آفات الداعية

من أراد أن يعلم منزلته من اهلل فلينظر فيما استعمله اهلل فيه ،وخري ما يستعمل اهلل فيه اإلنسان هو أن يكون
داعيا إليه باحلكمة واملوعظة احلسنة ﴿وَمَن أَحسَنُ قَولًا مِمَّن دَعا ِإلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صالِحًا وَقالَ إِنَّين مِنَ
املُسلِمنيَ﴾ [فصلت ،]٣٣ :وعلى حسب مكانه من الدعوة يكن مكانه عند ربه ،وألمهية هذا الشأن وقد
تعرضنا لشيء منه يف مبحث فريضة الفاعلية ،فيستحسن احلديث عن آفات الداعية وذلك ملا نُشاهد من
صرعى يف طريق الدعوة ذحبوا أنفسهم بسكني اجلهل أو مُدية االستعجال أو بندقية سوء تقدير العواقب ،ولذا
كانت هذه الورقة وأرجو اهلل جل وعال أن جيعلها خالصة لوجهه هادية لكاتبها وقارئها ،واهلل املوفق.

قبل أن أدلف إىل املوضوع ،نتأمل قليالً فيما صدح به ورقة بن نوفل يف حديثه مع رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم إبان نزول جربيل ،يف احلديث عن عائشة أم املؤمنني رضي اهلل عنها قالت...( :فانْطَلَ َقتْ بهِ خدجيةُ
َصرَ يف اجلاهِلَيَّةِ ،وكانَ يكُْتبُ
حتَّى أََتتْ بهِ وَرَقَةَ بنَ نَوْفَلٍ ،وهوَ ابنُ عمِّ خدجيَةَ أَخِي أبِيهَا ،وكانَ امرأً تَن َّ
الكتابَ العربِيَّ ،ويكُتبُ من اإلجنيلِ بالعربيةِ ما شاءَ اهللُ أن يكُتبَ ،وكانَ شيخًا كبريًا قد عَ ِميَ ،فقالتْ
خدجيةُ :يا ابنَ عَمِّ ،امسَعْ من ابْنِ أخِيكَ ،قالَ ورَقَةُ :يا ابنَ أخِي ،ماذا َترَى؟ فأَخْبَرهُ النيبُّ صلَّى اهللُ عليهِ وسلَّمَ
خََبرَ ما رأَى ،فقالَ ورَقَةُ :هذا النَّامُوسُ الذي أُِنزَل على موسَى ،لَيْتَنِي فيهَا جذَعًا ،ليتَنِي أكُونُ حيًّا ،ذَكَرَ
خرِجِيَّ هُمْ ) .قالَ وَرَقَةُ :نَعمْ ،مل يأتِ رجلٌ مبَا جِْئتَ بهِ إال
حَرفًا ،قالَ رسولُ اهللِ صلَّى اهللُ عليهِ وسلَّمَ( :أوَ مُ ْ
شبْ ورقةُ أنْ تُوُِّفيَ ،وَفََترَ الو ْحيُ فَْترَةً ،حىت َحزِنَ
ص ُركَ نصرًا مُؤَزَّرًا .مثَّ مل يَنْ َ
أُ ِو ِذيَ ،وإنْ يُدْرِكْنِي يَومُكَ حيًا أنْ ُ
رسولُ اهللِ صلَّى اهللُ عليهِ وسلَّمَ) .رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري .وبعد التأمل والنظر جند أن ورقة
متىن العودة إىل الوراء ليكون شابا يافعا ينصر دين اهلل ،ويستثمر ويوظف كل ما اويت من قوة وحيوية ونشاط
يف دين اهلل ،وهذا األمر األول ،وأما الثاين وهو أكثر عمقا وهو أنه متىن ذلك مع معرفته حبصول األذى
واإلخراج والبالء ،فكيف يا ترى أدرك ذلك ومتىن أن يكون جذعا؟ وما هذا إال ملعرفته بسنن اهلل ،وحني ننظر
إىل األنبياء عليهم الصالة والسالم أيقنا هبذا الواقع ،فلم خيرجوا من قوى بشرية ومناصب أو وجاهات وأموال

وبرملانات ،بل شُردوا وأبتلوا وأخرجوا وقتلوا ،وأكثر الناس بالء هم األنبياء ،عن سعد بن أيب وقاص رضي اهلل
سبِ
عنه قال :قلتُ يا رسولَ اهللِ أيُّ النَّاسِ أشدُّ بالءً قالَ" :األَنبياءُ َّمث األَمثلُ فاألَمثلُ ؛ يُبتلَى الرَّجلُ علَى ح َ
دينِهِ ،فإن كانَ يف دينِهِ صلبًا اشتدَّ بالؤُهُ ،وإن كانَ يف دينِهِ رقَّةٌ ابتليَ علَى قدرِ دينِهِ ،فما يربحُ البالءُ بالعبدِ
حتَّى يترُكَهُ ميشي علَى األرضِ وما علَيهِ خطيئةٌ" رواه الترمذي وقال حسن صحيح ،لذا على الداعية أن يوطن
نفسه على البالء واالمتحان وال يكن متعجال ،ملوال ،جزعا ،فطريق التمكني حيتاج إىل صرب ومصابرة.

معىن اآلفات :مجع آفة ،اآلفَةُ :كلُّ ما يصيب شيئاً فيفسده ،من عاهة أَو َمرَض أَو قحط ،يقال :آفة العلم
النسيان .1وآفات الداعية :تلك املهلكات اليت تفسد وتقطع على الداعية دعوته.
ملاذا احلديث عنها؟
 -1منهج شرعي وذلك حني يتحدث العبد عن ما خيشاه أو يصف ظاهراً يريد من خالله
التحذير واإلنذار فال شك أن جزءا من الوحي كان كذلك ،عن حذيفة بن اليمان رضي اهلل
عنه قال" :كان الناسُ يَسأَلونَ رسولَ اهللِ صلَّى اهللُ عليه وسلَّم عنِ اخلريِ ،وكنتُ أسَألُه عنِ
الشرِّ ،مَخافَةَ أن يُدرِكَين ،فقلتُ :يا رسولَ اهللِ ،إنا كنا يف جاهليةٍ وشرٍّ ،فجاءنا اهللُ هبذا
اخلريِ ،فهل بعدَ هذا اخلريِ من شرٍّ؟ قال( :نعمْ ) .قلتُ :وهل بعدَ ذلك الشرِّ من خريٍ؟ قال:
(نعمْ ،وفيه دَخَنٌ ) .قلتُ :وما دَخَنُه؟ قال( :قومٌ يَهْدُونَ بغريِ هَديِي ،تَعرِفُ منهم وتُن ِكرُ ).
قلتُ :فهل بعدَ ذلك اخلريِ من شرٍّ؟ قال( :نع ْم ،دُعاةٌ على أبوابِ جَهَنَّمَ ،مَن أجاهبم إليها
قَذَفوه فيها ) .قلتُ :يا رسولَ اهللِ صِفْهم لنا ،قال( :هم من جِلدَتِنا ،ويتكَلَّمونَ بألسِنَتِنا ).
قلتُ :فما تأمُرُين إن أدرَكين ذلك؟ قال( :تَلزَمُ مجاعةَ املسلمنيَ وإمامَهم ) .قلتُ :فإن مل
يكن هلم مجاعةٌ وال إمامٌ؟ قال( :فاعَتزِلْ تلك ال ِفرَقَ كلَّها ،ولو أن تَعَضَّ بأصلِ شجرةٍ ،حىت
يُدرِكَك املوتُ وأنت على ذلك )" رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري ،فمن سلم فهو
على ديدن حذيفة ومن كان واقعا فهو إىل التوجيه الرباين أحوج.
 -2زيادة مظاهر االنكسار والفتور والوهن وانقطاع الداعية عن الطريق أو ضعفه ،ويف احلديث
عن ثوبان رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم" :يوشك األمم أن تداعى
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عليكم ،كما تداعى األكلة إىل قصعتها .فقال قائل :ومِن قلَّةٍ حنن يومئذ؟ قال :بل أنتم يومئذٍ
وليقذفن اهلل
َّ
كثري ،ولكنكم غثاء كغثاء السَّيل ،ولينزعنَّ اهلل مِن صدور عدوِّكم املهابة منكم،
يف قلوبكم الوَهَن .فقال قائل :يا رسول اهلل ،وما الوَهْن؟ قال :حبُّ الدُّنيا ،وكراهية املوت"
رواه أبو داود وأمحد ،وحني البحث عن األسباب كان يُستطاع تالفيها لو كان مثة إدراك
وفقه أو سعة فهم ،كضعف اإلميان وقلة الصرب واملبالغة يف اخلوف واالستعجال وإمهال
مقومات النجاح والبيئة ،وغري ذلك مما سوف نتعرض له يف هذه الورقة.

 إمهال أعمال القلوب والقربات :والعربة يف ذلك بفعل املأمورات وترك احملذورات ،وكلما كاناإلنسان باهلل أعرف كان منه أخوف وإليه أقرب ،ولذا من كان كالمه خيالف فعله فإمنا يوبخ
نفسه كما قال ابن مسعود رضي اهلل عنه ،لذا ينبغي على الداعية أن يكون يف عداد أولياء اهلل
عباد الرمحن ويتتبع خصاهلم وصفاهتم ويكن قابض العروة الوثقى اليت تتصل بالسماء ،فال تكن
املعية إال مع واصل متصل.
 الشهوة اخلفية  :من أخطر ما يتسرب للنفس طلب الشرف باألمور الدينية كالعلم والعمل الصاحلوالزهد والدعوة إىل اهلل ،فيطلب هبا الشرف أو املال ،ويف احلديث عن النيب عليه الصالة والسالم
أنه قال" :من تعلم علماً مما يبتغى به وجه اهلل ال يتعلمه إال ليصيب به عرضاً من الدنيا مل جيد
عرف اجلنة" رواه أبو داود بإسناد صحيح ،أو يريد صرف النظر إليه والعلو على غريه ،ويف
احلديث عن كعب بن مالك رضي اهلل عنه قال :قال الرسول صلى اهلل عليه وسلم " :مَن طلبَ
العِلمَ ليُجاريَ بهِ العلَماءَ أو ليُماريَ بهِ السُّفَهاءَ أو يصرِفَ بهِ وجوهَ النَّاسِ إليهِ أدخلَهُ اللَّهُ النَّارَ"
رواه الترمذي وصححه األلباين ،ويف احلديث عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال :قال الرسول
صلى اهلل عليه وسلم " :أنَّ اللَّهَ تبارَك وتعاىل إذا كانَ يومُ القيامةِ ينزلُ إىل العبادِ ليقضيَ بينَهم
وَكلُّ أمَّةٍ جاثيةٌ فأوَّلُ من يدعو بِه رجلٌ مجعَ القرآنَ ورجلٌ يقتَتِلُ يف سبيلِ اهللِ ورجلٌ كثريُ املالِ
فيقولُ اللَّ هُ للقارئِ أمل أعلِّمْكَ ما أنزلتُ علَى رسويل قالَ بلى يا ربِّ قالَ فماذا عملتَ فيما

عُلِّمتَ قالَ كنتُ أقومُ بِه آناءَ اللَّيلِ وآناءَ النَّهارِ فيقولُ اللَّهُ لَه كذَبتَ وتقولُ املالئِكةُ كذَبتَ
ويقولُ له اللَّهُ بل أردتَ أن يقالَ فالنٌ قارئٌ فقد قيلَ ذ لكَ ويؤتى بصاحبِ املالِ فيقولُ اللَّهُ أمل
أوسِّعْ عليكَ حتَّى مل أدعْكَ حتتاجُ إىل أحدٍ قالَ بلى يا ربِّ قالَ فماذا عمِلتَ فيما آتيتُك قالَ
كنتُ أصلُ الرَّحمَ وأتصدَّقُ فيقولُ اللَّهُ لَه كذَبتَ وتقولُ املالئِكةُ لَه كذَبتَ ويقولُ اللَّهُ بل أردتَ
أن يقالَ فالنٌ جَوادٌ وقد قيلَ ذلكَ ويُؤتى بالَّذي قُتلَ يف سبيلِ اهللِ فيقولُ اللَّهُ لَه يف ماذا قُتلتَ
فيقولُ أُمِرتُ باجلِهادِ يف سبيلِك فقاتلتُ حتَّى قُتلتُ فيقولُ اللَّهُ لَه كذبتَ وتقولُ لَه املالئِكةُ
كذبتَ ويقولُ اللَّهُ بل أردتَ أن يقالَ فالنٌ جريءٌ فقد قيلَ ذلكَ مثَّ ضربَ رسولُ اهللِ صلَّى اللَّهُ
ُسعرُ بِهمُ النَّارُ يومَ القيامةِ"
عليهِ وسلَّمَ علَى رُكبيت فقالَ يا أبا هريرةَ أولئِك الثَّالثةُ أوَّلُ خلقِ اهللِ ت َّ
رواه الترمذي وصححه األلباين ،وهلذا كره السلف الدخول على األمراء والسالطني والتصدر
للفتيا ،وأن يعرفوا بالزهد ،وما هذا إال إلدراكهم خطورة هذه الذئاب اجلائعة ،عن كعب بن
مالك رضي اهلل عنه قال :قال الرسول صلى اهلل عليه وسلم" :ما ذئبانِ جائعانِ أُرسال يف غنمٍ،
بأفسدَ هلا من حرصِ املرءِ على املالِ والشرفِ ،لدِينه" رواه الترمذي ،فأصل حمبة املال والشرف
من حب الدنيا ،وأصل حب الدنيا اتباع اهلوى ،لذا قال اهلل﴿ :فَأَمّا مَن طَغى* وَآَثرَ احلَياةَ الدُّنيا
* فَإِنَّ اجلَحيمَ ِهيَ املَأوى * وَأَمّا مَن خافَ مَقامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفسَ عَنِ اهلَوى * فَإِنَّ اجلَنَّةَ ِهيَ
املَأوى﴾ [النازعات ،]١1-٣٣ :ويف النفس رغبة يف العلو والرفعة وهذا منشأ الكرب واحلسد،
لكن كما قال احلسن :إذا رأيت الرجل ينافسك يف الدنيا فنافسه يف اآلخرة .وصدق اهلل ﴿ وَيف
ذلِكَ فَليَتَنافَسِ املُتَنافِسونَ﴾ [املطففني ،]2٢ :ومن اشتغل مبنزلته عند اهلل اشتغل به عما سواه
ووصل إىل اهلل ،وسيعطيه اهلل املنزلة يف قلوب اخللق ﴿إِنَّ الَّذينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ سَيَجعَلُ
لَهُمُ الرَّمحنُ وُدًّا﴾ [مرمي ،]٦٢ :لكن يتق اهلل هلل وليس للخلق ،عن سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ
رضي اهلل عنه قَالَ :جَاءَ رَجُلٌ ِإلَى النَّبِيَّ صلى اهلل عليه وسلم فَقَالَ :يَا َرسُولَ اللَّهِ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ
ِإذَا أَنَا عَمِلْتُهُ أَحَبَّنِي اللَّهُ وَأَحَبَّنِي النَّاسُ ؛ فَقَالَ َرسُولُ اللَّهِ صلى اهلل عليه وسلم " :ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا
يُحِبَّكَ اللَّهُ ،وَازْهَدْ فِيمَا فِي أَيْدِي النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسُ " .رواه ابن ماجه والطرباين يف الكبري،
وصححه األلباين يف السلسلة وصحيح الترغيب.
 سالمة الصدر :ال ينشط يف الدعوة كليل النفس ،مريض اإلميان ،حاسد اإلخوان ،بل أشد منجتد يف سبيل الدعوة عامالً صابراً حمتسباً لن جتده إال سليم النفس صحيح النظر إلخوانه ،متغافالً

عن هفواهتم ،عن عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنه قال :قيل لرسولِ اهللِ صلَّى اهللُ عليْهِ وسلَّمَ أيُّ
الناسِ أفضلُ قال" :كلُّ خممومِ القلبِ صدوقِ اللسانِ" قالوا صدوقُ اللسانِ نعرفُه فما خممومُ
القلبِ قال" :هو التقيُّ النقيُّ ال إمثَ فيه وال بغيَ وال غِلَّ وال حسدَ" رواه ابن ماجه وصححه
األلباين.
 اخلوف :قال اهلل جل وعال﴿ :إِنَّما ذِلكُمُ الشَّيطانُ يُخَوِّفُ أَولِياءَهُ فَال تَخافوهُم وَخافونِ إِن كُنتُممُؤمِننيَ﴾ [آل عمران ،]1٣١ :اخلوف من آثار العمل وتضخيم العواقب الوخيمة أصله اهنزام
وخور وعادة ما يترمن أصحابه بدرء املفاسد وهو يف احلقيقة وهن وسوء بصرية.
 االعتداد بالذات( ،يقابلها التواضع ولني اجلانب وقبول احلق من أي أحد) ،يقول حيىي بن معني:شيْءٍ مِمَّا كَانَ فِيهِ مِنَ
خرَ عَلَيْنَا بِ َ
"مَا رَأَْيتُ مِثْلَ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ،صَحِبْنَاهُ خَمْسِنيَ سَنَةً ،مَا افْتَ َ
الصَّالحِ وَالْخَْيرِ " .2وتأمل قول احلق﴿ :وَاخفِض جَناحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ املُؤمِننيَ﴾ [الشعراء:
 ،]21١فال يرى العبد لنفسه على خملوق أي حق ،وسيجد أثر ذلك يف عطائه.
تواضع تكن كالنجم الح لناظر على صفحات اجلو وهو رفيع
وال تكن كالدخان يعلو بنفسه إىل طبقات اجلو وهو وضيع
 املنّ واالستكثار .يقطع الداعية عن عطائه إذا شرع يف إحصاء حسناته ومثراته ،قال اهلل﴿ :والمتنن تستكثر﴾ املدثر ، ١:ال متن فتستكثر فتنقطع!

 ضعف التأصيل ،والذي يقتضي كوارث منهجية منها الفهم اخلاطئ للنصوص .ومثل ذلك تفسريسكُم ال يَضُرُّكُم مَن ضَلَّ ِإذَا اهتَدَيتُم ِإلَى اللَّهِ مَرجِ ُعكُم
قول اهلل ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا عَلَيكُم أَنفُ َ
جَميعًا فَيُنَبُِّئكُم بِما كُنتُم تَعمَلونَ﴾ [املائدة ،]1٥١ :قال ابن كثري :حدثنا هاشم بن القاسم،
حدثنا زهري  -يعين ابن معاوية  -حدثنا إمساعيل بن أيب خالد ،حدثنا قيس قال :قام أبو بكر- ،
رضي اهلل عنه  ،-فحمد اهلل وأثىن عليه ،وقال :أيها الناس ،إنكم تقرؤون هذه اآلية( :يا أيها
الذين آمنوا عليكم أنفسكم ال يضركم من ضل إذا اهتديتم ) إىل آخر اآلية ،وإنكم تضعوهنا على
غري موضعها ،وإين مسعت رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -قال " :إن الناس إذا رأوا املنكر
" 2حلية األولياء"؛ أليب نعيم

وال يغريونه أوشك اهلل ،عز وجل ،أن يعمهم بعقابه " .قال :ومسعت أبا بكر يقول :يا أيها
الناس ،إياكم والكذب ،فإن الكذب جمانب اإلميان.
وقد روى هذا احلديث أصحاب السنن األربعة وابن حبان يف صحيحه ،وغريهم من طرق كثرية
عن مجاعة كثرية ،عن إمساعيل بن أيب خالد ،به متصالً مرفوعاً ،ومنهم من رواه عنه به موقوفا
على الصديق وقد رجح رفعه الدار قطين وغريه وذكرنا طرقه والكالم عليه مطوال يف مسند
الصديق - ،رضي اهلل عنه.

٣

ومثال آخر يف قوله تعاىل ﴿وَأَنفِقوا يف سَبيلِ اللَّهِ وَال تُلقوا بِأَيديكُم ِإلَى التَّهُلكَةِ وَأَحسِنوا إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ املُحسِننيَ﴾ [البقرة ،]1٦١ :روى الترمذي وغريه وصححه عن ابن عمران التجييب قال:
كنا مبدينة الروم ،فأخرجوا إلينا صفا عظيماً من الروم ،فخرج إليهم من املسلمني مثلهم أو
أكثر ...فحمل رجل من املسلمني على صف الروم حىت دخل فيهم ،فصاح الناس وقالوا:
سبحان اهلل يلقي بيده إىل التهلكة؟ فقام أبو أيوب فقال :يا أيها الناس إنكم لتتأولون هذه اآلية
هذا التأويل! وإمنا أنزلت هذ اآلية فينا معشر األنصار ملا أعز اهلل اإلسالم وكثر ناصروه ،فقال
بعضنا لبعض سرا دون رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :إن أموالنا قد ضاعت ،وإن اهلل قد أعز
اإلسالم وكثر ناصروه ،فلو أقمنا يف أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها ...فأنزل اهلل تعاىل على نبيه
يرد علينا ما قلنا" :وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ" ...اآلية .وكانت التهلكة اإلقامة على األموال
وإصالحها وتركنا الغزو ،فما زال أبو أيوب شاخصاً يف سبيل اهلل حىت دفن بأرض الروم.
قال ابن عباس" :وَال تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ ِإلَى التَّهُْلكَةِ" قال :ليس التهلكة أن يقتل الرجل يف سبيل اهلل،
ولكن اإلمساك عن النفقة يف سبيل اهلل.
فتأمل كيف لداعية مل ينشأ يف حلق الذكر ومل حين صلبه يف جمالس العلم أن يباشر الدعوة
والعطاء دون حد أدىن يف العلم الشرعي ،ال سيما وهو يدعو إىل اجلنة ،وهو طريق يلزمه أحكام
ومعرفة وفقه.
 العزلة اخلاطئة :يف احلديث عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنه قال :قال الرسول صلى اهلل عليهوسلم" :املؤمنُ الَّذي خيالطُ النَّاسَ ويصربُ على أذاهم أعظمُ أجرًا منَ املؤمنِ الَّذي َال خيالطُ النَّاسَ
والَ يصربُ على أذاهم" رواه ابن ماجه وصححه األلباين ،قال ابن مسعود ملِن خرجوا عن قومهم
 ٣تفسري ابن كثري

خرُجَ مِنْ غِمَارِ النَّاسِ نَتَعَبَّدُ ،فَقَالَ عَبْدُ
متعبدين :مَا حَمََلكُمْ عَلَى مَا صَنَعْتُمْ؟ قَالُوا :أَحْبَبْنَا أَنْ نَ ْ
اللَّهِ :لَوْ أَنَّ النَّاسَ فَعَلُوا مِثْلَ مَا فَعَلْتُمْ ،فَمَنْ كَانَ يُقَاتِلُ الْعَدُوَّ؟ وَمَا أَنَا بِبَارِحٍ حَتَّى َترْجِعُوا".١
 النقد والتجريح ،ال سيما إن كان يقع فيمن كانوا يف سُدة العمل والبناء ،وعادة ما يبتلى هباالقاعد بال شك فلو كان له علم لرفعه ،وحده من احلرمات ،ولو كان له مروءة لكف لسانه
عنهم ،ولو كان له دين خلشي اهلل فيهم ،قال األوزاعي( :املؤمن يقول قليالً ويعمل كثرياً).
 فقه الثوابت واملتغريات والنوازل ،ومما خيص العلم الشرعي هذا الفرع املهم ،أن يعي الداعيةمهمته واملمكن يف دائرته وفقه األولويات ،وحاجة الناس ،وكيف يتعامل مع النوازل؛ ألن تغري
الزمان واملكان واحلال من سنن اهلل ،فال يصادمها باجلمود والقناعات اخلاطئة ،بل هو مطالب
بالعمل وفق قدرته وحاله وعلمه ،ويتدرج يف ذلك ،ولو كان رجالً يف هذه األمة يستحق أن
يعجل اهلل بنتائجه ومثراته يف دعوته دون أدىن نصب أو جهد لكان رسول اهلل ،ومع ذلك عاش
يف دعوته ثالث وعشرين سنة كانت منوذجاً للداعية الفقيه ،عاش يف مكة بني دعوة سرية
وجهرية ،وكيف أذن لقوم باهلجرة للحبشة ،ومن مث املدينة بني جهاد دفع وطلب ،وتعامل مع
شىت األصناف من منافقني وذميني ووفود ،لينبئنا أن من أجلّ متطلبات الداعية أن يستوعب يف
دعوته هذه القضايا ليستوعب مجلة الناس يف خرييته.

 االهنزام النفسي ،ومن ذلك الشعور بالقصور أو وهم االعتداد باملؤهالت أو األعمار ،وتأمل قولاحلق﴿ :يا يَحىي خُذِ الكِتابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيناهُ احلُكمَ صَبِيًّا﴾ [مرمي ،]12 :وحديث مالك بن
احلويرث رضي اهلل عنه قال" :أتينا النيبَّ صلَّى اهللُ عليه وسلَّم وحنن شبَبَةٌ متقارِبونَ ،فأقَمْنا عِندَه
عشرينَ ليلةً ،وكان رسولُ اهللِ صلَّى اهللُ عليه وسلَّم؟فيقًا ،فلما ظنَّ أنا قد اشتَهَينا أهلَنا ،أو قد
اشتَقنا ،سألَنا عمَّن تركْنا بعدَنا فأخربناه ،قال( :ارجِعوا إىل أهليكم ،فأقيموا فيهم ،وعلِّموهم
ومُروهم ) .وذكَر أشياءَ أحفظُها أو ال أحفظُها( :وصلُّوا كما رأيتُموين أصلِّي ،فإذا حضَرتِ
الصالةُ فليؤذِّنْ لكم أحدُكم ،وليؤمَّكم أكربُكم ) رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري،

" ١الزهد"؛ البن املبارك.

والشاهد أهنم كانوا شبيبة صبية وأوتوا فهوماً وزكاء وقد أمرهم بتعليم قومهم ،وهؤالء فتية
الكهف ذكرهم مل ميت ،فقد محلوا هم دينهم فأثبت اهلل ذلك هلم.
 الفوضوية يف الوقت والذات ،وعادة ما جتعل صاحبها حمبط اهلمة ،قاصر العطاء ،كثري التسخطعلى نفسه وقدراته ،ومن مث ينقطع اعتقاداً أن ذلك ينفعه ،واألمر كله كان يف ورقة وقلم وجيلس
جبدية مع نفسه ويرسم خطته بشكل واقعي طموح مث يستشري فيها ،ويسري اهلويىن دون انقطاع،
فاألصل االستمرارية .ومن آثار الفوضوية حصول التشتت والتلون حسب (موضة) العصر
الدعوية ،فتجده كثري الركوب للموجات حسب املكان والزمان ،فمرة خطيباً مفوهاً ،ومرة
كاتباً ،ومرة روائياً ،ومرة يف العمل اإلغاثي ،ومرة يصدح بـ(األقربون أوىل باملعروف) ،وهكذا
تتخطفه كالليب الفوضوية فيقع يف مهاوي اهلوى ،فيصبح كاملنبت ال أرضاً قطع وال ظهراً أبقى،
والعربة أن يعرف بصمته املؤثرة فهي ميزته على غريه ،وهي حاجة أمته له ،فيكون لقناً فطنا
حاذقاً فيها ،ولو اجتمعت له عدة خصال ملا ضره ذلك ،لكن أن تبقى تلك امليزة واضحة ال
باهتة ،وال حيظى هبذا فوضوي مشتت!
 احلساسية الزائدة من النقد والتقومي ،قال عمر :رحم اهلل امرئ أهدى إلينا عيوبنا ،ويف احلديثعن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال :قال الرسول صلى اهلل عليه وسلم " :املؤمنُ مرآةُ املؤمنِ،
واملؤمنُ أخُو املؤمنِ يكُفُّ عليه ضيْعتَه ،ويَحوطُه من ورائِه" رواه أبو داود وصححه األلباين ،وهنا
بعض التأمالت يف احلديث عن هذا التشبيه البليغ ،كيف يكون املؤمن مرآة ألخيه:
 .1إظهار الصورة احلقيقة بال غبش أو هتويل.
 .2عدم االحتفاظ بالصورة القدمية.
 .٣عدم الظهور إال حني الطلوع على املرآة (حفظ الغيبة).
 .١ميالن الصورة له تأثري سليب على ظهور الصورة (صفاء القلوب).
 .١املرآة حيث تضعها (ضع أخاك فيما حتب أن يضعك).
 .٢املرآة تظهر صورتك حسب اهتمامك بنصاعتها وحاهلا.
 .٣كل ما زادت املرآة نضارة ونظافة وجودة كلما كانت صورتك أوضح.
 .8عدم جتملك أمام املرآة يفقدك شيئا من هبائك.
 .٦كلما كنت قريبا من املرآة استطعت تفقد معايبك وإصالحها ،ومعرفة مزاياك فتعتين هبا.

.1٥

إذا خُدشت املرآة عيب نصوعها ،وبار بريقها ،وإن كسرت فمن احملال إصالحها.
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يبقى أجزاء املرآة بعد انكسارها أسنان خطرية تقطع الوتني ،وتشوه الصورة.

 االتكالية وعدم املسؤولية ،ومن مظاهرها التخاذل والتخذيل والتهوين والتهويل والتواضعالكاذب ،وكل ذلك منشأه خلل يف الذات وقصور يف الفهم.

 استعجال أو استبطاء النتائج ،ومن مث امللل والضجر من الطريق ،تأمل قول احلق سبحانهَ ﴿ :ولَقَدأَرسَلنا نوحًا إِىل قَومِهِ فَلَِبثَ فيهِم أَلفَ سَنَةٍ ِإلّا خَمسنيَ عامًا فَأَخَذَهُمُ الطّوفانُ وَهُم ظالِمونَ﴾
[العنكبوت ،]1١ :فقارن نوحاً عليه السالم مع جهدنا ،دعا قومه ليالً وهناراً سراً وعالنية ومع
ذلك كان أتباعه قليل والثمرة ضامرة ولكن مل تفتّ يف عزميته .فكيف بنا إذاً؟! إن وعد اهلل
بالتمكني ال يتخلف لكن ال يتحقق أبدا على أيدي أقوام ال يستحقونه وال يفهمون سننه وال
يضحون من أجله.
 انتظار اجتماع األمة ،وانتظار هزمية القوى املعادية ،وهذا من التفاؤل املذموم القاضي بالقعود،واحلق أن يساهم يف النصر ،ولو تبني له هزمية العدو فال يفرح إال إن كان مسامهاً يف ذلك النصر،
فقد يكون إلخفاق عندهم يعاودوا النفس بعده بأكثر محوة وجهد.
 ينتظر من يفسح له ،ويتيح له اجملال ،وال شك يف سوء هذا التفكري ،فلو بقي كل داعية ينتظراآلخر ينادي عليه النكفأت الدعوة على نفسه ،وبات كل مشغول يف خاصة نفسه .قال إبراهيم
احلريب :يقول الناس :أمحد بن حنبل بالتوهُم ،واهلل ما أجد ألحد من التابعني عليه مزية ،وال
أعرف أحدا يقدر قدره ،وال يعرف من اإلسالم حمله ،ولقد صحبته عشرين سنة صيفا وشتاء،
وحرا وبردا ،وليال وهنارا ،فما لقيته لقاة يف يوم إال وهو زائد عليه باألمس ،ولقد كان يقدم أئمة
العلماء من كل بلد ،وإمام كل مصر ،فهم جباللتهم ما دام الرجل منهم خارجا من املسجد ،فإذا
دخل املسجد صار غالما متعلما .١فتأمل كيف هذا اإلمام يزيد يوماً بعد يوم حبياة كلها عطاء
وعلم وتعلم.

" ١املبدع يف شرح املقنع"؛ أليب إسحاق احلنبلي.

 تأطري املكان ،قال ابن تيمية ( :وهلذا كان أفضل األرض يف حقِّ كلِّ إنسان أرضٌ يكون فيهاأطوعَ هلل ورسوله ،وهذا خيتلف باختالف األحوال ،وال تتعيَّن أرضٌ يكون مقام اإلنسان فيها
أفضل ،وإنَّما يكون األفضل يف حقِّ كُلِّ إنسان حبسب التَّقوى والطاعة واخلشوع واحلضور ،وقد
كتب أبو ال دَّرداء إىل سَلْمان :هَلُمَّ إىل األرض املقدَّسة! فكتب إليه سلمان :إنَّ األرض ال تقدِّس
أحدًا ،إمنا يقدِّس العبْدَ عمَلُه ،وكان النبِيُّ صلَّى اهلل عليه وسلَّم قد آخى بني سَلْمان وأيب الدَّرداء،
وكان سلمان أفْقَه من أيب الدرداء يف أشياء من جُمْلتها هذا) .٢ولذا ينبغي على الداعية إن
توقفت دعوته يف مكان أن ال يقف حائرا مستسلم ،فهذا رسول اهلل هاجر إىل املدينة وقبل ذلك
أمر بعض اصحابه باهلجرة إىل احلبشة ،قال اهلل﴿ :وَمَن يُهاجِر يف سَبيلِ اللَّهِ يَجِد فِي األَرضِ
مُراغَمًا كَثريًا وَسَعَةً وَمَن يَخرُج مِن بَيتِهِ مُها ِجرًا ِإلَى اللَّهِ وَرَسولِهِ ثُمَّ يُدرِكهُ املَوتُ فَقَد وَقَعَ أَجرُهُ
عَلَى اللَّهِ وَكانَ اللَّهُ غَفورًا رَحيمًا﴾ [النساء.]1٥٥ :
 ادعاء الغربة ،وعادة من استغرب وادعى أنه أصلح الناس وقد فسدوا فإما أن حيتقرهم ويعتدبنفسه ورمبا سار مسار العنف واالستعجال ،أو توقف وفتر .قال احلق سبحانه﴿ :يا أَيُّهَا الَّذينَ
آمَنوا مَن يَرتَدَّ مِنكُم عَن دينِهِ فَسَوفَ يَأتِي اللَّهُ بِقَومٍ يُحِبُّهُم وَيُحِبّونَهُ َأذِلَّةٍ عَلَى املُؤمِننيَ أَعِزَّةٍ عَلَى
الكافِرينَ يُجاهِدونَ يف سَبيلِ اللَّهِ وَال يَخافونَ لَومَةَ الئِمٍ ذلِكَ فَضلُ اللَّهِ يُؤتيهِ مَن يَشاءُ وَاللَّهُ
واسِعٌ عَليمٌ﴾ [املائدة.]١١ :
 ختصيص الدعوة لفئة من الناس ،وهذا خطر جسيم يقطع الداعية عن الوصول لبقية الناس ،والذينس وَتَوَلَّى * أَن
رمبا كانوا أوىل من غريهم ،فربنا جل وعال عاتب رسوله يف ابن أم مكتوم ﴿عَبَ َ
جاءَهُ األَعْ َمى﴾ [عبس ،]2-1 :ويف احلديث عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال :قال الرسول
صلى اهلل عليه وسلم " :إنه ليأيت الرجلُ العظيمُ السمنيُ يومَ القيامةِ ،ال يزنُ عند اهلل جناحَ
بعوضةٍ .وقال :اقرؤوا إن شئتم { :فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ وَزْنًا }" رواه البخاري ،فتأمل كيف
عظم يف الدنيا وحقر يف اآلخرة ،وعن حارثة بن وهب اخلزاعي رضي اهلل عنه قال :قال الرسول
صلى اهلل عليه وسلم " :أال أخربكم بأهل اجلنة؟ قالوا :بلى .قال صلَّى اهللُ عليهِ وسلَّمَ :كل
ضعيف متضعف .لو أقسم على اهلل ألبره .مث قال :أال أخربكم بأهل النار؟ قالوا بلى .قال :كل
عتل جواظ مستكرب .ويف رواية :مبثله .غري أنه قال أال أدلكم" رواه البخاري ومسلم واللفظ
 ٢جمموع الفتاوى.

ملسلم ،وعن سهل بن سعد الساعدي رضي اهلل عنه قال :مرَّ رجلٌ على رسولِ اهللِ صلَّى اهللُ عليه
وسلَّم ،فقال لرجلٍ عِندَه جالسٌ( :ما رأيُك يف هذا ) .فقال( :رجلٌ من أشرافِ الناسِ ،هذا واهللِ
حرِيٌّ إن خطَب أن يُنكَحَ ،وإن شفَع أن يُشَفَّعَ ،قال :فسكَت رسولُ اهللِ صلَّى اهللُ عليه وسلَّم مث
مرَّ رجلٌ ،فقال له رسولُ اهللِ صلَّى اهللُ عليه وسلَّم( :ما رأيُك يف هذا ) .فقال :يا رسولَ اهللِ ،هذا
رجلٌ من فُقَراءِ املسلمنيَ ،هذا َحرِيٌّ إن خطَب أن ال يُنكَحَ ،وإن شفَع أن ال يُشَفَّعَ ،وإن قال أن
ال يُسمَعَ لقولِه ،فقال رسولُ اهللِ صلَّى اهللُ عليه وسلَّم( :هذا خريٌ من مِلءِ األرضِ مثلِ هذا )"
رواه البخاري ،فمن تأمل النصوص أيقن بأن الدعوة ليس حصراً على فئة أو بيئة أو منوذج ،فأهل
اجلنة خمتلفون يف أجناسهم وأحواهلم.

 .1األسرة والرحم :قال اهلل تعاىل ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا إِنَّ مِن أَزوا ِجكُم وَأَوالدِكُم عَدُوًّا َلكُم
فَاحذَروهُم وَإِن تَعفوا وَتَصفَحوا وَتَغفِروا فَإِنَّ اللَّهَ غَفورٌ رَحيمٌ * إِنَّما أَمواُلكُم َوأَوالدُكُم فِتنَةٌ
وَاللَّهُ عِندَهُ أَجرٌ عَظيمٌ﴾ [التغابن ،]1١-1١ :ولكن ال يلزم فسقهم ،وإمنا قد تكن استمالتهم
وادعاء املسؤولية لترك الدعوة عني الفتنة ،ويف احلديث عن يعلى العامري رضي اهلل عنه قال :جاءَ
احلسَنُ واحلسنيُ يَسعيانِ إىل النَّيبِّ صلَّى اهللُ علَيهِ وسلَّمَ فضمَّهما إليه وقال إنَّ الولدَ مَبخلةٌ مَجبنةٌ.
حزَنُ لِلدُّنْيَا
رواه األلباين يف صحيح ابن ماجه ،ويقول مالك بن دينار رمحه اهلل" :بِقَدْرِ مَا تَ ْ
خرُجُ هَمُّ الدُّنْيَا مِنْ
حزَنُ لِآل ِخرَةِ َفكَ َذلِكَ يَ ْ
خرُجُ هَمُّ اآل ِخرَةِ مِنْ قَلْبِكَ ،وَبِقَدْرِ مَا تَ ْ
َفكَ َذلِكَ يَ ْ
قَلْبِكَ".٣
 .2بيئة التربية (احملضن التربوي) ،فمن األخطاء التربوية اليت يتلقاها املتريب بطريق مباشر وغري مباشر،
وتقضي رمبا على عطائه:
 ضعف التربية على اليقني والصرب والتحمل. سوء اإلعداد العلمي. هشاشة القدوة. التوظيف اخلاطئ للمتريب ،أو التأخري يف التوظيف أحيانا بادعاء التعجل بالتصدر." ٣الزهد"؛ البن أيب الدنيا.

 خلق التنافس املذموم. .٣البيئة احمللية (اجملتمع) ،ومن مظاهر البيئة القاتلة أو احملطمة:
 سيادة الباطل وتفشي املنكرات. التهافت على الشهوات واملال والدنيا. التضييق على احلق وأهله.لذا فإن اهلل يوصي نبيه والدعاة من بعده﴿ :وَاصبِر نَفسَكَ مَعَ الَّذينَ يَدعونَ رَبَّهُم بِالغَداةِ وَالعَشِيِّ
يُريدونَ وَجهَهُ وَال تَعدُ عَيناكَ عَنهُم تُريدُ زينَةَ احلَياةِ الدُّنيا وَال تُطِع مَن أَغفَلنا قَلبَهُ عَن ذِكرِنا
وَاتَّبَعَ هَواهُ وَكانَ أَمرُهُ ُفرُطًا﴾ [الكهف ،]28 :ولذا قال عمر بن اخلطاب رضى اهلل عنه" :ال
تعترض فيما ال يعنيك ،واعتزل عدوَّك ،واحتفظ من خليلك إال األمني؛ فإنَّ األمني من القوم ال
يعادله شيءٌ ،وال تُصاحب الفاجر فيعلِّمك من فجوره ،وال تفش إليه سرَّك ،واستشر يف أمرك
الذي خيشون اهلل" .8ويف احلديث رواه أمحد وغريه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال" :املرء على
دين خليله فلينظر أحدكم من خيالل" .وعن أيب الدرداء رضي اهلل عنه قال :قال الرسول صلى اهلل
عليه وسلم" :ما من ثالثةٍ يف قَريةٍ وال بَدوٍ ال تقامُ فيهمُ الصَّالةُ إلَّا قدِ استَحوذَ عليهمُ الشَّيطانُ
فعليكَ باجلماعةِ فإنَّما يأكلُ الذِّئبُ القاصيةَ" رواه أبو داود وصححه األلباين .لذا عيش الداعية يف
بيئة حتفزه وتشجعه مطلب ،ولكن ليس الزماً وإال ما مسعنا بالبالء يف حياة الرسل والدعاة
الصادقني.

 .1تربية الذات عرب تغذية حاجات التربية األساسية :العلم والعبادة وفهم الواقع وحتتاج لبذل
وتضحية وجهد ،فالتضحيات ال تتحملها سوى النفوس املعدة ،والثقل احملمول يطرد مع قوة
البناء ،وضعف التأصيل تأصيل للضعف ،وقيمة املرء فيما يطلب ال فيما حيسن.
 .2احلذر من االستعجال وإحداث الفوضى ،فيحسن إعمال التفكر والتأمل يف فهم سنن اهلل
والتمكني يف األرض ،والعمل على التخطيط والتوازن يف البناء والعطاء.

" 8الزهد"؛ أليب داود.

 .٣إمنا يأكل الذئب من الغنم القاصية ،فالعمل يف البيئات الصاحلة املصلحة املتفائلة كفيلة بإذن اهلل
بتصحيح املسار وتبين القدرات وتوظيفها التوظيف الصحيح.
 .١توطني النفس على كل ما قد يعرض للمؤمن من فنت تصده أو ترده أو تظله.
 .١فقه مثلث الدافعية والعطاء وهو :أن جيمع بني ميوله واجتاهه مع حاجة البيئة مع القدرة على
اإلبداع ،وإضافة اجلديد ،فهذه الثالثة امليول واحلاجه واإلبداع مىت ما اجتمعت كانت حمطة
كفيلة بتعبئة الدافعية بشكل دائم غري منقطع.

