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الدعوة إىل اهلل  ...وإعادة البناء؟
د .حممد توفيق رمضان البوطي
َح َس ُن قَ ْواًل مِّمَّن َد َعا
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َما َكانُواْ يَ ْف َعلُو َن﴾ ،وروى مسلم عن أيب هريرة رضي اهلل تعاىل عنه عن النيب  أنه قال" :من دعا إىل
هدى كان له من األجر مثل أجور من اتبعه ًل ينقص ذلك من أجورهم شيئا،ومن دعا إىل ضاللة كان
عليه من اإلمث مثل آثام الذي اتبعه ًل ينقص ذلك من آمثهم شيئ ا".
أيها املسلمون ،على الرغم من أن الكالم قد يغيظ البعض ِّمن يريدون أن تبقى بالدنا يف حالة من
األسى والدمار ،أقول لقد شارفت البالد أن تبدأ مرحلة البناء أو مرحلة إعادة البناء بإذن اهلل تعاىل ،وهي
مقبلة بإذن سبحانه إىل استئناف حياة فيها الطمأنينة إن شاء اهلل تعاىل والسالمة واألمان والطمأنينة،
ولكن أرى أن من املهم جدا هنا أن نتحدث عن مرحلة إعادة البناء ِبفهومها األعم ،فنحن ما أصابنا مل
يصبنا بسبب زلزال عصف باألبنية فأطاح هبا ،إمنا أصابنا ما أصابنا بسبب فساد يف النفوس واحنراف يف
فضل وسلك سبيل التخريب والدمار،
األخالق ،وضاللة يف التفكري ،بسبب احنرافات وقع اجملتمع فيها َّ
وارهتن كثري من شبابنا ،بل ِّمن كنا نظن فيهم خريا ِمن َمن توىل وتسلم منابر التوجيه واإلدارة ،أصبحوا
مرهوني لربامج تدمر وطننا وتقتل شعبنا وتشوه ديننا ،ولذلك فإن مرحلة البناء تبدأ من اإلنسان ،أن
نعيد بناء اإلنسان بناءا صحيحا ،والبناء الصحيح إمنا يكون بأن تستنفر الطاقات الدعوية املخلصة البناءة
الواعية الِت تسعى لوجه اهلل ًل ملصاحل ذاتية والِت تعمل ِبنهج رباين مستمد من كتاب اهلل وسنة رسوله،
ًل من أهواء وًل من نزعات فئوية ،هذا من مجاعة فالن وذاك من مجاعة فالن ،وأنا من اِلزب الفالين
واآلخر من الفئة الفالنية ،كلنا ينبغي أن نعود يف مرحلة البناء إىل تصحيح أوضاعنا تصحيح أنفسنا
تصحيح سلوكنا تصحيح أخالقنا ،ألنه كما قال الشاعر  -ولن أنطق بالشعر لكراهته  -إذا اجلر عوجل
على غري شفاء كامل تبي فيه فشل الطبيب ،ينبغي أن تعاجل مشاكلنا بدقة وإحكام ،وهذا يقودين إىل
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أن نتحدث ِبا افتتحت به الكالم ،بالدعوة إىل اهلل ،أقول بالدعوة إىل اهلل وليس الدعوة إىل األنفس أنا
الشيخ أدعوكم ألن تكونوا أتباع يل ،أنا الفئة أدعوكم ألن تنضو حتت رايِت ،جترد عن كل هؤًلء احبث
دًلل على بضاعة الرمحن وليس وصيا على بضاعة الرمحن ،وهل
عمن يدعو إىل اهلل وينكر ذاته ،فهو ّ
أُصبنا ِبا أصبنا به إًل من فئات منهم من تسلم منابر الدعوة ألنفسهم فجعلوا من أنفسهم أوصياء على
العقول وأوصياء على النفوس وأوصياء على الوطن وأوصياء على الدين ،فعاثوا يف األرض فسادا بينما
كانوا مرهتني لربامج معادية أرادت أن تدمر بالدنا وأن تفسد على الناس دينهم وأن تشوه معامل هذا
الدين وأن تنفر الناس اآلخرين من هذا اإلسالم الذي أنزله اهلل ،أنا أعلم أن الذين حركوا هذه الفتنة الِت
ًلزلنا نعاين من بقاياها أهنم يف اِلقيقة أكثرهم مل يكونوا من املتدين وًل من املشايخ كما يقال ؛ بل
كانوا من الفئات املنحرفة الضالة من املالحدة ،من أولئك الذين عاشوا حياهتم يف الغرب فصنعهم
الغرب ليدمروا بالدنا ،وصنعهم الغرب ليفسدوا ديننا ،صنعهم الغرب لكي تصبح بالدنا لقمة سائغة يف
خدمة مصاِلهم ،هؤًلء قطيع من أشباه البشر أرادوا أن يدمروا سوريا وأرادوا أن يدمروا البالد اإلسالمية
بربامج رمستها الصهيونية ففعلت ما فعلت ،ولذلك فإن أهم ما ينبغي أن نسعى إليه اآلن الرؤية
الصحيحة إىل حقائق هذا الكون ،إىل معرفة حقيقة هذا الدين ،إىل تصحيح املفاهيم إىل تقومي
ِ
األخالق ،إىل التجرد عن األنا ،أنا الفرد وأنا الفئة ألننا مجيعا ﴿ قُل إِ َّن َ ِ
اي َوِّمََ ِاِت
صالَِت َونُ ُسكي َوَْحميَ َ
ْ
ِ
ي ﴾ً ،ل للشيخ وًل لفئة وًل ِلزب وًل لغري ذلك ،حياتنا كلها مرهونة ملن خلقها فقط
لِلّ ِه َر م
ب الْ َعالَم َ
وليس لغريه ،هذا األمر يقتضي منا أن ندعو إىل اهلل على بينة ﴿ ،قُ ْل َه ِذهِ َسبِيلِي أ َْدعُو إِ َىل اللّ ِه َعلَى
ِ ٍ
ِ
ِ
ِ
ي ﴾ والبصرية البينة ،الدليل الواضح والربهان
بَص َرية أَنَاْ َوَم ِن اتَّبَ َع ِِن َو ُسْب َحا َن اللّه َوَما أَنَاْ م َن الْ ُم ْش ِرك َ
اجلليل ،الشمس يف يوم الصيف ويف وضح النهار والِت ًل يرتدد املرء يف أن يؤمن بوجودها هبذا أمرنا ربنا
تبارك وتعاىل ﴿ قُل ه ِذهِ سبِيلِي أ َْدعو إِ َىل اللّ ِه علَى ب ِ
ص َريةٍ أَنَاْ َوَم ِن اتَّبَ َع ِِن ﴾ حنن أيض ا ندعو إىل اهلل على
ُ
َ َ
ْ َ َ
بينة ،ندعو إىل سبيل دين اهلل على وضوح كوضوح الشمس وأوضح من لشمس ،وهذا يعِن أننا ينبغي
أن ندعو أوًلا لنضع خطوات العمل لدعوي ،من ندعو ؟ أجدر من تدعو أيها إلنسان ملسلم هو أنت،
ول ِِبَا أُن ِزَل إِلَْي ِه ِمن َّربمِه َوالْ ُم ْؤِمنُو َن ُكلٌّ َآم َن
الر ُس ُ
أن تدعو نفسك اهلل تعاىل يقول يف كتابه الكرميَ ﴿ :آم َن َّ
بِاللّ ِه َوَمآلئِ َكتِ ِه َوُكتُبِ ِه َوُر ُسلِ ِه﴾ فالرسول  قبل أن يدعو اآلخرين آمن هو بدعوته وجتلت له حقائق
هذه الدعوة قناعة راسخة يف قلبه ووجدانه فانطلق من تلك القناعة إىل اآلخرين ليدعوهم إىل هذه البينة،
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هذه الشمس الساطعة ،هذه اِلقائق البينة ،أجل هذا هو النقطة البدء ،أما أن نبدأ باآلخرين قبل أن
نبدأ بأنفسنا!! لو بدأت بولدك ومل تبدأ بنفسك ًلحتج ولدك عليك ،تأمرين وختالف!! تنهاين أن أفعل
ِ
كذا وترتكب!! واهلل سبحانه وتعاىل يقول ﴿ :أَتَأْمرو َن الن ِ ِ
اب
نس ْو َن أَن ُف َس ُك ْم َوأَنتُ ْم تَْت لُو َن الْكتَ َ
َ
ُُ
َّاس بالْ مرب َوتَ َ
أَفَالَ تَ ْع ِقلُو َن ﴾ نعم ،ودعوتنا ألنفسنا دعوة شاملة إىل أن نؤمن إىل أن نطبق إىل أن جنسد األخالق
لقومية يف سلوكنا وشخصيتنا ،إىل أن تصطبغ قلوبنا ِبحبة اهلل باِلياء من اهلل باإلقبال على اهلل هبذا نبدأ
الطريق ،عندما تكون على خري وهدى رِبا كنا ًل حاجة لنا يف أن تلقي علينا موعظة ،فأنت خري داعية
بسلوكك ،أنت باستقامتك جتعل الناس كلهم ينظرون إىل مظهر هذه اًلستقامة فيندفعون حنوها ألهنا
اخلري كله ،عبق اخلري يفوح من املستقيم ،أما ننت النفاق فإنه ينفر املرء من أي دين يريد أن يدعو إليه،
النفاق ًل ميكن أن يأِت خبري ،النفاق هو أن يكون لسانك خبالف ما يف قلبك ،سلوكك يناقض ما تدعو
ِ
إليه ﴿ أَتَأْمرو َن الن ِ ِ
اب أَفَالَ تَ ْع ِقلُو َن ﴾(( ،يؤتى بالرجل يوم
نس ْو َن أَن ُف َس ُك ْم َوأَنتُ ْم تَ ْت لُو َن الْكتَ َ
َ
ُُ
َّاس بالْ مرب َوتَ َ
القيامة فيلقى يف النار فتندلق أقتابه يف النار فيدور كما يدور اِلمار برحاه فيجتمع أهل النار عليه
فيقولون :أليس كنت تأمرنا باملعروف وتناهنا عن املنكر ؟ فيقول :كنت آمركم باملعروف وًل آتيه،
وأهناكم عن املنكر وآتيه)) هذا قال النيب  يف حديث رواه البخاري ،إذا أدع نفسي إىل العقيدة إىل
عز وجل حىت يصبح قليب وعاءا حملبة اهلل خلشية اهلل ،وأنا ًل
السلوك إىل األخالق إىل توثيق الصلة باهلل َّ
أدعي أن هذا إلنسان سيصبح منزها عن كل عيب ،قد تذل منه القدم ،ولكنه سرعان ما يعود إىل ربه
ِ َّ ِ
ِ
ان تَ َذ َّكرواْ فَِإذَا هم ُّمب ِ
ف من الشَّيطَ ِ
ص ُرو َن﴾ املرحلة الثانية ،أن تبدأ ِبن
ُ ْ
ين اتَّ َقواْ إِذَا َم َّس ُه ْم طَائ ٌ َ ْ
﴿إ َّن الذ َ
ُ
ِ
ي﴾ الذين
﴿وأَنذ ْر َع ِش َريتَ َ
ك ْاألَقْ َربِ َ
هم أدىن إليك اهلل تعاىل ماذا قال لنبيه عليه الصالة والسالم ؟ قالَ :
هم من حولك أقرباءك وأصدقاءك ومن يلوذون بك ،هؤًلء هم األجدر بدعوتك ،هم األحق بأن
تنقذهم من حالة الضياع ،مث بعد ذلك باملرحلة الثالثة تنطلق بدعوتك إىل اآلفاق هنا وهناك ،أذكر أيها

األخوة أين كنت يف بلد أجنيب ،فطلب مِن أن أحتدث عن واجب الدعوة  -ألهنم كلهم يعملون يف
الدعوة – فقالوا يل :لو حدثتنا عن  ..قلت :أنتم لستم حباجة ًل إىل كلمات وًل إىل خطب وًل إىل
مطويات قالوا :كيف ؟ قلت أنتم حباجة إىل شيء واحد فقط ،أنتم حباجة إىل أن تكونوا مسلمي ؛
ألن إسالمكم حىت لو مل تتحدثوا ومل تقولوا افعلوا وًل تفعلوا وتعال ألدلك على اهلل ،استقامتك على هذا
اإلسالم أعظم دعوة ميكن أن توجهها إىل اآلخرين ،متاسك أسرتك ،صدقك يف حديثك ،أمانتك،
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استقامتك ،وفاؤك ،لطفك ،حسن معشرك ،حسن جوارك ،كل هذه األشياء جتعل هذا اإلنسان يعشق
هذا املبدأ الذي تعتنقه ،ولقد علمتم أن اإلسالم انتشر يف جنوب شرق آسيا بواسطة التجار ،جتار كانت
معاملتهم مستقيمة فعشق الناس هؤًلء التجار ،قالوا يل يف جنوب شرق آسيا :هؤًلء األولياء التسعة،
هم جتار لكن استقامتهم جعلتهم يف نظر أولئك الناس قديسي ،وكانوا بداية انطالقة اإلسالم يف تلك
البالد الِت هي العمق البشري لألمة اإلسالمية ،اندونيسيا وحدها  052مليون نسمة مسلمون ،كيف
انتشر اإلسالم فيهم ؟ باستقامة التجار الذين كانوا يتعاملون معهم بأخالقهم ،طبعا هذا ًل يعِن أننا
لسنا حباجة إىل أن نأمر وننهى ،النيب  وقف على جبل الصفا وقال لقريش" :أرأيتم لو أين أخربتكم
أن خيالا وراء هذا الوادي مغرية عليكم أكنتم مصدقي ؟؟ قالوا :ما جربنا عليك كذب ا ،قال :فإين نذير
لتطيعن أمري
لكم بي يدي عذاب شديد" ،أجل دعا ،دعا إىل اهلل ولكن بأي لغة ؟؟ ما قال
لتفعلن و َّ
َّ
وإًل أعملت السيف يف رقابكم ًل ًل ،انظر إىل هذه اللغة الِت حتدث هبا ،قال يف رواية أخرى ":أرأيتم
لو أين أخربتكم أن خيالا وراء هذا الوادي مغرية عليكم أكنتم مصدقي؟؟" هو أوًلا كان موضع الثقة
واألمانة هو كان موضع ثقة من الناس ،الشيء الثاين أنه أتى ليدْلم برفق ،أنا أريد أن أحذركم من خطر،
أريد أن أدلكم على باب السالمة ،أريد أن أدلكم على باب اْلداية ،أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا

عليك كذبا " هكذا بدأ رسول اهلل دعوته ،ولقد قال النيب  يف حديث آخر مبينا أسلوب الداعية يف
الدعوة إىل اهلل "إمنا مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه
الدواب الِت تقع يف هذه النار ،فجعل ينزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها ،فأنا آخذ حبجزكم عن النار وهم
يتقحمون فيها" ،النيب  يريد أن ينقذنا من الشقاء يريد أن ينقذنا من التعاسة يريد أن ينقذنا من النار،
فهو منقذ وليس سفاحا وًل قتالا وًل غري ذلك ،هو ربنا تبارك وتعاىل خلص دعوته إليه قال ﴿ َوَما
ِ
ي﴾
أ َْر َس ْلنَ َ
اك إًَِّل َر ْمحَةا لمْل َعالَم َ
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