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 االستضعاف 

 ! وتغيير األهداف 
  

  

م على ى هللا هسال  هصال   وم المؤم  هاصافان الحمد هلل الذي خلق اإلنسان  سساها و ه    

 بعد...ه أ مل خلق هللاو محمد  سهل هللاو  

 

 . دعت للكتابة   .رؤية.  

الب األمي الننبض بسااا  الحذن و  سإ  ال اصاااد لهاال الح  نإل اإلساااامذيو الذذ   م 

هدلذلهن الننصح إلى جنتي الدنذن هاآلخ  و ذشهد ااا سي األعم األ ـ ااا ت اجعن ملحه ن  

 على مستهى األ داف الم سهعي للعنملذ  لإلسام ابتداءو هلمجمهع األمي بنلتبل.

  ساهاء أ ننها–هالمقن ني بذ  ف ح الدعن  ابل عشا ذ  عنمنو هبذ  ف ح الدعن  الذهم  

 ال ذت ك مجنال للشك سي  ذ  الملحه ي.    – م أناسهمو أم غذ  م

ـم إنه لمن  ن  م  أخص خصانصص العمل اإلسااميو تعبذ   ع  الهحي المن ل م   

الساامنءو هاسااتعاؤ  على من ذ سلااه الشاا ع م  هاالو مهمن بدا ـقذا سي ح  أ ل 

 األ ض.

صال ى هللا علذه  )م هخنتمهم محمد  األنبذنء عمهمنو هاساتلهنمن لساذ   إمنمه ه اـي لده 

 خصهصن.    ( لها  هللا علذهم)  هصحنبته األب ا   (هسل م

هنح  أبننء العمل اإلساميو منذ  –  صحننتن لمن  ن  األم   ذلكو  ن  هاجبن علذنن أ   

و هأ  ذ ه  ذلاك التنانصاااااح منفلقان م  معانني الهحيو إذ - بل ا   م  عم  ال م 

 عنه ذنبل  ل  دى هخذ . هلهذا... جنءإل  ذ  ال لمنإل.

 

 . وأعذار تغييبها    .أهدافنا الكبرى.  

 هداذي العنلمو هتح ذم الشاا ذعيو هإانمي الخاسيو هنصاا      ؛إ  أ داسنً شاا عذي  ب ى

 ...المستلعاذ و هتح ذ  المقدسنإل خنصيو هالـغه  اإلسامذي عنمي

إ   اذ  األ اداف ال ذم   أ  ذتم تهمذشاااااهان سي ح  أجذانل المنتسااااابذ  إلى العمال 

اإلسااميو بل هأفذنف األمي المسالميو  من ذحدا اآل  م  فنصاي متصاد   م  أ ل 

اذانمان بخادماي    ه أ  و لااااان بتعلذم ماذاد  ه أ  وا تاانء بمهع اي بلذغاي  .العلم هااند  الادعه 

أ  سذهن تسهذغن   ه أ وحذا ذجمعهن أنهن خن ج داص   االشتبنك مل البنفل هأ له  .خذ ذي

 لقد  م  التعنذش مل البنفل هأ له.
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 إن أعذارهم وحججهم تكاد تنحصر في: 

  والتي ادمإل خال عشا اإل م  السانذ  منلاذي  وال بذ  االعتبن  بنلتلاحذنإل   -1

هتها      وهالتي لم ت انسصهان النتانصل الم جه . هالشااااا ذعاي تعتب  ما الإل األسعانل

هإ  أدخل    ولم ذ   مشا هعن  وسمن  ننإل ماسادته غنلبي وبذ  المصانلح هالمانساد

 سي الش ذعي بتأهذل من.  

  و   سي الهاال اإلسااامياللذذ  ذسااتشاا ذن  والمقن ني بذ  اللااعف هالتم   ه أ -2

هالمت اذادذ  سي  ال عهلماي العاداه  لإلساااااام   وهبذ  القه  هالتحانلف العانلمي

 انناإل حانل    وب جحان   ااي األعاداء  وساإناه  لمان ا داد  اذا الاان    .هألمتاه

هأشاد   وه ننإل األح نم االساتـننصذي المت تبي علذه أ ـ   من واالساتلاعنف أشاد

 .  ه ذا م  هااعذي الش ذعي  .ته ذدا

هالاذي أدى اال تمانم باه –الادعه  للتقذاد بحادهد المم   ده  غذ  المم      ه أ -3

 ً   وسإ  أهام  الش ذعي  لهن  وهالبصذ  م  اعتب   .-سنبقنً إلى خسن   االـنذ  معن

تعلق    وسنلتعلق بنأل داف ال ب ى  .إذ ال ت لذف إال بمقده   وشا فهن االساتفنعي

األماي م  األ اداف الق ذباي التي    بال بمان ذؤدي إلى ح مان   وبمان ال ااد   علذاه

ذشهد لهذ  الح ميو هذشهد    –البعذد هالق ذب-هالتن ذخ   .تحتنج إلذهن هتنتال بهن

 على سلبذنإل تجنه  ن.

سا ذجب تعلذم النن  من ال    والتأصاااذل العلمي الذي ذ بف بذ  العلم هالعمل ه أ -4

سلمانذا    .-معلهم  ه  مان    وهال هجهب إال مل االساااااتفانعاي–ذجاب علذهم عملاه  

الاذي   وسي نا  الهااإل  ؟!ل  ذعمال باه اآل   ولنشاااااذل علمان  ونخهض المعان ك

أال تحتنج إلى م  ذعلمهن   .هالذي ذعمل به وتحتنج سذه األمي إلى  ـذ  م  العلم

 و إ   ذ  م حلي اإلصاااح الداخلي  ؟!المعنماإله   وهاألخا   وأح نم العبنداإل

للهصاااااهل إلى   وه ي م حلاي ال ذم   تجانه  ان  .هالبنانء الا دي هالمجتمعي

 !  بغذ  ن؟سلمنذا ننشغل عنهن   .ه ذا محل اتان   واأل داف المنشهد 

 

   فوجبت المناقشة 

بل همل إحساان  ال   بنهاذن فنصاي    ومل تساالذمنن بصااحي مقدمنتهن  وإ   ذ  الحجل

  و تتمـل مشا لتهن سي أنهن مبنذي على خلاذي االن سان  هاالساتلاعنف   وم  أصاحنبهن

 .هخب   التن ذخ المعنص  وبسبب معفذنإل الهاال المؤلمي

س جن ذتذح أل ل الدعه    و-شااااذصنً من  ه هل–م  اسااااتعجنل الا ج    ه  من أنهن ال تخل

 حتى ال ن ه  هاااذ  سي ف ذق مسدهد.    وح ذي نسبذي سي ممن سي اإلصاح

 واأل داف بمن ذتهاءم مل حنل االساااتلاااعنفو بمعفذنتهن السااانبقي  إ  س    تغذذ 

خللين  وقعت فياد  و من أنهن سي نا  الهاإل  .تفويت ثمرات مهمة تتسببببب  في

 األه ا  التنلذي:هبذن  ذلك بنختصن  سي   .كبيرين
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 تمهيد علمي ضروري   

  و المعذن  ال منني ه هأشاه  معنذذ  التقساذم    وألم ذقسام العلمنء الق ن  إلى م ي  همدني  

 ه مان ن ل بعاد الهج   سهه   و-إ  ن ل بغذ  م ايه –م ي     ه سمان ن ل ابال الهج   سه

 .؟  .1-بم ي  ه له   وهإ  ن ل بغذ  المدذني–مدني   

الاذي ال ذت تاب    وهالا اغ الاذ ني  وأحاد أ  ذلاك  ان  م  جن  الت ف العلمي  ن هال ذ   

(  صاال ى هللا علذه هساال م) ن  النبي  شاا     وإذ أ  العلم الذي ال ذنال  .علذه سنصد  هعمل

 .2ذستعذذ بنهلل منه

   فما الذي نستفيده من هذا التقسيم؟!  

 ه ي:   .إنني سي  ذ  ال لمنإل الهجذ   أتذا   مع م شذصن م  ـم اإل  ذا التقسذم   

مهم حتى ذحساااا     –تعنلى-إ  مع سي أـ  ال  ف الذي تن لإل سذه  لمنإل هللا   -1

هسهم المقتلاااااذانإل    وساإ  الساااااذان  لاه ده   سي سهم الم اد  وسهم  اذ  ال لمانإل

هالسااذن  منه   .ني السااذن هسهم الدالالإل الملغن  بق ذ  والمعتب   م   ذا الم اد

    . ذا م  جهي .ه ا من مؤـ  اعتبن ا هإلغنء وهمنه الحنلي واللا ي

ـانالً ألم      ون صااااا األب   ه ذعتب  أهل  وم  جهاي أخ ىه  -2   .3باذلاك  –جاله ع   –امت
  هال ذم    ذا العبه  للاهاصد إال م  خال سهم  ل م :  

سذمذ  بذ  المقدمنإل    .-عبند ه ي عندته التي ف د ن سي  –السني ال بننذي   -أ
هذستش ف    الصنداي المه همي.  م   الحقذقذي  النتنصل  هتع ف  هال نذبيو 

م  خال المؤـ    المستقبل  المح م  والمعفذنإل  ال بنني  القد     و سي  ل 
 هالهعد ال بنني األ ذد. 

الذمي   .-م  خفنب ت لذاه لعبند ه ه  –هالهاجب الش عي   -ب هالذي تب أ 
بتفبذقه  وبنمتـنله اإلذمن   سي    وهذتحقق  إال  العنابي  حس   ت جى  هال  بل 

علذهن الش ذعي  دهاء  بإن ال  ذ ه   إنمن  المش اإل  سحل  ال   ومتنبعته. 
 بنلخ هج عنهن.  

المشنبهي  ال  هف  سي  ل  سبق  من  تن ذل  تم    و ـم  األمي    هالتي  على 

المؤم    ه المؤمني أ ا  .الا د  العبه   ه لتشنبه  إذ أ   ذا  هبدهنه    .انف   

الخصهصذي  بذ    وتتأ د  ذا    ال  الح ذم  الش ع  سإ   الاها  .  هتـبإل 

 من أنه ال ذسهي بذ  المختلاذ . هالاقذه حقن م  ذمذ  الصانإل   والمتمنـلذ  

هذا   بذ     وسذجمل بذ  من جمل الش ع بذنه   وهالصانإل الان اي  والجنمعي

 من ذا   الش ع بذنه. 

 
. ه منن اال الع ساان  سااي (م1995 – ااا 1415و ف. م تبااي ه بااي  العنشاا   )[75]مبنحااا سااي علااهم القاا ن و لمناانع القفاان   1

 .   (م1999 –  1419ف. دا  إحذنء الت اا الع بي  الـننذي )[142]علهم الق ن و لمحمد ال  انني  
ه  [471-367-343./2]ه أحمااااد  [3935]ه اباااا  منجااااه  [9/263]ه النساااانصي  [1749]ح: أخ جااااه أبااااه داهد صااااحذ 2

 .[734 -1/134]الحن م  
 .[2 –الحش  ]سنعتب ها ذن أهلي األبصن   3
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 األهداف في المرحلة المكية    

( ): -تعنلى–لقد انل هللا  َ  ال ُّل َمنإل  إ لَى النُّه   َج النَّنَ  م  تَنب  أَْنَ ْلَنن   إ لَْذَك ل ت ْخ     1ال    

سي ماتتح ساه     وهللمؤمنذ  معه بنلتبل  و(صال ى هللا علذه هسال م)انل ذلك للنبي محمد  

   .2-علذه السام-م ذي ه ي سه   إب ا ذم  

"تغيير حياة كل الناس من كل تلك ال سنلي العنلمذي الهالحي   والشباهد من هذه ايية

هاعتماند م جعذاي الهحي الاذي أن ل لتحقذق  اذا غالتغذذ  العانلميغ ببالبل إلا الح "  

 ذا م     3غنذي سي االساااتلاااعنفعلى ال غم م  أ  أهلااانع المؤمنذ  بم ي  ننإل  

 ننحذي.  

  هعلى ال غم م  أ  الممن سااااي الاعلذي لبساااابنب المبنشاااا   لهذا غالتغذذ  العنلميغ

 وسم اسالي الملهك المحذفذ  بنلج ذ   هدعهتهم إلى اإلساام  وتأخ إل ع  ذلك  ـذ اً 

لم ذ   إال  س  وأمن ستح تلك الباد .-ا  6هالذي  ن  عنم –لم تتم إال بعد صلح الحدذبذي  

بل ال الإل باد م  أ ض  .4إلى ال سذق األعلى  (صااال ى هللا علذه هسااال م)بعد انتقنله 

لم تصااااابهم  ذانح  اذا التغذذ  بعادو هلم تاتح لهم   –ع  هجال   –هنان  م  خلقاه    وهللا 

 .ه ذا م  الننحذي األخ ى وأبهاب أنها  

 

   فكيف تحق  االتزان بين الهدف والممارسة؟  

 

ل نهان    ولقاد  لاإل أاادام المسااااالمذ  تتح ك سي هاال معانش تح ماه اعتبان اإل ل  هساه

  .  ادف ال ذغذاب ع  العذنذ    ه إنهان تتح ك نح   وهح  تهان لهان هجهاي محادد   .تتح ك

ذتخذ     –سي نا  الهااإل–ه ه   وهالقلاب المح ك ذساااااتماد فاناتاه م   ؤذتاه لهادساه

.  .غفل عن الثانية  وول .وربما ضبا   ،. تاه.غفل عن األولا وإذ ل .المهالال للقدمذ 

 هبذننه  نلتنلي: .. االتزان الشرعي.. وضبل العالقة بينهما هو.وربما سقل  ،تعثر

بالفئة   والظرف الحالي المحيل بالفرد المؤمن أأعني:   –  إن مواضببببق األقدام أوال:

 ذا م  حذا الممن سااي الم تبفي  له أثره المعتبر علا الفعل اإلنسبباني.  –المؤمنة  

األسااااابااانب لالاناتااانصال  وباعااانلام  لالاهصاااااهل  الاماقااادمااانإل  ساذاااه  تافالاااب   .هالاااذي 

هتشاا ذل الهساانصل الماصمي ل ل    وهذلك االعتبن  م  لاابف الهحي لخفهاإل الح  ي 

هبمن ال ذؤـ  بنلساااالب على األ داف   و ل السااااعي للتغذذ  المنشااااهد حنل. ل   سي

 التغذذب.   أه   والتشهذش ه أ  وسهاء أ ن  التأـذ  السلبي ع  ف ذق المعن لي  وال ب ى

 
 [. 1 - ]إب ا ذم  1
 . [ 9/349]تاسذ  الق فبي  2
 األذذي آلحند المسلمذ  المستلعاذ . و سصل سي مبنلغتهم سي [ 3/99]البداذي هالنهنذيو الب   ـذ   3
 [. 6/295[ ه ]4/275السنبق ] 4
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حيب    ،أوسبببببق وأبعبد من ذلب  الظرف  وفال ببد أن تبصبببببرا مبا ه  أمبا العينبان،  ثبانيبا:

 وهإال  ن  ن   من ت سذخن للهلل القنصمترتبلان بهدفه.  وترنوان إلا غاية اللري  

سي أحسااااا  –مادعان  للم اهحاي سي الم ان     ه أ  وتعانذشااااان معاه سي حادهد المهجهد  ه أ

فتمأل   ،محل األفكار والمشببباعر. البد وأن يتعل  بالعينين  ووالقل  الذي ه  -األحهال

ويث  بنجاحها. مق    ،غايتها ويرج  ،ويشببببتاى إلا أهدافها ،القلَ  الرسببببالة الكبيرة

 وهذا يحق  ثمرات هائلة.  .وحركته المناسبة لتغييره  ،إدراكه لواقعه

 

 من ثمرات التعل  باألهداف الكبرى:    

سا   ،عن التأثر السبلبي بظرف االسبتضبعاف لواقق مرفو   إنه يحفظ القل  -1

لمن   وهال ذن ساااا  أمنمه.  هخذ العب   ممن أصاااانب النصاااان ى  وذتعنذش معه

سأنتل التعنذش دذنن ذحمل    .هان ساا ها أمنمه  وتأـ ها بنسااتلااعنسهم لهاال هـني

 مل اللهـنإل الهـنذي.   –سي نا  الهاإل  –متمنش    ه ه   واسم النص انذي

ذتح      وهاستحنلي تغذذ  ن  من وهم ثبات األوضا  الباللة، وبه يتحرر القل  -2

لتخفها الح  ي المننسابي سي االتجن  الصاحذح.    وو ذح  ن  القدمذ أمل هذقذ ب 

ذتح ك بلاعف   ه أ  وذنتح  ه أ  وذنساحب ه أ  وبل ذساتسالم  وسإ  الذنص  ال ذتح ك

 ل  ذصل لشيء.   -سي ا ا   ناسه  –ألنه    وهعشهاصذي

 وهسي حدهد شااب  م  الم ن   وسإ  أساا إل القدمن  سي  ل لح ي م  ال من  -3

 ولو  –قيمة ويبقا ذا دور  ،عصبببيا علا األسبببر  ،مرفرفا  لليقايبقا القل   

ممبا يحفظ عليبه    -، البذي ليس وراهه من اإليمبان حببة خردل  1بجهباد القلب 

   .كرامته اإلنسانية وإيمانه الصادى

ال يسبعا فإنه   و بذ  جدا  ه بل    .لذ  بأدنى وه ذا الحد األدنى م  الم نساب 

ه ال ستح النبي    .إال من يغبايرهبا  ،وال يغير الحيباة  .للتحرر إال أحرار النفوس

 ! أهصنسهم؟الدنذن إال بم   ذ    (صل ى هللا علذه هسل م)

 

 الخلالن الكبيران للمتراجعين عن األهداف:      

 مخالفة منهج الوحي  -1

  . هباقد  ذاهإل الصهاب هتتخلف النتنصل الش عذي المهعهد   و هح ال هح  ه هالذي  

من جنء   –و التي انفلق ال ام منهن  2بنإللنسي لآلذي  –لهحنً  ه هذ ذد  ذا المعنى  

صل ى هللا  ) انلغ: أتذنن  سهل هللا    –  لي هللا عنه    –سي حدذا خبنب ب  األ إل  

  – اد لقذنن م  المش  ذ  شد   ه   – متهسد ب د  سي  ل ال عبي    ه  ه   ( علذه هسل م

ذ  ذؤخ   ولنن ؟ أال تستنص  لنن؟ سقنل: غ اد  ن  م  ابل م   ه أال تدع  وسقلنن: ذن  سهل هللا

 
مسلمو  تنب اإلذمن و بنب بذن   ه  النهي ع  المن   م  اإلذمن  هأ  اإلذمن  ذ ذد هذنقص. هأ  األم  بنلمع هف هالنهي   1

 . [177]ع  المن   هاجبن و ب ام 
 هالتي  سعإل األ داف ال ب ىو سي  ل االستلعنف الم ي القنسي.  2
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ال جل سذحا  له سي األ ض سذجعل سذهنو ـم ذؤتى بنلمنشن  سذهلل على  أسه 

عل نصاذ   من ذصد  ذلك ع    وذمشف بأمشنف الحدذد من ده  لحمه هع مه ه  وسذج 

هللا لذتم  هللا  ذا األم  حتى ذسذ  ال ا ب م  صنعنء إلى حل مهإلو ال  ه   .دذنه

 .1ه غ هل ن م تستعجل .الذصب على غنمهه ذخنف إال هللاو  

غالدعنءغ    ه نن لم ذلتاإل إلى مش هعذي الفلب ه    (صل ى هللا علذه هسل م)سنلنبي  
 "استعجال مخرج ما،  تعبا من حال االستضعاف"  وهوالتفت إلا الباع    إنما
  ،لرح مشروعا  للعالجبل بنلبننء علذهو    والتحلذل الصند  للمش لي بنإللنسي لهذاه 

    مكونا من أمرين:

هاالستعنني    –ع  هجل–جنب هللا    سي  -مهمن  ننإل –  استصغار التضحياتأولهما:  
المؤمنذ  الصنداذ  بنلمقن ني بم  سبق م   أ ـ  ممن    وعلى ذلك  هالذذ  تحملها 

بذلنن  وتحملنن أ ـ  ممن  ابل م.  ..هبذلها  له سي   وغاد  ن  م   سذحا   ال جل  ذؤخذ 
عل نصاذ ـم ذؤ   واأل ض سذجعل سذهن  ذمشف  ه   و تى بنلمنشن  سذهلل على  أسه سذج 

. هنح  لم نصل  .من ذصد  ذلك ع  دذنه.غ  وبأمشنف الحدذد من ده  لحمه هع مه 
 .   .إلى  ذ  الحنل بعد

سي مستهل    (صل ى هللا علذه هسل م) لنبذه    –تعنلى–هلذتع  الهاحد منن بمهع ي هللا  

ـ    (تحمذله ألم   ذ  الدعه  الع ذمي:   سقد غ انل الحس  البص ي:  )2َهاَل تَْمن ْ  تَْستَْ 

تست ـ   ال على  بك  بعملك  أن ه   .تمن   ب   ال بذل  انل  اب  ه   و ذا  اختن   

مقص   .  ..3غ ج ذ  مؤم   ذ ى  المهع ي– س ذف  أ  –بعد  ذ   تلحذته   ه عمله 

 !   ؟ ـذ  

–تعمذق الـقاي سي هعاد هللا  ه   اسبببببتحضبببببار تحق  األهبداف المرجوةثبانيهمبا:  

غ ههللا    .مهمن بدإل  ها   األسابنب غذ  مؤدذي إلى تل م النتنصل.  وبذلك  –سابحننه

لذتم  هللا  ذا األم  حتى ذساذ  ال ا ب م  صانعنء إلى حلا مهإلو ال ذخنف إال 

. .سااااذتم هذ ه  افعن. سأم  هللا  .غ.هل ن م تسااااتعجله   .الذصب على غنمهه  وهللا 

. حتى إنه سااذبسااف األم  إلى أف اف ج ذ    .هسااتتبدل حنل االسااتلااعنف  ذ 

.  . . هلذ  بذننن هبذ   ذا الهعد الصااند .الع ب غم  صاانعنء إلى حلاا  مهإلغ

 . غ هل ن م تستعجله .. غ.إال بعض الهاإل

كبان ممبا عولج ببه مر  هبول    ،فبالمقصبببببود أن تعل  القلب  برؤيبة العين هنبا

 .اسبببببتعجباالووالبذي أورثبه انزعباجبا    –بباقتراببه من مسبببببتوى القبدمين–  القلب 

هالتي ذفلب النن  سذهن غحاً منغ  و ذا سي أسااهء   هف االسااتلااعنف  هاد  ن 

 م  نبذهم   وأال سلذتعلم الادعان  هالقاند  هالم به   .لذتجانه ها شاااااد  أهلااااانعهم

 ..)صل ى هللا علذه هسل م(

 
 [. 9/234[ هالنسنصي ]2649[ هأبهداهد ]5/126ه  6/476البخن ي ] 1
  [6 –لمدثر ا] 2
 و تخ ذل  نني الحنجو ف. التهسذقذي. [9/235]تاسذ  اب   ـذ     3
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األهداف   -2 من  كل  مق  الوحي  تعامل  بين  الرسالة   وأ)الوسائل  والخلل 

 . (الممارسة و

ال على  والممن سيه  إنمن ذصد  على الهسنصل  وسإ   ل دلذل صَح ممن أه ده 

هتلتصم سي سذن     وال تجتمل أف اف األدلي  وبغذ   ذا الاهمه   واأل داف هال سنلي

 هالذي ذ داد اتلنحن بمن ذلي:   وسهذا ماتنح الحل .الحق الهاحد

   مفتاح الحل 

  و سااانصل متعدد ه إ  من سااابق هذ  نن  سي أهل  ذ  ال لمنإل م  تأخ  سي ممن ساااي 

سي  ه له –مل تأ ذد ساابق ف ح األ داف ال ب ى لل ساانلي    وم اعن  لمختلف ال  هف

ه م  ه   ونهلهلاابنب الم  وإ   ذا ذ ذل  ـذ اً م  غبش ال ؤذي  و–حنل االسااتلااعنف

  .التعن ض بذ  أدلي الش ذعي المفه  

 

هم  أ  قته التلاحذنإل    فالتضبحيات ال ينبغي أن تكون ذريعة لتشبويه المنهج، -1

  سلذعف ناساااااه س صاااااي اللتقانف األناان و هلذاذ   حادذاا النبي   –ه ي م  قاي   –

.. هالذي أخذ 1غلابن غ  (: غال ذقلاذ  ح م بذ  اـنذ  ه ه صال ى هللا علذه هسال م(

لعلمنءو أ  م   ن  تحإل تأـذ  لاااغف منو سذاقد االت ا  الذي ال ذجه  أ  ا  منهن

بادهناهو ساإناه ال ذقلاااااي هال ذح م سي  اذ  الحانل.. سهال ذتاأنى المتعبه ..؟!    ذح م

مليء بذ   تلاااحذنإل أهلذنء هللاو  من سي حدذا خبنب    –ا ننن هساااني–هالهحي  

م..  م الشهداء.. ه م األحذنء..  السنبق. بل إ  الذذ  ذبذله  أ هاحهم نص   لدذنه

 بذنمن ذمهإل سنص  النن ..

ه ذا تن ذخ    ..يدفعون ضببعف الثمن في ذل. ،والذين ال يريدون دفق ثمن العزة

 خذ  شن د على من نقهل.  –هحدذـه    ادذمي –أمتنن  

 ينفس الظرف البذي تنزلبت فيبه كلمبات الوح  وه  ،وضبببببعف األمبة أمبام أعبدائهبا -2

  ومل لابف الممن ساي تجن  الهاال   والتذ ذ  بهذ  األ داف  ه ن  الكبرى.باألهداف  

 هحقق أسلل هاال.  و ن  ذلك  له ممن أخ ج خذ  أمي

 أسر ..  أيسر.. أو فهل يتصور مسلم، أنه كان هنا  لري  أقر .. أو

 !  ؟الخبير...للوصول لألهداف.. ومق ذل .. تركتها شريعة الحكيم 

 هإ   ن    .أكبر من الممكن في عالم الممارسة ،كما أن الممكن في عالم األهداف -3

سإ   د الاعال    .احتجانجن بنأل داف ال بذ   و نانك م  أخفاأ سأس ف سي الممان ساااااي

إذ    وخفاأ أ ب   ه له  واحتجانجان بقذاد الممان سااااانإل المم ناي  وبانلتا ذف سي األ اداف

ومق تفاوت الممارسبببات  هاصااه ا سي نصاا ته.   وذساابب تشااه ن سي سهم الدذ 

ساذقبل  ل  ذا الخلل    له   !؟اإلسبالمية. كم صبورة سبتنتج لنا لألهداف .الممكنة

 !؟...هالمان ذم سي التصه اإل

 
 . [ 3325]  همسلم [6579] متاق علذه: أخ جه البخن ي  1
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. انحرافبات  .. أنتجبت عبر التباري .الفعبل غير المنضببببببلبة لالنحرافبات  إن ردات

.  .. هالساااله ذي.. هالاقهذي.حصااال  ذا على مساااتهى االنح اسنإل العقدذي أكثر. 

بل ه ذا من ال ذ ال ذحصاال    .سلااا ع  غذ  ن م  جهانب حذن  األمي المساالمي

 هالت ام سبذله.  وسا نجن   إال بنالعتصنم بنلهحي  .هغذ    وعلى المستهى الا  ي

سلذ  العمل محصاه ا سي  إذا أحسبنا فهم العمل.   ،وربل العلم بالعمل صبحي  -4

ببل إن هنبا  واجببات  نؤدذهان سي  ال   ف بعذناه.    وممان ساااااي  ان    بانلجها ح

ال  هس ذف ذحبهان ه   و حاب الهاجبانإل الشااااا عذاي الماقهد   .علا القلب  أن يعملهبا

ال ذعلم  ه  ذف ذبغلاااهن ه ه   ...المهجهد ! ه بغض المن  اإل شااا عن  ؟...ذعلمهن

 ! ؟لهن...إن ن  الش ع 

الضببرورة،  أن يسببعا في إزالة هذه  ،كما يج  علا المتلبس بأحكام الضببرورة

إلى األح نم الشااا عذي األصااالذي. هال ذجه  له أ  ذ لاااى بنلتعنذش مل   لذ جل

. .سم  ال ذع ف األح نم الشاا عذي األصاالذي  .ده  سااعي إلى األصاال  واالسااتـننء

. .! هم  ال ذع ف أنه سي اسااتـننء ألجأته إلذه اللاا ه  ؟...إلذهن ذف سااذسااعى  

 !  ؟...سذه  ه  ذف سذسعى للخ هج ممن  

  ، إال بمجمو  العلم النبافق  ،وإصبببببالح مجتمعباتنبا  ،مؤمنوال يمكن بنباه الفرد ال

 الذي ذكرنا.  ،والعمل الصال 

   
 احذروا الكتمان المحرم 

ذخشااااى أ  ذند ج تحإل عمهم    ومل إ هن  بعلااااه اآلخ ه هل  وستغذذب بعض الحق

َ   )ال بانني:    الهعذاد هَ  مَان أَْنَ ْلنَان م  ذَ  ذَْ ت م  ذ  ن    إ  َّ الاَّ ْ  بَعْاد  مَان َبذَّناَّ َدى م  اْلَبذ  نَانإل  َهاْلها 

ن هَ  ) ع  م  الاَّ تَنب  أ هلَص َك َذْلعَن ه م  َّللاَّ  َهَذْلعَن ه  غ  ذا هعذد شااااادذد ه   1((159ل لنَّن   س ي اْل  

لم   تم من جنءإل به ال سااال  م  الدالالإل البذني على المقنصاااد الصاااحذحي هالهدى 

.. .لعبند  سي  تبهو التي أن لهن على  سله-تعنلى  -للقلهبو م  بعد من بذنه هللا الننسل  

ذلعنهم  ل  شااايء على صااانذعهم ذلكو س من أ  العنلم ذساااتغا  له  ل  شااايءو حتى  

سذلعنهم  [  الاذذ  ذ تمه ]الحهإل سي المانء هالفذ  سي الههاءو سهؤالء بخاف العلمانء  

   2غ.هللا هذلعنهم الاعنه 

هسي ال تنب؛ هإ  ن لإل على ساابب   وهسي النن   وغ عمهم اآلذي سي ال نتمذ سإ    

غ ساإ    3سهي تتنانهل  ال م   تم علمانً م  دذ  هللا ذحتانج إلى بـاه هنشااااا  غ  وخانص

ـان  على أ ال العلمو باأ  ذبذنها النان  مان م   هللا باه علذهم م  علم  هللا أخاذ المذ

الماساااادتذ و  تم من أن ل هللاو هالغش  ال تنب هال ذ تمه و سم  نبذ ذلك هجمل بذ   

 أي: ذبعد م هذف د م ع  ا به ه حمته.    )ذلعنهم هللا(لعبند هللاو سأهلصك 

 
 [ 951 –البق   ] 1
 [ 1/279]تاسذ  اب   ـذ  2
 . ف. دا  الا   [ 1/473]البح  المحذفو ألبي حذن  األندلسي  3
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ن ه َ ) ع  الاَّ م   الخلذقاايو   (َهَذْلعَن ه  جمذل  اللعنااي م   علذهم  ستقل  الخلذقاايو  جمذل  ه م 

لساعذهم سي غش الخلق هسساند أدذننهمو هإبعند م م   حمي هللاو سجه ها م  جن   

ي هللا علذاه هماص تاهو حتى الحهإل سي عملهمو  مان أ  معلم النان  الخذ و ذصااااال   

 حمي هللاو  هإصااح أدذننهمو ها بهم م     وجهف المنءو لساعذه سي مصالحي الخلق

سجه ي م  جن  عملهو سنل نتم لمن أن ل هللاو ملاند ألم  هللاو مشان  هللو ذبذ  هللا  

  1اآلذنإل للنن  هذهلحهنو ه ذا ذفمسهن سهذا علذه  ذا الهعذد الشدذد.غ

هااد ه د غ أ  جمانعاي م  الصاااااحانباي حملها    وه ذف ال ذخانف م  عمهم  اذ  اآلذاي

  -  لاااي هللا عنه  –الصاااحذحذ  ع  أبي   ذ    ساي   ..؟!2 ذا اللا  على العمهمغ

إِن الِذيَن يَْكتُُموَن َما أَنزْلَنا )أنه انل : غ لهال نذي سي  تنب هللا من حدـإل  أحًدا شااااذصنً: 

  .3اآلذي غ  (ِمَن اْلَبي َِناِت َواْلُهدَى

 

فبإنبه    .زعم ببالبل  ،ببأن مبا كتم ال يحتباج إليبه  –بعبد مبا ذكرنبا قببل    –والزعم  

إلا   ،تغييب  لواجببات متعلقبة بنوازل حبالبة وإخفباه لكليبات يؤدي إخفباؤهبا 

الببدين ذاتببه في حس حملتببه ممببا يببباعببد بين األمببة وبين    ،تحريف منظومببة 

   .اإلصالحات الكبرى التي يج  أن تسير إليها

ال يترتب  عليبه إزهباى    ،أن إظهبار هبذه األهبداف الكبرى  ،فبإذا أضبببببيف إلا ذلب 

فكيف نقببل    .-محبل كالمنبا    ووه  ،في األعم األكثر  –ا يقبار  ذلب   وال مب  ،للنفس

 !!؟التغيي هذا 

 

  بل إظهار الح  أغلا من الحياة

لقد صن  م  المعنلم شبه الغنصبي عند مدعي غالح مي الدعهذيغ: اذمي إ هن  الحق سي  

هإ  لم ذـم  تغذذ ا سي   و-ع  هجل–محبهب لل ب  وهأنه مفلهب شاااا عن  واأل ض

أعلى م  اذماي حذان  بعض أهلذانء هللا سي   وبال إ  اذمتاه سي مذ ا  الشااااا ع  .الحانل

 األ ض.

ه جل انم إلى إمنم   و: غساذد الشاهداء حم  (صال ى هللا علذه هسال م)ألم ذقل  ساهل هللا  

من ح م الشاااا ع بصااااهابه؟!..    و؟!.. س ذف ذح م بخفأ 4سقتلهغ   وسأم   هنهن   وجنص 

 . .ذبلغ بصنحبه  تبي غسذد الشهداءغ؟!  و ذف ذهمل عمله 

هالتي نصبإل بدذا    و. هلتتفنذ   ل مها ذ  األ ض الخنصبي.إل مذ ا  السمنءـب  أال سلَذ 

   .عنه.

 
 ف. جمعذي إحذنء الت اا اإلسامي.   [92] تاسذ  السعدي  1
 ف. دا  إحذنء الت اا الع بي.   [ 4/139]مانتذح الغذبو لل ا ي   2
 [ 2492]همسلم   [119]  متاق علذه: أخ جه البخن ي 3
 .  [ 3657]  هصححهو هحسنه األلبنني سي صحذح الجنمل  [4936] حس : أخ جه الحن م سي المستد ك 4
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 بين االستحبا  والوجو   

ال ذعهد بنإلبفنل    وإ   ه  فلب  تبي غسذد الشهداءغ عمل مستحب سي حق األعذن 

ال ب ىغ  األ داف  إ هن   غهجهب  الذتنن  من  وعلى  أحدا  نلهم  ال  ت ك    و ألننن  على 

 إنمن نلهم على من ذلي:    .مستحب من

رتبته،   -1 بمقتضا  المستح   معاملة  علذهعدم  سنعله  وهذفلب   وسذحا   وهذمدح 

سذه تقصذ    على  ناسه  الم ء  ـهب    . هذعنتب  المستحب  ت ك  ذا  ألب   اد  إذ 

هألب  أ ل  ذا المستحب ـهب    وهألب  التهاصي بت  ه ـهب النصذحي  وميالح 

 ه بمن ـهب مستجلبي المانسد هملذعي المصنلح.    والغ ا  

األعيان  -2 علا  المستح   أن  الجملة  ،تجاهل  علا  علمنء   .واج   ا     من 

. ال  .. األمي الشن د  على غذ  ن م  األمم.ذجه  ألمي الخذ ذيإذ ال    واألصهل 

سا ذ ه  سذهن.  انل الشنفبي سي غالمهاسقنإلغ:   وذجه  لهن أ  تت ك  لهن مستحبن

بنل ل بنلج ء  ن  هاجبن  الاعل مندهبن  لهن جملي مؤـ  سي .غإذا  ن   سنلت ك   ..

داصمنغ  إذا  ن   الدذ   الهاجب    .1أهلنع  م   األ ض  سي  الحق  إ هن   إ   بل 

 من تق   سي علم   و  بحسب اد تهذأـم  ل اند  والذي إذا لم تتم  انذته   وال انصي

 ! ؟ناسه.... سم  سذسعى ل سل اإلـم ع   .أصهل الاقه

 

 خصوصية القدوات 

هالقند أذُّ  العلمنء  هالمهج     ...هن  الدعن   ب م.. هه أذهن  مننف  الهاجب  إ   ذا   .  .. 

  .  ننشغنل بقذي المؤمنذ   وهال تنشغلها بفلب مبنح  و. سا تتلاتها حهل م.ال بغذ  م

. .ل سي ش عننهالتا ذق بذ  القدهاإل هغذ  م مؤصَّ   ون على صنحبهنسإ  لل تبي حقً 

 تنن..   م  ق سي تن ذخ أ  مفبَّ 

أَذَُّهن النَّب يُّ    َذن)هالتخذذ  ال بنني الذي هجه ألمهنإل المؤمنذ  سي سه   األح اب:  

َك إ ْ    ْنت  َّ   َْ َهاج  ْح   َّ َسَ اًحن ا ْل أل  ذَنتََهن سَتَعَنلَْذَ  أ َمت  ْع   َّ َهأ َس    ْنَذن َه   ْدَ  اْلَحَذن َ الدُّ ت   

ذًا ) َننإل   28َجم  ْحس  َ أََعدَّ ل ْلم  سَإ  َّ َّللاَّ  َ  َ َ َهَ س هلَه  َهالدَّاَ  اآْلخ  ْدَ  َّللاَّ ( َهإ ْ    ْنت  َّ ت   

ذًمن ) ْن   َّ أَْجً ا َع    حقذقته ممتد  سي األمي..   2 (( 29م 

ل   بنلن هل    وذم   أ  تنلنهن  وهالتي استمتل بهن نسنء المؤمنذ   وسنلدنذن المبنحي

.  . . بنلت اجل ع  مهال القده .غ–  صل ى هللا علذه هسل م  –ع   تبي غأ هاج النبي  

 . .- صل ى هللا علذه هسل م – بنلتلحذي بنلق ب منه 

 
 دا  المع سي بذ هإل.    ف. [ 1/132:133]المهاسقنإل سي أصهل الش ذعيو للشنفبي  1
   [82:29 – األح اب ] 2
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البذل هالتلحذي . إ  لم  .هأنتم  ذلك النبي  .ت هنها أ ل    – . لت هنها األا ب إلى 

  و. سلحها بنلق ب هال تبي.. ست هنه  بذلك ادهاإل للمؤمنذ .-  صل ى هللا علذه هسل م

. هال عم  ب   .هان لها إلى المبنح.. ل ن م ل  تخلاها أبن ب   الصدذق م  الصحنبي

  . سنختن ها ألناس م..  .لسني. هال أحمد ب  حنبل إمنم ا. عبد الع ذ  م  التنبعذ 

                                                 

 النتحار الدعويا. .وال بديل عن تبني األهداف، إال

هالشاا ذعي    و نلخاسي الغنصبي  ،فالداعية حين يتشببباغل عن قضبببايا األمة المصبببيرية

.. .هغذ  ان م  النها ل ال ب ى  وهالـغه  الملتهباي  وسااااانإل المحتلايهالمقادَّ   والمحان باي

  و همهع ي لفذاي  و قصاي  اذقي  وهذ لاى سقف بنللعب سي حدهد المسامهح به هاآلم 

أفال أعداء ال ذمـله  التحدي  ه أ  وهالااااذي ه مذي ذحن ب سذهن أعداء منق لااااذ 

 .. ذمن   انتحن ا دعهذن...  .هنحه ن واألخف  على األمي حنلذن

 

.. بل ذنتقل لذ ه  تشااهذشاان  .ونصببرة للمظلوم  ،والداعية حين ال يكون صببوتا للح 

بأه ى    ه هل وهذنتقل إلى تسهذغ  لم  .ده  ال ذب الص ذح  ه بتدلذ    ه هل  وعلى الحق

.. .حذ  ذاعال ذلاك  .هذجلاد  سي أساااااهصهان  وهذهمال الم لهم سي أحسااااا  أحهالاه  .تاأهذال

 من   انتحن ا دعهذن...  ذ  

 

مل أهلانع جدذد و   ءمالذت الثابتة،  يغير المواقف والمبادئ الشبرعية  والداعية حين 

سذتح ك البد    .ه بمن ت ه  م تساااابنإل تهلاااال سي الذد و بمن ت ه  اه ا ذغل الذد

ذفع     ه بذنمن   .ذسابغ علذه شا عذي مدعن  ولإلساام  ه هاللسان  لذ ه  سي صاف عد

 ه هذه م غذ   أ .الذذ   م أحق بهن هأ لهن  وسي نسابي الشا عذي ألصاحنبهن األصالذذ 

همصاااانلح  ول نهن ح مي ال بن   .أ  البه سي صااااف أ ل اإلذمن   وذته م سي ناسااااه

.. .حذ  ذتغذ    اذا  .- مان ذ نهان    – ي التي صااااانعاإل تلاك اال دهاجذاي   والصاااااغان 

 ذمن   انتحن ا دعهذن...

 

  أخيرا:و

  وه سعي لقلهب الصااانداذ    وحذن  أل هاح المؤمنذ  وأ  ت ه   ذ  اإللااانء  الق ننذي  ه أ ج 

 هصاد  هللا    وهحنل  لمي هالتبن   واساتلاعنفه سي  م  غ بي    وهنه اً ألبصان  المهتدذ 

شاااْ    ه َ ) ذ     ل  ه  َهلَْه َ    َ اْلم  َ    َعلَى الد   ذ   اْلَحق   ل ذ ْ ه  هلَه  ب نْله َدى َهد  َل َ سااا  ي أَْ ساااَ  ( الَّذ 

 

 

 هالحمد هلل  ب العنلمذ . 


