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ين يَعلَ ُمو َن
أما بعد فيا أيها املسلمون يقول اهلل جل شأنه يف كتابه الكرمي ﴿ :قُل َهل يَستَ ِوي الذ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين
ين َآمنُوا من ُكم َوالذ َ
ين َل يَعلَ ُمو َن إَّنَا يَتَ َذك ُر أُولُوا اْلَلبَاب ﴾ ويقول سبحانه ﴿ :يَرفَ ِع اللهُ الذ َ
َوالذ َ
أُوتُوا العِل َم َد َر َجات َواللهُ ِِبَا تَع َملُو َن َخبِير ﴾ وروى ابن حجر يف املطالب الثمانية أن رسول اهلل 
قال":طلب العلم فريضة على كل مسلم" وروى البخاري عن النيب  أنه قال":من يرد اهلل به خيا
يفقهه يف الدين ،وإَّنا أنا قاسم واهلل يعطي ،ولن تزال هذه اْلمة قائمة على أمر اهلل ل يضرهم من
خالفهم حىت يأيت أمر اهلل "
أيها املسلمون ،كنت قد بدأت ِبسألة العمل الدعوي ،والصفات اليت ينبغي أن تتوافر يف الداعية،
وقد أشرت إىل وجوب أن يتجرد العمل الدعوي عن التمحور حول الذات (اْلنا)؛ أنا الفرد أو أنا
اجلماعة ،وهذا يستلزم اتصاف الداعية بصفتني مهمتني ،اْلوىل منهما صفة العلم ،والثانية صفة
اإلخالص والتقوى؛ واإلخالص والتقوى صفتان لكنهما متالزمتان .الداعية اجلاهل خيرب أكثر من أن
يبين ،ويفسد أكثر مما يصلح ،ويكون أداة للشر بدل من أن يكون أداة للخي وذلك ْلسباب ،السبب
إلم يدعو الناس؟ كيف يدعو الناصح إىل تصحيح عقيدهتم وهو مل يتعلم تلك العقيدة؟
اْلول :أنه َ
وكيف يدعو الناس إىل اللتزام بأوامر اهلل واجتناب نواهيه وهو مل يفهم أو مل يتعلم أوامر اهلل ول نواهيه،
مل يتعلم ما يصحح به عبادته ومعاملته ونظامه الجتماعي الذي تقوم عليه أسرته ،ول يعرف عن فقه
الدعوة إىل اهلل عز وجل كما رمسها رسول اهلل  يف سيته العطرة وطريقة تعامله مع اجملتمع؟ إذا كان
جيهل ذلك كله فأىن له أن يكون داعية ؟! إنه سوف يتحمس ملا يظنه اخلي فيفسد أكثر مما يصلح،
ولطاملا عشنا يف الفرتة اْلخية اليت تعاين منها بالدنا مشكلة الفتاوى اليت ل تستند إىل أرضية علمية وكم
ترتب عليها سفك للدماء وتدمي للمجتمع واستجالب الشر إليه من هنا وهناك ،ولقد رأينا ممن يتصدى
للجهاد أو الدعوة من ل يتقن حىت قراءة الفاحتة ،ومن ل يعرف أصال أركان الصالة ول مفسدات
الوضوء ،فإىل ماذا يدعو الناس؟ ولو أن إنسانا حاوره يف مسألة اإلميان باهلل ْلعياه الكالم يف ذلك،
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وْلعجزه أن خيوض يف هذه املسألة .فهو يريد من الناس أن يكونوا مطبقني لشرع اهلل ومنفذين لبناء
اجملتمع اإلسالمي دون أن يعرف ما هو اإلسالم ودون أن يعرف الطريق إىل اهلل ،هذه مشكلة خطية
واملشكلة اليت تتفرع عن هذه املشكلة أو هي أصل هلا أن كثيين ممن ّتزيَوا بزي العلم يفتقرون إىل احلد
اْلدىن من العلم ،لبسوا لبوس العلماء ليفسدوا على الناس دينهم وليضللوهم وليغرروا هبم من خالل
مظاهر العلم ،وعندما كان التصدي هلذه الفتنة اليت نعيش أوارها ونعاين من شدة وطأهتا ...عندما كان
يواجه هؤلء باحلجة الشرعية وِبا أمجع عليه العلماء وبأن هناك ضوابط ينبغي الوقوف عندها ،جتد أهنم
كانوا يستعملون كلمات جوفاء محاسية :من حرية من إصالح من معاناة من البغي والطغيان ،ويطرحون
طروحات إما طائفية وإما غيها؛ من أجل أن يسوغوا ْلنفسهم خوض فتنة ل نزال نعيش يف ْلوائها .إن
الضوابط العلمية الشرعية ملواجهة اْلحداث ل تستمد من عقوهلم ول من أهوائهم وإَّنا من كتاب اهلل
وسنة رسوله  وهم مل يتزودوا هبذه املعرفة ،ومل ينالوا القسط الكايف ليؤهلهم للوصول إىل معرفة احلالل
واحلرام ،ولطاملا مسعنا بأن صاحب مطعم أصبح مفتيا هلم ،ولطاملا مسعنا أن حذاء صار قاضيا ومؤهالته
هي صناعة اْلحذية فأصبح قاضيا يصنع بأدواته سفك الدماء وقتل اْلبرياء ،نعم أقول أعرفهم أعرف
أمساء أناس تصدوا هلذه اْلمور وهم ل يفهمون شيئا عن دينهم مما ينبغي أن يعرفوه مما خيوضون به ،أين
حنن من واجب معرفة اهلل عز وجل والوقوف عند حدوده ،إنسان ل يعرف أن يصحح صالته ،إنسان ل
ميكن أن يدرك ما يفسد وضوؤه ،إنسان ل يعلم موجبات غسله إىل ماذا يدعو الناس ،إنسان خيوض
يف معامالت باطلة يف اجملال املايل أو خيوض يف معامالت باطلة يف جمال حياته اْلسرية ،كيف له أن
يدعو الناس إىل اإلسالم؟ أي إسالم يدعو الناس إليه وهو مل يتزود حىت باحلد اْلدىن من املعرفة ،لكنه
تزود بشيء آخر ،حبماسة جوفاء نفخها فيه أناس أرادوا تدمي جمتمعنا وإفساد بالدنا ،أجل بينهم أناس
علماء ،عندهم من العلم ما نقر هلم به ،لكن املشكلة اْلخطر من اجلهل علم ل جيتمع معه إخالص
وتقى فهو يستعمل علمه يف التضليل ويف التزوير ويف التزييف ويف التالعب باْلحكام واْللفاظ .هؤلء
ميكن أن يوفقوا يف جمال خدمة املبادئ اْلخرى ،لكنهم يف هذا اإلسالم سرعان ما تتساقط أقنعتهم
وسرعان ما تتكشف سوء نيتهم ،ويتكشف للناس كلهم أهنم ل يتكلمون بباعث علمي ول فقهي ،وإَّنا
يتكلمون بباعث آخر هو مقدار ما دفع هلم يف بيع دينهم ويف سبيل أن يصدروا الفتاوى الباطلة لكي
تسفك الدماء ولكي تباع اْلوطان ولكي تدمر اْلمم والشعوب ،ولقد قلنا آن ذاك إن الرصاصة تقتل
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رجال ،لكن الفتوى الباطلة تدمر وطننا وتقتل أمة ،أجل خطورة هذا ْلمر عندما ل يكون اإلخالص هلل
عز وجل وتكون املطامع الشخصية رائدا لإلنسان وموجها له هي أخطر من جلهل مع خطورة اجلهل
كما اتضحت الصورة.
أقول :كم أودى اجلهل ِبن تسلموا كرسي الدعوة فقادوا الناس إىل مواطن الفنت ،ودفعوا هبم إىل
مواقف ختالف شرع اهلل عز وجل ،و كم من إنسان غابت مراقبة اهلل عز وجل من قلبه وجترد عن
اإلخالص هلل عز وجل وصارت فتاواه وكلماته إَّنا توجه إليقاظ الفنت وإشعال احلروب وسفك الدماء
واستباحة احملرمات .باسم العلم وباسم الدين زوروا العلم وشوهوا الدين ،بل حاربوا الدين باسم اإلسالم.
حنن اليوم نعيش يف تداعيات تلك املواقف يف تداعيات ونتائج ما كنا نعاين منه من شيء موجود عند
من يتصدرون للدعوة واإلصالح وغي ذلك ونتائج تلك الفتاوى املزيفة اليت أراد هبا أصحاهبا إيقاد الفتنة،
وخدمة اهلدف الصهيوين يف تدمي بالنا وتشويه ديننا.
أيها املسلمون إن اإلخالص هلل سبحانه وتعاىل ل ميكن أن يأيت ِبجرد إدعاءات ،اإلخالص هلل
يبدأ من نقطة العبودية واملراقبة ،والزاد الذي يتزود به اإلنسان إلشعال جذوة اإلخالص يف قلبه هي ذكر
اهلل  ،فقد قال ربنا تبارك وتعاىل ﴿ :يا أَيُّها ال ِذين آمنُوا اذ ُكروا الله ِذكرا َكثِيا * وسبِّحوه بكرة وأ ِ
َصيال
ُ َ
َ َ
َ َ
ََ ُ ُُ َ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِِ
ني َرِحيما ﴾ إن من
صلِّي َعلَي ُكم َوَم َالئ َكتُهُ ليُخ ِر َج ُكم ِّم َن الظُّلُ َمات إِ َىل النُّوِر َوَكا َن بِال ُمؤمن َ
* ُه َو الذي يُ َ
اْلدوية اليت ينبغي أن يتسلح به إلنسان املؤمن لكي تتوقد يف قلبه جذوة اإلخالص :الستغفار وحماسبة
النفس والعودة إىل اهلل والتفكر باملوقف بني يديه  ،تذكر املوت وأن املال الذي يتمتع به اآلن وأن هذا
ب ارِجع ِ
ون * لَ َعلِّي
اجلاه املزيف الذي يتباهى به سوف يتبدد كله وعلى فراش املوت سيقولَ ﴿ :ر ِّ ُ
أَعمل ِ ِ
ت َكال إِن َها َكلِ َمةر ُه َو قَائِلُ َها﴾ أىن له أن يرجع وقد عاث يف اْلرض فسادا
يما تَ َرك ُ
َُ َ
صاحلا ف َ
وأعطي املهلة إثر املهلة والتنبيه إثر التنبيه ،وكان لديه من العلم ما لديه ،مما يعرفه باحلق ولكنه احنرف عنه
ومما يعرف به احلالل فتجاوزه ،ويعرف به احلرام فركب متنه ،وأودى بأمم وشعوب لكي يصل هبا إىل
حافة الشقاء وإىل معاناة نرى كم هي خطية يف حياة أمتنا وكم هي خطية يف تداعياهتا نعاين وتعاين
املنطقة كلها منها .
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املشكلة أن اإلعالم الذي كان يروج هلم فوضعهم يف موقع ميكن أن يغرر البسطاء ،ولذلك إذا
كان اإلخالص والعلم مهمني يف حياة الداعية فإن الوعي يأيت يف دور ل غىن عنه يف حياة الداعية،
العلم يبصرك باحلالل واحلرام ويعرفك على اهلل عز وجل وصفاته وعلى عقيدتك اليت تؤمن هبا ،والعلم
يعرفك احلالل واحلرام ،واإلخالص يصل هذا القلب باهلل فال يوجه صاحبه إل إىل جادة اخلي واهلدى
والرشاد فإذا خال القلب من اإلخالص ختبط صاحبه يف أهوائه ويف نزواته وجتاذبته اْلهواء واملطامع،
ولكنا حنن حباجة إىل عنصر ثالث باإلضافة إىل هذين العنصرين ،إنه الوعي الذي نستطيع أن َّنيز فيه
احملق من املبطل واملفسد من املصلح ونكتشف به خيوط التآمر على ديننا وأساليب الكيد ْلمتنا
ولشريعتنا وملصي وطننا ،كل هذا مما ينبغي أن ل ننساه ول جنهله ،وحنن خنوض غمار عمل دعوي
إلصالح أمة ولبناء حضارة ولبناء فرد سليم صحيح ينهض بأمر جمتمعنا وحيقق هلذا اجملتمع ما يرضي اهلل
عز وجل من خي ورشاد وصالح.
أسأل اهلل أن يبصرنا سواء السبيل وأن يرزقنا فقها وعلما يف دينه ،وأن يرزقنا اإلخالص لوجهه
الكرمي وأن ميتعنا بوعي لكي َّنيز بني الصادق والكاذب ،وبني املخلص واملتآمر.
أقول قويل هذاوأستغفر اهلل العظيم يل ولكم يا فوز املستغفرين
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