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املهندس نبال حممد زهري قتالن (أبو عمر)
بسم اهلل الرمحن الرحيم ،احلمد هلل رب العاملني ،الذي خلق اخللق ليتعرفوا عليه ،مث أرسل هلم من
يرشدهم إليه فجعلهم دعاة إىل أبواب عبوديتهم اخلالصة إليه ،معلمني اخللق ليووموا بوا ب ربوبية موالهم،
والصالة والسالم على صفوة أنبيائه سيدنا حممد بن عبد اهلل خري رسله ،مرشد الناس ومعلمهم ،وعلى آله
وصحبه ومن سار على هديه.
وبعد،فإن اهلل عز و ل قد أناط خريية هذه األمة باألمر باملعروف و النهي عن املنكر فوال عز و ل:

كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر .وتكرر أمر النيب صلى اهلل
عليه وسلم بتبليغ العلم فوال صلى اهلل عليه وسلم" :ليبلغ الشاهد منكم الغائب".
وبدهي ملن أراد األمر باملعروف والنهي عن املنكر أن يتعلم املعروف واملنكر قبل أن يأمر أو أن ينهى،
وملن أراد أن يبلغ الاائب أن يعلم ما شهده ليبلاه من مل يشهده .فال نتصور الدعوة إىل اهلل عز و ل بال
علم ،إذ إن الواعدة أن فاقد الشيء ال يعطيه ،والدعوة هي تبليغ علم ،قال تعاىل :ادع إلى سبيل ربك
بالحكمة والموعظة الحسنة ،واحلكمة هي العلم والعمل ،وقال تعاىل :فلوال نفر من كل فرقة منهم
طائفة ليتفهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم.

ومع بساطة وبدهية هذا الربط بني الدعوة والعلم ،فإن املراقب للعمل الدعوي اليوم يتفا أ بأن الكثري
والكثري ًدا ممن تصدوا مرتبة "الدعوة إىل اهلل" وممن يسمون "الدعاة" ،قد فاهتم الكثري والكثري ًدا من
العلوم اليت كان جيب أن يتسلحوا هبا قبل خوضهم يف جمال الدعوة إىل اهلل على الصعيد العام.
والواقع أن هذه املشكلة تعترب من أخطر وأشق املشكالت اليت تعرتض العمل الدعوي ،سواء بالنسبة
ملن يتو ه إليه الداعي خبطاب الدعوة ،أو بالنسبة إىل الداعي نفسه.
بدال من هدايتهم ،فإن األمر يبدأ
أما بالنسبة جلمهور املدعوين ،فإن اإلشكال يكمن يف إضالهلم ً
بفتوى فوهية خاطئة تفسد على املرء عبادته أو معاملته أو رمبا حياته اال تماعية ،وينتهي بفساد العويدة،
ذلك على صعيد شخصي ،وأما على صعيد األمة ككل ،فإن ،اجلهل باألحكام الشرعية ومواصدها ،وعدم
1

موقع نسيم الشام www.naseemalsham.com

املهندس نبال قتالن

دعاة ال علماء!

قراءة التاريخ وفهمه بالشكل الصائب قد يودي بأمة كاملة كما نرى يف الفنت اليت جتتاح األمة اإلسالمية
اليوم واليت أوقدت اليوم على أيدي وبكلمات كثري من "الدعاة" ،الذين هيمنت عواطفهم على خطاهبم
الدعوي فأهلكوا العباد والبالد ،قال عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه فيما رواه عنه ابن عبد الرب يف كتابه
امع بيان العلم :ثالثة يهدمن الدين :زيغة العالم ،وجدال المنافق بالقرآن ،وأئمة مضلون.
وأما بالنسبة إىل الداعية نفسه ،فإنه قد تلبس بإمث من أعظم اإلمث ،أال وهو الكالم يف دين اهلل عز و ل
باري علم ،وحسبك ما روى عبد اهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل عنهما قال :مسعت رسول اهلل صلى
اعا ،ولكن ينتزعه
اهلل عليه وسلم يوول" :إن اهلل عز و ل ال ينزع العلم من الناس بعد إذ أعطامهوه انتز ً
منهم مع قبض العلماء بعلمهم ،فيبوى ناس هال يستفتون فيفتون برأيهم فيَضلون ويُضلون".
واملشكلة الكربى ،أن الداعية إىل اهلل عز و ل إذا أسلمه عمله إىل ميدان الشهرة فإنه لن جيد الوقت
ليسعفه يف تعويض ما فرط يف حتصيله أيام اخلمول ،ورحم اهلل ابن عطاء اهلل إذ يوول يف حكمته" :ادفن

نفسك في أرض الخمول ،فما نبت مما لم يدفن ال يتم نتاجه" وكأين به رضي اهلل عنه يتو ه حبكمته
ناصحا له أن يتزود عد ًة كافية من العلوم وهو
هذه إىل من أراد اخلوض يف ميدان الدعوة إىل اهلل عز و ل ً
1
متاما كمثل حبة ألويت يف تربة خصبة ،ال ميكن أن تنتج نبتة مث مثرة نافعة إال أن تدفن
يف طور اخلمول ً ،

يف األرض لتكتسب من حرارهتا و مائها موومات حياهتا إذا تسامت على ظاهر األرض .فكذلك أنت
أيها الداعي إىل اهلل ،ا عل تلك األيام اليت تسبق تصديك للعمل الدعوي العام ،ا علها أيام اكتساب
للعلم الظاهر والباطن الذي البد لك منه ،قبل أن تنتول إىل ميدان العمل العام حيث ال وقت لتعوض ما
فاتك يف أيام اخلمول.
ولكن ومع بساطة ووضوح ما سبق ،فإن هناك من قد جيادل يف هذه املسألة فرتاه يوول أنا داع إىل اهلل
ولست عاملا .اإلشكال يف ذلك كله إيها اإلخوة ،هو التفريق بني صفة الدعوة إىل اهلل وصفة العلم .2وأزعم
ً
أن هذا التفريق مل يكن فيما مضى من العصور ،بل هو وليد عصرنا احلايل ،نتيجة لواقع انتشار طرق
التواصل ونول املعلومات ،مث رغبة الكثري من أصحاب النوايا الطيبة واحملبني هلذا الدين ،أن يكون هلم أثر
يف هنضة هذه األمة من كبوهتا .مع عدم اهتمامهم أو استثواهلم أخذ العلوم املطلوبة ،ليووموا هبذه املهمة،
 1أي عدم الشهرة ،ال كام قد يتومه البعض أن امخلول هو الكسل.
 2وقد قال يل أحد الفضالء فامي مىض :ان تسكل الطريق الفالين تكون داعية ،وان تسكل الطريق الفالين تكون طالب عمل!
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من مصادرها املعتمدة ظانني أن األمر أهون من ذلك وتحسبونه هينًا وهو عند اهلل عظيم .أو رمبا

يعتمد أحدهم على ثوافة إسالمية عامة ،حيصلها من كتاب هنا وموالة هناك ،فيحسب أنه قد حاز ما
حيتاج إليه للويام بوا ب الدعوة إىل اهلل عز و ل.
إن مما هو معلوم عند كل من اطلع على مبادئ اإلسالم ،أن العمل املوبول عند اهلل عز و ل البد فيه
من توافر صفتني :األوىل هي اإلخالص هلل عز و ل ،والثانية هي موافوة السنة (أي العلم).
موبوال عند اهلل عز و ل ،وال حىت ليؤيت
وهذا يعين أن النيات الطيبة وحدها ال تكفي ليكون العمل ً
العمل مثاره .فالبد للمخلصني الذين ينتهضون للويام بالعمل الدعوي أن يتو وا إخالصهم بطلب العلم
ليوافووا السنة .كما أن طلب العلم أمر ال بد منه للنهوض بالعمل الدعوي من هة األسباب .ذلك أن
هذا العمل هو من أشق األعمال وأصعبها ،وطريوه من أوعر الطرق وأعسرها .فمن محل عبء الدعوة إىل
اهلل البد أن يصطدم بعوائق كثرية من العنت واملزالق الفكرية والسلوكية تبدأ بالشبهات الذهنية يف ميدان
العويدة ،وال تنتهي عند أبسط أحكام الفوه من الطهارة والصالة وغريها .فال يتصور أن يووى على سري
هذا الطريق من مل يتجهز بعدته اليت تعينه على السري فيه.
وكم من ر ل صاحل النية حمب للدين ولكن هله باألحكام الشريعة أسلمه إىل زيغ يف الفكر والسلوك،
أو إضالل للعباد أو إسالمهم إىل مزالق هتلكهم.
ولسائل يسأل :فما هو الوا ب على من أراد السري يف ميدان الدعوة إىل اهلل أن يتبضع به من العلوم؟
أ يبه:
للعلوم أقسام متعددة من هة حيثياهتا .فمن حيث فرضيتها على املكلفني توسم إىل :فرض عني
وفرض كفاية .ومن حيث نسبتها إىل بعضها توسم إىل :أصول وفروع .ومن حيث حمل تأثريها توسم إىل:
ظاهر وهو عمل اجلوارح ،وباطن وهو عمل الولب.
وكل ذلك البد للداعية إىل اهلل من أن يأخذ حظًا منه.
وأمجل فيما يلي بعض العلوم اليت البد منها لكل من أراد السري يف طريق الدعوة إىل اهلل:
فضال عمن أراد اخلوض يف ميدان الدعوة واإلرشاد ،ثالثة أمور:
فأوال :يفرتض على كل مسلم عينًاً ،
ً

أوهلا :ما تصح به عويدته ،فيجب على كل مسلم أن يعلم املبادئ العامة لعويدة أهل السنة واجلماعة،
فإذا عرضت له شبهة و ب عليه السؤال عنها حىت تزول عن عوله وقلبه.
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ثانيها :ما تصح به عبادته ،فيجب على كل مسلم مكلف أن يتعلم أساسيات فوه العبادات اليت
ميارسها يف كل يوم ،من طهارة وصالة وصيام وزكاة وحج وغريها من العبادات البدنية واملالية.
ثالثها :ما تصح به معاملته ،فيجب على كل مسلم أن يتبضع من فوه املعامالت اليت ميارسها يف كل
يوم .فمن عمل يف التجارة ال بد له من أن يتون أحكام البيع والشراء ومييز فاسدها من باطلها ومن
صحيحها ،وأن مييز املعامالت الربوية احملرمة .ومن عمل باإل ارة و ب عليه تعلم أحكام اإل ارات
واجلعالة والضمان وغريها .كل ذلك ابتااء املال احلالل والبعد عن املال احلرام الذي يو ب عواب اهلل عز
و ل.
ثانيًا :البد ملن أراد اخلوض يف ميدان الدعوة إىل اهلل عز و ل ،أن يزداد تعم ًوا يف علوم العويدة ،وأن

يطلع على أدلتها العولية والنولية ،مع اإلملام بالعوائد الفاسدة والفلسفات املعاصرة .ذلك أن هذا العصر
عصر متازج الثوافات وانتوال األفكار بلمح البصر ،فيسهل على أهل الشبهات أن ينشروا شبهاهتم يف
عوول املسلمني بأسهل طريق وأسرعه ،فال بد ملن نصب نفسه لريشد الناس إىل الدين احلق ويذهبم عن
مصارع العوائد واألفكار الزائاة ،أن يكون له إملام واطالع يد على جممل هذه العوائد واألفكار الزائاة،
أيضا أن يكون
قادرا على دحض شبهها وكشف النواب عن أباطليها .وال بد له بعد ذلك ً
وأن يكون ً
مطلعا على مبادئ علم أصول الفوه ،لكي حيصن فكره ويويمه على ادة مستويمة تعينه على نبذ األفكار
ً
املنحرفة يف الفروع الفوهية ،وكذلك تعينه على الرد على كثري من الشبهات املتعلوة بكليات الفكر العملي.
مجيعا ،بأن يورأ
ثالثًا :ال بد ملن أراد اخلوض يف ميدان الدعوة إىل اهلل عز و ل ،أن يلم بأبواب الفوه ً

معتمدا يف الفوه على شيخ عامل ورع .ذلك أن من مارس عمل الدعوة سيتعرض ال ريب إىل الكثري
كتابًا
ً
من األسئلة املتعلوة حبياة الناس اليومية سواء يف جمال العبادات أو املعامالت ،فعليه أن جييب على أقل
تودير عما ال يعسر من هذه األسئلة ،مث ال يضريه بعد ذلك أن حييل ما صعب عليه إىل عامل خمتص أو
مفت.

رابعا :البد له من اطالع عام على مجيع العلوم اإلسالمية األخرى من علوم احلديث ومصطلحه،
ً
وعلوم الورآن والتفسري ومدارسه .ليكون له تصور عام عن جممل العلوم اإلسالمية ،تعينه يف حتديد رييته
والبعد عن مصادمة اخلطوط العامة هلذه العلوم .وحتصنه من ترهات أصحاب التلبيس والبدع .وكذلك البد
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له من االطالع علوم اللاة ليويم لسانه ويصونه عن الزلل واللحن .فما أقبح اللحن يف خطاب الداعية إىل
اهلل.
خامسا :ال بد له من االطالع اجليد على التاريخ اإلسالمي ومن ضمنه تاريخ التشريع اإلسالمي ،فود
ً

كثريا من أصحاب األفكار الزائاة إمنا يتصيدون يف املاء الذي عكره هل املسلمني بتارخيهم،
و دت أن ً
فيلجؤون إىل تشويه حوائق التاريخ وحرفها عن سياقاهتا ،وتلبيس املواقف واألحداث التارخيية أل ل إضالل
املسلمني وترويج بدعهم بني الناس.
سادسا :وهو من أهم ما جيب أن يتسلح به الداعية إىل اهلل ،هو علم بواطن النفوس وأمراضها وآفاهتا،
ً

أو علم التزكية .وال يكفيه أن علم ذلك فوط ،بل ال بد له من أن يكون متحليًا بكل وصف يوربه إىل
مواله ،وأن يكون جمافيًا لكل وصف يبعده عنه .فإن آفات قلوب الدعاة إىل اهلل أشد فت ًكا من آفات
قلوب عامة الناس ،وما أبلغ موولة ذلك الفىت إليب حنيفة على ضفاف د لة إذا قاله له" انتبه يا إمام أن
م
خطرا هي آفة حب الظهور والرياسة ،فتحرفه
تزل ،فإن زلة العامل زلةُ العا َمل" .ولعل من أشد هذه اآلفات ً
بدال من
عن و هته يف طلب مرضاة اهلل عز و ل ،فيصري متحريًا لألقوال واألفعال اليت تزيد من أتباعه ً
حتريه لألقوال واألفعال اليت ترفع منزلته عن اهلل عز و ل ،وهذه اآلفة هي اليت جتعل عمله أنكاثًا ال وزن هلا
عند اهلل يوم الويامة .فرتى عمله يرد يف و هه بني يدي الديان ل الله .يوول اهلل تعاىل يف احلديث
عمًل أشرك فيه غيري جعلته كله له" .فمن طلب
الودسي " :أنا أغنى األغنياء عن الشرك فمن عمل ً

ظهوراً ورياسة بدعوته فد أشرك باهلل عز و ل 3فريد عمله يف و هه .فعلى من ينهض مبهمة الدعوة إىل اهلل
وردا من ذكر وتالوة قرآن
عز و ل أن يعكف على نفسه لكي يطهرها من أدراهنا وآفاهتا ،متخ ًذا لنفسه ً
وصلوات يتورب هبا إىل اهلل زلفى .وال يفهمن من كالمي أنه ال يصح أن يعلم الناس إال بعد أن يتخلص
من هذه األدران .أذ لو قلنا بذلك ،مل يدع أحد إىل دين اهلل عز و ل ،ألنه ال يسلم أنسان من آفة من
آفات الولوب والنفوس .ولكن ما أقصده هو أن يدرك آفات نفسه وقلبه ويعمل على تطهريها واستئصاهلا
وهو يف نفس الوقت يدعو إىل اهلل عز و ل .ولكن كيف له أن يدرك هذه اآلفات ويعمل على تطهري قلبه
منها إذا مل يتعلم مداخل هذه اآلفات وآثارها وكيفية التخلص منها؟ فهذا ال بد منه ملراقبة نفسه ،وإلرشاد
 3مل أقصد من ذكل الرشك اخملرج عن املةل ،ولكن ذكل الرشك اذلي يترسى اىل قلب العامل ويدب دبيب المنل اذلي ال ينتبه اليه.
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من يدعوهم ،لكي يتخلصوا من أمثال هذه األمراض املهلكة .وذلك بأن يتأدب بني يدي ٍ
مرب مرشد
يعينه على هتذيب نفسه ويرشده إىل آفاهتا ليتطهر منها.
وكلما ارتفع الداعية إىل اهلل عز و ل يف مدارج الدعوة إىل اهلل ،كلما و ب عليه أن يزداد تعم ًوا مبا
أسلفت من هذه العلوم.
وعلى اجلملة فإن أبلغ عبارة عثرت عليها تدل وجتمع ذلك كله ،ما أشار إليه اإلمام عالء الدين بن
عبد العزيز البخاري يف شرحه على أصول البزدوي ،وكذلك اإلمام السرخسي يف مودمة أصوله ،أنه جيب
معرفة باألصول والفروع والعمل هبما حىت يكون الر ل عاملا .فأشار إىل معرفة األصول والفروع للعلوم
ً
الظاهرة ،والعمل هبا للعلوم الباطنة (أي التزكية).
فأوصي من أراد أن يسلك طريق الدعوة ،أن يتزود حبظ وافر من العلم قبل اخلوض يف هذا الطريق
الشاق ،ليسلم بني يدي اهلل عز و ل ،ولتؤيت الدعوة مثارها .وأوصي من أراد أن يسلك غريه يف طريق
الدعوة ،أال يلويه يف هذا البحر املتالطم قبل أن يأخذ عدته من علم وعمل .فما أقبح أن جيلس الداعي
إىل اهلل عز و ل جملس دعوته مث تراه خيطئ األخطاء الفاحشة املعيبة يف مسائل العوائد أو الفوه .أو يروج
إىل بدع هتلكه وهتلك من يستمع إليه دون أن يعلم .ومن أخزى ممن قال إين داع إىل اهلل مث يرد عمله يوم
الويامة يف و هه؟ فيكون أول من تسعر به النار يوم الويامة.
واهلل أعلم ،واحلمد هلل رب العاملني يف األوىل ويف العوىب.
وكتبه
دمشق صباح اجلمعة
الواقع يف  28مجادى الثاين  1436املوافق  17نيسان .2015
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