
لننظر كيف 
تعملون

تعملون كيف لننظر
 النأصاري الدين سيف ؛الشيخ بقلم

محمد على والسلما والصلةا العالمين، رب لله الحمد
أجمعين.  وصحبه وآله

بعد:  أما

ُثققّم قققال ُكْم تعققالى: { َنققا ْل َع ئئققَف َج ئض ئفققيِ َخل ئمققْن الْر
ئهْم ئد ْع ُظَر َب ْن َن ْيَف ئل ُلوَن}َ [يونأس: َك ْعَم ]. 14َت

كيققف نأنظققر لكققيِ اللققه: (أي رحمققه الشققوكانأيِ قققال
نأصققب محققل فققيِ وكيققف الشر، أو الخير أعمال من تعملون
ّي لننظر أي بعده، الذي بالفعل محل فيِ أو تعملونأه، عمل أ
ْي الحاليققة، علققى نأصققب ّي علققى أ العمققال تعملققون حالققة أ
]. 2/230[التفسير: بالستخلفا) اللئقة

ئدي بصائُر الماضيِ فيِ فللناس ٍو عليهنيهت أو غا
ُد يسيُر رشي

السققاحة منهققا تعانأيِ التيِ الضعف معانأيِ من كثيرا إن
فققيِ المتناهيققة السققطحية عن أساسا نأاتجة اليوما السلمية

لتكيفققه الكققبير والهمققال وله، الدين بهذا العمل مع التعامل
وهققيِ المرجققوةا، والمققآلت الموجودةا المعطيات مع الدقيق

العمققل، فقققه الكلما" عققن بققق"فقققه للنأشققغال طبيعية نأتيجة
ئل أصققبحت حتى والمر، الخلق فيِ الله لسنن الكبير والغفا
وغيرهققا تبنققيِ وهققيِ يحصد، وسواها تزرع السلمية الحركة

ُد المققؤلم الواقققع هققذا رسققوخ على وساعد يستوليِ، الجمققو
قققد ومعطيققات أوضققاعا تناسققب العمققل فققيِ أسققاليب علققى

غيققر من للتجارب السلبيِ والستنساُخ كان، خبر فيِ دخلت
.)1( معطياتها لخصوصيات جاد اعتبار

التنزيققل إرادةا عنققد الكيف لضوابط الملحظ والهمال
وتراكققم العلققل وتوالققد الخطققاء تزاحققم إلققى أدى الققذي هققو

التآكققل مققن خطيققرةا دوامة فيِ نأدور أصبحنا حتى المراض،

أكققبر فققيِ السلميِ اللعمل على يقبل من تجد أن ذلك من والَمّر 1
سبقوه الذين تجارب من للستفادةا محاولة أدنأى دون لكن لقه حجم

مرحلققة عنققد العمققل وينتهققيِ الفواجققع، فتتكققرر الطريققق، علققى
أكققثرهم يؤخذ ول البدايات، -دائما- مع العاملون ويعيش الرهاصات،

ّ -حفظهم "المحاولت". بتهمة الله- إل
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وسلسققلة الداخليققة، الصققراعات مققن مفرغة وحلقة الذاتيِ،
ذاتيققة عوامل كلها وهذه التنظيمية، الهتزازات من متلحقة
وشققغلتها المنصققورةا، للطائفققة المباركققة المسققيرةا أعققاقت

علققى فققوتت جانأبيققة معققارك فققيِ قوتهققا استنزفت بمشاكل
كققثيرا عليهققم وأضاعت السانأحة، الفرص من كثيرا العاملين

علققى وقفققة بضققرورةا يقضققيِ ممققا الصققادقة، الجهققود مققن
-وللسققف- والققتيِ وقعققت، الققتيِ الخطققاء لتققدارك الطريق
تفقققيِ القققتيِ الداء ضقققوابط فقققيِ وللنظقققر تققققع، لزالقققت

أكثرهققا غيققب فقققد الشققرعيِ، للمنهققج العمليققة بالمتطلبققات
مفرداتهققا أبسققط العققاملون وتجققاوز الحققداث، زحمققة تحت
الستفزازات.  ضغط تحت

يلي:  ما خللا من المعنى هذا يتضح وإنما

النللاس     خلللق     الللتي     الغاية     هي     العبادة     أول: إن
:  لجألها

َوَما قال ْقُت تعالى: { َل ئجّن َخ ْل ئلنأققَس ا ّ َوا ئن}َ ئإل ُدو ُبقق ْع َي ئل
المققر الققتزاما علققى متوقفققة العبققادةا وهذه ]،56[الذاريات:

الرادةا صققدق التعبققد فيِ يكفيِ ل إذ وتنزيل، إرادةا الشرعيِ
تعققالى: قققال العمققل، صققواب مققن معهققا لبققد وإنأما فحسب

ُكْم َو ُل ْب َي ئل ُكقْم { ّي الحسقن ققال ]،02َعَمل}َ [الملقك: َأْحَسقُن َأ
.وأصوبه) البصري: (أخلصه

عبد كل أن المر الله: (فحقيقة رحمه تيمية ابن وقال
يفعققل أن وهو ورسوله، الله طاعة إلى وقت كل فيِ محتاج

اللققه وطاعققُة القوقت، ذلققك فقيِ بقه أمقر ما الوقت ذلك فيِ
والنأققس) الجققن لهققا خلققق الققتيِ اللققه عبققادةا هققيِ ورسققوله

]. 10/456[المجموع:

ًا: إن فللي     الحكمللة     الللدين     هللذا     فقلله     مللن     ثانيلل
:  تنزيله

لهققا الشققياء كققانأت اللققه: (لمقا رحمقه القيقم ابققن قال
ونأهايققات حققدود ولهققا وقققدرا، شرعا تقتضيها وحقوق مراتب

تتققأخر، ول عنهققا تتقققدما ل أوقات ولها تتعداها، ول إليها تصل
ئطققيِ بققأن الثلثققة الجهققات هذه مراعاةا الحكمة كانأت كققل ُتع
تتعققدى ول وقققدره، بشققرعه لهققا الله أحقه الذي حقها مرتبة

تعجيلهققا تطلققْب ول للحكمة، مخالفا متعديا فتكون حدها بها
وهققذا فتفوتهققا، عنققه تؤخرها ول الحكمة، فتخالف وقتها عن

وقققدرا... شققرعا مسقبباتها مقع السقباب لجميقع عققاما حكقم
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فققيِ ينبغققيِ الققذي الققوجه علققى ينبغققيِ مققا فعل إذا فالحكمة
.]2/479ينبغيِ) [المدارج: الذي الوقت

َوَمققْن قققال ْؤَت تعققالى: { ْكَمققَة ُيقق ئح ْل ْد ا َققق ئتققيَِ َف ْيققًرا ُأو َخ
ئثيًرا}َ [البقرةا: .)2(] 269َك

ًا: إن هللو     الجهللاد     مللن     الصألللي     المقصللود     ثالثلل
:  الدين     إظهار

َو قال ُه ئذي تعالى: { ّلقق َلُه َأْرَسققَل ا َدى َرُسققو ُهقق ْل ئن ئبا ئديقق َو
ّق ْلَحقق ُه ا ئهققَر ْظ ُي َلققى ئل ئن َع ّدي ئه القق ّلقق ْو ُك َلقق َه َو ئر ُكوَن}َ َكقق ئر ْلُمْشقق ا

ُهْم ]،33[التوبة: ُلو ئت َقا َو ّتى وقال: { ُكوَن ل َح َنققٌة َت ْت ُكققوَن ئف َي َو
ّديُن ّلُه ال ئه}َ [ النأفال: ُك ّل ئتْل الله قال ]،39ئل َقا َف ئفيِ تعالى: {
ئل ئبي ئه َس ّل َ ال ّلُف ل َك ّ ُت ْفَسَك ئإل ئض َنأ ئنيَن َوَحّر ئم ْؤ ْلُم ّلققُه َعَسى ا ال

ُكّف َأْن ْأَس َي ئذيَن َب ّل َفُروا}َ [النساء:  ا .]84َك

َتققَل وسلم: (َمْن عليه الله صلى وقال ُكققوَن َقا َت ئلَمققُة ئل َك
ئه ّل َيا ئهيَِ ال ْل ُع ْل َو ا ُه ئل ئفيِ َف ئبي ئه) [متفق َس ّل .عليه] ال

عملييققن أنأاسققا نأكققون أن منققا يطلققب لققم السققلما إن
 وإنأمققا)3( ، الققدين هققذا مسققلمات من مسلمة فتلك فحسب،

عليهققا يكون أن ينبغيِ التيِ بالكيفية نأهتم أن كذلك منا طلب
ُثققّم قال عملنا، ُكْم تعققالى: { َنققا ْل َع ئئققَف َج ئض ئفققيِ َخل ئمققْن الْر
ئهْم ئد ْع ُظَر َب ْن َن ْيَف ئل ُلوَن}َ [يونأس: َك ْعَم .].14َت

وكونأيققة شققرعية سققنة -باعتبققاره الكيققف هققذا ورعايققُة
علققى التعبققد- تفققرض وضققوابُط التنزيققل حكمققُة تقتضققيها
هققذه خلل ورثققوه الذي الفكري المخزون مراجعَة العاملين
ّ تكقون أن تصققلح ل أعققرافا خالطته فقد المرحلة، صقورا إل
َةا ظروفهققا، بعققض علققى للمفاهيم آليققات فققيِ النظققر وإعققاد

الققدين، لهققذا التمكين نأحو عليه يسيرون الذي العمليِ الخط
ربمققا بققل التاريققخ، غبققار مفرداتققه من كثير على تناثرت فقد

لجهققزةا التكققونأيِ البرنأامققج مقققررات مققن فصققل أصققبح
الخققتراق طريققق للدارسققين يمهققد العالميققة المخققابرات

ّهل كققل مع نأتفاعل أن الحتواء. والمطلوب لعبة عليهم ويس
.معطياته بحسب ظرفا كل ومع متطلباتها، بحسب مرحلة

نأصققيبا، منهققا أوفرهققم الناسس الله: (فأكمل رحمه القيم ابن قال 2
أركققان: ثلثققة ولهققا ميراثا، منها أقلهم الكمال عن وأبعدهم وأنأقصهم

والعجلققة، والطيققش وأضدادها: الجهققل وآفاتها والنأاةا، والحلم العلم
.السالكين] عجول) [مدارج ول طائش ول لجاهل حكمة فل

السلسلة. هذه " من العمل؟ " أين مقال راجع 3
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مققا إذن: فعققل اللققه: (فالحكمققة رحمققه القيم ابن قال
ينبغققيِ) الققذي الققوقت فققيِ ينبغققيِ، الذي الوجه على ينبغيِ،

.)4([المدارج] 

إلى يهدفا متكامل جماعيِ مشروع السلميِ والعمل
فيققه تتحققدد متققوازن بققأداء الجققاهليِ، للواقققع جققدري تغييققر

الذاتيققة، للمعطيققات الجيد التقييم خلل من التحرك سياسة
وينتظققم الموضققوعية، الظققروفا بطبيعققة العميقة والمعرفة

مققع والمانأققة، الكفققاءةا لضققوابط تبعققا الققداخليِ البنققاء فيققه
عن بعيدا الستمرار، ومقومات المرحلة، متطلبات ملحظة
بيققن الخلققط إلققى فيققؤدي السققتفزاز يحركققه الذي الرتجال
القتيِ الفوضقى أو الداء، ويخقتزل المفاهيم ويقزما المراحل

العطاء.  فاعلية وتضعف الصف تبعثر

هققذا على سالت الله- التيِ -رحمهم الشهداء دماء إن
يكملققوا أن بعققدهم مققن جققاءوا الققذين علققى تفرض الطريق

هققذه لكققن توقققف، بل العمققل يواصققلوا وأن تققردد، بل السير
فالجهققاد أدق، بققالواقع ووعققيِ أعمققق، للشريعة بفقه المرةا
المقاصققد مققن لقققه يستحضر فل فحسب، للشهادةا حبا ليس

ّ ّ لها يطلب فل آنأية حماسة فورةا هو ول الحور، معانأقة إل إل
فققيِ تحمققل كلققه- حققرب ذلك -مع هو وإنأما الرجال، شجاعة
ُيعققز إسلمية دولة إقامة إلى يهدفا سياسيا مشروعا طياتها

الخلفة!!  حياةا بها وتستأنأف الدين هذا أمر بها

أهمها:  كثيرة أمورا علينا يفرض وهذا

 ؛  للعمل     الدقيق     أول: التحديد

المفققاهيم مققع السققطحيِ التعامل عقلية من والنأتقال
معالم به تتجلى الذي للمدلول الواضح البيان إلى السلمية
مقققاما فققيِ الجمققال لن العمققل، ثققوابت به وتتحدد المسار،

فققيِ توقققع الرؤيققة ضققباب مققع والحركققة مققذموما، التفصققيل
الفضققفاض والشعار الطريق، عن العامل تخرج وقد الحفر،
مققاذا نأفسققك فاسققأل الحققزما، أهل سوق فيِ مزجاةا بضاعة

مققع القطار، بين الطبييعية الفوارق ملحظة بضرورةا يقضيِ وهذا 4
تسققتهدفا مققؤامرات مققن الراهنققة المرحلققة بققه تتسققم بمققا الهتماما

أن يصققعب عالمية وعسكرية أمنية وتحالفاٍت السلميِ، المد احتواء
ّ تجتمققع هققذه واعتبققار الققدين، لهققذا العققاملين محاصققرةا علققى إل

هادفققة، الدعوةا لتكون التحرك، سياسة تحديد إرادةا عند الملحظات
ًا، والجهاد متكامل، والعداد متقنا، والبناء عليققه اللققه صققلى قال مؤثر

].1955شيِء) [مسلم: كل على الحسان كتب الله وسلم: (إن
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لبلققوغ وأفضققل للجهققد، أوفققر ذلققك فققإن بالضققبط؟ أريققد
العادةا.  عن العبادةا تمييز فيِ أبلغ المقصود،

ًا: التحديد  ؛  للكيف     الجيد     ثاني

التنزيققل، وحكمققة الممارسققة سققلمة علققى والحققرص
النأفعققال مرحلققة وتجققاوز للعمققل، النققوعيِ بالداء والهتماما
ئل مققدروس، مشققروع إلققى يستند ل الذي العاطفيِ والرتجققا

التنظيققم بإحكققاما والجققزر، المد لحالت يخضع الذي الفردي
بتحقيققق الكفيلققة الوسققائل وتحديققد التخطيققط، وتققدقيق
الققتركيز مققع العمل، لظروفا المناسبة والساليب الهدافا،

الداء، وفاعلية البناء، صلبة يضمن أن شأنأه من ما كل على
ُظَر قال ْن َن ئل ْيَف تعالى: { ُلوَن}َ [يونأس: َك ْعَم .]14َت

بالققذات المققراد بققأن إشققعار السققعود: (ففيققه أبققو قال
الكيفيققات ظهققور هو إنأما الستخلفا من الصليِ والمقصود

فتأمل.  ]،4/127الصالحة) [التفسير: للعمال الحسنة

ًا: التطوير  ؛  للداء     الدائم     ثالث

هققيِ الققتيِ إلققى حققال مققن بالعمققل المستمر والنأتقال
أهمققل مققن فققإن الدوات، وإعققداد العقبققات بتققدليل أحسن،
القققوةا، مقومات اكتساب فيِ والجتهاد المراد، فاته العداد

ئك مسققتوى إلققى بالعمققل للوصققول النقققص، جوانأب واستدرا
تعقققالى: ققققال الموجقققودةا، والتحقققديات المرجقققوةا المقققال

.]02عمل}َ [الملك: أحسن أيكم {ليبلوكم

... التفضققيل صققيغة ذكققر البيضققاوي: (وإنأمققا قققال
الققترقيِ على والتحضيض المحاسن، أحاسن على للتحريض

]. 3/222والعمل) [التفسير: العلم مراتب فيِ دائما

واسققتفرغ تعجققز، ول بققالله واسققتعن عققدته للمر فخذ
وإن خضققرةا، حلققوةا الققدنأيا (إن فق التنزيل، حسن فيِ الوسع

]،2742تعملون) [مسلم: كيف فناظر فيها مستخلفكم الله
اللققه واسققأل السققابقين، فضققل تنققس ول بالتاريققخ، واتعققظ

ّّ النصر فما التوفيق، بهققذا العمققل أن الله. واعلم عند من إل
بصققدٍق فاستحضققر العبققد، مققن الرب لنظر محٌل ولقه الدين

ُظَر ْن َن ئل ْيَف { ُلوَن}َ [يققونأس: َك ْعَم قلبققه عّمققر مققن وأن ]،14َت
المققراد. إدراك عليققه سققهل الصققدر وسلمة القصد بإخلص
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لننظر كيف 
تعملون

أو فيقعققد المققانأيِ فققيِ يتوسققع مققن اللسققان يطيققل وإنأمققا
لقك يقؤذن النظقر وكققرر بصققدق، موقعقك فقاعرفا يتطاول،

 كفيققل"..العمققل؟ "أيققن فققإن بعيققدا تققذهب ول بالمزيققد،
بالتوازن. 

طريق والجهاد والدعوةا يتخلف، ل وعد الستخلفا إن
وغ عنقه بقديل ل اللقه سقير سقنن دونأقه لكقن المقصقود، لبل

فإنأهققا تعانأققدوها فل الكققون هققذا فققيِ الحياةا حركة بمقتضاها
ّنأققا قققال غلبققة، ئإ ُع ل تعققالى: { ئضققي َعَمل}َ َأْحَسققَن َمققْن َأْجققَر ُنأ

ّ ]،30[الكهف: يبلغه!! فاعمققل لم للخير مريد من فكم وإل
ئإّن بققق يققوقن مققن عمققل ّلققَه { ئلُح ل ال ئديَن}َ َعَمققَل ُيْصقق ئسقق ْف ْلُم ا

المناسققبة مقققدماتها غيققر من النتائج أراد ]. ومن81[يونأس:
فققيِ النظققر أهمققل أو الحققال اعتبققار ألغى ومن المحال، راما
َد التنزيل، حسن فاته المآل آثار قال التعبد، حقيقة عن وابتع

َفَمْن َء َيْرُجوا َكاَن تعالى: { َقا ئه ئل ّبقق ْعَمققْل َر َي ْل ئلًحا َعَمل َف َول َصققا
ئرْك ئةا ُيْش َد َبا ئع ئه ئب ّب ًدا}َ [الكهف: َر ]. 110َأَح

الجهاد أمة أين إلى متأمل سائل نأدائيِ فهذا
نأسيُر؟

 التوفيق وليِ وهو ،لله والحمد

الدين سيف ؛كتبه
 النأصاري

 النأصار مكتبة
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