزها العمل اجلماعي
 . بعيدمضى سيد، وتلك منحة ال يعرفها فردي، وهو عن إدراكها 

 
 

 
 

قَري، بينما هو قاعد بفنائه حمتب بكسائه أتته مجاعة فيهم مقتول نتعلّمت احللم من قيس بن عاصم املِ:  قال،ما أحلمك: قيل لألحنف
 قم :هذا ابنك قتله ابن أخيك، فو اهلل ما حلّ حبوته حتى فرَغَ من كالمه ثم التفت إىل ابن له يف اجمللس، فقال له: ومكتوف، وقيل له

عت طقتلت قرابتك، وق:  عن ابن عمك، ووار أخاك، وامحل إىل أمه مائة من اإلبل فإهنا غريبة، ثم أقبل على القاتل فقالطلقفأ
 .رمحك، وأقللت عددك، ال يبعد اهللُ غريك

تويف رمحه اهلل حنو .  روقيس من متيم، أحد األمراء املوصوفني باحللم والشجاعة، كان شاعرا يف اجلاهلية، وكان حرّم على نفسه اخلم
 ).ص(سنة عشرين هلجرة املصطفى 

 ١/٤٠٢عيون األخبار 
 
 

فبكى وكثر بكاؤه حتى فزع أهله وسألوه فاستعجم ) وهو تابعي وابن خال عائشة رضي اهلل عنها(صلى يوما حممد بن املنكدر 
بدا هلم و: (ما هي؟ قال: قال.  مرّت بي آية: يبكيك؟ قالمالذي : عليهم، ومتادى يف البكاء، فأرسلوا إىل أبي حازم فجاء إليه فقال

أخشى آية من : وقيل أنه جزع عند املوت، فقيل له مل جتزع؟ قال.  فبكى أبو حازم معه واشتد بكاؤمها) من اهلل ما مل يكونوا حيتسبون
 .فأنا أخشى أن يبدو يل من اهلل ما مل أكن أحتسب: كتاب اهلل وقرأها وقال

 ٥/٣٥٥نبالء سري أعالم ال
من أساء سراً فليتب سراً، ومن أساء عالنية فليتب عالنية، فإن الناّس يعيّرون وال يغفرون، واهلل يغفـر وال             : وكان ميمون بن مهران يقول    

 .يعيّر
 ٥/٧٥سري أعالم النبالء 



 ٢٣

    
 بقلم 

 الدكتور أسامة التكرييت
 

 :واجهنا فإننا نريد بذلك مجلة أمور أمههاعندما نتحدث عن التحديات اليت ت
 إن وضع أهداف خيالية بعيدة      :صياغة األهداف على حنو يوافق بني امكاناتنا وافرازات الواقع الذي نعيشه           -١

املنال تؤدي إىل إحباط لدى القيادات وسائر أبناء احلركة يف خمتلف مواقعهم، لذا فان على املخططني مراعاة ذلك                  
كانيات احلركة وقدراهتا وينظرون إىل ما حييط باحلركة من معطيات اجيابية وسلبية لكي يكونـوا               وهم يدرسون إم  

واقعيني ودقيقني يف حتديد ما ميكن للحركة أن حتققه يف فترة زمنية معينة آخذين بنظر االعتبار إمكانيـة تطـوير                    
ه ينبغي عليهم أن ال يغفلـوا عـن         إال أن . الكفاءات خلدمة األهداف وكذلك إمكانية تطويع الظروف ألجل ذلك        

إن التخطـيط   . االحتماالت السلبية املتعلقة بالظروف ومدى تأثريها على مسار احلركة لتحقيق أهدافها املرسومة           
السليم لرسم األهداف املناسبة يشكل حتديا حقيقيا يواجه القيادات واملؤسسات وجناح احلركة يف حسن التخطيط               

 .ف النهائيةمقدمة ضرورية لبلوغ األهدا
 وهذا يشمل صيغة التحرك كيفية وزمانا ومكانا ويشمل أيضا عناصر التحـرك             :آلية التحرك حنو األهداف    -٢

 .اليت يتم تعبئتها أشخاصا ومؤسسات من أجل القيام باملهمات املطلوبة لبلوغ األهداف املرسومة
  وهذا أمر يشترط فيه:تقومي األداء وتصحيح املسار -٣

 .در على التقومي وعلى صلة بالقيادات اليت متلك التصويب عند احلاجةوجود جهاز قا - أ
ت دور يف اخلطة مستمدة من الواقع       توفر املعلومات املطلوبة يف كل مؤسسة أو جهة ذا         - ب

 .امليداين الذي تعمل فيه هذه اجلهة ، تتوفر فيها الكفاية والدقة ليكون التقومي صائبا
لتقومي والقيادات حبيث ميلك هذا اجلهـاز القـدرة الكافيـة           مستوى العالقة والتأثري بني جهاز ا      - ج

والشجاعة الالزمة ليضع إصبعه على موطن الداء ولكي يشخص احلاالت السلبية اليت ميكـن أن               
وأن تكون القيادات بوضع جيعلها حتسن اإلصـغاء        .تتمثل بأشخاص أو مؤسسات تابعة للحركة     

 .لف ذلكإىل التقومي وتستثمر ذلك ليصحح السري مهما ك
 : وهي ثالثة أصناف: توفر العناصر الالزمة لتحقيق املهمة القيادية-٤

 : صنف املفكرين واملنظرين الذين تفرزهم احلركة والذين ميلكون املؤهالت يف حيازة-أ
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  الوعي املطلوب الستيعاب املتطلبات ومناقشة األفكار وبلورهتا-*
 . الفهم الشرعي الالزم-*
 .طروح يف الساحة استيعاب الفكر امل-*
 . استيعاب الواقع وفهم مقتضياته-*                   
  صنف املخططني الذين يأخذون األفكار املطروحة عليهم وحيولوهنا إىل خطط عملية-ب
 صنف التنفيذيني الذين يرتلون باخلطط كربامج على ساحة احلركة ويتـابعون التنفيـذ وفـق                –ج  

 .الربنامج املطلوب
وتوفري هذه  . ف الثالثة تكون اجملموعة القيادية وجمموع أدائها ميثل األداء القيادي على وجهه الصحيح            هذه األصنا 

 .العناصر يف القيادة ميثل حتديا لنا من أجل كيان قيادي ناجح مؤدي
 : وهذا يستلزم:توفري اجلهات والعناصر التنفيذية خلطط  احلركة يف الساحة -٥

مة خاصة تكون جزء من خطتنا وذلك مـن خـالل التوعيـة             تعبئة عناصر حركية لتؤدي مه     - أ
 .والتدريب

  إجياد جو من التعاون والتواصل بني عناصر احلركة إلجياد جو من اجلدية والتنـافس يف اخلـري                   -ب
 .والقدرة على العمل كفريق حتكمه أخالقيات الدين ونظم اجلماعة

األمر أن نتعرف على كل عنصر مـن عناصـرنا           ومقتضيات هذا    :تشغيل العناصر ومنع البطالة يف الصف      -٦
 .ونقوم كفاءته واجملال الذي يصلح له سواء بصورة مباشرة أو بعد تدريب يطول أو يقصر

كذلك بأن نتأكد من أن كل أخ يف صفنا ميكن أن جييب ودون تردد وال تكلف وال افتعال على سؤال يطرحـه                      
 كحضور  ت يكون مقبوال عندنا أن حيشو األخ جوابه مبتومها        ولن. املسئولون مفاده ما هو دورك يف خطة اجلماعة       

األسرة أو القراءة أو احلفظ أو العناية بأوالده وزوجته إال أن يكون ذلك من مهمته يف اخلطة فعال و إال فإهنا مـن                       
 .وابااللتزامات الطبيعية اليت ال تذكر عند اجل

ن ألفرادنا دربة على إقامة صالت مع اآلخـرين وأن           وهذا األمر يقتضي أن يكو     :إثبات الوجود يف اجملتمع    -٧
ومثل هذا  . تكون لديهم قدرة على إثبات كفاءاهتم يف اجملاالت اليت نريد أن نؤثر فيها أو نستفيد منها لصاحل خطتنا                 

 :اجملال حيتاج إىل ما يلي
                   جودة العناصر اليت تفرزهـا لالحتكـاك بـاجملتمع أفـرادا أم مجاعـات أم مؤسسـات ونعـين                   -أ

باجلودة التحلي باألخالق والقيم اإلسالمية باإلضافة إىل الكفاءة الالزمة يف اجملال الـذي يقتحمـه األخ                
 .ويعمل فيه
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 أن نشخص امليادين اليت حنتاج أن نرتادها لدعم خطتنا وال نتجاوز ذلك إىل جماالت قـد تغرينـا                   -ب
لن تصب يف ما نريد وهندف إليه يف مرحلتنا اليت حنن فيها وهي تستهلك طاقاتنـا إذا  مل نكـن                     ولكنها  

 .منتبهني لذلك
 أن نعطي للعناصر شيئا من حرية التصرف يف امليدان العام وال نشدد يف إلزامهم كما هو شـأن األخ    -ج

ال نبادر إىل اهتامهم وسوء     الذي يعمل داخل الصف، كذلك نتفهم بعض مواقفهم وأقواهلم وتصرحياهتم و          
الظن هبم فان الذي يعمل يف جماالت اجملتمع املختلفة حيتاج إىل مرونة كافية متكنه من إقامة عالقات مـع                   
أشخاص وجهات ختتلف عنا فكرا أو ممارسة إال أننا ال يسعنا إال التعامل معها أو التعاون ضمن معطيات                  

تكون عناصرنا اليت تتعامل مع      أن   وهذا يتطلب . نريد التأثري فيه  معينة لبلوغ أهداف العمل يف اجملال الذي        
 . تأثريات السلبية عليناالها من أجل أن مننع م عناصر واعية تدرك مهاهؤالء

إذ أننا يف الوقت الذي نشعر ... وكل ذلك ميثل حتديا حقيقيا لنا كحركة ولعناصرنا اليت اخترناها هلذه اجملاالت 
هتا ومؤسساهتا قادرة على ضبط املسار ومنع االحنراف فان األفراد الذين يشاركون يف خوض فيه أن احلركة بقيادا

غمار العملية االنفتاحية يكونون عرضة للتأثر وال ينبغي أن نستبعد إمكانية وقوع بعض العناصر يف مطبات تؤدي 
 عن املضي يف هذا اجملال من فتخسرهم احلركة، وهذا األمر ينبغي أن ال يصرفنا إىل احنرافهم فكرا أو سلوكا

 .التحدي ألمهيته يف بناء أشخاصنا والنهوض حبركتنا لقيادة اجملتمع يف شىت امليادين
ال شك أن هذا املضمار ميثل حتديا بالغ اخلطورة بالنسبة للحركة وأنه لـيس باإلمكـان                : احلضور السياسي  -٨

يق أهدافها ال يكون إال يف ممارسة العمـل السياسـي           جتنب اخلوض يف هذا املعترك، إذ أن مستقبل احلركة يف حتق          
والوصول إىل حالة التأثري على القرار السياسي يف البلد وذلك من خالل أن يكون للحركة وجود يف السلطة مؤثر                   
أو من خالل وجودها يف الساحة السياسية واملؤسسة على حنو حيسب له حساب عند اختاذ القـرار وهـذا مـا                     

والعمـل  .  عرب عنه يف أن احلركة تكون رقما صعبا يف املعادلة السياسية ال ميكـن جتاوزهـا               اصطلحنا على أن ن   
السياسي يتخذ أوجها عديدة وأشكاال متنوعة والذين يقتحمون ميدان العمل السياسي حيتاجون إىل دربة وتأهيل               

 :يف
 . فهم النظريات السياسية املختلفة-أ
 .لواقع ويف األطروحات املتعلقة مبستقبل احلركة والتمكني للدين استيعاب أدبيات احلركة يف معاجلة ا-ب
 . القدرة على التواصل مع اآلخرين أفرادا وأحزابا ومؤسسات وحكومات-ج
 . الوعي الكايف خبطط اآلخرين والتعامل معها-د 

جانبها السياسي  كما ينبغي للمؤسسة السياسية التابعة للجماعة أن تكون على مستوى من الفهم خلطة اجلماعة يف                
 .يؤهلها للمحافظة على التوازن ومنع االحنراف أو االجنرار إىل ما ال خيدم اهلدف
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والتوقعات ينبغي أن تكون واردة يف أن يقع البعض من عناصرنا يف حبائل اللعب السياسية وأن يتيهوا يف دهاليزها                   
ا والتأكيد على أمهية هذا اجملال يف حاضـر         ويبتعدوا عن مسار احلركة وهذا ال يثين احلركة عن املضي يف مساره           

 .ومستقبل احلركة
وهنا يربز حتد آخر هو تضامن احلركة بعناصرها ومؤسساهتا يف دعم التحرك السياسي وعناصره، ذلـك أن هـذا     
اجملال ميثل خماطرة وله حساسية ورمبا يظن البعض أن انتماءه للحركة ال يلزمه تأييد التوجهات السياسـية وذلـك       

نب املخاطر أو احلرج ولرمبا يذهب البعض لتربئة ساحته إىل رمي العناصر اليت تقوم هبذا الدور باالهتامات اليت                  لتج
 .يروجها أعداء احلركة أو قليلو الوعي من أبنائها

إن احنياز عناصر احلركة إىل تأييد ودعم املؤسسة السياسية أمر الزم وضروري والنجاح فيه يتمثل يف قدرة احلركة                  
لى حشد عناصرها لذلك من خالل التثقيف والتوعية والتعبئة وكذلك فان املؤسسة السياسية مطالبة بدور فاعل                ع

 .يف كسب التأييد من أبناء احلركة من خالل النجاحات اليت حتققها وبتأثري القيادات اليت تفرزها يف هذا امليدان
إذ رمبا حيصل اإلشكال    . ركة وقيادات املؤسسة السياسية   وهنا يظهر حتد آخر وهو إمكانية املوائمة بني قيادات احل         

بسبب بروز املؤسسة السياسية وقادهتا على حساب  قيادات احلركة ما مل يعرف قادة العمل السياسي حـدودهم                  
 .ويقدروا أمهية التزامهم جتاه قيادة احلركة فان التجاوزات تقود بالضرورة إىل خالف وتنازع

قد ينظر  . اد ملثل هذا األمر من خالل اإلجراءات االحترازية اليت متنع مثل هذا االختالف            وهنا تكمن أمهية االستعد   
البعض إىل أن توحيد قيادة احلركة وقيادة املؤسسة السياسية حل مناسب ولكن ذلك ليس بالضرورة هـو احلـل                   

 يتعرضـون لظـروف     األمثل ذلك أنه سيبقى الذين يقودون العمل السياسي قادة ميدانيني ظاهرين على النـاس             
ولعل حسن اختيار قيادات العمل السياسي      . وإشكاالت خاصة بعملهم حتتاج إىل حسن تقدير لدى قيادة احلركة         

 .من حيث االلتزام والكفاءة والوعي أمر يساعد كثريا على جتاوز مثل هذه املشكالت
 . فيها التحديات على حنو مؤثرإن التواصل بني قيادات احلركة يف خمتلف ميادينها يشكل حالة اجيابية تعاجل

ولعل ذلك من أبرز التحديات اليت تواجه احلركة حيث أننا نتحدث عن املعوقات             : الزخم الدعوي والتربوي   -٩
 اليت تقف يف وجه العمل اإلسالمي وحتول بينه وبني بلوغ أهدافه وحندد مظاهر أبرزها

 . نقص الكوادر املؤهلة-أ
 .م اإلسالمية يف الصف التراجع يف املعاين والقي-ب
 . النقص الفاضح يف أجيال الشباب خصوصا على املستوى القيادي-ج

وهذه املظاهر السلبية مردها بصورة أساسية إىل قصور يف العمل الدعوي واىل تراجع يف العملية التربويـة وعـدم                   
 .فعالية املناهج
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ية واحلركة مطالبة بأن تضع يف حساهبا نسبة        إن إفراز جهات ومؤسسات تقوم على هذه اجلوانب أمر يف غاية األمه           
واقعية ومقبولة ومناسبة للعدد الذي ينبغي أن تضيفه إىل صفها كل سنة أو دورة وكذلك أن حتدد نسبا للقيادات                   

 املختلفة بكفاءة، كمهمة الدعوة،     تالشبابية وأن تؤكد على املدرسة التطويرية اليت تؤهل فيها عناصر للقيام باملهما           
 التخطيط، ومهمة التربية، ومهمة العمل السياسي، واالجتماعي، وغري ذلك من واجبات العمل وفق خطة               ومهمة

 .اجلماعة وضمن مرحلتها
 وهذا التحدي يواجهنا يف كل فقرة من فقرات خطتنا ويشكل حتديا خطريا ال ميكن جتـاوزه وهـو                   :املال -١٠

ضافيا أو ترفا يف ميدان العمل، واحلديث عن آثاره السـلبية           ضروري ألية خطة يف أية مرحلة، ومل يعد املال شيئا إ          
إذا توافر لدى احلركة حديث مفهوم ينسخه واقع نعيشه ميلي علينا أن نفكر باملال يف حاضر احلركة ومن أجـل                    

 .مستقبلها
ع يشتغل هلا    منها إمنا نتحدث عن آمال يف مشاري       اًلذلك فإننا ال نتحدث عن مال نريده لنغطي به ميزانيتنا أو جزء           

وهبا ثقات ميتد خربهم ويرفعوا عن القيادات هم الفقراء من إخواننا الذين شغلهم فقـرهم وأهلتـهم حاجتـهم                   
 .وأذهلتهم عن واجبات الدعوة وأن يغطوا لنا ميزانية مجاعة تريد أن تبين جمتمعا متكامال وتعد نفسها ملرحلة الدولة

بل أنه يرقى إىل أعلى مراحل اجلد ويأخذ يف خططنـا الصـدارة   ... ا  إن التعامل مع هذا اجلانب ليس تعامال ترفي       
وكم فشلنا يف املضي مبشـروعات      ... وكم اضطررنا إىل إلغاء بنود هامة من خططنا عندما مل جند هلا املال              .... 

 .املئونةدعوية بسبب نقص 
ى التفاعل املطلوب حىت يف احلد األدىن إال        إن كثريا من أفرادنا ميلك إمكانية دعمنا يف مشروعنا املايل، ولكننا ال نر            

 إخواننا يلجئوننا إىل تكلف الوسائل واىل خماطبته سرا وعالنية وقد يقترح علينـا أن خناطـب                 وأكثرمن القليل،   
اآلخرين وال ينتبه إىل نفسه ولو أدى كل أخ واجبه جتاه اجلماعة ودفع ما هلا من حق عليه لكانت تلك بداية هامة                      

فمن غري املعقول أن متد يدك للناس ولديك ذخرية ، وهنا سيكون التحـدي يف               ...  خناطب اآلخرين    تدفعنا ألن 
مواجهة قيادات احلركة وعناصرها ومؤسساهتا يف أن تساهم يف بناء اقتصاد احلركة إذا أرادت هلا أن يكون دورها                  

 .فاعال وعملها جادا مثمرا
 اليت متثل مقدمة ضرورية لعرض التحديات األخرى واخلارجية منـها           إن ما قدمنا ميثل مجلة من التحديات الداخلية       

 .ذلك أن التصدي ملعاجلة أمر الداخل حالة ضرورية لتخفيف التحديات اخلارجية وآثارها. على وجه التخصيص
 :إن من متام إجناز هذه الورقة وكخامتة لفصلها األول يقتضينا أن نشري إىل مجلة أمور

مياين ذلك أن األمر الذي حنن فيه أمر دين وأن حسن الصلة باهللا سفينة النجاة وحبل                االرتقاء باملنسوب اإل   -١
اإلنقاذ وهذا يقتضينا قيادات ومؤسسات وإفرادا أن نتقي اهللا يف السر والعلن وأن نضع رضاه نصب أعيننا                 



 ٢٨

 جيعل له من أمره     ومن يتق اهللا  (وأن نتوجه إليه توجه العاجز الضعيف يلتمس القوة والرمحة واخلري والربكة            
 ).يسرا

احلرص على وحدة الصف واستوائه وذلك من خالل إشاعة معاين األخوة وبذل املعروف والكف عـن                 -٢
 ).ال خري يف كثري من جنواهم إال من أمر بصدقة أو معروف أو إصالح بني الناس(كل ما ال نفع فيه إذ 

لدين أو لفهم ما يتعلق خبططنا يف خمتلـف        إشاعة الفهم الصحيح يف صفنا وتوحيد هذا الفهم سواء لفهم ا           -٣
 .امليادين وكذلك لتوحيد فهمنا لقضايا األمة وملشكالت العامل وكيفية التصدي هلا

وهذا ) إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخالقكم(أن نسع الناس لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم  -٤
ى بذل املعروف وإشاعة اخلري والتضحية من أجل        يقتضي علو اهلمة ومسو اخللق وحسن الفهم والعمل عل        

 .ذلك
دعوة واملريب يبـدع يف ميـدان التربيـة         فالداعية يبدع يف وسائل ال    . إن نكون أهل إبداع فيما حنن فيه       -٥

اإلبداع عنوان مهـم وال مسـتقبل       . ويستخدم كل الوسائل املتاحة وما أكثرها والسياسي كذلك وغريه        
 )وقل اعملوا فسريى اهللا عملكم ورسوله واملؤمنون(ه جدة ونشاط ول وال أمل يف عمل ليس فيمللخ

أن حنترم أوقاتنا وأوقات الناس بأن ال نضيع ساعة يف باطل وال خنلف موعدا وال نتجـوز يف ذلـك وأن                      -٦
يكون اجتماعنا لغرض ال ملراء وجدل عقيم وأن نقوم مثرة أعمالنا مهما صغرت ألهنا حمسوبة لنا أو علينا                  

 . تعاىل أو نتدارك بعد االستغفار والتوبةلنحمد اهللا
ع فيه شيئا حلركتنا فإن عجزنا بسبب أو آخر فلندخر من أموالنـا وأن              صنأن ال مير بنا يوم من العمر مل ن         -٧

إذ أن ذلك عمل مربور إن      ....  منلؤه من جيوبنا ومن مدخراتنا     قلت ما نضعه يف صندوق خاص باجلماعة      
 .شاء اهللا

فرين إلخواننا قادة وجنودا وأن نسأل اهللا التوفيق والسداد هلذه اجلماعة املباركة وأن             أن نبيت ليلتنا مستغ    -٨
 .جيمعنا على احملبة وااللتزام والعمل الصاحل

 . هذا الدين شرعك وهنج نبيك وخذ بأيدينا مجيعا خلدمةإتباعاللهم وفقنا للطاعة وألزمنا 
 )ك رمحة إنك أنت الوهابربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدن(

 )ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإلميان وال جتعل يف قلوبنا غال للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم(
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 بقلم 
 الدكتور حممد عّياش الكبيسي

 املقدمة
 ...ه، وبعداحلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه ومن واال

فإن القارئ للقرآن الكرمي واملتدبر آلياته ال يرتاب حلظة يف أن الرسالة اليت محلها األنبياء واملرسلون عليهم صلوات                  
اهللا وتسليماته هي إصالح اجملتمعات من حوهلم وإنقاذهم من غفلتهم وجاهليتهم إىل نور اإلميان ونقـاء الفطـرة                  

 .وسعادة الدارين
لقد ( إمنا خياطبنا حنن     – عليهم الصالة والسالم     –رنا بنوح وإبراهيم ويوسف وموسى وعيسى       والقرآن حينما يذك  

يقـول  .. ، فاألنبياء ذهبوا إىل رهبم، واألمانة اليت محلوها ال تذهب بذهاهبم          ١)كان يف قصصهم عربة ألويل األلباب     
 – عليه الصالة والسـالم      –فأتباع حممد   ،  ٢)قل هذه سبيلي أدعو إىل اهللا على بصرية أنا ومن اتبعين          (اهللا عز وجل    

 .- صلى اهللا عليه وسلم –هم املكلفون بدعوة الناس بعد رسول اهللا 
، حىت لكأنك تقرأ عنهم ما      - رضي اهللا عنهم     –وهذا الفهم للمسؤولية وجدية األمر تلمسه يف مواقف الصحابة          

تذكرك بقولة إبراهيم   .. أحد.. أحد  : لسياط فصرخات بالل حتت ا    – عليهم الصالة والسالم     -تقرأه عن األنبياء    
وهكذا صهيب الذي ضحى مباله ومسيـة الـيت         .  حسيب اهللا ونعم الوكيل   :  وهو يلقى يف النار    – عليه السالم    –

 .اخل.. جادت بدمها
 

 اإلصالح ليس عمالً طوعياً): ١(قاعدة 
دعاة تقرباً إىل اهللا واستزادة من احلسنات،       يظن بعض املسلمني اليوم أن الدعوة إىل اهللا عمل طوعي، يتنافس فيه ال            
واحلقيقة أن هذا الفهم يتعـارض مـع        .  وأن املسلم إذا صلى وزكى وصام وحج فقد برئت ذمته وأدى ما عليه            

النصوص الصرحية القاطعة يف داللتها على وجوب العمل لإلسالم واألمر باملعروف والنهي عن املنكـر واصـالح               
 :أمل يف هذه السورة اليت حيفظها عامة املسلمنيولنت.. اجملتمع وحنو هذا

                                          
 ١١١يوسف  ١
 ١٠٨يوسف  ٢
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اهللا جـل   .  ١)إال الذين آمنوا وعملو الصاحلات وتواصوا باحلق وتواصوا بالصرب        . إن اإلنسان لفي خسر   . والعصر(
األميان، العمل الصـاحل،    : جالله يقسم أن اإلنسان يف خسران إال أولئك الذين حتققت فيهم هذه الشروط األربعة             

ولذا جعل اهللا مسـة األمـة املؤمنـة         .  فالتواصي باحلق والصرب شرط للنجاة    .  احلق، والتواصي بالصرب  التواصي ب 
كنتم خري أمة أخرجت للناس تأمرون باملعروف وتنـهون عـن           : (وخرييتها يف أمرها باملعروف وهنيها عن املنكر      

 .٢)املنكر
وقـال عمـن   .  ٣)ن كتم شهادة عنده من اهللاومن أظلم مم: (وحذرنا من كتمان كلمة احلق فقال سبحانه وتعاىل      

واستحق بنو إسرائيل اللعـن بقولـه       .  ٤)وإذ أخذ اهللا ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس وال تكتمونه          : (قبلنا
كانوا .  لعن الذين كفروا من بين إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مرمي ذلك مبا عصوا وكانوا يعتدون                : (تعاىل

 .٥)ون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلونال يتناه
 

 العمل بقدر االستطاعة): ٢(قاعدة 
واجلـواب  .  قد يقول امرؤ ما إن الدعوة إىل الصالح تتطلب إحاطة بعلوم الشرع وأنا غري مؤهل للقيام هبذا األمر                 

ولكن العمل لإلسالم   .  نعم إن اهللا ال يكلف نفساً إال وسعها وكل إنسان حياسب بقدر ما أعطاه اهللا من قدرات                
كما هو حباجة إىل العلماء املختصني فقهاً وتفسرياً وفكراً ولغة لنشر اإلسالم بني أصحاب الفكر والرأي من امللل                  

 فإن اإلسالم أيضا حباجـة إىل جهـود      ٦)وجادهلم باليت هي أحسن   (والطوائف األخرى ومناقشتهم احلجة باحلجة      
فاحلث على حضور اجلماعات يف املسـجد       .   اإلسالمية الواضحة واملتفق عليها    البسطاء من أبنائه يف نشر املعاين     

وقراءة القرآن والصالة والسالم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومساعدة احملتاج وعيادة املرضى ويف مقابـل                 
خصصني بل العكس   اخل، كل هذه ال تتطلب فقهاء مت      .. هذا النهي عن الغش والغيبة والنميمة والربا وشرب اخلمر        

ألن سائق التاكسي أقدر على معرفة أخطاء شركائه يف املهنة من أستاذ الشريعة، وأعرف بطريقة إقناعهم، وهكذا                 
وكذلك األب واألم يف تربية أوالدهم ودعوة جرياهنم إىل معاين اإلسالم وعباداته املتفق             .  أصحاب املهن األخرى  

 .عليها
حميطه الذي يعيش فيه والعمل على تصحيح هذه األخطاء أكثر من البعيـد             وكل مسلم يستطيع أن يعرف أخطاء       

 وجـوب األمـر بالرؤيـة       – صلى اهللا عليه وسـلم       –ولذلك علق النيب    .. عن هذا اجملتمع حىت ولو كان عاملا      
                                          

 ٣-١العصر  ١
 ١١٠آل عمران  ٢
 ١٤٠البقرة  ٣
 ١٨٧آل عمران  ٤
 ٧٩ -٧٨املائدة  ٥
 ١٢٥النحل  ٦



 ٣١

 من رأى منكم منكراً فليغريه بيده فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضـعف    : (والتشخيص بقوله 
فاألم ترى أخطاء أطفاهلا والتاجر يرى أخطاء البائعني واملشترين وهكذا أكثر من إمام املسجد وأستاذ               .  ١)اإلميان
 .اجلامعة

 
 ال بد من التخطيط وجتنب العشوائية): ٣(قاعدة 

ا حق  هذ: ، وأن املسلم إذا قال    "الِق كلمتك وامشِ  "يظن بعض الناس أن العمل الدعوي واإلصالحي يتمثل مبقولة          
واحلق إن هذا وهم، فلكل عمل .  وهذا باطل، كأنه قد أدى مجيع ما عليه وأصبح آمراً باملعروف وناهيا عن املنكر             

 صلى اهللا عليه    –وسرية النيب الكرمي    .  واهللا أمرنا باإلعداد واألخذ باألسباب    .  شروطه وأركانه ومقدماته ونتائجه   
 مل يكـن    ٢)إن عليك إال البالغ    (– صلى اهللا عليه وسلم      –ول   شاهدة أن البالغ الذي هو وظيفة الرس       –وسلم  

 يقدر إمكانياته وإمكانيات أصحابه، ويضـع األهـداف         – صلى اهللا عليه وسلم      -عشوائياً حاشا، بل كان النيب      
 السرية مث اإلعالن مث اهلجـرة مث      : ولذلك مرت الدعوة بأطوار   .  املرحلية واخلطة املناسبة وفق اإلمكانيات املتاحة     

 .اجلهاد وقيام الدولة
العلميـة والسـلوكية    ( املـدعو وصـفاته      والداعية حىت يف جماالت الدعوة الفردية عليه أن يقـدر إمكانيـات           

ويقدر إمكانياته هو فقد ال يصلح هو ملفاحتة هذا الشخص، أو قد ينقصه شئ ما، فعليه أن يعـد                   ..) واإلجتماعية
ى إلجنازها، وأن خيتار الوقت املناسب والطريقة املناسبة، وأن يراجع نفسه         نفسه إعداداً جيداً يكافئ املهمة اليت يسع      

 فقبـل أن    –فإذا أخفق يف حتقيق النتيجة      .. بعد كل خطوة خيطوها ليعرف نقاط القوة من نقاط الضعف وهكذا          
"  على اهللا  حنن نعمل والنتائج  "وفكرة  .   عليه أن يفكر باألسلوب الذي استخدمه      –يلقي اللوم على الطرف املدعو      

 ولكن هذه الفكـرة  ٣)إنك ال هتدي من أحببت ولكن اهللا يهدي من يشاء  (فكرة صحيحة ألن اهللا بيده كل شيء        
 .ال تعفينا من مسؤولية املراجعة والتقومي، وليس من األدب مع اهللا أن نلقي بكل فشلنا وإخفاقاتنا على القدر اإلهلي

 
  اجلهودعمل الفريق يوفر الطاقات وينسق): ٤(قاعدة 

 يف بوتقة العمل اجلمـاعي      االنصهارإن من أسباب اإلخفاقات الشاخصة هي عدم قدرة العاملني يف اإلسالم على             
 واعتصموا حببل اهللا مجيعا : (الذي يوفر الطاقات وينسق اجلهود مع كثرة األوامر الربانية الصرحية من مثل قوله تعاىل

 

                                          
 رواه مسلم ١
 ٤٨الشورى  ٢
 ٥٦صص الق ٣



 ٣٢

وال تنازعوا  : ( وقوله تعاىل  ٢) الرب والتقوى وال تعاونوا على اإلمث والعدوان       وتعاونوا على : ( وقوله تعاىل  ١)وال تفرقوا 
إذا خرج ثالثـة يف     (وليس من املعقول أن اإلسالم يعلمنا أن نتخذ لنا أمريا يف سفرنا             .  ٣)فتفشلوا وتذهب رحيكم  
 .. مث يف العمل اإلسالمي الكبري يسمح لنا بالتشرذم والفوضى٤)سفر فليؤمروا أحدهم

 وسنته شاهدة على خطورة هذا األمر، وكيف أن املسلمني يف أحد خالفوا             –صلى اهللا عليه وسلم     _ ة النيب   وسري
 .أمر القيادة فنكبوا نكبتهم الكبرية مع أن املخالفة مل تكن عناداً ومعصية بقدر ما كانت اجتهادا وتقديراً خاطئاً

إىل مستوى الفريق الذي يعرف كل شخص فيه أيـن          إن الدعاة عليهم أن يرتقوا فوق مستوى الوحدة والتعاون          
ال سيما أننا نواجه دعوات هدامة تصادمنا يف كل زاويـة     .  موقعه وما هو دوره يف بناء األهداف والنتائج املطلوبة        

 .اخل.. نعمل فيها وقد اعتمدت هذه الدعوات على أعلى درجات التنسيق وتبادل املعلومات وتوزيع األدوار
قق إال مبستوًى إمياٍين عاٍل تذوب فيه االعتبارات الشخصية والوساوس النفسية ليتحقق االنسجام             وكل ذلك ال يتح   

 .بني لَبنات األسرة الدعوية
 

 ال يأس مع اإلميان): ٥(قاعدة 
 واهللا يبتلي عباده مبا يشاء وكيف       ٥)الذي خلق املوت واحلياة ليبلوكم أيكم أحسن عمال       (الدنيا دار ابتالء وامتحان     

والبالء ليس شراً كله ألنه لو كان كذلك ملا وقع على           .  والبالء قد يقع على اجلماعة كما يقع على الفرد        .. ءيشا
فَعْن ُمْصَعِب ْبِن َسْعٍد َعْن أَِبيِه قَالَ قُلُْت َيا َرُسولَ اللَِّه أَيُّ النَّاِس أََشدُّ َبـالًء                 (– عليهم الصالة والسالم     –األنبياء  

ُء ثُمَّ الصَّاِلُحونَ ثُمَّ اَألْمثَلُ فَاَألْمثَلُ ِمْن النَّاِس ُيْبَتلَى الرَُّجلُ َعلَى َحَسِب ِديِنِه فَِإنْ كَانَ ِفي ِديِنِه َصالَبةٌ ِزيَد                   قَالَ اَألْنِبَيا 
 ٦)ِشَي َعلَى ظَْهِر األْرِض لَْيَس َعلَْيِه َخِطيئَةٌِفي َبالِئِه َوِإنْ كَانَ ِفي ِديِنِه ِرقَّةٌ ُخفَِّف َعْنُه َوَما َيَزالُ الَْبالُء ِبالَْعْبِد َحتَّى َيمْ        

ِإنَّ ِعظََم الَْجَزاِء َمَع ِعظَِم الَْبالِء َوِإنَّ اللََّه ِإذَا أََحبَّ قَْوًما اْبَتالُهْم فََمْن َرِضَي فَلَُه الرَِّضـا َوَمـْن َسـِخطَ فَلَـُه                       (و  
يام نداوهلا بني الناس وليعلم اهللا الذين آمنوا ويتخذ منكم          وتلك األ (، وإمنا هو متحيص وتطهري للمؤمنني       ٧)السََّخطُ

 .٨)وليمحص اهللا الذين آمنوا وميحق الكافرين. شهداء واهللا الحيب الظاملني

                                          
 ١٠٣آل عمران  ١
 ١المائدة  ٢
 ٤٦األنفال  ٣
 حديث حسن رواه أبو داود ٤
 ٢امللك  ٥
 حديث صحيح رواه الترمذي وأمحد وابن ماجة والدارمي ٦
 حسن غريب من هذا الوجه، وروى مثله ابن ماجة وأمحد : رواه الترمذي وقال ٧
 ١٤١ -١٤٠آل عمران  ٨



 ٣٣

تبارك الذي بيده امللك وهو على كل (واعتقاد املسلم أن موازين القوى مهما تغريت فإن األرض وما عليها بيد اهللا      
واملؤمن املوصول قلبه هبذه العقيدة ال ميكن أن يتطرق اليأس          .  أمام إرادة اهللا سبحانه    يقف   يء وال ش  ١) قدير يءش

 .٢)إنه ال ييأس من روح اهللا إال القوم الكافرون(إىل نفسه ولذلك 
 

 يف فقه اإلقبال واإلدبار): ٦(قاعدة 
قبال متوجهة إىل اخلري راغبـة يف       وليعلم العامل يف سبيل اهللا أن األمم متر يف مراحل متباينة فقد تكون يف مرحلة إ               
فـدخول املسـلمني بقيـادة      .  الرقي متنافسة يف البذل والعطاء، وغالبا ما يكون هذا بعد حتقيق النتائج امللموسة            

إذا جاء نصر اهللا والفـتح      ( مكة كان سببا يف دخول الناس أفواجا يف دين اهللا            – صلى اهللا عليه وسلم      –املصطفى  
 .٣) دين اهللا أفواجاورأيت الناس يدخلون يف

وقد متر األمم مبراحل اإلدبار، تتثاقل عن العمل بسبب اإلحباط والنكسات والشعور بأالّ جدوى، كما يف نكسة                 
عالم نقتل قومنا؟ وكما يف أيام الردة مث أيام التتار اليت ذكر التاريخ عنها مواقـف                : أحد حىت قال بعض املسلمني    

 .من اخليالضعٍف وهواٍن وإحباٍط لألمة أغرب 
واملنجى من هذا أن تتنادى الصفوة املؤمنة للثبات على ما آمنت به، وأن تعض عليه بالنواجذ، وأن تتنافس علـى                    

فسـرعان مـا    .. البذل والتضحية، وإن رأى الناس بادئ األمر أن هؤالء القوم حيرثون البحر أو ينفخون الرمـاد               
 – أصحاب الشجرة مع الرسول      قففقد كان مو  .  واضحةسيكتشف اجلمهور احلقيقة، وسيلتفون حول الراية ال      

أي عباس ناِد    (– صلى اهللا عليه وسلم      – يوم حنني مقدمة لرجوع الفارين فقد قال النيب          –صلى اهللا عليه وسلم     
فاحناز يل منهم مائة فثبتـوا وثبـت        : - رضي اهللا عنه     -، يقول العباس    ٤)- أي الشجرة    –يل أصحاب السمرة    

واحنازت األمة إىل ثبات أيب بكر يوم الـردة         !! ن ثبتوا يف حنني مائة من أصل اثين عشر ألفاً فتأمل          فالذي.  ٥الناس
فاألمة يف حال إدبارها    ..  وإىل صرخات ابن تيمية والعز بن عبد السالم يوم التتار وإىل صالح الدين أيام الصليبيني              

 .٦)بل املائة ال تكاد جتد فيها راحلةإن الناس كاإل: (اليوم حتتاج إىل وقفة الصفوة وثبات الرواحل
 

 املعصية ال تسقط الواجب): ٧(قاعدة 

                                          
 ١امللك  ١
 ١٢يوسف  ٢
 ٢ -١النصر  ٣
 رواه مسلم ٤
 أنظر الرحيق املختوم ٥
 رواه البخاري ٦



 ٣٤

وإذا آمن الناس جبدية هذا األمر وأمهيته ووجوبه الشرعي فال ينبغي أن يستجيب لوسوسة الشيطان بصده عن هذا                  
 يسـقط   فإن الـذنب يوجـب التوبـة وال       .  الواجب حتت اسم الورع أو التواضع أو الشعور بالتقصري والذنب         

 معرضة للخطأ والذنب، فلو كانت الذنوب       – صلى اهللا عليه وسلم      –مث األمة كلها حاشا رسول اهللا       .. الواجب
مسقطة لواجب الدعوة إىل اهللا واألمر باملعروف والنهي عن املنكر لسقط هذا الواجب عن األمة أمجع، ولذا ورد                  

مروا باملعروف وإن مل تفعلوه كله، واهنوا       : "به الربهان املؤيد   أنه قال يف كتا    – رمحه اهللا    –عن اإلمام أمحد الرفاعي     
 "!!عن املنكر وإن مل تتركوه كله، فالعصمة ليست شرطاً يف هذا، ولو كانت شركا حلسم هذا الباب

 
 كل داعية مدعو): ٨(قاعدة 

ج يرتهه عن مسـاع نصـيحة       وأخرياً فليعلم الداعية إىل اهللا اآلمر باملعروف والناهي عن املنكر أنه ال يعيش يف بر              
فالداعية بشر، وهو معرض    .  اآلخرين وأمرهم له باملعروف وهنيهم له عن املنكر، وإن كانوا أقل منه علماً أو خربة              

للخطأ كما أسلفنا وعلى من رأى فيه اخلطأ أن يقومه فكل آمٍر باملعروف مأمور به وكل ناٍه عن املنكر منهي عنه،                     
وقد يكون الذنب اخلفي الذي يتعـرض لـه الداعيـة           .. ليدين تنظف إحدامها األخرى   وأفراد األمة أو األسرة كا    

فإذا ظن الداعية أنه قد سلم من هذا فقـد          .  كالعجب والغرور أخطر ألف مرة من ذنوب بسطاء األمة وعامتهم         
 ..سقط، ومن مل يستعد لقبول النصيحة ال تسمع نصيحته

فهو .. رث احملمدي ما تربأ به الذمة وتكشف به الظلمة وتسعد به األمة           ويف اخلتام أسأل اهللا أن مينحنا من هذا اإل        
 . ويل ذلك والقادر عليه وصلى اهللا وسلم على املبعوث رمحة للعاملني

   
 

 
 

 على رأسه –) رض( وأمه أم كلثوم ابنة علي –) رض(فنال منه، فضرب زيد بن عمر ) رض(ذكر بشر بن أرطأة عليا :  عن نافع قال
 وهو شيخ ةأتدري ما صنعت؟ وثبت على رأس بشر بن أرطأ: فبعث إىل زيد بن عمر فقال له) رض(صا فشجّه، فبلغ ذلك معاوية بع

أتدري ما صنعت؟  وثبت على ابن الفاروق وابن علي :  ثم بعث إىل بشر فقال.  أهل الشام فضربت رأسه بعصا، لقد أتيت عظيماً
 .ثم بعث إىل هذا بشيء وإىل هذا بشيء.  ، لقد أتيت عظيمابن أبي طالب تسبه وسط الناس وتزدريه

١/٢٩٨عيون األخبار 
 



 ٣٥

  
 

بسم اهللا الرمحن الرحيم، واحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على خري املرسلني حممد وعلى آله وأصـحابه                   
 .ومن تبعه إىل يوم الدين

 :وبعد فقد روى اإلمام البخاري يف صحيحه
 َدَخلُْت أََنا َوُعْرَوةُ ْبُن الزَُّبْيِر الَْمْسِجَد فَِإذَا َعْبُد اللَِّه ْبُن ُعَمَر            :دَّثََنا قَُتْيَبةُ َحدَّثََنا َجِريٌر َعْن َمْنُصوٍر َعْن ُمَجاِهٍد قَالَ         َح

 فََسأَلَْناُه َعْن َصالِتِهْم    :َمْسِجِد َصالةَ الضَُّحى قَالَ   َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما َجاِلٌس ِإلَى ُحْجَرِة َعاِئَشةَ َوِإذَا َناٌس ُيَصلُّونَ ِفي الْ           
 أَْرَبًعا ِإْحَداُهنَّ ِفي َرَجٍب فَكَِرْهَنا أَنْ َنُردَّ        : كَْم اْعَتَمَر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ         : ِبْدَعةٌ ثُمَّ قَالَ لَهُ    :فَقَالَ

 َيا أُمَّاُه َيا أُمَّ الُْمْؤِمِنَني أَال َتْسَمِعَني َما َيقُـولُ  :ا اْسِتَنانَ َعاِئَشةَ أُمِّ الُْمْؤِمِنَني ِفي الُْحْجَرِة فَقَالَ ُعْرَوةُ  َوَسِمْعنَ :َعلَْيِه قَالَ 
لََّم اْعَتَمَر أَْرَبَع ُعَمَراٍت ِإْحَداُهنَّ ِفي       َيقُولُ ِإنَّ َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوسَ        : َما َيقُولُ قَالَ   :أَُبو َعْبِد الرَّْحَمِن قَالَتْ   

 . َيْرَحُم اللَُّه أََبا َعْبِد الرَّْحَمِن َما اْعَتَمَر ُعْمَرةً ِإالّ َوُهَو َشاِهُدُه َوَما اْعَتَمَر ِفي َرَجٍب قَطُّ:َرَجٍب قَالَْت
َمِن لََعْمِري َما اْعَتَمَر ِفي َرَجٍب َوَما اْعَتَمَر ِمْن ُعْمَرٍة ِإالّ َوِإنَّـُه              َيْغِفُر اللَُّه ألِبي َعْبِد الرَّحْ     :فَقَالَْت: ويف رواية ملسلم    

 . َواْبُن ُعَمَر َيْسَمُع فََما قَالَ ال َوال َنَعْم َسكََت: قَالَُ،لََمَعه
 . أي الضرب بالسواك: ومعىن استنان

 
م لبعض رجال احلديث وبصـورة خاصـة        وقبل أن نتحدث عن معاين احلديث والدروس اليت فيه، البد أن نترج           

 ).رض(أولئك الذين شهدوا أحداث الرواية وهم جماهد وعروة وابن عمر وعائشة
جماهد بن جرب، اإلمام، شيخ املفسرين، أبو احلجاج املكي، األسود، موىل السائب بن             : "أما جماهد فجاء يف ترمجته    

روى . موىل قيس بن احلارث املخزومي    : القارئ، ويقال موىل عبد اهللا بن السائب      : أيب السائب املخزومي، ويقال   
عن ابن عباس، فأكثر وأطاب، وعنه أخذ القرآن والتفسري والفقه، وعن أيب هريرة، وعائشة، وسعد بن أيب وقاص،                  
وعبد اهللا بن عمرو، وابن عمر، ورافع بن خديج، وأم كرز، وجابر بن عبد اهللا، وأيب سعيد اخلدري، وأم هـانئ،      

مصاحبة طويلة حىت صار    ) ترمجان القرآن وحرب األمة   (وقد صحب جماهد ابن عباس      .  ١" ظهري، وعّدة    وأسيد بن 
عرضت القرآن ثالث عرضات على ابن عباس، أِقفُه عند كل آية، أسـأله فـيم               : يقول جماهد .  علما يف التفسري  

 بـن جـبري، وعكرمـة،       جماهد، وسـعيد  : خذوا التفسري من أربعة   : قال سفيان الثوري  .  نزلت، وكيف كانت  
 . جماهد ثقة: ويكفي يف توثيقه قول حيىي بن معني. أعلم من بقي بالتفسري جماهد: وقال قتادة.  والضحاك

                                          
 ٤/٤٤٩سري أعالم النبالء للذهيب  ١



 ٣٦

ويعين ذلك  . ١وقيل عاش جماهد ثالثا ومثانني سنة     . وتباينت الروايات يف سنة وفاته بني سنة مائة إىل سنة مثان ومائة           
وكان جماهد زاهدا، ورمبا ظهـر متبـذال،        ).  رض(أو بداية خالفة عثمان     أن والدته كانت يف هناية خالفة عمر        

 .وكان كثري األسفار يف طلب العلم، ورمبا سكن الكوفة يف آخر أيامه
 

وابن عمته صفية، الزبري بن العوام بن خويلد بن         ) ص(ابن حواري رسول اهللا     :  "أما عروة بن الزبري رمحه اهللا فهو      
 بن كالب، اإلمام عامل املدينة، أبو عبد اهللا القرشي األسدي، املدين، الفقيـه، أحـد   أسد بن عبد العزى بن قصي   

من جهتني، من جهة    ) ص(، فصلة الزبري برسول اهللا      )رض(والعوام هو أخو أم املؤمنني خدجية       .  ٢"الفقهاء السبعة 
، فعائشة أم   )رض(بكر  وأم عروة هي أمساء بنت أيب       .  عمته) رض(ومن جهة خدجية    ) ص(صفية عمة رسول اهللا     

 .، ومل يتركها إال قبل ثالث سنني من وفاهتاعليهااملؤمنني خالته وقد الزمها وتفقه 
أمه :  ، ومن أهم شيوخه   )رض(ومن اجلدير بالذكر أن عروة قد أخذ العلم عن عدد كبري من الصحابة غري عائشة                

ني، وحممد بن مسلمة، وأبو هريـرة، وابـن   أمساء، وسعيد بن زيد، وعلي بن أيب طالب، وجابر، واحلسن، واحلس   
عباس، وزيد بن ثابت، وابو أيوب األنصاري، واملغرية بن شعبة، وأسامة بن زيد، ومعاوية، وعمرو بن العـاص،                  
وابنه عبد اهللا، وأم هانئ بنت أيب طالب، وقيس بن سعد بن عبادة، وحكيم بن حزام، وابن عمر، وخلـق كـثري              

 .ذي حدث بني أبيه وحزبه وبني علي وحزبه من أن يأخذ العلم عن الطرفني، فلم مينعه اخلالف ال)رض(
، وتعترب رواية أبنه هشـام      )رض(، فهو تابعي كجابر، وإليه ينتهي علم عائشة         )رض(ولد عروة يف خالفة عثمان      
 .عنه عن عائشة أقوى األسانيد

جله فقطعت وأىب أن يشرب شيئا مسكنا       وكان عروة شديد الزهد كأخيه عبد اهللا، وهو الذي أصابته األرضة يف ر            
لقد لقينا من   : (عند قطعها فلم يتضور وجهه، وقتل ابنه فلم يسمع منه يف ذلك كلمة، فلما كان بوادي القرى قال                 

اللهم كان يل بنون سبعة، فأخذت واحدا وأبقيت يل ستة، وكان يل أطراف أربعة، فأخـذت                ): سفرنا هذا نصبا  
: وقيل أنه نظر إىل رجله يف الطست فقال       . بتليَت لقد عافيت، ولئن أخذت لقد أبقيت      طرفا وأبقيت ثالثة، ولئن ا    

ما مسعت أحدا : وجلاللة قدره ومكانته يقول ابنه هشام.   ٣إن اهللا يعلم أين ما مشيت بك إىل معصية قط وأنا أعلم   
تابعي ثقة، رجل صاحل مل يدخل      عروة بن الزبري    : قال أمحد بن عبد اهللا العجلي     .  من أهل األهواء يذكر أيب بسوء     

كان عروة ثقة، ثبتا، مأمونا،     : وقال ابن سعد  .  ال تكدره الدالء   رأيت عروة حبراً  : وقال الزهري . يف شيء من الفنت   
 .قيل تويف سنة ثالث وتسعني وقيل سنة أربع وتسعني. ٤كثري احلديث، فقيها، عاملا

                                          
 ٥/٤٦٧ابن سعد  ١
 ٤/٤٢١سري أعالم النبالء  ٢
  عن ابن عساكر٤/٤٣٠سري أعالم النبالء  ٣
 املصدر السابق ٤



 ٣٧

فقد اجتمع فيه العلم والزهد والكـرم       ) رض(أما ابن عمر    ما غنيان عن التعريف، ف    هف) رض(أما ابن عمر وعائشة     
، وكـان   )رض(ويأيت ترتيبه الثاين بعد أيب هريـرة        ) ص(هو من الرواة املكثرين حلديث رسول اهللا        ووالشجاعة،  

 ويروي  .استظل حتتها ) ص(وآثاره، ورمبا استظل بشجرة علم أن رسول اهللا         ) ص(شديد التحري لسنة رسول اهللا      
لعل خفا يقع على خف، يعين خف راحلة : نافع أنه كان يف طريق مكة يقول برأس راحلته يثنيها ويقول     عنه مواله   

كان إمام الناس عندنا بعد زيد بن ثابت، عبد اهللا بن عمر مكث ستني سنة               : ويقول اإلمام مالك فيه   .  ١)ص(النيب  
 اجمللس ثالثني ألفا، مث يأيت عليه شهر ما         ن عمر ليفّرق يف   ابإن كان   : ويروي نافع عن زهده وكرمه    .  ٢يفيت الناس 

وهو من الصحابة الذين أعتزلـوا      .  ٣ما مات ابن عمر حىت أعتق ألف إنسان أو زاد         : يأكل مزعة حلم، وعنه أيضا    
أن وقع اختيار احلكمني عليه إلمرة      ) ص(، وبلغ من جاللته ومكانته بني صحابة رسول اهللا          )رض(الفتنة أيام علي    

كاد أن تنعقد البيعة له يومئذ، مع وجود اإلمام علي وسعد ابن أيب وقاص،              : يقول الذهيب رمحه اهللا   .  املؤمنني فأىب 
وكان رمحه اهللا شديد اإلبتعاد عن الفنت وإراقة الدماء         .  ٤ولو بويع، ملا اختلف عليه اثنان، ولكن اهللا رمحه وخار له          

 َمْن كَانَ ُيِريُد أَنْ َيَتكَلََّم ِفـي  :َخطََب ُمَعاِوَيةُ قَالَ(: هعلى شجاعته، فقد روى اإلمام البخاري رمحه اهللا يف صحيح 
 فََحلَلْـُت   : فََهالّ أََجْبَتُه قَالَ َعْبُد اللَّهِ     : قَالَ َحِبيُب ْبُن َمْسلََمةَ    ،َهذَا األْمِر فَلُْيطِْلْع لََنا قَْرَنُه فَلََنْحُن أََحقُّ ِبِه ِمْنُه َوِمْن أَِبيهِ          

 أََحقُّ ِبَهذَا اَألْمِر ِمْنَك َمْن قَاَتلََك َوأََباَك َعلَى اِإلْسلَاِم فََخِشيُت أَنْ أَقُولَ كَِلَمةً ُتفَرُِّق َبْيَن                :َمْمُت أَنْ أَقُولَ  ُحْبَوِتي َوهَ 
) ص(وتكفي شهادة رسـول اهللا  .  ٥)الَْجْمِع َوَتْسِفُك الدََّم َوُيْحَملُ َعنِّي غَْيُر ذَِلَك فَذَكَْرُت َما أََعدَّ اللَُّه ِفي الِْجَنانِ        

قيل أنه مات سنة    . ٦)ِنْعَم الرَُّجلُ َعْبُد اللَِّه لَْو كَانَ ُيَصلِّي ِمْن اللَّْيِل فَكَانَ َبْعُد ال َيَناُم ِمْن اللَّْيِل إالّ قَِليالً                (: فيه أن قال  
 ).ص(ثالث وسبعني أو أربع وسبعني من هجرة املصطفى 

 
وحبـه  : أفقه نساء األمة على اإلطالق، ويقول أيضا      :  فهي كما يقول اإلمام الذهيب     )رض(وأما أم املؤمنني عائشة     

وقـد  . ٧عليه السالم لعائشة كان أمرا مستفيضا، أال تراهم كيف كانوا يتحرون هبداياهم يومها تقربا إىل مرضاته               
 :ْونَ ِبَهَداَياُهْم َيْوَم َعاِئَشةَ قَالَْت َعاِئَشةُ     كَانَ النَّاُس َيَتَحرَّ  (: روى اإلمام البخاري رمحه اهللا هذا اخلرب عن عروة ، قَالَ          

 َيا أُمَّ َسلََمةَ َواللَِّه ِإنَّ النَّاَس َيَتَحرَّْونَ ِبَهَداَياُهْم َيْوَم َعاِئَشةَ َوِإنَّا ُنِريُد الَْخْيَر كََما               :فَاْجَتَمَع َصَواِحِبي ِإلَى أُمِّ َسلََمةَ فَقُلْنَ     
ُمِري َرُسولَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ َيأُْمَر النَّاَس أَنْ ُيْهُدوا ِإلَْيِه َحْيثُ َما كَانَ أَْو َحْيثُ َمـا َداَر                     ُتِريُدُه َعاِئَشةُ فَ  

                                          
 ٣/٢٣٧سري أعالم النبالء  ١
 املصدر السابق ٢
 املصدر السابق ٣
 املصدر السابق ٤
 خاري، كتاب املغازي، باب غزوة اخلندقالب ٥
 متفق عليه ٦
 ٢٠١ -٢/١٣٥سري أعالم النبالء  ٧



 ٣٨

فَلَمَّا َعاَد ِإلَيَّ ذَكَْرُت لَُه ذَاَك فَأَْعَرَض        فَذَكََرْت ذَِلَك أُمُّ َسلََمةَ ِللنَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَْت فَأَْعَرَض َعنِّي              :قَالَْت
 َيا أُمَّ َسلََمةَ ال ُتْؤِذيِني ِفي َعاِئَشةَ فَِإنَُّه َواللَِّه َما َنَزلَ َعلَيَّ الَْوْحُي َوأََنا ِفي                :َعنِّي فَلَمَّا كَانَ ِفي الثَّاِلثَِة ذَكَْرُت لَُه فَقَالَ       

 .  ١)ِرَهاِلَحاِف اْمَرأٍَة ِمْنكُنَّ غَْي
عنها الذروة يف العلم والورع والكرم، ويطول الكالم يف ذلك، ويهمنا من ذلك ما له عالقة يف                 ) رض(وقد بلغت   

روْيُت للبيد حنوا من ألف بيـت، وكـان         : قالت) رض(حبثنا هذا وهو علمها، فعن الشعيب رمحه اهللا، أن عائشة           
يـا أم   : قيـل لعائشـة   : وعنه قال . ما ظنكم بأدب النبوة   : الشعيب يذكرها ويتعجب من فقهها وعلمها، مث يقول       

، وكذلك احلالل واحلرام، وهذا الشعر والنَّسب واألخبار مسعتـها      )ص(املؤمنني، هذا القرآن تلقيته عن رسول اهللا        
، فال يزال الرجل يشكو علَّة، فيسأل       )ص(كانت الوفود تأيت رسول اهللا      : من أبيك وغريه، فما بال الطبِّ؟ قالت      

لو ُجمع علـم النـاس كلـهم،        : وقال الزهري .  ن دوائها، فيخربه بذلك، فحفظت ما كان يصفه هلم وفهمته         ع
ومن مزاياها أهنا كانت أحيانا تنفرد باستنباط بعض املسـائل،          .  ٢وأمهات املؤمنني، لكانت عائشة أوسعهم علما     

لزركشي ألف كتابا خاصا يف هذا املعىن       فتجتهد فيها اجتهادا خاصا وتستدرك هبا على علماء الصحابة، حىت إن ا           
 .٣) ما استدركته عائشة على الصحابةإليراداإلجابة : (مساه

 دروس وعرب
، ننظر إىل منت احلديث نسـتخلص منـه         )رض(وبعد هذه الترمجة السريعة هلؤالء األعالم من الصحابة والتابعني          

 .الدروس والعرب
 كل ابن آدم خطاء: الدرس األول

وتتبعه آثـاره   ) ص(بالنسبة لصالة الضحى درس، فمع حتريه الشديد لسنة املصظفى          ) رض(عمر  ومن موقف ابن    
إلطالقه كلمة بدعة عليهـا ألنـه       ) رض(ويعذر ابن عمر    .  غفل عن هذه السنة أو مل يبلغه خربها، ومساها بدعة         

) كما سنبني ذلك  ( آخر   ومل يشهده قد صالها، أو رآه يصليها وقرهنا بشئ        ) ص(صحايب قد اقتفى أثر رسول اهللا       
 فال حيق لنا أن     - طالب العلم والدعاة إىل اهللا خاصة      –أما حنن   .  فلم يعتقد بأهنا سنة متميزة عن غريها من السنن        

نطلق كلمة بدعة على عمل اختلف فيه العلماء وتباينت آراؤهم، وإن رجحت آراء بعضهم على بعض،  تأدبا مع                   
) رض(ولعل عروة وجماهد مل يعترضا على هذه التسمية ومل يسـأال عائشـة              .  العلماء واحترازا من الوقوع باإلمث    
يف هذه املسألة وتباين آرائهم     ) ص(ملعرفتهما باختالف صحابة رسول اهللا      ) ص(كسؤاهلما عن عمرات رسول اهللا      

 .فيها

                                          
 البخاري كتاب املناقب، باب فضل عائشة، وروى مسلم شطرا منه، وهو عند الترمذي والنسائي وأمحد ١
 ٢٠١ -٢/١٣٥سري أعالم النبالء  ٢
 ٣٦٥علوم احلديث ومصطلحه للمرحوم الدكتور صبحي الصاحل   ٣



 ٣٩

ين، وقـد   فلم ختف على آخر   ) ص(وإذا كانت هذه السنة قد خفيت على ابن عمر وغريه من صحابة رسول اهللا               
أَْوَصاِني َخِليِلي ِبثَلَاٍث ال أََدُعُهـنَّ َحتَّـى        : (املتفق عليه ) رض(وردت آثار صحيحة فيها، أمهها حديث أيب هريرة         

 ، وحديث أيب ذر يف صحيح مسلم َعْن النَِّبيِّ        ١)أَُموَت َصْوِم ثَالثَِة أَيَّاٍم ِمْن كُلِّ َشْهٍر َوَصالِة الضَُّحى َوَنْوٍم َعلَى ِوْترٍ           
ُيْصِبُح َعلَى كُلِّ ُسالَمى ِمْن أََحِدكُْم َصَدقَةٌ فَكُلُّ َتْسِبيَحٍة َصَدقَةٌ َوكُلُّ َتْحِميَدٍة َصَدقَةٌ َوكُلُّ َتْهِليلٍَة               : ( أَنَُّه قَال ) ص(

ةٌ َوُيْجِزُئ ِمْن ذَِلَك َركَْعَتاِن َيْركَُعُهَما ِمْن       َصَدقَةٌ َوكُلُّ َتكِْبَريٍة َصَدقَةٌ َوأَْمٌر ِبالَْمْعُروِف َصَدقَةٌ َوَنْهٌي َعْن الُْمْنكَِر َصَدقَ          
وملوقف ابن عمر وآخرين من الصحابة من صالة الضحى ورأيهم          .  ، وأحاديث غريها صحيحة وحسنة    ٢)الضَُّحى

بذلك، األول أهنا سنة لكثرة اآلثار      : فيها تباينت آراء العلماء، وقد مجع ابن القيم رمحه اهللا هذه اآلراء فبلغت ستة             
 مل يفعلها إال لسبب فاتفق وقوعه وقت الضحى، الثالـث أهنـا ال            ) ص(الثاين ال تشرع إال لسبب واحتجوا أنه        

وال .  وغـريه ) رض(تستحب أصال، الرابع يستحب فعلها تارة وتركها أخرى، السادس أهنا بدعة لقول ابن عمر               
وعلى الداعية  .  ٣ر البعض منه عن اقتضاء االستحباب     خيفاك أن األحاديث الواردة يف إثباهتا قد بلغت مبلغا ال يقص          

 .أن حيرص على هذه الصالة طمعا يف األجر حيث اليضره اختالف اآلراء يف مثل هذه املسألة
فظن أن إحـداهن كانـت يف       ) ص(مواقيت عمرات رسول اهللا     ) رض(وكذلك التبست على عبد اهللا ابن عمر        

ومل تعتـرض   .  يف هذا احلديث  ) رض( كلها بشهادة أم املؤمنني      )ص(رجب، مع أنه قد شهد عمرات رسول اهللا         
اعتمر عمـرتني،   ) ص(، مع أهنا ذكرت يف بعض الروايات أنه         )ص(على عدد عمرات رسول اهللا      ) رض(عائشة  

عمرة احلديبية اليت صدته فيها ) ص(عد ضمن عمرات رسول اهللا   ) رض(واجلمع بني الروايات أن عبد اهللا بن عمر         
املتفق عليه حيث   ) رض(وجاءت هذه العمرات مفصلة يف حديث أنس بن مالك          ).  ص(ته مع حجته    قريش وعمر 

 ْت َمَع َحجَِّتِه ُعْمَرةً ِمن    اْعَتَمَر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْرَبَع ُعَمٍر كُلَُّهنَّ ِفي ِذي الْقَْعَدِة ِإالّ الَِّتي كَانَ               : (قال
 الِْجْعَراَنِة َحْيثُ قََسَم غََناِئَم ُحَنْيٍن ِفـي         ِذي الْقَْعَدِة َوُعْمَرةً ِمن     الَْعاِم الُْمقِْبِل ِفي    ِذي الْقَْعَدِة َوُعْمَرةً ِمن    َيِة ِفي الُْحَدْيِب

رتني قد اعتمر عم  ) ص(قد ذكر يف رواية أخرى أنه       ) رض(ويظهر أن ابن عمر     .  ٤)ِذي الْقَْعَدِة َوُعْمَرةً َمَع َحجَِّتهِ    
هبن، فعن جماهد رمحـه اهللا      ) رض(رته عائشة   احلقيقية وغري املقترنة باحلج فذكّ    ) ص(أراد هبما عمرات رسول اهللا      

اْعَتَمَر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َمرََّتْيِن قَْبلَ أَنْ َيُحجَّ فََبلَـغَ ذَِلـَك               : (أنه قال ) رض(عن عبد اهللا ابن عمر      
َشةَ فَقَالَْت اْعَتَمَر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم أَْرَبَع ُعَمٍر قَْد َعِلَم ِبذَِلَك َعْبُد اللَِّه ْبُن ُعَمَر ِمْنُهنَّ ُعْمَرةٌ َمـَع                      َعاِئ

 .اخلطأ أو النسيان فيستدرك بعضهم على بعض) رض(وهكذا قد يعتري الصحابة .  ٥)َحجَِّتِه

                                          
 البخاري، كتاب اجلمعة، باب صالة الضحى يف احلضر ١
 صحيح مسلم، كتاب صالة املسافرين وقصرها، باب استحباب صالة الضحى ٢
 ٣/٧٥نيل األوطار للشوكاين بتصرف  ٣
 البخاري، كتاب املغازي، باب غزوة احلديبية، ومسلم، كتاب احلج، باب بيان عدد عمر النيب وزماهنن ٤
 مسند املكثرين من الصحابةرواه أمحد، كتاب  ٥



 ٤٠

 أدب املتعلم: الدرس الثاين
فعلى قدر مرتلة عروة وجماهد رمحهما اهللا وسعة علمهما، فهما اليزاالن طالبني من طالب عبـد اهللا ابـن عمـر                

) ص(، وأكثر منهما علما ملالزمته لرسـول اهللا         )ص(أعلى منهما مرتلة لصحبته لرسول اهللا       ) رض(، وهو   )رض(
علمهما لق، لذا كان أدهبما معه واستحياؤمها من الرد عليه          وشدة حتريه لسنته، وأكرب منهما سنا، فهو شيخهما حب        

وقد بينا يف إحدى صيغ     ).  ص(أ يف تعيني زمان إحدى عمرات رسول اهللا         طقد أخ ) رض(من مصادر أخرى أنه     
ه، فتركا الرد عليه ملن هو ا رمحهما اهللا الرد عليه مبثابة التكذيب ل، فعّد١)فَكَِرْهَنا أَنْ ُنكَذَِّبُه َوَنُردَّ َعلَْيهِ  (هذا احلديث   

وهذا درس بليغ يف أدب املتعلم مع شـيخه         .  فيكون الرد بذلك أبلغ يف القبول     ) رض(يف مكانته وأعظم، عائشة     
ومن سبقه يف العلم والعمل والسن، وأحرى بالدعاة اليوم أن يتخلقوا خبلق هذين العاملني اجلليلني، ويرتلوا النـاس                  

.  لى العلماء خلقا يتخلقون به ويتسابقون إليه مع قلة بضاعتهم وقرب عهدهم بالدعوة            منازهلم، ال أن يكون الرد ع     
بكنيته ) رض(مع أهنا خالته، وتسمية عبد اهللا بن عمر         ) َيا أُمَّاُه َيا أُمَّ الُْمْؤِمِننيَ    ): (رض(ويف نداء عروة ألم املؤمنني      

علم لشيخه وسؤاله مهما بلغ هذا الطالب مـن العلـم           ، درس آخر يف حسن خطاب طالب ال       )أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ  (
 .واملعرفة والذكاء

 
 وأدب العامل: الدرس الثالث

، فقـد قـدمت لردهـا       )رض(يف حسن الرد على عبد اهللا بن عمر         ) رض(وانظر أخي الداعية إىل أدب عائشة       
لصحبة وحرصه على مالزمته     وكنَّته بكنيته، وشهدت له با     ،)رض( ترحَّمت فيها على عبد اهللا ابن عمر         :مقدمات

لنسيانه والتباس األمر   ) رض(، ويف رواية مسلم أهنا سألت اهللا عز وجل املغفرة لعبد اهللا ابن عمر               )ص(لرسول اهللا   
 قـد   نال يكو  مع أنه قد     لقدرها وإجالالعلى عائشة بل سكت احتراما      ) رض(ومل يرد عبد اهللا ابن عمر       .  عليه

وهذا درس بليغ يف أدب العـامل حـري   ).   َنَعْم َسكََتال وَ فََما قَالَ ال  : (واية مسلم  عليه ر  اقتنع جبواهبا كما دلت   
بعلمائنا ودعاتنا أن يتخلقوا به مع أقراهنم ومن هو دوهنم يف العلم وال يرفعوا سيف التشهري والنقد الالذع وإساءة                   

 .الظن مبن خالفهم، وإمنا يتخلق الطالب خبلق شيوخهم
     .مد هللا رب العاملني والصالة والسالم على رسوله األمنيوآخر دعوانا أن احل

 
 

                                          
 صحيح مسلم، كتاب احلج، باب بيان عدد عمر النيب وزماهنن ١



 ٤١

   
 

وقد حكم بنو األمحر    .  قصيدة ألحد ملوك بين األمحر يستغيث هبا املسلمني للدفاع عن غرناطة آخر حصون املسلمني يف األندلس               
 أيب احلسن وبني عّمه الّزغل، فانتـهى حكمهـم          غرناطة واستمر حكمهم فيها إىل أن دب اخلالف على امللك بني أيب عبد اهللا بن              

 . هـ وكان ذلك هناية أمر املسلمني باألندلس٨٩٢بتغلب اإلسبان على غرناطة سنة 
ـ                    رون يف  فما أشبه اليوم بالبارحة، حصوننا تسقط يوما بعد يوم، واملسلمون أسرى بيد أعدائهم أو حماصرون يف ديارهم، أو مهّج

 .سلمني وليس هلا من جميب، وال حول وال قوة إال باهللاخميماهتم، والثغور تنادي امل
 
 

  يف اهلوى أو منجِدُمعٍني من هل
  ، فهل من مسعٍفداٍع اهلوى هذا
  قد وضحت فهلالرشد سبيل هذي
  جبنة الفردوس ، أوالنجاة يرجو
  العزيز على العدىالنصر آملَ يا
  أتوب ، وال غٍدغًدا من يقول يا
 جِل الذي بنسيئة األتْغَتِرْر ال
  ال بد مْنبأنَّه ما علمت أو
  أعماِل التُّقىرئيُس اجلهاُد هذا
  فُرْحأندلس بأرِض الرباط هذا
  باملعاصي فالتمْسوجهَك َتْدسوَّ
  بالدموع فرمبااخلطايا وامُح
  من ذنبِهلربه ذا يتوُب من
  بعزميٍةنفَسَه ذا يطهِّر من
  ، أُعيَد كنيسةًفيها جامٍع كم
 أقفرت صلواهتا عليها أسفًا
  عندهم وأسريٍةأسٍري من كم
  معشٍر معقولٍةعقيلِة من كم
  بينهم قد ودَّ مْنوليٍد من كم
  موثقبالسالسِل من تقٍي كم

  توّزَعُه الرَّدىمعترٍك وشهيد

 األرِض أو من منجِديف متهٍم من
 أو مسعِدوإنابٍة بإجابٍة
 امرئ ُمسترشِدمن بالعدوتني

ىل اجلحيم املوقِد إاملصري خيشى
 تسعْد به وتؤيِد، اهلدى أجب

 تعيش إىل غِدأن علٌم ألديك
 نقده ، فكأن قِدلك مل حين إن

 فتزوِدمسافٍر لكلِّ زاٍد
 الرحتالَك تسعِدزاَدَك منُه ُخذْ

 إهلك واغتِدُيرضي ملا منه
 اهللا غري مسوَِّدِللُقْيا وجًها
 املتعمِِّدخطيئةَ الدموُع حمِت
 أو يهتديبنبيِهي  يقتدأو

 ديِن حممِدنصر يف مشحوذٍة
ِد اسًى وال تتجلّعليه فاْهلَْك
 وُسجَِّدوراكعني قانتَني من
 الفداَء فما فُدييبغي فكالمها
 أنَّها يف َملَْحِدلو تودُّ فيهم
 أنه مل يولَِدِودا داُهلََو
 الكُبوِل مقَّيِديف آلخَر يبكي
 ذابٍل ومهنَِّدَحدي بني ما



 ٤٢

  السماِء حلاهلْممالئكةُ ضجت
  قلوبكم إخوانناتذوب أفال
  األزمَّةَ بينناتراعون أفال
 وانكم الروُم يف إخيعيث أكذا
  ال تقتضيماهلا العزائُم أين
  أنتم جرياُننااإلسالم أبين
  به يوصي املصطفىكان فاجلاَر
  عليكُم فتبادروااجلهاُد كُتَب

  وأقرضوااحلسنيني بإحدى وارضوا
  أبواهُباتفتحْت اجلنانُ هذي
  موعٌدالشريعِة يف نصِر هللا

  الثغوُر إليكم تشتكيهذي
  مبدٌداملسلمني بال مشِل ما
  ملء فضائهاهللا جيوش نتمأ

  غًدا لنبيكماعتذاُركُُم ماذا
  يف أميتفرطُتُم قال مل إنْ
  العقوبة مل ختفأن لو تاهللا

  عليه وسلمواصلوا إخواننا
  دينِه يسقيكُملنصرِة واسعوا

 قلبه كاجللَْمِدمن هلم كىوب
 من ردى أو من رديدهانا مما

 وتودُِّدوحمبٍة حرمٍة من
 مل ُتتقلَِّدللثأرِِ وسيوفكم

 غَري جمرَِّداهلنديُّ يقطع هل
 صرخٍة هبُم ابُتدييف من وأحّق
املسنِد  يف الصحيححقًا جربيلُ
 األحقِّ األوكِدالفرِض إىل منه

ِد باحلساِن اخلّرتفوزوا َحَسًنا
 لكم باملرصِدقاعدةٌ واحلوُر
 املوعِدالنتجاز فثوروا صدق
 الغين األْوَجِدإىل العدمي شكوى
 غُري مبدِدالضدِّ ومشلُ فيها
 املفْرِدالغريب للديِن تأسون
 غري ممهَِّدالعذر هذا وطريق

 املعتديللعدوَّ وتركتموهم
 وجه ذاك السَّيِِّدمن احليا لكفى
وم املشَهِد منُه يالشفاعة وسلوا

 احلشِر أعذب مورِديف حوضِه من
 
 

 :يقال
 عقول الرجال يف أطراف أقالمها

 :قيل لبعضهم
  أي العاهة اخلفية –تلك الزّمانة : إن فالنا ال يكتب، فقال

١/١٠٦عيون األخبار 
 


