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 :يا ورثة األ�بياء ويا دعاة اإلسالم 
اطـب ضـمائركم    إ�ين أخاطب إميا�كم الـذي ال يتزعـزع ، وعقيـدتكم الراسـخة الـيت ال تنـهار، وأخ                  

 .وأرواحكم 
! ويا من ورثتم عـن رسـولكم أداء احلـق واألما�ـة             ! يا من لبستم يف أ�فسكم رداء اد والكرامة         

 .ويا من عاهدمت ا على تبليغ الدعوة والرسالة
ســطروا علــى هــام الزمــان كلمــات احلريــة والفــداء ، وآيــات العــز والفخــار ، ومواقــف البطولــة            

 ..واالستشهاد 
 

 اللّه �اصح علوانعبد 
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 بسم ا الرمحن الرحيم
 :قال تعاىل 

 }      ــم ه ــك ــرِ وأُولَئِ ــنِ املنكَ ع نــو هنيروفِ وــاملع ــأْمرون بِ يرِ و ــي ــدعون إِلَىاخلَ ــةٌ ي أُم كُمــن ــتَكُن مِ ولْ
 ون١٠٤: آل عمران . [ } املُفْلِح[  
 

 اإلِهداء
 . ا بأمواهلم وأ�فسهم إىل الذين جياهدون يف سبيل

 .إىل الذين يقولون كلمة احلق ، وال خيافون يف ا لومة الئم 
إىل الذين ا�بثقوا من ضمري الغيب ، ليحملوا بإمياهنم كتاب ا ، وبشمائلهم سيف اجلهـاد املقـدس                  

 .، وبنفوسهم أصدق معا�ي الكرامة والفداء 
 .مواكب الشهداء إىل الذين هيؤوا أ�فسهم ألعراس اخللود يف 

 .إىل الذين ساروا على قدم الدعاة الصادقني من األ�بياء والعلماء 
 :ورحم ا من قال . أهدي هذه الرسالة ، أداء لألما�ة ، وقياماً بواجب الدعوة واإلسالم 

i  إميا�ًا  يؤمن   كان   من iوار   الفلك    أجابه        بدعوتهالد   iiآمينا 
 مضمو�ا األيام على �َجحا أصاب        �يتُه  ii  صتخل   تكن   ومن

*             *            * 
 الصعابا خنشى أو اهلول �بايل ال        عز�اii    �بين    باإلميان     حنن
i  جعلناها  الظلم   جذوة        عزمناii  يف  رمى  الباغي  وإذا iترابا 
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 بسم ا الرمحن الرحيم
ةمقدعة اخلامِسمة الطّب 

احلمد  ربِ العاملني وأفضل الصالة وأمت التسليم على سيد�ا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني ،                
 ..وبعد             .وعلى من دعا بدعوته واهتدى هبديه بإحسان إىل يوم الدين 

 األمــر بــاملعروف واجبــه األقــدس يف فهــذه الرســالة علــى وجازهتــا قــد بينــت مهمــة العــامل العامــل و
كمــا بينــت حتلّيــه بالصــرب ، وجرأتــه بــاحلق ، ومســؤوليته  .. والنــهي عــن املنكــر ، والنصــح لكــل مســلم  

الكربى يف تبليغ الـدعوة اإلسـالمية ، مـن أجـل إقامـة حكـم ا يف األرض ، ثـم ذكَّـرت كـل مـن يهمـه أمـر                                
! ، وعلمـاء السـلف ، والـدعاة إىل ا    اإلسالم يف هذا العصر مبواقف الرعيل األول من الصحابة الكـرام           

                  لـهم األذى يف سـبيل اعسـى  .. ذكرهتم مبواقفهم البطولية ، وجهادهم الصابر ، وكفاحهم املرير ، وحتم
فـإن  ... أن حيذو علماء العصر ، ودعاة اإلسـالم حـذوهم ، وجياهـدوا جهـادهم ، ويصـربوا صـربهم                     

 . عز اإلسالم يف العصر احلديث وما ذلك على ا بعزيز فعلوا ذلك تغريت معامل اجلاهلية ، وحتقق
ومتتاز هـذه الطبعـة علـى غريهـا مـن الطبعـات السـابقة باإلكثـار مـن األمثلـة التارخييـة ، واملواقـف                     
البطولية اليت وقفها سلفنا وعلماؤ�ا عرب التـاريخ ، وباملقدمـة اللطيفـة الـيت كتبـها األديـب الفاضـل األسـتاذ                       

 .وي حفظه ا عبد ا الطنطا
وال يسعين إال أن أقول اللهم اجعلين أحسن ممـا  .. وإن كنت ال أرى ألكثر ما امتدحين به من أهل          

 !..يظنون ، واغفر يل ما ال يعلمون 
ا أسأل أن جيعل يف هذه الرسالة النفع العام ، والفائدة املرجوة ، وأن يستفيد منها علمـاء العصـر                

 وكـل مـن هيـأ �فسـه خلدمـة اإلسـالم ، وكـرس جهـده للـدعوة إىل ا  ، وأن                         ، وطالب العلم املخلصـني ،     
 املؤلف                         .يقبلها مين يوم العرض عليه إ�ه خري مسؤول ، وباإلجابة جدير 

 عبد ا �اصح علوان 
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 مقدمة بقلم األستاذ األديب
 عبد اللّه طنطاوِى حفظه اللّه

- ١ - 
 سـقى ا   -تعـود بـي الـذاكرة إىل األيـام اخلـوايل            ) إىل ورثة األ�بياء    ( الرسالة  عندما أشاهد هذه    

 عنـدما صـدرت   ١٩٥٣عـام  .. إىل .. إىل ذكـرى حبيبـة إىل �فسـي    .. -! تلك األيـام ، مـا أحالهـا         
الطبعة األوىل من هـذه الرسـالة يف مصـر ، ومحلتـها أيـد أمينـة إىل بـالد الشـام ، فاقتحمـت علـى املشـايخ                          

ــا يف الصــف .. وكنــت واحــدا مــن املشــايخ الصــغار .. ار والصــغار مســاجدهم ومدارســهم الكبــ طالب
وكا�ـت قلوبنـا الصـغرية تتفـتح علـى          .. الثالث اإلعدادي يف معهد العلوم الشرعية للجمعية الغراء بدمشق        

          الـدكتور   معـني رجـل الـدعوة األول يف بـالد الشـام             .. الدعوة اإلسالمية ، وتتشرب مبادئها من معني ثـر ،
ذلــك الرجــل العمــالق الــذي اســتقى أصــول احلركــة  .. - رمحــه ا رمحــة واســعة-مصـطفى الســباعي  

 وهـذا مـا كنـا حنـن     -كـان الشـيخ صـفا    . اإلمام الشهيد عليـه رضـوان ا   : اإلسالمية من قائدها الفذ  
ة دمشــق القدميــة ،  يلتقينــا يف بيــوت مبثوثــة عــرب أزقــ-املشــايخ الصــغار ، �طلقــه علــى شــيخنا الســباعي 

ميـر مـن بـني تلـك األزقـة الضـيقة            .. بقامته املديدة وعمامته الشامية ، وحليته اللطيفـة ، وجبتـه السـابغة              
 واملكتـب الثـا�ي هـو الصـنف     -امللتوية املرتبة كالسهم املريش ، ليضيع الفرصة على رجال املكتب الثا�ي   

أيام أديب الشيشكلي الذي صر�ا �ردد كلما ذكر�اه        . .الوحيد الذي كنا �عرفه من أجهزة املخابرات آ�ئذ         
 فالرجال أو أشـباه الرجـال يف        -) ا يرحم النباش األول     ( وذكر�ا ما حنن فيه من شدة وبالء هذه األيام          

 ..ويأبى العمالق إال أن يكون عمالقاً .. املكتب الثا�ي مأمورون برصد حركات هذا العمالق 
وسحنته اهدة الضاحكة تتصبب عرقًا ، وكا�ت �فوسـنا الكـبرية قـد             وذات يوم جاء�ا متأخرا ،      

 عـن تـأخره ،    - وهو خيلع جبته وعمامته      -واعتذر العمالق   .. أقلقت عقولنا وأجسامنا الصغرية عليه      
 يرمحـه ا    -ثـم بـدأ     .. مبا لقي من عنت أحد خفافيش املكتب الثا�ي الذي الحقه طويلًا حتى ضيعه              
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هذه رسالة لطيفـة    : قائال  ) إىل ورثة األ�بياء    ( اته إىل املشايخ الصغار ، وقدم لنا رسالة        حديثه وتوجيه  -
 يقـول  -فيها �داء وإهابة إىل املشايخ ، كتبها شيخ حلـيب �اشـىء كـان يـدرس يف مصـر ، وهـو ال يكـربكم           

 . إال بسنني معدودات -الدكتور السباعي 
- ٢ - 

وعنـدما أوى الطـالب إىل      ..  أدراجـي إىل مدرسـيت       وعدت.. خبأت الرسالة الصغرية يف عيب      
ســررهم ، وأســلموا أجفــاهنم للكــرى ، أخرجــت الرســالة الصــغرية ، و�زلــت إىل مطعــم الطلبــة، ورحــت  

 ..أقرؤها وأعيد قراءهتا بشغف وبصوت عال ، حتى كدت أحفظها 
 يف عمـره ، و�فعنـا    أطـال ا -يف اليوم التايل ، وقبل أن يدخل أستاذ�ا اجلليل الشيخ �ايف عبـاس            

 غرفة الصف ، كنت أخطـب زمالئـي طـالب األمـس ومشـايخ املسـتقبل ، مبـا حفظـت مـن                        -من بركاته   
 ودخـل الشـيخ �ـايف ، وأ�ـا أتظـاهر            - وكنت حيفوظًا كما كان يسميين املشـايخ الصـغار           -تلك الرسالة   

، فخشيت على �فسـي     ووقف الشيخ ينصت    .. بأ�ي غري منتبه لدخوله ، ألمسعه بعض ما أحفظ منها           
 .من غضبة من غضباته املضرية الراعبة، فسكت واعتذرت إليه 

 :قال 
  هذا من كالمك يا عبد ا ؟-
 .. ال يا أستاذ -
 من كالم من ؟..  إذن -
 : قلت يف توجس -
 هذه خطبة لشيخ حليب امسه عبد ا علوان ، ختـرج يف األزهـر حـديثًا ، وكتـب كلمـة وجههـا          -
 ..أل�بياء من علماء الدين أمثالكم إىل ورثة ا

 :قاطعين الشيخ يف حدة متكلفة 
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 أين اخلطبة ؟..  بال فلسفة -
  تردها إيل ؟-
 : أجاب الشيخ يف هلجة �اعمة على غري عادته -
 ..هاهتا ..  �عم -

أسرعت إىل حمفظيت ، وسلمت الرسالة ألستاذ�ا املرهوب احملبوب ، ورجوت منه أن يقرأها لنـا ،                 
 ) .على قد املقام ( إن كنا لسنا و

 :قال الشيخ وهو ميد يده العبلة حنوي 
 . بل خذها أ�ت ، واخطبنا هبا -

تناولتـها مـن يـده ، وبصـوت رفيـع حـاد حاولـت               .. مل تسعين األرض مبا رحبـت مـن شـدة الفـرح             
ــز        ــا أرى بعــض ال ــزداد وأ� ــة ، وفرحــي كــان ي ــا ألقــي الكلمــة علــى شــكل خطب مالء جهــدي ختشــينه وأ�

 .املشاكسني احلاسدين يتميزون من الغيظ لنجاحي يف هذه التجربة مع شيخنا املرهوب 
-٣- 

 : وبعد مضي ربع قرن على الطبعة األوىل ، أتساءل .. واليوم 
 ؟على صاحبها الذي غدا شيخًا كهلًاهل ألقى الزمان ظالله القامتة على هذه الرسالة و.. ترى 

لسنني العجاف والسمان اليت جثمت بكل ثقلها على الدعاة إىل ا           وهل �اء كلكل الشيخ بأعباء ا     
 يف كل مكان ؟

 وهل فعل املشيب فعله يف الشيخ ، فحنى له �فسه ، ولوى عنق قلمه ، وهاض عزميته ؟
 ..اللهم ال 

إن �ظرة عجلى تلقيها على الشيخ وحركته ، وعلى الشيخ وقلمه الـدؤوب، وعلـى الشـيخ ولسـا�ه                   
 ..اللهم ال : يلة هبذا اجلواب لكف.. الذرب 
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                       ـا إىل القد وعى الشيخ الشاب مهمته يف هذه احليـاة ، فـا�طلق يسـعى مـن أجـل حتقيقهـا ، داعي
 ..على بصرية ، بالسيف والقلم واللسان 

ــه  ــه ظهــره أو عنقــه    -إ� ــد أن أقصــم ل  مثــال ااهــد املكــافح يف  - وال أزكيــه علــى ا ، وال أري
.. هـذا القـرن العشـرين الـذي شـهد ويشـهد أعتـى احلمـالت علـى اإلسـالم ورجالـه                       النصف الثـا�ي مـن      

الرجال الذين صدقوا باحلق ، ومل يبالوا بظامل ، أو داعر ، أو ديوث خـان دينـه ، وبـاع                     .. ورجاله  : أقول  
 أن يفتضـح    أمته ، بد�يا سواه ، وكان حذاء حيتذيه امللعو�ون الطغاة البغاة ، ثم ال يلبثـون أن خيلعـوه ، بعـد                     

 .ألسنة األبرار ، وألسنة الفجار على حد سواء .. أمره ، وتكون شتيمته على كل لسان 
.. الشيخ عبد ا صمد أللوان االضطهاد ، وما يـزال ، وكأ�ـه الشـوكة يف هلـاة دجاجلـة العصـر                       

 ..فهو الصداع باحلق ، املعني على البلوى ، الداعي إىل ا بإذ�ه 
 أ�ا العبد  الفقـري      -املعرِّف بالرجل ، فهو أكرب من أن حيتاج إىل تعريف مثلي            ولست هنا يف مقام     

  .-إىل عفوه ورضاه 
 ..ولست يف مقام الذي يكتب سريته ، فتلك حتتاج إىل سفر ضخم ، ال إىل مقدمة مقتضبة 

لم ذلـك   فذلك توأم سرية حياته ، وهيهات أن يستطيع الق        .. ولست يف مقام املعرِّف بفكره وآثاره       
 ..، يف هذا احليز الضيق من الزمان واملكان 

جمـرد ذكـرى    .. وإمنا أردت أن أشكر ا العظيم الذي يهب دعوته للمجاهدين على كـل صـعيد                
 ..عزيزة ، عندما صدرت الطبعة األوىل من هذه الرسالة

 ..وجمرد عرفان جلليل أعمال الرجل 
 .. احلديثة جمرد تعريف سريع هبذه الرسالة القدمية.. ثم 
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-٤- 
ويف سـت وسـبعني     .. كا�ت الرسالة يف طبعتها األوىل يف ست عشـرة صـفحة مـن القطـع الصـغري                

 ..صفحة يف طبعتها الرابعة 
 ..وفيما هو أكثر من ذلك يف طبعتها اخلامسة هذه 

كـل مـن    والرسالة �داء إىل علماء هذه األمة ، وإهابة هبم إىل النهوض ، فهي مبثابة القلب النـابض ل                 
وفيهــا تبيــان ملهمــة العلمــاء العــاملني ، فقــد ا�تــدهبم ا إىل األمــر بــاملعروف ،  .. لــه قلــب مــن مشــاخينا 

والنهي عن املنكر ، والنصح  ورسوله وأئمة املسلمني وعامتهم ، واجلـرأة يف احلـق ، والتـذرع بالصـرب يف                      
وهو يف هذه اإلهابة ، ال يريـد أن يزيـد يف          . تبليغ الدعوة اإلسالمية ، من أجل إقامة حكم ا يف األرض            

جيش اخلاملني أصحاب الوالئم والسهرات ، أل�ه يعي أن تلـك ليسـت مـن مهمـات العلمـاء العـاملني ، ولـن                        
ألهنـا حتفـل بـألوان النفـاق االجتمـاعي ،      .. يكون هلا جدوى يف وقدة الكفاح الـدامي يف عصـر اجللّـادين       

 .. من أجل تفجري النفوس وهذا لن يكون حتى الفتيل البطيء
لقد كان للحركة اإلسالمية منذ الربع الثا�ي من القـرن العشـرين ، جتـارب مريـرة ، علمتـها الكـثري ،                       
ــها الكــثري مــن التضــحيات ، مــن شــهداء إىل معــذبني ومضــطهدين ومطــاردين ، حتــى اســتطاعت      وكلفت

لرؤية متثلت يف اإلميـان العميـق ، واجلـرأة    هذه ا.. الوصول إىل الرؤية الواضحة يف دياجري اجلاهلية اجلديدة       
ــا�ي مــن هــذا القــرن عصــر احلركــات اإلســالمية          ــك اإلميــان، حتــى غــدا النصــف الث يف اإلعــالن عــن ذل

.. ويف أوروبـا وأمريكـا وأفريقيـا      .. يف إيران وباكستان وتركيا ، ويف سـائر البلـدان العربيـة             .. املظفرة  
ويمكُرون ، وِيمكُر اللّه، واللّـه  { .. ا املد اإلسالمي باملرصاد    ولكن الدول الكافرة كا�ت وما تزال هلذ      

 املاكِريِن ريخ.. {  
 
 

 )١٠(الصفحة 



 

- ٥ - 
 ..ومن هنا كا�ت ا�طالقة الشيخ يف رسالته 

 والشعوب املسلمة مغلوبة على أمرها .. احلركات اإلسالمية يف مد.. 
ربتها عن حكامها ، وبغربة حكامهـا عنـها ،          القاسم املشرتك األول بني هذه الشعوب ، شعورها بغ        

 ..�تيجة ا�تماءاهتم إىل شرق أو غرب ، وتراميهم على أقدام الكفرة يف الشرق والغرب 
والقاسم املشرتك الثا�ي بني هذه الشعوب ، اليأس من ا�تصار أية حركة إسالمية ، ولكن االعتصام  

لصـاحل ، سيقضـي بعـون ا علـى هـذا اليـأس الـذي        حببل ا والتقوى يف كل أمر واستلهام سرية السلف ا     
 .زرعه الكفار يف �فوس املسلمني 

والقاسم املشرتك الثالث بني هذه الشـعوب ، شـعورها بضـعف قيادهتـا ، أو حباجتـها إىل قيـادات                     
 . حازمة واعية خملصة 

ا مؤزرهذه األمة سيكون �صر رر ، فعرف أن قدمن أجل هذا وذاك ، فكر الشيخ وقد ا بإذن ا
 هـم علماؤهـا   - كمـا يـرى األسـتاذ املؤلـف     -.. ، عندما تعرف األمة طريقهـا ، وجتـد قادهتـا وقادهتـا         

العاملون اليقظون الواعون أللوان اخلداع واملؤامرات اليت تبغي قتل الكرامـة يف �فـوس املسـلمني ، وهـي كلـها       
..  فد�سـها ، وحتـى آخـر يهـودي     من خمططـات أبالسـة يهـود ، منـذ أول يهـودي درج علـى هـذه األرض                 

مـرورا هبرتـزل، ومــاركس ، واجنلـز ، ومـن لــف لفهـم ، وائتمـر بــأوامرهم ، وا�تمـى إلـيهم أو إىل أفكــارهم         
 ..وهم ليسوا بالقلة .. كرتوتسكي ، ولينني وستالني ، وأتاتورك ، والعبد اخلاسر ، وسواهم 

�فـــوس بعـــض علمـــاء .. ن حيـــة ولكــي حييـــي املؤلـــف مـــوات النفـــوس الـــيت ينبغــي هلـــا أن تكـــو  
ــاملواقف البطوليــة  .. املســلمني  وهنــا تســتفيض علــى قلمــه الســيال ، الشــواهد التارخييــة    .. ذكــرهم ب

املوجزة يف تركيز حيرك الكـوامن ، أل�ـه أجـاد يف اختيارهـا ، األمـر الـذي حيـدو�ي إىل مناشـدته أن يؤلـف                         

 )١١(الصفحة 



 

فاحلاجة إىل  .. ؤ�ا هداتنا بعد ما جلب الطريق     سفرا حول هذه املواقف املصطفاة اخلالدة ، ليكون عظما        
 ..القيادة الواعية ، إىل اإلمام التقي النقي الورع العارف با الواقف على أمور عصره ، ماسة 

 ..واحلاجة إىل مثل هذه الرسالة املثرية متجددة 
 لشر أ�واع التخاذل ، ولعل ملا فيها من شعر احلماسة والبطولة دخلًا يف هذه اإلثارة املرجتاة ، ودفعا  

وهو التنائي عـن التجريـب ، وا�عـدام السـعي ، بادعـاء الفشـل ، أو اخلـوف مـن الفشـل ، لعـدم الكمـال ،                              
وهؤالء القعدة ينسون ، أو يتناسون أ�ـه  ... ووجود النقائص والثغرات والسلبيات يف كل مجاعة وحركة  

البـد أن تسـعى إىل الكمـال ، متغلبـة علـى مـا قـد        .. ليس من هيئة تولد كاملة ، بل البد من إبـرِ النحـل           
مستعينة مبا لديها من مبادىء حية ثابتة ال تعرتيهـا طـوارق احلـدثان              .. ينتاهبا من أوصاب وأرزاء وعلل      

مثلها مثل الشجرة احلية، ختلع عنها أرديتها الباليـة كـل عـام ، لتكتسـي أرديـة                  .. فتزحزحها عن أمكنتها    
 :ضارة واجلمالفيها احلياة والقوة والن

إن أستاذ�ا املؤلف يشخص األمـراض ، ثـم يصـف الـدواء النـاجع القـادر علـى بـث �سـغ احليـاة يف                          
 ..فالبديل لديه جاهز .. اجلسم العليل 

فإذا كا�ت العلة يف فقدان القيادة اليت يثق هبا أبنـاء هـذه األمـة ويرضـون عنـها ، فإ�ـه يصـف تلـك                
 . .ن عليه وتتحلى بهالقيادة املرجوة ، وما ينبغي أن تكو

وإذا رأى السلبيات تورد األمة موارد اهلالك ، ا�طلق يتحدث عن اإلجيابيات االثنيت عشرة لتقضي               
 .على تلك السلبيات 
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- ٦ - 
ويف اخلتام ال ينسى أن يأخذ العهـد ، أو أن يـدعو العلمـاء إىل أن يقطعـوا العهـود علـى أ�فسـهم، أن                          

وهـذا  . وسعادهتم يف سعادة أمتهم ، ويف التمكني لدينهم يف األرض .. ء حييوا سعداء ، أو ميوتوا شهدا    
إذ البد ألية مجعية ، أو مجاعة ، أو فئة تريـد أن تكـون قويـة مرهوبـة                   . العهد جعله ا مسؤولًا البد منه       

 .اجلا�ب ، من عهد قوي يقطعه أبناؤها على أ�فسهم ، ويبذلون أرواحهم يف سبيل ما عاهدوا ا عليه 
كــل هــذا يف أســلوب خطــابي محاســي يتناســب وجــالل املوضــوع ، واخلطــر احملــدق هبــذه األمــة ،  

 :إن قارىء هذه الرسالة ال ميلك �فسه أن يقول..وبدينها 
إن األســتاذ املؤلــف قــد أقــام احلجــة علــى هــؤالء املشــايخ العلمــاء بالــدين ، ورثــة األ�بيــاء ، لكــي    

 ممـن قـرأوا سـريته الشـريفة ، وعلمـوا أي �صـب كابـد أسـتاذ            يتمرسوا خطوات مـن بـه يتأسـى املتأسـون ،          
 . حتى وصل إىل ما وصل إليه دينه العظيم - صلى ا عليه وسلم -احلياة 

 :وأخريا 
حممد فرغلي ، وعبـد القـادر عـودة ، ومصـطفى السـباعي، وسـيد قطـب ،         : رحم ا مشاخينا    

 ، وعبد العزيز عيون السود ، وحسن حبنكـة ،     وحسن اهلضييب ، وحممد احلامد ، وعبد العزيز البدري        
 .وعز الدين القسام ، وعبد الفتاح إمساعيل 

ورحم ا جمدد أمر هذا الدين ، وباعث هنضة املسـلمني يف القـرن الرابـع عشـر اهلجـري ، اإلمـام                       
اذ ، عبد الفتاح أبي غده، وسعيد حوى ، ومـن حنـا حنـو هـؤالء األفـذ       : الشهيد ، وبارك ا  يف شيخنا        

وسار على هنجهم ، فهـم النجـوم ديـاجري هـذا الليـل الـذي طـال واسـتطال ، حتـى اسـتيأس النـاس ، أو                             
 ..كادوا ، من الصالح أو إمكا�ية اإلصالح 

ورزق ا هــذه األمــة املنكوبــة بــالكثري مــن أبنائهــا ، مــن يغــذّ الســري علــى درب هــؤالء العمالقــة ،  
تردت فيها ، �تيجة جهل أبنائها ، و�فـاق أدعيـاء املشـيخة فيهـا ،       فينقذ األمة من الوهدات السحيقة اليت       

 )١٣(الصفحة 



 

وتشتت أهل احلق ، واختالفهم على حقهم ، وجتمع أهل الباطل على باطلهم ، و�تيجة تقاعس األبـرار ،                   
وهـدى ا املنحـرفني مـن مشــاخيها واملنـافقني ، ليعـودا إىل رهبـم ، ويتقـوه يف دينــهم ويف        .وعجـز العلمـاء   

 : ورحم ا من قال ..أمتهم 
i  مِلح  يا  الدين  رجالَ  يا iصلح ما        البلدي إذا املِلح املِلح ؟ فسد 

 .وسالما أبا سعد يف اخلالدين 
  عبد ا الطنطاوي- حلب ١٣٩٩غزة ربيع األ�وار 
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 بسم ا الرمحن الرحيم
ي وأسـلم علـى سـيد�ا حممـد صـفوة األ�بيـاء ، ورائـد                أمحد إليكم ا الذي ال إله إال هـو ، وأصـل           

ااهدين ، وعلـى آلـه وأصـحابه الطيـبني الطـاهرين ، وعلـى دعـاة احلـق ، وقـادة اخلـري بإحسـان إىل يـوم                    
 .الدين 

 :ورثة األ�بياء األكارم 
أحييكم بتحية العقيدة واإلسالم ، حتية مـن عنـد ا مباركـة طيبـة ، وسـالم ا علـيكم ورمحتـه               

 :وبركاته وبعد 
فقد مرت على أمتنا اإلسالمية يف العصـور املتـأخرة فـرتات مـن الركـود واجلمـود ، وعواصـف مـن                       

، .. الضالل واإلباحية ، وترك أكثر املسلمني جهادهم يف سبيل الدعوة اإلسـالمية ، واملبـادىء احملمديـة        
 ا واإلســالم ، ومل تــرتبط قلــوهبم فصــاروا ال يعملــون يف مضــمار العمــل واجلهــاد ، ومل جيتمعــوا علــى كلمــة

بل واجهوا د�يا مليئة بالشرور واآلثـام ، وعاملًـا طافحـا باملفاسـد والضـالل ،               .. بروابط العقيدة واإلميان    
هتتف هبـا أمـواج األثـري يف أرجـاء الكـون ، وينـادي مببادئهـا                 .. وتيارات متدفقة من الدعوات والنزعات      

ألرض وأحناء املعمورة ، حتى وصلت بنا احلال يف هذه العصور املظلمة ،  أهل الكفر واإلحلاد يف جنبات ا     
واألوضاع القامتة أن �رى شبابا مسلما جيحد الرتاث اإلسالمي اخلالد ، ويهزأ بالتـاريخ واألجمـاد ، ويعبـث      

هنــا بــأمسى املبــادىء ، وأقــدس الرســاالت ، وتغريــه احلضــارة املاديــة ، واملد�يــة الغربيــة يف صــورها وألوا   
حتـى ا�تـهينا إىل جمتمـع مـاجن ،          .. الشتّى ، فال يعرف غاية سوى التلمس بالنساء الكاسـيات العاريـات           

وحياة آمثة ، تشيع فيها الفاحشة سافرة ، ويطفوا على أرضها التحلل واإلباحية ، سـواء مـا يتعلـق بامليـل               
وحنــن دعــاة اإلســالم وورثــة .. اجلنســي ، ومــا يتعلــق بــالتربج والســفور ، ومــا يتعلــق بــاالحنالل والســلوك 

األ�بياء أشد الناس إعراضًا وتقاعسا عن تأدية أما�ة اإلسالم ، وتبليغ رسالة اللّـه يف األرض ، بـل قضـينا                     
ردحا من الزمن يف غفوة طويلة ، وسبات عميق �عيش يف حميط مغلق على هـامش احليـاة ، حتـى وصـل                       

 )١٥(الصفحة 



 

 بـالفجور واملنكـر ، وحنـابي احلكـام يف فسـقهم وضـالهلم ،             بنا األمر أن �ستكني للظلم والظاملني ، و�رضى       
 .بل �سكت على استهتارهم وطغياهنم 

اللـهم إن هـذا   " والصاحل املؤمن فينا يعتذر بل وحيتج جبملة مأثورة مسعها من أمثاله ضـعفاء اإلميـان     
ين واهلـارفني  حيتج هبذا وعلى مسـمع منـا ومـرأى آالف مـن اهلـاذ     " منكر ال أرضى به وال أقدر على رده  

 شـيوعيني ، وقـوميني ومستشـرقني ،         على اختالف أفكارهم ومبـادئهم ، وتبـاين اجتاهـاهتم و�زعـاهتم مـن             
، خيدعون أبناء األمة بربيق األفكار وسراب املبادىء ، ويغروهنم باملظاهر والوعود واآلمال ،              ومستغربني  

لًا بعيدا كل البعد عـن روح احلقيقـة اإلسـالمية        فغايتهم الوحيدة أن يروا اجليل اإلسالمي جيلًا ملحدا متحل        
 ..، ومبادىء الدين احلنيف ، والقيم األخالقية العالية 

حتى بلغت منهم مبلغ احلقيقـة  .. فاستجاب ألفكارهم كثري من الشباب الفارغ من اإلميان واخللق     
ســبون أهنــم حيســنون  ، فاعتنقوهــا كمبــدأ ، وآمنــوا هبــا كــدعوة ، ودعــوا النــاس إليهــا كرســالة، وهــم حي   

 .صنعا 
من أهم هذه املبادىء اليت تأثروا هبا ، واغـرتوا مبظاهرهـا ، وخـدعوا بربيقهـا ، وأصـبحوا مـن                      و

 :الداعني إليها هي 
: وبالتـايل   " وإبعاد التشريع اإلسالمي عن احلكم والسياسـية      " ،  " مبدأ فصل الدين عن الدولة      " 

 ..فاذ أغراضه ، وعدم صالحيته للحياةاهتام اإلسالم بالرجعية واجلمود ، واستن
والباعــث النفســي هلــذه املنــاداة واالهتامــات هــو قمــع اإلســالم لشــهواهتم اخلسيســة ، وحــده مــن     

وإن .. غرائزهم الد�يئة ، وموقفـه الصـارم يف اجتثـاث جـذور املنكـر والفسـاد ، وحمـق الظلـم والظـاملني               
 :الشيء الذي يهمهم ويعنيهم

، لتخرج إليهم بثياب شفافة ، وأزياء مغرية ، وتكشف مـاجن      " الط اجلنسني   سفور املرأة واخت  " 
، يتبادلون معها النظرات الغزلة ، واالبتسا مـات املريبـة، والضـحكات الفـاجرة ، وجيتمعـون معـا يف أوكـار               

 )١٦(الصفحة 



 

فيعـة ،   الرذيلة ، وحفالت الرقص واون ، فيتجردون فيها من كل مقومات الفضائل اإل�سـا�ية واآلداب الر               
 ..واملثل العليا 

 وهناك شرذمة باغية من امللحدين املاديني ممن ينتمون إىل منظمـات إحلاديـة ، ويعتنقـون مبـادىء        (
، يتنكرون صراحة خلالق األرض والسموات ، وجيحـدون بوقاحـة متناهيـة مجيـع القـيم الدينيـة ،        ) مادية  

عجب كل العجب أن جند مـن شـباب املسـلمني مـن             واملبادىء اخللقية اليت جاءت هبا األديان والشرائع وال       
ــوهلم ، أو        ــدعوات عق ــذه ال ــوا يف ه ــدعوهتم ، وا�ســاقوا وراء ضــالهلم وإحلــادهم دون أن حيكّم ــأثروا ب ت
يستجيبوا للحق األبلج ، والفطرة السليمة ، ولـو أن هـؤالء الشـباب املخـدوعني املتـأثرين تفكـروا يف خلـق                       

 واألرض ، و�ظـروا يف هـذا الكـون املبـدع ، والـد�يا العجيبـة آلمنـوا          اإل�سان وتـأملوا يف ملكـوت السـموات       
بقرارة وجداهنم ، وأعماق قلوهبم و�فوسهم هبذا اخلالق العظيم الذي أحسن كل شيء خلقـه ثـم هـدى ،                    

  .)١(ولكن الظاملني بآيات ا جيحدون 
ء ، وتــدعو يف  ، تعمــل يف خفــا"باملاســو�ية " وهنــاك شــرذمة مــن دعــاة الكفــر والضــالل تــدعى  

صمت ، وتتسرت بستار األخوة اإل�سا�ية ، واملبادىء اخللقية ، لتغطـي أمرهـا، ومتـوه علـى النـاس حقيقـة                      
كفرها وضالهلا ، وقد دخلت مبادئها كل وطـن إسـالمي ، وأرض عربيـة واعتنـق فكرهتـا اهلدامـة كـثري                 

تبـاين أجناسـهم ، وال سـيما الطبقـة     ممن ينتسبون إىل اإلسالم على خمتلف طبقاهتم ، وتباعد أوطاهنم ، و     
 ..املثقفة ، وقادة الفكر والرأي وأصحاب اجلاه والسلطان 

ــة ، ويســندها االســتعما ر ، ومــن أهــم       ــة العاملي ــديرها يف الســر اليهودي ــة ت وهــذه الشــرذمة الباغي
 وجعلـها   احرتام اليهوديـة وتقديسـها ، وإعـادة بنـاء هيكـل سـليمان ، وامـتالك اليهـود لفلسـطني                    : أهدافها  

العربـي واإلسـالمي حملـو آثـار العقيـدة وطمـس        : وطنا قوميا ، ودولة إسرائيلية ، ثم الوثـوب علـى العـاملني              
 .منار اإلسالم 

                                                 
فيه الرد الوافي المقنع على الشبهات التي يثيرها الملحدون حول وجود اهللا ، " شبهات وردود "  صدر آتاب للمؤلف بعنوان )١(

 ..نسان قرد والكون أوجدته الطبيعة ، والكون وجد مصادفة ، وأصل اإل

 )١٧(الصفحة 



 

ومع وجود هذه الفئات اهلدامة يف بالد اإلسالم ، �الحظ تسرب احلضارة املادية ، واملد�ية الغربية              
فاملسرح ومـا يشـتمل عليـه مـن         .. كاذب ، ومظاهرها الزائفة   يف اتمع اإلسالمي ، واالخنداع ببهرجها ال      

صاالت للـرقص وأفـالم للسـينما ، أصـبح اليـوم هوايـة الشـباب املـاجن ، و�ـدوة الفـارغني والفارغـات مـن                    
ففيه تقرب الفضيلة واألخالق ، وعلـى بابـه تـذبح الرجولـة     .. عامة الناس ، وعِلْية القوم من أكابر جمرميها    

 ..يرى الشباب اهلائم من الرقص اخلليع الفاتن ، ومظاهر اون والدعارة واملروءة ، ملا 
 :أما اإلذاعة يف الدول العربية واإلسالمية 

فهي األداة الكفيلة با�تزاع النخوة مـن الـرؤوس ، ومعـا�ي اخللـق مـن النفـوس ، فالشـباب والشـابات                       
الغـرام التافهـة ، وأحلـان املوسـيقى      حني يسمعون من جهـاز اإلذاعـة مقطوعـات احلـب املـاجن ، وأغنيـات                 

الراقصة ، تتأصل يف �فوسهم هذه املعا�ي الفارغة اجلوفـاء ، وتتحـرك يف أعمـاقهم كـوامن اللـذة والشـهوة ،                  
 .فينصرفون بكليتهم إىل حياة الرتهل والفجور ، وعيشة الرتف واون 

 :وأما برامج التليفزيون احلالية 
اد واالحنـراف وتنشـر يف البيـوت واتمـع امليوعـة واالحنـالل ،               فإن أكثرهـا توجـه إىل ترسـيخ الفسـ         

وهتدف إىل حتويل اجليل احلاضر من شبان وشابات إىل مبادىء غري إسالمية ، وأخـالق غـري إسـالمية ،      
ــة ،     .... وعــادات غــري إســالمية   ــى ، واإلباحي ــا، والز� ــدعوة إىل اخلن وترمــي إىل هــدر الشــرف ، وال

وقليل مـن براجمـه مـا يهـدف إىل العلـم ويوجـه       .. تالط واملفاسد االجتماعية وتشجع على السفور واالخ 
 ..إىل اخلري ، وحيض على الفضيلة واألخالق 

 :وأما حا�ات اخلمور 
منها اجلنون ، فقد ذللت أماكنها تـذليلًا ، وفتحـت أبواهبـا للطـالبني      اليت تباع فيها العقول ، ويشرتى

لـى قارعـة كـل طريـق مخـارة ، حيـث الصـياح والعربـدة ، وهـوس                    والرائدين ، ففي كـل سـوق حا�ـة ، وع          
 ..السكارى واملخمورين 

 
 )١٨(الصفحة 



 

 :وأما بيوت الز�ا والبغاء 
فهي مسهلة لكـل قاصـد ، ومفتحـة لكـل رائـد ، وحتميهـا احلكومـات بقوهتـا ، ترعاهـا بِشـرطَهِا ،               

املومسات املمتهنات ، والبغايا وها هي ذي الفنادق السياحية ، واملسارح الليلة ، والبيوت السرية ، تعج ب
الزا�يات ، على علم من الشعبة األخالقية ، وعلى محاية من القا�ون ، بل أمـاكن البغـاء أصـبحت معلومـة                

 ..لدى القاصي والدا�ي ، وحتت مسع احلكومات وبصرها 
 :وأما دعاة التوجيه وأرباب الثقافة يف مدارسنا وجامعاتنا 

ن الرتبية الصحيحة إال أهنا تقليد لألجنيب يف سلوكه وأخالقـه، وحماكـاة             فإن كثريا منهم ال يعرفون م     
وهـا هـم أوالء     .. ألوروبا يف عاداهتـا وتقاليـده ا ، واسـتمداد مـن الشـرق ، أو الغـرب مبادئـه وأفكـاره                       

رة، يربون أبناء املسلمني على الطريقة الغربية امللتوية ، والنهج اإلحلادي املنحرف ، وتعشـقت أوروبـا العـاه       
 .والشيوعية الكافرة ، واستنقعت حبب املادة ، ومظهرها الرباق 

 :أما الكتب املدرسية 
اليت يدرسها الطالب يف مدارسهم فإهنا مليئـة بالـدس والتشـكيك والطعـن باألديـان ، والـدعوة إىل                    

لشـهادة  لصـف ا  " كتـاب اتمـع     "الكفر واإلحلاد ، و�ذكر على سبيل املثال بعض ما جاء فيهـا ، جـاء يف                 
كتـب  "، ويف  " إن كل دعوة إل�شاء كيا�ات سياسـية علـى أسـس دينيـة إمنـا هـي دعـوة غبيـة                      : " الثا�وية  
وإظهارها على أهنا حقيقة علمية ، ليتخذها املعلمون امللحـدون ذريعـة        " دارون  " عرض لنظرية   " العلوم  

والردود اليت تدل علـى بطالهنـا       . ة  يف التشكيك باخلالق ، وإ�كار وجود اللّه ، علما بأهنا مازالت فرضي           
تركيز على احلجاب اإلسالمي ، ووصمه بأ�ه تأخر ورجعيـة ،           " كتب األدب   " أكثر من ان حتصى ، ويف       

 .وتركيز على التاريخ اإلسالمي ووصفه بأ�ه تاريخ إقطاع واستبداد 
ا ، ومنـهم مـن      وكم مسعنا عن معلمني وأساتذة جامعيني يشككون باإلله الواحد صراحة أو تلميحـ            

يطعن بقصص القرآن الكريم ، ويعتربها خرافات وأسـاطري ، ومنـهم مـن يتـهم النظـام اإلسـالمي بـاجلمود ،                    

 )١٩(الصفحة 



 

كل ذلك على مرأى من األمـة ومسـمع مـن الدولـة ، فـال                ... ومنهم ، ومنهم    .. وعدم صالحيته للحياة  
 ..يحاسب ملحد ، وال يعاقب عميل

 :وأما فلسطني الشهيدة 
يدى شرذمة من شذاذ اآلفاق ، وصعاليك الـد�يا ، علـى مـرأى ومسـمع مـن ملـوك              فقد سقطت بأ  

ــذمم ، وخــا�وا العهــود ، وفقــدوا يف �فوســهم أ�بــل معــا�ي      ــذين أضــاعوا ال العــرب ، وحكــام املســلمني ، ال
فا�تهت الكارثة املؤملة بتشريد آالف مـن أبنـاء فلسـطني هـائمني علـى               .. الكرامة والسؤدد واخللق الكريم     

هم يف الصحاري والفيايف ال جيدون املعني والنصري ، وآالف من األطفال اليتـامى ، والنسـاء األيـامى                  وجوه
ــز ال جيــدون املــأوى والعشــري ، وقتــل آالف مــن الضــحايا األبريــاء الــذين صــرعتهم القــوة     والشــيوخ العج ،

�ـت الفاجعـة الكـربى      الباغية فسقطوا يف ميادين الكرامة صرعى جمندلني ، ثـم مـاذا كـان بعـد هـذا ؟ كا                   
فمـا بـني عشـية وضـحاها قامـت لليهـود دولـة              !.. اليت أصابت كبد بيت املقـدس واإلسـالم يف الصـميم          

 !!.وسلطان وتأسست هلم حكومة وبرملان ، وأصاب الذل والعار بالد اإلسالم واملسلمني 
 :وها هي ذي إسرائيل الغامشة 

ئًا فشـيئًا ، فعلـى احلـدود يقـيم جـيش إسـرائيل              تويل وجهها شطر البالد العربية ، وتقرتب منها شي        
استحكامات قوية ، واستعدادات جبارة ، ينتظرون الفرصة الساحنة لتنفيذ خمططهم الكبري يف االستيالء              

متـدهم أمريكـا    ( ومـع هـذا االسـتعداد احملكـم ، والقـوى العظيمـة              . على البالد اليت ما بني الفرات والنيل        
ومتكـن   ) .. باملعدات والذخائر وتسـندهم الصـليبية اجلديـدة باملـال والعتـاد           الظاملة ، وروسيا احلاقدة     

 .يهود األرض للهجرة إىل فلسطني جيتمعون ويتحدون 
وحتى اآلن ما زالت قضية فلسطني معلقـة ، والصـهاينة ارمـون مـا زالـوا يتكـاثرون عـددا وعـدة                     

ربي متأل أمساع الد�يا ، والنكسـات املتكـررة الـيت           يوما بعد يوم ، ومشاريع الصلح اليت تنادي هبا الدول الك          
أصابت البالد العربية أفقدت الثقة ، وحطمت املعنويات ، وأمخدت روح املقاومة واجلهاد يف �فوس أمتنـا                 
، واملطامع التوسعية اليهودية اليت حتلم هبا إسرائيل تزداد رسوخا واتساعا على مـر األيـام ، وحتـى تـاريخ      

 )٢٠(الصفحة 



 

ة مل �سمع عن أيـة حكومـة عربيـة ، أو إسـالمية أعـدت خطـة عمليـة يف حماربـة إسـرائيل           طبع هذه الرسال  
وإعالن اجلهاد املقدس ، ولو أصغينا إىل اإلذاعات وما تبثه مـن بـرامج ، و�ظر�ـا إىل أوضـاع اتمعـات ،                

ومـا يكـون   . .وما �راه من ميوعة وحتلل ، وتأملنا أفالم السينما ، وبرامج التليفزيون ، وعـروض املسـارح         
الزدد�ـا يقينـا أن هـذه       .. فيها من خزي مفضوح ، وتكشـف ممقـوت ، وصـور عاريـة ، وإباحيـة سـافرة                    

وأن اجلميــع مل يكو�ــوا علــى .. الــدول العربيــة مل تفكــر يف احلــرب ، وهــذه الشــعوب لــن تفكــر يف املقاومــة  
 .مستوى القضية واملسؤولية 

 رمسية وغري رمسية هنايتها تنفيذ خمطط إسـرائيل          ولسنا �دري ماذا تكشف األيام عن خيا�ات       [
 .وللّه األمر من قبل ومن بعد وال حول وال قوة إال با ] .. ، واالستيالء على ما بني الفرات والنيل 

فلك ا يا فلسطني الشهيدة ، ولك ا يا مسجد األقصى ، ولك ا يـا شـعب فلسـطني ، علـى                       
 !...يكم املطامع واألهواء ما فعلت بكم األحداث ، وجرت عل

 :أما االستعمار الغاشم 
وأطــاح باــد اإلســالمي .. فقــد أقــض مضــاجع الــبالد اإلســالمية يف مشــارق األرض ومغارهبــا  

العريض ، والقوة الدينية املتماسكة ، وجعل دولة اإلسالم املتمثلة باخلالفة خيالًا بعد حقيقـة ، وأثـرا بعـد                    
يني من شباب اإلسـالم بـذور احلقـد والكراهيـة ، وحبـات األ�ا�يـة والعـداوة ،                   عني ، وغرس يف �فوس املال     

وأدى دورا كبريا يف حتطيم وحدة اإلسالم العاملية ، وتنكيس راية املسلمني اخلفاقة ، واالسـتعمار ال يفـرت                    
 علـى الـدعوة     وال يكلّ يف اخلطط املدبرة اليت يرمسها ، واملؤامرات احملكمـة الـيت يصـممها يف سـبيل القضـاء                   

 .اإلسالمية اخلالدة ، وحمو مبادئها القومية من األرض 
والصليبية احلاقدة املتعاو�ة مع االستعمار الغربي ترسل إىل البالد اإلسالمية يف كل عام آالفًا من               [ 

ل ، مهمتها األوىل تنصري أبناء املسلمني ، وتشكيكهم يف عقائدهم وتارخيهم ، ومث      ] االرساليات التبشريية   
واالستعمار املتعاون مـع الصـليبية ال حياربنـا باملـدافع واملـدمرات إال مبقـدار مـا        .. اإلسالم العليا الكرمية    

 )٢١(الصفحة 



 

تقتضيه املصلحة واحلاجة ، ولكن حياربنا باألفكار واهليئات التبشريية ، وحياربنا باملنشـآت احلديثـة الـيت                 
 :لعذاب تتخذ أمساء ومسميات ظاهرها الرمحة، وباطنها من قبلها ا

ــات أرض التبشــري الصــليبية ،       [ ــالح ، ومجعي ــة الف ــة ، ومجعي ــة الرابع ــة اليو�ســكو ، والنقط  كهيئ
  ].واملؤسسات اخلريية والطبية املزعومة 

 ..وحياربنا كذلك باإلباحية الفاجرة ، واالحنالل اخللقي وا�تشار امليوعة 
االت املائعة ، والكتب اليت تدعو إىل  سواء ما يتعلق بالنظريات اجلنسية ، واألفالم اخلالعية و[

 ] .. الشذوذ اجلنسي واإلباحية املمقوتة 
ووراء هذا كله أفالم املخابرات األجنبية الـيت مهمتـها األساسـية التشـكيك بالشـريعة اإلسـالمية ،                   

لبـة  وصرف اجليل اإلسالمي عن اجلبهات املرسومة للكفاح واجلهاد ، وسوق أبنـاء األمـة اإلسـالمية إىل ح              
وقـد أمثـرت هـذه اجلهـود الصـليبية واالسـتعمار يف       .. الفساد واملنكر ، واجلري وراء الشهوات وامللذات   

بالد اإلسالم ، فاحلقائق اإلسالمية أصـبحت خيـاالت وأسـاطري يف �ظـر كـثري مـن أبنـاء اجليـل والعصـر ،                         
 .واملُثُل العليا الكرمية أمست يف �ظرهم أشبه بالرؤى واألحالم 

أال يغــرب عــن البــال أن العمــالء للمــذاهب املاديــة واملاركســية يف بالد�ــا مــا زالــوا يزاولــون   وينبغــي 
دومنـا  .. �شاطهم اإلحلادي بشـكل علـين سـافر يف أوسـاط العمـال ، وجمـال الطـالب ، وحمـيط األحيـاء                       

وحة معارض ، أو رقيب ، وال زالت كتب الشيوعية تعج هبا األسواق واملكتبات هنا وهناك جبهرية مفض             
على مرأى من الصغري والكبري ، بل أصبحت مكتباهتا معروفة للقريب والبعيد ، وال خيفى علـى كـل ذي                    
�ظر وبصرية ما ال�تشار هذا املذهب يف ربوع البالد من جرٍّ ألبناء املسلمني إىل اإلحلاد ، و�سف مقومـات                  

لـى أسـس إحلاديـة كإ�كـار وجـود          العقيدة اإلسالمية ، ومسخ الشخصية العربية املؤمنـة ، لكو�ـه يرتكـز ع             
 .اخلالق ، وجحود الشرائع السماوية ، وهتديم املثل اإلسالمية العليا 

ويتلخص من مضمون ما ذكر�ا أن االستعمار البغيض ، والصهيو�ية العامليـة، والصـليبية احلاقـدة ،                 
لهم متفقون على حرب والشيوعية امللحدة ، وعمالؤهم يف بالد�ا ، كلهم متعاو�ون ، وكلهم متّحدون ، وك

 )٢٢(الصفحة 



 

اإلسالم ، وحمو آثاره يف األرض ، وحتويل األجيال املسلمة إىل أجيال ملحدة متحللـة ، كـافرة باإلسـالم ،                     
 .جاحدة لكل املبادئ والقيم اليت �ادى هبا رسول اإلسالم ، ورفع منارها اجلدود البواسل الكرام 

ضـر العـامل اإلسـالمي يف عصـور اال�تكـاس       واقـع األمـة اإلسـالمية وحا   - يـا ورثـة األ�بيـاء        -ذلكم  
والضــالل ، فتبــدلت املفــاهيم اخللقيــة حتــى أضــحت أوروبيــة يف مظاهرهــا وألواهنــا ، وتغــريت املقــاييس  

وأصبح حالنا اليوم كحال الضـواري األوابـد تتباعـد          .. الفكرية حتى غدت إحلادية يف تضليلها وهتجمها        
تـدابر وتتخاصـم ، وكحـال الشـعوب املسـتبدة يف أدوار سـقوطها               وتتدا�ى ، وكحال األمم البدائية األوىل ت      

 .واحنالهلا 
i فال ضاع اإلميان  إذا iحيِ مل  ملن  د�يا  وال        أماندينا ي 

نوم رضي له الفَناء  جعل  فقد        دِينٍ بغريِ احلياة iiقرينا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٢٣(الصفحة 



 

لقد طال ليـل  . ، ودعوة إصالحية شاملة ؟أليس بعد هذا من هنضة إسالمية مباركة     !. ولكن  
الظالم البهيم ، وطال ارتقابنا للفجـر اجلديـد ، ثـم هـا هـو ذا الفجـر الوضّـاء يشـرق ، وخيـوط النـور متـأل             
اآلفاق واألرجاء ، وقد صحت األجيال الصاعدة من غفوهتا العميقـة ، وهبـت الشـعوب اإلسـالمية مـن                    

 .رقدهتا الطويلة 
رون القائد البطل ، ويرتقبون الداعية املصلح ، يعقدون االمل الكـريم علـى              وها هم املسلمون ينتظ   

 .الفئة املختارة من دعاة اإلسالم ، وورثة األ�بياء العاملني 
 :يا دعاة اإلسالم ويا ورثة األ�بياء املخلصني 

-                ،  وال   أيرضيكم أن يطغى املالحدة الفجرة من أشرار هذه األمة ، الذين ال يسلمون وجوههم 
 يؤمنون مبا جاء من عند ا ، والذين مردوا على التكرب الفاجر ، واإلحلاد السافر ، والتحلل الوضيع ؟

 أيرضيكم أن خيبو �ور القرآن العظيم الذي هو شعلة من �ور ا ، وختفـت أضـواء اإلسـالم الـيت                     -
 هي قبس من هدي حممد رسول ا ؟

 سالمية يف اآلفاق ، وتعطل أحكام ا يف األرض ؟ أيرضيكم أن تُمحى معامل اهلداية اإل-
 أيرضــيكم أن تبقــى األمــة اإلســالمية يف ذيــل القافلــة ومــؤخرة الركــاب ، تعمــل هبــا األحــداث ،    -

 وتنتاهبا العواصف واألعاصري ؟
  أيرضيكم أن تقرتب منا الصهيو�ية الغامشة ، لتستحل أرضنا وبالد�ا ؟-
 ا العصر على اإلحلاد ، ويرتبى على الكفر والضالل؟ أيرضيكم أن ينشأ اجليل يف هذ-
  أترضيكم هذه اآلثام القائمة ، واملنكرات السافرة ، والتكشف املمقوت ؟-

 :يا علماء�ا األجماد 
امسعوها صرخة مدوية يسمع صداها كل من كان يف قلبه ذرة من إميان، أو شعور من ضمري ، أو                   

 :حاسة من وجدان 
  عن ظلمه ، ويكف املستبد عن استبداده غري العلماء ؟من الذي ينهى الظامل

 )٢٤(الصفحة 



 

 ومن الذي يقف يف وجه املعطلني حلدود ا ، واحلاكمني بغري ما أ�زل ا غري العلماء ؟
 ومن الذي يأمر الناس باملعروف ، وينهاهم عن املنكر ، ويدعوهم إىل ا غري العلماء ؟

ة وآفــاق النــور ، ويــبني هلــا الطريــق الســوي ، وســبل ومــن الــذي يقــود األمــة اإلســالمية حنــو الفضــيل
 اهلداية غري العلماء ؟

إن الرجل العادي من األمـة لـيس عنـده منطـق احلجـة ، وقـوة الربهـان ، وثبـات الـيقني، واجلـرأة يف                 
إلقناع العقول املتحجرة ، ومقاومة الظلم والظاملني ، وإمنا عنده محية اإلميـان ، وخنـوة اإلسـالم ،              .. احلق  

ــارات االستبســال           ــداء ، وعب ــاد والف ــات اجله ــه األجمــاد كلم ــن علمائ ــة ، حــني يســمع م والتضــحية الغالي
: يـا أيهـا النـاس إ�كـم تقـرؤون هـذه اآليـة الكرميـة             : عن أبي بكر رضي ا عنـه قـال          .. [ واالستشهاد  

 . } إَذا اهتَديتُميا أيها الذِين آمنوا علَيكُم أ�فسكُم ال يضُركُم من ضَلَّ { 
إن الناس إذا رأوا الظامل فلم يأخـذوا علـى          : " وإ�ي مسعت رسول ا صلى ا عليه وسلم يقول          

 .)١(" ] يديه ، أوشك أن يعمهم ا بعقاب من عنده 
 وعنه صـلى    )٢("أفضل اجلهاد كلمة حق عند سلطان جائر      : " وعنه عليه الصالة والسالم أ�ه قال       

كال وا لتأمرن باملعروف ، ولتنهون عن املنكر ، ولتأخـذُن علـى يـد الظـامل ،        : " لم أ�ه قال    ا عليه وس  
)٣(" ولتأطُر�ّه على احلق أطرا 

بايعنـا رسـول ا صـلى ا عليـه وسـلم علـى السـمع                : ( قال عبادة بن الصامت رضـي ا عنـه          
إال :  أَثَرةٍ علينا ، وعلى ألّا �نازع األمر أهله ، قـال   والطاعة يف العسر واليسر ، واملنشط واملكره ، وعلى        

أن تـروا كفــرا بواحــا عنــدكم مـن ا فيــه برهــان ، وعلــى أن �قــول بـاحلق أينمــا كنــا ال خنــاف يف ا لومــة    
  .)٤()الئم 

                                                 
 . رواه أبو داود )١(
 . رواه أبو داود والترمذي )٢(
 . رواه أبن ماجه )٣(
 . رواه مسلم )٤(

 )٢٥(الصفحة 



 

               ا إال االعظيم القائل يف حق الذين ينصحون ويبلّغون وال خيافون أحد صـدق مـا    .. وصدق ا
ــال ــم ق ــه        {:  يف حقه ــى باللّ ــه وكَفَ ــدا إال اللّ أح نــو خْشوال ي ، َه�ــو خشــه وي ــالَاتِ اللّ رِس ــون ــذِين يبلغ  ال

  .)١(} حسيِبا 
وإذا أرد�ا أن �تصـفح سِـفْر علمائنـا األعـالم يف التـاريخ لرأينـاه سِـفْرا حـافال باألجمـاد والبطـوالت ،                         

 .يل احلق واإلسالم ، وتقويم املنكر واملعوج يف سب.. ذاخرا بالتضحيات الغاليات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  .٣٩ األحزاب آية )١(

 )٢٦(الصفحة 



 

 .وإليكم يا ورثة النبوة أمثلة حية من مواقفهم البطولية ، وجهادهم املرير 
مدينة الزهراء يف األ�دلس أبـدع يف بنائهـا أيمـا إبـداع ، وأ�فـق         " عبد الرمحن الناصر    " ملا أ�شأ   ) أ(

       د   "وال حيصى ، وبلغ من إ�فاقه وتفننه يف تزيينـها أن أقـام           عليها من األموال ماال يكاد يعدالصـرح املمـر " ،
، حتـى   " منـذر بـن سـعيد       "واختذ لقبته قراميد من ذهـب وفضـة ، فمـا إن مسـع بـذلك الفقيـه القاضـي                     

ارتاع لعمل الناصر وغضب لتبديده أموال الشعب ، فوقف يف املسـجد خيطـب النـاس حبضـور الناصـر ،                   
 يبلغ بك هذا املبلـغ ، وال  ما كنت أظن أن الشيطان أخزاه ا: " للوم والتأ�يب ، وهو يقول     ويتوجه إليه با  

" أن متكنه من قيادك هذا التمكني مع ما آتاك ا وفضلك به على العاملني ، حتى أ�زلك منـازل الكـافرين                   
ا�ظـر مـا تقـول ؟، كيـف أ�ـزلين ا منـازهلم ؟       : فاقشعر عبد الرمحن الناصر من قوله ، فقاطعه وقال له      

 : يقول أليس ا تبارك وتعاىل!.. �عم : قال 
}                      ـارِجعمفِضَّـة و ـقُفًا مِـنس ـوتِهِمينِ لِبمحبِـالر كْفُري نا لِملْنًة لَجعاحِدة وِأم اسالن كُوني لَولَا أنو 

  ]٣٣: الزخرف . [ ؟} علَيها يظْهرون ولِبيوتِهمِ أبوابا وسررا علَيها يتكئُون 
س رأسه مليا ودموعـه جتـري علـى حليتـه خشـوعا  تبـارك وتعـاىل ، ثـم أقبـل                       فوجم اخلليفة و�كّ  

جزاك ا تعاىل يا قاضي خـريا عنـا وعـن املسـلمني والـدين ، وأكثـر يف النـاس                : " على القاضي وقال له     
عـاد  وقام من جملسه وهو يستغفر ا، وأمر بنقض القبة وأ"  هو احلق - وا  -من أمثالك ، فالذي قلته      

 .قراميدها ترابا 
وكان الشيخ عز الدين عبد السالم من أشهر علمـاء عصـره ، وكـان قاضـي القضـاة يف عهـد                      ) ب(

امللك الصاحل سلطان دمشق ، فبلغـه أن امللـك الصـاحل اصـطلح مـع اإلفـر�ج الصـليبيني ليعينـوه علـى أخيـه              
، وغريمها من حصون ) شقيف قلعة ال( و) صيدا  ( سلطان مصر جنم الدين أيوب، وأعطاهم لقاء ذلك         

املسلمني ، ودخل اإلفر�ج دمشق لشراء السالح ، فشق على الشيخ عز الدين ابـن عبـد السـالم ، وأفتـى                      
الناس بتحريم مبايعتهم ألهنم يقاتلون به املسلمني ، وكان خيطب اجلمعة يف مسجد بـين أميـة ، ومـن العـادة                     

أللـهم أبـرم هلـذه األمـة أمـرا      ( له ، وزاد فـى آخـر خطبتـه        الدعاء للسلطان الصاحل يف آخرها فرتك الدعاء        
 )٢٧(الصفحة 



 

، والنـاس   ) رشدا، تعِز فيه وليك ، وتذل فيه عدوك ، ويعمل فيه بطاعتك ، وينـهى فيـه عـن معصـيتك                      
يبتهلون بالدعاء والتأمني ، فغضب السلطان لذلك وعزله من القضاء ، واجتـه الشـيخ إىل مصـر مهـاجرا ،                     

إن : " شــق ، حتــى خشــي الســلطان ثــورهتم بســببه ، فأرســل إليــه مــن يقــول  وشــق ذلــك علــى أهــل دم
، فمـا كـان مـن الشـيخ إال أن قـال      " السلطان عفا عنك ، وردك إىل عملك على أن تنكسر له وتقبل يده           

أ�ـتم يف   : وا ما أرضى أن يقبل يدي فضـلًا أن أقبـل يـده ، يـا قـوم                   !.. يا مسكني   : ( لرسول السلطان   
 ) .�ا يف واد واحلمد  الذي عافا�ي مما ابتالكم به واد ، وأ

ومن مواقف هذا العامل الصداع باحلق قوله للسطان جنم الدين أيوب ، وكان يف جملس حافل برجـال    
أمل أبوىء لك ملك مصر ثم تبـيح اخلمـور ؟،           : إذا قال لك    ! ما حجتك عند ا     !.. يا أيوب   : الدولة  
 �عم ، احلا�ة الفال�ية يباع فيها اخلمور ، وتُستباح فيها املنكرات ، وأ�ت تتقلب :جرى هذا ؟ فقال : فقال  

أ�ـت مـن    : هذا أ�ا ما عملتُه هذا من زمان أبي، فقال العز بن عبد السالم              : يف �عمة هذه اململكة ، فقال       
 ] .. ١٣: الزخـرف   [ } هِم مقْتَـدون     وإ�َّا علَـى آثَـارِ     )١( إَ�َّا وجد�َا آباء�َاَ علَى أُمةٍ       {: الذين يقولون   

 .فرسم السلطان بإبطال تلك احلا�ة وإغالقها 
بعث أبو جعفر املنصور إىل وايل بن طاوس أحد أفاضل          : وروى زياد عن مالك بن أ�س قال        ) ج(

 قد بسطت )٢(العلماء يف عصره ، فدخلنا عليه فإذا هو جالس على فرش قد �ضدت ، وبني يديه أ�طاع 
جلّادون بأيديهم السيوف يضربون األعناق ، فأومأ إلينا أن اجلسا ، فجلسنا ، فأطرق عنا قليلًا ، ثـم      ، و 

 .حدثين عن أبيك : رفع رأسه والتفت إىل ابن طاوس ، فقال له 
إن أشد الناس عذابا يوم     : ( قال رسول ا صلى ا عليه وسلم        : �عم ، مسعت أبي يقول      : قال  

 ) .ركه اللّه يف حكمه ، فأدخل عليه اجلور يف عدله القيامة ، رجل أش
 .فضممت ثيابي خمافة أن ميأل�ي دمه : قال مالك 

                                                 
 .الدين والطريقة :  األمة )١(
 . جمع نطع وهو الجلد يوضع تحت المحكوم عليه بالقتل )٢(

 )٢٨(الصفحة 



 

 !.�عم يا أمري املؤمنني: عظين يا ابن طاوس ، قال : فأمسك ساعة ثم التفت إليه أبو جعفر فقال 
 :يقول ا تعاىل 

 العِمادِ ، الَّيت لَم يخْلَق مِثْلُها فِـي البِلَـاد ، وثَمـود الـذِين                ألَم تَر كَيف فَعلَ ربك بِعادٍ ، إرم ذَاتِ        { 
جابوا الصخْر بِالواَدِ ، وفِرعون ذِي الَأوتَادِ ، الذِين طَغَوا فِي البِالدِ ، فَأكْثَروا فِيها الفَساد ، فَصب علَيهِم 

  ] .٥: الفجر . [ } بِاملرصادِربك سوطَ عذَابٍ ، إِن ربك لَ
 .فضممت ثيابي من ثيابه خمافة أن ميأل ثيابي من دمه : قال مالك 

�ـاولين  : يا ابن طاووس ، �اولين هذه الـدواة ، فأمسـك عنـه ، ثـم قـال                  : فأمسك ساعة ، ثم قال      
ى أن تكتب هبـا     أخش: قال ابن طاووس    . ما مينعك أن تناولنيها ؟    : هذه الدواة ، فأمسك عنه ، فقال        

 .معصية ، فأكون شريكك فيها 
ذلك ما كنـا �بغـي منـذ اليـوم ، قـال      : قوما عين ، قال ابن طاووس :  قال أبو جعفر  فلما مسع ذلك  

 .فمازلت أعرف البن طاووس فضله : مالك 
السـالم عليـك أيهـا    : كان سلمة بن دينار املكنى بـأبي حـازم يـدخل علـى معاويـة ، فيقـول لـه                     ) د(
السالم عليك أيها األمري ، أبى علـيهم ذلـك ، ثـم التفـت       :  ، فإذا حاولوا أن يقولوا ألبي حازم ، قل           األجري

 " .إمنا أ�ت أجري هذه األمة ، استأجرك ربك لرعايتها : " إىل معاوية فقال له 
 :وإليكم هذه احملاورة اليت جرت بينه وبني سليمان بن عبد امللك 

  لنا �كره املوت ؟يا أبا حازم ما: قال سليمان 
 " .أل�كم خربتم آخرتكم ، وعمرمت الد�يا ، فكرهتم أن تنتقلوا من العمران إىل اخلراب : " قال 

 فكيف القدوم غدا على ا ؟: قال سليمان 
 " .أما احملسن كالغائب يقدم على أهله ، وأما املسيء فكالعبد اآلبق يقدم على مواله : " قال 

 ل أعدل ؟أي القو: قال سليمان 
 " .قول احلق عند من ختافه أو ترجوه : " فقال 

 )٢٩(الصفحة 



 

 فأي املؤمنني أكْيس ؟: قال سليمان 
 " .رجل عمل بطاعة ا ، ودلّ الناس عليها : " قال 

 فأي املؤمنني أمحق ؟: قال سليمان 
 " .رجل احنطّ يف هوى أخيه وهو ظامل ، فباع آخرته بد�يا غريه : " قال 

 ك يا أبا حازم أن تصحبنا فتصيب منا ، و�صيب منك؟هل ل: قال سليمان 
 !.. " .أعوذ با : " قال 

 ولِم ذاك ؟: فقال له سليمان 
 " .أخشى أن أركن إليكم قليلًا ، فيذيقين ا ضعف احلياة ، وضعف املمات: " قال 

 .أوصين يا أبا حازم : فقال له سليمان ، وقد قام ليذهب 
ــال  ــدك حيــث      : "سأوصــيك وأوجــز  : فق ــراك حيــث هنــاك ، أو يفق ــك ، و�زهــه أن ي ــم رب  عظّ

 ... " .أمرك 
حج هشام بن عبد امللك أيام خالفته ، فدخل الكعبة فوجد فيها سامل بن عبد ا بـن عمـر                    ) هـ(

 .بن اخلطاب رضي ا عنهم مجيعا 
 أسـأل يف بيتـه   إ�ـي ألسـتحي مـن ا أن   : يـا سـامل ، سـلين حاجـة ، فقـال لـه سـامل           : فقال اخلليفة   

 .غريه 
 .اآلن خرجت من بيت ا فسلين حاجة :كعبة خرج هشام يف إثره وقال لهفلما خرج سامل من ال

 من حوائج الد�يا ، أم حوائج اآلخرة ؟ : فقال سامل 
 !من حوائج الد�يا : فقال هشام 
 إ�ي ما سألت الد�يا من ميلكها ، فكيف أسأهلا من ال ميلكها ؟: فقال سامل 

 
** *  
 )٣٠(الصفحة 



 

هكذا كا�ت عزة العالِم ، وكرامة الفقيه ، وصراحة املسـلم ، وعفـة املـؤمن ، وكـان اهلـدف األول                      
من وراء هذه العزة والصراحة والتدخل إرجـاع احلـق إىل �صـابه ، وتنبيـه احلـاكم إذا ضـل ، واخلليفـة إذا                  

 .متادى وفرط 
 :يا علماء�ا 

 علمـاء مـربزون يف الفقـه        - واحلمـد      -رين فعنـد�ا    حنن ال �شكو القلة يف العلماء والفقهاء واملفك       
ــة ،         ــية ، والثقافـ ــة يف السياسـ ــاقع ودهاقنـ ــاء مصـ ــاهري ، وخطبـ ــاء مشـ ــذلك أدبـ ــد�ا كـ ــريع وعنـ والتشـ

ولكــن �شــكو قلــة الــدعاة املخلصــني ، واملــوجهني املرشــدين ، والفقهــاء اجلــريئني ، والعلمــاء  .. والتــاريخ 
ن ال تأخذهم يف احلق لومة الئم ، وال يستسـلمون للخـزي واهلـوان ، أو                األبطال ، و�شكو �درة الرجال الذي     

متمثلًـا يف هـذا املقـام    ) حممـد إقبـال   ( وما أحسـن مـا يقـول شـاعر اإلسـالم           .. خيضعون للقوة واجلربوت    
ال يـا  : سألين ربي هل �اسبك هذا العصر ، وا�سجم مع عقيدتك ودعوتك؟ قلت له         : ( خطاب ربه له    

 ) .فحطمه وال تبال : قال !.. ربي 
 أن �نقسم إىل فرق ومجاعات ، و�تفـرق إىل كتُـل            - يا علماء اإلسالم     -أليس من احملزن واملؤسف     

كل مجاعة مبا ليدهم فرحون ، وحنن �ظن أ�نا �نصر اإلسالم وحنقق يف اتمـع وحـدة املسـلمني            . وأشياع  
 .، وعزهتم املنيعة ؟

 :ن قال الشاعر يف حقهم فما حال تفرقنا وتنافر�ا إال كحال م
i اامع يف  لفوضى        إال شكواك أو شكواي وما iوا�قسام 
i من حولك  الثنني  وما        وسعيii  أملٌ  له  كُلًا   ترى iوئام 
 إمام   بال   اجلميع    ولكن        إمامii   فينا   مجاعة    لكل

ضم أكرب عدد ممكن من العلمـاء العـاملني ، والـدعاة    إن الوصول إىل النصر ال يتحقق إال جببهة قوية ت 
الصادقني حيث ينضوي اجلميع حتت إمرة عامل جليل ، مشهودٍ له باإلخالص والكياسة ، واجلـرأة يف احلـق                   

 )٣١(الصفحة 



 

، وحسن السياسية والتـدبري ، واحلـرص البـالغ علـى وحـدة كلمـة العلمـاء ، واالهتمـام بقضـايا اإلسـالم ،                          
 .وشؤون املسلمني 

هل أن �صل إىل وحدة الصف ، ومجـع الكلمـة إن حنـن جترد�ـا  وأخلصـنا لـه ، وجعلنـا                        ومن الس 
 .قضية اإلسالم فوق املصاحل الشخصية ، والزعامات الفا�ية ، ومتاع الد�يا الزائل 

 أن �عد العدة ، و�رسم املناهج ، يف إحياء دعوتنـا            - يا دعاة اإلسالم العاملني      -أما آن لنا    ! إذن  
ألجل عقيدتنا ، بعد أن اجتمعت علينا قـوى البغـي والعـدوان ، واجتاحـت جمتمعاتنـا جيـوش                    ، والعمل   

 .الضالل واإلحلاد ؟
ــدعوة         ــات �فوســنا ، وأن جنعــل مصــلحة ال ــن أ�ا�ي ــا ، وأن �تجــرد م ــا أن �نســى خالفاتن ــا أن لن أم

 ؟ ..واإلسالم فوق األهواء الشخصية ، واملصاحل الذاتية
ــنفض عــن أ�   ــا أن � ــا آن لن ــا عناكــب التقــاعس     أم ــار االســتكا�ة واهلــوان ، وعــن كواهلن فســنا غب

واخلذالن ، ثم منضي قدما ، موفوري الكرامة ، تياهي اجلباه حنو معامل اـد والسـؤدد ، وميـادين الكفـاح                      
 .واجلهاد ؟

أما آن لنا أن �رسلها صيحات مدوية متأل جوا�ب األرض صدى ودويا ، وآفاق الزمن �داء شجيا                 
 .عسا�ا حنرك هذه النفوس اهلوامد عسا�ا ؟، 

أمــا آن لنــا أن �قفــو ركــب رســول ا  ، ولــو لقينــا يف ســبيل دعوتنــا املنايــا ، ولــو شــربنا يف ســبيل 
 .إسالمنا كؤوس احلتوف ، ولو قدمنا يف سبيل رسالتنا األرواح قرابني

 و�سلماii عيش� أن إال  املوت  وما        أعزةii  منوت  أن  إال  العيش  فما
 سلماii للسلم البتّار الصارم  سوى        أجد فلم الزمان صرف يف تأملت
i بالرأي الشر دفع يك  فإن iاأحزما بالشر الشر دفع  زال  فما        حازم 

i  كل  الكفر  أهل   جتاهل iاحلسام فيها جييء  مل  إذا        قضية iiمرتمجا 

 )٣٢(الصفحة 



 

بات واملسؤولية بكلمات مقنعة يرضون هبا أ�فسهم وضمائرهم ، إن الذين يعتذرون عن حتمل الواج   
ويعتذرون بالضعف واألهل والعيال وقطع الرزق ، ويعتذرون باألذى والقتل يف جماهبة الظلم واالحـداث ،                 

إن اإلسالم بنى حقيقة التوحيد على اإلميان با ، واالعتماد عليـه ، والتسـليم جلنابـه فيمـا          : �قول هلؤالء   
ويروع ، وأما أن خياف الناس على رزقهم ومعاشهم فهذا شأن الرعديد اجلبان الذي مل يذُق يف قلبـه     ينوب  

 طعم اإلميان ، والذي مل يفهم أن املغين واملفقر ، واملعطي املا�ع هو ا. 
 وفِـي  { ] ٢١: تبـارك  [  }  أمن هذَا الَّذِي يرزُقُكُم إِن أمسك رِزْقَةُ بل لَجوا يف عتُوٍّ و�ُفُورٍ  {

طِقُونا أ�َّكُم تَنق مِثْلَ ملَح ضِ إ�َّهاءِ والَأرمبِّ السرفَو ، وندا تُوعمو اءِ رِزقُكُمم٢٢: الذاريات [} الس [
 ،}صِريا ببِريادِهِ خبِعِب كَان إِ�َّه قْدِريو اءشي طُ الِِّرزْقَ ملَنسبي كبر ٣٠: اإلسراء [ } ا إن. [  

إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه : " وروى الطربا�ي عن رسول ا صلى ا عليه وسلم أ�ه قال 
، وإليكم يـا مـن حتسـبون لقطـع الـرزق حسـابا ، قصـة هـذه املـرأة املؤمنـة الـيت تربـت يف مدرسـة                              " أجلُه  

الرسـول واإلسـالم ، إلـيكم موقفهـا الرائـع ،            اإلميان ، ورتعت يف روضة الـيقني ، و�شـأت علـى حـب ا و               
: وجواهبا السديد حني خرج زوجها للجهاد ، وجاءها من يستثري حزهنا ، ويهيج عاطفتـها ، ويقـول هلـا      

من يقوم على عيالِك ، ويرعى أوالدك إذا قُدِّر على زوجـك املـوت ، وكتبـت لـه       : أيتها املسكينة البائسة    
 :أن صرخت يف وجوههم لتقول هلم يف ثقة واطمئنان الشهادة ؟ فما كان منها إال 

  " . إ�ي أعرف زوجي أكّالًا ، ومل أعرفه رزّاقًا ، فإذا مات األكّال بقي الرزاق"
أال فليعترب ورثة النبوة ، والدعاة إىل ا من هذا املوقف املؤمن واإلميان النادر ، واليقني الراسـخ ،                   

 والثقة الصادقة با. 
يبوا املوت ويرضوا بالذلة واال�كسارطلبا للبقـاء ، ورغبـة يف احليـاة ، وجنـاة مـن القـدر ،                     أما أن يته  

ماذا يصنعون إذا ماتوا على فُرشهم كمـا ميـوت اجلبـان هـل يتخـذون هلـم �فقًـا يف األرض ، أو                        : فنقول هلم   
 سلما يف السماء 

 )٣٣(الصفحة 



 

}       ـتَأَخِرسـم ال يلُهأج ـاءل فَإذَا جةِ أجلِكُلِّ أمو   ونـتَقْدمساليةً وـاعس ٣٤: األعـراف  [ } ون [ 
  ] .١٥٤: آل عمران [  }  قُل لَو كُنتُم يفِ بيوتِكُم لَبرزَ الذِين كُتِب علَيهِم القَتْلُ إىل مضَاجِعِهِم{

 أمل يسمعوا ما قاله سيف ا خالد بن الوليد رضي ا عنه حني أدركته الوفاة ؟
 إ�ى حضرت مائة حربٍ ، أو زهاءها ، وما يف بد�ي موضع شرب إال وفيه ضربة سيف              : "أمل يقل   

، أو طعنة رمح ، أو رمية سهم ، أهكذا أموت علـى فراشـي حتـف أ�فـي كمـا ميـوت العـري ، فـال �امـت                              
 .؟" أعني اجلبناء 

م بإحسـان   أمل يقرؤوا سرية الرعيل األول من صحابة رسول ا صلى ا عليه وسـلم والتـابعني هلـ                 
 .كيف كان حبهم للموت ، وتعشقهم للشهادة يف سبيل ا ؟
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 طرفًا مـن أخبـارهم ، ومواقـف مـن بطـوالهتم ، ومنـاذج مـن تضـحياهتم               - يا ورثة النبوة     -إليكم  
 وحبهم للشهادة يف سبيل ا: 

 :حتى بلغ هذه اآلية " براءة "  قرأ أبو طلحة األ�صاري سورة )أ(
}أَ�فُسِكُم فِي سِيبل اللّه  ا�ْفِرو الِكُمووا بأَماهِدجثِقَالًا و٤١: التوبة [ } وا خِفَافًا و . [  

أي بـين  : شبا�ًا وكهولًا ، ما مسع ا عذر أحد، وقال لبنيـه  : يأمر�ا أن خنرج خفاقًا وثقالًا   : فقال  
رمحـك ا غـزوت مـع الـنيب صـلى ا      ي: ، فقال بنوه  ) يعين للجهاد ( جهزو�ي  .. جهزو�ي  .. جهزو�ي  

ال : قـال  ! عليه وسلم حتى مات ، ومع أبي بكر حتى مات ، ومع عمر حتى مات ، فنحن �غـزو عنـك         
فجهزوه جبهاز احلرب فغزا يف البحر ، فمات يف الطريق ، فلم جيدوا له جزيـرة يدفنو�ـه فيهـا          .. ، جهزو�ي 

 .رضي اللّه عنه 
! إ�ـك عليـل   :  الغزو ، وقد ذهبـت إحـدى عينيـه ، فقيـل لـه       وخرج سعيد بن املسيب إىل   )ب(

 .استَنفَر ا اخلفيف والثقيل ، فإن مل ميكني احلرب كثّرت السواد، وحفظت املتاع : فقال 
يـا  :  ورأى بعضهم يف غزوات الشام رجلًا قد سقط حاجباه على عينيه مـن الكبِـر ، فقـال لـه                    )ج(

 .يا ابن أخي قد أُمر�ا بالنفري خفافًا وثقالًا : إن اللّه قد عذرك ، فقال ! عم 
 ولقد روي يف بعض الغزوات أن االبن وأباه كا�ا يتسابقان إىل اجلهاد ، فيقرعان بينهما، فتخرج                 )د(

إهنـا اجلنـة يـا أبـت ولـو كـان شـيء        : فيقـول االبـن   : آثر�ي يـا بـين ، أ�ـا أبـوك          : القرعة لالبن ، فيقول األب      
 . غريها آلثرتك وا

وعجلـت إليـك    : "  وكان الواحد من هؤالء األبطال إذا سقط يف ميـادين اجلهـاد شـهيدا قـال                  )هـ(
 " .ربي لرتضي 

 :وكان آخر يقول وهو يف النزع األخري 
 وصحبه   حممدا        األحبة ألقى غدا

 )٣٥(الصفحة 



 

 )م الفرح األكرب هذا هو يو:( وكان ثالث يقول وهو يلفظ أ�فاسه األخرية يف معارك القتال والشرف 
 :وكان رابع يقول وهو يف ساحة اإلعدام واألعداء حميطون به من كل جا�ب 

i  أقتل  حني   أُبايل   ولست iايف كان جنب أي على        مسلم مصرعي ا 
 :وكان خامس يقول وهو يسلِم روحه إىل بارئها 

 : أحسن ما قاله املتنيب يا سعد اجلنة ورب النضر ، أجد رحيها من وراء أُحد ، وما
 النجومii دون  مبا  تقنع  فال        مروم شرفٍ يف غامرت إذا

 عظيمii أمر يف املوت  كطعم        حقريii أمر يف  املوت  فطعم
وما أعظم ما قاله سيد الشجعان علي بن أبي طالب كرم ا وجهه وهو خيوض املعـامع ، ويقـارع                    

 :األبطال 
i  املوت  من  يومي   أي iيوم  أم  يقدر  ال   يوم        أفِر  iiقُدر 
i  ال   يقدر   ال   يوم iاحلَذِر ينجو ال املقدور ومن        أرهبه 

 وما أمجل ما كان يتغنى به اإلمام الشافعي رمحه ا: 
 قرباii  أعدم  لست  مت  وإذا        قوتًا أعدم لست عشت إن أ�ا

 كُفرا  املذلة  ترى  حر   �فس        و�فسيii   كامللو   مهة   مهيت
i بالقوت قنعت ما  وإذا iا  أخاف   فلماذا        عمريزيد  iiوعمرا 

 :عن أبي العباس عبد ا بن عباس رضي ا عنهما ، قال 
يا غالم إ�ـي أعلمـك كلمـات ، احفـظ ا     : " كنت خلف النيب صلى ا عليه وسلم يوما ، فقال           

فظك ، احفظ ا جتده جتاهك ، وإذا سألت فاسـأل ا ، وإذا اسـتعنت فاسـتعن بـا ، واعلـم أن                     حي
األمة لو اجتمعت على أن ينفعـوك بشـيء مل ينفعـوك إال بشـيء قـد كتبـه ا لـك ، وإن اجتمعـوا علـى أن                             

 . )١(" يضروك بشيء مل يضروك إال بشيء قد كتبه ا عليك رفعت األقالم وجفت الصحف 
                                                 

 . رواه الترمذي ، وقال حديث حسن صحيح )١(

 )٣٦(الصفحة 



 

وملـاذا خيـافون   . فإذا كان الرزق مقسوما ، واألجل حمتوما فلماذا حيسِب الناس للمـوت حسـابا ؟        
يـا أيهـا النـاس اتقـوا ا     : " على رزقهم ومعاشهم ؟ أمل يقـل الـنيب صـلى ا عليـه وسـلم مؤكـدا وحمـذرا             
ها ، فـاتقوا ا وأمجلــوا يف  وأمجلـوا يف الطلـب ، فـإن �فسـا لـن متـوت حتــى تسـتويف رزقهـا ، وإن أبطـأ عنـ          

  .)١(الطلب ، وخذوا ما حلّ ، ودعوا ما حرِّم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .جه  رواه ابن ما)١(

 )٣٧(الصفحة 



 

 يا علماء اإلسالم ويا دعاته املخلصني 
 .ال تظنون أن النصر يأتي باألمر اهلين اليسري ، وأن الطريق حمفوفة بالورد والرياحني

 اإلسالم أن تثابروا علـى اجلهـاد ، وتتخطّـوا           وإمنا يتطلب منكم واجب الدعوة إىل ا ، ومسؤولية        
فتضــحوا كمــا ضــحوا ، وجتاهــدوا كمــا .. كـل عقبــة كــؤود ، وتتأســوا بســيد األ�بيــاء والســلف الصــاحل  

لتحشـروا معهـم يف مقعـد صـدق عنـد مليـك مقتـدر يف جممـع مـن          ... جاهدوا ، وتتحملوا كما حتملـوا       
 .ولئك رفيقًا النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أ

اللّه ، ودخول اجلنة ال يكو�ان بعمل الطاعات واإلكثار من العبادة فحسـب ، وال يكو�ـان    إن رِضَى
باتباع احلالل واجتناب احلرام وكفى ، وإمنـا يـدخل فيهـا ، ويقـرتن معهـا االبـتالء يف سـبيل الـدعوة والصـرب               

 على اإلحن والشدائد واجلهاد إلعالء كلمة ا. 
 حـني بلغـه أن   - رمحهمـا ا    -تم ما كتبه عبـد ا بـن املبـارك إىل الفضـيل بـن عيـاض                  أو ما مسع  

الفضيل قد لزم العبادة حبرم مكـة ، وآثـر السـالمة علـى اجلهـاد يف سـبيل اللّـه؟ كتـب لـه قصـيدة مشـهورة                             
 :جنتزىء منها هذه األبيات 

i   بالعبادة   أ�ك    لوجدت        أبصرتناii   لو   احلرمني   عابد   يا iتلعب 
i  يف  خيله  يتعب  كان   من iالكريهة    يوم    فخيولُنا        باطل    i iتتعب 
i  خده  خيضب  كان   أو iبدمائنا      فنحور�ا        بدموعه     iiتتخضّب 

 األطيب والغبار السنابك )١( رهج        عبري�اii  وحنن   لكم   العبري   ريح
 .صدق أخي و�صحين :  األبيات بكى الفضيل وقال فلما بلغه هذه

 .وملا كتب له هذا كان ابن املبارك مالزما للجهاد والرباط بأرض الشام رمحه ا ورضي عنه 
 :امسعوا إىل ما يقوله ا تعاىل يف قرآ�ه احلكيم 

 
                                                 

 .الغبار :  الرهج )١(

 )٣٨(الصفحة 



 

}ج لَمِ اللّه الذِينعا يلَمةَ ولُوا اجلَنختَد تُم أنسِبح أم  ابِرِينالص لَمعيوا مِنكُم وداه {. 
  ]١٤٢: آل عمران [ 

}            اءوالضَـر ـاءالبأس مـتْهسقَـبلِكُم م لَوا مِـنخ ثَلُ الذِينأتِكُم ما يةَ ولـملُوا اجلَنختُم أن تَدسِبح ام 
  ] . ٢١٤: البقرة [ }  َ�صر اللّه ألَا إِن �صر اللّه قرِيبوزُلْزِلُوا حتَّى يقُولَ الرسولُ والذِين آمنوا معه متَى

}     بعـضٍ فالَّـذِين ضُكُم مِنعذَكَرٍ أو أُ�ْثي ب مِن امِل مِنكُملَ عمع أ�ِّي لَا أضِيع مهبر ملَه ابتَجَفَاس 
قُتِلُوا لُأكَفِّرن َّ عنهم سيِّئاتِهم ولَأُدخِلَنهم جنـاتٍ        هاجروا وأخرِجوا مِن دِيارهِم وأُوذُوا يف سبِيلي وقَاتَلُوا و        

  ] .١٩٥: آل عمران [  } جترِي مِن حتتِها األَ�ْه ار ثَوابا مِن عِندِ اللّه واللّه عنده حسن الثَّوابِ
 :وامسعوا إىل ما يقوله عليه الصالة والسالم يف حديثه الشريف 

حفَّت اجلنة باملكـاره    : "  صحيحه عن رسول ا صلى ا عليه وسلم أ�ه قال             روى مسلم يف   -
 " .، وحفّت النار بالشهوات 

يـا أيهـا    : " وروى البخاري ومسلم يف صحيحيهما عن رسول ا صلى ا عليه وسلم أ�ه قـال                 -
وا ، واعلمـوا أن اجلنـة حتـت ظـالل           الناس ال تتمنوا لقاء العدو ، واسألوا ا العافية فإذا لقيتموهم فاصرب           

 " .السيوف 
حينما شكا عياش بن ربيعة ، والوليد بن الوليد ، وعمار بن ياسـر              :  وروى القرطيب يف تفسريه      -

إىل رسول ا صلى ا عليه وسلم ما يلقو�ه من أذى املشركني واضطهادهم �زلت هذه         ... ، وغريهم   
 : اآلية 

 }     ـاس أنالن سِبأمل ، أح                  ، لِهِممِـن قَـب ـا الـذِينفَتَن لَقَـدو ، ـونفْتَنـم ال يهـا وقُولُـوا آمني رتَكُـوا أني 
 الكَاذِبني نلَمعلَيا وقُودص اللّه الذين نعلَمفَلَي {. 

 ، �زلت تبني للذين يتصدون للدعوة ، ويبلغون رسالة اإلسالم أن اإلميان ال تظهـر يف الـنفس حقيقتـه          
وال يتم يف القلب رسوخه إال إذا مروا مبرحلة االبتالء ، وصربوا على األذى يف سبيل ا ، وجاهـدوا يف                

 ..ا حق جهاده 
 )٣٩(الصفحة 



 

 وروى البخاري يف صحيحه أ�ه ملا اشـتد إيـذاء قـريش علـى ضـعفاء املـؤمنني جـاؤوا إىل الـنيب                     -
أال تستنصر لنا ، أال تدعو لنـا ؟ فقـال   : ن صلى ا عليه وسلم وهو متوسد بردة له يف ظل الكعبة يقولو    

 )١(قد كان من قبلكم يوخذ الرجل فيحفر لـه يف األرض فيجعـل فيهـا                : " هلم النيب صلى ا عليه وسلم       
، فيؤتى باملنشار فيوضع على رأسه فيجعل �صـفني ، وميشـط بأمشـاط احلديـد مـا دون حلمـه وعظمـه ،                 

       ليتمن هذا األمـر حتـى يسـري الراكـب مـن صـنعاء إىل حضـرموت ال                   فما يصرفه ذلك عن دينه ، وا ا 
 " .خياف إال ا والذئب على غنمه ، ولكنكم تستعجلون 

رضي ا عنهم من صاحب الدعوة صلوات ا عليه حقيقة اإلميان ، وظاهرة   وملا علم الصحابة  
اث الليايل ، وقلوبا صامدة ال ترتعد مـن    االبتالء يف سبيل ا أعدوا للصرب �فوسا مؤمنة ال جتزع أمام أحد           

 .�وازل األيام 
ا�طلقوا يف ميادين الـدعوة إىل ا  .. هلذا رأيناهم بعد أن فهموا رسالة املسلم ، وواجب الداعية  

 ..غري عابئني مبا يعرتضهم من عقبات ، وغري مكرتثني مبا يلقو�ه من مصائب وأهوال 
 ما كان يلقاه آباؤ�ـا      - يا ورثة األ�بياء     -لتارخيية لنعرف جليا    وحسبنا اآلن أن �ذكر بعض األمثلة ا      

البواسل األجماد من صحابة حممد عليه الصالة والسالم من أذى واضطهاد يف سبيل الرسـالة اإلسـالمية ،    
عسا�ا �نهج هنجهم ، ومنشي يف الدرب الذي ساروا فيه ، لتحيـا يف الكـون دعوتنـا               .. والدعوة احملمدية   

 لنا كرامتنا وعزتنا، وتقوم علـى سـواعدكم دولـة اإلسـالم ، وحكـم القـرآن ولـيس ذلـك علـى ا                     ، وتعود 
 :بعزيز 

 فهذا بالل رضي ا عنه املؤمن الصابر لَقِي يف سبيل الدعوة ألوا�ًـا مـن العـذاب ، وأصـنافًا مـن                       -
طنه احلجـارة الثقيلـة يف   البالء ، فكلما اشتدت عليه وطأة األمل ، و�زلت به اإلحن السود ووضعت على ب            

 .أحد أحد، فرد صمد : ازداد إميا�ًا وتثبيتًا ، وهتف من األعماق .. وهج الظهرية احملرق 

                                                 
 .في الحفرة : أي  )١(

 )٤٠(الصفحة 



 

قـد   : - رضـي صـلى ا عليـه وسـلم عنـهم مجيعـا               - وهذا عمار ، وأمه مسية ، وأبوه ياسر          -
مهم حتــى ا�قضّــوا علــيهم حتملــوا يف ســبيل إســالمهم مــا مل يتحملــه إ�ســان ، ومــا إن علــم بنــو خمــزوم بإســال

 .يذيقوهنم أشد العذاب ، ليفتنوهم عن دينهم ، ويرجعوهم كفارا بعد أن هداهم ا  إىل اإلسالم 
.. ويف بطحاء مكة حيث ترسل الشمس شواظًا من هلب قضى آل ياسـر أيامـا يف عـذاب مقـيم                     

         عذبون ، ومسع ياسرعليه وسلم وهم ي صلى ا يف قيـوده وهـو يقـول     ومر عليهم رسول ا الـدهر  : ا يـئن
أبشـروا آل ياسـر فـإن موعـدكم         : " ، فنظر الرسول األعظم صلوات ا عليـه إىل السـماء و�ـادى            !هكذا  
 " .اجلنة 

ومسع آل ياسر النداء ، فهدأت �فوسهم ، وسكنت قلـوهبم ، فلمـا أتـاهم أبـو جهـل لعنـه ا، كـان                 
ة أعظم مـا رأى النـاس ، لقـد استشـهدت مسيـة رضـي ا عنـها          استهزاؤهم باملوت ، وعلوهم على احليا     

وكا�ت أول شهيدة يف اإلسالم ، ثم تبعها ياسر ، وكان أول من استشهد من الرجال ، وبقي عمار يغالـب                  
ا أكرب هكذا جيـب أن يكـون الثبـات والفـداء ، لـو مل                .. العذاب ، ويصابر األمل حتىبلغ به اجلهد مبلغه         

 ..ال هذا املوقف لكفاهم على مدى الدهر فخرا وشرفًا وخلودا يكن آلل ياسر إ
..  ، وربـي يف الرفاهيـة والنعمـة           �شـأ يف الـرتف     - رضي ا عنـه      -وهذا مصعب بن عمري      -

كـان مصـعب بـن عمـري فتـى مكـة       : " امسعوا إىل قصة إسالمه وابتالئـه كمـا يرويهـا ابـن سـعد يف طبقاتـه        
ه حيبا�ه ، وكا�ت أمه مليئة كثرية املال ، تكسـوه أحسـن مـا يكـون مـن الثيـاب             وكان أبوا .. شبابا ومجالًا   

وأرقَّه ، وكان أعطر أهل مكة يلبس احلضرمي من النعال ، فكان رسول ا صلى ا عليه وسـلم يـدعو        
إىل اإلسالم يف دار األرقم بن األرقم ، فدخل عليه وأسلم وصـدق بـه ، وخـرج فكـتم إسـالمه خوفًـا مـن                          
أمه ؛ وقومه وملا كشفوا أمره ، أخذوه فحبسوه ، فلم يزل حمبوسا حتى خرج إىل أرض احلبشة يف اهلجرة                    

 .. " .األوىل ، ثم رجع مع املسلمني حني رجعوا 
     فوجـب         : ( ويقول خباب بن األرت ، عليه وسلم �بتغي وجه ا صلى ا هاجر�ا مع رسول ا

 يأكل من أجره شيئًا ، منهم مصعب بن عمـري ، وقتـل يـوم أحـد ، فلـم                     أمر�ا على ا ، فمنا من مضى ومل       
 )٤١(الصفحة 



 

فكنا إذا وضعناها على رأسه خـرج رجـاله ، وإذا وضـعناها             : يوجد له شيء يكفن فيه إال بردة ، قال          
اجعلوها مما يلـي رأسـه ، واجعلـوا         : على رجليه خرج رأسه ، فقال لنا رسول ا صلى ا عليه وسلم              

  .)١(اإلِذْخِرِ على رجليه من 
ولقد وقف رسول ا صلى ا عليه وسلم على هذا الفتى ، وهو مقتول مسجى يف بـردة، فقـال                    

لقد رأيتك مبكة ، وما هبا أحد أرقّ حلّة ، وال أحسن لُـمة منـك ، ثـم أ�ـت       : له والدموع تزحم يف عينيه      
 :شعت الرأس يف بردة ، وقرأ عليه هذه اآلية 

ني رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللّه علَيهِ ، فَمِنهم من قَضَى �َحبه ومِنهم من ينتَظِر وما                 مِن املؤمِنِ  {
 .  } بدلُوا تَبديلًا

وال شك أن هذه الظاهرة من الثبات على املبدأ ، واالبتالء يف سبيل ا ، والصرب على املصـائب                   
ــيهم وقــدوهتم حممــد صــلوات ا وســالمه    واألحــداث ، قــد تعلموهــا مــن ســيد األ   بطــال وااهــدين �ب

 ..عليه 
 :وتعلمون يا ورثة النبوة ويا دعاة اإلسالم 

أن املشركني يف مكة سلكوا مـع الـنيب صـلى ا عليـه وسـلم مسـالك شـتى يف األذى ، وأسـاليب                         
 ومـا خضـع ، سـلكوا        متباينة يف االضطهاد ليثنوه عن دعوتـه ، ويصـدوه عـن أداء رسـالته فمـا اسـتجاب                  

طريـق اإلغــراء واإلغــواء ليصــدوه عـن تبليــغ الــدعوة فمــا اســتكان ومـا خضــع ، وســلكوا طريــق الضــغط    
ــق االســتهزاء واإلعــراض         ــا خضــع ، وســلكوا طري ــدعوة فمــا اســتكان وم ــغ ال ــائلي ليصــدوه عــن تبلي الع

 معه طريق املقاطعة    والسخرية وإشاعة التهم ليصدوه عن تبليغ الدعوة فما استكان وما خضع ، وسلكوا            
الشاملة له وملن آزره ليصدوه عن تبليغ الدعوة فما استكان وما خضع ، وقرروا أخريا اغتياله ومالحقتـه                  

 ..ليصدوه عن تبليغ الدعوة فما استكان وما خضع 

                                                 
 . نبات طيب الرائحة )١(

 )٤٢(الصفحة 



 

وبعد اهلجرة حاربوه حبمالت متعددة ، وحروب طاحنة ليستأصلوا دعوته وأتباعه فما كـان ذلـك                
 .. اإلسالم ، و�شره يف األرض يرده عن تبليغ

        حتـى دخـل   .. وما زال عليه الصالة والسالم يكافح يف سـبيل اإلسـالم وجياهـد إلعـالن ديـن ا
 ..الناس يف هذا الدين أفواجا وأفواجا 

كـل ذلـك جبهـاد صـاحب هـذه        .. وأخريا ا�تصـر اإلسـالم ، وظهـر احلـق وقامـت دولـة اإلسـالم               
 .والسالم الدعوة وثباته عليه الصالة 

ويتلخص مما تقدم أن النصر ال يأتي بالدعاء واإلخالد إىل الراحة ، والتمتـع بزهـرة احليـاة الـد�يا ،                      
والرضا بالواقع وإمنا يتحقق النصر باجلهاد املستمر ، واحلركـة الدائبـة ، وحتمـل املشـاق واألذى يف سـبيل            

 . غري فائدة وال جدوى ا ، ومن ظن غري ذلك فإمنا يرقم على ماء ويصرخ يف واد من
 :وما أحسن ما قاله الطغرائي يف الميته 

 بالكسل املرء  ويغري  املعايل  عن        صاحبهii هم  يثْين  السالمة  حب
i  فاختذ  إليه   جنحت   فإن iا أو األرض يف        �فقًالّمفاعتزل اجلو يف س 

 :ويف هذا املعنى يقول أبو الطيب املتنيب 
i   من   ينالُ   ال   ما    أ�َلْ    ذريين iالسهل يف والسهل الصعب يف العال فصعب        العال 
i     املعايل     إدراك      تريدين iًرخيصة        هد   دون   والبدرِ   من   الشإِب   i iلحالن 

وا يف مدرسـة اإلميـان   ولنستمع إىل شاعر اإلسالم حممد إقبال ، ماذا يقول عن الرعيل األول ممـن تربـ     
 ، وفهموا حقيقة اإلسالم ، وجاهدوا يف ا حق جهاده ؟

i  النجوم  هامات  فوق   مك        اس لريفع السيوف رفع الذى ذا من iامنار 
i   اجلبال   يف    جبالًا    كنا iالبحار  موج   على   سر�ا        ورمبا  i iاحبار 

i   يفتح   الكتائب    قبل        ذا�ُناأ    كان     اإلفر�ج     مبعابد iاألمصارا 
i  وال  أفريقيا  تنس   مل iتقذف  واألرض   سجداتنا        صحراؤها  i iارا� 
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i   غامشًا   يوما   خنش    مل        صدرو�اii   للسيوف    �قدم    كنا iجبارا 
i  حوهلا  تنبت   خضراء        حديقةii  ظل  السيف  ظل   وكأن iاألزهارا 

i   حياربنا   طاغوتًا   خنش   مل iأسوارا    حولنا    املنايا    �صب        ولو 
i سوى  إله  ال  جهارا  �دعو iر    الوجود    صنع        الذيوقد   iiاألقدار 

 وجوارا    مغنما    ثوابك    �رجو        أكفنا   فوق   رب   يا   ورؤوسنا
 الكفاراii    فوقها    وهندم     دمها        فنهii ذهب  من  األصنام  �رى  كنا
i  املسلمني   غري   كان   لو iا        حلازهاوصاغ    كنز   احلُلْي   i iوالدينارا 

* * * 
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فإن الواجب احملتم علينا أن �تقدم لنصلح سريرتنا ، و�طهر أ�فسـنا ، و�وحـد صـفوفنا ،            .. وبعد  
وعلينــا أن ال حنتقــر ..  تعــاىل علــى أن منضــي يف طريــق الــدعوة والعلــم والتوعيــة واإلصــالح و�عاهــد ا

أ�فسنا ، وأن ال �ستهني بقدرتنا وقوتنا ، فحسب الـذين حيملـون بأيـديهم لـواء الرسـالة اإلسـالمية ، ورايـة                   
 .الدعوة احملمدية أن يكو�وا هبا مؤمنني ، ويف سبيلها مكافحني وجماهدين 

  ] . ١٠: األ�فال [ } النصر إلَّا مِن عِندِ ا إن ا عزِيز حكِيم  وما {
وبعد عقد اهلمة والعزمية واالتكال على ا العلي القدير ، وبعد أخذ العهود واملواثيق مـن أ�فسـنا                  

 :جيب مراعاة األمور التالية 
 ، وقدوتنا هو سيد�ا حممـد رسـول          دعوتنا هي دعوة اإلسالم ، ومبادؤ�ا هي مبادىء القرآن         - ١

 .ا صلى ا عليه وسلم 
 دعوتنا هي دعوة إصالح شاملة فيما يتعلق بالفرد واألسرة واجلماعة ، والدولة، واألخالق ،               - ٢

 ..والسياسة ، وكل ما له صلة بنظام احلكم ومنهج احلياة 
 : املسلمون يف خري ولكن الضعف يف القيادة - ٣

ثق مـن العلمـاء العـاملني املخلصـني رابطـة تلـم شـعثهم ، وتوحـد كلمتـهم ، وجتمـع                   هلذا جيب أن تنب   
 ..أمرهم 

 علينا أن �نطلق يف الدعوة إىل ا بكليتنا ، وأن �بذل هلا كل ما يف وسعنا ، وأن �بثها يف كل                       - ٤
 .مكان حنل فيه ، و�رحل إليه من غري توانٍ وال تواكل 

بليـغ الـدعوة وأفضـل الوسـائل يف عرضـها ، والتحبيـب هبـا ،                  أن خنتار أحدث األساليب يف ت      - ٥
 .عسى أن يهتدي إىل احلق الشباب التائه ، وتعتصم حببل ا األمة احلريى 
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 .. إصدار �شرات تعليمية وتوجيهية وفكرية - ٦
الة تصدر عن هيئة العلماء بني الفرتة والفرتة حيث تتناول موضوعات خمتلفة يف معاجلة الواقع ، وإز               

الشـــبه ، وتوضـــيح احلـــالل ، وتبيـــان احلـــرام ، والـــرد علـــى افـــرتاءات املبشـــرين ، ودســـائس امللحـــدين   
 .واملغرضني 
 اليت يروج هلا امللحدون ، واملطالبة مبنعها، وعقوبة من          : رقابة صارمة على الكتب اإلحلادية       - ٧

يدسه املغرضون ، ويضلل بـه املـارقون   يروج هلا ويدعو إليها ، ورقابة صارمة على ما يكتبه املبشرون ، و       
امللحدون ، ووضع حد هلم ، والرد عليهم وعـدم السـكوت عنـهم ، واختـاذ اخلطـوات الالزمـة يف تأديبـهم                       

 ..وعدم متاديهم 
 ميثل املستويات العلمية الفائقة يف كل البالد حيث تبحث فيه مشاكل   : مؤمتر للفقهاء املسلمني     - ٨

 عليــه مجيــع املســائل الفقهيــة املســتجدة للتــداول هبــا ، وبيــان رأي العلمــاء    املســلمني احلاضــرة ، وتعــرض 
 .الراسخني فيها ، وموقف الشريعة اإلسالمية منها 

 حتـى يرتبـى  .. من �احية التعلـيم الشـرعي والتوجيـه اإلسـالمي     :  االهتمام بالريف والقرى - ٩

 .م الصحيح والتدين الواعي مجيع أبناء األمة على اختالف عناصرهم ومستوياهتم على اإلسال
لتقوم بدورها يف تنشئة   .. من �احية التوجيه والتكوين واإلعداد      :  االهتمام باملرأة املسلمة     - ١٠

األوالد ، وتربيــة األجيــال علــى أســاس اإلميــان واإلســالم ، عســى أن تنجــب للــد�يا كتائــب مــن األبطــال    
 ..دا وأسامة والعظماء ، كما أجنبت أمهاتنا يف املاضي خالدا وسع

 وذلك بافتتاح احللقات الشرعية يف األوقات املناسـبة      : االهتمام مبسجد احلي اهتماما بالغًا       - ١١
، ليتعلم الناس أمور دينهم ود�ياهم ، ويرتبطوا باملسجد روحا وثقافة فال يعرفون رسـالة سـوى اإلسـالم ،          

 .وال قدوة غري حممد عليه الصالة والسالم 
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ناء هذا اجليل التاريخ اإلسالمي املشرق بشكل عام ، وسرية النيب صلى ا عليـه                تلقني أب  - ١٢
لتنشأ األمة على حب عظمائهـا وأبطاهلـا الـذين كـان هلـم يف التـاريخ ذكـر ، ويف                      .. وسلم بشكل خاص  

 ..االجيال املتعاقبة قدوة 
ا ، و�كرس جهود�ـا هلـا ،    هذه هي أهم النقاط الرئيسية ، والوسائل اإلجيابية اليت جيب أن هنتم هب            

و�توجه بكليتنا إليها ، وال ميكن للدعوة اإلسالمية أن تقوم على أرجلها ، و�لمس آثارها ، و�قطف مثراهتا  
إال أن يعقد علماء اإلسالم العزم ، وجيددوا العهد ، ويبذلوا اهلمة ، للوصول إىل مـا حيقـق عـزة اإلسـالم ،                  

 .وكيان املسلمني 
اإلسالم يستصرخكم ، والقرآن يناديكم ، والدعوة إىل : لني ويا دعاتنا املخلصني فيا علماء�ا العام

اللّه بأمس احلاجة إىل عزمات إميا�كم ، ومضاعفة جهودكم، وتضحيات �فوسكم ، واسـتمرار كفـاحكم                
 !..وجهادكم 

 فهل من سامع ؟
 وهل من جميب ؟

 
* * * 
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 خامتة املطاف
 :يا دعاة اإلسالم أما بعد فيا ورثة األ�بياء و

إ�ين أخاطب إميـا�كم الـذي ال يتزعـزع ، وعقيـدتكم الراسـخة الـيت ال تنـهار ، أخاطـب ضـمائركم                     
 .وأرواحكم 

 . يا من لبستم يف أ�فسكم رداء اد والكرامة -
 . ويا من ورثتم عن رسولكم أداء احلق واألما�ة -
 . ويا من عاهدمت ا على تبليغ الدعوة والرسالة -
 .يا من تؤمنون باألجل احملتوم ، والعمر الزائل احملدود  و-
 . ويا من خضتم ميادين اجلهاد ، لتوهب ألمتكم احلياة ، وإلسالمكم العظمة واخللود -
 .. ويا من ال يشغلكم عن إحياء دعوتكم فتنة ، أو إغراء -
 .. ويا من ال يثنيكم عن عزمكم �زال ، أو عداء -

 :يا علماء�ا األجماد 
-  يا أيها التائقون لنصر دين ا. 
 . ويا أيها املقدمون �فوسكم قربا�ًا إلعزاز شرع ا تعاىل -
 . ويا أيها املسارعون إىل الكتيبة اخلرساء -
 . ويا أيها الواقفون حتت راية سيد األ�بياء -
 ..ابعثوا حربا فا�ية .. أرسلوها قذائف ورعودا ..  أشعلوها �ارا حامية -

 علــى هــام الزمــان كلمــات احلريــة والفــداء ، وآيــات العــز والفخــار ، ومواقــف البطولــة           ســطروا
 ..واالستشهاد 

 . قودوا الشباب الظامىء إىل مواكب اد التليد -
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 . قودوا األمة احلريى إىل األرض املقدسة -
 . قودوا األجيال املؤمنة إىل ميادين الكفاح واجلهاد -
 :اشيد الكرامة والنصر وأغا�ي التضحية والفداء  رددوا على أمساع الزمن أ�-

i هياما اخلطوب  ركبنا          )١(  أ�نا   أمتُنا   ستعلم iهبا 
 لطالهبا   الصعاب    تذِلُّ        طاملاii  فيا  فز�ْا  حنن  فإن
i   املنايا    كؤوس        قُدمت فقد حتفًا �لْق وإن iاهبارلش 

بيل اإلسـالم فالسـجن خلـوة للعبـاد ، ومعقـل لألحـرار ، وموئـل للـزوار، وعـرين                     فإن سـجنا يف سـ     
 .لألسود 

  :)٢(وما أحسن ما قال بعضهم 
 يغمد    ال    مهندٍ    وأي     حبسي        بضائري ليس : فقلت حبِست : قالت
i  يألف   الليث   رأيتِ   ما   أو iا        غِيلَهرباع     باشوأو      كِبالس     i iدتُرد 

أهنا     لوال      والشمس     i iٌةأضاء   لَما    �اظريك    عن        حمجوب   iiالفرقد 
i    تَفرج    من     يؤيِسنك     ال iٍةبكُر        طْبالزمان   به   رماك    خ   iiاأل�كد 

يعقب   الصرب   فإن   واصبِر   i iًهبا  جييء  أو  تأتي   اليوم   يف        راحة  i iالغد 
i   ختطاه   قد   عليل   من   كم iدىه      ومات      فنجا        الرطبيب     دووالع 

 املتوردii      املنزل      �ِعمِ      شنعاء        لد�يةii    تغْشه    مل     ما     واحلبس
 )٣(   ويحفد  يزور   وال    فيه   ويزار        كرامةiiً      كريملل      جيدد      بيت
 األعبدii    باحلجاب     يستذلّك     ال        أ�ه   إال   السجن   يف   يكن   مل    لو

يف     أمره     بالغ      وا     iiلْقها     مصدر�ا     وإليه        خغد     iiواملورِد 
                                                 

 . األبيات لشاعر اليمن الموهوب المرحوم الشهيد األستاذ محمود الزبيري رحمه الّله   )١(
 . األبيات لعلي بن الجهم )٢(
 .يخدم :  يحفد )٣(
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i   يبقى   لقلّما   مضيت    ولئن iكاد�ي     قد        الذي     وليجمعن     i iاملوعِد 
ا        أعراضنا    أصبحت    ذَ�ْبٍ    فبأىشيد    هنبهبا    ي    اللئيم   iiغَداألو 

 .وإن قتلنا يف سبيل تبليغ الدعوة فقتلنا شهادة يف سبيل اللّه 
ع من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني يف مقعد صدق عنـد مليـك             وحسبنا أن �كون يف جمم    

 ..مقتدر 
 :وصدق ا العظيم القائل يف حمكم كتابه 

لُون وعدا  إِن اللَّه اشتَرى مِن املؤمِنِني أ�ْفُسهم وأموالَهم بِأن لَهم اجلَنةَ يقَاتِلُون فِي سبِيلِ اللَّه فَيقْتلُون ويقْتَ{
علَيهِ حقا فِي التَّوراةِ واإلِ�ْجِيل والقُرآنِ ، ومن أوفَـى بِعهـدِهِ مِـن ا فاستَبشِـروا بِبـيعكُم الـذِي بـايعتُم بِـه                

 ظِيمزُ العالفَو وه ذَلِك١١١: التوبة [ } و. [  
  ] .١٥٤: البقرة [ }  ا أمواتًا بل أحياء ولَكِن لَا تَشعرون ولَا تَقُولُوا ملن يقْتَلُ فِي سِبيلِ{: والقائل 
: آل عمـران  [ } ولَا تَحسبن الذِين قُتِلُوا فِي سبِيِل ا أمواتًـا بـل أحيـاء عِنـد ربِّهِـم يرزَقُـون        {:والقائل
١٦٩. [ 

 إمــا أن حتيــوا ســعداء أو متوتــوا -املني  يــا علماء�ــا املخلصــني ويــا دعاتنــا العــ-عاهــدوا أ�فســكم 
 .شهداء 

 القرب أو العاملني دون الصدر لنا        بينناii  توسط  ال  أ�اس   وحنن
 :ورحم ا الشهيد العظيم سيد قطب إذ يقول 

i أعِدت ربي فروضات        أحبابنا �لق �َمت إن أخي iلنا 
i رفرفت  وأطيارها iديار يف لنا  فطوبى        حولنا iiاخللود 
 ..أال قد بلغت اللهم فاشهد 

 .وآخر دعوا�ا أن احلمد  رب العاملني 
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