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 االنشغال عن الدعوة اإلسالمية مشكلة

 2 - بأحالم اجملتمع اإلسالمي
 العالمة الشهيد حممد سعيد رمضان البوطي

 ومع ذلك فلنزد هذه احلقيقة الواضحة وضوحاً بعدِّ بعض من األخطاء:
إنين عندما أقرر الدخول يف  "العدوى املهلكة والعياذ باهللوأفرض أنين أنا املتورط يف هذه " :أوالً

الغالب يف املناخ املالئم هلذا ال بدَّ من أن يكون وجودي ، املعرتك السياسي ابتغاء الوصول إىل احلكم
وال بدَّ أن يتجه جلٌّ  نشاطي الفكري والسلوكي إىل رسم اخلطط واألساليب املتكفلة ، املعرتك

وأن يورثين مع األيام قسوة ، والشأن يف ذلك أن يبدد صفائي الروحي، هلدفبالوصول إىل هذا ا
وأن ميدَّ غاشية من الضباب على مشاعر عبودييت هلل ومشاعر ثقيت به ، القلب واضطرابًا يف النفس

  ...وتعظيمي له ومراقبيت إياه
ة على طريق الدعوة إىل اهلل وخدمة  وال بدَّ أن يؤثر هذا احلال يف تبديد معظم ما أمتتع به من عدَّ

 . مث زجَّ نفسه يف هذا املناخ وابتلي هبذه احلال، يعلم هذا كل من كان معاىف. دينه
و يفرض عليَّ ، يضعين وجهًا لوجه أمام حماور سياسية متعددة، إن دخويل يف هذا املعرتك :ثانياً

يل أن أزجَّ نفسي يف ساحة إن من املستح. .ومن مث التحرك حلساهبا، منهااالجنذاب إىل فلك واحد 
، دون أن أحتالف مع هذا الفريق أو ذاك، قائدًا جلماعة تتبع سريي وتنقاد إلشاريت، العمل السياسي

إذ هو حماط . .ال ميكن أن يتحرك يف فراغ، ذلك ألن النشاط السياسي الذي يطرق أبواب احلكم
هذا النشاط عنها إال معىن واحد صاحب ولن يكون الستقالل . بل متصارعة شىت، بتيارات متخالفة

على الرتبص  ، على اختالفها، ومن مث فلسوف تلتقي هذه التيارات كلها، هو اختاذ موقف املعاداة هلا
هي أن تضيع وتستهلك قواه وسط تألب تلك التيارات ، والنتيجة اليت ال مناص منها. به والكيد له

 . ويف ضرام عدواهنا
إما االحنياز  فيه من أحد مصريين:ال بدَّ ، املعرتكات السياسيةذلك هو شأن الدخول يف 

وإما االستقالل عنها مجيعًا وهو ما يعين تألب األطراف واحملاور كلها ، والتحالف مع أحد حماورها
 . على صاحب هذا االستقالل بالعدوان والقهر
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وما يكتنفها من ضجيج ، وحتت تأثري هذه التيارات املتصارعة، يف غمار هذا التوجيه :ثالثاً
وأن ، ال بدَّ من أن أجترد عن عملي مبلغاً عن اهلل ومعرفاً بدينه داعياً إىل صراطه، وتوقعات ومفاجآت

مفكٍر يف الوسائل اليت جيب أن ، أحتول إىل خماصم يف شؤون السياسة جماهد يف سبيل بلوغ احلكم
 . أختذها للتغلب على اخلصوم

مفرتضًا أنين أمري مجاعة إسالمية أو واحد من ، يف كل ذلك بنفسي وال تنّس أنين أضرب املثل
 . فال جرم أن هذه هي احلال اليت سيكون عليها أتباعي أو سائر زمالئي وإخواين، أفرادها

فَ َلْواَل نَ َفَر ِمن ):  مستوى الوصية الربانية القائلةفقد تقاعدت الطائفة اليت تسامت ذات يوم إىل، إذن
يِن َولِيُنِذُروْا قَ ْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعوْا إِلَْيِهمْ  ُكلِّ ِفْرَقةٍ  ُهوْا يف الدِّ ُهْم طَآئَِفٌة لَِّيتَ َفقَّ ن ْ عن شرف التفقه يف الدين  (.مِّ

واستعاضت عن ذلك هبذا الذي أقحمت . والتوجه به إىل عامة الناس معلمني ومبشرين ومنذرين
 . نفسها فيه

جاهلون بالدين ينتظرون من يبصروهنم به ، أو جلهم كلهم،  والناس الذين من حويل، هذا
أحاطت ينتظرون من يأخذون بأيديهم قد ، متنكبون عن صراط اهلل عزَّ وجلَّ ، تائهون، وحيببونه إليهم

، يشوهون هلم حقائق اإلسالم ، م التبشري أو التنوير أو التثقيفباس ، هبم شياطني من اإلنس واجلن
 . دواعي االمشئزاز منه يف نفوسهم _ بكل ما ميلكون _ويبعثون  ، ويعكرون من صفوه

واإلسالميون الدعاة إىل اهلل يف شغل شاغل عن ، الدعوة التخريبية قائمة على كل قدم وساق
وعن النهوض مبا أقاموا أنفسهم فيه من مهام الدعوة إىل اهلل وتبليغ كلمات ، مقاومة التخريب بالبناء

 . اهلل وأحكامه
 جهاداً يف سبيل اهلل؟ هي احلال_ _وهذه هؤالء الناسفكيف يكون عمل 

 ؟شاغل واإلعراضبل كيف ال نكون مؤاخذين عند اهلل يوم القيامة على هذا الت
عن نصحهم وإرشادهم ودعوهتم وكيف ال نتحمل أوزار هؤالء الشاردين والتائهني الذين ٌشغلنا 

وتطلعنا إىل بلوغ كراسي القيادة واحلكم ومناصبة بانصرافنا إىل ساحة املعرتكات السياسية ، إىل اهلل
ما هي احلجة اليت يعود هبا هؤالء اإلخوة الذين يأبون إالَّ ، ولكن احلكام يف سبيل ذلك فنون العداء؟

 اإلعراض عن مبدأ:
ار أمسك بناصية واإلقبال بداًل عنه إىل شع، (ادُْع ِإىِل َسِبيِل َربَِّك بِاحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة احلََْسَنةِ )

 احلكم وال تباِل من أي طريق وصلت ؟
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هو فرضها على الناس ، حجتهم هي القول بأن أقصر طريق إىل تطبيق مبادئ اإلسالم وأحكامه
 . والطريق الوحيد إىل فرضها بالقوة هو بلوغ احلكم. بالقوة

كثري من احلركات أرأيت إىل ما قد ذكرناه آنفًا من العدوى اليت سرت إىل   وأقول يف اجلواب:
إن ما قلناه  من واقع حال األحزاب واملذاهب الفكرية و السياسية األخرى؟، واجلماعات اإلسالمية

آنذاك يتضمن نصف البيان خلطأ هذا التصور وبعده الكبري عن اإلسالم واستعصائه على الواقع 
 . والتنفيذ

 أما بيان النصف الثاين فنوجزه فيما يلي:
وما حكامه إال فئة من هؤالء ، إمنا يتمثالن يف أفراده، تمع اإلسالمي املنشودإن سدى وحلمة اجمل

ومن مث فإن وجود اجملتمع اإلسالمي ال يعين أكثر من صالح أفراده واستقامتهم على صراط ، األفراد
 . اهلل عن بصرية ووعي

ضال وفاسق بني شارد ومرتاب و  _كما هي احلال اآلن_ بل ظلوا، فإن مل يصلح هؤالء األفراد
أو ، من إطار جيمعهم، فهيهات أن يتحقق أو يتألف اجملتمع اإلسالمي، من رحم ربك إال، وملحد

 . من جمرد اجتماعهم حتت مظلة حكومة مسلمة تنادي باإلسالم وتقتنع بتطبيق شرائعه وأحكامه
إنَّ حتوهلم إىل جيش نظامي من اللصوص حتت قيادة ، أرأيت إىل فئات شىت من اللصوص

بل إن حقيقة السوء اليت كانت . ال ميكن أن جيعل منهم مالئكة مطهرين أو بشرًا منزهني، اشدةر 
 . .!لتالقي إىل تيار متالطم من السوءتتحول حتت سلطان هذا التجمع وا، متناثرة يف أفرادهم

 من يرتاب فيه دون مكابرة أوبل أَفَيوجد يف الناس  أوليس هذا الذي أقوله من الوضوح مبكان؟
 . ..؟عناد

 ومىت كان الضبط والتجميع يغنيان عن تزكية  وهل احلكم وسلطانه إال حزام ضبط وجتميع؟
جال إسالميني قفزوا إىل  وإن يف ذاكريت لصورًا كثرية لر  النفس وتطهريها من الزغل واآلفات؟

، ية والثقافيةمتجاوزين واجب الرتبية والدعوة واإلقناع باحلجج العلم، احلكم وأمسكوا بنواصيهكراسي 
 ومل يفيدوا اإلسالم برتبعهم على . أن يصلحوا أي فساد أو يقوموا أي اعوجاجمنهم  فلم يتأتَّ 

، كراسي املسؤولية واحلكم إال ما أومهته أجهزة اإلعالم املعادية وأدخلته يف قناعة كثري من الناس
وها هو ذا ، هم أوالء رجاله حيكمون فها. .من أن اإلسالم برهن على عجزه عن القيام بأي إصالح!

  . .!ي كانوا يتأففون منه باٍق كما هوالفساد الذ
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أن تطمع بعقل احلاكم ، إنه أليسر يف سبيل اإلصالح وتقومي االعوجاج وبسط فاعلية اإلسالم
َوأَْهِدَيَك ِإىَل رَبَِّك  * فَ ُقْل َهل لََّك ِإىَل َأن تَ َزكَّ ) :مبنطق القرآن _كما تقول لغريه_ فتقول له، وفؤاده

هل لك إىل أن تتحول  من أن تطمع بكرسيه فتقول له مبنطق النفس املتوثبة إىل املغامن:، *(فَ َتْخَشى
 عن هذا الكرسي آلخذ حملك فيه؟

النفسية واهلداية إذا كانت التزكية ، ما الذي يضرٌّ ااٌلسالم ويسوءه أال تكون أنت احلاكم يف األمة
وما الذي يفيد اإلسالم وينفعه إذا   لَّ كلٌّ منهما حمله من كيان احلاكم وأفئدة الناس؟العقلية قد ح

 والضاللة مهيمنة على العقول؟ ، وكان الفساد مستشرياً يف النفوس، كنت أنت احلاكم
بالتضحية واإلرشاد  _شعوبًا وقادة_ فما لك ال تتجه إىل الناس كلهم، وإذا كان اجلواب واضحاً 

علماً بأنك تنفذ هبذا  تزكية النفوس وتصعيدها إىل مستوى احلب هلل واالنتعاش بدين اهلل؟ والسعي إىل
وتنال بذلك أجرًا ال ينال مثله إال كبار ، أمر إهلك الذي أهنضك إىل هذه الوظيفة وشرفك هبا

الذي فيتحقق لدى احلاكم اإلسالم العملي ، وسيضع اهلل يف كالمك سرَّ اهلداية والقبول، الربانيني
 . .؟!م اإلسالمي الذي تنشده وتنادي بهوينقاد الناس إىل احلك، تريد

وهو الضمانة اليت ال ، فهذا هو وحده السبيل، إن كان املبتغى هو قيام اجملتمع اإلسالمي فعالً 
 . بديل عنها

الناس ال فما هلؤالء ، وخماصمتهم يف سبيله ،أما إن كان املبتغى منافسة اآلخرين على احلكم
األمر أننا كل ما يف   . وإنه لقصد طبيعي لن جيرمهم من أجله أحد لنون إذن عن قصدهم هذا؟يع

)فمن كانت هجرته إىل اهلل ورسوله فهجرته نستذكر يف هذا قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : 
هاجر فهج فهجرته إىل ما ، ومن كانت هجرته إىل دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، إىل اهلل ورسوله

 . إليه(
وكنت أذكر بالنهج اإلسالمي الصحيح يف السعي إىل ، وكان احلديث عن اجلزائر، قال يل أحدهم

واملتمثل يف اإلعراض عن اإلسالم شغالً ، وأحذر من االستمرار يف هذا اخلطأ القّتال، خدمة اإلسالم
 عن خطأ هؤالءإنك تتحدث دائماً  :قال يل، مبخاصمة احلكام ومنافستهم على كراسي احلكم

إذ اغتصبوا منهم حقهم ، وال تتحدث عن اجلرمية اليت ارتكبها احلكام اجلزائريون، اإلسالميني 
 ..الذي وصلوا إليه بالطرق القانونية والدميقراطية املعتمدة !

 وحمرتفو عملهم طالب حكم ، : لو علمٌت أن الذين اغٌتصب منهم هذا احلققلت له 
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وإذن لكان بوسعي أن أعلن عن استعدادي لدفاع قانوين ، املوضوعإذن الختلف ، سياسي 
أو يف ، أو يف مغنم سياسي، كما يدافع أي حماٍم عن طرف وقعت عليه الظالمة يف جتارة مبال،  عنهم

وعليهم يف هذه . أو إجياباً بقطع النظر عن أثر ذلك على اإلسالم سلباً ، حق مكتسب مبمارسة حكم
وليسعهم أن ، أو سالحًا للطعن يف خصومهم، إلسالم متكًأ لدعم حقهماحلال أال جيعلوا من ا

داخل ساحة األنظمة الدميقراطية واحلقوق ، يتحركوا كغريهم يف الدفاع عن حقهم الذي ال ينكر
ولكن . ولسوف جيدون من ذلك خري لسان مدافع عنهم وأفضل قوة تناضل عن حقوقهم، الدولية

شأهنم يف ذلك شأن عامة السياسيني ، م سبياًل إىل القيادة واحلكمبوصف كوهنم ساسة ابتغوا ألنفسه
 . احملرتفني من ذوي اهلواية يف املناصب السياسية ال أكثر

إمكاناهتم  إال أن هؤالء اإلخوة إمنا يؤكدون للعامل كله أهنم قد جندوا أنفسهم وسائر  مث قلت:
احلكم إمنا يأيت على طريق خدمتهم لإلسالم وجيزمون بأن سعيهم إىل ، خلدمة اإلسالم وإقامة حكمه

 . ورفع شأنه وإقامة دولته
انطالقاً من هذه اهلوية اليت يعرفون ، ال بدَّ أن نقول هلم ...هنا حديثنا هلم، إذن ال بدَّ أن خيتلف

إن عليكم يف هذه احلال أن تضحوا حبقكم الذي كان ينبغي أن  من خالهلا:العامل على أنفسهم 
ال أن ، يف سبيل اإلسالم الذي تقولون إنكم محاته وجنوده، لوصول إىل القيادة واحلكمتنالوه من ا

ا حقوقكم اليت اغتصبت يف سبيل أن تنالو ، تضحوا باإلسالم وجتعلوا منه وقودًا يف ضرام هذه الفتنة
 .!فعالً منكم

أر النفسي أن دوافع الث _على الرغم من هذا الرتكيز املنطقي الواضح_ فنجد، وعندما ننظر 
كانت  أياً ، هي اليت حترك هؤالء اإلخوة فيما يقدمون عليه من اقتحامات ومغامرات، واالنتقام للذات

، ونرى بأم أعيننا كيف أن اإلسالم هو الذي يٌنال منه وينتقص من شأنه، ومهما قيل يف وصفها
أن فرصة يف وصول مجاعة وترتاجع قواه وفاعليته يف ذلك الضرام؛ عندئذ ال تغدو املشكلة احلقيقية 

وإمنا املشكلة املصريية القاتلة أن اإلسالم هو الذي ، من املسلمني إىل احلكم قد أهدرت أو اغتصبت
 . .!ضحية الطرفني ويتمزق حتت السنابكيذهب 

فال معىن لتوجهنا إىل مغتصيب احلق كي ينصفوا خصومهم الذين يدعون أهنم جنود ، ومن مث
هو ، وإمنا الواجب الذي يهيب بنا وبكل مسلم، أنفسهم قرابني رخيصة لهخلدمة اإلسالم وتقدمي 
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أن  يشفقوا ، وذلك بأن نناشد جنود اإلسالم ومحاته. .التوجه إىل حّل هذه املشكلة اخلطرية القاتلة
 . على اإلسالم الذي ينسحق ويذوب وسط ما يشعلونه من ضرام

أن الدوافع املهتاجة يف نفوس ، إال برأس اإلسالمغري أن املصيبة الكربى اليت ال تنزل هي األخرى 
وتستثريهم يف رعونة ، تقصيهم عن تفهم هذا الكالم وااللتفات إليه، هؤالء اإلخوة إىل الثأر واالنتقام

غاضبة لإلنكار علينا والهتامنا بالتحيز إىل الغاصبني الذين استلبوا حقوقهم يف بلوغ احلكم وامتالك 
، وإمنا غدا اإلسالم وسيلة لبلوغ احلكم، غبة يف احلكم وسيلة خلدمة اإلسالمإذن مل تعد الر . أزمته

ومن مث فال حرج أن ميزَّق اإلسالم كل ممزق يف هذا الضرام أماًل يف قهر اخلصوم الذين يصدون عن 
رأينا بأم مهما ، فال جيوز ابداً إهناء هذه الفتنة وإمخاد هذا الضرام، وباملقابل بلوغ هذه األمنية الذهبية؛

 . أعيننا أن اإلسالم هو الوقود األول الذي يلتهب عليه هذا الضرام
قد درس هذا ، حربه ضد اإلسالم، ومن املؤسف أن الغرب الذي أعلن يف السنوات األخرية

وها هو ذا . وأمسك هبذه املشكلة القاتلة ورقة راحبة حياول أن يلعب هبا يف كل صقع، الواقع املؤمل
أن رأى املناخ اإلسالمي ، وإنه ليشعر بنشوة ما مثلها نشوة هذا الضرام ما وسع ذلك؛ ينفخ يف نريان

 أمامه صاحلاً ومهيأً لضرب اإلسالم مبن يسمون 
 . . !!أنفسهم جنوداً لإلسالم

يف شهر ، الصادرة عن وزارة اخلارجية األمريكية ولسان حاهلا foreign affairsنشرت جملة 
والسبل اليت جيب أن تتخذ ، مقااًل عن خطر اإلسالم على العامل الغريب 1112تشرين الثاين من عام 

والسبيل فيما صرح به كاتب املقال هو تقطيع جسور الثقة بني ، لشل فاعليته والقضاء على خطره
للقضاء على بقايا ما قد يشيع بينها من روح التعاون ، الدول العربية خاصة واإلسالمية عامة

واالستفادة مما هو ، استشارة أسباب االضطرابات والقالقل داخل كل منها على حدةمث ، والتضامن
وبذلك . وتألب حكامهم عليهم، جاٍر اآلن من خروج كثري من اجلماعات اإلسالمية على حكامها

وتبتعد فرص االستقرار اليت هي األساس ، تتمزق فاعلية اإلسالم يف ما بينهم عن طريق التآكل الذايت
  !...بد منه للنمو االقتصادي والستغالل ما قد متلكه من قدرات وثروات الذي ال

من ، بعد هذا احلق الذي اليتيه عاقل عن تبينه ورؤيته، أن أجد، صائب يف نظريومصيبة امل
 . .ويتمىن أن أشغل نفسي وقرائي بأي موضوع آخر نتسلى به!، يضيق ذرعاً هبذا الذي أقول
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مث يرى هذا ، يكون اإلنسان مسلمًا صادقًا مع اهلل يف إسالمهأتى أن كيف يت ولكن قل يل:
مث يرى بعينه أثره السريع يف شل فاعلية ، اخلطأ القّتال الذي اجنرف فيه بعض االخوة باسم اإلسالم

مث يرى ويسمع خطط األيدي ، اإلسالم وهدر كل مكتسبات ما مسيناه يومًا بالصحوة اإلسالمية
ساكتًا غري مباٍل ، مث يعرض عن ذلك كله، اخلطأ واستثمارهة اليت تتجه مسرعة الستغالل هذا اخلفي

 بشيء من وارد األمر أو صادره أو نتائجه املخفية املقبلة؟
أن جتد أصحاب اخلطط اخلفية  _وأنت مسلم صادق مع اهلل_ كيف يتأتى منك بل قل يل:

 ال ينهضك إسالمك لسعي ما إىل إصالح هذا اخلطأ؟ مث ، يستغلون هذا اخلطأ ويستثمرونه حلساهبم
إىل كثري ، أنا ال أنكر أن لكثري من احلكام دوراً يف استثارة اإلسالميني وهتييجهم بقصد أو بدون قصد

ً قد عهد ، من التصرفات اليت يقومون ها اليوم بل رمبا كان بعضهم أو كثري منهم يؤدون يف ذلك دورا
 . به إليهم وطلب منهم

أفَيكون ذلك عذرًا لتحرر هؤالء الشباب عن االنضباط باملنهج اإلسالمي وقيوده  ،نولك
 ولالرمتاء بدالً عن ذلك وسط تيارات ردود الفعل اجلارفة؟، وأحكامه

 . .!يعطوهنم هذا العذر، بعض اإلخوة الدعاة أو املفكرين
أن يعطى مل يسمون فال جيوز ، ولكن هذا العذر لو جاز إعطاءه لعامة الناس أو املسلمني

 وهل اجلهاد إال بذل اجلهد يف سبيل إعالء كلمة اهلل؟. أنفسهم جماهدين يف سبيل اهلل عزَّ وجلَّ 
وأي بذل للجهد يبقى عند من ال يصرب على االستثارة اليت يبتغى منها إبعاده عن االنضباط 

 ا قد جنَّد نفسه يف سبيله؟بكوابح اإلسالم وأحكامه مث زجه يف ردود فعل من شأهنا أن تأيت بنقيض م
وإما أن . اهلل عنهمعاد مسة الدعوة واجلهاد يف سبيل إذن جيب إب، إما أن يعذر هؤالء مها أحد أمرين:

إذن فال جيوز أن يٌعَذروا يف االجنرار إىل هذا اخلطأ ، نصدق أهنم فعالً دعاة إىل اهلل وجماهدون يف سبيله
 . القّتال

حيثما وجد نوع من هذا ، اإلسالميني وحكام بالدهم شتباك بنيه جيب فك االوصفوة القول أن
والسبيل الطبيعي إىل ذلك أن يتعاون الطرفان لتحقيق هذه الغاية اليت سيأيت خبري كبري  .االشتباك

 . للجميع
فإن السبيل إىل ذلك يصبح ، إن مل يشأ احلكام أن ميارسوا إىل ذلك أيَّ دور تعاوين جاد، ولكن

، ومهما كانت حظوظ النفس البشرية تتأىب ذلك وتثور عليه، اإلسالميني وحدهم من مهمة وواجب
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، فإن شأن اجملاهد الصابر واملصابر يف سبيل اهلل هو الرتفع فوق حظوظ النفس وقهر أهوائها ولواعجها
 . ومن مث يف سبيل بلوغ رضا اهلل عزَّ وجلَّ ، يف سبيل محاية املدَّ اإلسالمي مما قد يراد به

 ولكن فما البديل من جماهبة احلكام إلزاحتهم واختاذ أماكنهم؟ سأل منهم سائل:فإن 
حىت تبحثوا هلا عن ، وهل كانت هذه اجملاهبة يومًا ما خطوة جهادية يف سبيل اهلل قلنا يف اجلواب:

لقد أوضحنا مبا ال يدع جمااًل للريب أهنا جمرد استجابة حلظ نفسي واستجابة ساذجة لكيد  بديل؟
 .واالبتعاد عن اخلطأ ال حيتاج إىل االشتغال ببديل ،فالتحول عنها تصحيح خلطأ ،خفي

، هذه اجملاهبة اخلاطئة اليت أقصتكم عن مهمتكم اجلهادية فعالً دعوا  ولكن نقول هلؤالء اإلخوة: 
 . بعد أن طال بكم البعد عنها، لتعودوا إىل شرف النهوض هبا

وإدخال حب اإلسالم إىل ، م عن شرف الدعوة إىل اهللدعوا استثارة احلكام اليت طاملا شغلتك
، إىل هذه احملاريب اليت ال أجّل وال أرضى منها هلل عزَّ وجلّ  وانعطفوا سراعًا عائدين، قلوب عباد اهلل

 . وعجلت إليك ربَّ لرتضى وليكن شعار هذه العودة نداًء صادراً من القلب:
، الشتباك وانصياعًا لنداء الثأر واستجابة حلظوظ النفسفإن أىب هؤالء اإلخوة إال مضيًَّا يف هذا ا

عدا عن كوهنم ، فليعلموا أهنم ، هلل والتعريف بدينه فارغة مهجورةمهما بقيت ساحات الدعوة إىل ا
هي أن جيعلوا من هذه البالد مغربًا لإلسالم  ، لن يصلوا إالَّ إىل نتيجة واحدة، خالفوا أمر اهلل وهديه

 . بعد أن كانت مشرقاً له
، ولكن ذلك ال يعين أن ختتفي مشس اإلسالم من هذه البقعة يف مغرب ال شروق هلا من بعده

بفعل جهاد ، يف أماكن من الغرب نائية. .لتشرق هناك، من جراء هذه األخطاء هنا، بل ستختفي
ينهض هبا نساء ورجال كانوا باألمس القريب ، تحرقة إىل دين اهلل هناكخفيٍّ هادئ من الدعوة امل

غارقني يف ميٍّ آسن من الشهوات ، شاردين عن ربوبية موالهم وخالقهم. .ضائعني عن هوياهتم
 . واألهواء املشقية

و يف الفجاج اليت يقيمون فيها أ، وقد انتشرت أشعة دعوهتم إىل اهلل والتعريف بدينه، ها هم أوالء
يعيدون فيما ينهضون به من هذا الواجب اجلهادي سرية أصحاب رسول اهلل صلى ، اليت يرحلون إليها

 وال يعبؤون، إهنم ال يلتفتون إىل واقع حكم غري إسالمي يظلٌّهم. اهلل عليه وسلم مظهرًا ومضموناً 
ينصرفون بكل ما ميلكون من جهد إىل  وإمنا. .بنظام إحلادي غريب عن معتقداهتم وأمانيهم والتزاماهتم

 . إن آجاًل أو عاجالً ، استنبات البديل الذي سيحلٌّ حملَّ هذا احلكم وسيحول اجتاه هذا النظام
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، إىل اجلريان واألصدقاء، بدءًا باألقارب واألرحام، إهنم ينصرفون إىل هداية العقول وتزكية النفوس
 . بصرب منقطع النظري وحلم ال هناية له

إىل دين اهلل  ، يف ربوع الغرب، تلك هي املهمة اليت ينهض هبا اليوم كل فىت أو فتاة ٌهِديت، أجل
أو إىل من حيذرهم من هذا ، والعجيب أهنم ال حيتاجون إىل من يبصرهم مبنهج الدعوة. عزَّ وجلَّ 

ونلقي ، لفاتوهي املشكلة اليت نصدر يف بياهنا املؤ ، التزييف الذي ميارسه كثري من املسلمني بامسه
بل تراهم اجتهوا حبكم الفطرة اإلميانية اليت شدهتم إىل ، وميتد حوهلا اجلدل املتطاول، فيها احملاضرات

إىل املنهج السديد يف الدعوة إىل اهلل والذي ورثه الصحابة عن ، اهلل وحررهتم من أنفسهم وحظوظها
ة واحدة يف نسج صورة احلكومة إهنم ال يرهقون أفكارهم ساع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:

وإمنا يرهقون أنفسهم ويبذلون كل جهودهم يف أداء ، اإلسالمية واجملتمع اإلسالمي والتخطيط هلما
، ويف مقدمتها إبالغ كلمات اهلل إىل العقول بعد اآلذان، املهام والواجبات اليت كلفهم اهلل هبا

_بدون احلاجة إىل أي جدل أو نقاش_ أن القيام وهم يعلمون ، والتعريف باإلسالم ومبادئه وأحكامه
  ...هبذه الواجبات هو مثن ما سيكرمهم اهلل به من احلكم واجملتمع اإلسالمي

ودعين أختم هذا البحث هبذه الصورة النموذجية السامية للقيام بواجب الدعوة اإلسالمية وخدمة 
ولسوء احلظ أو حلسن ، اجملتمع اإلسالمياحلقيقي الذي ال بديل عنه إىل إقامة بل للسبيل ، دين اهلل

فتاة بريطانية تعيش يف ، فإن بطل هذه الصورة النموذجية اليت نبحث يف بالدنا اإلسالمية عنها، احلظ
 . لندن

حىت بدأت تبذل كل ما متلك من جهد ، وما إن أشرب قلٌبها حبَّه، دخلت هذه الفتاة اإلسالم
، وصربت وصابرت يف سبيل ذلك، باعتناق احلق الذي عانقتهإلقناع أخويها الشابني وأختها الصغرى 

 . داية واعتنقوا اإلسالم والتزموا بأحكامه عن دراية وحبحىت كتب اهلل هلم اهل
وصربت وعانت يف سبيل . واجتهت الفتاة الداعية عندئٍذ إىل أمها تعرفها باإلسالم وتدعوها إليه

 ،مث إن األم مرضت مرضاً عضاالً . هذا بطائلومرت سنوات دون أن يأيت جهدها . ذلك ما عانت
وجلست الفتاة الداعية تسهر إىل جانب أمها ال لكي تقوم بواجب . .أدخلت على أثره املشفى 

وقبيل أن تصل األم إىل الرمق ، بل لتواصل سعيها وجهادها هلداية أمها إىل اإلسالم، متريضها فحسب
فما كان من الفتاة إال أن اتصلت باملركز ، واستعدادها العتناقهاألخري أعلنت عن انشراحها لإلسالم 

لتعامل بعد وفاهتا ، فيشهد على إسالمها، تبحث عمن يأيت من املسلمني فيه ، مي يف لندناإلسال
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ن وأجاهبا موظف السنرتال الباكستاين بأنه ال يوجد أحد م. معاملة املسلمني يف أمور التجهيز وحنوه
 . للضرورة القصوى ، ولكن الفتاة ناشدته أن يأيت هو إذن .عة يف املركز.املسلمني تلك السا

، كانت األم قد انتهت من وضعها السيئ إىل سبات عميق،  وملا وصل املوظف الباكستاين إىل املشفى
أشهد أن ال إله إال  وكانت ابنتها جتلس إىل جانبها وقد أدنت فمها من أذهنا وهي تردد دون انقطاع:

أن جلس هو اآلخر يف اجلانب الثاين على  سوى  ، عندما رأى هذا املشهد،  يكن من الرجلومل، اهلل
وكانت الفتاة يف كرب خانق من أن . .أشهد أن ال إله إال اهلل مسع األم اليت تعاين من غيبوبة تامة:

 . متوت أمها دون أن تتشهد شهادة اإلسالم
  ومدت اإلصبع السبابة من يدها اليمىن قائلة بصوت مرتفع ، فتحت األم عينيها، وفجأة

 : مث تابعت تقول باإلنكليزية، _وهي ال تعرف شيئاً من العربية_ أشهد أن ال إله إال اهلل
 . .!وما هو إال أن أسلمت الروح، مرحباً مبالئكة اهلل

مبقدار ما كان ، هلا مل تكن إكرامًا من اهلل، هذه اليقظة اليت عاودت األم قبل موهتا بلحظات
دون ، مث ظلَّت، إكرامًا منه البنتها ما فتئت تدعوها إىل اإلسالم وتعرفها به يف صحوهتا وعافيتها

 . تلقنها الشهادة وهتتف بكلمة اإلسالم على أذهنا يف أثناء غيبوبتها، انقطاع
وقد اعتنقت دينه أالَّ يدع أمها ترحل من هذه احلياة إال ، لقد كانت تناشد اهلل بلسان حاهلا

و أيقظ أمها وهي يف ، فكان أن لىب اهلل السميع البصري منها هذه املناشدة. .وذاقت مثلها لذة معرفته
، ومبا بشرها أن دعوهتا إىل اهلل مل ولن تذهب سدى، وأنطقها مبا طيب خاطر ابنتها، سياق املوت

ثل ما أكرمها به من سعادة معرفته أال يكرمها اهلل مب __وهي الرحيمة بأمها وإذا كان يعزٌّ عليها
 . فإن اهلل أرحم هبا منها وأشد إكراماً هلا منها، واإلميان به

، أن الناس كلما ازدادوا ترامحاً ، ويف املشهد األخاذ الذي سقناه، زبدة القول يف كل ما ذكرناهو 
والتعريف بدين اهلل مع  ولن يرتاحم الناس بشيء أجلَّ وأمسى من الدعوة إىل اهلل، ازداد اهلل هبم رمحة

 . الصرب اجلميل على ذلك
 

 المصدر: كتاب هذه مشكالتنا. 
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