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 بسم قهلل قدرحمن قدرحيم

 أّما بعد:      الحمد هلل، والصبلة والسبلـ عمى رسوؿ اهلل، وعمى آلو وصحبو    

مذكور، وفاعميَّة تيَّة جيد لمدعاة إلى اهلل في عصر التقنية والثورة المعمومافإّف 
كثير مف األفكار الدعوّية العمبلقة؛  ويا نحف اليـو نعيش عصرًا ينجـ عن، فحقيقيَّة

 ُرغـ العقبات واألشواؾ التي ُتواجو الدعوة ورجاالتيا ومؤّسساتيا.

لفئاـ مف الناس بسبب الجيود الدعوّية  اليداية واالستقامةوقد كتب اهلل تعالى 
األرض؛ حّتى أّف الدعوة اإلسبلمّية ت الدعوة ُأُكَميا في كثير مف أقطار ؛ وآتالُمضنية

يوميًا فييا  نمحظُ لـ تكتِؼ بواقع المسمميف؛ بؿ شيدناىا دخمت لمببلد غير اإلسبلمّية ف
أّف دولة اإلسبلـ ليست قائمة؛  األخذ بعيف االعتبار مع ـ المئات في تمؾ الببلد،إسبل

وحمبلت أقمّية، ومؤسسات الدعوة إلى اهلل قميمة ونادرة؛  وُحماة الديف مف أىؿ العمـ
وأوضاع المسمميف الكارثّية وكثرة التشويو والتشكيؾ باإلسبلـ أكثر مف أف ُتحصر، 

 بأمٍف ورخاء، ولدييـ كاّفة ببلدىـ وىـ يعيشوف فيالحروب والقبلقؿ في ببلدىـ؛ 
وتتراجع عمراف ، القتصاديةالصناعية وا ، وأدوات النيضةالعمرانية ُمنتجات الحضارة

 يزداد اإلقباؿ عمى الديفومع ذلؾ كّمو المعابد الكنسّية مف العقائد الباطمة؛ 
ويكثر الطمب عمى المصاحؼ، وكتب الحديث ويزداد المرتاديف لممساجد؛ ، اإلسبلمي
 والفضؿ اهلل تعالى وحده.الشريؼ، 

سيقع ال اإلسبلمي؛ ؛ وساحة العمؿ الدعوي الحقؿ في يجني الثمار غير أّف مف
 الممارسة أثناء والزلؿ لمخطأ ُعرضةٌ يو حالة في بعض التقصير أو القصور، فمُ 

؛ وتفعيؿ مبدأ الدعوّية المرآة لصقؿ شفافّية ذاتوىذا يستدعي وجود مكاشفة  ،الدعوية
 البيت ترتيب ابتغاء ،الصادؽ النُّصح ىـّ  حمؿ مع الداخمي، ألّف النقدالنُّصح؛ 
 .واالرتقاء والنقاء البقاء واـزل مف الدعوي؛



 انتقادِ  فوؽ أراؾ أف طمعاً *  إالّ  ؾانتقدتُ  ما اهلل دَ يِ شَ 

 ويعادي مجده مياديف في* يعادى أف رفعةُ  المرء وكفى

محمد صّمى اهلل  في الحديث عف رسوؿ اهللمّما صّح  المستوحاة النصيحة فالقصد
الحديث الحسف أّنو صّمى اهلل عميو "، وما جاء في ةحيالنص الديفعميو وسّمـ، بقولو: "

 عنو يُكؼُّ  َلِقَيو حيث المؤمف أخو المؤمف المؤمف، أخيو مرآة المؤمف" وسّمـ قاؿ:
 ".ورائو مف وَيحوطو َضْيَعَتو

 حيف اهلل رسوؿخطأ فُيصّححو بالنصيحة؛ ممتزمًا بما صّح عف فكوُنو مرآتو؛ إف رأى 
 ."وكذا كذا يفعموف أقواـ اؿب ما:" عنو صحّ  فيما فيقوؿ ؛مسمماً  ينتقد

 رحـ)ثبت عف عمر بف الخّطاب أّنو قاؿ:والمؤمف يفرح بنصح أخيو ويدعو لو؛ كما 
  !والشطط؟ والعيب الخطأ مف يسمـ مف مّنا ومف؛ (عيوبي إليّ  أىدى امرءً  اهلل

 فالميـ عفوؾ ومغفرتؾ ورحمتؾ وىدايتؾ.

 في الواقع الدعوي:أبرز اإلشكاليات لعّؿ مف 

عرقك أساديب قدعاا  تأصيلقد ضعف .1  قدعلم  اق 

 لمدعوة بعض المتصّدريف كممات خبلؿ مف التحصيؿ العممي تأصيبلً  يظير ضعؼ
 األحكاـ عرضب إذا قاـَ  خاّصة لو؛ الُمستضيفيف ُيحرج ِمّما العامة؛ لقاءاتيـ في

 ذلؾ يعتقده كما ليس الشرعي الحكـ أفّ  غير تأثيري، وعظيخطابي  بأسموب الشرعّية
 ، بؿ قد جانب فيو الصواب!اعيةالد

عمى التأثير  لقد جنى عمى ساحة الدعوة بعض الدعاة ِمّمف يرزؽ الواحد منيـ قدرة
 ولكف اليداية، قبؿ العاّمة وحياتيـ تفكيرىـ طريقة في مثميـ كاف ولرّبما ؛الشبابي
ّية؛ الفعم الداعية صناعةىو بذاتو لـ يدخؿ أجواء و  الدعوة، أساليب مف الكثير ينقصو



 وُمصطمحاتو ألفاظو ضبط مف ُيمّكنو الذي العممي بالتأصيؿ العممي الزادلـ يمتمؾ إذ 
جاباتو ؛ لمدعوة إلى اهللتأىّمو ؛ ولـ يعش أجواء الدعوة سنيَف عددًا قبؿ واستشاراتو وا 

 !ولعّؿ مف أبرز ذلؾ شيادة أشياخو وأىؿ العمـ لو بذلؾ، ودواـ تواصمو معيـ 

 أو ُمخّيمات خبلؿ مف الدعوّية التجمُّعات عمى بالتأثير الشباب الدعاة بعض يبدأ قد
 عممي متف ودراسة قرآف، حفظ مف ونصيب حظّّ  ليـ ويكوف وغيرىا؛ نوادي أو مراكز
 وازدحاميـ عمييـ، وتجمُّعيـ بيـ، الشباب بعض تعمُّؽ يروف ثـّ  العمماء؛ بعض عمى
 متابعيو كثرة منيـ الواحد قمبِ  في ـظُ عْ ويَ  وممتقياتيـ؛ ُمحاضراتيـ مف االنتياء بعد

 في وسؤاليـ إلييـ، الرجوع عف ويستغني العمماء، عف األخذ في الزاد ُيقّمؿف وجميوره؛
 الدعاة أولئؾ مف المفتعمة والفجوة الجفوة فتحصؿ فييا؛ واستشارتيـ الدعوّية أعماليـ
 .العمـ أىؿ عف رويداً  ويبتعدوف

 بعض عند يحضرونو سنة خبلؿ أسبوعي قاءل إلى بعضيـ ُيدعىوال أعجب مف أف 
 العدد يتقّمص ثـوف فيحضر  التأصيمّية؛ بضاعتيـ وتكثر عمميـ ليستزيد العمـ؛ أىؿ

 !الدعوّية بالمقاءات االنشغاؿ بحّجة ويتناقص

 ألخذوا دروسًا عممّية في حضورىـ المعتبريف، العمـ أىؿ مف عدداً أّنيـ لو الزموا  مع
وفي ىذا تربية مف الشيخ لنفسو عمى بقاء الطمب،  وسنًا، مماً ع الكبار شيوخيـُدروَس 

 وتربية لطمبتو عمى أّف المرء ال يزاؿ يتعّمـ ما بقي حيًا.

حالة االنتقاص العممي وما ُيقابميا مف االزدياد الدعوي؛ مؤّثرة لمغاية عمى كثرة إّف 
 بيف والصمة اطاالرتب عمؽ يعمـ أفّ  الداعية عمىوجود األخطاء في مسيرة الدعوة، ف

قاـ أىؿ العمـ بالتنبيو عمييا؛ ال تحتمؿ الُمجاممة؛ وقد وىي منيجّية  والعمـ؛ الدعوة
ذا) (:15/  1ومنيـ اإلماـ ابف القيـ إذ يقوؿ في مفتاح دار السعادة : )  كانت وا 

 الذي بالعمػـ إال تحصػؿ ال فيي وأفضميا؛ وأجميا العبد مقامات أشرؼ اهلل إلى الدعوة



ليو، ػوب يدعو  إليو يصؿ حد إلى العمػـ في البموغ مف الدعوة كماؿ في بد ال بؿ وا 
 .(السعي

 قدمشارب بمختلف قدسُّّنة عاا  االئق ضعف .2

 بمختمؼ اإلسبلمية الدعوة حقؿ في العامميف بيف السيئة الظنوف ُيزيؿ ما أعظـ مف
الُمصطنع  الجميد ويذوب الكممة، تجتمع حيث؛ األخوي اإليماني توّجياتو: المقاء

 .أفئدتيـ بيف وُيحرُّْش  بينيـ ينزغ الذي الشيطاف ويحزف بييـ،

طريقة تفكير كؿ واحٍد منيـ  بعض الدعاة عف بعض جعمت غطَّت التي الثمج كرة إفّ 
المقاء  والُتخّرصات، وينزعو واألوىاـ الظنوفمحجوبة عف مرأى العيف؛ فَكُثَرت 

 الكرة تمؾ حجـ فسيتضاءؿ ونبع المودة؛اإليماني األخوي النابع مف حرارة المقاء 
 !الجميدّية

 اإلصبلح عف ؛ فما أكثر انصرافيـلعبلج بحاجة لئلسبلـ؛ العامميف بعض تكافتإّف 
 عف بديبلُ  وتكافت، وانصراؼ بتراجع فيصابوفواالنشغاؿ ببعضيـ؛  والتغيير،
 !!الدعوي التكاتؼ

 أي إنجاح في بينيـ فيما اإلسبلمي والعمؿ الدعوة حقؿ في عمؿ مف كؿ تعاوف لو
 كما ذلؾ عمى بينيـ فيما وتواصوا ،وىـ عمى ثغور الدعوة والتقوى لمبر يدعو مشروع
عظيمًا مف إصبلح الحاؿ، وتغيُّر  خيراً  لوجدنا الفكري؛ والفساد الفجور أىؿ يتواصى

 بلمية.اإلس مجتمعاتنا أوضاع كثير مف تحسفالواقع في 

يف يجتمع العامموف لئلسبلـ لمعمؿ بما ُيرضي اهلل ىذا مف بركات خيرّية األّمة حو 
 بالتنسيؽف عمييـ؛ ذلؾ شؽّ ُموّحد، و  عمؿ داخؿتعالى؛ فإف عجزوا عف االنصيار 

 العامميف واقع في الغائبة الفريضة، وىي والتقوى البر عمى بينيـ والتكاتؼ والتعاوف



 ومبدأ التآكؿ، ال التكامؿ روح ذلؾ ظيور تعزيز ذلؾ جرَّاء مف ليحصؿ الدعوة؛ في
 التفريؽ. عقميَّة ال التنسيؽ

ف بقاعيا مف عدد في تشتعؿ حرائؽبؿ  متتابعة أزمات في تعيشاليوـ  أمتتا  العاقؿ وا 
 رجاؿ وأف إلطفائيا، الصادقيف الدعاة مئات مف ليا البد الحرائؽ ىذه أف يعمـ

 ؛ ليمتقيمتيبةالم الحرائؽ أف تمتيمُيـ مف يحمييـ ماب يتدرعوا أف بد ال المطافئ
طفاء الحرائؽ، ونزع فتيؿ الشقاؽاألزمات الرجاالت الدعوّية لمعالجة ؛ وتعاونيـ ، وا 

التي تعصؼ بيا مف كؿ  سُيفيُد األّمة تجاه األحداثفيما بينيـ عمى ذلؾ، وىو الذي 
 َحدٍب وصوب.

نّية؛ إذ الفردا عمى المعالجةقادرًا  فمف يكوف اً خبرة وعمموبقدر ما يمتمُؾ الواحد منيـ 
إلى اده، والواجب نقمو مف اأُلحادّية الشخصّية األمـ عمى إفسلف ُيغّير واقعًا تشترؾ 
وأال ينشغموا ببعضيـ مف التراشؽ والتنازع والتقاطع؛ وىو ما الوحدوّية الدعوّية، 
 يتحدَّثوفإذ  ؛الفضائيَّة القنوات عمىالدعاة وقوع تصرفات بعض يستغربو المرء مف 

سفاؼ،  الفـ بمؿء القنوات عمى كونو  منقمبًا النقاش مففيما بينيـ بمغة فييا طعف وا 
ة الطرفيف بيففكريًا أو منيجيًا لشجاٍر شخصٍي   قعد لو وتمنيت الحقيقة، كشؼ بحجَّ

 الواقع وزادوا النار عمى الزيت صّبت قد تصريحاتيـ ألف بيوتيـ؛ في األشياخ أولئؾ
متمقي الدعوي مف حيث سقوط أولئؾ القـو مف ، مما يؤّثر عمى اليصمحوه ولـ تعقيداً 

 عينو؛ أو تأّثرىـ بطريقتيـ في النقاش؛ وفي كمتا الحالتيف تكمف الخسارة!

بعيدًا عف العبلج القولي  عممّية جاّدة ماذا لو تنامت عبلئؽ الدعاة وقاموا بمعالجة
 ػ: ألمراض منتشرة بينيـ ك الورقي

 االعتذار قّمة الظف، سوء الخبلفات، ـتضخي التعصُّب، األفؽ، ضيؽ الفيـ، سوء
 !البغي التفرُّؽ، نتائج استشعار ضعؼ لممخالؼ،



 كؿُّ ىذه األشياء ستجتمع تحت إطار خطير لمغاية وىو التفرّّؽ في الديف !إّف 

 الحؽ؛ عمى األمَّة ليجمع إالّ  أتى ما اإلسبلمي الديف الدعاة جميعًا يعمموف أفّ  أفّ  مع
 .الباطؿ إلى عنو تتفرَّؽ وال

 .الرسالة أّمة كممة وتوحيد الُمرَسؿ، وتوحيد الُمرِسؿ، بتوحيد أتى فقد

 .واختبلؼ تفّرؽ ال وائتبلؼ؛ اّتفاؽ ديف اإلسبلـ ديفو 

 أقيموا أف}: تعالى قاؿ فقد وعنو، فيو التفّرؽ وعدـّ  الديف؛ إقامة عمى الحثُّ  جاء وبيذا
 وااللتئاـ لمتوحد سبيبلً  لتكوف إالَّ  أتت ما اتمع أّف اآليات والبين {فيو تتفرَّقوا وال الديف

 ..!!القموب تفترؽ حيث تفرقتيا وعدـ الصفوؼ ورص وااللتحاـ

 لميداية؛ الكتاب اهلل آتاىا كتابيَّة؛ أمـ وىي قبمنا مف السابقة األمـ عف نقرأ نحفُ  ىا
 الخطب؛ افلي الجيؿ؛ عف َنَجـَ  التفرؽ ذلؾ وليت وافترقت؛ وتشظَّت تفرَّقت لكنَّيا
 قولو منيا وسور، آيات عّدة في ذلؾ ونمحظُ البينة،  ومجيء العمـ بعد نشأ لكنَّو
[ 5 ، 4: البينة] {اْلَبيَّْنةُ  َجاَءْتُيـُ  َما َبْعدِ  ِمفْ  ِإالَّ  اْلِكَتابَ  ُأوُتوا الَِّذيفَ  َتَفرَّؽَ  َوَما}: تعالى
ُقوا الَِّذيفَ  ِمفَ *  اْلُمْشِرِكيفَ  ِمفَ  َتُكوُنوا َواَل }: تعالى وقولو  ُكؿُّ  ِشَيًعا َوَكاُنوا ِديَنُيـْ  َفرَّ
 في مشابيتيـ عف تعالى نيانا ليذا[؛ و 32-31: الرـو] {َفِرُحوفَ  َلَدْيِيـْ  ِبَما ِحْزبٍ 

ُقوا َكالَِّذيفَ  َتُكوُنوا َواَل } : فقاؿ التفرؽ،  ِئؾَ َوُأولَ  اْلَبيَّْناتُ  َجاَءُىـُ  َما َبْعدِ  ِمفْ  َواْخَتَمُفوا َتَفرَّ
 [.108 – 105: عمراف آؿ] {َعِظيـٌ  َعَذابٌ  َلُيـْ 

 َعِيدَ  أف بعد دينيا في فتفّرقت السابقة األمـ بيا وقعت فيما وقعت اليـو أّمتنا أفَّ  إالَّ 
 دعاتيا، افتراؽ ذلؾ مف أسوأ وليس وبّيناتو، وحججو آياتو إلييا – وجؿ عزَّ  – اهلل

 دوف منو شيء أخذ أو الديف؛ لُمفارقةواؿ ومف سوء التفرُّؽ أّنو يؤدي في بعض األح
 شيء!



ُقوا الَِّذيفَ  ِإفَّ : )تعالى قولو لذلؾ ُيشير وِمّما  َشْيءٍ  ِفي ِمْنُيـْ  َلْستَ  ِشَيًعا َوَكاُنوا ِديَنُيْـ  َفرَّ
َـّ  المَّوِ  ِإَلى َأْمُرُىـْ  ِإنََّما  الَِّذيفَ  ِإفَّ ) آية ئيوالكسا حمزة قرأ وقد (َيْفَعُموفَ  َكاُنوا ِبَما ُيَنبُّْئُيـْ  ُث
ُقوا  !!َواْلِفَراؽ اْلُمَفاَرَقةِ  ِمفَ : َطاِلبٍ  َأِبي ْبفِ  َعِميّْ  ِقَراَءةُ  َوِىيَ  ِباأْلَِلِؼ،( َفاَرُقوا(=)ِديَنُيـْ  َفرَّ

 أغمبيا أفّ  وجد واآليات البّينة و العمـ بعد واالختبلؼ التفّرؽ مآالت في تأمَّؿ ومف
 .والتعدي الحقد، و ، الحسد و الكبر، و الظمـ،=  عنو نتج الذي البغي بسبب

 َبْغًيا اْلِعْمـُ  َجاَءُىـُ  َما َبْعدِ  ِمفْ  ِإالَّ  اْلِكَتابَ  ُأوُتوا الَِّذيفَ  اْخَتَمؼَ  َوَما: )تعالى قاؿ فقد
 ِمفْ  الَّ إِ  اْخَتَمُفوا َفَما اأْلَْمرِ  ِمفَ  َبيَّْناتٍ  َوآَتْيَناُىـْ : )تعالى وقاؿ[ 19: عمراف آؿ( ]َبْيَنُيـْ 
 ِفيوِ  اْخَتَمؼَ  َوَما: )تعالى وقاؿ[ 17 ، 16: الجاثية( ]َبْيَنُيـْ  َبْغًيا اْلِعْمـُ  َجاَءُىـُ  َما َبْعدِ 
:  تعالى وقاؿ[ 213: البقرة( ]َبْيَنُيـْ  َبْغًيا اْلَبيَّْناتُ  َجاَءْتُيـُ  َما َبْعدِ  ِمفْ  ُأوُتوهُ  الَِّذيفَ  ِإالَّ 
ُقوا َوَما)  .[15 – 13: الشورى(]َبْيَنُيـْ  َبْغًيا اْلِعْمـُ  َجاَءُىـُ  َما َبْعدِ  ِمفْ  ِإالَّ  َتَفرَّ

لقد ذكر اهلل تعالى لنا أنموذجًا في القرآف الكريـ عف أحد األنبياء مف أولي العـز مف 
 حتى لو فشفع ىاروف، ألخيو الخير عميو الصبلة والسبلـ؛ فقد أحبّ  موسىالرُّسؿ 
 الدعاة استفاد فيبلّ  ؛{وجيياً  اهلل عند وكاف: }عف موسى لىتعا فقاؿ نبيًا؛ اهلل جعمو
 والتحاُشد التيارش عف بينيـ فيما وابتعدوا إلخوانيـ؛ الدعوي الخير حب ذلؾ مف

 !لمتحاسد

 اقبا ت ي  تأثير قدعظا ت   .3

 أجسادنا ال أرواحنا تتأثر أف ؛النفوس أمراض ويذىب القموب، صدأ يجمو ما خير مف
 .الغفمة زمف في األسد ُحّصة منيا لنا يكوف أف يجب التي المواعظ بسياط

 عف وُبعدىا الدنيا، في النغماسيا اليوـ، األمَّة تحتاجو ما أكثر مف الديني الوعظ إف
 .الثقافّية أو الفكرية بالقضايا واىتماميا اإليماني، الخطاب



 ووعظيـ مةاأل في القرآف روح بعث العقوؿ؛ بو وُتحرَّؾ القموب بو ُتوعظ ما خير مفو 
 ربط تعالى واهلل {،ربكـ مف موعظة جاءتكـ قد الناس أييا يا}:يقوؿ تعالى فاهلل بو،

 والموعظة بالحكمة رّبؾ سبيؿ إلى ادع: }فقاؿ الحسنة؛ والموعظة بالحكمة إليو الدعوة
 العقمي االستدالؿ أصوؿ جمعت" جميمة آية وىذه{ أحسف ىي بالتي وجادليـ الحسنة
 في والممحظكما يقوؿ الطاىر بف عاشور،  "والجدؿ لخطابةوا البرىاف: الحؽ

 في القيـ ابف اإلماـ يقوؿ كما حسنة" موعظة كؿ ليس"و حسنة، تكوف أف الموعظة
 [ٚ٘ٔ-ٖ: السالكيف مدارج]

 اهلل يعظكـ: }فيقوؿ الخمؽ يعظ فاهلل تعالىإّف الوعظ كممة عظيمة وموقؼ شريؼ، 
القياـ بيذه د فتح اهلل عمى األنبياء والرسؿ وق{؛ يفمؤمن كنتـ إف أبداً  لمثمو تعودوا أف

قاؿ عمى وعظ قومو؛  حرص أحد ومفالميّمة والوظيفة سواء آمف بيـ قوميـ أو ال، 
وما  ىودٍ  سورة تدبر ومف؛ {الواعظيف مف تكف لـ أـ أوعظت عمينا سواء} لو قومو:

عريقة  حضارة ؿ منيـلك أقواـٍ  إلى ُبعثوا والرسؿ األنبياء مف خمسةفييا مف ِقَصِص 
 وموعظة الحؽ ىذه في وجاءؾ: }لتقوؿ نياية السورة فيبالدعوة إلى اهلل؛ أتت اآلية 

 .{لممؤمنيف وذكرى

حّثو اهلل عمى و  ؛درب األنبياء والرسؿعمى نبيُّنا محمد صّمى اهلل عميو وسّمـ سار و 
 ما تتفكروا ثـّ  وُفرادي مثنى هلل تقوموا أف بواحدة أعظكـ إّنما قؿ}فقاؿ: الوعظ

{ فموعظتو تحثُّ عمى الّتفّكر؛ التي تستدعي ِمّمف سمعيا التأثُّر؛ ِجّنة مف بصاحبكـ
 كاف وليذا {بميغاً  قوال أنفسيـ في ليـ وقؿ وعظيـ عنيـ فأعرض}كما قاؿ تعالى: 

حّتى المست موعظتو  باهلل وُيذّكرىـ الناس فيعظ الموعظة مواقؼ اهلل رسوؿ يقؼ
 ثـ اهلل، رسوؿ بنا صمى: "قاؿ سارية بف العرباض ي الحديث عفصّح ف فقدقموبيـ؛ 

 ."القموب منيا ووجمت العيوف، منيا ذرفت بميغة، موعظة فوعظ بوجيو عمينا أقبؿ



فإذا كاف ربُّ العالميف يعظ عباده، واألنبياء كذلؾ، والقرآف الكريـ بذاتو موعظة؛ فإّف 
 مف الوعظ الطوفي قدر؛ وليذا ذكرمف قاـ بالوعظ فقد أوتي ميّمة شريفة جميمة ال

 متمسكا ىذا " ويصمح:قاؿفي كتابو )اإلكسير في عمـو التفسير( و ( القرآف) عمـو
 في الصالح والسمؼ األمـ، مع األنبياء فعؿ ويؤكده عمميـ شرؼ عمى لموعاظ

 عصرىـ".

ال  يقع فييا بعض الوعاظ وقدغير أّف ىنالؾ كثيرًا مف الممارسات الخاطئة التي 
 وقد يشعروف!  عروفيش

 :ومنيا

 يقولوف يجعميـ مما أيدييـ؛ عمى األخذ وقّمة الناس وعظ في ُجّياؿال تصّدر -
 الُمرسؿ الكبلـ مف اإلكثار مع، الشريفة الوعظ بمينة تميؽ ال بأشياء ويتصرفوف
قّؿ أف يؤخذ عمى يد ىؤالء ولو و  الجوىرّية، المعاني بدوف األلفاظ وتكرار اإلنشائي،
 مغني في الشربيني العبّلمة الفقياء أكابر أحد يقوؿ ليذاير العمماء الرّبانييف؛ مف تعز 
 ذلؾ، لمعواـ فميس عالـ، إال األمور دقائؽ في ينيى وال يأمر وال(: "212/4)المحتاج
 ". أىمو مف ىو وليس والوعظ والفتوى لمتدريس تصدى مف عمى وُينكر

 سيجعميا بؿ ُيطيميا لف أّنو حديثو بداية في الواعظ تنبيو مع الموعظة إطالة -
 مف شاىدنا وكـفينسحبوف رويدًا رويدًا؛  الحضور؛ عمىكثيرًا  فُيطيؿ معدودة؛ دقائؽ
 اعة !س نصؼ فقاربت قصيرة ستكوف موعظتو أفّ  ذكر شخص

 عف سننو في داود أبي عند كما وسّمـ عميو اهلل صّمى اهلل رسوؿ عف ثبت والذي
 الجمعة يـو الموعظة يطيؿ ال وسّمـ عميو اهلل صّمى النبي كاف: "قاؿ سمرة بف جابر
 المسمميف جماعة عمى اإلطالة عدـ في الصحابة فقو ومف" يسيرات كممات ىي إنما
 ، ِعَباِدهِ  ِإَلى المَّوَ  تَُبغُّْضوا ال النَّاُس  َأيَُّيا:" الخّطاب بف عمر الجميؿ الصحابي قالو ما



 َيَزاؿُ  َفبل ، ِبِيـْ  ُيَصمّْي ِلمنَّاسِ  ِإَماًما الرَُّجؿُ  َيُكوفُ :  َقاؿَ  ؟ َذِلؾَ  ْيؼَ َوكَ :  ِمْنُيـْ  َقاِئؿٌ  َفَقاؿَ 
ؿُ  ا َيْجِمَس  َأوْ  ، ِفيوِ  ُىـْ  َما ِإَلْيِيـْ  ُيَبغَّْض  َحتَّى َعَمْيِيـْ  ُيَطوّْ ؿُ  َيَزاؿُ  َفبل َقاصِّ  َعَمْيِيـْ  ُيَطوّْ
 . " ِفيوِ  ُىـْ  َما ِإَلْيِيـْ  ُيَبغَّْض  َحتَّى

 أكثر مف لكنو اهلل، بتعظيـ الناس يعظفقد  موعظتو،ل الواعظ تطبيؽ ضعؼ -
 بضرورة الناس يعظ وآخر وعظو؟ نقبؿ فكيؼ ،وتعظيميـ السوء لُحّكاـ تممقاً  الناس
 وىو الظمـ خطر عف ويتحدث حقوقيـ، ويأكؿ الفقراء يظمـ وىو يعمموف بما العمؿ
 ُيخالطو ومف والورع؛ الزىد عف يتحد خروآ وخدمو، لعمَّالو ظمماً  الناس أكثر مف

 ! لميالكيا وتقحماً  لمدنيا حباً  الناس أكثر مف أّنو يعرؼ

 يقولوف؛ فيما التقصير مف لخشيتيـالناس؛  وعظ العمماء مف كثير يخشى كاف ليذا
 ألف لو؛ أىبلً  نفسي أرى فمست الوعظ أما: لبعضيـ الغزالي العبّلمة كتب وليذا
: السبكي طبقات]! الزكاة؟ ُيخرج كيؼ لو نصاب ال فمف االتعاظ، نصابو زكاةٌ  الوعظ
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حاجة الواعظ لتذكر اإلخبلص دائمًا والعمؿ لمرضاة اهلل حّتى يمقى الناس كبلمو  -
بالتطبيؽ والتنفيذ؛ فاهلل تعالى يقوؿ: }ولو أّنيـ فعموا ما ُيوعظوف بو لكاف خيرًا ليـ 

ذًا آلتيناىـ م  وليديناىـ صراطًا مستقيمًا{.ف لدنا أجرًا عظيمًا وأشّد تثبيتًا وا 

ر وييتدي ثـ ويبصر يعظ ثـ يتعظ أف الواعظ حؽ" :الراغب قاؿ وال  ييدي ثـ يبصّْ
 بحالو". لسانو يكذب واال بفعالو مقالو يجرح وأال وال يستفيد يفيد كدفتر يكوف

القموب  عف عظتومو  اهلل زلت وجو يرد بموعظتو لـ إذا العالـ إف"السمؼ:  وقاؿ بعض
ال عف القطر يزؿ كما  الفتاوى] "الضبلؿ في تمادياً  إال بو يزداد الناس فبل الصفا، وا 

 [ٕٗٓ/ ٔلمييتمي :  الكبرى



تغميب أحد جانبي الترغيب والترىيب عمى اآلخر؛ فبعض الّوّعاظ ال يتحدث إال   -
ضبو عمى أىؿ عف الجّنة وعظيـ رحمة اهلل، واألجور والحسنات، وآخر عف النار، وغ

ىذا ليس مف منيج القرآف في شيء بؿ القرآف في مـ والفجور، وخطر السيئات، و الظ
 عّدة مواطف يوازف بيف الترىيب والترغيب، والتذكير بالنعيـ والجحيـ.

في العبادة والعمؿ  عف واقع سمفنا الصالح صورة مثالّيةأف تكوف الموعظة  -
فتارًة ال يصّدؽ بعضيـ  ،ىـ في ذلؾفضؿ ِسَيرِ ، حّتى ُيقّدـ الواعظ لممستمع أالصالح

و مف وقوع الخطأ منيـ، وتارًة يستقمُّوف ما يفعمونوف ما كانوا يعمموف؛ وتارًة يستبعد
 .فُيصابوا باإلحباط تجاه ما يفعمو السمؼ الصالح عبادات

بؿ تنقؿ لنا بعض المواعظ عف بعض ما يقوـ بو بعض الزّىاد والُعّباد والمتنّسكيف 
عميو ُتخالؼ ىدي النبي محمد صّمى اهلل تشديد عمى النفس ومبالغة  فيياعبادات مف 

وسّمـ؛ وكاف األولى ربطيـ بيديو صّمى اهلل عميو وسّمـ؛ بداًل مف أعماؿ ُتخالؼ 
 ىديو.

مف المحامد بؿ ىو صالح لتشجيع الناس عمى فعؿ الخير= سيرة السمؼ ال إّف ذكرَ 
ضؿ اظ أنفسيـ ال يستطيعوف أف يكونوا في عصرنا أفالُوعّ مجموع  مطموب بقدره؛ لكفّ 

 عمى قادروف ىـ ما فميذكر الواعظ َعِقَبيا لمناسالح؛ مف طريقة عبادة السمؼ الص
 والبدائؿ الحموؿ ليـ ذكريلُيحذّرىـ مف طرؽ المعاصي و مف الطاعات؛ و  فعمو

 رذائؿ.واجتناب ال الفضائؿ فعؿ عمى الناس إعانةُخطوات و الشرعّية 

في أىؿ العمـ  بدخوؿ ت المجالسفكيؼ إذا ازدانّؿ عدد الُوّعاظ مف أىؿ العمـ يق -
 اآلخرة؛ والدار باهلل وتذكيرىـ الناس قموب فموقِع كبلميـ أثر فيمجاؿ الوعظ 

؛ خاّصة إذا عممنا أّف عمى يدىـفاغتناميـ لذلؾ معيف خيٍر ألف يكتب اهلل اليداية 



 أو عممّية، دروس مف أكثر موعظة بسبب ـالتزامي يكوف الناس عاّمة مف اً كثير 
 .فكرّية نقاشات

يمتـز بعض الشباب عمى طريؽ اليداية؛ ويستفيدوف مف مواعظ الّوعاظ؛ فعادة  -
مف لصوت الوعظ أثره في القمب؛ لكّف تأثيره مرحمي؛ والواقع أف ىنالؾ تقصيرًا 

ينو؛ بؿ ُيحاولوف د أموربأىؿ العمـ ليتعّمـ المرء منيـ الوّعاظ في ربط مف اىتدى 
تعويد الميتدي وتدريبو لمقياـ بميّمة الوعظ مف جديد، وكاف الواجب أف يكوف ىنالؾ 
بعثًا إلفادة الميتديف الجدد بالعمـ الشرعي؛ فاألحكاـ الشرعّية بينيا والوعظ ِصَمُة 

 .وعبلقة؛ وكثير مف آيات األحكاـ قد ُخِتَمت بالمواعظ

 ذلؾ وليت حّتى تكوف جوىر محاضراتو دائمًا؛ قصصال يتفّنف بعض الُوّعاظ بكثرة -
 المناسب موطنيا في الدعوة في القّصة فاستخداـ الثابتة، القصص قبيؿ مف يكوف
مف  لكف ِعَبر؛ ذات قصص القرآف فثمث الكريـ القرآف بو أتى رائع دعوي أسموب

 .لمتذكير القصص إيراد في القرآف منيج مفالميـ االستفادة 

 الناس أحوج وما والسؤاؿ، القصاص الناس أكذب:" قولو أحمد اإلماـعف ِمّما ُنِقَؿ 
 تحضر أكنت: لو قيؿ" القبر وعذاب الموت يذكروف ألنيـ صدوؽ؛ صادؽ قاص إلى

 " . ال: "  قاؿ مجالسيـ؟

طالما قاـ بعضيـ فألقى كممة أو درسًا َعِقَب الصبلة أو في تجمُّع دعوي، فيحكي 
 ُيصاب أف ِعْمـٍ  مف ذّرة لديو كانت إف ليا يستمع مف وحاؿخياالت،  ذات قصص
 أّنو أحياناً  حقائؽ، حّتى ما ُيّدعى أّنيا عمى ُترّوج أكاذيبفواالندىاش،  بالوجـو
المصطمح  عمى االعتراض وليس إعجاز؛ وال عمـال  الحقيقة في ىو عممي إعجاز
الدعاة،  بعض بو وقع غمولكف ىنالؾ  ؛حاصؿ والسّنة القرآف في عمميال عجازفاإل



 بؿ ما صاروا حّتى رّوجوا لقضايا إعجازّية كانت عارية عف الصّحة والبرىاف؛
 ...المنطمقات ىاتو مف إالّ  في ُمحاضراتيـ واألحاديث اآليات مع يتعامموف

 العريض والجميور الكثيؼ فالحضور الدعاة مف عدد لسمبياتو يمتفت ال قدذلؾ كّمو 
 األشياء؛ ىذه لذكر تستروح الناس عاّمة وأفّ  خاّصة قي؛الُمم نفسية عمى يؤّثر الواسع؛

 إلييـ، العواـ وجوهَ  ُيميموف فإنيـ: "الُقّصاص أولئؾ عف بقولو قتيبة ابف اإلماـ بّيف كما
وف  العواـ شأف ومف األحاديث، مف واألكاذيب والغريب بالمناكير عندىـ ما وَيستِدرُّ

 ُيحزف رقيًقا كاف أو العقوؿ، ِفَطر عف رًجاخا عجيًبا حديثو كاف ما القاص عند القعودُ 
 ."العيوف وَيستغِزر القموب،

 ؟لو صحة ال قيؿ امَّ كثيرًا مِ  أفّ  عممو ويزداد سنُّو يكبر حيف الجميور عمـ لو ماذا

 تسّوؽ كانت التي األغاليط مف كثير معرفة بعد عينو في الداعية ذلؾ سيكوف وكيؼ
 الدعوة؟ باسـ
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قد غمب  وِغياب الِجدّية الُمزاح والمرحأّف  الدعوّيةكثير مف المتابعيف لمبرامج يرى 
أحاديثيـ تأخذ طابع ؛ حّتى صارت عامميف في الحقؿ الدعويمف العمى كثير 

وصاَر  التساىؿنوُع مف التنازؿ و ، مع وقوع بعض الدعاة بفحسب الغير إضحاؾ
في طريقة حديثيـ واستخداـ بعض ة بمو العفويّ منطؽ حديثيـ فيو ابتذاؿ ال يميؽ؛ 

 أيًا كانت جية التواصؿ! وذوؽٍ  العبارات التي تحتاج لضبط

تيمة العبوس في وجو الناس،  وف عف أنفسيـعدبيـ يُ أن ليـ وجية نظر الدعاة بعض
 يـ إلى الترغيب خاّصة معننقمسب؛ فوتقطيب الجبيف، ودواـ الحديث عف الترىيب فح

ِمّما يتطّمب أثناء مخاطبة الجميور شيئًا مف ؛ والُمصمحيفدعاة كثرة اليجمات عمى ال



لما يرسمونو في أذىانيـ  اً ُمغاير  مف ُنّقاد الدعاة يروف األمرولعّؿ كثيرًا التبّسط معيـ، 
 بعد حمبلت التشويو ليـ!

إّف ابتسامة الداعية؛ وبسط وجيو، وسماحة ُخمقو، وترطيب محاضرتو بموقؼ لطيؼ 
؛ مف األساليب النافعة، ممة أو المحاضرة خروجًا مف الرتابةُيضفي عمى أجواء الك

 كثر مزاحو مع كبلمو كثر فمف ؛كثرة المزاح دعوتو عمى يغمب أف عمى ال لكف
 بعاطفة الداعية تابعّ  فمف بسرعة؛ مزاجو يتقّمب ما عاّدة الدعوي ؛ والجميورغمطو
 ـ ُيحسف التعبير عنيا؛فيو لكممة ل قادحاً  أخرى بعاطفة عميو ينقمب قد لو؛ مادحاً 

 !ُتدرؾ قد غاية رضاىـ أفّ  صحيحاً  وليس ُتدرؾ؛ ال رضا الناس غايةوليذا فإّف 

 كبلمو يؤخذ ال ؛في مزاحو الزائد تبسُّطو خبلؿ مف الخير أراد لذيلداعية اا عمى
 البحث ألجؿ ُيتابع بؿ ومسؤولية، بجّدّية إليو يدعو ما إلى ُينظر وال االعتبار؛ بعيف
ال يرغب أف يكوف حظُّ متابعيو  والمفترض أّف الداعية فحسب؛ الترفييّية اطعومق عف

 ذلؾ األمر فقط.
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مادة تستخدـ صورتو شركات إعبلنّية ليكوف مف يقوموف بالعمؿ الدعوي بعض 
بشكؿ آخر غير ما كانوا يتحدثوف  فكرتيا، ثَـّ تمارس حياتيا، تقدـ تسويقّيةإعبلنيَّة 

 بو في برامجيـ مف جماليات األخبلؽ وسمو اآلداب اإلسبلمية.

ُيتابعوف حساباتيـ لبرامجيـ، و يستمعوف قدوات في المجتمع، فإّنيـ بنظر الكثيريف 
اموا ق ما، ولكف عبر التقنيات الحديثة المعاصرةالداعية ينشروف ما قالو و  االجتماعّية،

 ؛ ىؿ ُتراىـالتعامؿ مع الناسي فالخمؽ الحسف فضؿ مف تذكيرىـ اآلخريف ب بو
 ؟!ُيطّبقونو في واقع حياتيـ



أو نرى اآلخر في صورة مف  بطّمة بيّية وابتسامة مشرقة، نرى داعية يقوؿ بعضيـ
لكّف أثناء التعامؿ معو يختمؼ الحاؿ، فنرى فيو غرائب  ،وسكوف النفس والزىد التأثر

 طة، والغرور والتماىي مع الذات،األطباع، ونزؽ الخمؽ، ولـؤ النفس، واألنانيَّة المفر 
وحينما تسمع ىذا قد تظّف ذلؾ تحامبًل عمى الداعية؛ ولكف ما إف تسمع ىذا  والِكْبر،

 مف عّدة مصادر وأعراؽ وأجناس؛ نعمـ فعبًل أّف ىنالؾ فجوة بيف التنظير والتطبيؽ.

وة لو ذلؾ الشخص قد ب بالفتنة في دينو؛ حيف يعدّ تجعؿ بعضيـ ُيصاإّنيا أزمة قد 
ُيعاممو أو يخوض معو في قضايا خاّصة؛ يجد خبلؼ في الُخُمؽ؛ وبعد أف  وأنموذجاً 

فميس الكؿ ذلؾ؛ ِمّما يؤدي ببعض الناس التخاذ موقؼ مضاد لمدعاة بشكؿ عاـ؛ 
ستطيع الفصؿ بيف داعية أساء وداعية أصاب، أو بيف خطأ الداعية، وأصؿ الدعوة ي

 الدينية اإلسبلمية.
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وُمنيؾ؛ وليذا يتطّمب قيامًا بالميؿ  ُمتعب وُمضفٍ الدعوة إلى اهلل جيد عظيـ، وشاؽ، و 
وعبادة، وانتصابًا في محراب العبودّية؛ ليكوف ذلؾ ُمعينًا لمداعية عمى القياـ في 

يتطمّب التحمُّؿ لممصاعب  الى، والصبر عمى األذى، وىذاالنيار لمدعوة إلى اهلل تع
 لعراقيؿ التي تواجو الداعية إلى اهلل.والمشاؽ والصعوبات وا

العامميف في النطاؽ الدعوي يعيشوف حياة ُمخممّية ِرخوة، ُتعنى بمزيد  ظ أّف بعضحمن
مف الترؼ والتمذذ بمتاع الدنيا؛ وطمب الكثير مف االمتيازات أثناء السفر في الدعوة 

سيجعؿ الدعوة لؾ حافؿ الدعوّية التي يرغب حضورىا، واستمراء ذفي المإلى اهلل، أو 
خاّصة، ومكاسب دنيوّية، وىو ما سُيضعؼ األداء الدعوي؛  ترقياتعبارة عف 

لحرص الداعية عمى المظير ال الجوىر، والترؼ ُيضعُؼ الجيد، بؿ يجعُؿ الشخص 



يتطّمب المزيد مف ُمتع الدنيا؛ بحّجة أّنو في رحمة دعوية، ومف كاف كذلؾ؛ سيضعؼ 
 ُص فكره!طابو، ويقّؿ نظره، ويتقمّ خِ 

 َقاؿَ  }إالَّ  –تبارؾ وتعالى  –قوؿ اهلل  ولقد لفت اإلماـ الشوكاني لفتة نفيسة عند
نَّا ُأمَّةٍ  َعَمى آَباَءَنا وَجْدَنا إنَّا ُمْتَرُفوَىا ْقػَتُدوَف{ فقاؿ آثَاِرِىػػػـ َعَمى وا   وخصص: )مُّ
 .(النظر إىماؿ سبب ىو التنعـ أف عمى تنبيياً  المترفيف

رتحؿ دعويًا أف يتيّيأ لمزاد الدعوي، ويأخذ ما ُيعينو عمى ذلؾ؛ دوف جدير بالمف
ُمبالغة؛ ليذا كاف مف الُمحتـّ نظريًا وفكريًا تييئة الرواحؿ الدعوّية مف خبلؿ العيش 

واء تربوّية قبؿ التصّدر لمدعوة؛ فإذا كاف قد انعدـ في نفس سالؾ طريؽ الدعوة في أج
سيتأّثر كثيرًا مف مغريات الحياة وُمميياتيا؛ التربوي الشرعي؛  الجو العيش في
 وىضـ هلل، اإلخبلص قبيؿ مف خيّْرة، نوازع عدَّة لمداعية ينمي التربوي فالجانب
 والتسامح اإليثار وأجواء لآلخريف، العذر والتماس األنا، عرض مف والتقميؿ الذات،

لبعد عف التّرفو يمّسيا لتُقاسي الصعوبات والمتاعب والتخشُّف واواإلخاء، مع ما 
والتنعُّـ؛ فالرحمة الدعوّية ليست رحمة استجماـ عائمّية؛ بؿ خروج مف زينة الدنيا 

، ومف أراد أف يدخؿ في الدعوة؛ فمينظر وزخرفيا إلى دعوة الناس هلل والدار اآلخرة
ليعمـ كيؼ اصطفاىـ اهلل، حّتى يكوف مف الُمصطفيف  في سنف األنبياء ومنيجيـ

 َسِميعٌ  المَّوَ  ِإفَّ  النَّاسِ  َوِمفَ  ُرُسبًل  اْلَمبَلِئَكةِ  ِمفَ  َيْصَطِفي لى يقوؿ: }المَّوُ عنو، فاهلل تعا
 {.َبِصيرٌ 

  ، اكثر  قألتباعشها  قدشهر . 7

 الخفّية. ، محرقة في أتوف الشيّوةالعمنّية االنصباب إلى الشُّيرة

 مف الناس ُنفرة!مف أحّب الشُّيرة نالتو 

 يور!حّب الظيور يقصـ الظ



الدعاة؛ ففسد  بعضأّثرت في غرس الجاُه والشيرة، والتصدُّر، والظيور، أمراض إّف 
وما أسرع ؛ المعاصر اإلعبلـأوارىا ُمندّسة في النفس ُيذكي خفّية يـ، ألجؿ شيوة عزر 

، وأضعفيا عند مبلقاة الناس؛ فمربما وقع أحُدنا في تطّمب المزيد مف تقّمب القموب
تو ولقاءاتو، ويتطّمع لعدد الُمعجبيف، ويقيس نجاحو ألجؿ ذلؾ؛ الُمشتركيف في حسابا

وكثرة مف معو وُيتابعو وُيبلحقو، وقد ُيغري نفسو أّف ذلؾ ألجؿ الدعوة ونشر الخير؛ 
يا إلى مطالب دنيوّية أو اوُتزيُّف لو سوء عممو، وتنقمب النو ولكّف نفسو ُتغويو وُتِضمُّو 

 مكاسب شخصّية.

موب كالقدور تغمي مراجميا؛ وكـ كاف ُمراد المرء إخبار اآلخريف لما يفعمو؛ ال القإّف 
برازىا؛ لعّؿ الناس يرضوف؛ وماذا  ألجؿ تشجيعيـ عمى الخير؛ بؿ إلظيار الذات وا 

 !سينفع ذلؾ كّمو إف لـ يرض اهلل عف تمؾ األعماؿ؟

قباليـ ع ميو؛ فكتب اهلل إّف مف أسرار شيرة كثير مف أىؿ الخير؛ صدقيـ مع اهلل وا 
ليـ القبوؿ في السماء واألرض؛ ونحسب أّف مف أبرزىـ إماـ أىؿ السّنة والجماعة 

رغبة عف الناس ونأيًا عف  فقد جاء في سيرتو –رضي اهلل عنو  –أحمد بف حنبؿ 
 ُيدعى يكوف أف أرجو إني :"أّنو قاؿ المروزي االنخداع بتجمُّعيـ عميو، حّتى نقؿ عنو

 ".الناس كبلـ ينفعو فما نفسو الرجؿ عرؼ إذا !بكر أبا يا: اؿفق األمصار في لؾ

( المفاخرة)و( السُّمعة)و( الشُّيرة) سوى منو ىدفو يكف ولـ المرء أتقنو إّف أّي عمؿ
 وال قميؿ، زمف بعد شعمتو ستنطفئ لكف ،قد يناؿ ُبغيتو منو المجتمع، وعند الناس أماـ
 .موتو بعد ذكره يموتس أنَّو األغمب وفي حياتو، في أحد يذكره

 مف لو ُييسّْر تعالى اهلل فإفَّ ؛ العالميف ربَّ  المرء فيو قصد ُمتقف صالح عمؿ وكؿُّ 
 عدا الدنيا، في لعممو الربَّانية الزيادة فتمؾ؛ السنيف بمئات موتو بعد ولو عممو، يذكرُ 
 يريد كاف مف: } وتعالى تبارؾ قولو وتأمَّؿ اآلخرة، في الشخص سينالو الذي األجر



 اآلخرة في لو وما منيا نؤتو الدنيا حرث يريد كاف ومف حرثو في لو نزد اآلخرة حرث
 { .نصيب مف

ليس صدؽ اإلخبلص ومطابقة المتابعة لسّنة رسوؿ اهلل؛ و إّف مقياس النجاح الدعوي 
أو المادحيف لو، أو الُمتابعيف  مقاس نجاح الداعية إلى اهلل كثرة عدد الحاضريف لو،

ف كاف ذلؾ بات التواصؿ االجتماعي؛لو في حسا ير ُيحّفزه عمى فعؿ الخس بالطبع وا 
 وشعر الراحة طعـ وجد ىؿو ماذا فعمت الدعوة بقمبو؟ دومًا، لكّف المقياس الحقيقي: 

 بذاتو أّنو شعر وىؿ ذلؾ؟ بعد باهلل األنس وعاش الطيبة، الحياة وذاؽ اإليماف بحبلوة
وىؿ كانت أعمالو الدعوّية الكثيرة التي  اهلل؟ ىإل بيا يدعو التي دعوتو مف تأّثر قد

  ؟ة إلى اهلل أـ الدعوة إلى النفسألجؿ الدعو  يقـو بيا

: ؛ إذ يقوؿميدي بف عبدالرحمف اإلماـدونَؾ ىذا الموقؼ العظيـ الذي يتحّدث فيو 
 فرحت كثيراً  كانوا فإذا الناس إلي فيجمس الجامع مسجد في الجمعة يـو أجمس كنت
ذا  فما قاؿ إليو التعد سوء مجمس ىذا:  فقاؿ منصور بف بشر فسألت حزنت، قموا وا 

 فما أجمؿ تعاىده لقمبو، والتزامو بنصح شيخو. !إليو عدت

 عميو اهلل صمى اهلل رسوؿ عف ، الدرداء أبى عف والحاكـ أحمد عند الحديث في صحّ 
 عمى مف فُيسمعا ينادياف، ممكاف وبجنبتييا إال قط الشمس طمعت ما" :قاؿ وسمـ

 كثر مما خير، وكفى قؿ ما ربكـ، إلى ىمموا :الناس أييا :الثقميف غير األرض
 ".وأليى

 وكـ في القّمة كفاية، وكـ في الكثرة ليو حسرة!

سورة التكاثر؛ حيث قاؿ: }ألياكـ التكاثر *  وحري بكؿ داعية إلى اهلل أف يقؼ مع
ت العمؿ؛ وأتى األجؿ؛ فحان حّتى زرتـ المقابر{ فمف كثرة االنشغاؿ بالتكاثر قؿّ 

 ساعة الدفف في المقابر!



 شيء، كؿ في ُينّبو اإلماـ ابف القيـ عمى خطورة االنشغاؿ بالكثرة فيقوؿ: "التكاثرليذا 
 في داخؿ فيو اآلخرة والدار اهلل عف األمور مف بأمر التكاثر وألياه شغمو مف فكؿ
 بالجاه التكاثر يمييو مف ومنيـ ؿ،بالما التكاثر يمييو مف الناس فمف اآلية، ىذه حكـ
 بالماؿ يكاثر ممف اهلل عند حاالً  أسوأ وىذا تفاخرًا، أو تكاثراً  فيجمعو بالعمـ، أو

 الدنيا أسباب استعمؿ والجاه الماؿ وصاحب لمدنيا، اآلخرة أسباب جعؿ فإنو والجاه؛
 بأسبابيما". وكاثر ليا

مف ثـّ هلل؛ و  زيد مف تجريد اإلخبلصإّف كثرة الناس حوؿ الداعية الصادؽ؛ تدعوه لمم
تقانو أماـ الناس؛ وال يغتبط بالكثرة؛ فكـ م ف داعية لـ يجتمع حولو إحساف العمؿ وا 

ُمّطمع عمى النفوس؛ ويعمـ مف اجتمعت حولو الجماىير؛ فاهلل  ؽَ بَ سَ إاّل قّمة؛ تراه قد 
ذا كاف يقع بيف األفاضؿ مّمف يسبؽ ذكرىـ ع فقد يقع  ؛مميـتفاضؿ ما في القموب؛ وا 

؛ حيث لـ ُيرسؿ اصر؛ إّما لفساد قموب أولئؾ المدعويفلبعضيـ قّمة في المعيف والن
ّما لحكمة ُيريدىاعمى أذاىـ الّصبورالداعية ليـ إاّل  ، اهلل تعالى في عدـ ىدايتيـ ؛ وا 

كاف مف أولي العـز مف الرُّسؿ؛ ًا عميو الصبلة والسبلـ، وليذا نمحظ أف نبّي اهلل نوح
القرية التي أرسؿ  اؿ تعالى عف دعوتو وأتباعو: }وما آمف معو إاّل قميؿ{ فيما أفّ قو 
وقد  بعد أف ظّف استحالة إيمانيـ،نبي اهلل يونس عميو الصبلة والسبلـ؛ آمنت  ليا

وف * كانوا كثرة جدًا في ذلؾ الوقت؛ فقد قاؿ تعالى : }وأرسمناه إلى مائة ألؼ أو يزيد
 يف{.فآمنوا فمّتعناىـ إلى ح

ىداىـ اهلل تعالى عمى يد الداعية ال يعني أّنو  مف االستفادة مف ذلؾ أفّ إّف المؤّشر 
لـ ييِد اهلل عمى يديو إاّل قّمة؛ أو أّف مف ُىدي عمى يده قّمة لـ ينجح مف داعية أفضؿ 

في دعوتو؛ فاهلل تعالى ىو الُمّطمع عمى القموب؛ ويعمـ مف ىو األفضؿ في الُقرِب 
ف كانوا جميعًا مف أىؿ الفضؿ والمنازؿ العاليةإليو والتزا ، ومف جميؿ ما ـ طاعتو؛ وا 

 تتفاضؿ ال األعماؿ فإف": تيمية ُيمكف ذكره في ىذا الموطف ما قالو اإلماـ ابف



نما بالكثرة،  الفتاوى مجموع" العمؿ حاؿ القموب في يحصؿ بما تتفاضؿ وا 
[ٕٕٛ/ٕ٘.] 

  قنكفاء ان اقع  قدناس .8

 الناس مخالطة عف صارت ىنالؾ حالة انطواءمف الثورات العربّية، بعد إخفاؽ كثير 
يكتفوف  الدعاة الميتميف عممياً صار عدد مف و  العربّية؛ الدوؿ مف كثير في ودعوتيـ،
وينصرفوف عف معايشة اليـّ  ومجموعات خاّصة؛ فيما بينيـ باجتماعات بالجموس

االلكترونية؛ ولرّبما تأثرًا مف ة االنشغاؿ بالدعوة بحجّ  العاـ الجماىيري؛ وتوجييو
 األحواؿ السياسّية والظروؼ المتاخمة ليا..

ت ديد عمى أىمّيتو؛ ليساالكتفاء بالدعوة االلكترونية، واإلعبلـ الجعمى كّؿ حاؿ فو 
؛ فمئف كانت الدعوة في الواقع االفتراضي طموحات العمؿ الدعوي الُمعاصرمف 

قدر اإلمكاف وبما ُيحّقُؽ  طتيـ والتأثير عمييـميّمة؛ فإّف ترتيب مجالسة الناس ومخال
بيذه  أفضؿ مف ُمجّرد االكتفاءحماية الحضور الدعوي مف بذؿ األسباب النافعة، 

مخالطة يكتفي بيا عف فتخديرّية لمداعّية  قد تكوف وسائؿالتي  الوسائؿ التقنّية،
مع أّف المرئي؛ لناس، ودعوتيـ؛ وخاّصة أّف ىذه الوسائؿ ال تنقؿ سوى المكتوب أو ا

ومجالسة الناس بعضيـ بعضًا األرواح  ؛ مف تبلقيىنالؾ ما ىو أعمؽ أثراً 
 بأجسادىـ.

 مؤّثر الواقع؛ أرض عمى ومنتدياتيـ الناس مجتمعات بيف الدعوي لمحراؾ اإلدراؾ إفّ 
والقنوات  بعض الدعاة مف تقانات التواصؿ االجتماعي ويفوؽ ما يتصوره لمغاية؛

 الخطاب ُمْسَتْقِبِميْ  مف األكثري لمكـ يصؿس بسببيا الدعوي سُّعالتو الفضائّية ف
حقيقة التأثير عمى القاعدة الدعوّية  يستشعر الذي والُكنو الدعوي الكيؼ لكفّ  الدعوي؛

مف  أعظـ ونتائجو تأثيرهف الحقيقيويفيـ معانييا؛ لف يصؿ إال بالتواصؿ الروحي 



وتمقائّية المقاء؛ والجانب الحي الروحي  سفذبذبات النف االجتماعي، التواصؿتأثيرات 
 إذا فكيؼ فيما بيف الطرفيف، سيؤثر تأثيرًا أكثر مف التواصؿ الرمزي االفتراضي؛

 ؟!وتعميمي.. تربوي عمؿ الدعوي العمؿ مع اجتمع

 وأصؿ تأسيسيا االجتماعي التواصؿ مواقعنمذجة وال يغيب عف الذىف كذلؾ أّف 
 أكثر ؛ليتواصؿ مع اآلخريف شعوريًا واجتماعياً  يخطر في ذىف الشخص ما إلبراز
 المنشورات مف اليائؿ الكـ مدى صارو  فييا؛ ِمّما تستفيد أو تستقبؿ كوف الناس مف

 الدعوة بخبلؼ وىذا والتقبؿ؛ التمقي في األناة ال العرض ُسرعة يعيشوف يجعميـ
 مع الناس فييا ييمتق التي الجماىيرّية الدعوة أو التربوية، الدعوية أو الفردّية،
 .األخرى الُممييات عف بعيداً  لذلؾ ُمخّصصة أجواء في ويستفيدوف بعضيـ،

ما كاف عميو الجيؿ األوؿ والرعيؿ و مشيد الدعوة الرسالي الذي قاـ بو األنبياء،  إفّ 
فيـ يجمع بيف العزلة والخمطة؛ بّوة مف الصحابة والتابعيف؛ الذي قاـ بنشر رسالة النُّ 

لتأديب النفس وتيذيبيا؛ كما يقوؿ عمر بف يـ ويعتزلوف الخمؽ يخموف مع أنفس
:"ُخذوا ِبحّظكـ مف الُعزلة" ]رواه وكيع في الزىد[ إاّل  –رضي اهلل عنو  –الخّطاب 

االنطواء يكره السكوف والكموف و ديف اإلسبلـ ديف َحَرِكيّّ عممي  يـ يعمموف أفّ أنّ 
االختبلط ضرورة أحيانًا؛ فقد فيموا كما فيـ الصحابة األخذ بالعزلة واالنزواء، ف

عانتيـ بالناس  مع التوقي والتحفظ أثناء مخالطتيـ؛ كما كاف لتعميميـ ودعوتيـ وا 
يقوؿ ابف مسعود رضي اهلل عنو : "خالطوا الناس وزايموىـ وصافحوىـ ودينكـ ال 

 .َتْكِمُموه"
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ُمكثريف مف األمؿ تقديمًا عمى ال أفضمو؛  لمعمؿ الدعوي فضؿ الوقت بعضيـ ُيختار
لمحؿ الدعوي؛ وانتظار الفرج، وعقمّية الترقب العمؿ؛ ُمسّوغيف الكسؿ لسوء ا



تي تعيشيا األّمة واالنتظار لجديد قادـ تنفرج بو األمور بعد مصاعب الظروؼ ال
ط المسممة حاليًا، حّتى أّف بعضيـ ُيصّرح أّنو قد يأس مف اإلصبلح؛ وأصيب بإحبا

 بعد الظروؼ التي عاشتيا األّمة؛ فانكفأ عمى مشاريعو الخاّصة!

الجادة ترى أفضؿ واقع ليا في مجاؿ الدعوة؛ ىو واقع الدعوية النفس حركة غير أّف 
العوائؽ والعقابيؿ التي ُتواجو الدعوة إلى اهلل؛ فمف األزمات يحسف التخطيط لمعمؿ 

 وحركة إقداـ ذاتدواـ الثبات بيّمة القائـ عمى صدؽ المنيج والصبر عمى الطريؽ و 
 الكامنة الساكنة والنفس شيئًا، الدعوي لمواقع تصنع ال المترددة العاجزة فالنفس أقداـ؛
 ساكف فكر ذات بدعوة أخرى سمبيات لو ستضيؼ بؿ الحاضر؛ سمبيات مف ُتغّير لف
 !!التوثؽ ال التوىؽ عمى قائـ

شيئًا تحسينيًا تكميميًا عمى حسب  مديفمؿ لالع وآخروف ُيحّبوف الدعوة لكّنيـ يعدُّوف
بعض  ؛ وىذا يحصؿ كثيرًا ِمّمف يمتمؾبو واالراحة والفراغ؛ فإف حصؿ ذلؾ قام

ة المؤّثرة؛ فتراه ال يتحّرؾ لمعمؿ الدعوي إاّل بدفع ورفع ياألدوار الدعوّية التوجّيي
حصمت لو مواقؼ  ونصائح مف حولو لبذؿ النفع؛ فروح الُمبادرة لديو مفقودة؛ ولرّبما

 فانطفأ سراجو، وانكفأ عمى نفسو. أّثرت عمى شخصّيتو أثناء دعوتو

ولرّبما ال يتحّرؾ إال مف خبلؿ الجماعة أو الحزب أو الحركة التي ينضوي تحت 
ف سكتوا سكت ونظر لغيره أّف عطاءه ال  خافؽ رايتيا؛ فإف تحّركت تحّرؾ وبحرقة؛ وا 

عؼ؛ مع أّف بإمكانو العمؿ الدعوي الفردي؛ ؛ وبّرر الجموس والسكوت والضُيثمر
وتنمية التربّية الشبابّية بعّدة صور وأشكاؿ؛ فطرؽ الدعوة وأشكاليا ال تنتيي حّتى 

التخطيط في بعد الموت لمف أحسف  الداعية يحسف بو العمؿ حّتى لما الموت؛ بؿ
قد َبمت  الميتة فيما ىو مع األجداثو  ،لعمؿ آلخرتو وقّدـ مشروعًا ناجحًا لدنيا الناسا

 !تصيب روحو ِبِببلِليا تتساقط بحار الحسنات مف أعمالو الصالحة عظامو



وىو الذي ُيكسب  التغيير، عامؿ يوف ةالمبادر إّف منطمؽ العمؿ الدعوي القياـ بروح 
باالنفعاؿ أو ردود يتعامؿ معو حّتى ال يكوف الواقع الذي ُيعايشو  الداعية الفرصة؛

قعًا مفعواًل بو مف الحركات الدعوّية اليّدامة؛ بداًل مف أف يكوف األفعاؿ؛ أو يكوف وا
ىو بو فاعبًل؛ وىذا يقتضي أف يزرع الداعية روح الفأؿ في داخمو، وُيثّمرىا مع األياـ؛ 
، بؿ يأخذ قبسًا مف روح الُمبادرة واإلرادة  ويبتعد عف كؿ ما يدعو إلى التشاـؤ

ؿ مف قصص الصالحيف الُمناصريف لديف والعزيمة مف قصص األنبياء والمرسميف؛ ب
: }وجاء رجُؿ مف أقصى المدينة يسعى{ فالسعي قولو تعالىرّب العالميف؛ كما في 

فتراىـ الخير؛  فيو مف أىؿ والمسابقة؛ ومف ُيريد القياـ بالدعوة فيو معنى المسارعة
 ليا وىـ الخيرات في يسارعوف أولئؾسّباقوف لغيرىـ في مسارعتيـ كما قاؿ تعالى:}

بأي حاؿ  {، ومف تّطمب مف الناس تغييرًا مف الحاؿ وىو بذاتو لـ يتغّير دعوًياً سابقوف
فإف عمؿ اآلخروف عمبًل باطبًل؛ فمُيظير ليـ الداعية  فكيؼ سينصمح الحاؿ؛ ليذا

العمؿ الصالح؛ ويصدح بذلؾ؛ ولو خالفوا عممو؛ وسوؼ تكوف نتائج ذلؾ مختمفة 
 َمفْ  ْعَمُموفَ سوؼ ت َعاِمؿٌ  ِإنّْي َمَكاَنِتُكـْ  َعَمى اْعَمُمواْ  َقْوـِ  ايَ  ُقؿْ } :عّما يتوقعو الناس

 {.َرِقيب َمَعُكـْ  ِإنّْي َواْرَتِقُبوا َكاِذبٌ  ُىوَ  َوَمفْ  ُيْخِزيوِ  َعَذابٌ  َيْأِتيوِ 
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 ىذا قصر أفَّ  إالَّ  (الجماعي العمؿ ضرورة:)بػ القوؿ الصحيحة الدعوية المفاىيـ مف
 ما واعتبار فحسب، ُمعيَّف إسبلمي حزب أو معروفة جماعةكوِنو داخؿ  عمى المفيـو
 وتصويره الكبرى اإلسبلميَّة الجماعات أو لمحركات ينتمي ال جماعي عمؿ مف عداه
 تضييؽ فيو المفيوـ يذاف اليواء، في الكتابة أو البحر، في الحرث مصيره عمؿ بأنَّو
 .الجماعي العمؿ وـلمفي تسطيح بؿ



 شريفة غاية عمى الُمصمحيف مف عدد اجتماع في يكمف الجماعي مفيوـ العمؿ
 تعاونوا وال والتقوى البر عمى وتعاونوا}:تعالى بقولو التزاماً  الواقع، أرض في لتحقيقيا

 .الجماعي بالعمؿ يقـو فإنَّو كذلؾ كاف مف وكؿ ،{والعدواف اإلثـ عمى

 قناة أو إذاعة أو جمعية أو مركز أو مؤسسة داخؿ الجماعي العمؿ يكوف وقد
 جماعي عمؿ ذلؾ فكؿ غيرىا،أو منظّمة و  صحيفةبنؾ أو  أو مجمة أو فضائية
عروفة منذ فميس مف شرط العمؿ الجماعي دواـ كونو في منظومة حزبية م، فضيؿ
؛ قد يؤتي عمؿ جماعيأىؿ الفضؿ والدعوة عمى الخير =  اجتماع عدد مفزمف، ف
 يانعة. ثماراً 

كثيرًا مف العامميف لئلسبلـ وصارت ُتحاكـ  تعاظـَ دوُر األجيزة األمنّية الغاشمة، لقد
الحزب التحرُّؾ في العمؿ الدعوي، ف يستدعي تغيير مساربجماعاتيـ وأحزابيـ؛ وىذا 

ئمّية يستحيؿ انفكاؾ الشخص الدعوي أو الجماعة الدعوية ليست في النياية قبيمة عا
؛ وىي يافي ويفالمنض إطارات تجمع وتحوي عمـو حد أصمو؛ بؿ تيؾَ جعنيا ألّنو ي

العمؿ  واجببخّطة خسؼ؛ فميس مف  وسيمة لغاية الدعوة إلى اهلل تعالى؛ فإذا ِسيمت
راسة التجربة لمديف البقاء تحت ذلؾ المسّمى الذي ُعرفت بو؛ بؿ مف الواجب د

ة التي وقعت بيا؛ فاهلل تعالى وتعديميا وتصحيحيا، ودراسة األخطاء الفكرية والشرعيّ 
ف يعمموا بما جماعة لمعمؿ ليذا الديف بؿ طمب مف عباده أباسـِ لـ يتعّبدنا بطريقة أو 
 المفاسد. ُيحقؽ المصالح ويزيؿ
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ؿ االستيبلؾ، عمى واإلقباؿ التسوُّؽ، ُسعار عصر في  تفاصيؿ في الرأسمالّية وتغوُّ
 "باتريؾ العمؿ الديني؛ حّتى أّف الكاتب الفرنسيحياتنا؛ دخمت ساحة  مف كثير

 بالديف! رأسمالية استيبلكية جعميا عبلقة ميشيؿ"



 ىذه مففقد دّبت فييا شيء وقفة مراجعة جادة بحاجة لوساط الدعوية وِبحٍؽ فاأل
 عرضشخصّية،  مشروعات عف عبارة لدي بعضيـ الدعوة صارت التنميطات، حّتى

 بالطعـ ممتزجة الدعوّية الكممة وتصير واستثمار، وتجارة وشراء، وبيع وطمب،
 غنيًا ! سنيف بعد منيـ الفقير تجعؿ طائمة؛ مبالغ بعضيـ منيا يترّبح قدالمادي، و 

 مينةفتكوف ؽ أماـ الفموس إاّل مف عصمو اهلل؛ منفوس كثير مف الخا ضعفت مَ اْ يَ و 
 البرامج لتقديـ منو تفرغاً  ىذا كاف ولو الوفير، والماؿ الربح مف الكثير ليـ تجمب

لفقيي أو الختمؼ الحاؿ إف عمى الموقؼ ا وبقدر ُمحدد يكفيو حاجتو؛ النافعة؛
 المستوى الُعرفي الدعوي.

يقرونيا مع حّث  األجر، سؤاؿ عدـ أفّ  وجد والمرسميف األنبياء سير تتبع ومف
 أفّ  دعوالم يشعر ال لكيالمدعويف عمى عبادة اهلل وحدة؛ وعدـ سؤاليـ األجر منيـ؛ 

 !دعوتو خمؼ مف يتكّسب الداعية

 النفي؛ بمعنى استفياـ واآلية{ ُمثقموف مغرـٍ  مف فيـ أجراً  تسأليـ أـ: }تعالى يقوؿ ليذا
 رسالتو وُيبّمغيـ اهلل إلى يدعوىـ مف يسأؿ ال وسّمـ عميو اهلل صّمىفمحمٌد رسوؿ اهلل 

 وال يتبّرموف شيء أي مف فيـ دعوتو؛ عف سُيعرضوف ذلؾ فعؿ لو ألّنو األجر؛
 .الدعوة صوت لسماع تكمفة أي يتحّمموا أف يرغبوف

 آيات ونشر األجر، مدفوعة الفتوى فخطوط مراعاتو؛ العمماء بالدعاة يحسف مبدأ وىذا
 القنوات بعض مع الدعاة واختبلؼ مادي، مقابؿب الداعية بصوت وأدعية وأحاديث

 مقابؿ لقاء قناة في الداعية دعوة حصرّية أو منيـ، أكثر يأخذ آخر أفّ  يعمموف حيف
 عف إعراضو أو وفخامتو، المكاف جماؿ لعدـ الدعوة تمبية بعضيـ ورفض ،مادي

 الدرجة حيث مف السفر خدمات بأفضؿ مطالبتو أو الحضور، قّمة عمـ إف الُمحاضرة
 ...األشياء مف وغيرىا األفضؿ، والفندؽ األولى،



 ارتبطت إذا خاّصة الدعاة؛ لدعوة الناس وؿقب في قطعاً  ستؤثر وغيرىا؛ األشياء ىذه
الناس  أمواؿ مف فالتعّفؼ سمعتو؛ عمى سيؤثرف الشخصّية؛ الداعية بمصالح الدعوة
 تنتشر؛ دعوتيـ جعؿ الذي وىو والرسؿ، األنبياء ديدف وىو اإلسبلمّية؛ الدعوة مبدأ= 
 وبذليـ ار،التج خمؽ حسف بسبب الببلد؛ مصاقع مف كثير في انتشرت الدعوة إفّ  بؿ

 منيـ. طمبيا ال لمناس؛ أمواليـ مف الخير

النبوية التي قاليا وما أجمؿ الحكمة  ؛في دنياىـ الزىدب يكوفالناس  قموب إّف تممُّؾ
:} ازىد في الدنيا ُيحبُّؾ اهلل وازىد فيما أيدي رسوؿ اهلل جاءت في حديث حسف اإلسناد

 مف ويتكّسب الديف بتسميع يقوـ يةالداع أفّ  الحضور شعر إذافالناس ُيحّبؾ الناس{ 
 بؿ يعدميا إف شعروا أّنو يتكّسب بو؛ ثقتيـ سُيضعؼ عنده؛ تتكّسد حّتى األمواؿ
 دعوتو. مف ةثرو  ويجمع

 ُيعدُّ  ماال منو المرء يربح تجاري؛ سوؽ أعظـ في دخؿ فقد الدعوة في العمؿ أراد ومف
 صحيح بسند شيبة أبي وابف الدرامي عند ورد وقد بالقراريط؛ األجور مف ُيحصى وال
 ِفيَيا َيْرُبو ِفْتَنةٌ  َأْلَبَسْتُكـْ  ِإَذا َأْنُتـْ  َكْيؼَ :" قاؿ – عنو اهلل رضي – مسعود ابف أفّ 

ِغيرُ   ُغيَّْرِت : ِقيؿَ  َشْيءٌ  ِمْنَيا ُغيّْرَ  َفِإفْ  ؟ ُسنَّةً  النَّاُس  َوَيتَِّخُذَىا اْلَكِبيرُ  ِفيَيا َوَيْيَرـُ  الصَّ
 َوَقمَّتْ  ُقرَّاُؤُكـْ  َكُثَرتْ  ِإَذا: "  َقاؿَ  ؟ الرَّْحَمفِ  َعْبدِ  َأَبا َيا َذِلؾَ  َيُكوفُ  َمَتى:  َقاُلوا " السُّنَّةُ 

 ".اآْلِخَرةِ  ِبَعَمؿِ  الدُّْنَيا َواْلُتِمَستِ ، ُفَقَياُؤُكـْ  َوَقمَّتْ  ُأَمَراُؤُكـْ  َوَكُثَرتْ ، ُأَمَناُؤُكـْ 

 آكؿ أَلف" عياض بف ُفضيؿ قاؿ ربويًا وتطبيقيًا فقدت ذلؾ الرّبانيوف العمماء أدرؾ وقد
 ِبديني". آُكُمَيا َأفْ  ِمف ِإَليَّ  َأَحبُّ  المزمار و ِبالطَّبؿ الدُّنيا

االستئجار عمى الُقرب الدينّية؛ فقييًا فجميور أىؿ العمـ عمى عدـ جواز  وأدركوه
 وبيف القرب عمى جاراالستئ بيف الفرؽ عمى متفقوف "والفقياء: تيمية ابف وليذا يقوؿ



 االستئجار وأما نزاع ببل جائز واألئمة والمؤذنيف والقضاة المقاتمة فرزؽ أىميا، رزؽ
 .[ٕٙٓ-ٖٓ الفتاوى ]مجموع أكثرىـ" عند يجوز فبل

 فبلورسولو،  اهلل عف وما دامت الدعوة والفتيا مف الُقَرِب فإّنيا مناصب ذات تبميغ
 ا.عميي المعاوضة تجوز

تكسُّب المادي، عف سرياف الضعؼ أجواء الالدعاة إّباف دعوتيـ في  وقد يغفؿ بعض
الدعاية  في والصبلبة الثبات مواقؼعف  في عرض مبادئ الديف وعقيدتو فيضعفوف

 المستمع يأخذ أف ُيمكف وأفكار؛ وُمُثؿ كِقَيـ الديف عرض عمى والتركيز الديف؛إلى 
 بو ينضبط أف عميو يجب بما ال بو مقتنع ىو ما لُيطّبؽُبغيتو  بحسب ُيريد ما منيا

 والتسامح، الوسطية، بعبارات وأخرى فقرة كؿ بيف الدائـ الترويج مع لو؛ ويستسمـ
 أردنا فإذا الديف؛ نصرة عممّية في الفردانّية الحالة مف واإلفادة والحرّية؛ والتيسير،
ذا الفجر؛ فمنصمي النصر ذا فمنصـ؛ المحتؿ مقاومة أردنا وا   مع نتعامؿ أف أردنا وا 
 !... الدعاء إالّ  فميس المسمميف مآسي

 عرض لكفّ  والدعاء؛ والصياـ بالصبلة االىتماـ مف التقميؿ ذلؾ مف المراد وليس
 لمنيوض الجاد الحديث عف بعيداً  تعبُّدّية؛ مظيرّية شعائرّية كحالة اإلسبلـ؛ منظومة
 والمقاومة السياسي بلحواإلص التربوي والتغيير الجماعي النيوض أنواع بسائر باألّمة

؛ كؿ ذلؾ سُيحدث حالة مف التديف الخاص ِمّما سيتيح المجاؿ لتمدد األفكار الجيادية
 العممانية...!!

 أف بد فبل, واستحبيا العمـ أىؿ مف الدنيا آثر مف كؿ: "  اهلل رحمو القيـ ابف قاؿ
لزامو, خبره فى وحكمو فتواه في الحؽ غير اهلل عمي يقوؿ  سبحانو الرب اـأحك ألف, وا 
 يتبعوف والذيف, الرياسة أىؿ سيما وال, الناس أغراض خبلؼ عمى تأتي ما كثيرا

 العالـ كاف فإذا كثيرا ودفعو, الحؽ بمخالفة إال أغراضيـ ليـ تتـ ال فأنيـ, الشبيات



 مف يضاده ما بدفع إال ذلؾ لما يتـ لـ, لمشيوات متبعيف لمرياسة محبيف والحاكـ
 فيخفى, اليوى ويثور, والشيوة الشبية فتتفؽ, شبية لو قامت إذا سيما وال, الحؽ

 أقدـ فيو شبة وال بو خفاء ال ظاىرا الحؽ كاف واف, الحؽ وجو وينطمس, الصواب
 بعدىـ مف فخمؼ: )قاؿ وأشباىيـ ىؤالء وفى بالتوبة مخرج لي وقاؿ, مخالفتو عمى
 (.الشيوات واتبعوا الصبلة أضاعوا خمؼ

  ا  معيشيًا قدعاعّلة قكتفاء  .12

 وسداد العممي التأصيؿ مف شيئاً  ليـ اهلل جمع الذي الدعوة أىؿ مف عدد ىنالؾ
 ِمّما اليد؛ ذات لقّمة الدعوي بالعبء القياـ يستطيعوف ال لكّنيـ التأثير؛ وُحسف المنيج
 أفَّ  وبما ومعيشيًا؛ مالياً  الذاتي لبلكتفاء الرزؽ طمب عمى اإلقباؿ منيـ يستدعي
 والّشعث الذىني التشتت عف لبلبتعاد التفرغ؛ مف لنوع ماسَّة بحاجة ممّيةالع الدعوة
لمعمؿ  الدعاة ُيفّرغوا أف الصالحيف؛ الُمحسنيف عمى الواجب مف فكاف النفسي؛
ة؛ وُيساىـ مف دعويتقوـُ برعاية مشروعات  مؤسسات في وايندرج أف أو الدعوي،
 .كّمو وقتو تستغرؽ بأعماؿ القياـ عف ذاتياً  داعية بالعمؿ مع راتٍب يكفيوخبلليا ال

 يكوف وقدفكـ مف أعماؿ دنيوّية استغرقت أوقات الدعاة؛ ىذا مع قّمتيـ في واقعيـ؛ 
 الحالة وبيذه المادي؛ لبلستقبلؿ آخر عمبلً  يعمؿ أف منو يتّطمب مما ضئيبلً  مقابميا

 األثرياء سعيو  وسعيا، إال نفساً  اهلل ُيكّمؼ وال الوقت؛ فضؿ سوى لمدعوة يتبقى لف
 الصادقيف الدعاة اختيار وحسف الدعوي العمؿ مف ُيمّكنيـ بما الدعاة عيش سداد في
خيُر ُيقّدمو الداعية والثري لخدمة  بو؛ يقوموف بما ليـ مشروعاتيـ وشيود ذلؾ، في

 .األمـ بناءالقياـ ب األّمة وليس لخدمة واحٍد منيما اآلخر؛ ففي ذلؾ

13.  

 اجهة قدسياسّية يساع قدتربية قدعااية باد



تحكيـ الشريعة في واقع المسمميف عقيدة؛ وال يتُـّ ذلؾ إاّل بواسطة إمامة المسمميف 
بكؿ ما مف شأنو إعادة السيادة  فعمى المسمميف القياـ، شرعّيةذات سياسة سمطة ب

 لمدولة اإلسبلمية الُمستقمة بقراراتيا؛ حّتى يكوف الديف كّمو هلل.

يدوُر غالب كبلميـ عميو،  في عقؿ الُمتربي ىدفاً  ُتؤسس تيال الدعوية التربيةلكّف 
 ستنتيي؛ االنتخاباتالبرلماف أو الحكـ السياسي والسعي إلى  إلى الوصوؿ قصدوىو 
 والتربية اإليمانّية. والعمـ الدعوة في الحقاً  اليمـ بيا وتتقاصر فحسب، سياسية لحركة

حاديث السياسّية؛ فبداًل مف التوازف وطالما وجدنا كثرة منيـ قد استغرقت مجالسيـ األ
 ذ نصيبًا كبيرًا مف وقتيـ؛ ويؤّثُر ذلؾفي ذلؾ؛ صارت متابعة األخبار السياسّية؛ تأخ

أكثر حينما يدخؿ عدد مف الدعاة المؤّثريف عمى الساحة الدعوّية في سمؾ العمؿ 
سرارىا؛ السياسي الُمعاصر؛ وليس لدييـ خبرة سياسية كافية، ومعرفة بدىاليزىا وأ

 يكوف ىنالؾ أداء حقيقي. ؛ والفترى عمميـ الدعوي يخفت كثيراً 

يؤّثر  ؛ لكي البيف العمؿ الدعوي والعمؿ السياسي التمايز الدعوة إلىوالقصُد ىنا 
؛ وال يأخذ ذلؾ العمؿ مف فحسب سياسيةتسعى لمناصب  عمى الدعوة وكأّنيا دعوة

وليسوا  ياء ال يعرفوف طبائعيا ونظاميافي أشريف، أو أف يتحّدثوا وقت الدعاة المؤثّ 
إف حصمت ىنالؾ ضربة أمنية حّتى وحفظًا لمُمكتسبات الدعوّية ، مف أىؿ تخصصيا

 وتخمو الساحة لمجياؿ والمتممقيف.ودع أغمبيـ السجوف؛ قاصمة ال يُ 

 ويتحدَّث المسمميف، ىمـو والداعيةُ  العاِلـُ  ُيشارؾ مف الضرورات الدعوية أفنعـ..! 
ف؛ والسياسيَّة االجتماعية اياىـقض عف  السياسي، التحميؿ في عمؽ لديو كاف وا 

 .بذلؾ يبخؿ أالَّ  فعميو األمَّة، لمستقبؿ االستشرافي والبعد

 والقبوؿ بأنفسيـ، السياسي المعترؾ خوضليس ب والدعوة العمـ لكّف مجاؿ أىؿ
ف الدوؿ العربّية كثير م في والدعاة العمماء قَمة مع خصوصاً  السياسيَّة، بالمناصب



 تمؾ في ىـبوجود الدعوة تتأثَّر وقدواإلسبلمية فببلدىـ بحاجة إلى عمميـ ودعوتيـ، 
 !العمـ نشر ويقؿ الدعوة، أثر وتتقزَّـ السياسيَّة، المناصب

النجباء ممف لدييـ خمفية دينية ومعرفة  طبلبيـ بعض السياسي العمؿ فميخض
 والفكر الشرعية المطالعة بيف جمعوا ذيفال العمماء رأي مف وليستفيدواسياسية، 
 .السياسي

فتاء والتوجيو والتعميـ لمدعوة والدعاة العمماء تفرُّغ لكفَّ   الناس ىمـو ومعايشة الناس، وا 
 وقتيـ مف يذر وال ُيبقي ال الذي السياسة لمستنقع دخوليـ مف أفضؿ تجمياتيا بكؿ
قع السياسي وترؾ الكثير مف المواقع ؛ وحديُث كثير منيـ عف الواوالتعميـ لمدعوة شيئاً 

التي تحتاج لكممة ومعالجة فيو تجٍف عمى مستقبؿ األّمة؛ والسياسة مف الديف لكّنيا 
ليست ُكّؿ الديف؛ فينالؾ أشياُء كثيرة تحتاجيا األّمة المسممة عممًا وتعميمًا وتربية 

لؾ التوازف والتكامؿ ورباطًا وجيادًا في سبيؿ اهلل؛ ومعيا التوعية السياسّية؛ يحصؿ بذ
 والشمولّية.

 ضعف قدكاقعر قإلعقرية .14

 عمى القدرة وقمَّة( اإلداريَّة الكوادر ضعؼ: )منيا ُنعاني التي الدعويَّة مشكبلتنا مف
 عف بعيداً  ومستمراً  ونافعاً  جيداً  تخطيطاً  ليا ُخطّْط قد وتربوية دعوية بأعماؿ القياـ

 ...والعشوائيَّة الفوضى

 والحرص المثابرة مع مجتمعاتنا، في واالنتشار التوسع منو ُيراد الذي الدعوي العمؿو 
أناس مف أىؿ الفضؿ  بو يقـو أف البدَّ اإلدارية... والمتابعة والمحاسبة والمراقبة

مما يشغميـ المشايخ والدعاة أنفسيـ؛  بذلؾ يقوـ أف ال؛ إدارية؛ لدييـ قدرة ستقامةواال
فكير؛ وقد تحصؿ أخطاء إدارية لقّمة الخبرة؛ عف حمؿ اليـّ الدعوي؛ وُيفّرؽ الت



وضعؼ الكفاءة؛ واألصؿ أّف مف يقـو بذلؾ يكوف لو صمة مع أىؿ العمـ والدعوة؛ 
 الستشارتيـ ومعرفة ُخططيـ الدعوّية.

وىنالؾ مجاالت مفيدة؛ لو أقبؿ عمييا كثير مف العامميف دعويًا ألعانوا الدعاة مف 
 مشروعاتيـ؛ بعمؿ أقؿ، وعطاء أكثر، مف قبيؿأىؿ العمـ عمى تحقيؽ الكثير مف 

 ؛ وُيمكف بعد ذلؾ اإلفادة مف اإلدارة الدعوية(وتنمية تخطيط)أو (المؤسسات إدارة)
في مقاومة حمبلت الغزاة والطغاة والغواة الذيف ُيفسدوف واقع المسمميف؛ فبحسف 

 قاـ الباطنية ّوؿوتغ األّمة ضعفت حيفاإلدارة الدعوّية يعظـ دور اإلرادة النفسّية؛ و 
 ىو: الذىبي قاؿ حتى الشرعي، لمتعميـ شافعية مدارس بتأسيس الممؾ؛ نظاـ الوزير
 التصدي في بارز أثر المدارس ليذه وكاف اإلسبلـ؛ في المدارس بنى مف أوؿ

؛ بعمؿ مؤسسي إداري كتبت عنو كتب الّسير الفضيمة نشر عمى والتعاوف لؤلعداء؛
 والتراجـ شيئًا ُمفيدًا.

 بكلمة ختامّية ا 

 تقايم قدتجربة قدعاايةحاجة عقئمة ديادساحة قدعااّية ب

حصاٍء ف عوامؿ نجاح الداعية الصادؽ؛ أف يقـو بجرٍد لما قاـ بو مف أعماؿ دعوية؛ وا 
لمُميّمات التي قاـ بيا؛ ودراسة جوانب النجاح، ونقاط اإلخفاؽ، وسؤاؿ الصادقيف 

أسبؽ بالعمؿ الدعوي؛ وكتابة ُخطط ممف ىـ حولو؛ واستشارة مف ىو أعمـ منو و 
 المستقبؿ ألداء دعوي أفضؿ.

وكما أسمفنا سابقًا فإّف كثيرًا مف الناس يقيسوف ُمعّدؿ النجاح عمى كثرة الُمريديف 
واألتباع، ومستوى اإلخفاؽ عمى قّمة المستفيديف؛ وىذه المسألة قد تؤثر عمى نفسّية 

ح؛ لكّنيا ليست األداة المعيارّية الداعية؛ وقد يكوف ليا حُظ مف النظر الصحي
 المقياسّية لنجاح العمؿ أو فشمو.



ضور سبب لمراجعة الداعية لنّيتو؛ وطرحو، ومكاف دعوتو، بؿ قد يكوف قّمة الح
منيجية الدعوة، وقّمة خبرتو، وسوء تنظيمو وتخطيطو، وعدـ ثباتو عمى ، وأساليبيا

 عبد كاف وقداًل تطبيؽ ما يتكّمـ بو، ومزاجيتو أحيانًا، وكونو ُقدورة في فعمو؛ ُمحاو 
 الناس أمر إذا لكونو إال بمغ ما إلى البصري الحسف بمغ ما" :يقوؿ زياد بف الواحد
ذا إليو أسبقيـ يكوف بشيء  ."منو أبعدىـ كاف شيء عف نياىـ وا 

أف يتفّطف لشيء ىو مف تماـ وعمى الداعية بعد مراجعتو لعممو، وتقويمو ألداءه؛ 
 حزفي وال ىدايتيـ، عدـ مف عجبي فبل الضبلؿ؛ ألكثرىـ دعويًا إف ُقّدرعممو بالخمؽ 

 مف تكونف فبل اليدى عمى لجمعيـ اهلل شاء ولو: }تعالى قولو تدبرلو  كثيرًا،
 ال حّتى االعتداؿ بميزاف موزوناً  دعوتيـ عمى حرصو جعؿي أف حاوؿميُ ف؛ (الجاىميف
 ىادي اهلل فإفّ  اليداية، قبوؿ عمى ليـ اإلكراه حدل صؿلي عمييـ؛ حرصو يتجاوز
 آلمف ربؾ شاء ولواهلل تعالى: } كتاب وقد جاء في حيرتيا، ودليؿ وُموّفقيا القموب

 {.مؤمنيف يكونوا حتى الناس تكره أفأنت جميعاً  كميـ األرض في مف

إّف المشروع الدعوي مشروع أّمة؛ ال مشروع دولة؛ وال جماعة، وال أفراد؛ وكّؿ مف قاـ 
مؿ صالح؛ فمف ُيخّيب اهلل ظّنو ة فيو ولو بقدر يسير بنّية خالصة وعبالمساىم
 ركاتو في دنياه؛ فمُيكثر مف الدعاء بالقبوؿ مف اهلل تعالى.ي آخرتو؛ وببحسنات ف

 مساقط في يقعوالُمرتجى أّف يزرع الدعاة إلى اهلل في قموب الناس الود والحب؛ فحيف 
 ُنصرتيـ، عف فضبلً  ،أقواليـ ويحترموف بيـ يقتنعوفتراىـ  ُحّبيـ، قموب الناس

ّياىـ عمى نشر الخير، ودفع الفضح ال النصح وتقديـ عنيـ، والدفاع ؛ ويتعاونوف وا 
الضر؛ فيكونوف مف البقّية الذيف امتدحيـ اهلل تعالى في سورة ىود؛ إذ يقوؿ سبحانو : 

 َقِميبلً  ِإالَّ  اأَلْرضِ  ِفي الَفَسادِ  َعفِ  َيْنَيْوفَ  َبِقيَّةٍ  ُأْوُلوا َقْبِمُكـْ  ِمف الُقُروفِ  ِمفَ  َكافَ  َفَمْوالَ }
 .(116ىود){ُمْجِرِميفَ  َوَكاُنوا ِفيوِ  ُأْتِرُفوا َما َظَمُموا الَِّذيفَ  َواتََّبعَ  ِمْنُيـْ  َأنَجْيَنا مّْمَّفْ 


