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رسالة إلى كل من يعمل للسلم
بقلم  :د ناجح إبراهيم

***************************
بسم ال الرحن الرحيم المد ل وحده والصلة والسلم على من ل نب بعده وعلى آله وصحبه  ,وبعد الخ
الدكتور ناجح إبراهيم-فك ال أسره 42 -عاما@ طبيب بشري وأحد أبرز الدعاة إل ال عز وجل ف فترة
السبعينات وقد كان أميا@ للجماعة السلمية بامعة أسيوط ,وقد كان يتمتع بشعبية وقبول واسع ف أوساط
الشعب الصري وخاصة ف صعيد مصر  ,كان أسه ضمن القائمة الت أصدر السادات أوامره بالتحفظ عليها
ف قرارات سبتمب  1981الشهية ولكنه تكن من الرب حت قبض عليه وحوكم ف أعقاب اغتيال
السادات  ,وقد حكموا عليه بالسجن  25عاما@ عام , 1981وما نقموا منهم إل أن يؤمنوا بال العزيز الميد
ورغم طول السجن وقسوة التعذيب والعاناة فهو بفضل ال عز وجل ثابت ثبات البال  ,وما زال على
الدرب داعيا@ ومعلما@ ومثبتا@ لخوانه نسأل الول عز وجل بأسائه السن وصفاته العليا أن يفرج كربه ويفك
أسره هو وسائر إخوانه من السجناء والعتقلي  ,إنه ول ذلك والقادر عليه الرابطون.
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بسم ال الرحن الرحيم
مقدمة
الـــديــــن النــصيــحـــــة
هكذا قال رسولنا  ,وهذا هو الذي دفعنا لكتابة هذه الصفحات ,فلسنا نكتب لنا ل ند ما نفعله  ,ول لنا
ند من يقرأ ما نكتبه وإنا نكتب عندما نستشعر أن هناك نصيحة يب علينا أن نقدمها لخواننا  ,مساهة منا
ف تلك السية الباركة  ,مسية إقامة الدين وإعلء رايته ونن ـ كما قال الصحاب الليل " ابن رواحه " :
ما نقاتل الناس بعدد ول قوة ول كثرة ما نقاتلهم إل بذا الدين الذي أكرمنا ال به ومن ث يلزمنا أن نكون
أشد استمساكا@ بديننا وحرصا@ عليه من استمساك القاتل بسلحه ف معمعة القتال وحرصه عليه فإنه مت فرƒط
فيه ضاع كل أمل له ف النصر  ,بل ضاع كل أمل له ف النجاة
وكذلك أهل الدين مت فرطوا ف دينهم ـ ولو قليل@ ـ تلشى أملهم ف النصر
فإن ال تعال إنا ينصر من يطيعه ويلص له  ,ويعتصم به ويتوكل عليه
قال تعال  :ولينصرن ال من ينصره
فمن ل ينصر ربه ل ينصره  ,ومن عصاه تركه وأعداءه
وكما قال الفاروق عمر  :فإن ل نغلبهم بطاعتنا غلبونا بقوتم
وقد كان رضي ال عنه ـ ياف على اليش من ذنوبه  ,أكثر من خوفه عليه من عدوه
وهذا من كمال فقهه ووفور عقله
وكم نود لو استشعرنا جيعا@ هذا العن  ,فظل حاضرا@ ف قلوبنا وعقولنا ل يغيب أبدا@ عنا
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كم نود لو علمنا علم اليقي أن ال قد تكفل بنصرة دينه وحفظه  ,فمن دار مع السلم حيث دار  ,وكان
قائما@ بقلبه وجوارحه ف طاعة ال ن”صر ل مالة  ,ومن حاد عن الصراط حاد عنه النصر
وال تعال عليم حكيم  ,عليم بأحوالنا  ,ل يفى عليه شيء من أمورنا عليم ببواطننا ونياتنا  ,كما هو عليم
بظواهرنا وأعمالنا
وهو سبحانه حكيم  ,يضع الشيء ف موضعه  ,فل يعطي منحة الفظ والنصر إل لن يستحقها  ,أما من
ليسوا أهل@ لا فليس لم إل الذلن  ,نعوذ بال من الوان على ال
لكن النفس تعاند  ,والشيطان يوسوس  ,والدنيا قد تزخرفت  ,والوى كثيا@ ما يغلب
وهذه كلها قد أقبلت تريد أن تول بي العبد وبي ما فيه ناته وفلحه وفوزه ف الدنيا والخرة
وهذه الربعة هي حقا@ أعدى أعدائنا  ,فمت قهرنا  :النفس والشيطان والدنيا والوى كنا على قهر أعدائنا من
النس أقدر  ,وإن قهرتنا هذه الربعة فقد استوينا وأعداؤنا ف العصية  ,وبقي لم فضل قوتم  ,فانزمنا
وكلماتنا الت نسطرها إنا هي نصائح تعي على التغلب على النفس والشيطان والدنيا والوى  ,فانظر فيها
أخي الكري فما أردناها إل دللة على الي  ,سدا@ لثغرة قد رأيناها  ,أو تصحيحا@ للل  ,أو دللة على
معروف
ودورنا أن نقول وننصح لكن الثغرة لن تسد  ,واللل لن ينصلح  ,والعروف لن يتحقق  ,إل بالعمل
وهذا دورك أخي الكري  ,ودورنا جيعا@
فالكلمات ل تراد لذاتا  ,وإنا لفهمها  ,والعمل با
وقل اعملوا فسيى ال عملكم ورسوله والؤمنون وستردون إل عال الغيب والشهادة فينبئكم با كنتم تعملون
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سيزول& اللم& ويبقى الجر $إن) شاء& ال$
اعلم أخي ـ رحك ال ـ أنه ستواجهك مصاعب جة  ,ومتاعب كثية  ,وابتلءات عديدة  ,وأنت تسي ف
طريق الق وتنشغل بالعمل للسلم
فإذا ما ثبت ƒعلى الق  ,وصبت على البتلء
فإن الل سيزول والتعب سيذهب  ,ويبقى لك الجر والثواب إن شاء ال
أل ترى أن الصائم الذي يصوم ف حر القيظ  ,يذهب أل¡ جوعه وعطشه مع أول رشفة ماء يرتشفها
وهو يردد قول النب الكري  : ,ذهب الظمأ  ,وابتلت العروق  ,وثبت الجر إن شاء ال
فمع دخول أو قدم لك ف النة سيزول عنك كل تعب لقيته  ,وكل هم أصابك  ,وكل جرح جرحته أو
كلم ك¡ل¥م¤ت£ه ف سبيل ال
ويقال لك  :هل رأيت بؤسا@ قط ؟ فتقول ـ بعد أن تغمس ف النة غمسة ـ  :ل وال يا رب ! ما رأيت
بؤسا@ قط
لقد تبدد تعبك وألك  ,بل توƒل إل فرحة وسعادة وهناءة
فقد ثبت لك الجر والثواب وزادك ال من فضله
وأكرمك كرما@ يليق بوجهه سبحانه  ,وبكرمه وجوده سبحانه فحينئذ تتمن أن لو كنت بذلت أكثر
وتعبت أكثر وأكثر ف سبيل دينك
وسهرت أكثر وأكثر من أجل ربك  ,وسافرت وتركت من الدنيا أكثر  ,وضحيت ف سبيل ال أكثر وأكثر
ما ضحيت بل تتمن ـ كما يتمن الشهيد ـ أن لو عدت إل الدنيا لتقتل ف سبيل  ,ث تيا ث تقتل  ,ث تيا
ث تقتل  ,لا رأيت من فضل ال وإكرام ال للشهداء
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كيف تثبت في البتلء
سيقول ل البعض  :إنن حديث العهد باللتزام بالسلم  ,وأخاف أن ل أثªب”ت £أمام البتلءات الكثية  ,أو ل
أصب عليها
فأقول لثل هذا الخ قول النب  : ,ومن يتصب يصبه ال وقوله  :ومن يتحر الي يعطه  ,ومن يتق الشر يوقه
فمن تعاطى أسباب الصب رزقه ال الصب  ,ومن تعاطى أسباب الوهن والزع والذلن أصيب با تعاطى
أسبابه
وما ظلمهم ال ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فعليك أخي السلم بالصابرة فصابر نفسك فترة من الزمان ,
ستجد أنا أصبحت بعد ذلك من النفوس الصابرة  ,بل الراضية إن شاء ال  ,ولقد قال أحد السلف  :سقت
نفسي إل ال وهي تبكي  ,فما زلت أسوقها حت انساقت إل® وهي تضحك
أما إذا اشتدت عليك التاعب  ,وازداد عليك البلء  ,وكثرت عليك الصائب  ,وحدثتك نفسك المارة
بالسوء أن تركن إل الدنيا ـ ولو لفترة ـ أو وجدت نفسك المارة بالسوء تردت عليك فعليك أن تس”وس£
هذه النفس حت ت”س¤ل¥م قيادها لك ويسلس أمرها معك  ,وتستجيب لمر ال وهي راضي̄ة بعد أن كانت كارهة@
 ,إذا أردت ذلك فقل لا  :يا ن£فªس”  ,لقد قطعت جزءا@ كبيا@ من مشوارك وسيك إل ال  ,فلم يبق إل
اليسي  ,فاصبي عليه
يا نفس  ,ل تضيعي سابق £عمل¥ك الصال  ,وسهر الليال واليام  ,وتعب السنوات ف سبيل ال  ,ف لظة
طيش ±إنا صب ساعة , ±فاصبيها  ,فمقام البلء كمقام الضيف  ,فيا سرعة انقضاء مقامه  ,ويالذة مدحه وثنائه
ف الافل على الضيف الكري
ويا أقدام الصب اعملي فما بقي إل القليل ,
وعليه أن يفعل مع نفسه كما فعل " بشر الاف " مع أحد تلمذته الذين سافروا معه  ,فعطش الرجل ف
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الطريق  ,فقال له  :نشرب من هذه البئر  ,قال بشر  :اصب إل البئر الخرى  ,فلما وصل إليها قال  :البئر
الخرى  ,فما زال يعلل كلما جاء إل بئر قال له  :البئر الخرى  ,ث التفت إليه فقال له  :هكذا تنقطع الدنيا
ويقول لنفسه  :ها قد لح فجر الجر واناب ليل البلء  ,ومدح الساري بقطع الدجى  ,فما طلت شس
الزاء إل وقد وصل إل منل السلمة ـ كما يقول " ابن الوزي " ـ رحه ال  ,وقد أعجبتن كلمة عظيمة
للمام أحد ـ رحه ال ـ فقد كان يردد  :إنا هو طعام دون طعام  ,وشراب دون شراب  ,وإنا ليام
قليلة  ,وهذه الكلمات القليلة تتاج إل كثي من التدبر والتفكر
ث يقف مع نفسه وقفة أخرى ليقول لا  :أما ترين أهل الدنيا يصابون بصائب وبليا أكثر من مصابك
برات  ,ث هم ل يؤجرون على ذلك ول يرزقهم ال الصب عليها  ,وهم عادة ف هم وغم وضيق واكتئاب ,
بل وجنون  ,من تلك الصائب  ,أما سعت ¥مرة@ بسيارة غرقت بأسرة كاملة  ,ماتوا جيعا@ ؟ فأين مصيبتك من
مصيبة هؤلء ؟ ! إن أكثر ما تصابي به  ,أن يقتلك ¥العداء وهذا شرف لك ¥وليست مصيبة  ,بل هي حياة
وما أغلها من حياة ! ث إ¥نك ¥ل تشعري بأل ±أو وجع ±من ذلك  ,فما هي إل رصاص̄ة أو رصـاصـات
تــترق جسد£ك , ¥ول تشعري بشيء إل كمس القرص ـ كما قال الرسول  ,ـ ث يقول لنفسه  :ماذا
يكن أن يصيبك ¥من عدوك ؟! أن يسجنوك شهرا@ أو شهرين أو عاما@ أو عدة أعوام  ,أو حت الع”م”ر £كله
فيكفيك ¥شرفا@ أنك ¥قضيت ¥عمرك ¥ف سبيل ال  ,ويكفيك شرفا@ أن تكون على درب يوسف عليه السلم وقد
ارتى ف السجن بضع سني ! ولتقل لنفسك المارة بالسوء  :يا نª £فس”  ,أل ت£ر£ي¤ن £تلك اللف من الناس الذين
يلون السجون من أجل معصية ال ؟! فكفاك شرفا@ أنك اب¤ت”ل¥يت ¥من أجل طاعتك ل عز وجل
فºت£ر£ي¤ن £هذا وقد حكم عليه بالعدام من أجل لظة ¥شهوة ±تافهة ±حقية ±وهو يغتصب فتاة@  ,وهذا من أجل
لظات ¥أ¡نس ±بالشيطان والخدرات ح”ك¥م £عليه بالسجن الؤبد ,وغيهم كثي وكثي
وتفك¼ر ¤كذلك ف آلف الناس من أهل الدنيا  ,بل والكفار  ,الذين أصيبوا بالشلل أو العمى فهم ف بلء أقسى
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من ابتلئك الذي تعيش فيه وأشد منه مئات الرات
ولعل هذه الشهر أو السنوات تكون سببا@ ف إمامتك £ف الدين  ,ومعرفتك بالعلم بال والعلم بأمر ال ,
ووصول¥ك £إل درجات العابدين والزاهدين والاشعي فكم من أخ ±ل يعرف القيام حق معرفته إل ف الشدة ,
وكم من أخ ±ل يفقه القرآن ويفهم مراميه ويدرك ¤حكمه الباهرة حق الدراك إل ف الشدة  ,ذلك فضل@ عن
حفظه ودراسة ¥تفسيه  ,كل ذلك مضافا@ إليه نيل¡ درجات ±ف علو ±م ل يتعلمها الرء من الكتب والصحف ,
وإدراك” معان ±ما كان ليدركها أو يتذوق حلوتا مهما قرأ عنها أو درسها أو حفظها  ,وذلك مثل معان
التوكل والنابة والشية والتوبة واليقي والرضى ورحم ال شيخ السلم "ابن تيمية" الذي كان يقول  :أنا
جنت وبستان ف صدري
أن رحت فهي معي ل تفارقن إن حبسي خلو̄ة  ,وقتلي شهاد̄ة  ,وإخراجي من بلدي سياح̄ة
وليقل الخ كما قال " ابن الوزي " ماطبا@ ربه  :فما أرب£حن فيما س”ل¥ب £من إذ كانت ثرته اللجأ إليك  ,وما
أوفر £جعي إذ ثرت”ه إقبال على اللوة بك  ,وما أغنان إذ أفقرتن إليك  ,وما آن£س£ن¥ي إذ أºو¤ح£ش¤ت£ن من خلقك
آه ±على زمان ±ضاع ف غي خدمتك  ,أسفا@ لوقت مضى ف غي طاعتك
قد كنت إذا انتبهت وقت الفجر ل يؤلن نومي طول الليل ! وإذا انسلخ عن النهار ل ي”وجع”ن ضياع ذلك
اليوم ! وما علمت” أن عدم £الحساس ¥لقوة ¥الرض فالن قد ه£بƒت ¤نسائم” العافية  ,فأحسست” بالل  ,فاستدللت”
على الصحة
فيا عظيم النعام  ,ت£مÂم ¤ل¥ي £العافية
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س&ل>م$ــوا المبيــــع& لص&ــاحبـــه
لقد بعت”م أنفسكم ل عز وجل  ,وليس أمام£ك¡م إل خيار Ãواحد هو أن تسلموا البيع لن اشتراه  :إن ال اشترى
من الؤمني أنفسهم وأموالم بأن لم النة
وإذا استلم الشتري البيع فليصنع به ما شاء  ,وليضعه حيث يشاء  ,فإن شاء وضعه ف قصر  ,وإن شاء وضعه
ف سجن
وإن شاء ألبسه فاخر الثياب  ,وإن شاء جعله شبه عار ±إل ما يستر عورته
وإن شاء جعله غنيا@  ,وإن شاء جعله فقيا@ معوزا@
وإن شاء مد ƒف عمره  ,وإن شاء علقه على عود مشنقة  ,أو سلط عليه عدوه فقتله أو م£ث¼ل به
أºفºي£ح¤س”ن” لن باع شاة@ أن يغضب على الشتري إذا ذبها  ,أو يتغي قلبه لذلك ؟! أل تسمع عما حدث لسد
ال وأسد رسوله " :حزة ºابن عبد الطلب " ؟  ,لقد ب”ق¥ر£ت بطنه  ,وأ¡خ¤ر¥ج£ت كبده  ,وم”ثÆل به
وكذلك أصحاب النب  ,الذين استشهدوا ف غزوة أحد ب”ق¥رت بطونم  ,وج”د¥عت أنوف¡هم وآذان”هم  ,بل إن
هند بنت عتبة ومن معها من نساء قريش اتƒخ£ذªن ºمن أنوف الصحابة وآذانم خلخل وقلئد لن  ,وكانت هند
بنت عتبة قد أعطت خلخيلها وقلئدها وقرطها لوحشي ±قاتل ¥حزة  ,مكافأة@ له على ما فعله
بل أل تسمع با جرى للرسول  ,ن£فªس¥ه ف غزوة أحد ؟! لقد وقع ل¥ش¥قÆه  ,وش”ج ƒوجهه الشريف وك¡س¥رت
رباعيته  ,بل إن الرسول  ,عاش يتقلب من البتلء إل البتلء
وصدق " ابن الوزي " حينما قال  :أو ليس الرسول  ,يتاج أن يقول  :من يؤوين ؟ من ينصرن ؟ ويفتقر
إل أن يدخل مكة ف جوار كافر  ,وي”لقى السل على ظهره  ,وت”قªـت£ل أصحابه”  ,ويداري الؤلفة¡ قلوبم ,
ويشتد جوعه”  ,وهو ساكن ل يتغي ,
ث ي”ب¤ت£لى بالوع فيشد الجر على بطنه ـ ول خزائن السموات والرض ـ وت”قªت£ل¡ أصحابه” وي”ش£ج Êوجه”ه ,
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وت”كªس£ر” رباعيته  ,وي”مث¼ل بعمÂه  ,وهو ساكت
ث ي”ر¤ز£ق” أبنا@ وي”س¤لºب” منه  ,فيتعلل بالسن والسي في”خ¤ب£ر” با سيجري عليهما  ,وي£س¤ك¡ن” بالطبع إل عائشة
رضي ال عنها في”ن£غƒص” عيش”ه بقذفها  ,ويبالغ ف إظهار العجزات في”قام ف وجهه مسيلمة¡ والعنسي Êوابن” صياد, ±
ويقيم” ناموس £المانة ¥والصدق فيقال  :ساحر Ãكذاب , Ãث ي£ع¤لºق¡ه الرض” كما ي”وع£ك” رجلن  ,وهو ساكنÃ
ساكت , Ãفإن أºخ¤ب£ر £باله فلي”ع£لÆم £الصب ث يشدƒد عليه الوت” فيسلب روحه الشريفة  ,وهو مضطجع ف كساء
م”لºبƒد ±وإزار ±غليظ , ±وليس عندهم زيت Ãي”وقºد به الصباح” لºي¤لºت£ئ¥ذ±
وعليك أخي الكري أن تتأمل النبياء والرسل عليهم السلم ,وهم صفوة اللق وأكرمهم عند خالقهم وأحبهم
إليه سبحانه فقد أ¡لªق¥ي £ف النار إبراهيم” عليه السلم  ,ون”ش¥ر بالنشار زكريا  ,وذبح السيد الصور يي ,
ومكث أيوب ف البلء سنوات فºقºد £فيها ماله وولده  ,وسجن ف بطن الوت يون”س”  ,وبيع يوسف” بثمن ±بس
وكانوا فيه من الزاهدين  ,ولبث ف السجن بضع سني
كل ذلك وهم راضون بقدر ال وراضون عن ربم ومولهم الق
وقد كان بعض السلف يقول  :لو ق¡ر¥ض £جسمي بالقاريض أحب Êإل من أن أقول لشيء قضاه ال  :ليته ل
يكن  ,وكان آخر يقول  :أºذªن£ب¤ت” ذنبا@ أبكى عليه منذ ثلثي عاما@ وكان قد اجتهد ف العبادة  ,قيل له  :ما
هو ؟ قال :قلت مرة لشيء كان  :ليته ل يكن
فكن أخي من هؤلء الذين ل يزاحم تدبي”هم تدبي £مولهم  ,ول يناهض اختيار”هم اختيار£ه سبحانه فهؤلء ل
يتدخلوا ف تدبي ال للكه بـ لºو ¤كان كذا لكان كذا وكذا  ,ول بـ عسى ولعل وليت
فاختيار ال لعبده الؤمن هو أعظم” اختيار  ,وهو أفضل اختيار مهما كان ظاهر”ه صعبا@ أو شاقا@ أو فيه هلكة
للمال أو ضياع Ãللمنصب والاه ¥أو فقد Ãللهل والولد  ,أو حت ذهاب للدنيا بأسرها
وعليك أن تسترجع بذاكرتك قصة غزوة بدر  ,وتتفكر فيها جيدا@  ,فلقد أحب بعض الصحابة رضي ال عنهم
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وقتها الظفر بالعي  ,ولكن ال اختار لم اختيارا@ أعظم من اختيارهم وأفضل منه  ,لقد اختار لم النفي  ,وفرقÃ
بي المرين عظيم Ãع¥ظºم £ما بي الثرى والثريا ! فماذا ف العي ؟! إنه طعام Ãيؤكل ث يذهب إل اللء  ,وثوبÃ
ي£ب¤لى ث ي”لقى  ,ودنيا زائل̄ة
أما النفي  ,فمعه الفرقان الذي فرƒق ال به بي الق والباطل  ,ومعه هزية الشرك واندحاره وعلو التوحيد
وظهوره  ,ومعه قتل صناديد الشركي الذين يقفون ح£ج£ر ع£ثªر£ة ±أمام السلم ذلك الدين الوليد ف جزيرة
العرب  ,ومعه  ,ومعه  ,ومعه  ,ويكفي أن معه  :إن ال اط¼لع على أهل بدر  ,فقال  :اعملوا ما شئتم فقد
غفرت لكم وصدق ال تعال إذ يقول  :وإذ يعدكم ال إحدى الطائفتي أنا لكم وتودون أن غي ذات
الشوكة تكون لكم ويريد ال أن يق بكلماته ويقطع دابر الكافرين
وقبل أن أختم كلمي ف هذه النقطة  ,أود أن أسوق معن كلمات جيلة للمام الليل "ابن القيم" ذكرها ف
كتاب زاد العاد  ,ولكن بشيء ±من التصرف  :إن ال ل ينع عنك ما منعه بل@ منه  ,ول نقصانا@ من خزائنه ,
ول استئثارا@ عليك با هو حق لك  ,ولكن منعك ليدك إليه  ,وليعزك بالتذلل له  ,وليغنيك بالفتقار إليه ,
ولي£ج¤ب”ر£ك بالنكسار بي يديه  ,وليذيقºك برارة النع حلوة ºالضوع له ولذة الفقر إليه  ,ولي”لªب¥س£ك £ح¥لªي£ةº
العبودية  ,وي”و£لÆي£ك بعزلك أشرف £الوليات  ,وليشهدك حكمته ف قدرته  ,ورحته ف عزƒته  ,وب¥رƒه ولطفه ف
قهره  ,وأن م£ن¤ع£ه” عطاء , Îوعزلºه تولي̄ة  ,وعقوبت£ه تأديب , Ãوامتحان£ه عطي̄ة وم£ح£ب̄ƒة  ,وتسليط ºأعدائه عليك سائقÃ
يسوقه إليك ومن ل يفهم هذه العان العظيمة بقلبه وعقله ويعمل با  ,فم£ح£لÏه غي” قابل للعطاء  ,وليس معه
إناء Îيوضع فيه العطاء  ,فمن جاء بغي إناء ±رجع بالرمان
ول ي£ل¡وم£ن ƒإل نفس£ه
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ث&ب&ات$ك$م) س&ي$ب)طAل $ك&ي)د& الع&د$و
إن أعداء السلم قد ح”ر¥م”وا ح”جƒة@ يدافعون با عن باطلهم  ,ومن أجل ذلك فإن إجابتهم على دعوة الق هي
ص£ب Êصنوف البلء والعذاب على أهل الق
فهذه هي إجابتهم الت ل ي”ح¤س¥نون غيها  ,ويعتمدون عليها دائما@ إذا أع¤ي£ت¤هم اليل ف رد الق  ,وبذا الواب
أجاب فرعون على موسى  :لئن اتذت إلا@ غيي لجعلنك من السجوني
وبه أجاب فرعون على سحرته الذين آمنوا  :لقطعن أيديكم وأرجلكم من خلف ولصلبنكم أجعي وبه
أجاب قوم إبراهيم على إبراهيم عليه السلم  :ح£رÂق¡وه وانصروا آلتكم وبه أ¡ج¥يب على يوسف عليه السلم  :ث
بدا لم من بعد ما رأوا اليات ليسج”ن”نƒه حت حي وبه أجاب أميه بن خلف على "بلل بن رباح " وهو يهتف
من قلبه  " :أحد , Ãأحد , " Ãفعذبه وضربه بالسياط ف ح£ر Âمكة  ,ووضع الجر على بطنه  ,وبه أجيب على
"عمار "±و "مصعب "±و " خباب " ±و " ابن ¥مسعود " و "الصديق ¥أب بكر "±بل ورسول ¥ال ,
وبه أجيب على "أحد بن حنبل" حينما رد على فرية خلق القرآن  ,فأجيب بالضرب وبالسياط وبالسجن
والتعذيب
وبه أ¡جيب £على "ابن تيمية" و "ابن القيم" رحهما ال
وبه أجاب أهل الفسق والكفر والردة على الدعاة إل ال والعاملي لنصرة دينه ف زماننا هذا
فهذا هو جواب أعداء السلم  ,وهذا هو منتهى كيدهم  ,وآخر” سهم ف جعبتهم  ,وهذا الذي يسنونه
للدفاع عن باطلهم والذود عن علªمانيتهم
فإذا ما أجابوكم بذلك  ,وثºب£تÊم على الق  ,وصبت على البلء  ,فإن ذلك يهدم جيع خططهم  ,ويرد كيدهم
ف نورهم  ,وي”فªش¥ل¡ ـ بالكلية ـ تدبي£هم ومكر£هم
إن ثباتكم وصبكم واعتصامكم بال عز وجل ـ ف حد ذاته ـ ي”ع£د Êانتصارا@ للسلم وهزية@ لعدائه
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فكيف يا ترى يكون حال¡ العداء إذا شعروا أن سهمهم قد طاش  ,وسعيهم قد خاب  ,وأن تدبيهم قد
ذهب أدراج الرياح  ,وأن مكرهم أضحى إل زوال ؟! كيف يكون حال هؤلء العداء ؟ إذا علموا أن هذه
البتلءات تزيدنا قوة@ إل قوة , ±ونقاء Ñإل نقاء , ±وصلبة@ إل صلبة
وأنم كلما اشتدوا ف إيذاء أهل الق والتنكيل بم  ,خرجت أجيا̄ل أقوى وأصلب وأحكم وأعقل  ,وت£ر£بƒت¤
تلك الجيال على الخذ بالعزائم  ,وترك الترخÊص والقلل من الباحات  ,أجيال ت”طºلÆق” الدنيا طلقة@ بانة@ ل
رجعة فيها  ,وف هذا العن كلم جيل لخ كري  ,وقد أعجبن هذا الكلم جدا@ حيث يقول  :ت”رى ماذا
يكون حال أعدائنا إذا علموا أن كيدهم ل ي”ض¤ع¥ف” القلب £بل يقويه  ,ول ي£كªس¥ر” الع£ز£مات بل يشد منها  ,ول
ي£ح”ط Ïال¥م£م £بل يرفعها ويعليها  ,ماذا يكون حالم ؟! إذا علموا أننا نكون أقرب إل ال عندما يشتد البلء ,
وأنه كلما اشتد البلء واحتشدت جوع العداء  ,كان القلب عندها ساجدا@ عند ربه  ,عازما@ على الستمرار
بل ضعف ول وهن  ,سائل@ موله أن يلصه من كل ما يكرهه وأن يتوله ويفظه  ,وأي غيظ يغتاظونه عندما
يعلمون أنم صاروا مطية نركبها لنقطع عليهم شوطا@ لبد منه  ,إنه شوط التنقية والتصفية  ,وماذا ينفعهم
غيظهم هذا ؟! قل موتوا بغيظكم  ,فإنه ولن يعل ال للكافرين على الؤمني سبيل@
أ
هـ
إن ثباتكم على الق  ,وصبكم على البتلء كفيل بزية أعداء السلم ـ ليس من الناحية الفكرية والنظرية
فحسب ـ بل إن هذا الثبات والصب سيهزمهم  ,كيانا@ وبنيانا@ ودولة ونظاما@ أيضا@
إن صب وثبات الثلة الؤمنة الصادقة من أهل الق  ,كفيل أن يهدم الدولة العلمانية من القواعد فيخر عليهم
السقف  ,وذلك بعد هزية فكرها ونظرياتا ومبادئها  ,أل ترى أن ثبات " أب بكر الصديق" وصبه يوم الردة
كان هو السبب £الرئيسي ف درء فتنة الردة ؟ الت كادت أن تأت على الخضر واليابس ف جزيرة العرب  ,وقد
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عمت الردة¡ كل¼ الزيرة العربية باستثناء ثلث مدن فقط هي  :مكة والدينة وجواثا بالبحرين  ,ولذا تسمعون
كثيا@ قول القائل " :رد̄ة ول أبا بكر لا "
بل إن هذا الثبات العجيب الذي تلى به الصديق رضي ال عنه ف تلك الظروف العصيبة هو الذي زلزل
عروش الرتدين وهزمهم  ,رغم ما كان لم من إمكانيات مادية وبشرية هائلة وما كان معهم من جيوش±
جرارة
حت إن "أبا هريرة" وهو م£ن ¤هو ؟ كان يقول ـ وهو يعي ما يقول جيدا@ ـ  :وال الذي ل إله إل هو لول أن
أبا بكر است”خ¤ل¥ف £ما ع”ب¥د £ال قال ذلك لصحابه  ,وكرره ثلثا@
فقالوا له " :مه يا أبا هريرة "
أل ترون أن ثبات وصب المام "أحد بن حنبل" على السجن والتعذيب وضرب السياط أمام فتنة خلق القرآن
الت اجتاحت بلد السلمي وقتها  ,وكادت أن تغي عقيدة السلف الصال
كان سببا@ ف هدم تلك الفرية وزوال شرها وإبطال كيد أصحابا  ,وهم م£ن ¤؟ هم م¥ن ¤أصحاب السلطة
والنفوذ من اللفاء والوزراء وأتباعهم وأشياعهم
وقد كان لثبات ذلك المام الليل بفرده الثر العظيم ف كتابة حياة جديدة لعقيدة المة  ,بعد أن كادت
ت”غتال على أيدي حفنة من الضالي البتدعي فقد قيل للمام حينما قدم على العتصم لمتحانه ف مسألة خلق
القرآن ـ قيل له  :إن أمي الؤمني قد حلف أن ل يقتلك بالسيف  ,وأن يضربك ضربا@ بعد ضرب  ,وف
اليوم الثالث اختلى به العتصم شخصيا@  ,وحدثه أنه شفيق Ãعليه كشفقته على هارون ابنه ولكن "المام أحد"
أجابه بثل إجاباته السابقة  ,ول يتراجع عن شيء منها على الطلق  ,فلما ضجر العتصم قال للمام  :عليك
لعنة ال لقد طºم¥ع¤ت” فيك ! خذوه  ,وأمرهم أن يلعوا ملبسه دون الزار  ,ث شدوا وثاقه ث ضربوه
بالسياط  ,وكان عدد اللدين الذين يضربونه كبيا@ جدا@  ,وكانوا يتناوبون الضرب عليه  ,وكان أحدهم
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ينخسه بقائم سيفه وهو يقول له  :تريد أن تغلب هؤلء كل¼هم ؟! وكانوا يضربونه كل يوم حت يسقط مغشيا@
عليه ويكررون ذلك ف اليوم التال وقد أحدثت سياط اللدين آثارا@ عظيمة على جسد المام الذي كان
شيخا@ كبيا@ وقتها  ,حت إن الرجل الذي ذهب ليعاله من جروحه ـ بعد ذلك ـ قال  :وال لقد رأيت م¥ن¤
ضرب ¥ألف سوط  ,ما رأيت ضربا@ أشد من هذا ! حت إن آثار السياط ظلت باقية على ظهر ذلك المام
الليل حت مات  ,ومن أبلغ ما حدث مع "المام أحد" رحه ال ف هذا اليام  :أنه كان يشى سقوط
سراويله  ,وظهور عورته  ,أثناء ذلك العذاب  ,أمام تلك الموع الغفية الت كانت تشهد تعذيبه  ,وكان
يكثر الدعاء أن ل تنكشف عورته  ,فاستجاب ال له ف ذلك
وهذه القصة ـ رغم بساطتها ـ كان لا أبلغ الثر علي ƒوعلى كثي من الخوة الذين مروا بتجارب تتشابه ف
بعض فصولا مع ما حدث مع "المام أحد" رحه ال رحة واسعة  ,وجزاه عن السلم خي الزاء

ت ت&ف)رAيق Aال$ج)ر&ةA
م&ن) ت&ر&فHه& و&ق)ت& ال&ع&م&ل Aن&دAم& و&ق) &
قد يرى أحدنا كيف يتسلط الظالون على الؤمني ف بلد السلمي  ,ويرى شرطتهم وجنودهم وزبانيتهم
وهم يعتقلون السلمي  ,فل يكاد ير يوم إل ويعتقل العشرات بل والئات  ,بل إن زبانية التعذيب ل يتوقفوا
ليلة واحدة عن تعذيب السلمي منذ زمن طويل  ,ول يتركوا طفل@ ول امرأة ول شيخا@ ول شابا@ إل نال قسطا@
وافرا@ من ذلك
فخلل تلك السنوات كلها أ¡ج¤ه¥ض£ت الخوات  ,وض”ر¥ب¤ن , £وت”ر¥كن ينمن على بلط الزنازين ف برد الشتاء ,
وعذب الطفال تعذيبا@ شديدا@  ,بل وتركوا أياما@ دون طعام  ,وكانت العياد تأت على الخوة وهم ما بي
معتقل , ±وسجي , ±وطريد , ±وشريد , ±وقتيل , ±وجريح , ±فل يستشعر هؤلء وأسرهم وآباؤهم وأمهاتم
وأولدهم وزوجاتم أي فرحة للعيد  ,قد يرى أحدنا ذلك وغيه ما يدث معه وحوله  ,فيتسلل الشيطان إل
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النفوس فيوسوس لا قادحا@ ف حكمة القدر  ,قائل@ ـ لعنه ال ـ  :كيف يقوى أعداء ال وزبانيتهم يوم بعد
يوم  ,ويتلكون أحدث الجهزة ف مقاومة الؤمني ؟ ويزدادون شوخا@ يوما@ بعد يوم , ±ويتقلبون ف البلد ,
ويتحكمون ف العباد كيف شاءوا  ,وتدين لم الرقاب  ,وكيف تكونون أولياء ال  ,وأنتم ملقون ف زنازين
عبارة ±عن ثلجات ف الشتاء وأفران ف الصيف  ,ل تدون طعاما@ ول شرابا@ ول كساء Ñول غطاء , Ñبل ول
هواء Ñيكفي لتنفسكم ؟ وتلك حقيقة ل يصدقها إل من عاش ف مثل هذه الماكن
وكيف يتقلب أباطرة الكم العلمان ف النعيم والتاع والظلل الوارفة وهم ف منعة وقوة من أسباب الدنيا ؟
بل كيف يغدو ويروح جلدو التعذيب وهم يضحكون ويتمازحون  ,ف نفس الوقت الذي يعلقون فيه الخ
كالذبيحة من يديه خلف ظهره ولعلى  ,وهو يصرخ صراخا@ شديدا@ حت يغشى عليه ؟ تلك هي وساوس
الشيطان الت يوسوس با ف تلك اللحظات العصيبة  ,وذلك هو حديث النفس المارة بالسوء ف تلك الواقف
الصعبة  ,وهذه وتلك تتاج لاهدة عظيمة  ,وما هي إل ابتلء فوق ابتلء يتاج إل الثبات فيه
فعلى الخ أن يقول لنفسه  :أت”رى لو أن ال أراد اتاذ شهداء  ,فكيف ل يلق أقواما@ يبسطون أيديهم لقتل
الؤمني ؟! أفيجوز أن يفتك "بعمر" إل مثل أب لؤلؤة ؟ و "بعلي" إل مثل أب ملجم ؟ و "بسمية" إل مثل أب
جهل ؟ وليذكر الخ نفسه بقوله تعال  :إنا نلي لم ليزدادوا إثا@
وبقوله تعال  :سنستدرجهم من حيث ل يعلمون وأملي لم إن كيدي متي وعليه أن يقول لنفسه كما قال
ست£ع¤م£ل ¥ف
"ابن الوزي"  :قد ثبت أن الؤمن بال كالجي  ,وأن زمن التكليف كبياض نار  ,ول ينبغي للم” ¤
الطي أن يلبس نظيف الثياب  ,بل ينبغي أن يصابر ساعات العمل  ,فإذا فرغ تنظف ولبس أجود ثيابه  ,فمن
ترفه وقت العمل ندم وقت تفريق الجرة  ,وعوقب على التوان فيما ك¡لÆف£
فهذه النبة تقوÂي أزر الصب ث يقول لنفسه  :فليأخذوا الدنيا ـ بفرض صفوها لم ـ ويكفي لنا الخرة
فالدنيا كلها متاع زائل ول تساوي عند ال جناح بعوضة
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وعليه أن يردد بقلبه ولسانه قول سحرة فرعون ـ الذين غمر اليان قلوبم ـ لفرعون العصر وفرعون كل
عصر  :فاقض ما أنت قاض إنا تقضي هذه الياة الدنيا
وعليه أن يذكر نفسه أن هؤلء الطواغيت  ,وإن ملوا الدنيا ضجيجا@ وصياحا@ وتديدا@ ووعيدا@ للمؤمني  ,فإن
ذل العصية ونكدها وغمها ل يفارقهم أبدا@ كما قال "السن البصري"  :فإنم  ,وإن طقطقت بم البغال
وهلجت بم الباذين  ,فإن ذل العصية ف وجوههم أب ال إل أن يذل من عصاه
وكل هذه العان ل يستشعرها ول يعرفها حق العرفة إل أهل¡ اليان والصلح والعرفة القة بربم ومولهم
الق
فهؤلء يعلمون أن زمانم وزمان الطواغيت ينقضي عن قريب  ,والراحل تطوى  ,والركبان ف السعي الثيث
ش£ر£ف” المتثال ¥لدرس£ة البتلºء
أخي السلم  :يكفيك شرفا@ إذا صبت عند الشدائد والهوال  ,وث£ºبت ƒعلى الق بعد البتلء تلو البتلء  ,أن
تكون ضمن خريي مدرسة البتلء العظيمة الت يترب فيها الرجال تربية خاصة  ,ويصقلون فيها صقل@
خاصا@  ,ويتخرجون منها وهم كالذهب الالص ل تشوبه شائبة  ,قد صفت نفوسهم وراقت قلوبم وح”ط¼ت
ذنوبم وق¡ب¥لºت ¤توبتهم  ,وخشعوا وخضعوا واستسلموا لربم وتوكلوا عليه حق التوكل  ,ونفضوا أيديهم من
سواه
فمن ترج من مدرسة البتلء بنجاح أصبح إماما@ من أئمة الدين  ,وقائدا@ من قادة الرشاد  ,وجعلناهم أئمة
يهدون بأمرنا لا صبوا
فمن مدرسة البتلء ترج "عمار بن ياسر" و "بلل بن رباح" و "صهيب" و "سلمان" و "خباب بن الرت"
و "خبيب بن عدي" وغيهم من الصحابة
ومن تلك الدرسة ترج " :سعيد بن جبي" و "مالك بن أنس" و "أبو حنيفة" كما ترج منها أعظم تلمذتا
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ف زمنه ـ والذي أضحى بعد ذلك من كبار أساتذتا ـ وهو المام "أحد بن حنبل" ,كما ترج منها "ابن
تيمية" و "ابن القيم" و "السرخسي" وغيهم من العلماء العاملي الاهدين ف سبيل ال عز وجل
فكفاك شرفا@ ـ أخي الكري ـ أن تكون من خريي تلك الدرسة العظيمة  ,الت رائدها ومعلمها الول :
الرسول الكري  ,الذي كان يقول  :أوذيت ف ال وما يؤذى أحدÃ

البلء& يرفع& درجاتAك ويحط خطاياك
إن ف النة درجات ±قد ل يبلغها العبد بعمله مهما عمل  ,ولقد هيأ ال سبحانه لعباده الؤمني منازل ف النة ,
ل تبلغها أعمالم ول يكونوا بالغيها إل بالبلء والنة  ,فقيض لم السباب الت توصلهم إليها من ابتلئه
وامتحانه  ,كما وفقهم للعمال الصالة الت هم من جلة أسباب وصولم إليها
وهناك درجات ف اليان والدى ل يصلها العبد بأعماله  ,وما كان له أن يصلها إل بالنة والبلء  ,ويريد ال
أن يرفع عبده إليها  ,فيكتب عليه البتلء ويعينه على الصب والثبات عليه  ,وذلك رحة@ منه سبحانه بذلك
العبد
أºت”رى لول أن مشركي قريش استولوا على أموال "صهيب الرومي" أكان يظى بدرجة أبا يي! ربح البيع
أºت”رى لول العذاب الذي ذاقه "آل ياسر" على يدي مشركي قريش ـ أتراهم كانوا ينالون شرف صبا@ آل
ياسر  ,فإن موعدكم النة
ولول تقطيع "أنس بن النضر" إ¥ر£با@ ف غزوة أحد  ,أكان ينال شرف لو أقسم على ال لبره ولول ذلك لا
انبسط وجهه وتقق له ما أراد يوم حلف وال ل تكسر ثنية الر”ب£يÂع
ولول العذاب الذي ذاقه "بلل بن رباح" على يدي أمية بن خلف وزبانيته  ,ما نال درجة "بلل سيدنا"
لول صب "يوسف عليه السلم" يوم المة  ,وف السجن  ,ما نال درجة أيها الصديق
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لول صب "عمر بن الطاب" على م”ر Âالق والعدل  ,ما انبسطت يده تلك الدنيا بأسرها  ,أو ـ كما يقولون
ـ ما انبسطت يده يضرب الرض بالدÂرƒة
ولول صب "عمر بن عبدالعزيز" على مر الق والعدل  ,ما نال درجة "الليفة الامس"
ولول صب أصحاب الرجيع على ما لقوه ف سبيل ال  ,ما كانوا من أهل ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء
مرضاة ال
ولول صب "سعد بن معاذ" وبذله ف سبيل ال  ,وإراقة دمه يوم الندق  ,وحكمه العادل ف بن قريظة  ,ما
نال درجة اهتز عرش الرحن لوت سعد
ولول بذل وعطاء وصب "عبدال بن حرام" ف أحد وقبل أحد  ,ما نال درجة قول ال  :يا عبدي ! تن علي
أعطك
ولول صب "أحد بن حنبل" على العذاب وثباته على الق  ,ما نال درجة "إمام أهل السنة"
ولول صب وثبات "سيد قطب" ف منته وعند قتله  ,ما أصبح لكلماته أثر يذكر  ,ول لكتبه النتشار والتأثي
ف العال كله
إن ال إذا أراد اصطفاء بعض عباده ليكونوا شهداء  ,سلط عليهم العداء ليقتلوهم ولتسيل دماؤهم ف مبته
ومرضاته  ,وليبذلوا نفوسهم ف سبيله سبحانه
فالشهادة هي أعلى الراتب بعد مرتبة النبيي والصديقي  ,فالشهداء هم القربون لربم  ,وهم قد رضوا عنه
سبحانه  ,وقد اصطفاهم واختارهم واتذهم لنفسه سبحانه
ومن أجل ذلك قيض ال السباب لذلك  ,وجعل عدوه ـ عدو الؤمني ـ سببا@ ف نيل هؤلء الؤمني درجة
الشهادة  ,وأكرم با من درجة ! فإذا أراد ال أن يرفع الدعاة والاهدين الخلصي إل هذه الدرجات  ,فلبد
أن يقتلوا على أيدي العداء
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إن هناك ذنوبا@ كبية قد ل تكفرها إل السنات الكبية  ,أو البتلءات الشديدة في”قدر ال عز وجل على
أوليائه البتلء  ,ليكفر عنهم ذنوبم صغيها وكبيها  ,د¥قÆها وجلها  ,أولا وآخرها  ,حت ل تبقى لم
خطيئة  ,فيقبلون على ربم وقد حطت عنهم خطاياهم
أكرم بذلك من فضل  ,وأنعم با من درجة عالية
ولعل هذا العن هو الذي أشار إليه الديث الشريف الذي رواه الترمذي عن أب هريرة رضي ال عنه قال :
قال رسول ال  : ,وما يزال البلء بالؤمن والؤمنة ف نفسه وولده وماله حت يلقى ال وما عليه خطيئة

استعذاب طريق الحق
إن طريق الق صعب وشاق  ,وملوء بالشواك والشلء والميع الن يعلمون ذلك علم اليقي  ,وبل وعي
اليقي
وكيف ل ؟ ! وهم يشاهدون ويسمعون ف كل يوم زبانية الاهلية وهم يوجهون بنادقهم ورصاصهم ف
صدور الؤمني  ,وأصبح مبدأ الاهلية الن  :إطلق الرصاص ف سويداء القلب مباشرة حت أن عصر اطلق
الغازات السيلة للدموع والانقة  ,وتكسي اليدي والرجل  ,ول¼ وذهب
إن طريق الق  ,رغم وعورته وصعوبته  ,إل أن الؤمن يستعذب هذا الطريق ويبه  ,ويد للسي فيه حلوة
تل عن الوصف ! إذ ل يعرفها إل من ذاقها
ومهما وصفت لكم هذه اللوة والسعادة  ,فلن أوفÆيها حقها ف الوصف
أسأل ال أن يرزقنيها وإياكم والسلمي أجعي
وهذه اللوة ت”هوÂن عليه كل صعب  ,وت”ي£سÂر عليه كل عسي  ,وتذلل أمامه كل عقبة  ,وتعله راضيا@ عن
موله وخالقه حت وهو ير بأحلك ساعاته وأشد أيامه
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أل تر إل الصحاب الليل "حرام بن ملحان" حينما طعن غدرا@ بالربة  ,فلما أن¤ف¥ذºت ¥الربة¡ ورأى الدم قال :
فزت ورب الكعبة
وكذلك الصحاب الليل "عثمان بن مظعون" الذي فقئت عينه ف سبيل ال بعد أن رد جوار الشرك الذي
كان ف جواره  ,ورضي بوار ال فقال له الوليد بن الغية  :أما وال يا ابن أخي ! إن كانت عينك عما
أصابا لغنية  ,لقد كنت ف ذمة منيعة
فقال له عثمان  :بل وال إن عين الصحيحة لفقية إل ما أصاب أختها ف ال  ,وإن لفي جوار من هو أعز
منك
بل أل تسمع إل قولة "خالد بن الوليد" الت يقول فيها  :ما من ليلة يهدى إل¼ فيها عروس أنا لا مب أو أبشر
فيها بغلم أحب إل¼ من ليلة شديدة البد كثية الليد  ,ف سرية أص£بÂح فيها العدو
بل إن "صلح الدين اليوب" من فرط حبه للجهاد  ,واستعذابه الوت والراحة والتعب ف سبيل ال  ,كره
حياة القصور والترف  ,وأحب حياة اليام والصحراء  ,حت قال عنه الؤرخون  :إنه ما عاد له حديث¡ إل عن
الهاد والاهدين  ,ول نظر Ãإل ف آلته
ورضي أن يعيش ف خيمة ف الصحراء
وهذا " عمي بن المام" رضي ال عنه لا سع من رسول ال  ,ف بدر أن ال أوجب النة لن استشهد ف
سبيله  ,فقام قائل@  :يا رسول ال  ,جنة عرضها السموات والرض  ,قال  :نعم
قال " :بخ ±بخ , "±فقال رسول ال  : ,ما يملك على قولك "بخ ±بخ "±؟!
قال  :ل وال يا رسول ال  ,إل رجاء أن أكون من أهلها قال  :فإنك من أهلها فأخرج ترات من قرنه ,
فجعل يأكل منهن  ,ث قال  :إن أنا حييت حت آكل ترات هذه إنا لياة طويلة  ,فرمى با كان معه من
التمر  ,ث قاتلهم حت قتل
24

إنه استعذب الطريق وشعر بلوته  ,فاستبطأ هذه الدقائق الت كان سيأكل فيها عدة ترات  ,واستبطأ تلك
اللحظات الت ستؤخره عن النة وكأنا دهر  ,وهذا "خبيب بن عدي" يقول عند قتله :
ولست أبال حي أقتل مسلما@ على أي جنب كان ف ال مصرعي
وذلك ف ذات الله وإن يشأ يبـــارك علــى أوصــال شلو مزع
وهذا "عمي بن أب وقاص" شقيق سعد بن أب وقاص الصغي  ,الذي ل يتجاوز السادسة عشرة من عمره يوم
بدر  ,يذهب إل حيث العركة ويتبئ من الرسول  ,خشية أن ي£ر”دƒه
فلما علم الرسول الكري  ,رغبته وإصراره على القتال أجازه  ,وقاتل وقتل ف سبيل ال
وهذا الصحاب "عبدال بن جحش" ينتحي جنبا@ مع "سعد بن أب وقاص" قبل غزوة أحد  ,واتفقا على أن
يدعو كل واحد منهما دعاء Ñويؤمن الخر فكان دعاء عبدال بن جحش  :اللهم ارزقن رجل@ شديدا@ ح£ر¤ده
شديدا@ بأسه  ,أقاتله فيك ويقاتلن  ,ث يأخذن فيجدع أنفي وأذن¼
فإذا لقيتك غدا@ قلت : £يا عبدال فيم جدع أنفك وأذنك ؟ فأقول  :فيك وف رسولك  ,فتقول  :صدقت
ما أعظم هذا الدعاء وما أروعه ! إنا نفوس باعت كل شيء لربا وتول ال¡ر Êعندها حلوا@
إنه ل يصدر إل من رجل استعذب الطريق وذاق حلوته  ,فل يهمه شيء سوى مرضاة ربه  ,ول يهمه سوى
أن يلقى ال وهو طائع له مقتول ف سبيله
إن هؤلء وأمثالم جديرون حقا@ بتمكي ال لم ونصر ال لم واصطفائه لم سبحانه
وقد تقق لعبد ال بن جحش ما أراد فمات شهيدا@ ف أحد وجدع الشركون أنفه
ولعل البعض ل يعرف أن الصحاب الليل عبدال بن جحش من أعظم بيوتات قريش  ,وهو ابن عمة
الرسول ,
إنم قوم أحسوا أن سعادتم ل تكون إل ف سيهم ف هذا الطريق  ,ولو مزقوا إربا@  ,ولو حاربوا البيض
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والسود  ,ولو رماهم الناس جيعا@ عن قوس واحدة  ,وإن فارقوا أوطانم وأهليهم
ولعلك تستشعر ذلك ف تلك الرغبة الـارفـــة ف الشــهادة ف سبيــل ال الت كانت تـــل
نفس "سعـد بن معاذ"  ,فقد قال سعد بعد أن حكم ف بن قريظة ـ وكان وقتها جريا@ من غزوة الندق
ـ قال  :اللهم إنك تعلم أنه ليس أحب إل¼ أن أجاهدهم فيك  ,من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه  ,اللهم
فإن أظن أنك قد وضعت الرب بيننا وبينهم  ,فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقن لم حت أجاهدهم
فيك
وإن كنت قد وضعت الرب فافجرها واجعل موتت فيها  ,فانفجرت من ل¡بƒت¥ه
فلم يرع الناس وهم ف السجد إل الدم يسيل من خيمة سعد ـ وكان الرسول  ,قد وضعه ف خيمة يعال
فيها ف السجد ـ فقال الناس  :يا أهل اليمة ! ما هذا الذي يأتينا من قبلكم ؟! فإذا سعد ينف دما@  ,فمات
منها
وهذا "النذر بن عمي" كان يسمى بي الصحابة "ال¡عن¥ق £للموت" أي  :السرع للشهادة ف سبيل ال والبادر
إليها
وقد لقب بذلك لنه أسرع للشهادة وقتل شهيدا@ ف بئر معونة
وهذا "خالد" ـ رحه ال ـ حينما أ¡خ¥ذ ºللقتل كان سعيدا@ ومبتهجا@ أيا ابتهاج  ,ولا رأى الزن على وجه
أحد إخوانه ـ وهو يسلم عليهم مودعا@ ـ قال له خالد  :ل تزن  ,إن ذاهب إل رب  ,وهذا "أخ كري"
بعد أن أصيبت يده اليمن ف القتال إصابة بالغة ـ قطعت كفه اليمن تاما@ ـ أخذ يردد وهو بي الياة
والوت  :وعجلت إليك رب Âلترضى
وهذا أخ كري آخر يبكي بكاء Ñشديدا@ لا ر”د ƒعن الهاد ـ لنحول جسمه وضعف بنيته ـ إذ إنه كان ي”م£نÂي
نفسه أن يرزقه ال الشهادة
26

ولا علم قائده ببكائه  ,قال  :هذا الذي أريده  ,وضمƒه إل جنده  ,وحينما أخذه العداء للقتل ـ بعد أسره
ـ أخذ يدعو دعاء Ñكثيا@ وطويل@ عليهم  ,وكان يردد مرارا@ وتكرارا@ وقتها بصوت عال جدا@  :قتلنا ف النة ,
وقتلكم ف النار
وقد رأيت بنفسي أفاضل الخوة  ,والذين يعدون قادة للرشاد وأئمة للهدى رأيتهم وهم ينامون على الرض ,
أو على بطانية واحدة  ,ول يلكون من حطام الدنيا شيئا@ من طعام أو شراب أو ملبس سوى ما يستر
عوراتم  ,وبعضهم يتوسد يده بالليل أو حذاءه  ,أو يتوسد الطبق الذي يأكل فيه نارا@  ,أو يتوسد قالبا@ من
الطوب
وهم مع ذلك ف سعادة غامرة لطاعتهم ربƒهم وما وفقهم إليه من الثبات على الق والعبادة والطاعة  ,وما فتح
عليهم من العرفة القة بال وأسائه وصفاته  ,وهم ف سعادتم تلك كأنا حيزت إليهم الدنيا با عليها ,
وتشعر وكأنم يرددون قول القائل  :نن ف نعمة لو علمها اللوك لالدونا عليها بالسيوف
ل يهمهم من أمر الدنيا شيء  ,ول يشغلهم إل ه£م Êالعمل للسلم وتكينه ف الرض  ,فتهتف قلوبم  :ف
سبيل ال ما أحلى النون
وهؤلء الذين ذكرناهم  ,استعذبوا الطريق ووجدوا له حلوة أذهبت أل الطريق ووعورته وصعوبته وعذابه ,
بل حولت  ,العذاب عذبا@  ,والر حلوا@  ,والصعب سهل@  ,والغال رخيصا@  ,فرضاهم ف رضا مولهم الق ,
ومبتهم للشيء هي من مبته سبحانه له  ,فهم يسارعون إل ما يبه ربم ويرضاه
وإن كان ف ذلك فقد” الدنيا بأسرها
إن كان رضاكم ف سهري فسلم ال على وسن
 ,وبعد  ,فهذه درجة عظيمة  ,من وفقه ال إليها فقد و”فÆق £إل خي عظيم
وأسأل ال أن يعلنا من أهلها  ,إنه سيع ميب
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الدين يقوم على أكتاف أولي الع&ز&مات
اعلموا أن الدين ل يقوم إل على أول العزمات من الرجال  ,ول يقوم أبدا@ على أكتاف الترخصي والترفي ,
وحاشاه أن يقوم على أكتافهم  ,فالدين العظيم ل يقوم إل على أكتاف العظماء من الرجال  ,والسئولية
السيمة الت ناءت بملها السموات والرض ل يكن أن يقوم با إل أهلها ورجالا
كيف يقوم السلم دون عزمة كعزمة "أنس بن النضر" الذي قال فيها  :لئن أشهدن ال قتال الشركي ليين
ال ما أصنع  ,فشهد أحدا@ وقاتل حت و”ج¥د بسده ـ وهو ميت ـ بضع وثانون طعنة وضربة  ,حت أن
جسده قد مزق تزيقا@ فلم يعرفه أحد سوى أخته  ,عرفته ببنانه
وكيف يقوم السلم ويعود إل سالف مده وعزه ؟ دون عزمة كعزمة "أب بكر الصديق" يوم الردة  ,إذ أقسم
ـ ذلك الشيخ الكبي الرقيق البكاء ـ ف عزمة من أعظم عزماته قائل@  :وال لقاتلن من فرق بي الصلة
والزكاة  ,فإن الزكاة حق الال  ,وال لو منعون عقال@ كانوا يؤدونه إل رسول ال  ,لقاتلتهم على منعه
وقائل@  :وال الذي ل إله غيه لو جرت الكلب بأرجل أزواج رسول ال  ,ما رددت جيشا@ وجهه رسول ال
 ,ول حللت لواء Ñعقده رسول ال ,
كيف يقوم السلم ويعود إل سالف مده وعزه ؟ دون عزمة كعزمة "مصعب بن عمي" تلك العزمة الت
جعلته يهجر حياة الشباب والرفاهية ونقلته إل حياة الشونة والفقر والسى  ,تلك العزمة الت جعلت مصعبا@
سببا@ ف إسلم أكثر أهل الدينة حت أنك تلمس من قصة حياة مصعب بن عمي أنه صاحب عزمة حت ف ماته
! أل ترى أنه قطعت يده اليمن وهو يمل اللواء با فحمله بيده اليسرى فقطعت فحمله بعضديه كل ذلك
وابن قمئة اللعي يضربه بالسيف حت قتل ـ رحه ال ـ بل إنك قد تشعر وكأن هذه العزمة مستمرة معه
حت بعد موته فمصعب بن عمي الترف الرفه  ,ل يدون له بعد موته سوى ثوب  ,إن غطوا به رأسه بدت
رجله وإن غطوا به رجليه بدت رأسه ! فأمرهم رسول ال  : ,أن يغطوا رأسه بالثوب  ,ويضعوا شيئا@ من
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نبات الذخر على رجليه
كيف تقوم للسلم قائمة ويعود إل سالف مده وعزه دون عزمة مثل عزمة "صلح الدين اليوب"  ,تلك
العزمة الت حطم با الصليبي ف حطي  ,وأعاد المة السلمية إل عقيدتا الصحيحة  ,بعد أن كادت تغرق
ف بر لي من بدع الشيعة وضللت الباطنية
ما أحوجنا إل عزمة كعزمة "صلح الدين اليوب" تلك العزمة الت جعلت هذا السلطان العظيم يترك حياة
القصور السلطي والبة والترف ويرضى بالعيش ف خيمة تركها الريح ف العراء  ,ويظل حياته كلها يتحمل
حر الصحراء وقيظها ف الصيف  ,وبردها وريها وثلجها ف الشتاء  ,وغيه من الاهدين
وما أروع ما قاله ف حقه الؤرخ ابن شداد  :لقد كان حبه للجهاد والشغف به قد استول على قلبه وسائر
جوانه استيلء Ñعظيما@ بيث ما كان له حديث إل فيه  ,ول نظر إل ف آلته  ,ول كان له اهتمام إل برجاله ,
ول ميل إل إل من يذكره ويث عليه
ولقد هجر ف مبة الهاد ف سبيل ال أهله وأولده ووطنه وسكنه  ,وسائر بلده  ,وقنع من الدين بالسكون
ف ظل خيمة تب با الرياح ميمنة وميسرة ,
فلول أن قيض ال للمة عزمة "صلح الدين اليوب" تلك  ,لكان دين المة وأرضها على السواء قد استلب ,
ول يبقى لا شيء بعد ذلك تعيش له أو به  ,كيف يقوم الدين والسلم ويعود إل سالف مده وعزه  ,دون
عزمة كعزمة "عمر بن عبد العزيز" الذي أصلح ال به المة ف عامي ونصف فقط حت قيل  :إن الذئب قد
تصال مع الغنم ف عهده! وذلك ليس ببعيد ول غريب إل على من قل علمه بال وسنته مع أولياءه
فما أحوج المة السلمية إل عزمة كعزمة "عمر بن عبد العزيز" والذي كتب إليه أحد عماله يوما@ يقول له :
إن الصلحات الالية الت أدخلها الليفة  ,والت تط الزية عما أسلم من الببر  ,سوف تؤدي إل قلة الراج
 ,فكتب إليه عمر  :وال لوددت أن الناس كلهم أسلموا  ,حت نكون أنا وأنت ح£رƒاثي نأكل من كسب أيدينا
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فقال مرة أخرى  :إن ال بعث ممدا@  ,هاديا@  ,ول يبعثه جابيا@
ولهية هذه العزمة ف دين ال كان رسول ال  ,يدعو ربه قائل@  :اللهم إن أسألك الثبات ف المر والعزية
على الرشد وذلك تعليما@ لنا  ,وتربية وتأديبا@ للمسلمي عامة  ,وللعاملي للسلم خاصة
فلنحرص على هذا الدعاء العظيم مع تعاطي أسباب التوفيق الت تعي على تقيقها
إن المة العالية لºت£غ¤لي ف قلوب أصحابا غليان الاء ف القدر  ,وإنا لتستحث صاحبها على عظائم المور
صباح £مساء حت يقول كما قال الشافعي ـ رحه ال ـ  :الراحة للرجال غفل̄ة ويعل مبدأ حياته الشعر الذي
كان ينشده المام الشافعي :
أنا إن عشت لست أعدم قوتا@ وإذا مت لست أحرم قبا@
هت هت اللوك  ,ونفسي نفس حر ±ترى الذلة كفرا@
ما أحوج رجالت الركة السلمية إل تلك المة العالية  ,الت ل يقف أمامها مستحيل  ,ول تنعها من
التقدم عقبات أو عوائق  ,مهما كانت  ,أل ترى كيف صنعت المة العالية بشقيقي من أصحاب رسول ال ,
 ,أصيبا ف غزوة أحد إصابات شديدة  ,ولندع أحدها يروي القصة  ,فليس هناك أبلغ من روايته ف التعبي
عن هتهما العظيمة قال  :شهدت أحدا@ مع رسول ال  ,أنا وأخ ل  ,فرجعنا جريي  ,فلما أذن مؤذن رسول
ال  ,بالروج ف طلب العدو  ,قلت لخي ـ أو قال ل ـ أتفوتنا غزوة مع رسول ال  ,؟ ! وال ما لنا من
دابة نركبها وما منا إل جريح سقيم
فخرجنا مع رسول ال  ,وكنت أيسر جرحا@  ,فكان إذا غ¡لب حلته عقبة ومشي عقبة  ,حت انتهينا إل ما
انتهى إليه السلمون  ,هذا مع العلم بأن حراء السد -وهي الكان الذي أمر النب  ,بالروج إليه -تبعد عن
الدينة ثانية أميال ! بل إنن ما أعجبت بمة ±مثلما أعجبت بمة "ورقة بن نوفل" ! ذلك الشيخ الكبي الذي
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وهن جسمه  ,ورق عظمه  ,وانن ظهره  ,واب¤ي£ض ƒشعره  ,هذا الرجل قال لرسول ال  : ,لئن ي”د¤ر¥كªن يوم”ك
انصر¤ك نصرا@ مؤزا@  ,وأدن رأسه وقبلها
بل ذلك الشيخ ف السن  ,والشاب ف المة والروح كان ينشد شعرا@ عظيما@  ,بعد أن حدثته السيدة خدية
رضي ال عنها عن الرسول  ,وصفاته  ,وذلك قبل نزول جبيل عليه السلم على الرسول الكري  ,فقد كان
ورقة يتمن أن يدرك الوحي  ,وأن ينصر الرسول  ,ف دعوته
فكان يقول :
لºجج¤ت” ـ وكنت ف الذكرى لوجا@ ل¥ــه£ــم Úطالــا بـعــث النشيجــا
ووصف ±مــن خدية ºبعد وصــــف ±فقــد طــال انتظـاري يا خديـة
ب¥ب£طªـــن ¥الك®تـيـــن علـــى رجـــائي حديثــك أن أرى منـه خروجــا@
بـا خ£بƒرتـ¥نـــا مـــن قــــول قـــس Úمــن الرهبـــان أكره أن يفوجا@
بــأن ممــدا@ سـيـســود” فــيـنـــــا وي£خ¤ص¥م” من يكون¡ له حجيجــا@
ويـظهــر ف البــلد ضيـــاء نــور يـقيــم بــه البـريــة أن توجــا@
فيـلقــى مــن يــاربـــه خســــارا@ ويلقــى مـــن يسـالـمـه فلوجا@
فيــا ليــت إذا مــا كــان ذاكــــم شهـدت وكنــت أولـم ولوجا@
ولوجــا@ ف الـذي كرهـت قريـش Ãولـو عجــت بكـتـــها عجيجـا@
أرجــي بالـذي كــرهــوا جيعـــا@ إل ذي العرش إن سفلوا عروجا@
فـإن يـبـقــوا وابـــق تـكــن أمـور Ãيـضــج الكـافــرون لـا ضجيجا@
وإن أهـلـك فـكــل فــت Ûسيلـقى من القــدار م£ت¤لºــفة@ ح£ـروجـــا@
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وف القيقة كم أثرت ف¼ ـ وف كثي من الخوة كلمات ورقة بن نوفل ذلك الشيخ الذي يتحدى الدنيا
بأسرها من أجل نصرة الرسول  , ,بل يتمن أن يكون أول الناس ولوجا@ ف دين السلم وأولم اتباعا@ للرسول
الكري  , ,حت ولو عجت بكتها عجيجا@ ول يكتفي بذلك ! بل يعلن ف تدي ±سافر لميع الشركي أنه إن
أبقاه ال إل ذلك اليوم ستكون أمور عظيمة منه ف نصرة الق والدفاع عن الرسول  ,مهما ضج الكافرون
لذلك ضجيجا@  ,فهو ل ياف ف ال لومة لئم
إن كلمات ورقة كانت تبعث ف قلب روح الشباب وحاسته الت أºفªت£ق¥د” الكثي منها وأنا شاب  ,واستشعر كأن
ورقة على استعداد أن يارب الدنيا كلها وحده لماية الرسول الكري  ,والدفاع عنه وكم من العان الخرى
ف قصة "ورقة بن نوفل" أسأل ال أن يوفقن لبسطها ف رسالة تصها
وصدق القائل :
وإذا كانت النفوس كبارا@ تعبت ف مرادها الجسام رحم ال القائل  :فيا خاطبا@ حور النة وأنت ل تلك فºلªسا@
من عزية ! هيهات هيهات  ,ذهبت حلوة البطالة  ,وب£ق¥ي£ت ¤مرارة السف
وصدق "ابن القيم" ف قوله  :يا منث الªع£ز¤م ! ¥أقل ما ف الرقعة ¥الب£ي¤د£ق” لو ن£ه£ض £لتفرذن

نريـــد$هـــا عزمـــة TشامــلةT
إن العزمة الت نريدها منك أخي السلم عزم̄ة شامل̄ة  ,عزمة ف العلم والعمل  ,عزمة ف الدعوة الهاد  ,عزمة
ف اليان واليقي والصب والرضى  ,عزمة ف السبة والصدع بالق  ,عزمة ف إصلح النفس وهداية اللق
إننا ل نريدها عزمة ناقصة تقتصر على مال واحد بل نريد ذلك الذي ست هته ف شت مالت العمل
السلمي  ,وليس ف مال دون مال  ,أو ف ناحية على حساب أخرى وإنا نريدها عزمة كاملة شاملة تامة
وإنن ل أجد ف ذلك العن أبلغ ما قاله "ابن القيم" ـ رحه ال ـ ف كتابه القيم طريق الجرتي وباب
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السعادتي ومنهم جامع النفذ السالك إل ال ف كل واد , ±الواصل إليه من كل طريق فهو جعل وظائف
عبوديته ق¥ب¤لºة ºقلبه ونصب عينه  ,يؤمها أين كانت ويسي معها حيث سارت  ,قد ضرب مع كل فريق بسهم ,
فأين كانت العبودية وجدته هناك  ,إن كان علم Ãوجدته مع أهله أو جهاد وجدته ف صف الاهدين  ,أو
صلة وجدته ف القانتي  ,أو ذكر وجدته ف الذاكرين  ,أو إحسان ونفع وجدته ف زمرة السني  ,أو مبة
ومراقبة وإنابة إل ال وجدته ف زمرة البي النيبي
يدين بدين العبودية أن استقلت ركائبها  ,ويتوجه إليها حيث استقرت مضاربا
لو قيل له  :ما تريد من العمال ؟ لقال  :أريد أن أنفذ أوامر رب  ,حيث كانت وأين كانت  ,جالبة@ ما
جلبت  ,مقتضية@ ما اقتضت  ,جعتن أو فرقتن  ,ليس ل مراد إل تنفيذها والقيام بأدائها مراقبا@ له فيها  ,عاكفا@
عليه بالروح والقلب والبدن السر
قد سلمت إليه البيع منتظرا@ منه تسليم الثمن
إن ال اشترى من الؤمني أنفسهم وأموالم بأن لم النة ,

قــولـــــوا للـمـنـا فـقـيـــن
سيقول لك النافقون والذين ف قلوبم مرض  :أتظنون أن شيئا@ ما تريدونه سيتحقق ؟ وهل تظنون أن اللفة
السلمية أو حت الدولة السلمية ستقوم ؟ إن ذلك ل يكن أن يدث  ,وهو أقرب إل اليال منه إل القيقة
 ,وهل ستسمح أمريكا وروسيا وأوربا وإسرائيل بذلك  ,وهم العداء اللداء للسلم ودولته ! وسيقولون
لكم  :إنا تسعون إل سراب  ,وأنتم مغرورن قد غركم دينكم  ,فإذا قالوا ذلك فتذكروا قول ال عز وجل :
إذ يقول النافقون والذين ف قلوبم مرض غر هؤلء دينهم ومن يتوكل على ال فإن ال عزيز حكيم قولوا
لم  :إن اللفة السلمية ستعود  ,مهما كانت الصعوبات والتحديات قولوا لم  :إن قيام الدولة السلمية
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أمر Ãلشك فيه  ,ولو بعد حي  ,وإن نصر ال آت ل مالة
وقولوا لم  :بل إن ال سيفتح على السلمي روما كما وعد رسول ال  ,ف صحيح الديث  ,وكما فتحت
القسطنطينة من قبل  ,قولوا لم إننا نأمل من نصر ال با هو أبعد من ذلك إنا نرجو من ال أن يفتح الكرملي
والبيت البيض  ,ومعنا وعد ال  :وعد ال الذين آمنوا منكم وعملوا الصالات ليستخلفنهم ف الرض كما
استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لم دينهم الذي ارتضى لم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونن ل
يشركون ب شيئا@
أما مت يكون ذلك ؟ فهذه ليست مهمتنا  ,ول يكلفنا ال با  ,وإنا كلفنا بالعمل للدين  ,والذود عن الشريعة
 ,واستفراغ الوسع ف ذلك  ,وبذل أقصى الهد أما النتائج فهي إل ال عز وجل
فعليك بذر الب ل قطف الن وال للساعي خي معي
قولوا لؤلء كما قال يعقوب عليه السلم لبنيه بعد أن فقد ولديه معا@  ,يوسف وبنيامي  :إن لجد ريح
يوسف لول أن تفندون  ,قولوا لم  :رغم كل هذه البتلءات والشدائد  ,فإننا ند ريح الفرح والنصر
والتمكي  ,وعودة اللفة السلمية  ,لول أن تفندونا
وكثي من الناس سيقولون لكم  :إنكم ف ضللكم القدي
لقد قال النافقون للصحابة بعد غزوة أحد  :ارجعوا إل دين آبائكم
وهذه الكلمات سيقولا النافقون لهل اليان ف كل زمان ومكان إذا أصابت للعاملي للسلم مصيبة أو وقع
لم مكروه  ,أو تعرضوا للسجن والتعذيب أو القتل والراح سيقولون عندها  :دعوكم ما أنتم عليه وارجعوا
عنه  ,فإن هذا الدين هو الذي سبب لكم كل هذه الصائب  ,وهو الذي أضاع مستقبلكم وألقاكم ف غياهب
السجون  ,وشردكم ف البلد  ,فاتركوا هذا الذي سبب لكم كل هذه الصائب تسلموا وتغنموا
فإذا قالوا ذلك فقولوا لم  :إن ال يدافع عن الذين آمنوا وقولوا لم  :ولينصرن ال من ينصره وقولوا لم :
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ومالنا أل نتوكل على ال وقد هدانا سبلنا وقولوا لم  :قد افترينا على كذبا إن عدنا ف ملتكم بعد إذ نانا ال
منها وما يكون لنا أن نعود فيها إل أن يشاء ال ربنا وسع ربنا كل شيئا@ علما@ على ال توكلنا ربنا افتح بيننا
وبي قومنا بالق وأنت خي الفاتي
وسيقول لكم النافقون والذين ف قلوبم مرض مثلما قالوا عن أصحاب الرجيع الذين غºد£ر £بم الشركون
وقتلوهم جيعا@ لقد قال النافقون يومها  :يا ويح هؤلء الفتوني  ,الذين هلكوا هكذا ! ل هم أقاموا ف أهليهم
ول هم أدوا رسالة صاحبهم ـ يقصدون رسول ال  ,ـ وهذه الكلمات ستقال لكم هذه اليام كلما قتل
بعض الخوة أو سجنوا أو شردت أسرهم  ,عندها سيقول الذين ف قلوبم مرض  :ل هم قعدوا وسلموا ول
هم استطاعوا أن يزيلوا النكرات والوبقات  ,وسيقولون  :ل هم قعدوا وسلموا واهتموا بستقبلهم ومصالهم
 ,ول ه”م ¤أقاموا دولة السلم
فإذ سعتم ذلك فتذكروا أن القرآن قد قال عن قائل هذه العبارة  :ومن الناس من يعجبك قوله ف الياة الدنيا
ويشهد ال على ما ف قلبه وهو ألد الصام  ,وهذا الوصف ل ينطبق عليه بعينه فحسب  ,بل ينسحب منه إل
كل اتباعه وأشباهه ومن يقول بقوله ف كل زمان ومكان  ,فإذا سعتم ذلك  ,فقولوا لم  :إن هدفنا إقامة
الدين  ,أما إقامة الدولة فهي وسيلة من وسائل إقامة الدين وتقيق ذلك الدف ول يكن أن نضحي £بالغاية من
أجل الوسيلة
وقولوا لم قول الصديقة العظيمة "خدية بنت خويلد" لرسول ال  : ,أبشر فوال ل يزيك ال أبدا@  ,ونن
نقول لكل من يعمل للسلم ملصا@ ل ف عمله  :ما دمتم على الق فأبشروا  ,فوال ل يزيكم ال أبدا@
إنكم لتصلون الرحام وتذودون عن الشريعة  ,وتدافعون عن الفضيلة وتاربون الرذيلة  ,وتدعون إل ال على
بصية  ,وتأمرون بالعروف وتنهون عن النكر  ,وتقومون الليل وتصومون النهار  ,و  ,وإذا سعتم ذلك
فتذكروا أجداد هؤلء النافقي  ,الذين قالوا لخوانم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم
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الوت إن كنتم صادقي
ول تسب الذين قتلوا ف سبيل ال أموتا بل أحياء عند ربم يرزقون وقولوا لم  :إن "ورقة بن نوفل" ذلك
الشيخ الكبي كان ير على "بلل بن رباح" وهم يعذبونه  ,وهو يردد مرارا@ وتكرارا@ ـ ف ثبات أعظم من
ثبات البال ـ " :أحد Ãأحد" فيقول لم "ورقة"  :أحد Ãأحد Ãوال يا بلل  ,أحلف بال فإن قتلتموه على هذا
لتذنه حنانا@
فتأملوا هذا الفهم العميق للسلم من ذلك الشيخ الذي ل يدرك من القرآن الكري وأحاديث الرسول  ,قبل أن
يوت إل الشيء اليسي ! ولكن نقاء القلوب وإخلصها وتردها عن الوى وخلوها من النفاق
ننتظر منكم نصر السلم
إننا ننتظر الن من يعملون للسلم ـ وخاصة الشباب منهم ـ يوما@ ينصرون فيه السلم وأهله  ,إننا ننتظر
منهم يوما@ كيوم "أب بكر" ف الردة  ,و"خالد بن الوليد" ف اليموك و"سعد" ف القادسية  ,و"صلح الدين"
ف حطي  ,و"قطز" ف عي جالوت  ,و"ممد الفاتح" ف القسطنطينة  ,و"سليمان اللب" مع كليب ,إننا نريد
أن تقر أعيننا ـ ولو للحظات ±قبل أن نوت ـ برؤية اللفة السلمية  ,ونرى أعلمها ترفرف على الشارق
والغارب  ,ونرى ظللا الوارفة تل الدنيا عدل@ وحقا@ ونورا@ وهدى , Ûنريد ذلك اليوم الذي كان ينظر فيه
خليفة السلمي إل السحابة وياطبها بقوله  :أيتها السحابة ! شرقي أو غرب فسوف يأتين خراجك  ,ولقد
صدق ف مقولته وقد امتد ملك السلم شرقا@ وغربا@ حت بلغ أقصى الشارق والغارب وقتها  ,ووصل سلطان
اللفة إل كل هذه الصقاع فملها بالي والدى والنور
إنـنـا لفـي شـوق عـظيـم لذلك اليـوم الذي يفـتح ال فيه على السلمي روميـه "رومــا" ,
مـعـقـل النصرانيـة ف العـال  ,والت بشر رسول ال  ,بفتـحها بعـد فـتـح القـسطنطينية وقد
فتح ال القسطنطينيـة "استـانـبـول" على يد المي والسلطان العظيم "ممد الفاتح" الذي م”د¥ح ف
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الديث العروف  :لتفتحن القسطنطينية  ,فلنعم المي أميها ولنعم اليش ذلك اليش  ,وقد كان السلطان
الفاتح يتجهز لفتح رومية بعد فتح القسطنطينية  ,ما جعل أوربا كلها تعيش ف قلق ورعب وفزع دائم  ,ول
يهدأ لا بال أن وافته النية قبل أن يتم مشروعه العظيم  ,وأبلغ دليل على هذا الرعب واللع  :أن كنائس أوربا
عامة وروما خاصة ظلت تدق أجراسها لدة ثلثة أيام متصلة فرحا@ بوت ذلك السلطان السلم العظيم  ,إننا
ننتظر مثل هذه اليام على أحر من المر  ,إن انتصار السلم هو أغلى ما يتمن الرء أن تقر به عينه ف الدنيا
إننا نستشعر الن أن حسنة الدنيا الت ذكرت ف قوله تعال  :ربنا آتنا ف الدنيا حسنة وف الخرة حسنة ليست
هي الزوجة الصالة  ,إنا هي نصرة السلم والدين ـ كما قال بعض العلماء ـ وأكرم با من حسنة  ,إن
هذه السنة تزيل كل هم ±وتذهب كل غم ±وحزن ±ولو فقد الواحد ف سبيلها وأهله وولده وماله وجاهه  ,إننا
ف شوق عظيم ليوم ينصر ال فيه دينه فيعز أولياءه وحزبه أكثر من شوقنا لزوجاتنا وأولدنا وآبائنا وأمهاتنا
الذين ح”ر¥م¤نا منهم سنوات طويلة  ,إننا ف شوق عظيم لكي تقر أعيننا ليوم مثل ذلك اليوم الذي اقتحم فيه
"عقبة بن نافع" اليط الطلسي بقوائم فرسه قائل@  :وال لو أعلم أن وراءك أرضا@ لغزوتا ف سبيل ال  ,وقال
وهو ينظر نو السماء  :يا رب ! لول هذا البحر لضيت ف البلد ماهدا@ ف سبيلك  ,إننا ننتظر منكم يوما@ من
هذه اليام  ,فهل ت”لºبÊون هذا الرجاء ؟ وتستجيبون لذا النداء ؟ :
وآلـــن وآلـــم كــــل¼ حــــــر ±سؤال¡ الدهر  :أين السلمونا
؟ ت”رى هل يرجع” الاضي ؟ فإنـــي أتــوق لـذلــك الـاضـي حنينا@
دعــونــي مـن أمـان ±كاذبــات ±فـلـم أجــد الـم”ـن إل ظنــونا
وهاتــوا لـي مـن اليـان نــورا@ وقºــوÊوا بـيـن ج£ن¤بــي ƒاليـقـيــنـا
أºم”ــد Êيــدي فـأºن¤ت£ــز¥ع” الـرواسي وأºب¤ـن الºـج¤ــد £م”ـؤ¤ت£ل¥ـفـا@ مـكـيـنا@
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العـمـل $الســلمــي Xليـس نـشـاطــا Tو&ق)تAـيUـاT
إن العمل السلمي ليس نشاطا@ من النشطة تارسه ف أوقات فراغك وتتركه ساعة شغلك  ,كل!! إن العمل
السلمي أعظم وأجل من ذلك بكثي  ,وقضية انتمائك لذا الدين أكب من ذلك بكثي  ,فالسلم ليس من
النشطة كالنشاط الثقاف أو الرياضي أو الكشافة تارسه وأنت طالب وتتركه حي تتخرج  ,أو تارسه وأنت
أعزب وتتركه بعد الزواج  ,أو تعطيه وقتك قبل الوظيفة فإذا ما صرت موظفا@ أو افتتحت عيادة أو صيدلية أو
مكتبا@ استشاريا@ أو شغلتك الدروس الصوصية تركته وأهلته  ,حاشا وكل !! أن يكون العمل السلمي
كذلك
إن قضية العمل للسلم والنتماء له هي قضية عبوديتك القة ل عز وجل  ,فلن ينخلع السلم عن العمل
السلمي بقتضى عبوديته ل إل مع آخر ن£فºس ±يرج منه ف هذه الياة  ,أل تسمع ـ أخي ـ قول ال عز
وجل  :واعبد ربك حت يأتيك اليقي أي حت يأتيك الوت
ل يقل القرآن  :واعبد ربك حت تتخرج من الامعة أو تصبح موظفا@ أو حت تتزوج أو حت تفتتح العيادة أو
الكتب الستشاري أو  ,أو  ,ولقد فهم سلفنا الصال رضوان ال عليهم هذه القيقة البسيطة والامة ف دين
ال عز وجل  ,فوجدنا أن¼ "عمار بن ياسر" كان يقاتل ف سبيل ال وهو ف التسعي من عمره ! وأقول  :كان
يقاتل  ,ول أقل  :كان يدعو أو يعلم الناس أو يقوم بالسبة فقط  ,ولكن كان مع ذلك كله يقاتل ف سبيل
ال وهو ف ذلك العمر الذي يرق فيه العظم  ,ويهن فيه السم  ,ويشيب فيه الشعر  ,وتضعف فيه القوى
وكان "أبو سفيان بن حرب" يرض القاتلي على القتال وقد جاوز السبعي من عمره
وكذلك "اليمان" و "ثابت بن وقش" قاتل ف غزوة أحد وذلك بالرغم من سنهما الكبي وبالرغم من عذر
الرسول  ,لما ـ إذ جعلهما ف مؤخرة اليش مع النساء ـ  ,ولاذا نذهب بعيدا@ ؟! فهذا رسول ال  ,ف
سبع وعشرين غزوة  ,وتلك الغزوات كلها غزاها بعد أن جاوز الرابعة والمسي من عمره الشريف ,بل إن
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رسول ال  ,شهد غزوة تبوك وقاد السلمي فيها ـ وكانت من أصعب الغزوات وأشـدهـا على السلمي
ـ وقد بلغ الستي من عمره
فما بالنا اليوم نرى الكثي يتركون العمل للسلم بعد التخرج أو الزواج أو النشغال بالتجارة أو الوظيفة أو ,
أو !! فليعلم هؤلء جيعا@ أن أمر الدين والسلم ليس عبثا@ أو لوا@ هكذا  ,وتسبونه هينا@ وهو عند ال عظيما@ ,
إنن أقول لؤلء  :أين عهودكم الت قطعتموها على أنفسكم أمام ال وليس أما البشر !؟ وكان عهد ال
مسئول@  ,أين هتافكم الذي كنتم ترددونه بي الي والخر :
ف سبيــل ال قـمنـــا نبتغي رفع اللـــــواء
ما لزب ±قد عملـنــــا نن للدين فـــــداء
فلªي£ع”ــد ¤للــديـن مـد”ه أو ت”ر£ق ¤منا الدماء Ý؟
بل أقول لم  :إن عاقبة النكوص وخيمة  ,لسيما لن عرف الق ث انصرف عنه  ,ولن ذاق حلوة الق ث
انغمس ف الباطل
إن نكث العهد مع ال من أعظم الذنوب عند ال وعند الؤمني فمن نكث فإنا ينكث على نفسه  ,وليتدبر
كل من تسول له نفسه المارة بالسوء أو يزين له الشيطان أو ينكص على عقيبه ـ قوله تعال  :ومنهم من
عاهد ال لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالي
فلما آتاهم من فضله بلوا به وتولوا وهم معرضون  ,ث ليتدبر جيدا@ ذلك العقاب الرادع العادل  :فأعقبهم
نفاقا@ ف قلوبم إل يوم يلقونه با أخلفوا ال ما وعدوه وبا كانوا يكذبون
إن قضية العمل للسلم قضية خطية  ,وللسف قد ينظر إليها بعض ضعاف اليان ـ من يشاركون الخوة
العمل للسلم ف الامعة ـ وكأنا شركة تارية مع هؤلء الخوة وما تلبث الشركة أن تنفض مع انقضاء
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العوام الدراسية  ,أو يظنونا فترة زمالة وصداقة ف الامعة ث تنتهي بالتخرج ! لتنتهي القضية ب¥ر”مƒتها  ,وأنا
أقول هنا  " :ضعاف اليان" لن الرض ينشأ عادة من ضعف اليان  ,ومرض القلب  ,ووهن العزية  ,وعدم
رسوخ معان اليان ف القلب وليس ف العقل  ,فالعيب غالبا@ ـ بل دائما@ ـ ف القلب وليس ف العقل ,
والعيب من ناحية خلل اليان وليس نقص العلم  ,ومن ناحية الشهوة ل من ناحية الشبهة ونتيجة لب الدنيا
وليس نتيجة لقلة الوعي فمن توجه بالعلج فليتوجه إل تلك القلوب ليزيل عنها درنا ويعالها من دائها
ومرضها  ,ولكن قل¼ الطباء ف هذا الزمان  ,وأقصد بالطبع أطباء القلوب ,فأطباء البدان ما أكثر£هم وما
أمرض£هم ! إن الذي يرتد عن الق بعد ما عرفه  ,قد آثر لذة فانية وشهوة منقطعة  ,وطلب فرح ساعة بغم
دهر  ,وألقى بنفسه ف بئر العصية  ,وأعرض عن الطالب العالية إل الغراض السيسة الفانية  ,فأصبح ف أسر
الشيطان مقيما@  ,وف أودية الية هائما@  ,وف سجن الوى مقيدا@  ,وبتجربت الشخصية وجدت أن كثيا@ من
هؤلء يصبحون أسوأ من عوام السلمي ! ولعل ذلك من عقاب ال لم
فأصبح كالبازي النتف ريشه يرى حسرات ±كلما طار طائر”

عـــدد Zكثــيـر Zوالعــمـ $ل قـلــيــلZ
إننا نرى الن أعدادا@ هائلة من الخوة اللتزمي بالسلم  ,حت أنك قد ترى ف القرية الواحدة مئات من
الخوة ! وبالرغم من هذه العداد الائلة  ,فإنك إذا ذهبت تعد الذين يعملون للسلم بد ±واجتهاد ±وعزية, ±
وي£ص¤د”ق” عليهم فعل@ مسمى العاملي للسلم إذا ما ذهبت تعدهم فلن ياوزوا العشرات  ,بل إنك قد تستطيع
أن تعدهم بسهولة وتعرفهم بأسائهم  ,فأين هذه اللف الؤلفة من العمل والبذل والعطاء ؟! أين هم من
ميادين الدعوة والسبة والهاد ؟؟!! ,إنم يلعبون دور التفرج فحسب ويكتفون بذلك  ,لنم اكتفوا بدرجة
انتقالم من الاهلية إل اللتزام بالسلم  ,ث بعد ذلك توقفوا عند هذه الدرجة فل يريدون مفارقتها إل
40

درجات أخرى أو حت بدرجة إعداد أنفسهم للبذل والعطاء ف مالت العمل السلمي الختلفة  ,وإذا سألت
أحدهم عن عطائه للسلم وعمله ف سبيل الدين وما قدمه للجماعة السلمة منذ التزامه وحت اليوم ؟ ند أنه
مستمع فقط فهو يضر اللقات واللقاءات والؤترات ويقرأ البيانات والنشورات الت تصدر وكفى  ,أي أنه
سلب ل عطاء له  ,حت أنك قد تده أيضا@ ف غاية التقصي ف مال إعداد نفسه من النواحي الختلفة فقد ير
عليه عام أو أكثر  ,ول يقرأ سوى كتاب أو كتابي من الكتب السلمية الت يب على مثله أن يقرأ مثلها
قراءة متقنة ف أسبوع واحد على الكثر ! إن هذه الشكلة تضيع على السلم والدين آلف الطاقات الت كان
يب أن تتفجر ف ميادين العمل السلمي الختلفة  :ف الدعــــوة والسبـة والهـــاد  ,إن
هؤلء الذين ل يعطون للسلم إل الفضلة من أوقاتم  ,والقليل من أموالم  ,والضعيف من جهودهم  ,هؤلء
لبد أن يدركوا جيدا@ إن ال طيب ل يقبل إل طيبا@ وكما أن ال ل يقبل الرديء من الطعام إذا تصدقت به ,
فكذلك ل يقبل منك الرديء من العمل إذا اخترت أن تعطيه للسلم  :ول تيمموا البيث منه تنفقون إن
السلم يريد منك جل وقتك  ,وأكثر مالك  ,وزهرة شبابك  ,إنه يريدك كلك  ,يريدك ف وقت نشاطك ل
ف وقت خولك  ,يريدك ف وقت شبابك وقوتك وصحتك وعنفوانك قبل هرمك  ,إنه يريد من كل شيء±
منك أطي£ب£ه” وأحسن£ه وأجل¼ه وأعظم£ه”
أل ترى أن "أبا بكر الصديق" رضي ال عنه تصدق باله كله ف سبيل ال وعلى دعوة السلم  ,فقال له
الرسول  : ,وماذا تركت لهلك يا أبا بكر ؟ قال  :تركت لم ال ورسوله  ,أل ترى "عثمان بن عفان" جهز
جيش العسرة "تبوك" وحد£ه ,ولكم أن تتصوروا أن رجل@ واحدا@ يهز جيشا@ كامل@ بسلحه وعتاده وعدته
وخيله ودوابه وزاده  ,وقد كان عدد اليش يربو على عشرة آلف مقاتل !!  ,ولك أن تربط بي هذا العطاء
العظيم وواقعنا الال إذ إن الغنياء من السلمي كثي جـدا@ ـ بل وبي الخوة أيضا@ ـ وبالرغم من ذلك ل
ند الن من ينفق على الدعوة السلمية ـ ل أقول ف مافظة أو مدينة أو قرية ـ ويتحمل تبعات الدعوة من
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الناحية الادية  ,وأنا أقول الدعوة ول أقول ف الهاد ! ـ إذ الخي يتاج إل أموال طائلة ل حصر لا ـ
ورغم ذلك قد ل تد مثل ذلك الخ  ,بل إنك قد تد أخا@ يعمل ف إحدى دول الليج منذ أربع أو خس
سنوات مثل@  ,ويعيش ف رغد من العيش وترف ±من الياة  ,وهو يعلم تاما@ ما يتاجه العمل السلمي ويعلم
ما يتاجه إخوانه  ,بل ويعلم علم اليقي أن كثيا@ من أسر ال¡ب¤ت£لºي £ف ال ـ الذين يعدون باللف كل حي ـ
تتاج إل الساعدة  ,ول يفكر رغم ذلك كله ف أن ياهد باله ف سبيل ال ـ حت على القل عوضا@ عن
الهاد بنفسه ـ طوال تلك السنوات  ,ول يفكر حت ف مساعدة بعض أسر هؤلء الاهدين ليخلفهم ف
أهلهم بشيء من الي ! إنه ل يفكر ف ذلك كله  ,وإذا ذكره أحد دفع بعض جنيهات ل تسمن ول تغن من
جوع  ,وردÊها عليه أفضل من قبولا  ,بل إنا ل تساوي ثن الوقود الذي يشتريه لسيارته ف يوم واحد !! إن
السلم يريد ذلك الرجل الذي يعطي كل شيء لدينه  :يعطي حياته ووقته وماله وجهده وروحه وبيته
وسيارته وكل ما يلك  ,إننا نريد الرجل الذي يبيع نفسه ل با تمل هذه الكلمة من معان , ±نريد الرجل
الذي يكون له ف كل يوم عطاء جديد للسلم  ,أل ترى أن "مصعب بن عمي" ذلك الشاب الرف¼ه العط¼ر
الذي كان يلبس أفخر الثياب  ,وتتمناه كل فتيات قريش لماله ووسامتــه وشــرفــه ونسبه ـ أل
ترى أنه حي أسلم قدƒم كل شيء وأعطى كل شيء ول يبخل بشيء  ,حت لبس الثياب الرقعة حيÂا@  ,ول
يدوا ما يكفنونه به وهو ميت  ,وهو ف كل حياته تلك يقق ف كل يوم نصرا@ جديدا@ للسلم ف الدعوة
والهاد  ,فهو داعية السلم الول ف الدينة وهو السبب ف هداية أكثر أهلها وهو واضع اللبنات الول ف
إقامة الدولة السلمية ف الدينة  ,وهو ف القابل أيضا@ القاتل العظيم  ,وحامل اللواء ف أحد  ,وهو من أعظم
شهدائها  ,إنه العطاء الق للسلم والدين والماعة السلمة
إن على كل مسلم أن يسأل نفسه بي الي والخر  ,كم هدى ال على يدي هذا السبوع ؟ وكم قرية@
ذهبت إليها داعيا@ إل ال ؟ هل دعوت أقارب وجيان ووالدي ƒأم ل ؟ وهل تقدمت خطوات نو فهم السلم
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والعمل به وله ؟ كم أنفقت” من جلة مال للمسلمي ف سبيل ال هذا السبوع ؟ وكم أسرة من أسر ال¡بتلºي¤ن£
أºع£ن¤ت”ه£ا بنفسي أو مال ماديا@ أو معنويا@ ؟ وكم أسرة من أسر الشهداء قضيت” حاجاتا ؟ كم ليلة@ بت فيها أفكر
للعمل للسلم عامة  ,أو ف مدينت أو قريت خاصة  ,أو ما جاورها من مدن ±وقرى ؟ كم مرة@ أمرت” فيها
بالعروف أو نيت” عن النكر ؟ كم مرة@ قاتلت” فيها العداء "أعداء السلم" وأحدثت فيهم نكاية ؟! كم مرة@
ثأرت” فيها لدود ال ودافعت فيها عن السلمي وعن دمائهم وأعراضهم ؟ كم مرة@ عدت” مريضا@ ودعوته
للسلم  ,أو أصلحت” بي متخاصمي  ,أو زرت” أخا@ ف ال  ,أو دعوته ل ف هذا السبوع ؟ ,
إل غي ذلك من السئلة الت يب أن تاسب نفسك عليها بي الي والخر  ,لتكشف من خلل إجاباتا
الصادقة مدى تقصيك ف حق ال وتفريطك ف حقه سبحانه وتعال  ,وتتدارك هذا التقصي قبل أن يعاقبك ال
ويرمك من شرف العمل لدينه وشرف الندراج ف سلك أدعو إل ال على بصية أنا ومن اتبعن  ,وف سلك
من يشري نفسه ابتغاء مرضاة ال
ت”رى لو أن عامل@ ف مصنع كان ل يفعل شيئا@ ول ينتج شيئا@  ,وليس له عمل سوى أنه يوقع ف دفتر الضور
صباحا@ والنصراف آخر النهار  ,ول يقضي وقته ف الصنع وهو يتفرج على زملئه وهم يعملون بد
واجتهاد  ,ترى ماذا يفعل صاحب الصنع مع هذا العامل ؟  ,إنه سيفصله من العمل فورا@  ,وكذلك الخ
الذي ل يفهم من السلم إل أن يلبس قميصا@ أو يطلق ليته وهو سلب ل يقدم للسلم شيئا@  ,وإن أعطى فإنه
يعطي القليل أو الرديء  ,إن بضعة أفراد من القادة والخوة الذين يعملون للسلم بد ±واجتهاد لن يستطيعوا
ـ مهما كان بذلم وجهدهم ـ أن يقيموا الدولة السلمية  ,ول حت أن يقوموا بأعباء العمل للسلم
بفروعه الكثية ف كل هذه البلد الشاسعة  ,والميع يعلم الن تلك الضربات الكثفة الت يقوم با طواغيت
الكم ضد العاملي للسلم  ,ما يعرض هؤلء الخوة للبتلء بي الي والخر  ,ليتركوا من خلفهم فراغا@
كبيا@ ينبغي سده  ,كما أن تلك الملت تقيد حركتهم وتد منها وتستوجب على كل أخ أن يبذل الكثي
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والكثي  ,وأن يترقى ف درجات العمل للسلم والبذل والعطاء ما يؤهله لتحمل السئولية  ,مسئولية العمل
للسلم  ,ويتعلم كيف يدعو ويرب ويقوم بالسبة والهاد وتشغيل الخرين  ,وكل ما يتطلبه ذلك من
لقاءات ومهارات
وعلى الخ السلم أل يلس ف بيته منتظرا@ من يقوم له بكذا ! ومن يفعل له كذا ! ومن ي”حضر له كذا ! وأن
يتهد قدر إمكانه ليقوم بوظائف العمل للسلم كلها ف هة ونشاط وقوة وفاعلية وإتقان وإحسان  ,ليصدق
فيه قول القائل :
ترى الموع ولكن ل ترى أحدا@ وقد ترى هة اللف ف رجل
إن السلم اليوم ف حاجة إل ذلك الرجل الذي يضحي بكل شيء ويسترخص كل غال ±ف سبيل ال  ,وينفق
عمره كله ل ولنصرة دينه  ,إن السلم اليوم يريد ذلك الرجل الذي يقول من قلبه كما قال "سعد بن معاذ"
لرسول ال  ,يوم بدر وهو أول يوم عصيب تر به الدولة السلمية الوليدة ف الدينة النورة ـ قال رضي ال
عنه  :فامض يا رسول ال لا أردت فنحن معك  ,فوالذي بعثك بالق لو استعرضت بنا البحر فخضته لضناه
معك ما تلف منا رجل واحد  ,وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا@ وقال له  :فص¥ل ªحبال من شئت  ,واقطع
حبال من شئت  ,وخذ من أموالنا ما شئت  ,وما أخذت منا كان أحب ƒإلينا ما تركت  ,إنا أعظم وأصدق
كلمات ±قالا جندي لقائده على مر التاريخ ! إنا كلمات تنبض بالياة والركة والصدق  ,ورغم مرور أكثر
من أربعة عشر قرنا@ من الزمان عليها وما شاء ال أن ينمحي أثرها إل قيام الساعة
إنا تعبي صادق عما يعتمل ف مشاعر ونفوس تلك الثلة الؤمنة من النصار تت قيادة ذلك الرجل العظيم
"سعد بن معاذ" إنا كلمات هتف با قلب سعد قبل أن ينطق با لسانه الصادق  ,وكذلك كان لذه الكلمات
أبلغ الثر على الرسول الكري  ,الضحوك القتال  ,فقد سر رسول ال  ,لقول سعد ون£شƒطه ذلك للقتال  ,وقال
 :سيوا وأبشروا  ,فإن ال وعدن إحدى الطائفتي  ,وال لكأن الن أنظر إل مصارع القوم
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إن السلم اليوم يريد من جنوده ف كل مكان أن تتف قلوبم وألسنتهم بثل كلمات "سعد بن معاذ" وبنفس
صدق "سعد بن معاذ"  ,وأن يقولوا من قلوبم لقادة الق والرشاد ما قاله ذلك البطل الغوار "القداد بن
عمرو"  ,فقد قال  :يا رسول ال ! امض لا أراك ال فنحن معك  ,وال ل نقول لك كما قال بنو إسرائيل
لوسى  :اذهب أنت وربك فقاتل إنا ههنا قاعدون ولكن  :اذهب أنت وربك فقاتل إنا معكما مقاتلون

قولوا لم  :إننا لن نتفرج عليكم وأنتم تعملون ف سبيل ال تدعون وتأمرون وتنهون وتصدعون بالق
وتاهدون ف سبيل ال  ,بل سنكون معكم مهما كانت الصعاب والشاق  ,لن نترككم تقاتلون وحدكم ,
ولكننا سنقاتل معكم ونبذل وننفق ونعطي معكم  ,فامضوا لا أمركم ال ورسوله  ,وامضوا إل حيث أراكم
ال ورسوله  ,إن السلم يريد اليوم من كل مسلم أن يقول لنفسه  :هل من النصاف أن أستريح وإخوان ف
ال يتعبون ؟ أو أنام قرير العي وإخوان ف ال يبتلون ؟ أو أترك العمل للسلم وأنا أرى ما يعيشه السلمون
من من قاسية وحرب ضروس مع أعدائهم ؟  ,أن يـقـــول لنفسه كما قال الصحاب الليل "أبو
خيثمة" يوم تأخر عن اللحاق برسول ال  ,ف تبوك فقال  :رسول ال  ,ف الضƒح Âوالريح والر  ,وأبو خيثمة
ف ظل بارد , ±وطعام مهيƒء , ±وامرأة حسناء  ,ف ماله
مقيم ! ما هذا بالنƒص£ف , ¥إن هذه الكلمات العظيمة يب على كل مسلم عامة وكل أخ ملتزم ±خاصة أن يقولا
لنفسه  ,ويدث نفسه قائل@ لا  :إخوان ف ال بعضهم مبتلى  ,وبعضهم مشرد ل يد له مأوى , Ûوبعضهم
قتيل وجريح  ,وأنا أرفل ف النعيم  ,وآكل أشهى الطعمة  ,وأشرب أعذب الشروبات  ,ف ظلل ±وارفة±
ونعيم ±مقيم , Ãول أقدم للسلم شيئا@  ,بل أترك إخوان وحدهم يتحملون تلك الصاعب السيمة ! ما هذا
بالنصف والعدل وال للقن بأخوان فأجاهد بهادهم وأبذل ف سبيل ال معهم  ,وأكون معهم حيث ينالن
ف سبيل ال ما نالم  ,وأتمل ف سبيل ال ما يتحملون  ,إن السلم يريد منكم أن تقتدوا برسول ال , ,
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الذي أمره ربه بقوله  :فإذا فرغت فانصب  ,أي إذا فرغت من طاعة فاتعب ف غيها  , ,فما أشد حاجتنا
اليــوم إل هذا التوجيـــه ـ القرآن العظيم ـ الذي إن طبقناه ف عملنا السلمي قفزنا خطوات
سريعة على طريق النصر والتمكي
إنه يقول لكل مسلم  :ل وقت للراحة واللود إليها فإذا فرغت من طاعة فبادر إل غيها  ,إذا انتهيت من
عمل ±للسلم فل تقف عنده لسبب أو لخر من ع”ج¤ب ±به  ,أو حديث ±عنه  ,أو تأمل ±فيه  ,أو فخر به  ,أو
اكتفاء ±به  ,بل عليك بالسارعة إل النصب والتعب ف عمل ±غيه  ,وهكذا  ,إن¼ ع£ج£لºة ºع£م£ل¥ك £للسلم إذا
دارت فإياك أن توقفها لظة بجة أو بأخرى فإنك إن فعلت أºو¤ش£كºت ¤أن ل تدور £أبدا@  ,وإن دارت بعد ذلك
دارت بشقة فالسنة تدل على أختها  ,والطاعة تدعو إل شقيقتها  ,والب يدعو إل صنوه , ¥والكسل والبطالة
كذلك
وتذكر دوما@ أنك على ثغر ±من ثغور السلم  ,فل ي”ؤ¤ت£ي£ن ƒالسلم من ق¥ب£ل¥ك  ,وإياك أن تغفل عن موضعك
لظة  ,فإنك إن فعلت أºو¤ش£ك £العدو أن يقتحمه ويقتلك ومن معك ومن ورائك
ومن ترك ري ƒزراعته مرة أو مرات قليلة  ,فسدت وما صلح لا ثر
فعلى الخ السلم أن ي£ص¥ل ºليله بنهاره وصباحه بسائه  ,وصيفه بشتائه عمل@ ف سبيل ال  ,أل ترون أن رسول
ال  ,غـزا سبعا@ وعشرين غزوة بعد أن جـاوز المسي من عمره ! وذلك بلف السرايا الت كان يود أن
يرج فيها بنفسه لول خوف الشقة على أصحابه  ,كما ورد ف الديث  ,وقد بثت ف سجلت أكثر الناس
جهادا@ وصلحا@ ف زماننا فما وجدت لحدهم شيئا@ ي”ذªكºر” أمام جهاد الرسول الكري  ,وبالرغم من شبابم
وفتوتم  ,فأين القتدون برسول ال  ,وأين وارثو النبوة ؟ وأين السالكون لطريقه والقتفون لثره ؟ فحقا@ الناس
كإبل ±مائة , ±ل تكاد تد فيها راحلة كما قال الرسول ,
وإننا ف كل هذا نبحث عن تلك الراحلة الت تتحمل عناء الطريق  ,وقسوة الطقس  ,وقلة العلف  ,وثقل
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المل

ف&ل)ن&ت&م&سHك) بAأ&س)باب) النHص)رA
إن نصر ال غال ول يتنل على كل أحد من السلمي  ,وإنا ينله ال على طائفة مصوصة لا صفات خاصة
وهذه الطائفة قد أعدها ال لنصره وهيأها لمره  ,وصنعها على عينه  ,ورباها سبحانه تربية خاصة بيث
تكون جديرة بالتمكي ف الرض  ,ولتكون أهل@ لقامة الدين على ربوعها
وهذه الطائفة النصورة هي تلك الت عناها رسول ال  ,بقوله  :ل تزال طائفة من أمت ظاهرة على الق  ,ل
يضرهم من خذلم  ,حت يأت أمر ال وهم كذلك
وهذه الطائفة الظاهرة على الق ل تكن يوما@ لتنتصر على أعدائها بكثرتا العددية  ,بل هم دوما@ قلي̄ل
وأهل اليان ف كل زمان ل ينتصرون على عدوهم بعدد ول عدة  ,ولكن ينتصرون بذا الدين الذي أكرمهم
ال به  ,كما قال "عبدال بن رواحه" يوم مؤته  :وما نقاتل الناس بعدد ول قوة ول كثرة  ,ما نقاتلهم إل بذا
الدين الذي أكرمنا ال به
بل إنك إذا استعرضت جيع معارك السلمي مع عدوهم  ,وجدتم دائما@ أقل بكثي من عددهم عددا@ وعدة ,
وصدق "أبو بكر الصديق" الذي كتب إل "عمرو بن العاص" قائد جيشه بقوله  :سلم عليك ! أما بعد فقد
جاء ف كتابك تذكر ما جعت الروم من الموع  ,وإن ال ل ينصرنا مع نبيه  ,بكثرة عدد ول بكثرة جنود ,
وقد كنا نغزو مع رسول ال  ,وما معنا إل فºر£سان وإن نن إل نتعاقب البل  ,وكنا يوم أحد مع رسول ال ,
وما معنا إل فرس واحد كان رسول ال  ,يركبه  ,ولقد كان يظهرنا ويعيننا على من خالفنا واعلم أن أطوع
الناس ل أشدهم بغضا@ للمعاصي  ,فأطع ال ومر أصحابك بطاعته
إن سنن ال ل تاب أحدا@  ,فللنصر أسباب وللهزية أسباب  ,فمن وفقه ال لسباب النصر نصره ال ,ومن ل
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يوفق إليها فل يلومن إل نفسه  ,ليس بأمانيكم ول أمان Æأهل الكتاب من يعمل سوءا@ يز به فإذا أرادت
الماعة السلمة أن تنتصر على أعدائها فإنا لبد أن تتخذ أسباب النصر كما اتذها الصحابة رضوان ال
عليهم وكذلك من تبعهم بإحسان
ولو أخذنا نفتش عن أسباب النصر بالتفصيل فإن هذه الصفحات لن تتسع لذلك ولكن علينا أن ننظر إجال@
ف تلك السباب الت كانت وراء تلك النتصارات العظيمة الت تققت على أيدي الصحابة والتابعي رضوان
ال عليهم  ,فقد روي ف السية أن أصحاب الرسول  ,كان ل يثبت لم عدو فواق ناقة عند اللقاء  ,حت إن
هرقل عندما كان ف أنطاكية وقدمت الروم منهزمة  ,قال لم  :ويلكم ! أخبون عن هؤلء القوم الذين
يقاتلونكم  :أليسوا بشرا@ مثلكم ؟ قالوا  :بلى  ,قال  :فأنتم أكثر أم هم؟ قالوا  :بل نن أكثر منهم أضعافا@ ف
كل موطن
قال  :فما بالكم تنهزمون ؟ قال شيخ من عظمائهم  :من أجل أنم يقومون الليل  ,ويصومون النهار  ,ويوفون
بالعهد  ,ويأمرون بالعروف وينهون عن النكر  ,ويتناصفون بينهم  ,ومن أجل أنƒا نشرب المر  ,ونزن ,
ونركب الرام  ,وننقض العهد  ,ونغصب ونظلم  ,ونأمر بالسخط وننهى عما يرضي ال  ,ونفسد ف الرض

فقال  :أنت صدقتن  ,فقد لص الشيخ الرومي بنكته أسباب النصر وأسباب الزية  ,وبيƒن هذا الرومي أن
جيش السلمي قد أخذ بأسباب النصر كلها  ,وأن الروم قد أخذوا بأسباب الزية كلها  ,فنصر ال من
يستحق النصر وخذل من سواه  ,وقد بيßن تلك السباب أيضا@ أحد جواسيس الروم الذين أرسلهم "القبقلر"
لستطلع جيش السلمي  ,وذلك عند قدومه لفتح بلد الشام  ,فقد قال هذا الاسوس بعد عودته للقبقلر
ـ واصفا@ له جيش السلمي ـ  :بالليل رهبان  ,وبالنهار فرسان  ,ولو سرق ابن ملكهم قطعوا يده  ,ولو زن
ر”جم  ,لقامة الق فيهم فقال له القبقلر  :لئن كنت صدقتن لبطن الرض خي من لقاء هؤلء على ظهرها ,
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و£لºو£ددت أن حظي من ال  :أن يلي بين وبينهم  ,فل ينصرن عليهم ول ينصرهم علي
وقد بيƒن أسباب النصر والزية أيضا@  :أحد أصحاب "طليحة السدي" عندما رأى الخي كثرة انزام أصحابه
ف العركة  ,فقال  :ويلكم ! ما يهزمكم ؟ قال رجل منهم  :أنا أحدثك ما يهزمنا  ,إنه ليس من رج̄ل إل
وهو يب أن يوت صاحبه قبله  ,وإنا لنلقى قوما@ كلهم يب أن يوت قبل صاحبه
وأوضحها أيضا@  :أحد جواسيس الروم الذي أرسلهم ب¥طªريق” دمشق وذلك عند قدوم جيش السلمي ناحية
الردن
فقد قال الاسوس للبطريق  :جئتك من عند رجال دقاق , ±يركبون خيول@ عتاقا@  ,أما الليل فرهبان  ,وأما
النهار ففرسان ,
لو ح£دƒثªت £جليسك حديثا@ ما فهمه عنك لا عل من أصواتم بالقرآن والذكر  ,فالتفت بطريق دمشق إل
أصحابه  ,وقال  :أتاكم منهم ما ل طاقة لكم به
ولعلك تدرك كيف كان جيش السلمي ينتقل من نصر إل نصر  ,وتدرك أيضا@ أسباب هذه النتصارات إذا
أخذنا عينة من ذلك اليش  ,وتفحصنا حالة كل جندي من جنوده فقد ذكر "ابن جرير" ف تاريه :أنه لا
هبط السلمون الدائن وجعوا القباض  ,أقبل رجل ب¥حق Úمعه فدفعه إل صاحب القباض  ,فقال الذين معه :
ما رأينا مثل هذا قط  ,ما يعدله ما عندنا ول يقاربه  ,فقالوا له  :هل أخذت منه شيئا@ ؟ فقال  :أما وال لول
ال ما أتيتكم به  ,فعرفوا أن للرجل شأنا@  ,فقالوا  :من أنت ؟ فقال  :ل وال ل أخبكم لتحمدون ول
غيكم ليقرظون  ,ولكن أحد ال وأرضى بثوابه  ,فأتبعوه رجل@ حت انتهى إل أصحابه  ,فسأل عنه فإذا هو
"عامر بن عبد قيس"
وذكر "ابن جرير" أيضا@  :أنه لا ق¡د¥م £بسيف كسرى على "عمر" رضي ال عنه  ,ومنطقته وزبرجه  ,قال " :إن
أقواما@ أدوا هذا لذووا أمانة"  ,فقال "علي "Ãرضي ال عنه " :إنك عففت فعف¼ت الرعية"
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فـل)ن&ـص)ـــد$ق) مـــع الـلـــــهA
إذا صدق العبد مع ربه  ,وأخلص ل ف دعوته  ,فإن ذلك ينعكس على دعوته وعلى الدعوين الذين يرون
بأعينهم  ,ويستشعرون بقلوبم  ,ويسون بنفوسهم صدق هذا الداعية يرون ذلك ف نفسه الطمئنة الت تعلوها
السكينة والرضا والخبات  ,ويرون ذلك ف ووجهه  :فالعينان صادقتان  ,واللسان والشفتان كذلك  ,حت
البتسامة صادقة  ,ووجه كله بلجاته وسكناته صادق كذلك  ,فالدعوون يرون ف وجه الداعية الصادق مع
ربه الهابة والنور والبهاء  ,ويرون جوارحه كلها قد علها الشوع والوقار  ,حت أن الدعو لينظر إل وجه
الداعية فيقول  :هذا رجل صادق  ,قبل أن يسمع كلمه أو ياوره أو يناقشه  ,أل ترى إل ذلك الرجل الذي
جاء إل رسول ال  ,فقال له  :أنت ممد بن عبدال؟ قال  :أنا الذي يزعمونن ذلك قال  :وال ما هذا الوجه
بوجه كذاب
وأنت أخي السلم كلما كان مياثك من النب  ,ومن صدقه وإخلصه وإيانه وعمله عظيما@  ,كلما كان
حظك من هذا العن عظيما@  ,إن النب  ,ل يورث دينارا@ ول درها@  ,إنا ورث دعوة ت”بل¼غ  ,وعلما@ ترب عليه
نفسك وغيك  ,وورث هدى Ûوتقوى وإيانا@ وخشوعا@ وإخلصا@ ويقينا@
وكلما كان حظك من مياث النبوة عظيما@  ,كان اهتداء الناس على يديك بأيسر سبيل ومن أقصر طريق ,
فهذا الدعو قد يلتزم بالسلم والعمل به وله بجرد رؤيته لك  ,وآخر يهديه ال بجرد جلوسك معه دقائق
معدودات  ,وثالث يهديه ال على يديك لرد أن سلم عليك وسلمت عليه أو أكلت معه أو حت ابتسمت
له  ,ورابع يهديه ال على يديك بعد أن جالسك ساعة أو أقل قليل@ ف سفر
أل ترى أن "عداسا@" مول عتبة بن ربيعة أسلم على يدي رسول ال  ,بعد أن سع كلمتي اثنتي من رسول ال
 ,ها "بسم ال" نطق بما الرسول الكري  ,قبل أن يد يده إل قطف العنب الذي جاء به عداس إل رسول ال
 , ,فلما علم أنه نب أكب عليه يقبل يديه ورجليه  ,ويعلن انضواءه تت راية السلم النيف
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أل ترى أن رسول ال  ,حينما وضع يده على قلب ذلك الشاب الذي كان يب الزنا ويريد من الرسول  ,أن
يأذن له فيه  ,فبعد أن انتهى الرسول  ,من رفع يده من على قلبه ودعا له بالعفة والعفاف أصبح الزنا أبغض
شيء إل ذلك الرجل بعد أن كان أحب شيء إليه
وكذلك الشرك الذي جاء من مكة إل الدينة ليقتل رسول ال  ,بتحريض من صفون بن أمية  ,فلما أخبه
رسول ال  ,با كان من أمره مع صفوان قال:أشهد أنك رسول ال ,
 ,وغيهم  ,وغيهم كثي من يرون رسول ال  ,فقط  ,فتقع مبته ف قلوبم
ويضحوا بعد ذلك بالغال والرخيص والنفس والنفيس فداء للحبيب ممد  , ,وأنت كلما كان مياث النبوة
لديك كبيا@ ,كان لك حظ وافر من ذلك كله  ,فرؤية وجهك قد تكون سببا@ ف الداية  ,ودعاؤك للمدعو قد
يكون سببا@ ف نقله من حال إل حال  ,بل وابتسامتك كذلك دون أن تتاج أن تكلم الدعو ساعات ±أو أياما@
تستغرقها لتشرح له فكرك ـ كما يقولون ـ أو تبي له آراءك ف شت السائل الامة  ,فبضع دقائق منك
كفيلة بأن توصل إل قلب الدعو بعضا@ من نور هدايتك ومياث ¥النبوة الذي يل قلبك وأن تشحن بطارية
إيانه الفارغة من بطارية إيانك العامرة  ,إن الؤمن ليزداد مياثه من النبوة حت يفوح عبي إيانه وإخلصه
وصدقه فل يقف عند الكان الذي يعيش فيه أو الزمان الذي كان ييا فيه  ,بل يتد أثره على الجيال  ,أل
ترى أن أمثال "مصعب بن عمي" و "زيد بن حارثة" و "عمر بن الطاب" و " أب بكر الصديق" وغيهم من
الصحابة ما زالت ترن كلماتم ف آذان الجيال التعاقبة حت يومنا هذا وحت يرث ال الرض ومن عليها ,
وكل ذلك وهم ف قبورهم ! أل ترى أننا نعيش بقلوبنا وشعورنا وكل أحاسيسنا مع " خالد بن الوليد" حينما
نقرأ سيته  ,ونشعر ساعتها وكأننا نعيش معه ف ميدان القتال ونارب معه وناهد معه  ,أل ترى أن مرد
قراءتنا لسيته تبعث ف النفوس هة الهاد  ,وتعل الرء يستعذب الشهادة ف سبيل ال  ,ويكاد يطي شوقا@
لذلك اليوم الذي يلقى فيه الحبة  :ممدا@  ,وصحبه  ,فت”رى ما السر ف هذا الرجل حت يكون له ذلك التأثي
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العجيب ف النفوس  ,ف سيته فحسب  ,فكيف لو كنا رأيناه وقاتلنا تت رايته ؟ إن الزمان بقرونه الربعة
عشر ل يح أثر ذلك الرجل العظيم  ,وكأنه ما زال حيا@ يقاتل على صهوة جواده  ,ويكتسح دولت الفرس
والروم  ,وهذا "عمر بن عبدالعزيز" حفيد "عمر بن الطاب" كلما قرأ الواحد منا سيته خشع وبكى  ,وعاش
مع هذا الرجل وكأنه حي يالسه ويكلمه  ,وأحب أن يعيد قراءة سيته مرات ±ومرات ±دون ملل
وكل هؤلء وغيهم ـ من على شاكلتهم ـ قد أخلصهم ال بالصة ±ذكرى الدار  ,وأصبحوا وهم ف
قبورهم دعاة@ إل الق وهداة@ إل صراط ال الستقيم  ,تتدي الجيال على أيديهم وهم أموات كما اهتدت
وهم أحياء  ,وأب ال إل أن يكرم أولياءه أحياء Ñوأمواتا@ وف الدنيا والخرة  ,وهذا فضل ال يؤتيه من يشاء ,
وأسأل ال أن ننال ولو شيئا@ منه  ,فاحرص على هذا العن تكن من أهله  ,فمن فاته ذلك الوطن العظيم وتلك
الدرجة الرفيعة فقد فاته خي كثي  ,إن الرجل ليصدق مع ربه ويلص ف سعيه من أجل التمكي للسلم
فيصدق معه كل شيء حت أنه ل يصدق معه عمله ولسانه وجوارحه وجهاده ودعوته وأمره ونيه فحسب بل
يصدق معه سيفه وسلحه وعدته وعتاده
كما جاء ف سية ابن هشام  :أنه لا انتهى رسول ال  ,إل أهله ـ بعد غزوة أحد ـ ناول سيفه لبنته
"فاطمة" وقال لا  :اغسلي عن هذا دمه يا بنيه  ,فواللهلقد صدقن ف هذا اليوم وناولا "علي بن أب طالب"
سيفه فقال  :وهذا فاغسلي عنه دمه  ,فوال لقد صدقن اليوم
فقال رسول ال  :لئن كنت صدقت القتال  ,لقد صدقه معك "سهل بن حنيف" و "أبو دجانة"  ,وإنا يكون
صدق السيف بصدق صاحبه  ,و "إنا السيف بضاربه"
وقد أعجبن ف ذلك أحد الشعراء الدثي  ,حي قال  :ليس لسيف صلح الدين  ,سوى زند صلح الدين ,
وقلب صلح الدين ,
ذلك العبد الفتقر إل ال تعال ,
52

فسيوف "علي بن أب طالب" و " أب دجانة" و "سهل بن حنيف" تتلف عن كافة السيوف
لقد اكتسب السيف الصدق والخلص من صاحبه  ,وكذلك سيف "صلح الدين"
فقد ند اليوم سيفا@  ,ولكننا ل ند أمثال هؤلء الصادقي ليجعلوه صادقا@ ! إن البندقية بيد أمثال "خالد"
ورفاقه تتلف عن أي بندقية  ,حت ولو كانت جيعا@ من مصنع واحد  ,وإن الرصاصة الت تنطلق من هؤلء
تتلف عن غيها  ,أل ترى إل تلك الرصاصات الصادقة الت أطلقها أضعف الاهدين من مسافة بعيدة جدا@
لتصيب قائدا@ للعدو ف عنقه  ,إنا الرصاصات الصادقة الت توجهت من بندقية صادقة  ,يملها رجل صادقÃ
مع ربه  ,ملص Ãلدينه  ,وكذلك تلك الرصاصة الت أطلقها ماهد آخر على أحد قادة الكفر وحدها  ,وقد
علت الدهشة كل الطباء والراحي وقتها  ,بل ورجال العمل النائي  ,حت ظنوا أن هذه الرصاصة ليست
من الرصاص العادي الذي نعرفه جيعا@  ,بل هي نوع خاص من الرصاص ! وذلك كله لدهشتهم كيف
ت”حد¥ث¡ رصاصة واحدة كل هذه الصابات والكسور الطية ؟  ,إنا رصاصة صادقة خرجت من بندقية
صادقة  ,يملها رجل صادق مع ربه ملص لدينه  ,إننا قد نلك السيف  ,ولكن أين أمثال "علي بن أب
طالب" و "خالد بن الوليد" و "أب عبيدة بن الراح" و "عمرو بن العاص" و "عكرمة بن أب جهل" ؟  ,إننا
قد نلك السيف  ,ولكن أين "صلح الدين" ؟ وقلب "صلح الدين" ؟ وإخلص وزهد "صلح الدين" ؟؟ ,
إننا قد نلك السلح  ,ولكن أين "خالد" ورفاقه وزهدهم وصدقهم وإخلصهم وورعهم وتواضعهم ؟
وقد قيل لرجل  :ارق فلنا@ بالفاتة  ,فإن "عمر بن الطاب" كان يرقي با فيشقى الريض
فقال  :هذه الفاتة  ,ولكن أين "عمر" ؟ إن السيف لن يصدق إل إذا حله صادق  ,ولن يلص إل إذا جاهد
به ملص ولن يؤثر ف أعداء ال إل إذا حله أولياء ال بق  ,ولن يكون على خلق حت يكون حامله على نج
النبوة وأخلقها  ,وقد أعجبن قول " :مصطفى صادق الرافعي" حينما قال ما مغزاه  :إنه ليس للمسلمي
أخلق فحسب بل إن لسيوفهم أخلقا@
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أل ترى أنا ل تقتل طفل@ ول شيخا@ ول امرأة ول فانيا@  ,ول تقطع شجرا@ ول نل@  ,صدقت وال ! بل إن
هذه السيوف ل تقاتل كب¥را@ ول ع”جبا@ ول رياء Ñول تبا@ ول طغيان@ا  ,بل تقاتل حبا@ ف ال وإعلء Ñلكلمته
سبحانه  ,ورفعة لشأن السلم  ,وحت تكون كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة ال هي العليا  ,إن الرجل
ليصدق مع ربه  ,ويصدق ف دعوته وجهاده وأمره ونيه  ,فينعكس ذلك الصدق على كل شيء ف حياته ,
فل ينعكس على سيفه وسلحه فحسب  ,بل يصدق معه كل شيء حت دابته الت يركبها وياهد عليها
وينطلق با من مكان لخر ف سبيل ال رافعا@ لرايته وناشرا@ لدينه  ,وكأن الصدق قد انتقل منه إل تلك الدابة
العجماء  ,أو تلك السيارة الصماء الت يتحرك با ف سبيل ال  ,وإذا أردت أن تدرك ذلك العن جيدا@ فلتقرأ
قليل@ عن "الشقر" فرس "خالد بن الوليد" فقد قال رجل لالد بن الوليد  :ما أكثر الروم وما أقل السلمي ! ,
فقال خالد  :ما أقل الروم وأكثر السلمي ! إنا تكثر النود بالنصر وتقل بالذلن ل بعدد الرجال وال
لوددت أن الشقر براء من ت£و£جÂيه ¥وأنم أ¡ضع¥ف¡وا ف العدد وكان فرسه قد حفي ف مسيه  ,فالشقر قد تعلم
الصدق ف الهاد من صاحبه  ,فºلºكºم ¤قاتل سويا@  ,ولºكºم ¤قطع الشقر بالد بن الوليد آلف الميال جهادا@ ف
سبيل ال بل إن خالدا@ قد قطع دولت الفرس والروم متطيا@ صهوة الشقر  ,متنقل@ من أقصى البلد إل أقصاها ,
ومن نصر إل نصر دون كلل أو ملل أو راحة  ,بل إنه اقتحم بالشقر الهوال  ,وسار به الليل والنهار  ,وجاز
به الباري والقفار  ,وهزم به الصناديد والبطال  ,حت أن قدم الشقر قد رقت من كثرة سيه  ,فقد حطم
خالد من على ظهره دولت الفرس والروم ـ أمريكا وروسيا اليوم ـ  ,ومن أجل صدق الشقر مع خالد بن
الوليد فإنه تن أن لو شفي الشقر من مرضه وبرئ من سقمه  ,حت لو تضاعف عدد الروم ! فإن ذلك العدد
ل يثبت أمام صدق الشقر ف الهاد  ,وهكذا كانت خيول السلمي ودوابم  ,صدق رسول ال  ,حينما قال
لصحابه ـ بعد أن قالوا  :خلت القصواء ـ فقال  : ,ما خلت القصواء وما ذاك لا بلق  ,ولكن حبسها
حابس الفيل
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أما إذا قل صدق الرجل مع ربه  ,أو كثرت معاصيه وكثر تعثره  ,فإن ذلك ينعكس على كل شيء حت على
دابته  ,وصدق من قال من السلف  :إن لعصي ال  ,فأجد ذلك ف خلق زوجت ودابت

إيـHــــاك$ــــــم) و&الـم&ـع&ــــــاصAـــــي
قد يظن بعض الخوة أن ال سيسامه إذا عصى  ,وذلك نظرا@ للتزامه بالسلم وانراطه ف سلك العاملي له ,
فتهون من أجل ذلك العصية ف نظره  ,ولسيما بعد مرور وقت طويل على التزامه  ,وفºقªده الكثي من حاسته
وحيته وغيته الدينية  ,نظرا@ لعوامل كثية تر به ل داعي لبسطها الن  ,فإذا استهان بالصغائر أو تسامح ف
الشبهات فإنه يد العقوبة من ال عز وجل سريعة جدا@  ,فيدهش لذلك ! حت أنه قد يرتكب الذنب الن فل
تر عدة ساعات إل وقد عوقب بذلك الذنب عقوبة شديدة  ,فيحتار حينئذ ±ويقول لنفسه  :قد كنت أفعل
مئات من أمثال هذا الذنب أو أشد منه قبل التزامي ث ل أجد عقوبة  ,أما الن فالعقوبة سريعة ومباشرة
وقوية ! ولو فقه هذا الخ دينه حقا@ لعلم أن ال يغار على حرماته  ,ويغار أكثر إذا انتهكها أولياؤه القربون
إليه والذين هم أحق الناس بالبعد عن العاصي فالذين يملون رسالة السلم أول الناس بتقوى ال والنصراف
عن الصغائر والشتبهات فضل@ عما فوقها  ,فهم الذين ينهون عنها فكيف يقترفونا ؟ أضف إل ذلك  :الفتنة
الت تدث لعوام السلمي إذا عرفوا ذلك ـ وهم عارفون ل مالة ـ  ,وضياع مرتبة القدوة والسوة الت
يب أن يتحلى با هؤلء الخوة
ومن أجل ذلك وغيه قال تعال  :فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن ال عزيز حكيم ,
فحساب هؤلء حساب شديد أشد من غيهم وأصعب من سواهم  ,فعلى كل أخ أن يعلم علم اليقي أنه
ليس بي ال وبي أحد من بن آدم ـ مهما كان شأنه ـ قرابة ول رحم  ,بل هو قائم بالقسط حاكم بالعدل
 ,وعلى كل أخ ف الماعة السلمة أن يذكر نفسه بقوله تعال  :ليس بأمانيك ول أمان أهل الكتاب من يعمل
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سوءا@ يز به  ,وهذه الية بالذات اعتبها بعض الصحابة أشد آية ف القرآن
وأنا اعتبها أنا أكثر آية توف الؤمن  ,وتعل فرائصه ترتعد  ,فالية خاطبت الصحابة  ,وهم من هم !
فكيف بأمثالنا من خلطوا صالا@ وآخر سيئا@ ؟ إنا ناقوس الطر يــدق لينبه كــل فــرد ف الماعة
السلـمــة  ,فميــزان العــدل ل ياب أحــدا@ مهما كـان
وهذا "بلعام بن باعوراء" وكان يعلم اسم ال العظم ـ كما قيل ـ فلما عصى ربه أصبح مثله كمثل الكلب
 ,إن تمل عليه يلهث أو تتركه يلهث  ,فالذنوب والعاصي هي سبب كل بلء فما نزل بلء إل بذنب ول
رفع إل بتوبة  ,وكان شيخ يدور ف الالس يقول  :من سره” أن تدوم له العافية فليتق ال  ,وقد ورد ف
الديث الشريف  :إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه  ,وقد قال بعض السلف  :تسامت بلقمة فتناولتها ,
فأنا اليوم من أربعي سنة@ إل خلف , ±وانقطع ن£ع¤ل "أب عثمان النيسابوري" ف م”ض¥يÂه إل المعة  ,فتعوق
لصلحه ساعة  ,ث قال  :ما انقطع إل لن ما اغتسلت غسل المعة
وقال ابن الوزي  :ومن عجائب الزاء ف الدنيا  :أنه لا امتدت أيدي الظلم من إخوة "يوسف" وشروه بثمن
بس امتدت أكفهم بي يديه بالطلب يقولون "وتصدق علينا"
وقد تكون العقوبة معنوية  ,فرب شخص أطلق بصره فيما حرمه ال عليه  ,فحرمه ال نور بصيته
أو أطلق لسانه فحرمه ال صفاء قلبه
أو آثر شبهة ف مطعمه فأظلم قلبه وحرم قيام الليل وصلة الناجاة
ومنها  :أن العصية تدل على أختها فالعصية بعد العصية  :عقاب على العصية
وقد يرى العاصي سلمة بدنه وماله وأهله  ,فيظن أن ل عقوبة وغفلت”ه عما عوقب به  :عقوبة  ,ويكفيه أن
حلوة اللذات قد استحالت علقما@ وحنظل@  ,ول يبق معه إل مرارة السف والم والغم Âوالندم  ,وقد روي أن
بعض أحبار بن أسرائيل رأى ربه  ,فقال  :يا رب ! كم أعصيك ول تعاقبن ؟ فقال له :كم أعاقبك وأنت ل
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تدري  ,أليس قد حرمتك حلوة مناجات ؟  ,وقد يكون من نتيجة العصية  :أن يعل ال له بغضا@ ف
القلوب  ,وصدودا@ عن دعوته بغي سبب ظاهر  ,فقد قال "أبو الدرداء"  :إن العبد ليخلو بعصية ال تعال ,
فيلقي ال بغضه ف قلوب الؤمني من حيث ل يشعر ,وقد لص المام "ابن القيم" ف كتاب الفوائد آثار
العاصي تلخيصا@ جيل@  ,حيث قال ـ معددا@ آثار العاصي  :قلة التوفيق  ,وفساد الرأي  ,وخفاء الق ,
وفساد القلب  ,وخول الذكر  ,وإضاعة الوقت  ,ون£فªرة الºلق  ,والوحشة بي العبد وربه  ,ومنع إجابة الدعاء
 ,وقسوة القلب  ,ومق البكة ف الرزق والعمر  ,وحرمان العلم  ,ولباس الذل  ,وإهانة العدو  ,وضيق الصدر
والبتلء بقرناء السوء الذين يفسدون القلب  ,ويضيعون الوقت  ,وطول الم والغم  ,وضنك العيشة ,
وكسف البال  ,تتولد من العصية والغفلة عن ذكر ال  ,كما يتولد الزرع عن الاء والحراق عن النار
وأضداد هذه تتولد عن الطاعة  ,وقد قيل لبعض السلف :أيد لذة الطاعة من عصى؟ قال :ول م£ن ¤ه£مƒ
وقال "ابن الوزي" ـ رحه ال ـ  :من تأمل ذل إخوة يوسف عليه السلم يوم قالوا  :تصدق علينا  ,عرف
شؤم الزلل  ,وذلك رغم توبتهم  ,لنه ليس من رقع وخاط كمن ثوبه صحيح
فرب عظم هيƒن ±ل ينجب  ,فإن جب فعلى و£ه£ن , ±فاحذروا شررة ت”ست£ص¤غر  ,فربا أحرقºت ¤بلدا@ ! فيا من ع£ثºر
مرارا@  ,هل¼ أب¤صرت £ما الذي ع£ث¼ر£ك£

م&ع)صAي&ت$ـك& ت$ـؤ&ث>ــر $على الجمــاعة Aالمسلمـة AكـلHــها
قد يتد شؤم معصية أخ أو مموعة من الخوة لينال الماعة السلمة كلها بالسوء  ,أو يلحق با الزية والنكبة
 ,أو يكون سببا@ ف ابتلء ±شديد لا
وخاصة إذا كانت هذه العصية من الكبائر  ,أو حدثت من أهل الريادة والقيادة  ,أو من مل للسوة
والقدوة  ,أو ل يتم إنكارها إنكارا@ شرعيا@ كامل@ من قبل الماعة السلمة  ,أو ل تصدق التوبة النصوح منها ,
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وصدق ال العظيم حيث يقول ف كتابه الكري  :واتقوا فتنة ل تصيب الذين ظلموا منكم خاصة
وإذا تأملنا ف غزوة أحد  ,وجدنا أن السبب ف هزية السلمي فيها هو  :شؤم معصية بعض الرماة ل يثل
عددهم أكثر من %4من مموع جيش السلمي ف أحد فماذا كانت نتيجة تلك العصية ؟ قتل سبعون من
أصحاب الرسول  , ,وبقرت بطونم  ,وجدعت أنوف بعضهم وآذانم  ,وجرح الرسول  , ,وشج وجهه
الشريف  ,وكسرت رباعيته
ورغم ذلك كله  ,فقد عفا ال عنهم كما أخب القرآن الكري  :ولقد عفا عنكم وقد سأل رجل "السن
البصري"  :كيف عفا ال عنهم  ,وقد قتل سبعون منهم ؟ فقال السن  :لول عفوه عنهم لستأصلهم ,
وكل ذلك من شؤم العصية وسوء عاقبتها  ,كما بي القرآن ذلك  :أولا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم
أن هذا قل هو من عند أنفسكم وقال تعال  :حت إذا فشلتم وتنازعتم ف المر وعصيتم من بعد ما أراكم ما
تبون وهذا العن ظاهر أيضا@ ف غزوة حني فقد هزم السلمون ف أول العركة  ,نتيجة إعجاب قلة قليلة
بعددها وعدتا  ,ونسيانا أن النصر أول@ وآخرا@ من عند ال  ,وكان هؤلء من الطلقاء حديثي العهد بالسلم
حت قال قائلهم  :لن نغلب اليوم من قلة
وكانت النتيجة كما بي القرآن ويوم حني إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا@ وضاقت عليكم الرض
با رحبت ث وليتم مدبرين  ,وعليك أخي السلم أن تفكر مليا@ ف قوله تعال  :وضاقت عليكم الرض با
رحبت ث وليتم مدبرين  ,ومن هنا فإن أقول  :إن على الماعة السلمة الت تبغي التمكي ف الرض أن تتم
اهتماما@ بالغا@ بتغيي النكرات داخل صفوفها أكثر من اهتمامها بتغيي النكرات ف التمع الذي تعيش فيه  ,فإنا
إن نحت ف الول فسوف يتحقق لا النجاح ف الثانية بسهولة ويسر  ,بل إنن أؤكد أنا لن تنجح ف الثانية
إل إذا نحت ف الول
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وأود ـ قبل أن أنتهي من الديث عن العاصي ـ أن أنوه إل حقيقة هامة أل وهي  :أنن ل أقصد بكلمي
السابق العاصي الظاهرة فحسب  ,بل أقصد الباطنة أيضا@  ,وقد تكون الخية ـ كالرياء و العجب والسد
وحب الاه والكب ـ أشد خطرا@ من العاصي الظاهرة ـ لن الباطنة كالسرطان يسري ف السم بسرعة
كبية  ,ويدمره دون أل أو وجع أو عرض فل يشعر به الريض ول من حوله  ,إل بعد فوات الوان حيث ل
ينفع طب ول دواء
وهل كانت هزية السلمي ف حني إل من معصية باطنة هي  :العجب ؟! وف الغالب يصعب على غي البي
اكتشاف تلك الدواء الباطنة  ,فضل@ عن علجها ومداواتا  ,فلتحذر الماعة السلمة من العاصي كلها ,
وعلى قادتا أن يطهروا قلوبم ويسعوا لطهارة قلوب إخوانم وجنودهم بكل الوسائل الت شرعها السلم
والبسوطة ف غي هذه الصفحات  ,وعليهم أن يدركوا أن الوقاية خي من العلج  ,وأن درهم £وقاية ±خي من
قياط علج , ±وأن أهم شفاء ±ووقاية ±من كل هذه الدواء أن يكون أهل القدوة والقيادة والتوجيه ف الماعة
من أهل طاعة ال عز وجل  ,ومن تطهرت قلوبم وجوارحهم من أدران الشبهات والصغائر فضل@ عن
الكبائر  ,سواء كانت ظاهرة@ أو باطنة@  ,فالناس على دين ملوكهم  ,وتبع Ãلقادتم
وال أعلم

بAــــــر Xالــو&الAــد&ي)ــن Aف&ــــرAيـــAض&ـــــةZ
هناك حقيقة شرعية يعلمها جيع الخوة بغي استثناء وهي أن بر الوالدين فريضة من أهم فرائض الدين  ,وأن
عقوق الوالدين كبية من الكبائر
والميع يعلم أيضا@ تلك الوصايا القرآنية التكررة الت تث على الحسان إل الوالدين ودرجة الحسان فوق
درجة العدل بل إن ال تعال قرن الحسان بالوالدين بعبادته سبحانه مباشرة وقضى ربك أل تعبدوا إل إياه
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وبالوالدين إحسانا@
ونى سبحانه أن يقول الرء لحد والديه كلمة "أف"  ,فما بالك با فوقها
ورغم ذلك ند أن قلة من الخوة حديثي العهد باللتزم ل يقومون بذه الفريضة الدينية  ,ول أقول  :يسنون
إل والديهم  ,بل ل يعدلون معهم  ,بل يعقونم  ,فقد تسمع ع£مƒن يغلظ على أبيه ف القول  ,ومن يرفع صوته
عليه  ,ومن ل يطيعه ف الواجبات والباحات  ,بل قد تسمع عمن يشتم أمه أو ينهرها أو يسبها ! ,وإل هؤلء
أقول  :إن بر الوالدين فريضة دينية كفريضة الدعوة والسبة والهاد والصلة  ,وعقوق الوالدين كبية من
الكبائر ل تقل بال عن كبية الزنا أو السرقة أو غيها من الكبائر ـ بل قد تزيد ـ  ,فلماذا ت”جزئÂ
السلم  ,وتقبل بعضه وترفض بعضه الخر ؟ وأنت الذي تعيب ذلك على العلمانيي وتل الدنيا ضجيجا@
بقولك  :أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض  ,وما بالك تنهى عن الشيء ث تأتيه
ل تنه عن خلق وتأت ºمثله عار عليك إذا فعلت عظيم
وإل هؤلء أقول أيضا@  :تذكروا أن السلم كرƒم الوالدين حت جوƒز لك أن تقطع صلة السنن والنوافل
لتجيب أمك أو أباك إذا نادى عليك وأنت تصليها
وعلى هؤلء أيضا@ أن يتذكروا قصة "جريج" عابد بن إسرائيل  ,مع أمه  ,والت حكاها رسول ال  ,فقد روى
البخاري ومسلم عن أب هريرة رضي ال عنه عن النب  ,قال  , :وكان جريج رجل@ عابدا@  ,فاتذ صومعة
فكان فيها  ,فأتته أمه وهو يصلي  ,فقالت  :يا جريج ! فقال  :يا رب ! أمي وصلت ؟ فأقبل على صلته ,
فانصرفت
فلما كان من الغد أتته وهو يصلي  ,فقالت  :يا جريج ! فقال  :يا رب ! أمي وصلت ؟ فأقبل على صلته ,
فانصرفت
فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت  :يا جريج ! فقال  :أي رب ! أمي وصلت ؟ فأقبل على صلته ,
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فقالت  :اللهم ل تته حت ينظر إل وجوه الومسات
فتذاكر بنو إسرائيل جريا@ وعبادته  ,وكانت امرأة¡ بغي Ãي”ت£م£ث¼ل¡ بسنها  ,فقالت  :إن شئتم لفتننه لكم
فتعرضت له  ,فلم يلتفت إليها
فأتت راعيا@ كان يأوي إل صومعته  ,فأمكنته من نفسها  ,فوقع عليها  ,فحملت  ,فلما ولدت قالت  :هو من
جريج  ,فأتوه فاستنلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه  ,فقال  :ما شأنكم ؟ قالوا  :زنيت بذه البغي
فولدت منك  ,فقال  :أين الصب ؟ فجاؤوا به  ,فقال  :دعون حت أصلي  ,فصلى
فلما انصرف أتى الصب فطعن ف بطنه وقال  :يا غلم ! من أبوك ؟ قال  :فلن الراعي
فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به  ,وقالوا  :نبن لك صومعتك من ذهب
قال  :ل  ,أعيدوها من طي كما كانت
ففعلوا ,
فجريج كان يصلي صلة من صلوات النوافل  ,فأب أن يقطعها وييب أمه  ,وظن أن استكماله الصلة النافلة
أفضل من إجابة أمه وبرها  ,وفعل ذلك ثلث مرات ف ثلثة أيام متلفة  ,وهو ف هذه الثلث ل يرد عليها
ول ييب  ,فدعت عليه فاستجاب ال دعاءها  ,ليلقنه ال درسا@ عظيما@ ف ترتيب الولويات ف دين ال ,
وليعلمه أن بر الوالدين والحسان إليهما أعظم وأفضل ـ ف ميزان العبد يوم القيامة ـ من صلة النوافل
والستحبات
ولهية هذا الدرس العظيم الذي تعلمه جريج  ,فإن رسول ال  ,أراد أن يعلمه لمته رحة با  ,وحت ل تقع
ف ذلك الطأ الذي وقع فيه جريج ـ وخاصة من الصالي وحلة الدين ومن هم على شاكلة جريج  ,لن
عقوبتهم تكون أشد من غيهم
وأقول أيضا@ لذه القلة من الخوة الذين ل يسنون إل والديهم  :تذكروا "أ¡ويسا@ القرن" ذلك التابعي الذي
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قال عنه رسول ال  ,ـ مدثا@ "عمر بن الطاب" ـ  :يأت عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من
مراد  ,ث من قرن  ,كان به برص فبأ منه إل موضع درهم  ,له والدة هو با ب£ر , ãلو أقسم على ال لبره ,
فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل
فظل "عمر بن الطاب" يسأل عنه كل مدد يأت من اليمن  ,حت لقيه  ,فذكر له الديث  ,ث قال  :استغفر
ل  ,فاستغفر له أويس
فتأملوا ـ إخوان ـ تلك الدرجة السامقة الت تبوأها ذلك التابعي  ,وما أرفعها وال من درجة ! فوال لو
ظللت أشرح علوها ورفعتها صفحات , ±ما أغنت عن بيانا شيئا@ ويكفي هذا التابعي ƒأن يدحه رسول ال ,
ويقص قصته على الصحاب  ,بل ويأمر "عمر بن الطاب" ـ مع جللة قدره ـ أن يطلب منه الستغفار ,
وما أدراك من "عمر بن الطاب" ومكانته ف دين ال وعند ال !! ث بي رسول ال  ,أنه هذا التابعي لو أقسم
على ال لبره
بل إن الرسول  ,أمر الصحابة إذا قابلوا هذا التابعي أن يطلبوا منه أن يستغفر لم فقد ورد ف إحدى روايات
المام مسلم قول¡ه  : ,فمن لقيه منكم فليستغفر لكم
وف رواية أخرى  :فمروه فليستغفر لكم
وكل ذلك الشرف وهذه الكانة العظيمة الت تبوأها "أويس القرن" من أسبابا بره لوالدته  ,فسبحانك يا
رب ! فكيف لو كان والده حيا@ وكان يبها معا@ ؟! إن هذا لدرس عظيم لن كان له قلب أو ألقى السمع
وهو شهيد
إنن أنادي جيع الخوة وأناشدهم قائل@ لم  :إن أول الناس بدعوتكم هم والديكم وأهليكم وأقاربكم  ,أل
تسمعوا قول ال عز وجل  :وأنذر عشيتك القربي ؟ فهل يب أحد منكم أن يدخللنة ويدخل أحد والديه
النار ؟ أو يعذب يوم القيامة نتيجة تقصيه ف دعوتم للحق والدى والنور ؟ كما أناشد كل أخ ±أن يرفق
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بالناس عامة  ,وبوالديه وأهله وأقاربه خاصة  ,وأقول له  :إذا وجدت أحد والديك ـ أو كليهما ـ على
معصية فعليك بالرفق واللي ف دعوتم  ,وتذكر أنه ل يوز لك شرعا@ من درجات تغيي النكر مع الوالدين إل
الدرجة الول فقط وهي التغيي بالقول اللطيف والرفق واللي
وعليك أن تعصيهما ف العصية فقط  ,أما أن تعصيهما على طول الطريق بجرد أنما مقصران ف بعض أمور
الدين  ,فذلك ل يوز لك إطلقا@
فعليك أن تطيعهما ف كل مباح أو مندوب أو واجب ف الدين  ,حت لو كانا من العصاة أو حت من الكفار ,
وعليك أن تسن صحبتهما  ,وتعاشرها بالعروف  ,وتدمهما  ,وتنفق عليهما إن كنت تستطيع ذلك
وإياك أن ت”ش¤ع¥ر £والديك يوما@ بالنتقاص منهما والستطالة عليهما  ,أو أن تشعر والدك خاصة بأنه كºم ãم”ه¤م̄£ل
ف البيت  ,وأنك أصبحت السيد السيطر التحكم ف البيت رغما@ عنه فتضرب أشقاءك وشقيقاتك بسبب±
وبغي سبب , ±وتشمخ على الميع  ,كل ذلك تت دعوى تغيي النكرات الت ف البيت ! ولعل إفسادك ف
هذه المور كلها يكون أشد من منكر قد يكون متلفا@ عليه بي العلماء
ولو أنك دعوتم دعوة صحيحة سليمة على بصية وعلمتهم الدين حقا@  ,لوجدت المور كلها قد استقامت
كما تب وأكثر ما تب  ,بل قد تد من أفراد أسرتك من هو أفضل منك  ,وأعظم قربا@ إل ال منك
ومن خلل تربة طويلة ف الياة وجدت” أن عاق ƒوالديه ل يستمر ف طريق الق طويل@  ,ول يسي مع
الماعة السلمة إل خطوات قليلة  ,ث ما يلبث أن يفتت بالدنيا ويذهب بعيدا@ من حيث جاء ولعل السر ƒف
ذلك ـ وال أعلم ـ  :أن من ل خي له ف والديه ـ وها سبب وجوده ف الياة ـ ل خي له ف دين ±أو
إسلم ±أو جاعة ±مسلمة±
وعلى الدعاة والقادة ف الماعة السلمة أن يسألوا إخوانم وجنودهم عن علقتهم بوالديهم وأهلهم  ,وأن
يطمئنوا على تنفيذ قوله تعال  :وبالوالدين إحسانا@  ,إذ إن معصية@ كمعصية العقوق لو ذاعت وانتشرت يكن
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أن تلك الماعة السلمة كلها  ,وتكون سببا@ ف غضب ال عليها وإنزال سخطه سبحانه وتعال  ,نعوذ بال
من ذلك  ,ونن إذا تأملنا الواقع الال وجدنا ـ ول المد ـ علقة قوية بي الخوة وأسرهم  ,ووجدنا
مبة عظيمة واحتراما@ متبادل@ بي الثني  ,ووجدنا معظم أسر الخوة ما تلبث بعد عام أو عامي على الكثر
ـ من التزام الخ ـ أن تدخل كلها ف دائرة اللتزام الاد بالسلم وبتعاليمه كلها  ,بل قد ند من بي أفراد
هذه السرة من هو أقوى التزاما@ وأفضل وأثبت من الخ نفسه  ,وذلك فضل ال يؤتيه من يشاء  ,وإن أشهد
هاهنا شهادة حق ,إن آباء الخوة وأمهاتم وزوجاتم تملوا طوال سنوات عديدة مضت  ,كل¼ الشدائد ف
سبيل ال  ,وضربوا أروع المثلة ف الصب والثبات على الق والوقوف وقفة صلبة خلف الخوة الاهدين ,
ولعل أعظم شاهد على ذلك  :مئات المهات والباء والزوجات الذين يقفون كل يوم ±بالساعات تت حر
الشمس الرقة ف الصيف  ,وتت الطر ف الشتاء  ,ويلقون من العنت والشقة والذى والتكلفة أكثر ما
يتحمله الخ نفسه  ,وينتظرون الشهور والسني صابرين على فراق البناء والزواج  ,ويرمون أنفسهم من
شهي الطعام ليذهبوا به إل أبنائهم  ,وقد يبيت بعضهم على الطوى  ,وهم مع كل ذلك صابرون متسبون ,
فهم ف جهاد عظيم ل يقل شوخا@ وعظمة عن جهاد أبنائهم وأزواجهم ـ إن ل يكن يزيد عنه ـ
وقد كان لثباتم وصبهم واحتسابم أكب الثر ف ثبات أبنائهم وأزواجهم على الق  ,وتملهم الشدائد ف
سبيل ال

قـيــام $اللHيـل مدرســة $الـعـامـلـيـن& لـلســلمA
من من العجيب أن ترى رجل@ يعمل للسلم ول حظ له من قيام الليل ! كيف تكون هذه العادلة الصعبة ؟
إن قيام الليل ضرورة أساسية لكل مسلم  ,فكيف بن يعمل للسلم ويمل تبعات الدين الثقيلة  :من دعوة±
وحسبة ±وجهاد ±وص£د¤ع ±بالق ؟! أل يقل ال ف كتابه  :يا أيها الزمل قم الليل إل قليل@
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نصفه أو انقص منه قليل@
أو زد عليه ورتل القرآن ترتيل@
لاذا كل هذا يا رب ؟  ,فتأت الجابة سريعا@ ف القرآن إنا سنلقي عليك قول@ ثقيل@  ,أمانة@ صعبة  ,وتكاليف
شاقة  ,وأوامر تتاج إل عزمات قوية وهم عالية  ,إنا أمان̄ة أبت السموات والرض أن يملنها وأشفقن
منها  ,وأ¡لªق¥ي£ت ¤على كاهل النسان
فمن ذا الذي يطيق القيام £بواجبات ¥الدعوة والتربية والسبة والهاد دون أن يكون له زاد Ãيتزود به ويستعي به
على قطع الطريق إل ال ؟ إنه سينقطع ف منتصف الطريق  ,ويهلك ف الفازة قبل الوصول
إن مدرسة قيام الليل هي أعظم مدرسة يترب فيها السلم  ,ويتعرف فيها على ربه  ,ويعرف من خللا أساء
ال وصفاته بكل ما تعن الكلمة من معان  ,إنا مدرسة الشوع والضوع والتذلل والنابة ل عز وجل ,
ومن أجل ذلك فإن جيع الشرائع ـ بغي استثناء ـ كان قيام الليل جزءا@ منها
ولªتع¤لºم ¤أخي السلم أن ذ¡ل¼ك £بالليل هو سبيل عزتك بالنهار  ,وسجود£ك وخضوع£ك بالليل هو سبيل كرامتك
بالنهار وسبيل نصرك على أعدائك وتوفيقك ف دعوتك واحتسابك وجهادك
لقد ظل "سليمان اللب" يقوم الليل ويدعو ال شهرا@ كامل@ ف الامع الزهر قبل أن يقتل كليب وهو ف ذلك
كله يتبتل إل ال ويدعوه أن يوفقه ف قتل عدو ال  :كليب  ,ول يكن معه وقتها من العدة والعتاد سوى
خنجر ±واحد ±ل يلك غيه ! ورغم ذلك وفقه ال توفيقا@ عظيما@  ,وقتل ال على يديه أشهر قواد فرنسا بعد
"نابليون" وقائد الملة الفرنسية وقتها  ,وأصاب آخرين مع كليب منهم كبي مهندسي الملة الفرنسية وكل
ذلك قام به ذلك البطل السلم وحده ف مقر قيادة الملة الفرنسية  ,أي ف عقر دار "كليب"
أما "صلح الدين اليوب" فقد أدرك بسه السلمي الرهف  ,ومعرفته الدقيقة لدين السلم  ,أن قيام الليل
من أهم أسباب النصر على العداء  ,وأن خ¥لªع£ة ºالنصر ل تكون إل مع ولية الذل ـ كما يقولون ـ وأدرك
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أن قيام الليل هو سلح Ãماض ±ف الرب ل يوجد له مثي̄ل عند العداء  ,ومن أجل ذلك كان ير على خيام
جيشه بالليل فإذا رأى خيمة@ من اليام ل تنل حظا@ من قيام الليل أ¤ºيقºظºهم وع£نƒفºهم وقال  :أخشى أن نؤتى من
هاهنا الليلة  ,وهذا فهم رفيع للسلم النيف  ,فصلح الدين يعتب هذه ثغرة خطية أخطر £من ثغرات
الصون والقلع  ,وأن العدو يكن أن ي£ن¤ف¡ذ ºمن تلك الثغرة  ,رحك ال يا صلح £الدين ! حقا@ إن السلمي ل
ينتصرون على عدوهم بعدد ول عدة  ,ولكن بذا الدين الذي أكرمهم ال به  ,وبطاعتهم ومعصية عدوهم
وإن مفتاح النصر إنا يكون ف الشوع والضوع ل رب العالي  ,وهذا وهذا الشيخ "خالد" ورفاقه منذ
بداية جهادهم وحت لقوا ربم ـ وهي الفترة الت عاش الخوة معهم فيها ـ كل هذه الفترة وهم يقومون
الليل ويصومون النهار  ,وكانوا يقومون ساعات طويلة من الليل  ,ويتلون ف قيامهم سورا@ طويلة  ,وكان
أحد”هم يتميز من بينهم بمال صوته ف القرآن فكان يبكي  ,وي”بكي من يصلي معه  ,وقد كان هؤلء الخوة
مضرب المثال لن عرفهم ف قيام الليل والصيام الستمر وغيها من العبادات  ,وكل من عاش معهم تلك
الفترة كان يقول  :إنم كانوا كاللئكة ف صورة البشر ! وكانوا من كثرة عبادتم وسو Âروحهم وكأنم
يلقون ف السماء وهم على الرض  ,ولعل هذا وغي£ه كان سببا@ ف توفيق ال لم ف واحدة من أعظم وأخطر
وأهم العمليات الهادية ف هذا القرن
وقد وضع ال لم القبول ف الرض  ,فما تد أحدا@ من الناس إل ويب خالدا@ ورفاقه حت أعداء الركة
السلمية التقليديي كانوا يقدرونم  ,ويستشعرون أن لالد ورفاقه م¥نƒة ºعليهم جيعا@ وأن جيلºه” يطوق أعناقهم
وهذا أحد العلماء العاملي الاهدين قد رأيته ـ ورآه معي إخوة كثيون ـ ل يتخلف عن القيام ليلة واحدة ,
وكان يقوم كل ليلة بإحدى عشرة ركعة وبزء ±كامل ±من القرآن  ,ويضاعف ذلك ف شهر رمضان  ,وذلك
رغم كب سنه ومرضه بالسكر والضغط وغيها وكنا ـ ونن شباب ـ نتعب خلفه  ,ويتهرب البعض أحيانا@
 ,وذلك بالرغم من أننا سنمكث معه ف الستشفى عدة أيام فقط ! وليس على الدوام
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أما من كانوا يسكنون معه من الخوة الشباب فما كانوا يواصلون معه كل ليلة  ,ولذلك قلت لنفسي يوما@ من
اليام ـ بعد خروج الشيخ من منته ـ  :إن من أهم أسباب ناته  :هو قيامه بالليل وصيامه بالنهار  ,رغم
تذير الطباء له مرارا@ وتكرارا@ من ذلك الصيام  ,ورغم ما كان يعانيه من عطش ±بالنهار يفوق عدة مرات ما
يعانيه غيه من الصحاء ـ وذلك نتيجة لرض السكر ـ
وقلت لنفسي أيضا@ :لعل السر ف قوة الشيخ ف مواجهة الباطل  ,وقدرته على تمل الشدائد وتمل العذاب ,
وهو الذي جاوز المسي من عمره وقد كف بصره ويعان من عدة أمراض ±خطية ـ قلت لنفسي  :لعل
السر ف ذلك كله  :قيام”ه الليل , ºفهو ي”عطي القلب قوة ما بعدها من قوة  ,ويعل ف النفس هة عالية وسوا@
ورفعة حت أنك ترى الشخص الضعيف السم النحيل البدن عنده عزي̄ة تدك البال وت£ه”د Êالصون ! وذلك
من كثرة ذ¡لÆه ل  ,وخشوعه وخضوعه لوله  ,وخوفه من ال وحده
فلبد لكل من يعمل للسلم أن يكون له حظ من كلم النب  ,الذي كان يقول  :وجعلت قرة عين ف
الصلة  ,وكان بعض السلف يقول  :إن لفرح بالليل حي يقبل  ,لا ي£لªت£ذ Ïبه عيشي  ,وتقر به عين  ,من
مناجاة م£ن ¤أحب وخلوت بدمته والتذلل بي يديه
وقد كان "أبو هريرة" رضي ال عنه يقسم الليل أثلثا@  :بينه وبي امرأته وابنته  ,فيحوزا جيعا@ الليل كله
إن قيام الليل هو ملذ كل من يعمل للسلم حينما تواجهه الشاكل وتقف أمامه العقبات  ,أو يقبل بالصدود
والنكران  ,أو تصيبه الصائب  ,أو يتسلط عليه العدو  ,فإنه يقف بي يدي ربه وموله الق الذي بيده كل
شيء  ,والذي إذا أراد شيئا@ أن يقول له  :كن  ,فيكون
يقف بي يديه سبحانه يدعوه ويرجوه  ,ويشكو إليه بثه وهه وحزنه  ,ويستنصره ويستجي به  ,فتزيل تلك
الناجاة عن نفسه كل هم وغم  ,وكيف ل وقد و£كºل ºأمره كله لالك اللك رب السموات والرض
وليعلم كل من يعمل للسلم أن خشوعه وخضوعه ل بالليل هو الذي سيفتح له مغاليق المور  ,ويفتح له
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مغاليق القلوب  ,وهو سبب قوي لن يضع ال له القبول ف الرض  ,فيهتدي الناس به مع أقل جهد وأبسط
سبب ,وف بعض الحيان دون سبب ظاهر فمن أحسن ف ليله كوفئ ف ناره  ,ومن أحسن ف ناره كوفئ
ف ليله
إن قيام الليل أخي السلم هو الدرسة الساسية الت ستعلمك رقة القلب  ,وترب عينيك أن تسح دموع الوبة
والشوع والضوع ل  ,وستعطيك قوة جديدة ف العمل للسلم  ,وزادا@ عظيما@ من التوكل الق على ال ,
وستهبك شجاعة ف مواجهة أعداء السلم إنا ستجعل قلبك قويا@ عامرا@ باليان  ,فالقلب هو م£ل¥ك” العضاء
التوج وهم جنوده  ,فإذا ص£لºح الºل¥ك” وكان قويا@ كانت جنوده مظفرة منصورة ,والعكس صحيح  ,والناس إنا
تسي إل ال بقلوبا ـ ل بوارحها ـ كما يقول العلماء
وقد يقول البعض  :إنن أنشغل كثيا@ بأمور العمل السلمي  ,فل يتبقى ل وقت لقيام الليل  ,وأنا أقول لؤلء
الخوة  :لبد أن تعلموا  ,أول@  :أن قيام الليل هو العمل للسلم  ,بل هو من أساسياته ولوازمه  ,وهو
ضرورة من ضروريات العداد اليد للجماعة السلمة والدولة السلمة
ولبد أن تعلموا  ,ثانيا@  :أن على كل أخ ±أن يقوم من كل ليلة شيئا@  ,فإذا كان عنده متسع من الوقت ونشاط
بدن ونفسي فإنه يقوم قياما@ طويل@ بزء من القرآن مثل@ مع الكثار من الدعاء ف السجود  ,والكثار من
الذكار الخرى عموما@
أما إذا ضاق وقته أو ل يكن ف نشاط بدن ونفسي  ,فإنه يكتفي بشيء يسي ,أو نفس العدد من الركعات
ولكنها خفيفة قصية القراءة  ,أمƒا أ®ن ªيعتاد على ترك القيام على الدوام أو ف معظم لياليه  ,فهذا ل يصح بال
من مثله ! وليعلم هؤلء الخوة أن الماعة السلمة كلها لو واظبت على قيام الليل ف السراء والضراء والنشط
والكره  ,والعسر واليسر  ,فإن هذه الماعة سيكون لا شأن عظيم  ,وتكون بذلك قد قامت بعمل إسلمي
جليل وعظيم  ,وقد يكون ذلك أفضل من أعمال كثية أخرى
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ورغم ذلك كله  ,فإن أ¡ذºكÆر” أن المع بي العمل السلمي بقوة واجتهاد والواظبة على قيام الليل والجتهاد
فيه  ,يتاج إل عزية قوية وإحساس قوي من الخ بأهية كل هذه المور  ,وأن يتفكر دوما@ ف كلمة سيدنا
"عمر بن الطاب" الذي كان يقول  :إن نت ليلي أضعت نفسي  ,وإن نت ناري أضعت الرعية  ,وكان
رضي ال عنه يتميز بقيامه الليل على خي وجه رغم مشاكله العديدة  ,إذ إنه يكم معظم العال وقت ذلك
وقد بلغ من اهتمام سيدنا عمر بالقيام  :أن كثيا@ من الصحابة والتابعي كانوا يبون القتداء به ف ذلك ,
ويرصون على السؤال عن قيامه حت بعد موته  ,لدرجة أن أحد الصحابة تزوج إحدى زوجات عمر بن
الطاب ليس لشيء سوى أن يتعرف منها على قيام عمر بن الطاب رضي ال عنه  ,وذلك ليقتدي به !
وكان سيدنا "عثمان بن عفان" وهو خليفة السلمي  ,ويكم الدنيا من أقصاها إل أقصاها ـ كان يتم
القرآن ف ليلة واحدة  ,وهذا ثابت ف أحاديث صحيحة وعن أئمة السلم العظام
وليس ذلك من قبيل الدح والثناء والبالغة فيهما  ,وقد قالت امرأته للذين قتلوه  :اقتلوه أو دعوه فوال لقد
كان يي الليل بالقرآن ف ركعة
وكذلك كان "عبدال بن الزبي" رغم مسئولياته العظيمة قبل أو بعد اللفة  ,فقد قالت عنه أمه أساء رضي
ال عنها  :كان ابن الزبي قوام £الليل صوام £النهار , ¥وكان ي”سمåى حام £السجد
ولاذا نذهب بعيدا@ ؟! فهذا رسول ال  ,وهو الشغول دائما@ بأمر أمته كلها  ,وهو الذي ظل طوال حياته ف
جهاد مستمر لعداء السلم  ,وف عمل دائب  ,يدعو إل ال  ,ويعلم أمته  ,ويرب أصحابه  ,ورغم ذلك
كله
كان قيامه ل ينقض ف أي ليلة عن إحدى عشرة ركعة أو ثلث عشرة ركعة  ,فإذا مرض أو ناله شيء منعه
منها ف ليله صلها بالنهار
فعلى العاملي للسلم والدعاة والتسبي والاهدين أن يقتدوا بسيدهم وأستاذهم وقائدهم العظيم  :رسول
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ال
وخلصة القول  :إن قيام الليل هو شجرة عظيمة وارفة الظلل  ,تظلل على القلب والوارح معا@  ,وتؤت
أكلها كل حي بإذن ربا

عـلـيـكم بـالـدعـاء Aفـإنـه سAلح ZعـظيـمZ
إن الدعاء سلح عظيم قد تغفل عنه الركة السلمية ف كثي من الحيان ,فضل@ عن أن الدعاء ف حد ذاته
عباد̄ة من أفضل العبادات  ,كما نص على ذلك الديث
فهو سلح ل يطئ أبدا@  ,وسهم ل ييب أبدا@  ,وهو حصن حصي يلجأ إليه الفرد السلم والماعة السلمة
من كيد الكائدين وبطش الباطشي وجبوت التجبين فمن تسأل¡ إن ل تسأل ال عز وجل ؟!  ,ومن تطلب
إن ل تطلب من بيده كل شيء ؟! ,وإل من تلوذ إن ل تلذ بناب ال جبار السموات والرض ومالكهما بن
فيهما  ,والذي يقول للشيء كن فيكون ؟! ,فبالذكر والدعاء يأوي السلم عامة والعاملون للسلم خاصة إل
ربم ومولهم  ,كما يأوي العبد الذعور إل حرم سيده وما أكثر حاجات العاملي للسلم لربم ف معاشهم
ومعادهم  ,ودنياهم وأخراهم  ,ودعوتم وحسبتهم  ,وأمرهم ونيهم  ,وحركتهم وجهادهم  ,وعسرهم
ويسرهم  ,وشدتم ورخائهم  ,وحربم وسلمهم
فإذا ما شرت الاهلية عن ساعد العداوة والبغضاء للسلم وأهله  ,وشهرت كل أسلحتها ف مواجهتهم ,
فيجب على الماعة السلمة ـ حينئذ ±ـ أن ل تغفل أبدا@ عن سلح الدعاء الاضي الب£تƒار
ولتعلم الماعة السلمة أن شعة النصر إنا تنل ف شعدان النكسار ـ كما قال "ابن القيم" ـ ورسوله
الكري  ,ظل يستغيث ربه يوم بدر ويدعوه ويلح ف الدعاء  ,حت سقط رداؤه
و"أبو بكر" يقول له  :يا نب ال ! كفاك مناشدتك ربك  ,فإنه سينجز لك ما وعدك  ,فانطلقت سهام الدعاء
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تنل على الشركي وتزلزل عروشهم وما رميت إذ رميت ولكن ال رمى
أما يوم الجرة  ,فقد أرسل رسول ال  ,سهمي من سهام الدعاء على سراقة  ,فكان فرسه يغوص ف الرض
مع كل سهم يطلقه عليه رسول ال  , ,ول يكن ليقوم من كبوته لول وعده لرسول ال  ,وصاحبه بتركهما
يضيان لشأنما
وإذا اعتاد السلم الكثار من الدعاء وذكر ال فإن ال يستجيب له ل مالة
وقد قيل  :من يطرق الباب يكاد يفتح له
وكان "عمر بن الطاب" يقول  :إن ل أحل هم الجابة  ,ولكن هم الدعاء  ,فإذا ألمت الدعاء فإن الجابة
معه  ,ولعله استقى ذلك من قوله تعال  :وقال ربكم ادعون استجب لكم
وكان "يي بن معاذ" يقول  :من جع ال عليه قلبه ف الدعاء ل ي£ر”دƒه”
و "ابن القيم" رحه ال تعال يقول  :إذا اجتمع عليه قلبه  ,وصدقت ضرورته وفاقºت”ه”  ,وقوي رجاؤه  ,فل
يكاد يرد دعاؤه
فالدعاء سبب لكل خي فهو سبب للنصر والفرج  ,وهداية اللئق  ,والتوفيق ف كل مال من مالت العمل
السلمي من دعوة وتربية وحسبة وجهاد  ,فبالدعاء أنى ال "نوحا@" عليه السلم ومن معه من الؤمني ,
وأغرق الكافرين فدعا ربه أن مغلوب فانتصر
ففتحنا أبواب السماء باء منهمر
وفجرن الرض عيونا@ فالتقى الاء على أمر ±قد قدر
وحلناه على ذات ألواح ودسر
تري بأعيننا جزاء Ñلن كان ك¡ف¥ر
وبالدعاء أنى ال "يونس "£عليه السلم من بطن الوت من بي ظلمات ثلث  :فنادى ف الظلمات أن ل إله
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إل أنت سبحانك إن كنت من الظالي
فاستجبنا له ونيناه من الغم وكذلك ننجي الؤمني  ,وبالدعاء كشف ال الضر عن "أيوب"  :وأيوب إذ نادى
ربه أن مسن الضر وأنت أرحم الراحي
فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحة من عندنا وذكرى للعابدين
وبالدعاء أنى ال "موسى" من فرعون وملئه  :فخرج منها خائفا@ يترقب قال رب نن من القوم الظالي ,
ووفقه ف دعوته لفرعون وملئه  ,وثºبƒته أمام ذلك الطاغية العتيد وملئه الرمي وهو موقف صعب وشاق ول
يدرك صعوبته حقا@ إل أهل الصدع بالق ف كل زمان ومكان  :رب اشرح ل صدري
ويسر ل أمري
واحلل عقدة من لسان
يفقهوا قول  ,وبالدعاء أهلك ال فرعون ومله  ,ودمر عليهم  ,ومكن لبن إسرائيل ف الرض  :وقال موسى
ربنا إنك آتيت فرعون ومله زينة وأموال@ ف الياة ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالم واشدد
على قلوبم فل يؤمنوا حت يروا العذاب الليم
قال قد أجيبت دعوتكما ,
 ,والمثلة غي ذلك كثية وكثية تفوق الصر
وبالملة فالدعاء سبب للب الي  ,ودفع الشر  ,ونزول الرحات  ,وتفريج الك¡ربات  ,وحصول النصر
والتمكي
م”ـلح£ظºات Ãه£ـامƒـ̄ة ع£ـن ¤س¥ـلح ¥الدÊع£ـاء, ¥
ونن ـ أخي الكري ـ لسنا بصدد الديث هنا عن شروط وآداب وصيغ الدعاء وما يتعلق بذلك من مسائل
متلفة  ,فليس هذا مكانا  ,كما أن الميع يعلمونا ويعرفونا جيدا@ ولكن أوجه النظار هاهنا إل بعض
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المور العملية الامة ف مسألة الدعاء ب¥ر”مƒت¥ها  ,ومن هذه المور  :ينبغي على الخ السلم أن يقدم الدعاء
وطلب التوفيق والنصرة من ال بي يدي كل عمل من أعماله  ,مهما كان العمل صغيا@ وإذا اعتاد الخ السلم
ذلك فإن التوقيت سوف يالفه ف كل عمله إن شاء ال  ,وقد كان الصحابة رضوان ال عليهم يسألون ربم
إذا انقطع شسع نعل أحدهم
فإذا أردت أن تدعو شخصا@ لللتزام فادع ال أن يهديه على يديك  ,وإذا ذهبت لتدعو إل ال ف قرية أو
مدينة فادع كذلك  ,وإذا جهزت خطة للدعوة فأكثر من الدعاء لذه الطة بالبكة والنفع  ,وإذا تهزت
للقتال فادع ربك أضعاف أضعاف ما فعلته ف أمور الدعوة  ,وابتهل إل ال أن ينصر السلم وينصرك ,
ويبارك لك ف قتالك وجهادك  ,هناك مظاهر خطية إذا ر£أºي¤ت”ها أد¤ر£كªت” أن الماعة ل تتسلح بعد” بسلح
الدعاء  ,وأدركت” أن خطرا@ حقيقيا@ يتهدد الماعة السلمة فإذا ر£أºي¤ت £أكثر الخوة ف بلدك ـ مثل@ ـ يلعبون
الكرة ف آخر ساعة من نار المعة  ,أو يتسامرون ف هذه الساعة  ,أو يتحدثون ف أمور الدنيا وشواغلها ,
أو ف مسائل ل ينبن عليها كثي” عمل ±أو يكن تأجيلها بضعة أيام أو أسابيع دون ضرر  ,أو ينشغلون ف
مطالب دنيوية يكن تأخيها  ,إذا رأيت ذلك ول تد هؤلء الخوة ينشغلون ف هذه الساعة الكرية الشريفة
الت هي من ساعات الجابة بالدعاء والذكر والصلة على النب  ,ـ إذا رأيت ذلك أدركت أن هؤلء قد
ضيعوا أعظم أسلحتهم ف معركة مع أعدائهم  ,وأدركت أن ثة خطأ@ أو تقصيا@ ف تربية هؤلء التربية اليانية
الصحيحة  ,وأنم ل يعرفوا ب£ع¤د” شرف £هذه الوقات وقيمتها  ,وأن ف ضياعها ضياعا@ لي كثي وربح عظيم
ل ي”ع£وƒض” أبدا@
ونفس هذه العان تتكرر إذا رأيت جعا@ من الخوة يفعلون مثل ذلك ف يوم عظيم مثل يوم عرفة  ,وخاصة إذا
أفطروا فيه ول يصوموا
وكذلك إذا تكررت ف العشر الواخر من شهر رمضان ـ وخاصة ليال الوتر فيها ـ إذ إنه ي£ح¤س”ن” بكل من
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يعمل للسلم أن يشغل هذه الليال كلها قدر المكان بالصلة والعبادة والذكر والدعاء والطاعة والتسبيح ,
وأن يفرغ نفسه فيها من كل ما سوى ذلك ,وقد لحظت أن الشيطان ـ أعاذنا ال منه ـ يأت ف تلك
الوقات العظيمة الشريفة ليصرف الخوة عن الدعاء والذكر والعبادة  ,ويشغلهم عنه بتوافه المور  ,فقد يعل
البعض يثي قضية فرعية ل ينبن عليها عمل ف م”ع¤ت£كºف ±ف العشر الواخر من رمضان  ,وقد يوسوس للبعض
إثارة مثل هذه القضايا بشدة ±وإلاح ±وجدال ولج وخصومة وع”ل¡و Âصوت ±ف ليلة عظيمة من ليال الوتر ,
ويظل النقاش العقيم حت طلوع الفجر حيث ي£ن¤فºض Êالسوق ويكون هؤلء من الذين خرجوا منه خاسرين ل
يربوا فلسا@ واحدا@  ,بل قد يكونون ضيعوا أكثر من ثلثة وثاني عاما@ لهلهم بشرف زمانم وقيمة ليلتهم
العظيمة ! ومن مظاهر اللل أيضا@  :أنك ترى البعض إذا وقعت بم مصيبة أو كارثة أو ابتلء أخذوا يتحدثون
أياما@ طوال@ عن السبب  ,ولاذا ول ؟ وكيف ؟ ومن ؟ وما هي القصة ؟ و  ,و  ,؟؟!! بل تشغلهم مناقشات
طويلة وهم ليسوا بص£د£د ¥ـ ول من أهل ¥ـ اتاذ القرارات  ,ول ياولون ف هذا الوقت العصيب أن يكثروا
من الدعاء والذكر واللجوء إل ال  ,والتذلل لعظمته وإحداث طاعات وقربات جديدة غي الت كانوا عليها ,
وإحداث توبة شاملة من الذنوب السابقة
وف القيقة لقد ص£ح¥بت” أقواما@ كانوا ل يفترون عن الدعاء أبدا@ فرادى وجاعات  ,فإذا وقºع£ت مصيبة بم أو
بأحد من السلمي ـ ولو ف أقصى الرض ـ اجتمعوا  ,وقدموا أصلح£هم ساعت£ها للدعاء وهم ي”ؤ£مÂنون على
دعائه
وإذ ختم أحدهم القرآن جع إخوانه ودعاهم لكي يدعوا ال معه عند ختمه  ,حت أنه ل يكاد ير يوم Ãإل
ويتم فيه أحدهم  ,فيدعو وي”ؤ£مÂن إخوانه على دعائه
وإذا مرض مريض عاده ثلثة أو أربعة ودعوا له بالدعية الأثورة
وإذا جاءت ساعة من ساعات الجابة ـ مثل آخر ساعة من نار المعة مثل@ ـ كنت تراهم يدعون فرادى
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وجاعات
وإذا نزل مطر رأيتهم كذلك يدعون
وإذا حدثت لم نعمة أو فرج أو نصر ـ ولو كان جزئيا@ بسيطا@ ـ رأيتهم يثنون على ربم ويشكرونه
ويدعونه طلبا@ للمزيد من فضله  ,ورأيتهم يسجدون ل شاكرين وذلك بجرد ساعهم لذلك ومعرفتهم بتلك
النعمة  ,وهكذا  ,كان الدعاء سجية@ من سجاياهم  ,وطبيعة من طبائعهم  ,ويفعلونه دون تكلف فأكرم بؤلء
من رفقة وصحبة
إن من العجيب أن تسمع عن أخ ±ل يدعو لوالديه أحياء Ñوأمواتا@ ! وقد ند أخا@ مات والده أو أحدها منذ
سني  ,وهو خلل هذه السنوات كلها ل يتذكرها بدعوة واحدة ! فوال إن هذه لي الطامة الكبى  ,وهي
تشبه العقوق بعينه  ,ومن العجيب أيضا@ أن ترى أخا@ مات شيخه  ,أو استشهد قائده وأستاذه الذي علمه
الدين منذ سنوات ول يدع له مرة ول يستغفر له مرة ! أليس هذا نوعا@ من الحود والنكران ؟! فماذا يكلفك
الدعاء لخيك وشيخك ؟ إنه ل يكلف شيئا@ بل إنك ستصبح أو الستفيدين منه والنتفعي به فقد ورد ف
الديث رواه مسلم عن أب الدرداء رضي ال عنه  ,أن رسول ال  ,قال  :دعوة الرء السلم لخيه بظهر الغيب
مستجابة  ,عند رأسه ملك موكل  ,كلما دعا لخيه بي ±قال الºلºك الوك¼ل¡ به  :آمي  ,ولك ب¥مثªل ±وقد كان
المام "أحد" يدعو لستاذه "الشافعي" بعد كل صلة  ,وكان يقول "لبن الشافعي"  :أبوك من الستة الذين
أدعو لم عقب كل صلة
وينبغي للخ السلم أن يتذكر ف دعائه كل من قدم للسلم عمل@ عظيما@ يرى آثاره بادية ظاهرة  ,كأول من
دعوا إل ال ف بلدته أو جامعته أو ف مصره  ,وقد كان "كعب بن مالك" يدعو "لسعد بن زرارة" ويستغفر
له كلما سع أذان صلة المعة  ,فسأله ابنه قائل@  :يا أبت ! ما لك إذا سعت الذان للجمعة صليت على "أب
أمامة" ؟ فقال  :أي بن ! كان أول ºمن ج£مƒع £بنا بالدينة قال  :قلت وكم أنتم يوميذ ±؟ قال  :أربعون رجل@ ,
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وعلى الخ أن يدعو دوما@ لقادته وأمرائه خاصة  ,وقادة السلمي عامة  ,وكذلك كل من يعمل لنصرة السلم
والسلمي
وعلى الخ أن يواظب على الدعاء لسارى السلمي ف العام كله فالسارى أحق الناس بالدعاء  ,فهم ف
كرب ما بعده كرب  ,وضيق ما بعده ضيق  ,فهم ف قبضة العدو يفعل بم ما يشاء
وقد قنت رسول ال  ,شهرا@ كامل@ يدعو لثلثة من أسارى السلمي ف مكة كان الشركون يعذبونم
ويفتنونم عن دينهم  ,فكان يدعو ويقول  :اللهم أºن¤ج" ¥الوليد بن الوليد" و "سلمة بن هشام" و "عياش بن أب
ربيعة"  ,وعلى الخ السلم أيضا@ أن يدعو على أعداء السلم والسلمي الذي ياربون السلم  ,ويصدون
عن سبيل ال  ,وأن يدعو على صناديد الكفر وأئمة العلمانية وملئهم  ,كما كان يفعل الرسول الكري ,
وقد ظل رسول ال  ,يقنت شهرا@ كامل@ على رعل وذكوان وعصية الذين قتلوا أصحابه ف بئر معونة
وكما دعا على كسرى ملك الفرس حينما مزق رسالة رسول ال  ,فدعا عليه أن يزق ال ملكه شر م”م£زƒق±
وقد أعجبن ف ذلك ما كان يفعله سيدنا "بلل بن رباح" كل فجر , ±فقد روت امرأة من النصار من بن
النجار قالت  :كان بيت من أطول بيت ±حول السجد  ,وكان بلل يؤذن عليه الفجر فيأت بسحر فيجلس
على البيت ينظر إل الفجر  ,فإذا رآه تطى  ,ث قال  :اللهم إن أحدك وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك
قالت  :ث يؤذن  ,فالدعاء على الطواغيت وأئمة الكفر وجنودهم وأتباعهم وأشياعهم هام جدا@  ,وقد و£ر£د£ت¤
أحاديث¡ كثية جدا@ ف ذلك  ,وأشهرها  :اللهم منل الكتاب  ,مري السحاب  ,سريع الساب ! اهزم
الحزاب  ,وأدعية أخرى كثية مبسوطة ف كتب الدعوات والذكار  ,ويكنك مراجعتها
وقد أعجبن أحد الخوة  ,وكان طالبا@ ف الدرسة الثانوية  ,وكان يعان من شلل ف يده ورجله فكان كلما
تعثر ف مشيته دعا على فرعون العصر وملئه  ,وعلى الخ السلم أن ل ينسى الدعاء لعوام السلمي بالداية
والرشاد والعودة إل الق وإل صراط ال الستقيم  ,وأن يص شباب السلمي بالدعاء أيضا@  ,وذلك اقتداءÑ
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بدعاء النب  :اللهم اغفر لقومي فإنم ل يعلمون  ,وقوله  :اللهم اهد "دوسا@"  ,إل غي ذلك من الثار الكثية
الت وردت ف هذا الباب  ,والت تبي شفقة النب بأمته  ,ومبته لدايتهم  ,وحرصه عليهم
وكيف ل ؟ وقد قال ال عنه :لعلك باخع نفسك أن ل يكونوا مؤمني  ,فعلى الخ السلم الذي يعمل
للسلم أن يكون له الظ Ïالوف من ذلك

لمـ&ـاذا تـ&تـ&ـأ&خـHـر $الج&ــابــة
وهاهنا لبد أن أنبه إخوان لمر هام  ,وهو أنه قد يدعو أحدكم ربه ويسأله أمرا@  ,ويظل يدعو ويدعو ويلهج
بالدعاء  ,ولكن ل يد إجابة لدعائه  ,فºي£ك¡ف Êحينئذ ±عن الدعاء وييأس من الجابة  ,وهذا هو عي ما نى عنه
رسول ال  : ,يستجاب لحدكم ما ل يعجل فيقول  :قد دعوت رب فلم يستجب ل  ,وف رواية لسلم :
قيل  :يا رسول ال ! ما الستعجال ؟ قال  :ويقول قد دعوت  ,وقد دعوت  ,فلم أر ي£س¤ت£ج¥يب” ل
فيستحسر عند ذلك فلتعلم أن هناك أسبابا@ لذا التأخي  ,وأن ل حكمة@ ف تأخي الجابة  ,ومن بي هذه
السباب وال¥كºم ¥ما يلي  :أول@  :قد يكون سبب” تأخي الجابة أنك ل تستوف الشروط الواجب توافرها فيك
حي الدعاء فقد تكون غي حاضر القلب حي الدعاء  ,أو ل تكون¡ وقت£ها على يقي تام بالجابة  ,أو ل تكون¡
على هيئة الشوع والضوع والتذلل وكمال اللجأ  ,إل غي ذلك من آداب وشروط الدعاء الامة
ثانيا@  :قد يكون ذلك لفة فيك  ,أو ذنب ل تتب منه  ,أو ذنب ما صدقت ف التوبة منه  ,أو كان ف
مأكولك شبهة أو مظلمة ل ت£ر”دƒها  ,فعليك أن تقدم التوبة النصوح بشروطها الكاملة  ,وأن ترد مظال العباد
أول@
وهذه السباب من أهم أسباب عدم إجابة الدعاء  ,وقد ورد ف الديث  :يا سعد” ! أطب مطعمك تكن
مستجاب الدعوة  ,وورد ف الديث الصحيح  :ث ذكر الرجل أشعث أغب  ,يد يديه إل السماء  :يا رب !
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يا رب ! ومطمعه حرام  ,ومشربه حرام  ,وملبسه حرام  ,وغ¡ذ¥ي £بالرام
فأن يستجاب لذلك !  ,فعليك أن تنظف طرق الجابة من أوساخ الذنوب  ,ثالثا@  :أن يكون ال قد ادخر
لك ثوابا وأجرها ف الخرة  ,أو صرف عنك من السوء مثلها فعن عبادة بن الصامت رضي ال عنه أن رسول
ال  ,قال  :ما على الرض مسلم يدعو ال تعال بدعوة إل أتاه ال إياها  ,أو صرف عنه من السوء مثلها  ,ما
ل يدع بإث ±أو قطيعة رحم فقال رجل من القوم :إذا@ ن”كªث¥ر” ؟ قال  :ال أكثر
وف رواية ±للحاكم زيادة¡ أو يدخر له من الجر مثلها
ولعل ذلك أفضل¡ لك أخي السلم إذ إن ادخار الدعاء لك ف الخرة سيفع درجاتك يوم القيامة وي”ع¤لي
مراتب£ك  ,ويوميئذ ±ستفرح بذلك فرحا@ عظيما@  ,وتتمن أن لو كان كل دعائك قد أدÊخ¥ر £لك أجر”ه وثوابه ف
الخرة
رابعا@  :إن ف تأخي الجابة ابتلء Îجديد Ãمن ال لعبده يتب به إيانه ويحصه به لنه حينما تتأخر الجابة
يوسوس الشيطان للعبد ويقول له  :الكرم واسع  ,والبخل معدوم فما فائدة تأخي الجابة ؟ إل غي ذلك من
وساوسه
فعلى العبد الؤمن ساعت£ها أن يقاوم تلك الوساوس ويطردها عن نفسه بكل الوسائل  ,وعليه أن يدرك ساعتها
أنه لو ل يكن ف تأخي الجابة س¥ر ãسوى أن يبلو ال العبد بحاربة عدو ال وعدوه إبليس  ,لكفى ف ذلك من
حكمة  ,خامسا@  :من حكمة تأخي الجابة أن يدرك السلم حقيقة هامة  ,وهي أنه عبد Ãل عز وجل  ,وأن
ال مالك , Ãوالالك له حق التصرف فيما يلك بالنع أو العطاء فإن أعطى فمن فضله وله النة علينا  ,وإن منع
فبع£دل¥ه وله الجة علينا ,وحت ت”در¥ك £أنك لست أجيا@ تغضب حينما ل ت”ع¤طى أجر£ك
ولتدرك ساعتها معن قوله  ,بعد صلح الديبية  :إن رسول ال  ,ولن يضيعن ال أبدا@  ,وحينما تتأخر الجابة
يتمحص اليان  ,ويظهر الفارق بي الؤمني حقا@ وبي من سواهم فالؤمن ل يتغي قلبه نو ربه حينما تتأخر
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الجابة  ,بل تزداد عبوديته ل عز وجل
وعلى السلم أن يتذكر ساعتها أن "يعقوب" عليه السلم حينما فقد ولده البيب "يوسف" عليه السلم ظل
يدعو ويدعو  ,ولكن تأخرت الجابة كثيا@  ,حت قيل  :إنه ظل يدعو أربعي عاما@
ول يقف المر عند ذلك  ,بل ازداد البتلء çشدة@  ,فأ¡خ¥ذ ºابنه” "بينيامي”"  ,وابيضت عيناه من الزن  ,إل أنه
ـ رغم ذلك كله ـ اشتد يقينه بقرب الفرج  ,وقال حينها  :عسى ال أن يأتي£ن بم جيعا@ إنه هو العليم
الكيم
فجاء الفرج من عند ال  ,ورد ال إليه بصره  ,ورد إليه يوسف وبنيامي معا@
سادسا@  :ربا كان م£ن¤ع”ك من الجابة سببا@ لوقوفك على باب ال عز وجل  ,والستمرار ف التضرع إليه واللجأ
إليه  ,وربا لو أعطاك ما تريد لنشغلت به عن ربك ومولك وتركت السؤال والدعاء وها مخ العبادة بذاتا ,
وهذا هو حال أكثرنا  ,بدليل أنه لول هذه النازلة والبلء ما رأيناك على باب اللجأ ـ على حد قول "ابن
الوزي" رحه ال ـ فالبلء الض هو ما يشغلك عن ال  ,أما الذي يقيمك بي يديه ففيه خيك
وقد حكى "ابن الوزي" عن "يي البكاء"  :أنه رأى ربه عز وجل ف النام  ,فقال  :يا رب ! كم أدعوك ول
تبين ؟ فقال  :يا يي ! إن أحب أن أسع صوتك ,سابعا@  :أنه قد يكون ف إجابتك حصول¡ إث أو زيادة¡
ضرر ±لك ف دينك أو فتن̄ة لك  ,أو يكون الذي تطلبه من الدعاء ظاهره” الي لك وحقيقته الشر عليك ـ
وخاصة لن يترك الدعية الأثورة ويطلب من ال شيئا@ مدودا@
وقد روي عن بعض السلف أنه كان يسأل ال الغزو  ,فهتف به هاتف  :إنك إن غزوت أ¡س¥ر¤ت , £وإن أ¡س¥ر¤ت£
ت£ن£صƒر¤ت , £فعلى الخ أن يهتم بوامع الدعاء وأدعية القرآن والسنة  ,وكل ما سبق يذكرنا بقوله تعال  :ويدع
النسان بالشر دعاءه بالي وكان النسان عجول@  ,ثامنا@  :إن لكل دعاء ±قºد£را@ وقºد¤را@ وليس من العقول أن
تدعو £اليوم أن يقيم ال اللفة السلمية الراشدة ث تنتظر أن يدث ذلك غدا@  ,فإن لذه الدعوة العظيمة وهذا
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الدث الطي قºد£را@ وقºد¤را@ وشروطا@ وأسبابا@ ومقدمات ±تتبعها نتائج وعم̄ل كثي وبذل عظيم وتربية ليل كامل
يصنعه ال على عينه  ,ويكن له ف الرض تكي هداية ورشاد
فل ي”ت£ص£وƒر” أن يدعو أحدنا بثل هذه الدعوة اليوم لتحقق له بعد بضعة أيام!,وقد ذكر بعض الفسرين أن بي
دعاء "موسى" عليه السلم ربنا إنك آتيت فرعون ومله زينة وأموال@ ف الياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك
ربنا اطمس على أموالم وأشدد على قلوبم فل يؤمنوا حت يروا العذاب الليم  ,وبي إجابة الدعاء وقوله
تعال  :قد أجيب دعوتكما أربعي عاما@ كاملة
فإذا فكرنا ف هذا المر  :أن الداعي هو "موسى" عليه السلم  ,وهو من أول العزم من الرسل  ,والذي أمن
على الدعاء "هارون" عليه السلم وهو نب كري  ,وقد استجمعا شروط الدعاء وآدابه  ,والدعو عليه هو
فرعون ومله  ,وليس على وجه الرض أظلم ول أفسق ول أكفر منهم  ,ورغم ذلك تأخرت الجابة !إنه
قºد£ر” وقºد¤ر هذه الدعوة بالذات فهي ليست كغيها من الدعوات  ,وهذه النقطة هامة جدا@ لن تدبرها وتفكر
فيها

ج&ـد>د$وا إAيAم&ـــان&ك$ـم)
عليكم إخوان الكرام أن تددوا إيانكم بي الي والخر  ,إن هذا التجديد ضرور̄ة لكل مسلم عامة  ,ولكل
من يعمل للسلم خاصة إذ إن الخ السلم قد تشغله أعمال الدعوة وتدبي أمورها واحتياجاتا والتفكي ف
شأنا  ,أو قد تستغرقه أعمال الوارح ف العمل للسلم  ,أو يستغرقه العمل ف مواجهة العداء بكافة
أساليب الواجهة الت شرعها السلم  ,قد تستغرقه كل هذه العمال عن عمل قلبه  ,وإعطاء عمل القلب ما
يستحق من الهتمام فالسلم يسي إل ال بقلبه ل بوارحه ف الصل  ,وما عمل الوارح للخي إل انبعاث من
صلح القلب وهته إل الي
وقد يؤدي ذلك التقصي فيعمل القلب أن ي£ن¤ق¡ص £حظ الخ من معان اليان الباطنة مثل الخلص ل  ,حت
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أن الخ يفتقد ما كان عليه من إخلص ف بداية التزامه  ,وقد ينقص حظ الخ من الصدق واليقي والزهد
والتوكل والشية والنابة والستسلم والبة  ,حت أن الخ قد يتمن بعد فترة أن لو كان حالة القلب تعود
كما كانت عليه ف أول التزامه مع الخوة كل ذلك يأت نتيجة إهال عمل القلب  ,فتجد الخ بعد فترة يكثر
من فضول الكلم  ,ويكثر من الباحات وفضول الشياء مثل فضول الطعام  ,وال¡لªطºة ¥ف غي مصلحة دينية ,
ويكثر من النوم والكسل  ,ول يسعى لتنظيم وقته  ,ويهدر كثيا@ من أوقاته ف غي فائدة أو مصلحة شرعية
وإن كانت ف نفس الوقت ليست ف حرام أو مكروه  ,وهذا كله ـ وإن كان ف الباحات إل أنا تتم بتوسع
شديد ودون أدن عائد دين ـ أو حت دنيوي ـ والسبب ف هذا التقصي هو إهال أمر الرسول  , ,الذي
يدعو فيه ك¡ل¼ مسلم ±ـ مهما كان مستواه اليان وعمله ومكانته ف الماعة السلمة ـ لتجديد اليان  ,فقد
قال رسول ال  : ,ج£دÂد”وا دينكم  ,وأكثر قسمه  :ل ومقلب ¥القلوب
وقد وجدت كثيا@ من النتكاسات الت ير با بعض العاملي للسلم  ,أو الوقوع ف لة الشهوات أو
الشبهات الت قد تقع من بعضهم  ,إنا أساسها ومردها للتقصي ف مسألة تديد اليان هذه  ,وهي مسئولية
مشتركة بي الفرد والقائد والماعة السلمة نفسها  ,وكم رأينا أناسا@ و£ص£ل¡وا ف اللتزام بالسلم والعمل له
مرحلة طيبة  ,وقطعوا فيه شوطا@ ل بأس به من عمرهم  ,ث نكصوا على أعقابم وارتدوا على أدبارهم  ,وما
ذلك كله إل نتيجة حتمية للتقصي ف عمل القلب فكيف يسي إل ال ¥وقلب”ه قد توقف عن السي  ,وتعطل ف
الطريق  ,ونفد زاده الذي كان معه ول يتزود بغيه ؟! إن زاد قلبه السابق قطع معه مرحلة من مراحل سفره
إل ال  ,ث نفد هذا الزاد فهلك ذلك العبد ف م£فºاو¥ز £م”ه¤ل¥كºة ±من ضللة الشبهات  ,ودناءة الشهوات
بل إن كثيا@ من العراض الت تنتاب بعض العاملي للسلم ف منتصف الطريق من حب الدنيا  ,أو غلبة الثرة
بعد اليثار  ,أو الشع والطمع بعد الزهد والورع  ,أو الفوة والغلظة على الؤمني ب£ع¤د £الشفقة والرحة بم ,
أو موالة الظالي بعد موالة الؤمني  ,أو العجب بالنفس والكب على الغي بعد التواضع  ,أو الشموخ بنفسه
81

ـ وجعل نفسه قضية يناز¥ع” عليها وياص¥م” من أجلها ـ بعد الخلص
كل هذه العراض وغيها ـ الت قد تنتاب البعض ف منتصف الطريق ـ يعود كثي منها إل تقلص عمل
القلب  ,ونقص حظه من معان اليان  ,الت ل ييا القلب دونا  ,ويعود سبب ذلك كله إل إهال مسألة
تديد اليان من قبل الفرد ومن قبل قائده والماعة نفسها  ,لن كل¼ أولئك مشتركون ف هذه السئولية
وقد أعجبن تفسي” شيخ ±عال ±جليل ±لقوله تعال  :يا أيها الذين آمنوا آمنوا بال ورسوله والكتاب الذي نزل
على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل  ,فقد قال ف أحد دروسه الت كان يلقيها على الخوة ـ خلل فترة
ابتلئه ـ قال  :كيف يطلب منهم القرآن أن يؤمنوا وهم مؤمنون ؟ بل والطاب ف الية  :يا أيها الذين آمنوا
فما معن ذلك اليان الذي يطلب منهم ها هنا ؟ ث أردف قائل@  :إن الية تطالبهم بتجديد اليان دائما@ ,
وذلك لن اليان يتاج إل تديد بي الي والخر

ك&ــيـ)ـف& ن$ـج&ـد>د $إيـم&ــان&ــن&ـــا
ولكن  ,كيف يكن تديد اليان ؟ إن الجابة الكاملة على هذا التساؤل ليس مكانا تلك الصفحات القليلة
وتلك الرسالة الختصرة  ,ولكن يكننا أن نعرج على بعضها ف عجالة سريعة تكون بثابة الشارة الت قد ت”غن
عن العبارة  ,والوف¼ق من فهم مغزاها وعمل با وعلمها لغيه  ,إن تديد اليان مسألة يسية على من يسرها
ال عليه  ,ولن جهƒز قلبه ونفسه وروحه لذلك التجديد
وهناك وسائل كثية تعي العبد على تديد إيانه فمنها على سبيل الثال ل الصر  :زيارة القبور  ,وزيارة
الصالي والتقي  ,والعلماء الثقات  ,والاهدين  ,والخلصي  ,ومنها قراءة سي السلف الصال  ,وسي
العابدين والزاهدين والاهدين والصادعي بالق  ,والصابرين والشاكرين  ,ومنها كذلك الديث مع صحبة
قليلة صالة حول سي أولئك القوم الذي تدثت عنهم آنفا@  ,ومنها التفكر ف أيام ال  ,ومنها إحداث زيادة
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ف العبادات عن الوراد السابقة الت كان الخ يقوم با  ,ومنها الذهاب للعمرة وخاصة ف شهر رمضان لن
يستطيع ذلك  ,ومنها اللوة بنفسه ولو قليل@ كل يوم أو بي الي والخر  ,ومنها الكثار من ختم القرآن
والدعاء والقيام والصدقة أكثر من ذي قبل  ,ولعلنا نلقي بعض الضوء ف السطر القادمة على بعض هذه
الوسائل
أول@  :قراءة سي السلف الصال  :فقراءة سي الزاهدين ترب ف القلوب الزهد  ,وقراءة سي الاهدين والشهداء
تعل القلب ي”ح£لÆق” ف السماء وكأنه يعيش معهم ويستلهم منهم ويتمن أن لو كان واحدا@ منهم  ,بل إن قراءة
سيتم تد الواحد منا وكأنه قد انتظم ف صف جيشهم  ,وكأنه يتطي صهوة جواد يقاتل معهم ويصول
ويول ف ميدان القتال  ,فكم أºح¤ي£ت ¤سية "خالد بن الوليد" و "سعد بن أب وقاص" وأب "عبيدة عامر بن
الراح" و "عكرمة" و "القداد" و "الثن بن حارثة" قلوبا@ عرفºت¤ها  ,وكم دفعت أقواما@ للشهادة ف سبيل ال ,
وكم حرضت على البذل والعطاء وإرواء شجرة السلم العظيمة من دماء الشهداء
ومن أجل ذلك كان الصحابة رضوان ال عليهم يعلمون أبناءهم مغازي رسول ال  ,كما يعلمونم الية من
القرآن
إن سية رجل مثل "خالد بن الوليد"وحدها يكن أن تيي قلوب أمة بأسرها  ,وتستنهض هتها  ,وتشد
عزيتها  ,ومن أجل ذلك ن”ص¥ح£ت ¤بعض” النظمة الع£لªمانية بعدم تدريس "عبقرية خالد" الت كانت مقررة على
طلب الثانوية العامة منذ سنوات  ,وذلك لا أحدثته من أثر خطي على الطلب ف تلك السن وذلك بالرغم
من أن "عبقرية خالد" ل ت”عت£ب£ر” مثالية تاما@ لن يريد دراسة سية خالد بن الوليد دراسة مستفيضة ورغم ذلك
فقد كان أثر”ها على أمة ـ كاد أن يوت فيها وازع الدين ـ عظيما@ وكبيا@  ,إن سية خالد بن الوليد وأمثاله
تعل السلم يتقر الدنيا وشهواتا ولذاتا الفانية  ,وتعله يب الوت  ,وتعله يشي على الثرى وهته ف الثريا
 ,وتعله يتقر نفسه الدنيئة الت تفكر أو تتعلق بع£ر£ض ±زائل ±أو متاع ±رخيص±
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وكم ن£ز£ع£ت ¤س¥ي£ر”هم من القلوب دواعي الرعب وهواتف الوف وتلبيس الشيطان
وكم دفعت قلوبا@ إل حصن التوكل الق على ال  ,أما قراءة سي الزهاد والصالي فºت”ن¤ب¥ت” ف القلب شجرة
الزهد ف الدنيا  ,وتظل تسقي هذه الشجرة حت تترعرع ف القلب وتؤت أكلها كل حي بإذن ربا
وسي العابدين ترب النفس على حب القيام والصيام والذكر والدعاء والشوع والبكاء  ,فكم أنبتت سي
التوابي بذور التوبة  ,وكم حركت قلوبا@ قست من كثرة بعدها عن ربا  ,وكم فتحت صنابي £دموع ¥الندم¥
والتوبة من أعي ±ما ع£ر£فºت ¥البكاء من قبل¡  ,وقبل أن أختتم الديث عن هذه النقطة أºو£د Êأن أ¡ذºكÆر بنقطتي
هامتي  :أولها  :أن ل ي”قªت£ص£ر ف س¥ي£ر¥هم على زمان معي  ,بل ت”قªر”أ¡ س¥ي£ر”هم من زمن الصحابة وحت زماننا
هذا
ثانيهما  :أن قراءة هذه السي ل تؤت ثارها الرجوƒة إل إذا كان قلب الخ وقت£ها خاليا@ من كل الشواغل
والعوائق  ,وكان يعيش بشاعره وقلبه وجوارحه كلها مع سيتم العطرة  ,فيقرأ تلك السي وقد تلى عن
جيع العوائق والعلئق الت تول بينه وبي الغوص ف بار للئها  ,فإذا أضيف إل ذلك كله أن يقوم أحد
الخوة الفاضل ببسط الدروس الستفادة من تلك السÂي£ر , ¥وخاصة الدروس اليانية  ,وي”ش¤ت£ر£ط¡ ف هذا الخ أن
يكون من الذين آتاهم ال مبلغا@ كبيا@ من العلم بال والعلم بأمر ال ,وي”ع¤لºم” من حاله التقوى والصلح وكثرة
البذل ف سبيل ال مع الفهم الدقيق للسية والتاريخ السلمي  ,فإذا ما استطعنا أن نفعل ذلك فإننا نكون قد
فعلنا خيا@ كثيا@  ,إل أن الواقع العملي يبي أن هذه الشروط ل تتوفر ف كثي من الخوة ! بل إنا ل توجد إل
ف قلة قليلة منهم ! ولكن ما أعظم أثرهم ف تديد اليان ف الماعة السلمة
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ثــــانـيـــــــا : Tالخ&ــــــــل)ــوة
ومن وسائل تديد اليان أن يلو الخ بنفسه بي الي والخر خلوة@ غي خلوته ف قيام الليل والذكار
والتلوة الراتبة فكما ورد ف الثر أن للعاقل أربع £ساعات  ,منها ساعة يلو فيها بنفسه
وهذه اللوة ف غاية الهية بالنسبة لكل من يعمل للسلم ففيها يتلي العبد بربه وموله وخالقه  ,وفيها
يأنس بربه وبالقرب منه سبحانه وتعال  ,وينفرد فيها بحبوبه العظم  ,ويتذوق فيها حلوة مناجاته سبحانه ,
وهذه اللوة ياسب الخ فيها نفسه ويقف معها وقفة الشريك الشحيح مع شريكه  ,ياسبها بعيدا@ عن مدح
الادحي وثناء ال¡ثني  ,وياسبها وهو يستشعر ذلك العبودية أمام موله وخالقه  ,وف هذه اللوة يتذكر ذنوبه
ومعاصيه وتقصيه وغفلته وخاصة العاصي الباطنة الت ل يعرفها مادحوه ويعرفها هو من نفسه  ,وف هذه
اللوة يسح دموع الندم والنابة  ,ويبكي خوفا@ من ال وحياء Ñوحبا@ وخشوعا@ لعظمته سبحانه  ,ولعل هذه
الدموع الصادقة قد تكون أنفع £له وأجدى من كثي من عمله الذي يفرح به وي”ع¤ج£ب”
ولعلك تعجب من أخ ±قضى سنوات ±ف اللتزام ول ت£ج”د ¤عيناه بقطرة دمع خوفا@ من ال وحياء Ñمنه ! فمن كان
هذا شأنه £فاعلم أن فائدته ف الدين ل تكاد تذكر فأين هذا من ع£دƒه”م الرسول  ,ف السبعة الذين يظلهم ال
تت ظل عرشه يوم ل ظل إل ظله  :ورج̄ل ذكر ال خاليا@ ففاضت عيناه
وتأمل جيدا@ كلمة "خاليا@ " ف الديث فهو ف خلوة ابتعد فيها عن السمعة والرياء  ,واصطحب فيها التجرد
والخلص ل عز وجل  ,وف هذه اللوة يتذكر ن¥ع£م £ال عليه وعلى إخوانه وجاعته السلمة  ,ويتفكر ف
إكرام ال له  ,وأول هذه النعم وأعظمها  :نعمة الداية  ,ويظل يردد بقلبه وجوارحه معن  :وما كنا لنهتدي
لول أن هدانا ال ويتفكر كذلك ف أن إقبال الناس عليه وعلى دعوته وقبولم لا ليس بسبب فصاحته وبلغته
أو عذوبة منطقه أو تكنه من العلوم أو قوة حجته ـ ولكنه راجع إل توفيق ال له  ,وكرم ال الض عليه ,
وفضله الطلق عليه وهكذا  ,يظل يعدد النعم كلها ف خلوته تلك  ,ول ينسى أن ي”ذكÆر نفسه أن ال قد كف
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عنه وعن إخوانه ¥العداء , èوما أكثر£هم ف ذلك الزمان وما أشد ƒبطش£هم  ,ويتذكر أن ال هو الذي رد كيدهم
ف نورهم  ,وليس ذلك لنه جاهد وخط¼ط  ,وأع£د ƒوج£هƒز  ,وضرب وحطم  ,وأºمƒن ون£ظ¼م  ,ولكن كان ذلك
من مض فضل ال  ,ولول فضل ال لكان كل الذي فعله ـ إن كان فعلـــه ـ سببـــا@ ف
تسلــيـــط العداء عليه وعــلــى إخــوانه وسببـــا@ ف هلكتهم ولكن ƒال سل¼م ,
ويتفكر كم تتاج هذه النعم كلها إل شكر عظيم وأين هو من هذا الشكر ؟ وما نصيبه منه إن كان له نصيب
؟! وف هذه اللوة يتذكر البتلءات والصائب الت مرت عليه وعلى إخوانه  ,فقد يكون ذلك بسبب ذنوبه
ـ لسيما إن كان ف موضع قيادة أو ريادة  ,ويظل يكرر على قلبه معن  :قل هو من عند أنفسكم ث يعزم
على التوبة من تلك الذنوب  ,ورقع الرق  ,وإصلح العيب ف نفسه  ,ويعزم على مثل ذلك إن كان ف
إخوانه شيء من ذلك فما نزل بلء إل بذنب , ±ول ر”ف¥ع £إل بتوبة ـ كما قال أحد السـلف ـ  ,فيتعود ف
اللوة أن يعن النظر إل أسباب البتلءات من الناحية الشرعية الباطنة الدقيقة وليس من الناحية الدنيوية
الظاهرة فحسب وف اللوة أشياء وأشياء كثية يصعب حصرها أو بيانا ف تلك الصفحات القليلة  ,ولكن
م”وق¥ن Ãأن سعة أفهامكم  ,ووفور عقولكم  ,ستدلكم على ما ل ي”كªت£ب ¤ف هذه الع”جالة

ثــالـثـــــا : Tالـقـيـــــام بـبـعــض العــمـــــــال الـمـتـــواضـعـــــة
ومن وسائل تديد اليان أن يقوم الخ بي الي والخر ببعض العمال الت ترب على التواضع  ,وتزيل
دواعي العجب من النفس المارة بالسوء لسيما إذا شعر الخ السلم أن شيئا@ من ذلك تطرق إل نفسه ,أو
نبهه أحد أساتذته ومشايه إل شيء من ذلك  ,شريطة ºأن ل تشغله هذه العمال عن عظائم أموره أو
الهمات السام ف الدين  ,وأن ل تعله يقصر ف أمر ±أهم منه  ,ومن هذه العمال ـ مثل@ ـ  :أن يمل
حذاء رجل أعمى من عوام السلمي الصالي ف السجد وي”لªب¥س£ها له عند خروجه من السجد  ,ث يوصله إل
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بيته
أو يشارك ف تنظيف السجد ومسحه وكنسه
أو يدم بنفسه بعض أيتام السلمي أو مرضاهم ويقضي حوائجهم
أو يسعى بنفسه لشراء بعض حاجات أولد أحد الخوة البتلºون , ªوهذا على سبيل الثال ل الصر  ,وكل
هذه الشياء لا فوائد عديدة يضيق القام عن ذكرها
لقد كان "عمر بن الطاب" رضي ال عنه ـ وهو من هو ـ يمل قربة من الاء على ظهره ليسقي با بعض
بيوت السلمي  ,فقيل له ف ذلك
فقال  :أعجبتن نفسي فأردت أن أؤدبا
وكان يدواي البعي الجرب
وكان يتسابق هو و "أبو بكر الصديق" إل بعض بيوت أرامل السلمي من القواعد من النساء لكي يطبخ أو
يكنس  ,بل ويعجن كل واحد منهما عجي هؤلء الرامل  ,ولكن أبا بكر كان يسبقه دوما@ إل ذلك  ,وف
هذا الباب كثي وكثي  ,شريطة أن ل يشغله ذلك عن عظائم المور ومهمات الدين السام  ,كما أسلفنا من
قبل

رابـعــــا : Tزيــــــارة الـقـــبـــــور
ومن وسائل تديد اليان أن يزور الخ القبور بي الي والخر  ,ويلس عندها متدبرا@ متفكرا@ داعيا@ لنفسه
ولوتى السلمي  ,مستحضرا@ ف هذه اللحظات الوت وما بعده  ,ويتفكر لو أنه كان الن مكان صاحب هذا
القب الذي يلس أمامه ف تلك اللحظة  :فكيف يكون حساب”ه ؟ وباذا سيجيب ربه ؟ وهل ستكون العاقبة له
أم عليه ؟ ث يتدبر أن هؤلء الوتى كان منهم القوي والضعيف  ,والظال والظلوم  ,والغن والفقي  ,والمي
والقي  ,والشاب والشيخ والصال والطال  ,فكلهم الن تت الثرى قد تركوا الدنيا وزينتها طوعا@ أو كرها@ ,
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وفارقوا الحباب واللن  ,ول تصحبهم ف تلك القبور الوحشة سوى أعمالم فمن كان عمله صالا@ كان
قبه روضة من رياض النة  ,ومن كان غي ذلك كان قبه حفرة@ من حفر النار والعياذ بال
وف زيارة الخ للقبور يتفكر أيضا@ ف ذنوبه وتقصيه  ,ويستجمع فكره وعقله ف تلك المور كلها  ,ث يعزم
بعد ذلك مع ربه عزمة ºصدق ±ل تردد فيها ول نكوص عنها ـ على التوبة الالصة والعمل الاد ف سبيل
نصرة السلم  ,ومن العجيب أنك ترى بعض الخوة الذين يعملون للسلم منذ سنوات ل يزوروا القبور مرة
واحدة بل قد ند أحدهم قد توف أحد” والديه أو كلها منذ سنوات  ,ول يذهب لزيارة قبه مرة واحدة !
وهذا نقص Ãف الوفاء  ,ودلي̄ل على عدم الب  ,وقد حث رسول ال  ,على زيارة القبور فقال  :زوروا القبور
فإنا تذكركم الخرةº
وجاءت امرأة إل عائشة رضي ال عنها تشكو من قسوة قلبها  ,فأمرتا بأن تتذكر الوت بي الي والخر ,
ففعلت  ,فذهبت قساوة قلبها وجاءت تشكر السيدة عائشة نصيحتها
ولقد كان أحد العلماء الاهدين يرص بي الي والخر على اصطحاب بعض الخوة بعد صلة الصبح
لزيارة القبور  ,ويعظهم هناك موعظة بليغة  ,حت أنه ف أحد تلك الواعظ قال  :لئن ل يرزقنا ال الشهادة ف
سبيله لºن”ع£ذ¼ب£ن ƒعذابا@ أليما@  ,فذنوبنا كثية وأعمالنا قليلة  ,ث بكى  ,وبكى الاضرون جيعا@
وكان الدعاة وطلبة العلم والصلحون ـ منذ أكثر من عشر سنوات ـ ف جامعة أسيوط ينظمون بي الي
والخر رحلة لزيارة القبور فكان يتمع ف هذه الرحلة أكثر من ثلثي أخا@ بعد صلة الصبح يوم £المعة
وكنا نذهب إل القابر  ,حيث يتحدث أحد الخوة ويعظ الاضرين بوعظة بليغة موجزة ±عن الوت وأهوال
القبور ويوم القيامة والتوبة  ,ث يذهب كل أخ ±ليجلس منفردا@ عند أحد القبور متفكرا@ متدبرا@ فيما حوله ,
وداعيا@ خاشعا@ تائبا@  ,ث يظل الخوة على هذه الالة قرابة الساعة  ,ث يعودون أدراجهم متمعي ف صمت
دون كلم أو مزاح  ,وكان لذه الرحلة تأثي طيب Ãجدا@ على الخوة  ,وكانت تذكرهم فعل@ بالخرة ,
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وتثهم على التوبة والوبة  ,وترب ف نفوسهم الزهد ف الدنيا وإيثار الخرة  ,وتدد إيانم حقا@

خـــامـســـــا : Tزيــــــارة الـــصــــالــحــيـــــــن
ومن وسائل تديد اليان زيارة الصالي والاهدين وأهل السƒبق ف العمل السلمي فهذه الزيارات لا أثر
عظيم ف تديد اليان وصقله وإذا كانت رؤية هؤلء وحدها زادا@ على الطريق اليان فكيف بجالستهم
ومصاحبتهم  ,والستماع إليهم والتعلم منهم  ,والستماع إليهم وإل سيتم العطرة وسي زملئهم الاهدين
والصالي ؟! وكيف كان زهدهم ف الدنيا ورغبتهم ف الخرة والوت ف سبيل ال ,وتضحياتم ف الدعوة
والسبة والهاد ؟! وإن مثل هذه الزيارات تثل شحنا@ لبطارية إيان الخ الت قد تكون أوشكت على النفاد
وقد كان "عمر بن الطاب" يقول  :لول ثلث ما أحببت” البقاء ف الدنيا  :ويعدد من هؤلء الثلث ـ
مصاحبة أقوام ينتقون أطايب الكلم كما تنتقون أطايب الثمر  ,ولعل أبرز مثل لذلك  :ذهاب "موسى" عليه
السلم لصاحبة الضر والتعلم منه  ,وذلك رغم مكانة موسى عليه السلم  ,ورغم أنه أفضل من الضر  ,إل
أنه قال له  :هل أتبعك على أن تعلمن ما ع”لÆم¤ت £رشدا@
وهؤلء تلميذ "معاذ بن جبل" ومبوه الذين كانوا يترددون عليه ويتعلمون منه ـ كانوا يبكون بكاء Ñشديدا@
حزنا@ على فراق معاذ حينما م£ر¥ض £م£ر£ض £الوت  ,وذلك من أجل شعورهم أنم سيفقدون ذلك اللس اليان
العظيم  ,الذي كانوا يلسون فيه إل معاذ بن جبل يدد لم إيانم ويعلمهم الكمة والعلم بال وبأمر ال فعن
يزيد بن عمية قال  :لا م£ر¥ض £معاذ بن جبل مرضه الذي ق¡ب¥ض £فيه كان ي”غ¤شى عليه أحيانا@ ويفيق أحيانا@  ,حت
غشي عليه غشية@ ظننا أنه قد ق¡ب¥ض , £ث أفاق وأنا مقاب¥ل¡ه” أبكي  ,فقال  :ما يبكيك ؟! قلت  :وال ل أبكي
على دنيا كنت” أنال¡ها منك  ,ول على نسب ±بين وبينك ولكن أبكي على العلم والكم الذي أسع منك
يذهب ! قال  :فل تبك ! فإن العلم واليان مكان£هما  ,من ابتغاها وجدها
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فابتغه حيث ابتغاه إبراهيم عليه السلم فإنه سأل ال تعال وهو ل يعلم وتل  :إن ذاهب إل رب سيهدين
ويكن للخ أيضا@ زيارة بعض آباء الشهداء والقربي إليهم أو أصدقائهم  ,للستماع إل تاريخ حياتم ,
وكيف كانوا يتعاملون مع ربم ومع الناس ومع أهلهم  ,لقد كان "أبوبكر الصديق" و "عمر بن الطاب"
يزوران "أم أين" حاضنة الرسول الرسول  ,ـ كما كان الرسول  ,يزورها ـ  ,وليتذكروا سويا@ أيام الرسول
الكري  ,فقد روى مسلم ف صحيحه عن أنس قال  :قال أبوبكر رضي ال عنه ـ بعد وفاة رسول ال  ,ـ
لعمر  :انطلق بنا إل أم أين نزورها  ,كما كان رسول ال  ,يزورها  ,فلما انتهيا إليها بكت  ,فقال لا  :ما
يبكيك ؟ ما عند ال خي Ãلرسوله  , ,فقالت  :ما أبكي أºن ªل أكون ºأºع¤لºم” أºن¼ ما عند ال خي Ãلرسوله  ,ولكن¤
أبكي أن¼ الوحي £قد انقطع من السماء  ,فه£يƒج£ت¤ه”ما على البكاء  ,فجعل يبكيان معها

ســـادســــا : Tت&ـــذ&كXـــــــر أيــــــام الـلـــــه
ومن السباب الت تعي على تديد اليان أن تتذكر أيام ال وقد أمر ال سيدنا "موسى" عليه السلم أن ي”ذºكÆر£
بن اسرائيل بأيام ال  ,قال تعال  :وذكرهم بأيام ال وكأنا مهمة أساسية من مهام موسى عليه السلم
ومعناها  :ذºك¼ر بتلك اليام الت أنى ال فيها بن اسرائيل وغرق فيها فرعون وقومه ـ وذكرهم بأيام ال ,
بتلك اليام الت نصر ال فيها أولياءه وأعز جنده وهزم الكفار وحده  ,ذكرهم بآيات ال الباهرة ف تلك اليام
الت خلع ال فيها على أوليائه خ”لعة ºالنصر والتمكي ف الرض
وما أصبح صوم” يوم ¥عاشوراء س”نƒة@ ف السلم إل لنتذكر هذا اليوم العظيم الذي أنى ال فيه موسى ومن معه
من الؤمني  ,وأغرق فيه فرعون ºومن معه من الكافرين
إنه يوم Ãمن أيام ال حقا@  ,ولذا فإننا نصومه كل عام شكرا@ ل عز وجل على ذلك النصر العظيم  ,ولنكثر من
سؤال ال عز وجل ف ذلك اليوم أن يهلك فراعنة عصرنا وزبانيتهم كما أهلك فرعون ºموسى وزبانيت£ه  ,وأن
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يهلك هامان عصرنا وجنده كما أهلك هامان وجنوده  ,وغرقهم مع سيدهم فرعون ف اليم
ول¥ن”كªث¥ر £من سؤال ال ف مثل ذلك اليوم أن ينصرنا وينجينا من أيدي الفراعنة  ,وأن يكن لنا كما مكن لوسى
ومن معه من الؤمني ف الرض
فعلى الخ السلم أن يتذكر بي الي والخر أيام £ال  ,ويعن التدبر فيما ح£و£ت¤ه تلك اليام من عب وعظات
ودروس إيانية عظيمة  ,عليه أن يذكÆر نفسه بي الي والخر بيوم الفرقان يوم الªت£قºى المعان ,ويوم خيب ,
والفتح العظم  ,ويوم بن قينقاع  ,وبن النضي  ,وقريظة
ويتذكر يوم اليمامة  ,واليموك  ,والقادسية  ,وناوند  ,وفتوحات الغرب والندلس وجنوب روسيا
ويتذكر حطي  ,ويتذكرون عي جالوت  ,والقسطنطينية  ,والزلقة  ,والرك
ول ينسى أيضا@ أن يتذكر ذلك اليوم الذي أنى ال فيه نوحا@ ومن معه من الؤمني  ,وتلك اليام الت أنى فيها
هودا@  ,وصالا@  ,ولوطا@  ,وشعيبا@ ومن معهم من الؤمني  ,وأنزل فيها العذاب والعقاب بالكافرين والعاندين
ويتذكر أيضا@ ذلك اليوم الذي أنى ال فيه إبراهيم من النار وجعلها بردا@ وسلما@ عليه  ,وكذلك اليوم الذي
فدى ال فيه إساعيل بذبح ±عظيم  ,فكل هذه اليام هي من أيام ال الت تستحق الكثي والكثي من التدبر
والتفكر  ,وفيها من العان اليانية ما ل تكفيه ملداتÃ
وكلما تفكر الخ السلم الذي أتاه ال العلم النافع ف هذه اليام فإن ال س£ي”ف¥يض” على قلبه بفيوض ±ربانية
ومعان ±إيانية تل القلب يقينا@ وتوكل@ وإنابة@ وخشوعا@ وخضوعا@ واستسلما@ ومبة@ وإخلصا@ وتردا@ ل عز وجل

وعلى الخ السلم أن ل يقتصر على تذكر أيام ال الت ذكرنا بعضها والت ذكرها القرآن وب£يƒن£ت¤ها كتب السنة
والسية والتواريخ القدية بل عليه أن يتذكر أيام ال القريبة العهد منه  ,ول ي”غ¤ف¥لºها فقد تكون¡ أشد ƒأثرا@ وأسهل
نداء , Ñفعلى سبيل الثال ل الصر  ,تلك اليام الت أذل ال فيها شس بدران  ,وصلح نصر  ,وشعرواي جعة
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 ,وعلي صبي فقد أذاقهم ال الذل والوان ـ بعضهم على يد عبدالناصر  ,وبعضهم على يد السادات ـ
فهؤلء طالا أذلوا السلمي وأذاقوهم ويلت العذاب وساموهم سوء العذاب خاصة ف السجن الرب
ومن أيام ال  :ذلك اليوم الذي ق¡ت¥ل فيه فرعون ف يوم زينته على يد البطل السلم "خالد"ورفاقه
ومن أيام ال أيضا@  :تلك اليام العظيمة القريبة الت شهدت سقوط الشيوعية  ,ليس ف أوربا الشرقية وحدها
ولكن ف العال بأسره  ,متضمنا@ التاد السوفيت نفسه لقد سقط ذلك الله الذي عبده أكثر من نصف سكان
العال  ,ول يكتفوا بعبودية صنم الشيوعية  ,ولكنهم جحدوا الديان وجحدوا وجود ال عز وجل ! إن سقوط
صنم الشيوعية والاركسية ي”ع¤ت£ب£ر” أعظم آية ف ذلك العصر  ,وتعتب أيامها من أعظم أيام ال ف ذلك العصر
والعجيب أن ذلك السقوط الدوÂي ت ف ثلثة أشهر فقط ف أوربا الشرقية !! ولنتأمل جيعا@ ع”م”ر تلك
المباطورية الشيوعية إن عمرها ل تاوز سبعي عاما@  ,قامت كلها على القهر والسجن والتعذيب والتشريد
والديد والنار  ,ويكفي أن تعلم أنا قتلت أكثر من عشرين مليونا@ من السلمي
وعليك أخي السلم أن تقارن بي عمر الشيوعية وعمر السلم الذي تاربه الدنيا كل¡ها  ,والذي ل تميه أي
دولة ف العال ! بل يتحمل أبناؤه صنوف العذاب ف كل بلد الدنيا  ,ورغم مرور أربعة ºعشر £قرنا@ من
الزمان  ,مازال السلم غضåا@ طريا@ نابضا@
وتفكر أخي  ,كيف سقط صنم الشيوعية بجرد نقص ـ ول أقول نقض ـ سلطة الدولة بضعة أيام !! أما
السلم  ,فرغم أن الدنيا قد أجعت على حربه  ,فهو يزداد كل يوم قوة إل قوة  ,ويكتسب أنصارا@ ورجال@
فطرة ال الت فطر الناس عليها
وأسأل ال عز وجل أن يزيل ويسقط ع”بƒاد الصليبية واليهودية والعلمانية وكافة صنوف الكفر والشرك على
ظهر الرض  ,ويطهر الرض من تلك الوثان  ,وينشر عليها ضياء الق ونور السلم  ,وما ذلك على ال
بعزيز
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وبعد  ,فأيام ال كثية وكثية منها ما هو ملي أو عالي  ,أو حت ف ميط ±شخصي أو أ¡س£ر¥ي , Úأو على
مستوى الماعة السلمة الصغية ف القطر الواحد من أقطار السلم
والهم أن على الخ السلم أن يتذكر هذه اليام بي الي والخر  ,ويتدبر ف معانيها اليانية  ,فإنا تمل
الكثي والكثي  ,ولعل الشارة إل ذلك تغن عن كثي من العبارة ,
انتهى الكتاب ول المد أول وآخرا فهو الذي بنعمته تتم الصالات
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