خواطر وأفكار
ٌ
يف

ِ
فقه َّ
عوةِ إىل هللا
الد َ

عبد املنعم مصطفى حليمة
" أبو بصري الطرطوسي "

حقوق الطبع حمفوظة
الطبعة األوىل

 م3143/4/24 . هـ4131/3/12

www.abubaseer.bizland.com
tartosi@tiscali.co.uk

2

بسم هللا الرمحن الرحيم

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور
ضل له ،ومن يضلِل
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،من يهده هللا فال م َّ

فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،وأشهد أن

حممداً عبده ورسوله.
َّ ِ
اَّللَ َح َّق تـ َقاتِِه َوال ََتوت َّن إَِّال َوأَنـتم
آمنوا اتَّـقوا َّ
ين َ
 يَا أَيُّـ َها الذ َ
مسلِمو َن آل عمران.413:

سوِ
ِ
اح َدةٍ
َّ ِ
 يَا أَيُّـ َها النَّاس اتَّـقوا َربَّكم الذي َخلَ َقكم من نَـف ٍ َ
و َخلَق ِمنـها َزوجها وب َّ ِ
ِ ِ
اَّللَ الَّ ِذي
اء َواتَّـقوا َّ
َ َ َ َ َ ََ
سً
ث منـه َما ِر َجاالً َكثرياً َون َ
ِ
اَّللَ َكا َن َعلَيكم َرقِيباً  النساء.4:
ام إِ َّن َّ
اءلو َن بِه َواألَر َح َ
سَ
تَ َ
َّ ِ
اَّللَ َوقولوا قَـوالً َس ِديداً  .يصلِح
آمنوا اتَّـقوا َّ
ين َ
 يَا أَيُّـ َها الذ َ
لَكم أَع َمالَكم َويَـغ ِفر لَكم ذنوبَكم َوَمن ي ِط ِع َّ
از فَـوزاً
اَّللَ َوَرسولَه فَـ َقد فَ َ
َع ِظيماً األحزاب.04-01:
أما بعد:

احلديث كتاب هللا ،وخري اهلدي هدي ٍ
ِ
حممد 
فإن أص َد َق
َ
كل حمدثٍَة بدعة ،وك َّل ٍ
كل
َّ ،
بدعة ضاللة ،و َّ
وشر األموِر حمدثاهتا ،و َّ
ٍ
ضاللة يف النار.
وبعد ،هذه مجلة من اخلواطر واألفكار والتوجيهات اهلامة،

تتعلق بفقه الدعوة إىل هللا تعاىل ،ينبغي على كل من يسري يف طريق
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الدعوة إىل هللا أن يتفطنوا هلا ،ويعملوا هبا ،فهي للعامل منهم تذكري،
والغافل منهم تنبيه  ..أسجلها يف النقاط التالية ،سائالً هللا تعاىل
والسداد والتوفيق:
القبولَّ ،

 -4اعلم أن أشرف وأحسن عمل على اإلطالق؛ هو عمل

األنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم ـ ومن يرثهم ويسري على

هنجهم من العلماء العاملني ـ وهو الدعوة إىل هللا تعاىل ،وإىل توحيده،
ِ
ِ
اَّلل و َع ِمل ص ِ
احلاً
سن قَـوالً ِّمَّن َد َعا إِ َىل َّ َ َ َ
كما قال تعاىلَ :وَمن أَح َ
ِ
ِ
ني فصلت .33:أي ال أحد أحسن ّمن كان
َوقَ َ
ال إِنَِِّن م َن المسل ِم َ
هذا وصفه وحاله.
وقال تعاىلَ :ولتَكن ِِمنكم أ َّمةٌ يَدعو َن إِ َىل اخلَ ِري َويَأمرو َن
بِالمعر ِ
ك هم المفلِحو َن آل
وف َويَـنـ َهو َن َع ِن المن َك ِر َوأولَئِ َ
َ
عمران.411:
ويف احلديث ،فقد صح عن النيب  أنه قال ":أفضلكم من
وعلَّ َمه "البخاري.
تعلَّ َم القرآ َن َ
ِ
ِ
ومن يف
وقال  ":إن العاملَ ليستغفر له َمن يف السماوات َ
األرض ،حىت احلِيتان يف ِ
ِ
كفضل القم ِر
املاء ،وفضل العاِمل على العابد
ِ
األنبياءَّ ،
على سائ ِر الكواكبَّ ،
إن األنبياءَ مل
العلماء ورثة
وإن
َ
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ورثوا ديناراً وال ِدرمهاً ،إمنا َّ ِ
ي ِِ
ظ واف ٍر
فمن أخ َذه أخ َذ حب ٍِ
ورثوا العل َمَ ،
"[.]1
وقال  ":فضل العاِمل على العابد ،كفضلي على أَدناكمَّ ،
إن
وأهل السماوات واألرض حىت النَّملَة يف جحرها ،وحىت
هللاَ ومالئكتَه َ
احلوت ،ليصلون على معلِِمي ِ
اخلري "[.]2
َ
الناس َ
وهذا د ٍاع للداعية إىل هللا تعاىل أن يَرتفع هبمته ،وأخالقه،
وسلوكه إىل مستوى األمانة امللقاة على عاتقه  ..إىل مستوى شرف

املهمة العظيمة املوكلة إليه؛ وهي الدعوة إىل هللا تعاىل  ..فأعماله
َّ ِ
ين
تصدق أقوالَه ،وأقواله تصدق أعمالَه ،قال تعاىل :يَا أَيُّـ َها الذ َ
آَمنوا ِمل تَـقولو َن ما َال تَـفعلو َن َ .كبـر مقتاً ِعن َد َِّ
اَّلل أَن تَـقولوا َما َال
َ
َ َ
َ
َ َ
تَـف َعلو َن الصف.3-3:
وقال ُ ":يَاء ٍ
طرح يف النار ،فيطحن فيها كما يَطحن
برجل في َ
كنت
احلمار برحاه ،فيطيف ِبه أهل النار ،فيقولون :أي فالن،
ألست َ
َ

ِ
باملعروف وال
إّن كنت آمر
تأمر باملعروف وتَنهى عن املنكر؟ فيقولِِ :
وأفعله!" البخاري.
أفعله ،وأهنى عن املنك ِر َ
 1رواه أبو داود ،والرتمذي ،وابن ماجه ،وابن حبان ،صحيح الرتغيب .01 :وقوله
ِ
األنبياء "؛ أي ورثة األنبياء يف علمهم ،وأخالقهم ،وإخالصهم،
 ":العلماء ورثة
املورث
وجهادهم ،وعبادهتم ،وصدعهم باحلق ،وصربهم على أذى املخالفني  ..فاإلرث َّ
شامل لكل هذه املعاّن اآلنفة الذكر.

 2رواه الرتمذي ،وقال :حديث حسن صحيح .وهو يف صحيح اجلامع.4131 :
5

ِ
ٍ
يض
قرض شفاههم مبقار َ
وقال َ ":مررت ليلة أس ِري يب بأقوام ت َ
ك الذين يقولو َن
من نار ،قلت :من هؤالء يا جربيل؟ قال :خطباء َّأمتِ َ
ماال يفعلون " متفق عليه.
 -3اعلم أن الغاية من الدعوة إىل هللا تعاىل ،هي إخراج العباد

من عبادة العباد إىل عبادة رب العباد ،ومن جور األديان إىل عدل
اإلسالم ،ومن ضيق الدنيا إىل سعة الدنيا واآلخرة.

غاية الدعوة إىل هللا تعريف العباد بالغاية اليت خلِقوا ألجلها،

ومن مث هدايتهم إليها[ ،]3وترغيبهم وتشويقهم هبا ،وحتذيرهم من
عواقب ومغبة خمالفتها  ..هذه هي الغاية من الدعوة ،ومن عمل مجيع

الدعاة إىل هللا.

هذه مهمة األنبياء وورثتهم من العلماء والدعاة من لدن آدم

 وإىل قيام الساعة  ..ال مهمة هلم سواها.
قال تعال :ولََقد بـعثـنَا ِيف ك ِل أ َّم ٍة رسوالً أ ِ
َن اعبدوا َّ
اَّللَ
َ ََ
َ
ِ
وت النحل.33:
َواجتَنِبوا الطَّاغ َ
 3ه داية األنبياء ،وورثتهم من العلماء للناس هي هداية داللة وتعريف باحلق ،أما هداية
ِ
ي لَه
التوفيق فهي هلل تعاىل وحده ،كما قال تعاىلَ :من يضلِ ِل ِ
اَّلل فَالَ َهاد َ
األعراف .413:وقال تعاىلَ :من يـَه ِد َّ
اَّلل فَـه َو المهتَ ِد َوَمن يضلِل فَـلَن ََِت َد لَه َولِيِاً
ت ول ِ
ِ
اَّللَ يَـه ِدي َمن
َك َّن َّ
ُّمر ِشداً الكهف .40:وقال تعاىل :إِنَّ َ
ك َال تَـهدي َمن أَحبَب َ َ
ِ ِ
ين القصص.63:
يَ َ
شاء َوه َو أَعلَم بالمهتَد َ
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ول إَِّال ن ِ
وحي إِلَيهِ
ك ِمن رس ٍ
وقال تعاىلَ :وَما أَر َسلنَا ِمن قَـبلِ َ
َ
أَنَّه ال إِلَهَ إَِّال أَنَا فَاعبد ِ
ون األنبياء.36:
ِ
ِ
س إَِّال
وقال تعاىلَ :وَما َخلَقت اجل َّن َواألن َ
لِيـعبد ِ
ون[]4الذاريات.63:
َ
ِ
ِ
ِ
وقال تعاىلَ :وَما أمروا إَِّال ليَـعبدوا إِ َهلاً َواحداً ال إِلَهَ إَِّال ه َو
سب َحانَه َع َّما يش ِركو َن ]5[التوبة.34:
ِ
ِ
ِ
اَّلل خملِ ِ
ين
صَ
وقال تعاىلَ :وَما أمروا إَِّال ليَـعبدوا ََّ
ني لَه ال ِد َ
الصالةَ َويـؤتوا َّ
ك ِدين ال َقيِِ َم ِة البينة.6:
اء َوي ِقيموا َّ
الزَكاةَ َوذَلِ َ
حنَـ َف َ
فغاية الداعية إىل هللا حتقيق التوحيد ،ومحل الناس على
التوحد على التوحيد ،فالوحدة والتَّوحد بني املسلمني مطلب عظيم،
ِ
وغاية نبيلة تستشرف هلا أعناق النبالء والشرفاء من الدعاة ،لكن ال

 4نفي بعده أداة استثناء تفيد احلصر والقصر؛ أي مل خيلق هللا اجلن واإلنـس لش ٍ
ـيء " إال
" لغايــة واحــدة فقــه؛ وهــي أن يعبــدوه وال يشــركوا بــه شــيئاً  ..واملــراد مــن العبــادة هنــا
العبادة الشاملة جلميع ما حيبه هللا تعاىل ويرضاه مـن األعمـال واألقـوال الظـاهرة والباطنـة

 ..والش ــاملة جلميــع املس ــاحة الزمني ــة واملكانيــة ال ــيت يعيش ــها اإلنســان ،ومــن امله ــد إىل
ِِ
ِ
صـ ِ
ني  .ال
ب ال َعــال َِم َ
ـاي َوَّمَـ ِـاَ ََّّلل َر ِِ
اللحــد ،كمــا قــال تعــاىل :قــل إِ َّن َ
ـالَ َونســكي َو َحميَـ َ
يك لَه وبِ َذلِ َ ِ
ِ
ني األنعام.433-433:
ك أمرت َوأَنَا أ ََّول المسل ِم َ
َش ِر َ َ
 5يقال يف هـذه اآليـة كـذلك مـا قيـل يف اآليـة الـيت قبلهـا؛ أي أن هللا تعـاىل مل يـأمر العبـاد
بشــيء ،ومل يلــزمهم بشــيء ،وال يريــد مــنهم شــيئاً إال شــيئاً واحــداً فقــه ،وهــو أن يعبــدوه

سبحانه وال يشركوا به شيئاً.
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ُيب أن تكون هذه الغاية على حساب الغاية األعظم؛ أال وهي غاية
التوحيد ،أو أن يسعى إليها مبنأى عن التوحيد  ..فهذا ال ميكن حتقيقه
 ..فنهايته إىل فشل وتفرق  ..مث هو عمل غري مبارك ،وهو خمالف ملا

كان عليه النيب  من منهج يف توحيده لكلمة املسلمني  ..إذ مل يكن
من مسعى النيب  ـ حاشاه ـ أن يوحد الكلمة ،وُيمع الشمل حتت
أي راية أو شعار أو دين  ..غري راية التوحيد ،وكلمة وشعار التوحيد،
ودين رب العاملني.

صموا ِحبب ِل ِِ
قال تعاىل :واعتَ ِ
اَّلل َِ
مجيعاً َوالَ تَـ َف َّرقوا آل
َ
َ
عمران .413:فلم ِ
يأت األمر باالعتصام جمرداً ،بل جاء مقيداً 
ِحبب ِل ِِ
اَّلل  ،وحبل هللا هو القرآن  ..هو اإلسالم  ..هو التوحيد.
َ
وقال تعاىل :فَأ ََّما الَّ ِذين آمنوا بِ ِِ
ِِ
سيد ِخلهم
اَّلل َواعتَ َ
َ َ
صموا به فَ َ
ِيف رمحَ ٍة ِمنه وفَض ٍل ويـه ِدي ِهم إِلَي ِه ِ
ص َراطاً ُّمستَ ِقيماً النساء.406:
ََ
َ ِ َ
فالذين يؤمنون باهلل ،ويعتصمون ويتوحدون على القرآن وتعاليمه ،هم
الذين يدخلهم هللا تعاىل ِ يف رمحَ ٍة ِمنه وفَض ٍل ويـه ِدي ِهم إِلَي ِه ِ
ص َراطاً
ََ
َ ِ َ
ُّمستَ ِقيماً .
ِ َّ ِ
َخذنَا ِميثَاقَـهم
ارى أ َ
ين قَالوا إِنَّا نَ َ
صَ
وقال تعاىلَ :وم َن الذ َ
ضاء إِ َىل يَـوِم
فَـنَسوا َحظِاً ِِّمَّا ذ ِكِروا بِ ِه فَأَغ َريـنَا بَـيـنَـهم ال َع َد َاو َة َوالبَـغ َ
اَّلل ِمبَا َكانوا يَصنَـعو َن املائدة .41:فلما نسوا
ال ِقيَ َام ِة َو َسو َ
ف يـنَبِِئـهم ِ

حظاً من الدين والتوحيد ـ وليس كل الدين ـ كانت النتيجة جزاء على
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نسياهنم وإعراضهم هلذا احلظ من الدين أن أغرى هللا تعاىل بينهم 
ضاء إِ َىل يَـوِم ال ِقيَ َام ِة  ،وهذا ليس هلم وحسب ،بل لو
ال َع َد َاوةَ َوالبَـغ َ
أن أمة اإلسالم وقعت يف شيء من ذلك؛ فنست حظاً من الدين
ٍ
فحينئذ تكون العقوبة ذاهتا ،وهي أن يغري هللا تعاىل فيما
والتوحيد،
بني املسلمني العداوة والبغضاء والتنازع والتفرق ،فليس هلم كل

حلوة ،ولنا كل مرة!

فالتآلف بني القلوب ،واجتماعها على كلمة سواءِ ،منَّة

مين هللا تعاىل هبا على من يشاء من عباده ،وما عند هللا تعاىل
ونعمة ُّ
ظ أو
من نعم وفضل يطلَب بطاعته وتوحيده ،ال مبعصيته ونسيان ح ٍِ

ت َما ِيف األَر ِ
ض
حظوظ من الدين والتوحيد ،كما قال تعاىل :لَو أَن َفق َ
ِ
َِ
يم
اَّللَ أَلَّ َ
ني قـلوهبِِم َولَ ِك َّن ِ
مجيعاً َّما أَلََّفت بَـ َ
ف بَـيـنَـهم إِنَّه َع ِز ٌيز َحك ٌ
األنفال.33:
وملا أىب دعاة القومية العربية إال أن يوحدوا العرب على
املعصية ،مبنأى عن الدين والتوحيد ،باؤوا بالفشل الذريع ،وازدادوا

تفرقاً وانقساماً بعضهم على بعض  ..وال يزالون!

 -3مراعاة األهم فاألهم يف الدعوة إىل هللا تعاىل ،وحبسب

نوع وحاجة الطرف املقابل املراد دعوته إىل هللا تعاىل.

فإن كان كافراً مل يسبق له أن دخل اإلسالم ،فتنحصر
ٍ
حينئذ على تعريفه باملعبود حبق  ،ومن مث محله على
الدعوة معه
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االستجابة لشهادة التوحيد " أشهد أن ال إال هللا ،وأشهد أن حممداً
رسول هللا " ،وملتطلباهتا.
ويقتصر العمل معه على مرحلتني :املرحلة األوىل؛ حصر

الدعوة يف قيام احلجة الشرعية عليه بأن هللا حق ،وأن حممداً  حق،
وأن البعث والنشور حق ،وأن اجلنة ملن أطاع ،والنار ملن عصى حق

 ..كأن يقول له :إن هللا تعاىل قد أرسل حممداً بن عبد هللا للعاملني
رمحة وبشرياً ونذيراً ،أرسله بـ " ال إله إال هللا "؛ أي ال معبود يف
الوجود حبق إال هللا ،وهي دعوة مجيع األنبياء والرسل من قبله ،فمن
آمن به وأطاعه دخل اجلنة ،ومن كذبه وعصاه دخل النار  ....هذه

الكلمات ومثيالهتا تكفي يف املرحلة األوىل لقيام احلجة الشرعية على
الطرف املدعو املقابل ،واليت لو ردها يكون قد رد احلجة الشرعية،

الذي مبوجبه يستحق العذاب والوعيد يوم القيامة.

املرحلة الثانية :هي مرحلة التوسع يف النقاش واجلدال باليت
هي أحسن ،حول أحقية الكلمات الواردة أعاله ،واالستدالل على
الطرف املقابل املخالف باألدلة النقلية والعقلية اليت تدلل وتثبت بأن

هللا تعاىل حق ،وأنه تعاىل هو املعبود حبق ال إله إال هو  ..وأن هللا تعاىل

حيب ـ وُيب ـ أن يعبَد مبا حيب ويرضى ـ ال مبا حيب اإلنسان ويهوى ـ
وال سبيل لإلنسان يف حتقيق ذلك إال من خالل اإلميان باألنبياء

والرسل ،ومتابعتهم فيما خيربون ويبلغون عن رهبم.
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طرح عليه مسائل
إذ ال ي
ستحسن يف هذه املرحلة أن ت َ
َ
سمح له أن خيوض طويالً يف املسائل الفقهية الفرعية
فقهية ،أو ي َ
والعملية  ..بعيداً عن أصل األصول :من املعبود حبق يف الوجود الذي

ُيب أن تصرف له العبادة وحده.
ملاذا؟

لسببني :أوهلما أنه خمالف ملنهج األنبياء يف الدعوة إىل هللا
تعاىل ،كل األنبياء ،الذين كانوا ال يقبلون من أقوامهم عمالً إال بعد
أن ُييبوهم أوالً إىل ال إله إال هللا ،كما قال تعاىلَ :ولََقد بَـ َعثـنَا ِيف ك ِِل
أ َّم ٍة َّرسوالً أ ِ
وت النحل.33:
اَّللَ َواجتَنِبوا الطَّاغ َ
َن اعبدوا ِ
وقال تعاىل :قل يَا أَهل ال ِكتَ ِ
اب  هكذا نبتدئ معهم
َ
اخلطاب ،فنقول هلم :تَـ َعالَوا إِ َىل َكلَ َم ٍة َس َواء بَـيـنَـنَا َوبَـيـنَكم أَالَّ نَـعب َد
ون ِِ
ِ
ِ
َّخ َذ بـعضنَا بـعضاً أَرباباً ِمن د ِ
اَّلل 
إِالَّ ِ
َ ِ
َ
اَّللَ َوالَ نش ِر َك بِه َشيئاً َوالَ يَـت َ
ال نتعدى هذا اخلطاب التوحيدي إىل غريه قبل أن ُييبونا إليه  فَِإن

تَـ َولَّوا ؛ وأعرضوا عن التوحيد ال خنوض معهم يف بقية واجبات الدين
ونوافله ،وال نبحث عن قواسم وعوامل مشرتكة َتمع بني أهل الشرك

والتنديد وبني أهل التوحيد ،بل نقول هلم كما أمرنا ربنا أن نقول:
فَـقولوا اش َهدوا بِأَنَّا مسلِمو َن آل عمران .31:ونقول هلم :إِنَّا بـ َراء
ون َِّ
ِمنكم وِّمَّا تَـعبدو َن ِمن د ِ
اَّلل َك َفرنَا بِكم َوبَ َدا بَـيـنَـنَا َوبَـيـنَكم ال َع َد َاوة
َ
ضاء أَبداً ح َّىت تـؤِمنوا بِ َِّ
اَّلل َوح َده املمتحنة .1:ونقول هلم:
َوالبَـغ َ َ َ
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ون َِّ
وأَعتَ ِزلكم وما تَدعو َن ِمن د ِ
ف لَّكم
اَّلل مرمي .11:ونقول هلم :أ ٍِ
ََ
َ
6
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اَّلل أَفَ َال تَـعقلو َن األنبياء.] [30:
َول َما تَـعبدو َن من دون َّ
ويف احلديث ،فقد صح عن النيب  أنه قال ":أ ِمرت أن
الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال هللا ،وأن حممداً رسول هللا،
أقاتل
َ
َ
دماءهم
ويقيموا الصال َة ،ويؤتوا الزكا َة ،فإذا فعلوا ذلك َع َ
صموا مِن َ
وأمواهلَم إال حب ِِق اإلسالم ،وحساهبم على هللا " متفق عليه.

وعن ابن عباس قال :قال رسول هللا  ملعاذ بن جبل حني
بعثَه إىل اليمن ":إنك ستأَ قوماً من ِ
أهل الكتاب؛ فإذا جئتهم
فادعهم إىل أن يشهدوا أن ال إله إال هللا وأن حممداً رسول هللا ،فإن
هم أطاعوا لك بذلك ،فأخربهم َّ
مخس
فرض عليهم
أن هللا قد
َ
َ
ٍ
صلوات يف كل يوم وليلة ،فإن هم أطاعوا لك بذلك ،فأخربهم أن هللا
ؤخذ من أغنيائهم ،فتـ َر ُّد على فقرائهم ،فإن
فرض عليهم صدقةً ،ت َ
قد َ
ائم أمواهلمِ ،
واتق دعو َة املظلوم ،فإنه
هم أطاعوا لك بذلك ،فإيَّاك وكر َ

ليس بينَه وبني هللا حجاب "[]7البخاري .فتأمل هذا التسلسل يف
الدعوة إىل هللا تعاىل؛ فليكن أول ما يدعوهم إليه شهادة " أن ال إله
6

أعجب لفريق من بِن قومي ينفقون األوقات واألموال الطائلة يف سبيل ما يسمى "

حوار األديان " فيتكلمون مع اآلخرين يف كل شيء إال التوحيد ،فال يدعوهنم إليه ،وال
يكون من ضمن املواضيع املقرتحة للبحث ،واحلوار!

 7كرائم أمواهلم؛ أي أفضلها وأنفسها وأحبها إىل نفوسهم.
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إال هللا وأن حممداً رسول هللا " فإن أجابوه إليها ،دعاهم إىل ما بعدها،
حبسب التسلسل الوارد يف احلديث ،وإن مل ُييبوه إليها ،ميسك عن

الدعوة إىل ما سواها ،ألن االلتزام مبا سوى التوحيد من دون التوحيد،
ه َعنـهم َّما
ال ينفع صاحبه يف شيء ،كما قال تعاىلَ :ولَو أَش َركوا َحلَبِ َ
َكانوا يَـع َملو َن األنعام .88:وقال تعاىلَ :وقَ ِدمنَا إِ َىل َما َع ِملوا ِمن
َع َم ٍل فَ َج َعلنَاه َهبَاء َّمنثوراً الفرقان.32:
ه
وعن ابن عباس قال :ملا مرض أبو طالب دخل عليه ره ٌ
من قريش منهم أبو جهل فقالوا :يا أبا طالب ابن أخيك يشتم آهلتَنا
يقول ويقول ،ويفعل ويفعل ،فأرسل إليه فاهنه ،قال :فأرسل إليه أبو

رب أيب طالب موضع رجل ،فخشي إن دخل النيب 
طالب وكان ق َ
على عمه أن يكون َّ
أرق له عليه ،فوثب فجلس يف ذلك اجمللس ،فلما
دخل النيب  مل ُيد جملساً إال عند الباب فجلس ،فقال أبو طالب:

قومك يشكونك؛ يزعمون أنك تشتم آهلتهم وتقول
يا ابن أخي إن َ
وتقول ،وتفعل وتفعل؟ فقال  ":يا عم إّن إمنا أريدهم على ٍ
كلمة
واحدة تدين هلم هبا العرب ،وتؤدي إليهم هبا العجم اجلزية " قالوا:

وأبيك عشراً!قال ":ال إله إال هللا " ،قال :فقاموا وهم
وما هي؟ نعم
َ
ينفضون ثياهبم وهم يقولون :أَجعل اآل ِهلةَ إِ َهلاً و ِ
احداً إِ َّن َه َذا لَ َ
ََ َ َ
شيءٌ
َ

اب ص.]8[.5:
ع َج ٌ

 8رواه أمحد ،وقال الشيخ شاكر يف التخريج  :411/6إسناده صحيح.
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ِ ِ
ِ
اَّلل
يل َهلم َال إِلَهَ إَِّال َّ
وقال تعاىل :إنَّـهم َكانوا إ َذا ق َ
يَستَكِربو َن الصافات.25:
َّ ِ
ين َال
وقال تعاىلَ :وإِذَا ذكِ َر َّ
اَّلل َوح َده اْشَأَزَّت قـلوب الذ َ
ِ
ِ ِ ِ
ِ َّ ِ
ين ِمن دونِِه إِذَا هم يَستَب ِشرو َن
يـؤمنو َن باآلخ َرة َوإِذَا ذك َر الذ َ
الزمر.16:
ع ِرضت على النيب  مصاحل الدنيا كلها من دون ال إله إال
هللا ،فأباها ،وأىب إال أن تكون أوالً ال إله إال هللا  ..فأتته الدنيا بعد
ذلك صاغرة راغمة.

وهذا يقال أيضاً لطواغيت العصر من بِن جلدتنا الذين
حادوا هللا ورسوله ،وشاقوا النيب  والذين آمنوا ،وناصبوا اإلسالم
واملسلمني احلرب والعداء  ..أن أجيبوا أوالً إىل ال إله إال هللا ،وادخلوا

يف سلمها كافِة  ..مث بعدها ال يكون إال خرياً.
ال نقبل أن تثار املعركة مع هؤالء الطغاة ـ كما يفعل كثري ّمن
حيسبون على املعارضة اإلسالمية ألنظمة أولئك الطغاة ـ على أهنا
معركة من أجل احلريات  ..أو من أجل بعض الكراسي واملناصب

السيادية  ..واملكاسب الدنيوية  ..بعيداً عن ال إله إال هللا  ..وأطرهم
إىل العمل بال إله إال هللا!

مشكلتنا ومشكلة اإلسالم األساسية مع طغاة احلكم هؤالء
 ..هي ال إله إال هللا  ..هي من املعبود حبق هللا أم الطاغوت  ..من
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املطاع لذاته يف األرض هللا أم الطاغوت  ..فيمن يعقد فيه الوالء
والرباء هللا أم الطاغوت  ..ملن السيادة  ..ملن احلكم  ..وحق التشريع

والتحليل والتحرمي ،والتحسني والتقبيح  ..هلل أم للطاغوت؟

هذه هي مشكلتنا ـ ومشكلة اإلسالم ـ األساسية مع الطغاة

كل الطغاة  ...فإن أجابوا صادقني عما تقدم من أسئلة ،جبواب
ٍ
حينئذ كفى هللا املؤمنني القتال  ..وانقلبت
واحد :هو هللا وحده ..
املعارضة إىل موافقة  ..والتأمت الصفوف ،وانتهت املنازعات

واملناكفات ،وانقلبنا مجيعاً أخوة يف هللا متحابني متآلفني.

وإن كان اجلواب خالف ذلك :هو الطاغوت وحزبه ..
ٍ
حينئذ نقول هلم ما قال إبراهيم  ومن آمن معه لقومهم :إِنَّا بـ َراء
ون َِّ
ِمنكم وِّمَّا تَـعبدو َن ِمن د ِ
اَّلل َك َفرنَا بِكم َوبَ َدا بَـيـنَـنَا َوبَـيـنَكم ال َع َد َاوة
َ
ِ
ِ
اَّلل َوح َده املمتحنة.1:
ضاء أَبَداً َح َّىت تـؤمنوا بِ َّ
َوالبَـغ َ
ٍ
عمل بسنِة التدافع بني احلق والباطل ،حىت ال تغرق
حينئذ ي َ
سفينة اإلنسانية يف أوحال الكفر ،والشرك ،واإلحلاد ،والفجور،
والفساد ،كما قال تعاىل :بل نَـق ِذف بِاحل ِِق علَى الب ِ
اط ِل فَـيَد َمغه فَِإذَا
َ َ َ
َ
هو َز ِاه ٌق ولَكم الويل ِّمَّا تَ ِ
صفو َن األنبياء.41:
َ
َ
َ
ٍ
ال ينفع حينئذ احلديث عن املشاركة يف احلكم  ..وال
احلديث عن التعايش بني احلق والباطل ،وال البحث عن القواسم
املشرتكة اليت َتمع بني احلق والباطل  ..وال احلديث عن املكاسب
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واملصاحل اليت تتأتى من هذه الوظيفة السيادية أو تلك  ..كما ال ينفع
احلديث عن الفساد الوظيفي  ..واإلصالحات يف بعض مرافق احلياة

 ..فمعركة احلق مع الباطل ليست حول بعض املكاسب  ..والوظائف

 ..واحلصص  ..والفتات الذي يرمى من قبل الطغاة على العتبات ..
فهذا كله من قبيل ترقيع ما ال ميكن ترقيعه  ..ألن أصل األصول

خمروم عند القوم!
معركة احلق مع الباطل تكمن يف اجلواب ـ بكل جالء

ووضوح ـ عن هذا السؤال ال غري :هللا أم الطاغوت ..؟!

ثانياً :أن االبتداء بفروع الدين ومسائله الفقهية العملية قبل
ال إله إال هللا ،مع من يفقد ال إله إال هللا ،يرتتب عليه حماذير عدة،
منها :صعوبة انقياد املَدعو إىل اإلسالم ،إذ تراه عند مورد كل مسألة

من مسائل الدين يرى من حقه أن يطرح عليك عدة أسئلة اعرتاضية

تعقيبية :ملاذا  ..وكيف  ..وما هي احلكمة  ..وغري ذلك من
التساؤالت اليت تستهلك من الداعية وقته وجهده كله  ..مث يف النهاية
اقتناعه هبا ـ لو اقتنع هبا ـ ال يعِن دخوله يف اإلسالم  ..خبالف من

يبدأ معه بال إله إال هللا  ..فإن اقتنع هبا ومن مث نطق هبا ،دخل
اإلسالم  ..وسهل انقياده جلميع مسائل الدين وفروعه  ..ألنه يعلم

منذ اللحظة األوىل من نطقه لشهادة التوحيد  ..أن من مقتضيات
هذه الشهادة  ..االستسالم واالنقياد جلميع ما أمر هللا به ،واالنتهاء
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عما هنى عنه  ..من غري تعقيب وال اعرتاض وال حرج.
ِ

ومنها :أن امتثاله لفروع اإلسالم قبل شهادة التوحيد ،ال

يعِن شيئاً ،وال يقبل منه ،وال ينفعه يف شيء ،كما قال تعاىلَ :ولََقد
أ ِ
َّ ِ
ك
ت لَيَحبَطَ َّن َع َمل َ
ين ِمن قَـبلِ َ
وح َي إِلَي َ
ك لَئِن أَش َرك َ
ك َوإِ َىل الذ َ
ِ
ِ
ين الزمر.36:
َولَتَكونَ َّن م َن اخلَاس ِر َ

ويف احلديث عن عائشة رضي هللا عنها ،قالت :قلت يا
رسول هللا ابن جد َعان كان يف اجلاهلية يصل الرحم ،وي ِ
طعم املسكني،
َ
َ
ِ
رب اغفر يل
فهل ذلك نافعه؟ قال ":ال ينفعه؛ إنه مل يقل يوماً ِِ
خطيئيت يوم الدين "مسلم.
رسول هللا،
رجل مقنِع باحلديد ،فقال :يا َ
وقد أتى َّ
النيب ٌ 
فأسلم مث قاتل فقتِل ،فقال
أقاتل وأسلِم؟ قال ":أسلم مث قاتل "،
َ
رسول هللا  ":عمل قليالً ِ
وأج َر كثرياً " البخاري.
 -1إن كان املدعو مسلماً ومن أهل القبلة ،أي سبق له أن
ٍ
حينئذ النظر إىل جوانب القصور والتفريه
دخل اإلسالم ،ينبغي

عنده ،فيعطى ما يناسبه ،وتوجه له الدعوة اليت َترب قصوره وتفريطه،
وهذا يستدعي تشخيصاً دقيقاً من الداعية حلالة الشخصية اليت
يدعوها ويوجه هلا اخلطاب؛ هل تقصريه يأَ من جهة اإلميان
واالعتقاد ،أم من جهة التفريه ببعض واجبات الدين ،وأركانه  ..أم
من جهة مقارفة بعض الذنوب واملنكرات  ..وهل احنرافاته من جهة
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الشبهات أم من جهة الشهوات  ..فيحدد جانب اخللل والتقصري
لديه  ..ليعطيه ما يناسبه من التوجيه والوعظ.

ٍ
حينئذ مثله مثل
إن مل حيصل ذلك من قبل الداعية ،يكون

الطبيب الذي يضع الدواء يف غري موضعه املناسب ،فيصرف دواء

آالم الرأس على آالم البطن ،ودواء آالم البطن على آالم الرأس!

من هنا ندرك سبب اختالف وتنوع وصايا النيب املصطفى 
ألصحابه ،حبسب حاجة كل صحايب وما يناسبه؛ إذ كان من الصحابة
من يقول للنيب  أوصِن يا رسول هللا ،فيقول له النيب  ":ال

تغضب " البخاري.

رسول هللا ،فيقول له ":اعبد هللا وال
وبعضهم يقول أوصِن يا َ

تش ِرك به شيئاً ،وأقم الصالة ،وآت الزكاة ،وصم رمضان ،وحج
البيت ،واعتمر ،وامسع ِ
وأطع ،وعليك بالعالنية َ ِ
والسر "[.]9
وإياك ِ
رسول هللا ،فيقول له ":أوصيك بتقوى هللا،
وبعضهم يقول أوصِن يا َ
والتكبري على كل ِش ٍ
رف "[ .]10وبعضهم يقول أوصِن يا رسول هللا،
فيقول له ":فال تقل بلسانك إال معروفاً ،وال تبسه ي َدك إال إىل خري
9

رواه ابن أيب عاصم يف السنة .4101 ،وقال الشيخ ناصر يف التخريج :إسناده

10

رواه ابن خزمية يف صحيحه .3634 ،وقال الشيخ ناصر يف التخريج :إسناده

جيد.

حسن.
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"[.]11
وبعضهم يقول أوصِن يا رسول هللا ،فيقول له ":أوصيك

بتقوى هللا فإنه رأس كل شيء وعليك باجلهاد فإهنا رهبانية اإلسالم،
وعليك بذكر هللا وتالوة القرآن فإنه روحك يف السماء وذكرك يف

األرض "[ .]12

رسول هللا ،فيقول له ":استقم،
وبعضهم يقول أوصِن يا
َ

ولت ِ
حسن خلقك " .وبعضهم يقول أوصِن يا رسو َل هللا ،فيقول له":
عليك باإلياس ّما يف أيدي الناس ،وإياك والطَّمع ،فإنه فقر حاضر،
وإياك وما يعت َذر منه " .وهكذا كان النيب  يوصي كل إنسان مبا
يناسبه وحيتاجه  ..وهذا فقه عظيم ينبغي للدعاة أن يتنبهوا له.
 -6استخدام الرتغيب ،ونصوص الوعد ،يف مواطن اليأس

والقنوط  ..واستخدام الرتهيب ونصوص الوعيد يف مواطن اجلفاء
والتفريه ،لتعتدل األمور ،وَتنح املواقف واألحوال إىل الوسطية من
غري إفراط وال تفريه.

والداعية الذي ال يتنبه هلذا املنهج يف الدعوة إىل هللا تعاىل،

يزيد الطني بلة ،ويعني أهل اليأس والقنوط على يأسهم وقنوطهم من
رمحة هللا ،كما يعني أهل التفريه واجلفاء والغفلة على تفريطهم
 11السلسلة الصحيحة.4631 :

 12قال اهليثمي يف جممع الزوائد  :346/1رواه أمحد ،ورجاله ثقات.
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وجفائهم وغفلتهم ،وطول األمل والرجاء.
فمن ع ِرف بشدة اخلوف من ذنوبه ،إىل درجة اليأس والقنوط
من رمحة هللا تعاىل ،فالسنة يف دعوة هذا أن ي َّ
ذكر بأن هللا تعاىل غفور
رحيم ،وأن رمحته وسعت كل شيء ،وأن هللا تعاىل يغفر الذنوب ملن

تاب وأناب.

ومن ع ِرف بطول األمل والرجاء ،واالنغماس يف املعاصي

والشهوات إىل درجة االستهانة والالمباالة ،قهذا وأمثاله فالسنَّة يف

دعوهتم أن يذ ِكروا بأن هللا تعاىل شديد العقاب ،وأن يبني هلم نصوص
الوعيد اليت تبني ما أعد هللا تعاىل للعصاة واجملرمني من عذاب أليم يف

نار جهنم[.]13

كذلك يقال يف أهل الغلو وأهل اإلرجاء ،فالفريق األول

يكون احلديث معهم عن سعة رمحة هللا تعاىل ،وعن حبه تعاىل للعذر،
والفريق اآلخر يكون احلديث معهم عن أمهية العمل ،وعن الوعيد
13

من أساليب القرآن الكرمي الفريدة أن اآليات اليت تتناول ما لذوي املعاصي

واإلجرام من وعيد شديد ،تتقدمها أو تتأخر عنها آيات الوعد وما للصاحلني والتائبني
من عفو مغفرة وأجر عظيم ،وهذا كله من قبيل محل األنفس على االعتدال من غري

جنوح إىل اخلوف احملض ،أو الرجاء احملض ،وإمنا وسه بينهما ،ويف احلديث ،فقد صح

عن النيب  أنه قال ":لو يعلم املؤمن ما عند هللا من العقوبة ما طمع جبنته أحد ،ولو
يعلم الكافر ما عند هللا من الرمحة ما قنه من جنته أحد "مسلم.

20

الشديد ملن يفرط بالعمل باإلميان ،أو يقصر يف القيام بالواجبات،
ويركن على القول والتصديق من غري عمل ،ليحمل كل طرف منهما
على التوسه واالعتدال ،من غري جنوح إىل إفراط أو تفريه.

وهذا يستدعي من الداعية معرفة دقيقة بأحوال من يدعوهم

قبل أن يدعوهم أو يوجه إليهم اخلطاب ،لريى األسلوب النافع
واألجنع الذي يناسبهم ،فيبادرهم به.
 -3اعتماد اخلطاب الدعوي الذي يتسم باحلكمة واملوعظة

احلسنة ،وجمادلة اآلخرين املخالفني باليت هي أحسن ،كما قال تعاىل:
ك بِاحلِكم ِة والمو ِعظَ ِة احلسنَ ِة وج ِ
ادع إِِىل َسبِ ِ
ادهلم بِالَِّيت ِه َي
يل َربِِ َ
ََ ََ
َ َ َ
سن النحل .436:ومن اجملادلة باليت هي أحسن انتقاء أقوى
أَح َ
التعابري وأحسنها وأجودها ،وأرفقها ،وأبعدها عن التكلِف  ..اليت هبا
تقوم احلجة على اآلخرين ،وتكون سبباً يف أطرهم إىل احلق ،وترغيبهم

به.

فغاية الدعوة أطر اآلخرين إىل احلق ،وترغيبهم به ،وتبشريهم

وعدم تنفريهم ،وأميا وسيلة ال تؤدي إىل هذا الغرض فالداعية غري
ملزم بااللتزام هبا ،بل عليه أن يتحرى الوسائل اليت تعينه على حتقيق
الغاية من الدعوة اآلنفة الذكر  ..ومن ذلك التماس أرقى وأقوى

وأحسن وأرفق أنواع األساليب يف اخلطاب واجلدال ،اليت تؤدي ـ بإذن
هللا ـ إىل هذه النتيجة النبيلة  ..حىت لو استدعت احلكمة نوع ل ٍ
ني
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ورفق يف خطاب الطغاة الظاملني ،وكان ذلك أدعى هلم لإلنصات
واإلصغاء لنداء احلق ،فال حرج من ذلك ،كما قال تعاىل :اذ َهبَا إِ َىل
شى طه-13:
فِر َعو َن إِنَّه طَغَى  .فَـق َ
وال لَه قَـوالً لَّيِِناً لَّ َعلَّه يَـتَ َذ َّكر أَو َخي َ
.11
قال ابن كثري يف التفسري :واحلاصل من أقواهلم ـ أي أقوال

أهل العلم ـ أن دعوهتما له تكون بكالم رقيق لني سهل رفيق ،ليكون
أوقع يف النفوس وأبلغ وأجنع ا -هـ.
َّ ِ
ِِ ِ
سن إِ َّن
وقال تعاىلَ :وقل لِعبَادي يَـقولوا ال ِيت ه َي أَح َ
الشيطَا َن َكا َن لِ ِإلنس ِ
الشيطَا َن يَ َنزغ بَـيـنَـهم إِ َّن َّ
َّ
ان َعد ِواً ُّمبِيناً
َ
اإلسراء .63:والداعية إىل هللا تعاىل هو أوىل العباد يف أن يقول اليت
هي أحسن.

إن يف اجلنَّةِ
ويف احلديث فقد صح عن النيب  أنه قالَّ ":
غرفاً تـرى ظهورها من بط ِ
ايب
وهنا ،وبطوهنا من ظهوِرها " .فقام أعر ٌّ
َ َ
وأطعم
الكالم،
اب
فقال :ملن هي يا
َ
َ
رسول هللا؟ فقال ":ملن أطَ َ
َ
نيام "[.]14
وأدام
الصيام ،وصلَّى بالليل والنَّاس ٌ
َ
الطعامَ ،
َ
وعن يزيد ابن املقدام بن شريح بن هاّن ،عن املقدام عن أبيه،
أي ٍ
عن هاّن :أنه ملا وف َد على ِ
شيء
رسول هللا  قال :يا َ
رسول هللا ُّ

 14صحيح سنن الرتمذي.4343 :
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الكالمِ ،
ِ
ِ
الطعام "[.]15
وبذل
عليك حبس ِن
يوجب اجلنَّةَ؟ قال َ ":

فالرفق ما يكون يف شيء إال زانه ،وال ينزع من شيء إال شانه،

وما ينجزه الداعية للدعوة واألمة عن طريق الرفق ال ينجزه عن طريق
العنف ،وما سواه  ..لذا ُيب عليه أن يتحلى بالرفق يف أموره كلها،

ويكون الرفق بالنسبة له شعاراً ومنهج حياة ،وما سواه حالة استثنائية
طارئة ومؤقتة سرعان ما تنقضي وتزول بزوال أسباهبا.

كما يف احلديث فقد صح عن النيب  أنه قالَّ ":
إن هللاَ
ب ِِ
فق يف األم ِر كلِِه "البخاري.
رفي ٌق حي ُّ
الر َ
فق ،وي ِ
وقال َّ ":
ب ِِ
عطي على ِ
الرفق ما ال
إن هللاَ رفي ٌق حي ُّ
الر َ
ِ
وما ال يعطي على ما سواه "مسلم.
يعطي على العنفَ ،
الرفق ال يكون يف ٍ
وقال َّ ":
شيء إال زانَه ،وال ي َنزع من
إن ِِ َ
ٍ
شيء إال شانَه "مسلم.
ِ
وقال َ ":من حي َرِم ِِ
اخلري "مسلم .فالرفق أصل
الر َ
فق حي َرم َ
ومنهج ،يتحلَّى به الداعية إىل هللا يف مجيع أحواله ودعوته ،والشدَّة
حالة استثنائية طارئة ،يلجأ إليها بشروطها وقيودها.
وعن معاوية بن احلكم ،قال :بينما أنا أصلِِي مع ِ
رسول هللا ،
ك هللا ،فرماّن القوم بأبصارهم،
رجل من القوم ،فقلت :يرمح َ
إذ َعطَس ٌ

15

أخرجه البخاري يف " خلق أفعال العباد " ،وابن أيب الدنيا ،واحلاكم ،السلسلة

الصحيحة.4131 :
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16
فجعلوا يَضربون
فقلت :واثكل أمياه[ ] ما شأنكم تنظرون إيل؟! َ
17
ِ
بأيديهم على أ ِ
ِ
لكِن س َك ُّ
ت،
َفخاذهم َّ
صمتونَِن[ ]ِِ ،
فلما رأيتهم ي ِ
ِ
وأمي ،ما رأيت معلِِماً قبلَه وال
َّ
فلما صلَّى رسول هللا  ـ فبأيب هو ِ
ض َربِن ،وال َشتَمِن ،مث
كه َرّن ،وال َ
بع َده أحسن تعليماً منه ـ فوهللا ما َ
قال ":إن هذه الصال َة ال يصلح فيها شيءٌ من ِ
كالم النَّاس ،إمنا هو

التَّسبيح والتكبري وقراءة القرآن "مسلم.

ومن مثرات الرفق والدعوة إىل هللا تعاىل باحلكمة واملوعظة

احلسنةَ ،تنيب السفهاء من الكافرين واجملرمني من أن يسبوا َّ
احلق
عدواً وجهالة بغري علم ،وهذا مطلب ينبغي للداعية إىل هللا تعاىل أن
ون ِِ
حيرص عليه ،كما قال تعاىل :والَ تَسبُّوا الَّ ِذين يدعو َن ِمن د ِ
اَّلل
َ َ
َ
اَّللَ َعدواً بِغَ ِري ِعل ٍم األنعام.411:
فَـيَسبُّوا ِ
السب لنفسه
ب أن يكون املرء سبباً يف جلب
ومن َّ
ِِ
الس ِِ
ِ
سب أبا
ولدينه ،كما يف احلديث ":من الكبائر شتم
الرجل والديه :يَ ُّ
ِ
فيسب َّأمه [ "]18متفق عليه.
سب َّأمه،
الرجل،
ُّ
فيسب أباه ،ويَ ُّ
ُّ
 16وافقد أمي يل ،وهي كلمة تقال لإلنكار والتعجب!

 17أي يسكتونِن ،ويريدون تسكييت هبذه الطريقة  ..غضبت.
 18أما إن حصل السب والعدوان من قِبل اجملرمني من غري سبب من الداعية ،أو لكونه

السب يقتصر
يدعو إىل هللا تعاىل باحلكمة واملوعظة احلسنة فهذا ال شيء عليه ،فوزر
ِِ
عليهم وحسب ،كما أن سبهم ال ينبغي أن يثنيه عن املضي يف بيان احلق والدعوة إليه
باحلكمة واملوعظة احلسنة.

24

 -0ومن اجملادلة باليت هي أحسن اللجوء إىل كلمات هللا
تعاىل يف حماججة اآلخرين ،وقيام احلجة عليهم ،حىت لو كان اآلخرون

ال يؤمنون باهلل تعاىل ،وال بكتبه وكلماته ،فإن لكلمات هللا تعاىل أبلغ
األثر وأَته وأكمله عندما ختاطب به اآلخرين  ..وهي أشد عليهم وطأ

من كالم البشر ،مهما عال كعب هؤالء البشر[.]19
ِ
يل ه َذا القرآن أل ِ
نذ َركم بِ ِه َوَمن بَـلَ َغ
قال تعاىلَ :وأوح َي إِ ََّ َ
األنعام .91:أي ومن بلغه القرآن من اإلنس واجلن.
وقال تعاىل :لَو أَنزلنَا ه َذا القرآ َن َعلَى جب ٍل لَّرأَيـتَه َخ ِ
اشعاً
َ َ
ََ َ
ُّمتص ِِدعاً ِمن َخشي ِة َِّ
ك األَمثَال نَض ِربـ َها لِلن ِ
َّاس لَ َعلَّهم يَـتَـ َف َّكرو َن
اَّلل َوتِل َ
ََ ِ
َ
احلشر.19:

وملا كان املشركون ال يقوون على مواجهة جاذبية وأثر

القرآن الكرمي ،وكان منهم ما إن يسمع آيات من القرآن الكرمي ،إال
ويعلن عن إسالمه ،واخنالعه من الشرك واملشركني  ..وملا وجد
كرباؤهم ذلك ،وأدركوا أن للقرآن جاذبية ذاتية ال طاقة هلم على

مواجهتها وردها ،اتفقوا فيما بينهم ،إذا ما مسعوا النيب  يتلو القرآن
أن يلغوا ،ويشغبوا ،وأن ترتفع أصواهتم حىت ال يسمع الناس القرآن،
19

ابتليت مرة مبحاورة ملحد ،فكان يقول يل :كلمِن بالكلمات اليت تشاء ،لكن ال

ختاطبِن باآليات القرآنية ،وملا حتريت منه السبب ،وجدت أن اآليات ملا كانت تتلى

هزاً ال يقوى على مواجهة أثرها وجاذبيتها.
عليه كانت هتزه كيانه ِ
25

والكلمات اليت تصل إليهم ،ولو وصلت إليهم ال تصل إليهم بوضوح
 ..فيضعف أثرها  ..عسى بذلك أن أن ينتصروا ،ويبطلوا أثر القرآن
على من يسمعه ،كما قال تعاىل :وقَ َ َّ ِ
ين َك َفروا َال تَس َمعوا ِهلَ َذا
َ
ال الذ َ
20
القر ِ
آن َوالغَوا فِ ِيه لَ َعلَّكم تَـغلِبو َن فصلت.] [.32:
ويف احلديث ،عن جابر بن عبد هللا ،قال :اجتمعت قريش
للنيب  يوماً فقال انظروا أعلَمكم بالسحر والكهانة والشعر فليأت
هذا الرجل الذي قد فرق مجاعتنا وشتِت أمرنا وعاب ديننا فليكلمه
ولينظر ما يرد عليه .قالوا :ما نعلم أحداً غري عتبة بن ربيعة ،قالوا
أنت يا أبا الوليد .فأتاه عتبة فقال :يا حممد أنت خري أم عبد هللا؟
فسكت رسول هللا  .قال :أنت خري أم عبد املطلب؟ فسكت
رسول هللا  .قال :فإن كنت تزعم أن هؤالء خري منك قد عبدوا

اآلهلة اليت عبت ،وإن كنت تزعم أنك خري منهم فتكلم حىت نسمع
قولك ،أما وهللا ما رأينا َسخلةً أشأم على قومك منك؛ فرقت مجاعتنا
20

هذا اللغو ورفع األصوات للتشويش على أثر وفاعلية كلمات هللا تعاىل قد تعددت

وتنوعت صوره يف زماننا ،فهو مل يعد مقصوراً على رفع األصوات وحسب ،بل طوروا
لغوهم وشغبهم ،ومكروا مكراً كباراً ،وما هذه القنوات املاجنة الفاسدة ولكافرة ،وغريها

من وسائل اإلعالم اليت تبث اللغو والشرور ،إال من قبيل العمل على صرف الناس عن

اَّلل
كتاب هللا تعاىل لعلهم يغلبون بزعمهم ،ولكن َّ
أَّن هلم ،قال تعاىلَ :وَميكرو َن َوَميكر ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اَّلل بِأَفـ َواه ِهم
ور ِ
َو ِ
ين األنفال .31:وقال تعاىل :ي ِريدو َن أَن يطفؤوا ن َ
اَّلل َخيـر ال َماك ِر َ
ِ
وره َولَو َك ِرهَ ال َكافِرو َن التوبة.33:
َويَأ َىب ِ
اَّلل إِالَّ أَن يت َّم ن َ
26

وشتَّت أمرنا ،وعبت ديننا وفضحتنا يف العرب حىت طار فيهم أن يف
قريش ساحراً ،وأن يف قريش كاهناً ما ينتظر إال مثل صيحة احلبلى بأن

يقوم بعضنا لبعض بالسيوف حىت نتفاَّن.

أيها الرجل إن كان إمنا بك احلاجة مجعنا لك من أموالنا حىت

تكون أغىن قريش رجالً ،وإن كان إمنا بك الباءة فاخرت أي نساء
قريش فنزوجك عشراً.

فقال رسول هللا  ":أفرغت "؟ .قال :نعم .قال :فقال
الرِح ِ ِ
صلَت
الرمحَ ِن َّ
يل ِِم َن َّ
اب ف ِِ
يم  .كتَ ٌ
رسول هللا  :حم~ .تَن ِز ٌ
آيَاته قـرآناً َع َربِيِاً لَِِقوٍم يَـعلَمو َن فصلت .2-1:حىت بلغ  فَِإن
اع َقةً ِمثل ص ِ
أَعرضوا فَـقل أَن َذرتكم ِ
اع َق ِة َع ٍ
ود فصلت.12:
اد َوَمث َ
ص ِ َ َ
َ
َ
فقال عتبة :حسبك ،حسبك ،ما عندك غري هذا؟
قال  ":ال "[.]21

ومن أساليب القرآن اليت ينبغي للداعية أن يتفطن هلا
االستدالل بتوحيد الربوبية على توحيد األلوهية ،إذ غالب الكفرة

واملشركني يؤمنون بالربوبية ،لكنهم يشركون وُيادلون يف األلوهية،
21

صحيح السرية النبوية إلبراهيم العلي .11 :وقال :أخرجه أبو يعلى ،والبيهقي،

واحلاكم يف املستدرك  :363/3وصححه احلاكم ووافقه الذهيب .وقال اهليثمي يف جممع
الزوائد :31/3 :رواه أبو يعلى ،وفيه األجلح الكندي ،وثقه ابن معني وغريه ،وضعفه
النسائي وغريه ،وبقية رجاله ثقات ا -هـ .واملراد بالسخلة :املولود احملبب لقومه ،وأهله.
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السماو ِ
ِ
َّر
ات َواألَر َ
وألن سألتهمَ :ولَئن َسأَلتَـهم َّمن َخلَ َق َّ َ َ
ض َو َسخ َ
َّ
ََّن
س َوال َق َم َر لَيَـقول َّن َّ
ََّن يـؤفَكو َن العنكبوت  .21:فَأ َّ
اَّلل فَأ َّ
الشم َ
يـؤفَكو َن ؛ أي كيف بعد إقرارهم بأن هللا تعاىل هو الذي َ خلَ َق
السماو ِ
َّر َّ
صرفون ويعرضون عن
ات َواألَر َ
َّ َ َ
س َوال َق َم َر  ي َ
ض َو َسخ َ
الشم َ
توحيده وعبادته؟!
فيستَدل عليهم مبا آمنوا به على ما كفروا به.
السماو ِ
َنز َل لَكم
ات َواألَر َ
ض َوأ َ
كما قال تعاىل :أ ََّمن َخلَ َق َّ َ َ
ِمن َّ ِ
ات بَـه َج ٍة َّما َكا َن لَكم أَن تنبِتوا
الس َماء َماء فَأَنبَتـنَا بِ ِه َح َدائِ َق ذَ َ
َِ
ِ
ِ
َش َج َرَها أَإِلَهٌ َّم َع َّ
ض قَـ َراراً
اَّلل بَل هم قَـوٌم يَـعدلو َن  .أ ََّمن َج َع َل األَر َ
ِ
ِ
ني البحري ِن ح ِ
اجزاً أَإِلَهٌ
َو َج َع َل خ َال َهلَا أَنـ َهاراً َو َج َع َل َهلَا َرَواس َي َو َج َع َل بَـ َ َ َ َ
َّمع َِّ
اَّلل بَل أَكثَـرهم َال يَـعلَمو َن  .أ ََّمن ُِييب المضطََّر إِذَا َد َعاه
َ
ِ
ِ
وء َوَُي َعلكم خلَ َفاء األَر ِ
اَّلل قَليالً َّما تَ َذ َّكرو َن
ض أَإِلَهٌ َّم َع َّ
َويَك ِشف ُّ
الس َ
 .أ ََّمن يـه ِديكم ِيف ظلم ِ
ات البَـ ِِر َوالبَح ِر َوَمن يـر ِسل ِِ
ني
اح بشراً بَـ َ
َ
الريَ َ
َ
ي َدي رمحتِ ِه أَإِلَهٌ َّمع َِّ
اَّلل تَـ َع َاىل َّ
اَّلل َع َّما يش ِركو َن  .أ ََّمن يَـب َدأ اخلَل َق مثَّ
َ ََ
َ
ض أَإِلَهٌ َّمع َِّ
الس َم ِاء َواألَر ِ
اَّلل قل َهاتوا بـرَهانَكم
ي ِعيده َوَمن يَـرزقكم ِِم َن َّ
َ
إِن كنتم ِ ِ
ني النمل.26-26:
صادق َ
َ
ِ
ِ
ِ
اَّلل َج َع َل لَكم ِّمَّا َخلَ َق ظالَالً َو َج َع َل لَكم ِم َن
وقال تعاىلَ :و ِ
ال أَكنَاناً وجعل لَكم سرابِ ِ
ِ
اجلِبَ ِ
يل تَِقيكم بَأ َسكم
يل تَقيكم احلََّر َو َس َراب َ
ََ َ
َ ََ َ
ك يتِ ُّم نِع َمتَه َعلَيكم لَ َعلَّكم تسلِمو َن النحل.81:
َك َذلِ َ
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السماو ِ
ِ
ض
ات َواألَر َ
وقال تعاىلَ :ولَئن َسأَلتَـهم َّمن َخلَ َق َّ َ َ
ون َِّ
اَّلل قل أَفَـرأَيـتم َّما تَدعو َن ِمن د ِ
اَّلل بِض ٍِر َهل
ادِّنَ َّ
لَيَـقول َّن َّ
اَّلل إِن أ ََر َ
َ
ِِ
ِ
اش َفات ض ِرهِ أَو أَر َِ ِ ٍ
ه َّن َك ِ
يب
َ
ِ
ادّن ب َرمحَة َهل ه َّن ّمس َكات َرمحَته قل َحسِ َ
اَّلل َعلَي ِه يَـتَـ َوَّكل المتَـ َوِكِلو َن الزمر .28:فاهلل تعاىل يعلمنا كيف حناور
َّ
الكفار واملشركني ،وكيف نستدل على بطالن شركهم ،مبا آمنوا به
وسلَّموا.

وقال تعاىل :أَيش ِركو َن َما الَ َخيلق َشيئاً َوهم خيلَقو َن
ِِ
ني
س َن اخلَالق َ
األعراف .191:وقال تعاىل :أَتَدعو َن بَـعالً َوتَ َذرو َن أَح َ
الصافات .135:وحنوها من اآليات اليت تدلل على أن من لوازم
توحيد هللا تعاىل يف ربوبيته ،وتصرفه هبذا اخللق كما يشاء ،توحيده 

يف األلوهية والعبادة.

 -8كثري من الناس بذور اخلري كامنة يف نفوسهم ،سرعان ما

تظهر وتنبت وتعطي عطاءها ومثارها إذا ما صادفت حمباً صادقاً يف
حبها ،وإرادة اخلري هلا.
سرعان ما تنبت وتثمر إذا ما صادفت بسمة صادقة ،أو

ملسة حنان صادقة من حمب ومشفق يريد هلا اخلري.

املرء إذا أحب إنساناً ،أحب االستماع إليه ،وأحسن
االنصات إليه ،مث هو لو أخطأ توسع له يف التأويل واألعذار ،والعكس
كذلك إذا أبغض إنساناً ـ وإن كان حمقاً ـ كره االستماع إليه ،مث هو مل
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حيسن االنصات لكلماته ،وال االستفادة منها ،ولو أخطأ لضيق عليه
األعذار وساحة التأويل ،بل لو أصاب احلق لقلل من قيمة ذلك،

وظن فيه الظنون ليحمل حقه على حمامل وأوجه الباطل!

وهذا يعِن أن الداعية إىل هللا ال تنتهي مهمته عند البيان

وحسب ،وإمنا ُيب عليه مع البيان أن يظهر حباً صادقاً للناس ،وغرية
صادقة على أحواهلم ومعاشهم ،وشؤون حياهتم ودينهم ،فيعطيهم من

سر ملا
اهتمامه وإقباله عليهم بكليته ما استطاع ،فيأمل ملا يأملون ،وي َ
يسرهم ّما ليس فيه معصية هلل تعاىل ،فيعيش ـ صادقاً ـ مهومهم حبلوها

ومرها ،فينتزع منهم أوالً حبهم واحرتامهم ،فيكون بعد ذلك نفع
عطائه ـ بإذن ربه ـ مضاعفاً أضعافاً كثرية.

هذا املعىن تتمثل أمسى معانيه وأصدقها وأعظمها يف شخص
احلبيب حممد  ،كما قال تعاىل :لََقد َجاءكم َرس ٌ
ول ِِمن أَنف ِسكم
َع ِز ٌيز َعلَي ِه ؛ أي يصعب ويشتد عليه َ ما َعنِتُّم ؛ أي ما ينزل
بكم من عنت وتعب ومشقة  ح ِريص علَيكم بِالمؤِمنِني رؤ ٌ ِ
يم
َ ٌ َ
وف َّرح ٌ
َ َ
التوبة .911:فكان احلبيب ـ فداه نفسي ـ إذا ِشيك مسلم بشوكة
ُيد أثرها وأملها يف جسده الشريف.

وه ــو القائ ــل ص ــلوات ريب وس ــالمه علي ــه ":امل ــؤمن م ــن أه ـ ِـل
اإلميان مبنزلة الر ِ
أهل اإلميان ،كما
أس من اجلسد ،يأ َمل املؤمن ملا يصيب َ
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يـ ــأ َمل ال ـ ـرأس ملـ ــا يصـ ــيب اجلس ـ ـ َد "[ .]22والداعيـ ــة إىل هللا تعـ ــاىل أوىل
املؤمنني هبذه الصفة ،وهذا اخللق.

وقــال  ":تــرى املــؤمنني يف ت ـر ِ
امحهم وتــوا ِِدهم ،وتعــاط ِفهم،
بالس ــه ِر
كمث ـ ِـل اجلس ـ ِـد إذا اش ــتكى عض ــواً ت ــداعى ل ــه س ــائر اجلس ـ ِـد َّ
واحل َّمى " متفق عليه .والداعية إىل هللا تعاىل أوىل املؤمنني هبذه الصـفة،

وهذا اخللق.

ٍ
أســه اشــتكى
وقـال  ":املؤمنــون كرجـ ٍـل واحــد ،إذا اشــتكى ر َ
كلُّه ،وإن اشتكى عينَه اشتكى كلُّه "[ .]23والداعية إىل هللا تعاىل أوىل
املؤمنني هبذه الصفة ،وهذا اخللق.

ـاس ويصـرب علـى أذاهـم،
وقال  :املسلم إذا كـان خمالطـاً الن َ

خري من املسلم الذي ال خياله الناس وال يصرب على أذاهم ".

ويف روايــة ":املــؤمن الــذي خيــاله النــاس ويصــرب علــى أذاهــم

أعظــم أجـراً مـن املــؤمن الــذي ال خيــاله النــاس ،وال يصــرب علــى أذاهــم
"[.]24

 22رواه أمحد ،صحيح اجلامع.3361 :
23

رواه أمحد ومسلم ،صحيح اجلامع .3331 :وقوله " املؤمنون "؛ أي كل املؤمنني

24

صحيح سنن ابن ماجة .3360 :أقول :ليست مطلق اخللطة حممودة ،بل منها

اياً كانت جنسياهتم وأوطاهنم ولغاهتم ،وألواهنم  ..ال ميكن إال أن يكونوا يف تكافلهم
وتعاوهنم وتعاضدهم ٍ
كرجل واحد.
احملمود ومنها املذموم ،فاحملمود منها ما كانت نتائجها حممودة للداعية وملن خيالطهم
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أما هذا الداعية الذي يأىب أن ينـزل إىل الشـارع ليعـايش واقـع
الن ــاس ،وي ــأنف أن يع ــيش مه ــومهم ومش ــاكلهم ،ول ــو أراد أن خياط ــب

النــاس ـ خيــاطبهم باســتعالء ومــن برجــه العــايل ـ ال خيــاطبهم إال يف

الصـاالت املكيفــة ،ومـن وراء احلــواجز ،واجلـدر ،والشاشــات ،وبعــد أن
يضمن لنفسه مثن الكلمات اليت سيقوهلا للناس  ..فهذا ليسمي نفسـه

ما شاء :يسـمي نفسـه جنمـاً أو ْشسـاً أو قمـراً  ..لكـن ال يسـمي نفسـه
داعية إىل هللا.

مث أن الداعية كما أنه يعطي يف هذا املوضع إال أنه يف املقابل

يكسب من الناس الشيء الكثري ،يكسب ثقتهم وتأييدهم ودعمهم
له ولدعوته لو دامهته اخلطوب ،أو فكر الطغاة اآلمثني أن يعتدوا عليه

وعلى حرماته  ..فرتاهم حيسبون لذلك ألف حساب لعلمهم أن وراء
هذا الداعية ركن شديد من الناس واجلماهري يأوي إليه تغضب له

وحلرماته.

فالداعية ـ وخباصة يف مرحلة االستضعاف ـ ـ حيتـاج ـ ـ كس ٍ
ـبب ـ ـ

إىل هــذه احلصــانة ،وإىل هــذا الــركن الشــديد مــن اجلمــاهري ُيــريه وحيميــه
سواء ،واملذموم منها ما كانت نتائج االختالط مذمومة للداعية وملن خيالطهم سواء،

فالعربة يف احلكم على اخللطة باملدح أو الذم هو بالنظر إىل نتائجها ومثارها.
ٍ
فقمت منه
جملس
ويف احلديث فقد صح عن النيب  أنه قال ":إذا كنت يف
َ
فسمعتهم يقولون ما يعجبك فأ ته ،وإذا مسعتهم يقولون ما تكره فاتركه " قال اهليثمي يف

الزوائد  :343/1رواه أمحد ،ورجاله ثقات.
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مــن بطــش الطغــاة الظــاملني ،وهــذا املبــدأ ـ مبــدأ اجلــوار وطلــب النصــرة
واحلماية ـ كـان معمـوالً بـه يف عهـد النـيب  ومـا بعـده  ..واحلـافظ أوالً
وآخراً الذي ُيري وال ُيار عليه هو هللا تعاىل وحده.
أما إن ختلى عنهم يف مراحـل الضـيق؛ فيشـبع حيـث ُيوعـون،

ويأمن حيث خيافون ،فلم يعش مهـومهم ومشـاكلهم وقضـاياهم بصـدق
وإخــالص  ..وعــاش حياتــه اإلرجوانيــة بعيــداً عــن واقعهــم  ..ال ينتظــر
ٍ
حينئذ من الناس نصرة أو جندة ومحاية لو نـزل بـه خطـب مـن اخلطـوب

 ..وصدق من قال :إن كنت إمامي ،فكن أمامي!

 -1اعتماد الوسطية يف الدعوة إىل هللا تعاىل اليت تعِن التزام
جنوح إىل إفراط أو تفريه ،وال ٍ
غلو أو
غرز احل ِق من غري ٍ
ميل إىل ِ
جفاء أو إرجاء.

إذ كثري من الناس يف كثري من مسائل الدين هم فيها إىل
غلو وإفراط ،وإما إىل ٍ
مذهبني :إما إىل ٍِ
ُّ
واحلق وسه
جفاء وتفريه ..
بينهما  ..وما أعز وأقل أصحابه وأنصاره!
هذا املنهج الوسطي يف الدعوة إىل هللا تعاىل ـ القائم على

التوسه واالعتدال من غري جنوح إىل إفراط أو تفريه ـ ينبغي للداعية
أن ينتهجه ويتحلَّى ويتزين به ،ألنه األقرب إىل فطرة الناس ،وإىل
استجابتهم ،وألنه هو املنهج احلق القائم على العدل الذي ارتضاه هللا
ك
تعاىل لعباده ،وإن سخطه الساخطون ،كما قال تعاىلَ :وَك َذلِ َ
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َج َعلنَاكم أ َّمةً َو َسطاً  أي خياراً وعدوالً ،وما كانوا ليكونوا كذلك إال

ألهنم مل ُينحوا يف الدين إىل الغلو واإلفراط ،وال إىل اجلفاء والتفريه
 لِِتَكونوا ش َه َداء َعلَى الن ِ
َّاس البقرة .413:ومن جنح يف الدين إىل

اإلفراط أو التفريه املنايف للعدل ال يصلح أن يكون شهيداً وحكماً
على اآلخرين.
قال الطربي يف التفسري :وأنا أرى أن الوسه يف هذا املوضع

هو الوسه الذي مبعىن اجلزء الذي هو بني الطرفني ،مثل وسه الدار.

وأرى أن هللا تعاىل ذكره إمنا وصفهم بأهنم وسه لتوسطهم يف الدين،
غلو النصارى الذين غلوا بالرتهب وقوهلم يف
غلو فيه ك ِ
فال هم أهل ِ
عيسى ما قالوا فيه ،وال هم أهل تقصري فيه تقصري اليهود الذين بدلوا
كتاب هللا وقتلوا أنبياءهم وكذبوا على رهبم وكفروا به ولكنهم أهل
أحب األمور إىل هللا
توسه واعتدال فيه ،فوصفهم هللا بذلك ،إذ كان ِ

أوسطها ا -هـ.

الس ِ
ك َج َعلنَاكم
وقال عبد الرمحن َّ
عدي يف التفسريَ :وَك َذلِ َ
أ َّمةً َو َسطاً  أي :عدالً خياراً ،وما عدا الوسه فأطراف داخلة حتت

اخلطر .فجعل هللا هذه األمة وسطاً يف كل أمور الدين؛ وسطاً يف
األنبياء بني من غال فيهم كالنصارى وبني من جفاهم كاليهود ،بأن
آمنوا هبم كلهم على الوجه الالئق بذلك .ووسطا يف الشريعة ال
تشديدات اليهود وآصارهم وال هتاون النصارى .ويف باب الطهارة
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واملطاعم ال كاليهود الذين ال تصح هلم صالة إال يف بيعهم وكنائسهم
وال يطهرهم املاء من النجاسات ،وقد حرمت عليهم الطيبات عقوبة

هلم ،وال كالنصارى الذين ال ينجسون شيئاً ،وال حيرمون شيئاً ،بل
أباحوا ما دب ودرج .بل طهارهتم أكمل طهارة وأَتها ،وأباح هللا هلم
الطيبات من املطاعم واملشارب واملالبس واملناكح وحرم عليهم

اخلبائث من ذلك ،فلهذه األمة من الدين أكمله ومن األخالق
أجلها ،ومن األعمال أفضلها ،ووهبهم هللا من العلم واحللم والعدل
واإلحسان ما مل يهبه ألمة سواهم ،فلذلك كانوا  أ َّمةً َو َسطاً ،
كاملني معتدلني ،ليكونوا  ش َه َداء َعلَى الن ِ
َّاس  ،بسبب عدالتهم
وحكمهم بالقسه ،حيكمون على الناس من سائر أهل األديان وال

حيكم عليهم غريهم ا -هـ.

النيب  أنه قال ":إيَّاكم والغلو
ويف احلديث فقد ِ
صح عن ِ
ك من كان قبلكم ِِ
بالغلو يف الدين "[.]25
يف الدين ،فإمنا هلَ َ
وقال  ":عليكم َهدياً ِ
قاصداً[ ،]26فإنَّه من يغالِب هذا
الدين يغلبه "[.]27
َ

25

رواه أمحد ،والنسائي ،وابن ماجه ،وغريهم ،السلسلة الصحيحة .4313 :والغلو

يف الدين؛ هو كل ما زاد حده عن املنصوص عليه يف الكتاب والسنة.

 26أي طريقاً معتدالً وسطاً من غري جنوح إىل إفراط وال تفريه.
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فالوسطية الشرعية َّ
احلقة هي التوسه والوقوف وسطاً بني
منهجني باطلني ،وليس التوسه والوقوف وسطاً بني احلق والباطل،

فتساوي يف املسافة واملوقف والنظرة بينهما  ..أو الوسطية مبعىن

حماولة اإلصالح والتقارب والتقريب بني احلق والباطل يف نقطة وسه
 ..كما يفسرها ويدعو هلا أهل البدع واألهواء  ..فهذه وسطية باطلة،

اإلسالم يربأ منها ومن أهلها.
 -41انتهاج مبدأ التيسري على العباد ما أمكن لذلك
ٍ
فحينئذ على الداعية اجلاد أن
سبيالً ،ما مل يكن إمثاً ،أو يؤدي إىل إمث،
ينأى بنفسه عن العمل واإلفتاء هبكذا تيسري يؤدي إىل الوقوع يف

احملظور.

وهذا منهج يف الدعوة إىل هللا تعاىل على الداعية أن ينتهجه،
ويعتمده كعامل من عوامل الرتجيح وحتديد املواقف ،إذا ما ع ِرض
ٍ
حينئذ إىل أيسرمها وأقرهبما
عليه أمران كل منهما حق ومشروع ،فينظر
إىل التيسري فيأخذ به  ..وخباصة إذا اشتدت األمور وضاقت على
ٍ
فحينئذ قد يرقى العمل بالتيسري إىل درجة الوجوب ،كما يف
الناس،
القاعدة الفقهية ":إذا ضاقت اتسعت " .وليس إذا ضاقت ضاقت
27

رواه ابن أيب عاصم يف السنة ،وصححه الشيخ ناصر يف التخريج .16 :وقوله "

يغالب "؛ أي ُينح للتشدد  ..ويعتزل الرفق واالعتدال  ..فال يأخذ بالرخص الشرعية

حيث ينبغي األخذ هبا.
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وتعسرت ،واشتد اخلناق والضيق  ..وللقاعدة األخرى اليت تقول":
ِ
الضرورات تبيح احملظورات " .على قدر الضرورة ،وبالقدر الذي به
تندفع وتزول.

قال تعاىل :فَِإ َّن َم َع العس ِر يسراً  .إِ َّن َم َع العس ِر يسراً
الشرح .3-6:فالعسر إذا جاء وأطل بظالله يتبعه التيسري واليسر
عسر يسرين  ..وما ينبغي
عسر أبداً  ..وما غلب ٌ
بإذن هللا ،فما دام ٌ

له أن يغلب!

صح عن النيب  أنه قال ":ادعوا النَّاس،
ويف احلديث فقد َّ
ِ
ِ
ِ
سروا " مسلم.
وبَ ِِ
سروا وال تـ َع ِ
شروا وال تن ِفروا ،ويَ ِ
ِ
ِ
ِ
شروا وال تـنَـ ِِفروا
سروا ،وبَ ِِ
سروا وال تـ َع ِ
وقال َ ":علِموا ،ويَ ِ
"[.]28
وقال َّ ":
ش َّ
الدين أح ٌد إال غَلبَه "
الدين يس ٌر ،ولن ي َ
اد َ
إن َ

البخاري[.]29

ِ
املسجد مع ِ
رسول
وعن أنس بن مالك ،قال :بينما حنن يف
ِ
املسج ِد ،فقال أصحاب رسول
فقام يبول يف
جاء أَعرايبَ ،
هللا  إذ َ
هللا َ :مه مه! قال  :قال رسول هللا  ":ال تـزِرموهَ ،دعوه " ،فرتكوه
 28روها أمحد ،صحيح اجلامع.1130 :
29

قال ابن حجر يف "الفتح"  :440/4واملشادة بالتشديد املغالبة ،واملعىن ال يتعمق

الرفق إال عجز وانقطع فيغلب ا -هـ.
أحد يف األعمال الدينية ويرتك َ
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إن هذهِ املس ِ
رسول هللا  دعاه فقال لهَّ ":
بال .مث َّ
اج َد ال
إن
َ
حىت َ
َ
ٍ
البول والق َذر ،إمنا هي لذك ِر ِ
لشيء من هذا ِ
هللا  ،والصالةِ،
تَصلح
ِ
شنَّه
فجاء بدل ٍو من َم ٍاء ،ف َ
فأمر رجالً من القومَ ،
وقراءة القرآن " .قال َ
عليه .مسلم.

ويف رواية عن أيب هريرة ،فقال هلم رسول هللا َ ":دعوه
وأه ِريقوا على بولِه دلواً ِمن ٍ
ِ
ماءِ َّ ،
سرين ،ومل ت َبعثوا
َ
فإمنا بعثتم ميَ ِ
ِ
سرين "[ .]30فاعترب  منعه من إَتام بوله ـ ويف أقدس مكان بعد
م َع ِ
احلرم املكي ـ نوعاً من التعسري املنايف للتيسري الذي يؤدي بصاحبه إىل

الضرر.

ري رسول هللا 
وعن عائشة رضي هللا عنها ،أهنا قالت ":ما خَِِ
أيسرمها ،ما مل يكن إمثاً كان أبع َد ِ
الناس منه " متفق
بني أمرين إال أخ َذ َ

عليه.

أيسرمها
ويف رواية ":وال خ َ
ري بني أمرين قه إال كان أحبُّهما إليه َ

حىت يكون إمثاً؛ فإذا كان إمثاً كان أبع َد الناس عن اإلمث "[.]31

 30رواه البخاري ،والنسائي ،صحيح سنن النسائي .66 :أقول :لو أن جاهالً فعل يف
مسجد من مساجد املسلمني ـ جهالً منه باحلكم الشرعي ـ ما فعله األعرايب يف مسجد

النيب  .. هل ترونه سيخرج حياً من املسجد؟!

 31أخرجه أمحد ،السلسلة الصحيحة.610 :
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 -44كذلك ّما ُيب أن ينضبه عند الداعية إىل هللا مسألة
الغضب ،وحتديد املواقف من اآلخرين واألشياء  ..فيجتهد ـ ما

استطاع ـ أن ال يغضب لنفسه وحظوظه ،وإمنا يكون غضبه هلل تعاىل

وحده ،إذا ما انتهكت حرماته أو شيء منها.

كما يف احلديث عن عائشة رضي هللا عنها أهنا قالت ":ما انتقم
لنفسه ،إال أن تنتهك حرمة ِ
رسول هللا ِ 
هللا فينتقم هلل هبا " متفق
َ
َ
عليه.
فالغضب مذموم ،والشريعة قد هنت عنه ،إال ما كان هلل تعاىل،

وانتصاراً حلرماته ،حىت الغضب هلل تعاىل ُيب أن يكون باعتدال
وعدل من غري إفراط وال تفريه ،أو يوضع الغضب يف غري موضعه
الصحيح ،حيث ال ينبغي للداعية أن يغضب إذا ما حصل َتاوز أو
تقصري يف بعض النوافل ،أو مسائل الفروع ،كما يغضب عندما يكون

التقصري أو املخالفة هلا مساس بالتوحيد وبأصول الدين الكلية.
كذلك األخطاء اليت تعاجل بالكلمة أو النظرة أو اإلشارة

والتلميح ،على طريقة ما بال أقوم  ..ال تستحق من الغضب واحلدة
كاألخطاء اليت ال تعا َجل إال بنوع تصريح وإشارة إىل اخلطأ وصاحبه،
وخباصة إن كان صاحب هذا اخلطأ يتسم باإلعراض والعناد ،واحملاددة
هلل ولرسوله  .. ألن املهم واملطلوب يف األمر أن يعاجل اخلطأ وأن
يزول وتزول أسبابه ،ال الغضب ذاته ،فإن كان اخلطأ يزال بال غضب،
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أو بغضب قليل صرف له القدر الذي يستحقه من الغضب من غري
زيادة وال نقصان ،وإن كان ال يزال إال بنوع غضب شديد اشتد

الغضب بالقدر الذي به يزال اخلطأ  ..ألن املهم يف األمر إزالة اخلطأ
أو املنكر ال ذات الغضب.

ولو تأملنا سرية املصطفى صلوات هللا وسالمه عليه يف الدعوة

إىل هللا تعاىل للمسنا هذا املعىن الذي أشرنا إليه بوضوح ،حيث كان
 أحيانا يشتد غضبه كأن حب الرمان يتفقأ من وجهه الشريف إىل
أن ينتصر حلرمات هللا وحقوق العباد ،وحبسب املسألة أو احلالة اليت

يغضب هلا ،وأحياناً كان  يعاجل األخطاء ،بنظرة ،أو كلمة ،أو
بسمة ،أو تلميح لطيف ورقيق ورفيق  ..إذ األمر ال يقتضي منه أكثر
من ذلك حىت يزال اخلطأ ،إذ كان النيب  ـ يف كثري من األحيان ـ
يكفي أن يرى منه كراهته لألمر ـ ومن دون أن يتكلم ـ فيكون ذلك

سبباً كافياً إلزالة اخلطأ وإمساك الناس عنه.

واعلم أن املهم يف عملية إنكار املنكر أن يزال املنكر ،فإن كان

يزال عن طريق الرفق ،والكلمة الطيبة ،أو اإلشارة ،والتلميح وحنو
ٍ
حينئذ أن تزيله عن طريق الشدة ،واستخدام العنف،
ذلك  ..ال ُيوز
ألن العنف ال يراد لذاته ـ خبالف الرفق ـ وإمنا يطلب لغريه ،وكان هذا

الغري ال يزال وال يعاجل إال به.
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 -43لكي ينجح الداعية يف دعوته ال بد له من أن يتحقق
له اإلملام الوايف بالواقع الذي يعايشه ،ويتعامل معه ،ويريد معاجلته؛ ما

هي صفته ،وما هي جوانب النقص والقصور فيه ،وما حجم هذا
النقص ونوعه ،وأثره ،ومن مث اإلملام الدقيق مبجموع النصوص

الشرعية ذات العالقة هبذا الواقع ،فيجمع بني فقه الواقع وبني فقه
ٍ
جانب من
النص ذي العالقة هبذا الواقع ،وأميا خلل أو نقص يف أي
اجلانيب اآلنفي الذكر ،سيوقع الداعية يف أخطاء جسيمة ال حت َمد
ٍ
حينئذ كمثل َمن يضع الدواء يف غري موضعه ،وقبل
عقباها ،وهو مثله
أَّن هلذا أن يفلح أو يصيب يف عالجه
أن يشخص الداء وموضعه ،و َّ
ملن يريد عالجه  ..فاحلكم على الشيء فرع من تصوره.

عن أيب عبيدة بن حذيفة ،قال :جاء رجل إىل حذيفة بن

ضرب بسيفه
اليمان ،وأبو موسى األشعري قاعد ،فقال :أر َ
أيت رجالً َ
غضباً هلل حىت قتِل ،أيف اجلنة أم يف النَّار؟ فقال أبو موسى :يف اجلنَّة.

قال حذيفة :استفهم الرجل وأفهمه ما تقول .قال أبو موسى :سبحان
ضرب بسيفه غضباً هلل حىت قتِل،
هللا! كيف قلت؟ قال :قلت رجالً
َ
أيف اجلنة أم يف النَّار؟ فقال أبو موسى :يف اجلنِة .قال حذيفة :استفهم
الرجل وأفهمه ما تقول ،حىت فعل ذلك ثالث مر ٍ
ات ،فلما كان يف
الثالثة ،قال :وهللا ال تستفهمه! فدعا به حذيفة ،فقال :رويدك إن
فأصاب َّ
احلق حىت يقتَ َل عليه
ب بسيفه حىت ينقطع،
َ
ضر َ
صاحبك لو َ
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فهو يف اجلنة ،وإن مل ي ِ
صب احلقَّ ،ومل يوفقه هللا للحق فهو يف النار .مث
ألت عنه أكثر
قال :والذي نفسي بيده
َّ
ليدخلن النار يف مثل الذي س َ
من كذا وكذا[.]32

البدع.

قال احلسن البصري :فإذا بالقوم قد ضربوا بأسيافهم على
قلت كان جواب أيب موسى األشعري  خطأ لتسرعه يف

اإلجابة قبل أن يستفهم واقع املسألة ،خبالف حذيفة كان جوابه 

هو الصواب لفهمه واقع املسألة اليت سأل عنها الرجل.
صل اآلي ِ ِ
ني َسبِيل
وقال تعاىلَ :وَك َذلِ َ
ك ن َف ِِ
ات َولتَستَبِ َ
َ
ِ
فصل اآليات يف بيان سبل
ني األنعام .66:فاهلل تعاىل ِ
المج ِرم َ
اجملرمني لتستبني لنا ،فمن غايات التفصيل أن تستبني سبل اجملرمني،
لكي نفقه خطرها ،فنحذرها ،وجنتنبها ،وحن ِذر منها  ..إذ اجلاهل هبا ال

يؤمن عليه أن يقع فيها ،ويف شباكها ،ويسلك سبلها وهو يدري أو ال
يدري.

 -43كذلك يستحسن من الداعية ليفهم عنه جيداً أن
ُيتهد ما استطاع يف االبتعاد عن التعبريات املتشاهبة محالة األوجه
واملعاّن ،وأن أن يكون كالمه حمكماً واضحاً غري متشابه ،ال حيتمل إال

فهماً واحداً ،وتفسرياً واحداً ،أما إن أكثر من الكالم املتشابه محال
 32أخرجه حممد بن وضاح القرطيب ،يف كتابه النافع البدع والنهي عنها.
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األوجه واملعاّن ،يفهم عنه خطأ ،ويؤدي إىل تشويش السامعني ّمن
يريد دعوهتم  ..فال يفقهون عنه شيئاً  ..وقد حيملهم أسلوبه هذا على
رد احلق ،وعلى معارضة احلق باحلق ،وضرب اآليات بعضها ببعض.

كثري من الدعاة ـ رمبا رغبة أو رهبة ـ تراه يلتجئ إىل

الغموض واإلهبام ،واملتشابه من الكالم ،فيفصل يف املوضع الذي
يستحسن فيه اإلمجال ،وُي ِمل يف املوضع الذي يستحسن فيه
التفصيل  ..يأَ السؤال عن الغرب فيجيب هو عن الشرق ،ويأَ

عني
السؤال عن الطواغيت ،فيجيب هو عن الطغيان  ..ويسأل عن امل ِ
فيأَ جوابه عن العام والعموم  ..فال يستفهم وال يف ِهم  ..فيخرج
الناس من جملسه أكثر تشوشاً ّما كانوا عليه قبل جمالسته واالستماع
إليه ،فيكون ضرره أكثر من نفعه ،وتقول ليته س َكت ،فاسرتاح،

وأراح!

لذا كان من سنة النيب  يف كثري من األحيان إذا تكلم
فهم عنه ،كما يف احلديث عن أنس بن مالك
بكلمة أعادها ثالثاً لت َ
فهم عنه "
قال ":كان  إذا تكلم بكلمة أعادها ثالثاً؛ َّ
حىت ت َ
البخاري .و " كان  ال يراجع بع َد ٍ
ثالث "[.]33
َ
يف األثر عن ابن مسعود  ":ما من ٍ
رجل حيدث قوماً
حديثاً ال تبلغه عقوهلم إال كان فتنة لبعضهم ".
 33صحيح اجلامع.1164 :
43

ِ
َّاس مبا يَع ِرفون
وعن علي بن أيب طالب  ،قالَ ":ح ِدثوا الن َ
ب هللا ورسوله "البخاري .ومن يتحدث على طريقة
أحتبو َن أن ي َك َّذ َ
إثارة الشبهات ،وتتبع املتشاهبات ،وترك احملكم من القول ،فإنه
سيحمل الناس ـ بإسلوبه هذا ـ على أن يكذبوا هللاَ ورسولَه وهم
يعلمون أو ال يعلمون  ..ومن كان كذلك فحظه من كتاب هللا تعاىل
قوله تعاىل :هو الَّ ِذي أَنز َل َعلَي َ ِ
ات ه َّن أمُّ
ات ُّحم َك َم ٌ
اب ِمنه آيَ ٌ
َ َ َ
ك الكتَ َ
َّ ِ
ال ِكتَ ِ
ين يف قـلوهبِِم َزي ٌغ فَـيَتَّبِعو َن َما تَ َ
ش ِاهبَ ٌ
اب َوأ َخر متَ َ
شابَهَ
ات فَأ ََّما الذ َ
ِمنه ابتِغَاء ال ِفتـنَ ِة َوابتِغَاء تَأ ِويلِ ِه آل عمران .0:أي يتبعون املتشابه

ويعرضون عن احملكم الذي يفسر املتشابه طلباً لفتنة الناس يف دينهم،
ونثر الشبهات عليهم!

ُ -41يب على الداعية أن يتصرف مبسؤولية حنو دينه،

وأمته ،والناس أمجعني ،ومن ذلك أن ينظر إىل مآالت مواقفه وكلماته
وفتاويه ،إذ أحياناً ال يكفي أن يوافق احلق فيما يقول أو يفعل ،وإمنا
عليه أيضاً أن ينظر إىل نتائج كلماته وأفعاله ،كيف ستفهم وكيف
فسر ،وهل ستصب يف مصلحة الدين والدعوة واألمة ،أم أهنا
ست َّ
سيرتتب عليها من املفاسد ما يفوق املصاحل  ..وهل سيستفيد منها

العدو على عدوانه ،ويتقوى هبا الظامل على ظلمه  ..فيكون اإلمساك
ٍ
حينئذ هو األوىل ،وهو األسلم  ..أم أن العواقب واملآالت على
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خالف ذلك  ..كل هذا ينبغي أن يكون نصب عيِن الداعية إىل هللا
تعاىل وهو ميارس عملية الدعوة إىل هللا.

فقد صح عن النيب  أنه أمسك عن قتل رأس النفاق ابن

سلول ،رغم بالغ أذاه وطعنه وغمزه ،حىت ال يقال أن حممدأ يقتل

أصحابه  ..وقد أشار بعض الصحابة على النيب  بقتله إال أن النيب
 امتنع عن فعل ذلك ،وعلل منعه بقوله ":وهللا لو قتلته يومئذ
ألرغمت أنوف رجال  ..فيتحدث الناس أّن قد وقعت على أصحايب

فأقتلهم صرباً "!

فإذا كان قتل منافق معلوم النفاق  ..سيؤدي إىل مثل هذه

الفتنة؛ إىل تفرق وتقاتل األصحاب واإلخوان  ..وأن يتحدث الناس
أن املسلمني يقتلون بعضهم بعضاً ،ويف ذلك من التنفري والضرر ما
ٍ
حينئذ اإلمساك عن قتل هذا املنافق الذي يظهر نفاقه
فيه  ..فاألوىل
 ..وإن كان يف األصل قتله جائزاً  ..فليس كل جائ ٍز ُيب القيام به!
وحنو ذلك قول النيب  ألم كبشة وقد استأذنته أن تغزو

معه ،وأهنا تداوي اجلريح ،وتقوم على املريض؟ فقال رسول هللا ":
اجلسي؛ ال يتحدث الناس أن حممداً يغزو بامرأةٍ "[ .]34فعلل منعها
من الغزو معه حىت ال يتحدث الناس أن حممداً  من الضعف ما

 34اخرجه ابن سعد وغريه ،السلسلة الصحيحة.3110 :
45

ٍ
حينئذ من أثر معترب
محله على أن يغزو العدو بامرأة ،وما حلديثهم
على معنويات جند اإلسالم  ..ورفعة ملعنويات جند العدو.
وعن أيب هريرةَّ ،
املباشرةِ للصائِ ِم،
أن رجالً سأل النيب  عن
َ

َّص له ،وأتاه آخر فنهاه؛ فإذا الذي رخَّص له شي ٌخ ،والذي هناه
فرخ َ
َ
35
شاب[ ] .رخص للشيخ لكونه تؤمن عليه الفتنة ،بينما مل يرخص
ٌّ
للشاب لكونه ال تؤمن عليه الفتنة ،والحتمال أن توقعه املباشرة
باحملظور  ..فنظر النيب  إىل املآل ،علماً أن املسألة واحدة واألصل
فيها اجلواز.

كذلك يروى عن ابن عباس  أن رجالً سأله :هل للقاتل
توبة؟ فقال ابن عباس :ال؛ ليس للقاتل توبة! وملا ر ِ
وجع ابن عباس يف
جوابه ،وعلى اعتبار أن التوبة َتب ما قبلها ولو كان كفراً وشركاً،
فأجاب :رأيت يف عينيه رغبةً يف القتل ،فأردت منعه  ..وهذا فقه

عظيم على الدعاة أن يتفطنوا له ،ويعملوا به.
 -46لكي تتأتَّى الثمرة املرجوة من الدعوة ،على الداعية أن
والظرف املناسبني للدعوة والوعظ واإلرشاد ،فال حيدث
يتوخَّى الوقت
َ
الناس يف أوقات إدبارهم وانشغاهلم عنه ،أو وهم يف حديث من

أحاديثهم فيقطع عليهم حديثهم ،ولكن ينتظر منهم نوع إقبال
والتفاتة ،ورغبة يف االستماع؛ فإذا أقبلوا عليه ،أو بادروه بالسؤال،
 35صحيح سنن أيب داود.3111 :
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أقبل عليهم وباشرهم اإلجابة  ..مث هو إن أجاهبم ،وبادءهم الدعوة
يتكلفن البحث عن األلفاظ البديعة ،والسجع من القول
واحلديث ،ال
َّ

على حساب املعاّن ،بل حيدثهم بلغة سهلة يفهموهنا بعيداً عن
شعب
التكلف والتش ِدق ،والتفيهق ،مث ُيتهد أن ال يكثر عليهم ،وال ي ِ

عليهم املسائل؛ فيدخل مسألة على مسألة قبل أن ينتهي من املسألة
اليت قبلها  ..وحىت ال ميلهم احلديث ،فكثرة الكالم ينسي بعضه
ٍ
حينئذ النفع من حديثه وكلماته  ..فالكلمة الطيبة كالزرع
بعضاً ،فيقل

الطيب ،إن وضعته يف بيئته وتربته املناسبة اخلاصة به ،أمثر وأعطى

عطاءه ،وإن وضعته يف غري بيئته ،وغري تربته اخلاصة به مل يثمر ،ومل
ي ِ
عه عطاءه  ..وهكذا الكلمة.
أن ابن عباس قال :ح ِِد ِ
الناس ك َّل
ث
ويف األثر عن عكرمةَ َّ ،
َ
ٍ
مر ٍ
أكثرت
فمرتني ،فإن
فثالث َّ
مرةً ،فإن أبيت َّ
مجعة َّ
َ
ات ،وال َتِلَّ
َ
ٍ
حديث من حديثهم
القوم وهم يف
َّاس هذا القرآ َن ،وال أ ِلفيَـن َ
َّك تأَ َ
الن َ
فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثَهم فت ِملَّهم ،ولكن أنصت ،فإذا
ُّ
ِ
الدعاء فاجتنبه،
السج َع من
َ
أمروك فح ِِدثهم وهم يشتهونَه ،وانظر َّ
ول هللا  وأصحابَه ال يفعلون ذلك[.]36
فإّن عهدت رس َ
ِِ

36
َّك "؛ أي ال ِ
السجع؛
أج َدنَّك .و َّ
رواه البخاري ،املشكاة .363 :قوله " وال أ ِلفيَـن َ
نس ٍق وحرف واحد!
احلرص على أن تكون هناية اجل َمل أو العبارات على َ
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ِ
الناس يف كل ٍ
مخيس،
وعن شقيق ،كان عبد هللا بن مسعود يذ ِكر َ
كل ٍ
رجل :يا أبا عبد الرمحن! لوددت أنَّك َّ
يوم.
فقال له ٌ
ذكرتنا يف ِِ
أختولكم[]37
قال ":أما إنَّه مينعِن من ذلك أّن أكره أن أ ِملَّكم ،وإّن َّ

ِ
ِ
السآمة علينا "
باملوعظة كما كان رسول هللا َّ 
يتخولَنا هبا خمافةَ
البخاري[.]38
إيل وأقربكم مِن جملساً يوم القيامة
قال  ":إن من أحبكم َّ
إيل وأبعدكم مِن جملساً يوم القيامة:
أحاسنكم أخالقاً ،وإن أبغضكم ِ
رسول هللا قد علمنا
الثرثارون ،واملتش ِدقون ،واملتفيهقون " قالوا :يا
َ
الثرثارون واملتشدقون ،فما املتفيهقون؟ قال ":املتكربون "[.]39

قال ابن األثري يف جامع األصول  :0/1الثرثارون؛ الذين

يكثرون يف الكالم تكلفاً وخروجاً عن حد الواجب.

واملتفيهقون؛ الذين يتوسعون يف الكالم ،ويفتحون به أفواههم،
مأخوذ من ال َف َه ِق ،وهو االمتالء.

واملتشدقون؛ هم الذين يتكلمون مبلء أفواههم تفاصحاً
وتعظيماً لنطقهم ا -هـ.
37
التخول :التقلل والرعاية.
ُّ
38

إذا كان النيب  الذي ال ينطق عن اهلوى ،وحديثه أشهى وأحلى من العسل ..

يتخول أصحابه الكرام النصح خشية السآمة ،فمن باب أوىل على مشايخ التَّقميش يف
َّ

يتخولوا الناس يف نصحهم ومواعظهم ،وال ميلوهنم احلديث!
هذا الزمان أن َّ

 39رواه الرتمذي يف السنن ،وقال :حديث حسن.
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وقال  ":هلك املتنطعون ،ثالثاً "مسلم .ومن التنطع
التكلف ،والغلو ،واملبالغة يف طلب الشيء.
وعن أنس بن مالك ،قال :كنا عند عمر  فقال ":هنِينا عن
التكلف "البخاري .هنينا عن التكلف يف كل شيء مبا يف ذلك
التكلف يف الكالم وطريقة التعبري.

مث إنه إذا حدث الناس ينبغي أن يقبل عليهم بوجهه وحديثه
ليعم مجيع احلضور ـ فال يقتصر إقباله على شخص واحد دون غريه،

أو يكون وجهه وبصره يف اَتاه ومن يستمعون إليه ّمن خياطبهم يف
اَتاه آخر ـ فهذا أنفع وأكثر جاذبية الهتمام احلضور به وحبديثه ،ويف
األثر عن أيب حبيب بن أيب ثابت ،قال ":كانوا ـ أي الصحابة ـ حيبون

إذا حدث الرجل أن ال يقبل على الرجل الواحد ،ولكن ليعمهم

"[.]40

ض اجملالس
فإن قيل :قد يبتلى الداعية مبجالس وَتمعات ،تن َف ِ
وتنتهي من دون أن يقبل عليه الناس ،أو يتوجهوا له بسؤال  ..فما
العمل حينئذ؟

أقول :يف هذه احلالة يطيل من الصمت ،فال يشاركهم يف شيء

ّما هم فيه ،إىل أن ُيد بعض من يف اجمللس احلرج من عدم مشاركته،
فيبادرونه باألسئلة ليحملوه على نوع مشاركة فيما هم فيه من
 40صحيح األدب املفرد.101 :
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أحاديث  ..فيكون ذلك سبباً للدخول يف مواضيع ومسائل الدعوة
إىل هللا.
كما له أن يرمي على مسامع احلضور عبارات قصرية ومثرية،

تستدعي من اآلخرين نوع إقبال وفضول وسؤال  ..فيكون ذلك أيضاً
سبباً للبداية يف اإلفاضة والتوسع يف الدعوة إىل هللا.
مث عليه إن تكلم أن ال يلتفت بالتعليق والتعقيب على

املداخالت والكلمات اليت تصرفه بعيداً عن موضوعه األساس الذي
انتقاه هلذا اجمللس أو ذاك  ..بل إن من احلضور من يكون هذا هو

غرضه؛ وهو أن يشتت الداعية عن فكرته األساس ،وموضوعه

األساس؛ أال وهو الدعوة إىل هللا تعاىل  ..فإن مل يتنبه الداعية لذلك؛
ٍ
فحينئذ ال يثبت له قرار على موضوع حمدد ،وينفض اجمللس من دون

فهم عنه شيء!
أن ي َ

 -43الكالم منه ما يكون مبعثه من الفم ،ومنه ما يكون مبعثه

من القلب ،فما كان مبعثه من الفم من غري حرارة تنبعث من القلب،

يصل إىل اآلذان وحسب ،وما يصل لآلذان يصل فاتراً ذابالً ال ينتفع

منه  ..وما كان مبعثه من القلب ،فإنه يصل إىل قلب املخاطَب وال
بد ،وما يصل إىل القلب يتبعه فقه وتدبر وعمل  ..فحديث الروح
للروح  ..وحديث القلب للقلب  ..أنفع وأمتع ألف مرة من جمرد
حديث الشفاه البارد الذي ال يتعدَّى " قراميش " آذان املخاطَب!
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والداعية حيصل له هذا وذاك؛ فلما يشعر أن كالمه خيرج من
قلبه يستمر يف كالمه إىل هنايته ،ويعلم أن الكالم الذي خيرج من قلبه

يستقر يف قلب املخاطب بإذن هللا ،وإذا وقع يف حالة فتور وشعر أن
كالمه خيرج من فِ ِيه وحسب ،من غري استحضار ملا يقول يف قلبه
ٍ
حينئذ قد يصل إىل اآلذان
فليتوقف وليمسك عن الكالم؛ ألن كالمه
لكن ال يصل إىل القلوب ،وما ال يصل إىل القلوب ال يع َقل وال ينتفع
منه ،كما قال تعاىلَ :وَهلم آذَا ٌن الَّ يَس َمعو َن ِهبَا األعراف.401:
أي ال يسمعون السماع الذي يؤدي هبم إىل فقه وتدبر ما يسمعون.

ُ -40يب على الداعية وهو ينطلق يف عمله الدعوي أن

حيافظ على أمرين :أوهلما؛ أن ينطلق للدعوة إىل هللا قدر استطاعته،
اَّللَ َما
فيبذل قصارى جهده يف خدمة الدعوة ،لقوله تعاىل :فَاتَّـقوا َّ

استَطَعتم التغابن .43:ولقوله  ":وما أمرتكم به فأتوا منه ما
استطعتم "متفق عليه .وقوله َ ما استَطَعتم ؛ أي إفراغ قصارى
اجلهد يف حتقيق التقوى ،وتنفيذ األمر الشرعي.

ثانياً؛ أن ال يعطي العدو ذريعة الستئصاله ،مقابل ال شيء
يذ َكر ،أو مقابل نفع غري ذي بال  ..ال يستحق تلك التضحية ،كأن

يقول ـ على سبيل املثال ـ:كلمات يف مواطن ال تقدم وال تؤخر ،يقل

نفعها ،فتكون سبباً يف اعتقاله وَتميد عمله الدعوي لعشر سنوات أو

أكثر!
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قال تعاىلَ :والَ تـلقوا بِأَي ِديكم إِ َىل التـَّهل َك ِة البقرة.416:
فاآلية وإن كان هلا سبب إال أهنا عامة لكل ما يؤدي إىل التهلكة أو

الضرر من غري مصلحة راجحة.

ويف احلديث فقد صح عن النيب  أنه قال ":ال ينبغي ملؤم ٍن
َّ
يتعرض من البالء ملا
نفسه؟ قالَّ ":
نفسه " ،قالوا :وكيف يذل َ
أن يذل َ
ال يطيق "[.]41
أي ال ينبغي أن يستشرف مواطن بالء ال طاقة له هبا ،قد تكون

سبباً يف فتنته ،أو ارتداده وانتكاسته  ..أو توقفه عن العطاء  ..لكن
إن نزل بساحته البالء من غري استشراف وال سعي منه حنوه ،فهنا

عليه أن يصرب وحيتسب ،ويثبت ،فاملؤمن مبتلى ،ويبتلى على قدر
دينه ،كما يف احلديث ":أشد الناس بالء األنبياء مث األمثل فاألمثل،
ِ
حسب دينه ،فإن كان يف دينه صلباً َّ
اشتد بالؤه،
يبتلَى الرجل على
ِ
حىت
وإن كان يف دينه ِرقَّةً ابت َّ
لي على قد ِر ِدينِه ،فما يربح البالء بالعبد ِ
ِ
األرض وما عليه خطيئةٌ "[.]42
يرتَكه ميشي على
لذا فأحياناً تقتضي احلكمة واملصلحة يف كثري من املواطن
واملواقف االقتصار على التلميح واإلشارة ،اليت هبا يفهم اللبيب

والعاقل املراد  ..وتصل الرسالة ملن يريد أن يعرف احلق  ..إذ أحياناً
 41صحيح سنن ابن ماجه.3313 :

 42صحيح سنن الرتمذي.4163 :
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ال تسمح الظروف أن يقف الداعية عند كل حدث أو جزئية فيفصل
املبني ،ويشرح املشروح  ..ومن يأىب عليه ـ يف
املفصل منها ،ويبني َّ
مواطن الشبهة والفتنة ـ إال أن يفعل ذلك فهو واحد من اثنني :إما أنه

غيب من ذوي الغباء املركب ،وإما أنه ملغوم مشبوه  ..وحنن يف مرحلة
ال تسمح لنا أن نقف طويالً عند هذين العنصرين لنشبع فضوهلما،
على اختالف مآرهبما.
وهذا يستدعي من الداعية ـ وخباصة يف مرحلة االستضعاف،

وما قبل التمكني ـ أن حيسن التمييز بني من يسأل اسرتشاداً من أجل

العمل ،فيقبل عليه بكليته ،فيجيبه عما يسأله عنه ،أيا كان سؤاله،
وبني من يسأل فتنة وترفاً ،ومن قبيل االستجرار وحفر احلفر ،فهذا
يعرض عنه ،وال ينشغل به وال يلتفت إليه وال ألسئلته أياً كانت
أسئلته.

ويف احلديث ،فقد صح عن النيب  أنه قال ":ال يلدغ املؤمن
من جح ٍر ٍ
واحد مرتني " متفق عليه.
ِ
ب
ب ،وال اخل ُّ
ويف األثر عن عمر بن اخلطاب  ":لست باخل ِِ
خيدعِن "؛ أي لست باملخادع ،وال بذاك الذي خيدعه خداع املخادع.
كما عليه أن ير ِ
اجح ـ قبل اإلقدام ـ بني حجم التضحية النامجة
عن صدعه وبيانه ،وبني املصلحة النامجة عن ذلك الصدع والبيان،
فينظر إن كانت تلك املصلحة تستحق تلك التضحية أم ال  ..فيقدم
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ما رجحت مصلحته ونفعه على ضرره  ..ويدفع ما رجح ضرره على
نفعه.

 -41ال ينبغي للداعية إىل هللا تعاىل أن يقلل من شأن نفسه،

فيبخسها حقها ومكانتها ،فيعتقد أنه ال شيء ،أو أن التحديات

احمليطة به أكرب منه ،وّما ميلك من طاقات وإمكانيات  ..فيهيمن عليه
اإلحباط واليأس  ..فقليل منه ،مع قليل غريه من الدعاة ،قد يبارك
هللا به ،ويصبح بإذن هللا كثرياً وكبرياً  ..وذا بال وأثر على واقع وحياة
الناس  ..فكم من خري عظيم كانت بدايته جهد فرد ال يؤبَه له  ..مث

كم من خري مل تظهر آثاره ومثاره إال بعد حني ،ورمبا بعد رحيل صاحبه
 ..فعليك الغرس ،وعلى هللا تعاىل الزرع واالنبات  ..فلله األمر من

قبل ومن بعد ،يضع القبول ملن يشاء ،ووقت يشاء ،وحيثما يشاء.

عندما يتسلل القنوط واليأس إىل نفس الداعية ،يكون ذلك

مبثابة اإلعالن عن اهلزمية واالنتكاس  ..والفشل  ..واهلروب من
الواقع وحتمل تبعاته  ..وتفريغ ميادينه للباطل وأهله  ..وهذا ال يليق
بالدعاة العاملني املخلصني.

يكون مبثابة اإلعالن عن انتصار الباطل وأهله  ..لذا فإن العدو

يعمل جاهداً ـ وال يتورع عن استخدام كل الوسائل اهلابطة الساقطة ـ
من أجل تدمري معنويات قادة األمة من الدعاة إىل هللا  ..ومحلهم على

القنوط واليأس من النصر أو الظفر بشيء  ..ليثنيهم عن مهمتهم
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ودعوهتم  ..وهذا ما ينبغي على الدعاة أن يتفطنوا له ،وأن حيذروه
أشد احلذر  ..وأن يعلم كل واحد منهم أنه على ثغر عظيم من ثغور
األمة واإلسالم ،فليحذر أن تؤتى األمة واإلسالم من قِبَل ثغره.
قال تعاىلَ :وَمن يَـقنَه ِمن َّرمحَ ِة َربِِِه إِالَّ الضَّآلُّو َن

احلجر.63:

اَّلل إِنَّه الَ يـيأَس ِمن َّرو ِح ِِ
وقال تعال :والَ تَـيأَسوا ِمن َّرو ِح ِِ
اَّلل
َ
َ
إِالَّ ال َقوم ال َكافِرو َن يوسف.10:
ويف احلديث فقد صح عن النيب  أنه قال ":ال َحي ِق َر َّن أحدكم
ِ
فسه " قالوا :يا َ
سه؟ قال ":يَرى أمراً
رسول هللا كيف َحيقر أحدنَا نَـف َ
نَ َ
ِ
ك
منع َ
يوم القيامة :ما َ
هلل عليه مقاالً ،مثَّ ال يَقول فيه ،فيقول هللا َ 
يف َكذا وكذا؟ فيقول :خشيةَ الن ِ
نت َّ
أحق
أن َ
تقول َّ
اي ك َ
َّاس .فيقول :فإيَّ َ
شى "[.]43
أن خت َ

مث أن من صفات الغرباء الذين أثىن النيب  عليهم خرياً ،أهنم

يتصدرون مهمة إصالح ما يفسده الناس ،وأن من يعصيهم أكثر ّمن

يطيعهم ،وما يصدهم ذلك عن دينهم ومهمتهم ،كما يف احلديث ،قال
 43قال املنذري يف الرتغيب :رواه ابن ماجه ،ورواته ثقاة .وقال أمحد شاكر يف العمدة
 :014/4إسناده صحيح .وقوله " يرى أمراً ِ
هلل عليه مقاالً "؛ أي يرى أمراً يوجب هللا
َ
ٍ
عليه أن يقول فيه مقاالً ،ومن حق هللا عليه أن يقول فيه مقاالً؛ كأم ٍر مبعروف أو هني
عن منكر  ..وبيان ح ٍِق قد غفل عنه الغافلون  ..أو كتمه الكاَتون رهبة أو رغبة!
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إلسالم بدأ غريباً ،وسيعود غريباً كما بَدأ ،فطوىب للغرباء،
 ":إن ا
َ
رسول هللا؟ قال ":أناس صاحلون يف ٍ
أناس سوء كثري
قيلَ :من هم يا َ
من يعصيهم أكثر ّمن يطيعهم " أمحد.

اإلسالم بدأ غريباً ،وسيعود غريباً كما بَدأ،
ويف رواية ":إن
َ
رسول هللا؟ قال ":الذين يصلحون
فطوىب للغرباء " ،قيلَ :من هم يا َ

إذا فسد الناس "[.]44

وقال  ":إن من األنبياء من مل يصدقه من أمته إال رجل

واحد "مسلم .وما كان ذلك ليثنيه عن مهمته ورسالته.

 -19ينبغي على الداعية أن يكون عاملياً يف دعوته ،عاملياً يف

مهومه  ..ونعِن بقولنا عاملياً يف دعوته؛ أي أن يكون العا َمل كله هدفاً
لدعوته ،واألرض كلها ميداناً وساحةً لدعوته  ..فال تقتصر دعوته
على قرية دون قرية ،وال على بلدة دون بلدة ،وال على ٍ
قوم دون قوم
 ..بل يكون الناس كلهم ـ على اختالف ألواهنم ،وأجناسهم ،ولغاهتم،
اقتداء بالنيب  الذي قال فيه
وانتماءاهتم ـ أينما كانوا هدفاً لدعوته
ً
ِ
ني األنبياء .161:وقال
ربه َ :وَما أَر َسلنَ َ
اك إَِّال َرمحَةً لِل َعالَ ِم َ
اك إَِّال َكافَّةً لِِلن ِ
َّاس بَ ِشرياً َونَ ِذيراً سبأ.38:
تعاىلَ :وَما أَر َسلنَ َ
 44السلسلة الصحيحة .4303 :قيل يف معىن " طوىب "؛ اجلنة ،وقيل شجرة يف اجلنة،
وقيل هنيئاً هلم حسن املآل ،والفوز باجلنان ،وكل هذه املعاّن حق ّما حيتمله لفظ
احلديث.
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أحب الناس
ويف احلديث فقد صح عن النيب  أنه قالُّ ":
إىل ِ
هللا أن َفعهم "[ .]45أي أنفعهم للناس ،فعلى قدر ما يعم نفعه
ألكرب شرحية من الناس على قدر ما تتحقق له حمبة اخلالق .. 

وعلى قدر ما يكون أكثر اغرتافاً من إرث النبوة.

شره ،وشركم من
رجى خريه ،ويؤمن ُّ
وقال  ":خريكم من ي َ
ال يرجى خريه ،وال يؤمن شره "[ .]46فعلى قدر ما يرجى خريه ومن
خرياً ومن األخيار.
أكرب شرحية من الناس على قدر ما يكون ِ

ونعِن بقولنا عاملياً يف مهومه؛ أي أن تكون اهتماماته ومهومه

شاملة جلميع مهوم ومشاكل وآالم املسلمني على اختالف ألواهنم

وأجناسهم ،ولغاهتم ،وأينما كانوا  ..فال تقتصر مهومه أو نصرته على
عشريته أو قومه دون اآلخرين ،وال على بلدة أو قِط ٍر دون أقطار

اآلخرين ،قال تعاىل :إِ َّمنَا المؤِمنو َن إِخ َوةٌ احلجرات .41:كل
املؤمنني على اختالف أجناسهم وألواهنم ولغاهتم وأماكن تواجدهم
إخوة يف هللا.

ويف احلديث فقد صح عن النيب  أنه قال ":ما من امر ٍ
ئ
َخيذل امرءاً مسلماً يف موط ٍن ينتقص فيه ِعرضه ،وينتهك فيه من
ب فيه نصرتَه ،وما ِمن ٍ
أحد
رمتِه ،إال خ َذلَه هللا تعاىل يف موط ٍن حي ُّ
حَ
َ
 45رواه الطرباّن ،صحيح اجلامع.403 :
 46صحيح اجلامع.3331 :
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ينصر مسلماً يف موط ٍن ينت َقص فيه من ِع ِ
رضه ،وينتهك فيه من حرمتِه،
ب فيه نصرتَه "[.]47
نصره هللا يف موط ٍن حي ُّ
إال َ
فقوله  ":ما من امر ٍئ َخيذل امرءاً مسلماً يف موط ٍن "...؛
أياً كان هذا املوطن؛ سواء كان هذا املوطن يف شرق األرض أم يف

غرهبا  ..أو كان يف ْشال األرض أم يف جنوهبا.
وقال  ":املؤمن من ِ
أهل اإلميان " كل أهل اإلميان أيَّاً
كانوا ،وأينما كانوا " مبنزلة الرأ ِ
س من اجلسد ،يأ َمل املؤمن ملا يصيب

أهل اإلميان ،كما يأ َمل الرأس ملا يصيب اجلس َد "[.]48
َ
ِ
ِ
ِ
وقال  ":ترى املؤمنني يف ترامحهم وتوا ِدهم ،وتعاطفهم،
ِ
ِ
ِ
بالسه ِر
اجلسد إذا اشتكى عضواً تداعى له سائر
كمثل
اجلسد َّ

واحل َّمى " متفق عليه.

كرجل ٍ
وعنه ،قال :قال رسول هللا  ":املؤمنون ٍ
واحد ،إذا
أسه اشتكى كلُّه ،وإن اشتكى عينَه اشتكى كلُّه "[.]49
اشتكى ر َ
كرجل ٍ
وقوله " املؤمنون ٍ
واحد "..؛ أي كل املؤمنني ـ على

اختالف أجناسهم وألواهنم ،ولغاهتم ،وقومياهتم ،وأوطاهنم ـ يف

 47رواه أمحد ،وأبو داود ،صحيح اجلامع.6311 :
 48رواه أمحد ،صحيح اجلامع.3361 :

 49رواه أمحد ومسلم ،صحيح اجلامع.3331 :
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رجل ٍ
تكافلهم ،وتعاوهنم ،وتعاضدهم ،وتناصرهم ك ٍ
واحد ،وال ُيوز أن
يكونوا إال كذلك.

ومن ذلك أن ال تقتصر عداوة الداعية لطاغوت بلده دون

بقية طواغيت األرض ـ كما يفعل ذلك بعض دعاة العصر ،أو من

حيسبون على العمل الدعوي ـ فهو إذ يعادي وحيذر من طاغوت بلده
 ..تراه يغض الطرف عن بقية طواغيت األرض الذين يسومون البالد
والعباد الذل ،والعبودية يف أبشع صورها ،بل يف كثري من األحيان ـ

حلسابات سياسية ووطنية وحزبية ضيقة بعيدة عن ميزان ومصلحة

الدعوة والتوحيد ـ تراه ال يرتدد من أن ميد إليهم حبال التواصل

والود ،والتحالف ،واالحرتام  ..وخباصة إن وجد فيهم عوناً أو نوع
نصرة على طاغوت بلده  ..وكأن مشكلته ـ كداعية إىل هللا ـ مع
طاغوت بلده دون طواغيت األرض  ..وكأن اإلميان بطاغوت بلده هو
وحده الذي ينقض اإلميان والتوحيد دون بقية طواغيت األرض  ..أو
كأن الكفر بطاغوت بلده هو وحده يعترب من متطلبات وشروط
التوحيد دون بقية طواغيت األرض الذين يعبِدون الناس لذواهتم
وقانوهنم من دون هللا!
وهذا خطأ كبري من وجهني :من جهة مصادمته لعقيدة

التوحيد ،ولصفاء املنهج الذي ُيب أن يكون عليه الداعية إىل هللا.
ومن جهة َتاهل هذا الداعية ـ أو مجاعته وحزبه ـ ملشاعر وآالم
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وحقوق املاليني من املسلمني الذين يعانون أشد أنواع الذل والعذاب،
والتنكيل من قبل طغاة بلداهنم  ..وهذا فيه ما فيه من مصادمة

حلقوق أخوة اإلسالم كما تقدم أعاله.
قال تعاىل :ولََقد بـعثـنَا ِيف ك ِل أ َّم ٍة َّرسوالً أ ِ
َن اعبدوا ِ
اَّللَ
َ ََ
ِ
ِ
وت ؛ أي
وت النحل .33:فقوله َ واجتَنبوا الطَّاغ َ
َواجتَنِبوا الطَّاغ َ

كل الطواغيت  ..وليس طاغوتاً دون طاغوت.
وقال تعاىل :فَمن يكفر بِالطَّاغ ِ
وت ؛ كل الطواغيت؛
َ َ
وليس طاغوتاً دون طاغوت ،فالطاغوت يطلَق على املفرد ،واجلمع،
واملذكر واملؤنث  ويـؤِمن بِ ِِ ِ
ك بِالعرَوةِ الوثـ َق َى الَ
سَ
َ
اَّلل فَـ َقد استَم َ
ِ
ِ
انفصام َهلَا و ِ ِ
يم البقرة.363:
اَّلل َمس ٌ
يع َعل ٌ
ََ َ
َّ ِ
وها َوأَنَابوا
ين اجتَـنَبوا الطَّاغ َ
وت أَن يَـعبد َ
وقال تعاىلَ :والذ َ
إِ َىل َِّ
ِ
شر ِعب ِ
اد الزمر.40:
اَّلل َهلم البش َرى فَـبَ ِ َ
ويف احلديث ،فقد صح عن النيب  أنه قالُ ":يمع هللا

الناس يوم القيامة .فيقولَ :من كان يعبد شيئاً فليتبعه ،فيتبع من كان
َ
يعبد َّ
القمر ،ويتبع من
مس
القمر َ
الشمس ،ويتبع من كان يعبد َ
َ
الش َ
الطواغيت  "..متفق عليه.
الطواغيت
كان يعبد
َ
َ

 -31من مهام الداعية اليت تساعده على الدعوة إىل هللا تعاىل

أن يتعرف على قدرات ومكامن طاقات من يدعوهم ،ليقوم بتنشيطها
وَتنيدها وتوظيفها يف الدعوة إىل هللا  ..فاملهم الدعوة إىل هللا ..
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ومصلحة الدعوة إىل هللا  ..واستمرار الدعوة إىل هللا بأفضل وأقوى
الطرق  ..وليس احتكار الدعوة لنفسه  ..أو جملموعة أشخاص دون

الناس!

فالداعية املخلص هو الذي يفرح لكل خري  ..ولكل إجناز

خيدم الدعوة إىل هللا  ..سواء حتقق هذا اإلجناز على يده ،أم على يد
غريه.
وّما يساعد الداعية على مهمته هذه اعتماد أسلوب التعزيز

حبسب ما يرى من كل فرد من األفراد الذين يدعوهنم ويتعامل معهم،
فيبتعد ـ ما استطاع ـ عن عبارات التحقري واالنتقاص اليت تقتل روح

اإلبداع والعطاء لدى الشباب  ..بل لو ختلى عنها كلياً  ..ونزعها من
قاموس مفرداته يكون هو األكمل واألفضل.

هذا األسلوب نلحظه جبالء يف سرية املعلم األكرب صلوات ريب

وسالمه عليه مع تالمذته من أصحابه الكرام ،فكان يعطي كل صحايب
من أصحابه الوسام الذي يناسبه ،والشهادة اليت ال توازيها شهادة من
شهادات األرض ،فصنع بذلك منهم رجاالً ِ
وعظاماً كل واحد منهم

بأمة ،فكان  يقول ":أَرحم أ َّميت بِ َّأم ِيت أَبو بك ٍر ،وأَ َشدُّهم ِيف ِدي ِن ِ
هللا
َ
َ َ
ِ
ِ
َقضاهم َعل ٌّي بن أَيب طال ٍ
ب ،وأَقـ َرؤهم
ثمان ،وأ َ
اء ع َ
ع َمرَ ،وأَص َدقـهم َحيَ ً
ب ،وأَعلَمهم بِاحلَ ِ
لِ ِك ِ
تاب هللا أ َُّيب بن َكع ٍ
الل واحلَر ِام م َعاذ بن َجبَ ٍل،
وإن لِك ِل أ َّم ٍة ِأميناً ،وأَمني ِ
ٍِ
األم ِة أَبو
هذهِ َّ
وأ َ
َفرضهم َزيد بن ثَابت ،أَال َّ ِ
61

اح "[.]50
عبَـي َد َة بن اجلََّر ِ

ومن األلقاب واألومسة والشهادات اليت أعطاها  أليب بكر "
الصديق ،والعتيق "؛ أي لِ ِعتقه من النار ،ومن األومسة اليت قلدها 
خلالد بن الوليد " سيف هللا " ،وأليب ذر قال عنه  ":ما أظلت

ذر،
اخلضراء ،وال أقلت الغرباء من ذي هلجة أصدق وال أوىف من أيب ِ

شبه عيسى بن مرمي " .وقال يف أيب بصري " إنه مسعر حرب لو كان
معه رجال " .وهكذا كثري من الصحابة كان  يقلدهم أومسة شرف
تعززهم وتكون سبب انطالقة عظيمة يف حياهتم ،ويف نصرة دينهم.

والدعاة إىل هللا عليهم أن يتنبهوا هلذا األسلوب  ..إذ أن منهم

من ينتفي من خطابه كلمات وأسلوب التعزيز ملن خياطبهم ويتعامل
معهم ،بل منهم من حيرص على حتقري وتصغري مجيع من أمامه ،ولو

أراد أن يستخلف من ينوب عنه تراه يستخلف إنساناً ضعيفاً يف كثري
من مواهبه  ..ليضمن عدم املنافسة والندية  ..وليبقى هو املتفرد

واملميز يف القيادة وتصدر اجملالس  ..وخطر هذا املسلك األناّن

عرف عند موت هذا الداعية أو غيابه غياباً قصرياً ..
والالمسؤول ي َ
ليشكل رحيله فراغاً قاتالً قد يوقف مجيع ما أجنزه وابتدأه من أعمال
دعوية النتفاء وجود القوي األمني الذي يستخلفه يف ذلك!

 50صحيح سنن ابن ماجه.436 :
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كثري من األحزاب واجلماعات املعاصرة واملعنية بالعمل الدعوي
 ..تراها تنهار كلياً  ..أو تضعف ضعفاً شديداً بسبب رحيل مؤسسها
األول ،وذلك لعدم اهتمامه باخلليفة أو مبن يرثه يف القيادة  ..وقد
قال بعضهم عند رحيل قائدهم ومؤسس مجاعتهم :خيمة وسقه

عمودها  ..إذ ال يوجد عمود غريه يرفعها ويقيمها!

 -34ليس يف ديننا شيء خي َجل منه ،فكل ما فيه حق ومجيل؛
اَّلل يـق ِ
ِ
ضي بِاحلَِِق
صادر عن احل ِق
ألنه
ٌ
واجلميل  ،قال تعاىلَ :و َّ َ
َّ ِ
الس ِميع الب ِ
صري
شي ٍء إِ َّن َّ
اَّللَ ه َو َّ
ين يَدعو َن ِمن دونِِه َال يَـقضو َن بِ َ
َ
َوالذ َ
غافر.31:
َّ ِ
شي ٍء  معترب ذي ٍ
بال،
ين يَدعو َن ِمن دونِِه َال يَـقضو َن بِ َ
َ والذ َ
ٍ
العمى واجلاهلية ،والضالل ،كما
ولو قضوا بشيء ،فحكمهم حكم َ
اهلِيَّ ِة يـبـغو َن ومن أَحسن ِمن ِِ
قال تعاىل :أَفَحكم اجل ِ
اَّلل حكماً لَِِقوٍم
ََ
َ
َ َ
َ َ
ِ
اَّلل َربُّكم احلَ ُّق فَ َما َذا بَـع َد
يوقِنو َن املائدة .61:وقال تعاىل :فَ َذلكم ِ
احلَ ِِق إِالَّ َّ
ََّن تص َرفو َن يونس.33:
الضالَل فَأ َّ
وبالتايل ال ينبغي للداعية ،وهو يدعو إىل هللا تعاىل أن يكتم

شيئاً من دين هللا تعاىل خجالً من اآلخرين ،كأن يتوقف عن احلكم
على الكافرين بأهنم من أهل السعري ،أو يكتم حكم هللا تعاىل يف بعض
احلدود الشرعية مرضاة ألهواء من يدعوهم  ..أو خوفاً من نقدهم ..
فمن فعل ذلك يرتكب عدة أخطاء:
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منها :أنه قد كتم احلقَّ ،وقد يطاله شيء من الوعيد الوارد يف
قوله تعاىل :إِ َّن الَّ ِذين يكتمو َن ما أَنزلنَا ِمن البـيِنَ ِ
ات َواهل َدى ِمن بَـع ِد
َ َ َ َِ
ََ
َّاس ِيف ال ِكتَ ِ
اَّلل َويَـل َعنـهم َّ
َما بَـيَّـنَّاه لِلن ِ
الال ِعنو َن
لعنـهم ِ
اب أولَئِ َ
ك يَ َ
البقرة.461:
ويف احلديث ،فقد صح عن النيب  أنه قال ":من سئل عن
ِ
يوم القيامة ٍ
ٍ
بلجام من نا ٍر "[.]51
فكتمه ،أجل َم َ
علم يعلمه َ
ومنها :اإلظهار وكأن يف دين هللا تعاىل شيئاً معيباً يستَ َحى منه،

وكان األوىل أن يستحوا هم ّما هم عليه من كفر وضالل وجاهلية ،ال
املسلم املوحد الذي يدعو إىل احلق باحلق ،على بصرية من ربه ،
اَّلل َكمن باء بِسخ ٍه ِمن ِِ
ِ
اَّلل َوَمأ َواه
َِ
قال تعاىل :أَفَ َم ِن اتَّـبَ َع ِرض َوا َن ِ َ َ َ
ج َهنَّم وبِئس الم ِ
صري آل عمران .433:وقال تعاىل :أَفَ َمن يَـعلَم
َ َ َ َ
ك احلَ ُّق َك َمن ه َو أَع َمى إِ َّمنَا يَـتَ َذ َّكر أولوا األَلبَ ِ
اب
ك ِمن َربِِ َ
أ ََّمنَا أن ِز َل إِلَي َ

الرعد .41:وقال تعاىل :أ ََو َمن َكا َن َميتاً فَأَحيَـيـنَاه َو َج َعلنَا لَه نوراً
ِ ُّ ِ
َمي ِشي بِ ِه ِيف الن ِ
ك زيِِ َن
س ِخبَار ٍ
ِج ِِمنـ َها َك َذلِ َ
َّاس َك َمن َّمثَـله يف الظل َمات لَي َ
ِ ِ
ف
ين َما َكانوا يَـع َملو َن األنعام .433:وقال تعاىلَ :وَكي َ
لل َكاف ِر َ
َخاف ما أَشركتم والَ َختَافو َن أَنَّكم أَشركتم بِ ِِ
اَّلل َما َمل يـنَـ ِِزل بِ ِه َعلَيكم
أَ َ َ َ
َ
َي ال َف ِري َق ِ
َح ُّق بِاألَم ِن إِن كنتم تَـعلَمو َن األنعام.14:
سلطَاناً فَأ ُّ
ني أ َ
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ارفع رأسك يا مسلم يا موحد ،وافتخر ـ إىل أعلى درجات
االفتخار[ ]52ـ واعتز بعبادتك هلل رب العاملني  ..فأنت أوىل

باالفتخار ،واالعتزازّ ،من دخل يف عبادة العجول والطواغيت!
ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ
ِِ
ِ
ني َال
ني َولَك َّن المنَافق َ
قال تعاىلَ :و ََّّلل الع َّزة َول َرسوله َوللمؤمنِ َ
يَـعلَمو َن املنافقون.1:
ومنها :أن هذا التصرف ال ينم عن االستسالم والرضا التام من
غري أدَّن حرج مبا أنزل هللا على عبده حممد  ،ومن كان كذلك قد
ك الَ يـؤِمنو َن
يطاله شيء من الوعيد الوارد يف قوله تعاىل :فَالَ َوَربِِ َ
ح َّىت حي ِِكم َ ِ
يما َش َج َر بَـيـنَـهم مثَّ الَ َُِيدوا ِيف أَنف ِس ِهم َح َرجاً ِِّمَّا
َ َ َ
وك ف َ
سلِِموا تَسلِيماً النساء.36:
قَ َ
ضي َ
ت َوي َ
ومنها :أن الطرف اآلخر املدعو سرعان ما يكتشف ما كتم عنه
من أناس آخرين ،أو بقليل من القراءة يف كتاب هللا تعاىل وسنة رسوله

 ،فتصله رسالة خاطئة عن الداعية الذي كان يدعوه بأنه قد غشه
وكتم عنه العلم واحلقائق ،إذ لو كان هذا الذي كتمه عنه حقاً ملاذا

كتمه  ..مث يعمل الظن فيه عمله إىل أن يظن ظن السوء واجلاهلية
بكل دين هللا تعاىل ،وأن هناك أموراً عديدة أخرى معيبة قد كتمها عنه
 ..فيفتنت يف دينه ،وينقلب على عقبيه عدواً هلل ولرسوله وللمؤمنني ..

 52االفتخار يف هذا املوضع مطلوب ،وهو حممود جداً.
65

مث يصعب أطره للحق ،إذ تراه يتشكك ويظن ظن السوء يف كل ما
دعى إليه.
ي َ

ومنها :أن هذا الكتمان يتولد عنه ـ عند الطرف املقابل ـ أسئلة
حمرجة ،ال ُياب عنها إال بإظهار ما كتِم عنه.

فمثالً لو كتم عنه ـ مراعاة ملشاعره ـ أن الكافرين الذين ميوتون

على الكفر والشرك مصريهم إىل نار جهنم وبئس املصري ،فرتاه
يتساءل ويقول :إذا كان املؤمن والكافر ،واملطيع والعاصي كالمها
سيجدان سبيلهما إىل اجلنة  ..وأن ليس أحد منهما ُيد سبيله إىل

النار  ..فعالم تلزموّن باإلميان  ..وبأعمال وتكاليف اإلميان  ..فتحار
يف اجلواب عن سؤاله!

ويقال كذلك :ليس من العدل أن يتساوى يف اجلزاء املؤمن مع

الكافر ،واملصلح مع اجملرم املفسد  ..والقول بدخوهلما اجلنة سواء ..
مدعاة إلثارة عشرات األسئلة حول عدالة هللا تعاىل  ..فيفر هذا
الداعية من سؤال له جواب حمكم وواضح وصريح وحق  ..ليوقع

نفسه ـ بسبب كتمانه للجواب عن ذاك السؤال ـ حتت طائلة عشرات
األسئلة ال جواب هلا  ..قد َتعله ودعوته يف موضع الشك واالرتياب!
ِ
ِ
ني َ .ما
ني َكالمج ِرم َ
قال تعاىل يف حمكم تنزيله :أَفَـنَج َعل المسل ِم َ
ف َحتكمو َن القلم .33-36:وقال تعاىل :أَفَ َمن َكا َن مؤِمناً
لَكم َكي َ
َكمن َكا َن فَ ِ
اسقاً َّال يَستَـوو َن السجدة.41:
َ
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مث اعلم ـ يا عبد هللا ــ :أن مرضاة الناس غاية ال تدرك ،فما إن
ترضي فريقاً من الناس إال ويسخه عليك فريق آخر ،وأن من تتبع
مرضاة الناس بسخه هللا سخه هللا عليه وأسخه عليه الناس  ..لذا
فليكن مهك مهاً واحداً ال غري ،وهو مرضاة هللا تعاىل وحده ،وإن
سخه عليك الساخطون!
ويف احلديث ،فقد صح عن النيب  أنه قال ":من أرضى هللاَ
الناس ،ومن أسخه هللاَ برضى الناس وَكلَه هللا
بسخه الناس ،كفاه هللا َ

إىل الناس "[.]53

ِ
بسخه الناس رضي هللا عنه وأرضى
ويف رواية ":من أرضى هللا

عنه الناس ،ومن أرضى الناس بسخه هللا ،عاد حامده من الناس له
ذاماً "[.]54
".

عاد حامده ذاماً
طلب حمام َد الناس مبعصية هللا َ
ويف رواية ":من َ

 -33من األمور اليت ينبغي أن تنضبه عند الدعاة إىل هللا

تعاىل قضية كيفية التعامل مع أهل املنكر من حيث املعاملة واإلقبال،
واجللوس ،واملؤاكلة أو اهلجر  ..مىت يق ِدمون هذا ومىت يقدمون ذاك؟

 53السلسلة الصحيحة.3344 :

 54رواه الرتمذي ،وصححه الشيخ ناصر يف خترُيه لشرح العقيدة الطحاوية ،ص.331
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فأقول :ما ملس الداعية أن الطرف املقابل الذي يقارف بعض
املنكرات يستفيد من جمالسته ،وأنه حيسن اإلصغاء ،وأن احتمال

هدايته وإقالعه عن املنكر ّمكنة  ..لكنه حيتاج إىل شيء من التواصل
ٍ
حينئذ ال حرج عليه لو أقبل عليه،
واإلقبال واجملالسة ،واحلديث ..

وجالسه بالقدر الذي يسمح بتحقيق الغاية املرجوة؛ وهي أطره إىل
احلق ،وإقالعه عن املنكر ،بشرطني :أن ال يشاركه يف شيء من منكره
وباطله ،وأن ال ُيلس معه يف جملس منكر تدار فيه املنكرات،
كمقارعة اخلمور ،واللعب بامليسر ،وحنو ذلك.

ألن العمل على هداية الناس ،وأطرهم إىل حلق حيتاج لنوع

خلطة ال بد منها ،كما تقدم معنا يف احلديث ":املؤمن الذي خياله
الناس ويصرب على أذاهم أعظم أجراً من املؤمن الذي ال خياله الناس،

وال يصرب على أذاهم ".

وألن غرض الدعوة ليس مقصوراً على الصاحلني وحسب ،وإمنا

هي شاملة للصاحلني والطاحلني ،والناس أمجعني ،قال تعاىلَ :وَما
ِ
ني األنبياء .410:وهذا حيتاج لنوع خلطة
أَر َسلنَ َ
اك إَِّال َرمحَةً لِل َعالَ ِم َ
وال بد.
وقال النيب  لعلي بن أيب طالب  ":فوهللا ألن يه َدى بك

رجل واح ٌد خري لك من محر النِـ َعم " البخاري .أي خري لك من اإلبل
ٌ
احلمراء ،أجود أنواع اإلبل وأنفسها.
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صاحب املنكر يتسم بالكرب والعناد ،واإلعراض،
أما إن وج َد
َ
ٍ
فحينئذ يفتقد املربر من مواصلة
وأنه ال يستفيد من جمالسته ونصحه،

جمالسته وخمالطته  ..ولو أىب إال أن ُيالسه ،ويؤاكله ،ويشاربه ،وميازحه
وهو على هذا الوصف ،حيمل عليه الوعيد الوارد يف قوله تعاىل :ل ِع َن
ان داو ِ
ِ
ِ
َّ ِ
ِ ِ
ك
يسى اب ِن َمرَميَ َذلِ َ
سِ َ َ
الذ َ
ود َوع َ
يل َعلَى ل َ
ين َك َفروا من بَِِن إس َرائ َ
ِ
س َما
صوا َّوَكانوا يَـعتَدو َن َ .كانوا الَ يَـتَـنَ َ
ِمبَا َع َ
اهو َن َعن ُّمن َك ٍر فَـ َعلوه لَبئ َ
َكانوا يَـف َعلو َن املائدة .19-18:وذلك أن الصاحل من بِن إسرائيل
كان ينهى الطاحل منهم عن ذنبه ،فال ينتهي ،ويستمر يف عدوانه
وعصيانه ،فال مينعن ذلك الصاحل أن يكون يف اليوم التايل أكيله
وجليسه  ..فل ِعنوا مجيعاً  ..وهذا مثل ضرب للمسلمني لكي
وشريبه َ
يتعظوا فال يقعوا مبا وقع به بنو إسرائيل ،فيصيبهم ما أصاهبم ..
فليس هلم كل مرة ،ولنا كل حلوة!

عمل فيهم
قال  ":إن َمن كان قبلكم من بِن إسرائيل إذا َ
العامل اخلطيئةَ فنهاه الناهي تعذيراً ،فإذا كان من ِ
الغد جالَسه وواكلَه

ٍ
خطيئة باألمس ،فلما رأى هللا تعاىل ذلك
و َشاربَه؛ كأنه مل َيره على
بعض على ِ
قلوب بعضهم على ٍ
لسان داود وعيسى بن
رب
منهم َ
َ
ض َ
صوا َّوَكانوا يَـعتَدو َن  ،والذي نفسي بيده لتأمر َّن
مرمي َ ذلِ َ
ك ِمبَا َع َ
ِ
املعروف ولتنه َّن عن املنكر ،ولتأخذ َّن على أيدي املسيء ولتأطرنَّه
ب
ِ
بقلوب بعضكم على بعض ،ويلعنَكم
بن هللا
على احلق أطراً أو ليضر َّ
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كما لعنَـهم "[.]55
ـاجر
ويف األثــر عــن عبــد هللا بــن مســعود ،قــال :إذا رأيــت الفـ َ
ِ
غري عليه فاك َف ِه َّر يف وجهه "[.]56
فلم تستطع أن ت ِِ
ٍ
وحينئذ يكون مثله مثل من ُيالس نافخ الكري الوارد ذكره يف

احلدث الصحيح ،قال  ":إمنا َمثَل اجلليس الصاحل واجلليس السوء،
كحامل املسك ونافخ ِ
الكري ،فحامـل املسـك إمـا أن حيـذيك ،وإمـا أن
تبتاع منه ،وإما أن َتد منه رحياً طيبة ،ونافخ الكري إما أن حيرق ثيابك،

وإما أن َتد رحياً خبيثة " مسلم .فعندما تكـون اجملالسـة تعـِن االحـرتاق
ٍ
فحينئذ يكون
أو تفضي إىل احرتاق اجملالِس بسبب جمالسته ملن ُيالس
االعتزال هو األسلم والواجب.

فــإن قيــل :هــل التعامــل مــع أهــل البــدع واألهــواء مــن حيــث

اخللطة واالعتزال كالتعامل مع أهل املعاصي؟

أقول :مييز بني األتباع من أهـل البـدع واألهـواء ،وبـني دعـاهتم
ورؤسـ ــائهم ،فينظـ ــر يف األتبـ ــاع ّمـ ــن حيسـ ــن اإلصـ ــغاء ،وحيـ ــرص علـ ــى

االس ــتفادة ،ويس ــأل اسرتش ــاداً  ..وك ــان ض ــحية تلب ــيس كب ــار دع ــاهتم
 55قال اهليثمي يف جممع الزوائد  :331/0رواه الطرباّن ،ورجاله رجال الصحيح.

 56قــال اهليثمــي يف اجملمــع  :303/0رواه الطــرباّن باســنادين؛ يف أحــدمها شــريك وهــو
حســن احلــديث ،وبقيــة رجالــه رجــال الصــحيح .وقولــه " فــاك َف ِه َّر يف وجهــه "؛ أي ق ِطِــب
حاجبيك ،واعبس يف وجهه.
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ورهبــاهنم  ..فيقبــل عليــه حمادثــة وجمالســة بالقــدر الــذي يكفــي لــدعوة
أمثالــه ،أمــا إن كــان مــن رؤســاء أهــل البــدع واألهــواء وكبــار دعــاهتم،

ورؤوس فتنتهم  ..مث عـرف بـالكرب والعنـاد واجلهـل  ..فهـذا القـول فيـه
ادث وال ُيالَس وال يسـمع منـه يف شـيء ـ واهلـروب
اعتزاله كلياً ـ فال حي َ

هرب من الكلب األجرب العقور.
منه كما ي َ
َّك َّ
الشـيطَان فَـال تَـقعـد بَـعـ َد الـ ِِذك َرى
قال تعاىلَ :وإِ َّمـا يـن ِسـيَـن َ
ِ ِ
ني األنعام.31:
َم َع ال َقوم الظَّال ِم َ
وق ــال َ ":مـ ـن وقِــر ص ــاحب بدع ــة فق ــد أع ــان عل ــى ه ــدم

اإلسالم "[ .]57ويف جمالسـته ومؤاكلتـه ،وحمادثتـه ،تـوقري لـه  ..ومـن مث

فيه تزكية لـه ولبدعتـه يف أعـني النـاس ،فيكـون ذلـك سـبباً يف إضـالهلم،
ومن مث عوناً على هدم معامل اإلسالم وسنَنِه[.]58
وعــن ابــن مســعود قــال ":مــن أحــب أن يك ـ ِرم دينــه فليعتــزل

جلرب ".
جمالسة أصحاب األهواء فإن جمالستهم ألصق من ا َ
57

رواه البيهقي يف شعب اإلميان ،قال الشيخ ناصر يف ختريج أحاديث املشكاة

 :33/4وقد روي موصوالً ومرفوعاً من طرق كثرية يطول الكالم بإيرادها ،وقد يرتقي
احلديث مبجموعها إىل درجة احلسن ا -هـ.

58

على املسلم ـ وخباصة إن كان من العلماء والدعاة إىل هللا تعاىل ـ أن حيذر أشد

احلذر ،أن خياطب رؤوس الفتنة من أرباب أهل األهواء والبدع بعبارات وألقاب التفخيم
واالحرتام والتوقري  ..فيكون ذلك سبباً يف تروُيهم وترويج أهوائهم وبدعهم وبضاعتهم
الفاسدة بني الناس  ..فيقع الضالل  ..ويقع اهلالك.
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وعــن احلســن البصــري قــال ":ال َتــالِس صــاحب بدعــة فإنــه
ميرض قلبك " .وغريها كثـري مـن اآلثـار السـلفية السـنية الـيت تنهـى عـن
جمالسة أهل األهواء والبدع ،واإلصغاء إليهم.

 -32ينبغــي علــى الداعيــة أن يتعامــل مــع نتــائج أعمالــه بــني

احملاسبة والتفويض ،فيجـري بـني الفينـة واألخـرى عمليـة حماسـبة وتقيـيم
منصـفة وجريئـة لنتـائج أعمالـه بشـكل دوري ،فمـا كانـت نتائجـه ســلبية
وغري مرضية يعزو ذلك ابتداء إىل التقصري من عند نفسه ،مث ُيتهـد يف

البح ــث ع ــن جوان ــب القص ــور واخلل ــل فيص ــلحها ليس ــتأنف ب ــإذن هللا

عمالً جديداً إُيابيا وناجحاً  ..فإن مل ُيد ـ بعـد الفحـص والتـدقيق ـ يف
نفســه وجهــده واجتهــاده تقصـرياً وال خلـالً  ..بعــد ذلــك لــه أن يلتجــئ

للتف ــويض والق ــول ب ــأن النت ــائج بي ــد هللا  ..وأن هللا تع ــاىل مل يق ــدر ل ــه

الوصول إىل اهلدف املنشود  ..حلكمة يشاؤها  ..عسى أن يكون خرياً
اَّلل يَـعلَ ــم َوأَن ــتم الَ تَـعلَم ــو َن البق ــرة .343:وم ــا ك ــان ك ــذلك ال
َ و ِ
59
ـك ِمـ َـن األَم ـ ِر
ـي
ـ
ل

ـاىل:
ـ
ع
ت
ـال
ـ
ق
ـا
ـ
م
ك
].
اســب عنــه[
َ
س لَـ َ
يســأل وال حي َ
َ
وب َعلَي ِهم أَو يـ َع َّذبَـهم فَِإنَّـهم ظَالِمو َن آل عمـران.431:
َشيءٌ أَو يَـت َ
 59يف كل األحوال النتائج بيد هللا تعاىل ،وهي بقدر  ..لكن من النتائج ما قد تكون
ٍ
بسبب من عند أنفسنا وتقصرينا ..
فحينئذ نصلح اخللل  ..لنستأنف عمالً جديداً
ٍ
لسبب من عند غرينا وحلكمة ال يعلمها إال هللا  ..قد
بإذن هللا  ..ومن النتائج ما تكون
ٍ
فحينئذ نرضى ونسلم وال نتسخه وال نعرتض  ..وال نتوقف عن
شاءها اخلالق .. 

العمل.
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أي ليس لك من أمر هدايتهم أو عـذاهبم ـ ـ مهمـا نالـك مـنهم ـ ـ شـيء،
فهذا ليس لك ،وال لغريك ،وإمنا هو هلل تعـاىل وحـده؛ إن شـاء هـداهم،

وإن شــاء عــذهبم  ..أمــا أنــت ـ ومــن تبعــك مــن املــؤمنني ـ عليــك أن
رت له.
تصرب ،وأن َتضي ملا أ ِم َ

وهــذا ال يتعــارض مــع مبــدأ حماســبة الــنفس فيمــا قــد قصــرت
ِ
َصـبتم ِِمثـلَيـ َهـا قـلـتم
َصـابَـتكم ُّمصـيبَةٌ قَـد أ َ
فيه ،كما قال تعاىل :أ ََولَ َّما أ َ
ـل َشــي ٍء قَـ ِـد ٌير آل
أ َّ
ََّن َه ـ َذا قــل هـ َـو ِمــن ِعنـ ِـد أَنـف ِســكم إِ َّن ِ
اَّللَ َعلَــى كـ ِِ
عمران.436:
ويف األثر يروى عن عمر  أنه قال ":حاسبوا أنفسكم قبل
وزنوا ".
اسبوا ،وِزنوا أنفسكم قبل أن ت َ
أن حت َ
وكــان إذا تــأخر النصــر علــى جنــد اإلســالم ،يراســلهم ويقــول
هلم :انظـروا سـبب تـأخري النصـر ،إمـا لس ٍ
ـبب مـن عنـد أنفسـكم أو مـن

عندي!
والــذي محلــِن علــى اإلشــارة هلــذا املعــىن أن كث ـرياً مــن الــدعاة

واجلماعات العاملـة مـن أجـل اإلسـالمَ ،تـر ـ ـ بسـبب مـن عنـد أنفسـهم
وتقصريهم ـ بكثري من االنتكاسات واهلزائم  ..واإلحباطات  ..وإذا ما
روجعــوا يف ذلــك  ..ت ـراهم ســرعان مــا يرمــون فشــلهم وتقصــريهم علــى

القضاء والقدر ،ويقولـون للسـائل :حنـن علينـا العمـل وعلـى هللا النتـائج
 ..فاهلل تعاىل مل يشأ غري هذه النتائج  ..وبالتايل علينا أن نرضى
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ونسلم  ..كلمة حق يراد هبا باطل!
وهؤالء صدقوا لو كـانوا فعـالً قـد عملـوا وأحسـنوا العمـل مـن

كل جوانبه  ..مث جـاءت النتـائج علـى خـالف مـا يشـتهون  ..أمـا أهنـم
يقصــرون يف العمــل ،وخيــالفون الســنن ،فــال يــؤدون العمــل علــى الوجــه

الص ــحيح واملطلـ ــوب  ..مث تـ ــأَ النتـ ــائج م ــدمرة مبـ ــا يناسـ ــب عملهـ ــم

القاصــر واملخطــئ  ..فهــؤالء خمطئــون ووامهــون  ..وقــد كــذبوا أنفســهم
وغـ ــريهم  ..عنـ ــدما يسـ ــترتون ويغطـ ــون عيـ ــوهبم وتقصـ ــريهم بالقضـ ــاء
ٍ
حينئذ أقرب ملن يعصي هللا تعاىل مث يستدل
والقدر ،ومبشيئة هللا ،وهم
بالقضاء والقدر ومبشيئة هللا على معصيته وآثارها ونتائجها!
َّ ِ
ين أَش َركوا لَو َشاء ا َِّلل َما أَش َركنَا
كما قال تعاىلَ :سيَـقول الذ َ
ٍ
ك َكـ َّـذ َّ ِ
ين ِمــن قَ ــبلِ ِهم َحـ َّـىت
َوالَ آبَاؤنَــا َوالَ َح َّرمنَــا ِمــن َشــيء َك ـ َذلِ َ
َ
ب الــذ َ
ذَاقوا بَأ َسنَا قل َهل ِعن َدكم ِِمن ِعل ٍم فَـتخ ِرجـوه لَنَـا إِن تَـتَّبِعـو َن إِالَّ الظَّ َّـن
َوإِن أَنـ ــتم إَالَّ َخترصـ ــو َن األنعـ ــام .411:فاسـ ــتدلوا باملشـ ــيئة الكونيـ ــة
العامــة الشــاملة لكــل شـ ٍ
ـيء علــى املشــيئة الشــرعية ،وهــذا خطــأ ،إذ أن
ِ

هللا تعــاىل قــد يشــاء ويقــدر شــيئاً كون ـاً ،لكنــه تعــاىل ال يشــاؤه وال حيبــه
شــرعاً ،كالشــرك وغــريه مــن الــذنوب واملعاصــي ،كمــا قــال تعــاىلَ :وإِذَا
فَـعلــوا فَ ِ
اَّللَ الَ
اح َ
اَّلل أ ََم َرنَــا ِهبَــا قــل إِ َّن ِ
ش ـةً قَــالوا َو َجــدنَا َعلَيـ َهــا آبَاءنَــا َو ِ
َ
شاء أَتَـقولو َن علَى ِِ
اَّلل َما الَ تَـعلَمو َن األعراف.31:
يَأمر بِال َفح َ
َ
َّ ِ
اَّللَ يَنصركم
آمنوا إِن تَنصروا َّ
ين َ
وقال تعاىل :يَا أَيُّـ َها الذ َ
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َويـثَبِِـ ــت أَق ـ ـ َد َامكم حممـ ــد .0:مفهـ ــوم املخالفـ ــة إن مل تنصـ ــروا هللا ال
ينصــركم ،وال يثبــت أقــدامكم  ..وحينئـ ٍـذ ال حيــق لكــم أن تســألوا عــن
نصـر هللا لكـم  ..وذلـك ألنكـم مل حتققــوا شـرط نصـر هللا لكـم بنصــركم

هلل .

فللنصـر والتمكــني سـنن ونــواميس ال حتــايب أحـداً ،مــن حققهــا

يف نفســه وواقعــه حتق ـق لــه النصــر والتمكــني ،ومــن تنكبهــا وخالفهــا مل
يتحقق له النصر والتمكني.
قــال تعــاىل :وأ ِ
َعــدُّوا َهلــم َّمــا اســتطَعتم ِمــن ق ـ َّـوةٍ وِمــن ِربـ ِ
ـاط
َ
ِ
َ َِ
َ
ِ
اَّلل َو َعــد َّوكم األنفــال .31:فإعــداد القــوة ـ
اخلَيـ ِـل تـرِهبــو َن بِـ ِـه َعــد َّو ِ
املاديــة واملعنويــة منهــا ســواء ـ ـ نــاموس مــن نــواميس النصــر والتمكــني ..
فمن تنكبه ،وختلف عنه  ..أضل طريق النصر والتمكني.
اَّلل الَّ ِذين آمنوا ِمـنكم و َع ِملـوا َّ ِ
ـاحل ِ
ات
وقال تعاىلَ :و َع َد َّ
الص َ
َ َ
َ
ِ
ض َكما استَخلَ َ َّ ِ
ين ِمـن قَــبلِ ِهم َولَي َم ِِكـنَ َّن َهلـم
لَيَستَخل َفنـَّهم ِيف األَر ِ َ
ف الـذ َ
ضــى َهلــم َولَيبَـ ِِدلَنـَّهم ِِمــن بَـعـ ِـد َخــوفِ ِهم أَمنـاً  كــل هــذا
ِديـنَـهم الَّـ ِـذي ارتَ َ
اخلري واملن والعطاء مقابل حتقيق  يَـعبـدونَِِن َال يشـ ِركو َن ِيب َشـيئاً َوَمـن
ـك هــم ال َف ِ
اســقو َن النـور .66:فــإن مل حنقــق هــذا
ـك فَأولَئِ َ
َك َف َـر بَـعـ َد ذَلِـ َ
املطلــب يف أنفســنا وواقــع حياتنــا  يَـعبــدونَِِن َال يش ـ ِركو َن ِيب َشــيئاً ،
ٍ
حينئذ ال نستحق ذلك النصر والتمكني واالستخالف.

75

َّ ِ
ين إِن َّم َّكنَّــاهم ِيف األَر ِ
الص ـ َـال َة
ض أَقَــاموا َّ
وق ــال تع ــاىل :ال ــذ َ
وف ونَـهــوا ع ـ ِن المن َك ـ ِر وَِِّ
ِ
َوآتَ ــوا َّ
َّلل َعاقِبَــة األمــوِر
الزَكــاةَ َوأ ََمــروا بِــال َمعر َ َ َ
َ

احل ــج .14:ف ــإن مل حنق ــق ه ــذا املطل ــب وه ــو إقام ــة الص ــالة ،وإيت ــاء
الزكــاة ،واألمــر بــاملعروف والنهــي عــن املنكــر ،حينئـ ٍـذ ال نســتحق نعمــة

التمكني يف األرض  ..فاملعاصي ـ ما كان منها عـن طريـق الشـبهات أو
وَتعل الديار بالقِع.
الشهوات ـ تزيل النِـ َعمَ ،
 -36ويف اخلت ــام نق ــول :لك ــي تكلَّــل عملي ــة ال ــدعوة إىل هللا
تعاىل بالنجاح ،وتؤَ مثارها املرجوة بـإذن هللا تعـاىل ،ال بـد للداعيـة مـن

أن يتحلى جبملة من األخالق احلميدة ،اليت تسـاعده علـى أداء مهمتـه

الدعويــة بطريقــة جيــدة وفاعلــة  ..وال ـيت حتبــب النــاس بــه وبدعوتــه ..
فاحل ِق إن مل يكلل جبملة من األخالق احلميدة اليت تزينه وَتمله ،قد ال

يكفي لرتغيب الناس به ،والدخول فيه.
ظ ال َقل ِ
ـك
نت فَظِاً غَلِي َ
ب الَن َفضُّوا ِمن َحولِ َ
قال تعاىلَ :ولَو ك َ
آل عمران .461:وهذا اخلطاب موجه لسيد اخللق ،أنه لو كان فيـه
ظ ال َقل ِ
ـض النـاس مـن حولـه،
هذا اخللق وحسـب  فَظِـاً غَلِـي َ
ـب  النف ِ
وتركوه مبفرده حىت لو كان رسول هللا  ..فكيف مبن سواه  ..وكيف لـو

اجتمع ــت ف ــيمن س ــواه ص ــفات أخالقي ــة منف ــرة أخ ــرى غ ــري الفظاظ ــة
ِ
ٍ
حينئذ أن عوامل تنفـري النـاس ،وصـدهم عـن
وغلظة القلب  ..ال شك
دين هللا ستكون أكثر وأشد.
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لك ــن س ــيدنا س ــيد اخلل ــق مل ــا ك ــان عل ــى خل ــق عظ ــيم ،ق ــد
اجتمعــت فيــه صــلوات ريب وســالمه عليــه كمــال معــايل األخــالق ،كمــا
ـك لَ َعلــى خلـ ٍـق َع ِظـ ٍ
ـيم القلــم .1:كــان ذلــك مــن
وصــفه ربــه َ :وإِنَّـ َ
مجلة األسباب العظيمة اليت وضـعت لإلسـالم القبـول يف األرض ،وبـني

الناس.

ويف احلديث ،عن أنس  قال ":كان رسول هللا  أحسن
الناس خلقاً " متفق عليه.

وعن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما قال :مل
ِ
ِ
متفحشاً ،وكان يقول ":إن من خياركم
يكن رسول هللا  فاحشاً وال ِ
أحسنَكم أخالقاً "متفق عليه.
وقال  ":ما من ٍ
شيء أثقل يف ميزان العبد املؤمن يوم
البذي "[.]60
القيامة من حسن اخللق ،وإن هللا يبغض الفاحش
َّ

قال النووي :البذي هو الذي يتكلم بالفحش ورديء

الكالم.

وقال عبد هللا بن املبارك يف تفسري حسن اخللق :هو طالقة
الوجه ،وبذل املعروف ،و ُّ
كف األذى.
وقال  ":أكمل املؤمنني إمياناً أحسنهم خلقاً "[.]61

 60رواه الرتمذي ،وقال:حديث حسن صحيح.

 61رواه الرتمذي ،وقال :حديث حسن صحيح.
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وقال  ":إن املؤمن ليدرك حبسن خلقه درجة الصائمِ القائم
"[.]62
"[.]63

زعيم ببيت يف أعلى اجلنة ملن َحس َن خل َقه
وقال  ":أنا ٌ
سن األخالق " ،ويف رواية ":إن هللا
ألَتم ح َ
وقال  ":بعثت َ

بعثِن بتمام مكارم األخالق ،وحماسن األفعال "[.]64
"[.]65

وقال  ":خريكم إسالماً أحاسنكم أخالقاً إذا فَـقهوا

رسول هللا ما خري ما أعطي اإلنسان ؟ قال ":خل ٌق
قالوا :يا َ
حسن "[.]66
َ

وقال  ":ليس املؤمن بالطعان ،وال اللعان ،وال الفاحش،

وال البذيء "[.]67

وقال  ":إن اللعانني ال يكونون يوم القيامة شهداء وال
شفعاء "[.]68
 62صحيح سنن أيب داود.1143:

 63قال النووي :حديث صحيح ،رواه أبو داود بإسناد صحيح.
 64جامع األصول.1/1:

 65صحيح األدب املفرد.333:
 66صحيح األدب املفرد.333:
 67صحيح األدب املفرد.330:
78

وقال  ": أحب عباد هللا إىل هللا أحسنهم خلقاً "[.]69

وعن عبد هللا بن مسعود قال :أألم أخالق املؤمن

الفحش[.]70

وبالتايل فإن من أمجل ما يزين الداعية ،وخطابه الدعوي:

العدل ،والرقي يف اخلطاب من غري فحش وال بذاءة  ..ومن أكثر ما
يشني الداعية وخطابه الدعوي ،الظلم ،واهلبوط والفحش يف القول
والتعبري!

العدل؛ فال ُينح ـ يف حكمه على األشياء واملواقف ـ إىل

صغِر الكبري
إفراط أو تفريه ،فال ِ
يكرب الصغري والصغائر ،وال ي َ
والكبائر ،بل يلتزم جادة العدل يف السخه والرضى ،يف السلم
واحلرب ،ومع العدو واحلبيب سواء ،فيشهد على احملسن بأنه حمسن،

وعلى املسيء بأنه مسيء أيَّاً كان هذا احملسن وهذا املسيء ،كما قال
تعاىل :يا أَيُّـها الَّ ِذين آمنوا كونوا قَـ َّو ِامني ِِِ
َّلل ش َه َداء بِال ِقس ِه َوالَ
َ
َ َ
َ َ
َُي ِرَمنَّكم َشنَآن قَـوٍم َعلَى أَالَّ تَـع ِدلوا اع ِدلوا ه َو أَقـ َرب لِلتـَّق َوى َواتَّـقوا
اَّللَ إِ َّن ِ ِ
ري ِمبَا تَـع َملو َن املائدة.1:
ِ
اَّللَ َخب ٌ

 68صحيح األدب املفرد.311:
 69السلسلة الصحيحة.133:

 70صحيح األدب املفرد.331:
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اَّلل يأمر بِالعد ِل وا ِإلحس ِ
ان َوإِيتَاء ِذي
وقال تعاىل :إِ َّن َِ َ
َ َ َ
شاء َوالمن َك ِر َوالبَـغ ِي يَ ِعظكم لَ َعلَّكم تَ َذ َّكرو َن
القرَىب َويَـنـ َهى َع ِن ال َفح َ
النحل.11:
كما ينبغي عليه أن ينأى بنفسه عن موارد التهم والظنون

ُّ
والشبهات ،اليت َتعله ودينه عرضةً لغيبة املستغيبني ،وخوض
اخلائضني ،من ذلك أن يعتزل جمالس وقصور الطغاة اآلمثني  ..وينزه
نفسه ودينه عن عطائهم املشوب باحلرام ،واملشروط بارتكاب احلرام،
ككتمان احلق ،ومواكبة الظاملني واملفسدين على ظلمهم وفسادهم،

كما يف احلديث ،فقد صح عن النيب  أنه قال ":سيكون أمراء
ومن اعتزهلم َسلِم ،ومن خالَطَهم
تَعرفون وتنكرون ،فمن نابَ َذهم جناَ ،
هلَك "[.]71
 71رواه الطرباّن ،صحيح اجلامع .3334 :وقوله " ومن خالَطَهم هلَك "؛ ألن يف
خلطته هلم على ما هم عليه من الظلم والفساد يرتتب عليه حماذير عدة :منها إقراره هلم
على ما هم عليه من ظلم وفساد .ومنها ّماألهتم وجماملتهم على باطلهم ،والسكوت

عن بيان احلق فيما قد خالفوا فيه احلق .ومنها حتسني باطلهم وفسادهم يف أعني الناس
وخباصة إن كان املخالِه من ذوي العلم والشرف ،فيكون سبباً يف ترويج وحتسني
الباطل ،كما يكون سبباً يف إضالل الناس ّمن يثقون به وبدينه وينظرون إليه بعني القدوة
واالحرتام ،كما يكون سبباً يف تنفري الناس عن احلق ،وصدهم عن الدخول يف دين هللا
أفواجاً أو فراداً  ..وهذه أسباب لو اجتمعت على املرء ال شك أهنا تقتله وهتلكه.
وقوله " تعرفون وتنكرون "؛ أي تعرفون منهم ما يوافق دينكم ،وتنكرون منهم ما خيالف
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ِ
السلطان؛ فإنَّه قد
وقال  ":إيَّاكم وأبواب
أصبح صعباً
َ
هبوطاً[."]72
وقال  ":من أتى أبواب ُّ ِ
ازداد أح ٌد من
نت ،وما َ
السلطان افتِ َ
َ
73
السلطان قرباً ،إال ازداد من ِ
هللا بعداً "[ ] .هذا فيمن يأَ أبواب
ُّ
َ
سالطني اجلور ،فكيف مبن يأَ أبواب طواغيت الظلم والكفر
والفجور  ..مث هو يواكبهم على باطلهم؟!

ليأتني عليكم أمراءٌ ،يقربون شر َار ِ
الناس ،ويؤ ِِخرون
وقال َّ ":
أدرك ذلك منهم ،فال يَكونَ َّن ِع ِِريفاً[،]74
الصال َة عن مواقِيتها ،فمن َ
وال شرطيِاً ،وال جابياً ،وال خا ِزناً "[.]75

وقال َّ ":
بني ،وبينهما مشتبهات ال
إن
َ
بني وإن احلر َام ِِ ٌ
احلالل ِِ ٌ
الشبهات استربأ لِدينه ِ
يعلمه َّن كثريٌ من الناس ،فمن اتقى ُّ
وعرضه،
دينكم ،أي قد خلطوا يف سياساهتم وأنظمة حكمهم بني احلق والباطل ،فعندهم من

احلق الذي يشوبه كثري من الباطل.

 72أي ذالً يذل صاحبه .واحلديث رواه الطرباّن ،السلسلة الصحيحة.4363 :

 73رواه أمحد ،السلسلة الصحيحة.4303 :
ِِ 74
العريف :هو القيِِم بأمور القبيلة أو اجلماعة من الناس يلي أمورهم ،ويتعرف األمري
منه أحواهلم " النهاية " .واجلايب :هو الذي يقوم مبهمة جباية وحتصيل األموال

والضرائب من الناس لصاحل خزانة الدولة .واخلازن :هو الذي يقوم مبهمة حراسة ورعاية
خزانة الدولة املالية ،وإحصاء ما يدخل إليها وما خيرج منها ،وميثله يف زماننا وزير

املالية.

 75رواه ابن حبان ،السلسلة الصحيحة.331 :
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ومن وقع يف ُّ
وقع يف احلرام؛ كالراعي يرعى حول احلمى،
الشبهات َ
َ
لكل ٍ
ملك محى أال وإن ِمحَى هللا حما ِرمه "
يوشك أن يَرتَع فيه ،أال وإن ِِ
متفق عليه .وإذا كان هذا االسترباء للدين ِ
والعرض واجب يف حق أي
اخلاصة من الدعاة إىل
مسلم من املسلمني ،فهو أوجب وأوكد يف حق
ِ

هللا تعاىل.

ـ ـ مسألة مصلحة الدعوة :هي من مجلة املسائل اليت جنح

فيها كثري من الناس إىل إفراط أو تفريه؛ فريق محل مصلحة الدعوة

على مصلحته الشخصية أو احلزبية ،فما وافق مصلحته الشخصية أو

احلزبية فثم مصلحة الدعوة ،وما عارض مصلحته الشخصية أو
ٍ
حينئذ مصلحة الدعوة  ..وينتفي معها احلديث عن
احلزبية ،تنتفي
مصلحة الدعوة  ..فيجعل من مصلحة الدعوة مطية ملآربه الشخصية

واحلزبية وحسب!

وفريق مقابل جنح إىل التفريه ،كردة فعل لصنيع الطرف

السابق؛ فع ِد مصلحة الدعوة وثن يعبد ،يسترت بهُ ،يب هدمه وإزالته،
إذ ال قيمة وال اعتبار يف تفكري وأدبيات هذا الفريق من الناس

ملصلحة الدعوة  ..وال للحديث عن مصلحة الدعوة  ..واحلديث عن

مصلحة الدعوة عندهم سبِة وهتمة يف الدين!

وكال الفريقني على خطأ ،واحلق وسه بينهما ،وبيان ذلك:

أن مصلحة الدعوة إىل هللا تعاىل ،هي من مصلحة الدين ،ومصلحة
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التوحيد ،وعباد هللا املؤمنني ،والناس أمجعني  ..ال ميكن َتاهلها وعدم
اعتبارها  ..فاإلسالم جاء بضرورة مراعاة املصاحل وتقدميها ،ودفع

املفاسد ،وتعطيلها  ..وأعظم املصاحل اليت ينبغي مراعاهتا والعمل من
أجلها مصلحة الدعوة والدين  ..فعند التعارض واستحالة التوفيق

تقدم مصلحة الدين والتوحيد على ما سواها من املصاحل ...
ومصلحة األمة على مصلحة قطر أو مجاعة من اجلماعات أو حزب
من األحزاب املنسوبة لألمة  ..ومصلحة اجلماعة على مصلحة الفرد

 ..واملصلحة األكرب على ما دوهنا من املصاحل ،وهكذا.

وعليه فأقول :ال ُيوز أن تستغَل مصلحة الدعوة للمصاحل
الشخصية أو املصاحل احلزبية الضيقة؛ فنصور مصاحلنا الشخصية
واحلزبية على أهنا هي مصلحة الدعوة ،ومصلحة الدعوة على أهنا هي
ٍ
فحينئذ نسيء ملصلحة الدعوة جداً،
مصاحلنا الشخصية واحلزبية ..

ونصيبها مبقتل عظيم ،وتكون مصلحة الدعوة مبثابة كلمة حق يراد هبا
باطل  ..كما ال ُيوز أن نلغي مصلحة الدعوة من فقهنا وفِكرنا
وأدبياتنا  ..بزعم أن فريقاً من الناس يسيء استخدام فقه مصلحة
الدعوة ،وأنه ُي ِريها ملصاحله الشخصية أو احلزبية  ..ولو جاز ذلك
جلاز القول بإلغاء كثري من املفاهيم اإلسالمية العامة ،بزعم أن من

الناس من يسيء فهم واستخدام تلك املفاهيم  ..وهذا ال يقول به
عاقل!
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وباالنتهاء من احلديث عن مسألة " مصلحة الدعوة " ينتهي
املبحث اهلام الوجيز الذي
ـ بفضل هللا تعاىل ومنته ورمحته ـ هذا َ
خواطر وأفكار يف فقه الدعوة إىل هللا " ،راجياً من هللا تعاىل
أمسيته "
ٌ
القبول ،وأن ُيعل من عملي هذا مفتاح خ ٍري مغالق ٍِ
شر  ..إنه تعاىل
مسيع قريب جميب.

وصلى هللا على حممد النيب األمي ،وعلى آله

وصحبه وسلم.

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني
عبد املنعم مصطفى حليمة
" أبو بصري الطرطوسي "
 4134/43/13هـ 3141/44/41 .م.
www.abubaseer.bizland.com
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* االنتصار ألهل التوحيد ...

* دفرت الثورة والثوار

* شروط ال إله إال هللا

* مصطلحات ومفاهيم شرعية ُيب تصحيحها

* الطاغوت

* الزواج والطالق يف اإلسالم ،مسائل وأحكام

* صفة الطائفة املنصورة ...

* دراسة نقدية لكتاب " هكذا علمتِن احلياة "

* العذر باجلهل وقيام احلجة

* أحكام ومسائل رمضانية

* تنبيه الغافلني إىل حكم شامت هللا والدين

* صيد القلم " قطوف وخواطر "
* ِح َكم وفوائد جاد هبا اخلاطر

* الطريق إىل استئناف حياة إسالمية ...

* فقه االختالف عند أهل السنة وأهل البدع

* حكم تارك الصالة

* البالء أنواعه ومقاصده

شرعها هللا للعباد
* حقوق وواجبات َ
* االستحالل

* صراع احلضارات مفهومه ،وحقيقته ،ودوافعه

* حكم اإلسالم يف الدميقراطية ...

* اجلهاد والسياسة الشرعية ،مناصحة ومكاشفة
* الغالم وامللِك

* جمموع الفتاوى

* من دخل ديار غري املسلمني بعهد وأمان ...

* مبادرة اجلماعة اإلسالمية املصرية ...

* هذه عقيدتنا وهذا الذي ندعو إليه

* ملن احلكم

* رسائل يف اإلعداد واجلهاد
ٍ
* الشيعة الروافض طائفة شرك وردة
* قواعد يف التكفري

* اهلجرة مسائل وأحكام

* مذكرة يف طلب العلم

اإلميان العلمية يف أصول العقيدة السلفية "

واملبادئ اليت تعني على وحدة املسلمني

* مالحظات وردود على رسالة " جممل مسائل * تنبيه الدعاة املعاصرين إىل األسس

* القانون اإلسالمي

85

86

