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 س عليك وحشةلي

 املقدمة
احلمد هللا الذي شرع الشرائع وأنزل الكتب، والصالة 
والسالم على املبعوث رمحة للعاملني؛ الذي بلغ الرسالة وأدى األمانة 

 .وجاهد يف اهللا حق جهاده
 :أما بعد

فإن الدعوة إىل اهللا من أوجب الواجبات وأهم املهمات 
 .وأعظم القربات

ن الثواب العظيم واألجر وملا يف هذه العبادة م. وتربئة للذمة
اجلزيل قام ا خيار األمة، حىت أشرقت األرض بنور را، فذلت 

 .هلم الرقاب ودانت هلم البالد
ذا األمر العظيم،  -ولألحبة الكرام-وتذكريا لنفسي 

وخاصة يف فترة أمهل فيها هذا اجلانب أو ضعف، مجعت بعض 
ى طرق سبل تعني عل -هي أقرب إىل اخلواطر-وسائل ومداخل 

الدعوة فيستأنس ا ويؤخذ منها، وجعلت هلا عالمات وعليها 
منارات؛ لكي نسري على اخلطى ونقتفي األثر يف طريق غري 

 .موحشة؛ ألن أقدام األنبياء والصاحلني وطأته وتغربت يف طرقه
ومل أذكر إال ما كان يف نطاق دعوة الفرد الواحد فحسب؛ 

 .له أساليب ووسائل أخر ألمهيته، وإال فاتمع بعامته
فمن أمر مبعروف فهو داعية، : فها هي أبواب اخلري مشرعة

ومن ى عن منكر فهو داعية، ومن ترجم كلمة إىل لغة أجنبية 
يستفاد منها دينيا فهو داعية، ومن أهدى شريطًا إسالميا فهو داعية، 
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 س عليك وحشةلي

 .ومن تبسم يف وجه أخيه املسلم فهو داعية
خذت منه جوهرة وطعمتها باإلخالص إنه عقد متكامل إذا أ

 .نالك األجر واملثوبة، وانتظمت يف سلك الدعاة إىل اهللا
جعلنا اهللا ممن سار على اهلدى واقتفى األثر حىت حنطَّ رحالنا 

 .برمحة اهللا وعفوه يف جنات عدن جتري من حتتها األار
 عبد امللك بن حممد بن عبد الرمحن القاسم
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 س عليك وحشةلي

 مدخل
 :دقال وهيب بن الور

 .إن استطعت أال يسبقك إىل اهللا أحد فافعل
 وسارعوا

ومن أَحسن قَولًا ممن دعا إِلَى اللَّه : قال اهللا جل وعال
نيملسالْم ننِي مقَالَ إِنا وحاللَ صمعو. 

من «: قال أن رسول اهللا : وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه
جر مثل أجور من تبعه، ال ينقص دعا إىل هدى كان له من األ

ذلك من أجورهم شيئًا، ومن دعا إىل ضاللة كان عليه من اإلمث 
 .رواه مسلم »مثل آثام من تبعه ال ينقص من آثامهم شيئًا

ألن يهدي اهللا بك رجالً واحدا خري «: وقال رسول اهللا 
 .رواه البخاري ومسلم »لك من محر النعم

من دل على خري فله مثل أجر «: وقال عليه الصالة والسالم
 .رواه مسلم »فاعله

وقد جاءت اآليات الكثرية واألحاديث الشهرية باحلث على 
 .الدعوة إىل اهللا، وبيان وجوا، وما للداعي فيها من األجر العظيم

واآليات القرآنية الدالة على الدعوة أكثر من آيات الصوم 
فالدعوة إىل . خلمسةواحلج اللذين مها ركنان من أركان اإلسالم ا

اهللا من أعظم واجبات الشريعة املطهرة، وأصل عظيم من أصوهلا، 
 .ا يكمل نظام الشريعة، ويرتفع شأا
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 س عليك وحشةلي

فإن مهمة الدعوة إىل اهللا مهمة كربى، مهمة عظيمة، مهمة 
فاضلة، مهمة رتب عليها من األجر العظيم ما اهللا به عليم، ولذا 

أفضل اخللق وأكرم البشر، اختار هلا اختار اهللا سبحانه وتعاىل هلا 
 .سادات القوم وصفوة األمة وفضالءها

ومن سار على جهم واقتفى .. فالدعوة عمل األنبياء والرسل
 .أثرهم

 .إا نقاط ووقفات لدعوة شخص بعينه ذكرا كان أو أنثى
ومل أذكر نقاطًا دعوية مجاعية مثل الوعظ يف املساجد وإلقاء 

أن ذلك معلوم للكثري وخيتص بفئة معينة من  لعلمي.. احملاضرات
 .الدعاة وطلبة العلم وإمنا قصدت دعوة شخص بعينه

 :-أخي احلبيب-
استمر نيب اهللا نوح عليه السالم يدعو قومه سنوات طويلة قال 

ولَقَد أَرسلْنا نوحا إِلَى قَومه فَلَبِثَ فيهِم أَلْف سنة إِلَّا : تعاىل
ِسنيما خامع. 

وقام يوسف عليه السالم بأمر الدعوة وهو يف السجن فدعا 
يا صاحبيِ السجنِ أَأَرباب : من معه إىل عبادة اهللا جل وعال

ارالْقَه داحالْو أَمِ اللَّه ريقُونَ خفَرتم. 
استمر يف الدعوة طوال حياته والقى من  وهذا نبينا حممد 

.. ما حفظه لنا القرآن الكرمي وكتب احلديث والسري اجلهد والعنت
ها هو يف الرمق األخري ومل ينس أمر الدعوة كما قالت أم سلمة 

كان يقول يف مرضه الذي تويف  رضي اهللا عنها أن رسول اهللا 
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فما زال يقوهلا حىت ما  »الصالة الصالة وما ملكت أميانكم«: فيه
عب اإلميان وروى أمحد وأبو رواه البيهقي يف ش. [يفيض ا لسانه

 ].داود وحنوه عن علي
لعن اهللا اليهود «: وكان من آخر كلماته الدعوة إىل اهللا

 .رواه الشيخان »والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد
مل يشغله حزن وفاة النيب  وهذا أبو بكر خليفة رسول اهللا 

  أمر عن أمر الدعوة بل سارع يف وسط هذا احلزن إىل تأكيد
الدعوة إىل اهللا وأمهيتها فعقد األلوية وسري اجليوش إىل جهات كثرية 

 .لقطع دابر املرتدين
وهذا فاروق هذه األمة عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 
وجرحه يثعب دما وهو على فراش املوت مل يترك أمر الدعوة فعلى 
ضعفه واحنطاط قوى جسمه ينادي شابا أدبر وإزاره ميس األرض 

يابن أخي، ارفع ثوبك «: مث قال له »ردوا علي الغالم«: لفيقو
 .»فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك

ومن تتبع سري السلف الصاحل وعلماء هذه األمة جيد منهم 
احلرص واجللد واملثابرة حىت أصبحت الدعوة إىل اهللا هي شغلهم 
الشاغل، وما بقاؤهم يف هذه الدنيا إال للطاعة والعبادة ونصرة هذا 

 .لدينا
فال شك أن الدعوة إىل توحيد اهللا وعبادته وإرشاد اخللق 
ونصحهم هي وظيفة املرسلني وأتباعهم املصلحني والدعاة 

 .الناصحني
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ومعلوم أنه ما قام دين من األديان وال انتشر مذهب من 
املذاهب وال نبت مبدأ من املبادئ إال بالدعوة، وال هلكت أمة يف 

ن الدعوة، أو قصر عقالؤها يف األخذ األرض إال بعد أن أعرضت ع
على يد سفائها، وما تداعت أركان ملة بعد قيامها وال درست 

فإذا أمهلت .. رسوم طريقة بعد ارتفاع أعالمها إال بترك الدعوة
 .الدعوة فشت الضاللة وشاعت اجلهالة وخربت البالد وهلك العباد

 :أيها احلبيب
دعا أبا بكر   ورسول اهللا.. إن أثر الدعوة واضح وجلي

مث تبعه الباقون حىت قامت صروح الدعوة على يديهم وتضاعف 
 .العدد حىت عم مكة وامتد النور إىل املدينة النبوية

اجعل نصب عينك شخصا بعينه قريبا . .إا تشمري إىل املعايل
ادعه وارفع درجة التزامه، فإن أخلصت ورزقك اهللا .. أو بعيدا

ها هو يقوم الليل .. مله إىل يوم القيامةالتوفيق فلك مثل أجر ع
وأنت نائم، ويصوم وأنت مفطر، وحيج وأنت مقيم، وجياهد وأنت 

ولكن جيري لك من األجر مثل أجره وال ينقص من أجره . .جالس
فما ظنك إذا اهتدى على يديه أكثر من واحد مث أكثر من .. شيئًا

اب من أبواب إا فرصة مثينة وب.. عشرة وهكذا مضاعفات األعداد
 .العبادة

.. إا دعوة للخري فرمبا تدعو شخصا يف اليوم ورمبا عشرة
هذا يف الورشة وذاك يف املرتل وآخر يف املسجد ورابع يف الشارع 

لكن لكل فرد ما يناسبه .. العام وخامس عرب مكاملة هاتفية وهكذا
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 .من الوسائل الدعوية
ص كرب أو صغر إا دعوة يسرية يستطيع أن يقوم ا كل شخ

تقوم بتقدمي شريط أو كتيب فقط .. متعلم أو عامل بل حىت األمي
بل إلقاء كلمة طيبة وأنت سائر تكون أخذت .. تكون ذا داعية

 .من الدعاة بسهم من عملهم
 :أخي املسلم

إذا مبن ميسك .. وأنت تسري يف الصحراء تتلمس طريقك
.. وة سحيقةقف أمامك ه.. انتبه: مبنكبيك بقوة ويرفع صوته

هذه هي الدعوة .. فرحت ودعوت له.. نظرت فإذا بصدق حديثه
 .املخلصة والنصيحة الصادقة

لن تعيقنا عن ! أين هي؟!! بعضهم يقول مل أر تلك اهلوة
 ..السري

كيف رأى .. وآخرون يكابرون ويدعون أم رأو اهلوة كذبا
ه ولكن. .اهلوة السحيقة وهو واضع أوىل قدميه يف هوة السقوط

كذب وخاب .. كنت منتبها فقط أردت أن أجري: يكابر ويقول
 ..وخسر

. .إا مواقف ستمر عليك وتلمسها بنفسك وتسمعها بأذنك
 .ينالك اخلري ويطولك األذى
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 قبل البداية
ادع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحكْمة والْموعظَة : قال جل وعال
 ....تي هي أَحسنالْحسنة وجادلْهم بِالَّ
-ذكر اهللا : يف هذه اآلية -رمحه اهللا تعاىل-قال ابن القيم 

: مراتب الدعوة وجعلها ثالثة أقسام حبسب حال املدعو -سبحانه
.. فإنه إما أن يكون طالبا للحق حمبا له، مؤثرا له على غريه إذا عرفه

ن يكون فهذا يدعى باحلكمة وال حيتاج إىل موعظة وجدال، وإما أ
مشتغالً بضد احلق لكن لو عرفه آثره واتبعه، فهذا حيتاج إىل املوعظة 
بالترغيب والترهيب، وإما أن يكون معاندا معارضا، فهذا جيادل 

. باليت هي أحسن، فإن رجع وإال انتقل معه إىل اجلدال إن أمكن
 ).انتهى كالم ابن القيم(

بعض املعاصي فالداعي أمام إنسان مسلم على الفطرة لكن به 
وآخر به من االستقامة الكثري ولكنه مل يتزود من .. واملنكرات
فاألول حيذر من املعاصي واملهلكات واآلخر حيث على . الطاعات

 .وكلها دعوة.. زيادة القربات
وغالب املدعوين من الصنفني إما أن م جهالً لكثري من 

للحية األحكام، مثل التهاون يف أمر صالة اجلماعة أو حلق ا
وغريها، واآلخر عنده غفلة وكسل فتراه ال يقوم الليل وال يتزود 

 .من الصدقات والسنن واألذكار وهكذا
وهناك أمة أخرى من غري املسلمني حتتاج إىل دعوة وإيضاح 

 .هلذا الدين وحماسنه وفضائله
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إن تنوع األساليب وتعدد أوجه الدعوة من ضرورياا 
سالم ما ترك سبيالً لدعوة قومه إال ومتطلباا، هذا نوح عليه ال

قَالَ رب إِني دعوت قَومي لَيلًا ونهارا : سلكه وال بابا إال طرفه
وإِني كُلَّما دعوتهم لتغفر لَهم * فَلَم يزِدهم دعائي إِلَّا فرارا * 

تاسو ي َآذَانِهِمف مهابِعلُوا أَصعوا جركْبتاسوا ورأَصو مهابيا ثوشغ
ثُم إِني أَعلَنت لَهم وأَسررت * ثُم إِني دعوتهم جِهارا * استكْبارا 

 ].٩-٥: نوح اآليات[ لَهم إِسرارا
كان يأيت إىل جمامع قريش وأسواقها ويدعوهم  والرسول 

اديا على الصفا، واختذ من موسم احلج منربا إىل دين اهللا، ووقف من
إا .. للدعوة، وسار إىل الطائف داعيا مث هاجر إىل املدينة النبوية
بل .. أساليب متنوعة وطرق متعددة ختدم الدعوة ومل تقف عند حد

أو له ضابط شرعي فنحن نتبعه  كل أسلوب اتبعه الرسول 
 ..ونسري عليه

فسه على حتمل املشقة واألذى مث ال بد أن يوطن الداعي ن
ومساع ما يكره فإنه قد سلك طريق األنبياء واملرسلني وهو طريق 

 .إنه طريق اجلنة.. حمفوف باملكاره مليء باألشواك
 :أيها احلبيب

إن ترتيب األولويات يف الدعوة إىل اهللا مهم جدا فالتوحيد 
تفي يف نبدأ باألهم فاملهم ونق.. قبل الصالة والصالة قبل الزكاة

فقد بدأ بالتوحيد مث تدرج يف . ودعوته ذلك آثار الرسول 
العبادات وإال كيف ندعو شخصا إىل الصالة وهو يدعو غري اهللا أو 
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 يطوف بالقبور؟
بدًءا بالتوحيد مث .. ولقد جاء اإلسالم متدرجا يف تشريعاته

األمر بفرائض اإلسالم وهكذا، بل كان حترمي اخلمر وهي أم 
يسأَلُونك عنِ الْخمرِ والْميِسرِ قُلْ فيهِما : لى مراحلاخلبائث ع

يا أَيها الَّذين : وانتهاء بآية التحرمي هلا إِثْم كَبِري ومنافع للناسِ
َآمنوا إِنما الْخمر والْميِسر والْأَنصاب والْأَزلَام رِجس من عملِ 

 .ان فَاجتنِبوه لَعلَّكُم تفْلحونَالشيطَ
إنك تأيت قوما «: معاذًا إىل اليمن قال له وملا بعث النيب 

من أهل الكتاب فادعهم إىل شهادة أن ال إله إال اهللا وأين رسول 
اهللا، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن اهللا افترض عليهم مخس 

لذلك فأعلمهم أن  صلوات يف كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك
 »...اهللا افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد يف فقرائهم

 ].احلديث متفق عليه[
 :أيها الداعية املوفق

إن عمل الدعوة يلزمه اإلخالص هللا جل وعال وصدق النية 
رجاء ما عند اهللا، وحمبة للمسلمني وإنقاذًا هلم من مهاوي الردى 

. جام تقربا إىل اهللا بالعمل الصاحلومزالق االحنراف، ورفعا لدر
فرمبا تعلق بك املدعو غدا .. وهو فوق ذاك إبراء للذمة ونصح لألمة

اهتديت .. أنت مسئول عين فلم تدعين: وأخذ ينادي.. لو مل تدعه
 !!علمت بسنة فما دللتين.. مسعت خبري ما أعلمتين.. فتركتين
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 االنطالقة
فيبدأ ا يلزمها .. ة نفسهأعظم دعوة يقوم ا املسلم هي دعو

.. وجياهد نفسه يف ذلك حىت تستقيم له.. الطاعة وجينبها املعصية
 .-بعفوه ورمحته-عندها خيلِّص نفسه من عذاب اهللا 

ومن تأمل سري العلماء والدعاة وجد فيها من جماهدة النفس 
فهذا أثر عنه صيام داود، وذاك .. والصرب على الطاعة الشيء الكثري

الليل ساعات طوال، وآخر اشتهر بالعبادة والورع  يقوم من
وكلهم جياهد نفسه يف العبادة والوقوف بني يدي اهللا بذل .. والتقى

وكل تلك الطاعات تقوي اإلميان وترقق القلوب وتعني .. وانكسار
 .على دعوة اآلخرين

مث اخلطوة التالية أن يبدأ الداعي بأقرب الناس وأحبهم إليه من 
يا أَيها الَّذين َآمنوا قُوا : وأخ وأخت وزوجةوالد ووالدة 

 ].٦: التحرمي[ أَنفُسكُم وأَهليكُم نارا
 :أخي احلبيب

الدعاء عبادة عظيمة يشعر فيها املخلوق بعظم شأن اخلالق 
وهو جلوء إىل رب األرباب ومسبب .. وقدرته على تصريف األمور

باب اهلداية، فبسبب الدعاء الدعاء باب ومدخل من أس.. األسباب
حيصل سكينة يف النفس وانشراح يف الصدر وصرب يسهل معه 
احتمال األذى، وهو منارة للتفاؤل بقبول الدعوة عند املدعو ورجاء 

 .أن يقذف اهللا يف قلبه نور اهلداية والتقى
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وهناك أناس كثريون رزقهم اهللا اهلداية بدعوة من الوالدين أو 
 .صديق خملص أو زوجة حمب من أخ مشفق ناصح أو

ويتحرى الداعي أوقات اإلجابة، ويتأدب بآداب الدعاء 
املعروفة، ويسأل اهللا من منه وكرمه ويلح يف الدعاء ويتذلل بني 

ولقد كان األنبياء والصاحلني يدعون . يدي اهللا رجاء قبول دعوته
َآمنا رب اجعلْ هذَا الْبلَد : رم ألنفسهم ولذريام ولقومهم

امنالْأَص دبعأَنْ ن نِيبنِي وبناجو ،ًةمحر كنلَد نا منا َآتنبر ،
انمؤم يتيلَ بخد نملو يدالولي ول راغْف بر وغريها كثري. 

وهل هناك صحيفة .. حيب التفاؤل يف كل شيء كان 
جيب أن جتمل بالتفاؤل وتزين  أنصع من صحيفة الدعوة؟ لذا

 ..بالبشارات اليت وعدها اهللا للدعاة وقرب استجابة دعوم
وواهللا نرى الفرح هذه األيام من إقبال الناس على الدين فهذا 
باألمس فاسق واليوم تقي ورع، وذاك جماهر مبعصية واليوم تسبقه 

ليوم ها وذاك كان متراخيا متكاسالً ال يقوم الليل وا. .دمعة الندم
.. وذاك باألمس كافر وهو اليوم مسلم.. هو يصلي الليل إال قليالً

والتفاؤل وسيلة دعوية للداعي تعينه على دعوته . فاللهم لك احلمد
 .وللمدعو تفرح قلبه وتسر خاطره

على الداعي االلتزام يف النصيحة مبا وافق الكتاب والسنة فال 
، وال ينهى عن أمر إال ينصح بأمر إال وهو عامل به متأكد من ذلك

بل ما .. مثل ذلك ولكن ال يشترط للداعي حفظ الدليل ومعرفته
 .علم من الدين بالضرورة يكفي للداعية العادي
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ولذلك فإن من أهم وسائل الدعوة تعلم العلم النافع للداعي 
لكي يتسلح الداعي بسالح قوة فرمبا حيتاج إىل مناقشة وطرح 

فوق طاقة الداعية يراجعه وينظر فيه أفكار فالعلم بالشيء الذي 
 .لكي تكون دعوته على بصرية وعلم

 :أخي املسلم
ينبغي للداعي أن يكون قوله للناس لينا، ووجهه منبسطًا 
طلقًا، فإن تليني القول مما يكسر سورة عناد العتاة، ويلني عريكة 

فالداعي أيا كانت مرتلته وأيا كان عقله وعلمه ليس .. الطغاة
من موسى وهارون، ومن وجهت إليه الدعوة ليس بأخبث  بأفضل
: معه يف قوله) باللني(وقد أمرمها اهللا جل وعال ) فرعون(من 
ىشخي أَو ذَكَّرتي لَّها لَعنلًا لَيقَو فَقُولَا لَه. 

ذلك أن املقصود من الدعوة إىل اهللا تبليغ شرائع اهللا إىل اخللق 
الت القلوب إىل الداعي، وسكنت نفوسهم وال يتم ذلك إال إذا م

لديه، وذلك إمنا يكون إذا كان الداعي رحيما كرميا، يتجاوز عن 
ذنب املسيء، ويعفو عن زالته، وخيصه بوجوه الرب، واملكرمة 

 .والشفقة
وينبغي أن : -قدس اهللا روحه-قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 حيلم ويصرب كان ما يكون الداعي حليما صبورا على األذى، فإن مل
 .يفسد أكثر مما يصلح
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 خطوة خطوة
للمسلم كبوة تبقيه على إسالمه ولكنها تقدح يف إميانه، فكم 
من مسلم مقيم على منكر، مصر على كبرية تارك لواجب، 

 .متساهل يف أمر اخلري وغافل عن الفضائل
وهناك أهل شرك ! وهناك أناس غري مسلمني أليس هلم دعوة؟

 !ليس هلم دعوة؟أ.. وخرافة
هناك طرق وأساليب .. ولكن كيف الوصول إىل قلوم

وهناك عوامل مساعدة وكلها تصب يف هدف واحد أال وهو حماولة 
هداية املدعو فالداعي يأخذ بيد املدعو من حال سيئة إىل حال 

يسد ثغرات الكمال يف .. حسنة ومن حالة مفضولة إىل حالة أفضل
 .مال وأمتها وأكملهادينه ويرشده إىل أفضل األع

وبعض املدعوين يكون لديه قبول للخري واألمر باملعروف 
ولكنه ينفر عند يه وزجره عن منكر ألنه يرى ذلك تسلطًا 

 .وتدخالً وما ذلك إال من جهله
فيقدم الداعي له اخلري ويدله على طريقه ويؤخر النهي عن 

ربت طريق املنكر الذي هو واقع فيه إىل حني، فإن النفس إذا أش
اخلري وازدادت تعلقًا به سهل يها عن املنكر، بل رمبا تكون هي 
ناهية عن منكرها ومنكرة له فإن اخلري يطرد الشر ويبعده ويقلل 

 .منه
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 : أخي املسلم
.. يدعى كل كافر وكل مشرك وكل عاص درجات وطبقات

 .فيها خلل ونقص
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 هللا األمر
أن الداعي سبب سخره ال بد من اليقني بأن اهلداية من اهللا و

... «اهللا هلداية هذا الفرد، فاهللا جل وعال جعل أمر اهلداية بيده 
ولذا علينا بذل األسباب والتعلق باهللا . »ولكن اهللا يهدي من يشاء

 .جل وعال لقبول هذا السبب وهداية الفرد على يدي الداعي
فعلى الداعي أال يستعجل أمر دعوته وليس عليه أمر متاعبة 

ئج يكفي أا دعوة خري مأجور عليها قبل املدعو أم أعرض فهو النتا
إِنك لَا تهدي من : مأجور على محلها معذور على عدم جناحها

 .أَحببت ولَكن اللَّه يهدي من يشاُء
 .إِنْ علَيك إِلَّا الْبلَاغُ: بل احلد يف ذلك قوله تعاىل

اية الناس أكثر من نصحهم والداعي ال ميلك من هد
وإرشادهم وتبيني احلق هلم أما هداية التوفيق فمن اهللا، وهذه املعرفة 
هي احملرك لعمل الداعية وتعترب عامالً دعويا مهما ال بد أن يتأصل 

 .يف نفس الداعي حىت جيتاز الوهن والضعف
 :أيها الداعي

 قد جيتمع عامل الزمن وعامل املكان ولكن نفس املدعو مل
تنفتح للخري، ورمبا جرب الداعي أكثر من زمان وأكثر من مكان 
فاجتمع له ما أراد من الزمان واملكان ولكن اهللا مل ييسر ذلك األمر 

 ..على يديه
وقد رأيت بعض الشباب املتحمسني لدعوة غري املسلمني 

إن اإلسالم نور يقذفه اهللا يف قلب : يوضحون ذلك للمدعو بقوهلم
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احلجج والرباهني الدالة على اهللا عز وجل ليست هي من يشاء وإال ف
كل شيء إلسالمك مع أا براهني قاطعة واضحة ولو كل من مسع 
ا أسلم لتغريت احلال ولكن إذا أراد اهللا بك خريا شرح صدرك 

وإن مل يرد .. لإلسالم رمبا يف هذه اللحظة أو بعد يوم أو سنة
 .لم إال مبشيئة اهللا جل وعالهدايتك فلو بقينا معك أبد الدهر لن تس
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 ما بال أقوام
بعض أنواع النصيحة املباشرة يف جمتمعنا احلايل هلا بعض 

وهذا .. احملاذير لسوء األنفس وعدم تعودها للنصح منذ الصغر
مالحظ يف كثري من األفراد حىت بعض األخيار منهم إذا نصحته 

 .همباشرة رمبا سببت هذه النصيحة بعض اجلفوة بينك وبين
وأذكر أن أحد الشباب نصح أخا له عن رائحة كانت تصدر 
من أبطيه وأشار عليه ببعض املستحضرات اليت توقف انتشار هذه 

كنت أعاين ما تعاين .. الرائحة وأا موجودة يف الصيدليات وقال له
فكان أن شكره ولكنه .. منه حىت بدأت أستعمله فاختفت الرائحة

 .ت الوحشة بينهمابدأ يتثاقل زيارته حىت طال
والعجيب أمر التربية يف هذا اجلانب لو رأيت مالحظة على 
بعض من تعود النصيحة وهو من الكفار واستدركت عليه أمرا 

وهذا من التعود، فينشأ منذ الصغر على .. لشكرك على مالحظاتك
 .قبول االستدراك واملالحظة وحنن أوىل ذا منهم

يف أمر من األمور فإن من ومن رأى أن النصيحة رمبا جتدي 
مث .. حسن األدب تقدمي ثناء حمق على املنصوح بأنه فيه كذا وكذا

غري أنين رأيت فيك خلة عجبت أن ال تتداركها وهي : يكمل
فرمبا أن املنصوح من أصحاب القلوب املفتوحة والصدور .. كذا

 .السليمة فيقبل شاكرا داعيا
ض األفراد الذين ال والنصيحة املباشرة قد تكون ضرورة لبع

ميكن طرق األساليب األخرى معهم للتعنت الذي يبدونه فينصحهم 
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ويكون يف حالة املكابرة نوع .. مباشرة شخص له مكانته ومرتلته
 .من العقاب والتأديب بل والفرض واإللزام أحيانا

وبعض الناصحني يتدارك املواقف احلرجة حني النصح ويأيت 
ة تضفي جو الدعابة حىت ال حيرج بعده بنكتة لطيفة أو كلم

 .املنصوح
وهناك مواقف سريعة مثل وجود منكر يف السوق للداعي 

 .وليس له وسيلة للدعوة إال اإلنكار باللسان مثالً فال يتأخر
التعريض يف احلديث وسيلة دعوية غري مباشرة قد جتدي كثريا 

هم مع أصحاب الفطر السليمة ممن يغلب عليهم احلياء ورمبا يصدم
وقد كان . النصح املباشر فيكون التعريض أسلوبا يرفع احلرج عنهم

ما بال «: بقوله .. يعرض يف خطبه كثريا رسول اهللا 
 .»..أقوام

وللتعريض أسلوب يطرح فيه حبيث يكون ضمن حديث غري 
يف وسط .. متكلف وهذا يرجع إىل مهارة املتكلم وتسلسل أفكاره

 .الاحلديث أو يف ايته حسب احل
فمثالً يعرض بقوم هم جريان املسجد وال يصلون ومن عوائل 

 .معروفة مع األسف ولقد حتدث مجاعة املسجد عنهم كثريا
وهكذا يعرض للمرأة بأن الرجال ينتقدون املرأة اخلراجة 

وتعرض .. الوالجة اليت ال يهنأ هلا بال حىت تطأ قدمها عتبة السوق
الزواج من اللباس غري احملتشم، الداعية مبا رأته كثريا يف حفالت 

 ..وهي تقصد املتحدثة إليها.. وتستدل بالفتاوى يف ذلك
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 :أيها احلبيب
للرسائل الشخصية أثر حممود قد ال يتوفر يف غريها من 
الوسائل ومن أمهها أا تبقى مدة يف يد املرسل إليه يقلبها ويقرأها 

لماا مرات بل ويعاود تفسري معانيها ومراجعة ك.. ويتمعن فيها
عدة بدون حرج، مث إنه ال يعلم من املرسل لكي يتتبعه إن كان ذو 

كما أن يف عدم معرفة املرسل . طوية سيئة أو يشتمه أو يعاديه
 .احلرية يف ذكر كل ما يريد أن ينصح به

وللرسالة شروط النصيحة بشكل عام فال يفتري عليه أو على 
.. بة واألخوة يف اهللاأهل بيته بشيء وجتمل الرسالة بكلمات احمل

ويتلطف يف النصح حىت ال حيدث رد فعل ويدعو له باهلداية 
ويبتعد يف رسالته عن األمور اخلاصة . والتوفيق والفالح والنجاح

بل تكون .. اليت ال يعلمها إال قالئل حىت ال يظن بأحدهم مث يكرهه
عموميات وإن كان ال بد من ذكر األمر اخلاص فيضيف له أمورا 

وتكتب . خرى حىت ال يبقى التركيز منصبا على األمر اخلاص بعينهأ
 .خبط مجيل واضح وإن كان جبهاز الكمبيوتر فهو أوىل

وللرسالة اخلاصة وقع كبري وأثر حممود يلمسه كل ناصح 
 .وحمب ومشفق

 .والنصيحة كلمة عامة جامعة يعرب ا عن مجلة إرادة اخلري
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 :قال الشاعر
 فـراد انتعمدين بنصـحك يف  

 
 اجلماعـة وجنبين النصيحة يف  

 نـوع فإن النصح بني النـاس   
 

 استماعهمن التوبيخ ال أرضى  
 قـويل وإن خالفتين وعصـيت   

 
 طاعـة فال جتزع إذا مل تعـط   
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 مفتاح القلوب
إا تزيل .. االبتسامة الصادقة أوىل عالمات احملبة وإظهار الود

طة وسهلة فهي صدقة وهي رغم أا بسي. .الفرقة وتبعد الوحشة
فكم من الصدقات  )0F١(»وتبسمك يف وجه أخيك صدقة«: قال 

إا . .أضعنا بعبوسنا وتقطيب جباهنا يف وجه إخوتنا املسلمني
 .املدخل األول والعنوان الواضح ملا يف القلوب

 :أخي الكرمي
 ..املظهر الطيب عالمة على ما بداخل الشخص

املشرب ويتبعه غض فاملظهر الطيب يف الس واملأكل و
الطرف وخفض الصوت وحسن األدب مع الكبري والعطف على 

كلها تنعكس على املدعو فهي مظاهر طيبة بادية على .. الصغري
 .الداعي

إفشاء السالم دليل مودة وصدق حمبة، فالسالم يزيل ضغن 
القلوب وحقد النفوس ويسقط الرمسيات واحلواجز، وللسالم 

ال واألبناء ورمبا الوالد والوالدة وهكذا أخوات وهي السؤال عن احل
تتسع القاعدة يوما بعد آخر حسب توسع املدعو يف اإلجابة فرمبا 

إن الوالدة مريضة فيبدأ السؤال عنها بصفة خاصة وهكذا : قال
يكون السالم قنطرة للسري على دروب اإلخاء واحملبة، قال رسول 

ؤمنوا حىت حتابوا، أال ال تدخلوا اجلنة حىت تؤمنوا، وال ت«: اهللا 
                                     

 .رواه الترمذي) ١(
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 »أدلكم على شيء إذا فعلتموه حتاببتم؟ أفشوا السالم بينكم
وليعلم الداعي أن كثرة األسئلة فيما ال يعين مذمة ]. رواه مسلم[

فليسأل األسئلة العامة وال يكثر . وهي منفرة للمدعو.. ومنقصة
 .يكفي سؤال األدب وااملة.. منها

فرحة خلصلة طيبة يف املدعو حىت يتبع ذلك إظهار التشجيع وال
فإذا .. يكون ذلك التشجيع حاجزا له عن النكوص والتكاسل

كانت الطالبة حتفظ القرآن تشجعها املدرسة أمام املأل وجتعلها قدوة 
واآلخر .. للطالبات حىت يكون ذلك دافعا هلا إذا تراخت وكسلت

من  -هللاما شاء ا-يصلي ولكنه خيشى عليه من التهاون فيذكر أنه 
احملافظني على اجلماعة وال تفوته تكبرية اإلحرام فيكون له نوع من 

ويكون هناك نوع من املتابعة .. احلرج إذا تأخر أو تكاسل
الشخصية واملداومة على السؤال عن صالة اجلماعة أو حفظ 

 .مقابلة أو مهاتفة.. القرآن
 إظهار الفرح والسرور واالستبشار لترك معصية أو فعل طاعة

 .وحمافظة على خري وإعالن ذلك تعريضا أو تصرحيا حسب احلال
فمن علم أنه بدأ حيفظ القرآن يؤازر ويشجع، ويدل على 

 .طرق احلفظ ومن هم العلماء املشهود هلم بالقراءات وهكذا
أما االستبشار باإلقالع عن منكر، فيكون بطويه وعدم ذكره 

تذكر ما تركه ويسوءه ونسيانه حىت ال يكون اإلنسان يف كل يوم ي
ورمبا تكون من عوامل انتكاسة املدعو إذا .. أنه فعله يف يوم مضى

 .استسلم هلا
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خلق اهللا الناس وجعل بعضهم لبعض سخريا، فهذا رب متجر 
وذاك مدير مكتب وآخر مدرس يف مدرسة وآخر حتت يده من 

وال شك أن حسن اخللق والتلطف مدعاة إىل قبول .. العمال الكثري
نصيحة بل والتأثر باألفعال والتصرفات وذلك نابع من حمبة الكبري ال

 .واملسئول يف القلب حلسن تعامله
ولذلك فإن مساحة النفس وعدم الكرب والتغطرس واملعاتبة 
صفات مهمة فالناس تكره صاحب الرغبات الدنيوية املنتصر لنفسه، 
 وبعض هذه الصفات تظهر يف احلياة بوجه عام وأخرى تظهر يف
حني النقاش وحماولة االنتصار للنفس واستعالئها، فالداعي مقرب 
وليس منفر منتصر للحق، إن أخطأ اعتذر وإن مل يطلب منه ذلك؛ 

 .ألن هذا من حسن اخللق ومن صفات الداعية املوفق
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 استثمار الفرص
الفرص الدعوية كثرية ولكن بعضها قد ال يتكرر مرة أخرى؛ 

يف الطائرة أو يف صالة مستشفى  مثل جلوس الداعي جبوار شخص
 .قد ال ترى الشخص مرة ثانية.. أو يف غريها

وهناك فرص قد ال تتيسر لك أنت مرة أخرى فاملرور بقرية 
على الطريق العام وأنت مسافر للحج أو العمرة أو السياحة أو 
العمل أو غريها ووضع كتب وأشرطة يف صالة املستشفى الصحي 

لتوزيعها قد ال حتصل لك مرة ثانية وإن أو لدى اإلمام املؤذن؛ 
كما أن ذهابك إلصالح . حصلت فهي على مدى شهور بعيدة

سيارتك قد يكون مرة أو تزيد يف العام كامالً فهنا فرصة التعرف 
 .على العاملني يف هذا اال واهدائهم كتبا وأشرطة بلغتهم

 وتتنوع الفرص حبسب الزمان واملكان وحبسب احلالة النفسية
وال شك أن يؤ اجلو العام للدعوة مدعاة إىل اجلد . للمدعو

واالجتهاد فالكتاب سعره متوفر والشريط يف كل مكان والقبول 
 ..واسع

رمبا بريال !! هناك دول ال تعرف الكتيب ومل تر الشريط
واحد تشتري به كتابا، وديه يهتدي على يديك فرد أو أسرة، أو 

 !املثوبة مقابل هذا الريال؟فكم لك من األجر و!! جمتمع
أيها الداعي إن من محل هم الدعوة إىل اهللا شرعت األبواب 

وليس هناك ما يدعو إىل عدم .. أمامه ووجد حالوة يف الدعوة
البعض الزمه التقصري وأخذ منه العجز .. طرق األبواب ودخوهلا
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 .وإال فهي دعوة األنبياء واملرسلني والصاحلني
 :أخي الكرمي

ناسبات أثر يف قبول احلق فيحرص على تلك لبعض امل
املناسبات مثل احلج والعمرة وغريها فإن كان املدعو قريبا أعانه 
وضيق عليه طريق األعذار ورتب له كل شيء حىت يوافق للذهاب 

ويوجد بني ظهرانينا من مل حيج وله من العمر . للعمرة أو احلج
شار األمن وتيسر أربعون سنة أو تزيد مع سهولة املواصالت وانت

السبل فاحلرص على هؤالء واجب، حىت يؤدوا فريضتهم ألنه ال 
 .يعلم ما يف الغيب من مستقبل األيام إال اهللا

وللعمرة يف رمضان شعور روحي يتضاعف بأمهية هذا الشهر 
وقرب الكثري إىل اهللا ومداومتهم على العبادة فتكون نفوسهم أقرب 

يف هذا الشهر وهو رغبة الكثري يف  وهناك أمر مهم.. إىل قبول احلق
قراءة أي شيء حىت يقطع به ساعات النهار فيهدى له من الكتب 
ما جيعله ينصرف عن قراءة االت غري املفيدة ومشاهدة 
املسلسالت واألفالم اليت تغزو األمة يف هذا الشهر كغزو النار 

 .للهشيم
عان على ومبناسبة رمضان يدعى الكثري إىل البذل واإلنفاق وي

ذلك بذكر أماكن الفقراء وعناوين اهليئات واملؤسسات اخلريية 
 .ويدفع إليه بتقارير عن أعماهلا ونشاطها

ويف رمضان يتوسع الناس يف أمر الزيارات والبعض جيلس يف 
جمالس طويلة تقارب وقت السحور فيجب االستفادة من هذه 
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ساء وحماولة األوقات يف زيارة صحبة طيبة للرجال وصحبة طيبة للن
 .االستفادة من الوقت

وكثري من الشباب يف رحلة احلج يذهب معهم من يرون أن 
حيتاج إىل تثبيت أو دعوة لاللتزام ويلحون عليه بشىت الطرق حىت 
يذهب معهم ويأنس حبديثهم ويرى من خدمتهم له وحسن أدم 

وكثري من النساء تصر على . حىت إذا عاد مل يتركهم فيستقيم أمره
ن تذهب للحج رغبة يف أن يهدي اهللا حمرمها يف تلك الرحلة أ

خاصة مع وجود احلمالت وكثرة الدعاة فيها وإقامة برامج دعوية 
يف تلك األيام، وكثرة األخيار يف احلملة، فرمبا يأنس م، ورمبا 
تتفق مع قريبة هلا أو صديقة لكي يكون قريبها مرافقًا هذا احملرم 

 .ة ويأخذ بيده يف احلج وبعدهفتستمر العالقة الطيب
يف حدوث املصائب والنكبات تنبيه وعظة لبعض الناس 
وإحياء لقلوم فتكون فرصة مناسبة للدعوة لتهيؤ النفوس وقبوهلا 

فيذكر أجر الصرب ويطيب خاطره ويذكر باهللا .. املوعظة والنصيحة
 .فتكون هذه احلادثة نقطة بداية للمدعو.. وجنته وناره

ا مثل سفر مع كما أنه يللداعي أمور مل حيسب هلا حساب نع
صحبة أو رحلة مع زمالء، والناس حتب صاحب النفس السخية 
اخلفيفة الذي خيدمهم ويكرمهم ويسأل عنهم ويقرب هلم البعيد 

كل تلك بشائر حمبة تدخل قلب املدعو دون .. ويدين هلم القريب
وهذا . معشره أن يشعر وجتعله يكرب فيه خلقه وحسن أدبه وطيب

مدخل للدعوة بل إنه فتح للقلوب على مصرعيها ملا استقر يف 
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 .النفس من احملبة واملودة للمدعو
يف االس اخلاصة والعامة يكون إلشاعة وذكر املشاريع 
اإلسالمية والدعوية أكثر من هدف فمن دعمها بالدعاء إىل مدها 

ونشر احلس  باملال إضافة إىل معرفة الناس هلا وتفاعلهم معها
الدعوي لدى املدعو وأن املسلمني حباجة إىل ذلك املشروع أو غريه 

 .ويف ذكر تلك املشاريع أيضا إشادة بالعاملني وتثبيت هلم
وكذلك فإنه جيب على الداعي أن خيتلق مناسبات احلديث 

ويتحدث عن موضوع معني ابتداء أو يتعرض له .. ويوجه املدعو
كتاب الفالين ويذكر نقاطه املهمة أثناء حديث آخر ويشيد بال

ويعدد بعض مزايا الكتاب حىت يشد املدعو وجيعله يف هلفة لقراءة 
سيكون الكتاب : مث يعقب الداعي إذا رأى تلك اللهفة.. الكتاب

 ..عندك غدا هدية مين
 :أخي احلبيب

ال يعلم ما يف مستقبل األيام إال اهللا وحده، فمن غىن إىل فقر 
 ..ومن حال إىل حال ومن صحة إىل سقم

ورمبا ال .. غدا رمبا ال يتوفر لك وقت للدعوة بسبب معني
جتد ماالً لتشتري شريطًا أو كتابا، وإن توفر املال قد ال جتد الكتاب 

 ..والشريط
فالسقم قادم إليك واملوت سائر .. أما وإنك اليوم يف صحة
 !حنوك فأيها احلبيب مىت تدعو؟
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بل . وغدا قد ال جتد هذا اتمعاليوم أنت طالب يف مدرسة 
والساعة اآلن كل األبواب . ورمبا ينأ بك املكان فال جتد من تدعوه

مشرعة فإن أقبلت أقبل عليك اخلري وإن أحجمت فقد تغلق 
 .األبواب

كن .. إا براءة للذمة وزيادة يف احلسنات ورفع للدرجات
قُلْ هذه له خملصا .. متجردا يف الدعوة رغبتك التقرب إىل اهللا

 انَ اللَّهحبسنِي وعبنِ اتما وأَن ةريصلَى بع و إِلَى اللَّهعي أَدبِيلس
نيرِكشالْم نا ما أَنمو . فهذه اآلية مجعت اإلخالص وشرط

 .البصرية والعلم
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 ادوا حتابوا
 للهدية وقع يف النفس فهي تقرب القلوب وتزيل األحقاد قال

وليست اهلدية مرتبطة بغالء  )«)1F١ادوا حتابوا«: رسول اهللا 
والكثري . بل هي للتواصل والتذاكر أرفع من قيمتها املادية. مثنها

غفل عن أمر اهلدية وال يذكرها إال عند املناسبات كالزواج 
 .والوالدة

واهلدية بذاا مناسبة مستقلة فمن املمكن اختالق املناسبة 
أن تكون اهلدية فيها فائدة مثل إهداء كتاب أو  ويفضل. ابتداًء

شريط أو أمهات كتب أو اشتراك يف جملة أو جمموعة من املساويك 
 ..وغريها كثري.. أو مصحف جملد عليه اسم املهدى إليه

وهناك جانب آخر وهو سد النقص لدى املهدى إليه فإن 
ذا أوىل؛ كان يف حاجة إىل مدفأة أو مكتبة أو برداة ماء أو غريها فه

ألن يف ذلك تلمس حلاجته وال مينع اجلمع بني أنواع اهلدايا على 
فترات متباعدة خاصة ما رخص مثنها، ولو مجعنا إهداء من داعية 

 .لفرد واحد يف عام كامل ملا جتاوز ألف ريال
ومن األمور املعينة على ترك املنكر إهداء ما يعني على تركه 

النسبة للنساء، وكذلك إهداء ما مثل إهداء جوارب لستر القدمني ب
فيه إعانة على الطاعة والستر واحلشمة مثل عباءة واسعة وساترة 

 .وتكون من نوع جيد
                                     

 .رواه البخاري يف األدب املفرد وأبو يعلى بإسناد حسن) ١(
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 :أيها احلبيب
يهدي اهللا على يديك مسلما بألف ريال؟ رخصت البضاعة 

 فأين املشمرون؟
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 أبواب مشرعة
هذا رسول اهللا .. العمل الفردي عمل ال حدود له وال قيود

 بداية الدعوة وصعوبتها اتصل بالرعيل األول الذين أسلموا  يف
فالدعوة الفردية دعوة ال تعرف .. على يده وكونوا نواة هلذا الدين

مواطن الشدة وال الضيق ألا يف متناول الداعي يف كل وقت 
مقابلة أو مهاتفة أو مكاتبة أو بواسطة شريط أو كتاب أو .. وحني
 ..غريها

لناس أن الدعوة اجلماعية من على املنابر ويف ويعتقد كثري من ا
التجمعات هي األجدى ولكن بالتجربة واالستقراء فإن الدعوة 
الفردية حتقق ما ال ميكن حتقيقه على رءوس املأل وال شك أن يف 

 .كل خريا
نِكُميب وا ذَاتحلأَصو قُوا اللَّهفَات  شعار رفعه يف سبيل

حلقت .. لته فإن العداوة والبغضاء تأكل قومهتأليف القلوب بني عائ
فلك أيها الداعي أجر تأليف القلوب .. الدين وحصدت احلسنات

 .واجتماع الكلمة وصالح ذات البني
ويستفاد منها يف اجلانب اآلخر حب الناس لك وقبول 

 .دعوتك ومساع قولك
من وسائل استمرار املدعو تثبيته ومواصلته بالزيارة والسالم 

وصلته وتفقد أمره وعدم االنقطاع عنه فإن اإلنسان ضعيف عليه 
 .تتخطفه الشياطني من كل ناحية فهو بإخوانه أقوى وأشد
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بث األمل يف النفوس بأن النصر هلذا الدين وترديد اآليات 
واألحاديث اليت تبشر بذلك فإن ذكر تلك البشارات حث للنفوس 

 .طريقوتشمري للهمم وصرب على األذى واستمرار على ال
مشاركة املدعو يف اهتماماته حىت وإن خالفت اهتماماتك؛ 
لكي يركن إليك وحيرص على حمادثتك وينشأ بينكم نوع من الود 

الطيور على أشباهها تقع، وما ذاك : وقد قيل. يكون طريقًا للدعوة
 .إال من تقارب االهتمامات وحسن املودة

 ذلك من صلة الرحم من أبواب الدعوة غري املنظورة ملا يف
حسن الثناء على امللتزمني والدعاة وذكرهم بصفات حتبب النفوس 

 .إليهم وجتعل املدعو يقبل على االستماع حلديثهم وتقبل دعوم
ختصيص وقت دعوي ساعة يف األسبوع إذا كان العمل 
مجاعيا سواء يف املعهد أو املدرسة أو املصنع فإن ذلك أقرب إىل 

يتم التركيز عليه إال يف وسط  حبيث ال.. دعوة شخص بعينه
 ..اجلماعة ألي سبب كان

إظهار احملبة يف املقابلة واملهاتفة والدعاء للشخص املقابل 
بأدعية متصلة تؤثر يف نفسه وحترك شجونه مثل حرم اهللا وجهك 

رفع درجتك مع النبيني .. أسكنك اهللا الفردوس األعلى.. على النار
 ..أعلى منازل اجلنةبلغك اهللا .. والصديقني والشهداء

فإن لتلك األدعية وقعا يف النفس فهي تفسح اال لسماع ما 
بعدها من نصيحة أو توجيه أو حىت كلمة عادية واهلدف زرع 

 .احملبة وربطه بتلك النظرة البعيدة يف اآلخرة
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لعامل الوقت أمهية يف الدعوة فاختيار الوقت مهم جدا يف 
.. يف وقت راحته أو أكله أو نومه فال يطرق على املدعو.. الزيارة

وهناك أوقات ختتار بعناية لتساعد الداعي يف الدعوة مثل رجل 
متكاسل يف الصالة فيزوره الداعي قبل األذان بدقائق وعندما يؤذن 

فيكون يف تلبية الدعوة بداية .. يعرض عليه الذهاب معا إىل املسجد
 .تطبيق عملي للقبول

ن عامالً مهما يف الدعوة فمثالً يف أحيان كثرية يكون الزم
األمر باملعروف والنهي عن املنكر رمبا تكون املدة الزمنية هي مدة 

فتلك امرأة متربجة مرت من أمام رجل لديه فرصة .. رؤية املنكر
ثوان فقط؛ إلنكار املنكر فإن استفاد منها وإال احتاج إىل إجياد 

والفرصة األوىل أدعى  .فرصة أخرى مثل مرورها ثانية أو اللحاق ا
فيجب عدم التردد يف أمر النصيحة . للوقار وأسهل يف الوصول

 .وتوطني النفس عليها وعلى ما سيالقيه يف سبيل ذلك
ويكون التعود على االستفادة من الفرص وعدم التردد بتعويد 

 .النفس وجماهدا وإذكاء الغرية اإلسالمية فيها
قد يكون استنفد وسائل  قد ال يكون للداعي قبول مباشر أو

مثل . فهناك إمكانية دعوة املدعو عن طريق طرف خارجي. الدعوة
دعوة البنت عن طريق أمها أو صديقتها أو الزوجة عن طريق أحد 

أو عن طريق أحد .. األصدقاء ممن يعتمد على دينهم وصحبتهم
 .الزوجني
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فبني الزوجني حبل مودة ورمحة جعله اهللا سببا الستمرار 
اة بينهما وأحيانا يكون الزوج هو املدعو والزوجة هي الداعية احلي

 .وأحيانا العكس
وخيتلف أمر دعوة الرجل لزوجته حبكم الوالية والقوامة 

 .وسرعة قبول املرأة لفكر وتوجيه زوجها
وأسرع الوسائل من أي من الطرفني هو حسن اخللق وبذلك 

املباشر وله  النفس وحسن العشرة وطالقة الوجه والتوجيه غري
منطلقات عدة ومسارات خمتلفة حبسب الداعي ونفسيته واملدعوة 

 .ونفسيتها وتربيتها
وللزوجة أن تدعو زوجها باليت هي أحسن وجتمل له مساع 
بعض األشرطة وقراءة بعض الكتيبات وتضع بني يديه ما تريد من 

 .الكتب وتدعه يطلع عليها مبفرده
ارج فتحاول أن تزورها كما أن التأثري رمبا يكون من اخل

زوجها صاحل ومستقيم فرمبا تنشأ بينهم نوع من .. صديقة هلا
 .العالقة تزداد مع األيام وتتطور مع مرور الزمن

وقد يضطر الزوج لتجاهل طلب زوجته زيارة أناس يرى أن 
هلم تأثريا سيئًا على دين زوجته وفكرها وله أن يبدهلا بتعويض 

خرى أو كلمة حانية طيبة حىت دأ مناسب مثل زيارة عائلة أ
 .نفسها

أما الزوجة وهي غالبا الداعية كما نسمع فإا ستواجه 
صعوبات كثرية خاصة إذا كان الزوج من أصحاب الشبهات 



 

 ٣٨ 

 س عليك وحشةلي

فيجمع عليها هم الدين وغم . وجيمع مع تلك الرداءة سوء اخللق
التعامل لكن هذا هو جمال الدعوة وركن الصرب وإال فكيف تكون 

عية وزوجها مستقيم يعينها على الطاعة؟ إنه جهاد له مثن وصرب دا
 .له اية ورمبا يعجل اهللا بطريق اهلداية أو بفرج من عنده



 

 ٣٩ 

 س عليك وحشةلي

 يا أبت
الداعي ينقذ املدعو وينقذ أسرته ومن وراءه من عذاب 

إنه يأخذ بيده ويبعده عن طريق املهالك ومفازات .. جهنم
من واجب أو سنة أو مستحب الصحراء، ويبني له طريقًا فيه أجر 

 .فله من األجر مثل ذلك
والناس تالحظ .. للوالدين حقوق كثرية ال ختفى على عاقل

ذلك وتراعيه وأذكر أن أحد الشباب قد تقدم خلطبة فتاة فسأل 
 !كيف بره بك؟: والد الفتاة أباه

 .وال شك أن ذلك أكرب منطلق للرب باألم والزوجة واألخت
خالق احلميدة والصفات الكرمية والناس حتت صاحب األ

 .وتتعاطف مع كبار السن ممن حيتاجون إىل أبنائهم
وقد ذكر يل أحد األخوة عن رجل كبري يف السن وله منصب 
وجاه ومل يكن ذا التزام كامل فكان أن مرض وبدأ كبار القوم 
ووجهاؤهم يزورونه فجعل يثين على أحد أبنائه عالنية وأنه بار به 

 . وال اراال يفارقه ليالً
فالتفت القوم إىل االبن البار فإذا عليه مست الصاحلني وسيما 

وقد ذكر الشيخ أمحد القطان كيف . للخري فكان داعيا صامتا
وكثري من الشباب . كانت توبة والده وهي حول هذا املوضوع

امللتزمني ليس لوالديه نصيب من الدعوة بل وال من التلطف وحسن 
وائج فمن أوىل بذلك؟ أتدعو صديقك وتترك أباك األدب وقضاء احل

 !وتدع أمك؟



 

 ٤٠ 

 س عليك وحشةلي

لذلك فإن بسط الوجه واإلحسان إىل الوالدين وخدمتهما 
 .والسهر على راحتهما مفتاح للدعوة إىل اهللا يف قلوما

 :أخي املسلم
يغفل كثري عن أمر دعوة من حوله مع أم إذا اهتدوا والتزموا 

.. ى احلق فهم األكثر التصاقًا باملدعويعينون على الطاعة ويثبتون عل
بل إن منهم من سيكون له تأثري على تربية أبناء املدعو واملدعوة 
كاخلال مثالً فهدايته مدعاة إىل احملافظة على صالح أبنائه؛ إذا رأوا 

أما إذا كان اخلال على سوء حال .. خاهلم وأبناءه على حال طيبة
خواهلم قلت أو كثرت تلك واألبناء واألم ال بد أن يذهبوا أل

وطول مدة الدعوة .. الزيارات فإن ذلك له آثار سلبية على الصغار
يف هذه العالقة جتعلها تسري ببطء وبنفس دعوي مركز سيثمر إن 

 ..شاء اهللا
: ملا نزلت: أخرج مسلم عن عائشة رضي اهللا عنها قالت

بِنيالْأَقْر كتريشع رذأَنو  قام رسول اهللا يا فاطمة «: فقال
ابنة حممد، يا صفية ابنة عبد املطلب، يا بين عبد املطلب، ال أملك 

 .»لكم من اهللا شيئًا، سلوين من مايل ما شئتم
وهذا سعد بن معاذ رضي اهللا عنه ملا أسلم قال لقومه بين 

فأسلموا . كالم رجالكم ونسائكم علي حرام حىت تسلموا: األشهل
 .ة يف اإلسالمفكان من أعظم الناس برك



 

 ٤١ 

 س عليك وحشةلي

 العدو
فال يأس مع الدعوة، والدعوة ليست .. للدعوة عداء مع اليأس

بل تكرر احملاوالت وتعاد املرات مرة بعد .. مرة واحدة لنقف بعدها
أخرى حىت ينتهي وقت الدعوة وهو اية عبادة اهللا وخروج العبد 

وقف على  فالرسول . .عندها يتوقف أمر الدعوة.. من الدنيا
يا عم، قل ال إله إال اهللا كلمة «: عمه وهو يف املوت يقول لهرأس 

 .متفق عليه »أحاج لك ا عند اهللا
لذلك فاليأس داء قاتل وجيب احلذر منه فإنه يؤدي إىل 
املهالك، ورمبا قاد إىل االنفعال يف النصيحة وهذه ضررها واضح، 

فيأيت ولكن يكفي الداعي أنه وضع لبنة أوىل ورسم معلما واحدا، 
من يتمم بعده ويكمل الطريق فال يصادم املدعو وال يولد عداوة 

 .وكرها بل يقف عند حد الدعوة وعدم االنتصار للنفس



 

 ٤٢ 

 س عليك وحشةلي

 وقفات
 إن بث احلماس يف الناس وجتديد معلومام عن سرية 

وسرية أصحابه وكذلك التاريخ اإلسالمي واملواقع اليت  الرسول 
إذكاء حلماسهم وتقريبهم إىل  مجلت جبينه على مر األيام فيها

 .األعمال وحتبيبهم إىل حب هذا الدين
ويف املقابل فإن من أبواب الدعوة غري املباشرة ذكر مآسي 
املسلمني وما يعانون من فقر وجهل وقتل وتشريد، ويعرض يف 
ذلك شكر للنعم اليت نعيش فيها ودفعا للمدعو إىل التفكر يف الفرق 

وهذا يرسخ يف . ن العقوبة ملا اقترفوهبني األمم وما حل ا م
اإلنسان املدعو فضيلة التفكر والنظر يف مآل ومصري اآلخرين وما 

مث إن ذلك حيرك كوامن اإلسالم يف نفسه . هو فيه من نعمة وأمن
وينفخ يف نار حتت رماد املعصية فرمبا يهب .. ويوقظ قلبه من سباته

 .من سهوه ويصحو من سباته ويستيقظ من غفلته
مثالً ذكر .. ذكر البشارات املفرحة لكي يطمئن قلب املدعو

ومن ترك شيئًا هللا عوضه «األحاديث يف باب احملافظة على الصالة 
بشر املشائني يف الظلم إىل املساجد «: وحديث »اهللا خريا منه

وهكذا من البشارات اليت تفرح املدعو  »بالنور التام يوم القيامة
 .وجتعل نفسه تطمئن وتنشط

 :أيها الداعية
من مظاهر الدعوة الصامتة االعتزاز ذا الدين والتفاخر به 
وتطبيقه يف احلركات والسكنات واملظهر واملخرب على األبناء 



 

 ٤٣ 

 س عليك وحشةلي

وعلى نفس الداعي، فتراه ملتزما بأمر اهللا معتزا .. والزوجات
وبعض األطفال حيرج .. بأعمال ال يطأطئ رأسه وال ينحين إال هللا

لكن إذا كان قد ريب ! لديكم تلفاز أو دش يف البيت؟ إذا سئل هل
 .ال مبلء فيه: على العز والفخار، أجاب

وال شك أن يف ذلك لفتا للنظر بل ومدعاة للسؤال وإن أجاد 
الطفل واإلجابة ووضح األضرار واملساوئ كان قد أدى املقصود 

 .واملراد
طالب إلمام احلي مكانة يف النفوس خاصة إذا كان عاملًا أو 

علم وله نشاط ملموس يف احلي، وكلما تقاربت مساكن احلي 
 .كانت كلمة اإلمام أكثر وأجدى لقرم من املسجد

ولإلمام طابع رمسي يعني على االستفادة من مركزه يف الزجر 
والتحذير يف حالة عناد ومكابرة املدعو وهي مرحلة متأخرة تأيت 

 .بعد الدعوة باحلسىن
ن هناك ترتيب كامل للحي وترتيب وعن طريق اإلمام يكو

 .للدعوة وتوزيع للكتب عن طريقه وحتدث بامسه
كما أن زيارته للمدعو هلا أثر طيب ووقع حسن يف النفس، 
وقد تكون هذه الزيارة ابتداء من اإلمام إذا كان من أهل الدعوة 

 .وقد تكون بطلب من أحد اجلريان أو الزوجة وغريها
ارسات اآلخرين وأعماهلم وال شك أن االستفادة من مم

واألخذ من جتارم أمر مهم وضروري ألن الداعي مثل البائع الذي 
يعرض سلعته وبعض البائعني قد مترس يف البيع وعرف املداخل 



 

 ٤٤ 

 س عليك وحشةلي

واملخارج فهكذا الداعية كلما ازداد مسريا يف طريق الدعوة زاد 
 .خربة ومعرفة بأحوال الناس وأسهل وأيسر املداخل

غالبا نقاط خري متعلق ا فيزداد منها، وحيث يف كل مدعو 
على اإلكثار منها وينظر إىل نقاط الشر األقل تعلقًا ا فينهى عنها 
يف بادئ األمر فإن التزود مما حتبه النفس فيه يسر وكذلك النهي عن 
بعض املنهيات اليت يتعلق ا الشخص تعلقًا يسريا أمر فيه سهولة 

 .فالتدرج ضروري.. ملا هو متعلق به أقل من قطع الصلة بسرعة
وال بد من البحث عن أسباب وقوع املعاصي والبحث عن 
أسباب دواعي اخلري فتلك املعلومة تقلل من وقوع املعاصي ومعرفة 
مداخلها فتغلق أو تضيق وهو أمر مهم أما فعل اخلري فيزاد 

 .ويستدرك
 توطني النفس وتعويدها على البذل واجلود باملال والوقت

والعلم فإن تلك الصفات مما حيبه الناس ويقبلون من صاحبها فاجلود 
سبب النفتاح القلوب وهي صفة إذا عرفت عن الداعي أصبح 

 :حمبوبا ومقبوالً
 أحسن إىل الناس تستعبد قلـوم 

 
  

 فطاملا اسـتعبد اإلنسـان إحسـان     
  



 

 ٤٥ 

 س عليك وحشةلي

 ال تزل قدمك
للداعي خط واضح يكفي أنه سائر على طريق غري مستوحش 

فهو يسري على .. فيه ألن أقدام األنبياء والصاحلني سارت عليه
 .اخلطى ويقتفي األثر

وقد مجعتين ببعض األحبة مناسبة أسلم فيها بعض األجانب 
 وكان حمور احلديث فيها عن اإلسالم وكيف أسلم كل فرد 

 .منهم
كنت طبيبا وال أزال :  أحدهم قالوعندما أتى احلديث إىل

وأعمل مع املوجودين يف الس وأمحد اهللا أن من علي بنعمة 
مث ذكر بداية معرفته باإلسالم فأشار إىل بعض احلاضرين . اإلسالم

هذا دعاين مرة وأخرى وثالثة وأنا معرض عنه حىت أتى يوما : وقال
ه من مكتيب فتحدث يل عن اإلسالم وكنت غضبان فنهرته وطردت

فلم يعد إيل مرة أخرى ولكن كانت هناك حماوالت أخرى مع 
زوجيت وهي طبيبة يف نفس املستشفى فكان أن أتى اإلسالم إىل 

وأنا أعتذر لألخ . مرتلنا عن طريقها فأسلمت مث أسلمت وهللا احلمد
الذي رته ولكين ألومه اآلن، ملاذا مل يعد عندما رته وغضبت 

 .تاج إىل صرب وتضحية ومعاودة مرة ثانيةفالدعوة حت! عليه؟
ويف أمر الدعوة جيب أن يالحظ الداعي احتياجات الشخص 
فمن كان التقرب إليه باملال دفعنا له ماالً وال يستعجب من ذلك 

وأعطاه ما يريد من الدنيا عاد  فهذا الذي قدم على رسول اهللا 



 

 ٤٦ 

 س عليك وحشةلي

خياف أتيت من عند من يعطي عطاء من ال : لقومه ليقول هلم
مل ينظر إال من هذه الزاوية ولذا مل يقل أتيت من عند نيب .. الفقر

ال بل نظر إىل ذلك من زاوية . اهللا أو هلموا ألكمل األديان وأمتها
وبعض .. الدنيا وهي اليت لفتت انتباهه وهي اليت رغبته يف اإلسالم

املدعوين ينقاد من هذه الزاوية أو من زوايا أخرى فال يتعجب يف 
 .القدوة يف الدعوة داية من ذلك وليكن الرسول الب

يف أحايني كثرية من الدعوة حيسم املوقف عند حد معني 
خاصة إذا كان املدعو بدأ ينفعل وينتصر لرأيه فرمبا يكون يف ذلك 
ضرر عليه يف دينه إن كان مسلما فيجب التوقف واالنسحاب 

 .فالداعي صاحب دعوة ال صحاب انتقام وتشفي
وهناك مكابرون ومعاندون ولكن .. هلة كثريونفهناك ج

خذ الْعفْو وأْمر الداعي يسري على نور من ربه يف طريق مرسوم 
نيلاهنِ الْجع رِضأَعو فربِالْع. 

واحلذر أن يكون للداعي موقف يأخذه الشيطان فريى أن 
ر ينتصر لنفسه ويشفي صدره وهذا ليس بأسلوب الدعاة بل االنتصا

ألنه يستقي علمه . هللا ولرسوله، وان النفس وتذل يف سبيل الدعوة
رمبا يقف يوما  ومسري حياته من تعاليم القرآن الكرمي وسنة نبيه 

ادفَع : حيتار فيه حىت يقرأ هذا اآلية فتنجلي احلرية وتتضح الرؤية
دع هنيبو كنيي بفَإِذَا الَّذ نسأَح يي هبِالَّت يممح يلو هةٌ كَأَناو *

 وما يلَقَّاها إِلَّا الَّذين صبروا وما يلَقَّاها إِلَّا ذُو حظٍّ عظيمٍ



 

 ٤٧ 

 س عليك وحشةلي

 ].٣٥-٣٤: السجدة[
جيب احلرص وعدم التحدث عند اآلخرين بأن فالنا به كذا 
وكذا وينقصه كذا وكذا، إال إذا كان يف أخبارهم فائدة لدعوة 

كما أنه يفتح . ألن ذلك ينفر عن الداعي وجيعله غري حمبوب املدعو؛
 .باب الغيبة بني املسلمني



 

 ٤٨ 

 س عليك وحشةلي

 حبر اجلود
ومن أهم الوسائل الدعوة إىل اهللا اإلنفاق يف سبيل الدعوة 
فاملنفق يستطيع أن يطبع ألوفًا من الكتب ويوزع مثلها من األشرطة 

لكه، وال شك أن ولديه إمكانية تأليف القلوب باملال واجلاه الذي مي
إنفاق املال يف الدعوة إىل اهللا من شكر نعمه، فالغين أتى إىل هذه 

 .الدنيا وهو ال ميلك نعالً يف قدمه فضالً عما وراءها
فالنعم قسمة من اهللا لعباده مثلما قسم وبسط األعمار 
واألجسام واألخالق، فال ألحد فيها فخر وال له فيها جهد ونصب 

إِنما أُوتيته علَى علْمٍ : ل من كفر بنعمة اهللافال يدعي أحد مثل قو
.. أو إنين إنسان ذكي از للفرص مطلع على األحوال عندي

فهذه مكابرة، فليس كل من عمل أو استغل الفرص كثر ماله بل 
 .رمبا يكون العكس

فلينفق . فليتق اهللا أهل األموال، وغالب الناس اليوم كذلك
اهللا قل أو كثر، فواهللا كم رأينا من حمروم حرم  اجلميع مما أعطاهم

 .نعمة املال وكم من حمروم حرم نعمة اإلنفاق
ومن تأمل يف حال الكثري وجد أن اآلخرة ال حظ هلا من 

فكم من معلم أو موظف أو تاجر أنفق يف عام كامل ألف .. ماله
ريال فقط يف سبيل الدعوة وكم من معلمة أو موظفة أنفقت مائة 

 !يف الشهرريال 
 !نعم مائة ريال من مرتب يزيد عن ستة آالف ريال



 

 ٤٩ 

 س عليك وحشةلي

بل ريال يف كل يوم من كل مسلم .. ال تتعجب أيها احلبيب
 !!يكفي أمة حممد دعوة وتعليما وسد حاجة وستر عورة

 !ولكن أين املنفقون؟
أما من يسعون لآلخرة سعيا فسأحدثك بطرف من 

 ..أخبارهم
جهه على النار وضع حصالة أحدهم جزاه اهللا خريا وحرم و

يف صالة مرتله يضع فيها يوميا مبلغا من املال صباح كل يوم عندما 
.. فيكون للحصالة نصيب من املصرف.. يوزع مصروف أبنائه

ويف اية الشهر أو أكثر يسلمها .. ريال أو عشرة أو مخسة أو مائة
ة مل أستطع أن اقتطع شهريا من مرتيب بصف: قال. إىل أصحاا

مستمرة نسيانا أو غفلة فوضعت هذه احلصالة ألراها كل يوم فأضع 
 ..فيها ما يتيسر وهللا احلمد

أما إحداهن ستر اهللا وجهها عن النار فكأا ما خلقت 
صدقة من حليها ومن ملبسها وإنفاق من مرتبها .. الصدقة إال هلا

هلا  تريد أن يكون.. وكفالة يتيم ملدة عام ومشاركة يف أعمال اخلري
 !!سهم يف كل إنفاق

أما طفل اإلسالم الصغري الذي مل يتجاوز العشر سنوات فهو 
عشرة رياالت فقط  -يف مدرسة حتفيظ القرآن-يأخذ من مرتبه 

 .والباقي ينفقه يف سبيل اهللا



 

 ٥٠ 

 س عليك وحشةلي

 أسهل الوسائل
وطرق .. االتصاالت اهلاتفية جعلت باب الدعوة سهالً ميسرا

ألشخاص ونوع املعصية فرمبا الدعوة ختتلف باختالف طبائع ا
يستنفذ الشخص مجيع الوسائل وال جتدي أي وسيلة ورمبا ينفع اهللا 

. .ومن تلك الوسائل اليت يسرها اهللا لنا يف هذا العصر.. بأول وسيلة
 .اهلاتف

فيها صلة األرحام، وسؤال عن . .وهو وسيلة دعوية سهلة
 وبث نصيحة وإنكار منكر وإعالم حبديث، وحفظ.. احلال

وباهلاتف يستفىت العلماء ويسأل طلبة العلم .. ومراجعة للقرآن
وكثري من االتصاالت اليت يداوم عليها صاحبها تزرع يف نفس 
املتصل عليه احملبة هلذا الشخص بشرط أن يبتعد عن كثرة األسئلة 

بل يكفي السؤال العابر وإظهار احملبة الصادقة .. وفضول الكالم
حىت على فترات متقطعة يستطيع  ومع تكرار تلك االتصاالت

 .الداعي أن يدعو بسهولة وتدرج
واهلاتف من أسهل أمور الدعوة بالنسبة للمرأة اليت ال تستطيع 
أن تصل رمحها مىت ما أرادت، وتدعو أحبتها وقريباا من خالل 

 .اهلاتف، وهلا يف االتصاالت قربة وسلوى
ال مباشرة، وال تغين االتصاالت عن املشاهدة والسؤال عن احل

فإذا وقعت الزيارة كانت . ولكنها تؤدي غرضها إىل أجل الزيارة
 .الدعوة أكثر قبوالً وأوضح حمبة للزائرة اليت تتفقدها بني حني وآخر
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وللهاتف جمال رحب وواسع يف باب النصح خاصة ألصحاب 
فباإلمكان االتصال على املدعو . السمت الطيب واحلياء الفطري

وإن .. سلم عليه وميدح مبا هو أهله مث يذكر األمرذكرا أو أنثى وي
كان يف ذلك حرج وصعوبة فباإلمكان شرح األمر ألحد أصحاب 
الرفق واللني ممن منحه اهللا طالقة يف احلديث وحسنا يف اختيار 

فيحدثه الداعي بأن هنا كذا وكذا وال خيربه إال باالسم . العبارات
ويدعه يتصل باملدعو يف وقت  األول لعدم احلاجة إىل االسم الكامل

بل هو حامل .. مناسب وخيتصر يف احلديث وال جيادل وال يعارض
وكثري من تلك االتصاالت خاصة النسائية نفع اهللا ا . رسالة يبلغها

ألا خالصة لوجهه الكرمي وخياطب فيها أصحاب احلياء والفطر 
 .وما كان هللا فهو يبقى.. الطيبة
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 يا بين
واألبناء إذا .. تعكس حال املرتل وما بداخلهاألبناء مرآة 

كانوا على درجة من النظافة والترتيب وحسن األدب علم الناس 
وقليل من .. حسن تربيتك وتقربوا لك ألم رأوا حالك يف املرتل

 .يهتم جبانب تربية أبنائه يف هذا الزمن
وحلسن التعليم والتربية نرى أن من حيفظ القرآن وهو صغري 

 أقرانه وحيدثهم حبفظه للقرآن وكم حيفظ، ومىت حيفظ؛ يربز بني
بل رمبا امتد ذلك .. فيكون داعية حلفظ القرآن حبديثه مع أقرانه

إا حلق . لآلباء واألمهات ليتحدثوا عن حفظه وكم حيفظ
ومدارس مباركة فما أن ينتهي الطالب من املرحلة املتوسطة حىت 

رك شعور النقص يف تربية وهذا حي.. يكون قد حفظ القرآن كامالً
 .بعض األسر وسوء اختيارهم وغفلتهم عن أبنائهم

من وسائل حمبة الزائر أن يظهر الداعي حمبة أبناء البيت 
والسالم على أطفاهلم والسؤال عن أحواهلم ومستويام الدراسية 

أما إظهار عبارات الثناء واملديح لألبناء . .فإن هذا مما يفرح الوالدين
مة السعادة للوالدين ألن األب يرى أن ذلك امتداد فإن ذلك ق

لشخصه فكأنه مدحه من جهة االمتداد ومن جهة حسن التربية 
 .والتعليم والعناية بالطفل

وما دام لألطفال هذا الواقع فإم مدخل من مداخل الدعوة 
من إظهار حمبتهم وإهدائهم اهلدايا الطيبة وهناك أشرطة مجيلة 
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ظور شرعي بل فيها قراءات لصغار الطالب لألطفال ليس فيها حم
. وأناشيد ومسابقات وهناك أشرطة فيديو يف نفس هذا االجتاه

واإلهداء ال خيتص باألطفال فرمبا أن الوالدين استمعا وشاهدا تلك 
األشرطة فتلني قلوم لذلك وقد اهتدى الكثري عندما رأوا حاالت 

 .والقتل يف البوسنةالدمار واجلوع والفقر يف الصومال والتشريد 
للداعية تأثري قوي على من حوله من األبناء فيحث األب على 
العناية بأبنائه وتربيتهم والعناية م والسؤال عن عدم حضورهم 

وكذلك األم تسأل عن ابنتها وعدم مباالا .. للصالة يف املسجد
باملدرسة أو كثرة اهلواجس فرمبا أا تعاين من مشكلة وال جيد أحد 

 .حالً هلا إال بتدخل أكثر من طرف
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 أصحاب اهلمم
من أدب الدعوة إنزال الناس منازهلم وذكر ما م من صفات 

وما يتمتع به املدعو من .. طيبة وملا لوالديهم أو عائالم من مكانة
فإن ذلك أدعى للقبول وراحة للنفس وتقبل .. سرية حسنة

املدعو بالعبارات وال يتعجل يف النصيحة إال بعد طرق . للنصيحة
الطيبة والكلمات املختارة وهي كلها كلمات حق وفيها معىن سام 

 .للدعوة
وهذا األمر مهم جدا فيفرق بني نصيحة كبري يف قومه أو 
مركزه، أو رجل له فكر ومكانة لعلمه، أو كان من أهل احلسب 
والنسب، فإن ذلك من باب كسب القلوب وتأليفها وإنزال الناس 

ال املدعو تستدعي طريقة احلديث ونوعه بل ومكانه منازهلم وح
 .أيضا

وال بد من االهتمام ؤالء ملكانتهم ولتأثريهم يف جمتمعهم بل 
وال يعين ذلك إغفال . ولتأثر الناس مبا هم عليه من صالح أو فساد

 .اآلخرين إمنا يدعى كل حبسب حاله ويرتل مرتلته
م من علماء وجتار كما أن يف ذكر من هلم أثر يف رفعة اإلسال
بل حىت ممن هم .. للمدعو وكيف بذلوا أوقام وأنفسهم وأمواهلم

مدعاة إىل احلياء من اهللا وتنقص . .دون ذلك وهلم أعمال مشهورة
فإن ذكرت سرية علمائنا املعاصرين وجدت الدرر الكامنة . .احلال

والصور الناصعة ومن جيعل عالمة اإلسالم يف عصره وإمام أهل 
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يف زمانه الشيخ عبد العزيز بن باز وما يبذله من مال يف سبيل  السنة
الدعوة حىت تواتر أنه يكفل ما يزيد عن ستمائة داعية يف مشارق 
األرض ومغارا وال يرد سائالً أبدا ويبذل من وقته وماله لإلسالم 

 .ما استفاضت به األخبار وسارت به الركبان
سريم وطار ذكرهم  وهناك من املربني واملربيات من حسنت

فهذه مدرسة لغة إجنليزية استقامت .. ملا هلم من أعمال عظيمة
.. وتلك بذلت ماهلا وحليها يف سبيل اهللا. مدرسة كاملة على يديها

وأخرى حرم اهللا وجهها على النار ال تأخذ من مرتبها رياالً واحدا 
آخر يذهب و.. بل تدفعه كله إىل الفقراء واحملتاجني واهليئات اخلريية

ملراكز إصالح السيارات، وما بسيارته من خلل، وإمنا هدفه دعوة 
صور كثرية ال . العاملني إىل اإلسالم وتوزيع كتب اجلاليات عليهم

 .ختلو منها أسر وال يغيب عن البال كثري من تلك اإلشراقات الطيبة
إن يف ذكر ذلك تقوية للعزائم وحتريكًا للهمم وإشاعة 

 .ناء على العاملني ودعاء للمخلصنيألعمال اخلري وث
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 تقدموا وتأخرنا
للنصارى والكفار عموما دور ال ينكر يف كثرة أعماهلم 
وتتابع جهودهم اليت شرقت وغربت، فهم يدعون ويبذلون 

وذكر أعماهلم وصربهم فيه إذكاء .. وجياهدون وال ييأسون
.. للتحدي وحتريك لنفس املدعو وضرب لألمثال وقياس للواقع

فهؤالء النصارى بذلوا مجيع ما ميلكون من إمكانات مادية وبشرية 
 .وغريها يف سبيل دعوم الباطلة ودينهم احملرف

وقد حدثين أحد العاملني مبستشفى للعيون فذكر يل أن لديهم 
طبيبا ماهرا نابغا يف عمله ويعد من األطباء القالئل يف جمال 

وملا تقدم . ة فارهةوله مرتب ضخم وسكن مريح وسيار. ختصصه
 بطلب إجازة سئل أين ستقضيها؟

وهي . .مع مجاعة أطباء بال حدود!! يف أفغانستان: فأجاب
 .مجعية تنصريية اختذت العالج لعملها اخلبيث

فتعجب الكثري من تضحيته باملسكن املريح واملكان اجلميل 
واإلجازة السنوية يقضيها بني القنابل والرصاص يف خيام ال تقي 

 .ر وال الربداحل
أما ذلك املنصر اآلخر فقد أقام يف كوخ تنقصه وسائل الراحة 

نعم أربعني سنة يف أدغال أفريقيا ووسيلة .. مدة أربعني سنة كاملة
اتصاله بالعامل طائرة مروحية صغرية تأتيه بني حني وآخر حمملة 

 .باألدوية واهلدايا
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 فذكر تلك القصص وتلك اإلمكانات املالية الضخمة يف
التنصري تدمي القلب وحترك املشاعر الكامنة يف النفوس كما أا 
تلقي ظالالً على أعمال الكفار يف سبيل تنصري وإفساد عقائد 

 .املسلمني
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 أنت حتت اهر
ويتشوق الكثري إىل .. الناس يتعاطفون مع الضعيف والصغري

 معرفة حال الداعية يف مرتله مع زوجته وأبنائه؛ هل هو حسن اخللق
لني اجلانب أم عكس ذلك؟ وتلك األخبار تتجاوز األسر واألقارب 
إىل اجلريان واملعارف وكلها مقدمات لقبول الدعوة ورمبا تكون بابا 

فهذا ال .. للصد بل وأحيانا لالستهزاء إذا تلقفتها ألسنة الفساق
 .يكرم زوجته ورمبا رفع صوته عليها وهكذا

خلق األخيار أحبوهم مث إن الناس إذا رأوا حسن تعامل و
 .وأحبوا تزوجيهم والعكس رمبا يقع

وأذكر هنا قصة خاصة ليست من القصص العامة وال تنطبق 
 .إال على أفراد قالئل من بعض الشباب

فقد كان المرأة عجوز قريب غري ملتزم ولكنه حسن اخللق 
بار بوالديه وأقاربه صاحب كرم وسخاء وهدايا وعطايا فأحبته 

وكان هلا قريبة تزوجت مبن . مها مبعاصيه الظاهرةقريبته رغم عل
ظهر عليه عالمات الصالح ولكنه كان يسوم زوجته العذاب لسوء 
خلقه، ومنعها من زيارا وإعانتها وهكذا حىت كرهته النساء وكان 

فإذا تقدم للمرأة العجوز خاطب ردت . صورة كريهة للملتزمني
سق الظاهر ورمبا وعارضت قبول امللتزم وإذا تقدم صاحب الف

 .التارك للصالة رحبت به قياسا على اآلخر
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وهكذا كان هذا األخ امللتزم مع جهل املرأة سببا يف كره 
فهذا ال تقبل دعوته يف .. امللتزمني لسوء خلقه وعشرته مع زوجته

وسطه ألن تلك املعاملة السيئة سبقت دعوته فكرهه املدعو وكأين 
 !!أصلح نفسك أوالً: به يقول
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 الصدقة اجلارية
يف الساحة اآلن جمالت إسالمية ذات منهج طيب وعلى الرغم 
من احلاجة إىل أضعاف هذا العدد من االت املوجودة إال أن العدد 
املوجود على قلته يعترب من وسائل الدعوة وذلك بتقدمي اشتراك يف 
الة للمدعو سواء علم من الشخص الذي دفع بقيمة االشتراك 

حبسب احلال فقد يكون هناك مناسبة طيبة وخيرب .. نه أم النيابة ع
املدعو بذلك وقد ال تتهيأ الفرصة املناسبة ويتحرج الداعي من 

 .إخبار املدعو ولكنه يقدم اشتراكًا بامسه ويدفع قيمة االشتراك
وهناك مناسبات األوىل تنوع اهلدية فيها مثل اهلدايا اليت تقدم 

غالبها تتراوح بني ثالثة وأربعة أنواع من إىل املرأة بعد والدا ف
فما املانع أن خترب الزائرة صاحبة املرتل .. هدايا متكررة منذ سنوات

أا ستزورها كل أسبوع مثالً على سبيل الدعابة فإذا تعجبت من 
إنين أقدم لك هدية خمتلفة عن اهلدايا املعروفة .. ذلك قالت هلا

تنوب عين يف .. كل أسبوعوسأقدم لك اشتراكًا يف جملة تصلك 
 ..زيارتك

وهكذا ستجد املدعوة أن وسيلة دعوية ستطرق باا كل 
وتطلع . .أسبوع أو كل شهر وستقرأها على مهل وتتأمل ما فيها

 .على الفتاوى الشرعية وأقوال العلماء وغريها مما فيه فائدة عظيمة
ويف هذا االشتراك إعانة للمجالت اإلسالمية على االستمرار 

 .البقاء يف جو سيطرت عليه االت اخلليعة والفاسدةو
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مث األمر الثالث يف هذه اهلدية هو أن وقت قراءة هذه الة 
ومن ناحية مادية . رمبا يكون يف قراءة جمالت سيئة مادة وحمتوى

فإن قيمة االشتراك رمبا يقل كثريا عن قيمة اهلدايا األخرى اليت 
 .تقدم
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 تنفيس الكرب
خدمة اتمع واجلماعة والقيام على شئوم وتلمس ال بد من 

فيكون حمبوبا .. حاجام حىت يكسب الداعي عطف وحمبة اجلميع
 .ومن أعظم اخلدمات اليت تقدم للمدعو كشف الكرب.. عندهم

فإن كشف الكرب عن الناس وقضاء حوائجهم وتيسري 
ى حب فالنفوس جمبولة عل. أمورهم أمر حتبه النفوس وتتعلق بفاعله

من نفس عن مؤمن كربة من «: من أحسن إليها ويف احلديث
 )2F١(»..كرب الدنيا، نفس اهللا عنه كربة من كرب يوم القيامة

فالكثري يضرب أمخاسا بأسداس ألمر يسري إذا سدت يف وجهه 
فتراه يقلب الطرف ويبحث عن أحد يعينه .. مفاتيح الطلب والرزق

 ..ويساعده
ملال واجلاه وبذل النفس، وأذكر فكن أول من يهب خلدمته با

ممن  -رمحه اهللا-أن أحد اإلخوة حدثين عن أحد العلماء األجالء 
حدثت الشيخ برغبيت يف النقل من مكاين : هلم مكانة ومرتلة فقال

-ووظيفيت إىل إدارة أخرى وكان هذا الطلب عرضا فهب الشيخ 
حادثهم من الس إىل داخل مرتله فظننت أن الشيخ سي -رمحه اهللا

باهلاتف فإذا بالشيخ قد أقبل وعليه آثار الوضوء وحيمل عباءته يف 
يا شيخ، ما قصدت ذلك : هيا نذهب اآلن، فقلت له: يده وقال

 .هيا: اآلن، أردت توصية أو خطابا فقاطعين الشيخ وقال
                                     

 .رواه مسلم) ١(
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فكان أن ذهب معه وفرج كربته وال يزال الرجل يدعو 
مناسبة أعاد هذه القصة  للشيخ إىل اليوم وكلما سنحت فرصة أو

وقد يظن البعض أن قضاء حوائج الناس . على مسامع اجلميع
والشفاعة هلم خمتصة بطبقة معينة ليس هو من أهلها، ولكن هذا 

فمثالً التوسط إلدخال ابن املدعو مدرسة أمر .. ليس بصحيح
وإعانة املرضى .. ميسور للكثري حىت لو ذهب بنفسه للمدرسة

ج يف املستشفيات يقارب األوىل وكذلك للحصول على العال
 .التوسط للكثري يف إجناز أعمال صغرية فيه فرح وتفريج كربة

وأذكر أن شابا يف أحد األحياء، فرغ نفسه خلدمة األرامل 
واأليتام ومتابعة أبنائهم يف املدارس وإاء معامالم لدى الدوائر 

ا وتعين شيئًا الرمسية وهي ال تأخذ من وقته مع حسن النية كثري
 .عظيما لتلك األسر

وتفريج الكرب وإزالة اهلموم ال حد له من األعمال بل رمبا 
. بكلمة عن الصرب واالحتساب جتعل املدعو دأ نفسه وتقر عينه

وأعرف من بذلت نفسها للرد على مكاملات النساء حلل مشاكلهن 
اب وأكثر حلوهلا تطييب خاطر ودعاء وإعانة على الصرب واالحتس

فسبحان من سخرهم خلدمة املسلمني .. وذكر بعض القصص والعرب
 .وتفريج كرم ومهومهم
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 الصحبة
أصدق وصف وأوضحه يف أمر الصحبة حديث نافخ الكري 

إمنا مثل اجلليس الصاحل وجليس السوء، كحامل «: قال 
املسك، ونافخ الكري، فحامل املسك، إما أن حيذيك، وإما أن 

ن جتد منه رحيا طيبة، ونافخ الكري، إما أن حيرق تبتاع منه، وإما أ
 .متفق عليه »ثيابك وإما أن جتد منه رحيا منتنة

: بل رفع اهللا ذكر الكلب برفقته للصاحلني قال تعاىل
مهكَلْب مهابِعقُولُونَ ثَلَاثَةٌ ريس. 

والصحبة يف جمال الدعوة تكون يف خطوتني؛ األوىل منهما 
 .لتزام، والثانية اإلعانة والتثبيت على االلتزامالدعوة إىل اال

وإن كانت املرحلة األوىل ختتلف مدا إال أن الثانية مستمرة 
بل إا مستمرة .. حىت مراحل متقدمة من ثبات االلتزام ووضوحه

 .حىت املوت
والصحبة تكون غالبا من خارج وسط املدعو، وحىت يكون 

ها وحيترمها ويقدرها وعندها يبدأ جيب أن يود. هلا قبول عند املدعو
أمر الدعوة أما إذا كان هناك تنافر وعدم انسجام فرمبا يكون العائد 

ولذا يفضل أن تعرف حال املدعو وما هي . من الدعوة قليالً جدا
 .هواياته ورغباته وماذا حيب وكيف هي شخصيته

وأذكر أن امرأة صاحلة أرادات لزوجها االلتزام وسلوك جادة 
فهاتفت بعض أقارا وبعض العلماء وبعد مشاورات قالت  احلق
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زوجي حيب الرحالت الربية والصيد فاحبثوا له : إلحدى صديقاا
 .عن رفقه طيبة هلا تلك الرغبات وحتب تلك الرحالت

فكان أن مت التعارف بينه وبني تلك الصحبة والرفقة وبدأ 
 .أيديهم يذهب معهم يف رحالم الربية فأنس م والتزم على

وهذا يعطي مثالً ملن أراد الدعوة أن يلتمس جانبا يتفق فيه 
وهذه الوسيلة . املدعو مع الصحبة حىت يكون منطلقًا لتلك الصحبة

تطرقها األمهات والزوجات ألبنائهن وأزواجهن إذا مل يرين تأثر 
املدعو بطريقتهن وكذلك تشيع بني أوساط الطلبة والطالبات ويف 

وهي وسيلة فيها من الدعوة والصرب الشيء . اءجمتمعات األحي
 .الكثري

وعند البحث عن الصحبة الطيبة جيب احلرص على اختيار 
أفضل تلك الصحبة وأنفعها علما وأكثرها قربا إىل اهللا فإن هناك من 
هم على خري وصالح يف أنفسهم ولكنهم مضيعون لألوقات يف 

فهذا وإن كان له يف  ..أحاديث عن الدنيا ورمبا بعضها يف الغيبة
 .الدعوة نصيب فإن ضرره حاصل على نفسه وعلى املدعو

وهناك أمور تعني على الصحبة ييسرها اهللا مثل صحبة مدرسة 
 .أو رحلة مجاعية أو لقاء يف مكان عام وهكذا

وللداعي أن يتلطف مع املدعو ويتصرف بلباقة وحسن أدب 
له يتقبل ما وبشاشة وسرعة خدمة حىت يكسب قلب املدعو وجيع

وعليه بذلك اجلهد .. يطلب منه من ترك معصية أو فعل خري
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بل .. والنفس ورمبا املال والوقت يف سبيل ذلك وال يتكرب وال يتعاىل
 .يتواضع ويتالين حىت تبلغ حمبته قلب املدعو

اخللق احلسن إهلام من اهللا ومنحة ملن وفقه اهللا، ومن يتحلى 
نفسنا على حسن اخللق فما بذلك قالئل ولكن جيب أن نوطن أ
ويعجب املرء من أصحاب . احللم إال بالتحلم والكرم إال بالبذل

الدعوات الباطلة والعقائد املنحرفة كيف وطنوا أنفسهم على حسن 
اخللق والصرب على أذى الناس إن الكثري يلمز ويغمز حبسن خلقهم 

مئذ وجوه يو: مقارنة باآلخرين وما علموا أن اهللا قال فيهم
 .تصلَى نارا حاميةً* عاملَةٌ ناصبةٌ * خاشعةٌ 
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 اجلليس الصامت
للكتاب اإلسالمي انتشار واسع يف مشارق األرض ومغارا 
وهو من أقوى وسائل الدعوة إىل اهللا وأكثرها شيوعا وانتشارا وقد 
ساعد على ذلك صغر حجمه وخفة وزنه وتدين سعره فال يتجاوز 

كما أن جلمال العرض وتصميم األغلفة . عض منها رياالً واحداالب
 .عوامل جذب أيضا

ولقد تنوعت عناوين الكتب واختلفت املعاجلات فيها 
 .وللداعي أن خيتار من الكتب ما يناسب من املادة واملوضوع

وال شك أن أهم تلك الكتب كتب العقيدة الصحيحة اليت 
الكتاب واضحا سأروي قصة  ألفها علماؤنا األفاضل ولنرى أثر

أحد اإلخوة ممن عملوا يف توزيع الكتب على حجاج بيت اهللا 
 :احلرام يف مطار جدة فحدثين قائالً

هـ، وأثناء توزيع الكتب على حجاج ١٤١٥إنه يف حج 
رحلة قادمة من السودان لفت نظري رجل حيمل كتابا أصفر متزقت 

ن يعطيين إياه فرفض أطرافه وقد تقادم به الزمن فسألت صاحبه أ
هذا الكتاب له عندنا يف القرية سبع عشرة سنة وكلما حج : وقال

فنظرت إىل : قال املتحدث. شخص من قريتنا محل هذا الكتاب
. للشيخ عبد العزيز بن باز »دليل احلاج واملعتمر«الكتاب فإذا به 

هاتان نسختان من كتاب التحقيق واإليضاح لنفس : فقلت له
 .ين النسخة املوجودة لديك؟ فوافق بعد مشقةاملؤلف وتعطي
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وأذكر أيضا أن إحدى املؤسسات اخلريية اليت تقوم بإرسال 
كتب خلارج اململكة وصلتها رسالة من أخت مغربية أوضحت فيها 
حالتها املادية اجليدة وكيف أا تلقت الكتب قبل رمضان بستة 

ولتها وقرأا حىت جاء شهر رمضان فتنا.. أشهر ومل تلق هلا باالً
 .وتابت من أمور كثرية ذكرا

والبعض أرسل يقول أن لديهم أحد الكتيبات الصغرية حمجوز 
 .ملدة شهر كامل يتناوبون قراءته واحد إثر اآلخر

وال شك أن ندرة الكتاب اإلسالمي يف اخلارج يدعو إىل بذل 
 .وإرسال املزيد دعوة إىل اهللا ورفعا للجهل وإنارة للبصائر

أما بالنسبة للقريب من ديارنا فحدثين .. بالنسبة للبعيدهذا 
من أثق به أن هناك مناطق مل تر الكتيبات وقد استظرف أحدهم 
كتابا ذا غالف مجيل وحسبه من الروايات الغربية وتعجب من 

 .حسن غالفه وتصميمه ومادته
والكثري وال شك رمبا قرأ كتبا لكن موضوع النصيحة مل يقرأ 

 .عنه كتابا
فمثالً املبذرون مل تصلهم كتب عن التبذير، وأهل الفسق 
واملعاصي مل تصلهم كتب عن التوبة، وأهل النوم عن الصالة مل 

 .يروا كتبا عن حكم تأخري الصالة وهكذا
وباإلمكان .. وحيسن اختيار الكتاب بدقة وعناية وحرص

 االستفادة من الربيد يف إرساله أو يقدم يف احلفالت والتجمعات
 .العائلية واألسرية واملدرسية وغريها على شكل جوائز وهدايا
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وكثري ممن يرسلون رسائل ألشخاص يف اخلارج يركزون على 
كتب الرقائق وبعض قصص التوبة وال يرسلون معها كتبا عن 
العقيدة فما الفائدة إذًا إذا تاب املرسل إليه وعاد ورجع عن معصيته 

فاألوىل إرساهلما ! دعوه أو ليطوف به؟مث قام ليذهب إىل قرب الويل لي
 .معا وإن كان وال بد من كتاب واحد فكتب العقيدة أوىل

والعجيب من اون الكثري يف جمال الدعوة املتيسرة لديهم، 
فلماذا ال يرسل . فمن لديه خادمة يقوم شهريا بإرسال رسالة ألهلها

قصرينا ولو أردنا أن نعرف ت. مع هذه الرسالة كتابا أو أكثر
وأحصينا ما لدينا من خادمات أندونيسيات مثالً لقارب العدد 
مليون خادمة حسب اإلحصاءات املعلنة فلو أرسل مع كل رسالة 
كتابان فقط وكان معدل الرسائل عشر رسائل سنويا ألرسل كل 
شخص عشرين كتابا وألرسلنا من هذا البلد املبارك أكثر من 

استوحشته األمم الكافرة وقامت  عشرين مليون كتابا لبلد مسلم
 !!حبرب شرسة لتنصريه فاهللا املستعان
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 أصغ بقلبك 
من نعم اهللا على هذه الدعوة يف هذا الزمن وجود الشريط 
اإلسالمي وهو وجود متعدي النفع، فمن تعدده وكثرة احملاضرين 
إىل تيسر محله وقلة مثنه واصطحابه يف أكثر األماكن فراغًا وهي 

وكذلك انتشار حمالت بيعه بل إنه يوجد يف كثري . ملرتلالسيارة وا
من البقاالت والدكاكني غري املتخصصة يف هذا النشاط وما ذاك إال 

 .داللة على كثرة الطلب عليه
. ويف تنوع أمساء احملاضرات واحملاضرين فرصة كبرية لالختيار

فمن دروس علمية إىل شرح للمتون وحماضرات وعظية وقصائد 
. القلوب إىل أشرطة حتمل نفسا إسالميا للطفل الصغري شعر ترقق

ماذا يقدم .. وهذا التعدد والتنوع رمبا يوقع الداعي يف حرية من أمره
 !ويهدي للمدعو؟

وال شك أنه ال بد من حسن تقييم الداعي ومعرفته باألشرطة 
املوجودة وحاجة املدعو وطبيعته الشخصية وميوله النفسية، وميكن 

مني باألشرطة واملتابعني هلا من املستمعني أو من العاملني سؤال املهت
 .بالتسجيالت

ويفضل أن تكون الدعوة يف البداية بالتمهيد وتعويد األذن 
على مساع الشريط اإلسالمي هي فاحتة مساع الشريط عند البعض 
فهناك أشرطة دعوية أدبية وهناك أشرطة عن تربية األبناء وهناك 

ذه تكون نواة للشريط األول املهدي كل ه.. أشرطة للصغار
لشموليتها يف املواضيع كشريط عام عن السعادة مثالً وكذلك لتربية 
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 .األبناء اهتمام لدى الكثري
وحيسن إهداء شريط واحد فقط حىت يسمع كامالً ويكون له 

وبعض األشخاص رمبا تكون دعوم عن طريق . وقع يف النفس
من الداعي إىل أطفال املدعو  صغارهم فيهدي أشرطة أطفال كإهداء

وغالبا حيبها األطفال ويفرحون ا فتكون بداية لدخول الشريط 
 .اإلسالمي لذلك املرتل

وقد ذكر يل بعض اإلخوة الكرام عن شاب سافر إىل بلدته 
من الرياض ومعه والدته وعمته فلما ركبت عمته العجوز وبدأ 

اء أحد املغنني السري رفع الشاب جهاز التسجيل فإذا بصوت غن
 كم املسافة إىل البلدة؟: فسألته العمة العجوز

 .بأا تقارب من الساعتني: فأجاب
 وهل سنمضي الساعتني مع هذا الغناء؟: فقالت له
ليس هذا من حسن العشرة ورفقة : نعم، قالت: قال هلا

 .الطريق ولكن لك ساعة ولنا ساعة أي أن الطريق مناصفة بيننا
فقلت . طفت العرض ووافقت على ذلكفاستل: قال الشاب

بل أنت ضع شريطك، فقال هلا : أين شريطك يا عميت؟ قالت: هلا
فناولته .. بل أنت يا عميت أكرب سنا مين ولك احلق يف ذلك: الشاب

شريطًا ألحد الوعاظ مليئًا بالقصص اجلميلة عن احلياة ويردد بني 
ريط مبتعة عجيبة فاستمع الشاب إىل الش.. حني وآخر بيتا من الشعر

: حىت مضت الساعة كاملة وكأا دقيقة، وعندها قالت له عمته
يا عميت حىت ينتهي : قال هلا.. هيا، هات شريطي وضع شريطك
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 .املؤمنون عند شروطهم.. ال: الشريط قالت
فأصر الشاب على عدم تغيري الشريط رغبة يف معرفة اية 

: قالت له العمةعندها .. إحدى القصص اليت ذكرت يف الشريط
فوافق على .. بشرط أن ال تضع شريطًا لك طوال ذهابنا وعودتنا

 .ذلك وكانت بداية هدايته على يد ذاك الشريط
فحسن االختيار مهم والتوقيت مهم واملوضوع الذي خيتار 
مهم أيضا وكلها عوامل إذا اجتمعت قد تكون سببا من أسباب 

 .هداية املدعو أرادها اهللا
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 نيةملسات حا
يساعد على .. املدرسة مكان دعوي مهم وأرض خصبة منبتة

ذلك عوامل كثرية منها طول مدة اليوم الدراسي والسنة الدراسية 
وتتفاوت الدعوة باختالف األعمار .. وكذلك قيمة الدرس وأمهيته

 .من مرحلة إىل أخرى
ومن خالل مخس وأربعني دقيقة يستطيع املعلم واملعلمة 

فيه إىل الطلبة بشكل عام وإىل الطالب املعين إيصال ما يرغبون 
وهناك التفاتات من املعلم إىل الطلبة النابغني والناني . بشكل خاص

ومن هلم وجاهة يف اتمع من علم أو منصب أو جاه فإم القدوة 
وكذلك االلتفات إىل من حيتاج من الطالب .. يف وسط ذاك اتمع

وطول وقت تساعده على اختيار  إىل عناية ودعوة، وللمعلم حرية
 .وسائل وطرق الدعوة بل وتنوعها وتعددها

وسأضرب لذلك مثلني أو أكثر تبني أمهية املدرس يف املدرسة 
 :وأثره على الطالب وأسرته

فاألول ذكره يل أحد أئمة املساجد، وكان قادما من منطقة 
حد بعيدة إىل الرياض للدراسة اجلامعية وكان متفوقًا وقد سأل أ

! من األوائل يف هذا الصف؟.. املشايخ طالب السنة األوىل اجلامعية
 !مث بدأ يسأل األوائل كم حتفظ من كتاب اهللا عز وجل؟

سألين كم حتفظ من : -وكان من املتفوقني-قال اإلمام 
 ..أربعة أجزاء: فأجبته! كتاب اهللا؟
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 .هذا ال يليق بك وال بطالب علم مثلك: فقال
 .إىل مكتبه بعد احملاضرةوطلب منه أن حيضر 

فذهبت إليه وأنا كلي رهبة وحياء من الشيخ : قال اإلمام
 ..وال أعرف نظام اجلامعة.. خاصة أنين قادم من مدينة بعيدة

وعندما سلمت عليه حثين على حفظ كتاب اهللا وحفظ املتون 
ورتب .. األخرى وطلب أن أوافيه كل أسبوع ليسمع ما حفظت

.. أن بدأت أحفظ وهو على تسميعه يل فكان. يل جدوالً بذلك
واستمررت بعد ذلك الفصل حىت حفظت القرآن وبدأت أحضر 

 .دروس العلماء ودروسه هو بالذات
فهذا االهتمام الشخصي له أثر واضح ورعاية طالب بعينه هلا 

 .وقع يف نفسه وشحذ هلمته
وموقف آخر ملدرسة يف مدرسة ثانوية للبنات بدأت تتلطف 

حىت أحببنها مث بدأن يتنافسن حلفظ القرآن يف املرتل  مع طالباا
 .بل وأصبح الكثري منهن داعيات يف وسط أسرهن.. مبشورة منها

وهناك أمثلة كثرية حتفل ا كتب التاريخ والتراجم والسري 
عن بروز ونبوغ أحد العلماء على يد شيخه بل رمبا بكلمة منه تغري 

 .جمرى حياة الطالب
أيت به من جانب آخر كما ذكر يل أحد وبعض املدرسني ي

عندما عينت يف إحدى املدارس كان هناك طالب : املدرسني فقال
مشاغب ومهمل يف دراسته إىل درجة أن يثري االمشئزاز من تصرفاته 

أنت مل ختلق ملثل هذا، ومثلك تنتظره : فأخذته مبفرده وقلت له
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: وقلت له األمة، وجعلته عريفًا على الفصل وبدأت أتابع دروسه
نريدك قائدا عسكريا، فكان أن تغري حاله وصلحت أموره وترك 

 .التدخني وأتاين والده وسلم علي ودعا يل
إا ملسات حانية وجهد بسيط يغري أمورا كثرية ومشاكل 

 .متواصلة
كما أن لشهادات الشكر أثرا ملموسا يف يئة الطالب 

مبا يؤثر يف أسرته بشكل واالهتمام بالطالب ر. واهتمامه مبستقبله
مباشر من حسن تعامل املدرس وحديث الطالب عنه بني والديه 
وأهله كما أن لوصول الكتب واألشرطة اليت ديها املدرسة إىل 

 .مرتل الطالب وحسن االختيار فيها أثرا واضحا ملموسا
 .رمبا يكون الداعي مدرسا فيهتدي على يديه أمة

بل رمبا .. ته فصوالً دراسية كاملةواملدرس ينفع اهللا داي
كم من األجر سيكون هلذا .. طالب واحد يكون عامل األمة غدا

وأذكر أن رجالً كبريا ! ال ينقص من أجرهم شيئًا؟! الداعي األول؟
يف السن ال يقرأ وال يكتب قصد شابا حىت اهتدى على يديه وهذا 

داعية  الرجل الكبري اآلن حيضر حماضرات الشاب الذي أصبح
فكم من األجر هلذا الداعي؟ وهو أمي ال يقرأ وال يكتب .. معروفًا

ولكنه كان سببا يف هداية هذا الشاب الذي أصبح داعية اآلن ونفع 
 !اهللا به

وهناك أمور يستفيد منها املدرس أو املدرسة وهي اختيار 
حبث أو دراسة كتاب للمدعو ويركز على األمور اإلسالمية 
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بع اإلعالمي حىت ال يكون أمر الدعوة مباشرا؛ وخاصة ذات الطا
فمثالً كتابة حبث عن املسلمني يف روسيا أو البوسنة أو الصني أو 
الصومال فإن يف ذلك ربطًا لواقع املدعو باملسلمني ومهومهم وما 
يصيبهم من نكبات وويالت، وكذلك إدراج حبوث عن التنصري 

 .وجهود النصارى
يعرفها املربون ويبذلون يف ذلك وهناك نقاط تربوية كثرية 

أوقام وأمواهلم ويرهقون أعصام حمتسبني يف ذلك كله األجر 
وكم من معلم خرج أجياالً متعاقبة أثرت يف مسري األمة .. والثواب

كلها، وكما أن املعلم حيرص على الطالب النابغ والنبيه فهو حيرص 
ف فإن املريب أيضا على الطالب الذي ظهرت عليه أمارات االحنرا

يضع عينه على بعض الطالب فيعمد إىل عزل بعض من ) أو املربية(
يرى فيه خريا أو توجها وقبوالً عن بقية التالميذ حىت ال ينجرف مع 

 .التيار ويكتسب صفات سيئة
واحلديث عن التعليم ال ينقطع وهو سبيل األمة إىل النهوض 

 .والرفعة والسؤدد
 :أخي املسلم

كلمة دعوية عابرة وال يلقي هلا باالً وكثري من الكثري يلقي 
فكثري بدأ جياهد نفسه على فعل .. املدعوين اهتدوا بكلمة واحدة
وكثري استقامت أمورهم لكلمة .. الطاعات بسبب كلمة مسعها

 .أثرت يف نفسه ووجدت هلا يف قلبه مدخالً
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وحدثت أن مدرسة مادة الكيمياء يف املخترب بدأت تذيب 
هذه نار الدنيا فكيف بنار اآلخرة؟ : مث قالت.. هرهاحلديد وتص

فكان أن هبت طالبة من سباا واستيقظت من غفلتها وبدأت 
فاعتربت وفكرت . حلفظ ذلك احلديد املذاب وتلك النار حتته

فالكلمة وسيلة .. واستقام أمرها وتابت إىل اهللا من غيها وعبثها
لكالم أطايبه، فرمبا يقع دعوية هلا تأثري يف نفس املدعو فينتقي من ا

 .من احلديث كلمة تكون سببا يف هداية املدعو
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 ااهدة
. انتظار النتائج واحلرص على حصول اإلجياب أمر مل نؤمر به

إمنا أمرنا بالدعوة فقط وليس علينا تتبع النتائج وإن كانت النفس 
لكن رمبا يكون هناك إحباط يف .. البشرية تفرح باحلصاد املبكر

عدم القبول وتكاسل حني اإلعراض بل هناك دعوة ال تستطيع  حالة
ال .. أن تتلمس أثرها مثل إهداء كتاب يف طريقك وأنت مسافر

تعلم هل صلح حال املدعو أم ال؟ كذلك إلقاء كلمة أمر أو ي يف 
احملل التجاري رمبا تكون هذه الكلمة سببا يف استقامة املدعو بعد 

 .حني، وهكذا
 ..حاولت فلم أستطع: يقول ..يأيت أحدهم

مرة بالشريط .. جرب فرمبا أن له نفحة توافق دعوتك
وأخرى بالكتاب وثالثة يف شهر رمضان ورابعة يف حالة مصيبة 

فال .. وأنت مأجور يف كل مرة.. عندهم وخامسة يف مناسبة فرح
تيأس، ولو كل من دعا أو نصح نصيحة مل تقبل منه توقف عن أمر 

 .عليك املعاودة مرة بعد أخرى! هذا الدين؟ الدعوة فكيف يقوم
فالدعوة إىل اهللا ليست دعوة ملرة واحدة فإن أمثرت وإال 

بل هي دعوة متصلة مرة بعد أخرى بأساليب .. توقف الداعي
خمتلفة ووسائل متعددة، فكلما وجد الداعي مناسبة دعوية أعاد 

 .وكرر وصرب على طول املدة وعدم القبول السريع
أن طريق أحد  -وكان حليقًا-أحد كبار السن  وقد حدثين
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العلماء كل أسبوع مير على مكتبه فيدخل عليه ويذكره باهللا وحبكم 
حترمي حلق اللحية واستمر على ذلك سنوات طويلة دون كلل أو 

 .ملل حىت أطلق الرجل حليته وأعفاها
والتأخر عن املعاودة حرمان لألجر وإال فما املانع من كسب 

ثوبة عند معاودة الدعوة وإذالل النفس هللا واختيار األجر وامل
املناسبات واألوقات اليت يرى الداعي أن حال املدعو رمبا تكون 
مهيأة لقبول الدعوة، ويف معاودة الدعوة وعدم االستجابة هلا يف 
املرة األوىل مباشرة حكمة بالغة وإال لو كل من دعي من املرة 

إمنا هي .. الناس يف أمر الدعوةاألوىل استجاب ملا تردد كثري من 
وأمر الدعوة  جهاد وصرب واحتساب، ولنا يف سرية الرسول 
 .والصرب عليها ومعاودا منهاج دعوة ونرباس حياة

وهلذا جيب أن يكون الداعية صاحب نفس طويل وصرب 
أمر يستدعي . متواصل، وأنه يسعى إلنقاذ املدعوين من نار جهنم

سنوات طويلة يدعو يف مكة  رسول اهللا  استمر.. الصرب واملداومة
 .املكرمة واملدينة املنورة حىت توفاه اهللا عز وجل

 :أخي احلبيب
من احلكمة يف الدعوة التدرج والتمهيد لألمور وإعطاء البديل 

.. إذ النفوس تبحث عن بديل خاصة ملن كان لديه ضعف ووهن
فالن وفالن  وال شك أن التوحيد ال جيوز تأخري بيانه مراعاة خلاطر

أو اخلوف من رد الفعل عند املدعو ألن اللحظات جتري ورمبا ميوت 
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املدعو على الشرك فال بد من البدار ملا فيه مصلحة ويف تأخريه عن 
 .وقته مضرة

وال شك أنك حتب املدعو ملا فيه من خري، وتكره ما فيه من 
وتكره الشر ولذا حتبه حمبة هللا ويف اهللا ألنه يصلي ويؤدي الفرائض 

اونه يف أمر إعفاء اللحية مثالً ولذا تبحث عن كل ما يدعه 
. وكلنا ذوو خطأ.. ال شك أنه أخ يف اهللا.. يتجنب هذه املعصية

وحيتاج منك إىل صرب وجلد وطول نفس ولذا جيب التضحية ببعض 
هناك من يضي بنفسه .. الوقت للدعوة وإذالل النفس يف سبيل اهللا

فإذا .. ال تضحي بأيام، بل بساعات ودمه، وآخر بعمره وأنت
وجدت فرصة رحلة برية أو زيارة لقريب فاستفد من ذاك الوقت 
وأجل بعض أعمالك إىل وقت آخر فهذه فرصة قد ال تكرر 

واألعمال ال تنتهي وإال فامليت ميوت .. وأعمالك تنقضي على مهل
 .ولديه مواعيد ومراجعات وقائمة مليئة باألعمال
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 يآخر الدواء الك
باب الستر على املسلم من أوسع وأسرع أبواب الدعوة تأثريا 
فمن رأى من املسلم ما يوجب رفعه إىل الوايل وعلم أن املدعو ليس 
متمرسا يف الشر وليس طريقه بل إا سقطة وزلة فاألوىل أن يستر 
على املسلم وتكون منقبة له ورمبا يؤدي هذا الستر على املسلم أو 

 .. م اجلادةاملسلمة إىل لزو
وال يفشي ذه السقطة ألحد فإن ذلك من الغيبة وإشاعة 

بل كما ستر يكتم، وكأن عينه مل تر . الفاحشة وتتبع العورات
وأذنه مل تسمع، واهلدف من الستر هو اهلدف من العقوبة لو رفعت 

 .فرب ستر أعظم من عقوبة. للوايل وهي الزجر والردع
وة وأساليبها وعجز عن وإذا تدرج الداعي يف وسائل الدع

احملاولة باليت هي أحسن فأمامه بدائل صعبة ولكنها طاعة هللا 
ولرسوله؛ فامرأة ال يصلي زوجها وحاولت وجاهدت ولكن دون 
نتيجة وهي تعلم أنه ال جيوز هلا البقاء، ليس هلا إال الفراق الصعب 

: وقال  جاومن يتقِ اللَّه يجعلْ لَه مخر: قال اهللا جل وعال
 .»من ترك شيئًا هللا عوضه اهللا خريا منه«

وقد ذكر يل أن امرأة حاولت مع زوجها أن يصلي بشىت 
الطرق والوسائل لكنها وجدت منه الصد واإلعراض فكان أن 
ذهبت ألهلها زائرة ورفضت العودة إال بشرط أن يصلي لكنه عاند 

فهذه وسيلة أتت . وكابر يف البداية وهذا أمر متوقع مث هداه اهللا
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بنتيجة طيبة وحىت إن مل تأت بنتيجة سريعة فهي براءة للذمة وحماولة 
وكثري من ناقصي العقل إذا ذكر هلم أن .. أخرية ال عودة بعدها

امرأة تركت زوجها ألنه ال يصلي اموها باجلنون ونقص العقل 
ولكن لو قيل هلم إنه يهينها أو خبيل يف بيته لسمعت األصوات 

وما ذاك إال من . فع ملاذا تبقى عنده؟ ماذا تريد منه؟ فسبحان اهللاترت
 .هوان الدين عندهم

اهلجر من وسائل الدعوة خاصة ملن هم حتت يد املدعو 
كالزوجة اليت هي يف حاجة لزوجها فإا ال ترضى جر زوجها هلا 
فتعود له، وكاالبن احملب لوالديه، واألخ إلخوته، واهلجر أسلوب 

ليس غاية ومنتهى؛ ألن اهلجر قد ال ينفع مع أناس بعيدين عالجي و
يأخذهم الكرب والعناد فال يرون للداعي حقًا فيكرهونه ويبغضونه 

 .ولكنه جيدي مع بعض الناس خاصة األقارب. وال يقبلون منه شيئًا
وأذكر أن إحدى األسر بدأ اإلخوة واألخوات فيها جر أخ 

 يدعونه لزيارم وال يسلمون هلم ال يصلي فال يدخلون بيته وال
 .حىت عاد إىل رشده وثاب إىل عقله وأناب إىل ربه.. عليه

من أسلوب الدعوة املتأخر يف التدرج بعد طرق مجيع احملاولة 
إبالغ أصحاب الصالحية من رجال احلسبة بعد استنفاد كافة 
الوسائل وقد ال يرضى البعض بذلك ولكن أليس هذا ملن حنب 

 آلخرة؟أخف من نار ا
وأليست الفضيحة اآلن خري منها يوم القيامة؟ فليقارن الداعي 
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وما الذي مينع أن تقوم اهليئة بأخذ تعهد عليه . بني ذلك ويزنه
 !باحملافظة على الصالة أو ترك كذا وكذا من املعاصي؟
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 أنت أم هم؟
ليس يف جمال الدعوة إىل اهللا ضعف وال جماراة للعصاة يف 

وا بذلك ويألفوا الداعي كما يقول البعض، معصيتهم حىت يستأنس
بل كان قويا يف احلق يتمعر وجهه إذا رأى  فهذا ليس من هديه 

 .معصية أو منكرا
هناك مواقف يكون فيها الداعي هو املتأثر واملنجرف مع 
املدعو يف مساوئه فيجب عليه أن ينجو بنفسه إذا رأى أا تتأثر 

انج بنفسك وال تتأثر به .. فلتهبسوء املدعو وتستمرئ منكره أو غ
بل دعه حىت ال تصبح مثله خاصة وقد رأيت يف نفسك ميالً لسوء 

 .عمله
 :أيها احلبيب

الداعية رجل عمل يبحث عن مكافأته وجزائه، ولكن ليس 
يف الدنيا بالتباهي والتفاخر واملنة بأن فالنا اهتدى على يدي وقد 

 ..كان ضاالً منحرفًا
ويتفاخر مبا قدم، فذاك من خسران  وهكذا يزري بالناس

مث إن األمر رمبا يصل املدعو فيكره الداعي وال . العمل والعياذ باهللا
 ..حيبه ورمبا تكون له انتكاسة إذا كان ضعيف اإلميان

على الداعي أن ال حيقر من أمر الدعوة ولو كلمة يسرية فرمبا 
أن تلقى ال حتقرن من املعروف شيئًا ولو «: تكون سببا للهداية
 .رواه مسلم »أخاك بوجه طليق
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 :يا حفيد أيب بكر وعمر
الفجار والفساق جياهرون مبعاصيهم ويرجون ضالالم دون 

من حيمل املخدر يف يده أشجع منك وأحرص .. خوف أو وجل
 ..حىت يبلغه إىل فريسته وضحيته!! منك

هل جبنت أن تبلغ دعوة اهللا؟ هل وهنت فما دي كتابا أو 
هل قلوب أهل الشر والفساد أصلح وأمضى؟ أم هل  شريطًا؟

 فسادهم وبالؤهم هو املعترب؟
أنت حتمل أمر الدعوة وحتمل رسالة .. ال يا ابن اإلسالم

نترك أمر الدعوة .. ال تبخل وال ن وال تكسل. األنبياء واملصلحني
 !ملن إذا تركتها أنا وأنت؟

ب والشريط بل امحد اهللا واسع يف نشر العلم الشرعي بالكتا
اللذين يصدران من علماء معروفني وموثوقني علما وورعا وتقى 

 !وكتبهم وأشرطتهم حتمل إذنا وتصرحيا فلم التردد؟
ال أريد منك جوابا ولكن هاك معلومات عن نشاط املنصرين 

م لترى كيف شيبهم وشبام وفتيام ونساؤهم ١٩٩٦لعام 
 !وحنن نائمون.. يعملون
مليار ) ١٩٣(ه املنظمات النصرانية مبلغا وقدره بلغ ما مجعت -

 .دوالر أمريكي
 .منظمة عاملة) ٢٣٣٠٠(بلغ عدد املنظمات التنصريية  -
بلغ عدد املنظمات التنصريية اليت ترسل منصرين إىل  -
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 .منظمة) ٤٥٠٠(اخلارج 
بلغ عدد املنصرين الذي يعملون داخل أوطام  -

لون خارج أوطام فعددهم أما الذين يعم-منصرا ) ٤٦٣٥٥٠٠(
 .منصرا) ٣٩٨,٠٠٠(

أما عدد كتب اإلجنيل اليت مت توزيعها خالل عام واحد  -
 .كتابا ١٧٨,٣١٧,٠٠٠فقط هي 
جملة ) ٣٠١٠٠(بلغ عدد االت والدوريات التنصريية  -

 .إذاعة وحمطة تلفزة خمتصة بالتنصري ٣٢٠٠ودورية ويوجد لديهم 
ملؤسسات التنصريية فتزيد عن أما أجهزة الكمبيوتر يف ا -

 .جهازا) ٢٠,٦٩٦,١٠٠(
إن تيسر أسباب الدعوة وسهولة طرقها  :أيها احلبيب

.. وتعددها وتنوعها مدعاة إىل عدم التكاسل يف هذا األمر العظيم
فلقد تيسر لنا يف هذا الزمن ما مل يتيسر لغرينا من السابقني من 

 ..وسائل الدعوة ورخص مثنها وتنوعها وسهولتها
البوذي  -أيها احلبيب-ال تقف وال تتردد، وال يكن 

واهلندوسي والنصراين أشد منك حرصا على ملته، انظر إىل ذمتك 
 !هل تربأ وأنت على سكونك وكسلك وغفلتك؟

 ..الرفق. .الرفق.. أخي احلبيب
ما كان الرفق يف شيء إال زانه، وال «: قال رسول اهللا 
 .مرواه مسل »نزع من شيء إال شانه



 

 ٨٧ 

 س عليك وحشةلي

 
 الفهرس

 
 ٣ .................................................. املقدمة
 ٥ ................................................... مدخل

 ٥ ................................................ وسارعوا
 ١٠ ............................................. قبل البداية
 ١٣ .............................................. االنطالقة

 ١٦ .......................................... خطوة خطوة
 ١٨ ............................................... هللا األمر

 ٢٠ ............................................ ما بال أقوام
 ٢٤ ......................................... مفتاح القلوب

 ٢٧ ........................................ استثمار الفرص
 ٣٢ ............................................ ادوا حتابوا

 ٣٤ .......................................... أبواب مشرعة
 ٣٩ ................................................ يا أبت
 ٤١ .................................................. العدو

 ٤٢ ................................................ وقفات
 ٤٥ .......................................... ال تزل قدمك



 

 ٨٨ 

 س عليك وحشةلي

 ٤٨ .............................................. حبر اجلود
 ٥٠ ......................................... الوسائل أسهل
 ٥٢ .................................................. يا بين

 ٥٤ ......................................... أصحاب اهلمم
 ٥٦ .........................................تقدموا وتأخرنا
 ٥٨ ........................................ أنت حتت اهر
 ٦٠ ......................................... الصدقة اجلارية
 ٦٢ ......................................... تنفيس الكرب

 ٦٤ ................................................ الصحبة
 ٦٧ ........................................ اجلليس الصامت

 ٧٠ ............................................ أصغ بقلبك
 ٧٣ ........................................... ملسات حانية

 ٧٨ ................................................ ااهدة
 ٨١ ....................................... آخر الدواء الكي

 ٨٤ ........................................... أنت أم هم؟
 


