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بسم اهلل الرمحن الرحيم

اقرأ يف هذا العدد
القسم الثاين من منهاجنا النبوي تربية وتنظيام وزحفا,
نرجو أن جيد فيه رجال اجلد واجلهاد من املؤمنني نقط لقاء فكري لألخذ
والعطاء ،وأن جيدوا فيه خط لقاء عىل درب القومة اإلسالمية .القسم الثالث
واألخري يف العدد العارش إن شاء اهلل تعاىل.
نشكر إخوتنا الذين شاركونا املناقشة يف فصول القسم الثاين ونستدعي
مشاركتهم يف القسمني احلايل واملقبل بحول اهلل.
وعسى أن نفتح بعد ذلك لطرح اآلراء و االجتهادات ،فام حاجتنا إىل
وضوح الرؤية بأقل من حاجتنا إىل مضاء العزائم اإليامنية.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

افتتاحية
متثيليات

قال سليامن بن عبد امللك أليب حازم أحد علامء األمة وصلحائها« :اصحبنا
يا أبا حزم نصب منك وتصب منا».
ما ذا يصيب احلاكم من العامل؟
وماذا يصيب العامل من احلاكم؟
ما يزال احلكام يساومون العلامء ،وما يزال بعض العلامء يميلون ويركنون.
وهي إحدى الطوام أن هيني العامل نفسه وخيرس آخرته بتربير أفعال وسائر
الظلمة.
نظن ياعلامءنا أن ليس فيكم واحد يف املائة ممن أغوهتم الدنيا وغرهم
الشيطان .حسن ظن أمرنا به .لكننا نرى مكر املاكرين هلذا الدين يساهم يف
إخراج متثيلياته بعضكم .فهل هي غفلة الصاحلني؟ أم هو التبلد واالستكانة
أمام السلطان؟
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األمة يف حمنة ما سبق مثلها  ،واملؤمنون املجاهدون يف إيران وسوريا
وأفغانستان ومرص وتونس وسائر دار اإلسالم يربهنون بشجاعتهم يف احلق
أن يف هذه األمة خريا .وبعضكم يا علامءنا هنا يف املغرب ،وهناك يف أرض
اجلهاد يسايرون الظلمة فيربهنون بذلك عىل أن داءنا منا.
أيرىض بعضكم يا علامءنا أن يلقى اهلل بعد أن أعار نفسه وسمعته وعلمه
وجهده ألعداء اإلسالم وخصومه ،ليرضب جند اهلل املنبعثني لنرص اهلل؟
ما نظن أن فيكم واحدا يف املائة من حزب إبليس .لكن واقع سكوتكم
بينام ينطق باسمكم املعممون الكذابون ،تلبيس عىل هذه األمة التي أخذ اهلل
عليكم امليثاق أن تبينوا هلا احلق.
تسكتون رىض أم غلبة؟ تزكون الباطل تدجيال أم رغبة فيام يصيب العامل
من احلاكم؟
متثيليات زج بكم يف أالعيبها.
خجل الواحد منكم واهتاممه براحته يعرض مصري األمة للضياع.
يف سوريا يقتل العلامء ويرشدون ،وينضمون هلذا الشباب املجاهد يقودون
احلركة.
يف إيران ينتصب العلامء للدفاع عن اإلسالم ويواجهون حتدي اجلاهلية
عن بكرة أبيها.
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يف مرص اتضح للخاص والعام أن العلامء من أمثال الشيخ عمر التلمساين،
والشيخ عبد احلميد كشك ،والشيخ املحالوي ،هم اخلطر الوحيد عىل مؤامرة
بيع بالد اإلسالم للصهيونية والصليبية.
يف أفغانستان يقود العلامء زحف جند اهلل عىل الدب امللحد ،يقفون شجى
يف حلقه ويسلون قلوبنا املجروحة بانتصاراهتم.
يف الصومال ثالثامئة عامل رفضوا أن يمضوا حكم الطاغوت فصفوا
وحصدهم الرشاش .عامل املسلمني ومفخرهتم باقر الصدر أبى أن حيني الرأس
أمام جبار البعث ،وقال ملا خريه يف نوع القتلة « :أذبح كام ذبح احلسني» .رجال.
وأنتم يا علامء املسلمني باملغرب متثلون.
تسكتون إال عن تأليف املقامات.
ذلك الواحد يف املائة الذي ال نقبل وجوده بينكم ،حسن ظن منا ،جيني
عىل جسم العلامء وكتلتهم .إن كان ثمة جسم وكتلته .جيني عىل األمة اجلناية
الكربى وهي أن ختتلط عندها معايري احلق والباطل بمواقفكم ورضاكم
ومسايرتكم.
نطرح عليكم مشهدا تارخييا عسى ينال قلوبكم وعقولكم
صوت أيب حازم الذي ينطق عليكم باحلق .عسى تسمعون وعظه
من حيث تستغشون ثياب رفعتكم ومكانتكم الرسمية لكيال تسمعوا
صوتنا .وهو واهلل صوت املحبة فيام تنتسبون إليه من الدين والعلم
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ال صوت الشامتة وهو واهلل صوت اإلخوة إلخوهتم ،هلم قومة هتفو إليها
نفوس هذا الشباب الذي يريد الرجولة واإليامن ،ويراد له أن يزم بأيديكم وأن
يقلص نشاطه ويرد إىل صيغة رسمية.
هلم غضبة للحق ،وجهرا باحلق ،وتالوما يف احلق ،كغضبة أيب حازم
وجهره وعتابه ألخيه.
اقرأوا أحبتي هذه الصفحة من رجوالت العلامء .جعل اهلل لنا ولكم نورا.
عن عبد اجلبار بن عبد العزيز بن أيب حازم قال :حدثني أيب قال  :بعث سليامن
بن عبد امللك إىل أيب حازم فجاءه فقال :يا أبا حازم مالنا نكره املوت؟ قال:
ألنكم خربتم آخرتكم ،وعمرتم دنياكم ،فأنتم تكرهون أن تنتقلوا من العمران
إىل اخلراب قال :صدقت فكيف القدوم عىل اهلل عز وجل؟ قال :أما املحسن
فكالغائب يقدم عىل أهله ،وأما امليسء فكاآلبق يقدم عىل مواله .فبكى سليامن
وقال :ليت شعري ما لنا عند اهلل يا أبا حازم؟ قال أعرض نفسك عىل كتاب
اهلل عز وجل فإنك تعرف مالك عند اهلل قال :يا أبا حازم وأنى أصيب؟ قال:
عند قوله ﴿ :إِ َّن ْالَبرار َل ِفي ن َِعي ٍم وإِ َّن ا ْل ُفجار َل ِفي ج ِ
حي ٍم﴾ االنفطار14-13،
َ
َ
َّ َ
َْ َ
ِ ِ
ني﴾ قال :ما تقول فيام
يب ِّم َن ا ُمل ْحسن َ
فقال سليامن فأين رمحة اهلل؟ قالَ ﴿ :ق ِر ٌ
نحن فيه؟ قال :اعفني عن هذا .قال سليامن :نصيحة تلقيها .قال أبو حازم
إنا أناسا أخذوا هذا األمر عنوة من غري مشاورة املسلمني ،وال اجتامع من
رأهيم فسفكوا فيه الدماء عىل طلب الدنيا ،ثم ارحتلوا عنها ،فليت شعري ما
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قالوا وما قيل هلم؟ فقال بعض جلسائه :بئس ما قلت يا شيخ .قال أبو حازم:
كذبت ،إن اهلل تعاىل أخذ عىل العلامء ليبيننه للناس وال يكتمونه.
قال سليامن أصحبنا يا أبا حازم تصب منا ونصب منك ،قال :أعوذ باهلل
من ذلك .قال ومل؟ قال  :أخاف أن أركن إليكم شيئا قليال فيذيقني ضعف
احلياة وضعف املامت .قال فأرش عيل .قال :اتق اهلل أن يراك حيث هناك وأن
يفقدك حيث أمرك .قال يا أبا حازم ادع لنا بخري .قال :اللهم إن كان سليامن
وليك فيرسه للخري ،وإن كان عدوك فخذ إىل اخلري بناصيته .فقال :يا غالم
هات مائة دينار .ثم قال :خذها يا أبا حازم .فقال :ال حاجة يل فيها أخاف أن
يكون ملا سمعت من كالمي.
فكان سليامن أعجب بأيب حازم .فقال الزهري :إنه جلاري منذ ثالثني
سنة ما كلمته قط .قال أبو حازم :إنك نسيت اهلل فنسيتني ،ولو أحببت اهلل
ألحببتني .قال الزهري شتمتني؟ قال سليامن :بل أنت شتمت نفسك .أما
علمت أن للجار عىل جاره حقا؟ قال أبو حازم :إن بني إرسائيل ملا كانوا عىل
الصواب كانت األمراء حتتاج إىل العلامء ،فكانت العلامء تفر بدينها من األمراء،
فلام رأى ذلك قوم من أذلة الناس ،تعلموا ذلك العلم وأتوا به إىل األمراء،
فاستغنت به عن العلامء ،واجتمع القوم عىل املعصية فسقطوا وانتكسوا ،ولو
كان علامؤنا يصونون علمهم مل تزل األمراء هتاهبم.
قال الزهري :كأنك إياي تريد ويب تعرض ،قال :هو ما تسمع.
وعن الذيال بن عباد قال :كتب أبو حازم األعرج إىل
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الزهري :عافانا اهلل وإياك أبا بكر من الفتن ،فقد أصبحت بحال ينبغي ملن
عرفك هبا أن يرمحك :أصبحت شيخا كبريا ،وقد أثقلتك نعم اهلل عليك ،فيام
أصح من بدنك وأطال من عمرك ،وعلمت حجج اهلل تعاىل مما علمك من
كتابه ،وفقهك فيه من دينه وفهمك من سنة نبيه صىل اهلل عليه وسلم فرمى بك
من كل نعمة أنعمها عليك ،وكل حجة حيتج هبا عليك الغرض األقىص ،ليبتيل
يف ذلك شكرك ،وليبدي فيه فضله عليك وقد قال عز وجلَ ﴿ :لئِن َشك َْرت ُْم
ألَ ِزيدَ َّنك ُْم َو َلئِن َك َف ْرت ُْم إِ َّن َع َذ ِاب َل َش ِديدٌ ﴾ إبراهيم .7،فانظر أي رجل تكون
إذا وقفت بني يدي اهلل عز وجل ،فسألك عن نعمه عليك كيف رعيتها،
وعن حججه عليك كيف قضيتها ،فال حتسبن اهلل عز وجل راضيا منك
بالتعذير ،وال قابال منك التقصري .هيهات ليس ذاك أخذ عىل العلامء يف
كتابه إذ قالَ ﴿ :ل ُت َب ِّينُنَّ ُه لِلن ِ
َّاس َوالَ َت ْكت ُُمو َن ُه﴾ آل عمران.187،
إنك تقول إنك جدل ماهر ،عامل قد جادلت الناس فجدلتهم،
وخاصمتهم فخصمتهم ،إذالال منك واقتدارا منك ،فأين تذهب عن
الي ِ
اة الدُّ ْن َيا َف َمن
قول اهلل عز وجلَ ﴿ :ه َاأنت ُْم َه ُ
ـؤالء َجا َد ْلت ُْم َعن ُْه ْم ِف َْ َ
ُي ِ
اد ُل اهللَ َعن ُْه ْم َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة﴾ النساء .109،اعلم أن أدنى ما ارتكبت
َ
وأعظم ما احتقبت ،إن آنست الظامل ،وسهلت له طريق الغي بدنوك
حني أدنيت ،وإجابتك حني دعيت ،ما أخلقك أن ينوه غدا باسمك مع
اجلرمة ،وأن تسأل عام أردت بإغضائك عن ظلم الظلمة .إنك أخذت
ما ليس ملن أعطاك ،جعلوك قطبا تدور عليه رحى باطلهم ،وجرسا
يعربون بك إىل بالئهم ،وسلام إىل ضاللتهم ،يدخلون بك الشك عىل
العلامء ،ويقتادون بك قلوب اجلهال إليهم ،فلم يبلغ أخص وزرائهم،
وال أقوى أعواهنم هلم ،إال دون ما بلغت من إصالح فسادهم ،واختالف
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اخلاصة والعامة إليهم ،فام أيرس ما عمروا يف جنب ما خربوا عليك ،وما أعطوك
يف قدر ما أخذوا منك ،فانظر إىل نفسك فإنه ال ينظر هلا غريك ،وحاسبها حساب
رجل مسؤول وانظر كيف شكرك ملن غذاك بنعمه صغريا وكبريا ،وانظر كيف
إعظامك أمر من جعلك بدينه يف الناس مبجال ،وكيف صيانتك لكسوة من
جعلك بكسوته مسترتا ،وكيف قربك وبعدك ممن أمرك أن تكون منه قريبا،
ما لك ال تنتبه من نعستك ،وتستقيل من عثرتك ،فتقول واهلل ما قمت هلل عز
وجل مقاما واحدا أحيى له فيه دينا ،وال أميت له فيه باطال؟ أين شكرك ملن
استحملك كتابه واستودعك علمه؟ ما يؤمنك أن تكون من الذين قال اهلل عز
ِ
ون َع َر َض َه َ
ف ِمن َب ْع ِد ِه ْم َخ ْل ٌ
وجل فيهمَ ﴿ :فخَ َل َ
ـذا
َاب َي ْأ ُخ ُذ َ
ف َو ِر ُثو ْا ا ْلكت َ
األ ْدنَى﴾ األعراف« .169،إنك لست يف دار مقام ،أوذنت بالرحيل فام بقاء
املرء بعد أقرانه؟ طوبى ملن كان يف الدنيا عىل وجل ،ما يؤمن من أن يموت
وتبقى ذنوبه من بعده ،إنك مل تؤمر بالنظر لوارثك عىل نفسك ،ليس أحدا
أهال أن ترد له عىل ظهرك .ذهبت اللذة وبقيت التبعة ،ما أشقى من سعد
بكسبه غريه ،احذر فقد أتيت وختلص فقد وهلت أنك تعامل من ال جيهل،
والذي حيفظ عليك ال يغفل .جتهز فقد دنا منك سفر بعيد ،وداو دينك فقد
دخله سقم شديد ،وال حتسبن أين أردت توبيخك وتغيريك وتعنيفك ،ولكني
أردت أن تنعش ما فات من رأيك ،وترد عليك ما عزب عنك من حلمك،
ِِ
وذكرت قوله تعاىلَ ﴿ :و َذك ِّْر َفإِ َّن ِّ
ني﴾ الذاريات.55،
الذك َْرى تَن َف ُع ا ُمل ْؤمن َ
أغفلت ذكر من مىض من أسنانك وأقرانك وبقيت بعدهم كقرن أغضب،
فانظر هل ابتلوا بمثل ما ابتليت به أو دخلوا يف مثل ما دخلت فيه؟ وهل تراه
ذخر لك خريا منعوه أو علمك شيئا جهلوه؟ فإذا كانت الدنيا تبلغ من مثلك
هذا يف كرب سنك ،ورسوخ علمك ،وحضور أجلك ،فمن يلوم احلدث يف
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سنه ،اجلاهل يف علمه ،املأفون يف رأيه ،املدخول يف عقله؟ ونحمد الذي عافانا
مما ابتالك به.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
*********************

سنة اهلل ،أن يبتيل أولياء اهلل ،قبل أن يستحقوا بصربهم وحتملهم يف اهلل
نرص اهلل.
محلة الفجار عىل األبرار تعيد يف مرص كنانة اهلل ،وعرين أسد اهلل ،عهدا
عقده الشيطان مع أوليائه حلفاء الصهيونية والصليبية ،أن يبيدوا جند اهلل.
رمي هنالك املؤمنون «بالتطرف» و»التكفري واهلجرة» .وأسكتت أصوات
الصادقني الذين كانوا لسان احلق ،ما استطاع صوت أن يندد بحلف اخلزي
والعار مع اليهود واملرشكني مثلام فعلت.
حياكم اهلل يا رجال اإلسالم يف مرص.
وحياكم يا إخوتنا يف تونس .تونس التي يزعم حكامها «املجاهدون»
أهنم أنصار احلرية ،أعلن قبل نكبة إخواننا ،رئيس وزراء تونس أن قد حان
الوقت ليتحد الديمقراطيون ضد ممثيل الظلامنية .يقصد بالديمقراطيني
الشيوعيني الذين رخص هلم باالنتظام يف حلبة احلزبية إىل جانب التيارات
املغربة األخرى ،املستبدة منها باحلكم واملناهضة هلا .ويقصد بالظلامنيني
إخوتنا أهل ال إله إال اهلل ،هذا الشباب الطاهر الذي يريد لألمة اإلسالمية
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أن خترج من ظلامت اإلحلاد والظلم إىل نور اإليامن والعدل ،من خزي اهلزيمة
أمام قوى اجلاهلية إىل العزة باهلل ورسوله ودينه ،من بؤرة الفساد اخللقي
والتخلف احلضاري إىل االستقامة والتقدم ،من الشخصية املقلدة التابعة
التافهة ،إىل كرامة اإلسالم ،وأصالة اإلسالم ،وشموخ اإلسالم.
وبلغ حقد حكام اجلرب هناك أن أضافوا إىل أنواع التعذيب والتنكيل
إهانة حلق اللحي ،يريدون ليطفئوا نور اهلل بأفواههم ،اللحية رمز اإليامن متأل
أفئدهتم هلعا.
إنكم إخوتنا عىل درب الرجولة بعد ما أن أعلن حكام اجلرب عن عجزهم
عن التصدي للمد اإلسالمي بالتعسف .اهنزم األعداء ملا جلأوا إىل القهر
القانوين واعرتفوا بذلك ،أن ال قرار ألفكارهم ونظامهم أمام اإلسالم بدون
منطق اهلراوة السلطوية .وحتى متى يرجو تالمذة اجلاهلية البقاء بني ظهراين
أمة أخذت تستيقظ إلسالمها ،فام يزيدها اضطهاد رجال اإلسالم إال يقظة؟
وحياكم اهلل يا حزب اهلل املجاهدين يف سوريا ،وأفغانستان ،وإيران،
وسائر ميادين الشهادة يف سبيل اهلل.
ال يغرنك تقلب الذين كفروا يف البالد ،وإن العاقبة للمتقني .أال إن حزب
اهلل هم املفلحون.
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املنهاج النبوي
تربية وتنظيام وزحفا

الفصل اخلامس (تابع)

اخلصلة الثانية :الذكر تربية
الكيمياء اإلهلية ،والدواء والعالج التي هبا يطهر القلب ،وهو مصب
اإليامن وملتقى شعبه ومصدر نوره ،هو ذكر اهلل .قال اهلل تعاىلَ ﴿ :أالَ بِ ِذك ِْر اهللِ
ِ
وب﴾ الرعد .28 ،وإنام حتيى القلوب بذكر اهلل ،والتفكر يف آالئه،
َت ْط َمئ ُّن ا ْل ُق ُل ُ
واستمطار رمحته ،ومناجاته ،واالعتذار إليه عن التقصري ،واستغفاره للذنب،
حتى يصبح هم املؤمن اهلل .يف احلديث الذي رواه احلاكم يف املستدرك عن ابن
مسعود أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال« :من أصبح ومهه غري اهلل فليس
من اهلل ،ومن أصبح ال هيتم بأمر املسلمني فليس منهم».
إنه ال يستطيع محل هم األمة ،وهو ثقيل ،إال من أصبح مهه اهلل ،وغايته
طلب وجهه ،فهانت عليه الشدائد ،واسرتخص املوت يف سبيل حمبوبه.
* كتاب اهلل وهذيان العامل
العامل كل ما سوى اهلل .وعامل اليوم تسيطر عليه اجلاهلية ،وقيمها،
وثقافتها ،ووسائل إعالمها ،فال تكاد تسمع ذكر اهلل .والناس من حولك
غافلون ،الهون ،مشتغلون بسفساف األمور .هم منغمرون يف احلياة الدنيا،
هلوا ولعبا ،وشكا وإحلادا ،وغفلة عن اهلل.
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هذيان العامل ملعون ،أي مبعد مبعد عن اهلل (بفتح العني وكرسها) .قال
رسول اهلل عليه وسلم« :الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إال ذكر اهلل وما وااله،
وعاملا ومتعلام» .رواه ابن ماجه والطرباين بإسناد حسن.
وكتاب اهلل هو احلبل املتني ،هو الذكر احلكيم ،فرتبية جند اهلل ترتكز عىل
االستمساك هبذا احلبل ،هبذه العروة التي من متسك هبا نجا .ثم بعد النجاء
من هذيان العامل يتبطن يف القلب حب اهلل حتى يصري القرآن خلقنا ورائدنا.
تنظيم جند اهلل جيعل القرآن حمور العلم ،وجيعل ما إىل ذكر اهلل من تدارس
للقرآن ،وفهم له ،وإعداد الفكر اإلسالمي الذي حيررنا من هذيان اجلاهلية
وفلسفتها ونظرياهتا اإلديولوجية ،مطلبا أساسيا.
وبعد قيام الدولة اإلسالمية يصبح القرآن ،وعلومه ،وما تفرع عنه من
حكمة مادة الثقافة والتعليم واإلعالم ،ليصطبغ املجتمع كله بصبغة القرآن،
صبغة اهلل ،ومن أحسن من اهلل صبغة؟ وتكون العلوم الكونية التي يبزنا فيها
اليوم اجلاهليون مستنرية بنور القرآن خادمة ألهدافه.
القرآن ذكر يريب اإلرادة ،والقرآن رشيعة تضبط عالئق التنظيم ،والقرآن
دستور للحكم والعلم وتغيري العامل.
من هذيان ما قبل اإلسالم ،وهو حديث الفكر املادي اجلاهيل وفلسفاته
ونظرياته اإليديولوجية ،إىل لغة القرآن ،أعني لغة اللسان والقلب واإليامن.
* أصول:
من أصول الشيخ البنا رمحه اهلل« :والقرآن الكريم والسنة املطهرة
مرجع كل مسلم يف تعريف أحكام اإلسالم .ويفهم القرآن طبقا لقواعد
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اللغة العربية من غري تكلف وال تعسف .ويرجع يف فهم السنة املطهرة إىل
رجال احلديث الثقات».
ومن أصوله رمحه اهلل« :ولإليامن الصادق والعبادة الصحيحة واملجاهدة
نور وحالوة يقذفها اهلل يف قلب من يشاء من عباده .ولكن اإلهلام واخلواطر
والكشف والرؤى ليست من أدلة األحكام الرشعية .وال تعترب إال برشط عدم
اصطدامها بأحكام الدين ونصوصه».
ومن أصوله رمحه اهلل« :وزيارة القبور ،أيا كانت ،سنة مرشوعة بالكيفية
املأثورة .ولكن االستعانة باملقبورين ،أيا كانوا ،ونداءهم لذلك وطلب قضاء
احلاجات منهم ،عن قرب أو بعد ،والنذر هلم ،وتشييد القبور وسرتها،
وإضافتها ،والتمسح هبا ،واحللف بغري اهلل ،وما يلحق بذلك من املبتدعات
الكبائر ،جتب حماربتها .وال نتأول هلذه األعامل سدا للذرائع».
ومن أصوله رمحه اهلل« :والعقيدة أساس العمل .وعمل القلب أهم من عمل
اجلارحة .وحتصيل الكامل يف كليهام مطلوب رشعا وإن اختلفت مرتبتا الطلب».
* طلب الكامل:
ما أشار إليه الشيخ البنا رمحه اهلل من النور واحلالوة واإلهلام والكشف
والرؤى الصاحلة عطاء خيص اهلل به من يشاء من عباده املؤمنني الذاكرين
السالكني طريق احلق .ومنتهى كل ذلك الفتح األكرب الذي حيصل ألولياء
اهلل .وهم درجات والفتح درجات .نرتك احلديث يف هذا لفحل من فحول
األولياء ،هو الشيخ عبد القادر اجليالين رمحه اهلل.
قال رمحه اهلل يصف حال املفتوح عليهم« :من قوي إيامنه ومتكن
يف إيقانه رأى بقلبه مجيع ما أخرب اهلل عز وجل به من أمور القيامة .يرى
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اجلنة والنار وما فيها .يرى الصور وامللك املوكل به .يرى األشياء كام هي.
يرى الدنيا وزواهلا وانقالب دول أهلها .يرى اخللق كأهنم قبور يمشون .وإذا
اجتاز القبور أحس بام فيها من عذاب ونعيم .يرى القيامة وما فيها من القيام
واملوافقة .يرى رمحة اهلل عز وجل وعذابه» (الفتح الرباين .)93
ارجع هلذا الكتاب لتسمع واحدا من مؤمني األمة حيدثك بام فتح اهلل عىل
قلبه .وال ختلط وتسئ الفهم ،فالفتح رؤية قلبية بحاسة يفتحها اهلل يف القلب.
وال تظن أنك ترى كل ذلك بحاسة الشحم .فتح اهلل لنا ولك.
ارجع إىل كتاب «حياة الصحابة» للشيخ يوسف الكاندهلوي لتقرأ ما كان
حيدث من فتح ألصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم .وإنام أتينا بشهادة
رجل متأخر زمنا عسى أن تستيقظ مهمنا لنطلب إىل اهلل عز وجل كامل ذواتنا.
واملؤمن الرشيد إن عثر عىل ويل مرشد يسلكه ُوعورات الطريق ال يسأل
اهلل الفتح طلبا حلظ نفسه والكرامات .إنام يطلب من اهلل أن يغفر له ،ويرفعه
يف درجات القربة ويعطيه كامل اإليامن واإلحسان.
فإن الفتح كرامة ،واالستقامة إىل اهلل هي مطلوب القوم .ورحم اهلل
الشيخ البنا فقد حذر من مزالق االعتامد عىل الكشف وسائر املظاهر النوارنية
التي قد تتامثل يف شكلها مع املظاهر الشيطانية حتى ال يميز اجلاهل بني أولياء
الرمحان وأولياء الشيطان.
* األوراد:
يقول الصاحلون من هذه األمة« :من ال ورد له فال وارد له» .والوارد
هو مزيد اإليامن الذي يقذفه عز وجل يف قلب املتبتلني الذاكرين اهلل كثريا
املتهجدين.
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كان ألصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أوراد وأحزاب (أي أجزاء
من القرآن ونوافل من اخلري يومية ال ينامون عنها) ،أنظر كتاب «حياة الصحابة».
يكون جلند اهلل أوراد أي أعامل دائمة من كل شعب هذه اخلصلة .فمقل
ومكثر بالتدرج ،إىل أن يقوى إيامن الوارد ،فيصبح ذكر اهلل غذاء رضوريا،
وتصبح الكلمة الطيبة ال يزال لسانه رطبا بذكرها.
وال بأس أن يتواىص اإلخوة ويتنافسوا يف الذكر .فام جاء من أذكار
وعبادات عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم حمدودة بالعدد ،فال مكان
لتجاوزها .وما ترك فيه لنا اخليار أو ندبنا فيه إىل اإلكثار أكثرنا.
حتديد العدد ورفعه بالتدريج سياسة للنفوس الكالة الكسول وليس
ترشيعا .وبعضهم يندد بمن يعني لنفسه عددا من النوافل واألذكار والدعوات
والقرآن أو حيدده له غريه ،يعترب ذلك افتياتا عىل الشارع .وما هي إال سياسة.
املحذور أن يتقدم أحد بني يدي اهلل ورسوله فيام جاء منصوصا عىل عدده.
واملكروه أن تتعدى دائرة السنة ،كأن ختتم القرآن يف أكثر من شهر أو أقل من
ثالث .وليس مذهبنا أن نحدد ألحد وردا.
وللورد ،حتديدا ودواما ،سند يف قوله صىل اهلل عليه وسلم فيام رواه
الشيخان عن عائشة ريض اهلل عنها« :أحب األعامل إىل اهلل أدومها ولو قل».
الدوام معناه تكرار عدد العبادة يوميا .وهذا معنى الورد.
وما بعد الورد من استغراق الوقت كله يف الذكر ،سنده حديث عائشة
الذي رواه مسلم وأبو داود والرتمذي وابن ماجه أن رسول اهلل صىل اهلل عليه
وسلم كان يذكر اهلل تعاىل عىل كل أحيانه .وسنده ما رواه ابن حبان وابن
السني والطرباين والبيهقي عن معاذ ريض اهلل عنه أن رسول اهلل صىل اهلل عليه
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وسلم قال« :أحب األعامل إىل اهلل أن متوت ولسانك رطب من ذكر اهلل».

ال إله إال اهلل أعىل شعب اإليامن .فطالب احلق ،ومريد اهلل ،وسالك الطريق
إليه ،من نصح نفسه ،وانتصح بوصية اهلل ورسوله ،فجعل هذه الكلمة الطيبة
عىل لسانه ويف قلبه عىل كل أحيانه حتى حيبه اهلل.

الذكر تنظيام

ذكر اهلل غايته أن نتوىل اهلل بالقيام بعبادته كام أمرنا حتى يتوالنا هو برمحته
كام وعدنا.
ومن ثم فالذكر ليس فقط مناجاة يف الضامئر ،وكلامت عىل اللسان ،وشعائر
ظاهرة يعظمها املؤمن .بل الذكر الوقوف بني يدي اهلل صفا يف الصالة ،يتقدم
إليه جند اهلل ألداء مراسيم العبودية ،ثم إشاعة حاكمية اهلل يف عالقات جند اهلل
مع اهلل ،ويف عالقاهتم استعدادا لتطبيق رشيعته يوم يؤول احلكم إىل املؤمنني،
يف كل جماالت احلكم ،والسياسة ،واالقتصاد ،وشكل املجتمع ،والعدل فيه،
والثقافة ،واجلهاد كله.
* الوالية هلل:

ينتقل جند اهلل من حال الغفلة وهذيان العامل إىل حال الذكر.

يف كل حركة ،وأمام كل موقف مستجد ،وعند كل عمل ،يصحح جند اهلل
النيات ،ويضعون أسئلة جياب عنها جواب الذاكرين .فعن سؤال من نحن؟
يستبطن املؤمنون جواب :جند اهلل .وعن سؤال الوالء ،جواب :والؤنا هلل.
وعن سؤال الغاية ،جواب :وجه اهلل .وعن سؤال القائد ،جواب :رسول اهلل.
وعن سؤال احلاكم ،جواب :اهلل .وعن سؤال دستور احلكم :كتاب اهلل .وعن
سؤال الوسيلة :اجلهاد يف سبيل اهلل .وعن سؤال استعدادنا :املوت يف سبيل اهلل.
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نقلة مجاعية من معاين التجمع السيايس والتنظيم األريض إىل معاين النسبة
إىل اهلل ورسوله وكتابه.
ضاعت هوية املسلمني يف متاهات القومية واحلزبية واإلديولوجية
والعصبيات والوالءات األرضية.
ذكر اهلل يف حق جند اهلل أن يعيدوا صياغة الروابط العادية الغافلة فيفشوا
فيها معاين اإليامن فيام بينهم ،استعدادا ليعكسوا ذلك عىل املجتمع املسلم كله،
سياسة ،وتعليام ،وختلقا واقتصادا ،وشعورا ،وسلوكا ،وعبودية هلل عز وجل.
ال بد من نقلة مجاعية لنستعيد بيننا هوية اإليامن ،لتقارع من مكان العزة
باهلل ،وقوة االعتامد عليه ،ونور اتباع رسوله ،وحق رشيعة كتابه ،هوية الباطل.
إذا كان جند اهلل واحدا واحدا من الذاكرين اهلل كثريا سهل استعدادهم
مجاعة ليكون والءهم للحق سبحانه من القوة بحيث هييئهم للجهاد واملوت
يف سبيل اهلل .فاجلهاد واملوت يف سبيل اهلل مها اخلصلة الغائية جلامعة أولياء
اهلل .ومها الوسيلة ،ومها ثمن رىض اهلل سبحانه .يف احلديث« :أال إن سلعة اهلل
غالية ،أال إن سلعة اهلل اجلنة»!.
لن تكون دولة إسالمية ،وال خالفة إسالمية ،وال جهاد إسالمي ،إن مل
حتدث يف إرادة جند اهلل وفكرهم ،يف قلبهم ويف جوارحهم ،هذه النقلة ،نقلة
اهلوية والشخصية والسلوك.
الناس عباد اهلل مجيعا بنسبة اخللق والتدبري منه تعاىل ونسبة االفتقار منهم.
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لكن جند اهلل ،زيادة عىل عبودية القهر هذه ،يكتسبون باإلقبال عىل اهلل
تعاىل عبودية اإلرادة واالختيار من جانبهم ،والرمحة والنرصة من جانبه عز
وجل .فاملؤمن حيقق اهلل له ،ملن يشاء ،عبودية كامل واليته ،ومجاعة املؤمنني
حيقق اهلل هلم النرص والتمكني يف األرض ،وكرامة املجاهدين يف أية عاقبة من
إحدى عاقبتي احلسنيني.
* عزاء اجلاهلية:
رواسب املايض بني الواردين واألعضاء يف التنظيم يراد هلا أن تندثر.
فإذا كان سوء اخللق الفردي مانعا من صالحية الفرد للدخول يف الصف،
فإن ثمة ختلقا سيئا ال يأيت من قبل طبع األفراد ،بل من طبيعة كل جتمع برشي.
أقصد طبيعة الوالء لإللف القريب ،وألرسة الدم ،وللقوم والوطن( .الدفاع
عن حق األمة وتراب الوطن اإلسالمي فرض).
الوالء هلل ،والوالية بني املؤمنني ،يناقضان مناقضة تامة الوالء العرقي
والقومي .والقومية داؤنا ووباؤنا املفرق للمسلمني عىل حيثيات النسب ،كام
يفرقهم عىل حيثيات السياسة الفتنوية يف حدود هذه الدويالت القومية.
عندما يرد علينا الوارد من طالب احلق املرشحني لالنضامم ،حيتل إلف
أرسة اإليامن مكان عاداته العاطفية ،فيشجع عىل ذلك .لكن ينبغي أن ترفع
الرتبية شعور الوالء تدرجييا حتى يعم كل إخوانه يف التنظيم ،وكل املؤمنني
املجاهدين ،يف كل األقطار .عىل أن ال يتحول هذا الوالء الواسع إىل عاطفة
فضفاضة حتل ما يريد التنظيم مجعه .ففي مراحل البناء يكون الوالء عىل
مستوى املرحلة .فوالء الطاعة ألويل األمر يف القطر ،قبل أن تتهيأ الوحدة،
جيب أال يناقش بالوالء العام.
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ومتى توحدت قلوب جند اهلل عىل حب اهلل ورسوله ،وعىل مداومة
احلضور بني يدي اهلل ورسوله ،ذهبت الطبيعة اإللفية وما يتفرع عنها من
عصبيات.

وقد سمى رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم العصبيات الدموية والقومية
عزاء جاهليا ،ووصف لنا كيف نحارب هذا العزاء أشد احلرب .فكل رواسب
التعصب لألشخاص (الصحبة يف اهلل واألخوة املطلوبان نقيضان للتعصب
املفرق) ،أو املايض ،أو التكتالت داخل التنظيم ،حتارب أشد احلرب ،إن مل
تفد الرتبية يف رفع معناها ،أو ترسب إىل الصف شخصيات فجة.
قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم« :من تعزى بعزاء اجلاهلية فأعضوه
هبن أبيه وال تكنوا» .رواه البخاري يف األدب وأمحد والنسائي وغريهم.

وقال عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه تطبيقا لألمر الرشيف« :من اعتز
بالقبائل فأعضوه ،يف رواية فأمصوه».
وهذه الكلامت عند العرب أقذع ما يسمع .لذلك أمرنا أن نستعملها
ملحاربة أفتك األمراض.

ونوسع مفهوم هذا األمر الرشيف إىل ميدان الدعوة ،وحماربة األفكار
املستوردة .فنكتب ونخاطب بكل ما ينقض فكر اجلاهليني وأذناهبم من بيننا،
وبكل ما يسفه القومية العصبية ومحلة شعاراهتا .نرفع النكري عىل كل ما يشتت
األمة ويمنع من وحدهتا.

ال إله إال اهلل جتمع املسلمني .جتمعهم إىل اهلل قلوبا حماسبة عىل نياهتا،
وأجساما وذواتا حمشورة إىل دارها بعد املوت .وجتمعهم شعوبا وقبائل ليعرفوا
اهلل فيتعارفوا ويتآلفوا ويقوموا ألمر اهلل ،ال كتخبط العصبيات ،عصبيات
ون إِالَّ ك ََم َي ُقو ُم ا َّل ِذي َيتَخَ َّب ُط ُه َّ
ان ِم َن ا َمل ِّس﴾ البقرة.275،
الش ْي َط ُ
وم َ
الذين ﴿الَ َي ُق ُ
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وأي شيطان ومس أكثر إفسادا للتنظيم من التعصب للرأي ،واألشخاص
واالجتاهات ،ولألمة من العصبيات القومية ،واملذهبية ،والعرقية ،والطبقية.
ال بد جلند اهلل من تذويب الكيانات الشيطانية أول ما يفعلون بعد قيام
الدولة اإلسالمية .كيان الظلم الطبقي ،وكيان االنتامء املفرق للمسلمني،
وكيان االقتصاد التابع للجاهليني واليهود ،وسائر كيانات اجلهل والفقر
واملرض.
الوالء هلل ليس آية تتىل ،وصلوات منعزلة يف املساجد ،ورسوما عىل التلفزيون.
بل اجتاه عميل لتكون آيات اهلل رشعا حيكم كل احلياة ،والصالة شعار وحدة بني
يدي اهلل ،واملساجد بوتقة لصياغة حضارة األخوة اإلسالمية بني العباد.

شعب اخلصلة

* الشعبة الثانية عرشة  :ال إله إال اهلل

مهدنا هلذه الشعبة العليا بشعب الصحبة ،وإن كانت هي السابقة
واملقصودة ،ألسبقية الدليل يميش بك إىل املقصد ،والرفيق عىل الطريق.
شهادة أن ال إله إال اهلل مع الزمتها شهادة أن حممدا رسول اهلل هي أصل
اإلسالم ،والركن الركني يف اإليامن .شعبة هي أم الشعب ،ومنبع الفيض
اإليامين ،ومجاع اخلري .هي الكلمة الطيبة قوال واعتقادا .هي الشجرة الطيبة
أصال وفروعا وطيبا وثمرا .قال ابن أيب مجرة رمحه اهلل يف تفسري قوله تعاىل:
ال كَلِم ًة َطيب ًة ك ََشج ٍ
الس َمء ت ُْؤ ِت
رة َط ِّي َب ٍة َأ ْص ُل َها َثابِ ٌ
َ
ض َب اهللُ َم َث ً َ ِّ َ
ت َو َف ْر ُع َها ِف َّ
﴿َ َ
ِ
ُأ ُك َل َها ك َُّل ح ٍ
ني بِإِ ْذ ِن َر ِّ َبا﴾ إبراهيم ،25-24 ،ما نصه« :إن اهلل شبه اإليامن
ال كَلِم ًة َطيب ًة ك ََشج ٍ
رة َط ِّي َب ٍة﴾ .فالكلمة هي كلمة
َ
بالشجرة يف قوله تعاىلَ ﴿ :م َث ً َ ِّ َ
اإلخالص (ال إله إال اهلل) ،والشجرة أصل اإليامن ،وأغصاهنا إتباع األمر
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واجتناب النهي ،وورقها ما هيتم به املؤمن من اخلري ،وثمرها عمل الطاعات،
وحالوة الثمر جني الثمرة .وغاية كامله (أي الثمر) تناهي نضج الثمرة ،وبه
تظهر حالوهتا».
فـال إله إال اهلل يف املثل الذي رضبه اهلل لنا توازي ومتاثل اإليامن يف تأصلهام،
وتفرعهام ،وثمرهتام ،وحالوهتام .بل الكلمة الطيبة هي أصل اإليامن وحقيقته،
منها يتفرع ،وعنها يصدر ،ومن معينها يتدفق الرافد األعىل من روافده.
ال إله إال اهلل جتمع األمة املسلمة .فكل أهل التوحيد أهل القبلة إخوة لنا
مهام كان اخلالف املذهبي ،ومهام كانت بدع بعضنا وفجورهم ،إال بدعة خترج
من أصل التوحيد ،أو فجور يتعدى مرتكبه ويفسد األمة.
ال إله إال اهلل جتدد اإليامن كام جاء يف احلديث« :جددوا إيامنكم .قالوا:
كيف نجدد إيامننا يا رسول اهلل؟ قال :أكثروا من قول ال إله إال اهلل».
ورب معرتض ومتعامل عىل اهلل ورسوله يأيت برأيه يقول« :كلامت وردت
يف السنة من تسبيح وحتميد وغريمها .فلم الرتكيز عىل كلمة اإلخالص دون
غريها؟».
اعلم يا أخي أن اهلل ورسوله أعلم .وقد وصف لنا رسول اهلل صىل اهلل
عليه وسلم خاصية الكلمة الطيبة يف جتديد اإليامن .فمن اتبع وجرب عن
يقني عرف .وذكرنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم خصائص أذكار وعبادات
أخرى ،فاملتبع اليقظ يميز .روى مسلم عن أيب مالك األشعري أن رسول
اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال« :الطهور شطر اإليامن ،واحلمد هلل متأل امليزان.
وسبحان اهلل واحلمد هلل متآلن (أو متأل) ما بني السموات واألرض .والصالة
نور والصدقة برهان ،والصرب ضياء ،والقرآن حجة لك أو عليك» احلديث.
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وقال صىل اهلل عليه وسلم فيام روى اإلمام أمحد والبيهقي« :سبحان اهلل
نصف امليزان ،واحلمد هلل متأل امليزان ،واهلل أكرب متأل ما بني السامء واألرض.
والطهور نصف اإليامن والصوم نصف الصرب» حديث صححه السيوطي.
فرتى التسبيح والتحميد والتكبري تعطي الثواب اجلزيل ،وهو يشء يغشاك.
وترى الطهارة نصف اإليامن لكنها ال جتدده .وذكر املعصوم املحبوب صىل اهلل
عليه وسلم أن ال إله إال اهلل ،اإلكثار من قوهلا ،هي الكيمياء التي جتدد اإليامن،
وتقويه ،وتبعثه .كام ذكر اهلل سبحانه أن القرآن شفاء ملا يف الصدور وهدى
ورمحة .فخذ لنفسك من طب الكتاب والسنة إن كنت من املوقنني.
* الشعبة الثالثة عرشة  :الصالة
الصالة لوقتها ويف املسجد مع اجلامعة هي الضابط للمسلم ،إذ تنقله
من الوقت السائب ،املقيد بعالقات العمل والراحة والطعام واللهو ،إىل
الوقت اإليامين ،املقيد بداعي اهلل مخس مرات يف اليوم ومرة يف اجلمعة .تنقله
من املكان السائب املنطلق يف ساحة الغفالت ،إىل بيت اهلل يلبي النداء رمزا
للطاعة واالنقياد .تنقله من الوحدة السائبة ،وضياع الرفقة الغافلة ،إىل صف
املصلني املرتاصني بني يد اهلل.
وينبغي احلرص عىل صاليت الصبح والعشاء يف املسجد واجلامعة .وينبغي
أن ال يعذر الوارد عىل تأخري الصالة عن وقتها وال عىل الرتاخي يف حضور
اجلامعة واملسجد.
روح الصالة اخلشوع فيها .وهذا ال يأيت إال بصحبة اخلاشعني ،وبالكلمة
الطيبة حني ختالط بشاشتها القلوب .فميزان إيامن كل وارد وكل مؤمن ومؤمنة
بينه وبني نفسه ما جيده من خشوع يف صالته .ينظر هل زاد إيامنه أو نقص.
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وحيمل كل امرئ نفسه عىل احلضور يف كل صالته ما أمكن .فإنه ال يكتب
له من صالته إال ما حرض فيه بقلبه ونيته مع اهلل عز وجل .والغفالت من
طبيعتنا .فأدنى ما علينا ،وأقىص ما نستطيع ،أن نجتهد لنذكر اهلل كلام نسينا.
ونستغفر اهلل ثالث مرات دبر الصالة ليجرب غفالتنا ويغفر تقصرينا.
* الشعبة الرابعة عرشة  :النوافل
إذا علم العبد أن اهلل تعاىل قسم الصالة بينه وبني عبده فهي مناجاة ،ويعلم
أن اهلل يقبل عليه يف الصالة .وأنه أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد ،وأن
التقرب إىل اهلل عز وجل يكون بالفرض أوال ،فإذا تم الفرض أركانا وخشوعا
صح النفل .إذا علم هذا كان حرصه عىل النوافل أقوى من داعي االقتصار
عىل الفرائض.
يطلب إىل املؤمن أن حيافظ عىل السنن الرواتب ،والوتر من آخر الليل،
وال يرتك أن يقرأ كل ليلة باآليتني من آخر البقرة للحديث الوارد يف ذلك.
وصالة الضحى .والكيس من واظب عىل صالة االستخارة يوميا يتخذ به
عند اهلل عز وجل وسيلة ليلهمه رشده يف كل أمر .وال بأس من املواظبة عىل
صالة احلاجة إلبداء االفتقار إليه سبحانه واالعتامد عليه.
* الشعبة اخلامسة عرشة  :تالوة القرآن
القرآن شفاء ملا يف الصدور ،شفاء ورمحة للمؤمنني .عىل تالوته وحفظه
ومدارسته والعكوف عليه مدار طب القلوب وإعدادها لتمتلئ إيامنا .هو
النور.
قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم« :ما اجتمع قوم يف بيت من
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بيوت اهلل يتلون كتاب اهلل ،ويتدارسونه فيام بينهم ،إال نزلت عليهم السكينة،
وغشيتهم الرمحة ،وذكرهم اهلل فيمن عنده» .رواه مسلم وأبو داود وغريمها.
وعد من اهلل ورسوله .فمن يسكن أنفسنا من اضطراب احلياة اليومية،
وموجان الفتنة يف العمل والشارع والبيت ،إال سكينة جمالس القرآن؟ تغشانا
فيها الرمحة ويذكرنا اهلل فيمن عنده!
كل جمالسنا وأحاديثنا تدور حول القرآن ومعانيه ،حول وعده ووعيده،
حول بشارته ونذارته ،حول رمحة اهلل وحكمته ،حول ذكر اهلل نفسه بالعزة،
والعظمة ،واأللوهية والربوبية ،وذكره أحبابه بخصال اإليامن ،واملصري إىل
اجلنان وذكره أعداءه بخصال الكفر ،والنفاق ،واملصري إىل النار ،حول قصص
من سبقنا لنتعظ ،حول أحكام اهلل لنتقيد هبا.
ال أقل من أن يتلو املؤمن جزءا (حزبني) كل يوم صباحا ومساء .وللتالوة
آداب أنظرها يف كتاب النووي« :التبيان يف آداب القرآن».
والتجويد علم يأخذ منه املؤمنون حسب االستعداد ،والبد لكل من حد
أدنى يصون لسانه من إساءة األدب مع كالم اهلل عز وجل.
والستامع القرآن آداب.
ويكون للمؤمن ورد للحفظ ،يبدؤه بالسور واآليات الفاضلة القصرية،
مثل آيات الكريس ،وسور يس ،والسجدة ،وامللك ،وسور املفصل .فام حفظ
أكثر من تالوته والقيام به لئال يتفلت.
ثم يعمد إىل الزهراوين البقرة وآل عمران ،ويعقد مع اهلل تعاىل عقدا
أن حيفظ القرآن كله قبل موته ،ويستعينه عىل ذلك ،ويبذل كل اجلهد.
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فإنه إن مات دون غايته وقد بذل اجلهد ،يبعثه اهلل إن شاء اهلل عىل نيته يوم يقال
لقارئ القرآن :اقرأ وارق .يوم التغابن واحلرسة إذ يقرأ املجاهدون فريقون
أمام أعني من فاهتم احلفظ.
* الشعبة السادسة عرشة  :الذكر وأثره
يقول رسول اهلل صىل اهلل عليه فيام يرويه عن ربه عز وجل« :أنا مع عبدي
إذا هو ذكرين وحتركت يب شفتاه» رواه أبو داود واحلاكم وابن حبان.
ويقول رواية عن اهلل تعاىل« :أنا عند ظن عبدي يب ،وأنا معه إذا ذكرين.
فإن ذكرين يف نفسه ذكرته يف نفيس .وإن ذكرين يف مأل ذكرته يف مأل خري منهم
وإن تقرب إيل شربا تقربت إليه ذراع ًا ،وإن تقرب إيل ذراعا تقربت إليه باع ًا.
وإن أتاين يميش أتيته هرولة» رواه الشيخان والرتمذي والنسائي وابن ماجة.
جل اهلل! ما أعظم كرمه ورمحته بنا .يعرض علينا صحبته وأن يكون معنا،
وأن نتقرب إليه ليتقرب إلينا ،وأن نسري إليه ليسارع إلينا.
جل اهلل! ما يعي هذا ويعمل عليه إال عبد نور اهلل بصريته ،فعلم أن وعد
اهلل حق ،وأحيى اهلل قلبه ،فخرج من بني أموات القلوب الغافلني عن اهلل .وما
حييي القلوب إال ذكره سبحانه.
قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم« :مثل الذي يذكر ربه والذي ال يذكر
ربه مثل احلي وامليت» رواه البخاري ومسلم ،غري أنه قال« :مثل البيت الذي
يذكر اهلل فيه.»...
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آثار ذكر اهلل فيك إحياء قلبك .وآثاره يف جمتمع الغفلة والفتنة أن يرسي
شفاء ذكر اهلل يف اجلسم املريض .تذكر اهلل يف مأل عندما تؤذن للصالة ،وعندما
ترفع شعار التوحيد بني املتنكرين لدينهم ،وعندما تدعو هذا وذاك وهذه
اجلامعة وتلك إىل اهلل .حتارض ،وحتاج ،وختاصم يف اهلل .كله ذكر.
والورد املواظب عليه بآداب الذكر ،ومنها الطهارة واستقبال القبلة
واحلضور القلبي ،منه تأيت القوة التي حتملك إىل حمافل الدعوة إىل اهلل واجلهاد
يف سبيله.
* الشعبة السابعة عرشة  :جمالس اإليامن

روى اإلمام أمحد بإسناد حسن عن أنس ريض اهلل عنه قال« :كان عبد
اهلل بن رواحة ريض اهلل عنه إذا لقي الرجل من أصحاب رسول اهلل صىل اهلل
عليه وسلم قال :تعال نؤمن ساعة! فقال ذات يوم لرجل ،فغضب الرجل.
فجاء إىل النبي صىل اهلل عليه وسلم فقال :يارسول اهلل! أال ترى إىل ابن رواحة
يرغب عن إيامنك إىل إيامن ساعة! فقال النبي صىل اهلل عليه وسلم :يرحم اهلل
ابن رواحة ،إنه حيب املجالس التي تتباهى هبا املالئكة!».

ويف الباب األول من كتاب اإليامن للبخاري قوله« :وقال معاذ  :اجلس
بنا نؤمن ساعة».

وعند اإلمام أمحد« :كان معاذ بن جبل يقول للرجل من إخوانه :اجلس
بنا نؤمن ساعة .فيجلسان فيذكران اهلل تعاىل وحيمدانه».
وروى مسلم والرتمذي عن أيب هريرة ريض اهلل عنه أن النبي صىل اهلل عليه
وسلم قال« :ال يقعد قوم يذكرون اهلل عز وجل إال حفتهم املالئكة وغشيتهم
الرمحة ونزلت عليهم السكينة ،وذكرهم اهلل فيمن عنده».
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للناس يف جمالس الذكر اجلامعي مقاالت وخالف .ومذهبنا جتنب ما يفرق
الصف .فمجالس القرآن تالوة وتدارسا ،وجمالس اإليامن التي تتنزل عليها
السكينة ،وتغشى أهلها الرمحة ،وحتف هبم املالئكة ،من أهم شعب اإليامن.
وال ينبغي أن نواجه بام خيالف الرمحة والسكينة وصحبة املالئكة ما نراه من
تالوة مجاعية وذكر مجاعي درج عليهام الناس .ال نصدم املسلمني ملجرد أن
التالوة مجاعية والذكر مجاعي.
أما جند اهلل املتجددون املجددون ففيام أوردناه من أحاديث برنامج
جللسات األرس وجلسات الشورى حتى تكون كل جمالسهم جمالس قرآن
وذكر وإيامن ،سواء ما كان منها منظام ،وما أتى بمناسبة اجتامعية .وال حاجة
أن تكون التالوة مجاعية وال الذكر .فإن تالوة القرآن جيودها واحد تتيح لنا
ثواب االستامع ،وقد أمرنا به كام أمرنا بالتالوة .وهذا ال يتأتى ال جتويدا وال
استامعا باالشرتاك كام درج الناس .والذكر كذلك ال داعي إلثارة اخلصام
حول معنى قوله صىل اهلل عليه وسلم« :يذكرون اهلل» هل يذكرون مجاعة أو
فرادى .نحن يف غنى عن تبذير اجلهد يف اخلالفيات.
ولنحذر أن يمر جملس من جمالسنا دون أن نذكر فيه اهلل فيكون علينا ندامة
وترة كام جاء يف احلديث .ولتتخلله املوعظة ،ال سيام إذا كان جملسا تنظيميا
نتفرغ فيه لدراسة حركتنا عىل األرض بني الناس ومشاكل الناس.
وللمجالس كفارة حتفظ وال تنسى ،وهي كام جاء يف احلديث الصحيح:
«سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ال إله إال أنت استغفرك وأتوب إليك»
وزادت روايات حسنة صحيحة «عملت سوء ًا وظلمت نفيس فاغفر يل فإنه
ال يغفر الذنوب إال أنت».
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* الشعبة الثامنة عرشة  :التأيس بأذكاره صىل اهلل عليه وسلم

نجد يف كتاب «املأثورات» لإلمام البنا ،وكتاب «األذكار» لإلمام النووي،
وهو من أوسع الكتب يف أذكار رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم زادا نافعا من
األذكار املأثورة .فمع الرتكيز عىل كلمة التوحيد أعىل شعب اإليامن نعطي
للتسبيح والتحميد والتكبري واحلوقلة وسواها من األذكار الواردة حقها ،يف
أوقاهتا ،وبأعدادها ،كام وردت يف السنة.

ونحفظ جوامع الذكر النبوية ،ونحافظ عىل األذكار الواردة عقب
الصلوات ،ويف الصباح واملساء ،وعند الدخول واخلروج ،وعىل األذكار
الواردة يف االستعاذة ،وعىل األذكار غري املقيدة .حيفظ املؤمن منها ما تيرس
تباعا .فقد جاءتنا من احلبيب صىل اهلل عليه وسلم كلامت حمفوظة لكل
مناسبات احلياة ،ولكل منها فضيلة ،ومن كل منها يرسي إلينا مزيد من النور
واإليامن.
* الشعبة التاسعة عرشة  :الدعاء وآدابه

روى الرتمذي عن أيب هريرة ريض اهلل عنه أن رسول اهلل صىل اهلل عليه
وسلم قال« :من مل يسأل اهلل يغضب عليه».
ُم َر ِّب َل ْو َل ُد َعاؤُ ك ُْم﴾
وهذا ينظر إىل قول اهلل عز وجلُ ﴿ :ق ْل َما َي ْع َب ُأ بِك ْ
الفرقان.77 ،
فمقام العبد ومقام مجاعة املؤمنني املستضعفني يف األرض التذلل بني يدي
اهلل عز وجل ،وإظهار فقرنا إىل مدده وعونه وهدايته.

وللصالة أدعيتها السنية كام لكل احلاالت أدعيتها .كدعاء االستخارة
واحلاجة.

وللدعاء آداب منها أن ال يعجل ويقول :دعوت فلم يستجب يل،
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ومنها أال يرفع رأسه يف دعاء الصالة ،ومنها أن يظهر غاية املسكنة ،وأن
يتباكي ترضعا هلل تعاىل ،ومنها احلضور القلبي لكي ال تصبح األدعية كلامت
تالك ،ومنها أال يدعو عىل نفسه وأهله وماله ،ومنها أن يرفع يديه ويمسح هبام
وجهه ،ومنها الدعاء يف اجلامعة تناوبا ،يدعو واحد ويؤمن الباقون.
وخيتم املؤمنون جمالسهم بتالوة سورة العرص كام كان يفعل الصحابة
ريض اهلل عنهم وبعدها الدعاء بالتناوب.
ومن املؤكد أن ندعو اهلل تعاىل بأسامئه احلسنى ،كام أمرنا يف كتابه ،حني
ينزل ربنا تبارك وتعاىل إىل السامء الدنيا يقول :هل من تائب ،هل من مستغفر.
وأن نلتمس دعاء الصاحلني ،ودعاء من يستجاب هلم كاملظلوم ،واملسافر،
والوالدين ،والصائم حتى يفطر ،واإلمام العادل.
ودعوة املؤمن ألخيه عن ظهر الغيب مستجابة .فال نغفل ذلك ،نقدم بني
يدي اهلل عز وجل مصاعبنا ومشاكلنا بعد أن نتخذ أسباب حلها .فمن خاصم
أخا له فليدع أحدمها لآلخر عن ظهر غيب.
* الشعبة العرشون  :التأيس بدعواته صىل اهلل عليه وسلم
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أعلمنا باهلل ،يعرف اخلري فيدعوه به ،والرش
فيستعيذ منه .فنتبع كلامته الرشيفة يف الدعاء ،كل دعاء بمناسبة ،ونحفظ من
ذلك نستكثر .فقد ورد عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم األدعية اجلامعة،
وأدعية املناسبات ،وأدعية األوقات ،وأدعية أثناء العبادات ،وأخرى يف األكل
والرشب والعادات.
ونحفظ أدعية القرآن مع االنتباه إىل مناسبتها ،حتى نأخذها عن
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اهلل عز وجل ،نترضع إليه كام ترضع إليه أحبته التي أوردها احلق سبحانه عىل
لساهنم .فورودها تعليم لنا أن نكون له سبحانه عبيدا كام كان أنبياؤه وأولياؤه.
* الشعبة احلادية والعرشون  :الصالة عىل النبي صىل اهلل عليه وسلم
روى مسلم وأصحاب السنن عن أيب هريرة ريض اهلل عنه أن رسول اهلل
صىل اهلل عليه وسلم قال« :من صىل عيل صالة واحدة صىل اهلل عليه هبا عرشا».
فإن كان هذا فضل الصالة عىل احلبيب صىل اهلل عليه وسلم ،فكيف ال
يستكثر منها املؤمن .وإنه لشح ما له مثيل أن يكتب املؤمن ذاكرا رسول اهلل
صىل اهلل عليه وسلم فيكتب بني قوسني صادا صامء ،وحيرم نفسه وقارئه من
ذلك الفضل العظيم.
نكتفي بالصيغ الواردة يف الصالة عىل النبي صىل اهلل عليه وسلم ،وهي
كثرية .والصالة اإلبراهيمية يف التشهد وغريه هي العمدة .ال تذكر السيادة
يف الصالة لكن ال مشاحة خارجها .ومن علامئنا من حيرصون عىل أن يذكر
االسم الرشيف يف الصالة اإلبراهيمية دون لفظ السيادة مطلقا .فال نتخاصم
عىل ذلك ،وال بأس.
صالتنا عىل الرسول الكريم عىل اهلل عز وجل تبلغه ،ويبلغه سالمنا ،كام
جاء يف احلديث .فلنتأدب مع إمام األنبياء وخرية اخللق صىل اهلل عليه وسلم.
وأول هذه اآلداب تعظيمه يف أنفسنا ،وحمبته املوصولة بمحبة اهلل ال تنفك.
ومن اآلداب أن هندي ثواب صالتنا عليه لروحه الرشيفة .ومنها أن نكثر من
الصالة عليه يوم اجلمعة.
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ولنحذر أن نبعد عن رمحة اهلل إن ذكر عندنا اسمه احلبيب فبخلنا عن
الصالة عليه ،ومن هذا البخل الشنيع صاد بعضهم الصامء.

وال يفوتنا كام يفوت الكثريين أن املقصود من الصالة عليه والتسليم
واإلكثار منهام هو صحبته وحمبته .فإننا إن أكثرنا ذكره كام أمرنا أصبحت
صورته ومعناه يف قلوبنا بمثابة النور الذي هنتدي به إىل ذكر اهلل وحمبته .نتيجة
الصالة عىل املحبوب املجتبى صىل اهلل عليه وسلم وصلتنا الدائمة به .فالصالة
صلة.

الصالة عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم مفتاح اخلري ،لذلك أوىص
بعض سلفنا الصالح أن يبتدئ املؤمن دعاءه وخيتمه بالصالة عىل النبي صىل
اهلل عليه وسلم ،يقول« :فإن اهلل تعاىل أكرم من أن يقبل الصالتني وال يقبل ما
بينهما».
* الشعبة الثانية والعرشون  :التوبة واالستغفار

اإلسالم رمحة .وباب للعصاة والغافلني ومن يعلم اهلل عز وجل ما يف
قلوهبم من هذه الفئات املختلفة يف جمتمعاتنا هو التوبة.
يف انتظار أن يأيت احلكم اإلسالمي بالرمحة املوعودة حتت ظل اخلالفة عىل
منهاج النبوة ،يتهيأ جند اهلل ،يتبوؤون فسحات رمحة اهلل ،باإلقبال عىل موالهم
تبارك وتعاىل.

وأول اإلقبال توبة نصوح برشوطها ،وهي العقد مع اهلل أننا رجعنا إليه
نادمني ،واإلقالع عام كنا فيه من الفواحش والعصيان وترك اإلرصار بعد رد
املظامل إىل أهلها.
تنحل عقد الوارد ،ويستوي عند املؤمن الشدة والرخاء رىض باهلل تعاىل،
عندما يستحرضان أن اهلل تعاىل يفرح بتوبة عبده.
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جيدد املؤمن التوبة إىل اهلل عىل كل أحيانه .فقد قال رسول اهلل صىل اهلل
عليه وسلم« :يا أهيا الناس توبوا ،فإين أتوب يف اليوم إليه مائة مرة» رواه مسلم
والرتمذي.

ويستغفر املؤمن ربه سبحانه يف األسحار .ويكثر من االستغفار .ويستعمل
الصيغ الواردة ،سيام سيد االستغفار .قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم:
«سيد االستغفار أن تقول :اللهم أنت ريب ال إله إال أنت ،خلقتني وأنا عبدك،
وأنا عىل عهدك ما استطعت .أعوذ بك من رش ما صنعت .أبوء لك بنعمتك
عيل وأبوء بذنبي فاغفر يل ذنويب .فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت» قال« :من قاهلا
من النهار موقنا هبا فامت من يومه قبل أن يميس فهو من أهل اجلنة .ومن قاهلا
من الليل وهو موقن هبا فامت قبل أن يصبح فهو من أهل اجلنة» رواه البخاري
والرتمذي والنسائي.

هذا الدعاء عهد عند اهلل ،روحه أن تكون موقنا به وحارضا مع اهلل عند
الترضع به.
* الشعبة الثالثة والعرشون  :اخلوف والرجاء

نحن يف تعاملنا مع اهلل عز وجل ما بني خوف ورجاء .عمل قاربنا فيه نرجو
عند اهلل قبوله وثوابه .لكن يمنعنا من الغلو يف الرجاء ،وهو غرور ينحدر بنا
إىل التهاون يف أمر اهلل ،ما نعرفه من نفوسنا من تقصري .فنعمل بال ونى ولكن
نصحب عملنا باالستغفار من التقصري واهلفوة والفلتة املالزمة للبرش.

املجتهدون يف عبادة رهبم وذكره يتعاورهم اخلوف والرجاء وذاك ما يليق
ُوب ْم
بالعبودية .قال اهلل تعاىل يصف املؤمنني اخلاشعني الذاكرينَ ﴿:تت ََج َاف ُجن ُ ُ
َع ِن ا َمل َض ِ
ون َر َّ ُب ْم َخ ْوف ًا َو َط َمع ًا﴾ السجدة .16ال راحة دون حماب
اج ِع َيدْ ُع َ
اهلل ،وال بخل عن البذل يف سبيله ،والقلب خاشع خياف ويرجو.
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جييء املؤمن ساعات قبض وخوف ،فيعالج نفسه ويعالج إخوته بذكر
سعة رمحة اهلل تعاىل ،وجتيئه ساعات بسط ورجاء وعالجها ذكر املشيئة اإلهلية
واخلامتة.

كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم كثري اخلوف من اهلل عز وجل ،كثري
البكاء من خشيته ،كام كان الصحابة الكرام ريض اهلل عنهم .هذا ما يليق بالعبد
وما يتقرب به إىل اهلل سبحانه :التذلل واالنكسار.
* الشعبة الرابعة والعرشون  :ذكر املوت

عامل اجلاهلية وعامل الفتنة وعامل اهلذيان واهلوس والغفلة ،عوامل منقطعة
عن اهلل سبحانه .املادية الوضعية فلسفة اإلنسان الذي أيس مما عدا ما حيسه،
وريض أنه دابة يقطع وجودها املوت ،وهيلكها الدهر.
حضارة اجلاهلية التي تبطنت عقول بعض أبنائنا ،وغزت ثقافتنا وبيوتنا
وحياتنا العامة واخلاصة ،حضارة تكفر باهلل وباليوم اآلخر والبعث واملعاد
واجلنة والنار.

وحضارة اإلسالم ليست كذلك .فالدنيا قنطرة ودار بالء وامتحان،
تتزين لتفتن الناس .فيستمد املؤمنون القدرة عىل مقاومتها من إيامهنم بأن بعد
املوت سؤاال وبعثا ،وحسابا وجزاء.

ففيام نريب ونكتب ونذكر ،جيب أن يكون ذكر املوت هادم اللذات كام
وصفه رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم جزءا ال يتجزأ من حديثنا ،وهم اآلخرة
غالبا عىل هم دنيانا ،حتى إذا أصبح اهلل عز وجل هو مهنا وقبلة مهتنا كان
رضانا به وعكوفنا عىل بابه حاديا لنا عىل طريقنا إليه تبارك وتعاىل ،عرب
مشقات الدنيا ،وسكرات املوت ،ومثوى القرب ،وهول احلرش ،ودقة احلساب،
ومعرب الرصاط ،ودار املقامة.
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اخلالفة عىل منهاج النبوة تريد منا حضورا ثقيال قويا عىل األرض لنغالب
األعداء ،وننتج ،ونصنع ،ونتسلح ،ونخوض األسواق العاملية ،ونزاحم العاملني
باألكتاف.
فلكيال تغلبنا جاذبية األرض فنخلد إىل القيم املادية ،وتذوب حياتنا فيها،
نريب أجياال مهاجرة إىل اهلل ،عابرة إليه ،املوت بني عينها ،تطلبه استشهادا يف
سبيل اهلل.
موقفان من املوت عند املؤمن :موقف ختشع وتدبر واستعداد ،وهذا عام
مطلوب من كل املسلمني .وموقف إجيايب هو موقف املتحفز للجهاد ،املشتاق
إىل لقاء اهلل ،املستميت يف سبيله عز وجل جهادا.
وجيمع املوقفني كون العبد عابر سبيل شاء أم أبى .فألن يكون من الشهداء
املقتحمني عىل املوت جهادا خري من أن ينتظرها قعودا متوجسا.

روى البخاري واللفظ له والرتمذي بنحوه عن ابن عمر ريض اهلل عنهام
قال« :أخذ رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم بمنكبي فقال« :كن يف الدنيا كأنك
غريب أو عابر سبيل» .وكان ابن عمر يقول« :إذا أمسيت فال تنتظر الصباح ،وإذا
أصبحت فال تنتظر املساء ،وخذ من صحتك ملرضك ،ومن حياتك ملوتك».

ولكي يكون ذكر هادم اللذات جزءا من حياتنا ،أمرنا الشارع أن نعود
املريض ،وجعل لنا يف ذلك أجرا جزيال ،وأمرنا بالدعاء له ومواساته وتصبريه.
وزيارة املرىض من أهم وسائل الدعوة ،ألن املريض يف حالة ضعفه وابتعاده عن
عاداته أقرب أن يسمع ويتوب.
وللموت آداب وفضائل يف جتهيز امليت ،وللصالة عليه ،وتشييع جنازته،
والدعاء له ،وتعزية أهله ،وقد سبق يف مقدمة اخلصلة وجوب حماربة البدع يف
عبادة القبور.
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وعىل املؤمنني أن يتنافسوا يف مبارشة املريض وامليت ،وزيارة القبور،
اتعاظا وتعرضا لنفحات اهلل .يف حضارة اجلاهليني ال يذكر املوت ،وتصم
األذان وتوارى اجليف لئال يراها الناس .وعندنا عكس ذلك متاما ،إذ نحتفل
بجنازتنا .قال رسول اهلل صىل اهلل وسلم أليب ذر« :زر القبور تذكر هبا اآلخرة،
واغسل املوتى فإن معاجلة جسد خاو موعظة بليغة .وصل عىل اجلنائز لعل
ذلك حيزنك ،فإن احلزين يف ظل اهلل يوم القيامة» رواه احلاكم وصححه،
وصححه الذهبي.

اخلصلة الثالثة :الصدق
الصدق تربية

نريد تربية رجال ونساء ربانيني .وليست الرتبية اجلهادية إنشاء جيل من
األصحاب املتبتلني ،بل إنشاء جند اهلل املقاتلني ،الطالبني وجه اهلل ،الراغبني
يف الشهادة يف سبيله.

الصحبة يف اهلل إن كان ال يغذوها ذكر اهلل ال تلبث أن تصبح ألفة طبيعية
تولد عصبية مفرقة .والصحبة مع ذكر اهلل واالجتامع عليه بدون مرشوع
جهادي يتحدث عنه ،وينفذ ،ويستعد لتنفيذه باختيار العنارص واختبارها،
صحبة ومجاعة ال يعدو خريها دائرة أفراد منقطعني عن املجتمع كأهنم أعضاء
مشلولة فيه.
الصدق خصلة إيامنية جامعة تناقض:

 .1النفاق بشعبه ،وأمهها الكذب يف احلديث ،وإخالف الوعد ،وخيانة
األمانة ،والفجور يف اخلصام .فاختبار الوارد يكون عىل هذه األربعة
حتى نطمئن أنه خرج من دائرة النفاق .وليس العمل اإلسالمي اجلهادي
كالعمل احلزيب السيايس .هذا يف أقوى أشكاله -وهو التنظيم الشيوعي-
انضباط حديدي عىل فكر موحد وقيادة مطاعة ،وذاك التزام كيل بأمر اهلل
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وأمر رسوله ،وبمحبتهام وحمبة املؤمنني ،وبتلقي تربية شاملة تعيد صياغة
الشخصية روحيا وفكريا وعمليا ،باالنتظام اجلهادي بالشورى والطاعة.
العمل احلزيب انتامء سيايس مصلحي حركي ال عالقة له بالعقيدة واخللق
واملعاين الساموية ،حركة أرضية نضالية مصلحية .واجلهاد اإلسالمي يشرتك
مع النضال احلزيب يف التدافع بوسائل األرض الفكرية والعضلية والعلمية
واملادية والتنظيمية ،لكنه يتفوق عليه بنرص اهلل املوعود .ورشوطه التوحيد هلل
عز وجل ،واالجتامع عليه ،واإلقبال عىل فضله ،وااللتزام برشعه .فمتى فرط
جند اهلل يف هذه النقطة ،متى دخلتهم العنارص املنافقة ،متى كان يف تربيتهم
وتنظيمهم ما يناىف الصدق ،نزلوا إىل مستوى أعدائهم وخصومهم وختلف
عنهم نرص اهلل.
 .2البقاء عىل العادات والذهنيات واألنانيات املوروثة .ال بد من تغيري
شامل يف الفرد والعالقات داخل اجلامعة .ال بد من هجرة إىل اهلل ورسوله
بقطع حبال اجلاهلية .واهلجرة املطلوبة يف حق الفرد املؤمن واجلامعة املجاهدة
يف عرصنا هجرة معنوية .أول خطوة فيها هجرة ما حرم اهلل ،ثم قطع ما يربطنا
باملايض قبل التوبة ،والتعايل عىل حارض الفتنة ،وترقب نرص اهلل بالتخطيط
للمستقبل واالستعداد له.

 .3البقاء عىل اإلسالم املوروث عقيدة وعبادة وعالقات .فجند اهلل
جيب أن يعطوا لإليامن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر
خريه ورشه حقه .ما حيدث من خالف بني املسلمني يف املذهب آفة من آفات
اإلسالم املوروث .ويتفرع عنه آفات أخرى تشل حركة املسلمني وتعوق
املحاوالت جلمعهم .فبعض املؤمنني يفهم اإليامن ومعرفة اهلل سلوكا كليا،
وبعضهم يعترب كل ذلك علام وجدال .رحم اهلل اإلمام البنا قال يف أصوله:
«معرفة اهلل تبارك وتعاىل وتوحيده وتنزهيه أسمى عقائد اإلسالم .وآيات
الصفات وأحاديثها الصحيحة وما يلحق بذلك من املتشابه نؤمن هبا كام
جاءت من غري تأويل وال تعطيل .وال نتعرض ملا جاء فيها من خالف بني
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العلامء .ويسعنا ما وسع رسول اهلل صىل اهلل وسلم وأصحابه﴿ :والر ِ
ون
اسخُ َ
َ َّ
ون آمنَّا بِ ِه ك ٌُّل من ِع ِ
ِ
ند َر ِّبنَا﴾ آل عمران.7 ،
ِّ ْ
ِف ا ْلع ْل ِم َي ُقو ُل َ َ

 .4الرىض باألوهام واخلرافات املتفشية يف الشعب املسكني املحروم املجهل.
فإن كان الصدق مواجهة قوية للباطل الطاغويت فإن تصحيح قواعد العقيدة يف
الصف وحوله ،ويف القاعدة الشعبية ،رشط أسايس للمواجهة ،فإننا ال نستطيع
مقاومة الباطل وبيننا آثار من الباطل .يقول اإلمام البنا رمحه اهلل« :والتامئم والرقى
والودع والرمل واملعرفة والكهانة وادعاء معرفة الغيب ،وكل ما كان من هذا الباب
منكر جيب حماربته (إال ما كان آية من قرآن أو رقية مأثورة)».
 .5الرىض بأنصاف احللول يف أهدافنا ويف مؤهالت جند اهلل .فاملؤمن
القوي األمني كامل اإليامن ،املستكمل له باستمرار ،هو وحده القادر ،بعون اهلل،
ويف تالحم مع الصف ،أن حيدث يف املجتمع التغيري اإلسالمي .نموذج هلذا
املؤمن عامر بن يارس ريض اهلل عنه الذي أوذي يف اهلل فصرب ،وبرهن بصربه عىل
صدق إيامنه .لزم املصطفى صىل اهلل وسلم وخلفاءه ،وجاهد معهم حتى مات
يف سبيل اهلل .وصفه رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فقال« :عامر ملئ إيامنا إىل
مشاشه» رواه البزار عن عائشة أم املؤمنني ريض اهلل عنها .واملشاش مخ العظام.
أما شجب أنصاف احللول بالنسبة لألهداف والوسائل والغاية اإلسالمية
فنجده عند اإلمام البنا رمحه اهلل يف أصوله« :اإلسالم نظام شامل يتناول مظاهر
احلياة مجيعا .فهو دولة ووطن وحكومة وأمة .وهو خلق وقوة ورمحة وعدالة.
وهو ثقافة وقانون وعلم وقضاء .وهو مادة وثروة وكسب .وهو جهاد ودعوة
وجيش وفكرة ،كام هو عقيدة صادقة وعبادة صحيحة سواء بسواء».

 .6التجميع التكاثري دون اختيار العنارص واختبارها .يقول
__  38  

اإلمام البنا رمحه اهلل وريض عنه يف خطبته يف املؤمتر اخلامس« :وإن كثريين
يستطيعون أن يقولوا ،ولكن قليلني من هؤالء يثبتون عند العمل .وكثري من
هذا القليل يستطيعون أن يعملوا .ولكن قليال منهم يقدرون عىل محل أعباء
اجلهاد الشاق والعمل العنيف .وهؤالء املجاهدون ،وهم الصفوة القالئل من
األنصار ،قد خيطئون الطريق وال يصيبون اهلدف إن مل تتداركهم عناية اهلل .ويف
قصة طالوت بيان ملا أقول .فأعدوا أنفسكم ،وأقبلوا عليها بالرتبية الصحيحة
واالختيار الدقيق .وامتحنوها بالعمل ،العمل القوي البغيض لدهيا ،الشاق
عليها ،وافطموها عن شهواهتا ومألوفاهتا وعاداهتا».
ال نعرف صدق الوارد وال استعداده إال إن برهن عىل ذلك بأعامله،
بمواقفه ،بصالحيته للطاعة والتنفيذ ،بقدرته عىل ضبط نفسه.

وخيترب الوارد باستمرار حتى نعرف نضجه وصدقه ،ثم يبقى االختبار
ومطالبة كل مؤمن بإعطائنا برهان صدقه عىل طول طريق اجلهاد .فليس األمر
امتحانا يؤدى مرة واحدة ثم يركب العضو أنانيته ويستقر يف علياء عضويته.
األمر أعظم من هذا ،فمن كان يرجو اهلل عز وجل فليوطن نفسه عىل اقتحام
العقبة وليشمر لذلك ما دام حيا .فإذا مات يف سبيل اهلل فإىل رمحة اهلل ورضوانه.
وإذا مات قلبه يودع من الصف.

ويراقب الوارد عىل مدرجة اخلصال العرش وشعب اإليامن ،ويالحظ
سلوكه ،ويقوم من كان صاحلا للتقويم .فإذا تبني أن فيه خصلة قادحة ،أو كان
يف جمموعه ثغرة ال يمكن أن تسد بالرتبية ،فال حاجة إلثقال كاهل التنظيم به.
األمر جد فينبغي أن يكون االمتحان صارما ومستمرا.
 .7الغموض يف كفاءات األفراد ،ونواياهم ،ومشاركتهم للجامعة يف
تصورها للعمل ،ورضاهم بأسلوهبا ،ونظامها ،وإمارهتا ،وخطها السيايس.

العضو املهاجر والنصري دعامتان يف بناء اجلامعة ،يمنعان أن يسقط،
ووتدان خليمة اجلهاد ،يشداهنا أن تعصف هبا الرياح.
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األعضاء يف اجلامعة حاملون ،فمن أتانا واردا حتمله اجلامعة وحتتضنه يف
دفء الصحبة .لكن اجلامعة تنتظر منه أن يستجمع قواه باطراد يواكب يقظة
مهته ،ومتتن ذمته ،وصدق عزيمته ،ليحمل مع اجلامعة وحتت إمرهتا أعباء
اجلهاد.

من الناس قوالون يدعون كفاءة ليست لدهيم ،ومنهم من يزعم أنه فهم
هدفك وأنه معك ،ومنهم من يظهر رضاه بخطك ونظامك ،حتى إذا حلت
ساعة التنفيذ وجاء البالء هرب األدعياء .فاألوىل للجامعة أال تربط عقدا إال
مع من تأنس منهم أال هيربوا ،وأال يعصوا وأال خيذلوا .قال اهلل تعاىل يصف
القوالني من املنافقني﴿ :وي ُق ُ ِ
ور ٌة
ور ٌة َفإِ َذا ُأ ِنز َل ْ
ين َآمنُوا َل ْو َل ُن ِّز َل ْ
ول ا َّلذ َ
ت ُس َ
ت ُس َ
ََ
ِ
ِ
َ
ِ
ِ
ِ
ك َنظ َرَ
ُ
َ
ُ
َّ
ون إل ْي َ
مك ََم ٌة َو ُذكِ َر فِ َيها ا ْل ِقت َُال َرأ ْي َ
ُّ ْ
ين ف ُقلوبم َّم َر ٌض َينظ ُر َ
ت الذ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
وف َفإِ َذا َع َز َم ْال ْم ُر َف َل ْو
ـه ْم َطا َع ٌة َو َق ْو ٌل َّم ْع ُر ٌ
ْش َع َل ْيه م َن ا َمل ْوت َفأ ْو َل َل ُ
ا َملغ ِّ
َان َخ ْي ًا َُّل ْم﴾ حممد.21-20 ،
َصدَ ُقوا اهللَ َلك َ
فلو صدقوا اهلل! الصدق مع اهلل!
الصادق مع اهلل من يموت مع الصادقني يف سبيل اهلل لزوما لعهده وعقده.
قال اهلل تعاىل﴿ :يا َأيا ا َّل ِذين آمنُو ْا ا َّت ُقو ْا اهللَ وكُونُو ْا مع الص ِ
اد ِقنيَ﴾ التوبة.119
َ َ َّ
َ
َ َ
َ ُّ َ
«مع» ،مع الصادقني!

ِِ
ِ
اهدُ وا اهللَ َع َل ْي ِه
وقال عز من قائل﴿ :م َن ا ُمل ْؤمن َ
ني ِر َج ٌال َصدَ ُقوا َما َع َ
ِِ
َف ِمنْهم من َق َض نَحبه و ِمنْهم من ينتَظِر وما بدَّ ُلوا َتب ِدي ً ِ
ني
الصادق َ
ي اهللُ َّ
ال ل َي ْج ِز َ
ْ
ْ َ ُ َ ُ َّ َ ُ َ َ َ
ُ َّ
بِ ِصدْ ِق ِه ْم﴾ األحزاب.24-23 ،
ما يبدل الصادقون ،وما يتبدلون ،وال ينقضون عهد اهلل .وإذا لقوا فئة
يثبتون ويذكرون اهلل كثريا ويفلحون .ليكن البند الضمني يف عقد اإلمارة
التعاهد عىل املوت يف سبيل اهلل .ليكن منادي الصادقني عىل رؤوس الواردين:
ُون ا َّل ِذين آمنُوا بِاهللِ ورسولِ ِه ُثم َل يرتَابوا وجاهدُ وا بِ َأمو ِ
ال ْم َو َأن ُف ِس ِه ْم
﴿إِن ََّم ا ُمل ْؤ ِمن َ
َْ
َّ ْ َ ْ ُ َ َ َ
ََ ُ
َ َ
ك هم الص ِ
ِ
ِف َسبِ ِ
ون﴾ احلجرات.15،
اد ُق َ
يل اهللِ ُأ ْو َلئ َ ُ ُ َّ
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ال تصلح العنارص املتشككة والقابلة ليشككوها ،وال البخيلة بأمواهلا
وأنفسها عن اهلل لبناء.
نرقب الوارد والعضو لنعرف ونقوي صالح أمره عىل مستوى اخلصال
العرش  :صدق صحبته لنا وانضاممه جلامعتنا ،صدقه مع اهلل ورسوله ،صدق
ذمته ومهته وهجرته ونرصته ،صدق بذله للامل والنفس واجلهد ،صدق إقباله
عىل العلم ،صدق عمله ينجزه ويتقنه ،صدق سمته ومتيزه ،صدق صربه
وحتمله وضبطه لنفسه وشؤونه ،صدق توجهه إىل األهداف اجلامعية والغاية
الفردية اإلحسانية ،صدق طلبه للموت يف سبيل اهلل.

الصدق تنظيام

تقول العرب« :رمح صدق» (بفتح الصاد) أي ال ينكرس بل ينفذ يف
الغرض.
ومنذ هجوم االستعامر عىل دار اإلسالم ظهرت يف املسلمني حركات
مقاومة متثلت أقواها فيام سمي بحركات التحرير الوطني .كل هذه احلركات
انطلقت من املطالبة باحلق الوطني ،ومحلت مع الشعارات الوطنية هتافات
إسالمية هبا استطاعت أن حترك الشعوب املسلمة وتدفعها ملساندة حركات
وحروب التحرير الوطنية.
تبني بعد االستقالل السيايس الشكيل أن اهلتافات اإلسالمية كانت كذبا.
وحكمنا مغربون ال يدينون باإلسالم إال قوال منافقا باللسان .فشوكتهم تنكى
يف جسم املسلمني.

ومن أعامق األمة بعث اهلل عىل رأس هذا القرن دفعة بدأها سبحانه منذ
ستني سنة بتحرك أمثال الشيخ حممد إلياس والشيخ املودودي يف اهلند والشيخ
البنا يف مرص والشيخ سعيد النوريس يف تركيا رمحهم اهلل.
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متثل احلركة اإلسالمية اليوم قوة ال تفتأ تتجمع .ونريدها أن تكون شوكة
تنرص اإلسالم وال تنكرس أو تنثني دون هدفها ،وهو إقامة اخلالفة اإلسالمية.
نريدها حركة صادقة.
أجيال ماتت وأخرى جتر عىل سطح املجتمعات املسلمة حياة ذليلة
خاضعة للطاغوت .أجيال من علامئنا اهنزمت ،واستقالت وهربت من
امليدان ،ونفضت يدها من أمر املسلمني ،أو متاألت مع حكام اجلرب .أجيال
استغشت ثياهبا لكيال ترى حارضنا الكئيب ،وصمت آذاهنا لكيال تسمع نداء
احلق حيث الصادقني عىل اجلهاد .حوقلة يف املساجد وفسولة وجزع.

ومن حتت هذه األجيال الغثائية يبعث اهلل جلت عظمته أجياال شابة تريد
أن تعاهد اهلل فتصدق ما عاهدته عليه.
* احلامس واإلرادة:

هذه الصحوة اإلسالمية املباركة ظاهرة يراها العامل وهيتم هبا العامل .أهي
غبار ثائر وزبد طائش؟ كال! ما هذا الذي يراه العامل وهيتم به إال الوجه الظاهر
حلركة حية يف األعامق ،لقلوب تنبض باإليامن ،إلرادة فاعلة يف التاريخ فعال
مدهشا .وهي ال تزال يف أول انبعاثها.
إنه غرس غرسه اهلل عز وجل يف أرض طال رقودها فهو مشتد ريان .سقاه
بامء اإليامن ربه عز وجل فهو ماض بحوله سبحانه وقوته يف خروجه وتعاظمه
حتى استوائه.
قد يأيت الواردون بحامس متأجج مندفع ،لكن احلامس كشعلة تبن ال يعتمد
عليه .فالرتبية شأهنا أن تأخذ الواردين برفق حتى يربد احلامس .ثم تأخذهم
بالتجربة عىل إنجاز املهامت ،والصرب يف جملس اإليامن ،والصدق يف اللهجة،
والوفاء ،واهلجرة ،والنرصة .حتى يتبني لنا الذين صدقوا ونعلم الكاذبني.

والتنظيم ال يقوم عىل احلامس املتأجج العابر .لكن يعتمد عىل
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اإلرادة العازمة .حني تكون مهة كل مؤمن أعىل من خدمة شهواته وأهدافه
الشخصية ،وحني تكون ذمته صادقة نأمن معها غائلته ،ونأمن معها أن خيذلنا
أشد ما نحتاج إليه .هبذه اإلرادة العازمة يمكن أن نصنع الصف الصادق.
ويمكن أن نطمئن إىل أن الغرس اإلهلي يرتعرع إىل االستواء ،وأن الصف
املجاهد سائر يف سبيل اهلل.
م َّمدٌ َّر ُس ُ
ول اهللِ
مثل هذا الزرع اإلهلي املتأيت للرشاد يف قوله تعاىلَ ُّ ﴿ :
ِ
ين َم َع ُه َأ ِشدَّ اء َع َل ا ْل ُك َّف ِ
حاء َب ْين َُه ْم﴾ ،إىل أن قال جلت قدرتهَ ﴿ :م َث ُل ُه ْم
َوا َّلذ َ
ار ُر َ َ
يل َكزَر ٍع َأ ْخرج َش ْط َأه َفآزَره َفاس َت ْغ َل َظ َفاستَوى ع َل س ِ
وق ِه ُي ْع ِ
ال ِ
ِف ْ ِ
ب
ج ُ
َ َ
ْ َ َ ُ
ُ َُ ْ
نج ِ ْ
اع لِ َي ِغ َ
يظ ِبِ ُم ا ْل ُك َّف َار﴾ الفتح.29 ،
الز َُّّر َ
نبات متدرج إىل القوة .زرع خرج جانبه ،ثم تقوت جذوره ،ثم استغلظت
نبتته ،ثم استوى قائام عىل سوقه .فهو يعجب الصديق ويغيظ العدو.
هكذا جند اهلل .جسم يتألف حتى يقوى ،ثم يزلزل الطاغوت العدو،
ويفرح يومئذ املؤمنون بأن نرص اهلل بدأ.

ما حركتنا كحركات األحزاب ،تنطق كذبا ،وتبعث غبارا محاسيا ،وتبني
عىل أرضية النفاق.

نرصة الشعب لنا وحتمسه للقضية اإلسالمية حقيقتان برهن عنهام إيران
وسوريا .ونعمل إن شاء اهلل لنحول هذا احلامس من حولنا إرادة عازمة خمططا
طريقها.
* الطليعة املجاهدة

كلمة «طليعة» ضالة لنا نسرتدها .ال نستعملها تقليدا للثوريني بل نأخذها
من سنة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم إمام املجاهدين .يف البخاري «باب
فضل الطليعة» ،ونعطي الكلمة معنى السبق والتقدم أمام اجلند الستطالع
امليدان واستجالء األخطار ،وفداء اجلند.
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األمة ال إرادة هلا واضحة إنام هي آمال تراود ضمريها ،وهزات هتز عاطفتها
لذكر تارخينا وديننا ،وما تنجزه الطالئع اإلسالمية املجاهدة يف أفغانستان
وسوريا وإيران.
التنظيم القطري قبل الوصول إىل احلكم وبعده هو الطليعة الشجاعة التي
ينبغي أن ختطط للمستقبل ،حتى يصبح توتر األمة نحو املستقبل إرادة واعية ال
محاسا حاملا .ينبغي أن ختطو عىل ميدان اجلهاد خطوات ثابتة لتتبع األمة خطواهتا.
ينبغي أن ترتفع إىل مسامع كل مسلم من شعوبنا دعوة اجلهاد واضحة فتنفذ إىل
العقول ،صادقة فتترسب إىل القلوب.

انكشف كذب املغربني الفاجرين وفقدوا ثقة األمة .وآن لألمة أن تعرف أن
أبناءها الذين يتمنون لقاء اهلل ال أن يكونوا أذنابا ألعدائنا هم املؤمنون الصادقون.
آن لنا أن نعرفها بمثال سلوكنا واستشهادنا واستبسالنا أن األمة لن تسمو إىل
حقائق ما يتطلبه منها احلارض واملستقبل إال بالسري مع الطليعة الصادقة.
غرينا يعتمد الدعاية الكاذبة والتهريج والتهييج واحلركية اجلوفاء.

نحن طريقنا الطليعي هو األمر باملعروف والنهي عن املنكر .وكل اضطهاد
يف سبيل هذا الواجب ينال الطليعة أكرب دعاية هلا وأصدقها.

قبل الوصول للحكم وبعده نحتاج أكثر ما نحتاج للثقة باهلل عز وجل ثم
لثقة بعضنا يف بعض .والطليعة بحكم وظيفتها متيش رائدة عىل أرض العدو.
فهي معرضة لإلفك والتشكيك .وقد يبلغ فساد البيئة وغرابة الصادقني بني أهل
الكذب والرياء والنفاق والتهريج أن يصور األعداء معروفنا منكرا.
فال بد للطليعة من احليطة كيال يدخل عليها الشك .فالثقة التامة بالقيادة
هي قوام قوة جند اهلل .فبعد التحري لكيال يدخل الصف إال ذوو الذمم التي
يعول عليها ،جيب أن تتقدم الطليعة وهي واعية كل الوعي أن قيادهتا عرضة
لنريان العدو.
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األمر باملعروف داخل الصف ،والنهي عن املنكر داخله ،يف جمالس
الشورى والنصيحة ،مها الضامنة ليبقى الصف يف االجتاه الذي يرضاه اهلل
سبحانه .فإن جاءنا فاسق بنبأ وإرجاف فال نرسع إىل تصديقه حتى نتبني .وقد
هنينا أن نتخذ بطانة من دوننا ،فال نحسب أن األعداء وال املتفرجني القاعدين
يتورعون عن نقل األراجيف وإشعال الفتنة كام نتورع.
احلرب اإلعالمية تشن عىل طالئع املؤمنني كام تشن عليهم احلروب
اإلبادية .فلتعرف الطالئع خصمها وصديقها ،وتلتحم مع الصادقني« .يا أهيا
الذين آمنوا اتقوا اهلل وكونوا مع الصادقني».
يف الناس من حولنا فسولة وميل مريض للقيل والقال .وأعداؤنا هلم
مؤسسات وأجهزة للحرب النفسية يبثون عنا الكذب واألراجيف ينازعوننا
إمامة الشعب.

وصف الطليعة جيب أن يبقى متامسكا برباط اإليامن ،رباط الثقة باهلل،
وبإخوتنا ،وأويل األمر منا« .أشداء عىل الكفار رمحاء بينهم» .بيننا هيدي بعضنا
إىل بعض عيوبه بالنصيحة األخوية ،ويقوم خطأه بالتشاور الرفيق .ومن دوننا
ال نرتكهم يفسدون ما بيننا.
وال نرتك ثغرة يف الرتبية والتنظيم ينفذ إلينا منها فساد الضامئر ،ورخاوة
الذمم ،أو يترسب إلينا منها سم الدعايات ضدنا.
* اهلجرة والنرصة:

روى اإلمام مسلم عن معقل بن يسار أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
قال« :العبادة يف اهلرج كهجرة إيل».

اهلرج القتل بغري حق ،والفتنة أشد من القتل .فمعنى احلديث الرشيف
أن الصادق عندما يكذب الناس ،واملستميت عىل دينه عندما يفتن املؤمنون
ويقتلون هو يف درجة املهاجرين.
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نقل احلافظ ابن حجر عن القايض عياض أن العلامء اتفقوا عىل أن اهلجرة
من مكة كانت واجبة عىل املسلمني قبل الفتح .وأن سكنى املدينة كانت واجبة
عليهم لنرصة النبي صىل اهلل عليه وسلم ومواساته بالنفس.
وهكذا جيب عىل املؤمنني ،من كان منهم صادقا ال تنكرس عزماته أمام
التهديدات واملخاوف ،أن ينضم إىل إخوته لينرصهم يف جهادهم ويواسيهم
بنفسه .كانت اهلجرة عىل عهد النبي صىل اهلل عليه وسلم حركة من مكان
إىل مكان ،ألزمتها رضورة التجمع ملواجهة العدو ومحاية بيضة اإلسالم،
أي عاصمته ومقر إمارته .أما اآلن ودار اإلسالم واسعة ،وأقطارها متفرقة
ووسائل العرص وطبيعة املواجهة خمتلفة ،فاهلجرة والنرصة يف حق الصادقني
ال تطلب نقلة من مكان إىل مكان بعينه .التجمع املطلوب واالستنفار الواجب
يتامن بربط املؤمنني يف التنظيم القطري وإحكام حتركه عرب املكان ويف كل
مكان .وخروج الوافد عىل اجلامعة يف سياحات الدعوة ومعسكرات الشباب
يتيح له أن يبتعد عن مألوفاته وينقطع عن بيئته املرفهة الغافلة .وبذلك يطوي
املراحل يف قطع حبال اجلاهلية واالرتباط املتني باجلامعة.
ومتى تم حترير قطر كان واجبا عىل املؤمنني خارجه أن خيفوا لنرصة
إخوهتم وإمدادهم بالكفاءات واخلربات والتأييد املادي واملعنوي.

وعىل كل قطر حترر أن خيصص جهوده لدعم احلركات القطرية األخرى
ونرصها.
هكذا نتصور اهلجرة والنرصة تنظيام.

وقد سبق عرض اهلجرة والنرصة تربية يف احلديث عن العضوية .ولنا
عنهام حديث بعد حني إن شاء اهلل.

شعب اخلصلة

* الشعبة اخلامسة والعرشون  :اإليامن باهلل وبغيبه
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من اعتقد يف نفسه أن ال إله إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل ،ونطق بذلك
لسانه ،وصدق برسل اهلل ،وكتب اهلل ،ومالئكة اهلل ،وقدر اهلل ،وباليوم اآلخر،
ثم عمل بمقتىض الشهادة والتصديق فقد آمن .فام عدا تعريف اإليامن يف
حديث جربيل« :أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وتؤمن
بالقدر خريه ورشه».
لكن اإليامن حق اإليامن ،وهو يزيد وينقص وله شعب منها األعىل
واألدنى ،وله كامل حني يكتمل ،وخروج حني خيرج فيكون كالظلة عىل رأس
الزاين حني يزين مثال ،حالة شاملة لكيان املؤمن.

ليس اإليامن معنى مضافا إىل ذات اإلنسان ،بل هو معنى قائم هبا.
فكامل اإليامن هو كامل املؤمن يف معناه .وما حيصله املؤمن يف «جمموعه» من
التحيل بصفات اإليامن ،والتخلق بشعبه ،هو مدى كامله الذايت الذي يبعث
عىل صورته إن ختم اهلل له باحلسنى .وهو مقامه عند اهلل أبد اآلبدين .فإذا
اكتمل اإليامن من كل جوانبه ،واستمد قلب املؤمن من كل شعبه ،ارتفع به
ِ َ
ٍ َ
ْب َت ْف ِضي ً
ال﴾ اإلرساء،
إىل اإلحسان .درجاتَ ﴿ .و َلآلخ َر ُة أك َ ُ
ْب َد َر َجات َوأك َ ُ
 .21فطلب كاملك من اهلل عز وجل بوقوفك عىل باب الكريم الوهاب،
وعملك الدائب عىل مقتىض الكتاب والسنة ،هو ما يطلبه إليك اإليامن .ليس
االعتقاد النفيس ،والنطق اللساين ،والتعبد املفروض عليك ،ترقيك عن درجة
اإلسالم .ال ،حتى يتجدد يف القلب اإليامن ،حتى حيدث يف القلب حتول ،حتى
جيد القلب حالوة اإليامن ،حتى ينرشح الصدر هبا .عند ذاك تزدهر رحيانة
اإليامن ،وتصبح عىل مثال تلك الشجرة الطيبة املرضوب مثاهلا يف القرآن.
العقيدة النفسية العقلية ،والنطق اللساين ،والعبادة باجلوارح إيامن عام
جاء يف حديث جربيل ،وختصصه األحاديث األخرى الكثرية التي ذكرت
حالوة اإليامن ،وشعبه ،وكامله ،واآليات التي ذكرت زيادته ،ونقصه ودخوله،
وكتابته يف القلب.
__  47  

هذا اإليامن املخصص هو اإليامن احلي الذي حييي قلوب الرجال والنساء
حتى يصلحوا أن خياطبوا بيا أهيا الذين آمنوا ،ألن هلم إرادة طاعة اهلل ورسوله،
وألن هلم القدرة عىل تنفيذ ما أمروا.
تدخل بشاشة اإليامن القلب ،ثم تغمره حالوة ،وتفيض فيه نورا.
واألعامل القلبية -وهي النيات -روح كل عمل حني تصدر عن الشوق إىل
اهلل ،وحمبته ،والتعلق به وبرسوله.
قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فيام رواه الشيخان وغريمها عن أنس:
«ثالث من كن فيه وجد حالوة اإليامن :أن يكون اهلل ورسوله أحب إليه مما
سوامها .وأن حيب املرء ال حيبه إال هلل .وأن يكره أن يعود يف الكفر كام يكره أن
يقذف يف النار».
عبودية اخلوف والرجاء رشع نحن مطالبون به .لكن عبودية املحبة -وهي
درجة فوق األوىل -هي وحدها معيار انتقال املؤمن من مراتب اإلسالم إىل
مراتب اإليامن واإلحسان.
السالك إىل اهلل عىل مدارج الرتقي حيب اهلل ورسوله مع الطاعة .وحيب
املؤمنني بفيض من املحبة اإلهلية ،ويكره الكفر والعود فيه أشد الكراهة .أعامل
قلبية.
من زعم أنه مؤمن وهو منكمش عىل شحه ،وأنانيته ،وسوء خمالقته ألهله
وجلريانه وللمؤمنني ،فذاك دعي .قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فيام
رواه الشيخان وغريمها عن أنس« :ال يؤمن أحدكم حتى حيب ألخيه ما حيب
لنفسه» وقال فيام رواه مسلم عن أيب هريرة« :والذي نفيس بيده ال تدخلوا
اجلنة حتى تؤمنوا ،وال تؤمنوا حتى حتابوا! أال أدلكم عىل يشء إذا فعلتموه
حتاببتم؟ أفشوا السالم بينكم».
اإلسالم األناين املنعزل ال تدخل يف معادلته حمبة املؤمنني ،ومعاملتهم
بالرب ،والتعاون معهم .ومن ثم يتناقض مع حمبة اهلل ورسوله ،إذ حمبة اهلل
ورسوله وحمبة املؤمنني متالزمتان.
__  48  

اإلسالم الفردي حالة تتالءم مع تشتت املسلمني ،وتنتج عنه ،وتغذيه.
أما اجلمع الذي ننشده فرييد إيامنا جامعا باملحبة بيننا كأمة ،وبيننا وبني اهلل
ربنا .حتابنا فيام بيننا رشط لرضاه عنا.

اإلسالم الفردي املنعزل األناين يويل فيه املسلمون بعضهم إىل بعض وجه
القساوة ،ومعاملة احلذر ،وسوء الظن .ويف اإليامن اجلامع تقرب بالسالم،
والبشاشة ،واملخالقة التي تزرع الثقة ومتتن الرابطة ،وهتيئ القوة املجاهدة.
قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فيام رواه أبو داود والرتمذي بسند حسن
عن أيب هريرة« :أكمل املؤمنني إيامنا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم ألهله».
دعنا من اإلسالم املكفهر الذي يوجه أصابع االهتام للناس ،وينسى أن
يطلب داء نفسه ،ويتهم ذات نيته!
* الشعبة السادسة والعرشون  :اإليامن باليوم اآلخر

من الذكر األسايس جلند اهلل ذكر املوت ،ودراسة ما ورد عن احلبيب البشري
النذير من حديث عن أمارات الساعة ،وعن فضل املتمسك بدينه يف اهلرج،
وعن الدجال الذي حذرنا منه املصطفى صىل اهلل عليه وسلم أشد التحذير،
وعن نزول عيسى عليه السالم ،وعن النفخ يف الصور ،وعن البعث ،وأهوال
القيامة ،واحلساب ،وامليزان ،والرصاط ،واحلوض ،والشفاعة ،واجلنة ،والنار.
بيد أن اإليامن بكل هذا ،ومدارسته ،واالستعداد له باالستغفار والعمل
الصالح ،جيب أال يغذي يف نفوس العصبة املحمدية معاين اليأس من إصالح
األمة ،وخواطر اهلروب من الفتنة خوفا من موبقاهتا.

ما نراه من أمارات الساعة كام حدث احلبيب صىل اهلل عليه وسلم
كالتطاول يف البنيان ،واهلرج ،وطغيان احلكام وكفرهم ،وفساد الذمم ،وما
ورد يف كتب الفتن ،يقوي عزمنا عىل اجلهاد إلهناء الفساد .وقد قدمنا يف أول
هذه الفصول حديثتني عن موعود اهلل هلذه األمة بخالفة عىل منهاج النبوة بعد
كل هذا البالء ،وبانتصار اإلسالم حتى يعم كل األرض.
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فليعول أحدنا أن يتقرب إىل اهلل عز وجل ،وأن يستعد للقائه يف اليوم
اآلخر ،بجهاد لتحقيق هذا املوعود .وليكن ذكر املوت وما بعدها حافزا ،بعد
حمبة اهلل ورسوله ،لنستهني بام نلقاه من بالء يف جهادنا ،وما ال بد منه من بذل
أنفسنا وأموالنا استشهادا يف سبيل اهلل.
* الشعبة السابعة والعرشون  :النية واإلخالص

حديث مشهور رواه الشيخان وأصحاب السنن إال ابن ماجه عن عمر بن
اخلطاب ريض اهلل عنه قال« :سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يقول:
«إنام األعامل بالنيات ،وإنام لكل امرئ ما نوى .فمن كانت هجرته إىل اهلل
ورسوله فهجرته إىل اهلل ورسوله ،ومن كانت هجرته إىل دنيا يصيبها أو امرأة
ينكحها فهجرته إىل ما هاجر إليه».

عمر صاحب العزمات والغناء الكبري يف اإلسالم يروي هذا احلديث
العظيم الذي جعله البخاري فاحتة كتابه .فطليعة اجلهاد املجدد قوامها
الصادقون الذين أخلصوا اهلل ما وعدوه وجاهدوا يف اهلل حق جهاده خملصني
له الدين ولو كره الكافرون.
ويف مرحلة ما من مراحل اجلهاد قد يرد عىل العصبة اخلرية مثل مهاجر
أم قيس الذي روى العلامء أن احلديث يشري إليه .وهو رجل من املوايل منع
يف اجلاهلية من زواج هذه املرأة .فلام هاجرت وسوى اإلسالم بني األحرار
واملوايل تبعها إىل املدينة ،هجرة ناكح.
كذلك قد يرد الوصوليون واملنافقون .فلنحذر أن نغلب عىل أمرنا فنوسد
األمر إىل غري أهله.

ذلك أن اإلخالص هلل تعاىل ال ينفك عن اإلخالص جلامعة املؤمنني.
قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف حجة الوداع« :نرض اهلل امرءا سمع
مقالتي فوعاها ،فرب حامل فقه ليس بفقيه .ثالث ال يغل (ال يفسد قلب
انطوى عليهن) عليهن قلب امرئ مؤمن :إخالص العمل هلل ،واملناصحة
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أئمة املسلمني ،ولزوم مجاعتهم ،فإن دعاءهم حميط من ورائهم» رواه البزار
وابن حبان .قال املنذري :روي من طرق متعددة بعض أسانيدها صحيح.

هي وصية من رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أمر املسلمني أن يبلغها
الشاهد منهم الغائب .فنسمع ونطيع .لكن أين األئمة الذين أمرنا أن
نناصحهم؟ أين مجاعة املؤمنني؟
اإلخالص هلل أن نجمع ونريب وننظم ونقيم أمرنا عىل كتاب اهلل وسنة رسوله.
* الشعبة الثامنة والعرشون  :الصدق

قوم ساكتون خرس عن كلمة احلق ،ناكثون لعهد أخذه اهلل عليهم أن
يبينوا للناس ويقفوا موقف الصدق .وقوم منافقون ،وقوم كاذبون ،وقوم
متأولون ،مربرون زورهم أو مكفرون غريهم.

احلاكم واملحكومون حتت سلطان اجلرب سواء يف املواقف الكاذبة واخلطاب
املنافق.وإنامتعقدآمالاألمةعىلالطليعةاملؤمنةأنجتهرباحلقوتقفيفوجهالباطل.

روى البخاري عن حممد بن زيد أن أناسا قالوا جلده عبد اهلل بن عمر« :إننا
ندخل عىل سلطاننا فنقول بخالف ما نتكلم إذا خرجنا من عنده» .فقال« :كنا
نعد هذا نفاقا عىل عهد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم».
واآلن وقد أدى بنا ذاك النفاق يف الكلمة واملوقف إىل ما نرى ،حان جلند
اهلل أن يرجعوا إىل سنة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم.
* الشعبة التاسعة والعرشون  :النصيحة

يتجدد ديننا متى أصبح النصح هلل ولرسوله وللمسلمني ،خاصتهم
وعامتهم ،سلوكا يف حياتنا ،ومنهاجا لعملنا .ومعنى النصح لغة الوضوح
واجلمع .أمة حيكمها من ليس منها .يغشون ويضللون .أمة مشتتة ،يزيدها
متزيقا دعاة العصبيات واإلديولوجيات .العدو اخلارجي ال بأس له لوال
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وجود دخالئه وصنائعه بيننا .فالنصيحة فضح هذا وحماربته ومجع القوى
احلية إلقامة الدين.
أما النصيحة الشورية والفردية فقد حتدثنا عنها من قبل.

روى الشيخان وأصحاب السنن إال ابن ماجة عن متيم الداري أن رسول
اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال« :إن الدين النصيحة! إن الدين النصيحة! إن
الدين النصيحة!» قالوا :ملن يا رسول اهلل؟ قال« :هلل وكتابه ورسوله وأئمة
املسلمني وعامتهم».

فإذا رضينا أن جيحد وجود اهلل بيننا قوم مرتدون ،وأن يعطل كتاب اهلل
حكام جائرون ظاملون ،وأن يلعب بسنة رسوله سفهاء مبذرون ،وأن يغلبنا
عىل العامة وعىل إمامة الشعب املسلم أحزاب فاسقون ،فقد عطلنا النصيحة
وهي الدين.
الشعبة الثالثون  :األمانة والوفاء بالعهد

ال نأمن غوائل الفتنة وكيد املنافقني أن يغتاال احلركة اإلسالمية ،خاصة
عندما يصل جند اهلل إىل احلكم ،فيدخلوا يف رصاع مع واقع متشعب مشتبك
بحياة املسلمني املوروثة ،تنشب فيه اجلاهلية أظفارها وترتبص به الدوائر.

ذكرنا حديث ابن عمر يشجب نفاق جلساء األمري .وإن آمال األمة لن
تتحقق إال إذا كان لكل عضو يف مجاعة اإليامن عهد مع اهلل وميثاق أن يستقيم
عىل النصيحة ،وخياف عاقبة الغدر ،فيقدم رعاية هذا العهد عىل عقد اإلمارة،
وعىل االعتبارات الطارئة التي يربر الناس هبا تنازالهتم عن احلق ،حتى هيووا
يف نار جهنم بعد أن تسببوا يف فشل اجلامعة.
أخذ اهلل امليثاق عىل رجال الدعوة من العلامء﴿ :وإِ َذ َأ َخ َذ اهللُ ِمي َث َ ِ
ين
اق ا َّلذ َ
َ
ِ
َاب َل ُت َب ِّي ُن َّن ُه لِلن ِ
َّاس َوالَ َت ْكت ُُمو َن ُه﴾ آل عمران .187 ،وقال عز من
ُأوتُو ْا ا ْلكت َ
ِ
قائل ﴿ :وإِ ْذ َأ َخ ْذنَا ِمن النَّبِيني ِمي َثا َقهم و ِم َ ِ
وسى
َ ِّ َ
ُ ْ َ
َ
يم َو ُم َ
نك َومن ُّنوحٍ َوإِ ْب َراه َ
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ِ
يسى ا ْب ِن َم ْر َي َم َو َأ َخ ْذنَا ِمن ُْهم ِّمي َثاق ًا َغلِيظ ًا﴾ األحزاب .7 ،فجند اهلل الوارثون
َوع َ
الصادقون خماطبون هبذا القرآن زمان انفراد الدعوة وزمان قيام الدولة.
وهم حمذرون من عاقبة الغدر ،خاصة منهم من ويل من أمر مجاعة الدعوة
أو نظام الدولة مسؤولية.

روى اإلمام مسلم يف صحيحه عن أيب سعيد اخلدري أن رسول اهلل صىل
اهلل عليه وسلم قال« :لكل غادر لواء عند إسته يوم القيامة ،يرفع له بقدر
غدره .وال غادر أعظم غدرا من أمري مجاعة».
* الشعبة احلادية والثالثون  :سالمة القلب

أمام العصبة املجاهدة مهامت كاجلبل ،االستعداد هلا يتناىف مع الغفلة
والسذاجة التي يسميها العامة «طيبوبة القلب».

السذج بسطاء العقول خطر عىل الدعوة .ألن الواحد منهم حيسب أن
الورع الفردي كفيل وحده بتغيري الواقع ،أو تدفعه سذاجته إلفشاء أرسار
املؤمنني ،أو يغرت بوعود املنافقني.
الدعوة تريد من املؤمن أن يكون غرا كريام ،ليس باخلب وال اخلب خيدعه.
اجلهاد إلقامة دولة اإلسالم حرب ،واحلرب خدعة .والسذج البسطاء يسعهم
فضاء رمحة اهلل ،بعيدا عن اإلعداد القوي الذي أمرنا به.
ون
قال اهلل تعاىل حكاية لدعوة إبراهيم عليه السالمَ ﴿ :و َل ُ ْت ِز ِن َي ْو َم ُي ْب َع ُث َ
ُون إِ َّل َم ْن َأتَى اهللَ بِ َق ْل ٍ
ب َسلِي ٍم﴾ الشعراء.89-87 ،
َي ْو َم َل َين َف ُع َم ٌال َو َل َبن َ
القلب السليم كام تبينه السنة املطهرة هو قلب املؤمن الذي حيسن
الظن بربه ،يرجو رمحته وخياف عذابه ،حيبه وحيب رسوله ،ال يتجسس عىل
املسلمني ،وال حيسد ،وال يغتاب ،وال ينم .مهه اهلل عز وجل ،وجهده منرصف
لبناء مجاعة اجلهاد ودعمها.
وبسالمة القلب وصالحه يتفاضل املؤمنون.
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حظ املرء من اهلل تعاىل يتوقف عىل مدى استعداده القلبي لتلقي الرمحة
واهلدى .هناك استعداد وهبي عام قدره اهلل وفطر عليه .وهناك استعداد كسبي.
والكل من اهلل الكريم الوهاب .ومن االستعداد الكسبي استشفاء القلب،
وتطهريه ،وتعريضه لنفحات الرمحة اإلهلية .القرآن الشفاء .والطمأنينة الذكر.
اليقظة من الغفلة ،والتعلق الدائم باهلل عز وجل ،وطرح ما سواه يف املواضع
التي وضع فيها الرشع كل يشء.
من كان مهه اهلل ،وضابطه الرشع ،ومنهاجه االتباع ،ال حيسد وال يعادي
املسلمني وال هيجر ذوي صحبته وقرابته ،ويعفو عمن ظلمه ،ويصل من
قطعه ،ويعطي من حرمه.
الدعوة بحاجة لقلوب عالية اهلمة ،كام هي بحاجة لعقول راجحة النظر،
وشخصيات قارة ال تنفعل انفعاال ،بل تستفتي الرشع وتتدبر ،حتى إذا عزمت
مضت ال يثنيها يشء .فهذا معنى سالمة القلب.
* الشعبة الثانية والثالثون  :اهلجرة

أخذت اآلن تعم يف املجتمعات اإلسالمية يقظة املسلمني من سبات
اإلسالم الوراثي الفاتر ،وأخذ الناس يسمون صحوة إسالمية هذه اهلبة الالفتة
لنظر العامل من الرىض بالواقع املفروض عىل األمة ،وهذا املوقف املتميز عن
اإلسالم الرسمي الذي يسدنه حكام اجلرب ويدعون إليه.

وتنترش الدعوة رسيعا بني الشباب املبارك عىل عتبة قرن التجديد هذا
إن شاء اهلل .فينتقل املسلم يف صحبة الدعاة من حال الركود أو اإلحلاد أو
الالمباالة إىل االهتامم باإلسالم ،وامليل إىل املؤمنني ،حتى اإلقالع عن املايض
وموبقاته ،وقعوده ومخوله ،إىل التوبة إىل اهلل ،والتحفز للجهاد يف سبيله.

يف حياة من يسمون اآلن إسالميني هجرة نقلت كل واحد منهم من
جاهليته إلسالمه .وهكذا يتجدد معنى اهلجرة .وما يبقى ملن متت هجرته
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إال أن ينظر يف كتاب اهلل وسرية رسوله صىل اهلل عليه وسلم ليكتشف النموذج
األول للمهاجرين ،ويتلقى األمر املوجه إليهم ،والوعد الذي وعدوا به ،ويتقمص
ون ِم َن
ون األَ َّو ُل َ
السابِ ُق َ
الشخصية ،ويقوم بالدور التارخيي .قال اهلل تعاىلَ ﴿ :و َّ
ٍ ِ
ِ
ا ُمل َه ِ
ض اهللُ َعن ُْه ْم َو َر ُ
ضو ْا َعنْ ُه﴾
ين ا َّت َب ُع ُ
نص ِار َوا َّلذ َ
ين َواألَ َ
اج ِر َ
وهم بِإِ ْح َسان َّر َ
التوبة .100فها قد ترك لنا سبحانه مكانا يف رضاه ،وإمكانية تسلسل واستمرار
عىل تلك اخلطى املباركة ،برشط اتباعهم بإحسان .ما أجيالنا نبذ منبوذة يف تاريخ.
يتجدد اإلسالم بتجدد اإليامن ،وجتدد الفئات املذكورة يف القرآن ،وجتدد
وظائفها .ويف املواجهة يصطف جند اهلل من مهاجرين وأنصار ،يقاومون ويقاتلون
حزب الشيطان الكافرين من خارج ،وحزبه املدسوس فينا من املنافقني .ويتعرض
حزب اهلل إلنكار األعراب السادرين يف غفالهتم ،وركودهم الناعس وسخريتهم.

ما كانت اهلجرة حدثا تارخييا فريدا انقىض ،بل هي معنى وسلوك واختيار.
هجرة األفراد اإليامنية اخللقية اإلرادية ،تتبعها هجرة كل منهم نحو إخوته،
وانضاممه إليهم ،وانتظامه معهم .ويتكون صف اجلهاد إلعادة اخلالفة عىل منهاج
ِِ
ِ
ني﴾ األنبياء.104 ،
النبوة﴿ .ك ََم َبدَ ْأنَا َأ َّو َل َخ ْل ٍق نُّعيدُ ُه َو ْعد ًا َع َل ْينَا إِنَّا ُكنَّا َفاعل َ

ما انقطعت اهلجرة وما ينبغي هلا .قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فيام رواه
مسلم وأبو داود «ال تنقطع اهلجرة حتى تنقطع التوبة وال تنقطع التوبة حتى تطلع
الشمس من مغرهبا».
* الشعبة الثالثة والثالثون  :النرصة

ِ
ين
وهكذا النرصة :دور يتجدد .قال اهلل تعاىل يصف األنصارَ ﴿ :وا َّلذ َ
ون ِف ُصدُ ِ
َت َب َّوؤُ وا الدَّ َار َو ْ ِ
ور ِه ْم
اج َر إِ َل ْي ِه ْم َو َل َيِدُ َ
ال َيم َن ِمن َق ْبلِ ِه ْم ُيِ ُّب َ
ون َم ْن َه َ
اص ٌة َو َمن ُي َ
وق ُش َّح
ون َع َل َأن ُف ِس ِه ْم َو َل ْو ك َ
اج ًة ِّمَّا ُأوتُوا َو ُي ْؤثِ ُر َ
َان ِبِ ْم َخ َص َ
َح َ
َن ْف ِس ِه َف ُأ ْو َلئِ َ
ون﴾ احلرش.9 ،
ك ُه ُم ا ُمل ْفلِ ُح َ
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استجاب األنصار لدعوة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،وبايعوه إن
هو هاجر إليهم أن يؤووه وحيموه مما حيمون منه ذريتهم ونساءهم .و بذلك
ابتدأ تاريخ اجلهاد املتكامل بعد أن كان يف مكة جهاد الصرب ،وحتمل األذى،
وحتدي الباطل ،وما ينتج عن التحدي من اضطهاد.

كذلك اليوم وغدا يستجيب إن شاء اهلل لدعوة التجديد يف العامل قاعدة
نصرية يف األمة تتحىل باإليامن ،وحتب الدعاة املهاجرين إىل اهلل ورسوله،
وتؤوي ،وتؤثر عىل نفسها ،وتدعم احلركة حتى النرص املوعود بإذن اهلل.
واملؤمن يربى عىل شعب اإليامن كلها .فنطلب إليه أن يربهن عن هجرته
إىل اهلل ورسوله بقطع حبل اجلاهلية كلها ،ما استطاع منها يف كل مرحلة معينة
من مراحل اجلهاد .ونطلب إليه قبل ذلك أن يربهن عن نرصته بالتعبري العميل
عن فضائل األنصار املذكورة يف اآلية الكريمة.

ولكل درجة عهد وميثاق -ثم بيعة إن شاء اهلل يوم يلتم شمل املسلمني
عىل اخلالفة .ولألنصار اجلدد حق عىل من سبقهم بإيامن وهجرة ،أن يصحبهم
يف اهلل ،ويؤاخيهم كام آخى رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم بني املهاجرين
واألنصار .أخوة تعاون مادي ومعنوي ،أخالقي تربوي ،ومعايش يومي.

وجلند اهلل حق بعضهم عىل بعض ،أن يتواسوا باملال والنفس كام تواسى
سلفهم الصالح ،وهلم حق التحاب يف اهلل بعضهم عىل بعض.
ويتم تأليف العصبة املحمدية املجاهدة حني يعترب كل منهم أن حبه إخوته
عبادة ،وأن تناصحه معهم وتشاوره عبادة ،وأن طاعته ألويل األمر منا عبادة.
* الشعبة الرابعة والثالثون  :الشجاعة

ماذا فعل املهاجرون األولون واألنصار؟ بم استحقوا أن يذكرهم اهلل يف
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كتابه فتتلو األجيال شكر اهلل عز وجل جلهادهم وعطائهم؟

بإيامن باهلل واثق ،وطاعة ألمره وأمر رسوله ال تتخلف ،ثم بشجاعة
مكنتهم من اقتحام العقبة ومواجهة املوت .شجاعة لالستعداد الفطري فيها
نصيب ،لكن حافزها وباعثها وقوهتا اليقني أهنا إحدى احلسنيني.

سأل اإلمام عيل ريض اهلل عنه وهو خيطب« :من أشجع الناس؟ فقالوا:
أنت! قال أما إين ما بارزين أحد إال أنصفت منه! ولكنه أبو بكر! لقد رأيت
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أخذته قريش فهذا جيؤه (عىل وزن يطؤه،
معنى جيؤه يطؤه ويرضبه برجله) وهذا يتلقاه .ويقولون له :أنت جتعل اآلهلة
واحدا؟! فواهلل ما دنا منا أحد إال أبو بكر .يرضب هذا ويدفع هذا ،ويقول:
ويلكم أتقتلون رجال أن يقول ريب اهلل؟ ثم بكى عيل ،ثم قال :أنشدكم اهلل
أمؤمن آل فرعون أفضل أم أبو بكر؟ فسكت القوم .فقال عيل :واهلل لساعة من
أيب بكر خري منه! ذاك يكتم إيامنه وهذا يعلن إيامنه» رواه البزار.
هذا حديث للتأمل الطويل واالستهداء واالقتداء .للشجاعة ثمن!

* الشعبة اخلامسة والثالثون  :تصديق الرؤيا الصاحلة وتعبريها

ننتقل من ميدان مصارعة الباطل إىل ميدان التلقي عن اهلل تعاىل .فالثبات
يف ذلك امليدان ثمن لولوج هذا امليدان .قال اهلل تعاىل إلبراهيم بعد أن استعد
ِ
الرؤْ َيا
يم َقدْ َصدَّ ْق َ
ت ُّ
ابراهيم عليه السالم لتنفيذ ما أمرَ ﴿ :ونَا َد ْينَا ُه َأ ْن َيا إِ ْب َراه ُ
ِ ِ
إِنَّا ك ََذلِ َ
ني﴾ الصافات .105-104 ،فجعل سبحانه تصديق
ك ن َْج ِزي ا ُمل ْحسن َ
الرؤيا من سامت اإلحسان.

يف كتب احلديث أبواب خمصصة هلدي رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف
الرؤيا .والرؤيا الصاحلة ،رؤيا يراها املؤمن أو ترى له ،غري األحالم املشرتكة
بني البرش.
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الرؤيا الصاحلة جزء من النبوة .هي وحي من اهلل للعبد الصالح ،تشجعه
عىل سلوك الطريق إىل اهلل.
وللرؤيا آداب نبوية وحرمة خاصة ،فينبغي مراعاة تلك اآلداب ،واالهتامم
هبا كام كان هيتم هبا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم .فقد روى الشيخان
والرتمذي وأبو داود عن سمرة بن جندب قال« :كان رسول اهلل صىل اهلل عليه
وسلم إذا صىل الصبح أقبل عليهم بوجهه فقال« :هل رأى أحد منكم البارحة
رؤيا؟» زاد أبو داود« :إنه مل يبق بعدي من النبوة إال الرؤيا الصاحلة».
الصادق يف طلب اهلل تعاىل ال يتعلق بالرؤيا املخربة عن أحداث العامل.
الذي هيمه رؤيا تبرشه بالسعادة األخروية ،وبقربه من ربه ،ورضاه عنه .وانظر
يف كتب احلديث ما دون من مناقب الصحابة جتد أن منهم من احتفظت له
ذاكرة األجيال باالعرتاف بالفضل العظيم لرؤيا رآها أو رؤيت له ،وعربها
له احلبيب املصطفى صىل اهلل عليه وسلم .يقول املادي الكئيب :جمرد رؤيا!
وما جدوى الرؤيا؟ أما نحن فعندما نقرأ القرآن ،ونقرأ سرية املصطفى صىل
اهلل عليه وسلم ،ونرى ما للرؤيا من أمهية يف حياة األنبياء واملؤمنني ،نعرف أن
باب الغيب الذي بقي مفتوحا لنا إنام هو هذا الباب.
لكن الصادقني ال يرتبون عىل الرؤيا حكام جديدا ،وال يعطلون هبا حكام
معروفا من أحكام الرشيعة.
كثري من الرؤى حتتاج تعبريا .والتعبري علم وحكمة يؤتيها اهلل من يشاء.
فمن لنا بتلك احلكمة!
هلذا فال نبني عىل الرؤيا عمال ،إنام هي مبرشات ترس وال تغر .وظيفتها أن
تشجع فينا خصال اإليامن ونية اجلهاد ،ال أن تصبح مصدر األحكام.
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البذل تربية

اخلصلة الرابعة :البذل

كلمة بذل وردت يف احلديث النبوي .معناها لغة إعطاء اليشء واجلود به
استهانة به يف مقابل الفضل املرجو .يقال ابتذل اليشء احتقره.

ويدخل يف هذه اخلصلة ما أمر اهلل به من اإلنفاق ،ويدخل فيها اجلهاد
باملال وهو مقدمة للجهاد بالنفس.
* الفتوة

كلمة فتى وردت يف القرآن ست مرات مذكرة ومؤنثة ومفردة ومجعا.

وصف إبراهيم عليه السالم بأنه فتى ووصف هبا أصحاب الكهف.
فهي كلمة تدل عىل الشجاعة يف احلق ،شجاعة نبي اهلل الذي كرس األصنام،
وشجاعة الفتية املؤمنني الذي قاطعوا الكفر وهاجروا إىل اهلل .كام وصف
بالفتوة يف سائر اآليات أهل اخلدمة ،وأرشفهم فتى موسى يوشع عليهام
السالم.

نقصد بالفتوة كرم النفس الذي يدفع املؤمن لالستعالء عىل الطاغوت،
فيكرس األصنام ،ويبذل روحه يف سبيل اهلل .ونقصد هبا إىل جانب هذا الرفق
مع املؤمنني ،وخدمتهم ،وتوطئة الكنف هلم.
الفتيان هم اجلامعون بني صفتي الشجاعة والتواضع « .أذلة عىل املؤمنني
أعزة عىل الكافرين» .فوجه البأس يتقدمون به للقتال عن الدعوة ،ووجه
اخلدمة باش للمستضعفني .يبذلون أنفسهم فداء لدين اهلل ألهنا أرخص من
أن يساوموا هبا .ويبذلون ماهلم ووقتهم للمسلمني خدمة ومواساة.
الفتى احلق من يكرس األصنام يستهني بنفسه ثمنا إلبطال الباطل وإحقاق
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احلق .فهذه الفتوة الشجاعة هلدم الباطل .هذا نبي اهلل إبراهيم عليه السالم.
أما فتوة البناء فرتيد صربا وخلقا.

يف جمتمعات منحلة ينادي املؤمنون غدا إلعادة بناء األمة .وليس تبنى عىل
الشح واألنانية واألثرة ،وهي من أمراضنا الفتنوية .إنام تبنى عىل خلق مجيل،
نجد نموذجه الكامل يف املصطفى احلبيب صىل اهلل عليه وسلم.

قالت له أمنا خدجية ريض اهلل عنها حني رجع فزعا من الوحي ،وهي
أعرف الناس بسجاياه« :كال واهلل ال خيزيك اهلل أبدا! إنك لتصل الرحم،
وحتمل الكل (وهو من ال دابة له ،فهو عاجز عن السفر) وتكسب املعدوم،
وتقري الضيف ،وتعني عىل نوائب احلق (تساعد كل حمتاج وكل من طرأ عليه
طارئ)» رواه الشيخان وغريمها .يف رواية« :وتصدق احلديث» ويف أخرى:
«وتؤدي األمانة».

الفتى حيمل ،ويصل ،وجيمع ،ويفدي إخوته .ليس الفتى من هذه اإلبل
املائة التي ال تكاد جتد فيها راحلة .بل هو حامل ثقل اجلامعة .ثم ال يم ُّن
ِ
ين َآمنُو ْا الَ ُت ْبطِ ُلو ْا
عىل إخوته عطاءه فيفسد عمله .قال اهلل تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َيا ا َّلذ َ
َصدَ َقاتِكُم بِا َمل ِّن َواأل َذى﴾ البقرة .264 ،فمن كان يقدم إلخوته خدمات ثم
شم من خصلة البذل رائحة .وقولك يف معرض احلديث بدون
يذكرها ما َّ
حاجة« :فعلت لفالن كذا» مما يبطل األعامل عند اهلل .روى اإلمام أمحد ومسلم
وأصحاب السنن عن أيب ذر عن النبي صىل اهلل عليه وسلم أنه قال« :ثالثة ال
يكلمهم اهلل وال ينظر إليهم يوم القيامة وال يزكيهم ،وهلم عذاب أليم (قرأها
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ثالث مرات) .قال أبو ذر :خابوا وخرسوا!
من هم يا رسول اهلل؟ قال« :املسبل واملنان واملنفق سلعته باحللف».
املسبل إزاره هو الذي يطول ثوبه يستكرب عىل الناس ،وهذا ليس من
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صفات املؤمن .وال من صفته أن يعطي ويذكر عطاءه أمام الناس للفخر .وال
الذي يغش فيكذب وحيلف ليبيع سلعته.

الفتى خيدم إخوته .وقد أتى اهلل النبوة عبده يوشع بعد أن رشفه بخدمة
رسوله موسى عليهام السالم .وذكر الواقدي أن وفد بني سعد ُهذيم بعد أن
بايعوا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،بعث إليهم رسول اهلل يف رحاهلم ،فجاؤوه
ومعهم أصغرهم ،وكان مل حيرض البيعة ألهنم خلفوه يف الرحال .فتقدم الصغري،
فبايع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عىل اإلسالم .قال« :فقلنا يا رسول اهلل ،إنه
أصغرنا وإنه خادمنا .فقال« :أصغر القوم خادمهم .بارك اهلل عليه» .قال :وكان
واهلل خرينا وأقرأنا للقرآن ،بدعاء رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم».
عن أنس ريض اهلل عنه قال :خرجت مع جرير بن عبد اهلل البجيل يف
سفر ،فكان خيدمني .فقلت له :ال تفعل! فقال :إين قد رأيت األنصار تصنع
برسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم شيئا (أي ختدمه وتنرصه) آليت أال أصحب
أحدا منهم إال خدمته .وهكذا جند اهلل يف كل عرص يسارعون خلدمة اإلسالم
وخدمة من خيدم اإلسالم( ،احلديث رواه مسلم).
* املال والرشف

حب املال وحب املحمدة عند الناس عائقان نفسيان عن اقتحام العقبة
إىل اهلل .فاملتكرب ال ينظر اهلل إليه الستعالئه عىل الناس .والبخيل بعيد من اهلل
بعيد من الناس.

جند اهلل ال يراد هلم أن يكونوا طائفة متجربة عىل األمة ،بل يرجى منهم
أن يعيدوا بناء احلضارة األخوية .فأول مالمح هذه احلضارة التساوي بني
الناس ،فال يكون املال دولة بني األغنياء ،وال يتخذ بعض الناس بعضهم
أربابا من دون اهلل.
من أمراضنا االجتامعية الطبقية واألثرة واستغالل األثرياء املستكربين
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الفقراء املستضعفني.

وسط الشعب مكان الفتية املؤمنني ويف خدمته .حرصهم عىل رىض اهلل عز
وجل يرفع مهمهم عن رذيلتي الشح والتكرب ،ومها سمتان يف النفوس الدنيئة.

مها سمتان ختربان الدين وتأكالنه .قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فيام
رواه اإلمام أمحد والرتمذي عن كعب بن مالك« :ما ذئبان جائعان أرسال يف غنم
بأفسد هلا من حرص املرء عىل املال والرشف لدينه».
* باسم اهلل رب الغالم!
روى اإلمام أمحد ومسلم قصة أصحاب األخدود والساحر والراهب
والغالم (انظرها عند مسلم يف كتاب الزهد).
مؤدى القصة أن امللك أراد أن هييء غالما خلدمته يف منصب الساحر (وكان
ساحره هرم وخاف عليه املوت) .فانربى الراهب ودعا الغالم إىل اهلل ورباه عىل
اإلسالم .الدولة تريد إفساده والدعوة تنازعها .امللك يريد من الغالم أن يعبده
ويكذب عىل الشعب ليربر طاغوته .ورجل الدعوة يوجه العبيد إىل اهلل.
فكان أن كشف امللك عالقة الغالم بالرجل الصالح .وفتنه لريجع عن دينه
وحاول قتله.
هنا بذل الغالم نفسه ليموت هو ،وحتيى الدعوة فأوىص امللك ،وقد عجز
عن قتله ألن اهلل كان ينجيه من املكايد ،أن جيمع الناس ويقتله أمامهم .ففعل
امللك ،ومات الغالم ودخل الشعب كله يف الدين ملا رأى من موقف الفتى
الشجاع.
قصة طرحها لنا املريب األعظم صىل اهلل عليه وسلم لنتأملها ونسرتشد هبا،
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ال أن نقرأها ونتسىل بقراءهتا .كل شخص يف القصة النبوية ،وهي حق ،يرمز
إىل موقف ووظيفة متكرر متجدد يف الرصاع األبدي بني احلق والباطل.
علامء السوء وحكام اجلرب من جانب الباطل ،ورجال الدعوة وفتيان
اجلهاد من جانب احلق.
ومتى كان لنا جيل ترخص عليه نفسه يف سبيل اهلل ،ويعطي ماله يف سبيله
سبحانه ال حيسب ،متى كان لنا مجاعة وطد أعضاؤها عزمهم عىل السفر إىل
اهلل تعاىل مهام كان ثمن الرحلة فام ظهور اإلسالم عىل الدين كله يومئذ ببعيد.
* النفقة يف سبيل اهلل
جييء الوافد إىل جند اهلل ومعه خملفات ماضيه .بعد اإليناس األول نفهمه
أن العمل اجلهادي املنظم ال ينهض له إال الصادقون ،وكل صادق ال يعرف
صدقه إال إن برهن عليه عمليا.
فنطلب إليه أن يساهم يف نفقات اجلامعة بانتظام ،ونرفع نسبة عطائه من
دخله تدرجييا .فإن كان غنيا طلبنا إليه أن يدفع أموال الزكاة زيادة عىل النصيب
الشهري املعلوم .وطلبنا إليه أن يبذل يف املهامت ،وأن خيفض من نفقات عيشه
الرفيه تدرجييا وحيول إىل اجلامعة.
اجلامعة املجاهدة ال تعتمد يف نفقاهتا إال عىل مسامهات أعضائها ،ثم
عىل تربعات الشعب .ومتى كانت للجامعة أموال أسست هبا أصوال جتارية
وصناعية وفالحية وغريها حتى تستقل ماديا.
وعىل كل عضو أن يفتح صندوقا للدعوة حيثام أمكن .والتنظيم املايل
للجامعة يأخذ بعني االعتبار حاجات األرسة والشعبة وكل املستويات
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األخرى فيعطيها الترصف يف نصيب مما يتجمع .وضبط احلسابات عىل كل
املستويات من أهم االحتياطات .فالدقة متيش مع األمانة .والفوىض مظنة كل
فساد.
وحني جتتمع الدعوة والدولة يف يد جند اهلل ،تكون أموال األمة ماال هلل
ينفق يف وجوهه .لكن البذل يبقى الربهان األول لصدق الصادقني .وقد رأينا
يف احلديث الصحيح أن «الصدقة برهان».

البذل تنظيام

املال واجلهد عصب الدعوة ،وبذهلام التزاما بعهد ،وتطوعا باخلريات ،هو
املصدر األول والوسيلة األوىل لرتبية العصبة اخلرية .واملال واجلهد مستقبل
الدولة أيضا.
* التطوع:

هنب أموال املسلمني وال يزال ينهبها حكام اجلرب ،ومن يسري يف ركاهبم،
ويأكل من مائدهتم من الصنائع .طبقة مستكربة هنابة.

هذه الطبقة الطفيلية املتسلطة تستأثر بخريات املسلمني ،وتكون وسائط
للنهب األجنبي والتسلط .تستهلك وال تنتج ،ال حتمل الكل ،بل هي أصل
الكالالت وسببها .جهود املسلمني تسخرها ملصاحلها ومصالح حلفائها
اجلاهليني.

األمة تتهيأ الستقبال عهد جديد ،عهد اإلسالم ،واحلكم اإلسالمي
واخلري اإلسالمي ،واألخوة اإلسالمية ،والعدل اإلسالمي.

زحف املسلمني إىل احلكم هدفه استعامل سلطة الدولة لفرض احلكم بام
أنزل اهلل .وما أنزل اهلل يف حق املجتمع هو العدل ،وإنصاف املظلوم واملحروم.
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فالظلم االجتامعي مما يزع اهلل بالسلطان ،طاعة هلل عز وجل يف أمره لنا
بالعدل ،فرضا بسلطان الدولة.

وتبقى فجوة واسعة ،فجوة الفقر واجلهل واملرض التي خيلفها احلكم
اجلائر .وقد برهنت األحداث عىل أن حكام اجلرب ،سواء رفعوا شعار الليربالية
وحتالفوا مع غرب اجلاهلية ،أو فرضوا نظام القمع االشرتاكي واستندوا
لرشقها ،فشلوا الفشل الذريع يف ميدان االقتصاد وتوزيع اخلريات ،كام فشلوا
أمام العدو الصهيوين الغازي وعىل كل اجلبهات.
فجوة التخلف االقتصادي واحلضاري ،وفجوة تدهور األخالق وفساد
الضامئر ،وفجوة احلقد الطبقي الذي تولد عن ظلم املستكربين ،فجوة معنوية،
خلقية ،روحية ال يغني يف تضييقها وطمسها وازع السلطان وحده ،إنام يغني
وازع القرآن.
الدولة سلطان والدعوة قرآن.

مىض إن شاء اهلل زمن كانت الدعوة فيه لعبة يف يد السلطان .وآن أن
تصبح الدولة يف يد الدعوة سيفا به تدفع كيد العدو وتكف يد املستغل ،وآلة
تصنع اخلري والقوة.

ما اإلسالم والدعوة إىل اهلل وعظ وتأمالت .وال مها بعد الصحوة املباركة
تأمالت يف األصلح ،ومعارضة عاجزة حلكم األمر الواقع اجلربي .جند اهلل
ينزلون إىل امليدان هييئون قبل الوصول إىل احلكم اخلربات والكفاءات الالزمة
لتغيري ما باألمة من أمراض ولتدبري شؤوهنا.
وبعد الوصول تعبئ الدعوة الشعب إىل جانبها إلنجاز املهامت االقتصادية
واحلضارية واالجتامعية ،وسد الفجوات املتخلفة عن قرون الفتنة.

إىل جانب ما تفرضه الدولة فرضا ،ما يبذله املؤمنون بذال .إىل جانب
طاعة السلطان ،التطوع بحافز القرآن.
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جند اهلل ينبغي أن جيمعوا طاقات األمة املالية والعملية ليصنعوا مستقبل
اإلسالم يوم يتعني احلل اإلسالمي إذ تلفظ األمة كذابيها ومبريهيا.

واستعدادا لذلك يلم جند اهلل طاقاهتم وجهودهم املتطوعة ،ويضعوهنا
يف خدمة املستضعفني ،يف خدمة الشعب وهو مادهتم التي ال تنضب بعد تأييد
اهلل ،وسندهم عىل األرض بعد سند اهلل.
تكون للجامعة مشاريع ،رسية أو جهرية حسب طبيعة املواجهة ومرحلة
الدعوة ،يف حقل جهاد التعليم حيث يصحب تعليم اهلجاء تعليم القرآن،
ويف حقل مبادئ الصحة واإلسعاف ،حيث يتعلم املستضعفون أن الطهارة
اإلسالمية والعفاف اإلسالمي صون لإلنسان دنيا وأخرى ،ويف حقل رعاية
اليتيم وامللهوف والبائس يكتشف املستضعفون أن اإلسالم أخوة وعطاء.

اجلهل والفقر واملرض أوبئة اجتامعية ال تذهب بالصدقة وال بالتطوع
املنظم وحدمها .وال تذهب أيضا ،واألمة حيث هي من التخلف ،بجهود
الدولة ولو صلحت وأمسكها املؤمنون .ففي انتظار اجتامع الدولة والدعوة
يف يد املؤمنني ،يربز التطوع كوسيلة من وسائل حتبيب اإلسالم ،والتعريف به
والدعوة إىل اهلل .ثم يستمر التطوع يف سائر املراحل ،هييئ ثقة الناس باملؤمنني،
وحيرك عواطفهم إليهم ،والتفافهم حوهلم ،وزحفهم خلفهم .ثم يستمر
التطوع بعد قيام الدولة اإلسالمية نشاطا أساسيا مكمال جلهود الدولة ،تعبئة
شعبية إلنجاز ما ال تقدر عليه الدولة .واملهامت جسام وطوال.

يشمل العمل التطوعي ،حسب اإلمكانات واملرحلة ،تنظيم تعاونيات
فالحية وجتارية وخريية ،وتنظيم تعاونيات إنتاجية واستهالكية ،وتنظيم
أعامل الستصالح األرض وسقيها وفالحتها ،وتنظيم وحدات صناعية،
وتدريب الشباب عىل األمن الداخيل واخلارجي ،إىل آخر مهامت التنمية .ويوم
تقوم دولة اإلسالم نجد أنفسنا هيأنا األطر الصاحلة لتسيري دواليبها ،وهيأنا
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القيادات الشعبية القادرة عىل إخراج ما عند الشعب من قدرة عىل البذل ،بذل
املال واجلهد.

يشعر املؤمن حني نضعه عند وفوده يف مرشوع تطوعي أنه عضو منتج
صالح ،فهذا يقوي عزمه ملا يرى من نتائج جهده .وهذا هو اجلانب العميل
الرضوري يف الرتبية بعد اجلانب اآلخر جانب الرتبية الروحية اإليامنية
التعليمية التأليفية .جيب أال يرتك املؤمنون يركدون يف صحبتهم ،منكمشني
عىل أنفسهم .بل يدفعون إىل امليدان دفعا من أول خطوة ،عىل أن ال يرصفهم
اجلهد امليداين عن املهمة الشاملة ،مهمة تكوين شخصيتهم اإليامنية .العمل
التطوعي امليداين جزء ال يتجزأ من الرتبية ،لكنه اجلزء ال الكل.

نكف عن التفكري يف الدعوة كأهنا عالقة أفراد برهبم ،ونكف عن اعتبارها
معارضة أبدية للحكم يكفيها أن ترصخ منددة بالباطل ،ونكف عن التفكري
بالذهنية القارصة ذهنية التابع املحجور الذي ينتظر أن هييئ له غريه اخلبز،
ويدبر أمر معاشه.
الدعوة إىل اهلل أول كل يشء نداء بالرجعة إىل اهلل عز وجل ،والسلوك
إليه وحتقيق العبودية له .ثم هي معارضة للباطل حتى تنقض بناءه ،ثم هي
املسؤولة يوما ما عن مسك زمام األمور ،وتسيري عجلة اإلنتاج ،وتدبري
مشاكل الدولة ،وإحالل العدل والرخاء واألخوة يف األمة.
التطوع امليداين هييئ فرصة للمؤمن ليعرف مشاكل أمته ،ويلتصق بواقعها
ويعاين آالمها ،ويتهيأ حلمل أعبائها.

ندفع املؤمنني مليدان التطوع ،يعطون الشعب من أمواهلم ،ووقتهم،
وجهدهم .فينتقلون بذلك من املوقف التابع إىل املوقف املسؤول ،ومن ذهنية
الذي يبحث عمن حيل مشاكله ،إىل عقلية القوي األمني ،يتعلم القوة واألمانة
يف امليدان ال يف األحالم ،حيل هو مشاكل الناس.
هناك يف الشعب املسلم بطالة متفشية من جراء فشل اجلاثمني عىل
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صدورنا .هذه البطالة يمكن أن تتحول طاقات للبناء لو جاء العدل ،ودخل
وسط الشعب أمناء أقوياء يدهم يف يد املحروم ،وجملسهم معه ،ووجههم
باسم يف وجهه ،وأخوهتم مبذولة له ،عطاء من مال ووقت وجهد واهتامم
وإكرام.

من يعلم اجليوش اجلرارة من الشباب الذي لفظته مدارس الفتنة وغريه
ممن مل تفتح له قط باهبا؟ من يعالج أمراض جمتمع الفتنة احلسية واملعنوية؟ من
يسد خلل الفقر والبؤس الذي منه تدخل للناس سائر الرذائل؟
بل كيف نفعل ذلك؟

جند اهلل ال يكونون جندا هلل إال إن غشوا كل ميادين اجلهاد ،السيايس منها
واالقتصادي واالجتامعي .خارج الدولة إبان الزحف ،وحتت مظلتها ودعام
هلا يوم يصبح أولو أمرنا منا ،كتاب اهلل كتابنا وسنة رسوله منهاجنا.
مشاريع التطوع ينبغي أن تنظم ،فيدرب املؤمنون قبل أن يقذفوا للميدان،
ويكون عىل نشاطهم إرشاف مسؤول ،ويكون لعمل كل مؤمن تقويم وتشجيع
يدفعانه ملزيد من اجلهد.

ويدرب جند اهلل عىل حتمل املسؤوليات حتى يقدروا عليها .ففي غد
اإلسالم نكون يف حاجة ماسة إىل اخلبري واملعلم واألستاذ واحلاكم والعامل
الذين يرتكون املدينة ورفاهيتها ،ليخرجوا للبادية ،يقودون اإلصالح الزراعي
أثناء ما يعلمون الناس دينهم .نكون يف حاجة لرجال ينهضون من وسط
امليدان ،جنبا إىل جنب مع الشعب ،بقوى البناء يف ثقة ومحاس وود.
* دعاة فعلة

نحن غدا بحاجة لدعاة فعلة ،ال خلطباء ملتهبني من فوق رؤوس الشعب.
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دعاة فعلة .قلب مع اهلل ،ولسان الهج بذكره والثناء عليه والدعاء إليه،
ويد تصنع يف الطني ،ويف البيئة امللوثة تصلحها ،يف خملفات الفساد متيط أذاها،
يف املهامت الشاقة الدائبة اليومية جهاد.

يستعمل الناس كلمة «تضحية» ونستبدهلا نحن بكلمة بذل النبوية .الذي
يعرب عن عمله بكلمة تضحية ينظر إىل عمله يستكثره ،ويمن به ،ويعظمه،
لينال رىض الناس .والتطوع يف اخلري الذي نعرب عنه بكلمة بذل فتوة ترى
فضل اهلل عىل أهلها أن أهلهم خلدمة دينه واملوت يف سبيله.

وال معنى لعبارة احلل اإلسالمي إال ببذل شامل .يبدأ ببذل العصبة
املؤمنة ماهلا ووقتها وجهدها وعرقها ونفوسها يف سبيل اهلل ،ثم يرسي البذل
يف املجتمع ليذيب الفروق الطبقية ،والظلم االجتامعي ،وحيول البطالة عمال،
والكسل نشاطا ،والتواكل مهة ،والتبعية استقالال.

سيسألنا الناس ،يسألنا الشعب ،يوم نصل إىل احلكم :بامذا أتيتم؟ أية خدمة؟
أي تغيري؟ يف حياتنا اليومية؟ يف آمالنا؟ يف كرامتنا؟ ما هو بديلكم عن اإلدارة
الرشوية؟ عن االقتصاد االستغاليل؟ عن البوادي السائبة؟ عن املدن الفاسدة؟
عن األسواق الكاسدة؟ عن األيدي العاطلة؟ عن التعليم الفاشل؟ عن الصحة
اخلربة؟ عن الشباب املخدر؟ عن األمية واجلهل الفاشيني؟ عن اخلبز الذي
نبتاعه بكرامتنا واستقاللنا من خارج؟ عن أموالنا التي يبذرها السفهاء؟ وتطول
الئحة البؤس حتى كأهنا بال هناية .شبكة أسئلة من ورائها غابات من املشاكل.
لو كانت الدعوة معارضة أبدية لكفى أن نريب خطباء يصدعون بكلمة
احلق يف املحافل ،وكتابا يعلقون عىل فشل اآلخرين يف اجلرائد.

لو كان اإلسالم قضية ضائعة ،يربر أهلها ضياعهم ويسلون أنفسهم بعرض
املبادئ السامية ،لكفانا أن نحسن أساليب اخلطاب للبكاء عىل ما ضاع.
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لو كان اإلسالم ماضيا ال يرجع لكفانا أن نختار من بيننا من يتقن ترجيع
احلنني ،والبكاء عىل األطالل.

لكنها معارك :إجياد شغل للعاطل وخبز للجائع ،وتغيري اجتامعي،
وتوزيع عادل ،وإدارة جمدية ،وصناعة تقنية ،وقوة تدفع العدو ،واقتصاد
حيررنا من التبعية.

إنتاج وتوزيع ومستوى معيشة .تدبري ما كان غرينا يدبره من صغري األمر
وكبريه .مع هذا الفارق الضخم ،وهو أهنم كانوا يف هوي إىل أسفل العقبة
واهلوي سهل عىل اهلمم الساقطة ،بينام نحن جيب أن نصعد العقبة ونقتحمها.
خملفات تركوها .فساد عىل كل املستويات.

كيف تكنس القاذورات؟ كيف ينظف البيت؟ كيف يعاد ترتيبه؟ كيف
توزع وظائفه؟ كيف تستصلح العنارص البرشية ذات الغناء واخلربة يف خدمة
الفتح اإلسالمي؟
أموال ضاعت فكيف تعوض؟ من أين نقرتض؟

ال بد أن يستثمر خرياتنا غرينا ملدة ريثام نقدر نحن عىل االستقالل ،كيف
عالقتنا بمن يستثمر؟

مهامت كاجلبال ،حتتاج لرجال سامقي اهلمم ،متوفري اخلربة ،قادرين عىل
العطاء بال حساب.
بذل.

دعاة فعلة ،متواضعون ،عىل مستوى املهامت اليومية ،بالصرب الدؤوب.
وعىل مستوى املهامت املصريية ،بنفس اهلمة ،والفعل اخلبري ،والدقة والتواضع.
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دولتكم يا جند اهلل لن تكون أعظم من استعدادكم للبذل ،كام أن الزحف
لبنائها لن يكون إال رسابا إن مل يدفعكم لساحة الشهادة يف سبيل اهلل حبكم هلل
تبذلون فيه مهجكم ،طاعة له وتطوعا .قال اهلل عز وجلَ ﴿ :ف َمن َت َط َّو َع َخ ْي ًا
َف ُه َو َخ ْ ٌي َّل ُه﴾ البقرة .184 ،خري له يف اآلخرة وخري لألمة من الدنيا.

شعب اخلصلة

* الشعبة السادسة والثالثون  :الزكاة والصدقة
من النفقة يف سبيل اهلل واجب وهو الزكاة .وبعد الزكاة واجب ما دام
يف األمة حاجة ،ما دام فيها الفقري واملسكني ،ما دامت األمة غارمة يستدين
بعضها من مصارف اليهود أموال بعضها التي أودعها سفهاء اجلرب هناك.
الزكاة تؤخذ بسلطان الدولة .وترصف لتسوية الفروق الشاسعة بني
املالكني األغنياء واملتسكعني املحرومني.
الزكاة نسبة من رأس املال معلوم قدرها يف العني -أي النقد -ويف األنعام
وعروض التجارة .ورشطها احلول .وبرشط احلول يتصور متصور أن األموال
حيتفظ هبا راكدة حتى يمر العام .واحلال أن املسلمني بحاجة ماسة لرتويج
أمواهلم أقىص ترويج لتنتج.
رشط احلول فقه بالنسبة للفرد الذي حيسب حسابه ليؤدي حق اهلل يف ماله.
أما الفقه الرضوري لألمة فهو فقه ترويج األموال ،وحتريكها ،واستثامرها ،مع
اقتضاء حق الزكاة فيها .وهذا يطلب اجتهادا يف زكاة األموال املستثمرة يف
الصناعة بام يشجع رصد األموال لتوفري وسائل اإلنتاج وبناه ،دون أن يسمح
هلا باهلروب من أداء ما عليها من حق.
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هذا يطلب اجتهادا لتفتيت امللكية بام يكفل سد الثغرات الطبقية دون
هدمها (أي امللكية).
األمة يف أزمة ،يف حالة استثنائية ،مهددة من خارج بغزو العدو املحتل
أراضينا ونفوسنا وعقولنا .أموال املسلمني يف يد السفهاء يلعبون هبا ،وقد
جعلها اهلل قيام لألمة ،جيب أن تقبض األمة بسلطان دولة اإلسالم عىل أيدي
السفهاء ،وتعمل عىل إعادة التوازن بني األغنياء والفقراء.
املستكربون املتسلطون عىل قيمنا هيربون األموال ،ويكنزوهنا ،وينفقوهنا
عىل الرتف واللهو.
فغداة قيام الدولة اإلسالمية ينبغي ختطيط اقتصاد الكفاية والقوة بام يشبه
ما يسمى بلسان العرص «اقتصاد حرب» .جيب تعبئة األموال ،فال يسمح
لطبقة أن حتتكرها ،وال أن هترهبا أو تكنزها أو تنفقها عىل الرتف بل يشجع
االستثامر املنتج.
نحن بحاجة إىل اقتصاد جهاد بدل اقتصاد البذخ املرتهل .الزكاة بوصفها
أخذا من رأس املال تعيد قسمة األموال من أصوهلا .وقاعدة أخرى نبوية هي
قاعدة بذل الفضول ،تأخذ األموال من أطرافها لتوزيع الثروة توزيعا عادال.
روى اإلمام مسلم عن أيب سعيد اخلدري قال« :بينام نحن يف سفر إذا جاء
رجل عىل راحلة له .فجعل يرصف برصه يمينا وشامال .فقال رسول اهلل صىل
اهلل عليه وسلم« :من كان معه فضل ظهر (أي دابة زائدة عىل حاجته) فليعد
به (أي فليعطه) عىل من ال ظهر له .ومن كان معه فضل زاد فليعد به عىل من
ال زاد له» فذكر من أصناف املال ما ذكره .حتى رأينا أنه ال حق ألحد منا يف
فضل».
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السفر كان سفر جهاد فوجب التوزيع العادل .وقد فهم الصحايب اجلليل
أن أمر النبي صىل اهلل عليه وسلم بذل الفضول بتلك اللهجة ويف تلك
الظروف نزع حلق املالك ،وظن الصحايب ترجيح من جانبه لكون األمر كان
عزمة نبوية .فنحن أوىل هبذا الظن ومصري األمة يف خطر.
* الشعبة السابعة والثالثون  :الكرم والنفقة يف سبيل اهلل

الزكاة حق اهلل ،وبذل الفضول عزمة نبوية يف ظروف خاصة .فهام نصيب
الطاعة يف إقامة العدل االجتامعي.

وبعد احلق املفروض ،والعزمة الالحقة بالفرض ،يأيت التطوع من صدقة
حيب اهلل مؤتيها ويثيب عليها ،ومن كرم يتحىل به املؤمن.
الصدقة التطوعية واإلنفاق والكرم الفاضلون تكملة فقط لواجب الزكاة
وبذل الفضول .فاملجتمع اإلسالمي صلبه العدل املفروض ،وحلمته التطوع
باخلريات .قاعدة العدل الواجب عليها يقوم اهليكل االجتامعي ،ثم يكسى
هذا اهليكل ،وجيمل ،وينتعش ،وتدب فيه احلياة األخوية ،بالعطاء املحب.

ال تستطيع الدولة بسلطاهنا أن تعوض الناس عن احلنو األخوي والتعاون
بينهم ،حتى ولو توفر هلا من األموال ما تسدد به نفقات ما يسمى بلغة العرص
دولة الرخاء العام.
مال وزع بالقسطاس ،هذا عدل .لكن اإلنسان ال يعيش سعيدا بمقياس
ما لديه من مال .ال تقدر الدولة أن تنكب عىل احلاالت الشخصية ،وال أن
تعطي مع احلوالة بسمة ومساعدة حمبة رحيمة.
يف اإلسالم حق الزكاة تستخلصه الدولة ،ويف اإلسالم حق أخوي فرضه
اإليامن ،تقتضيه يد احلاجة من اإلحسان الذي أمر اهلل به.
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* الشعبة الثامنة والثالثون  :إيتاء ذوي القربى واليتامى واملساكني
بعد توحيد اهلل وعبادته أمر اهلل باإلحسان ،األقرب فاألقرب .قال اهلل
سبحانهَ ﴿ :وا ْع ُبدُ و ْا اهللَ َوالَ ت ْ ِ
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ال حيب اهلل املتكرب املستعيل عىل املسلمني ،الشحيح بامله ،إنام حيب من ينفق
ليسد اخللة ،ويلبي احلاجة ،ويأسو اجلرح ،ويكفل اليتيم ،ويرحم املسكني،
وحيمل الكل ،ويعني عىل نوائب احلق.

ال تنفصل الدعوة ووازعها عن الدولة وسلطاهنا يف حياة املسلمني حني
يستقيم هلم األمر .كالمها تكمل عمل صاحبتها .السياسة واخللق ،اإلدارة
والتطوع ،العقل والقلب.
بر األقارب ابتداء بالوالدين واجب .ويعترب اإلسالم منع ذوي الرحم من
بر املسلم من الفظائع .ويعترب قطع ما أمر اهلل به أن يوصل من املوبقات .مال
اليتيم له احلرمة القصوى .األرملة ،والبنت ،واملعرس ،وذو الكربة ،وامللهوف،
فرص ليتقرب املحسنون بربهم إىل اهلل .ثم هنالك العطاء عىل اإلسالم وتأليف
القلوب عليه.
كان اإلمام عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه يرى بعد أن عز اإلسالم أن ال
جمال لتأليف الناس بالعطاء .ويف عرصنا يتشوف املستضعفون من الشعب
أول ما يتشوفون إىل عدل يقيم أودهم ،وينتشلهم من بؤس اجلهل والفقر
واملرض .ولن يستمع املحرومون املستضعفون لكلمة اإلسالم إن كان
اإلسالم ال يعطي خبزا وشغال ومستشفى ومدرسة وكرامة.
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الشعب لطول ما استغله املستكربون ،وافرتسه صنائعهم فساق اإلدارة،
ومرتشو احلكم ،وهنابو األمة ،عاد جمموعة من املرشدين العاطلني البؤساء.
فال بد لسيف العدل اإلسالمي أن يفتح جماال لرتجع إلينا ،مع العمل املفروض
بالقرآن يعضده السيف وينفذ أمره ،تلك األخالقية السامية ،أخالقية الرتاحم
واملواساة والتكافل بني املسلمني.
* الشعبة التاسعة والثالثون  :إطعام الطعام

أوىل الرضوريات بالنسبة للفرد غذاؤه اليومي .وأوىل الرضوريات بالنسبة
لألمة أن تنتج غذاءها يف دارها فال حتتاج أن يساومها بالشعري والقمح غذاء
الشعب وال باملنتجات الرافهة من ينتجون حني نكتفي باالستهالك ،ومن
يملكون اخلربة والقدرة عىل العمل وإرادة العمل وتنظيمه حني ال نملك وال
نقدر وال نريد.
تبذر أموال األمة عىل شهوات طبقة املرتفني املستكربين والشعب املسلم يف
بؤس ويبنى عندنا اقتصاد هاميش ،فالحة وصناعة وجتارة إلرضاء الشهوات
عىل حساب هذا البؤس.

يعاد عند قيام الدولة اإلسالمية بناء اهلياكل االقتصادية لضامن الرضوريات
قبل احلاجيات حسب تعبري فقهائنا .ثم ينظر بعد هذين يف التكميليات ،يبنى
اقتصاد ينتج للشعب وخيدم الشعب ،يعطي األمة استقالهلا ،وهيدف القوة ال
التكاثر عند طبقة مرتفة.

يبقى إطعام الطعام عىل صعيد احلياة اليومية بني املؤمنني سنة نبوية
ونستبدل باملوائد العادية يف حياة الغافلني والراتعني ،احلافلة باألطايب من
كسب يعلمه اهلل ،سفرة األخوة عىل القناعة واالكتفاء .فإن االشرتاك يف
الطعام ،وباآلداب النبوية ،مما يؤلف اهلل به القلوب.
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وليكن إطعام الطعام وسائر أنواع البذل املذكورة يف هذه اخلصلة ،عطاء
من الدعوة ووسيلة إلبالغ رسالتها .ليكن أول ما يراه املستضعفون من اجلامعة
َّبرها الواصل واهتاممها الفاعل.
* الشعبة األربعون  :قسمة املال

عىل الدولة اإلسالمية أن تصنع ثروة لتوزعها التوزيع العادل.
نقرأ يف سرية رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وسرية أصحابه الربرة ،يف
حياته وبعد وفاته ،أمثلة ناصعة لإليثار وقسمة املال .كانت أموال املسلمني
تقسم عليهم من بيت ماهلم باألمانة العادلة .ثم يشيع املال اخلاص من األيدي
الرحيمة التي ال متسك وال تعرف إمساكا عىل البائس الفقري.
هذه قصة واحدة من قسمتهم ريض اهلل عنهم .روى ابن سعد عن أم درة
قالت« :أتيت عائشة بامئة ألف .ففرقتها وهي يومئذ صائمة .فقلت هلا :أما
استطعت فيام أنفقت أن تشرتي بدرهم حلام تفطرين عليه؟ فقالت :لو كنت
أذكرتني لفعلت»!
يف عرص األنانيات ما أحوجنا أن نتخلق بأخالق من ينسى فطوره ويعطي
بال حساب!

اخلصلة اخلامسة :العلم

نعوذ باهلل من علم ال ينفع !

العلم تربية

جاء يف األثر التعوذ باهلل من علم ال ينفع .علم احلق النافع دنيا وأخرى
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هو ما جاءنا من الوحي يف الكتاب والسنة .وكل العلوم الكونية األرضية إنام
تنفع إن استعملت إلبطال الباطل وإحقاق احلق .كام أن علم احلق يبقى يف
عني غرينا نظريات وأساطري إن مل نتسلح بالعلوم األرضية وحكمة األمم كي
نجسد ما نؤمن به من احلق عىل أرض الواقع.
علم الفقيه منا ينفع إن برز من قلب خاشع ،ومتثل وعظا صادقا تتفتح له
قلوب املؤمنني ،أو متثل فتوى عىل بينة ،التزم هبا هذا أو ذاك ممن يراقب اهلل من
املسلمني ويرجو اليوم اآلخر.
وإنام ينفع علم الفقيه األمة يوم يتكامل نظرة شاملة عن الكون وخالقه،
واإلنسان ومصريه ،والتاريخ وسنة اهلل فيه ،واإلسالم وحركته يف الزمان
واملكان ،وواقع املسلمني وأسباب ختلفهم ،ورضورة جتديد دين األمة
ومنهاجه ،والعقبات اخلارجية والداخلية ،النفسية واالقتصادية واالجتامعية
أمام هذا التجديد ،والزحف الذي يوصل جند اهلل إىل الغلبة والنرصة وتنظيم
الدولة اإلسالمية وتوحيد املسلمني ،وتأهيل األمة لقيادة العامل ومحل الرسالة.
نحتاج لتصور إسالمي لكل هذا ،تصور تكون روحه وباعثه ودليله
العبودية هلل تعاىل ،ويكون مدده ومادته ما يستنبطه العقل املؤمن املتخصص
من كتاب اهلل وسنة رسوله وناموسه يف الكون.
علم احلق رشع به نكون مؤمنني حني نحقق مقاصده.
ونواميس اهلل يف الكون قدر عىل مقتضاه يسوس اهلل عز وجل مملكته،
فبإتقان علوم تلك النواميس نكون قد أعددنا القوة التي أمرنا بإعدادها،
فاستحققنا اخلالفة يف األرض.
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* النقل والعقل واإلرادة:
ما منا إال من يقول يف معرض التحدث والتساؤل عن العمل اإلسالمي
ومنهاجه ،ينطق هبذه العبارة الصارمة« :كتاب اهلل وسنة رسوله».
ال مراء أن املحفوظ من حفظه اهلل من الشك يف هذا .بيد أن الكتاب
والسنة أصالن سامويان .فهام يف منتهى الكامل إذا اعتربنامها جمردين .فإذا نزلنا
إىل امليدان ،وشهدنا الناس يف قابليات الفهم ،وإرادة اجلهاد ،واإلخالص فيه،
وجدنا أن تصور كل للكتاب والسنة خيالف تصور اآلخرين .فكلام قيل جوابا
عن تساؤلنا عىل عتبة العمل« :الكتاب والسنة» ،قلنا« :الكتاب والسنة نقل»
فبأي عقل وبأية إرادة نحن مقبلون عىل تطبيقهام؟.
علمهوباجلهلأشبهإنعمدناإىلالكتابوالسنةنستنطقهامبذهنيةملتستكمل
وسائل العلم ،فهي تنظر إىل ذلك املايض النري بحنني وحمبة ،حتى إذا دعيت ملواجهة
احلارض وختطيط مستقبل اإلسالم ،انكفأت عن كآبة احلارض ورشه ،وانغلق فهم
التاريخ عليها ،فلعنت ،واستعاذت باهلل ،وبررت بلعناهتا االنزواء.
وعلم هو الرش حني تكون النصوص سالحا لتكفري املسلمني وتضليلهم.
وعلم هو عني االنسالخ من آيات اهلل حني يريض عامل السوء الناس بام
يسخط اهلل ،يريد ما عند الناس فتزل به القدم ،فال ينتبه إال وقد أصبح لعبة
للشيطان.
* العلم النافع:
ليس العلم النافع ما تكدست فيه النقول ،وقل الفهم ،وانتكست
اإلرادة .قال مالك رمحه اهلل« :ليس العلم بكثرة الرواية .إنام العلم نور
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يضعه اهلل يف القلب» .نور! وروى اإلمام أمحد عن أيب جحيفة قال« :سألنا عليا
ريض اهلل عنه هل عندكم (يعني آل البيت) من رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
يشء بعد القرآن؟ قال ال والذي فلق احلبة وبرأ النسمة! إال فهم يؤتيه اهلل عز
وجل رجال يف القرآن» احلديث .فهم!
العلم فهم العقل اخلاضع جلالل اهلل ،ونور يف قلب من أيده باإلرادة
اجلهادية.
 .1يف مسرية جند اهلل فقه وفري نزل إلينا من تارخينا العلمي احلافل .جيب
أال يكون اخلالف عىل اجتهاد سلفنا شغلنا ،لكن االستفادة من مناهجهم
يف االجتهاد ،نتمرس لنتجاوزها ونستقي من املعني الذي استقوا منه .فإىل
تلك الرجولة ينبغي أن هندف ال إىل احلومان حول ما قالت أجيال من سبقونا
باإليامن رمحهم اهلل.
ما كلنا يستطيع النظر يف كتاب اهلل وسنة رسوله ،فال أقل من أن نغلق
أبواب اخلالف العقيم .قال اإلمام البنا رمحه اهلل يف أصوله« :وكل واحد يؤخذ
من كالمه ويرتك إال املعصوم صىل اهلل عليه وسلم .وكل ما جاء عن السلف
رضوان اهلل عليهم موافقا للكتاب والسنة قبلناه ،وإال فكتاب اهلل وسنة رسوله
أوىل باالتباع .ولكننا ال نعرض لألشخاص فيام اختلف فيه بطعن أو جتريح،
ونكلهم إىل نياهتم ،وقد أفضوا إىل ما قدموا» وقال« :لكل مسلم مل يبلغ درجة
النظر يف أدلة األحكام الفرعية أن يتبع إماما من أئمة الدين .وحيسن به مع
هذا االتباع أن جيتهد ما استطاع يف تعرف أدلة إمامه ،وأن يتقبل كل إرشاد
مصحوب بالدليل متى صح عنده صدق من أرشده وكفاءته ،وأن يستكمل
نقصه العلمي ،إن كان من أهل العلم ،حتى يبلغ درجة النظر».
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 .2ما نزل إلينا من اجتهاد حافل ال يكاد يتجاوز الفقه العبادي الفردي
واملعامالت االجتامعية .عكف فقهاؤنا رمحهم اهلل عىل ذلك بعد أن عزهلم
السلطان عن احلياة العامة ،وأفردهم للفتوى يف شؤون الناس اليومية.
جل ما عندنا من فقه سلفنا الصالح فقه فروع ال نستغني عنه.
لكن الذي نحن بحاجة إليه هو الفقه الكيل الذي يشمل كل العبادات
الفردية واملعامالت اجلزئية ،يف نسق واحد يؤدي وظيفة إحياء األمة وإعادهتا
إىل حضن الرشيعة ورصاط اهلل.
تقلصت الرشيعة حتت احلكم العاض واجلربي حتى أصبح اليوم جماهلا ال
يتعدى ما سموه باألحوال الشخصية من زواج وطالق ومرياث ،أو ما بقي يف
املسجد من وعظ وتذكري ،ويف ذمم األفراد من صالة وزكاة وحج.
العلم الكيل النافع الذي نحتاج إليه هو ذاك الذي خيط لنا ويعلمنا كيف
ننفذ حكم اهلل يف إقامة الدولة وتسيريها ،يف تنظيم املجتمع وإقامة العدل
فيه ،يف تربية وتنظيم مجاعة املؤمنني ،يف إدارة شؤون املسلمني إنتاجا وتوزيعا
ومعاجلة للمعايش ،يف إدارة االقتصاد ووظائفه ،يف جعل أمور األمة شورى
بني رجاهلا من أهل احلل والعقد ،يف تنظيم االجتهاد الستنباط أحكام اهلل من
كتابه وسنة نبيه هلذا العرص وهلذه الشعوب املوزعة يف األرض ،وهبذه الوسائل
املتاحة ،وهلذا اهلدف الذي أصبح قبلة لإلرادات اجلهادية املتجددة.
 .3واجب عىل كل مؤمن أن يأخذ من العلم بقدر ما يقيم به فرضه وسنته.
ويتوسع يف فقه الرشيعة ما أمكنه.
وبعد فرض العني هذا الذي يكون احلد األدنى املشرتك بني جند
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اهلل ،ويدرس مجاعة وبالتدريج ،يتعني عىل ذوي الكفاءات واالستعداد التفرغ
لكسب العلوم التخصصية .والقيام هبا يف حق الكفء فرض ثابت .فهذه
العلوم التخصصية ،ما كان منها تعمقا يف علم احلق ،وما كان منها مهارة
وخربة عمليني يف شؤون الصناعة والتكنولوجيا ،أو نظريا من علوم العرص،
رضورية حلياة األمة ،مفروض عليها أن تتخذها.
فمن العلوم العينية كتاب اهلل عز وجل تالوة حفظا وفهام ،وسنة رسوله
صىل اهلل عليه وسلم دراسة واتباعا ،وإتقان لغة القرآن ملحاربة اهليمنة الثقافية
األجنبية واحتالهلا عقول أبنائنا وميادين حياتنا .يف أول عهد الوارد علينا نوجهه
لكتب الفقه املبسطة حتى يأخذ منها نصيبه .ويف نفس الوقت نحرضه ونحرض
معه حلقات يف املسجد لدرس القرآن واحلديث والسرية ،وتنظم هذه الدروس
بحيث يستفيد منها العامة عىل مستواهم ،وجيد فيها جند اهلل مزيدا من العلم كل
عىل درجته .القرآن بتفسري أو تفسريين ،ويتوسع العامل .البخاري ومسلم مبارشة
بالرشوح املعتربة .وأثناء ذلك يتعلم جيل التجديد لغة القرآن ولغة السنة .فاللغة
العربية ،تلك الصافية املتينة ال لغة اجلرائد ،هي اآللة والوسيلة لفهم ما أنزل
علينا بلسان عريب مبني .فال بيان إال هبا ،أي ال وضوح.
ومن علوم الكفاية اللغات األجنبية ،والعلوم التجريبية التقنية ،وعلوم
التنظيم واإلدارة ،وعلوم السياسة واالجتامع .ونجرد كل هذه العلوم مما علق
هبا من مبارشة اجلاهليني هلا .وما تنطوي عليه مما يسمونه بعلوم اإلنسان،
واإلديولوجيات من فلسفة كافرة ،وتصور مادي نطلع عليهام لندحضهام يف
نقاشنا للمغرورين املضللني من أبنائنا.
ويف مرحلة تابعة نطوع كل هذه العلوم ونحذقها ،لتنهضم يف جهازنا
العلمي ،وتنصهر يف بوتقتنا ،وختدم أهدافنا.
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املنهاج العلمي يف النقد ،واملالحظة ،والتحليل ،والرتكيب ،واالختبار،
انضباط رضوري ورشط أسايس لتحويل عقليتنا التقليدية اللفظية إىل عقلية
صانعة منظمة دقيقة.
مها ذهنيتان عندنا عقيمتان .الذهنية الرعوية ،ذهنية شعب درج عىل
اخلنوع للحاكم .ثم الذهنية اللفظية التقليدية التي متأل أركاهنا ألفاظ غري
حمدودة املعاين ،ال تصورات واضحة وأفكار هادفة.
املنهاج النبوي جيمع لنا بني نور القلب الذي يصدق باحلق وخيضع له،
وبني فهم العقل املنضبط بالعلمية ،والتجربة ،والدقة يف احلكم .هبذا العقل
فقط يمكن أن نبني ،وبذلك القلب فقط يكون البناء إسالميا عىل هدى من
اهلل.

* وحدة التصور

العلم تنظيام

قال اهلل عز وجل لنبيه ولناَ ﴿ :فا ْع َل ْم َأ َّن ُه َل إِ َل َه إِ َّل اهللُ َو ْاس َتغ ِْف ْر لِ َذنبِ َ
ك
ولِ ْلم ْؤ ِمنِني وا ُمل ْؤ ِمن ِ
َات﴾ حممد.19 ،
َ َ
َ ُ
أول العلم التوحيد ،يتلوه عبادة اهلل سبحانه .وحدة العقيدة تلزم وحدة
املعبود .وهذه تلزم وحدة السلوك اإليامين ،ووحدة الوالية ،ووحدة الغاية
واهلدف.

عقيدتنا املوحدة تقتيض منا أن نسعى لتوحيد األمة ابتداء من
توحيد اجلامعات القطرية .إذا كان أمر اهلل لنا واحدا ،ومسؤوليتنا عن
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تنفيذه واحدة ،وإرادتنا تنفيذه صادقة ،فمآلنا أن نتوحد لنكون تلك األمة
املنعوتة باخلري ،الشاهدة عىل الناس بالقسط .الذي يعوق التوحيد هو:
 .1ما طرأ عىل الكتاب والسنة وتفرع عنهام من رشوح واجتهادات
القرون .فروع االجتهاد الفقهي العبادي وهو أكثره ،ومذاهب أصول الدين
وأصول الفقه ،متثل كتلة أمام ناظرنا حتجب عنا األصول .فلكل مذهب وفئة
خملفاهتا من االجتهاد.
 .2اختالف املؤمنني املعارصين يف درجة الفهم والقدرة عىل النظر .فلكل
مجاعة من املسلمني املجاهدين نظرهتا لإلسالم ومقاصده ،واجلهاد ووسائله،
والزحف ومراحله.
 .3ما يغشى هذه اإلرادات البرشية من فتور يدعو ملساملة الواقع ،أو
محاس مندفع يريد القفز إىل املستقبل قبل أن يوطد أقدامه يف احلارض ،أو نفور
وتنافس بني األشخاص ،أو حب للظهور والرئاسة وغلبة اخلصم يف احلجة.
هذه العوامل الثالثة جمتمعة متشابكة ،يغذي بعضها بعضا ويعوضه.

فاستصالح اجتهاد فقهائنا األقدمني يف الفروع ،وتوحيده ،وإدماجه يف
اجتهاد جمدد كيل ،رضورة وواجب كفائي به نتجاوز اخلالف يف النقل.

وقابلية التعلم باالنفتاح العقيل والثقة بمن هلم القدرة عىل النظر رضورة
وواجب يف حق جند اهلل.

واإلخالص هلل وحده يف حق اجلميع ،ناظرين ومتعلمني ،رضورة
وواجب ،بدونه ختبث النفوس ،وحيركها الشيطان واهلوى.
وحدة اجتهاد  .وحدة تصور .وحدة إرادة.
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بدون هذا تكون سفرتنا إىل غري رشاد.
جند اهلل ينبغي أن يكون هلم نفس الفهم ملهامهتم ،وهذا يقتيض أن يرجع
الواحد إىل إخوته للتشاور يف األمور العارضة ،يف إطار خمطط للعمل ،يعرف
كل خطوطه العريضة ووسائله وأهدافه .وقد بينَّا طريقة احلسم فيام فيه
الشورى.
إذا رشعنا يف عمل مجاعي قبل أن نتفق عىل تصورنا للعمل من كل
جوانبه ،فأدنى خالف يوقفنا ،وسنختلف عىل كل يشء ،ومن ثم سنعجز عن
االستمرار ،ونقف ،ونفشل ،ونرتد إىل فرديتنا وغثائيتنا األوىل .نعوذ باهلل من
النكسات!
* ذهنيات:
استعرضنا الذهنية التبسيطية املركبة عىل نفسية راضية عن ذاهتا تشري إىل
الغري بأصابع االهتام ،وتعيث فسادا بأفكار صبيانية ساذجة.
هذه الذهنية املبسطة واثقة عادة من نفسها ،تنسب اخلطأ لكل ما خالف
نظرهتا الضيقة ،وتنخدع ،وتتعصب.
فحني نحتاج لعقول نرية شجاعة تكشف غامض احلارض وترتاد إمكانات
املستقبل وتشق الطريق للعمل ،تعرتضنا هذه الذهنية املالزمة لتلك النفسية
فنسقط يف اجلدل العقيم ،القاتل لإلرادة ،املثبط للعزائم.
استعرضنا الذهنية الذرية التي ال تنظر إىل ما يف أمور الرشيعة واحلياة
من ارتباط ،ال تستطيع تصور اإلشكالية املركبة من تداخل السياسة،
واالقتصاد ،والرتبية ،واالجتامع ،والوضع الداخيل واخلارجي ،والظرف
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املكاين والزماين ،وتطور األحداث ،ووجود التناحر عىل اهليمنة وتنازع البقاء
بني أقوياء األرض ،ورضورة وحدة املسلمني ،واالستناد لكتلة املستضعفني
يف األرض ،وعزائم الرشيعة يف كل هذا ورخصها ،ومقاصدها ووسائلها،
وقواعدها يف حالة الرخاء وحالة االضطرار .إىل آخر ما هنالك.
هذه الذهنية عاجزة عن تصور عمل إسالمي يف نسق منتظم عىل منهاج
يرتب الوسائل لتبلغ األهداف ،ويرتب املراحل واألولويات ،ويرتك يف
حسابه مكانا للمرونة عند الطارئ املفاجئ والرضورة الغالبة.
هذه الذهنية عاجزة عن جتسيد املنهاج يف خطة وبرنامج صاحلني للتطبيق.
بالذهنية الراضية عن ذاهتا والذهنية الذرية املشتتة يمكن أن نتحرك،
وهنيج ونحمس ،وهندم ،لكن البناء يريد النظرة املوضوعية ،الثابتة ،الشاملة،
اإلرادية ال احلامسية.
قبل قيام الدولة اإلسالمية نحتاج لعقول استوعبت املنهاج لتضع اخلطة
يف عمومها ،وهتيء يف إبانه برنامج احلكم الصالح للتطبيق ،املؤسس بنيانه عىل
تقوى من اهلل .دراسات ،وملفات ،وبنى االقتصاد ،ومؤسسات احلكم تعاد
صياغتها ،وإحصاءات وتدبري معاش الشعب.
وبعد قيام الدولة اإلسالمية جيد جند اهلل أن هلم رجاال باحلجم الكايف
والنوعية املمتازة ،ألخذ الزمام ،وإحالل رشيعة اهلل يف كل املجاالت حمل
القوانني الوضعية ،ولتسيري دواليب احلكم يف حركة متناسقة ،منسجمة،
جمدية ،ناجحة.
الذهنية التي تتصور الدعوة معارضة أبدية ونقدا واهتاما تقف
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عند حدودها .ال تستطيع أن تعيش إال وسط الفتنة التي من كشف عيوهبا
وآثامها تتغذى.
فإذا اقرتحت عىل إخواننا ممن هلم هذا التصور أن يتخيلوا ما أمام
اإلسالميني من أهوال االضطهاد ،وصعوبات الزحف ،وأوحال وآثام
غرق فيها املسلمون وال بد من تشمري السواعد الطاهرة لرحضها وتطهريها
وكنسها ،فزع واستعاذ باهلل .ثم خنس إىل ما به يأنس من تزكية النفس واهتام
املسلمني.
احلكم يلوث .وال بد جلند اهلل يوما أن يدخلوا يف رصب (كلمة فصيحة)
الفساد لريحضوه .وال بد أن يتدرجوا يف نفي خملفات الفساد ،وهذا يعني أنك
يا حبيبي يا من تتصور اجلهاد فسحة وإقامة الدولة اإلسالمية نفحة قدسية
مالئكية ،ستتحمل إن شاء اهلل ريح النتانة ورشاشها عىل ثيابك البيضاء وأنت
تنقل العفونات وتضمد اجلراحات.
* االجتهاد اجلامعي:

لكي يكون جلند اهلل تصور واحد للخط العام ،واجتهاد واحد ملا يطرأ،
وشورى هلا حد تنتهي إليه قبل أن تصبح جدال ،ال بد أن ينربي لالجتهاد مجاعة
من املؤمنني .إن مشاكل العرص ،وتشعب مهامتنا ،وخملفات النقل ،واختالف
اإلرادة والعقل ،ال ينهض هلا جمتهد واحد وال أفراد جمتهدون .ال بد من اجتهاد
مجاعي .ال بد من جملس لالجتهاد .ويبقى لألمري الكلمة األخرية فيام شجر من
خالف بني املجتهدين ،لريجح حيث عجزوا عن توحيد النظرة .فإن الرسول
صىل اهلل عليه وسلم جعل االجتهاد للحاكم .واألمري هو احلاكم األول ،وإنام
جيتهد من دونه بتكليفه ،ونيابة عنه ،وسدا لواجهة هذا الفرض الكفائي -فرض
االجتهاد -الذي ال يقدر عليه األفراد مع جسامة املهامت ،وغموض املسالك،
وثقل التحمالت .روى اإلمام أمحد والشيخان وأصحاب السنن أن رسول اهلل
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صىل اهلل عليه وسلم قال« :إذا حكم احلاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا
حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد».

مقدمة سنن اإلمام الدارمي تصور لنا أن االجتهاد عند السلف الصالح
كان فطريا .فلام جتدد يف األمة فجور جتددت هلا أحكام كام قال اإلمام عمر بن
عبد العزيز .وأثل لنا سلفنا الصالح من علامء األمة أصوال يف االجتهاد ،فبنوا
عىل الكتاب والسنة واإلمجاع ،واختلفوا يف القياس واملصالح املرسلة وع ّلية
األحكام.
ال يصلح لالجتهاد اجلامعي من يرون أن كل يشء يف الرشيعة تعبدي غري
معلول .ألننا بطرد القياس نبقى عاجزين عن مواجهة احلارض واملستقبل ،فبذلك
نكفر برشع اهلل الصالح إىل يوم الدين .اجلامعة املجتهدة إذن هي التي تتفق عىل
األصول االجتهادية وتعلم أن للرشيعة مقاصد ،وإن التحرك نحو هذه املقاصد
والوصول إليها تعبدي ّ
وعل يف نفس الوقت .نجتهد إلحالل رشع اهلل حمل
الرشائع الوضعية ألن اهلل أمر .فتلك عبادة .ونقيس فيام ليس فيه نص وال إمجاع
لرضورة إدخال ما جد من ترصفات الناس ،ومعامالهتم ،وعالقاهتم ،حتت حكم
اهلل فتلك علية املصالح املرسلة ،ثم نضع يف حسابنا رضورة التدرج يف إحالل
احلق حمل الباطل ،ألن اهلل قالَ ﴿ :و َقدْ َف َّص َل َلكُم َّما َح َّر َم َع َل ْيك ُْم إِالَّ َما ْ
اض ُط ِر ْرت ُْم
إِ َل ْي ِه﴾ األنعام .119 ،نعوذ باهلل أن نكون ممن ينتقصون من رشع اهلل حرفا بدعوى
التخفيف عىل املسلمني ! ال ،الرشيعة يف رصامتها وكامهلا .لكن التطبيق ،واألمة
ترجع إن شاء اهلل لإلسالم من مكان بعيد ،ال يمكن أن يكون إال تدرجا.
ما كلف اهلل عز وجل نبيه صىل اهلل عليه وسلم أن يطبق كل الرشيعة
دفعة واحدة وهو املؤيد املعصوم .إنام نزلت الرشيعة تباعا ،فانتقل الناس من
جاهلية إلسالم .كذلك الرجعة من فتنة إلسالم .ال بد فيها من تدرج.
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تدرج للرضورة ال إنكارا أن هذا حرام وهذا مكروه ،وهذا مندوب.

سألت أخا ذات يوم« :ما تفعل هبذه األبناك الربوية وهذا الفساد يف األمة
لو أصبحت غدا صاحب األمر؟».

قال األخ الصالح« :أوقف كل يشء وأدعو اهلل أن يفتح!» قلت« :إذن ال
تدوم دولتك أكثر من ثالثة أيام! ،ثم إنك تكفر بسنن اهلل عز وجل الذي جعل
من نواميس الكون التدرج ال الطفرة ،وأوجب عليك اختاذ األسباب األرضية
يف جهادك ،ال طلب الكرامة واملعجزة فيام خيرق نواميسه».
بعد هذا ومعه ال بد من اجتهاد مجاعي.

روى اإلمام أمحد أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال« :فام رأى
املسلمون حسنا فهو عند اهلل حسن» .وعند ابن ماجه قوله صىل اهلل عليه
وسلم« :إن أمتي لن جتتمع عىل ضاللة .فإذا رأيتم اختالفا فعليكم بالسواد
األعظم» صححه السيوطي .ويف احلديث مبدأ األخذ برأي غالبية املجتمعني.

فذكر مجاعة يف احلديثني .فمتى اجتمعت عصبة من العلامء عىل اجتهاد
كان أقرب أن يكون اجتهادهم رشع اهلل .بسلطانني اثنني :أوهلام سلطان أهنم
حكام اجتهدوا ،وبسلطان كون اجتهادهم مجاعيا.

نعم األمثل أن جيتمع أفذاذ علامء األمة كلها من كل األقطار هلذا االجتهاد.
لكن االضطهاد ،واالحتواء ،والتخويف ،وترسب علامء السوء إىل املحافل
املختلطة يعوق دون ذلك .فام كان اجتهادا رسميا يف الفروع اجتمع عليه
علامء املسلمني ،ورضيه احلكام ألنه ال يصدم مرشوعهم التسلطي ،قبلناه .ثم
يستقل كل قطر باجتهاده اخلاص حتى يأذن اهلل بكرس السدود وتوحيد األمة.

االجتهاد اجلامعي عند سلفنا الصالح نجد أمثلة له عند اإلمام الدارمي
يف سننه.
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روي عن ميمون بن مهران قال« :كان أبو بكر إذا ورد عليه اخلصم نظر يف
كتاب اهلل ،فإن وجد ما يقيض بينهم قىض به ،وإن مل يكن يف الكتاب ،وعلم من
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم سنة قىض هبا فإن أعياه خرج فسأل املسلمني
وقال :أتاين كذا وكذا ،فهل علمتم أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قىض
يف ذلك بقضاء؟ فربام اجتمع إليه النفر كلهم يذكر من رسول اهلل صىل اهلل
عليه وسلم فيه قضاء .فيقول أبو بكر :احلمد هلل الذي جعل فينا من حيفظ عن
نبينا .فإن أعياه أن جيد فيه سنة من رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم مجع رؤوس
الناس وخيارهم فاستشارهم .فإذا اجتمع رأهيم عىل أمر قضاه».
اإلمام ال يأنف أن يسأل .أمانة وقوة .فاخلائن ال يتورع عن الزعم الظني،
والضعيف ،جلهله وطلبه حفظ حرمته ولو بالباطل ،ال يعرتف بالصواب إن
جاء من غريه .ثم يسأل رؤوس الناس وخيارهم .ال يوسد األمر إىل غري أهله.
فإذا اجتمع رأهيم عىل أمر قضاه .قياس وإمجاع.

وروى عن املسيب بن رافع قال« :كانوا إذا نزلت هبم قضية ليس فيها
من رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أثر اجتمعوا هلا وأمجعوا .فاحلق فيام رأوا!
فاحلق فيام رأوا!».

وروي عن محيد قال« :قيل لعمر بن عبد العزيز  :لو مجعت الناس عىل
يشء! فقال :ما يرسين أهنم مل خيتلفوا .قال :ثم كتب إىل اآلفاق ،أو إىل األمصار،
ليقيض كل قوم بام اجتمع عليه فقهاؤهم».
ترك اخلليفة الراشد أمر االجتهاد لكل مرص ،ومل ير يف اخلالف بأس.
كذلك نحن يف أقطار التجزئة ما دمنا يف مراحل الزحف قبل الوحدة.

شعب اخلصلة

* الشعبة احلادية واألربعون  :طلب العلم وبذله
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مصري اإلنسان بعد املوت متوقف عىل استجابته لداعي اهلل أو إعراضه.
فعلم احلق رضوري له ليعلم كيف يصل إىل السعادة األبدية عند اهلل.
ومصري املجتمع وسط التدافع التارخيي متوقف عىل قدرته أن خيرتع
الوسائل الكفيلة بتوفري معاشه ووسائل الدفاع عن نفسه.
عندما ينتبه جند اهلل إىل خطورة التحديات التي تواجه جهادهم جيدوهنا
دائرة حول ثالث ثغرات يف الكيان املسلم املبعثر املنحط حضاريا ،املهزوم
عسكريا:
.1الثغرة األوىل :غياب القوة االجتامعية الوحيدة القادرة عىل إنقاذ األمة
عن ساحة احلكم .أال وهي القوة اإلسالمية الفتية التي انتظمت يف بعض
األقطار ،وهي يف طريقها إىل االنتظام بإذن اهلل يف أقطار أخرى .وعندما يكلل
اهلل زحف املؤمنني فيصلون إىل احلكم تسد الثغرة األوىل بوجود اإلرادة املؤمنة
يف مكان القيادة .هذه اإلرادة املستنرية بعلم احلق من كتاب اهلل وسنة رسوله.
وعندئذ يستبدل شيئا فشيئا بقانون الوضع رشع اهلل ،وفكر التقليد للجاهلية
بعلم اإليامن ،والفلسفات واإلديولوجيات األرضية بعلم احلق الذي ال يأتيه
الباطل من بني يديه وال من خلفه.
.2الثغرة الثانية :فقر األمة من الرجال املسلحني باإلرادة اإليامنية والعلوم
التكنولوجية الكفيلة بخدمة تلك اإلرادة وتنفيذ عزماهتا حتى تتحول أماين
األمة من عامل األحالم والشوق إىل عامل الواقع.
 .3الثغرة الثالثة :غياب التامسك بني أجزاء األمة التي تذهب طاقاهتا
ومواردها وحريتها يف احلروب بني هذه األقطار الفتنوية .منافسات واضطراب
وعدم استقرار .وهذه الثغرة ال يسدها إال العلم باهلل الذي يأيت نتيجة عن
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تربية إيامنية تصوغ من املؤمنني املشتتني جسام عضويا واحدا .نتامسك عند
رجوعنا إىل علم احلق ال األنظمة الفكرية اجلاهلية.

العلوم التي يتعني عىل األمة أن تطلبها ،وتبذهلا ألجياهلا وتنرشها فيهم،
هي تلك التي حيركها روح العلم باهلل وبسنة رسوله .فاخلري كله يف الفقه يف
الدين ،وما يأيت بعد الفقه يف الدين فهو وسيلة خلدمة مقاصد الدين.

إنام الدين النصيحة .فتحدي اإلنتاج والتوزيع ،وحتدي القوة العسكرية
والتكنولوجية ،وحتدي الوحدة والتامسك واالستقرار ،لن جياب عنها إال
بوضوح النصيحة هلل ولرسوله ولكتابه ولعامة املسلمني وخاصتهم وإمامهم.
لن جياب عنها إال بالعبودية هلل .ال خري إال يف عامل ومتعلم يعمالن بعلمهام،
فهام فقط يمكن أن يقيام الدين بإقامة النصيحة عىل كل مراتبها .فإن مل يكن
للمسلمني إمام فالعامل واملتعلم -أي رجل الدعوة -هم األرجى أن يعلموا
األمة كيف تتحرك لتقيم منها إماما.
ليس فقه العبادات وحده هو فقه الدين ،لكنه من أهم جوانبه إن تفرع عنه
علم يغري املجتمع .قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فيام رواه الرتمذي وابن
ماجه والبيهقي عن ابن عباس« :فقيه واحد أشد عىل الشيطان من ألف عابد».
إسالم قاعد يف املسجد حموقل خري منه ألف مرة إسالم جماهد .ففقه هذا
اإلسالم هو الفقه ،والعبادة صلبه وروحه.
* الشعبة الثانية واألربعون  :التعليم والتعلم وآداهبام

تدهورت مدارسنا تدهورا شنيعا .مناهج تعليمنا وضعها االستعامر ،فهي
ال تزال امتدادا له .بل أشد االستعامر وأنكره فينا هو االستعامر الثقايف.
رحلت بعد االستقالل الصوري أعداد كانت جراثيم جمسدة عىل أرضنا،
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وحلت حملهم أعداد من اخلرباء واألساتذة والعسكريني واملستشارين حلكام
اجلرب ،هم أنكى فينا ،الستيالئهم املربمج عىل عقولنا ،وألسنتنا ،ومراكز
التوجيه يف أجهزتنا .فهذه اجلراثيم املعنوية أنكى فينا.

إدارتنا يسريها من أبنائنا من هم النتاج الرصف للرتبية اجلاهلية .إعالمنا
وثكنات الشيطان يف السينام واملسارح والشارع يتكلم منها صوت الغواية والكفر
والفساد .لغتنا حمقورة مزدراة إال عند اخلطب الرسمية متوهيا عىل الشعب.
التعليم عندنا حكر عىل األغنياء واملحظوظني لدى األوساط املستعمرة،
العاتية فينا بمدارسها ،ومراكزها الثقافية ،ومكتباهتا ،وكتبها ،وجرائدها،
وجمالهتا ،ومنحها الدراسية ،وندواهتا املميعة ألخالقنا ،الطامسة لديننا.

املحظوظون عند املستعمر الثقايف يعلمون أوالدهم يف مدارس هي
املدارس ،وحيصلون عىل شهادات هي الشهادات ،وعىل تقنية ختوهلم االندماج
يف الطبقة احلاكمة .أما فينا معرش املستضعفني ،فأفيون الثقافة اجلاهلية يفعل
فعل املخدر الفكري عىل شكل نشاطات ومهرجانات ،وفعل املحرض
واملهيج عىل شكل إديولوجيات ،وفعل املضلل عىل شكل إعالم موجه عامليا
وحمليا ليفتت فينا العزائم ،ويثبط النوايا ،ويزيغ باخلطى.
بآداب إسالمية نعيد إن شاء اهلل للعلم حرمته ،وللمدرسة واجلامعة
وظيفتهام ،ولعملية الرتبية والتعليم هيبتهام ،ولعالقات التعليم بني عامل
ومتعلم سلوك اإليامن والثقة واملحبة والصحبة .نطرد فسقة القراء من منابر
التضليل ،وشياطني اجلاهلية من مراكز التأثري .ومن اإلعالم نطرد صوت
امليوعة واالنحالل والكذب ،ليسمع صوت الرجولة واجلهاد.
نرتك إن شاء اهلل اجلدل ،ونتيح الفرصة ملن له قابلية التعلم ،ونشجعه
لتستفيد األمة من كفاءته .تعليم للشعب املستضعف ال للنخبة املرتفة.
يف مساجدنا إن شاء اهلل حتيى جمالس اإليامن والعلم واحلكم .ويف بيوتنا
وشوارعنا ترفع كلمة احلق أن ال إله إال اهلل فقد جاء احلق وزهق الباطل.
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* الشعبة الثالثة واألربعون  :تعلم القرآن وتعليمه

قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فيام رواه الشيخان وأصحاب السنن
وغريهم عن عثامن« :خريكم من تعلم القرآن وعلمه».
املؤمنون فرادى يتسابقون إىل هذا اخلري .واحلكومة اإلسالمية جتمع اجلهد،
وتقنن هذا الرشع النبوي ،فتجعل القرآن الكريم أول ما يدخل جوف الصبي.
إن دخل جوفه النور فأحرى به أن ينشأ مهتديا .هذه األمراض النفسية التي
تصيب األطفال والشباب والكهول ناشئة عن أوبئة النزغ الشيطاين .والقرآن،
وهو شفاء ملا يف الصدور وهدى ورمحة ،درع تقي املؤمنني من ذلك النزغ،
وبلسم يداوي جراح الفتنة السابقة ،وهييء املحل ،وهو قلب الصبي وعقله،
لتلقي بذرة اإليامن والرجولة.
هذه امليوعات يف برامج التعليم وكتبه وأساليبه ومضمونه جيب أن تطرح
ليخلفها القرآن ،لفظه ومعانيه ،وعظه وقصصه ،أحكامه ورشائعه ،عوامله
الدنيوية واألخروية ،األرضية والساموية.
من حمضن الصبيان ،إىل مدارس الفتيان ،إىل جامعات الرجال ،يكون
حفظ القرآن ،والعمل بالقرآن ،وتعليم القرآن ،واالحتفال بالقرآن ،صلب
الرتبية والتعليم.

وبأمر اهلل يف القرآن ،وقد وعاه الفتى من صباه ،تنبعث رغبة األمة يف
اكتساب وامتالك علوم الكون واالستقالل هبا .وأين متعلمونا -حتى من نجا
منهم من عملية التمييع والعرقلة واستقطاب اجلاهلية ألذكيائنا -يف تفاهتهم
من رجال املسلمني وعلامئهم الذين كان أصل تكوينهم وحموره القرآن ،وكان
منهم أفذاذ يف علوم الكون أثلوا املجد العلمي لإلنسانية.

إن كان املسجد مركز إشعاع التعليم ،والقرآن غذاء الصبي األول ،وزاده
كل حياته فستنبعث فينا أجيال مصونة إن شاء اهلل ،لن تستفزها املحرضات،
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ولن يغرهيا الكسب .بل تكتشف يف سن مبكرة أن ال عيش إال عيش اآلخرة،
وأن اجلهاد يف سبيل اهلل هو اخلطة املثىل ،واهلدف واملرشوع ،الصالح للنفوس
الكريمة .والقرآن الكريم تترشبه الشخصية الغضة الفطرية هو وحده يعطي
النفوس كرامتها ،وهيدهيا فطرهتا.
جند اهلل يسمعون كالم اهلل فينفذون أمره ،وحيفظونه ليناجوا به موالهم،
يتلذذون تالوته يذكرون حبيبهم ،يأنسون به يف الليل والنهار ،حيدو أشواقهم
إىل اهلل ،يقص عليهم نبأ املوكب النوارين موكب الذين أنعم اهلل عليهم من
النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني ،حيثهم عىل صحبة املؤمنني عىل
درب اجلهاد.
* الشعبة الرابعة واألربعون  :احلديث الرشيف واتباع السنة

السنة النبوية عندما نتخذها دليال ،ونموذجا للسلوك ،ومرجعا الستنباط
فقه احلركة واجلهاد ،كفيلة أن ترفعنا إىل حيث نستطيع اإلجابة عن كل
التحديات.

والعلم حق العلم بعد كتاب اهلل هو السنة املطهرة .قال رسول اهلل صىل
اهلل عليه وسلم فيام رواه أبو داود وابن ماجه عن عبد اهلل بن عمر« :العلم
ثالثة :آية حمكمة ،أو سنة قائمة ،أو فريضة عادلة».

ما جاءنا من قصص من كان قبلنا آيات تتىل .فكان جيل القرآن ،جيل
الصحابة يف صحبة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،يسمعون كالم اهلل يذكر
هلم نامذج اجلهاد يستحثهم للنهوض .ونحن إن شاء اهلل نويل وجهنا القلبي
والفكري نحو ذلك النموذج النبوي ،فنقرأ يف السرية املطهرة آيات الرجولة
واإليامن واجلهاد التي تعادل بل تفوق جهاد ورجولة وإيامن من كان قبلنا.
تدرس السرية النبوية يف حلق املسجد وأرس اجلامعة تدريسا يتوخى رضب
املثل ،وإبراز احلكمة ،وفقه احلركة ،كام يتوخى إيقاظ العاطفة وتوجيه اإلرادة.
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وعند قيام الدولة اإلسالمية إن شاء اهلل تطهر كتب الدراسة من أساطري
اجلاهلية ونامذجها وأسامئها ،لتتغذى الشخصية اإلسالمية منذ نعومة األظفار
باملثال العايل حلزب اهلل كام وصفه القرآن ،وجسدته العصبة املحمدية يف إيامهنا
وأخالقها وسلوكها وجهادها.
* الشعبة اخلامسة واألربعون  :التعليم باخلطابة

الدعوة إىل اهلل نداء من قلب مؤمن ،وعقل عامل ،إىل سمع الناس وعاطفتهم.
اللسان أداة هذا النداء ،واللغة وسيلته ،والفصاحة املقنعة املخلصة أسلوبه.

كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم خطيبا عظيام ،وكان يرشد أصحابه
إىل أساليب اخلطابة اإلسالمية ،ويصحح أخطاءهم .وكان له خطيب جييب
الوفود .فكانت مساجالت خطابية حفظتها السرية بني ممثيل القبائل وخطيب
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم.
وكان لرسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم خطبة كل مجعة وخطب يف
املناسبات.

فيدرب جند اهلل عىل اخلطابة بأصوهلا .ويوم تفتح للمؤمنني أجهزة الدولة
يقدمون خطباءهم ليوجهوا الشعب ،ويرشدوه ،ويوقظوه ،ويبعثوه للجهاد،
وحيتفظوا بخطب اجلمعة وخطب املناسبات عىل محاسه حتى يصهر من هذا
احلامس إرادة جهادية ثابتة يف السري.
دعني من اخلطب الركيكة لفظا ،الباردة شكال ،الفارغة مضمونا ،التي
ألفناها يف جمتمع الفتنة!.

روى ابن سعد والبيهقي ومسلم بنحوه عن جابر قال« :كان رسول اهلل
صىل اهلل عليه وسلم إذا خطب الناس امحرت عيناه ،ورفع صوته ،واشتد
غضبه ،كأنه منذر جيش :صبحكم مساكم ! )أي كأنه ينذر الناس أن جيش
العدو قد هجم) ثم يقول :أحسن اهلدي هدي حممد ،ورش األمور حمدثاهتا،
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وكل بدعة ضاللة ،من مات وترك ماال فألهله .ومن ترك دينا أو ضياعا فإيل
وعيل!».
* الشعبة السادسة واألربعون  :التعليم باملواعظ والقصص

كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يتخول أصحابه باملوعظة (أي يلقيها
عليهم بني احلني واآلخر وال يواليها).

واملوعظة تذكري باهلل ،وباليوم اآلخر ،وبام فرض اهلل عىل املؤمنني
واملسلمني .واملوعظة إذكاء للهمم ،وتوجيه نحو السلوك اإليامين احلكيم.

فإذا حتولت املوعظة إىل تنويم للهمم ،وتربير لألمر الواقع ،فقد نضبت
شعبة مهمة من شعب اإليامن .وهذا ما نراه يف املساجد عىل عهد الفتنة ،حيث
تتحول املوعظة إىل جمالس للخالف وتكفري املسلمني ،أو إىل مهرجانات ملدح
احلكام وتصويب أعامهلم.
عىل جند اهلل قبل القومة وأثناء الزحف أن يستشعروا خوف اهلل ،ويلبسوا
لباس التقوى ،لتكون موعظتهم بعد قيام الدولة اإلسالمية موعظة مؤثرة
يتوجه هبا رجال الدعوة ،لينوروا النفوس والعقول ،إىل جانب رجال الدولة
القائمني بوازع السلطان عىل إعادة ترتيب شؤوننا التي خربتها ذمم ال ترقب
يف املسلمني وجه اهلل ،وال تأمتر بأمره وال ترعى حرمه.

اخلصلة السادسة :العمل

من الفتنة إىل اإليامن

العمل تربية

كام أن التعلم ال يتم إال بوجود معلم عامل وطالب لديه قابلية للتعلم من حيث
االستعداد العقيل والنفيس ،فكذلك اجلهاد لبناء األمة عىل أسس إسالمية ال يتم
إال بوجود جماهدين لدهيم الكفاءة العملية اجلهادية من حيث الرتبية والتنظيم،
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مع وجود قابلية يف الشعب لقبول النظام اإلسالمي يف السياسة واالقتصاد
واالجتامع.

نرى كيف بعث اهلل عز وجل يف هذه األجيال الصاعدة حب اهلل ورسوله،
والشوق إىل اإلسالم وحياة اإلسالم ،استجابة للدعاة .ونرى أن اهلل عز وجل
يثبط جهود حكام الفتنة وسدنتها فيفشلون عىل كل الواجهات .ونرى كيف
تلتقي الدعوة اإلسالمية املجسدة يف هذا الشباب املتوثب للطهارة واجلهاد
بالسخط الشعبي عىل سدنة الفتنة ،ومتى بلغت الصحوة اإلسالمية درجة
اليقظة والتجند الواسع ،وبلغت السخطة الشعبية عرامتها ،فقد توفر الرشطان
الرضوريان للقومة اإلسالمية.

مهمتنا يف انتظار نضج العامل الذايت (أقصد رشاد وقوة جند اهلل املنظم)
واكتامل االستعداد لقبول احلل اإلسالمي لدى األمة أن نريب اجليل القادر عىل
تغيري املنكر ،وندخل ميدان العمل لنجيل للناس بمواقفنا الواضحة ،وخطتنا
للعمل ،ومثال سلوكنا ،ماذا تعني احلياة اإلسالمية بالنسبة ملستقبل األمة
ومستقبل كل فرد وكل فئة.
يف امليدان أحزاب سياسية تتصارع ،ومصالح يتنازع عليها ،وسلطان
جربي حياول احلفاظ عىل توازنه وتوازن هذه القوى االجتامعية والسياسية
املستعدة لتبني شعارات اإلسالم لترضب جند اهلل.

فنحن أثناء العمل امليداين اليومي يف خضم من األحداث ،نقاوم
االضطهاد ،ونتخفى ،ويسعى الغرباء للقاء الغرباء ومجع الصف .هذه
املقاومة واملصانعة مفروضان علينا ألن اجلهاد ال يكون يف فراغ ،إنام يكون
ضد واقع مرفوض ،ومع عنارص من جنسنا ،علينا أن نلتقطها من بني أنياب
الفتنة ،ويف ظروف متموجة متتزج فيها عوامل الضغط علينا واملحاربة لنا من
داخل وخارج.

الركب يتحرك إىل خري إن شاء اهلل .لكن العمل امليداين إن مل يدخل يف
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خطة حمكمة هلا وجهة مدروسة ،وغاية معروفة ،وأهداف مرحلية ،وقسمة
للمهام بني فئات جند اهلل ،لن يؤدي لتأليف قوة التغيري املرجوة وإن انتهى إىل
تكوين تكتل ذي حجم.
أعداؤنا وخصومنا -خاصة أصحاب اإلديولوجيات -يتحدثون عن
تكتيك واسرتاتيجية .وهي ألفاظ حربية .فهي حرب يف نظرهم وعملهم،
هلا قواعد بواسطتها يميزون بني العمل امليداين اآلين (التكتيك) وبني العمل
املستمر اهلادف (االسرتاتيجية) .وهو عندنا جهاد له قواعده املستمدة من
كتاب اهلل وسنة رسوله ،نحن مسؤولون أن نطبقها عىل أرض واقع ليس يف
قبضتنا ،بل هو يف قبضة غرينا ممن هلم نيات غري نياتنا وخطط.
القاعدة اجلامعة يف عملنا أن يكون صاحلا يرضاه اهلل سبحانه .وليكون
كذلك أن يكون عملنا حتقيقا إليامننا .ففي القرآن خطاب لنا نحن جند اهلل بيا
أهيا الذين آمنوا .فإذا ورد ذكر جند اهلل (وهم الذين آمنوا) يف معرض املدح
والتزكية والتبشري اقرتن اسمهم بوصف صالح األعامل فقال القرآن﴿ :ا َّل ِذين
آمنُو ْا وع ِم ُلو ْا الص َِ
ال ِ
ات﴾.
َّ
َ َ َ
يرتبى الذين آمنوا عىل اإليامن ،ويدخلون يف الوالية اإليامنية ،فيستحقون
أن خياطبوا بالقرآن .حتى إذا فعلوا ما أمروا به عىل وجه الصالح والصواب
برشوا وزكوا ومدحوا.

يف امليدان إقبال شديد عىل اإلسالم من قبل هذه األجيال الصاعدة العائدة
إىل رهبا ،التي تكون بتكاثرها املبارك إن شاء اهلل مشكلة للحكام والسياسيني.
فباملؤازرة مع العمل امليداين الرتبوي نتنظم لنكون القوة الفعالة يف التغيري ،ولن
نكون كذلك إال إن كانت كل خطوة ميدانية تسري بنا عىل درب العمل اجلهادي
الكيل .لن نكون كذلك إال إن حتولت كل شعبة من شعب اإليامن عمال يف سلوكنا
أفرادا ومجاعة ،يكون نموذجا مصغرا حلياة األمة حتت ظل اإلسالم .سلوكنا
العميل يقول للناس بلسان احلال ماذا يعني احلل اإلسالمي بالنسبة ملستقبل األمة
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ومستقبل كل فرد وفئة .وبلسان املقال والدعوة واإلعالم بكل وسائله نقول
تصورنا لكل نواحي التغيري الذي نريده .وهنيئ هذا التغيري عىل مستوى
األرقام واإلحصاء ،والزمان واملكان ،واملوارد واإلمكانيات استعدادا ليوم
القومة وما بعدها ،استعدادا جلهاد البناء.
جيب عىل الذين آمنوا أن يعملوا الصاحلات الكفيلة بفالحهم فرادى يف
األخرى ،وفالح األمة يف مصريها التارخيي.
أجيال مفتونة فاتنة ال تزال متسك بسيف القمع وتبذر وتفسد .واهلل ال
يصلح عمل املفسدين .وقد بدأت تتحلل قواعدهم وتتخلخل ،ويفقدون
توازهنم الفكري ومواقفهم .ال أدل عىل ذلك من تسارعهم لرفع الشعارات
اإلسالمية ليموهوا هبا .وجند اهلل يزحف .فعليه أن حيتل املواقع امليدانية بربح
الرجال إىل صفه وبالتغلغل يف الشعب .لكن عليه أيضا أن يوضح للناس أبعاد
التغيري اإلسالمي .جيب أن يتوحد تصورنا للعمل الصالح الذي أمرنا به يف
شموليته ،فنقدم للناس عنه صورة ونخطط له .وإنام يكون جندا منترصا جند
له قيادة تعرف السري وبواعثه ،والطريق ومداها وهدفها ،ومراحلها وأخطارها.
* القدرة عىل إنجاز املهامت
اخلطأ يف العلم خطري عىل نتائج العمل.
والعمل بال علم ختبط وجنون.
والعمل يف الغموض اضطراب ال يسري إىل غاية صاحلة.
من الناس من يفضل أن يعلم ماذا سيعمل قبل أن يبدأ يف العمل .ومنهم
من يكتفي بالظن فيبني عليه بناء ال يلبث أن ينهار.
ومن الناس من يسطر اخلطة لينجزها ،بينام جتد من يعد إنجازا جمموعة من
األعامل املبعثرة ،حيسب أن حجمها وما حتدثه من ضوضاء هو العمل .وجتد
آخرين حيسبون أن العلم املرقوم عىل األوراق كاف لتنتقل تلك املبادئ النرية
إىل واقع ينزل من السامء ويتلقاه الناس بتلهف.
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إنام -وهي حرف حرص -يكون عمال صاحلا ما كان عىل الرصاط املستقيم.
والرصاط املستقيم يف كتاب اهلل تعاىل مسطور ،ويف سنة رسوله صىل اهلل عليه
وسلم متمثل.كله صدق عازم ،وجهد شاق ،وبذل للامل والنفس يف سبيل اهلل.

من الرضوريات معرفة ما أمرنا اهلل به ،ومعرفة كيف أنجز رسول اهلل صىل
اهلل عليه وسلم وصحبه ما أمروا به ،ومعرفة طبيعة زماننا ومكاننا ،وتكتالت
أعدائنا ،وأسلحتهم ،وأحالفهم ،وحتركاهتم ،ومعرفة ما لدينا من قوة رجال
وقوة وسائل ،ومعرفة الفرص املتاحة لنا ،وبركة الساعة وهي فضل اهلل هبذه
اليقظة يف مطلع هذا القرن .وبعد املعرفة اإلنجاز.

ما كان حممد صىل اهلل عليه وسلم وأصحابه رجال تأمل بل كانوا رجال
عمل صالح .يف عرش سنوات غزا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم بضعا
وعرشين غزوة .وبعث من الرسايا ما يبلغ مع غزواته األربعني أو اخلمسني
عىل خالف يف كل ذلك .عمل دائب ،جهاد مستمر .جند اهلل يؤمر ويأمتر،
يقتل ويقتل ،يرحل أكثر مما يستقر ،يبذل أكثر مما يغنم.
أمام جهادنا صعوبات تتمثل عقبات يف الذهنيات ،وعقبات يف العادات،
وعقبات يف األنانيات ،الفردية منها والفئوية ،السياسية منها واالجتامعية
واالقتصادية.
والقدرة عىل إنجاز مهامتنا التارخيية تريد منا :

 .1الوضوح يف كل اخلطوات :فال نعمل يف إطار مغلق عىل أنفسنا مهام
كانت دواعي التسرت .وال نعمل يف إطار مغلق عن الشعب ،فإن الدعاية
الداخلية واخلارجية ضدنا تلفق علينا األباطيل .جيب أن نعرف أننا مع اهلل
ورسوله وبالتايل مع املستضعفني ،نريد عدال للناس كافة ،وتقسيم أرزاق،
وتقسيم أموال ،بعد إنتاج أرزاق وأموال.
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 .2اإلحسان :أي الدقة واإلتقان فيام ننجزه من عمل .الدقة يف أوصافه
اإلحسانية من حيث اإليامن .ومعيار هذا موافقته ألمر اهلل ورسوله .ثم
الدقة يف مواصفاته العملية ليكون مالئام للهدف املرجو منه دنيا وآخرة.
حيب اهلل اإلحسان ،اإلحسان بمعيار الصواب الديني ومعيار الصالحية
التقنية .فإن اكتفينا بصالح النيات ومل نعط ألعاملنا ما يؤهلها لسد ثغرات
العجز التكنولوجي ،واإلداري ،والتنظيمي ،والسيايس ،واالقتصادي ،فيليق
بنا أن ننزوي يف ركن هادئ من أركان التاريخ .ولئن كان االنزواء ممكنا يف
حق األفراد ،فإن األمة حتت شقي الرحى ،فإما حتيى بعز اإلسالم وإما يدكها
العدو دكا ال سمح اهلل ! وعىل إحسان املؤمن العامل الصاحلات لكل مهامته،
وإحسان جند اهلل يف كل امليادين ،يتوقف مصري األمة هنا ومصري املؤمن
واملؤمنة عند اهلل.
فعىل اإلحسان نريب أجيالنا ،وعليه ننظم صفوفنا.

 .3املسؤولية :غرينا يعتمد عىل الكذب عىل اهلل والناس ،يكذب عىل
الشعب يقدم له الوعود اخلالبة ،ويكذب ال يصدق يف إنجاز ما تكفل به إن
كان رئيسا ،أو ما أمر به إن كان مرؤوسا .ونحن مسؤولون أمام اهلل عز وجل،
نعرف ذلك ونؤمن به ونعمل عىل ضوئه .إن كان غرينا ينفعل مع األحداث،
فيكون ترصفه رد فعل زمني ،فنحن مسؤولون أن نصمد إىل اهلدف الذي
من أجل حتقيقه نتحرك .لكي يصبح مرشوعنا يف التغيري عمال ناجحا جيب
أن نصارح الشعب بحقائق الظلم الطبقي ،وحقائق التخلف احلضاري
واالقتصادي ،وحقائق التبعية لرشق اجلاهلية وغرهبا .ثم ال يكفي أن نفضح
املسؤولني عن الفتنة ونشري بأصابع االهتام ملايض الفساد وحارضه .بل علينا
أن نصارح أنفسنا ونصارح الشعب بالثمن الواجب دفعه إلصالح ما أفسدوه.
فإنه إن هونا عىل الشعب ما ينتظره من صرب وبذل (تضحيات) ،ووقفنا بلوائح
وعودنا إىل جانب عاريض الزور من األحزاب السياسية ،نكون جتار كالم.

إنام يكون ترصفنا ترصفا مسؤوال إن فضلنا الصدق عىل الكذب،
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والوضوح عىل الغموض ،والتخطيط عىل االرجتال ،وقلنا ألنفسنا وللناس
أن بناء اإلسالم جزاؤه اجلنة بعد املوت ،وأن جهاد بناء اإلسالم ال بد فيه من
عدل يف قسمة التضحيات إىل جانب العدل يف قسمة األرزاق.
قالت األحزاب السياسية وتقول للشعب :تريد ثراء ورفاهية؟ تعال
صوت واهتف بمجدي أعطك!
نحن نقول لألمة :تريدين يا أمة رسول اهلل عز الدنيا وكرامة اآلخرة؟
هلمي األموال واألنفس يف سبيل اهلل!

إنام تعفنت أوضاع الفتنة ،وتتعفن إىل أن تنهار ،ألن سدنتها يعملون
الكتساب األجماد الشخصية والثروات واجلاه واملتاع .عباد هلل غافلون أو
ملحدون ال يرجون لقاء اهلل .مهم خسيسة تراقب الناس وتكذب عىل الناس.

ونحن يطلب إلينا إيامننا أن نتعامل مع اهلل ،وأن نحاسب أنفسنا أمام
اهلل .ومتى أسندنا ظهرنا إليه ،وهو العزيز احلكيم ،فهو معنا بلطفه وتأييده،
وجالئل األعامل التي تنتظرنا هتون .ولن نخشى باختاذنا املوقف املسؤول أمام
الشعب من إغالق أبواب العمل أمامنا .فإن يف هذه األمة املباركة من كنوز
الشهامة والرجولة والقدرة عىل البذل يف سبيل اهلل ما نرجو أن حيقق اهلل به
رجاءنا.
* الطاقات املهدرة:

العمل تنظيام

جيب أال يتحرك الركب يف ميدان العمل قبل أن يتأكد من أن املنهاج حمكم،
وأنه ال خلل خياف يف الصف نتيجة لنقص يف الرتبية ،أو لتفكك يف التنظيم ،أو
لغموض يف الرؤية ،أو لعجز عن اإلنجاز واإلتقان وحتمل املسؤولية.
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تكون كارثة ال قدر اهلل إن جتمع املؤمنون ردا لفعل هذا الواقع املرفوض،
ومل يكن هلم مرشوع من ذات إيامهنم ورشيعة رهبم .يمكن تصحيح األخطاء
العرضية التي ال خيلو منها عمل البرش إن كانت األصول حمفوظة ،واملنهاج
نبويا ،دون أن تكون الكبوة سقطة هنائية .لكن إن بنينا عىل قواعد هشة من
احلامس والغضب ضد الظلم املجردين عن احلافز اإليامين الذايت فاجلهود
تذهب هدرا ،ويطول بعدها شقاء األمة بسوء تدبرينا ،جترت مرارة خيبة أملها
املعقود عىل اإلسالم.
يف األمة كنوز من الرجولة واالستعداد للبذل يف سبيل اهلل .طاقات علينا
أن نتعلم كيف نعبئها للعمل الدائب الصابر من وراء احلامس واهليجان.
خصومنا وأعداؤنا يعتمدون عىل التهييج والتزييف ،وقد انكشف كذهبم،
وسبيلنا الكتساب األنصار وبناء القوة الفاعلة ينبغي أن يكون عكس
أساليبهم ،فنخرب الواردين أن الذي ننتظره منهم عمل إرادي ينصب يف اجتاه
تارخينا اإلسالمي اجلهادي.
اخلطأ يف التصور املنهاجي للعمل اإلسالمي يوقف حتركنا يف أول منعرج
متحص فيه قدرتنا عىل الرؤية الواضحة الختاذ القرار املناسب يف الوقت
املناسب ،وبالشكل املناسب .واخلطأ يف تعميق الرابطة اإليامنية بني جند
اهلل ،ويف شحذ اإلرادات بالشورى واملسؤولية وطاعة التنفيذ ،يعرض عملنا
للفشل عند أول مهمة تريد رجولة املوقف بدل اخلطب احلامسية ،واخلربة
التقنية واإلدارية بدل العواطف املجنحة ،والتعاون املنظم املنسق املضبوط
بدل القفزات العشوائية واملبادرات الفردية.
تضيع جهودنا لكل خطإ أسايس يف النظرة ،وتقويم املايض واحلارض
واملستقبل ،ومهامتنا ،ومراحل إنجازها ،وظروف تطورها ،كام تضيع لكل
خطإ أسايس يف إعداد القوة الرتبوية والتنظيمية والتنفيذية.
األعامل عند اهلل عز وجل بالنيات ،يثيب يف اآلخرة من حسنت نيته مهام
كان خطؤه .لكنه عز وجل سن ناموسا يف هذه الدنيا يقيض أن من مل يتخذ
أسباب القوة يرصع يف احللبة مهام كانت نيته.
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األمة تنتظر ما يأتيها من خري عن طريق اإلسالم بعد أن جربت أساليب
التغريب ،والظلم الطبقي ،واهلزائم العسكرية ،والتبعية للجاهلية .فيجب أن
نرسم لألمة خطا عاليا للجهاد ،بحافز عال وعلم ناصع ملا ينتظرنا من جهاد.
العامل حتت الفتنة ينتظرون أن يوفر اإلسالم هلم أجورا عالية ،وأثامن
ثابتة ،ورشوطا للعمل رفيقة.

العاطلون حتت الفتنة يريدون من اإلسالم عمال .اجلائعون يريدون خبزا.
املحرومون يريدون إنصافا .الشباب يريدون تعليام ومستقبال .الضاحون
(وهم من ال سكن هلم) يريدون بيوتا .الفالحون يريدون أرضا .الكل يطالب.
عىل جند اهلل يوم يصلون إىل احلكم أن يعيدوا بناء اهلياكل السياسية
واالجتامعية واالقتصادية ليتأتى هلم حل املشاكل الضخمة املتخلفة عن قرون
الفتنة ،وسنوات االستعامر ،وسنوات االستقالل الصوري ،وهو أشد علينا
من استعامر العدو املكشوف املعروف باألمس .يف العامل أزمة عامة ،ورشه من
جانب اجلاهلية ،وتكالب عىل اإلسالم.

ولن يستطيع جند اهلل القيام بتلك املهام إال بنرص اهلل وتأييده .ومن تأييده
أن نفهم األمة ،قبل دخولنا معركة البناء ،أن مايض الفتنة وحارضها ،وأزمة
العامل ،وما يف طريقنا من عقبات ،ال يمكن تغيريها والتغلب عليها بعقلية
املطالبة ،عقلية الذي يبقى يف الظل ويعيب عىل من يلهث ويلفظ أنفاسه تعبا
حتت الوهج .من تأييد اهلل أن تفهم األمة أن اإلسالم جهاد عام وتعبئة لكل
الطاقات ،وبعد الفهم تنزل األمة مليدان العمل ،مشمرة عن سواعد التطوع،
بنية التقرب إىل اهلل ،وبقيادة وتنظيم رجال يعيشون مع األمة ،وسطها ومن
أجلها.

إذا فهمت األمة واجبها ،وقبلت االضطالع به ،ووجدت قيادة منها
إلنجازه ،فسيكون الشباب أنفسهم هم احلل ألزمة تكاثر السكان ،وتفيش
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اجلهل ،ونقص املتطوعني .الشباب املؤمن هم احلل ألزمة الشباب إن أصبح كل
منهم حيمل بدل أن يبقى حمموال .العامل املؤمنون عندما يدفعهم اإليامن لإلنتاج
واإلتقان واإلخالص هم القوة التي ستنتصف بحامية الرشع من استغالل رب
العمل .الفالحون املحرومون والعاطلون سيجدون يف احلل اإلسالمي واجب
كل مسلم أن ينتج لينفع نفسه وأمته ،ومع ذلك الواجب حق كل فالح يف
األرض التي حيييها ،وحق كل عامل يف حظه الوايف من نتاج عمله.
تغيري اهلياكل إن مل يصحبه تغيري اإلنسان ويسايره تضييع للجهد يف دوامة
التجارب الفاشلة.

ما عندنا من موارد طبيعية ،وقدرات تقنية ،ليس إال طاقات ميتة ،وستبقى
ميتة إن مل نعد تربية وتوجيه وإحياء الطاقات األخالقية اإليامنية عند الرجال
والنساء ،وإن مل نعد جتميع وتنظيم القوى االجتامعية التي شلها الظلم،
وغنطستها الثقافة واحلضارة اجلاهليتان ،وبددها سوء اإلدارة وفسادها،
وطغت عليها األنانيات الطبقية والفردية ،حتى أصبحنا أمة كالغثاء ،مبعثرة
ال تتامسك أمام رياح التاريخ العاتية.
* ما العمل؟

إن مهندسا وبناء حيدثان نفسيهام بعمل جليل وال يطرحان عىل نفسيهام
هذا السؤال قبل أن جيدا نفسيهام أمام املادة املبعثرة ،واألرض امللغومة،
والسيول اجلارفة ،لرجالن أمحقان.

يف زحفنا إىل النرص إن شاء اهلل ،وقبل أن تفجأنا األحداث مثلام فجأت
العامل بقومة إخوتنا بإيران ،نرشع يف جهاد البناء من داخل الصف عىل اخلطوط
التالية :
 .1إعادة الثقة لنفس األمة:

موضوع التغيري ،وهو جسم األمة كلها وجسوم الشعوب القطرية ،نطلق
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عليه اسم فتنة وهو اسم عام .علينا أن نحيص ونضبط املعلومات واألرقام،
وتطور األحداث والعالقات.

هذا يساعدنا عىل فهم الواقع ،وفهم الواقع يمكننا من ختطيط املستقبل،
ووضع خطة التغيري ،وهذان إن وضحنامها ألنفسنا ولألمة ورسمنا هلا
وألنفسنا خطوات العمل يساعداننا عىل أن نثق بأنفسنا ،وتثق األمة بكفاءتنا،
لتحمل املسؤولية.

معرفة موضوع التغيري ،وحجمه ،وكمه ،وكيفه ،وتطوره ،وقوى الرصاع
فيه ومن حوله ،مقدمة وباب ليدخل جند اهلل بإرادته اإليامنية عىل املستقبل من
باب العلم .وحول هذا الداخل بثبات من يعرف مواقع خطاه ،وهو مستعد
لبذل النفس واملال واجلهد ،تلتف األمة وتستعيد ثقتها يف القيادة ويف نفسها.
هذا الرشط النفيس رضوري .وبدونه تكون حماولة بطح الواقع عىل
مرشحة تغيري اهلياكل صناعة يف حرفة حتنيط اجلثث.

شعب يتفرج عىل حكام يامرسون هبلوانية الغوغائية ،والدوران عىل
حمطات التهريج ،شعب مقهور شامت مرتبص.
نريد أن يكون الشعب معنا يشارك ،يناقش ،ينتقد ،يتعلم ،يعلم ،جياهد إىل
جانبنا .وال يفعل ذلك إال إذا وثق بأننا منه ومع املستضعفني بال قيد وال رشط.
 .2الرصامة واملستقبل:

ال يكفي أن نعلم األمة ،قبل احلكم اإلسالمي وأثناءه ،أن ما هبا من
ويالت ليس اإلسالم مسؤوال عنه ،إنام يسأل عنه من عطلوا حكم اهلل ولعبوا
بشعارات اإلسالم .تأمل األمة فينا أن نبذل بؤسها رخاء ،والظلم الذي
يامرس عليها عدال ،والذلة املرضوبة عليها هبزيمة املغربني أمام النموذج
اجلاهيل وهزيمة غريهم باهلروب من ساحة اجلهاد عزا .تأمل ذلك وأكثر،
فال ينبغي أن نصور الطريق سهال ناعام ،وال أن نربر صعوبات الطريق بطرح
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املسؤولية عىل من قبلنا .إنام ينبغي أن نرضب املثل بالتشمري ،يواجه الشعب
معنا رصامة رشوط املستقبل التي ترتاءى مكفهرة يف أفق األزمة العاملية العامة،
وأفق تدهور اقتصاد عامل املستضعفني ،وأفق التضخم السكاين والنقدي ،وأفق
التبعية الغذائية ،وأفق الرصاع بني القوى اجلاهلية عىل مواردنا الطبيعية ومواقعنا
االسرتاتيجية ،وأفق تطاول الرأساملية العاملية أكثر من أي وقت مىض ،وأفق
السباق إىل التسلح ،وأفق لعبة استقطاب أنظمة احلكم املتخلفة ،وإفقادها توازهنا
واستقرارها.

أمل األمة مطالبة فسيحة عىل قدر ما هي فيه من ضيق .فال يكاد الشعب يرى
وقد اعتاد الوعود الكاذبة ،فيام يمكن أن يعرتض املؤمنني من صعوبات غداة
اإلسالم إال نوعا مما ألفه من حكام اجلرب .لذلك نتعلم نحن ونعلم الشعب احلدود
بني ما ينبغي وما يمكن ،بني ما تصبو إليه العواطف وما تتيحه الوسائل املتوفرة.

إذا وضعنا أنفسنا مع الشعب ،فسيضع الشعب نفسه وطاقاته معنا .إن كانت يف
قلب الشعب نواة صاحلة فسيلتف حوهلا الشعب ويتعبأ .وإن كان النداء إسالميا،
والسلوك يف الطبيعة سلوكا إيامنيا ،فسرتى إن شاء اهلل الشعب بام فيه من مهاجرين
ذوي السابقة ،وأنصار ذوي الغناء ،ومؤمنني ذوي احلظ من اهلل ،وأعراب سمعوا
النداء ،فانعطفوا إليه ،فتحمسوا ،فتبعوا الصف عىل مثال ما ذكر اهلل يف سورة التوبة.
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ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
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ِ
ِ
ِ
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ـه ْم ل َي ْج ِز َ ُي ُم اهللُ َأ ْح َس َن َما كَانُو ْا َي ْع َم ُل َ
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التوبة.121-120 ،
هبذه الذهنية ذهنية الواجب ،وهذه اإلرادة إرادة اجلهاد ،يسأل جند اهلل
أنفسهم ماذا قدمنا من خدمة ،ماذا صربنا ،ماذا ظمئنا لريوى الناس ،وماذا
جعنا ليشبع الناس ،وماذا نصبنا لريتاح الناس ،وماذا أرغمنا أنف األعداء،
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ليأمن الناس ،وماذا أنفقنا ليستكفي الناس ،وماذا قطعنا من أودية الفتنة عبورا
للمجتمع اإلسالمي واخلالفة اإلسالمية؟
عندما يكون سلوكنا هكذا ،ونتصدر األمة ،ونحمل مهها ،ستتبعنا األمة.
وإن ال فال.
 .3صفحة تطوى:

من هذه العبارات املجازية ما هو من قبيل السحر والكذب .يقولون:
«طوينا املايض» وكأنه صفحة بني أصبعني .فإذا كان وهم العامة ومحاس
اجلامهري ينفتحان ليندس منهام وإليهام كذب الوعود اخلالبة بعد كل انقالب
و«ثورة» و«تصحيح» يف بالدنا البائسة املضطربة ،فإن القومة اإلسالمية جيب
أن تقدم للعامة وللجامهري ،وترتسخ يف عقولنا ،عىل أهنا فاحتة عهد طويل من
البذل (التضحيات) والعمل الدائب.

من ماضينا الفتنوي خملفات ثقال ،جروح مثخنة يف نفوس األمة وعقوهلا
وأحواهلا .ويف حارضنا اجلربي تعتيم باحلفالت واملؤمترات املسامت إسالمية
عىل بؤسنا ،وختلفنا ،وقزامتنا ،وأمراضنا ،وهزائمنا .وفاضلو األمة منهم
حموقلون عاجزون ،وآخرون يتسلون بتقديم مساعدات من فضول وقتهم
وماهلم ،يومهون ضامئرهم بذلك أهنم أدوا حق اهلل عليهم .واقع جيب تغيريه
يوم تنتقل الدعوة من كوهنا رفضا للفتنة واجلرب واجلاهلية إىل قضية إجيابية ال
نفر من البذل من أجل إنجاحها ،وال من املوت يف سبيل حتقيقها.

تغيري الفتنة باإلسالم حكام ،وتنظيم جمتمع ،واقتصاد ،ووحدة ،وقوة،
مهمة كبرية .واهلل أكرب نداء اجلهاد هو مفتاح املوقف .إن كان اهلل معنا فسنكون
أكرب من تلك املهمة .فهو وحده عز وجل قادر أن يطوي حوبتنا وآالمنا ،إنه
يطوي السامء كطي السجل للكتاب سبحانه.
يكون اهلل معنا إن أطعناه ،ويكون نداء اجلهاد عنوان حق وشعار
صدق إن قاتلنا -وأقصد اجلهاد بكل أبعاده وصوره بام فيه املقاتلة بالسالح
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إن جهر العدو بكفره وقاتلناه بالسالح -يف سبيله مع املستضعفني كام أمرنا.
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نك نَصري ًا﴾ النساء.75 ،
نك َول ّي ًا َو ْ
َو ْ
استعادة الثقة إىل نفوس الشعب بنا ،ومعايشته ومقاسمته مهومه وآالمه،
خطوتان لتعبئة الشعب حولنا ،وحشده لتبني قضيتنا .ثم استثامر كل هذا
للعملية األساسية يف البناء ،أال وهي تربية الشعب حتى يعنى بشأنه ،حتى
يرشد ،حتى يتأهل ملسك زمام أمره واملشاركة إىل جنبنا يف اجلهاد.
مهمة تغيري ما بنا ال حل هلا إن مل نغري ما بأنفسنا .قال اهلل تعاىل « :إن اهلل ال
يغري ما بقوم حتى يغريوا ما بأنفسهم» ،فكام خذلنا حني تنكبنا رشيعته ينرصنا
إن رجعنا إليه .والرجوع إىل اهلل إنام يكون عن دعوة داع وتربية مرب .وإرجاع
األمة بكاملها إىل اهلل تعاىل قضيتنا .فقبل أن نصل إىل احلكم تبذل الدعوة جهدها
لتغيري وجهة سفينتنا املوحولة يف املياه الفتنوية العكرة .وعندما يلتقي وازع
القرآن بوازع السلطان يتاح لألمة أن تعيد ترتيب السفينة وأجهزهتا من داخل،
وأن توجهها االجتاه الصحيح وأن ترحض املياه العكرة ،وتنزح األوحال.
السفينة من داخلها خراب :خراب ضامئر ،أجهزة مرصودة خلدمة مصالح
املستكربين الذين احتوشوا املال ،وتسلطوا عىل احلكم ،وانتهكوا األعراض،
وأباحوا ما حرم اهلل ،ومالؤوا أعداء اإلسالم عىل األمة ،وتفاوضوا معه لبيع
حرية األمة وخرياهتا وأرضها وكرامتها.

الوجهة جيب أن تقلب رأسا عىل عقب :من حمالفة اجلاهلية واإلعجاب
هبا وتقليدها والتذلل هلا إىل اهلل ورسوله واملؤمنني .من ماركس وروسيا ،من
الليربالية وأمريكا ،إىل اهلل ورسوله واملؤمنني .من والية الطاغوت إىل والية
اهلل ورسوله واملؤمنني.
أوحال الفتنة املرتاكمة يف طريقنا ،واملرتسبة يف نفوسنا ،خلفها فينا ومن
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حولنا قرون تعود الشعب فيها أن يعترب نفسه رعية كالغنم جيز صوفها ،يظلم
وهيان ،يسخر ،يسكت ،يتجرع املرارة بابتسام ،يركع أمام الطاغوت ،ال
ينبس بكلمة أمام املستكربين ،ال يأمن عىل حياهتا ،جيهل وال يعلم ،يفتقر وال
يواسى ،يمرض وال يعالج.
يف رفق اإلسالم سعة ،ويف باب التوبة انفتاح لريجع أعداء الشعب
املسؤولون أمس الفتنة عن توحيل الشعب وظلمه إىل اهلل يف غد اإلسالم.
جسم األمة مريض ،لكن آثرنا أن نعرب إىل ما نريد بقصة سفينة يعاد ترتيبها،
وتصحح وجهتها ،وترحض مياهها ،لكي ال نتحدث عن العملية اجلراحية،
وعن العنف الذي ال تنفك عنه ثورة الثائرين ،وتريد قومتنا أن تتجنبه.
استعادة الثقة ،والنزول إىل الشعب ،وتربية الشعب .مع املستضعفني
قتاال يف سبيل اهلل نريد بناء الدولة اإلسالمية ،واخلالفة املوحدة ،واملجتمع
اإلسالمي ،واحلضارة األخوية الالئقة بخري أمة أخرجت للناس.
أمر ضخم ،مرشوع كبري .واهلل أكرب!
نعمل نحن املؤمنني ،أمرنا شورى بيننا!
نعمل يف طاعة اهلل ورسوله ،وهذا يقيض أن يكون لنا أولو أمر منا نطيعهم
ونعيص من عىص اهلل ورسوله.
عىل هذا الفهم ،وهبذه النية ،وهلذا املرشوع ،نريب أنفسنا ،ونريب الشعب.
ننظم أنفسنا ونعبئ الشعب حتى يعنى الشعب بمشاكله اجلزئية عىل كل
املستويات ،وحتى يشارك يف اجلهاد العام.
بدل أن يسري املؤمنون بعد القومة عىل خطى من سبق بفتنة ،ال نكل إىل
األجهزة اإلدارية الصامء التي عششت فيها عادات املحسوبية ،والرشوة،
وبيع اخلدمات ،واحتقار املسلمني ،مهمة بناء األمة قبل أن نغري هياكل اإلدارة
ومنهاجها ومن أبى الصالح من رجاهلا.

يف كل قرية وجملس بلدي ومدينة وجهة وإقليم ،ننادي املؤمنني
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رجال الدعوة والدولة ومعهم الشعب الواثق الباذل املعبأ ،ليتخذوا املبادرات،
وينفذوا ،ويراقبوا.

ال نجعلها ديمقراطية «إسالمية» ،وال اشرتاكية «إسالمية» ،وال ما شابه
هذا اخللط .وال نقلد ،بل نخرتع لزماننا ،وبوسائلنا ،ولغايتنا وأهدافنا ،الصورة
املناسبة لنظام احلكم اإلسالمي اخلالد.
ال نجعلها رأساملية نلبسها اسام إسالميا ،وال نغرت بأن التأميم العام
والبريوقراطية هي احلل .بل نبحث يف سعة إسالمنا الصيغة الكفيلة بإنشاء
اقتصاد نتحكم فيه ،ونسخره إلقامة التكافل األخوي بيننا ،والكفاية ،واألمن،
والقوة .هذه أهداف واجبة ،وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب ،بام يف ذلك
نزع ملكية األثرين ،بعد إعادة مظامل الفتنة برد احلقوق إىل أهلها.

ال نجعله تعليام خلدمة الفئة املرتفة وختدير الشعب بتعليم صوري وإعالم
مسل مفسد ،بل نقيم القرآن يف قلوبنا وضامئرنا نورا يبدد حلك الفتنة .وإهنا
لساحة وحلة قامتة ساحة التعليم التي احتلتها جيوش املرتزقة من دعاة اإلحلاد
والفكر اجلاهيل!
وكم من ساحة غريها تنتظر املكنسة اإلسالمية!

ولن يأيت احلكم بام أنزل اهلل مع طلوع الفجر يوم القومة اإلسالمية! يميض
زمان للكنس ،واستصالح العنارص التائبة ،ومواجهة اضطرابات ال بد منها عند
كل حتول .ثم زمان لصياغة منهاج للحكم والبناء اإلسالميني ،باجلدية والرصامة
األخالقية والفكرية الالزمني .ثم ترمجة اإلرادة اإلسالمية إىل مرشوعات
خمططة متناسقة .ثم تدوين وتقنني األحكام الرشعية الكفيلة بتحقيق مقاصد
تلك املرشوعات .ثم النزول من القرار السيايس واالجتهاد والتنظيم التقنيني إىل
توزيع املهام عىل اإلدارة وأهل اخلربة التكنولوجية يف ميادين التنفيذ.
وكل هذا ال يمكن وضعه وإحياؤه ولو كنا يف ذرى اإليامن والقدرة عىل
اإلنجاز ،بني عشية وضحاها .ال سيام واألرض حمتلة بام سبق ،السيام والعملية
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اجلراحية التي تبرت من جسم األمة بقتل الرجال حسا أو معنى ال تناسب
اإلسالم .ال سيام وإعادة تركيب اهلياكل مع تعقيد العرص تطلب زمانا،
واملؤمنون يومئذ يف ضغط املشاكل اليومية ،تطلب رجاال ،وأين الكفاءات
والرجال؟ ال سيام واحلرب عىل اإلسالم قائمة من خارج ،والدس عليه لن
يفرت من داخل .ال سيام والضغط السكاين يتزايد .ال سيام والعرص عرص رسعة
وحتول وأزمات .واهلل أكرب!
اإلرصار عىل السري لن يعوزنا إن شاء اهلل فزودنا التقوىَ ﴿ :و َتز ََّو ُدو ْا َفإِ َّن
َخي الز ِ
َّاد ال َّت ْق َوى﴾ البقرة.197 ،
َْ
ِ
بو ْا َو َت َّت ُقو ْا
والصرب عىل اجلهاد لن يعوزنا إن شاء ِاهلل فأهلمناه َ ﴿ :وإن ت َْص ِ ُ
ون ُم ٌ
يط﴾ آل عمران.120
ضك ُْم َك ْيدُ ُه ْم َش ْيئ ًا إِ َّن اهللَ بِ َم َي ْع َم ُل َ
الَ َي ُ ُّ
َيو ْا َما بِ َأ ْن ُف ِس ِه ْم َوإِ َذا َأ َرا َد اهللُ
اهلل أكرب! و﴿ َّ
َي َما بِ َق ْو ِ ٍِم ِ َحتَّى ُي ٍغ ِّ ُ
إن اهللَ الَ ُيغ ِّ ُ
َ
َ
بِ َق ْو ٍم ُسوء ًا َف َ
ـهم ِّمن ُدونه من َوال﴾ الرعد .11شاهت الوجوه!
ال َم َر َّد ل ُه َو َما ل ُ
وانكرست التضامنات ضد اإلسالم! ومىض عهد اجلرب إن شاء اهلل! وتطوى
الصفحة بإذن اهلل.

شعب اخلصلة

* الشعبة السابعة واألربعون  :التكسب
مما نرثه عن الفتنة ،وهو من أشد األوبئة االجتامعية فتكا ،أنفة الناس
عن األعامل اليدوية والكسب الكاد .وبناء اإلسالم يريد قلوبا حية باإليامن،
وعقوال راسخة يف العلم ،وسواعد خبرية صانعة .خيلف لنا املايض الفتنوي
شخصيات مزيفة ،أنتجها الرتف الطبقي ،والتعليم النظري املستعيل عىل
املهامت املبارشة العملية.
فتحت ظل اإلسالم يكرم العامل ،وتكرم األطر املسامة وسطى ،وتشجع
املهارات املهنية واليدوية.
نقابات العامل واحلرفيني والفالحني والشغالني ينبغي أن يدخلها
اإلسالم .أعني إسالم األخوة ونبذ الطبقية ،والوقوف مع املستضعفني،
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وإنصافهم من األغنياء .فام يريد اهلل عز وجل أن يكون املال دولة بني األغنياء،
السيام إذا كان األغنياء كساىل ال حيسنون استثامر أمواهلم فيام ينفع األمة.
جيب أن يتحول هذا احلديث النبوي إىل وسام يعلق عىل صدر العاملني
واملحرتفني ،ليصبح الفالحون والشغالون يف طليعة املكرمني حتت دولة
اإلسالم .تكريام ترشيفيا وإنصافيا .نقسم هلم من الرزق عىل قدر جاللة هذا
الوسام .روى الطرباين والبيهقي عن ابن عمر أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
قال« :إن اهلل حيب العبد املحرتف» .هذا يعطيهم يف أعيننا الصدارة ،ال نقلد
اليساريني .هذا يعطي الصدارة يف جمتمعنا للمسلم املحرتف ،إن كان عبدا هلل،
مؤمنا به سائرا مع ركب املؤمنني ،ال كل كادح مكابد.

العامل حتت اإلسالم -وكل جماهد يف خري األمة عامل -جنبا إىل جنب مع
التاجر املربور .قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،فيام رواه اإلمام أمحد والبزار
عن رافع بن خديج ،وقد سئل :أي الكسب أطيب؟ قال« :عمل الرجل بيده،
وكل بيع مربور».

ال يكون يف اإلسالم طبقة ضد طبقة ،أقصد إسالم التجديد ال إسالم الفتنة.
فرجل الصناعة والتجارة وأصحاب املشاريع بررة إن وفوا بحق اهلل وأنصفوا
العامل والصانع .ال بد للدولة اإلسالمية أن تغري اهلياكل املوروثة بام يتالءم مع
الرب االجتامعي ،وبعد تغيري اهلياكل وأثناءه ينربي عامل الدعوة والرتبية ليبث يف
النفوس اإليامن ،ويف العزائم اإلرادة ،لتطبيق لوازم الرب كام أمر اهلل تعاىل حيث
ِ
وهك ُْم ِق َب َل ا َمل ْ ِ
ش ِق َوا َملغ ِْر ِ
قالَّ ﴿ :ل ْي َس ا ْل ِ
ب َم ْن َآم َن
ب َأن ت َُو ُّلو ْا ُو ُج َ
ب َو َلـك َّ ِن ا ْل ِ َّ
َّ
بِاهللِ وا ْليو ِم ِ
اآلخ ِر َوا َملآلئِك َِة َوا ْلكِت ِ
ني َوآتَى ا َمل َال َع َل ُح ِّبه َذ ِوي ا ْل ُق ْر َبى
َاب َوالنَّبِ ِّي َ
َ َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
ِ
ِ
َ
الصال َة َوآتَى
السآئل َ
َوا ْل َيت ََامى َوامل َساك َ
الر َقاب َوأ َقا َم َّ
ني َوف ِّ
السبيل َو َّ
ني َوا ْب َن َّ
ِ
ِ
ِ
الصابِ ِر َ ِ ْ
ني ا ْل َب ْأ ِ
س
ال َّزكَا َة َوا ُملو ُف َ
والضاء َوح َ
اهدُ و ْا َو َّ
ون بِ َع ْهده ْم إِ َذا َع َ
ين ف ا ْل َبأ َساء َّ َّ
ُأو َلـئِ َ ِ
ين َصدَ ُقوا َو ُأو َلـئِ َ
ون﴾ البقرة.177 ،
ك ُه ُم ا ُمل َّت ُق َ
ك ا َّلذ َ
كل طفييل ال ينفع ماله املسلمني فليس من الرب يف يشء.
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وكل كانز كذلك! وكل مستغن ال يؤيت بعد الصالة والزكاة ماله إيثارا
عىل نفسه ذوي القربى واليتامى واملساكني وابن السبيل فليس من الرب يف
يشء .ال سيام واألمة كاأليتام يف مأدبة اللئام والفقر فاحش ،واحلاجة ضاغطة!
ال تعايش حتت اإلسالم بني الفقر املدقع والغنى الفاحش .وما تقريب
الشقة باألمر اهلني .واهلل أكرب!
* الشعبة الثامنة واألربعون  :طلب احلالل

ما كل تكسب يقبله اإلسالم .ومعاجلة املركب االقتصادي االجتامعي،
مركب مايض االقتصاد التابع ،واستغالل املستضعفني ،ال جيوز أن تذهب بنا
خارج حدود اهلل ،حدود احلالل واحلرام.

التحول من النظام الرأساميل أو االشرتاكي الذي نجده أمامنا إىل النظام
اإلسالمي يأيت نتيجة ملعاناة طويلة إلخراج اقتصادنا من قبضة رأس املال
املحيل والعاملي املبني عىل الربا وأكل أموال الناس بالباطل.

وسنجد أنفسنا مضطرين اضطرارا حيويا ،ما دامت أموال املسلمني
يف الدول القطرية الغنية يف أيدي السفهاء يبذروهنا ،لالستدانة من األموال
العاملية .كام سنجد أنفسنا يف فرتة االنتقال مضطرين للتدرج يف إحالل املضاربة
اإلسالمية حمل االقرتاض الربوي ،واملرصف اإلسالمي حمل البنك الربوي.
ِ
اض ُ
قال اهلل تعاىلَ ﴿ :و َقدْ َف َّص َل َلكُم َّما َح َّر َم َع َل ْيك ُْم إِالَّ َما ْ
ط ِر ْرت ُْم إِ َل ْيه﴾
األنعام .119 ،ففرتة االنتقال بمثابة زمن الغبش قبل طلوع الشمس ،خيتلط
فيه الظالم بالضياء ،وخيتلط فيها حالل نطلبه بحرام نحن مضطرون ألكله كام
يأكل اجلائع اليائس امليتة وحلم اخلنزير.
سنضطر لنتعامل مع األبناك العاملية وهي يف قبضة اليهود .وقد مات النبي
صىل عليه وسلم ودرعه مرهونة عند هيودي يف عرشين أو ثالثني صاعا من
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شعري أو طعام كام روى ذلك اإلمام أمحد والبخاري وغريمها.

األموال يف بالدنا املفتونة مرصودة خلدمة املستكربين وحلفائهم من
غرينا .اإلقطاع يف البوادي ،واالحتكار يف املدن .طبقة مستكربة تكون شبكة
مسيطرة عىل االقتصاد والسياسة واإلدارة ،مستأثرة من دون الشعب باجلاه
والسلطان ،مسخرة طاقات الدولة ملصاحلها ومصالح أبنائها.

هذه الطبقة ستهرب األموال وتقاوم العدل اإلسالمي .فام ظلمته يف ماضيها
القاتم من حقوق األمة حرام نستخلصه منها برتغيب الدعوة وسلطان الدولة
معا .هذه عقبة مالية كأداء تضاف إىل العقبات النفسية والتقنية واإلدارية.
فيكون املجموع جبال من املشاكل ال يمكن نسفه بمجرد إصدار فتوى أن هذا
حالل وهذا حرام .ال بد من إرساء قواعد الدولة اإلسالمية عىل أرض اإلرادة
الصامدة جلند اهلل ،ثم ننصب آليات التقنني الرشعي ،وآليات السلطة اإلدارية
واالقتصادية اإلسالمية ،حتى نتمكن إن شاء اهلل من أمرنا ،ونتحرك يف وجهة
البناء اإلسالمي بحركيتنا إىل غايتنا وأهدافنا ،بوسائل ملوثة يف بدء الطريق،
ثم نصفيها ونطهرها إىل أن نشهد أن ال إله إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل.
حكام الباطل ينفقون أموال املسلمني بالباطل ،يرسقون ويرتشون ،يدفعون
للمهرج واملغنية الفاسقني أضعاف ما يعطون للمعلم .مسارح وسينامت لعرض
البالء .ميزانية ضخمة لتلفزيون العهارة .وكل هذا يؤثل ثروات ،ويوسع شبكة
الفساد ،وخيلف يف النفوس عادات ،وعىل أرض الواقع كتال برشية تقاوم
اإلصالح ،وقوى اقتصادية هلا وزن الكابوس عىل صدر الشعب .وكل هذا
الفساد املجسد املحارب للخري بالظفر والناب يرثه املسلمون غداة القومة.

عاطلون من أين يطعمهم احلكم اإلسالمي غداة اإلسالم وقد خرب من
قبلنا يومئذ اقتصادنا؟ تصنيع وتنمية وإصالح زراعي رضورية لنقف عىل
أرجلنا ،فمن أين املال وأنى لنا الصفاء الرقراق يف الوسائل ،يا من حتلم أن
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السامء متطر ذهبا؟

احلالل يف توفية الكيل وامليزان ،والعرص عرص غش ودعاية وإشهار
كاذب .احلالل أال يكون املال دولة بني األغنياء وأنظمتنا حتت نري الطاغوت
طبقية .احلالل أن تقوم فينا صناعة وجتارة يسهر عليها رجال نشطون صادقون
ينصفون رشكاءهم وعامهلم ،فأين الذمم الصادقة ،واخلربات ،والقدرة عىل
اإلنشاء والتسيري ،بينام احلرب االقتصادية بني الرأسامليني العامليني معلنة،
واهلجمة االقتصادية عىل بالد املستضعفني ضارية ،وعادات االستهالك
والرتف والكسل واملراوغة يف العنرص البرشي عندنا فاشية.
الغبش بني عهد احلرام الفتنوي واحلالل اإلسالمي يف فرتة االنتقال ليس
من قبيل منطقة الشبهات التي بني احلالل البني واحلرام البني .يف حق الفرد
يتعني ورع ترك ما يريبه إىل ما ال يريبه ،ورع اتقاء الشبهات .لكن اقتصاد أمة
آلة تطحن ،وعجالت تدور برسعة ،وال يمكن وقفها لننطلق من الصفر.
ِ
ُون ِ َت َار ًة
ين َآمنُو ْا الَ ت َْأ ُك ُلو ْا َأ ْم َوا َلك ُْم َب ْينَك ُْم بِا ْل َباطِ ِل إِالَّ َأن َتك َ
﴿ َيا َأ ُّ َيا ا َّلذ َ
َعن ت ََر ٍ
َان بِك ُْم َر ِحي ًام﴾ النساء.29
اض ِّمنك ُْم َوالَ َت ْق ُت ُلو ْا َأن ُف َسك ُْم إِ َّن اللَّ ك َ

هذا أمر اهلل تعاىل للمؤمنني ،فزمان الفتنة كان تطبيق األمر متعلقا بذمم
األفراد ،بورع األفراد .أما عند القومة وبعدها ،فاملخاطبون هم جند اهلل
املسؤولون عن تسيري السفينة املوحولة من مستنقع الباطل إىل حيث الصفاء
والصدق واإلخاء .واملخاضة من هناك إىل هنا كدرة .فريق من أموال
املسلمني ،بل كل أموال املسلمني كانت يف أيد حكام يأكلون باإلثم ويرسفون،
فام استنقذناه من تلك األموال واسرتجعناه سيبقى زمانا حيمل وصمة ذلك
العهد الكريه ،ويريح رحيه النتن ،قبل أن تزكيه األيدي املتوضئة .ما يظن الذي
ينتظر طي الصفحة بني عشية وضحاها إال كام يظن املتحدي الساخر الذي
ألقى الرجل يف النهر وقال له :إياك أن تبتل باملاء!
__  116  

* الشعبة التاسعة واألربعون  :العدل

أول السبعة الذين يظلهم اهلل حتت ظله يوم ال ظل إال ظله إمام عادل.
ويف حديث ملسلم أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال« :أهل اجلنة ثالثة:
ذو سلطان مقسط موفق ،ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى مسلم،
وعفيف متعفف ذو عيال».
وروى الطرباين بإسناد حسن عن ابن عباس أن رسول اهلل صىل اهلل عليه
وسلم قال« :يوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستني سنة ،وحد يقام يف
األرض بحقه أزكى فيها من مطر أربعني صباحا».
إذا جاء احلق زهق الباطل ،إذا أقيمت حدود اهلل بحقها ،وكان القائمون
عليها مقسطني موفقني حلت بركة السامء عىل املسلمني.

العدل االجتامعي طلبة كل املستضعفني وطلبتنا .والعدل القضائي رشط
فيه مرشوط .وما سمي احلكم اجلربي جربيا إال ألنه حيكم بغري ما أنزل اهلل،
فيظلم الظلم األكرب ،وهو االشرتاك مع اهلل عز وجل يف حاكميته .ومن هذا
الظلم يتفرع ظلم القضاء ،وفساد املحاكم ،وتفيش الرشوة ،واإلدالء باألموال
يف الباطل.

مها عدالن متالزمان :عدل احلكم وعدل القسمة ،ويف الرشيعة السمحة
سعة إلنصاف املستضعفني ،وإقامة توازن إسالمي يف االقتصاد إن كان احلاكم
مقسطا وموفقا .فجند اهلل يوم يلون السلطان موفقون إن شاء اهلل بتأييد من عند
موالهم ،وعليهم بذل اجلهد ليؤسسوا مراقبة صارمة متكن من تطبيق حكم اهلل.

ما نراه يف أنظمتنا من ركود وموت اقتصاديني ،أو ازدهار مزيف كازدهار
خرضاء الدمن ،وما نراه من ازدياد فقر املستضعفني وازدياد ثراء املرتفني ،إنام
أتى من كون جهاز احلكم يف أيدهيم والقضاء حتت الفتنة تابع للجري ال هلل،
فتعطل مصالح املستضعفني ،وتسن قوانني اقتصادية ال ترعى مصلحة البالد
والشعب ،وحيكم ملن له مال يرشو به ،وجاه ترجى عائدته.
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العدل االجتامعي حتت اإلسالم يأيت مع الرشيعة اإلهلية إن أعيد تركيب
أجهزة الدولة ،ومنها القضاء واإلدارة ،بام يتعني من امتحان الرجال ومراقبتهم
الصارمة ،حتى يتصدر أمور املسلمني مؤمنون خيشون اهلل ويرجون حظهم يف
ظل اهلل وجنته وبركته وال يرون يف املراقبة الصارمة إال تطبيقا لقوله عز وجل:
ُون ﴾ التوبة.105 ،
﴿ َو ُق ِل ا ْع َم ُلو ْا َف َس َ َيى اهللُ َع َم َلك ُْم َو َر ُسو ُل ُه َوا ُمل ْؤ ِمن َ
العدل االجتامعي واالقتصادي والقضائي ينايف املحسوبية ،ينايف إرضاء
الناس بام يسخط اهلل ،ينايف الظلم وهو ظلامت يوم القيامة ،ينايف التدخالت
خلرق احلقوق وهي يشء آخر غري قضاء احلوائج .العدل أن تكون اإلدارة
والقضاء يف خدمة العجوز املسكينة اليدوية كام يكونان يف خدمة املتعلم
والغني واحلاكم .العدل أن توضع إمكانيات الدولة حتت ترصف الشعب،
فتبنى دور بسيطة صحية بدل أن تبنى للمرتفني واملوظفني القصور .وحتفر
آبار ألهل البادية ،بدل أن ينفق عىل رشاء أفالم اخلالعة .وتستصلح األرض
للفالح الصغري بدل أن تغدق القروض والتسهيالت عىل املالك املستكرب
الذي يطرد الفالحني من أرضهم ،يعضده يف إثمة ابن عمه احلاكم ،وصديقه
رئيس مائة رشكة .وتبنى مدارس يعلم فيها القرآن واإليامن واخلربة ،يسريها
ويدرس فيها محلة رسالة اإليامن واألخوة ،ال تالمذة اجلاهلية ودعاة اإلحلاد
واالستكبار عىل اهلل ورسوله واملستضعفني.
العدل أن ينصب ميزان القرآن بالقسط ،فيوىف املحتاج والفقري حقهام،
وهتذب فضول أموال الغني .وعدل الرشيعة بعدل القايض واحلاكم ،إن كان
احلاكم والقايض أخوين للمسكني واملحتاج ال حليفني للمستكرب واإلقطاعي.
* الشعبة اخلمسون  :إماطة األذى عن الطريق

هذه هي الشعبة الثالثة التي وردت يف احلديث النبوي عن شعب اإليامن.

تلك احلركة البسيطة التي يقوم هبا الفرد حني يسلك الطريق ،فيجد
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شوكة أو حجرا أو أذى فيزيلها بنية جتنيب املسلمني املارين إذايتها ،مما يقرب إىل
اهلل عز وجل .هنا جيل العمل عىل بساطته بجالل النية.
عندما ترسي يف األمة روح االهتامم باملسلمني ،فتطرد روح األنانية،
يتوسع مفهوم إماطة األذى عن الطريق ،ليكون منهاج تعاون بني املسلمني ،عد
احلركات اجلزئية الفردية ،ومد اإلخالص يف النية واجلهد.

يف جمتمعاتنا الفتنوية ،جمتمعات الكراهية ،تسود الفردية األثرة ،يسود
حساب املصلحة ،يسود الرياء ،يسود سوء الظن ،تسود الالمباالة .ويف املجتمع
اإلسالمي األخوي ينبغي أن تسود أضدادها ،يوم تسود الثقة ،ويعرف الشعب
أن حكامه منه ،حيملون مهه.
يف جمتمع الكراهية يتأفف املوظف أجري الدولة ،كام يتأفف العامل،
والصانع ،والكبري ،والصغري ،والرجل ،واملرأة ،الكل حيس أنه وقع عليه األذى
وقل النصري .ظلم أسود حيط عىل الناس بكلكله .فمتى جاء العدل برشائطه
نشط املسلمون إن شاء اهلل ،وجاءت رمحة األخوة الرابطة ،وانربى كل ييرس عىل
املعرس ،ويقىض احلاجة ،ويمهد الصعوبات ،ويساعد يف املهامت ،وينحني عىل
فراش املريض ،ويأسو آالم العيش ،يصلح وال يفسد ،هيتم بأمر املسلمني اهتاممه
بأمره وأكثر ،نيته املخلصة ومراقبته هلل متنعانه عن تبذير أموال املسلمني ،وختريب
املمتلكات العامة ،وخيانة األمانة .كل ذلك يعلم أن إماطة األذى عن طريق
إخوته صدقة ،وأن أجره عىل اهلل ،أول ما يأتيه منه هنا عربون عىل صورة جمتمع
األخوة ،وما عند اهلل خري وأبقى.
* الشعبة احلادية واخلمسون  :التوايص باحلق والصرب

هل من سبيل إىل فطام الناس عن الباطل ومحلهم عىل احلق بوازع القرآن
وحده؟ وكيف يفطم الناس ،ومن يفطمهم بتعاون وازع القرآن والسلطان معا؟
يتيح فشل احلكام اجلربيني ،وظلمهم ،واستياء األمة املستفحل منهم ،فرصة
نادرة ليربز أهل احلق إىل الساحة ،فهل يعجز جند اهلل كام عجز من سبقهم ،أم
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يثبتون عىل حمك التجربة قدرهتم عىل إحقاق احلق بعد إبطال الباطل؟

اجلواب عن هذه األسئلة بتطبيق الرشط الثالث للنجاح وجتنب اخلرس كام جاء
يف سورة العرص التي كان الصحابة خيتمون هبا جمالسهم ليتذكر كل منهم واجبه،
وهو رشط التوايص باحلق والتوايص بالصرب .الواعظون بالقرآن وأصحاب
السلطان قلة عددية ،وسيبقون قلة حتى عندما تكون الدعوة منظمة ،وجند اهلل
جمندا ،والدولة متامسكة صارمة ،سليمة يف أجهزهتا ،كفئة برجاهلا .فال تستطيع
الدعوة وال الدولة أن حترضا يف كل مكان ،وتراقبا كل حركة ،وتفرضا السلوك
املرغوب يف كل املجاالت .وإنام تستقيم أمور األمة عىل ما يراد هلا إذا شاركت
األمة يف حتريك حياهتا ومراقبة شؤوهنا ،الرجال والنساء ،الكبري والصغري ،األمري
واملأمور ،كل يقمع السلوك املكروه املنكر ،ويقوم ويسند جانب احلق.

األمر باملعروف والنهي عن املنكر ركن من أركان اإليامن .وهو فرض عني عىل
مسلم ومسلمة ،حتى ولو أدى هبام ذلك للهلكة .يقول أبو بكر بن العريب يف «أحكام
َي ح ٍّق وي ْق ُت ُل َ ِ
ون
ين َي ْأ ُم ُر َ
القرآن» عند قول اهلل عز وجلَ ﴿ :و َي ْق ُت ُل َ
ون النَّبِ ِّي َ
ون ا ِّلذ َ
ني بِغ ْ ِ َ َ َ
بِا ْل ِقس ِ
ط ِم َن الن ِ
َّاس﴾ آل عمران« : 21 ،قال بعض علامئنا :هذا دليل عىل وجوب
ْ
األمر باملعروف والنهي عن املنكر وإن أدى إىل قتل اآلمر به» .وقال« :املسلم البالغ
القادر يلزمه تغيري املنكر .واآليات يف ذلك كثرية ،واألخبار متظاهرة .وهي فائدة
الرسالة وخالفة النبوة» .وقال« :وليس من رشطه أن يكون عدال عند أهل السنة.
وقالت املبتدعة :ال يغري منكر إال عدل .وهذا ساقط .فإن العدالة حمصورة يف قليل
من اخللق .والنهي عن املنكر عام يف مجيع الناس» .ما نرجوه من تعبئة عامة يف
الشعب بقيادة العدول جند اهلل ،وما نريده من يقظة عامة يشارك الشعب بمقتضاها
يف إبطال الباطل وإحقاق احلق والصرب عىل املشقات والتضحيات ،جيب أن يكون
سمة جند اهلل فيام بينهم قبل الوصول إىل احلكم وبعده.

ألفت األمة جو الركود والكسل الفكري والعميل ،فال تستقل بفكر وال
بمبادرة ،وال حتدث نفسها باالنتصار للحق واملشاركة يف البناء .ال بد من
تغيري الذهنية الرعوية التي توهم الناس بام ألفوه من قمع مزمن أن ال عالج
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ملا هم فيه .ال بد من إعادة الصحة إىل النفوس والعقول املصابة بداء القعود،
وإعادة ترتيبها ثم تعبئتها للمشاركة يف اجلهاد.
إىل جانب نظام احلسبة التابع للدولة ،وإىل جانب وظائف الدعوة ،جيب أن
يشارك الشعب املسلم يف مراقبة اإلدارة واألخالق العامة ،وتقويم ما اعوج،
وإصالح ما فسد.

وال يعني هذا أن تكون الفوىض ،خاصة إذا شارك عامة الناس ،وهم
غري العدول يف تعبري علامئنا ،وهم اجلامهري يف لسان العرص .كلمة تعبئة تعني
تصفيف الصفوف استعدادا للمعركة .فقبل القومة يتعني عىل جند اهلل أن
يتعلموا التشاور يف األمر قبل العزم ،ثم الصرب عىل التعاون والتوايص باحلق
أثناء تنفيذ مهامت الرتبية والتنظيم والزحف .وبعد القومة يف مراحل البناء يعبئ
جند اهلل أمداد الشعب لتعمل بنظام وخطة .فإن االرجتال يف الفكر والعمل،
والغليان بعد الفتور ،وما يتبع ذلك من تسلسل االضطراب ،أمراض ساخنة
يقابلها األمراض الباردة كاحتكار الفكر واملبادرة ،ومنع نقد احلكام ،وتنشئة
الناس عىل تأليه السلطان.

ما نقلناه عن اإلمام ابن العريب من وجوب اشرتاك العامة يف النهي عن املنكر
يلتقي بكلمة لإلمام عيل ريض اهلل عنه .نوردها لنسكت من يزعمون بالكذب
أهنم مع اجلامهري إذ نقوهلا بصدق .كتب اإلمام عيل إىل حممد بن أيب بكر عامله
عىل مرص« :فإن سخط العامة يذهب برىض اخلاصة ،وإن سخط اخلاصة يغتفر
مع رىض العامة ،وليس أحد من الرعية أثقل عىل الوايل مؤونة يف الرخاء ،وأقل
معونة يف البالء ،وأكره لإلنصاف ،وأسأل بإحلاف ،وأقل شكرا عند اإلعطاء،
وأبطأ عذرا عند املنع ،وأضعف صربا عند ملامت الدهر من أهل اخلاصة،
(أرأيت الوعي الطبقي كام يقولون!) وإنام عامد الدين ،ومجاع املسلمني ،والعدة
لألعداء ،هم العامة من األمة ،فليكن صغوك (أي سامعك) هلم ،وميلك معهم».
مرضا اهليجان واخلمول يامشيان جو الغموض والكذب وكبت حرية
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الناس .فإذا صدق احلاكم والعامل ،إذا صدق األمة رجال الدعوة ورجال
الدولة ،وصارحوها بأمورها ،فتحوا أبواب املشاركة .فنرجو أن يعقب
األجيال اخلاملة املنهزمة املظلومة أجيال حية مثل اجليل الذي خاطبهم أبو
بكر الصديق ريض اهلل عنه.

قال الصديق بعد مبايعته ،خيطب يف جند اهلل« :أهيا الناس! (أرأيت كيف
خاطب عامة الناس ،كيف كان مجاهرييا كام يقولون!) إين قد وليت عليكم
ولست بخريكم .فإن أحسنت فأعينوين .وإن أسأت فقوموين .الصدق أمانة.
والكذب خيانة ،والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ احلق له إن شاء اهلل
والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ احلق منه إن شاء اهلل ،ال يدع قوم
اجلهاد يف سبيل اهلل إال رضهبم اهلل بالذل ،وال تشيع الفاحشة يف قوم قط إال
عمهم اهلل بالبالء .أطيعوين ما أطعت اهلل ورسوله .فإذا عصيت اهلل ورسوله
فال طاعة يل عليكم .قوموا إىل صالتكم يرمحكم اهلل».
نكتب إن شاء اهلل يف نظام الدولة اإلسالمية يف فصول أخرى .لكن نركز
من هاهنا عىل أن نجاح العمل اإلسالمي يف املراحل كلها ،ال سيام يف مرحلة
البناء بعد القومة ،رهن بقيام األمة عامة من مواقع الذل التي رضهبا اهلل هبا ملا
تركت اجلهاد ،وإنكارها ،ومقاومتها للفاحشة أن تشيع ،وهو بالء من اهلل.
الصدق أمانة ،والكذب خيانة ،كام قال الصديق احلبيب .فإن مل نصدق األمة
يف احلديث ،ومل نصدق معها عىل امليدان يف الصرب ومقاسمة اهلموم واجلهود
والبذل ،مل يكن جند اهلل قادرين عىل إحياء عامة األمة لتشارك ،وهتتم ،وتفهم،
وتشمر ،وتنفذ .سنكون بدون وضوح النيات ،وصدق العزائم ،ومشاركة
الشعب ،عاجزين عن أي تغيري ،ونسقط يف ورطة التجارب املتسلسلة الفاشلة.

شعارات غرينا التهييجية :ديمقراطية ،مجاهريية ،نقد ،نقد ذايت ،حرية...
ألفاظ جديدة تتقعقع يف أسامع الناس وال نرى هلا مثاال جمسدا يشبه ولو من
بعيد البعيد الذي كان قائام يوم خطب الصديق ،والذي سيقوم إن شاء اهلل عىل
منهاج النبوة إن وفينا حقه.
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* الشعبة الثانية واخلمسون  :تأييد اهلل عباده املجاهدين بالغيب

نقرأ يف سنة الرسول صىل اهلل عليه وسلم أخبارا عن املعجزات ،فهل
كانت املعجزات آيات كونية أقنعت العقول بصدق الرسالة فقط ،أم كانت
من العوامل التي أيدت اإليامن يف القلوب؟ هل هي ظواهر انتهت بموت
املصطفى املؤيد صىل اهلل عليه وسلم ،أم هي لوازم اجلهاد الصادقني ،وشعبة
من شعب اإليامن ،ماضية إىل يوم القيامة تتجدد كلام جتددت رشوط ظهورها؟
ال نطيل الكالم يف أن الكرامة ثابتة ألولياء اهلل ،إنام نريد أن نعرف أن
الكرامة الثابتة للويل الفرد تثبت أيضا للجامعة املجاهدة .فإن غالب معجزات
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وقعت يف الغزوات ،واملؤمنون يف جهاد وصرب
ومعاناة .فكانت املعجزات خطابا إهليا لتلك القلوب املتوكلة عىل رهبا أهنا عىل
احلق.

وكلام برز املؤمنون إىل ساحة اجلهاد ،وجلأوا إىل اهلل تعاىل ،واضطروا إليه،
جاء النرص الغيبي .واقرأ ما كتبه اإلخوان املسلمون من كرامة اهلل هلم وهم يف
السجن والعذاب.

عند اإلمام مسلم ،يف كتاب الزهد والرقائق عند ذكر معجزة الشجرتني
اللتني حتولتا من مكاهنام لتسرتا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،أن أبا اليرس
راوي احلديث قال« :رسنا مع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،وكان قوت
كل رجل منا ،يف كل يوم ،مترة .فكان يمصها ثم يرصها يف ثوبه .وكنا نختبط
بقسينا ونأكل (أي نسقط أوراق الشجر) .حتى قرحت أشداقنا».

عند هذه الشدة وأمثاهلا يظهر التأييد الغيبي ،قال جابر ريض اهلل عنه يف
سياق احلديث عن غزوة بواط هذه التي حتدث عنها أيضا أبو اليرس« :فأتينا
العسكر ،فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم« :يا جابر ،ناد بوضوء» فقلت:
أال وضوء؟ أال وضوء؟ أال وضوء؟ قال :قلت يا رسول اهلل! ما وجدت يف
الركب من قطرة».
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عندما تقرحت األشداق ،وظمأت األنفس املجاهدة ،ظهرت املعجزات،
ونبع املاء من بني األصابع الرشيفة حتى روي جند اهلل.
روى مسلم يف هذه الغزوة قال« :وشكا الناس إىل رسول اهلل صىل اهلل
عليه وسلم اجلوع فقال« :عسى اهلل أن يطعمكم» فأتينا سيف البحر .فزخر
البحر زخرة .فألقى دابة .فأورينا عىل شقها النار .فأطبخنا واشتوينا وأكلنا
حتى شبعنا».
معجزات جاءت يف الشدة ليؤيد اهلل جهاد املؤمنني ،ويربط عىل قلوهبم،
ليعلموا أن هلم ربا ينرصهم ملا نرصوه .وكذلك نحن عندما نعدد املهامت
الشاقة أمامنا ،ال نفزع لضخامتها .فعون اهلل مضمون إن شاء اهلل ووفينا ما
عاهدنا اهلل عليه .واهلل أكرب!
* الشعبة الثالثة واخلمسون  :الربكة يف أرزاقهم
كام نحتاج إىل تأييد اهلل العام لنا يف جهادنا نحتاج إىل تأييد خاص يف
ميدان األرزاق .كان الصحابة ريض اهلل عنهم يشاهدون املالئكة تقاتل معهم
فيزدادون قوة ،ونحن قتالنا ال ينحرص يف ميادين اجلالد لنخرج أعداء اهلل
الصهاينة وغريهم من بالد اإلسالم ،بل يتوسع يف ميادين التعليم والتصنيع
والتنمية .نحن بحاجة إىل معجزة اقتصادية .وستكون لنا تلك الكرامة إن شاء
اهلل ووفقنا إلعداد القوة ما استطعنا ،ال نعطل األسباب.
روى البزار حديث اخلالفة عىل منهاج النبوة الذي ذكرناه أول هذه
الفصول مع زيادة مبرشة نرجو اهلل عز وجل أن جيعلنا أهال هلا .فقد نقل
اإلمام الشاطبي أن البزار روى بسند حسن صحيح أن رسول اهلل صىل
اهلل عليه وسلم قال« :إن أول دينكم نبوة ورمحة .وتكون فيكم ما شاء اهلل
أن تكون ،ثم يرفعها اهلل جل جالله .ثم يكون ملكا عاضا ،فيكون فيكم ما
شاء اهلل أن يكون ،ثم يرفعه اهلل جل جالله .ثم يكون ملكا جربية ،فتكون
ما شاء اهلل أن تكون ،ثم يرفعها اهلل جل جالله .ثم تكون خالفة عىل منهاج
النبوة تعمل يف الناس بسنة النبي ،ويلقى اإلسالم بجرانه يف األرض (ينترش
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ويتمكن) ،يرىض عنها ساكن السامء وساكن األرض .ال تدع السامء من قطر
إال صبته مدرارا ،وال تدع األرض من نباهتا وبركتها شيئا إال أخرجته».
ورشط هذه الكرامة اإليامن والتقوى .قال اهلل عز وجلَ ﴿ :و َل ْو َأ َّن َأ ْه َل
ٍ
الس َم ِء َواألَ ْر ِ
ض﴾ األعراف.96
ا ْل ُق َرى َآمنُو ْا َوا َّت َقو ْا َل َفت َْحنَا َع َل ْي ِهم َب َركَات ِّم َن َّ
انظر كيف حلت نقمة اهلل املجسدة يف أموال البرتول عىل حكام اجلرب،
يملؤون أبناك اليهود هبا ،يغذون ثعابني الصهيونية .وكيف عم الرخاء الزائف
شعوبنا املضللة التي حتولت إىل جمتمع مستهلك رخو .يضيف اجلربيون إىل
هزائمهم العسكرية جريمة إفساد األمة بإهلائها عن احلق ،وإغراق أسواقها
ببضائع اللهو والفساد والعبث .غثاء! وإنام تأيت الربكة من السامء واألرض
يوم تنربي األمة بقيادة طليعتها من جند اهلل للجهاد يف سبيل اهلل ،تنكر العبث
واالسرتخاء ،وتغري منكر التبعية للجاهلية ،ومنكر االستبداد اجلربي ومنكر
املناهج الضالة ،تعمل بسنة النبي عىل منهاج النبوة ،حكام واجتامعا ،واقتصادا
وثقافة ،وتعليام وصناعة ،وفالحة وسلوكا عاما.
إنام حتل الربكة عىل املؤمنني املتقني ،وبساحة القوم املنذرين سوء العاقبة،
الذين أهانوا األمة وقتلوا فيها الرجولة.

اخلصلة السابعة  :السمت احلسن

عن عبد اهلل بن رسجس ريض اهلل عنه أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال:
«السمت احلسن والتؤدة واالقتصاد جزء من أربعة وعرشين جزءا من النبوة»
رواه الرتمذي وقال :حديث حسن غريب ،رواه اإلمام أمحد ومالك وأبو داود
بنحوه .وروى الضياء عن أنس هذا اللفظ« :السمت احلسن جزء من مخسة
وسبعني جزءا من النبوة» وصححه السيوطي.
فهذه اخلصلة واللتان تلياهنا منشقات من هذا احلديث .السمت معناه لغة
القصد والطريق القويم واهليئة احلسنة.
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* الزيال

السمت احلسن تربية

زايل بمعنى فارق .مصدره زيال ومزايلة .يعرب الكتاب اإلسالميون عن
التميز الواجب عن اجلاهلية وبيئة الفتنة بكلمتي متيز أو مفاصلة .ونفضل لفظ
الزيال الذي ورد يف احلديث هبذه الصيغة .وهو لفظ قرآين أيضا .والسمت
احلسن زيال قصد اجلاهلية وهيئاهتا.

نقل ابن القيم يف «زاد املعاد» يف حديث طويل صححه عن عبد اهلل بن
اإلمام أمحد وغريه أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم بايع لقيطا بن عامر عىل
«إقام الصالة وإيتاء الزكاة وزيال الرشك ،وأن ال يرشك باهلل شيئا».
رشط رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عىل ذلك األعرايب زيال الرشك عند
انتقاله من جاهلية إلسالم .واملسلمون عند جتديدهم اإليامن مطالبون بزيال
الفتنة والتميز عنها أفرادا ومجاعة ،سلوكا وأخالقا ،سياسة واقتصادا ونظاما.

كل منا له ماض نشأ فيه بني أحضان بيئة ملوثة ،وكل منا يعاين يف حارضه
من أوضار الفتنة ،إن مل خيض فيها مكرها أصابه من غبارها.

فيتوب .قد تكون توبته عىل يد دعاة حرفيني،
وتصيب بعضنا رمحة اهلل
َ
وقد تنزل به من رضبات األعداء أو من مس الشيطان ونكسات اإليامن ما
يدفعه للتشدد الغايل والتطرف يف فهم واجبه ،فإذا به يكفر املسلمني ،وينعزل
عن املجتمع املسلم عىل كل حال ،ليسكن املغارات ،ويؤسس جمتمعا متحجرا.

ليس هذا هو الزيال املرجو .فإن أسلوب التكفري ،تكفري املسلمني كان
أول مروق عن اإلسالم بني من سامهم املسلمون خوارج .أولئك خرجوا عن
املسلمني وكان للمسلمني إمام منهم ،وخوارجنا من كل األصناف يكفرون
العامة واحلكام ،والصالح والطالح ،وجيمعون كل أولئك يف قرن مع دعاة
اإلسالم وبناته.
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يقرأ بعض الشباب الغض كتب بعض علامئنا من أمثال املودودي وسيد
قطب رمحهام اهلل ،فيجدون كلمة «اجلاهلية» تطلق عىل جمتمعات الفتنة التي
نعيش فيها ،فال يأخذون من املعنيني االثنني هلذه الكلمة إال ما يسبق إىل
أوهامهم ،فيعتقدون أن علامءنا كفروا األمة .فمن ذاك الباب يدخل عليهم
التطرف .وقد قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أليب ذر ملا شتم رجال وعريه
بلون أمه« :إنك امرؤ فيك جاهلية» .فام قصد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
أن أبا ذر كفر ،إنام قصد أن ما يف طبعه من شذوذ وما عىل لسانه من حدة
صفتان أحرى هبام أن يتنزه عنهام املؤمن.
ونحن نفضل استعامل كلمة «فتنة» لوصف جمتمعاتنا ،فهي كلمة نبوية،
ويف كتب احلديث فصول خصصت لذكر ما حدث به الرسول الكريم صىل
اهلل عليه وسلم عن نشوء فتن واضطرابات يف األمة ،ما ذكر أهنا خترج األمة
عن إسالمها .إنام هي أمراض ،بعضها أخطر من بعض ،والزيال الواجب هلا
ليس يف االنسحاب واالستعداد لنسفها ،لكن يف معاجلة الفتنة لنقيض عىل
الفتنة ال عىل الناس.
بعض الشباب يقرأون كتبا حرفية هجومية عىل املسلمني .وقد يكون منهم
من هو يف أحضان الرتبية اجلهادية ،حتى إذا قرأ يف كتيبات تدعو هلا بعض
اجلهات ،وتشجعها ،وجتند لكتابتها وإذاعتها بعض فقهاء الوقت وحمدثيه،
أن الرشك والبدعة السائدين يف املسلمني أوىل بالقتال من فتن احلكم اجلربي
وأصوله ،انقلب يقاتل أباه وأمه واملسلمني .يبسط لسانه ويده ،ويشري بأصبع
االهتام والريبة للمسلمني يتحول معول ختريب يف عملية تآمرية عميدها
الشيطان ،ووزراؤه فيها أعداء اإلسالم.
ليس هذا الزيال الذي نريد.
* دعاة ال قضاة

يرحم اهلل األستاذ حسنا اهلضيبي ،فقد قاسى من تطرف بعض
الشباب الذي قرأ فلم هيضم ،وعرضت عليه الرتبية فلم يصدق ،ومارس
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العمل املنظم فوجد االلتزام املسؤول ثقيال والنقد اهلدام مرحيا .وكتب األستاذ
رمحه اهلل كتابه هبذا العنوان «دعاة ال قضاة» يشكو بني السطور .فذاك درس
لنا من أهم الدروس.

إن منصة القايض واملتهم للناس رئاسة قلام يتمنع عليها الضعفاء .ال سيام
إن نزغ الشيطان يف نفوسهم أهنم وحدهم بخري ،وأن الناس سواهم هلكى.
فعند ذاك تتحول كل حركة من غريهم رشكا وبدعة ،ويصبحون هم اخلصم
واحلكم .وتغرت الدمهاء من العامة بكل عليم اللسان وتتألف كتائب اهلدم.
إن واجبنا أن نجلوا للناس بمثال سلوكنا وبتعليمنا وفكرنا وخطتنا أن
هذا اإلسالم رمحة ،وأن ما فيه أمتنا أفرادا ومجاعة بالء .

أمتنا يف رصاع حياة أو موت مع اجلاهلية التي تغزونا من خارج بتعاون
مع ممثليها وأبنائها الروحيني من بني جلدتنا من امللحدين واملنافقني واملاديني.

األمة املسلمة جمموعة برشية تتألف من أفراد يتفاوتون إيامنا .يرتاوحون
من النفاق إىل اإلسالم املوروث إىل اإليامن املتطلع إىل الصالح واإلحسان،
واملهمة أن تتألف من هذه األفراد كتلة متامسكة مسؤولة عن إقامة دين اهلل
يف األرض .ما املهمة ،وال يكفي أن نحارب رشك األفراد وبدع املبتدعني.
وما بذهنيه التكفري يمكن أن نريب جيال نموذجا يمثل اإلسالم يف عقيدته
وأخالقه ،يف عبادته وجهاده.

بني املسلمني واجلاهليني رصاع حضارة ،رصاع نامذج .نحن ننظر
إىل نموذجنا اخلالد يف حياة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وأصحابه
وجهادهم نريد أن نجدده .واجلاهليون يقنعون أبناءنا ،حني أجلأتنا ظروف
االستعامر ،واغرتار بعضنا بثقافتهم ،واضطرارنا السترياد أساتذة منهم ،أو
بعث أبنائنا إىل أرضهم ،أن تراثنا ختلف ،وأن فكرنا جهل ،وأن ديننا إفك.
واملكفرون يدعون أهنم محاة الرشيعة والسنة ،حياربون املؤمنني ويوالون
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الطاغوت .فعندهم ،نعوذ باهلل ،أن حكام البعث امللحدون أهون خطرا عىل
اإلسالم من عجوز تعبد األرضحة ،أو عامل من صاحلي األمة خيالفهم يف
املذهب الفقهي.
ولنحن أحوج إىل من يمد اجلسور بني املسلمني يف هذا العهد املبارك الذي
يمد فيه عقالء إخوتنا الشيعة بعد قومة إيران املباركة إن شاء اهلل يد األخوة إىل
سواد األمة.

يف األمة خرافات وبدع وأمراض ورشك ال بد من تطهريها .وجند اهلل
حني يتألف ،وحني يزحف ،وحني يتوىل احلكم ،مسؤول أن يعطي املثال،
ويفرض النموذج السلوكي ،ويريب عليه .والتطهري والرتبية عمليتان تطلبان
الوقت ،وتطلبان الرفق .إن كنا نظن أن تفصيل األمة بسيف قاطع ،يميز يف
احلني األجزاء الصاحلة والفاسدة بعضها عن بعض هو العالج ،فام نحن هناك.
األمة جسم حي متداخلة أفراده ،متشابكة وشائجه ومصاحله ،خمتلفة
ذهنياته واستعداداته ،متنافرة أحزابه وطوائفه.

التمييز الطبقي أساس فلسفي وعميل لثورة اجلاهليني يمكنهم بواسطة
«دكتاتورية الربولتاريا» من تصفية طبقة وإحالل طبقة أخرى حملها.

أما قومة اإلسالم فال يكفي فيها القضاء عىل الفارق الطبقي ،إنام يتعني أن
ينبعث املستضعفون من حتت الفتنة ،كام انبعث املستضعفون مع الرسل عليهم
السالم من حتت اجلاهلية ،ليثبتوا بصمودهم يف وجه املستكربين ،وسطهم
مزامحة ومدافعة وجهادا ،حتى يملكوا النرص وإمامة األمة .باألسلوب النبوي
واملنهاج النبوي .ثم يبسط املؤمنون نفوذهم املعنوي عىل مراحل الدعوة،
ونفوذهم السلطوي بعد قيام الدولة اإلسالمية ،فيؤثروا يف البيئة الفتنوية
عىل كل مستوياهتا ،بالتدرج والسري الرتيب .إن كان العدل اإلسالمي -عدل
القضاء وعدل األرزاق -هو أول املهامت وأظهرها لعني املراقب ،فإن التغيري
اجلذري لألمة هو هدف القومة.
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ويبدأ هذا التغيري الشامل من أنفس الدعاة .عليهم أن يضبطوا كل
ترصفاهتم وحركاهتم بضابطي الكتاب والسنة .اجلد يف محل أنفسنا عىل
االستقامة ال التوجه إىل املسلمني بالتكفري .الوقار ال اجلمود .البرش ال
االكفهرار .األدب ال اإلسفاف والتبذل الرتيث ال العجلة .التعلم والصرب
عليه ال ترديد العبارات.

يف مظهر املؤمنني وخمربهم ينبغي أن يقع حتول .يف اللباس وهلجة اخلطاب.
زيالنا عن عادات الكفار يف العاديات والفكر واألسلوب معا .ال نلبس
لباسهم إال لرضورة التدرج يف طرح التقليد .بعضنا يتسامح يف هذا وأمثاله
من حلق اللحية أو نصفها ،ومن األكل بالشوكات وما شابه من جزئيات
املظهر والسلوك .إن مسخ التقليد درجات بعضها أخرس من بعض .فال نعمد
إىل اجلزئيات من ذلك نتخذها ميادين ملعارك جانبية .لكننا بعد التخلص
من أسباب املسخ يف اجلذور ال بد أن نستأصل فروعه وكل مظاهره ،سيام
ما خالف منها السنة .ما زيال فكرهم بأوىل من زيال عاداهتم ،وإنام السمت
احلسن أن نقصد هبمتنا وإيامننا وأعاملنا الصاحلة مقصد رسول اهلل صىل اهلل
عليه وسلم ،ونظهر بمظهره ،ونقلده يف جليل األمر وعاديه.
هذا االتباع لسنة املصطفى صىل اهلل عليه وسلم يف سلوكه اخلاص والعام،
باستثناء خصوصياته صىل اهلل عليه وسلم يف حياته اليومية والرسالية ،يف سلمه
وحربه ،يف حله وترحاله ،يف تقلله وبساطته ،هو الضامن الوحيد لقلع جذور
الفتنة من بيننا.

وليس احلرص الشديد عىل هذه املتابعة النورانية هو التنطع ،إنام التنطع
أن يعمد بعض الناس إىل جزئيات من الرشيعة يؤوهلا بفهمه ،ويسخر فهمه
لتغليب شهوته يف الظهور ،ليفتن املسلمني واملؤمنني.
* برش املنافقني !

السمت احلسن تنظيام
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روى أبو داود والطرباين أن رسول اهلل صىل اهلل وسلم قال« :من تشبه بقوم
فهو منهم» .فال يتم الزيال بمفارقة الرشك والنفاق حتى نزايل النموذج الكافر
فال نتشبه به يف فكره وال خلقه وال عاداته .ذلك أن العزة هلل مجيعا ،فمن طلب
العزة يف غري جانبه ،والتمس باقتفاء سبيل الكافرين عضدا ،فقد ذل لغري من أمر
ِِ
ِ ٍ
ِ
ِ
ني
بالذلة هلم .قال اهلل تعاىلَ ﴿ :ف َس ْو َ
ف َي ْأ ِت اهللُ بِ َق ْو ٍم ُي ُّب ُه ْم َو ُي ُّبو َن ُه َأذ َّلة َع َل ا ُمل ْؤمن َ
ِ
َأ ِعز ٍَّة ع َل ا ْلكَافِ ِرين ُي ِ
ون ِف َسبِ ِ
يل اهللِ َوالَ َ َ
ون َل ْو َم َة آلئ ٍم﴾ املائدة.54 ،
يا ُف َ
اهدُ َ
َ
َ َ

عباد اهلل حقا ال يستعبدهم استعالء اجلاهليني فيقلدوهم .وقد ابتليت األمة
هبذا االستعامر الذي تطور من احتالل فعيل إىل احتالل عم فكرنا وعقيدتنا
وأساليب حياتنا .وال بد من طرد النموذج اجلاهيل مع استخالص ما هو قسمة
مشرتكة بني البرشية كالعلوم الكونية والصناعية التقنية .نقدر عىل ذلك فقط إن
رضينا باهلل ربا ،وباإلسالم دينا ،وبمحمد صىل اهلل عليه وسلم نبيا ورسوال.
عندئذ هيون يف أعيننا ما نراه من تفوق مادي حلضارة اجلاهلية ويظهر لنا جليا ما
وراء تفوقهم احلضاري املادي من بؤس اإلنسان البعيد عن اهلل املتنكر لدين اهلل
ومن حقارته يف ميزان احلق.

ما احلياة الدنيا إال متاع الغرور ،هبذه النظرة إىل الدنيا يميز املؤمنون ما هو
عابر مما هو خري وأبقى .ثم يقرأ املؤمنون قول اهلل عز وجل﴿ :ا َّل ِذي َخ َل َق ا َمل ْو َت
َو َْ
ال َيا َة لِ َي ْب ُل َوك ُْم َأ ُّيك ُْم َأ ْح َس ُن َع َم ً
ور﴾ امللك ،2وما يف معناها
ال َو ُه َو ا ْل َع ِزي ُز ا ْل َغ ُف ُ
من اآليات ،فيدركوا عظم ما ترك هلم من حرية ومسؤولية لينافسوا الكفار،
وجياهدوهم ،ويغالبوهم بوسائل الدنيا املسخرة لنا مجيعا .وفرق بني تقليد
الغالب لسلطان غلبته ،وبني استخالص ما معه من سالح لقهره واالستعالء
عليه.

فاجأ الغرب اجلاهيل جمتمعاتنا الراقدة عىل موروث فتنوي بقوته
العسكرية ،وقوته التنظيمية والصناعية ،وهبرجة حضارته .فخيل ألجيالنا
التي عاشت االستعامر وما بعده أن ما عند الغالب الغازي هو احلق ،وأن احلياة
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تطور وتقدم ،وأن ما مىض من تارخينا وتاريخ البرشية مراحل طفولية ،كل ما فيهام
من قيم يليق أن يطرح لنتبنى الفلسفة التقدمية والقيم املادية التي متأل سمع الدنيا
وبرصها.
مالت القلوب لتعظيم الكافرين ،وترسب إىل العقول واحتلها فكرهم ،وإىل
جماالت حياتنا السياسية واالجتامعية والثقافية واالقتصادية والقانونية واليومية
معايريهموتقويمهم.

وعىل سطح حياتنا ،طافية عىل لسان حكام اجلرب ،شعارات اإلسالم ،منافقة
تكتب يف الدساتري الوضعية ،وتعلن يف املواسم .ولوال أن سواد األمة بقي يف قرارة
نفسه يؤمن باهلل ورسوله ودينه حقا لكان النفاق عم .ولوال هذه األجيال الصاعدة
املبرشة بتجديد الدين ،الراجعة من مسار «التقدمية» ،تلك التقدمية التي تعني
ضياع شخصيتنا ،وتفيض إىل ذوباننا يف اجلاهلية ،لكان النموذج اجلاهيل منترصا.
نعم إنه نفاق أجيال ،ومواالة الكفار باإلعجاب بحضارهتم ،وامليل إليهم.
وما يصيبنا وسط الذين ظلموا من عذاب إنام هو من اهنزامهم أمام الكفر ،ثم
انخداعهم به ،ثم ميلهم إليه .قال اهلل عز وجل﴿ :ب ِّ ِ ِ ِ
ـه ْم َع َذاب ًا َألِي ًام
ني بِ َأ َّن َل ُ
ش ا ُملنَافق َ
َ
ِ
ِ
ِ
ون ا ْلكَافِ ِرين َأولِياء ِمن د ِ ِ ِ
ا َّل ِذين يت ِ
ُون عندَ ُه ُم ا ْلع َّز َة َفإِ َّن الع َّز َة لِّ
ني َأ َي ْب َتغ َ
َّخ ُذ َ
ون ا ُمل ْؤمن َ
ُ
َ ْ َ
َ َ
َجِيع ًا﴾ النساء.139-138 ،
وقد مىض إن شاء اهلل عهد كان ذراري املسلمني فيه يعتز بعضهم بتقليد
الغريب ،والرطانة بلغته ،والظهور إىل جنبه كالند ،ومشاركته يف فكره «التقدمي»،
واالنتصار والرتويج له بيننا.
أقول مىض بلفظ املايض استبشارا .وإال فالنموذج اجلاهيل ضارب أطنابه ال
يزال بني الفئة املغربة من ذرارينا .ولئن كان من «موضات» اجلاهلية احلديث عن
ذاتية وأصالة القوميات ،واأللوان واللغات ،فام هي إال نكبة من نكبات التغريب.
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يريد بعض ذرارينا املغربني التميز بقوميتهم وقبيلتهم وعجمتهم ،وال
يشعرون أن هذا التميز التعصبي ال خيرجهم عن دائرة احلضارة والثقافة
الغربيني .وبالعكس يفصل بينهم وبني إخواهنم املسلمني املوحدين باإليامن
عاليا فوق هذه القاذورات العصبية.
* ...فأعضوه...

إن جتديد الدين يبعث اهلل له عىل رأس كل مائة سنة رجاال ليسددوا سري
األمة عىل الرصاط السوي ،رصاط اهلل الذي له ما يف الساموات وما يف األرض،
ورصاط الذين أنعم اهلل عليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني.
وقد كان يف سري القطار اإلسالمي ميالن وانحراف عىل مدى قرون الفتنة.
لكن هذا القطار زاغ متاما عن سكته ،وانحرف بنصف دائرة عن وجهته،
بدفع الصدمة االحتاللية وجر االستعامر املتطور املتشكل ،وقيادة حكام اجلرب
املغربني من بني جلدتنا.
فمهمة التجديد يف مطلع هذا القرن املبارك املوعود أن نعيد القطار إىل
سكته ووجهته ،ال أن نتقدم عىل درب التقليد والتبعية والتخاذل أمام احلضارة
الدوابية اآلخذة يف األفول عىل مستوى اإلنسان ،وإن كانت ال يزال هلا وميض
من صناعتها املتفوقة وقدرهتا عىل التنظيم وأسلحتها اجلهنمية.
تقدمية نريد .لكن أي تقدمية؟

النموذج املتسلط يف املدارس ،والكليات ،واإلعالم ،والشارع،
واألسواق ،يف بالدنا اإلسالمية بدأ يتلقى التكذيب العميل من جانب املؤمنني.
يف إيران كان رفض احلضارة الشيطانية ساطعا .ويف غري إيران أخذت تظهر
بوادر اهلجوم اإلسالمي عىل الدوابية الغازية .وأخذ اإلسالم املتجدد ينزل
إىل الشارع كام فعل يف إيران ليطلب الطهارة انتقاال من الرجس ،والتقدم
الذي يرفع اإلنسان ويكرمه استنكارا للتقدمية التي تصنفه خادما تابعا هليمنة
أمريكا ،وإديولوجية روسيا ،وقمع اجلاهلية وسالحها.
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ال تقدم لنا يرجى من ختلفنا احلضاري ،وال هنضة لنا من كبوتنا التارخيية،
ما دمنا نسري قطار األمة عىل سكة اجلاهلية ،وبوقودها الفكري ،وسياستها
املتوجهة إىل استعباد عقولنا ونفوسنا وطاقاتنا وأرضنا هلا .إنام نتقدم ونتعلم
ونتحرر إن خرجنا من جاذبيتهم ،وولينا ظهرنا لنموذجهم واجتاههم.

حضارهتم يف خراب من داخلها ،وخفافيش الفكر فينا ال يزالون
مأخذوين بربيقها الكاذب .تكفينا نظرة عىل نسختنا الكئيبة من أصلهم.
األرسة والبيت كيف يريدها اإلسالم وكيف هي فينا؟ التعليم؟ اخلالعة؟
الزنا واالنحالل؟ اخلمور واملخدرات؟ اللهو وانتهاب اللذات؟ التهافت
الفكري؟ ونزيد إىل أمراضهم هذه التي استوردناها ،ونستوردها بأثامن
باهظة يف األموال واألنفس والثمرات ،أمراضنا املحلية املتولدة املتفاعلة مع
أمراضهم :العجز عن االستقالل بالفكر ،جهل ما ينبغي أن يفعل والتخبط
والعشوائية ،أحزاب متناحرة غوغائية ،حكام ظاملون ،استبداد ،تفرنج يؤدي
املستضعفون ثمنه وختتال قردة التقليد يف حلله الرجس .ختلف عام .إدارة
مرتشية .قضاء مرتش .فوىض قانونية .قمع بولييس .والقائمة طويلة.
إن حياة الناس وسط الفتنة ،أوقاهتم اليومية واألسبوعية واملوسمية،
عالقاهتم ،عاداهتم ،نظامهم يف العمل والبيت والشارع ،ثقافتهم ،مدارسهم،
جرائدهم ،كتبهم ،إعالمهم ،يسودها النموذج اجلاهيل الفاسد .حركتهم تسري
عىل سكة غري سكتنا .العاطفة والفكر واجلسم مرهونة مشدودة مستعبدة
بسلوك منكر أصبح معروفا .فرضته العادة .فرضه سلطان الغلبة عىل ميدان
املعركة احلضارية .رصعنا! هزمنا!

فال بد أن يزحف جند اهلل إىل مواقع العدو ويملؤوا حياة األمة يف
كل امليادين بالسلوك اإليامين ،ال بد أن يغريوا السكة واالجتاه .وتبرش
فتوة هذا الشباب الطاهر الصاعد واحلمد هلل بقومة تقيمنا من رصعتنا
التارخيية .وتعود إن شاء اهلل اهلزيمة عىل اجلاهلية التي نراها منذ قومة
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إيران واجلهاد الفذ املنترص بإذن اهلل يف أفغانستان يف موقف احلرية والدفاع
والكيد الثعلبي اخلسيس ،وقد كانت علينا قبل ذلك أسدا كارسا.

هذا الزحف اجلهادي الذي به نسرتجع كرامتنا وحريتنا من أرس النموذج
اجلاهيل لن يقوده دعاة السمت اليسء سمت القومية والقبلية والتفرد باالنتامء
واللهجة والرتبة واجلهة.

كل فلول األحزاب السياسية واحلركات القومية واألصالية مفتوحة هلم
األذرع ليسريوا يف خط اإلسالم ،بعلم اإلسالم وحافز اإليامن ،مع الشعب
املسلم والطليعة املجاهدة.

ونريد أن يعرف الكل أن هذا التميز القومي الذي قلدنا فيه اجلاهلية،
وهذا التميز الفلكلوري الذي تقلصت إليه القومية يف دول اجلاهلية ،ال مكان
هلام يف اإلسالم ،إسالم الوحدة الذي ال يعرتف بفروق اجلنس واللغة واالنتامء
الوطني املحيل والرتايب ،وال باحلدود الفتنوية التي قسمت دار اإلسالم إىل ما
نرى من شظايا .ال يعرتف ،بل يقاتل أشد القتال.
قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فيام رواه أبو داود« :ليس منا من دعا
إىل عصبية .وليس منا من قاتل عىل عصبية .وليس منا من مات عىل عصبية».
وروى ابن كثري أن جابرا بن عبد اهلل قال« :كنا يف غزاة ،فكسع رجل من
املهاجرين رجال من األنصار .فقال األنصاري :يا لألنصار! فقال املهاجر :يا
للمهاجرين! فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم :دعوها! إهنا منتنة!».
وروى البخاري يف األدب واإلمام أمحد وغريمها أن رسول اهلل صىل اهلل
عليه وسلم قال« :من تعزى بعزاء اجلاهلية فأعضوه هبن أبيه وال تكنوا».
أي قولوا له لتجزروه عن العصبية هذه القولة البليغة التي تصيب األعرايب
يف صميم شعوره وتؤمله .ويقول اخلليفة الراشد عمر ريض اهلل عنه مؤكدا
احلديث الرشيف« :من اعتز بالقبائل فأعضوه ،أو أمصوه!» أي قولوا له :يا
عاض كذا! أو يا ماص كذا!
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وروى البخاري يف صلح احلديبية أن عروة بن مسعود ملا كان خياطب
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم كان فيام قال له« :هل سمعت بأحد من العرب
اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن األخرى (أي إن اهنزمتم) فإين واهلل ال أرى
وجوها ،وإين ألرى أشوابا (أي أخالطا) من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك»
فذكر العريب املرشك ما يعرفه من عصبية اجلاهلية ،ووصف أصحاب رسول
اهلل صىل اهلل عليه وسلم بأهنم أخالط من قبائل شتى ،وذكر ما ألفه من أن
اجلنود املنترصة إنام هي جنود تربطها العصبية القبلية واحلمية اجلاهلية .لذلك
انربى له أبو بكر الصديق ريض اهلل عنه فقال له« :يا ماص بظر الالت! أنحن
نفر عنه؟» فعريه بتلك الكلمة اجلارحة ،ومل يذكر أباه وال أمه بل ذكر معبودته
الالت .وذلك أنكى فيه.

كذلك نحن يف حتركنا املبارك بإذن اهلل ،نتميز عن األحزاب السياسية،
واحلركات القومية ،واجلهوية القبلية ،وسائر االنتامءات املفرقة ،ونزايلها .وإن
اضطررنا إىل الدخول يف مرحلة ما يف تنافس ديمقراطي حتت مظلتهم ،فإنام
نفعل ليفتضح أمام الشعب هتافتهم وأنانيتهم واستكبارهم .ليعلم املسلمون
بالتجربة أن حزب اهلل وحده القادر بتأييد اهلل عىل َس ْوق اخلري لألمة ،وعىل
حتريرها من التيار الذي جيرفها إىل املصري املكروه.
ثم ال نفتأ ندعو املغربني من ذرارينا إىل كلمة سواء بيننا وبينهم ،أن نتوب
مجيعا إىل اهلل ،ونتوحد عىل نرصة دينه وقضيته ،وهي قضية األمة املباركة التي
تعاين نكسة تارخيية ،وقضية املستضعفني يف األرض مجيعا ،وقضية اإلنسان
الذي خلقه اهلل ليكرم فأهانته حضارة املادية ،واستعبدته وأبعدته عن اهلل.
يليق بجند اهلل أن يكتبوا يف الفتات أمام أبواهبم للواردين« :أهيا الداخل
الوافد ،كن عمر بن اخلطاب وقد أنت املسرية».

هؤالء الشباب والكهول التابعون لنموذج الغرب والرشق اجلاهليني،
أرسى ثقافته ونمط حياته ،رهائن الغزو الفكري واحلضاري ،ما هم إال
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وقود برشي حيرتق يف أفران القاطرة التي جتر قطارنا برسعة انتحارية إىل اهلاوية
التي تسري إليها اجلاهلية.
حيسبون أهنم يقودون السياسة واالقتصاد والفكر يف بالدنا ،وما هم إال
إمعات مسكينة.

حيسبون أهنم مهندسو القاطرة وقادهتا وموجهوها .وإنام هم وقودها
حيرتقون يف الدنيا يف هليب اإلديولوجية الثورية املحمومة ،أو يف جحيم املتاع
الدوايب ،أو يف نار احلركة املجنونة جلمع املال واجلاه وخدمة أسيادهم ممن
يبتغون عندهم العزة.
نقول للوقود البرشي يف أتون اجلاهلية :هلم إلينا ،فباإلسالم فقط يمكن
أن نصنع قاطرة توصلنا إىل اهلل يف الدار اآلخرة ،وإىل الكرامة والعزة واحلرية
والتقدم احلضاري يف الدنيا .باإليامن فقط يمكن أن نحول وجهة قطارنا،
ونقطع حبال اجلاهلية ،وننطلق إىل مستقبل العزةَ ﴿ .ولَِّ ا ْل ِع َّز ُة َولِ َر ُسولِ ِه
ِِ
ِ
ِ ِِ
ون﴾ املنافقون.8 ،
ني َل َي ْع َل ُم َ
ني َو َلك َّن ا ُملنَافق َ
َول ْل ُم ْؤمن َ
قد يتعني هدم الباطل قلعة قلعة ،وفك القاطرة مسامرا مسامرا .وقد يتم
اهلدم والفك دفعة واحدة ،ألن البناء متهر واملسامري صدئة ،ما يمسك كل ذلك
إال اجلاهلية التي تسند أنظمتنا التابعة .لكن إعادة البناء تطلب أن نجمع كل
جهودنا ،وأبناؤنا يوم يرجعون من إمربيالية أمريكا ،وفلسفة ماركس ،وثورية
لينني ،إىل اهلل ورسوله وهم الطاقة التي نرجو اهلل أن يسخرها لتبني وتقود.
وعلامؤنا يوم يرجعون إىل اهلل ورسوله ،يأمترون بآيات اجلهاد ،ويكفون
عن تربير األمر الواقع ،هم املحضن الذي ننتظر أن تأوي إىل دفء إيامنه
الفلول الوافدة إىل اإلسالم.
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شعب اخلصلة

* الشعبة الرابعة واخلمسون  :الطهارة والنظافة

روى اإلمام مسلم والرتمذي عن أيب مالك األشعري قال :قال رسول اهلل
صىل اهلل عليه وسلم« :الطهور شطر اإليامن .واحلمد هلل متأل امليزان .وسبحان
اهلل واحلمد هلل متآلن -أو متأل -ما بني السامء واألرض .والصالة نور .والصدقة
برهان .والصرب ضياء .والقرآن حجة لك أو عليك .كل الناس يغدو :فبائع
نفسه فمعتقها أو موبقها».
طهارة الظاهر تزكية للجسم ليقف أمام اهلل عز وجل وقفة املصيل املتلقي
فيض اإليامن .فهي تطهري الوعاء من ظاهره ،لذلك كانت نصف اإليامن.
والنصف اآلخر تطهري الوعاء من داخله ،وهو القلب ،بذكر اهلل ،والصالة،
والصدقة ،والصرب ،وسائر القربات وال طهارة ترجى للقلب دون الطهارة
الرشعية من اخلبث واحلدث برشائطها.

املؤمن الفرد واملجتمع اإلسالمي املتجدد ينبغي أن تشيع فيه معاين الطهر
والنظافة ظاهرا وباطنا .فالنظافة يف العاديات طهارة يثاب عليها إن كانت النية
إماطة األذى عن املسلمني .هنى رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عن البول يف
املاء الراكد ،وعن الالعنني (أي املتسببني يف اللعنة) ومها التخيل (أي التربز)
يف طريق املسلمني وظلهم .فها هو أصل إيامين ملحاربة تلوث البيئة وهي آفة
من آفات العرص .يف بيئات اجلاهليني تلوث مزدوج ،تلوث األخالق والفكر
والنفس ،مع تلوث البيئة الطبيعية بآثار الصناعات والتعمري .ونحن إذ نشكو
من التلوث األول مثل ما هبم ،نحتاج إىل صناعة وتعمري نظيفني.

عىل قدر اعتناء جند اهلل باملخرب إذ جياهدون لتطهري األمة من الظلم
وهو كفر ،ومن احلكم بالباطل ،ومن البدع والفسق واإلحلاد وسائر
الرجس ،جيب أن يعتنوا بمظهر اجلسوم وسائر مرافق احلياة ،ويطهروا
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جمتمعاتنا من كل اخلبائث.

من القربات إىل اهلل إسباغ الوضوء بعد إتقان طهارة اخلبث ،وصالة
ركعتني بعده ،وغسل اجلمعة ،وخصال الفطرة وهي قص الشارب ،وإعفاء
اللحية (وال حاجة للجدل يف كيفية القص واإلعفاء ،وال حاجة لتعزيز من
حيلق حليته بنية التسرت عن املجرمني يف املجتمعات التي تضطهد اإلسالم)،
واستنشاق املاء ،وانتقاصه (أي االستنجاء) ،وقص األظفار ،وحلق العانة،
ونتف اإلبط (يف فرتات متقاربة) ،والسواك الدائم ،واخلتان .ومن سنن
اإلسالم النظافة بكل معانيها والتطيب سيام يوم اجلمعة والعناية بالشعر بال
مبالغة واخلضاب باحلناء والكتم.
واملؤمن الطاهر يتوضأ للنوم لتستغرق الطهارة كل حاالته.

وللحامم آداب وحدود .طلب املؤمنات أال يغشينه إال اضطرارا عند بعض
الفقهاء كام شد عليهن أال يتطيبن للخروج .والتربج وأسبابه من وشم ووصل
وما شابه من أصباغ آفة عظمى ،وتلوث جاهر ،عىل جند اهلل أن يطهروا منه
البيئة مع سائر اخلبث.
* الشعبة اخلامسة واخلمسون  :آداب اللباس

أول ما يميز املؤمن من الكافر عىل مستوى الشعور بذاته وجسمه هو
أن للمؤمن عورة ،بمعنى أن جلسمه كرامة ،وليست للكافر عند نفسه وال
عند اهلل ،فهو نجس كله وعىل املؤمنني مراعاة السرت بدقة ،خاصة املؤمنات
أثناء خروجهن من اإلباحية إىل االلتزام برشع اهلل تعاىل .ال بد من الرياضات
البدنية للشباب الطاهر .ورشطاها اإلسالميان من حيث املظهر أال تكشف
فيها عورة وال يرضب فيها وجه.

أمر اهلل املؤمنات أن يدنني عليهن من جالبيبهن ،وهناهن رسول اهلل صىل
اهلل عليه وسلم عن اللباس الواصف ملا حتته ،ومن الواصف عند الرجال هذه
البنطلونات التي عم هبا البالء .هي أنسب للتشمري والكد.
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لكنها تصف وتعرقل حركات الصالة .وما لدينا من رساويل فضفاضة
تصلح للتشمري إن هذبت.
ويستحب للمؤمنني البياض ،والعاممة ،وترك الرتفه يف اللباس ،والصدقة
باجلديد والبايل من ثياهبم ،ومحد اهلل والثناء عليه إذا كساهم ثوبا جديدا.

وهني املؤمنون واملؤمنات عن لباس اخليالء والتكرب ،وعن جر الثوب
تكربا .وعن لباس احلرير والذهب للرجال .وهني هنيا مشددا عن تشبه النساء
بالرجال والعكس.

من حديث ملسلم والرتمذي« :إن اهلل مجيل حيب اجلامل» فعىل املؤمنني
واملؤمنات أن يأخذوا زينتهم عند كل مسجد ،وأن يكونوا شامة بني الناس.
فإن املظهر اجلميل النظيف من مكمالت الدعوة .وال نتشبه بالقوم الكافرين،
بل نرفع شعارات اإلسالم ابتداء من ظاهرنا .فقد روى أبو داود واحلاكم أن
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال« :من تشبه بقوم فهو منهم» .والتشبه يف
اللباس أول اهلزيمة احلضارية .فليكن تغيري زي الفتنة بالزي اإلسالمي أول
انتصار عىل موضاهتم ،وتكلفهم ،وتربجهم ،وتفاهاهتم ،مثل رباط الرقبة وما
شابه.
وأخرى مهمة وهي البساطة يف اللباس .فليس التجمل أن ينفق املؤمن
واملؤمنة األموال عىل لباسهم .ولنا يف رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أسوة ،وقد
كان يلبس ما تيرس ،ويرتدي اإلنبجانية وهي أغلظ وأخشن ما عندهم يومئذ.
ينبغي االقتصاد وتوفري املال للجهاد .وعىل املؤمنات أن يطرحن
حيل الذهب والفضة ،وحياربن يف صفوف النساء عادة تكديس األمحرين
(الذهب واحلرير) وعادة التنافس يف ذلك .فقد روى ابن حبان وغريه
أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قالُ :
«أ ِريت أين دخلت اجلنة ،فإذا
أعايل أهل اجلنة فقراء املهاجرين وذراري املؤمنني .وإذا ليس فيها أحد
أقل من األغنياء والنساء .فقيل يل :أما األغنياء فإهنم عىل الباب حياسبون
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ويمحصون .وأما النساء فأهلاهن األمحران :الذهب واحلرير».

إذا أهلى املرأة التربج وأسبابه ،ضغطت عىل الزوج أن يبيع ذمته ليشرتي
مثل ما عند اجلارة ،وفشا الفساد .والتنافس االجتامعي يف هذا وأمثاله من أهم
أبواب الرذيلة والرشوة واخلراب .ليوفر املؤمنون واملؤمنات لكسوة الشعب
العاطل يف املدن والبوادي وطعامه.
* الشعبة السادسة واخلمسون  :السمت احلسن والبرش
يف احلديث «إن اهلل طيب ال يقبل إال طيبا» .واملؤمن املتجدد املجدد نسمة
طيبة تسعى بني قوم يقيسون قيمة الناس بام يف يدهم من متاع وقوة ،وبام
عليهم من ثياب ،وبام عىل لساهنم من كلم .وال يمكن أن ننقل الناس فجأة من
سلطان معايريهم الظاهرية إىل تقويم اإليامن بحقائق التقوى واخللق وحدها.
فالبرشية حلمة واحدة ،توحدها املروءات ،وتؤثر عليها املظاهر .فليتعرف
الناس عىل طيب اإليامن واملؤمنني نبسط هلم جرسا من احلفاظ عىل السمت
احلسن ،الذي تقبل عليه العني ،ثم نتدرج هبم إىل سامع احلق واستطابته .ألهنم
إن رأوا منا رثاثة الزي ازدرونا ،فتفوتنا فرصة اللقاء واحلوار.
روى الطرباين برجال الصحيح أن ابن عمر ريض اهلل عنهام سأله رجل:
«ما ألبس من الثياب؟ قال ماال يزدريك فيه السفهاء ،وال يعيبك به احلكامء».
كان لرسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ثوب يلقى به الوفود .وكان يتجمل
هلا ويستعد .لكنه ال يقبل أن يستعيل أحد عىل املسلمني بالباطل .فقد جاءه وفد
النصارى من نجران ،فوضعوا ثياب السفر ،ولبسوا حلال جيروهنا من احلربة (وهي
ثياب فاخرة) ،وخواتيم الذهب .فلم يرد عليهم رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
السالم هنارا طويال ،ومل يكلمهم ،حتى طرحوا ذلك اللباس وتلك اخلواتم.
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نتميز بالزي والعاممة واللحية ،من قدر منا عىل ذلك ومل يكن اإلسالم
مضطهدا ،فليس هذا ثوب الشهرة الذي هنينا عنه .إنام ثوب الشهرة ثوب
االستكبار .أما إظهار املرء إسالمه يف زمان الغربة فجهاد .حتى إذا أذن اهلل
تعاىل بالنرص لفظنا تلك األزياء املتفرنجة املتربجة بوازع السلطان إن مل يفد
وازع القرآن وحده.
ومن طيب املؤمن وحسن سمته الوجه الباسم املقبل عىل خماطبه ،والوجه
الطلق الباش تلقى به أخاك صدقة ،آرصة مهمة من أوارص الصحبة واجلامعة
واألخوة.

البرش واالستبشار والكلمة الطيبة .الكالم الواضح اهلادئ الوقور.
اإلقبال عىل السائل وحسن االستامع .االنبساط للناس .التبشري ال التنفري.
هذه اآلداب نزرعها ونتعلمها ونعلمها جند اهلل .فإن الدعوة أول يشء
وجه باش وكلمة طيبة ،وشخص نظيف ،جذاب بلطفه ،وبيان فكرته.
* الشعبة السابعة واخلمسون  :احلياء

احلياء شعبة اإليامن التي تركها رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ترتاوح
بني أعىل الشعب وأدناها .فهي واسعة عامة .هي الروح السارية يف القربات
العبادية ،والعالقات البرشية ،واألوارص اإليامنية .حياء من اهلل ومن الناس،
ووجدان سام يرفع املؤمن عىل الدنايا والنقائص.

يقول املصطفى صىل اهلل عليه وسلم فيام رواه اإلمام أمحد بسند صحيح
والرتمذي وابن حبان« :احلياء من اإليامن ،واإليامن يف اجلنة .والبذاء (الكالم
الفاحش واهليئة املزرية) من اجلفاء ،واجلفاء يف النار» .احلياء هنا املوجب لإليامن
واجلنة ،جاء مرادفا لالنبساط للناس والتأدب معهم .ما كان رسول اهلل صىل اهلل
عليه وسلم فحاشا وال لعانا ،وال ينبغي أن يكون يف املؤمن يشء من ذلك.
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ويف جمتمعاتنا ،جمتمعات الكراهية ،جفاء كثري ،وغلظة واستكبار .املوظف
ال يعترب الواقف أمامه من عامة املسلمني إال خشاشا من خشاش األرض،
واحلاكم الصغري يركع أمام رؤسائه ،ليصب بعدها نقمة كرامته املهانة عىل
املوظف .وهكذا يتسلسل اجلفاء .ويف جمتمع األخوة حتت ظل اإلسالم جيب
أن يعاد لألمة كرامتها مع إعادة العدل واإليامن املعرب عن نفسه حياء عاما ،أي
لطفا للمستضعفني ،وتكربا عىل اجلبارين ،حتى يفيئوا إىل ظل األخوة واملساواة.
نحن سواسية أمام اهلل عز وجل ،فال نحصل عىل احلياء حق احلياء إال بالوحدة
عىل أسس التقوى ،ونبذ التفاخر والتظامل ،وأسباهبام من زينة احلياة الدنيا.
روى الطرباين والرتمذي بنحوه أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال
عىل املنرب والناس حوله« :أهيا الناس! استحيوا من اهلل حق احلياء! فقال
رجل :يا رسول! إنا لنستحيي من اهلل تعاىل! فقال :من كان منكم مستحييا فال
يبيتن ليلة إال وأجله بني عينيه ،وليحفظ البطن وما وعى ،والرأس وما حوى،
وليذكر املوت والبىل ،وليرتك زينة الدنيا».
أرأيت عموم احلياء بني اهلل والناس ،وبني الناس بعضهم مع بعض.
إنه إقالع عن الدنيا وزينتها ،وأسباب التفاخر والتدابر ،وجفاء العالقات.
املؤمن احليي أجله بني عينيه ،فهو مهتم أال يأكل أموال الناس بالباطل (البطن
وما وعى) ،مهتم بفكره أال يتيه وبحواسه وشهواته أال تزيغ به (الرأس وما
حوى) ،مهتم بمصريه يف الدار اآلخرة فهو يتزود زاد التقوى من دنياه.
من آداب اإليامن وحيائه رمحة الكبري بالصغري ،وتوقري الصغري للكبري.
ولعلو مرتبة هذه الشعبة كان لرسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم منها النصيب
األوفر وألصحابه.
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روى الشيخان وغريمها عن أيب سعيد قال« :كان رسول اهلل صىل اهلل عليه
وسلم أشد حياء من العذراء يف خدرها» زاد يف رواية «وإذا كره شيئا عرف
ذلك يف وجهه».
نموذج عال لرقة الشامئل ،ولني اجلانب ،ولطف املعرش ،وشفافية
الوجدان .هذا هو الوجه املوايل للمؤمنني ومن يرجى أن يلبي الدعوة .هو
وجه الرمحة العامة التي كانت بني املؤمنني تفيض عليهم من تلك الروح
املطهرة .ولوال تلك الرقة والرمحة ما استطاعوا أن يشتدوا عىل الكفار اشتدادا
ال يتنكر للعاطفة اإلنسانية عىل املغلوب والتائب واملظلوم .لوالها لكانوا إذن
جبابرة جفاة.
* الشعبة الثامنة واخلمسون  :آداب املعارشة

من األجهزة الرضورية يف عالقات البرش يف هذا العرص عرص اجلفاء ،ما
يسمونه «العالقات العامة» .رجال ونساء متخصصون يف تلطيف اللقاء بني
البرش ،يف الرشكات واملنظامت والدول .ولوعي اجلاهلية بفائدة هذه امللطفات
أعطوها هذه األمهية.
وجند اهلل جيب أن يعطوا أحسنهم سمتا ،وألطفهم معرشا وحياء ،مهمة
االتصال يف املهامت والظروف احلساسة .لكن عليهم مجيعا أن يتخلقوا
باآلداب اإلسالمية العامة وحيرصوا عليها ،فهي التعبري العميل اليومي عن
السمت النبوي ،وهم دعاة ينبغي أن يدخلوا عىل جمتمعات الفتنة واجلفاء
والكراهية ،ونوادهيا ،وجمالسها ،ويف اللقاءات االجتامعية والفردية ،ويف بيت
املؤمن واملؤمنة مع األبوين واألقارب واجلريان ،ويف املدارس ،واملعاهد،
والكليات ،واإلدارات ،والشارع ،كام تدخل النسمة اللطيفة الطيبة املنعشة يف
اجلو العطن الراكد الثقيل العفن.

إن النفوذ السيايس الرضوري لنا إنام يتكون من جمموع النفوذ اإليامين
األخالقي الفكري األديب الذي يتاح لنا وسط الشعب .جيب أن نحرز
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عىل النرص األخالقي األديب إعدادا للنرص التام ما نراه من التفاف املستفيدين
حول األنظمة الفاسدة ،واتباع العامة وخضوعهم ،واستقالة من يرجى يف
ظروف أخرى خريهم عن واجبهم ،إنام هو ضعف أمام السلطان القائم .أما
قلوب الشعب فمعنا ،وجيب أن نعارش الشعب بصدق حاميل الرسالة ،وأدب
يعلمنا إياه اإلسالم ،لنتخذه عنوانا عام يف قلوبنا من رمحة للعاملني ،وراثة نبوية.
تنشأ بيننا ،مما تنتجه مدارس الفتنة وإعالمها وشارعها وأوبئتها ،أجيال
عنيفة حتمل احلقد وتغذي نيات البطش .البؤس الذي زرعه حكام اجلرب يف
الشعب ،واالزدراء ،والظلم ،تثمر جحافل من الشباب العاطل ،املتوحش،
املخدر .شباب اغتصبت منه إنسانيته ،مل يرب عىل مروءة وال خلق وال دين.
وشائج العرشة بني أفراده وعصاباته تتكون من عالقات العنف ،والبذاءة يف
السلوك والقول ،ويف االستبداد من جانب األقوياء ،يقابلها من جانب األصغر
سنا واألضعفني االستكانة للقوة العضلية ،والسفاهة اخللقية والقولية ،وعدم
االعرتاف إال بقانون العنف .وتتسلسل هذه العالقات بني األجيال صورة ملا
هو عليه األمر يف املجتمع الكبري املفتون.
وجييء أدب املعارشة اإلسالمية .فهل يكون جند اهلل نعاجا وسط الذئاب؟
أم يمكن للقومة اإلسالمية أن تتم بغري غضب مجاهريي مدمر؟
ليس األمر يف األدب اإلسالمي مشكال يف أصوله وأهدافه ،إنام
املشكل يف كيفية إحالل معانيه وعاداته وسلوكه حمل العنف والكراهية
واجلفاء .احلل اإلسالمي يريد عالجا شموليا متزامنا لكل آفات الفتنة
وخملفاهتا ،وتوجيها هادما للباطل بناء للحق لطاقات الرفض والغضب.
سوء أدب الناس وجفاءهم وكراهيتهم لبعضهم ظواهر ألمراض نفسية
واجتامعية وسياسية واقتصادية .فال يمكن أن نأيت بآداب املعارشة
اإلسالمية طالء وصبغة من خارج ،نبسطها عىل واجهة الواقع املتفسخ النتن
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من داخل .ال! حتى يكون األدب كالطيب ،تولد من رحيانة طيبة املنبت،
صحيحة النشأة.
العالج الشمويل اجلذري للفتنة ينبغي أن يستهدف أوال -وال نمل
نكررها -العدل يف األرزاق .الناس بال بيوت صحيحة تؤوهيم ،وحياة زوجية
آمنة عىل رزقها ،أرانب متكاثرة ،وأفاعي عنيفة سامة .أطفالنا وشبابنا قطيع
مهمل ،ضاقت مدارس الفتنة عنه ،أو لفظته وفشلت يف تربيته وتعليمه ،أو
طردته .إنسانية طرحناها مع قطعان القطط فتوحشت .مستضعفون ضحية
كانوا يكونون زهرة األمة لو وجدوا عناية وكرامة يستحقها شباب كل أمة
تريد احلياة والعزة .املدارس واملعاهد والكليات معتقالت يف النهار تعج
بالنشء املهمل يف البيت لشغل األبوين-إن مل يكن األبناء يتامى النكبات
ولقطاء اإلجرام -بمصائب العيش ،املهمل أمام النامذج السامة املعروضة يف
وسائل اإلعالم والشارع ،املهمل يف املدرسة لرتدي وضعية املدير واألستاذ
واملعلم املادية واملعنوية واخللقية.
طلب وقار اإلسالم ،وحشمة اإلسالم ،وحياء اإلسالم ،وأدب اإلسالم،
من شعوب تغيل فيها الفتنة غليانا ،حلم ناعم غائب عن الواقع.
كيف نطبق آداب االستئذان ،وحرمة الناس يف بيوهتم ،وبعضنا يسكن
قصورا ويملك عامرات ،وبعضنا أكداس يف أعشاش البادية وهوامش البؤس
يف املدينة؟
كيف نطبق آداب االتصال بالناس ،وآداب الزيارة ،وحرمة اختالء
الرجال بالنساء ،وقد ساد التحرر من كل خلق ،وسادت العادة اجلاهلية،
واختلط احلابل بالنابل يف البيوت ،قصورها وأعشاشها ،عىل السواء ،ويف
الشوارع واحلافالت ،ويف اإلدارات ،وفشا الزنا واالستهتار بكل مروءة؟
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كيف نفيش السالم لتسود بيننا املحبة وقد أصبحت كلمة السالم عليكم
عنوانا عىل التخلف عند قوم استعجمت ألسنتهم وأدمغتهم وقست قلوهبم؟
إفشاء السالم الذي أمرنا به ال ينتهي عند طرح الكلمة املباركة ،بل يستدعي
إحالل السالم حمل احلرب بني الطبقات ،بني سكان املدن وسكان البادية ،بني
العاطل ومن له قدرة عىل استثامر املال وتشغيل املسلمني ،بني الطبقة احلاكمة
املستكربة املحتلة ملناصب اجلاه واملال وبني األجيال املتكاثرة الصاعدة املحرومة،
بني الرجال املستكربين لسوء تربيتهم عىل النساء ،النساء املتقوقعات يف تفاهات
التنافس عىل األمحرين والكيد الضعيف .بني من ال جيد قوت نفسه وصبيته
وبني من يكدس األرصدة يف بنوك اجلاهلية يستعد للهرب كام يفعل اللص .بني
اإلقطاعي صاحب الرصيد الضخم يف البنوك وبني املشدود إىل األرض واملرشد
فيها مع رصيده من األمراض الفتاكة والفقر املدقع واجلهل القاتل .احلديث عن
األدب بال عدل كمن يعرض مجال غروب الشمس عىل حمترض بالرسطان .رحم
اهلل عامل األمة اإلمام عليا إذ يقول« :كاد الفقر أن يكون كفرا».
ما دام جند اهلل يف مراحل الدعوة فهم نسمة لطيفة تدخل عىل جو الكراهية
تنعش ما استطاعت من آمال ،وهتذب ما استطاعت من أخالق وعالقات.
وحني يؤول إليهم األمر إن شاء اهلل -وال نشك حلظة يف موعود اهلل ورسوله-
يفرضون بسلطان النموذج املتفوق ،واملثال القائم ،آداب اإلسالم كام يفرضون
بسلطان الدولة العدل والبذل األخوي.
وسنة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ماضية يف مرحلتني ،جيب عىل جند
اهلل أن يتحلوا هبا يف تفاصيلها ودقائقها .فإن وحدة السلوك إنام تتم بتامسك
اجلامعة النورانية ظاهرا وباطنا.

يطبق جند اهلل آداب االستئذان ،والسالم ،واملصافحة ،واملعانقة،
واملباششة ،وآداب املجلس واملشورة .يتعلمون كيف حيرتمون من أمامهم،
وكيف يعطونه حقه من وقتهم ووجههم وأذهنم.
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ويتعلمون ،بمزج األدب مع الناس باألدب واحلضور مع اهلل سبحانه،
أن ال جتذهبم سطوح العالقات البرشية إىل املجامالت والنفاق .فيذكرون اهلل
يف كل جملس لكيال يكون عليهم ترة (أي نقمة يوم القيامة) ،وخيتمونه بدعاء
كفارة املجلس .ويلتزمون الوقار واحرتام املواعد بكل دقة ،دون تنطع وال
عبوس وال انقباض وال تكلف وال تزمت ،برأنا اهلل منها ،فإن يف ديننا فسحة!
واملالطفة واملداعبة الربيئة من سنة نبينا صىل اهلل عليه وسلم .وإنشاد الشعر
اإلسالمي املحمس للجهاد سنة نبوية والنشيد من هذا النوع يف مثل املناسبات
االجتامعية ،حيث نجالس عامة الناس ،مما ينوع املجلس ،وحيارب عادات
اجلاهلية من الزمر والغناء الشيطانيني.
من اآلداب املؤكدة املحافظة عىل عالقات الصحبة واجلامعة البناءة بأداء
احلقوق اخلمسة ألهلها :رد السالم ،وعيادة املريض ،واتباع اجلنائز ،وإجابة
الدعوة ،وتشميت العاطس .وحقوق أخر :نصيحة املستنصح ،وقرض
املستقرض ،وإعانة الناس عىل الرب.
وحيافظ املؤمن واملؤمنة يف املجلس ومع كل الناس عىل اهليئة احلسنة يف
اجللسة ،وما حيدث من طارئ كالتثاؤب واجلشاء.

تلني القول إال ملن غلظ عليك بالباطل ،وتشكر املحسن ،وتعتذر عن أقل
إخالل .تكرم اليد اليمنى وتستعملها فيام أمرت به .فإن من عالمات الغفلة
أن يستهني املرء هبذا وأمثاله.
للحرض آداب وللسفر مثلها .وللرجال آداب وللنساء مثلها ،ولليقظة
آداب وللنوم مثلها.
واتصال املؤمنني باملؤمنات لواجب الدعوة والتعليم والرتبية والتوجيه
جيب أن تراعى فيه اآلداب الرشعية بدقة ورصامة.

زفرة تضيق هبا صدورنا وشكوى وحزن نبثهام إىل اهلل ربنا ،مما
تعانيه املسلامت يف جمتمعات الكراهية والعنف .يا من ترصخون عىل
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املسكينات يف شوارع الفتنة وسوق العهارة! ما هن إال الضحيات أسفل
السلم يف أنظمة قائمة كلها عىل عالقات العنف .ترمى فتياتنا إىل الشارع لطلب
اللقمة ،فال جيدن إال غصة اخلبز بإدام الدموع .من آواهن؟ من كساهن؟ من
أطعمهن؟ من فعل هبن هذا ثم رأى فظاعة ما حيز يف أنفسنا حز املدى فله أن
يرصخ عليهن وحدهن.
فيا أهيا املسكني -مسكني العلم -الذي هتدد الساقطات بويالت جهنم
وتستعدي عليهن جالوزة الفتنة! هال نظرت أصل البالء يف هتتك املتربجات
املغربات املرتفات وما يف ركاهبن من أفالم اخلالعة والفاحشة! هال ملت
املستكربين الذين قتلوا مروءة األمة باستنزاف أمواهلا واستحياء نسائها؟
من ربى املرأة؟ من عصمها من تيار الفساد اجلاهيل؟
من كساها وآواها وأطعمها؟
من محاها من ذئاب احلظرية؟ من ربى الرجل؟

ذاك الذي يفعل كل هذا حيق له أن يرصخ ويطبق رشع اهلل يف حد الزانية.
أما واحلكم بالظلم والكفر والفسق سار من قمة رأس املجتمع إىل أمخص
قدمه ،فام الرصاخ إال تلهية وبخور يعتم ما هنالك وراء شاشة الشارع.
أمام املؤمنات من كتائب جند اهلل مهمة ضخمة إلنقاذ املرأة من محأة
الرذيلة ،وأمام دولة اإلسالم مهمة التمهيد للعدل ونرصة احلق لذلك.
بام أن املرأة يف جمتمعات الفتنة هي مستضعفة املستضعفني ،وبام أن
بصالحها يصلح البيت وتصلح األجيال ،فينبغي أن تكون تربيتها وكفالتها
ومحايتها أوىل األولويات االجتامعية يف برامج الدعوة والدولة.
التتمة يف العدد العارش إن شاء اهلل
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

اختتامية  :مآس

عندما يقف العلامء عىل مرسح السياسة يمثلون األدوار التقليدية املخدرة
حلس الشعب تتسلل ذئاب احلكم إىل أموال األمة وأعراضها وقيمها تفرتس
املستضعفني.

ملاذا يكون الساكت عن احلق شيطانا أخرس ؟ ذلك ألن صمته عن احلق
ونطقه بعبارات املديح والثناء وعبادة الباطل يكونان ستارين من ورائهام
يغتال اإلسالم ومتتص دماء الشعب وتذبح العفة.

تبدأ املؤامرة بتمثيليات فضحها أبو حازم ويفضحها أمثاله يف كل زمان.
لكن صوت أهل احلق يكمم  ،وأنفاسهم تكتم ضمن املأساة التارخيية التي
يشهد فيها مرصع الفضيلة يغطي رصاخها واسترصاخها دوي األصوات
املأجورة واخلانعة وبطش األيدي القذرة .أسمي هنا عاميل الفتنة من العلامء
واألمراء عىل عهد احلكم العاض واجلربي الذي أذن اهلل أن ختلفه يوما -نرجوه
قريبا -اخلالفة عىل منهاج النبوة.

وراء ستار سكوتكم بل خرسكم الشيطاين يا خانعني حتت البطش ويا
آكلني من أيدي من يدجنكم مآس سوداء يطول رسدها ويقرص النفس وتثور
الغرية اإليامنية ملجرد سامعها لو كانت بنا حياة.
أين أنتم يا مؤمنون ؟

يف مدارسنا املسامة عليا أبناء املسلمني وبناهتم هتان كرامتهم بصفة رسمية
عند الدخول حيث يومرون بأنواع من الرذالة كأن يتعرى الشاب والشابة
متاما أمام املتفرجني وينفذوا ما به يأمرهم سدنة الشيطان.
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بؤس أخالقي منظم .عار .شنار.

واألوصاف هنا ال تبلغ أن تصف تلك الفظاعة.

فظاعة ما يسموهنا «البوزطاج».

وينهض الشباب املومنون ملعارضة هذه الطوام فيجدون من اإلدارة
تعزيزا لرشذمة أوالدنا املغربني املغررين «التقدميني» احلريصني عىل تقاليد
الدوابية اجلاهلية.
نبقى عىل صعيد األخالق حتى ال نذكر الديكور املتكامل ملرسحية الفتنة
اجلربية من اخلزي الطبقي والفقر واجلهل واملرض إىل جانب الرتف والتبذير
واملسخ.
مأساة نموذجية للتسلط واستغالل النفوذ وقهر الشعب وحماربة اإلسالم
واملروءة واإلنسانية اقرأوها معي يف رسالة من أخ من القراء :

* لعله بلغ إىل علمك ما حدث خالل شهر رمضان املايض (يوم )8
بقيادة ...بإقليم الرشيدية .من خروج قائد املنطقة بسيارته ،التي محل فيها
امرأة متزوجة إىل أن اختفى واملرأة معه قرب قرية ( .)...وكان أن تبعه مجاعة
من السكان بسيارة أحدهم ،حتى اكتشفوا اختفاءه عند الغروب يف املكان
املذكور يفعل باملرأة املتزوجة ما ال خيفى عىل أحد.

وبعد أن عاد إىل قيادته ،وعلم بشيوع اخلرب يف الناس أرسل يف طلب
صاحب السيارة ،وعذبه وسجنه .فتداعى السكان تلقائيا للتجمهر أمام
القيادة لالحتجاج واالستنكار .فام كان من القائد إال أن أطلق عيارات
جارحة من بندقية أخذها من رجال القوات املساعدة ،ثم أمر هؤالء ففعلوا
مثله .وحرضت يف هذا الوقت قوات أخرى من اجليش والدرك فرقت الناس.
وألقي القبض عىل أكثر من  100شخص .وحرض عامل اإلقليم بنفسه،
وتبني حقيقة األحداث ،رغم حماوالت القائد لتفسريها بعيدا عن سببها
احلقيقي ،وربطها بأحداث البيضاء .بعد ذلك أحيل  30معتقال عىل املحكمة
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بالرشيدية بعد أن تعرضوا للرضب والتعذيب مما أدى إىل وفاة أحدهم وهو
السيد (كرومي بابا) املوظف بمستشفى كلميمية  ،والذي مل حيرض يف يشء من
األحداث ،والذي خلف أرسة ،ال كافل هلا سواه.

كل هذا ،واحلقيقة يعرفها اخلاص والعام ،وعرفها السيد عامل اإلقليم يف
حينها ،واعرتفت هبا املرأة املذكورة ،يف مجيع مراحل االستنطاق .ومع ذلك،
فالسلطة -كعادهتا -تفضل أن تقف ضد احلق ،وضد السكان ،ضاربة عرض
احلائط بدينهم وكرامتهم ،ومصاحلهم وحتى بحياهتم .من أجل شخص ييسء
إليها أكثر مما ييسء إىل نفسه وإىل الناس.
بقى أن نذكر القضاء ،وغريه -والذكرى تنفع املؤمنني -أن حكم الزاين
املحصن ،والزانية املحصنة يف اإلسالم هو الرجم.
					

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

رمحة تنقلكم يا علامءنا املداحني من ركن الركون إىل جانب احلق تنرصون
اهلل وتأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر كام أمرتم.
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