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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني اللهم صللع ىلس سلليدما  مد  
 وىلس آله الطاهرين.

 َوسلَلاُرىاواإ ُلل س َمِفَرَرةم م ن}يقول اهلل سللبنامه واعا   
ُِ َللإما َّ  ُا ُأَىدَّ ُا َواأل ِر  َقنَيرَّب ُكِم َوَجنَّةم َىِرضلاَها السََّماَوا
ِي َ  الََّذيَن يانَرُقوَن َفي السَّرَّاء َوالضَّرَّاء َوالإك اَظَمنَي الإَف

املسلللارىللة  (433-431  آل ىمران) {َوالإعلَلاَفنَي َىُن النللَّاُ 
سلَلاُرىاواإ ُلل س َمِفَرَرةم }معناها  املسللابقةع ىندما يقول  

بق ليست املسارىة معناها مسابقع مسا {م ن رَّب ُكِم َوَجنَّةم
اك لهنة لاكع واجلنلودة هنلرة موجلللأن املفرق؛ لل سَب

 لليها!مسابق  مطروحة
ىمللال اله بهللا مسللل نق مسلللارع  أن  مبللادر ل  األ

بهلا مسللل نق اجلنلة. املبادرة ل  األىمال   املفررةع و
الصللاحلةع يكون اسمسللان سللبَّادع مبادرع ما يكون فيه 
اثاقعع وكع ما ذكر من صللراُ امل قني يوحي ب ن هذ  

 امل قني  املبادرةع املسارىة ل  اخلرياُ. هي من صراُ
قضللية املبادرةع قضللية املسللارىة هي ملليء مهم    
اسسللل مع مللليء مهمع و  ميادين العمع ل سللل مع 
والصلللراع   مواجهلة أىلداء اهللع بد املبادرة  ا   

دًا؛ و ذا جاء القرآن بع اب مديدع رى جلة كبلأهمي
اإ َذا َقيَع ل ُكما امَرراوَما ل ُكِم ُل} وسخرية ممن ي ثاقلون 

ُُ  (33  ةال وبلل) {َفي سللَلَبيللُع اللللاَه اثللَّاق لإ اِم ُلل س األ ِر
ةع وممكن حيصع ال ثاقع ىند النا  لؤع زحزحلاباط

ه مس عدع د املد واحلو ىنلة وللال الصاحلل  األىم
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سلليقومع سلليعطي من مالهع سلليسللرس قاهدع سيقوم 
 بالعمع الر ميع لكن ببطءع واثاقع.

ىوهم ل  اجلهادع وكان العادة أن يعسكرواع ىندما يد
أو حيلدد مكلاملًا معينلًا ق من النلا  فيه لينطلقوا      
بعللدمللا ق معواع وقللد يكون كثري من النللا  ىنللد  

رج ]لكن بقي معي باقي ىمعع ىاد له خيلداد أملاس ع
 ن باح اج اسرس  اع وم س ما د فلة من ىنلمعي حاج

ثاقعع ]وىاد [ بطءع اماء اهلل با مرجن جناهد نغد ل
أو ىاد  معي باقي مفع   حديقة خنعع أو   مزرىةع

 معه مسقاة يريد يكملها[!
س نرار معنا   الدىوة من أمه قد حصللع اس نرارع واا

َما ل ُكِم ُلَذا َقيَع ل ُكما }ادرةع لةع مبلروج بسرىل اخلل 
واُ )صلوالقائع من هو؟  مد  {امَرراواإ َفي َسَبيُع اللاَه

ُُ }( رسللول اهلل وىلس آلهاهلل ىليه  اثَّاق لإ اِم ُلل س األ ِر
ا َمَ اعا الإَنَياَة َرَة ف َمَن اآلَخلا َملاَة الدُِّمَيلم َبالإَنَيلأ َرَضي ا

اِمَرراواإ َخر افًا } (33  )ال وبة {الدُِّمَيا َفي اآلَخَرَة ُلاَّ ق َليٌع
 .(14  ال وبة) {َوَثق اًا

هكذا؛ ألمه هذ  أليس هذا أمر باملبادرةع واملسللارىةع 
الصرة مهمة جدًا بالنسبة للمسلمنيع هي الصرة اله 
بعلهم هم السللباقنيع وهم سللادة األممع بعلهم هم 
أصلناب السبق   كع ميادين العلمع واملعرفةع   كع  
جمال من جمااُ الصناىةع من جمااُ الزراىةع وكع 
اجملااُ مثع  الطبع وا ندسةع وغريهاع لكن مس لة 

اؤخر األممع واؤخر  هي اله اقللعع ال بللاطؤعال ثلل
 النا  ما يعرفوا أمياء كثريةع فيسبقهم اآلخرون.
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(ع كامت )صلللواُ اهلل ىليه وىلس آلهفكان رسللول اهلل 
صللرة املبادرةع املسللارىةع من أبرز الصللراُ لديهع ا 
يوجلد ىنلد  اثلاقلعع وا ارددع وا ارجيناُع وا     

 طبيعة املبادرة.]ىسس ما بو خلةع ىسس[ كان لديه 
  غزوة ]ابوك[ اسللل خلدم هلذا اجللاملبع جلامب      
املبلادرةع وكلان جلاملب املبلادرة هلذا هو اللذن جعع        

يرتاجعونع  -وهم أكثر قوةع وأكثر ىللددًا  -الرومللان 
)صللللواُ اهلل ويقررون ىدم املواجهة من رسلللول اهلل 

 (؛ ألمه حرك النا .ىليه وىلس آله
الشامع يريدون أن م قد بمعوا   ه ب مهلا بلفلىندم

يهجموا ىلس ب د اسس م حرك األمةع والقرآن حركهم 
  وقت ] أيضًا بآياُ ساخنةع خيرجون ح س ولن كاموا

ح س ىندما صادف وقت مدةع وقت قلة مثرع  ملدة[ع 
ال من ظر ح س ينضج لا قلع. ملد حصلا قلأو الثمر م

ا لدرة أمنلا قلون لدينلال مرع والثمار حتصع ح س يك
 وخنرج.منول مروسناع 

ا بللد أن خيرجواع وبللادر هو بللالزحطع وامطلق ل  
 057ي ]لة حواللن املدينلك وبيولن ابلوكع وبيلللاب

و ل  أقرب منطقة من املناطق ع هلكيلوا[! يعين  دخ
  ب د الشللامع رسللول اهلل )صلللواُ اهلل ىليه وىلس  
آله( ومعه ث ثني ألطع قد حشللدهم من النا  جيد 

 وفسعع هيا خيرجون.
(؛ )صلواُ اهلل ىليه وىلس آلهت سرية النيب هكذا كام

( كان رجً  )صلواُ اهلل ىليه وىلس آلهألن رسول اهلل 
قرآميًاع رجع ي نرك حبركة القرآنع قسد القرآنع 
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يرهم معللامي القرآنع وغللايلاُ القرآنع ومقلاصلللد ع   
 وأساليبهع ومنهجه.

  قضللية املال جربنا هذ ع جربنا هذ  من املشللارينع 
ُع يكون كثري من النا  مسلل عد أن يدفنع واملسللاهما

ملللاء اهلل يوم  بعد غدع أو لن]لكن ىنلد  سللليدفن  
اخلميس سللل لقَ يله أو...[ جمَربع كان يضلللين ىلينا  

س لن ح لرع أو مهريلد من ظلع وواحلر كاملمه ًاأحيام
ي جمن املبلغع وهم مس عدينع لكن ال ثاقعع ال ثاقع 
 يضللي ن ىليو وقت كثريع ويضللين فرري كثرية أخرى 

ماء اهلل  ]ىسس برجن ألقا  يوم اخلميسع أو برجن لن
 أىطي ف ن أو بقي معي أو...[.

دًاع املبادرة ل  لة جليء مهملع ملادرة   كلبة امللصر
األىمال الصاحلةع حيث جعلها من صراُ امل قنيع ومن 

ُلمَّهاِم ك اماوا ياسللَلاُرىاوَن }أهم ما أثنس بها ىلس أوليائه  
َُلللي الإَخِيلللَف ي لون فلوا يسارىلكام (07  اءلللبياألم) {َرا

َُ}اخلرياُع و  آيللة أخرى    {فلل اسللِلَ َبُقواإ الإَخِيَرا
 .(413  البقرة)

بعد ما يقول   صراُ امل قنيع أول صرة مهمةع وصرة 
أيضللًا ما ت اكن مطبوىة بطابن املسارىة أيضًا ارقد 

الََّذيَن }اع ومثارهاع ىندما قال  ن لقابيااهلرًا ملكثي
ب مهم  هي أيضًا اوحي {لسلَّرَّاء َوالضَّرَّاء يانَرُقوَن َفي ا

ينطلقون   جملااُ اسمرلاد ابادرةع بسلللرىةع ا   
ألن هذ  القضية  يوجد فيهم اثاقعع ]وساىة العون[؛

 ارقد األمة أمياء كثرية.
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)صلواُ مثً  ا اي كما كان حيصلع   أيام رسلول اهلل   
( حركة جهادع فيدىو ل  اسمرادع اهلل ىليه وىلس آله

وكلع واحلد جلاء بقليلع اليومع والثلامي جلاءع وبدا       
جململوىللة وجللايوا بقليللعع وجمموىللة ثللامي يومع   
وجمموىة ثالث يومع ما هم سلليضيعون وق ًا كثريًا؟ ما 
دام أمت س عطي ىلس أسا  بعد غدع أو يوم األربعاءع 

 أو يوم كذاع فبسرىة؛ ح س ا نرك املس لة.
س ي وافد أهع املدينةع ت! ح لن وقلذون مل خم سيلك

دن لا لا بيبلوم ملع يلمع وكلن منهلواع وي جملويكم ل
جمموىلة من األملللخاريع ي جمن قليع أرع أو قليع  
حلبع ملا هم سلللي  خرون ىلس أقع اقدير أسلللبوع؟   

 والصراع يس دىي املبادرة.
ا حيسم املوضوع   احلروبع   املواجهة لا املبادرةع 

ة أهم ىنصلللرع املسلللارىةع اكون أمت ىنصلللر املبادر
صللاحب السللبقع اكون أمت سلليد املوقطع لكن م س   
ميكن أن اكون سلليد املوقط؟ لذا كان من حولو كلهم 

 مبادرينع ىندهم حركة املبادرةع املسارىة.
ي ب ن املؤمننيع امل قنيع وهم ا اوحلذ  كلهلاُ هلفاآلي

من وصلروا ب مهم ينرقون   السللراء والضراءع أمهم  
 قون ابادرةع ومسارىة.ينر

طبعت صراُ امل قني  {َساُرىاوا}فاآلية هذ  من قوله  
ل  أمهم فعً  يبادرونع ويسللارىون ل  ما وصروا بهع 

َوالََّذيَن ُلَذا ف َعُلواإ ف اَحشلَلًة أ ِو }و ذا ىندما قال بعد  
 (435  آل ىمران) {ظ ل ماواإ أ ِمُرسَلهاِم َذك راواإ اللاَه ف اِسَ ِفر راواإ 

 ع{َذك راواإ اللاَه ف اسللِلَ ِفر راوا}أليسلللت هلذ  مبلادرة؟   
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بعد الشللر ع أيضللًا  {َذك راواإ اللاَه}ارايب الفاية   
ادل ىلس أن ىندهم  {ف اسللِلَ ِفر راوا}اسايلان بالراء  

 روس املبادرةع املسارىة.
و ذا كامت املسارىة   الواقن ابدو أمها مطلوبة   

ن َرةم م لواإ ُلل س َمِفَرلَساُرىا} معظم األىمالع ىندما قال 
أت يطبن املسللارىة   كع ما حتصع به  {رَّب ُكِم َوَجنَّةم

ىلس املفررةع   كللع مللا اسللل وجللب بلله املفررة من 
األىمال الصاحلة أن اكون مسارىًا ل  ما اس وجب به 
املفررة من األىمال الصاحلةع ومسارع ل  ما اس وجب 

ذا حصللع منو أن خطي،ةع ثم به املفررة من ال وبةع ل
 اكون مسارىًا ل  ما اس وجب به اجلنة من األىمال.

ف جلد أن الشللليء املطلوب   الفالب بالنسلللبة ل   
.األىمال الصاحلة هو املسارىةع هو املبادرة
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