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 من فقه الدعوة إلى هللا تعالى

         ي عبدالرزاق عبدالرحمن السعدالشيخ أ.د بقلم / 

روسيا - أستاذ الدراسات العليا في أكاديمية بلغار اإلسالمية في تتارستان  

 وجامعة العلوم اإلسالمية العالمية في األردن

  والجامعة اإلسالمية العالمية في ماليزيا

وهم ما بين مؤيد وداعٍ بالخير وما بين  يعلى منشورات الذين يكتبون تعليقاتهم أشكر األخوة واألخوات

يرة على الدين والحفاظ وال أشك في أن دافع هؤالء جميعا هو الغ  منكرون ضح لبعض األمور والقلة القليلة مو

يوم  النعيم تجنابالرحمة من هللا تعالى والفوز بعلى سالمة األحكام الشرعية وهو واجب شرعي فأدعو لهم 

، إال أنني أنصح نفسي وأنصح من يتابع منشوراتي أن يتمعن وال تأخذه العاطفة فيتسرع في الحكم الدين

 رة بمكان. وال يهواه وهذا من الخطاعلى من يثق بعلمه وفتواه وتصرفه فيكون انتقائيا يأخذ ما يهوى وينبذ م

معروف والنهي  عن المنكر، والذي يتصدى للدعوة إلى هللا وهنا ابين أن الدعوة إلى هللا تعالى تعني األمر  بال

فيه مجلدات   تبت  تعالى ال بدَّ أن يكون عالما بفقه الدعوة والحديث عن فقه الدعوة موضوع طويل عريض ك  

وحسبي هنا أن أذكر باختصار شديد بعض فقهيات الدعوة إلى هللا تعالى مستندا في ذلك إلى كتاب هللا تعالى 

 له عليه الصالة والسالم.وسنه رسو

ال بمنهج الغلظة والتشديد  على الداعي أن يبشر وال ينفر وذلك يكون بمنهج الحكمة والموعظة الحسنة – 1

 قال تعالى : ) ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة(

يشارك الناس بما أحله هللا وقررته السنة النبوية بعيادة مريضهم، وتشميت عاطسهم، على الداعي  – 2

واتباع جنائزهم، وزيارة قبورهم، ويذكر أمواتهم بمحاسن أفعالهم وال يذكر مساوئم على المإل، وتقديم 

مرت من  العزاء لهم، ورد السالم عليهم ، فإن النبي عليه الصالة والسالم وقف احتراما لجنازة يهودي

 .أمامه.وهو القائل: ) اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم( 

 م الناس وإنما يذكر النصيحةذنب أحد بذاته أماحين يدعو الداعي إلى هللا تعالى ال يجوز أن يشهر ب – 3

ن له أن يوجه نصيحته إلى المعنيين بصورة خاصة بصدق بشكل عام وال يخصص أحدا ، ويمك والتوجيه

وهذا هو خلق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلم يثبت أنه جرح أحدا باسمه وبعيوبه في حديث  ص،وإخال

 عام وال خطبة جمعة وكل ما كان يقوله:) ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا(.

الداعي إلى هللا تعالى ينبغي أن يكون متجردا من أي انتماء إلى فئة أو إلى حزب أو إلى جهة دون جهة  – 4

من دون تحيز أو مصلحة شخصية ولكنه ينبغي أن ال  للجميع أخرى بل يكون للجميع حتى يؤدي رسالته

 يقصر في تقديم النصيحة من دون إعالن وتشهير.

يه أن الذين يدعوهم ويعظهم ليسوا أنبياء معصومين وإنما هم بشر وعلى الداعي أن يضع نصب عين – 5

يصيبون ويخطئون ويستقيمون ويشذون وماعليه إال أن يدعو بما استطاع وهو غير مسؤول عن مدى 

أن ال يؤمنوا بهذا الحديث على آثارهم االستجابة له وهذا ما قاله هللا تعالى لرسوله: ) فلعلك باخع نفسك 

 أسفا(

أصحابه إلى مراعاة من يقع في خطأ من المسلمين وعدم تأنيبه ولعنه  النبي صلى هللا عليه وسلم وجه – 6

ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي  ألن الخطأ من الشيطان فإذا أنبنا المخطئ فقد أعنا عليه الشيطان
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ل قد شرب، قال: )اضربوه(أ   هللا عنه قال: قال أبو هريرة رضي هللا ، تى النبي  صلى هللا عليه وسلم بِرج 

ال بعض القوم: أخزاك هللا، : فمنا الضارب  بيده، والضارب  بنعله، والضارب بثوبه، فلما انصرف، قعنه 

 له أخزاه هللا؟! فقال رسول هللا قال رجل: ما  وفي رواية ،ا هكذا، ال تعينوا عليه الشيطان()ال تقولوقال:

هذا الحديث يحمل توجيًها نبويًّا كريًما، فلشيطان على أخيكم((، )ال تكونوا عون اليه وسلم :صلى هللا ع

ل مع م ن وقع في معصية من  المعاصي، منهٌج ربما غاب  عن كثيٍر منَّا؛  ِصينًا في كيفيَّة التعام  ومنهًجا ر 

نا ينظر لصاحب المعصية نظرة استحقار وكراهية، قد يتبعها الدُّعاء عليه ا.بحيث  أصبح بعض  و  هة إنَّ م  ج 

العاصي بقبيح فعله وسوء صنيعه؛ نحو قولنا له: اتَِّق هللا، أما تخشى عذاب هللا؟! أما تستحي من هللا؟! ثم 

إتباع هذا التقريع بدعوة صادقة يسمعها منك ذلك العاصي، ودعوة أخرى في ظهر الغيب، كل هذا أحرى به 

، ويشعر بأنك تنظر إليه نظرة رحمة ومودَّة، ومحبة الخير له، وليست  نظرة استعالء  أن يرتدع  ويتوب 

 .وامتهان

 

يينه له )قال ابن حجر رحمه هللا  في شرح هذا الحديث: نهم الشيطان بذلك أن َّالشيطان يريد بت ز  ه ع و  ووج 

إنَّ التوجيه  ،(المعصية أن يحصل  له الخزي، فإذا دعوا عليه بالخزي، فكأنهم قد حصلوا مقصود الشيطان

ل مع أصحاب المعاصي، وسياج منيع لمن يعجب النَّب وي  الكريم في هذه األحاديث منهٌج قويمٌ في كيفيَّة التعام 

)أن رجالً النبي  صلى هللا عليه وسلم  بعمله، وتزهو نفسه إذا رأى غيره على معصية، كيف ال؟ وقد حدَّث

ن ذا الذي يتألَّى عليَّ أالَّ  ال يغفر هللا لفالن، قال: وهللا ي قد غفرت  لفالن، وأحبطت  أغفر لفالن، فإن ِ  قال: م 

ِن الذي يعلم ما يؤول إليه حال ذلك العاصي غير هللا؟.الحديث أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه و(، أعملك  وم 

)فوالذي ال إله غيره، إن أحدكم ليعمل ؛ كما في الحديث المتفق عليه: فقد يختم له بخير، ويختم لغيره بشر ٍ 

الجنة، حتى ما يكون بينه وبينها إال ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، بعمل أهل 

وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، حتى ما يكون بينه وبينها إال ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل 

 (الجنة فيدخلها

ل مع العاصي أِو المخطئ منهجيَّ . يَّاشة، أو االجتهادات إنَّ منهجيَّة التعام  ة ينبغي أالَّ تخضع  للعواطف الج 

ة؛ بل تحكمها  النُّصوص الشرعية المستفيضة من  الكتاب والسنة النبويَّة الشريفة، وما أجمل  الفرديَّة الخاصَّ

اذا فم أن يستشعر  اإلنسان حال توجيه اللَّوم ألخيه العاصي أنه مكانه، لو كان الناصح هو الشخص المبت ل ى،

؟ وكيف يريد م ن حوله أن ي ل وا معه؟يحب أن يسمع   ،(ضع نفسك مكانه)ما أجمل  قاعدة : تعام 

 
 

 

 


