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  مقدمة

  ،،أما بعد، والصالة والسالم على خري خلق اهللا، احلمد هللا

أمتىن لو أن هذه الدار : ؛ فقال أحدهممتنوا: مجاعة من أصحابه فقال هلمإىل  رضي اهللا عنه جلس عمر
أنفقه فأمتىن لو أا مملوءة لؤلؤاً وزبرجداً وجوهراً : قال رجلو  ،وأتصدق، يف سبيل اهللامملوءٌة ذهباً أنفقه 

لو أا مملوءة أمتىن  :ما ندري يا أمري املؤمنني؟ فقال عمر: متنوا، فقالوا: مث قال. يف سبيل اهللا وأتصدق
ستعني فأ ،وحذيفة بن اليمان رجاًال مثَل أيب عبيدة بِن اجلراح، ومعاِذ بِن جبٍل، وساٍمل موىل أيب حذيفة،

  .١م على إعالء كلمة اهللا

، بل فقٌه ودراية أولت عمراً احلكمة يف تعيني أولويات األمة، بدعاً من القول هذا االختيار الُعمري ليس
". الكافر وعجز الثقةأعوذ باهللا من جلد : "-رضي اهللا عنه-أليس هو القائل .مث مؤشرات اختيار هؤالء

                                                           
١

  ).٣/٢٥٢: (المستدرك، )٣/٤١٣: (الطبقات 



وهو حجر الزاوية يف كل (تياجات األمم الثائرة على جاهليتها، إن وجود الرجال الفاعلني هو أهم اح
، والذي يتصور أنه ميكن ال من ويل عمال أو قام على مشروعمشروع، وهو ميثل أزمة تارخيية ال يعرفها إ

، ولكن من رات املفتوحة فقد أسرف يف اخليالأن يكون هناك اكتفاء من الرجال الذين يسدون مجيع الثغ
هم فقد ظفر بكنز عظيم فال يفرط فيه فأعجز الناس من فرط يف كسب الرجال وأعجز ظفر بواحد من

  .٢)منه من ضيع الذين ظفر م

وماخلقت اإلنس واجلن إال " :الة والسالم بإيصال رسالته خللقهأمر اهللا تعاىل الرسل عليهم الصلقد 
وما أمروا إال "بأمره الذي كان جلياً رسلهم عبادة اهللا واالئتمار  بالغوتعّني على اخللق بعد ، "ليعبدون

وذا سارت ". ليعبدوا اهللا خملصني له الدين حنفاء ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة
  .الرساالت السابقة على هذا األمر بالتحديد

 هموجعل، "لتكونوا شهداء على الناس"وأمته ومّيزهم اهللا سبحانه  -صلى اهللا عليه وسلم- حىت أتى حممد
هذه امليزة ، وإمنا خلصيصة وميزة معيّنة مل تكن يف أسالفهم، لكن هذا ليس جلنسهم ولنوعهم، أمة وسطاً 

بل جعلت من أتباع ، وجعلتا أهل شهداء على األمم، هي اليت جعلت هذه األمة حتتل الصدارة واالمتياز
، "كنتم خري أمة أخرجت للناس"ا إ، أشباه رسل يف مبادئهم وخرييتهم - عليه الصالة والسالم- رسوهلا

هذه اخلريية هي الفارق املضاف هلذه ، "تأمرون باملعروف وتنهون هن املنكر"؟ اجلواب ومل خري الناس
وأسدلوا ، ومىت تنازلوا عنها وتركوها، فمىت متّيز أفرادها بالعمل والفاعلية لدينهم كانت هلم اخلريية، األمة

، "وإن تتولوا يستبدل قوماً غريكم مث ال يكونوا أمثالكم"ماضية  الستار عن أسالفهم كانت سنة اهللا
  .هلذه األمة خاصيةوذلك لتبقى اخلريية اليت قضى اهللا يف عليائه 

تقوُم مقاَمه يف )  يعين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم( فمجموُع أمِته : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
جتتمُع على ضاللة، وإذا تنازعوا يف شيء ردوا  قاطعًة، فأمُته ال الدعوة إىل اهللا، وهلذا كان إمجاُعهم حجةً 

وكل واحٍد من األمِة جيب عليه أن يقوَم من الدعوة مبا يقدُر عليه إذا  .ما تنازعوا فيه إىل اهللا وإىل رسوله
وهو قادٌر  وأما ما مل يقم به غريُه .مل يطالب به: سقط عنه، وما عجز: به غريُه، فما قام به غريه مل يقم

أن يقوم مبا ال جيب على ذاك، وقد تقسطِت الدعوُة على  عليه، فعليه أن يقوَم به، وهلذا جيب على هذا
غريه أخرى، فقد يدعو هذا إىل اعتقاد الواجب، وهذا إىل عمل ظاهر  األمة حبسب ذلك تارة وحبسب

وقد تبني  .ويف الوقوع أخرى باطن واجب، فتنوُع الدعوة يكون يف الوجوب تارة، واجب، وهذا إىل عمل

                                                           
٢

  ).ھـ١٤٣٤ت(-رحمه �-من كلمات الشيخ الدكتور عبد� بن محمد الشھراني 



وإمنا جيب على الرجل املعِني من  ذا أن الدعوَة إىل اهللا جتُب على كل مسلم، لكنها فرٌض على الكفاية،
األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وتبليِغ ما جاء به  ذلك ما يقدر عليه إذا مل يقم به غريه، وهذا شأن

وقد تبني بذلك أن الدعوة نَفَسها أمٌر باملعروف  .ليم اإلميان والقرآناهللا، وتع الرسول، واجلهاِد يف سبيل
طالٌب مستدٍع مقتٍض ملا دعا إليه، وذلك هو األمر به، إذ األمر هو طلب  وٌي عن املنكر، فإن الداعي

ه، وسبيُله أمر بسبيل الدعاء إىل سبيله، فهو: املأموِر به، واستدعاٌء له ودعاٌء إليه، فالدعاء إىل اهللا الفعل
  ٣.تصديُقه فيما أخَرب، وطاعُتُه فيما أمر

وأضيء لنفسي أوالً قبساً أتلمس به ، أن أسطر شيئاً عن هذه املزيّة ا املبحث املختصر لعليويف هذ
ولتأخذ عزائمنا أهبتها لنعمل هلذا ، مث جليل هذه األمة وقوامها؛ لنحيي يف نفوسنا اجلد واجلدة، الطريق

وأخذت على نفسي  عدم السّرد واإلخالل كذلك قدر  .له من دين لو كان له رجالفيا، يمالدين العظ
واهللا أسأل يل ولكم أن يستعملنا وال ، ويكفيه إشارة وتلميح، فوقت العامل الفاعل مثني، املستطاع
   . يستبدلنا

  

  

   :)الفاعلية( االصطالحياملفهوم 

نظراً لعوامل خمتلفة منها الفلسفة اليت تنطلق منها وحترير مصطلحها ، اختلف الباحثون يف تعريف الفاعلية
  .لزمنية احملاذية ملفهوم الفاعليةوكذلك املرحلة ا، التعريفات

ومن فّرق ، والغالبية جيعلوا واحدة، فالبعض يفرق بينها، )الفاعلية والفعالية(ني مصطلحي بومثة جتاذب 
فكل عمل أو قول ال حيقق نتائج عملية ، ض الواقعي األثر ألفكارنا على أر ه: الفاعلية: بينها قالوا أن

 .يكون فاقد الفاعلية
مدى فاعلية برنامج تدرييب على أطفال منشأة  :مثل ،والفاعلية يستعاض ا بدًال من اسم فاعل النشاط

فعل األشياء : حيث قالوا الكفاءة .هي النجاح يف حتقيق األهداف وعادًة ترتبط بالكفاءةفتعليمية؛ 
  .فعل الشيء الصحيح: والفاعلية، صحيحةبطريقة 

                                                           
٣
  ).١٦٦-١٥/١٦٥( الفتاوى   



: مثل .أثر قوي إحداثقدرة على التأثري و ال فهي ،اسم نشاط قائممن يستعاض ا بدًال ف :الفعالية أما 
  .فعالية األدوية املضادة للقلق

قدرة اإلجراء الطيب أو :الطبويف ، تأثريعلى إحداث  القدرةأا  :فقالوا، والفاعلية مصطلح حمدث
، حركة اإلنسان: الفعل: قال الفريوز آبادي، )ِفعل(والفاعلية من مادة  .٤اء على إحداث التأثري املرادالدو 

  .٦وصف يف كل ماهو فاعل: عجم الوسيطويف امل.٥أو كناية عن كل عمل متعد، اإلنسان

إذا حترك اإلنسان حترك اتمع (هي حركة اإلنسان يف صناعة التاريخ  الفاعلية: وقال مالك بن نيب
قيق أفضل النتائج أعلى درجات اإلجناز وحتالعمل على بلوغ  :عاميف املفهوم الوقيل أا  .٧)تاريخ وال

يقول أحد ، ةالها محل اهلم والشعور باملسؤوليوهي تتسق مع اإلجيابية يف معاٍن مهمة أو  .٨بأقل التكاليف
يرى أنه مسؤول عنه مسؤولية و ، حالة يف النفس جتعل صاحبها مهموماً بأمر شرعي: اإلجيابية(الباحثني 

  .٩)والسعي من أجله، وال يألو جهداً يف العمل له، أدبية نابعة من ذاته

هي قوة كافية داخلية تبعث يف النفس القدرة على العمل الدؤوب واحلركة املستمرة من أجل : إذاً الفاعلية
  .سالمي الصحيححتقيق أفضل النتائج على املستوى الفردي واالجتماعي يف إطار التصور اإل

  

  : أركان الفاعلية

ركنان ال تقوم إال ما، فهما جزء من حقيقتها، وأساس يف تكوينها، حبيث ال توجد الفاِعلية : للفاعلية
حتقيق األهداف املنشودة، : إذا انتفى أحدمها، وال تتوافر إال بتحققهما جمتمعني، وهذان الركنان مها

  .وإحداث التأثري اإلجيايب

صورة حلالة مستقبلية منشودة، مقرونة باستعداد (األهداف املنشودة، واهلدف هو حتقيق  .١
، ولعل تدين نسبة حتقيق األهداف، وبالتايل تدين )لتخصيص املوارد الالزمة لتحقيق هذه الصورة

                                                           
٤

  .الويكيبدياتعريف الفاعلية في  
٥

  ).١٠٤٣ص(، "القاموس المحيط " 
٦

 .٦٩٥ص 
٧

  ).١٢٥:ص( لمالك بن نبي ؛"تأم0ت" 
٨

 .؛ لماجد الكي0ني"ة والتجديدالتربي" 
٩

  ).١١:ص(؛ لمحمد النادي "ا6يجابية حياة ا4فراد والمجتمعات" 



نسبة حتقيق الفاِعلية، ينجم يف املقام األول عن غياب هذه الصورة للحالة املستقبلية، أو عدم 
الحمها وأبعادها، أو نسيان معامل هذه الصورة بعد حتديدها، أكثر مما ينجم عن سوء وضوح م

  .استخدام املوارد، وأكثر مما ينجم كذلك عن ظروف طارئة خارجة عن اإلرادة
والتأثري يشري إىل معىن ترك األثر، واألثر يدل على العالمة أو الصورة ، إحداث التأثري اإلجيايب .٢

يف املتأثر، ولو أنك قلْبَت كلمة التأثري يف خلدك، وتأملت مضموا، يف اليت يطبعها املؤثر 
حماولة للوصول إىل داللتها، لوجدا شديدة االرتباط مبعىن التغيري وتبديل الوضع من حال إىل 
 .أخرى، مبعىن أن إحداث األثر يؤدي إىل القيام بتغيري وضع ما قائم إىل وضع آخر خيتلف عنه

، فقد يقع التأثري على ما يسود هذه البيئة من أفكار وقيم طبعا هو البيئة احمليطة التأثري وجمال
ت، وقد يقع على الوضع االقتصادي السائد، واجتاهات ومفاهيم ومعتقدات وسلوكياوتصورات 

أو على اآلالت واملعدات والوسائل التكنولوجية املستخدمة، أو على سبل وأساليب 
املادي امللموس يف البيئة الطبيعية، هذا وميكن أن يقاس التأثري من  االتصاالت، أو على اجلانب

ومدى توافقه مع القيم عدة جوانب منها عمق ذلك التأثري، واتساعه، وامتداده الزمين، ونفعه، 
  .األخالقية

إن : "قال تعاىل وال يفوتنا هنا أن نذكر أن التأثري املقصود يف ركن الفاِعلية هو التأثري اإلجيايب،
كل ر  فانظر أهل اخلري والش، "ال يرجونيأملون كما تأملون وترجون من اهللا ما  تكونوا تأملون فإم

والفارق بائن فبني من يتأمل وينهض رجاء اخلري ، ولكن الفرق شاسع، وكل يتأمل ملنهجه، يعمل
ا ذلك حىت وإن أسقطن .وبني من يتأمل وينهض يف سبيل الشيطان وهوى النفوس، والنفع للناس

ال ترتك إال تأثريا سلبيا، لكن ال ميكن وصفها  اليت فعالاأل على العلوم التجريبية واحلديثة فإن
بالفاِعلية، حيث أن الفاِعلية بذاا ذات مفهوم إجيايب، وتزداد كلما كان التأثري أعمق، وأوسع، 

  .وأنفع، وأطول، وأكثر توافقا مع القيم اجلليلة

  

  :ميف اإلسال الفاعلية
  :يف القرآن الكرمي مسارات الفاعلية: أوالً 

  وهو شيء على يقدر ال أبكم أحدمها رجلني مثال اهللا وضرب" :قال تعاىل) يةل الفاعلية ال الكَ ( - 
 صراط على وهو بالعدل يأمر ومن هو يستوي هل خبري يأت ال يوجهه أينما مواله ىعل كل



فال قدرة ) الَكّلية(أحدمها عالة وهو ميثل ، هذان مثاالن ضرما اهللا تعاىل .٧٦:النحل"مستقيم
 فكان الفعل، العامل املستقيم وهو، يقابله املثال الثاينو ، وال إرادة مث ال خريية وهو نتيجة حتمية

، ودال كذلك على االستمرار يف النفع والعطاء، حاضر إلثبات احلاضر لديه واملستقبل) يأمر(
ومن لوازم الفاعلية ، هو يف نفس األمر فهو آمر بالعدل الذي قامت عليه السموات واألرض

  .داعياً وهو يف غري املسلك الصحيحو فاعالً  صار فليس، االستقامة ابتداء
 أعظم أولئك وقاتل الفتح قبل من أنفق من منكم يستوي ال" :تعاىل قال )املبادرة ال االنتظار( - 

. احلديد"خبري تعملون مبا واهللا احلسىن اهللا وعد وكال وقاتلوا بعد من أنفقوا الذين من درجة
فمىت ، وال مجاهري مصفقة، أصحاب اإلميان الكامل واليقني الصادق ال ينتظرون كرامات مرسلة

وكان ، اعتقدوا صحة الطريق قدموا أنفسهم وأمواهلم رخيصة لدين اهللا دون سالف تطمينات
اهم العامل منهم خري وأمسى وأقرب هللا من ذلك الذي ملا عّم اخلري وضمن قلة التضحيات س

ولذا فالعامل الصادق هلذا الدين يدرك حقيقة ، الفرق بني النموذجني الشك أنه بارز. وقّدم
فال يتأخر أو يصيبه اخلمول والركود ، املراحل اليت متر ا أمته وسنن اهللا اليت جتري وجرت عليها

ا وكل مرحلة هلا منوذجها ومنهجه، مهما ُرزئت األمة ألي سبب كان بل اإلقدام والبذل
  .املهم عدم القعود، املناسب

َهْوَن َعِن ": قال تعاىل) اخلريية األزلية(  -  َر أُمٍة أُْخرَِجْت لِلناِس تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتـَنـْ ُكْنُتْم َخيـْ
ُهُم اْلُمؤْ  رًا َهلُْم ِمنـْ " ِمُنوَن َوَأْكثـَُرُهُم اْلَفاِسُقوناْلُمنَكِر َوتـُْؤِمُنوَن بِاللِه َوَلْو آَمَن أَْهُل اْلِكَتاِب َلَكاَن َخيـْ

نسوقهم بالسالسل ، حنن خري الناس للناس: قال أبو هريرة: قال القرطيب .١١٠:عمران آل
بينما املسلمني يسّخرون أنفسهم ، وها حنن جند اليهود يسّخرون اآلخرين هلم. لإلسالم
ولكن أضيف هنا ، املقدمة وقد سبق اإلملاح حول هذه اآلية يف فأين اخلريية احلقة؟، لآلخرين

فال يستأسد ، "من رأى منكم منكراً فليغريه"تتسع لألمة كاملة ) العمل والدعوة(أن سعة اخلريية 
فالكل مسؤول عن هذه ، ويف اجلهة املقابلة ال يلقيها أحد على اآلخر، ا أحد دون اآلخر

أن ينهى  بني العصاة ذام وحىت". بلغوا عين ولو آية"اخلريية باملراتب حسب استطاعته وعلمه 
كانوا ال يتناهون : "قوله تعاىل يف مفهومكما قرر ذلك غري واحد من أهل العلم   بعضهم بعضاً 
ال ينفع  وتعلم وتزكي إذلكن هذا ال جيعل هناك فئة عاملة متفقهة تقود وتفيت  ".عن منكر فعلوه

املؤمنون لينفروا كافة فلوال نفر من  وماكان ": قال اهللا تعاىل ،أن يكون الناس فوضى ال سراة هلم



كل فرقة منهم طآئفة ليتفقهوا يف الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم 
 .١٢٢:التوبة"حيذرون

َوَجاَء ِمْن أَْقَصى اْلَمِديَنِة َرُجٌل َيْسَعى قَاَل يَا قـَْوِم اتِبُعوا : "قال تعاىل) بالُغ الناس مؤشُر الرجولة(  - 
فعلى أنه يف . بل خربه وكنه ذلك يف املعىن الذي حيمله، مل نعرف امسه .٢٠:يس"نيَ اْلُمْرَسلِ 

ماشياً بل ساعياً تاركاً قيود األرض تتفلت من أقدامه مينة ويسره  ومل يأتِ  ،أقصى املدينة لكنه أتى
لى هؤالء هم األولياء دأم العمل واملبادأة واحلرص ع، "ياقوم اتبعوا املرسلني"لينقذ القوم 

 ".ياليت قومي يعلمون" شعارهم، أقوامهم
ْنَساِن ِإال َما َسَعى َوَأْن لَْيسَ : "قال تعاىل) عملك هو أنت( -  َوَأن َسْعَيُه َسْوَف * ِلْإلِ

والعمل إما فردي النفع أو عام ، ليس لك أيها اإلنسان سوى عملك. ٤٠- ٣٩:النجم"يـَُرى
وكل ما كان أثرك ، " يعملون عما بغافل ربك وما عملوا مما درجات ولكل: "قال تعاىل، النفع

واحلصيف الذي يسعى إلحياء حسناته بعد ، وتأثريك يف اخللق حسناً كان يف عداد حسناتك
  .عماله بفناء جسدهفال متوت أ، موته

يعاً ِإن الّلَه : َ"قال تعاىل) التنافس لآلخرة( -  فاْسَتِبُقواْ اْخلَيـْرَاِت أَْيَن َما َتُكونُواْ يَْأِت ِبُكُم الّلُه مجَِ
ومل ، هذه الدنيا دار عمل وبناء آلخرة فيها املستقر والقرار. ١٤٨: البقرة"َعَلى ُكل َشْيٍء َقِدير
يف مناكبها  هو الذي جعل لكم األرض ذلوال فامشوا"باق يف الدنيا البتة جيعل اهللا الدعوة للس

بل ال يلتفوا . إمنا مشي دون إسراع وأكل دون هلث. ١٥:امللك"وكلوا من رزقه واليه النشور
َوابـَْتِغ "فيوصيهم اهللا بأن ال ينسوا بعض حقوقهم فيها ، لدنياهم إال مكرهني غري ذاكرين هلا

 ُه ِإلَْيَك َوَال تـَْبِغ ِفيَما آتَاَك اللنـَْيا َوَأْحِسن َكَما َأْحَسَن الل اَر اْآلِخَرَة َوَال تَنَس َنِصيَبَك ِمَن الد ُه الد
أعمال اآلخرة هي هّم أويل .  ٧٧:القصص"اْلَفَساَد ِيف اْألَْرِض ِإن اللَه َال حيُِب اْلُمْفِسِدينَ 

ِلَك فـَْلَيتَـَناَفِس اْلُمتَـَناِفُسونَ َوِيف "األلباب ومهجة العاملني الصادقني  ومن . ٢٦:املطففني" ذَٰ
فثلثي القوم ، وهو من النوادر الثمينة، اصطفاه اهللا للعمل لدينه فهو املصطفى حقيقة وحكماً 

مث أورثنا الكتاب الذين اصطفينا " والثلث والثلث كثري سابق للخريات، بني ظامل لنفسه ومقتصد
من عبادنا فمنهم ظامل لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق باخلريات بإذن اهللا ذلك هو الفضل 

رييته له يف الدنيا شواهد كثر على خ، )ال يسبقين إىل اهللا أحد(شعاره . ٣٢: فاطر"الكبري
، ما يقدم من الصاحلات هو توريثها يف الدنيا حىت يرث اهللا األرض من عليها فأجلّ ، ونفعه



َسابُِقوا ِإَىلٰ َمْغِفَرٍة من ربُكْم َوَجنٍة َعْرُضَها َكَعْرِض السَماِء : "قال تعاىل، فامسعوا وأطيعوا خلالقكم
 ِذيَن آَمُنوا بِاللْت لِلُه ُذو اْلَفْضِل َواْألَْرِض أُِعدِه يـُْؤتِيِه َمن َيَشاُء َواللِلَك َفْضُل الل ِه َوُرُسِلِه ذَٰ

   .٢١:احلديد"اْلَعِظيمِ 

َوُقِل اْعَمُلوا َفَسيَـَرى اللُه َعَمَلُكْم َوَرُسولُُه : "قال تعاىل) العمل واإلتقان( -

: قال القرطيب .ودةدعوة للعمل واإلخالص والتفاين واجل. ١٠٥:التوبة"َواْلُمْؤِمُنونَ 

: ويف اخلرب. فسريى اهللا عملكم ورسوله واملؤمنون أي بإطالعه إياهم على أعمالكم

 . لو أن رجال عمل يف صخرة ال باب هلا وال كوة خلرج عمله إىل الناس كائنا ما كان

بعد أن تعرض اهللا للسابقني باخلريات وما و . يف سياق سورة التوبة جاءت هذه اآلية

عمال صاحلا وآخر وتكلم عن املنافقني وعذام مث عن الذين خلطوا ، هلمأعد اهللا 

قال . باألخذ من أمواهلم صدقة تطهرهم وحضه على الدعاء هلم وأمر رسوله، سيئا

إن اإلسالم منهج حياة واقعية ، ال تكفي فيه املشاعر والنوايا ، ما مل تتحول : سيد

ولكنها هي بذاا ليست مناط احلكم وللنية الطيبة مكاا؛ . إىل حركة واقعية 

إمنا : "وهذا معىن احلديث. إمنا هي حتسب مع العمل، فتحدد قيمة العمل. واجلزاء

 .١٠!ال جمرد النيات..األعمال". األعمال بالنيات

وتتحد قيمة أعمال ، وختتلف قيمة العمل باختالف األشخاص يف اإلميان والكفر

م يف كوا سرابا حيسبه الظمآن ماء حىت الكافرين على اختالف جهدهم واجتهاده

فال قيمة وال وزن ، أو رمادا اشتدت به الريح يف يوم عاصف، إذا جاءه مل جيده شيئا

كما ال ، فال ينفع مع الكفر عمل مهما عظم وكرب أو دق وصغر هلا يف ميزان اهللا

 .ينفع مع اإلميان عمل ُعِمَل لغري وجه اهللا

فمحك الصدق يف توبتهم . يدة وعمل يصدق العقيدةمي منهج عقاملنهج اإلسالإن 

فأما يف اآلخرة فمردهم إال عامل . هو العمل الظاهر، يراه اهللا ورسوله واملؤمنون إذن

 . الغيب والشهادة الذي يعلم فعل اجلوارح وكوامن الصدور
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فيصدق . ه العمل الذي يعقب الندم والتوبةولكن. الندم والتوبة ليسا اية املطافإن 

  !!أو يكذب تلك املشاعر النفسية ويعمقها أو يكتسحها بعد أن تكون

فمن الناس من بضاعته رائجة : أعمالنا بضاعة مكشوفة معروضة على اهللا ورسوله

ومن الناس من بضاعته فاسدة ، وجتارته راحبة،يباهي ا اهللا ورسوله وهذا هو املقبول

 .املخذولوجتارته كاسدة، يعرض عنها اهللا ورسوله وهذا هو 
واإلرث ال ، "ِإن اَألْرَض لِلِه يُورِثـَُها َمن َيَشاء ِمْن ِعَباِدِه َواْلَعاِقَبُة لِْلُمتِقنيَ ) "ورثة اهللا يف األرض( - 

وعباده ، فخّصه اهللا أن يرثها املتقني، فقد عمر األرض خرياً وهدى، يأيت إال ملن يستحق
َنا ِيف الزبُوِر ِمْن بـَْعِد الذْكِر َأن اْألَْرَض يَرِثـَُها   َوَلَقدْ "الصاحلني وقد تقرر ذلك عند الرسل  َكَتبـْ

وليس هذا . إم ورثة اهللا يف هذه األرض بإقامة دين اهللا فيها وتطبيقه، "ِعَباِدَي الصاِحلُونَ 
بل هم أوىل الناس بالعلوم األخرى اليت حيتاجها الناس ، حمصوراً يف أمور اآلخرة فحسب

فحني يعلم ذلك  .٦١:هود"األرض واستعمركم فيها هو أنشأكم من"ور دنياهم  إلصالح أم
فال يبقى يف قلب املسلم شاغراً يعطله عن السعي لعمارة األرض والسعي يف إصالح الدين 

إال إذا ، وليس ألحد حق سبقه لذلك، والدنيا؛ ألنه الوريث احلقيقي بشهادة احلق تبارك وتعاىل
  .حمال بإذن من خلق وصّري وكّون تبارك وتعاىلوهذا ، ختلى عن خرييته

َوَلْوال َدْفُع اِهللا الناَس بـَْعَضُهْم بِبَـْعٍض : "قال تعاىل) املدافعة فالتمكني أو االستسالم فاجلاهلية( - 
 ِه َكِثرياً َولَيَـْنُصَرنَمْت َصَواِمُع َوبَِيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد يُْذَكُر ِفيَها اْسُم الل َهلُد  ُه َمْن يـَْنُصرُُه ِإنالل

ناُهْم ِيف اْألَْرِض أََقاُموا الصالَة َوآتـَُوا الزَكاَة َوأََمُروا بِاْلَمْعُروِف َونـََهْوا * اللَه َلَقِوي َعزِيٌز  ِذيَن ِإْن َمكال
ينصر دينه؟ هل يصعب على هل يعجز اهللا أن  .٤١-٤٠:احلج"َعِن اْلُمْنَكِر َولِلِه َعاِقَبُة اْألُُمورِ 

اهللا أن ميحق األعداء؟ حاشا وكال ولكنها سنته املاضية على من قبلنا واليت ستمضي علينا رغماً 
مدافعة للجاهلية مهما كان وزا ، وهي املدافعة بني قوى اخلري والشر حىت تقوم الساعة، عنا

وأفسدت فوجب الدفاع والعمل ولو  وأتباعها؛ ألننا لو تركناها أو تناسيناها ولو فرتة زمنية طغت
يُن لِلِه "بالنزال والقتال  َنٌة َوَيُكوَن الد َفِإِن انتَـَهْوا َفَال ُعْدَواَن ِإال َعَلى  ◌ۖ َوقَاتُِلوُهْم َحىتٰ َال َتُكوَن ِفتـْ

فبعض ضعاف اليقني " حىت ال تكون فتنة"ما أعظم هذا الوصف  .١٩٣:سورة البقرة"الظاِلِمنيَ 
وهذا هو عني ، وأن القعود والركود هو الذي ينّحي الفتنة، د الفتنة يف املدافعة والصراعيعتق



فنحن هللا ، والنزال والدفاع هي اليت تدفع الفتنة، بل الفتنة يف القعود، اخلذالن وسلم احلرمان
 فال خيار يف اخلوض يف دركات" ويكون الدين هللا"واهللا استخدمنا إلقامة دينه وشرعه ، تعاىل

روى الرتمذي وأبو داود َعْن َأْسَلَم َأِيب ِعْمرَاَن  .الركود والقعود واهللا يأمرنا بالتحرك والنهوض
َنا َصفا َعِظيًما ِمنَ  :التِجيِيب قَالَ  الروِم، َفَخرََج إِلَْيِهْم ِمَن اْلُمْسِلِمَني  ُكنا ِمبَِديَنِة الروِم فََأْخَرُجوا إِلَيـْ

ُعبَـْيٍد، َفَحَمَل َرُجٌل  َوَعَلى أَْهِل ِمْصَر ُعْقَبُة ْبُن َعاِمٍر َوَعَلى اجلََْماَعِة َفَضاَلُة ْبنُ  َأْكثـَرُ  ِمثْـُلُهْم أَوْ 
ُسْبَحاَن اللِه يـُْلِقي بَِيَدْيِه : ِفيِهْم َفَصاَح الناُس َوقَاُلوا ِمَن اْلُمْسِلِمَني َعَلى َصف الروِم َحىت َدَخلَ 

الناُس إِنُكْم تـََتَأولُوَن َهِذِه اآليََة َهَذا  يَا أَيـَها: ُلَكِة، فـََقاَم أَبُو أَيوَب األَْنَصارِي فـََقالَ التـهْ  ِإَىل 
َا ْأِويَل، َوِإمنهُ  التالل ا أََعزوُه فـََقاَل اِإلْسَالَم وََكثـَُر نَاِصرُ  أُْنزَِلْت َهِذِه اآليََة ِفيَنا َمْعَشَر اْألَْنَصاِر، َلم

َقْد  ِإن أَْمَوالََنا َقْد َضاَعْت، َوِإن اللهَ : اللِه صلى اهللا عليه وسلم بـَْعُضَنا لِبَـْعٍض ِسرا ُدوَن َرُسولِ 
َها، فَأَنـَْزَل الل  فََأْصَلْحَنا أََعز اِإلْسَالَم وََكثـَُر نَاِصُروُه، فـََلْو أََقْمَنا ِيف أَْمَوالَِنا ُه َعَلى نَِبيِه َما َضاَع ِمنـْ

َنا َما قـُْلَناعليه وسلم يَـ  صلى اهللا  "أَْيِديُكْم ِإَىل التـْهُلَكةِ تـُْلُقوا بِ  َوأَْنِفُقوا ِيف َسِبيِل اللِه َوال": ُرد َعَليـْ
أَيوَب َشاِخًصا ِيف  أَبُو َعَلى اَألْمَواِل َوِإْصالِحَها َوتـَرَْكَنا اْلَغْزَو، َفَما زَالَ  َفَكاَنِت التـْهُلَكُة اِإلَقاَمةَ 

وهذه املدافعة تضعف وتقوى حسب أعياا وليس حسب  ١١.َسِبيِل اللِه َحىت ُدِفَن بَِأْرِض الرومِ 
، فمىت قووا وأحسنوا كانوا، ولكن املدافعني خيتلفون، فاملنهج واحد والرسالة واحدة، مناهجهم

 . لواومىت توخوا وحذروا وتواكلوا تنكبوا الطريق وزا
َر ِيف َكِثٍري ِمْن َجنَْواُهْم ِإال َمْن أََمَر : "قال اهللا تعاىل)صالحية النجوى للعاملني فقط( -  ال َخيـْ

 َأْجرًا ِبَصَدَقٍة أَْو َمْعُروٍف أَْو ِإْصالٍح بـَْنيَ الناِس َوَمْن يـَْفَعْل َذِلَك ابِْتَغاَء َمْرَضاِة اللِه َفَسْوَف نـُْؤتِيهِ 
، ال يتناجى اثنان دون ثالث:"للحديث ، النجوى يف األصل حرام. ١١٤:النساءسورة "َعِظيًما

لكن مع ، "إمنا النجوى من الشيطان"وهي مظنة اإلمث والقطيعة والعدوان ، "فإن ذلك حيزنه
بل ألم وظفوها التوظيف ، ذلك فهي للعاملني الفاعلني هلا خصوصية أخرى؛ ليس كرامة هلم

فإذا ، وهي االستفادة من املوارد بشكل صحيح قدر املستطاع، ماوهذه عادم دائ، الصحيح
وحيضون على إيواء وتكرمي الفقراء ، مانظرت إىل جنواهم رأيتهم يبثون روح احلياة بني املتقاطعني

وهم كذلك دائماً يف صناعة مشاريع ألفراد املسلمني وعامتهم يف هذه ، والضعفاء من املسلمني
يطانية يف أيد القاعدين واملارقني؛ خبالف هؤالء األفذاذ الذين النجوى اليت كانت أداة ش
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ونشر ، وسخروها لوأد خالفام وإعداد مشاريعهم، جعلوها مطية لدينهم واحتياجات أمتهم
 .الفضيلة واخلري واملعروف بني الناس

ا َوقَاَل إِنِين ِمَن َوَمْن َأْحَسُن قـَْوًال ممن َدَعا ِإَىل اللِه َوَعِمَل َصاحلًِ ) " أحسن القول( - 
ومن أحسن أيها الناس قوال ممن قال : يقول تعاىل ذكره: قال الطربي. ٣٣:فصلت"اْلُمْسِلِمنيَ 

ودعا عباد اهللا إىل ما قال وعمل به ، واالنتهاء إىل أمره ويه، ربنا اهللا مث استقام على اإلميان به
 .من ذلك

الِذي جيَُِدونَُه َمْكُتوبًا ِعنَدُهْم ِيف  ِبُعوَن الرُسوَل النِيب اْألُمي الِذيَن يـَت ) "الرسول يف الكتب السابقة( - 
َهاُهْم َعِن اْلُمنَكِر َوحيُِل َهلُُم الطيَباِت َوُحيَرمُ  ِجنيِل يَْأُمُرُهم بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ  َعَلْيِهُم اْخلََباِئَث التـْورَاِة َواْإلِ

ُهمْ  فَالِذيَن آَمُنوا بِِه َوَعزُروُه َوَنَصُروُه َواتـبَـُعوا النوَر  ۚ◌ ِإْصَرُهْم َواْألَْغَالَل الِيت َكاَنْت َعَلْيِهْم  َوَيَضُع َعنـْ
يأمرهم باملعروف : (قال ابن كثري. ١٥٧:األعراف"أُولَِٰئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ  ◌ۙ الِذي أُنزَِل َمَعُه 

 . ١٢الرسول يف الكتب املتقدمة هذه صفة): وينهاهم عن املنكر
وََكأَين من نِيب قَاَتَل َمَعُه رِبـيوَن َكِثٌري َفَما َوَهُنوا ) " الربانيون ال يهنون وال يضعفون وال يسكنون( - 

. ١٤٦:آل عمران" َواللُه حيُِب الصاِبرِينَ  ۗ◌ َسِبيِل اللِه َوَما َضُعُفوا َوَما اْسَتَكانُوا ِلَما َأَصابـَُهْم ِيف 
ذلوا لعدوهم، : ما ضعفت قلوم، وال وهنت أبدام، وال استكانوا، أي: أي: قال السعدي

 .بل صربوا وثبتوا، وشجعوا أنفسهم
َوِإْذ َصَرفْـَنا إِلَْيَك نـََفرًا مَن اجلِْن َيْسَتِمُعوَن اْلُقْرآَن ) "ليست حكراً على أحدوالفاعلية الدعوة ( - 

: قال السعدي. ٢٩:األحقاف"فـََلما ُقِضَي َولْوا ِإَىلٰ قـَْوِمِهم منِذرِينَ  ۖ◌ ُه قَالُوا أَنِصُتوا فـََلما َحَضُرو 
نصحا منهم هلم وإقامة حلجة اهللا عليهم وقيضهم اهللا معونة لرسوله  "َولْوا ِإَىل قـَْوِمِهْم ُمْنِذرِينَ "

 .صلى اهللا عليه وسلم يف نشر دعوته يف اجلن
وإذ قالت أمة منهم مل تعظون قوماً اهللا " )إقامة احلجةلفاعلية اإلعذار إىل اهللا و أدىن مثار ا( - 

وقال ، ١٦٤:األعراف"مهلكهم أو معذم عذاباً شديداً قالوا معذرة إىل ربكم ولعلهم يتقون
قَاُلوا )٨(ُكلَما أُْلِقَي ِفيَها فـَْوٌج َسَأَهلُْم َخزَنـَتُـَها َأَملْ يَْأِتُكْم نَِذيرٌ   ◌ۖ ِمَن اْلَغْيِظ َتَكاُد َمتَيـُز ":سبحانه

بـَْنا َوقـُْلَنا َما نـَزَل اللُه ِمن َشْيٍء ِإْن أَنُتْم ِإال ِيف َضَالٍل َكِبٍري  امللك)"٩(بـََلٰى َقْد َجاَءنَا نَِذيٌر َفَكذ .
وقال  .يذكر تعاىل عدله يف خلقه ، وأنه ال يعذب أحدا إال بعد قيام احلجة عليه :قال ابن كثري
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فالداعية الفاعل ". فذكر إمنا أنت مذكر: "وقال جل من قائل، "إن عليك إال البالغ: "سبحانه
حىت أنه قد يدعو ويعمل ، ال يتوقف مهما كانت التحديات ومهما تالشت أمام عينيه الربكات

 .ر والبالغليس إال لإلعذا
أما املنذر فقد بينت آيات أخر أنه : (ويف أضواء البيان. ٢: املدثر"قم فأنذر) "القيام ال القعود( - 

 ؛وقد يكون للمؤمنني. ختويفا هلم "وتنذر به قوما لدا" :قد يكون للكافرين، كما يف قوله تعاىل
كون وقد ي ،"إمنا تنذر من اتبع الذكر وخشي الرمحن بالغيب" :ألم املنتفعون به كما يف قوله

أكان للناس عجبا أن أوحينا إىل رجل منهم أن " :لعامة الناس كما يف قوله تعاىل :للجميع، أي
 . )وأما املنذر به فهو ما يكون يوم القيامة ".أنذر الناس وبشر الذين آمنوا

ويوجهه إىل إنكار ذاته وعدم (: قال سيد. ٦:املدثر" والمتنن تستكثر) "االستكثار يولد القعود( - 
، وهو سيقدم الكثري). وال متنن تستكثر:(أو استكثاره واستعظامه، ا يقدمه من اجلهداملن مب

ولكن ربه يريد منه أال يظل . وسيلقى الكثري من اجلهد والتضحية والعناء، وسيبذل الكثري
. وهذه الدعوة ال تستقيم يف نفس حتس مبا تبذل فيها. يستعظم ما يقدمه ويستكثره ومينت به

بل حني ال تستشعره من . ن الضخامة حبيث ال حتتمله النفس إال حني تنساهفالبذل فيها م
. شاعرة بأن كل ما تقدمه هو من فضله ومن عطاياه؛ األصل ألا مستغرقة يف الشعور باهللا

وهو اختيار واصطفاء وتكرمي يستحق . ويوفقها لنيله، وعطاء خيتارها له، فهو فضل مينحها إياه
 . ١٣)الستكثارال املن وا. الشكر هللا

َر ) "التنظري ال يكفي إلحقاق احلق( -  َوِإْذ يَِعدُُكُم اللُه ِإْحَدى الطائَِفتَـْنيِ أَنـَها َلُكْم َوتـََودوَن َأن َغيـْ
 .٧:األنفال "َذاِت الشوَْكِة َتُكوُن َلُكْم َويُرِيُد اللُه َأن حيُِق احلَْق ِبَكِلَماتِِه َويـَْقَطَع َداِبَر اْلَكاِفرِينَ 

وفيه بذل وتضحية ولكن ملرام ، حني أراد املؤمنون قافلة قريش من غري قتال أراد اهللا أمراً أعظم
كانت الشوكة إرادة اهللا إلحقاق احلق وقطع دابر ، أعلى من املال ولبغية أمسى من غىن احلال

دئ دون بذل وال ترسو هلا مبا، وهكذا طريق الدعوات الصادقات ال حيق هلا حق، الكافرين
 .وتضحية

ْمثَ َوَأْكِلِهُم السْحَت ) " ربانيتكم يف دعوتكم( -  َهاُهُم الربانِيوَن َواْألَْحَباُر َعن قـَْوهلُِِم اْإلِ  ۚ◌ َلْوَال يـَنـْ
 .٦٣:املائدة" لَِبْئَس َما َكانُوا َيْصنَـُعونَ 
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اْلُمَناِفُقوَن ) "م تأمرون بهوينهون عن املعروف وأنت، املنافقون يأمرون باملنكر وأنتم تنهون عنه( - 
َهْوَن َعِن اْلَمْعُروِف َويـَْقِبُضوَن أَْيِديـَُهْم  ۚ◌ َواْلُمَناِفَقاُت بـَْعُضُهم من بـَْعٍض   ۚ◌ يَْأُمُروَن بِاْلُمنَكِر َويـَنـْ

فجعل تعاىل األمر : (قال القرطيب. ٦٧:التوبة"ن اْلُمَناِفِقَني ُهُم اْلَفاِسُقونَ إِ  ۗ◌ َنُسوا اللَه فـََنِسيَـُهْم 
فدل على أن أخص أوصاف املؤمنني ، باملعروف والنهي عن املنكر فرقاً بني املؤمنني واملنافقني

 ١٤).ورأسها الدعاء إىل اإلسالم والقتال عليه، األمر باملعروف والنهي عن املنكر
ُلوَن آيَاِت اللِه آنَاَء اللْيِل  ۗ◌ لَْيُسوا َسَواًء ) "س كافياً اإلميان لي( -  مْن َأْهِل اْلِكَتاِب أُمٌة قَاِئَمٌة يـَتـْ

َهْوَن َعِن اْلُمنَكِر يـُْؤِمُنوَن بِاللِه َواْليَـْوِم اْآلِخِر َويَأْ )١١٣(َوُهْم َيْسُجُدوَن  ُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ
فحصل منهم  : قال السعدي. آل عمران)"١١٤( َوُيَسارُِعوَن ِيف اْخلَيـْرَاِت َوأُولَِٰئَك ِمَن الصاحلِِنيَ 

تكميل أنفسهم باإلميان ولوازمه، وتكميل غريهم بأمرهم بكل خري، ويهم عن كل شر، ومن 
 .وغريهم على اإلميان مبحمد صلى اهللا عليه وسلمذلك حثهم أهل دينهم 

. ١٢١:يونس" وقل للذين ال يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون) "عاملون ال متفرجون( - 
اعملوا : "را رسوله أن يقول للذين ال يؤمنون مبا جاء به من ربه على وجه التهديديقول تعاىل آم
على طريقتنا ومنهجنا، : أي "إنا عاملون"على طريقتكم ومنهجكم، : أي " على مكانتكم

وقد  .فستعلمون من تكون له عاقبة الدار، إنه ال يفلح الظاملون:أي  ،"نا منتظرونوانتظروا إ "
أجنز اهللا لرسوله وعده، ونصره وأيده، وجعل كلمته هي العليا، وكلمة الذين كفروا السفلى، واهللا 

 ١٥ . عزيز حكيم
ا َونَِذيرًا َولَِٰكن َأْكثـََر الناِس َال َوَما أَْرَسْلَناَك ِإال َكافًة للناِس َبِشريً ) "عامليون ال حمليون( - 

أرسل اهللا حممدا صلى اهللا عليه : وقال قتادة يف هذه اآلية : قال ابن كثري. ٢٨: سبأ"يـَْعَلُمونَ 
وهذا الذي قاله ابن  . وسلم إىل العرب والعجم ، فأكرمهم على اهللا أطوعهم هللا عز وجل

 :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ل عباس قد ثبت يف الصحيحني رفعه عن جابر قا
وجعلت يل . نصرت بالرعب مسرية شهر: أعطيت مخسا مل يعطهن أحد من األنبياء قبلي"

وأحلت يل الغنائم، ومل حتل . األرض مسجدا وطهورا، فأميا رجل من أميت أدركته الصالة فليصل
 ".إىل الناس عامة وكان النيب يبعث إىل قومه، وبعثت. وأعطيت الشفاعة. ألحد قبلي
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َحىتٰ ِإَذا أَتـَْوا َعَلٰى َواِد النْمِل قَاَلْت َمنَْلٌة يَا ) "دعاة خري )اهلدهد(احليواناتو  )النمل(احلشرات( - 
وقال ، ١٨:النمل"أَيـَها النْمُل اْدُخُلوا َمَساِكَنُكْم َال َحيِْطَمنُكْم ُسَلْيَماُن َوُجُنوُدُه َوُهْم َال َيْشُعُرونَ 

َر فـََقاَل َما ِيلَ َال أََرى اْهلُْدُهَد أَْم َكاَن ِمَن اْلَغائِِبَني " :ل من قائلج بـَنُه ) ٢٠(َوتـََفقَد الطيـْ َألَُعذ
َر بَِعيٍد فـََقاَل َأَحطُت ِمبَا ) ٢١(َعَذاباً َشِديداً أَْو َألَْذَحبَنُه أَْو لََيْأتِيَـين ِبُسْلطَاٍن مِبٍني  ملَْ َفَمَكَث َغيـْ

ِإين َوَجدت اْمَرأًَة َمتِْلُكُهْم َوأُوتَِيْت ِمن ُكل َشْيٍء َوَهلَا ) ٢٢(حتُِْط ِبِه َوِجْئُتَك ِمن َسَبٍإ بَِنَبٍإ يَِقٍني 
َماَهلُْم َوَجدتـَها َوقـَْوَمَها َيْسُجُدوَن لِلشْمِس ِمن ُدوِن اللِه َوزَيَن َهلُُم الشْيطَاُن أَعْ ) ٢٣(َعْرٌش َعِظيٌم 

ُهْم َعِن السِبيِل فـَُهْم َال يـَْهَتُدوَن  النمل")٢٤(َفَصد. 
ٌر أَِم اللُه اْلَواِحُد ) "دعاة ولو بال وسائل( -  يَا َصاِحَيبِ السْجِن أَأَْربَاٌب متَـَفرقُوَن َخيـْ

الفاعلية ال فهذا يوسف عليه الصالة والسالم يعطينا درساً يف أن الدعوة و  .٣٩:يوسف"اْلَقهارُ 
وأقامها ، وال يشرتط هلا وسائل وال يلزمها أدوات سوى لوازمها املعلومة، تُقَيد بقيود وال حبدود

 !فما عذر الطلقاء األصحاء؟، يوسف وهو مغرتب يف ظلمات السجن مظلوم مكلوم
ًة يـَْهُدوَن بَِأْمرِ ) "املوقنون الصابرون مرشحون لإلمامة( -  ُهْم أَئِم وََكانُوا  ◌ۖ نَا َلما َصبَـُروا َوَجَعْلَنا ِمنـْ

فما زالوا يتعلمون املسائل، ويستدلون عليها بكثرة : قال السعدي. ٢٤:السجدة"بِآيَاتَِنا يُوِقُنونَ 
 .الدالئل، حىت وصلوا لذاك، فبالصرب واليقني، تـَُناُل اإلمامة يف الدين

ْلَنا ِمَن اْلبَـيـَناِت َواْهلَُدٰى ِمن بـَْعِد َما بـَيـناُه لِلناِس ِإن الِذيَن َيْكُتُموَن َما أَنزَ ) "اخلامد اللعنة للعاملِ ( - 
ِعُنونَ  ◌ۙ ِيف اْلِكَتاِب  ُه َويـَْلَعنُـُهُم الالهذه اآلية : قال السعدي. ١٥٩:البقرة" أُولَِٰئَك يـَْلَعنُـُهُم الل

، وسلم وصفاتهوما كتموا من شأن الرسول صلى اهللا عليه ، وإن كانت نازلة يف أهل الكتاب
الداالت على احلق  "ِمَن اْلبَـيـَناتِ  "فإن حكمها عام لكل من اتصف بكتمان ما أنزل اهللا

ويتبني به طريق ، وهو العلم الذي حتصل به اهلداية إىل الصراط املستقيم "َواْهلَُدى"املظهرات له،
بأن يبينوا الناس ما  ،من طريق أهل اجلحيم، فإن اهللا أخذ امليثاق على أهل العلم، أهل النعيم

كتم ما ، مّن اهللا به عليهم من علم الكتاب وال يكتموه، فمن نبذ ذلك ومجع بني املفسدتني
 يبعدهم ويطردهم عن قربه ورمحته: أي "يـَْلَعنُـُهُم اللهُ " والغش لعباد اهللا، فأولئك، أنزل اهللا

ِعُنونَ " لسعيهم يف غش ، اللعنة من مجيع اخلليقة فتقع عليهم، وهم مجيع اخلليقة "َويـَْلَعنُـُهُم الال
فجوزوا من جنس عملهم، كما أن معلم الناس ، وإبعادهم من رمحة اهللا، اخللق وفساد أديام

، لسعيه يف مصلحة اخللق، حىت احلوت يف جوف املاء، يصلي اهللا عليه ومالئكته، اخلري



مضاد ، الكامت ملا أنزل اهللافجوزي من جنس عمله، ف، وقرم من رمحة اهللا، وإصالح أديام
يبني اهللا اآليات للناس ويوضحها، وهذا يطمسها فهذا عليه هذا الوعيد ، مشاق هللا، ألمر اهللا
 .الشديد

فـََلَعلَك بَاِخٌع نـْفَسَك َعَلٰى آثَارِِهْم ِإن ملْ يـُْؤِمُنوا ََِٰذا احلَِْديِث ) "الداعية املتحرك ال حيزن( - 
ال تأسف عليهم ، بل أبلغهم رسالة اهللا ، فمن اهتدى : أي :ل ابن كثريقا. ٦:الكهف"َأَسًفا

: " وقال سبحانه. فلنفسه ، ومن ضل فإمنا يضل عليها ، فال تذهب نفسك عليهم حسرات
َال َتْذَهْب فَ  ◌ۖ فَِإن اللَه ُيِضل َمن َيَشاُء َويـَْهِدي َمن َيَشاُء  ۖ◌ أََفَمن زُيَن َلُه ُسوُء َعَمِلِه فـََرآُه َحَسًنا 

فليس عليك إال : قال السعدي. ٨:فاطر"ِإن اللَه َعِليٌم ِمبَا َيْصنـَُعونَ  ۚ◌ نـَْفُسَك َعَلْيِهْم َحَسرَاٍت 
 .البالغ، وليس عليك من هداهم شيء

َهْوَن َعنِ " )الدعاة سبب لكشف الفساد( -  اْلَفَساِد  فـََلْوَال َكاَن ِمَن اْلُقُروِن ِمن قـَْبِلُكْم أُولُو بَِقيٍة يـَنـْ
ُهْم  َنا ِمنـْ َواتـَبَع الِذيَن ظََلُموا َما أُْترِفُوا ِفيِه وََكانُوا  ۗ◌ ِيف اْألَْرِض ِإال قَِليًال ممْن َأَجنيـْ

فهال وجد من القرون املاضية بقايا من أهل اخلري، ينهون : قال ابن كثري. ١١٦:هود"ُجمْرِِمنيَ 
قد وجد : أي " إال قليالً : "وقوله. كرات والفساد يف األرضعما كان يقع بينهم من الشرور واملن

منهم من هذا الضرب قليل، مل يكونوا كثريا، وهم الذين أجناهم اهللا عند حلول غريه، وفجأة 
وهلذا أمر تعاىل هذه األمة الشريفة أن يكون فيها من يأمر باملعروف وينهى عن املنكر،  ؛ نقمه

يدعون إىل اخلري ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكر  ولتكن منكم أمة" :كما قال تعاىل
إن الناس إذا رأوا املنكر فلم يغريوه، : "ويف احلديث .١٠٤: آل عمران "وأولئك هم املفلحون

فلوال كان من القرون من قبلكم أولو بقية " :وهلذا قال تعاىل "أوشك أن يعمهم اهللا بعقاب
 ".ن أجنينا منهمينهون عن الفساد يف األرض إال قليال مم

 قااهدون املهاجرون اآلمرون باملعروف والناهون عن املنكر الصابرون على البالء يف طري( - 
ِإن الِذيَن آَمُنوا َوالِذيَن َهاَجُروا " .)الدعوة واجلهاد صفات أغلب املوعودين باجلنة يف القرآن

أَْم َحِسْبُتْم . "٢١٨:البقرة"َواللُه َغُفوٌر رِحيمٌ  ۚ◌ ْمحََت اللِه َوَجاَهُدوا ِيف َسِبيِل اللِه أُولَِٰئَك يـَْرُجوَن رَ 
ُهُم اْلَبْأَساُء َوالضراُء َوزُْلزُِلوا َحىتٰ  ◌ۖ َأن َتْدُخُلوا اْجلَنَة َوَلما يَْأِتُكم مَثُل الِذيَن َخَلْوا ِمن قـَْبِلُكم  مستـْ

أَْم . " ٢١٤:البقرة" َأَال ِإن َنْصَر اللِه َقرِيبٌ  ۗ◌ ُنوا َمَعُه َمَىتٰ َنْصُر اللِه يـَُقوَل الرُسوُل َوالِذيَن آمَ 
: آل عمران" َحِسْبُتْم َأن َتْدُخُلوا اْجلَنَة َوَلما يـَْعَلِم اللُه الِذيَن َجاَهُدوا ِمنُكْم َويـَْعَلَم الصاِبرِينَ 



ٌر مما َجيَْمُعونَ َولَِئن قُِتْلُتْم ِيف َسِبيِل ا. "١٤٢ آل " للِه أَْو ُمتْم َلَمْغِفَرٌة مَن اللِه َوَرْمحٌَة َخيـْ
آل "َبْل َأْحَياٌء ِعنَد َرِْم يـُْرَزقُون ۚ◌ َوَال َحتَْسَنب الِذيَن قُِتُلوا ِيف َسِبيِل اللِه أَْمَواتًا ". ١٥٧:عمران
 ۖ◌ َأين َال ُأِضيُع َعَمَل َعاِمٍل منُكم من ذََكٍر أَْو أُنَثٰى  فَاْسَتَجاَب َهلُْم رَبـُهمْ . "١٦٩:عمران

فَالِذيَن َهاَجُروا َوأُْخرُِجوا ِمن ِديَارِِهْم َوأُوُذوا ِيف َسِبيِلي َوقَاتـَُلوا َوقُِتُلوا  ۖ◌ بـَْعُضُكم من بـَْعٍض 
 ُهْم َجنِْم َوَألُْدِخَلنـَِئاُهْم َسي َواللُه  ۗ◌ اٍت َجتْرِي ِمن َحتِْتَها اْألَنـَْهاُر ثـََوابًا مْن ِعنِد اللِه َألَُكفَرن َعنـْ

ِإن الِذيَن آَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا بَِأْمَواهلِِْم َوأَنُفِسِهْم ِيف . " ١٩٥:آل عمران"ِعنَدُه ُحْسُن الثـَوابِ 
َوالِذيَن آَمُنوا وََملْ يـَُهاِجُروا َما َلُكم  ۚ◌ ِئَك بـَْعُضُهْم أَْولَِياُء بـَْعٍض َسِبيِل اللِه َوالِذيَن آَووا وَنَصُروا أُولَٰ 

يِن فـََعَلْيُكُم النْصُر ِإال َعَلٰى قـَْوٍم  ۚ◌ من َوَاليَِتِهم من َشْيٍء َحىتٰ يـَُهاِجُروا  َوِإِن اْسَتنَصُروُكْم ِيف الد
نَـُهم ميثَاٌق  َنُكْم َوبـَيـْ يَا أَيـَها الِذيَن آَمُنوا َهْل أَُدلُكْم . "٧٢:األنفال"للُه ِمبَا تـَْعَمُلوَن َبِصريٌ َوا ۗ◌ بـَيـْ

اِهُدوَن ِيف َسِبيِل اللِه تـُْؤِمُنوَن بِاللِه َوَرُسولِِه َوجتَُ  )١٠( َعَلٰى ِجتَاَرٍة تُنِجيُكم مْن َعَذاٍب أَلِيمٍ 
ٌر لُكْم ِإن ُكنُتْم تـَْعَلُمونَ  ۚ◌ بَِأْمَواِلُكْم َوأَنُفِسُكْم  ِلُكْم َخيـْ َواْلُمْؤِمُنوَن . "الصف)". ١١(ذَٰ

َهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َويُِقيمُ  ۚ◌ َواْلُمْؤِمَناُت بـَْعُضُهْم أَْولَِياُء بـَْعٍض  وَن الصَالَة يَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ
. ٧١:التوبة"ِإن اللَه َعزِيٌز َحِكيمٌ  ۗ◌ أُولَِٰئَك َسيَـْرَمحُُهُم اللُه  ۚ◌ َويـُْؤتُوَن الزَكاَة َويُِطيُعوَن اللَه َوَرُسوَلُه 

تُِلوَن ِيف َسِبيِل اللِه فـَيَـْقتُـُلوَن يـَُقا ۚ◌ ِإن اللَه اْشتَـَرٰى ِمَن اْلُمْؤِمِنَني أَنُفَسُهْم َوأَْمَواَهلُم بَِأن َهلُُم اْجلَنَة "
ِجنيِل َواْلُقْرآِن  ◌ۖ َويـُْقتَـُلوَن   ۚ◌ َوَمْن أَْوىفَٰ بَِعْهِدِه ِمَن اللِه  ۚ◌ َوْعًدا َعَلْيِه َحقا ِيف التـْورَاِة َواْإلِ

ِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعظِ  ۚ◌ فَاْسَتْبِشُروا بِبَـْيِعُكُم الِذي بَايـَْعُتم بِِه   .١١١:التوبة"يمُ َوذَٰ
 

  :مسالك الفاعلية يف السنة: ثانياً 

ْلُتْم َعَلى اللِه َحق  " :-صلى اهللا عليه وسلم–قال رسول اهللا  )ال التواكلالتوكل ( -  ُكْم تـَوَكَلْو أَن
َر  ِلِه َلَرَزَقُكْم َكَما يـَْرُزُق الطيـْ متّعن لو مل تغدو  .ابن ماجهرواه ".ِبطَانًا  َوتـَُروُح  ِمخَاًصا   تـَْغُدو  تـَوَك

 سرتوح بطاناً؟الطري هل 
مسعت رسول اهللا  :يقول - رضي اهللا عنهما-عبد اهللا بن عمر روى البخاري عن  )املسؤولية( - 

كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته اإلمام راع ومسئول عن رعيته : "صلى اهللا عليه وسلم يقول
ومسئولة عن رعيتها والرجل راع يف أهله وهو مسئول عن رعيته واملرأة راعية يف بيت زوجها 



ل سيده ومسئول عن رعيته قال وحسبت أن قد قال والرجل راع يف مال أبيه واخلادم راع يف ما
وهذه املسؤولية حتفز راعيها للعمل واحلرص ، "ومسئول عن رعيته وكلكم راع ومسئول عن رعيته

صلى –ل رسول اهللا قاو . وليس السكون والبقاء على األماين دون الفعل، على من اسرتعاه اهللا
ٌر ِمَن اْلَيِد الس اْليَ " :اهللا عليه وسلم ُر الصَدَقةِ ْفَلى، َواْبَدْأ ِمبَْن تـَُعولُ ُد اْلُعْلَيا َخيـْ َعْن َظْهِر  ، َوَخيـْ

من محل على عاتقه هم أمته لن جتده و  ".ِغًىن، َوَمْن َيْستَـْعِفْف يُِعفُه اللُه ، َوَمْن َيْستَـْغِن يـُْغِنِه اللهُ 
 !يتسّول املبادئ

قال رسوُل الله َصّلى اهللاُ : عن أيب هريرة رضي الله عنه قال) ني اخلريية والقوةطردية العالقة ب(  - 
ْؤِمِن الضِعيِف ويف ُكل خيـْرٌ : "َعَلْيِه وَسلم

ُ
ؤِمن اْلَقِوي خٌري َوَأحب ِإىل اللِه ِمَن امل

ُ
اْحِرْص َعَلى . امل

َفُعَك، واْسَتِعْن بِاللِه َوالَ تـَْعَجزْ  ا وَكَذا، َلْو َأين َفعْلُت كاَن َكذَ : وإْن أصاَبك شيٌء فَال تقلْ  .َما ينـْ
العجز دين  .رواه مسلم". اللُه، وَما َشاَء فـََعَل، َفِإن َلْو تـَْفَتُح َعَمَل الشْيطَان قددر: َوَلِكْن ُقلْ 
يف مهجة  وخريها معقود، لذا القوة هنا يف اجلنان، لفظ يلحن فيه العاملني) لو(و، القاعدين
عزمية النفس : واملراد بالقوة هنا: ( - رمحه اهللا  –قال النووي  .وليست يف أعضائه، صاحبها

والقرحية يف أمور اآلخرة، فيكون صاحب هذا الوصف أكثر إقداماً على العدو يف اجلهاد، 
الصرب وأسرع خروجاً إليه وذهاباً يف طلبه، وأشد عزمية يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر و 

على األذى يف كل ذلك، واحتمال املشاق يف ذات اهللا تعاىل، وأرغب يف الصالة والصوم 
 .١٦)واألذكار وسائر العبادات وأنشط طلباً هلا وحمافظة عليها، وحنو ذلك

وقد قرر ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبدأ  )على جناحات اآلخرين االعتمادعدم ( - 
 ".د اعملي لنفسك فإين ال أغين عنك من اهللا شيئاً يا فاطمة بنت حمم": البعثة

: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمقال : عن أنس بن مالك قال) مهما كانت الظروف اإلجيابية( - 
فإن اْسَتطَاَع َأن َال يقوم من َمَكانَُه ،َحىت يغرسها  إن قَاَمت الساَعة َو ِيف َيد أحدُكم فسيلة،"

  ."فليغرسها
: عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال )يف البذل والتعليملغبطة ليست إال وا املنافسة(  - 

رجل آتاه اهللا ماًال، فسلطه على : ال حسد إال يف اثنتني: "  صلى اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا
  .متفق عليه" ورجل آتاه اهللا احلكمة، فهو يقضي ا، ويعلمها. هلكته يف احلق

                                                           
١٦

  ). ٢١٥/  ١٦(  ،"مسلم صحيح شرح" 



كثٌري من   نعمتان مغبون فيهما": - صلى اهللا عليه وسلم- قال رسول اهللا )عاقبة االسرتخاء الغنب( - 
ال تزول قدما ابن آدم يوم ": عليه الصالة والسالم-وقال .رواه البخاري"الصحة والفراغ: الناس

عن عمره فيم أفناه، وعن شبابه فيم أباله، وعن ماله من أين : القيامة حىت يسأل عن مخس
 .رواه الرتمذي وحسنه األلباين" اذا عمل فيم علماكتسبه وفيم أنفقه؟ وم

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه  :عن النعمان بن بشري رضي اهللا عنه قال )اجلسد الواحد( - 
: مثُل اجلسد، ِإذا اشتكى منه عضو: َمَثُل املؤمنني يف تـََوادهم وتراُمحهم وتعاطُفهم" :وسلم

 :- عليه الصالة والسالم–وقال ، رواه البخاري ومسلم". مىَتَداَعى له سائُر اجلسد بالسَهِر واحلُ 
صلى - وقال أيضاً ،  "وا العاين وأجيبوا الداعيفك" :وقال ،" كهاتني يف اجلنة  أنا وكافل اليتيم"

: " و أحسبه قال" على األرملة أو املسكني كااهد ىف سبيل اهللا لساعيا: "- اهللا عليه وسلم
 .متفق عليه". طرأو كالقائم أو الصائم ال يف

بادروا : "رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال أيب هريرة عن )بث روح املبادرة( - 
باألعمال، فتناً كقطع الليل املظلم، يصبح الرجل فيها مؤمناً، وميسي كافراً، أو ميسي مؤمناً 

معىن  : النووي قال .مسلم والرتمذي وأمحد رواه"ويصبح كافراً، يبيع دينه بعرض من الدنيا
احلث على املبادرة إىل األعمال الصاحلة قبل تعذرها واالشتغال عنها مبا حيدث من : احلديث

الفنت الشاغلة واملتكاثرة املرتاكمة كرتاكم ظالم الليل املظلم، ووصف النيب صلى اهللا عليه وسلم 
 - يشك الراوي -أو عكسه نوعاً من شدائد تلك الفنت، وهو أنه ميسي مؤمنا مث يصبح كافراً، 

  .١٧وهذا لعظم الفنت ينقلب اإلنسان يف اليوم الواحد هذا التقلب
: -صلى اهللا عليه وسلم–قال رسول اهللا ومن ذلك احلض على العمل واإلنتاج ، )احلركة بركة( - 

وسارت على ذلك أفهام السلف ". أكل أحدكم خري قط من أن يأكل من عمل يده وما"
: فإن قالوا أله حرفة: إين ألرى الرجل فيعجبين، فأقول: "عمر بن اخلطابقال ، وأعماهلم أيضاً 

عليه –قال  وإعمار األرض الستثمار األراضي الدعوة الصرحيةمث متّعن يف ". سقط من عيين. ال
، وهي وإن كانت دعوة إلصالح أمر الدنيا ".فهي له ميتةمن أحيا أرضاً " :الصالة والسالم

وهو يتسق متاماً مع وقفتنا السابقة ، صالحها عون للعبد يف طاعته وعبادتهلكننا نعلم يقيناً أن إ
واحملصلة النهائية هو الفاعلية ، "هو أنشاكم من األرض واستعمركم فيها: "عند قوله تعاىل
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واحلركة واجلدة يف هذه احلياة للدعوة إىل اهللا باستخدام ما سّخره اهللا للمسلم من هذا الكون 
 .اية النبيلةالفسيح لتلكم الغ

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : رضي اهللا عنه قال  أيب هريرة عن) من جنسهجزاؤه  نفع اخللق(  - 
يوم القيامة، ومن ، نفس اهللا عنه كربة من كرب كربة من كرب الدنيا  من نفس عن مؤمن" وسلم

، يف الدنيا واآلخرةمنا سرته اهللا ، ومن سرت مؤ ّسر اهللا عليه يف الدنيا واآلخرة، ييّسر على معسر
، سهل اهللا له العبد ما كان العبد يف عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما واهللا يف عون

تلون كتاب اهللا ويتدارسونه بينهم، إال ، وما اجتمع قوم يف بيت من بيوت اهللا يا إىل اجلنةبه طريق
م اهللا فيمن عنده، ومن بطّأ به نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرمحة، وحفتهم املالئكة، وذكره

أحب الناس : "-صلى اهللا عليه وسلم- قال رسول اهللاو  . مسلم رواه "، مل يسرع به نسبهعمله
، أو اهللا عزو جل سرور تدخله على مسلم ىل أنفعهم للناس وأحب األعمال إىلإىل اهللا تعا

أخ يف حاجة أحب  ، أو تطرد عنه جوعا، وألن أمشي معتكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا
شهرا، ومن كظم غيظه ولو شاء    - يعين مسجد املدينة-أعتكف يف هذا املسجد   يل من أن إ

أن ميضيه أمضاه مأل اهللا قلبه يوم القيامة رضى، ومن مشى مع أخيه يف حاجة يقضيها له ثبت 
احلياة كاملة  اإلسالم يريب أتباعه على الفاعلية يف، حسنه األلباين"اهللا قدميه يوم تزل األقدام

كفالة ، تفريج الكربة، إماطة األذى، إفشاء السالم، إدخال السرور، احلسبة، تقدمي العون(
 ). اليتيم

اللهم إين أعوذ بك من اهلم : "قال عليه الصالة والسالم) من العجز والكسلباهللا االستعاذة ( - 
فهل ،  إال من شروما استعاذ رسول اهللا .البخاري"واحلزن والعجز والكسل والبخل واجلنب 

 وانفتق يف أذهاننا خطر القعود والرتاخي؟، وعت عقولنا
إذا  :"قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :عن  أنس بن مالك قال) الفاعلية وحسن اخلامتة( - 

يوفقه لعمل صاحل قبل  :قال كيف يستعمله يا رسول اهللا؟: فقيل، أراد اهللا بعبد خرياً استعمله
حنن ندرك أن حسن اخلتام أقض منام  .د والرتمذي وحسنه األلباين وشعيبرواه أمح ".املوت

، كل ذلك حىت خيتم حياته على عمل صاحل ميوت عليه، وزاد من إخبات القانتني، الصاحلني
ويف احلديث السابق أن من أراد ، )نسأل اهللا حسن اخلامتة(وأدىن املراتب أال يُقبض على ذنب 

وذلك ما يكون عادة للعاملني الباذلني ، ه يف صاحلات قبل موتهاهللا به اخلري فإنه يستعمل



والسؤال الذي ال بد أن نعرضه بني ، فإن ساعات رحيلهم شاهدة على خرييتهم، املخلصني
مكانة الفرد منا عند اهللا يكون  وحسب، )فيم استعملنا اهللا اآلن؟(حني وآخر على أنفسنا 

ويف  .عن اهللا يكون قعوده وشغوره عن العمل عند اهللا د الفردومىت ابتع، مقعده وشغله عند اهللا
سادات املسلمني وفضالئهم عربة أحد   - رضي اهللا عنه–حنظلة بن أيب عامر الصحايب اجلليل 

ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألوعظة، وهو املعروف بغسيل املالئكة، وإمنا قيل له ذلك 
فسئلت صاحبته   ؟ ما شأنه  : يعين حنظلة، فسألوا أهله،  " إن صاحبكم لتغسله املالئكة "   : قال

لذلك غسلته  "   : خرج وهو جنب حني مسع اهلائعة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : فقالت
  .١٨  " املالئكة، وكفى ذا شرفاً ومنزلًة عند اهللا تعاىل

قال رسول اهللا صلى اهللا : العن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما ق) ندرة الفاعلني املباركني( - 
ليست املشكلة يف . متفق عليه" ال تكاد جتد فيها راحلة. إمنا الناس كاإلبل املائة: "عليه وسلم

وقليل من "وعلى هذا فقّلتهم داللة نفاستهم ، ولكنها يف التكوين الكيفي لذات الفرد، الكم إذاً 
ويقابل ذلك مفهوم ". مبؤمنني وما أكثر الناس ولو حرصت: "وقال تعاىل، "عبادي الشكور

 مويهيم ، فهم كغثاء السيل يدور م حيث كانت قوته، الذين أصام داء التكلس) الغثائية(
وهكذا جيتمعون كاجتماع الغثاء ويفرتقون  ، ويقلبهم على وجوههم أينما حل دوراته، يف كل واد

ولذا فاحلديث مشتمل  .- هللاوالعياذ با- هلم مجهرة وحضور ولكن نفعهم غري مذكور، كافرتاقه
وإن أردت منهم من عامًال ، فأخرب بأن الكمال يف الناس قليل، على خرب صادق وإرشاد نافع

واألمور الكلية ، وأما اإلرشاد فهو لتأهيل الرجال الذين يصلحون للقيام باملهمات، ثقة قل وندر
 .العامة النفع

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : عنه قال عن أيب هريرة رضي اهللا) العمل الساري بعد املوت( - 
صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد : إذا مات العبد انقطع عمله إال من ثالث: " وسلم 

: إن مما يلحق املؤمن من عمله وحسناته بعد موته"وروى ابن ماجه  .رواه مسلم" صاحل يدعو له
 :ل إىل العبد من آثار عمله ثالثةومجيع ما يص(..". وولدا صاحلا تركه، علما علمه ونشره

 .أمور عمل ا الغري بسببه وبدعايته وتوجيهه: األول
 .أمور انتفع ا الغري أّي نفع كان، على حسب ذلك النفع باقتدائه به يف اخلري: الثاين
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أمور عملها الغري وأهداها إليه، أو صدقة تصدق ا عنه أو دعا له، سواء أكان من : الثالث
حلسيني أو من أوالده الروحيني الذين خترجوا بتعليمه، وهدايته وإرشاده، أو من أقاربه أوالده ا

وأصحابه احملبني، أو من عموم املسلمني، حبسب مقاماته يف الدين، وحبسب ما أوصل إىل العباد 
وحبسب ما جعل اهللا له يف قلوب العباد من الود الذي ال بد أن ترتتب . من اخلري، أو تسبب به

 .وكلها تدخل يف هذا احلديث الشريف.دعاؤهم، واستغفارهم له: ه آثاره الكثرية اليت منهاعلي
كالولد الصاحل العامل الذي سعى أبوه يف تعليمه، . وقد جيتمع للعبد يف شيء واحد عدة منافع
  .١٩)وكالكتب اليت يقفها أو يهبها ملن ينتفع ا

أن رسول  - رضي اهللا عنه  - عن أيب هريرة ) دفع الشر والضر عنهماملعروف يف نفع اخللق و ( - 
بينما رجل ميشي بطريق وجد غصن شوك يف الطريق، : "قال - صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا 

أن  -رضي اهللا عنه–وروى الرتمذي عن أيب ذر . ؛ متفق عليه"فأخره، فشكر اهللا له فغفر له
وأمُرَك باملعروِف  صدقةٌ  َلكَ  خيكَ أ وْجهِ  يف تبسُمكَ " :قال-صلى اهللا عليه وسلم–اهللا  رسول

وبصُرَك للرجِل الرديِء  صدقةٌ  أرِض الضالِل َلكَ  يف وإرشاُدَك الرجلَ  صدقةٌ  وَُيَك عِن املْنكرِ 
وإفراُغَك من  صدقةٌ  وإماطُتَك احلجَر والشْوَك والعظَم عِن الطريِق َلكَ  صدقةٌ  البصِر َلكَ 

عن أيب ذر جندب بن جنادة رضي اهللا و  .صححه األلباين ."دقةٌ ص َلكَ  أخيكَ  دلوِ  يف دلِوكَ 
: قلت" اإلميان باهللا واجلهاد يف سبيله: "أي األعمال أفضل؟ قال" قلت يا رسول اهللا: عنه قال

تعني : "فإن مل أفعل؟ قال: قلت" أنفسها عند أهلها وأكثرها مثنا: "أي الرقاب أفضل؟ قال
تكف : ول اهللا أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قاليا رس: قلت" صانعا أو تصنع ألخرق

يف صحيحه من  مسلم  أخرجو . متفق عليه" شرك عن الناس فإا صدقة منك على نفسك
ال حتقرن من املعروف  :قال يل النيب صلى اهللا عليه وسلم: رضي اهللا عنه قال  أيب ذر  حديث

اهلجيمي   أيب جري  يثمن حد  أمحد ويف رواية عند. شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق
رسول اهللا إنا قوم من أهل البادية فعلمنا   يا: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت  أتيت  :قال

ال حتقرن من املعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك يف إناء : شيئا ينفعنا اهللا تبارك وتعاىل به، قال
اإلزار فإنه من اخليالء  املستسقي، ولو أن تكلم أخاك ووجهك إليه منبسط، وإياك وتسبيل

واخليالء ال حيبها اهللا عز وجل، وإن امرؤ سبك مبا يعلم فيك فال تسبه مبا تعلم فيه فإن أجره 
رمحه   املناوي وقد بني العالمة. إسناده صحيح  :شعيب األرناؤوط  قال .لك ووباله على من قال
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أي ال   :ال حتقرن  :٢٠اهللا معىن هذا احلديث وهو يتضمن الرواية األوىل وزيادة، قال
هو حقري فقري  - أي العرب- تقول : يقال حقره واحتقره واستصغره، قال الزخمشري تستصغرن،

أي ما عرفه ) من املعروف(هو حاقر ناقر، ويف املثل من حقر حرم، وفالن خطري غري حقري
ه هذا شرط يعقب ب: قال الطييب) ولو(أي كثريا كان أو حقريا ) شيئا(الشرع والعقل باحلسن 

بتضمنها   هذه الواو لعطف حال على حال حمذوفة: الكالم تتميما ومبالعة، وقال أبو حيان
بضم ) أن تفرغ(السابق تقديره ال حتقرن من املعروف شيئا على كل حال كائنا ما كان ولو 

إنائك الذي ) من دلوك(الفوقية وكسر الراء تصب يقال أفرغت الشيء صببته إذا كان يسيل
ولو أن تعطي مريد : طالب السقيا يعين): املستسقي(أي وعاء ) يف إناء(لبئر تستسقي به من ا

املاء ما حزته أنت يف إنائك رغبة يف املعروف وإغاثة للملهوف، وتقدم األحوج فاألحوج، 
  :والدلو معروف ويستعار للتوصل إىل الشيء بأي سبب كان قال

  ءولكن ألق دلوك يف الدال**** وليس الرزق يف طلب حثيث 

أي تراه وجتتمع به، ويف رواية أليب داود بدله وأن ) أخاك(أي ولو أن تلقى ) أن تلقى(
تكلم أخاك أراد باألخ املسلم وإن مل يكن ابن أحد أبويه، وقيل له أخوه ألنه البسه من 

قل لصاحبك كذا ملن بينه وبينه أدىن مالبسة، وذكره بلفظ : قبل دينه كما تقول للرجل
دمها على صاحبه بذكر ما هو ثابت بينهما من اجلنسية واإلسالم ذكره األخوة ليعطف أح

هو املشارك آلخر يف الوالدة من الطرفني أو أحدمها : الزخمشري وأصله للراغب حيث قال
أو الرضاع، ويستعار يف كل مشارك لغريه يف قبيلة أو دين أو صنعة أو معاملة أو مودة أو 

ْخَواِِمْ وَال َتُكونُ   غريها من املناسبات، أي ملشاركتهم يف الكفر    وا َكالِذيَن َكَفُروا َوقَاُلوا ِإلِ
أي واحلال أن وجهك إليه ) ووجهك.( يَا ُأْخَت َهاُروَن يعين يف الصالح ال النسبة: وقوله

من حسن خلق الرجل أن : قال حبيب بن ثابت. أي منطلق بالسرور واالنشراح: منبسط
. وجهه، ونظم هذا احلديث كنظم اجلمان وروض اجلنانحيدث صاحبه وهو مقبل عليه ب

رد على كل عامل أو عابد عبس وجهه وقطب جبينه كأنه  -كما قال الغزايل- وفيه 
مستقذر للناس أو غضبان عليهم أو منزه عنهم، وال يعلم املسكني أن الورع ليس يف اجلبهة 

يف الرقبة حىت تطاطأ وال  حىت تقطب وال يف اخلد حىت يصعر وال يف الظهر حىت ينحين وال
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يف الذيل حىت يضم، إمنا الورع يف القلب، أما الذي تلقاه ببشر ويلقاك بعبوس مين عليك 
بعلمه فال أكثر اهللا يف املسلمني مثله، ولو كان اهللا يرضى بذلك ما قال لنبيه صلى اهللا 

   .انتهى منه بتصرف   إخل....َواْخِفْض َجَناَحَك ِلَمِن اتـبَـَعَك ِمَن اْلُمْؤِمِننيَ  :عليه وسلم
 - ) ومل ، من مات ومل يغز": قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم) ث نفسك عازماً اعمل أو حد

فقد حث الشرع املطهر على العزمية  .البخاري".مات على شعبة من نفاق، حيدث نفسه بالغزو
ستعداد صادقة الطلب وذلك ألن نفس املؤمن على أهبة اال، النفسية ولو يكن مثة حاجة قائمة

 .عازمة النيل
من علم آية من كتاب ": قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم) تعليم الناس اخلري يسري ثوابه( - 

 .١٣٣٥السلسلة الصحيحة ".اهللا عز وجل كان له ثواا ما تليت
من أال أخربكم بأفضل ": قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم) النفع املتعدي والنفع القاصر( - 

إصالح ذات البني؛ فإن فساد ذات البني : "قال، بلى: قالوا، "درجة الصيام والصالة والصدقة؟
 .رواه البخاري".هي احلالقة

عن ابِن مْسُعوٍد رضي الله عنه َأن رسوَل الله َصّلى اهللاُ َعَلْيِه ) اإلميان يف جهاد األعداءكمال ( - 
الله يف أُمٍة قـَْبِلي ِإال كان َله ِمن أُمِتِه حواريون وَأْصَحاٌب يَْأخذون  َما ِمَن َنِيب بَعثَهُ : "وَسلم قال 

ا َختُْلُف ِمْن بْعِدهْم ُخُلوٌف يُقولُون َماالَ يْفعُلوَن، ويْفَعُلون َماَال  ِإ ِتِه ويْقتُدون بَأْمرِه، ُمثِبُسن
دُهْم ، وَمْن َجاهَ جاهدهم بَقْلِبِه فـَُهو ُمْؤِمنٌ ، َوَمْن جاهدُهم بَِيدِه فـَُهو ُمْؤِمنٌ  يـُْؤَمرون، َفَمنْ 

  .رواه مسلم". ، وليس وراَء ذِلك ِمن اِإلمياِن حبُة خْردلٍ بِِلسانِِه فـَُهو ُمْؤِمنٌ 
عن النْعماِن بِن َبشٍري رضي الله عنهما عن النيب َصّلى اهللاُ َعَلْيِه وَسلم ) ربان سفينة النجاة( - 

الَقاِئِم يف ُحدوِد الله ، واْلَواِقِع فيها َكَمَثِل َقوٍم اْستَـَهُموا على سفينٍة فصاَر بعُضهم  َمَثلُ : "قال
: َعَلى َمْن فـَْوقـَُهْم فـََقاُلواأعالَها وبعُضهم أسفَلها وكاَن الذيَن يف أسفلها ِإَذا اْستَـَقْوا ِمَن املاِء َمروا 

يعاً ، فَِإْن تـَرَُكوُهْم اً وََملْ نـُْؤِذ َمْن فـَْوقـََناَلْو أَنا َخَرقْـَنا يف َنَصيِبنا َخْرق ، وِإْن َأَخُذوا َوَما أَراُدوا َهلُكوا مجَِ
 .رواُه البخاري. "يعاً َعَلى أَْيِديِهم َجنْوا وجنْوا مجَِ 

ْيِه عْن َأِيب َسعيد اْخلُْدرِي رضي الله عنه عن النِيب َصّلى اهللاُ َعلَ ) حق الطريق أن تأمر وتنهى( - 
يَا رَسوَل الله َمالََنا ِمْن َجماِلسَنا بُد، نَتحدُث : فَقاُلوا" إِياُكم َواْجلُُلوَس يف الطرُقاتِ : "وَسلم قال

: قالوا" فَِإَذا أَبـَْيُتْم ِإال اْلَمْجِلس فََأْعطُوا الطريَق َحقهُ : ِفيَها، فقال رسول الله َصّلى اهللاُ َعَلْيِه وَسلم



َغض اْلَبَصر، وَكف اَألَذى، وَرد السالِم، َواَألْمُر : "وَما َحق الطرِيِق يا رسوَل الله؟ قال
  .متفٌق عليه" باْلمْعروِف، والنـْهُي عِن اْلُمْنَكرَ 

فتنة الرجل يف : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم) احلسبة تقي فتنة األهل واملال واجلار( - 
 .البخاري" ه وجاره تكفرها الصالة والصدقة واألمر باملعروف والنهي عن املنكرأهله ومال

َعْن حذيفَة رضي الله عنه َأن النيب َصّلى اهللاُ َعَلْيِه ) احلسبة وجاء ووقاء لألمة من العذاب( - 
َهُون َعِن : "وَسلم قال ْنَكِر، أَْو لَُيوِشَكن الله َأْن والِذي نـَْفِسي بَِيِدِه لََتْأُمُرن باْلمعُروِف، ولَتَـنـْ

ُ
امل

  .حديٌث حسنٌ : رواه الرتمذي وقال" يـَْبعَث َعَلْيكْم ِعَقاباً ِمْنُه، ُمث َتْدُعونَُه َفالَ ُيْسَتجاُب َلُكمْ 
عْن َأِيب َسعيد اْخلُدري رضي الله عنه عن النيب َصّلى اهللاُ َعَلْيِه ) عندما تكون الكلمة جهاداً ( - 

رواه أبو داود، والرتمذي " أَْفَضُل اجلَِْهاِد َكِلَمُة َعْدٍل عنَد سْلطَاٍن جائِرٍ : "لم قالوسَ 
 . حديٌث حسنٌ :وقال

قال رسول : عن ابن َمْسُعوٍد رضي الله عنه قال) احلسبة سبب جلمع القلوب ودحض املنكر( - 
النـْقُص َعَلى َبِين ِإْسرائيَل أَنه َكاَن الرُجُل يـَْلَقى ِإن أَوَل َما دَخَل : "الله َصّلى اهللاُ َعَلْيِه وَسلم

يَا َهَذا اتق الله َودْع َما َتْصَنُع فَِإنُه ال حيَِل لك، ُمث يـَْلَقاُه ِمن اْلَغِد َوُهو َعَلى : الرُجَل فـَيَـُقولُ 
ُه، فـََلما فـََعُلوا َذِلَك َضَرَب الله قـُُلوَب حالِِه، فال ميْنَـُعه ذِلك َأْن يُكوَن َأِكيَلُه وَشرِيَبُه َوقِعيدَ 

لُِعَن الِذيَن َكَفروا ِمْن بِين ِإْسرَائِيَل َعَلى ِلَساِن داُوَد وِعيَسى ابِن َمْرِمي " :ُمث قال، "بـَْعِضِهْم بِبَـْعضٍ 
وُه لَِبْئَس ما كانُوا يـَْفعُلون َصّلى ذِلك مبا َعَصْوا وَكانوا يْعَتُدوَن، َكانُوا ال يـَتَـَناَهْوَن عْن ُمْنَكٍر فـََعلُ 

ُهُم يـَتَـَولْوَن الذيَن َكَفُروا لَِبْئَس َما َقدمْت َهلُْم أَنـُْفُسُهمْ    "اهللاُ َعَلْيِه وَسلم َترى كِثرياً ِمنـْ
ِف، َولَتَـْنهُون َعِن َكال ، َوالله لََتْأُمُرن باْلمْعُرو : "ُمث قَالَ  .٧٨،٨١: املائدة "فَاِسُقونَ ": إىل قوله

، ولََتْأِطرُنُه َعَلى احلَْق َأْطراً، ولَتْقُصرُنُه َعَلى احلَْق قَ  ْصراً، أَْو اْلُمْنَكِر، ولََتْأُخُذن َعَلى َيِد الظاملِِ
اه أبو داود، والرتمذي رو " لََيْضرَِبن الله بُقُلوِب بـَْعِضُكْم َعَلى بـَْعٍض، ُمث لَيَـْلَعنُكْم َكَما َلَعنـَُهمْ 

 .حديث حسن: وقال
رضي اهللا  عفان بن عثمان عن) اخلريية ليست يف تعلم القرآن الكرمي فقط بل التعلم والتعليم( - 

  ."علمهخريكم من تعلم القرآن و : "عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال عنه



َرِضَي اللُه َعْنُه، َأن َرُسوَل اللِه  ُهرَيـَْرةَ  َأِيب  َعنْ !) ذلةمهما أراح عزة والقعود  عمل مهما كّلفال( - 
َلُه فـََيْحَتِطَب َعَلى َظْهرِِه  َوالِذي نـَْفِسي بَِيِدهِ : " قَالَ ، َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  َألَْن يَْأُخَذ َأَحدُُكْم َحبـْ

ٌر َلُه ِمْن َأْن يَْأِيتَ َرُجًال فـََيْسأََلُه َأْعطَاُه أَْو َمنَـَعهُ   .متفق عليه "َخيـْ
قال  :لقا عن سهل بن سعد رضي اهللا عنه ) على يديك أعظم من كنوز األرض ة املرءهداي( - 

ألعطني الراية غدا رجال يفتح على يديه حيب اهللا ورسوله " خيرب النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم
فقيل  علي فبات الناس ليلتهم أيهم يعطى فغدوا كلهم يرجوه فقال أين "وحيبه اهللا ورسوله

حىت  أقاتلهم" :فقال ،يشتكي عينيه فبصق يف عينيه ودعا له فربأ كأن مل يكن به وجع فأعطاه
يكونوا مثلنا فقال انفذ على رسلك حىت تنزل بساحتهم مث ادعهم إىل اإلسالم وأخربهم مبا 

رواه  "يهدي اهللا بك رجال خري لك من أن يكون لك محر النعم جيب عليهم فواهللا ألن
 .البخاري

جاء : رضي اهللا عنه قال  جرير بن عبد اهللا عن  مسلم  روى) األجر العظيم لصاحب املبادأة( - 
من األعراب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عليهم الصوف، فرأى سوء حاهلم، قد  ناس

مث إن : أصابتهم حاجة، فحث الناس على الصدقة فأبطأوا عنه حىت رُِئي ذلك يف وجهه، قال
مث جاء آخر، مث تتابعوا حىت عرف السرور يف  -فضة- رجال من األنصار جاء بصرة من َورٍِق 

من سن يف اإلسالم سنة حسنة فعمل ا بعده  "  :اهللا صلى اهللا عليه وسلموجهه، فقال رسول 
كتب له مثل أجر من عمل ا ال ينقص من أجورهم شيء، ومن سن يف اإلسالم سنة سيئة 

   ".فعمل ا بعده كتب عليه مثل وزر من عمل ا ال ينقص من أوزارهم شيء
عن قيس بن مسلم عن طارق بن مسلم عند ) احملتسب هو من يربئ نفسه ويعذر أمام اهللا( - 

أول من بدأ باخلطبة يوم العيد قبل الصالة مروان، فقام : شهاب، وهذا حديث أيب بكر قال
أما هذا فقد : قد ترك ما هنالك، فقال أبو سعيد: الصالة قبل اخلطبة، فقال: إليه رجل، فقال

َمن رأى منكم منكرًا، ": وليق -صلى اهللا عليه وسلم  - قضى ما عليه، مسعت رسول اهللا 
 ."فليغريه بيده، فإْن مل يستطع، فبلسانه، فإن مل يستطع، فبقلبه، وذلك أضعف اإلميان

صلى اهللا -قال رسول اهللا  - رضي اهللا عنه- عن أنس بن مالك ) من الناس طوىب ملفاتيح اخلري( - 
الناس ناساً مفاتيح للشر  إن من الناس ناساً مفاتيح للخري مغاليق للشر، وإن من: "عليه وسلم

مغاليق للخري، فطوىب ملن جعل اهللا مفاتيح اخلري على يديه، وويل ملن جعل اهللا مفاتيح الشر 
 .رواه ابن ماجه" على يديه



أخرج اإلمام أمحد وغريه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه ) استغفار اخللق للدعاة العاملني( - 
، سلك اهللا له به طريقاً إىل اجلنة، وإن املالئكة لتضع من سلك طريقاً يطلب فيه علماً :" قال

أجنحتها رضاء لطالب العلم، وإن العامل يستغفر له من يف السماوات ومن يف األرض، حىت 
رواه الرتمذي ". احليتان يف البحر، وفضل العامل على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب

 . وصححه األلباين
اهللا أن النيب صلى : رضي اهللا عنهما  جابر بن عبد اهللا صحيحني عنيف ال) عمومية الدعوة( - 

نصرت بالرعب مسرية : أعطيت مخسا، مل يعطهن أحد من األنبياء قبلي: "عليه وسلم قال
من أميت أدركته الصالة فليصل، وأحلت رجل فأميا  ،شهر، وجعلت يل األرض مسجدا وطهورا

، وبعثت إىل وكان النيب يبعث إىل قومه خاصة ، وأعطيت الشفاعةألحد قبلي، ومل حتل يل املغامن
ودعوته عامة للثقلني اجلن ، وكونه مبعوثاً إىل الناس كافة، فحكم عموم دعوته(؛ "الناس عامة

 .٢١)واإلنس معلوم من دين اإلسالم بالضرورة
ذات ليلة فانطلق أناس  املدينة فزع أهل :- رضي اهللا عنه–قال أنس ) تطميناً أقدرهم أشجعهم ( - 

أليب  قبل الصوت فتلقاهم النيب صلى اهللا عليه وسلم وقد سبقهم إىل الصوت وهو على فرس
 . متفق عليه "مل تراعوا مل تراعوا: "عري يف عنقه السيف وهو يقول طلحة

ما " :مرفوعا  طلحةوأيب جابر وأبو داود عن أمحد وروى) روانصره لتنصَ ، لتخَذل املسلم اخذل( - 
من امرئ خيذل امرأ مسلما يف موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إال خذله اهللا يف 

، وما من امرئ ينصر مسلما يف موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه نصرته موضع حيب
 ".يف موطن حيب فيه نصرته فيه من حرمته إال نصره اهللا

عن أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا ) ّلمم وعمل وعمن علِ  يةفضلاأل( - 
، لم كمثل الغيث الكثري أصاب أرضاً مثل ما بعثين اله به من اهلدى والع: "عليه وسلم أنه قال

، ، وكانت منها أجادب أمسكت املاءفكان منها نقية قبلت املاء فأنبتت الكأل والعشب الكثري
، وأصاب منها طائفة أخرى إمنا هي قيعان ال متسك وا وزرعوا ا الناس فشربوا وسقفنفع اهللا

لم، ومثل من ماًء وال تنبت الكأل فذلك مثل من فقه يف دين اهللا ونفعه ما بعثين اهللا به فعلم وع
؛ جعل الرسول صلى اهللا عليه وسلم "، ومل يقبل هدى اهللا الذي أرسلت بهمل يرفع بذلك رأساً 

                                                           
٢١

  ).٢/٢٥٤" (تفسير ابن كثير"و، )١١٦ص" (شرح العقيدة الطحاوية" 



  :درجاتالناس يف تقبلهم للعمل ثالث 
وعلمه وعمل مبا فيه، وعلم من تقبل ما جاء به الرسول صلى اهللا عليه وسلم : أـ الدرجة األوىل

  .مم انتفعوا يف أنفسهم ونفعوا غريه، فهؤالء هم أفضل الناس ألالناس
فانتفعوا من تقبل ما جاء به الرسول صلى اهللا عليه وسلم ومحله إىل الناس : ب ـ الدرجة الثانية

  .، وقل اجتهاده يف العمل بهلكنه مل يتفقه فيهبه ، 
ومل يعمل به أو ينقله  من مل يستفد مما جاء به الرسول صلى اهللا عليه وسلم: ج ـ الدرجة الثالثة

 .، وهؤالء مذمومون على لسان الرسول صلى اهللا عليه وسلمإىل الناس
: رضي اهللا عنه قالعن أنس بن مالك يف الصحيحني ) مشروعية الرتخص للفضائل العظمى( - 

فنـزلنا منـزال : قال . ، وِمنّـا املفطرالصائم ، فِمنّـاعليه وسلم يف سفركنا مع رسول اهللا صلى اهللا 
فسقط الصّوام، : قال. الشمس بيده، فمنا من يتقي يف يوم حار، وأكثرنا ِظال صاحب الكساء

ذهب : "اهللا صلى اهللا عليه وسلمال رسول فق. وقام املفطرون، فضربوا األبنية، وسقوا الركاب
 ."املفطرون اليوم باألجر

روى مسلم يف صحيحه، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، ) خري املعاش ابتغاء املوت يف سبيل اهللا( - 
ِمْن َخْريِ َمَعاِش الناِس َهلُْم َرُجٌل ممُِْسٌك ِعَناَن فـََرِسِه ِيف : "أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

َعًة أَْو فـَْزَعًة طَاَر َعَلْيِه، يـَْبَتِغي اْلَقْتَل َواْلَمْوَت َمظَا َسِبيلِ  َع َهيـْ  ."نهُ اللِه، َيِطُري َعَلى َمْتِنِه، ُكلَما مسَِ
صلى اهللا  -، عن النيب  -رضي اهللا عنه  - أيب ذر ويف املستدرك للنيسابوري عن) أحباب اهللا( - 

: ، وثالثة يبغضهم اهللا، أما الثالثة الذين حيبهم اهللاهللاثالثة حيبهم " :قال –عليه وآله وسلم 
فرجل أتى قوما فسأهلم باهللا، ومل يسأهلم بقرابة بينهم وبينه، فتخلف رجل من أعقام فأعطاه 

، وقوم ساروا ليلتهم حىت إذا كان النوم أحب إليهم مما علم بعطيته إال اهللا والذي أعطاهسرا ال ي
يف سرية فلقي  رءوسهم، فقام رجل يتملقين، ويتلو آيايت، ورجل كانيعدل به فنزلوا فوضعوا 

، الشيخ الزاين: والثالثة الذين يبغضهم اهللا العدو فهزموا فأقبل بصدره حىت يقتل، أو يفتح له،
 .صحيح على شرط الشيخني" والفقري املختال، والغين الظلوم

 عنه عن النيب صلى اهللا عليه عن أنس بن مالك رضي اهللا) من لوازم احلب إسداء املعروف( - 
من حتلى ذه  .متفق عليه) ب ألخيه ما حيب لنفسهال يؤمن أحدكم حىت حي: (وسلم قال

من أحب : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. اخلصلة العظيمة كان مستحقا لدخول اجلنة



خر ويأيت إىل الناس أن يزحزح عن النار ويدخل اجلنة فلتدركه منيته وهو يؤمن باهللا واليوم اآل
وروي يف مسند أمحد عن يزيد القسري قال قال يل رسول . رواه مسلم) الذي حيب أن يؤتى إليه

وذلك أنه ملا كان املسلم ). أحتب اجلنة قلت نعم قال فأحب ألخيك ما حتب لنفسك: (اهللا
حسان يف اآلخرة حمسنا إلخوانه يف احلياة الدنيا مشفقا عليهم حريصا على نفعهم جازاه اهللا باإل

 .وأدخله دار كرامته
، رضي اهللا عنه عبد اهللا بن مسعود وعند أمحد عن) ليس العامل املخلص بالعالة املسرتخي( - 

-زميلي رسول اهللا  بوعلي بن أيب طال أبو لبابة ، فكانكنا يوم بدر، كل ثالثة على بعري :قال
 -صلى اهللا عليه وسلم- فكانت إذا جاءت عقبة رسول اهللا : ، قال- وسلم صلى اهللا عليه 

 ".ما أنتما بأقوى مين، وما أنا بأغىن عن األجر منكما: "قال .حنن منشي عنك: قاال
يوشك األمم : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :رضي اهللا عنه قال ثوبان عن )نبذ الغثائية( - 

فقال قائل ومن قلة حنن يومئذ قال بل أنتم  أن تداعى عليكم كما تداعى األكلة إىل قصعتها
صدور عدوكم املهابة منكم وليقذفن اهللا  يومئذ كثري ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن اهللا من

رواه " يا رسول اهللا وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية املوت: فقال قائل" بكم الوهنيف قلو 
 .أمحد وأبو داود وهو صحيح مبجموع طرقه

مسعت  :نهما قالرضي اهللا ع ابن عمر عن )االشتغال بأمر الدنيا عن أمر الدين يورث الذل( - 
إذا تبايعتم بالعينة وأخذمت أذناب البقر ورضيتم بالزرع " :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

وهو ، رواه أبو داود". وتركتم اجلهاد سلط اهللا عليكم ذال ال ينزعه حىت ترجعوا إىل دينكم
 .صحيح لغريه

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه  قال أيب هريرة روى الرتمذي عن) جلام النار للساكتني عن النفع( - 
ويف الباب عن جابر  من سئل عن علم علمه مث كتمه أجلم يوم القيامة بلجام من نار وسلم

 .حديث حسن أيب هريرة وعبد اهللا بن عمرو قال أبو عيسى حديث
رضي اهللا –عبد اهللا بن مسعود  روى البخاري عن) سالمة قلوب العاملني واستمرار دعوم( - 

لم حيكي نبيا من األنبياء ضربه قومه فأدموه كأين أنظر إىل النيب صلى اهللا عليه وس :قال - عنه
: قال ابن حجر يف الفتح. اللهم اغفر لقومي فإم ال يعلمون عن وجهه ويقول وهو ميسح الدم

ر حيتمل أن ذلك ملا وقع للنيب صلى اهللا عليه وسلم ذك )وهو ميسح الدم عن وجهه: (قوله



. م أحد ملا شج وجهه وجرى الدم منه، وذلك فيما وقع له يو ألصحابه أنه وقع لنيب آخر قبله
 . فاستحضر يف تلك احلالة قصة ذلك النيب الذي كان قبله فذكر قصته ألصحابه تطييبا لقلوم

 

  حاجتنا للفاعلية

َواْلَعْصِر ِإن اِإلنَساَن َلِفي :"ديدن املسلم بعد أن يؤمن ويعمل أن يبذل ويقدم قال تعاىل إن 
وبالتايل فخسارة ، "ُنوا َوَعِمُلوا الصاِحلَاِت َوتـََواَصْوا بِاحلَْق َوتـََواَصْوا بِالصْربِ ِإال الِذيَن آمَ *ُخْسرٍ 

فيتحقق يف حقه الفوز ، اإلنسان هي األصل حىت يؤمن ويعمل مث يدعو ويصرب على ذلك
يف  وغاية ما، "إن عليك إال البالغ"بل عليه العمل ، وليس مطالباً أثناء ذلك بنتائج، والنجاة
 تزيدولذا فإن حاجتنا ". معذرة إىل ربكم"وأدناه ، "اعبدوا اهللا وال تشركوا به شيئاً "األمر 

وأولويته إن تزامحت املهام؛ لبدهيات كثر ، حىت أصبحت واجب الوقت، للفاعلية يوماً بعد يوم
رات وعند وعند كثرة املنك، فعند قلة الدعاة: قال ابن باز( ،قد تناولنا بعضها مع النصوص سلفاً 

يف  ويضاف . ٢٢)غلبة اجلهل كحالنا تكون الدعوة فرض عني على كل واحد حبسب طاقته
 :قيل يف مسارات الفاعليةعلى ما  حاجتنا للفاعلية

وأشرف القوم وهم األنبياء والرسل كانت وظيفتهم ، واصطفاء وخّلة العمل اإلسالمي شرفأن  - 
مل ولذا من كانت وظيفته الدعوة والع، يف الناسوتبليغ رسالة اهللا ، الدعوة والعمل هلذا الدين

 .للدين فهو يقتفي سري الرسل
 ؟)ملاذا ندعو(اإلجابة عن  - 

وسيصاحبه الشعور بالعبادة يف ، فبهذه الشعرية حيب ربه وما حيب ربه، التعبد هللا عز وجل -١
فل وعندما يغ، اللذان مها شرطا قبول العبادة، وكذلك حتري احلق والصواب، مجيع حتركاته

وتبدأ حظوظ النفس واهلوى ، فإنه بذلك يضعف إخالصه، أنه متعبد هللا بدعوته وحركته
كما يضعف مع ذلك اتباع الدليل وحتري احلق مما ينتج عنه يف اية ، يسيطران على القلب

 .األمر فتور الداعية أو مزلة قدمة والعياذ باهللا
فبها يستسهل الصعاب ، مثرة التعبد وهي، الفوز برضوان هللا تعاىل وجنته يف الدار اآلخرة -٢

وال تأخذ الدنيا شيئاً منه؛ ألنه ، وال يلتفت ألعراض الدنيا الزائلة، وميضي يف عزمية وثبات
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  ).١٦:ص(، "ا ينبغي أن يتحلى به الدعاةالدعوة إلى � وم" 



وال يعرف الفتور عليه مدخل؛ ألن ، فال يطرق الوهن له باب، ينتظر العطاء األخروي
 .وقفوإن تأخرت عليهم فرت وت، غريهم مىت حصل مراميه الدنيا رضي وقعد

وال يقر له قرار ، فحني يتذكر الداعية هذه املهمة فإنه يضاعف من جهده، إنقاذ الناس -٣
إين أخاف عليكم  وقال الذي آمن يا قوم. "او الفساد املستطريبرؤية الشرك املستشري 

والصرب على أعراضهم وأذاهم واحلرص ، وإن مثل هذا الشعور ليضفي الرفق بالناس...". 
كما ينشئ يف القلب حمبة ، هلم أبواب اخلري أو يغلق أبواب الشر على كل جمال يفتح

كما أنه يدفع إىل بذل ، املصلحني الداعني إىل اخلري وهداية الناس يف أي مكان من األرض
اجلهد والتخطيط والتعاون مع مجيع الداعني إىل اخلري والرب والتقوى بعيداً عن التعصب 

 .٢٣ )واحلزبية والوالءات امللوثة
وهو املؤهل لقيادة ، م هذا الدين القومي ومنهجه العظيم الذي يصلح لكلك زمان ومكانعظ -

وانتشرت انتشاراً ، جنحت الدعوة اإلسالمية جناحاً منقطع النظري(وقد ، وإصالح أحواهلا، البشرية
منعدم املثيل؛ ألن منهج الدعوة اإلسالمية هو املنهج الوحيد الذي يعرف طريقه إىل النفس 

فيتدسس إليها بلطف ويعرف مداخلها ، ية منذ اللمسة األوىل يعرف دروا ومنحيااالبشر 
ويعرف ، ويعرف قواها ومقدراا فال يتجاوزها أبداً ، وخمارجها فيسلك إليها على استقامة

 .٢٤)ويعرف طاقاا األصلية البانية فيطلقها للعمل والبناء، حاجاا فيلبيها متاماً 
وهي اآلن يف أحوج ما ، واألمة متر بأحلك ظروفها ).الفاعل(بعد أن كنا ) به مفعوال(أصبحنا  -

إذا أردت أن تعلم حمل : قال ابن عقيل: قال ابن مفلح يف آدابه .حتتاجها لقوم عاملني فاعلني
، )لبيك(وال ضجيجهم بـ، وامعفال تنظر إىل زحامهم يف أبواب اجل، اإلسالم من أهل الزمان 

وأعداء الدعوة اليوم هم أعداؤها باألمس الذي ما زالوا ( . م أعداء الشريعةوإمنا انظر إىل مواطأ
إىل هذا احلد من الضياع والبعد ، ومل يصل األمر باملسلمني اليوم، حياولون هدمها والقضاء عليها

ومل تتداعى عليهم األمم كما تتداعى األكلة على قصعتها إال بسبب ، عن اإلسالم ودعوته
، ومل تنجح الدعوة اليوم، وقبض أيديهم عن اإلنفاق يف سبيل اهللا، عن اجلهاد تقاعس املسلمني
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 .بتصرف، )٢٠-١٧:(ص، ؛ لعبد العزيز الجليل"منارات في الطريق" 
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جزاهم اهللا عن ، إال بالسبب الذي جنحت به على أيدي الصحابة رضوان اهللا عليهم مجيعاً 
 .٢٥)اإلسالم واملسلمني خري اجلزاء

، مية شخصيتهكون املسلم غري حائز مجيع الوسائل اليت يريدها لتن( .٢٦)القابلية لالستعمار( -
ذلك هو االستعمار؛ وأما أال يفكر املسلم يف استخدام ما حتت يده من وسائل : وحتقيق مواهبه

وأما ، حىت بالوسائل العارضة، ويف بذل أقصى اجلهد لريفع من مستوى حياته، استخداماً مؤثراً 
، مهمالً  حلظة إفقاره وحتويله كماً - على العكس- فيستسلم، أال يستخدم وقته يف هذا السبيل

ال نفكر إال عند (وأزمتنا  أنا  .٢٧)فتلك هي القابلية لالستعمار: يكفل جناح الفنية االستعمارية
رموز  من هذه األمة ايدةو ، فالت حني ندم حال االستعمار وبلوغ الطغيان، ٢٨)وجود أزمة

قال عنه ما واقرأ ، ومنهم شكيب أرسالن، قاوموا االستعمار والفساد وشهد هلم القاصي والداين
 :؛ لتتجلى لك أنفس األحرار جتاه االستعمار٢٩الرافعي راثياً 

  سالم عليك أبا غالب           أمري اجلهاد أمري القلم
  هتكت برأيك حجب الظال           م وثرت إباء إذا اخلطب عم
  وطوفت يف األرض تبغي السال           م لقومك واحلق ممن ظلم

  وكنت الغمام ومنت العلم           فخضت الغمار وصنت الذمار
  ومازلت تفضح كيد األىل           بغوا يف البالد وخانوا الذمم
  وترشد قومك للواضحات           تنري العقول وتذكي اهلمم
  إىل أن أصاخ لك املسلمون           ولىب نداك أسود األجم

  فآن جلسمك أن يسرتيح           وجر روحك دنيا األمل
  ٣٠صبت بدنياك جمد اخللود           وعند اإلله الثواب العممأ

. كماً وكيفاً   ال يلبون حاجة وتطلعات األمة )أيا كان(العاملون يف جمال احلقل الدعوي  - 
وصارت مهوم اآلخرين ، )نفسي نفسي(تنصرف األمة على أولئك الذين استطاعوا جتاوز عقبة (و
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  ).٣٧:ص(؛ لعبد الكريم بكار "مقدمات للنھوض بالعمل الدعوي" 
٢٩
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 .٦٥، ٤ع، ٥س": حضارة ا6س0م" 



يل الصحوة اليوم معاناة مريرة من غياب املبادرة تعاين قطاعات من ج(و.٣١)هي مههم األكرب
تلجئه ظروف العمل الوظيفي إىل ، ولعل من أبرز أمثلتها أن ترى شاباً ترىب تربية دعوية. الفردية

أو حيدد له جمال يعمل فيه دون أن ينطلق ، فيبقى ينتظر أن يوجه، االنتقال من منطقته أو دولته
إال أا ال تزال تفهم يف ، عن ضرورة املبادرة والتأكيد عليها ومع احلديث اليوم. ويبادر من نفسه

  .٣٢!)إطار حمدود
وما غلب العمل اليوم يف ، نات اليت ستجعل األمة قوه منافسةسوء توظيف الطاقات واإلمكا - 

والضعف يف توجيه األفراد املناسبني يف ، هذا املوضوع سوى عدم االعرتاف بالتخصصات
، فلوا عن ج الرسول عليه الصالة والسالم يف معرفته بالرجال حوللقد غ، أماكنهم املناسبة
هذا إال لدرايته الكاملة بأن حسن التعيني واالختيار يعد اختصاراً لكثري من  وما، وحسن توليتهم

بإمكان الطاقات (و .اجلهود وتذليالً لكثري من العقبات وتفعيالً لكثري من الطاقات املهدرة
وسبب عدم اكتشافها ، ظل كامنة يف الفرد حىت املمات دون أن تكتشفواخلصائص الفذة أن ت

ومن ليس أهًال لتحمل املسؤولية فليس بسبب عيب خلقي وال ...هو أنه مل تتح الفرصة لربوزها
، إن من مصلحتنا أن حنمل املسؤوليات...ولكنه بسبب قصور اجتماعي وثقايف، تشوه جنيين

يل عن اهلزال الشديد الذي طبعت به شخصية املسلم هذه ونسأل عن التبعات؛ فذاك هو البد
  .٣٣)األيام

وإن تسابق وافت شرذمة من  .صعود احلضارات وهبوطها يرتبط بفاعلية اإلنسان يف سلوكياته - 
مث متاهي مبادئهم أمام احلضارات ، وانبهار البعض بذلك، األمة إلبراز الوالء للدول العظمى
وخاصة أن بعض من عاد من ، سلمةتشكيل العقلية املالعظمى ليوحي بإشكال كبري يف 

وصار ) وتركوا اجليدّ ، العفنة منها(بتعاث أو تلوث بالغرب والشرق أصبح يسّوق حلضارام اإل
إن الرجل : (- رمحه اهللا- يقول الغزايل .يف حني أنه كان يُتطلب منه العكس متاماً ، بوقاً لغريه

أو القانون وقد يعني يف أعلى املناصب بأوروبا وأمريكا عندنا قد ينال أعلى اإلجازات يف الطب 
على حني يكون زميله اليهودي كاإلعصار يف ، وعالقته جبنسه هواء، لكن صلته بدينه صفر

فهل هذا املسلم البارد . وزميله النصراين أسرع من الربق يف خدمة االستعمار، خدمة الصهيونية
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يئاً؟ إنه كاجلندي املرتزق بسالحه خيدم أي مبدأ على الشعور أو املرتد القلب جيدي على أمته ش
  .٣٤)ملئ بطنه وإيثار عاجلته

العامل اإلسالمي اليوم مل يبلغ بعد درجة النشاط أو العمل الفين الذي يبدو وحده كفيًال ( - 
وهذا ، أول درجه يف سلم القيم" الفاعلية"بتحديد مكانه يف العامل احلديث  الذي حيتل مبدأ 

  .٣٥)حوج األمور بالنسبة لنااملبدأ من أ
 .العقلية املنتجة الفاعلة تالشيطغيان العقلية االستهالكية اإلتكالية و  - 
 .تناول ذلك وقد سبق، اقرتان اخلريية بالفاعلية - 
اجتمعت اآلراء على أن اخللل الذي أصاب األمة اإلسالمية يف سعيها حنو النهضة والتقدم ( - 

وعدم االستفادة من الوسائل املتاحة فلم يكن ينقص الفرد انعدام الفاعلية وقلة النشاط والعمل 
املسلم منطق اإلخالص بقدر ما كان ينقص منطق العمل واحلركة فهو يفكر ولكن ال ليجسد 

إن  .٣٦)وإذا عمل ال يقدم اجلهد املطلوب لتحقيق النتائج املرغوبة، فكرته يف عمل مثمر
املتاحة مهما يقل شأا يف صنع شيء لرقمه  اإلنسان الفاعل هو القادر على استخدام الوسائل

وإن كثرياً من الدعاة يريدون تغيري ( .يف احلياة وهذا مرتبط بالثقافة اليت حيملها والفكر الذي يتبناه
ويف املقابل تتأمل  .٣٧!)العامل كله دون أن يكون هلم من األسباب والوسائل ما يغري قرية واحدة

فعلى ، ملتاحة والصعبة كذلك يف سبيل دعوته للكفر والضاللجلد الكافر واستخدامه املوارد ا
يف منطقة ) معلوم جات(م يف قرية ١٩٦٥أنشئ مستشفى تنصريي يف عام (سبيل املثال 

أما اآلن فقد بلغ عددهم أربعني ، يف بنغالديش اليت مل يكد يوجد ا نصراين آنذاك) شيتاجانج(
وعدد ، مدرسة) ٣٠٩٩(بنغالديش  يتبعها  وهناك منظمة تنصريية كندية يف، ألف نصراين

وكان عدد النصارى يف . منظمة) ٣٠٠٠(املنظمات التنصريية يف هذا البلد املسلم الفقري 
: قال ابن باز( .٣٨)م إىل مخسة ماليني١٩٩١وارتفع عام ، ألف)٢٠٠(م ١٩٧٢بنغالديش عام 
كون الدعوة فرض عني على كل وعند كثرة املنكرات وعند غلبة اجلهل كحالنا ت، فعند قلة الدعاة

 .٤٠)إن كثرياً من الدعاة جياهد يف غري عدو( .٣٩)واحد حبسب طاقته
                                                           

٣٤
 .٤٧ص، لمحمد الغزالي" مشك0ت في طريق الحياة ا6س0مية" 
٣٥

 .١٦٦ص، لمالك بن نبي" وجھة العالم ا6س0مي" 
٣٦

  .٣٨، ى باطاھرRبن عيس" فاعلية المسلم المعاصر" 
٣٧

  ).٢٢٥:ص(؛ لعبد الكريم بكار "مقدمات للنھوض بالعمل الدعوي" 
٣٨

 ).١/١٢(، ؛ لعبد الملك القاسم"كلنا دعاة" 
٣٩

  ).١٦:ص(، "الدعوة إلى � وما ينبغي أن يتحلى به الدعاة" 



والفقرية  ٥٢عدد الدول اإلسالمية(التخلف احلضاري الذي جثم على جسد األمة اإلسالمية فـ - 
، أمريكا%١٠أو ، من دولة إجنلرتا% ٧٥دولة إسالمية ميثل  ١٣٥والناتج احمللي يف ، ٤٠
%. ٧٠٠و%١٧٩دولة مسلمة نسبة الواردات على الصادرات بني ٣٨. باناليا%١٦أو

من اتمع العلمي يف الدول %٩٠. ونلحظ يف باقي الدول أن صادراا من املواد األولية 
أملانيا بعد احلرب العاملية الثانية بدأت من الصفر واليابان بعد النووي وحضارة و .  ٤١)املتقدمة

   .املسلمني كانت سابقة
، قصر الزمن املتاح( :لألسباب التاليةوال خيفى ضراوا على الفرد طر العجز والتواكل والقعود؛ خل -

ومن دام كسله خاب  .٤٢)استمراره يؤدي للنكوصوأخطرها أن ، تفاوت الدرجات يف اجلنة
أن إضاعة الوقت الصحيح يدعو إىل درك النقيصة، إذ : والقصد :يقول ابن القيم رمحه اهللا .أمله

الكمال، فإذا أضاعه مل يقف موضعه بل ينزل إىل درجات  ب حفظه مرتق على درجاتصاح
فإما إىل فوق وإما : فهو متأخر وال بد، فالعبد سائر ال واقف من النقص، فإن مل يكن يف تقدم

وليس يف الطبيعة وال يف الشريعة وقوف ألبتة، ما هو إال  .وإما إىل وراء إىل أسفل، إما إىل أمام
اجلنة أو إىل النار، فمسرع ومبطئ ومتقدم ومتأخر وليس يف الطريق  طوى أسرع طي إىلمراحل ت

إا إلحدى :"جهة املسري ويف السرعة والبطء،كما قال تعاىل يفيتخالفون  واقف البتة، وإمنا
والنار  ومل يذكر واقفا إذ ال منزل بني اجلنة" للبشر ملن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر الكرب نذيرا

فهو متأخر إىل  ال طريق لسالك إىل غري الدارين البتة فمن مل يتقدم إىل هذه األعمال الصاحلةو 
  .٤٣تلك باألعمال السيئة

وكثرة أشكال ذلك وخاصة بني املصلحني لدواعي ، لكثرة مظاهر العجز يف العمل الدعوي - 
لذي ال ينكر ا: وقد سئل حذيفة رضي اهللا عنه عن ميت األحياء فقال، حقيقية وأخرى ومهية

، مواهب غري مستغلة، ةترك الدعو ( :ومن هذه املظاهر. ٤٤بلسانه وال بقلبه املنكر بيده وال

                                                                                                                                                                      
٤٠

  ).٢٤٣:ص(؛ لعبد الكريم بكار "مقدمات للنھوض بالعمل الدعوي" 
٤١

 "Rلمحمد عبد الحليم عمر" نتاجالمنھج ا6س0مي في ا. 
٤٢

 .بتصرف ٢٩ص ١٥ص، لمحمد موسى الشريف" عجز الثقات" 
٤٣

  ).١/٢٧٦(، "مدارج السالكين"  
٤٤

  ).٢/٣١١(، "إحياء علوم الدين"  



، األهداف تفاهة، ضياع األوقات، ضعف الثقة، طعن الثقات يف بعضهم، تشوش األولويات
 .٤٥) باألموالنتالفوأخرياً ، تفلت األهل، خلف الوعد

  :٤٦مثرات الفاعلية

ومثة  ،سبق احلديث عن اخلريية املالزمة هلذه األمةو  ، أكله على الكون بأسرهبستان الفاعلية يؤيت
؛ ومثة فوارق مهمة جرى متييز املوضوعني )حاجتنا للفاعلية(قبلهترابط بني هذا املوضوع والذي 

) مثرات الفاعلية(و، تالمس الواقع وترسم ملاذا الفاعلية وخاصة زماننا) حاجة الفاعلية(فـ، ألجلها
  :نورد شيئاً من تلك الثمرات .ة ما تثمره الفاعلية على اتمعات واألفرادلعام

ولذا أمرت الشريعة بإنكار ، وحتمي مقاصده، وتصون الشريعة ،متنع من االحنراف من الدين -١
، وجعلت أعظم اجلهاد عند السلطان اجلائر الذي يغري على الناس دينهم، املنكر ولو كلف

والذي " :عمر قال: قال مليكة أيب ابن عنال عمر كما صح عنه ملا نذكر الردة دونك ما ق
سألوا التخفيف عن الزكاة،  لكفرنا يف صبيحة واحدة إذ بكر أبو نفسي بيده لو أطاعنا

فقد كادت هذه الفريضة أن متحى لوال اهللا  ".لو منعوين عقاال جلاهدم: فأىب عليهم قال
عبد امللك بن مروان ملا صعد املنرب وخطب قبل الصالة يف وهاك ، مث أيب بكر رضي اهللا عنه

: مث قال، يهأما هذا فقد قضى ما عل: فقال أبو سعيد اخلدري، العيد فأنكر عليه رجل
من رأى منكم منكرا فليغريه بيده، فإن مل " :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول مسعت

أن النيب ه عنو ، رواه مسلم"يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإلميان
رواه "إن من أعظم اجلهاد كلمة عدل عند سلطان جائر" :صلى اهللا عليه وسلم قال

 .الرتمذي
 اهللا قوما تعظون مل منهم أمة قالت وإذ": قال اهللا تعاىل.  من عذاب اهللا عز وجل متنع -٢

 ما نسوا فلما) ١٦٤(نيتقو  ولعلهم ربكم إىل معذرة الواق شديدا عذابا معذم أو مهلكهم
 كانوا  مبا بئيس بعذاب ظلموا الذين وأخذنا السوء عن ينهون الذين أجنينا به ذكروا

 ىل عن أهل هذه القرية أم صاروا إىلخيرب تعا: (قال ابن كثري .األعراف")١٦٥ (يفسقون
                                                           

٤٥
  .بتصرف)٦٠-٣٠: (ص، ؛ لمحمد موسى الشريف"عجز الثقات" 
٤٦

- ١/٧٤(، ؛ لعبد الملك القاسم"كلنا دعاة"وانظر). ٨٣-١٢:(دي ص؛ لمحمد النا"ا6يجابية حياة ا4فراد والمجتمعات"ل0ستزادة انظر  
٨٩.( 

 



فرقة ارتكبت احملذور، واحتالوا على اصطياد السمك يوم السبت ، كما تقدم : ثالث فرق
وفرقة سكتت فلم تفعل ومل . وفرقة ت عن ذلك، وأنكرت واعتزلتهم. بيانه يف سورة البقرة

مل : ؟ أيشديدا عذابا معذم أو مهلكهم اهللا قوما تعظون مل :تنه، ولكنها قالت للمنكرة
. تنهون هؤالء، وقد علمتم أم هلكوا واستحقوا العقوبة من اهللا؟ فال فائدة يف يكم إياهم

هذا معذرة وقرأ : قرأ بعضهم بالرفع، كأنه على تقديره "ربكم إىل معذرة" :قالت هلم املنكرة
فيما أخذ علينا من األمر : أي  "ربكم إىل معذرة" نفعل ذلك: آخرون بالنصب، أي

يتقون ما هم فيه  ولعل ذا اإلنكار: يقولون "ولعلهم يتقون"باملعروف والنهي عن املنكر 
 فلما: "ل تعاىلقا .ويرتكونه، ويرجعون إىل اهللا تائبني، فإذا تابوا تاب اهللا عليهم ورمحهم

 عن ينهون الذين أجنينا"فلما أىب الفاعلون املنكر قبول النصيحة، : أي "به ذكروا ما نسوا
لى جناة الناهني فنص ع ،بئيس بعذاب )ارتكبوا املعصية: أي( "ظلموا الذين وأخذنا السوء

 .٤٧)ألن اجلزاء من جنس العمل؛ وهالك الظاملني، وسكت عن الساكتني
 يف الفساد عن هونين بقية أولو قبلكم من القرون من كان  فلوال: "تعاىل احلق لوتأمل قو 

  وما )١١٦(جمرمني وكانوا فيه أترفوا ما ظلموا الذين واتبع منهم أجنينا ممن قليال إال األرض
أي لو ظهرت فئة يف القرون  .هود)"١١٧( ونمصلح وأهلها بظلم القرى ليهلك ربك كان

وحصانتهم من ، السالفة تنهى عما كان من ضالل وغي لكان سبباً لصالح أحواهلم
– قال سيد. وهو خبالف الصاحل بالشك، فاملصلح صمام أمان من هلكة قومه، العذاب
من صوره، فيجد  فاألمة اليت يقع فيها الفساد بتعبيد الناس لغري اهللا، يف صورة" :- رمحه اهللا

فأما األمم اليت يظلم . من ينهض لدفعه هي أمم ناجية، ال يأخذها اهللا بالعذاب والتدمري
فيها الظاملون، ويفسد فيها املفسدون، فال ينهض من يدفع الظلم والفساد، أو يكون فيها 

الك  من يستنكر، ولكنه ال يبلغ أن يؤثر يف الواقع الفاسد، فإن سنة اهللا حتق عليها، إما
فأصحاب الدعوة إىل ربوبية اهللا وحده، ! واالختالل..وإما الك االحنالل. االستئصال

وتطهري األرض من الفساد الذي يصيبها بالدينونة لغريه، هم صمام األمان لألمم 
وهذا يربز قيمة كفاح املكافحني إلقرار ربوبية اهللا وحده، الواقفني للظلم .. والشعوب

إم ال يؤدون واجبهم لرم ولدينهم فحسب، إمنا هم حيولون ذا . .والفساد بكل صوره

                                                           
٤٧

 ."تفسير ابن كثير" 



 :قال جماهد نوعند أمحد ع. ٤٨"دون أممهم وغضب اهللا، واستحقاق النكال والضياع
 اهللا إن :يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عتمس :يقول عديا أنه مسع موىل لنا حدثين

 أن على قادرون وهم ظهرانيهم بني املنكر يروا حىت اخلاصة بعمل العامة يعذب ال وجل عز
  ". والعامة اخلاصة اهللا عذب لكذ فعلوا فإذا ينكروه فال ينكروه

أن نفرا  أنس عن ،وإليك هذا املشهد يف عصر النبوة .تعمل على تصحيح املفاهيم -٣
صلى اهللا عليه وسلم قال بعضهم ال أتزوج النساء وقال بعضهم ال آكل  أصحاب النيب من
فبلغ ذلك رسول اهللا  ،وقال بعضهم أصوم فال أفطر حم وقال بعضهم ال أنام على فراشالل

ما بال أقوام يقولون كذا وكذا لكين " :فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال ،صلى اهللا عليه وسلم
فهذا مفهوم  ."أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنيت فليس مين

وعند النظر يف واقعنا كم ، سول صلى اهللا عليه وسلم ليصححهحصل فيه لبس باشره الر 
ولرمبا كانت كلمة ، من املفاهيم اخلاطئة التس سنسأل عنها واهللا املستعان ألنا تعامينا عنها

 .مع الزمن كانت بدعة مضلةواحدة كافية لتصحيح ذلك املفهوم الذي رمبا 
 أيب حديثومر معنا  ،اتمعات وعدم بسط الظلم على، متنع من جور احلكام والسالطني -٤

إن من أعظم اجلهاد كلمة عدل عند " :أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال اخلدري سعيد
ره وفيه أن أجر اجلهاد رُتب أيضاً ملن منع السلطان من جو ، رواه الرتمذي"سلطان جائر

وهذا لعمري مثرة يانعة حني رتب الشارع األجر ، وظلمه حفاظاً على دين الناس ودنياهم
 :وقد صدق األول، ازي ملن بذل وقدم نفسه ملنع الظلم واجلور العام

  من يهن يسهل اهلوان عليه   ماجلرح مبيت إيالم
 -بشري بن النعمان عن .واالحنطاط والتشرذم، افظ على اتمع من عوامل الضعفحت -٥

مثل القائم على حدود : "- صلى اهللا عليه وسلم -قال رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنه  
كمثل قوم استهموا على سفينة يف البحر، فأصاب بعضهم أعالها  اهللا واملدهن فيها،

الذين يف أسفلها خيرجون فيستقون املاء ويشقون على الذين يف  وبعضهم أسفلها، وكان
إن : يف أسفلها فقال الذين ال ندعكم مترون علينا فتؤذونا،: أعالها، فقال الذين يف أعالها

                                                           
٤٨

  .)٤/١٩٣٣( ،"في ظ0ل القرآن" 



منعتمونا فتحنا بابا من أسفلها، فإن أخذوا على أيديهم فمنعوهم، جنوا مجيعا، وإن 
   ".هلكوا مجيعا تركوهم

رضي اهللا عنه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  مالك بن أنس عنف ،واألثرة متنع األنانية -٦
وإن من  .ومسلم البخاري رواه". هال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفس" :لقا

فكان اإلميان ملن كان نصحه ألخيه املؤمن كنصحه ، لوازم حب النفس اجلبلي النصح له
يف ، كيف تكون ناصحاً لغريك بنصحك لنفسك، فتأمل معي هذا التشبيه البليغ، لنفسه

الفاعلية حيث  فهذي مثرة من مثار، وغري ذلك، الدين واملأكل واملركب واملشورة والنصيحة
 .وحتيي روح احملبة واإليثار، تصد بيادق األنانية وحب الذات

قال  :رضي اهللا عنه قال أنس عن البخاري عند. بشىت صوره إقامة العدل ومنع الظلم -٧
رجل يا رسول اهللا  :، فقال"انصر أخاك ظاملاً أو مظلوماً : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

: قال! ذ كان مظلوماً، أفرأيت إذا كان ظاملاً كيف أنصره؟صلى اهللا عليه وسلم أنصره إ
  ".حتجزه أو متنعه من الظلم، فإن ذلك نصره"

ْعُت َرُسوَل اللِه : َعْن َسِعيِد ْبِن زَْيٍد قَالَ . حتمي العرض وتسرتد األرض وحتقق النصر -٨ مسَِ
ِه فـَُهَو َشِهيٌد، َوَمْن قُِتَل ُدوَن ِديِنِه فـَُهَو َمْن قُِتَل ُدوَن َمالِ ": َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم يـَُقولُ 

 .٤٩"َشِهيٌد، َوَمْن قُِتَل ُدوَن َدِمِه فـَُهَو َشِهيٌد، َوَمْن قُِتَل ُدوَن َأْهِلِه فـَُهَو َشِهيدٌ 
قال رسول : قال مالك بن أنس نع. وإحياء مبدأ املسؤولية والتعاون ألفرادها صالح االسرة -٩

كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، فاألمري راع على الناس " :وسلم صلى اهللا عليه -اهللا 
ومسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن زوجته وما ملكت ميينه، 

ملوك راع على مواله ومسؤول عن ماله، واملرأة راعية لزوجها ومسؤولة عن بيتها وولدها، وامل
  ".هوكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيت

وسئل ، ملاذا نعيش؟ جلمع حسنات( :لنسأل أنفسناو ، للفرد لزيادة العمر اإلنتاجي - ١٠
بني  إطالة العمر ومعىن". من طال عمره وحسن عمله: "الرسول أي الناس خري ؟ فقال

أن يكون هدفنا :واحلصيلة . الذكر اجلميل بعد املوتاً وأيض، اإلطالة احلقيقية، الربكة: ثالثة
وهنا . ٥٠)يف إطالة أعمارنا هو استغالل ساعات العمر وثوانيه وتوظيفه لكسب احلسنات

                                                           
٤٩

، وغيرھما، وصححه ا4لباني في صحيح الترغيب والترھيب  WسائيX١٤١١: رواهُ أبو داود، والن.  
٥٠

 .بتصرف ٢٤ص، لمحمد النعيم" كيف تطيل عمرك اRنتاجي؟" 



، الذي يفرتض أن يكون أضعاف أضعاف العمر الزمين) الزمن اإلنتاجي (تكمن مشكلة 
والصحيح أن ، ت والعياذ باهللاوهذا مق، سنة٢٠سنة كانت إنتاجيته  ٧٠فإذا ما ُعمر الفرد 

ومتعن معي . وهذا ال يكون خلامل وقاعد، يكون متوسط اإلنتاجي يربو على آالف السنني
كان رباح حبشيا وسبيا، وكان ابنه بالل (: يف مثال واحد يربهن يل ولك هذا العمر الزاهي

بالل قدميا من مولدي السراة، وكانت أمه محامة سبية أيضا، وكانت تلقب سكينة، وأسلم 
أبا عبد اهللا، فصار بالل : يف أول ما دعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكان بالل يكىن

إن بالال من مولدي بين مجح، : وقد مسعت من يقول .المية بن خلف بن وهب اجلمحي
فكان أمية خيرجه إىل رمضاء مكة إذا محيت، فيلقيه على ظهره، مث يأمر بالصخرة العظيمة 

أحد، : ال تزال واهللا كذا حىت تفارق دين حممد، فيقول بالل: لى صدره، ويقول لهفتوضع ع
فمر به أبو بكر رضي اهللا تعاىل  .أحد، ويضع أمية يف عنقه حبال، ويأمر الصبيان فيجرونه

أنت : يا أمية، أما تتقي اهللا يف هذا املسكني؟ فقال أمية: عنه يوما وهو يعذب، فقال له
ان بالل تربا أليب بكر، وأحد من دعاه أبو بكر رضي اهللا عنه إىل وك .أفسدته، فأنقذه

عبدي غالم أسود أجلد منه وأقوى، وهو على دينك، فأعطيك : اإلسالم، فقال أبو بكر
وصار موىل  .، وأخذ بالال فأعتقهفأعطاه ذلك الغالم .قد قبلت: قال  .إياه مثنا لبالل

ِإَىل قـَْوٍم يـَتَـَناَزُعوَن ِيف  ِباللٌ  انـْتَـَهى: "ْعِيب، قَالَ وَعِن الش  .أليب بكر رضي اهللا تعاىل عنهما
َا أَنَا َحَسَنٌة ِمْن َحسَ  : أَْمِر َأِيب َبْكٍر َوِبالٍل أَيـُهَما أَْفَضُل، فـََقالَ  ٥١)"َناِت َأِيب َبْكرِإمن. 

وهذا يعقوب مل متت نفسه بل استمرت تطلب يوسف حىت لقيه  ،متنع من اليأس - ١١
 ييئس ال إنه اهللا روح من تيأسوا الو  وأخيه يوسف من فتحسسوا اذهبوا بين يا" بفضل اهللا

 .٨٧:يوسف"الكافرون القوم إال اهللا روح من
 أنا بصرية على اهللا إىل أدعو سبيلي هذه قل" ،والسري على طريقهم، متابعة األنبياء - ١٢

 .١٠٨:يوسف"نياملشرك من أنا وما اهللا وسبحان اتبعين منو 
ْلَتُكن منُكْم أُمٌة يَْدُعوَن ِإَىل اخلَْْريِ َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف و ": قال سبحانه ،االستجابة هللا - ١٣

 .١٠٤:آل عمران"َوأُولَِٰئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ  ۚ◌ َويـَنـَْهْوَن َعِن اْلُمنَكِر 

                                                           
٥١

  .للب0ذري ،"ا4شراف أنساب" 



 قدموا ما ونكتب املوتى حنيي حنن إنا" :قال سبحانه، لثواب اجلاريوا ،األجر العظيم - ١٤
ويف احلديث قال صلى اهللا عليه .  ١٢:يس"مبني إمام يف أحصيناه شيء وكل وآثارهم

 .رواه مسلم"فله مثل أجر فاعله، من دل على خري": سلمو 
 ملع اهللا وإن سبلنا لنهدينهم فينا جاهدوا والذين" :قال سبحانه ،اهلداية والتسديدنيل  - ١٥

 .٦٩:العنكبوت"نياحملسن
 وأما": قال اهللا يف سبب بناء اخلضر اجلدار ،أيضاً  آخرمصالح و  ذريام دنيا صالح - ١٦

 أن ربك فأراد صاحلا أبومها وكان هلما كنز  حتته وكان املدينة يف يتيمني لغالمني فكان اجلدار
 تسطع مل ما تأويل ذلك أمري عن فعلته وما ربك من رمحة كنزمها  ويستخرجا أشدمها يبلغا
، سبب يف سرت الذرية وتسخري الناس هلمفكان صالح األبوين ، ٨٢:الكهف" صربا عليه

 فليتقوا عليهم خافوا ضعافا ذرية خلفهم من تركوا لو الذين وليخش" :وتدبر قول اهللا تعاىل
فإذا أراد لذريته من يكون هلم  ، وهي موعظة لويل اليتيم ،٩:النساء"سديدا قوال وليقولوا اهللا

وال شك أن الدعوة عبادة ، يقل قوالً سديداً كأبيهم إن فارقهم فعليه أن يتقي اهللا ول
 .واهللا أعلم، وخطاا قول سديد

َوَما َكاَن رَبَك لِيُـْهِلَك اْلُقَرى ِبظُْلٍم َوأَْهُلَها " :قال املوىل تبارك وتعاىل ،األمن من العذاب - ١٧
 .١١٧:هود"ُمْصِلُحونَ 

 لسان على إسرائيل بين من كفروا  الذين لعن" :قال جل من قائل ،األمن من اللعنة - ١٨
 فعلوه منكر عن يتناهون ال كانوا )٧٨(يعتدون وكانوا عصوا مبا ذلك مرمي ابن وعيسى داود
  .املائدة)"٧٩(يفعلون كانوا  ما لبئس

نَساَن َلِفي ُخْسرٍ  )١(َواْلَعْصر" :قال سبحانه يف سورة العصر ،الفوز - ١٩ ِإال  )٢(ِإن اْإلِ
فاألصل يف اإلنسان  )".٣(ق َوتـََواَصْوا بِالصْربِ الِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصاحلَِاِت َوتـََواَصْوا بِاحلَْ 

 . ولكنه استثىن بالفوز للمؤمن العامل الداعي لدينه، اخلسر
 ينصركم اهللا تنصروا إن آمنوا الذين أيها يا" :قال سبحانه ،والثبات النصرحصول  - ٢٠

ونصرة العبد لربه بامتثاله للشرع ودعوة الناس له فيكن النصر ، ٧:حممد"أقدامكم ويثبت
 .القوميالعظيم والثبات 



الذي مل يأت إال بعد صرب  التمكنيعقب  بإقامة الشعائر والشرائع صالح اتمع - ٢١
ومثرا جمملة يف صالح ، مثرة للفاعلية) التمكني(وهو بال شك ، ل دؤوبومصابرة وعم

 وأمروا ةالزكا وآتوا الصالة أقاموا األرض يف مكناهم إن الذين": قال سبحانه، اتمع
 .٤١:احلج"راألمو  عاقبة وهللا املنكر عن ووا باملعروف

 قَاَل َرُسوُل اللهِ : ، قَالَ أَُماَمةَ  َأِيب  َعنْ  ،النمل واحليتانصالة و ، صالة اهللا ومالئكته عليه - ٢٢
اللَه َوَمالِئَكَتُه َوأَْهَل السَمَواِت َواَألْرِض َحىت النْمَلُة ِيف ُجْحرَِها  ِإن : "َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ 

 ".َلى ُمَعلِم الناِس اخلَْْري َوَحىت اْحلُوُت ِيف اْلَبْحِر لَُيَصلوَن عَ 
 مقاليت مسع امرأ اهللا نضر" :سلمو  عليه اهللا صلى اهللا رسول قال ،النضارةحصول  - ٢٣

 .رواه ابن ماجه".منه أفقه هو من إىل فقه حامل ورب فقيه غري فقه حامل فرب فبلغها
 صاحلا وعمل اهللا إىل دعا ممن قوال أحسن ومن": قال سبحانه،إذ امتدح عمله حمبة اهللا - ٢٤

  .٣٣:فصلت"املسلمني من إنين وقال
ملن : "قال جل وعال، والتقدم أثره يف الثبات يف اخلري وحصول االستفادة من الوقت - ٢٥

فإن مل ، فليس هناك مكان للتوقف ولو هنيهة، ٣٧:املدثر"نكم أن يتقدم أو يتأخرشاء م
وعندما تبحث عن العظماء ستجد أم  !ما تتأخرفأنت جز ، تتقدم أيها اإلنسان ولو شرب

  .والتفاوت يف العطاء والنفع حبسب هذا التقدير، يشرتكون يف تقديس العامل الزمين

  كيف أكون فاعًال؟

فإن هذا الدين رسالة ربانية ينبغي فهمها وفهم  ،لقصيد ملن رام العمل هلذا الدينهذا السؤال بيت ا
وإن ، تهوتضع من مه،  ال يكن مثة مفارق وغوائل تشذ بصاحب العملوحىت، مرادها على ما يريد اهللا

  :من أوائل تلك املهمات هو

، ؛ فإن البناء له عالقة مع العطاء فكلما كان املسلم أشد بناًء كان أكثر عطاءالبناء الذايت: أوالً 
املؤمن فكلما اشتد البناء وقوي أساسه أصبح ، وله عالقة مبقاومة التحديات وبذل التضحيات

ومن  ،وبذل أكرب قدر من نفسه وماله التحديات قدرة على مواجهة املصاعب ومقاومةأكثر 
كان الفضيل رجل (: ولذا قالوا ، يبنون اجلماعاتنيواملصلح،  يبنون أنفسهمنيالصاحلاملعلوم أن 



ن إ(. للنفس ولألمةوبناء ، بناء للنفس، فبناء عن بناء .٥٢)وكان أبو إسحاق رجل عامة، نفسه
وتعد احملاضن الرتبوية للناشئة اليوم ، اليوم إىل طاقات فاعلة تسهم يف إنقاذها وقيادا حتتاج األمة

وحني يبدأ اإلعداد الفعلي هلؤالء يف مرحلة مبكرة . من أهم ميادين اإلعداد الفعلي هلؤالء الدعاة
مث ، لسنني الذهبيةفإن ذلك ميكن من استثمار مرحلة البناء األساسي لشخصية الفرد واغتنام ا

وبناء املفاهيم اليت حيتاجها ، هو يعطي مدى واسعاً الكتساب املهارات واخلربات الدعوية
وإذا أطلقنا العلم قصدنا به العلم ، العلميالبناء  :٥٤وأبرز جماالت البناء الذايت )٥٣الداعية
ويقوى به حيال ، ويعلم به اإلنسان السنن، ألن العلم يقي شبهات الطريق وغوائله، الشريعة

، "يرفع اهللا الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات" :قال جل من قائل ،البذل واملقاومة
 :- عليه الصالة والسالم- وقال، "هل يستوي الذين يعلمون والذين اليعلمون" :وقال سبحانه

البحر ليصلون  إن اهللا سبحانه ومالئكته وأهل مساواته وأرضه حىت النملة يف جحرها واحلوت يف"
 :رضي اهللا عنه- قال معاذ بن جبل .صححه األباين يف صحيح اجلامع. "على معلم الناس اخلري

، والبحث عنه جهاد، ومدارسته تسبيح، وطلبه عبادة، فإن تعلمه هللا خشية، تعلموا العلم"
قبل أن تفقهوا : "- رضي اهللا عنه- قال عمر ...".وبذله ألهله قربة، وتعليمه ملن اليعلمه صدقة

، كذا كان الرعيل األول أصحاب العلم والعملو أي تعلموا قبل أن تباشروا الناس؛  ،"تسودوا
واهللا الذي ال إله غريه ما أنزلت سورة " :رضي اهللا عنه مسعود بن اهللا عبد قال: قال مسروق عنف

ولو  وال أنزلت آية من كتاب اهللا إال أنا أعلم فيم أنزلت من كتاب اهللا إال أنا أعلم أين أنزلت
 عباس بن اهللا عبد وعن .رواه البخاري" أعلم أحدا أعلم مين بكتاب اهللا تبلغه اإلبل لركبت إليه

بين أمية بن  يف األنصار كنت أنا وجار يل من" :قال  عنه اهللا رضي رعم عن عنهما اهللا رضي
ناوب النزول على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينزل يوما وكنا نت عوايل املدينة وهي من زيد

 "احلديث..ذلك اليوم من الوحي وغريه وإذا نزل فعل مثل ذلك خبرب وأنزل يوما فإذا نزلت جئته
ومل متنع ابن عباس قرابته من ، فلم مينع ابن مسعود صحبته برسول اهللا من نيل العلم .البخاري

فت ذهنك لذلك تلك التضحيات اليت جيهد األولون وألو العلم ويل، رسول اهللا من نيله أيضاً 
بُلُت : قال احلافظ حممد بن طاهر املقدسي عن رحلته( ،والفضل فيها أنفسهم رجاء بلوغ العلم

                                                           
٥٢

 ).٨/٤٧٧" (سير أع0م النب0ء" 
٥٣

  ).١١٢:ص(؛ لمحمد الدويش "تربية الشباب ا4ھداف والوسائل" 
٥٤

  .؛ لعبد العزيز الحسيني"نھضة ا4مة البناء الذاتي وأثره في" 



وذلك أين كنت أمشي حافياً يف سفري ، ومرة مبكة، مرة ببغداد: الدم يف طليب للحديث مرتني
وما ركبت دابة قط قي ، فأثر ذلك يف جسدي فُبلُت دماً ، لطلب العلم وعلى الرمضاء احملرقة

حىت ، وكنت دائماً أجعل كتيب على ظهري يف أثناء سفري، طلب احلديث إال مرة واحدة
العلم خري من : فقال، ويقارن أبو احلسن رضي اهللا عنه بني العلم واملال .٥٥...)استوطنت البالد

وحري . والعلم يزكو على اإلنفاق، ينقصه النفقةاملال ، العلم حيرسك وأنت حترس املال، املال
وقد ذكر الطربي يف ، بالعلم أن يكون قائداً إىل اخلشية وتعظيم شرع اهللا ومعرفة حدوده

إن من أويت من العلم مامل يبكه خلليق أال يكون أويت علماً : قال عبد األعلى التيمي(تفسريه
العلم من قبله إذا يتلى عليهم خيرون لألذقان سجداً  إن الذين أوتوا"ينفعه؛ ألن اهللا نعت العلماء 

  ").ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا ملفعوًال وخيرون لألذقان يبكون ويزيدهم خشوعاً 
إن اإلميان  ،"وتزودوا فإن خري الزاد التقوى" :قال احلق، اإلمياينالبناء  :ومن جماالت البناء الذايت

أمل تر أمر اهللا لرسوله عليه ، يقي للفاعل والعامل هلذا الدين العظيموالعمل الصاحل هو الزاد احلق
؛ ألن صلة العبد بربه هي "قم الليل إال قليال*يا أيها املزمل" الصالة والسالم إبان بداية الداعية

حبور الشهوات دون أن تصل مظنة التوفيق والسداد واإلعانة وهي املاخور الذي يعرب به العبد 
وانظر رمحين اهللا ، وهكذا كانوا، عامل لشهوة دنيا عاجلة ظنها مصلحة راجحة فكم ضل، إليه

وإياك سورة األنبياء وكيف كان الرسل واألنبياء منذ أن تلهج ألسنتهم بالدعاء فتكن االستجابة 
إم كانوا يسارعون يف اخلريات ويدعوننا : "السريعة ليعلل اهللا جل وعال ذلك هلم يف قوله تعاىل

وملا تنظر ملنطوق اآلية ستجد أن املسارعة للخريات والدعاء ، "هبا وكانوا لنا خاشعنيرغبا ور 
إن والية اهللا لعبده ال تكن  ،فنحن أوىل لضعفنا وتقصرينا، واخلشية هي سبب االستجابة املباشرة

وما تقرب إيل عبدي ، من عادى يل ولياً فقد آذنته باحلرب: "ويف احلديث القدسي، حىت يكن
وال يعلم أن هناك حمتاجاً لوالية اهللا ونصرته أكثر ، احلديث.." أحب إيل مما افرتضته عليهبشيء 

فكيف له أن ، من الداعية واملصلح إذ حتطمه احملن واآلفات وتزرأ به املصائب وتعرقله العراقيل
ربه مث كيف له أن يدعو هللا وهو أجهل الناس باهللا ال سيما يف عالقة العبد ب، يرتك هذا احلصن

وكان مواظباً على الصلوات يف أوقاا يف : (األيويب قال ابن كثري عن صالح الدين ،وصلته به

                                                           
٥٥

  ).٢/٥٦٧(، "تذكرة الحفاظ" 



كان ، حىت وال يف مرض موته، مل تفته اجلماعة يف صالة قبل وفاته بدهر طويل: يقال. اجلماعة
  .٥٦)وكان يتجشم القيام مع ضعفه، يدخل اإلمام فيصلي به

قال ، والدعوة يف هذه األمة ال تنفك منها، الدعوي ألخري البناءالذايت وهو ا البناءومن جماالت 
ومن أحسن قوالً ممن دعا إىل اهللا وعمل صاحلاً : "وقال سبحانه، "قم فأنذر*يا أيها املدثر" :اهللا

البناء الدعوي بناء لثقافة الداعية وأساليبه املناسبة ووسائله القومية بناء ، "وقال إنين من املسلمني
وما أرسلنا من رسول إال : "وتأمل قول احلق تعاىل، وعه ويرسيه على مرافئ احلياةيدعم مشر 

ومفهوم هذا اآلية ظاهر يف أن الداعية حني يدرك بيئته ويعلم مدى ، "بلسان قومه ليبني هلم
اخلربات ب ومن تلك املهمات أن يعتين ،البيان والتأثريمناسبة أساليب الدعوة ووسائلها استطاع 

وأيضاَ ، الباطل أهل جهود، السريةفقه ، الواقعفقه ، اإللقاء، التقنية، احلوارك  الالزمة واملهارات
 .إخل..أصول ومفاهيم العمل الدعوي

  .مىت ما زاد فقه الداعية وبنائه استطاع البيان والتأثري بأكثر فعاليةف والعالقة طردية 
ب اهلمة التغيريية أن ال يفارق مهه ولذا لزم صاح، نسان أفكار وسلوك وتطلعات وأمايناإل: ثانياً 

اجتمع عبد  وقد، فتجتمع أمانيه ومهومه للدعوة والعطاء، وخطراته العمل هلذا الدين والبذل له
اهللا بن عمر وعروة بن الزبري ومصعب بن الزبري وعبد امللك بن مروان بفناء الكعبة، فقال هلم 

أمتىن والية العراق، وتزوج سكينة بنت : ريابدأ أنت، فقال مصعب بن الزب: متنوا، فقالوا: مصعب
فنال ذلك، وأصدق كل واحدة مخسمائة ألف  .احلسني وعائشة بنت طلحة بن عبيد اهللا

أنه سأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يرزقه : أي- درهم، وجهزها مبثلها، ومتىن عروة بن الزبري الفقه 
اخلالفة فناهلا، ومتىن عبد اهللا بن  فنال ذلك، ومتىن عبد امللك .وأن حيمل عنه احلديث -الفقه

وهنا يظهر أثر ما يعتقد اإلنسان ، ونرجوا له اجلنة .٥٧عمر اجلنة رضي اهللا تعاىل عنه وعن أبيه
دينار  عن مالك بنف فراقب مهومك وأمانيك دائماً  .ويتمناه على حياته واقعاً وحقاً بإذن اهللا

الفجور، واهللا  دور الفجار تغلي بأعمالإن صدور املؤمنني تغلي بأعمال الرب، وإن ص: قال
وأمانيك مهومك وتيقن دائماً أن جتعل  .٥٨.تعاىل يرى مهومكم فانظروا ما مهومكم رمحكم اهللا

إنه من الواجب أن تكون يف :(قال أبو األعلى املودودي ، ؛ تفز به إن شاء اهللامهاً واحداً 

                                                           
٥٦

  ).١٣/٥" (البداية والنھاية" 
٥٧

 .بقريب من ذلك لمحمد إسماعيل المقدم؛ وذكره ابن أبي الدنيا في كتاب مجابي الدعاء، "علو الھمة" 
٥٨

  ).٤٥١:ص(،"ل\مام أحمد الزھد"  



سبيل غايتكم وتعمر قلوبكم صدوركم عاطفة تشغلكم يف كل حني من أحيانكم بالسعي يف 
وأفكاركم حبيث بالطمأنينة وتكسب لعقولكم اإلخالص والتجرد واحلنيفية وتركز عليها جهودكم 

وقضاياكم العائلية إذا اسرتعت اهتمامكم فال تلتفتون إليها إال  أن شؤونكم الشخصية
فهم ، يعهاوهللا أقوام ما رضوا من الفضائل إال بتحصيل مج: (قال ابن اجلوزي .٥٩)مكرهني

فإذا ضعفت أبدام عن ، يثابرون على كل فضيلة، يبالغون يف كل علم وجيتهدون يف كل عمل
 ).بعض ذلك قامت النيات نائبة وهم هلا سابقون

؟ أعتقد أن اإلجابة على هذا السؤال سوف تربي مهة العبد ليكتب ا اإلرادةأم  القدرة: ثالثاً 
ماذا لو قدمت مئة  حلفظ القرآن يف سنة : ولو سألنا بعضنا. تاريخ جمد وبذل هلذا الدين
ولكن لو زدناها لعشرة ألف ، ولو زدناها أللف  العتذروا أيضاً ، لتعذر األغلب بعدم قدرته
فما رأيكم ، مكانه حىت إذا قلنا مئة ألف  لقام أكثرهم وسعى ودعى لتحلحل البعض من 

اليت كانت  ظروفه أن نضع مليون  لكل من حفظ القرآن يف سنة؟ هل سيبقى معتذر؟ وهل
فأين ! حتول دون احلفظ سلفاً سيكون هلا أثراً؟ بل سيحفظ وجيد ويطوع كل ظروفه هلذا اهلدف

اإلرادة هي اليت جتعل العسري ، ال؛ بل إا اإلرداة وكفى! ال يقدر؟السر يا ترى؟ وهل كان فعًال 
ولقد عهدنا إىل : "وهي شرارة العمل وهي العزمية وتأمل قول احلق تعاىل، يسرياً بعد إرادة اهللا

فاصرب كما صرب أولو العزم من : "وقارنه مع قوله سبحانه، "آدم من قبل فنسي ومل جند له عزماً 
وختتلف هذه الدوافع مثل مليون احلفظ ، إلرادات القائمة على دوافع عظيمة؛ إا ا.."الرسل

ولكن ياليت شعري من هو الذي كان دافعه رضى اهللا ، وقد تكون للجاه وقد تكون لغري ذلك
ولتجدّن فيه ، ..وكان دافعه نشر هذا الدين وكان دافعه تعبيد الناس هللا وكان دافعه جنات عدن

فلنكذب شائعة ضعف ، دوافع الشهرة واملالسحاب وتتقازم أمامها عزمية وإرادة تناطح ال
يعين ابن (ه قرأت خبطّ : ابن اجلوزي قال ،ولنصدق خرب اإلرادة وأا هي الفتيل احلقيقي، القدرة
إين ال حيل يل أن أضيع ساعة من عمري، فإذا تعّطل لساين من مذاكرة ومناظرة، : )َعِقْيلِ 

يف حال فراشي وأنا مضطجٌع، فال أض إال وقد حيصل يل ما  وبصري من ُمطَاَلَعٍة، عملت
  .٦٠أسطره، وإين ألجد من حرصي على العلم يف عشر الثمانني، أشد مما كنت وأنا ابن عشرين

                                                           
٥٩

 .١٧ص ،لمحمد موسى الشريف" العاطفة ا6يمانية" 
٦٠

  ).٣/١٢١(، ؛6بن رجب"ذيل طبقات الحنابلة"، ) ٤/٢٧٩(، "لسان الميزان" 



وإن صاحب اهلم الصادق ال يرتك مثة صيد من تلك إال  ، واهتبال الغنيمة اقتناص الفرص: ثالثاً 
 .كانت مته فيها

  غتنمها     فعقىب كل عاصفة سكونإذا هبت رياحك فا
فالفرص اليت توايت العبد كثرية من بيئة خصبة وإعالم هادف وعامل رباين وأديب لقن  ،وهذا حقٌ 

فكان اغتنام تلك حىت ال يطلبها فيتعسر مناهلا فضًال ، ومثقف حر وحدث جيمع ذلك كله
، التفقه من عامل عاصرهم فكم هم املتأسفون على عدم الرحلة حملدث أو، على استحالة عودا

 .وهكذا، أو اغتنام إعالم أتاح الفرصة حينئذ
لقد جالس مالك العلماَء وانظر لإلمام مالك بن أنس ف. وخلق املنافسة الشعور بالتحدي: رابعاً 

وكان هلذا قصة تنبئك عن مثرة الشعور ناشئاً صغرياً، ولزم فقيهاً من فقهائهم وعاملاً من علمائهم، 
، فألقى أيب يوماً علينا ابن شهاب كان يل أخ يف سن: كر اإلمام مالك ذلك فقالذ ، بالتحدي

وكان يتلّهى -!) أهلتك احلمام عن طلب العلم(: مسألة، فأصاب أخي وأخطأت، فقال يل أيب
مثاين : ويف رواية(سبع سنني  ابن هرمز فغضبت، وانقطعت إىل - برتبية احلمام يف مطلع حياته

إن سألكم أحد : (عل يف كمي متراً، وأناوله صبياناً وأقول هلممل أخلطه بغريه، وكنت أج) سنني
، فلم تر إىل مالكاً، )من بالباب؟: (يوماً جلاريته ابن هرمز وقال). عن الشيخ فقولوا مشغول

، وكان مالك قد )ادعيه فذلك عامل الناس: (، فقال)ما مث إال ذاك األشقر: (فرجعت فقالت
وكنت : وكان يقول .٦١اختذ تياناً حمشواً للجلوس على باب ابن هرمز يتقي به برد حجر هناك

 .٦٢آيت ابن هرمز بكرة فما أخرج من بيته حىت الليل
 ومن تكن العلياء مهة نفسه    فكل الذي يلقاه فيها حمبب

 .والصرب والتحمل عد نفسي البد فيه من دوافع عليا تعني على املواصلةلية بُ عاالف: اً خامس
وهو يشعر ، فال ميكن أن يكون املرء إجيابياً ، الصحة النفسية شرط أساسي لوالدة اإلجيابية(و

 .٦٣..)أو احلسد أو الغرية أو اخلمول النفسي أو احلقد على الناس ) القرف الوجودي(بنوع من 
إن تنصروا اهللا (واليقني  )وقل اعملوا فسريى اهللا عملكم (الدوافع استحضار معية هللا  وأعظم
   ).اغفر لقومياللهم (لناس اخلري لوحب ) ينصركم

                                                           
٦١

  ).١/١٣١(للقاضي عياض،  ؛"ترتيب المدارك" 
  ).٩٩-١/٩٨( ؛ Rبن فرحون، "الديباج المذھب:" انظر أيضاً  ٦٢

٦٣
  ).٢٥٧:ص(؛ لعبد الكريم بكار "مقدمات للنھوض بالعمل الدعوي" 



وأهم شيء ( .ة عليها من األسرة واملؤسسات كافةأمهية التنشئة على الفاعلية والرتبي: سادساً 
تقيمه وتقعده وحيلم ا يف منامه ، كرة مههذلك اإلنسان الذي تصبح الف، تكوين رجل العقيدة

ولكن لدينا ، وليس لدينا بكل أسف من هذا النوع القوي والعبقري، وينطلق يف سبيلها يف يقظته
وال بد للنجاح من أن يقلب هؤالء إىل مثل ، نفوساً متأملة متحمسة مستعدة بعض االستعداد

نطلق من عدم الرضا بالواقع والشعور وتكمل نقصها؛ ليتم حتفزها الذي ي، قوية تعي أمرها
وينتهي باستجابة ألمر اهللا ونداءات الكتاب احلكيم ومراقبة وعد اهللا ، باألخطاء اليت تتعاقب

  .٦٤..)والتأسي بسرية الرسول صلى اهللا عليه وسلم، ووعيده
ئة البي(احلاجة، )قدرتك على العطاء(اجتاهك ، )هدفك(من أنت : مور ثالثةأوازن بني : سابعاً 

وإذا نظرنا هلذا املثلث املهم باتزان كان معيناً بعد اهللا على اختيار العمل ). الزمانية واملكانية
وقدرته يف العطاء عن طريق الدروس العلمية ، فيكون صاحبنا هدفه أن يكون فقيهاً ، املناسب

تسع عمله وهنا تتحقق له بغيته وي، للمبتدئني ويرى احلاجة يف النائي من شرق أو غرب أي بلد
ورمبا تكون احلاجة أمسى أحياناً لواجب ، خبالف من أخّل بأحد هذه املوازين، ويقوى جده

ولنأخذ أمنوذجاً معاصراً يف أستاذ عصره يف الدعوة والبذل والعطاء والطموح نسأل اهللا ، الوقت
، جهلهوال أظن مسلماً صادقاً عاصر زمانه و ، ٦٥أن يتقبله وهو عبد الرمحن السميط رمحه اهللا

وجتد أن الرجل كان هدفه دعوة غري املسلمني وقدرته يف العطاء عرب الرحالت امليدانية واحملاورات 
ميداناً له ) أفريقيا(اتمعية وبناء األوقاف واملدارس واملعاهد واجلامعات واختار القارة السوداء 

، واألعراف واختالف اللغة رغم الصعوبات يف املعيشة والتنقل وتنوع املظاهر اتمعية والعادات
ولكن ألن احلاجة كانت هناك بارزة فقدمها وبذل نفسه وماله وأهله يف ذلك حىت لقد كان سبباً 

وكان دؤوباً جمتهداً حريصاً باذًال حىت ما يدخر من ، مليون مسلم ١١يف إسالم ما يربو على 
تقله وأسرته فلما عزم على  فقد كان له مال زهيد أراد به سيارة، ماله لشراء حاجياته اخلاصة

هذا هو ، حاجة أطفال أفريقيا يف عالج هلم تعسر ماله فقدمهم على نفسه وأهلهذلك تذكر 
والسؤال هل يعلم ، تنفس البذل والعطاء حىت أصبح مورد حياة لصاحبه ال يهنأ له عيش دونه

تعاىل مث موازنة هدف ال أظن؛ ولكنه توفيق اهللا ، رمحه اهللا أن ذلك العدد املليوين كان سيحصل
  .اإلنسان واجتاهه مع البيئة احملتاجة ستكون كلها كفيلة بإذن اهللا بعمل مثمر ال يقف

                                                           
٦٤

  ).٣٩:ص(، أمين المصري ؛ لمحمد"ةفي سبيل الدعوة ا6س0مي" 
٦٥

  ).ھـ١٤٣٤-١٣٦٦(سنة في القارة السوداء  ٢٩داعية كويتي مكث ، عبد الرحمن بن حمود السميط 



ولذا فإن توظيف الطاقات ، الرجل املناسب يف املكان املناسبوهذا يأخذنا ألمر هام وهو أمهية 
، وخيتصر املسافات ،ويدفع األزمات، سيجّود األثر، يف أماكنها املناسبة ووفق احلاجة القائمة

احلاجة البيئية والقدرة  وهو منهج نبوي نلحظه يف توظيف النيب للطاقات وتغيري البيئات حسب
اإلمامة و  ،ادة اجليشيقوخالد ل، اليمن عامل معاذو ، املدينةسفري مصعب و ، بالل مؤذنف: البشرية

واألدوار ، وكعبزيد لي الوح ةكتابو ، باب بن أُسيد مبكةخلاإلمارة و ، على قومه عمرو بن سلمةل
ويقاس يف ، من قبل أنس بن مالك وابن عباس وربيعة بن كعب تهخدمو ، لي وحذيفةة لعالصعب

  .ذلك العلماء على الرسل
بال ) اندفاعٌ (فال يكن اندفاعاً وال حتت ضغظ حالة معينة؛ فـ التدرج والتوازن يف العطاء: ثامناً 

  خري من ردة فعل مبتدأ )فعلٌ (و، تدافع
  متشي اهلويىن وجتيء األول     املدلل مبثل سريك من يل

  .الشعور باهلم ورؤية احلاجة امللحة ال يلزم منها االستعجال وقفز الدرجات والفردية أيضاً 
العمل الذي يتم (وهنا ملحظ أيضاَ يف ضرورة االستقرار النفسي والبعد عن الضغوط الداخلية إذ 

، والبذل فيه ما يكفي فقط الستمرار العمل، داً ذروتهإجنازه حتت الضغط واإلكراه ال يبلغ أب
واإلحجام عن العطاء وحتطيم ، ويولد احلقد والكراهية، باإلضافة أنه يرفع من درجة التوتر النفسي

والطريق اآلخر لرفع الكفاءة هو العكس متاماً حيث القدوة . املعنويات وكسر شوكة النفس
م أهدافه وحث اآلخرين على رس، الراحة النفسيةاحلسنة واستخدام اجلذب وتوسيع مساحة 

 .٦٦)همسفبأن
 :٦٧)كأنك هناك( ،متثل وكأنك يف جبهة القتال: تاسعاً 

 .لنيل من العدوا -١
 .العمل الدائم -٢
 .أعمال القلوبصالح  -٣
 .التدرب املستمر -٤

وقد ذكرنا بعضاً من أسباب العمل لدين اهللا  .من الح له األجر هانت عليه التكاليف: عاشراً 
إين أجد (رات ذلك أيضاً فمن أدرك الفضائل وعلم املغنم بذل وقدم وكان حاله كحال النضر ومث
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غاب عمي أنس بن النضر : "روى البخاري عن أنس رضي اهللا عنه، قال، )ريح اجلنة دون أحد
يا رسول اهللا غبت عن أول قتال قاتلت املشركني، لئِن اهللاُ أشهدين قتال : عن قتال بدر فقال

اللهم إين أعتذر إليك : لريين اهللا ما أصنع، فلما كان يوم أحد وانكشف املسلمون قال املشركني
مما صنع هؤالء، يعين أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤالء، يعين املشركني، مث تقدم فاستقبله سعد 

: يا سعد بن معاذ اجلنة ورب النضر، إين أجد رحيها من دون أحد، قال سعد: بن معاذ، فقال
فوجدنا به بضًعا ومثانني ضربًة بالسيف، أو طعنة : ا استطعت يا رسول اهللا ما صنع، قال أنسفم

برمح، أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل وقد مثل به املشركون، فما عرفه أحد إال أخته ببنانه، 
ٌل َصَدُقوا َما ِمَن اْلُمْؤِمِنَني رَِجا" قال أنس كنا نرى، أو نظن أن هذه اآلية نزلت فيه ويف أشباهه

  ".إىل آخر اآلية "َعاَهُدوا اللَه َعَلْيهِ 
نعم من رام اإلمام تقدم وكان قدوة فيما  .ذا أردت أن تكون إمامي فكن أماميإ: احلادي عشر

كنا : "قال األوزاعي .عمل رجل يف ألف رجل خري من قول ألف رجل يف رجل: يقول وقد قالوا
وينبغي أن ، فال يرى أنه يسعنا ذلك، رنا أئمة يقتدى بناأما إذا ص، قبل اليوم نضحك ونلعب

ما بلغ احلسن البصري إىل ما بلغ إال لكونه إذا أمر : "وكان عبد الواحد بن زياد يقول". نتحفظ
  ".الناس بشيء يكون أسبقهم إليه

  يا أيها الرجل املعلم غريه     هال لنفسك كان ذا التعليم
  عليك إذا فعلت عظيم ال تنه عن خلق وتأيت مثله   عار

ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله : واصفاً قارئ القرآن الرباين - رضي اهللا عنه–قال ابن مسعود 
وبورعه إذا الناس ، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، إذا الناس نائمون

  .وخبشوعه إذا الناس خيتالون، وبصمته إذا الناس خيوضون، خيلطون
، والناظر لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جيد كيف كان أثره ومنهجه اخلفي قائم يف أصحابه

وهكذا العامل املصلح ، فقد عرفوا مشيه وهديه وجلوسه وخلقه كل ذلك من هديه ال أوامره
فكثري من األعمال ، قدوة فيما يعتقد فيحذو الناس حذو ويسريوا مساره، يكون إماماً فيما يدعو

  .وا عنها ظناً باستحالتها حىت يروا الصادقني يثوبون إليها فيتنافسون معهم هلاتنكب
فقد كانت خدجية رضي اهللا عنها نعم الزوجة لرسول  .اختيار رفيقة الدرب املعينة: الثاين عشر

وفرت له كل سبل الدفء العنوي واألمن املعيشي واالستقرار ، اهللا صلى اهللا عليه وسلم



حىت ماتت رضي اهللا عنها ، "زملوين زملوين"من نشأة الدعوة حيث صدح هلا فبداية ، العاطفي
كانت نعم املؤازرة ونعم الداعمة ، ومل يتزوج عليها يف حياا إكراماً لذلكم الكيان اآلمن الويف

حىت حادثة احلصار وهي يف الستني من عمرها مل تسمح لنفسها بالراحة وترك ، ونعم املربية
واهللا ما "حىت قال لعائشة ، بل شاركته اهلم وخدمته وقدمت له ما يريد، ناكالرسول حماصراً ه

نعم اخلريية هنا ليست يف احلب وفقط بل يف املؤازرة واإلعانة والتثبيت ، "أبدلين اهللا خبري منها
يبلغها سالم اهللا وسالمه هلا ويبشرها ببيت يف اجلنة من ) جربيل(ولقد أتاها رسول اهللا ، واملودة

ومل تذهب ذكراها يف كل حني ، ال نصب فيه والصخب جزاًء وفاقًا ملا قدمته هلذه الدعوةقصب 
وقد أخرب الرسول عليه الصالة والسالم بكمال عدد من ، من رسول اهللا هلذا النبل والصمود

، النساء منهن مرمي بنت عمران وآسيا امرأة فرعون وخدجية بنت خويلد رضي اهللا عن اجلميع
م يف ذلك أن آووا أنبياء وقاموا خري قيام عليهم فمرمي آوت ابنها عيسى عليه ولعل من احلك

وخدجية رضي اهللا عنها قامت مع رسول ، وآسيا آوت موسى عليه السالم مباهلا وجاهها السالم
يف حياة الداعية بل ويف حياة الناس  تلعب املرأة إن(، اهللا صلى اهللا عليه وسلم وواسته مباهلا

اً بالغ األثر فهي إما أن تكون مصدر نعمة أو مبعث نقمة ويف حياة الدعوة صور أمجعني دور 
عديدة  لكال احلالتني فمن الدعاة من حسن بعد الزواج إسالمهم واستقام خطوهم وكثر 

إنتاجهم ومنهم من تردت بعد الزواج حيام فساء إسالمهم وفسدت أخالقهم مث أنطوى 
  .٦٨)ذكرهم عن مسرح الدعوة ووجودها 

، وحبث سبل الوصول إليها وكماهلا، حماسبة النفس دائما على أبرز مؤشرات الفاعلني: الثالث عشر
 :)مظاهر الفاعلني(ومن أبرز تلك املؤشرات 

 .ذا الدين الشعور بالعزة -١
 .احلركة الدائمة -٢
 .استغالل السنن اإلهلية -٣
 .البدء بالنفس -٤
 .ال احتقار لذرة خري وبذهلا -٥
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 .٦٩مالفرح بإجناز أي مسل -٦
 ."اتبعوا من ال يسألكم أجراً وهم مهتدون": ويف ذلك قال احلق. التجرد من املنافع الدنيوية -٧
 .احلرص على الوفاق والتعاون -٨

  :قيود وأوهام

ومنها احلقيقي الذي البد من إزالته والتعامل معه مبنهجية شرعية  ، التحديات والعوائق ال تزول وال تفىن
ومنها ، وهو ما كان من النفس ودواخلها: ومنها الذايت، دةكالذنوب ونقص العلم وضعف العبا

ومنها مايتعلق بأزلية ، ومنها مايتعلق بظروف الواقع، األسباب اليت خترج عن اإلرادة الذاتية: اخلارجي
وقد تعرضنا رمبا ، وسوف جنمعها هنا على سبيل اإلمجال ال احلصر والتفنيد ،ومنها الومهي ،الباطل

، وسوف نضعها حتت مشرحة الكتاب والسنة ومآثر أجيال الفاعلية، )ا للفاعليةحاجتن(لبعضها يف 
  : ومن هذه العوائق، ونزيل عوالقها، فنبددها بإذن اهللا

وزيادة اجلفوة مع منابع ، وهجر احملراب، ومقارفة الذنوب واملعاصي، ضعف الصلة باهللا -
وإذا ما نظرت ، الليل إال قليالً قم "ولذا فمعني الداعية يبدأ من حمرابه وعبادته ، اإلميان

وخري الزاد "للجيل األول مل تفتك مشاهد اإلميان والعبودية احملضة؛ ألا الزاد احلقيقي  
قال ". وماصربك إال باهللا"واملعني الفريد مهما طال البالء واستطالت الألواء ، "التقوى

وخيربنا عن  تطلع الشمس رأيت األوزاعي يثبت يف مصاله، يذكر اهللا حىت: الوليد بن مسلم
يف  أن ذلك كان هديَهم، فإذا طلعت الشمس، قام بعضهم إىل بعض، فأفاضوا: السلف

حججنا مع األوزاعي سنة مخسني : وقال ضمرة بن ربيعة٧٠.ذكر اهللا، والتفقه يف دينه
احململ يف ليل وال ار قط، كان يصلي، فإذا غلبه النوم  ومائة، فما رأيته مضطجعاً يف

رأيت : حدثنا بشر بن املنذر قال: قال إبراهيم بن سعيد اجلوهري ٧١.د إىل القتباستن
وكان حييي الليل صالة وقرآناً وبكاء، وكانت أمه  ٧٢.من اخلشوع األوزاعي كأنه أعمى

: قال ابن املنكدر .٧٣مصاله، فتجده رطباً من دموعه يف الليل تدخل منزَلُه، وتتفقُد موضعَ 
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  ).٧/١٢٠( ، "سير أع0م النب0ء"  



: وعن ابن جريج .٧٤أريب وُلين، فأصبُح حني أصبُح وما قضيت منهإين ألدخل يف الليل فيه
فيقرأ مائيت آية  صحبت عطاء مثاَين عشرَة سنة، وكان بعدما كرب وضعف يقوم إىل الصالة

كان الربيع : عن نسري بن ذعلوق قال .٧٥من البقرة وهو قائم ال يزول منه شيء وال يتحرك
 .٧٦أدركنا قوماً كنا يف جنوم لصوصاً  :فيقولبن خيثم يبكي حىت يبل حليَتُه من دموعه 

وانظر ، أطوع الناس هللا أشدهم بغضاً ملعصيته: وقد أثر عن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه
وال جيتنب ، أعمال الرب يعملها الَرب والفاجر: فقال، ما زّوقه سهل التسرتي عن الصديقني

ومقولة ، أطوع الناس وهو الصديق وعند النظر ملقولة أيب بكر عن. املعاصي إال صديق
سهل التسرتي عن من هو الصديق جتد االتفاق بينهما يف أنه من اجتنب املعاصي 

، وياليت شعري لو يعلم العاصي أي بعد من اهللا أبعدت املعصية صاحبها، وأبغضها
رضي - قال ابن مسعود، كيف يدعو وخيالف، وياليت شعري يف الداعية لتعبيد الناس هللا

ومن ال ، فذلك الذي أصاب حظه، فمن قوله فعله، إن الناس قد أحسنوا القول: -هللا عنها
أسكتتين كلمة عبد اهللا بن : وقد قال أحدهم. يوافق قوله فعله فذاك الذي يوبخ نفسه

 .من كان كالمه ال يوافق فعله فإمنا يوبخ نفسه: مسعود عشرين سنة
االنطالق يف أمور الدعوة : التأصيلواملقصود بضعف ، ضعف التأصيل وتأصيل الضعف -

وصحبه  - صلى اهللا عليه وسلم–وسنة الرسول ، رجوع ألصول الشريعةو  تأصيل علمي دون
واالكتفاء باآلراء والتقليد والقياس بال متحيص وعرض على أصول الشريعة ، الكرام

 فحني يقع اإلنسان: وأما املقصود بتأصيل الضعف. ومقاصدها و دون أي مستند شرعي
وقصده أن يظهر ، يف خطأ ما أو مزلق شرعي فرتاه يتكلف االستدالل ويأيت مبا ال يصلح

  .مبظهر املتقيد بالشرع
إن من : "وقال، "إمنا أموالكم وأوالدكم فتنة:"قال احلق ، اإلنشغال باألهل والضيعات -

وهذه التحذيرات ال يلزم منها فسقهم أو  ، "أزواجكم وأوالدكم عدوا لكم فاحذروهم
ولكن قد يصدون عن الطريق إما ملتعة وإما الستمالة القلب باحلاجة ، رهم وعنادهمكف

وقد سبق احلديث عن ضرورة الزوجة الصاحلة مع الداعية ألا بال شك ، للفرد وهكذا
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وأما ما كانت ذات ، - رضي اهللا عنها- وستنهج ج أم الدحداح، ستكون خري معني
عن اخلريية  ملبوا على ذلك فال شك أا سينشغل ورمبا حىت أبناؤها تقو ، أهداف حتتية

يبقى أسرياً هلا حتكم يف ، فالرجل إذا تعلق قلبه بامرأة ولو كانت مباحة له(. املهداة لنا
، ويف احلقيقة هو أسريها ومملوكها، وهو يف الظاهر سيدها ألنه زوجها، وتتصرف مبا تريد

، ال يعتاض عنها بغريها فإا حتكم فيه حينئذوأنه ، السيما إذا درت بفقره إليها وعشقه هلا
عن جعفر . ٧٧..)حكم السيد القاهر الظامل يف عبده املقهور الذي ال يستطيع اخلالص منه

يقال يف زمان  وكان: ينطلق أحدهم فيتزوج ديباجَة احلرم، قال: ومسعت مالكاً يقول: قال
إىل جارية فقد مستها  روم، أو ينطلقمالك ديباجُة احلرم أمجُل الناس، وخاتوَن امرأَة ملك ال

: أي شيء تريدين؟ فتقول: هلا أبواها وترفوها حىت كأا زبدُة فيتزوجها، فتأخذ بقلبه فيقول
فتمرط واهللا ديَن ذلك : مالك كذا وكذا، قال: مخاراً حسين، وأي شيء تريدين؟ فتقول

، اإلنشغال بالدنيا ومثل ذلك .٧٨القارئ ويدع أن يتزوج يتيمًة ضعيفًة فيكسوها فيؤجر
ابن  ولفظ، "إن الولد جمبنة مبخلة"ويف احلديث عند أمحد ، والولد، والوظيفة، ومجع املال

: جاء احلسن واحلسني يسعيان إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فضمهما إليه وقال  :ماجه
" حمزنة"يف املستدرك بزيادة  البيهقي واحلاكم  ، ونفس اللفظ عند "إن الولد مبخلة جمبنة"

وقال صحيح على   احلاكم ، واحلديث صححه اإلمام"جمهلة"زيادة   الطرباين ويف
احلافظ   وقال اإلمام. التلخيصيف  الذهيب  ومل خيرجاه، وسكت عنه  مسلم شرط

أي أن الولد سبب جلنب األب فإنه يتقاعد من " جمبنة"إسناده صحيح، ومعىن قوله  :العراقي
أي أن الولد " مبخلة"ومعىن قوله   .وت عنهممن امل الغزوات بسبب حب األوالد واخلوف

لكونه حيمل على ترك الرحلة يف طلب العلم واجلد " جمهلة"سبب للبخل باملال، ومعىن قوله 
ألنه حيمل أبويه على كثرة احلزن " حمزنة"ومعىن . صيله الهتمامه بتحصيل املال لهيف حت

يف  املناوي  عليه حزنا، ذكر ذلك اإلماملكونه إن مرض حزنا، وإن طلب شيئاً ال قدرة هلما 
: مسعت مالكاً يقول: حدثين أيب حدثنا سيار حدثنا جعفر قال: قال عبد اهللا. فيض القدير

حتزن للدنيا كذلك خيرج هم اآلخرة من قلبك، وبقدر ما حتزن لآلخرة كذلك خيرج  بقدر ما
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  ".العبودية" 
٧٨

  .)٤٤٩ـ  ٤٤٨: (ص، "ل\مام أحمد الزھد "  



اْمسُُه ُيَسبُح َلُه  َأْن تـُْرَفَع َويُْذَكَر ِفيَهاِيف بُِيوٍت أَِذَن اهللاُ ": وقال تعاىل .٧٩الدنيا من قلبك هم
الزَكاِة  ِجتَاَرٌة َوال بـَْيٌع َعْن ِذْكِر اِهللا َوِإقَاِم الصالِة َوإِيَتاءِ  ِفيَها بِالُغُدو َواآلَصاِل َرِجاٌل ال تـُْلِهيِهمْ 

وبني  من أصلح ما بينه: سفيان بن عيينة قال ."َخيَافُوَن يـَْوًما تـَتَـَقلُب ِفيِه الُقُلوُب َواألَْبَصارُ 
 .٨٠أصلح اهللا ما بينه وبني الناس، ومن عمل آلخرته كفاه اهللا أمر دنياه: اهللا

وعند النظر فلم ، "وإين وضعتها أنثى وليس الذكر كاألنثى: "ويتعللون بقول احلق، األنثوية -
قد فهمت املرأة املسلمة ول(، ومل متتنع البتة، ُمتنع مرمي من العمل بل اختذت ما يالئمها

ومن مث استجابت لنداء القرآن ، ومهمتها يف الكون واحلياة، وظيفتها يف العبودية هللا تعاىل
فضّحت وبذلت ، كالرجل سواء بسواء  - صلى اهللا عليه وسلم–ودعوة الرسول ، الكرمي

حمتملة ، متغربة يف البالد يف سبيل اهللا، ومهاجرة بدينها، وخرجت مراغمة لقومها لعقائدهم
ولن تغيب عن البال هجرتني إىل ، األخطار متجشمة األسفار صابرة على املتاعب اجلسام

احلبشة حيث كانت رقية رضي اهللا عنها ابنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وزوج عثمان 
وتبعتها أخواا املسلمات مهاجرات ، رضي اهللا عنه أول من هاجر من املسلمني مع زوجها

وليلى بنت أيب ، وأمساء بنت عميس، مة املخزومية وسهلة بنت سهيل بن عمرومثل أم سل
 .٨١)وتضحية يف سبيله، فراراً بدينهن، وغريهن هاجرن مع أزواجهن، جثمة

قال احلسن  "واعبد ربك حىت يأتيك اليقني": كرب السن وكثرة الصوارف قال تعاىل -
يف الصحيحني عن عائشة  .ن املوتاهللا للعبد أجال يف العمل الصاحل دو  مل جيعل: البصري

وإن يُْدرِْكِين يوُمك أنصْرَك : وسلم أن ورقة قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه: رضي اهللا عنها
أن يكون فيها جذعاً قوياً فيكون نفُعُه  نصراً مؤزراً مع كرب سنه وذهاب بصره، وقد متىن

سورَة براءة، فلما أتى على هذه أن أبا طلحة األنصاري قرأ : وعن أنس .أكَرب وأثرُُه أكثرَ 
جهزوين  أرى ربنا عز وجل سيستنفرنا شيوخاً وشباباً،: قال "اْنِفُروا ِخَفافاً َوثَِقاالً  ": اآلية

مات،  يرمحك اهللا قد غزوت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت: أي بين، فقال بنوه
 عنه، فنحن نغزو عنك، فأىبومع أيب بكر رضي اهللا عنه حىت مات، ومع عمر رضي اهللا 

يتغري  فجهزوه فركب البحر فمات، فلم جيدوا له جزيرًة يدفنونه فيها إال بعد سبعِة أيام فلم
شيخ الستني  )أسد الصحراء(عمر املختار  ة شاهدة ومنهاعاصر امل والنماذج .٨٢فدفنوه فيها

قلوب  قمعاق خيرت  اسنيأمحد يوكذلك ، )١٩٣١-١٨٥٨(انيوهو يقارع الطل عاماً 
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والكثري من النماذج اليت مل يصرفها شيخوخة وإعاقة وولد  ).٢٠٠٤- ١٩٣٦(الصهاينة
  .وزوجة وغريها

وواهللا لو كان له عمل لشغله عن ، وهذا يبتلى به القاعد والشك، اإلنشغال بالنقد والتجريح -
، رضولو كان له علم ينشغل به لرفعه من األ، ولو له دين ومروءة لكفت لسانه عنهم، إخوانه

قال احلسن البصري يف وصف أناٍس مثل هؤالء ملا وجدهم قِد اجتمعوا يف . وحّده من حمارم اهللا
 إن هؤالء ملوا العبادة ووجدوا الكالَم أسهَل عليهم وقل ورُعهم فتحدثوا،: يتحدثون املسجد

وإن املنافَق  ،إن املؤمَن يقوُل قليًال، ويعمُل كثرياً : مسعت األوزاعي يقول: وقال الوليد بن مزيد
: ما أعداء املروءة؟ قال: قال النسابُة البكري لرؤبَة بِن العجاج .٨٣يتكلُم كثرياً، ويعمُل قليالً 

قال السري السقطي . ٨٤إن رأوا حسناً سرتوه، وان رأوا سيئاً أذاعوه: بنو عم السوء :ختربين، قال
أسرَع يف هالك العبد، وال أدوَم  ، والما رأيت شيئاً أحبَط لألعمال، وال أفسَد للقلوب: البغدادي

والعجب والرياسة من قلة معرفة العبِد لنفسه،  لألحزان، وال أقرَب للمقت، وال ألزَم حملبة الرياء
، وقد خيفق فيه ويؤدي هذا ملؤاخذة شديدة، يبادر الفرد للخري(وحني  .٨٥ونظرِِه يف عيوب الناس

 .٨٦)ألموات لكفىلو مل يكن للمبادر فضل سوى االنتصاب بني ا
وكل ذلك يكون حتت ذريعة ، والرتدد بني عمل وعمل، التشتت يف حتديد املكان املناسب -

وهذا ظاهر يف ، وزان عمله، ولو أنه ذهب ملا يتقنه وماهو متخصص فيه لزاد أثره، احلاجة
فينبغي على من ، منهج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني وظف الطاقات بشكل سليم

: قال ابن القيم. وليبحث عن ذاته، يدرك نفسه ألنه ذريعة القعود واخلذالنتشتت أن 
ُ أفضَل منه يف حق غريه، : التفطُن له وهاهنا أمٌر ينبغي وهو أنه قد يكون العمَل املعني

بلغ له ماٌل كثٌري ونفُسه ال تسمُح ببذل شيء منه فصدقُته وإيثارُه أفضُل له من  فالغين الذي
 وقوفُُه يف: ام النهار نافلة، والشجاع الشديد الذي يهاب العدو سطوتَهُ الليل وصي قيام

والعاملُ الذي  .الصف ساعة، وجهاُدُه أعداَء اهللا أفضُل من احلج والصوم والصدقة والتطوع
للناس وتعليُمهم ونصحهم يف  خمالطُتهُ : قد عرف السنة، واحلالل واحلرام، وطرَق اخلري والشر

وويل األمر الذي قد  القرآن والتسبيح عتزاله وتفريغ وقته للصالة وقراءةدينهم أفضُل من ا
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املظامل وإنصاِف املظلوِم من الظامل  جلوُسُه ساعًة للنظر يف: نصبه اهللا للحكم بني عباده
أفضُل من عبادة سنني من غريه، ومن غلبت عليه  وإقامِة احلدود ونصِر احملق وقمِع املبطل

وهذا مثاٌل من السلف  .٨٧ذكر غريه وصدقته مه له أنفُع وأفضُل منشهوُة النساء فصو 
من سره أن ينظر إىل : عن بكر بن عبد اهللا قال :الصاحل يوضح تفاوَت الطاقاِت والقدراتِ 

إىل احلسن فما أدركنا أعلَم منه، ومن سره أن ينظَر إىل  أعلم رجل أدركتاه يف زمانه فلينظر
ينظر إىل ابن سريين إنه ليدُع بعَض احلالل تأمثاً، ومن سره أن فل أورع رجل أدركتاه يف زمانه

إنه ليظل ت البناين فما أدركنا أعبد منه أدركتاه يف زمانه فلينظر إىل ثاب ينظر إىل أعبد رجل
، ومن سره أن صائماً يروح ما بني جبهته وقدمه طرفيه الطويل ما بني .٨٨املعمعاين اليوم

زمانه وأجدِر أن يؤدي احلديَث كما مسع فلينظر إىل  ينظر إىل أحفظ رجل أدركناه يف
 .٨٩قتادة

إن من الكياسة والفطنة أال نضيع (و. واتفاق كلمتها، وتوحد مجاعاا، انتظار اجتماع األمة - 
و لكن  .٩٠)العمر يف طلب اإلمجاع على مسائل ال تقبل بطبعها وحدة الرؤية والطريقة والوسيلة

، وتأخري املساءالت؛ ألا عادة ما تؤول ألتون الفتنة، راعاتودرء الص، نبذ اخلالفاتعلينا 
وباتت الدعوات . ٩١)اخلالف الشخصي إذا طال أمده حتول إىل خالف فكري(و، وعصا التفرق

 .لألنفس واألحزاب على حساب الدين واألمة
ن ولو سك، أحدها وغري ذلكألمين اورمبا كان التوجس ، العملمن آثار  اخلوف من اتمع أو - 

َا َذِلُكُم ": العظماء هلذه املخاوف ملا أدركنا عامنا هذا ومثة مسجد تقام فيه اجلماعة قال تعاىل ِإمن
ومىت شهد العبُد : قال ابن القيم "ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِننيَ  َختَافُوُهْم َوَخافُونِ  الشْيطَاُن ُخيَوُف أَْولَِياَءُه َفال

يصرفهم كيف يشاء مل خيفهم بعد ذلك ومل يرجهم  بيد اهللا وحده أن ناصيَته ونواصي العباد كلها
عبيد مقهورين مربوبني، املتصرُف فيهم سواهم، واملدبر هلم  ومل ينزهلم منزلة املالكني، بل منزلة

املشهد صار فقرُُه وضرورته إىل ربه وصفاً الزماً له، مىت شهد الناَس   غريُهم، فمن شهد نفسه ذا
وهلذا قال  ليهم، ومل يعلق أمَلُه ورجاَءُه م، فاستقام توحـيُدُه وتوكُلُه وعبوديُتُه،إ كذلك مل يفتقر
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ْلُت َعَلى اِهللا َريب َورَبُكْم َما": هـود لقومـه تـَوَك َعَلى  ِإين َريب ٍة ِإال ُهَو آِخٌذ بَِناِصَيِتَها ِإنِمْن َداب
نفسك، وإعراِضك عن اهللا، أن ترى ما يسخُط اَهللا  إن من غفلِتَك عن .٩٢"ُمْسَتِقيمٍ  ِصرَاطٍ 

روى اإلمام  .٩٣تأمَر فيه وال تنهى عنه، خوفاً ممن ال ميلك لنفسه ضراً وال نفعاً  فتتجاوزه، وال
 ِه صلى اهللا عليه وسلم: قَالَ  أمحد َعْن َأِيب َسِعيٍد اْخلُْدرِيَأَحَدُكمْ : قَاَل َرُسوُل الل َأال ال َميْنَـَعن 

يـَُقرُب ِمْن َأَجٍل َوال يـَُباِعُد ِمْن رِْزٍق َأْن يـَُقوَل  ْهَبُة الناِس َأْن يـَُقوَل ِحبَق ِإَذا َرآُه أَْو َشِهَدُه، فَِإنُه الرَ 
َر بَِعِظيمٍ  ِحبَق أَوْ  فاخلوف ذريعة وحيلة ومهية يف نفس الوقت تقود للسكون والقعودلذا . ٩٤يُذَك ،

وهذا ، شحيحة من تقدمي التضحيات، لية أن تكن خالية من املخاطروكأن من لوازم الفاع
ترويها دماء ، بل مل تقم الدعوات الصادقة على مجاجم الرجال، لعمري هو الباطل حبقه

ولذا  .ويقتبسون نورهم من ظلمة حجر األغالل، ويسقون من تصبب عرق العلماء، الشهداء
وبني خسائر ، ات الطريق وتكاليفه الطبيعيةعلينا أن نفرق بني خسائر نتجت من جراء عقب(

  .٩٥)حدثت نتيجة مغامرات غري حمسوبة

  ويف الـخمــول ويف اجلمود  ن السعـادُة يف الســكو  قالـوا

  املهاجـر والطــريـد عيشُ   يف العيش بني األهـــــل ال

  دعــة ويف خطــو وئيـد  يف املشي خلف الركـــب يف 

  ـال اعـتـراض وال ردودفـ  كمـا يقـــال يف أن تقـول

  وال اهلمـــود ال السـكونُ   احليـاُة هي التحـــرُك : قلت

  عـب ال التلــذُذ بـالرقـود     وهــي التلــذذ بـاملتـــا

  وأي حـــر ال يــــذود؟  تذود عن احليـــاض هـي أن

 الذل مـن مــاء صديـــد  هي أن حتـس بأن كــــأسَ 
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ويأيت هذا من بعض من استظل مبظلة ! ومل يُفتح له، أنه مل ُميّكنفهو حيتج ب، انتظار من يوقظه - 
ورمبا نسي أقول احلق تبارك ، وال يتبىن مشروعاً ، ال يبتدئ عمالً ، معينة يتفيأ حتتها ويسري خلفها

وبأنه سيدفن وحَده ويبعُث يوم القيامة وحده وسيقُف بني ، "وكلهم آتيه يوم القيامة فرداً :"وتعاىل
َفُع الظاِلِمَني َمْعِذرَتـُُهمْ ": ده، فيومئذوح يدي اهللا . مضمار مسابقة نسي هذا أنه يف "يـَْوَم ال يـَنـْ

 ."اخلوالف وطبع على قلوم رضوا بأن يكونوا مع": وقد الم اهللا تعاىل القاعدين فقال سبحانه
 : وأصناف الناس يف شأن اهلمة أربعة أصناف(

  .وجيعل هذه العظائم مهته، م األموررجل يشعر بأن فيه الكفاية لعظائ: أحدهم
  .ويضع مهه يف سفاسف األمور، ولكنه يبخس نفسه، رجل فيه الكفاية لعظائم األمور: ثانيهم
  .فيجعل مهته وسعيه على قدر استعداده، رجل ال يكفي لعظائم األمور: ثالثهم
يم احلريب عن قال إبراه .٩٦ )ولكنه يتظاهر بأنه قوي عليها، رجل ال يكفي للعظائم: رابعهم

وبرداً وليالً واراً، فما لقيته يف يوم إال  ولقد صحبته عشرين سنًة صيفاً وشتاًء وحراً : اإلمام أمحد
ما أتينا سليمان التيمي يف ساعة يطاُع اهللاُ فيها : قال محاد بن سلمة.٩٧وهو زائٌد عليه باألمس

 وإن مل تكن ساعُة صالة وجدناه إمامطيعاً، إن كان يف ساعِة صالٍة وجدناه مصلياً،  إال وجدناه
أنه ال حيسن أن  متوضئاً، أو عائداً مريضاً، أو مشيعاً لـَجَنازة، أو قاعداً يف املسجد، وكنا نرى

 أن سليمان التيمي مل متر ساعٌة قط عليه إال تصدقَ : ذكر جرير بن عبد احلميد. ٩٨يعصي اهللا
، ال نضعف جانب العمل اجلماعي وحنن هنا. ٩٩بشيء، فإن مل يكن شيٌء، صلى ركعتني

لكن املصيبة أن يقعد الفرد ويتكلس على نفسه حبجة أنه مل جيد ، وضرورة االلتحام والتعاون
لن ، ولو سألته عن حميطه كمسجد وأقربائه بل أهل بيته، وهو حيمل علماً وفقهاً ، عمًال مجيعاً 

إن كرم ( .واهللا املستعان، ناسباتولو على سبيل املواعظ أو توظيف امل، جتد له أي برنامج معهم
وقد جيعله أداة ، العضو واندماجه دون وعي يف اجلماعة قد حيوله إىل إّمعة أو سلعة للتجارة

مامل جيمع إىل ذلك اليقظة التامة حنو وظيفته الكاملة داخل مجاعته ، لتكريس االحنراف
لطاعة التبصر والوعي إن من مصلحة أي مجاعة أن تريب العضو الذي جيمع إىل ا. وخارجها

                                                           
٩٦

  .بتصرف، )٢/٨٧(، ؛  لمحمد الخضر حسين"رسائل ا6ص0ح" 
٩٧

  ).١٤٠:ص(Rبن الجوزي  ؛"مناقب أحمد"، )١١ :ص(؛ "ل\مام أحمد الزھد"   
٩٨

  ).١٩٨\٦ (، "سير أع0م النب0ء " ،)٣/١٢٨(، "حلية ا4ولياء"  
٩٩

  ).١٩٩\٦ (، "النب0ء سير أع0م"   



واإلملام باملخاطر واملشكالت اليت تعاين منها مجاعته؛ فذاك هو الضمان الوحيدة الستمراره 
 .١٠٠)وحيويته وبقائه ضمن إطارها

رحم اهللا امرءاً أهدى : رحم اهللا عمر رضي اهللا عنه حيث قال. احلساسية من النقد والتقومي -
 اخلليفة الراشد، التابعي العامل، الزاهد التقي، اإلمام وهذا عمر بن عبد العزيز ـ! إلينا عيوبنا

على  إن الوالَة جعلوا العيوَن على العوام، وأنا أجعلك عيين: القرشي ـ يقول ملواله مزاحم
. ١٠١واين عنه نفسي، فإن مسعت مين كلمًة َتربأُ يب عنها، أو فعًال ال حتبه، فعظين عنده،

. ١٠٢شيئاً؟ ن املؤمن مرآُة أخيه، فهل تسرتيُب من أمريبلغين أ: قال بالل بن سعد لصاحبه
يقوَل له  قولوا يل ما أكرُه يف وجهي، ألن الرجَل ال ينصُح أخاه حىت: قال ميمون بن مهران

من حق العاقِل أن يضيَف إىل رأيه آراَء العلماء، : قال بعض السلف .يف وجهه ما يكره 
، والعقل الفرُد رمبا ضلعقِلِه عقوَل احلكماء، فالرأي ا وجيمَع إىل رمبا زل لفذ.   

وبعض من توهم اخلري يف بقعة دون أخرى قعد ، وتضييق اخلناق على النفس، تأطري املكان -
منها ، يف االثنتني فال عمل هنا والهنا؛ وهذه حيلة شيطانية تأيت من مداخل ومزاعم عديدة

صلى اهللا عليه –طفى وهذه أجفى ويستدل جرة املص، أن تلك األرض خصبة للدعوة
وهل قعد رسول اهللا يف مكة؟ أم كان يعمل وفق املتاح : وحني نناقشه قائلني، - وسلم

فكان يبين القاعدة الصلبة بتؤدة وطمأنينة فيصنع قادة املستقبل ويعمل على تزكية ، واحلاجة
ال يكل والميل مع أن قريشاً قد استلت سيفها من ، وتنظيم الصف الداخلي، النفوص

ومع ذلك تبهرك احلماسة اليت كان عليها الداعية ، ده وأهوت به على كل عنق مؤمنةغم
: قال ابن تيمية. وال زمان معّني ، إذا السر ليس يف مكان. - صلى اهللا عليه وسلم–العظيم 

ورسوله، وهذا  وهلذا كان أفضل األرض يف حق كل إنسان أرٌض يكون فيها أطوَع هللا
وإمنا يكون   تتعني أرض يكون مقاُم اإلنسان فيها أفضلَ خيتلف باختالف األحوال، وال

وقد كتب  األفضُل يف حق كل إنسان حبسب التقوى والطاعة واخلشوع واخلضوع واحلضور،
ال تقدس  إن األرض: فكتب إليه سلمان! هلم إىل األرض املقدسة: أبو الدرداء إىل سلمان

                                                           
١٠٠

  ).٢٣٠:ص(؛ لعبد الكريم بكار "الدعويمقدمات للنھوض بالعمل " 
١٠١

  ).١٨/  ٢ (، 4بن قتيبة ؛"عيون ا4خبار"  
١٠٢

    .بن المبارك� ؛"زھدال"  



سلمان وأيب   عليه وسلم قد آخى بنيأحداً، وإمنا يقدس العبد عمله، وكان النيب صلى اهللا
  ١٠٣.الدرداء، وكان سلمان أفقه من أيب الدرداء يف أشياء من مجلتها هذا

يكون تابعاً لغريه  حب العلو والرئاسة فحني يرى أنه مل يتبوأ مركزاً يف الدعوة، يتعاظُم أن -
اْبِن َكْعِب ْبِن َماِلٍك  والدارمي َعنِ  أنفًة وترفعاً وكرباً، ويف احلديث الذي رواه أمحد والرتمذي

 َما ِذئْـَباِن َجائَِعاِن أُْرِسال ِيف َغَنمٍ : َرُسوُل صلى اهللا عليه وسلم قَالَ : األَْنَصارِي َعْن أَبِيِه قَالَ 
ما : قال الفضيل بن عياض. ١٠٤بِأَْفَسَد َهلَا ِمْن ِحْرِص اْلَمْرِء َعَلى اْلَماِل َوالشَرِف ِلِديِنهِ 

ليتميز هو بالكمال، ويكره أن  سة إال أحب ذكر الناس بالنقائص والعيوبأحب أحد الريا
قال عبيد اهللا . ١٠٥تُودع من صالحه يذكَر الناُس أحداً عنده خبري، ومن عشق الرياسة فقد

. ١٠٦رأساً يف الباطل أحب إيل من أن أكون: ألن أكون ذنباً يف احلق: بن احلسن العنربي
ه خالفت السنة، فقيل له يف ذلك وأنك مل تعد يف عن أقوال ل قال ذلك حني رجع

  .على تلك األقوال مكانتك السابقة ملا كنت
كثري من الناس إذا رأى : تفشي الباطل وانتشار املنكرات قال شيخ اإلسالم ابن تيمية -

أحوال اإلسالم، جزع وكّل وناح كما ينوح أهل املصائب وهو  املنكر، أو تغري كثري من
بالصرب والتوكل والثبات على دين اإلسالم، وأن يؤمن باهللا  ل هو مأمورمنهي عن هذا، ب

حمسنون، وأن العاقبة للتقوى، وأن ما يصيبه فهو بذنوبه فليصرب،  مع الذين اتقوا والذين هم
وقوله صلى اهللا  ...وليستغفر لذنبه، وليسبح حبمد ربه بالعشي واإلبكار إن وعد اهللا حق،

ارتد الداخلون فيه عنه، وقد  أعظم ما تكون غربته إذا ،اً كما بدأمث يعود غريب: ه وسلمعلي
ْؤِمِنَني  َفَسْوَف يَْأِيت اهللاُ بَِقْوٍم حيُِبـُهْم َوحيُِبونَُه أَِذلٍة َعَلى َمْن يـَْرَتد ِمْنُكْم َعْن ِديِنهِ : "قال تعاىل

ُ
امل

فهؤالء يقيمونه إذا ارتد " َخيَافُوَن َلْوَمَة الئِمٍ   َوالأَِعزٍة َعَلى الَكاِفرِيَن ُجيَاِهُدوَن ِيف َسِبيِل اهللاِ 
 وكذلك بدأ غريباً ومل يزل يقوى حىت انتشر، فهكذا يتغرب يف كثري من األمكنة .عنه أولئك

تغرب   واألزمنة مث يظهر حىت يقيَمه اهللا عز وجل كما كان عمر بن عبد العزيز ملا َوِيلَ قد

                                                           
١٠٣

  ).٢٨٣/ ١٨ (، "تيمية ابن ىمجموع فتاو"  
١٠٤

  .٢٦١٤، سنن الدارمي ح ٢٢٩٨سنن الترمذي ح  ، ١٥٢٢٤ مسند أحمد ح  
١٠٥

  .)٨٨ :ص(، الراشد لمحمد ؛"العوائق"  
١٠٦

  ).٧/٧(، "لتھذيبتھذيب ا"  



فأظهر اهللا  الناس حىت كان منهم من ال يعرف حترمي اخلمر، كثري من اإلسالم على كثري من
  .١٠٧به يف اإلسالم ما كان غريباً 

وهذا هو الذي خشيه خبري الفنت حذيفة بن اليمان رضي اهللا عنه حينما قال ، الشك يف الطريق -
 إن الضاللَة حق الضاللِة أن تعرَف ما: أوصين، قال: مسعود األنصاري رضي اهللا عنه له أبو

عن حممد بن ١٠٨.نت تنكر وتنكَر ما كنت تعرف، وإياك والتلوَن يف الدين فإن ديَن اهللا واحدك
تعرفوا ما كنتم تنكرون  إنكم لن تزالوا خبري ما مل: قال عدي بن حامت رضي اهللا عنه: سريين قال

وعن إبراهيم النخعي   .١٠٩خائف وتنكروا ما كنتم تعرفون، وما دام عاملكم يتكلم بينكم غريَ 
الداء العضال التنقل يف : وقال مالك .١١٠نوا يرون التلون يف الدين من شك القلوب يف اهللاكا

 .١١١الدين
نعتقد بأن (ومن اخلطأ أن ، )التفاؤل املذموم(والتعلق بقشة ، االعتماد على هزائم القوى املعادية -

اد ضخمة من األخطاء اليت وقعت فيها التيارات العلمانية والقومية واالشرتاكية قد دفعت بأعد
الناس حنو االعتقاد بأن اإلسالم هو املالذ األخري؛ وهذا يعين من جهة ثانية إنه إذا ما ارتكب 

ومعاجلة مشكالت بالدهم فإن كثرياً من ، الدعاة أخطاء فادحة يف أساليبهم لطرح دعوم
مل  الكسب الشعيب سوف يتحول إىل غريهم بصورة بطيئة؛ ليكسب اآلخرون أتباعاً وأنصاراً 

عدم الفرح : األول، هذه احلقيقة تفتح أعيننا على أمرين! ورمبا مل خياطبوهم، يتعبوا يف مجعهم
اليقظة : والثاين. وإمنا هي نتائج ملعارك خاسرة خاضها غرينا، بانتصارات مل خنض معاركها

يب وتقوميه لألنشطة الدعوية املتاحة؛ إذ إن حكمه السل) رجل الشارع(الشديدة جتاه أحاسيس 
واجتاه الناس حنو دعوات أخرى أكثر ، سوف يعين على األمد البعيد احنسار تأثري اجلهود الدعوية

ونعتد ، وأن نبقى نتطلع هلزمية القوم من السماء، وبالتايل ال نكن كالبس ثويب زور. ١١٢)جاذبية
  .ة ومرنةبكل سقطة فيهم لصاحلنا مامل تكن مثة جهود تؤهل لبناء جمتمع ذو مناعة وممناعة أصيل

مع ضيق يف النفس واستعجال لقطف ، وامللل من العطاء، والضجر من الصرب، استبطاء النتائج -
قال . ويبدو هذا فيمن ابتعد عن قراءة سري األنبياء عليهم الصالة والسالم، الثمر قبل بدّوها

                                                           
١٠٧

  ).٢٩٧– ٢٩٥/  ١٨( ، "تيمية مجموع فتاوى ابن"  
١٠٨

  ).١٩٠ – ١٨٩/  ١(، "ا6بانة"  
١٠٩

  ).١٩١ – ١٩٠/  ١( ، "ا6بانة"  
١١٠

  ).٥٠٥/  ٢( ، "ا6بانة"  
١١١

  ).٦٠٥/  ٢( ، "ا6بانة"  
١١٢

  ).٢٤٧:ص(؛ لعبد الكريم بكار "مقدمات للنھوض بالعمل الدعوي" 



َمخِْسَني َعاًما فََأَخَذُهُم الطوفَاُن َوُهْم  ٍة ِإالَوَلَقْد أَْرَسْلَنا نُوًحا ِإَىل قـَْوِمِه فـََلِبَث ِفيِهْم أَْلَف َسنَ :"تعاىل
لكنه ، إن وعد اهللا تعاىل بالتمكني ال يتخلف(. ورمبا أنه جاهل بسنن اهللا جل وجالله، "ظَاِلُمونَ 

. ١١٣)وال يضحون من أجله، وال يفهمون سننه، لن يتحقق أبداً على أيدي أقوام ال يستحقونه
ذ إىل اهللا والدار اآلخرة، بل وإىل كل علم وصناعة ورئاسة، حبيث وطالب النفو  :قال ابن القيم

 رأساً يف ذلك مقتدى به فيه، حيتاج أن يكون شجاعاً مقداماً، حاكماً على ومهه، غريَ  يكون
عارفاً بطريق  مقهوٍر حتت سلطاِن ختيله، زاهداً يف كل ما سوى مطلوبه، عاشقاً ملا توجه إليه،

يثنيه عن مطلوبه لوُم الئم وال  قواطِع عنه، مقداَم اهلمة، ثابَت اجلأش، الالوصول إليه، والطرِق ال
لذة املدح وال أمل الذم، قائماً مبا حيتاج  عذل عاذل، كثَري السكون، دائَم الفكر، غري مائل مع

قال ابن . ١١٤املعارضاُت، شعاره الصُرب وراحته التعب إليه من أسباب معونته، ال تستفزه
القدوة شيخ اإلسالم ثابت  وهذا اإلمام. ١١٥نفسي أربعني سنة حىت استقامت كابدت: املنكدر

روى منصور بن . ١١٦سنة كابدت الصالة عشرين سنة، وتنعمت ا عشرين: البناين يقول
عشرين سنة إال بكلمة تصعد،  ما أرى الربيع بن خثيم تكلم بكالم منذ: قال فالن: إبراهيم قال

كان : قال مالك .١١٧كلمة تعاب رين عاماً ما مسعت منهصحبت الربيع عش: وعن بعضهم قال
قال  .١١٨يفيت الناس إمام الناس عندنا بعد زيد بن ثابت عبد اهللا بن عمر، مكث ستني سنة

وأنا يف املسجد إال  ما أذن املؤذن لصالة الظهر منذ أربعني سنة إال: اإلمام القدوة ربيعة بن يزيد
ألنه كان ) الصفي: (ث الثقة بشر بن احلسن يقال لهدكان احمل  .١١٩أن أكون مريضاً أو مسافراً 

وقيل لكثري بن عبيد احلمصي عن سبب  .١٢٠مسجد البصرة مخسني سنة يلزم الصف األول يف
ما دخلت من باب : سنة كاملة فقال عدم سهوه يف الصالة قط، وقد أم أهل محص ستني

ولقد صحبته عشرين : م أمحدل إبراهيم احلريب عن اإلماقا .١٢١املسجد قط ويف نفسي غري اهللا
وقال  .١٢٢وبرداً وليالً واراً فما لقيته يف يوم إال وهو زائد عليه باألمس سنة صيفاً وشتاًء وحراً 
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١٢١

  ).٨/٤٢٤(، "تھذيب التھذيب"  
١٢٢

  ).١٤٠:ص( .Rبن الجوزي ؛"مناقب أحمد"، )١١ :ص(، "ل\مام أحمد الزھد"   



مما كنت أجده  إين ألجد من حرصي على العلم وأنا يف عشر الثمانني أشد: أبو الوفاء بن عقيل
ن أنت والطريق، طريق تعب فيه آدم، يا خمنث العزم أي: قال ابن القيم  .وأنا ابن عشرين سنة

نوح، ورمي يف النار اخلليل، واضطجع للذبح إمساعيل، وبيع يوسُف بثمن خبس،  وناح ألجله
 السجن بضع سنني، ونشر باملنشار زكريا، وذبح السيُد احلصوُر حيىي، وقاسى الضر  ولبث يف

حممد   الفقر وأنواع األذىأيوب، وزاد على املقدار بكاء داود، وسار مع الوحش عيسى، وعاجل
   .١٢٣صلى اهللا عليه وسلم، تزهى أنت باللهو واللعب

والشعور بأن الدعوة والعمل لدين اهللا من فضول ، االتكالية وإلقاء املسؤولية على عاتق الغري -
 : ومن مظاهر التهرب من املسؤولية .األعمال

 .اعتذارات ومسوغات: التخاذل -١
 ".ن الناس بالبخلالذين يبخلون ويأمرو : "التخذيل -٢
 .يقلل دواعي العمل: التهوين -٣
 .تضخيم املعوقات: التهويل -٤
ومع ، إن هذه األعمال ال يصلح هلا غريي: واملصيبة من لسان حاله: التواضع الكاذب -٥

ليس الدين مبجرد ترك احملرمات الظاهرة، بل : قال ابن القيم .١٢٤)ذلك فلن أقوم ا
، وأكثُر الديّانَني ال يعبأون منها إال مبا شاركهم فيه باألوامر احملبوبة هللا بالقيام مع ذلك

 الناس، وأما اجلهاُد واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، والنصيحة هللا ورسوله عمومُ 
 وعباده، ونصرة اهللا ورسوله ودينه وكتابه، فهذه الواجبات ال ختطر بباهلم فضًال عن أن

هذه  من ترك: الناس ديناً، وأمقتهم إىل اهللا يريدوا فعلها، وفضالً عن أن يفعلوها، وأقل
وميعره هللا  الواجباِت، وإن زهد يف الدنيا مجيِعها، وقل أن ترى منهم من ُحيمُر وجُهه

اهللا  ويغضب حلرماته، ويبذل عرضه يف نصرة دينه، وأصحاُب الكبائر أحسن حاال عند
جب على اجلميع وا - أي فرض الكفاية  - أنه : يقال: قال الشاطيب. ١٢٥من هؤالء

ألن القيام بذلك الفرِض قياٌم مبصلحة عامة، فهم مطلوبون  على وجه من التجوز،
هو قادر عليها مباشرة وذلك من كان أهال هلا، والباقون  بسدها على اجلملة، فبعضهم
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على إقامة القادرين، فمن كان قادراً على الوالية فهو  وإن مل يقدروا عليها قادرون
عليها مطلوب بأمر آخر، وهو إقامُة ذلك القادر  ا، ومن ال يقدرمطلوٌب بإقامته

مطلوب بإقامة الفرض، وغري القادر مطلوب  وإجبارُه على القيام ا، فالقادر إذن
القادر إال باإلقامة، من باب ما ال يتم  بتقدمي ذلك القادر، إذ ال يتوصل إىل قيام

  .١٢٦الواجب إال به
وقد عاتب اهللا ، ده نفعية الدعوة يف صنف دون صنفواعتقا، تقسيم الناس وفق هواه -٦

وهذا العتاب ، "فأنت عنه تلهى*أما من جاءك يسعى وهو خيشى :"نبيه يف ذلك 
فمؤشرات لن تعدو أن تكون أوهام ورمبا ، مفاده أن االختيار ليس لك أيها الداعية

ة فال عليك سوى البذل والدعو ، بنيتها على ضعف تصور وقصور بشري مالزم لك
إن أي دعوة مل شرحية من اتمع تعترب ناقصة . والنتائج على اهللا تبارك وتعاىل

الدعوة اإلسالمية باحتوائها مجيع طبقات اتمع،  ومآهلا إىل االحنسار، وقد متيزت
اتمع املسلم عنصٌر مهمٌل أو مبعد أو مركون مهما   وتوظيِف مجيع طاقات، فليس يف

وعامليته خماطبته للجميع وتوظيف مجيع أفراد األمة فال  وإن من كمال الدين .كان
مسعت رسول اهللا صلى : عن حارثة بن وهب قال :للصور واهليئات واألشكال اعتبار

اجلنة؟ كل ضعيف ُمَتَضّعف، لو أقسم على اهللا  أال أخربكم بأهل: اهللا عليه وسلم يقول
وعن أيب هريرة  .١٢٧متفق عليه ُعُتل جّواظ مستكرب ألبره، أال أخربكم بأهل النار؟ كل

السمني يوم القيامة  إنه ليأيت الرجل العظيم: عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
قال : وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال١٢٨.اليزن عند اهللا جناح بعوضة متفق عليه

مدفوٍع باألبواب لو أقسم على اهللا  رب أشعثَ : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
َرُسوِل اللِه صلى اهللا  وَعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد الساِعِدي أَنُه قَاَل َمر َرُجٌل َعَلى.١٢٩ألبره

ِيف َهَذا فـََقاَل َرُجٌل ِمْن َأْشرَاِف الناِس  عليه وسلم فـََقاَل لَرُجٍل ِعْنَدُه َجاِلٍس َما َرأُْيكَ 
َصلى  ِإْن َشَفَع َأْن ُيَشفَع قَاَل َفَسَكَت َرُسوُل اللهِ َخَطَب َأْن يـُْنَكَح وَ  َهَذا َواللِه َحرِي ِإنْ 

اللِه َصلى اللهم َعَلْيِه َوَسلَم َما َرأُْيَك  اللهم َعَلْيِه َوَسلَم ُمث َمر َرُجٌل آَخُر فـََقاَل َلُه َرُسولُ 
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َخَطَب َأْن َال  ِء اْلُمْسِلِمَني َهَذا َحرِي ِإنْ َرُسوَل اللِه َهَذا َرُجٌل ِمْن فـَُقرَا ِيف َهَذا فـََقاَل يَا
ُيْسَمَع لَِقْولِِه فـََقاَل َرُسوُل اللِه صلى اهللا  يـُْنَكَح َوِإْن َشَفَع َأْن َال ُيَشفَع َوِإْن قَاَل َأْن َال 

ٌر ِمنْ    .١٣٠ِمْلِء اْألَْرِض ِمْثَل َهَذا عليه وسلم َهَذا َخيـْ
َعَلْيُكْم : "قال تعاىل. والتعاطي اخلاطئ مع مضموا، ةالفهم السقيم ملقاصد الشريع -٧

وإمنا يتم : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية" اْهَتَديـُْتمْ  أَنـُْفَسُكْم ال َيُضرُكْم َمْن َضل ِإَذا
الواجب من األمر والنهي وغريمها، ولكن يف اآلية فوائد  االهتداء إذا أطيع اهللا وأدي

 املؤمُن من الكفار واملنافقني، فإم لن يضروه إذا كان أن ال خيافَ : أحدها :عظيمة
 أن ال حيزَن عليهم وال جيزَع عليهم، فإن معاصَيهم ال تضره إذا اهتدى،: الثاين .مهتدياً 

ُرَك ِإال  َواْصِربْ َوَما: "واحلزُن على ما ال يضر عبث، وهذان املعنيان مذكوران يف قوله َصبـْ
أن ال يركن إليهم، وال ميد : الثالث ".َميُْكُرونَ  ِهْم َوال َتُك ِيف َضْيٍق ِممابِاِهللا َوال َحتَْزْن َعَليْ 

نَـْيَك ِإَىل َما َمتـْعَنا : "والشهوات، كقوله عينه إىل ما أوتوه من السلطان واملال ال َمتُدن َعيـْ
ُهْم َوال َحتَْزْن َعَلْيِهمْ  بِِه أَْزَواًجا آية،  لرغبة فيما عندهم يف، فنهاه عن احلزن عليهم وا"ِمنـْ

ومنهم، إما  واه عن احلزن عليهم والرهبة منهم يف آية، فإن اإلنسان قد يتأملُ عليهم
أن ال يعتدي على أهل املعاصي بزيادة على املشروع يف : الرابع .راغباً وإما راهباً 

: يهم أو هجرهم، أو عقوبتهم، بل يقال ملن اعتدى عليهم بغضهم أو ذمهم، أو
" َوال َجيْرَِمنُكْم َشَنآُن قـَْومٍ : "إذا اهتديت، كما قال ليك نفسك ال يضرك من ضلع

اهللاَ ال حيُِب  َوقَاتُِلوا ِيف َسِبيِل اِهللا الِذيَن يـَُقاتُِلوَنُكْم َوال تـَْعَتُدوا ِإن : "اآلية، وقال
ْعَتِدينَ 

ُ
، فإن كثرياً من اآلمرين "ى الظاِلِمَني َعلَ  فَِإِن انْتَهْوا َفال ُعْدَواَن ِإال:"وقال، "امل

جبهل وإما بظلم، وهذا باب جيب التثبت فيه، وسواء  الناهني قد يعتدون حدود اهللا إما
أن يقوم باألمر : اخلامس .واملنافقني الفاسقني والعاصني يف ذلك اإلنكاُر على الكفار

القصد، وسلوك السبيل  وحسن والنهي على الوجه املشروع، من العلم والرفق، والصرب،
 ، "ِإَذا اْهَتَديـُْتمْ : "ويف قوله ،" َعَلْيُكْم أَنـُْفَسُكمْ : " القصد، فإن ذلك داخٌل يف قوله

 فهذه مخسة أوجه تستفاد من اآلية ملن هو مأمور باألمر باملعروف والنهي عن املنكر
وعمًال،  إقبال املرء على مصلحة نفسه علماً : السادس :وفيها املعىن اآلخر، وهو
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من حسن إسالم املرء تركه ما ال : كما قال صاحب الشريعة وإعراضه عما ال يعنيه،
فيما ليس باملرء إليه حاجة من أمر دين غريه ودنياه،  يعنيه وال سيما كثرة الفضول

وكذلك العمل فصاحبه إما معتٍد ظاملٌ، وإما  .رئاسة والسيما إن كان التكلم حلسد أو
الشيطان ذلك بصورة األمر باملعروف والنهي عن  كثر ما يصورسفيٌه عابٌث، وما أ

فتأمُل اآلية يف هذه  .باب الظلم والعدوان املنكر واجلهاد يف سبيل اهللا ويكون من
االختالف بني هذه  األمور من أنفع األشياء للمرء، وأنت إذا تأملت ما يقع من

الضرب الذي هو  من هذاعلماؤها وعبادها وأمراؤها ورؤساؤها وجدت أكثره : األمة
الصفات والقرآن،  البغي بتأويل أو بغري تأويل، كما بغت اجلهمية على املستنة يف حمنة

بغت الناصبة  حمنة أمحد وغريه، وكما بغت الرافضة على املستنة مرات متعددة، وكما
املستنة إما  على علي وأهل بيته، وكما قد تبغي املشبهة على املنزهة، وكما يبغي بعض

اإلسراف  على بعضهم وإما على نوع من املبتدعة بزيادة على ما أمر اهللا به، وهو
وإزاء هذا العدوان تقصري  ".أَْمرِنَا رَبـَنا اْغِفْر لََنا ُذنُوبـََنا َوِإْسرَافـََنا ِيف : "املذكور يف قوهلم

املنكر  األمر باملعروف، والنهي عن آخرين فيما أمروا به من احلق، أو فيما أمروا به من
ما أمر اهللا بأمر إال اعرتض  :يف هذه األمور كلها، فما أحسن ما قال بعض السلف

فاملعني على اإلمث والعدوان  .تقصري  غلو أو: الشيطان فيه بأمرين ال يبايل بأيهما ظفر
 املأمور به وزيادٍة منهي عنها بإزائه تاركُ  بإزائه تارُك اإلعانة على الرب والتقوى، وفاعل

يهدينا الصراط املستقيم وال حول وال قوة إال  املنهي عنه وبعِض املأمور به، واهللا
  .١٣١باهللا

وهذا وهم خطري يصيب فئاماً من الناس ، والبعد عن العامة، اعتقاد اخلريية يف العزلة -٨
أو ضرر الناس على ، فرمبا حيدث نفسه بضرورة العلم الذي يلزم للدعوة، بأوهام كثرية

ورمبا أتته العربات تناديه بضرورة الزهد والورع عن الدنيا ، ح أهل بيتهعبادته وإصال
إن (و، ومتطلباته األساسية، وكل هذا من لوازم الداعية، وحظ النفس يف قلوب اخللق

ومن يفعل ذلك فرمبا يكون ، وجيدد الرواء، اعتزال الناس بني الفينة والفينة يصقل الروح
ر مما لو اختلط م؛ ومن املالحظ أن الناس حني يف وقت عزلته يف خدمة الناس أكث
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ينشدون لديهم ) احملتشمني(يصيبهم كرب أو أزمة فإم كثرياً ما يلجأون إىل أولئك 
 فاجعل بينك وبني دعوتك مسافة ليكن تأثريك أعظم؛. ١٣٢)الرأي والتعاطف والعون

ورمبا ، النصرافولكن عادة ما تأخذ هذه العزلة يف جسد القاعد وقتاً فرتتاح وتاىب ا
يروي لنا التابعي . اسرتسل معها حىت ازدان قعوده وجتمل له يف صورة اخللوة والورع

أن رجاًال خرجوا من الكوفة، ونزلوا قريباً يتعبدون، : عامر الشعيب الكويف، الفقيه النبيل
ما محلكم : بن مسعود، فأتاهم، ففرحوا مبجيئه إليهم، فقال هلم فبلغ ذلك عبد اهللا

لو أن : فقال عبد اهللا. أحببنا أن خنرج من غمار الناس نتعبد :ما صنعتم؟ قالوا على
قال  .١٣٣فعلتم فمن كان يقاتل العدو؟ وما أنا ببارح حىت ترجعوا الناس فعلوا مثل ما

عن  وعلى احلقيقة الزهاد يف مقام اخلفافيش، قد دفنوا أنفسهم بالعزلة: ابن اجلوزي
 جنازة وعيادة مريض، وإتباعمتنع من خري، من مجاعة  الناس، وهي حالة حسنة إذا مل

 فأما الشجعان فهم يتعلمون ويعلمون، وهذه مقامات األنبياء. إال أا حالُة اجلبناء
  .١٣٤عليهم السالم

  واستمرءوا األوراد واألذكارا  حسبوا بأن الدين عزلُة راهب 

  وأرى القلوب ببعضه كفـارا  يؤمنون ببعضـه  عجباً أراهم

  ونوافـالً هللا واستغفـــارا                  فرائضاً  ن كان وال يزالوالدي

  واألشـرارا سان تبيد الشـر  والدين ميدان وصمصام وفر

  بالعـدل ال جوراً وال استهتارا  والدين حكم باسم ربك قائم 

واحلقيقة أا ، وهذا عائق عند البعض .اخلوف على الوجاهة واملستوى االجتماعي -٩
قالت فاطمة بنت عبد امللك تصف زوَجها عمَر بن ، والتقدمي لدين اهللافرصة للبذل 
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كان قد فرغ للمسلمني نفَسُه، وألمورهم ذهنه، فكان إذا أمسى مساًء مل : العزيز عبد
 .١٣٥فيه من حوائج يومه وصل يوَمُه بليلته يفرغ

ذا الشك وه، اشرتاط املؤهالت األكادميية والتجربة الطويلة واالعتداد بسنوات اخلربة - ١٠
أما االعتذار عن تعليم علم أو تذكري ، إن قلنا أننا نريدك مفيت األمة وعاملها وجمددها

 :قال تعاىل، أو عمل ميداين إلغاثة املسلمني فهذا العائق الشك أنه واٍه ومردود، خبري
عن مالك بن  . ١٢:سورة مرمي"ا حيىي خذ الكتاب بقوة وآتيناه احلكم صبياي"

أتينا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وحنن شببة متقاربون :"قال -رضي اهللا عنه-احلويرث
فأقمنا عنده عشرين يوماً وليلة وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رحيماً رفيقاً فلما 

نا قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا فأخربناه قال ارجعوا إىل ظن أ
أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وذكر أشياء أحفظها أو ال أحفظها وصلوا كما 

 .١٣٦"رأيتموين أصلي فإذا حضرت الصالة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكربكم
ومن جالس األجرب جرب ، فرارك من اذومفّر منهم . جمالسة الكساىل والقاعدين - ١١

قال بعض أصحاب . وهؤالء ال جتدهم إال يف مستنقعات الفراغ وأوحال األنانية، معه
ذهب الفراغ فال  وأين الفراغ؟: لو تفرغت لنا فقال: عمر بن عبد العزيز القدامى لعمر

 .١٣٧فراغ إال عند اهللا
أو  ،أو مبادرة فشلت، عمل سابقردة فعل من اام الذات بالفشل؛ ونشأة ذلك من  - ١٢

وكذلك (. وهذا ال يلزم منه أن حيكم على نفسه بالفشل والسوء ،توجه ال يالئمه
، وال يناسب مواهبه، فقد يتوجه ال ال يالئم ميوله، احلال بالنسبة لكثري من الناس

ا يالئمه ووجه إىل م، فإذا حّول إىل ما يناسبه. وال تفوقاً ، ومن هنا فلن جتد له إبداعاً 
 .١٣٨)أبدع أميا إبداع؛ فال يعين كوننا النبدع يف كل شيء أننا ال نصلح ألي شيء

والدعاة إىل اهللا يعلمون أن مصائر البشرية كلها ـ يف (: -رمحه اهللا–وأختم بكالم فريد لسيد 
 الدنيا ويف اآلخرة ـ منوطة بالرسل وبأتباعهم من بعدهم، فعلى أساس تبليغهم هذا األمر للبشر،

 .تقوم سعادة هؤالء البشر أو شقوم، ويرتتب ثوام أو عقام يف الدنيا واآلخرة
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أمر .. أمر سعادم وشقائهم.. أمر حيام وممام.. أمر رقاب الناس.. إنه األمر اهلائل العظيم
 الدنيا أمر هذه البشرية، اليت إما أن تبلغ إليها الرسالة فتقبلها وتتبعها فتسعد يف.. ثوام وعقام

وإما أال تبلغ إليها فتكون . وإما أن تبلغ إليها فرتفضها وتنبذها فتشقى يف الدنيا واآلخرة. واآلخرة
هلا حجة على را، وتكون تبعة شقائها يف الدنيا وضالهلا معلقة بعنق من كلف بالتبليغ فلم 

 !يبلغ
ا الرسالة، ومضوا إىل رم فقد أدوا األمانة وبلغو  - عليهم الصالة والسالم  -فأما رسل اهللا 

مع - لسان وفقط، ولكن بلغوها وهم مل يبلغوها دعوة بال.. خالصني من هذا االلتزام الثقيل
سواء كانت .. قدوة ممثلة يف العمل، وجهاداً مضنياً بالليل والنهار إلزالة العقبات والعوائق - هذا

وى طاغية تصد الناس عن هذه العقبات والعوائق شبهات حتاك، وضالالت تزين، أو كانت ق
خامت النبيني؛ مبا أنه  -صلى اهللا عليه وسلم  - الدعوة وتفتنهم يف الدين، كما فعل رسول اهللا 

فلم يكتف بإزالة العوائق باللسان، إمنا أزاهلا  .. املبلغ األخري، ومبا أن رسالته هي خامتة الرساالت
.. وبقي الواجب الثقيل على من بعده "حىت ال تكون فتنة ويكون الدين كله هللا"كذلك بالسنان 

 - صلى اهللا عليه وسلم- ال وراء أجيال جاءت وجتيء بعده فهناك أجي.. على املؤمنني برسالته
وال فكاك هلم من التبعة الثقيلة تبعة إقامة حجة اهللا . بأتباعه - بعده-وتبليغ هذه األجيال منوط 

 على ذات.. إال بالتبليغ واألداء لدنياقوة اعلى الناس؛ وتبعة استنقاذ الناس من عذاب اآلخرة وش
فالرسالة هي الرسالة؛ والناس هم ..وأدى - صلى اهللا عليه وسلم- املنهج الذي بلغ به رسول اهللا 

وهناك قوى عاتية طاغية تقوم دون الناس .. وهناك ضالالت وأهواء وشبهات وشهوات.. الناس
املوقف هو املوقف؛ والعقبات هي .. القوةودون الدعوة؛ وتفتنهم كذلك عن دينهم بالتضليل وب

بالغ بالبيان، وبالغ بالعمل .. وال بد من بالغ، وال بد من أداء. العقبات، والناس هم الناس
وبالغ بإزالة العقبات اليت تعرتض طريق .. حىت يكون املبلغون ترمجة حية واقعية ملا يبلغون

إنه األمر املفروض الذي ال حيلة ..بالغ وال أداءوإال فال .. الدعوة؛ وتفنت الناس بالباطل وبالقوة
تبعة ضالل البشرية كلها؛ وشقوا يف هذه . وإال فهي التبعة الثقيلة.. يف النكوص عن محله

ومحل التبعة يف هذا كله، وعدم النجاة من ! الدنيا، وعدم قيام حجة اهللا عليها يف اآلخرة



تبعة تقصم الظهر وترعد الفرائص وز فمن ذا الذي يستهني ذه التبعة؟ وهي ..النار
  .١٣٩)!املفاصل؟

  
  : ونؤكد أيضاً يف مقاومة هذا العوائق بالتايل، وقد ذكرنا مع كل قيد ووهم ما يفل عقدته بإذن اهللا

قال ابن قد و  .ومتابعة الدعاء باهلداية والسداد كما صح ذلك عن رسول اهللا باهللا االستعانة - 
وقد ذكر  .١٤٠فيما ينفعه اً سدده وجعل سؤاله عما يعينه وعّلمهإذا أراد اهللا بعبد خري : مسعود

االنبتات ن هداية اهللا لإلنسان تقيه وقد قصد أ، ملغالبةأن األقدار الغالبة ال تأيت با: ١٤١املاوردي
أن حيسن  ،تعاىل أكرم مسئول، وأفضل مأمولوحنن نسأل اهللا : مث قال رمحه اهللا، دون مسري ومثرة
. ، وموبقات الشهوةمنح، ويصرف عنا الرغبة فيما منع؛ استكفافا لتبعات الثروة إلينا التوفيق فيما

 .زهذا لعمري من أبلغ الدعاء وأوجزه
أقّلوا : قالت عائشة رضي اهللا عنها، فإن هلا شؤم على الفرد واتمع، الذنوب وخواطرهادفع  - 

طاء وُجبل على الذنب واإلنسان خ. فإنكم لن تلقوا اهللا بشيء أفضل من قلة الذنوب، الذنوب
فال يأتيه الشيطان إال مساً دون متكن وال يستقله ، واخلطأ ولكن املؤمن ديدنه األوبة واالستغفار

إن الذين اتقوا إذا "ولكن سرعان ما يفوق املؤمن ويسرتجع قوته ، رحوالً بل يطوف كالثعلب
بع السيئة احلسنة فاملؤمن احلصيف يت، "مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون

احلديث؛ فهي بال شك .."اتق اهللا حيثما كنت وأتبع السيئة احلسنة متحها"مباشرة كما يف اخلرب 
وقد قال أبو عبيدة ". إن احلسناِت يذهنب السيئات: "تذهبها وتزيلها قال جّل من قائل سبحانه

 .حىت يهلك أن يذنب العبد ذنباً مث ال يعمل بعده خرياً : التهلكلة: - رضي اهللا عنه–
وقد قالوا أصدق ما قالت العرب قول علي بن أيب طالب ، للعقبات وعدم االلتفات ترك األوهام - 

قيمة وأما اخلاصة ف، أن ذلك حبق العامةوذكر ابن تيمية ، قيمة املرء فيما حيسن: رضي اهللا عنه 
مل حني يطلب وبالتايل فإن العا، واحملدق جيد البون بني اللفظني. فيما يطلبعندهم املرء 

 .وخطوته سابقة قةعائق تكن قيمته سامية ومرتبته سامويقاوم ويصارع دون الرضوخ ألي 

                                                           
١٣٩
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إمنا يأكل الذئُب : "عليه وسلم وهذا السر يف قوله صلى اهللا. يف بيئات املصلحني العيش - 
داً وقد كان السلف الصاحل ال يراهنون على إخوام أب .رواه أمحد وأبو داود والنسائي".القاصية

ما بقي : عن حممد بن واسع قال .يقرنوهم بالصالة يف أمهيتها وعظمها حىت وصل م األمُر أن
مل يبق من : وقال احلسن البصري. ١٤٢اإلخوان يف الدنيا شيٌء ألذ به إال الصالَة مجاعة ولقيا

زغت عن الطريق قومك، وكفاٌف من  أٌخ لك تصيب من عشرته خرياً، فإن: العيش إال ثالثٌ 
قال . ١٤٣سهَوها، وتستوجب أجَرها يش ليس ألحد عليك فيه تبعة، وصالٌة يف مجع ُتكفىع

ووجهه، وحاطه يف  سدده وقومه: هو مرآٌة، إن رأى منه ما ال يعجبه: احلسن البصري عن املؤمن
من وصل أخاه بنصيحة له يف دينه، ونظر له يف : قال عمر بن عبد العزيزو . ١٤٤السر والعالنية
ولذا فإن من معاين البيئات الصاحلة  .١٤٥...فقد أحسن صلته، وأدى واجَب حقه صالح دنياه،

خبالف بيئة التثبيط والتحبيط ، املصلحة دفع اإلنسان ملعايل األمور واألخذ بيده إذا أصابه الفتور
وقد صدق الفاروق . وال جباناً يف حرب، ال تشاور خبيًال يف صلة: وقد قال طلحة رضي اهللا عنه

 .ال تصاحب الفاجر فيعلمك من فجوره: عنهرضي اهللا 
وهذا جيعل يف ، واالستعداد للعمل يف أي بيئة الطوارئ واألزماتطني النفس على العمل مع تو  - 

 .النفس مرونة يف التعاطي مع األحداث الراهنة وإعادة التأطري اإلجيايب ألي معضلة
، فإن هلا أمنوذجاً وهدياً للعامل اإلطالع والقراءة يف سري األنبياء وآثار السلف وقصص الفاعلني - 

كانت ّيف عيوب فلم : (قال اإلمام ابن حزم عن نفسه .ويرفع إليها سقفه، يقيس عليها نفسه
أزل بالرياضة واطالعي على ما قالت األنبياء صلوات اهللا عليهم واألفاضل من احلكماء يف 

 .١٤٦)األخالق، وآداب النفس حىت أعان اهللا عز وجل
التؤدة يف كل شيء خري إال ما كان من أمر : قال عمر رضي اهللا عنهقة واحلاضرة؛ البداية احملر  - 

ففاعلية ال  ،بطبيعة احلال وهي ال تعين االستعجال، ومن الزمها التدرج بال ريب. اآلخرة
فنالوا وحّصلوا  حباط حني يرى القوم بذلوا وقدموايصيب بعض األخيار القعود واإلوقد  ،انفعالية

فيا من يرى علو تلك املرتبة ال تنس : "وابن القيم يرسم هذه الوصية القّيمة !وجيفل فيكّل وميلّ 
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وكم ! وكم تاه يف مْهمٍه قفٍر حىت مسى بالدليل! الدرج، كم خاض حبراً ملحاً حىت وقع بالعذب
وواصل السرى ـ ليالً واراً ـ وأوقد نار الصرب يف ! وفض شهوات احلس! أنض مراكب اجلسم

  .١٤٧"هلوىدياجي ا
  

  :مناذج من الفاعلني
  :تساؤالت

  ؟وأربابه يف صراع مع الشرك من الذي دخل -١
  به من اهلداية واحلق والعدل واخلري؟ ومن الذي نشر اإلسالم و ماجاء -٢
  دماء من سالت يف سبيل إنقاذ اإلنسان املسحوق لعبادة غري اهللا؟ -٣
  ؟خرى واستخرج منها حضارة مستقلةمن الذي ترجم احلضارات األ -٤

نت حضارة متميزة يف  فاعلية الرعيل األول دخلت األمة اإلسالمية التاريخ من أوسع أبوابه وكوّ ب
وتوجيهها للطاقات حنو عمل  رست بتقديرها للعمل وحرصها على النفعوغ ،كافة املستويات

حىت أصبح مؤشر تفاخرهم يف البذل والعطاء والعلم ، منابت املعرفة وتقديس العمل اخلري
: منا غسيل املالئكة: افتخرت األوس واخلزرج، فقالت األوس: وى قتادة عن أنس قالر . والتعلم

سعد بن : عاصم بن ثابت ومنا الذي اهتز ملوته عرش الرمحن: حنظلة، ومنا الذي محته الدْبر
منا أربعة نفر : فقال اخلزرجيون. خزمية بن ثابت: معاذ، ومنا من أجيزت شهادته بشهادة رجلني

زيد بن ثابت، وأبو : رآن، على عهد رسول اهللا َصلى اهللا عليه وسلم، مل يقرأه غريهمقرأُوا الق
مل يقرأه كله أحد من األوس، وأما من غريهم : يعين بقوله. زيد، وأيب بن كعب، ومعاذ بن جبل

فقد قرأه على بن أيب طالب، رضي اهللا عنه، وعبد الّله بن مسعود، يف قول، وسامل موىل أيب 
 .١٤٨عبد الّله بن عمرو بن العاص وغريهم؛ ذكر هذا أبو عمرحذيفة و 

نظرة سريعة إىل الرعيل األول كافية حلمل النفس إىل التطلع الدائم القتفاء أثرهم والسري على 
فقد حتملوا األذى البدين املروع الذي صب عليهم من أكابر ارمني كما ساهم (، طريقهم

حىت ، وصربوا على مشقة اجلوع والعطش، ات واألموالحتملوا خسارة التجار ، القرآن الكرمي
وأرخصوا األهل ، وهجروا األوطان، حني غادروا الديار، وصربوا على الغربة، حوصروا يف الشعب
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وأقوام غرباء عنهم يف اللغة والبالد ، ورحلوا إىل بالد بعيدة، فرتكوها وراءهم ظهرياً ، واملال
إذا ما قيست حبياة العريب الذي كان حيب ، سامةوهذه تضحية جسيمة بالغة اجل، والعادات

ويصعب عليه أن يفارقهم إال ريثما يعود هلم بعد ، ويلوذ بقبيلته واهله، وطنه وقومه يعيش حراً 
، ولقد كان لتحملهم وصربهم وكفاحهم أعظم اآلثار يف انتشار اإلسالم.(١٤٩)رحلة قصرية

اقتضى اهللا حبكمته أن ميتحن النفوس . م الثابتةوعقيد، الدعوة بعد أن علمهم إميام القوي
ومن ال يصلح ومن ، ومن يصلح إلميانه وكرامته، فيظهر باالمتحان طيبها من خبيثها، ويبتليها

وخيلصها بكري ، وليمحص النفوس اليت تصلح هلا، يقدر على حتمل أعباء الدعوة ومن ال يقدر
وكان لعلمهم أعظم . (١٥٠)إال باالمتحان كالذهب الذي ال خيلص وال يصفو غشه، االمتحان

وتعميم ، والبعد عن الشر وأهله، واتباع الصراط املستقيم، وتقوى اهللا، اآلثار يف ذيب النفس
صلى –عندما كانوا خيتلفون إىل مدرسة الرسول ، ونشر دعوة اإلسالم، اخلري وإقامة احلق والعدل

ما اتسعت ، ئل وسجايا وآداباً وأحكاماً فيصيبون منها علماً وهدى وفضا، - اهللا عليه وسلم
ولقد كان لتضحيام أعظم اآلثار يف جناح . (١٥١)وساعدت عليه ظروفهم، لذلك أوقام

، وال تثبت يف وجه األعاصري إال بالتضحيات اجلسام، الدعوة؛ ألن الدعوات ال تقوم إال بالبذل
 .١٥٢)لومحايتها وحياطتها بكل غال ونفيس من األنفس واألموال واأله

 :)وهي أشتات بني أشياخ وشباب وصبية ونساء( واآلن إىل النماذج

قال ابن القيم رمحه اهللا عن شجاعة أيب بكر . - رضي اهللا عنه- أبو بكر الصديق �
وكان الصديق رضي اهللا عنه أشجع األمة بعد رسول : (-رضي اهللا عنه-الصديق

ن املواطن اليت تزلزل برز على الصحابة كلهم بثبات قلبه، يف كل موطن م... اهللا
اجلبال، وهو يف ذلك ثابت القلب، ربيط اجلأش، يلوذ به شجعان الصحابة وأبطاهلم، 

فيثبتهم ويشجعهم، ولو مل يكن له إال ثبات قلبه يوم الغار، وليلته، وثبات قلبه يوم 
بدر، وهو يقول للنيب يا رسول اهللا كفاك بعض مناشدتك ربك، فإنه منجز لك ما 

بات قلبه يوم أحد، وقد صرخ الشيطان يف الناس بأن حممًدا قد قتل، ومل يبق وعدك، وث

                                                           
١٤٩

 ).٣٣٥:ص(؛ لعبد � آل موسى "أسباب نجاح الدعوة ا6س0مية في العھد النبوي" 
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  ).٣٣٨:ص(؛ لعبد � آل موسى "العھد النبوي"  
١٥١

  ).٣٤٠:ص(؛ لعبد � آل موسى "أسباب نجاح الدعوة ا6س0مية في العھد النبوي" 
١٥٢

  ).٣٥٧:ص(لعبد � آل موسى  ؛"أسباب نجاح الدعوة ا6س0مية في العھد النبوي" 



أحد مع رسول اهللا إال دون عشرين يف أحد، وهو مع ذلك ثابت القلب ساكن 
اجلأش، وثبات قلبه يوم اخلندق وقد زاغت األبصار وبلغت القلوب احلناجر، وثبات 

بن اخلطاب، حىت إن الصديق ليثبته قلبه يوم احلديبية، وقد قلق فارس اإلسالم عمر 
ويسكنه ويطمئنه، وثبات قلبه يوم حنني حيث فر الناس وهو مل يفر، وثبات قلبه حني 
النازلة اليت اهتزت هلا الدنيا أمجع، وكادت تزول هلا اجلبال، وعقرت هلا أقدام األبطال، 

وصاح هلا  وماجت هلا قلوب أهل اإلسالم،كموج البحر عند هبوب قواصف الرياح،
الشيطان يف أقطار األرض أبلغ الصياح، وخرج الناس ا من دين اهللا أفواًجا، وأثار 

عدو اهللا ا أقطار األرض عجاًجا، وانقطع هلا الوحي من السماء، وكاد لوال دفاع اهللا 
لطمس جنوم االهتداء، وأنكرت الصحابة ا قلوم، وكيف ال وقد فقدوا رسوهلم من 

، وحبيبهم، وطاشت األحالم، وغشي اآلفاق ما غشيها من الظالم، بني أظهرهم
واْشرََأب النفاق، ومد أهله األعناق، ورفع الباطل رأًسا كان حتت قدم الرسول 

موضوًعا، ومسع املسلمون من أعداء اهللا ما مل يكن يف حياته بينهم مسموًعا، وطمع 
يصرف وجوههم عن البيت احلرام،  عدو اهللا أن يعيد الناس إىل عبادة األصنام، وأن

وأن يصد قلوم عن اإلميان والقرآن، ويدعوهم إىل ما كانوا عليه من التهود، 
والتمجس، والشرك، وعبادة الصلبان، فشمر الصديق رضي اهللا عنه من جده عن 

ساق غري خوار، وانتضى سيف عزمه الذي هو ثاين ذي الفقار، وامتطى من ظهور 
ا مهه عزائمه جواًدا مل يكن يكبو يوم السباق، وتقدم جنود اإلسالم فكان أفرسهم إمن 

اللحاق، وقال واهللا ألجاهدن أعداء اإلسالم جهدي، وألصدقنهم احلرب حىت تنفرد 
سالفيت، أو أفرد وحدي، وألدخلنهم يف الباب الذي خرجوا منه، وَألَُردنـُهْم إىل احلق 

لقلب الذي لو وزن بقلوب األمة لرجحها جيوش الذي رغبوا عنه، فثبت اهللا بذلك ا
اإلسالم، وأذل ا املنافقني، واملرتدين، وأهل الكتاب، وعبدة األصنام، حىت استقامت 

 قناة الدين من بعد اعوجاجها، وجرت امللة احلنيفية على سننها ومنهاجها، وتوىل
فَِإن ِحْزَب " الئقحزب الشيطان وهم اخلاسرون، وأذن مؤذن اإلميان على رؤوس اخل

 .٥٦: املائدة" الّلِه ُهُم اْلَغالُِبون
هذا وما ضعفت جيوش عزماته، وال استكانت وال وهنت، بل مل تزل اجليوش ا  



مؤيدة ومنصورة، وما فرحت عزائم أعدائه بالظفر يف موطن من املواطن، بل مل تزل 
ءلت هلا فرسان األمم، واهلمة اليت مغلوبة مكسورة، تلك لعمر اهللا الشَجاَعة اليت تضا

تصاغرت عندها عليات اهلمم، وحيق لصديق األمة أن يضرب من هذا املغنم بأوفر 
وعن حممد بن   .١٥٣)نصيب، وكيف ال وقد فاز من مرياث النبوة بكمال التعصب

أيها : خطبنا علي بن أيب طالب، رضي اهللا عنه، فقال: (عقيل بن أيب طالب، قال
أما إين ما : لو قلنا أنت يا أمري املؤمنني، فقال: ربوين بأشجع الناس، قالواالناس، أخ

ال نعلم، فمن؟ : بارزت أحًدا إال انتصفت منه، ولكن أخربوين بأشجع الناس؟ قالوا
أبو بكر الصديق، إنا ملا كان يوم بدر جعلنا لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال

نيب صلى اهللا عليه وسلم ال يهوي إليه أحد من املشركني؟ من يكون مع ال: عريًشا فقلنا
فواهللا ما دنا منا أحد إال أبو بكر شاهرًا بالسيف على رأس رسول اهللا صلى اهللا عليه 

فلقد رأيت : وسلم، ال يهوي إليه أحد إال هوى إليه، وهذا أشجع الناس، قال علي
: ؤه، وهذا يتلتله، وهم يقولونرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخذته قريش فهذا جي

فواهللا ما دنا منه إليه أحد إال أبو بكر، : أنت الذي جعلت اآلهلة إهلًا واحًدا، قال
ويلكم أتقتلون رجًال أن يقول ريب : يضرب هذا، وجيأ هذا، ويتلتل هذا، وهو يقول

اهللا، أنشدكم : اهللا، مث رفع علي بردة كانت عليه فبكى حىت أخضل حليته، مث قال علي
أال جتيبوين ؟ واهللا : فسكت القوم، فقال: أمؤمن آل فرعون خري أم أبو بكر ؟ قال

لساعة من أيب بكر خري من ملء األرض مثل مؤمن آل فرعون، ذاك رجل يكتم إميانه، 
 .١٥٤)وهذا رجل أعلن إميانه

فلما قدم عبد اهللا : (عن حممد بن إسحاق قال .- رضي اهللا عنه–عمر بن اخلطاب  �
ربيعة، وعمرو ابن العاص، على قريش ومل يدركوا ما طلبوا من أصحاب رسول  بن أيب

اهللا صلى اهللا عليه وسلم وردهم النجاشي مبا يكرهون، أسلم عمر بن اخلطاب، وكان 
رجًال ذا شكيمة، ال يرام ما وراء ظهره، امتنع به أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه 

ما  : ريًشا، فكان عبد اهللا بن مسعود يقولوسلم وحبمزة بن عبد املطلب، حىت غزا ق
كنا نقدر على أن نصلي عند الكعبة حىت أسلم عمر بن اخلطاب، فلما أسلم قاتل 
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  )٥٠٢:ص(، "الفروسية" 
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  .رواه البزار وأبو نعيم في فضائل الخلفاء 



قريًشا حىت صلى عند الكعبة وصلينا معه، وكان إسالم عمر بعد خروج من خرج من 
 .١٥٥)أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل أرض احلبشة

من عبد اهللا بن   :أربعة من القرآن استقرئوا:"والسالم الصالة عليه قال .األربعة القراء �
دليل العناية . ١٥٦"مسعود ، وسامل موىل أيب حذيفة ، وأيب بن كعب ، ومعاذ بن جبل

  .من قبلهم بالقرآن وحذقهم يف ذلك
 - وهو من صغار الصحابة-  سلمة بن عمرو كان.- رضي اهللا عنه-عمرو بن سلمة �

ويستقرئهم حىت فاق  ويسأهلم ويستفتيهم الركبان يتلقى م فكانحريصاً على تلقي العل
  .١٥٧مقومه كلهم وتأهل إلمامته

يَا زَْيُد، تـََعلْم ِيل ِكَتاَب " :قال له عليه الصالة والسالم. - رضي اهللا عنه- زيد بن ثابت  �
تَـَعلْمُت ِكَتابـَُهْم، َما َمرْت ِيب فَـ : قَاَل زَْيدٌ  ،"ا آَمُن يـَُهوَد َعَلى ِكَتاِيب ، فَِإين َواللِه مَ يـَُهودَ 

َلًة َحىت َحَذقْـُتُه وَُكْنُت أَقْـَرأُ َلُه ُكتُبَـُهْم ِإَذا َكَتُبوا ِإلَْيِه، َوأُِجيُب َعْنُه ِإَذا   َمخَْس َعْشَرَة لَيـْ
  .١٥٨"َكَتبَ 

الرباء بن عازب : ومن هؤالء): استصغر فالن يف غزوة كذا وكذا(نقرأ كثريا يف السرية  �
وهذا دليل ، - رضي اهللا عنهم- زيد بن أرقم وزيد بن ثابت ورافع واخلدري وابن عمرو 

  .على استعدادهم وحبهم للبذل والعطاء املتأصل يف شغاف قلوم
املدينة ليس له خادم  وسلم قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه :رضي اهللا عنه قال أنس عن �

يا رسول : ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالبيدي فانطلق يب إىل رسو  أبو طلحة فأخذ
ما قال يل لشيء  فخدمته يف السفر واحلضر: قال، غالم كيس فليخدمك أنسا اهللا إن

وفيها . ١٥٩مل مل تصنع هذا هكذا: هكذا وال لشيء مل أصنعه صنعته مل صنعت هذا
وإبقائهم على ، لى حب الصحابة لتفعيل الصغار يف خدمة الدين والرسالةهذا دليل ع

- أبو هريرةويؤكد هذا ما قاله . ذلك مهما كانت احلاجة هلم يف األسرة وأعمال البيت
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  .وأحمد في فضائل الصحابة، رواه ابن ھشام في السيرة 
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  .متفق عليه 
١٥٧

  .رواه أحمد 
١٥٨

 .ورواه البخاري تعليقاً ، رواه أحمد 
١٥٩

  ).٢٣٠٩(ورواه مسلم ، )٢٧٦٨(رواه البخاري  



ما كنت أرى هندا وأمساء ابنيت حارثة إال : (عن هند وأمساء ابنيت حارثة - رضي اهللا عنه
  .١٦٠)من طول لزومهما بابه وخدمتهما إياه لرسول اهللا خادمني

كان حريصاً على السنة، فقد كان ينام على باب .- رضي اهللا عنه–عبد اهللا بن عباس  �
ملا تويف : بسند صحيح الدارمي فيحكي عن نفسه فيقول كما عند أحد الصحابة،

يا فالن هلم فلنسأل : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قلت لرجل من األنصار
يف هذا الوقت قد مات : أي. أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، فإم اليوم كثر

كثر، ولو مل نسأهلم اآلن فإنه سيأيت يوم ميوتون   الرسول صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه
هم أيضاً، فال بد أن نسأهلم ونتعلم منهم، وذلك حىت نعرف العلم الذي أنزل على 

وا عجباً لك : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال له صاحبه األنصاري مستغرباً 
أيب  وفيهم كبار الصحابة، كأمثال. ، أترى الناس حيتاجون إليكابن عباس يا

عبد اهللا بن  وغريهم؟ وكان ُعْمرُ  الزبري و طلحة و علي و عثمان و عمر و بكر
عندما تويف الرسول صلى اهللا عليه وسلم أربع عشرة سنة، وكأن األنصاري  عباس

أن صاحبه األنصاري مل : أي. فرتك ذلك :عبد اهللا بن عباس يقول. استقله لصغر سنه
على املسألة، وإن كان ليبلغين وأقبلت أنا  :ابن عباس يذهب فيسأل الصحابة، قال

احلديث عن الرجل فآتيه يف قيلولته، فأتوسد ردائي على بابه، فتسف الريح الرتاب 
يا ابن عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما جاء : فيخرج فرياين فيقول. على وجهي

. فأسأله عن احلديث. ال، أنا أحق أن آتيك: فأقول. بك؟ أال أرسلت إيل فآتيك
فبقي : رضي اهللا عنهما ابن عباس مرور فرتة من الزمن على طلب العلم يقولوبعد 

. حىت رآين وقد اجتمع الناس علّي يسألونين العلم - صاحبه األنصاري: أي - الرجل 
لطلب  رضي اهللا عنهما من علماء املسلمني، ورحل الناس إليه ابن عباس صار: أي

كان هذا الفىت : العلم، بينما صاحبه األنصاري ندم على ذلك، ولذا جاء عنه أنه قال
لكن الندم عند ذلك ال ينفع، والوقت الذي . أعقل مين- عبد اهللا بن عباس أي- 

يذهب منك ال يرجع مرة أخرى، والذكي هو الذي ال يضيع وقته، وكل شيء ميكن 
كنُت يف بيِت : "قال - رضي اهللا عنه–عن ابن عباس و  .ال األيام والليايلأن يعوض إ
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 ).١/٢١٧(وانظر ا6صابة ، حاكمرواه ال 



ميمونَة بنت احلارِث فوَضعُت لرسوِل اِهللا صلى اهللاُ عليه وعلى آِله وسلم َطهوَره ، 
يِن وعلْمه  فقْهه اللهم : فقال. عبُد اهللاِ : وضع هذا ؟ فقالت من :فقال يف الد

حرص الصحايب على خدمة الرسول وعدم إدخار جهد يف  ويف هذا. ١٦١"التأويلَ 
وكذلك حب النيب هلذا األمر ودليل ذلك سؤاله عمن وضعه ، ولو بتهيئة املاء للوضوء

  .مث الدعاء العظيم الذي جازى به ابن عباس نتيجة عمله
 ).شيخ سيستشهد على أعتاب القسطنطينية( .- رضي اهللا عنه- أبو أيوب �
أرجو أن : يروي أيب نضرة، عن جابر قال أيب ._رضي اهللا عنه– عبد اهللا األنصاري �

أكون يف أول من يصاب غًدا، فأوصيك ببنايت خريًا، فأصيب، فدفنته مع آخر، فلم 
تدعين نفسي حىت استخرجته ودفنته وحده بعد ستة أشهر، فإذا األرض مل تأكل منه 

 : عن جابر بن عبد اهللا قال .شيًئا، إال بعض شحمة أذنه
ّ
ا قُتل أيب يوم ُأُحد جعلُت مل

أكشف الثوب عن وجهه وأبكي وجعل أصحاب رسول اهللا، َصلى اهللا عليه وسلم، 
قال وجعلْت عّميت فاطمة بنت عمرو . ينهونين والنيب، َصلى اهللا عليه وسلم، ال ينهاين

الت املالئكة تَبكيه أو ال تـَُبّكيه، ما ز : "تبكي عليه فقال النّيب، َصلى اهللا عليه وسلم
وعن عبد الرمحن بن عبد الّله بن عبد . رواه البخاري". تظّله بأجنحتها حىت رفعتموه

أَنه بلغه َأن عمرو ابن اجلموح وعبد الّله بن َعْمرو بن حرام : الرمحن بن َأيب َصْعَصَعة
ا يَِلي السْيل، األَنصاريني مث السَلِميِني كانا قد َحَفَر السْيُل عن قربمها وكان قربُمها مم

وكانا يف قـَْربٍ، واحد، وكانا ممن اْسُتْشِهد يوم ُأحد، فحفروا عنهما ليُـَغيـرَا من مكاِما، 
َا َماتَا باَألْمس وَكاَن َأحُدمها قد وضع يده على ُجْرحه، فُدفن وهو   َر َكَأمنفُوجدا مل يـَتَـَغيـ

وكان بني يوم ُأُحد . َعْت َكَما كانتكذلك، فأُِميطت يُده عن ُجْرحه، مث أُْرِسلت فَرجَ 
وكان الذي قـََتَل عبَد الّلِه أَُساَمُة اَألْعور بن  . "وبني يوَم ُحِفر عنهما ِست وأَربعون سنة

كان عبد الّله . (بل قتله ُسْفَيان بن َعْبِد َمشْس أَبو َأِيب اَألْعَور السَلِميّ : ُعبَـْيد وقيل
 .١٦٢)، كان نقيَب بين َسِلمة هو والبَـرَاَء بن َمْعُرورَعَقِبيا َبْدرِيا نَِقيًبا

يف صحيحيهما  مسلم و روى البخاري. (-رضي اهللا عنهم–معاذ ومعوذ أبناء عفراء  �
بينما أنا يف الصف يوم بدر إذ : قال عوف رضي اهللا عنه عبد الرمحن بن من حديث
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ة واألربعة عشر ما بني االثين عشر سن-رأيت غالمني من األنصار حديثة أسناما 
يا : هل تعرف أبا جهل ؟ فقلت! يا عم: فجاءين أحدمها فغمزين، وقال: قال -سنة

أخربت أنه يسب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : وما تريد منه؟ قال! ابن أخي
جسمي جبسمه أو شخصي : أي-والذي نفسي بيده لئن التقى سوادي بسواده 

لئن التقى سوادي بسواده ال أتركه : ا، قالما أتركه حىت ميوت األعجل من -بشخصه
وجاءين الغالم اآلخر فغمزين وقال يل مثلما قال األول، : حىت ميوت األعجل منا، قال

مل مير : أي- فلم أنشب : وكل منهما حريص على أن يقتل أبا جهل قبل أخيه؛ قال
يضطرب، قلق، يذهب : أي-حىت رأيت أبا جهل جيول يف الناس  - إال وقت قصري

: هذا صاحبكما، قال: فلما رأيته، قلت هلما: قال - ويأيت ليس له مكان ثابت
ما يكون عند : السلب- فابتدراه فضربه كل بسيفه فقتاله، مث اختصما على سلبه 

الرجل املقتول من املغامن، وااهد إذا قتل الكافر فله سلبه؛ متاع ويكون ملكاً 
فذهبا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم   للمجاهد الذي قتله، فاختصم هذان الغالمان

هل : "فقال عليه الصالة والسالم - ألن قتل عدو اهللا ورسوله شرف- أنا : كل يقول
كالكما : أرياين، فلما نظر إىل سيفهما، قال: فقال .ال: مسحتما سيفيكما؟ قاال

 ."قتله
 رأيت أخي: (عن عامر بن سعد عن أبيه قال. - رضي اهللا عنه-عمري بن الوقاص �

ما : قبل أن يعرضنا رسول اهللا للخروج إىل بدر يتوارى، فقلت -عمري بن أيب وقاص 
إين أخاف أن يراين رسول اهللا فيستصغرين فريدين، وأنا أحب : لك يا أخي؟ فقال

جع، ار : فعرض على رسول اهللا فاستصغره فقال: اخلروج، لعل اهللا يرزقين الشهادة، قال
فكنت أعقد له محائل سيفه من صغره، : ال سعد، قفبكى عمري، فأجازه رسول اهللا

 .١٦٣)فقتل يف بدر وهو ابن ستة عشر سنة، وقتله عمرو بن عبد ود
فكان إذا صلى : قد قسم أيامه على أعمال الرب. (- رمحه اهللا- بقي بن خملد األندلسي �

الصبح قرأ حزبه من القرآن يف املصحف، سدس القرآن، وكان أيضا خيتم القرآن يف 
كل يوم وليلة، وخيرج كل ليلة يف الثلث األخري إىل مسجده ، فيختم قرب   الصالة يف
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وكان يصلي بعد حزبه من املصحف صالة طويلة جدا، مث ينقلب إىل  .انصداع الفجر
فيجدد الوضوء، وخيرج إليهم، فإذا انقضت  -وقد اجتمع يف مسجده الطلبة- داره 

مث يكون هو املبتدئ باألذان، مث الدول، صار إىل صومعة املسجد، فيصلي إىل الظهر، 
يهبط مث يسمع إىل العصر، ويصلي ويسمع، ورمبا خرج يف بقية النهار، فيقعد 

فإذا غربت الشمس أتى مسجده، مث يصلي، ويرجع إىل بيته  .القبور يبكي ويعترب بني
فيفطر، وكان يسرد الصوم إال يوم اجلمعة، وخيرج إىل املسجد، فيخرج إليه جريانه، 

م معهم يف دينهم ودنياهم، مث يصلي العشاء، ويدخل بيته، فيحدث أهله، مث فيتكل
وكان جلدا، قويا على  .هذا دأبه إىل أن تويف. ينام نومة قد أخذا نفسه، مث يقوم

إلبرية، ومع  إشبيلية، ومشى مع آخر إىل املشي، قد مشى مع ضعيف يف مظلمة إىل
 .١٦٤إىل جيانامرأة ضعيفة 

وحضرت شيخ اإلسالم ابن : قال ابن القيم( .- رمحه اهللا- تيميةشيخ اإلسالم ابن  �
مث ، مث جلس يذكر اهللا تعاىل إىل قريب من انتصاف النهار، تيمية مرة صلى الفجر

أما عن : وقال البزار. (١٦٥)ولو مل أتغّد سقطت قويت، هذه غدويت: التفت إيل وقال
حىت إنه مل جيعل لنفسه ، انه فيهتعبده فإنه قل أن ُمسع مبثله؛ ألنه قد قطع جل وقته وزم

: قال ابن القيم. (١٦٦)وال من مال، شاغلة تشغله عن اهللا تعاىل ما يراد له ال من أهل
وكان بعض أصحابه األكابر ، ما رأيت أحداً أمجع هلذه اخلصال من شيخ اإلسالم

وكان ، وما رأيته يدعو على أحد منهم قط. وددت أين ألصحايب مثله ألعدائي: يقول
وأشدهم عداوة وأذى له فنهرين ، وجئت يوماً مبشراً له مبوت أكرب أعدائه، عو هلميد

وال ، إين لكم مكانه: وقال، فعزاهم، مث قام من فوره إىل بيت أهله، وتنكر يل واسرتجع
فسروا ، وحنو هذا الكالم، يكون لكم أمر حتتاجون فيه إىل مساعدة إال وساعدتكم فيه

كان : وقال البزار. (١٦٧)فرمحه اهللا ورضي عنه، ه احلال منهوعظموا هذ، به ودعوا له
وال أعظم عناًء يف ، ما رأيت أحد أثبت جأشاً منه. وأقواهم قلباً ، من أشجع الناس
وال خياف يف اهللا لومة ، كان جياهد يف سبيل اهللا بقلبه ولسانه ويده، جهاد العدو منه
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سكر املسلمني يف جهاد يكون واخرب غري واحد أن الشيخ كان إذا حضر مع ع. الئم
أو رقة أو جبانة شجعه وثبته ، إن رأى من بعضهم هلعاً ، وقطب ثبام، بني واقيتهم

وإنزال اهللا ، وبني له فضل اجلهاد وااهدين، وبشره ووعده بالنصر والظفر والغنيمة
، وجيول يف العدو كأعظم الشجعان، وكان إذا ركب اخليل يتحنك. عليهم السكينة

وخيوض ، ويكرب تكبرياً أنكى يف العدو من كثري من الفتك م، م كأثبت الفرسانويقو 
وحدثوا أم رأوا منه يف فتح عكة أموراً عظيمة . فهم خوض رجل ال خياف املوت

، ولقد كان السبب يف متلك املسلمني إياها بفعله: قالوا. يعجز الواصف عن وصفها
 .١٦٨)وحسن نظره، ومشورته

كان ، ليث اإلسالم، كهو امللك العادل تقي امللو ( .- رمحه اهللا- نور الدين حممود �
. قل أن ترى لعيون مثله، كان رمحه اهللا حامل راييت العدل واجلهاد. هـ٥١١مولده 

وهرب منه ، وقهر دولتها الرافضية، وفتح مصر، وقمع الرافضة، أظهر السنة حبلب
قال . ١٦٩)وأقام الدولة العباسية، وباد وزيره صالح الدين العبيدين واستأصلهم، الفرنج

له من ، متمسكاً بالشرع جماهد كثري الرب واألوقاف، كان زاهداً عابداً : (ابن خلكان
كان نور الدين مل ينشف له : (وقال اخلطيب البغدادي). املناقب ما يستغرق الوصف

يلبس الصوف ويالزم السجادة ، وكان يأكل من عمل يده، لَِبٌد من اجلهاد
باهللا عليك عليك ال ختاطر : وقال له القطب النيسابوري الفقيه. (١٧٠)واملصحف

بنفسك وباإلسالم؛ فإن أصبت يف معركة ال يبقى من املسلمني أحد إال أخذه 
ومن حممود حىت يقال له هذا؟ من قبلي حفظ اهللا البالد : فقال له نور الدين. السيف

اد األصفهاين يف ديوانه نور العم ورثى .١٧١)ذلك اهللا الذي ال إله إال هو، واإلسالم
 :قائالً  الدين

  والدُهر يف ُغمم لفقد أمريه*** الدين يف ظُلم لغيبة نوره 
  والشام حافظ ملكه وثغوره*** فلينُدِب اإلسالُم حاَمي أهله 
  إذ كان هذا اخلطب يف مقدوره*** ما أعظم املِقدار يف أخطاره 
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  نواظُرُهم بفقد نظريهقرت *** ما أكَثر املتأسفني لفقد من 
  أو ما كفاه املوت يف تذكريه*** ما أغوَص اإلنساَن يف نسيانه 
  هللا طوعا عن ُخُلوِص َضِمريه*** من للمساجد واملدارس بانيا 
 )فلقد أصيب بُركنه وظهريه*** من ينصر اإلسالم يف غزواته 

  :والرجعية اجلاهلية وللنساء شقائق الرجال صور ومشاهد تفتت معها أصنام الذل واخلمول

صلى اهللا -هي أّول زوجات النيب ).رفيقة النبوة ومؤازرة الدعوة( -رضي اهللا عنها-خدجية �
رضي اهللا   خدجية وكانت .، وأول من آمن به وصدقه، وأّم أوالده، وخرية نسائه-عليه وسلم

تقّرب رضاه وال، وتعمل على نيل حّباً شديداً  –ى اهللا عليه وسلم صل - عنها حتب النيب 
وعند البعثة كان هلا دوٌر  .ملا رأت من ميله إليه  زيد بن حارثة  ، حىت إا أهدته غالمهامنه

هللا من رجحان ، مبا آتاها اوالوقوف معه –لى اهللا عليه وسلم ص –مهم يف تثبيت النيب 
، ل مرّةأوّ  جربيل  ، فقد ُأصيب عليه الصالة والسالم بالرعب حني رأىعقل وقّوة الشخصّية

ا ذهب عنه الفزع قال"زّملوين زّملوين"  :قال خدجية  ما دخل علىفل
ّ
لقد خشيت " :، ومل

كال واهللا ال خيزيك اهللا أبداً، فواهللا إنك لتصل الرحم، (: ، فطمأنته قائلةً "على نفسي
 ، وتعني على نوائبوتصدق احلديث، وحتمل الكّل، وتكسب املعدوم، وتقري الضيف

له خامتاً لألنبياء ليبّشره باصطفاء اهللا   ورقة بن نوفل  لقت به إىل، مث انطالبخاري  رواه ).احلق
ون ، لتكك مل ترتّدد حلظًة يف قبول دعوتهبذل –رضي اهللا عنها–وملا علمت  .عليهم السالم

، ، وتؤانسه يف وحشتهأول من آمن برسول اهللا وصّدقه، مث قامت معه تسانده يف دعوته
ة اهللا هلا ببيت يف اجلنة من ، بشار جنس العمل وتذّلل له املصاعب، فكان اجلزاء من

صلى اهللا عليه –وقد حفظ النيب . مسلم و  البخاري  رواه.قصب، ال صخب فيه وال نصب
ليها يف حياا إىل أن قضت حنبها، فحزن لفقدها ، فلم يتزوج عهلا ذلك الفضل –وسلم

ا على ، ويعرتف حبّبها وفضلهيُبالغ يف تعظيمها والثناء عليها، ومل يزل يذكرها و حزناً شديداً 
آمنت يب إذ كفر " :ويقول مسلم،  رواه"إين قد رزقت حّبها"  :سائر أمهات املؤمنني فيقول

، ورزقين اهللا عز وجل يب الناس، وصّدقتين إذ كذبين الناس، وواستين مباهلا إذ حرمين الناس
اهللا عنها غرية  رضي  عائشة ، حىت غارت منهاأمحد  رواه". ذ حرمين أوالد النساءولدها إ



: وروى البخاري ومسلم يف صحيحيهما من حديث عائشة رضي اهللاُ عنها قالت .شديدةً 
اللِه صلى اهللاُ عليه وسلم   َما ِغْرُت َعَلى اْمَرأٍَة َما ِغْرُت َعَلى َخِدَجيَة، ِمْن َكثْـَرِة ِذْكِر َرُسولِ "

 "إِياَها
 

اهللاُ عنها من امرأة عجوز توفيت قبل وهذا من أعجب شيء أن تغار رضي  :الذهيبقال 
اهللا من الغرية من عدة نسوة  تزوج النيب صلى اهللاُ عليه وسلم بعائشة مبُديدة، مث حيميها
اهللا ا وبالنيب صلى اهللاُ عليه  يشاركنها يف النيب صلى اهللاُ عليه وسلم، فهذا من ألطاف

ليها حب النيب صلى اهللاُ عليه وسلم، لئال يتكدر عيشهما، ولعله إمنا خفف أمر الغرية ع
 .١٧٢اهللا عنها وأرضاها  وسلم هلا وميله إليها، فرضي

، ديقاا بعد وفاا وحيسن إليهنّ هلا أّنه كان يصل ص –صلى اهللا عليه وسلم–ومن وفائه 
، وبالغ يف أحسن استقباهلا - ى اهللا عليه وسلمصل–لتزور النيب   جثامة املزنية  وعندما جاءت

تقبل على هذه العجوز ، يا رسول اهللا(: رضي اهللا عنها  عائشة  ىت قالت، ححيب االرت 
 رواه  ".؛ وإن حسن العهد من اإلميانخدجية  إا كانت تأتينا زمن":، فقال  )هذا اإلقبال؟

أرسلوا ا إىل أصدقاء "  :إذا ذبح الشاة يقول -صلى اهللا عليه وسلم-احلاكم، وكان 
إذا مسع  –ى اهللا عليه وسلمصل–وكان النيب . مسلم  رواه "خدجية
وقد . كما ثبت يف الصحيحن ،تذّكر صوت زوجته فريتاح لذلك  خدجية أخت هالة  صوت

 بني نساء أهل اجلنة خدجية بنت  أفضل"  :فضلها حني قال -صلى اهللا عليه وسلم -  النيب
 ابنة عمران رضي اهللا، ومرمي أة فرعون، وفاطمة بنت حممد، وآسية بنت مزاحم امر خويلد

إذا نظرت هلن وجدن رعوا األنبياء وآثروا راحتهم فخدجية زوج ،، أمحد رواه  "عنهن أمجعني
–وآسيا رعت موسى ، النيب وفاطمة ابنته كانوا لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عزا وأنسا

خدجية (ا أ رسول اهللا بّني قد و . -عليه السالم–ومرمي رعت ابنها عيسى ، -عليه السالم
ران وخري خري نسائها مرمي بنت عم" :خري نساء األرض يف عصرها يف قوله ) عنهارضي اهللا

 خويلد بنت خدجية وآمنت :ابن إسحاق قال .متفق عليه  ".نسائها خدجية بنت خويلد
، وكانت أول من آمن باهللا ورسوله وصدقت هعلى أمر  ، ووازرتهمبا جاءه من اهللا وصدقت ،
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من رد عليه، وتكذيب ؛ ال يسمع شيئا يكرهه؛ عن رسوله، فخفف اهللا بذلك منه مبا جاء
، وون اهللا عنه ا، إذا رجع إليها تثبته، وختفف عنه، وتصدقه ، فيحزنه ذلك إال فرجله

ع رسول اهللا مؤازرة ومناصرة حىت وقد كانت م. ١٧٣عليه أمر الناس رضي اهللا عنها وأرضاها
وقد توفيت ، وهي عجوز يف الستني شاركته يف حصار الشعب ختدمه وتقوم يف حاجته

،  - صلى اهللا عليه وسلم  - رضي اهللا عنها قبل اهلجرة بثالث سنني ، وقبل معراج النيب 
ريًة من الدنيا بعدما تركت س، لرتحل وهلا من العمر مخس وستون سنة، ودفنت باحلُجون

ظلت مع النيب ، ال يُنسيها مرور األيام والشهور، واألعوام والدهور ،عطرة، وحياة حافلةً 
  .فرضي اهللا عنها وأرضاهاوهي حتت الرتاب 

تضرب أبا هلب ملا اعتدى على أيب رافع  رضي اهللا عنهم- أم عبد اهللا بن عباس(أم الفضل  �
عة بدر بسبع ليال، بعد أن شجته أم وأبو هلب رماه اهللا بالعدسة بعد وق( ).رضي اهللا عنه

. أخربين خرب الناس: وذلك أنه ملا قدم احليسمان مكة خيرب خرب بدر؛ قال له أبو هلب. الفضل
نعم، واهللا ما هو إال أن لقينا القوم، فمنحناهم أكتافنا، يضعون السالح منا حيث شاؤوا، : قال

ما : ق، ال واهللا ما تبقي منا؛ يقوللقينا رجاال بيضا على خيل بل. ومع ذلك ما ملست الناس
وكنت غالما للعباس أحنت األقداح يف صفة زمزم، وعندي أم الفضل : قال أبو رافع. تبقي شيئا

: قال. تلك واهللا املالئكة: جالسة، وقد سرنا ما جاءنا من اخلرب، فرفعت طنب احلجرة، فقلت
رجال ضعيفا، فاحتملين، فرفع أبو هلب يده، فضرب وجهي ضربة منكرة، وثاورته، وكنت 

وتقدمت أم الفضل إىل عمود من عمد احلجرة، . فضرب يب األرض، وبرك على صدري يضربين
. وتضربه بالعمود على رأسه فتفلقه شجة منكرة! استضعفَته أن غاب عنه سيده: فتأخذه وتقول

أننت؛ مث إن ولده فقام جير رجليه ذليال، ورماه اهللا بالعدسة، فمات، وأقام ثالثة أيام يدفن حىت 
مث . وكانت قريش تتقيها كما يتقي الطاعون. غسلوه باملاء، قذفا من بعيد، خمافة عدوى العدسة

 . ١٧٤)احتملوه إىل أعلى مكة، فأسندوه إىل جدار، مث رضموا عليه احلجارة
الرميصاء بنت ). بن مالك رضي اهللا عنهما أم أنس-أغلى الناس مهراً (أم سليم بنت ملحان  �

كانت أم  .رضي اهللا عنها، ام بن جندب األنصارية اخلزرجيةبن خالد بن زيد بن حر ملحان 
سليم مؤمنة داعية واعية، وجماهدة صادقة وزوجة خملصة ومربية فذة رؤوم، ما زالت ترتقي سلم 

                                                           
١٧٣

  ).٤/٥٩(، "البداية والنھاية" 
١٧٤

 .سورة المسد، "تفسير القرطبي" 



 .اد حىت بلغت منتهاه، وتعلو معايل الفخار حىت بشرها النيب صلى اهللا عليه وسلم باجلنة
بدأ معها الطريق من أوهلا حني مسعت مبكرا باإلسالم قبل هجرة النيب صلى اهللا عليه تعالوا بنا ن

وسلم بسنوات، فأذعنت لرسالة احلق وقبلت نور اهللا، فأشرقت نفسها الذكية وآمنت برب الربية 
 .وسيد البشرية

 ال: لتأصبوت؟ قا: كان زوجها مالك بن النضر غائبا ملا أسلمت فلما رجع ورأى حاهلا قال
قل ال إله ..أسلم يا أنيس: ري الرضيع وتقولوكانت تالعب ولدها أنسا الصغ .ولكين أسلمت

أن يردها عن حاول . أنا ال أفسده: فقالت .ال تفسدي علي ولدي: هلا زوجها فقال..إال اهللا
 .فلما يئس منها ضاق ذرعا فرتك البيت إىل الشام فقتل هناك.إسالمها، فأبت عليه
م سليم، فقد كانت عاقلة لبيبة مرغوبا فيها، وكان من بني اخلطاب أبو قصد اخلطاب بيت أ

، رجل من رجاالت األنصار املعروفني، ذو جندة ومروءة وكرم )زيد بن خالد األنصاري(طلحة 
فلما تقدم خلطبتها قدم هلا .. وشجاعة وقد اجتمع فيه من الصفات ما جيعله بعيدا عن أن يرد

ربته وأخ. أنت مشرك وأنا مسلمة وال ينبغي أن أتزوج مشركا: لتمهرا كبريا لكنها رفضت وقا
  .هأنه ال يصلح هلا أن تتزوج ب

يا أبا طلحة الست تعلم أن إهلك الذي : ولكنها أرادت أن تزيل غشاوة الشرك من قلبه فقالت
قالت أما تستحي أن تعبد إهلا . تعبد نبت من األرض شجرة جنرها حبشي بين فالن؟ قال نعم

فكأا حركت فيه شيئا كان و فالن نصفه فأججوا به نارهم؟ نصفه تعبده وأخذ بن أخذت
حاول مرة أخرى أن يغريها باملال  .غائبا، وعقال كان قد رضي مبا كان عليه اآلباء واألجداد

: فقالت) يعين الذهب والفضة(فقال إمنا كان مالك كافرا، وإمنا مينعك عين الصفراء والبيضاء 
لراغبة، وما مثلك يرد، ولكنك رجل كافر، وأنا امرأة مسلمة، فإن تسلم فذاك أما إين فيك 

  .فكان أعظم مهر يف اإلسالم. مهري، ال أسألك غريه، فأسلم وتزوجها أبو طلحة
كانت أم سليم مربية فذة سخرت كل قدراا لتحسن تربية أبنائها وخترج رجاال يصلحون لعبادة 

  .ا ما أرادتالرمحن وخلدمة اإلسالم فكان هل
رسول  إنه خادم!! ومن منا ال يعرف أنسا؟. كول هو الصحايب اجلليل أنس بن مالفابنها األ

وذهبت به إليه أخذته حني قدم النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة ..اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 إىل أن فخدمه عشر سنني. يارسول اهللا هذا أنس خادم خيدمك: فقالت. وكان ابن عشر سنني



مات عليه الصالة والسالم فنال شرف القرب ورشف من معني األدب وتشرب مبكارم 
ونال دعوة من املختار حني طلبت أمه من الكرمي عليه السالم أن يدعو البنها فما . األخالق

 .فرضي اهللا عنه وعن أمه . اآلخرة واألوىل إال دعا له بهترك شيئا من خري
ما زالت تربيه على اإلميان والرجولة حىت بلغ الغاية  .الرباء بن مالكفهو : نها الثاينوأما اب
كم من أشعث أغرب : "فكان مؤمنا تقيا خفيا حىت قال النيب صلى اهللا عليه وسلم فيه. فيهما

رواه الرتمذي وصححه . "ذي طمرين ال يؤبه له لو أقسم على اهللا ألبره منهم الرباء بن مالك
 .األلباين

اجلهاد كان أسدا هصورا ومقاتال مغوارا متقحما للمهالك ال خيشى يف اهللا لومة ويف الرجولة و 
ال تستعملوا الرباء على جيش؛ فإنه مهلكة : "كتب عمر بن اخلطاب إىل أمراء اجليش  الئم حىت

 .قتل وحده مائة فارس مبارزة غري الذين قتلهم يف املعارك". من املهالك يقدم م
وشجاعته وإقدامه فاقرأ قصة حديقة املوت يف حروب الردة عندما وإذا أردت أن تعرف قدره 

وفيها . قاتلوا مسيلمة الكذاب، واقرأ بعد ذلك فتح تسرت العظيم وكان من أيام فتوح فارس
طلب منه املسلمون أن يدعو اهللا هلم بالفتح فدعى اهللا أن يفتح عليهم وأن يقبله يف الشهداء 

 .ني ومات الرباء شهيدا محيدافاستجاب اهللا دعوته ففتح للمسلم
، "يا أبا عمري ما صنع النغري"حديثفال أظن أحدا من املسلمني ال يعرف : وأما ابنها الثالث

 .بنا ألم سليم وأخا ألنس والرباءافقد كان أبو عمري 
بدأت قصة عبد اهللا االبن الرابع ألم سليم وأيب  عجيبة حيثفكانت له قصة : وأما االبن الرابع

ندما مرض طفل صغري أليب طلحة فخرج للصالة أو لغريها ومات الصغري وأبوه خارج طلحة ع
ثـَُقَل اْبٌن ألُم ُسَلْيٍم، َفَخرََج أَبُو طَْلَحَة ِإَىل : إىل أنس ابنها يروي القصة يقوللنسمع . البيت

ْسِجِد، فـَتُـُويفَ الُغَالُم، فـََهيَأْت أُم ُسلْيٍم أَْمرَُه، َوقَالَ 
َ
فـََرَجَع، َوَقْد َسيـَرْت َلُه َعَشاءُه، . َال ُختِْربُْوهُ : تْ امل

َأَملْ تـََر ِإَىل آِل َأِيب ! يَا أَبَا طَْلَحةَ : فـَتَـَعشى، ُمث َأَصاَب ِمْن أَْهِلِه، فـََلما َكاَن ِمْن آِخِر اللْيِل، قَاَلتْ 
فَِإن : قَاَلتْ . َما أَْنَصُفوا: ْت ِمنـُْهم، َفَشق َعَلْيِهم؟ فـََقالَ ُفَالٍن اْستَـَعاُروا َعارِيًة، َفَمنـَُعْوَها، َوطُِلبَ 

َد اَهللا، فـََلما َأْصَبَح َغَدا ِإَىل َرُسْوِل اِهللا . ابـَْنَك َكاَن َعارِيًة ِمَن اِهللا، فـََقَبَضهُ  َصلى  - فَاْستَـْرَجَع، َومحَِ
َلِتُكَما(: فـََلما َرآُه، قَالَ  - اهللاُ َعَلْيِه َوَسلمَ  َفَحَمَلْت بَِعْبِد اِهللا بِن َأِيب ). بَاَرَك اهللاُ َلُكَما ِيف لَيـْ

 ِيبى اهللاُ -طَْلَحَة، فـََوَلَدْت لَْيًال، فََأْرَسَلْت بِِه َمِعي، َوَأَخْذُت َمتَرَاٍت َعْجَوٍة، فَانـْتَـَهْيُت ِبِه ِإَىل النَصل



َلةَ ! اهللاِ  يَا َرُسْولَ : فـَُقْلتُ  -َعَلْيِه َوَسلمَ  َفَمَضَغ بـَْعَض التَمرَاِت ِبرِْيِقِه، فََأْوَجَرُه . َوَلَدْت أُم ُسَلْيٍم الليـْ
ُهَو َعْبُد : (قَالَ . َمسِه يَا َرُسْوَل اهللاِ : فـَُقْلتُ ). ِحب األَْنَصاِر التْمرُ : (إِياُه، فـَتَـَلمَظ الصِيب، فـََقالَ 

. فـََلَقْد رَأَْيُت ِلَذِلَك الُغَالِم َسْبَع بَِنْنيَ، ُكلُهْم َقْد َخَتَم الُقْرآنَ : أحد رواه احلديثقَاَل َعَبايَُة  ).اهللاِ 
وهل رأيتم زوجة تصنع ! هذا هو عبد اهللا االبن الرابع ألم سليم فهل رأيتم تربية أعظم من هذه؟

 !مثل أم سليم؟
بل حرصت على أن تشارك يف مل يكف أم سليم أن تؤدي دورها يف نشر دعوة اإلسالم، 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يغزو بأم سليم : (-رضي اهللا عنه -يقول أنس. اجلهاد
ويف صحيح مسلم وطبقات ابن ). ونسوة من األنصار معه إذا غزا فيسقني املاء ويداوين اجلرحى

رسول اهللا هذه  يا: أن أم سليم اختذت خنجراً يوم حنني، فقال أبو طلحة: "سعد بسند صحيح
  ".يا رسول اهللا إن دنا مين مشرك بقرت به بطنه: فقالت. أم سليم معها خنجر

تلك هي الرميصاء بنت ملحان أم سليم، عاشت حياا تناصر اإلسالم، وتشارك املسلمني يف 
عليه الصالة والسالم أعماهلم، وما زالت ترتقي ذرا اد حىت نالت أعالها حني بشرها النيب 

هذه الرميصاء بنت ملحان : دخلت اجلنة فسمعت خشفة، فقلت من هذا؟ قالوا" :هنة بقولباجل
 .رواه مسلم".أم أنس بن مالك

مسعْت أم عمارَة بالدين اجلديد الذي ذاع ِصيُته . - رضي اهللا عنها–أم عماره نسيبة بنت كعب  �
عن احلق املبني، حىت أشرق  على استحياء يف جنبات مكة، فراحْت ترقب أخباَره جادًة باحثةً 

نور اليقني يف قلبها، ومأل عليها جنباِا، فلم تلبْث إال يسريًا حىت أسلمْت، وكانْت بذلك من 
يف  - صلى اهللا عليه وسلم-اهللا السابقني األولني إىل اإلسالم، وكان ذلك حني بايعْت رسوَل 

ا ُب طاقاِا خلدمة هذا الدين منُذ حلظاا األوىل ومضْت أم عمارة ُقدمً . ١٧٥بيعة الَعقبة الثانية
يف اإلسالم، فكان شغُلها الشاغل ومهها الكبري أن تْثبت للمرأة املسلمة َدوَرها الواضح يف ِخدمة 
الدعوة، كما أظهرْت طاقاٍت عظيمًة سخرا يف بناء جيٍل مسلم بالرتبية القومية والتنشئة الطيبة، 

َدها مبعاين اِجلهاد، وطلب الشهادة يف سبيل نصرة ِدين اهللا، فأخذوا ينهلون من إميان فغذْت أوال
 - رضي اهللا عنها-حضرْت نسيبة . البطولة واِجلهادوالدم العظيم، وضربوا أروَع األمثلة يف 

وكانت ُب نفَسها وُروَحها، وكل  - صلى اهللا عليه وسلم- ملشاهد مع رسول اهللا معظَم ا
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قاا يف سبيل بقاء اإلسالم عزيزًا شاًخما، فقد شاركْت يف ُجممل أحداث الدعوة األوىل اليت طا
خطِت املعاِملَ الرئيسة للدين اجلديد، فقد شهدْت باإلضافة إىل بَيعِة العقبة الثانية ُكال من بيعة 

طف النبيلة اليت مألْت مل تكن هذه املشاعر والعوا.١٧٦الرضوان، وصلح اُحلديبية، وعمرة القضاء
على أم عمارة فؤاَدها، نتيجة نزعة عابرة تزول على مر األيام؛ بل كان مصدرُها إميانًا عميًقا، 

ويقيًنا باهللا ورسوله، وهو إمياٌن ثابت ال يزول، أو يتزحزح أماَم أي قوة من قوى الظلم، 
مل َترَتِو .ألعمال والفضائل اليت قل نظريهاواستطاعْت بذلك أن ُتسجل على أوراق الدهر من ا
م  عمارَة مبا كان منها حىت اآلن؛ بل أخذْت تُقد املثَل األعلى يف التضحية  - رضي اهللا عنها- أم

والِفداء، فكثُرْت صوُر عطائها املشرق، وبان ثباُا يف امللمات الصعاب، وفاقْت قوُا 
لك ما قامْت به يوَم ُأحد َسنَة ثالث من اهلجرة، وكانْت تشارك وشجاعتها قوَة الرجال، ومن ذ

مل تقتصْر .يف سقاية اجلُند، وحتمل بيدها املاء يف ِقربٍة صغرية، وتدور به على اجلرَحى والعطشى
تلك املرأة العظيمة، على تقدمي املساعدة إىل اجليش اإلسالمي فحسُب؛ بل نراها تشارك أيًضا 

خرجُت أوَل النهار إىل ُأحد، وأنا أنظر ما يصنع : "ي ُختربنا عن ذلك فتقوليف الِقتال، وها ه
وهو يف أصحابه،  -صلى اهللا عليه وسلم- ه ماء، فانتهيُت إىل رسول اهللا الناُس، ومعي ِسقاٌء في

الِقتال، والدولة والريح للمسلمني، فلما ازم املسلمون، احنزُت إىل رسول اهللا، فجعلُت أُباِشر 
، تقول راوية احلديث وهي مجيلة "وأدافع عنه بالسيف، وأرمي بالقْوس حىت خلصْت إيل اجلراح

رضي اهللا - دْت وقد شوه .١٧٧"فرأيُت على َكتِفها جرًحا له َغوٌر أجوفُ : "بنت سعد بن الربيع
ا على وسطها، حىت يف ذلك اليوم املشهود، وهي تُقاتل أشد الِقتال، وكانْت حتجز ثوَ  - عنها

ُجرحْت ثالثَة عشر جرًحا، وكان أعظُم هذه اجلراح ناشًئا من ضربِة الفارس املشرك ابن قميئة، 
 ا الشقيا ضرى اهللا -وهي تدافع جبسدها عن رسول اهللا َلممصلوجلسْت تُداوي  -عليه وسل

ُأحد ُقدًما، وقد شعرْت بدقة  وَمتضي أم عمارة يف سبيل اِجلهاد يومَ  .ُجرَحها ذلك َسنة كاملة
، فال تعبأ مبا ُيصيب  املوقف، ورسول اهللا مستهدٌف فمضْت َتِقيه وتفديه، وتُناِجز العدو

 - عليه وسلم صلى اهللا- ينها جسَدها من جراح، وما ينال صدَرها ِمن ِسهام، ويعجب ح
: وعنها يقول أيًضا ،)فالنبنت كعب خٌري من مقام فالن و َلَمقام نسيبَة (: بصنيعها، فيقول

ألم عمارة فضَلها  -صلى اهللا عليه وسلم- ، ويقر رسول اهللا )يُطيق ما ُتطيقني يا أم عمارة وَمن(
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، ويف )االً إال رأيُتها تقاتل دوينما التفت مييًنا وال ِمش : (يف ذلك اليوم املشهود، فيقول وبالَءها
ة احلركة بالذود عن رسول العدو قتاًال مباشرًا، باإلضافة إىل ِخف ذلك إقراٌر باالستبسال، ومقاتلة 

وُيصاب ابُنها عبداهللا، فتجرح عضُده . ١٧٨حىت اية املعركة - صلى اهللا عليه وسلم-اهللا 
: الُيسرى، وغدْت تنزف نزفًا غزيرًا، فراحْت أمه ُمترضه وتضمده، حىت إذا اطمأنْت عليه قالْت له

إال أن يدعَو  -صلى اهللا عليه وسلم- ، ومل ميلْك حيَنها رسوُل اهللا "ُبين فضارِب القوماض "
بارك اهللا عليكم ِمن أهل بيت، وَرِمحكم اهللا أهَل : "هلذه اُألسرة ااهدة ِمن سويداء قلبه قائالً 

ة هذا الدعاء، وبورك هلا ، فبوركْت حيَنها أم عمارة بربك"بيت، اللهم اجعلهم رُفقائي يف اجلنة
ما أُبايل بعَدها ما أصابين : "مقاُمها الطيب، وتفر من ُمقَلتيها دموُع الفرح الباكي، وهي تقول

حاولْت أم عمارة بعَد ُأحد املشاركَة يف غزوة محراء األسد، وشدْت عليها ثياَب . ١٧٩"من الدنيا
ة البالء يومَ  ا من شد الذي مل يربْأ  اِجلهاد رغَم ما نزل إحلاح نزيف جرِحها الطري أن ُأحد، إال

بعد، منعها من اخلروج وصدها عن متابعة املسري، فرجعْت وعيُنها تَفيض من الدمع حزنًا من 
عدم متكِنها من تلبية نداء اِجلهاد، وانكب عليها أهُلها وذووها ميرضوا ويضمدون عليها 

صلى اهللا عليه  - ومتر األيام، فإذا بالسيدة أم عمارة تشهد مع رسول اهللا . ١٨٠جراحها النازفة
غزوَة بين قريظَة يف السنة الرابعة للهجرة، ومما يدل على دورها الفاعل يف تلك الغزوة ما  -وسلم 

ثانية  - نهارضي اهللا ع-ست للهجرة، خترج أم عمارة  ويف سنة. ُخصص هلا من ِقسمة الغنائم
وقد َميموا وجوَههم صوَب خيرب، وكان يف اجليش  -صلى اهللا عليه وسلم- مع رسول اهللا 

عشرون امرأًة كانت أم عمارة على رأسهن، تداوي اجلرحى، وتناول السهام، وَتسقي السويق، 
 .١٨١وْقَت احلْرب والنفري وضربْت بذلك مثالً آخَر يف جاهزية اتمع املسلم إذا نزلْت به النوازلُ 

وها هي غزوة حنٍني تقدم يف السنة الثامنة بعد الفتح، وها هي أم عمارَة تضرب أروَع األمثلة 
األخرى يف ِدفاعها عن املبدأ والعقيدة، وتشرتُك بصورة مباشرة يف أحداث قْلب املعركة، ونرتكها 

َلما كان يوُم حنني، والناس : "فتقول وهي تروي لنا طرفًا عن َدورِها يف ذلك اليوم املشهود،
منهزمون يف كل وجه، وأنا وأربُع نسوة يف يدي َسيف صارم، وأم ُسليم قد حزمْت وسَطها، 

أية عادة : وهي يومئٍذ حامل، وأم سليط، وأم احلارث، فجعلُت أسل السيف، وأصيح باألنصار
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من هوازن على مجل، معه ِلواء، يريد أن يوضع  وأنظر إىل رجل مشركٍ ! ما لكم وللِفرار؟! هذه؟
مجله يف أثر املسلمني، فأعرتض له فأضرُب ُعرقوَب اجلمل، فوقع على َعُجزِه، وأُشد عليه، فلم 

أزْل أضربُه حىت أثبته، وأخذُت سيًفا له، ورسول اهللا قائٌم مصلت السيَف بيده، قد طرح ِغمَده، 
 ".١٨٢يا أصحاَب سورة البقرة: ينادي

عن نيته يف حرب املرتدين،  - رضي اهللا عنه- يُعلن الصديق ويف َسنة اثنيت عشرَة للهجرة، 
صلى اهللا - مع رسول اهللا ويتجدد َحنُني أم عمارة للِجهاد، فتذكر ما كان من سابق عهدها 

يَفها وتتوق نفُسها إىل ذلك، ويصح عزُمها على املشاركة، وها هي تستلم س -عليه وسلم
املصلت، ُاِجم به أعداَء اهللا، فُجرحْت يف ذلك اليوم َأحَد عشَر جرًحا، وُقطعْت يُدها َلما 

حاولِت النيَل من ُمسيلمة، فكانْت بذلك معركُة اليمامة صفحًة جديدة، أضيفْت إىل صفحاِت 
شربْت هنيًئا من  السيدة العظيمة، وكانت تلك آِخَر ما شهدْته أم عمارة من املعارك، بعد أن 

ومتر السنون وأم عمارة يف . ١٨٣كأس اِجلهاد، وتشرفْت ِخبدمة الدعوة بالنفس واملال والولد
ِخدرها عابدًة ساجدًة زاهدة، تتذكر وحتن إىل ما خال من أعوام ماضيات، حافالت باِجلهاد 

ا حىت أتاها اليقني دة املؤمنة تعبد رِت السية والتضحيات، وظلحني َصعدِت النفس املطمِئن ،
من اهلجرة، وُعدْت جراُحها أثناَء تغسيلها جرًحا جرًحا،  ١٣إىل بارئها، وكان ذلك حنَو سنة 

يقني . فإذا ا ثالثَة عشَر جرًحا دورقد اجلثماُن الطاهر يف البقيع، إىل جواِر َمن سبقه من الص
 هداء والصاحلني، وارتفع َمقاُم أمعمارة يف األرض إىل مقاٍم أعلى وأمسى يف دار اخلُلود، بعد والش

 .١٨٤حياة َقضْتها وهي ُجتاهد يف سبيل اهللا جنًبا إىل جنب مع أُسرا املؤمنة الصابرة

  مىت تعمل؟،، وأخرياً 

  ومحلت العصا؟ إذا هرمتَ 

  إذا ضعف البصر والسمع؟

  إذا حيل بينك وبني ما تريد؟
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  ة؟إذا شغلتك خاصتك أو أمر العام

  أم حني توسد بالرتاب؟

، والوصف الكرمي، رمحين اهللا وإياك يف هذا الرثاء العظيم وتأمل، وعزم مثابر ،أسئلة حتتاج إىل وقفة صادقة
  ):الفاعلية(فقد رثى مجلة من اخللق ولكن جتمعهم مظلة واحدة ظاهرة للعاَلمني 

    فقد ثُِلمت من اإلسالم ثُلمة*** إذا ما مات ذو علم وتقوى 
    حبكم الشرع منقصٌة ونقمة*** وُت احلاكم العدِل املوّىل وم

    يُناجي ربّه يف كـل ظلمـة*** وموت العابِد القـّوام ليـالً 
   فإن بقاءه خصـٌب ونعمـة*** وموُت فًىت كثري اجلود حمـٌل 
   فكم شِهدْت له بالنصر عزمة*** وموُت الفارس الضرغام هدٌم 

    وباقي الناس ختفيف ورمحـة*** فحسُبك مخسٌة يُبكى عليهم 
  ويف إجياِدهـم هللا حكمـة** وباقي الناس مهـٌج رعـاٌع 

  

، والطرق ممهودة، ت األبواب مفتوحةفال زال، واكلف من العمل ما تطيق، واغتنم حياتك، بادر للعمل
  .والعاَمل كَله سيفسح لك الطريقّ إذا علم وجهتك

  سعيد بن حممد آل ثابت/ وكتبه

Thabit66@gmail.com 

 


