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حتمل األذى يف سبيل الدعوة والعقيدة
بسم اهلل الرحمن الرحيم
أمجع املؤرخون وكت اب السرية النبوية ،أن النيب عليه الصالة والسالم عاىن يف طريق الدعوة
إىل اهلل عز وجل ،ما قل أن يعاين مثله داع يف سبيل مبدأ! ..فقد صح عنه صلى اهلل عليه
وسلم أن املشركني عمدو إىل كرش بعري فألقوه مبا فيه على رأسه صلى اهلل عليه وسلم وهو
ساجد ،وأنه أُخرج من الطائف طريدا ،وقد جتمع من خلفه الصبية والسفهاء ينبذونه
باحلجارة ويالحقونه ببذيء القول والكالم ،وأنه عليه الصالة والسالم خرج إىل بعض أسواق
مكة يوما ،فاستقبله أحد املشركني حبفنة من تراب ألقاها على رأسه ،فعاد النيب صلى اهلل
عليه وسلم إىل داره ورأسه جملل بالرتاب ،وقامت فاطمة رضي اهلل عنها تغسل الرتاب عن
رأسه وهي تبكي .كما صح أنه صلى اهلل عليه وسلم شد على بطنه حجرا من شدة اجلوع
لثالث ثالثة أيام مل يذق فيها مذاقا قط ،إذ كان منهمكا خالهلا مع أصحابه حبفر اخلندق؛
حيفر األرض آنا وينقل الرتاب على كتفه آنا آخر!..
فما احلكمة من ذلك كله..؟ وكيف يت فق هذا الواقع مع ما هو ثابت من أنه عليه
الصالة والسالم أحب اخللق إىل اهلل ،ومع خطابه جال جالله له قائال:
؟ أمل يكن من أوضح مستلزمات هذا احلب
 .وقوله:
والعطاء أن حيفظه اهلل يف مأمن من هذه الشدائد كلها وأن تسخر له أسباب السعادة
تسخريا ،فال يالحقه إيذاء كافر ،وال يعاين من آالم حرمان وال فقر؟ ..وفيم يبتليه اهلل هبذا
كله وهو إمنا يدعو إىل دينه ونصرة شريعته؟..
واجلواب :أنه علي ه الصالة والسالم ،إمنا كان ميارس فيما يعانيه من حمنة الدعوة
وشدائدها ،عمال من أهم أعماله التشريعية اليت جاء ليبلغها الناس .شأهنا شأن العبادات
واملعامالت واألخالق اليت كان يعلمها الناس بعمله وسلوك ه .فلئن كان من شأنه أن يصلي
 ،وأن يؤدي مناسك احلج أمامهم ويقول( :
أمامهم ويقول:
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فإن من شأنه أيضا أن يصرب ليعلمهم فن الصرب على املكاره ،وأن خيضع
لشدائد احلق وحمنة الدعوة إىل اهلل ليعلمهم كيف تكون اارسة العبودية لقيوم السماوات
واألرض.
وإذا فلقد كانت سنوات احملنة يف حياته صلى اهلل عليه وسلم عمال إراديا قام به النيب
عليه الصالة والسالم عن رضى واختيار ،ومل يكن لصيقة إكراه أجلئ إليها إجلاءا أو كأس
مرار جترعها صلى اهلل عليه وسلم على كراهية وبدون قصد .ولقد كان يف عمله التبليغي هذا
يلقي على املسلمني يف كل زمان ومكان درسا على جانب عظيم من األمهية ،يقول هلم فيها
بلسان احلال:
إن القيام بالدعوة إىل دين اهلل حمور العبودية الصادقة هلل جل جالله .وال تتم اارسة
العبودية دون تكليف ،وال تكليف بدون مشقة وبذل للجهد .ومن مث ال يكون املرء مسلما
هلل بصدق إال إذا استهدف أمرين اثنني:
أوهلما :إقامة اجملتمع اإلسالمي الذي أمر اهلل به.
السري إىل حتقيق ذلك ف طرق مليء باألشواك الدامية والعذاب الواصب،
ثانيهماُ :
واقتحام ألوان العقبات واملخاطر.
أي فإن اهلل عز وجل كلف عباده أن يؤمنوا بالغاية ،وكلفهم إىل جانب ذلك أن يسلكوا
إىل تلك الغاية الوسيلة الشاقة املتعبة.
ولو شاء ربك ،جلعل السبيل إىل إقامة اجملتمع اإلسالمي بعد اإلميان به طريقا سهال
معبدا .ولكن السري يف تلك الطرق ال يدل حينئذ على شيء من عبودية السالك هلل عز
وجل ،وعلى أنه قد باع حياته وماله هلل يوم أعلن اإلميان ب ه ،وعلى أن مجيع أهوائه منقادة
حلكم اهلل وأمره .وإذا لتالقى على هذا الطريق اآلمن اجلميل املؤمنون واملنافقون مجيعا ،ال
يفرق هؤالء عن أولئك شيء ،وال يستبني صادق عن كاذب .وإمنا يقول اهلل عز وجل:
.
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وإهنا لسنة إهلية عامة تسري على مجيع الناس مبا فيهم األنبياء واألصفياء.
فإذا علمت طبيعة احملنة اليت ال بد أن يلقاها الداعي يف طريق دعوته إىل إقامة احلق
اإلهلي وتطبيق اجملتمع اإلسالمي ،أدركت أن هذه احملنة ليست يف حقيقتها عقبات أو سدودا
تصد السالك أو اجملاهد عن بلوغ الغاية ،كما قد يتوهم بعض الناس .وإمنا هي فيي احلققة
اجتياز مل سافة وقطع لعقبة وسلوك يف الطريق الطبيعي املوصل إىل الغاية.
ومعىن ذلك أن املسلمني يتقربون إىل الغاية اليت كلفهم اهلل بالوصول إليها ،مبمقدار ما
يتحملونه يف الطريق إليها من العذاب واآلالم ومبقدار ما يتساقط فيهم من الشهداء.
ولو تأمل املسلمون هذه احلقيقة ملا تسلل اليأس إىل نفوسهم من جراء ما قد يعانونه من
النكبات أو احملن املتالحقة ،بل لعلموا أن األمر يدل على ما يستوجب العكس متاما ،إن
عليهم أن يستبشروا بالنصر كلما رأوا أهنم يتحملون يف سبله مزيدا من الضر واآلالم.
وما أجلى هذه احلقيقة العظمى يف قوله جل جالله:
 .إن نصر اهلل كامن يف تالفيف هذه البأساء
ذاهتا ،فاحبثوا عن النصر يف مزيد من الصرب عليها والرضى هبا.
بل ما أجلى هذه احلقيق يف حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خلباب بن األرت
حينما جاء إليه عليه الصالة والسالم ،وقد غالبه العذاب الذي أجهد جسمه حىت كاد
يغلبه ،فكشف له عن أطراف من جسمه املكوي بالنار يف سبيل الثبات على احلق ،وقال له:
يا رسول اهلل أال تدعو اهلل لنا؟!..
فأجابه وقد امحر وجهه:
.
فما معىن هذا الكالم؟
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إنه يقول خلباب :إن كنت تتربم بالعذاب واحملنة ،فاعلم أن هذا هو السبيل  ..وإهنا لسنة
اهلل يف مجيع عباده ،أم ا إن كنت ترى يف العذاب دالئل يأس وقنوط فأنت متوهم .إن
العذاب الذي تعانيه صابرا ليس إال سريا يف الطريق واقرتابا من النصر ،ولتجدن عاقبته
احلميدة عما قريب.
***
غري أنك قد تقول :فكيف أفهم أن ما عاناه املصطفى عليه الصالة والسالم يف طريق
الدعوة كان سلوكا اختياريا ألقى من خالله الدرس على الناس ومل يكن ملجأ إىل ذلك عن
كره ،مع أنه كان يف كثري من ساعات الشدة يستغيث ويتضرع إىل اهلل أن يعافيه اا يعاين،
ويشكو إليه عجزه عن حتمل كل هذ البالء؟ ..أوليس هو القائل:
؟
فاعلم يا أخي أن األمر منسجم وليس فيه تعارض أو تناقض .إن األمر كله ليس إال
اارسة للعبودية الضارعة هلل عز وجل .وإمنا شأن العبد أن خيضع للمحن اليت تنزل به فال
يستعلي فوقها أو يثور عليها ،وأن يبسط يف الوقت ذاته كف الضراعة يطلب الرأفة والرمحة.
لقد كان حتمله عليه الصالة والسالم لشدائد الدعوة إىل اهلل استسالما حلكمه ،ال حتديا
أو مغالبة لقهره .فهو ُخي ضع كيانه لقضاء اهلل من جانب ،ويكشف له عن مظاهر الضعف
يف ذاته من جانب آخر ،يطلب بذلك منه العون والتأييد .وانظر ،فإنك واجد يف مناجاته
العظيمة عند منصرفه عن الطائ ف جتسيدا رائعا هلذه احلقيقة بأكملها .فقد بدأ مناجاته
بعرض دالئل ُذله ،وضعفه فقال:
ولكنه مل يلبث أن أعلن السمع
والطاعة لكل ما يقضي به حكمه ،وجيري به سلطانه .فقال:

وتلك هي احلقيقة الكاملة لشطري العبودية يف حياة املسلم :استسالم ملا جيري به قضاؤه
من جانب ،والتجاء إليه جل جالله بالشكوى والضراعة أن يرأف به من جانب آخر .وليس
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بني هذا وذاك أي تعارض ،إذ الشكوى إىل اهلل تعبد ،والضراعة له والتذلل على بابه تقرب
وطاعة ،وللمحن والشدائد حكم ،من أمهها أن تسوق صاحبها إىل باب اهلل تعاىل وتلبسه
رداء العبودية له.
ولقد كان النيب عليه الصالة والسالم يعلم أصحابه بصربه الشديد على احملن كيف
يصربون صربه ويوضح له أن تلك هي وظيفة املسلمني عامة والدعاة إىل دين اهلل خاصة؛
وكان بطول ضراعته والتجاءه إىل اهلل تعاىل يعلمهم وظيفة العبودية ومقتضياهتا.
***
مث إن هنالك معىن إنسانيا رفيعا جدا يكمن يف حتمل الرسول عليه الصالة والسالم ملا قد
حتمله من صنوف احملنة واألذية يف طريق الدعوة إىل دين ربه جل جالله ،ولو شاء لعافاه اهلل
عن كل ذلك ،وجلعل له من نصره وعافيته جندا يقيه كل مكروه .كيف ال وهو الذي قال
جلربيل يوم اشتد به الكرب اا حلق ه من أذية املشركني يوم العقبة ،وقد ُعرض عليه أن يأذن
مل لك اجلبال فيطبق عليهم األخشبني ..
هذا املعىن اإلنساين العظيم يكمن يف شعوره عليه الصالة والسالم بأنه قدوة للدعاة إىل
اهلل من بعد  ..وبأن معجزات النصر بدون حمنة إن حتققت له مباله من قرب إىل اهلل ،فإهنا لن
تتحقق إلخوانه الذين سيأتون من بعده .ولسوف يرون عندئذ أهنم ابتلوا باملصائب يف
طريقهم إىل الدعوة حيث عويف النيب واسرتاح ،وأهنم افتقروا وتشردوا حيث استغىن النيب
واستق ر آمنا يف وطنه ،وأهنم أهينوا وذلوا حيث بقي النيب كرميا عزيزا مل تطف من حوله أي
أذية.
وما كان لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن مييز نفسه بشيء عن أصحابه الذين من
حوله أو عن إخوانه الذين سيأتون من بعده .وما كان يطيق – بأيب هو وأمي عليه الصالة
والسالم – أن يتخيل احملنة نازلة بواحد من أمته يف سبيل االستقامة على الصراط الذي جاء
به من عند اهلل واتباعه هنجه يف الدعوة إىل اهلل ،مث ينظر إىل نفسه وهي اتعة بالراحة والعافية
والنعيم واالستقرار.
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فمن أجل ذلك آثر أن يعاين مجيع ما قد يتعرض له أصحابه وإخوانه من أنواع املصائب
واآلالم يف طريق الدعوة إىل احلق :إن كان ا لفقر واحلرمان فليكن أول من يعاين الفقر ويتجرع
كأس احلرمان ،وإن كان السخرية واإلهانة فليكن أول من حتدق به السخرية وتنزل به
اإلهانة ،وإن كان التشرد واالبتعاد عن األهل واألوطان فليكن أول مهاجر إىل ربه يف سبيل
الثبات على احلق واستمرار الدعوة إليه.
وانظر ،كم يتجلى ه ذا املعىن اإلنساين الرفيع يف حالته عليه الصالة والسالم يوم حفر
اخلندق .لقد تعب الصحابة إذ ذاك تعبا شديدا بسبب أعمال احلفر ،فأىب عليه الصالة
والسالم إال أن يكون أشدهم تعبا ،ولقد وصفه جابر رضي اهلل عنه إذ ذاك يف احلديث
الصحيح ،فقال:
ولقد عاىن الصحابة إذ ذاك من جوع شديد ،فأىب عليه
الصالة والسالم إال أن يكون أشدهم جوعا .ولو شاء ألطعمه اهلل وسقاه وهيأ له سبيل
الراحة والرغد من حيث ال حيتسب.
وعندما تأثر جابر رضي اهلل عنه من دالئل اجلوع الشديد على النيب صلى اهلل عليه
وسلم ،ودعاه سرا إىل طُعيِّم بسيط عنده ،أىب عليه الصالة والسالم ،انطالقا من هذا املعىن
اإلنساين الذي نتحدث عنه إال أ ن ميضي بالصحابة كلهم إىل دار جابر .فلقد كان يشعر
عليه الصالة والسالم أنه وأصحابه متضامنون متكافلون ،يتقامسون النعمة بينهم مهما قلت،
ويتقامسون بينهم احملنة أيضا مهما عظمت.
وهكذا فإن أحدا من املؤمنني الصادقني ال يبقى له من عذر يف أن يتقاعس عن القيام
بأعباء الدعوة اإلسالمية ملا قد يبصر من عذاب وشدة يف طريقها بعد أن خاض رسول اهلل
غمارها ودميت فيها قدماه.
***
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ف يا أخي املسلم ،لقد كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف أعلى ذروة من الوفاء لك،
يوم أبى إال أن يبدأ فيسبقك إىل كل ما قد يُتصور أن ينوبك من الضر إن أنت أديت حق
الدعوة إىل اهلل يف حياتك ،فيشركك فيه سلفاً ويتجرعه من قبلك احتياطاً.
فهل كنت باملقابل على جانب من الوفاء له؟
هل سرت بضع خطوات يف الطريق اليت دميت فيها قدما رسول اهلل؟ وهل ذقت شيئاً
من الكأس اليت جترعها من قبلك ،هل آثرت رضى اهلل على شيء ولو يسري من راحتك
وضمانات عيشك؟..
إن اجلواب كما تعلم حملزن وخمجل ،واهلل املستعان ،وهو نعم املوىل نعم النصري.
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