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  :مقدمة 
هي أسمى ما يسعى إليه المسلم في هذه الدنيا بعد إيمانه باهللا جـل   إلى اهللا جل وعال الدعوة      

وظيفة األنبياء والمرسلين، وهمة الصالحين والمتقين، وقد امتـدح اهللا جـل    وعال، كيف ال وهي
  األمر قال سبحانه   الداعين إليه في عدد من المواضع، وجعل الثواب الجزيل على هذا           وعال عباده 

    ". وقال إنني من المسلمين ممن دعا إلى اهللا وعمل صالحاًومن أحسن قوالً: " 
وقد قال " ولو آية بلغوا عني"إلى اهللا  الدعوة  الناس إلىاهللا عليه وسلم قال داعياً والنبي صلى      

ه إلى يوم القيامـة ال  تبع من دعا إلى هدى كان له من األجر مثل أجور من"عليه الصالة والسالم 
أفـضل   إلـى اهللا وأنهـا مـن    الدعوة وهناك أدلة كثيرة تبين فضل" ينقص ذلك من أجورهم شيئا

   .األعمال
: قال تعـالى  . واجب الدعوة إلى اهللا تعالى هو الواجب العام الذي يشمل أفراد األمة جميعا                 و

) رٍة َأنَا ومِن اتَّبعِني وسبحان اللَِّه وما َأنَا ِمن الْمـشِْرِكين          قُْل هِذِه سِبيِلي َأدعو ِإلَى اللَِّه علَى بِصي       (
فكل مسلم مأمور بالدعوة إلى اهللا تعالى؛ ألنه من أتباع النبـي صـلى اهللا عليـه         ) ١٠٨:يوسف(

وسلم، واآلية الكريمة تبين سبيل النبي صلى اهللا عليه وسـلم وهـو الـدعوة علـى بـصيرة،                   
 . ، ونحن أتباعه، فالدعوة واجبة علينا) ومن اتبعنيأنا( :ويقول
كُنْتُم خَير ُأمٍة ُأخِْرجـتْ ِللنَّـاِس       : (والدعوة هي التي تنقل األمة إلى الخيرية، يقول تعالى               

فـاألمر  ). ١١٠مـن اآليـة   : آل عمران )(تَْأمرون ِبالْمعروِف وتَنْهون عِن الْمنْكَِر وتُْؤِمنُون ِباللَّهِ      
  .بالمعروف والنهي عن المنكر النابع من اإليمان باهللا هو دعوتنا

   :المراد بكلمة الخطاب الديني: أوالً 
 هو كل بيان باسم اإلسالم يوجه للناس سواء كانوا مـسلمين أو غيـر مـسلمين لتعـريفهم                 

ل والكتاب والمسرحية   باإلسالم، وقد يأخذ هذا الخطاب شكل الخطبة والمحاضرة والرسالة والمقا         
   .واألعمال الدرامية، وبذلك ينبغي أال نحصر الخطاب الديني في خطبة الجمعة فقط

 يتغير في عصر العولمة عن أي عـصر آخـر؟           - السابق –مفهوم الخطاب الديني العام          و
   .يتغير من قوم إلى قوم؟ ومن مكان إلى مكان آخر؟
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اس بها، ولكن تتغير في أسلوب عرضها، ومن هنا فعرض       به ثوابت ال مس     اإلسالمي الدين     ف
الثوابت في الخطاب الديني يختلف من زمن لزمن آخر ومن بيئة ألخرى ومن قوم لغيرهم، كما                

  . يتضمن الدين متغيرات تقبل التجديد واالجتهاد
آن الكريم قد ن فكرة التجديد ليست مرفوضة إسالميا؛ فالقرفإوانطالقًا من هذه الطبيعة للدين         

 علـى ذلـك اخـتالف    لَّدقد غير من أسلوب خطابه الديني من مكان لمكان ومن وقت لوقت، و   
  . الخطاب الديني في الموضوعات واألسلوب ما بين القرآن المكي والقرآن المدني

فمثالً نجد أن القرآن المدني لم يعتمد على أسلوب الزجر، ولم ترد به كلمة كال، وهذا يدل                   
، واللسان هنـا ال  }وما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه{على أن الخطاب يتغير، وقد قال تعالى    

  . يعني اللغة، وإنما يعني اختالف الخطاب الموجه لعامة الناس عن خاصتهم
وال بد أن يبنى هذا الخطاب على فهم دقيق لطريق المخاطبين وعقلياتهم وبيئاتهم، وقد قال                     

حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ال يعرفون، أتريدون         : "-رضي اهللا عنه  –طالب  علي بن أبي    
ما أنت حدثت قوما بحديث ال تبلغه عقـولهم إال  : "، وروي عن بن مسعود  "أن يكذب اهللا ورسوله   

  ". كان لبعضهم فتنة
لحـال  الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكـان والعـرف وا        : "كما أن هناك قاعدة فقهية تقول          
  .، ومن هنا فالدعوة وخطابها أكثر قابلية للتغير من الفتوى"والنية

  
   :تجديد في دماء العمل الدعوي.. االبتكار: ثانياً 

يمثل التجديد دائما سببا رئيسا من أسباب النجاح في جميع المشاريع وفي كـل المجـاالت                
ولو بعد قليل مـن الـزمن، إذ إن         وغالبا ما تصاب األعمال والمشاريع التقليدية بالفشل        .. تقريبا

عنصر االبتكار واستحداث أفكار ورؤى جديدة يستهوي الفئة المستهدفة فيزيـد الطلـب علـى               
 .المعروض ويحدث الرواج المطلوب

وهذه تكاد تكون قاعدة عامة ومطردة في كل المجاالت، والشك أن مجال الـدعوة إلـى اهللا    
ي الوسائل وتجديدا في أساليب الطرح وابتكارا فـي         واحد من هذه المجاالت التي تتطلب تنوعا ف       

  .كيفية العرض للوصول إلى المدعو وإيصال الدعوة إليه أو جذبه هو إليها
ويمكن أن نقول إن التعامل مع الدعوة كمشروع تجاري ـ في نظري على األقـل ـ مـن     

 وطرق إنجاح هذا  األهمية بمكان، بمعنى االهتمام بها كمشروع عمر، والنظر المتعمق في وسائل          
المشروع وعمل دراسات جدوى لحساب نسبة المكاسب والخسائر والمصالح والمفاسد التي يمكن           
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أن تنجم عن كل فكرة جديدة أو ابتكار دعوي ومدى مالءمة هذه األفكار إلمكانيات الداعية حسب   
  .الظروف المتاحة واستغالل أقل اإلمكانيات لتحقيق أكبر األهداف

ت الداعية صاحب هم الدعوة الذي يريد إنجاحها عند االبتكار إلـى أمـرين              والبد أن يلتف  
  : مهمين
  . زيادة القدرة على توليد األفكار وتنويعها:األول
  . تطوير المهارات لتطبيق تلك األفكار وتنزيلها على أرض الواقع:الثاني

ما أنه يحرمه أتباعا جددا     ومن المعلوم أن األداء الروتيني قد يفقد الداعية بعض أتباعه، ك                 
يمكن أن يكتسبهم بمجرد إدخال تغييرات بسيطة في طريقة دعوته أو فتح باب جديـد لتطـوير                 
عرضها، ونحن هنا نقصد الدعوة بمعناها الشامل والواسع ال مجـرد درس علـم أو موعظـة،                 

نشر الدين ربما   فالدعوة أكبر وأوسع من أن تحصر في ذلك، وال مانع أبدا أن يفتح اإلنسان بابا ل               
لم يخطر على بال أحد قبله، فالمعروف أن وسائل الدعوة ليست توقيفية كما أنها بإمعان النظر ال             

  . نكاد نراها تقف عند حد معين طالما أنها ال تخالف دين اهللا تعالى وأصول شريعته
لـى  ومن الممكن أن يعمل اإلنسان عقلة وفكره ليستحدث وسيلة يجمع بها قلوب الناس ع               

دين اهللا أو يحبب الناس في ربهم ورسولهم أو حتى يعلمهم بها دينهم وهذا باب يعتمد على سـعة   
فاالبتكار هو عملية إبداع أشياء جديدة ال يوجـد     . األفق والقدرة على االبتكار والتصور والتطور     

قع، والبـد   لها مثيل، وال تظهر قيمة هذا اإلبداع وذاك االبتكار حتى يتم تطبيقها على أرض الوا              
لوجود االبتكار من وجود الرغبة في اإلجادة والحافز على التفكير والقـدرة اإلبداعيـة إليجـاد                

  .وتصور األفكار الخالقة
  :  وأصحابه،االبتكار عند الرسول صلى اهللا عليه وسلم

قد يظن البعض أن مثل هذه الموضوعات جديده أتى بها الفكر اإلداري الحـديث وأثمرتهـا                  
زتها البحوث الحديثة، وقد يتعجب البعض إذا قلنا إن منهج الرسول صلى اهللا عليه وسلم كان                وأفر

يقوم على كافة أركان ومقومات النمط القيادي االبتكاري الذي يدعم ويشجع االبتكار فـي أعلـى                
  . درجات، وذلك في كل مظاهر إدارته صلى اهللا عليه وسلم

دية العبقرية الفذة أنه تمكن ببساطة ويـسر مـن          ولعل من بين أعظم جوانب شخصيته القيا      
تفجير الطاقات اإلبداعية واالبتكارية لصحابته على اختالف قدراتهم ومستوياتهم وجعل كال منهم            
يعمل عقلية وفكرة لخدمة الفكرة التي آمن بها وذلك بأعلى درجات الكفاءة والفعاليـة الفرديـة                 

  . والتنظيمية
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ميزا في مجاله، يستشعر أعلى درجات المسئولية، وينغمس فـي          فقد جعل كال منهم قائداً مت     
العمل لفكرته بكل كيانه ووجدانه، ويشارك ويبدع ويبادر بتقديم أفكاره ورأيه دون حتى انتظـار               

  . أن يطلب ذلك منه
   :الصحابة واالبتكار

حقـق  ولعلنا ال نتجاوز الحقيقة حين نقرر أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قد استطاع أن ي               
بهؤالء األفراد العاديين في عاداتهم وطباعهم ومستوى حضارتهم وإمكاناتهم أعماال غير عاديـة             

كالفرس والروم، وهذا    تفوقوا بها على أكثر الدول المحيطة بهم عدة وعتاداً وتنظيماً، وحضارةً            
  . هو ما يعتبر بحق معيار نجاح أي قائد

أنه التوصل إلى وسيلة جديدة غير مألوفة لتحقيق      يعرف في أبسط معانيه ب      فإذا كان االبتكار  
فهذا هو ما حدث بالفعل في ذلك المناخ اإلبداعي الذي صنعه الرسـول صـلى اهللا   . نفس الهدف 

ورغم أن سيرتهم رضوان اهللا عليهم مليئة بمظاهر النمط االبتكـاري إال            .. عليه وسلم لصحابته  
لتكون دليال على ما سواها من المواقف والتـي         أنني سوف أكتفي باإلشارة إلى موقفين أو ثالثة         

  .تجلت في مناح كثيرة من حياتهم رضي اهللا عنهم أجمعين
   :سلمان والخندق

لعل هذه واحدة من أعلى درجات النمط االبتكاري والتي تدلل على مدى انغماس الـصحابة               
 صلى اهللا عليه وسلم بكل وجدانهم وكيانهم عقالً وفكراً وإحساساً بمسؤوليات األمة وكيف استطاع   

  . أن يحول الفرد العادي إلى مشارك ومبادر مبدع ومبتكر بشكل غير عادي
لقد أتى األحزاب إلى المدينة الستئصال شأفة المسلمين، والقضاء تماما على هـذه الدولـة               
الناشئة وهذا الدين الجديد، وكانت أعدادهم من الكثرة بحيث ال يستطيع المسلمون الوقوف أمـام               

افلهم ، فجمع النبي صلى اهللا عليه وسلم أصحابه للتشاور في األمر وكانت الفكرة المبتكـرة                جح
وغير المألوفة عند العرب حينئٍذ من سلمان الفارسي وهي حفر خندق في الجزء الـذي يمكـن                 
اقتحام المدينة منه وهو بين البتين مرتفعتين، وهو ما يدل على مدي انغماس سلمان وانهماكه في                

كير المسئول والقائم على دراسة ومعرفة بجغرافية الموقع وإعمال عقله وفكره لحل المشكلة،             التف
  . وكأنه القائد األعلى والمسئول األوحد عن حلها

وكم كانت فكرة موفقة وصائبة قلبت الموازين، وحولت ضـعف المـسلمين قـوة، وقـوة                
ا حساباً وقلبت خططهم وتـدبيرهم  المشركين ضعفا، وشكلت لهم مفاجأة استراتيجية لم يحسبوا له    

رأساً على عقب ووضعتهم في موضع الدفاع بدالً من الهجوم وأفقدتهم ميزة العدد والعدة التـي                
  ..كانوا يتمتعون بها
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   :نعيم بن مسعود مفرق األحزاب
ولم يكن رأي سلمان هو االبتكار األوحد في المعركة وإنما كان هناك إضافة ربما ال تقـل                 

تت هذه المرة على يد مسلم لم يمض على إسالمه ساعات وهو نعيم بن مسعود الذي  عن األولى أ  
يا رسول اهللا إني أسملت ولم يعلم قومي بإسـالمي فمرنـي بمـا            “: جاء إلى رسول اهللا وقال له     

فوجهه الرسول صلى اهللا عليه وسلم      .. ، فكانت العبقرية في القيادة والتصرف الفذ من نعيم        ”شئت
ه؛ فهو في المسلمين فرد لن يضيف شيئاً إذا انضم إلى صفوفهم المعلنـة، وإنمـا            أال يعلن إسالم  

فانطلق نعيم بن   .. عليه أن يخذل عنهم، فإنما الحرب خدعة أو كما قال له صلى اهللا عليه وسلم                
مسعود كما هو معروف في السيرة، ووضع خطة متقنة إلفساد العالقة التحالفيـة بـين اليهـود                 

ذور الشك والفرقة بينهم بحيث ينفض عقدهم وحلفهم ويفشل كيدهم وتدبيرهم           والمشركين وزرع ب  
ويرجع جمعهم دون إلحاق أي أذى بالمسلمين، وكل ذلك بدون استخدام سهم واحد، وإنمـا مـن               

  . خالل إعمال الفكر واستخدام العقل بأعلى درجات الفعالية واإلبداع
وأصبح اليهود ال يطمئنون إلى قريش      ودبت الشبهة من كالم نعيم في نفوس قريش وغطفان          

وكانت العاقبة نـصر     وغطفان وقريش ال تطمئن إلى اليهود، وخذل اهللا بينهم، واختلفت كلمتهم            
  . اهللا لعباده

   :الحباب وغزوة بدر
وقد شهدت غزوة بدر قبل األحزاب الرأي الصائب من الحباب بن المنذر في تغوير اآلبـار   

لماء عند المسلمين يشربون وال ماء للمشركين فكان لهـذا الـرأي            ومنع المشركين عنها، وبقي ا    
  . أثره العظيم في انتصار المؤمنين على الكافرين

ومن تتبع سيرة الصحابة وجد العجب في تفنن الصحابة في خدمة هذا الدين بكل الوسـائل                
  .وتسخير كل السبل المتاحة لنشره ونصره 

   :زماننا أولى باالبتكار
 تقل الحاجة إلى تحديث األداء وابتكار الطرق واستخدام الوسائل المستجدة في           وفي زماننا ال  

العلم والتكنولوجيا في إيصال الدين للخلق وإقامة الحجة عليهم بما يصح إطالق إقامة الحجة به،               
  .وإيصال علوم الدين إلى كل اآلفاق

ـ              ي آن ويعلـم أن     ولقد قرأت عن بعض األفكار التي يطرب لها قلب المؤمن ويعجب لها ف
  .هناك في الدنيا من يفكر لهذه الدعوة وهو وعد اهللا بنصر هذا الدين

قرأت عن رجل ليس بعالم وال طالب علم لكنه حامل هم فكر في طريقة يخدم بها دينه فهداه              
عقله أن مأل سيارته بكتب العلم من لغات عدة ثم كتب على سيارته أيضا بلغات عدة من أراد أن                
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سالم فليوقفني، فإذا أوقفه إنسان سأله عن لغته ثم أعطاه كتابا أو كتبا مما في السيارة               يقرأ عن اإل  
  .بهذه اللغة فأسلم على يديه أناس ال يعرف عددهم كما أنه ال يحسن لغتهم

وقرأت مرة عن رجل في بالد الغرب حجز المقعد األول في إحدى خطـوط المواصـالت                
إذا أردت أن تعرف شيئا     "ا الكرسي إعالنا صغيرا مفاده      ودفع أجرته لمدة سنة، ثم كتب على هذ       

، فكان بعد ذلك يتصل به النـاس        "وكتب رقمه .. عن اإلسالم فما عليك إال أن تتصل بهذا الرقم          
  .فيجيبهم ويعرفهم باإلسالم

وكتبت مجلة األسرة في أحد أعدادها عن أحد شبابنا الذي أتقن القراءة في النصرانية حتـى              
م استحدث غرفة للتواصل عبر اإلنترنت يجيب فيهـا علـى شـبهات النـصارى               تمكن منها، ث  

ويحاورهم حول دينهم بالحكمة والموعظة الحسنة ويعرفهم بمزايا اإلسالم وسالمة معتقداتـه ،،             
  .فأخبر أنه أسلم على يديه بهذه الطريقة أكثر من خمسمائة شخص

وغير هذا كثير، وما زال الباب مفتوحا أمام كل عقل يريد أن يبتكر، فليس االبتكار حكـرا                 
  .على أحد، لكن المهم أن تكون حامال هم الدين، حريصا على هداية الخلق أجمعين

 
  :أسباب ركود الخطاب الديني الدعوي  : ثالثاً

تقدمها أو تحد من نفعها وتـؤثر   إلى اهللا تمنع من الدعوة بيد أن هناك معوقات في طريق      
   :على سيرها وأثرها وفاعليتها نذكر منها ما يلي

  : عدم معرفة مصادر الداعية الحقيقة -١
هذه الحياة، وإذا عرف اإلنسان ذلك هانت عليه كثير من  ال شك أن لكل إنسان مرجعيته في     

   .األمور
 أمره، عالما بمرجعيته مطلعا على مـصادر  ال بد أن يكون على بصيرة من والداعية إلى اهللا     

يتخلى عن هذه المصادر ويهملها ليسير وحده في طريق وعر، دون أن يكون عنده  دعوته، ال أن
   .عليه منهجه ويعرج عليه عند الخالف والشقاق أساس يبني

وما كـان  كتاب اهللا وسنة النبي صلى اهللا عليه وسلم  إن مصادر الداعية ال بد أن تتمثل في       
 أسـباب  كثف الداعية اطالعه على هذه المصادر كان ذلك من عليه سلف األمة الصالح، فإذا ما

بغيرها وأن تسير  إلى اهللا يمكن أن تكون الدعوة إهماله إياها واعتقاده بأن توفيقه في دعوته، وأما
مدعوين عـن  هو السبب في عزوف كثير من ال الفشل والخذالن، وهذا أسباب بدونها فإن هذا من

يستطع أن يربطهم باهللا ورسوله لعدم ارتباطـه هـو    االستجابة إلى الداعية، إذ أنه في الحقيقة لم
   .بذلك

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٧

  : النبوية البعد عن السيرة -٢
 الدعوة إلى اهللا، إذ أن طريق الدعوة عدم االطالع على السيرة النبوية من العوائق في طريق      

 محفوف بالمكاره، ولذا نجد بعض الـدعاة ال يـستطيع إكمـال    مليء باألشواك إلى اهللا جل وعال
 واالستمرار فيه لمجرد أذى يحصل له أو مكروه ينزل بأسرته أو نحو ذلك، ولو رجع هذا طريقه

ذلك، فتهدأ  إلى السيرة النبوية سيجد أن ما تعرض له قد تعرض له النبي صلى اهللا عليه وسلم قبل
وال يستجيب لـه إال   خلقه، وعندما يظل الداعية في دعوته شهورانفسه ويعلم أن ذلك سنة اهللا في 

عشر سنوات يدعو إلى اهللا وال  القليل من الناس ويقرأ أن النبي صلى اهللا عليه وسلم ظل في مكة
واالستمرار وعدم اليأس، وهكذا ترى أن  يستجيب له إال القليل سيدعوه ذلك إلى الصبر والمجاهدة

 التي تجد فيها الكثير من الحلول والواقعية لحـال  الع على السيرة النبويةالفائدة العظمى من االط
   .والدعاة إلى اهللا الدعوة

  : عدم معرفة أدب الخالف -٣
 العلم في المسائل الشرعية، أو في طرق ومناهج إن الخالف بين الدعاة أو العلماء أو طالب      

ألمور التي ال يخلو منها جيـل وال مجتمـع،   والغايات أو غير ذلك من ا الدعوة، أو في الوسائل
الناس عليه من اختالف عقولهم وأفهامهم، وهذا األمر ليس وليد هذا العـصر   وذلك لما فطر اهللا

فلما انتهت غزوة األحزاب "القدم، وحدث في عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،  وإنما هو منذ
اهللا  المدينة جاءه جبريل عليه السالم ليخبـره أن النبي صلى اهللا عليه وسلم والمؤمنون إلى  ورجع

منكم العـصر   ال يصلين أحد"يأمره بالتوجه إلى بني قريظة، فقال عليه الصالة والسالم ألصحابه 
فقال بعضهم أراد النبي  فاختلف الصحابة في مراد النبي صلى اهللا عليه وسلم" إال في بني قريظة 

الوصول لبني قريظـة، وقـال     عدم صالة العصر إال بعدصلى اهللا عليه وسلم حقيقة األمر وهو
وال شـك أن  . فكنى بذلك عن هذا بعضهم بل أراد أن يستعجلنا في التجهز والسير إلى بني قريظة

  .وهـذا هـو المـراد مـن هـذا األمـر       مثل هذا بلغ النبي صلى اهللا عليه وسلم ولم يعـنفهم، 

نزيله، لكن نستطيع أن نخفف منـه، وذلـك     أنإنه ما دام الخالف حادث وواقع فإننا لن نستطيع
فإذا بقي هنـاك   الكتاب والسنة لضبط آرائنا وقراراتنا، بالحوار المفيد النافع الهادف بالرجوع إلى

  .مراعاة أدب الخالف، كما كان عليه السلف الصالح نوع من الخالف فإن علينا
 يتهم بعضنا بعـضا بـتهم ال تليـق    بعضنا بعضا، أو أن إن الخالف ال يعني أبدا أن يسفه      

   .مجرد خالف إلى حرب يشنها المتخالفون بعضهم على بعض بالمسلمين، وأن يتحول الخالف من
بعضنا بعضا، وتبقى الصلة والمودة والتواصل والشعور بالجماعة  وإنما ال بد من أن يعذر      

   . ما نريدونصل بها إلى إلى اهللا الدعوة ذلك تثمر واألمة الواحدة، عند
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   :وواقعهم اإلهمال في االطالع على أحوال الناس -٤
واهتمامـاتهم،   يالحظ على بعض الدعاة إهمالهم لالطالع على أحوال النـاس ومـشاكلهم        

مزيلة لهمومهم ومشاكلهم، ولو  وبالتالي فإن دعوته في الحقيقة ال تكون ملبية لحاجاتهم النفسية وال
لدعوته أثرا واضحا بينا، ولعرف كيف يدخل  بما عليه واقع الناس لكانوفق الداعية لربط دعوته 

  .وواقعهم إلى قلوب الناس من خالل أحوالهم
  : النقد الشخصي وليس نقد المنهج -٥

إلى قافلة الدعاة تجدهم ال هم لهم إال النقد، والنقد في حد ذاتـه   كثير من ا لشباب المنضمين      
امه، وكان الهدف منه االطالع على مواطن الخلل لتصحيحها وتفاديها، أحسن استخد مفيد ونافع إذا

 ذلك عندما يكون النقد للمنهج نفسه بغض النظر عن األشخاص، ولكن عندما يتحول النقد ويتضح

عنـد   إلى نقد الذع لألشخاص للتقليل من شأنهم والتهوين من أثرهم ومحاولة صرف الناس عنهم
بسبب أنـاس ال   اإلسالمية الدعوة يصبح عقبة كؤودا، وكم خسرتذلك يصبح هدما وليس بناء، و

وال  لهم إال النقد وتلمس األخطاء وتتبع الزالت، ثم بعد ذلك ال يحاولون إصالح مـا وجـدوا   هم
   .تفادي ما تلمسوه

  : االهتمام بالصغائر دون األصول -٦
 وتجاهل األمور الكبيرة التي العجيبة عند بعض الدعاة االهتمام بصغائر األمور من األمور       
 االهتمام والمتابعة، فتجد بعضهم يركز على بعض األحكام الشرعية والسنن والمنـدوبات  تستحق

 وينسى ربط الناس باهللا وإصالح قلوبهم وتهذيب نفوسهم، ولذا تجد أن هـذه النوعيـة بمجـرد   

هذا لم  ت، ذلك أن فعلهمتعرضها لموقف أو ضغط أو شبهة يتركون ما هم عليه من االلتزام المؤق
   .يربط باهللا ربطا وثيقا يجعلهم يضحون من أجله

الناس بأحكام دينهم واجبات وسنن ومحرمـات ومكروهـات أمـر     إننا ال ننكر أن تعريف      
بهذا األمر قبل بناء النفوس، وعلى حساب تقوية اإليمـان فـي    مطلوب بل والزم، ولكن أن يهتم

لرجاء في صدورهم، هذا هو الخلل البي،ن ومن نظر فـي دعـوة   وا قلوب الناس وزرع الخوف
وجد أنه عليه الصالة والسالم قد حرص أوال بل ظل عـشر سـنوات    النبي صلى اهللا عليه وسلم

قلوبهم من دنس االعتقاد، ويدعوهم إلى حقيقة التوحيد واإليمان باهللا، ثـم   يدعو الناس إلى تطهير
ل شيئا فشيئا، ولكن بعد أن تأهلـت قلـوب النـاس ألخـذها     بدأت األحكام الشرعية تنز بعد ذلك

نفوسهم متطلعة لتطبيقها، ولذا فإنه بمجرد نزول أمر مـن الـسماء نجـد الـصحابة      وأصبحت
   .إلى تطبيقه لما تشرب في قلوبهم من اإليمان الصادق يسارعون

   :المبدأ االرتباط باألشخاص دون -٧
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واألشـخاص   رتباط باألشخاص، ذلك المبادئ أمر ثابـت االرتباط بالمبادئ يختلف عن اال      
لضعف نفوسهم عنـدما   يتغيرون ويتقلبون، ولذا فإن اهللا جل وعال أنزل في كتابه توبيخا للمسلمين

وما محمد إال رسول قد خلت " بلغهم موت النبي صلى اهللا عليه وسلم في غزوة أحد، فقال سبحانه
ينقلب على عقبيه فلن يضر اهللا شـيئا   م على أعقابكم ومنمن قبله الرسل أفئن مات أو قتل انقلبت

للداعية أن يتحلى به، إنه يدعو إلـى اهللا إلـى    هذا هو المبدأ الذي ينبغي" وسيجزي اهللا الشاكرين
متعلقة باهللا وبدين اهللا، بغض النظر عن األشـخاص الـذين    شرع اهللا إلى دين اهللا، فلتكن دعوته

درس عليهم، وال يعني هذا أن يكون كل شخص يدعو على حده دون  يعملون معه أو العلماء الذين
بعينه  متوقفة على داعية الدعوة خبرة واطالع، ولكن المقصود أال تكون ارتباط بعالم أو داعية ذا

  .وأهملت الدعوة أو عالم بشخصه، فإذا ما توفي هذا الشخص أو عرض له عارض توقفت
  : استعجال الثمرة -٨

ينفك منه إال القليل من الدعاة الـذين مـن اهللا    ال الثمرة فهو العائق الذي ال يكادأما استعج      
أو يخـشى   الدعوة هو السبب الذي جعل الكثير ال يهتم بأمر وهذا العائق. عليهم بتفهم ما هم عليه

   .المضي فيها
القيامة ومعهـم   إن النبي صلى اهللا عليه وسلم أخبر في الحديث أنه رأى األنبياء يأتون يوم      

الواحد، وبعضهم يأتي وليس  الرهط، ويأتي بعضهم ومعه الثالثة، وبعضهم يأتي ومعه االثنان أو
   .معه أحد
عنها الداعية أصال، وإنما يسأل هـل بلـغ    فمن تدبر في قوله هذا علم أن الثمرة ال يسأل       

إنك ال تهدي من أحببت ولكن اهللا " "عليك إال البالغ إن" "ما على الرسول إال البالغ"دعوته أم ال، 
  "يهدي من يشاء

   :وضوح الهدف عدم -٩
إذا أردت لدعوتك أن تكون قوية مؤثرة تجمع عليها الناس، يؤيدونها ويناصرونها، فعليك        

أن تـكـون واضـحـاً في عـرضـهـا، واضـحاً في عرض أهدافها، اذكر الحقيقة التي 
ة، أما الغمغمة واتباع الطرق الملتوية، فهذا سيبعد الطريق وال تؤمن بها ناصعةً وبصورة حاسم

يؤدي إلى الـغـرض المـطـلـوب، فإن من أعظم األسباب التي تساعد على نجاح الدعوات 
وضوح المنهج، ووضوح الغايات والوسائل، فهذا مما يؤلف الناس ويجمعهم ويشجعهم، 

ى هـذا أن أفـراد الدعوة أنفسهم يجب والغموض والضبابية مما يبعدهم وينفرهم، ومـعـنـ
أن يكونوا متشبعين بـفـهـمـهـا، وفـهـم أهـدافها ووسائلها، وإذا لم يكونوا كذلك فهناك 

 .التشويش والخلط بين المراحل األولى والمراحل األخيرة، الذي يؤدي إلى التعثر والتخبط
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لنبوية، كان دعاؤه  صلى اهللا عليه لقد كانت األهداف المرحلية واضحة تماماً في السيرة ا      
وسلم مركزاً وواضحاً في البداية، دعوة الناس جميعاً إلى عبادة اهللا وحده، وترك كل ما يعبد من 
دون اهللا من أصنام وطواغيت وأهواء وشهوات، ثم انتقل إلى مرحلة البحث عن مكان آمن 

اهللا له أهل يثرب، ودخلوا في دين فيسر . للدعوة وأهلها، وأن تكون منطلقاً للتمكين في األرض
اهللا وانتقلت الدعوة إلى الدولة، ثم انتقلت الدولة من مرحلة الجهاد الدفاعي إلى مرحلة الجهاد، 

  .حتى يكون الدين كله هللا
إن وضوح دعوة النبي صلى اهللا عليه وسلم واإلصرار عليه جعل بعض العرب يعجبون بالدعوة        

على الحق والدفاع عنه ال بد أن يوقظ الناس، وسيقولون لو لم يكن هذا الشيء حقاً وصاحبها، فإن اإلصرار 
 .لما دافع عنه الناس بهذه التضحية

وهذا اإلصرار يتلوه النجاح ، وهذا أيضاً من أسباب إقبال الناس عليه ، فإن الدعوة الحق ال بـد أن       
، أما فشلها مرة بعد مرة، )) للَّه غَاِلب علَى َأمِرِهوا((تـنـجـح ولو في بـعـض المراحل أو بعض األحيان 

  .ن المقصد والوسيلةبيفهذا دليل على أن أفرادها لم يميزوا 
   :أسبابه وأثره على األمة والدعوة.. االنهزام النفسي - ١٠

االنهزام النفسي آفة ابتلي بها كثير من المسلمين في زماننا، وهي واحدة من أهم أسباب مـا           
نيه األمة اإلسالمية اليوم، والبد من معرفة أسباب االنهزام النفسي وعـالج تلـك األسـباب                تعا

 .كخطوة على طريق العودة إلى الريادة والسيادة والقيادة
   :معنى االنهزام النفسي

  .ومعنى االنهزام النفسي هو استصغار النفس واستذاللها وانكسارها أمام أعدائها       
  .تكانة الــنفس الخيــرة وهزيمتهــا أمــام الــنفس األمــارة بالــسوءوهــو أيــضا اســ      

وهو استصغار النفس واستخذاؤها أمام شدائد الدنيا وبريقها وزخارفها وزينتها وأمـام بـالءات              
  .شياطين اإلنس والجن

وهو أيضا شعور اإلنسان بعدم أهليته لعمل الخير والمعروف وتحمل المسئوليات الكبـار،                   
  .ا الصغاروأحيانا أيض

  : مظاهر االنهزامية
 رفض أي مسئولية قيادية ولو كانت جزئية، ومحاولة التخلص من أي أمر له تبعة ولو كـان              -١

  .بسيطا؛ تهربا مما تتطلبه المسئوليات من أعباء وتبعات
 القعود عن العمل للدين من الدعوة واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومجاهدة الكـافرين               -٢

  .ين بدعوى تفشي الشر وانتشار المنكر واستحالة التغييروالمنافق
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 الخضوع واالنقياد واالستسالم لألهواء، واإلغراق في زخارف الدنيا ومباهجها، واالنـشغال            -٣
  .بالتنافس على حطامها

 اعتزال البعض للمجتمع واالنكفاء على النفس هربا من مواجهة المنكر والباطـل واختيـارا               -٤
  .الدعة عن مدافعة الظلم والظالمينلسبيل الراحة و

 الخوف من الباطل واالنقياد له مع ظهور روح اليأس من إمكانية المجابهة والمواجهة بحجـة   -٥
  .أن الباطل يملك كل شيء وأننا ال نملك أي شيء

 االنبهار الواضح بثقافات اآلخرين، والتساهل في قبول أفكارهم وطرائق معايشهم، بل وفـي              -٦
  .ن تبني أجنداٍت تحقق ألعداء الدين مآربهم ومطامعهمبعض األحيا

وال شك أن لهذه الهزيمة وذلك االستخذاء أثره المدمر على من أصيب به وعلـى أمتـه؛                  
فاألمة المهزومة نفسيا ال تنتصر أبدا، فالنصر حليف الِجد والمثابرة، والمنهزم نفسيا ال جـد وال                

  ..عمل، بل وال تطلع وال أمل
إلى اهللا جل وعال، فمن حرص على تالفـي هـذه    الدعوة العوائق في طريق تلك بعض  

وسلم وارتبط بالكتاب والسنة وأخلص النيـة هللا   العوائق وسار على نهج النبي صلى اهللا عليه
   .أفلح بإذن اهللا وأثمرت دعوته
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