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  اإلهداء

  
د ، وأنشى            ) أحّب الّناس للقلب وأقربهم إلى الّنفس       : ( إلى من قالها يومًا      ّنفس عن بع ًا ، وسّلى ال ، وأودعها سويدائي نشيدًا صادحًا عبق

  .أهدي هذه المعاني ، لرّبما عبرت عن بعض ما طاف في العقل وجال في الوجد ، وال أظّنها ...  وسّراه القلب

  

  . أن يوفقنا لطاعته وأن يجمعني به في الفردوس األعلى – عزوجّل – راجيًا من اهللا 

  
  في الّطريق إلى الّرسالة

  
رًا    ال أتوارى إن قلت إّنه من نصاب القلب ، الذي ال ينبغي له أ  د ، وآثي يس بالبعي ن يقل عن حدٍّ معيٍن وال بأس بأن يزيد ، عرفته من زمٍن ل

  .ما جاءني بأحوال مختلفة من الرضا والّسخط والّثقة والّتردد واليقين والّشك ، لسانه اغتراف قلبه ال تعرف المجاملة طريقًا إليه 

  

ًا      وآم آنت آنس بزياراته التي قّلما خلت من طرح المفيد والممت          ًا وواقع دافًا وتاريخ ة أه ّدعوة المبارآ ع ؛ خصوصًا فيما يتصل بال

 .ورؤًى ، وآان نقاشه فسحة للعقل والقلب معًا ؛ ُيكرمُهما أن يّطوفا في أجمل بساتين الفكر والعلم واألدب والّثقافة 

 



www.daawa-info.net 

ه الرقيق       ولن أنساها ساعًة جاءني على غير عادته ُمغاضبًا ، يتلّوى ويتأّوه  من عوالق سمعها               ا قلب ر له م ي ا ل  وقرأه

ر                   ى انقلب مسرورًا قري ًا حت دثنا ملّي سوى المفارقة بالحسنى وأن ال ننس الفضل بيننا ، فهّدأت من روعته ، وأنزلته منازل الّرحمن ، وتح

  .العين دافىء الّنفس بفضل اهللا تعالى 

  

ه من         ومن حينها وقع في نفسي أن أآتب له بعض المعاني واألفكار راجيًا                أن تكون له عظة وذآرى ،  وبابًا لتمتين ما بيني وبين

  .فكانت هذه الّسطور . …الوّد الخالص واألخوة الّصادقة 

  
  توطئة

  
دون  : ((  أن تكون الحياة الّدنيا دار العبادة والعمل لقوله تعالى – سبحانه وتعالى   -اقتضت مشيئة اهللا      1))وما خلقت الجّن واإلنس إال ليعب

دأ االستخالف من أول    . حّمل اإلنسان أمانة خالفة اهللا تعالى في األرض ، ولذلك ُسخر هذا الكون وُهّيء للعمارة  وُمهد للخلق         ، وأن يت   ويب

  .بعثة آدم عليه السالم إنسانًا رسوًال ، وينتهي حينما يرث اهللا األرض ومن عليها ، إذ تنتهي الّدعوة ويقضي الّدعاة 

  

ى أّن           – سبحانه وتعالى    –  والّدعوة إلى عبادة اهللا      ة إل ة والّداعي ّسماء الواحدة الّثابت  قام على أمرها الّرسل ابتداًء لتبليغ رسالة ال

وآانت  . لهذا الكون إلهًا واحدًا متفّردًا بصفات الكمال والجالل ومنّزهًا عن الّنقائص واألشباه ، وأّن اهللا وحده المستحّق للعبادة دون سواه                     

ى أن انتهى                        تمّر على البشريّ   ين للّرساالت ، إل ذرين  ومكّمل ذّآرين ومن اء م ة أزمنة تنحرف فيها عن أمر ربها ورسالته ، فيبعث اهللا األنبي

  . ، لكّن الّدعوة ورث أمرها الّدعاة والعلماء وستبقى إلى قيام الّساعة - صلى اهللا عليه وسلم –بعث الّرسل واألنبياء بموت سّيدنا محّمد 

  هذا حالنا

  
ى                  - آما ترى    –ألّمة  وا   اَربين حت راد المح  تعيش في أّيامها األخيرة بين يدّي الّساعة ، يقوم على أمر دينها بعض الجماعات واألف

ّدون من                                       رين ممن ُيع وب الكث صّدعة في قل دة مت ا ، والعقي م اهللا معطل في واقعه ّضعة ؛ فحك دتهم ، و تعيش حال الهوان وال من بني جل

 األرجاء ، وهي أّمة تزحف في آخر الّرآب ، يترّبص بها األعداء ، والّدعاة إلى اهللا حيارى ، وشياطين اإلنس والجّن              أتباعها ، والفساد عمّ   

  . ال يفترون يطلقون اإلشاعات واألراجيف صّدًا للّناس عن دينهم و ثنيًا للّدعاة عن واجبهم 

  

ة اإلسالمّية ،             وأخالك تعلم أّنه منذ منتصف القرن الّتاسع عشر الميالدي بدأ            ل الخالف ة والتي آانت تمّث ت تتهاوى الّدولة العثمانّي

ة مستعمرة       . ونجح اليهود في الّربع األّول من القرن الماضي أن ينهوا هذه الّدولة            ّل مزق زٍق ودويالت ، آ ليجد المسلم نفسه يعيش في ِم

ا ، وإن آانت                 من دولة من دول العالم الكبيرة آنذاك ، وبدأت حرآات الّتحرر الّشعب            ية التي أفلحت في معظمها من طرد المستعمر من بالده

  .البالد ما تزال تابعة لغيرها من قوى العالم المختلفة 
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  بشرى جديدة

  
في هذه  األجواء ، وفي ظّل غياب دولة اإلسالم العظيم ولدت الّدعوة اإلسالمّية المعاصرة والتي آانت تدعو إلى تحرير البالد من        

اء                         نير أي    ذ زمن أب األنبي دأت من دعوة التي ب ات ال ة من حلق ا هي إال حلق م اهللا في األرض ، وم ادة حك ه  –استعماٍر أجنبي وإلى إع  علي

  . ، إال أّنها نشأت في أصعب الظروف وأعقدها -السالم 

  

عاًَ آبيرًا يقف على رأسه اليهود وُيدعم             واليوم وبعد أآثر من سبعين عامًا من نشأتها نجد أّنها أضحت مشروعًا نهضويًا تواجه مشرو              

  .من القوى العظمى التي نجحت الصهيونية العالمية في اختراقها وتوجيهها 

  

دايات                        ى ب في طريقك إلى هذه الّدعوة ال بّد  وأن تعلم أّن الّتدافع بين الحّق والباطل سّنة أزلية ، ال تختلف إال أشكاله وأساليبه ، وأّنه آان إل

نهم                      القرن المن  اء م صرم آخذًا شكل المصادمة المباشرة  بين أتباع الرساالت الّسماوّية الّثالث ، وآان يتطلّب هذا من الّدعاة خصوصًا العلم

ًال           صرانّية خل ة أوالّن الم باليهودّي ر الع ة غي معرفة واّطالعًا على الّديانات األخرى ، ليردوا عن دينهم وليكسبوا له ، لذا آنت تجد في الّداعي

  .بيرًا آ

  

ة ، آاستقطاب                               شتى الوسائل الممكن نهم ب صرانّية لثني المسلمين عن دي ة والّن ل المؤسسات اليهودّي ه من قب  ولوحظ نشاٌط واضٌح موّج

رة  ، أو إقامة المشاريع التعليمية أو الخيرية أو الّطبّية ، والتي ما تزال إلى اآلن منتش     - آما يّدعون    –بعض المثقفين وتدريسهم وتنويرهم     

  .في بعض المدن العربّية آجامعات ومستشفيات وجمعيات ومراآز وغير ذلك

  

ة                      دنا أّن المدافع ذاك ،  وج رين آن  إال أّنه مع انتشار حرآات الّتحّرر في البالد العربية ، واحتدام الّتنافس واالستقطاب بين المعسكرين الكبي

ة ؛ إذ انتشرت األحزاب              تحّول شكلها  من مواجهات دينية عقدية مباشرة مع غير الم           ذه األّم ٍة ضروس  داخل ه سلمين ، إلى  حرٍب فكري

والّدعوات ذات األفكار واأليديولوجّيات المختلفة والتي آانت تنّصب نفسها نموذجًا للحكم وقيادة المجتمعات وآانت  تنال  من قدرة اإلسالم           

ا ، مستقية أفكار      ر            على تغيير األوضاع وقيادة األمة وتحقيق آماله ى الّتغيي در عل ا األق ة أّنه ة أو ظاّن شرق والغرب مقتنع اهج ال ا من من ه

الى ،                 د اهللا تع وتحقيق مصالح المجتمعات  ، وآان الّدعاة ال بّد لهم من اّطالع على تلك المناهج المنحرفة أيضًا ، حتى سقطت معظمها بحم

  . لكن بعد ردٍح من الزمن ليس بالقصير وتبّين لألّمة أّن دينها الوحيد القادر على قيادتها وتوحيدها ، و

  

ة من                             ّصهيونية العالمّي ه ال أّما اليوم فالمدافعة بين المشروع اإلسالمّي وطليعته الحرآة اإلسالمّية من جهة ، و المشروع الغربي وطليعت

ستهدف  رب ال ت ا الغ ًة يقوده ا –جهة أخرى ، إال أّن معرآ ه د- في ظاهره شريعاته  اإلسالم مباشرة من حيث آون ي ت شّكك ف ل ت ًا ، ب ين

رأة  و المخالف ،         رام الم اتهم ، واحت وقهم وحرّي ك    ... وقدرتها على تحقيق الحياة الكريمة للّناس ، وحفظ حق ر ذل ى غي ا   . وإل ّدعاة هن وال

امن العطاء اإلس        ة مك اريخ    مطالبون بفهم عميٍق لدينهم على مستوى المقاصد والكلّيات أواألحكام والّتشريعات ، وتجلي ى مدى الت المّي عل

ه للناشئة                             .... .  ا يوّج أليف خصوصًا فيم زال بعض المواضيع ينقصها التوضيح والت ا ت ومع عظم المكتبة اإلسالمّية واستيعابها إال أّنه م

  . عمومًا 
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  بعضهم أولياء بعض

  
ذي ي                    م               في هذا العصر الذي يتوحّد فيه اآلخر ال بّد لنا من العمل الجماعي المنّظم ، ال ؤّمن له ا ، وي دنيا وزينته ّدعاة من ال حفظ ال

دأ من حيث                                  يح لالحق أن يب ه ، ويت ا يتقن ًال لم ه آ ا ، ويوّج ّسق بينه ا وين المحضن األمين للّتربية واإلعداد ، والذي يجّمع الجهود ويكّمله

  .انتهى الّسابقون 

  

ر  شترآة ، واآلخ ات واألحالف واألسواق الم يش عصر الّتجمع ا  نع ادات       إّنن ات والع ادات واللغ ى اختالف االعتق اون عل د ويتع  يتوّح

ذا                       م تقف في وجه ه ة وأطول الحروب ل داوات الّتاريخّي ه أّن الع ذا آّل والّطموحات وبل في ظل غياب القواسم المشترآة و األغرب من ه

  .الّتحزب والّتوّحد 

  

المعروف      : (( حين قال سبحانه  أمرنا بالّتجّمع على أمر الّدعوة والّدين     – عّز وجّل    – واهللا   أمرون ب ر وي ى الخي دعون إل ولتكن منكم أّمة ي

ة في األرض      : ((  ، وفي قوله تعالى       2))وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون        وه تكن فتن والذين آفروا بعضهم أولياء بعض إال تفعل

اعّي            ، وليس المقام  للتدليل ولو آان فهناك العشرات من            3))وفساٌد آبيٌر    د وجوب العمل الجم ة التي تؤآ ة فضًال عن العقلي ة الّنقلي األدل

  . راسخة ُمَتَجاوزة - والحمد هللا -المنّظم وضرورة الّتوحد والّتجمع والّتعاون على أمر الّدعوة ، منّبهًا إلى أّن هذا من األمور التي أضحت 

  
  دعوة اّلتجديد

  
د           إّن المقّيم المنصف للّدعوة  اإلسالمّية المع       اصرة يلحظ أّنها قامت بإضافة الكثير إلى الفقه الّسياسي في اإلسالم ، بل تعّدت ذلك إلى الّتجدي

ادات                                        ى العب ن مقتصر عل ه دي ى اإلسالم من أّن ر الّنظرة إل د تغيي ذا الّتجدي ه شمس اإلسالم العظيم ، ومن ه ألمر األّمة بعد زمن غابت في

ة      والمعامالت ال يلتفت إليه في دنيا الّناس      شموله ودّق شرّية  ، ب ًا للب اة وطموح  إلى حالة نهضوّية في الّنظرة يمّثل اإلسالم فيها منهجًا للحي

اس    - وحده –تفاصيله وروعة أحكامه وصالحيته لكّل زمان ومكان ومخاطبته للعقل والّروح معًا وبأّنه دين الفطرة  القادر           ى إسعاد الّن  عل

  .مة لهم ، وإّنه دين الحياة آما أّنه دين اآلخرة بتعبيدهم ربهم ، وتأمين الحياة الكري

  

م يكن في                                           ى اإلسالم  ل وم من نظرة إل راه الي ا ت سهم ، و م وب أصحابه أنف ى في قل ك آانت صورة اإلسالم حت  وقد تستغرب هذا لكن تل

ا       الماضي إال أضغاث أحالم ، وأظّن أّن غياب دور العلماء آان سببًا رئيسًا في ذلك  ؛   فالعاِلم             ة ، آم ًا ال مسؤولية ريادّي ًا وظيفي أمست لقب

ا                     شغلة في مساجالت بينه ات أو من أّن الّدور غير الُمرضي للحرآات اإلسالمّية التي آانت شائعة إذ ذاك والتي آانت مستغرقة  في جزئي

                                                           
   .104 آل عمران ، آية  2
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ى      تارآة الّساحة لغيرها  باإلضافة إلى جهد اآلخر الدؤوب المتواصل آّل ذلك  أسهم في رسم صورة  مش   ًا عل ه قلب ّوهة عن اإلسالم وأهداف

  .مستوى المقاصد والكليات ، وقالبًا على مستوى الوسائل واالهتمامات 

  
  المرأة الشريك

  
زال                     ولى في إن د الّط ا الي ة اإلسالمّية المعاصرة آانت له تجديٌد آخر آان في مكانة المرأة ودورها ، ولن أآتمها شهادة أّن الحرآ

ين دول             .  الالئق بها    المرأة المسلمة المكان   ى ب ة اإلسالمّية  األول ا الحضارة اإلسالمّية وآانت الدول ك العصور التي ازدهرت فيه حتى تل

م        - آما آان عليه في حقبة النبوة والخالفة الراشدة          –المعمورة  لم نر الدور الحقيقي  للمرأة            ان دوره د آ والة من بع اء وال ّل الخلف  ، ولع

  .سلبيًا في ذلك 

  

 تبحث عن مكانة المرأة في األسالم تتزاحم  أدّلة آثيرة وشواهد مختلفة من القرآن الكريم والّسيرة العطرة ، إال أّنك تجهد في البحث    وأنت

ا من              والتنقيب لتخرج بأمثلة على ذلك من الّتاريخ ولو وجدت فإّنك لن تجد ما يناسب هذه الحضارة الكبيرة ويليق بها وبأمر ربها ، وأظّنه

  .لبات على تاريخنا وال ضير أن نعترف بذلك  المث

  

ه                          ذي أمر اهللا ب ا الالئق ال رأة في مكانه د وضعت الم الى   –أّما هذه الّدعوة المبارآة فق ة للرجل في     – سبحانه وتع  شريكة آامل

الى    ه تع تخالف لقول ارة األرض واالس المعروف وين    : (( عم أمرون ب اء بعض ي ضهم أولي ات بع ون والمؤمن ر   والمؤمن ن المنك ون ع ه

يم                     ز حك ك سيرحمهم اهللا إّن اهللا عزي رة      4))ويقيمون الّصالة ويؤتون الّزآاة ويطيعون اهللا ورسوله أولئ ة آثي ل من المؤسف أّن أزمن  ، ب

شرِّ           م ي ة ، ول ا فتن ا  تعاقبت ما آانت قضية المرأة فيها إال الحجاب ، وآأّن اإلسالم العظيم لم يتعامل مع المرأة إال من خالل أّنه ع إال  لعورته

  .وحجابها، وآأّنه لم يقرر حقوقها وواجباتها ومكانتها ، وُتُجِوزت الّنظرة الّشاملة قصدًا من البعض وسذاجة وجهًال من آخرين 

  

رأة                       وم نجد الم ه من شموٍل وموضوعيٍة ،  و الي ا يجب أن يكون علي ى م   وآان للّدعاة المعاصرين فضلهم أن سّددوا الّنظر وأعادوه إل

ّسياسّية                         ة وال ة والّنقابي ة والمربي ة والمؤلف الّداعية الواعية للّتحديات والواجبات والعاملة في شتى ميادين العمل اإلسالمّي ؛ نجدها العالم

   .والقيادّية والمجاهدة فضًال عن آونها أّمًا أو زوجًا أو أختًا أوبنتًا ، والحق أّن هذا تجديٌد آبيٌر استهدف نصف األّمة أو يزيد

  

وم                                    ة اإلسالمّية تزخر الي ّن أّن الحرآ ًا ، وأظ اة عموم ر والحي رأة في التغيي َي دور الم ّدعوة للخصوم أن أحي  وآان من أقسى ما وجهته ال

  .بطاقاٍت نسائية عّز نظيرها عند اآلخرين 

    
  العلماء طالئع الرآب
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ول غياب دام ردحًا من الزمن ،  وآما أسلفُت أّن العلماء آانوا   إشراقة أخرى تمّثلت في إعادة الدور الحقيقّي للعلماء وذلك  بعد ط             

ة                               ة من قّل اء عن األّم د العلم ًا ، وال أدّل عن بع ًال مربح يعيشون في بروجهم العاجّية بعيدًا عن األّمة وواقعها ،  بل إّن المشيخة آانت عم

سنون دون    التأليفات التي ُوّجهت لعامة الّناس ، إذ التأليف والّتصنيف إّنما ل          ّر ال ات ، و تم لعلماء والقضاة أنفسهم آحواٍش وشروح وتعليق

ّل                             ّرزين في آ اء المصلحين المب ًا بأسماء العلم ذاآرة تحتفظ دوم اس  ، و ال ة الّن صيبًا فضًال عن عاّم أن تجد لطلبة العلم من هذه الكتب ن

  . أّمتها في تلك األزمنة عصر من العصور ، إال أّننا ال نستذآر إال أسماء قليلة قدمت لدينها و

  

م              - اآلن   -لكن      اس ، ويحسب له رفهم الّن ر  يع اء آث اك علم وم هن ا ، والي أثير فيه ة والّت ادة األّم  عاد دور العالم الحقيقي ، في قي

ل في تق                        دم الهائ ًال  دور اإلعالم الحديث والّتق ات االتصاالت   الحّكام ألف حساب ، ويخشاهم الغرب أشّد خشية من الجيوش ، ولست مغف ني

صنيف               ك من ضخامة الّت ى ذل ا أدّل عل اء ، وم د في دور العلم ة الّتجدي والذي آان لهما يٌد في إشهار البعض ، إال أّن هذا ال يؤثر في حقيق

  . وإّنك تجد جهد العلماء في الّدعوة حاضٌر وعلى مختلف المستويات واألصعدة . الموّجه إلى قضايا األّمة اليوم 

  
  بابنصرني الّش

  
دة                          د سنين عدي إّن من أنفع ما قّدمته الّدعوة لألّمة إعادة دور الشباب آنبٍض وشريان حياة للمشروع اإلسالمي المنشود وذلك بع

 فيها َدأبًا على اختراق هذه الفئة و توجيه اهتماماتها نحو الالمضمون ،  مسخرين آل ما من شأنه أن   – من الخارج والّداخل     -عمل اآلخر   

  .ي ذلك من إعالم ومؤسسات ، ولك أن ترَى آم أفادوا من الفّن والّرياضة في ذلك يسهم ف

  

ا                              ّشعوب ، لكن م وال يخفَى أنّه آان لدعاة الوطنية الّصادقة دوٌر طّيٌب مبروٌر في توجيه طاقات الشباب نحو مصالح األوطان وال

اتهم       ى اختالف فئ ّشباب عل د ال َي من شّكلت من جه ا ه رهم دورّا    أراه أّن دعوتن ابيين وغي ات ونق دارس وجامع ة م واقعهم من طلب  و وم

  . حقيقّيًا في حياة األّمة والمشروع 

  عقيدتنا

   
ة داخل                             ا المذهبي ّزمن سيطرت فيه ود من ال د عق دة اإلسالمّية ، فبع أّما آخر هذه التجديدات فهو طبيعة الّتعامل والّنظر إلى العقي

دتها                  أهل الّسنة والجماعة  على أسلوب تن       ا العذب الّرحب وعقي ى إيمانه ة إل د األّم ّدعوة اإلسالمّية المعاصرة  لتعي اول العقيدة ، جاءت ال

  .العملّية بعيدَا عن المذهبية الضّيقة 

  

دخل في   و الّدعوة اإلسالمّية انتشرت في زمن األمويين والعّباسيين حتى بلغت حدود الّصين شرقَا وفرنسا غربَا ، وآان لهذا االنتشار أن                    

اإلسالم أتباع آانوا متأّثرين بديانات وعقائد مختلفة ، تعتمد في غالبها على العقل والحّجة وال مكان يذآر للغيبيات فيها ، ويستثنى من ذلك          

ة   ت الحاج د األخرى ،  فكان صرانّية وبعض العقائ بعض -الّن ّن ال ي ظ دة - ف ّدم العقي ان - أن تق ة– ال اإليم ة عقلّي ة آالمي  لتناسب  بطريق

  .الداخلين الجدد وال تخرج أصحابها عن إيمان أهل الّسنة والجماعة 
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ذه األمة أن اختلف                            والحق أّنه آان  لهم فضٌل آبيٌر في الدفاع عن اإلسالم وتثبيته في قلوب أتباعه ، مع أّن ذلك آان له أثره على داخل ه

ة ،                 العلماء في هذا اإلجتهاد بين مؤّيد ومعارض ودخلت األّمة آ          ود طويل دة لعق ة في الّتعامل مع مسائل العقي ا هو مشهور نفق المذهبّي م

  .وآان الّتعصب من األتباع له أآبر األثر في ذلك 

    

ا جماعات                            ى أمره وم عل ّذيها ويق ّسّنة والجماعة يغ ة داخل أهل ال ومن المؤسف القول إّنه إلى اآلن ما تزال الّدعوة إلى المذهبّي

ا      ودعوات ، أّما حرآ     ه اهللا   –ة األستاذ البن دهم ، وأّن             – رحم ّسّنة والجماعة وعقائ ان أهل ال ين  إيم ا مع القضّية ب د فّرقت في تعامله  فق

اإليمان ال يختلف والعقيدة قد ُيختلف في الّتعامل مع بعض جزئّياتها ؛ آونها قد تتحمل الّنظرة العلمية االجتهادية وإنك ال تكاد تجد آتابَا من       

سابق ب ال سه     آت سب لنف ّل ين ا فك سفية وغيره طية والّن د الواس ا تج ات ؛ إّنّم ك المكتب المّية ، ودون دة اإلس سّمى العقي صّنف تحت م . ين ي

َا                  ه آمن يصنف آتاب ذا مثل وأتعجب ممن يصّنف آتابَا يسّمّيه العقيدة اإلسالمّية أو عقيدة آّل مسلم ويعرض فيه جزئّيات يعتقدها هو،  إّن ه

   .- مع البون بين رحابة االجتهاد في الفقه وضيقه الّشديد  في العقيدة –يه رأيه ويسميه الفقه اإلسالمي في الفقه يعرض ف

  

رام                     ّصحابة الك ل األّول من ال  رضي  –ما يجب أن يتأّآد لك أّن الّدعوة لم تمّيع الّنظرة إلى العقيدة بل أعادت األّمة إلى إيمان  الجي

  ال الّسلفية المذهبية  ، وتجاوزت مرحلة من تاريخ األّمة اختلفت فيه األّمة في االجتهاد وآان        - رحمهم اهللا    -  والّسلف الّصالح    -اهللا عنهم   

  .لكّل نصيبه من األجر بإذن اهللا تعالى 

  

ل ال       ان أه ي  إيم ّي ف و مرض ا ه ك مّم ر ذل عري أو غي ّسلفي أو األش صف آال ذهبي المن ّفها الم ي ص ون ف َا أن يك رى  بأس ي ال ت ّسّنة وه

ا                       ام حسن البّن ّرر اإلم ا ق اع آم ى باإلّتب اد هواألسلم واألحوط واألول  –والجماعة ، وإن آانت ترى أّن فهم المذهبّية الّسلفية لمسائل اإلعتق

  .  في رسالة العقائد واهللا أعلم -رحمه اهللا 

  
  نحن بشٌر متنوعون

     
وّي       حقيقة لطالما غابت عن ذهن الوالجين إلى العمل الجماعّي           يهم الق شٌر متنّوعون ف م ب ا ه هي  أّن العاملين لدين اهللا تعالى إّنم

والّضعيف ، والّراحلة والمحمول ، ، والّسابق والمتأّخر ، والمكّثر من األدب والمقّل منه ،  والهمام والمتقاعس ، والباذل والّضان و العالم                  

  ..... .والجاهل والكريم والبخيل و

  

صّو صوٌر أن نت ٌم وق ع  فظل ه مجتم ّدعاة وآأّن ع ال ّن أّن  - مالئكيٌ  –ر مجتم صالحها ، أو أن نظ اء أو حظوظ الّنفوس وم ّزٌه عن األخط من

ا عرضه         ال الحاضر هو م حياتهم جّد آّلها ، أو نعتبر معامالتهم آأرقى نماذج الّتعامل اإلنساني الذي انتهجه الصحابة الكرام ، فيكون المث

 ، أو أن نتفاجأ بخروج ذاك القائد أو هذا العالم من صّف الجماعة وأّنه مّما ال ينبغي ،      - رضي اهللا عنهما     -ف  ابن الربيع على أخيه ابن عو     

اهرة ،       ّوة الّط ين آنف الّنب وأّي مجتمع بشرّي فاضل انسلخ عن آدميته ونقصه ، أال ترى أّن األخطاء والعثرات وِجدت في أطهر مجتمع وب

  . المجتمع المدني آان فيه المنافقون وأّن بعض من آمن ارتد ، وأّن 
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ه            . لذا لزم أن نؤمن بالفكرة ال باألشخاص ، وأن ندور في فلكها ال في أفالآهم                 سبون  وب ه ين م إلي الحق فه ّيم الرجال ب ا أن نق آما أّنه علين

  .يعرفون  وبمقدار التزامهم به َيعّزون ويرتفعون 

  دعوة الّسعة ال التعّصب

  
ّل         ال بّد أن تعلم أنّ      سع لك ل تت ه أو تتعصب ، ب دعو ل ًا ت ذهبًا فقهّي  من أبرز عوامل الّسعة والمرونة في هذه الّدعوة أّنها لم تتبنَّ م

ّل                        ل لك سخًا ب رأي فقهّي مقبول سواء ينضوي تحت مذهب معّين أم ال ، لذلك نرى االختالف والّتنّوع الفقهّي بّيٌن بين أعضائها فهم ليسوا ن

نهم                                  حّرّيته في أن يأخذ    ا بي ّي وم ّشافعّي والحنبل الكّي وال ّي والم ا الحنف ذا ففي أتباعه ود ، ل ى أّي رأّي محم ول أو أن يتبّن الم مقب  من أّي ع

  . وغير ذلك 

  

ه في                             ر رأي دًا بتغيي زم أح د الفقهي المرضّي في الّشخصّي من األمور ، وهي ال تل فالّدعوة تكفل ألعضائها حرّية الّتبني والّتقلي

  .  إّنما موقفه فيما يّتصل بقراراتها الحرآّيات

  

ين                  وهي تندب علماءها أن يكونوا مجتهدين ، آما تندب سائر أعضائها أن يكونوا مّتبعين يحاولون الوقوف على الّدليل وفهمه والمقارنة ب

    .-الّناحية األصولّية  وإن آانوا هم باّتباعهم هذا أيضًا مقّلدين من -الفتاوى ال أن يكونوا مقّلدين آالعاّمة من الّناس 

  
  دعوٌة للجميع

  
ّشاّبات ،     ّشباب وال ساء ، ال ال والّن ات الّرج ات والّطبق ع الفئ ا بجمي شار اهتمامه ة واالنت ّدعوة الحيوّي سبت ال ي أآ ّم الخصائص الّت ن أه م

ّدعوات اإلسالمّية    إلى غير ذلك ، ولعّل الّدعوة انف… األغنياء والفقراء ، المثقفين وغيرهم ، الحسباء والوضعاء ،   ردت عن غيرها من ال

  .بمشارآة المرأة أخيها الّرجل تحّمل أمانة الّتبليغ وقد سبق وأن أشرت إلى ذلك 

  
  الّناس آإبل المائة

  
اء   ميزة أخرى أال وهي االنتقائّية في االختيار فالّدعوة ال تقبل في صّفها آّل مقبل ، إّنما تصطفي وتنتقي فهناك شروٌط  للعضوّية ،                     واالنتق

ا إال             حمى الّدعوة من تسّرب الّضعفاء و اختراق األعداء وآم دعوة هدمها أعداؤها باالختراق ، والّدعوة مكارٌه آّلها وتكاليف لن يصلح له

  .من هّيأ نفسه وعقله ورحه وعاطفته بل آّله وآان من المواصفات على قدٍر 

  

ّدعوة أشرف الوظائف                 وال ُيفهم من ذلك استعالء الّدعوة على الخلق ولكن         بعض  .  اقتضت سّنة اهللا تعالى أّن لكل وظيفٍة متطلباتها وال وال

ريم                   ى أّن الّنبي الك ة مشيرين إل ّسالم        –آان يوّجه الّنقد للّدعوة بسبب هذه االنتقائي ّصالة وال ه ال دًا من          - علي ه أح ا رّد عن دخول دعوت  م
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ه           الّناس إال في ظرف الحديبية المعروف ، وهنا سأنبّ     ى اإلسالم وتقّدم دعو إل ة ت ّدخول في حرآ ّدخول في اإلسالم وال هك إلى الفرق بين ال

  . وتبّشر به 

  
  المحضن األمين

  
ّصياغة اإلسالمّية                              ة ال ار ، و صياغة شخصّية الّداعي د األفك ه توحي من مّيزات هذه الّدعوة تبّنيها منهجًا خاّصًا في الّتربية والّتكوين ، هدف

وهذا المنهج له مضامينه المختلفة من أهداف ووسائل . ظه من الفساد المنتشر ، وتزويده ما يحتاجه في دعوته وحرآته  المتكاملة  ، وحف   

  .ومراحل ينتقل الّداعية فيها من مرحلة إلى أخرى ، والّتربية فيها يقوم على أمرها أفراد معّدون لذلك 

  
  نزوات األفهام

  
ك                 إّن البعض يختزل الّدعوة ودورها بقدر        ما تقدم له من علٍم شرعّي في العقيدة والفقه والحديث والّسيرة والّتفسير وأصول الفقه وغير ذل

ه اآلراء                            دور في يًّ أو فقهي ، ت ٌع علم ا مجم من ضروب العلم المختلفة ، وآأّن الّدعوة جامعة والّدعاة فيها إما مدّرسون أو تالمذة ، أو أّنه

ّم              … ع  وتتالقى وتتعارض في األصول والفرو     ، والحّق أّن الّدعوة ما هي إال وسيلٌة وباٌب من أبواب العمل الجماعي ، وما العلم إال أحد أه

ه              ٌل ورغبت م في أمر دعوتهم ، وآ ا يهّمه يمهم م يفهم وتعل مواصفات الّدعاة وسالٌح هامٌّ ال بّد منه ، والّدعوة تجهُد في تربية أفرادها وتثق

  .في االستزادة والّتضّلع 

  

ون يظّنوها تكية لالنقطاع للعبادة والتنائي عن الّناس ، فتراهم يخالون أّن الّدعوة ما هي إال مجموعات من العّباد توضع لهم البرامج               وآخر

  .من صالٍة وصياٍم ومكٍث في المساجد وتنفل 

  

ًا أو صوتًا ضخمًا و                     رًا أو مهرجان ا إال منب دريس وال يرونه ة    وآخرون يختزلونها في الخطابة والت ة رّنان بعض عن األخوة     . فنقل رأ ال ويق

ًا                     ا حزب ين اإلخوة بعضهم ، وآخرون يعتبرونه اراٍت ودعواٍت ب ى زي وم عل اٍد يق واٌن أو ن ا هي إال دي ّدعوة م وواجباتها وحقوقها فيخال ال

إلى غير ذلك من الّظنون التي … سياسّيًا محضًا يعقد الّندوات ويقارع األحزاب والحكومات ويخوض اإلنتخابات ويشارك هنا ويقاطع هناك 

  .تنسجها الّنفس وأهواؤها 

  

ى                                   ا تعن ّشرة ، وهي في حرآته ه مب ى اإلسالم وب ًة إل ٌة شاملٌة داعي والحقيقة التي يلزم أن تكون ماثلٌة هي أّن الّدعوة حرآٌة دائب

ّدين العظيم               ؛ إّنها تعنى بكل ما يس     ...  بالعبادة والعلم والّسياسة واإلقتصاد واألخالق والجهاد و       ذا ال ة والكسب له ة الّدائب هم في هذه الحرآ

ين االنحصار                     . ولكن بتوازن واعتدال يحفظ الشمول وال يفسده         ر ب وين ، وأّن الفرق آبي ة والّتك واعلم أن الّشمول تبعّياته آبيرة في الّتربي

  .في قضية والّتوسع في قضايا 
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 اإلمام المستهدف

  
اء ورموز ، ومن أعجب              – جزاه اهللا عّنا خير الجزاء       –ت مؤسس هذه الّدعوة     آثيرة هي الّسهام التي استهدف      ادات وعلم  وإخوانه من قي

أمر   ل إال ب ا ُقت اء أّن الرجل م سَي األدعي ه ، ون ى دعوت اق عل ز لإلنف ى مساعدات من اإلنجلي ان يتلّق ه آ ه للّرجل أّن ًا وّج ا سمعته اّتهام م

ا                 اإلنجليز ، وأّن حرآته آان لها األثر ا        ان له ه آ ا أّن جماعت اروق ، آم ز وف اء مصر في طرد اإلنجلي ّصادقين من أبن ألآبر مع الوطنيين ال

ؤّثرًا في الحرب ضّد                            ا  م ان جهاده ائبهم آ جهٌد ممييٌز في دعم المجاهدين في فلسطين وتعبئة الجماهير على الجهاد ، باإلضافة إلى أّن آت

  !!! .ة األعداء قبل األصدقاء ، فكيف بعد ذلك يستقيم مثل هذا اإلدعاء  وذلك بشهاد– صنيع اإلنجليز المسخ –اليهود 

  

شارك          - رحمه اهللا    -وآما يشير البعض إلى أّن اإلمام المجّدد حسن البّنا           ان ي ه آ ه ، وأّن اد من ه أف ى شيخ ل آان صوفّيًا في صباه ، يترّدد عل

اتهم و        دحهم وغّض الّطرف عن زّل وي           الّصوفية بعض نشاطهم ، وأّنه م ا الترب ر الجماعة ومنهجه ره في فك ه أث ان ل ذا آ ائهم ، و ه أخط

  . خصوصًا 

  

م أساء                  اآلخرين ؛ وآ ة ب ّن والّثق دًا عن سياقاتها وحسن الظ ؤّول بعي وال يجب أن ال ت ال واألق  إّن الحقيقة التي ينبغي أن ال تغيب أّن األفع

ًا معدوداٍت من آتبه وضّلله وّآفره وتناسى أن يؤول هذه األسطر ضمن اآلالف   من أخذ أسطر- رحمه اهللا    –لشيخ اإلسالم اإلمام ابن تيمّية      

ّشواهد التي يمكن أن           – رحمه اهللا تعالى     –من الّصفحات أو حتى ضمن ما هو مشتهر من سيرته المرضية              ولو فعل ذلك لوجد عشرات ال

  . ال الهفوات ُتفّسَر هذه األسطر من خاللها آما فعل غيره من المنصفين وطالب المعاذير

  

شأ             ذا ن ل ه ة والعشرين ، وقب سّن الّثاني اوز من ال م يتج ا ول ّرد له ه وتج ا أّسس دعوت ام البّن الى  –إّن اإلم ه اهللا تع شأًة – رحم  ن

ن   اٌب م ا ب ّصوفّية والّزواي م ؛ رأى أّن ال ِغٌف به ّدعوة َش م وال ادة والعل ى العب ل عل اٍب مقب أّي ش الٍم ، وآ ٍد ع ي آنف وال واب صالحًة ف  األب

  .  فطرقها راغبًا أن يجد ما يقنعه عبادًة وعلمًا ودعوة  إال أنه لم يجد مبتغاه آامًال – والّراسخة القدم آنذاك في مصر عمومًا –الموجودة 

  

ام ،            –  رحمه اهللا تعالى      -و مجّرد مشارآة اإلمام البّنا       ًا وال منقصة في اإلم يس عيب ه     في صباه في غير نشاط مع الّصوفية ل ه رحم مع أّن

د            ا يعتم اهللا قّرر في مذآراته رأيه واضحًا في الّصوفية وذآر بعض مالحظاته ، علمًا أّن من يتحدث عن هذه القضّية إّنما يعتمد في غالب م

اق              ا  طويًال لين ام فيه م يقف اإلم ا هو خطرات سريعة ل اب إّنم ة أّن الكت ة ، والحقيق ّدعوة والّداعي ذّآرات ال اب م ى آت ه عل شرح علي ش وي

 .ويفّصل ويتحّدث في آّل خطرة ومناسبة فليس هذا مقام المذآرات وال موضوعها 

  
  تصويب

نّظم ويربي ويثّقف ،                          ٌد ناصٌع ي ومن أراد الحّق عليه أن ينظر إلى ما بناه الّرجل في منهج الّتربية لجماعته ، ليرَى أّنه منهٌج فري

اجهم ، فشخصية األخ المسلم                       وآم هو البوُن بين منهجه في الّتربية وبين الصّ          وي ونت ين نتاجه الترب ه وأحوالهم ، وب ين أحوال وفية ، وب

صفٌا                ه أن يكون من ه اهللا     –واضحة ال تخفى ، لكن هذا لم يمنع ا                    - رحم م المرضّي فيم ستفيد من إرثه ات ، أو أن ي ذآر الحسنات والهن   في
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ى             ينسجم و السنة والبعد عن البدعة آتقريره بعض األوراد واأل          دعية ، بل ما هذا إال دليل الموضوعّية واإليجابية فالحكمة ضالة المؤمن أّن

  .وجدها فهو أحّق بها 

  
  فبهداهم اقتده

  
ه  -وال يعتبر إال سيرة الّرسول العطرة    . آثيٌر من دعاة اليوم ال يلتفت إلى إرث األنبياء الكرام في الّدعوة والّتبليغ ، وآأّنه نافلة للّدعاة               علي

ة ناسٌخ                    -الّصالة والّسالم    ّدعوة المحمدي ه ال ا ، أو أّن فق  هي المصدر الوحيد لفقه الّدعوة ، معتمدين على أّن شرع من قبلنا ليس شرعًا لن

ة مخت                          ة  لما قبله ، مع أّن الّناظر الفاحص يجد القرآن الكريم يحّدثنا عن دعوات األنبياء والمرسلين في مساحات واسعة وفي قطع قرآني لف

ّصة ،  وأّن اهللا             ذييل للق الى   –تتجاوز نصف القرآن الكريم  بين التقديم والعرض والّت ريم       – سبحانه وتع سّري عن قلب الّرسول الك ان ي  آ

ّز           ال ع بقَصِصهم ويثّبت فؤاده بهم ، وأمره سبحانه باإلقتداء بهم في آل ما هداهم اهللا إليه من خلق أو فقه دعوة أو عمل صالح  ، حين ق

  .5))أولئك الّذين هدى اهللا فبهداهم اقتده : ((جل و

  

وإال .     أمر آخر أّن العقائد واألخالق ومنهج الّدعوة في آّلّياته من الّثوابت التي ال تتغّير ، أّما المتغيرة فهي الّشرائع واألحكام واألساليب      

يس لإلق    !!! ما قيمة أآثر من نصف القرآن الكريم         اء ل داء والّتأّسي ؟  ، وهل منهج األنبي ذه المساحات        ! ت ذآر وبه اذا  ُي ذلك فلم ان آ ؛ إن آ

  ! .الكبيرة وبمختلف  األساليب ؟

  

ع         – عليه الّسالم    – إّن  فقه الّدعوة إرثه عظيم يبدأ من دعوة أّول الّدعاة سّيدنا آدم               دعوات جمي رورًا ب ّدعاة م  وال ينتهي إال بموت آخر ال

 ، والقرآن الكريم يعرض للدعاّة قصصًا متنوعة  - عليه الصالة والّسالم – بما فيها دعوة سّيد البشر       -الم   عليهم السّ  –األنبياء والمرسلين   

  .وتجارب مختلفة آي يفيدوا منها في دعوتهم 

  

 معجزاتهم ،و  يبعث األنبياء وينوع في– عز وجل – والّدعوة الناجحة هي تلك القائمة على تقييم المجتمعات وحاجات األمة ؛ آما آان اهللا          

م          ونهم أوامر ربه -الّدعاة دومًا في أشّد حاجة للّتأسي بالرسل واألنبياء الكرام وذلك بصبرهم وجهدهم وآيف آانوا يدعون أقوامهم ويبلغ

   .-جّل وعال 

 
  سؤال المحّب والمبغض

  
ر    ويحمل في طّياته تشكيك- ُيرمى أمام الّدعاة -سؤاٌل يطرحه المحّبون آما هم المبغضون   ات آثيرة وهو أّن هذه الّدعوة قد أنشأت منذ أآث

ك ؟                 سبب في ذل ل بعضهم    . من سبعين عامًا ولم تصل إلى اآلن إلى إقامة دولة اإلسالم ، فضًال عن أستاذّية العالم ، فما ال ون ليعل وال يمهل

ّين     … عداء ، فيقول لعله خطأ في المنهج ، لربما قيادة متواطئة ، لعّلها دعوة مخترقة وموّجهة من األ  ًا المحب ك مطمئن ى ذل ، ولإلجابة عل
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ّدم  - سبحانه وتعالى–وناصحًا المبغضين أننا يجب أن نتذّآر دومًا أّن عالقة المسلم مع اهللا              ، وأّن آًال مّنا أتي رّبه فردًا فيسأله تعالى عّما ق

  .ألمره ، أعجَب الّناس أو لم يعجبهم في دنياه ، وأّن العمل المقبول هو ما آان مرضّيًا عند اهللا تعالى موافقًا 

  

وب من                ذا هو المطل رام ، ه اء الك د األنبي ه ، استكماًال لجه زام دين ه والت ه  وطاعت ان ب  إّن ما أمرنا اهللا تعالى به هو أن ندعو الخلق لإليم

الى ،  المسلم ومن الجماعة المسلمة ، أّما الحكم بشرع اهللا تعالى فهو نتيجة وثمرة لمدى إيمان الّناس     باهللا وبدينه وبتمسكهم بشرع اهللا تع

آما أّنه نتيجة لنجاح الّدعوة نجاحًا آلّيًا ، وما أريد أن يّتضح لك هو أّن التتويج الّسياسّي إلنجاز الّدعوة اإلسالمّية بوجود الّدولة اإلسالمّية        

  .ب وإلى توفيق اهللا تعالى من قبل ذلك هو جهٌد تراآمّي للّدعاة باإلضافة إلى تيّسر اإلمكانات وتوّفر الّظرف المناس

  

ا من                         ا وتوجيهه ا ، أو اختراقه ة قياداته ا أو عمال أ منهجه ى خط ٌل عل  وال يعني أّن دعوًة من الّدعوات لم تصل إلى الحكم باإلسالم هو دلي

  . وهم من ذلك براء  - حاشاهم - الكرام  بالفشل أو الّتقصير لو آان آذلك لحكمنا على جل األنبياء والمرسلين. الخصوم 

  

ّدم مشروعّا                          د أن يق ا إال بع ة  ال يتخّرج طالبه ك بجامع ك ذل ل ل إّن الحكم على الّدعوة بهذا الّشكل هو حكٌم ظالٌم جاحٌف ، و يعجبني أن أمّث

ّل عن            د الّطالب ومدى جو               % 70للّتخّرج ويحصل فيه على درجة ال تق ا جه ى أمرين أولهم اًء عل ذه الّدرجة توضع بن دة مشروعه   ، وه

ّد                         % 50وإتقانه  وُيعطى لهذا      د ج ًا ق رى طالب د يحصل أن ت ، وباقي الّنسبة توضع في حال تبّنى أحٌد هذا المشروع آمستثمر أو نحوه ، فق

ى مشروعه            وبذل الوقت  وأعمل الّنهار وأسهر الليل وقّلب الكتب والّرسائل واستفرغ الجهد فأبدع في مشروعه  من غير أن يجد من يتبّن

ًا أو                   % 50فتوضع له    ى أحدهم مشروعه اقتناع ه أن  يتبّن فقط وال تعتبره الجامعة ناجحًا ، بالمقابل قد يقّدم آخٌر مشروعًا هزيًال ويتيّسر ل

  .، فيرسب األوّل وينجح اآلخر ... معرفة شخصّية أو طمعًا في مصلحة ُتجنى أو 

  

سأل عن سبب           أّما ا :  فيسأل سائٌل عن نتيجة الّطاِلَبين فيقال له         ألّول فقد رسب في المشروع ولم يتخرج وأّما اآلخر فقد نجح وتخّرج ، في

ا                   :  رسوب الّراسب ونجاح الّناجح فيقال له        بته ، أّم ة فرّس ع الجامع م يقن ّدم مشروعًا ضعيفًا ل ًال فق ًا مهم ه العب د أمضى عام أّما األّول فق

  . عًا مقنعًا فنجح وتخّرج اآلخر فأمضى عامه جّدًا وعمًال و بحثًا فقّدم مشرو

   

ّسماء سمعة                        ٍن ملء األرض وال سية آانت في زم دليٌل آخر على أّن الوصول إلى الّدولة ليس مقياسًا لنجاح الّدعوات أّن دعوًة مثل المارآ

ت وآأّنها لم تكن من غير وصيتًا ، وسيطرت سياسّيًا وفكريًا على أجزاء ليست قليلة من العالم ، وآانت لها دولة عظمى ، ما لبثت أن تهاو                   

ة ال يجرؤ بعضهم أن               ّر هزيم ا مهزومين ش وم واجد أتباعه ك الي ا سحابة وانقشعت ، وإّن حرب عسكرّية أو حّتى مواجهة  ، زالت وآأّنه

  .يعلن عن ُهوّيته خزيًا من دعوته 

  

الهم                   شّككهم بأصوب أعم ّشيطان في م ال َل له ان       . يجب على الّدعاة أن ال ُيزّي و آ ى ل ادة والّتخطيط              حت أخير الحقيقي هو من ضعف القي الّت

سهم في محاوالت اآلخرين في                             ....  والّتربية  و     بعض ي ا ، وال ه وخارجه ّوم االعوجاج داخل دعوت ، فالّداعية معنّي بأن يصلح دومًا ويق

  .اإلجهاز على الّدعوة وهو ال يدري 
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دون من اإلنجازات ،        لكم أرجو أن تحِمَل آلماتي على خير المحامل وأن ال  تف      ه يرضيني ال ة ، أو أّن هَم من ذلك أّني لست عابئًا بأمر الّدول

ر                                  ا آانت في خي ة اإلسالم آم ود دول م اهللا في األرض ، أومن ال يرجو أن تع ة حك ة من ال يعمل إلقام يس بمسلم فضًال عن داعي فواهللا ل

أخر ونحن نرجو          القرون ،  لكن يجب أن ال تختلط األمور علينا ، وتأخذنا العوا             اء فنت طف على حين غّرة من العقل فنهدم ونحن نرجو البن

  .الّتقّدم 

 
  القياس الفاسد

  
ع       والبعض يهوى القياس وال يحسنه ، فتراه ينزل واقع الّدعوة اإلسالمّية في مّكة والمدينة وما تحقق ى واق ًا عل زاًال حرفّي اك إن  وأنجز هن

ة         الّدعوة في العصر الحديث ، مغفًال آث       ات الجوهري راًَ من اإلختالف ع ؟                 . ي ى واق ًا عل ًا وغصبًا واقع زَل لّي ا أن ُنن ال أّن      ! ومن ُأمرن ، ومن ق

  .الّتاريخ يعيد نفس األحداث والظروف والّتحديات والفرص واإلمكانات 

  

وده الكفر ويدافع فيه عن الباطل وأهله  إّن بعض المتسرعين من الدعاة ال يدرآون أّن واقعنا قد يكون األعقد ، ذلك أّننا نعيش في عالم يس                 

ضايا ، وأّن                 ه الق اًء بأتف م وانته داًء من الحك دخل في شؤونها ابت ًا ، وأن تت الد المسلمين مزق ت ب ة ، استطاعت أن تفّت قوى ضخمة هائل

ا  الّدعاة يقومون على دعوة مسلمين أصحاب عقائد مشوبة مشّوهة ، ويعيشون في جّو من الفساد مريع ، وأّن ب                 الد المسلمين تابعة لغيره

ها ، واإلسالم   ر ، وترمي عن قوس ن دول الكف ّدعاة –م ا ال درات  - آم ن ق ّدعاة م ه ال ا يملك ة فيم ه ال مقارن ّد الحصار ، وأن ٌر أش  محاص

  . وإمكانات وفيما يملكه خصومهم 

  

ازه في       ليس منصفًا من يتجاهل في تقيمه للّدعوات الواقع وما فيه من عوامل قّوة وضعف أو ف            ّم إنج ا ت ر م ار، ويعتب رص وتحّديات وأخط

 .مرحلة من مراحل الّدعوة هو الحكم على الّدعوات والّدعاة حتى لو آانت هذه مرحلة أطهر الخلق وأشرفهم 

  
  القّوة والّتغيير

  
اد    استخدام القّوة في الّدعوة والّتغيير ، قضّية تؤرِّق آثيرًا من الّدعاة اإلسالميين حالّيًا ، وهل اس          ٌا ؟ أم جه وٌض دائم تخدامها هو عنٌف مرف

  . مقّدس مطلوب دائمٌا ؟ أم أّن الستخدامها أحكامًا خاصة ؟ 

  

شير          ة الّتعريف والّتب ى آخر ، فمرحل ا يختلف من حال إل ّدعوة وفقهه أّن سياسات ال اع ب ّد من االقتن ضّية ال ب ذه الق ل الحديث عن ه وقب

ّتكوين ، وهذه تختلف عن مرحلة االنتشار الواسع للّدعوة واإليمان الراسخ بها ، وهذه تختلف عن                بالّدعوة تختلف عن مرحلة الّتجميع وال     

نهم       ا م اس وتمّكنه وب الّن ّدعوة في قل ة استلقاء ال نهج       . مرحل ه من استقراء لم ّشرعية ، إال أّن ام ال ة عن األحك ذا مختلف ّدعوة في ه وال

ر في                األنبياء والمرسلين عمومًا ولمنهج رسولنا الك      ّدعوة والّتغيي أداٍة في ال ستخدم آ ريم على وجه الخصوص ، نجد أّن القّوة المادّية لم ت

  .مرحلتي الّتعريف والّتكوين ، حتى في أشّد الّظروف على المسلمين ، والّتاريخ َحَكٌم على ذلك 
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ّم بصورة   - رضي اهللا عنها –ًا ، بل إّن قتل سمّية ولم نجده عليه الّصالة والّسالم يأمر أحدًا من أصحابه أن يدافع بيده وال حتى تلميح       قد ت

ه                 ن عن ك رّد وال ُيعل ان أن يكون هنال ان باإلمك دوان، وآ رّد الع ة أن ي و خفي تحّرك الحجر ال البشر، ولم نلحظ أّن الّنبي الكريم يأمر أحدًا ول

ل حرصه             ويحسب أّنه عمٌل فرديٌّ محض ، لكن ذلك لم يتم فالّنبّي الكريم يعلمنا منه              ذا دلي ا ، وه ه  –جًا في وزن األمور والتعامل معه  علي

  . على دعوته وأصحابه من أن يرموا وعدتهم قليلة لقمة سائغة أمام الكفار في هذه المرحلة المبدئّية من عمر الّدعوة -الّسالم 

  

ّم الوحدة واال               د يلتبس                    إّن القّوة المستخدمة في هاتين المرحلتين هي قّوة العقيدة واإليمان ث م ،  وق اس رسالة ربه غ الّن اط فقط  لتبلي رتب

ى    على البعض أّن اإلمام حسن البّنا قد أنشأ الّنظام الخاص في مرحلة مبّكرة من عمر الّدعوة ، وأّن أفراد الّنظام الخاص آانوا    دّربون عل يت

ة  شأ . األسلحة المختلف د أن ّشهيد ق ام ال ا أّن اإلم د أن تعلمه ي ال ب ة الت د مصالحهم والحقيق اومتهم وتهدي ز ومق اد اإلنجلي ام لجه ذا الّنظ ه

رة ، لكن في                     ة المبّك ذه المرحل ر في ه ّدعوة والّتغيي ستخدم في ال ال اليهود ، ال أن ي اريخّي في قت وطردهم من مصر آما آان له دوره الّت

ّساعد      اللحظة التي تنتشر الّدعوة وتتمكن في نفوس الّناس و تتهيأ للّدعاة أسباب القّوة ال           ّوة ال ة أو ق ّوة العملّي مادّية فهنا ُيبدأ باستخدام الق

  . والّسالح دفاعًا عن العقيدة وأهلها وتأديبًا للطغاة المعاندين 

  

ة في                               ي لمشروع الّدول ل اإلنجاز الكل سهم قب  إّن بناء الّدولة ليس الّضابط في استخدام القّوة ، إذ أّن اهللا أذن للمسلمين أن يدافعوا عن انف

 .6))أذن للذين يقاتلون بأّنهم ظلموا وأّن اهللا على نصرهم لقدير ((لمدينة المنّورة ، حين قال تعالى ا

 

ه        ه وبدعات اس ب اع الّن شر اإلسالم إال باقتن ا انت  وإن  واعلم أّن القّوة قد تفتح أرضًا أو ترد غاصبًا لكنها ال تفتح قلبًا وال تهدي عاصيًا ، وم

  .  أحيانًا إلى إفساح المجال له بالجهاد والقّوة آان ذاك االنتشار  يحتاج

  
  والّثورة أيضًا

  
ى شكل                   ا إل سان إّنم ر اإلن ى تغيي ورات ال تصل إل رى أّن الّث ر ، فهي ت ّدعوة والّتغيي من أهّم معالم هذه الّدعوة رفضها للّثورة آمنهج في ال

وب  الحكم وأشخاصه ، واإلسالم مناط دعوته اإلنسان نفسًا وروحًا وعقالً   وآًال ، وال قيمة لتغيير يتجاوز اإلنسان وأعماقه ، والّتغيير المطل

ثّال ،           - ذلك الحكم الّصادق الكبير      -هو لإلنسان والحكم معًا ، والحّق أّن الّتاريخ          شفّية م ورة البل ك الّث م ودون ذا المعل   لطالما برهن صحة ه

قطعت شوطًا في تربية المجتمع وتهيأته قبل قيامها  إال أّنها وبعد أآثر من عشرين سنة    والعارف بإيران يقّر بأّن الّثورة اإليرانية  مع أّنها          

  . لم تصل إلى حقيقة اإليرانّي ولم تغّير آثيرًا في نفسه  

  

ى غد         اهج اآلخرين حت أّثر بمن د عن   وال بّد لك من أن تعّلم أّن اهللا مّيز دعوته عن غيرها بمنهجها ودعاتها ، ويأسفني أّن بعضنا قد ت ا يبتع

شعر     -قرآنه وما فيه من توجيهات وتجارب           شهاده                       - وهو ال ي ر من است ًا أآث ا مرجع ا  ويعتبره ر ويحاآيه شهد بتجارب الغي راه يست  ، فت

   .-صلى اهللا عليه وسّلم _ بكتاب اهللا وسنة رسول اهللا 
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  مجالس الّشعب

  
رة  المشارآة في مجالس الشعب المنتخبة والوزارات من الموضوعات التي         راء    .  آان حضورها بارزًا في السنوات األخي ذي ال م والحّق ال

الجواز في حال                                 ا ب ّدعوة رأيه ت ال ز وُمحرِّم وموجب للمشارآة ، وتبّن ى مجي ا  إل اس فيه سم الّن ّشائكة والتي انق ضايا ال ا من الق فيه أّنه

ات (ترّجحت المصلحة ، وشارآت في غير مكان في مجالس الّشعب           و ) البرلمان ة      وال اطفين مواقف مختلف ان للمناصرين والمتع زارة ، وآ

ا                                   ذي يجب أن ال ُيجهل أّن القضّية  أخذت حّقه ردد متخّوف ، و ال ى مت من هذا الرأي فمن متحمٍس مشّجٍع مبارٍك إلى معارض مستنكر إل

دافع عن حّجته وأّلفت الكتب والّرسائل في آامًال من النقاش و البيان الفقهّي ودارت مناظرات وندوات ُمّكن الجميع فيها أن يعرض رأيه وي               

  .ذلك أيضًا 

   

 وال تظّنّنني سأنبري دفاعًا عن رأٍي من اآلراء ، لكن ما أوّد اإلشارة إليه أّن موضوع المشارآة من المواضيع الخالفّية ، واإلسالم العظيم                        

رة الخالف المرضّي    أّسس منهجًا عاّمًا للّتعامل مع الخالفيات ، فمادام االجتهاد يقوم على أم          ره العلماء المؤهلين األمناء وما دام ضمن دائ

ه         سه فهو       . وما دام ُيستفرغ الجهد في الوصول إلى أصوب اآلراء وأسلمها ؛ فال خوف من نتيجت رى إال نف د أّن المتعّصب ال ي ومن المؤّآ

  .في غرفة من المرايا آيفما نظر لم ير إال ذاته

  

سهم آالٍت تقذف                             آم هو عجيٌب أمر بعض المت      ّصبون من أنف اء وين ادات العلم سخرون من اجته ذين ي رة ال م والخب ي العل سين أو قليل حّم

واز    ة اإلسالمّية بج وى الحرآ ى فت ا عل رّد فيه دهم ي ا أح ى أوراق آتبه ت من زمن اّطلعت عل أقبح األوصاف ، وآن دين ب اء المجته العلم

رأ               المشارآة في الوزارات والبرلمانات إذا ترّجحت ا       ُل أن أق لمصلحة ، فرأيت عجبًا  ؛ رأيت استهتارًا بالّدليل وتحقيق مناطه ، وآم آنت آم

اء                               ّت لخالف العلم شائيًا وشتمًا وأذًى  ال يم ًا إن شابٍه ال آالم اء بتأصيل م ى تأصيل العلم رّد عل ّدليل وي ّدليل بال ه ال اجتهادُا علمّيًا يقارع في

  .  لة ، فلنتق اهللا ولنحذرالمجتهدين أوللموضوعّية والعلمّية بص

  

ّدعوة                          ه الجمهور ، وال ا يطلب ّدمون م صفيق أويق شجيع والّت ين ينتظرون الّت إّن الّدعوة ليست ميدانّا لتسجيل المواقف ، وليس الّدعاة العب

ات الّتحرر أ                     ة أّن حرآ ة ، والحقيق ى          تمّيز بين مقتضيات العصر وأهواء  العصر فالمقتضيات مرعّية واألهواء مرمّي رت في بعضنا ؛  حت ّث

.                    أضحت إنجازاتها منطلقًا فكرّيا يعتمد عليه البعض آما أسلفت متجاوزين في ذلك دين اهللا تعالى وسّنته في الّتدافع بين الحّق والباطل

  

ون  ويجب أن تعلم أّن الّدعوة تفاخر بعلمائها فسمعتهم ملء األرض والسماء ،      واالجتهاد داخل الحرآة نوعّي يقوم على أمره علماء مختلف

ا و   ّدعوة وظروفه ة بال رة العملي ّشرعّي والخب م ال ا من ذوي العل ا أهله شاربهم ، و المصلحة يقرره اربهم وم آتهم وتج م و بيئ ي تعّلمه ف

 .الواقع ومقتضياته 

  
  الحّجة بالحّجة
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ل إن أوار أّي دعوة         قناعة ال بّد أن تكون راسخة لديك هي أّن األف          كار والمبادئ ال ُينتصر عليها باستخدام القّوة ضدها أو ضد أصحابها ، ب

اع       يشتد بالمحاصرة والّتعذيب واالضطهاد د أتب م َجِه شاء ؛ فك ا ت ،    قد ُيسقط الفرادى لكن ستقتنع الجماعات ، ولك أن تأخذ من األمثلة م

ن          اع اب ام                    المالكّية في محاربة الّظاهرية من أتب م وقف الحك ذهبهم ، وآ ّسكًا بم شارًا وتم زدهم إال انت م ي ك ل بهم إال أّن ذل  حزم وتحريق آت

ائن                    وعلماؤهم في وجه شيخ اإلسالم ابن تيمّية وأتباعه ولم يزد العاّمة ذلك إال حّبَا لشيخهم وتقديرَا له ، بل إّنه ُسجن في فتوى الّطالق الب

ة من    !! الّشرعية في العالم اإلسالمّي تتبنى فتواه وتقضي بها     سّت سنوات ، وها هي اليوم آّل المحاآم         ، ثّم إن دولة بني العّباس في مرحل

  . لمجابهة اإلمام أحمد بن حنبل في فتنة خلق القرآن ولكن من آان المنتصر ؟؟ -من العلماء  -المراحل جّيشت والتها وزبانيتها  

   

ان من نتاجه أن          وفي العصر الحديث صّب الّطاغية عبد الّناصر ع        يَال آ شريدَا وتنك ذابَا على جماعة اإلخوان المسلمين وأعمل فيهم قتَال وت

  .انتشرت دعوتهم في أرجاء المعمورة ولم يزد هذا الّدعاة إال تمسكَا بدعوتهم وتفانيَا في سبيلها 

  

ى حقٍّ آانت أو        إّن العقائد واألفكار والمبادئ ال تقاوم إال بالحّجة والحكمة ، ومن المحال أن تجتثّ               بغير ذلك ، فهي ال تعرف االستقواء عل

  . باطل ، والحّق أبلج 

  
  خطرات وعبرات 

  
ا وإن خالف الهوى ، وإن                              ار  بأمره إّن من أدق دالئل اإلنتماء إلى الّدعوة الّتجّرد لها ، ونقاء القلب من اإليمان بغيرها ، واإلئتم

بعض أّن                    والبع. أغضب األب والولد والعشيرة والّناس       شعر ال ًا ي ض يرى في هذا اإلنتماء والوالء تعارضًا مع اإلنتماء هللا ودينه ، أو أحيان

ه أو ضيق األفق                        ة الفق بعض مستغًال قّل وب ال . هذا الوالء بدعًا وأّنه مفسٌد لألعمال ، والحّق أّن هذا من الوهم الذي يقذفه الّشيطان في قل

الى       ّيكم  ((وأين نحن من قوله تع ا ول م راآعون           إّنم اة وه ون الّزآ ّصالة ويؤت ذين يقيمون ال وا ال ذين آمن وّل اهللا   *  اهللا ورسوله وال ومن يت

  .7))ورسوله والذين آمنوا فإّن حزب اهللا هم الغالبون 

  

 ، وهو توّجٌس صادٌق شّفافٌ .  ويتفّرع عن ذلك توّجٌس من طاعة الّداعية قيادته حين يخالف قرارها رأيه وقناعته ومشورة قلبه  

ات        غ الخالف     -ولكن ال بد أن ال يخَف أّن الخالف بين قرار القيادة ورأي الفرد خالف في الظنّي ا بل ًا م ّن      – بالغ ى ظ ادة عل ّن القي ّدم ظ   وُيق

  الفرد  وذلك العتبارات آثيرة من أهمها أّنهم منتخبون من عاّمة الّدعاة

ى           فظّنهم وتقديرهم هو ما أفرزته الّشورى ؛       - المؤّهلين   -  در عل م األق ا أّنه ّدعاة  ، آم ة ال  فرؤيتهم العاّمة هي الرؤية المرضّية من غالبي

ة وضمن المصالح                             ات المراحل المختلف ام لمتطّلب ّسياق الع تقدير المصلحة الكلّية وتميز المصالح من المفاسد ، ودراسة القضّية ضمن ال

 المتشكل من -عالى هو من يرجو لدعوته الّصواب والّسداد وهذا في قرار القيادة        وطالب األجر والرضوان من اهللا ت     . العاّمة للّدعوة واألّمة    

  .  آآد وأوثق –غالبية اآلراء 
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ه             د أّن ّد أن يتأّآ ل ال ب ه ، ب إذن اهللا  -وال ينبغي للّداعية أن يتخّوف أّنه بتنفيذه ما يخالف رأيه قد يعصي رّب ه    - ب ه قيادت  هو بطاعت

وعليه أن يعّلم أّن آّل مخلوق سُيسأل عن واجباته ال عن واجبات غيره ،  . - واهللا أعلم –رهم هو األقرب للحق     يرضي مواله تعالى ألن قرا    

  .ثّم أن ينّفذ محتسبًا مطيعًا  .وواجبه آفرد هنا أن ينصح ويبّلغ رأيه ال غير 

  
 هي حظوظ ال حقوق

 
ده أو وا               م                آثيرًا ما يتعّذر الّداعية بانشغاالته في بيته مع وال سّوي مشكالتهم فه ضاياهم وي ابع ق ه يت ده وأّن ه أو ول ه أو زوجت لدت

ى    . رعّيته ولهم عليه حقٌّ آبيٌر      والمَشاهد أّننا في الكثير من األحيان ال نفّرق بين الحّق والحّظ ، فالحقوق معروفة واألصل أن تحفظ وترَع

ا تأخذ حظوظ األهل          وقهم   ال ح-، أّما الحظوظ فهي آثيرة ، وفي الغالب م سوقها         -ق ا مصالح نفوس ي رة في أغلبه ا ، وبحجج آثي  أوقاتن

  .  األهل ،  يصبح الّداعية جليس بيته ، حبيس اهله 

  

وال وال يعطي                   ّساعات الّط راه يخرج ال ة ، ت شغاالت الّدعوّي ة االن ه بحّج  في المقابل آم هم مؤسف أن يقّصر الّداعية مع أهل بيت

اء                             ألهل بيته من أوقاته إال الّنو      ي أبن اتهم ، يرّب أ بهمومهم وتطّلع اءه وزوجه ، وال يعب ابع أبن افل ، ال يهتم بشؤون البيت واألسرة ، وال يت

ك العصا من أحد                                ا أسهل تحري ة ، وم د الّداعي الّناس وأبناؤه لذلك أحوج ، لذا آان الّتوسط واالعتدال والّتوازن من أهم القيم المطلوبة عن

  .فها أطرافها وما أشّقه من منتص

  
  تمّيز وسمّو 

  
سان                                    غ ؛ فاإلن ّدعوة والّتبلي أثير في اآلخرين ، وليحسن ال تمّكن من الّت م بطرف ؛ لي ّل عل إّن الّداعية يلزمه الّتمّيز والّسمو وأن يأخذ من آ

م في     بطبعه يتقّبل الّدعوة والّتوجيه ممن هو خير منه ،  بل سّنة األشياء أن الممتلء يفيض دون الفارغ ، واألهّم م     سان يحك ك أّن اإلن ن ذل

وم                    ه وعم ه ومسلكه وثقافت دهم بعبادت ان مرضّيًا عن إن آ اس ف ين الّن ه ب ة هو سفير دعوت الغالب على المنهاج من خالل األفراد ، فالّداعي

ل وهو                   م ب م من آخر أساء وهوال يعل ل لفظه ، وآ ر لحظه قب ة أّث سه   مواقفه آانت دعوته مرضية عندهم مقبولة ، وآم من داعي ّن نف يظ

  .محسنًا متقنًا 

  

ومن معاني الّتمّيز الكثيرة سعة االّطالع والثقافة ، فالّداعية المؤثر ينبغي أن يتمّتع بثقافة شرعّية شاملة في العقيدة والفقه والقرآن الكريم       

ة خصوصاً                         ام الفقهّي ة أبسط األحك وًال أن يجهل الّداعي يس مقب ك ، فل ر ذل ارة           وعلومه والّسيرة والحديث وغي أمور الّطه ا ب ق منه ا يتعّل  م

والّصالة والعبادات عمومًا ، آما َيحسن أن يضيف إلى ذلك معرفة باللغة العربّية وعلومها خصوصًا اإلمالء وأن تكون له مطالعة في آتب                     

ّسالم -وأن يجيد الّنظر في سير الّسابقين معتنيًا بسير المرسلين       . األدب والّشعر  ّصحابة ال -عليهم ال رام    وال ّسلف  - رضي اهللا عنهم  -ك  و ال

   .- رحمهم اهللا تعالى-الّصالح 
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ك حفظ                             الزم ذل د وي ّتالوة والّتجوي ام ال ا أحك تقن معه وال غنى للّداعية عن زاٍد من آتاب اهللا تعالى يحفظه ويفقه معانيه ولو بضع أجزاء ي

الى   –مام الّشافعي  وتأّمل قول اإل– صلى اهللا عليه وسّلم –باقة من أحاديث الّنبي الكريم   ه اهللا تع ال   – رحم ل     ((  حين ق رآن نب م الق من تعّل

م              … قدره ومن تعّلم الحديث قويت حّجته ومن تعّلم الفقه           سه ل م يصن نف ه ومن ل م الحساب جزل رأي ه ومن تعّل ة رّق طبع ومن تعّلم اّللغ

  )) . ينفعه علمه 

  

ّشبهات التي              آما ال بّد له من ثقافة دعوّية عاّمة ، آمعرفته بأهداف           ا وال  ووسائل ومراحل الّدعوة وتاريخها وأهّم المنعطفات التي مّرت به

ّدعوة                   ه ال ة بفق ّداخل والخارج ومعرف ّدعاة في ال ّدعوة وال ة بأوضاع ال ا ، والمعرف ّدعوة ورموزه ادة ال راجم قي تدور حولها ، ومعرفته بت

 ، آما تلزمه معرفة بالكتب واألدبيات اإلسالمية من دورّيات وتقارير وغير ذلك             الفردّية وفنون االتصال باآلخرين واستقطابهم والتأثير بهم      

  .آما ينبغي له اّطالع ودراية بالجماعات والحرآات و األحزاب اإلسالمّية ومناهجها . وأن تكون له زيارات مستمّرة للمكتبة اإلسالمّية 

  

ة بماضي      - فاألصل أن يصيب من آّل ثقافة بحظ  -وال ينبغي أن يهمل الّثقافة العاّمة في مختلف المجاالت          ك المعرف شمل ذل ة وي  آالّتاريخّي

ة        . األّمة وحاضرها  والّتاريخ الحديث  وتاريخ العالم      ارات المنحرف ة والّتي ات المعادي ؤامرات والحرآ ة بالّتحديات والم والّسياسّية آالمعرف

ّسياسّية وال          ة ال ة باألنظم الم اإلسالمي ، والمعرف ات           في الع ى أوضاع األقّلي الع عل الم اإلسالمي ، واالّط شرة خصوصًا في الع ة المنت فكرّي

  .آما يلزمه المتابعة المستمرة لألخبار ، والعمل على االستفادة من االختراعات والتقنيات الحديثة . المسلمة 

   

ه    8)) صين له الّدين وما أمروا إال ليعبدوا اهللا مخل(( أّما الّتمّيز العبادي فيكون أّوًال باإلخالص   ّسالم بقول ه ال : ، ثّم بالورع الذي جمعه علي

ه            ((  ا ال يعني ه م ر و           9))من حسن إسالم المرء ترآ ّسمع والمشي والفك الم والّنظر وال ا ال يعني من الك رك لم ذا يعني الّت ل إّن  (( … فه ق

ة          ، وبصّحة العبادة والبعد10))صالتي ونسكي ومحياي ومماتي هللا رّب العالمين        د العاّم د عن تقلي ّدليل والبع اع ال دع واّتب م  - عن الب  ولك

ه من   .   ، وبالقيام بالفرائض والمحافظة عليها ال بأدائها فحسب ، واالستزادة من الّنوافل    -مؤٍذ أن تشوب عبادة الّداعية البدع        وهذا جميع

  .شأنه إيقاظ القلب وتسريع استجابته 

  

ة و                  وأبلغ ما يتمّيز به من يتصّدر لهدا       رم واألمان اء والك اء والحي ّصدق والوف األخالق اإلسالمّية آال زام ب ية البشرّية الّسلوك الحسن وااللت

ه             …  ة وأعراف مجتمع ّدين     -، وأن يجّمل نفسه بالّذوق الّرفيع وأن يراعي اآلداب العاّم ا ال يتعارض مع ال واطن     . - فيم اد عن م واالبتع

ة                 الّتهم والّشبه هو من أهّم ما يحفظ         ره في الّلباس والّزين نّم منظره عن مخب ة أن ي ى الّداعي سمعة الّداعّية ويذب عن عرضه ، ويجب عل

  . وسائر األحوال وأن ُيعنى بالّنظافة في آّل شيء  فالمنظر عنوان ، ولكم  تقّيم األمور من خالل عناوينها 

  

ون وا  ّد  وأن يك ّدعوة ال ب اء لإلسالم وال زاز باالنتم ا أّن االعت م   آم ن أه ًا م ه عموم ادئ اإلسالم وأحكام م مب ًا ، و وضوح وفه ضحًا جلّي

إّن العربية الفصحى هي لغة القرآن فالواجب  . ولكم  مستهجٌن استخدام الّتعبيرات األجنبّية أو الحديث بالعامّية          . المميزات الفكرّية للّداعية    

  .أن ال ُيستخدم غيرها إال اضطرارًا 
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سان و  ة باإلن ا المعرف اع     أّم اش واإلقن وار والّنق ى الح درة عل ة ، والق ا المختلف ة ومتطّلباته ل العمرّي صائص المراح صّية وخ اط الشخ أنم

ه                  ة لمواهب سخير الّداعي اس ، وت ى استيعاب الّن دّرب عل ر ، والّت المعروف والّنهي عن المنك والّتفاوض ، والعلم بفقهي الّنصيحة واألمر ب

رات      وإبداعاته ، واستغالله للفرص ومجا    ى توظيف خب ه عل ّضعف ، وقدرت بهته للّتحّديات ، وقدرته على تعزيز نقاط القّوة وتحجيم نقاط ال

ى          اآلخرين واالستفادة منها ، واستخدامه األمثل ألدوات  االستقطاب والّتجميع ، وتمّتعه بشخصّية محبوبة قريبة إلى القلوب ، وطموحه إل

ّدون ، وقّوة إرادته ، والحكم على الّناس واألشياء ُحكمًا صائبًا أو قريبًا من الّصواب ، وبعد الّنظر  الُمُثل العليا في آّل شيء وعدم رضاه بال      

ون تضاعف الكسب              وم وفن والقدرة على الّتحليل ، واستخدام فقه األولوّيات ، والموازنة بين  المصالح والمفاسد وفيها ، هي صفات وعل

  . الّدعوي وتثريه 

  
  وأّما أخيرًا

  
ا  دد فم ّدعاة الج ك ولل ة إال  أن أنصح ل سطور القليل ذه ال ي ه تكم اهللا –أردت ف ّدين - ثّب ة ، فال ّدعوة المبارآ ذه ال ى ه ل عل ّشباب المقب  ولل

ا واضحة                    اني أراه ّين بعض المع يهم األراجيف ،  فرأيت أن أب ّشراك وتعرض عل م ال ذين تلقى له الّنصيحة ، ، إذ هم أآثر المستهدفين ال

ا هي                           عندي ، مشر   م أرم الحصر أو اإلحاطة ، إّنم ا آتبت ل ًا مضطربًا ، وفيم ت قلب قة في نفسي ، لعّلها تزيل لبسًا ، أو تهدي حائرًا أو تثّب

  .  أفكار مصطفاة وخواطر طلقة ، ُهّيء لي أّنها أولى ما تحتاجه ويحتاجه الّشباب 

  

 أن يكتب عنها أمثالي ممن باعهم قصير وضعفهم آبير ، ثم أتأّلم لها وهي  وإن آنت أآتب هذه الكلمات وأنا خجٌل من هذه الّدعوة المبارآة        

ّشبهات واألراجيف في                         الّدعوة الّزاخرة بالعلماء والمفكرين  التي خّرجت لألّمة القادة والعلماء والّشهداء توضع في آّفة وتوضع بعض ال

  .  فترجح الكّفة األخرى -عند البعض -الكّفة األخرى 

  

ا                            وما دفعني ل   ّصواب وأن يتجاوز عّن ّسداد وال ا ال ا اهللا ويلهمن ٌر   ... كتابة ما آتبت إال حب الخير لك و للمسلمين ورجائي أن يوفقن واهللا خي

  .حافظًا 

  

  11))وما شهدنا إال بما علمنا وما آّنا للغيب حافظين (( 
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