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آفة الدعوة إىل اهلل العصبية احلزبية
 فضيلة الشيخ بداية نستهل هذا املوضوع باالستفسار حول معىن الدعوة إىل اهلل
ومصدر وجوهبا وأمهيتها ..
بسم اهلل الرمحن الرحيم  ,احلمد هلل رب العاملني وأفضل الصالة وأمت التسليم على حممد النيب
االمي وعلى آله وصحبه أمجعني وأسألك اللهم السداد يف القول والسداد يف القصد والسداد يف
العمل.
الدعوة إىل اهلل عزوجل عن طريق التعريف بدينه ,بعقائد اإلسالم شكل من أقدس أشكال
التعاون الذي يؤكده بيان اهلل ويأمر به "وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على اإلمث والعدوان"
كيف؟ حنن نعلم أن اهلل عز وجل شاء أن جيعل عباده خمتلفني يف القدرات ويف املزايا والذي يهمنا يف
صددنا هذا أن الناس خمتلفون يف العلم واجلهل ففيهم العامل بأمور الدين وفيهم اجلاهل  ,فيهم امللتزم
بأوامر اهلل عزوجل وفيهم الشارد عن أوامره سبحانه وتعاىل .فالباري عز وجل أراد أن جيعل ضريبة
العلم لدى من أكرمه بالعلم ان يعود به إىل اجلاهلني فيعلمهم ويرشدهم ويتحدث عن دالئل هوياهتم
عبيداً هلل عز وجل ودالئل ربوبية اهلل سبحانه وتعاىل ,كذلك جعل ضريبة اهلداية اليت أكرم اهلل عز
وجل هبا طائفة كبرية من عباده أن يعودوا هبذه اهلداية إىل التائهني الشاردين .يف احلقيقة باختصار
أقول :هذه هي الدعوة وهذا هو مصدر قداستها أي إذا أردنا أن نقف عند قول اهلل عزوجل :
"وتعاونوا على الرب والتقوى" لن جند شكالً من أشكال التعاون أقدس من التعاون الذي يتمثل يف أن
ينتشل العامل اجلاهل من ضالل جهله وأن ينتشل امللتزم الشارد من أودية تيهه  .هذا هو باختصار
معىن الدعوة إىل اهلل سبحانه وتعاىل.
أما أمهيتها فتتجلى يف اآليات الكثرية اليت يذكرها بيان اهلل بأساليب متعددة مثال عندما يقول
 ":ولتكن منكم أمة يدعون إىل اخلري ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكر وأولئك هم املفلحون "
الالم للوجوب وهذا متفق عليه ,ننظر فنجد مرة أخرى يقول  ":ادع إىل سبيل ربك باحلكمة
واملوعظة احلسنة وجادهلم باليت هي أحسن" أسلوب آخر يقول به ربنا عز وجل " :ومن أحسن قوال
ممن دعا إىل اهلل وعمل صاحلا وقال إنين من املسلمني " أعتقد أن هذه اآليات وأمثاهلا الكثرية يف
كتاب اهلل عز وجل يربز أمهية القيام هبذا الواجب يف اجملتمع اإلسالمي.
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 آليات الدعوة فضيلة الشيخ والصفات اليت جيب أن يتحلى هبا الداعي...؟
آليات الدعوة كثرية يف الواقع لكن األفضل أن خنتصر مع اإليضاح ,أول ما ينبغي أن ميثل يف
أذهاننا من آليات الدعوة  :العلم .فالشريعة اإلسالمية ال جتيز إلنسان أن يعظ موعظة فارغة من
العلم ,أي املوعظة الوجدانية العاطفية اخلالية من أركان العلم ودعائم العلم مرفوضة ,فأول ما ينبغي
أن نتذكره من آليات الدعوة أن يكون الداعي متمتعاً مبعرفة سليمة صحيحة يف األمر الذي يريد أن
يدعو به إىل اهلل ,طبعاً هذا ال يعين أن الداعي ينبغي أن يكون مطلعاً على كل ما يف اإلسالم  ،أل ،
يعين ينبغي أن يكون خبرياً باألمر الذي يريد أن حياور الناس به ،الشيء الذي يريد أن جيعله رأس
ماله يف الدعوة ينبغي أن يكون بصرياً به ,خبرياً به هذا أول شيء .الشيء الثاين من آليات الدعوة أن
يكون سلوكه جاذباً للمدعو إىل االنقياد ملا يسمع فصحيح اللسان يعرب عن مكنون العلم الذي
حياوره به ,لكن الشيء الذي جيذب التائه  ,الشارد  ،اجلاهل إىل االلتزام لي هذا ,هو واقع الداعي
فينبغي أن يكون هذا الداعي ملتزماً ,وينبغي أن يكون صادقاً مع اهلل  ,وينبغي أن يكون خملصاً
متجرداً عن سائر األغراض عندما حياور اآلخرين ويدعوهم إىل اهلل عزوجل ,يعين ما ينبغي أن
يستبطن فائدة  ،مصلحة  ،مرتب إىل آخر ما هنالك ,عندئذ لن جيد يف الغالب فائدة من وراء
دعوته.
األمر الثالث وهذا من األمهية مبكان ,وكثرياً ما نعجز عن االنضباط به أن ينطلق الداعي إىل اهلل
عزوجل إىل دعوته من الشعور بالشفقة على اجلاهل  ,من الشعور بالشفقة على التائه  ,على
الفاسق ,على الفاجر والغرية عليه واحلب له .يعين ما ينبغي أن يكون الداعي كما نرى يف كثري من
األحيان جيعل من الدعوة أداة إلشفاء غليله ,زيد من الناس يريد أن يفضحه على رؤوس األشهاد
يريد أن يربز احنرافه كذا  ..اخل  ,فيجعل من طريقة دعوته له وسيلة لفضحه ،املهم أن ما ينبغي إذا
راجع نفسه وسأل نفسه ملاذا أنا أدعو هذا اإلنسان؟ ينبغي أن يكون على حذر من أن تكون دوافع
دعوته له مكيدة  ,غرض دنيوي  ,إساءة  ..حنو ذلك .وما ينبغي أن يقول ال البغض ( هناك من
يناقشنا يف ذلك) يقول احلديث صحيح يتحدث عن احلب يف اهلل والبغض يف اهلل ,البغض يف اهلل
أيضاً من األمور اليت ينبغي ,نعم هذا صحيح ,ولكن العلماء قالوا  :تبغض يف العاصي معصيته وال
تبغض شخصه .هذا ما ينبغي أن نعلمه .الحظ قول سيدنا لوط لقومه ماذا قال" :إين لعملكم من
القالني" وما قال إين لكم من القالني  ,فالبغض يف اهلل وارد لكن شتان بني أن أبغض شخص
العاصي هذا غري وارد وبني أن أبغض معصيته مع الشفقة عليه  ,الدين نصيحة وهيهات أن يكون
اإلنسان ناصحا إذا كان مبغضاً ملن ينصح  .هذه هي احلقيقة وباختصار هذه هي اآلليات.
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 أي النوايا الصافية واخللو من األغراض إال مرضاة اهلل تعاىل ؟؟؟؟
والشفقة  ..أن يشعر نفسة بالشفقة على هذا اإلنسان املتنكب عن اجلادة  ...يعين مريض ..
باختصار أقول لألخوة الداعي طبيب واملدعو مريض والطبيب ال يكون طبيباً ناجحاً إال إذا اندفع
إىل تطبيب مريضه بدافع من الشفقة والرمحة هذه حقيقة.
 هناك سؤال ورد من عدد كبري من األخوة  ...هل من فرق بني طريقة الدعوة إىل اهلل
يف اجملتمعات اإلسالمية وطريقتها يف اجملتمعات األخرى الغربية مثالً فضيلة الشيخ ؟؟
من حيث األس اليت حتدثنا عنها ال فرق ,يعين آليات الدعوة  ,ما يتعلق بأن يكون الداعي
عاملاً  ... ,اخل  .ال يوجد فرق ,لكن هنالك مالحظة هامة  ,اإلنسان الذي يدخل يف اجملتمعات
الغربية مثالً يدعو الناس التائهني إىل اهلل ,ينبغي أن يركز على العقيدة ،ويربهن على دالئل وجود اهلل,
دالئل وحدانية اهلل ,الدالئل الناطقة بعبودية اإلنسان هلل عز وجل فإذا أشبع جمل الدعوة مع
اآلخرين هبذه النقطة ما ينبغي أن يتجاوز ذلك إىل احلديث عن الفرق واملذاهب ,املذهب الفالين
خاطئ وهؤالء مبتدعون والطريقة املثلى كذا وكذا  ,هذا يضيع وهذا خطأ ,يقف عند حدود إدخال
العقيدة يف طوايا فؤاد هذا اإلنسان بعد ذلك هو الذي سيتحدث وسيسأل عن النهج األمثل الذي
يتبعه .الشيء اآلخر ,طبعاً دالئل العقيدة كثرية ,الدالئل العلمية ال يستغىن عنها لكن بالنسبة للرجل
الغريب ما ينبغي أن يركز على الدالئل العلمية مث يصمت ينبغي أن يتجاوز ذلك إىل النواحي العاطفة,
يعين يربز دالئل عبودية اإلنسان هلل عزوجل وعوامل حمبة العبد هلل عز وجل بالطريقة الوجدانية ,ذلك
ألن الرجل الغريب اليوم مشبع بالقضايا الفلسفية  ,العقالنية ... ,إخل .لكنه يعاين من جفاف  ,يعاين
من حاجة إىل أمور وجدانية عاطفية ,وأنا عشت ورأيت هذا  ,هذا ما ميكن أن مييز دعوة الداعي يف
اجملتمعات الغربية عن الدعوة بني املسلمني ,الرتكيز على العقيدة مث عدم جتاوزها ,بعض الناس مع
األسف أصحاب انتماءات مذهبية معينة متعصبون النتمائهم هذا يصرون على أن يدخلوا عصبيتهم
املذهبية يف نفوس ويف عقول أناس أجانب مل يؤمنوا بعد باهلل عزوجل اإلميان الكايف  ,دعهم يا أخي,
أعطهم زاد اليقني باهلل وانقله من الضياع اإلحلادي  ,الضياع البوهيمي كما يقولون  ,إىل معرفة ذاته
عبداً هلل ومعرفة مواله وخالقه اهلل ومعرفة مسؤولياته اجتاه اهلل مث اتركه ،هذا مهم جداً.
 ماذا تقصد بالعصبية احلزبية واليت هي املوضوع يف حلقتنا اليوم ...آفة الدعوة إىل اهلل
العصبية احلزبية ؟
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كلمة العصبية يف الواقع ميكن أن نرتمجها إىل كلمة مستعملة أكثر  ,األنانية  ,واألنانية ترتجم
أيضاً إىل االستكبار.
حنن نعلم أن الشخص يف كثري من األحيان يوصف بانه أناين ,وإن شئت تقول يوصف بأنه
مستكرب  ,أنانية الشخص تعين أنه يضحي باحلق  ،يضحي حبقوق اآلخرين يف سبيل ذاته ,يف سبيل
أفكاره ,يف سبيل مصاحله ,يعين ذاتيته مقدسة عنده إن أصاب  ,إن أخطأ  ,ال يلتفت إىل ميزان
الصحة وعدم الصحة ,الصواب والغلط  ,وإمنا يلتفت إىل ضرورة االعتداد بذاته واالعتداد بالذات
يتمثل يف االعتداد باملصاحل املالية  ,بأفكاره ,مبذهبه  ..اخل .بأسرته ,بنسبه  ...كل ذلك ،هنا ينبغي
أن نعلم أن األنانية كما تكون وصفاً للشخص الواحد تكون االنانية او العصبية وصفاً للحزب,

اجلماعة يعين األنانية اجلامعية متاماً كاألنانية الفردية ,ولنا أن نتصور مجاعة أو حزب من األحزاب,
هذا احلزب شخصية اعتبارية فهذا احلزب إن مل يأخذ على نفسه ويلتفت أفراده إىل ما ينبغي أن
يكونوا عليه سيقعون فيما يقع به الفرد من أنانية ومن مث ممكن أن جتد هذا احلزب  ,هذه اجلماعة
تعتد بنفسها بقطع النظر عن الصواب أو الغلط .ترى أن املنتسبني إىل هذه اجلماعة و هذا احلزب
هم يعد ون من الدرجة األوىل  ,اآلخرون من الدرجة الثانية  ,ميكن أن يكون لدى كل واحد منهم
الشعار الذي يردده بعضهم (من مل يكن منا فهو علينا) .إذاً العصبية هي االنانية .واالنانية بالنسبة
للشخص معروفة  ،نقول عن فالن اناين يعين متكرب كذلك متاماً األنانية أو العصبية اليت ترتاءى يف
احلزب أو اجلماعة أخطر من االنانية اليت ميارسها الفرد يف حق نفسه .يف الواقع هذه هي آفة الدعوة
إىل اهلل عند من جيعل من نفسه جزء أو ركن من أركان مجاعة أو حزب  ،من املفروض أن يكون
يقظاً كل اليقظة و أن ال ينزلق إىل هوية العصبية ولكن هذا كالم نظري ولعلنا سندلل على ذلك ,
كالم نظري لن جتد مجاعة ألفوا فيما بينهم حزباً وحتركوا حتت مظلته إال وهيمنت عليهم مشاعر
العصبية للذات ,العصبية للجماعة وينظرون إىل اآلخرين على أهنم من الدرجة الثانية ,هذه موجودة ,
يعين هذا ما نقصده بكلمة العصبية احلزبية.
 مقتضى كالمك فضيلة الشيخ ان التحزبات اإلسالمية القائمة مبهام الدعوة اإلسالمية
ال إشكال فيها وال مانع إن خلت من العصبيات اليت يعاين منها احلزبيون ؟؟؟؟؟
نظرياً هذا الكالم سليم ,يعين إذا وجد حزب ميارس العمل اإلسالمي  ،يقوم باألنشطة
اإلسالمية  ,وهو متحرر من العصبية باملعىن الذي ذكرناه اآلن  ,ال إشكال  ,لكن هل من املمكن
أن يتحقق هذا ؟ ال ميكن أن يتحقق ذلك بشكل من األشكال والتجربة دليل من األدلة على هذا,
أريد أن أوضح هذا املوضوع وميكن أن حيتا إىل شيء من التفصيل.
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اجملتمع اإلسالمي ككل جمتمع خاضع لقرار األخوة اليت صاغها اهلل وأعلن عنه "إمنا املؤمنون
أخوة فأصلحوا بني أخويكم" ألي كذلك؟ إذأً هنالك حقيقة بارزة أوضحها لنا اهلل عز وجل أن
األسرة اإلسالمية املؤمنة هي يف الواقع أسرة واحدة تربطها بعضها ببعض األخوة اليت أعلن عنها اهلل
عزوجل ,أنا اآلن إذا أردت أن أنشأ حزباً  ,ماذا أصنع؟ أقتطع من هذه اجملموعة اليت جعلها اهلل عز
وجل أخوة  ,أقتطع منها جزءاً وأصوغ منها مجاعة أو حزباً  ,ماذا صنعت أنا اآلن؟ أنا جعلت من
احلزب الواحد الذي أعلن اهلل عزوجل رابطة األخوة بني أفراده مجيعاً ،اقتطعت منه جزء وجعلت منه
حزيب ,الشيء اآلخر الذي سيتحقق من وراء ذلك  ,أنين أنا أفرتض بأنين أنا سأصوغ هذه اجلماعة
أو احلزب ،يوماً بعد يوم بعد يوم ستكون عالقيت مع أعضاء هذا احلزب متميزة عن عالقيت مع من
قال يل اهلل عنهم ":إمنا املؤمنون أخوة" ,وعندما أحتدث عن أعضاء هذه اجلماعة أقول هذا من
إ خواننا وينبغي أن نرعى إخواننا ,إخواننا ذهبوا  ،أخواننا جاؤوا ,هل هذا من إخواننا ؟ ال لي من
إخواننا  ...الحظ هذا ما يتم قوالً واحداً ويف هذه احلالة ماذا نكون قد صنعنا؟ خالفنا خمالفة حادة
قول اهلل عز وجل":إمنا املؤمنون إخوة"  ,دعين أضع أخواننا املشاهدين أمام أمثلة واقعية ,كثري من
االخوان املسلمني كانوا أصدقاء يل طبعاً البعض منهم سافروا والبعض منهم  ...يف صداقة ,الحظت
مالحظة وأنا أقول بصراحة :مؤسفة ,الواحد منهم يعامل من هو يف داخل الدائرة احلزبية اليت ينتمي
إليها معاملة معينة خاصة متميزة عن معاملته لآلخرين  ,مع العلم بأن هذا اإلنسان الذي يعامله
معاملة متميزة خاصة ألنه من اجلماعة قد يكون خمطأ وقد يكون اآلخر الذي يرفضه والذي يشطبه
على االهتمام به حمق  ,حيصل هذا  ،لكن العصبية احلزبية فعالة ال ينظر إىل هذا اإلنسان ,كثريا ما
مثالً يف فحوص اجلامعة ,لنفرض أنين حزيب عندما أصلح أوراق الطالب اشم كل ورقة ملن هذه
الورقة إذا استطعت أن أستبني االسم يف الزاوية ال أقصر فإذا كان من اجلامعة أغض النظر وأرفعه إىل
مستوى النجاح ,وإذا مل يكن من اجلماعة رمبا أعرض عنه ,هذا واقع  ,ومن مث فإنين أفرتض هذا
الذي قلت إذا كان احلزب الذي ينهض باعمال النشاط اإلسالمي متحرراً من العصبية يا مرحباً ,
لكن هل يتحقق هذا ما رأيت ذلك متحققاً  ,أقل ما يف األمر أنين عمدت إىل اجلامعة اإلسالمية
املتمثلة يف كل املؤمنني باهلل عز وجل فاقتطعت من هذه اجلامعة قطعة وفصلتها عن االخوة اإلسالمية
اإلميانية.
الحظ شيء غريب يف كتاب اهلل عزوجل عندما يتحدث البيان اإلهلي عن املسلمني يصفهم
باحلزب الواحد  ":ومن يتول اهلل ورسوله واملؤمنني فإن حزب اهلل هم الغالبون" " ,أال إن حزب اهلل
هم املفلحون"  ,حاول أن تقرأ القرآن من أوله إىل آخره لن جتد يف آية أنه ينعت املسلمني باألحزاب
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 ،حزب واحد فإذا حتدث عن اآلخرين مجع "وملا رأى املؤمنون األحزاب قالوا هذا ما وعدنا اهلل
ورسوله"  " ,فاختلف األحزاب من بينهم فويل للذين أشركوا من مشهد يوم عظيم " شيء غريب
ملاذا؟ ألن القرآن يركز على أن اجلماعة اإلسالمية ينبغي أن يكونوا حزباً واحداً..

 األمة اإلسالمية لنقل ؟؟؟
األمة اإلسالمية متاماً ,ينبغي أن يكونوا حزباً واحداً  ,مجاعة واحدة  ،كيف أخالف ما قد قضى
به اهلل  ,شيء آخر يؤكد هذا املعىن الذي أقول  ,أيضاً يرتبط هبذا الكالم  ,تالحظ ان اهلل عز وجل
يف القرآن عندما يتحدث عن النور يتحدث عنه بصفة املفرد إذا حتدث عن الظالم يتحدث عنه
بصيفة اجلمع "احلمد هلل الذي خلق السماوات واألرض وجعل الظلمات والنور " "اهلل ويل الذين
آمنوا خيرجهم من الظلمات إىل النور" ملاذا؟ الن مصادر الظلمات كثرية ,املذاهب الشاردة عن احلق
كثرية جدا جدا  ,لكن مصدر النور واحد ,حبل واحد ال ثاين له ,مصدر النور واحد وهو احلق
سبحانه وتعاىل .وهذا يتجلى جدا جدا يف قوله عز وجل ":وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وال
تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله" طريق احلق سبيل واحد  ,فإذا شرد اإلنسان عن هذا الطريق جيد
نفسه أمام سبل شىت تتوازعه  ،أظن هذا الكالم واضح جداً جداً.
هذه هي األمة  ,كما تقول أفضل من كلمة مجاعة ،هذه هي األمة أنا أندر فيها وأنشط وأقوم
بكل ما أستطيع القيام به وأنا جزء من هذه اجلماعة ,اآلن أنا ذكرت وأنا أهتيأ هلذا اللقاء شيء مهم
جداً  .شخص خمضرم عاش يف أواخر اخلالفة العثمانية وأوائل عهد أتاتورك امسه سعيد النورسي،
لعلك مسعت به ,لقب ببديع الزمان كان آية من آيات اهلل ,هذا الرجل كان ربانياً وكان عظيماً وكان
داعياً إىل اهلل  ,لكن بعيد عن السياسة كان يقول كلمته انتشرت ال أقول يف تركيا بل يف العامل العريب
كله :أعوذ باهلل من الشيطان والسياسة  ,حوكم يف عهد مصطفى كمال وعندما وقف يف احملاكمة
اهتم بأنه يسعى إىل إقامة حزب فماذا قال؟ انا أظن ذكرت دفاعه عن نفسه يف هذه النقطة  ,ماذا
يقول؟ ( إنه ينبغي أن أبادر فأعرفكم على هذا احلزب الذي انتسبت إليه ,إنه الدائرة اليت تتسع
الربعمئة مليون من أعضاءه – كان املسلمون آنذاك هبذا الشكل -املنتسبني إليه والعاملني من أجله
وبياناته اليت تنشر نظمهم وأفكارهم تتمثل يف عموم املكتبة اإلسالمية اليت تعك حقيقة اإلسالم
وجوهره أما صحافته فتتمثل يف كل صحيفة تتحذ من إعالء كلمة اهلل شعار له ,مركز هذا احلزب
عامة ما ينتشر من بقاع األرض من مساجد ومدارس لتعليم اإلسالم وزوايا لذكر اهلل وعبادته ,حزب
هذا شانه البد أن رئيسه هو فخر الكائنات حممد عليه الصالة والسالم ومسلكه الرتبوي هو أن
جياهد كل عضو فيه نفسه اليت بني جنبيه حىت جيعل منها قدوة صادقة لكل مسلم  ,ونظامه يتمثل
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يف الوحي اإلهلي والسنة النبوية وسيفه يف املعارك احلجج القاطعة ذلك ألن التغلب احلقيقي أمنا يكون
باإلقناع العقلي ال باإلكراه املادي ,إن حتري احلقيقة لي له من سبيل إال سبيل احملبة واألخالق
احلميدة ولذلك فإن تسعة أعشار الدين اإلسالمي يتمثل يف مقومات هذين املبدأين والعشر األخري
هو وحده الذي يتمثل يف السياسة وهذا ما نوكله إىل أمانة أويل األمر ووجداهنم ،فأنا أفخر بأين
واحد من أصغر أفراد هذا احلزب وبأين واحد من أولئك الذين يعلنون دائماً عن التشبث مببادئه
ونظامه)  ..الحظ ,هذا النهج هو النهج األمثل ،واحد فقط يفتح اهلل عز وجل به قلوباً غلفاً يف ال
أقول مدينة بل رمبا دولة.
 أو يف عصر  ,لكن يف الناس من يقول فضيلة الشخ إن الدعوة عن طريق احلزب
تضمن االنضباط هلذه الدعوة بالنظام ورسم األهداف واالبتعاد عن الفوضى يف أعمال
الدعوة  ،يعين كيف ميكن أن تتم أعمال الدعوة برأي هؤالء ما مل تكن هناك جمموعة
من الضوابط ،قاعدة معينة ميكن أن تنطلق من خالهلا هذه الدعوة ,وبالتايل يصلون
إىل هذه القاعدة اليت ميكن أن تسمى قاعدة حزبية أو مجاعة  ،كيف جتيب فضيلتك؟
يعين خالصة ما يقولون أن مزية احلزب جيعل أعضاؤه منضبطني بالنظام ,هذا كالم سليم ,وقوالً
واحداً العمل اجلماعي يف الدعوة إىل اهلل ما ينبغي أن يتسم بالفوضى هذا كالم سليم ,لكن أقول
هلؤالء األخوة :لي السبيل إىل االنضباط بالنظام يف أعمال الدعوة اإلسالمية ملتزماً بالضرورة
بالتحزب ,فنحن عندما نكون مجاعة نريد أن نبدأ مبشروع ,نسري يف طريق ،أن نتعاون يف عمل ما
بإمكاننا أن نضبط أنفسنا بنظام بدون أن ننشأ حزباً باملعىن املعروف لكلمة حزب ,يعين أنا اآلن
أستطيع أن أضرب مثاالً ,هنالك مجاعة امسها مجاعة التبليغ هذه بدأت يف اهلند وهم ينتشرون
يكونوا
ألعمال الدعوة يف بقاع العامل كله ويصلون إىل أمريكا و ..منظمون ولكن أبداً مل يشاؤوا أن ِّ
من أنفسهم أعضاء يف حزب وأنا أعرف كثرياً منهم طبعاً بعيدون عن السياسة كل البعد ,منظمون
أنفسهم تنظيم كامل دون أن يلجئهم ذلك ألن يكونوا حزبيني ,منهجهم الذي يسلكونه هو ما قد
قلت بالنسبة آلليات الدعوة وأمهها الشفقة على العاصي ,قد يكون ليسوا مجيعاً على املستوى الكايف
من العلم ,فيهم علماء ولكن فيهم أيضاً من بضاعته مزجاة  ,ضعيفة يف الناحية العلمية لكنه يتحرك
ضمن إمكاناته  ,كثريون منهم يدخلون بعض املالهي ويستأذنون القائمني باألمر بأن يعطوهم منرة
ربع ساعة  ,عشر دقائق فيكلموا هؤالء السكارى  ,هؤالء الذين ينغمسون يف هلوهم ,وهل تعلم كم
تفيد هذه الدقائق اليت يقفون فيها مع هؤالء؟ طبعاً بأسلوب يف غاية من الرقة ,يف غاية من الود  ،يف
غاية من الرمحة ,أنا أعلم كذا من األشخاص الذين انتشلتهم هذه اجلماعة من املالهي ,مباشرًة خر
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وتبعهم واغتسل وتاب إىل اهلل ,أعلم ناس يف اإلمارات  ,ناس يف بقاع كثرية ,إذاً منظمني أم غري
منظمني !؟ مل يلجئهم ذلك إىل التحزب الذي يزجهم يف العصبية اليت حتدثنا عنها ,أقول لك شيئاً
آخر :اإلخوان املسلمني بدأوا بإنسان رباين الشيخ حسن البنا هذا اإلنسان مل يتخذ بادئ ذي بدء
حزباً  ,كان له ثلة من أمثاله املتجهني إىل أوالً االنضباط بأوامر اهلل والتزكية النفسية  ,ثانياً الدعوة إىل
اهلل فكان عمل الشيخ حسن البنا عمل تربوي وأرجو أن يعلم هذا األخوة الذين ميارسون العمل
االخواين اليوم  ,لكن ال يعلمون من هو الشيخ حسن البنا آنذاك .كان الرجل قوام ليل  ,كان الرجل
كثري الذكر ,وكان كثري التبتل ,ولذلك كان مؤثراً فيما بعد دخل اجلماعة دخل فيها أناس كثريون
فتحول العمل من مجاعة إىل حزب وحتولت اجلماعة اليت كانت تنهج منهجاً تربوياً فقط إىل منهج
سياسي ولو أن الشيخ حسن البنا كان اليوم حياً لتربأ من هذا الوضع هبذا الشكل ,هذه حقيقة.
 لكن أيضاً يقولون من مزايا األحزاب اإلسالمية أهنا توفر لذويها االشرتاك مع اآلخرين
يف األنشطة السياسية يف املشاركة باختاذ أو بصنع القرارات ولعل يف ذلك من اخلري
لنتائج الدعوة اإلسالمية ما ال خيفى ؟؟؟؟؟
التجربة دلت على أن هذه الفائدة فيها فائدة يف الظاهر ولكنها تستبطن نقيض ذلك ,فنحن
إذا أردنا أن جنعل من وجود هذا احلزب وسيلة للوصول إىل ساحات السياسة ,واضح كيف؟ أهذا
يعد مغنماً  ,هذا لي مغنماً بشكل من األشكال  ,هذا باإلضافة إىل اآلفات اليت تدخلها ,ال بأس
أن أذكر لك شيء يتعلق بنفسي ،اآلن تذكرت ذلك ،يف الثمانينات من القرن املاضي دعيت من
قبل بعض املسؤولني الكبار إىل أن أنشأ حزباً إسالمياً وأن يكون هذا احلزب موجود يف اجلبهة الوطنية
التقدمية ،فانا قلت أما ضمانات النجاح فانا أضمن ذلك ،وأنا أعلم أنين لو أعلنت أنين سأنشأ
حزباً إسالمياً خالل شهر لن يقل عدد الداخلني يف هذا احلزب املليون  ،لكن جواب عن سؤالك,
ماذا أكون قد صنعت لإلسالم؟ أسأت أم أحسنت؟ ال سوف أسيء أوالً عندما يكون يل كرسي
سادس أو خام مثالً يف اجلبهة الوطنية التقدمية معىن ذلك أن اجملتمع السوري تقامسته هذه
األحزاب اخلمسة ،نصيب اإلسالم من هذا اخلم أو السدس .قلت العبارة التالية :اإلسالم لي
إصبعاً خامساً بني هذه األصابع ,اإلسالم هو املعصم الذي جيمع  ,كيف أريد أن أجل على
كرسي أكون انا واحد قسيم أصبحت قسيم ,أنا ممكن أعتز هبذا الشكل ولكن أنا أكون قد أسأت
لإلسالم ,الشيء اآلخر قلت للمسؤولني معروفني اآلن وموجودين قلت أوالً أنا عندما أنشأ هذا
احلزب أنا بشر أقع فيما وقع فيه آخرون سأجد من حوايل أناس دخلوا يف هذا احلزب وأجدهم دائماً
أمامي وجيلسون حويل ومعي حيذرونين ميدحونين ..اخل .سأجد بأن عالقيت هبذه اجلماعة أصبحت
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هي البديل عن قول اهلل تعاىل " :إمنا املؤمنون أخوة" .ولسوف أجد أن عالقيت مع هؤالء األخوة تعلو
فوق عالقايت  ،فيا أخي كيف ألقى اهلل؟! رمبا كان أناس بعيدين عن هذا احلزب أفضل بكثري ,من
كل هؤالء األعضاء  ،شيء آخر وهذا أيضاً من األمهية مبكان ,هنالك سياسيون حرفيون مهنيون
يريدون أن يصلوا إىل أمانيهم من أقصر طريق عندما جيدون ان هنالك حزب إسالمي ،طبعاً احلزب
اإلسالمي له مزية ال يتمتع هبا األحزاب اآلخرين :ليرباليني  ،شيوعيني ,اشرتاكيني  ..ماهي ؟ أهنم
يتمتعون بالعاطفة اإلسالمية للمجتمع عندما أخاطب هؤالء وبأنين مسلم وأين أريد أن أطبق
اإلسالم سأجد عشرات بل مئات الناس يفسحون يل اجملال ويتبنون وصويل إىل احلكم ،هؤالء
السياسيني يسيل لعاهبم وسرعان ما يأيت الواحد يطلق حلية ويظهر التمسك بالدين والغرية على
اإلسالم ويسجد ودائماً يضغط عند سجوده ليحدث عالمة سجود على جبهته ،أقول هذا شيء
واقع ،طيب أنا ما أدراين حبقيقته ويدخل ويسابقين يف الغرية اإلسالمية وواحد ثاين ,وعشر ,وعشرون
وهكذا  ...أخرياً سأجد أن ظهري أصبح مطية هلؤالء الناس ركبوا اإلسالم عن طريقي فلما وصلوا
إىل احلكم مل يعودوا يتعرفوا علي ,أنا ال أحتدث عن خيال ال أحتدث أبداً ،ال يوجد حزب إسالمي
إال ومخسون باملئة منه أو أكثر من احلرفيون الذين دخلوا يف هذا احلزب ألهنم وجدوا أن الطريق معبد
إىل أمانيهم السياسية املختلفة اليت يريدون الوصل إليها إذاً هذا الكالم غري وارد ,وأصالً من قال إن
عمل الدعوة إىل اهلل عز وجل يكمله النشاط السياسي ,ال بل يلغيه وينسخه النشاط السياسي انا
عندما أقوم بعمل سياسي ال أستطيع أن أقنع رئي الدولة أو املسؤول بأنين أنصحه هلل ،جيد أنين
أناكبه العمل وأسابقه يف اهلدف ويسيل لعايب على الكرسي الذي جيل عليه ,كيف كيف يصدقين؟
لكن عندما يعلم اين زاهد يف كرسيه وإمنا اطمع يف عقله مثالً عندئذ ميكن أن يستجيب يل ,هذه
حقيقة.
 هل من بديل إذاً عن النظام احلزب يف تنظيم أعمال الدعوة اإلسالمية مبا أن التنظيم ,
انت تفضلت ،بان التنظيم يف أعمال الدعوة أمر مفيد وميكن أن جيعل هذه الدعوة
قادرة على أن أتصل إىل مساحات أوسع من الناس إىل عقوهلم  ،كيف جيب أن تكون
عالقة القائمني بأعمال الدعوة اإلسالمية أيضاً هذا جانب آخر من السؤال  ,بداية
هل من بديل عن النظام احلزب يف تنظيم أعمال الدعوة اإلسالمية اجلماعية؟؟؟؟؟
نعم  ,البديل هو هذا الذي قد ذكرت ,احلزب ناقص عصبية ممتاز وحزب ناقص عصبية ال
يتأتى ,إذاً مجاعة متآلفة متواثقة متعاهدة على العمل والسري يف طريق مرضاة اهلل سبحانه وتعاىل
كدعاة إىل اهلل  ,نعم هذا هو البديل ,طبعاً يكون يف منهج ,املنهج يتمثل يف كيف أحاور اآلخرين
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ال يف كيف أصل إىل احلكم ,ال يف كيف أمارس أساب سياسية  ،ال ،فانا أجد أن هنالك مشكالت
تقف بيين وبني الناس التائهني ,اجلاهلني  ...اخل ما السبيل الذي ينبغي أن أسلكه نضع منهج ,هذا
املنهج البد منه وحنن الدعاة إىل اهلل نتواثق أن يكون هدفنا شيئاً واحداً اتباع مرضاة اهلل سبحانه
وتعاىل وأن ال نلتفت إىل ما ميكن أن ينغص هذا العمل أو يشوهه من األهداف الدنيوية املختلفة .انا
مثالً أقول لك انا اآلن أستاذ يف اجلامعة انا متقاعد لكن متقاعد وألقي مع ذلك حماضرات ,عملي
يف اجلامعة انا ال أعده دعوة ,أنا آخذ مرتب ,ولذلك لي البديل يقول زيد من الناس أنا واهلل أدعو
إىل اهلل أنا أدرس يف كلية الشريعة  ,أنا أستاذ يف اجلامعة ,ال هذا عمل مهين تنال من وراءه رزقاً ,ال,
البديل هو باإلضافة إىل عملي هذا ,أن ألقى التائهني اجلاهلني الشاردين الفاسقني  ,أجل إليهم
أدعوهم باألسلوب الذي أراه ,أحتاور معهم وأقبل استهزاءهم يف بادئ األمر ,أقبل كلماهتم الشديدة,
نعم هذا ما ينبغي أن أفعله يف هذه احلالة أكون قد حققت البديل واهلل هذا البديل أغىن وأفضل
،أقول لك شيء :والدي كان من كبار الصاحلني ولعله كان من األولياء ،دعيت من زمن ما كنت
أدرس يف املساجد دروس وهكذا  ,يف اجلامعة  ،دعيت إىل أن ألقي درساً يف مسجد من مساجد
دمشق للناس فأنا استعفيت وعلم والدي بالوضوع قال يل ملاذا استعفيت قلت انا اآلن أدرس يف
اجلامعة العمل اإلسالمي أقوم به ,قال :ال هذا العمل الذي تقوم به هو لي لك عليه أجر فلو أهنم
ألغو املرتب سترتك  ،العمل الذي ينبغي أن تعلم أنه يقربك إىل اهلل هو أن جتل مع هؤالء الناس
وتدعوهم إىل اهلل ال هلدف دنيوي أبداً .قلت :حسناً وسلكت منذ ذلك اليوم هذا املسلك وأخذت
أجل مع الناس واهلل شيوعيني مع ناس مالحدة  ،وكم وكم مسعت كلمات فيها من اهلزء ما فيها،
مرة أحدهم قال يل وكان ماركسياً  :أريد أن أسألك يا أستاذ لو أحببنا ننهج النهج الذي تقوله
نصلي ونتجه منذ اآلن حىت اهلل سبحانه وتعاىل حيقق لنا النمو االقتصادي والتخلص من الرجعية
والتخلص من التخلف كم سنة حتتا ؟؟ طبعاً كان حيكي بأسلوب اهلزأ قلت له أنت ماركسي هل
سألت لينني أو سألت الذي يشرف عليك يف هذا املوضوع هذا السؤال ,هل قلت له كم من
السنوات ينبغي أن نصرب اىل أن جند هذا الفردوس املفقود الذي حتدثونا ,أبداً ما قلت ,أنت عبد يا
أخي وأنا عبد عبوديتنا هلل متنع أن أقول هذا ,ان أشرتط على اهلل ,ما جئنا اىل العامل بشرط واآلن هو
من أفضل املصلني ,من أفضل املتجهني اىل اهلل عز وجل فهذا هو البديل.
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 هناك سؤال يف هذا السياق ال بد منه وهو سؤال هام كيف جيب أن تكون عالقة
القائمني بأعمال الدعوة االسالمية اليت هي دعوة إىل اهلل خالصة اىل اهلل تعاىل مع
احلكام والقادة وأنظمة احلكم يف البالد االسالمية ؟؟؟؟
واهلل أنا ال أقول شيئا أكثر مما قاله علماء الشريعة املوثوقني الربانيني من أمثال االمام الرازي ,من
أمثال االمام الغزايل حجة االسالم الغزايل ,من أمثال االمام النووي الذي كان له مركز يف دار احلديث
هنا ,ماذا يقولون؟ أوال ينبغي فيما يتعلق بعالقة الداعية اىل اهلل باحلكام والقادة اوالً ينبغي أن يستعلي
الواحد منهم عما يف جيبه ,ينبغي أن يستعلي ويستغين الداعي عن املغامن املالية اليت قد تصل اليه من
احلكام والقادة واملسؤولني هذا أول شيء ,ثانياً ينبغي أن يربز مبا يثبت صدقه ,صدق هذا الداعي
أيضاً عفته وتساميه عن كرسي احلكم الذي يتبوأه ذلك احلاكم ,جيب أن يعلم ذلك ,ثالثاً إذا دعاه
احلاكم  ,الرئي  ,املسؤول ,جيب أن يلبيه لكن اذا لباه جيب أن جيعل لقائه لقاء نصح له ودعوة له
وال ينبغي أن جيعل هذا اللقاء الذي دعي اليه فرصة ملغنم دنيوي أيا كان  ,هذا كالمهم وأنا أنقله
متاماً هكذا يقولون  ,الشيء اآلخر وهذا من األمهية مبكان ينبغي اذا سنحت الفرصة للداعي إىل اهلل
أن جيل إىل قائد  ,إىل حاكم  ,رئي دولة بالطريقة اليت ذكرت يعين هو الذي دعاه ونصحه تنفيذاً
لقول رسول اهلل " أفضل اجلهاد كلمة حق عند سلطان جائر" نصحه ,ينبغي إذا خر أن ال حيرك
لسانه مبا حصل يف ذلك اجملل فال يقول يف اجملال واهلل أنا اليوم دعيت إىل جمل عند الرئي
الفالين فقلت له كذا وقلت له كذا ألن الرجل يف الواقع فاسق ألنه كذا مث جيل يف جمل آخر
وجمل آخر ,هذا ال جيوز أبداً وإن فعل ذلك فذلك دليل على أنه يعاين من نوع من النفاق والرياء..
 ويف ذلك إخالل باألمانة ؟؟؟؟؟
إخالل باألمانة بالضبط  ،هنالك  ،هذه النقطة األخرية كثريون من أخواننا الدعاة يغيب عنهم
هذا األدب الذي يذكره العلماء املسلمني فيما يتعلق بالعالقة بني الداعي وبني املسؤولني وبني احلكام
يعين مثالً حديث "كلمة حق عند سلطان جائر" ينفذوهنا بالطريقة التالية :كلمة حق على سلطان
جائر ,يف غياب سلطان جائر  ،يصغد املنرب :احلكام هكذا شأهنم يفعلون ,يظلمون  ,يرتكبون
ولكن احلكام ال يسمعون أنت حتكي للناس ،النيب مل يقل كلمة حق يف غياب سلطان جائر أو على
سلطان جائر قال عند ،جتل إليه وتقول له هذا الكالم وليست كلمة عند سلطان جائر دالة على
أنه ينبغي أن تكون هذه الكلمة بقسوة هكذا أيضاً يظن البعض  ،ال أبداً .الباري قال لسيدنا موسى
وهارون "فقولوا له قوالً ليناً لعله يتذكر أو خيشى" هذه احلقيقة ،أي عالقة الداعي إىل اهلل مع احلكام
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ينبغي أن يكون على هذا املنوال واإلمام الغزايل يف كتابه اإلحياء يطيل ويفيض يف هذه اآلداب ويذكر
قصص واقعية ,أنا أقول هذا الكالم إلخواننا الذين يسمعون ويريدون أن ينهجوا املنهج اإلسالمي يف
الدعوة إىل اهلل عزوجل واهلل يا إخواننا هكذا ينبغي أن يكون ,وأكيد إذا كان الداعي إىل اهلل ملتزم
هبذه اآلداب ووقف أمام احلاكم يدعوه إىل اهلل وينصحه واهلل سيقبل النصيحة.
 أشرت إىل مسألة إىل أن الدعوة إىل اهلل ان تكون خالصة وأن تكون حىت ال يطلب
اإلنسان منها أجراً إال عند اهلل ،هذه املسألة قد تتأتى عند البعض نتيجة وجود بعض
املوارد اليت ميكن أن يعيشوا من خالهلا لكن البعض اآلخر فضيلة الشيخ ال ميتلكون
املوارد إال هذه املسالة من إمامة أو من خطابة أو ما شاكل ...؟
ال يوجد مشكلة أن يقبض اإلنسان مرتب على خطابته والعلماء أوضحوا ذلك  ،ال يوجد
خالف
 لكن أنتم يف ذلك عففتم فضيلة الشيخ ..؟
ال أنا ما قصدت ذلك  ،يعين أنا أضرب مثالً بنفسي خطيب جامع والدولة تقدم يل مكافأة أو
مرتب على هذه اخلطابة ال بأس ولكن فألعلم أن هذا العمل لي العمل الذي جيعلين داعياً إىل اهلل
بالضوابط اليت ذكرنا ،أضيف إىل هذا العمل الذي أقوم به عمالً آخراً طوعياً بأي طريقة من الطرق،
أجل أدعو الناس حلوار ،لقاء ،أذهب إىل بعض األرياف أشتغل مع بعض اجلهال التائهني
أحاورهم ،أالطفهم ،أدعوهم إىل ما جيهلون من أمور الدين ,فعندئذ ماذا أكون قد صنعت؟ أكملت
النقص ،املرتب الذي آخذه ال حر فيه مع ذلك أنا ال أقول أن هذا اخلطيب ال ثواب له مطلقاً ،ال،
إذا كان هذا اإلنسان يعلم من نفسه أنه لو مل يتقاضى هذا املرتب يف كل األحوال سيظل يؤدي
وظيفته هذه إن مكن من ذلك إن شاء اهلل ريب عزوجل ال حيرمه من أجر الدعوة ،لكن ينبغي أن
يضيف إىل ذلك ،مثل ما قلت لك والدي قال يل هذا وظيفة  ،مهنة ينبغي ان تنهج هنجاً آخر يف
الدعوة الصافية من الشوائب.
 حىت لو كانت املهنة نبيلة فهي مهنة مأجورة دنيوياً ،بالتايل ال ختلص كاملة هلل تعاىل؟
متام النيات ,إذا صفت النيات حىت وإن كان يوجد أجرة ريب عز وجل إن شاء اهلل يقبل.
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