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5 مقـــدمــة النــاشـــــر

ُكتبِه  بخير  اختصها  بأن  اإلسالمية  األمة  على  تعالى  اللُه  منَّ 
)القرآن الكرمي(، الذي أنزله على خامت رسله )](، ليكون منهاًجا 

ودستوًرا، وإماًما على طريق احلق، ونوًرا ليس لها وحدها، وإمنا 

هو للناس كافة في كل زمان ومكان، حتى تقوم الساعة.

ولقد أثنى الله )8( في عدة مواضع على كتابه العزيز،
فقال تعالى: }ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ { )اإلسراء: 9(،

وقال )جل جالله(: }ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ{ 

)اإلسراء: 82(،

وقال أيًضا: }ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ 

ىئ ىئ ىئ ی { )النحل: 102(،
يت.  ىت  مت  خت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  و}جب 

ٱ ٻ ٻ ٻ { )النمل: 76 - 77(، 

مقدمة الناشر
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وأمرنا )8( بتدبر آيات القرآن اجمليد، فقال )�(:

چ{  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  }ڄ 

)ص: 29(.

القرآن الكرمي هًدى وبشرى وسعادة للعباد في الدارين،  نَزََل 
فتلقى جيل أمتنا األول؛ جيُل الصحابة )4(، هذا القرآن وجعلوه 

فضيلة،  كل  وإلى  خير  كل  إلى  ليقودهم  ومنهاًجا،  لهم  إماًما 

وذّل  الدنيا،  به  وسادوا  فَسِعدوا  رذيلة،  وكل  سوٍء  كل  ويجنبهم 

أمامهم كل جباٍر عنيد.

هدى  بأنه  العزيز  الكتاب  هذا  وصف  تعالى  الله  أن  ورغم 
واقعنا  فإن  واآلخرة،  الدنيا  في  لسعادتهم  سبًبا  وجعله  للمتقني، 

اليوم يؤكد أننا قد ابتعدنا عن هذا املنهج الرباني احلاكم - إال من 

رحم ربي - تالوة وخلًقا وعماًل ودعوة، فصار الكثيرون مّنا يقرؤون 

القرآن فال يجاوز حناجرهم، دون تدبر ملعانيه وأسراره وجوانب 

إعجازه، فضاًل عن عدم العمل مبقتضى أحكامه، على خالف ما 

كان عليه الصحابة )خير القرون( )4(.
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فقد ُرِوي عن عبد الله بن مسعود )[( قوله: »كان الرجل 
آيات، لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن،  تعّلم عشر  إذا  مّنا 

والعمل بهن«.

وكان أنس بن مالك )[( يقول: »كان الرجل إذا قرأ البقرة 
وآل عمران جلَّ في أعيننا«، أي صار مبجاًل ومعظًما؛ ألنهم كانوا 

ال يفصلون بني التالوة واحلفظ والتدبر والعمل به.

ومن يتأمل هذا الكتاب املعجز طوياًل، ويدرس كيف تعامل 
الصحابة معه، وكيف سادوا به الدنيا في زمانهم يدرك حكمة 
آخر  يصلح  »لن   :)-( مالك  اإلمام  أطلقها  التي  املقولة 
األمة  لهذه  أريد  إذا  وأنه  أولها(،  به  إال مبا صلح  األمة  هذه 
أن تعود إلى صدارة األمم وقيادة العالم من جديد، فالبد من 
تهيئة القلوب، ومتهيد العقول، وحفز الهمم لتدبر هذا القرآن، 
خالل  من  اإلسالم  إلى  والدعوة  الواقع،  أرض  على  وتطبيقه 

گ  }ک  تنضب  ال  التي  ومعانيه  وأسراره  القرآن  كنوز 

گ گ گ ڳ ڳ{ )محمد: 24(.
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وخري بداية لهذه الرحلة نحو السيادة والتمكني هي إمعان النظر 
واألقوام  األمم  وقصص  الكرمي  القرآن  في  الكونية  الله  سنن  في 
السابقة والقوانني التي حكمت قيامها وسقوطها وهالكها، لنخرج منها 

بالدروس والعبر التي ترشد املسيرة وجتنبنا مصائرهم ومهالكهم.

وهذا ما فعله الشهيد املهندس محمد العصار؛ إذ حاول قراءة 
كتاب الله العزيز كما قرأه الصحابة قراءة صحيحة مثمرة، وأشار 
»إذا  الله بن مسعود )[(، حني قال:  إلى الصحابي اجلليل عبد 
{ فارعها سمعك، فإنه خيٌر  سمعت الله يقول }ڇ ڇ ڍ 
يأمُر به، أو شرٌّ ُينهى عنه«، وأوصى أن يكون هذا هو شعارنا ونحن 
نقرأ كالم الواحد القهار، فكلما وجدنا قول الله }ڇ ڇ ڍ{ 

أصغينا ملا بعدها ووعيناه لكي نقوم بتطبيقه والعمل به. 

إذ ينشر هذا الكتاب املهم في توقيته  و
قراءة  إلعادة  اخمللصة  الدعوة  هذه  يتبنى  فإنه  موضوعه،  وفي 
كتاب ربنا )�( بصورٍة مغايرة تناسب حاجتنا للنهوض والتقدم في 

ركابه، فهل نحن فاعلون؟! 
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)1( 

}ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ { )الفرقان: 61(

}ڭ ڭ ڭ ۇ{ )الفرقان: 1(

}ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ { )األنعام: 1(

}ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ{ )الكهف: 1(

)الكتاب  الكون  )الكتاب املسطور( وأمام  القرآن  أمام  إًذا أنت 
بأفالكه  الكون  إعجاز  تعدل  ربانية  معجزة  القرآن  املنظور(.. 

وسماواته وأرضه وجباله وأنهاره.... كيف؟

الكتاب المسطور... المعجزة الخالدة



رساليت إىل ورثة الكتاب10

الكتاب املسطور... املعجزة اخلالدة

مبعجزة  رسول  كل  جاء 
والعصا،  )موسى  مبوته  انتهت 

لم  فاملعجزة  والناقة...(،  صالح 

تعمل في يد أحد من الورثة بعد 

الصلة  وانقطعت  الرسول،  موت 

بني املعجزة وبني األتباع.

أنا  يقول  أن  يستطيع  الذي  الوحيد  الشخص  فهو  املسلم  أما 
مؤمن برجل )رسول( اسمه محمد )](، وهذه معجزته بني يدي.

نَر  لم  نحن  الكرمي(،  )القرآن  الرسول  معجزة  أنت حتمل 
الباقية  معجزته  لنا  تـــرك  لكــــنه   ،)[( احلبيب  الرسول 
)املنهج الرباني احلاكم( إلى أن يرث الله األرض ومن عليها...

حق لك أن تفخر بأنك مسلم... فمن غيرك يحمل معجزة؟
- كل األديان السابقة ال حتمل دلـــــــياًل

- التاريخ ال يحمل دلياًل
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تاريخ أنبياء وعطاء وصراع  التاريخ من وجهة نظر املؤمن هو 
بني احلق والباطل، وليس تاريخ من تزوج من، وال من بنى ماذا؟

الكثير من احلقائق وأبقى املشّوه، حتى ظهرت  التاريخ حذف 
مدرسة تقول: إن عيسى )\( خرافة.

القرآن جاء بتحديات معجزة }ٹ ٹ ٹ { )اإلسراء: 88(، 
}گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ { )فصلت: 42(، فمن 

استطاع حتريفه فليحرفه، ومن فضل الله أنه ليست هناك 

القـــــرآن  من  محــــرفة  نسخة 

باقية أو محفوظة، وصدق الله 

ڱ  ڳ  ڳ  }ڳ  القائل 

ڱ ڱ ڱ { )احلجر: 9(.

الكون  لنا  سخر   )8( اهلل 
واجلمل  البقر  فيه:  ما  بكل 
وغيرهما من اخمللوقات لتحقيق 

معنى العبودية التـامة لله تعالى

الذي  الوحيد  الشخص  هو  المسلم 

برسول  مؤمن  أنا  يقول  أن  يستطيع 

معجزته  وهذه   ،)[( محمد  اسمه 

بأنك  تفخر  أن  لك  فحق  يدي...  بين 

معجزة؟ َيحمل  غيرك  فَمن  مسلم... 

تحمل  ال  السابقة  األديان  فكل 

دلـــــــياًل، والتاريخ أيًضا ال يحمل دلياًل

الكتاب املسطور... املعجزة اخلالدة
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ولكن   ،)56 )الذاريات:   } ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  }ڄ   

عقائدهم  وفساد  قلوبهم  وأمراض  بقصورهم  األوروبيني 

وصراع  الطبيعة  صراع  إنه  ويقولون  املهيب،  املشهد  يختزلون 

الرياح وحسب..
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ميكن القول إن كل رسول له مهام أو وظائف ثالثة أو أربعة 
قام بها رسولنا احلبيب )]( على خير وجه تتحدد في:

1 - التلقي:
وهي أشق مهمة، أتعبته )]( ثالًثا وعشرين سنة، وانتهت هذه 
الوظيفة واملتلقي معصوم، انقطع الوحي بعد أن أّدى رسالته، 
ولم تعد ثمة صلة بني األرض والسماء بعد محمد )](؛ ولذلك 
فلن نستطيع أن نوفي الرسول الكرمي حّقه على ذلك ما حيينا. 

2 - البالغ:
مات  وقد   ،)28 )سبأ:   } ہ  ہ  ہ  ہ  }ۀ 
ولكن..  الناس،  إلى  الله  رسالة  بلَّغ  أن  بعد   )[( الرسول 

مهمة الرسل واألنبياء بين التلقي والبالغ
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أول  كافة؟،  للناس  ورسالته  الله  منهج  هو  القرآن  أليس 
أول  وهو  لنا فقط،  الرسالة  أن  أننا ظننا  انتابنا هو  مرض 
فرق بيننا وبني الصحابة.. لقد فقه الصحابة حكمة املوت 
بعيًدا عن املدينة، دعاة ومجاهدين ومبلغني، فمعظمهم مات 
خارج املدينة، فقد علموا أنهم ورثوا الكتاب وهم املبلغون له 

بعد رسولهم )](.
علموا أنهم شهداء على الناس، فلو سكن الصحابة حول الروضة 
الشريفة قرب قبر الرسول )]( حًبا ووفاء له لضعنا نحن، إًذا 

فما وظيفتك أنت كمسلم؟!

أن حتــــــمل ميــــــراث 

الرســــــــــــــــول )](، 

وتنطـــــلق بـــه لتبـــــلغه 

للعاملـــني.. }ڇ ڇ 

ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
ژ { )يوسف 108(.
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3 -    التطبيق:
هل كل من رآك اقترب منك؟

لو حدث ذلك فأنت على صواب، وأنت - كما كان رسولك )]( 
- دعوة تتحرك، وقرآن ميشي على األرض، وإال فأنت شهادة 

زور على اإلسالم.
اإلسالم  في  ذاك  أو  هذا  يدخل  أن  االقتراب  معنى  ليس 
عن  ثّم  ومن  عنك،  حسًنا  انطباًعا  يأخذ  أن  لكن  بسببك، 

اإلسالم من خاللك.
ىئ ی  }ىئ  تعالى:  الله  قال 
 ..)5 )املمتحنة:   } ی  ی  ی 

هذه اآلية لها تفسيران:
1( ال جتعلهم يعلون فيفتنونا، 

2( ال جتعل سلوكنا يفنت الذين 
كفروا عن دينـــــنا فيـــظنون 
أنهم على الـــحق طـــاملا أنهم 
عــــلينا  ويعــــــلون  يغلبـــــوننا 

فيستمروا على كفره.

أن  ظننا  أننا  هو  انتابنا  مرض  أول 
فرق  أول  وهو  فقط،  لنا  الرسالة 
فقه  لقد  الصحابة..  وبين  بيننا 
عن  بعيًدا  الموت  حكمة  الصحابة 
المدينة - دعاة ومجاهدين ومبلغين 
المدينة..  خارج  مات  فمعظمهم   -
وهم  الكتاب  ورثوا  أنهم  علموا  فقد 

المبلغون له بعد رسولهم )](

مهمة الرسل واألنبياء بني التلقي والبالغ
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4 - الدفاع: 
أمانة  الرسول )](  على مدار ثالث وعشرين سنة، حمل 
تبليغ الدعوة والذود عنها حتى تصل إلى غايتها في تعبيد 
من  الكثير  ذلك  سبيل  في  وحتّمل  تعالى،  لله  العباد  قلوب 
ولم  يِلن  لم  لكنه  والطرد،  واالضطهاد  والتكذيب  العناء 

يضعف حتى أكمل الله به الدين، وأمت عليه النعمة.

وأنت - كوريث ملنهاج النبوة وميراث الكتاب - مطلوب منك 
املنهج،  هذا  عن  الدفاع  في  والنفيس  الغالي  وبذل  التفاني، 
والسعي إلى تبليغه ومتكينه في قلوب العباد؛ اقتداًء باحلبيب 
الظلمات  من  به  لتخرجهم  العبودية؛  حلق  وأداًء  املصطفى، 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  }ٿ  تعالى:  قال  النور،  إلى 

ڤ ڤ ڤ { )إبراهيم: 1(.
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الكرمي  القرآن  عن  الكالم  استمرار  مبكان  الضرورة  من 
والرسول املبلّغ؛ ألنه القاسم املشترك، فليكن هذا هو املدخل، 
الرسول )](، وعظم  فتكلم عن  تكلّمت عن شخصية..  فإذا 
شأن الرسول )](، وعمق فكرة أن تتبع الرسول )](، ثّم بعد 
ذلك انطلق للبالغ، }ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ{ 

)فاطر: 32(.

والســـــؤال: مـــــــن أنـــــــت...؟ 

أنت وريث الرسول الكرمي؛ فالرسول )( قّدم 
لنا منوذج الفرد أوالً، ثم حّول أحكام القرآن وقوانينه إلى دولة، 

أي حّول القرآن إلى شخص، وحّوله إلى دولة.

ورثة الرسول.. والرسالة
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وقدم الصحابة النموذج والقدوة العملية في دولة اخلالفة، 
يهتز  اخلالفة  منصب  كان  قرًنا،  عشر  ثالثة  الدولة  وبقيت 

خاللها ويُوّرث، لكنه كان ما زال موجوًدا.

لكن اخللل كان في اخلليفة ذاته أو في طريقة تنصيبه، أما 
الشارع والناس والقضاء واملؤسسات فكانت كلها إسالمية.
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على  كله  العالم  فيها  شارك  مؤامرة  بعد  اخلالفة  سقطت 
الدولة العثمانية، التي أتعبت الكفار.

األمري محمد الفاحت كانت تتوقف له أجراس أوروبا كلها، وفي 
أوروبا  فاحتدت  إيطاليا،  حدود  على  مرابًطا  كان  أيامه،  آخر 
اخلالفة،  دولة  على  للقضاء  مذاهبها  اختالف  على  وروسيا 
خوًفا من بقاء هذه الدول واملمالك في قبضتها وحتت واليتها، 
ويرى البعض أنه مت الزج بتركيا في هذه احلرب للقضاء عليها. 

ورثة الرسول.. والرسالة
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يف احلرب العاملية األولى.....

سقطت اخلالفة، وانتهى التحاكم إلى شرع الله، مات الشرق 
وضعية  قوانني  إلى  وحتاكمت  عنه،  تركيا  وُفصلت  اإلسالمي 
ال  عرايا،  النساء  خرج  اإلسالمي،  الشرع  عن  بعيدة  مختلفة 
أذان... ال حجاب... ال لغة عربية... وال كتابة باحلروف العربية، 

بل صارت الكتابة بالالتينية... والهدف.. محو اإلسالم.
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احتالل  ومت  العربية،  والدول  تركيا  بني  العالقات  قطعت 
وفرنسا  روسيا  بني  العثمانية  للخالفة  التابعة  الدول  وتقسيم 

وإيطاليا وبريطانيا.

ويف عام 1924م، سقطت اخلالفة اإلسالمية، وسقط معها 
جزء كبير من القرآن العملي احملكم.

فردية،  بصورة  تطبق  وفرائض  أحكام  القرآن  في  فهناك 
وهناك أحكام أخرى عامة ال تطبق إال في جماعة.

)كالصيام وغيره(،  العني  هي من فروض  الفردية:  فالفرائض 
فتستطيع أن تصوم وحدك أو تصوم مع الناس..، ويسميها البعض 

فروض الفرد، فهي ال تسقط عنك وال يؤديها عنك غيرك. 

سقطت الخالفة.. ولم تسقط األمة 
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وهناك فرائض أخرى جماعية، ضاعت بسقوط اخلالفة، ومنها:
جتمع  التي  واآلية  احلدود،  إقامة  الله،  شرع  إلى  التحاكم 

}گ ڳ ڳ ڳ  احلج  خواتيم سورة  فى  االثنني 

ں.  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ڻ ڻ ۀ ۀ ہ { )احلج: 77 - 78(، فهذه الفروض من 
فروض الكفاية التي حتتاج إلى جماعة، وإلى أناس يقومون بها، 

بخالف الصالة والصيام.

ٺ  ٺ  }ٺ  مثاًل  احلدود  آيات  في  أما 
فاألمر  يقطع،  وكيف  يقطع  الذي  من   ،)38 )املائدة:   } ٿ 
بحاجة إلى مجتمع يرتضي شرع الله على رأسه رجل )إمام أو 

ولي أمر( يرتضي شرع الله كذلك ويطبقه.

 } ٹ  ٹ  }ٹ  اإللهيني  األمرين  بني  قارّنا  فإذا 
)البقرة: 183(، و}ڑ ڑ ک { )البقرة: 178( يتضح أنك 

وحدك تطبق الصيام، لكنك ال تستطيع أن تطبق القصاص؛ ألن 

األمر بحاجة إلى مجتمع، وعلى رأسه حاكم يرتضي ذلك أيًضا.
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ولكن هل ماتت األمة بعد سقوط اخلالفة....؟!
واملفكر  طيًبا،  وداعية  شيًخا  عبده  محمد  اإلمام  كان 
وبني  بينهما  الفارق  لكن  كذلك،  األفغاني  جمال  اإلسالمي 
مدرسة اإلمام البنا أن اإلمام البنا وضع خطة مكتوبة للتحرير 
والتمكني. أما هذان الرجالن - ونحن ال ننتقدهما - فقد قدما 
أشياء أو أفكاًرا تصلح لعصرهما، لكن من يسير على خطاهما 

من بعدهما؟

الفردية  الفروض  قضايا  في  يتدخل  لم  البنا  حسن  اإلمام 
كالوضوء وغيره؛ إذ تكلم في هذا الكثير من العلماء والفقهاء، 
لكنه تبنى موضوًعا لم يتكلم فيه أحد بأبعاده، أال وهو موضوع 

فقه األولويات ومشروع التمكين
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إعادة اخلالفة اإلسالمية، وبناء األمة التي تعيش حتت مظلة 
هذه اخلالفة، واعتبر أن من يترك األصل، ويشغل نفسه بأمور 
فرعية )أو فردية( في ظل هذه املرحلة الفاصلة في حياة األمة 
هو بحاجة إلى وقفة مع نفسه، وإعادة نظر في أفكاره وأهدافه.

فعلى سبيل املثال،
إذا سقط سقف البيت الذي يضمنا جميًعا، فال تفكير إال 
بل  إًذا،  نفكر في دهان احلوائط  أن  األمر، وال يجوز  في هذا 
تأتي  ثم  السقف وإصالحه،  يفكر في رفع  أن  الكل  يجب على 
يعرف  ما  هو  وهذا  التحسينية،  أو  التكميلية  األمور  ذلك  بعد 

الله تعالى }ڭ ڭ  بفقه األولويات، والذي أوضحه قول 

ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 

املفكر جمال الدين األفغانياإلمام حسن البنااإلمام محمد عبده
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 } ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
)التوبة: 19(.

واختالف  األعمال  بثقل  إحاطة  عندنا  يكون  أن  البد 
أن  عليك  يجب  امتحان  في  تكون  فحينما  وأهميتها،  أقدارها 
توزع الوقت املتاح على األسئلة كلها بصورة متوازنة، فال تعطي 
األسئلة  على  الباقية  الساعة  وتوزع  ساعتني،  صغيًرا  سؤاالً 

األخرى األكثر أهمية.

ولم  الكبيرة،  واألعمال  الصغيرة  األعمال  بني  يسوي  فمن 
من  يستحق  ما  منهما  لكل  يعط 
يعد من قلة  االهتمام؛ فإن هذا 
الله تعالى لنا  رتب  الفقه، وقد 
األولويات،  التوبة  سورة  في 
أن تساوي بني األعمال،  فإياك 
األذى  إماطة  بني  تساوي  فال 
أو سقاية احلجاج،  الطريق  عن 
واجلهاد في سبيل الله.                             

موضوًعا  البنا  حسن  اإلمام  تبنى 
وهو   أال  بأبعاده،  أحد  فيه  يتكلم  لم 
اإلسالمية،  الخالفة  إعادة  موضوع 
مظلة  تحت  تعيش  التي  األمة  وبناء 
يترك  من  أن  واعتبر  الخالفة،  هذه 
فرعية  بأمور  نفسه  ويشغل  األصل، 
مع  وقفة  إلى  بحاجة  هو  فردية(  )أو 
نفسه، وإعادة نظر في أفكاره وأهدافه

فقه األولويات ومشروع النهضة
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»أعالها...، وأدناها«.. هكذا قال الرسول )](.

ومن استغرقت أعماله في األمور الصغيرة كل أو جل وقته، 
فهو يعاني من خلل كبير في تنظيم حياته وترتيب أولوياته، كمن 

يترك اجلمعة إلماطة األذى عن الطريق.

وحني نقرأ قول الله تعالى في آيتي سورة التوبة:
ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  }ڭ 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې { )التوبة: 19(
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  و}چ 

ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 

گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 

 )24 )التوبة:   } ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
فإننا نخرج من هاتني اآليتني بثالثة أحكام بسيطة لكنها مهمة:

أواًل: ترتيب األولويات:

 فاملسلم البد أن يرتب أولوياته }ژ ژ{ هذا الفعل 
الذي ورد في اآلية الثانية من أفعل التفضيل، فنحن ال نعادي 
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وال  األخرى }چ چ چ ڇ ڇ ڇ{  األمور 
نهملها، من قال هذا؟ لكنها تصبح عدًوا لي... متى؟!! 

لو أوقفتني، أو صدتني عن سبيل الله، أو زاحمت حب الله 
ورسوله واجلهاد في سبيل الله في قلبي. 

ثانًيا: من ارتبكت عنده األولويات فاسق بنص اآلية:

والفسق يحمل نفس املعنى. فالفسق اختالل األولويات.
ومن هنا، وجب تشكيل عقلية املسلم على النظام، وترتيب 

سلم األولويات األهم فاملهم وهكذا.

ثالًثا: الله يهددنا في هذه 

اآلية تهديًدا دنيوًيا وأخروًيا:

فمن ارتبكت عنده األولويات 

صار مهدًدا من الله.
 ولكن إياك أن تفهم أن حب 
الزوجة حرام، أو أن حب التجارة 
وممارستها حرام؛ ألن هذا أيًضا 

خطأ وخلل في الفهم.

يقول األستاذ صالح الراشد:
أن  على  مصًرا  الشيطان  وجدك  لو 
المباح،  لك  ُيكبر  فإنه  مسلًما،  تكون 
ألنه  ذلك  وتشرب؛  وتأكل  تلبس 
طيبة،  أعمال  على  مصًرا  وجدك 
عليك  يمأل  حتى  يتركك  لن  لكنه 
لها،  قيمة  ال  فرعية  بأمور  حياتك 
بحيث ال تجد  المباح؛  حيث وّسع دائرة 
الناس على  للصبر  وال  للدعوة،  وقًتا 

فقه األولويات ومشروع النهضة
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ويأتي السؤال: هل اجلهاد في سبيل الله يعدل قيام الليل؟

واإلجابة تأتي في إطار ضرورة فهم الراجح واملرجوح في الفقه.. 
في كتاب »مدارج السالكني« عّدد اإلمام ابن القيم اجلوزية مداخل 

الشيطان، واعتبر اخللل في األولويات من مداخل الشيطان:
كفر/ بدعة/ كبائر/ صغائر / مباح/ أولويات/ تهديد.

االسالمي  واملفكر  )الداعية  الراشد  صالح  األستاذ  وكتب 
الكويتي( في هذا، في باب اجلود وباب مداخل الشيطان، فقال: 

»ولو وجدك الشيطان مصًرا على 
لك  يكبر  فإنه  مسلًما،  تكون  أن 
املباح، تلبس وتأكل وتشرب، ذلك 
أعمال  على  مصًرا  وجدك  ألنه 
طيبة، لكنه لن يتركك سيجعلك 

}ں  وهناك،  هنا  السفر  حتب 
)النمل:  ڻ{  ڻ  ڻ  ڻ 

69(، وتغير الثالجة والسيارة.... 

إلى أن متتلئ حياتك بأشياء.... 

األفغاني  الدين  جمال  الشيخ  كان 
الحكام،  في  تكمن  المشكلة  أن  يرى 
الشعوب  يؤلب  وكان  يخاطبهم،  فكان 
عليهم، وكان يفكر في تأسيس الجامعة 
اإلسالمية، ويطالب الشعوب بأن تنهض، 
أما اإلمام محمد عبده، فقد قّرر التوجه 
واسعة،  ثقافة  لتثقيفها  النخبة  إلى 
لكل  فوضع  البنا،  حسن  اإلمام  جاء  ثم 
أهدافه،  لتحقيق  اليه  يحتاج  ما  منهما 
طريق لكل  مكتوًبا  برنامًجا  ووضع 
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ال  فرعية  بأمور  حياتك  عليك  مأل  لكنه  وتصوم،  تصلي  وأنت 
قيمة لها، حيث وّسع دائرة املباح؛ بحيث ال جتد وقًتا للدعوة، 
من  جزًءا  صار  املباح  على  اعتاد  ومن  الناس،  على  للصبر  وال 
حياته، فالبد له من تكييف وطعام بصورة وأصناف معينة، وإال 

انقلبت حياته ومزاجه. 

دعوة  هي  احلياة  هذه  في  األصيلة  وظيفتك  إن  فانتبه... 
الناس إلى اخلير، وتعليم الناس اخلير.

فقه األولويات ومشروع النهضة
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في  تكمن  املشكلة  أن  يرى  كان  األفغاني  الدين  جمال  الشيخ 
احلكام، فكان يخاطبهم، وكان يؤلب الشعوب عليهم، وكان يفكر في 

تأسيس اجلامعة اإلسالمية، ويطالب الشعوب بأن تنهض.

فقّرر  ذلك،  جدوى  عدم  أدرك  فقد  عبده،  محمد  اإلمام  أما 
النخبة  هذه  كانت  إذ  واسعة؛  ثقافة  لتثقيفها  النخبة  إلى  التوجه 

مبهورة به في آخر أيامه. 

ثم جاء اإلمام حسن البنا، فأخذ بالطريقتني، ولم يتجاهلهما أو 
يهدمهما، فلم ينكر األولى ولم يهمل الثانية، إمنا وضع لكل منهما 

ما يحتاج اليه لتحقيق أهدافه، ووضع برنامًجا مكتوًبا لكل طريق.

فلم يهمل اجلمهور، بل أخذ يعلمهم املعلوم من الدين بالضرورة 
)قطعي الثبوت قطعي الداللة(، فإذا انتهت محاضرة العوام انتقى 

بعض األفراد ليجلس معهم جلسات خاصة مبوضوع وحديث خاص. 

درجة عدم حب  فأنت كداعية مع العوام عليك أن ترفعهم من 
اإلسالم إلى حب اإلسالم، ومن التسيب إلى االلتزام، فتعلمهم ما 

يصح به دينهم، وتوضح لهم ما هي وظيفتهم كمسلمني وتبتعد بهم 

عن اخلالفات. 
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فإذا انتهى من ذلك اجتمع مع النخبة ينتقيهم من هؤالء، 
األمة  متكني  )قضية  بالقضية  االهتمام  فيهم  يلتمس  ممن 
أو  يحاوره  أو  ليسأله  الرجل  فيتبعه  اخلالفة(  وإحياء 
ويحاوره  تساؤالته  على  ويرد  به  يجتمع  فكان  يعارضه... 
املنفتح  العقلي  املنهج  وبفضل هذا  أو يقترب منه،  ويقنعه 
فتح قلوب وعقول هؤالء ممن يسمون النخبة، وخرج منهم 

من حمل املشروع بعد ذلك.

حنن نعلم أن بني املسلمني من هو مشارك ومن هو مجرد 
متفرج، فكيف يتم حتويل املتفرجني إلى حملة للمشروع؟!

حياتك في دعوتك 
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والسؤال لك اآلن: أنت متفرج أم مشارك؟
إذا جاءتك فرصة لتحدث الناس في عرس أو حفل أو غيره، 
فحدثهم عن احلد األدنى؛ ألن فيهم املدخن وغيره، فال تتكلم 

مات فسوف  لو  ألنه  األعمال؛  فرائض  وإمنا عن  النوافل  عن 

يحاسب أوالً عن الفروض...

ع...  يلة... إالَّ أن َتطوَّ حديث: »خمُس صلواٍت في اليوم واللَّ

أفلح إن صدق« )رواه البخاري(

وحديث: ابن عمر قال عنه الرسول )](:

ِه َلو كاَن  جُل عبُد اللَّ »ِنْعَم الرَّ

ْيِل« )متفق عليه(. ي ِمَن اللَّ ُيَصلِّ

كيف نوفق بني احلديثني؟!

الدعوة،  ما نسميه حق  وهذا 
تدعو  أن  فإياك  التربية،  حق  أو 

إلى دقائق اخلالفات، وخاصة إن 

كان من حتدثه يدين مبذهب ما، 

العوام ُأَعلِّْمهم الحرام والفرائض فقط.
الليل  قيام  ُأَعلِّْمهم  الخواص 

والصدقة...
أعين  وُأفّتح  األصول،  إلى  أدعو 
النوافل  إلى  الترقي  إلى  الناس 
أحاسبهم  وال  الصالحة،  واألعمال 
أتعب  أن  أريد  ال  األدنى،  على  إال 

العوام فيتركوا  الدين جملة
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في  إنكار  )ال  غيره..  مذهب  على  آخر  شيء  عمل  منه  وتطلب 
اخملتلف فيه(.

أما احلرام: فهو ما جاء بنص صحيح صريح ال شبهة فيه. 
العوام أَُعلِّْمهم احلرام والفرائض فقط.

حياتك يف دعوتك 
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اخلواص أَُعِلّْمهم قيام الليل والصدقة...

أدعو إلى األصول، وأُفّتح أعني الناس إلى الترقي إلى النوافل 
أن  أريد  ال  األدنى،  إال على  أحاسبهم  وال  الصاحلة،  واألعمال 

أتعب العوام فيتركوا الدين جملة.

جاء في كتاب )الصحوة اإلسالمية بني االختالف املشروع 
والتفرق املذموم( لإلمام الفقيه الدكتور يوسف القرضاوي:

كيف تستطيع أن جتمع األمة على شيء واحد؟ لو أراد الله ذلك 

ألتى به قطعي الثبوت والداللة، ولكان القرآن بهذا احلجم!!.

احلمد لله الذي جعل في القرآن قطعًيا وظنّي الداللة.
ابن تيمية يقول: )احلرص على ائتالف القلوب وتأليفها أولى 
من االنتصار للرأي الراجح في الفقه(، ثم ذكر الرجل يترك 

اجلهر بالبسملة أو القنوت، فهذا هو سلوك الصحابة وسلوك 

السلف الصالح الذين وصفهم الرسول )]( بأنهم خير القرون.
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إلى  الكرمي،  القرآن  في  سورة   114 حول  اإلسالم  يدور 
زال  ما  الدين  هذا  لكن  الله )](،  رسول  عن  ما صح  جانب 
جزء مهم منه معطاًل... هو ما يتعلق بفروض الكفاية، ومتكني 

األمة باجلهاد والدعوة الصادقة. 

فماذا فعل اإلمام حسن البنا؟! 

تنفيذه؛ ألن  في  أي شارك  منه جزًءا،  نفذ  كتب مشروًعا، 
الكثيرين يكتبون، غير أن كثيًرا مما يكتبون غير قابل للتطبيق، 

وضع  فقد  اإلمام  أما  خيالية،  مشاريع  يكتبون  أناس  فهناك 

املشروع، بل وأوجد املدرسة التي حتمل هذا املشروع بعده..

المشروع القرآني والطريق نحو التمكين
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فمن نحن؟ وماذا نريد؟
مشروع  أصحاب  حنن 
من  املعطل  اجلزء  تنفيذ 

اإلسالم، ولنا خطة مكتوبة، 

غيرنا،  فعله  ما  ننكر  وال 

ونعترف أننا استفدنا منه.

والوسائل،  األهداف  مشروعه  في  البنا  اإلمام  حدد  وقد 
وهكذا نريد ممن يتحدث في القضايا املصيرية لألمة أن يكتب 

لنا األهداف والوسائل ليتحرك الناس على بصيرة في االجتاه 

الصحيح لتحقيق هذه األهداف.

فهل ما فعله البنا وحي؟
التي  الطريقة  فهي  السيرة،  تدرس  أن  البد  نقول  ولكن  ال، 

سار بها الرسول )]( ليحول القرآن إلى دولة.

الدين لم يعرفه الصحابة مرة واحدة، فهذا ضد طبائع األشياء، 
ولكن كان كل إنسان فيهم قاباًل للترقي والهداية، وأعطيك مثاالً: 
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اخلطاب  بن  عمر  املؤمنني  أمير  باب  طرق  األشعري  موسى  أبو 
عليه  وأنكر  ذلك،  سبب  عن  عمر  فراجعه  عاد،  ثم  ثالًثا   )5(
قضية االستئذان ثالًثا، وطلب شاهًدا وإال أوجعه، فهذا عمر لم 
فالغالم  ليشهد،  غالًما  معه  وأرسلوا  ثالًثا...  االستئذان  يعرف 

يعلم وعمر لم يبلغه ذلك.

إذا  للعوام، فمثاًل  بالنسبة  الوقت  نقول كذلك قضية واجب 
دخل إنسان في اإلسالم ثم دخلت الصالة..

فإذا وضع اليد على الصدر بصورة غير كاملة، ثم مات ماذا 
سيكون؟ هل سيدخل النار؟

املسلم  من  طلب  من  كذلك 
اجلديد اخلتان حتى يدخل في 
ألن  باز:  ابن  قال  اإلسالم...، 
ميوت هذا غير مختون خير من 

أن ميوت مشرًكا.

هل  جديدة،  مسلمة  وهذه 
أن تضع طرحة على  منها  تقبل 

الجزء  تنفيذ  مشروع  أصحاب  نحن 
مكتوبة،  خطة  ولنا  اإلسالم،  من  المعطل 
أننا  ونعترف  غيرنا،  فعله  ما  ننكر  وال 
في  البنا  اإلمام  حدد  وقد  منه،  استفدنا 
وهكذا  والوسائل،  األهداف  مشروعه 
نريد ممن يتحدث في القضايا المصيرية 
والوسائل  األهداف  لنا  يكتب  أن  لألمة 
في  بصيرة  على  الناس  ليتحرك 
األهداف هذه  لتحقيق  الصحيح  االتجاه 

املشروع القرآني والطريق حنو التمكني
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عليها  اشترطت  لو  إنك  النقاب؟  عليها  تشترط  أم  شعرها 

النقاب فستموت مشركة.

وترك  الفرائض  أداء  من  البد  العمل،  في  تشارك  لكي 
احملرمات، وااللتزام باألخالق احلسنة، واحترام نظام املدرسة.

 :)[( الله  رسول  قال  وكما  فريضة،  عندنا  فاألخالق 
»أقربكم مني مجلًسا املوطؤون أكناًفا، ال خير فيمن ال يألف 

وال يؤلف«.
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إياك أن تطول بك فترة الرضاعة، ماذا تقول لو رأيت طفاًل 
عمره عشر سنوات يرضع من ثدي أمه.

كم من العمر تأخذ؟
متى تكون أنت صاحب العطاء؟

العمل اإلسالمي بناء، هناك من يحمله، وهناك من يستظل به.
وهو  إنسان،  كل  الفردي يحسنه  العمل  أن  تفهم:  أن  أريدك 

توظيف ملكاتك خلدمة مشروع تراه أنت في ذهنك.

شروط  منها  كثيرة  أمور  إلى  فيحتاج  اجلماعي،  العمل  أما 
الصحبة وروح الفريق. 

بين العمل الفردي والعمل الجماعي 
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لنبدأ بأن عندنا 114 سورة من القرآن، وما صح عن رسول 
الله )]( مما ورد في البخاري ومسلم واإلمام مالك.. إلخ، 
هذا هو ديننا.. أليس كذلك؟ لكن هذا الدين فيه جزء معطل! 

ملاذا؟ السبب أنه ال يوجد دولة إسالمية.
البنا( قام بعدة نقاط مهمة متيزه  الرجل )اإلمام  اآلن هذا 

عن غيره:
- كتـــب مشــــروًعا متكـــــاماًل لنهــــضة األمـــة وإحياء دولة 

اخلالفة اإلسالمية.
املصلحني  بعض  ألن  فيه(؛  شارك  أنه  )أي  منه  جزًءا  نفذ   -
يكتب مشروًعا، ويكون هذا املشروع غير قابل للحركة فيه أو 

للتطبيق له ألنه قد يكون خيالًيا.
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ولنضرب مثاالً على ذلك:
شخص ما عرض عليك مشروًعا، وقال من البداية أعطني 
500 مليون دوالر!! في هذه احلالة نحكم بأن املشروع فشل 

منذ بدايته.

أن  وميكن  بعده،  من  املشروع  حتمل  التي  املدرسة  أوجد 
يكتبون  الذين  الكثيرون  فهناك  الرجال(،  أو  )الورثة  نسميها 
مشروًعا ما وينفذون جزًءا منه، لكنهم ال يلتفتون إلى احملتوى 

الذي سيحمل املشروع من بعدهم.

وللتوضيح: تصور أنني كتبت 
بعدي  وجاء  ومت،  مشروًعا 
املشروع،  يفهموا  ولم  أوالدي، 
يحدث؟  فماذا  به  يقتنعوا  ولم 
ويبدؤون  املشروع،  سيتركون 

مشروًعا جديًدا خاًصا بهم. 

الرجل  هذا  إن  أقول  ال 
سابًقا  عرفنا  ولكّنا  مرسل، 

إلى متى ستظل تستظل أنت بالبناء 

وال تكون أحد المشاركين في حمله، 

أي تكون من األعمدة؟

البناء  تحمل  شخصيات  فهناك 

فمتى  بهم،  اإلسالمي  العمل  ويسير 

تنتقل من الظل إلى األعمدة لتحمل 

هذا الدين أو البناء؟

بني العمل الفردي والعمل اجلماعي 
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مشروع  أصحاب  نحن  وقلنا:  نريد؟  وماذا  نكون؟  من 
اإلسالم  أو  الدين  من  املعطل  أو  الباقي  تنفيذ  استكمال 
ولنا خطة مكتوبة استفدنا فيها من جهود من عمل أو من 
فكر قبلنا حتى نكون أصحاب فضل، فال ننكر عطاء الذين 
فعلوا، ولكن هذا الرجل كتب مشروًعا، وشارك فيه وأوجد 

محتوى يحمله َمن بعده، وفي هذا املشروع حدد كاًل من:
- األهداف.
- الوسائل.

- بداية املشروع.
اآلن.... هل ما فعله هذا الرجل وحي أم شيء انفرد به؟

العقل  متفتح  ويكون  الصواب،  يبتغي  من  كل  أن  اعلموا 
يجب أن تّدرس له السيرة، وكان هذا الرجل يعرف السيرة 

معرفة جيدة.
فما هي السيرة؟

 )( السيرة: هي الطريق التي سار عليها الرسول
كي يحول القرآن إلى دولة.

قد يأتي شخص، ويقول: 
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ها أنا معي القرآن كيف أبدأ؟ وماذا أفعل؟
أقول له: إن كنت ترغب املشاركة أريد منك عدة أمور:

- الفرائض: تقوم بها، فمضيع الفرائض لم يؤد احلد األدنى.
- احملرمات: تبتعد عنها.

- األخالق احلسنة: )هي عندنا فريضة( لتكـــن عندك قاعدة 
)ال خير فيمن ال يألف وال يؤلف(.

- احترام املدرسة: وسنقوم بشرحها بنقطتني الحًقا فيما يتعلق 
بالعمل اجلماعي والعمل الفردي.

وتقرأ عنها،  تدرسها  السيرة:   -
وتستخرج ما فيها من دروس 
احلركة  لترشيد  وهدايات 

على الطريق.
هذه شروط دخول املدرسة، 
مسلم،  بشخص  تأتيني  فال 
مثاًل..  اخلمر  يشرب  لكنه 
مسلم نعم.... لكنه ال يصلح 
أن يكون طالًبا في املدرسة، 

أنا لست جماعة المسلمين، أنا جماعة من 
أتعالى  وال  غيري،  أكّفر  فال  المسلمين، 
وصلحت  القلوب  صفت  إذا  غيري،  على 
بالسير  اإلسالم  أمر  وقد  النوايا. 
 :)[( اهلل  رسول  فقال  جماعة؛  في 
فأنا  بهذا  الجماعة«..  مع  اهلل  »يد 
في  أو  الناس  مع  أكون  ألن  مضطر 
هلل عبادة  ذلك  وأحتسب  جماعة.. 

بني العمل الفردي والعمل اجلماعي 
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وال أن يكون مدرًسا فيها، اآلن أنت تنتقل من... إلى:
- من متفرج إلى مشارك
- من صالح إلى مصلح 

- من عامّي  إلى نخبة
- من طالب إلى مدرس

- من آخذ إلى معٍط.
لنتوقف عند فترة الطالب أو فترة الرضاعة، هذه الفترة ال 

نريد أن تطول.
وأسألك سؤاالً:

كيف يكون رأيك لو رأيت 
رجاًل يرضع من ثدي أمه؟!

طبًعا مشهد ال يليق!!
سؤال آخر: 

تأخذ  لبثت  العمر  من  كم 
)تستمع إلى احملاضرات، تتلقي 
املساعدات.. إلخ(؟ ومتى ستكون 

أنت صاحب العطاء؟ 

ملكاتك  توظيف  هو  الفردي  العمل 
وال  أنت  ذهنك  في  ما  مشروع  لخدمة 

معقب ألحد عليك.
توظيف  فهو  الجماعي،  العمل  أما 

ملكاتك لخدمة مشروع متفق عليه. 
وال بد أن نضع شيًئا اسمه )شروط الصحبة(، 
العمل  إلى  دعانا  كدين،  اإلسالم  وأن  خاصة 

الجماعي )فهذا ليس اختراًعا من عندنا(
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ال بد أن تهيئ نفسك لتكون مدرًسا؛ ألن كبار املدرسة منهم 
من سيرحل، ومنهم من سيموت، ومنهم من سيعجز.

إًذا أين املدرسون اجلدد؟!
صف  في  هنا  وتقف  املتفرج،  مقعد  تترك  أن  بد  ال  لذلك 
تنتقد  فرمبا  ومدرًسا،  قدوة  وتكون  الفاعلني..  املشاركني 
مدرًسا وتلوم آخر في قضايا ما وتقول: والله هذا املدرس كذا 

وهذا املدرس ال يصلح لكذا....
النقائص واملواضع  فلتكن أنت املدرس، وحاول أن تتالفى 

التي لم تكن تعجبك في الناس وتنتقدها في املدرسني.
وسنقف قلياًل عند حديث رسول الله )](:
»مضى عهد النوم يا خديجة«.

العمل اإلسالمي يقوم على بناء، وجزء من هذا البناء يحمله 
أناس كأعمدة وجزء من الناس يستظل حتته.

أحد  تكون  وال  بالبناء  أنت  تستظل  ستظل  متى  إلى  سؤال: 
املشاركني في حمله، أي تكون من األعمدة؟

بهم،  اإلسالمي  العمل  ويسير  البناء  حتمل  شخصيات  فهناك 
فمتى تنتقل من الظل إلى األعمدة لتحمل هذا الدين أو البناء؟

بني العمل الفردي والعمل اجلماعي 
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قلنا إن من ضمن شروط االلتحاق احترام املدرسة، وفي هذا 
اإلطار نطرح قضيتني:

األوىل - العمل الفردي: ويحسنه كل إنسان ألنه كما يشاء )يفتح 
الباب أو يغلق الشباك حسب ما يراه( حني يكون هناك 
اثنان حتصل املشكلة، فقد يكون أحدهما مستبًدا واآلخر 

صامًتا وهكذا..
ال بد أن أضع قانونا لهذه املشكلة، فلو كنت في الغرفة 
وحدك تكون أنت األمير، أما إذا كنتم خمسة مثاًل!! هنا 
بينكم  العمل  تقسيم  يتم  بأن  أدنى  كحد  احلل،  يصبح 
بالتنظيف  يقوم  وآخر  الطعام  بتحضير  يقوم  )فأحدكم 
الشاي  شرب  أما  برنامًجا،  تضعوا  باختصار  وآخر... 
الساعة  إال  الراديو  سماع  يليق  وال  التالي،  الوقت  ففي 

كذا، وهذا هو النظام(.
الفردي: هو توظيف ملكاتك خلدمة مشروع ما  العمل  إًذا 

في ذهنك أنت وال معقب ألحد عليك.
الثانية - العمل اجلماعي: وهو توظيف ملكاتك خلدمة مشروع 
متفق عليه. فلو جلست مع مجموعة وفرضت مشروعك 

عليهم فأين حرية الرأي!
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إًذا، ال بد أن نضع شيًئا اسمه )شروط الصحبة(، خاصة 
وأن اإلسالم كدين، والرسول )( دعانا إلى 
نهج  إنه  اختراًعا من عندنا(،  ليس  )فهذا  العمل اجلماعي 

النبي )](، حيث يقول: »تلزم جماعة املسلمني وإمامهم«.

وأنا لست جماعة املسلمني، أنا جماعة من املسلمني، فال أكّفر 
غيري، وال أتعالى على غيري، إذا صفت القلوب وصلحت النوايا.

ملاذا ندخل في قضية شروط الصحبة؟!

به  أمر  منفرًدا  السير  هل 

اإلسالم أم العكس؟

في  بالسير  اإلسالم  أمر 
ڳ  ڳ  }ڳ  جماعة 

عمران:  )آل   } ڱ  ڱ  ڳ 
مبعنى  هنا  واألمة   ،)104

وقال  الطائفة،  أو  اجلماعة 

الله مع  »يد  الله )](:  رسول 

اجلماعة« )رواه الترمذي(،

إلى  انتسب  خيًرا،  تراه  من  إلى  انتسب 
ومنهجها  مشروعها  التي  الجماعة 
قوامه 114 سورة، هي القرآن الكريم 
وسنة النبي الكريم والسيرة العملية، 

أي التي تقوم على الشمول.
عليك  شروط،  الجماعة  ولهذه 
كتاب  من  صفحة  أربعين  أول  قراءة 
»المدخل« البن الحاج، للتعرف عليها

بني العمل الفردي والعمل اجلماعي 
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جماعة..  في  أو  الناس  مع  أكون  ألن  مضطر  فأنا  بهذا 

وأحتسب ذلك عبادة لله.

 قلنا سابًقا بأّن العمل اجلماعي هو أن أوظف طاقاتي في 
خدمة مشروع متفق عليه، بتنظيم العمل، ووضع شروط يتم 

السير عليها.

هل هذا أمر به اإلسالم؟

نعم، قال )](:
»إذا خرج ثالثة في سفر فليؤمروا أحدهم« )رواه أبو داوود(.

كأن الرسول )]( ال يرضى أن نكون ثالثة منفرطني، وال 
يرضى بثالثة ال يكونوا كجسد واحد أو بال رأس، أو أن يعيشوا 
أن  الرسول  يرضى  )ال  تيمية:  ابن  قاله  ما  وهذا  فوضى،  في 

نكون ثالثة ونعيش في فوضى(.

كّنا  فإذا  في حضر،  نكون  بالك حني  فما  السفر،  في  هذا 
أكثر من ثالثة، فمن أراد أن يذهب فليذهب، ومن أراد الوقوف 

فليقف وهكذا..
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وكما جاء في احلديث الصحيح عن حذيفة بن اليمان قال:
وُكنُْت  اخَليِْر،  َعِن   )[( اللَِّه  َرسوَل  يَْسَألُوَن  النَّاُس  »كاَن 
إنَّا  اللَِّه،  يا َرسوَل  َفُقلُت:  يُْدِرَكِني،  أَْن  َمَخاَفَة  رِّ  الشَّ َعِن  أَْسَألُُه 
بَْعَد هذا  َفهْل  اخَليِْر،  بهذا  اللَُّه  َفَجاَءنَا   ، وَشرٍّ َجاِهِليٍَّة  في  ُكنَّا 

؟ اخَليِْر ِمن َشرٍّ
قاَل: نََعْم

رِّ ِمن َخيٍْر؟ ُقلُت: وهْل بَْعَد ذلَك الشَّ
قاَل: نََعْم، وفيِه َدَخٌن.

ُقلُت: وما َدَخنُُه؟
قاَل: َقْوٌم يَْهُدوَن بغيِر َهْدِيي، تَْعِرُف منهْم وتُنِْكُر.

؟ ُقلُت: َفهْل بَْعَد ذلَك اخَليِْر ِمن َشرٍّ
قاَل: نََعْم، ُدَعاةٌ إلى أَبَْواِب َجَهنََّم، َمن أََجابَُهْم إلَيَْها َقَذُفوهُ ِفيَها.

ُقلُت: يا َرسوَل اللَِّه، ِصْفُهْم لَنَا؟
َفقاَل: ُهْم ِمن ِجلَْدِتنَا، ويَتََكلَُّموَن بَألِْسنَِتنَا.

ُقلُت: َفما تَْأُمُرِني إْن أَْدَرَكِني ذلَك؟
قاَل: تَلَْزُم َجَماَعَة املُْسِلِمنَي وإَماَمُهْم.

ُقلُت: فإْن لَْم يَُكْن لهْم َجَماَعٌة واَل إَماٌم؟

بني العمل الفردي والعمل اجلماعي 



رساليت إىل ورثة الكتاب50

قاَل: َفاْعتَِزْل ِتلَك الِفَرَق ُكلََّها، ولو أَْن تََعضَّ بَأْصِل َشَجَرٍة، حتَّى 
يُْدِرَكَك املَْوُت وأَنَْت علَى ذلَك« )رواه البخاري(.

بااللتزام   )( الرسول  أمرنا  احلديث،  هذا  يف 
بجماعة املسلمني، وقد يأتي أحدهم فيقول: هناك جماعات كثيرة!

وأنا أقول:
التي  اجلماعة  إلى  انتسب  خيًرا،  تراه  من  إلى  انتسب 
مشروعها ومنهجها قوامه 114 سورة، هي القرآن الكرمي وسنة 

النبي الكرمي والسيرة العملية، أي التي تقوم على الشمول.
شروط،  اجلماعة  ولهذه 
صفحة  أربعني  أول  قراءة  عليك 
احلاج،  البن  »املدخل«  كتاب  من 

للتعرف عليها.
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سبق احلديث عن محاور القرآن الكرمي وخصائصه، وهي 
بشكل سريع ومختصر:

1 - أن هذا القرآن جاء للتعريف بالله )8(.. 
أنت العبد الفقير الذي سخر الله لك هذا الكون الضخم، 
كيف تخرج منه ومتوت وأنت ال تعرف من صاحبه!! وليس 

بينك وبينه عالقة؟! إن هذا عني الفشل!!!
ولله  القصر؟  هذا  صاحب  تعرف  وال  قصًرا،  تدخل  كيف 

املثل األعلى.

2 - أن القرآن جاء للتعريف بالكون احمليط.
الفسيح  الكون  وصف  على  وآياته  القرآن  سور  اشتملت 
لبيان دالئل قدرة الله تعالى وكمال علمه وعظمة تدبيره، 

من خصائص القرآن الكريم
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 . ٹ   ٹ  ٿ  }ٿ  »النبأ«  سورة  صدر  في  جاء  كما 
ٹ ڤ { )النبأ: 6 - 7(.

3 - القصص القرآني من األهمية مبكان:
فيجب عليك أن تعرف الكون الذي أعده الله لك قبل وجودك 

اإلنسانية  وتاريخ  السابقة،  األمم  قصص  على  وتتعرف  فيه، 

في مراحل تطورها، وهذا له فائدة كبيرة في التماس العبرة، 

وأخذ الدروس اإليجابية من حياة هذه األمم، واالستفادة بها 



53

في ترشيد حركة األمة اإلسالمية، ومعاجلة أو تفادي أخطاء 

األمم الغابرة، وجتنب مصائرها.

4 - القرآن الكرمي كتاب تهذيب وتشـــــريع: 

ولم  تُِركت  لو  وسلبيات  نقائص  تعتريك جملة  كبشر  فأنت 

كومة  تصبح  أن  إلى  وتَكبُر  تَكبُر  فستظل  بأول  أوالً  تُعالَج 

أمراض تطمس على القلب، وتَُحول بينك وبني اإلقبال على 

الله فال تدخل اجلنة... أترضى بهذا؟!!

}ٿ ٿ ٿ{
)اإلسراء: 67(،

}ڇ ڇ ڍ{
)اإلسراء: 11(،

}وئ وئ ۇئ ۇئ{
)األحزاب: 72(،

}ٿ ٹ ٹ{

)النساء: 28(،

جميع  لعالج  جاء  الكريم  القرآن 
في  واالجتماعية  الفردية  القضايا 
مجاالتها  كل  وفي  مستوياتها،  كل 
والسياسية  والمجتمعية  األسرية 

واالقتصادية الداخلية والخارجية.
بها  يهتم  لم  مسألة  ليحسم  جاء  كما 
أحد، أال وهي: كيف تعد أوراقك للقاء 

اهلل.. فهذا اللقاء حتمي شئت أم أبيت

من خصائص القرآن الكريم
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واألوالد،  بالزوجة  عالقتك  وفي  ذاتك،  في  األمراض  هذه 
تناولها  حيوية  قضايا  كلها  واحلكام  واحلكومات  باجملتمع 

واملكان،  للزمان  املناسبة  التشريعات  لها  ووضع  القرآن، 

القرآن هو منهاج الله إلى البشر جميًعا إلى أن  باعتبار أن 

تقوم الساعة.

ذاته  القرآن في عالج  لم يستخدم  الفهم، فمن  وبناء على هذا 
سيظل مريًضا، ولن يداويه أو يشفيه طبيب على وجه األرض؛ 

أمراضهم  كل  من  للناس  شفاء  فيه  القرآن  أنزل  الله  ألن 

في  موجود  غير  العالج  وهذا  والنفــــســـــية،  اجلسمـــــــانــــية 

العالجات البشرية القاصرة إال إذا وافقت مشيئة الله تعالى، 
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وهذا ليس فقط على مستوى األفراد؛ فاجملتمعات كذلك إن 
التي  االجتماعية  األمراض  ستصيبها  املنهج  بهذا  تلتزم  لم 

تهددها بالضعف واالنهيار.
الفردية  القضايا  جميع  لعالج  جاء  الكرمي  فالقرآن 
واالجتماعية في كل مستوياتها، وفي كل مجاالتها األسرية 

واجملتمعية والسياسية واالقتصادية الداخلية واخلارجية.

بها  يهتم  لم  مسألة  ليحسم  جاء  كتاب  الكرمي  القرآن  -  5
أحد، أال وهي:

كيف تعد أوراقك للقاء الله.. 
أم  شئت  حتمي  اللقاء  فهذا 
أبيت، ومن يقول لك: لن أعد 
رجاًل،  كن  له:  قل  أوراقي، 
املوت، فقل  وإذا جاءك ملك 

له: ال أريد أن أموت!

كلنا - شئنا أم أبينا - سنموت، 
اإلجابات  أعد  من  والعـــاقل 

عالج  في  القرآن  يستخدم  لم  من 
أو  يداويه  ولن  مريًضا،  سيظل  ذاته 
ألن  األرض؛  وجه  على  طبيب  يشفيه 
للناس  شفاء  فيه  القرآن  أنزل  اهلل 
الجسمـــــــانــــية  أمراضهم  كل  من 
غير  العالج  وهذا  والنفــــســـــية، 
موجود في العالجات البشرية القاصرة 

إال إذا وافقت مشيئة اهلل تعالى

من خصائص القرآن الكريم
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احلساب ويـــــوم  القـــــبر  في  ينتـــــظره  الذي  لالمتحــــــان 
)يوم القيامة(.. وهناك آية في القرآن الكرمي تنبهك إلى 
 } ہ  ہ  }ۀ  السؤال:  لهذا  االستعداد  ضرورة 

)القصص: 65(. 

اعلم أخي الكرمي، أنك تعيش هذه احلياة بطولها وعرضها 
عشرين أو ستني عاًما أو أكثر أو أقل لتسطر اإلجابة عن هذه 
إلى  أم  إلى اجلنة،  والتي ستحدد مصيرك  األسئلة احلتمية، 
التي  اإلجابات  أوراق  تقدم  أن  فاحرص  بالله،  والعياذ  النار 

تسرك يوم العرض. 

ولن جتد هذه األسئلة وال إجاباتها املنشودة واملنجية إال بني 
دفتي هذا الكتاب العزيز )القرآن الكرمي(، وعليك أن تختار. 
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البشرية  بتاريخ  اهتم  بشري  أو  سماوي  كتاب  يوجد  ال 
تاريخ  تناول  وموّثق،  موثوق  مصدر  إنه  إذ  الكرمي؛  القرآن  إال 
البشرية منذ خلق آدم )\(، أي منذ بدء اخلليقة، ولم يوجد 
مؤرخ أو محقق حضر هذه األحداث ليرصدها ويوثقها بقلمه 

وبوجهة نظره هو.

ۉ{  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  }ۈ  تعالى:  يقول 
)الكهف: 51(.. الله )8( لم يُشِهد أحًدا منا كيف بدأ اخللق، 

السابقة  األمم  تاريخ  وكيف سار  واملالئكة،  آدم  ُخلق  كيف  وال 
مدار  على  العالم  شهده  الذي  الظلم  وحجم  األنبياء  وتاريخ 
بعد  سيحدث  وماذا  الظاملة،  األمم  إهالك  مت  وكيف  تاريخه، 

ذلك وبعد املوت.

القصص القرآني وتاريخ األمم السابقة
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في  مفصلة  جاءت  أحد،  يعلمها  ال  التي  احلقائق  هذه  كل 
كتب  الذي  الكتاب  هذا  نتجاهل  فكيف  الكرمي..  الكتاب  هذا 
وكيف  تنتهي؟!.  أن  إلى  اخلليقة  أول  منذ  احلياة  بداية  لنا 
نأخذ العبرة من أخطاء األمم التي سبقتنا حتى ال نتعرض ملا 

طالهم من العقاب والهالك؟!.
فحني أتكلم عن موسى وعيسى )�(، أو أحتدث عن فرعون 
فهذا تاريخ. والقرآن الكرمي حني تكلم عن فرعون لم يتناول طوله 
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كحاكم  عنه  حتدث  إمنا  قصره،  ومساحة  أوالده  وعدد  وعرضه 
ظالم، وكيف قهر الناس واستعبدهم، وكيف زال ملكه، وهذا الذي 
يسمى تاريخ األمم السابقة، يسير وفق سنن كونية اجتماعية ثابتة 

في قيام ونهوض وزوال األمم لنستفيد منها ونبني عليها.

وقدم  السابقة،  األمم  سير  الكرمي  القرآن  تناول  هكذا   
موجًزا جمياًل لقيامها وسقوطها في قصص وصفها سبحانه 
لنا  وبّين   ..)3 )يوسف:   } ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  }ۓ  بقوله 
التي  أخطاءها  ونتالفى  األمم  هذه  تاريخ  من  نستفيد  كيف 

أودت بها في غياهب النسيان.

رؤية  صاحب  إًذا  املسلم 
واضحة حلياته منذ ميالده وملا 

بعد موته إلى يوم القيامة.

وهذا الكالم جاء به القرآن 
القـــــصص  بطـــــريق  الكـــــرمي 
اجلميل الذي شغل حوالي ثلث 

القرآن الكرمي.

القرآني  القصص  بأن  نجزم  أن  يمكن 
الصحيحة،..  للتربية  مهذبة  طريقة 
القصة  ولكن  عاًدا،  تر  لم  أنت 
على  وأوقفتك  تاريخهم  في  وضعتك 
قوانين  لك  وضعت  وكأنها  جرائمهم، 
للحركة والتقدم قوامها )ال تطغوا(، 
وسنن  قوانين  وهذه  تفسدوا(،  )ال 

اجتماعية ثابتة ال تتغير

القصص القرآني وتاريخ األمم السابقة
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للتربية  مهذبة  طريقة  القرآني  القصص  بأن  جنزم  أن  ميكن 
تستطيع  فأنت  ما  قصة  إنسان  على  تقص  عندما  الصحيحة، 
بالقصة أن توجهه ولو بصورة غير مباشرة، وكأنك تقول - الكالم لك 
واسمعي يا جارة - وهكذا فالن... من فعل كذا حصل له كذا..... 
القصة  ولكن  تر عاًدا،  لم  أنت   )6 )الفجر:   } }ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 
وضعتك في تاريخهم وأوقفتك على جرائمهم }ڇ ڇ ڍ ڍ. 
 ،)13 - 11 )الفجر:   } .ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ڌ ڎ ڎ 
تطغوا(،  )ال  قوامها  والتقدم  للحركة  قوانني  لك  وضعت  وكأنها 

)ال تفسدوا(، وهذه قوانني وسنن اجتماعية ثابتة ال تتغير.

بِسيَر  اهتماًما خاًصا  يهتم  أن  منا  كل  على  يجب  هنا،  من   
األمم السابقة وما فيها من دروس وعبر.

كل أمة مرضت مبرض 
حق عليها الفساد، كل أمة 

انتشر فيها الزنا ضاعت، 

فيها  انتشر  أمة  كل 

وهكذا  ضاعت..  اللواط 
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السابقة  األمم  أخطاء  في  تقعوا  أن  إياكم  يقول  الله  وكأن 
فينالكم ما نالهم.

الرشيدة،  التربية  في  جًدا  يفيد  هذا  القصص  موضوع 
الكــــونية  الســــــنن  واستخالص  دراسة  في  أيًضا  وينفع 

االجتـــماعية احلـــــاكمـــة.

العصــــــور  جتـــــارب  ذهـــــنه  وفي  يعيش  اآلن  املسلم 
السابقة، أنت تعيش اليوم وحتمل جتارب األمم التي أعطاك 

إياها القرآن الكرمي في عمومها، وجتاوز عن التفاصيل التي 

ال تهم الناس في سياق دروس 

عدد  مثل  وأبعادها،  القصة 

اخليول التي جتر العربة وعدد 

البيت  حترس  التي  الكالب 

يأكلون  التي  املالعق  ونوع 

بها... إلخ، فهذا تاريخ ال قيمة 

له عندنا.

مع   )[( الرسول  حديث  يكن  لم 
تربيتهم  أثناء  الكرام  الصحابة 
ودنياهم  دينهم  أمور  وتعليمهم 
فقط(،  كذا  وافعلوا  كذا  تفعلوا  )ال 
بل كان كالمه إليهم يتضمن استخدام 
وتربيتهم  توجيههم  في  القصص 
إليهم  التشريع  وتقريب  ونصحهم 
به وااللتزام  قبوله  عليهم  ليسهل 

القصص القرآني وتاريخ األمم السابقة
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وهبذه الطريقة علم الرسول )]( الصحابة الكرام، فلم يكن 
حديثه معهم )ال تفعلوا كذا وافعلوا كذا فقط(، بل كان كالمه 
وتربيتهم  توجيههم  في  القصص  استخدام  يتضمن  إليهم 
قبوله  عليهم  ليسهل  إليهم  التشريع  وتقريب  ونصحهم 

وااللتزام به.

حياتك  من  جزًءا  القصص  يكون  أن  لك  فنصيحتي  إًذا؛ 
اليومية؛ ألن القصص فيه تشويق وفيه ترغيب وترهيب أيًضا.

فحني أبدأ في سرد القصص يبدأ الطرف اآلخر في االنتباه 
واالستماع إليك. 

إياك أن جتلس في مجلس تتحدث فيه، وليس لديك قصة 
جميلة جاذبة ومعبرة، ولو قصيرة ملدة خمس دقائق.

وكيف  الله،  إلى  ندعو  كيف  الله )](  رسول  علمنا  هكذا 
نستخدم القصة الهادفة في كسب القلوب واستمالتها إلى ما 

تدعوها إليه. 
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»كان  لهم:  فقال  يوًما،  الصحابة  إلى  الرسول )](  جلس 
مِلك في من كان قبلكم، وكان له ساحر، فلما كِبر قال للملك..« 

)رواه مسلم(.

ملك  أي  كان  القدمية  األمم  ففي  ساحر،  له  امللك  هذا 
أصحاب  من  وبطانة  وكهنة،  سحرة،  من  حاشية  إلى  يحتاج 
املصالح والنفوذ الذين يخّوفون الناس من امللك ليظلوا عبيًدا 

خاضعني له.

املنافقني،  طبقة  من  الساحر  هذا  ساحر،  ملك  لكل  وكان 
الذين يفسرون للملك ويزينون له ظلمه وجبروته، ويضعون له 

القوانني احلاكمة.

الراهب والغالم... كيف تتخير لدعوتك؟ 
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هذا الساحر كبر سنه، وطلب من امللك أن يعطيه غالًما يعلمه 
السحر؛ خوًفا من أن يترك اململكة بدون سحر وكفر وهو كافر!! 
انظر إلى حرص هذا الساحر على أن يورث الكفر بعد ذهابه!! 

السؤااااال:
أليس أولى بصاحب احلق أن يورث احلق ملن بعده؟!

كأن الله يقول لنا استحيوا.... ساحر يريد أن يورث الكفر 
خلفه... فما بالكم وأنتم تعيشون في بلدكم، في مدرستكم، في 

بيوتكم وال تتركون أثًرا خلفكم!



65

باهلل عليك، قل لي ماذا خلّفت وراءك؟

الساحر شّق عليه أن يترك املكان دون وريث!

أسألك: ماذا ورّثت أنت؟
ال أقصد األوالد. هذا الساحر له وريث كفر وليس قريًبا.

على  قضية  إلى  يقودنا  وهذا  غالًما،  طلب  الساحر  هذا 
درجة كبيرة من اخلطورة واألهمية، وهي:

كيف تتخّير لدعوتك؟
)فصل من كتاب »قواعد الدعوة إلى الله«، لهّمام سعيد(. 

أنت صاحب دعوة.. أال يكون عندك غالم!! أال تكون عندك 
مزايا الكافر فيما يخدم به الكفر لتخدم بها أنت احلق؟

لو أتيحت لك فرصة أن جتلس في جمع وتُلقي محاضرة، 
ولديك من الوقت املتاح ساعة واحدة فقط. فهل تلقي احملاضرة 
على فئة الشباب في سن 15 - 25 سنة مثاًل، أم توجهها إلى 

الشيوخ بني 60-70 سنة؟ 
أقول لك  - وهذا اجتهادي ورأيي - يجب عليك أن تهتم 

مبن هو أصغر منك سًنا.

الراهب والغالم... كيف تتخري لدعوتك؟ 
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وأقول: ال جتادل من هو في سن 60 مثاًل وتضيع الوقت.
هب أنك أقنعت شيًخا في الستني من عمره، فكم سيخدم 

هذا الشيخ الدعوة؟ وكم سيدعو من الناس؟

على اجلانب اآلخر، هب أنك أقنعت شاًبا عمره 15 سنة قد 
ميوت غًدا، ولكنه في املتوسط العام سيعيش إلى عمر 60 سنة.

فال بد أن تكون صاحب منطق وعقل، كيف تتخير لدعوتك. 
فهذا الشاب سيعيش العمر االفتراضي ويتزوج ويسمي أوالده 

أسماء إسالمية ويتنفس باإلسالم ويتحرك باإلسالم.

إًذا ال بد أن نبدأ من الصغير قبل الكبير، وعندما تأتي 
وكم  احلضور،  عدد  تالحظ  أن  عليك  إسالمي  مركز  إلى 
)الشباب( فيهم وهذا هو معيار جناحك....  الصغار  عدد 
أيًضا  زاًدا  كانوا  وإن  سنك،  مثل  في  الرجال  بكّم  تفرح  ال 
للدعوة، ولكن األعمال والكالم والترجمة واحلركة من يقوم 
بها بهمة ونشاط أكبر هم الشباب، هذا االهتمام بالصغار 
الدالة  الساحر ومن كلمته  وباملستقبل، أخذناه من قصة 

)أعطني غالًما(.



67

سن  في  غلمان   - الدعاة  أيها   - عندكم  يكون  أن  بد  فال 
العاشرة وما فوقها، وعليك أن تتعامل مع من هو أصغر منك؛ 
أن  ميكن  منك  األكبر  ألن  منك،  أصغر  مبن  ميتد  عمرك  ألن 
كان  فإذا  به،  ميتد  عمرك  منك  األصغر  ولكن  قبلك،  ميوت 
الصغيرة  السن  ذوي  على  فاشتغل  أكثر  أو  عاًما   20 عمرك 

وأقنعهم بالفكرة.

ويحمل  عليك  ويترحم  هو  ويعيش  أنت  متوت  فقد 
الصغير  فيكون هذا  فيه،  التي غرستها  الطيبة  الفكرة 

عمًرا جديًدا لك، وفي ميزان 
حسناتك بعد رحيلك.

الســـــــؤال  عن  جنـــــيب  إذا 
احملوري، كيف تتخير لدعوتك؟ 

في خمس نقاط هي:

1 - الصغير قبل الكبير. سبق 

توضيحها.

عندك  يكون  أال  دعوة..  صاحب  أنت 

غالم لتورثه دعوتك!! 

فيما  الكافر  مزايا  عندك  تكون  أال 

يخدم به الكفر لتخدم بها أنت الحق؟ 

ورأيي  اجتهادي  وهذا   - لك   أقول  و 

أصغر  هو  بمن  تهتم  أن  عليك  يجب   -

منك سًنا

الراهب والغالم... كيف تتخري لدعوتك؟ 
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2 - القريب قبل البعيد:
فلو كان لك صديق من أصدقائك يعيش معك أو يسكن 
بجوارك أو يعمل معـك. فهل تبدأ في إقناعه بالصالة؟
أم تراسل رجاًل في الهند أو في الصني من خالل اإلنترنت؟! 
هذا الرجل البعيد أيًضا مسؤول منك ومخاطب بدعوتك، 

ولكن عليك باأليسر واألقرب أوالً.
واعلم أنك ستسأل يوم القيامة عن صاحبك... هل أوصلت 

له املعلومة؟ وهل بذلت له النصيحة أم ال؟
يوم  بالرجل  يؤتى  أنه  معناه  ما  الشريف  احلديث  في  جاء 
به  إلى اجلنة، فيتعلق  به  القيامة فيحاسب سريًعا، ويرسل 
رجالن يلقيان به في النار. هو يقول يارب والله أنا رجل طيب 
ما خنتهما في مال ولم أسرقهما ولم أغتبهما. فيقوالن: نعم، 
يارب لكنه كان يعرف احلق ولم يخبرنا به )أي لم يأمرهما 
باملعروف ولم ينههما عن املنكر( وهو محور الدعوة وركيزتها 

األولى؛ فيؤخذ إلى النار.
على  شهداء  إننا  والله  وزميلك...  جارك  مع  احلال  كذلك 

الناس، وويل ملن متّكن من أذن رجل ولم ينصحه.
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فنحن نتكلم في أمور فرعية أو غير هادفة: أخبار السيارات 
في  ونحن  الوقت!  فيضيع  املباراة  ونتيجة  الدوالر  وأسعار 

امتحان.. فماذا نحن فاعلون؟!

3 - املتواضع قبل املتكبر:
محبوبة  شخصيات  تريد  فأنت  للدعوة،  تتخير  عندما 
أن  ميكن  ولكن  احلق،  يحبون  الناس  الناس،  من  وقريبة 
يكرهوا حامل احلق. فلو جاء هذا احلق عن طريق شخصية 
واستجابوا  الناس  تقبله  طيب  سمت  ولها  مهذبة،  دعوية 

لدعوته.. )آفة احلق من يبلغه(.
السؤال: هل إذا رآك الناس أحبوا اإلسالم أم نفروا وابتعدوا؟ 

هل يحبون أن يكلموك أم يتحاشون ذلك؟
إذا، فأنت من  لو حتاشى الناس مجالستك أو محادثتك 

الدعاة الذين هم آفة للحق.

4 - املثقف قبل العامي أو املتعلم قبل اجلاهل:
 املثقف واملتعلم إذا حادثك وأخذ الفكرة منك، فإنه يفقه 
اآلخرين، على  وإلقائها  فكرتك  بنقل  ويقوم  تقول،  ما 

الراهب والغالم... كيف تتخري لدعوتك؟ 
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املعلومات  عرض  وفي  اإللقاء  في  منك  أفضل  يكون  وقد 
)رب مبلغ أوعى من سامع(. بينما اإلنسان العادي والعامي 

قد يأخذ بعض العبر من حديثك ويكتفي ويسكت.

5 - غير املنتمي قبل املنتمي:

فلو كان أمامي شخص مؤمن بالفكر الشيوعي أو النصراني، 

أبدأ مبسلم يجهل اإلسالم؟  أم  بإقناعه هو بفكرتي  أبدأ  هل 

األسس  في  معي  متفق  ألنه  سأقوله؛  ما  كل  سيقبل  املسلم 

ما  أزيل  أن  أوالً  الشيوعي فسأحتاج  أما  األصولية،  والقواعد 

ومعتقدات  أفكار  من  لديه 

بإقناعه  أبدأ  ثم  فاسدة، 

يجب  يعني  ودعوتي.  بفكرتي 

على أن أبذل مجهودين.

فإذا كان لدي سبورة مكتوب 

ليس  بيضاء  وأخرى  عليها 

عليها كتابة.

مثاًل   60 سن  في  هو  من  تجادل  ال 
شيًخا  أقنعت  أنك  الوقت.هب  وتضيع 
في الستين من عمره، فكم سيخدم هذا 
الشيخ الدعوة؟ وكم سيدعو من الناس؟
وعقل،  منطق  صاحب  تكون  أن  بد  فال 
فهذا  كهاًل.  ال  شاًبا  لدعوتك  فتتخير 
االفتراضي  العمر  سيعيش  الشاب 
ويتزوج ويسمي أوالده أسماء إسالمية 
ويتنفس باإلسالم ويتحرك باإلسالم
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فبمن أبدأ؟
الثانية  السبورة  ألن  عليها؛  كتابة  ال  بالتي  أبدأ  يقول  املنطق 

ستأخذ مجهودين.

 نعود إلى القصة....

منه،  ويتعلم  الساحر،  يالزم  بدأ  الغالم  غالًما..  أعطاه 
ويتردد إليه، وفي روايات أنه عمل مدرسة يعطي فيها الدروس 
حول تعليم السحر، ويختار من الغلمان من يراه مناسًبا لهذه 

املهمة، وفي روايات أنه أقام مسابقة لهذا الغرض.

فقد  امللك،  ساحر  يصبح  أن  الغالم  لهذا  شرًفا  وكان 
فتحت له أبواب الدنيا، وأصبح أكثر أهمية ونفوًذا من رئيس 
الوزراء يعني صاحب السلطة، وأصبح يذهب إلى الساحر، 

ويتعلم منه.

وحدث أن التقى الراهب بالغالم.. فكيف التقى به؟
هناك أمر مجهول، كيف جلس الراهب مع الغالم، وهل 

هناك فرق بني الساحر والراهب؟:

الراهب والغالم... كيف تتخري لدعوتك؟ 
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استطاع الراهب أن يحبب الغالم في أن يجلس إليه، وهذه 
أعظم قضية أريد أن أركز عليها وهي: كيف حتبب الناس فيك 

وفي دعوتك.

أعطني غالًما، أما الراهب فقد  الساحر طلب غالًما، وقال 
اقتنص الغالم، فالراهب يبحث عن غالم نابه عاقل، هذا الراهب 
املتمكن ذهب إلى الغالم الذكي، وأقنعه بصحبته، وجعله ينحاز 

إليه، وهو ال ميلك مدرسة وال وسائل إيضاح في الشارع!

ولكنه أتى بالغالم ولم يطلبه!
فأيهما أشد قوة؟ من معه احلق وينفعل به ويتحرك به.

إياك أن تقول يوًما ال أحد يسمعني... أنت معك احلق.

وجلس  الغالم،  اعترض  الغالم:  طريق  في  جلس  الراهب 
معه، واستمع إليه فأعجب به، فاختلف إليه. اختلف إليه: يعني 

ترّدد إليه.

ثالث نقاط يجب أن تضعها في ذهنك يا صاحب احلق: 
استمع اليه، أعجب به، فاختلف إليه.
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كم من الناس استمع إليك فُأعجب بك واستمع إليك؟
وكم من الناس يعجب بك فيتردد عليك؟

وليس من احلكمة في دعوة الناس إلقاء احلق عليهم جملة 
واحدة، فالبد من تهيئتهم أواًل حملبتك وقبولك، ثم يأتي بعد 

ذلك قبول دعوتك. وإال كان هذا إضاعة للوقت.

من اليوم، اذهب ملن هو أصغر منك استمع إليه، ثم تكلّم معه 
فلو استمع إليك وبدأ يقول لك: أكمل، إذن هذا لقاء، ولو جاء لك 
بعد أسبوع، وقال لك: أكمل ما كنا نتحدث فيه.. فأنت تخيرت.

انظر إلى حجم التحدي: الغالم صغير، والراهب شيخ كبير، 
وكان  مع شخص،  لو جلست  فأنت  الغالم.  يكلّم  أن  واستطاع 

الفارق العمري أو فارق السن بينك وبينه كبيًرا..
هل تستطيع أن تتحدث إليه؟ وكيف؟

واالنتباه  إليها  لالستماع  الغالم  تستميل  التي  القضايا  وما 
إليها؟

وكيف تدخل معه إلى عامله، ثم تشده إلى عاملك، وتبث إليه ما 
تريد رويًدا رويًدا؟

الراهب والغالم... كيف تتخري لدعوتك؟ 
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تساؤالت البد أن تعد لها إجابة قبل اللقاء.

)الراهب(  الداعية  على  يُلقي  واألفهام  األجيال  فاختالف 
إهماله  كيفية جتاوز هذا االختالف، مع عدم  ثقيلة في  مهمة 

وإدراك أبعاده في مخاطبة الصبي )الغالم(.
ولن  تقنعه،  كيف  منك  أصغر  من  مع  نفسك  جتّرب  أن  حاول 
أتطرق لكلمة الشيخ محمد الغزالي التي تقول: )من لم يشرح بهذا 
الدين صدًرا، وُيقنع به عقاًل، ويريد أن يقيمه بالعصا فهو قاطع 

طريق وليس داعية(. 
 هذا الراهب صبر على أن يستمع إلى الغالم، وأن يعجب 
به، وأن يجلس معه، وهذا عنصر أساسي في الدعوة في ظل 

اختالف األجيال.

فكيف يستطيع رجل في 60 من عمره أن يجلس مع شاب 
ما بني 15-20 سنة ويقنعه.

عملية ليست يسيرة، لكنها مهمة جًدا في كيفية نقل األفكار 
واخلبرات واألهداف الدعوية إلى األجيال اجلديدة. 

أهم نقطة في هذه املرحلة أن يكون لديك صبر وسعة صدر 
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جتاه من جتلس معه إلى أن تنقل فكرتك إليه.

وال مانع من أن تتعلم من عدوك، فقد قال الكفار كلمة شديدة، 
لكنها حجة علينا، قالوا: »امشوا واصبروا على آلهتكم«.

كأن الكفار يتواصون بالصبر على الكفر والشرك حتى يورثوه.
أفال تصبر أنت على احلق حتى تورثه؟!

يا أخي الصبر.. الصبر على الناس حتى توصل إليهم احلق.
إًذا، لدينا ثالثة قوانني:

كيف يستمع إليك الناس؟
-  البد أن يكون في كالمك شق 
إليك  يستمع  يُعجب من  حلو 

ويجذبه إليك. 
احلق ال يفهم مرة واحدة، بل 
يحتاج إلى عدة مرات، وذكاؤك 
إليك  أن جتعل من يستمع  في 
ويلتقي  إليك،  يسعى  الذي  هو 
فإذا حدث  ومرات؛  مرات  بك 

تريد  فأنت  للدعوة،  تتخير  عندما 

الناس،  من  وقريبة  محبوبة  شخصيات 

أن  يمكن  ولكن  الحق،  يحبون  الناس 

يكرهوا حامل الحق. فلو جاء هذا الحق 

عن طريق شخصية دعوية مهذبة، ولها 

واستجابوا  الناس  تقبله  طيب  سمت 

يبلغه( من  الحق  )آفة  لدعوته.. 

الراهب والغالم... كيف تتخري لدعوتك؟ 
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أفكاره  لتغيير  الطريق  أول  على  قدميك  وضعت  فقد  ذلك 
اخلاطئة، وتصويب مساره دون سأم أو ملل.

وهذه لفتة دعوية تربوية نستفيدها أيًضا من قصة الراهب 
أن  يعلم  كان  أنه  )الراهب(  الرجل  هذا  في  فاجلميل  والغالم؛ 
بهذا  رضي  لكنه  كافر،  والساحر  الساحر،  إلى  يذهب  الغالم 

حتى يتعود الغالم على اللقاء معه، ولم يأمره بترك الساحر.
وهنا تتجلى حكمة الداعية املوفق، فإذا أتاك الرجل وأقنعته 
بأن يصلي بعد أن أوصلت إليه فرضية الصالة، لكنه في نفس 
عليه  تصبر  فكيف  اخلمر،  يشرب  أو  السجائر  يدخن  الوقت 
حتى يتذوق حالوة الصيام والصالة وحالوة معرفة اإلسالم، ثم 

هو مع الوقت سيتغير.
حتتاج وقًتا تصبر  فطاملا أنت مع احلق وعلى احلق، فأنت 

فيه على من يستمع إليك حتى ينحاز إليك. 
مطلًبا  الصحابة  من  يطلب   )( الرسول  كان 
 :)( فقال  ومرب،  داعية  كل  إليه  يحتاج  مهًما 

»خلوا بيني وبني الناس«. 
أنا أريد أن أجلس مع الصبي أو املدعو وأتكلم معه، وليس 
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عندي مشكلة في أن يستغرق األمر وقًتا، ولكني أريد أن أوصل 

إليه فكرتي.

وهذه مشكلة العالم مع اإلسالم واملسلمني، فهم ال يريدون 
ومنهج  دعوة  وصاحب  حق  صاحب  ألنه  يتكلم؛  أن  للمسلم 

يخاطب الِفَطر السوّية، ومن ثّم يخشى منه أن يغير املنظومات 

وباالً  ذلك  فيكون  السائدة،  اخلاطئة  والفكرية  العقائدية 

العقيدي  العمى  هذا  ببقاء  واملنتفعني  املناصب  أصحاب  على 

وبني  الناس  بني  حيل  لو  أنه  جيًدا  يعلمون  الذين  والفكري 

اإلسالم الصحيح سيُسِلمون.

والدليــــل عـــلى ذلك من سيـــــرة النبـــي )](؛ فحـــني تكلم 
الرسول )( قامت قائمة قريش ولم تقعد، بل 

إن قريًشا تآمرت على قتل محمد )]( جملرد أنه تكلّم مبا ال 

يريدون سماعه من احلق والدعوة إلى التوحيد.

ودائعهم  يضعون  يكونوا  ألم  وأمانته،  بصدقه  علمهم  رغم 
هذا  ذمة  في  يثقون  كانوا  أنهم  على  ذلك  يدل  أال  عنده، 

الرجل؟! ومع ذلك أرادو قتله.. ملاذا؟

الراهب والغالم... كيف تتخري لدعوتك؟ 
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تركناه  لو  وقالوا  عنده،  مبا  الناس  يقنع  أن  يستطيع  ألنه   -
أُلعجب به الناس.

الطريق  في  دابة  أن  حدث  والراهب،  الغالم  قصة  إلى  عَودٌ 
وقفت بني القرية وخارجها.. هذه مشكلة.. دابة ضخمة منعت 
قادم  والغالم  إليها..  الدخول  أو  القرية  الناس من اخلروج من 
من عند الساحر فوجد الدابة تغلق الطريق، الناس تذكروا أن 

الغالم يعرف السحر فقالوا له:
، - أنت تعرف السحر، فأزح عّنا هذه الدابة ِلَنُمرَّ

حينها قال الغالم في نفسه: 
- اليوم أعرف أيهما أصدق، وأعلم إن كان أمر الراهب أحب إلى 

الله من أمر الساحر أم العكس،
ربه،  يستخير  وكأنه  فكري،  صراع  الغالم  لدى  أصبح  أي، 
فأخذ حجًرا من الطريق، ووكل أمره إلى الله، وقال: »اللهم إن 
كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فأمت هذه الدابة«. 

فضرب الدابة باحلجر فماتت وذهب الناس في طريقهم.
رمى  الغالم  هذا  وبأن  الغالم،  عن  يتحدثون  الناس  أصبح 

الدابة، وقال لهم:
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- لست أنا من أماتها.. الله هو الذي أماتها،
وأصبح يأتيه الناس ليشفيهم، ويقول لهم:

- لست أنا! الله الذي يشفي.
وكان للمك وزير أعمى أخذ صندوًقا من اجملوهرات، وذهب 

إلى الغالم، وقال له:
- يا بني أنا أعمى أريد أن تشفيني،

فقال له الغالم:
أنا ال أشفي، الشافي هو الله..

فقال الوزير:
بصري  علّي  أعدت  لو   -

أعطيتك كذا وكذا..
فرد عليه الغالم:

جتلس  الطريقة:  على  أدلك   -
القبلة  وتستقبل  تتوضأ 
معك  وأدعو  الله  وتدعو 
وتصلي وتقول اللهم اشفني،
امللك  وزير  قام  وبالفعل 

على  ُيلقي  واألفهام  األجيال  اختالف 
تجاوز  كيفية  في  ثقيلة  مهمة  الداعية 
وإدراك  إهماله  عدم  مع  االختالف،  هذا 
أبعاده في مخاطبة  الشباب المدعوين.
أصغر  من  مع  نفسك  تجّرب  أن  حاول 
منك كيف تقنعه..  والعنصر األساسي 
األجيال  اختالف  ظل  في  الدعوة  في 
إلى  يستمع  أن  على  الداعية  يصبر  أن 
المدعو ، وأن يعجب به، وأن يجلس معه

الراهب والغالم... كيف تتخري لدعوتك؟ 
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وجليسه وفعل ذلك، فرد الله إليه بصره، وبدأ يبشره بالعطاء، 
فقال الغالم: أنا ال أريد شيًئا.

يهرب  أن  بصره  عليه  ُردَّ  أن  بعد  الوزير  هذا  بإمكان  كان 
إلى  رجع  ولكنه  تكفيه..  أموال  معه  وهو  الكافر  امللك  ويترك 

امللك، وحني دخل على امللك سأله:
- من رد إليك بصرك؟

وهو يعلم أنه هو اإلله.. وكل ملك لديه في ذهنه - أنا ربكم 
األعلى - وإن لم يتكلم، ففي نفسه..

قال الوزير: ربي..
فقال له امللك: أنا؟،

فلو كنت أنت أيها امللك الذي 
رددت إليه بصره فِلَم تسأل!

الوزير: ال، ربي وربك الله،
امللك: وهل لك رب غيري؟

الوزير: ربي وربك الله.
وشهادة  ثابت  موقف  هذا 
لله، فقد كان هذا الوزير منافًقا 

عدوك،  من  تتعلم  أن  من  مانع  ال 
شديدة،  كلمة  الكفار  قال  فقد 
لكنها حجة علينا، قالوا: »امشوا 

واصبروا على آلهتكم«.
كأن الكفار يتواصون بالصبر على 

الكفر والشرك حتى يورثوه.
حتى  الحق  على  أنت  تصبر  أفال 

تورثه..؟!
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دّل  يعذبه حتى  احلق ظل  بكلمة  نطق  فلما  امللك،  مع  محظًيا 
على الغالم، وظل يعّذب الغالم حتى دل على الراهب واستمروا 
بتعذيبهم حتى استشهدوا جميًعا، وأبقوا على الغالم صاحب 
ويرده  الغالم،  يفنت  أن  امللك  وحاول  الباطل،  ليخدم  الطاقات 
إليه بالترغيب والترهيب، والغالم ثابت على احلق، فيرد على 

امللك: أنا لست بساحر، ربي وربك الله، هو الذي يفعل.
فلما استيأس امللك وحاشيته من استمالة الغالم أو رده عن 
بقائه  في  أن  أدركوا  أن  بعد  منه  التخلص  قرروا  الله،  طريق 

خطًرا على ملكهم.
يستطع  لم  الله  من  وبأمر  بسّياف،  فجاؤوا  امللك،  أمر 

السّياف قتله.
من  جنى  الغالم  رأى  أن  بعد  احلق  لصوت  يستجب  لم  امللك 
القتل، وأصبح الناس يتحدثون عن الغالم، فزادت شعبية؛ فازداد 
من  ويلقى  الغالم،  يؤخذ  بأن  فأمر  ملكه،  انهيار  من  امللك  خوف 
أعلى قمة في اململكة، فأخذته فرقة، وقالت له: يا غالم ارجع عن 
كالمك، وهو يقول ال..ال.. الله ربي، ثم دعا دعاء »اللهم اكفنيهم 

مبا شئت«، فجاءت عاصفة أهلكت الفرقة كلها وجنا هو.

الراهب والغالم... كيف تتخري لدعوتك؟ 
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أين سيذهب الغالم بعد جناته؟
نزل وذهب إلى امللك.. دخل عليه، فلما رآه ُصِعق، وقال أََمتَّ 
بساحر،  لست  أنا  الغالم:  فقال  ساحر،  فأنت  وأتيتني  الناس 
فأمر رجاله بأخذ الغالم ووضعه في سفينة وإلقائه في البحر، 
فدعا »اللهم اكفنيهم مبا شئت«، فجاءت عاصفة وأغرقتهم، 

وجنا الغالم والناس تستقبله، وتشاهد املوقف وتتعجب.
مصير  وما  نقتله؟  وكيف  نفعل؟  ماذا  وقال:  امللك،  جُنَّ 

األمة؟، قال للغالم: أنا ال أدري كيف أقتلك؟..
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فرد الغالم: أنا أدلك على طريقة تقتلني بها!
امللك: كيف؟ 

من  سهًما  وتأخذ  واحد،  صعيد  في  القرية  جتمع  قال: 
كنانتي، وتضربني به، وتقول: »بسم الله رب الغالم«.

واتفقوا على ذلك.
لم  لكنه  السهم،  الناس وضرب  فعاًل جمع  أنه  الرواية  ويف 
أنت  فقال:  تعدني،  ألم  له:  وقال  إليه  فذهب  الغالم،  يصب 
أخللت بالشرط، وهو أن ترفع صوتك وتقول: »بسم الله رب 

الغالم«، وقال ذلك، فمات الغالم.
فرح امللك، فقد انتهى أمر الغالم، وتخلّص من الكابوس الذي 
كان يؤرقه، ولكن الشعب الذي شاهد املوقف، ورأى أن الغالم 
لم يقتل إال عندما قال امللك ذلك.. فأدركوا أن امللك ليس الرب 

وهناك رب للملك، فأسلم كثيرون منهم لله رب الغالم. 
فأمر امللك أن يبنوا أخدوًدا حول القرية، ويأتوا بكل من يؤمن 
بالله رب الغالم، ويلقى في النار، ومن يؤمن به ينجو، حتى جاءت 
امراة حتمل طفلها، فكأنها تقاعست؟ أترمي نفسها أم الطفل، 

الراهب والغالم... كيف تتخري لدعوتك؟ 
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يا  أمه، وقال:  إلى  الطفل  اآلية األخيرة، حني نظر  وهذه كانت 

أمي اصبري إنك على احلق، فألقت بنفسها والولد في النار.

ورغم ظهور هذه اآليات الدامغة على كذب احلاكم وكفره، 
تنشرح  ال  والسالطني  السلطان  حرس  من  أناس  يزال  فما 

صدورهم وال يتأثرون..

فاعلم أن هناك أناًسا ستظل قلوبهم متحجرة إلى أن ميوتوا 
وفي قلوبهم غلظة.. هؤالء أصحاب الكراسي... هؤالء هم من 

شهداء  كانوا  ملا  فلوالهم  الشهادة  وأهدوهم  الشهداء  أكرموا 

ودخلوا اجلنة... إنهم أغبياء ومغفلون!!!

فال حتزن أخي املرابط على ثغور احلق.
وادع الله أن تكون أحد رجلني، إما الراهب وإما الغالم. 



على  واملرابطة  واملثابرة  اجلهاد  من  سلسلة  حياته  كانت 
ثغور الدعوة إلى الله، يكللها اإلخالص والتجرد والبعد عن حب 

الظهور والشهرة.

راية  حتت  والتربية  والفكر  العلم  رحاب  في  حياته  قضى 
أميًنا  وناصًحا  مربًيا  معلًما،  عاشها  املسلمني..  اإلخوان  جماعة 

لكبار اإلخوان وشبابهم، متنقاًل بدعوته داخل مصر وخارجها. 

في  صادًقا  واحلرية،  والعدل  احلق  طريق  على  ثابتًا  ظل 
دعوته؛ فصدقه الله، ومنحه وسام النجاة والفوز األبدي. 

بطاقة حياة
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كان رحيله عن  املتجرد،  العطاء  متميزة في  كانت حياته  وكما 
بوابة  دنيانا من  أيًضا؛ فقد خرج من  متميًزا  الدنيا رحياًل هادًئا 

الظاملني  سجون  في  سنوات  معاناة  بعد  الله  سبيل  في  الشهادة 

نهاية  مكافأة  الله  مينحه  أن  راجًيا  محتسًبا،  صابًرا  أمضاها 

اخلدمة، أال وهي الشهادة، كما كان يتمنى وينشد مع إخوانه )املوت 

في سبيل الله أسمى أمانينا(.. ارتقى صابًرا محتسًبا، شاكًيا إلى 

الله الظلم والقهر الذي تعرض له في شيبته.

العصار،  الوهاب  عبد  محمد  الله  بإذن  الشهيد  الداعية  إنه 
املسلمني،  اإلخوان  جماعة  في  والعاملة  البارزة  القيادات  أحد 

والذي شغل منصب عضو مجلس شورى اجلماعة، فقدم منوذًجا 

ومثاًل يُحتذى به في الثبات على املبدأ لنصرة احلق في مواجهة 

حتت  املوقف  ورسوخ  املبدأ،  عن  التخلي  وعدم  وبطشه،  الباطل 

وطأة القهر والتنكيل في سجون الظلم، ورفض أن يعطي الدنية 

في دينه أو وطنه؛ فكانت مكافأة نهاية اخلدمة هي وسام الشهادة 

في سبيل الله.
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نشأته وتعليمه:

دمنهور  مدينة  في  العصار  محمد  الشهيد  الداعية  ولد 
بالبحيرة عام 1947م في أسرة مصرية بسيطة، لكنها كانت تقدر 

الطريق فسار في طريق  لهذا  العلم، فنذرته  التعليم وطلب  قيمة 

العلم وأخذه بقوة ومتيز بنبوغه وتفوقه في جميع مراحل التعليم 

األساسي، وكان ترتيبه األول على اجلمهورية في الثانوية العامة، 

كما كان ترتيبه األول على دفعته في هندسة اإلسكندرية.

انخراطه في دعوة اإلخوان:

اإلخوان  بجماعة  التحق  أن  بعد  الدعوة  درب  في  اخنرط 
في  وتخصص  الناشطني،  أعضائها  أشهر  من  وصار  املسلمني، 

ميدان الدعوة التربوية في اجلماعة، فكانت له بصمات واضحة 

على شباب احلركة وعموم الناس.

فقد كان املهندس محمد العصار رجاًل موسوعًيا كثير القراءة 
واالطالع، وكما يسمونه )دودة قراءة( في مجاالت العلم اخملتلفة، 

أحًدا  ينسى  فال  واألحداث،  للوجوه  حافظة  حديدية  ذاكرة  ذا 



رساليت إىل ورثة الكتاب88

التقاه ولو ملرة واحدة، وإذا طرح عليه أحدهم عدًدا من التساؤالت 
والبراهني  باألدلة  أسئلته  على  أجاب  وقد  إال  عنده  يقم من  لم 

املنطقية املقنعة، وكانت لديه مكتبة واسعة في عقله، وفي بيته.

ورغم أنه كان ميضي وقًتا طوياًل في الدعوة هنا وهناك، فإنه 
لم يتكاسل يوًما عن ِوْرده اخلاص مهما كانت الضغوط. 

من  املتخاصمني  يصالح  البيوت  في  اإلسعاف  كرجل  كان 
العلم  تأخذ  كالنحلة  »كن  ويقول:  األزواج،  بني  ويؤلف  اإلخوة، 

الطيب وتخرجه بلونها اخلاص«.

السلــبية  بالتــدرج من  الناس  يأخذ  ربانــًيا  معلــًما  كان  كما 
إلى اإليجابية.

شقة  له  كانت  حيث  جواًدا،  معطاًء  رجاًل  العصار  كان  وقد 
مفاتيحها  من  نسخة  أصحابه  من  واحد  لكل  يعطي  صغيرة، 

)خمسون نسخة( ليذهب إليها وقتما يشاء وكأنه في بيته.

كان شخصية جتمع وال تفرق. فكان يقيم صالوًنا أدبًيا في بيته، 
يضم كافة األطياف الفكرية؛ ألنه شخصية مساملة غير تصادمية، 
حتى ولو اختلف مع أحدهم أو بعضهم في األفكار أو التوجهات، 
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ومن مظاهر تلك الطبيعة التعايشية أن كثيًرا من أصدقائه كانوا 
إلى  انضمامه  قبل  وذلك  الناصري،  احلزب  إلى  ينتمون  ممن 

اجلماعة، وظل هذا الصالون قائًما حتى انقالب يوليو 2013م.

ورغم أنه قد جتاوز السبعني عاًما من عمره، فإنه كان يعيش 
ويتعامل بعزم وهمة الشباب.

دروسه ومحاضراته:

العديد  له  كان  حيث  مفوًها؛  محاضًرا  العصار  الداعية  كان 
من احملاضرات التي كان يرفض تســــجيلها لوال إحلاح األصدقاء؛ 

ألنه لم يكن يحب الشهرة مخافة الرياء وإحباط العمل. 
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وقد اشتهر العصار مبخاطبة العقول وامتالك القلوب باحلب 
واحلجة الواضحة بعيًدا عن العنف.

كان يتحدث كثيًرا في محاضراته عن مشروع )الثلث املعطل(، 
حيث كان بعضهم يقسم اإلسالم إلى عبادات ومعامالت، بينما رّكز 

هو على جانب األخالق؛ استناًدا إلى أن اإلسالم دين شامل، ومنهج 

حياة متكامل.

اإلخوان  مخيمات  في  العصار  املهندس  أحاديث  وكانت 
وكتائبهم ومعسكراتهم وأسرهم تأسر قلوب السامعني ملا يلمسونه 

فيها من الصدق والوضوح والبساطة وحالوة اإلميان واإلخالص، 

لألرواح  الروح  ومناجاة  القلوب  إلى  القلب  حديث  حديثه  فكان 

يثير العواطف ويحرك املشاعر.

أمثاله  وتبهرك  حديثه  يشدك  محاضًرا  العصار  كان  فقد 
وتدهشك إسقاطاته دوًما على الواقع الذي نحياه، كما كان ميثل 

عقاًل وحكمة وفقًها هي علي الشيطان أشد من ألف عابد.
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يلقي  وهو  إليه  واالستماع  باجللوس  يسعدون  اإلخوان  وكان 
املعاني  على  فيها  يغوص  التي  العميقة  وأحاديثه  املثمرة،  دروسه 

وسنة  الله  كتاب  من  املكنونة  الآللئ  خاللها  ويستخرج  غوًصا، 

مليء  حي  وقلب  شفافة،  وروح  شيق  بأسلوب  ويعرضها  رسوله، 

مبحبة الله ورسوله، وبالغيرة على اإلسالم وأهله، واحلرص على 

األعداء  تسلط  نتيجة  فيه  تعيش  الذي  الضياع  من  األمة  إنقاذ 

الذين صرفوا الناس عن اإلسالم وحاربوا كل مظاهره ومعامله.

العصار  املهندس  يلقيها  التي  الروحية  الدروس  وكانت 
العمل  لهم  وتزين  اآلخرة،  بالدار  تربطهم  الشباب  على 

ن في أعينهم زخارف الدنيا ومتاعها  الصالح ملرضاة الله، وتهوِّ

ومصاعبها ومحنها، وتأخذهم باجلد والسعي الدؤوب للنهوض 

وإحياء  سباتها،  من  وإيقاظها  كبوتها  من  اإلسالمية  باألمة 

الروح اجلهادية في نفوس أبنائها.

وللعصار عدة محاضرات سجلها له إخوان البحيرة في عام 
للتمكني  اتباعها  الواجب  الطريق  عن  فيها  حتدث  2011م، 
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منهجه  وأسقط  التغيير،  في  موسى  سيدنا  ومنهج  الله،  لدين 
على منهج اإلخوان املسلمني في التغيير.

ومن ذلك أيًضا محاضرة له عن
)أهمية السيرة في قراءة منهج اإلمام البنا(،

ثم حديثه الطويل عن املفاهيم الدعوية الواجب فهمها والتحرك 
في إطارها مثل:

 )الربانية(، و)القيادة واجلندية(، و)شرح أصول دعوة اإلخوان(.

اعـتـقـــاله:  

عام  من  نوفمبر   3 في  بالبحيرة  بدمنهور  منزله  من  اعتقل 
جماعة  إلى  واالنضمام  العنف،  على  التحريض  بتهمة  2013م، 

اإلخوان املسلمني.

وأثناء التحقيق معه، قال له وكيل النيابة: 
جماعة  إلى  بانضمامك  إليك  املنسوبة  التهمة  في  قولك  ما 

اإلخوان املسلمني؟

فأجابه بتحد وثقة:
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أنا لست منضًما اليها فقط، أنا أيًضا رئيس مكتب اإلخوان 
مبحافظة البحيرة، وهذه ليست تهمة... هذا شرف!! 

فسكت وكيل النيابة ... وانتكس!!
 وقد أصدرت احملكـمة العســكرية حكًما بحبس »العصار« 
عسكرية،  جنايات   233 رقم  القضية  ذمة  على  سنوات   7
والتي  البحيرة«،  محافظة  مبنى  »حرق  بـ  إعالمًيا  واملعروفة 
»العصار« قد قضى  املهندس  300 آخرون، وكان  يحاكم فيها 

منهم فعلًيا أربع سنوات على ذمة التحقـــــيق.

وكـــان رد املهندس العصار على القاضي:
»لن أكمل هذه املدة في سجني«.

أسرة  أو  معتقل  هناك  يكن  لم  أنه  بالذكر  اجلـدير  ومن 
قيمة  ويعرفون  إال  األبعادية  سجن  أو  العرب  برج  في  معتقل 

وفضل هذا الرجل.

مقــوالت ال تنـسى:

 من أشهر وصايا الداعية العصار إلخوانه باملعتقل:
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الثــــالثة الالءات  في حســـبانك  وضـــــع  مؤدًبا،  »كـن جريًئا.. 
)ال للعنف - ال للتكفير - ال للذوبان(.

 ومن مقوالته التي ال تنسى للمعتقلني حني نزولهم جللسات احملاكمة:
»اذهبوا باألمل، وعودوا بالرضا«. 

 قال أحد رفاقه باملعتقل: »حاولت يوًما، أن أخّفف عنه، فابتسم 
وقال لي:

أنا معي  كله؛ هنا  بي اخلير  أراد  ربنا  فأنا  بني، ال عليك  »يا 
رجال كثيرون، وهذه فرصتي ألبلغلهم بكل ما تعلمته طوال 
وستسمعونني  الدعوة،  رحاب  في  الكبار  إخواننا  من  عمري 
أما غيري في اخلارج  أين ستهربون مني؟  رغًما عنكم، فإلى 
في مثل سني، فإما نائم في بيته يأكل طعاًما مسلوًقا، أو يرقد 
في مستشفى وتعلق له محاليل، لكن ربنا مّن علّي في آخر 
عمري بأن أكون أسيًرا ومرابًطا في سبيله، هل هناك خير أو 

فضل أكثر من هذا؟«.

  كان يذّكر إخوانه دائًما بنبـوءة اإلمام الشهيد - بإذن الله - 
حسن البنا املبكرة عما سيالقيه اإلخوان من اعتقال وتشريد 

وأذى في سبيل دعوتهم:
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أمامكم،  عقبة  اإلسالم  بحقيقة  الشعب  جهل  »سيقف 
وسيحاربكم العلماء الرسميون السائرون في ركاب السلطة، 
تضع  وأن  نشاطكم  من  حتّد  أن  حكومة  كل  وستحاول 
العراقيل في طريقكم، وستستعني بذوي النفوس الضعيفة، 
وإليكم  بالسؤال،  إليها  املمتدة  واأليدي  املريضة  والقلوب 
وتفتش  وتشردون  وتعتقلون  فتسجنون  والعدوان،  باإلساءة 
الظاملة،  االتهامات  ضدكم  وتثار  أموالكم،  وتصادر  بيوتكم، 
أقداركم،  من  والنيل  سمعتكم  لتشويه  الكاذبة  واالفتراءات 
وقد يطول بكم مدى هذا االمتحان، وعند ذلك فقط تكونون 

قد بدأمت تسلكون طريق أصحاب الدعوات.. إلخ«.

 ومن كلماته اخلالدة:
»أنا لن أخرج إال مع آخر أخ من السجن«.

استشهاده وجنازته:

بإذن   - شهيًدا  العصار«  »محمد  املعتقل  املهندس  ارتقى 
الله - يوم السبت املوافق 25 مايو 2019م عن عمر يناهز اثنني 

وسبعني عاًما، داخل محبسه بسجــن برج العرب باإلسكندرية إثر 
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الطبية  والرعاية  العالج  تلقيه  وعدم  حادة،  قلبية  ألزمة  تعرضه 
املناسبة حلالته.

ويف مشهد مهيب حضره الكثيرون من محبيه وإخوانه وتالميذه 
ُشيَّع املهندس محمد العصار إلى مثواه األخير مبسقط رأسه في 

مدينة دمنهور بالبحيرة.
ووقف أحد املشيِّعني على قبره مردًدا }ں ں ڻ ڻ{.. 
سيموت األقوياء وسيموت الضعفاء... سيموت الشجعان وسيموت 
اجلبناء، فاختر لنفسك ميتة، ومن عاش على شيء مات عليه، وبعثه 
رمضان  أيام  في  صائًما  الراحل  مات  وقد  القيامة،  يوم  عليه  الله 

املباركات، واختاره الله إلى جواره شهيًدا راضًيا - بإذن الله.

مشاهد من جنازة الداعية الشهيد محمد العصار


