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 إحياء فقه الدعوة
 الكتاب الخامس

 
 1المســار

 محمد أحمد الراشد
 إنها الحركات الخمس للراكض..

 وفًقا للتحليل الفيزياوي..
 في وسطها... يحلق...

 ومن قبلها استناد ودفع يعليه...
 وفي آخرها استقرار... الستئناف...

 كذلك مراحل الدعوة...و 
 إذهى في مسارها المبارك...
 تنطلق من أرض صلبة...

 وتعلم قبل الخطو موضع نزول قدمها...
 تتجانس مع سنة المخلوقات....

 وتتوغل في دربها....
 بال عائق...

 مسرعة ... منصورة...
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 مقدمة
 وميض النقد

 تتوزع تصرفات الدعوة اإلسالمية في سياسات ثالث:
الخارجية المحددة لطبائع عالقات الدعوة بالحكومات واألحزاب والجماعات األخرر،  السياسة 

 وتنوع مواقفها ما بين حرب وهدنة وحلف وإعانة واستعانة.
والسياسة الداخلية البانية لشكل التنظيم  المقررة لشررو  العوروية والتررمير  وحقروا وواجبرات 

 الدعاة.
علررريم الررردعاة ومررردهم بررررنواع اليقافرررات  وكي يرررة تهرررذ بهم والسياسرررة التربويرررة التررري تخترررار  ررررا ت

 أخالقًيا وإكسابهم الصفات اإليمانية.
والمفرررروض أت ترررتم توديرررة الررردعاة فررري هرررذل السياسرررات الررريالث كلهرررا  لنحررروز نمررروذ  الداديرررة 
المررنمن  الفهيرره  المربرري  المررتقن  المنسررق  العررادل  المحتررا   الرريقا السررت الل الفررر   المسررتتر عررن 

 ية األعداء.رم
وتميل هذل الجهود في التوديرة جانًبرا مرن أهرم الجوانري التري تتصرد، لهرا الردعوة  وكرل نجرا  

 تناله في تودية الدعاة يفتح أمامها مزيًدا من أبواب اآلمال.
وقررد رصرردت سلسررلة  إحيرراء فقرره الرردعوةا نفسررها للمشرراركة فرري هررذل التوديررة  معتمرردة أسرراليي 

 الوافرة  مقت ية آثار اإلفتاء الفقهي  أصيل القديم  مكمله الحد ث. التحليل  مستشهدة بالتجارب
وكتاب المسار  تولى التودية في هرذل السياسرات الريالث مًعرا  ال مرن ناحيرة تفصريل مفرداتهرا 
وشر  أحكامها الجزئية  بل من الناحية التخطيطية اإلجمالية التري تعتمرد النظررة الشرمولية الناقردة ل رل 

ل العمرل  وهرري نظرررة تحررر  علرى التعليررل واكتشرراف األسرباب  وتتررولى التعررداد الررذي مرحلرة مررن مراحرر
يحصر األنواع والفروع  وتشير إلى الفروا والتبا ن النسربي  وتنبره إلرى المصرالح التري تسروف اخرتالف 

 المواقف تبعا لت ير الظروف.
تعيرد التعررف علرى ول ن  المسارا ال يمكن أت يفهم مفرًدا  بل يجري عليرك حرين تقررأ أيره أت 

  بائع  المنطقا وعرقلة  العوائقا  وأت تر ي قلبك بنداوة  الرقائقا وأت تقتدي بوموات  البواراا.
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 سياسية العبادة
إت الطالي لفقه الدعوة سرعات ما  درك أت التخطيط اإلسالمي له سمت خا  يختلف عما 

 ربية اإليمانية األخالقية والتوغل السياسي.عند األحزاب العلمانية   تميل في االقترات ال امل بين الت
إت خطتنا ليست هي خطة سياسية مجردة  وال يكفي فيها العطاء التربوي الذي تتيحه للدادية 
مواقفررره السياسرررية  برررل يجررري أت تسررربق التررردخل السياسررري مرحلرررة ترسيسرررية مخصصرررة للتربيرررة والبنررراء 

نفترا  العملري والصرراع السياسري  ويكروت عطراء التنظيمي  ثم تظل التربية من بعد وتستمر مواكبرة لال
 المواقف ظهيرا لها ومنكًدا,.

إت تاريخ الجماعة يشير إلى أت الجهود التربوية تورمن سرالمة العمرل وبعردل عرن االنحرراف  
وتسرراعد علررى انتقررراء الفررتن ومعالجرررة الفتررور  فررروا كونهررا مررن اإلرشرررادات الشررردية  وإنهرررا هرري السرررنة 

 في ت وين أصحابه وترسيس دولة اإلسالم. -صلى هللا عليه وسلم-ليها النبي العملية التي سار ع
 سياسية العبادة

وإنما نعنيهرا بشرمولها هرذل التربيرة  ف مرا أت الممارسرة الجماديرة والتردريبات العمليرة وانتصراب 
الحرد ث القدوات تعتبر جواني مهمة فيها  فإت العيش في المساجد وتالوة القرآت ال ريم ومجال دراسرة 

النبوي الشريف ومطالعة كتي التذكير وسماع الوعا والتلقين تعتبر جواني أخر، تماثلها فري األهميرة 
 تمهد لها وتعين على دوام ترثيرها. أوأيًوا  

هكررذا هررو الخررط الوسرررط والمقرردار الصررحيح  وإنمرررا ي فررل عنرره اثنررات جافرررل مررن سررذاجة دعررراة  
لتربيررة القاعرردة الجامرردة  أيخررر  إلررى تطرررف  ن ررر معرره يعزفرروت عررن الترردخل السياسرري ويبررال وت فرري ا

 أصل التربية كله  ويقذف لسانه في غمرة الحماسة ألفاًظا غير موزونة.
وجافرل مررن دعرراة يسررتعجلوت وضررع أنفسررهم فرري محرريط السياسررة  ويقربرروت مررن التهررور  أيخررر  

 إلى تطرف مقابل  تحول به إلى مجرد زاهد عابد.
ذ ن  بل هو كامن في الشرمول  والتردر   واالقتررات الردائم خرالل والصواب ليس مع أحد من ه

 كل المسار بين التربية والتدخل السياسي.
 السمت الفذ

وسبي ذلك أت خطتنا ليست ككل الخطط  وإت لعملنا  بيعة فذة  هبها اإليمات له  تجعل 
 مجهودنا يستمد قابلية ترثيرل من ميزات ثالث:

  الحماسرة: فرإت تخطيطنرا يجري أت ال يعتمرد أيرا نتظرار النصرر قدرة الصال)الميزة األولى(: 
على حجم حشدل وقوته فقط  بل أت نجعرل مقردار الصرال  الرذي نحروزل عرامال أساسرًيا  وكلمرا شراعت 
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األخالا اإليمانية الفاضلة فينا وزادت نسبة صفاء القلي وكير االست فار وتوالت التوبة: كانت خطتنا 
 ور اإلسالمي  وأجدر بالوصول إلى غا تها.أقرب إلى النصر في التص

والمروي في هذا المعني عن السلف شيء متواتر  والمرثور عن عمر ابن الخطاب رضي هللا 
عنه أنره كرات  وصري جنردل بالتوبرة قبرل النرزال  وكرات أبرو الردرداء رضري هللا عنره يقرول:  أ هرا النرا : 

ات الفويل بن دياض يقول للمجاهد ن إذا أرادوا عمل صالح قبل ال زو  فإنما تقاتلوت برعمال ما  وك
أت يخرجوا:  عليكم بالتوبة  فإنها تررد عرن م مرا ال ترردل السريوفا  وإنمرا نصرارع أحرزاب اإللحراد اليروم 

 وحكومات ال فر برعمالنا قبل أت نقاتلهم بفنوننا وشهاداتنا واختصاصاتنا وسالحنا.
فإننرا نسرتطيع توجيره غيرنرا مترى نجحنرا فري توجيره  : انعكا  االختيار الذاتي:)الميزة الثانية(

أنفسنا نحن معاشرة الدعاة  وإلمام مصر عبد هللا بن وهري رحمره هللا التفاترة حسرنة إلرى هرذل الظراهرة  
 وكات يكير أت يقول:  إنما يحسن االختيار ل يرل من يحسن االختيار لنفسها.

وم مرن التررثير فري غيررل مرا لرم يكررن هكرذا همرا وجهرات متقرابالت: شرر  وعطراء  فالداديرة محررر 
هو متررثًرا منصرب ا بمرا  ردعو إليره  كمرا أت تمييلره لحقرائق دعوتره وترجمتره لمعراني إيمانره تهبانره قردرة 

 تلقائية على شد المقابل إلى مساواة أو اإلحسات في تربيته.
يسررع فهرم إت جمهورنا سيبني أف رارل وشخصريته  ويحردد أنمرا  سرلوكه مقلرًدا لنرا ومحاكًيرا  وس

 دعوتنا إذا فهمناها قبله.
حركة أصداء الورع: فإت الدادية إذا ألرزم نفسره برالورع  كانرت لورعره أصرداء  )الميزة الثالثة(:

يحدث ت ررها وترددها تحريكرا للنرا   ويوضرح ذلرك مرا اكتشرفه الزاهرد يحيري برن معراذ مرن أنرك  علرى 
 تعرالى لنرا فري عملنرا التجميعري منرو  بإقبالنرا قدر ش لك باهلل: يشرت ل فري أمررك الخلرقا   وتوفيرق هللا

ديه  وما أزمة صدود النا  عنا إال من نتائج أزمة قلة اهتمامنا بما أوجبه هللا  ومن أقبرل بقبلره علرى 
 هللا تعالى: أقبل بقلوب العباد إليه.

إت الررردعاة كييررررا مرررا يشررركوت عرررزوف النرررا  عرررنهم والتهررراءهم بشررركليات عاديرررة يجررردونها عنرررد 
زاب األخرر،  وبال رث ال بالسرمين  وبرالل و ال برالعلم  ومرا مرن شرك فري أت هرذل الظراهرة هري مرن األح

الجهالة التي قوبل بها األنبياء عليهم السالم وبعرض الصرالحين  وإنهرا صرفة متوقعرة مرن الشرر  وأنهرا 
جهالرة  عالمات اقتراب الساعة  ول ن  بدو أت صدود النا  هذل األيام قد فاا كل صدود سابق  وأت

النررا  بل ررت حويوررا وا ًئررا  وأصرربح أمررر اإلصررال  عسرريًرا علررى المقررل الماشرري فرري  ريررق اإليمررات 
 بهدوء وبرود  والبد أت  تصد، المكير  الراكض  الفائر  ذو الحرارة.
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إت للتقو، آثار تش يل  وبمقدار جد تنا: يكوت النا  جد ين  ولنا شاهد دائم في أنفسنا  فإننا 
ويروم  وإيماننرا  زيرد ويرنقإ  فرإذا كنرا حينرا فري إيمرات جيرد: رأ نرا إقبرال النرا  علينرا   نتفاوت بين  روم

وإذا كرررات فينرررا جرررزر إيمررراني وقسررروة قلررري فررري حرررين آخرررر: رأ نرررا قلرررة جررردو، نشرررا نا  مرررع كيررررة غررردونا 
ورواحنرررا  وكرررل منرررا قرررد تعاقبرررت عليررره ميرررل هرررذل األحررروال ولمرررس بنفسررره اخرررتالف مواقرررف النرررا  منررره  

 نتا  الجماعة تعتمد في كيير من جوانبها على ضوابط إنتا  الفرد.وضوابط إ
 صمت المليء

إت هذل الميزات اليالث تقترب بطرابع مهرم يطبرع التخطريط اإلسرالمي يمكرن أت يسرمي: كفايرة 
تعبيررر الحهيقررة  ويكشررف عنرره قررول ألحررد السررلف كررات  الحررا أنرره  مررا ادعررى أحررد قررط إال لخلررول عررن 

 شيء لنطق عنه الحهيقة  وأغنته عن الدعو،ا.الحقائق  ولو تحقق في 
ف مررا أت الفرررد إذا ا مررت،: سرركت  ونطررق عنرره حالرره  ولررم ت ررن برره حاجررة إلررى دعايررة لنفسرره  
ف ذلك جماعة المنمنين  إذا اتصفت بما تدعو إليه  وانبيت  وأحكمت صفوفها  ووفرت أسرباب القروة: 

ا م نيرا لهرا عرن الوصرف أو التهد رد  ولسرت ترر، أغنتها هذل الحقائق عن الدعو، والمقال  وكات فعلهر
 جماعة كييرة ال الم إال كات كالمها دليال على ضعف رصيدها العملي.

إنهرا حقررائق معبررة تتميررل فري كررل جرزء مررن مفررردات األخرالا تحرروزل  وفري كررل لبنرة مررن البنرراء 
  وإنمررا يطيررل التنظيمرري  وفرري كررل فررن مررن فنرروت التخصررإ والخبرررة العمليررة  وتعبيرهررا يكفرري وي نرري

اللسررات ويررذكر األمنيررات مررن ال يملررك الشرريء  وأمررا مررن يملررك فررإت مل رره يفصررح عنرره  والنررا  تشررعر 
 بالقوة الحهيهية تلقائيا  ويرسرها النظر  وتتبع األثر.

 رجال يترجمون المقال
ولرو أت الردعاة كرات مرنهم ان برراب علرى فقره الردعوة   تدارسررونه ويكتشرفونه مرن مظانره العلميررة 

تجريبية ل ات خيًرا لهم من االدعاء والووضاء  والذي هو أكير خيرا لهم وأوجي: أت  وجد في كل وال
حاضررة مرن حواضرر اإلسرالم دعراة أهرل نرزوع إلرى الجررد  ترجروت بصرمت مرا فري ثنايرا فقره الردعوة مررن 

 اقتراحات إلى ارتبا ات وعالقات وخطط واقعية.
بخطر تحول هرذل المعراني إلرى مرادة تسرلية لربعض والبد أت نعلم أت هناك احتماال دائما  نذر 

من  لفهم الفراف من المنتسبين للدعوة  أيحدوهم الترف إلى حروار مت ررر حولهرا أشربه بالجردل الرذي ال 
يقترررت بتطبيررق  أيكيررر ال ررالم  ويقررل العمررل  فرري عزلررة عررن حركررة المجتمررع  أو يميلرروت إلررى الترربجح 

 واإلعالت  إذ السباا الخفي ماض.
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ت همم البعض قد تقصر  فير، بعض الذي ذهبنا إليه أحالما  وإنها ل ذلك عنرد مرن لرم كما أ
يصعد عزمه إلى مستو، األحداث  ول ننا ندري من أنفسنا إننا لم نجنح لخيال أو هذر  ولم نوجي ما 

 هو فوا  اقة البشر  وإت الذي أتينا به ليس هو غير استجابة لنداء الواقع.
موضرررروعة للعررررزائم العاليررررة دوت الهابطررررة  وللقلرررروب الحرررررة ال القلرررروب  إنهررررا أف ررررار واقتراحررررات

الواجفة  ولطالب اآلخرة ال للمخلطين في إشارات منع رصد العردو عنهرا الصرراحة  ول رن يفهمهرا مرن 
 لذعت مآسي المسلمين قلبه.

 وسواه يدعي بالنداء العالي  يكفي اللبيب إشارة مكتومة
جارب الدعوة إت لم  تلقها عزم وتحتفل بها همة تستدرك وماذا يفيد ت ديس كراريس ترو، ت

 وتعوض؟
 قريحته: لم تغن عنـك تجاربه إذا المرء لم تبدهـك بالحزم كله

وإذا الدادية لم ت ن أيه مبادرة  ولم يكن منه بذلك: لم  نفعه أت نقإ ع ليه القصإ  أو 
 نقتبس له الخطط.

إلررى أت  المسررارا يحرراول أت  رسررم الصررورة علررى أت مررن الورررورة بمكررات أت  نتبرره كررل داديررة 
النموذجيررة لعمررل الرردعوة وتقلبهرررا فرري المراحررل  فهررو لرررم  نلررف علررى أنرره خطرررة لقطررر معررين  وال لفتررررة 
معينة  وهذا يعني أت كل قطر يقتبس منه في كل مرحلة ما  ناسبه  ويليق لظروفه حسي مقدار القوة 

قول الهيادات  واختياراتها مقدمة ومفولة على ميالياتنرا  وال فاية التي يمل ها  والقول في ذلك إنما هو
 وأمنياتنا وكالمنا المطلق.
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 اآلثــــار القائدة 
 
هذا المجتمع  في كل حهبة: إنما هو انعكا  لشخصيات المجموعة التي تقود جيل النا  

واني السياسية في تلك الحهبة أكير مما هو انعكا  للقوانين المسنونة التي  راد لها أت تنظم الج
 واالقتصادية واالجتمادية.

 وإنما تعود هذل الظاهرة لسببين:
إت المفراييم واألخررالا والطبرراع توغررل فرري الترررثير المعنروي النفسرري أبعررد مررن األمررر المفررروض 

 المنفذ بالقوة  وت ر  من معاني االقتداء ما ال يمل ه التسلط.
اء  وحجرج الفقره  توررب علرى أوترار العقرول وأت الفلسفة وأنواع األدب البالغري  وتحراور اآلر 

والعوا ررف  واألروا  فترردعها فرري موقررف منجررذب أو نررافر  ولرريس يقررو، جمررود الصرررامة علررى احررتالل 
 القلوب  وال له في ش اف مستقر.

مررن هنررا كررات آكررد قررانوت أو شرررع: قررانوت أو شرررع تظرراهرل مررن خلفرره قناعررة قررادة يطبقونرره  إذ 
 ل المتملإ  أساليي مطروقة عند انعدام الرضا.التحا ل وااللتفاف  والتاؤ 

 ولهذا لن يكوت  اإلسالما بدوت  مسلمينا  أو  اإليماتا بدوت  منمنينا.
والحياة اإلسرالمية ال تبنيهرا النصرو   إنمرا ترفرع أركانهرا مجموعرة قياديرة مرن المرنمنين ذات 

اعيين  والفقهرررراء  والقورررراة  ترررررثير مت امررررل  مررررن رجررررال اإلدارة  والسياسرررريين  واالقتصرررراد ين  والصررررن
واألدباء  والمف رين   نمهم رجل جامع للخصال  شامل االهتمام  وليس لقانوت إسالمي فرصة ت ييرر 

 بدوت أفئدة ملذوعة تتعبد بتطبيقه.
وهررذا المفهرروم مررا هررو بالجد ررد  وإنمررا هررو تصررور قررديم صررر  برره السررلف مررن الفقهرراء  إذ كررانوا 

صرلى هللا عليره - نصروت د نه    وجردوت فري جميرع أصرناف أمرة محمرد  يفهموت أت أولياء هللا الذ ن
إذا لرم يكونروا مرن أهرال لبردع الظراهرة والفجرور  فيوجردوت فري أهرل القررآت والعلرم  ويوجردوت فري  -وسلم

 .ا1 ل الجهاد والسيف  ويوجدوت في التجار  والصناع  والزراعا÷أ
 الموازين. فإقرار بميل هذل الحهيقة  أو االنت ا   وانقالب
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 بل هو ارتكاس قديم
وذاك هو خبر اإلمام أحمد بن حنبل لما أ ل ببصيرته  فرأ، إهمال اليقات  وصعود 
الن رات  وتمكين أهل البدع  وتوسيد األمور إلى غير أهلها  فقال:  إذا رأ ت اليوم شيئا مستويا 

 . ا1 فتعجبواا
هواء أعراف اإليمات في تزكية فهو عجي مبرر  قد انب ت له أسباب الصدا  إذ غلبت األ

الرجال  وصار  يقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلدل  وما في قلبه ميال حبة خردل من 
   حتى تولى الظلمة الوزارات ومراكز الحكم  وأصبح الجهد صدور مجالس العلم.ا2 إيماتا

نعقد إجماع المنرخين وت ررت هذل االنحرافات أكير من مرة بعد أحمد وندر االستواء  حتى ا
على رد كل مظاهر ضعف األمة إلى سوء معادت المنفذ ن  ولم ترت ن بة زوال الدولة العباسية إال 

 نتيجة منطهية لبلوف االعوجا  مدال.
ولم ت ن لتلك الن بة أخت تعا بميل وعظها  ومع ذلك أغفلت قلوب من في البالد التي 

 بوع الشام ومصر من أصناف أهل النقإ ما أرهقها.نجت من  د التتار عن االنتفاع  وشهدت ر 
والبن الهيم نإ ذو  بيعة تاريخية يصف لنا أيه تلك الفترة   رجع أيه سبي با ل المبطلين 
إلى إغراء الشيطات عدو اإلنسات  جريا مع التحليل اإلسالمي لصراع الخير والشر  واعتقاًدا بعقيدة 

نفًرا  تبعونه  اتخذ منهم حزبا ظاهرول ووالول على ربهم   اإلسالم  ويحدثنا كيف أ  الشيطات صادف
داء له مع هذا العدو   دعوت إلى سخطه  ويطعنوت في ربوبيته وإلهيته ووحدانيته  ويسبونه ‘وكانوا أ

ويكذبونه  ويفتنوت أولياءل  وينذونهم برنواع األذ،  ويجهدوت على إعدامهم من الوجود  وإقامة الدولة 
 .ا3 لهما

فت للنظر في هذا النإ هذل ال لمات واالصطالحات التي أوردها ابن الهيم  كرنه والال
يصف  بيعة الصراع الحاضر بين الحركات اإلسالمية ومعسكر الجاهلية  فهو  ذكر: الحزب  
والفتنة  واألذ،  واإلعدام  وإقامة الدولة البا لة  أيرسر اهتمامك  لتنتبه إلى صورة معركة واحدة ما 

 شها اليوم كما عاشها جيل بن الهيم  وكما عاناها الرهط الذ ن مع أحمد.زلت تعي
 هو البغي لكن باالسامي تجددا  فليس جديًدا ما نرى من تصارع

  ا4 وتبدو بوجه الدين صفا موحدا  وأصبح أحزابا تناحر بينهمــا
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اعهم مستمر إنه اليوم صراع سياسي حزبي منظم إلقامة الدولة الجاهلية  ولقد أقاموها  وصر 
إلدامتها  وترسيخها وتربية األجيال الجد دة على ال فر  وليس األمر مجرد فساد خلقي وفجور 

 وخمور يمكن أت  نحصر وعا الواعظين إزاءها.
وفي هذا ما  وجي على أصحاب ال يرة اإلسالمية والعقيدة اإليمانية في كل مكات أشياء من 

النقإ التربوي  والتوسع العددي  في عملية استدراكية  من التعاوت  واالنتظام  والتخطيط  وت ميل 
 خالل ممارسة جهادية سياسية غير متهورة  تقام بها دولة إسالمية  رجالها دعاة حركيوت.

 أثر.. مع قافلة الهجرة
وكررل مسررلم مطالرري بإبررداء أثررر فرري هررذا االسررتدراك  والمشرراركة أيرره بنرروع مررن الخيررر  حسرري 

اة إمرر  سرلبي   رترع فري هرذل الردنيا: أكرال وشرربا وتلرذذا بالنسراء  والمف رروت استطاعته  وال معنى لحي
مررررن حولرررره ال يحرررراول أت  برررردي موقفرررره مررررنهم  والسياسرررريوت عررررن يمينرررره وشررررماله بررررين صررررالح و ررررالح 

 يصطرعوت وهو  تفر .
إت السلبية واالنعزال والتفرر  مرع هري إال تعرابير مخففرة مجازيرة بيربهرا عبرد الرريحم برن األخروة 

ما لم  بديا أثرًرا: حري كميرت   -عندل–الشيباني الشاعر مفسر القرآت  ويعد ذلك موتا  فالمرء والسيف 
 مسلول كم مود.

وبلغ الرافعي مبل ا أقصى  فرأ، وجود السلبي غير مبرر  وأنذرك بوجروب الجرالء  وأنرك  إت 
 .ا1 لم تزد شيئا على الدنيا: كنت أنت زائًدا على الدنياا

ة القلي حين يكويه بررود المسرلمين  تنسريه اللذعرة األلفراي اللينرة  وي يري عرن وذاك شرت لذع
 باله أنك ال تطيق الصراحة  أيقسو عليك وأنت ال تحتمل!

فتعررالى نتركهمررا  لنمررر مًعررا علررى ذي رفررق  ال  زيررد علررى أت  نبهررك إلررى أت إبررداء أثررر الخيررر 
 صفة كبهية الصفات اإليمانية التي  ولبت حواسك بها.

 ه يقرت لك رفقين  رفق المبنى  ورفق المعنى  ويدلك على زاد ن..إن
 ومن عمل صالح يدخر  فخذ لك زادين: من سيرة

 شريف السماع، كريم النظر  وكن في الطريق عفيف الخطا
 يقولون: مر، وهــذا األثر  وكن رجال إن أتوا بعــده

 وما نحسي أت الهمم تتعاقد على أقل من هذا:
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يطبعره قردمك مرع الركري السرائر  يمنحرك حقرا فري العري معنرا مرن المرنمنين  أت يكوت لك أثرر
مصلين  أكتافهم في المساجد بركتافنا  مازالوا  ترخروت عن المسير مع قافلتنا  ويسررلوت عرن وجهتنرا  
وربمررا  تشررك وت  ومررا دروا أت قررد سرربقهم مررن سرربق  وأت قررد جررد الرعيررل فرري الرحيررل  وإت المترررخر فرري 

 رخر في الفول.االلتحاا: مت
 فقال حـي، فإن الركب قد نصبا  أنشــأت أسألـه عن حـال رفقته

إت أمرنا ليس بحاجة إلى سنال من بعد ما انتشر شرذانا  وعبرق عطرنرا  واسرترنس كرل مزامرل 
لنا  بل هو التشمير  والحر  على إجابة دعوة إلى فال  رفعنرا صروتنا بهرا  قرد يممرت قافلتنرا وجههرا 

 عض: شهداء وآخروت: سائروت في الوعا والتربية والتهين  ومنا: الراكووت السجناء.إليه  فوصل الب
 تجربة اليقظــان وعبادة المحسان

 ول ن.. احذر أ ها األخ المشمر..!
فإنرره قررد شرررع لنررا أت ننافسررك فرري الخيررر وحجررم األثررر  ولررك أت توسررع خطرروك مررا تسررتيع  وإال 

 بملومين. -إت سبقناك–فلسنا 
 ر الخير  بل نهبك بعد من غنيمتنا  حتى ن نيرك  ول رن لريس مرن أخرذ مرن فررع نعم  لن نحت

 كمن أخذ األصل  وليس من سمع الوصف كمن ذاا لذة اشتداد السباا.
وحوورك نشا نا بحواسرك أجمرع: وتجرردك النابرذ لتطلعرات الفورول: كفريالت بررت تنرال  ومرا 

سررالمي  غيررر مشرروبة برروهم روايررة ناقررل  وال بعررد  رروم حكمررة صرراأية تفهررم بهررا قواعررد العمررل الحركرري اإل
 جمود مقلد ليس له إبداع ونظرة تحليل.

ولسررنا منررك إال بمنزلررة الرردليل  ويسررتطيع قلبررك أت  ررزداد فقهررا لهررذل القواعررد بمقرردار مررا يحررر  
 على المعنى ال امن في داللتنا  دوت  لي للفصاحة في الظاهر من ألفاظنا.

عرف القرديم قرل أتباعره فري الحاضرر  وليسرت حاجرة مجاوزيره وهذا مبدأ في التفقه راسخ في ال
لررره دوت حاجرررة األولرررين  ولقرررد وجررردنا همامرررا مرررن السرررلف  نكررردل  فيوصررريك أت:  ال تشرررت ل بالفصررراحة 
والبالغررة  فررإت ذلررك شرر ل لررك عررن مرررادك  بررل افحررإ عررن آثررار الصررالحين فرري العمررل وواظرري علررى 

 الذكرا.
 المسلم نحو الوعي.وقوله إيجاز جيد لوصف  ريق الدعاية 

الفحإ عن آثار الصالحين في العمل أوال  وهي حروف محكمة متداولة في تعابير األمرس  
 تترجم في الل ة المعاصرة بدراسة تجارب الدعوة اإلسالمية في العمل السياسي والتنظيمي والتربوي.
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ارة التتبعرررات ول رررن هرررذل الدراسرررة تسرررتلزم خل يرررة مرررن السررركينة اإليمانيرررة التررري يطفرررى بردهرررا حرررر 
الدنيوية  وهي المواظبة على الذكر  المشار إليها ثانيا  وتشمل معات مت املة  مرن الزهرد  واإلخبرات  
والتواضع  في سلسلة من العبادات القلبية  تبطئ بالدادية  لتمكنره خرالل التررني مرن اعتردال التحليرل  

 اعة جهادية.ودقة الهيا   وصواب التعليل  ميلما تسرع به سمًوا نحو اندف
 فإذا اجتمعت المعرفة اإليمانية  مع الموازنة التجريبية: كات أمر الدعوة والدادية تاًما.
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 آفاق الهمم السامية
 

إت المفهوم اإليجابي للسكينة اإليمانية الورورية لفهرم تجرارب العمرل الحركري ال يسرمح ألحرد 
كود يكسوهما ب الف من نوافل الصرالة وخلروات أت  هبط بمستواها ومعناها إلى نوع من االنعزالية والر 

 التف ر  فإت ذلك نمط سلبي مفول  إت لم يكن مبتدعا.
سكينتنا أرفع  وألصق بحركات الحياة  ولهرا نبورات ال تتريح ارتخراء  بلره الجمرود  وحهيقتهرا: 

لرك مرن  مرنينة ت مر القلي وتحتله  بعرد صرراع داخلري أيره  ت لري بره القناعرة وشردة التصرد ق مرا هنا
هواجس تشكك في ال يري الرذي بل نرا بره الروحي  فيردفع الجروار  وكرل البردت إلرى برذل الجهرد فري تنفيرذ 
فرائض العبادة  وأعمال الفوائل  والنهي عن من ر الظالمين  وقتال ال افرين  في غيرها ما وجرل وال 

 حر  على ملذت العيش  توكال  ونظًرا إلى ثواب آجل.
 في الحركات دائبة  وتحتها القلوب وادعة ساكنة. ولهذا فإنك تجد األبدات

 انتصار المؤمن المراغم
وتبرردأ مسرريرة الداديررة الكتسرراب هررذل السرركينة اإليمانيررة القلبيررة بصررراع مررع الشرريطات متواصررل  

 معاندة له  وعصيانا لتزيينه  وإزاحة لتسلطه  حتى يجليه عن مواضع ستة يحتلها.
شررف ابررن الهرريم  بيعتهررا  ووضررع خار ررة موقعهررا  وبررين وتسررمى هررذل بمعركررة المراغمررة  قررد ك

 المدار  التي يسل ها المنمن لنيل النصر فيها على هذا العدو الذي يجري منه مجر، الدم.
  وفي أول تما  في هذل المعركة األبديرة يحراول الشريطات أت يسرت ل عنصرر المفاجررة  فيوقرع

شررر فرري كررل جيررل  إال أت صررراعال فرري القلرري شرربهات ال فررر ال امررل  ويصرررع بررذلك أكيررر الب
بعررد إذ تخررالط بشاشررة اإليمررات القلرروب  وهررم  -صررلى هللا عليرره وسررلم-قالئررل فرري اتبرراع محمررد 

أقررل وأنرردر فرري الماشررين مررع ركرري الرردعاة  وإت كررات ثمررة ن ررو  فإنمررا يكرروت بروهررام تصرراحي 
واحردة  لريس ثرم التفلسف  ت ر، باعتقراد وحردة الوجرود  وأميالهرا  إت هرذا الوجرود حهيقرة إلهيرة 

 خالق ومخلوا.
  فرررإت لرررم يظفرررر الشررريطات بالمسرررلم هنالرررك: دعرررال إلرررى شررربهات مرررن االبترررداع  زيرررادة ونقصرررا فررري

االعتقاد والعمل  والمتور وت في ذلك مرن األمرة كييرر  وال يخلرو مجتمرع الردعاة مرن جد رد لرم 
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داديرة  تقربره يكمل فقهه  أو قديم لم  تمحض ومصراحبة الصرحيحين ت فرل البرراءة وتجراوز بال
 نحو النصر.

  إال أت الشيطات  ويل األنفا   أيقتحم على المسلم مزينا ال بائر من الشهوات  وله في ذلرك
 انتصارات  ل ن نمط التربية عند الدعاة جعلهم بحمد هللا تعالى في حماية.

 إنما ص ائر الشرهوات هري سراحة الشريطات الرابعرة التري تتسرع صروالته فيهرا  ومرا  نجرو مسرلم 
وال يكررراد  أمرررا ال افرررل أيخرررر   ريحرررا ميخنرررا برررالجرا   وأمرررا الداديرررة فقرررائم منرررافح  غيرررر أنهرررا 

 الخدوش.

  أيعرررف الشرريطات أت عليرره أت ال يصررادم الداديررة جباهررا  إذ أيرره مررن صررفات الفطنررة والررذكاء
فوا الهمة والحمية ما  تا  له بها التملإ إت لم  تقن الطعات  أيجري على خطته التحوير  

ند  له برسلوب الناصح  يحيه أت يست ير من مبا  لم يختلف الفقهاء فري حلره  ليرن مس  وي
فييقرررل ويرررركن  فيبررررد  ولرررذلك كانرررت التربيرررة علرررى معررراني التقلرررل مرررن المباحرررات الملهيرررة مرررن 
ضرورات العمل الحركي اإلسالمي  فإت الدعاة ثلة مستنفرة أبًدا  متريبة للجهراد دوًمرا  وال برد 

عة االسررتجابة لمتطلبررات الظررروف  ومررن شرررت المبررا  إذا كيررر أت  ررزداد تف يررر أت ت رروت سررري
  صاحبه به  ويرنس قلبه له  أيقعدل عن نجدة واجبة  أو فرصة سانحة.

ولقررد تعلرررم الرردعوات هرررذا الخطرررر  فترسررلها مرررواعا ووصررايا للررردعاة  ول رررن المبررا   ررردب دبيبرررا 
 خ يا.

 ؤل علرى الراحرة والرغرد كاأيرا لحصرار الشريطات فإت تملإ الداديرة وسرل نفسره: لرم يرك اسرتعال
فرري زاويررة اليررر   بررل للشرريطات محاولررة سادسررة  أيكرروت لرره التفرراف واقتحررام مررن ث رررة أخررر،  
فينير ترتيي قائمة األولويات النسبية  ويعكس القواعد الشردية في تفاضل األعمال اإليمانية  

فع عررن جمهررور المنتفعررين منرره  ويلهرري المررنمن بالمفوررول المرجررو   أيقصررى مررن لرره علررم نررا
ويش له بزيادة ركوع وسجود  هما جليالت  ل ن التعليم أوجي عليه بعد الفرض منهمرا  وينقرل 
آخر له وفرة قوة وبسطة في الجسم والذكاء  وخبرة في السياسة واإلدارة من تفاعله المنتج مرع 

ى بنراء مردرة أو إغاثرة  وميات الخطة الجمادية  ومن صوالته في ساحةالف ر  إلى إشراف عل
  من وب.

استمسك بالفاضل الراجح  وزهد  وأبى تلبية نرداء الشرهوات  ولرم تسرتز لره الشربهات  فقرد  فمن
 راغم الشيطات أبلغ المراغمة.
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 ويحكم بيننا الخلق الجميل
ل ررررن تبقررررى علررررى الداديررررة بهيررررة لت مررررل سرررركينته: أت  تخلررررق مررررع إخوانرررره الرررردعاة بخلررررق العفررررو 

الصرردور وإضررمار االنتقررام وانتظررار الرررد بالميررل لررن تنفررك تزيررد حرررارة القلرري حتررى تدعرره والتجراوز  فررإت 
 قلقا موطربا.

إت دعررو، المراغمررة لررن تسررتهيم دوت حلررم  إذ مررا تررزال التقررو، ترردور بررين تنفيررذ فرررض ومنرردوب 
ا يحرراول الشرريطات تخررذ لنا إزاءهمررا  أو ال ررف عررن حرررام ومكرررول يسررتدرجنا الشرريطات نحوهمررا ويفررر  إذ

زلت أقدامنا إليهما  وللشيطات نشوة عند غريا  ررال مرن مرنمن أو غوري يعتيررل يسرتتم بره عليره ذهرول 
 وإغالا  يحجبانه عن خلق في السماحة أميل  وينزعات عنه رداء من المهابة قشيبا.

وفي االلتفاتات اإلنسانية المترملة ألسرار الحياة والعالقات االجتمادية نظرات رائعة  صادقة  
تيسر لها في كيير من األحيات إ اللة على حقائق الرنفس مرن زاويرة معينرة تريرك منهرا إذا صرحبتها وت

ما ال تر، مجابهة  حتى ليرسرك جمرال مرا هنالرك أو يخ يرك  تبعرا لواحردة مرن حرالتين  بعرت عليهرا: 
 ذكررراء أو فجرررور  والمسرررتزيد  رررر، فررري مجمررروع هرررذل االلتفاترررات رصررريدا مرررن الحكمرررة يشرررارك فررري تفسرررير

 الوحي  أيحر  عليه.
ومررا هرري برررول الحكمررة وال آخرهررا  ول نهررا لمحررة مررن علررى ثنيررة فرري  ريقهررا  لمحهررا الخليفررة 

 .ا1 المرموت  فرأ، أت  من لم يحمدك على حسن النية: لم يشكرك على جميل الفعالا
وإنما اكتشف ذلرك لمرا أيره مرن نبرل وافرر  إذ هرو تربيرة خالفرة  ووارث رشريد  والرذي بردر منره 

 من ظلم ألهل الحد ث ونصر للبدعة استزالل شيطات لم يجتث الفول كله  بل أبقى منه بهية.
وأهميررة قررول المرررموت ت مررن فرري أنرره يحيلررك علررى ابتررداء مررن النيررة ال  نب رري إهمالرره إذا أردت 
قيرا  الفعرل فري النهايرة  فرإت الفعرل الخطرر تشررفع لره النيرة الصرالحة حترى تينيرك عرن المالمرة  والفعررل 

صائي بمقابله: واجي عليك شكرل  ال يصرفك عن الشكر إنه قردر مقورى  فرإت صراحبه قرد امرتحن ال
 قلبه بنيتين  فاختار الطيبة دوت السوء.

فررراألظهر مرررن قولررره: إنهرررا همسررررة لرررك خ يرررة  ل نهرررا قويررررة  أرادك بهرررا إذ أن رررر علرررى غيرررررك  
 ونصحك ظالما في صورة مظلوم  وجاحًدا في هيئة واهي.
 بشاشة المهدي

ل ررن هررذا لرريس أكيررر مررن العرردل ومررا يقتورريه اإلنصرراف  وفوقرره منزلررة فرري الفوررل أسررمى: أت 
 يكوت تقويم الن وب بإقبال  وأت  بذل اإلحسات رًدأ على العدوات.
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وما  ذوا أحد للحياة من حالوة  وال  ر، لها من زينة  إال  وم  وجد هذا الباذل  أيملنهرا حبرا 
 كما امت،ت عبوسا.

في ذلك مذيبا نادًرا  ففول صحبه ميل هذا على مكث في خالفته لريس فري  وذهي المرموت 
 الدنيا في عصرل أعز منها  وشهد عليه بذلك نديمه مخارا حين أنشدل قول أبي العتايية:

 يروق ويصفو إن كدرت عليـه  وإني لمحتــاج إلى ظل صاحب
:خررذ منرري الخالفررة  قررال مخررارا:  فقررال لرري: أعررد. فرعرردت سرربع مرررات  فقررال لرري: يررا مخررارا 

 . ا1 وأعطني هذا الصاحيا
وذلررك ألنهررا اعوجررت الحيرراة  رروم ولرري المرررموت  فتبرردلت مرروازين الخيررر  مررن بعررد مررا كررات ثررم 
الصررفاء  وبيرردل حرررم نفسرره مررن جمررال الحيرراة  وعلررى نفسرره جنرري ومررا در،  لمررا جعررل المبتدعررة وعترراة 

آنفررا  حررين ربطنررا صررال  الحيرراة بصررال   الشررعوبية رؤوسررا وقررادة  ومررن ميررل خطئرره عرفنررا الررذي قلنررال
 المجموعة التي تقود.

وكالنررا نرثرري للمرررموت حالرره  نحررن والسررائبوت  إال أت السررائي تريبرره حسرررة المرررموت  فينقلرري 
 يائسا  وتائها  ونسارع نحن الحركيين إلى إصال  عرفنا  ريقه  هو ممكن وقريي ممن سعى.

اب  سرررترته أخرررالا الحكرررام المنحررررفين  ويرررم لرررم  نفرررذ جمرررال الحيررراة  ل نررره غطرررى وسرررتر بحجررر
  زولوت:  نجلي الغبار  أيشع بهاء من المحبة أصيل  جوهرته مركوزة في فطرة النا   أكير النا .

وذاك توغل حقا. وإسراء إلى األقاصي   تدرب الدعاة عليهما منذ البداية  فما تردري إذ تسرمع 
 أم صاحبهم  لقنوت وله يقولوت: ن متهم و ربهم: أأنفسهم يعظوت وبينهم  تواصوت؟

 منه اإلصابة بال لررط  سامح أخاك إذا خلررط
 إت زاف  وما أو قسرط وتجرراف عن تعنيفهره

 رت مهذبا رمت الشطط   لم برنك إت  لبررر‘وأ
 رط ومن له الحسنى فقط من ذا الذي ما ساء قرر

 ال أحد  ال أحد  ال أحد.
هيبة البد هات الواضحة المكملة لنظرات النبالء  إلى  وتلك عودة في النهاية  من بعد الحكمة

العزيزة  قد ت فل عنها حينا  ل نها تعود تنتصي وتستهدف لك  تتحرداك بسرا ة صرراحتها أت تصروب 
لها سهمك  كما  تحرد، الواثرق القرو، الرامري المترردد  ويبررز لره صردرل  أيسرقط القرو  مرن  رد أ الرت 

 بريه.
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لرررررد بميررررل  فتحرررروم حررررول  لرررري االنتصررررار لنفسررررك وتتعررررالى  إت االعتررررداء عليررررك قررررد يحفررررزك
كبريرراؤك  ول ررن تررذكر انتفرراء العصررمة عررن جملررة البشررر تسرررع بررك إلررى اإلبطرراء  فررإت لررم تفعررل: رجررع 
بصررك إلررى التحرد ق نحررو هررذل البد هيرة الشاخصررة لره كرررتين  فينقلرري القلري راعشررا  ثرم مررذعنا لصرردا 

 ق الفول.الحهيقة  بعد إذ أبى سكوت اإلقرار لمنط
 حكمة الدعاة وعدل القضاة.. مًعا

وآداب الشرع من بعد الفطرة والبد هة تويق عليك  وتحدو برك نحرو إتمرام  برل األمرر صرريح 
 . ا1 أت  أقيلوا ذوي الهيئات عيراتهما

 ولذلك استيناهم الشافعي أت تسري عليهم بسبي عيرة يعيرونها عقوبة تعزيزية يقدرها القواة.
 في ذوي الهيئات وجهين:   وحكي الماوردي

 أنهم أصحاب الص ائر  دوت ال بائر. أحدهما:
 أنهم الذ ن إذا أتوا الذني ندموا عليه وتابوا منه. وثانيها:

 .ا2 ونإ الشافعي على أنهم الذ ن ال يعرفوت بالشرا
وتفسرررير الشرررافعي أقررررب إلرررى مقصرررود الحرررد ث دوت شرررك  وشررررو  االنورررمام إلرررى صرررفوف 

قبرررول إعانرررة المعرررين  قرررد تجررراوزت مجررررد هرررذا السرررتر وشرررهرة الخيرررر إلرررى حالرررة مرررن الررردعوة  أو شررررو  
 اجتماع  بائع المروءة  ورفعة الهمة  ونبل المقاصد  واإلقالة لميل هنالء أولى وأوجي.

 أم تريد أت  نجو األشراف من تعزيز القواة ليكسر نفوسهم تعزيز الدعاة؟
لرررة ميررل هررنالء الررذ ن ترردلك فراسررتك أنهررم قرررد إت ال لظررة لررم يشررر عليررك بهررا الناصررحوت لمعام

 توبوت من قريري  ل نهرا الررد المناسري ألنفرار يقعروت فري هاويرة الفتنرة  فمرا  زالروت فري وساوسرهم مرن 
 بعد  حتى يخرجوا إلى  تقبيح المحاسن  وصدع الملتئم  وحل المعقودا.

حمررا  لتطرررف فرري وحتررى هررنالء ليسرروا سررواء  وعليررك أت تنتبرره لنفسررك  فتعترردل إذا دعتررك ال
التعامل مع المخالف  ما لم يكن ملحاحا جريئرا فري الهجروم  إذ االعتردال  وجبره أكيرر مرن نظرر فقهري 

 واحد.
  فمررن ذلررك: قاعرردة الترويررل  وهرري مررن القواعررد الفقهيررة الصررحيحة الترري سرردت أبوابررا مررن األذ،  أت

سراعة غفلرة غيرر مبيرت تترول للمخطئ  وأنه ضحية شبهة غير متعمرد  مجتهرد غيرر منحررف  ركبتره 
ل،مر  ولقد اقتتل الصحابة رضي هللا عنهم فتر,لوا لهم  والقواة يجتهدوت في درء الحردود بالشربهات  
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واحترا وا أبعرد االحتيرا  فري ت فيرر المسرلم مرا لرم يكرن قرد أترى أمرًرا ال يمكرن صررفه عرن معنرى ال فررر  
 س الفقهي.وأشياء من هذا الجنس تجعل ترنيك ورفقك ليس ب ريي على الح

  ومررن ذلررك: ترررك مجررال التوبررة لمرت رري اإلثررم  وفررتح برراب األوبررة للمخررالف  ل نررك إت قطعررت كررل
 الجسور التي بينك وبينه: مل ه الير   أو حكمه االنتصار للنفس  فاترك له معبرا ما أمكنك.

  ومن ذلك: سد الذريعة  فإت النصو  الشرردية التري تنردب لربعض الخيرر  تعطرل العمرل بهرا فري
وت  فري وضرو  ال ÷الة تولرد ضررر عنهرا  والقررارات التنفيذيرة فري الجماعرة المسرلمة العاملرة شررنها أح

يحتررا  إلررى جرردل وإتيررات ببرهررات  ولربمررا أد، الجمررود فرري تطبيقهررا إلررى ضرررر لررم يكررن مقصرروًدا حررين 
ال  رخيره   اتخاذها  وعلى الدادية أت  نبه مسنولية إلى استيناء الحاالت الخاصة  وأت يجذب اللجام 

 أال تسبق حماسته حماسة قادته.

    ومررن ذلررك: جررواز الجمررع بررين المصررلحتين والخيرررين  فتقرررت بررين مصررلحة الجماعررة فرري إخرررا
المخرررالف عررررن صررررفها  حفاًظرررا لوحرررردتها ابتعرررراًدا عرررن جرررردل يعرررروا تسرررارع انطالقتهررررا  وبررررين مصررررلحة 

معرره  ممررا أسرراء التعبيررر عنرره  المخررالف فرري احتمررال أوبترره إذا رفقررت برره وأصرر يت لرربعض الحررق الررذي
 وجنح عن الصواب إذ ابت ي الداللة عليه.

إننررا قررد ننسررى البررد هات أحياًنررا فرري غمرررة التفترريش عمررا يحررل المعوررالت  حتررى لن رراد نجهررل 
 منطق الجمع بين المصالح في زحمة البحث مع الفقهاء عن المخر  عند تعارضها.

 في التجارب علم مستأنف
ي في الصدر الواسع  وبها  نذت لداديرة اإلسرالم أت يفهرم تجربرة سرلفه  فذلك خبر سكينة القل

 ليطورها  ويدفعها إلى خلف  نتظر.
 عليهن غاو، أو يسير رشيد  فللناس في الماضي بصائر يهتـدي

هكررذا هرري التجررارب  بصررائر هاديررة  تهبررك االتررزات إذا أوقعتررك ال فلررة فرري غوايررة  وترسررم لررك 
 الطريق إذا أردت الصعود.

 نها علم أصيل  واضح في إشارته  قو، في برهانه  ولذلك زادك الشاعر فروصاك أت:إ
 ضاع قوم ليس يدرون الخبر   اقرأ التاريخ إذ فيه العبر

إنرره خبررر مررن قبلنررا يصرروف خبرنررا لمررن بعرردنا  فيررريهم مررد، اتعاظنررا بالررذي  رويرره  ومررن انقطررع 
ي محاوالت فاشلة  رقت بابها زمرة سرابقة فلرم سندل وفقد االتصال: تال وتخبط  بما  هدر من  اقته ف

 يفتح لها  أو بما صرف نظرل عن عالمات في الطريق هاديات إلى ال اية  نصبها له من اقتحم آنفا.
 ولذلك فإت الوعي يظل ناقصا ما لم يكن إض اء من  البه لقصإ الرواد  واألصل أت:
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 فالتجاريب علوم الفهم   كل ما علـك الدهــر أعلم
ك أسا  تنبني عليه مواعا فقه الدعوة  ومجر،  تنقل برك فري أوديرة االنتفراع  يمنعرك أت وذا

تتفلت تفلت الوياع  ويدع قوية اإلسالم عزيزة بك  إذ أنت في مسالك االنسياب  هادًئا ترارة  وتيراًرا 
 مجتمع الزخم تارة أخر،.

 قم عاند األصنام واهزز كبرها
جهادية من بعد سكينة اإلخبات وهدوء الحلرم  لتنتهري إلرى وفي هذا ما يعيدك إلى الممارسة ال

 معركة مراغمة ألعداء هللا من بعد معركة مراغمة للشيطات بدأت بها السير.
 وهي تسمى: عبودية المراغمة  وال  نتبه لها إال أولو البصائر التامة  وال شيء أحي إلى هللا 

 .ا1 من مراغمة وليه لعدول وإغاظته لها
َمَصررَة ِفرري َسررِبيِل هللِا الى:  كمررا قررال تعرر م  َظَمررَر َواَل َنَصررَي َواَل َمخ  م  اَل يالِصرريبالهال َذِلررَك ِبررَرْنهال

رم  ِبرِه َعَمرَل َصراِلحَ  ِترَي َلهال ِ ًئا َيِغياال ال  الْفاَر َواَل َ َنرالالوَت ِمرن  َعردالونَّ ْنري اًل ِإاْل كال ِإْت  َواَل َيَطنالوَت َمو 
رَر ال   ِسرِنينَ هللَا اَل يالِويعال َأج  وأتباعره:  -صرلى هللا عليره وسرلم-ا  وقرال تعرالى فري ميرل رسرول هللا مالح 

ْراعَ   ِجريال الرز  روِقِه يالع  رَتَو، َعَلرى سال َلَا َفاس  رَت   َرلال َفرآَزَرلال َفاس  رَرَ  َشرط  م  ِفي اإِلن ِجيرِل َكرَزر عَّ َأخ   َوَمَيلالهال
 .ا2 اِلَيِغيَا ِبِهمال ال  الْفارَ 

بوبررة للرررب مطلوبررة لرره  فموافقترره فيهررا مررن كمررال العبوديررة  وشرررع  فم ايظررة ال فررار غايررة مح
للمصررلى إذا سررها فرري صررالته سررجدتين وقررال: إت كانررت صررالته تامررة  -صررلى هللا عليرره وسررلم-النبرري 

 كانتا ترغمات أنف الشيطات  وفي رواية: ترغيما للشيطات  وسماهما: المرغمتين.
هية بسررهم وافررر  وعلررى قرردر محبررة العبررد لربرره فمررن تعبررد هللا بمراغمررة عرردو فقررد أخررذ مررن الصرردي

ومواالترره ومعاداترره لعررردول  يكرروت نصرريبه مرررن هررذل المراغمررة  وألجرررل هررذل المرغمررة حمرررد التبختررر برررين 
 .ا3 الصفينا
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 فصاحة الحزم المخبت

 
 لقد أرسله وليد األعظمى بيتا فصال  يقوي بين تنافس األخيار  أت:

 نفسه  ليسلم د نررهتلفت   أجدر النا  بال رامة: عبرد
ليس دوت التلف  بل هو  بتمامه  وفى  وإت دادية اإلسالم ليقرأ في حروف لفا التلف معنى 
المراغمة واضرحا  فرإت هرذا العبرد ال رريم لرم يسرتعجل حرين قرذف نفسره فري المعركرة  ولرم  دفعره الشروا 

ك  ريرق التعري الطويرل إلى الجنة نحو هجمة خا فة تنفجر بهرا دمراء الشرهادة  برل كا رد وغرايا  وترر 
يسررتهلك نفسرره ويمررتإ  اقاترره  حتررى إذا ذبررل ونحررل  وكررات للمراغمررة مسررتوأيا: إذت آنررذاك لجسرردل أت 
يستقبل ذبحة الصردر. إت لرم ت رن رصاصرة االغتيرال إليره أسررع  فيرذهي قردوة ل،حررار  ومريال للرنفس 

 سفل.اإلنسانية حين تعلو  ويذهي الظالم متخبطا  وميال للنفس حين تسف وت
إنها مقدرة دعاة اإلسالم على العطاء الدائم  كيف حية أعمالهم وإت سرجنوا  وكيرف أنهرا تقرود 

 النا  أف ارهم وإت قتلوا  إت لم يكن لهم التمكين.
 ال كثرة األقوال ، كال، وال نظم القصائد

  ومرن إنه من الواجي أت تمد  د الت يير اإلسالمية لهذل الجاهليرة ومرن الواجري إن رار من رهرا
 الواجي الجهاد.

إت الرردعوة اإلسررالمية ال تعررادي وال ت فررر سررواد المجتمررع مررن المستوررعفين الررذ ن غررررت بهررم 
أجهزة اإلعالم والتربية فرلهتهم عن السجود وشجعتهم على إجابة نداء شهواتهم ف انت فيهم جرأة علرى 

ول نرره فرررض تنديرره الرردعوة  الخطررو وراء حرردود الحررالل  فررإت فطرررة هررنالء سررليمة  وأصررل إيمررانهم برراا 
حررين تن ررر علررى المسررت برين المتمرررد ن علررى الفطرررة  مررن الررذ ن يحلرروت مررا حرررم هللا  ويجيمرروت علررى 
صدر األمة قسًرا وكرها  يقودونها إلى اإلباحية  ويظلموت  ويفر روت فري مصرالح األمرة  وعرن القررآت 

  بعدوت.
بهم فرحرة بصردام  إنمرا اإلسرراف عنرد لم يعررف دعراة اإلسرالم أنفسرهم عطاشري لردماء  وال قلرو 

ذوي التسررررررلط  ونحرررررروهم تشررررررير أصررررررابع االتهررررررام يمنعرررررروت ال ررررررالم ويسترصررررررلوت الحريررررررة  وينفررررررردوت 
بالنا :يكشررفوت عررورات نسررائهم  ويمرر،وت باإللحرراد أدم ررة أبنررائهم ويروجرروت آلراء العقررول والفلسررفات  

ت الصرواب لهرم محت رر  أو قرد اشرتر، فإذا نصح عاقل: سجنول  أو اعترض داديرة مسرلم: أعردمول  كرر
 لهم آباؤهم الرقاب.
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إت الحصررررار يقحررررم المحصررررور إقحاًمررررا  وللداديررررة أعرررررف بنفسرررره إذ تحرررري اإلقنرررراع  والحرررروار  
والجرردال بررالتي هرري أحسررن  فرري أنرراة رأيقررة  مررا لررم  رت رري المت طررر  لجاجررة فرري ال رري  ويبررالغ فرري 

  ويبقررى شاخصررا منرره مجرررد مبنررال  وتعررود الخطرري ال بررت  إذ حينئررذ ال يقررو، ال ررالم علررى حمررل معنررال
 الرنانة هذرا  ويكوت الحزم  ريقا أوحًدا.
 الحزم يثني خطوب الدهر، ال الخطب  لما أطال ارتجال القول قلت له:

إت ثقررل و رررة أحررزاب الورراللة العلمانيررة ومجرراميع الط رراة علررى صرردر األمررة اليرروم لمررن أشررد 
ولقررد نشررر عنررد الرردعاة فهررم ألوصرراف المحنررة ومسررالك الخررال   ال رررب الترري أرهقتهررا عبررر تاريخهررا  

وتو ررد رأي سررد د  إال أت خطررط األمررس لررم تسررتطع أت تعبررر رؤيررة الحررق تعبيررًرا  ولررم  نتصرري الحررزم 
 للوعي ظهيًرا.

ولإلسالم وضو  قديم وإرشاد أصيل انطق اإلمام البنا رحمه هللا في المنتمر الخامس  فانبر، 
 يسرل أت:

مرن إنسرات  تبرع هرذا الرد ن إال أت يكروت قويرا فري كرل شريء  شرعارل: القروة فري كررل   مراذا تريرد
 شيء؟ا.

 وأوضح أت الدعاة  البد أت يكونوا أقوياء  وال بد أت يعملوا في قوةا.
لم يكن ذاك ارتجال خطيي متسررع  وال تصراعد حماسرة قائرد منردفع  إذ عراد وأعلرن ثانيرة فري 

 مذكراته أننا:
درريم أو رئرريس حررزب أو هيئررة ال تعمررل علررى نصرررة اإلسررالم وال تسررير  نحررن حرررب علررى كررل ز 

في الطريق الستعادة حكم اإلسالم ومجد اإلسالم. سنعلنها خصومة ال سلم فيها وال هوادة معها  حتى 
 .(1)يفتح هللا بيننا وبين قومنا بالحق  وهو خير الفاتحينا

 المبشــرات...!
عي الررذي يشررهدل العررالم اإلسررالمي اليرروم  وسررقو  ومررا نظررن هررذا التصررارع السياسرري واالجتمررا

الرؤو   وحصاد أئمة ال فرر بعورهم بر ردي بعرض  إال أمرًرا يقدمره هللا تعرالى برين  ردي الردعاة  كنًسرا 
 ل،صنام المعوقة  وإشارة للحيار، الذ ن أتبعتهم الوالالت الجاهلية أت  دخلوا في د ن هللا أفواًجا.

 الهجرة الشريفة  ووصفته عائشة رضي هللا عنها فقالت:ويومنا هذا كاليوم الذي سبق 
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صررلى هللا -فقرردم رسررول هللا  -صررلى هللا عليرره وسررلم- كررات  رروم بعرراث  ومررا قدمرره هللا لرسرروله 
 -صررلى هللا عليرره وسررلم-وقررد افترررا ملررنهم  وقتلررت سرررواتهم  وجرحرروا  قدمرره هللا لرسرروله  -عليرره وسررلم

 .(1)في دخولهم في اإلسالما
 ت حتف الط اة على غير قيا   كما يكوت أيه عبرة وعظة.وإنما يكو 

 لوقي شرها الفطن اللبيب  ولو جرت األمور على قياس
وذكررراء الرررذكي ال  نفعررره فررري كرررل مرررو ن  وإال لنفرررع الهدهرررد  فإنررره  هتررردي للمررراء فررري األرض 

 ال يفاء  ثم  نصي له صبى فخا بدودة أو حبة أيصيدل  كما قيل.
 درك النجا  في العواقي  وإنما عليه أت  تحرر في المباد . وليس على اإلنسات أت  

 ولهذا قال القائل:
 وليس عليهم أن تتم عواقبه   ألمر عليهم أن تتم صدوره

مررا لمررت نفسرري علررى فرروت أمررر بدأترره  -أو غيرررل مررن أهررل بيترره–وقررال سررليمات بررن عبررد الملررك 
 .(2)بحم  وال حمدته على درك أمر بدأته بعجزا

 ة الالهبةتربية الحماس
فهرذا هررو مررا  وجرري برردء التربيررة اإلسررالمية الحركيرة بترررجيج شررعلة الحماسررة فرري قلرروب الرردعاة  

 لتساعد على توفير الحزم.
إت الفقهررراء والمف ررررين كييرررر عرررددهم  ول رررن قورررية اإلسرررالم الحاضررررة تريرررد أصرررحاب القلررروب 

غمرة البا رل ومعاندتره ومحاربتره  الملذوعة  الذ ن  تفاعلوت مع األحرداث أوال بررول  ولهرم تعبرد فري مرا 
 فعلى ميلهم  نعقد الرجاء  ال على أصحاب األصوات المرفوعة.

وذلرك يعطرري لمررنهج الردعوة سررمتا خاصررا فري تجرراوز مجرررد الدراسرات الفقهيررة والتوجيرره الف ررري 
مي القريي من  بيعة المنطق الجامد  إلى مخا بات قلبية  تسبقه  وتقارنه وتتلول  ت ذي األروا   وتن

 األشواا  وتحبي البذل  وتدفع نحو الجهاد.
وهو مذهي إقبال  اكتشفه لما رأ، براعة اإلمام الرازي في الفلسفة خالل تفسريرل للقررآت ال رريم 

 براعة واأية وافرة  إال أنها عجزت عن تحريك القلوب.
 يقول  غير غافل عن اإلقرار لفول أهل الفول:

 لنور خذ  فالليل أظلمومنه ا  من الرازي كتاب هللا فافهم
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  (1)أنحيا بالفناد وما تورررم؟  ول ن لي كالم أيه  فانظرر:
كال  وقراء كتاب الرازي يشهدوت  فإنهم آمنوا وحسن إيمرانهم  وأفحمروا المالحردة وأبرانوا خطرل 
 آرائهررم  غيرررر أنهرررم لرررم  تقنررروا تربيرررة أبنررراء األمرررة وإيقررراد الجرررذوة فررريهم وقيرررادتهم نحرررو الجهررراد  برررل ولررردت
مجالس الحوار العقلي ترفا علميا خفض الهمم ولم  رفعها  وأذهل عن الحاجات المت املة  ولم  وفرها 

 وبرز نموذ  فهيه:
  (2)وهذا الرف يهوي بالكتاب  خلي الغمد، ما في الكف مال

وهو نموذ  ناقإ  كرت الدعوة اإلسالمية المعاصرة قد كررتره ف رزارة اإلنترا  الف رري عنردها  
ا حزب آخر  حتى لتئن الرفوف وتتقو  هابطرة  لت سرر غمرًدا فارًغرا تتخرذل الردعاة عمراًدا لهرا لم  بل ه

 تحتها  يوحك الرائي له ضحك الرافعي لما هته خدعة سيوف الخشي في األ دي المتوضئة.
 إنها حيرة اإلسالم المت ررة بين جهل أبنائه  وعجز علمائه  ووداعة دعاته.

 أغاني الحصاد
ربيررة الرردعاة فرري أسررلوبها الحاضررر ال تبرردأ بمخا بررة عقررولهم ببحرروث جافررة كررالتي ولررذلك فررإت ت

 تتداولها الجامعات  بل تخرجهم إلى جولة واقعية  تفاعلوت خاللها مع  وميات الحياة.
 إت أول نداء  نب ي أت يسمعه السائر مع ركي الدعوة نداء عبد الوهاب عزام حين يقول:

 ارئا من مقال كل عليمق  يا حبيسا بالدور خدن كتـأب
 (3)ماثالت لعين كل حكيـم  ابرزن للحياة واقرأ سطـورا

سطور معاملة النا   ومعرفة أ وار جاهليتهم  والمساعي المبذولة إلصالحهم  وصبر 
 األحرار في المحن  وكيف يسبق المراهق الم امر الفاسق الشيخ الحكيم المنمن.

الحيراة إت خلرت مرن حركرة الت ييرر: فقردت م زاهرا  بهذل السطور ت تشف النفس المعانين فرإت 
وحركررة الت ييررر إت انحرفررت عررن حرردود حقررائق الفطرررة: أخطرررت هرردف المسررير  وهرردف المسررير إت لررم 
 تستعن على بلوغه  بما وراء المعادالت العقلية من منح التوكل:  ال دربك  وتبدد من جهدك ال يير.

عما حرولهم مرن  برائع التوكرل العرام  فاألدديرة وذاك هو تعليل ما يصيي الدعاة من انخالع 
من كل جاني تطرا سمعهم  ل نها ال تلقي منهم االهتمام  إذ ال تعدو همس  الي غنري  أو منتظرر 
لذائذ  إال صروتا يرسررهم مرن بعيرد عبرر القرروت  تطررب لره قلروبهم  فتنجرذب  فتقتررب  فتنصرت  فتجرد 

 مفاصلين  ويعلمهم كيف  لبوت:نبرة الزاهد سديف بن ميموت   لقنهم دعاء ال
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اللهم قد  حكم في أبشرار المسرلمين أهرل الذمرة  وترولى الهيرام بررمورهم فاسرق كرل محلرة. اللهرم 
وقررد استحصررد زرع البا ررل  وبلررغ نها ترره  واجتمررع  ريرردل  اللهررم فرررتح لرره  ررًدا مررن الحررق حاصرردة  تبرردد 

 .(1)شمله  وتفرا أمرل  ليظهر الحق في أحسن صورل وأتم نورلا
فترخذهم إ راقة حين  وازنوت: في أ هما كات هذا الصالح أبلغ: أفي كشفه سربي واقرع السروء  

 أم في وصفه الحصاد؟
وما تدري أهم لسديف يقدموت  وله يقلدوت  أم للخليفة العباسي  القائم برمر هللا بن القادر لما 

ي المسررمى بالبساسرريري عليرره  تفررنن فرري تورررعه إلررى هللا تعررالى عنرردما ت لرري المفتررتن البررا ني الفررا م
 وأرسل رسالته:

 إلى هللا العظيم  من المسكين عبدل.
اللهررم إنررك العررالم بالسرررائر  المطلررع علررى الوررمائر  اللهررم إنررك غنرري بعلمررك  وا العررك علررى 

عبرررد قرررد كفررر نعمترررك ومرررا شررركرك  وأل رررى العواقررري ومرررا  -أي البساسررريري –خلقررك  عرررن إعالمررري. هرررذا 
 تعد، علينا بغيا  وأساء إلينا عتوا وعدوا. ذكرها  أ  ال حلمك حتى

اللهررم قررل الناصررر  واعتررز الظررالم  وأنررت المطلرررع العررالم  المنصررف الحرراكم. بررك نعتررز عليررره  
وإليك نهرب من بين  ديه فقد تعزز علينا بالمخلوقين  ونحن نعتز بك  وقد حاكمنال إليك  وتوكلنا في 

ثقنررا فرري كشررفها بكرمررك  فرراحكم بيننررا بررالحق وأنررت خيررر إنصررافنا منرره عليررك  ورفعنررا ظالمتنررا هررذل.. وو 
 الحاكمينا.

 وقد علقت رسالة القائم في ال عبة  فقتل البساسيري بعد تعليقها بقليل.
  أيًضااستعالء.. بعد الموت 

وفي كل خيرر  فري الخليفرة  وفري سرديف  ومرن كليهمرا الداديرة  نتفرع وإلخباتهمرا  روا ئ  أيكروت أبردع 
وأبرع  وأتم منهما في انتداب نفسه للمهمرة الجسريمة  فرإت مرن أزهرر بردعاء حقيرق أت منهما في دعائه 

 يمرر بفعررل  فهررو فري موررى نحررو همتره  يطلرري النصررر قررة عررين إلخوانرره الردعاة  ولرره الشررهادة جررزاء  
 ويلح سائال:

 على شرجع يعلي بخضر المطارف  فيا رب إن حانت وفاتي فال تكن
 بجو السماء، في نسور عواكـــف ولكن قبري بطــن نسر مقيلـه

 يصابون في فج من األرض خائـف وأمسى شهيًدا ثاويا في عصابـة
 تقى هللا، نزالون، عند التزاحـــف فوارس من بغداد ألف بينهـــم
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 وصاروا إلى ميعاد ما في المصاحف  إذا فارقوا دنياهم فارقـوا األذى
وايرات أخررر، أنهررم فروار  مررن صررنعاء  أو هكرذا فرري الروايرة الراجحررة  أنهررم مرن ب ررداد  وفرري ر 

 من بيروت  أو من عمات  وكل ذلك وارد  وفي وزت الشعر سائغ.
 والشرجع: النعش  والمطارف: األ راف  أي األ دي  والخائف: المنخفض.

وبررذلك  بت ررر داديررة اليرروم فرري المراغمررة ابت ررارا  إذ ليسررت تنقطررع فنونهررا: أنرره ال يحلررق بروحرره 
  أنهم لن يصلوا إليه  بل في بطروت النسرور  فيرراغمهم أيًواموخ فحسي  بل ببدنه سامية في فلك الش

 ميتا  كما راغمهم حيا.
 

   حوار الداعية المفاوض
 

إت سررربي االفترررراا برررين دعررراة اإلسرررالم وبرررين جميرررع الحكرررام سررربي مهرررم وواضرررح فررري المنطرررق 
 اإلسالمي  ل ن الحاكمين يجهلونه أو  تجاهلونه.

السنة همامصردر د رن الردعاة  ومرنهج تف يررهم مسرتمد منهمرا  ومرن إرشرادهما ذلك أت القرآت و 
يعرفرروت محاسررن األخررالا  وكررال هررذ ن المصرردرين  مفترررا عررن مررا هنالررك مررن آراء العقررول  وشررهوات 

 النفو .
َقرراَت َعَلررى َعب ررأمررا القرررآت: فقررد سررمال هللا تعررالى فرقاًنررا فرري قولرره:   ِدِل َتَبرراَرَك اْلررِذي َنررْزَل ال فالر 

 ا.ِلَي الوَت ِلل َعاَلِميَن َنِذ ًرا
 أي يفرا بين الحق والبا ل  والصواب والخطر  ويفصل  ريق اإليمات عن  ريق الجاهلية.

فررإت المالئ ررة قررد أنطقهررا هللا   -صررلى هللا عليرره وسررلم-وأمررا السررنة فقررد تبررع وصررفها صرراحبها 
 فرثنت عليه  وأ نبت  ثم قالت:

 .(1) ومحمد فرا بين النا ا
فرا فرقات بينهم  كما يكشرفه هرذا الرنإ الخفري اليمرين مرن تبعره وانقراد ل المره  منفرذا مررادل: 
كرررات مسرررلما  حاكمرررا أو محكوًمرررا. ومرررن كسرررل عرررن ذلرررك ومنعتررره الشرررهوات: فسرررق وعصرررى  واسرررتحق 

 النصح  فالترنيي  فالتقويم إت لم يسارع إلى ارتداع.
لذي أحل: ففي ال فر وقع  وليس لل رافر ومن عاند  وحرف  وضاد  وأحل الذي حرم  وحرم ا

 أت يقود.
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هذل هي منطلقات دائمة يصدر عنهرا دعراة اإلسرالم فري تحد رد صرلتهم بالحراكمين  فينيردوت  
 أو  نصحوت  أو يقارعوت  تبعا لمنهج الحاكم وسلوكه.

 وقد صاف إقبال ميزانهم في هذا ببيتين فصلين  فقال:
 إلمامــةـن حريا با ليس هذا العقل ذو الوهــ
  (1)ضعف وسقـــامـة فحياة الظــن والتخميــن

فهم يعارضوت األنظمة الرأسمالية وديمقرا يتها الزائفة كميل معارضتهم ل،نظمة االشتراكية  
والشيودية وصراعها الطبقي المدمر  ويرفووت أي شكل علماني آخر  ألنها نتا  العقول والعقل 

 يخمن  أيخطئ ويصيي  ليس كالوحي.
 

 نما يقود الناس البصيرإ
اإلسرالم  أتوهم ال يمل ن السكوت  وأت  تركوا ما هلل هلل  وما لهيصر لهيصر  ألنهم يفهمروت 

رحمررة مهرررداة شررراملة  صرررفته ال مررال والت امرررل  وال يمكرررن أت تصرررات دبررادات النرررا  إال بحررراكم متعبرررد 
العدل وأنواعا من العالقرات كري ميلهم يفهم دباداتهم كما يفهمونها  كما أت أخالقه تفترض خل ية من 

توجد وتنمو  و ريق ذلك السياسة  بما تعتمد من أمر مهيي  وتربية تقنع  ولذلك  دخل الدعاة أبواب 
السياسة  في غير ما  مع بمناصبها  وبهرجهات وإنما ت ميال للنقإ  وقد صاف أبو حيات التوحيدي 

 ميزانا لهم آخر في ذلك  فقال:
 من السياسة: كانت ناقصة.  إت الشريعة متى خلت

 .(2)والسياسة مت عريت من الشريعة: كانت ناقصةا
فمن آمن من الحاكمين أو السائرين إلى الحكم بميل ما آمن بره الردعاة فقرد اهترد،  وإت تولروا 

 فإنما هم في شقاا هم بدءول  وسيكفي هللا الدعاة أذاهم  كما أذت لهم يكف األذ،.
 مناهضة الشعوبية عبادة

ل البسا ة  ر، دعاة اإلسالم حقهم على جميع الحاكمين اليوم في أ  يفسحوا مجال العمل بهذ
للحركات اإلسالمية  وأت يعطوا لف رها وصحابتها حرية التواجد والتعبير  ولنواب األمة ومميليها حرية 

  فرررإنهم االنتخررراب واالجتمررراع والبحرررث  تشررربها بررراألعراف العالميرررة إت لرررم يكرررن إيمانرررا بشرررور، اإلسرررالم
وال افرين قد اشتركوا في اتباع الرأي العقلي  ف انوا أقرب منهم فري هرذا إلرى الصرواب  ولرو أنهرم فعلروا 
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ذلك لقووا على أسرا  أي تف يرر بصرراع  وألغنرت الوسرائل الحررة فري تررويج كرل ذي مرنهج لمبادئره  
 ول ن الحاكمين  تعسفوت.

وت علرى التعسرف عردم اسرتيعاب لمقا يسرهم وكلهم في ذلك سواء  والقوميوت منهم بالذات  زيرد
القومية نفسها  وشيئا مرن البعرد عرن إدراك المصرلحة القوميرة  ذلرك أت أكيرر الربالد اإلسرالمية تسرودها 
تيارات شعوبية تلقي في روع العامة المشاعر اإلقليمية  والحنين إلرى الفرعونيرة والفينيهيرة وأميالهرا مرن 

لناصررر  ررنفخ فرري العرررب الرررو  القوميررة كانررت مصررر أبعررد بررالد األصررول الجاهليررة  ويرروم كررات عبررد ا
العرررب عنهررا بسرربي قرروة تلررك الحملررة الشررعوبية فيهررا  ولررو ف ررر القوميرروت بإنصرراف ألدركرروا أت السرراحة 

 المصرية خاصة لم تشهد خصما للشعوبية أشد من دعاة اإلسالم.
رب  إذ أت دعراة اإلسرالم وكذلك شرنهم في بالد العرب األخر،  وهو شرنهم في غير بالد العر

في تركيا ميال قد أخلصوا لمصالحها االقتصادية أيما إخال   وم كات دعاة الطورانية وأتباع أتاتورك 
 يحولوت االقتصاد إلى قبوة اليد اليهودية.

وقيررادات األحررزاب الحاكمررة  والملرروك واألمررراء  وأصررحاب االنقالبررات  كرررنهم جميعررا يجهلرروت 
مررهم أنهرم يخورعوت فرري فهمهرم لهرذل األمرور إليحراء موترور  لهيره فري روعهررم ذلرك  برل األظهرر مرن أ

مرن  تظرراهر بحمرل المعرراني القوميرة مررن النصرار،  أو مررن بررع فرري االقتصراد واإلدارة وقربررول مستشررارا 
لهرم  ولرروال هررذا اإليحراء واإلمررالء لرروعي الحراكموت ارتبررا  محررق االتجاهرات الشررعوبية بحريررة الحركررات 

 كير من ارتبا ها بدعاة القومية.اإلسالمية أ
 استقالل المحتسبين التبعية المكتسبين

إت مجرراميع الحكررام مازالررت تحركهررا تقررارير غاموررة  رفعهررا المصررلحيوت المررداهنوت لهررا  ولررم 
يسررتطع الحكررام تجرراوز االنشرر ال بالحيييررات اليوميررة ال ييفررة الناتجررة عررن مررراقبتهم للشررباب المسررلم إلررى 

واسع تر، من خالله صدا دعراة اإلسرالم فري تروجههم  وضررورة تواجردهم فري نظر مصلحي في أفق 
 الساحة  وإمكانياتهم في المساهمة بإكساب الحياة عناصر التعادل السياسي واألصالة الف رية.

وتت رر تسرعات بعض الحاكمين حين يشتر وت لحرية العمرل اإلسرالمي مرا يشرتر ونه علرى 
هم بعمل جبهي ت وت أيه الهيادة للحزب الحاكم  وهم يهيسوت هاهنا األحزاب األخر، من حتمية اعتراف

قياسا مع الفارا  فإت األحزاب تسيرها أهواؤها واجتهادات زعمائها  والعمل اإلسالمي محكوم بفررائض 
القرررآت آداب السررنة  وحرردود الحررالل والحرررام  ويمنعرره الميررزات الشرررعي فرري  تجريررد الرروالءا عررن تبعيررة 

  ولجماعررة  -صررلى هللا عليرره وسررلم-خررر  إذ الرروالء عنررد المسررلم هلل تعررالى  ولرسرروله حرراكم أو حررزب آ
المرررنمنين  وفررري المجموعرررة السياسرررية المتحالفرررة التررري قرررد يعاملهرررا دعررراة اإلسرررالم نصرررار،  ومالحررردة  
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ومسررلموت لررم تسررجد جبرراههم سررجدة العبوديررة الحقررة لرررب العررالمين  وعشرررات اآليررات صررريحة فرري منررع 
لتزم العابد من بذل والئره وتبعيتره لهرنالء  وإت كرات لقراء بعرض السياسرات بينهمرا ممكنرا  أت المسلم الم

إذا أحسن الحاكم أو الحزب في فعله مردحوها وأسرهموا فيهرا  وإت أخطرر فري أخرر، نقردوها  عرن دراسرة 
عاف  وبتعليل  في إ ار من التحليل  وما هم بحاجة إلى تجريح  وال لهم في مفردات ل رة السرباب إسر

 فإت متانة الف ر اإلسالمي  ووضو  المنطق اإليماني  ال تحوجات دعاة اإلسالم إلى إسفاف.
إت علررى كررل حرراكم أو حررزب علمرراني أ  يفهمررا نفسررية الداديررة المسررلم الترري تسرريرل وتوررعه فرري 
مواقفرره السياسررية والف ريررة الرافوررة   وعليهمررا أت يميررزا  بيعررة رفورره عررن  بيعررة تشررنجات محترفرري 

ياسة و الب المناصري  إذ للداديرة تقرويم ثابرت ل،مرور وميرزات واحرد ونظرر كلري شرامل ال يفصرل الس
 أيه السيرة التربوية األخالقية وشكل العالقات االقتصادية عن الموقف السياسي.

 أفيكات األفاكين
ل رررن الداديرررة المسرررلم يملرررك فررري نفرررس الوقرررت مرونرررة فررري الفهرررم والتخرررريج الفقهررري  راعررري بهمرررا 

تبرررارات المصرررلحية واسرررتيناء الوررررورات  ويرررتمكن مرررن خاللهمرررا أت يكيرررف خطتررره وفقرررا لمتطلبرررات االع
الترردر  المرحلرري  ليصررل إلررى تطبيررق اإلسررالم عبررر اسررتعداد وظرررف مالئررم وتربيررة وعظيررة موجهررة إلررى 

 الجماهير الاليية  تخا بها بمعاني الفوائل الخلهية في موازاة تامة مع التودية السياسية.
المرونرة يفتررض أنهررا ال تردع مجراال لجفلررة تسرتولي علرى الحرراكمين وتردعهم فري ريبررة  إت هرذل

 ترقبرروت معهررا أنواعررا مررن اإلشرركاالت عنررد تنفيررذ أنظمررة اإلسررالم فرري مجتمررع زاد ابتعررادل عنهررا  أو عنررد 
مررررنحهم حريررررة العمررررل والصررررحابة لرررردعاة اإلسررررالم  والتخوفررررات الررررواردة إت هرررري إال أثررررر تركترررره الحرررررب 

ة  وال  ليرررق برحرررد أت يسترسرررل فررري الحرررذر مرررن د رررن هرررو رحمرررة مهرررداة نرررم رب العرررالمين  وتقررروم النفسررري
 تعاليمه ابتداء على اختيار األيسر من األمرين  والتبشير دوت التنفير.

 ليست إال حرية العمل اإلسالمي  فلم الحذر؟
ا وجيشرررها  لرررم خررروف الحكومرررات وهررري فررري المركرررز األقرررو،  تسرررندها أموالهرررا الطائلرررة ووزاراتهررر

وجهازها اإلعالمري اإلذاعري والصرحافي  ومناهجهرا التربويرة المدرسرية  وانبياثهرا الرقرابي األمنري  أمرام 
 دعوة إسالمية فقيرة ال مال في  دها  عزل ال سال  لها؟

أم يقولوت أت الدعوة ستمد بعوت خارجي   فذلك قول من لم يعرف التاريخ الحد ث  وشهادته 
دع الوثرررائق  اسرررما ذائعرررا لرررم تدنررره وتبرررين عمالتررره  إال دعررراة اإلسرررالم  فرررإت قرررول لهرررا بالصرررفاء  ولرررم تررر

 الم رضين فيهم كيير  ل نه غير معزز بوثيقة واحدة تقنع  الب الحقائق.
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إت دعاة اإلسالم يستندوت إلى تاريخ  اهر وحاضر نقي  وتشهد قوايا فلسطين  ومناهورة 
اتذة في الجهراد والحرر  علرى مصرلحة األمرة  المعلمروت االستعمار  ومدافعة الشعوبية  أنهم هم األس

 ل يرهم  القدماء البادئوت وينب ي أت يفسح لهم مجال القول والعمل.
 فضائح اإلصالح الهامشي

إال أت المجال لم يفتح  فحاكم تحكمه الشهوات  أيحت رر ويمنرع  يظرن التقرويم والنقرد منافسرة  
قليرررة  فيررررفض أت ترررزول الحرررواجز برررين حجرررج الررروحي وآخرررر  نبعرررث مرررن فلسرررفة علمانيرررة وتحلررريالت ع

 والنا   فتستيقا الفطر.
وإال فمررا ضررر المهرريمن أت  رردع الوررعاف مررن حولرره أحررراًرا وقررد ملررك فرصررة السرربق  وإذا فرراز 
الورررعيف فررري نهايرررة الشرررو   والترررف حولررره جمهرررور األمرررة منيرررًدا مقتنًعرررا  فرررري ظلرررم فررري ذلرررك للقرررو، 

 المستولي؟
لحركة اإلسالمية بالتخلي عن دعوتها لمجررد إصردارهم بعرض القروانين وبعض الحكام  نادي ا

 اإلسالمية  مع أت مبرر وجود الدعوة ال يمكن أت  نتفي أبًدا.
  وإال فررر ن بهيررة القرروانين؟ إت الحكومررات الترري تب رري كسرري بسررطاء المصررلين قررد أصرردرت مررواد

م د ررن عقرراب قبررل أت يكرروت قانونيررة فرري قطررع  ررد السررارا والحرابررة وأمررور الحرردود  كرررت اإلسررال
د رررن هدايرررة وعررردل  ومرررا دامرررت القررروانين لرررم تخلرررإ كلهرررا شرررردية فرررإت مبررررر وجرررود الررردعوة 

 اإلسالمية باا.
  ثم أ رن التنفيرذ؟ وهرل هرو مجررد اإلعرالت؟ وإذا نفرذ فهرل سرينفذ علرى كبرار المر، الرذ ن  نهبروت

ل بررر، وشررركات التصررنيع أمرروال األمررة بالرشرراو، والعمرروالت المرررخوذة مررن شررركات المقرراوالت ا
 والتسليح أم هو الفقير تقطع  دل فقط؟ إت الدعوة باقية ما دام التمييز الظالم.

  وهل هنالء الوزراء والموظفوت وعموم جهاز الحكومة الرذ ن ال يصرلوت ولرم تسرجد جبراههم هلل
ديرررة تعرررالى ولرررم  لتزمررروا حررردود الحرررالل والحررررام يصرررلحوت لتطبيرررق القررروانين الشرررردية  أم أت دا 

  اإلسالم المتحرا قلبيا مع معناها وم زاها هو األصلح؟
األميررل واألحسررن مقصررد مررن مقاصررد اإلسررالم  ودعرراة اإلسررالم أميررل وأصرردا  نحرروي إت السررع

مررن المتحللررين  بإجمرراع الجميررع  و المررا أت الرردعاة قررد أقصررتهم الحكومررات عررن مراكررز اليقررل 
 في حركة تدعو إلى كمال اإلسالم. الوظي ية والتنفيذية فإت لهم مبرًرا في تجمعهم
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  ثم هل إت اإلسالم مجرد قوانين تطبق أم هو دبرادة وخلرق يكروت بهمرا الحراكم ووزراؤل وجهراز
  دولته قدوات للعامة يعلمونهم الوراعة هلل  والعفة  وصيانة المرأة؟

 هم.فما دام دعاة اإلسالم أبرع منهم في هذل الفرائض والمحاسن فإنهم أجدر بالصدارة من

  ثم هل أت اإلسالم تطبيق مجرد ل،حكام في إقليم أم هو حمل لراية الجهاد ودفاع عن قورايا
  األمة كلها وعن أرض اإلسالم العريوة؟

 فطالما أت الحكومة ال تتعد، االهتمام المحلي فإت للدعوة اإلسالمية مبرًرا للتواجد.

 نصررحه وتشررجعه علررى الخيررر ثررم مررا ضررر الحرراكم المخلررإ أت توجررد بجانبرره حركررة إسررالمية ت
  وتمدل بالرأي؟

وهل يعد النقد الذي تتقدم به الدعوة على ضوء القرآت والسنة لخطط الحكومات وسياساتها 
جريمة حتى تبادر الحكومات لميل هذا النداء للدعوة اإلسالمية ترمرها بحل نفسها وإنهاء عملها  أم 

 هو االستبداد؟
ًرا السررتمرار الحركررة اإلسررالمية فهررو أحررد اثنررين: إمررا أت إت مررن لررم يجررد فرري هررذل األسررباب تبريرر
 يكوت مكابًرا م رًضا  أو أنه ساذ  تلفه ال فلة.

إنهرا أسررباب سرتة تعطرري الحركررة اإلسرالمية مبرررر وجودهررا حترى فرري ظررل الحكومرات الترري لهررا 
ومرا بعض االحترام لإلسالم وسن لبعض قوانينها وفق أحكامه  وال يجري افترراض وجرود كفرر صرريح د

لتصارعه حركة إسالمية  بل إت  لي األحسن غاية شردية  ووجود حكم ناقإ اإلسرالم يحرتم وجرود 
حركررة إسررالمية تسررعى لت ميلرره  وعلررى جمهررور المسررلمين أت ال يطالرري دعرراة اإلسررالم بإل رراء وجررودهم 

م أت لمجررررد صررردور قررروانين إسرررالمية مبتسررررة أو لمجررررد كيررررة كرررالم الحررراكم حرررول اإلسرررالم  وإنمرررا علررريه
يكونوا أعلى وديرا وأوفرر إنصرافا  وإت يهيسروا أمرنرا علرى ضروء هرذا المنطرق الرذي نردلي بره  والرذي ال 
يجحرد صروابه إال معانرد  وعلررى الحراكم ميرل الررذي علرى جمهرور المسررلمين  وواجري علريهم أت يفسررحوا 

 للحركة اإلسالمية المجال.
 نحن أصحاب التقى واألدب المنتقى

ن يصل الحوار إلى هذا الحد  يحتجوت بسذاجة الجمهور  وأنهرم أمنراء ل ن الحكام هاهنا  حي
عليرره أت  نطلرري عليرره ترردليس وتمويرره رجعرري  ويتسررع لهررم القررامو  فرري مرادفررات ذلررك  إال أت ل ررتهم 
عجزت عن وصف رجعية يمكن أت  تقمصها أتباع وحي نصعت سابقاتهم  وعلت شهاداتهم الدراسية 

عامة على شهادات وثقافة من بإزائهم من الحاكمين  وهذا العجز ي لرق وال وبحوثهم العلمية وثقافتهم ال
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بد باب الحوار والتفاهم المنطقي  ولو أنهرم صردقوا لبينروا أت السربي الحهيقري فري ذلرك كرامن فري كروت 
 الدعاة إلى هللا أهل عقل أكبر من عقول أتباعهم  وأت المواجهة الحرة ال تبقي لهم مجال ترثير.

إلسالم يعشرق الحريرة عشرقا  ولريس هرو أقرل ييامرا بهرا مرن أي مظلروم سريم معانراة إت دادية ا
 ال بت والصمت.

بل تاهلل إت المسلم ألعمق تفاعال معها داخل نفسه مرن أي إنسرات آخرر تبردد النسراء والخمرور 
 بعض انعكاسات الرفض التي تستولي عليه.

سررالمي ابتررداء  ثررم يوررطروت وإت مررن منطلررق التنرراقض أت  رررفض الحرراكموت حريررة العمررل اإل
 لإلذعات للو ط الشعبي انتهاء.
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  النشــأة األولى

 
أبلرغ مراترري الجهرراد فرري اإلسررالم وأعالهررا  أت يقاتررل المسررلم برغبررة وإقبررال وحرري للبررذل  متمنيررا 

 الموت في سبيل هللا  ملتذا به  مستعجال له.
التررري  وفررق هللا تعرررالى لهرررا وصرررف هررذل الحالرررة  -صرررلى هللا عليررره وسررلم-وقررد خلرررد رسررول هللا 

 الصفوة من أحبائه  فقال  فلما قتل عامر بن األكوع رضي هللا عنه:
 .(1) إنه لجاهد مجاهدا

 والجاهد الرجل الشهوات  الذي يقبل على الشيء بشهوة عارمة  ونفس  امحة  وقلي وثوب.
ترنسرا بسريرل  فالجاهد المجاهد: رجل مزدو  الصفة  خرر  يخرا ر بروحره  ويسرابق أقرانره  مس

 متحرشا مبادئا  منجذبا للصراع  سواء إن ارا على الظالم  أم قتاال في ساحة معركة مع ال فار.
برره نفسرره الزكيررة وجهررادل  -صررلى هللا عليرره وسررلم-وهررو وصررف قريرري ممررا وصررف رسررول هللا 

م أحيرا  ثرم الشريف  وم قال:  والرذي نفسري بيردل لروددت أنري أقترل فري سربيل هللا  ثرم أحيرا  ثرم أقترل  ثر
 .(2)أقتل  ثم أحيا  ثم أقتلا

 فتلك  دونما شك  أفول حاالت اإليمات  وأصدا صور الجهاد.
بيد أت صدقها ال  دفع صدا صورة أخر، للمجاهد  تميله عاقال كيسرا فطنرا   نراقش ويتررنى  

مفرررا  فرري بعررد عررن التهررور  ولررذلك جعررل اإلمررام حسررن البنررا بينرره وبررين أتباعرره حررد تمييررز  وأوقفهررم فرري
  ريق  وقال لهم:

 إنما تظهر الرجولة بالصبر والميابرة  والجد والعمل الدائي. فمن أراد مرن م أت يسرتعجل ثمررة 
قبل نوجها  أو يقتطف زهرة قبل أوانهرا: فلسرت معره فري ذلرك بحرال  وخيرر لره أت  نصررف عرن هرذل 

لشررجرة وتصررلح اليمرررة الرردعوة إلررى غيرهررا مررن الرردعوات. ومررن صرربر معرري حتررى تنمررو البررذرة وتنبررت ا
ويحين القطاف: فرجرل في ذلك على هللا  ولن يفوتنرا وإيرال أجرر المحسرنين  إمرا النصرر والسريادة  وإمرا 

 .(3)الشهادة والسعادةا

                                    
 .9/9ا صحيح البخاري 1 
 .4/21/64ري ا صحيح البخا2 
 .256ا المجموعة/ المنتمر الخامس/ 3 
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 ريث... ال جمود
إت االنتظار اإليجابي  والتجميرع الهراد : ليسرا وقوفرا  وال تل رنا  برل تلبيرة لنرداء الحكمرة  وإت 

بتد،  والجالس على التل  حركة وسيرا  وإنك لتر، المرجل مرن بعيرد سراكنا  لسرت لم  ر الساذ   والم
َسبالَها َجاِمَدًة َوِهَي َتمالر  َمْر الْسَحابِ تسمع غليانه     ا. ...َوَتَر، ال ِجَباَل َتح 

فهررذا االنتهرراك  لمحررارم هللا  الرررذي كيررر فرري هرررذل األيررام  لرريس بواجررري علررى الداديررة أت  رررردل 
إت الفوريررة دونمررا اسررتعداد تررندي إلررى الفشررل  فرري األغلرري  بررل يكظررم غيظرره  ويصرربر  ررويال  فرروًرا.. فرر

 ويحشد  حتى ت وت له هيبة وافرة  فيهاب قوله وأمرل  ونقدل ونهيه.
إت ممررا كررات  بعررث الجرررأة فرري نفررو  الظررالمين ويسرررع بهررم نحررو الرربطش برردعاة اإلسررالم: أت 

 ن مركز ضعيف في ساحة مكشوفة.الدعاة أنفسهم كانوا  هددوت ويتوعدوت م
حررول ال عبررة فرري عمرررة القوررية أيررام الهدنررة   -صررلى هللا عليرره وسررلم-ولقررد  رراف رسررول هللا 

 واألصنام من حوله مئوت لم  رفع معوال لهدمها  وال جعلها جذاذا.
وفرري ميررل هررذا مررا يقنعررك  بررالتزام الهيررا  المصررلحي: إت أي نهرري عررن من ررر إذا رجررع عليررك 

 من ر أخر، أكبر: عدلت عنه إلى حين مقدرة ال تعتريها رجفة.بصورة من ال
 وأبلغ من قفزات الصخــب  فريث المثابر أمضى خطــى
 أهدى وأجــدى لنيل األرب  وكانت أناة الفتى في التقــدم

 (1)يصيب الخسار ويجني النصيب ومستعجل الشيء قبــل األوان 
ة بيررنهم  أ هررم يخررر  بنفسرره حاسررر الرررأ  علررى أت ذلررك ال يمنررع بعررض الرردعاة مررن إجررراء قرعرر

من رررا  ليفجررر مررن عروقرره المررداد األحمررر القرراني   رردوت برره اسررمه مررع اإلثبررات  فرري سلسررلة إسررنادعال 
 روي به حد ث الشاهدة الصحيح الحسن العزيز  ليكوت من ثم اتصال أناب له نفسه عرن أهرل جيلره   

 تحيا به معاني الجهاد  ليس  يلمها انقطاع.
 عة اإليجابية لنظرية المرحليةالطبي

أمررا األصررل: فهررو ترررك القفررز  وإل رراء العجلررة  وإت  نرراور  وأت يحيررد عررن الرميررة  ال  نتصرري 
 هدفا  بل أت ال  تواجد في عرصة يمكن أت يرتيه فيها سهم غرب  وقذفة  ائشة.

دها وجمرراع ذلررك: أت تسررير الرردعوة فرري مرحليررة موزونررة  إذ ال بررد مررن تعررادل تقرردمها مررع رصرري
من جاني  ومع الظرف المحيط من جاني آخرر  كمرن  ردخل السروا أيشرتري بمقردار نقرودل  ويتحرر، 

 الرخإ عند تماثل البواعة.
                                    

 ا1 
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 فذلك هو خبر التدر   في صورته البسيطة البعيدة عن تعقيد األلفاي.
فالذاهي للسوا ال  تمنرى األمراني العريورة  وإنمرا هرو أعررف بجيبره  يشرتر، بمقردار مرا أيره  

 إال أت يكوت معه دفتر الشيكات  أيحيل البائع على البنوك دوت مباالة.
إت قررروة الجماعرررة  ورصرررريدها الرررواقعي  مرررن إنتررررا  ف رررري ومواقرررف وترررراريخ  كرنهرررا النقررررود  إذ 
 تتصرف الجماعة بمقدار حجمها الطبيعي وال تخطو خطوة إال بمقدار ما تجد من مقدرة على التنفيذ.

بعيرردة بورراعتها تجرراورل فرري سرروا قريبررة  وكررذلك الجماعررة  تسررلك  والمشررتر، ال يعتنرري لسرروا 
الطريرررق األقصرررر. وهرررو  ربرررر أت يشرررتر، قميصرررا سرررريع التمرررزا مرررن قمررراش رديء  ويررردفع ثمنرررا أجرررزل 
لقميإ أجود  وكذلك الجماعة  ال تفرف جهدها في عمل سريع التبدد  بل تمد قدمها في خطوة ناقلرة  

 ثابتة واثقة  قا عة.
  مرن براب أيًوراألوصاف ميلما توجبا البتعاد عن التهور واالندفاع السريع  فإنهرا ول ن هذل ا

آخر  توجي المبادرة الغتنام الفر   والتهين للولو  من كرل ث ررة متاحرة  فري الحرين المناسري  إذ قرد 
 يكوت الباب المنفتح سريع االن الا.

اجر  يجلرس األيرام واألسرابيع كالذي  الزم السروا   ترصرد الصرفقات المواتيرة  فالصرافق  المتر
 نتظر وال يشتر،  ثم فجرة تعرض له صرفقة بريمن بخرس  ردرك بحواسره وحدسره أ ح سريربح منهرا مرن 
بعد  أيسارع إلى الشراء  فلو لم يكن جالسا في السوا مراقبا منافسيه: لما عرفها  ولو لم ت روت نقرودل 

: أتررال الررربح  ولررو اكتفررى منصررتا فرري ركررن بجيبرره: لسرربقه غيرررل  ف،نرره كررات يقظررا متحفررزا ملرريء الجيرري
خلفي من مقهرى السروا إلرى قرا  يقرإ عليره خبرر نجرا  التجرار أللهتره القصرإ  وخدرتره األحرالم 

 واألوهام.
فال يصح إذت أت تتبادر إلى ذهن الدادية معاني السكينة  والتندة  والترني  كتفسيرات وحيردة 

يسرمع لفظهرا  وإنمرا يجري عليره أت يفهمهرا علرى أنهرا  للمرحلية  وأوصاف تقترت بها ألول وهلة عنردما
نرررداء لبنررراء القررروة ولتصرررريف الطاقرررة وفرررق تقرررد ر وحسررراب  فهررري تقررردم إلرررى األمرررام  نتيجرررة هرررذا البنررراء 

 والتصريف الموزوت  وهي انتبال واستباا.
ومرررن هنرررا نفهرررم أت المرحليرررة ليسرررت مجررررد واعرررا يمسرررك باللجرررام عنرررد فرررر  الرغبرررة واإلقررردام  

ها ميرررل شررريخ مسرررن وقرررور جمرررع أوالدل وأحفرررادل حولررره  وصررريهم بالسرررير الرفيرررق  ويورررخم لهرررم ونتصرررور 
  يسرتجيش الحمرا  عنرد ال فلرة  ويحرث عنرد أيًوراموجبات الحذر  برل المرحليرة ميرل خطيري مصرقع 

  روء الريبة.
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أيجي إذت أت نحل عقدة الخوف مرن المجهرول المتميلرة فري عردم إقردام بعرض الردعوات علرى 
فررإت ضررمات النجررا  غيررر ممكررن  وإنمررا هرري احتمرراالت نجررا  أو فشررل  ت رروت موازناتنررا بينهررا التجربررة  

 هي المشجعة أو الناصحة بمكث.
 وبهذا الفهم نحفا للمرحلية سمتها اإليجابي  من بعدها غلي على تفسيرها جانبها السلبي.

لتحد د مكانة بل المرحلية معظمها إيجاب واختصار للطريق إذا كات هناك ثمة تخطيط دقيق 
الدعوة وإمكاناتها و اقاتها من الواقع المحيط بهرا  وال يطرول  ريقهرا إال حينمرا يكروت هنراك شركل مرن 

 اإلسراف أو الخطر في تقد ر الواقع وما  تبع ذلك من تسمية الحاجات.
 وإت األمرررر الصرررعي يسرررهله األمرررل والعمرررل  وإت أصرررعي الصرررعاب: اليرررر   وأكررررد العقررراب: 

 مر والتمريض أيه.التردد في األ
ال يعرف الير   وال يعترف بالصعاب  وال يشك في بلوف ال اية  مرن أمرل فعمرل فصربر  وإت 

 . (1)مع العسر يسرا  وهللا مع الصابرينا
 حساب وكتاب

إت التقد رات يجي أال تعتمد على التخمين المجرد  ألت الخطر أيه  نعكس على التنفيذ بنفس 
 على أرقام صحيحة وإحصاء يقوم به المتواجدوت في كل قطاع. النسبة  بل االعتماد يكوت 

 إت األرقام وحدها تقدر أت تترجم نفسها إلى ل ة تخطيط.
واإلحصراء مرررة واحردة ال تررتم بره الدقررة  برل ال بررد مرن ت رررارل سرنويا  لنسررتطيع رسرم خررط بيرراني 

عًدا يحرردث بالنعمررة  وبرردوت نررال  إت كررات نررازال يفوررح التررخر  أو أفهيررا  ررواري ضررعفا وجمروًدا  أو صررا
 ذلك ال ترمن االرتجال.

 الفقه يبرر األناة
ول رررن ال جررردال فررري أت النررراظر إلرررى المرحلرررة يجرررد جوهرهرررا كامنرررا فررري االنتظرررار عنرررد نقرررإ 
الترهي  والبعض  ر، أت األمر متجه له برت يجاهد ال فار والمنافقين في غلظة عليهم  أيسرل: كيف 

 يتحدال  وهو المنمن العزيز؟يجوز السكوت عن من ر  رال و 
مررن هنررا وجرري أت نفررتش عررن تبريررر شرررعي للمرحليررة  وهررو أمررر لرريس  بالصررعي علررى مررن لرره 
نظرررر فرررري وصرررايا الفقهرررراء  فرررإت التبريررررر يكمرررن واضررررحا فررري قاعرررردة تعرررارض المصررررالح والمفاسررررد: إت 

احتمررررال قليررررل المصررررلحة اليسرررريرة إذا زاحمتهررررا المصررررلحة العظيمررررة: أمكررررن تفويتهررررا وتقررررديم العظيمررررة  و 
المنرافق األذل عبرد  -صلى هللا عليره وسرلم-المفسدة لدفع التي هي أكبر منها  كما أبقي النبي األعز 
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هللا بن أبي بن سلول حيا يكيد ويظاهر اليهود  وينذي  واحتمل مفسدته حرذرا مرن وقروع مفسردة أكبرر  
 أال يجفل أشراف العرب عن اإلسالم خوفا من القتل.

ال  -أي المسررع المجهرد لنفسره فري السرير–ذا المرذهي  فقرد قيرل: أت المنبرت ثم العقرل  نيرد هر
 أرضا قطع وال ظهرا أبقي  أي ظهر دابته التي أماتها بالتعي  فتركته وحيًدا وسط الصحراء.

إت احتمال المن ر مدة أيسر من مجازفة متهور تفشل وتبهيره  وقاعردة التررجيح برين المصرالح 
داديرة براألمر برالمعروف والنهري عرن المن رر  إنمرا هري قاعردة صرحيحة شررعا المتعارضرة أثنراء قيرام ال

ومنطًقا  وعلى الدادية أت  وازت برين ضررر المن رر قبرل إزالتره  والوررر الرذي قرد  نشرر ويرافرق إزالتره: 
أ همرا أكبررر؟ وبررين كميررة المعررروف الموجررودة وكميررة المعرروف الترري قررد تفرروت منهررا إذا أمرنررا بمعررروف 

 أجزل؟ آخر  أ هما
إت هذل القاعدة هي من أهم القواعد التري ت فرل للردعاة حسرن السياسرة وواقعيرة الخطروات  وإذا 

 غابت عن ذهن الدعاة فإت غيابها سيوقعهم في إحد، سيئتين:
 إما التهور  وإما الير  الذي يحول دوت اغتنام الفر .

 والتهور هو األخطر.
كرررافرة  أو مرررا هرررو أدنرررى مرررن ال فرررر مرررن صرررور فالداديرررة  رررر، أمامررره حزبرررا كرررافًرا  أو حكومرررة 

المن ر  فينسى قاعدة الموازنة هرذل  ويشردد علرى وجروب محرق هرذا المن رر تروا  ويرردد آيرات وأحاد رث 
النهري عرن المن ررر  دوت أت يسررل نفسره: هررل لري بهررذا المن رر  اقرة؟ وهررل زوالره يمهرد لحلررول مرا هررو 

 أن ر منه؟
اديرة إذا غابرت عرن ذهنره قاعردة الموازنرة برين آثرار األمرر أما انعدام التفاؤل الرذي يقرع أيره الد

بالمعروف هذل أيكمن في تصور غريي للمد، الذي يجي أت تبل ه جهودنرا فري ت روين الفررد المسرلم  
 والبيت المسلم  والمجتمع المسلم.

لقد قال اإلمام البنا رحمره هللا بوجروب إيجادنرا لهرذل الريالث  أيشراع تفسرير سراذ  ل المره عنرد 
الرربعض يفهمرروت معرره أننررا ال يجرروز أت نحكررم حتررى ولررو كانررت لنررا قرردرة علررى ذلررك  مررا لررم نقلرري كررل 

 المجتمع إلى مجتمع إسالمي.
ومجتمرع الخالفرة الراشردة  -صلى هللا عليه وسرلم-وليس ذلك بصواب أبًدا  فإت مجتمع النبي 

  ثررم نحرراول ت ييررر المن ررر لررم يخلرروا مررن المنررافقين  وخطتنررا تقرروم علررى  لرري الحكررم عنررد المقرردرة عليرره
المتبقري فرري المجتمرع  مسررتعملين إلزالتره أمرروال الدولررة وأجهزتهرا اإلداريررة والتربويرة والصررحف واإلذاعررة 
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والتلفزيوت  ومعنا الهيبة والقوة  وليس من المنطرق أت نلبرث نزيلره بجهودنرا الفرديرة المجرردة  ومخرا ر 
 المحن مكل لة علينا.

 مد الجذور
 يع يررك مررن أت تميررز الفترررة األولررى لعملررك اإلسررالمي بالهرردوء  وهرري تسررمى: ول ررن التفرراؤل ال

 مرحلة  الترسيس الصامتا أو  إرساء القواعدا أو  بناء الصفوةا  وكل ذلك مترادف.
ويبررردأ الترسررريس فررري كرررل قطرررر مرررع تواجرررد الررررواد األوائرررل حترررى االنتشرررار فررري معظرررم المرافرررق 

تواري  لئال تتعرض المجموعة الستئصال قبل وقوفهرا علرى والقطاعات  وصفته الرئيسية: الصمت الم
 أقدامها  ولئال  يير إغراء األعمال العامة في الدعاة فوول التطلعات.

إت عناية مكيفة يجي أت توجه لدعاة جيل الترسيس  إذ علريهم يقرع اليقرل  مرن تربيرة األجيرال 
 إليهم.الالحقة  واستمرار التبشير  وإذا امتدت  د بطش فإنما تمتد 

وإت مجرراالت االنتشررار  وإعررداد مررن  تحقررق بهررم االنتشررار ال ررافي لوقررف الترسرريس: لهررا مقرراد ر 
وأبعررراد نسررربية  تبعرررا لطبيعرررة المحررريط  و برررائع مراكرررز التررررثير االجتمررراعي والسياسررري  يقررردرها الررررواد 

هرررم أت ال تبررردي أنفسررهم  بالحسرررنى  دونمرررا اسرررتخفاف بالمقررابلين  وال ريبرررة لهرررم تمنرررع اإلقرردام  إنمرررا الم
خررالل النشرررة معارضررة  وال تخرروض صررداًما  وال تشررعرهم بوجررودك فرري السرراحة  أو ترررتي شرريئا يسررتفز  
ومررن أن ررر ذلررك عليررك فرحلرره إلررى خبررر إعررالت تواجررد حصررل فرري الم رررب والجزائررر قبررل رسرروخ القرردم 

عليه حفنرة مرن  وكيف تسبي في محنة  وخذ منه فتو، عن البد ل الواقعي لهذل النشرة في بلد تسيطر
 المالحدة نصبوا المشانق والمقاصل.

ويقولرروت: كيررف سرريتربى الداديررة عنررد ذاك. أهررو حرربس لرره بررين الجرردرات األربعررة  أم اسررطوانة 
 مت ررة من ال الم تلقي عليه؟
 ويقولوت: هذا تزمت!

والحهيهية: إت هذا المسلك الترسيسي برريء مرن التزمرت  وإنمرا هرو منطرق واقعري فري مجابهرة 
 ظروف واألعداء األقوياء.ال

 إت سير الهدوء ال نعنى به التبا ن  بل اندفع بكل سرعتك و اقتك  ول ن بدوت ضجة.
 كتاب األمير.. دستورهم

 أيًوراولربما ت وت مجموعة غير إسالمية قد سربقتك إلرى التواجرد  أيسرمح المسريطر بتواجردك 
 جروًدا بحريرة هري مرن حقوقرك  إذ مرا زالرت وي ض بصرل  تحهيقا لتوازت القو، ال اقتناعرا برف رارك  وال
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نظريررة القررو، المتوازنررة المنشرر لة ببعوررها مررن قواعررد العمررل السياسرري  فررإت الحد ررد ال يفلرره إال الحد ررد  
 واألف ار ال تقارع إال األف ار.

ولربما ال يحاربونك إت كنت السابق المتفرد  بل يسمحوت في هذل الحالة اليانية بنشروء تجمرع 
لك  هو خطر عليهم  ل نه يحقق التوازت  ويطيل أعمارهم من خالل محاربة هذا التجمع  ف ري مواد

 لك وإشاعته اإلشاعات البا لة حولك.
وعليك في الحالة األولى أت ال ت تر بحرية اضطروا لها  كما أت عليك فري الحالرة اليانيرة أت 

فاسررلك فرري الحررالتين سررلوًكا ال تقلررد خصررمك فرري خطواترره السررريعة  فررإت الحريررة قررد منحررت لرره  ال لررك  
 تعررد، الترروازت المبت رري إلررى إخررالل إذا كنررت مررا تررزال فرري  ررور الترسرريس  وال تررت لفن شررد كفتررك فرري 
الميررزات ت لفررا وافتعرراال  بررل دع رسرروخك  يقررل كفتررك  إثقرراال  بيعيررا  وأخررر  عررن الترروازت  رروم ت رروت لررك 

 حهيقة وزت زائد تويفه لذاتك  وليس قبل ذلك.
ذكرررراء ال  لجررررنل دائمررررا إلررررى التوررررييق  بررررل يسررررتطع مراكررررز اليقررررل فرررري المجموعررررة وللمسرررريطر 

اإلسررالمية  فيبعررث بعوررهم سررفراء   نفرريهم فرري بلرردات ثانويررة وراء البحررار السرربعة  ويمررتن  حتررى ليررر، 
المراقي الساذ  ذلك فوال  أو يكلف آخرين بإدارات وظيفة صعبة واسعة الحيييات  لتشر لهم إشر اال 

لتربيررة  وتمررتإ جهرردهم كررامال  فرري اسررتنزاف للطاقررات مرهررق  يظنرره أهررل القلرروب الطيبررة قبررل اكتمررال ا
 منحة أو ثقة بهم.

إت إحالل التوازت بين القو،  واستخدام الترغيي رديفا للترهيي: قواعد في المكيافيلية القديمرة  
 ما زالت توجه السياسية الحد ية.

 ضريبة الشمول
سرببا يقنعرك بالهردوء  وكرات فري البرد الرذي تنشرر أيره بهيررة ول رن احتمراالت الربطش إت لرم ت رن 

حريررة  فررإت عررامال آخررر قررد يكرربح الجمررا   ذلررك أت مجموعررة الشررباب الرائرردة  تطررر  مفرراييم شررمولية 
وأساليي جد دة ال يعيها العلماء الرسميوت وكيير من أئمة وخطباء المساجد الذ ن  ندوت عملهم تردية 

عررض ال ترراب المسررلمين الررذ ن  نطلقرروت فرري ال تابررة مررن منطلررق تقليرردي مهنيررة. وكررذلك ال يسررتمرؤها ب
وتلهيهم المباحث الجزئية التي  تداولونها عن النظرة الشمولية  وكييرا ما تعد الطرا الصوأية ما عليه 
الدعوة من الصفاء العقائدي أو الممارسة السياسية خروجا عن مرنهج اإلسرالم  أو  رري محراربو البردع 

دعوة من رفرق تربروي وقرول لرين عنرد إن ارهرا مداهنرة محرمرة أو ضرعفا فري ا التبراع السرني  ما عليه ال
أيجتمع عدم فهم كل هنالء لحهيقتنا ليكوت انتقاًدا مًرا لنا متعدد الترويل  ومتوارب الوجهات ومختلف 
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 ويجفررل  ائفررة االخل يررات  ويورررب حصررار حررول المجموعررة الناشررئة يشررل حيويتهررا  ويكسررر معنوياتهرر
 كبيرة من النا  يمكنها أت تلتف حولها معينة ومنيدة لو لم  تمتم في آذانها الهامسوت.

إت هذل الظاهرة لم يخل أي مجتمع إسالمي منها  في البالد العربية وغيرها  وكم مرن معمعرة 
دخلتهررا الرردعوة مررع هررنالء مررن غيررر مررا ذنرري اقترفترره  سررو، وصررولها إلررى سررعة فرري الفهررم واعترردال فرري 

 ب قصر عنهما اآلخروت.األسلو 
وهم إذا يقاوموت شباب الدعوة ويصدوت ال يصدوت عن سروء نيرة  برل ذلرك مربل هم مرن العلرم 
ومقدار استيعابهم  وإنك لن تستطيع تجني المعارك الجانبيرة معهرم دوت سرير هراد  ال تعلرن أيره عرن 

 نفسك.
 ونحذر سالح الجبناء

الظالمرررة ال اذبرررة التررري تواجهرررك بهرررا   تميرررل فررري حملرررة اإلشررراعات أيًوررراويعظرررك سررربي ثالرررث 
 األحزاب األخر،.

إت اإلشرراعة وقررول االفتررراء  واخررتالا القصررإ  قررد أصرربحت وسررائل مبررررة سررارية فرري العمررل 
السياسري مررع األسررف  وإنرك لتعجرري حقررا مررن المالحردة كيررف أنهررم  نسربوت ألنفسررهم فلسررفة  ويكلمونررك 

دعوت الدقرررة  فرررإذا ت لمررروا عرررن العمرررل عرررن القورررايا المصررريرية بلسرررات عرررريض وعررررض إحصرررائي   ررر
اإلسالمي ودعاة اإلسالم  م،وا حد يهم ومقاالتهم باألكاذ ي وتهرم الرزور  وجنحروا إلرى خلرق ضرعيف 

  نم عن نفس مريوة معلولة.
ويزيد المحنة ما عليه أغلي الجيرل الحاضرر مرن أبنراء األمرة مرن سررعة التصرد ق والتررثر بمرا 

عرررن الررردعاة  ويتشرررك وت  وال يكلفررروت أنفسرررهم عنررراء تجرررربتهم  يقرررال دوت تمحررريإ وفحرررإ  أيصررردوت 
بالمخالطة  وما هو بعناء  وال  رفعوت رؤوسرهم قلريال ليرروا نرور الصردا وضراء فري جبرين كرل داديرة  

 أو  نصتوا بآذانهم ليسمعوا ن مة اإلخال  مميزة في صوته.
دوات جبررات  فتلرروذ وهكررذا يورررب حصررارا علررى مجموعررة الرردعوة الناشررئة  أيرره قسرروة بال ررة وعرر

 المجموعة بعفافها وسموا أخالقها  وتربر بنفسها عن رد بميل  حتى تنعزل.
فمن أجل تجاوز احتماالت ميل هذل العزلة التي يفرضها المالحدة علينا: يكوت هدوء النشررة  

 والتروي في النزول إلى ميدات المنافسة.
 بين حقائق الواقع وتمنيات التفاؤل

م يعا بالتروي قبل اإلعالت  والبعد في مرحلة النشررة وفتررة الحورانة عرن وثمة سبي رابع مه
المجال العام  فإننا حين نصف الرواد برنهم دعاة فإننرا ال نعنرى أنهرم قرد قطعروا شروً ا كبيرًرا فري تربيرة 
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أنفسرررهم  برررل مرررا زالرررت فررريهم بهيرررة مرررن الجاهليرررة  مرررن ريررراء وتحاسرررد  وحررري جررردل وغررررور  واسرررتئنا  
ع ذكر  والنزول المبكر إلى الميدات يعرضهم لم ريات كييرة ت بر بها نفوسهم ألكير مما بمحمدة وشيو 

تحتمرررل حقائقهررررا  مرررن رئاسررررة  وصرررريت حسرررن  ودعايررررة صررررح ية  وتصرررفيق وهترررراف  وومرررريض آالت 
التصررروير  ووفرررود المعجبرررين  فت ررروت الفتنرررة فررري محررريطهم جرررد محتملرررة  وتبررردأ عوائرررق النرررزاع والتنرررافس 

 وبخاصة إت كانوا أقراًنا ليس لهم رئيس قائد أكبر منهم سنا وأجزل علما وأوف رهيبة. الدنيوي بينهم 
ف مرررا أنرررك تمنرررع الصررربي عرررن بعرررض الطعرررام وقايرررة لررره: تمنرررع العمرررل عرررن المنرررابر والترشررريح 

 البرلماني ووسائل االنتشار السريع.
ئا فري الفقره  سرطحيا إت المنسس  نال ثقتك بهمتره العاليرة وحميتره الدافعرة  ل نره ال  رزال مبترد

في التجربة  وإذا استشكلت ذلك  فقرس نفسرك بمرا كنرت عليره قبرل سرنوات  فإنرك ستورحك مرن جهلرك 
القديم إذا ذكرت وقائعك  وستر، أت نمًوا واسعا قد ضخم رصريدك التربروي والف رري أضرعافا عمرا كرات 

 عليه.
ه ولرررم تعرفرره  فررردعت ولقررد تجاهلررت الررردعوة فرري بعرررض الرربالد هرررذا المنطررق الوقرررائي  أو جهلترر

 اليمن غاليا  وتفرا جيل كما اجتمع.
 االشتقاق والقياس ينميان التراث التخطيطي

وقد يختلف التقد ر  فاإلمام البنا رحمه هللا كات مياال في المنتمر الخامس إلى العلنية  وذكرر 
بة في كيير من أت المرحلة األولى هي مرحلة تعريف وإيصال للدعوة إلى جماهير النا   ول ن التجر 

البلرردات أفررادت ب يررر ذلررك  والمحررن الترري تعرضررت لهررا الجامعررة توجرري إعررادة النظررر  ولرريس فرري ذلررك 
بر   وال هو منازعة له  وإنما أدلى بما قال على ضوء الظروف السائدة آنذاك  والنظر النسبي يجيز 

ين يقومرررروت برررره هررررم الت يررررف للواقررررع المسررررتجد  بررررل إت التعريررررف ال يمكررررن أت يكرررروت إال برررردعاة كييررررر 
 المنسسوت.

إت بعض األقطار قد بدأت الدعوة هذل البدايرة التعري يرة بحملرة واسرعة مرن الدعايرة والخطيري 
فرري المسرراجد والمظرراهرات  حتررى صررار  تسررمى باسررم الرردعوة آالف الشررباب  فلمررا أريرردت لهررم التربيررة 

لدعوة أنينا متواصال لسنوات نتيجرة والسير المنوبط والتوزع إلى  بقات: اختلفوا  ألنهم أقرات  وأنت ا
 لخالفهم وتنازعهم.

اخرررتالف  ول رررن اليرررد  أووقرررد ال ت ررروت الحكومرررة ظالمرررة صررراحبة تورررييق  وال  نذ نرررا عررردوات 
المربية ترهق بالمجموعة ال بيرة  ويظل المستو، التربوي هابطا  ولهذا فإت سرير التررني توجبره ال فايرة 

ار بمقدارها  وربما كات من الورروري عردم االشرت ال بالسياسرة لمردة   وأت  توازت االنتشأيًواالتربوية 
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 ويلررة  فرري نرروع مررن الت ررتم وتربيررة الخلرروات بمجررالس علميررة ودراسررية فرري البيرروت  إلررى أت  ررتم ت رروين 
 جيل الترسيس.

 االستدراك.. ممكن
وء  وحتى األقطار التي أخطرت التدر  فتعرضت لوريق: يمكنهرا االسرتدراك والعرودة إلرى الهرد

 إذ ليس في ذلك حر  شرعي وال عيي عرفي.
ويسارع بعض الدعاة إلى نفي هذا الجواز والدعوة إلرى مواصرلة السرير مهمرا كانرت الظرروف  
ويرتجلررروت خطبرررا فررري الحرررث  والتحرررريض علرررى عررردم التراجرررع  ولربمرررا أتررروا بميرررال مرررن جررررأة األحرررزاب 

 الشيودية وجلدها في العمل  دللوت به على وجوب التقدم.
ولقررد أخطررر هررنالء فرري افتراضررهم  فررإت فنرروت المرحليررة ال تعرررف مسررلما وكررافرا  بررل يخا بهمررا 

 العقل معا  ويدعوهما إلى قيا  منطقي ونظر مصلحي  تساويات فيهما.
  ففشرررلت 1905وقرررد كرررات للشررريوعيين فررري روسررريا اسرررتعجال إلرررى اليرررورة علرررى الهيصرررر سرررنة 

ترنفوا اليورة أيرام الحررب العالميرة. وفري مروجز تراريخ الحرزب ثورتهم  فقاد لينين تراجعهم الماهر  ثم اس
وصرف لتلرك الفتررة و بيعرة العمرل  وهرو تراريخ دونتره لجنرة مرن قردماء  االتحراد السروفيتيالشيوعي فري 

 الحزبين ومطبوع بالعربية بموسكو نفسها  مما  نفي أي احتمال للم الطة والتزوير.
ي دعررروة الجمررراهير إلرررى الهجررروم المباشرررر علرررى  وفررري ظرررروف انتصرررار الرجعيرررة لرررم يكرررن  نب ررر

المل ية الهيصرية  إنمرا كرات  نب ري التراجرع واالنتقرال إلرى  رائرق ملتويرة للنورال. ولهرذا ال ررض كرات 
  والمنظمررات العلنيرررة (1) نب رري علررى الحررزب السررري أت يسررت ل إلررى الحرررد األقصررى منبررر دومررا الدولررة

 عمال.السلمية: النقابات  التعاونيات  نوادي ال
وقررد ربررى لينررين فرري البالشررفة احتقررار الجملررة اليوريررة  وعلمهررم أنرره  نب رري لليرروري الحهيقرري أت 
 ررندي واجبرره كررذلك فرري العمررل اليررومي  العررادي  الممررل  غيررر الملحرروي  بررين الجمرراهير مهمررا بلررغ مررن 

 الصعوبة والمشقة  فإت هذا العمل ال  ذهي أبًدا عبيا.
هزيمررة اليررورة مهمررة لررم  ترررت لرره مررن قبررل أت  ررندي نظيرررا  وهكررذا جابرره الحررزب الماركسرري بعررد

لها  وهي التراجع بانتظام  واست الل كل ذريعة علنية است الال ثوريا ألجرل إقامرة الصرلة مرع القاعردة  
ألجل تيهيف الجماهير سياسًيا. وقرد تعلرم البالشرفة هرذا العمرل العسرير بعنراد  واتسرم كرل عمرل الحرزب 

 .(2)ي والعمل العلنيابالجمع بين العمل السر 

                                    
 ا مجلس منتخي أشبه بالبرلمات.1 
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 وفي زمن الرجعية العصيي اغتنى الحزب بتجربرة سياسرية جد ردة  وبطرائرق جد ردة للنورال  
وبرشرركال جد رردة للتنظرريم  وإبررات اليررورة تعلررم البالشررفة الهجرروم  والهزيمررة علمررتهم التراجررع بانتظررام  مررع 

د ر بالنسربة النتصرار اليرورة المقبلرة  االحتفاي بقواهم األساسية  وقد كات لهذل التجربة أهمية تفوا التقر
 .(1)وقد علم لينين أنه يستحيل النصر بدوت تعلم الهجوم الصحيح والتراجع الصحيحا

أت ال داعي ألت تعجل بإن ارك علينا عنرد هرذا االسرتئنا  بمرا كرات مرن خطرة الشريوعيين فري 
وعرردوانهم علررى األعررراض  العمررل  فررنحن نن ررر بررا لهم وإلحررادهم  وكررذبهم ومجررازرهم  وسرروء أخالقهررم 

واألمرروال  ول ررن مررا وراء ذلررك مررن البصررر السياسرري والحررزم اإلداري:  تسرراو، أيرره المسررلم وال ررافر  بررل 
 ليس تراجع المسلمين اليوم إال ل لبة ال افرين عليهم بهذا البصر والحزم  والسبق الذي لهم فيهما.

ال افر في التعبية وأساليي الحرب  فقف قليال  وانظر ما أجمع عليه المسلموت من جواز تقليد
 وخططها العسكرية  واجعل نظرك هذا دليال على جواز ما وازال من أساليي السياسة.

وقف ثانية  وانظر ما شاع من االستئنا  بتجارب ساسرة العرالم فري العمرل السياسري  الردولي 
 والحزبي  تجد التفاتك إلى تجارب ساسة األحزاب الشيودية قريبا في ذلك.

فررال ت رنررك حماسررة مرتجلررة  وإبرراء مصررطنع  أ هررا األخ الداديررة  بهمررا تصررد أذنررك عررن سررماع 
تجربة شيودية نرويها لك  فإت لك من قواعد الشريعة وأخالقها ميزانا فرقانا  يعصمك التقليرد الجرزاف  

 كما أت لك في قلبك الرقيق المخبت واعًظا  رفعك عن ميل عنفهم وصراعهم الدموي.
أ ها المسلم المخالف لنا  في نقردك  ال تنسري لنرا بميرل هرذا ولوغنرا فري  أيًواأنت ورويدا بك 

الطريررق الشررريوعي  فرررإت فررري كالمنرررا مررن الوضرررو  مرررا  هيررري برررك أت تتهيرري  وفررري وقوفنرررا عنرررد أحكرررام 
 الحالل والحرام  ما  بعدنا عن الشبهات.

   برسلحة ال فر نفسه.إنها ليست أكير من قناعة بجدو، محاربة ال فر كله  الشيوعي وغيرل
 أشواقنا الحبيسة

وبميل هذا المنطق:  نذت للردعوة التري لرم ت تمرل بعرد مراحرل ترسيسرها أت تنسرحي مرن ميردات 
الهيرررام بقورررايا األمرررة ال برررر،  وتررررد عتررري مرررن يعتررري عليهرررا أنهرررا قرررد سرررطرت لهرررا مرررن قبرررل المفررراخر 

 واألمجاد.
ن تجرربتهم أعطرتهم وديرا مرن بعرد مرا رأوا إت الدعاة ال يمتنعوت عن بذل هم أول مرن بردأل  ل ر

الحكومات العميلرة تورربهم مرن الخلرف إذ هرم فري مصراولة األعرداء  وتجمعهرم مرن معسركرات الجهراد 
 إلى معسكرات االعتقال فهم يحفظوت أنفسهم هداة للنا  مربين  دلونهم على أصل الداء.
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ا يشرركل أمررًرا سررلبيا نررود أت إت الحجررة بالحجررة تقررال  وفرروات رضررا النررا  اليرروم إذ لررم  نصررفون
 نتحاشال  ول ن في الورب المتوقع سلي أكبر.

إت العاتي متبطرر  فرإت انردفاع دعراة اإلسرالم لخدمرة قورايا األمرة والتفراني فيهرا قرد بلرغ أوجرا 
عاليررا  ومررا تررزال قلرروبهم تحلررق فرري ذلررك األفررق السررامي  ولررن يكرروت مررنهم إبطرراء إذا حصررلت لهررم القرروة 

ول نهم  بطنوت إذا رأوا السجوت وقيود األغالل الظالمة تحجزهم عن لقاء اليهرود  وساعدتهم الظروف 
والمسررتعمرين الررذ ن مررا زالرروا يجيمرروت علررى بعررض أقطررار العررالم اإلسررالمي  والبررذل ال يكرروت مررع ظهررر 
مكشوف ترتي أيه الرصاصة األولى من الخلف  من الحكام الخونة  قبل رصاصة العدو في الصدر  

عاة أت يقررودوا النررا  الجتيرراث هررذل ال يانررات  الظالمررة الهزيلررة الترري تقررع عليهررا مسررنولية وجررد ر بالررد
 ضياع قوايا األمة أوال وآخًرا.
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  انسياب االنفتاح  

 
ميلما أت التقد رات المصلحية تردعو إلرى ميرابرة الجيرل الرائرد فري العمرل الفرردي الهراد    فرإت 

الظهرررور بعرررد انتهررراء الترسررريس  واسرررتخدام األسررراليي الجماديرررة  المصرررلحة نفسرررها تررردعو بالمقابرررل إلرررى
 العامة  والمقارعة الف رية  والمنافسة السياسية.

إنررره ال يسررروف لداديرررة أبرررًدا أت  رررر، جرررودة معرررات الصرررفوة أيسرررتطرد ويرررود بقررراء التخطررريط األول 
رة العدديررة مطلوبررة ليحصررل علررى المعررادت الجيرردة فقررط  العاليررة الهمررة  القويررة الشرركيمة  ذلررك ألت ال يرر

   وأثرها في الصراع كرثر الجزالة والجودة النودية  ولن ت وت معادت الصفوة في المجتمع كييرة.أيًوا
 -صلى هللا عليه وسلم-نحن في ذلك محكوموت بقدر من هللا مقدور علينا  كشف عنه النبي 

 .(1)في قوله:  إنما النا  كاإلبل المائة ال ت اد تجد فيها راحلةا
الراحلة هي الناقة القويرة السرريعة السرير  ال تجردها إال قليلرة فري اإلبرل  كررت نسربتها  لقلتهرا  و 

 ال تتعد، الواحدة في القطيع.
وكرررذلك العنصرررر الهيرررادي فررري النرررا   ال تجرررد النبررره الشرررجاع الررردؤوب ذا الفطررررة السرررليمة  إال 

 إ:بنسبة ضئيلة في النا   وأكيرهم تتعدد فيهم أنواع الوعف والنق
فمرحلررررة االبتررررداء كنررررت تحررررر  فيهررررا علررررى الرواحررررل فحسرررري  أو ال يرتيررررك أصررررال ويتصررررد، 
لمجازفرة الترسرريس إال الرواحرل  ول ررن إكمرال الشررو  يسرتدعي منررك انفتاًحرا وانبياثررا واسرعة بعررد انتظررار 

 الترسيس  وال تستطيع ذلك إال برنصاف الرواحل.
 التشدد في االنتقاء أصل

 لها.إت ل ل مرحلة جيلها وأه
فاالسرررتعداد للمررروت فررري سررربيل هللا  وبرررذلك الررررو   ووضرررع قطررررة الررردم فررري الحسررراب: صرررفات 
أساسية في الرواد  لقمريإ كرل مرنهم زر واحرد وليسرت أزراًرا عشررين  فرإذا  لري منره أت يفرتح صردرل 
للرصرا : فتحره دونمرا تررخير وتسررويف  وكرل مرنهم  روحره فري  رردل  إذا قيرل لره: هرات روحرك! قررال: 

ليست روحه في القفإ الصدري   ريد مهلة ليفتح القفإ  أيفتش عن مفتاحه فري جيوبره فرال هاك  و 
 يجدل  فإذا ذهي إلى بيته ليجلبه: وجد حسن زوجته يخذله  ويعود ويعتذر ويبرر.
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إت كررل تشرردد فرري انتقرراء جيررل الرررواد مستحسررن  بررل يجرري أت  بلررغ أبعررد مرردال  فإنرره هررو الجيررل 
بعردل  وعليره يقرع ثقرل البنراء  ومنره يطلري الصربر علرى  رول الرحلرة  وإليره الذي سيقود األجيرال التري 

تشرررئي األعنررراا  تنتظررر مبادرتررره إلرررى ضرررب األميرررال  وهررو الرررذي سررريقإ القصررإ للرررذ ن يقتررردوت  
 ويبتدع السنن للذ ن يقتفوت.

إت أمرر هرذا الجيرل كررمر المهراجرين وقردماء األنصرار فري اليبرات  روم كيرر ا لنفراا بعرد بردر  
صرلى هللا -في الشجاعة  وم انهزم الطلقاء في حنين  وفي الوفاء  وم ارتدت العرب بعد موت النبري و 

 .-عليه وسلم
 تساهل.. بعد التشدد

فررإذا مررا اجتمعررت الصررفوة بعرردد كرراف  وأمنررت الرردعوة صررفاء الجيررل الهيررادي  فقررد جرراز لهررا أت 
دل فري قطاعرات المجتمرع المختلفرة  تتساهل بعض التساهل كي تتمكن من ت وين جيل منفذ  رابط أفررا

فتقبررل األقررل شررجاعة  واألقررل ذكرراء  واألضررعف شخصررية  والقررادر علررى المحاكرراة دوت ابت ررار  والررذي 
تهررزل المررواعا ويحركرره الحررث وإت فقررد المسررارعة واالبترردار  ال الجبررات الرعد ررد  وال الم فررل البليررد  وال 

 التائه المعقد  أو الجامد ال ييف.
اهل اصرررطال  مجرررازي أكيرررر ممرررا هرررو حهيقرررة  فرررإت تررروافر عناصرررر الواقعيرررة فررري إت هرررذا التسررر

عمليترك التجميعيررة  يخبرررك علررى العرردول عررن التزمررت  إذ أت معظررم النررا  يفتقرردوت الصررفات العاليررة  
وال بد من ت يير سواد العاملين  وضخامة العردد تتطبهرا الظرروف فري أغلري األحيرات  ولرن تصرل إلرى 

برررت تصررحي معررك فرري قافلتررك مررن أيرره عيرري يسررير  وإذا حرصررت علررى الرواحررل هررذل الزيادجررة  إال 
القويررة فقررط فررإت السررنين اليمينرررة سررتمر بزيررادة قليلررة  وتسرربقنا الت رررتالت األخررر،  ولربمررا  نعرردم ت ررررر 

 الفرصة.
فهاهنررا مصررلحة كبيرررة متميلررة فرري المبررادرة إلررى اغتنررام مجررال المنافسررة الررذي مررا  ررزال مفتوحررا  

صررلحة أصر ر منهررا متميلرة فرري الحرر  علررى االنتقراء الجيررد  أو مفسردة كبيرررة تتميرل فرري وتصرادمها م
فرروات الفرصررة  ومفسرردة أصرر ر منهررا فرري احتمررال مررن لررم تتسررام صررفاته إلررى الفلررك  األرفررع  والقاعرردة  
الفقهية تقتوي بتفويت أقل المصلحتين ودفع أكبر المفسدتين  من غير غفلة عن شرو  اإليمات عند 

 ن  ومع بذلك منا لهما  نبذل لهما التهذ ي  والتربية والوعي.االثني
ولسررت بحاجررة إلررى تنبيهررك هاهنررا إلررى أت هررذا التسرراهل ال يعرردم أصررل الحررر  علررى النمرراذ  

  كي يشاركوا في تخ يف اليقل الجد د الذي  لهيره التوسرع علرى أيًواالعالية الرواحل في هذل المرحلة 
 ة لمورد جد د ثري ال يقتوي غلق المورد األول أو توييقه.عاتق المنسسين  فالتساهل إسال
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 تكامل الهمم
وضررب بعررض الرردعاة مرريال لنرا فرري ذلررك كميررل أهرل قريررة  يمررر بهررم رجرل عررالم فهيرره ال يسررمع 
خالل دورهم أذانا  فيبتئس  ويعظهم  ويطلي منهم حملرة  تعراونوت فيهرا علرى بنراء مسرجد  فهرو الرائرد 

 المنسس.
كل حسي استطاعته  أيقول أحردهم: أهري للمسرجد ناحيرة مرن أرضري تبنونره ثم  تنادوت  من 

عليها وليس لي مال  ويقول آخروت:ل م أكتافا نخلط الطين ونصرنع اللربن  ويقرول ثالرث: وعلرى إقامرة 
اللبن جداًرا  و  تبرع رابع باألبواب  وخامس بالفرش  وساد  يسررجه وينيررل  وسرابع يقرول: مرا عنردي 

 ن صوتي جميل  فرنا المنذت  ويقول المستوعفوت: وعلينرا ت ييرر السرواد  واالنتظرام كتف وال مال ول
 صفوفا  وإظهار هيبة اإلسالم  وتعميرل بالتسبيح والت بير  ثم  نمهم الرائد  وتقام الصالة.

فانظر كيف اجتمعت الجهود والهمم بحيث إنك ال تسرتطيع أت تفورل صراحي الف ررة الفهيره  
بنى المسجد  وال صاحي األرض  وال من عمل بساعدل  وال المنذت والمنير  بل كرل  وتقول: لوالل لما

 منهم قد أصاب ووفقه هللا لعمل صالح تراكي بعوه على بعض وأسندل.
وكررذلك الجهررود الترري ال بررد منهررا لبنرراء الرردعوة: هرري مت املررة  متوررافرة  وكلهررا مهمررة  حتررى 

والبرد مررن المف رررين الررذ ن يكتبروت  ومررن  بشررر ويربرري  الصر ير منهررا  فالبررد مرن الهيررادة الترري تخطررط  
ومررن  ررد ر ويررنظم  وتحتررا  الصررحفي  وصرراحي المررال  وذا الجررال  والعسرركري  والمفتررا  االنتخررابي  

 والطالي  والعامل والفال   والمرأة والناشئ الص ير.
 .وهو جدل بارد  جدل المفاضلة المطلقة بين أنواع الجهود المبذولة لخدمة الدعوة

فالجهود مترابطة متالزمة  بعوها لبعض ظهير  ورديف  فإت تفاضلت كات تفاضلها نسربيا  
 تبعا لوقت معين أو مكات معين.

 وإلقبال إن ار على ميل هذا الجدل الملهي  يقول أيه:
 أمن فأس؟ أمن حجر يكون؟  شرار الفأس دع من قال عنه:

خير ويبذر فيها  حبرة ميمررة  أو  هروي فالمهم أت يمسك دادية اإلسالم بفر  ويحرث أرض ال
 بها على دارة با ل فيهدمها  وليس له أت  دور في حلقة مفرغة من فوول التفويل.

إت الشرارة لن تنقح إال بتما  الحد د والحجر  وشررارة الردعوة لرن تنيرر  ريرق المسرلمين اليروم 
 ما لم تت امل الجهود.
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 استقطاب عناصر التأثير
طيع رسرررم صرررورة مرحلرررة النمرررو والتوسرررع واالنفترررا  فهرررنالء المنتشرررروت مرررن هرررذا المفهررروم نسرررت

المبيوثرروت الرررواد علرريهم االسررتمرار فرري األذات والصرردع  والتبشررير واإلنررذار  والتجميررع والتربيررة  حتررى 
تتنامى القوة اإلسرالمية  فري البلرد الرذي هري أيره لتقرارب قروة أعرداء اإلسرالم  مسرتخدمة مرا يمكنهرا مرن 

والنشرات والبيانات والصحف  والحفالت والخطابرة والتجمهرر والتظراهر  وإقامرة النروادي  وسائل ال تي
والجمعيات المتخصصرة  ودخرول انتخابرات االتحرادات الطالبيرة والنقابرات العماليرة  وخروض المعرارك 
ة البرلمانيررة  وإنشرراء مرافررق الخرردمات الشررعبية  وإقامررة المنسسررات الصررنادية عنررد االسررتطاعة والمنافسرر

 المالية والتجارية  وكل وسيلة حرة أو مقبولة شرًعا.
وهكرررذا توجررره الجهرررود مرررن خرررالل هرررذا الت ل رررل والنشرررا  السرررتقطاب الرررذ ن يحترمررروت اإلسرررالم 
ويتحلرروت برراألخالا الفاضررلة مررن عناصررر الترررثير فرري الحيرراة االجتماديررة والف ريررة والسياسررية  كرسرراتذة 

حكررروميين  ورجرررال الصرررحافة واإلعرررالم  واألدبررراء والشرررعراء  الجامعرررة والمدرسرررين  وكبرررار المررروظفين ال
والفقهرراء وخطبرراء المسرراجد والوعرراي  والمحررامين والقورراة  وصررفوة مررن األ برراء والمهندسررين  وعمررداء 
العوائل ذات النسي أو الهيبة وأبنائهم  وشيوخ الهبائل وأقاربهم  والتجار  ورؤساء الجمعيات والنقابات 

والف ريرة واالجتماديرة والمهنيرة وأعوراء اللجرات اإلداريرة الرذ ن معهرم  والمرذكورين والنوادي  الرياضرية 
فرري النررا  ببطولررة أو فعلررة خيررر  ونررواب الشررعي فرري البرلمررات  حتررى مررن يكسررل عررن الصررالة مررن كررل 
هررنالء مررا دامررت فطرررهم سررليمة  فررإت نصررائحنا وتربيتنررا  رجررى لهررا أت تبعررث فرريهم حميررة وهمررة كاأيررة 

ادات وعدم الوقروع فري حررام  وال نبعرد إال عرن المصرلحي الطرامع مرنهم  الرذي تردلنا فراسرتنا اللتزام العب
 على أنه  ريد است الل الدعوة لمررب شخصي دنيوي.

 نهدر المشاعر والممارسات الطبقية
إنهرررا ليسرررت الررررو  الطبهيرررة المتعاليرررة تررردعو لتجميرررع هرررنالء أو كسررري تر يررردهم للررردعوة  فرررإنهم  

  البسيط يحيوت في رحاب من األخوة اإليمانية في ظالل دعوتنا  ول ن ترثيرهم الف ري والعامل والفال
 والسياسي المواعف هو الذي يفرض الحر  عليهم.

إت األحررزاب االشررتراكية تتخرروف مررن أت يسررت ل بعررض أصررحاب األمرروال والمراكررز مررن هررنالء 
والوعاف  ويحركوت لهم الحق  الحزب ألغراض نفعية ومكاسي  بهية  ولذلك يعنوت بتجميع العمال

فرري السررلطة  وذلرررك عررال  رديء لواقررع منحررررف ظررالم  أمررا عنررردنا فررإت األخرروة اإلسرررالمية الترري نربررري 
الجميع عليها تعتبر فريدة من نوعها وترثيرها  والعدل الرذي جراء بره اإلسرالم ال يسرمح للظلرم أت  وجرد 

بهيرة  مرن أصرحاب األمروال والنفروذ  أو ويزداد  ومن شرت إخوتنا أت تسرتل مرن األنفرس كرل سرخيمة  
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من الفقراء والمستوعفين  وأما من يظرل سرافال فري مشراعرل وينروي االسرت الل فرإت الحركرة اإلسرالمية 
أبعد من كل بعيد عنه  ولقد أرساها اإلمام البنا رحمه هللا قاعدة في تجميعنا ماضريا: أت نحرذر ييمنرة 

البعية النبوية ال ريمة إال ثورة علرى سرطوة المر، المتعجررف ال براء واألديات  كما سماهم  وهل كانت 
مررن بيوتررات قررريش  وظلمررة العرررب  وعلررى اسررت الل اليهررود ومررن حررالفهم مررن المنررافقين؟ وهررل كانررت 
الفتررو  اإلسررالمية ال ررراء إال هرردما للطواغيررت وأعررداء الشررعوب؟ وهررل للرردعوة اإلسررالمية اليرروم غيررر تلررك 

 لراشدة نبراسا تهتدي به؟السيرة الشريفة والطريقة ا
 تجميع شامل

كال  إت الخطر ال يرتي من هذا الباب  ولن يجد ال براء لهم في دعوتنا مكانرا  ول رن الخطرر 
المحتمل يرتي من أت الدعوة  في أعوام من غياب التخطيط  قد تتحول إلى مجرد حركة ميقفين مدنية 

الجامعررات و وائررف التخررريجين  لمررا لهررم مررن تهمررل العامررل والفررال   فتنصرري العنايررة علررى المرردار  و 
اسرررتعداد للمباحرررث الف ريرررة  وال يكررروت ثمرررة نرررزول لمسرررتو، العامرررل والفرررال  ورعايرررة مشررراكلهما وتبنررري 
حلولهررا  ولقررد تلبسررت الحركررة فرري بعررض البلرردات بميررل هررذا التقصررير  وسرربقها اليسررار إليهمررا سرربقا لررم 

تعرادل فري الممارسرة السياسررية  وصردا علرى الرردعوة  تسرتطيع معره االسرتدراك  ولررم يعرد باإلمكرات قيررام
الميل القائل برت العين بصيرة واليد قصيرة  فإت لمجموعة الردعاة الميقفرين بصرائر مرن الروعي  إال أت 

  دهم التي يمدونها إلى البا ل قصيرة  ال تطيلها  د العامل والفال .
ال ف رري أدبري يكيررمن البحروث ولربما سل ت الدعوة مسل ات قصوريا آخر تتحول بره إلرى اتجر

الفقهيرررة  والتررررليف والنشرررر  والمحاضررررة والخطبرررة  ومجرررالس الحررروار والنقررراش  وهرررو اتجرررال أخطرررر مرررن 
األول  يمس أصل مفهوم الدعوة  بابتعادل عن التجميع الواسع والتنظيم الدقيق  وبانصرافه عن النهري 

يف والنشررر والحرروار  ول نهررا ليسررت مجرررد العملرري عررن المن ررر  وليسررت الرردعوة ذات اسررت ناء عررن الترررل
 مجمع علمي.

 إت الشمولية في التجميع ضرورية  ويجي أت ت وت رديفة لشمولية األف ار واألساليي.
 خالصة المجتمع.. ال الغثاء

ويخطئ بعض الدعاة من باب آخر حين يسررفوت فري تصرور معنرى مقاربتنرا لقروة االتجاهرات 
صررولها إلررى هررذا الوصررف البررد أت تجعررل لهررا تماًسررا بنصررف عرردد األخررر،  فيتصرروروت أت الرردعوة  لو 

 السكات  وهو تصور م را في البدائية.
فإت بلًدا تعمل أيه تشطي من عدد أهله بجرة قلم واحدة تسعة أعشار عدد النسراء  إذ ال  رزال 

شرطي غير كامرل  ويكراد أت يكروت ضرعيفا  وت اإلسالميترثيرهن ودورهن الف ري والسياسي في العالم 
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مال ين األ فال  وميلهم من أهل البداوة أو الحياة المنعزلة  وأعداًدا هائلة نم الجبناء والسلبيين والبلداء 
الرررذ ن ال يحملررروت رأيرررا وال يعتنقررروت ف ررررة وال يعارضررروت سياسرررة أو  نيررردوت  وشررريوًخا عجرررزة  ومرضرررى 

 ء.تش لهم اآلالم  ومن ال  زال أميا ومفر ا في السذاجة  وأميال هنال
وهكذا فإنه ال  تفاعل مرع تطرور األحرداث أكيرر مرن عشرر السركات  أو أكيرر قلريال  ومعظمهرم 
أتباع مقودوت  مقلدوت يفتقدوت إمكانية تحليل المواقف ويعوزهم االجتهاد واإلبداع  وأما قيرادة التيرارات 

راكررز وتحريررك الصررراع فررال تتجرراوز بوررع عشرررات مررن األلرروف فرري مجتمررع المال ررين  وهررم أصررحاب م
الترررثير المررذكورة وبعررض الطررالب والعمررال والفالحررين  ومسرراواة القرروة اإلسررالمية ضررمن هررذل القلررة للقرروة 
األخر،  أو القو، المتحالفة هي التي نعنيها ونتخذها مهياًسا يرذت لنا بتطلعرات بعيردة  ومرع ذلرك فرإت 

أو البراعررة يكرروت لهررم مررن  هللا تعررالى قررد  هرري الرردعوة بوررع عشرررات قليلررة مررن أصررحاب ال فايررة العاليررة
ثقررل الرروزت مرررا يعرروض عرررن مئررات مرررن عناصررر  التررررثير الترري عرررددناها  وبهررم  رررتم اختصررار الطريرررق 
ويقصر  كرستاذ جامعي مكتشف أو تلفت بحوثه االنتبال  وصحفي قد ر سيال القلم ذي خل ية واسرعة 

الترراث  وخطيري مصرقع  ويسندل أرشيف دقيق  وفهيه مليء يملك عقلية مستنبطة وا العا على كتري
بليغ يرسر القلوب  وشاعر فحل جزل  تفنن في تحريك النفو   ومقدام  ركض إلى الموت أيستشرهد  

 فينجج الحماسة  وتعلو هادرة من بعدة األصوات.
إت النصررر قريرري الطريررق  حتررى لت رراد أت تتناوشرره أ رردي الرردعاة  ول ررن متررى كررانوا شررجعانا  

 ولفن االنسياب وعاة.
المسلم منصور بإذت هللا على  اثنين من ال فرار علرى األقرل والتفروا  أت أيًوات تتذكر والبد أ

عليهما  كما قررت سورة األنفال  وإت دفعك للبا ل قد يكوت في جوالت متعددة  أو في جولرة واحردة  
كجررروالت المالكرررم  فرررإت الرررذي  نرررزل إلرررى الحلبرررة ال  ررردري مترررى  نتصرررر بالورررربة القاضرررية  فينتصرررر 

 قا   ول ن احتماال لوربة في الجولة األولى ليس ببعيد.بالن
 شروط االنفتاح

إال أت هذا األمل الذي يفتح بابه الوعي الحسن يجي أت ال  ذهل الردعاة عرن فحرإ األرض 
التي يقفوت عليها  بررت يعرفروا مقردار نفوسرهم  وحجمهرم الحهيقري  فرإت األمرل نرافع مرا دام  بعرث اليقرة 

لى درب الوصول  ل نه يصي مهلً ا متى اسرتحال إلرى أحرالم م ريرة وخطروات ويواد الير  ويشير إ
 قافزة ليست ذات تدر .

إت التقررردم المررروزوت االنتقرررالي مرررن مرحلرررة النشررررة إلرررى مرحلرررة االنسرررياب ال برررد لررره مرررن شررررو  
 أربعة: تواجد يكفي  وظرف  واتي  ومجتمع  رحي  ومركي يحمل.
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 مكرررن معررره للمقابرررل أت يسترصرررلك  وإت كانرررت رغبرررة وذلرررك أت تتواجرررد فررري السررراحة بعررردد ال ي
المقابل ليست ممكنة التنفيذ له دائًما  فإنه قد يشتهي األمر وتصردل احتمراالت النقمرة الشرعبية 
عليررره  أو يشرررتهيه أيخررراف أت يورررطرب التررروازت برررين مجموعرررة الرررذ ن بإزائررره  أررريكظم غيظررره  

 ويدعك حرا  موطًرا  ليس بمتفول عليك وال كريم.
 ي أت تترصد فرصة سانحة  برت ال يصادف إعالنك عن نفسرك ظرفرا دوليرا مترزمرا فري ثم يج

المنطقررة المحيطرررة بررك  كتبررردل فررري بلررد مجررراور  أو توحيررد جهرررود برررين الحكومررات قريررري  برررل 
 انتظر وراقي ما ترتي به األيام  أال تندم لمفاجرة لم تحسي لها حسابا.

  در رغبات عموم النا   فلربما ت روت فري بلرد لرم   ال تهأيًواوأما التقبل االجتماعي فمطلوب
تتطررور أيرره الحيرراة الف ريررة والسياسررية بعررد إلررى درجررة كاأيررة يستسرريغ معهررا أهلرره أت تتصررارع 
التيررارات  بررل يعرردونك آنررذاك مورريفا عنصررر تعقيررد واضررطرب وتنرراحر  وي فلرروت عررن مقرردمك 

م  أيحاصررررررونك اإلسرررررالمي وسرررررمتك اإليمررررراني كمنررررراهض لإللحررررراد الصرررررامت الزاحرررررف نحررررروه
  بالصدود واإلن ار قبل أت تحاصرك األجهزة.

إذا مرا تعبرت وأثخنرت برالجرا   أيًوراوتت رر ميل هرذل الحالرة فري البلردات المتحوررة المتطرورة 
فري سلسرلة سررنوات مرن القلررق السياسري واليرورات واالنقالبررات وكشرف المررنامرات الفاشرلة وكيرررة 

وت إلرى درجرة مرن الملرل والورجر والتررفف يعتبرروت اإلعدام والسحق الدموي  فرإت أهلهرا يصرل
معها كل عمل مصدر تعري جد رد وإت كرات إسرالمي الهويرة  ويجري أت نرفرق بالنرا  آنرذاك  

 ما لم يكن خطر اإللحاد األكبر محيطا بهم وهم ال يشعروت.

  فرررإذا قسرررت أبعررراد موقفرررك  وأزمعرررت النرررزول إلرررى الميررردات  وعقلرررت وتوكلرررت: فا لررري الوسررريلة
لررة  برررت يكرروت ورودك مييررًرا النتبررال النررا   بحيررث تتطلررع األنظررار إليررك  وت رروت حررد ث الناق

المجالس  هاًزا كترف الملتفرت  منطقرا المتخرار   ميرل ترشريح النتخابرات برلمانيرة حررة ليسرت 
تمييليررة  وال هرري هازلررة  ال أت ترررتي فرري أيررام ركررود وغفلررة وسرربات جمرراهيري  أيكرروت  روقررك 

 تور السائد حيوية االنطالا.بارًدا  ويمتإ الف

 فبهذا االحتيا ات ترمن الهفوات.
ول ن البد مرن االنتبرال إلرى الحرد الفاصرل برين المررحلتين  المسروف لالنفترا   هرو حرد ال يمكرن 

يعتمرد علرى الفراسرة التري  أيًوراتيبيت وصفه بمجرد اإلحصاء والعالقات الدقيقرة وإنمرا هرو تقرد ر عرام 
  مئنات يقذف في القلي ربما صعبت ترجمته برلفاي وتعليله برسباب.ال تنطق بها األرقام  وا
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 اكتشف ذاتك قبل النداء
 كل هذا الحساب الهندسي قبل تحد ث نفسك بنمو وتوسع وجد.

ول ررن كررم مررن داديررة يصررول فرري األف ررار ويجررول  ويحررر  علررى معرفررة دقررائق الرررأي وقواعررد 
اوًزا حقرائق الردعوة األولرى واالجتهراد فري األمرور التري الموازنات السياسية  وينفقه بجزئيات كييرة  متجر

 !!يحتاجها كل  وم  مستعجال الظهور قبل تمام النشرة األول وت امل مقومات اسم الدعوة
وميله في ذلك كميل الشاعر المشهور الطرما  بن حكيم الطائي: قعرد للنرا  وقرال: اسررلوني 

  وكرررات فررري ذلرررك صرررادًقا  فقرررال لررره رجرررل: مرررا معنرررى عرررن ال ريررري وقرررد أحكمتررره كلررره. أي غريررري الل رررة
 الطرما ؟ فلم يعرفه.

فهو قد ذهي إلرى البعيرد  وتعنرى لره  وتررك القريري وانصررف عنره  ولرم يعررف اللفظرة األولرى 
 التي تعنيه هو قبل غيرل.

وال برد أت نرردرك أت أهرم أركررات أي خطرة عنرردنا هرو الرجرروع إلرى أحكررام االبترداء وألفرراي الرردعوة 
ى التي يقوم بها اسمها  وإلى بد هيات الدعوة  وإصال  النفس  وتربية قطاعات من الشعي على األول

األخررالا والتعبررد وترررك الحرررام  ثررم يرررتي التحرردي اإلسررالمي بعررد ذلررك ال قبلرره  وإت مررا ثررم غيررر إيمررات 
 نهيس به  وال لنا أيما نقول عدا الوحيين ميزاًنا.

This file was downloaded from QuranicThought.com



       المسار                                                      

 

 
 

   نشر األشرعة
 

دي الزاخررر فرري موسررم األمطررار كيررف  تجمررع مررن شررعاب وبطرروت وفررروع يمررد أرأ ررت سرريل الرروا
 بعوها بعوا  ويواف ماؤها  حتى  تولد النهر العريض؟

كررذلك أمررر العمررل اإلسررالمي   نبررع مررن أصررل دائررم  ثررم  توسررع ويررزداد زخمررة بجهررود تلقرري مررع 
لتري تلتقري أهردافها مرع مسيرة تويفها همم أنصارل  وواجهاته  ومساعي التجمعات الص يرة المحدودة ا

 أهدافه.
 وهذا هو الذي عنال أبو تمام لما قال:

 ال يزخر الوادي بغــير شعاب  فاضمم أقاصيهــم إليك فإنه
فهرررم ضرررم  وجمرررع ل رررل جزئيرررة خيرررر بتوجيههرررا فررري  المسرررارا ولرررو لرررم يكرررن لصررراحها ارتبا رررا 

حرررر  عليهرررا وإت لرررم تصرررر  بالررردعوة  إذ كرررل مرررا هنالرررك مفيرررد نرررافع  حترررى ال لمرررة الع يفرررة الصرررادقة ن
 بإسالم.

 دعوة تروى العطاشي
إت خير الدعوة اإلسالمية ميل ماء رائق عذب أودعت أيه أسرار الحياة   نبجس أول مرة من 

 صخرة صماء  فيتفجر للشاربين  نبوعا  وينطلق فراتا مسرعا مجيبا ل ل لهفات.
انطالقة بهية معراني اإليمرات  فمن كات البد من سالمة  المنطلقا وأت نصعد ربوة نشهد منها
 في مجتمع تحجرت قلوب أعوائه  وكيف تنتشر؟ وكيف يرتيها النماء؟

إال أت المرراء فرري جريرره تعترضرره هورراب وعهبررات  فت رروت سرركًرا مانًعررا موقفررا  أيصرربر ويلبررث 
ى  تجمع  حتى  زداد ويرتفع مستوال  فت وت بحيرة أجمل منظًرا وأوفر خيرًرا  يعلرو سرطحها أيصرير أعلر

 من النتوء الحاجز  فيهبط هادًرا  مكتسبا من زخم الحركة ما لم يكن أيه أوال.
 فمن هنا كات اجتياز  العوائقا.

وصرادفت المرراء السررهول مررن بعررد  فانسرراب فرري هردوء  فرري غيررر مررا  رريش وإسررراع  نهررًرا  لتررف 
 يطيل نفسه  يسقي الحرث ويروي.

ك العمرل اليرومي وشرعاب نشرا  مختلرف فهو هرذا االنسرياب فري  المسرارا الحركري   لرج مسرال
 ألوانه   نظم ويبني  ويلم الشمل ويربي  منبيا في قطاعات المجتمع  قاصًدا األخيار.

7 
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 دورنا في قيادة الطاقات
إت من الوروري أت نعلم برت جماعتنا ال  رراد لهرا أت تصرارع البا رل منفرردة  ومعتمردة علرى 

 ل ممتد العروا  وشر   ويل األنفا   إنما  راد لها قوة أفرادها فحسي  فإت ذلك أمر صعي  والبا
أت ت وت قائردة للمعركرة  وأعوراؤها قرادة ل يررهم مرن المسرلمين السرائبين الرذ ن تمرنعهم قلرة وعريهم مرن 
االنورررمام وااللترررزام الحركررري  ففررري جمهرررور المسرررلمين خيرررر كرررامن أصررريل وافرررر  ول رررن تحرررول بعرررض 

التي  ناد هم إغراؤها  دوت ارتقاء هممهم إلرى سرمو االنتمراء   الشبهات التي يسمعونها عنا أ, الشهوات
وتمحيإ الروالء  أو تحرول دوت بصرائرهم والسرياحة فري آفراا بعيردة بل هرا العمرل الجمراعي المخطرط  
ومن الممكن للتنظيم الميابر أت يست ل  اقاتهم المختلفة لصالح المعركة اإلسالمية مت اضيا عن نوع 

 لهم ألت يرخذوا مكاًنا في صفوف الجماعة.نقصات يعتريهم لم  نه
بلرى  األصرل  لرري األكمرل  ول رن ذلررك ال مرال عزيررز نرادر قليرل  فتسررتعين بالجرار والمماثررل  
حتى أت أبا بكر رضي هللا عنه قدسن لك سنة الفر  باألقرب لما نزل وعد هللا تعالى ب لبة الروم على 

 الفر .
ت تمليهرا علينرا الحماسرة البريئرة والتصرلبات المعانردة  ولقد علمتنا األيام دروسا غير التري كانر

ولقنتنررا التجربررة أت نعررين علررى تواجررد المحا ررد إت  ئسررنا مررن مجرريء المسررلم  فرري الوظيفررة الصرر يرة أو 
الحكم ال بير  وأت نصبر على ال افل الشهواني ابن  ومه إت نازعه الملحرد المخطرط البعيرد األهرداف  

سررليل األشررراف أقررل شرررا مررن جنررا  آخررر فرري حزبرره يوررم الرعرراع وسررفلة  وأت نقرردر أت الملحررد المفسررد
 القوم  إذ ربما كات في األول بهية ترفع وإباء عن الدنايا والقسوة يفتقدها ال وغاء.

فمررن وعظترره أيامرره بميررل هررذل الموعظررة كررات حريررا برره أت يحررر  علررى أي جهررد إسررالمي فرري 
ا ووقتيررا أو مخلو ررا برخطرراء  ال  زهررد بلفررا إصررال  المجتمررع وأعمررال الدولررة مهمررا كررات ثانويررا وصرر يرً 

واحد  بل  رحي به  ثم  واصل سيرل نحو األحسن  ويحث غيرل من أهل النقإ هنالء على مشراركته 
 في هذا السير نحو األحسن.

 مع الريح الطيبة..!
إت هرررذل النقلرررة ضررررورة إلحرررداث التررررثير الشرررامل الرررذي ي يرررر مجرررري التيرررار ويسرررترنف ا لحيررراة 
اإلسررالمية  وبرردونها  بقررى الجهررد اإلسررالمي م مررورا  بطيئررا  ال يملررك أكيررر مررن لسررات الرروعا الرفيررق  
بينمررا تنقلرره سررعة االنفتررا  إلررى سررعة فرري التربيررة الجماديررة والتحريررك  تتنررامى لتولررد ضرر ًطا هررو الزم 

فسرري االقتصررادي لتسرريير األجهررزة الحكوميررة فرري اتجررال عمليررة التقررويم السياسرري االجتمرراعي واليقررافي الن
 الذي نبتغيه.
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والفرا واضح ما بين المرحلتين  والمعطيات اإليجابية لمرحلة استخدام الوسائل العامة وقيادة 
 اقررات اإلصررال  ال امنررة فرري المجتمررع ال تحتررا  إلررى برهررات  رردل علررى وجودهررا  فررإت ميلهررا فرري ذلررك 

 السفينة. وميل التربية الصامتة في مرحلة النشرة كميل ركوب السيارة أو
ف ررل داديررة عنررد االبتررداء يكرروت كرنرره راكرري سرريارة  والبررد لرره مررن أت يمررر علررى محطررة الوقررود 

 ليم، خزانها  أيطول الوقت  وتزدحم السيارات في قافلة  ويلة تنتظر دورها للوصول إلى الموخة.
ف أمررا الوسررائل العامررة فميلهررا كميررل سررفينة ركبهررا رهررط نشررروا شررراعهم  وقررد ت رروت هنرراك آال

السفن في البحر  فتهي عليها نسرمات لطيفرة وريرح  يبرة  فتردفع األشررعة  وتجرري فري آت واحرد  برال 
 كلفة كبيرة في األفق العريض.

إت وجود قرصات يسلي ويقتل  واحتماالت ال را  أو سكوت الريح  ما أزهدت األمم  وما في 
الردعوة مرن خسرارة وتلرف  أو اضرطرارها استخدام األسا يل وإنماء التجارة العالمية  وكرذلك مرا تعطيره 

إلرررى الفترررور والسررركوت خرررالل بعرررض الظرررروف  ال  زهررردها أيمرررا هررري أيررره مرررن نشرررر األشررررعة البيوررراء 
 المباركة.

 فررإذا رأ ررت األرض قررد اهتررزت وربررت  وهورراب القلرروب القاسررية قررد تقلبررت  فشررمر عررن الررذراع 
 للزراع  واغتنم خفقات الشراع  واإلسراع اإلسراع.

 .فإن لكل خافقه سكونا(  ت رياحــك فاغتنمهاإذا هب
 إفصاح البليغ

ثرم فرررا ثرات يكمررن فرري ال رالم السياسرري والف ررري الصرريح الناقررد الررذي يصراحي االنفتررا   مررن 
خالل صحيفة حركية أو نشررات صر يرة وبيانرات  وزعهرا الداديرة  فري محيطره  ربمرا وفرق قائمرة عنردل 

زيرع عررام لبعورها إلرى مرن ال يعرفره  أو لصرقها فري المحررالت تنسرق التوزيرع وتديمره  أو خلرط ذلرك بتو 
العامررة  أو إرسررالها بالبريررد  فت رروت آراء الجماعررة ونظراتهررا معروفررة واضررحة لررد، النررا   وت رروت رايررة 
الخير قد ارتفعت تدعو الجميع إلى االنوواء تحتهرا  وتررتي كييرر مرن العناصرر تلقائيرا نحونرا توريف 

ف الررذي تمل رره وفراسررتها فرري تمييررز صرردقنا ومررا فرري كلمتنررا مررن حررق  أو جهرردها لنررا  يحرردوها اإلنصررا
تتربي عناصر أخر، من خالل نشرياتنا وهي بعيردة عنرا  فرإذا جاءهرا الداديرة مرن بعرد: وجردها جراهزة 
ناضجة مستعدة لاللتحاا  ويعود الدادية  لمس سرعة في التوسع كات يفتقدها أيام الترسيس   وم كات 

قل صمت وبلقاء ثنائي آراء الجماعة لمن  دعول وييق به فقرط  وفري أحسرن األحروال البد له من أت  ن
 إلى عدد قليل.

 فهذا االختصار في جهود الدعاة توفير يست ل لتوسيع نطاا العمل وتنويعه.
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 نحو الصميم.. بال التفاف
  ومن فروع هذا الفرا: فرا ثالث يكمرن فري كروت هرذل النشرريات عوامرل مبرادأة وإحرداث تمرا

 مع العناصر التي  توجه لها الدادية ويطمع في إبدائها العوت للدعوة.
ففررري مرحلرررة التجميرررع الفرررردي الهررراد  يعتمرررد كرررل داديرررة علرررى مجررررد لباقتررره ودهائررره وثقافتررره 
ومقدراته على حرف كالم المجلس الرذي  دخلره إلرى حروار إيجرابي ف رري  فرإذا دخرل بيترا  أو كرات فري 

و مدرسررته  أو وظيفترره  أو فرري ملتقررى عررام فرري مقهررى  فإنرره فرري ال الرري صررحبة أقرررات لرره فرري كليترره أ
سرريجد حررد يا عررن األسررعار والتجررارة واالمتحانررات ومشرراكل العرريش  أو تعليقررات سياسررية سررطحية مقلرردة 
لمرررا تطرحررره أجهرررزة اإلعرررالم  أو عرررن آراء ومواقرررف أحرررزاب سررربقت الررردعوة اإلسرررالمية فررري النرررزول إلرررى 

من جلسائه ذكرا للف ر اإلسالمي أو آراء الدعوة  فيبردأ جولرة  ويلرة تسرت را  الساحة  وال يجد الدادية
ساعة أحياًنا  ناور فيها ويداور  ويتدسس ويرتخلإ  لريقحمهم فري الحرد ث عمرا  ريرد  وربمرا فشرل فري 

 محاولته  وذلك تسويف وتبد د للوقت والطاقات.
سرتتولى هرذا العريء عرن الداديرة أما في مرحلة االنفترا  فرإت الصرحيفة الصرريحة أو البيانرات 

وتدعه وجها لوجه مباشرة في نقاش وتبادل رأي مع الذ ن يحيطوت به منذ الردقائق األولرى للقائره بهرم  
بل يجدهم في انتظار له وشوا لمجيئه ليسرلول عن تفاصريل ومزيرد تحليرل  أيكروت اختصرار آخرر فري 

يكرروت رأي الجماعررة هررو السررائد بررين أنررا  الجهررود  وتتررراكم فوائررد هررذل المجررالس  ومررا بعررد  رروم حتررى 
 كييرين  يحيطوت بدعاة الدعوة  ويولد تيار إسالمي له آراؤل في الف ر والسياسة.

 تناغم األلفاظ
: فررررا رابرررع  تورررح فررري دور النشرررريات فررري توحيرررد كرررالم الررردعاة أيًوررراومرررن فرررروع هرررذا الفررررا 

 وتوجيهه.
ن الحركرة فرإت كرل داديرة يعتمرد حينرذاك فحينما ال ت وت في األ دي بيانات  وكتري صرادرة عر

علررى  اجتهررادل واسررتنبا ه فرري تحليلرره ل،حررداث والتعليررق عليهررا  وربمررا حصررل تقررارب آراء الرردعاة أو 
عملررت الهيررادات علررى تقريبهررا مررن خررالل النرردوات  ول ررن ال يمكررن حصررول التوحيررد األكمررل  فقررد تجررد 

ر العام يقوم بسد هذا الخلل  ويكمل النقإ  وهذل اختالفا في ال الم المدلي به أو تناقوا  ول ن النش
 نتيجة إيجابية مهمة ال نتوصل لها إال من خالل االنفتا .

بررل غالبررا مررا ت رروت الهيررادات فرري مرحلررة النشرررة عرراجزة هرري نفسررال عررن وضررع دراسررات متتاليررة 
يررات وصرر ائر ل،حررداث تواكرري سرررعتها  وتنوعهررا وتقلبهررا  ألنهررا نفسررها ت رروت م مررورة فرري زحمررة اإلدار 

العملية التجميعية والتربوية  لبا لإلتقات والحزم  حتى تستهلك كل وقتها في ذلك  وهذا سرر مرا يشركو 
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منه بعض الدعاة في المرحلة األولى من عجز عرن االسرتعاب السياسري وفهرم مرا  ردور مرن حولره  إذ 
ة  وربمررا مررن خررالل ال يقرررأ إال تحلرريالت الصررحف الترري تنظررر األمررور مررن زوايررا خاصررة غيررر إسررالمي

ارتبا اتهررا برردوائر االسررتخبارات ال ربيررة والشرررقية  وت ترري مررا مررن شرررنه إيجرراد إيحرراء نفسرري فرري القررار  
  تفق والمخططات االستعمارية.

بينما يكوت من تمام االنتقال إلى االنفتا : أشياء مرن التعرد ل علرى الخطرة واألدوار  تقلرل بره 
د ا مئنانهرررا لوجرررود قاعرردة عريورررة سررليمة متينرررة قررادرة علرررى أخرررذ الهيررادات مرررن مباحيهررا اإلداريرررة  بعرر

دورهرررا  وتبررردأ فررري ممارسرررة التحليرررل السياسررري بمسررراعدة جهررراز كامرررل مرررن لجرررات فرديرررة ومتخصصرررين 
وباحيين ومسئولي أرشيف  واصلوت رفرع التقرارير إليهرا للوصرول إلرى رأي نهرائي يصراف فري قبلهرا فري 

مررن قبررل هررذا الجهرراز فرري صررورة مقرراالت صررحيفة أو رسررائل صررورة بيانررات حركيررة رسررمية  أو يشررر  
 ص يرة أو كتي مطولة  تنقل الدعاة جميعا إلى وعي سياسي ناضج.

إت الدادية قد يشعر في المرحلة األولرى برنره سراذ   وأت الحرزبيين اآلخررين أبررع منره  ويرتهم 
 النفتا   وما هي بعجز.نفسه وقيادته  ويذهل عن أنها ظاهرة  بيعية تزول سريعا بالتحول إلى ا

 شورى... وحوار
اإلجرادة فري هرذا البراب عررن  ريرق عقرد مرنتمرات صر يرة  نبيررق  أيًورراوقرد يكروت مرن الواجري 

 عنها منتمر أكبر لبحث مسائل رئيسة تعايشها الدعوة والوصول إلى حل مشاكل مستديمة تواجهها.
اة مررنتمًرا  وفرري كررل قطرراع ففرري كررل كليررة مررن الجامعررة أو مصررنع كبيررر مرريال يعقررد قرردماء الرردع

  وفرري كررل مد نررة صرر يرة  وربمررا كانررت أيًورراسرركني فرري العاصررمة والمرردت ال بيرررة يعقررد الرردعاة مررنتمرا 
كلها في  روم واحرد أو أيرام متقاربرة  وفري كرل منهرا  بحرث المرنتمروت مسررلة مرن هرذل المسرائل المهمرة 

نتهرروت إلررى رأي فيهررا  وينترردبوت علررى ضرروء جرردول أعمررال موحررد وأسررئلة موجهررة مررن قبررل الهيررادة  وي
أحدهم لعرضه في منتمر أعلى يوم أمياله من المنردوبين  أو  روزع المنردوبوت علرى عردة جلسرات إذا 
كات العدد كبيًرا  ويكوت االنتهاء إلى رأي موحد تقرل الهيرادة ثرم يشرر  ويرجرع إلرى عمروم الردعاة للسرير 

 وفقه لتطبيق توصياته.
فري ذلرك البرد: وجرودل وقوتره وسرلبياته وإيجابياتره وكي يرة التعامرل  فمرة يكوت بحث أمر اليسرار

معررره. ومررررة لبحرررث أحررروال التجمعرررات األخرررر، غيرررر اليسرررارية علرررى غررررار ذلرررك  ومرررنتمر ثالرررث لبحرررث 
الطائ يررة  واألقليررات وخططتهررا فرري ذلررك البلررد والموقررف مررنهم  ورابررع للمسرررلة العماليررة ودراسررة نفسررية 

سرررالمي فررري أوسرررا  العمرررال  وخرررامس لخطرررة النشرررر واإلعالمررري اإلسرررالمي العامرررل وكي يرررة النشرررا  اإل
و بررائع الترررليف  وسرراد  ل ي يررة خرروض معركررة تعررد ل الدسررتور والمطالبررة بدسررتور إسررالمي إت كررات 
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ذلررك مفيررًدا  وسررابع ل ي يررة خرروض المعركررة االنتخابيررة البرلمانيررة  فرري أكيررر مررن عشرررة مواضرريع أخررر، 
 كوت الدعاة بعدها على بينة من أمرهم ويخلو عملهم من االرتجال.على هذا المستو، والنسق ي

إت هذل الطريقة من إشاعة المنتمرات تندي إلى اسرتيمار  اقرات التف يرر المودعرة فري جميرع 
الدعاة  وتعتبر ممارسة للشور، اإلسالمية األخوية  فوا أنها تجعل الدادية يحس برت الرأي رأيه هو  

 فيندفع في التنفيذ بهمة أعلى وحر  أكيد.أو رأي أكيرية إخوانه  
إت البعض يستصعي ذلرك ويعترذر بوريق الوقرت  ول ننرا نرر، أت أمرر المرنتمرات أسرهل ممرا 
يظنرروت  وأنرره مررن الممكررن جعررل  رروم معررين مررن األسرربوع خاليررا مررن األعمررال واالجتماعررات علررى مرردار 

عمال الطارئرة  أو أت ت روت األعمرال السنة ل ل أعواء الجماعة  ويست ل لميل هذل المنتمرات أو األ
األسررربودية المت رررررة ثرررالث مررررات فقرررط كرررل شرررهر  ويفررررف األسررربوع الرابرررع للمرررنتمرات. وال شرررك فررري أت 
التنبيرره المبكررر المسرربق علررى موضرروع البحررث يسرراعد علررى نجررا  المررنتمر  ال أت يرررتي الداديررة وهررو 

 غافل عنه  راكد ف رل.
 اكتمال الحوافز

نتمرات فرري ذهنررك واضررحا فإنرره مررن السررهل بعرردل أت ترردرك الفرررا الخررامس فررإذا كررات أمررر المرر
المهم بين المرحلتين  المتميل في تمكين االنفتا  لنرا مرن نشروء  بقرات قياديرة جد ردة مت املرة مختلفرة 

 االختصاصات وفي كل المجاالت.
اإليمانيررة  إت النشرررة األولررى توجررد لررك نمرروذ  الهيررادي البررارع فرري االتصررال الفررردي أو التربيررة

األخالقيرررة العلميرررة  ول رررن حاجرررات الررردعوة أكبرررر وأشرررمل وأكيرررر تنوًعرررا  والبرررد أت  وجرررد فيهرررا الخطيررري 
المرررراهر  وال اترررري الرصررررين  والمحلررررل السياسرررري  والقرررردوة المسررررتقطي  والررررزديم الجمرررراهيري  والمررررد ر 

تدربهم  وميات نشا  أيرام  النقابي  والفهيه الفتى  والصحفي المتفنن  والمانع الحامي  وكل هنالء إنما
االنفتا  تلقائيا  وتنفتح أمرامهم فرر  إلثبرات جردارتهم لرم ت رن أيرام النشروء  وكرل ميسرر لمرا خلرق لره  
والقابليررات متنوعرررة  وربمررا كرررات ال سرررول فرري االتصرررال والتربيررة كاتبرررا ناجًحرررا  أو رجررل سياسرررية برررارع  

 ذ ن بنوا مسجًدا.وت امل األعمال ضروري  كرعمال أهل القرية أولئك  ال
 التربية بالمواقف ممكنة في المرحلتين

 إت المواقف الجمادية ستربيهم آنذاك بركير مما كانت أيا لمرحلة األولى.
إت النشرة تحتا  إلى نوع من الهدوء والت رتم وتربيرة الخلروات  ول رن أصرل  التربيرة برالمواقفا 

لردور ال يحترا  إلرى مجررد الرزاد الروحري الرذي ال  تعارض معها كما  توهم البعض  فالدادية فري هرذا ا
تتيحه له الخلوات الجمادية أو الفردية  وإنما هو بحاجة إلى أت يوع نفسه وجها لوجه مع المجتمرع  
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يجاهرل برأيه ويصرارحه  ومرن خرالل هرذل المجراهرات سرتبرز أمامره أشركال مرن االعتراضرات المفاجئرة 
قررع حرردوثها  ويشررعر بورررورة الررتخلإ مررن االعتررراض والمصرراعي الجد رردة لررم يكررن  تصررورها أو  تو 

بحجررة دام ررة  وضرررورة االنفررالت مررن المرررزا بانتصررار عليرره  وضرررورة اسررت الله وقيادترره لمررن  نحرراز 
إليه بعد الحجة وجاذبية االنتصار في ذلك الموقف  ومن ثم فإت الدادية لن يجد لسد هرذل الوررورات 

لررذهن  فيترمررل ويف ررر ويخطررط  ويبررادر إلررى إنهرراض نفسرره  خيررًرا مررن ذهنرره وجهرردل  فيبررادر إلررى قررد  ا
فيتحرك وي دو ويررو  ويتعري  وواضرح أت هراتين المبرادرتين لرم تحصرال إال نتيجرة لوقروف موقفره ذاك 
األول  وبرررذلك ت ررروت المواقرررف عرررامال تربويرررا و ريقرررا لتحصررريل الجهرررد مرررن الررردعاة  وتعليمرررا لهرررم علرررى 

 التخطيط.
رأيك  رحك للررأي أمرام عشررين سريكوت لره رد فعرل مختلرف   ميال: تذهي إلى مجلس وتطر 

وسرريكوت عشرررة مررنهم مررن الحيرراد ين  وهررذا شرررت كييررر مررن النررا   ول ررن عشرررة آخرررين سرريقفوت موقفررا 
 منيًدا أو معارًضا  أبعوهم سيتجمل كالمك  وآخرين قد يصل بهم األمر إلى التصريح بإلحاد سافر.

لى فريقين وتسكت  برل تريرد أت تواصرل المعركرة بطرريقين  إنك لم تقل رأيك لتقسم السامعين إ
فالذ ن أ دوك تست ل تر يدهم لتقريبهم وترربيتهم  وترزورهم زيرارات خاصرة لتحردثهم علرى انفرراد حيرث ال 
يخررتلط صرروتك بصرروت معررارض  وهررذا يوررطرك إلررى زيررادة علمررك لتفيرردهم بفوائررد جد رردة  ولررن ت رروت 

متواليررررة مررررن المتطلبررررات تربيررررك  فررررإذا ارتقيررررت معهررررم ونظمررررتهم  زيررررادة العلررررم إال بمطالعررررة  وهكررررذا فرررري
فستورررطر لرررتعلم الفرررن التربررروي ومطالعرررة أخبرررار السياسرررة لتحلرررل لهرررم األوضررراع  وهكرررذا ت رررن خطترررك 

 كدادية. أيًوالالرتفاع بمستواهم هيرفع لمستواك أنت 
أنررك  وأمررا مررن عارضررك فإنررك تريررد أت تررذهي عررنهم وسوسررتهم  وهررم سرريحاولوت البرهنررة علررى

مخطئ  فتقرع أنت الحجة بالحجة  ألنك إت انهزمت أمرامهم لرم يعتررف برك مرن أ ردك كقائرد لره  وهرذا 
 يوطرك لتعلم فن النقاش الهاد  الذي ال يقرب السباب والشتائم.

فانظر كيف أت موقفا واحًدا قد رباك دوت أت يرتيك حث خارجي  بل هو حرث نرابع مرن ذات 
مواقفررك معايشررة قلبيررة فرري غيررر مررا تقليررد  حتررى لررتحلم فرري منامررك  الموقررف  فينشرر ل ذهنررك  وتعررايش

 بالليل كرنك تناقش  وترد على أيك من األلفاي ما تحفظها لتقولها في اليقظة.
إت االستفزاز هو الذي يحرك الذهن ويستدرك منه األف ار  وانظرر إلرى نفسرك إت كنرت وحيرًدا 

ى أت تف ررر بسرربي وقوعهررا: أهررو لررإ يختبررر ووقعررت بقربررك حجررارة صرر يرة  فررإت وقوعهررا سرريجبرك علرر
سراحته أم  فرل  لعرري رمري بهرا؟ كررذلك أم التربيرة  إذا فري الهرردوء الترام يسرتحيل انقرردا  الرذهن للتف يررر 

 في مسائل الدعوة  والبد من وجود من  رميك وترميه من خالل المواقف.
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ف فرديرة أو لمجموعرة ل ن هذل المواقف ال ت وت عامة أيام الترسريس والنشررة  وإنمرا هري مواقر
 ص يرة من الدعاة  كي ال يكوت الموقف العام مسببا محنة قبل أوات االستعداد.

إت الحذر في الترسيس يجي أت ال يقود إلى االحتجاب والعزلة  وال يستساف أت يكوت الدادية 
مرع وأفررادل مجرد سامع  فإت هذل الصفات تنافى مع العمل المبادر  ول ن االندما  والتفاعل مع المجت

 ال يعني بالتالي ضرورة المواجهة الحركية.
أمررا  رروم تنشررر األشرررعة: فرررت النشررريات  ومحاضرررات الرردعاة  والتصررريحات السياسررية الجليررة 
القوية  والتصدي للخصوم  كل ذلك يجعل الدعاة في درو  جماديرة تربويرة عمليرة واقعيرة  يقتبسروت 

الرررردرو  الجماديررررة العمليررررة تشرررركل الفرررررا السرررراد  بررررين الفوائررررد مررررن خاللهررررا لهررررم وللمرررردعوين  وهررررذل 
المرررحلتين  ومررا كررات الرردعاة ليتقنرروا تربيررة أنفسررهم مررن خررالل المواقررف الجماديررة لررو لررم  ترردربوا بترردر  

 ويتقنوا تربية أنفسهم من خالل المواقف الفردية في المرحلة األولى.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



       المسار                                                      

 

 
 
 
 
 

 
  فنون التجميع

 
 ابعي الجليل جبير بن نفير أنه كات يقول:مما  نثر عن الت

 .(1) لقد استقبلت اإلسالم من أوله  فلم أزل أت أر، في النا  صالحا و الًحاا
مقالررة عررابرة تتحرردث عررن ظرراهرة مفهومررة بداهررة  ول ررن بسررا تها تمنحهررا هيبررة الحكمررة  إذ أت 

نرري علررى حهيقتهررا  ف ررات تطرفررات العرراملين أنسررتهم بررداهتها وأذهلررتهم عررن عمررل صررحيح  نب رري أت  بت
مررنهم المصرردوم  اليررر  مررن النررا   الررذي هزترره تجربررة لرره مررع  ررالح  فقررا  وعمررم بررال ضررابط  وكررات 
منهم المتساهل  الذي وفق هللا تعرالى لره صرالحا  لقرال فري أول محاوالتره  فهرش وبرش  ورا  يفرر  فري 

 حسن الظن بالمقابل  ويوزع جهدل بدًدا.
عتين شررابتا صررفاء مجتمررع السرلف وتوسررطهم فرري إنررزال النررا  كررت مفرراييم الطرررفين تعكررس برد

منازلهم  فإت اليائس السريع االتهام  وجد له في مجازفات الخوار  مييرل  إذ كرانوا ال  رضروت جمهرور 
المسلمين  ويبدوت لهم قسوة  وأما أصحاب التساهل أيقاربوت ما ذهي إليه المرجئة  لما كانوا يكتفروت 

 ى اإليمات.بقول اللسات داللة عل
لهذا كات من الوروري أت  ر، كل دادية مسلم ما رأ، جبير بن نفيرر  ليعتردل فري أحكامره  
ويسررتقرب اإلصررال   ويموررى فرري  ريررق البشررر، والتفرراؤل واألمررل  ميلمررا  توقررع الحيصررة والن ررو  

 والجفاء  أيشتر  وبفحإ.
فرري العمررل  وتعلرريم  منرره إت قررول جبيررر  رررال الرائرري مررن البررد هيات  ل نرره فرري الحهيقررة ميررزات 

ننطلق إلى تجميع النا  وتربيتهم في غير ما تهرور نعتردي بره علرى إيمرات النرا   أو أت نسرلبهم إيرال 
 وننطق بت فير.

                                    
 .1/364ا كتاب العلل ومعرفة الرجال ألحمد بن حنبل 1 

8 

This file was downloaded from QuranicThought.com



       المسار                                                      

 

وقرررد ترررر، فررري بعرررض المجتمعرررات وجرررود صرررنف ثالرررث مخلرررط أيررره مرررن الصرررال  شرررعبة  ومرررن 
الطرالح كمرا قرد  تروهم الربعض  المداهنة والنفاا ميلما  وتلك عالمرة سروء  لريس أيره التقلريإ للنصرف 

فررإت وجررود ميررل هررنالء يفتررر الصررراع والتمررا ز  ويرروهن المفاصررلة الواجبررة  ووجررود الشررر المفصررح عررن 
 هويته و بعه أهوت  لما  ندي إليه من جفلة األخيار وتحفيز عوامل الجد فيهم.

 المتصاد ن: نإت مجتمع ب داد والعراا ميل واضح لالنحيازيي
والعراقيوت  تحدثوت بهذا  ويظنوت أنها من خروا  مجرتمعهم  ول رن اإلمرام الصال  والفساد  

ال زالرري كشررف عررن أصررلها  وبررين أنهررا  بيعررة قديمررة فرري المجتمررع العراقرري منررذ أيررام الدولررة العباسررية  
 فرورد جواب بعض الحكماء وقد سئل عن أهل ب داد  فقال الحكيم:

 .(1) زاهدهم زاهد  وشريرهم شريرا
 في المنتصف قلة  ولذلك كانت األيام بينهم دوال   تعاقبوت  وهي كذلك اليوم. المداهن ومن

وهكررذا هرري األيررام دول فرري األقطررار األخررر،  ال يصررفو لصرراحي شررر حكمرره  وإت ادعررى  بررل 
 زا   وله نهاية. كما ال يسهل على صاحي الخير أت يحكم  بل ت در عليه الفتن حكمه  فيلزمه بذل 

 مواعف.
رة الترري يشرررهد لهررا التررراريخ تهيرري اليررروم بالداديررة المسرررلم أت يررربى الخنررروع لهرررذل إت هررذل الظررراه

الحكومات المسرتولية  وأت  ررفض المنطرق القائرل باسرتتباب األمرر للفجررة  برل يقراوم  ويتقردم  ويعمرل  
 ويرمل ويستيقن وصوله  وييق بجميل نصر هللا.

 لهو  لف النا   ليس إال  است انوا معه للفاجر.
حررررفتهم  أقعررردتهم عرررن إجالئررره  تعرررالج بالترررذكرة والتربيرررة ونرررداء العمرررل مرررن وراء أسررروار وغفلرررة 

 الحر  الدنيوي   توجه إلى الدادية...
   وقوة الحق القد رررم  يا فطرة الصدا الصررررا

   السلسل العذاب العميم  وسجيرة الخيررر القرررا
 قم وجه الالهين بالذكر، إلى النهج القويم

 عو، وبالصوت الوخيم   نررال بالرر فالمجد ليس
 ررأ  إنه عي جسيررم  عيء الرسالة ليررس لهر
  (2) هد، الصررا  المستهيم  القول دوت الفعلررررل ال
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 كال  ال  هد، مجرد القول.
 وإت  بيعة العقيدة اإلسالمية  ال تدع أحد  تواريا كما يقول السيد.

ي نفسررره وفررري نفرررو  مرررن حولررره  والمعركرررة  إت الجاهليرررة مرررن حولررره  وبهيرررة مرررن رواسررربها فررر
 .(1)مستمرةا

 فال بد من نزول إلى الميدات وبذل مزيد جهد لتجميع أوسع.
ل ن هذا التجميع يستلزم اليوم فنونا ومهارة وابت ارا فري األسراليي والقرول  تبعرا لتعقرد المجتمرع 

 الحد ث  وإي ال الشبهات في الترثير.
والتحوير فيها  ول رن خطو هرا األساسرية وأميلتهرا النموذجيرة إنها فنوت ال تنتهي اإلضافة لها 

 تنحصر في عشر قواعد:
: ضرررورة ت ميررل الرصرريد التربرروي الررواقعي الررذي تتركرره  بررائع المجتمررع فرري )القاعــدة األولــى(

 الفرد.
فإت المدعو الرذي نتجره لحيرازة تر يردل يعريش بتفاعرل مرع المجتمرع ولريس هرو بالمنفصرل عنره  

يعكررس عليرره ترررثيرات تربويررة مختلفررة  توافررق اإلسررالم وتخالفرره  فررإذا وجرردنا االنعكاسررات وهررذا المجتمررع 
الحسررنة وافرررة كررات مررن الالئررق أت ن مررل المقرردار البرراقي غيررر المترروفر  دوت أت نبرردأ الطريررق معرره مررن 
أولرره  بررل نربيرره علررى مررا  نقصرره  لررئال  هرردر وقتنررا  أو يحصررل عنرردل إشررباع يقررود إلررى تطرررف إذا زدنررا 

 لخصال المتوفرة لديه تركيًدا.ا
ترثير على  بائع النرا  وأخالقهرم األساسرية   أيًواوالمالحا أت البيئة والمناخ قد  تولد منها 

وإت كات هذا الترثير ثانوًيا  والمظنوت أت األعراب لم يفتقدوا رقة أهل الحواضر  ويكونوا أشد نفاقرا إال 
 لصامتة والصخور الملتهبة.لعيشهم الجامد في وحدة وتفرد بين الرمال ا

وضرب األميلة لنماذ  مرن المجتمعرات العربيرة  وضرح انعكاسرات المجتمرع علرى الفررد  فإنهرا 
 مختلفة في  بائعها السياسية ومد، قربها أو بعدها عن اإلسالم ومتطلبات الدعوة.

االنتماء * فالعنصر السوداني ميال  توفر أيه الوعي التنظيمي  ويفقه ضرورة العمل الحزبي و 
الحركررري  وال نرررر، فررري السرررودات إال قلرررة ال  نتمررروت إلرررى أحرررزاب أو تجمعرررات ف ريرررة  وكرررذلك الحماسرررة 
وافررررة  وميلهرررا: الصرررلة بالمباحرررث الف ريرررة والنقررراش فيهرررا  أبمجررررد أت يكررروت الشررراب فررري السرررودات مرررع 

اسرات الحسرنة الحركة اإلسالمية أو مع الحزب الشيوعي  نردمج فري الشخصرية الجماديرة. ومرن االنعك
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: توقير الشرع واالمتناع عن ال بائر  وكيرة المصلين وهي آثرار باقيرة مرن أيرام نفروذ المهديرة أيًواهنا 
 أو الختمية.

إزاء هررذل المحاسررن توجررد مشرركلة عرردم وضررو  الرروالء  بحيررث أت المرررء هنرراك يجمررع بررين حمررل 
بيررة بيتيررة وقبليررة  أيكرروت مررع حررزب الف ررر اإلسررالمي والصررالة  ثررم الرروالء ل،حررزاب الطائ يررة  نتيجررة تر 

األمررة الررذي هررو الواجهررة السياسررية ل،نصررار أتبرراع المهرردي  أو لحررزب الشررعي واجهررة  ائ يررة الختميررة 
أتبرراع الميرغنرري  وهررذا مررا يجعررل عمررل الرردعوة فرري السررودات محتاًجررا للتركيررز علررى تفهرريم مسرررلة الرروالء 

م  وإت العبررادة وحرردها ال ت فرري. فالداديررة إذا ت لررم وأنهررا متممررة لالنتمرراء الف ررري ولترروفير أحكررام اإلسررال
للمنيرررد مادحرررا اإلسرررالم: كرررات فررري ت ررررار لفهرررم مسرررتقر فررري نفرررس هرررذا المنيرررد. وإذا برررين ضررررورة العمرررل 
الجماعي: كات في ت رار خرر  ل نره إت أوضرح  معراني الروالء اإليمراني وأقنرع صراحبه: تسرلمه عوروا 

 جاهًزا.
ض االختالف  فهو وافر اإليمات سليم الفطرة  بفعل اآلثار * ونموذ  الشاب المصري في بع

الحسررنة للعمررل القررديم والجد ررد الررذي أبدترره وتبديرره حركررة اإلخرروات المسررلمين  ثررم بفعررل وعررا األزهررريين 
والتربيرررة العائليرررة  ومرررن النرررادر أت نجرررد اتجاهرررات إلحاديرررة فررري المجتمرررع المصرررري  والحرررزب الشررريوعي 

 أكير مما يست ل الفلسفة. ضعيف  ويست ل مسرلة الفقر
 أما النقإ اليوم ففي ناحيتين:

الناحيررة األولررى: نقررإ فرري فقرره العمررل الجمرراعي واالرتبررا  التنظيمرري  وتترروفر فرري المنظمررات 
الطالبية مرحلة أولية أو متوسطة من الجمادية  ول ن  راد تطويرها وت ميلهرا  إذ مرا زال ي لري عليهرا 

ت الخ ية التنظيمية لهذا الزخم اإلسالمي الشد د الذي يعرم الجامعرات  ابع الحماسة البريئة  ولو وسع
 المصرية ألدت إلى عمل حاسم.

والناحيررررة اليانيررررة: تتجلررررى فرررري أت هررررذا العمررررل التنظيمرررري يجرررري أت يسررررتند إلررررى تررررراث العمررررل 
اإلسررالمي القررديم فرري مصرررر  والمتميررل فرري حركرررة اإلخرروات المسررلمين  إذ هنررراك رصرريد مررن التجريررري 

ورصرريد مررن المعنويررات أوفررر  والمطلرروب: ت ميررل الشررو  مررن حيررث انتهررى الرردعاة السررابقوت ال  وافررر 
البداية من حيث بدءوا واالستقالل عنهم  والبد أت تتورح لرد، جيرل شرباب الجامعرات الحرالي ضررورة 

 انتمائه لهيادة حازت حصيلة نصف قرت من فقه العمل والتراث المعنوي  وأنه ال يصح البعد عنها.
ت على الدادية المصري أت  تجاوز مد  اإلسالم  وذكر ضرورة العبرادة  واإلشرادة بمحاسرن إ

األنظمرررة اإلسرررالمية  فيرررذكر هرررذل المعررراني باختصرررار  لوضرررحها عنرررد ا لشرررباب  ويركرررز علرررى ضررررورة 
 االرتبا  التنظيمي الملتزم ووراثة االتجال اإلخواني السابق والتبعية لهيادته الحالية.
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الشرراب العراقرري فتترروفر أيرره خررالل إيجابيررة وتنقصرره أخررر،  إذ أنرره يفهررم ضرررورة *أمررا نمرروذ  
العمل الحركي في جماعة منظمة  ويدرك عدم جدو، التسريي  وتردل علرى ذلرك كيررة األف رار الشرائعة 
وسعة االنتماء الحزبي  ويملك الشباب العراقي مقاد ر مرن الشرجاعة والحماسرة الذاتيرة واالنخرالع عرن 

تى في أجواء اإلرهاب والسطوة  ول ن حاجته كبيرة لتوضيح الناحيرة الف ريرة وتصرفيتها مرن السلبية  ح
الموازين القومية المتطرفة  إذ يجد الدادية من يجمع أخالا اإلسالم والعروبة العلمانية  ويجد ال ردي 

 اليائر الذي يقف خاشعا إذا حات وقت الصالة.
م ال امررل غيرر المنقررو   هررو المعنرري الررذي ال  ررزال فوضرو  الف رررة اإلسررالمية  وتبيررات اإلسررال

ضامًرا  على عكس ما في السودات ومصر  وهذا هو سر التشدد في الشرو  عند دعراة العرراا وسرر 
التسررراهل فررري السرررودات  فرررإت  بيعرررة الحاجرررة تركرررت أثرهرررا علرررى فقررره العمرررل  ولرررم يفهرررم الررربعض ذلرررك  

 فاست رب كل منهما  ريقة اآلخر.
إسالمية ضئيلة عند الشباب العراقري  مرا لرم يكرن ملحرًدا  والعمرل فري العرراا إت هناك عا فة 

بحاجررة إلررى تنميررة هررذل العا فررة وتطويرهررا إلررى ف رررة ومرروازين ليحرروز عناصررر صررالحة للعورروية  وأمررا 
 اإلحسا  بورورة العمل المنظم  والتحلي بالشجاعة واإليجابية فإنها مازالت حية في النفو .

ج نموذجررا م ررا ًرا  فهررو يحرروز احترامررا لإلسررالم وافررًرا  ول نرره يجهررل المعنررى *ويبرردو فتررى الخلرري
التفصرريلي لإلسررالم  فهررو ال يجررادل فرري أت اإلسررالم يجرري أت يسررود  وأت التحرردي لشرريء مررن أمررر هللا 
تعرررالى كبيررررة أو كفرررر  ل نررره ال  ررردري هرررذل األوامرررر كلهرررا  ويحترررا  إلرررى تعررررف علرررى أنظمرررة اإلسرررالم 

وأيرره أيًوررا سررلبية مردهررا إلررى عوامررل عد رردة  أهمهررا المعيشررة الطويلررة قبررل ظهررور  ومفررردات األحكررام 
النفط لطبقرة عمرال البحرر وال رو  تحرت سرطو  بقرة المشرايخ والتجرار  وبينهمرا تفراوت  دونمرا  بقرة 
وسررطى  فولرررد االستورررعاف يرسررا مرررع تررروالي األيررام وعزوفرررا عرررن المشرراركة السياسرررية والف ريرررة ورثهمرررا 

زاد البطررر وترررف مررا بعررد ا لررنفط هررذل السررلبية  فصررار الميررل إلررى الدعررة والراحررة والسرركوت األبنرراء  ثررم 
وعدم المخا رة  والفقهاء ما قالوا بكراهة التنعم ال يير إال مرن براب إقعرادل عرن النهورة الجهاديرة  وإت 

 النفس المترفة أبطر في إجابة داعي الجهاد  على عكس النفس المتواضعة المخشوشنة.
هنراك حاجررة فري الخلرريج إلررى خلرع الشرراب المردعو عررن ترفرره  وتعليمره اإليجابيررة  وإشررعارل  إًذا:

 بوجوب ترثيرل في هذا العالم بنوع ترثير إصالحي  وأت يقوم بدورل من خالل عمل جماعي.
*والفرد الفلسطيني  بعته مشكلة فلسطين بطابع خا   فهو مازال  ئن من المتاعي اليومية 

ة الرسمية في جميع الدول  وأصيي بخيبة أمل لخيانات الحكام إزاء القوية  وفي التي توعها األجهز 
شررك مررن كييررر مررن قياداترره الفلسررطينية المتنرراحرة  فهررو يررائس  رافررض  قلررق  ميررال إلررى العنررف  وتركرره 
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 ول تنفيذل لسياسة الرضى برخف الوررين في حالة من التساهل الف ري والعقائدي  إزاء من  نصرل 
 ل.في قوايا

فالداديررررة محتررررا  إلررررى جولررررة  ويلررررة يسرررريرها مررررع المرررردعو الفلسررررطيني يعلمرررره أوليررررات العقيرررردة 
وموازينها  ويرقق قلبه ويميل به إلى السكينة اإليمانية  ويدربره علرى التلرذذ بالعبرادات  ويقنعره بارتبرا  

مشراركة السياسرية تحرير فلسطين بهيام حكم إسالمي في بلد عربي  أما اإليجابية والرذكاء والحيويرة وال
 فهي صفات حسنة متوفرة في الشاب الفلسطيني بمقاد ر عالية.

هذل أميلة فحسي  ومحاولة لوصف الشرباب فري بعرض األقطرار  وال نجرزم بصرواب مرا ذهبنرا 
إليه  وإنمرا أردنرا أت ننبره إلرى وجروب قيرام كرل قيرادة بتحليرل شخصرية الفررد فري البلرد الرذي تعمرل أيره  

جتمرع عليره  وتعيررين المعراني التري  ركرز الداديرة علررى تربيرة المردعو عليهرا  وقررد ورصرد انعكاسرات الم
 يكونمن المستحسن  ر  هذا المبحث خالل منتمر خا .

وميررل هرررذا المنحرررى يقودنرررا بالترررالي إلرررى تقريررر وجررروب عررردم تقليرررداألقطار بعورررها لررربعض فررري 
اختلفررت فرري فهررم األولويررات  خطرروات العمررل األولررى مررع المنيررد ن  وال إن ررار بعوررهما علررى بعررض إذا

 التربوية لطبيعة هذل الخالل والصفات المختلفة التي تجعل األمر نسبيا محوا.
 ا: تزويد الدادية بنشريات المبادأة.القاعدة الثانية 

فإت من صعوبات التجميع: عدم استطاعة الدادية إيجاد مدخل لل الم مع جلسائه وأصحابه  
الحد ث بسرعة لصالح مفاييم الجماعرة  ويهردر وقترا  رويال فري أحاد رث فإنه قد ال يستطيع إدارة دفة 

عفويرة قبرل تمكنره مرن إلجرائهم للمشراركة بمرا كرات قرد نرو، الرت لم أيره  وكييررا مرا ترتحكم أخبرار الجرائررد 
 اليومية في كالم الجلسات  أو مشاكل االنتخابات  وأعمال األحزاب.

تصرررل بررره شخصرررية إسرررالمية مت املرررة ترررنمن ولررريس ذلرررك بصرررحيح  فإننرررا نريرررد إكسررراب الرررذي ن
باإلسررالم وبورررورة االنتظررام والتحلرري بسررلوك خلقرري عررال  وإذا تركنررا الجرائررد واألحررداث السياسررية هرري 
التي تعين موضوع ال الم أثناء مجالساتنا لمرن نردعوهم فرإت ذلرك معنرال تبرذ ر األوقرات  برل ال برد مرن 

  بحيررث يحررف برره ال رالم بسرررعة إلررى مرا  ريررد  ويمكررن عامرل مبررادأة يعرين الداديررة علررى أت يكروت لبقررا
 للنشريات أت تقوم بهذا الدور في المجلس الذي تعطي أيه نفسه  أو في المجالس التي تتلول.

إت عامررل المبررادأة ضررروري وأساسرري  وإذا خلررت  رررد الداديررة مررن النشررريات الترري تجعلرره سررريد 
 الموقف فإت عمله يحتا  إلى وقت مواعف.

قرررة تجرنرررا إلرررى تقريرررر قاعررردة مهمرررة تجعرررل مسرررئولية العمرررل مرررع المررردعو مسرررنولية وهرررذل الحهي
جمادية وفردية  وليست هري خطرة الداديرة فقرط  فرنحن نركرز فري ال الري علرى دور الداديرة الفررد فري 

This file was downloaded from QuranicThought.com



       المسار                                                      

 

كسرري الشررباب إلررى صررف الرردعوة  ونرردع األمررر إلررى مقرردار ذكائرره ولباقترره وعلمرره وتفرسرره فرري الشررباب 
 ا المسرلة أبعد من ذلك  ولها وجه جماعي أهم يعين الدادية على إتقات دورل.الذ ن من حوله  بينم

ويمكررن تمييررل الرردور الجمرراعي فرري عمليررات التبشررير بالرردعوة برردور الرردول فرري إسررناد سررفرائها  
فالسررفير ال يعتمررد فرري مواجهاترره للسياسرريين علررى مبادراترره وذكائرره المجرررد  بررل يعتمررد علررى قرروة موقررف 

اسررتها  وكلمررا كانررت دولترره الترري بعيترره ذات سياسررة قويررة ومكانررة عسرركرية واقتصرراد دولترره و بيعررة سي
متين: كرات السرفير واسرع الصرولة والجولرة  فارضرا نفسره علرى المجتمرع السياسري الرذي بعرث إليره  وال 
يسررتطيع شرريئا مررن ذلررك إذا كانررت دولترره ضررعيفة أو كانررت قويررة ل نهررا تمررر فرري مرررزا و أزمررة وموقررف 

 اع دولي يجبرها على كتم أنفاسها والسكوت وعدم التهد د والو ط.حر  أثناء صر 
إت المشاركة الجمادية في إسناد الدادية أمرها تماما  فرإت كرل داديرة فري أي مدرسرة أو كليرة 
جامعيرررة أو معمرررل أو إدارة حكوميرررة أو مسرررجد أو منترررد، إنمرررا هرررو سرررفير للجماعرررة فررري مكانررره  وقررروة 

فرري الحهيقررة  ورصرريدها الف ررري وإنتاجهررا األدبرري هررو الررذي يكسرربه مواقررف الجماعررة هرري الترري تحركرره 
اإلتقرررات فررري عملررره  وأدوات المبرررادأة التررري تورررعها الجماعرررة فررري  ررردل هررري التررري تجعرررل اجتماعاتررره مرررع 
العناصرر المردعوة ناجحرة وداخلرة فري الجردو، اإليجابيررة مرن أول جلسرة لره معهرم  وال يحترا  إلرى لررف 

 في الموضوع. ودورات ومسيرة  ويلة كي  دخل
إت ترررليف رسررائل قياديررة أو برررقالم دعرراة محليررين لمعالجررة المشرراكل الترري يعيشررها كررل مجتمررع 
على ضوء اإلسالم تعتبر عوامل مبادأة جيدة  وكذا المنشرورات السياسرية السرريعة القصريرة  فإنهرا ترراد 

 الي عند تحليل المواقرف  كعوامل مبادأة أكير مما تراد لشيء آخر  إذ أت أذهات الدعاة تتقارب في ال
ول ن وجود المنشور في  د الدادية يجعرل أهرل مجلسره  تحردثوت فري معنرال  ويجعرل الداديرة فري غنري 
عن اللباقة المت لفة المصطنعة لجلي الحاضررين إلرى صرميم الموضروع  وعلرى ذلرك فإنره ال يصرح أت 

ن  بررل ال بررد مررن كتابررات برسررماء نعتمررد علررى مجرررد ال تابررات الف ريررة المطلقررة ألديررات ال ترراب المسررلمي
دعررراة يعررررفهم المجتمرررع مرررن أهرررل البلرررد  مرررع م عالجرررة المشررراكل المحليرررة مرررن خرررالل الف رررر اإلسرررالمي 

 المطلق.
ل ن عدم وجود هذل النشريات اليوم في بعض البالد ال يعني عيبرا فري الجماعرة  إذ قرد ت روت 

تسرمح الظرروف بنزولهرا السياسري صرراحة   الدعوة في هذل البالد في دور ترسيس ال  نهلها لرذلك  وال
لمرا أيرره مررن تعريوررها لمتاعرري مررع الحكومرات واألحررزاب  كمررا أت التحلرريالت السياسررية تقتورري أنواعررا 
من ال فاية والقابلية والخل ية اليقاأية الواسعة التي ربما لرم تنورج بعرد فري الحركرات الناشرئة  ال لعيري 

 بل لقصر عمر الجماعة.
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بالد الترري ال تسررتطيع إصرردار نشررريات المبررادأة اآلت أت  توقعرروا أنواعهررا مررن إت الرردعاة فرري الرر
سرهولة االتصرال بالشرباب فري المسرتقبل إذ اسررتطاعت الجماعرة أت تشرارك أيرع مليرة تسريير التحركررات 
الفردية بالنشرر والموقرف واألدوات الجماديرة دوت االعتمراد المجررد علرى الذاتيرة الحركيرة للداديرة  كمرا 

ا  الذي يحصل في قطاع معين سيكوت عامال من عوامل زيادة هيبة الجماعة في القطاعات أت النج
 األخر،  ويكوت الدادية أكير هيبة بدورل  فيهاب  للهيبة الجمادية  ال لمجرد علمه وشخصيته فقط.

 ا: مبادرة الدادية للت لم بما  ناسي حاجة المدعو:القاعدة الثالثة 
دتين السرررابقتين  ونعنرررى بهرررا أت يكررروت الداديرررة هرررو الرررذي يخترررار وهرررذل القاعررردة مكملرررة للقاعررر

موضرروع الحررروار دوت إعطرراء المجرررال للمررردعو بررا راد ليسررررل  إذ أت أسرررئلة المرردعو ال تسررريرها حاجتررره 
داء الرررردعوة  ومحصررررلة ‘الحهيهيررررة دائمررررا  بررررل كييرررررا مررررا ت رررروت انعكاسررررا إلشرررراعات وشرررربهات  روجهررررا أ

يين اآلخررررين  وتبقرررى أجوبتنرررا عنهرررا غيرررر مقنعرررة لررره تمامرررا مرررا لرررم لمطالعاترره الصرررح ية وسرررماعه للحرررزب
 تصحي بتفهيمه موازين شردية تعينه على ذاتية في تمييز الحق.

لسررنا نن ررر أهميررة  ريقررة فررتح صرردورنا للمرردعو ليفرررف أمامنررا مررا عنرردل مررن شرربهات فنجيبرره بمررا 
ر  ألننا نعمل في محيط غير  رفع عنه الهواجس  فإت هذل الطريقة ضرورية  ل ن اإلسراف فيها مو

سليم  ويكير حولنا منه  رو  اإلشاعات واألكاذ ي والشبهات الجزاف بالبا ل  وينشر الظنوت السيئة  
كما أت المناهج المدرسية تبث مفاييم منحرفة  وفي الصحافة كالم غث  ولد اختال رات  ولرو التزمنرا 

للمدعو أت يختار موضوع النقاش لبقي محريال  إزاء ذلك موقف المدافع با راد وأتحنا على  ول الخط
لحسررن ظنرره بالرردعوة ولقناعترره برف ارنررا إلررى حسررن ظنرره  برشخاصررنا  فرري تقليررد بررارد وت ليرري للررروابط 

 الشخصية  دوت اجتهاد واستعالء وعزة إيمانية وحمية.
ه لرذلك فرإت مرن الواجري أت نهريم توازنرا برين مررا نعطيره مرن المعراني بتخطريط  وبرين مرا نردع لرر

المجرال ليسررل أيره  فنررض فري كييرر مرن وقرت اللقراء معره ال رالم عليره فرضرا  ال مرن مقرام األسرتاذية 
لتلميذ  بل باللباقة وجودة التخلإ  بحيرث يررتي المبحرث  بيعيرا  بمرا يملرك الداديرة مرن ف رر مت امرل 

 يميزل على المدعو.
مبررادرة منررا  إذ ليسررت كررل وهنررا تبرردو أهميررة تحد ررد هررذل المعرراني الترري نعرضررها علررى المرردعو ب

مفردات اإلسالم يفهمها  وال هي على درجة واحدة من األهمية  وبعوها لو ذكرت فقي مرو ن معرين 
 أو وقت معين ألدت إلى نتيجة عكسية  فنمتنع عن ذكرها سًدا للذريعة.

واألسررلوب الصررحيح فرري هررذا المررو ن أت توررع الهيررادات الفرديررة المفررردات والمواضرريع ذات 
ية في ال الم في جدول يحصرها  ف ل قيادة تختار ما  ناسي  بيعة قطاعهرا  فقائمرة لمرا  رذكر األولو 
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فرررري الجامعررررات  وأخررررر، لمررررا  ررررذكر فرررري المرررردار  اليانويررررة  وأخررررر، لمررررا  ررررذكر فرررري محرررريط العمررررال  
 وهكذا وست وت بعض المواضيع مشتركة حتًما.

الجماعررات اإلسررالمية الترري  إت تجاهررل ميررل هررذل القاعرردة هررو الررذي أد، إلررى مجازفررات بعررض
تيير مواضيع جانبية في غير أوانها مرع جرودة علرم دعاتهرا  فيييرروت الفرديرات قبرل األصرول  لتخلرف 
أسررلوب الرردعوة عنرردهم  وآخرررين  لحرروت فرري حمررل المرردعو علررى أفعررال ال يستسرري ها المرردعو فرري بررالد 

 العرب  يقلدوت بذلك مناهج عمل تصلح لبالد أخر،.
القاعدة ال يعني عردم مراعراة دعاتنرا لهرا سرابقا  كرال  فرإت دوالب العمرل اليرومي  إت ذكرنا لهذل

عندنا قد ولرد أعرافرا صرحيحة سرليمة كييررة  تعرين الداديرة الجد رد علرى فهرم األولويرات  ول رن عليره أت 
 نتبه إلى أت جودة  ريقة العمل العرأية هذل لم ترت كنتيجة سهلة  وإنما هري حصريلة تجرارب متتاليرة 
كيف التركيد الهيادي عليها حتى استحالت أعرافا  در  عليها الدعاة وإت لم تحفظها نصو  دقيقة أو 
تبلي ات مكتوبة  ويراد من كل دادية جد د أت يعرف هذل الحهيقة لتواصل التف ير بميلهرا ولينرتج خيررا 

 جد ًدا  وليورثها لمن بعدل.
لره يسرهم فري ترسريس أعرراف  شراء أم أبري  أيجدر إذت بكل دادية أت يفطن إلى أنه اليوم بعم

 فإت أحسن الطريقة وعرف األولويات: أنشر عرفا حسنا  وإت خلط: أورث ال لط.
ويبررردو أنررره مرررن األفورررل أت يعقرررد كرررل قطررراع نررردوات جماديرررة أشررربه بمرررنتمرات للتعررررف علرررى 

ة وكي يرررة الرصررريد العرفررري مرررن العمرررل الجيرررد السرررابق فررري هرررذا الجانررري  ثرررم اكتشررراف اإلضرررافة المطلوبررر
 تتميمها.

إت الرردعوة إلررى تقررديم ذكررر جزئيررات اإلسررالم المهمررة علررى غيرهررا بنظرررة نسرربية فرري كررل قطرراع 
ول رل جمهرررة لرريس برراألمر المبترردع  فرإت لنررا موعظررة فرري ترردر  نرزول القرررآت  وقررد قسررم الشرررع األعمررال 

ا  وهنررراك لمرررم إلرررى درجرررات  فمنهرررا فررررائض وواجبرررات  ومنهرررا منررردوبات ومباحرررات  تتنرررازل فررري أهميتهررر
وفسرروا وبرردع وكبررائر وكفررر  وكررات رسررول هللا صررإ يجيرري برجوبررة مختلفررة عررن السررنال الواحررد تبعررا 
للرنقإ الررذي  رررال فرري كرل سررائل ولمررد، حاجترره  فوصرف الجهرراد برنرره أفوررل العمرل مرررة  ووصررف بررر 

يجيري بمرا الوالد ن باألفولية في مرة أخر،  حتى ليحسي المتسرع ذلرك تناقًورا  ومرا هرو كرذلك  برل 
  ناسي حاجة السائل.

 ا: ت ييف ذكر المبررات الواقعية لوجوب العمل الجماعي.القاعدة الرابعة 
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فررالمالحا أت أكيررر  ركررزوت علررى ذكررر األدلررة الشررردية لوجرروب العمررل الجمرراعي دوت تحليررل 
ذا  برررائع الصرررراع السياسررري الحرررالي ودور العوامرررل التنظيميرررة فررري إنجرررا  مسررراعي أعرررداء اإلسرررالم  وهررر

 نقإ يقلل قناعة المدعو ويفتر جاني التحدي أيه.
وال نشك في أهمية ذكر األدلة الشردية  لتعين على ترسيس النية التعبديرة العقائديرة للممارسرة 
الجمادية في نفس المدعو  ل ن العنصر الجد د ال يفقه في كيير من األحيات هذل المعاني الشرردية  

 جلها القديم المتوغل  بينما تفرض المبررات الواقعية نفسها عليه بقوة.وال يقوم في قلبه تبجيلها كما  ب
إت على الدادية أت  يير انتبال المدعو إلى  بيعة الصراع الدائر بين الخيرر والشرر  واإلسرالم 
وأعدائه  وكيف أت هذا الشرر ال يعمرل فرديرا وإنمرا بانتمراء حزبري وحكرومي  ويردخل الداديرة فري جولرة 

معررالم الترراريخ السياسرري الحررد ث والقررو، المتواجرردة فرري السرراحة  لرريخلإ إلررى ضرررورة  ويلررة مررن ذكررر 
 مقابلة ذلك بعمل جماعي إسالمي مكافئ  وازي قوة الهدم.

إت المدعو قد ال  نتبه ذاتيا إلى حقائق الحياة السياسية والف رية  ويكوت بحاجة ماسة إلى أت 
ى التنسريق ال رامن خلرف كرالم األسراتذة اليسراريين فري ننبهه  ف يير مرن الجرامعيين مريال ال يفطنروت إلر

الجامعة  ويظنوت  أنهم  ت لموت كرفراد باجتهاداتهم الخاصة  أو يظن آخروت أت الصحافة تت لم وفق 
 بررررائع المحررررررين  وال يفطررررن إلررررى دور السياسررررية الدوليررررة واالسررررتخبارات والحكومررررات واألحررررزاب فرررري 

 توجيهها وشراء ذمم أصحابها.
انة الشاب على أت يمسك بيدل هذل الحجج والحقائق وجعلره  تلمسرها قرد يفيردل أكيرر مرن إت إع

البراهين الدالة على الندب الشرعي للعمل الجماعي  وكرننا بحاجة إلى كتاب خا  يستطرد في شر  
 ظاهرة الجمادية في التاريخ السياسي والواقع الحالي  ليكوت عونا على تفهيم المدعو  ميلما هو عروت 

 للمدعو على ممارسة التف ير التحليلي المترني إذا كانت له خلوات مع هذا ال تاب.
 ا: األخذ من كل مدعو حسي  اقته  والعطاء له حسي حاجته.القاعدة الخامسة 

وهذا التعبير االشتراكي هرو األوفرى إليجراز هرذل الطريقرة التربويرة  وهرم  رذكرونها فري اسرتيفاء 
 يض عنها بما يكفي حاجات المعيشة  وإنما استعرناها استعارة مجازية. اقة العمل المهني والتعو 

فنحن نستطيع التعامل مع المردعوين وفرق هرذل القاعردة  وأت نطبرق النسربية فري اإلعطراء لهرم 
 واألخذ منهم.

فالررذ ن نرردعوهم هررم عناصررر متبا نررة فرري أمزجتهررا وأخالقهررا وخل ياتهررا الف ريررة  وينرردر أت نجررد 
 ة المتشابهة  بل ل ل منهم أو ل ل اثنين أو ثالثة  بائع خاصة أو متقاربة.المجموعة ال بير 
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فررول معاملتنرا لهرم: أت نسرتفيد مرن كرل مردعو حسري  اقتره ونوعهرا  وال يجروز أت ننظرر إلرى 
الحماسة وقابلية االنتظام والطاعة كشرو  أساسية أيه  فإت هناك من هو أقرل مشراركة مرن اآلخررين  

 تصررل برره  ردرك بحاسررة سادسرة  أت هررذا العنصررر سرت وت لرره أهميرة اسررتينائية فرري ول رن الداديررة الرذي 
المستقبل  لعلم سياسي جيد  أو ل تابرة صرح ية  أو لنيتره الدراسرة العاليرة ونيرل الردكتورال واقتردارل علرى 
ذلرررك وعودتررره أسرررتاًذا فررري الجامعرررة أو خبيرررًرا فررري أجهرررزة الحكومرررة  أو ل ونررره ابرررن شخصرررية كبيررررة فررري 

ع والدولرررة  وأنررره سررريفيد الررردعوة مرررن خرررالل مركرررز أبيررره  أو ليرررروة سررريرثها ويجعرررل منهرررا للررردعوة المجتمررر
 نصيبا  وأميال ذلك.

إت انتهاء االتصال إلى جلو  المدعو أمامك عووا في التنظيم هي الصورة الميلي للنجرا   
سن التعامل معره ول ن دونها درجات من النجا  أيًوا  وقد ال يكوت المدعو صالحا لالنتظام  ل ن ح

ودوام الصرلة بره تمكننرا مررن تحصريل فوائرد جانبيرة منرره  وربمرا كانرت هرذل الفوائررد ضرخمة وتعردل عمررل 
 عشرات المنتظمين.

ثم ل ل حسري حاجتره  فرإت نقصرهم متعردد األشركال  بحسري مرا خورعوا لره مرن تربيرة سربقت 
 صلتهم بنا  والفروا بين المدعوين واضحة.

ا كرات بعرض أسراتذته فري المدرسرة اليانويرة مرن دعراة اإلسرالم أو من ذلك أت تجد شابا جامعي
أهل الستر  فنشر صاأًيا  وآخر كات بعض أساتذته مالحدة فلقنرول الشربهات ال ييررة التري شرابت معدنره 

 الحسن.
وشاب يصلي قد ربها أبوال على أخالا فاضلة  فسكنت نفسه وآخر لرم يعررف الصرالة  سرليل 

 ديات السياسية والعا فة اإلسالمية العامة تدفعه إلى التقرب منا.أبوين غافلين  ول ن التح
 وشاب بين أبويه خالف  وراسي في دراسته  فهو معقد.

 وصاحي غريزة جنسية قوية  يعيش في قلق واضطرب نفسي بسببها.
وعاصمي  جمع أيال صبال بين الدراسة ومعاونة صاحي صنعة مرن أجرل العريش  فهرو همرام 

 يض ممن  نعم برفايية  قد دهلل أبوال وال يعلم أنهما ردا له  لبا.متحرك  على النه
 فحاجة كل واحد من هنالء تختلف عن حاجة اآلخر  ونعاملهم بمعاملة متعددة الوجول.

وقررررد نلحررررا بعررررض الرررردعاة يجهلرررروت احتمررررال اسررررتمرار بعررررض صررررفات المراهقررررة لررررد، الطالرررري 
حتملره واقعره الحهيقري  وذلرك خطرر  فرإت بعرض الجامعي الذي  دعونه  ويحلونره فري محرل أكبرر ممرا ي

 لبررررة الجامعررررات نجررررد عنرررردهم مررررا نجررررد مررررن تعنررررت  الرررري المرحلررررة اليانويررررة  وتفررررردل بررررالرأي  وحرررري 
االستقالل  وانتقراض رأيره برين آونرة وأخرر،  والتفلرت مرن األوامرر  وعينرا مراعاتره  وأول هرذل المراعراة: 
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وأت نعتبرها نتيجة ظاهرة نفسرية عنرد عمروم الشرباب  أت نجعل هذل الطباع متوقعة منه غير مست ربة 
 ال تستحق أت نصف صاحبها بعدم الصالحية من أجلها  ونترقي اليوم الذي يكتمل أيه رشدل.

كمررا أت الجررامعي قررد  ترررثر بررالنظرة العرأيررة القديمررة الترري توررع الجررامعيين فرري مكانررة عاليررة  
اسرة  ويحرس برنره أرقرى مرن بهيرة النرا   ويرخرذل فينظر إلرى نفسره علرى أنره مشرارك فري األف رار والسي

كبر وغرور  خاصة في البالد الفقيرة التي ال  زال التعليم الجامعي فيها ضيقا  وفي هذل الحالرة علينرا 
أت نوسررع صرردرنا قلرريال  وننتظررر رجوعرره إلررى التواضررع  فررإت ذلررك مررن اآلثررار الوقتيررة الطارئررة لهررزات 

 وب األصيلة الدائمة.المراهقة أيه أكير مما هو من العي
 ا: إرجاء معركة المدعو مع أهله.القاعدة السادسة 

ذلك أت بعض العناصرر المردعوة يكروت عنردها مقردار زائرد مرن الحماسرة يشرجعهم علرى قطرف 
اليمرررار بسررررعة  أيسررررعوت اإلن رررار علرررى أب مقتررررض بربرررا أو شرررارب للخمرررر  ويررررمروت نسررراء بيررروتهم 

لترري درجررن عليهررا واستسررهلنها  أيكرروت الرررفض  وتسررتعر معركررة بالحجرراب ويلزمررونهن ترررك المعاصرري ا
مبكرة متعبة مع األهل تفقدهم السكينة الالزمة لمرحلة التربية االبتدائية  مرع أنهرا قرد ت سربهم الصرالبة 

 والعزم.
يجي أت يفهم الشاب برننا ندرك عدم مسئوليته عرن أمره وأخواتره بوجرود أبيره  وأت معاصريهن 

 تيلم مكانته  ميلما نفهمه أنهن ضحية تربية اجتمادية خا ئة وأعراف منحرفة أكير ال تعيبه عندنا وال
مرررن كرررونهن رافورررات بتصرررميم  وأت عالقتررره برمررره السرررافرة ال تقتوررري أت يقرررف موقرررف سرررعد برررن أبررري 
وقا   رضري هللا عنره مرع أمره  إذ ال كفرر ثرم  وإنمرا هري ال فلرة وموا ررة النرا   أو أنهرا تمنعره عرن 

 اء جماعي وليست تزين له التحول عن التوحيد.نشا  وانتم
وهنرراك احتمررال فهررم المرردعو ل،وامررر الشررردية بشرريء مررن التطرررف  أيرررمرهم بررروامر زائرردة عررن 
الحرررد الشررررعي المطلررروب  متزمترررا  دوت أت يفقررره الموازنرررة برررين المصرررالح  والتررردر   وأسررراليي الحكمرررة 

قبرل عرذرا  ويقطرع الجسرور مرع أهلره بسررعة  وقرع والموعظة الحسنة  فهرو ال  تسرامح  وال  نجرل  وال ي
في مرزا يسبي له القلق  وعلينا أت نعظه في هذل األحوال  ونردل إلى االعتدال  فرإت أهلره ال  ردروت 
أسباب تحوله الحركي  وال يفقهوت معاني االنتمراء الف رري الجد رد الرذي انتسراب لره  وإنمرا يظنونره فري 

اهقة  وال  لحظروت صرفته كمصرلح آمرر برالمعروف  ومرن هنرا فرإت فورة  وفي مرحلة من اضطراب المر 
 ترفقه معهم قد  تيح لهم تصحيح مفهومهم عنه  فت وت االستجابة الهادئة التي ال يقف دونها العناد.

لسرررنا نجرررنح برررذلك إلرررى لرررين وتررررخإ يرباهمرررا ويمنرررع عنهمرررا الرررورع  ول ننرررا نحرررث علرررى اتبررراع 
 يها الشاب المسلم الجد د إذا دخلها في وقت مبكر.أسلوب مناسي  وترجيل معركة  نهزم ف
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 ا: الحر  على تعادل أوقات النشا  العام مع اللبث في المساجد.القاعدة السابعة 
وفحرررو، هرررذل القاعررردة: تحبيررري  أجرررواء المسرررجد للمررردعو  فرررإت بعرررض قطاعرررات الررردعوة تشرررهد 

ال بد من إقامة توازت في تردد المدعو إسرافا في الفعاليات الرياضية الجمادية وأوجه النشا  العامة  و 
علرى المسررجد وعلررى هرذل الفعاليررات  لمررا تتيحره خلرروة المسررجد مرن مجررال التف ررر وترالوة القرررآت  وسرربي 
ذلك أت مجتمع اليوم هائج موطرب مائج  وهرذا االضرطراب قرد أصراب الشرباب برذهول صررفهم عرن 

عاليرات معنرا قرد تولرد فريهم والء لنرا وتحزبرا  التف ر حتى في بد هيات الحياة  ف كيرة مشاركتهم فري الف
وانخالعررا عررن اللهررو  وتررربيهم علررى محبررة المررنمنين  ول ررن أحرردهم قررد  بقررى غيررر ملتفررت للتف ررر  وال 
لإلنصات إلى نرداء فطرتره  فن روت قرد أخرجنرال مرن اضرطراب اجتمراعي شرد د إلرى وضرع أحسرن  أيره 

ي  كمررن يخوررع لعررال   بيرري دونمررا وعرري صررحي الطمرنينررة  ول نهررا تقليديررة ليسررت ذات انبعرراث ذاترر
منه  وإذا  الت مدتره علرى هرذا النحرو: اسرتحال إلرى عنصرر فاقرد للمقردرة علرى تسريير نفسره  ويحترا  

 تحريكا تربويا دائما  حتى يشيي على ذلك  مقلًدا  مفتقًدا التف ير الهيادي الذاتي.
فرري المجتمررع  وهرري  اقررة واسررعة إننررا بحاجررة إلررى اسررت الل كررل الطاقررة اإلسررالمية المتواجرردة 

يستحيل تنظيمها كلها  ول ن يمكن أت نقودها  فإذا نشر عوو التنظيم نشرة تقليدية ال تمكنه من قيادة 
 غيرل فإت بعض هذل الطاقة سيهدر ونحرم منه.

إت مررا تسررببه كيافررة مشرراركة المرردعو فرري أوجرره النشررا  معنررا مررن والء لنررا يشرركل مصررلحة دوت 
 الف ر الهيادي يشكل مصلحة مستقبلية تساويها  والبد من رعاية المصلحتين مًعا.شك  ول ن حيازة 

علينررا أت ندعرره يخلررو فرري المسررجد مررع فطرترره  ليكتشررف خطررر تصرررفاته السررابقة وخطررر أف ررارل  
 وما من هللا عليه من الهداية.

وتررروارد ال نقرررول لررره: تعرررال وف رررر  هكرررذا فررري عمليرررة ميكانيكيرررة جافرررة  ول رررن التف يرررر والترمرررل 
الخوا ر الرحمانية والنظر إلرى  وميرات الحيراة بعرين البصريرة سريكوت نتيجرة  بيعيرة لخلوتره مرع نفسره 
وبعرردل عررن االضررطراب  ولررو كانررت الخلرروة ي غيررر المسررجد آمنررة ألقررناهررا  ول ررن شرراء هللا أت يجعررل 

 البركة في بيوته ويخصها بخصائإ تنفرد بها.
عة أو لبورررع سررراعات متفرقرررة خرررالل اليررروم  تقرررل وتزيرررد  بإمكاننرررا أت نعلمررره هرررذل الخلررروة لسرررا

ونختررار لهررا األوقررات الترري ال تتعررارض مررع النشررا  العررام  ال بطلرري وأوامررر  بررل بتشررويق عملرري مررن 
خالل صحبتنا له قبل أداء الفروض وبعردها  وترالوة القررآت أمامره  وكرننرا اليروم ال نرتقن ذلرك  ونررجح 

لمالعرري ومجررالس النقرراش  ولرريس فرري هررذا الترررجيح عيرري  ول ررن اللقرراء الجمرراعي معرره فرري األنديررة وا
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اعتماد أسلوبنا عليه فقط هو المعيي  حتى بتنا ال ندخل المسجد إال قبيل اإلقامة  ونسرع الخرو  منه 
 بعيد السالم.

كررال  بررل علينررا أت نرروازت وال نجعررل اللبررث فرري المسرراجد ضررامًرا  فررإت خررريج المسررجد غالبررا مررا 
مترويا  ذائقا ليمرات اإليمات  ذاتي االندفاع  ليس بالمطيع فقط  ول نه المبت رر  وال  يكوت عاقال رزنا

 السائر بحركة مسيرة أصحابه فحسي  ول نه المتقدم الحادي.
كرننرا أ هررا اإلخرروة نلمررس ت برررا علررى المسرجد عنررد بعررض جرردد المصررلين الميقفررين والجررامعيين  

خارجره  وربمرا كانرت هرذل الظراهرة ناتجرة عرن الدعايرة   دخلونه وقت الفرض فقط  ويرنسوت بالمجرالس
العرأيررة الترري تعلرري مكانررة الجامعررة فرري تطرروير المجتمررع  فترخررذ  البهررا وخريجهررا نشرروة جاهليررة تخررتلط 
بصالته  ومن الالئق أت نردل إلى قيمتره الحهيهيرة  وأت ندلره علرى  ريرق البدايرة اإليمانيرة الرذي ال برد 

 وأت يمر بالمسجد  ويال.
العرريش فرري المجتمررع العررام  والتفاعررل مررع أحداثرره  قررد يسررتهل ات المخررزوت اإليمرراني الررذي  إت

يمل ه المدعو  أيقرف عطراؤل عنرد حرد ويفلرس  وعرال  ذلرك: أت نجعرل لره مروردا دائمرا تت فرل بره حيراة 
 المسجد  وما فيها من سكوت وصفاء نفس  ورحمة متنزلة وإلهام.

ى المسررجد واسررتالله مررن مشرراركاته فرري حيييررات وقررد يعترررض الرربعض علررى جلرري المرردعو إلرر
الحيرررراة السياسررررية اليوميررررة للجامعررررة وقطاعررررات العمررررل  ويحررررتج المعترررررض برررررت مشرررراركة المرررردعو فرررري 

 األحداث إنما تنطلق من واقع وتمار   بيعي  وما هي بالت لفة.
لترري ومررا نظررن هررذل الحجررة واردة  فررإت نقرردنا منصرري علررى حهيقتهررا  إذ أت األعمررال اليوميررة ا

 نش ل المدعو بها  كاالنتخابات الطالبية والرحالت وأميالها  إنما هي وسيلة ال غايرة  وال  رتقري فهرم 
المدعو لطبيعتها إلى درجة فهمنا  وقد  ن مس فيهرا ان ماسرا كرامال ال  بقرى لره وقترا لتربيرة نفسره علرى 

مرل الفقهري  والرسروخ الخلرق  معاني اإليمات فيتربى سياسرًيا وعمليرا دوت أت يكرافئ ذلرك جانري مرن الع
والتطوع العبادي  وهذل الحالة  تتيح لك االنتفاخ منه وقتيا وتعدم عليك االنتفاع منه في المستقبل  إذ 
سينشر جاًفا  تعوزل رقة القلي  وفي هذا ما يسوف لك أت توحي بربعض مصرالح الجماعرة فري النشرا  

 ات التربوية.العام والتنافس مع األحزاب من أجل درء هذل السلبي
 ا: تخ يف رغبة المدعو في االست يار من ال تي اإلسالمية.القاعدة الثامنة 

أرربعض الرردعاة مررا إت  لمسرروا اسررتجابة أوليررة مررن المرردعو إال ويسررت لونها فرري أخررذل إلررى مكتبررة 
يير تبيع ال تي اإلسالمية  ويشجعونه على كيرة الشراء  أيكتال جزافا بمقدار سعته المالية  ويحوز ال 

ممرا ال  ناسرري مرحلتره األوليررة  ويجرد نفسرره أمرام أنررواع مرن إغررراء العنراوين واألغلفررة وأسرماء المررنلفين  
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حتررى يحررار فرري تلمررس  ريررق البدايررة ومعرفررة الررراجح والمهررم  وينتهرري برشررتات مررن جزئيررات العلررم ال 
 يجمعها تجانس  ,ربما كات في بعوها من تواد االجتهاد ما  زيد حيرته.

كامن في سعة المكتبرة اإلسرالمية  إذ يمردها أضرخم إنترا  ف رري  ترراث ومحردث   وسبي ذلك
وزادت الرغبة التجارية كمية ما يطرحه الناشروت لما عرفوا حهيقة الطلي المتنامي لل تاب اإلسرالمي  
وحررال كهررذل يصررربح فيهررا مررن الخطرررر أت نرردعو المرردعو أمامهرررا وجهررا لوجرره تييرررر فورروله ونهمرره  برررل 

تررنى فري اصرطحابه إلررى المكتبرات  ونعوضره ببرنرامج متردر  للمطالعررة نرذكر لره أيره مررن األحرر، أت ن
ال ترررري والرسررررائل الصرررر يرة مررررا هررررو ضررررروري لرررره  وأليررررق بمسررررتوال  مررررع شررررر  نعلمرررره أيرررره سرررربي هررررذل 
االختيارات  وهذل بد هيرة مرن برد هيات التعلريم والتربيرة بردأ الردعاة  نسرونها بسربي فرورة النشرر ال ييرف  

 الترثير السلبي في الخاصة ما لترثير التلفزيوت في العامة من إلهائه عن المطالعة المنهجية. ولها من
 ا: حمل المدعو على الترني في أداء دورل كدادية.القاعدة التاسعة 

في شبه منع أو حجرر عليره  ألشرهر بعرد بدايرة مرافقتره لنرا  أو لسرنة  فرإت الحماسرة قرد تسرتبد 
إلى الميدات  ويمارسوت التبشير ودعوة اآلخرين ومجادلة المخالفين وهم ما ببعض المدعوين  فينزلوت 

زالررروا جررردًدا  عرررراة عرررن الخبررررة وعرررن وعررري ميرررل هرررذل القواعرررد فررري فنررروت التجميرررع  أيقعررروت فررري الخطرررر  
ويحررريإ الرررذي  دعونررره وكرررانوا يررررملوت أيررره الخيرررر حيصرررة  تفلرررت معهرررا  فتفورررل تجرررربتهم  فتهرررزهم 

 ر  من الشباب ال  تشجعوت معه على استئناف التجربة.الصدمة  ويفتروت في ي
كال  بل الصواب أت يعت ف المدعو معنا اشهًرا متعلما متلهيا  يخفي إيمانه  ويحبس  اقتره  
ويكل إلى مربيه أمر توقيت أوات األذات بالصداع واألمر والنهري مترى مرا آنرس منره المقردرة  خوفرا مرن 

 ت يحار جوابا إذا اعترضه المقابل بشبهات.أت يقع في خطر عند االختيار  أو أ
كطالرري الطرري  قررد  ررتعلم التطبيرري قبررل تخرجرره  ل نرره ممنرروع عررن مباشرررة التشررخيإ ووصررف 
الرردواء. حررذرا أت يقررع فرري الخطررر  لرريس فقررط يميررت برره المررريض  بررل يجفلرره هررو إذا تخررر  عررن معرراودة 

 .أيًواالتشخيإ 
 حفاظررا علررى أمرروال النررا  فحسرري  بررل وكطالرري الهندسررة  ممنرروع هررو عررن تصررميم عمررارة  ال

تقليرررديا محورررا فررري تصرررميماته األخرررر،  ليورررمن السرررالمة  جبانرررا عرررن  -إذا انهرررارت–ألنررره سيصرررير 
 اإلبداع  أشبه بعامل ذكي غير مهند   تيح له  ول تنفيذل لخوار  المهندسين أت يحاكيها.

 بنفسه  ولنبعد عنه الير . ف ذلك المدعو الذي يصاحبنا: نمنعه لنحفا له روحه الوثابة وثقته
ال تست رب ذلك  فإت الدعاة يحفظوت قصصا تصدا هذا التوقع  بل شرهدت أوائرل السرتينات 
ير  رئيس جمعية إسالمية كات يعتني بتجميع الشباب بشر  متساهل ويتركونره بعرد حرين  فردعا إلرى 
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فري آخرر الزمرات  ورد الردعاة التجرد للعبادة انتظاًرا للساعة التري رأي بعرض عالماتهرا  حترى جرزم أنره 
 عليه فهمه السلبي  في قصة مشهورة بلبنات.

إال أت صرف المدعو عن مباشرة التبشير ال يمنع أت نجعله جسررا إلرى بعرض أقاربره وجيرانره 
وأبناء مدرسته  فنطلي منه أت يهيم معهم عالقة متينة ثم يعرفنا بهم ويحملهم على الوثوا بنرا لنترولى 

 وتربيتهم ال هو.نحن التحدث لهم 
إت تواجد بعض الوعفاء السلبيين في صفوفنا إنما جاء نتيجة الختيار خا ئ مت رر مارسره 

 الجدد  وكانت الجماعة توطر إلدامة الصلة بمن اختارول حتى باتوا عبئا على المربين.
 ا: إحصاء بهية الخير في المجتمع من خالل خلوات استفزاز الذاكرة.القاعدة العاشرة 

العناصررر الصررالحة فرري المجتمررع كييرررة  ول ننررا ننسررى أسررماءها وصررورها  للررذي نحررن أيرره  فررإت
مرن زحمرة األحرداث  والمظنروت أت اإلحصراء الردقيق لهرا وتسرجيلها فري قروائم يورمن نوعرا مرن الصرلة 
بها تساعد على االستفادة منها وحشد  اقاتها لتنفيذ أهدافنا  وال يجوز االعتماد على المجرد على من 

 راهم حولنا فقط  أو من ترتي بهم الصدا إلينا.ن
والطريررق إلررى ذلررك قررد  برردو أيرره بعررض الت لررف ألول وهلررة  ل نرره مجرررب بنجررا   أو هررو مررن 

 الت لف الذي ال يور.
وبدا ته أت يقوم الدعاة فري كرل منطقرة  فري  روم واحرد أو أيرام متقاربرة برالخلوة الفرديرة التري ال 

الفروض  ويحبس نفسه في مكرات منعرزل هراد  سراكن سراعات  ويلرة  يخر  فيها أحدهم إال إلى أداء
 يحاول فيها أت  نتزع ذهنه من الشواغل اليومية  ويفرغه للتذكر واإلجابة عن مائة سنال.

يسرل نفسه أوال عما إذا كات أحد من أبناء أعمامه وأخواله وأهله وأنسبائه يصلح ألت تتجه له 
وضمه إلى الجماعة  وي مض عينه ويستعرضهم فرًدا فرًدا مردة ربرع جهودل لتقريبه من مفاييم الدعوة 

 ساعة  فسينتهي إلى تسجيل ثالثة أسماء منهم ميال  هم  ليعة قائمته.
ثرم يعرريش ربررع سرراعة أخررر، مستعرضررا أفررراد عشرريرته  ثررم ربعررا آخررر لجيرانرره  أيسررتخر  أربعررة 

 أسماء تواف ل،ولى.
 فولتررره الرررذ ن ربمرررا ابتعرررد بعورررهم عنررره  ويمرررر  ثرررم يحررراول أت يسرررترجع ذاكرتررره عرررن أصررردقاء

 بخا رل سريعا على زمالئه في المدرسة اليانوية  أيعود من جولته الذهنية هذل بيالثة أسماء أخر،.
ثم يخصإ خمس دقائق لتذكر الذ ن هم على هذل الصفة ممن هم في منطقرة سركنية واحردة 

ى يسررتوفي استعراضررها كلهررا  وقررد تصررل إلررى مررن بلدترره  وينتقررل إلررى منطقررة أخررر، وثاليررة ورابعررة  حترر
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عشرررين أو ثالثررين منطقررة  أيكرروت قررد مسررح مد نترره الترري يهرريم بهررا مسررحا شررامال  ومررر بذهنرره عليهررا 
 شارعا شارًعا  ليعود بعشرة أسماء جاهزة ألت تنجدنا في صراعنا إذا تمت تربيتها.

سرماء أخرر،  ويعرر  علرى وينتقل إلى استعراض مدت قطررل علرى نفرس الطريقرة ليعرود بيالثرة أ
 عمال كل مصنع كبير أو نقابة  ويجرد عمال الموانئ وسكك الحد د والمصالح ال بيرة.

ثم يسرل نفسه عمن يعرفهم من  الب كليات الجامعة  ويخصإ ربع ساعة لتذكر أصحابه 
يرررة  فررري كرررل كليرررة  حترررى يجررررد الجامعرررة أو الجامعرررات التررري فررري بلررردل جررررًدا  ثرررم يجررررد المررردار  اليانو 

 و الب البعيات الذ ن رحلوا للدراسة في الخار   ليكتشف عشرة أسماء ت ري بصحبتها.
ثم يجعل له التفافا  تذكر به معارفه الصالحين  أو آباء معارفه مرن مروظفي كرل وزارة ود روات 
حكومي  ويمنح ربرع سراعة ل رل منهرا  ليعرود بسربعة   توراعفوت إت جررد معارفره مرن أهرل الخيرر فري 

 والشر ة.الجيش 
ثررررم يسرررررل نفسرررره عررررن المعررررادت الطيبررررة مررررن أهررررل كررررل صررررنف ومهنررررة  أيسررررتعرض األ برررراء  
والمهندسين  والمحامين  والتجار  والفنرانين  وغيررهم  وربمرا راجرع مرن أجرل ذلرك القروائم التري تحصرى 

 أسماءهم والتي تصدر نقاباتهم المهنية وجمعياتهم  ثم  تصفح دليل الهاتف ليكتشف أسماء أخر،.
وهكررذا سرريقفل آ بررا تائبررا حامررًدا شرراكرا بعررد عشرررين سرراعة مررن الخلرروة الترري اسررتفز فيهررا برروا ن 
ذاكرته وقديم خروا رل ومعره قائمرة قرد سرجل فيهرا سرتين شخصرا أو  زيرد  وقرد كانرت األسرئلة ومجراالت 

 نسرى  التف ير متعددة مت ررة ليتذكر البعض بصفة ثانية أو ثالية لهرم إت نسريهم بصرفتهم األولرى  فقرد
واحًدا من سكات منطقة معينة إذا استعرضرها بذهنره  ل نره يعرود ليكتشرفه عنرد استعراضره  رالب كليرة 

 الطي ميال إت كات من  البها.
 ماذا سيفعل بهذل القائمة الواسعة؟

 بقيهرررا عنررردل للترررردقيق والمراجعرررة أسررربوًعا  وسيكتشررررف أنررره قررررد تسررررع فررري ذكررررر عشررررة مررررنهم  
رين مررن بعررد مررا  يررر  مررن معرفررة عنرراوينهم أو إيجرراد  ريقررة لالتصررال أيحررذفهم  ثررم يحررذف عشرررة آخرر

 بهم  تتقلإ القائمة إلى أربعين.
 ثالث  بقات: إلىيعود فيوزع هنالء 

خمسة عشر منهم هم أجود معارفه  أيوع خطة إلحياء اتصاله بهم  ويشرع في زيارتهم فري 
نشريات الجماعة لهم  وتنبيههم إلى مواعيرد  األفرا  واألدياد  ومواساتهم عند األحزات  ويلتزم بإيصال

 المحاضرات  ويدعوهم لوالئمه  ويجعل أكير اهتمامه منصبا عليهم بصورة عامة.
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ثم عشرة  بقة متوسطة  يحر  عليهم بمقدار أقل  أو هم في مدت أخر، أو  الب بعيات  
 أيكوت اتصاله بهم بالمراسلة.

مرنهم أت يعينروا الردعوة بربنرائهم إت كبرروا   ثم خمسة عشر ضعاف  ال  نقطع عرنهم  وينتظرر
أو برررموالهم إت أيسررروا  أو علررى األقررل يحفظهررم كرصرروات انتخابيررة موررمونة  أو يجعلهررم جسرررا يعبررر 

 عليه إلى معارفهم.
وبعرررررض خالصررررة القائمررررة علررررى رؤسرررراء التنظرررريم  وبالمباشرررررة الفعليررررة لخطترررره فرررري االتصررررال 

مررن الرردعاة  وأنهررم أولررى بهررم وأقرردر علررى جلرربهم  فيتررركهم سيكتشررف أت بعوررا مررنهم  تصررل بهررم غيرررل 
باالتفاا مع هنالء الدعاة  ثم سيخذله البعض ممن سيتصل بهم ويجد األيام قرد بردلت معرفتره القديمرة 

 بهم  أيشطبهم  وهكذا تتقلإ قائمته ثانية إلى خمسة وعشرين فقط أو أقل.
ي عمليرررررة جماديرررررة يشررررررف عليهرررررا إت أعوررررراء التنظررررريم لرررررو التزمررررروا بميرررررل هرررررذل الخلررررروات  فررررر

المسرررنولوت  السرررتطعنا اكتشررراف أكيرررر عناصرررر الخيرررر فررري المجتمرررع واسرررتقطبناها  ولتوررراعف عررردد  
أنصارنا ومحبينا أكير من عشرة أضعاف تفتح لنا براب اليقرة واألمرل واسرًعا  أم االعتمراد علرى الرذاكرة 

 فت وت األحزاب األخر، أسبق لهم منا.المش ولة فإنه يفوت علينا عدًدا كبيًرا نتركهم بال اتصال  
ومررا لررم ت ررن هنرراك مخررا ر وحكمررة إرهابيرررة فررإت مررن األفوررل أت تررنظم هررذل العمليررة بسرررجل 
مركرزي فري كررل مد نرة  ررنتمن عليره أحرد ثقررات الردعوة  أو  ررتم تجرز  ذكرر أخيررار كرل مد نررة كبيررة إلررى 

حوال والنتائج فري هرذا السرجل  عدد من السجالت  بحيث تدوت جميع القوائم والعناوين وخالصات األ
ل ررل اسررم كررارت خررا   ليكتشررف الت رررار  ولتتسررير للمسررنولين محاسرربة الرردعاة علررى مررا التزمرروا برره  
وليكرررروت اإلحصرررراء منشرررررا مررررن المنشرررررات الترررري تعررررين الهيررررادة علررررى تحد ررررد بعررررض بعررررض الخطرررروات 

وروبرررا اليررروم ثمرررن سررريارة التخطيطيرررة  ولربمرررا تمرررت االسرررتعانة بكمبيررروتر صررر ير ال  تجررراوز ثمنررره فررري أ
 ص يرة.

 هو هللا الهادي
 أما بعد:

فما هذل إال قواعد عامة في فنوت التجميع والتربية الالزمة للمدعو في األيام األولرى مرن سريرل 
معنا  وأما ترجمة هذل القواعد إلى  ريقة تعامل بالنسبة إلى كل عنصرر فهري مرن اختصرا  الردعاة  

 خطة إقناعه وتربيته. تفرسوت في المدعو  ثم يوعوت 
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وإنما تنخذ بالحسنى والفهم الوسط  ال بتطرف  فرإذا تعارضرت قاعردتات: كرات التررجيح بينهمرا 
بمقتوى العقل  ورؤية ما هو أصلح له  ول ن ال الري أت يكروت المردعو محتاًجرا إلرى أت نعاملره وفرق 

 جميع هذل القواعد أو أكيرها في آت واحد.
زم هرررذل القواعرررد وفقررره االصرررطفاء لهرررى عمليرررات مباركرررة وفيررررة إت عمليرررات التجميرررع التررري تلتررر

 اإلنتا  بإذت هللا.
وذلك مقدار ما يجي علينا من اتخاذ األسباب  وأما الهداية فمرن هللا  وعليره الرت الت  ويجردر 
بنا أت نتوقع تساقط الربعض أثنراء المسرير  لرئال نيرر  إذا حصرل هرذا التسراقط ونجفرل ونصردم  وعلرى 

ال  لوم نفسه إت رأ، رجوع مدعو على  عقبيه وهربه بعد التعي معه  فرإت مرن النرا  مرن الدادية أت 
حكم هللا عليه بالواللة  لذني اقترفره أو ألمرر آخرر نجهرل حكمرة هللا أيره  ولرئن رجرع المردعو ناكصرا 

 فإت داعيته  رجع باألجر مليئا.
ميرل معشرارها لرذة األمروال فاغر  غرسك أ ها الموفق  واغر   تجد ليمررل إذ أ نرع لرذة ليسرت 

 والترف  على أنك لست المنلف  ول ن هللا ألف بينهم.
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   فقه االصطفاء
 لقد علمنا الترسيس العزم  ل نه ألزمنا بمجهود جبار.

 ولقد استرسلنا مع انسياب االنفتا   ل نه ألقى على عواتقنا حمال ثقيال.
ا ر على كواهل مجموع الدعاة  ولربما نعم  هو واجي صعي  لهيه اإلقرار بصواب هذل الخو 

 رر، فيهرا مرتراد الراحرة نروع خيراالت سراحت مجانرا فري آفراا التمنري  وتلرك نظررة نظررة نقرد كرات يمكررن 
قبولهررا لررو كررات يسررندها بررذل وافررر للجهررود واألوقررات واألمرروال مررن لرردت الرردعاة  ول ررن أيررام بعوررنا قررد 

م نعرررف نجاحررا فرري الصررراع السياسرري  والف ررري  ال انطبعررت بإثيررار السررالمة  والبخررل عنررد العطرراء  ولرر
 يمر بطريق اإلرهاا  وال رم  و ول السهر  وإتالف الصحة  ونسيات حقوا النفس..!

فررإت كررات كالمنررا تجرراوزات قلررم  وأحررالم راغرري  فهرري فرري سرراعات يقظررة  وفرري إ ررار حسررابات 
ة أت يسترسررل فرري أحررالم منطهيررة  ولررذلك لررم يكررن لينب رري لمررن  نتحررل هررذل الخطررط ويحلررم فرري اليقظرر

 المنام.
ويومهررا   رروم بعيررت الخالفررة الراشرردة جيوشررها الصرر يرة لتهرردم بنرراء أكبررر الجاهليررات  جاهليررات 
الفررر  والررروم والهرربط  فرري شرربه خرررو  عررن مفرراد الهيررا  الحسررابي عنررد مررن ال يعرررف أثررر اإليمررات: 

أت تشرررتبه الظنررروت بعزماتررره أوجررري عمرررر الفررراروا رضررري هللا عنررره علرررى نفسررره أت ال  نرررام  حرررذًرا مرررن 
أيحسرربها الجاهررل شررطحات راقررد  وحررين وصررل معاويررة بررن خلررد ن المد نررة ظهرررا مبشررًرا أميررر المررنمنين 

 بفتح اإلسكندرية مال إلى المسجد ظانا أت عمر في قيلولة  فررسل إليه عمر  فقال له:
  وماذا قلت يا معاوية حين أتيت المسجد؟

 ل:قال: قلت إت أمير المنمنين قائ
قرال: بررئس مررا قلررت  أو بررئس مررا ظننررت  لرئن نمررت النهررار ألضرريعن الرديررة  ولررئن نمررت الليررل 

 .(1)ألضيعن نفسي  ف يف بالنوم مع هذ ن يا معاوية؟ا
 وهي كذلك وهللا. فرني للدادية كيرة النوم والراحة؟

 إت نام أو استرا  بالنهار: ضيع أنصار دعوته ومحبيه والناشئة التي ت فل بتربيتها.
 وإت نام آخر الليل: ضيع نفسه.
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كال  إت الدادية بمجرد قبوله هدايرة هللا وانخررا  فري الصرف فقرد اخترار التعري  و لرق الراحرة 
 والدعة واللهو المبا .

 .(1)ولذلك لما قيل ألحد السلف:  ما الذي  نقض العزم؟ قال:  ول اآلمال  وحي الراحات..ا
تعررالى  فشرر لهم بالجررد  و فرررف قلرروبهم ممررا مرر، قلرروب واسررتلفت نظررر ابررن الهرريم قرروم وفقهررم هللا 

غيرررهم مررن محبررة الرردنيا  والهررم  والحررزت علررى فوتهررا  وال ررم مررن خرروف ذهابهررا  فاسررتالنوا مررا اسررتوعرل 
 .(2)المترفوت  وأنسوا بما استوحش منه الجاهلوتا

 الرامي.. قبل السهم
العنصرر البشرري الرذي يجسرد  بيد أت مفتا  األمرر كرامن اآلت  كمرا هرو فري القرديم  فري وجرود

األف رار  وانتصرار اإلسرالم ال برد أت ت روت بدا تره حملرة تجميرع وتربيرة لعردد مرن المرنمنين   تجررردوت  
ويتبنوت قوايا األمة  ويور طوت  ويتبعروت قيرادة تخترار لهرم الوسرائل  وتوزعهرا علريهم  وتخطرط لهرم 

تسبقهم إليهرا  وأمرا فنروت التخصرإ فعناصرر ساحة الصراع  وتنقلهم إليها  وتوقت لهم ساعة اللقاء  و 
 ثانوية رغم أهميتها.

من هنا فإت أي استدراك جدي يجي أت  نطلق أوال من هذل الحهيقة  برت يسرعى إلرى المررور 
برررفراد المجتمررع يجررردهم جرررًدا  وانتقرراء مررن تنيررد الفراسررة مقدرترره علررى المشرراركة فرري هررذا االسررتدراك  

 واصطفاء األخيار.
الف لعلمراء اإلسرالم  كيرر ذكررل عرن األجيرال األولرى مرنهم  ولرم  لترذوا براالنزواء وذلرك دأب سر

 إال في عصر االنحطا   فساعدوا على أت  بالغ هذا االنحطا  في جيمته.
ففري الررهط القرديم: ذكرروا المحردث اليقرة عبرد هللا بررن عروت  وكرات يقرول إنمرا أحبره مرن نفسرره: 

ن الخيرررر  ول رررن وصرررفول مرررع ذلرررك برنررره كرررات شرررد د االخرررتال  إقبالررره عليهرررا  ولهرررول عرررن النرررا  إال مررر
 .(3)بالنا 

فهو بائن عنهم إذ هم في تنافسهم الدنيوي  كائن معهم يصلح ويوجه  ولم يكن ليبت ري ت ييررا 
باختال ه هذا كما نب ي  إذ كانت عرزة اإلسرالم مكينرة  ول رن لريحفا بهرم هرذل العرزة  أو ليرخرذوا علرى 

  د ظالم.
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القررادر ال يالنرري فرري العصررر األوسررط أصررر   وأجرررأ  وأقرررب إلررى التجررانس مررع و ريقررة عبررد 
الواقررع  فإنرره يعتبررر مررن يقررع فرري النفرراا ضررحايا  وإت علررى المصررلح أت يخررالطهم وينتشررلهم كمخالطترره 

 معادت الصال   في عملية صعبة عليه  ول نها ضرورية  يقول رحمه هللا:
لنطق مع الخلق والقعود معهم  ولهذا يكوت ألف  أشد األشياء على من عرف هللا عز وجل: ا

عارف والمت لم فيهم واحد  إال أنه يحتا  إلى قوة األنبيراء علريهم السرالم  وكيرف ال يحترا  إلرى قروتهم 
وهو  ريرد أت يقعرد برين أجنرا  الخلرق  يخرالط مرن يعقرل ومرن ال يعقرل  يقعرد مرع منرافق ومرنمن  فهرو 

هره  ومرع ذلرك فهرو محفروي أيمرا هرو أيره  معرات عليره  ألنره على مقاساة عظيمة  صرابر علرى مرا يكر 
ممتيل ألمر الحق عز وجل في كالمه مع الخلرق  لرم  رت لم بنفسره وهروال واختيرارل وإرادتره  وإنمرا أجبرر 

 .(1)على ال الم  فال جرم يحفا أيها
وسرريرته فرري إصررال  أهررل العررراا أبلررغ فرري اإلبانررة عررن  ريقترره مررن قولرره هررذا  وكررات لرره دور 

ياسرري فرري إسررناد الرروزير ابررن هبيرررة الرردوري ضررد شرررذمة شررهوانية ضررعف أمامهررا الخليفررة  وكررات لهررذا س
 الوزير فقه وصال .

وهي هكذا مهمرة الداديرة المسرلم اليروم: يخرالط  ويسرل  ويربري  ويرنظم  ويقرود. ف رات البرد أت 
 نصحبه في مهمته هذل  نتعرف على الموازين التي تحكم خطته في التجميع.

 ويورانيومذهب 
إت  االنتقررراءا هرررو الميرررزات األهرررم الرررذي يحكرررم عمليرررة التجميرررع  ويتميرررل فررري جرررودة االختيرررار 
للعنصر الذي ندعول  فرإت إتقرات هرذا االنتفراء  روفر ال ييرر مرن المتاعري  ويجنبنرا أكيرر المشراكل التري 

 نعاني منها.
مررن األفررراد الررذ ن  و ريررق ذلررك أت  نظررر داديررة اإلسررالم نظرررة تميزيررة إلررى مررن  تواجررد حولرره

يمكن أت يستجيبوا له إذا دعراهم  أيقسرمهم إلرى  بقرات  وت روت الطبقرة األولرى نمهرم: أهرل الشرجاعة  
والذكاء  وقوة الشخصية  والبعد عن الرياء والجدل  وممن تتوفر فريهم األمانرة وجرودة النسري العرائلي  

يررل لرو صرار داديرة. ثرم  بقرة أقرل وأوصاف أخري ميل هذل تنهل الواحد منهم ألت يكروت مرنثرا فري غ
حيررررازة لهررررذل المحاسررررن  ثررررم  بقررررة ال تصررررلح  مررررن عناصررررر أقعرررردها الجرررربن وفتررررور الررررذكاء وضررررعف 

 الشخصية  وال يمكن أت  نتصبوا دعاة مهما بذلنا لهم من تربية.
فاهتمام الدادية يجي أت  نصي على الطبقة األولى في جميع مراحل المسار  عنرد الترسريس 

نرره يشرررع فرري مرحلررة االنفتررا  باالهتمررام بالطبقررة الوسررطي إذا ظررن أنرره قررد اسررتقطي الطبقررة وبعرردل  ول 
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الممتازة  وإما  بقة الوعاف فيبقيها في دائرة خرار  التنظريم  ويكروت تماسره بهرا فري المرحلرة األخيررة  
 وليس قبل ذلك.

مي  وأما الذ ن ليس هذا التقسيم إنما هو بالنسبة للصالحين  ممن لهم استعداد لاللتزام اإلسال
لهم ميل هذا االستعداد  ويتيهوت في ظلمات اإللحاد أو غبش الشبهات  فإت من البداهة بعدنا عرنهم  
ل ننا نت لم عمن فريهم بروادر االسرتجابة  باعتبرار أت اختيرار للطبقرة العاليرة مرنهم يجعرل عمليرة التربيرة 

لتررري سررريرت ز عليهرررا ثقرررل الخطرررة  إذ أت أسرررهل  وبهرررذا االختيرررار نورررمن سرررالمة المجموعرررة الهياديرررة ا
اقتصررارنا أثنرراء الترسرريس علررى تجميررع أفررراد الطبقررة األولررى فقررط مررن شرررنه أت يجعررل المراكررز الهياديررة 
موزعررة علرريهم كنتيجررة  بيعيررة تلقائيررة  ويجرري أت يكرروت عررددهم بالمقرردار الررذي يكفرري قيررادة المرحلرررة 

 األخيرة  وليس مجرد قيادة عملية الترسيس فحسي.
 إننا إذا أردنا أت ندرأ الفتن داخل الجماعة فعلينا اإلقالل من قبول العناصر الوعيفة ابتداء.

 أفالك عديدة

ليست هناك أي مخالفة ل،دب الشرعي إذا لجرنا إلى هرذا االنتقراء وامتنعنرا عرن قبرول الجبنراء 
ل قائرد  بنري جيشرا  أو قليلي الذكاء  وال ترد هنرا قصرة دربس وترولى  وسربي ذلرك أت عملنرا شربيه بعمر

وال يشبه عمل  بيي يعالج المرضرى  فالقائرد ال يصرطحي إال كرل شرجاع ذكري  ألت  بيعرة المعرارك 
تقتوي ذلك  وال  ناقض هرذا المعنري وصرية تقردم بهرا رجرل صرالح إلرى اإلمرام البنرا يشربه فيهرا الردعوة 

 وت االلتزام بإدخالهم صفها.برنها مستشفي  فإت الدعوة هي كذلك فعال  تعالج النا  بقربها منهم  د
لسنا ندعي أننرا األمرة اإلسرالمية وأت مرن هرو خرار  تنظيمنرا لريس بمسرلم حترى يجفرل الربعض 
إذا رأوا االنتقررراء  وإنمرررا نحرررن جماعرررة مرررن األمرررة اإلسرررالمية انتررردبنا أنفسرررنا لحما تهرررا وترررذكيرها ورعايرررة 

لهرذل المهمرة الدقيقرة الشراملة  مرع برذل  قواياها والسعي لحكمها بالقرآت  وال نرخذ معنا إال من يصرلح
الحل لآلخرين من المسلمين الذ ن تقصر قابليراتهم فري نظرنرا عرن حمرل األدبراء معنرا بإجرادة وإتقرات  

 وال نمتنع عن ت افل معهم وتساعد  ول ن من خار  التنظيم  وبعد مرحلة الترسيس الحرجة.
صررحابة رضرري هللا عررنهم للصررعاب  يختررار أشررد ال -صررلى هللا عليرره وسررلم-ولقررد كررات النبرري 

ويرولي أميرال خالرد الحرروب  ويردني أميرال أبرري بكرر وعمرر وزراء  ويعجبره ذكراء وجمرال دحيرة ال لبرري 
فيبعيره سررفيرا إلررى هرقررل  ولررم يررك منادًيررا علررى أول مررن يمررر برره ليقرروم بتلررك المهررام  وكررات اليقررل  رت ررز 

كيير من المستورعفين السرذ   مرع أنهرم على جماعة من فقهاء الصحابة وشجعانهم وفصحائهم دوت 
أت النرا  معرادت  خيرارهم فري الجاهليرة  -صرلى هللا عليره وسرلم-شركاء في اإليمات  كما اخبر النبي 
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خيارهم في اإلسالم  وإيمانهم الواحد لم يمنع اختالف الطبائع  وفي الوقت الذي كات أيه دحية  ترنق: 
 كات خالد يمد  دل ليركل الوي.

الحركة اإلسالمية المعاصرة  ففيها ال يير مما  دعو إلى إعادة النظرر فري  بيعرة  وأما تجارب
التجميررع الررذي مارسررته بررال انتقرراء  إذ اسررتجاب بعررض منتسرربيها إلررى إغررراء معررروض تلوثررت برره سررمعة 

 الجماعة وفزع آخروت من إرهاب مفروض ففوحت أسرار عزيزة.
ا صررفة أخررر، تنهلرره لخدمررة الجماعررة فرري نعررم  يمكررن كسررر هررذل القاعرردة  إذا كررات الوررعيف ذ

باب ال  تا  دخوله ل ييررين  كشراعر ال يعررف بمزيرد شرجاعة  نصرر ببالغتره حجرج الفقهراء  ويت نرى 
بمعاني الحماسة إذا اقتحم رهط الشجعات  أو ساذ  غني يجود بمالره إذا انردفع لتنفيرذ الخطرط الوعراة  

نا علرى مرريلهم  إذ لرم تشررهد سراحة الفصرراحة مرن غيررر ل رن هرذل المعررات نرادرة  وال تنرريلم القاعردة بحرصرر
 المقاتلين غير حسات واحدة  نيدل هللا برو  القد .

 إنما التنظيم ألهل الشمول

ومررن متممررات هررذا االنتقرراء أت نحررر  علررى تناسررق صررفات الررذ ن نررنظمهم أيررام الترسرريس مررع 
 ة:المنحى الشمولي الذي عرفت به دعوتنا  وهذا يقتوي أنن بتعد عن خمس

*نبتعرررد عرررن سرررالك مسرررالك الجمعيرررات الخيريرررة فحسررري  الرررذي يوررريق ذرعرررا بخرررط الجماعرررة 
السياسري  ويقلررإ سررعة آفرراا العمررل  ويحصرررها فرري بنرراء مسررجد ورعايررة مررريض  ويعررزف عررن توجيرره 
الجهود نحو مقاومة أحزاب البا ل وحكام الجور  ويصرفها إلى جواني مفيدة  ل نها ثانوية  وتستهلك 

 ت وت ثمنا إلنتا  ضئيل ال  وازيها. اقة كبيرة 
*ونبتعرررد عررررن العنيررررف الحربرررري  المستسررررهل إراقررررة الرررردماء  المترررررثر برسرررراليي األحررررزاب وجرررررأة 
الم ررامرين  الررذي  ريررد الوصررول السررريع ويعتبررر العمررل التربرروي والصررراع الف ررري تعويقررا وجهررًدا مهرردًرا  

 در .وليس له تمييز بين التهور وخط الجماعة الت يير، المت
*ونبتعررد عررن الباحررث الفقهرري المجرررد  الررذي يقصررر دور المسررلم علررى البحررث والترردوين وجمررع 
ال ترري  دوت سررريرة عمليررة فررري التعلرريم وإرشررراد العامررة  ويرررر، كررل جهرررد غيررر البحرررث نقصررا  ويتصرررور 

 الدعوة مجمعا فقهيا.
فلسرف  ويهجرر *ونبتعد عن متعبد في خلوة  مبتدع في العقيدة والسلوك  الذي  نهج منهج الت

  ريق السنة المرثورة  وال يقف عند النإ الصحيح.
*ونبتعد عمن  ت اضى عن قوايا األمرة ال بيررة  ويردع منازعرة الفجررة مرن الحراكمين والمرردة 
مرن الحرزبين  ويتررك توجيره الموعظرة إلرى تراركي الصرالة  ويحكرر جهردل ووقتره وفنره لالعترراض علررى 
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بعرض آداب السرنة جهرال أو تقليرًدا للمرذاهي  ويطبرع عالقتره بهرم بنروع الدعاة ورواد المساجد إذا تركروا 
 من التوتر والعبو   ويطيل معهم الجدل.

ليس لهنالء الخمسة محل في تنظيمنا  وإنما هو التعامل معهم من خار   وبال  التزام  مرا لرم 
 يسبي هذا التعامل ضرًرا.

 ر فهمهرم القاصرر وبعردهم عرن الشرمول  إننا ال نن ر الخير الذي  ذهي إليه بعوهم  إنما نن
 ونخشى أت يحرفوا الدعوة عن شمولها إذا عملوا في داخلها.

إت خطتنا تشيع الفقه  وتربي بالتعبد  وتحث على التمسك بآداب السنة وتتناول بعض العمرل 
بحكمرة الخيري  وتعتمد القوة  ول ن بمقدار الحاجة  أو بمقدار ما نملك من  اقة  في توازت وتدر   و 

 وموعظة حسنة  وفي جو من التآخي والتحاب.

 اآلثار السلبية لمرحلة ما بين المرحلتين

ويحسررن التنبيرره إلررى مشرركلة تعررد مررن سررلبيات الفترررة األخيرررة مررن مرحلررة الترسرريس  وتتميررل فرري 
صعوبة عملية انتقاء العنصر الجيد العالي الصفات إذا أراد الدادية ذلك  بل غالي مرن يسرتجيي لره: 

ناصر  توح فيها ضمور االستعداد الفطري ألداء دور قيادي  وقلة اإلبداع  ولهم  بيعرة تميرل إلرى ع
 التعبد  أو المطالعة  أو مجالسة األقرات  دونما اقتدار على التجميع والتحدث للنا .

فرري الحركرررات المكتملررة المنتهيرررة مررن مرحلرررة الترسرريس إذا أجبرتهرررا  أيًوررراوهرري ظررراهرة تت رررر 
لسياسرررية الصرررعبة علرررى الصرررمت والتررروار،  واالنسرررحاب  والعمرررل الهررراد   الشررريبة بمرحلرررة الظرررروف ا
 الترسيس.

برررل إت فتررررة مرررا برررين المررررحلتين  هرررذل لهرررا تررررثير أبعرررد مرررن مجررررد قلرررة ورود العناصرررر الجيررردة  
 فالمالحا أنها توقف القدماء عند مستو، معين وصلوة ليس بعدل تحسن واضح.

لمرررررحلتين  حررررين ت رررراد الرررردعوة أت تنتهرررري مررررن مرحلررررة الترسرررريس نعررررم  تلررررك  بيعررررة مررررا بررررين ا
الموصررروفة بالبعرررد عرررن السياسرررية والتجررررد إللحرررا  فررري التربيرررة والتررري لرررم تررردخل بعرررد مرحلرررة االنفترررا  
السياسررري الموصررروفة بكيررررة التفاعرررل مرررع األحرررداث واتخررراذ المواقرررف السياسرررية والف ريرررة المعلنرررة تجرررال 

  كرنها جيش أتم تدريبه وال  نتظر عمال حربيا قريبا  يكوت االنتظار الحكومة واألحزاب  فهي بين بين
 ممال ألفرادل.

 أوفمرحلة الترسيس األولى تم، أفرادهرا همرة  ألنهرم يستشرعروت أنهرم يخوضروت معركرة حيراة 
مررروت  فإمرررا أت  نجحررروا فررري الترسررريس أو يفشرررلوا  ولرررذلك ت ررروت حواسرررهم جميعرررا فررري أقصرررى درجرررات 

 هم في أحر لهم االشتعال.االشت ال  وحماست
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وأمررا مرحلررة االنفتررا  فتجبررر أحررداثها الرردعاة علررى االن مررا  فرري تيررار العمررل  ويفررتح لهررم برراب 
ش ل خير منتج كل  وم  وتجد الهيادة مجال است الل لطاقات كيير من المنتسربين الورعفاء الرذ ن لرم 

 يكونوا يستطيعوت الهيام بجهد منتج خالل فترة الترسيس.
تقد المجموعرة أثنراء فتررة مرا برين المراحرل الهمرة الذاتيرة التري  بعيهرا شرعور الترسريس  وهكذا تف

ميلما تفتقد التحريك التلقائي الذي تندفع أيه بفعل  وميات االنفتا  وما أيه من تصارع سياسي وف ري 
غربية  وبذلك تنشر حالة من الفراف الذي ت سل أيه الحوا   وهي  بيعية في األعمال الجمادية غير 

 وال  نب ي للير  أت  تولد خاللها  وال أت ن ير التخوف منها  ألنها وقتية.
مرحلة االنفتا  والمشاركة السياسية من  إلىوالظن الراجح المنيد ببعض التجارب أت االنتقال 

بعرررد الهررردوء  يكفرررل انتمررراء العناصرررر ذات الرررذكاء والشرررجاعة وقررروة الشخصرررية  وإنمرررا  بتعرررد هرررنالء عرررن 
مررراء فررري مراحرررل العمرررل الهررراد  ألنهرررم يجدونررره ال  رضررري تطلعررراتهم  وال  رونررره رًدا مناسررربا لحجرررم االنت

الخطرررر الرررداهم  إذ لررريس لهرررم مرررن الررروعي الحركررري والتجريررري مرررا يقرررنعهم بوررررورة المرحليرررة واالنتظرررار 
 اإليجابي الذي تلجر له الجماعة لت ميل نقصها  وال لهم حساب مصلحي  دلهم علرى صرواب االنحنراء

 للعاصفة القوية حتى تمر.

 ولكل جيشه ساقة

االسرتطراد  إلرىومع ذلك فإت هذا الحر  على العنصر العالي الصفات ال يصرح أت  ردعونا 
فرري رد مررن يقبررل علينررا مررن العناصررر األقررل كفايررة  بررل ال بررر  مررن أت نحتررويهم إذا انتهررى الترسرريس  

نهم مشاركة جادة  وال نعول عليهم في شيء ونحو لهم للمكوث في  زوايا تنظيمية ثانوية  ال نطلي م
 كبير  ونخصإ لهم من  د رهم ممن ليس له دور مهم في تنفيذ الخطة.

إت أقرررب التسررميات الالئقررة لهرررم أت يقررال عررنهم أنهررم  الخرررزين التنظيمرريا  ف مررا أت المعامرررل 
التنظيم يخرزت  حين ال ساد تحول إنتاجها إلى المخازت وتنتظر تحرك السوا وتحسن األسعار  ف ذلك

 هنالء المنمنين  ويدخرهم ليوم  نفعوت أيه بدل تركهم للوعف والشيطات.
فمن منافعهم: اشرتراكهم فري توزيرع النشرريات الحركيرة  وقيرامهم برعمرال الحراسرة أو المراسرلة  
ومسررراهمتهم الماليرررة  وترررربيتهم أوالدهرررم ليكونررروا جنررروًدا فررري الحركرررة  وليررراقتهم ألداء كييرررر مرررن أعمرررال 
اإلصال  العام  وأقل منافعهم أت يكونوا هم وأهل بيتهم أصواتا انتخابية  وهذل منرافع جمرة ت راد تل ري 
األسا  المنطقي الذي قام عليه مبدأ االنتقاء  لوال ما  ت فل به هذا المبدأ من إتحاف الدعوة بعناصر 

 التي بينتها الخطة. ذات فوائد أكبر من هذل وأعلى  من الذ ن يصلحوت لتنفيذ األعمال الدقيقة

 ضرورة علم األنساب
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وممررا يسررتحي للداديررة  ويزيرردل مهررارة فرري فقرره االصررطفاء: أت يكرروت صرراحي ا ررالع مناسرري 
علررى أنسرراب أهررل قطرررل  ومد نترره الترري يعرريش فيهررا بخاصررة  بمطالعررة ال ترري ذات العنايررة بررذلك  أو 

والعشرررررائر ومررررروا ن إقامتهرررررا بسرررررنال مرررررن لررررره معرفرررررة ومخالطرررررة للنرررررا  واسرررررعة  أررررريعلم فرررررروع الهبائرررررل 
والمتصدرين فيها  مرن لرم  رزل فري األريراف مرنهم ومرن نرز  إلرى المردت  ويلرم برصرل البيروت المشرهورة 
والعوائل الشريفة القديمة التي تعارف النا  على تقديمها  غنيها وفقيرها  وبذرية العلماء واألديات من 

سررع الداديررة فرري نطرراا هررذل المعرفررة كررات أحسررن شررهرتهم وظررائفهم أو كتابرراتهم أو شررجاعتهم. وكلمررا تو 
لرره  حتررى  تعررد، قطرررل إلررى معرفررة أخبررار وأنسرراب أهررل األقطررار المجرراورة أو المهمررة  والترري لهررا ترررثير 

 قيادي في بهية األمة.
ويسوف لنا أت نجعل هذا الباب من المعرفة االجتمادية ضرورة أبعد من كونها مسرتحبة فقرط  

 ستيمر علمه باألنساب وأحوال الرجال في أكير من مجال مفيد.فإت الدادية يستطيع أت ي
*منها: ترسيسه صلة المعرفرة المباشررة برشرراف النرا  وخيرارهم  فرإنهم معرادت تحرر  علريهم 
الرردعوة  ومررن يفقرره مررنهم يصرربح داديررة مورراعف الترررثير أرريمن حولرره  إذ مررا مررن نبرري إال وبعررث فرري 

   أي من أحسنهم وأشرفهم.-يه وسلمصلى هللا عل-أوسط قومه كما يقول النبي 
 "أنا خيار من خيار من خيار". -صلى هللا عليه وسلم-وقد قال عن نفسه 

وكات أتباعره مرن المستورعفين  ول نره كرات يقرول: "اللهرم أعرز اإلسرالم برحرد العمررين"  وكرات 
  ريد مكانتهما كما  ريد عقلهما.

ت ضعفاء النا  اتبعرول دوت شررفائهم وما ورد على لسات أبي س يات وهرقل من الصدا في أ
ال  نرراقض هررذا  فررإنهم ال يعنرروت بصررفة الشرررف مررا نعنيرره  وإنمررا كررانوا يصررطلحوت علررى تسررمية جبررابرة 
مكة واألغنياء بالشرفاء  وهو ميل قول اإلمام البنا رحمه هللا بورورة إبعراد الردعوة عرن ييمنرة ال برراء 

المصررريين: الباشرروات ورؤو  اإلقطرراع الظررالم  وأمررا واألديررات  ف بررراء مصررر وأديانهررا هررم فرري عرررف 
ال بررار حقررا فهررم كبررار العلررم  واألدب واألخررالا  ولررو كررانوا فقررراء  وأمررا األديررات حقررا فرديررات البطولررة  

 والمروءة والنسي العريق وإت أتعبهم اإلمالا.
بشررباب  وقالرره  تحرردوهم إلررى البرردء -صررلى هللا عليرره وسررلم-وللرردعاة موعظررة أيمررا فعررل النبرري 

البيوت العريقة  ثم إلى تقديمهم فيهم إذا فقهوا  مرن غيرر اسرت بار علرى شرباب  نب روت مرن برين غمرار 
 النا   وفي حذر من أت تقع الدعوة في ييمنة مصلحي.

ولم يكن شر  القرشية من جملة شرو  الخالفة عنرد تروفر الشررو  األخرر، إال لمكانرة قرريش 
ال كررات أخررذ األقرروام األخررر، عررن العرررب وتقررديمهم لهررم إال لشرررف بررين العرررب ووفررور انهيررادهم لهررا  و 
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ونحن نرجو مزيرد اسرتماع مرن  -صلى هللا عليه وسلم-العرب في السبق إلى اإلسالم وأنهم قوم النبي 
 النا  ل لمة اإلسالم إذا قام بتبلي ها لهم اليوم أبناء األشراف الذ ن ننجح في ضمهم إلى صفوفنا.

األنساب: موادة مساعي الحكومات االشرتراكية وحكومرات العسركريين  *ومن استيمارات علم
مررن محبرري التسررلط الررذ ن  هيمنرروت عررن  ريررق االنقالبررات دونمررا ظهيررر شررعبي  فررإت هررذل الحكومررات  
لهيامهررا علررى الظلررم واحتياجهررا إلررى ال بررت: أخررذت تعتمررد سياسررة موحرردة فرري الت ييررر االجتمرراعي الررذي 

محررررور هرررررذل السياسررررة: تقررررديم ال وغرررراء  والرررردهماء  وأبنرررراء األقليرررررات تظررررن أنرررره يوررررمن اسررررتمرارها  و 
والنصررار،  وبقايررا الفرررا البا نيررة  ومررن ال خررالا لهررم  فتحكررر المناصرري والوظررائف المهمررة ومراكررز 

 الترثير المالي واإلعالمي عليهم  لما عندهم من استعداد لخدمة خطط الهدم.
يعجري كيرف تت ررر الصرور بحرذافيرها  وينصرت وهذل سياسية قديمة  حتى أت قرار  التراريخ ل

 لواصف يصف ما حدث قبل ألف عام أو أكير أيظنه يصف أحواال  راها.
وقد حفا لنا األد ي اليقة ابن قتيبة الد نوري في كتابره الهريم  عيروت األخبرارا تقريرر لشراعر  

اليالرث فرركسرهم فري كوته معاصي أهرل ب رداد  وإعراضرهم عرن اإلسرالم لمرا غررمهم المرال أوائرل القررت 
الترف  ثم لذعة العقاب الرباني الرذي أحرا  بب رداد فري صرورة مرن انقرالب المروازين  وسرطوة الن ررات  

 ورا   ندب ب داد...
 دارت على أهلهــا دوائرها  يا بؤس بغداد دار مملــكة

 لما أحاطت بهــا كبائرهـا  أمهلها هللا ثم عاقبهــــا
 الفضل وعز الرجال فاجرهـا  رق بها الدين واستخف بذي 

 وابتز أمن الدروب شاطـرها  وصار رب الجيران فاسقهم
وفي هذا الندب والتوجع إيماء جلي إلى  ريق التوبة وإرشاد إلى أنه  بدأ بتررك ال برائر ولرزوم 
الصرررالة والتقرررو،  ويمرررر بمعاضررردة دعررراة اإلسرررالم  ليلتقررري مرررع تمييرررز يكتسررربه دعررراة إلسرررالم ألنسررراب 

وي األصررالة   تطررور إلررى صررلة ناجحررة بالتررائبين مررنهم إلكسررابهم الرروعي  إذ عندئررذ فقررط األشررراف وذ
يكرروت الرجرراء واسررًعا فرري إحبررا  مسرراعي الشررطار فرري ابتررزاز أمررن الرردروب  ومررنعهم مررن الوصررول إلررى 

 السيطرة ابتداء  أو إحبا  حكمهم إذا كانت الفر  وغفلة الصالحين قد خدمتهم باألمس.
ميل فطري عند األشراف حتى في المجتمعات ال افرة  ولهذا أباد لينين في إت العدل والتعفف 

روسيا كل شرريف وأصريل وبيرت عريق مرع أنهرم مرا كرانوا جميعرا فري خدمرة الهيصرر وظلمره  برل كرات 
ال يير منهم ضردل  ول رنهم أرادوهرا حريرة سياسرية موزونرة دوت دمراء  وكرانوا هرم الرذ ن خلعروا الهيصرر 

جتهم الهادئرررة  لرررم تعجررري لينرررين والحاقرررد ن معررره  وسرررماهم   البرجوازيرررة الو نيرررةا أول مررررة  ل رررن معرررال
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وحصر دورهرم فري االسرتفادة مرنهم فري المرحلرة األ,لرى والوصرول علرى ظهرورهم  ثرم إبرادتهم باعتبرارهم 
 بقة لها مصالح تنرافي مصرالح  بقرة البروليتاريرا  وابترداع اصرطال   اليرورة الشرعبيةا  الرذي ال تجردل 

م مشروحا بكلمات واضحة  بل تعلم شرحه مما جر، مرن مجرازر ومنراكر  وهرذا األسرلوب الردموي اليو 
هو الذي تفسر به اإلضافة  اللينينيرةا إلرى مجررد  الماركسريةا  وهرو مرا تسرعى جاهردة بعرض التيرارات 

بررعراف الداخلية القوية فري األحرزاب الشريودية فري فرنسرا وإيطاليرا وأسربانيا إلرى نبرذل  بعرد اصرطدامهم 
 الحرية الديمقرا ية المترصلة في أوروبا ال ربية.

*من مجاالت استيمار الدادية لعمله باألنساب وصلته باألديات: توفير الحمايرة الطبيعيرة لره 
وللررردعوة ممرررا قرررد  تعررررض لررره مرررن أذ، الحكومرررات  فرررإت بعرررض مجتمعاتنرررا ال زال فيهرررا نفررروذ ألشرررراف 

لرذي هررو أكبرر مررن ذلرك أت توررم الردعوة فرري صرفوفها مررن أبنرراء النرا   تهرراب كلمرتهم إذا اسررتن روا. وا
األشررراف كييرررين  فررإت الحكومررات تخشررى ابتررداء أت تمررد  ررد األذ، لهررم  للهررزة االجتماديررة الترري تقترررت 

 بموايقاتها إت هي جازفت  مما يعطي للدعوة حماية  بيعية أصيلة تست لها في مواقفها وأقوالها.
ي الررردعوة مرررن خطرررر ت ل رررل األعرررداء إلرررى تنظيمنرررا  وقصرررة *وكرررذلك فرررإت علرررم األنسررراب يحمررر

ت ل ل اليهودي كوهين إلى حزب البعث السوري ووصوله إلى المرتبة الهيادية قصة ما تزال حية تعرا 
برردري بعررد در   إذ ادعررى أنرره مررن أبنرراء المهرراجرين السرروريين إلررى أميركررا الجنوبيررة  واسررتطاع برموالرره 

 ات قوية مع كييرين من الحزبيين  حتى دفعول إلى أعلى المراكز الحزبية.وموائدل ولباقته أت يهيم عالق
ولذلك وجي على دعا اإلسرالم أت  تحققروا مرن هويرة كرل مقتررب مرنهم غيرر معرروف النسري  
أيسرررلونه منررذ مجالسررهم األولررى معرره عررن اسررمه ال امررل ونسرربه وأقاربرره ومررن يعرفرره  مررع التحقررق ممررا 

  دديه حذًرا من االندسا .
م  قررد يكرروت بعررض أبنرراء األشررراف أكيررر خطررًرا  وقررد تبعررث بهررم األحررزاب إلررى صررفنا  ول ررن نعرر

هذا الخطر لوت آخر  وجي عليك االنتبرال  ولريس هنراك مرا يمنرع أت تجمرع لره انتباهرا آخرر يسرد براب 
 ت ل ل من ال يعرف له أصل.

 المنطق الواقعي والمداراة السياسية ينحتان مثاليات األخوة

المهمرررة فررري سياسرررية الررردعوة التجميعيرررة: مراعررراة الطبيعرررة القوميرررة فررري كرررل بلرررد   ومرررن القواعرررد
والحررر  علررى بررث الرردعوة فرري األكيريررة  والحفرراي علررى رجحررات عرردد الرردعاة مررنهم علررى  عرردد الرردعاة 

 الذ ن  نتسبوت إلى األقليات  وأت يكونوا هم الصدور.
ل إلرررى سررروء ظرررن واتهرررام  وهرررذا المعنررري جرررد دقيرررق  ويصرررعي تفهيمررره  وقرررد يسرررارع المسرررتعج

الختال  ما نقصد بنعرات جاهلية قد توجد رواسربها فري نفرو  بعرض المسرلمين   نسروت معهرا معراني 
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األخررروة اإلسرررالمية الواجبررررة  ودعوتنرررا هررررذل دعررروة إسررررالمية  الرابطرررة فيهررررا رابطرررة العقيرررردة لررريس غيررررر  
 -صلى هللا عليه وسرلم-ول هللا والتواضع سنة إيمانية  والتفاخر باآلباء موضوع عندنا منذ وضعه رس

. 
 ول ن تتعلق نظرتنا بسببين:

األول: أت دعوتنررررا ليسررررت مجرررررد مسررررجد دبررررادة  بررررل هرررري محاولررررة حكررررم وترررررثير فرررري الحيرررراة, 
وحصول تجاوب النا  معها أمر ضروري ال غني لها عنه أبًدا  والمنطق يقتوي أت نخا ي النا  

ال برجال أقليرة يظنروت أنهرا منافسرة لهرم  أيكروت الفترور على مقدار عقولهم  وأت نقودهم برجال منهم  
 من األكيرية في التجاوب مع الدعوة.

اليررررراني: أت األقليرررررات قرررررد يخرررررتلط مقصررررردها اإلسرررررالمي فعرررررال بمقصرررررد مصرررررلحي  إذ أنهرررررم ال 
التررور  فرري دعرروة  أيًوررايسررتطيعوت ت لررف مسررا رة الرردعوة القوميررة عنررد األكيريررة  وال تسررتطيع األقليررة 

ا  أيكرروت انتسررابها اإلسررالمي هررو منتفسررها الطبيعرري  وإذا كررات  بيعيررا فررإت ذلررك يعنرري أت مررن لقوميتهرر
رجررال األقليررة مررن  لتررزم اإلسررالم عررن قناعررة وإخررال  وتجرررد تررام  وتررذوب شخصرريته فرري الشخصررية 
اإلسالمية تماما  وأت منهم من تبقى أيه رواسي وشوائي تحدول إلرى مواقرف تقتوريها مصرالح األقليرة 

يكروت شريء كهرذا  أت نتمي لها وإت خالفت المواقف المفترضرة فري المسرلم ال امرل  وإنمرا تخوفنرا  التي
 إذا كات سواد الدعاة األعظم منهم.

وكررالم ابررن خلرردوت فرري مقدمترره فرري شررر  حكمررة شررر  القرشررية فرري إمررام المسررلمين لرره وجاهررة  
  القرشرية مرا كرات إال لعلرو كعري ويمكن أت يقنع المتردد في قبول هذل القاعدة فهو  ذهي إلى أت شر 

قررريش بررين العرررب و رراعتهم لهررا إذا حكمررت  واسررتل مررن ذلررك أت األزمررات المترررخرة الترري ضررعفت فيهررا 
مكانة قريش وتالشت وحدتها ال يمكن أت يطاع فيها القرشي لمجرد كونه قرشيا  بل مصلحة اإلسرالم 

رجال األغلبيرة التري لهرا المكانرة والسرطوة  في استقرار حكم الحاكم الصالح تحدو إلى اختيارل من بين 
 في كل بلد  ليطيعول ويعودول.

أبميل هذا المنطق نوجي قاعدتنا  وعنره نصردر  ال عرن منطرق قرومي جراهلي  وإذا كرات فري 
 بلد ما تعادل في التواجد القومي فإت المنطق نفسه يقوي بتعادل ميله في االنبياث الحركي.

يكمرل إيمرات المسرلم بدونره  ول رن مرن المهرم أت نترذكر أت ذلرك إت األخوة اإلسالمية أصل ال 
ال يقتوي معاملة الخليط القومي المتواجد في بلد ما من بالد اإلسالم اليروم معاملرة تتجاهرل نقصرهم  
فررإت أكيرررهم ال يطبررق مقتورريات هررذل األخرروة  وأيرره نرروازع ومشرراعر وتطلعررات تخررالف آداب اإلسررالم  
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ن  نطبق عليهم هذا األصل حقا هم الذ ن سموا وارتقوا إلى مسرتوال فعرال  ولرم وإنما اإلخوات حقا  والذ 
 تبق فيهم بهية أو خلق جاهلي.

وقررد يعترررض معترررض يقررول بعرردم الحاجررة إلررى ذكررر ميررل هررذل القاعرردة  ألت شرريوع الرردعوة فرري 
ا دائما  فرإت األكيرية أمر  بيعي  وتدل بد هيات العقل كل دادية إلى مراعاته  وليس األمر كما زعمو 

الداديررة ربمررا وجررد فررورة قوميررة عارمررة عنررد األكيريررة تقلررل عرردد المسررتجيبين إلرريهم مررنهم  فيتوجرره إلررى 
األقليررة  أيجررد ترحيبررا  وتسرراعدل االنعاكسررات النفسررية لفررورة قوميررة األكيريررة فرري هررذل األقليررة  أيسررترو  

 عمله السهل ونتاجه الوفير  وما  دري أنه لم يفعل شيئا كبيًرا.
ول ن إهدار الرابط القومي ال  بررر النيرل مرن الشرعوب والقوميرات  وإثرارة الحفراي برذكر ميالري 
ال ير  فإت بدعة جاهلية توازي بدعة التفاخر وادعراء احت رار المناقري  وتتورخم لت روت بدعرة غليظرة 

ا عرن منزلرة شد دة الن ر إذا كات النيل من العرب  وكات القدماء يسموت ذلك شعوبية  وينزلوت مقارفه
التوثيق  فإت العرب معدت اإلسم  ولبنته األولى  ولهم السبق  وبهم كمال عزل  ومن بينهم بعث النبي 

 وبل تهم القرآت نزل. -صلى هللا عليه وسلم-

 الداعية العصري

ثم إت الحد ث عن  بائع الذ ن ندعوهم يجرنا مرغمين إلرى الحرد ث عرن  برائع الردعاة وقرول 
 ا.فقه االصطفاء فيه

وكرت أول ذلك أت نعترف برت مستو، ال يير  من دعاة اإلسالم مرا زال متخلفرا عرن المسرتو، 
الالئق لالشت ال بالسياسة  على عكس ال يير من الساسرة الرذ ن نخرالفهم  فرإنهم قرد اسرتطاعوا تردليس 

ة  والمطالعرات با لهم  وتعميق ترثيراتهم بعد د من الميرزات التري برعروا فيهرا مرن اليقافرة العامرة الواسرع
السياسررررية المكيفررررة  والدراسررررات االقتصررررادية  والمقرررردرة علررررى التعرررررف علررررى النررررا  وجرررروب منترررردياتهم  

 واإللمام بل ة أجنبية وت ميل ا العاتهم باستخدامها.
وقلررة منررا هررم أولئررك الررذ ن ارتفعررت مسررتوياتهم ارتفاعررا عاليررا  ررنهلهم للنجررا  فرري أبررواب الرردعوة 

السياسية  وأداء مهمة النيابة البرلمانية  والخطابة  ورئاسرة الهيئرات اإلداريرة العامة  كتحرير الصحف 
للجمعيات والنقابات والنوادي  أو عورويتها  أو مرا هرو أبعرد مرن ذلرك مرن الهيرام بالوظرائف الحكوميرة 

ذا ال بيرة  إذ قلة أولئك الذ ن يصلحوت كرجال دولة  تحملوت مسرنولية وزارة أو سرفارة ومرا واز، ذلرك إ
أردنررا ت ررروين جهرراز كامرررل لحكررم أ, المشررراركة فيهررا إت إخالصرررنا فريررد النررروع  وتواضررعنا نرررادر الميرررال  

 وأخوتنا عزيزة  ودبادتنا جميلة  ول ن النجا  السياسي أصعي من أت  نال بمجرد ذلك.
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صررحيح أت أكيررر الرردعاة يحملرروت علمررا جيررًدا  ل نرره العلررم اإلسررالمي فرري معظمرره  ونعمررا هررو: 
وشرف  ودستور عمل  ودليرل سرير فري دروب الحيراة  ول رن تررثيرل اليروم يظرل محصرورا مرا  رمز فخر

لم تظاهرل ثقافة عامة شاملة  وأساليي عصررية فري تفهيمره باسرتعمال الدراسرات المقارنرة  ونقرد الواقعرا 
 لحاضر  واتباع أساليي البحث الحد ية.

ل ييررر منررا  نعزلرروت فرري مجررالس وصررحيح أيًوررا أت فينررا أهررل نشررا  واتصررال بالنررا   ول ررن ا
خاصة  وال  بعدوت عن دائرة رواد المساجد  ويسترنسوت بطول اللبث  وميا في مجالس العروام  ونعمرا 
لبرهات هي على تواضع الدادية  لوال ما فيها من تعويد على ال سل وفتور الذهن  وما سببه اإلسراف 

م ونقاباتهم وجمعياتهم وسرهراتهم المنزليرة وال برد في التلذذ بها من هجر مجتمعات الميقفين  في نواد ه
 من إقامة توازت وتوزيع أوقاتنا على أنواع المجالس.

 بذاذة موهومة

وكررذلك مظهررر الداديررة وملبسرره  شررريك فرري الترررثير  وكييررر مررن دعرراة اإلسررالم يسررتهويهم أجررر 
يهملروت هنردامهم  ويلربس لهرم البذاذة اإليمانية التي يعتقدونها  أيخالفوت عررف الميقفرين فري اللبرا   و 

 -صلى هللا عليه وسلم-من تبرير مقنع  والنا  اليوم  لزمها من رفق خطابنا لها ما كات يفعله النبي 
للوفررود  فررإنهم وإت كررانوا اليرروم مسررلمين  إال أت المعرراني اإلسررالمية الترري نتررداولها معهررم غريبررة علرريهم  

جمل للنا  في حدود المبا  بما ال يخرجنا عن سرمت وأوشك أت يصبح المعروف من ًرا  وال بد أت نت
  باللبرررا  الحسرررن األنيرررق  (1) تجمرررل للوفرررود -صرررلى هللا عليررره وسرررلم-التواضرررع  كمرررا كرررات رسرررول هللا 

والنظافررررة المبررررالغ فيهررررا  ومررررس الطيرررري  ليرلفونرررره  مررررن غيررررر تقليررررد للمسرررررفين  وال جنررررو  إلررررى التشرررربه 
 ال هو الخير في كل األمور  وربما كفته البدلة الواحدة لسنين.بالمتبطرين المبذرين  فإت التوسط ما ز 

وسرريقول قائررل: أ ررن إذت مررا نعهرردل مررن فورريلة ميررزة البسررا ة فرري الداديررة  وكيررف نتقرررب إلررى 
 العامل والفال  إذا أقررنا األناقة بنًدا في صياغة الدادية؟

ول ررن مررن يجمررع  وللمعترررض المسررتعجل حررق فرري ذلررك  ف إت هررذل الوصررايا تييررر االلتبررا  
كالمنا إلى بعوه  وير، كل الذي كتبنال:  درك أننا نسبقه إلى إن ار الت لرف  وأننرا إلرى الزهرد أقررب  
وما ثم لد نا إال رغبة في إبعاد الدادية عن إهمال مظهرر نفسره  فإنرك ربمرا رأ تره ال يقرإ شرعر رأسره 

و  لربس القمريإ أليرام دوت غسرله  حتى يطول  أو ال يحلق ذقنه أليرام إت لرم يكرن مرن أهرل اللحرى  أ
أو ال ي تسل هو أياما  وأما الملبس ال الي المتتبع آلخر مبت رات الخيا ة فنحن أسبق من كل سرابق 

 في النطق بكراهته وذمه.
                                    

    بعة الحلبي  وأما المكرول فهو التجمل لهم بالحرير والحلة والسيراء.6/12ا فتح الباري 1 
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إت الررربعض  رررري أت هرررذل األمرررور مرررن الصررر ائر التررري ال تناسررري الترررذكير الهيرررادي  وهررري فررري 
 عرف األوسا  السياسية والف رية كبائر.

 هجرة األحرار ال يعرقلها ناكص

وعلررى كررل  فررإت التجربررة التربويررة ال سررتبتعد أت تررندي هررذل المطالعررات غيررر اإلسررالمية الترري 
نحررث عليهررا  ومجررالس الميقفررين  وهررذا التجمررل فرري المظهررر  إلررى ترررثيرات سررلبية عنررد بعررض الرردعاة  

الدعاة  الذ ن ال  دري ثقل ميزانهم إال يحي معها الترف والقشور الدنيوية الزائفة  أو  ت بر على فقراء 
هللا تعررالى  أو علررى غيررر أصررحاب الشررهادات الررذ ن ربمررا فرراا علمهررم علمرره  أو يرخررذ  تنطررع فرري ف رررل 
وتحليالته  ويصير أشبه برائد صالونات سياسية متطلع للمناصي منره بداديرة متجررد متواضرع همرام  

والرقابرررة الهياديرررة التررري تشررررف علرررى تعرررادل ال رررالم إال أت كيافرررة المرررواعا الصرررريحة  وذكرررر الرقرررائق  
والمنهررا  والخطررط  والتربيررة علررى مررا يورراد هررذل األسررواء: كررل ذلررك يجعررل العاقبررة أكيررر سررالمة  ومررن 
سرررقط ولرررم تنفعررره الرقابرررة والرقرررائق: كرررات سرررقو ه عنررردنا مصرررداقا الحتمررراالت تسررراقط متوقعرررة فررري هرررذا 

ولررريس أنفرررع لنرررا آنرررذاك مرررن رؤيرررة الت رررذ ي الرررواقعي  الطريرررق  كرنهرررا سرررنة مرررن سرررنن العمرررل الجمررراعي 
الحتمي لتدليسات المجازات الحماسرية التري تروهم قليرل التجربرة بررت كرل مرن سرار علرى الردرب وصرل  

 كرت ليس في النا  األعر   والمريض  والراهي  والشهواني  وفاتر الهمة.

 انتكاس الموازين ال يدوم

يررررة كالمنررررا هررررذا بمررررا حولرررره مررررن واقررررع الحررررزبيين ومررررن أضررررر األقيسررررة هنررررا: أت يهرررريس الداد
واالنقالبيين  أيجد ما أوجبنا غيرر واجري  إذ  رر، ن ررات النرا  يحكمروت  وكرل جاهرل لريس لره عشرر 

 علم الدادية المسلم  تصدر  وكل مخالف لفطرة الجمال معني ومظهًرا يقول ويتفلسف ويجول.
ريخ السياسي لبالدنا شاذة  ائشة  ووجدت وما هكذا تفهم األمور  فإت الحهبة األخيرة من التا

الطفولررررة الف ريررررة والسياسررررية لهررررا مررررن أكترررراف الجمهررررور السرررراذ  مصررررعد وصررررول  فصررررالت  والتطررررور 
االجتماعي والمدني  والهدوء الترملي الذي سيخلف هرذا القلرق: كفريالت بنمرو اتجراهين همرا فري صرالح 

 الحركة اإلسالمية حتما:
مرنهم مرن خرذل لردعاة اإلسرالم ونصرر للحرزبيين الرذ ن أذاقروهم  اتجال نردم النرا  علرى مرا كرات

 مر المتاعي  وربما مالوا لمحاولة وفاء وتعويض وإقبال على اإلسالم.
واتجال جاهلي آخر على النهيض يحاول ترصيل الف ر العلماني والنزعة اإللحاديرة  ول رن مرن 

ا يررة ال ربيررة ال مررن خررالل اإلرهرراب  وهررو خررالل التربيررة والحرروار واألسرراليي الحرررة المشررتقة مررن الديمقر 
  فإت اإلسالم والجاهلية إذا تصارعا في جو من الحريرة: كرات أيًوااتجال في صالح الحركة إلسالمية 
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اإلسالم هو ال الي  لقوة الحجرة  وموافقرة الفطررة  وعنرد ذاك فيرت لرك المصرارعة الحررة  سرتبدو أهميرة 
مسرلم  والتري أوجبناهرا آنفرا  مرن اليقافرة العامرة  وأسرلوب هذل الجواني فري صرياغة شخصرية الداديرة ال

 البحث الحد ث  وإحداث تما  بالميقفين  والتجمل لهم كما كات األنبياء عليهم السالم  تجملوت.
ولعلنررررا ال ن ررررالي إذا صرررررحنا برررررت افتقرررراد عناصرررررنا لهررررذل الجوانرررري الرررريالث كررررات مررررن أسررررباب 

رناهررا أكيررر ممررا هرري عزلررة  وقتنررا بهررا حكومررات ال فررر االنحجرراب عررن النررا   وأنهررا عزلررة نحررن اخت
 واألحزاب.

إت مقصرررردنا واضررررح  والمعنرررري الررررذي نررررذهي إليرررره صررررحيح  مررررع مررررا عنررررد بعررررض الرررردعاة مررررن 
 االستعداد االنحراف به إلى تفسير دنيوي  برروت به حالهم.

 مالبرس نريد للدادية أت  لبس المعتاد مرن لربس النرا   ليسرت مالبرس مت برريهم المتررفين  وال
 البذاذة المت لفة  ونقول له كما يقول الشاعر:

 نهج األفاضل في اختصار الملبس  خل الترنرق في اللبررا  وسر على
 رتاد في شيء فتخطئ أو تسررى  والبس كميل النا  ال تخر  عن المعر

 فهو لبس كميل النا  ندعو إليه  ولسنا ندعو إلى تبخترع وخيالء.
برررالميقفين مرررن النرررا  فررري مجالسرررهم وأنرررد تهم ل سررربهم  وال يصرررح أت ونريرررد اخرررتال  الداديرررة 

يفتررض أنرره ميرل بيوررة وأنهرم أحجررار صرلدة  يكسرررونه ويهشرمونه ويسررلبونه إيمانره إذا اخررتلط بهرم بررل 
افتراض العكس أولى وأقرب للهيا   فإت المنمن قو، الحجة  عزيز النفس  وهنالء يعيشروت فري فرراف 

 در على ملئه  وتوللهم شبهات  ليس غير الدادية يكشفها.روحي ليس غير الدادية يق

 كيف بهن؟

والحهيقررة أت اخررتال  مجررالس الميقفررين بنسررائهم هررو السرربي األقررو، الررذي يمنعنررا مررن ارتيادهررا  
 للحر  الشرعي في ذلك  إال أت نلح في إنشاء عرف يكسر هذا الترخإ ويرفع الحر .

عناصررر كييرررة مررن خريجرري الجامعررات وأصررحاب وإحالررة النظررر فرري المجتمررع ترينررا أت هنرراك 
المراكرررز لهرررم مسرررتويات جيررردة فررري فهرررم اإلسرررالم  ويحرررافظوت علرررى الصرررالة  ويحبررروت لنرررا مرررا نحررري  
وينيدوننا بتحمس  ل نهم يكتموت مشاعرهم هذل لتور هم في التزو  من سرافرات  وليرنهم الرذي أكسري 

م مررن أصرردقائهم  وهررم يخشرروت الظهررور نسرراءهم حقررا ال  تنررازلن عنرره فرري حوررور مجالسررهم مررع زوارهرر
 معنا أو ارتيادهم لمجتمعاتنا الخاصة حياء من أنفسهم إزاء ما  ن شف لنا من ضعف أمام نسائهم.

إت هررذل الظرراهرة مررا تررزال هرري أعقررد العقررد الترري تقلررإ ع مليتنررا التجميعيررة فرري أوسررا  ال بررار 
الحلرول أت نشرهر فري النرا  شررو  درجاتنرا والميقفين  وال بد أت نرتمر لنجد لها حرال ولربمرا كرات مرن 
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التنظيمية االبتدائية التي تقبل انومام المسلم لنا كمتعاوت ومنيد ونصير وإت لم ت ن زوجته محجبرة  
وبررذلك نرررمن عترراب النررا  بفهمهررم أنرره مجرررد متعرراوت ولرريس عورروا يقترردي برره  كمررا يرررمن هررو لسررات 

لمرره برررنهم  رضرروت منرره هررذا التعرراوت وإت اسررتمروا الرردعاة  وت رروت برره جرررأة علررى ارتيرراد مجالسررهم  لع
 بإسداء النصح له  بالحكمة والموعظة الحسنة.

 إحياء طبائع الصدق واإلتقان 

ونظن أت أهم من هذا وذاك في تحسين ال فاية التجميعية للدادية: أت يمهر بعض الدعاة في 
  ومحرررام  أيحتررراجونهم اختصاصررراتهم المهنيرررة مهرررارة تشرررهرهم برررين النرررا   مرررن برررين  بيررري ومهنرررد

أيخررردمونهم مرررن خررررالل اختصاصررراتهم وأمررررانتهم وحرصرررهم علررررى مصرررالحهم وصرررردقهم  وبرررذاك تررررزول 
الحجي بين الدعاة والنا   ويفهمهم النا  على أنهم النماذ  المفقودة التي يكوت بهرا صرال  الحيراة  

ل النرا  عنرا بسرريل ويفتحروت لهرم قلروبهم  ويصرر وت لهرم برسرماعهم  ولقرد نجررح العردو براألمس فري عررز 
ظالم كاذب من اإلشاعات ولدت صدودهم  وما من  ريقة أجد، وأسرع في إرجاع اليقرة بيننرا وبيرنهم 

 من هذل الخدمة المهنية التي نقدمها لهم.
إننا ال نعني ربرط النرا  بنرا مصرلحيا بعيرًدا عرن معراني العقيردة  كرال  ل رنهم  رد روت وجروههم 

والصحف  ونريد التفاتهم نحونا بما نقدمه لهم من عمل مهنري نظيرف   عنا  بترثير ما تفتريه األحزاب
 فإت التفتوا: أوردنا ال الم العقائدي الف ري لهم.

إت هذل الحهيقة تدع النا  يفهموت مرغمين أت هنراك مرن دعراة اإلسرالم  مرن ال عنروات لهرم  
ح وأعظم أثرا من أصحاب وهم في تردية الواجي ونفع النا  وإصال  األمة والجدو، على البشر أصل

العنراوين المدونرة الترري ترذهي فري النررا  كردو، الطبرل  والطبررل أجروفا  كمرا يقررول عبرد الوهراب عررزام 
 .(1)رحمه هللا

فهكررذا دعرراة اإلسررالم دومررا  بإخالصررهم  ونفعهررم:  بطلرروت مفعررول سررحر الحررزبيين والجرراهليين 
 األلقاب ال اذبة.الذ ن نفحتهم الدعايات واختاروا لهم العناوين ال بيرة و 

ولذلك لبث عبد الوهراب عرزام  وصري الداديرة باسرتيمار هرذل القابليرة ال امنرة فري هرذل الظراهرة 
 االجتمادية الحيوية  و فق  ذكر  ويذكر أنه:

 احررذر أت يكرروت همررك العنرراوت  وقصرردك الرردوي والووضرراء  واجهررد أت تعنرري بالفعررل غيررر 
ى الظررررواهر  وأت تحرررر  علررررى أداء الواجررري ال علررررى معنررري برررالقول  وأت تطمررررح إلرررى الحقررررائق ال إلررر
 الصيت  وأت تقصد وجه هللا ال وجول النا .
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كررررن كتابررررا مفيررررًدا وإت لررررم يكررررن لرررره عنرررروات  وال ت رررروت كتابررررا كلرررره عنرررروات ولرررريس وراء العنرررروات 
 .(1)شيءا

وإت سررنن التواضررع اإليمرراني ا لترري يحررر  عليهررا الرردعاة ال ترردع لهررم مجرراال للزهررد فيررو عررا 
م بميرل هرذل المرواعا  مرع أت أصرل بنرائهم قرد ابتنري علرى ذلرك منرذ وضرعوا لبنتره األولرى  ول رن أنفسه

النرررا  هرررم الرررذ ن يحتررراجوت هرررذا الميرررزات والترررذكير فررري الحهيقرررة  ليتقنررروا تمييرررز الرجرررال  ف رررم  غررررتهم 
 العناوين وسلبت لبهم الظواهر  وما  نتهوت.
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   مسالك التوغل

 
 ي تجفلهم عن إسالمنا.أوهام الجاهليين هي الت

إنهررم فرري حيرراة صرراخبة موررطربة  ولررذلك ال  هرردأ بهررم بررال  ويحرمرروت سرركينة كررات يمكررن لهررم 
 خاللها أت يهيسوا أمور الحياة وفق منطق بد هياتها.

إت اإلسررالم كلرره خيررر ومصررالح  ول ررنهم يجفلرروت عنرره  ويررروت أيرره أشرراء موررادة لمصررالحهم  
 ا من خالل حاجتهم اليومية وتلبية نداء الرغبات الجامحة.ألنهم  نظروت نظًرا شهوانيا قصيرً 

وأكير ما نر، من ذلك هو بسبي التشبه بال رب  إذ الحياة ال ربية تلفها غفلة ال تدع اإلنسات 
يخلررو مررع نفسرره ليف ررر  بررل هررو دائمررا فرري مشرراكل المعيشررة وقلررق األف ررار  وقررد أغرقرره ال ترراب اليهررود 

خالقررري الملهررري  ولرررذلك تجرررد بعرررض البرررد هيات عنررردنا محجوبرررة عرررن وأميرررالهم فررري الجرررنس والترررردي األ
 الجاهليين اآلخرين الذ ن يعيشوت معنا  مع ما فيها من منطق قوة واضح.

 يظنوت أت كل قيد  ندي إلى تعويق  وأحكام اإلسالم محددة أبدية  فهي قيد إذت عندهم.
اهرة  مسررًعا دوت حاجرة من هنا اختصر إقبال الطريرق لهرم  فوضرعهم أمرام محاجرة عقليرة ظر

 إلى مقدمات  فقال في أرجوزة أسرار الذات:
 طوع قانون له قد ذلـــال  قد ســرى النجم يؤم المنـزال
  (1)من ثوى في القيد من شرعته  سخر األفالك في همتـــــه

هرذا إنها إشارة رمزية يميل إقبال الظاهرة النفسية خاللها بالظاهرة ال ونيرة  فاإلنسرات فري قيردل 
 يحفا علول  كما حفا النجم علول واستمراريته وحركته الدائبة بقيود الجاذبيات.

 فالجاذبية قيد  ل نه قيد تحريك وتحليق.
هكذا تماما أمر اإلسالم  وتقييد اإلنسات نفسه بالشريعة ال يحرمه شيئا من حريته  بل يوعه 

 أت  ديانيها. في أفالك عالية ال  تصورها خيال الملحد والعلماني فوال عن
علرررى:  -كمررا يقرررول ابررن الهررريم –ول ررن الررروهم يحرررف ويررردعو لصرردود  ويحمرررل بعررض الحكرررام 

 االعترررراض علرررى ذلرررك بالسياسرررات الجرررائرةا حترررى  قررردموها علرررى حكرررم هللا ورسررروله  وحكمررروا بهرررا برررين 
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 دبرررادل  وعطلررروا لهرررا وبهرررا شررررعه وعدلررره وحررردودلا فقرررال بعورررهم:  إذا تعرررارض العقرررل والنقرررل: قررردمنا
العقرررلا  وقرررال آخرررروت:  إذا تعرررارض األثرررر والهيرررا : قررردمنا الهيرررا ا   وقرررال أصرررحاب السياسرررة: إذا 

 تعارضت السياسة والشرع: قدمنا السياسيةا.
 فجعلت كل  ائفة قبالة د ن هللا وشرعه  اغوترا  تحراكموت إليرها وهكرذا  اسرتند كرل قروم إلرى 

بمقراوالتهم الفاسردة وأهروائهم  وصرار ألجلهرا الروحي ظلم وظلمات آرائهم  وحكموا على هللا وبين دبرادل 
 .(1)عرضة ل ل تحريف وترويل  والد ن وقفا على كل إفساد وتبد لا

وهرررذا شررررت اإلسرررالم الميلررروم تحررردث عنررره ابرررن الهررريم  كإسرررالم المعتزلرررة وأصرررحاب اآلراء  إذا 
يرف بحكرم ملحرد معانرد حكموا  يرخذوت أشياء ويتركروت  متررولين بمقردار التعرارض الرذي  توهمونره  ف 

  دع كل ما هنالك؟
فمن أجل ذلك لم يقبل هللا إلسالمه أت يقسم ويناله التجزيء والتبعيض  بل هرو بتمامره يحكرم 

ررَزاِب َمررن   ن ِ رررال أمررور النررا   فقررال تعررالى:   رروَت ِبَمررا أالن ررِزَل ِإَلي ررَك َوِمررَن اأَلح  َرحال َنرراهالمال ال ِ تَرراَب َيف  َواْلررِذ َن آَتي 
َورر ررو َوِإَلي ررِه َمررآبِ َبع  عال ررِرَك ِبررِه ِإَلي ررِه َأد  بالررَد هللَا َواَل أالش  تال َأت  أَع  ررل  ِإْنَمررا أالِمررر  ًمررا َعَرِبي ررا *  هال قال َنررالال حال   َوَكررَذِلَك َأن َزل 

َد َما َجاَءَك ِمَن ال ِعل ِم َما َلَك ِمَن هللِا ِمن َوِلينَّ َواَل َوااَّ  َت أَه َواَءهالم َبع   .(2)اَوَلِئِن اْتَبع 
 قال الخطيي اإلسكافي  وهو من ثقات العلماء:

 فنهى هللا تعالى عن اتباع أهوائهم في البعض مما أ زل هللا عرز وجرل إليره  وهرو الرذي  ن ررل 
 .(3)األحزاب  بما ثبت له من العلم بصحة هذا البعض الذي  ن رونه  كما ثبت له بباقيةا

غل في مسالك النشا  والعمل المخطط  مورادة وتلك دفعة جد دة لدعاة اإلسالم  تدفعهم للتو 
 لهذل األحزاب  في اقتراب حذر من الهدف اليابت  محسوبة سرعته  مهندسة أبعادل.

لقد أصبحت األعمال الفردية التي  رتحمس لهرا خيرار المرنمنين غيرر كاأيرة  وال برد مرن تف يرر 
 جماعي وخطط جمادية  وتنفيذ جماعي.
انسرررابت متهاديرررة فررري محررريط العمرررل  وابتعررردت عرررن الشرررا ئ ولقرررد نشررررت الجماعرررة أشررررعتها ف

 األول  حتى ما يكاد  ر،  ويراد لها أت تتوغل بعيًدا.. بعيًدا.
إت الجماعرررة المتوغلرررة تنتظرهررررا واجبرررات عد رررردة  وميررراد ن نشررررا  جد ررردة  فرررري غايرررة مرحليررررة 

 عالمتها: توسيع التجميع  وتنويع المصادر.

                                    
 .2/70ا نقول من مدار  السال ين 1 
 .36/37ا سورة الرعد: 2 
 .27/ادرة التنزيل وغرة الترويل3 
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 عفافقال: ويأمرون بالصالة والصدق وال

 الواجي األول: إصال  المحيط. 
فإت صال  ونقاء المحيط االجتماعي العام عامل مساعد للدعاة يعين على إيجاد سكينة لد، 

 النا   ترملوت خاللها صواب منهجنا وين ر  اإلنصاف في نفوسهم  فيروت محاسننا.
لف ريرة وحسرنا يفعلروت  إت الدعاة أحياًنا ترخذهم فورة الحماسة السياسرية  وتشر لهم الموازنرات ا

إال أنهرررم ال يجمعررروت إلرررى ذلرررك أنواعرررا مرررن ال تابرررات التررري تشررريع مبررراد  اإلسرررالم األوليرررة  مرررن عقائرررد 
ودبررررادات وسررررلوك بررررين عامررررة النررررا   وال يخلطرررروت بررررذلك إنبياثررررا فرررري مجرررراالت النشررررا  االجتمرررراعي 

التررري لهرررا ميرررل هرررذا واألخالقررري مرررن خرررالل الجمعيرررات والنررروادي واسرررت الل بعرررض المرافرررق الحكوميرررة 
الهردف  ,المالحررا أت ظلررم الحكومررات  ولرد أحيانررا ردة فعررل عنررد بعررض الردعاة تررندي بهررم إلررى تطرررف 

  رفووت معه أعمال اإلصال .
وذلررك خطررر  بررل الالئررق بنررا أت نحررر  علررى كررل كلمررة خيررر  وكررل فعلررة خيررر  فررإت ال لمررة 

ي مرررا يفترررر يكيرررر  حترررى  رررزداد الراسررري الصررر يرة والفعلرررة الهامشرررية لهمرررا تررررثير ترسررربي ثقرررافي وأخالقررر
اإلسالمي تدريجًيا  أيكوت وعي النا  آنذاك لدقائق الف رة أوفر  ويكوت فهمهم البعاد التحليالت التي 

 نطرحها أعمق.
فقط  سريقرأ مقراال إسرالميا فري جريردة  %20فافرض أت شخصا كات اقتناعه باإلسالم بمقدار 

ويقررأ كتابرا  %25سمع خطبة وعظية تعجبه ترفع النسبة إلى   ثم ي%21فترتقي نسبة الخير أيه إلى 
  ثرررم تحررردث مشررركلة البنررره مررريال  فينصرررحه الناصرررحوت بإدخالررره مدرسرررة %30إسرررالمًيا يجعرررل النسررربة 

إسررالمية  ررد رها الرردعاة  أيصررلحوت لرره ابنرره ويلمررس أثررر الجهررد التربرروي الررذي بررذلول معرره  فترتفررع نسرربة 
كانت زوجته تشاكسه  فتصلحها له جمعياتنا النسوية ميال  ويظل دفعة واحدة  أو  %50إسالمه إلى 

هذا الراسري اإلسرالمي  رزداد حترى يصرير صرالحا لالنتظرام مرع أنرك لرم تتصرل بره مباشررة  ولرم تجلرس 
 معه في لقاء ثنائي  بل كانت أعمالك سفراء عنك ووكالء تنوب في إبالغه مرادك.

ال بعض الدعاة يختلف أيه  ويظنوت أت واجي  إت اإلصال  عمل مهم وإت بدا بسيًطا  وما ز 
الدعوة هو ت وين الردعاة  ويعتبرروت أي عمرل ال  رندي إلرى انورمام الشرخإ للجماعرة هرو مرن نافلرة 
العمل  وأت الدعوة ال تخا ي به  بل هو تبذ ر للجهود في غير محلها  فإما أت يكوت من نعمل معه 

 في الصف التنظيمي  وإال فال.
بيقة من غلو في  ريقرة التف يرر  وهرم ال يعرفروت كيرف تنشرر المعرادت  ويظنروت إنها  ريقة من

 أت العمل الفردي يمكن على الدوام.
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نعم  إذا وجد االتصال الفرردي بكيافرة فقرد ال تحترا  إلرى اإلصرال  العرام كييرًرا  إذ تنروب عرن 
نصرفه أو ربعره بميرل ذلك جودة كالمك مع المدعو  وانتصابك قدوة له  ول ن ت طيرة كرل المجتمرع أو 

هرررذا االتصرررال أمرررر صرررعي  وبرررالميزات الرررذي نررررال اليررروم مرررن تحررررك الشرررعوب يمكننرررا أت نجرررزم برننرررا ال 
نسررتطيع الترررثير علررى الشررارع بواسررطة االتصررال الفررردي فقررط  بررل ال بررد مررن ترردر   وأت ال نلتررزم شررر  

قرررات  ونعررروض عرررن كررروت الرررذي يوررر ط سياسررريا جالسرررا فررري الصرررف معنرررا  برررل حسررربنا أننرررا نقرررود الطا
 االتصال الفردي بإصال  المحيط الذي حولنا.

هي خطة متنوعة  تتناول إيجاد كل عمل إسرالمي مهمرا كرات صر يًرا  وإجرالء جزئيرة جاهليرة 
 تقابله  ونفترض أت هذا المحيط جاهلي  ونقذفه بجزئيات إسالمية حتى  تشبع ويكتمل.

ورانيروم فري الفررت الرذري  حترى  تبردل ذرة كميل ظواهر الفيزيراء  كيرف أت العلمراء يورعوت الي
بعد ذرة  ويكوت عنصرا مشًعا قابال لالنفجار إذا بلغ الوزت الحر  المعروف عن أهل الفيزيراء النوويرة. 
كذلك المحيط الذي حولنا  قد انحرف  وال نقرول أنره جراهلي مائرة بالمائرة  ول رن البقايرا اإلسرالمية أيره 

جزئيات اإلسالمية بالتدر  حتى ي دو بعوه على درجة مرن اإلسرالم ضامرة ومشتتة  فنريد أت نحل ال
الجزء اآلخرر اسرتطاع دفعره وت روت ال لبرة لره  أو تركره  تورخم حترى  إلىجيدة بحيث لو أراد الو ط 

  نفجر ثائًرا.
إت هذل الجزئيات اإلسرالمية إنمرا نتوصرل لهرا بكرل مرا هرو مرن الخيرر العرام  فتح يظرك القررآت 

عبة مررن ذلررك  ولررو لررم يرررت معررك أو  بقررى كارهررا لررك  برررثر دعايررة وشرربهات ميررارة  إذ لفرررد مرريال هررو شرر
ربمررا سرريكوت ديشرره مررع القرررآت مرردة  ويلررة مررت فال بفهمرره لمواقفنررا ولررو بعررد سررنين  وبناؤنررا لمسررجد هررو 
حفا ألهل المنطقرة التري نبنيره فيهرا  وألوالدهرم  وجلري لمصرلين جردد  بينمرا  تعررض الشراب المصرلي 

ترك الصالة إذا بقي  ند ها في بيته مدة  ويلة إذا لم يجد المسجد القريي  وقس على هذ ن  الحتمال
 الميالين. هكذا...

 هو في بيدئنررا نعم الدليل  كل خير وبهيررج وجميررل
 تجد لآلمرررال منه تطلرع  حسنه في القلي نور يسطررع
 (1)وأدام الحسن نور األمرررل  خلق الحسن نظيرر األمرررل

 كل كالم بهيج وفعل ص ير جميل  وإت لم يكن نقدا سياسيا أو مناقشة ف رية.
إت البد هيات اإلسالمية األولى محجوبة اليروم عرن كييرر مرن النرا    مسرتها أجهرزة اإلعرالم 

كما يقول إقبال فري هرذل األبيرات –والتربية المدرسية  على تفاوت بين بلد وبلد  وحسن هذل البد هيات 

                                    
 .32ا إلقبال في د وات األسرار والرموز /1 
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القلوب هو ال فيل ببعث األمل فيهم وغر  اليقة وإدامتها  وإنما يكوت منطلقنا األساسي إذا أشرا في 
 في دعوتنا من بعث هذل اليقة في النفو .

إت هذل المعاني الراقية التي تحكيها هذل األبيات تدعونا إلى الحر  على كل خيرر  و علرى 
كر أنها إسالمية  فاليوم يعيش النرا  كل جمال  وافق الفطرة  وعلى كل فعلة ص يرة حسنة وإت لم  ذ

في بيداء وصحراء جاهلية فعال  وقد تدل هذل الفعلة إلى الصواب إت موافقرة الفطررة تحررك فري الرنفس 
األمل بعد التشاؤم  وال  نب ي أت نظن إت إيجاد هذا األمل عنرد النرا  هرو أمرر سرهل قياسريا علرى مرا 

خويررة وسرركينة إيمانيررة  كررال  بررل النررا   لفهررا قلررق نجررد عنرردنا نحررن الرردعاة الررذ ن نعرريش فرري رحرراب أ
 دعوها للتشاؤم  وبدأ يشيع فيهم ما يشيع في المجتمع ال ربي  وأخذوا بعض سمته  حترى لنجرد بيروت 

 بعض أشقائنا جحيما ال يطاا  وبيوتنا وادعة ساكنة.
ت لرره إت هررذا االضررطراب العررام ال  ن يرره غيررر اإلحسررا  بالجمررال  إذ أنرره إذا أحررس برره: برقرر

 بارقة أمل  ريد أت يصل إليها  فال يجدد غير المسلمين  وصلونه إليها  أيكوت معهم.
لريس هرذا كالمرا أدبيرا أو خيراال رمزًيرا  برل التجربرة العمليرة سرتعظك بميلره  وإنرك سرتتمكن مررن 
تسيير بعض النفو  معرك بمجررد أت تنقلهرا مرن االضرطراب إلرى السركينة  وهرذا النقرل هرو أعقرد عقردة 

 جهها  وثق برت الموطرب سيوازت بإنصاف وسيفهم المعا ير اإلسالمية بمجرد أت تسكن نفسه.نوا
 نحفظ العرق النابض

ولقررد تسررببت قلررة اإلحا ررة بالحاجررات المت املررة لرردعوتنا فرري غررر  مفهرروم خررا ئ لررد، بعررض 
 رر، غيرر فقره  الشباب المتحمس  أخذ  تلقى معه ال تابات اإلسالمية العامرة بفترور وال مبراالة  فهرو ال

الرردعوة واألبررواب السياسررية والمقارنررات الف ريررة مررادة حريررة باإلشرراعة والنشررر  وينررتقإ البحرروث الترري 
 تحاول تبسيط فقه العبادات والمعامالت أو التي تتناول كليات العقيدة.

ولررم يصرري هررنالء   فررإت الحاجررة شرراملة وكمررا أنهررم  نتفعرروت بكتابررات تمرردهم بررالوعي الحركرري  
م علرررى محررراورة أحرررزاب البا رررل والنجررراة مرررن كيررردهم  فرررإت آخررررين مرررن المبتررردئين  نتفعررروت مرررن وتعينررريه

التبسرريط والعموميرررات  ويجهلررروت البرررد هيات  ومرررا زال هنررراك جيررل فررري األمرررة أوسرررع مرررن جيرررل الررردعاة  
حجبررتهم منرراهج التعلرريم واإلعررالم عررن حقررائق اإلسررالم الرئيسررية وأولياترره  ويررنفعهم كررل إنتررا  جد ررد فرري 

فها  ولربما هداهم الوعا فري المعراني االبتدائيرة التري  تجاوزهرا الردعاة  فروا مرا هنالرك مرن حاجرة وص
لهررا فرري بررالد أوروبررا وأمريكررا وعمرروم المجتمعررات غيررر اإلسررالمية  فررإت موجررة اإلسررالم تتصرراعد فيهررا  

ط ومررررن المحتمرررررل أت ت يرررررف نسرررربة المسرررررلمين فيهرررررا حتررررى ت ررررروت تيررررراًرا مررررنثرا فررررري السياسرررررة والتخطررررري
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االجتماعي  وقصإ الذ ن أسلموا تدل على أت بعض ال تابات المبسطة قامت بدور حاسم في نقلهم 
 إلى رحاب اإليمات.

فمن هنا وجي على العمل اإلسالمي أت يكوت واسرع األفرق  يسراعد ويردخل فري خططره نشرر 
ها  بل  رحري ال تي لجميع المستويات  ويفر  بما يصدر عن غير الدعاة من كتي التبسيط  ال  زدري

بما تنشرل اإلدارات الحكومية من ذلك ووزارات األوقاف  فإت في كل كلمة خير نفع  ما لرم يكرن  أيًوا
 ثم تدليس وتحريف.

وقد تستشيط غوبا لتصرفات بعض المسلمين السائبين  ويحترا قلبك مما تر، من ليرنهم أو 
رار نفسك  وعليك أت ال تتجراوز سذاجتهم في  ريقة العمل  ول ن هذا ال وي يجي أت يكوت من أس

برررث مشررراعرك لصرررحبك  وأمرررا المصرررلحة فتقتوررري أت ترحررري بكرررل إضرررافة مرررن قبرررل هرررنالء للمجهرررود 
اإلسررالمي العررام  وتشرركرهم وتشررجعهم  مررا لررم ت ررن مررواقفهم موجهررة ضررد صررفك  أو يكرروت الحرراكم قررد 

 وضعهم تحت إبطه  فإت االحتيا  عندئذ وارد  وكشف زورهم واجي.
: تح ررريا القررررآت  ونشرررر كراسرررات تحرررو، أحاد رررث صرررحيحة مخترررارة  أيًورررالرررك ويررردخل فررري ذ

وملخصرررات فقهيرررة  ورعايرررة لجرررات النشرررا  الرررد ني فررري المنسسرررات والنررروادي العامرررة  وتشرررجيع الوعررراي 
لتوسرررريع نطرررراا دروسررررهم  وإشرررراعة تسررررجيالت المحاضرررررات والرررردرو  اإلسررررالمية  وإنشرررراء المكتبررررات 

طالعررة  والمسرراهمة فرري تحريررر زوايررا إسررالمية فرري الصررحف العامررة  اإلسررالمية  مكتبررات البيررع أو الم
وترروفير نصررو  مسرررحيات وتمييليررات هادفررة تسررتفيد منهررا الفرررا اإلذاديررة والتلفزيونيررة  وترردريي فرررا 
مسرحية من الشباب المسلم  إلى ألروات أخرر، مرن النشرا  ربمرا يكتشرفها مزيرد بحرث الردعاة مرن خرالل 

 دثنا عنها آنفا.منتمر كالمنتمرات التي تح
: تشررجيع المجهررود الحكررومي العررام فرري تقليررل الشررر وكبررت أيًورراوربمررا  رردخل فرري هررذا النطرراا 

الرذ لرررة  كنشرررا  شرررر  اآلداب  وحمرررالت مكافحررررة الب ررراء والخمرررور والمخررردرات  ومطررراردة عصررررابات 
 اإلجرام  والحزم تجال الشباب المتميع.

لرذ ن يسراهموت فرري تحقيرق ونشرر كتري التررراث : تشرجيع ال ترراب والبراحيين اأيًوراويردخل فيهرا 
القررديم  اإلسررالمية منهررا واألدبيررة  برررت نقترررب مررنهم  ونبرردي لهررم االحترررام حتررى ولررو كررانوا ضررعفاء فرري 
المرروازين الشررردية  ذلررك أت لحملررة نشررر كترري التررراث مسرراهمة أكيرردة فرري حفررا مررا بقرري مررن مقومررات 

 ف ار واآلداب األجنبية.شخصية األمة اإلسالمية واإلقالل من ترثرها باأل
 إذا حمي الوطيس استيقظت بقايا الهمم
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قيد واحد يحد نشا  الردعاة فري هرذا اإلصرال  االجتمراعي العرام  تميرل فري عردم اإلسرراف فري 
رصررد الجهررود لرره بحيررث تررنثر علررى أصررل تربيررة الرردعاة والعمررل السياسرري الحركرري وتوررعفه  بررل  وجرره 

يرررات مرررن العررراملين ال تصرررلح إال لررره  وربمرررا كرررات بإمكرررات لهرررذا اإلصرررال  الفرررائض مرررن الجهرررود ونود
مجموعرررة الررردعاة المررراهرة أت توجررره لهرررذا اإلصرررال  عناصرررر فاضرررلة مرررن المسرررلمين األخيرررار الرررذ ن ال 
يصلحوت لالنخرا  في صفوف الدعوة  أو ممن  رفووت ذل كتخوفا وحذرا  ولعلهرم يكونروا أمهرر مرن 

نالء له همة الدعاة نفسها أو أعلى منهرا  ول رن تقردمهم شباب الدعوة في ميل هذل األعمال  وبعض ه
في السن  برر لهم عدم االنتظام  أو هم في مركز حكومي دقيق أو مكانة اجتمادية خاصرة  فتفتريهم 
من خالل نظر مصلحي برت يويفوا خيرهم للمجهود اإلسالمي وبرذل خردمات معينرة قيمرة تصري فري 

القترررراب مرررنهم  بسررربي معصررريتهم األخالقيرررة أو كسرررلهم تيرررار الررردعوة مرررع مرررا يعتريرررك مرررن حرررذر مرررن ا
التعبرردي  ويكيررر ذلررك فرري أيررام الصررراع مررع اإللحرراد السررافر خاصررة  والواجرري علررى الرردعاة أت  رحبرروا 
برعمال هنالء  وأت  وسعوا لهم الصدر  ويطيبوا لهم ال الم  لعلها ت وت بداية توبة نصو   وليس من 

لررروعظهم برلفررراي صرررريحة جافرررة قرررد يعتبرونرررا إغالظرررا لهرررم  فلررريفهم الرررالزم اسرررت الل مناسررربة مشررراركتهم 
الحياء  ويمنعهم عن ت رار  بل الرفق معهم أفول  فإنها هي جوارحهم فحسي توعف أمام م ريرات 

 الفسوا  وما زالت حية فيهم القلوب.
وبنفس التبرير نجد مسراًغا إلعرادة الترذكير بوجروب كسرر  روا الصرعوبة النسرية التري تصردنا 

ن الترحيي بوعا بعض الوعاي الذ ن  نذوت الدعوة عن غير ما خيانة منهم وتبعية للحراكمين  برل ع
عررن قصررور أو تقليررد مررذهبي أو حسررد لرربعض مررن معنررا مررن أقرررانهم  فررإت نفوسررنا تسررت بر مررا هررم أيرره  
ول ننررا مجبررروت علررى مسرراعدتهم  لمررا فرري مشرراركتهم مررن مسرراهمة فرري اإلصررال   إال إذا رأ نررا مررنهم 

 لحاًحا في نقدنا والنيل منا أثناء دروسهم.إ
 الحسابات الواقعية تنقض المثاليات العاطفية

إت هررذا ال ررالم الررذي نرررال وإيررراك جمرريال يعتبررر سررذاجة وأنصررراف حلررول وتمييعررا للقوررية عنرررد 
بعرررض شرررباب الررردعوة الرررذ ن يرخرررذوت اإلقررردام بمجرررامع قلررروبهم  فيتطرفررروت فررري الجرررد  ولربمرررا رأوا هرررذا 

 انحرافا عن خط الدعوة األصيل القائم على ت يير المن ر.اإلصال  
ولقد صردا أحبابنرا هرنالء وأخطرروا فري آت واحرد  فرإت تورييق معنري الردعوة وحصررل فري هرذا 
الجاني اإلصالحي العرام يعتبرر تخليرا عرن الصرراع الف رري السياسري لردعوة مبتردؤها ومنتهاهرا اإلسرالم 

ن ررر  ولربمررا تعتبررر هررذل الخطررة اإلصررالحية فرري البلرردات ذات الرذي  رت ررز علررى الجهرراد والنهرري عررن الم
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الحريررة أو الترري يحكمهررا ضررعاف الحكررام انهزاميررة تررنثر السررالمة والدعررة والطريررق المررريح ون وبررا عررن 
 مسيرة االستدراك الحازم.

ول ن ما ضر الحزم الرواعي واألهرداف الت يريرة أت يظاهرهرا إصرال  معرين  وتهرذ ي أخالقري 
ل لظروف مساعدة توجه لها الطاقات اليانوية والعناصر السائبة ورجرال اإلدارة الحكوميرة ممهد  وافتعا

 الذ ن تنبض فيهم عروا إيمانية؟
وفي البلدات ذات الحكم اإلرهابي والبطش والتن يل  ماذا يكوت  ريق مفتو  للعمل اإلسرالمي 

ار إلى است اللها بعد مدة حرين غير ميل هذا اإلصال  الذي يحفا األجواء اإلسالمية باقية حية ليص
  زول اإلرهاب أو توعف قبوته؟

إت الط اة ال يمكنها أت تالحق كل هذل الجواني من العمرل اإلسرالمي العرام  وإت تمنرت ذلرك 
واشررتهته  فررإت فرري مالحقتهررا لرره زيررادة نفرررة النررا  عررنهم  وتعجرريال بعررزلهم التررام عررن كررل الشررعي  ثررم 

 الدعاة فر  نشا  عام مهما تجبر مالحدة الحكام.سقو هم  وفي هذا ما  وجد أمام 
وعلى ذلك فإت نسبية صواب االن ما  في أعمال اإلصال  واضحة  لشخإ دوت شرخإ  
وفرري ظرررف دوت ظرررف  وفرري بلررد دوت بلررد  والعيرري لرريس فرري بررذل ميررل هررذل المسرراعي الهياديررة فرري 

التنظيمرري الجرراد والخطرررط  اإلصررال   بررل العيرري فررري االقتصررار عليهررا وتررررك مررا يظاهرهررا مررن العمرررل
 الت ييرية الحازمة.

ليس  ينيك عنها إال ما يجري لت ييرر المن رر مرن جهرد تنظيمري ضرابط وتربيرة حركيرة للردعاة  
بإمكررات الحرراذا الجمررع بررين النشررا ين مررا لررم ت ررن هنرراك خطررة ترردليس بالمظرراهر اإلسررالمية مررن قبررل 

ة فتلجرر إلرى رفرع شرعار اإلسرالم مبتغيرة حكومة ظالمة منحرفة مفر ة في حقوا شعبها تواجه معارضر
تطويق المعارضة  فهنا  في ميل هذل الحالة   نب ي للدادية أت يكروت علرى وعري  أيشرارك فري شريء 
ويمتنع عن أشرياء  إذ يفتررض فري الردعوة أت ت روت أسربق مرن كرل معارضرة أخرر، إلرى مقاومرة الظلرم 

تجرال المعارضرة المتواجردة أو حتميرة التحرالف والتفريط بحقوا األمة  دوت أت يعنري ذلرك ذوبانهرا فري ا
معها  ألنها غالبرا مرا ت روت ردة فعرل  ائشرة قريبرة مرن اإللحراد والسرلوك الفوضروي  وأشرد ضرررا علرى 
اإلسالم من الحكم الظالم القائم  وإنما الطريق الصحيح: التميز في عمل إسالمي  ن ر على الطررفين 

 الفعل الشوهاء. المنحرفين: أنظمة الحكم العرجاء  وردة
 صفاؤنا العقائدي يحدد أبعاد عالقتنا مع أهل البدع

ويقابرررل ذلرررك تمييرررز ثرررات يجررري أت نعيررره  يفررررض علينرررا تحد رررد حجرررم حماسرررتنا لتر يرررد التيرررارات 
اإلسرررالمية األخرررر، المشررروبة بررررو   ائ يرررة  وابترررداع  فرررإت التعرررا ف المطلرررق مرررع ميرررل هرررذل التيرررارات 
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ة الترري ابتنرري عليهررا وجودنررا  فرروا أت الشررواهد المتعاقبررة خررالل الترراريخ  تعررارض مررع األوليررات العقائديرر
 اإلسالمي الطويل تحذرك من اليقة التامة بها  ل نها اليقة ذات الحد المتوسط  والتعا ف النسبي.

إت تخطيطنرررا  رت رررز علرررى مجموعرررة مرررن المرررروازين العقائديرررة التررري  نب ررري أت ال ي فرررل عنهررررا 
ال  توسررع فرري الترويررل عنررد إلجرراء الورررورة لرره ل،خررذ بررالرخإ  ذلررك أت  المخطررط المسررلم بتاتررا  وأت

العقيررد اإلسررالمية غيررر قابلررة للتعررد ل  وإنمررا هرري عقيرردة ربانيررة أنرريط بنررا التشرررف بحملهررا ودعرروة لنررا  
إليهرا  لريس لنررا التنرازل عررن شريء منهرا  وتجرردر بنرا الصررالبة فري الهرر بهررا  والركروت إلررى العزيمرة فرري 

 إلى رحاب معانيها. قيادة النا 
إت تر يررردنا إنمرررا يكررروت لمرررن اقتررررب مرررن هرررذل العقيررردة الصرررحيحة التررري كرررات عليهرررا أهرررل السرررنة 
والجماعة وبا نوا بها المبتدعة  وعدواتنا ت وت لمن أن رها وجحردها  ومرا برين الحمرل واإلن رار درجرات 

 ء الذ ن هم بين بين.درجات المعاملة منا لهنال أيًوامن االقتراب أو االبتعاد تتحدد وفقها 
قد تختلف تسمية هذل الموازين  ول ن مفادها واضح في مجمل العقيدة وجزئياتها  وكل اعتقاد 

 ال تشهد له آية أو حد ث صحيح اإلسناد فإنه يعتبر بدعة في الد ن وزيادة مردودة.
 وممررا  ررروي عررن األسررتاذ المرشررد حسررن الهورريبي رحمرره هللا فرري معرررض ردل لبدعررة الررذ ن ال
يشرررهدوت باإلسرررالم لمرررن ال  نتمررري إلرررى الجماعرررة أنررره قرررال: إت البيعرررة قرررد انعقررردت لررري علرررى أت أسرررير 
بالجماعررة وفررق مررا توجبرره عقيرردة أهررل السررنة والجماعررة  ولررذلك فإننررا نرررفض بدعررة هررنالء تررد نا واعتقرراًدا 

يررروازين قبررل أت نرفوررهم تنظيمًيررا  أو قريبررا مررن هررذا القرررول. وهررو قررول صررحيح وميررزات أساسرري مررن م
الدعوة تنكدل العبارات التي في كتاب  دعراة ال قوراةا ويتبرين منره أت للجماعرة اختيرارا عقائرديا معينرا 
تتبع أيه العقيدة المرثورة المعروفة بعقيدة أهل السنة والجماعة  وبموجي هذا االختيرار يمتنرع علينرا أت 

برررالمعروف  ونهيررره عرررن بدعتررره   نعقرررد البيعرررة لمبتررردع  أو نجعرررل حكمررره كحكرررم أنفسرررنا  مرررع لرررزوم أمررررل
بالحسررنى إت كانررت بدعترره يسرريرة  وبالشرردة إت كانررت بدعترره عظيمررة  وإت كررات يجرري علينررا مررن برراب 
آخر: اإلقرار له باإلسالم  ونصرل على ال افر  وإعانته علرى مرن يظلمره وتفوريله علرى مرن هرو أكيرر 

ية وتمييرز دوت إ رالا  إضرافة إلرى ضرًرا منه  ومرد  أفعالره الحسرنة وشركرل عليهرا  فعرال فعرال  بتسرم
ما يجي تنظيميا من ترسيس الصلة به  وزيارته وبررداء النصرح لره  والتعراوت معره فري المجراالت التري 
ال خررالف فيهررا مررا لررم  تخررذ هررذل المعاونررة ذريعررة لنشررر بدعترره أو ت ررن هررذل المعاونررة سررببا فرري رجحررات 

وإذا أدعى تخليه عن البردع التري صرر  بهرا  قوته ومركزل على قوة ومركز أصحاب العقيدة الصحيحة 
من قبل أو تدل القرائن على تلبسه بها:  البنال برت يعلن براءته منهرا جهراًرا  كتابرة إت كرات كتري مرن 
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قبل  أو قوال  إت كات فال بها  أو أت  وجد قرائن معاكسة  وال يكفي أبًدأ أت  نفي بلسانه في المجرالس 
 توبة من المعصية ت وت بما  ناسبها.الينائية ما خطته  دل  إذ ال

إت عنصر الوعف في االتجال الطائفي هو في استنادل إلى عقيدة كيفت فيها البدع العقائدية 
والسلوكية بال إن ار عليها من العلماء المتصد ن لهيادته  مع إحالة إلرى غيبيرات ال تبررر اإليمرات بهرا 

 وال األحاد ث الصحيحة. القرآت ال ريم آيات 
 توح هذا الوعف مرة ثانية حين تجد االتجال الطائفي  نطلرق دومرا مرن رغبرة فري اليررر   ثم

وانصرررباف بمشررراعر حرررزت وآالم دفينرررة تتررررك  ابعهرررا علرررى نفسرررية الطرررائفي  مرررن ت ليررري للتشررراؤم  دوت 
التفرراؤل  واالن ررالا دوت االنفتررا   وتحد ررد العالقررة مررع اآلخرررين بنرراء علررى سرروء الظررن دوت افتررراض 

ءة  بل وتحميل كل من ليس منهم وزر أخطاء ارت بها معادوهم في صدر اإلسرالم أو فري أحقراب البرا
فرري  -صررلى هللا عليرره وسررلم-قديمررة  حتررى أنهررم ليصررنفوت الجمهررور األعظررم مررن أصررحاب رسررول هللا 

 المرتد ن  فما بالك ب يرهم؟
ال كبيرررا  وتركرري وتسررت ل الشررعوبية هررذا االتجررال فرري بعررض البلرردات العربيررة المختلطررة اسررت ال

موجترره  وإنمررا نرردرك ذلررك بالمخالطررة االجتماديررة ومراقبررة المواقررف  وإت لررم ت ررن هنرراك وثررائق مكتوبررة  
وذلررك عنصررر ثالررث  وجرري تقليررل حماسررتك لرره  فررإت الشررعوبية ومعرراداة العرررب من ررر شررد د  والرردار  

األ وبيرو  يفهرم ذلرك جيرًدا  للتاريخ اإلسالمي عامة  ولمحنة اإلمام أحمرد خاصرة  وأليرام صرال  الرد ن 
وفررررا مرررا برررين األخررروة اإلسرررالمية مرررع مرررن  ناخيرررك فعرررال  وبرررين آخرررر تعتمرررل فررري داخرررل نفسررره معررراني 

 المنافسة  ويحكر المصالح التي  رتادها لبني  ائفته فقط دوت بهية المسلمين.
اريخًيررا  إت أغلرري مررن يفررر  فرري ثقترره بهررذا االتجررال تعرروزهم المعرفررة التفصرريلية برره  عقائررديا وت

ولررذلك يسررارعوت إلررى تصررد ق ال ررالم العررام الررذي يطرحرره قررادة هررذا االتجررال  واإلنصرراف  وجرري علررى 
هنالء الواثقين ميل هذل الدراسة التفصيلية قبل جزمهم بصحة موقفهم منه  مع عردم التعويرل علرى نري 

 مستتر لهذل البدع ال يرخذ  ريقه إلى كتبهم المنشورة وصحفهم وخطبهم.
بر الخطر من يفسر كالمنا هذا على أنره دعروة للردخول فري معرارك مرع االتجاهرات ويخطئ أك

الطائ ية أو إلهمال كل عالقة معهم  كال  فإنهم مسلموت من أهل القبلة  والتعايش االجتمراعي معهرم 
يفررض علينررا حسررن الخلررق إزاءهررم  وسرربق أت أوضررحنا ذلرك عنررد وصررف االنتقرراء الررذي يقرري المصررارع 

السرررليم  ول ننرررا نرردعوهم إلرررى كلمرررة سرررواء بيننرررا وبيررنهم ال  بررررر لقررراء السياسرررات أحيانرررا فرري  المنطلرررقا 
 سكوتنا عها: أال يعتقدوا ببدع  وال يوعفوا ثقة  وال  ن لقوا في عمل  وال  نصاروا شعوبيا.
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نعررم  نحررن نرردعو إلررى حررذر مررن الطبيعررة الحاليررة لهررم  المن لقررة المت تمررة المسترنسررة بالدعررة  
لينا أنن حوارهم في نفس الوقت حوارا صريحا هادئا لترك ما تلبسوا به مما نحر  نحن ول ن يجي ع

علرى البرراءة منرره  وال  ردخل الفررد مررنهم صرفنا إال برإقرارل بميررل مرا نقرر  وال يكرروت التعراوت أو التحررالف 
ف  مع جماعاتهم إال مرن بعرد إعالنهرم لمرنهج ال يصرادم مرا عليره جمهرور المسرلمين مرن السرلف والخلر

كتابة  ال بمجرد تصريح خا  فري مجلرس م لرق  رتخلإ مرن إحررا  سرنال  ثرم مرن بعرد مررور وقرت 
كاف لال مئنات على سريطرة هرذا المرنهج علريهم سرلوكا ولريس كونره مجررد فذل رة سياسرية منقترة  وأمرا 

ا هرم قبل ذلك فال  ال جمودا منا  وال تعصبا  بل هي العقيردة الصراأية المررثورة تفررض علينرا ذلرك  ومر
عليه ال  دخل ضمن اختالف االجتهادات وإت ادعوا دخولره  وفررا مرا برين الخرالف الفقهري فري فرروع 
العبررادات والمعررامالت  وبررين الخررالف العقائرردي  إذا العقيرردة أسررا  الررد ن  ومررن لررم  ررر ذلررك مررن دعرراة 

 اإلسالم ذلك دليل على أنه ال يعرف ما هم عليه.
ائ ية عندنا تقابل  ائ ية اآلخرين حين نسمي أنفسرنا أننرا إت بعض الدعاة  توهم شيئا من الط

أهل السنة والجماعة  ويدعو إلى تنازل من قبلنا يقاب لما ندعوهم إليه من تنازل  أو  ت لم بكالم عام 
 عن أننا ند ن باإلسالم فحسي  وما هناك ثم مذهي أو عقيدة خاصة ضمنه.

ا  فإت عقيدتنا  هي عقيردة اإلسرالم الصرحيحة وليس الذي ذهي إليه هنالء الدعاة بصواب أبدً 
ليس غير  وإنما و ضع السلف لها هذا االصطال  وسموها برنها عقيردة أهرل السرنة والجماعرة  تمييرزا 

 لها عن عقائد  وائف المبتدعة.
وقد يظن بعض الدعاة برت الجزم بالصواب مسرلة نسربية  ف رل ذي عقيردة يجرزم برنره األصرح 

وإت أهررل البرردع  تعبرردوت بعقيرردتهم  ويررروت أنفسررهم أنهررم علررى صررواب كمررا نررر، واألقرررب إلررى الحررق  
 أنفسنا  ولذلك  دعو إلى صلح الطرفين  وإلى إقرار متبادل كما دعا إلى تنازل متقابل.

وهذا بدورل خطر آخر  فإننا ال نصدر عن أراء عقلية حتى نطالي بعدم ادعاء صرحة عقيردتنا 
بروايرة اليقرات  -صرلى هللا عليره وسرلم-أخبرار مسرندة مرفوعرة إلرى النبري فقط  وإنما عقيدتنا مرثورات و 

العررردول  وقرررد قرررال اإلمرررام ال زالررري أت: "البررردع كلهرررا  نب ررري أت تحسرررم أبوابهرررا وتن رررر علرررى المبتررردعين 
بررردعهم  وإت اعتقررردوا الحرررقا.  ألت خطرررر معلررروم علرررى القطرررع  بخرررالف الخطرررر فررري مظرررات االجتهرررادا  

لبلررد إلررى أهرل البدعررة وأهررل السررنة  وكررات فري االعتررراض تحريررك فتنررة بالمقاتلررة   ول رن إت انقسررم أهررل ا
 .(1)فليس لآلحاد الحسبة في المذاهي إال بنصي السلطاتا
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ولمررا كررات ال  تصررور فرري أغلرري بررالد اإلسررالم اليرروم أو كلهررا وجررود سررلطات يجررد فرري قلبرره ألمررا 
يرة ميرل أهرذا الشرر  الفقهري  ولرذلك يحرور لشيوع البدعة  فإت نهي المبتدعرة سريتعطل عنرد مراعراة حرأ

الشر  إلى شر  آخر  تومن وجوب كوت الناهي عن البدعة من أهل العلرم الواسرع مريال  أو المكانرة 
االجتمادية العالية والنبل المعترف به من قبل جمهور النا   وما إلى ذلك  فإت كانت البدعرة غريبرة 

 .(1)ذت السلطاتاوالنا  كلهم على السنة فلهم الحسبة ب ير إ
والمسلك الصائي أت نعتقد أت الهداية منحة ربانية  قد يمن هللا تعالى بهرا علرى مجموعرة مرن 
الشرباب  نب رروت مرن بررين جمهررة الطائفررة ذات البدعرة   أيرخررذوت  تلمسروت الخطررر  ويبررأوت بترردر  مررن 

تيررراًرا متميرررًزا  وإت مرررن البررردع والمواقرررف التاريخيرررة الخا ئرررة  ويقربررروت مرررن السرررنة الصرررحيحة  ويكونررروا 
الواجي علينا أت نعورد هرذل المجموعرة وننيردها  وأت نبرذل لهرم الحري والمرودة  وربمرا صرار التحرالف 
معهررا  أو قبلنرراهم فرري صررفنا  ول ننررا ال نجررد مسرراًغا لميررل هررذا التعامررل مررع كررل الطائفررة إذا بقيررت دوت 

 هنالء المجموعة وهذا التيار على بدعها.
 المداد الريفي

 على الرواد المتقدمين في مسالك التوغل: العناية برهل األرياف.واجب الثاني ال
فإنهم شطر النا   ولئن ركز فرن االنسرباب علرى االسرتعانة بخاصرة الميقفرين والعمرال المهررة 
وأصحاب مراكز الترثير في الحواضر فإت فن التوغل يجي أت يسند ظهورهم بربناء الفالحين  وكانرت 

تتواجرد فرري الريرف فري وقرت مبكررر تواجرًدا ناجًحرا  إال أت األقطررار  أتقررد اسرتطاعت الردعوة فري مصرر 
 األخر، تشهد تقصيًرا في هذا الباب.

إت المنطرق فري هررذل العنايرة هررو أبعرد مرن مجرررد حيرازة الفررال  الرذي لرم تهمررل خطرة االنسررياب 
فررد مهررم مررن روافررد النمررو ذكرررل  وإنمررا هرري العنايررة بررالريف باعتبررار أت الجيررل الجد ررد مررن سرراكنيه هررم را

االجتمررررراعي فررررري المررررردت  ذلرررررك أت نمرررررط الحيررررراة الحد يرررررة  وانتشرررررار المررررردار  فررررري القرررررر،  وتسرررررهيل 
المواصرالت  ووصررول أجهررزة الراد رو والترانزسررتور إلررى أعمراا الصررحراء  فوررال عرن الريررف  كررل ذلررك 

امعرررات ويكيرررف جعرررل أهميرررة الشررراب الريفررري تقرررارب الحورررري  أبعورررهم  ررردخل المررردار  المهنيرررة والج
وجررودهم فرري أجهررزة وزارات الدولررة ذات الخدمررة العامررة  الترري تترروزع فرعهررا بعيررًدا عررن المرردت  ويصرربح 
جيررل كبيررر مررنهم عمرراال فنيررين  وذلررك يعنرري أنهررم يمكررن أت يكونرروا أصررحاب عالقررة بالحيرراة السياسررية 

ا ووفراء كررم  وبعرد والف رية  مع تعفف فطري يفتقدل ال يير من شباب المدت  ونخوة وشجاعة  وصرد

                                    
 .2/327ا إحياء علوم الد ن 1 

This file was downloaded from QuranicThought.com



       المسار                                                      

 

عن الترف  ومقدرة على تحمل المشراا  وهري محاسرن فريردة تط ري علرى سرلبية السرذاجة التري تعترري 
 بعوهم والتي يمكن عالجها بتدريج من خالل تودية وتربية ومواجهة عملية للحياة المدنية.

م بررول إنه ربما كانت هناك قلة  مو  عند معظم الريفيين بسبي فقررهم  بحيرث  رضري أحرده
منزلرة يصررل إليهررا كعامررل بسريط أو ككاترري أو عسرركري صرر ير  وال يطمرح  مررو  الحوررري للدراسررات 
العليا  ول ن نجد أت منشر التطور الحواري في كيير من البالد يشير سنة بعد سنة نحو تقربهم من 

  بيعة أهل المدت  مما يجعلنا ملزمين بالعناية بهم.
تبس الجماعرة مرن الردعوة السنوسرية خطرة إنشراء الزوايرا مرع *وألداء هذا الواجي  يمكن أت تق

بعررض التعررد ل إذا اقتوررت الظررروف  فالزاويررة الحد يررة يمكررن أت ت رروت مدرسررة شررردية فرري قريررة بررارزة 
من مجموعة قر،  تلحق بمسجد  ويكوت بها قسم داخلي لسكن  البها الذ ن تنتقيهم من أبناء الريرف 

ئهم إذا أمكرررن  مرررع مكتبرررة مناسررربة  ومستوصرررف إذا كانرررت الخدمرررة أنفسرررهم ومرررن أوالد أشررررافهم ورؤسرررا
 الصحية الحكومية ضعيفة  ومزرعة ص يرة وحديقة يساهم الطالب في زراعتها ومنها يركلوت.

إت بوررعة مجمعررات علررى هررذا النحررو  برررئيس مررن العلمرراء نشررط لرره لسررات  يمكنهررا أت تحفررا 
ها وشبابها من يكونوت دعاة ملتزمين  وسمها زاوية أو للهبائل واألرياف د نها  وأت تنتقي من خيار أهل

 مركز إسالميا أو ما شئت.
*وآكد من هذا أت  تجرد بعوا لدعاة لسركني الريرف كمروظفين دائمرين فري التعلريم االبتردائي  
واإلرشررراد الزراعررري  والبريرررد  والتمرررريض  وإدارات التعاونيرررات الزراديرررة  ومنسسرررات المرررداجن  واليرررروة 

  ورقابررة المنررراجم  ومحطررات سررركك الحد ررد  وحررر  الحررردود  وخفررر السرررواحل  وأميررال ذلرررك  الحيوانيررة
ويتطلرري ذلررك بعررض التوررحية والحرمررات مررن مميررزات المرردت  إال أت ذلررك هررين إت شرراء هللا علررى مررن 
كات أوالدل ص ارا  ويعرذر مرن كبرر أوالدل وأصربحوا بحاجرة لردخول المردار  المتوسرطة واليانويرة  وقرد 

يال هذل المهن مترخرة في مستواها الوظيفي  قليلة المورد  ول رن لهرا أهلهرا  وهنراك تعرادل فري ت وت أم
كرل المجتمعرات فري قسررمة األرزاا  والبرد أت تجرد مررن  رضرى بالقليرل  ولسرنا نمنررع إخواننرا عرن فررر  
و وظي ية في المدت أحسن  ول ننا نردعو إلرى اسرت الل وظرائف مرن ال ترنهلهم شرهاداتهم أو صرحتهم أ

 ارتبا اتهم العائلية إال لهذل الوظائف الري ية.
اقتبررا  أسررلوب جماعررة التبليررغ الهنديررة بترسرريس فرررا صرر يرة ت  ررالب  أيًوررا*ومررن الممكررن 

المررردار   نتقلررروت خرررالل العطلرررة واإلجرررازة المدرسرررية إلرررى الريرررف شرررهًرا أو أكيرررر كرررل سرررنة  فرقرررة ل رررل 
 رتم توزيعهرا بدقرة وفرق خار رة  يختلطروت برالمجتمع  مجموعة قرر،  لعلهرا مائرة فرقرة فري البلرد الواسرع 
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الفالحي  يمحوت األمية  ويعظونهم  ويطببونهم  ويصلحوت مساجدهم أو يعينرونهم علرى بنراء مسراجد 
 ص يرة  ويهيموت صداقات وعالقات.

هرررذا مرررع لرررزوم إبرررالف الداديرررة الرررذاهي إلرررى القرررر، بررررعرافهم و برررائعهم وآدابهرررم  أال  تجاوزهرررا 
نه  إذا قد ت وت بعض ص ائر أهل المدت كبائر عند أهل األرياف  وكذلك تعليمه أنسرابهم  فينفروت م

 كي يميز أسرار بعض الروابط القبلية.
*ويعرررود الحرررد ث هنرررا مررررة أخرررر، عرررن النسررربية فررري أداء هرررذا الواجررري  إذا يجررري أت ال  نسررري 

والبروادي فينردفع لرذلك  كررت دادية نفسه فترخذل الحماسرة عنرد كالمنرا عرن ضررورة العمرل فري األريراف 
ليس هنراك مجرال غيررل  كمرا  نردفع بعورهم للعمرل اإلصرالحي بكليتره لمرا صرار ال رالم عنره  وآخررين 
 ندفعوت لمجاالت أخر،  بل الطاقات محدودة  والمجاالت عد دة  و علرى رعا تنرا وخططنرا أت ت روت 

تويه المنطق ومرا هنراك مرن مبرررات متوازنة واقعية  ال يط ى فيها جاني على آخر إال بمقدار ما يق
 للتفاضل.

وال شك أت بعض الحكومات  والحزبية منها خاصة  توييق على دعاة اإلسرالم هرذا المجرال 
فرري العمررل الريفرري كمررا تورريق العمررل اإلصررالحي العررام  ول ررن مررازال االسررتدراك ممكنررا فرري كييررر مررن 

ر قرادرة علرى منعرك كرل المنرع مرن ميرل هرذا البالد التي فيها بهية حرية  ولعرل الحكومرات المتجبررة غير
النشا   فإت تروالي احت اكهرا بردعاة اإلسرالم وضر طها علرى النرا  قرد  ولرد لهرا كراييرة تحراول تجنبهرا 

 ابتداء  فتدعك في توغلك مرغمة.
والعائق األكبر في هذل العملية ليست الحكومات  كما جربنا بل عيء الويافة والخدمة الذي 

الدادية إذا ت رر توغله في القر،  فإت عالقاته مع أبنائها تجعله شبه وكيل لهم في  تراكم على عاتق 
مراجعاتهم المدنية  ولربما  لهونه في قواياهم مع المحراكم ودوائرر الدولرة ومراجعرة المستشر يات  مرن 

هررد بهررذا حيررث أراد هررو نفررع الرردعوة  ألنهررم إذا وردوا المد نررة ال يعرفرروت أ ررن  ررذهبوت  فتبرررد فورترره  ويز 
العمل  غير بخيل وال لئيم وال ضيق صدر  وحاشال  برل اسرت الال لجهردل فري مرو ن ي رنم أيره للردعوة 

 بال م ارم.
إت الحوررري واسررع العالقررات واألعمررال اليوميررة  وهررذل الورريافة تشرر له عررن مواعيرردل وأعمالرره 

من الدعاة في ع مرل مرع الرتيبة  وال يشعر بها الريفي لويق دائرة تحركه  ولذلك نر، قلة من يصمد 
القرويين  ولعل إنشاء غرفة للويافة ملحقة بالجمعيات اإلسالمية التي ند رها تخفف اليقل عن الدعاة 
وتجعل فيها شجاعة على مواصلة عملهم الريفي  وأهم من ذلرك: تخصريإ داديرة فري كرل مد نرة مرن 

نرروب عرن بهيررة الرردعاة فرري مررزاملتهم غيرر المسررنولين يعررين القرررويين فري مراجعرراتهم المدنيررة المررذكورة   
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والذهاب معهرم إلرى دوائرر الدولرة والمستشر يات ويقوري لهرم مررادهم  ويقرال لره أنره بعملره هرذا المرهرق 
 يساعد على إنجا  خطتنا في نشر الدعوة في األرياف.

 تدوين دليل السياحة الخضراء
خال  بحرث مرن تجرارب ولعل أجزل الفوائد ت من في تدوين كل فرقة عمل لتجربتها  ثم اسرت

الجميررع   رردمج بتجررارب الزوايررا  ويوسررع باقتباسررات مررن تجررارب العمررل الريفرري فرري األقطررار األخررر،  
أيكرروت كتابررا فرري هررذا الفررن يعررين علررى حررل المشرركالت ويرردل علررى حسررن االسررت الل ويصررف المررداخل 

ضررررورات  والمخرررار   ولربمرررا كانرررت ضررررورة عقرررد مرررنتمر لبحرررث خطرررة العمرررل الريفررري ليسرررت أقرررل مرررن
 المنتمرات األخر،.

هكررذا  نحرري ونفوررل مررنتمرا ومدونررة تجريبيررة ل ررل لرروت مررن النشررا  ومجررال  ونعلررم أت ذلررك 
يقتوي جهدا ليس بقليل  ول ن إت فرغنا لمتابعة هذل المنتمرات ولتدوين هذل الدرو  الواقعيرة داديرة 

لمرردود وسريكوت كبيررا إت شراء من الوزت الهيادي ال نرهقه بإدارة ونشا  في قطاع معين خا   فإت ا
هللا  فقررد يكرروت هنرراك ضرررر  نررتج عررن تجميرردل عررن أخررذ دورل فرري العمررل اليررومي للجماعررة  مربيررا أو 
مجمعا أو منظًما  ول ن الفوائد التري سرتتميل فري ارتفراع المسرتو، التنفيرذي لرد، جميرع الردعاة سرت وت 

 ارة الحد ية.أوفر  وتلك بد هية ال جدال فيها عند من عرف أساليي اإلد
 إنهن شقائق الرجال..!

 العناية بالنساء. الواجب الثالث:
  وترررزداد ترررررثيراتهن فررري الحيرررراة المعاصررررة  ويررررف سرررلك التعلرررريم أيًوررررافرررإنهن شررررطر المجتمرررع 

 بخاصة.
وقد تنطلق هذل العناية من واجي صيانتهن وتربيتهن والمحافظة على أخالقهن والحجاب  أو 

ت لهذا السواد الواسع من الشباب المرن مس فري الردعوة  أو الردوائر فري من باب توفير زوجات صالحا
أفالكهررا  يحفظررن غيرربهم  ويصرربرت علررى انقطرراع أزواجهررن للعمررل  ويتلقررين محررنهم بصرردر رحرري غيررر 

 ضجر  ويربين األوالد وفق أسس تربوية إسالمية سليمة.
رديفرا معينرا فري التنفيرذ أت يكروت  أيًوراتلك منطلقات صرحيحة  ول رن العمرل النسرائي  رراد لره 

لجوانررري كييررررة مرررن خطرررط الررردعوة يصرررلحن لهرررا  مرررن أظهرهرررا: المشررراركة الصرررح ية واألدبيرررة  والبحرررث 
الفقهي والتراريخي  برل فري كافرة العلروم  وأعمرال المراسرلة واإلحصراء  ورعايرة عوائرل السرجناء وعمومرا 

 لميل هذل األعمال.لحاجات  أيام المحن  ومن الممكن أت نوجه خريجات الجامعة خاصة 
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إت األحرررزاب األخرررر، سررربقتنا فررري ذلرررك سرررربقا  يسررراعدها علرررى ذلرررك إباحرررة االخرررتال  عنرررردهم 
والسفور  وتمنعنا الحدود الشردية من استيمار ال يير من جهد النساء الذي تستخدمه األحرزاب  ول رن 

كررة و اقررة موررافة ذلررك ال يعنرري ان ررالا كررل المجرراالت أمامنررا  بررل أيمررا ذكرنررا مررن أبررواب اإلعانررة بر 
لجهررود الرردعاة  وال يجرروز أت تحجبنررا األعررراف الزائرردة علررى مقرردار الواجرري الشرررعي عررن مباحررات مررن 
مجرراالت المسرراهمة النسررائية فرري الخطررط العامررة أو إظهررار أسررمائهن الصررريحة فرري المجتمررع  أد بررات 

يتعففن ويند ن وصح يات ومنرخات ومحصيات ومحلالت للتطورات السياسية   الما أنهن  تحجبن و 
مسرررراهمتهن مررررن خررررالل تنظرررريمهن الخررررا  البعيررررد عررررن االخررررتال  بالرجررررال  وعررررن  ريررررق جمعيرررراتهن 

 ونواد هن.
ولعلك عرفت  ريقتنا  فلرم تعرد بحاجرة إلرى تنبيهرك إلرى ضررورة مرنتمر يحصري أبرواب العمرل 

الرررداديات  التررري تطرقهرررا المررررأة المسرررلمة ويوضرررحها  أو الدراسرررات التجريبيرررة التررري ترررروي مرررن خاللهرررا
صررف  إلرىإلى وعظك بالنسبية وكبح جماع حماسرتك الزائردة لترجرع  أيًواقصصهن.. ولست بحاجة 

 موزوت للطاقة  راعى جميع الحاجات.
 صوالت أبناء العفراء

 بناء حركة الناشئة اإلسالمية. الواجب الرابع:
ال  بررأ كبيرر السرن مرن  فإت الناشئة م المورد الرئيس للنودية الصلبة المتفانيرة مرن الردعاة  إذا

نوع أو أنواع من السرلبيات التري أكسربته إياهرا حياتره األولرى قبرل تعرفره علرى الردعاة  أمرا الناشرئ ف لره 
محاسن  ,كله حيوية  وتصبر عليه سنوات قليلة فإذا هو الرجل ال امل  المقدار الميابر  وما نظن أت 

 وتذكرك أنهم أغصات  رية. بنا حاجة لت رار البد هيات التي تقنعك بالعمل معهم
لسرررنا نعنررري الصررر ير الرررذي  تعررري  وإال لتحولرررت الررردعوة إلرررى ريررراض أ فرررال  وإنمرررا هرررم الرررذ ن 
نررراهزوا الحلرررم  تنتقررري مرررنهم الع يرررف المرررندب  االجتمررراعي المخرررالط  الرياضررري المتحررررك  المجرررد فررري 

لحرررد ث الصرررحيح دراسرررته  فتحبررري لهرررم لرررزوم المسرررجد  وتحفظهرررم أجرررزاء مرررن القررررآت ومخترررارات مرررن ا
وترردعهم  تبرراروت فرري فرررا ألعرراب  ويتقنرروت الجررودو وال اراتيرره  وترحررل بهررم إلررى الوررواحي الخوررراء 
وأماكن اآلثار  كل ذلك في مجتمع خا  بهم برعاية عقالء أمناء يعلمرونهم اإلخراء والفتروة  حترى إذا 

مصنع: وجدته دادية وافر  رشد أحدهم وكات على أبواب الجامعة أو االستقالل بمهنة أو االنخرا  في
 الفقه والحياة والنشا   دوت هواجس تساورك نحول.

 بدو أنه  راد لنا تصور بعيد لدور الناشئة وإنشاء حركة لهم ننتقي منهرا دوت االكتفراء بالعمرل 
مع المجاميع الجزئية التي تومها المساجد  بل نبني ميل حركة ال شرافة  ونفررف لهرم جهراز مسرنولين 
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رسموت لحركة الناشئة اإلسالمية فنونها وأذواقها و رائقها الموحردة  ونعتقرد أننرا نسرتطيع متخصصين  
شكال مص ًرا مما تفعله الحكومرات  وربمرا صرعي ذلرك أو اسرتحال اآلت فري بعرض الربالد ذات الحكرم 

 اإلرهابي الحزبي  ل نه ما زال ممكنا في بالد أخر،.
لومانة ال بر، لحصول الدعوة على الجيل التنفيذي إت الشروع المبكر برعاية الناشئة يعتبر ا

 للمرحلة األخيرة بعد التياقل الطبيعي الذي يصيي كبار السن من الدعاة لمختلف األسباب.
جيل مقدام من الناشرئة  خ يرف التبعرات  سرريع الخطروات  ترائق  إلىوإنها حاجة الدعوة فعال 

 إلى روضات الجنات.
 أنعم به وأكرم... ثم أنعم.
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 التدارك والتكميل
 

حين يطلي الدادية المسلم كيرة األنصار فإنما يعبر بذلك عن إحسا  بحاجة واقعية  وتلبيرة 
لموازنة منطهية  فوا ما هنالك من قرة عينة بحشود المنمنين  فإت عملية الت يير اإلسالمية ال بد لها 

 من منفذ ن في كل مجاالت الحياة.
الحاجررة ال يمكررن تبريرررل  ويعتبررر مررن أخطرراء التخطرريط  كميررل ل ررن اإلسررراف فرري تقررد ر هررذل 

 الخطر الذي يقع أيه المستعجل ا لمتهور الذي يجازف ويتصد، لمهام جسام برعداد قليلة.
كل بيرت: إنمرا هرو واجري الحركرة اإلسرالمية  روم تحكرم  إلىوتربية الجمهور الواسع  والدخول 

ى التجميرع بالمقردار الرذي  ردل العقرل والتجريري علرى وت وت لها الدولة  أما قبل ذلرك فهري تحرر  علر
 أنه ضروري لل لبة على الجاهلين.

 وبهذا المفهوم تفسر نظرة إبراييم بن أدهم رحمه هللا حين يقول:
  ال يقل مع الحق فريد  وال يقو، مع البا ل عد دا.

تمكنررا وهيبررة  فهررو يشررير إلررى مررا فرري الحررق المجرررد نفسرره مررن قرروة ذاتيررة تزيررد القلررة المنمنررة برره
 ومقدرة على القمع  وإلى ما في البا ل من رعي  بيعي وضعف  وأنه يحمل في ثنايال أسباب حتفه.
وسرررر اإلقررردام فررري المسرررلم يكمرررن فررري هرررذل الحهيقرررة التررري تنسرررس أيررره معررراني األمرررل والتفررراؤل  

ا اكتشرف فتخرجه دوما إلى جرد وعمرل دائرم وسرعى إلرى األمرام  وهري التري اكتشرفها إقبرال مرن جملرة مر
 من أسرار ورموز الذات اإلسالمية فقال:

  (1)باسم في سعيه والدأب  إنما المسلم مثــل الكوكب
كموضرررة الهررررة وترلقهرررا هررري بسرررمة المرررنمن التررري تنبيرررك عرررن ثقتررره بالنصرررر  وكررردأب المشرررتر، 

 الميابر في ف له سير المنمن  ليس يعتريه وقوف.
 الجاهلية العالمية تسند أحزاب الضاللة

                                    
 .98ا د وات األسرار والرموز/1 
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أت مرررن لرررم يكمرررل فقهررره  ولرررم  رصرررد سرررنن الحيررراة  توهمررره االنتصرررارات الوقتيرررة للبا رررل   غيرررر
فيتشاؤم  ولربما  ر، في سبق األحزاب للحركة اإلسالمية في بعض البالد د ليال على فوات الفرصرة  
ول ررن األمررر لرريس علررى إ القرره  فررإت الت ررافن غيررر قررائم فرري منافسررتنا لهررا  ممررا يسرربي كسرربها للجرروالت 

 ولى  أما إدامة المعركة فليسوا بقادرين عليها  يفوحهم تناقوهم  وينلي عليهم ظلمهم.األ
 وقد تجد للوهلة األولى خمسة أسباب حققت لهم ال سي:

*منها: سبقهم في التواجد في الساحة  فمع أت حقنرا قرديم  إال أت جيرل المسرلمين الرذي سربقنا 
وظلرررت العناصرررر المخلصرررة سرررائبة تائهرررة دهرررًرا ذهرررل عرررن ضررررورة العمرررل الجمررراعي والتميرررز الحركررري  

 ويال مكن أحزاب الوالل من است الل الفرصرة وإ هرام الشرباب  فنشرر جيرل منحررف واسرع قبرل أول 
 صوت  رتفع لدادية إسالمي.

*ومنهررا: الخبرررة الطويلررة والفنرروت والتنظيميررة ل،حررزاب العالميررة ووضررعها فرري خدمررة األحررزاب 
الشررريودية مررردار  خاصرررة فررري موسررركو وبل اريرررا  بينمرررا اكتشرررف دعررراة  المحليرررة  برررل ولقرررادة األحرررزاب

اإلسالمي  رائق العمل اكتشافا  ولقد أخطروا كييرا قبل رؤية الصواب  بل وما زال غير مطرد لم هذا 
 الصواب.

*ومنهررا: الجاسوسررية الدولررة الترري تهرردي قيررادات األحررزاب آخررر األخبررار وأدا التحلرريالت ومررا 
  فت ررررروت تقرررررد راتهم لخطرررررواتهم أجرررررود ولررررريس لنرررررا إال فراسرررررتنا وأخبرررررار الصرررررحف  ررررردور وراء ال رررررواليس

 واإلذاعات  وكيير منها إ هام وخداع.
ومنهررررا: سررررريتهم المحكمررررة  لتشررررابه البا ررررل  بينمررررا تفوررررحنا الصررررالة فرررري المسرررراجد  ولحانررررا  

ا مرن برين أكروام وتفوحنا أكير: سيماء الخير اإليماني في أسرة وجول الدعاة  وبريق الماسة  دل عليهر
حبات الزجا   تناديك إنها صنع هللا  وكل الزجا  عرداها واحرد مرع اخرتالف مصراقله  وقرد سربي ذلرك 
مقدرة اختفاء وتملإ من أذ، أعدائهم لم نتمكن منره  ورا  أمررهم  كرروا  الحلري ال اذبرة هرذل األيرام  

 فإت مصانعها تحقق من األربا  أضعاف ما يحققه تجار الما .
المال الذي تعطيهم الدول إيال بإغداا  وينفذوت به الخطرط ويفرغروت كروادرهم  ولريس *ومنا: 

لنا إال اشتراكات األعواء يقتطعونها من حاجات أوالدهم  ولربما تر، شركة أجنبية تتولى مقاولة فري 
بلد إسالمي بسعر متدت  لتومن توفير فر  عمل كييررة للشريوعيين المفصرولين عرن أعمرالهم بسربي 

 تعرضوت لها  كالذي حدث في تسلم شركة بل ارية لمقاولة مطار ب داد الدولي في أعقاب زوال  محنة
حكم عبد ال ريم قاسم بيمن خاسر لنجدة الحزب الشيوعي العراقي  واألميلرة كييررة  عردا مرا هنالرك مرن 
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ودراسرية  مساعدات تقدمها الدولة الف ريرة  ال نيرة للردول الفقيررة بشركل مشراريع  ررا وخردمات صرحية 
 غا تها بث األف ار وتش يل الحزبيين وتسهيل إدخال األموال بدوت صعوبات وشبهات.

فهررذل وأميالهررا أسررباب واضررحة فرري سررعة دائرررة أحررزاب البا ررل  ل نهررا سررعة موقوتررة  مررن بعرردها 
ضيق وانحسار  فإت النا  تفتر تريد مصالحها واألمن  وت تشف الدجل الذي است لها بتردليس فتنبرذل  

عود تفتش عمن يقودها  وآنذاك  نفتح مجال ألت تيبت الدعوة اإلسالمية جردارتها بالتصردي لتحقيرق وت
هللا  نيرد مرن  نتردب نفسره  وهرو  أتآمال التائبين  هي وما تختار: اإلقدام  أو االنرزواء واإلبطراء  بيرد 

 ولي العاملين.
 وقفات التأمل الناقد

واثررق: مهنررة وفررن  يجيرردها مررن أيقررن أت المسررتقبل إت التوغررل فرري مسررالك العمررل  واالنسررياب ال
 لهذا الد ن  يموى فيهما قدما  بال التفات  إذا االلتفات عيي  وإغراء بالن و .
 إال أنه التفات واحد يجي عليه  والبد منه  هو: التفات المهند  المتقن.

عررد مررن البيررت  جعلرره إبررراييم عليرره السررالم سررنة إيمانيررة  لمررا كررات هررو وإسررماعيل  رفعررات القوا 
مقامرره ال ررريم  فترمررل اسررتقامة زوايررا ال عبررة  وجررال نظرررل فرري حسرراب  إلررىف ررات كلمررا رفعررا رفعررة تحررول 

 وقيا   ثم عاد  واصل.
ميررل البنررائين اليرروم ومررا نرررال مررنهم  كلمررا بنرري أحرردهم صررفين فرري الجرردار: نررزل وأبصررر مررا قرردم 

   وينحت ويستبدل  ويم، الفجوات.يكوت هناك من نتوء أو هبو  أو نشاز  أيعود يشذب ويهذب
كرررذلك العمرررل اإلسرررالمي الجمررراعي  كلمرررا توغلرررت أيررره مسرررافة: احتجرررت لوقررروف  لرؤيتررره مرررن 
زوايررال  فت مررل الررنقإ النرروعي  وتالئررم المختلررف  وتسررد الفررراف  وترررد الزائررد وتبرررز الم مررور  وتورربط 

 التوازي التربوي.
قررردمت مرحلرررة: خرررر  عنهرررا الررررئيس وهررري أو هررو العمرررل كقافلرررة سرررائرة  كلمرررا قطعرررت شررو ا وت

مسررتمرة فرري توغلهررا  فاستعرضررها  وفررتش ربررا  األحمررال  وانتبررال الحررر   والررتقط السرراقط وقررارب بررين 
 البعيد ن.

تقدم الردعوة فري تطبيرق خططهرا المرحليرة  أتإت هذل الظواهر الحيوية والسنة الحني ية تعلمك 
ه الوقوف في بعض األحيات لمراجعرة الرصريد  ورؤيرة ليس سباقا نحو الهدف البعيد  وإنما يستساف أي

 الي رات الحادثة وسدها.
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فعمررل الرردعوة ال يكفرري أيرره أت تعلررم ضرررورة اإلصررال  العررام  وتجنررد الطالرري والعامررل  وتررنظم 
أصررحاب مراكررز الترررثير  وتوسررع التجميررع برعايررة أهررل األريرراف وتربيررة النسرراء والناشررئة  بررل ال بررد مررن 

 ه األعراض الجانبية السلبية لعلمية التجميع المتوسعة.استدراك تعالج أي
 تبنور اآلراء الجماعية

 فمن هذا االستدراك: إذابة االجتهادات الفردية  وتحكمه عشر حقائق:
ـــى  ـــة األول ا: أت تباعرررد المررردت فررري كييرررر مرررن األقطرررار وكيافرررة العررردد الرررذي يحتورررنه الحقيق

ين: أسباب كييرا ما تندي إلى نشوء اجتهادات متبا نة التنظيم  واحتماالت الترثير الشخصي في اآلخر 
في الجماعة تتعدد فيها المفاييم والتحليالت ووجهات النظر السياسية والخططية  وهي ظاهرة صرحية 
إذا اسررتطاعت الهيررادة أت تجعررل وفرررة اآلراء مصرردرا يمكنهررا مررن االختيررار  والهيررا   ووضررع البرردائل  

ها يمكن أت تنقلي إلى ظاهرة مرضية إذا أهملت الهيادة بحيها  فتت روت واكتشاف الردائف المعينة  ل ن
الجيروب  ومجررالس التنرراجي  ومقرردمات الفررتن الملهيررة المعيقررة الصررارفة عررن ال ايررة  وأقررل ذلررك: ت رروين 

 مدار  فهم متعددة.
  ا: أت الحجر على األف ار ال يمكن  وإذا أمكن فرال يجروز  فرنره يقترل الهمرمالحقيقة الثانية 

وينررتج عقليررات مقلرردة ال تجيرردها االجتهرراد واالبت رررار واسررتبا  األحكررام المناسرربة ل ررل ظرررف ومرحلرررة  
ول نرره توحيررد هررذل االجتهررادات  والتقريرري بينهررا بالحسررنى واإلقنرراع  عررن  ريررق إحصررائها وجردهررا  ثررم 

 رات الخالف.نقدها بالدليل والمنطق العقلي  ثم سماع التعقيي أو االعتراض  ثم العودة لشر  مبر 
ا: أت تبادل الحوار في فقه الدعوة شرنه كشرت كل وسيلة  إنتاجهرا كرامن فري الحقيقة الثالثة 

الررنمط األوسررط لتنفيررذها والعمررل بهررا  ويسرراء اسررتخدامها برراإلفرا  والتفررريط  ف مررا أت تفرررد القلررة بررالرأي 
أو إشرراك كرل األعوراء برال  يمنع اإلبداع  وال بد مرن الشرور،  فرإت اإلسرراف فري الحروار واالعترراض 

تمييررز مررن شرررنهما أت يمنعررا الحررزم  ويفوتررا الفررر   ويعلمررا الل ررو  ويشررجعا علررى التعصرري والتصررلي 
 فاالفتتات.
ا: وعلى مجموعة العاملين أت تدرك أت حشد كرل الطاقرات واألوقرات للعمليرة الحقيقة الرابعة 

ى الردعاة أنفسرهم  كتراجر اسرتبد بره حري المرال التجميعية وبث الف رة والنقد السياسي قد  ولد خطرا علر
حتررى ترررك أهلرره بررال رعايررة  وبدنرره دوت ترررويح  أيكرروت هنرراك نهررم فرري الت رراثر  بررل الواجرري أت  رروفر 
الررردعاة بعرررض جهررردهم وأيرررامهم لرعايرررة أنفسرررهم  والتصرررار   وغربلرررة االجتهرررادات التررري يطرحهرررا نهبررراء 

دار الررذي  واصرررل البنرراء رفعررره دوت نررزول عنررره الرردعوة كرري ال يميرررل الصررف التنظيمررري ميررل ميرررل الجرر
 ومالحظته من جوانبه.
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ا: علينا أت نوقن أت التنظيم هو في الميرزات المصرلحي اإلسرالمي ضررورة الحقيقة الخامسة 
الزمررة ال لتنسرريق أعمررال وجهررود الرردعاة فحسرري  بررل وإلذابررة رغبرراتهم واجتهرراداتهم وثقافرراتهم فرري تيررار 

ليرره اإلجمرراع أو يقررررب منرره  ومررن خررالل تربيرررة موحرردة تسررتند إلرررى جمرراعي  بررال يف الررذي يحصرررل ع
المعرفررررة المتناميررررة للهيررررادة بقابليررررات عمرررروم الرررردعاة ومسررررتوياتهم  وتنطلررررق مررررن الخبرررررات العمليررررة لهررررا 
والتجرررارب المتراكمرررة  فيتورررافر الواقرررع المررردرو   والفقررره المكتسررري  ومرررا قرررد يوررراف إليهمرررا مرررن سرررر 

 ق آمن ال تستزلهم أيه تور ات االستعجال  ومجازفات االرتجال.مكتشف لتسيير الدعاة في  ري
ا: أت ذوبرررات اتجاهرررات التف يرررر الفرديرررة وانصرررهارها تررردريجيا وتلقائيرررا فررري الحقيقـــة السادســـة 

التيررار الجمرراعي العررام يعتبرررر النتيجررة اإليجابيررة المهمرررة اليانيررة لوجررود التنظررريم بعررد دورل فرري التنسررريق 
الممكررن أت  ررتم توجيرره قرردرات التف يررر اليانويررة الترري يمتل هررا الرردعاة لخدمررة واسررت الل الطاقررات  ومررن 

وشر  وتحليل أوصاف عامة مجملة توعها الهيادة سلفا على أنها حدود حاجة القوية اإلسالمية في 
كل مرحلة إذ أت انعدام المبادأة الهيادية في رسم صورة شراملة مروجزة أمرام أنظرار الردعاة مرن شررنه أت 

ا نررا فرري فهررم تفاضررل جزئياتالحاجررات المرحليررة  ومررن ثررم التبررا ن فرري تنزيررل األهررداف المختلفررة  وجررد تب
 التي سيعملوت لها في منازل األهمية.

وهكذا تحترل الخطرة المرحليرة للعمرل الجمراعي المرنظم مكانهرا فري حيراة كرل داديرة حرين تبررز 
هررذا المحرررور راكررزا مهمرررا دارت  وظيفتهررا كمحررور مترررين  رردور حولرره كإبرررداع الرردعاة واجتهرررادهم  ويظررل

أت يطرور الخطرة لتسرتوعي حاجرات  -إذا أترى هادئرا متواضرعا–وتقلبت أ رافه  بل يمكن لهذا اإلبداع 
 كل وضع جد د  نتجه تبدال لظروف وتفرضه مفاجرت الجوالت السياسية.

ي وهذا التطوير اليمين وإت ظهر عسيرا صعبا إال أنه سهل الحصول إذا اتصف الدعاة بتحرر 
الصررواب وأخررذل ممررن يقولرره  ألت فرري البنرراء التنظيمرري قرردرة علررى أت يكرروت نقطررة التقرراء تتجمررع عنرردها 
أف ار أعواءل واقتراحاتهم وأشواقهم الروحية  من خالل تقارير أو محاورات منتمرات  لينبض بها مرة 

وبت ررررر هرررذا  أخرررر، نهيرررة مصرررفاة بعرررد تنسررريقها مرجعرررا إياهرررا إلرررى أصرررحابها األولرررين و عمررروم الررردعاة 
التنسرريق وتتابعرره  تولررد نرروع مررن االجتهرراد الجمرراعي المررنقح  وي رردو التنظرريم: القلرري النررابض الررذي يمررد 

 الدعاة بالحيوية العقلية والتجريبية والعا  ية.
ا:وعلررى ذلررك  ولهررذل المعطيررات فررإت بنرراء التنظرريم يجرري أت ال تحرردل حرردود الحقيقــة الســابعة 

شرع  فإنه ملك الدعوة في كل أزمانها وفري كرل موا نهرا  وال يستسراف أت دائمة ثابتة أبعد من حدود ال
يقف عند النهاية التي وصل إليها جيل الدعاة الذي أسسه ورسرم نظرياتره بنراء علرى مفاييمره وتجاربره 
ومررد، فقهرره ووديرره سرراعة الترسرريس  وال أت يقررف عنررد الحرردود الترري اقتوررتها ظررروف بلررد معررين  بررل 
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لرررى أنررره  كرررائن حررريا تتطرررور خططررره وأعرافررره وقوانينررره  وتت يرررف أشررركاله وأنرررواع علينرررا أت ننظرررر لررره ع
 عالقاته  وفقا لمصالح الدعوة المتطورة  ووفقا للبيئة التي يعيش فيها.

ا: أت هررذل الحيويررة الترري  ررراد لهررا أت ت يررف التنظرريم وتطررورل وفررق متطلبررات الحقيقــة الثامنــة 
راء برردل إضررمارها والتخفرري بهررا  أو الترري نحررر  عليهررا الظررروف  والترري نرمررل بهررا االسررتفادة مررن اآل

إلذابة االجتهادات الناشرة  هذل الحيوية لن تنبض إال باستئناف ثات للمبادأة الهيادية تتوغل أيره ألبعرد 
من المد، األول  ويتميل بسبق قيادي يطر  وجهات نظر معينة للنقاش  من خرالل مجلرة داخليرة  أو 

لسلة منتمرات ذات جداول عمل واضحة  أو عمليات اسرتفتاء  أو عرضرها كتي في فقه الدعوة  أو س
على مجالس استشارية متعددة دائمة توم كل دادية قديم حسن السمت والنشا   وال يشتر  أت يكوت 
هذا التدوين الهيادي برسلوب بالغي مراديا ما هنالك من فنوت البحرث  فررب فقهراء ودعراة ال يجيردوت 

أوقرراتهم عررن إتقررات ال تابررة بالمسررتو، الالئررق للنشررر العررام  ول ررن المهررم أت تفصررح البالغررة  أو تورريق 
الهيادة عن نظراتها ومفاييمها واجتهاداتها  ولو في رؤو  أقالم كما يقال وفري تعرداد نقرا   ببسرا ة  
وفرري غيرررر مررا ت لرررف وإنشرراء مسترسرررل  أو عررن  ريرررق نشررر مررروجز للمسررائل الخططيرررة مررن محاضرررر 

 ماء الدعاة.جلساتها على قد
ول ن الهيادات من حقهرا أت ال تشررك فري المباحرث إال  بقرة معينرة مرن الردعاة دوت أت تنرزل 

مسررتو، الجد رررد والعوررو العرررادي  لررئال يسرراء اسرررتعمال هررذل المباحرررث  كمررا أنهررا قرررد ال تجررد هرررذل  إلررى
هم ألهميررة حسررن خلررق الرردعاة فرري النقرراش  وأدبهررم فرري النقررد  ووعرري إلررىالمباحررث سررائ ة مررا لررم تطمررئن 

اإليجاز في عرض القول دوت إ ناب  واالستعداد لإلذعرات للحرق الرذي  نيردل الردليل أو لإلجمراع ومرا 
قاربرره دوت لجررا   فررإذا ا مرنررت الهيررادات أسرررتها وال بررد شررمائل الرردعاة حتررى تمتلررئ حيرراء وتواضررعا  

ها التحوير والتعد ل  أو فتحر  آنذاك على اعتبار آرائها هي من جملة اآلراء الفردية التي  دخل علي
 ربما اإلل اء والتبد ل.

فهما واجبات متقابالت  وحقات متالزمات  فال  نب ي للهيادة أت تحاول الحجر واالحت ار  كمرا 
ال تنب رري للمقررود ن نيررة الررتملإ والتقرردم بررين  رردي القررادة أو الرروزت لهررم بتط يررف  وإنمررا هررو االحترررام 

 لجميع.المتبادل واللسات الخ يض يحكمات ا
لقد أكدت األيام أنه ليس من الحكمرة بحرال أت  تتررك الهيرادة إخوانهرا وجهرا لوجره أمرام مجرال 
العمل العام وتطلي منهم اكتشاف األساليي والخطط برنفسهم دوت أت تباد  بطر  شيء  بل الواجي 

ومل ررروا  أت تنطررق بتعليمرررات هررري فررري أدنررى حاالتهرررا: اقتراحرررات  فرررإت الررردعاة إذا كررات لهرررم نررروع وعررري 
عقلية  وكانوا أصحاب دراسة لواقعهم وموازنة  فإنهم عندئذ سيدلوت بآرائهم وينقدوت  فإذا كانت هناك 
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إضرررافة علرررى الخطرررة وأسرررباب موجبرررة للتعرررد ل: أجررررت الهيرررادة ذلرررك التعرررد ل  إذ لجميرررع  رتررراد للررردعوة 
البحررث ثانيررة  وال مصررلحتها  وقررد تسررتعجل فتتبنررى اقتراحررا لرربعض األعورراء أيعترررض غيرررهم  ويعرراد 

  وجد مانع من إل اء االقترا  الذي أخذت به أوال  فإت ذلك دليل الحيوية  وليس بكيير الحدوث.
إت رو  هذل العملية التصحيحية هي المبادأة الهيادية  إذ عليها أت تنتظر أت  نسق األعواء 

رديرررة يفتررررض أنهرررا تعلرررم أف رررارهم واقتراحررراتهم ويررررتوت لعرضرررها عليهرررا  برررل هنررراك  اقرررات واجتهرررادات ف
بوجودهررا  فتفجرهررا  وتعومهررا علررى السررطح  بعررد إذ كانررت موررمرة مخفرراة فرري حنايررا الوررلوع توسررو  
للنفو   ومن خالل ظهورها  اأية توزت بإنصاف وتجرد  فمرا كرات مرن صرواب: حرصرت عليره  ومرا 

 كات من خطر: ردته بتعليل.
 نستثمر حكمه حبستها الضلوع

ال برد أت نميررز بررين نظرررتين هاهنرا ونررر، الفررارا بينهمرا: نظرررة إلررى هررذل ا: و الحقيقــة التاســعة 
االجتهررادات الفرديررة علررى أنهرررا مقرردمات أو ذ ررول فتنرررة   فتحرراول الهيررادة إزالتهرررا بحملررة وقتيررة كعرررال  
إلشكال  ار   وهي نظرة صائبة إذا دعت الحاجة لها  ول نها ليست المقصرودة فري كالمنرا هرذا  برل 

مارية دائمرررة للطاقرررات واالجتهرررادات المدفونرررة فررري صررردور الررردعاة  عليهرررا اكتشرررافها نقصرررد نظررررة اسرررتي
واستخراجها  وتوحيدها  وعلى ذلك فال يسوف أت ننظرر لهرذل العمليرة بالمنظرار الوريق ونعتبرهرا مجررد 

أت  ردفع هرواجس  -إذا فرتح –معالجة فتنة  بل هري براب مرن الخيرر أوسرع مرن ذلرك بكييرر  مرن شررنه 
اء  ويمنرررع ت ررروت الجيررروب  وال يصرررح أت يقتصرررر مررردلول اإلذابرررة علرررى إقنررراع الررردعاة بخطرررر الفرررتن ابترررد

تبنرررري الهيررررادات  أيًوررررااجتهرررراداتهم والتنررررازل عنهررررا واعتنرررراا االجتهررررادات الهياديررررة  بررررل مررررن مرررردلولها 
الجتهررادات الرردعاة المعتدلررة وإضررفاء الصررفة الجماديررة عليهررا  فتصرربح رأيررا عاًمررا شررائعا بعرردما كانررت 

 عة فردية مهددة بالتحول في استخفاء إلى تطرف ناشز وشذوذ جاف.قنا
ا: ويظرن الرربعض أت هرذل النظرررات تتعررارض مرع مررا فرري مقالرة  زمرررة القلرري الحقيقــة العاشــرة 

الواحدا من التوصية بعدم عرض الخطة على العردد ال بيرر حرًدا مرن اخرتال  األصروات  ولريس األمرر 
التي تحتا  إلى مقدار زائد من الحزم وسرعة البت وال تمرات  وأمرا كذلك  فإت الحذر قائم في المسائل 

المسررائل الترري تحتمررل التراخرري ولرريس فيهررا سررر  ف ال بررر  بتوسرريع دائرررة البحررث لهررا  وربمررا أشررركنا 
الجدد في البحث أحيانا بطريق غير مباشر عن  ريق أسئلة وحوار  د رل معهم قدماء الدعاة ويكتبوت 

أت هنرراك احتمررال غرررور الجد ررد إذا أشرركنال فرري البحررث المباشررر وشررعورل بررركير مررن  تقريرًرا عنرره  ولرروال
 قيمته لقلنا باستساغة استشارته في بعض األمور.
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ويقابررل هررذا التوسررع: توررييق نوررطر إذا جرراء أحررد الرردعاة ب رائرري تخررالف مررا عليرره جمهررور 
 المسائل تفسد الصف وتلهيه.الفقهاء  وكات د دنة تتبع شواذ المسائل واألقوال  فإت إثارة هذل 

 وتوهن العزائم وترخيها.
 مختبر فيزياء.. ال بالط ملوك

ونعود إلى التذكير برت هذل اإلثارة ل،ف ار وتمكين الدعوة من االستفادة من العقلية الجماديرة 
ع ال يمكن أت توجد من العدم  وبنداء ل،عواء يحيهم على التف ير واالقتررا   برل البرد مرن نرواة تتجمر

حولها األف ار  وتستقطي اآلراء وتتراكم عليها  كميل ظواهر الفيزياء  فإنا ألل ترروت يمرر وسرط بخرار 
الماء غير المنظور في الوعاء الم لق  فتتجمع حوله جزئيات الماء  فيبردو مسرارل واضرًحا  وجعرل هللا 

مشرروع خطرة   ت عالى من الماء كرل شريء حري وكرل ميرال صرائي  وغالبرا مرا ت روت هرذل النرواة هري
وعلررى الهيررادات أت ت رروت شررجاعة فرري  عرررض آرائهررا مررن أجررل ذلررك  فإنرره برردوت هررذل الشررجاعة تبقررى 
االجتهادات متبا نة والمفاييم مشتتة  وعندئذ تحرم الردعوة مرن الصريحة الواحردة والنهروض الواحرد  برل 

 . وم  نهض جنا  ويقوم في عزمة عمل: يكوت اآلخر غافال أو مت اسال أو موسوسا
 ماذا يكوت لو تبين أت الهيادة كانت مخطئة؟

 ثم ماذا؟
إت البعض  نظر بمنظار ساذ   ويوجي أت ت وت الهيادة مصونة وكرنها ذات قدسية  ولرذلك 
 بعدها عن االجتهاد ومسببات النقد  وما ذاك بصواب  ولسنا نعرف  بائع الملوك  بل علينا أت نفهم 

الخطر هو فري ذاتره أرفرع سرمو وأعرالل  وأت يكروت ذلرك مرن  أت القائد يخطئ ويصيي  وأت عدوله عن
البد هيات الشائعة التي توبط ردود الفعل النفسية فينا عند إقرار قائرد بخطئره إذ لرو جراء مرن الناقرد ن 

 له يقود لوقع في خطر آخر  وذلك د دت البشر.
 االستطراق التربوي 

سررع التجميعرري  تميررل فرري: توحيررد وهنرراك اسررتدراك ثررات وعررال  لسررلبية أخررر، مررن سررلبيات التو 
 المستويات التربوية أو التقريي بينها.

*فالبلرررد المترامررري األ رررراف ت يرررر أيررره القرررر، والمررردت الصررر يرة  حيرررث ت ررروت الحركرررة الف ريرررة 
والتحدي اليقافي والصراع السياسري أقرل وضروحا ممرا عليره األمرر فري العاصرمة والمردت ال بيررة  وتلرف 

رتيبة يقل فيها التنافس  ويتحدد فيها التفاعل مع المحيط  ليسرت كحيراة المركرز النا  فيها حياة باردة 
السرراخنة المليئررة بررالحوادث المتجررددة المفاجئررة  وتررنعكس هررذل الفررروا علررى الرردعاة  أيكرروت مررن  تربررى 
منهم في الزحام أوعى وأعرف باألف ار الحد ية  وأوفر تجربة ومهارة  وأكيرف تحرًكرا  وعلرى حرذر مرن 
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وم  وهررو أبعررد عررن البدعررة وإت لررم  توسررع علمرره الشرررعي  بينمررا يكرروت ربيرري الهرردوء أصررفى قلبررا الخصرر
وأرا عا فررة  وربمررا يكرروت علمرره الشرررعي أوسررع وإت مازجترره البرردع  وأخالقرره الطبيعيررة أجررود  والحكررم 

لرى للعموم  ول ل ظاهرة مرن يشرذ عنهرا  وميرل هرذا التبرا ن فري المسرتويات يعتبرر عرامال سرلبيا  رندي إ
 ضعف الوحدة التنظيمية أو عرقلة الخطوات التنفيذية.

*ومررن زاويررة أخررر، فررإت التطررور السياسرري واالجتمرراعي العررام فرري البلررد يجعررل كررل مرحلررة منرره 
تعكررس بعررض  بائعهررا علررى جيررل الشررباب الررذي عاصرررها  علررى اخررتالف مررذاهبهم الحزبيررة والف ريررة  

ت كل مرحلة ت وت لهم نفسرية معينرة يشرتركوت فيهرا  مسلمهم وجاهليهم  ودعاة اإلسالم الذ ن يعاصرو 
وت ررروت اهتمامررراتهم متقاربرررة  ومشررراربهم وأذواقهرررم  وربمرررا حترررى اصرررطالحاتهم و رائرررق تعبيررررهم  فجيرررل 

تمررروز غيرررر  14 وليرررو و 23اليرررورة الجزائريرررة غيرررر الجيرررل الرررذي نشرررا بعررردها  وجيرررل مرررا قبرررل انقالبررري 
النعمرررة وبقايرررا الحريرررات غيرررر جيرررل العسرررر االشرررتراكي األجيرررال الحاضررررة فررري مصرررر  والعرررراا  وجيرررل 

غير جيل ما بعردها فري كرل العرالم  1967والتهجير في سوريا  وكيير من البالد  وجيل ما قبل ن سة 
العربي  بل المراحل األخيرة أضيق من ذلك  حتى لت راد ت روت كرل بعرض سرنوات قليلرة مرحلرة متميرزة 

 .أيًوامن العوامل السلبية بترثيراتها  وهذا االختالف هو بدورل 
*ومراحل الدعوة اإلسالمية في كل بلرد تصربغ أجيالهرا كرذلك بسرجايا وأنمرا  سرلوكها خاصرة  
فررالرواد المنسسرروت غيررر الررذ ن يرررتوت بعرردهم  وجيررل المرحلررة السرررية غيررر جيررل االنفتررا  العلنرري  ومررن 

 ثالث  يلم الوحدة.تجبه فتنة مع أول توجهه غر غرا  أيام التحاب والصفاء  وذلك سلي 
لهذل األسباب اليالثة كات البد من توفير بعض الجهرود الجماديرة لصررفها فري عمليرة داخليرة 
مستمرة غا تها: التقريي برين المسرتويات التربويرة لمجمروع الردعاة  وييرع مليرة متشرعبة أساسرها: تحد رد 

جعلهمررا مهياسررا عامررا عناصررر األصررالة فرري شخصررية الداديررة المسررلم وعناصررر التجويررد والتحسررين  و 
تشررذب وفقرره الزيررارات  وينحررت كررل فوررول ونترروء وت لررف فرري األف ررار والنفسرريات واألذواا  وحتررى فرري 
الل ررة واالصررطالحات و رائررق التعبيررر  وذلررك عررن  ريررق المنرراهج أوال  والتعررايش المتررداخل واالمتررزا  

 ثانيا.
ادات الفرديرررررة فررررري الخطرررررط ف مرررررا أت التوحيرررررد االسرررررتدراكي األول كرررررات د دنرررررة: إذابرررررة االجتهررررر

واألساليي  فإت هذا التوحيد الياني واجبه: إذابة النزعات الخاصة وتطرفات السلوك  ميلما هرو ت ميرل 
 لنقإ كل ناقإ  على اختالف أنواع نقصه.

وقررد ال  ررر، بعررض الرردعاة ميررل هررذا التبررا ن فرري بعررض الرربالد فين ررروت احتمررال وجررودل ولرريس 
لررك أت توحيررًدا قررد مارسررته الهيررادة فولررد التقررارب  وأنررتج المحاسررن  وال األمررر كمررا يظنرروت  بررل معنرري ذ
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نفترض في كالمنا أت يصف الواقع حتما ويقتر  لعالجره جد رًدا  برل نرذكر االحتمراالت والسرلبيات  إذ 
قد يمار  الدادية عالجها تلهيا وراثيرا وتقليردا دوت أت يفطرن للتعليرل واألسرباب  وذلرك عيري وال شرك  

يطرأ عليه الفتور أيه لعدم رؤيته حكمة األعراف التي نشر في ظلها ودر  عليهرا  كررمي  ررث إذا ربما 
عررن أبيرره أوراا علررم وشررعر ال يعرررف قيمتهررا  فيهملهررا فتتلررف  وربمررا باعهررا برريمن بخررس لمتررردب  نرروي 

 ليالي.السرقة منها  بل أحيانا لبقال  لف بها للمشترين البواعة وقد تعي في تدوينها أبول  وسهر ال
ولعل من أهم عوامل حفا التقارب بين المسرتويات: اإلبقراء علرى العررف المروروث فري تنظريم 
مجموعة الدعاة تبعا لسكانهم في منطقة سكنية واحردة دوت تفرريقهم إلرى تنظيمرات اختصاصرية حسري 
مهررنهم  أو فرري تنظيمررات حسرري أجيررالهم وأعمررارهم  كرررت يكرروت تنظرريم المرروظفين مسررتقال عررن الطررالب 
وغيرهم  فرإت هرذا التجرز  يمنرع إفاضرة خيرر وعلرم وعقرل ال برار علرى الصر ار  وينكرد تمرا ز األجيرال 

 .(1)على أذواقها و رائقها
 دور الجامعات في توحيد المستويا

والمجموعة اإلسالمية المتواجدة في الجامعات في كل بلد منهلرة بصرورة  بيعيرة غيرر مت لفرة 
مستويات التربوية هذل  وذلك لسببين: إت الجامعات تورم شربابا مرن لإلسهام الجاد في عملية توحيد ال

العاصررمة وكررل المرردت والقررر،  وإنهررا توررم ضررمن جهازهررا أسرراتذة مدرسررين مررن الرردعاة هررم مررن أجيررال 
اسابقة يمتزجوت بجيل الدعاة الطالبي الجد د امتزاجا  وميا مسترسال  بعفوية هي أبعد في الترثير من 

 تعلة.ترثير العالقات المف
فررراختال   رررالب القرررر، والمررردت الصررر يرة بطرررالب العاصرررمة أو المررردت الورررخمة  ثرررم اخرررتال  
الجميرررع بجيرررل األسررراتذة  مرررن شررررنه أت  تررريح تبرررادل الخبررررات والنظررررات وشررريوع السرررجايا الحسرررنة  كرررل 
ي رريض ممررا عنرردل لآلخررر  فررإت السررجية الحسررنة يكيررر ترثيرهررا  ويقررل ترثرهررا  لقوتهررا الفطريررة  وحسررنها 

 وجمالها.
ولو أت نتا  هذل العملية اقتصر على هذا التبادل بين الجامعيين ل ات محدوًدا  ل نه  توخم 
جًدا بعودة الوافد ن من القرر، وصر ار المردت إلرى أمراكنهم ي أيرام اإلجرازات والعطرل  أو تروظفهم بعرد 

 التخر  قرب أهلهم  ألنهم يعكسوت ترثراتهم على الدعاة اآلخرين بدورهم.
كتشاف هذل الميزات الفريدة للعمل اإلسالمي في الجامعات  وجي علرى الهيرادة موراعفة إت ا

العناية به  ورصد ال فايات المناسبة له  لتمكينه مرن أداء دورل كعامرل ثالرث فري توحيرد المسرتويات وال 

                                    
معاني ت امل األجيال والتخصإ خالل فصل  عوامل الجد د الجماديةا وارتبا  ذلك بمبررات  نظرية األجيال الهياديةا  أيًواا راجع 1 
 اردة في هذا ال تاب.الو 
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يصرح أت نروهم أنفسررنا برنره قطرراع ثرانوي مررن قطاعرات العمررل بسربي كرروت المرحلرة الجامعيررة فري حيرراة 
الداديررة مرحلررة وقتيررة  ومررن أهررم أركررات هررذل العنايررة الهياديررة المطلوبررة: تخصرريإ جهرراز دائررم للقطرراع 
الجامعي من المسنولين واإلداريين والمربين المنهلين لالستمرار في اإلشرراف عليره  ذلرك أت االعتمراد 

جردد غيررهم  بررل فري إدارتره علرى الطرالب أنفسرهم  ولرد عردم اسرتقرارل  وت ررار قلقره  لتخررجهم ومجريء 
 يستعات بهم بمقدار  وب اية تدريبهم على األخإ.

: إيجاد حلول مناسربة لسرلبيات الصرقة بطبيعرة حيراة الطالري أيًواومن هذل الرعاية المطلوبة 
الجررررامعي و بيعررررة محرررريط الجامعررررة  كاالضررررطرار للتواجررررد فرررري بيئررررة يكيررررر فيهررررا تبررررر  النسرررراء  وكيرررررة 

ات الطالري  وقلرة الراحرة فري بيروت الوريافة واألقسرام الداخليرة التري االمتحانات المستهل ة ألغلي أوقر
يسكنها الطالب  ومتاعي مراجعاتهم لومات قبولهم فيها  وبعد مكتبة الدادية الخاصة عنه  والتشتت 

 خالل شهور اإلجازة الصي ية  في عيوب أخر، يعرفها الممار .
 ي التقريبالمؤتمر الغربي اليومي الدائم يعتبر عامال رابعا ف

وكمررا أت قطرراع الجامعررات يقررارب بررين المسررتويات فررإت مجموعررة الرردعاة الم تررربين فرري بعيررات 
ميرل هرذل القابليرة لتقريري مرن نروع آخرر مرزدو   أيًورادراسية في أوروبا وأميركا والمهيمين فيهما تحوز 

ية فرري كررل قطررر  مهررم بررين اجتهررادات ومسررتويات دعرراة األقطررار المختلفررة  إذ أت  بيعررة الحيرراة السياسرر
ونررروع التركيررري االجتمررراعي  ودرجرررة تطرررورل المررردني  وشررركل عالقاتررره ا القتصرررادية  والجرررذور المذهبيرررة 
والعرقيررة أيرره  كلهررا تصررب ه بصررب ة خاصررة والبررد  تررنثر فرري أنمررا  سررلوك الرردعاة وأخالقهررم وأعرررافهم 

دونما  ويل معايشة  وأساليي نشا هم وفقههم  ومن الممكن مالحظة الفروا في المجموعة المختلطة
 لها.

إت انصررهار الم تررربين فرري عمررل واحررد ممتررز   ترريح هررذل الفرصررة لتبررادل الترررثير  وربمررا كررات 
المقررردار ا لرررذي أتررري منررره بصرررورة عفويرررة غيرررر منهجيرررة يفررروا أو يعررردل التبرررادل الرررذي تتيحررره البررررامج 

اا وديه الحركي لرم ت رن المشتركة  فتتهذب تطرفات  وتتعمم تجارب  فيتعا الدادية بمواعا توسع آف
 تنب ي له في ضيق حدودل القطرية.

إال أت حصرررول هرررذا االنتفررراع رهرررن بوجرررود نفسرررية متفتحرررة لرررد، كرررل مشرررارك يفهرررم بهرررا نسررربية 
الصررواب فرري أكيررر المسررائل المبنيررة علررى مراعرراة الواقررع  وآثررار الظررروف المختلفررة فرري تنويررع الخطررط 

 لهيادة قطرل.والمواقف  دوت أت  دعي احت ار الصواب له و 
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وبسررربي هرررذل النترررائج الحسرررنة لتعرررايش المجموعرررة ال ربيرررة اصررربح مرررن المستحسرررن أو الواجررري 
ت ييررف العنايررة بهررا  وإكيررار زيررارات الفقهرراء لهررا  ناصررحين  ومعلمررين  وقورراة يفصررلوت بررين توررارب 

 المفاييم إذا تعددت زوايا الناظرين.
 انقد الماضي... يومض لك المستقبل

راكين ليسا إال بعض ما يجي من المراجعة  أو تتميرل فيهمرا أركانهرا المهمرة  إت هذ ن االستد
والمفروض أت  نعقد مرنتمر كرل خمرس سرنوات  وفري نهايرة كرل فتررة سياسرية مميرزة يمرر بهرا البلرد  أو 
فرري أعقررراب كررل مرحلرررة خططيررة تقوررريها الرردعوة علرررى غررررار مررا ذكرنرررا آنفررا  ويكررروت البحررث فررري هرررذل 

ى مراجعرررة وتحليرررل وتقرررويم ونقرررد عمرررل الررردعوة فررري المررردة الماضرررية فررري جميرررع المرررنتمرات منصررربا علررر
المجاالت  وهذا األسلوب هو ال فيل وحدل باكتشاف الظواهر السرلبية وتعيرين أسربابها واقتررا  عالجهرا 

 على ضوء المقدمات التي سيعيد المنتمر إلى األذهات التذكير بدورها في حصول النتائج اإليجابية.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

    عوامل الجدية الجماعية
ونعنررري بالجديرررة: حالرررة مرررن التررريقا المتواصرررل المسرررتديم  تررريح اسرررت الال وافرررًرا لطاقرررة مجموعرررة 

 الدعاة في سد الحاجات واستيمار الفر  دوت تعطيل شيء منها.
وهررذا الوصررف يقتورري: تجرراوز التعويررل علررى المقرراد ر الوررئيلة للقابليررات الفرديررة الذاتيررة إلررى 

 التوجيه لها أو الجمع والتنسيق بينها  ت فل تنميتها وتطويرها. أنواع من
وشر  دوامها: أخذها بال غلو  فإت اإلفرا   ندي إلى التعري السرريع  ولرذلك جعرل رسرول هللا 

خيررر األعمررال: أدومهررا وإت قررل  وكررات الرافعرري  نكررد:  أت رو  العمررل الرردائم  -صررلى هللا عليرره وسررلم-

12 

This file was downloaded from QuranicThought.com



       المسار                                                      

 

ة  وال  بلغ العسر والحر   كما ت وت أيما يسهل بعض السهولة  وال  بلغ ت وت أيما يشق بعض المشق
 .(1)ال سل واإلهمالا

ويبدو اليوم ساذجا من يظن أت ال الم الحماسي المجرد  بعث هذل الجدية  إذا أت نفعه آنري  
وإنمررا هررو مفيررد وقتيررا فحسرري  ول نهررا تنمررو فرري ظررل جملررة احتيا ررات قياديررة عامررة وظررروف مسرراعدة  

ت رروت بهررا سررمتا يكتسرربه الداديررة الجد ررد تلقائيررا وذاتيررا مررع وضررع قدمرره فرري  ريررق العمررل الجمرراعي  و 
 متخلصا من مرض تنظيمي شائع يظهر في أعراض من السلبية والتسيي.

وتنتصرري أمررام نظررر المجرررب عشرررة عوامررل ت رروت الظررروف المالئمررة لترسرريس وتصررعيد جديررة 
حسررن آخرر علررى شرعي الخيرر اإلسررالمي الواسرعة المتنوعررة  المجموعرة العاملرة  مررع مرا لهررا مرن مرردود

 كلها.
 )العامل األول(: وضوح الفكرة اإلسالمية في نفس الداعية

فررإت الوضررو   ررندي إلررى شررعور الداديررة برنرره يحمررل إسررالما لرريس كميلرره مبرردأ آخررر ممررا عنررد 
غير المسرلم  ومفاصرلة األحزاب العلمانية  وينتج عن هذا الشعور بالتالي فهم لورورة االستقالل عن 

األعررداء  ويلمررس دورل فرري مسررنولية الحفرراي علررى السررالم  فرري عمررل دائرري ومصررارعة للف ررر المورراد  
 ويستيقن ضرورة الممارسة الحركية الجمادية إذا أريد للصراع أت يكوت متقنا.

ويمكننررا أت نفقرره دور هررذا الوضرررو  مررن ميررل نوررربه: أت رجرررال  ريررد أت يشررتر، تحفررة  فهرررو 
، األتقن صنعا واألجمل منظًرا  إذ الفطرة السوية تقودل إلى ذلك  فيري ذات النقش الفني اليردوي  تحر 

الررردقيق علرررى خشررري األبنرررو  النرررادر  ويرررري ذات النقررروش ال ليظرررة التررري تنرررتج المكرررائن ألررروف النسرررخ 
  علرررى المتماثلرررة منهرررا مرررن لررردائن كيماويرررة  فرررإذا ظفرررر بررراألولى: ازداد إعجابرررا بهرررا مرررع األيرررام  وحرررر 

حما تهررا مررن  ررد تعبررث بهررا  ووضررعها فرري صررندوا أو بعيررًدا عررن اللصررو  واأل فررال  وجعررل ميزاتهررا 
موضرروع حد يرره إت زارل أحررد  لمررا لمررس فيهررا مررن االتقررات والجمررال  مررن بعررد مررا رأي ال ييررر غيرهررا مررن 

 البائر القبيح الرخيإ.
م  واسرررتمتع بجمالهرررا ولمرررس وهكرررذا إذا أحرررس الداديرررة فعرررال بإتقرررات هللا تعرررالى ألحكرررام اإلسرررال

المصرالح ال امنرة فيهررا  فإنره يشررعر عندئرذ برررت إسرالمه د ررن عزيرز  ولرريس كميلره د ررن آخرر أو فلسررفة  
 ويندفع ذاتيا لصيانته والذود عنه والتحدث لجلسائه بإحساسه  وهلل ولد نه الميل األعلى.

ا جماديرررا مكيفررا فررري إال أت هررذا الوضررو  الف رررري سررهل تمنيررره  ل نرره فررري التطبيررق يميرررل جهرردً 
تيهيف الدعاة  وتفهيهم األحكرام الشرردية وفورائل اإليمرات  مرن خرالل تربيرة تعليميرة  ويلرة ومطالعرة 
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منهجيررة  فتجمرررع لهررم برررذلك صررورة كاملرررة لجمررال اإلسرررالم  وأمررا مجررررد المقرراالت التررري تمررد  اإلسرررالم 
 وتذكر عدله فإنها ال تولد غير جدية سريعة االنقواء والنفاد.

هرررذل الحهيقرررة تطلعرررك علرررى ارتبرررا  عوامرررل الجديرررة الجماديرررة بجميرررع أعمرررال الررردعوة علرررى إت 
اخررتالف أنواعهررا  وصررلتها هررذل بالناحيررة اليقاأيررة دليررل علررى أت التحسررن والنجررا  فرري أي جانرري مررن 

زيررادة ونمررو فرري جديررة المجمرروع  ممررا يقنعنررا برننررا إت أردنررا كمررال  إلررىجوانرري الخطررة الشرراملة  ررندي 
إت أردنا كمال التش يل واالست الل للطاقات فإت علينا أت نتوجه لرفع المستو، التربروي العرام التش يل 

 أكير مما نتوجه للتعويل على حث الدعاة على انفراد.
ت نطلررررع الداديررررة علررررى قرررربح أوممررررا نسررررتله مررررن الميررررل الررررذي أوردنررررال: أت مررررن متممررررات ذلررررك 

في خطوة منجلة الحقة  حذًرا من أت تعلق بقلري واضطراب الفلسفات وأف ار األحزاب األخر،  ول ن 
 الجد د شبهة أو  نطلي عليه تدليس.

 )العامل الثاني( البرمجة الفردية والجماعية:
فررنعلم الداديررة كيررف  برررمج  ومرره  ونقيررد تصرررفاته ونشررا ه فرري بعررض أيررام األسرربوع  ال ندعرره 

ي األيرام األخرر، يماسرر تجربرة ذاتيرة فيها حرا  ليتعلم تنظيم األوقات  ول ن من الوروري أت ندعه فر
 ب ير رقابة  إذ النفس تمل الرقابة ال ييفة.

ونعلمرره برمجررة أسرربوعه  بحيررث يخصررإ بعررض األيررام لعمررل معررين أو لرروت مررن النشررا   مررع 
االنتبرررال إلرررى تخصررريإ  ررروم راحرررة لررره مهمرررا بل رررت الوررررورة ألت اإلرهررراا  ولرررد الملرررل ويوررراد حهيقرررة 

 الجدية.
برمجة الشهرية ثم الفصلية ثم السنوية  فرنعلم الداديرة أت يوررب لنفسره موعرًدا وتزداد أهمية ال

منذ الشتاء أت يعمل كذا وكذا في الصيف  وأت يقرأ كتبا مسرماة خرالل السرنة  وال  تررك همتره تحركهرا 
الصدف فحسي  أو حين ساعة  تذكرها من بعد نسيا  أو يطالع ما تقرع عليره عينره مرن ال تري دونمرا 

 ل،نفع واألهم  بل نلزمه بجدول وخطوات متتالية مدروسة سلفا.اختيار 
إت فائدة هذل البرمجة ال ت من في أنها تمنرع مرن التفلرت فقرط  برل لهرا أثرر نفسري كبيرر  رندي 
إلررى إتقررات التنفيررذ  إذ الداديررة يظررل يف ررر أيمررا  تعلررق برراألمر الررذي سررينفذل بعررد مرردة تف يررًرا متواصررال  

رتيه حولره  حترى إذا جابهره وبردأ التنفيرذ: بردأل بتصرور واضرح  ول رن إذا نفرذل ويصطاد الخوا ر التي ت
بعررد انقرردا  الف رررة فرري ذهنرره بمرردة قليلررة فررإت صررورة األمررر سررتظل ناقصررة عنرردل  لقصررر وقررت التف يررر 

 التمهيدي   فيهمل بعض الفوائد نسياًنا  ولقلة االستعداد والتهين  ولطبيعة االرتجال.
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مجررة الجماديرة والخطررط التنفيذيررة مكملررة ومسرتدركة علررى نقررإ البرمجررة وتررتي بعررد ذلررك: البر 
الفردية  فتوجه وتنسق فرر  االسرتفادة مرن القابليرات المختلفرة علرى نسرق خطرط التنميرة التري تورعها 
وزارة التخطيط في كل دولة  وليس هنراك مرانع مرن وضرع جرداول زمنيرة مفصرلة والتطررا فري الخطرط 

ى فرديرررات مختلفرررة  وهررري غيرررر الخطرررط التررري تعرررين األهرررداف والسياسرررات ذات الطبيعرررة التنفيذيرررة إلررر
 الخارجية والداخلية للجماعة والتي ت وت هي المقصودة عادة عند إ الا اصطال   التخطيطا.

إت نجا  كيير من القادة العسكريين يعزي إلى تمكنهم من إصدار أوامر واضحة مفصلة إلرى 
ه فري سراحة المعركرة  وقيرادات المنرا ق والقطاعرات أيرا كل ضابط بمعيتهم  كل حسري صرنفه وموقعر

لجماعررة يمكنهررا أت ترفررع مسررتو، الجديررة فرري التنفيررذ كييررًرا إذا اسررتطاعت ترجمررة الخطررة العامررة الترري 
تورررعها الهيرررادة العليرررا للجماعرررة إلرررى جملرررة خطرررط تنفيذيرررة تعرررين الوسرررائل ومجررراميع العمرررل والواجبرررات 

 التفصيلية.
تلفررة إذا تمكنررت مررن وضررع برررامج سررنوية لهررا فررإت التزامهررا بهررا كفيررل إت لجررات الجماعررة المخ

بإيجاد ما يمكن أت ندعول برنه الرذاكرة الجماديرة العامرة التري تبررز كعامرل رئيسري فري إحرالل الجديرة  
وال ننفرري أت صررياغة ميررل هررذل البرررامج تسررتدعي صرررف جهررود مكيفررة  إال أ  المصررلحة ال امنررة فيهررا 

 تسوف صرفها.
 الثالث(: التخصص وتوزيع األعمال: )العامل

إذ أ  ل ررررل داديررررة  بيعررررة وهوايررررة  والمفررررروض أت القررررادة يمل رررروت أخبرررراًرا واأيررررة عررررن صررررفات 
العرراملين معهررم  فرري شرربه عمليررة إحصررائية تنررتج عررن تتررابع الجلسررات اإلداريررة  وبررذلك يمكررنهم تطبيررق 

  ونويف هنا أت يكوت بصحبة القول العرفي الصائي في وضع الرجل المناسي في المكات المناسي
مجموعررررة مناسرررربة قريبرررررة فرررري صررررفاتها منررررره  فتنشررررر عرررررن ذلررررك عندئررررذ مجررررراميع التخصررررإ واللجرررررات 

 االختصاصية المختلفة وفروعها.
إت عالقررة التخصررإ بالجديررة واضرررحة  ألت المتخصررإ يعمررل فررري محرريط مررن الرؤسررراء أو 

لررى بينررة وعررن إدراك وفرري تجررانس ف ررري األقرررات أو المسرراعد ن الررذ ن يفهمونرره  ويحرراورهم ويحاورنرره ع
وتقارب في اآلراء  يشعرونه برهمية صوابه إت أصاب  فينطلق لزيادة  ويفر  بخير يجري على  ديره  

بفقرره عنررد إخوانرره لررم يحرروجهم إلررى تهجررم عليرره   أيًورراوإت هررو إخطررر: أعطررول الرردليل علررى ذلررك  أيفررر  
لذي مقدرة م مور بين إخوة له  يخالفونه في  بيعة وبذلك بنفتح باب واسع لإلبداع المتواصل ال  تا  

 االهتمامات واليقافة  وليس للجدية غاية أبعد من اإلبداع.
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إت العمل اليوم فري كرل الردول واألحرزاب إنمرا  بنري علرى المشراركات الجماديرة  وحترى العلروم 
عمررل مجرراميع العلمرراء  البحتررة  كالفيزيرراء وال يميرراء  لررم يعررد فيهررا مجررال كبيررر الكتشررافات فرديررة  بررل ل

وهكذا فإت العمل الجمراعي اإلسرالمي مرن ضرروراته: تقسريم التخصصرات وعمرل المجراميع المتعاونرة  
في البحث السياسي  والتخطيط  واالتصال بال بار  والعمل الصحفي وغير ذلرك وبرذلك تسرير الداديرة 

 همة جمادية ال تدع له فتوًرا.
نتحر، في الداعة ال فاية الفطرية والمويبة ال امنرة فريهم ومن الوروري أت تنتبه هنا إلى أننا 

إذا أردنا تروزيعهم علرى اللجرات االختصاصرية  ولريس مرن شرر  ذلرك أت يسراندها اختصرا  مهنري أو 
شررهادة جامعيررة  فقررد يكرروت الخبيررر السياسرري أو الصررحفي عنرردنا  بيبررا أو مهندسررا يحرروز مررا ال يحرروزل 

 الممتهن الخريج.
 كز التأثير الفكري والتربوي السعي لحيازة مرا

ولئن كات هذا التخصإ مهمرا فري أداء األعمرال داخرل البنراء التنظيمري فرإت مرن الواجري أت 
يسررراندل تخصرررإ آخرررر فررري العمرررل الخرررارجي المهنررري الرررذي  نديررره الررردعاة فررري أجهرررزة الدولرررة ومرافرررق 

والسياسي الذي  همنرا   المجتمع  فإت المهن والوظائف تتفاوت في قربها أو بعدها عن المجال الف ري 
ومن البداهة أت نحر  على احتالل المراكز التري تتريح لنرا تربيرة غيرنرا وإسرماع صروتنا أو تجعرل لنرا 
هيبررة أكبررر  فرري عمليررة شرربيهة بمررا عملرره خصرروم اإلسررالم فرري السرريطرة علررى المرافررق المهمررة وت رروين 

ن وإحررداث انحررراف فري مجررر، الحيرراة أجيرال مررن األدبراء والقررانونيين والمررربين اسرتطاعت تبررد ل المروازي
لصررالح الجاهليررة  وكررانوا قررد نجحرروا فرري هررذا البرراب نجاحررا عظيمررا ال  ترريح لعمليتنررا المعاكسررة إال أت 

 ت وت رد فعل لها نستدرك به الشيء دوت الشيء.
وتبدأ عمليتنرا برإحالل تروازت فري اتجرال  البنرا الردعاة الجردد فري المردار  اليانويرة برين الفرروع 

يررة والفررروع العلميررة الترري تحرردد مجررال اختصاصررهم الحيرروي. فنشررجع صرر ار الرردعاة والمنيررد ن لنررا األدب
علررى دخررول الفرررع األدبرري  ثررم دخررول كليررات الحقرروا واآلداب واالجتمرراع والتربيررة واإلدارة واالقتصرراد 

بعرد نيلهرا والعلوم السياسية  ثم تشجيع البعض منهم لنيل شهادة الدكتورال في هذل المواضيع والعكروف 
علررى مواصررلة البحررث فرري نفررس المواضرريع  ومررن قصرررت إمكاناترره الماديررة عررن تلبيررة رغبترره ولررم  نحررل 
منحة مالية حكومية: أرسلته الدعوة علرى نفقتهرا مرا أمكنهرا ذلرك  مرع توجيره الجميرع الختيرار مواضريع 

وليس مجرد بحرث  أيًواة رسائل دراساتهم اختياًرا ماهًرا  بحيث يكوت البحث مفيًدا لتوسيع علوم الدعا
 لنيل الشهادة فحسي.
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أما الطبيري  والصريدلي  والمهنرد   والجيولروجي  وال يمراوي وأميرالهم  فرإنهم يفيردوت الردعوة  
بقابليراتهم الشخصررية فقرط  وأمررا مراكررزهم الوظي يرة فصررلتها ضرعيفة بمجاالتنررا  بررل وأمرامهم مجررال فررتح 

يًرا وقت اشت الهم بالدعوة  بعكس الموظف العرادي مرن العيادات والمكاتي الخاصة مساء  فيتقلإ كي
الهندسرة  أوالحقوقيين أو المدرسين ومن شاكلهم  حتى أنك لتجد الدادية قبل تخرجه من  كلية الطري 

 أكير إرهاقا من  الي اآلداب والقانوت  منفقا أكير وقته في التشريح أو رسم الخوار .
صرنف واحرد مرن الصرنفين  وإذا كنرا نردعو  إت من التطرف وضعف التردبير أت نحرر  علرى

اليرروم لت ييررف الرردخول إلررى كليررات الدراسررات اإلنسررانية فررإت ذلررك لمررا لمسررنال مررن عررزوف عنهررا  وأمررا 
الصواب ف امن في حالة من التعادل والتوازت بين مختلف االختصاصات  مع بعض الرجحات لدراسة 

يررة  ف إت دراسرريها يسررتطيعوت فرري ال الرري إقنرراع القررانوت واالقتصرراد واآلداب  تقتورريه  بيعيتنررا الحرك
الطبيرري والمهنررد  وضررمه إلررى صررفوفنا  وينرردر حرردوث العكررس  وال ننفرري وجررود أميلررة م ررا رة  ول ننررا 
نت لم عن الشائع األغلي  وإنما نعني بالتعادل: ذلك التعادل في توجيه أهل الذكاء والجد الدراسي إلى 

طرار أصررحاب المعرردالت الوررعيفة والهمررة الدراسررية الوا ئررة هررذل االختصاصررات  وأمررا االكتفرراء باضرر
لردخول كليرات الحقروا واآلداب فإنمررا أيره تحقيرق تعرادل ظرراهري ال  رندي مرا نقصرد إت رو  الصررراحة 
تتيح لنا أت نفصرح عمرا نلمسره عنرد كييرر مرن الردعاة مرن رواسري نظررة اإلكبرار العرأيرة التري يوريفها 

نقلررد النررا  دوت ترردبر فرري مسررتقبل الرردعوة  والبررد مررن  أت يشررترك  مجتمعنررا للمهنررد  والطبيرري  ورحنررا
كافة الدعاة بحملة واسعة سنوية وبتربية دائمة للترغيي بهذا التوازت ثم التخصإ  ويجدر بمن يعمرل 
لإلسررالم أت  لررزم العزيمررة وعلررو الهمررة والصرربر  فيتحمررل مررا هنالررك مررن فررروا فرري الرواترري والفررر  

 دي بين الصنفين إت بقي دوت شهادة تخصإ عالية تساويه ب يرل.المعاشية والمردود الما
 تواضع... ووفاء

إت استرسررالنا فرري ال ررالم إذا أوصررلنا إلررى هررذا المررو ن فإنرره جعررل البرراب مفتوحررا لتررذكرة أخويررة 
نوجهها للدعاة المختصين قد نتردد في قولها فري مناسربة أخرر،  ذلرك أننرا نرود أت  نتبهروا إلرى احتمرال 

رور والعجرري وال بررر إلررى نفوسررهم  لمررا فرري مجررال التخصررإ ودراسررة الرردكتورال مررن شررائبة دخررول ال رر
 المعاني الدنيوية  مما ال يميزها إال من أوتى األنوار اإليمانية الوافرة.

وعالمررة تخلررإ الداديررة مررن هررذا النرروع مررن ال رررور أت يعتقررد علررى  ررول الخررط أ  الفوررل هلل 
وأت للرردعوة ومجمرروع العرراملين فيهررا أكبررر األدوار فرري ذلررك  إذ  وحرردل أيمررا وصررل إليرره مررن علررم وخبرررة 

أتاحت وأتاحوا له فرصة التعلم وأرشدول إلى خدمة الدعوة عن هرذا الطريرق  وإذ كرانوا لره مصردر أنرس 
وا مئنات حين صحبول في هذل األيام الظلماء ولم تصبه وحشة الطريرق  أو  هجرم عليره خروف ويرر  
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وحدها ليست هي مظنة حيازة العلم والخبرة  وأت غيرل مرن الردعاة قرد يكروت  كذلك برت يعتقد أت الشادة
فيهم من هو أعلم منه فري نفرس موضروعه نتيجرة للمطالعرة والتتبرع ولقراء العلمراء وإت لرم يحصرل علرى 
شهادة  وأت عليه أت يطيع اليقة المنمن الواعي إت وضرعته الجماعرة مسرنوال عليره  وإت لرم يحرز ميرل 

 أو شهادته فإننا نحت م في ذلك إلى الشرو  الحركية ال إلى الشرو  المهنية. علمه التخصصي
  فإت من عالمة فقه المتخصإ لحاجيات الدعوة أت يكوت منفذا للواجبات التي يكلف أيًواو 

بهررا حررين الدراسررة إزاء أنصررار الجماعررة ومنيررد ها  وفرري أت يمتنررع ويرضررخ  ائعررا إذا اسررترذت بالسررفر 
الجماعة  أو أجلرت اإلذت لره مراعراة للوررر الرذي يصريي التنظريم إذا تررك العمرل فري للدراسة ومنعته 

وقت غير مناسي  وعلى قلبه أت ال يظل معلقا بما أراد  أيقل نشرا ه ويفترر اندفاعره  وأشرد مرا يكروت 
مررن ذلررك إذا اسررترذت أخ لرره وأجيررز وأتررال المنررع لرره فقررط  إذ قررد  لقرري الشرريطات فرري روعرره بعررض معرراني 

الرد ئررررة فررري تلررررك األيررررام  ممرررا ال  نقررررذل منهررررا إال الفقررره الرررروافر واإليمررررات العميرررق واعتبررررار هررررذا  الحسرررد
التخصإ من الواجي والت ليف وليس هو من مصادر الفخر والتشريف  وإنما الفخر في التقو، وفي 

ميرل تمني الخير لجماعة المرنمنين  علرى أي  رد كرات تحقرق هرذا الخيرر  ويك يره أنره إت دل عليره فلره 
 أجر فاعله.

أت تحررافا علررى الجماعررة  أيًورراإت الهيررادة كمررا  همهررا أت تنفررذ خطررة التخصررإ فإنهررا  همهررا 
كحركررة عاملررة ذات قرروة تنفيررذ وإمكانيررة توسررع  وتظررل تراقرري بحررذر مزالررق تحررول الجماعررة إلررى مجمررع 
ا دراسرري علمرري ورواا فالسررفة  فتمنررع الرربعض عررن مواصررلة دراسررة التخصررإ وتجيررز الرربعض  دونمرر

 هوي وانحياز.
 دموع المربي...!

ولعلها كلمة قاسية أ ها اإلخوة  ول نها من الحق: أت نستشهدها هنا  فري هرذا المرو ن  بقرول 
 صادا لس يات اليوري رحمه هللا  فقد رؤ، حزينا  وما   فقيل له: مالك؟ فقال:

 .(1)امالا صرنا متجرأ ألبناء الدنيا   لزمنا أحدهم  حتى إذا تعلم: جعل قاضيا أو ع
 إنها الحهيقة المنلمة في حياة كيير من الدعاة.

تعلمهرم الرردعوة الفصرراحة واللباقرة الترري تمكررنهم مرن حيررازة فررر  جيردة فررإذا حازوهررا: فتررروا  أو 
تفررتح لهررم الرردعوة برراب الدراسررات العليررا  ولعررل إخرروانهم سررعوا لهررم لررد، المسررنولين الحكرروميين لحيررازة 

عانول بالمال  ثرم  ننسره إخوانره فري غربتره ويعصرمونه الفرتن ويخلفونره فري البعيات والزماالت  ولربما أ 
 أهله  فإذا تخر  ورجع: فتر وف ر في عذر  تملإ به من العمل.

                                    
 والعامل هو الوالي وأمير البلد. 1/757ا إحياء علوم الد ن 1 
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قد  تصير الدعوة متجًرا ألبناء الردنيا   لزمهرا أحياًنرا  حترى إذا صرار موظفرا كبيررا أو أسرتاًذَ ا 
  بني مستقبله.جامعًيا  و اختصاصيا خبيًراا: تركها  وانفرد 

 كلمة مرة يجي أت  تقبلها الدعاة  فإت كتف الدعوة  ئن ل يرة الذ ن حملهم وتن روا له.
فاعقدوا العزم على الوفاء لهذل الدعوة المباركة أ ها اإلخوة  واجعلوا الشهادة العالية أو التجرارة 

 ف:أو المنصي في خدمة الدعوة ال للصيت  وإال فإت األمر كما يقول بعض السل
  إنه قل من يسر لنفس الجال والصيت فرمكنه الخرو  منها.
 أي يقع في إثم الت بر المصاحي للصيت  ويترك التواضع.

 أهمية لجنة التخطيط
وقد يسرل سائل من الدعاة  عن سي عدم تنفيذ هذل األمراني التخصيصرية فري بعرض الربالد  

 وعن سبي عدم توزيع األعمال الحركية؟
 من في سببين:ونظن أت الجواب يك

في قلة الطاقات المتوفرة لد، الحركات الناشئة  فهي في شد وجذب بين الرغبة في حشد كرل 
الطاقات في مجالي التجميع والتربية تلبية للحاجة اآلنيرة  وبرين الرغبرة فري التوزيرع والتخصرإ رعايرة 

ب نرروع إبطرراء إذا لمصررالح المسررتقبل وحرصررا علررى ت امررل العمررل  وال مررانع مررن اإلبطرراء فرري هررذا البررا
كانررت فرصررة التجميررع حسررنة  وكانررت الرردالئل تشررير إلررى خطررر تفويتهررا  الحتمررال عرردم ت ررهررا بررنفس 
السهولة  ول ن هذا اإلبطاء يجي أت يكوت مقترنا بقناعة تامرة فري أت تحويرل بعرض أصرحاب ال فايرة 

صرية الجد ردة وسرتزيد عن التجميرع ال يعتبرر غيرر خسرارة وقتيرة لمجهرودهم  وأت نترائج أعمرالهم التخص
مقردار الجديرة العامررة  وعندئرذ فررإت هرذل القناعرة سررتتحول إلرى مبرردأ  ردفع إلرى تطبيررق خطرة التخصررإ 
الحركي والمهني في أول مناسبة سانحة دوت تسويف  أو  دفع إلى التبكير في ذلك نروع تبكيرر يعرادل 

 إلنتا .ذلك اإلبطاء  تيح مدة تدريي كاأية للمتخصصين قبل أت نترقي منهم ا
ويشكل عدم وجود لجات تخطيط سببا ثانيا في ذلك  ألت كيرة األعمال اليومية المتنوعة التري 
تتصد، لها الهيادة قد تلهيها عن متابعة اإلشراف على خطة التخصيإ  بينما ت روت لجنرة التخطريط 

اة فري ذلرك مرن أقدر وأوفر وقتا و اقة  خاصة وأت بإمكانها اال الع على كافة اقتراحرات قردماء الردع
خالل المنتمرات التنظيمية التي تعقدها بإشررافها أو تحوررها إت كانرت بإشرراف غيرهرا  مرع مرا تتيحره 
 بيعة تركيبها مرن حريرة التنقرل فري البلردات والتعررف علرى مرا تبت ررل األجرزاء األخرر، للحركرة فري هرذا 

من كل ذلك  في الحين الذي  الصدد  وجردها ألنواع الحلول المناسبة لمشاكل التخصإ ثم االقتبا 
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ت رروت أيرره الهيررادة العامررة مرسررورة  غارقررة فرري متابعررة األعمررال  وتمنعهررا واجباتهررا فرري األشررراف علررى 
 القطاعات والمنا ق عن ميل هذا التنقل.

 قضية التنظيمات االختصاصية
بيد أت التخطيط التخصصي ال يقتوري بالترالي بنراء التنظريم علرى أسرا  التخصرإ المهنري 

دعاة  واألفول أت يكوت تنظيما مختلطا  ندمج  في وحداته النموذجية المنبية فري المنرا ق السركنية لل
كرررل الررردعاة علرررى اخرررتالف مهرررنهم  وال مرررانع بعرررد ذلرررك أت ترررنهض إلرررى جانبهرررا لجرررات مصررر رة تعرررين 
تنظيمررات المنررا ق السرركنية علررى اسررتيمار آخررر ثررات لقابليررات أهررل كررل مهنررة خررالل أوقررات ممارسررتهم 

لمهنية أو في مجتمعاتهم الخاصة التي تربطهم بزمالئهم في المهنة  كميل لجنة عماليرة تنسرق نشرا  ا
العمررال الرردعاة فرري المعامررل والمجرراالت النقابيررة  أو لجنررة أخررر، تنسررق نشررا  المدرسررين فرري المرردار  

 ونوادي المدرسين.
لث للمهندسين  ورابرع إت البعض  نادي بورورة وجود تجمع للقانونين وآخر لالقتصاد ين وثا

وخامس  بحيث توم هذل التجمعات أجود الدعاة معدنا مرن أهرل االختصاصرات  وكرل تجمهرر يعتبرر 
تنظيمررا أساسرريا للرردعاة الررذي  نخر رروت أيرره  وتخوررع كررل التجمعررات لهيررادة واحرردة تميررل رؤسرراء هررذل 

لنررا  ت رروت هرري التجمعرات  ويكرروت واجرري كررل تجمررع أت يقرروم بدراسررات مست يورة فرري حقلرره  نشرررها ل
أسرررا  إقناعنرررا لهرررم ال ال رررالم الشررررعي المجررررد  وأمرررا تنظيمرررات المنرررا ق السررركينة فإنمرررا تورررم مرررن ال 

 يستطيع أت يستطيع أت يشارك بنوع فائدة في هذل التجمعات.
ول رررن معارضرررة الهيرررادات  وكتابرررات سررريد قطررري رحمررره هللا فررري الظرررالل  دعرررت أصرررحاب هرررذا 

دلررررة  وجعلررررتهم  توسررررطوت ويكتفرررروت بالرررردعوة إلررررى ت رررروين هررررذل االقترررررا  إلررررى عرضرررره فرررري صررررورة معت
 التنظيمات االختصاصية ضمن اإل ار العام للتنظيم الحركي.

وال تخلو هذل النظرة المعدلة من صواب  ول نه دعاهم إلى المبال ة  والذي نرال أت يكتفي من 
التي ت طي األوقرات المهنيرة  ذلك بوجود اللجات الص يرة فحسي  أو وجود التنظيمات اليانوية المعينة

للدعاة إذ هم في المعامل أو المدار  أو دواوين الحكومة  وأما حشرر جميرع أهرل االختصرا  الواحرد 
 أحسنهم مستو، في تنظيم واحد فهو إسراف في است الل هذا الصواب. أو

إت الحركة  همها أت  وجرد اآلت فري كرل قطرر بورعة دعراة مختصرين فري كرل فررع  تشراوروت 
هم ويبحيوت ويوعوت الدراسات  وأما الجمهرة العظمى من الردعاة فتمرار  التجميرع والتربية وإعرداد بين

الصفوف نم خالل تنظيمات المنا ق  وتلك القلة االختصاصية تستطيع أت تنمي قردرتها برفرع عملهرا 
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محراورات إلى مستو، عالمي  تم فيها تعاونها مع مييالتها في األقطار األخرر، علرى شركل مرنتمرات و 
 وتبادل للخبرات والدراسات واإلحصائيات المجموعة والوثائق المكتشفة.

ونسرررتطيع أت نرصرررد أسررربابا عد ررردة تنتصرررر لوجهرررة نظرنرررا هرررذل فررري تحد رررد حجرررم التنظيمرررات 
 االختصاصية  منها:

أت أي تورررخم فررري حجرررم التنظيمرررات االختصاصرررية يعرضرررها إلرررى انتهرررا  خطرررة مخالفرررة للخطرررة  -1
ا قيادة التجمع الحركي العام  ألت صاحي كرل اختصرا  قرد  نظرر مرن زاويرة الشاملة التي توعه

ضيقة ومن خالل حماسته الختصاصه من حيث ال يشعر أحياًنا  وربما يعطري فري تصرورل لعملره 
التخصصي مكانا من األهمية في حياة الحركة اإلسالمية في مرحلتها الحاضرة أكبر ممرا يسرتحقه 

وقررد  ررندي كررل ذلررك إلررى اخررتالف المررنهج التربرروي بررين التنظيمررات نرروع العمررل ومررد، الحاجررة لرره  
االختصاصية وتنعدم الوحدة التربوية أصرال  فرإت مسرائل التربيرة تحركهرا قناعرات ومفراييم وأعرراف 

 تنشر من خالل تبادل وجهات النظر والحوار أكير مما تحركها أوامر قيادية وبنود مكتوبة.

آخررر يقنررع المجرررب  فررإت كيرررة التنظيمررات ذات العمررل شرربه وربمررا كررات فرري تررداخل األعمررال سرربي  -2
المستقل تجعل التشابك والتعارض محتمال  ألت المجتمع الذي تعمل أيه واحد  وترمل حال مردعو 
مهند  ميال  توجه إليه دادية مهند   وفي نفس الوقت  توجه إليه جار لره مرن الردعاة أو بعرض 

 يعتاد الصالة أيه  وليس بين االثنين تشاور وصلة.المصلين من الدعاة معه في المسجد الذي 

كما أت من سلبيات هذا التوزع االختصاصري مرا يكروت مرن تفويرت اسرت الل بعرض أوقرات الداديرة  -3
وهدرها  إذ ليس من الممكن استنفار الدادية في كل ساعات نهارل وليله للتنقرل ولقراء النرا   كرنره 

قورري ال ييررر مررن أوقاترره فرري بيترره وفرري المسررجد ضررابط جرريش فرري إنررذار وتعبئررة عامررة  بررل هررو ي
القريي من بيتره  ومرع جيرانره وفري مقراهي منطقتره  هكرذا فري استرسرال برال ت لرف  وهرذا يعنري أت 

 ميل هذل الساعات سوف ال يستيمرها.

وكرت الدافع الذي  دفع بعض الدعاة إلى توخيم أهمية التنظيمات االختصاصية  رجرع فري نشررته  -4
 رونره مرن  ريقرة عمرل األحرزاب ال ربيرة دوت مراعراة النسربية ودوت رؤيرتهم الفرارا إلى تقليردهم مرا 

بين مجتمعنا والمجتمعات ال ربية  فالفرد هناك تحركره المصرلحة الماديرة الذاتيرة أوال وآخرًرا  ولرذلك 
 هم األحزاب أت تقدم له دراسات اقتصادية وسياسية تنقد من خاللها خطط األحزاب الحاكمة وتعد 

ول بد لررة  ميررل الموقررف مررن السرروا األوروبيررة المشررتركة  ومشرركلة الطاقررة  والتوررخم النقرردي  بحلرر
والتلرروث  والهجرررة  وأمررا مجتمعنررا نحررن فرري كررل قطررر إسررالمي ف يرره بهيررة خيررر مررن النررا  باقيررة  
ومازالت تنمن باإلسالم إيمانا فطريا ال يحتا  إلى ت لف الدراسرات ال ييررة  وتسرتطيع ببعرث الهمرة 
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المنترزع  دوت الحاجرة إلرى  اإلسرالميهذل البهية وتنظيمها وتوعيتها أت تعيد إلرى األمرة حكمهرا في 
المبال رررة فررري تنررروع األسررراليي وفنررروت العمرررل  إذ ال تسرررتلزمها بسرررا ة معظرررم النرررا  المتعررراونين مرررع 

 الدعوة من أصحاب الفطرة السليمة واالندفاع الذاتي.

ه يختلرف اختالفرا بينرا عرن  بيعرة عمرل األحرزاب وهناك فرارا أساسري فري  بيعرة عملنرا يجعلر
ال ربيررة  ذلرررك أت جهرراز الحكرررم فرري الررردول ال ربيررة راسرررخ  وعمررل األحرررزاب تنافسرري ال يحررراول الت ييرررر 
الجذري  وال هو عقائدي  ما عدا األحزاب الشيودية  وبالتالي فإنها تع تمد على األصروات االنتخابيرة 

 ربية الداخلية  وال  همها ذلك كييرا لتحقيق وحدتها الحزبية.مما تعتمد على العووية الدائمة والت
بينما عملنا ت ييري عقائدي حركي  ونحن نعمل في وسط صعي يعرضنا للمحن  وال برد مرن 

تعدد التنظيمات االختصاصية يور بمصلحة هذل الوحردة المبت راة   أتمتانة الوحدة التنظيمية  ونر، 
 نحررف التنظريم االختصاصري كلرره إذا انحررف المشررفوت عليره فرري ويفرتح أبرواب الخرالف والفرتن  وقررد 

انشقاا  الن الا حياتهم عرن الردعاة البراقين  وكيررة تنراجيهم وانحجرابهم عرن رؤيرة مصرالح بهيرة فرروع 
 التنظيم  ومن  بيعة القلوب: التقلي  والحذر واالحتيا  آكد.

ات باسررم الجماعرررة فرري قورررايا وحتررى فرري مرحلرررة المجابهررة التررري يكيررر احتياجنرررا خاللهررا لبيانررر
 الساعة االقتصادية والسياسية والدستورية: 

نمنع المبال ة في تصوير ارتبرا  هرذل البيانرات بإنشراء التنظيمرات االختصاصرية  فرإت الوحردة 
التنظيمية ومتانة الصف الداخلي ت دو أكبر ضرورة من ناحتين: من ناحية كيافة  وميات العمل أوال  

ت كيرررة الخررالف فرري وجهررات النظررر بررين العرراملين  والبررد مررن تحصررين الرردعاة ضررد المسررببة الحتمرراال
تطور تبا ن اآلراء إلى تبا ن القلوب واالفتترات. ثرم مرن ناحيرة تتعلرق بالطبيعرة الهجوميرة لعمرل الحركرة 
اإلسرررالمية  وهررري  بيعرررة تسرررتدعي مزيرررًدا مرررن االنوررربا  والسررريطرة الهياديرررة  كرررالتي يحتاجهرررا الجررريش 

 ولم يكن العمل الصامت في التجميع والتربية ليستدعيهما بنفس الدرجة. المهاجم 
*ومن ال ريي أت الحزب الشيوعي السوأياتي قد لمس أضررار تجرز  ارتبرا  أعوراء المنطقرة 
الواحدة حتى بعد خمسين سنة كاملة علرى ثرورة أكتروبر  وقرد كرات مرن قناعرة ساسرة الحرزب بعرد رحيرل 

لعمل على تنظيم جميع الشيوعيين في المنطقة الواحدة معرا فري وحردة خروشوف  بميل هذا المنطق: ا
 واحدة بدوت انفاصل.

* إال أت بعرررض الحركرررات تظرررن أت بمقررردورها أت ترررتملإ مرررن هرررذل األضررررار والسرررلبيات إذا 
 جعلت الموظفين كلهم على اختالف اختصاصاتهم في تنظيم موحد ولو انعزل عن الطالب.

This file was downloaded from QuranicThought.com



       المسار                                                      

 

  فرررإت األسرررباب األربعرررة المرررذكورة آنفرررا تبعرررث علرررى أيًورررا *ولسرررنا نرررر، صرررواب هرررذا الشررركل
 التخوف منه   فوا وجود أسباب أخر،  منها:

مررا أشرررنا إليرره عنررد ال ررالم علررى توحيررد المسررتويات التربويررة مررن أهميررة اخررتال  ال بررار بالصرر ار   -5
 والجيل الرائد بالجيل الالحق  ليتم التعادل  ويحصل للخير تبادل.

وشررك أت يرتيررك فرري هررذا الفصررل عررن ظرراهرة ت امررل األجيررال مررا يعطيررك مزيررد وفرري كالمنررا الررذي   -6
قناعة لإلقرار بميرل مرا نرذهي إليره مرن وجروب اخرتال  جميرع الردعاة فري تنظريم واحرد  وال نرر، أت 
يعترض علينا معتررض هنرا أيقرول بررنهم يحيروت كرجيرال مت املرة وإت اختلفرت تنظيمراتهم  ذلرك أت 

لفة تجعلهم في عروالم مختلفرة متعرددة وإت رأ، بعورهم بعورا رؤيرة عرين العالقات التنظيمية المخت
  ومًيا.

وسرررنوجي فررري آخرررر المسرررار أت  تميرررل فررري الهيرررادة جيرررل الشرررباب كمرررا  تميرررل فيهرررا جيرررل ال برررار  -7
المجربين  وهذل النظرة تصدا على الهيادة العليا كما تصدا على قيادة كل منطقة  وكل مجموعة 

جد كل نوديات الدعاة ونماذجهم وأجيالهم على صعيد عمل واحد مختلط عمل ص يرة  وما لم تتوا
 فإت أنواًعا من النقإ ستحصل:

  وهكرذا تتجمررع سرربعة أسرباب تبعررث الزهررد بالتنظيمررات االختصاصرية أو بانحيرراز المرروظفين وال بررار
 في تنظيم مستقل  هي:

 .احتمال تعدد الخطط وثلم الوحدة التربوية 

 منا ق.وتداخل عملها مع عمل ال 

 .وهدر بعض أوقات و اقات المنتظمين فيها 

 .وم ا رة  بيعتنا الحركية لطبائع األحزاب في العالم ال ربي 

 .واضطراب عملية توحيد مستويات الدعاة 

 .وانيالم ت امل من أجيال الدعاة 

 .وفوات الت امل الهيادي 

 هم كبيرًرا  فلربمرا ال يجرد ل رن إنمرا نسروف اسرتقالل المروظفين فري الحركرات الناشرئة إذا لرم يكرن عردد
الموظف قرينا في المنطقة قريبا  أيكوت لم شتاتهم في تنظيم واحرد منطهيرا  وأمرا فري حالرة كيررتهم فرإت 
األولرررى أت  رررتم تنظررريمهم فررري منرررا ق سررركنهم  بررراختال  مرررع الطرررالب والعمرررال وغيررررهم  أو فررري حلقرررات 

 مشاركتهم في األعمال العامة.ووحدات تنظيمية منفردة  ل نها تابعة لمسنول المنطقة  مع 
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وال نمنع أت يكوت هناك تنظيم مستقل للموظفين وكبار السرن  يورم مرن ال  نفرع المنرا ق إذا 
اقتوت مصلحة من المصالح ذلك  أي عكس نظرة إخواننا هنالء الذ ن  دعوت إلى إنشاء التنظيمات 

فقرره االصررطفاء  إيجرراد زوايررا  االختصاصررية ورصررد أكيررر الرردعاة كفايررة لهررا  وكنررا قررد استصرروبنا خررالل
 تنظيمية خاصة ل ير أهل البراعة واعتبارهم خزينا تنظيمًيا.

حفاًظرا علررى ت امررل أدوار الرردعاة فرري كررل )العامــل الرابــع مــن عوامــل الجديــة(: منــع الهجــرة، 
 جيل منهم.

ن فإت ظاهرة التروازت االجتمراعي التلقرائي مرا زالرت سرًرا مرن أسررار حركرة هرذل الحيراة تنبنري عر
حكمة خالق عليم خبير يسيرها  وقد ال يشاهد هذل الظاهرة من تركه االضطراب اليومي الحاضرر فري 
دوامة ال يستفيق منال ليتا  له الترمرل الهراد   ول رن المتف رر فري بعرض حقرائق العلرم والسرائح النراظر 

 إلى  بائع حياة الشعوب  ريات هذل الظاهرة جهاًرا في وضو  تام.
ألميلرررة لتررررثير معررردل درجرررات الحررررارة والر وبرررة والريرررا  علرررى تررروازت حيررراة إت هنررراك عشررررات ا

النبررات وانتشررار البررذور ونموهررا أو توالررد الحيرروات ول ننررا نتجاوزهررا اختصررارا  لنوررع أنفسررنا وجهررا لوجرره 
أمام أعظم ظواهر الحياة المتميلة في محافظة الجنس البشري على نسبة ثابتة مرن نمرو الرذكور تعرادل 

كررل عشرررة مقابررل سررتة إنرراث  فرري كررل الرربالد  وكررل المجتمعررات  حارهررا وباردهررا  أبيوررها  أربعررة مررن
وأسودها  فهي في غابات إفريهيرا واألمرازوت كمرا هري فري الصرين وأ رراف سريبيريا  بحيرث إذا اختلرت 
هررذل النسرربة أثنرراء التلهرريح األول فرري األرحررام: عررادت فقاربررت التعررادل بعررد مرردة الحمررل  باإلسررقا   وإذا 
بقيت مختلة عند الوالدة  عرادت فتعادلرت بعرد الروالدة براألمراض المميترة  بحيرث تظرل نسربة المحافظرة 
على أربعة يافعين مقابل ست بنات فتيات  مع اختالف األرحام  وكونها بيوة واحدة ت زوهرا مال رين 

  وقررد كشررف الحيوانررات المنويررة مررن الرجررل  ممررا يجبرررك علررى اإليمررات بحكمررة حكرريم ترردبر هررذا الترروازت 
الدكتور الفاضل حسات حتحوت كبير أ باء الوالدة في ال ويت عن هذل الحقائق في مقال علمي رائع 

 نشرته مجلة العربي ال ويتية.
والمراقرري ألصررحاب المهنررة المتعبررة القليلررة الررربح فرري بررالد الشرررا يظررن أنهررم ضررحية التخلررف 

بعوررره  أتيررين  وبعررض ظنرره صررحيح  إال المرردني وسرروء التخطرريط  وأنهررم أجرردر أت يكونرروا عمرراال فن
اآلخر تنقصه مخالطته لمختلف الشعوب  فإت السائح  ري ميل هرنالء فري أوروبرا ال ربيرة  وفري أعلرى 
بررالد العررالم تقرردما  فيررري فرري اإلنجليررز واأللمررات مرريلهم  فيرردرك  أت هللا قررد خلررق الررذكاء والهمررم مراترري 

لح الحيويرة وليصردا قولره فري تفوريل بعرض علرى مختلف في كل الشعوب ليتم ت امل المهن والمصرا
: أيًوررابعررض فرري الرررزا  فررإذا انتقررل إلررى الرربالد الشرريودية فرري شرررا أوروبررا وغيرهررا ورأ، ميررل هررنالء 
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ازداد يقينا بهذل الحهيقة وبوجرود هرذل الحكمرة وراءهرا  وإدراك أنهرا ليسرت مرن ظرواهر الحيراة الرأسرمالية 
األمررم تت فررل بررإدارة دوالب الحيرراة  ولررو انررتقض هررذا الترروازت  فقررط  وإنمررا هرري ظرراهرة ترروازت عامررة فرري

ألصررراب النرررا  حرررر  شرررد د  إذ ليسرررت كرررل الررربالد ذات مرررال وفيرررر تسرررتطيع بررره اسرررتيراد عمرررال المهرررن 
 الوا ئة المستوي إذا ترفع أبناؤها عنها.

 تكامل وتكافل وتجانس العالقات وتناسق األدوار في حياة الدعاة
ات لتوليد مقدرة على رؤية حكمة ربانية تتميل في ظاهرة اجتمادية ثالية هاتات المقدمتات ت  ي

 برردو بهررا كررل جيررل مررن الرردعاة فرري كررل مد نررة مت ررامال ت ررامال ذاتيررا  بحيررث جعلترره أيررام العمررل ونتررائج 
التربية متوازنا تلقائيا توزعت أيه أدوار أفرادل دونما ت لف لتندي مجتمعة إلى حالة من العمل الدعو، 

م الشررامل والجديررة الجماديررة  فتجررد فرري كررل جيررل مررن هررو قيررادي ومررن هررو منفررذ  وتجررد المربرري  التررا
وال اتي  والقدوة في العبادة  والممول لحاجات أقرانه المقرض لهم  والمت فرل بترزويجهم  وخليفرتهم فري 

ء الواجبات أهليهم عند السفر  وحالل المشاكل العائلية عند حدوثها بينهم  ومن يحمل إخوانه على أدا
العائلية عند حدوثها بينهما  ومن يحمل إخوانه على أداء الواجبات االجتمادية فري التهنئرة أو التعزيرة 
ويررذكرهم بهررا ويصررطحبهم معرره  ومررن  تسرروا لهررم ويرردلهم علررى البورراعة الجيرردة الرخيصررة  أو يشررفع 

الحهم ويتراكي بعوها كامل مص االتحاد السوفيتيلهم  أو يساعد على عالجهم  وأميال ذلك  بحيث 
على بعض  حتى أت بعض أصحاب العقلية التقليدية هم أبرع في التنفيذ التبعي وأصبر على شرظفه  
ولو حل الهيادي المجتهرد محلهرم ل رات أقرل براعرة مرنهم فري التنفيرذ وألسررع إليره الملرل  أو إنهرم افتقردوا 

المرنهج التربروي جيرًدا  أو لرو أت المت فرل المتعبد لحلرت القسروة فري قلروبهم وأحرا تهم ال فلرة مهمرا كرات 
بتزويجهم غاب عنهم ألخطر بعوهم في اختيار الزوجات  فما بين مطلق متعي أو تارك للدعوة تابع 

 لزوجته.
إنها عالقات متنوعة يكيف لها كل جيل نفسه تبعا لحاجاته  وترزداد إتقانرا مرع مررور السرنين  

لبهيررة جيلرره الررذي يرررلف كالمرره لت نرري عررن مقررال مررن حتررى أت جملررة صرر يرة مررن النصرريحة مررن أحرردهم 
غيرل  وحتى أت خا رة ترد إلى ذهن أحدهم  بيها إلخوانه يكوت لهرا مرن األثرر مرا لريس لخطرة تحريرك 

 فصلية  بما نشر له معهم من تاريخ مشترك  ولد تجانسا قلبيا  امتزجت به األروا .
ه الظراهر كرامن فري التربيرة المتبادلرة  إنه توازت يرتي بحكمة ربانية وقردر مقردور خفري  ووجهر

بمعناها الترثيري الواسع  ال من المربي األعلرى إلرى تالمرذة فري األسرفل فقرط  برل هري تررثيرات منسرابة 
تتردد بين األقرات تنتجها  باعهم وهواياتهم وميولهم  فهم قد يطيعوت مسنوال لهم ويحبونره  ل رنهم فري 

م الحيوية  من زوا  و الا وتجارة وتوظرف وتسروا  أيفتريهم نفس الوقت  ذهبوت إلى غيرل في أموره
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باألصلح فيها  ويتبعوت قوله  فيتئد أحدهم في زوا  قرد يكروت فاشرال  ويرجرع عرن  رالا قرد يكروت بره 
ظالًما  أو صفقة تجارية قد يكوت بها خاسرًرا  وبرذلك  بعردوت عرن المشراكل القاتلرة للمعنويرات  وتتسرق 

 الحيررراة التنظيميرررة فقرررط  وتقرررام عالقرررات صرررحيحة سرررائرة برررال اضرررطراب وال ال أيًوررراحيررراتهم المعاشرررية 
 ثلمات  وتحو هم سعادة يسهل معها الحفاي على سمت الجدية.

وفرررري نطرررراا المجرررراميع المختصررررة تبرررررز هررررذل الظرررراهرة بشرررركل أوضررررح  فررررإت مجموعررررة العمررررل 
واألساليي والمعاني  الصحفي ميال تتجانس مع األيام  ويكوت أحدهم أعرف باالصطالحات المفولة 

التري ترضري الردعاة ويفهمهرا النرا  وال تولرد حرجرا تجرال الرقابرة  فرإذا تبردلت عناصرر هرذل المجموعرة: 
 اضطرت لتجد د التجربة وت ررت األخطاء.

هررذل الحقررائق تفرررض علينررا حرًصررا علررى تواجررد األجيررال كاملررة  بمنررع الهجرررة مررن البلررد إال فرري 
تي تقدرها الهيادات  وما مصاعي العمل اإلسرالمي فري مصرر وسروريا أحوال الورورة أو المصلحة ال

وبعض البالد األخر، إال نتيجرة الخرتالل هرذا الت امرل وسرعة هجررة الردعاة إلرى الخلريج وال ررب  وكراد 
أثرهررا أت يكرروت أكبررر مررن المحررن  ألت السررجين يمررد إخوانرره الطلقرراء بمعنويررة تييررر فرريهم معنرري اليبررات 

 ررن الهجرررة ذات أثررر عكسرري  إذا لربمررا أثررارت فرري األقرررات معرراني التنررافس الرردنيوي  والوفرراء للرردعوة  ول
 فوا ما تسببه من انيالم التوازت ونشوء ظروف تسهل فيها الفتن الجمادية أو الفردية.

بل إت المرساة التي يشهدها الشعي المصري برجمعه ليست من نتا  االقتصاد الوعيف كما 
وب المت ررة  بمقدار ما هي من نترا  هجررة األخيرار  فرإت قطاعرات واسرعة يقولوت  وال من نتا  الحر 

مرررن علمررراء مصرررر فررري الشرررريعة أو فررري مختلرررف الفنررروت  ومرررن أدبائهرررا ومربيهرررا وقوررراتها وأبطالهرررا  
والمستورين من أ بائها ومهندسيها  وأشرافها وسادة أهلها  قرد هراجرت إلرى الخلريج والممل رة السرعودية 

واستراليا  بو ط الظروف السياسية أو الحاجة المادية  حتى لم  بق مرن األخيرار فري وأوروبا وأميركا 
دالها عدد كاف تتعادل بره الحيراة االجتماديرة  وكيرر الجهرالء وال وغراء والجبنراء واسرتبدوا فري احرتالل 

 الساحة وأرغموا بهية الخير على السكوت. واالنسحاب من الحياة العامة.
 ي بعده الدعوى نظرة إلى معني الزهد ف

نعرررم  نحرررن ال ننفررري مصررراعي العررريش التررري تورررطر بعرررض الررردعاة إلرررى هرررذل الهجررررة  و لررري 
اليسررار وال نرري وازع وغريررزة  ول ررن تربيتنررا مكلفررة برررت تحمررل الرردعاة علررى شررد ركرربهم واألخررذ بالعزيمررة 

رثير الف ري وت لف الصبر على الفقر  وأت تشعرهم بحالوة الجزاء األخرو، ولذة النجا  في تحقيق الت
 اإلسالمي واألخالقي في النا .
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ولعل من أسمج الجزاف أت يطلق البعض قوله أيصف البلدات التي  هاجر إليها الردعاة برنهرا 
مقابر لهم  وإنهم  تحولوت فيها إلى أصفار على الشمال  ذلك أت األرض كمرا أنهرا ال تقرد  أحرًدا وال 

ا  هو هو أ نما ذهي  ول ن اسرتجابة المجتمرع ال ريري تشرفه فإنها ال  عقله أو ترسرل  وصاحي النش
لرررره ت رررروت ضررررعيفة جررررًدا  فلربمررررا مررررال إلررررى يررررر   ونظرررررة االنصرررراف تريررررك أنواعررررا مررررن الفوائررررد قرررردمها 
المهاجروت  وإنما نحن ندعو إلى موازنة مصلحية كمية لسنا نجد كبير عناء الكتشاف رجحات مقدار 

على مقدار نفعه فري الخرار   ومرن هنرا كانرت وصرية الجاسرو  نفع الددية في بلدل وبين أقرانه وأهله 
األميركررري إلرررى رؤسرررائه بحمرررل الررردول النفطيرررة علرررى إيجررراد فرررر  عمرررل للررردعاة جيررردة  وهررري الوصرررية 

 المشهورة في الوثيقة الخطيرة التي فوحتها مجلة الدعوة.
 لكن حمزة ال بواكي له

وها ألنفسهم قبل رحريلهم   فرإنهم ال بل وأكير المهاجرين إنما هم ضحايا تصورات خا ئة كون
 زيرردوت فرري هجرررتهم علررى أت يسررتبدلوا متاعرري الحاجررة الماديررة بمتاعرري أخررر، مررن نرروع جد ررد تررن إ 

 عليهم حياتهم أيما تنغيإ.
فالمهرراجر إت أحسررن فرري المجتمررع ال ريرري: ال يشرركرول  وإت أخطررر: ال يعررذرول  ويظررل يعرريش 

ين فري تنرافس وتتروالى الرتهم عليره عنرد أدنرى خرالف أو سروء عن أهل البلد بمعزل  ومرع بهيرة المهراجر 
 أوتفاهم دونما حماية من أحد يستجير به  وتتراكي على عاتقه كل أمور بيته وال معين له من أقاربه 

أصحابه فتبدأ االنت اسات النفسية تتر، عليه وعلى زوجه وأوالدل  ويترسرف علرى أيرام كرات يسرير فيهرا 
عزيررزا بررين معارفرره  مهمررا ظلمرره المتجبررروت  أو أرهقرره العرروز  ويبرردأ يحررس أت فرري بلرردل مرفرروع الرررأ   

النررا  يعاملونرره نفررس معاملررة أي صررعلوك لمجرررد انتسررابهما إلررى بلررد واحررد  ويفتقررد األيررام الترري كرررات 
يمشرري بهررا بررين النررا  بمفرراخرل وتاريخرره ونسرربه ومناقرري أهلرره  إذ كررل ذلررك مهرردر فرري المجتمررع ال ريرري 

 يعاملونه كابن ساعته.مجهول  وإنما 
إت فري هررذل الحقررائق مرا يجعررل مررن منررع الهجررة عررامال مهمررا مررن عوامرل الحفرراي علررى الجديررة 
الجمادية  إال هجرة موطر يخاف أت  هدر دمه أو يطرول سرجنه أو تنترزع األسررار منره بتعرذ ي  أو 

 هجرة بعية دراسية موقوته  أو هجرة قيادي  ربي ويخطط.
 وحضانة الخطط تحتاج إلى حنان

: تهيئررة األوليررات الممهرردة والظررروف المسرراعدة وزخررم االسررتدامة ل ررل عمررل )العامــل الخــامس(
 مهم أو مهم أو انعطاف خططي.

This file was downloaded from QuranicThought.com



       المسار                                                      

 

فررإت العمررل الحركرري الحزبرري شرربيه فرري بعررض جوانبرره بالعمررل الحربرري  كيررف أت النصررر فرري 
قررروة العررردو ومكامنررره   ت شرررف لهرررم أيًوررراالمعرررارك ال  نرررال بالمقررراتلين فقرررط  برررل بجاسوسرررية واسرررتطالع 

وبتعبئة معنوية للشعي   دفعه لتر يد الحملة  وبحرب نفسية توجه للعدو  ف ذلك أعمالنا  ال بد لها من 
 مجهود مساند وخل ية إرت از.

إت نظرية إيجاد البيئة المناسبة والمناخ المالئم ما زالت من أهم أركات إحرالل الجديرة فري كرل 
 أو جاهلي.عمل سياسي أو تربوي  إسالمي 
 وهي ذات ثالث مراحل:

*مرحلرة األوليررات الممهرردة: قبررل البردء بالعمررل  وقررد تشررمل تحورير األجررواء النفسررية  بررالتفهيم 
الجيرررد ألبعرررراد العمررررل المررررراد تنفيرررذل مررررن خررررالل دراسررررات وصررر ية وشرررررو  وإقنرررراع بجرررردوال وأسرررربابه  أو 

خل فرري معنررري هرررذل المرحلرررة بتحوررير الوررررورات الماديرررة كررشرريف مررريال إلسرررناد عمررل صرررحفي  ويرررد
: أسلوب التدر  في التنفيرذ  ترفقرا بالعراملين ومنعرا لإلرهراا  كميرل إنراء زجرا  برارد ال نورع أيره أيًوا

ماء حارا لئال  ن سر  ول ن نحميه بالتدر   ذلك أت بعض النفرو  ت ن سرر إذا وضرعناها فري العمرل 
 الجدي مباشرة وبخطوة واحدة.

دور كبير في إتقات التمهيد  ولهرا أثرر واضرح فري اكتشراف الحلرول وتساهم البحوث الميدانية ب
المالئررم ل ييررر مررن المشرراكل التربويررة والصررعوبة التنظيميررة  لمررا فيهررا مررن استقصرراء الواقررع وجررردل جرررًدا 
دقيقرررا  تررريح للمخطرررط صرررواب التشرررخيإ  حترررى غررردت نترررائج هرررذل البحررروث أجررردر بررررت توصرررف برنهرررا 

تررري تشرررتق لهرررا دوًرا يطرررور دور فراسرررة المرررنمن الرررذكي  فصررراحي القلررري الفراسرررة الحسرررابية الجماديرررة ال
الحي يكوت له حد  وتخمين صحيح إذا كات يعلم السوابق ويهيس األمور بالموازين اإلسالمية  حتى 
أت السرراذ  ليظنرره يعلررم بعررض ال يرري  وهررذا هررو الررذي أشررار إليرره إقبررال لمررا ذكررر خفرراء ال يرري ثررم قررال 

 مستدركا.
 : لل يي يشهد.ول ن رب القلي

 أو هو عند آخر:
 كأن له في اليوم عينا على غد  يصير بأعقاب األمور بـرأيـه

: تنشررر لرره فراسرة جماديررة بواسررطة البحرروث الميدانيررة  يطلررع بهررا أيًورراوهكرذا الصررنف الهيررادي 
 على تفصيل  وم الدعوة وغدها.

عمرل  تورارعه  وتقتررت بره  *ثم ترتي  يانيا مرحلة ت وين الظروف المسراعدة: أثنراء الهيرام بال
وال الرري أننررا مطررالبوت برررت نوجررد هررذا الظرررف  كنشررر بحرروث فقهيررة فرري السياسررية الشررردية والقررانوت 
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المقرارت تسرند معركرة مطالبتنرا بدسررتور إسرالمي مريال  أو الحصرول علررى تصرريحات منيردة مرن قورراة 
 ئيا بدوت جهد منا.: است الل ظرف حسن ت وت تلقاأيًواكبار  ول ن  دخل في هذا المعني 

*ثم مرحلة الحقة لتوليد زخم الدفع الرذي  رديم الجهرد األولرى المبرذول وينميره ويطرورل ويخرجره 
عرن حررد الفررورة: بوضررع مشرررف مراقرري مرريال يخررتإ بررذلك العمررل  أو عقررد مررنتمر لتقررويم نتررائج التنفيررذ 

 األولية.
كبرره وتتلرول ال يمكررن أت  وضررع إت إ رراد األميلررة الشررارحة لهرذل المراحررل الترري تسربق العمررل وتوا

لهررا حصررر  والمرفرروض أت تسرررل كررل قيررادة نفسررها عررن ذلررك قبررل كررل عمررل كبيررر تنويرره  وسرروف تجررد 
 نفسها غير عيية عن الجواب  إذ أت متممات العمل تفرض نفسها على المف ر في بإمعات.

 دور المؤثرات التربوية في االستدراج واإلبهام
هررذل النظريررة لترررويج تدليسررهم بمقابررل مررا نسررت لها فرري البنرراء وانظررر كيررف يسررت ل أهررال لبا ررل 

والخيرررر  وخرررذ مرررن ذلرررك ميررراال كامنرررا فررري الصرررحافة: كيرررف تسرررتخدمها الررردول ال برررر، ل رررر  مفررراييم 
وانطباعررات وتصررورات فرري شررعوب العررالم تمهررد بهررا ألعمالهررا السياسررية  بررل تصررل أحيانررا إلررى درجررة 

 مصر لتبرير الصلح مع اليهود.غسيل المخ  كما في الحملة الصح ية في 
  ومرن أميلتره: تنرادي التجرارب وأصرحاب األمروال أيًوراويحصل ذلك في النطراا االقتصرادي 

في البالد المستهل ة خاصة إلنشاء جرائد بعد ال رالء الرذي حردث أواسرط السربعينات تبرررل وتقرذف فري 
ار السياسرية قناعرة بررت التجرار نفس القار  بالتدريج ومن خالل التحليالت المدسوسة بحرذر مرع األخبر
وضحايال  هم والمستهلك  أيًواالمحليين لم يست لوا ال الء العالمي لمواعفة األسعار بل هم صرعال 

 الذي استعجل اتهامهم على درجة سواء.
 وقد أوردنا هذا الميل لتفهيمك دور اإلقناع والتمهيد  وإنما للبا ل الميل السافل.

 وق تناسي الحقوق: ينشئ العق
 : ضبط حقوا وواجبات الدعاة بنظام داخلي صريح.)العامل السادس(

فإت ترك العالقات ألحكام األعراف يجعلها وايية غير حاسمة ويقل الوضو  فيها  ممرا  وجرد 
 مجاال الختالف التفسير أو افتيات أحد الطرفين على اآلخر  القائد  والتابع.

ة الحريات العامة في المجتمع  وت وت سرببا فري إت أهمية الحريات داخل الجماعة تماثل أهمي
إ الا الطاقات وتحفيزها وتنميتها  وعلى أساسها ي ر  الشعور بالمسنولية  وكمرا أت الحكرم المسرتبد 

 أيًورايقتل ال فايات واضطرها إلى التواري واالنعزال  أو إلى الهجررة والرحيرل  فرإت تفررد الهيرادة  رندي 
  أتباعهرررا وتجعلررره  توررراءل إلرررى حررردل األدنرررى  وإذا وجررردت قيرررادة ال إلرررى ضرررمور الررروالء لهرررا فررري نفرررو 
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تشاور  وتتجاوز  وتوييق ذرعا بالنقد: عمت النجو،  واحتبست اآلراء في صدور أصحابها  وصرار 
 التفتيش عن مسارب التملإ.

وال نستبعد أت يست ل بعض ذوي األغراض أو الجدد الرذ ن لرم يسرت ملوا الروعي هرذل الحريرات 
ماعررة اإلسررالمية اسررت الال سرريئا  ولررد الورررر  ول ررن المصررالح ال امنررة فرري هررذل الحريررات تبقررى فرري الج

هي الراجحة  وما من إيجاب إال وله صور ناقوة من السلي  وال صفاء إال وتعكرل بعرض الشروائي  
 مهما قلت  وكل سوء وانحراف يعالج بما  ناسبه.

إلررى حررزم مورراعف يقتورري توررييق وقررد تحتررا  بعررض المراحررل أو بعررض قطاعررات التنظرريم 
هررذل الحريررات  ول ررن هررذا التوررييق  ليررق كاسررتيناء توجبرره الورررورة  ويرررتي قصررير الوقررت أو محرردود 

 النطاا  وتبقى أيام العمل األخر، على  بيعتها حرة  مليئة بالتشاور.
ن وتبدو إتاحة حرية القول سمة بارزة فري هرذل الحقروا التري يكسربها الردعاة وتررتي فري صرورتي

 مهمتين:
صرورة إ الرة الرنفس الهيرادي فري االسرتماع لررأي المخرالف  و عقرد االجتمراع معره  مرع توقررع  

صوابه  وعقد النية على التواضرع للحرق إذا أقرام الردليل عليره أو أورد مرن القررائن مرا يقنرع  ويظرل هرذا 
حردي  بعيرًدا عرن ولرو  النفس  ويال ما دام المخالف ملتزما أدب القرول والجنديرة  مهرذبا  بريئرا مرن الت

 الجيوب.
ثررم صررورة ثانيررة: ت ونهررا كيرررة المررنتمرات الترري يسرربقها تحوررير جيررد وتورربط بجرردول أعمررال 
مسرررربق  يستقصرررري االقتراحررررات مررررن خررررالل اسررررتنطاا الرررردعاة الررررذ ن سيحوررررروت المررررنتمر  ذلررررك أت 

قبررل أت ت رروت  المررنتمرات تعتبررر أحسررن مجررال لتبررادل الرررأي  وتعليررل المواقررف  وبيررات فقرره الخطرروات 
مجاال للتخطئة  وإظهار الخالف  والهيادة القوية تستطيع أت تجعل صروتها فري المرنتمر هرو األعلرى  
وإقناعا ال فرًضا  ول ن من شرت الهيادة الوعيفة أت تفترض لنفسها ابترداء موقرف المردافع أمرام انتقراد 

 الدعاة.
قيرت البيعرة وتحد رد مردة ممارسرة ولعل من أهم معالم األنظمة الداخلية: النإ على وجروب تو 

الهيادة بسنوات معينة وجعلها مشرو ة بشرو  تمليها  بيعة المرحلة  أو شخصية القائد   تم االتفراا 
عليها قبل االنتخاب  ذلرك أت فري هرذا التحد رد واالشرترا  ضرمانات عد ردة لجعرل عمليرة ت ييرر الهيرادة 

ألتبراع عمليرة  بيعيرة   نتظرر لهرا الجميرع أوات عنرد عجزهرا أو عنرد تبرا ن وجهرات نظرهرا مرع نظررات ا
 انتهاء المدة دونما حاجة لعصيات.
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أما البيعة مد، الحياة فنرر، فيهرا إل راء لردور عقرول الردعاة لمردة مسرتطيلة لريس غيرر هللا يعلرم 
ما يحصل من تقلي في أف ار واجتهادات المجموعة العاملة خاللها  وما كرات مرن عردم توقيرت البيعرة 

 الراشد ن ال  لزمنا بوجه وإنما ذلك مقدار اجتهادهم السياسي أو تقليدهم ألعراف األمم آنذاك. للخلفاء
وأي ضرررورة لإل ررالا إذا كررات مررن الممكررن إعررادة انتخابررات القائررد النرراجح المرضرري وتجد ررد 

 البيعة له؟
قالتره إت القول باستساغة البيعة لقائد مد، الحياة بومات االستدراك الرذي  رنإ علرى جرواز إ

عنرد العجرز  ال يمكرن أت يعطرري لهرذل البيعرة مقرداًرا كاأيررا مرن التبريرر الفقهري والمنطقرري لهرا  فرإت هررذل 
اإلقالة ال تستعمل إال عند االنهيرار ال امرل الرذي يقرع أيره القائرد  وأمرا الورعف غيرر الشرد د واخرتالف 

والعقرد مرن الردعاة مرن أفورلية  النظرات فإنهما ال  دفعات إلى هذل اإلقالة  رغم ما يحس به أهرل الحرل
التحول إلى آخر أصلح منه وأقدر لو كات بمقدورهم أت يرتي هذا التحول بطريقة  بيعية تلقائيرة وديرة 
عنررد إعررادة االنتخرراب  رروم تنتهرري مرردة البيعررة  ول ررن التعقررد الالصررق بطبيعررة اإلقالررة  ومعنررى التحرردي 

عن اللجوء إلهيا مع شعورهم بوفور المصلحة في ال امن فيها  وكونها استيناء ميير مجفل قد يصدهم 
 مجئ قائد جد د.

 ا: اتخاذ االحتيا ات قيادية تدرأ الفتن:العامل السابع 
فررإت ال ييررر مررن التنظيمررات الجد رردة لررم تراهررق بعررد  أرريظن مررن فيهررا أنهررا برردعوة فرري العرراملين  

 إخوانهم.وأنهم أجادوا التربية فانتفت ظواهر الخالف والتطرف والتساقط بين 
وذاك نوع من االعتداد ال تصدقه سنن تطور الجماعات العاملة  فإت من شرت البداية الهادئة 
أت ال يختلرررررف فررررري حيييرررررات خطتهرررررا البسررررريطة اثنرررررات  ومرررررن شررررررت المجموعرررررة الصررررر يرة أت ال يكيرررررر 

 المتطلعوت للصدارة فيها  ومن شرت الترغيي والترهيي أت ال يصرعا صرعاهما من بعيد.
ن  تقرادم عهرد التنظريم وت روت لره بعرض القروة فإنره  بردأ مرحلرة مراهقرة صرعبة  إذ ت يرر أما حي

المواقررف تجررال األحررداث والحكومررات واألحررزاب  فتتعرردد االجتهررادات  ويرررتي احتمررال الخررالف فرري ثنايررا 
 بحكرم مركزهرا التنظيمري  أو أيًوراهذا التعردد. كمرا أت اتسراع المجموعرة  بررز رؤوسرا قياديرة متعرددة  

بحكرررم قابلياتهرررا العاليرررة التررري تشرررد قلررروب اآلخررررين إلرررى تبعيتهرررا  ومرررع هرررذا التعررردد احتمررراالت لخالفرررات 
أخررر،  مبعيهررا االجتهرراد المتبررا ن أو ال رررور ورو  التررزعم  كمررا أت الترغيرري إذا اقترررب ت رروت همسررته 

 الخافتة في األذت أقو، من ندائه العالي عن بعد.
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ادات هررذل الصررعوبات منررذ البدايررة  وأت ال تبنرري أمرهررا علررى والعررال  يكمررن فرري أت تتوقررع الهيرر
وداعرررة تراهرررا ت مرررر سرررنوات العمرررل األولرررى  برررل تشررررع فررري تربيرررة تقلرررل الخرررالف المحتمرررل وفررري توديرررة 

 توعف أسبابه   وأما القواء ع ليه وعلى أسباب فنحسبه مستحيال.
 وكرت أسباب الفتن تتقاسمها  بيعتات:

ها وتطلعها للصدارة وحبها للجردل واحت امهرا إلرى الهرو،  وتت فرل  بيعة النفس: ب رورها وكبر 
المواعا بدرء هذل األسرباب  ولعرل فري النرداء المرفروع الجتيراز  العوائرقا مرا يكفري لالحتيرا  تجاهلهرا  

 وفي كل موعظة سبقته أو تلحقه بركة.
ذل األحكررام ثررم  بيعررة األحكررام الوررابطة للعالقررات التنظيميررة: والمفررروض أت نحرراول إبعرراد هرر

عررن الجمررود وجعلهررا ذات مرونررة كاأيررة تسررمح برربعض التنررازالت الهياديررة مررن أجررل فسررح المجررال لبقرراء 
 العنصر المخالف في رحاب التنظيم مطيعا  أو في رحاب المودة محبا.

ولرريس هنرراك حصررر ل،نررواع المناسرربة لرردرء الفررتن مررن هررذل األحكررام  ول ررن التفررر  فرري ترراريخ 
البياني لسيرة أكير من دادية  رينا أميلة منها ال دليل على وجوبها غير الفراسرة  الجماعة ورؤية الخط

 وحد ث القلي.
*فمن ذلك: قبرول اسرتقالة الداديرة المسرنول إذا  لري إعفراءل مرن المسرنولية المنا رة بره  لرئال 

 يكوت في إرغامه حر  عليه  ولد هاجسا  راودل يسوف له العصيات.
عررن الحكررم الشرررعي فرري االسررتقالة مررن العمررل الحركرري ومررا إذا كررات  وكييرررا مررا يسرررل السررائلوت 

 حالال أم حراًما؟
 والحهيقة إننا لم نجد ما  دل على الحرة الواضحة  ونظن أت المسرلة تنظر من جانبين:

األول: جانرري الداديررة فررإت عليرره الصرربر  مررروءة ال فرضررا  وتحليررا برررخالا اإليمررات العاليررة  
ى عملرره بتجرررد  ويعررزم علررى االسررتمرار حتررى ولررو كررات هنرراك تعرري وإرهرراا  أيقرردر مررد، الورررورة إلرر

وأحرروال عائليررة ومهنيررة صررعبة  فررال يطلرري االسررتقالة إال بعررد تركرردل مررن ضرررورتها لرره  بحيررث يصرريبه 
 الحر  الشد د من جراء االستمرار.

لهررا  ترربل هم  اليرراني: جانرري الهيررادة  فررإت عليهررا إت ال تلتررزم جوابررا واحررًدا ل ررل متقرردم باسررتقالة
رفوررها القررا ع  فررإت ذلررك يخررالف العرردل المكلفررة برررت تحكررم برره  بررل تطيررل اإلنصررات البررذل  بحيررث ال 

 ترفض  لبه إال إذا لم تجد القرائن ال اأية على حصول الحر .
: إذت الهيرررادة لمبرررايع أت  رررنقض بيعتررره بالتراضررري معهرررا  وأت أيًورررا*ومررن أميلرررة االحتيا رررات 

ف عنرا وأحري التفررد أو االنتمراء لجماعرة إسرالمية أخرر،  فرإت قناعرة المررء تتبردل  تقيله إياها  إذا عز 
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وتت ير اجتهاداته  أو يختلف قلبه  أو  لقي له الشيطات من الشبهات والظنوت الرد ئرة مرا يحملره علرى 
ورال اعتقاد ضرورة تملصه مما ألزم نفسه به  فإذا ترفقنا معه  وسهلنا له  ريق التراجع: اعتبر ذلك ف

ت تفول به عليه  وعونا له على إصابة مرادل  فيتئد  ويتردب  ويحتفا بالود  وربمرا عراد فاعترذر إذا 
بل ت نزوته أبعد مداها ورأ، بعين اإلنصاف فراف دربه الجد رد وبعردل عرن السرمت األوسرط  ول ننرا إت 

علررررى تجرررراوز  منعنرررال وحصرررررنال واتهمنررررال بفرررررار ون ررررو : اسررررتولى عليررره االعتررررداد بررررالنفس  وحررررر 
حصارنا له بافتتات يفلت معه منه اللسات أيقطع عليه  ريق األوبة من بعد إذا أفاا  خجال ممرا كرات 

 منه من البهت.
*ويرد ميل ثالث لهذل االحتيا ات  دعونا إلى أت ال نعتبر التخلف عرن تنفيرذ أمرر واحرد فقرط 

ترولرره  فررإت الخرروا ر الترويررل اسررتبداد نقورا للبيعررة إذا كررات الداديررة متررروال  حتررى ولررو كرات مخطئررا فرري 
بالعقول والقلوب رهيي  ال يفلت منه إال دادية له فقه عميق  وال يكاد  برأ أحد من حيصة في حياته  
ولربما تت رر  ولو تعاملنا مع الدعاة مفترضين براءتهم منها لما صدا فرضنا إال قليال  ول نه العفرو  

 والتسامح  والتسد د.
عض بسرربي هررذل األميلررة أت علررى االحتيا ررات الدارئررة للفررتن أت تلتررزم جانرري ولربمررا ظررن الررب

الترخيإ والمرونة دائًما  وليس ذلك الذي نعنيه  فإت العزيمة تفرض نفسها من جاني آخرر كاحتيرا  
 ضروري مقابل.

وأجرردر ميررل  وضررح ذلررك أت تسررلك الهيررادة مسررلك بيررات تبعررات البيعررة اليقيلررة ل ررل داديررة جد ررد 
رسالة مكتوبة تحيطه علما بربعاد العمل الذي يقدم عليه قبل دخوله أيه  فإت بعرض الردعاة  من خالل

يصرررطادوت الشررراب صررريًدا  كمرررا يرسرررر القرررانإ الظبررري  ويرخرررذوت منررره البيعرررة دوت أت  ررردري معناهرررا 
ولى وت اليفها وما عليه بعدها من تقديم وقته وماله ودمه فداء للدعوة  ويظل الشاب فرحا في أيامه األ

بصررحبة خيررر النررا  أخالًقررا  جررذال فرري رحرراب المحبررة واألشررواا  فررإذا جررد الجررد  وواجرره المصرراعي  
 و لي منه الصبر: تل ر إت لم يكن  توقع ذلك.

من هنا وجي أت ال نسرت فل أحرًدا تعرويال علرى احتمرال اتعاظره بتربيتنرا مرن بعرد  برل البرد أت 
مرررنهم مرررن قرررد تعررروزل البالغرررة  وينقصررره حسرررن نصرررارحه كرررل الصرررراحة  ال علرررى لسرررات الررردعاة  فرررإت 

اإلفصررا   ول ررن برسررالة نموذجيررة موحرردة تبعررث بهررا الهيررادة إلررى كررل مررن  نرروي االنخرررا  فرري صررفوف 
التنظيم  تحدثه خاللها بالتزاماته المقبلة  وترو، له قصة الصراع فري هرذل الحيراة  وتريره فورل إقدامره 

 واألجر األخروي الذي  نتظرل.

This file was downloaded from QuranicThought.com



       المسار                                                      

 

لشررباب إذا علمرروا ذلررك ابتررداء  ويقررل عرردد الررذ ن  بررايعوت  ول ررن مررن  بررايع قررد يحجررم بعررض ا
وييبت سيكوت أجدر بالوفاء  وأقرب للبذل  وأرسخ في اليبات  وتزدهر معاني الجدية فري الجيرل الرذي 

 أعطى صفقة قلبه على بينة وفي ظروف من اإلدراك الواعي لحهيقة انتمائه.
 ي لتنفيذ الخطط.: وفرة المال ال اف)العامل الثامن(

فرررإت المراحرررل النهائيرررة تقتوررري إسرررناًدا ماليرررا ل ييرررر مرررن ميررراد ن النشرررا   كرواتررري المتفررررغين  
والعرراملين فرري اللجررات والمجررال الصررحفي والعلمرري  وإلرسررال بعيررات التخصررإ  وتوسرريع خطررة النشررر  

 ووجول أخر، كهذل  وت اد أت تبقى الخطة حبرا على ورا إذا لم  توفر لها المال.
ولو أردنا الجد فعال لحصرل المرال  فرإت تبررع المتبررعين مرن الردعاة والمنيرد ن  تناسري  رديرا 
مع إحساسهم بوجود الجد واإلتقات الهيادي  ويتصاعد حماسهم للعطاء مع تصاعد النشرا   ومرع ذلرك 

سرات فإت التعويل علرى مبرالغ اشرتراكات األعوراء ال  ناسري آمالنرا البعيردة  ومرن الواجري ت روين منس
استيمارية تت فل بتحقيق أربرا  الئقرة يعهرد بإدارتهرا إلرى دعراة مرن أصرحاب العقليرة التجاريرة المتحركرة 
ولررو كررانوا ضررعافا فرري المهررارة التربويررة  وال يصررح أت تباشررر الهيررادة اإلشررراف علررى هررذل المنسسررات  

أت بعررض أهررل  النصرررافها عررن التف يررر التجرراري مررن برراب  وصرريانة لسررمعة القررادة مررن برراب آخررر  إذ
الفتنرررة ال  تورعررروت عرررن ظلرررم الهيرررادة واتهامهرررا بالتالعررري بررراألموال  وينب ررري أت ال يكررروت فشرررل بعرررض 
 المنسسات السابقة مانعا لت رار التجربة  فإت عدم مراعاة هذل االحتيا ات هي التي سبي هذا الفشل.

أت تسرراعد الررردعوات ولعررل مررن أهرررم واجبررات الرردعوات فررري الرربالد ال نيرررة الترري أفرراء هللا عليهرررا 
األخررر،  دونمررا قيررد أو شررر   فررإت أكيررر مررا يحررز فرري نفررس اآلخررذ أت يطلرري المعطرري اإلشررراف علررى 

 صرف ما أعطى  فإت التعامل على أسا  اليقة المتبادلة أولى  وقادة كل بلد أدر، بما فيها.
وميرررات ومرررن المهرررم أت يكررروت هنررراك فهرررم متبرررادل برررين القرررادة واألتبررراع لمرررا تحتاجررره الخطرررط وي

النشا  من صرف سخي أيه مسحة من شجاعة ال رريم وسررعته المبرادرة إلرى إجابرة الحاجرة  فرإت مرن 
الخطر ما يفهمه بعض القادة من أت مال الدعوة في أ د هم كمال اليتيم في  رد الوصري  إذا أت الردعاة 

أعطرروا مررا أعطررول عررن الررذ ن أعطرروا أمرروالهم ليسرروا أ تاًمررا  وهررم يحبرروت للهيررادة أت تحقررق أحالمهررم  وقررد 
رضررى ورغبرررة فرري إسرررناد النشررا   وأجررردر بالقررادة أت  نظرررروا إلررى المرررال فرري أيررراد هم كنظرررة عمرررر برررن 

 الخطاب إليه  لما كات يحيز الوفد  ويجزل العطاء  ويوسع على أهل السبق في اإلسالم.
ة  وعلرررى :رؤيرررة تزا ررد المخرررا ر الخارجيررة الحدقرررة بالرردعوة فرررإت األعررداء كيرررر )العامــل التاســـع(

مقردار كبيررر مررن الحيويررة والعمررل المررنظم  وتحررركهم أحقراد متنوعررة  ويظرراهرهم إسررناد دولرري  ولرريس لنررا 
 غير اتخاذ األسباب الممكنة  ثم التوكل على هللا تعالى.
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إت تحسس الدادية لهذل المخا ر  بعث أيه همة الردفاع عرن إسرالمه ونفسره وأهلره ومالره  إت 
وإذا كات الوضو  الف ري  دفعه للعمل  حرصا ورغبة  فإت تجسم األخطرار لم ت ن همة الجهاد وافرة  

 أمام نظرل يجذبه  خوفا من وضع أن ي  وريبة  ويظل متحفًزا يقًظا سائًرا في  ريق البذل.
ولهذا كات من تمام وسائل الجدية أت نتعررف علرى حجرم األعرداء وخططهرم وأسراليي مكررهم  

رؤيررة مررا ن تشررف مررن أخبررارهم  فررإت ال ييرررين مررنهم  نرراموت ملررئ وأت نرردعو أصررحابنا وأنصررارنا إلررى 
 جفونهم  ال يحسوت بزحف اإللحاد.

ول ن المبال ة في تقرد ر قروة األعرداء قرد تحرول اإليجراب الصراعد المبت ري إلرى سرلي انهزامري 
  وكرات لسريد قطرري (1)نرازل  وقرد أحسررن األسرتاذ الردكتور جعفررر إدريرس التحرذ ر مررن التطررف فري ذلررك

ه هللا تشرررجيع مت ررررر للمسرررلمين علرررى النهررروض بوجررره البا رررل مهمرررا كانرررت سرررطوته  فرررإت عوامرررل رحمررر
ضعفه كامنة في أصل كيانه  والدعايرة الواسرعة التري يحريط بهرا نفسره كاذبرة  بت ري بهرا إرهراب نفرو  
مرررن ال يفطنررروت إلرررى مرررا فررري الحرررق مرررن قررروة ذاتيرررة وإت قرررل أنصرررارل وسرررالحه ومالررره  وإنمرررا ذلرررك إلقررراء 

 ات.الشيط
ِمِنينَ   ن تالم م ن  ِلَياَءلال َفاَل َتَخافالوهالم  َوَخافالوِت ِإت كال فال َأو   ا.ِإْنَما َذِل المال الْشي َطاتال يالَخوِن

 إت الشررريطات هرررو الرررذي يورررخم مرررن شررررت أوليائررره  ويلبسرررهم لبرررا  القررروة والقررردرة  ويوقرررع فررري 
قورررررري بهررررررم لباناترررررره القلرررررروب: أنهررررررم ذوو حررررررول و ررررررول  و أنهررررررم يمل رررررروت النفررررررع والوررررررر  وذلررررررك لي

وأغراضرره وليحقق بررم الشررر فرري األرض والفسرراد  وليخوررع لهررم الرقرراب ويطرروع لهررم القلرروب  فررال  رتفررع 
 في وجوههم صوت باإلن ار  وال يف ر أحد في االنتفاض عليهم  ودفعهم عن الشر والفساد.

درا والشريطات صراحي مصررلحة فري أت  نرتفش البا ررل  وأت  تورخم الشرر  وأت  تبررد، قويرا قررا
بطاشا جبارا  ال تقف في وجهه معارضرة  وال يصرمد لره مردافع  وال ي لبره مرن المعارضرين غالري  إت 
الشيطات صاحي مصلحة في أت  بدو األمر هكرذا  فتحرت سرتار الخروف والريبرة  وفري ظرل اإلرهراب 

وينشرروت والبطش  يفعل أولياؤل في األرض ما يقر ع  نه! يقلبوت المعرروف من رًرا  والمن رر معروفرا  
الفسرراد والبا ررل والوررالل  ويخفترروت صرروت الحررق والعرردل  ويهيمرروت أنفسررهم آلهررة فرري األرض تحمرري 
الشر وتقتل الخير  دوت أت يجرؤ أحد على مناهوتهم والوقوف في وجههم  ومطاردتهم و ردهم من 

 يطمسونه.مقام الهيادة بل دوت أت يجرؤ أحد على تزييف البا ل الذي  رجوت له  وجالء الحق الذي 
والشيطات ماكر خادع غرادر  يختفري وراء أوليائره  وينشرر الخروف مرنهم فري صردور الرذ ن ال 
يحتطررروت لوسوسرررته  ومرررن هنرررا يكشرررفه هللا  ويوقفررره عاريرررا ال يسرررترل ثررروب مرررن كيررردل ومكررررل  ويعررررف 
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ت  وال المررنمنين الحهيقررة: حهيقررة مكرررل ووسوسررته  ليكونرروا منهررا علررى حررذرا  فررال  رهبرروا أوليرراء الشرريطا
يخافوهم  فهم وهو أضرعف مرن أت يخرافهم مرنمن  رركن إلرى ربره  ويسرتند إلرى قوتره  إت القروة الوحيردة 
التي تخشى وتخاف هي القوة التي تملك النفع والور  هي قوة هللا وهي القوة التري يخشراها المنمنروت 

وال قروة الشريطات  وال  باهلل  وهم حين يخشرونها وحردها: أقروي األقويراء  فرال تقرف لهرم قروة فري األرض 
 .(1)قوة أولياء الشيطاتا

ولئن كات هذا عند البعض حرد ث حماسرة يسروغوت ألنفسرهم اإلبطراء فري مجاراتره  أو حرد ث 
إيمرات يعجررزوت عررن اسرتيعاب موازينرره فررإت فرري الميرل األخيررر الررذي ضررربته اليرورة اإل رانيررة مررن حررد ث 

ت فربل ت  وكما أنها قد فورحت ضرعف الجبرروت  الواقع ماال تردل آذات وال ترفوه قلوب  وقد وعظ
: مقردار الريمن الرذي -بكيررة مرن تسراقط فري الشروارع والسراحات مرن عشراا الحريرة–فإنها قد أوضحت 

 يجي أت تدفعه الشعوب  وأزرت على حركة تتراجع وتتوار، بمجرد أت  تساقط منها العشرات.
 :)العامل العاشر من عوامل الجدية(

 ة والرقائق الوعظية:إشاعة أدب الحماس
هكرررذا  اآلت اآلت فقرررط تررررتي الحماسرررة  بعرررد كرررل هرررذل العوامرررل لتسرررتيمر نتائجهرررا  وتستصررررخ  
وليس قبل ذلك  فإت بعض من يعرالج أسرباب الفترور الجمراعي   تروهم العرال   ويكروت بعرث الحماسرة 

 هو المفهوم الوحيد الذي  تبادر إلى ذهنه ابتداء وانتهاء.
سرباب  وأضرعف العوامرل  ول رن  رجرى أت  توراعف أثرهرا إذا اسرتطعنا كال  بل هي آخر األ

 تجاوز التعابير الحماسية العرأية إلى أساليي أعلى أيا لمعني والمبني  مع تفنن بالغي متنوع.
وإذا أجرردنا إعررادة الحاسررة الجماليررة الشررعرية إلررى جيررل الرردعاة الجد ررد المقطرروع عنهررا فررإت غرررر 

حماسرررة وأداة ترقيرررق للقلررروب بال رررة األثررررت ولعرررل أشرررد الشرررباب غفلرررة  الشرررعر سرررت وت عنرررد ذاك مصرررعد
وافتئاًتا على مصالح نفسه  تعا بربته على كتفه مع همسة في أذنه  خ يوة النبرة  عاليرة األصرداء  

 إذا عاتبته فقلت له:
 وتختــال من الزهـــو   فكم تسدر في السهــو
 كأن المــوت ما عــم وتنصب إلى اللهـــو 

 وإبطاء تالفيــــــك  تام تجافيـــــكوح
 عيوبــا شملهـا انضـم  طباعــا جمعـت فيك
 ودع ما يعقب الضيـــر  وزود نفســك الخيـر
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 وخف من لجـه اليـــم  وهيـئ مركب السيـر
  أيًوراوكما أت الرقائق تقطع القلي بالردنيويات  فيتفررف ألعمرال الردعوة  فرإت القصرإ كرذلك 

  تناولها بسعة.ويجدر بردبنا أت 
ولعل بعض من  نحي المنحى الشد د االلتزام بنصو  أقوال أئمة السرلف  رر، فري القصرإ 
برسا  لما  نقل له عن دور القصا  فيوضع الحد ث وإلهاء النرا   ول رن السرمت الوسرط  ردعول إلرى 

هللا عرز  قبول الدائر في حد الصدا والجد منها  فإت  القصاصرا ال  رذموت مرن حيرث هرذا االسرم  ألت
وجررل قررال: نحررن نقررإ عليررك أحسررن القصررإ  وقررال: فرقصررإ القصررإ  وإنمررا ذم القصررا  ألت 
ال الي منهم: االتساع بذكر القصإ دوت ذكر العلم المفيد  ثم غالبهم يخلط أيما  وردل  وربما اعتمد 
 مرا أكيرر محررال فرمرا إذا كرات القصررإ صردقا  ويوجرري وعظرا  فهرو ممرردو   وقرد كرات أحمررد برن حنبررل

 .(1)يقول: ما أحو  النا  إلى قا  صدواا
علررى أننررا نعنرري مررا هررو أبعررد مررن ذلررك  مررن أسررلوب القصررإ األدبرري  الررواقعي أو المحتمررل 
الوقرروع  والررذي  ررنهض ظهيرررا ألدب الحماسررة  ونظررن أت مررن الورررورة بمكررات سررعي مررن يقررإ للرردعاة 

 ولرد ملرال أيرا لنفرو  وإشرباًعا   نحو التجد د فيها  فإت ت رار قصإ الصدر األول والمشاهير كاد أت
وهرررم مررردعوت إلرررى ال شرررف  عرررن بطررروالت جد ررردة معاصررررة أو مرررن التررراريخ الحرررد ث واألوسرررط ل،مرررة 
اإلسررالمية  علررى نمررط مررا ذكرررل األسررتاذ أبررو الحسررن النرردوي مررن ظهررور معرردت البطولررة فرري الهنررد  إذا 

وصردارته لملحمرة بالفترا اإلسرالمية  هبت ريح اإليماتا فيها  أو ما ورد من أخبار ال ازي عيمات باشا
 في القرت الماضي  أو جرأة البارجة حميدية في ضرب موانئ اليونات.

ومع ذلك فإت ظهور القدوة  بقي أسا  التربية ويبعث الحماسة فينفس المقابل  ويكوت له من 
 األثر التلقائي الدائم في المجموعة ما ال تصل إلى مستوال المواعا المجردة.

 ط يفجر الطاقاتالتخطي
 هذل هي العوامل العشرة التي نظن أت اجتماعها  ولد الجدية الجمادية.

فاشرررهد بربرررك  أال تجتمرررع الجديرررة مرررن أ رافهرررا لجيرررل مت امرررل  واضرررح الف ررررة  مبررررمج السرررير  
ممنررروع الحقررروا وفيرررر المرررال  عرررارف بكيرررد العررردو  يسرررودل التخصرررإ  وتو رررر لررره الررردروب  وتحرررردول 

 عنه أسباب الفتن؟؟؟ الحماسة  وقد حجبت
 أو يجوز أت تتمنى أخاك دادية جماهيريا وأنت ترسله مفرًدا؟

 أم يحل أت تتهمه بالخمول وهو ضحية قصور خططي؟
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كال  أ ها األخ  كال: ليس هناك في مجموعتنا كسول ما دمنا قد انتقينا في االبتداء  وابتعردنا 
 اقات  أو تسيي موياع  نتج الجمود.عن البليد والجبات  ول ن هناك تخطيط ناجح يطلق الط

أت تنظررر إلررى عمليررة الترردارك والت ميررل اآلنفررة الررذكر مررن خررالل ارتبا هررا  أيًورراومررن المفيررد 
بعوامرل الجديررة الجماديررة هررذل  فرإت إذابررة االجتهررادات الفرديررة ووحردة المسررتويات التربويررة تعتبرررات مررن 

ي ببسررا ة يصررافح أخررال  ويرردعو لرره  ويحاسرربه أهررم العوامررل إلحررالل الجديررة  وال يصررح أت يرررتي المربرر
على حفا ل،ربعين النووية ومطالعة في كتي الفقه ورسائل الردعاة  ويوصريه بالجرد والبرذل  فري وقرت 

 ربما كانت مشاكله الجامعة أو آراؤل الحبيسة  تعصر قلبه.
جماديررة ال تلررم أخرراك  وال توسررعه تقريًعررا  فإنرره بررر   ول ررن ضررعه فرري تيررار عوامررل الجديررة ال

 تجدل السابق المقدام.
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   التكيف المرن 
 

أوهام بعيدة هي  تلك التي تستولي على عجزة المسلمين  فتزويهم فري نوافرل متواريرة  وتهليرل 
مختبرررئ  وت بيرررر يصررر روت معنرررال السرررامي ومرمرررال البعيرررد بحبسررره برررين الجررردرات  وبتلفظررره بالصررروت 

 يض النفو .الخ يض  يظنوت أنهم يسل وت أصعي الدروب لترو 
جميل ذلك  فرضا ال يصح إسالم المرء إال به  أو زيادة ت ر  التصد ق وتعمق اليقين ول ن 
أعررالي الجنررات خلقررت لت بيررر عررريض األصررداء  قررو، النبرررات  فرري وجرره كفررر أو ظلررم  يعيررد اعوجررا  

 الحياة إلى استقامة.
 منعزل وترمل ساكن. فليس صعبا أت تفطم النفس عن مرلوفاتها سويعات في ذكر هلل تعالى

  (1)رنام ترعي وأمرها مرتري  إنما الصعي أت ت برر األصر
األرباب البشرية  يرمرهرا أت تتررك مكرات الهيرادة  ميلمرا هرو صررخة تنفرذ إلرى أعمراا الورمائر 

 المخدوعة   دعوها لوعي وإفاقة.
ن  واسررتيقن إت الت بيررر العررالي ال يسررتطيعه غيررر مررنمن هانررت عنرردل الحيرراة  وازدري الظررالمي

ضعفهم  ولهذا كات صعبا على من لم  رسخ قدمه في التوكل  ل لبرة الريبرة مرن المروت عليره  وفزعره 
 الذي يوخم في نظرة قوة البا ل  غير راء شواهد التاريخ ومواعا األيام.

وإت مررن كيررد الشرريطات أنرره يخرروف المررنمنين بمررا عنرردل مررن األوليرراء الررذ ن يسررخرهم إلظهرررار 
جاهدونهم  وال يرمرونهم بالمعروف  وال  نهونهم عن المن ر. وهذا مرن أعظرم كيردل برهرل البا ل  فال ي

ِلَيرراَءلال َفرراَل اإليمرات  وقررد أخبرنررا هللا تعررالى سرربحانه عنرره بهررذا فقررال:   فال َأو  ِإْنَمررا َذِل الررمال الْشرري َطاتال يالَخرروِن
ِمِنينَ  ن تالم م ن   ا.َتَخافالوهالم  َوَخافالوِت ِإت كال

جميع المفسررين: يخروف م بروليائره  قرال قترادة يعظمهرم فري صردوركم  ولهرذا قرال: المعني عند 
فرال تخرافوهم وخرافوت إت كنرتم مررنمنين: ف لمرا قرو، إيمرات العبرد: زال مررن قلبره خروف أوليراء الشرريطات  

 .(2)وكلما ضعف إيمانه: قو، خوفه منهما
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تنبيرق القروة لمرا تخرالط  ولهذا فإت  عجز العاجز دليل على ضعف معاني اإلسالم أيره  ول رن
بشاشررة اإليمررات القلرروب  فت رروت مقرردمات محركررة لهررا  مررن حررزم وإقرردام وبرردار  ثررم تسررتوي  لتررندي إلررى 
نتررائج مررن التعررزز  فت تسرري الحيرراة آنررذاك سررمتا خاصررا مررن الطمرنينررة  تنطلررق معهررا الفطررر فرري عمررل 

 معتدل.
ل،خرذ القرو، لل تراب  المتميرل وهذل الحقائق واألوصاف هي حدود الصورة التي رسرمها إقبرال 

 بفتيات الحرية...
  (1)وإعالن  قول الحق، والمنطق الجرى  فديـن الشباب الحر: بأس وعزمه

وهذا اإلعالت لقول الحق هو عند وليد أقرب مما يظنه العاجز مشرقة وتبعرة  وإنمرا يقرع موقرع 
 تواصرل بهرا العمرل اإلسرالمي  البشائر التي  تلهف لها ال وت  ورأ، أت لالنتفاض انعكاسات حتمية  

ويسررتمر تلقائيرررا  ولررذلك اتجررره خطابرره للمسرررلم أت يجعرررل االنتفرراض أول عملررره  و لرري منررره أت يحطرررم 
 القيود...

 وانشر على العالم نوًرا هـداك حطــم قيـود الذل وارفع يداك
 وترتفــــع رايــة قرآتنـا يردد الكــون بشـوق صـداك
 ورفرفت رغـم أنوف الطغــام قد بـزغ الفجر وولي الظــالم

 (2)خفاقــة راية قـرآننــا
ومصداا فراسته: هذل الصحوة التي تراها في كل بالد اإلسالم  وآالف الشباب المنمن 
والشابات المنمنات  في المدار  والجامعات والمراكز الوظي ية   تمسكوت بالف ر اإلسالمي الصافي  

 .في أحلك ظروف الجبروت والقهر والفجور
 إنها آية ت آيات هذا الد ن الهيم  تم، الصدر ثقة بالمستقبل.

ولقد احتشد شرباب كييرر فري سرنوات سرابقة ميرل هرذا الحشرد فري عردد مرن الربالد  ول رن كانرت 
 العوا ف تشكل معظم رأ  مالهم  ونقصهم الوعي  فآذاهم ال افروت والظالموت  وأخروا المسيرة.

اسة ساذجة  إذ اكتسي جمهور الدعاة الشرباب ذلرك الروعي ل نها اليوم صحوة  ال اندفاعه حم
الذي افتقد سلفهم باألمس كييرا منه  تعلمول مما جرر، لهرذا السرلف الطراهر  فرصربحت اآلمرال أوضرح 

 من ذي قبل.
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وكررات محمررود آل جعفررر  خررالل حنينرره إلررى الفجررر اإلسررالمي الوشرريك  ف صرريحا فرري اإلبانررة 
عقيرردة وصررفاته الترري تنهلرره لالنتصرار فرري الجولررة الحاضرررة مررع عرن سررمات الشخصررية الجد رردة لرجرل ال

 البا ل  فمشي معه  يهبس له من بهائه...
 أبي في عقيدته بياهي  مشي يحدوه منهجـه اإللهـي

 ويرقب سيره خوف المتــاه يخط طريقـه يقظــا وقورا
  (1)حصيف الرأي ماض بانتبـاه مشي والحق يمأل أصغـريه

ًزا هذل المباهراة بالتوحيرد الرذي  رد ن بره داديرة اإلسرالم  وتحدياتره لإللحراد  فترسرك فخًرا واعتزا
بررال تلعرريم وال اسررتحياء  ثررم تررزداد ثقررة برره وبرهليترره وبمتانررة خطترره بهررذل اليقظررة  وهررذل المراقبررة  وهررذل 

 االنتباهة.
ي ولربما تظن أت الحذر يجمع هذل الصرفات  إال أت مسرحة مرن السرلبية تقتررت برالمعني العرفر

للحذر كرنهرا تنهراك عرن كيررة إ ررادل فري قرامو  الروعي  إذا اكتسري مدلولره سرعة تبردي ث ررة  لرج منهرا 
المنهزم متفلتا  إنمرا هرو  فرن الحسراب النسربيا أجردر بل رة الردعوة وأليرق  وأشرهر فري مرذهي البالغرة  

 فإت رأي الدادية اليقا  في اإلفصا  الشعري:
 رأي تفنن فيه الريث والعجل

 ظر متحفًزا مراقًبا  إذا كات الريث أولى.فهو  نت
 يقتحم  راكوا مقبال  إذا كات العجل أولى.

وقبلهمرررا  ومرررا بينهمرررا  وبعررردهما: موازنرررات وتخطررريط  فيرررري تفاضرررل المجررراالت فررري األهميرررة  
وضرورات مراعاة الظروف  وإحرالل الت امرل الموضروعي  وتنسريق الحاجرات المرحليرة  والتررجيح برين 

 عارضة  وحكم الواقع  واإلمكانيات المتوفرة دونما مياليات حالمة.المصالح المت
إت هذا المنحي التحليلي ألبعاد العالقات المتنوعة الرابطة بين الواقع وال اية يجعل كرل خطرة 
محليررة  فرري كررل قطررر  مرسررورة إلررى قواعررد تررتحكم بطبيعررة المرحلررة الترري هرري فيهررا مررن المسررار  وفرري 

العامرة  بحيررث يحصرل ت يرف مرررت مرع البيئرة  ت رروت معره المحافظرة علررى تطبيرق نسربي لفنرروت العمرل 
األصالة  وتمييز تردد مهمتنرا برين الواجري الردعو، واالجتهراد الفقهري  واإلفرالت مرن مخرا ر الوررب 
التي تصاحي االن شاف  وتحد د مكانة آراء القرادة واألتبراع  ومرد، نفوذهرا  ميلمرا  رتم إحرالل ت ييرف 

اإلغرررراء بالتقررردم والولرررو  لتناسررري قررردرات الجماعرررة الفعليرررة ورصررريدها الحهيقررري   مرررن نررروع آخرررر لعوامرررل
أيكوت التخلإ من سلبيات محتلة ترافق السير السريع المتجاوز لما  وجبه هذا التناسي  ويظهر هذا 
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الت يف الياني في صور من التدر  في اإلصال   والعناية بالتربية العباديرة الخلهيرة  وتجزئرة الهردف  
رجيررل اسررتقطاب القررو، اليانويررة  واالنسررحاب مررن المعررارك الجانبيررة  وربررط تصررعيد الصررراع بنوررو  وت

 الظروف المساعدة.
 فهي عشرة قواعد إذت:

 ا: األصالة واستقالل التقد ر  دوت تقليد جزافي:القاعدة األولى 
حرررروال فرررإت التقليرررد عيررري  إذ هرررو ت ررررار حرفرررري ال يهررريم وزنرررا أو يعطررري دورا للفرررروا برررين األ

المختلفة  وهو غير االقتبا  الرواعي الرذي ترخرذ أيره أشرياء وتردع أخرر،  وتوسرع وتورييق  وتقررت بره 
 المكمالت المساعدة والتشذبيات المستدركة  إضافة أو نحتا.

 وأكير ما  رد هذا التقليد في صي تين:
ي بررالد : تقليررد حركررة إسررالمية أخررر، ذات مرحلررة متقدمررة  أو جررزء آخررر مررن الحركررة فرراألولــى

أخر، توغل فري العمرل  والمقلرد مرا زال مبتردئا أو متوسرًطا  فيبردأ مرن حيرث انتره اآلخرروت  دوت رؤيرة 
مراحل االستعداد والتحوير  وال يسوف لدادية تمر الحركة التري  نتمري إليهرا فري بلردل بمرحلرة التجميرع 

لفات  ومما تستعمله الحركات واالنتقاء والتربية أت يف ر برساليي المظاهرات والو ط السياسي والمحا
القديمة للتواجد في الساحة  وال يسوف لمنسس مكلف بالتشدد في شررو  اختيرار دعراة القاعردة وصرفوة 

 االرت از أت  تساهل تساهل من أكمل ترتيي الصفوف واحتا  كيافة عددية ترجح كفته في الصراع.
راأيررة تخررالف ظررروف بالدنررا : تقليررد بررالد أخررر، ذات ظررروف اجتماديررة وسياسررية وج الثانيــة

وت ا رهررررا  كداديررررة فرررري الرررربالد العربيررررة يف ررررر بطرررررا الرررردعوة العامررررة لجمعيررررات الجاليررررات اإلسررررالمية 
واالتحررادات الطالبيررة اإلسررالمية فرري أوروبررا وأميركررا  أو يهرريس عملرره علررى عمررل المسررلمين فرري الهنررد  

م ويحررافظوا علرى ترد ن عرامتهم وأبنررائهم وهرم أقليرة برين أكيريرة كررافرة  وأبعرد مطرامحهم أت  نراوال حقروقه
من خالل ترسريس مردار  وجامعرات إسرالمية وتنظريم جمعيرات خيريرة وبنراء مسراجد وإصردار صرحف 

 ثقاأية  وليس يخامر أذهانهم أت يهيموا دولة إسالمية  لقلتهم بين السكات في دولة علمانية.
ين فري برالد يسرودها اإلرهراب بل ربما الو و  النفسية التي  تعرض لهرا بعرض الردعاة العرامل

أت يف ررروا بمررا هررو أبعررد مررن هررذ ن التقليررد ن  وتسررتبد بهررم خيرراالت بنرراء قررر، إسررالمية ت رروت نموذجررا 
للحياة اإلسالمية  ما هم بقادرين على إنجازها مهما ص رت  في ظل الظلم المخيم على جميع أجرزاء 

لرى انعرزال الردعاة وانقطراع تفراعلهم اليرومي العالم اإلسالمي برال اسرتيناء فورال عرن ترديرة هرذل القرر، إ
 مع المجتمع من خالل انبياثهم وانتشارهم أيه.
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فإذا كانت هاتات الصي تات من التقليد يحو هما العيي لمجررد اخرتالف المرحلرة الخططيرة أو 
الظررروف المحيطررة  فررإت تقليررد األحررزاب ال ررافرة فرري أسرراليبها أكيررر بعررًدا عررن الصررواب  وأولررى أت نربررر 

رنفسررنا عنرره بررل يجرري أت ننقررد أسرراليبها بمعيررار شرررعي مررن قبررل دعرراة فقهرراء يعلمرروت حرردود الحررالل ب
والحررررام والشررربهات  وال نقتررربس منهرررا إال مرررا ال برررر  بررره شررررعا أو أمكرررن تخريجررره علرررى أحكرررام مراعررراة 

 المصالح واستيناء الورورات.
  وتوررمر أيًورراالجتهاديررة وكمررا يعيرري التقليررد األصررالة التخطيطيررة يعيرري األصررالة الف ريررة ا

قابليرررة االسرررتنبا  المفترضرررة لرررد، الداديرررة  وتبررررز هرررذل الظررراهرة ف ي بعرررض الررربالد التررري تعتمرررد فررري 
تيهيف دعاتها على من  زورهم من خار  ويت لم لهم  وهي خطة مفيدة  ل نها تولد معها ظاهرة سلبية 

ديرا لل رالم الجراد الرذي يفتقرد الصرنعة تعدل الفوائد  فإت دعراة ذلرك البلرد يصربحوت أقرل مطالعرة وأقرل و 
البالغيررة والجمليررة الترري يحررر  عليهررا الماضررر الزائررر  ويصرربحوت مقلررد ن يسررمعوت فقررط ال يعرفرروت 
االجتهرراد واإلبررداع إال قلرريال  وال يفهمرروت ال ييررر مررن الرردرو  التجريبيررة الترري ترررتي علررى لسررات قرردماء 

 الدعاة  فيزهدوت بها.
الدعاة أت يعرفوا أت المعاني المهمة ليست هي الجد ردة فقرط  والتري إت من المهم لميل هنالء 

في اكتشاف أسباب ظواهر معروفة  وتحليل أمرر  أيًوايحر  المحاضروت على اختيارها  بل ت من 
مجمررل إلررى جزئياترره  وبيررات الفررروا بررين أمرررين معلررومين  وبيررات وجررول التشررابه  واكتشرراف عالقررة بررين 

 ت يظن الظات أت ال عالقة بينهما.ظاهرتين معروفتين قد كا
إت الترف في التدريس يجعل التالمذة أهل حر  على النتائج الموضودية فقرط دوت جرذورها 
وضوابطها وأسبابها وشرو ا  ويصبحوت أصحاب علم غير مبرمج وال منهجري  برل حصريلتهم شرتات 

المحاضرررات وفقرره الرردعوة وأكرردا  متنوعة مسررموعة أكيررر ممررا هرري مقررروءة بتتررابع  ويصررير احتفررالهم ب
وبمررا يطبررع لهررم مسررتنًدا علررى عا فررة وتجرراوب روحرري أكيررر مررن ابتنائرره علررى معانرراة وتفاعررل علمررري 

 وترملي  ويكوت لهم سمت ات الي في التف ير   بعدوت معه عن هذل األصالة المطلوبة.
أبرواب  وعال  هذل السرلبيات إنمرا يكروت بت ييرف المطالعرة الشخصرية المنهجيرة المتدرجرة  فري

الفقه والتاريخ واالقتصراد والسياسرية  وال  رنهض االنشر ال ال ييرر بيوميرات العمرل الحركري عرذرا لتقليرل 
هررذل المطالعررات  فررإت مصررالح الرردعوة مجتمعررة  وكمررا أت مصررلحتها واضررحة فرري زيررادة النشررا   فررإت 

 رد حجرم بعرض هرذا مصلحتها أ,ضح في االرتفاع بالمستو، اليقافي الف ري لدعاتها  وال برر  مرن تحد
 النشا  من أجل تمكين الدعاة من حياة هذل اليقافة  وتمكينهم من التهام ال تي.
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: تررجيح تنفيرذ متطلبرات العمرل الحركري علرى المسراهمة فري تجد رد االجتهراد )القاعدة الثانية(
 الفقهي:

ع  فإت من أهم جواني الت يف أت نعرف نسبة مراحل الدعوة مجتمعة إلرى مرحليرة أخرر، أوسر
ذلرك أت هرذل المراحرل الريالث المرذكورة إت هري إال أجررزاء المرحلرة األولرى مرن سرير الردعوة إلرى غا تهررا 
وهرري مرحلررة العمرررل للوصررول إلرررى الحكررم اإلسرررالمي  وسررتتلوها مرحلرررة ثانيررة هررري المرحلررة التطبيهيرررة  

 وصنع نموذ  الدولة اإلسالمية.
رة بعض الدعاة الرذ ن يشراركوت فري أعمرال وهذا التقرير  دعونا إلى اإلبطاء نوعا ما في موا 

الموسوعات الفقهية ويحوروت المنتمرات اإلسالمية أيما يكوت منهم من ميل قو، إلى إشرراك الردعوة 
في حملة تجد د االجتهاد اإلسالمي وتفاعل الشريعة مع الواقع المتطور وتحرر الفقه واإلفتاء من قيود 

 األقدمين.الجمود والتقليد التي أسرته إلى آراء 
وممررررا ال شررررك أيرررره أت تجد ررررد وإحيرررراء االجتهرررراد يشرررركل اليرررروم عررررامال مهمررررا فرررري حيرررراة الرررردعوة 
اإلسالمية  ويساعد على إيصالها إلى جماهير اكبر وأعظم  و  نقل كييرا من المتشرك ين إلرى اليقرين  

هررذا المجتمررع ومرن الررواهمين إلررى تلمرس الحهيقررة الناصررعة الدالرة علررى جرردارة اإلسرالم فرري أت يرخررذ بيرد 
المعقرد الحرد ث  و أت يقرردم لره حلروال لمشرراكله هري أحسررن مرن حلرول االشررتراكيات والرديمقرا يات الترري 

 افتن النا  بها.
هررذا حرررق ال شرررك أيررره  ول رررن اإلسرررراف فررري تصرررور مرررد، ذور الحركرررة اإلسرررالمية فررري مرحلرررة 

  ولد سلبيات فيهما تعويق. سيرها إلى الحكم في هذا التحرير لف ر اإلسالمي واالجتهاد الذي يقتويه
أت الرردعوة عندئررذ قررد تتحرردد فرري شرركل تجمررع ف ررري مجرررد يعطررل  اقررات كييرررة  الســلب األول:

من  اقات الدعاة عن التجميع والتربية والممارسة السياسية  في الوقت الذي يشير أيه واقع المسلمين 
كبيرررة  وأت باإلمكررات االسررتدراك فرري جميررع الرربالد إلررى أت بهيررة الخيررر الموجررودة فرري كررل بلررد هرري بهيررة 

بجمعها وتنظيمها وتربيتها ووضع الخطط لها  ولتصل إلى الحكم بسرعة  وهاذ الوصول سيجسد عند 
ذاك هذا النداء لتحرير الفقه اإلسالمي من أسرل  ويوجد فري الدولرة اإلسرالمية ميراال واقعيرا يكروت أبعرد 

هرري بإمكاناتهررا الترري توررعها فرري خدمررة المجتهررد ن  ترررثيرا فرري إفهررام النررا   بررل إت هررذل الدولررة سررتتيح
الجرردد أت  رردلوا باجتهررادات بتيسررر سرريبل اإلجمرراع  عليهررا  وأت  نطلقرروا مررن معالجررة واقررع ورغبررة حكررم 
 ريررد أت يحررل كررل ترسرربات سررني االنحررراف والشرررود الررذي أصرراب األمررة  ويسررتبدلها بحلررول إسررالمية  

 ذي ستطبق أيه.وعندئذ ت كوت حلولهم أقرب إلى الواقع ال
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إت حررر  الحكررم اإلسررالمي علررى تطبيررق نتررائج بحرروث الفقهرراء سرريزيدهم  حماسررة دوت شررك  
ويجعلهم أكير صوابا  وأعمق تفاعال مع القوايا التي  بحيونها  وسيكوت حكمنرا أكيرر تروفيرا للوسرائل 

لمررررنتمرات المطلوبررررة  وأجررررزل عطرررراء لمشرررراريع إحيرررراء االجتهرررراد  كإنشرررراء المجررررامع الفقهيررررة  و عقررررد ا
الخاصة  وتفريغ العلماء بعد استقدامهم من جميع أنحراء العرالم  وإتاحرة فرصرة التحردث العرام لهرم مرن 

 خالل وسائل اإلعالم المختلفة لت وين رأي فقهي عام موحد يقارب اإلجماع  وما أشبه ذلك.
ميعيرررة إت ظررراهرة وجرررود بهيرررة الخيرررر تلزمنرررا أ  نسرررت ل معرررم  اقرررات الررردعاة فررري الميررراد ن التج

والتربويررة  وفرري التخطرريط وقيررادة الجمرراهير  فرري كررل هررذل المراحررل الرريالث  ال أت نعطررل  اقررات كبيرررة 
ونرصدها لهذا االجتهاد وتحرير الف ر الذي يحل الحركة إلى مجمع ف ري  تباحث ويتناظر أكيرر ممرا 

 يعمل.
هرررم أهرررل نعرررم  ال برررر  أت تخصرررإ الحركرررة جماعرررة مرررن الررردعاة أولرررى اليقافرررة ممرررن تظرررن أن

لالجتهاد إذا تركوا إرهاا العمل اليومي المتشعي وتفرغوا للبحث  ليجتهدوا  ولينطلقوا عند تلبية حاجة 
الدولة التي سرتقوم مرن معانراة حهيهيرة مرع سرير الردعوة  ول ري ال يكروت االجتهراد بمعرزل عرن الحركرة  

الترري  نطلررق منهررا الرردعاة  ول رري ال يقفرروا علررى أرضررية  رروم كيرررة الحاجررة إلفتررائهم هرري غيررر األرضررية 
 ول ي ال يفتقدوا خل ية تنسق األف ار عندهم وترتبه حسي أولوياتها التي  تعارف عليها الدعاة.

فررنحن ال نشررك فرري أت الحركررة مرردعوة إلررى تخصرريإ بعررض البرراحيين مررن الرردعاة بعرردد قليررل  
زينها واتجاهاتهرا التربويرة  لنحصل على نموذ  الفقهية المعاني الفاهم للنفسية التي تسود الحركة ولموا

وبذلك  وجد التخطيط الفقهي المرتبط برهداف الهيادة السياسية غير المنعزل عنهرا  برل ومرن المحتمرل 
 أت يكوت هنالء الدعاة الفقهاء أعواء في الهيادة نفسها  أو في فروعها االستشارية على األقل.

وسرررد الرررذارئع  وسرررعة أفرررق الررردعاة  إت جانبرررا كبيررررا مرررن االجتهررراد  نبنررري علرررى قواعرررد المصرررلحة
يسمح لهم برت  برعوا أيا لتخرريج وفرق هرذل القواعرد ألبعرد ممرا يصرل إليره الفهيره السرائي  ووجرد هرنالء 
الررردعاة الفقهررراء هرررو وحررردل الرررذي يورررمن الوقررروف فررري وجررره مررردار  فقهيرررة جد ررردة متسررراهلة قرررد  ررردفعها 

ينرا  لسرماحتنا  وربمررا كرانوا اليروم فري سرركوت الردافعوت لمصرادمتنا  ويكروت أصرحابها أجرررأ أيرا ل رالم عل
 أمام الط اة.

إت الرردعوة الصررائبة إلررى تجد ررد الفقرره اإلسررالمي  تصررورها الرربعض شررر ا للوصررول إلررى الدولررة 
اإلسالمية البد منه إذا أردنرا كسري النرا  وتجنيردهم فري الردعوة  واألمرر أسرهل ممرا تصروروا فرإت هرذا 

ر مررن عصررور اإلسررالم مررن بعررد الجمررود الفقهرري فرري عصررر البعررث الف ررري هررو حاجررة العصررر الحاضرر
االنحطرا  الرذي ترال فرري الفرروع وأهمرل النظرررة الشرمولية  ول رن أيررا لنرا  بهيرة باقيررة بعردد ضرخم جررًدا  
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ترررنمن باإلسرررالم  وتسرررتطيع إعرررادة حكرررم اإلسرررالم إذا ترررم اتحادهرررا وتجمعهرررا حركيرررا وسرررارت وفرررق خطرررة 
دولرة الجد ردة فرر  تجد رد الف رر اإلسرالمي فري ظرل الحريرة جمادية في مرحلية موزونة  ثم توخم ال

التي ستوفرها لره  واإلمكانرات الماليرة والدعائيرة الورخمة التري ستورعها فري خدمتره  وليسرت مردة هرذا 
السير لهذل البهية اليابتة مرن النرا  إلرى الدولرة ووصرولها لهرا إال جرزء صر ير ضرمن العصرر الحرد ث 

 أتر اإلسرالمي خاللرره  وهرذا يعنري أت مهمررة تجد رد الف ررر أشرمل مررن الرذي ت لرف الحركررة بتجد رد الف رر
ت رروت مررن مهررام الحركررة اإلسررالمية فرري فترررة عملهررا الحاضرررة السررتعادة الحكررم اإلسررالمي  وإت اسررتعادة 

 الحكم اإلسالمي أبسط من أت تحتا  لهذا التجد د احتياًجا حتميا  وإنما حاجتها:
 د ن من المنمنين.إلى همة توقا الراقد ن وتهيم القاع 
 .وإلى وعي يفتح أعين الساذجين 

 .وإلى شجاعة تتقدم بالخائفين 

 .وإلى تواضع  رجع إلى الصف الخارجين 

إنهررا حاجتنررا إلررى البراعررة فرري اسررت الل بهيررة المررنمنين الباقيررة فرري كررل قطررر مررن قبررل أت تشرريخ 
 أكير مما هي حاجتنا إلى ف ر إسالمي متحرر.

ه هررذل البهيررة الخيرررة  وإذا أبطرنررا ورودنررا لهررا بوررع سررنين قليلررة فقررد فالجيررل الررذي نرررال اآلت أيرر
 تشيخ وتصبح مشاركتها في األحداث قليلة  وينشر جيل أبعد عن اإلسالم.

فاسررتباا األيررام  والحيلولررة دوت تحررول الرضرروخ الحاضررر عنررد النررا  لحكررم الجاهليررة إلررى ذلررك 
حي   رردعوات إلررى رصررد أكبررر كميررة مررن الجهررد ومهانررة تنسرريهم معنرري الحريررة الفطريررة واإلسررالم المررو 

للتجميع والتربية  وإلى تقليل الجهود التي تحاول إعطاء إفتاء في كل شكل مستجد من أشكال التعامل 
 يرتي به التطور.

أال تحصى معنا كم من مسلم راقد يصلي معنا  من المسجد إلى البيت  ثم إلى المسرجد  ولرم 
 ؟ أو ليس العمل معهم أولى من المتفلسفة المتشك يين؟تمسه  د الدعاة بعد أبقي منعزال

أوال تحصرررى كرررم مرررن شرررجاع  تررررلم لمصرررائي المسرررلمين  ل نررره  رضررري بعمرررل م لرررف بواسرررطة 
 الجمعيات اإلسالمية واحتفاالتها لقلة وديه؟

وحتررى الررذ ن  نسررحبوت ونظررنهم جبنرراء: ربمررا هررم ليسرروا كررذلك  وليسررت الشررجاعة بظرراهرة عنررد 
فإت هناك من الشجعات من يفهم أت سيطرة الط اة قوية وال يمكن إزالتهم  فيبقى حذًرا   الشجاع دائًما 

ولو أفهمته ضعفهم  وما هناك من مبال ة في تقد ر أمرهم ال ستسهل العمل  فهو ميل سائر بليل في 
صررحراء ظلمرراء   ررر، شرربحا أسرروًدا مررن علررى بعررد  أيحررذر ويكررتم أنفاسرره ويقررف  خوفررا أت يكرروت مررن 
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و  واألشررهياء  مرع مررا عنردل مررن الشرجاعة  وربمررا كرات ذاك السررواد لمسرافر آخررر اسرتولت عليرره اللصر
نفررس المشرراعر  ولررذلك فررإت وصررف الواقررع برردوت إسررراف ومبال ررة يسرراعد فرري تشررجيع كييررر مررن النررا  

 الذ ن  نعزلوت عنا اآلت  بما نريهم من اضطراب البا ل واهتزاز بنيانه.
دم اتسراع براب االجتهراد الجد رد  وعردم وجرود دسرتور إسرالمي إت تخلف الف رر اإلسرالمي  وعر

تتبنال الحركة  كرل ذلرك سيورع الدولرة الجد ردة أمرام مهمرة صرعبة فري أول أيامهرا  ون ررات ذلرك يعتبرر 
بعيردة عرن الحكرم نفسره  تتلقرى  اإلسرالمية م الطة  ول ن هذل الصعوبة ليسرت أكبرر مرن بقراء الحركرة 

  وكررل تجميررد لعرردد أكبررر مررن الرردعاة فرري مهررام االجتهرراد يعتبررر تمد ررًدا الوررربات مررن األحررزاب والط رراة
لهررذا البقرراء البعيررد عررن الحكررم  وت رروت آثررار بحرروثهم فرري عمليررة التجميررع أقررل حجمررا مررن آثررار نشررا هم 
اليومي كدعاة منبيين في أوسا  الشعي  وقد أوجبنا من قبل في بيات المسار وسنوجي من بعد علرى 

النررا  آراءهررا فرري قوررايا السرراعة وتقتررر  حلرروال إسررالمية للمشرراكل االقتصررادية  الحركررة أت تطررر  علررى
 والسياسية واالجتمادية ول ن هذا اإليجاب  نب ي أت يفهم بحدودل الوسطي دوت إسراف.

وعلينررا أت نرردرك أت جررو الحريررة هوشررر  ال بررد منرره ل تمررال هررذا االجتهرراد المبت رري حتررى مررع 
ميرل هرذا الجرو الخرانق الرذي يسرود معظرم برالد اإلسرالم  وجرو الحريرة إمكات قيام بعوه والبدء به فري 

سرررتوفرل الدولرررة اإلسرررالمية أنررري قامرررت برررربهى صرررورل  وهرررذا  ررردعوت إلرررى رصرررد الجهرررود  حترررى جهرررود 
أصرررحاب ال فايرررة االجتهاديرررة  إلقامرررة الدولرررة ببهيرررة الخيرررر ال اأيرررة فررري أعررردادها لرررو انتظمرررت ووعرررت 

هذا الوصول وهذل اإلقامة تصعبها ألفاي من  تحمس لنهورة الفقره وجسرت  وإنها لمهمة سهلة مهمة 
 والف ر.

الرذي قرد  ولردل اشرتراكنا بإسرراف فري حملرة تجد رد االجتهراد فإنره يكمرن فري  أما السـلب الثـاني
كيرة اإللتهاء بهذا الفقه الجد د وإحداث موجة كبيرة من الخالفات والتشعبات  قبوال ورفًوا الجتهرادات 

تندي إلرى إلهراء العراملين أنفسرهم  ولريس إلرى مجررد تعطيرل  اقرات عرن التجميرع والتربيرة المجتهد ن  
 برعمال االجتهاد.

الشررك أت الحجررر علررى العقررول غيررر ممكررن وال مستسرراف  وإت خررالف الفقهرراء يطررور فقههررم  
 ول ن ندع ذلك إلى فترة السعة.

اإلسرراف فري الحماسرة فري إحيراء  وعلى هذا فإنه ال يسعنا إزاء هاتين السيئتين اللتين  ولردهما
الفقررره إال أت نررردعو إلرررى فهرررم واقعررري لهرررذل الرغبرررات الصرررادقة علرررى ضررروء حاجتنرررا الحهيهيرررة المرحليرررة 

 و اقتنا البشرية التي نستطيع توفيرها.
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إت الذي عندنا اآلت من إنترا  ف رري ومجراميع منلفرات ت راد وتقرارب أت ت فري لتلبيرة حاجرات 
الحكم اإلسالمي  وتعتبر المكتبة اإلسالمية أوسع مكتبة ف رية  وليس هناك سيرنا للوصول إلى إقامة 

حررزب  نافسررنا يملررك ميررل تراثنررا الف ررري  وفرري اإلنتررا  المنتظررر مررن قبررل هررنالء القلررة مررن الرردعاة الررذ ن 
أقررنا بوجوب توجيره جهرودهم لتحريرر الف رر مرا  ت امرل بره رصريدنا الحاضرر  وللدولرة اإلسرالمية  روم 

رب يحميها ويفر لها من يسد حاجتها إلى تفصيالت دستورية أو إفتاء تعاملي  والذ ن يشردوت قيامها 
اآلت عررن الحركررة اإلسررالمية لمجرررد نقصررات هررذل التفصرريالت والفترراو، لررن تحترراجهم الحركررة بررإذت هللا  

 بما أبقى هللا تعالى لها من بهية الخير التي ال يخلو منها بلد.
نيكي ال  نبعررث عررن قلرري  وإنمررا هررو فرري عقالنيررة مجررردة  وإذا اقتنعرروا هررنالء قرروم إيمررانهم ميكررا

بمسرلة فقد ال يقتنعوت برخر، مهما اجتهد المجتهدوت  ولسنا على استعداد لنصرف أ نانا من ال رالم 
كي نحوز رجراال مرن هرذا الصرنف  وأحكامنرا واجتهاداتنرا اآلت كييررة  وهري واضرحة  ونرجرع إلرى قررآت 

 فإنهم ال يرتوننا  أأيرتوننا ببوعة اجتهادات نويفها؟؟كله حق  ومع ذلك 
كال  وحاجتنرا الفعليرة ليسرت هري فري هرذل المهمرة الصرعبة المحردودة الجردو،  وإنمرا فري كتري 

 تربوية وسياسية وتخطيطية جد دة توسع مدارك الدعاة  وتنقلهم إلى الوعي  وتختصر لهم الطريق.
 حقائقها  وعدم استعراضها ل ل عوالتها.: إخفاء الحركة لبعض )القاعدة الثالثة(
يفقررره دعررراة اإلسرررالم أنهرررم ليسررروا فررري مسرررابقة ال مرررال الجسرررماني  وأت الرررذ ن  أتإذ مرررن المهرررم 

حولهم ال يحملوت آالت تصوير ولتخليرد منظرر البنيرة القويرة التري يمل ونهرا  وإنمرا يحملروت آالت فترك 
 وتعذ ي.

 التعاي؟تت رر اللدغات  وال تدري لماذا ال يكوت ا
وإت مراقبة مسلك ال فر  وضح تواصي أ رافه  في مد، عشرات السنين علرى ضررب رؤو  

سرجن أو تهجيرر  ويفتعلروت شرعاًرا مزخرفرا ترذبح  أوالحركة اإلسالمية  كلما أ نعرت  بإعردام أو اغتيرال 
 عندل ورقاب الدعاة.

لقورراء عليهررا  وأنهررا وقررد تقودنررا الحماسررة إلررى تقريررر فشررل أعررداء اإلسررالم فرري قهررر الرردعوة وا
تخر  من كل جولة  قوية  رافعة الرأ  ولدعاتها ثبات أرسخ  وعزائم أحر اتقاًدا  ولقد نقول إت ال فار 

 اليوم  بدلوت أساليبهم في محاربتنا  ولم يعد اإلرهاب  نفعهم.
وذلك صحيح إلى حد ما  ول نها ليست الصحة المطلقة  فإت ال فر ال يسرتطيع اإلسرراف فري 

اء وتوسرريع السررجوت وال  همرره ذلررك كييرررا  بررل  همرره أت يحرررم الرردعوة مررن قادتهررا الوعرراة ودعاتهررا الرردم
المجرربين  الرذ ن تفقهروا فري الررد ن وعرفروا خفايرا السياسرية  واكتشرفوا  ريررق العمرل المرنثر  لتبقري بهيررة 
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هرادف  وتلرك في لذة المشاعر والهتاف  والت راثر والعوا رف  والتعرارف والتحرادث  ويورمحل العمرل ال
صورة ال تشكل خطرا على ال افرين والظالمين  فإذا ما ت ررت التجربة وأ نعت ثمار جد ردة: اسرتننف 

 القطاف.
من أجل ذلك وجري علينرا االتعراي بمردلول هرذل الظراهرة المسرتمرة واإلسرراع فري تحروير  ريقرة 

ه مررن ان شررف للعمررل فرري العمررل فرري الرربالد الترري ضرراقت فيهررا الحريررات وتتعرضررا ليرروم اإلرهرراب  بتوجيرر
مجاالت النشا  العام  وت وين  بقات جد دة منتقاة بمقا يس نموذجية دقيقة  تتخفرى لتنبرث فري هردوء 
إلررى مراكررز الترررثير وتتجرررد التصرراالت الشخصررية الينائيررة ذات المررردود التربرروي المركررز  ويررتم تحويررل 

ت اليقرل الهيرادي فهيرا  وتظرل تتعرالى األدباء ووضعها على عاتق هذل الطبقات بالدرجة األولرى  أيكرو 
علررى م ريررات العمررل الظرراهر  وتزهررد بمررا فرري أ رردي النررا   وتتمرررد علررى أعررراف ابطررر  إال مررا جاءهررا 

 منه أخذته  دوت أت تت لف السعي ال ييف له  حتى يرذت هللا تعالى برفع ال مة عن األمة.
عا  تم التوازت  ويبرا نرور أمرل جمهرتات متالزم سيرهما  ت مل إحداهما األخر،  بوجودهما م

 الوصول.
األولررى: تمهررد  وتصررنع الظررروف الحسررنة  وتيبررت األخررالا  وترفررع الهمررم  بالترررليف  وال تابررة 
الصررررح ية  والرررروعا  والخطابررررة  والمحاضرررررة  وخرررروض االنتخابررررات  واالنرررردما  مررررع الجمهررررور  فرررري 

 اء واألشبال.المجالس والمساجد والمدار  والمعامل واألرياف  ورعاية النس
واليانية: تستيمر في سركوت وتلتقط بفراسرتها كرل ذي عرين ترومض  وفرناد  لترذع  وظهرر نحرو 
الترررف مرردار  وقرردم إلررى لجنررة ممتررد  وت لررق وراءهررم البرراب  حتررى  نسرراهم الررذاكروت  فررإذا غررابوا: لررم 

حمر القرراني يفتقرردوا وإذا حوررروا: لررم يعرفرروا  ولرريس لهررم مررن بعررد إال خرررو  واحررد  يررم  توررمخوت برراأل
 ليرتفع اللواء  أو قبل ذلك بقليل   وم  بلغ التحدي ذروته  أيخرجوت لهيادة النا .

إت خالصررررة التقررررويم للتجررررارب ال ييرررررة ال تجيررررز أبررررًدا التفررررريط بإحررررد، الطررررائفتين: فررررإت فقرررردات 
القرديم  األولى: يقسي قلي اليانية  ويجنح بها إلى التطرف والمجازفات وت وين الجيوب  فإت الممار 

فهيه وإت ان شف أمين وغن خالطه الترف  وانتفاء اليانية  ذهي بهيبة األولى  أيستوعفها الظالموت  
وينذ ها المتجبروت  وكرل تحمرس زائرد لتصرور صرواب االقتصرار علرى نمرط واحرد فقرط مرن العمرل فري 

 البلدات المكبوتة يعتبر تجاهال لداللة الواقع ال يساعدل النظر الحصيف.
بفعل الوربات والمحن  اإلسالمية هنا بصورة خاصة أت سلبيات ترخر سير الحركة  ونالحا

الشرررد دة قرررد اختلطرررت بنتيجرررة إيجابيرررة متميلرررة فررري ت رررين جيرررل مرررن العناصرررر المجربرررة العميقرررة اإليرررات 
الواسرررعة اإل رررالع  وكيررررت العناصرررر الراكرررزة  وحصرررل تعرررادل فررري بنررراء المجموعرررة يمكرررن أت يسرررتيمر 
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ات سير الحركة قبل المحن معتمدا على علرو الهمرم وفرر  الحماسرة  أكيرر مرن اعتمرادل بنجا   بينما ك
علررى الرروعي  بررل مررا كنررا لنقررع فرري المصرراعي لرروال فقرردات التجريرري  وفرري هررذل الحهيقررة مررا يقنعررك برررت 
االسررتدراك الرررذي نريررد أت يقررروم برره الخرررط اليررراني ال يمكررن أت  نفصرررل أبررًدا عرررن المعررادت األولرررى التررري 

 المسيرة الطويلة. عركتها
إت الترمل الرزين  بدي خطرر االقتصرار علرى الخرط الحرذر  إذ كيرف تتربرى العناصرر المنمنرة 
في الخطين بدوت هذل الوسائل التربوية التي وصفتها خطرة االنسرياب؟ ولمراذا تتعمرد إهمرال أنرا  مرن 

ل ويلرزمهم التحريرك األخيار وال توعهم في تيار الو ط وإت لم يكونوا أهال لعمرل فرردي صرامت  وير
الجمرراعي؟ إت تجربررة اليررورة اإل رانيررة علررى الشررال تعطرري قيمررة كبيرررة ألهميررة التجميررع الواسررع للعناصررر 
الترري هرري دوت مسررتو، االنتمرراء الملتررزم وإدارتهررا فرري فلررك الرردعوة  وال تسررتطيع إعرردادها ب يررر إسررماعها 

 اجي الخط األول.ال الم بمختلف فنونه ووسائله  وب ير الحرف المطبوع  وهما و 
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 نظرية االلتفاف
ول ن بالمقابل علينا أت نفهم أت ميل هذا التجمهر الشعبي الواسع ال يسوف إيجادل قبل اكتمال 
خل ية له من الدعاة الباذلين بصمت  وإنما هو مرحلة متقدمة في الخطة وعمل منجرل البرد أت يسربقه 

ط اليرراني المنرراور فرري حالررة مررن ال تمررات إتقررات لسررير منورربط  ويررل  ويجرري أت تسررتمر سرريرا فرري الخرر
التررام  تحفرررا بررره الوعررراة مررن الورررربات  وتسرررلهم مرررن قسرروة المفاجرررآت  ومكا رررد المخرررابرات  وإال الرررتقط 
الط ام الرؤو  وكنت كمن يقدم إلى جائع  بقا أيه أجود اليمر  ف  ن ي عليه بنهم  وتمتد  ردل إلرى 

 أحسنه وأ نعه.
فري توقعاترك برين حراكم متهترك ملحرد وشرهواني  رداري  وبررين إت مرن بسرا ة التف يرر أت تميرز 

مرت ز علرى شررا أو مسرترنس بحمايرة غرربن وبرين أسررة حزبيرة أو أسررة مل يرة  أو برين يسرار ويمرين  
فررإت الظلررم مررن شرريم الجميررع  وال يمتنعرروت عررن امتحررات المررنمنين إذا خررافوا علررى مصررالحهم أو آترراهم 

وك منهم والمكاتي  والمتحر ومراذا تنتظرر لرك بعردما رأ رت أقرو، ا اإليعاز وصدرت لهم األوامر  الممل
 الستخبارات العالمية تقتل مل ا تعاوت مع دولتها دهرا لما بدت منه بوادر توبة وصحوة؟

هنررراك خرررط حررردود مرسررروم  يسرررمحوت لرررك بمرررا هرررو دونررره  مرررن وعرررا وإرشررراد وعموميرررات  فرررإت 
ائع إليقافك  وقرد ال يكروت بعورهم راغبرا خصصت  وضبطت البوصلة  وتجاوزت الخط: حركوا الصن

 بحمل وزر أذاك  ل نه مهدد بالخلع هو نفسه إت لم  نذك.
نعررم  نحررن ال نرررهبهم  وال نقعررد عررن العمررل  وال نوررخم مقرردرتهم  فررإنهم بشررر ميلنررا  تعتررريهم 

رأ  ال فلررة  ويسررتبد بهررم اليررر   وتخررالف الرردنيويات بررين قلرروبهم  ول ررن مررن العبررث أت تتقرردم حاسررر الرر
 مكشوف الجني  وإنما عليك أت ت لي كيدهم وأجهزتهم بإتقات االلتفاف من المسارب الخل ية.

 المبالغة في السرية تجفف ا لقلوب الندية
إال أت هرررذا الررروعي لوررررورة هرررذا المنحنرررى الررريقا  نحررررف بررره ال لرررو ع ت مقصررردل وسرررمته فقرررد 

باعد وقت اللقاء  ذلك ممكرن ل نره فري  تصور البعض  بيعة من السرية الصارمة وفردية االتصال وت
األحزاب ال عندنا  ألت شخصية الدادية المسلم ليسرت ك يرهرا  وتلزمهرا رقرة وشرفاأية  وتقرو، واعتردال 
مزا   ولطف حس ودماثة خلق وعمق فقه  والتفرد يورعف هرذا الخصرال فري الداديرة  ويجعلره جافرا  

ر فررري أعقررراب مقترررل اإلمرررام البنرررا رحمررره هللا  كييرررف الررررو   ولقرررد أرهقتنرررا تجربرررة الجهررراز السرررري بمصررر
وتحولت بعض عناصرل إلرى شربه عصرابات اختلفرت فارت برت القترل  وسرالت دمراء مسرلمة بريئرة  ومرا 
كررات ذلررك إال مررن جررراء المبال ررة فرري السرررية ووضررع السررال  فرري أ رردي الوررعاف قبررل حصررول التربيررة 

 العميقة  فقست القلوب  و فح ال رور.
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علمرك  وجروب االحتيرا  الموراعف وترسريخ التربيرة اإليمانيرة وإ الرة الفتررة إنه در   نطق  ي
 التجريبية.

لسررنا ألويررة إيطاليررة حمررراء  وال رجررال عصررابات  ويجرري أت ال يط رري الورررر علررى المصررالح 
الترري نجنيهررا  فوررال عررن صررعوبة هررذل الصرررامة  إذا يحررول دونهررا ارتيرراد المسرراجد  وحجرراب نسررائنا  

فافنا المميز  وفي هذا ما يجعل التجميع الواسع ضرورة فوا كونه تيار ضر ط ومجرال وأدبنا الفريد وع
 انتقاء  لتويع القلة المصطفاة في ال يرة المنشرة  دوت أت يعرفها المراقي والفوولي.

وثمررررن ذلررررك: فطررررم لسررررات الرررردعاة عررررن كررررالم كييررررر يستسررررهلوت تداولرررره اليرررروم أثنرررراء التعررررارف 
خررالل تحهيقررات الصررحف اإلسررالمية  فهررم  ررذكروت أسررماء وأخبرراًر ال  واالسررتطراد فرري المجررالس  ومررن

ضرورة لذكرها  وينبشوت تاريًخا  ويفوحوت أسراًرا  وما لم تتبردل هرذل الطبرائع  ونجيرد التمييرز لحردود 
 األحاد ث المتبادلة والمقاالت الصح ية فإت صفنا معرض كله لالن شاف والمخا ر.

 كفي  كفي أ ها األخوة.
تقدم نحرو سراحة الصرراع ببرراءة الطفولرة وسرذاجة الردراويش, والمفرروض أت يكروت الرذي كرننا ن

جر، لنا كاأيا للموعظة والذكر،  ولت وين الوعي والفطنة  وكل ما يقال عن اختالف الظروف ووجود 
المجاالت الحرة في بعض البالد إنما هو كالم نظري ال تنهض لره شرواهد واقعيرة  وكرل مرا فري األمرر 

لتوييق على الدعاة لم يحن أوانه بعد في تلك البالد  لوعفهم وعدم توليدهم لخطر حهيقي علرى أت ا
أعداء اإلسالم  وسيوربوت ضربة موجعة متى اقترب خطرهم  وأل ما يجي على الدعاة إذا اسرتبعدوا 

إلعررالت هررذل التخوفررات: أت يجعلرروا  بيعررة الت ررتم أو اإلعررالت أمررًرا نسرربًيا  ال يسررارع معرره مررن يفوررل ا
 منهم إلى إعابة مسلك المت تمين  فإت ل ل بلد ظروفه التي يقررها أهله.

وأمررا مررا يقررال عررن المصرررالح الترري ت مررن فرري علنيررة الهيرررادة وانتصرراب أركانهررا قرردوات للررردعاة 
وزعماء للجمهور ف الم صحيح ال شك أيه  ول ن اإلبقاء عليهم أحراًرا يفيدوت الدعوة بعلومهم ووعيهم 

بعيرًدا عرن أ ردي الط راة ورصرا  جماعرات االغتيرال الحزبيرة يورمن مصرالح أكبرر وأكيررر  وتجراربهم 
 ومن الممكن أت يقوم بدور الزعامة الجماهيرية دعاة من غير أعواء الهيادات.

 : اعتقاد نسبية اإللزام واإلعالم في الشور،:)القاعدة الرابعة(
يئرة مرن قيرل وقرال وإحررا  الرجرال  وإنما هي الشرور، ذات السرمت الحسرن الوسرط نعنيهرا  البر 

البعيدة عن المراء والرياء  ف ما أت نفس الدادية تتمنى أت ال يصدمها احت ار اآلراء  فإت نفس القائرد 
ترغي أت ال يكوت هناك إسرراف فري تردخل المستشرار تصرير بره الجماعرة جماعرة قرول أكيرر ممرا هري 
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اب  وقررد يكرروت لعنصررري الحررزم والسرررعة فرري جماعررة عمررل  وكررال الرررغبتين حررق  والتعررادل بينهمررا وجرر
 اتخاذ القرارات ميل أهمية اآلراء الصائبة ال امنة فيها.

ولرريس يورريرنا مررا نجرردل مررن اخررتالف الفقهرراء والبرراحيين تجررال حكررم الشررور،  فررإت بعوررهم لررم 
يصر  بوجوبها  ولم  تجاوز ابن الهيم اعتبارها من المستحبات  ففي معرض كالمه عن بعض ما في 

صة الحد بية من الفوائد الفقهية قال:  ومنهرا اسرتحباب مشرورة اإلمرام رعيتره وجيشره  اسرتخراًجا لوجره ق
الررررأي  واسرررتطابة لنفوسرررهم  وأمًنرررا لعتررربهم  وتعرضرررا لمصرررلحة يخرررتإ بعلمهرررا بعورررهم دوت بعرررض  

 .(1)وامتياال ألمر الرب في قوله تعالى:  وشاورهم في األمرا
 .أيًواارب له  وفي كالم بعض دعاة هذا العصر ول يرل من الفقهاء  منحى مق

مقابلرررة تصرررر  برررالوجوب  وأقوالهرررا مشرررهورة  ترررر، وجررروب المشررراورة  ثرررم  أخرررر، إال أت جمهررررة 
 وجوب نزول اإلمام أو القائد عند قول األكيرية  أنها ملزمة ليست معلمة فقط.

لزامهررا للقائررد الحركرري  ومررال األسررتاذ عبرردال ريم زيرردات  فرري  أصررول الرردعوةا إلررى القررول بعرردم إ
وفي  الفرد والدولة في الشريعة اإلسالميةا إلى إلزامها لإلمام الحاكم  في شبه تعارض  ول نه أراد أت 
عمررل الرردعوات ت لرري عليرره الظررروف الصررعبة  ويتطلرري سرريرة منورربطة وحزمررا زائررًدأ قررد  يلمرره اإللررزام 

ة وظرررروف حسرررنة تسررراعد علرررى اإللرررزام ويكررروت معررره االرتخررراء  بينمرررا يكررروت للررردول سرررعة وييمنرررة وهيبررر
 وتجعله أحو .

وعلى كل فإت ل ل فهيه حقا في الميل إلى أحد الررأ ين حسربما يظهرر لره مرن م عراني األدلرة  
ولسنا نميل إلى القول با راد اإللزام في الشور،  وال بإ راد عردم اإللرزام  وإنمرا نرر، أت المرنمنين عنرد 

رحلررة أي حاجتيهررا أكبررر: حاجتهررا إلررى الرررأي  أم احاجتهررا شرررو هم  ول ررل حركررة أت ترردر  فرري كررل م
إلى الحزم؟ فتتخذ مرا  ناسري مصرلحتها  وترودع قرارهرا مرادة فري النظرام الرداخلي واضرحة ت روت البيعرة 
وفقهرا  وللقائرد أت يشرتر  لنفسره شرروً ا إت كرات  رر، عردم تجراوز مجررد اإلعرالم  فري غيرر مرا هروي  

 واعًظا نفسه بمعاني التقو،.
بررد مررن وضررو  إحررد، الطررريقتين فرري النظررام  وال تجرروز التعميررة  فإنهررا تسرربي الفررتن  ونحررن ال

نميل إلى جعل حكم الشور، نسبيا يصح أيه اإللزام واإلعالم  بحسي البلرد الرذي تطبرق أيره  ومعرادت 
 الرجال  والمرحلة  واليسر أو العسر  والمحبة أو الشقاا.

خليفرة الراشرد اليالرث رضري هللا عنره  وهرو دليرل غفرل ودليلنا على ذلك كامن في قصة بيعرة ال
عنه جميرع مرن كتري فري مسرائل الشرور، مرن أنره مرن أوضرح األدلرة علرى فهرم السرلف للمعنرى النسربي 
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الررذي نررذهي إليرره  ففرري صررحيح البخرراري أت عبررد الرررحمن بررن عرروف لمررا صررار حكمررا بررين بهيررة السررتة 
يهم أمرر الخالفرة ثرم اسرتقر رأيره علرى مبايعرة الذ ن جعرل عمرر برن الخطراب رضري هللا عنره و عرنهم فر

 عيمات بن عفات رضي هللا عنه قال لعيمات:
 أبايعررك علرررى سرررنة هللا ورسررروله  والخليفترررين مرررن بعررردل  أبايعررره عبرررد الررررحمن  وبايعررره النرررا : 

 .(1)المهاجروت واألنصار وأمراء األجناد والمسلموتا
وابررن عسرراكر فرري ترجمررة عيمررات مررن  قررال الحررافا ابررن حجررر:  وأخررر  الررذهلي فرري الزهريررات

 ريقه  ثم من رواية عمرات بن عبد العزيز  عن محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهري  عن الزهري  
عن عبد الررحمن برن المسرور برن مخرمرة  عرن أبيره قرال: كنرت أعلرم النرا  بررمر الشرور،  ألنري كنرت 

ل أنرت يرا علري مبرايعي إت وليترك رسول عبد الررحمن برن عروف  فرذكر القصرة  وفري آخرهرا: فقرال: هر
هررذا األمررر علررى سررنة هللا وسررنة رسرروله وسررنة الماضررين قبررل؟ قررال: ال   ول ررن علررى  رراقتي  فرعادهررا 
ثالثا  فقال عيمات: أنا يا أبرا محمرد أبايعرك علرى ذلرك  قالهرا ثالثرا  فقرام عبرد الررحمن  واعرتم  ولبرو  

 .(2)عليه ثم أشار إلى عيمات أبايعها السيف فدخل المسجد ثم رقي المنبر فحمد هللا وأثنى
ثم قال ابن حجر:  واستدل بهذل القصرة األخيررة علرى جرواز تقليرد المجتهرد  وإت عيمرات وعبرد 
الرحمن كانا  ريات ذلك بخالف علري  وأجراب مرن منعره  وهرم الجمهرور  بررت المرراد بالسريرة مرا  تعلرق 

فرعنرا علرى جرواز تجرز  االجتهراد احتمرل أت  رراد  بالعدل ونحرول  ال التقليرد فري األحكرام الشرردية  وإذا
 باالقتداء بهما أيما لم يظهر للتابع أيه االجتهاد أيعمل بقولهما للورورةا.

وتفسير الجمهور لهذا الشر  يقلل مرن إمكانيرة االستشرهاد بهرذل القصرة  ل نره ال يعردمها  فرإت 
ر وعمررر لمررا نفررال علرري ولمررا مررراد عبررد الرررحمن لررو كررات محصررورا فرري تحررر، علررى ميررل عرردل أبرري بكرر

رفورره  وكرروت العررذر  نررتهض لعلرري إت لررم يسررتطيع ذلررك وقصررر عنرره يعتبررر ميزانررا بررد ها مررن مرروازين 
-ا وكرات النبري فاتقوا هللا ما استطعتماإلسالم ال ي فل هو وعبد الرحمن عنه  فإت هللا تعالى يقول:  

تطعت  ولذلك فإت األظهر مرن مررادل هرو يستدرك إذا أخذ بيعة أيقول: أيما اس -صلى هللا عليه وسلم
تقييد الخليفة الجد د باجتهادات أبي بكر وعمرت وكرت نفي الجمهور لهذا المرراد إنمرا جراء فري   غمررة 
حماسررتهم لنفرري التقليررد المررذهبي  والقلرري يشررهد بمعنررى فرري القصررة ممررا نررذهي إليرره وإت صررادمه قررول 

 الجمهور.
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االشررترا  علررى األميررر يكرروت صررحيحا  ومعنررى ذلررك إت فررإذا كررات الميررل إلررى هررذا المعنررى فررإت 
بإمكات األتباع أت  توسعوا في مرد، هرذا االشرترا  وتنويعره ليشرمل إلزامره بررأي األكيررين مرن األعروات 

 المساعد ن له.
هكذا  شر  رفوه علي  وقبلره عيمرات  وفري الررفض والقبرول دليرل علرى أت القائرد قرد يشرتر  

توررييق مجررال القائررد ولررم  إلررىبعررض حريترره وحقرره  وإذا مررال األتبرراع  توسرريع صررالحيته أو  تنررازل عررن
يمررل معهررم القائررد إلررى الررذي مررالوا إليرره فررإت  ريقرره إلررى رفررع الحررر  عررن نسرره يكرروت بمررا كررات مررن علرري 
رضي هللا عنه  فيرفض تسلم الهيادة وتحمرل التبعرة  وذلرك سرائغ فري األحروال التري فيهرا سرعة  وال إثرم 

ل ونرره متررروال  إال إذا كررات الحررال ال يصررلح إال بوجررودل  ويترررجح حصررول الفررتن أو عليرره إت شرراء هللا  
فررإت بعررض اإلثررم قررد  لحقرره وهللا أعلررم  ومعرراني المررروءة تخا برره بالتنررازل عررن بعررض –الرروهن باعتزالرره 

شرو ه  أو تخا ي األتباع  تندب لهم الحر  على تولية هرذا القائرد بالتنرازل عرن بعرض شررو هم  
 يته  وإذا تحر، الطرفات مصلحة الدعوة لم يعسر عليهما االتفاا الوسط.وتوسيع حر 

إت األمر أمرنا  وقد ترك الشرع للقائد ول،تباع حرية في االشترا   إذ أت األصرل فري األمرور 
اإلباحة  وليس هناك نإ يمنع  واالستشهاد بهذل القصة مهم  فوا أت الركن إلى مذهي في الشور، 

دة والتعبررد  وإنمررا هررو برراب تقررررل مقرراد ر وأنررواع المصررالح الترري  وفرهررا كررل مررذهي  لرريس بابررا مررن العقيرر
 ويكوت تطبيقه على ضوء قاعدة سد الذرائع.

بيررد أت اعتقادنررا نسرربية الشررور، ال يمنعنررا مررن التصررريح برررت التجررارب الرروافرة الترري مرررت بهررا 
ا  وتردعو إلرى أت نشرارك األد ري الحركات اإلسالمية الحد ية ترجح جاني وجروب االستشرارة  وأولويتهر

 اليقة أبا حيات التوحيدي في اعتقاد أت:
 .(1) المستعين أحزم من المستبد  ومن تفرد لم يكمل  ومن شاور لم  نقإا

هررذل هرري المسررررلة الرئيسررة  فرررإت مررن تفررررد لررم يكمرررل  وسرربحات هللا الرررذي خلررق كرررل بشررر عرررن 
لرررأي والحجررة إذا ترروفرت عنررد القائررد: فرضررت ال مررال ناقصررا كمررا أت مررن شرراور لررم  ررنقإ  فررإت قرروة ا

 نفسها.
 ولهذا كات أبو بكر رضي هللا عنه يمنع التفرد ويقول:

 الزمرروا المسرراجد  واستشرريروا القرررآت  والزمرروا الجماعررة  ولرريكن اإلبرررام بعررد التشرراور  والصررفقة 
 .(2)بعد  ول التناظرا
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 ثم من بعد ذلك نر، إلزامها.
طر إذا كانت آراء أكيرية المستشارين ملزمة للقائد  لجودة وديره وإذا كات هناك تخوف من الخ

ونقررإ تجررربتهم  فررإت االحتيررا  المناسرري ال يكرروت بررالحجر علرريهم  وإنمررا برررت نشررتر  ل،مررور المهمررة 
موافقررة أكيريررة اليليررين أو أكيررر أو أقررل ولرريس مجرررد موافقررة األكيريررة المطلقررة الترري هرري النصررف زائررًدا 

 الواحد.
 : توازت الممارسة السياسية والتربية اإليمانية.الخامسة()القاعدة 

فرررإت  ريقنرررا لررريس ميرررل  ررررا اآلخررررين  واألحرررزاب العلمانيرررة إنمرررا تعتمرررد الخرررداع أو اإلرهررراب 
والبطش في توسيع نفوذها  أو هري ت رريهم بالمصرالح والمنرافع الماديرة  ول رن لريس لنرا نحرن إال علروم 

المستجدات وفق موازينها  وإال هرذا إليمرات الرذي يكروت فري القلري  الشريعة نتحدث بها ونحلل الواقع و 
أي رريض علررى الوجرره والجرروار   أيقلرردل النررا  إذا شرراهدوا آثررارل  ويكرروت هررو مرردخلنا إلقنرراعهم برف ارنررا 

 حركتنا. إلىوانومامهم 
إت هرذا الطريرق اإليمرراني هرو الوررامن لعردم االنحررراف  وبردوت الرتبيررة عليره تنررتج نفرو  تفقرره 

لسياسررة  ل نهررا صررلبة ال تعررر الرقررة  وقلرروب ربمررا تجيررد الفرروارت واليررورات  ل نهررا قاسررية  وربمررا نشررا ا
 التوارب بينها.

وبعررض إخواننررا الررذ ن  رردعوت إلررى تجرراوز التمهيررد التربرروي يستشررهدوت برراليورة اإل رانيررة  كيررف 
 أنها كانت ممارسة سياسية جمعت الجماهير واستوعبت ونجحت.

هم فرري محلررة  فررإنهم رأوا الخمينرري ثررائرا ولررم  رررول مربيررا وممهررًدا  إذ كررات لرره ومررا نظررن استشرراد
عمل قديم لسنوات  ويلرة  روم لرم يكرن أحرد يعرفره  واسرتيمر المشراعر التري تركهرا نرواب صرفو، رحمره 
هللا وأصرررحابه مرررن جماعرررة فررردائيات إسرررالم  وكتابرررات علرررى شرررريعتي فررري الف رررر والتربيرررة  فررروا اسرررتنادل 

 وة مركز العلماء في الجمهور الشيعي  وعلى شعور الترابط الذي يسودهم كطائفة.أساًسا على ق
لقرررد عرفررروا الخمينررري بتعريرررف وكررراالت األنبررراء والصرررحف لررره لمرررا بررردأ معارضرررته  وغفلررروا عرررن 
تاريخررره السرررباقن فظنررروا أت تجررراوز المراحرررل فررري العمرررل مستسررراف  وأصررربحوا  ريررردوت القفرررز مرررن علرررى 

 ل السليم ل ل مرحلة من مراحل العمل.األسوار التي يقرها العق
كال  فإت الخميني لم يكن متسوًرا  وال قفز قفًزا  بل ترني ومهد وربى  وعلى إخواننا أت يفعلروا 

 الذي فعل.
إت البعض يحاول نقرد مسريرة الردعوة كلمرا رأ، فروز اآلخررين  ومرنهم مرن يعرزو  رول الطريرق 

ة  فيدعو إلى ا راحهرا وتجريرد العمرل فري السياسرة  ول ننرا إلى الجمهور التي تستهل ها التربية اإليماني
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نررر، أت العمررل التربرروي هررو األسررا  الررذي تسررتند عليرره جوالتنررا السياسررية  ونظنرره خًطررا أصرريال يميررز 
 العمل الجدي الدائم عن العمل االرتجالي السريع.

 
 من جانب المحارب يبدأ سيرنا

ذ اكتشررررافها الترررررثير اإليجررررابي للممارسررررة وللحركررررة فرررري السررررودات ترررررجيح للمررررنهج السياسرررري منرررر
السياسرية فري البنرراء اإليمراني  وهرو مررنهج صرائي فري كييررر ممرا  دديره  مسررتهيم الزوايرا  ول رن بعررض 
الدعاة منهم  روم ابتردأت التجربرة فري أوائرل السربعينات  فري جرو مسراعد مفترو  بوجرود حكومرة ضرعيفة 

كن جمهور العامة مرن النرا  مرن فهرم تبريررات وانفصام ف ري واضح مع الحزب الشيوعي المعادي يم
الوقرروف فري الصرف اإلسرالمي   ومهررا  أخرذت إخواننرا أولئررك  إلرىالصرراع بسرهولة  ويحردو بهررم سرراعا 

ونشوة سببتها لذة البداية فري صرراع نراجح  ف انرت لهرم مبال رة وم راالة متن ررة ألسراليي التربيرة الفرديرة 
ية  وفلتت ألسنتهم برلفراي مسرتعجلة أجفلرت غيررهم مرن أهرل التررني واالعت افات اليومية العلمية والعباد

 الذ ن يعانوت من ظروف أصعي من ظروف السودات.
إت هررذا المررذهي السياسرري المجرررد الناقررد لجهررد التربيررة مررازال  تنررامي فرري السررودات  والررذي نرررال 

وصرررف حالرررة خاصرررة أنهرررم إنمرررا يعممررروت القرررول دونمرررا نظررررة نسررربية  ونظرررنهم ال يجيررردوت التعبيرررر فررري 
تمكنهم من إقالل الجهد التربوي  وذلك أت تد ن الشرعي السروداني ي نريهم  إذ وفررت البيئرة األنصرارية 
أو الختمية كييرا من الجهود التي يفترض أت تند ها الجماعات اإلسالمية العاملة في البالد اإلسالمية 

ي الفطررررة  ررراهر السرررلوك وت يرررر فررريهم األخرررر،  ومرررا زال الشرررباب السررروداني العرررادي وافرررر اإليمرررات  نقررر
المحافظة على الصالة  وال يحتا  كي  تحول إلى دادية إال إلى وعي سياسي وارتبا  تنظيمي  بينما 
تجرد شررعوبا أخرر، كيررر فيهررا النفراا  ويبرردأ الردعاة فيهررا تعلرريم أصرحابهم الجرردد مبراد  الصررالة وأوليررات 

 األخالا.
دعرراة السررودات إلررى زيررادة مقابلررة فرري رعايررة الجانرري  ومررع ذلررك فررإت تزا ررد تعقررد الحيرراة يوررطر

التربرروي اضررطراًرا  فررإت المنشرررات الترري ترررتي بهررا المسرريرة العمليررة الفعليررة قررد تررنقض القناعررة النظريررة 
الترملية والظنوت المستعجلة  وآية ذلك ما نشررل األسرتاذ الترابري عرن  الصرالةا و اإليمراتا إذ نجرد فري 

ربويررة لطيفررة  وتررذكرة قلبيررة رقيقررة  وفيهمررا دليررل علررى اسررتحالة نفرري األقترررات هررذ ن ال تررابين مسرراهمة ت
 الذي ندديه بين التربية والعمل السياسي.

 )القاعدة السادسة(: التدرج في اإلصالح:
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ذلررك أت النفررو  ترررلف االعوجررا  إذا عاشررت أيرره دهرررا  ررويال  وتتصررلي علررى مررا ترررلف مررن 
ة سريعة : حاصت وتمردت  وتفلتت  تب ي التملإ فنوطر إلى المعاصي  وإذا أردنا لها نقلة مفاجئ

 الترفق  وتجز  الخير في ورود متتابع متصل  حتى يكتمل.
واألسا  الفقهي الذي تستند عليه قاعدة التدر  يكمن في قاعدة ترجيح المصلحة ال بيرة على 

 ندي بهرم إلرى شرقاا لنرا  الص يرة عند تعارضهما  فإت  امتناع النا  عن قبول الخير دفعة واحدة قد
 تطور إلى فتنة عارمة  وهي مفسدة كبيرة  نبعدها وننر، عنها باحتمال مفسدة تررخير إعرالت وتطبيرق 

 الحق الذي  رفوونه.
 وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي هللا عنها أنها قالت:

حترى إذا  سرور مرن المفصرل فيهرا ذكرر الجنرة والنرار  -أي القررآت–"إنما نزل أول ما نزل منره 
ثاب النرا  إلرى اإلسرالم: نرزل الحرالل والحررام  ولرو نرزل أول شريء: ال تشرربوا الخمرر. لقرالوا: ال نردع 

 الخمر أبًدا  ولو نزل: ال تزنوا  لقالوا: ال ندع الزنا أبًدا".
ولسنا نريد بذلك التملإ من بعض الشرع  فإت الشرع كامل  وكله واجي  ول ننا فري تطبيقره 

أيام حكمنا أو في دعوتنا النا  له قبل أت نحكم  أو في تربية الدعاة عليه: يسوف لنا  على النا  أول
 أت ال ت تحدث به أو نطبقه دفعة واحدة  بل في خطوات.

ودليلنا على صواب هرذا السرلوك مرا كرات مرن الخليفرة الراشرد عمرر برن عبرد العزيرز رحمره هللا  
ظالم ارت بهرا بعرض الرذ ن سربقول  فتردر  ولرم يسرتعجل  فإنه خليفة فهيه  وكات قدجاء إلى الحكم بعد م

 فدخل عليه ولدل عبد الملك فقال له:
 يا أبت: ما يمنعرك أت تموري لمرا تريردل مرن العردل؟ أرنهللا مرا كنرت أبرالي لرو غلرت بري وبرك 

 القدور في ذلك.
قال: يا بني: إنري إنمرا أروض النرا  رياضرية الصرعي  إنري أريرد أت أحيري األمرر مرن العردل 

 .(1)فرؤخر ذلك حتى أخر  معه  معا من  مع الدنيا  فينفروا من هذل  ويسكنوا لهذاا
 أي يخر   معهم بالموعظة والترني  ليكوت عن قناعة  ال بخوف من السطوة والعقاب.

ويبرررردو أت هررررذا الولررررد الصررررالح قررررد حرررراز حماسررررة فاقررررت الترررري عنررررد أبيرررره فدعترررره إلررررى معرررراودة 
 لتدر   ف ات منه أت:االست راب من سياسة الترخير وا

 دخررل علررى أبيرره  فقررال: يررا أميررر المررنمنين: مررا أنررت قائررل لربررك غررًدا  إذا سرررلك فقررال: رأ ررت 
 بدعة فلم تمتها  أو سنة فلم تحيها؟

                                    
   والصعي هو فحل الجمل العنيد.99ا كتاب األمر بالمعروف والنهي عن المن ر للخالل/1 
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 فقال أبول: رحمك هللا وجزاك من ولد خيًرا.
 يا بني: إت قومك قد شردوا هرذا المرر عقردة عقردة  وعررورة عرروةت ومترى أردت مكرابرتهم علرى
انتزاع ما في أ د هم: لم آمن أت يفتقوا على فتقا يكير أيه الدماء. وهللا لزوال الدنيا أهروت علري مرن أت 
 راا في سببي محجمة من دم أو ما ترضي أت ال يرتي على أبيرك  روم مرن أيرام الردنيا إال وهرو يميرت 

 .(1)أيه بدعة ويحي أيه سنة؟ا
وسرير وإحرالل للخيرر والسرنن  وأمرا مقردار ذلرك هكذا... إذ المهرم أت ت روت هنراك نيرة جازمرة  

فتحددل الظروف وردة الفعل المعاكسة  وال بد مرن ت يرف للمحريط  والبرد مرن مرونرة تمرتإ الصردمات 
 المحتملة.

 ضرورة التمهيد الربوي وإثارة األشواق
وتحتا  المواقف العملية والتطبيقات السياسية إلى أسرلوب فري التربيرة خرا   يمهرد  وينسرس 

دمات  يكرروت ظهررور وتنفيررذ األمررور العظررام والمنعطفررات المهمررة معهررا متوقعررا دونمررا اسررت راب مررن مقرر
النرررا   أو أت نحررررك فررري نفرررو  النرررا  أشرررياء ومفررراييم ومررروازين مرررن شررررنها أت تترررركهم فررري اسرررتفهام 

  متواصل بحيث يجئ األمر العظيم بعد ذلك جوابا الستفهامهم  ويقبلونه بمرا عنردهم مرن أهليرة الهيرا
 وفق الموازين التي مهدنا بها ل،مر.

وهررذا األسررلوب هررو فرررع للترردر  فرري اإلصررال   وأوضررح ميررل لرره مررا كررات مررن الممهرردات الترري 
 أوردها هللا عز وجل بين  دي تحويل القبلة من بيت المقد  نحو المسجد الحرام.

 قال ابن قيم الجوزية رحمه هللا:
 بحانه قبلها:ا لما كات أمر القبلة وشرنها عظيما: و ر س

 أمن النسخ وقدرته عليه وإنه يرتي بخير من المنسوخ أو ميله. -أ
 ولم  نقد له. -صلى هللا عليه وسلم-ثم عقي ذلك بالتوبيخ لمن تعنت رسول هللا  -ب

ثررم ذكررر بعرردل اخررتالف اليهررود والنصررار، وشررهادة بعوررهم علررى بعررض برررنهم ليسرروا علررى  - 
 هم.شيء  وحذر دبادة من موافقتهم وإتباع أهوائ

 ثم ذكر كفرهم وشركهم به وقولهم: إت له ولد  سبحانه وتعالى عما يقولوت علوا. -د

ثررم أخبررر أت لرره المشرررا والم رررب وأ نمررا  ررولي دبررادل وجرروههم فرريم وجرره هللا  وهررو الواسررع  -ح
 العليم  فلعظمته ووسعته وإحا ته: أ نما  ولي العبد فيم وجه هللا.

 جحيم الذ ن ال  تابعونه وال يصدقونه.ثم أخبر أنه ال يسرل رسوله عن أصحاب ال -و

                                    
 .240ا تاريخ الخلفاء للسيو ي/1 
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ثم أعلمه أت أهل ال تاب من اليهود والنصار، لن  رضروا عنره حترى  تبرع ملرتهم  وأنره إت  -ز
 فعل وقد أعاذل هللا من ذلك فما له من ولي وال نصير.

 ثم ذكر أهل ال تاب بنعمته عليهم وخوفهم من برسه  وم الهيامة. - 

أثنى عليه ومدحه وأخبر أنره جعلره للنرا  إمامرا يررتم بره ثم ذكر خليله باني بيته الحرام  و  - 
 أهل األرض.

ثم ذكر بيته الحرام وبناء خليلره لره  وفري ضرمن هرذا أت بررني البيرت كمرا هرو أمرام للنرا   -ي
 ف ذا البيت الذي بنال إمام لهم.

 ثم أخبر أنه ال  رغي عن ملة هذا اإلمام إال أسفه النا . -ك

 نوا بما أنزل إليه وإلى إبراييم وإلى سائر النبيين.ثم أمر دبادل أت يرتموا به وينم -ل

 ثم رد على من قال إت إبراييم وأهل بيته كانوا هوًدا أو نصار،. -م

وجعل هذا كله تو ئة ومقدمة بين  دي تحويل القبلة  ومع هذا كله ف بر ذلك على النا  إال 
-وأمرر بره حييمرا كرات رسرول هللا من هد، هللا منهم  وأكد سبحانه هذا األمر مررة بعرد مررة بعرد ثاليرة  

 .(1)ومن حيث خر ا -صلى هللا عليه وسلم
  القاعدة السابعةا: إرجاء اإلكيار من الواجهات 

والواجهات اإلسالمية هي جمعيات علنية مجازة من قبرل الحكومرة ذات أهرداف محردودة تميرل 
غيرررر مجرررازة رسرررميا ذات أجرررزاء مرررن الهررردف اإلسرررالمي ال بيرررر  أو ت رررتالت  البيرررة وعماليرررة وفالحيرررة 

 اهتمامات ف رية وثقاأية إسالمية في نطاا محيطها المهني.
وسبي وجود هذل الواجهات يعودإلى جفلة وتخوفات من العمل السياسي الحركي الصريح فري 
أسرررلوبه الت ييرررري للمن رررر   تخوفهرررا أنرررا  تعررروزهم الجررررأة  أو تعررروزهم القناعرررة  بجررردو، وصرررواب هرررذا 

ت تبعرات البيعرة وااللتزامرات التنظيميرة الدقيقرة واألوامرر الحاسرمة  إال أت فري هررنالء العمرل  أو يسرتيقلو 
غيرررة د نيررة وحماسررة وحميررة لخدمررة اإلسررالم ترررفعهم عررن التسرربي  وتقررربهم مررن الرردعاة  فيبررادروت إلررى 
االنوررمام إلررى هررذل الواجهررات إذا وجرردت  أو يمكررن إقنرراعهم بسرررعة لالنوررمام لهررا  وبررذلك تسررتقطي 

كة قو، ثانوية عد دة وكييفة وتوجهها للمشاركة في تحقيق بعض أهداف الخطرة العامرة  وتورمن الحر 
من خرالل هرذل المشراركة ترعررع وتنرامي شرجاعة ووعري هرذل العناصرر  ولربمرا ت روت بعرض العناصرر 
ساذجة سذاجة مفر ة فتر، الجماعرة أت مرن األصروب عردم قبرولهم فري صرفوفها حترى لرو أرادوا ذل رن 

 لهم هذل الواجهات كميدات نشا   أو يكوت المانع سببا اجتماديا  أو غير ذلك.وتختار 

                                    
 ا 1 
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وتسرررتخدم األحرررزاب  والشرررريودية منهرررا خاصرررة  هررررذا األسرررلوب بنجرررا   ومررررا حركرررات أنصررررار 
السالم  واتحادات الطالب الديمقرا ية وأميالها إال بعض واجهاتهم  وال يوير الحركة اإلسالمية شيئا 

الطريقة فري النشرا  والتحريرك  إال أت عليهرا أت تردرك أت التوسرع فري إنشراء هرذل  أت تقتبس عنهم هذل
الواجهرررات يورررع عليهرررا واجبرررا إداريرررا ضرررخما  رررنثر تررررثيرا سرررلبيا علرررى إدارة تنظررريم الحركرررة نفسررره  إذ 
ستوررطر الحركررة إلسررناد قيررادات الواجهررات  برردعاة أكفرراء منهررا  كمررا أت االنوررمام إليهررا قررد ال يكرروت 

لم ت رن هنراك محركرات نفسرية أوليرة عنرد عمروم النرا  يسرببها وضرو  التحردي المتبرادل برين  واسعا ما
التيار اإلسالمي واألف ار المناهوة لره  أو الشرعور العميرق بو ررة لرم سرائد  ومرا أشربه  وهرذا التحردي 

 وهذا الشعور لن يكونا إال في المراحل المتقدمة من مسيرة الدعوة.
تلتزم سياسية الخطو المتردر  فري إقامرة هرذل التفرغرات  والروافرد   ولهذا وجي على الحركة أت

انتظارا لوضو  التحدي  وتجنبا لإلرهاا اإلداري  ولئال تش ل  ومياتها حيزا كبيرا مرن اهتمامرات قيرادة 
الحركرررة  لهيهرررا عرررن رعايرررة األصرررل الرررداخلي الرئيسررري  ولقرررد تور رررت بعرررض أجرررزاء الحركرررة مرررن قبرررل 

مرردرو  ل،حررزاب  فررركيرت مررن الواجهررات  فرري وقررت واحررد  وبرردأت مررن حيررث  باسررتعجال وتقليررد غيررر
انتهررى اآلخررروت ال مررن حيررث برردأوا  ولفهررا سررهو عررن رؤيررة الفرررا بررين مرحلتهررا األوليررة وبررين المرحلررة 
الخططيرررة المتقدمرررة التررري كانرررت عليهرررا األحرررزاب األخرررر،  أتاحرررت لهرررا حريرررة انبيررراث وانتشرررار لرررم ت رررن 

ذلرررك إلرررى فشرررل الواجهرررات اإلسرررالمية وقلرررة  المنتسررربين لهرررا  وضرررعف التنظررريم تمل هرررا الحركرررة  وأد، 
  وإذت  فررال بررد مررن الترررني الشرريد فرري اإلذت ببنرراء الواجهررات مررا دامررت الحركررة فرري أيًورراالحركري نفسرره 

مراحلها األولرى والوسرطي  وال يكروت انفتاحهرا علرى هرذا األسرلوب إال فري المرحلرة المتقدمرة  ومرن بعرد 
ها وحصول سعة في الطبقات الهيادية المنهلة. وأهم من ذلك: أت ت وت بعد اكتمال هيبرة رسوخ تنظيم

الحركررة ومكانتهررا المعنويررة وبررروز دورهررا الريررادي الهيررادي  لوررمات تبعيررة الواجهررات لهررا  ودورانهررا فرري 
إلرى فل ها  دونما تقردم برين  رد ها أو تحرد ث نفسرها بتحرديات للحركرة عنرد اخرتالف االجتهرادات ترندي 

تعررارض مواقفهمرررا المعلنررة  كميرررل شررباب  أقررررات  درسرروت الفقررره فرري حررروار مت ررافئ بيرررنهم  سرررعات مرررا 
يختلفرروت ويكرروت افتررراقهم  ليسرروا كررآخرين  لتفرروت حررول شرريخ أفقرره مررنهم وأكبررر مررنهم سررًنا  فيهابونرره وال 

  تطاولوت عليه  وإذا اختلفوا بينهم كات هو الحكم القاضي والمرجع المطاع.
 عدة الثامنة(: تجزئة المرحلة إلى أهداف متتالية.)القا

وهذا يقتوي عدم التوجه المباشر للهدف ال بير  بل إقرار مرنهج ال ايرات القصريرة المت املرة  
و رعاية األولويات اآلنية  وإنما نوجي هذا المنحى التدريجي كعال  النخفاض القردرات التنفيذيرة عنرد 

 توزع الجهود في مياد ن كييرة.
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 ررروت التجزئرررة بررررت تحصرررى وتمسرررح القطاعرررات االجتماديرررة والحكوميرررة والعلميرررة التررري  لرررزم وت
الحركررة اإلسررالمية أت تتواجررد فيهررا  وتختررار كررل سررنة قطاعررا منهررا  ررتم التركيررز علررى االنبيرراث أيرره أو 

مرن  تمتين التواجد اإلسالمي أيه أو العناية به  وربما زادت المردة علرى سرنة  أو ربمرا ترم اختيرار أكيرر
قطاع في وقت واحد  مع عدم إهمال القطاعرات األخرر،  وقرد يفتررض هرذا التركيرز المتنقرل وجرود ثلرة 
احتيا يررة دائميررة مررن دعرراة لرريس لهررم ارتبررا  ثابررت بقطرراع معررين مررن التنظرريم  ت لررف كررل سررنة بإسررناد 

ام القائررد عمررل الرردعاة آلخرررين فرري القطرراع الررذي أعطترره الخطررة األولويررة  وتسررتخدمهم الهيررادة كاسررتخد
الحربي للقوة االحتيا ية التي  دخرها في الخطو  الخل ية لنجدة األجنحة التي تتعرض لو ط شد د  
ولسد الي رات  والتصدي لعمليات االلتفاف  ولربما ال يكروت سرحي هرنالء الردعاة المسراندوت ثانيرة فري 

 العمل المسند.آت واحد  بل على مرحلتين أو أكير   تجنبا لحدوث فراف مفاجئ وهزة في 
إت هذا اإلسناد للقطاع المختار باليلة االحتيا ية ليس هو إال بعض ما يفترض  إذ ال برد أت 

  علررى مسررتو، التخطرريط والمتابعررة التنفيذيررة  بحيررث  نررال ذلررك القطرراع أيًورراتظرراهرل اهتمامررات قياديررة 
النشريات المساعدة المالئمة الحصة ال بر، من هذل االهتمامات  ومن الميزانية المالية كذلك  وتوزيع 

للجمهور في ذلك القطاع  والدعاية الصح ية والمقابالت والندوات  وتفريغ ال فايات والتوديرة الداخليرة 
للدعاة حول  بيعة المجال المختار وأهمية العمل أيه وكيفيته  وتوجيه بعض الدعاة لعمليات إحصراء 

بق بررردء العمرررل المكيرررف أيررره لتحد رررد  بيعرررة وبحررروث ميدانيرررة عرررن ذل كالمجرررال فررري السرررنة التررري تسررر
 الحاجات والمشاكل واإلعانة في التخطيط  ثم عقد منتمر للمسنولين لسماع اقتراحاتهم.

فمررة نورع ت ييرف ترثيرنرا أيررا لمردار  اليانويرة هردفا آنيرا لنررا  ونجعرل ذلرك قورية السراعة فرري 
الجامعرررة  وفررري ثاليرررة إلرررى المجرررال محررريط التنظررريم  ونركرررز الجهرررود عليهرررا  ومررررة نحرررول االهتمرررام إلرررى 

العمررالي  وفرري رابعررة إلررى التوديررة اإلسررالمية والترررليف والنشررر  أو توجيرره الدراسررات العليررا التخصصررية 
لمجموعررة مررن الرردعاة  أو اسررتقطاب العناصررر السررائبة ذات الترررثير المورراعف  وغيررر ذل ررن وال يكرروت 

مررن تعزيررز الرردعوة لمراكزهررا فرري هررذل المواقررع الترري التحريررك الشررامل المت ررافئ والتصررعيد إال بعررد الفررراف 
تت ررروت مرررن مجموعهرررا سررراحة الصرررراع  ولررروال هرررذا االضرررطرار للتجرررزيء والرعايرررة ل، رررراف  والتررردارك 
الجانبي  ورفء الفتوا والبيوا الحادثة الطارئة  ل ات الوصرول سرهال  ول انرت الخطرة علمرا بردائيا ال 

 أت نعلق سهما إعالنيا موجًزا يشير إلى الهدف ال بير.يقوي التفنن النسبي  ول ات يكفي أيه 
تمامرررا كرررالحرب  فلعلرررك ال تحترررا  دخرررول كليرررة األركرررات العسررركرية لرررتعلم أهميرررة رصرررد قوترررك 
للمعررارك الحاسررمة  ل ررن علمررك بهررذل البد هيررة ال يوررمن لررك النصررر مررا لررم تت يررف للمحرريط  وتتوغررل 

لمعركة الرئيسة سلبا  وإيجابا  وميل هذا هو الذي عنال بتدريج  وتوفر العوامل الفردية التي تنثر في ا
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تشرشررل لمررا نبرره خررالل خرروا رل عررن الحرررب العالميررة اليانيررة برننررا  نسررمع مررن األخصررائيين فرري الفنرروت 
العسرركرية إ ررراء كييرررا علررى ضرررورة إعطرراء األسرربهية للمعررارك الحاسررمة وفرري ذلررك مررا أيرره مررن الحكمررة 

يسريطر عليره الواقرع والظرروف  ولروال ذلرك ل رات  -ك يرل من المباد  –غير أت هذا المبدأ في الحرب 
 .(1)الحرب سهال لل اية  بل وكات يصبح كتابا مسطورا ال فنا من الفنوتا

  ال يصح أيه تشتيت الجهود وتوزيعها في ساحة عريوة  وال  نب ي أيًواهكذا عمل الدعوة 
ب ي أيره اإلحجرام المتشرائم وليونرة المواقرف  برل هرو أيه القفز المتفائل  وال صالبة الخطة  ميلما ال  ن

خطرررو معتمرررد علرررى تررروفير ت امرررل أنرررواع القرررو،  وعلرررى تررررمين الجبهرررات الجانبيرررة  وعلرررى المرونرررة إزاء 
 الظروف المت يرة.

أت تطبيررق أسررلوب األهررداف المتتاليررة هررذا ال يشررتر  أت يكرروت فرري بدايررة  أيًورراوالبررد أت نعرري 
ا أخطرت الهيادة اتباعه وتجاوزته فإت الفرصة من االستفادة منه ت وت قرد مسار الدعوة فقط  بحيث إذ

فاتتها  بل هو أسلوب يمكن ت رارل لمن  بقه مرة  ويمكن االستدراك به في مرحلة الحقة علرى جرزاف 
مرحلررة سررابقة  فريمررا مجموعررة عمررل متقدمررة وعترره مررن بعررد نسرريات فررإت بإمكانهررا أت تلجررر إليرره وتوقررف 

 ام برهة إذا رأت توفر المصالح بواسطته.انفتاحها الع
 )القاعدة التاسعة(: االنسحاب من المعارك الثانوية والجانبية

فررإت أنفررا  بعررض الرردعاة قررد تطررول مررع أقرررانهم مررن دعرراة الجماعررات اإلسررالمية األخررر،  فرري 
كروت مباحث فقهية خالأية ليس وراءهرا كبيرر نفرع  أو فري مواقرف خطيرة  تعردد فيهرا وجره الصرواب  أي

فررري بحررريهم التهررراء عرررن قورررايا السررراعة الجرررادة  وتبررردو جمهررررتهم أمرررام المسرررلم الرررذي يطلبررروت تر يررردل 
ومسرراندته فرري صررورة الجمهرررة المختلفررة المتجادلررة الترري ال تسررتحق أت يمنحهررا مررا تطلرري مررن مسرراندة 

 وتر يد.
مفورولة فرري  لسرنا نقرول بانتفراء الفائردة إذا أدلينرا بررأي  ول ننرا نقرول بررت موضروعات الخرالف

الظررروف الحاليررة الصررعبة  وليسررت فاضررلة  مرجوحررة  وليسررت راجحررة  ولهررا مجررال فرري أيررام السررعة  
والدادية الذي يشتر  أت نبدي آراءنا االسرتدراكية علرى كرل قرول مخرالف ألقوالنرا مرن أقروال الجماعرات 

ة المسرررلمين اإلسرررالمية األخرررر، إنمرررا هرررو داديرررة يمكرررن االسرررت ناء عنررره  وشرررر ه دليرررل علرررى أت محنررر
 الحاضرة لم تلذع قلبه لتخر  منه بهية البطر.

                                    
 الطبعة اإلن ليزية  نقال عن بعض ال تي التي اقتبست منه. 3/237ا الحرب العالمية 1 
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اليرروم إنمررا يكمررن فرري توديررة المسررلمين  اإلسررالميويجرري أت نفهررم أت أهررم واجرري علررى العمررل 
وترررويض النفررو  وترد بهررا  وتزويجهررا بررالتقو، ال اأيررة ألت تريهررا ضرررورة وحرردة الصررف  ونبررذ الفررتن  

 إلسالمية إال من هذل الي رة  ولم يقتحم العدو إال عبرها.والتفرا والخالف  إذ لم تنخذ الدعوة ا
فررالمتوقع أت الحكومررات الترري تورريق ذرعررا بالتيررارات اإلسررالمية الناميررة المتصرراعدة فرري بررالد 
كييرة لن تلجر إلى سررعة الوررب واإلرهراب  برل تصربر  حترى ت تشرف بعرض مرن  نتسري إلرى  ريرق 

سرتعجال فري البحرث الفقهري  مرن أي جماعرة إسرالمية كرانوا  الدعوة ولديه مراء  وجرأة على الفترو،  وا
فتد  من يشرجعهم علرى تررويج آراء غريبرة وإثرارة قورايا ال  نبنري عليهرا عمرل وال تعرالج واقعرا قائمرا  
وتعطي في الوقت نفسه المجال الواسع لبهية الدعاة للرد على ذلك  فتندلع معركرة ف ريرة فقهيرة حاميرة 

سرالمية  يحترار لهرا القلري المسرلم السرائي  فيزهرد فري الجميرع ويرنخر قردما الو يس بين الجماعرات اإل
كرررات قرررد مررردها لتقررردم وسرررير  فتخلررروا السررراحة مرررن نصرررير  وينعرررزل دعررراة اإلسرررالم عرررن رجرررال المسررراجد 
وشررباب الجامعرررات وحملررة الف رررر وأديررات النرررا   فتبرردأ الحكومرررات آنررذاك تحرشرررها وكبتهررا  فررري حملرررة 

مسلمين أنفسهم  مسنودة بمظلة من أعمال حكومية ذات صفة إسرالمية عامرة  اء ال×إعالمية تجسم أ
تعطيهرررا صرررورة حسرررنة لرررد، السررراذ   مرررن بنررراء المسررراجد المزخرفرررة  و برررع المصررراحف الملونرررة وعقرررد 
المرررنتمرات اإلسرررالمية  وجلررري الوعررراي  وإنشررراء المنسسرررات الخيريرررة  تنطرررق لسرررانه بينررراء وحمرررد لهرررا  

 أهل الحق المختلفين  وما مسكنه عنهم ببعيد.وتحجي بصرل عن محنة ت وي 
إت اآلراء الفقهيررررة الخالأيررررة  أو تفاصرررريل األنظمررررة اإلسررررالمية  إذا لررررم تظهررررر اليرررروم ضرررررورة 
لبحيهررا  وكررات الرردعاة فرري سررعة أت يسرريروا برردوت اتخرراذ موقررف جررازم عاجررل  إزاءهررا  فإنرره يكرروت مررن 

تلفرين  سرًدا للذريعرة  وكبترا الحتمراالت التعصري  األفول تجاوزها إذا أدت إلى استعار الردود بين الم
 وحصًرا لنطاا تبادل االتهام  وتجاوًزا الحتماالت المحن التي ترتي بسببها أت مست لة لها.

 )القاعدة العاشرة(: الخطو بال قفز، والبعد عن التهور
معره ظررن  فرإت الحسرم مقيررد بشرر ين مهمرين: كفايررة القروة  عردًدا ونوًعررا  بمقردار تررجح الفراسررة

النجا   ومالءمة الظروف  بحصول وعي لد، قطاعرات واسرعة مرن النرا  وقناعرة بوررورة الت ييرر  
وارتباك المستبد أو غفلته  وتنامي اإلحسا  بو رة الظلم أو ال بت السياسري أو الفوضرى االقتصرادية 

عا  يررة ال أو التنرراقض الف ررري  وكررل تصررعيد  تجاهررل أحررد هررذ ن الشررر ين ال يعرردو أت يكرروت فررورة 
تقررو، علررى الصررمود  وفرري كييررر مررن األحيررات يكرروت مررن الواجرري أت نرردخل فرري هررذا الحسرراب احتمررال 

 نجدة الخصم من قبل دولة أخر،.
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ويكرراد المحلررل للترراريخ القريرري أت  لمررح بررروز فررر  دوريررة فرري كررل بلررد تت رررر فرري كررل نحررو 
مبرادرة مبرادر منتبره حاضرر البد هرة عشر سنوات مرة  تقرل أو تزيرد   ت روت معهرا فرراف قابرل لالمرتالء ب

 سريع الجزم بقرارل في غير ما تردد.
ل ررن هررذل المبررادرة لررن ت رروت مررن ضررعيف  وإنمررا مررن مررتقن أكمررل اسررتعدادل ويتحررين المجررال  
وحصول الوعي أو تنامي اإلحسا  لن يكونا ظاهرة تلقائية  نزوي الدعاة في انتظار بركاتها  بل هما 

 ل يقوم به الدعاة بين النا   كتابة وت لما  من خالل انتشار واسع.نتا  عمل  ومي كييف  وي
ولقد كانت رو  التقليد تدفع بعض الدعاة في أعقاب كل است الل ناجح لميل هذل الفر  من 
قبل األحزاب األرضرية إلرى تف يرر بمحاكراة سراذجة يسررعوت اسرتنفار أنفسرهم لهرا  فتصردمهم متطلبرات 

لجد ررد الررذي  ال  ررزال فرري عنفرروات فورترره ولررم تلهرره المشرراكل بعررد  أيفتتنرروت  الواقررع واسررتماتة المسرريطر ا
ويخلعرررروت الطاعررررة  ويصرررربوت جررررام غورررربهم علررررى قيررررادات  تهمونهررررا بررررالعجز   وجرررردوت ذلررررك تن يسررررا 

 لحماستهم المترججة  وامتصاصا لردة الفعل التي تهزهم عند رؤية انتصار ال ير.
ار ررة المسرار أت  بررين مرا إذا كانررت الهيرادات قررد ولريس مررن واجري هررذا الرسرم الررذي نرسرمه لخ

تلبست بتقصرير براألمس  أم أنهرا فعلرت الرذي بوسرعها  وال أت  رتهم أو يحكرم برالبراءة  ل رن مرن واجبره 
أت يعلررم المنرردفعين خطررر ميررل هررذا االسررتدراك االنفعررالي المفرررا المرروهن للقررو،. وقررد ال ت تسرري صرريغ 

سنتهم ع يفة  ل نهم يصبحوت قادة أنفسهم  ويرخذوت بالتشويق عمل هنالء األخوة شكل فتنة  وتظل أل
إلى الجنة  وترداد آيات الجهاد  فيلتف حولهم شباب متحمس ال يعترف ب ير االقتحام مرذيبا  أيكروت 
ثم تور  بمناوشات يست لها الخصم لوربهم  وال يصلوت إلى نتيجة  ولو أنهم صبروا ل ات خيرا لهم  

 يرة  وفي بالد متعددة.واألميلة والشواهد كي
وفي أعقاب نجا  اليورة اإل رانية على الشال بدأت تظهر عند البعض نشوة مفر ة التفاؤل  تهيس مع 
الفارا  و تر، الصعي سهال  معتمدة على أخبار  وميات اليورة من خالل الصحافة  دونما رؤية 

الظروف االقتصادية والسياسية  تحليلية أو علم  بمراحل  التحوير الطويلة لها أو إحا ة بطبيعة
واالجتمادية التي مرت بها إ رات وكونت فرصة ميلى سارعت قيادة اليورة اإل رانية ألي تصعيدها 

 واست اللها.

وما من شك في أت بعض البالد العربية واإلسالمية تمر بظروف قريبة الشبه بالظروف التي أحا ت 
دع المراقري  توقرع حردوث انعطافرات حرادة فيهرا  وأت مرن إ رات قبيرل اليرورة  وتنبعرث منهرا إرهاصرات تر

الواجرررري وضررررع دراسررررة تفصرررريلية عررررن تجربررررة اليررررورة اإل رانيررررة والمسررررارعة إلررررى االنتبررررال واالنتفرررراع مررررن 
إيجابياتهررا وأسرراليبها الفعالررة  ول ررن أقطرراًرا أخررر، بالمقابررل  وهرري األكيررر  يختلررف واقعهررا اختالفررا كليررا  
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حركررة اإلسررالمية فرري هررذل األقطررار تصررعيد المجابهررة ت لفررا  وبافتعررال يررربى ومررن الخطررورة أت تت لررف ال
التركيررري االجتمرررراعي والسياسرررري فيهررررا االسرررتجابة لرررره  وإنمررررا عليهررررا االنتظرررار  واتبرررراع أسرررراليي أخررررر، 

 تبت رها  أو االقتبا  من رصيد التجربة العالمية الواسعة التي يحكيها التاريخ السياسي الحد ث.
 مررة لررد، بعررض إخواننررا عنرردنا ميررل هررذل المباحررث  تصررف الشرريوعيين بجرررأة ولربمررا نسررمع ن

يفتقرررردها العمررررل اإلسررررالمي  ويتوهمرررروت أت األحررررزاب الشرررريودية تقررررذف بنفسررررها فرررري المعررررامع دائًمررررا  و 
تختصررر الطريررق بررالقفز المباشررر إلررى نها ترره  ول ررن الترمررل الهرراد   نفرري هررذا االدعرراء  والشرريوعيوت 

التخطريط وإلرى االنردفاع المسرتعجل أحيانرا كمرا يجرنح غيررهم  وفري الورربات  يجنحوت إلرى الخطرر فري
التري تلقاهرا أكيرهرا مرن حرزب شريوعي عربري شرواهد علرى ذلرك  وكرات للحرزب الشريوعي العراقري تواجررد 
قديم الساحة السياسية ونفوذ في أوسا  الشباب جعله أقرو، األحرزاب لسرنوات  ويلرة  إال أنره اسرتعجل 

  وباشرررر التصرر يات الدمويرررة ضررد أعدائررره  فسررقط  وكرهررره 1958فرري أعقررراب ثررورة بعررض االسرررتعجال 
النا   وأصبح حزبا ثانويا  ودفع اليمن غاليرا. وكرذلك الحرزب الشريوعي السروداني  كرات قويرا  فور ره 

   وأ يح برؤوسه.أيًوام  ورفع الرايات الحمراء فجرة  فدفع ثمنا باهًظا 1971العطا سنة  هاشم
ذاك الجررريء النرراجح فرري ثورترره  كررات شررد د اإلن ررار علررى هررذا التجرراوز القررافز ولينررين نفسرره  

المتجاهل لورورة نوو  الظروف المساعدة  وقد رو، عنه بيالكوت  أحرد منسسري الحرزب الشريوعي 
المجررري  وعوررو لجنررة األمميررة الشرريودية  نقررًدا للحررزب الشرريوعي األلمرراني يفصررح عررن مفهومرره الررذي 

 لتهور. نكد وجوب البعد عن ا
 يقول بيالكوت:

  وبعرد 1921 أثناء المنتمر اليالث ل،ممية الشيودية: وفي  وم من أوائل تموز   وليوا عام 
تمروز تحردث لينرين مرع أحرد زعمراء انتفاضرة آذار  1الخطاب ال بير الذي ألقال لينين فري المرنتمر فري 

  مار ا في ألمانيا الوسطي وواضعي  نظرية الهجوما.
ن كييررًرا ممررا فرري خطابرره فرري المررنتمر  إال أنرره لررم يقلررل قررط مررن تحد رردل وحسررمه كررات لينررين ألرري

الت لي على مناهوة الت تيك البلشفي الصحيح الوحيد الذي لم يستطع  إلىأثناء هذا الحد ث  وسعى 
 حتى لينين نفسه أت يكسي النصر له في المنتمر اليالث إال بجهود كبيرة.

 الوروري كييًرا:تحدث لينين بوضو  كبير عن أت من 
التحليل المتقن للوضع  والتقييم المحكم لتناسي القرو، الطبهيرة  واإلعرداد الت تيكري الجيرد إلرى 
االنتفاضررة المسررلحة  وأكررد بشرركل خررا  علررى أنرره ال يجرروز االنسررياا إلررى اسررتفزاز العرردو الطبقرري  وال 

 ثارته في ظرف مالئم لها.يجوز التوحية بطليعة البروليتاريا في نوال يسعى العدو الطبقي إلى إ
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ولعل هذا ال الم ال  وضح األمرر جيرًدا  إال أت التعليرق الرذي كتبره المنرخروت السروأيات علرى 
المقال  وضحه  وانتبه إلى أت ال تاب مطبوع بموسكو في  بعته العربية التي ننتقي منهرا  فهرو يميرل 

 الرأي الحهيقي للحزب الشيوعي يقولوت:
وم الترري أ رردتها ال البيررة اليسررارية للجنررة المركزيررة للحررزب الشرريوعي  كررات أنصررار نظريررة الهجرر

األلمرراني الموحررد يعتبررروت ت تيررك الهجرروم: الت تيررك الوحيررد الصررحيح فرري أي موقررف ب ررض النظررر عررن 
الظرروف السياسررية الملموسررة  ودفعرروا العمرال إلررى  ريررق انتفاضررة فرري غيرر أوانهررا  وقللرروا مررن ضرررورة 

 ررول بررين جمرراهير الطبقررة العاملررة الواسررعة  كمررا لررم  راعرروا كييررًرا المقرردمات قيررام الحررزب بعمررل  ررومي أ
 الموضودية لحركة الجماهير.

وقرررد أفرررادت البرجوازيرررة األلمانيرررة مرررن نظريرررة الهجررروم مسرررتفزة حركرررة البروليتاريرررا األلمانيرررة فررري 
ا الوسرطي  فري لحظة غير مالئمة لها ل رض القواء علرى البرنرة اليوريرة للحركرة الشريودية فري ألمانير

  أدخلررررت وحرررردات بوليسررررية إلررررى منطقررررة ألمانيررررا الوسررررطي الترررري شررررملتها حركررررة 1921آذار  مررررار ا 
آذار دعرت اللجنرة  24إضرابات  وقد رد العمال بإضراب عرام تحرول إلرى انتفاضرة مسرلحة  وفري  روم 

مررن الرربالد كلهررا  المركزيررة للحررزب الشرريوعي األلمرراني إلررى إضررراب عررام  إال أنهررا لررم تتلررق تر يررًدا تاًمررا 
فسحقت االنتفاضة المعروفة في ألمانيا الوسطي بسرعة  وكانرت نظريرة الهجروم موضرع نقرد شرد د فري 

 .(1)المنتمر اليالث ل،ممية الشيودية  وأد نت في مقررات المنتمرا
ومررا لررم يقلرره هررنالء المنرخرروت عررن مجررري الترراريخ بعررد ذلررك أبلررغ فرري الموعظررة  إذ أت الحررزب 

لماني كات أقو، األحزاب الشيودية في العالم أجمع  لنشروئه فري أرقرى وأكبرر بيئرة عماليرة الشيوعي األ
متقدمرررة فررري العرررالم  وكرررات يملرررك  بقرررة مرررن ال ررروادر الهياديرررة الميقفرررة أوسرررع مرررن مييلتهرررا فررري الحرررزب 

ألمانيرا الشيوعي السوأياتي الذ يقودل لينين نفسه  ول ن ضربته هذل بعد تهورل  ولدت فراًغا سياسًيا في 
اسررت له النررازيوت  فتقرردموا علررى حسررابه  وضررربول ثانيررة وكبتررول  فوررعف  بررل انمحررق حتررى اليرروم فرري 
ألمانيرا ال ربيررة  وليسررت عبرررة وجرودل فرري ألمانيررا الشرررقية كبيرررة  السرتنادل إلررى الحررراب الروسررية اسررتناًدا 

 كامال.
ت ت رروت عررامال بهيررا  وتقررد ر  فررافهم دالالت الترراريخ أ هررا األخ الداديررة المسررلم  فإنررا نريرردك أ

 أت ت وت جباًنا. -كما تعوذ–وليس صحيحا أبًدا أننا نريدك أت ت وت متردًدا أو نعوذ باهلل 
 
 

                                    
 بموسكو.    بعة دار التقدم299/300ا كتاب  خالد إلى األبدا  1 
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   اإلطاللة الراجية

 
 

لئن كات القول بوجوب الت يرف قرد أوحرى إليرك معنرى مرن معراني اإلبطراء فرإت اإل اللرة علرى 
ة تمد أمام أنظارك أفقا فسيحا يخلي لبك جماله  فتنجذب إلى عرصراته المستقبل وعلى المرحلة األخير 

 مسرًعا.
ف مرا أت الرنفس المنمنرة ال  ررتم اعتردال أخالقهرا ودبادتهرا إال بنهيررة خروف وجذبرة رجراء  حتررى 
وصفها التمييل أنهما كجناحي  ائر  ال يطير إال بهما معا  ف ذلك العمل الحركي اإلسالمي  يومن 

 خوف من تقليد متهور  ورجاء  رصد الفر   ويكشف األهداف.اعتداله مزيج 
إت روحا محركة  ونبوة دافعا  يقترنات دائما فري ثنايرا كرل موقرف متولرد مرن محاولرة التروازت 
برين التخطرريط الطررافح باآلمررال  والتطبيررق المرسررور إلرى اإلمكانررات التنفيذيررة  فررالتخطيط  رردفعك وإمررالء 

أخررر،  تخطررط لهررا  فترتيررك دفعررة  ويحجررزك رصرريدك الفعلرري  أو  الواقررع يحجررزك  فتفررتش عررن مسررارب
تنتظر ت ير الظروف  لتخطط ثالية  فتتقدم ويترخر  ويت رر ذلك مرات لتتفجر من خالل الت رار هذل 
الحيوة الالزمة لسرير الحركرة  وذلرك سرر خفري مرن أسررار العمرل  ال يفقره يرائس عنرد الصردمة األولرى  

 يعبر بالورار حتى  وصله تقدمه إلى التلف. وال م الط يفتر متقدما ال
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أت نالحررا ميررل هررذا النرربض المحرررك مررن خاللرره  بائعررا لحررث أو اللبررث  أيًورراومررن الممكررن 
لمراحل الدعوة المتتالية  وليس هو بمقصور على المواقف الجزئية  أو هو باألحر،: إت كات متصوًرا 

 في المواقف فتصورل في المراحل أوضح وأقرب.
مرررا قبرررل ترسررريس الررردعوة مفعمرررة باإلحسرررا  بوررررورة المبرررادرة لعمرررل إسرررالمي يصرررلح فمرحلرررة 

االعوجرا  الررذي فرضررته و رررة الجاهليرة وولرردل اضررطرابها وظلمهررا  وذلررك حرث واضررح  ررندي إلررى فررر  
حماسة ال تهيم للمخا ر وزًنا  فإذا ما بدأت  النشرة األولىا: اقترنت بوعي كابح تتحول أيره الطاقرات 

بصررمت  فررإذا مررا أذت بررر االنسيابا : كانررت حرررارة االنبيرراث اليبررة  وتولرردت فررورة عارمررة  إلررى البنرراء 
تواصررل تقرردمها فرري  مسررالك التوغررلا  فررإذا مررا بل ررت الجبهررة أقصررى عمقهررا  مررال العرراملوت إلررى مكررث 
المراجعررة و التررداركا  واتئرراد  الت ميررلا الهرراد   وأد،  الت يررف المرررتا إلررى ترمررل حسررابي  فرري إبطرراء 

اكن  سرعات مرا  رندي إلرى اكتشراف المكانرة البرارزة لعنصرر الرجراء اآلمرال مرن برين مكونرات الرذات س
اإلسرررالمية إذا أ لرررت علرررى سررراحة العمرررل الممتررردة أيعرررود التصرررعيد  و تعلرررو  نبررررات اآلذاتا وتسرررترنف 

يرررذ الحماسررة نرررداءها  تررردفع وتسررروا  وقرررد يسرررتعجل الداديرررة فرري فرررورة هرررذل الحماسرررة  ويهجرررم علرررى التنف
هجومرررا سرررريعا متبنيرررا هرررذل االقتراحرررات  فررري تقليرررد ومحاكرررات  فتررررددل  أصرررول التخطررريطا إلرررى تعقرررل  
وت شال من  فقه االصطفاءا الدائم سكينة   ر، من خاللها التدبير النسبي الالئرق لواقعرة  ويخرر  مرن 

 ستمر الحيوية.جد د بعدها إلى اندفاع آخر  تدفعه  عوامل الجدية الجماديةا  و فنوت التجميعا فت
 مواجهة التحديات تستنبط اآلراء

إت مررررن المفيررررد أت نطررررل إ اللررررة علررررى مسررررتقبل الحركررررة اإلسررررالمية مررررن خررررالل رؤيررررة نقديررررة 
لحاضرررها  ول ررن قررد تطررور الحماسررة هررذل اإل اللررة إلررى شررطحات ترمليررة فرري تصررور أشرركال العمررال  

المرتجررل فرري تنفيررذ خرروا رهم بررل هررذا  والبررر  فرري ذلررك غيررر وارد  إذا لررم يسررارع الرردعاة إلررى االنرردفاع
الترمرل الجرر  ضرروري إلعطراء الفقره الحركري نوعررا مرن الفاعليرة  تخرجره عرن الجمرود علرى األعررراف 

 المرثورة والموروثة.
نعم  ال بد للدعاة من  مو   ندي بهم إلى أت  ذهبوا في آمالهم إلى أبعاد سحيقة في التف ير 

التنفيذية للسير فعال إلى مكات مرمري أنظرارهم البعيرد الرذي بل تره   النظري  وعليهم أت  وجدوا القدرات
فإت من ال  ر، إال المكات الذي يقف أيه  وإال اليوم الذي يعيش أيه: يسبقه السابقوت  إذ الحياة كلها 
 مرو   وربمررا يكروت ال ررافر أبعررد  موًحرا  وأبلررغ منافسرة  ولربمررا نجررد حلرول بعررض مشراكلنا مررن خررالل 

فرري معمعتهررا والتصرردي الختبررار حلولهررا المحتملررة  وعندئررذ فررإت رو  المجابهررة لهررا وجهررا  قررذف أنفسررنا
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لوجرره  ورو  التحرردي فينررا لسرربي المشرركلة  كفيلتررات بالوصررول إلررى الحررل الالئررق  وحصررول بعررض هررذا 
 خير من أت تلفنا سلبية اإلحجام عن تجريي حلها. -إت لم يحصل حل كامل–الحل 

 يحوم أيه حول هذا المعنى  إذ أعجبه:والبن الجوزي كالم لطيف 
 من الصفوة أقوام مذ تيقظوا ما ناموا  ومذ سل وا ما وقفوا  فهمهم: صعود ورتق  كلمرا عبرروا 

 .(1)مقاما إلى مقام: رأوا نقإ ما كانوا أيه  فاست فرواا
 ولهررذل األلفرراي قيمررة كبيرررة عنررد اللبيرري المجرررب  إذ ال  نب رري للمررنمن أت يقنررع بمررا حرراز مررن
الخيررر  بررل هررو أبررًدا فرري سررير  وكلمررا وصررل بجرردل وسررعيه إلررى مكررات جد ررد ورأ، المكررات السررابق الررذي 
كات يقف أيه: أدرك تخلفه األول  أيرسف  لم لم يسرع؟ ولم لم يكتشف هرذل اللرذة مبكرًرا؟ وقرد اسرتخدم 

بميررل هررذا ابررن الجرروزي كلمتررين لطيفتررين لوصررف المررنمن: الصررعود  والترقرري  والرردعوة الجامعررة أولررى 
 الصعود.

إت أحرًدا لررو أراد صررعود جبرال عررال وعررر فإنره ال يجررازف دوت ترمررل  وتحورير بررل يظررل مرردة 
يحررراول تعيرررين الطريرررق الرررذي  بررردو لررره أنررره أقررررب و أسرررهل  ويترررزود بخار رررة ومعررردات  ومررراء و عرررام  

تريرد أت تتقردم وينتظر انقواء الشتاء  وكذلك أمر الدعوة  إذ ال بد لهرا مرن رؤيرة سرابقة للمكرات الرذي 
 إليه  والبد لها من رصد المناخ المالئم  وإال كات تقدمها م امرة.

 حوار الحكماء ال تقطعه رنة النياحة
فمن أجل هذا الصرعود كرات  رر  التصرورات المبكررة للمراحرل المتقدمرة ضرروريا  كري نورمن 

جههررا علررى بينررة مررن تقليرري وجهررات النظررر  ونمنررع االرتجررال  ونسررتعد قبررل حصررول الحاجررة بمرردة  لنوا
 غير مفاجرة نوطر معها إلى حلول سريعة.

وقررد  لهرري الحررد ث المبكررر بعررض الرردعاة فرري أحررالم أكيررر ممررا  لهرريهم بعررال  أسررس الخطرروات 
الالحقة  وتلك ظاهرة سرلبية تقتررت دائمرا بصرفات ال سرل والتراخري لرم  تحررروا مرن ترثيرهرا  ول رن هرذا 

لرره  إذ يطررول التف يررر أيكرروت االتقررات  وتطررر  االحتمرراالت الحررد ث المبكررر هررو عنررد آخرررين إيجرراب ك
المتعرررددة  أيكررروت االختيرررار  وتت ررررر جلسرررات الحررروار أيكررروت نررربش الركررراز التجريبررري وتطفرررو األف رررار 
الم مورة من بعد نسريات ولدتره القناعرة بالحالرة الراهنرة وضرمور النقراش للرذي نردر  عليره  كرننرا نعتبررل 

 أمًرا مبتوتا أيه.
س حررد ث ترسررف علررى الماضرري هررذا الررذي نريرردل  تقتررل التروهررات الترري تصرراحبه همررم *إت لرري

أصررحابها  ول نهررا حاجررة إلررى نظرررات تحليليررة ناقرردة  ورؤيررة فوقيررة لرصرريدنا  كرري نوررمن التحرررر مررن 
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إمالء الواقع  ونجر أنفسنا من إسار الجزئيات المت ررة التي نعيشها أسبوديا و ننظرر مرن مكرات عرال 
اع سرراحتنا  لعلنررا نظفررر برؤيررة شررمولية  و نرردرك حهيقررة الجبهررة الترري ت عمررل فيهررا دوت إلررى مررد، اتسرر

 تقليد ومجرد سماع لقول مشاع.
الميرررل فررري ذل كميرررل الجررريش الرررذي يستعرضررره القائرررد  فالورررابط ال  رررر، إال فصررريله وكتيبتررره  

لتنسريق  ثرم يحلرق مرع ول ن القائد  تجول  لير، دقة التوزيع ودرجة المعنويات وأمور التموين وأعمال ا
أركرررات حربررره بطررررائرة ليرررري التوررراريس األرضررررية وت رررافن الجبهررررات.إت هرررذل الرؤيرررة الفوقيررررة مرررن قبررررل 
مجموعررة الرردعاة القرردماء الهيرراد ين قررد ت شررف أخطرراء  وتحمررل الرائرري علررى اعتقرراد اجتهرراد جد ررد  وهررذا 

س في أت نقع في الخطرر  فرإت يستعدي جرأة في اإلشارة إلى الخطر والقول أنه خطر  إذ ليس العيي لي
ذلك سنة البشر  بل العيري فري اإلصررار عليره  وال  وقرف فوائرد النقرد فورول جد رد ال يفقره  وال وجرود 
مررن  تجرراوز األدب ويسررتعمل اللفررا الخشررن واللسررات السررليط  ويظررن ظررن السرروء  فررإت ميررل هررذا تركنرره 

غيررر وارد مررا دام  الترردارك والت ميررلا الجماعررة جانبررا  وتحجررر عليرره  وتبقررى القافلررة ماشررية  والخرروف 
 ت فرررل بإذابرررة االجتهرررادات الفرديرررة  ولنترررذكر أننرررا تنظررريم ومجموعرررة تربويرررة  ولنرررا آيرررات تعرررا  وقررروانين 
توبط  وأعراف تعاتي ولسنا قاعة برلمات تتصارع أيه ال تل ويخاف كل عوو من جليسه  وال هيئة 

 اردة.أمم متواربة المصالح تشن تحت قبتها الحروب الب
*ومررا يطررر  فرري  المسررارا لرريس خطررة قياديررة معينررة  وإنمررا اجتهررادات تسررتفز أذهررات الرردعاة  
ورؤ، تحررررك فررريهم التف يرررر لوضرررع أوصررراف االقترررراف  وشررريء ميلهرررا  وال يسررروف أت تبقررري فينرررا نفسرررية 

نرال  المرمور المقلد  بل نحن أحو  إلرى سرمت المبت رر المبردع المتفرر   ومرن أسراء: زجرنرال  وإال: بتر 
 إذ ليس في الوقت متسع إل الة النفس مع ملحا .

 جوانب االستعداد لالقتراب
مهمتررات فرري انتظارنررا: مهمررة التحوررير لصررراعنا مررع البا ررل وتحد ررد مررا يمكررن فعلرره  وخرروض 

 الصراع نفسه  وال  نب ي هذل األيام إال التما  أوصاف التحوير األول.
تصرررورات الخططيرررة للمرحلرررة المتقدمرررة  وال *وأول مراتبررره: وجررروب االنعطررراف نحرررو تحورررير ل

نعنرري وضررع خطررة نهائيررة  بررل تلررك بنررت  ومهررا  وإنمررا تصررورات عامررة تظررل تورريف لهررا وتحررذف مررع 
األيام  وقد تعد شيئا ثم ال تسرتعمله  كقائرد الحررب  ردرب جميرع األصرناف  مرن مشراة ودروع ومدفعيرة 

مررره  ويسرررتعمل مرررا  ناسررري المعركرررة مرررن و رررائرات وغيرررر ذلرررك ل نررره  ررروم  واجررره المعركرررة يكررروت ابرررن  و 
صرررنوف جيشررره  وقرررد  نهررري المعركرررة كلهرررا بهجررروم خرررا ف للقررروة الجويرررة  وتتقررردم األصرررناف األخرررر، 

 الستيمار الفوز فقط ال لحمل أدباء المعركة.
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 كذلك العمل السياسي الف ري  أمرل شبيه  وقواعدل مشتقة من أصول الحرب.
لوضرررع دراسرررات تحلرررل تجرررارب اليرررورة اإل رانيرررة  *فمرررن هرررذا االنعطررراف: ت ررروين لجرررات وقتيرررة

وسلبياتها وإيجابياتها  وكيف بدأت وكيف انتهت  من خالل جرد الجرائد والمجرالت الصرادرة أثناءهرا  
وبالمشررافهة  وكررذلك عمليررة اإلضررراب والمعارضررة الترري أسررقطت حكررم بوتررو فرري الباكسررتات  واألسرراليي 

ي والحكررومي فرري السررنوات العشرررين الماضررية فرري بررالد المسررتعملة خررالل مختلررف وجررول الصررراع الحزبرر
 العرب والعالم اإلسالمي  باستنطاا بعض دعاة معاصريها من الدعاة في كل بلد.

وتظرراهر هررذل النتررائج أجوبررة مررا ال يقررل عررن مائررة مررن قرردماء العرراملين علررى نحررو مائررة سررنال 
بانرررة عرررن مرررذخور أذهرررانهم  تورررعها وتجمعهرررا لجنرررة  فتسرررتيير كررروامن صررردورهم  وتسرررتفز حواسرررهم لإل

وتحملهررم علررى النطررق مرررن بعررد عجمررة  فررري مقررابالت كرنهررا جلسررات تحقيرررق  تصررطاد خاللهررا فلترررات 
ألسنتهم  إذ قد ال يحسن بعوهم ال تابة  أو ال يجد لهرا وقترا  وقرد يجيبهرا الواحرد مرنهم عرن بعرض مرا 

 تسرل فقط وال يستطرد  وما في ذل كبر   بل كل جواب كنز.
ن أت توسع هذل اللجات آفاا هذا التحوير باستالل تجارب من كتي لينين ومراو  ومن الممك

وغيرهما من الشيوعيين  ولقد كانوا مالحدة  وابنتي تنفيذهم على أف ارهم الجاهلية في الصراع الطبقري 
 ول ن ال يير مما فعلول ال عالقرة لره بعقيردة  ويسرتوي أيره البشرر  ويمكرن اقتباسره مرن قبرل دعراة فقهراء

 من حملة القرآت أصحاب مناعة ضد الشبهات.
فررإذا اجتمعررت هررذل المرروارد اليالثررة إلررى أنبرراء يفرعهررا جهرراز اسررتخبارات اإلسررالمي لبررق ذكرري 

 مبيوث: كات التصور إت شاء هللا واضحا ثم مستمرا في الوضو .
ها إت هرررذل االسرررتالالت والدراسرررات والمشرررافهات واألخبرررار المسرررتمرة التررردفق يفتررررض أت تسرررت ل

لجنة تخطيط دائمية يعفي أعواؤها من األعمال اإلدارية والتربوية إال قلريال  وتتفررف لوضرع تصرورات 
عد دة لمجابهة كل االحتماالت  وبدونها ننسى األشرياء المهمرة عنرد الحاجرة لهرا  فرإت النسريات  بيعرة 

لردعوة ودراسرة المواقررف اإلنسرات  والهيرادة ال تعروض عرن وجرول هرذل اللجنررة  نظرًرا النشر الها بيوميرات ا
 اآلنية.

وما من شك في أت هذا االستقصاء  تطلري جهروًدا كبيررة  ويحجرز عناصرر مرن أذكرى الردعاة 
عررن التجميررع والتربيررة  حتررى لرريظن ظررات أت رصرردهم لالتصررال بالشررباب والتبشررير فرري أوسررا هم أنفررع 

أكررردت تجربرررة البحترررري  وأجرررد،  ولررريس األمرررر كرررذلك  إذ أت األعمرررال مت املرررة  واآلراء جنرررود مجنررردة 
 دورها حتى قرت ارتبا  النصر:
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 رب كانت آراؤه من جنـوده بمصيب مفاصل الرأي إن حــا
ولرررئن كرررات رهرررط الررردعاة قلررريال فرررإت الخطرررط الدقيقرررة واآلراء الصرررائبة تي ررررل  والعزمرررات تنميرررة  

 والنيات الصالحة تبارك أيه.
تتعرد، مجررد الجنديرة لره  وإنمرا لعمرل ترابع  بل "نير الف ر يقود العمال" كما يقول إقبال  قيرادة

 لوموة الرأي "ميل رعد بعد برا جلجال".
*وال بررد أيًوررا مررن انعطرراف آخررر فرري النشررريات الحركيررة نحررو  ترررجيج الحماسررة عنررد حصررول 

 االقتراب.
فررإت قلرروب الرربعض قررد عالهررا رات وصرردأ  لطررول االنتظررار  فمالررت إلررى ترررف  ولفتهررا ريبررة  

ردب حماسي ورقائق زهدية  عمدتها الحد ث الصحيح وكرالم اليقرات  دوت الورعيف والبد من جليها ب
والموضرروع وت لفررات أهررل االبتررداع  فررإت هررذل الخطررط تمنيررات بعيرردة لهررا سرريماء األحررالم  ومررا لررم ت ررن 
هنرراك همررة عاليررة تقترررت بتقلررل مررن الرردنيا فررإت الوصررول صررعي  ال ننطلررق لررذلك مررن مررن  لررق زهرراد 

 هذا العمل الجبار الذي نحن بصددل يقتوي التقلل. المتصوفة  بل ألت
وفي أنواع البذل خيار  والتمتع بالمال والطيبات حالل  ول ن النصر رهن بوجود ثلة فداء من 
برررين الررردعاة  ويكفررري أت ت ررروت مفررررزة صررر يرة  تسرررل نفسرررها مرررن المبرررا  الرررذي رضررريه جمهرررور الررردعاة 

شرن  لروال أناقرة ملبسرها  أو كرنهرا مرن البردو الرحرل  ألنفسهم  وتطفق تتخفف  على  ريقرة النسراك الخ
 لوال ديشها في المدت والحواضر ثم تتخفف ثانية  حتى ال يكوت دوت منزلتها إال أبناء السبيل.

وقد ال يقوي على االنتسراب لهرذل اليلرة مترور  بتربيرة أوالد  ولرك يقرو، عليهرا شرباب أحررار لرم 
د  أو آخررروت قرردماء  وفرروا بالتزامرراتهم  وأدوا مررا علرريهم ألبنررائهم   تطر ررروا ليقررل االلتزامررات العائليررة بعرر

ومتعررروا نسررراءهم  حترررى أذت لهرررم أت يورررعوا علرررى عرررواتقهم عصرررا التسررريار  وأت  نسررروا حسررراب الررردرهم 
 والد نار  فهم خارجوت من األسر  وما ثم حر  عليهم في اختيار الفقر.

د  ونقطرررع هرررذا التياقرررل  ونربررري نمررروذ  هكرررذا  بهرررذل النشرررريات  وبهرررنالء القررردوات  يكررروت الجررر
 الدادية الهائم الراكض إلى الجنة  الذي يكوت جلوسه وقيامه كله لخدمة اإلسالم.

إت القدوات التصطنع  بل هم مفقهوت  لهمهرم هللا االسرتعالء إلهاًمرا  ول رن علرى الهيرادات إذا 
يعلمهررم عشررق الجنررة  وقررد يعرردل رأت موفقررا أت ال تبعيررر كفاءترره بإداريررات  بررل تنزلرره يعررايش الشررباب 

 إنتا  القدوة الواحدة الرأيع المستو، إنتا  رهط من المربين وأثر رزمة من ال تي المنهجية.
وتصررطنع الرردعوة فرري كررل بلررد شرراعًرا  ممررن وهرري المل ررة ويحتررا  لصررقلها بالرردر  والترحررال 

عنرد تعوريدل  إذ لرو احرت م ومالقاة الرجال  فتتيح لره ذلرك  وال تمتنرع لمجررد هرواجس باحتمرال غررورل 
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النا  إلى الهواجس لما ركي أحد  ائرة  خوف السرقو   وال بحرًرا  خروف ال ررا  ول نره التوكرل علرى 
 هللا تعالى  ول ل نتوء مقإ يشذبه  أو منفوخ إبرة تيهبه.

إت شعراء الحماسة ما زال بإمكانهم أت يقوموا في أيام التحدي خاصة بدور كبير رغم ضعف 
 دبي عند النا   ويوم كات شاعر الدعوة يشهد الدنيا:الذوا األ

 أنا بغير محمد ال نقتدي  يا هذه الدنيا أصيخي واشهــدي
كات بيته في اليوم الياني نشيًدا تخر  كلماته من كل قلي  وشعاًرا يميز كل منمن عن شراذم 

 اإللحاد.
فقررد كرراد أت يحصررل إشررباع *ثررم انعطرراف ثالررث فرري اليقافررة نحررو فقرره الرردعوة والناحيررة العمليررة  

ف ري عندنا  والبد من استيمار الوضو  الفقهي العام بفقه في أمور الدعوة خا   وبيات قواعد العمل 
 الحركي  ورواية التراث التجريبي.

 ودروب هذا االنعطاف أربعة:
: اكتشرراف تبريررر التصررورات الخططيررة  إلقنرراع الرردعاة بهررا  فررإت المالمررح العامررة فرري )األول(

طررط ت رراد أت ت رروت معروفررة  ول ررن ذلررك غيررر كرراف إذا القائررد الررذي يك يرره اإليجرراز ال يعامررل دعرراة الخ
كلهرررم فقهررراء  أو مرررن أولرررى األلمعيرررة  برررل فررريهم الرررذي يحترررا  البد هيرررة وعمرررق قناعتررره األميرررال  وفررريهم 

ترررار  صررراحي االسرررتعداد االجتهرررادي  الرررذي تدربررره علرررى نبرررذ التقليرررد برررذكر األسرررباب والتبريررررات لمرررا تخ
 ويزداد استيعابه إذا  رحت بين  ديه التعليالت والفروا والنظائر واألشبال.

إت الدعاة بحاجة إلى فقه عمرل  وال ت فري الخطرة المسرطورة فري بنرود مروجزة  وال الخالصرات 
الجامرردة  وال بررد مرررن ترررك المنفرررذ يحررس بم ررز، الخطرررط وعلررل األوامرررر لينرردفع فرري التنفيرررذ بجررد  ومرررن 

ارب األقطار لم تدوت بعد رغم كيرتهرا ووفرتهرا  ولريس فري أ رد نا إال كرراريس قليلرة فري المالحا أت تج
فقررره الررردعوة أنتجهرررا الجهرررد الفرررردي  وال برررد مرررن كلمرررات قياديرررة تورررع كييررررا مرررن األمرررور فررري نصرررابها 

 الصحيح  وتنفي الخالف وتعدد التفاسير.
جماديررة تنظمهررا مررنتمرات  : تقليرري وجررول األمررر واستقصرراء دقائقرره مررن خررالل بحرروث)الثــاني(

ص يرة في كل منطقة وقطاع تبعث بمندوب عن كل منها إلى منتمر أعلرى  ففري أول سرنوات الردعوة 
ال يكرروت هنرراك خررالف فرري الرررأي كبيررر  لقلررة العرردد  وقرررب الهيررادة منرره  ول ررن التقرردم المرحلرري  وجررد 

هم النسررريات أو التعررري  وتلهررريهم توسرررعا يحمرررل معررره تعررردد اآلراء  و تتعقرررد األمرررور  والقرررادة بشرررر يعترررري
المشاكل المعاشية  والمظنوت أت يررتي هرذا التطبيرق للشرور، اإلسرالمية بواسرطة المرنتمرات بمقترحرات 
ي ربلهرررا التنهررريح الهيرررادي إلرررى خطرررة تفصررريلية  ومرررن الورررروري أت تررردت نترررائج كرررل مرررنتمر ومحاوراتررره 
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ترروعيتهم  وت رروت هررذل الرسررائل مررن جملررة المهمررة فرري رسررالة مسررتقلة لتسرراهم فرري تفهيرره عمرروم الرردعاة و 
 منهج اإلعداد الهيادي  مطالعة أو تدريسا.

: االعتمرراد علررى البحروث الميدانيررة  بررالنزول إلررى ميرردات الرردعاة وأنصررارهم  أو ميرردات )الثالــث(
عمرروم المصررلين أو النررا  كافررة  وتسررجيل مشرركالتهم وقيررا زوايررا نظرررهم دوت ترررك تخطيطنررا نابعررا مررن 

الت النظرية أو تابعا لروايات من  دعي التجريي  إذ كم من ترمل هو بالخيرال أشربه  وكرم مجرد الترم
من مجرب  تفاءل بإفرا  أو يجزم باألمور في تطرف  وإذا كات البحث الميداني دقيقا في أسئلته التي 

ويف إلرى  وجهها  وعلى أ دي باحيين من أولى البد هة الحاضرة وأمانة النقل والعين المبصرة التي ت
 اإلجابة ما  همله المجيي: فإت البحث يرتي عندئذ كامل األوصاف  كرنه النظر بالمايكروسكوب.

والمهم في هذا أيًوا أت اللجنة التي سرتتولى البحروث الميدانيرة سرت وت أقردر مرن غيرهرا علرى 
 االستفادة من البحوث الميدانية العامة التي تقدمها وزارت التخطيط والجامعات.

: وضررع دراسررات وصرر ية لحاضررر العررالم اإلسررالمي  بتركيباترره القوميررة واالجتماديررة  بــع()الرا
والطائ يررة  والحزبيررة  باإلحصرراء واألرقررام واألسررماء المهمررة والتررواريخ  كرري نسررتعين بهررذا الوصررف فرري 
تشررخيإ المرررض ومعرفررة الرردواء  ويلحررق بررذلك معرفررة حررم النفرروذ االسررتعماري والنفرروذ اليهررودي بعررد 

  والمتعاملين معهما  وليس يطلي من كل جزء من الحركة في كل قطرر أت يصرف بنفسره كرل الصلح
العالم اإلسالمي  ول رن كرل جرزء يعررف حاضرر بلردل ومرا حولهرا مرن برالد ترنثر فري عملره بتعراوت مرع 

المجررراورة  إذ إت العرررالم مقسرررم إلرررى كترررل ج راأيرررة اجتماديرررة سياسرررية اقتصرررادية   اإلسرررالمية الحركررات 
ال األفريقي وحدة واحدة  هم الحركة في أي بلد منه ما يجري في البلد اآلخر  ومصر والسرودات فالشم

وليبيا وحدة واحدة  وسررويا واألردت وفلسرطين ولبنرات مجتمعاتهرا وسياسراتها متداخلرة  وسروريا والعرراا 
ويكرروت ذلررك مررع أجواؤهمررا متقاربررة  والعررراا والخلرريج مترابطررات  وللسررعودية ترررثير فيهمررا وفرري الرريمن  

مالحظة انبياث القو، المنثرة في كل بلد في العالم كله نتيجرة الهجررة  ولرم يعرد التررثير فري بلرد قاصرًرا 
على من هم بداخله  فالتواجرد المصرري فري الخلريج والسرعودية وأوروبرا يجري أت  نخرذ بنظرر االعتبرار 

واسرتراليا وبعرض أوروبرا يجري أت  عند معرفة عوامل الترثير داخل مصر  والت ل ل القطبي في أميركرا
 نخذ بنظر االعتبار عند تقد ر أخطارهم  وكرذلك صرالتهم فري مصرر بالماسرونية والبهائيرة  وبرالجيش 
المريمرري فرري األردت والمررارونيين  وبالتواجررد النصررراني فرري تشرراد وجنرروب السررودات والحبشررة  والتركيبررة 

اليمرراني فرري السررعودية والخلرريج ومرروانئ أوروبررا لرره  االجتماديررة فرري الخلرريج لهررا عالقررة بررإ رات  والتواجررد
عالقة بمستقبل السياسية في اليمنيين  وقس على وقس على ذلك  فنحن نريد معرفة كل ما  همنا فري 
العالم من خالل تبادل المعلومات والدراسات بين الهيادات مما يوعها لها الباحيوت من أذكياء الدعاة 
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ح أت ن تفرري بهررذا النررزر اليسررير مررن المعلومررات الترري عنرردنا اليرروم فرري كررل بلررد عررن بالدهررم  وال  يصرر
والقائمة على الرواية والسماع والمعايشة أكير مما هي نتا  بحوث  أو القائمة على معلومات تاريخية 
مسررتهل ة ال صررلة لهررا بالحاضررر  حتررى إننررا سررببنا الماسررونية فرري بوررعة كترري مررن جرروت أت ن تشررف 

 لحاضرة في بالدنا.أسماء أعمدة الماسونية ا
 نأوي إلى ركن شديد أو

وكررل حركررة تقترررب عليهررا مررن بعررد ذلررك بررذل جهررد مكيررف لتمتررين وتوسرريع الطبقررة الهياديررة مررع 
ت ييف استعداداتها لتالئم حاجات المرحلة المتقدمة  إذ أت ال يير من الذ ن يقرودوت عمليتري الترسريس 

صر جاهزة للتدريي على أداء هذا الدور  والبد من واالنفتا  ال يصلحوت ألدوار التصعيد  ول نهم عنا
تجد د تربيتهم  وإكسابهم العلوم التي تنقصهم  وتبد ل السمت النفسي الذي اكتسبول مرن  برائع أعمرال 

 المراحل األولى إلى ما  الئم  بائع العمل السياسي العام.
 وهذا التدريي  تم بطريقتين:

دعوة  بمدرسررين ومحاضرررين  مررن أهررل البلررد أو مررن : إنشرراء كليررات أركررات الرر)الطريــق األول(
الزوار  وفق منهج شامل  وهي شبيهة بكليات أركات الجيوش التي تعد الفررد الورابط المتوسرط الرتبرة 
ليقود  أيعلمونه  ريقة عمل كل أصناف الجيش وليس صنفه فقط  ويعلمونه الناحية السياسية وتاريخ 

رتي محافا البنك المركزي ميال ليحاضر للوابط عن السياسرة بلدل  رويها له أهل االختصا   فقد ي
المالية للبلد  ويرتي محافظوت إداريوت ليحاضروا ع ت الهبائل والتركيي االجتماعي في كرل محافظرة  
ويرررتي وزيررر الصررحة لرريكلمهم عررن المستشرر يات  وإمكانيرراتهم فرري السررلم والحرررب  وكررذلك  ررتم اسررتقدام 

ي يحدثهم عن الطاقة اإلنتاجية ومشاكل الصناعة  وقد  نتي ببعض رئيس مهندسي كل مجمع صناع
رجرررال المخرررابرات والمباحرررث ليحاضرررروا لهرررم عرررن األحرررزاب العلنيرررة والسررررية فررري البلرررد  فررري مئرررات مرررن 
المحاضررررات الترررري تبنرررري عقليررررة متوازنررررة لررررد، الرررركن  ومت املررررة  بعررررد إذ كررررات محاربررررا فقررررط  ويخررررر  

شامل  بحيث أنه إذا قاد معركة: عرف الموقرف الشرعبي المحتمرل   بمعلومات واسعة  مطال على أفق
 ومقدار التجاوب السياسي  وحدود تحوير اإلنتا  المدني إلى إنتا  حربي  وغير ذلك.

كذلك دعراة اإلسرالم الرذ ن اجترازوا مراحرل البدايرة: ال برد مرن تمترين مسرتوياتهم بهرذل الطريقرة  
لفة  فيتم ترسيس كلية مص رة ألركات الدعوة في كرل بلرد ول ن بنطاا أضيق تفرضه المصاعي المخت

أو بالد متقاربرة  تتنراول  تردريس فقره الردعوة بتوسرع  ومكونرات الروعي الحركري  وتراريخ الردعوة العرام  
الدراسرررات الوصررر ية للعرررالم اإلسرررالمي  ونترررائج البحررروث  أيًورررامرررع مرررواعا ورقرررائق  ويشرررمل منهجهرررا 

سررائل وتقررارير خاصررة  والخطررط التفصرريلية  ومحاضرررات فرري الترراريخ الميدانيررة مررن بعررد ترردوينها فرري ر 
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السياسي  وعن األحزاب  واليورات والشخصيات الحكومية  وعرض موجز  ردلي بره أهرل االختصرا  
مرررن الررردعاة لقوررررايا الرررنفط واالقتصررراد والصررررناعة  وعررررض التجاهرررات الصررررحافة المحليرررة والعالميررررة  

معات والمعامل  والجمعيات و النقابات  في مواضيع أخر، تزيد وقوايا األدب واألدباء  ومحيط الجا
كفايررة المجرررب الوقررور  ويقصرري عنهررا المسررتعجل الررذي يحرري القفررز إليهررا ويتجرراوز المقرراد ر االبتدائيررة 
الورورية ل ل دادية من العلوم القرآنية والحد يية  ومن العبادات ومكارم األخالا  وممارسة التجميع 

 والتربية.
 ب ينحني له الظهرانكبا

ومن أهم ما يميز فترة انتماء الدعاة كطالب في كلية األركات هو نوع من التفرف الجزئي لهم  
وتفويض غيرهم برداء أعمالهم التنظيمية وكالة عنهم  كي  توفر وقت كراف لمطالعرات منهجيرة مكيفرة 

دل ال  بنري ف ررا كرامال  وال في كافة األبواب تنسجم مع  بيعة الدرو  التي تلقي عليهم  فالسرماع وحر
برررد مرررن اختيرررار قائمرررة مطالعرررة متنوعرررة مرررن كتررري الترررراث وال تررري الحد يرررة  تشرررمل فصررروال  ويلرررة مرررن 
التفاسير  ومدونات الحد ث والفقه  وكتبا في التاريخ اإلسرالمي العرام والتراريخ الحرد ث  وفري القرانوت  

ومقرراالت متنوعررة مهمررة  ررتم تصررويرها مررن والمعررارف العامررة  ومررذكرات الساسررة  والتعريررف األحررزاب  
 المجالت اإلسالمية والعادية  ويزود كل   الي بنسخة منها.

ول رررن مرررن أهرررم مطالعررراتهم: مطالعرررة المكتبرررة الحركيرررة الجد ررردة الخاصرررة التررري تنتجهرررا اللجرررات 
 السياسررية ولجررات التخطرريط علرررى شرركل تقررارير عررن اليرررورات والتحرروالت السياسررية  والبحرروث الميدانيرررة
والدراسررات الوصرر ية الترري أشرررنا إليهررا  ومحاضرررر جلسررات المررنتمرات  وملفررات األرشرريف  والوثرررائق  
وأميرال ذلرك  فرالمفروض أت هرذل المكتبررة ترخرذ برالنمو تردريجًيا  وتحررو الدراسرات المحليرة التري توررعها 

خرر،  وال تري اللجات المتخصصرة  ميلمرا تحرو، الدراسرات المييلرة لهرا المهرداة مرن قيرادات األقطرار األ
النرررادرة  ونشرررريات األحرررزاب  ومرررا يمكرررن أت نحصرررل عليررره مرررن التقرررارير المرفوعرررة مرررن السرررفارات إلرررى 

 وزارات الخارجية  ومن أجهزة األمن إلى وزارات الداخلية.
ونظن أت من المفيد أت ترادف هذل المطالعات مشاهدة جمهرة من األفالم الحربيرة والوثائهيرة  

متخصصة  فإت مشاهدتها عن  ريق الفيدوتيي توسع المدارك وتتيح مجاال للتدرب واألفالم اليقاأية ال
على قيا   بائع السياسة على  بائع الحروب  وبيات صلتها باالقتصراد والجرذور التاريخيرة لمختلرف 

 المشاكل.
ويحسرن أت يكلرف كررل  الري بموضروع مفيررد يعرد أيرره بحيرا صرالحا للتوزيررع العرام أو الخررا   

لدكتورال  ويفول أت تتناول هرذل البحروث أحرداث التراريخ السياسري المعاصرر  والمشراكل يشبه بحوث ا

This file was downloaded from QuranicThought.com



       المسار                                                      

 

االقتصادية واالجتمادية واقترا  حل إسالمي لها  واألساليي التربوية  وفقره الردعوة  أكيرر ممرا تتنراول 
تفصرريل جوانرري شررردية فرري المعررامالت  وربمررا أصرربحت هررذل البحرروث الجيرردة ضررمن مررنهج المطالعررة 

 رات الالحقة  أو قام صاحي كل بحث بإلقاء بحيه كمحاضرة اختصاصية عليهم.للدو 
 تجديد سمت التعلم األول

ومرا زالررت تررراود بعرض قرردماء الرردعاة أحررالم جميلرة  نعمررا هرري لررو وجرد مجررال تنفيررذها: أت  ررتم 
لقرانوت اختيار ثالثة أو أربعة من الدعاة أصرحاب شرهادة الردكتورال  فري أي فرن كرات  فري الشرريعة أو ا

أو التررراريخ أو علرررم الرررنفس أو األدب  وأت  نهررروا دراسرررتهم كطرررالب فررري كليرررة أركرررات الررردعوة هرررذل  ثرررم 
  أيًوررايفرغرروت علررى نفقررة الرردعوة ثررالث سررنوات تفري ررا كررامال بررال عمررل مهنرري  وبررال واجرري تنظيمرري 

ت والحررد ث ويجلسرروت معررا  وميررا لسرراعات  ويلررة برياسررة أمرريلهم أو بررين أيررادي المشررايخ علمرراء القرررآ
والفقرررره والل ررررة  فرررري بلرررردهم أو  رحلرررروت مجتمعررررين للقررررائهم فرررري أرجرررراء العررررالم اإلسررررالمي  ويقرررررأوت فرررري 
مجالسررهم هررذل مررع أنفسررهم أو بشررر  المشررايخ أمهررات المصررادر اإلسررالمية  حرفررا حرفررا  علررى  ريقررة 

لوت إلى كتاب األم القدماء األولين التي انقرضت  ويبدءوت بالصحيحين  وأحد تفسيرات القرآت  و  نتق
للشافعي  والمدونة ال بر،  وأميالها من كتي المذاهي  وإلى المحلي البن حزم وموافقات الشرا بي أو 
أميالهما  وإلى رسالة الشرافعي وبعرض كتري األصرول  وإلرى بعرض كتري العقائرد  والل رة  والنحرو  مرع 

ت بررين محاسررن الطررريقتين مطالعررات شخصررية مكيفررة فرري أمهررات كترري التررراث األخررر،  وبررذلك يجمعررو 
القديمة والحد ية في التعلم  مع حسن ثالث أكسبهم إيال وعيهم الحركي والسياسي  ويتجدد سمت  ال 
اشتياا النا  إليره بعرد انقرراض الفقهراء والمحردثين اليروم  ويكونروت هرم علمراء الردعوة ومفتيهرا وناقردي 

ساسررري فررري حفرررا األصرررالة الشرررردية والصرررفاء  رائقهررا التربويرررة ومناهجهرررا التعليميرررة  ويقومررروت بررردور أ
 العقائدي اللذ ن تقوم عليهما حركتنا قبل كل شيء آخر.

إت التنظيم قد يحتا  لجهد أدني عامل  وقد يعتبرر الربعض تفريرغ هرنالء وتجريردهم للعلرم قرراًرا 
 مفوروال  ويوجرري غمسررهم فري  وميررات العمررل والتجميرع وتنفيررذ جوانرري الخطرة  ول ررن النرراظر لمصررالح
الرردعوة مجتمعررة  رردرك الترررثير القررو، لوجررود أميررال هررنالء الرردعاة العلمرراء الررذ ن هررم أشرربه بالموسرروعات 

 الحية وال نم بال رم  وال بد من إيجادهم حتى لو اقتوى ذلك نوع تفريط ببعض المصالح.
هررري أت أسرررتاذا جامعيرررا شررراكس داديرررا وأخررررل عرررن نيرررل الررردكتورال مررردة  ألررريس  رضرررخ الداديرررة 

تصربر الجماعرة معره وتطيرل اإلذت لره بالسرفر؟ فلرم نسرت بر تررخير بتخطيطنرا أيره مصرلحة  ويصربر و
 كبيرة؟
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نعرررم  ال تسرررتطيع التنظيمرررات الصررر يرة أو الجد ررردة هرررذا التفريرررغ  ول ننرررا نخا ررري التنظيمرررات 
الواسررعة الترري كيررر دعاتهررا مررن أهررل الشررهادات العاليررة  وقررد ال  وجررد المررال عنررد مررن يجررد األشررخا   

تعرراوت أجررزاء الحركررة بالمررال سررائغ  وقررد ي ررزو ال رررور بعررض المرشررحين ويلفهررم زهررو وإعجرراب  ول ررن 
 ول ن من  يبت على سنن الوفاء أكير.

ومن األوهام التي ترد في هذا الصدد أت هذا التفريغ للتعلم  تنافى مع القاعدة التربوية برالتعلم 
عرردة صررحيحة  ول نهررا بالنسرربة إلررى النمرروذ  مررن خررالل الممارسررة العمليررة والمعانرراة  ذلررك أت هررذل القا

العام الذي نريد له أت تتوازت ذخيرته الفقهية واليقاأية مع االنطباعات التجريبية والفنوت التطبيهية  أما 
هنا فرنحن نتحردث عرن نمراذ  خاصرة قليلرة العردد  رراد لهرا أت ت روت ضرمن الواجهرة الف ريرة للجماعرة  

ألداء دورهررم بنجررا   ولررم  ررتم اختيررارهم أصررال إال مررن بعررد سررنوات والعمررق العلمرري ضرررورة الزمررة لهررم 
 ويلررة  مررن انوررمامهم إلررى الجماعررة  تعرضرروا خاللهررا لهررذل المعانرراة المطلوبررة  وتررم تجررريبهم  وذكررر 

 الذاكروت عنهم حسن السمت  ووفور العقل  والجدارة والنشا .
هيرادات اليروم  كرل الهيرادات  ذخيررة : محاورة القادة في قوايا الساعة  فإت ال)الطريق الثاني(

ثمينررة عزيررزة مباركررة  ولرريس سررهال أت توجررد قائررًدا  ولررئن كررات النررا  ميررل إبررل مائررة ال تجررد فيهررا إال 
راحلررة  فررإت القائررد هررو راحلررة الراحررل  حتررى أت الجيررل ال امررل مررن الرردعاة ال  برررز إال قالئررل يصررلحوت 

 أمزجتهم.للهيادة  يسعة علومهم  وعمق فطنتهم  واعتدال 
إت  وميررات الرردعوة و المشرراغل الحيويررة قررد تلهرري القررادة عررن ترردوين تجرراربهم  وباإلمكررات أت 
نعرروض عررن هررذا الترردوين بسلسررلة جلسررات جماديررة مررع كررل قائررد  رردل فيهررا بآرائرره  ويجيرري عررن أسررئلة 

يرررارات السرررائلين  وفقرررا لبرنرررامج موضررروعي معرررد سرررلفا  وال يكفررري أبرررًدأ ارتجرررال هرررذل المحررراورات عنرررد الز 
العريوة الفجائية التي ت وت في األصل ل رض آخر  بل ال بد من موعد يورب قبرل مردة كاأيرة  رتم 

 خالل انتظارل تهين نفسي عند القائد للعطاء  وعند السامع المحاور للنقاش.
إت هنرراك علمررا تجريبيررا جمررا فرري قلرروب كييررر مررن القررادة والرردعاة القرردماء لررم  رردوت بعررد  ومررن 

 ج هذل المجالس معهم دراسات ثمينة لعلنا ال نحصل عليها باالست تاب.الممكن أت تنت
نعم  هناك أثر سلبي يصاحي هذل المحاورات   تميل في االجتهرادات التري يطرحهرا كرل قائرد 
مخالفررا بهررا آراء اآلخرررين  أو فرري عرردم إحا ترره بررالظروف المحليررة الترري ترردعو إلررى ضررد مررا اقتنررع برره  

 ه بوجود نقاد  ردوت اإلغراب والتطرف إت وجدا.ول ن هذا اإلشكال يمكن حل
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 ظل خارجي.. يحقق أماني الظالل
أت تسرا ر هرذل العنايرة بكفراءة األجهرزة التنظيميرة الداخليرة للجماعرة عنايرة  أيًوراومن الواجري 

أخر، باألجهزة التي  راد لها ممارسة العالقات الخارجية اإلدارية والسياسية  ببناء حكومة ظل  كالتي 
د األحزاب ال ربية  ول رن بمعنرى أوسرع يشرمل إعرداد الخبرراء مرن ذوي المسرتوي التخصصري العرالي عن

 الذ ن يصلحوت إلدارة أكبر اإلدارات والمرافق االقتصادية والصنادية  وأكيرها تعقيدا وسعة.
*ومررا مررن شررك  فرري أت الدراسررات العليررا الترري تمررنح شررهادات الرردكتورال تعتبررر البرراب العررريض 

مكررن أت تدخلرره الجماعرة إلعررداد هررنالء الخبرراء  ولررذلك ال يصررح أبرًدا أت تررتحكم برمانينررا وزارات الرذي ي
الدولة التي تشررف علرى اختيرار  رالب البعروث  فرتظلم وتنحراز ل يرنرا  وال أت  رتحكم بالقابليرات غنري 

ير بعيرات أصحابها أو فقرهم  بل يجي أت تبعث الجماعة بعوثها على نفقتها إت عجز الدعاة عن تدب
لهررم علررى نفقررة الحكومررة أو نفقررة أوليرراء أمررورهم العائليررة وتبعررث فرري كررل اختصررا  عرردًدا مررن الرردعاة  

افتتانرا  أو خسررته الردعوة لسربي آخرر: كرات هنراك مرن يعروض  أوبحيث لو ترك الدعوة أحدهم غروًرا 
الشررراعر  وآخررررين عنررره فيالثرررة أو أربعرررة لدراسرررة االقتصررراد  إذا مرررات مرررنهم سررريد قرررام سررريد  كمرررا يقرررول 

لإلحا رررة بقورررايا الرررنفط  وعررردًدا للتخصرررإ فررري أنرررواع القررروانين الدوليرررة والدسرررتورية والمدنيرررة  وغيررررهم 
 لإلدارة برنواعها  وللعلوم السياسية  وغير ذلك.

*ويظرراهر هررنالء خبررراء مررن بررالد أخررر، تتورراءل أمررامهم فرري بلرردهم فررر  العمررل  وآخررروت  
مررن المهرراجرين السياسرريين  وممررن ألجرررتهم أنررواع الورررورات للعرريش لعلهررم كيرررة  مبيوثرروت فرري ال رررب  

هنرراك  وكييررر مررنهم يمكررنهم الرجرروع إلررى بررالد يقررل فيهررا الظلررم  لينرردمجوا مررع أهلهررا وأجوائهررا ترردريجًيا  
وليكتسررربوا خبررررة محليرررة تمكرررنهم مرررن المشررراركة فررري العطررراء علرررى درجرررة سرررواء مرررع الررردعاة المختصرررين 

 لد  دوت أت تعتريهم دهشة المفاجرة إذا ترخر اكتشافنا لورورة االستعانة بهم.الخبراء من أهل ذلك الب
*إال أت عررردًدا أوفرررر  أهرررم منزلرررة وتررررثيًرا  يمكرررن أت  ررردوروا فررري هرررذا الفلرررك  مرررن خرررالل جررررد 
األجهزة الحكومية الحالية  وانتقاء جمهرة من الموظفين الشرباب   تحلروت مرع الخبررة والنجرا  الروظيفي 

ألمانرررة والعفرررة والجرررد واحتررررام الررردعوة  وإت كرررانوا دوت مسرررتو، االنخررررا  فررري سرررل ها حاضررررا بالسرررتر وا
والحقرررا  إال أت يشررراء هللا  ثرررم نباشرررر تمترررين عالقاتنرررا اإلنسرررانية العامرررة معهرررم  وتحسرررين الصرررلة بهرررم  

لعامرررة  وتزويررردهم بصرررحفنا وكتبنرررا  و تعرررريفهم علرررى غاياتنرررا ونظراتنرررا  ونييرررر فررريهم الحميرررة اإليمانيرررة ا
 ليصلحوا أت يكونوا أعوانا لنا  إت أبينا ربطهم بنا  لعيوب  أو أبو  لخوف.

ومررن الخطررر ترجيررل االتصررال بميررل هررنالء وقصررر الجهررود علررى االتصررال بمررن  رررجح احتمررال 
قبوله العووية معنا  ألت ترخير التعرف عليهم من قبلنا يفسح مجاال ل يرنا لحيازتهم  إذ أنهم خامات 
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تمييررز البا ررل  وربمررا لبيرروا دوت ارتبررا  برحررد غيرنررا  ل ررنهم يختلفرروت معنررا بعررد هنيهررة مررن  ال يجيرردوت 
بدايررة التعرراوت  النعرردام التعررايش الطويررل بيننررا وبيررنهم  إذ أت هررذا التعررايش هررو ال فيررل بتفهرريمهم أنمررا  

 تف يرنا ومقاصدنا وموازيننا.
 نافذة التفاؤل

سررنا  أم نحررن مررن المخررادعين؟ وكررل امررر  فهيرره فمررا نرردري بعررد  أنحررن مررن الصررادقين مررع أنف
نفسره  إال أت حسرن الظررن واجري  ورحمررة هلل واسرعة  تنتشررل ال سرول مررن تسرويف  وتلهررم السراذ  بعررد 

 المتال.
وقد يكوت ذكر ميل هذل المعاني مهل ة للربعض  ممرن  تجراوزوت أدوارهرم  فيلتهروت بترد ردها   

 ب  ل نها تودية وإرشاد للمتواضع الدائي.ويعافوت العمل  حتى ت دو لهم ميل سراب كاذ
ولريس بمسرتبعد أت يسربي ذكرهرا  خطرًرا يكيرد برره عردو مترربإ  ول رن الخطرورة ال برر، ت مررن 
في أت بعض أجزاء الدعوة  اليوم في بعض البالد تنظر إلى ساحة العمل من خالل ثقري صر ير فري 

رع االسرتدراك  وأت تطرل مرن خرالل نافرذة جدار قديم  فتبدوا الصورة لها ص يرة مهزوزة  وعليها أت تس
 شورية واسعة في ذروة قالع راسخة مجدة البناء.

ولربمررا يفترررض العرردو انطبرراا واقعنررا علررى هررذا ال ررالم الطويررل العررريض  ويظررن حجمنررا كبيررًرا 
ضخًما  أضخم مما هو في الحهيقة فيزيد من كيدة وتوييقه  وينسي أنها مجررد تمنيرات داديرة لذعتره 

عررض الرردعاة  إال أت الورريق األشررد ضرر ًطا هررو بقرراء جمهررور الرردعاة دوت ميررل هررذل اإل اللررة برررودة ب
 الراجية.
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   نبرات اآلذان
 

 وضع سيد قطي رحمه هللا ثالثة شرو  لتقدم الجماعة اإلسالمية فتوقع أت:
 تنتصررر هررذل الجماعررة علررى نفسررها وعلررى نفررو  النررا  منعهررا تررارة  وتنهررزم فرري المعركررة مررع 

ا أو مع نفو  النا  تارة  بقدر ما تبذل من الجهد  وبقدر ما تتخذ من الوسائل المناسبة للزمرات نفسه
ولمقتويات األحوال  وقبل كل شيء: بمقدار ما تميل هي ذاتها من حهيقة هذا المنهج  ومن ترجمته 

 .(1)ترجمة عملية في واقعها وسلوكها الذاتيا
جررة  ومررا مناسرربة الزمررات والمكررات إال كنايررة عررن فرمررا بررذل الجهررد أيجرري أت يكرروت بحجررم الحا

وعي تفصيلي وتخطيط دقيق  وتمييل حهيقة المرنهج فري الواقرع السرل ي ال يكروت إال بتحرول العوا رف 
 المجردة والحماسة الطارئة إلى تربية راسخة.

ل ن الماشي في الصحراء سرريع الملرل  مرا لرم  رر نروًرا يسرليه ويزيرل وحشرته  ومرا هرذل اآلراء  
إال بارقررة أمررل ترردفع نحررو العمررل الجرراد  ولقررد امررت،ت حواضررر اإلسررالم اليرروم برردعاة رجرراة تفخررر بهررم 

 األمة  وحق لذلك أت نرتاد لهم ون شف المزيد من ربوع الرجاء.
 الجحافل الملبية

فتلك االنعطافات األولى نحو تحوير التصورات  وفي اليقافة ونحو تمتين القاعدة الهيادية 
الظل: تسند بعد تحقيق نجا  ظاهر فيها بجملة متطلبات تمهيدية انتقالية تمنح الحركة  وبناء أجهزة

 حق إنهاء مراحل الهدوء واالنسياب والتوغل الصامت  وترذت لها بالصدع واآلذات.
 -إذا وجد–*وأول ذلك: التنادي إلى حملة تجميع واسعة سريعة  توصلنا إلى عدد ال نختلف 

اب  وسبي ذلك أت المئات األولى  أو األلوف  الذ ن جمعتهم وربيتهم على في صواب ما بعد االقتر 
مهل  ستحتاجهم لخطة لت وين المجموعة الهيادية الواسعة  ولعووية اللجات التنظيمية والتربوية 
والسياسية المختلفة  والمسنوليات الجزئية  والفروع اإلدارية  والتشكيالت النقابية  وأجهزة الظل  

الصح ية  والقدوات المنبية  والخبراتا لمختصة  وشبكات االتصال  وستبدو الحاجة ملحة  واألقالم
إلى  بقة تنفيذية منتشرة  الناشئة والشباب من لبناتها األساسية  بل األجيال األولى هم قادة القادة  
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د أت  بدو وهنالء نتا  هذل الحملة سيكونوت هم قادة لسائبين الذي  لتحقوت بنا قرب الزروة  وبع
 الصبح ل ل ذي عينين.

إت هذل العملية التجميعية الواسعة ال تتم بالطريقة التقليدية الحاضرة  وإنما هي جملة 
 خطوات كبيرة متعاضدة.

*منها: بث البل اء من الخطباء العلماء للت لم في المساجد  والمحاضرة في المنتديات  فإت 
ا حولهم جمهور واسًعا  يقربوت من مفاييم الجماعة  ترثير هنالء مواعف  وبإمكانهم أت يستقطبو 

ويقنعوت بإسناد مواقفها  فإذا اختارت الجماعة خوض معركة انتخابية: أوحي هنالء إلى جمهورهم 
وجوب إسناد هذل المعركة والتصويت لها  وإذا رفعت الجماعة لواء المعارضة: شجعول على المشاركة 

 لمحتمل وبذلك األموال واألنفس في سبيل هللا.فيها وحببوا له الصبر على الورر ا
وربما ال  وجد في بلد ما عدد واف من هنالء الخطباء  فت وت االستعانة برخيار من البالد 
األخر،  يصبوت إنتاجهم في واد نا  وتحدث نهوة  تستيمر برفع ال فاءة االستيعابية التي يمل ها 

 التنظيم عن  ريق حملة تودية داخلية للدعاة.
وهذل الطريقة قد تفرز أضراًرا مع منافعها  إذا اغتر بعض المت لمين بكيرة الملتفين حولهم  
أيخرجوت عن الخطة العامة  وربما مالوا لتحدي الحركة ببعض العبارات  ول ن هذل الظاهرة تحدث 

جوء عندما ال يكوت للحركة دور في اختيارهم  وأما دقة االختيار فهي ضمات أساسي يكفل ندوة ل
 المت لمين إلى مواقف مستقلة  وربه تذوب شخصياتهم في الشخصية الحركية الجمادية.

وجد ر بالحركة أت تنوع مقا يس اختيارها لهم لتالئم كافة األذواا واالتجاهات  ولنطرا بهم 
كافة أبواب اإلقناع  أيكوت منهم أكير من واعا عام ممن يكيف علمهم بالقرآت والسنة ويوردوت 

ئق  وتراعي عند اختيارهم بعدهم عن البدع  وهنالء يصلحوت لدرو  المساجد والحفالت الرقا
واألحاد ث اإلذادية  ويكوت منهم أصحاب العلم بالحد ث النبوي الشريف  والمعرفة برجال أسانيدل 
و رقه  وصحيحه وضعيفه  إلشاعة تدريسه وترصيل المنهج السني االتباعي في جمهور أتباع 

من يعرف نقد الفلسفات والمباد  المعاصرة واالتجاهات االستشراقية  أو  أيًواكوت منهم الحركة  وي
من  نقد الخطط االقتصادية والسياسية وله ا الع على التاريخ الحد ث  وهنالء يصلحوت للتحدث في 

ميقفين جمهور الجامعات ومنتديات الخريجين والجمعيات العلمية والمنتمرات العامة  فإنا أناسا من ال
باليقافات الحد ية  قد اصبح الواحد منهم كرنه لديغ  سممته ترثيراتها  حتى أصبح يجفل من ال الم 

نرقي له بميل رقية العقرب والحية ليشفى  ولو جئنال بكالم الفقهاء  أتاإلسالمي الخالإ  ويجي 
وإال أت تلوك ألسنتنا له  وحدل لما اكتفى ولما اقتنع  إال أت نرتي له بميله معه من أقوال ال ربيين 
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بعض االصطالحات بالر انة األعجمية لنجرل بالتدريج إلى الفصاحة العربية  وال بر  في ذلك ما 
دمنا ال نقول له غير الحق  بال مداهنة أو خلط  فإت مخا ي النا  على مقدار عقولهم مطلوبة  

وت إال قليال  ووصفتهم بالعباقرة وهذل األحزاب الدنيوية قد دلست وأوهمت  وأتت بدجاجلة ال يفهم
والمف رين  فروقعوا الشباب الساذ  في شباكهم   ردد ما يقولوت بال وعي  ونحن نرتيه بالحق ال ب يرل 
غير أت الرقية في معناها العرفي العام تحتا  بعض ال موض الذي نجعله ممًرا إلى الوضو   والبد 

ت بعض المحدثين لما سرل عن نسي مسدد البصري أت ت وت ألفاظها غريبة  كالذي ورد في ف اها
شيخ البخاري وأبي داود وغيرهما  فقيل له: هو مسدد ابن مسرهد بن مسربل م ربل بن مرعبل بن 

 .(1)أرندل بن سرندل ابن...  فقال  مهال  مهال  وكفى  وكفى  إنها رقية العقرب!!
والوضو  وال موض  يقوم به هكذا: زخم متواصل من الخطابة والوعا  والحوار والنقاش  

رهط متنوع اليقافة  مدعوم بدعاية من قبل مجموع الدعاة  مفرف من األعمال اإلدارية الداخلية  وزع 
 أدوارل ضابط تنسيق لبق.

:  بع رسائل ص يرة كييرة وتوزيعها بالمجات  وخاصة ما تتناول أيًوا* ومن هذل الخطوات 
ظر إسالمية  بعوها برسماء صريحة  وبعوها باسم الحركة تحليل مشاكل البلد المحلية من وجهة ن

إذ ال بد من ترسيخ اسم الحركة في النفو  واستيمار وقعه المعنوي والبد من ربط الجمهور برسماء 
من دعاة البلد الذي هم أيه ال برسماء غريبة  ليحاورهم الجمهور ويرتبط بهم ويرتمر بروامرهم  كما 

المواضيع اإلسالمية العامة بشكل يمكنها من مقارنة أحوال البلد وواقعه  أنه ال بد من إعادة كتابة
 بالموضوع اإلسالمي المطرو  أيكوت هناك تجاوب وتحسس ألهمية ما تطرحه ال تابات.

إنها حملة إغراا  بعشرات األلوف من النسخ إذا استطعنا  ولو بطبعها خار  البلد وتهريبها 
فتدخل آراؤنا كل منتد، ومجلس وبيت  وفرا هذل الحملة عن إلى الداخل عند وجود ظلم وكبت 

النشر الذي  واكي خطة اإلصال  العام أثناء التوغل أت الحر  هناك كات  نصي على إحداث 
ترثير مكيف يمكن ترسيخه واستمرارل و تطويرل إلى انتماء حركي  إذ من الخطورة آنذاك أت نساهم 

برود ثانية  ألت النهاية ما تزال بعيدة  ويمكن أت تستنزف في إحداث فورة  إذ ستعود الهمم إلى 
الحماسة الحاصلة قبل الوصول  لطول الطريق  أما هذل الحملة فال ضرر أت تحدث مجرد الفورة 

 التي ليس معها انتماء  ألت خطة التصعيد ستستفيد منها  والوصول قريي.
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نتشر بال تخطيطات مركزية  نب ي *ومنها: استيمار منظمة ألشر ة ال اسيت  فإنها اليوم ت
أت ت وت في كل بلد  وبال انتقاء للمت لمين  وفيها ما فيها من االرتجال  أو الت رار  أو الخلط  أو 

 األحاد ث الموضوعة أو الصخي أحياًنا.
إت إمكاننا أت نسجل مائتي شريط أو أكير  وفق قائمة مواضيع مت املة  ولمتحدثين من 

ات مخفوة  فتدخل كلماتنا قلوب ربات الخدود  ويتجاوب معها الشيخ  واألمي  ثقات الدعاة  وبرثم
واالنعزالي  والنائي الذي ال يصله الدعاة  وتم، أوقات سمر الفالحين في الليالي  وتش ل رواد 
المقاهي  وركاب السيارات: كل أولئك على درجة سواء مع الميقف الذي  بت ي الت رار بعد حوور 

اع  أو العوو الحركي المش ول باالجتماعات عن الحوور  أو المختإ والمسئول الدر  والسم
اللذ ن  تعرضات لجفاف القلي نتيجة االست راا في الدراسات االختصاصية أو الجلسات اإلدارية  

 فتر ي هذل األشر ة روحيهما عند إنصاتهما لها في سويعات الفراف.
ات فردية وأذواا مختلفة  ومن الواجي أت تبرمج إت إشاعة األشر ة تعتمد اليوم على مبادر 

قياديا في كل قطر  لت وت سالحا إعالميا رديفا لل تي والمجالت  تحكمه موازين  ويسيرل تخطيط 
واضح في أهدافه الجزئية التي  راد تحهيقها  ومن الممكن أت تستورد الجماعة األشر ة الخام 

ل بعض ت لفتها  لينخفض السعر إلى الربع  لينخفض السعر إلى أقل من النصف  وأت ت تحم
 فتشيع أكير.

ويحسن آنذاك أت تتم  بع دليل لهذل األشر ة  تخصإ كل صفحة أيه إليجاز معاني 
 شريط معين والتعريف بالخطو  العامة لل الم الذي يحويه.

ست له وبعد شيوع أجهزة الفيد و التلفزيونية انفتح مجال جد د أبعد ترثيرا يحسن للحركة أت ت
أيًوا بتصوير تمييليات إسالمية منوعة  وندوات ف رية  ومقابالت مع مشاهير ال تاب والقادة  وأميال 
ذلك  فإت الفرا المسرحية اإلسالمية في مختلف البالد قد ميلت عشرات التمييليات خالل هذل 

إلى خمسين ندوة في تعيد تمييلها لتصويرها  وبإمكاننا أت نسجل من ثالثين  أتالسنوات  وباإلمكات 
مختلف القوايا  وميل ذلك مع أبطال اإلسالم األحياء  مع أفالم وثائهية عن اليورات اإلسالمية 
واألحداث السياسية المهمة  وبرامج تصور الحياة اإليمانية الواقعية بين شباب الجامعات وفي 

ا أت يظل الجمهور اإلسالمي المنسسات االقتصادية والمراكز االجتمادية  وأميال ذلك  وال يصح أبدً 
الذي  دور في فل نا مرسورا إلى وسائل اإلعالم الحكومية  با رابها وتخبطها وإفسادها  وإنما علينا 

 أت نم، أوقاته ببرامجنا التربوية الهادفة  وأت نعينه على فهمنا ووعي  ريقتنا.
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العمل المتناسق  وال  ضخمة جًدا  ل نها شبه معطلة عن اإلسالمية إت ال فايات العلمية 
يعوزنا غير جهد تخطيطي إداري قليل يحصل به كمال التش يل  برت نعهد إلى لجنة تحرك هذل 

 الطاقات و تنتج هذا اإلنتا  اليقافي اإلسالمي.
 فرسان الفراسة

ويقترت بهذل الحملة التجميعية الدعائية: بدء عمل اللجنة السياسية الموسعة ذات الفروع 
لمتعاونة مع جمهرة من الدعاة الباحيين  أما ترسيس هذل اللجنة أيجي أت يكوت سابقا االختصاصية ا

على هذل المرحلة  كي  تسنى وقت ألعوائها للتدرب  وزيادة ثقافتهم  والمشاركة في التخطيط 
 الجزئي الخا  بها  وتقاسم البحوث  وتجميع ال تي والوثائق الورورية وغير ذلك.

سية أت ت وت أعرف حتى من الهيادة بالسياسة و بائع األحداث ويفترض باللجنة السيا
وشخصيات الحكومة واألحزاب  في بلدها والبالد األخر، المجاورة أو المهمة  وليس في ذلك غلو وال 
تجاوز  إذ المعرفة السياسية إت هي إال جزء من مجموع ما تسترشد به الهيادة عند تقريرها المواقف  

ات اللجنة السياسية أت تمد الهيادة بتحليالت وتقارير عن األوضاع تسهلها من ولذلك فإت أول واجب
مجموع آراء أعوائها وجمهرة الباحيين  ومن خالل مطالعات الصحف وسماع اإلذاعات ومحاورات 

 المجالس.
واألعمال اليومية لهذل اللجنة السياسية كييرة الصلة بالصحافة اإلسالمية وال تابة فهيا  

ها أيًوا: نشر البحوث والدراسات الدقيقة وفقا ألساليي البحث العلمي  وإلقاء المحاضرات ويدخل في
على  الب كلية أركات الدعوة  والتسجيل التاريخي التفصيلي ل،حداث  وت ذية األرشيف الخا  
بها أو األرشيف الصحفي  ول ن أهم أعمالها على اإل الا هو رصدها المبكر للظرف المالئم 

يه إلى احتمال حصوله  اعتماد على مزيد من الفراسة والهيا  التاريخي والمعرفة الواقعية والتنب
الجيدة  ذلك أت االنعطافات الهامة في حياة الشعوب والحكومات ليست هي نتيجة مجرد استعمال 
  قوة  ل نها نتيجة تفاقم أزمات اقتصادية واختناا سياسي وت ير اجتماعي  فتهتز الومائر والقلوب

فيلجر عموم النا  إلى بحث ف ري التما  للمخر   من بعدما كات هذا البحث الف ري مقصورا على 
الميقفين  بل على أذكياء الميقفين وشجعانهم وكرمائهم الذ ن يعافوت الدنيويات ويتجردوت من أجل 

 وفطري.ت يير مجر، الحياة وأنظمتها وبنائها وفق ما يعتقدوت  فمنهم خيالي وواقعي  ومت لف 
إت هذا التحول في حجم البحث الف ري وانتقاله من دائرة خوا  النا  إلى الدائرة الواسعة 
العامة وصيروته ظاهرة شائعة من بعد عزلة األكيرين وسلبيتهم ليس هو إال حقي مميزة في  حياة 

فريما جمهرة  الشعوب  ترتي الحهبة الواحدة منها قصيرة بالنسبة إلى سنوات خمول تسبقها ثم تتلوها 
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من أولئك الخوا  كانوا أسرع من غيرهم إلى مخا بة النا  بآرائهم وأمهر عرضا وأوفر دعاية: 
كانت االستجابة لها أكير  إذ أت أكير النا  يقلدوت ويقادوت وإت أقحموا أنفسهم في التف ير تحت 

رادها أبعد عن مسببي هذا ض ط ال بت واألزمات  وتزداد قابليت هذل الجمهرة في الترثير كلما كات أف
 ال بت  وهذل األزمات وأظهر خصومة لهم  وأقدم في المفاصلة معهم.

هكذا هي االنعطافات المهمة: نوو  ظروف نست لها الجمهرة األسرع تحركا  الموجهة من 
قبل قيادة أكير كفاية  وواجي اللجنة السياسية اكتشاف اإلرهاصات األولى لهذا االستعداد في وقت 

ر  أما مقدار صواب العقائد واألف ار واآلراء والحلول التي تطرحها هذل الجمهرة للنا  فإت له مبك
بالتركيد دوًرا في الترثير  بل هو دور مهم  يستفيد منه المسرع المبادر القو،  ل ن المتماهل المترخر 

 العاجز ال يقرب النجا  مهما كات أقرب إلى الصواب.
و  الظروف دوت أت تمار  هذا اإلقناع الف ري للنا  والبحث نعم  ربما تست ل جمهرة نو

النظري  فتقفز قفزا بالقوة  ل ن ميل هذل القفزات غير مرشحة للدوام  وتعود الجمهرة القافزة بدورها إلى 
ال بت والتخبط تعويوا عما لم تستطعه من اإلقناع  وتعود األعناا تشرئي من جد د  تتطلع إلى 

 مف ر محاور.ذي عقيدة مبادر  و 
 هدير اللغة القيادية

 ول،ذات نبرة ثالية ترفعه الرؤو  الهيادية الظاهرة  إذ أت ت متهم مميزة  وهي بالسحر أشبه.
فوسائل العملية التجميعية توقا وتيقف  وحد ث اللجنة السياسية يقع ويحفز  وتصدي القادة 

عم اإلرهاب والظلم  ول ن مرحلة ما بعد يجذب ويدفع  فالقادة قد  روت ألنفسهم أفولية الت تم إذا 
االقتراب توجي ظهور الواحد واالثنين منهم مع اإلشارة إلى  بيعتهم الهيادية  ليتحدثوا للنا  وللدعاة 
مًعا  بالمانشيت العريض ال بالحرف الص ير بصراحة ال بإيماء  في المجالس الخاصة على األقل 

فتزداد اليقة  ويعوضوت عن أساليي التربية التقليدية  إت لم يكن كالمهم في المنتديات العامة 
المتوائلة بفعل المزاحمة الطارئة من قبل مفردات النشا  اليومي ال ييف في المياد ن السياسية 
والف رية  فآنذاك يكوت است الل األثر النفسي لطبيعتهم الهيادية في المقابل السامع  والنا  معادت  

ة  وقد يكوت هذا العامل النفسي أبعد ترثيرا من الخطي وال تي تسيرهم أذواا خاصة متنوع
والصحف  أيموي في الدرب من هو متردد  ويستيقن متشكك  وينتظم سائي  ويزهد  امع  ويصفو 

 مخلط  ويلتئم متصدع  ويسرع بطئ.
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وقادة آخروت يمارسوت التحدي البطولي  على  ريقة األولين  أيختاروت أنفسهم للفداء  
ت على الموت فينقلوت ارتبا اتهم الحركية إلى خلف يعوض  ويودعوت أزواجهم وأبناءهم ويعزمو 

 وإخوانهم  ويقذفوت برنفسهم في المعمعة.
إت القول اللين الذي  تذكر به الفاجر أو يخشى قد  ليق لما قبل هذل المرحلة  وهللا تعالى 

برت يجاهد ال فار والمنافقين وي لا  الذي أمر موسى بميله: أمر محمًدا  عليهما الصالة والسالم 
عليهم آنذاك ست وت ساحة المحكمة أعلى من كل منبر  وصلصلة حد د السجن أعذب من كل نشيد  
وصوت رصاصة االغتيال أقو، من عشرات ألوف أشر ة ال اسيت  وحبل المشنقة خيطا  نظم 

 حبات اللنلن المنيور.
 إيطاء المنابر

االقتراب: إصدار الصحيفة الحركية اإلسالمية السياسية الجامعة ومن المعالم البارزة لفترة 
 ذات المستو، العالي  لت وت منبًرا  رتهيه ف رنا.

نعم  وجدنا وتوجد اليوم صحف إسالمية  ول ن المراحل المتقدمة من المسار تحتا  صحيفة 
ية  وإنما هي مدرسة أقو، رأيا وأصر  لفظا  فإت الصحيفة الحركية تتجاوز مجرد كونها أداة إعالم

سياسية لتيهيف الدعاة وتدريبهم  ويتعلموت عبر عمليات جمع أخبارها وكتابة مقاالتها خفايا السياسية 
وأوزات الرجال  حتى أنها لتعتبر المجسة المهمة التي تمل ها الدعوة للتعرف  على مفاييم النا  

 بير المهم توحيد آراء الدعاة  وتقريي واتجاهاتهم  ولتحسس ورصد الفر  قبل ميولها  فوا دورها ال
 النا  منهم.

 فصحاء اإلقناع يؤججون الصراع
من هنا  توجي على الحركة في كل بلد أت توحى ببعض العناصر القوية من الدعاة  
تسلهم من زحام اإلداريات  وتشعي االرتبا ات  لت وت منهم جهاز التحرير الصحفي المتخصإ  

التوحية مجاًزا  ألت من شرت بعض القادة حصر الجهود ي العمل وإنما وصف هذا التدبير ب
 التنظيمي فقط.

ويكاد أت يكوت اختيار رئيس التحرير هو أصعي ما في هذل العملية  ًرا  إذ  نب ي أت يكوت 
عنصرا كامال وأصال  ليس بالمبتد  وال المتوسط  عالي اليقة حاد الذكاء  سيال القلم  ثري الل ة  

لو إذا جعلنا شرو  رئيس تحرير الصحيفة الحركية موازية لشرو  القائد نفسه وفي وليس من ال 
 محاذاتها  ألت الصحيفة تعتبر وجه الجماعة الطالع تلقاء النا  أجمعين.
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إت الدعوة ال تنجي في كل جيل إال القالئل من أصحاب ال فاية الراقية  وأنفا  كل قطاع 
ارة الذ ن يحوزهم  وليس من السهل أبًدأ أت تقنع قطاعا أو أيا لتنظيم منقطعة  وراء أصحاب المه

لجنة بالتخلي عن دادية بميل هذا المستو،  ولعل انتزاعه منه أو منها بدرجة انتزاع ولد وحيد من 
حون أمه  ل نها خطوة ضرورية ال بد منها  وسرعات ما يعوض ترثيرل من خالل الصحافة عن 

 غيابه أضعافا مواعفة.
الصحيفة على رئيس بهذل المنزلة: كات ال بر  أت تتحلق حوله حلقة من فإذا حصلت 

 الشباب الناهض  نلفوت جهاز التحرير  ويصبحوت تالمذة له   دربهم  ويوجه  اقاتهم.
ل ن هذل الحلقة ما هي إال النواة  والمفروض أت تدور حولها شحنات مختلفة في مدارات 

 متتالية:
ماء تجتمع ثالث أو أربع مرات سنويا للمساعدة فيو ضع *منها لجنة تت وت من دعاة قد

 السياسة المرحلية للصحيفة وتحد د مالمحها.
*ولجنة أخر، تجتمع عند الحاجة لرسم الخطو  العامة لالفتتاحيات المهمة  ذات الطبيعة 

 االستينائية والتي تتناول التعليق على األحداث ال بيرة الوخمة.
أصحاب األقالم في كافة المجاالت من المبيوثين في مختلف *ومنها عشرات من الدعاة و 

البالد تست تبهم المجلة  ويراسلهم رئيس التحرير حاثا لهم على المساهمة في كتابة المقاالت التي 
 تنسجم مع خط المجلة.

 الجهاز الخلفي المساند لهيئة التحرير
وينظر على أنه ظهير معين والجهاز الخلفي هو بميابة الت ميل لجهاز التحرير األساسي  

له  يسد نقصه  ويجعل آلمال رئيس التحرير مد، أبعد تذهي إليه  ومن الممكن  أت يستيمر قابلياته 
 كل اإلعالم اإلسالمي ولو في بالد أخر،.

 ويترلف ييكل الجهاز الخلفي من ست أنواع من العمل المت امل:
عها على ملفات  ل ل األرشيف: باقتطاع المقاالت المهمة من الصحف وتوزي -1

موضوع ملف  وقد ال تقل المواضيع عن مائة  فل ل دولة إضبارة  ول ل حزب  
ول ل قوية مهمة  ول ل شخصية مهمة  مع أرشيف آخر للصور والخوار  
والوثائق  وما من شك في أت هذا العمل  لزمه انتداب عدد من الشباب له  وال 

 زم أت يكونوا من أصحاب ال فاية.يكفي الواحد  ول ن  بيعة العمل ال تستل
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  الملخصوت: وهم اثنات من أولى اليقافة: -2
األول:  لخإ المقاالت الطويلة المنشورة في الصحف  برسطر قليلة  ويصطاد 
التعابير الناجحة من خالل مطالعاته  وااللتفاتات الجد دة التي لم ترد في 

سرة التحرير ليزداد علمها تحليالت سابقة  وأميال ذلك  ويقدمها كالتقرير إلى أ
  بما تعرضه الصحافة  وهو عمل أشبه بعمل السكرتير الصحفي ل بار الساسة.

والياني: كالبحاث المنرخ  يطالع الصحف القديمة الصادرة قبل ابتداء جمع 
األرشيف  أيستل منها فقرات مهمة  ويلخإ المعني الطويل ويلحقها 

 باألرشيف.

ات األرشيف قوائم بعناوين المقاالت المنشورة المفهر : وهو يويف إلى ملف -3
حول كل موضوع في مجموعة من الصحف أوسع من التي يطلع عليها 

التي هي من مصادر األرشيف  مع أسماء ال تي في كل  أوالملخإ 
  موضوع  والوثائق الخاصة المحفوظة في دور الوثائق  وأميال ذلك.

وع الواحد من مواضيع األرشيف فائدة هذل الفهرسة تظهر عندما يصبح الموض
لجنة بحث وقتية  سترجع إلى القوائم  أوهو قوية الساعة  فإت أسرة التحرير  

لتر، المقاالت وال تي بنظرات سريعة  ت تمل به الصورة  فتصدر بحيها بعمق 
 اكبر.

المستشاروت: وهم أربعة أو خمسة فقط  كل منهم يختإ بمتابعة قوية كبيرة  -4
تشاًرا ترجع إلى آرائه أسرة التحرير بالمشافهة أو المراسلة  دائمة  ليكوت مس

وربما بالهاتف  إت لم يكن قريبا  فواحد  تخصإ بقوية فلسطين  وآخر في 
 قوايا النفط  وهكذا.

الباحيوت: برت تختار بوع عشرات من الشباب الدعاة  و تعهد ل ل منهم أت  -5
ام ويفتح له ملفا خاصا به  تابع في أوقات فراغه موضوعا هاما على مد، األي

ال عالقة له باألرشيف  يحتفا أيه بمقاالت حول الموضوع متقطعة من 
الصحف  أو  لخإ بعوها  أو  دوت ما يسمعه  من اإلذاعات أو في مجالس 
النا  مما هو غير منشور في الصحف  مع زيارة البلد الذي له عالقة 

 ة من أهل ذلك البلد  وهكذا.بموضوعه  ليري األمر الواقع ويشافه أهل الخبر 
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إت هنالء هم من الدعاة الذ ن يشاركوت في األعمال التجميعية والتربوية  وعندهم واجبات 
تنظيمية  ول ن نويف لهم ميل هذا الواجي إذا كانوا من أهل االستعداد  وسف ت وت لهم أهمية من 

 ناحيتين:
  وخاصة إذا كانت الحاجة ماسة األولى: أنهم يكملوت نقإ األرشيف والخالصات والفهار 

ل تابة سريعة تصدر في أول عدد بعد حادث مهم يخإ مواضعيهم  إذ هم أقدر على ال تابة آنذاك 
 من أي واحد آخر من أسرة التحرير  أو على األقل يقدموت للمحرر الحقائق التي يستند عليها.

رجة متعمقة ال يستطيعها اليانية: أنهم سيكونوت بعد سنين بمنزلة خبراء في موضوعهم بد
 المحرر الذي ت وت اهتماماتها شاملة.

بعض هنالء الباحيين يجي أت يختصوا بمواضيع محلية  كمختإ برمور الجامعات  
ومختإ بكل حزب في البلد  ومختإ بالبرلمات  ومختإ بالسياسة االقتصادية للبلد  ومختإ 

من يختإ في مواضيع خارجية  ويستحسن بمشاكل المجمعات الصنادية في البلد  وهكذا  ومنهم 
 أت يكوت ل ل بلد إسالمي من يختإ برخبارل من هنالء  وبكل ثورة  وبكل قوية عالمية.

المد ر المنسق: وشر ه أت يكوت مولعا بالعمل  غير ميقل الواجبات التنظيمية  وواجبه  -6
ر   ويلتقي بين الحين أت  زور العاملين في األرشيف ويوجههم  وأت يحاور الملخصين والمفه

واآلخر بالباحيين والمستشارين  ثم يكوت له لقاء مت ر ربرئيس التحرير وأسرة التحرير لينقل لهم آخر 
 ما هنالك  فهو همزة وصل بين الجهازين  وبدوت هذا القائد المتابع  تعير كل هذا العمل.

م هذا وتفري هم كليا أو إت تعويض هنالء الذ ن يعملوت في الجهاز الخلفي ماليا عن نشا ه
جزئيا أمر نسبي تابع للظروف  ومقدرة الجماعة  وحاجة أحدهم  وربما لم ت ن هناك مبررات 
لتعويض الباحيين  فإنه عمل جزئي  ندونه  إال ما يكوت من شراء مكتبة لهم في المواضيع التي 

 جمع أخبارها.اختصوا بها  أو اإلنفاا على سفرهم المت رر إلى البالد التي اختصوا ب
 دراسات.. ال مجرد العواطف

ويفترض أت يستند عمرل هرذ ن الجهرازين  األساسري والخلفري  علرى جملرة قواعرد إداريرة مهمرة 
 ال بد من توافر لحصول النجا .

*فمررن ذلررك: إعطرراء هيئررة التحريررر بعررض االسررتقاللية  ومزيررًدا مررن االحترررام  ولسررانا لينررا عنررد 
يقلل إنتاجها  ويحرمها االبت رار  وال  تعرارض هرذا مرع وجروب تبعيتهرا تعرضها لخطر  فإت فقدات ذلك 

 للخطة و اعتها للهيادة  فإت الحاذا المنصف يستطيع الجمع بين الناحيتين.
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*ومرن ذلررك: ضرررورة قيررام رئريس التحريررر بجرروالت فرري البلردات المهمررة يخررتلط بالنررا   ويسررمع 
لمجلته  ويتصل بال تراب الرذ ن يكتبروت عنردل  شراكًرا تحليلهم ألبعاد السياسة في بلدهم  ويسمع نقدهم 

 وحاثا على المزيد.
*ومن ذلك: سفر المحررين إلى منا ق األحداث المهمة لت طيتها  والبد من مد القار  دائمرا 

 باألخبار الجيدة والصور األصيلة.
*ومررن ذلررك  أت يكرروت ل ررل برراب مهررم فرري الصررحيفة محرررر خررا   يكترري فرري البرراب  ويررنقح 

قاالت واألخبار الواردة إليه من غيرل بتحويل من رئيس التحرير  ويكوت علرى صرلة مراسرلة بربعض الم
المختصررين بمواضرريع بابرره  ويصررنع لرره ملفررا خاصررا  أيرره مسررتالت مررن الصررحف وصررور تخررإ بابرره  
ويعطيا لمرال ال رافي لشرراء ال تري التري تسراعدل علرى تحريرر بابره وت روين مكتبرة خاصرة بره. أمرا دور 

 التحرير فهو الموافقة النهائية على ما يقدمه المحرروت له وكتابة االفتتاحية  والحث والمراقبة. رئيس
*ومرررن ذلرررك: تعيرررين سررركرتير إداري للصرررحيفة ل،عمرررال غيرررر الصرررح ية  برررل لمراسرررلة ال تابرررة 
 وإعانررة جهرراز التحريررر  وال يصررح إرهرراا هيئررة التحريررر باإلجابررة علررى الرسررائل وتحريررر الطلبررات ومررا

 أشبه  فإت ذلك  نثر على أصل إنتاجهم الصحفي.
*ويلحررق بررذلك: تحد ررد إ ررار إخراجرري فنرري للصررحيفة  فررإت ال ررالم يفقررد نصررف قيمترره إذا كررات 
محشرروًرا بررال ترتيرري وخطررو  وصررور  أو كررات ل ررل مقررال ذوا خررا  فرري إخراجرره  إذ تنعرردم الوحرردة 

 ال  وأودع فطرة اإلنسات حي الجمال.اإلخراجية  وينعدم االنسجام  وهللا تعالى جميل يحي الجم
إت قراء صحافتنا هم من الميقفين الذ ن يقرأوت الصحف األخر، ذات المستو، الفني العالي  
وتخلفنا في اإلخرا  بيد نا نشاًزا موطربا بين محريط مرتري مرنظم  ومرن الالئرق أت ن يرر مرن الصرور 

لفنيرة المعبررة عرن المعراني  والزخرفرة  مرع رسروم الفوتوغراأية للحوادث والرجال  والصور الفوتوغراأيرة ا
 تجريدية وإشارات رمزية.

*وأهم من كل ذلك: أت تلتزم صحافتنا إمداد القار  بدراسات عميقة دقيقة  تستعين بالوثرائق  
وتحتج باإلحصاء وتذكر أرقام صفحات المراجع  وأت تحر  على بلورة اآلراء اإلسالمية في القوايا 

مررة وأشرركال التعامررل المسررتجدة ونشررا  البيرروت الماليررة الالربويررة  فرري رؤيررة مسررتقبلية االقتصررادية المه
للتخطرريط الشررامل الررذي سيمارسرره الحكررم اإلسررالمي القررادم  وأت تعرررض المزيررد مررن تصررورات الحلررول 
اإلسالمية لمشراكل العمرال  والتصرنيع واإلصرال  الزراعري  والتسرليح  والتربيرة اليقاأيرة والعسركرية  مرع 

د موضرروعي للدسرراتير  والخطررط الخمسررية للدولررة  والمعاهرردات وبرررامج قرررارات المررنتمرات المختلفررة  نقرر
وبيانررات األحررزاب  ومررا مررن شررك فرري أت هررذل الممارسررة تقتورري صرررف جهررود مكيفررة  وفرري الجامعررات 
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ال ودور التعلرريم وأجهررزة الدولررة مهررارات إسررالمية عد رردة  ال يقررف دوت مسرراهمتها فرري البحررث وال تابررة إ
بعررض التنسرريق معهررا والحررث لهررا  وأت مررن المنسررف أت نررر، األحررزاب العلمانيررة اليرروم أبرررع فرري العلررم 
السياسرري مررن الحركررة اإلسررالمية  وأوسررع بحيررا  وأوفررر مصررادًرا  وسررتظل حركتنررا أبعررد عررن الترررثير فرري 

 الجمهور ما لم تستدرك نقصها هذا.
 رحاب االختفاء

تعويل الحركة على الصحيفة السرية كبيرًرا  فإنهرا مرن أهرم وعند افتقاد الحرية: يجي أت يكوت 
العوامرررل التررري ت سررري نشرررا نا الجمررراعي جد تررره  وبهرررا  رررتم توحيرررد األف رررار  وفهرررم السياسرررة  وتررررجيج 
الحماسررة  وتوثيررق الربررا  بررين الهيررادة والجمهررور  والصررحف العلنيررة المجررازة مفيرردة  ونحررر  عليهررا  

برة  علرى  بيعرة القرول  واالضرطرار إلرى ال رالم اللرين غيرر الصرريح  ول نها ال ت في  لتورييقات الرقا
وجدت هذل الصحف  ول ن ال يير من بالد اإلسالمية التي فيها حركة إسالمية قوية محرومرة  إذاهذا 

منهررا  ومررن العيرري علررى الجماعررة القويررة أت تبقرري مصررلحتها معلقررة علررى مررد، كرررم الحرراكمين و بررائع 
لم مكمررم ل،فرروال  بررل عليهررا أت تحتررال علررى  غيررات الط رراة  فتصرردرها سرررية قرروانينهم فررإت معظمهررم ظررا

رغرررم أنررروفهم  وبحررررف صررر ير ال برررالرونيو  فررري عمليرررة مرهقرررة  ل نررره ضررررورية. وقرررد يصرررح التف يرررر 
بإصدارها في أوروبا  لجو الحرية السائد فيها  ول نها ست وت صعبة التوزيع آنذاك قاصرة عن ت طيرة 

مهمررة  مترررخرة فرري التعقيرري علررى األحررداث  وقررد تتعرررض مطابعهررا لمشرراكل  إال أت األخبررار المحليررة ال
  ولذلك نوطر للتف ير بإصدارها صرحيفة سررية فري كرل بلرد بل رت الحركرة أيره أيًوات وت سرة هناك 
 مرحلة متقدمة.

إت الرربعض يستصررعي هررذا اإلصرردار ويجعررل حيررازة المطبعررة وتشرر يلها أقرررب إلررى المسررتحيل  
ك إذا علررت الهمرم وأجررادت فرن االختفرراء  خاصرة وأت إصرردارها بطريقرة األوأيسرريت ممكررن ومرا هررو كرذل

بعرد  بعهررا بآلررة كاتبررة اعتياديررة وتصرر يرها بالتصرروير  إذ ال  زيررد حجررم اآللررة المصررورة والسرراحبة علررى 
 حجم ثالجة ص يرة أو مكانة خيا ة  والذي  تابع تطور آالت الطباعة  درك ذلك جيًدا.

 من الوروري إصدارها مطبوعة... ومع ذلك فليس
 صوت اإلسالم الحر

إت اختراع شرائط التسجيل ال اسريت وشريوع أجهرزة التسرجيل ورخصرها وضرع فري أ ردي الردعاة 
وسيلة عظيمة األهمية بإمكانهم أت يطوروها إلى عمليرة اإلذاعرة  بررت يكتري جهراز التحريرر المخرتإ 

أشرر ة  كرل عردد علرى شرريط مدتره سراعتات  أيره  المادة الصح ية كل أسبوع  ويسجلها مذيعوت على
مررا فرري الصررحف مررا تعليقررات سياسررية وأخبررار تهملهررا الصررحافة العلنيررة وتوجيهررات ف ريررة صررريحة  ثررم 
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 وضررع فرري كررل مد نررة كبيرررة مررن القطررر جهرراز استنسرراخ األشررر ة السررريع  وتوزيررع آالف النسررخ فرري 
تعمرق الروعي  ويحصرل التجراوب  وت روت لنرا القطر  فتدخل كل بيت ومجلرس وتنشرد القلروب إليهرا  وي

 في كل مكات دولة إعالمية داخل دول الفجور.
إنررره نفرررس الجهررراز المفتررررض ل رررل صرررحيفة علنيرررة سررريكوت وراء هرررذل الصرررحيفة اإلذاديرررة  مرررن 
رئيس تحرير رأيع المستوي اليقرافي  وأصرحاب اختصرا  بموضروع واحرد يجيردوت التحليرل يعاونونره  

تخررذ للصررحيفة اسررم معررين وأرقررام متسلسررلة  ويحرررر العرردد وكرنرره يقرردم للطبررع  وأرشرريف  ومخبرررين  وي
ول ررن يختصررر ويسررجل بصرروت غيررر معررروف الهويررة  حتررى ولررو أد، خرروف انفورراحه إلررى اختفائرره  
ويحسن ذلك  كي ت وت نبرة صوته المميزة ناأية لشبهة تزوير هذل الصحيفة أو التعرد ل فيهرا  ويمكرن 

حاجتها إلى خامات األشرر ة بإعرادة التسرجيل علرى أشرر ة األعرداد القديمرة إلدارة الصحيفة اختصار 
إذا أرجعهررا السررامعوت إلررى الرردعاة المرروزعين لهررا  وليكرروت ذلررك عونررا علررى قلررة النفقررات الترري  تحملهررا 
السررامع  وانتبرره إلررى مررا فرري  ريقررة التسررجيل مررن تيسررير  فررإت الصررحيفة المطبوعررة توررطر الرردعاة إلررى 

إلرى كرل مد نرة مرن مكرات صردورها  بينمرا يكفري هنرا إرسرال شرريط واحرد يسرهل حملره حمل رزمة منها 
 وإخفاؤل  ويتم صنع النسخ ال ييرة محليا في كل مد نة.

إنهرا نعمررة كبررر، هررذل األشرر ة  قلبررت المرروازين  وفتقررت علررى الحكومرات فتقررا  لرريس لرره رفرراء  
اة  اإلسالم  وبإمكاننا أت نحدث بواسرطتها ول ننا ما زلنا ال نجيد استخدام هذل النعمة نحن معاشر دع

 هزة سياسية كبيرة  ونهوة ف رية تربوية معنوية قوية  وبررخإ الت اليف  ول ننا قوم نحي ال سل.
سررريقول العجرررزة مرررن الررردعاة إت هرررذا العمرررل سيعرضرررهم لمترررابع مرررع زبانيرررة الط ررراة مرررن رجرررال 

 خال  وما من المتاعي والتوحيات!المباحث واألمن  وعجبا لهم ثم عجبا  كات  ريق الدعوة 
قررد ت رروت ميررل هررذل العمليررة صررعبة فرري بعررض الرربالد الترري تحكمهررا األحررزاب اإلرهابيررة  ول ررن 
أكير بالد اإلسالم األخر، يسهل فيها ميل هذا العمرل  وال يحترا  إلرى عزمرة جرد قياديرة  والتبكيرر فري 

 تمنعها الحكومات.شراء آالت الطباعة وأجهزة استنساخ األشر ة واجي  قبل أت 
ومع ذلك فإت ل ل بلد ظروفه  ومرحلته و اقاته  وهذا كالم عام  وتمنيات وأحالم  والهيادات 
أدري بجدوال وإمكانره  وقولهرا مقردم  ومرن العردوات والتخرذ ل أت  نطلرق لسرات داديرة بنقرد قيرادة تعررض 

 صعي.عنه  فإت األدب معها واجي  والطاعة الزمة والتخيل سهل  و التنفيذ 
 المال عصب الدعوات

وال شرك فرري أت ميررل هررذا النشرا  الصررحفي وغيرررل يعتمررد فرري نجاحره اعتمرراًدا كليررا علررى رصرريد 
مالي واسرع  وبردوت الصررف ال رافي يفقرد المشرروع واقعيتره  ول رن االسرتنتا  المنطقري يفتررض أت قروة 
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ركهم نحرو البرذل  ومرن الصحيفة وقروة الحركرة عمومرا ستفرضرات أسرًرا علرى المعطرين يشردهم شرًدا ويحر
أهل األموال العريوة كانوا أم من فقراء الدعاة الرذ ن لريس لهرم إال مرورد شرهري ثابرت يجرودوت بشريء 

 منه في ض ط على حاجات إبدائهم  لتنال قلوبهم لذة العزة.
 الخالصة الصحيفة والوكالة اإلعالمية اإلسالمية

إت قصررررت  اقررة الجماعرررة عنررره   ومررن األعمرررال مررا يمكرررن أت تتجرره لررره المشررراريع الشخصررية
ويجعلها أحد الدعاة كعمل تجراري أيره فائردة الردعوة  أو أت ت روت المشراركات الفرديرة زيرادة خيرر علرى 

 خير العمل الجماعي.
*وتبرررز الحاجررة فرري المجررال اإلعالمرري خاصررة إلررى جهررد فررردي علررى نمررط تجرراري إلصرردار 

مرة المنشرورة فري الصرحافة العالميرة  عربيرة أو مجلة شرهرية للردعاة تخرتإ بإعرادة نشرر المقراالت المه
أجنبية  بتصويرها كما هي دوت حاجة إلعادة صف حروفها  وباتفاا مع الصحف إذا تعذر االقتبا  

 بدوت إذت.
فالمالحا أت دعاة اإلسالم تش لهم أعمالهم ال ييرة فري الردعوة عرن قرراءة المجرالت والصرحف 

وفي بعض البالد تمنع الرقابة أكير الصحف   فطلبرا الرتفراع  ال ييرة إسالمية كانت أم غير إسالمية 
مستوعي الروعي السياسري والف رري لرد، الردعاة هرذل المجلرة بجررد الصرحافة لره  واسرتالل أهرم مقاالتهرا 
التي ت شف أسراًرا أو تمتاز بدقة التحليل  وقد تعيرد نشرر مقرال بالل رة اإلنجليزيرة أو الفرنسرية كمرا هرو 

 تفي بمقدمة عربية توضح  بيعة المقال  وقد تورد المجلة مقاالت من وجهة نظرر من غير ترجمة وت
 هوديررة أو غربيررة أو شرريودية  المررا أنهررا مفيرردة لتوسررع مرردارك الداديررة المسررلم فرري أبررواب السياسررية أو 

 التاريخ السياسي أو االقتصاد أو غير ذلك  وقد  لخإ المقال الطويل ويكتفي بذكر فقرات منه.
لمنسسررررات إعالميررررة تجاريررررة تعتنرررري بررررالبرامج التلفزيونيررررة  وتقرررردم  أيًوررررارز الحاجررررة *وقررررد تبرررر

تمييليرررات ونررردوات ومقرررابالت  وت طيررره ل،حرررداث غيرررر السرررريعة االنقوررراء  مرررع اهتمرررام بتلبيرررة حاجرررة 
 األ فال  وبالدرو  التعليمية  والتحهيقات الميدانية المصورة.

 أهمية فهم كل داعية لدوره
مرن النشرا  ليسرت مياليرة  وال هري مرن البطرر الزائرد  وإنمرا هري العررف السرائد  إت هذل األنواع

 في أعمال التجمعات الف رية.
وقررد  ررر، الرربعض فرري ذكررر هررذل الخطررط الهياديررة أمررام عمرروم الرردعاة  إثررارة لفوررولهم وكشررفا 

مرررا ال ل،سررررار والنوايرررا  وهررري توقعرررات واردة  وال نسرررتبعد أت يجرررنح بعرررض المسرررتعجلين إلرررى تررردخل أي
يعنررريهم  ول رررن ذكرهرررا يظرررل ضررررورًيا  وأرجرررح مصرررلحة  كررري يعلرررم كرررل داديرررة مرررن أهرررل الجرررد وصررردا 
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االندفاع دورل بالنسبة إلى أدوار اآلخرين  ويقدر أهميرة مكانتره مرن العمرل إذا اختارتره الهيرادة لعوروية 
ي تبع  وأنره فري جهاز من هذل األجهزة  أو لجنة من هذل اللجات  ول ي  وقن أنه مهم أ نما وضع وأل

 مجموعة عمل هي كدائرة مفرغة  ال تعرف لها ركنا وال زاوية وال  رفا  بل ال ل أركات.
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  حوافز التطوير
 

 هو اإلسالم معركة وزحف.
 .(1)هكذا رآل وليد

كالرررر  ِدَباَدَنرررا وإنمرررا هرررو العامرررل الحاسرررم سرررنة األنبيررراء علررريهم السرررالم  كمرررا قرررال هللا تعرررالى:   َواذ 
قالوَب أالوِلي األ  ِدي َواأَلب َصارِ ِإب َراِيي َحاَا َوَيع   ا.َم َوِإس 

 قال ابن الهيم: 
  فاأل دي: القوة في تنفيذ الحق.
 واألبصار: البصائر في الد ن.

 .(2)فوصفهم بكمال إدراك الحق  وكمال تنفيذلا
ًعررا  فررالقوة فرري تنفيررذ الحررق  ريررق إيمرراني أصرريل  وال يعرررف اإلسررالم علمررا مجررًدا مجمررًدا متقوق

 تهرب به المخاوف  فتعزله عن واقع الحياة  أو تقيدل الزوجات والشهادات.
علرررى األقرررل: هررري أعمرررال مت املرررة مترادفرررة  مرررن مجموعرررة متعاضررردة أررربعض مرررنهم الررررأي   أو

 والرمي من بعض آخرين.
 إذا هو لم يؤنس برمي مسدد  فليس يزيح الكفر رأي مســـدد

  فررإت القرروة تبقرري  ائشررة مررا لررم يحكمهررا العقررل ًورراأيوإذا عكسررت المعادلررة: كانررت صررحيحة 
 ويقودها الف ر.

يكررروت البيرررات أوال  برررل بينرررات  تهتررردي بمررروازين الرسررراالت  لعرررل المسررريطر يفقررره أيعررردل  فرررإت 
 أعراض واستبد: كات له منا التقويم.

 ذلك هو المنهج المرسوم لنا  وليس ثم ابتداع.
رقال هللا تعالى:   َسرل َنا رالسال رِط َلَقرد  َأر  رمال ال ِ تَراَب َوال ِميرَزاَت ِلَيقالروَم الْنرا ال ِبال ِقس  َنرا َمَعهال َلَنا ِبال َبيِنَنراِت َوَأن َزل 

َلهال ِبال َ ي ِي  راللال َورالسال َلَم هللاال َمن َ ن صال  ا.ِإْت هللَا َقِويٌّ َعِزيزَ َوَأن َزل َنا ال َحِد َد ِأيِه َبر َ  َشِد َد َوَمَناِفعال ِللْناِ  َوِلَيع 
فبين سبحانه وتعالى أنه أنزل ال تاب وأنزل العدل وما به يعرف العدل ليقوم 0قال ابن تيمية: 

 .(3)النا  بالقسط  وأنزل الحد د  فمن خر  عن ال تاب والميزات  قوتل بالحد دا

                                    
 .40ا د وات الزوابع/ 1 
 .82ا الجواب ال افي لمن سرل عن الدواء الشافي/2 
 .35/365ا مجموعة فتاو، ابن تيمية 3 
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سررواء هرري  مهمررة األنبيرراء فرري ذلررك  ومهمررة أتبرراعهم  بعررد البيررات فإنمررا  جعررل السرريف ناصرررا 
 .(1)لسيوف: سيف  نصر حجج هللا وبيناته  وهو سيف رسوله وأمتهاللحجة  وأعدل ا

 الهابطون...!
 وقد خر  حكام اليوم عن ال تاب  وأقام الدعاة الحجة.

فمنهم كافر  وكفرل أوضح من أت يحتا  لدليل: يحكم ب ير القرآت  فهو في كفر أص ر علرى 
 ريم الحالل  فهو في كفر أكبر صريح.أقل تقد ر  ويعلن بلسانه ومواد قوانينه تحليل الحرام وتح

ومنهم العجزة الشهوانيوت  الذ ن اجتمعت فيهم كل السيئات  واستبدوا باألمر من غيرر مقردرة  
 وراثة أو انقالًبا.

 أو حوربوا: هربوا، أو صوحبوا :غدروا إن خواطبوا: كذبوا، أو طولبوا: غضبـوا
 ماتوا وما قبــروا عاشوا وما شعروان   -سبحان خالقهـم -على أرئكهـم

وميل هنالء حجر عيرة فري سربيل تقردم األمرة وارتيادهرا لطريرق نهورتها الصرحيح  وهرم الرذ ن 
 وجه لهم االتهرام فري إيصرالنا إلرى هرذا الحرد مرن العجرز أمرام العردو اليهرودي وغيررل  فت ييررهم ضررورة 

متناقوة  وأمروالهم نفطهرم  إنسانية قبل أت يكوت حكما شرديا  بما فر وا  فخططهم االقتصادية وايية
مبددة في غير المنافع التي يفترض أت تخصإ لها  وهمهم األكبرر منصري علرى توسريع االسرتهالك 
دوت تصررنيع مبرررمج وتسررليح  وال سررعي نحررو االكتفرراء الررذاتي  وأمررا ترردميرهم لبهيررة األخررالا بالمفاسررد 

 حال فيها ي ني عن المقال.المتنوعة والهدم االجتماعي ومحاربة معاني الجهاد والرجولة فال
ومررنهم الظلمررة  الررذ ن أضررافوا إلررى ذلررك: إفنرراء دعرراة اإلسررالم  وتشررريدهم وتجررويعهم  بطرررا 

 يفترض أت  تنزل عنها أحط البشر أخالقا.
 لكن الصاعدون يعيدون البناء

مررن هنررا كررات الخيررار أمررام دعرراة اإلسررالم خيررارا واحرردا  ال ثرراني لرره  وال تنررازل عررن بعورره: أت 
قوها صيحة ت بيرر هلل تعرالى  تميرد لهرا الطواغيرت مورطربة  ويهيموهرا صرالة تسرجد معهرا الجبرال  يطل

 عنوانا لطريق تربوي  تولى مهمة الت يير...
 ميدي، ويا علوج تنـائي وتعالى التكبير : يا سدة األصنــام
 جوابه.. بكل فضـــاء فالصالة الطهور عالية األصـــداء

 ثابت العـزم مثل األعباء ــانــاهزت الجاهلـي فاهتز إنس

                                    
 .3/43ا زاد المعاد 1 
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إنررره  ريرررق البنررراء بالصرررالة  هرررز رجرررال اليررروم فيتركررروت أ رررواًرا جاهليرررة ت تنرررف حيررراة المجتمرررع 
وينتظمرروت فرري الرردعوة  كمررا هررز رجررال جاهليررة العرررب برراألمس  فررإت اإلنسررات يصرريي كمررال إنسررانيته 

ه  ويشررع فري حمرل أدبراء الت ييرر بدوت الصالة  إذ هي من تمام فطرته  وبهرا  تررك لهرو الجاهليرة كلر
 اليقال  ميلما يصفو ذهنه  أيكتشف ضرورة حمل السال ...

 إن لم يجالد بسيف صارم خذم  فليس تنفع مظلوما شكايته
 ولو أجاب ب ير السيف: لم يجي...

وذلك فهم قديم روال ابن قتيبة الد نوري عن على بن أمية أول زمن بني العبا   لمرا آلمره مرا 
 ن اضطراب عم أيه:هنالك م

 وجوع شديد، وخوف وضيق  فناء مبيد، وذعــر عتيـــد
  (1)السالح السالح، فما نستفيق  وداعي الصباح، بطول الصياح

 فما كات  دري  أ هما أعجي: إي ال الظالم في غوا ته  أم مبال ة المظلوم في غفوته؟
 بين االقتحام المرتجل والوداعة الساذجة

 نن رهما:هما  ريقات خا ئات 
 ريرق التهرور والمجازفررة  والتسررع واالختصرار  دوت تربيررة ممهردة  وال برث وعرري مسراند  فررإت 
ميررل هررذا العمررل ال يقررف علررى أرض صررلبة  وال لرره احتمررال دوام  بررل هررو الفررورة المرتجلررة الترري ترتفررع 

أت تسررتهويهم ومعهررا أثقررال هبو هررا  والمفررروض فرري الرردعاة أت يكونرروا  أعمررق ف ررًرا  وأبعررد نظررًرا  مررن 
سطحية األعمال والف ر  فرال ي وصروا إلرى أعماقهرا  وال  زنروا نتائجهرا ومرا يقصرد منهرا ومرا  رراد بهراا  
والجماعة  إذا استخدمت قواعد الساعد والسال  وهي مف كرة األوصرال  مورطربة النظرام  أو ضرعيفة 

ي ذلرررك:  أت أل درجرررة مرررن العقيررردة  خامررردة اإليمرررات  فسررريكوت مصررريرها الفنررراء والهرررالكا  والقاعررردة فررر
درجات القوة: قوة العقيدة واإليمات  ويلي ذلك قوة الوحدة واالرتبا   ثم بعدها قوة الساعد والسال   وال 

 .(2)يصح أت توصف جماعة بالقوة حتى تتوفر لها هذل المعاني جميًعاا
عليرره مماثررل   و ريررق التربيررة المجررردة  البرراردة غيررر الاليبررة  العررزالء المستوررعفة: لنررا إن ررار

فرإت سرير األنبيراء علرريهم السرالم لتن رر هرذا الطريررق  ولرو أنهرم نظرروا إلررى أسرلوب قيرام دول الشرريودية 
 وإلى مراحل قيام دولة اليهود ألن روا على أنفسهم قبل إن ارنا عليهم.

 ورحم هللا الرافعي  ما أفقهه  وأعلمه بطريق اإلصال  حين يقول:
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رورة حمراء لما صب ت البحرر اإلنسراني بالزاهرد والمصرلح  مرا  لو أنك صب ت البحر بملء قا
 .(1)دام المصلح شيئا غير السيف  وما دام الزاهد شيئا غير الحاكما

فلررو فرضررنا أنررك تصرربغ البحررر األزرا بلرروت أحمررر بواسررطة مجرررد قررارورة حمررراء واحرردة  مررع 
م السريف لريس فري  ردك  استحالة ذلك  فإنك لن تحصرل علرى نتيجرة مرن صرالحك فري المجتمرع مرا دا

وما دمت بعيدا عن الحكم  إت هذا األمر مستحيل أكير من اسرتحالة تبرد ل لروت البحرر بمجررد قرارورة 
 حمراء.

 إنه ال قيمة لزهد وإصال  بال قوة تتحرك.
 بل اعلم أنك:

 ووعيا عليا: تجتنبك المظالم متى تجمع القلب الذكي، وصارما
ات وتريد اإليقاع بها  ولن  تمكن المنمنوت من دحرها إال فالجاهلية تسترسد على جماعة اإليم

 بهذل اليالثة:
 .باجتماع الفراسة السياسية  وهي: القلي الذكي 
 .مع القوة  يحيازتها  أو بالت ل ل الصامت  وذلك: الصارم 

 .مع الفقه الحركي الرأيع باستعالء المفاصلة  وذلك هو: الوعي العلي 

 ركة  تحمله قلوب ذكية بعيدة عن السذاجات.فجد وديا صحيحا لحهيقة المع
 وجًدا صارًما تحمله سواعد قوية ال تعول على مجرد تقديم المذكرات.

 وجد عزة مستعلية  تحملها نفو  أبية ال تخدرها حالوة الخلوات.
 تجتنبك المظالم.

 وتعصف بالجاهلية.
 إت الدعوات تسرف في ال الم أحياًنا  وترفع المنابر لخطبائها:

 صح حكاًما ما هم برحرار ابتداء  ولو أنها سل ت  ريق الحزم ل ات أسهل لها وأقصر.تن
 بيعررة مسرررتقبلهم  و لررري مررنهم االسرررتعداد  وذكررررهم بررررنهم  إلرررىولررذلك نبررره اإلمرررام البنررا جنررردل 

 سيسرررتخدموت القررروة العمليرررة حيرررث ال يجررردي غيرهرررا  وحيرررث  يقررروت أنهرررم قرررد اسرررت ملوا عررردة اإليمرررات 
 .(2)والوحدةا

 الفقهاء ساسة األمة

                                    
 .2/197ا وحي القلم 1 
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لم  بتدع اإلمام البنا رحمه هللا هذا االتجال ابتداعا  ول نره الفهرم األصريل األول القرديم الرتبرا  
 السياسة بالد ن واحتياجها إلى القوة.

 إنها نظرية موضودية واضحة كاملة فطن لها اإلمام ال زالي فقال:
راب  وأخرر  ذريتره مرن سراللة مرن  رين  اعلم أت هللا عز وجل أخر  آدم عليره السرالم مرن التر

ومن ماء دافق  فرخرجهم من األصالب إلى األرحام  ومنها إلى الدنيا  ثم إلى القبر  ثم إلى العرض  
ثم إلى الجنة أو إلى النار  فهذا مبدؤهم  وهذل غا تهم  وهذل منازلهم  وخلرق الردنيا زاًدا للمعراد ليتنراول 

هررا بالعرردل النقطعررت الخصررومات وتعطررل الفقهرراء  ول ررنهم تناولوهررا منهررا مررا يصررلح للتررزود  فلررو تناولو 
بالشررهوات  فتولرردت منهررا الخصررومات  فمسررت الحاجررة إلررى سررلطات يسوسررهم  واحتررا  السررلطات إلررى 
قررانوت يسوسررهم برره  فالفهيرره هررو العررالم بقررانوت السياسررة و ريررق التوسررط بررين الخلررق إذا تنررازعوا بحكررم 

لسلطات ومرشردل إلرى  ريرق سياسرة الخلرق وضربطهم  لينرتظم باسرتقامتهم الشهوات  ف ات الفهيه معلم ا
بالد ن  ل ن ال بنفسه بل بواسطة الدنيا  فإت الدنيا مزرعة  أيًواأمورهم في الدنيا  ولعمري إنه متعلق 

اآلخرة  وال  تم الد ن إال بالدنيا  والملك والد ن توأمات  فالد ن أصل  والسرلطات حرار   ومرا ال أصرل 
 .(1)فمهدوم  وما ال حار  له فوائع  وال  تم الملك والوبط إال بالسلطاتاله 

وإنمرررا اسرررتطرد ال زالررري اسرررتطرادل األول لبيرررات اعتمررراد افقررره السياسررري اإلسرررالمي علرررى أسرررس 
العقيدة  وارتبا  مهمة السلطة بمهمة العبرادة التري خلرق هللا تعرالى ألجلهرا الخلرق  وليسرت إشرارته إلرى 

ذا ساد العدل إشارة أسف لفوات مهمة  رتزقوت منها  ول نه لفا تستسي ه ل رة القردماء  تعطل الفقهاء إ
 وال يربال ذوقهم التعبيري  هجرته األساليي الحد ية  فبدا غريبا.

 مدارج االنفتاح هي مراقي الصراع
ار إت الطابع الت ييري لمنهج الدعوة اإلسالمية و اعتمادل مذهي القروة  نفري ن يرا قا عرا اسرتمر 

أ رروار التشرردد فرري االنتقرراء والمسرراورة أل ررول مررن المرردة الورررورية الترري يقتورريها الترسرريس  فررإت سررعة 
العرردد  وتنرروع االختصاصررات الهياديررة  ونشررر الف رررة  وإصررال  المحرريط  وشررمول األسرراليي والوسررائل: 

قلرة تدريجيرة لوازم ال برد منهرا ل رل عمرل ت ييرري  يجري توفيرهرا بمقردار وسرط تحرت مظلرة االنفترا   كن
تمنع الهزة وتحفا الرصيد التربوي أت يستهلك وينفد  ثم بمقدار أكبر وأضخم في المرحلة األخيرة  في 
تصعيد  نتهي إلى صراع حاسم  وفق مبراد  عمليرة موضرودية تعتبرر تعميقرا أو ت ييفرا أو بلرورة لرذات 

 المباد  التي لزمها االنفتا .
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هررذا التطرروير الخططرري علررى خمسررة مبرراد  مترادفررة ويمكررن للراصررد أت  لحررا ارت رراز تبريررر 
توجبهرا ظرواهر تقترررت بطبيعرة تطررور المجتمعرات والحيرراة السياسرية المعاصرررة  ثرم تجتمررع هرذل المبرراد  
لتقر صواب عرض آفاا العمل المستقبلي على عموم الدعاة  مما كات خالل اإل الل الراجي أو رفع 

 نبرات األذات.
 التأمل المستنبط

 األول: تنمية قابلية االجتهاد القيادي المرن لدى الدعاة)المبدأ 
فإت بعض الهياد ين يخالفنا في أصل القاعدة التربوية التي ابتنت عليها هذا البيانات  ويعتبر 
ذلررك ميررل هررذل المباحررث الخططيررة لعمرروم الرردعاة عمررال خا ئررا   بعررث فرريهم جرررأة علررى الترردخل أيمررا ال 

  ويلهيهم عن كيررة العمرل  ممرا يجعرل تبليرغ كرل داديرة بمرا يخصره فقرط يعنيهم  وي ريهم بطول ال الم
 من جزئيات الخطة ومفرداتها أولى وأصح.

ولسنا مع هذا الرأي بحال  فإت ميل هرذا الحجرر علرى هرذل المعراني هرو الرذي أد، سرابقا إلرى 
ياديرة وتنفيرذها: ضمور الف ر الهيادي عند كيير من الدعاة  وفري ظرل  ريقرة التجررد لتلقري األوامرر اله

نشرررررت العقليررررة التقليديررررة الترررري تنقصررررها المقرررردرة علررررى االجتهرررراد واكتشرررراف المييررررل والبررررد ل إذا ت يرررررت 
 الظروف  وتعوزها نظرة النقد والتقويم من خالل الممارسة العملية.

إت ضرررمور الف رررر الهيرررادي االجتهرررادي الحرررر يكررراد يكررروت مشررركلة ملموسرررة أ نمرررا ذهبنرررا  فعررردد 
  ول رررن مرررن يملرررك مرررنهم هرررذل الف رررر قليرررل  ومعظرررم الررردعاة يقلررردوت الهيرررادة تقليرررًدا جامرررًدا  الررردعاة كييرررر

 وينفذوت تعليماتها حرأيا.
وقررد يصررح فرري بدايررة عمررر التنظرريم  أو أيررام تخلخررل الصررف  ووجررود الفررتن  أت تعررود الرردعاة 

جردل والتخرذ ل  سمت تلقي األمر والمسارعة إلى الطاعة  و تويق عليهم مجال النقاش  خوفرا مرن ال
ول ررن أيررام الرخرراء  نب رري أت تسررت ل لتعويرردهم علررى إبررداء المشررورة  ليترصررل فرريهم الف ررر الهيررادي  وإال 
فإت الدعوة إذا خسرت في المحن قادتهرا  بقترل أو سرجن أو تهجيرر: كرات الجيرل الهيرادي الجد رد الرذي 

 يجمد على الخطة األولى.يرخذ محلهم ليقود ال يعرف كيف يشتق خطة تالئم الظرف الجد د  بل 
وحتى التنفيذ هو فن قيادي  وليس مجرد حركرات ميكانيكيرة جسردية  ويخطرئ مرن يظرن غيرر 
ذلك  نعم  نحن ال ننفي أت توسيع دائرة تداول المعاني الخططية  ندي إلى سلبيات مورة ي تر معها 

ثررم  ررندي بالتررالي إلررى بعررض اإلخرروة غررروًرا  يخرررجهم إلررى شررطط فرري التعامررل مررع أقرررانهم وقيرراداتهم  
تطاول ال يقلصه غير الحزم الصارم واإلبعاد  ول ن إيجابيات هذا التوسيع تظل دائًما أكبرر وأوفرر إذا 
سيترعرع وينمو الذهن المرت  الذي ال يجمد على حرأية القرارات واألوامرر  برل يقرارت ويهريس ويحلرل  
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ك أهميررة الشررو  الررذي  رررد كاسرتدراك علررى كررل ويرربط النتررائج بمقردماتها  ويررر، إمكانيررة التفريرغ  ويرردر 
تعميم وإ الا  ليتقدم بعد ذلك بمقترحاته من خالل تقرارير ناقردة نقراش فري المرنتمرات  ويكروت عرامال 

 من عوامل تطور الخطة  أو مجهرا  رصد الفرصة ال بر، أو الفر  الص ر،.
ه وواقعة  أيكتشف بها ما إذا أما المقارنة فهي بين األمور التي يطلي منه تنفيذها  وبين ظرف

 كانت هناك ضرورة لتعد ل يقترحه.
وأمرررا الهيرررا   والتفريرررغ  فجوهرهمرررا: اقتبرررا  المماثرررل والقريررري و اشرررتقاا مرررا  ناسررري الظررررف 

 المتجدد ممن األمر القديم  أو من خطط بالد أخر،.
سرربابه المنطهيررة  وأم التحليررل فسررببه أت أي قرررار تتخررذل الهيررادة  نب رري أت يكرروت مسررتنًدا إلررى أ

وأت ترجرررو منررره نترررائج متصرررورة سرررلفا فررري ذهنهرررا  فرررإذا ضرررعفت األسرررباب المبرررررة  أو جررراءت النترررائج 
 مختلفة  متخلفة عن تحقيق الرجاء: كات هناك لزوم العودة إلى بحث القرار.

إت البرراب المررندي إلررى هررذل اإليجابيررات هررو أت تسررمح للداديررة برررت يطررل علررى منظررر إجمررالي 
ء التنظيمرري ولمحرراور العمررل والنشررا  المتنوعررة تتيحرره ميررل هررذل المباحررث الخططيررة  أيكرروت كلرري للبنررا

ترمرررل هرررذا المنظرررر و رررول التحرررد ق إليررره ومراقبرررة حركتررره المفترضرررة معينرررا للداديرررة علرررى فهرررم األسرررس 
إلرى  النظرية التي يقروم عليهرا هرذا البنراء  و تردوم بهرا هرذل الحركرة العمليرة  أيقودهرا هرذا الفهرم بالترالي

 تحفيز مباشر للذهن  لحا معه النقإ فيتمه  والنجا  فيزيدل.
الميل في ذلك كميل ال يمائي الذي يصرنع لنفسره نمراذ  ت عيبيرة تجسرم تررابط ذرات العناصرر 
المختلفة في جزيئة مركي عووي  إذ أت نظر هذا العالم إلى النموذ  بعين الترمل واالسرتنبا  تمكنره 

ذريرررة للجزيئرررة تنرررتج منهرررا سلسرررلة متواليرررة ت ررراد أت ت ررروت ال نهائيرررة مرررن مرررن اشرررتقاا سلسرررلة إضرررافات 
المركبررررات ذات الترررررثيرات والخرررروا  المختلفررررة  ويظررررل  توسررررع فرررري اشررررتقاقاته مررررع أت أصررررل السلسررررلة 

 التركيبية واحد  وقد وسعت هذل الطريقة استعمال ال يمياء العووية في الصناعة والطي.
الشراملة أمرام نظرر الداديرة المتفقره   دربره علرى التف يرر  ف ذلك بسط هذل التصورات الخططية

 بميلها  ويكشف له نقا  ترابطها.
أو إت شئت أت تعتبر هذا النظر اإلجمالي كميل نظر فوقي لفهم خار ة مد نة من على بر  
عال  أو لقائد  ري ميدات المعركة ثانية من  ائرة ال كجبهة وتواريس يفترض أت يكروت قرد رآهرا فري 

 يق أول  في وضعها الجامد الساكن  بل لير، االلتحام وحركة الجيوش إذا حمي الو يس.تحل
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 شروق ثم ضحاء
 )المبدأ الثاني(: إعالن الهوية السياسية للجماعة

وتتحررردد هرررذل الهويرررة بجملرررة مواقرررف وبيانرررات وتصرررريحات قياديرررة توضرررح للنرررا  رأي الررردعوة 
ا المصرريرية ألمررة  ثررم تشررر  بحرروث الرردعاة ومقرراالت بالحكومررات واألحررزاب  و ريقتهررا فرري فهررم القورراي

الصرررحافة هرررذا اإليجررراز الهيرررادي  وبررردوت هرررذل الهويرررة السياسرررية ال يمكرررن اسرررتقطاب الجمررراهير برعرررداد 
 كبيرة.

إت كررل بلررد إسررالمي زاخررر بكيرررة هائلررة مررن األشررخا  اليقررات الررذ ن  رغبرروت أت يقررودهم أحررد 
ى اآلت لوم تصلهم أ د نا  ال لنقإ في شخصيات الدعاة  لتحقيق حكم إسالمي  وما زالوا سائبين حت

ول ن الطرا الويقة والوسرائل المحردودة التري تورطر الحركرات اإلسرالمية ألت تلجرر إليهرا فري مراحرل 
الترسرريس هرري القاصرررة عررن جلرربهم  وهررم بانتظارنررا  وسرريلتحقوت بنررا عنررد نزولنررا إلررى الميرردات السياسرري 

  وإنمررا ذاك أيًورراتورراعف العرردد بمرردة قصرريرة  إذ ال نقررإ فيهررا هررم واسررتعمال الوسررائل العامررة  وسي
مقدار فهمهم وهي  بيعة نفوسهم  وسيكوت التوسع السريع المفاجئ في عدد الجماعة بعد مدة قصيرة 
من ممارستها السياسية هو خير وقاية أمنية لها تقلرل اآلثرار السريئة إذا حصرلت محنرة وأسررف الحكرام 

ة الجد ردة مقرودة بطبقرة راسرخة التربيرة قديمرة توازيهرا فري السرعة أو ت راد  وليسروا في البطش  ألت ال ير 
 مجرد قالئل مقابل جمهرة عريوة تحتا  التفهيم والتيبيت.

إت النررا  تريررد فهررم جريررات األمررور بصررورة عامررة  وتررود أت يعينهررا أحررد فرري اكتشرراف أسررباب 
فررة الموقررف اإلسررالمي منهررا  وبعوررهم تسرريرهم الظررواهر السياسررية واالقتصررادية وتحليلهررا  وتتطلررع لمعر 

الحاجة االقتصادية التري عرانوا منهرا ويحسروت  بو رتهرا  و يفتشروت عرن مخرر  مرن الوريق السياسري 
الذي يعيشونه  أو االرتباك االجتماعي الذي يقلقهم  ومواقف الجماعة وبياناتها يمكن أت تقذف قناعة 

ا فري حلهرا االقتصرادي الرذي تطرحره  ويرضروت  ريقهرا أولية في نفو  النرا   فينورموت إلرى تر يرده
السياسي الذي تفصح عنه  ثم تتطور هذل القناعة إلى فهم عقائدي وسلوك أخالقي وارتبرا  تنظيمري  
من خالل قراءة صرحفنا ونشررياتنا  وسرماع محاضرراتنا وخطري حفالتنرا  ومرن خرالل التعررف المباشرر 

 على الدعاة وارتياد مجالسهم.
أت تقوم الدعوة بهذل المهمة الشاملة  وإال فإت النا  ستفتش عن مورد آخر يسد  ولذلك وجي

حاجتهرررا أو  رضررري نهمهرررا  أيكررروت تررررثرهم بررراإلعالم الحزبررري واإلعرررالم العرررام  وبمرررا فيهمرررا مرررن تزويرررر 
للحقائق وموازين جاهلية  وذلك هو الذي يحصل اليوم  ولسنا نصل  وما إلرى االنفرراد بتوجيره النرا   
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يكرروت ذلررك   إذ لررن  ررزال فرريهم مررن ال  ررنمن  ول نهررا المنافسررة والتقاسررم والحفرراي علررى جمهورنررا ولررن 
 وتربيته.

 نواكب التطور السياسي ونسبق التوقعات
وتخررتلط علررى بعررض الرردعاة أحيانررا ظرراهرة عرردم اكتمررال التطررور السياسرري فرري بلرردهم بظرراهرة 

فرررذ ن و التجرررار وأصرررحاب األمررروال ال برررار االنتفررراع المصرررلحي المتبرررادل برررين السرررلطة ومجموعرررة المنت
ومحت رررري المقررراوالت  إذ كلترررا الظررراهرتين ترررندي إلرررى الجفلرررة مرررن نشررروء األحرررزاب والخررروف مرررن تعمررريم 
التدخل السياسي وإقحام الشباب أيه  وإت كات مسلما  فيتل رر الردعاة فري االنفترا  بعرد الترسريس مراعراة 

 ى ممارستهم السياسية من قبل هذل المجموعة.لهذل الجفلة وحذرا من احتمال حصول إن ار عل
 وذلك صواب متداخل في خطر

أمررا مراعرراة التطررور العررام للبلررد فصررواب وحررق  فررإت مشرراركتنا يجرري أت تسررند إلررى إقرررار شررعبي 
عررام لهررا  وال يصررح أت نتجاهررل موقررف عمرروم النررا  إذا لررم يكررن وعرريهم قررد ارتقررى إلررى الدرجررة الترري 

 ف ار والنتائج المترتبة على ذلك,.يفهموت بها مبررات صراع األ
وأما مراعاة ظاهرة إن ار من ارتبطت مصالحهم بالحكم القائم فخطر  إذ ليس من المنتظرر أت 
يفهمونا  وما من األيام  وهم  روت في اإلسالمي الحركي خطًرا عليهم كخطرر الشريودية  مرع أنهرم قرد 

تنهررراهم عرررن الجشرررع والظلرررم  وسررريظل هرررنالء  يكونررروت مرررن المصرررلين  ل نهرررا الصرررالة التقليديرررة التررري ال
يشيعوت في مجالسهم كالم اإلن ار على الممارسات السياسية حتى ولو كانرت إسرالمية  وال يصرح أت 
نجعل إن ارهم دليال يحدد وقت ومرد، انفتاحنرا  فرإنهم قطراع مرن الشرعي فحسري  وليسروا كرال لشرعي  

 موم العمال والموظفين  رحبوت بهذا التدخل.وإت كانوا  ن روت فربما يكوت غيرهم من الطالب وع
لرريس هررذا مررن التف يررر الطبقرري  فررإت المشرراعر الطبهيررة يرباهررا الحررس اإلسررالمي  ويوررع برردلها 
مرروازين األخرروة اإليمانيررة والتفاضررل بررالتقو،  ول ررن مجرررد صررالة المتنفررذ ال تعطيرره بررراءة ممررا قررد يكرروت 

أت نتحسرس الفررا برين مرا يطلبره اإلسرالم وبرين اختلط بصالته من مصلحية وبخل واست الل  ويجي 
 واقع المسلمين الوا ئ المختلط بشهوات النفو  أو أهواء الجاهلية.

إت بعررض الرردعاة فرري الرربالد الترري تتطررور أو فرري الرربالد  الترري انفتحررت فيهررا الرردعوة مررن قبررل 
العترضروا بررت  وتعرضت لورب  لو  لبرت مرنهم التف يرر برالنزول إلرى ميردات السياسرة أو العرودة لهرا

النررا  ال تستسرريغ نررزولهم وال تقبلرره وتعتبررر ذلررك زيررادة تعقيررد  رهررق البلررد وأهلرره  ولررو جئررت وفحصررت 
لوجرررردت أت هررررنالء النررررا  إت هررررم إال الطبقررررة المتنفررررذة والمتمولررررة فحسرررري  وتفعررررل ذلررررك حفاظررررا علررررى 

هم: يمنعررروا الزكررراة  مصرررالحها المرتبطرررة بررردوام الحكرررم القرررائم  وهرررم هرررم الرررذ ن أتعبررروا الررردعاة قبرررل غيرررر 
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ويخرررذلونهم لرررو  لبررروا مرررنهم التبرعرررات للمسررراهمة فررري إنشررراء المراكرررز اإلسرررالمية والمسررراجد  أو مسررراندة 
اليورات اإلسالمية في أنحاء العالم المختلفة  إعانة األقليرات المن وبرة  ثرم يجشرعهم الرذي يعطري ميراال 

 إيجار المساكن.سيئا لرجل المال المسلم ودورهم في تصعيد غالء األسعار و 
  تحدث الدعاة برت انفتاحهم أو عودتهم للسياسة ال  رتويها العقالء!!

 ولعمرو هللا إنهم ألحر، بلقي الجبناء من أت يظن الدعاة أت هنالء هم العقالء!!
لسرررنا نن رررر وجررروب البعرررد عرررن المجازفرررة فررري انفتاحنرررا أو فررري عودتنرررا بعرررد الوررريق  وعلينرررا أت 

قو، عليه و يعرض الدعوة والدعاة لمنحن أخر، ومتاعي  ول ننرا نهريس كرل نتجني الصدام الذي ال ن
ذلك وفق موازيننا الذاتية ومعرفتنا برنفسنا ومد، قوتنا  ووفق نظرتنا إلى  بائع الخطر المحردا بالبلرد 
عنررد الترررخر فرري النررزول وسرربق المالحرردة لنررا  ال وفررق مجرررد نصررائح أو مواقررف مررن هررو مررازال خررار  

الرروعي السياسرري والفقرره الحركرري أو تنقصرره الفراسررة عنررد النظررر إلررى المسررتقبل  بررل مررن  صررفنا وينقصرره
  نقصه خلق التعامل اإلسالمي وإت صام وصلى.

إنره رأي مهردر رأي هرنالء  ولرريس لره كبيرر دور  وجرري مراعاتره  وقرد كررات يظرن بعرض الرردعاة 
اليسرررارية واالنقالبرررات  مرررن قبرررل فررري بعرررض األقطرررار ميرررل هرررذل الظنررروت  فربطرررروا  فتقررردمت الحركرررات

العسكرية  فسحقت  بقة أهرال ألمروال وآخررين يسرموت أنفسرهم العقرالء  ولرو أنصرفوا لرحبروا بنرا وتقبلروا 
 عدلنا وإسالمنا وسمتنا الوسط بدل أت تسحقهم الفورات الهوجاء واليورات الدموية  ل نهم قوم يجهلوت.

م التسررع أو التهرور فري إعرالت الحركرة إت سنة التطور الطبيعية ل ل بلد كما أنها تقتوي عرد
عدم اإلبطراء  وفقرا لموازنرة مصرلحية تتقبرل التعررض لربعض  أيًوااإلسالمية عن نفسها فإنها تقتوي 

األضرار من أجرل دفرع الوررر األكبرر  فرإت قطاعرا لميقفرين  رزداد برا راد  وقطراع التقليرد ين  نحسرر  
ر  السياسررة  إنمرررا البررر  علرررى مررن لرررم  رررنظم وال ضرررر علرررى مررن أعرررد عدترره وأتقرررن الترسرريس أت يمرررا

جماعترره ولررم  ررتقن التربيررة  والمظنرروت أت األحررزاب العلمانيررة ال تقبررل منررا الترردر  وستشرررع فرري معاداتنررا 
والتوررييق علينررا متررى مررا أحسررت خطررر وجودنررا علررى مسررتقبلها  وفرري هررذا االحتمررال مررا يحملنررا علررى 

تنررا نحررن برردل أت نجررر لهررا مرررغمين  وأت نرخررذ موقررف خرروض المعركررة التنافسررية معهررا باختيارنررا وتوقي
المبررادأة والهجرروم برردل أت نظررل مرردافعين  واأليررام سررجال  واالبررتالء برراألنفس واألمرروال ال مفررر منرره وال 
ف اك  ومن يمت في أيام الصراع ليس بركير ممن سيموت في أقبية السجوت تحرت سريا  التعرذ ي أو 

بل وال اكير ممن سيتساقط منا برصا  الطيش في الشروارع وأمرام أمام المشانق إذا سبقنا الملحدوت  
بيوتنررا سرراعة قفررز الهادموت وهررذل بررالد األف ررات ترررو، كيررف شررهدت السرراعات األولررى مررن اليرروم األول 
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لالنقرررالب األحمرررر مصررررع أكيرررر مرررن عشررررين ألرررف مسرررلم مرررن خيرررار النرررا  وعلمرررائهم وميقفررريهم فررري 
 العاصمة ومختلف المدت.

عالت هويتنا السياسية يجري أت يصرحاب أيرام االنفترا   األولرى  برل هرو العالمرة وال شك أت إ 
المميررزة لالنفتررا   ول ررن هررذا اإلعررالت  ررراد لرره أت  تطررور فرري مرحلررة التصررعيد وخرروض الصررراع ليقرروم 
بمهمة تركيد الطبائع الت ييري للدعوة  برفض الواقع الموجود  ودعوة النا  للررفض  ثرم بطرر  برنرامج 

د ل يفتررررض عجرررز الحكومرررات القائمرررة عرررن تطبيقررره لعررردم صرررال  رجرررال جهازهرررا  وضرررمور مفصرررل بررر
خلفيررتهم اإلسررالمية  وبرررود مشرراعرهم اإليمانيررة  فتجتمررع هررذل الحقررائق الالصررقة بشخصررياتهم لتنسررس 
قناعرررة بوررررورة تطبيرررق هرررذا البرنرررامج بواسرررطة الررردعاة أنفسرررهم وبر رررد هم ممرررا يحرررتم إقصررراء العجرررزة أو 

 فجرة  ليتولى الدعاة أمر األمة.الحجر على ال
إت هررذا المنحررى الت ييررري يجرري أت نرراجي لرره فرري إ ررار مررن المفاصررلة للحرراكمين واالسررتقاللية 
عرنهم إذا أردنررا ضررمات اسررتجابة النررا   لررئال يفهررم هرنالء النررا  وجررود الصررلة مررع الحرراكمين تنررازال منررا 

 وتزكية لهم ورضي بحلول وسط.
تها الت ييريرررة إلرررى مجموعرررة متواصرررلة مرررن المواقرررف الناقررردة إت علرررى الحركرررة أت تتررررجم سياسررر

الصرررريحة للحكرررم القرررائم  وفررري مفاصرررلة معررره  وعلرررى رجرررال الحركرررة وقادتهرررا أت  تجهررروا إلرررى الشرررعي  
يعيشوت معه ويعلمونه  ال إلى زيادة الحكام وبرذل نصرح لهرم ال  ائرل وراءل وأقصرى منافعره أت  لهري 

إسالمية ثانوية ال تقلق عروشهم في ادعراء مرن االسرتجابة المراكرة  مال‘الحاكموت دعاة اإلسالم لفي أ
 للنصح.

هررذا هررو مررذهي اإلمررام البنررا رحمرره هللا  بينرره صررريحا فرري المررنتمر الخررامس  وأوجرري اسررتقالل 
عملنرا عررن الحكومرات  وجررزم برننرا:  لررن نعتمرد علررى الحكومرات فرري شريء  وال تجعلرروا فري تررربيت م وال 

 روا إليه  وال تعملوا له  واسرلوا هللا من فوله  إت هللا كات بكل شيء عليماا.منهاجكم ذلك  وال تنظ
 نعم  هاهنا بعض االستيناء الذي ال يمنع اإلقرار به ما عندنا من فقه العمل.

منررره: أت ت ررروت بعرررض هرررذل اإلصرررالحات التررري تنرررتج مرررن الوعرررود الحكوميرررة مفيررردة ومجديرررة  
 بررر  حينررذاك مررن  لبهررا وإقامررة صررلة بالحكومررة  ول ررن وتحقررق بعررض المقاصررد المهمررة لخطتنررا  وال

يجري أت ت رروت بواسرطة دعرراة غيرر معررروفين ليسروا مررن القرادة  ألت النررا  ال يفهمروت ميلنررا هرذا البعررد 
التخطيطي لهذل الصلة  بل يعتبرونها موا رة ومهادنة ومداهنة وارتياد مصالح شخصية  ولقد حوربت 

مررالت ظالمررة مررن اإلشرراعات الحزبيررة الترري تررتهم الرردعوة بممررال،ة الرردعوة مررن قبررل فرري بعررض الرربالد بح
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الظالمين  وصدقها النا  بقرائن هذل الزيارات  فإت الداديرة لهيرادي  رذهي داخرال علريهم ويعظهرم أبلرغ 
 الوعا  ول ن النا  ليسوا معه ليسمعول  أيرخذوا بظاهر الفعلة.
القروة واالنبيراث الشرعبي المقردار ال بيرر  ومنه: أت ت وت الدعوة فري مراحلهرا األخيررة ولهرا مرن 

أيكرروت قررادة الجماعررة فرري مرتبررة مكافئررة موازيررة للحرراكمين  وبيانرراتهم وتصررريحاتهم مشررهورة  فررال ترررد 
 الشبهة وال تحوم حولهم  بل ت وت زيارتهم أشبه بالمفاوضة النتزاع الحقوا انتزاًعا.

 ره بالردول االسرتعمارية  ول نره صرريع ومنه: أت يكوت الحاكم غير خائن  وال دليل على ارتبا
 أوهامه العلمانية التي  نيدل فيها حزب أو قطاع من النا  واسع  فت وت الزيارة غير مشبوهة.

ومنه: أت يكوت الحاكم رجال عسكريا  ساءل تردل األجانري فسياسرة بلردل فرحردث انقالبرا وحكرم 
 محددة وليس له انتماء حزبي معين.بدافع اإلخال   ول ن ذهنه يخلو من التصورات العقائدية ال

 فميل هذا االستيناء ال بر  به  وفوائدل أرجح بال شك.
ويمكن أت يقرال: إت  بيعرة صرلة الردعاة بالحراكمين ال تحكمهرا قاعردة مرن التجرويز أو المنرع  
ا وإنما هي صلة يكوت الرأي فيها نسبيا تبعا لردود فعل هذل الصلة والزيارات لد، النا   فتوييق جردً 

إذا ثررارت الشرربهات لررد هم  سرردا للذريعررة  وتتسررع إت خلررت مررن األضرررار أو رجحررت إيجابياتهررا  كميررل 
 االستيناء الذي أوردنال.

إال أت هذل النسبية النظرية ال تنفي واقعا مشاهًدا تعيشه الدعوة اإلسالمية  دعوها إلرى اليرر  
ير  سرمة واضرحة فري منهرا  عملهرا فري من الحكومات القائمة اليوم جميعها  ويحيها أت يكوت هذا ال

العررالم أجمررع  وهررذا برردورل  ررندي إلررى ترشرريح نفسررها أمررام الشررعي فرري كررل بلررد علررى أنهررا هرري البررد ل  
فتطر  برنامجا شامال لمواقفها السياسرية مرن قورايا األمرة المصريرية  وللنظرام االقتصرادي الرذي تنروي 

تريرد إجرراءل  ثرم  تناشرد الشرعي أت  تلرف حولهرا  بناءل  ولإلصال  االجتماعي والتربوي والخلقي الرذي
وينيرردها لت ييررر الحكررم القرررائم ووضررعه فرري أياد هررا اإلسرررالمية  باالنتخرراب والطرررا السررليمة إت عقلرررت 
الحكومات القائمرة ووفررت الحريرة  وإال أبراالنتزاع إت أبرت الحكومرات اإلنصراف وضريقت  ويتسرع هرذا 

ر به تبعا لمد، قروة اإلرهراب الجراثم وتسرخير حرزب لحمايرة السلوك الحركي اإلسالمي أو يويق ويسا
 الطاغية المتسلط أو عدم ذلك.

بيررد  أت الصررلة بهيررادات األحررزاب األخررر، والت ررتالت الف ريررة تختلررف عررن الصررلة بالحرراكمين  
ونراهرا ضررورية مهمرا كانرت مبرراد  األحرزاب بعيردة عرن اإلسرالم  فررإت اللقراء المباشرر قرد يمنرع حرردوث 

أساسا  أو يعين على فهمهم للحهيقة مواقف الدعوة  أو يمنعهم من التطررف  ولريس عيبرا أت  المشاكل
يجمع الدادية حين اللقاء بين الصراحة التامة والجهر بالتخطئرة  واللفرا اللرين  وأت يررمرهم برالمعروف 
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عرردة  بقررات وينهرراهم عررن المن ررر الررذي يقترفونرره اعتقرراًدا وعمررال  ونررر، أت  ت رررر هررذا اللقرراء مررن قبررل 
قياديرة مرع مررن  روازيهم  علررى  مسرتو، الهيررادة العامرة وقيرادات المنررا ق ومميلري الطررالب والعمرال  ثررم 

 لقاء نوابنا في البرلمات مع نوابهم  وأدبائنا مع أدبائهم.
ومن فروع هذا المسلك: أت ننسس لجنة إعالمية مص رة تهيم صلة تزاور وبحرث سياسري مرع 

ى اخررتالف اتجاهاتهررا  مررا لررم يكررن بعوررها مشرربوًها فنجتنبرره  ومررع رؤسرراء كافررة الصررحف فرري البلررد وعلرر
فروع وكاالت األنباء العالمية في البلد  ذلك أت ميل هذل الصلة قد تقذف فيهم نروع حيراء يمرنعهم عرن 
غمزنررا بالبا ررل  وقررد تنشررر هررذل الصررحف والوكرراالت بياناتنررا السياسررية وأخبررار مواقفنررا أيعينوننررا علررى 

 واسع بهويتنا.التعريف ال
 إنهم يحبون هللا ورسوله

 )المبدأ الثالث(: التساهل في شروط العضوية وعالنية النشاط.
فإت تجميع الجيرل التنفيرذي الواسرع العردد ال نحصرل عليره بردوت بعرض التسراهل فري االنتقراء  

 وبعالنية تتجاوز مجرد الصالت اليانوية إلى استخدام الوسائل العامة.
تا  والتصرعيد نقبرل فري جماعتنرا نصرف الرذكي  ونصرف الشرجاع  والسراذ  ففي مرحلتي االنف

المتعبرررد الرررذي ال يحسرررن السياسرررة  والسياسررري اللبرررق الجررراف القلررري  واألقرررل كرًمرررا  والمترررزو  بسرررافرة  
وصاحي الزهو  ما داموا يهيموت فروض العبادة  ويلتزموت ف رنا إجماال من دوت أت يعني هرذا قبرول 

 .المسرفين في الوعف
ويجفرررل بعررررض الرررردعاة لميرررل هررررذل الجرررررأة فررري التصررررريح باحتمررررال الورررعفاء  ويطيلرررروت لسررررات 
المحاضرررة فرري وجرروب التشرردد وفوائرردل  ووجرروب المبال ررة فرري المسررارة  ل ررنهم ال  ررذكروت لنررا الموضررع 

 الذي سيصلونه بهذا التشدد وهذل المسارة.
  ال  توسررع عررددهم إال قلرريال  إنهررم ال  رردروت أنهررم سرريبقوت  راوحرروت فرري مكررانهم سررنين عد رردة

فتسبقهم الجماعات األخر، واألحزاب المعادية  ألت الجمرع بينرا لسرعة والتشردد ال يمكرن أت يكروت أبرًدأ 
مهمرا اشرتهوا واسررتطالت أمرانيهم  كررات ذلرك قردرا مقرردورا علريهم مررا هرم بخرارقين حرردودل  وال نافرذ ن مررن 

لشررجعات ال رراملين قلررة إزاء كيرررة ضررعاف  والنررا  كإبررل أقطررارل مطلقررا  فررإت هللا تعررالى خلررق األذكيرراء وا
مائرررة ال ت ررراد تجرررد فيهرررا رحلرررة  ومعنرررى التشررردد أت تحررروز هرررذل النسررربة المئويرررة القليلرررة وتجمرررد عليهرررا  
ويرسرك القدر  في حين  ناديك ميزات الترجيح بين المصرالح برالحر  علرى مصرلحة اإلسرراع ودخرول 

الترري يجلبهررا التشرردد  مررع مررا فرري ذلررك مررن احتمررال ن ررو   السررباا ويريررك إياهررا أكبررر مررن المصررالح
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الرربعض واالنحررراف وتوليررد المتاعرري  فررإت فرري فرروات الفررر  تعًبررا أكبررر  ولعررل مواعظنررا  وأيررام العمررل  
 ,حيييات مشاركتهم لنا  تربيهم وت مل لهم نقصهم وتنتشلهم من عيوبهم.

وسرع  والبعرد عرن االن شراف  برل نحرن إننا ال ننفري أهميرة التشردد فري االنتقراء  والتررني فري الت
دعاة هذا الفقه  ل ننا ال نريدل سمتا صلًدا  همل المنطق  فإت هذل القواعد ضرورية كلها أيام الترسيس 
األولى  وأما بعدل فإت االنفتا  يقتوي مرونة بمقدار أوسط  ثم مرونة كاملة أيام التصعيد  والبرد مرن 

 ول،دوار المرحلية ولحكم الطاقات المتوفرة والمطلوبة. نظرات نسبية ومراعاة ل،حوال الخاصة
لسنا نن ر أننا قد فحصرنا تراريخ الردعوة ورأ نرا  وحللنرا التجرار فهرزت أكتافنرا  وأقنعتنرا بررت مرن 
الخطر أت نطفر  فرة في العمرل نتجراوز بهرا المقردمات الوررورية للعمرل الجمراهيري العرام  برل ال برد  

المنسرس بشررو  صرعبة  ثرم ال برد مرن تربيتره  ثرم ال برد مرن توسريعه وبيره  من انتقاء حرذر أوال للجيرل
في المرافق وتدريي ال فايات االختصاصية وتشكيل اللجات المكملة للمجموعرة الهياديرة  كرل ذلرك قبرل 

 التصدي للتجميع الجماهير الواسع بالشر  المتساهل أو النزول السياسي المتحدي.
ا في أيام االنفتا  الذي  ليره فتتصرل برالجميع  ونبرذل الحري إت التشدد أصل في الترسيس  أم

ل ل المسلمين  وأيما امر  وجدنا أيه شعبة خير: اقتربنا منه وك،نال برعا تنا  مهما كات خيرل ص يًرا 
فإت المخالطة تنميه  والتشجيع  ربيه  وتوفيق هللا تعالى من قبل ومن بعد  بارك أيره  ولعلرك ال تردري 

ورك أ ن ت مرن العناصرر اإليجابيرة الهياديرة وأي القلروب تحترل  والفراسرة الصرحيحة تقودنرا في أوائل أم
إلى أت نترقي هذل اإليجابية في الشجاع القو، الشخصية اللبرق الردائي  ول رن تاريخنرا يحفرا قصصرا 
 كررات الرردعاة  ررروت فيهررا شرربابا  رتررادوت منترردياتهم بصررمت وهرردوء أزهرردهم فرريهم  فررإذا بتصررعيد الصررراع
 دفعهم لبذل وتحرك قصر عنره كييرروت  وأبانرت األيرام  أيرام التحردي  عرن تجررد فري أصرل كيرانهم لرم 

 يفتعلوا له اإلظهار المبكر  وكرنهم كانوا  نتظروت.
اتصل أ ها األخ الدادية: ثم اتصل  ووسع دائرتك  ثرم وسرع  وجرالس وامترز  واخرتلط وشرافه  

لحزين  ثم جرالس  واصرنع مجتمًعرا ممترًدا عريًورا مرن حولرك  وافر  مع أهل األفرا   وأظهرا لمواساة ل
وال تورررريق عليررررك الفسرررريح  واترررررك التفترررريش عررررن عيرررروب النررررا  ونواقصررررهم بالعدسررررة المبكرررررة والنرررربش 
والتقليرري  بررل اسررتر وأقبررل وتجرراوز واعررف عررم اسررلف  ثررم لرريس يورريرك بعررد ذاك أت تنتقرري مررن هررذا 

  صررعبة وترردقيق لت رروت مررنهم مجتمعررا قياديررا أخررإ المجتمررع الواسررع الررذي اتصررلت برره رجرراال بشرررو 
 وأضيق  هو أمتن  وأفقه   وأ ول نفًسا  وأبعد صبًرا.

إت اإلسرررالم عالنيرررة  والررردعوة عالنيرررة  نرررت لم علرررى رؤو  األشرررهاد  ونظهرررر أنفسرررنا فررري كرررل 
 ميدات  وذلك األصل.
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رة صرراحة فري نخطي ون تي  ونتصل بالنا  وبرجرال األحرزاب  وبالحراكمين برسرمائنا  مباشر
غيررر مررا اختفرراء  ومررا السرررية عنرردنا غيررر اسررتيناء تقتورريه الظررروف الصررعبة كررإجراء وقررائي إزاء ظلررم 
الحاكمين وإرهاب المخالفين  أيسار المستهدفوت بقتل أو سجن  ويل  وهرم القرادة فري األغلري و بقرة 

يشرراركهم القررادة فرري  المسررنولين  وهررم األقررل  وأمررا عمرروم الرردعاة فهررم فرري سرراحات العمررل ماضرروت  وقررد
 أغلي نشا هم  خطابة  ومحاضرة  وترليفا  ول ن من دوت ذكر صفتهم الهيادية.

ولربمررا اقتررر  الرربعض حررال يظنرره وسررًطا ومحققررا للمقصررود  فيررري أت ال بررر  برررت يكرروت هررذا 
التوسررررع  ول ررررن مررررن دوت أت نقبررررل الوررررعفاء أعورررراء  بررررل نبقرررريهم  رررردروت فرررري فلررررك الرررردعوة منيررررد ن 

 حتى في مراحل العمل األخيرة.ومناصرين 
ولسنا نر، ذلك  ألت هرذا الحرل يفتررض إمكرات تحصريل الجماعرة واسرتيمارها لطاقرة الورعفاء 
دوت أت تقذف في نفوسهم محركات نفسية ومعنوية للبذل الزائد تنتجها صفة العووية و اعة األوامر 

نك أت تحوزها إذا كات سائبا ال  دفعره المترتبة عليها  والذ ن نظنه أو ثلث أو ربع  اقة الفرد فقط يمك
للعطررراء غيرررر الشرررعور اإلسرررالمي العرررام  وأت االرتبرررا  التنظيمررري  رفرررع نسررربة االسرررتيمار الممكرررن رفعرررا 
عاليررا  ول ررن الحررل الوسررط فعررال هررو فرري جعررل العورروية درجررات و بقررات  وإبقرراء هررنالء فرري درجاتهررا 

لهيادية مع است الل إمكاناتهم في نفرس الوقرت  وال الدنيا  وبذلك نمنع احتماالت تسربهم إلى المراتي ا
 نمنح بعوهم صفة العووية العالية الدرجة إال إذا آنسنا منهم رشًدا  ورأ نا ترثير تربيتنا فيهم.

من ال فاية الهيادية الفطرية التي يحوزها بعض الوعفاء فري الصرفات  أيًواويتخوف آخروت 
كررن احتمالرره واسررتيمار  اقترره  ألنرره سرريكوت تابًعررا  أمررا أمررر اإليمانيررة  فررإت الفرررد العررادي الوررعيف يم

 الهيادي الوعيف فإنه مشكل وأضرارل أكبر.
ولسنا نر، ذلك مرة أخر،  فإت قادة داخل التنظيم ووجوهه الظاهرة كلهرم ثقرات مرن نترا  أيرام 

وعرة الهياديرة التشدد  وأما هذا الجد د الذي يحوز بعض ال فاية الفطرية فرإت ميردات عملره خرار  المجم
لقديمة الموثوقة  وليس للجماعة مزيد إظهار له يست له  بل كل ما في األمر أنها ربطته ووضعته في 
المكات الذي يستحقه بتقد رها  أيرتي نجاحه في است الل كفا تره الهياديرة محصرورا فري دائررة الجمهرور 

معرره  بررل ي طرري عليهررا ثبررات الخارجيررة وهرري دائرررة ال توررر أصررل الجماعررة إت حملهررا علررى االفتتررات 
األصل ووفاء الجماهير األخر، المترثرة ب ير هذا المفتتن  وكل ما  رروي مرن القصرإ التري يستشرهد 
بهررا المستشررهدوت لمناقوررة أقوالنررا هررذل إنمررا هرري قصررإ ال تصررلح حجررة وقرينررة  إذا كررات اسررتعمال 

دد الشرررو  فرري أيررام ترسيسررية هررنالء الوررعفاء فيهررا دوت وجررود  بقررة قياديررة موثوقررة أصرريلة كونهررا تشرر
  ويلة.
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إت من الدعاة من  ر، أت التودية التي سيتيحها التنظيم لميل هذا العنصر ستجعل منه قائرًدا 
منافسررا  ول ررن الررذي نعتقرردل أت القابليررة الشخصرررية الفطريررة آكررد  وأت التربيررة تحسررن مقدرترره فحسررري  

 أت نربط بنا العناصر ذات ال فاية الهيادية ويجي أت  دور بيننا سنال عما إذا كات من الصواب أم ال
 المتواجدة في المجتمع العام  ولو كانوا ضعفاء في الجواني اإلسالمية الخاصة.

إت هنررراك مرررن يسرررتطيع أت  برررد، أفعررراال ويرررت لم كالمرررا يقرررود بررره أهرررل بيتررره وأصررردقاءل وبعرررض 
برك مررع ضرعفه  أم تهملرره   رالب مدرسرته أو كليترره أو عمرال معملره  فررري الحرالتين أحسررن: أت تربطره

 أيقودهم بطريقته ولمصلحته  أو يسرع إليه حزب آخر فيربطه ويستيمر قابليته؟
 أتالصواب الذي نرال أت نستقطبه نحن ونحل منه ومرن أتباعره علرى نصرف  اعرة خيرر مرن 

ئنا أم يكوت هناك خطر انفرادل أو معاونته ل يرنا =  ألنه سيندي دورل الهيادي بحكم فطرته الذاتية  ش
أبينا  وأما األضرار األخر، المتميلة بنصف العصيات فإنها ال تجرد بدت الجماعرة وال سرمعتها  إذ أت 
الجماع قد أحا رت وجعلتره فري حواشريها البعيردة وأ رافهرا  وأمرا مركزهرا والقلري ولجانهرا فلريس فهرم إال 

هرا وسرمعتها العاليرة لريس لره اليقات القدماء  وخررو  أحرد مرن الجماعرة ميرل هرذا فري أيرام توسرعها وقوت
مررن الواقررع السرريئ مررا  رروازي أسررواء الخرررو  أو االفتتررات أيررام ترسرريس الجماعررة لمررا يكرروت عررددا صرر يًرا 

 وذكرها ضامًرا  بل وال ربع تلك األسواء وال عشرها  ولو كات بعض الوعفاء لبعوهم ظهيًرا.
 ساللة القصواء باقية

موضع  فيورد اعتراضا مبنيا على افتراض وهمي  ويطيل بعض المعارضين أنفاسه في هذا ال
ويدعي أت أيام االنفتا  وما فيها مرن صردام ستسرتهلك بعرض الجيرل الهيرادي األول  قرتال أو سرجنا أو 
تهجيًرا  وسيكوت االستدراك عند ذاك مقصورا على التعرويض عرنهم برجرال مرن نترا  مرحلرة التسراهل  

 دية بوعاف وفي ذلك خطر.فن وت قد عملنا على خلط المجموعة القا 
وال  نب ررري أت يسرررتعجل المررررء أيرخرررذ بظررراهر هرررذا االعترررراض  فرررإت أصرررحابه  تجررراهلوت بقررراء 

 واستمرار توارد اليقات إلى صف الجماعة في مرحلة التساهل أيًوا.
إت مرحلرررة التسررراهل ال تعنررري أبرررًدأ أت تحرررث الهيرررادة الررردعاة علرررى تررررك مرررن يصرررادفونهم مرررن 

الحر  على الوعفاء فقط  فإت ذلك منطق أعو  ال يقول به أحد  وكل ما في  اليقات  وتطلي منهم
األمررر أت الحررر  علررى اليقررات مسررتمر علررى أشررد  ول ررن النرراتج العررددي لهررذا الحررر  ضررئيل  لقلررة 
اليقات في المجتمع  أيكروت ت ميرل الرنقإ وتوسريع العردد بالتسراهل  ويبقرى ثقرات مرحلرة التسراهل هرم 

 لتي تصلح لتعويض الشواغر الهيادية التي يسببها االنفتا  ثم الصراع.اللبنات الهيادية ا
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 كلمة الشعوب أعلى
إت نظريررة العمررل اليرروم يجرري أت تنبنرري علررى  ريقررة االسررتقطاب الجمرراهيري الواسررع والت ييررر 
بالورر ط الشررعبي الررذي  ولررد انفالتررا فرري مقررا يس وحسررابات المسرريطر الحرراكم  فررإت هررذل الطريقررة هرري 

لميلي التي ال تبلي  كانت منذ القديم  وأكدت صوابها ثورة إ رات  وستظل هرذل الطريقرة تعبرر الطريقة ا
عررن قمررة التطررور السياسرري  ألت التفرراف أكيريررة الشررعي حررول مطالرري واحرردة وسرريرها فرري اتجررال واحررد 

 يعني أت اإلرادة الجمادية ت ير بحق إرادة األقلية أو إرادة الفرد.
عسكرية فإنها مشرفة على نها تها  ألت الحياة السياسية تتعقد  وكانرت أما  ريقة االنقالبات ال

االنقالبررات تررنجح فرري البلرردات الصرر يرة الترري لررم يكمررل تطورهررا السياسرري  وحيررث يكرروت الجرريش ناشررًئا 
 ضعيًفا.

وهذل الحهيقة تنكد مذهي التوسع بالشر  المتساهل وما بنينا عليه من الخطط ومهدنا له مرن 
ما دام لهذا المذهي ميل هذل المرحلية المتدرجة والشرر  المتشردد فري الترسريس  وهكرذا  مدار  النشا  

يكوت ذكرر هرذل الررؤ، المسرتقبلية الراجيرة ضررورة  لمرا فيهرا مرن المسراهمة فري توجيره العمرل الحاضرر 
 وضبط وجهاته.

أت  إت الفرررا بررين مبرردأ إعررالت الهويررة ومبرردأ التسرراهل يكمررن فرري أت إعررالت هويتنررا مررن شررانه
يجلررري لنرررا اليقرررات الرررذ ن قصررررت وسرررائل االتصررررال الشخصررري عرررن جلررربهم فتوررراعف بهرررم جمهرتنررررا 
الهيادية  وأ/ا التساهل فري الشررو  أريجلن لنرا أنصراف اليقرات الرذ ن لرم ن رن لنرضرى أول مررة بقبرولهم 
لرررو جاؤونرررا  فيتوررراعف عرررددنا موررراعفات عد ررردة تمكننرررا مرررن ممارسرررة الوررر ط السياسررري وحيرررازة أداة 

نفيررذ  إذ أت منطررق رعايررة المسررتقبل وإدراك مصرراعي مررا بعررد الوصررول يسرروف للرردعوة الحفرراي علررى الت
بعررض العناصررر الهياديررة لتررتم مهمتهررا كاملررة  فررإت المسررلم الهيررادي ال امررل عزيررز المنررال  ولرريس مررن 

هم  الحكمة أت تعرض الجمعي لمخا ر التنفيرذ  ال خوفرا وال جبنرا  وبرل ال برد مرن ادخرارهم ألداء فنرون
وقررررد تقرررردم الرررردعوة بعررررض قياد يهررررا رأ  ن يوررررة أمررررام الصررررفوف  وتجعلهررررم  تصرررردروت جمرررروع التنفيررررذ 
ويلقنونهرررا الخامسرررة عمليرررا  ول نهرررا فررري الوقرررت نفسررره تحرررتفا بررراآلخرين فررري المرررنخرة  وفررري حالرررة مرررن 

 المسارة  ليواصلوا مسيرة التطبيق.
 ينوب العيان عن شهادة األعيان

 االختصاصي والتوسل الشامل)المبدأ الرابع(: التكيف 
فررإت هنرراك بلرردانا فرري العررالم اإلسررالمي بل ررت مرحلررة متوسررطة فرري التطررور السياسرري والف ررري 
جعررل عمرروم النررا  أيرره تبعررا لررذلك فرري مواقررف متوسررطة  ليسرروا علررى سررلبية المرحلررة القديمررة والسررذاجة 
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أيورا فري حرال وسرط  ليسرت التي تصاحبها  وليسوا في النورو  واإليجابيرة ال املرة  وجعرل المف ررين 
الديار خالية منهم خلوا  وجد مجال تقليد من في البالد األخر،  وال هم على مقردرة كبيررة ووضرو  ترام 
وبالغررة كاأيررة. حتررى الحكومررة كررذلك  ليسررت بالهينررة اللينررة علررى نمررط األولررين  وال هرري ذات جبررروت 

 ومشانق ومقاصل وإرهاب كييف.
األخر، المتطورة التي زال عنها حكم إرهاب  ويل عنيف: نر، في هذل البلدات  وفي البلدات 

حرردوث ظرراهرة تعرردد الصرريحات والمبررادرات والتصررديات  داخررل كررل معسرركر سياسرري ف ررري  وال نعنرري 
تصارع القو، المختلفة واالتجاهات المتبا نة أو تقاسمها للساحة  بظهور اتجال إسالمي وآخر يسراري  

كرال  فرإت اخرتالف  برائع النرا  يجعرل ذلرك نتيجرة حتميرة  وإنمرا نعنري وبينهما جمهرة تقليدية مخلطة 
التجمعات والرؤو  الهيادية والمحاوالت ووجهات النظرر داخرل كرل معسركر  فهري متعرددة برين أوسرا  

 دعاة اإلعالم  متعددة بين اليساريين  وربما في المعسكر التقليدي بتعدد أكير.
آثراًرا سرلبية عد ردة علرى العمرل اإلسرالمي  ويظرن مرن ومما ال شك أيه أت هذل الظراهرة تتررك 

ال خبرة لهم أت العال  يكوت بإسداء النصح والموعظة والتحذ ر من الفرتن والردعوة إلرى توحيرد الجهرود 
وتحسس خطر العدو  ول ن التجريي أفاد برت هرذل القورية أبعرد وأعقرد  ونطقرت الردرو  العمليرة بررت 

كمررن فرري ارتقرراء إحررد، الجماعررات اإلسررالمية العاملررة باجتهاداتهررا المسررلك اإليجررابي المهررم فرري ذلررك ي
وأسرراليبها  فرري شررمولية مستقصررية  وتمتررين تنظيمهررا  والمبال ررة فرري ضرربطه  وتجويررد تخطيطهررا وإثررراء 
مواردها وإسنادل إلى لجنرة قرد رة  مرع تردقيق فري التربيرة التخصصرية التري تتريح تقويرة اللجنرة السياسرية 

لصحيفة واليقاأية واإلعالمية  فت وت محاسن الجماعة وعوامل قوتها الذاتية أسبابا وغيرها من اللجات ا
تقنررع جمهررور المسررلمين برولويررة إضررافة جهررودهم إلررى هررذل الجماعررة  ويرسرررهم مررا هرري عليرره مررن حررزم 

 وشمول وتخطيط دقيق ورأي عميق  فتستقطي العاملين  وتومحل الجماعات األخر، تلقائيا.
بوجود لجات للتخطيط والسياسة واإلعالم في البناء التنظيمي للحركة  بدو  إت حد ث المطالبة

وكرنه فويحة ت شف إي النا أيا لتخلف والبدائية  إذ ال  وجد حزب أو كتلة وال ثورة وال منظمرة فدائيرة 
إال ولعملهررا اعتمرراد أساسرري علررى هررذل اللجررات  بررل إت الشررركات التجاريررة ال بيرررة تجعررل أمررر تخطرريط 

 ها ودعا تها موكوال إلى أقسام مختصة  ف يف بالحركات؟برامج
 هون عليك فإن األخيار كثار

إت دروب التصررعيد الترري نريررد للمررنذت والراجرري أت  رياهررا تعتبررر سررلما لهررذا االرتقرراء المنشررود  
ول ن بعرض اإلخروة يستصرعي سرلوك هرذل الردروب  ويسرتبعد تروفير دعراة وعراة بعردد كراف للعمرل فري 

 لمختلفة واالختصاصات المتنوعة  ولتنفيذ هذا النشا  المرهق الواسع.هذل اللجات ا
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 ولسنا مع هنالء في اتهامهم ألنفسهم  وإنما هو تشاؤمهم هم فحسي  وعجزهم  وال سل.
 لم توعيف هذا الرهط الزكي؟

نحن ثقات إت شاء هللا  وهللا المزكي  ونظن برنفسنا خيًرا  وفينا أذكياء وعقرالء  وعرددنا أكيرر 
 البلدات وافر فلم االنسحاب؟

كرررال  برررل نررروزع أنفسرررنا علرررى العمرررل  ونظرررل نتررردرب مررردة  ثرررم نخرررط ونقرررود  فرررإذا اغترررر م ترررر: 
 نصحنال  فإت لم  تعا: تركنال.

نعم التدر  واجي في ترسيس  بقات المسنولين ليتم الحزم  وتتوفر الطاعرة وينعردم التطراول  
 واإلبطاء مور  والوسوسة معيقة.ول ن اإلسراف في تصور هذا التدر  ال يصح  

كررل مررن فرري سرراحتنا يصررلح ألت نسررتعين برره فرري شررعبة مررن شررعي الخيررر الواسررع وفرري جهرراز 
ولجنرررة إذا مورررت علرررى ع القتررره معنرررا سرررنوات  ال نسرررتبعد غيرررر قلرررة ممرررن أوهمهرررم الزهرررو أو نقصرررهم 

 للنماء.الذكاء  وأما نقإ الخبرة وقلة العلم وضيق الدربة العملية فإنها قابلة كلها 
ستظل تنتظر ال راملين لتبردأ بهرم توسرعك الهيرادي  ل رنهم ال يرتونرك  ألت ال مرال ال  نمرو فري 
الفررراف وبررال محفررز  والمسررلك الصررائي يكرروت فرري أت ترخررذ المجموعررة بعررد المجموعررة  مسررتدال بالفراسررة 

  وتلقرنهم التجرارب  وبمراقبتهم في السنوات األولى  ثم تشرع في ت ييف تربيتهم  وترخذهم بالجرد الزائرد
وتبذل لهم علمرك الخرا   حترى إذا تخرجروا بنجرا : دفعرت بهرم إلرى مراكرز تربيرة اآلخررين  وعوروية 

 اللجات  لت مل صياغتهم ودربتهم من خالل المعاناة.
إت هذا التوسيع للطبقات االختصاصية وتسليمها األعمال ال  تنافى مع قاعدة عدم االستعانة 

ونه صاحي كفاية  فإت صحة هذل القاعدة ال تبرر المبال ة في التدقيق  فتفوت برحد قبل تركدنا من ك
الفررر  إذ نحررن فرري تفتيشررنا وتنطعنررا ماضرروت  والتوسررط مظنررة الصررواب دائًمررا  نتحررر،  ونتمنررى  بررال 
إفرررا  وال تفررريط  وإذا كررات مررن الواجرري أت نتشرردد فرري االنتقرراء فرري بدايررة عمررل الرردعوة لترسرريس الطبقررة 

  أت تتوسرع فري حسرن الظرن بالردعاة إذا أردنرا ت روين الطبقرات أيًورااألولى  فإت مرن الواجري  الهيادية
 الهيادية الالحقة  والبقاء على الوتيرة الصلبة يربال منطق السباا السياسي.

وكرت أهم سبي يحدو بالمتشدد ن إلى التشدد الدائم هرو أنهرم يفترضروت بردء اللجرات وجمراهير 
نتا  فور اختيارهم  وهم  رونهم دوت مستو، اإلنترا  المرجرو  أيحكمروت علريهم المختصين بالعمل واإل

 بعدم اللياقة  ويوجبوت على الجماعة فترة انتظار أ ول.
كال  ليس هذا هو أسلوب االرتقاء أو التنافس مع القرو، األخرر،  برل ننسري مرن أترم التردريي 

صه  ونتيح لهم مجال المطالعة واصرطياد األولى وحاز العلم الوروري إلى لجنة أو نسمي له اختصا
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الخرروا ر والتحرراور والترمررل والسررياحة والمبرمجررة  وقررد تطررول المرردة أكيررر مررن سررنة أو سررنوات بررين برردء 
 التنسيي وبدء اإلنتا .

 شمول الوسائل يمد شمول األفكار
ي هذا ت يف في داخل الجماعة  ل نه ال يكفي  برل ال برد مرن ت يرف آخرر  تنراول وسرائلها التر

تهريم بهررا عالقاتهرا الخارجيررة  فيرتم تنويعهررا واالبت رار فيهررا  ألت النرا   بررائع متنوعرة  فررالبعض ترسرررل 
بال الم المجرد والبعض ترسرهم المواقف العملية  وغيررهم تمترز  أرواحهرم بررواحنرا مرن خرالل أشرواقهم 

حرردث الررزخم الشررد د  اليوريرة إذا قرردمنا لهررم مررنهج ت ييررر شررامال  أيورراف بعرض الوسررائل إلررى بعررض لي
برت يكروت كرالم الخطيري مسرنًدا بمقرال الصرحفي ومردفرا بقصريدة الشراعر وترذكرة الرواعا  فري تجرانس 
 ووحدة توقيت  لتست ل كل ذلك لباقة الدادية مع جلسائه ومعارفه ثم  نمي آثارها بالمواقف والتيهيف.

نطلرري مررن الداديررة أت هرراذ هررو  ريررق العمررل الجمرراهيري الصررحيح  وال  نب رري االكتفرراء برررت 
يكوت جماهيريا  فإنه لن يكوت كذلك مهما  لبنا منه وألححنا في الطلي ما دمنا ال نسندل و ال ن يف 

 تربيته وعالقته.
إذا أردت دادية جماهيريا واسع اإلنتا  فرعد تربيته  ثم أرسله بين الجماهير  واسرند بصرحيفة 

اء  وأصررداء شرررائط مسررجلة وأسررطر فقرره  وحررزم قويررة  وبحرروث سياسررية  وبالغررة خطبرراء  وترررنم شررعر 
مواقررف  وزودل بهويررة فرري  ررد  وببرنررامج مفصررل معلررن فرري اليررد األخررر، يشررر   ريقتنررا فرري اسررتئناف 

 الحياة اإلسالمية الشاملة.
إت العسركريين ال  رسرلوت جنردي المشراة إلرى سراحة المعرارك مجررًدا وال مفررًدا  مرع أنره أسرا  

  شخصررري  ويعيررردوت تدريبررره وفرررق المسرررتجدات  ثرررم يسرررندونه برمررري كرررل جررريش  ول رررن  زودونررره بسرررال
المدفعية وقصف القوة الجوية وحماية الدروع  من بعد ما تقدمه االستطالع واالستخبار  وتمت حماية 

 ظهرل بالوحدة الشعبية.
والداديررررة جنرررردي مشرررراة فرررري سرررراحة العملررررة  ويجرررري أت نسررررندل برررررنواع اإلسررررناد  إذا أردنررررا منرررره 

 اإلنتا .
إت تنرروع الوسررائل مررا هررو إال اسررتجابة  بيعيررة لتنرروع أذواا النررا  ومررا هررم عليرره مررن شررمائل  
وليست هي مرن الت لرف الزائرد والتعقيرد  ولرذلك نوجري علرى حركتنرا أت تلجرر إلرى هرذا التنروع إذا أرادت 

يس لها حيازة جمهور أوسع  فإت لم نفعل فإت الجماعات اإلسالمية األخر، والت تالت الص يرة التي ل
فقهنا في العمل ووعينا ستطفر مرحلة الترسيس الواجبرة علهيرا وتتررك التررني وتسربقنا إلرى االنفترا  مرن 
أول أيامهررا لمنافسررتنا فرري حيررازة المسررلمين السررائبين  وستسررتخدم وسررائل عامررة ت ررر، الشررباب السرراذ  
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  ومرا هرم عليره مرن خطرط  باالنتماء لهم  ال من باب وزنه لفقهنا بفقههم وترجيحه  ريقهم على  رقنا
 بل ألنه ساذ  ال يعرف هذا العلم المرحلي الذي نحن عليه  ويظننا في جمود ال في تربية ترسيسية.

لسنا نقول ذلك ظنرا وتخمينرا  برل هرذا هرو الرذي حردث فري بعرض الربالد  بحيرث نشارر نرواة مرن 
حات حماسررية ال تعرررف الوعرراة  تهررادتن ومشررت الهيرروني  إسرررافا فرري الحررذر  ثررم نشرررر مررن بعرردها صرري

 شر ا وال معاني االنتقاء  فاكتسحت الساحةت وغطت تواجد األولين و ريقهم التربوي وعطلته.
وهكررذا نسررتطيع أت نحكررم برررت الترسرريس الطويررل موررر  ويررندي إلررى سررعة الت ررتالت الصرر يرة 

ويصربح  على حسابنا  كما أت االستعجال مور  وستتصلي العناصر التي تنوم إلى هذل الت تالت 
 عملنا معهم صعبا وتربيتنا أيما إذا رجعوا لنا بعد تركدهم من قصور تخطيط تلك الجماعات.

ولهذا فإننا نعتبر أنسنا أمام موررتين عنرد وجرود ت رتالت إسرالمية أخرر،  أو أمرام مصرلحتين 
ائبين تحكمات مد،  ول فترة الترسيس  وربما كات اإلسراع فري االنفترا  مرن أجرل حيرازة المسرلمين السر

 قبل اآلخرين  وفر مصلحة أعظم من مصلحة الترني.
مرا ح بحسررد حررين نريرد هررذا السرريق  وال هرو تنررافس دنيرروي  برل نريررد إنقرراذ هرنالء السررائبين مررن 
متاهررة سررتقذفهم فيهررا سررذاجة غرنررا وعملهررم السررطحي الررذي ال يعرررف أصررول التخطرريط  ولسررنا نتجنررى 

مع أت من حق كل مسرلم أت يعررف بقناعتره ويستصروب على غيرنا في ذلك  بل هو الواقع المشاهد  
اجتهررادل  ولرروال هررذا الشررعور لمررا نشرررت جماعررات متعررددة  وال عيرري فرري ذلررك  بررل العيرري فرري التخررذ ل 
والوقروف فرري  ريرق اآلخرررين  صردوًدا وهمسررا فري آذات المنيررد ن  وأمرا مررا وراء ذلرك فهررو التنرافس فرري 

 الخير  والبقاء ل،صلح.
 

 وتحوير ضوابط األداءتجديد الصياغة 
  )المبدأ الخامس(: التكيف التربوي الموفر المتطلبات االتصال السياسي:

فرررإت انتقرررال الررردعاة إلرررى مرحلرررة االنفترررا  والعمرررل العرررام مرررن شررررنه أت  وجرررد حاجرررة ال لت يرررف 
   وتحوير العالقات  وتنويع اليقافة.أيًواالتنظيم فقط  بل لت ييف تربية أنفسهم لهذا العمل 

ك أت هذا االنفتا  يجعلهم في تما  مع صنف جد د من النرا  والشرباب  وفري الجامعرات ذل
والوظائف  تختلف صياغاتهم وحاجاتهم التربوية عن جيل شباب المسراجد البسريط الرذي تسرهل تربيتره 

 على األنما  اإليمانية والمعاني الف رية من خالل المجالس المتواضعة غير المت لفة.
فرري سرررنوات االنفتررا  مررع شررباب ليسرروا مرررن أهررل الصررالة  وقررد يكرروت التفررراهم  فقررد نبرردأ العمررل

الف رري معهررم مقرردما علرى الحررد ث العقائرردي وحرد ث اإليمانيررات  إذا كانررت تلفهرم شرربهات حررول أحكررام 
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اإلسرررالم أو حرررول أشخاصرررنا  وربمرررا يكررروت شررررحنا لموقرررف الررردعوة السياسررري بابرررا ليقرررتهم بهرررا  ويكررروت 
ك موررطرا إلررى أنررواع مررن السررلوك الدبلوماسرري الحررذر  مررع سررعة فرري االرتبا ررات الداديررة أثنرراء كررل ذلرر

 االجتمادية ألبعد من محيطه اإلسالمي فقط.
إت الوفاء بمتطلبات هرذا الت يرر الورروري فري كفايرة الداديرة قرد يررتي تباًعرا مرع األيرام كرردود 

اة أت يكوت بعرض تطرورك فعل للحاجة التي تفرض نفسها  وال بر  في ذلك  وهي سنة من سنن الحي
نتيجة مجموعة ردود فعل مناسبة  ول ن الطريق األهرم لحيرازة عناصرر هرذل ال فايرة الجد ردة وتطويرهرا 
يجرري أت يكرروت متمرريال بطريررق تربرروي جمرراعي تبررادر إليرره الجماعررة مبررادرة مبكرررة  وتسررعى خاللرره إلررى 

بميرل هرذل العناصرر الجد ردة   إكساب الردعاة جملرة فنروت ودرو  عمليرة تمكرنهم مرن االتصرال النراجح
مررع جملررة أعمررال وإنتررا  ف ررري ووسررائل مختلفررة تنفررذ جماديررا بإشررراف قيررادي تعررين الداديررة الفرررد علررى 

 أداء عمله وتجويد اتصاله.
إت ردة الفعررل قررد ترررتي مختلطررة  فيهررا صررواب وخطررر  أو قررد ترررتي ناقصررة  أو ترررتي مترررخرة  

 م بدور ت ييف الدعاة ألداء الدور الجد د.ولذلك نريدها تربية جمادية للتنظيم تقو 
إنرره ال بررد م سرربق إلررى الت يررف التربرروي قبرررل حصررول األزمررة وحلررول الحاجررة  وإت أقطرراًرا قرررد 
جربررت مررن قبررل تجربررة االنفتررا  دوت كييررر ت يررف تربرروي مررن ميررل هررذا أو ترردريي  فرهرردرت  اقررات  

و النررذ ر العريررات  هيرري  هررم أت وحصررل تخرربط  حتررى بررات ذاك التجريرري  نررادي فرري اآلخرررين  أنرره هرر
يصررردقول  أيسررررعوا إلرررى اسرررتدراك معجرررل ورؤيرررة مسرررتقبلية ل،حرررداث ومراحرررل العمرررل  مرررع تحررروير فررري 

 العالقات بين الدعاة  تيح سرعة استجابة وتحرك تتطلبها  بائع االنفتا .
ي وال  رررد هنررا اعتررراض سرريد قطرري علررى مررا نقولرره مررن تقرردم البحررث الف ررري أو الحرروار السياسرر

على اإليوا  العقائدي الذي يجعلره سريد نقطرة البدايرة  فرإت هرذا االحتمرال إنمرا يكروت ضرمن أسراليي 
االتصرررال األول وبررردء العالقرررات مرررع المررردعو ونقررراش المجرررالس  وال  رررراد لررره أت يسرررتمر ليكررروت  ريقرررة 

وة النررا  إلررى تربويررة  ميلمررا ال  ررراد معرره أت  هجررر الداديررة بيررات الحررد العقائرردي أو ترررك المجرراهرة برردع
عبودية محوة منهم هلل تعالى في صفات ربوبيته وألوهيته مًعا  وإنما عاب سريد قطري رحمره هللا هرذا 
القصور  وما نظنه يعيي ما نذهي إليره مرن مسرالك التبشرير أو الردفاع عرن اجتهرادات الردعوة ال امنرة 

الداديررة إليرره خررالل حد يرره  وراء مواقفهررا ممررا تنيررد المصررالح الملموسررة والعقررول السررليمة صررواب لجرروء
 العام.

إنها تربية عمليرة مرع علرم مت امرل نحتاجهمرا فري المراحرل المتقدمرة  وال برد أت ت ردف العلروم 
 اإلسالمية التي نعطيها للدادية بيقافة عامة في السياسة واالقتصاد والتاريخ واألدب.
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لرردعاة الجيررد  وأصرربح ويكرراد الداديررة المنتمرري للجيررل الماضرري  لحررا ضررعفا ثقاأيررا فرري جيررل ا
 النشا  العملي العام  لهيهم عن مزيد مطالعة واجبة عليهم.

وال تستسرريغ األعررراف التربويررة هررذا الوررعف  وتنكررد تجاربنررا وجرروب اغتنرراء الخطررة الجماديررة 
بتوفير تتناسي بين مكونات شخصرية الداديرة  فرإت سرعة العلروم الشرردية واليقافرة العامرة التري يحوزهرا 

م العوامرررل التررري تحررردد مرررد، نجاحررره فررري عملررره الخرررارجي  كبشرررير نرررذ ر  آمرررر ÷برررر مرررن أالداديرررة تعت
 بالمعروف نال عن المن ر  أو في عمله الداخلي  كمنظم مرب ومختإ.

وفرري هررذل الحهيقررة مررا يعظنررا بلررزوم تقلرريإ حجررم بعررض النشررا ات العامررة الترري يفترررض أت 
 وحوور الدرو  ومجالس الفقه.يمارسها بعض الدعاة من أجل توفير وقت لهم للمطالعة 

  ولسرررنا نررردعو إليررره إنمرررا نحرررن ننكرررد علرررى ضررررورة أيًوررراإال أت التررررف العلمررري غيرررر صرررحيح 
التوازت بين األعداد العملي والتيهيف العلمي  في تناسق  يجعل مواقف الدادية وكلماته مكافئة لحاجة 

 الذ ن يعاملهم ومن هم له سامعوت.
قتصررار المررنهج التيهيفرري علررى ال ترري الف ريررة العامررة الحد يررة  ويجرردر التنبيرره هنررا إلررى خطررر ا

والترري تعرررض محاسررن اإلسررالم وت تشررف نظرياترره  بررل ال بررد مررن تعويررد الرردعاة  ررول االن برراب علررى 
صحيح البخاري وشر  ابن حجر له المسمي بفتح البراري  وعلرى بهيرة كتري الحرد ث النبروي الشرريف  

هرراء  وعمرروم مرردونات التررراث  فررإت فرري ذلررك ضررمات اكتسرراب الرردعاة وفقرره المررذاهي األربعررة وأوائررل الفق
لعنصر األصالة  وأيه تقريبهم من النظرات االجتهادية  ميلما أيه ربط محكم لهم بالنصو   برسرهم 

 إليها يمنعهم التور  في البدع أو الجرأة في الفتو،.
ن الهرريم  فإنهمررا حرراًزا مررن ل ترري ابررن تيميررة وابرر أيًورراوفرري هررذا المجررال تبرررز األهميررة ال بيرررة 

االعتدال والحر  على النإ الصحيح وسعة األفق وحسن االستدالل ما ي رري المتفقره بطرول اللبرث 
مع كتربهم  ومرن التفرريط السراذ  أت يصر ي داديرة لتخرصرات بعرض أهرل الجمرود مرن المقلرد ن الرذ ن 

سررالم أوسررع مررن أت يحت رهررا  زهرردوت  ررالب العلررم بمررا كترري هررنالء األئمررة العرردول  ووجهررات دعرراة اإل
 مذهي أو يحدها فهيه واحد.

وترخرذ كتري ابرن حرزم نفررس األهميرة  فإنره فهيره مرتمكن راسررخ  ومرا يشراع عنره مرن تطرررف أو 
مبال ررة فرري الوقرروف عنررد ظرراهر الررنإ أو إ ررراد ألفرراي الذعررة عنررد نقررد مخال يرره إت هررو إال شرريء قليررل 

 ت مرل آراؤل العميقة واستشهاداته البارعة.
مما  نكد وجوب اللجوء إلى هذا المنهج اليقافي المتوازت ضرورة توزع الدعاة بعد المرحلرة  إت

األولى النتظامهم على أشكال متنوعة من العمل االختصاصي الذي  ناسي كرال مرنهم  فمرن أجرل أت 
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حرًدا ال تتعدد مدار  الفهم واالجتهاد تبعا لتعدد وتنوع االختصاصات: كات من الرالزم إعطراء الجميرع 
أدنرررى مرررن العلررروم  وحرررد بيرررنهم ويمنرررع الشرررذوذ واخرررتالف التخرررريج الفقهررري  يرخذونررره مكيفرررا خرررالل فتررررة 

 انومامهم االبتدائية  وباشتراك مع غيرل خالل فترة التدريي التخصصي والت يف التربوي.
 ففي مثل هذا فليتنافس أولو النهي

 وبعد:
حمرررل اليقيرررل  ويسررررلوت: كيرررف  نب ررري فرررإت الررربعض  رررري فررري هرررذا التخطررريط تحمررريال للررردعاة ال

للدادية كل هذا  وأنى له أت  تحرك  وميا هذل الحركات الواسعة مرع عمروم النرا  وفري داخرل التنظريم 
 ثم مع نسه متعلما ومتعبًدا؟

وذاك أعجري العجري حقررا  وال نردري مرراذا عسراهم يظنروت: أهررم فري رواا فالسررفة أم فري ربررا  
 دراويش؟

وة لهرا تحررك ف ررري سياسري إصرالحي أخالقري شرامل  والبرد ل رم مررن إن رم فري دعروة أ هرا األخر
 تعي مواعف متواصل  وض ط على النفس  وبذل.

لررن  ررذوا الداديررة المسررلم حررالوة الحيرراة مررا لررم ترتجررف  رردل إنهاكررا إذا رفررع قررد  المرراء إلررى فمرره 
 إلدياء. ريد أت  رتشف  وال يحق له أت يظن في نفسه أنه مشارك ما لم  نم جالسا  ي لبه ا

 أم  رضي البعض بهذا التعي ل نه يحسي حساب الموايقة الحكومية والحزبية؟
فلهذا الحساب عجي أكبر  إذ لسنا إال دعوة ت يير  تنهي عن المن رر  وتقراوم الظلرم  وتورع 

 أمامها احتمال السجوت  والهجرة  والدماء.
خطبرررتهن  وهرررن فررري بيررروت  إت البهيرررة الدنيويرررة فينرررا هررري التررري تمنعنرررا أت نخبرررر نسررراءنا  عنرررد

 آبائهن  أت حياتنا معهن قصيرة  وأت المصالح اليومية لدعوتنا مقدمة على حقهن...!
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   أصول التخطيط
 

حررين يعمررل المسررلم عملرره السياسرري مررن خررالل الممارسررة الجهاديررة  فإنرره يختلررف فرري منطلررق 
 عمله هذا عن كل منطلق يصدر عنه اآلخروت.

في ظل شعور  نفرد به  يفهم به مبرر تدخله لتقويم االعوجا  في الحياة  نطلق المسلم دائًما 
بعيرررًدا عرررن المبرررررات التررري  تعلرررل بهرررا اتبررراع الفلسرررفات واألف رررار األرضرررية  ويحرررس أنررره هديرررة هللا إلرررى 

 إلرررىاإلنسرررات   نتشرررله مرررن تخبطاتررره  وإت مترررى حررراز العلرررم صرررار جرررزًءا مرررن الرحمرررة الربانيرررة المرسرررلة 
العلماء ورثة األنبياء كما في الحرد ث الصرحيح  ولقرد امرتن هللا سربحانه علرى النرا   كرل العالمين  إذ 

َمًة لِنل َعاَلِمينَ   -صلى هللا عليه وسلم-النا   لما قال لنبيه  َسل َناَك ِإاْل َرح   ا.َوَما َأر 
وهررذا معنرري أصرريل فرري اإلحسررا  اإليمرراني  كررات الداديررة الشرراعر عبررد الرررحمن أحمررد بررارود 

ن اكتشررفه وبشررر برره فرري ظررالم فترررة حال ررة مررن حيرراة المسررلمين المعاصرررة  تعرضرروا خاللهررا لرربطش ممرر
 وتن يل  فقال يصف الحال...

  يتجبر الفجار.. فاألبرار قتلى أو طرائد
 والدين هذا الدين في نفر من الغير األماجد    

 كالطود يهزأ بالرياح الهوج، للطوفان صامد
 أت ال  نسوا دورهم...ثم ما الشاعر يعا الدعاة 

 أطالئع اإليمان.. إن محمًدا أرسى القواعد
 والرب يحضركم كم بعزته.. لديه الكون ساجد    

 أنتم هديته إلى اإلنسان.. في يأس يكابد
  (1)رهط يجاهد في سبيل هللا.. والقرآن قائد    

نه رغم عنه هكذا هم  هدية ربانية إلى اإلنسات اليائس ال سير الشقي التائه  يجاهدو 
ويقسرونه على التخلي عن جهاالته  لمصلحت  بعد إذ صد وأبي واست بر ونفر نفوًرا  وإت قوما 

 ليقادوت إلى الجنة بالسالسل.
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 مذهب السيف السلفي
ولررذلك فررتح اإلسررالم برراب اإليجابيررة اإلصررالحية واسررًعا  فلررم يشررتر  وقرروع المتخرربط فرري ال فررر 

كلمررة ال فررر الصررريحة  بررل يكفرري أت يقرروم الرردليل عنررد شررهود مررن لررإلذت  إذ ربمررا كررات ذكيررا   تحاشررى 
الفقهرراء علررى أنرره ظررالم جررائم فرراجرت ليكرروت انتررزاع الرردور منرره  وقررد أقحررم بعررض الرردعاة أنفسررهم أيمررا ال 
يعنرريهم وجلسرروا قورراة  وألزمرروا أنفسررهم مررا ال  لررزم  وكررات يكفرريهم أت يعلمرروا أت مجرررد الفجررور والحكررم 

 دانة تامة وإذنا بالتقويم.ب ير ما أنزل هللا إ
وكررات مررن السرررلف أقرروام  رررروت السرريف  مرررنهم المحرردث الحسررن برررن صررالح برررن حرري ال ررروفي  

 فوعفه البعض من أجل ذلك  فاعترض ابن حجر اعتراضا قويا  وقال:
 قولهم: كرات  رر، السريف  يعنري: كرات  رر، الخررو  بالسريف علرى أئمرة الجرور  وهرذا مرذهي 

األمررر علررى ترررك ذلررك لمررا رأول قررد أفوررى إلررى أشررد منرره  ففرري وقعررة الحرررة  للسررلف قررديم  ل ررن اسررتقر 
ووقعة ابن األشعث  وغيرهما  عظة لمن تدبر وميل الرأي ال يقد  في رجرل قرد ثبترت عدالتره واشرتهر 

 .(1)بالحفا واإلتقات والورع التاما
م علي علرى وكات في الحسن بن حي هذا نوع تشيع لم  بلغ ال لو والرفض  بل كات  ر، تقدي

ع ثمات في الخالفة ال على أبي بكر وعمر  رضي هللا عنهم  وكرت اقترات مذيبه في السيف ببدعتره 
الط يفة هو الذي انطلق بعض النقاد بتصعيفه مع علو كعبره فري الصردا  وإال فمجررد تجرويز اللجروء 

سرد الرذرائع ال إلى السريف لريس عليره اعترراض  إذ كرالم ابرن حرر صرريح فري أت المنرع  رار  ويوجبره 
 فرإذاالنصو   وإنما البر  هو في مشاركته بسيفه من خالل االستعمال الشيعي الجمراعي للسريوف  

لم ت ن في فرقة الفرسات ثمة بدعة: كرات زحفهرم دبرادة  إال أت يكروت هنراك دم كييرر يسرفك أكيرر ممرا 
 ، قليلة الدماء. ريقه الظالم خالل حكمه برضعاف  فعندئذ يكوت االنتظار لفرصة ت يير أخر 

فالمنع  رار   بعرد ظهرور إسراءة أداء هرذا الواجري  أو بعرد تسرارع اليقرات إلرى عجلرة وتهرور  
أو نررزوع أهررل األهررواء إليرره بررال شررهادة الفقهرراء  وسرريبقي صررواب العمررل بهررذا الرررأ  مشررروً ا بشرررو  

عنررد نشرروء فسرراد الموازنررة المصررلحية  وشرررت كررل واجرري شرررعي أت  رروزت بهررذا الميررزات  فتسررد الررذرائع 
مقترت بتنفيذ أمر واجي أو مندوب  وتحتمل عند ذاك المفسدة اليسيرة لدرء المفسدة ال بيرة  وأما تقويم 
ظلررم الفرراجر بفتررو، العرردول  وحييمررا ال يقترررت بمفسرردة أكبررر  فهررو المررذهي السررلفي األول المسررتفاد مررن 

صوارف  وال حاجة لت لف التفتيش عرن مجموع اآليات واألحاد ث  والقديم على قدمه  ما لم تصرفه ال
كفرر مررن ال يحكررم بمررا أنررزل هللا  برل شرريوع ظلمرره وتفريطرره يكفرري لتوليرد القناعررة بورررورة الت ييررر  عنررد 
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المقرردرة  دوت تهررور وإت كررات ال  ررزال لرره موضررع قرردم جررانبي فرري أرض اإلسررالم الواسررعة ولررم يقررف فرري 
 أرض ال فر.

إت هنرراك مررن  رردعي ذلررك بررال حرردارة  حتررى أصرربحت وال تقررل إت معرفررة الفهيرره أمررر يصررعي  و 
الصررريحات مختلطرررة  برررل نميرررز العررردول كمرررا ميرررزهم األولررروت مرررن السرررلف الصرررالح  بالفراسرررة والقرينرررة  
وصررراحي األهرررواء يعررررف بلحرررن القرررول  ومرررا زال المتصررردوت كيررررة  رضررريت أم أبيرررت  فمرررنهم صرررادا 

وهررا نرراجح وفاشررل  وال  نفعررك االنررزواء وكرراذب  وحركررة الحيرراة دائبررة  تحركررت أنررت أم سرركنت  ومحرك
حررذرا مررن االشررتبال والخطررر  بررل يسررعك أت تجتهررد وترشررح نفسررك إت عرفررت منهررا التجرررد  وأنررت فهيرره 

 نفسك  ولست بحاجة إلى تقليد أحد ت شف األيام اغترارك به.
أنه خر  على أصحابه رضي هللا عنهم  فوجد  -صلى هللا عليه وسلم-ويرو، عن رسول هللا 

 ًرا قد أجلسه قدر الخير بينهم ليحمل عنه فقال العمل ويمد صوته مبلً ا.جاب
 قال ابن تيمية: قال جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه:

مررن خررر  عررن  -يعنرري السرريف –أت نورررب بهررذا  -صررلى هللا عليرره وسررلم- أمرنررا رسررول هللا 
 .(1)يعني المصحفا -هذا

  كله  ول ات ال فقهاء في غني عرن ت لرف ولو صحت هذل الحادثة لجاءت دليال أيه الوضو 
فتررو، وخرروض خررالف  ونظنهررا صررحيحة  إذ الررراجح مررن أمررر ابررن تيميررة فرري أحكررام الحررالل والحرررام 
 خاصة االستئنا   بصحيح النصو  فقط ول نا لم نجد هذا الحد ث في ما شاع من كتي الحد ث.

ثيق ليعملن بره  أو شرخإ إنه ال يخر  عن القرآت غير شخإ سبق إيمانه به  وأعطى الموا
 يفترض أيه ذلك وقد كتي أبوال إسالمه في وثيقة ميالدل  ثم راهق  فقفز  فحكم فررهق.

لرم  رذكر كفرر هرذا الخرار  أو عردم كفررل   -صرلى هللا عليره وسرلم-وال حا جيًدا أت رسول هللا 
ل أ لرق القرول  ولم يخصإ هذا الحكم ويشتر  قيام عالقرة برين الخررو  وال فرر  والوررب وال فرر  بر

وليس من حد ث آخر يقيد هذا اإل الا  بل يستفاد منه أت أي حاكم ب ير القرآت يجي أت ي ير ولرو 
بقرري فرري دائرررة اإلسررالم  ألنهررا فسرريحة  تسررع الفاسررق والظررالم إلررى جنرري المررنمن  وهررذا هررو الررذي فهمرره 

 السلف القدماء  الذ ن أشاروا ابن حجر إلى مذهبهم.
روا كفرا بواحا عندكم أيره مرن هللا برهراتا  فهرو عرن حراكم يطبرق اإلسرالم وأما حدث  إال أت ت

في حكمه ويرتي المعاصي أو البدع  ال ن يرل بمجرد ذلك  إال أت يرتي فعلره هري مرن ال فرر أكبرر مرن 
المعصية  وأمرا مرن ال يحكرم باإلسرالم  ميرل حكرام األمرة اليروم  ويفرر  فري مصرحالها  وربرط سياسرتها 
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تنصرربه بيعررة شررردية منررا لرره  بررل جرراء برره تنصرريي المسررتعمر أو اسررتولى علررى الحكررم  باألجانرري  ولررم
وغصبه غصبا بالقوة  فرنى له أت  نال ت جاوزت  وإذا كات ذكيا ويحرف الحكم عمليا دونمرا تصرريح 
لسرانه بكفررر  ويرتملإ تملصررا ليحروز رضرري مررن يفسرر أحكررام الت فيرر بحرأيررة متناييرة فهررل  لزمنررا أت 

ه أبعررد عررن الررذكاء؟ وهررل نررزل اإلسررالم هكررذا  مخرردًرا للنررا   ولررو مسررخت األمررة والتربيررة ن رروت بمقابلرر
 وسحقت المصالح  أم نزل ثورة على الظلم والخيانة؟

إت نقطة القوة في موقفنا أت هنالء لم ترت بهم شور، النا  وآراء أهل الحل وا لعقد واليقرات  
تعمر عليهرررا  وهرري نقطرررة ضررعفهم  فرررال بيعررة لهرررم وال وإنمررا ورثرروا كراسررريهم وانتهبوهررا أو أجلسرررهم المسرر

  اعة  وإنما مذهي السيف السلفي يقودنا في معركتنا تجاههم وحد ث جابر  زيد حجتنا وضوًحا.
أمررا إت االمتنرراع عررن ت ييرررهم خرروف المفسرردة العظمررى فررنعم  وقاعرردة الموازنررة بررين المصررالح 

كييرررة والمقررر بهررا مررن برراب أولررى بعرردم حتميررة  صررحيحة صررريحة فرري كررالم األولررين واآلخرررين  ودالئلهررا
العمل في آت واحد ضد كل خار  عن القرآت  فرإنهم درجرات فري بعردهم عنره  وبعورهم عظريم الشرر  
ومنهم من هو قليل الشر  ومرنهم مرن ال يعردو تلبيرة شرهواته والحفراي عليهرا دوت دعروة النرا  العتقراد 

حركات إلحاديرة وتجمعرات هدامرة مسرت لة األخطراء ضالله وكفر  ل ن هنالء مهددوت برت تسترصلهم 
التي تور وا فهيرا و برائع حيراتهم الشرهوانية والبعيردة عرن مصرالح األمرة  والردعوة واإلسرالمية مخا برة 
فرري هررذل الحالررة باسررتباا األمررر واللجرروء إلررى اسررتدراك معجررل  حررذرا مررن قفررزات المالحرردة  إت لررم ت ررن 

اف الشرهوانيين الرذ ن مرا هرم بكرافرين  ف رن اليرد اإلسرالمية إت هناك قناعة بوجوب ت يير هرنالء الورع
 لم تمتد إلزاحة الفاجر الوعيف  فإت  د الملحد القو، ستمتد وتزيح الفاجر ودعاة اإلسالم مًعا.

فالعجرري إذت لرريس ممررن  بررادر  بررل العجرري ممررن  تل ررر ويسرركت  وذلررك مررا أورد السررنال بعررد 
 مشي الوئيد...السنال على لسات الوليد  مستشكال ال

 وعينه تبصر األوباش يبغونا  فكيف يرتاح للبلوى أخو شـمم
 بحقه عصبة تقفـو الشياطينا  وكيف يسكت ذو حق وقد عبثت
 (1)معصوبة العين لم تعرف موازينا  عافت هدي هللا وانقادت بعاطفة

 فاإلذت واضح  وقد ترك المذهي القديم سمته و ابعه على كالم الدعاة.
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 تقاق الخططيقواعد االش
إت هندسررة االقتررراب هررذل الترري أ لعررك عليهررا الرجرراء ورواهررا لررك األذات  لررم ترررت األميلررة فيهررا 
لتحصرك في نطاا من التنفيذ الحرفي لها  وإنما سيقت لتستفز ذهنك لبحث صوابها و تنفيرذها بعردما 

 تحوز إقراراك  أو الكتشاف شبيهاتها  في نظرة اجتهادية حرة.
ذلررك بعشرررة أنررواع مررن التف يررر الخططرري  تشرركل قواعررد هررذا االجتهرراد  وإنررك  ل نررك تسررتعين فرري

 ألنت األعرف بما  ناسي واقعك  ويحتمله رصيدك ويحتاجه مستقبلك.
 )النوع األول(: التفنن في شكل البناء الهيكلي للتنظيم:

لرررئيس بحيررث  ررتم إنجررازل دقيررق األبعرراد  متينررا قويررا  قررابال لإلضررافة والتطرروير  تحكررم أصررله ا
وفروعه التخصصرية وحردة تجانسرية وتناسرق فري المبردأ النظرري الرذي تقروم عليره  سرهل الممررات غيرر 

 معقد.
 فالمهم أت تتوفر عندك هذل المزايا  بري شكل وصلت إليها  بهذا الذي اقترحنال أو ب يرل.

دة وكررل أمرررل كرررمر الهندسررة المعماريررة وارتبا هررا بالهندسررة المدنيررة  تفننررت فيهررا مرردار  عد رر
 ررراز لرره  ابعرره الخررا  المميررز  ولررو بنرري مهنررد  كررل جررزء مررن بنرراء واحررد بطررابع معررين ألتررى بنرراؤل 
غريبررا شرراًذا قبيًحررا  ول ررن هنرراك مررن يمهررر فرري اقتبررا  لمسررات متقاربررة مررن مررذاهي هندسررية مختلفررة  

 أيخر  من الجميع جماال جد ًدا.
مري وآخرر أفقري  وبرين تنظريم يعتمرد ال تست رب هذا الهيا   فرإت البروت شاسرع برين تنظريم هر 

السرركني فرري منطقررة أساسررا لالنتسرراب إلررى مجموعررة عمررل مختلطررة  وآخررر يعتمررد التخصررإ المهنرري 
ويربط كل صنف في تنظيم خا   وبين تنظيم  تخذ شكل كتلة واحدة  وآخر تتعدد حوله الواجهرات  

هم الهيررادي  وآخررر  تشرردد والفررارا كبيررر بررين تنظرريم  تسرراهل فرري شرررو  قبررول األعورراء وشرررو  ترردرج
ويوع مواصفات عالية  وبين تنظيم علنري  توسرع فري اختيرار مسرنولية باالنتخراب وت يرر أيره الصرلة 
 المباشرة بين األعواء والقادة  وآخر سري يويق نطاا االنتخاب أو يجعله درجات ويعتمد الواسطة.

ت تعمررل فرري مجتمررع معقررد : الحررر  علررى الت امررل فرري المجموعررة الهياديررة  فررإ)النــوع الثــاني(
وحيرراة صرراخبة  وبررين أعررداء متنرروعين وتتعررد، فرري تخطيطررك اإلصررال  الجزئرري إلررى اسررتئناف شررامل 
للحيررررراة اإلسرررررالمية عرررررن  ريرررررق الحكرررررم  وهرررررذا  وجررررري عليرررررك أت تتصرررررد، لجميرررررع الجوانررررري الف ريرررررة 

ا لجنرررود انترررزاع واالقتصرررادية والسياسرررية واالجتماديرررة  نقررردا للواقرررع المنحررررف  ووضرررعا للبررردائل وتجميعررر
الحرق  ولررن  ترررتى هررذا برررجهزة قياديررة لرريس ل رل أعوررائها إال العلررم الشرررعي  إذ إنهررم يصرربحوت آنررذاك 
ميررل جنررود شررجعات بررال ترردريي  أو لرريس ألعوررائها إال العلرروم األخررر،  إذ يحررل جفرراف القلرري ويسررود 
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ل أعوررائها مررن المنفررذ ن االبتررداع  أو كررل أعوررائها مررن المف رررين  فتوررعف اإلدارة والمبررادرات  أ, كرر
العمليررين  أيوررمر الف ررر واالجتهرراد  بررل البررد مررن تنويررع المهررارات  وترررادف االختصاصررات  ليحصررل 

 التعادل والسير المت افئ الجدي الساد لجميع الحاجات.
االقتبرا  مرن النظريرات اإلداريرة العامرة  فرإت اإلدارة اليروم علرم متطرور  أتري  )النوع الثالـث(:

يرة لتسهيل التحركات الداخلية ضمن المجموعة  والوصول إلرى أقصرى اسرت الل للطاقرات بمبت رات كي
بررررخإ الت رراليف وأبسررط التشرركيالت  وإقامررة العالقررات الخارجيررة بررالجمهور واإلدارات األخررر، علررى 

 أسا  من حيازة ثقة المقابل و تحصيل تعاونه إلى أشياء أخر،.
يع مرن أسراليي اإلدارة الحد يرة  وعلرى األخرإ أسراليي إت ذا اللباقة بإمكانه أت يستعير بتوسر

 إدارة األجهزة الوخمة  كالمجمعات الصنادية  ووزارات الخدمات  والشركات ذات الفروع ال ييرة.
وفي نفس السياا تبرز قواعد تنظيم الجيوش وتحركاتها كمرورد آخرر لوعينهرا اإلداري  وكرذلك 

–عبة من الهندسة الحد ية  تمكننا من جعل كمية مت يرة : االقتبا  من هندسة السيطرة وهي شأيًوا
تتبع سلوكا معينا نريدل قد خططنا لره  ويرتم ذلرك بت ييرر بعرض العوامرل والعالقرات  -أو كميات مت يرة

التي تسمى بردوات السيطرة  وهي مزيج من اإلحصاء والمسح ال مري  والمنطرق الرياضري والمقارنرات 
ال ليرة العامرة فري كرل علرم وفرن  وتسرتيمر للتوصرل إلرى اكتشراف أفورل ونظريات االحتمال  والقواعرد 

تشرركيل للعالقررات المختلفررة  وأجمررع ربررط للجزئيررات  ووضررع ضرروابط ومقررا يس موحرردة تحقررق التناسررق 
الموضررروعي  بغيرررة الرررتحكم والتررررثير فررري عوامرررل ونترررائج بحرررث علمررري  أو إنترررا  صرررناعي  أو ظررراهرة 

 إدارية  وغير ذلك.
 نقل  أتا  من نظريات اإلدارة وتنظيم الجيوش وهندسة السيطرة ال  راد له أبًدا إت هذا االقتب

تخطيطنا إلى تقليد كل ما فيها  إذ سننتقل آنذاك إلى وضع معقد في الحرين الرذي أردنرا أيره التبسريط  
نرا وستقتل همم العاملين في متاهة جزئيات هرذل العلروم  ول ننرا نب يهرا اقتباسرات عامرة  ولمحرات  وأمر 

 أبسط بكيير و أوضح مما يظن المتحمس للتقليد التام.
استقطاب الطاقات الخارجية التي لم تلتزم تنظيمًيا معنرا  وهري عمليرة متشرعبة )النوع الرابع(: 

جرررًدا  تشرررمل التعررراوت مرررع أفرررراد مرررن المسرررلمين سرررائبين يمكرررنهم أت  رررندوا عمرررال  نسرررجم مرررع خطتنرررا  
أو مرررع تجمعرررات مسرررتورة ال تحمرررل ف رررًرا مخالفرررا لإلسرررالم  أو والتحرررالف مرررع ت رررتالت إسرررالمية أخرررر،  

 تسيير الجمعيات والنوادي ذات األهداف الجزئية التي تشملها أهدافنا ال بيرة.
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وتشررررتق مررررن هررررذا االتجررررال محرررراوالت السرررريطرة علررررى النقابررررات المهنيررررة واالتحررررادات الطالبيررررة  
ميررة  والمشرراركة فرري البيرروت الماليررة والنشررا  واالنبيرراث فرري أجهررزة الدولررة والمنسسررات اإلعالميررة والعل

 االقتصادي.
 النرروع الخررامسا: االرتقرراء بالمسررتو، التربرروي  فرري حرردل المنهجرري العررام الررذي  وضررح الف رررة  
ويهررذب األخررالا  ويعلرري الهمررم  وفرري حرردل الخررا   الررذي  رردرب أصررحاب المواهرري إلتقررات األعمررال 

 الهيادية.
يقات األعررداء والفررتن الداخليررة  ويقتورري سلسررلة أعمررال : الوقايررة مررن موررا)النــوع الســادس(

واحتيا ات يعض بعوها بعوا وليس مجرد التحذ ر والوعا والتودية  والمدخل إلرى ذلرك: أت نحريط 
 علما بواقع هنالء األعداء  كيافة تواجدهم في القطاعات.

ه أت  يرر  مرن : تحريرك الخراملين وعرال  الفترور  فالعمرل الحركري ال  نب ري لر)النوع السـابع(
تحصرريل الفوائررد مررن كررل شررخإ انتمررى لرره أو دار فرري فل رره  وعلينررا أت ال ن يررر فرري ألفاظنررا وصررف 
البعض بالخمول أو الفتور  بل كل ميسر لما خلق له  وبإمكات الخطة المتنوعة أت توجد مجال عمل 

يست المشاركة في ل ل مسلم حسي اختصاصه وذوقه والمهارة التي يحملها ما لم يكن قليل الذكاء  ول
التجميع والتربية هي الصورة الوحيدة لعمل العامل  فإت االقتصار على هذا التصور هو ضيق أفقنربر 
برنفسررنا عنرره  فخامررل فرري االتصررال الشخصرري: نرراجح فرري ال تابررة الصررحيفة والتخصررإ. وفرراتر فرري 

للمشرررراريع حوررررور االجتماعررررات:  تقررررد ذهنرررره فرررري الصررررفق باألسررررواا والصررررناعة وتحصرررريل األربررررا  
 الجمادية  وهكذا.

: نشررر الف رررة  والدعايررة اإلسررالمية  فررإت الحرررف سررمير  واللفررا ممهررد وسررفير  )النــوع الثــامن(
 يفاوضات عنك  إذ أنت غائي ورب ديمة هزت أرًضا فرنبتت وأغرت القا ف وما حرثها زارع.

ال برررد مرررن كتابرررات وال يكفرري أت تعتمرررد ال تابرررات المطلقرررة فقررط  التررري ألفهرررا أديرررات الرردعاة برررل 
محليررة تسررندها  تعتنرري بهيررا  الواقررع الخررا  لررك بلررد علررى المرروازين العامررة  وإبررداء رأي فرري  برررائع 
مشاكله على ضوء القواعرد الشرردية  وأت تطرور ال تابرات القديمرة لتشرمل بحرث مرا اسرتجد  وأت تبسرط 

 المعاني للعامي والص ير  وتدقق للميقف وال بير.
الل األثر النفسي الحسن لطبائع بعض األعمال ولرو كرات أثرهرا المرادي : است )النوع التاسع(

ضررئيال  فإننررا نتعامررل مررع نفررو  ذات مشرراعر ورغبررات  وتررنعكس عليهررا معرراني األحررداث الخارجيررة  
فتطمئن وتخاف  وترمل وتيرر   وتزهرد وتطمرع  وتيرق وترتهم  تبًعرا للرذي ترري وتحرس  بفهرم اجتهرادي 

وبداللررررة صررررريحة  أو بقرينررررة ذات إيمررررات  والمقررررايس الترررري تنررررتج إحررررد،  مباشررررر  أو بررررإمالء وإيحرررراء 
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القناعتين في نفو  الدعاة والعامة ليست كلها شردية ت رسها كلمات الفقهاء  بل منها مقا يس عرأية 
تت ير وتتجدد  وتعدل وتظلم  الترويل أو تتصلد  حتى لتنحرف نفو  فتتوهم الظن السيئ فراسة  أيًوا

الهيرررادة أت تراعررري ذلرررك فررري خططهرررا ومواقفهرررا  إصرررالحا برررين النرررا   وسرررًدا للرررذرائع  صرررادقة  وعلرررى 
 وخروًجا من الشك إلى اليقين.

: التعاوت بين أجزاء الحركة المنتشرة فري العرالم فقرد قسرم هللا الررزا برين العبراد )النوع العاشر(
والمسررلموت  ررد واحرردة درجررات  وألهررم العلررم درجررات  ف ررل حررائز خيررر ي رريض مررن خيرررل علررى اآلخرررين  

 على من سواهم.
فهررذل عشرررة أنررواع مررن التف يررر الخططرري  هرري عشرررة قواعررد تحكمرره  وهرري عشرررة مرروارد تررروي 

 أرض العمل العطشي.
وقررد توجرري الفعررل الخططرري الواحررد أكيررر مررن قاعرردة  وتبررررل أكيررر مررن حكمررة  أيكتسرري قرروة  

لى قاعدة أو االستهاد له بسابقة ويكوت وينال شبه إجماع ول ن ربما صعي تخريج فعل آخر ونسبته إ
دليلرره نوعررا مررن الحررد  الخفرري الررذي تعجررز عررن وصررفه العبررارات  فيررتم قبولرره مررن القررديم الجرررب  أو 
 تريث األقرات إذا اقترحه أحردهم  يخورعوت أحاد رث نفسره لتمحريإ وترمرل زائرد  ولربمرا  هملروت رأيره 

هرذا التفويرت ثمنرا ضرروريا لحصرول اليقرة أيمرا بعرد فتصدقه األيام  ولي في ذلك كبير بر   إذ يعتبر 
بررآراء هررذا القرررين وقرروة فراسررته  وت رررر ميررل هررذا االخررتالف فرري التقررويم ثررم جريررات األمررور  واألحررداث 
مصوبة ومخطئة البعض دوت البعض هو المحيط الطبيعي والظرف الحهيقي لبروز العناصر الهيادية 

ا بشركل تردريجي تلقرائي  وعرن إقنراع  ال بالتنصريي وفررض الفعلية  التي تستحصل  اعة اآلخرين لهر
 األوامر.

 قواعد اإلتقان التنفيذي
فإذا أحطت بهذل الطريقة المنطهية الشتقاا أشكال النشا  والتنسيق بينها ضمن خطة واحدة  

صرل فاعلم أت هناك منطقا تنفيذيا تطبيقا يكملها  تجمعه أربعة قواعرد  تحفرا النترائج النظريرة التري تتو 
 لها من أت  ل يها استعجال  وتردعك عن التقلي  السريع في التف ير.

: إت أيرام الشرروع األولرى فري تنفيرذ أي عمرل ال تصرلح مهياسرا لمعرفرة مرد، )القاعدة األولـى(
جدوال فإت تعير التنفيذ  وقلة اليمررة  وضرعف التررثير  والحجرم ال بيرر للطاقرة المصرروفة  كلهرا عوامرل 

قررد تصرراحي الفترررة األولررى لرربعض األعمررال  ويكرروت مررن الوررروري التمهررل فرري الحكررم أو نتررائج سررلبية 
عليه وإ الة المردة التجريبيرة  فربمرا لرم يكرن التردريي عليره قرد اكتمرل  أو أنره عمرل جد رد فري سرمته لرم 
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تعترردل نفررو  الرردعاة ومفرراهيهم ولررزمهم وقررت يرلفونرره خاللرره  أو أت يكرروت قررد زاحمرره حرردث عررام شرر ل 
 ه.النفو  عن

  فرإت النجرا  السرريع الرذي  القيره عمرل آخرر قرد أيًوراويصح هذا المعني فري االتجرال اآلخرر 
يسرررتبد بمشررراعر الررردعاة  أيحكرررروت الصرررواب لررره  ويجرررازفوت بإل ررراء أعمرررال أخرررر، نافعرررة نسررربة نجاحرررا 

في  ومردودها أقل من النسبة في هذا العمل الجد د  وليس ذلك بصواب  فلربما يكوت هذا الفرا الزائد
نسرربة النجررا  فررورة مفتعلررة سرراعدت عليهررا ظررروف خاصررة ولرريس سررمتا دائًمررا  فررإت لرربعض الجد ررد لررذة 

اعتردال  أو يكروت العمرل نتيجرة  إلرىتهيمن على ذائقة فتدعه  بالغ حتى في جهدل  ثم  رجع بعد حرين 
ترردريجي اقترررا   فيرصررد المقترحرروت أكيررر  اقرراتهم إلنجاحرره والترردليل علررى صرروابهم  ثررم يسررري فتررور 

 وت وت ظاهرة استطراا بين األعمال ت اد تتوازت كالسائل في األواني المستطرقة.
: مراعاة االقترات بين األعمال  فإت بعوها ال يمكن تنفيرذل وال  رنتي نتيجتره )القاعدة الثانية(

ر  المرجوة إال بقرين له مكمل  ويكوت أحدهما الظرف المساعد لآلخر  في مقابلرة وتبرادل أو هرو كشر
 الزم وال يحيط بهذا االقترات حصر و تسميات  بل  درك بالمنطق والتجريي.

: انتظار الظرف الالئق لتنفيذ ما ال  تالءم مع الظرف الرراهن  وتلرك بد هيرة )القاعدة الثالثة(
ي نري وضرروحها عررن اإلشرارة لهررا  ول ررن الررذي نعنيره هنررا أت  ررتم تسررجيل هرذا العمررل غيررر المالئررم اآلت 

الخطررة  ويشررار إلررى ترجيلرره  فررإت كيافررة األحررداث تلهرري العرراملين وتررذهلهم عنرره  فينسررونه ضررمن بنررود 
اخررتال  ترروازت الخطررة ونقصررها عررن الشررمول واإلحا ررة. كمررا  -إت لررم  رردوت –حررين الحاجررة ويتوهمرروت 

يحرمه عدم ذكررل مرن االسرتفادة مرن احتمراالت التصرحيح  باإلضرافة عليره أو التعرد ل أيره  مرن خرالل 
مستمر الذي يمارسه الدعاة لمجموعة الخطة في منتمراتهم أو تقاريرهم  وهكذا تت وت مرن عردم النقد ال

النسرريات  ورؤيررة الشررمول  وحصررول النقررد والتقررويم: ثررالث نتررائج إيجابيررة لررذكر هررذا األمررر المنجررل فرري 
 سياا األعمال المختارة.

اآلت  فإت بعض األعمرال  : تذليل العهبات التي تحول دوت تنفيذ ما يصعي)القاعدة الرابعة(
ضررخمة فرري حجمهررا  أو تقتورري علومررا تخصصررية وكفايررات عاليررة  والبررد مررن فترررة إعررداد ألولياتهررا  
وتدر  في تجميع أفراد الجهاز الذي سيد رها وينفذها  ولهذا فرإت علرى المخطرط أت يكروت واسرع األفرق 

سرريعة  ومترى اعتبرهرا جهروًدا مهردرة بعيد النظر  برت يعتبر فترة اإلعرداد ضررورية وإت لرم تقردم نتيجرة 
صعي عليه الوصول إلى عمل ضخم  وعليه أت يقاوم ض ط الحاجات الص يرة المتنوعة التي تدعول 

 إلى سدها بتش يل الدعاة الذ ن رصدوا للتحوير  واإلعداد ل،عمال ال بيرة.
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لشررررد د وال ويتفرررررع عررررن هررررذل القاعرررردة نررررداء إلررررى الرررردعاة فرررري الرررربالد الترررري يسررررودها اإلرهرررراب ا
يستطيعوت تنفيذ ال يير من هذل المقترحرات  أت  وسرعوا صردورهم  ويفهمروا أت هرذل الخطرط موضروعة 
لمررن يسررتطيع تنفيررذها فرري بررالد غيررر بالدهررم  وليسررت هرري خيرراال وال مجازفررة  ولرريس مررن الصررواب أت 

الحررذر نحجررر علررى أصررحاب السررعة إذا كررات المتعرضرروت لورريق قررد اكتسرربوا  بيعررة مررن المبال ررة فرري 
 بسبي  ول معاناتهم.

  فإت قصور  اقاتهرا ورصريدها أيًواويتوجه ميل هذا النداء إلى الدعوات المستجدة الص يرة 
عن مجاراة ميل هرذا التف يرر الجرر  ال  رنهض سرببا  ردعونا لحذفره  فرإت كالمنرا عرام مطلرق  مرن كرات 

 واسع الرصيد: أخذ به  ومن عجز عن ذلك: انتظر اكتمال نمول.
ل القواعد األربعة ت فل حسن االسرتفادة مرن مجراالت التف يرر الخططري العشررة  وبردونها إت هذ

يطيش المخطط  ويسرع إقررار األمرور وحرذفها  ويكروت أشربه بمراهرق متقلري اآلراء  ترذهي بره خرا رة  
 وتردل هاجسة.

لمتنوعررة فاضررمم هررذل القواعررد التنفيذيررة إلررى قواعررد االشررتقاا تلررك  واجمعهررا إلررى نبرررات األذات ا
فرروا المنررابر المو رررة  وقسررها علررى موجبررات الت يررف المرررت وبعررض عوامررل الجديررة الجماديررة: تنظرريم 

 صفوف المتعبد ن خلفك مجيبة  ملبية.
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



       المسار                                                      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقومات الشخصية التنفيذية
 
ما زال صوت شاعر فهيه  نساب مع الزمن منذ العهد العباسي يصف الحر  أيستوقفك في 

نيه وتطريبه  وييير اهتمامك  كرنه  رسم صورة شخصية الدادية الذي تحي أت تنيط به تنفيذ هذل ت 
 األماني  حتى يشدك إلى جمالها  حين يسترسل يغبط الحر الطمو  ويقول:

 وهمه ما ســر أهل الصالح  واًها لحـر واسع صــدره
 وردعـه أهواءه، والطمـاح  سوده إصالحـه ســـرة

وارتياد الخير للمنمنين  وتزكية البا ن  وعصيات األهواء  وقلة الطمع:  فسعة الصدر 
 شرو  أساسية لنيل الحرية التي تمكن صاحبه من سيادة جيله وقيادته.

يجيئونه يقدمونه  ويجبرونه على أت يكوت لهم موجها وبينهم حكما وفيهم سيًدا  إذا رأوا 
 حرصه على جلي المصالح لهم ونقاء.

 نخلة بغداد
وضرب عبد القادر ال يالني ميال لقلي المنمن إذا استوفى التربية واحتاجه النا   فشبهه 
بنواة في صحن دار ال سقف له تحيطها جدرات أربعة  فتنبت  ويربيها ماء المطر وشعاع الشمس  
حتى إذا استوت نخل  وشمخت مرتفعة  امحة إلى األعالي: رآها النا   وأغراهم ر بها  فالتقطوا 

 ه يركلوت  واستظلوا بسعفها  وهي محروسة في الداخل ليست تنالها  د مفسد.من
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وما النشرة التربوية للدعاة إال كميل نشرة هذل النخلة  يسعى نحوهم النا  بعدها  وحولها 
  تحلقوت  ويرمنوت بقربهم في ظل هيبتهم.

 خلوص النية: خالصة العطية
التام في سلوكهم بين التربية اإليمانية  ويبهر الناظر إلى سيرة السلف عمق االقترات

والممارسة السياسية والجهادية  حتى لتقتنع برنهم لم يكن ليتا  لهم الترثير الذي تركول والنصر الذي 
 حازول إال بتهذ ي النفو  وكيرة العبادة.

ليست أميلة الصحابة والتابعين والصدر األول فحسي  وإنما هو إعطاء اإليمات حتى في 
التخلف أيًوا  وينتصي عبد هللا بن عبد الحليم بن تيمية مياال كامل األوصاف  وهو شقيق قروت 

شيخ اإلسالم أبي العبا   وكات فقيها كرخيه  مع أت شهرته أقل وله باع في الحد ث ومعرفة 
 األسانيد ورجالها.

مجاهًدا  قالوا:  كات صاحي صدا وإخال   قانًعا باليسير  شريف النفس  شجاًعا مقداًما  
زاهًدا  عابًدا  ورًعا  يخر  من بيته ليال  ويروي إليه ليال  وال يجلس في مكات معين بحيث يقصد أيه  
ل نه يروي المساجد المشهورة خار  البلد  أيختلي فيها للصالة والذكر  وكات كيير العبادة والترله  

 . ا1 والمراقبة والخوف من هللا تعالىا
اف المجتمعة ما يخبرك أت الشاعر لم يكن خياليا متوهما لما رسم وفي سرد ميل هذل األوص

صورة الحر  وإنما هي نماذ  واقعية حية أأيطمع أت يرخذ دعاة اإلسالم اليوم من هذا الفهيه جهادل 
 وشجاعته وإقدامه  دوت زهدل وورعه وذكرل؟

ونموذجا لهذا قدوة أخر،   692ويبرز إبراييم بن على الواسطي ثم الشامي المتوفى سنة 
الشمول  فقد وصفول برنه  مالزم للتعبد ليال ونهاًرا  قائم بما يعجز عنه غيرل  ومبالغ في إن ار 
المن ر  بائع نفسه أيه  ال  بالي على من أن ر  يعود المرضى  ويشيع الجنائز  ويعظم الشعائر 

والسلف الصالح  ميابًرا  والحرمات  وعندل علم جيد  وفقه حسن  وكات دادية إلى عقيدة أهل السنة
 .ا2  على السعي في هداية من  ر، أيه زيً ا عنهاا

وما تطمح تربيت إلى ت وين رجال أوفى منه في هذل الخالل  وكرت من يصفه يصف نموذ  
 الدادية الذي نريدل   تحرك حركته اليومية الجامعة.

                                    
 .2/382ذ ل  بقات الحنابلة  ا1 
 .2/230 ذ ل  بقات الحنابلة ا2 
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نا  وعلمه دوت عقيدته أأيطمع أت يرخذ دعاة اإلسالم منه إن ارل المن ر  واختال ه بال
 ودبادته؟

إت  بيعة الشخصية التنفيذية ليست سياسية بحتة  وال يكفيها تفاعلها التربوي مع المواقف  
فإت الوالء السياسي ال  رتقي إلى درجة الوالء اإليماني  وقد يخالطه  مع دنيوي  وهذل الصور 

رل على أت يمر بالدعاة المنفذ ن والنماذ  السل ية األصيلة تعا المخطط السياسي المسلم وتجب
المخططة في الممر التربوي اإليماني األخالقي  لينمي فيهم عشر صفات مت امالت مترابطات  

 تسمح له أت يطمع بفوز  وأت يعد المستوعفين به  وأت  تمنى.
 )الصفة األولى(: رجاء العبودية الخائفة:

المين  كما قال النبي صلى هللا عليه فإت مدار أمرنا  على العبودية الخالصة هلل رب الع
وسلم لمعاذ:   يا معاذ بن جبل: قلت: لبيك رسول هللا وسعديك  قال: هل تدري ما حق هللا على 

 دبادل؟ قلت: هللا ورسوله أعلم. قال: حق هللا على دبادل أت يعبدوت وال يشركوا به شيئاا.
عليه وسلم فقال:  يا معاذ بن جبل:  وانظر إلى ثمن هذل العبادة لما استدرك النبي صلى هللا

قلت: لبيك يا رسول هللا وسعديك: قال: هل تدري ما حق العباد على هللا إذا فعلول؟ قلت: هللا ورسوله 
 .ا1  أعلم. قال: حق العباد على هللا أت ال يعذبهما

هللا  هكذا تبدأ تربية المسلم  بخوف العذاب واستحوار هذا الخوف كلما قرأ القرآت  فقد جعل
م  َوِإَذا تالِلَيت  َعَلي ِهم  آَياتالهال تعالى وجل القلوب صفة إيمانية فقال:   اْلِذ َن ِإَذا ذالِكَر هللاال َوِجَلت  قاللالوبالهال
م  ِإيَماًنا َوَعَلى َربِنِهم  َ َتَوْكلالوتَ  هللاال َنْزَل ا حتى تقشعر الجلود من بعد  كما قال هللا تعالى:  َزاَدت هال

َسَن ال   م  َأح  َت َرْبهال َشو  لالودال اْلِذ َن َيخ  َشِعر  ِمن هال جال ا  ثم يكوت انهمار َحِد ِث ِكَتاًبا م َتَشاِبًها ْمَياِنَي َتق 
ْجًدا َوبالِ ي ادموع العين  فإنهم   وا سال َمِن َخر  َوِإَذا َسِمعالوا َما أالن ِزَل ا  ِإَذا تالت َلى َعَلي ِهم  آَياتال الْرح 

ولِ  ِع ِمْما َعَرفالوا ِمَن ال َحقنِ  ِإَلى الْرسال م  َتِ يضال ِمَن الْدم  يالَنهال  ا.َتَر، أَع 
 وتتساقط دمعات أخريات إذا  وبخ أحدهم نفسه ويحيها أت: 

 على ارتياد المخلرإ  ويحك يا نفس احرصرري
 واستمعري النصح وعي  و اوعرري  واخلصرري
 من القرروت وانقورى  واعتبري بمرن مورررى

 وحاذري أت تخدعرري  اجررر القورراواخشي مف
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ويظل وجال حتى يستوقفه الرجاء ويتذكر أت رحمة هللا سبقت  غوبه  فتتعادل حالته  كما 
 قال النبي صلى هللا عليه وسلم:

 ولو يعلم ال افر بكل الذي عند هللا من الرحمة: لم  ير  من الجنة. ولو يعلم المنمن بكل 
 .ا1  رمن من الناراالذي عند هللا من العذاب: لم ي

ويرخذ  رجو لنفسه الخير إذا رأ، نعمة هللا عليه في اإلسالم  وأنه أحسن حاال من ال افر 
وأولى برت ال يطرقه الير   ثم  نتبه إلى نقصات حاله عن كمال اإليمات  أيظل ال يجزم لنفسه 

 باألمن.
 )الصفة الثانية(: ذوق حالوة اإليمان:

 ثالث من كن أيه وجد حالوة اإليمات: من كات هللا  -عليه وسلمصلى هللا -كما قال النبي 
ورسوله أحي إليه مما سواهما  ومن أحي عبًدا ال يحبه إال هلل  ومن يكرل أت يعود في ال فر بعد إذ 

 .ا2 أنقذل هللا كما يكرل أت  لقي في النارا
ات  كما قال هللا فحي هللا أول موارد هذل اللذة  وهو أصل إيماني ثابت كررت ذكرل اآلي

ب ا هللِ تعالى:   ا  وإذا كات هذا الحي من العباد: ت رم سبحانه عليهم بحي َواْلِذ َن آَمنالوا َأَشد  حال
ِسِنينَ مقابل  كما قال عز وجل:   ا  ولذلك جمع هللا تعالى هذ ن الحبين ِإْت هللَا يالِحي  ال مالح 

م  َويالِحب وَنهال  المتقابلين  فرنبر عن نفسه وعنهم  أنه وإنهم:   ا.يالِحب هال
مكمل لحي هللا تعالى  وال نشهد لمن تجرد عنه   -صلى هللا عليه وسلم-وحي النبي 

 فو الذي نفسي بيدل: ال  نمن أحدكم حتى أكوت   -صلى هللا عليه وسلم-بإيمات  كما قال النبي 
 .ا3  أحي إليه من والدل وولدل والنا  أجمعينا

وشمائله   -صلى هللا عليه وسلم-ما نتلقن من فوائل النبي  وينمو هذا الحي بكيرة
 وأخالقه  وبكيرة ما نقرأ من صفحات الحد ث  وتلك هي التربية التي نعنيها.

 )الصفة الثالثة(: علو الهدف الواحد:
فاالختيار إنما هو اختيار واحد  وقد تجنح النفس إلى اختيارات هابطة تزاحم هدفها السامي  

 اء الهدفين محال  وسد الشاعر  ريق التقائهما لما أخبرنا أت:إال أت التق
 في النفس ليس يلقيـــان الهوى الدنيوي والهدف العلـوي 
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وهذل الحهيقة تدعونا إلى تجريد وتمحيض اإلخال  في نفو  الدعاة العاملين  وأت  تحرروا 
لى درجة التبتل في أداء من كل األ ماع والشوائي  وأت يظل هذا التجرد  تعاظم فيهم حتى يصل إ

العمل للدعوة اإلسالمية المباركة  ويصيروت  كرت مادتهم من السحي  فيها ل يرهم الظل والماء 
ال  إذوالنسيم  وفيها ألنفسهم الطهارة والعلو والجمال   يبتوت للوعفاء أت غير الممكن ممكن بالفعل  

 .ا1  نا  وإال المروءة  وإت كانت مشقةا ر، النا  في تركيي  باعهم إال اإلخال   وإت كات حرما
إت  ريق الدعوة واحدة ال يحتمل الشركة  وعالمة الدادية القائم هلل ولنصرة د نه بصدا: 
 أت يكوت أنسه باهلل تعالى: وال الي على قلبه: حالوة الطاعة  إذ ال يخلو القلي عن حالوة المحبة  

قلي كالماء  والهواء في القد   فالماء إذا دخل: خر  إما محبة الدنيا  وإما محبة هللا  وهما في ال
الهواء  وال يجتمعات  وكل من أنس باهلل: اشت ل به ولم يشت ل ب يرل  ولذلك قيل لبعوهم: إلى ماذا 

 .ا2  أفوى بهم الزهد؟ فقال: إلى أنس باهلل  فرما األنس بالدنيا وباهلل فال يجتمعاتا
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  لعقل:)الصفة الرابعة(: امتزاج القلب وا
 فإت اإلنسات هو هو: ساذ  منخدع.

واألهواء هي هي  كيدها ال يعا البعض  أيربوت إال ت رار التجربة  والسير في الدرب 
الهش  وقد خدعت هذل األهواء الشاعر مع علمه برنها استدرجت سلفا له  وأخبر أنها ستظل 

 فيها يستطيبها  ويقول: لذةت ري الالحقين  فرا  يكشف الحهيقة  ويخفف من مراراتها بتوهمه 
 تغري وال تسلي  يا طيب أهواء
 من سار من قبلي  لم يغنني عنها
 في لهفة السؤل  كم موكب بعدي

 في مدرج الرمل!! يمشي على دربي
 انظر: غنها لهفة السنل  أي تف يرل العقلي فقط  ال ترمله الروحي القلبي.

من امتزا  العوا ف اإليمانية بالعقل  ل نها عندنا هي حياة القلي والعقل مًعا  وال بد
االتباعي  وال العقل الحر األهوائي  إال ما يكوت من العمل بإشارة العقل السليم الكتشاف 
المصالح ال امنة ي األعمال لت وت دليال لنا إذا لم يكن هناك نإ شرعي  وليس هو العقل الذي 

  تجاوز صحا  النصو  فيتخبط.
صراع منذ القروت األولى  ومازال أمرنا يقوم على نقد  ومازالت هذل الساحة مجال

 العقالنية المعتزلية  وترك الهياسات المفر ة المعطلة ل،حاد ث الصحيحة.
 )الصفة الخامسة(: رفض التسلط الجاهلي:
 فإت من ال يوبط نفسه: ال  نثر في غيرل.

 وقد قال إقبال:
 هو في حكم سواه مراغم  كل من في نفسه ال يحكم 

ي: يحكمه سواء رغما عنه  وكما أنه في النفس فهو في الحكم السياسي العام أيًوا  أ
تحكمه األحزاب  ومجاميع الم امرين  حتى ليجد الس يه ث رة  لج منها فيتصدر  وذلك ما أخبرنا 

 وهو  تحدث عن عالقات الساعة قائال يصف شدة االنحراف: -صلى هللا عليه وسلم-به النبي 
على النا  سنوت خداعة: يصدا فيها ال اذب  ويكذب فيها الصادا    إنها سترتي 

وينتمن فيها الخائن  ويخوت فيها األمين  وينطق فيها الرويبوة: قيل وما الرويبوة؟ قال: 
 .ا99  الس يه  ت لم في أمر العامةا
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وكم من رويبوة اليوم يقود  غفلة الشعي فقط هي التي أوصلته  يعطيه في االنتخابات 
صوات على غير ما هد، وبال ميزات  أو يعزف عن العمل الجماعي المنظم فينسس الس يه األ

 عصابة ترفعه.
 والوعي إزاء هذل الفلتات وديات:

وعي رجل يعاتي الشعي  ويستن ر غفلته  ويقف ع ند مجرد التبكيت  ويدقق في 
 ته  منزويا هو محاسبة السذ   وتقريعهم  ويستعلى مستش يا  ويترك الجيل المخدوع في ور 

 بوديه  ويظل  ردد من مهبعة مرة بعد مرة أت:
 وال تطل فيه نواحــك  يا شعب ال تشــك الشقــاء

 لضمدنا جـــراحـك  لو لم تكن بيديك مجروحـــا
 وارتقيت بهم صالحـك  أنت أنتقبيــت رجال أمــرك
 خسيس دنياهـم وشاحك فإذا بهم يرخون فــــــوق 
 وتعطيهـم سالحـــك هـــمأيسيل صدرك من جراحت

 تطـوى على الذل جناحك  لهفي عليـــــك، أهكــذا
ولم يقل غير الحق وال وصف غير الواقع  ول ن وديه هو الوعي السلبي المفوول  
ويقابله وعي دادية مبادر  كله إيجابية واستدراك  قد تيقن أت الشعي ضحية تربية أرادت له 

  فهو في حث لهم  واستنهاض وتجميع  وتربية  وتنظيم  ليكتسح االست انة وحرمته قواعد التمييز
بهم منازل السفهاء ووكر كل رويبوة  أيطفق يعلمهم مع رشيد م ز، الت بير العاصف 

 بالطواغيت  ويلقنهم الهتاف..
 فاصرخي في وجهــه:هللا أكبر فتيــة اإلســالم إن باغ تجـبر
 ـا صرخة: هللا أكبرفأطلقوهــ وإذا الغادر عن لــؤم أشاحـــا
 كبروا يا إخــــوة : هللا أكبر ومن القــرآن فلنقبس هـــدان
 فيــدوي عـزمنــا: هللا أكبر يد عــزم بيد أخـرى سننصــر

ثم يقف بهم على ثنية ثانية  وفي صعدة أخر،  من بعد ما بين لهم نظام العمل 
شدد عليهم  ويزيد نظرية ترثير الت بير الجماعي  ونهج الحكم اإلسالمي  ويدع للرافعي المنبر  لي

 تركيًدا  فيدوي صوته...
  ال توطربوا.. هذا هو النظام.
 ال تنحرفوا.... هذا هو المنهج.
 ال تتراجعوا... هذا هو النداء.
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 .ا100  لن يكبر عليكم شيء ما دامت كلمت م هللا أكبرا
رحت نفسها إذا إت الشعوب قد  وت على الذل جناحها  وسلمت سالحها  وهي التي ج

رضيت بالمخادعين  حكاًما  ولو كات منطقنا دنيويا لوقفنا موقف العتاب والتقريع للشعوب  ول نه 
واجي شرعي كلفنا هللا به: أت نزيل هذل الطواغيت  وأت ن وت نحن المصلحين إلفسادها  الوارثين 

 من بعدها.
 )الصفة السادسة(: عيش الجد الدائب

الصحابة  وأجيال الفتو  األولى من التابعين  والذ ن أرسوا  وهو الذي كات عليه أكير
قواعد العلم منهم ومن أتباعهم  وعمر بن عبد العزيز وجماعته الذ ن جددوا األمر  وأحمد بن 
حنبل ورهطه الذ ن تصدوا للبدع  والمجاهدوت من الفقهاء  والدعاة الذ ن تركوا في مقالتهم 

 قصصا فيها تذكرة ألولى األلباب.
لقد رصدوا أنفسهم للترثير في الحياة  ولم ت ن لهم آمال شخصية  ولذلك استطاعوا إعزاز 

 اإلسالم  فهبس لهم اإلسالم من عزته.
وتم، ميتة مصعي بن عمير رضي هللا عنه نفس الدادية موعظة حتى ليكاد أت يشرا 

 باللهيمات قبل أت يقلقه التنعم والبطر.
رحمن بن عوف رضي هللا عنه أتي بطعام وكات ففي صحيح البخاري:  أت عبد ال

صائًما  فقال: قتل مصعي بن عمير وهو خير مني  كفن في بردة  إت غطى رأسه  بدت رجالل  
وإت غطى رجالل  بدا رأسها قال الراوي:  وأرال قال وقتل حمزة وهو  خير مني  ثم بسط لنا من 

وقد خشينا أت ت وت حسناتنا عجلت لنا  ثم  الدنيا ما بسط  أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا
 .ا101  جعل  بكي حتى ترك الطعاما

هكذا ميتة الفتى الذي كانت تدهلل أمه وتلبسه ثواب الحرير مرة واحدة تستبدله ب يرل إذا 
 اتسخ  ال ت سله.

 آمن لما عرف الحق  فتجرد.
دعاة اليوم يطمعوت  وبقلة يقتدوت  تجردل تستطيع الدعوة أت ت ير مجر، الحياة  ول ن ال

 أيكسلوت!
إت التحديات المنتصبة أمام الدعوة ل بيرة حقا  والمعركة دائبة  وال أمل إال بإحياء 

 السمت القديم األول.
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وتعجي حقا لدعاة تراهم في كل بلد  يستطيعوت الجلو  إلى بعوهم  ويال  ويتبادلوت 
ولو أنهم التقوا سراعا لقاء التناصح التحاب  ت مرهم رحاب التآخي  والصراع من حولهم مستعر  

 والتواصي  ثم نفروا يعلموت النا  ويتجولوت  ل ات خيًرا لهم  ول انت دعوتهم أظهر.
 )الصفة السابع(: رهبة موقف الموت:

أيستحور موت المعتمد بن دباد رحمه هللا  الذي حكم األندلس دهًرا  كرعز ما ت وت 
إلى أقاصي مراكش ومات: ما زاد النا  في التنادي للصالة الملوك  ولما عزله المرابطوت ونفول 

 .ا102  على جنازته غير قولهم:  الصالة على ال رييا
وللعاقل في ذلك عبرة  وذو القلي الحي يشعر ب ربته في هذل الدنيا قبل النداء عليه  

 ويدرك أت:
 وعن قريب بهم ما ينقضي السفر  الناس في هذه الدنيا على سفر 

 ومنهم موسـر والقلب مفتقــر  ع راض بعيشتـــهفمنهم قان
 نحو المجاعـة حب العيش والبطر  والنفس تشبـع أحيانا فيرجعها

أيختار القناعة  ويرضى ب ني القلي  وقلي المنمن بين أصبعين من أصابع الرحمن  
 ولذلك يجي استمرار خوف أحدنا من بهية عمرل  حذًرا أت  وسو  الشيطات له بن و   وهو هللا
وحدل  يبت القلوب  ومن هنا كانت المحاسبة ركنا أساسًيا في االختيارات التربوية اإليمانية التي 

 أرشدنا إليها اإلمام البنا رحمه هللا  وأوجي علينا:
 أت نحاسي أنفسنا على الماضي  وعلى المستقبل  من قبل أت ترتي ساعة الحساب   

 وإنها آلتية...
ألخطاء  ونستقيل العيرات  ونقوم المعو   ونستدرك ما فات  على الماضي: فنندم على ا

 وفي األجل بهية  وفي الوقت فسحة لهذا االستدراك.
وعلى المستقبل: فعند له عدته  من القلي النقي  والسريرة الطيبة  والعمل الصالح  

 والعزيمة الماضية السباقة إلى الخيرات.
موى ال  دري ما هللا صانع أيه وبين آجل قد والمنمن أبًدا بين مخافتين: بين عاجل قد 

 .ا103  بقي ال  دري ما هللا قاض أيها
 )الصفة الثامنة(: عزم التعاهد المبكر:

 فإت  ريق الوفاء نحن أيه.
 وإنك بمجرد أت ت وت دادية: تعادي.
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 أيقول: -صلى هللا عليه وسلم-وإنه لقانوت  بشر به ورقة بن نوفل نبينا 
 ما جئت به إال عود،ا.  لم يرت رجل قط بميل

 عداوة تطلق لمروءة ورقة العنات أيقول:
  يا ليتني فيها جذعا  ليتني أكوت حيا إذ يخرجك قومكا. 

 ثم  بادر فيبايع:
 .ا104   إت  دركني  ومك: أنصرك نصًرا منزًراا

 وهكذا سن ورقة في أمتنا سنة المبادرة المبكرة إلى التعاهد  فرلزمنا من بعدل.. ال ف اك.
في ذلك إشارة قوية إلى ما يجي أت يكوت عليه الدادية من همة الوفاء  وأت عليه نصر و 

  وم الدعوة الفاضل.
 )الصفة التاسعة(: خروج المخاطر الباذلة:

فإت عملنا هو عمل تعرضي  وما هو بمجرد عمل سياسي بحت  وال هو بالعمل التربوي 
 وبذل. المجرد  وإنما نحن حركة لدعاتها مخار  ومخا رات 

 لما سئل عن أفول العمل  فقال: -صلى هللا عليه وسلم-كذلك سماها رسول هللا 
 .ا105   رجل خر  يخا ر بنفسه وماله فلم  رجع بشيءا

 فانظر وحلل هذل ال لمات: تجد كيف أنه:
خر : وهو الخرو  اليومي للتبشير بالدعوة  أو دخول المعارك الحاسمة  ال يحدث نفسه 

 بروبة.
 ماها مخا رة  وإال فما أسهل اإلقدام على العمل الموموت.يخا ر: فس

 بنفسه: أي بروحه  بدمه  بجسدل  ال يخشى حبال وال رصاصة.
 وماله: أي براتبه  ومواردل  وأمالكه التي هي ملك الدعوة وأجازت له االنتفاع منها.

ا ال رجوع فيها  فلم  رجع بشيء بعد ذلك  ألنه انتقل نقلة البذل في هللا  ومن  بيعتها أنه
 بل لها توجه نحو األمام فحسي  بال التفات.

 يقدم لها غير وجل  ويقول غير آسف:
 عن جزاء من معدن األرض، بخس  وأراني أسمــو بسعيي ووعيـي

 أنني في اإللـه أبذل نفســــي  حسب نفسي من الجزاء شعــوري 
 ل نها األرض قد اهتزت وربت وأنبتت البهيج لما كات البذل.

 )الصفة العاشرة(: قطع العالئق الدنيوية:

                                    
 .1/6صحيح البخاري  ا104 
 .2/24صحيح البخاري  ا105 
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وال عجي إت كررت هذل المواعا ذم الدنيا واقتصرت على أمور الد ن  فإت األكيرين قد 
 ش لتهم الدنيا حتى صاروا بمسال ها خبراء  ول نه الد ن الد ن  كما قال عطاء بن يسار:

 .ا106  ها مستوصوتا د ن م د ن م  ال أوصيكم بدنياكم  أنتم عليها حرا   وأنتم ب
والتخفف منها ضروري لإلسراع في خرو  المخا ر  ومن است ير  أثقلته وألهته  وكات 
أبو الدرداء رضي هللا عنه يقول:  إت قليال ي نيكم خير من كيير  لهيكما  ولذلك كرل الفقهاء كيرة 

 التمتع بالحالل  لما أيه من تخذ ل المتمتع عن الجهاد وإبطاء النفرة.
م يكن هذا ا لتقلل: كات االسترسال في االستزادة  وعراض التمنيات  فإت إغراءها وما ل

دائم ال يفتر  والنفس توعف  وكم من الحق لم يعظه ماض  ولما التفت الشاعر بعد االنتباهة 
 وجد الركي مزدحما  ورأ، وراءل قوما ما زال يستدرجهم حبها  فقال ندمات آسًفا:

 أبقيت لألحـــالم مني؟  ا ما أنت يــا دنيــا ومــ
 وأطويها تمنــــــي  تطوين باإلغراء أيامــــي
 وكم فتى بعدي يغنـــي  غنيــت حبك وانتشيـــت

ولذلك كات من تمام واجي الدعوة أت تنتشل دعاتها من ركي النشوة الهائم  وتميزهم في 
  رفع الحادي صوته شاكًرا... ركي جد مستقل  وتعاكس أغاني ال افلين بحداء التوبة اإليمانية  إذ

 طويل كان فيـه من الغوانـي صحــا قلبي وأقصـر بعد غي
 يرشد وارتجـى عقبي الزمان بأن قصد السبيل فبــاع جهـال

 إلى لذاته سلس العنــــان  وقدما كان معترمــا جموحـا
 طويل الليــل يهرف بالقران   وأقلع بعـد صبوتـه وأضحـى

 ينال الفوز من غرف الجنـان  لكيمـــاويدعو هللا مجتهـدا 
 فتموى قافلة الخير في الطريق عازمة.

غير أنه  ريق الفتور اإليمانية  ال  ريق الريبات النصار،  كما قال بعض الشيوخ: 
   ريقنا تفتي وليس تنصرا.

 .ا107  قال بن تيمية:  يعني هو استعمال مكارم األخالا  ليس هو النسك اليابسا
ال تترك المال بتاتا  فإنه عصي الحياة والعمل  ول ن تجعله في  دك ال  وآية ذلك: أت

ا َعَلى َما َفاَت الم  في قلبك  غير فر  به إذا أتى  وال آسف إذا فات  كما قال تعالى:   ِلَ ي اَل َتر َسو 
َرحالوا ِبَما آَتاكالم    ا.َواَل َتف 

 مسيرة الخطوة الواحدة

                                    
 .317الزهد لإلمام أحمد/ ا106 
 .11/84مجموع فتاو، ابن تيمية  ا107 
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وين الشخصية اإليمانية التي تتولى تنفيذ الخطة هذل الصفات:  بعوها يسند بعوا لت 
 اإلسالمية.

 وفي كلها فول وخير  غير أت نفس الدادية الحر تبقى  امحة إلى نيل الشهادة.
ليس بين مقتله وبين الجنة إال خطوة واحدة  كما وصفها جابر بن عامر شاعر ربيعة 

 قودونه إلى المرموت  فقال جابر:لإلمام أحمد أيام المحنة  إذ لهيه وهو  رسف في األغالل ي
 .ا108   يا هذا: ما عليك أت تقتل هاهنا وتدخل الجنة ها هنا!ا

 ليس أكير.
 قال أحمد: فشدت كلمته قلبي أيما شد  وثبتتني.

 وهكذا: أقل من خطوة.
 القتل هاهنا.. والجنة هاهنا... متجاورين.

 ليس بينهما صحراء..
 وما ثم إال نقلة.. يسيرة.

َسهال اب ِتَ اَء ضي هللا عنه إنساًنا يقرأ اآلية:  وسمع عمر ر  ِري َنف  َوِمَن الْناِ  َمن َيش 
َضاِت هللاِ  ا فقال عمر:  إنا هلل وإنا إليه راجعوت  قام رجل يرمر بالمعروف وينهي عن المن ر َمر 

 .ا109 فقتلا
  قال الطبري:  ف ل من باع نفسه في  اعته حتى قتل فيها  أو استقتل وإت لم يقتل

فمعنى بقوله: ومن النا  من يشري نفسه ابت اء مرضاة هللا  في جهاد عدو المسلمين كات ذلك 
 .ا110  منه  أو في أمر بمعروف أو نهي عن من را

 .ا111  وهو  كما يقول الطبري أيًوا:  إنما شراها للوثوب بالفريق الفاجرا
أي اليورة عليه  والوثوب بالفاجر هو اللفا الصحيح لقولنا: الوثوب على الفاجر  

 ومنازعته  ومحاولة تنحيته.
 فهذا واجبك أخي  فامض إليه.

 .أنت مدعو للوثوب بالفريق الفاجر الذي استولى زوًرا 
 .ولك من الجزاء: مرضاة هلل 

 .وقد ربح البيع  ربح البيع 

                                    
 .312مناقي اإلمام أحمد/ ا108 
 .4/250ومحمود شاكر تفسير الطبري بتحقيق أحمد ا109 
 .4/250تفسير الطبري بتحقيق أحمد ومحمود شاكر ا110 
 . 4/250تفسير الطبري بتحقيق أحمد ومحمود شاكر ا111 
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  نظرية األجيال القيادية

 
ابن دبا  رضي هللا عنهما  أثقل األدباء في الدعوة: أت  تولى الدادية الهيادة  حتى قال

وبعض التابعين أت اإلمامة كانت إحد، ال لمات التي ابتلى بها إبراييم عليه السالم والمشار 
نْ إليها في قوله تعالى:    .ا112 اَوِإِذ اب َتَلى ِإب َراِييَم َرب هال ِبَكِلَماتَّ َفَرَتْمهال

 ويل  كما أت السيادة  فاعلم: لها صعداء مطلعها -عند الشاعر–وإت سيادة األقوام 
 ثقال. -كما علمت -أدباؤهن -عند آخر-والرياسة والعلي

فليست الهيادة بالعمل البسيط أبًدا  وإنما هى ت ليف ال تشريف  كما شاع هذا اللفا 
بحق  خاصة إذا كات المكلف بها مستشعرا واجباته تمام االستشعار  جيد التحسس لمسنوليته 

و ضيع األمانة  عارفا بما  نتظرل من حساب مواعف إذا تصد، لما أمام هللا تعالى إت قصر أ
هو أليق ب يرل  وت لف الظهور دونما إتقات عمله  وال الم في هذا عن الراشد ن رضي هللا عنهم 

 وغيرهم كيير.
إت الهيادة ال تنفرد بشرف خا   بل العمل اإلسالمي كله شرف  إت كات الدادية في 

هم في تجمعهم كحي القمح  -كما شبههم الرافعي–ابًعا منفذا  والدعاة قمة المسنولية أو كات ت
  إذ كل السنبلة المنظومة خير  وكلها نفع  ولست بالمميز حباتها  بعد إذ تنتفع ا113 في السنبلة

منها. وهكذا العمل اإلسالمي: أهمية كل عوو أيه وأجرل كرجر القائد  حتى يكاد أت ال  بقى 
 حمله المرهق. للقائد من قيادته إال

من هنا يكوت القائد الحاذا البصير بمصلحة دنيال وآخرته مياال إلى عدم التفرد  حريصا 
على إحا ة نفسه برعوات كييروت  وزع عليهم الجهد  ويعينونه في حمل األمانة  وإال فإنه إت 

إبداء أثر تفرد  أو  لي األعوات فلم يجدهم: وقع في العجز  وقارب أت يستحيل عليه اإلصال  و 
كبير  وأصبح في ظرف كالذي مر به عمر بن عبد العزيز رحمه هللا  فإت همته كانت عالية  
ل نه كات قد ورث مشاكل كييرة عن الخلفاء الذ ن سبقول  وكانت الفتن قد استعرت  فتن الخوار  

م  وغيرهم  مع هبو  في حمية الجهاد  شاع بسببه بين النا  الحر  على األموال بجشع ونه
 فلم يستطع عمر أت يستدرك  لبقاء اليقل عليه وحدل  حتى قال التابعي إيا  بن معاوية بن قرة:

 .ا114   ما شبهت عمر بن عبد العزيز إال برجل صناع حسن الصنعة ليس له أداةا

                                    
 .3/12تفسير الطبري بتحقيق أحمد ومحمود شاكر  ا112 
 .2/60وحي القلم  ا113 
 .239تاريخ الخلفاء للسيو ي/  ا114 
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إت ظاهرة عدم استمرار اإلصال  الذي أتى به عمر تعطينا موعظة كبيرة في التدليل 
لم يكن فقهاء المد نة الذ ن زاملهم  وأقرانه في التلمذة لعبيد هللا بن عبد  على أهمية األعوات  إذ

هللا بن عتبة كيرة  وكرنهم أقل من أت يسدوا جميع الي رات التي ثلمت صفاء المجتمع اإلسالمي 
آنذاك  وقارب عمر أت  نفرد بحمل كل اليقل  ولهذا لم يستطع بلوف ما بل ته أمانيه  وفي هذا 

ت العمل الهيادي ما هو بعمل فردي  بل ال بد من قيادة جمادية ت في حاجات العمل دليل على أ
الواسعة  ف ما أت النجار ال يستطيع أت يعمل دوت مطرقة ومنشار ومسمار  ف ذلك القائد ال 

 يستطيع أت يقود بدوت أعوات.
أو له  إت هذل الهيادة قد يكوت فيها من هو بارز  وأبرع من اآلخرين  وله همة أبعد 

حماسة أشد حرارة  ويمهر في االبت ار والتخطيط  أيحتل مركز الصدارة تلقائيا  ويكوت رأ  
الجماعة  ول نه إت كات فرًدا ال أعوات له ف رنه صاحي مهنة ال أداة له  ولك أت تتصور بطالة 

 حداد ال سندات له وال نار.
ي في سعته لطبيعة ضخامة هكذا الدعوة أيًوا  البد أت تف ر بت وين جيل قيادي مناس

 العمل الذي تتعرض له  ومت امل من ناحية االختصاصات المتنوعة.
ومن هنا كات خطر الحركات اإلسالمية التي تربط مصيرها بمصير قائد واحد مهما كات 
فذا بارًعا  فإنه إت مات أو قتل أو حجي عن العمل لسبي ما فإت العمل سيومر ويوعف ال 

 محالة.
 الخطأ نصف التربيةالتفاعل مع 

ول ن هذل العملية في ت وين هذا الجيل تحتا  إلى صبر ووقت  وتحتا  إلى تفهم ونظرة 
 واقعية وتوحية من جانبين:

جاني القائد نفسه: أت يشرك غيرل في األمور  ال يجمعها بيدل  أبعض القادة يصلوت  
وئه:  بالغ القائد في التدقيق إلى درجة الوسوسة في تنفيذ األمور  ف ما  بالغ المتوضئ في وض

و لي إتقات التنفيذ  فير، الذ ن من حوله أقل مهارة منه  وأنه لو نفذ بنفسه  الزداد التنفيذ حسنا  
أيحجر عليهم  يشعر بذلك أو ال يشعر  ويكوت ملتقي  را كييرة  فتزدحم القوايا عليه  

عا ر وأنشر جسورا ووزعها شبكة وتصبح الطرا األخر، خالية ومجاال للنزهة  ولو أنه أوجد م
 مرور منتشرة لما صار زحام  والعتاد النا  سلوك الطرا األخر، وتدربوا عليها.

إذت هذا التوزيع حل حيوي من شرنه أت يكوت  بقة قيادية متجانسة ذات تدريي 
 وتجريي  ميلما هو تخ يف يمنع انفراد واحد أو قالئل بحمل ثقل العمل كله.

إت هذل التوحية والنظرة الواقعية مطلوبة من األعواء أيًوا  ليكوت ومن جاني آخر  ف
القائد جريئا في ت ليف غيرل  وذلك برت يعرف األتباع ضرورة التجاوز عن المتدرب الهيادي إذا 
أخطر أو قصر  فإت مشاكل العمل ويوميات النشا  وعوامل الت ير في المواقف تحتا  إلى 
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د  فهو في خطر وصواب متناوبين يستمرات مدة حتى يستهيم له اجتهاد متجدد لم يستتم له بع
الصواب ويطرد  وال يكاد. كما أت نفسه لم يكمل ترويوها بعد  ولم ترتفع إلى درجة موازاة 
صفات التجرد األعلى والتوكل الرأيع المفترض في القادة  ولم تنزل إلى أو ر القناعة والذوبات 

بعض التقصير بين كل همتين وحميتين وجد ن  وما لم يكن ال امل في تيار الدعوة  فيلحقه 
إخوانه من جنود الدعوة على نمط أوسط في تقد ر جهودل   رفووت ال لو في محاسبته كرنفتهم 
من التزلف له ومداهنته  فإت نفسه ستوحر وسيحجم عن ممارسة قيادة فتح معها صدرة ليتلقي 

 هرل تملنل ن زات المتزمتين من صحبة الدعاة.به بدال عن إخوانه  عنات األعداء  فإذا بظ
إت المتدرب الهيادي يكوت جريئا مقداما في تصديه الرتقاء السلم الهيادي  أو جباًنا  
بحسي ما يكوت من تقبل األعواء لخطئه أو إفرا هم في ال وي  إذ أت الطبيعة اإلنسانية 

ة لعدم وجود من  تصد، متطوًعا  تدعول لل ف  ويجفل  وتعود مسرلة ت وين الجيل الهيادي صعب
 ويكير الجلو  على التل  لبا للسالمة من لسات  األقرات  ال السالمة من أذ، األعداء.

 إت االعتدال  والترول للمخطئ  واالست فار له عند ال بوة:
أبواب عريوة لت وين القادة  ل نها ال تعني بالتالي استطابة المتدرب للراحة وال سل  أو 

 ما في اللين السياسي والسلوكي من إلقاء الشيطات.ال فلة ع
وهكذا  فإت هذ ن التنازلين المت املين  من القائد واألعواء  هما ثمن هذل األماني التي 

 يحلم بها من  ريبه ضعف الطبقات الهيادية وتعلقا لمستقبل والمصير بفذ رائد مبدع واحد.
 يشفيك إن قال: وإن قلت: وعي

د واألعواء بدورهما في التمكين إليجاد الصنف الهيادي فإت الت ليف ول ن إت كلف القائ
 تجه إلى قدماء الدعاة من باب ثالث ليحسنوا دور التدرب  فإت الهيادات المتعاقبة قد وضعت 
لهم مادة أصيلة من فقه الدعوة ونظريات مت املة لسياسة الجماعة الخارجية وللشرو  التنظيمية 

م أت ال يكتفوا بترد دها فقط  بل يجعلونها مرت ًزا لمطالعة فقهية أوسع و رائق التربية  وعليه
وأساسا لبناء آرائهم االجتهادية التي  رجي لها أت تشارك في تطوير هذا الفقه وتصد ق أو تخطئة 
هذل النظريات  فإت ما تختطه الهيادات قد يصيي حهيقة الحاجة  أو يكوت وهما ال  ناسي 

المتدرب أت  تشجع ويناقش  فإذا ثبت خطنل أيما ذهي إلى كات ذلك له الواقع   ويفترض في 
 بابا لتعلم الصواب.

إت قرارات الدعوة يجي أت تصدر عن لجنة قيادية تطاع في كل األحوال  ول ن التنظيم 
الناجح هو الذي يستطيع اإلكيار من جلسات الحوار الملتزم برقة اللفا بين أوسع مجموعة من 

المجال لنمو العقليات الهيادية التي تستطيع أت تد ر جمهور النا  الواسع في  أعوائه  فيتا 
فلك الدعوة  وكلما كات المتدرب متحليا بقدر أكبر من األدب كلما كانت الهيادات أكير شجاعة 

 على اليقة به وإشراكه في الحوار.
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ك ما  تم فإذا ثبت لك أت الهيادة جيل ومجموعة  ليست فرًدا: لم يعسر عليك إدرا
 محاسنها  بجعلها خالصة أجيال متعاقبة ليست جيال واحًدا.

واألصل الذي نستند عليه في تبرير هذل السعة وإيجابها يكمن في مقدار استمرار الدادية 
على التحمل والمشاركة وبذل الجهد  وفي مد، احتمال ت رار فورة الهمة لديه  فإت للهمة ذروة 

د قادًرا على بلوغها ثانية  أيكوت التبا ن من بعد العنفوات الذي كات بل ها في أول مرة قد ال يعو 
في سن الشباب  ويفتقد القديم فتوة الصبا  مع ما عندل من حكمة الشيوخ  وي دو صاحي تجربة 

 وعلم ول ن مشاركته اليومية تميل إلى الوعف  ول ل ظاهر شواذ.
دريجًيا مت رًرا بعناصر جد دة من من هذل الظاهرة نشتق وجوب تطعيم الهيادة تطعيًما ت

 شباب الدعاة الذ ن يميلوت أماني وتطلعات جيلهم.
وقد وجدنا ألبي مسلم الخراساني كالما لطيفا في ما شاهدل من  بائع الهمم  وهو قائد 
دايية  ومن األفذاذ  وفي قمة ال فاية الهيادية  مع ما أيه من سوء وفجور وشعوبية  فقد توجه له 

 عد خوضه معاركه ال ييرة التي أرسى بها دعائم الدولة العباسية فسرله:معجي به ب
  أي النا  وجدتهم أشجع؟ا

وقد توقع أت يجيبه برنه وجد بني فالت أشجع  أو فتيات مد نة كات له على أسوارها نزال  
 أو جنود معركة معينة  ول ن أبا مسلم قال:
  كل قوم في إقبال دولتهم شجعاتا.

ب ذكي حقا  ذكر أيه الشجاعة  ل نه أوما بها إلى جميع الصفات وهو جواب مجر 
اإليجابية في الفرد  أنها ت وت في أول إقدامه على اقتحام األمر الذي عزم على خوضه أكير 
توفًرا وأظهر  وكات ل،د ي اليقة أبي حيات التوحيدي استيعاب كامل لهذا اإليماء  وإحسا  بميزة 

 الجواب  فقال:
وعلى هذا كل أمة في مبدأ سعادتها أفول وأنجد  وأشجع وأمجد  وأسخي  وقد صدا  

 وأجود  وأخطي وأنطق  وأرأ، وأصداا.
وهذا  االعتبار بنساا من شيء عام لجميع األمم  إلى شيء شامل ألمة أمة  إلى شيء 
حاو لطائفة  ائفة  إلى شيء غالي على قبيلة قبيلة  وإلى شيء معتاد في بيت بيت  إلى شيء 

 .ا115 خا  بشخإ شخإ وإنسات إنسات
ف ل جيل من الدعاة  نشر في ظروف سياسية وف رية وتربوية متقاربة  ربما يكوت منهال 
لمعالجة عواقي تلك الظروف  أكير مما يكوت جيل من قادهم  ورباهم  إذا تعبوا. وألهتهم مشاغل 

يحوا  ريقا ألصحاب الدم الفائر  الحياة  أو أرهقتهم مداراة البيوت واألوالد  وعلى القدماء أت  ت
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ويبقوت لهم أهل نصح ورواية تجربة ومشاورة  فإت است الل جودة معدت الصاعد الممتلئ همة 
 في تدريبه على العمليات الهيادية خير من الحجر عليه.

وما نظن أت ذلك يعارض ما ندعو إليه دائما من وجوب ثبات الجهاز التنظيمي  وعدم 
التجربة  ذلك ألننا ال نزيد هذا التطعيم بطفرة تعزل العناصر المجربة  وال تبدله  حفاظا على 

 استبدالها بعملية انقالبية هي بالفتنة أشبه  ول ن بتدر  ومراعاة القواعد الموازنة بين المصالح.
إت المراقي ال يصعي عليه أت  لحا ترثير  بائع الظروف في  بائع الدعاة الذ ن 

عة مرحلة الدعوة وعالقتها باألحزاب  و بيعة المواقف من الحكومات  نشروت في ظلها  فطبي
القائمة  تترك آثارها والبد على الشباب الدعاة وتجعلهم أكير تفاعال معها من تفاعل ال بار  وقد 
يكوت جيل ال بار أجزل فوال وأوسع علما  ل نهم ربما كانوا أقل تحسسا للمشاكل المصاحبة 

ذا التحسس يكوت نتا  الصلة ال ييفة بالنا   وبرعواء األحزاب للظروف المستجدة ألت ه
األخر،  ووليد التفاعالت اليومية مع حيييات السياسة والنشريات الصحيفة أكير مما يكوت وليد 

 الترمل  وصلة الشباب وتفاعلهم أكيف وال شك  وانعكاسات المشاكل هي في نفوسهم أوضح.
هم شرت كل البشر إذا تقدموا في العمر   ترهلوت  إت أفراد الجيل الهيادي األول شرن

ويمرضوت بالمرض السكري  وأمراض الو ط  وتزداد مشاكل ديالهم  فتنيلم مشاركتهم الهيادية  
ويصعي عليهم أت يستمروا في ان ماسهم األول  وتتطر ر ظهورهم تحت و رة الحياة  و لبات 

الشباب  إليجاد التعادل  ودفعا لحصول انقطاع  األوالد  أيكوت من الالئق تطعيم الهيادة بعناصر
 ضار في  بيعة التف ير بين الجيل الهيادي األول وأجيال الدعاة الجد دة.

ليس هو  التبد ل التام للهيادة األولى  فإت في رجالها البركة كلها  وعلينا أت ال ن الي في 
مهم في العمر  وقد  نجو منها تقد ر السلبيات التي  تعرضوت لها بسبي تفادهم في العمل وتقد

بعوهم ويظل أعلى همة من الشباب وأكير صلة وتفاعالت مع النا  واألحداث  وما ميل 
الخميني ببعيد  ول ننا نستصوب ما فعله الخميني من إحا ة نفسه بالشباب  ونطلي توازنا قيادًيا 

ين الشباب أصحاب يوم المعدنين  جميعا بين الشيوخ أصحاب الحكمة والتجربة والفقه  وب
 االندفاع والتحرك والهمة ال املة الجد دة  التي لم تستهلك األيام منها شيئا بعد.

إننا إت كنا عددنا  للجدية أسبابا وربطناها بالعوامل العشرة  فإت نظرية األجيال الهيادية 
دة  وما ما تعتبر بالتالي رو  الجدية الجمادية  إذ لم نجد في قوانين الشرف أت من وصل الهيا

يجي أت يموت قائًدا  وإنما وجدنا مصالح للدعوة  وجي المنطلق السليم علينا تحريها والحر  
عليها  وإذا أراد الهياد وت حيازة الفخر والشرف كاملين فإت  ريقهم إلى ذلك يمر بتدريي الجدد  

ت اإلضافة إلى وإكسابهم ما جمعوا من حكمة  وإال حصل انفصام بين  بائع األجيال  وإذا كان
الهيادة أنفسهم وبانتقائهم  أو بانتخاب  تا  أيه للدعاة االختيار  فإنها خر من أت ت وت شرً ا 

 إلنهاء فتنة  يختلط به االرتجال  ويدلس الوعفاء به أمرهم.
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وبميل هذا المنطق ننقض نظرية استقالل تنظيم الموظفين عن غيرهم من الدعاة  أو 
صية  فإت االختال  الهيادي في كل منطقة سكنية مطلوبة  وال بد أت عموم التنظيمات االختصا

تجمع بين الهمم والقابليات والطبائع ليحصل التعادل التربوي والتحرك التنفيذي  وليس من 
الصواب أت يحت ر الموظفوت الحكمة  تدلونها بينهم بينهم  وال أت نمنع عنهم نبوات الناسئة 

ما هي بوصايا معدودة  دونها الحكماء لتشاع الحكمة ويباع ما كات التي يمكن أت تهز ساكنهم  و 
محتً ا  ول نها خوا ر ترو، على عدد الساعات  وتعقبيات على الفلتات واألخطاء  وثناء على 
الصواب  وتوسط عند التطرف وتبا ن اآلراء  وإصال  عند ال وي واختالف القلوب  وداللة 

وإفتاء عند الحيرة  ولن يكوت كل هذا إال باالمتزا  المسترسل على الذوا الجميل والهدي الحسن  
المنساب غير المت لف بين أجيال الدعاة ومعادنهم المتنوعة  وال  تجاوز هذا المعنى غير دادية 

 محدود التجربة  وال تدخل العلل على الخطط إال من نقإ التجريي.
 الدعوة المعطاء

ذات مقدرة على نجدة القوية اإلسالمية بجحافل  وتظل هذل الدعوة معطاء  كييرة الخير 
 رجال تتر،  ومد الزديم المسلم الراغي بتطبيق نظرية األجيال الهيادية برفذاذ يقتحموت.

ول ن الدعوات التي أنهت مرحلة الترسيس ولم تتوغل في االنفتا  بعد  أو الدعوات 
:  الحا فيهما المراقي المتسرع  المتوغلة التي تجبرها الظروف اإلرهابية على اختصار النشا 

الجزر في ت وين الرجال  ويظن أت هناك تقصيرا في تربية العناصر الهيادية وال  ما يشبه ظاهرة
  وجد من يخلف ا لرعيل المنسس المتفاني أو يشابهه في علو الهمة وبذل الجهد.

ري نشررة مرن وليس األمر كما يصرفه هرذا الروهم  برل الموراهاة دائبرة  ول رن العجرول ال  ر
 يقتفي آثار األوائل  واألسباب في ذلك أربعة:

أت المجموعرررة الرائررردة مرررن شررررنها أت ت ررروت صررر يرة  قليلرررة العررردد  كييررررة  )الســـبب األول(:
اللقاء  أيعرف الواحد منهم جميع من  برع في مرحلة الترسريس  فرإذا انتشررت الردعوة وكيرر العردد: 

ف نظرر الداديرة عرن رؤيرة معرادت جيردة  تعمرل فري ضعفت هرذل المعرفرة  بصرورة  بيعيرة  ويصرر 
 غير القطاع الذي  تواجد أيه.

كمرررا أت الرررردعوة قرررد تنشررررر علنيرررة أول مرررررة  أيعرررق ذكررررر صررراحي الخيررررر العامرررل  وتشررررهرل 
الصررحافة اإلسررالمية أو الحفررالت والنشررا ات العامررة  ثررم توررطر الرردعوة إلررى التحررول إلررى السرررية 

ينررره مرررا ال تعلمررره شرررماله  وتتعمرررد الهيرررادة التوريرررة وإخفررراء أسرررماء والت رررتم  حترررى ليعمرررل الداديرررة بيم
 الصاعد ن  خوفا عليهم من بطش الحكومات وإرهاب األحزاب  أيظن المراقي توقف العطاء.

وخرررذ لنفسرررك موعظرررة فررري هرررذا البررراب ممرررا يجررريش فررري صررردور الررربعض مرررن وسررراو  إذا 
  ترمينررا لسررالمته وتجنبررا ألذ، قررد سرراررت الجماعررة باسررم قائرردها وحجبررت عررن الجرردد والعامررة خبرررل

 لحقرره  فهررم يجفلرروت مررن ذلررك  وقررد يسررتبد بهررم ظررن السرروء  أو ال  لمسرروت محاسررنه  لعرردم تعرراملهم 
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المباشر معه  ولربما زلت قلوبهم بن و  قبل أرجلهرم  أيررتي الروعي يحراورهم   ردعوهم إلرى رؤيرة 
وصعودل مصاعد األخيار  ويطلي مرنهم القرينة الواضحة والدليل األكيد على نزوله منازل اليقات 

 الترمل: كيف أنه:
 طهارة صحبة: الخير الجلي  يقود، وما خبرناه، ولكــن

وهررذا منطررق سررليم قررو، يفترررض أرريمن يعقلرره إنهرراء صرردورل واإلسررراع إلررى االسررت فار  فررإت 
 حسن ظنه بالقائد المجهول  نبني على حسن معرفته بصدا وإخال  وجدارة صحبة الظاهرين.

 ررذلك مررا يكرروت مررن خفرراء أفررراد الجيررل الهيررادي الجد ررد  فإنررك قررد ال تلتقرري بهررم  وال تقررف ف
 على خبرهم  ول ن الوبط التنظيمي وتوسع النشا  يشكالت خبًرا جليا يفصح عن وجودهم.

: أت لعمل الدعوة شرة وفترة  واإليمات  زيد وينقإ  وقد ذكر عبد هللا بن )السبب الثاني(
  وتملرررك (116)نررره قرررال:  إت لهرررذل القرررول شرررهوة وإقبررراال  وإت لهرررا فتررررة وإدبررراًراامسرررعود رضررري هللا ع

المجموعررة قلبررا مشررتركا واحرردا تعتريرره فترررات مررن التمهررل بعررد كررل قرروة  ولعررل الرائرري  ررري ميررل هررذل 
الظواهر الطبيعية  مرن الفتررة والرنقإ  واإلدبرار  فيتزمرت فري تقرد رها  ويبرالغ فري اإلبتئرا  منهرا  

ير مررن حهيقتهررا  ويرردعي أنرره العقررم فرري الرردعوة  ويخفرري عليرره أت اإلبطرراء قررد يعتررري ويصررفها برررك
 الجماعة كما يعتري الفرد  لوجود الفتن  أو  ول  المسير ونحو ذلك  وغن اإلسراع آت.

: أت الواجرري اليررومي الررذي كررات قررد ألقرري علررى عرراتق جيررل الترسرريس فرري )الســبب الثالــث(
قل من الواجي الذي  نديه الدعاة فري مرحلرة انتشرارها وسرعتها  أول نشرة الدعوة يعتبر أصعي وأث

 إال أنه أقل إش اال  وأيه تربية مست نة ال تتطلي كيرة تحرك.
بينما نجرد أت خطرة بعرض الحركرات حرين تقرارب االنفترا  أو حرين تتوغرل أيره تجعرل  روم 

ربويرررة  ويتعررردد الرررذهاب الداديرررة مليئرررا بررررنواع مرررن النشرررا  كييررررة  وت يرررف الجزئيرررات التنظيميرررة والت
والمجرريء  واللقرراء واالجتمرراع  وتت رررر المحاضرررات والحفررالت  والرررحالت والمهرجانررات  واأللعرراب 
والمسرررابقات  زيرررادة علرررى مرررا قرررد يكررروت مرررن المظررراهرات واإلثرررارة الجماهيريرررة  ونرررزول االنتخابرررات 

ا  حتى ليشع رأسره علرى النقابية  وهذل السعة تجعل الوقت الحر الذي يصفو ل ل دادية ضيقا جدً 
وسررادته منتصررف الليررل مرهقررا  فتوررمحل مطالعاترره المنهجيررة  ويبرردأ يسررتهلك رصرريدل الررذي كونرره 

 باألمس  وتوطرب دباداته التنفلية  وشنونه المعاشية والمهنية.
إت هرررذا النشرررا  ال ييرررف قرررد يجعرررل معانررراة جيرررل الررردعاة الجد رررد كبيررررة وذات آثرررار تربويرررة 

 زداد تجربة  ويتعمق فهمه لطبائع النا   ول ن علمه بالمقابل قرد يكروت أقرل  تحريكية جيدة  وقد 
وسكينته اإليمانية مختلطة بتشويش  وشمائله الخلهية يشوبها نقإ  ويصعي عليه أت  ربي نفسه 
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بنفس ذاتيرا  وفري هرذا مرن تعويرق نشررة العناصرر الهياديرة ال املرة مرا أيره  مرع أت اسرتعدادها وافرر 
 ل نصف التربية الالزمة لهم  المتميل بالمعاناة والتجريي.جيد  ومع حصو 

والمظنوت أت حل هذا اإلشكال كامن في اختصرار وجرول النشرا  العرام  نوعرا وكمرا  بغيرة 
توفير أوقات حررة للردعاة  يفيئروت فيهرا إلرى أنفسرهم وإلرى مرربيهم مرن قردماء الردعاة ومسرتنبطي فقره 

متطلبات المسار المرحلي العام ومتطلبات التربية الفردية  الدعوة  أيكوت هناك تعادل وت افن بين 
 ويتم تخريج رهط كبير من الهياد ين الجدد بجهد بسيط يكمل لهم نصفهم الناقإ.

إت هرررذل الظررراهرة تقنرررع المراقررري المنصرررف بررررت جمهررررة واسرررعة مرررن الجيرررل الهيرررادي الجد رررد 
ار  وال تحتا  غير نقلة يسريرة يكروت موجودة فعال  ول ن حجبها نقصها التربوي القليل ع ت األنظ

 بها تصد ق نظرية األجيال الهيادية وأدائها لدورها فيها.
: أت التحرردي هررو المربرري  وربمررا كررات المفررتش عررن المعررادت القا ديررة غيررر )الســبب الرابــع(

راء لهرررا إذ فرررتش عنهرررا فررري أيرررام ال  ترررا  فيهرررا هرررذا التحررردي كرررامال  فإنررره أنرررواع  وبواعيررره مختلفرررة  
 رضه وقت دوت وقت.ويف

وأول ظهورل في المسار يكوت من أول أيام الدعوة في كل بلد  فإت الرعيل األول يخروض 
تجربرررة ترسررريس الررردعوة  ويررردخل معركرررة حيررراة أو مررروت  وإت كانرررت صرررامتة  فإمرررا أت  رررنجح فررري 

نتبرال الترسيس وير، مبشرات استمرار الدعوة   وإما أت يفشرل  أيكروت الرتالوم  واسرتعار الفرتن  و ا
العردو  ولرذلك  نردفع الررواد بهمرم حاميرة  أوأيراء مشرمرين  ويبرذلوت أقصرى جهردهم  ويبردوت أكمررل 
تشرريل لطاقرراتهم  وتنتبرره كررل حواسررهم  تشررارك فرري إرسرراء قواعررد البنرراء  فررإذا نجررح الترسرريس مررالوا 
 بيعيررا لرربعض الراحررة والهرردوء  كميررل  بيرري يعررالج مريوررا فرري حالررة خطيرررة  يسررهر معرره  ويظررل 
مالزمررا لرره  فررإذا حصررلت منشرررات زوال الخطررر  نررام واسررترا  ال ل ونرره متعبررا فقررط  بررل ألت فرري 

 عالمات الشفاء معنى التطمين.
  فرررتظن أنهرررم ال يصرررلحوت لعمرررل أيًوررراويهرردأ بهررردوء الرعيرررل األول مرررن معهرررم مرررن الجرردد 

اسررتعدادهم  قيررادي  بينمررا الررنقإ لرريس فرريهم  بررل فرري الظرررف والمحرريط  ال  وجررد فيهمررا مررا يسررتفز
الهيادي للظهور ويوقظه من سباته  وهم جيل كاألوائل قد يكروت فريهم الورعيف المتراخري  إال أت 
أكير عناصرل يمكن تدريبها األداء أعمرال قياديرة صر يرة  وبعورهم أصرحاب قابليرة رأيعرة تجرذبهم 

 المراكز الهيادية العالية لها دونما تطاول منهم.
تحرديات المربيرات مرع دخرول الردعوة فري مرحلرة االنفترا   ثم تتا  فرصرة ثانيرة لحصرول ال

ويكررروت لعطررراء الررردعاة مجرررال نمرررو سرررريع  ول رررن تتبررردل صرررفات الجررردارة والعوامرررل المحركرررة لررررو  
التحرردي فرري نفررو  الرردعاة  ويكرروت إتقررات الداديررة للعمررل الجمرراهيري أو المشرراركة الصررح ية باعيررا 

كرات إتقرات االتصرال الفرردي والتربيرة التلقينيرة عنوانرا  إلثارة ما في النفس من كوامن التحدي  بينما
 للجدارة في المرحلة األولى.
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إت كيرررة مررن الرردعاة الررذ ن نصررنفهم مررع الخرراملين فرري مرحلررة الترسرريس يكونرروت مررن أهررل 
النشا  فري مرحلرة االنفترا   إذ أت األعمرال التري تفجرر إبرداعهم الهيرادي غيرر موجرودة أيرام النشررة 

بدايررة تتفجررر  اقررة مررن نرروع واحررد تتميررل فرري القرردرة علررى التجميررع والتربيررة والعمررل األولررى  ففرري ال
الصامت  ول ن البشر تختلف  بائعهم وميولهم  فمنهم ال اتري  والخطيري  والسياسري  واإلداري  
وليسرت المقرردرة الفرديرة علررى اإلقنراع والتربيررة غيررر صرفة واحرردة مرن عشرررين صرفة أخررر، يحتاجهررا 

 عمل الدعوة.
بعررض الرردعاة ي فررل عررن هررذل الحهيقررة  فيتطرررف  ويشررطي بررالقلم علررى بعررض مررن ال إت 

يجيد فن االتصال ويحكم عليه حكما مسرتمرا برنره فاشرل  وذلرك خطرر  فرإت النرا  معرادت  وخدمرة 
اإلسالم متعددة المجاالت  و بيعة الترسيس ال تتيح ظهور جميع ال فايات  لعدم تيسر أغلي هذل 

 هم كميل ثمرة م لفة بقشر صلي إذا كسرته: انتفعت بها.المجاالت  وإنما ميل
وهكذا تنشر صفات توثيق جد دة  ووصف لل فاية أوسع  ويتبردل مفهروم الهياديرة  وتصرير 
البراعرررة الصرررح ية  أو المقررردرة علرررى االنبيررراث  أو الررروعي السياسررري  أو البحرررث العلمررري  أو حسرررن 

 ى أت صاحبها له مقدرة قيادية.المحاضرة  أو إدارة الواجهات: أدلة بمفردها عل
أمررررا أت ميررررل هررررذل المقرررردرة الهياديررررة هرررري فرررري حرررردها األدنررررى فررررنعم  ول ررررن ال مررررانع مررررن 
اسرررتخدامها  إذ الهيرررادة درجرررات  وأهلهرررا  بقرررات  وفورررلها مررروزع علرررى منرررازل متصررراعدة  ويبقرررى 

ختصررا  الحرائزوت علررى صرفات الشررمول وغررزارة العلرم وعمررق اإليمرات فرري القمررة  ودونهرم أهررل اال
 والصفات المفردة   تفاوتوت في الفول  وإت اشتركوا في االنتساب إلى المجموعة القائدة.

وقد يجمع الدادية بين ال فا تين المطلوبتين في المرحلتين  أو يكوت صرالحا لعمرل قيرادي 
تربروي هرو  رابع المرحلرة األولرى  فاشرال فري العمرل الجمراهيري وفري أنرواع النشرا  العرام الرذي هررو 

ابع المرحلة اليانية  أو العكس  حيث يمكن أت  برز الحقا من كات يمشي الهويني آنفا  وتحتل  
 عناصر المنخرة مكانا واضحا في المقدمة  حتى ل رنها هي الطليعة.

كالم ما هو نتا  ترمل نظري مجررد  وإنمرا شرهدت لره أكيرر مرن تجربرة  كالرذي حردث فري 
ضررة للحكومررة والحرررزب الشرريوعي أواسررط السررربعينات  السررودات لمررا خاضررت الجماعرررة معركررة معار 

وأثناء المظاهرات واإلضرابات المشهورة برحداث شعبات الخاصة  فقد أحجم دعاة عن النزول إلى 
الميدات بشرجاعة  واحترل مكرانهم المفتررض رجرال منسريوت  كرات القرادة ال يعرفرونهم  وإذا غرابوا ال 

نشرر جيرل قيرادي جد رد واسرع كرات ظهرورل أشربه بمفاجررة يفتقدونهم وأبرانوا عرن معردت مبرادرة جيرد  و 
مدخرة   ي فر  القدماء بها على غرابة مقدمها حينا  وبهرت بسا ة تعليلهرا وكشرف أسربابها مرن 

 كات من القدماء حينا آخر.
وكرررات قرررد حررردث فررري العرررراا فررري أعقررراب زوال العهرررد المل ررري شررريء مماثرررل  فقرررد فرضرررت 

وز حصرارا علرى الردعاة  ضراعفت أثررل داديرة األحرزاب العلمانيرة الدعاية الناصررية قبرل انقرالب تمر
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المتحالفة ضمن جبهة واحدة  ف ات هناك انطواء من كيير من الدعاة علرى أ فسرهم  وتعطلروا عرن 
النشرا   وكررادت عمليررة التجميررع أت تتوقررف  إال قلرريال  ونرراء الجيررل المنسررس برعمررال اإلدامررة دوت 

شيوعيين أهل العرراا بعرد االنقرالب  وحصرلت المجرازر المن ررة  ظهير جد د  فلما أرهقت أعمال ال
تبرردلت معررا ير النررا   وأصرربحوا  رحبرروت بكررل منقررذ  وفطررن ال ييررر مررنهم لمررا كررات مررنهم مررن ظلررم 
لرردعاة اإلسررالم بفعررل اإلشررعاعات ال اذبررة  فررانفتح مجررال للتجميررع غيررر محرردود مررن خررالل مقاومررة 

ي انفرررتح لحررزب البعررث وللقرروميين يعتبررر أرحرري بكييرررر  الطغيررات الشرريوعي  وإت كررات المجررال الررذ
لسررهولة شرررو هم وصررعوبة التزاماتنررا الشررردية  وبرررز مررن بررين الرردعاة جيررل قيررادي جد ررد لررم يكررن 
الحاسي يحسي من قبل أنه سينشر  وكات تطور الحركة اإلسالمية في العراا آنذاك جزًءا لم يكن 

 اة السياسية في العراا.باإلمكات فصله عن التطور العام السريع للحي
إت هررذل األميلررة كاأيررة لإلقنرراع برررت ل ررل مرحلررة جيلهررا وأهلهررا  وأت ل ررل حلبررة رجالهررا  وأت 
هنررراك تفررراعال متبرررادال برررين كرررل ظررررف والرررذ ن يعيشررروت يكفرررل اسرررتمرار التوالرررد الهيرررادي  حترررى أت 

تررري بررررزت فررري مرحلرررة الصرررراع الياليرررة قرررد يشرررهد مررررة أخرررر، فشرررل بعرررض العناصرررر ال إلرررىاالنتقرررال 
االنفترا   مررع مرا كررات لهررا مرن وعرري وذكراء ومشرراركة كييفررة فري  وميررات النشرا  المختلررف الوجررول  
ويبررزف فجررر جيررل جد ررد آخرررر  وتتقرردم عناصررر كانررت م مررورة مرررن قبررل تورر ط وتنرراوش  وتتبررردل 
صفات الجدارة مرة أخر،  وت وت صفات الشرجاعة والبطولرة فري المواقرف الحاسرمة هويرة انتسراب 

 دة لطبقة قيادة  ارفة تستيمر ما بدأل الرهط التليد.جد 

 دعوة... ليست شركة تجارية

ول ن هذل النشرة التلقائية للعناصر الهيادية ال ت في  بل ال بد أت تصقلها معاناة مباشررة  
فت وت المناقشة اليومية أو األسبودية لحيييات اإلدارة والتربيرة والنشرا  العرام برين القائرد والمسرنول 
التررابع مدرسرررة عمليرررة لتلقينررره األحكرررام الجزئيرررة والنظرررات االجتهاديرررة المصرررلحية والنسررربية فررري فقررره 
الرردعوة  ويجرري هررذا التعلرريم علرررى كررل قيررادي  علررى اخررتالف  بقرررات الهيرراد ين فرري التنظرريم  مرررع 
م الهيادي الذي  تبعه  وال يصح أت يوع الهيادي األعلى ثقتره كاملرة برعوانره الترابعين  أيجرري لهر

إرادتهم و لباتهم دونما نقاش وحوار  فإت ذلك يواد الحزم  ويحرمهم التعلم  ويقرربهم مرن الهرو،  
 وهو دليل الوعف.

وكررات الرروزير العباسرري أبررو عبررد هللا العررارض قررد عرررض علررى الخليفررة  رروم اسررتيزارل بعررض 
 :أمور الردية  فوافقه عليها الخليفة كلها  أبكي الوزير  فاست ربوا بكاءل فقال

 عرضت على صاحبي تذكرة مشرتملة علرى أشرياء مختلفرة  فرموراها كلهرا  ولرم  نراظرني 
في شيء  منها  وال زادني شيئا فيها  وال ناظرني عليها  ولعلي قد بلوته بهرا  وأخفيرت م رزاي فري 
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ضررمنها  فخيررل إلررى بهررذا الحررال أت غيررري يقررف موقررف أيقررول فرري قرروال مزخرفررا  وينسرري إلررى أمررًرا 
 .(117)له كما أموال ليا أيًواوي ذلك منلفا  أيم

ودعك مما في هذل القصة المهمرة مرن تخروف الروزير مرن الوشراية  وخرذ إشراراتها العامرة  
 وما على القائد من وجوب وضع نفسه وجها لوجه أمام الوقائع  فاحصا ومستفسًرا.

أو  برل يجري علرى القائرد مرا هرو أكيرر  فرإت المفرروض أيره أت يخرالط الردعاة   رر، وعرريهم
سذاجتهم  ويكتشف  بائع آمالهم وأمانيهم  ويسمعهم إذ هم على سجيتهم يسترسلوت  ليكتشرف... 
إصابتهم فينميها  ونقصهم أيسدل  وال يسوف في عرف العمل أت تروي األمور للقرادة مجررد روايرة  

منره  والقائد الذي ال يستطيع مشارفة العمل بنفسه وتصعي عليه مقابلرة دعاتره وجهرا لوجره سريكير
 الخطر.

إت كرررل داديرررة يقرررف علرررى درجرررة مرررن درجرررات السرررلم الهيرررادي الطويرررل  أًيرررا كانرررت درجتررره 
الهيادية  ليس له إ الا التوكيل والتفويض واإلنابة لتابع له  أو حتى لمجموعة من أتباعره  وإنمرا 

ين  يكوت له ذلك في أحروال اسرتينائية ولمردة قصريرة  والصرواب أت  نرزل إلرى مسرتو، جميرع العرامل
ويفحإ القوايا عرن قررب  ويشرافه ويسرتمع ويحراور  ليرري وجره الحرق بنفسره  إذ قرد  ولرد بعرض 
الهو، عند أعوانه خلرال فري الوصرف يخرجره إلرى ظلرم وهرو ال يشرعر  أول إلرى ا مئنرات فري وقرت 

 يجي أيه الحذر.
 ومررن ناحيررة أخررر،  فررإت هررذل الحالررة تولررد ت ييررف األمررور الترري يمسرركها الداديررة الوكيررل 
سمي وكيال  أو لم يسم  إذ يفررض نفسره أحياًنرا بمرا  بردي مرن كيررة نشرا   ولريس ذلرك مرن حكمرة 
اإلدارة  فإت اجتماع األمور في  د واحدة  وزع االهتمام ويشتته في أبواب كييرة  فتوعف الرقابرة  

لخبرر  مرع ويمتنع اإلتقات  ويحال بينه وبين اإلبداع  ويحرك أهل الهمم العالميرة مرن التنرافس فري ا
مررا أيرره مررن تقريرري هررذا الداديررة النشررط المكيررار مررن أمررراض الريرراء وال رررور والعجرري بررالنفس  بمررا 

  نعكس على خا رل من أصداء هذل األهمية فوا العادية التي وضع فيها.
وهنرراك مرررا هرررو أو رررر مرررن هررراتين النررراحيتين سرررلبية  ذلرررك أت هرررذا الرررذي تراكمرررت الواجبرررات 

ه  ال  رتقري إلرى نفرس مسرتو، الردافع الرداخلي الرذي يمل ره القائرد فري عليه  ووسعت الصالحيات لر
مناقشة نفسه واستشعار التقصير  إذ على غيرل تقع التبعرة األخرويرة ال برر،  وعليره الصر ر،  أو 
على غيرل  نصي النقد في الدنيا  وهو بجاني  وعلى تلَّ  يجنري ثمررات المرديح إذا أجراد وأحسرن  

يحدول إلى االعتراف بالفورل ألهلره  وإت هرو أخطرر وأسررف: نجرا  برنفس  بما ملك القائد من عدل
العدل الذي  لفت نظر القائد إلى دورل السببي في ذلك  دوت رؤية مجررد النتيجرة  وبطبيعرة النرا  
واألتبرراع إذ أنهررم إذا حاسرربوا ونقرردوا: خررا بوا الرررأ  واألصرريل  ال الفرررع والوكيررل البررد ل  ومنطررق 

                                    
 ا 117 
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مذهبهم  وأعراف األمم تسوف لهم  أيكوت الوكيل سيد الحالتين: ناجيرا  ولليمررات العقل  نيدهم في 
 جانبا.

إت هذل الناحية جد مهمة  فإت مشارفة القائد ل،مور بنفسره تولرد أيره عوامرل التقرو،  فهرو 
 تهم نفسه بالتقصير  وت وت أيره شرعبة ممرا كرات فري عمرر الفراروا رضري هللا عنره مرن استشرعار 

ية  ويرخذ  تعي نفسه حين اليقظة  ويحاسبها إذا أقبل على النوم  وما بينهما أحرالم عظم المسنول
ورؤ،  ال تنفك تدور في مدار ما هو أيه من العمل  ويظل يسرل نفسه كل  روم: لعلره ظلرم أحرًدا  
ولعلررره دلرررس أمرررًرا  ولعلررره أبرررد، تقصررريًرا  ولعلررره فررروت فرصرررة  وال  بلرررغ الوكيرررل ميرررل هرررذل المعانررراة 

 ة المنتجة مهما ت لف لها.النفسي
  فرررإت حياتنرررا التنظيميرررة تجعرررل مرررن تمرررام أيًوررراويصرررح المعنرررى المعررراكس لهرررذل المعررراني 

محاسن الدادية التابع المنفذ أت  ناقش قائردل بالحسرنى وكمرال األدب أيمرا يعررض عليره مرن أمرور 
عرة الفاضرلة الدعوة  لعل في ذلك ما يظهر مصلحة خفيت علرى القائرد  ولرم نجرد فري قرامو  الطا

أت يسترسل التابع في االنهياد بال سنال وفحإ عن فقه األوامر والخطط  فإنه أحرر، عندئرذ  إذا 
اعتاد ذلك  أت  هي للمفتتن الميبط المشكك أذنا صاغية  كما وهبها ألميرل  وإنما يحسن االمتيال 

 إذا رآل قد عزم من بعد تقليي الوجول وتوكل على هللا.
و الذي أشار إليه علي بن أبي  الي رضري هللا عنره لمرا قرال:  كيررة وكرت هذا السلوك ه

الوفاا: نفاا  وكيرة الخالف: شقااا فإت هناك حًدا يمكن تمييرزل برين الردوافع المتعارضرة فري كرل 
 من الحالتين  والوفاا وفاقات:

 وفاا وعي تتشابه أيه األفهام  وتتناظر  ويجتمع به الصواب المتوزع.
 و ضعف شخصية وخمول ذهن.ووفاا مداهنة أ

 والخالف خالفات:
 خالف تمييز  وإيقاض ل،ف ار والخوا ر السابتة.

 وخالف مراء  وتبادل اتهام.
 والمخلصوت موقفوت للخير دائًما.

 الشرف ينال.. ال يمنح

رياسررة الشرررف فينررا  فررإت عالمررا عابررًدا ضررعيفا  أو حازًمررا  أيًورراوبميررل هررذل الحقررائق نرررد 
وفره عرن إلقراء نفسره فري خورم المعركرة  ليعتليرات ذروة الشررف إذا تواضرعا وأخليرا أمينا تش له ظر 

مكانهمرا لمقترردر ممرار   وبإمكررات األتبراع أ   تبركررا بهمررا وهمرا علررى كرسري منطررق الواقررع دوت أ  
 نوطر إلى افتعال مكات لهما على كرسي الهيادة.
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فقررال: ليسررت الواليررة  وقررد ولرري رجررل فرري الماضرري واليررة  فقيررل لرره:  اآلت يظهررر فوررلك 
 .(118)تظهر الرجل  بل الرجل يظهر الواليةا

وهو جد مصيي في جوابه  فإت الوالية مركز مجررد لريس أيره تشرريف  وإنمرا الرذي يحتلره 
 هو الذي يعطيه معانيه  فت وت والية الرجل قوية أو ضعيفة بحسي ما أيه من القوة والوعف.

صفات  بيعية وفطرية عالية  هبها هللا تعالى لمن وتجتمع القوة الهيادية من موارد ثالثة: 
يشرراء  مررن ذكرراء وشررجاعة وكرررم  ثررم الممارسررة الخلهيررة والعباديررة  ثررم التيقررف ال ييررف  فرري علرروم 

 اإلسالم والتاريخ والسياسية.
ول نهررا ليسررت وظيفررة حكوميررة  تنررافس الرردعاة عليهررا  بررل  تقلرردها الداديررة بانبيرراا تلقررائي  

العمرررل اليرررومي الطويرررل  فت تشرررف المجموعرررة أت حرررر، بررره أت يقرررود  دوت  وعرررن جررردارة مرررن خرررالل
 حاجة إل الة عنقه لها.

وكيررف يخرراف أحررد أت ال يظهررر فوررل الفاضررل والنررا  تفررتش عررن ذوي المقرردرة الهياديررة 
 بالمجهر؟

 والمفروض أت هذل اليالث تمكن الهيادي من ثالث:
 من تولى الدور األهم في التحريك.؟

 ليلي الناقد ألوضاع الدعوة  تطويرا وتصحيًحا.ومن البحث التح
 ومن االتصال بجميع المستويات  لتنمية قدرات اإلبداع أو حل المشاكل.

 إطعام الولدان: عقلة العجالن

ول ن ال فاية العالية التي يمل ها العنصر الهيادي قد تطمسها مشاكل المعيشة التري  رزداد 
فرف  ف م من ذكي شجاع صبور لم  نهزم في ميدات إعالرة تعقدها مع مرور األيام  ولذلك ساف الت

 أهله  وما لم تفرف الجماعة عناصرها الصالحة وت فيها فإت أماني المسار تبقى حبرا على ورا.
وضررب عمررر برن عبررد العزيرز رحمرره هللا أسرروة حسرنة فرري فهرم ضرررورة تفريرغ أهررل ال فايررة  

 بن عبد هللا بن عتبة بن م سعود برلف د نار مرن فقال:  وهللا إني ألشتري ليلة من ليالي عبيد هللا
بيت مال المسلمين  فقيل: يا أمير المنمنين  أتقول هذا مع تحريك وشردة تحفظرك وتنزهرك؟ فقرال: 
وأ ن  ذهي بكرم؟ وهللا إنري ألعرود برأيره ونصرحه وهدا تره علرى بيرت مرال المسرلمين بررلوف وألروف 

 .(119)دنانيرا

                                    
 .2/36ا اإلمتاع والمنانسة 118 
 .2/36ا اإلمتاع والمنانسة 119 
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شرمعة بيرت المرال إذا بحرث أمرورل الخاصرة  حترى لريظن هكذا  وهو هو عمر الذي يطفئ 
الظات أت أمنيته هذل تخالف قصإ ورعه  ول ن كذلك هو الصواب لما يكتشف المكتشف أهميرة 

 العقلية الهيادية الوادية المستودبة.
 كيف تسمح دعوة ل،عمال المهنية المرهقة أت تستهلك  اقة قياد يها؟

هررار  وهرري الصرربا   وال تبقرري للرردعوة مررن الهيررادي إت المهنررة تسررتهلك أحسررن سرراعات الن
غير فوول األوقات  وأكيرها إحراًجا  حترى ليررتي إلرى االجتمراع بإخوانره  تيراءب  ومرا نظرن ذلرك 

 يسوف في العقل  وال أت ترضى به جماعة تحترم نفسها وتريد أت تنتصر.
وكيررف سررتتحول  ارفررع الهمرروم المعاشررية عررن كاهررل الداديررة  ثررم انظررر عندئررذ نتررا  عقلرره 

خوا رل إلى اقتراحرات بنراءة وخطرط وكتابرة   أو كيرف تتحرول  اقاتره البدنيرة إلرى مشراركة تنفيذيرة 
 دائبة.

 التأمل واجب جماعي تضره التجزئة
ول ن هذا التفرف الوافر الخير قرد تحكرم عليره الجماعرة بالفشرل إذا لرم ترتم مراعراة شررو ه  

 لت عليها تجارب التفريغ السابقة.وهي شرو  مهمة لم يحوها تدوين  ول ن د
*وأولهررررا: أت تعرررررف الجماعررررة أت المتفرررررف المستشررررار ال تقررررا  مشرررراركته بجهررررود البرررردت 
كررررالموظف العررررادي  وال يسرررروف أت تورررربط دوامرررره بسرررراعات معينررررة تقيرررردل  ولرررريس مررررن الالئررررق أت 

إعطرراء  تورراعف الواجبررات عليرره أضررعافا كييرررة تحطررم أعصررابه  فررإت ميررزة التفرررف ال بررر، هرري فرري
المتفرررف أوقاتررا حرررة وراحررة بدنيررة يسررت لهما فرري التف يررر الهرراد  واللقرراء الينررائي بإخوانرره  والمطررالع 

 الواسعة  وتربية نفسه  ومحاورة الهياد ين اآلخرين  وال تابة الصح ية أو الف ية.
*كما أت تخصيإ مكتي له يعد شر ا مهما لنجاحه فري عملره  وغالري فشرل المتفررغين 

م توفر المكات المريح البعيد عن الووضراء والصرخي  أيكروت بيتره هرو مجالره  وتشر له يكوت لعد
 زوجه  ويلهيه دياله  حتى يسترنس بالنوم وال سل تدريجًيا.

* ويجرري إجررزال المررال لرره فررإت العالقررات االجتماديررة الترري تتررا  أو تفرررض علررى المتفرررف 
ة  وكيرررر ضررريوفه  ويصررربح محتاجرررا أوسرررع بكييرررر مرررن عالقرررات الداديرررة المشررر ول بوظيفرررة أو مهنررر

لصرررف اكبررر  فررإت كانررت الجماعرررة ال تعطيرره إال كمررا يعطرري مييلرره فررري الوظيفررة فإنرره سرريقع فررري 
 الحر   وسرعات ما  بدأ تف يرل بالتملإ مما تور  أيه من التفرف لجماعة تقتر عليه.

فرررة  *ثرررم ال برررد مرررن مخصصرررات ماليرررة كاأيرررة لت ررروين مكتبرررة كاملرررة لررره فررري العلررروم المختل
ولشراء الصحف اليومية والمجاالت األسبودية المهمة  وللسياحة وزيارة رجال الحركات اإلسالمية 
فرري األقطررار األخررر، والتباحررث معهررم  وتلررك مكمرررال ضرررورية لصررقل موايبرره وإتاحررة الفرصررة لررره 

 الستيمار أوقاته  والمنطق الذي  برز التفريغ هو نفسه الذي  برز هذا الصرف.
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السررلبيات الترري تعيررق خطررة التفرررف ت مررن فرري الطريقررة المعكوسررة المن وسررة  *إال أت أظهررر
التي قد  تم بها  أبعض التنظيمرات توجرد  بقرة مرن المتفررغين مرن الصرف اليراني  ويبقرى الصرف 
األول والقائرررد األعلرررى دوت تفررررف  فينرررتج عرررن هرررذا قصرررور الصرررف األول عرررن مجررراراة ا العررررات 

رفتهم بواقررع الحركررة ويوميررات العمررل  ويحرردث شرربه انقصررام بررين المتفرررغين وثقررافتهم وأمررانيهم ومعرر
المجموعتين  فمن متفرف مطيع آنرذاك علرى مورض  ويحكمره الترذمر  ويرود التفلرت  ومرن عرا  
والغ في تجريح الصف األول والت بر علريهم  والصرواب أت  بردأ التفررف  مرن فروا  وت روت ل،وائرل 

 األولوية أيه.
لررة األولررى مررن البررد هيات الواضررحة ال نيررة عررن البيررات  ول نهررا إت هررذل الشرررو  تبرردو للوه

كانت مفقودة في كيير من عمليات التفريغ وسببت لهرا الفشرل  وأعطرت سرمعة رد ئرة لمبردأ التفريرغ 
وللمتفرررغين هررو منهررا وهررم فرري الحهيقررة أبريرراء  ومررا نقررول كالمنررا عررن ظررن وتخمررين  ول نرره الواقررع 

 ومفاد التجريي.
أت ميررل هررذل المباحررث هرري مررن اختصررا  الهيررادات فحسرري  وظررنهم وقررد يظررن الرربعض 

مصريي  ول ننرا نرر، أت ذكررر هرذل التفاصريل حررول خطرة التفررف أمرام الرردعاة مرن شررنه أت يكسرربهم 
تقد ًرا صحيحا لسلوك الهيادة التي تريد استدراك أخطاء التفريغ السابق  ويمنعهم عن ظن سروء أو 

وة إذا وسررعت علررى المتفرررغين  ميلمررا فرري هررذا التفهرريم مررن اتهررام بترررف وبطررر وإضرراعة لمررال الرردع
 حث للدعاة على اإلنفاا بسخاء والتبرع لصندوا الدعوة.

وإذا صح هذا المنطق: صح معه منطق التفريغ الجزئي  كدادية فقيرر يحترا  إلرى وظيفرة 
يسرعى  مسائية ثانية  أو آخر خردم الدولرة  رويال  فرحرال نفسره علرى المعراش براتري تقاعردي وأخرذ

لممارسة مهنة أو وظيفة في شركة  فإذا كانت الجماعة بحاجة إلى أوقاتهما  ومنعتهما من العمرل 
اليرررراني: جرررراز أت تعوضررررهما بعررررض التعررررويض  النطبرررراا األوصرررراف السررررابقة عليهمررررا  وسرررراف أت 
تخصررررإ للمتقاعررررد مكتبررررا ونفقررررات ضرررريافة وسررررفر وشررررراء للصررررحف وال ترررري  اعتمرررراًدا علررررى تلررررك 

 التبريرات.
 لشورى المحركةا

وهكررذا يكرروت عطرراء التفرررف دلرريال جد ررًدا  نكررد صررواب األسررا  الررذي ابتنيررت عليرره نظريررة 
األجيرررال الهياديرررة  إال أت هرررذا العطررراء وتلرررك المحاسرررن ال برررد لررره ولهرررا مرررن بيئرررة حاضرررنة  وحرررافز 

وفيهررا مسررتيمر  وتعتبررر الشررور، هرري هررذل البيئررة المبت رراة المناسرربة الحتوررات القابليررات الهياديررة  
تنمية  بيعية ليمار تربية التحدي  وت ميل إللهام المعاناة  وإذا أراد القائد أت يكوت ناجًحرا فحسربه 

 أت  تيح مجاالت التشاور لينطلق إبداع جميع أصحابه الذ ن معه انطالقا ذاتًيا.
وهري بمعنرال النسرربي فري اإللرزام أو اإلعررالم نقصردها  ودعرراة كرل بلرد أعرررف بالرذي يصررلح 

وال مجال لن  ن رر دعراة اإللرزام صرواب اإلعرالم إت رآل غيررهم  فرإت مرن أ ررف مرا و قرع لنرا  لهم 
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عن غير ما قصد أننا في القصة التي أوردنا تدليال على جواز االشترا  على القائد وإلزامه جهرنا 
قرد  بتخطئة تفسير جمهور الفقهاء  وملنرا إلرى غيرر الرذي قرالول  وفري ذلرك عبررة  وإت رأ، األكيريرة

 يجاني الصواب.
 ال نقصد المالم، بل ندل على مواعظ األيام

وهكذا ت وت القابليات الفطريرة الفدريرة التري صرقلتها اليقافرة والممارسرة  والتربيرة التنظيميرة 
المطورة لهرا  وفرصرة التحردي المسرتعلي والمعانراة  والتفررف  والجماديرة الواسرعة  واشرتراك األجيرال 

 ترت ز عليها العملية الهيادية الناجحة المستمرة. المتعاقبة: ركائز سبعا
فإمررا حررر  علررى هررذل المرروارد اليررورة للطاقررات الهياديررة  وإمررا التسرريي واالضررطراب والفررتن 

 وبقاء الهيادة في واد وجندها في واد.
وكما أت الهيادة  راد لها أت  تصفو من شوائي الخيالء  ومن مقابح الزهو وال برياءا فإنه 

 أت تسلم من أ وار السذاجة  ومن وهن التفرد واإلبطاء. أيًوا راد لها 
إت مررن الوررروري االنتبررال إلررى أننررا لسررنا نعنرري بكررل الررذي قلنررال قيررادة معينررة  وإنمررا هرري 
مالحظات عامة نحاول فيهرا تحد رد مالمرح مسرتقبل الردعوة مرن خرالل تقرويم حاضررها علرى ضروء 

لهررذل الخرروا ر بصررور شخصررية معينررة فررإت مقصررد  تجاربهررا الماضررية  وإذا كررات هنرراك ثمررة ارتبررا 
االنتفاع من صوابها أو البعد عن الخطر الذي وقعت أيه يشفع لذكرها  يجيزل ويبررل  ولم يكن من 
مقاصدنا أت نمد  أحًدا أو نجر  غيرل  وما زال افتعال الدادية أو التشهير من األخرالا الورعيفة 

 ا.في عرفنا  وفيهما داللة على مرض مقترفهم
 ولعل يميل الشاعر تجد هنا  لما غوي صاحبه مما كات من االنتقاد  فرشهد هللا:

 طمعًا أن أراك فوق انتقاد شهد هللا ماانتقدتــك إال 

وهذا القلم هو نفسه الذي حث الدعاة من قبل على اجتيراز  العوائرقا ونبرذ الفرتن  وأوجري 
ق ألحررد أت  بتسررر منرره مررا يظررن أت أيرره تر يررد علرريهم التررزام الطاعررة  وفقرره الرردعوة ال  تجررزأ  وال يحرر

وجهة نظرل ويخفي أو يعرض عن حجج تقابلها  وفي التوسط  وتحكيم النظر المصلحي  والهيا  
 النسبي  مخار  واسعة تنتشل القادة واألتباع من ضيق كل اختالف.

 حوار، ومنهج... وقلب يلتذع
ين المسرار الخططيرة قرد ت شرف وإت نظرة ناقدة ألحوال بعض التنظيمات على ضروء مرواز 

حاجتها لتدارك يعردل أعرافهرا  ويخلصرها مرن نقصرها  ويوربط صرعودها  ويقربهرا مرن سرمت الجرد 
 الواجي.

 والمظنوت أت كل ضعف يصلح بيالثة وجول من االستدراك:
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: اختيار قائد مسنول جيد المستو،  معروف بطول االنتظام واالنوبا   *)الوجه األول(
ويملرررك سرررمتا تربوًيرررا  ويرررتفهم نظريرررات العمرررل  ولررره قررردرة علرررى تحليرررل المشررراكل  وقررردم االنتسررراب 

والوقروف علرى أسربابها  وأهرم مررن ذلرك: أت يكروت صراحي فرناد ملررذوع  تحررا  بحيرث ت روت خطررة 
تطوير النشا  وتربية اليقات ش ال قلبيا له  وليس هو ممن أعطيت له الصدارة تبركا بورعه الرذي 

هادته العاليررة الترري تجعلرره وجهررا اجتمادًيررا  وال ل تاباترره الترري جعلررت اسررمه ال يسررندل حررزم  وال لشرر
ومترروت  القرررآت ال ررريم ذائًعررا  وال لصرررامته الزائرردة الجافررة الترري ال  ر بهررا  ررول عكوفررة مررع تفسررير 

الحد ث النبروي الشرريف وترراث الفقره المبرارك  حترى لي ردو كرنره قائرد فيلرق عسركري أكيرر ممرا هرو 
قوا للعبادة ابتداء  وكل استدراك ال يجعل تولية ميل هذا القائد أساًسا له فإنه سيصرل قدوة دعاة خل

 إلى  ريق مسدود ال يمكن عبورل مهما تعددت فنونه وامتدت آفاقه.
: المناهج الهيادية الواأية والنشرات الهيادية التي تخا ي األعواء  فرإت *)الوجه الثاني(

تلقائيرا  وال برد مرن توجيره  إذ ال تري كييررة  وفيهرا متناقورات نشوء الوعي في المجموعرة ال يكروت 
أحياًنرررا  واالختيرررار منهرررا واجررري  ول رررل مرحلرررة مرررن مراحرررل نمرررو الداديرررة مرررا  ناسررربها مرررن اليقافرررة 
والمعلومررات  كمرررا أت الظرررروف الخاصرررة المحيطرررة بالررردعوة فرري كرررل بلرررد تحترررا  إلرررى شرررر  وتفهررريم 

ر ضررررورة ومررردخال لتوسررريع مررروارد الفوائرررد وتجنررري أسرررباب للررردعاة  وتررردوين التجرررارب العمليرررة يعتبررر
الفشرررل  وكرررل ذلرررك مرررن مهمرررة الهيرررادة  كررري  رررندي اختيارهرررا للمعررراني  ونقررردها للماضررري  ووصرررفها 
للحاضر إلى توحيد مفراييم الردعاة  ووحردة المفراييم هري أسرا  ترت رز عليره بالترالي وحردة القلروب 

 ووحدة التنظيم.
ستقدام دعاة قياد ين من الربالد األخرر، والردخول معهرم فري : استوافة وا*)الوجه الثالث(

حوار   دلوت خالله بتجاربهم  ويتقدموت بالنصح  وتبرمج معهم الجلسات بحيث تستقصي الهيرادة 
 آراءهم في المشاكل التي تتعرض لها الجماعة  وخطط العمل في جميع الحاالت.

الء مررن أسررر العرررف الرردار  الررذي إت مررن األهميررة بمكررات أت تفلررت الحركررة المسررتقدمة لهررن 
 هتم بدعوة أصحاب األسماء الالمعة فقط  من أصحاب المنلفات أو البطوالت الظاهرة  فإت كيرة 
مررن قرردماء الرردعاة يحرروزوت تجربررة وافرررة وعقررالء وفقهررا  ول ررن ان ماسررهم فرري االجتماعررات والتنفيررذ 

ه بعدهم عن األضواء  حتى جهرل منعهم من التدوين وال تابة  وسبي سمت التواضع الذي يمل ون
جمهور الدعاة في البالد األخر، أسماءهم ووجودهم  والسنال عرن مريلهم لريس صرعًبا  واإلنصرات 

 لهم أيه انتفاع إت شاء هللا.
وسررتختلف آراء هررنالء فرري كييررر مررن المسررائل  ولسررنا نررر، برسررا كبيرررا فرري هررذا االخررتالف  

اديررررة أمررررام اخررررتالفهم  فررررإت التقررررد ر الررررذاتي وإمررررالء ومررررا نظررررن أت الخيرررررة ستسررررتبد بالمجموعررررة الهي
الظروف الخاصة يجعالنها تنتقي من كرالم الوافرد ن وتردع  وتبقري نقرا  االتفراا هري األكيرر  وإذا 
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رأت الهيادة إغراًبا من الويف المت لم ومذهي فري فقره الردعوة شراًذا  دنردت حولره فرإت بإمكانهرا أت 
 ت توسيع مجال لقاء الدعاة اآلخرين به.تقتصر اللقاء به على نفسها فقط  دو 

بل من الالئق أساًسا كمعيار دائم أت ال نوسع دائرة الدعاة المشاركين في مناقشة الخطط 
والمواقررف العامررة  مررا لررم ت ررن خطررة فرديررة متعلقررة بالقطرراع الررذي يعملرروت أيرره  وذلررك حفاًظررا علررى 

الخطر أت نيير تطلرع الداديرة الجد رد  السر من جاني  وتعويًدا للدعاة على ترك الفوول  فإت من
 في المسنولية ألكير مما يحتمله واقعه  إذ سيتعلم التدخل أيما ال يعنيه  وأيما ال يفهمه.

وإذا لمست الهيرادة فائردة محققرة مرن استورافة الهيراد ين والتباحرث معهرم فرإت بإمكرانهم أت 
دي من الخار   تستقدمه وتفرغره تخطو خطوة أخر، أثبت وأجدر بالدوام  برت تستعين بعنصر قيا

ليهيم في بلدها  ويعكف على دراسة األحوال الخاصة للبلد ليكروت مستشراًرا دائًمرا لهرا تنمرو مقدرتره 
 بمرور السنين.

وبنفس مبررات هرذا الوجره اليالرث تبررر سرياحة المجموعرة الهياديرة فري شرتى الربالد فرراد، 
جررال  ومبت رررات النشررا   ليرجعرروا إلررى إخرروانهم أو مينررى مينررى  بحيررث  ررتم إ العهررم علررى آراء الر 

 بخير دياني يقين.
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  اختيار االستيعاب 

 
 أجي عن األسئلة اآلتية:

أحإ األحكام الجزئية في فقه العمل الحركري التري نشرتقها أثنراء المسرار وفقرا لقاعردة  -1
حي المنطررق ترررجيح المصررلحة ال بيرررة علررى الصرر يرة  وقارنهررا بمررا علمترره مررن مييالتهررا الترري تصررا

 وتعين على تخطي العوائق.

هرررل يمكنرررك تسرررمية جزئيرررات العمرررل التررري تحكرررم تنفيرررذها خرررالل المسرررار نظررررة نسررربية؟  -2
أحصها وقارنها بمييالتها التري تحتاجهرا لسرالمة المنطلرق واجتيراز العوائرق  وبرين عالقتهرا بظراهرة 

ت برررين األشرررياء الت امرررل برررين بعرررض األعمرررال مرررن خرررالل ضررررب بعرررض األميلرررة  وبظررراهرة الترررواز 
 والحاالت المتوادة التي تندي إلى موقف وسط متعادل بعيد عن التطرف واإلفرا  والتفريط.

ارصد أسباب الفروا بين  بائع المواقف المرحلية المختلفة والعوامل المنثرة في ت ير  -3
 الخطط.

ورها اقتر  تدريجًيا معينا لتنفيذ عوامل الجدية الجمادية  وبين ما إذا كرات يخورع بع -4
 لميزات نسبي تحتمه الظروف أو لترجيح يقتويه تعارض المصالح؟

أحررإ المررنتمرات المقترحررة أثنرراء المسررار لمناقشررة خطررط عمررل خاصررة فرري مجرراالت  -5
 .أخر، معينة  وضع جداول عمل تقترحها ليالثة منتمرات منها  واقتر  مواضيع ثالثة منتمرات 

خططيررة وضرروابط النشررا  وعوامررل اسررتخر  مررن المسررار عنرراوين المرروازين والقواعررد ال -6
الترثير المختلفة  واحصر التقسريمات والفرروع وأجرزاء المراحرل  واألشربال والنظرائر  وأنرواع الصرفات 
والميزات  واكتشف المصطلحات الحركية والجمل الموجزة ذات المعني ال بير  ثم حراول أت ترتري 

متفرقرة  لترسرمها فري لوحرة تخطيطيرة  بين كل ذلك وتقدم وترنخر  وتحردد العالقرات برين األجرزاء ال
ووسرريلة إيوررا  جامعررة علررى نمررط الخرروار  والجررداول ذات الحقررول واألبررواب  لتعررين إخوانررك بهررا 
علرررى ترررذكرها واسرررتيعابها وتورررع أمامهرررا صرررورة إجماليرررة للمسرررار المرحلررري وقورررايال  ويحسرررن أت 

متقطعة واألرقام والرمروز لحصرر تستعمل األلوات المختلفة واألسهم والمربعات والدوائر والخطو  ال
 الدالالت والمعاني واإلشارة إلى الترابط بين بعض األجزاء والمجاميع.

إت إجابترررررك علرررررى هرررررذل األسرررررئلة تجعلرررررك جرررررد ًرا بصرررررفة  متفقررررره فررررري التخطررررريط الحركررررري 
 اإلسالميا ونمنحك شهادة بها.

علرى مسررامع وهرل يمكنرك أت تطررور هرذل اإلجابررات إلرى محاضرررات فري فقرره الردعوة تلقيهررا 
 إخوانك أو ت وت  رفا في ندوات جمادية حول كل سنال؟
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 انتباه وتفاؤل
 

 أما بعد: 
 أيا لها من خطط لو أت لها رجاال...!

 وما تدري أي الخطط أهم:
 أعشارياتها الخمس: التجميع  والجدية  والت يف  والتخطيط  وشخصية الدادية؟ 

 واإل اللة  والتبرير؟ أم خماسياتها األربع: النشرة  والنشر 
 أم رباعيتاها: التوغل  واألذات؟

 أم السابعية الهيادية؟
 أم الباقيات؟

إت علررى الهيرراد ين وعمرروم الرردعاة أت  ترجمرروا هررذل األمرراني إلررى تخطرريط نسرربي تفصرريلي 
 واختيارات خاصة  وما هذل الفصول إال كلمات خطيي  يير حماسة جيش  وعلى الجيش القتال.

المعرراني مررا نظررن أنرره يخررالف آراء الهيررادات الحاضرررة  وال مررا أيرره ابت رراء  *ولريس فرري هررذل
شررقاا  فررإت الحررر  هررو الررذي  نطقنررا  ولقررد تعلررم كييررر مررن الرردعاة مررن إحيرراء فقرره الرردعوة اجتيرراز 
العوائق  ومازالت الطاعة أوسع مصادر الفخرر  وإنمرا هرذل اجتهرادات معلنرة فري غيرر مرا اسرتخفاء 

جد هاهنا بحمد هللا رأيرا تخالفره الهيرادات نظريرا  إنمرا هري ترذهل عرن أشرياء  وال ولو  جيوب  وال ت
وتستصعي أخر،  وإذا وجد ما تخالفه بعض الهيادات فإت ذلك ال  نب ي أت يكروت مردعاة للحجرر 
علررى ال ترراب ومنررع الرردعاة مررن مطالعترره  بررل يمكررن أت ت ترري الهيررادة مررذكرة ت نبرره فيهررا إلررى وجرره 

وجهررة نظرهررا  وتوزعهررا علررى قارئيرره  وبررذلك تحفظهررم مررن الترررثر بالخطررر الخررالف  وتعرررض فيهررا 
 الذي تظنه  وتتيح لهم مجال االستفادة من الصواب المقترت به في هذا ال تاب  في آت واحد.

*ول رررن هرررذل الحيررراة مرررن ظواهرهرررا التنررراقض  ومرررازال النرررا  فررري خرررالف واجتهررراد متبرررا ن   
ترراب  أو همررس لررك بتوررعيف  فررإت عليررك االتئرراد حينررذاك  فريمررا داع دعرراك إلررى الزهررد فرري هررذا ال 

غير  ما نعين لك من نقرد وتخطئرة  ول رن مرن دوت تقليرد ومتابعرة للهرامس  برل تنظرر بعرين العلرم 
 الذي عندك  وتبني رأيك مستقال  على الذي تر، من معاني هذل السطور.

لظرروف التري تقتررت *ومن الوروري جًدا أت  تم تقويمك لهذل التوصيات الخططية وفقا ل
بهررا أو المرحلررة الترري تطبررق فيهررا  وبرردوت مراعرراة هررذ ن المعيررارين تبرردو هررذل التوصرريات والفترراو، 
العمليررة والمررواعا التجريبيررة خليًطررا مررن األحكررام المتعارضررة المتوررادة  والخرروا ر الترري ال ضررابط 

 الخاتمة 
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ونراك إلرى إبطراء ثرم إلرى لها  فقد أوصيناك بالتشدد في شررو  االنتقراء والتررمير  ثرم بتسراهل  ودع
استعجال وسباا  وأوجبنا عليك عمال تربويا خاصا  ثرم توسرعا جماهيريرا  وتلرك وأميالهرا مجموعرة 
مرن أعمرال وسلسررلة أ روار يظنهررا المتسررع جملررة تناقورات يرباهررا المنطرق وترفوررها فحرو، الفقرره  

م المتعارضررة  فتقتنررع أت ول ررن الرجرروع إلررى قواعررد التحليررل النسرربي كفيررل بررالتوفيق بررين هررذل األحكررا
 ل ل ظرف أو جيل ما  ناسبه  وأت ل ل مرحلة ما  ليق بها ويالئمها.

*وكات هناك لجوء إلى شر  وتفصيل ل يير من قوايا العمل وفنونه في تبسط ظاهر قد 
 ررال الهيررادي الممررار  إ ناًبررا فرري مواضررع يحسررن أيرره اإليجرراز  ول ررن لرريس لإل نرراب سرروء مطلررق  

شرر  جيرد ل يرر ذي التجربرة  وهرو بميابرة التعليمرات الهياديرة ربمرا ي نيهرا عرن كرالم  فإت استطرادنا
 مماثل تود أت تقوله وتصرفها  المشاغل عنه.

*كما أت ال يير من هذا ال الم  هم ويخإ عموم النا   ومن تتجه إلريهم دعوتنرا  وإنمرا 
هرم بميرل معراني حرد ينا وتحرتج سقنال لك أنت الدادية تلقينرا لرك وتعليمرا  لتحردثهم فري مجالسرك مع

 عليهم بميل حججنا  باأللفاي التي تناسي أحوال ومقدار كل صنف منهم.
*واعلررم بررات هررذل الصررفحات لررم تتسررع ل ررل مررا يمكررن أت يصررف المسررار مررن تررراث اإلفترراء 
الفقهي أو ممرا حوتره القلروب مرن الفقره التجريبري ودرو  المعانراة  كمرا لرم توسرعه االقتباسرات مرن 

الف رررر العرررالمي  إذ حالرررت دوت هرررذل السرررعة رغبرررة التعجيرررل فررري تبليرررغ هرررذا المقررردار للررردعاة  ثمررررات
اإلسرررالم  لشررردة حررراجتهم إليررره  فررري وقرررت  تورررح أيررره السرررباا مرررع الرررزمن كبعرررد مهرررم مرررن األبعررراد 
اإليجابيررة لسرريرنا  حتررى بتنررا نخشررى أت  تورراعف الرريمن الررذي ندفعرره للوصررول إذا رسررخت سرريطرة 

وات  ويلة أخر، تفلح معها تربيته للجيل الجد د وتورليله الف رري واإلعالمري الجبروت الحالي سن
فررري تبرررد ل مررروازين القرررو، لصرررالحه  وسرررنحر  علرررى إضرررافات لهرررذل المعررراني إت شررراء هللا  ومرررن 

  لت تمرررل مررروارد التخطررريط الشرررامل  أخرررر، جنسرررها  نرررزود القرررار  بهرررا مرررع األيرررام  مرررن خرررالل كتررري 
جتهرراد فرري فقرره الرردعوةا إت شرراء هللا  وقررد دارت أف ررار  صررناعة وسرريكوت أولهررا كترراب  أصررول اال

 الحياةا في آفاا هذا المسار أيًوا.
*ولعلها جرأة غير ذات عردوات تردعونا إلرى القرول بررت أخطراء الردعوة الحاليرة التري تعراني 

و  منها إنما هي نتيجة ألخطائنا الماضية  في التخطيط والتربية وفيهم المواقف  ولرذلك فرإت الخرر 
من هذل األخطاء ال يكوت إال بميل هذل المحاولة النقدية الصريحة  وبميرل هرذل المروازين الشرردية 

 والتجريبية.
  فإت من أخطاء تربيتنا السابقة أنهرا عرودت الداديرة أيًوا*ول ن المعنى المعاكس يصح 

ه علرى أت  نشرط مرن على انتظار التوجيه الهيادي والدراسات النقذية والتعليمات والتفصيلية  ودربت
خررالل المجموعررة فحسرري  ولررم تررتمكن تربيتنررا وأسرراليبنا القا ديررة مررن إفهررام كررل داديررة أنرره يمكررن أت 
يميرل نقطررة بدايرة ونقطررة نهايرة فرري الردعوة بمفررردل  وأت  وجره نفسرره بنفسره إذا انقطررع عنره التوجيرره 
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لررردعوة إلرررى الحرررذر الهيرررادي أو النشرررا  الجمررراعي بسررربي المحرررن وال برررت واإلرهررراب الرررذي يورررطر ا
الشرررد د  ولرررذلك شررروهدت ظرررواهر الحيررررة والفترررور تسرررود الررردعاة خرررالل الظرررروف الصرررعبة  مرررع أت 
بإمكرررات كرررل مرررنهم أت يعمرررل عمرررال برررين الشرررباب ويرررربيهم علرررى العبرررادة واألخرررالا ويكسررربهم الفقررره 

ويظرل  والعلوم  ويظل  وسع دائرتهم حوله دونما اضطرار لموقف سياسي يستفز المراقي والحاكم 
  واصل رعا تهم إلى  وم  تا  له أيه األسلوب الشامل.

*وهررذل الحهيقررة تنقلررك إلررى اعتقرراد ارتبررا  تنفيررذ هررذل الترررمالت الخططيررة النظريررة بالمقرردرة 
الفعلية التي تمل هرا الحركرة وبرالظروف المالئمرة التري تتريح حريرة االجتمراع والنشرا   ومرن الردعاة 

ويست ل هذا ال تاب لتوسيع آفاقه واالسرتعداد للمشراركة فري التنفيرذ من سيفهم سريعا هذا االرتبا   
الترردريجي اآلجررل إت كررل يخوررع هررو وإخوانرره لحكررم إرهررابي  رهقرره اآلت  ول ررن مررن الرردعاة مررن قررد 
 تخذ من حماستنا مبرًرا التهام قيادته بتقصير  وتجريحها  إت رآها دوت المستو، الميالي النموذ  

ي حتى ولو كات عذرها واضحا أو ظرفهرا حرًجرا  ونحرن أبريراء مرن هرنالء الذي وصفته هذل األمان
وتعتبر براءتنا إذنرا بكرل نروع مرن أنرواع التعامرل ترتئيره الهيرادات  ناسري تحردياتهم  ومرن الالئرق أت 
 تم إرسالهم إلرى مرن كتري هرذل األسرطر لريعلمهم خطرر تجراوزهم لقواعرد المصرلحة والنسربية والتردر  

 احاتنا.في تفسيرهم القتر 
والذي نعتقدل أننا إت كنا على  اعة الهيادة  وفري حري وترآلف وأدب ورقرة ولرين وتعراوت  
وفينا بهية سذاجة  خير من أت ن ن وعاة مختلفين مفتنين  كل رهط يمسك ميل هذا ال تاب بيردل  

 ويقف يعيي اآلخرين باسم التخطيط وفقه الدعوة والموازين.
ي  رندي إلرى تورييق علرى الحركرة اإلسرالمية ومطراردة *وربما كات نشر ميرل هرذل المعران

لها في مياد ن العمل التي نقترحهرا  فري الربالد الخاضرعة لحكرم حزبري بخاصرة  أو لتررثير أميركري 
بعررد إعررالت إدارة الرررئيس األميركرري كررارتر عررن ضرررورة مقاومررة الحركررات اإلسررالمية فرري العررالم فرري 

 أعقاب ثورة إ رات.
 تسرف في الحذر  وأت ال يكوت حذرك سببا في تورييع مصرالح ول ننا ندعوك إلى أت ال

ضرورية  فإت تداول هذا ال تاب  بقي في حساب ميزات تعارض المصرالح هرو أكيرر جلبرا لهرا مرن 
 عدم تداوله  وحرمات الدعاة منه يشكل مفسدة أكبر من مفسدة المحن المحتملة.

 ولنا في التدليل على هذا التفاؤل ظنوت ثالثة:
ترتمكن مرن مجابهرة ومالحقرة  أت: أت قوة الحكومرات بصرورة عامرة أقرل مرن األول( )الظن

الردعاة فرري كرل ميرردات  تجهرروت للنشرا  أيرره  فررإت ع مليرة المالحقررة مرهقررة  وتسرتدعي تفرًغررا وتركررا 
للواجبات الحكومية األخر،  وإذا حدث أت جازفرت بهرا حكومرة فرإت عمليتهرا سرت وت وقتيرة سرريعة 

سبي هرذل المزاحمرة مرن الواجبرات األخرر، الملقراة علرى عاتقهرا  ورعايرة لمشراكلها الزوال لسببين: ل
السياسرية واالقتصرادية وضرر و  األحرزاب األخررر، المعاديرة لهررا  وصرراع األجنحررة والمحراور داخررل 
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جهرراز الحكررم  ولسرربي تولررد ال راييررة  فرري نفررو  عمرروم النررا  ضررد الحكومررة الترري تالحقنررا وشرريوع 
 سالمية فت وت الحكومة قد أعطت دفعة عمل لنا من حيث ال تشعر.االنتصار للحركة اإل

ولرذلك فرإت الظررن الرراجح هررو تحاشري الحكومررات لنرا فرري أكيرر البلرردات  وتورطر للسرركوت 
خوفررا مررن تفجيررر الوضررع فرري غيررر صررالحها  وقررد تبرردلت الظررروف الترري اسررت لها الط رراة مررن قبررل 

ة وتور  بها  إت بلعها جرحته  وإت أخرجها ضرب الحركة  وأغلي الحكومات كميل من ازدرد شفر 
 جرحته  وهي تقبل أت تسكت لعلها تطيل أيامها.

فررال داعرري ألت  زيررد تخوفررك مررن نشررر ميررل هررذل المعرراني  تظررن أت الحكومررات واألعررداء 
ستمنعنا من تنفيذها  وتحول بيننا وبين ما نريرد ذلرك أت الموعظرة اإل رانيرة أبل رت فري هرزهم  وهرم 

  بين موقفين:
أت  تركونرررا  نعمرررل  مرررع كرررراهتهم لرررذلك  فرررال ضرررير عليرررك إذت  وستحصرررل الفوائرررد التررري 

 تب يها.
أو يمنعونا  ويكبتوت  ويكمموت األفوال  ويرسروت األقالم  وذلرك بسربي وضرعا نفسريا عنرد 
عموم المسلمين  نستيمرل لصالحنا  ولعله أكبر في حجم فوائرد مرن نشرر ال رالم وممارسرة النشرا   

دور ست لي آنذاك  وتفرف من بقايا جبنها وأنسرها الردنيوي  فتملنهرا الردعوة شرجاعة وشروقا فإت الص
 إلى النعيم األخروي.

فررال  ررذهبن البررر  بررك يررا أخرري كررل مررذهي لميررل هررذا البررو  والتعلرريم  وال يسررتبدت اليررر   
 فإنهم في ور تين  أهونهما هاوية.

باحررث  ويجعلرروت اإلعررالت بهررا إت بعررض الرردعاة  ررروت وجرروب اإلسرررار فرري ميررل هررذل الم
كبيرة  ل نه تقد ر من حصر نفسه في بلد ضيق لم يخر  منه ليري سرعة حاجرة الردعوة فري العرالم 

 اإلسالمي.
هنررراك دعررراة واسرررع عرررددهم  وفررري بعورررهم بسرررا ة  وعنررردهم أخطررراء ويلفهرررم تقليرررد  ولرررن 

 تستطيع تقويم مسارهم إال بميل هذا النشر.
عه في صورة إضرار ترافق إذاعة ميل هرذل المعراني  ك نصرل إنه ثمن البد أت ننديه وندف

 إلى مصالح أوفى وأوفر.
مررع أت األمررن مرردخر فرري سررر مقررروت برسررماء وتررواريخ وأمكنررة  ولرريس فرري هررذل الفصررول 

 شيء من ذلك  وإنما هي نظريات وتمنيات.
لرم عرن فرصح يا نايم  ووحد الدايم  فإت أجهزة األعرداء والمباحرث تعلرم عنرك أكيرر ممرا تع

 نفسك  وأخطر هذا ال الم قد صار بيدهم  إهماال أو ب يرل.
 وتعال نتسار بيننا  وليس ثم سر: أي معنى نخشى عليه إت ذاع؟
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إت أعداءنا ألبرع منا وأوفر تجربة  وإنا لنحن الساذجوت ليسوا هم  وهذل الدرو  ال ترقى 
 اليساري في بالدنا.إلى درجة ما ان شف من دقة التخطيط اليهودي أو األمريكي أو 

وربمررا يكرروت خطرهررا الوحيررد فرري أت يعلررم أعررداؤنا أننررا نتررداول هررذل المعرراني  فيزيرردوا األذ، 
لنرررا  ومرررا نحسررربهم قرررد قصرررروا حترررى ن ررروت بحاجرررة لزيرررادة  برررل ضررررباتهم تتررروالى  وامتحرررانهم لنرررا 

 متواصل  وليس في وسعهم مزيد شر تعففوا عنه.
اإليمررات  إذا كررات ثمررة إسررراف أيرره ألبعررد ممررا  علررى أت الخرروف مررن العرردو خصررلة تنررافي

  لزمنا العقل السليم به من الحذر واالنتبال  حتى اعتبر إقبال في موازينه أت:
 وهو لألحياء قطع السبل  خوف غير هللا: قتل العمل

 وجزم برت:
 حرمته من تجليها الحياه  من نما ذا البذر يوما في ثراه:

 ف:واستوقفك كي تشاهد كيف أت الخو 
 يسرق الرجل قوى تسيارها

 ثم كيف أنه:
 يسلب الرأس قوى أفكارها

واألمر كمرا قرال إذا تردبرنا التراريخ  فرإت موراعفة الحرذر يقعرد بالجماعرة عرن أخرذ مكانهرا 
المفترض في مسار الدعوات والحركات السياسية  ويعطل نموها الف ري  وكما يعلرم قرادة الحرروب 

المردافع  وإنرره إلرى النصررر أقررب  فهررم فري اقتحررام  ف رذلك قررادة إت خسرارة المهراجم أقررل مرن خسررارة 
العمل اإلسالمي  عليهم التقدم مع ما أيه من عنت وإرهاا  وتساقط الشهداء  إت و رة االنحسار 

 أكبر.
بررل الورررر األكبررر إنمررا  توقررع فرري صررفوفنا نفسررها  برررت  نشرر ل الناشررئ والمبتررد  الجد ررد 

وين أسرا  فقهري وخلقري لره  إذ أت انشر اله هرذا فورول منره  بهذل البحروث قبرل أت  نتهري مرن ت ر
و فرة في صعود سرلم يجري عليره أيره التررني والتردر   وعسري أت ت روت هرذل اإلشرارة تحرذ ًرا كاأيرا 
إلخواننا الذ ن ال  زالوت في مراحل التربية األولى يقرنعهم باالنشر ال برالقرآت  وتعلرم السرنن  ومزيرد 

 ي مباحث لم  نهلوا لها بعد  هي من اختصا  إخوانهم القدماء.العبادة  وترك المشاركة ف
ــاني الباعــث علــى التفــاؤل( : أت الحكومررات قررد جربررت أبشررع الورررب والمحررق )الظــن الث

والتوييق  وسجنت من قبل وأعدمت قلم تفلح في إيقاف المد اإلسالمي  وثبت لها فشل  ريقتها  
عا ًفررا  والمظنرروت أت ال فررر والفجررور سرريبدالت  ريقتهمررا إذ لررم  ررزدد الرردعاة إال ثباتًررا  والنررا  إال ت

باستخدام التحريش وإنماء الفتن الداخلية فري الصرف المسرلم وتشرجيع التورارب والمعرارك الجانبيرة 
والخالفات الفقهية الملهية  ول ن ميل هذل المعاني التي في خطط لمسار  وآداب اجتياز العوائق  

ا الرقررائق  وأميالهرررا ممررا  رردونها المجربررروت مررن الرردعاة  كلهرررا واحتيا ررات سررالمة المنطرررق  ومررواع
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كفيلة إنشاء هللا برت ت سي الدعوة حصانة ضد فنوت االمتحات الجد دة  إذا تم تدارسها بانتبال فري 
 مجتمعات الدعاة.

وأيوا  فإت حروب اليوم ليست هي قيود المرهقة فحسي  وال إثارة الخالف الداخلي فقط  
ك  فتحرررر  السرررلطة علرررى احترررواء بعرررض الررردعاة  وتعمرررل علرررى تمييرررع عرررزائمهم  برررل التررروريط كرررذل

فيبل رروت فرري السررا رة أو المال نررة مررا يفقرردهم بعررض اسررتقاللهم حرصررا علررى منررافع إسررالمية ثانويررة 
تجرررود بهرررا السرررلطة  وهنررراك إعرررالم مورررلل  رصرررد القليرررل مرررن عمرررل الررردعاة واليسرررير مرررن األلفررراي  

رول لهرا الرردعاة  فتورخم الدعايرة الحكوميرة ذلرك  وتحرتج بره  كرنهررا والقصرير مرن الزيرارات التري  تر
ترردعو المسررلمين إلررى االقتررداء  وتظهررر لهررم أنهررا قررد حررازت أولئررك الرردعاة وكسرربتهم  فينفررر النررا  
عررنهم  ولررذلك كانررت معرراني المسررار ضرررورية لمررا لهررا مررن دور فرري التنبيرره علررى احتمررال ميررل هررذا 

السائغ وشرو ه وأوقاته  وكرت فوائد هذا التنبيره أرجرح مرن ضررر االستدرا   وعلى حدود التعامل 
 ان شاف هذل المعاني.

ــث( :  أت هللا ناصرررنا ومنيرردنا إذا كررات منررا التجرررد واإلخررال  كرراملين  وهررو )الظــن الثال
 ريررردنا أت ن ررروت مظهرررر قدرتررره وعنررروات قررردر الخيرررر  فتتعطرررل هاهنرررا  فررري المواجهرررة برررين الحركرررة 

ين  كرررل المقرررا يس الماديرررة الحسرررابية  برررل مهيرررا  المعركرررة الوحيرررد هرررو أننرررا اإلسرررالمية والمتسرررلط
أصحاب حق يشاء هللا لهم ويخترار  إزاء متسرلط ببا رل د دنرة الظلرم يقرذف هللا فري روعره الرعري  

 فيولي  ويحار.
 السعيد من اتعظ بسواه واستعد لمسراه

 هذا  سمت الجد  وإال:
 وشربنا  وليسوا ولبسنا  وجمعوا وجمعنا..ا. ضاع عمركم في أكلوا وأكلنا  وشربوا 

 .(120)كما يقول عبد القادر ال يالني
كررالم حررق يصررف بصرردا  وميررات بعوررنا  ومررا قررد يكرروت مررن حررد ث المصررالح الدنيويررة 

 واهتمامات البطوت.
ويجي علينا أت ت تطلرع لمعرفرة خطرط الردعوة  وقبرل أت نردعي البرذل ون نري للشرهادة أت 

 من عمرنا في حد ث: أكلوا وأكلنا  وبنوا وبنينا  واشتروا واشترينا؟؟ نسرل أنفسنا: كم يويع
إنرره وقررت ثمررين ضررائع إذ المعركررة قائمررة  والمحررن جاثمررة  ومررا مررن تفسررير لررذلك إال  ررول 

 األمل ونسيات المصير المحتوم.
إت عزمررة تقطررع االسررترخاء لت فرري فرري إعطرراء البرهررات علررى قرررب النصررر إت شرراء هللا مررن 

 تبه.تفاؤل المن

                                    
 .83ا الفتح الرباني/ 120 
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 استئناف الوعي
 أيها األخ الداعية:

 لعلك تحسي نفسك اآلت أنك قد أكملت فهم هذا ال تاب!
كررال  لقررد كنررت فرري اسررتعجال  وأسرررع بررك شرروقك لمعرفررة مررا هنالررك إلررى مرررور علررى هررذل 
المعاني المهمة دونما  ويل ترمل  وال بد لك من عود على بدء  ومن مطالعة بطيئة تنسراب فيهرا 

مررع قوررايا المرحليررة  وخطرروات التوسررع الهيررادي  وفنرروت التجميررع  وعوامررل الجديررة  لتوررع  بهرردوء
 تقريرك عن نواياك  وعن مكانك الذي تقترحه في المراغمتين.

إت اآلت فقط من بعد وصولك إلى الصفحة األخيرة:  رنذت لرك فري أت تهريس واقعرك علرى 
ل ارجررع ثانيررة وترردبر أمرررك كرررة أخررر،  مررا هاهنررا مررن مرروازين وقواعررد وأصررول  فررال تطررو كتابررك  برر

واجمررع إلررى انتظررام المسررار مررا سرربق لررك علمرره مررن اإلتقررات الوررامن لسررالمة المنطررق  واالنرردفاع 
المعين على اجتياز العوائق  ولت ن وموات البوارا لك نوًرا  ثم اجعل آخر دعرواك أت الحمرد هلل 

 رب العالمين.
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