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أثر األخالق يف جناح الداعية
The lmpact of Morals on The Preacher's Success

إعداد:
د .سليم بن سامل اللقماني
األستاذ املساعد بقسم الدراسات اإلسالمية جبامعة طيبة

أثر األخالق في نجاح الداعية ،د سليم بن سالم اللقماني

املتسخلل
احلمدهلل وكفى والصالة والسالم على عباده الذين أصطفى وبعد
فإن الدعوة إىل اهلل تعاىل أشرف األعمال ،لقوله  -عز وجل :ﭽﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﭼ [فصلت ،]٣٣ :وهذا العمل البد لبلوغ النجاح فيه من
أسباب ،أال وإن من أهم أسباب النجاح يف الدعوة التزام الدعاة مبكارم األخالق .إذ أن االخالق
والتحلي هبا من أهم أسباب جناح الداعية.
ف تناولت الدراسة احلديث عن أثر االخالق يف جناح الداعية فخلصت إىل أمهية االخالق يف
جناح الداعية وضرورة التاهيل األخالقي للدعاة واالعتناء بدراسة هدي النيب صلى اهلل عليه وسلم يف
الدعوة إىل اهلل.
ومت عرض تقسيم االخالق من حيث كوهنا فطرية ومكتسبة مع حاجة الداعية إىل النوعني يف
تعزيز ما فُطر عليه من أخالق إجيابية وحماولة التخلص من االخالق السلبية وحثه على السعي إىل
اكتساب االخالق وتنميتها يف نفسه.
كما أشار البحث إىل األدلة الشرعية من الكتاب والسنة إىل حاجة الداعية إىل االخالق
واكتساهبا والسعي إىل التحلي هبا .وأشار البحث أيضا إىل أسباب ضعف اجلانب األخالقي لدى
بعض الدعاة وحماولة معاجلة هذا اجلانب من خالل ذكر وسائل تقوية األخالق وطرق حتصيلها مع
التأكد على مصدر االخالق من خالل الكتاب والسنة.
الكلمات االفتتاحيه :أثر ،الداعية ،أسباب ،جناح ،األخالق.
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Abstract
Praise be to Allah and Allah only ،and prayers and peace be upon his chosen
slaves.
The Da`wa (missionary activity) to Allah is the greatest and most honorable
act ،as Allah said in which can be translated as:

]٣٣ :ﭽﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﭼ [فصلت
{{And who is fairer in speech than he who calls to Allah and acts
righteously and says I am a Muslim}} [33 ،Fussilat]
and for this acts to be successful certain methods must be followed. One of
the most important causes for the success of the da'wa is the commitment of
preachers to High morals. As morals and commitment are among the reasons
behind the success of a preacher.
The study dealt with the impact of morals on the success of a preacher ،it
concluded with the importance of morals in the success of the preacher and the
need for moral rehabilitation of the preachers and make certain to study the
guidance of the Prophet - peace be upon him - regarding the da'wa to Allah.
The division of morality was presented in terms of being innate and
acquired with the need of the preacher for the two types in order to strengthen his
innate positive morals and to try to get rid of his negative morals ،and urged him
to seek and develop good morals within himself.
The research also pointed to the sharia evidence in the Qur'an and Sunnah to
the need of the preacher to seek and acquire morals and commit himself to it. The
research also pointed the causes of the weakness of moral aspect in some
preachers ،trying to solve this aspect by mentioning the means of strengthening
morality and ways of acquiring it ،while ensuring the source of morals through the
Quran and Sunnah.
Keywords: Effect ،the preacher ،Moral ،Success ،causes.
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املقد ـة
احلمد هلل الذي خلق األنفس فسواها ،وأهلمها فجورها وتقواها ،سبحانه ال يهدي ألحسن
األخالق إال هو ،وال يصرف سيء األخالق إال هو ،والصالة والسالم على من زكا اهلل ُخلقه
فقال :ﮋ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮊ [القلم.]4 :
وبعد :فإن الدعوة إىل اهلل تعاىل أشرف األعمال ،لقوله  -عز وجل :ﮋ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮊ [فصلت ،]٣٣ :وهذا العمل البد لبلوغ النجاح فيه
من أسباب ،أال وإن من أهم أسباب النجاح يف الدعوة التزام الدعاة مبكارم األخالق.
ألن الدعوة باألخالق هي منهج تربوي يقوم على الرتبية بالقدوة احلسنة ،فالداعية الذي
يتمتع حبظ وافر من مكارم األخالق يستطيع أن يستميل الناس إىل دعوته ،وأن يصل إىل حتقيق
أفضل النتائج يف العمل الدعوي -بإذن اهلل.
وعلى الصعيد النفسي فإن التأثري يف اآلخرين عن طريق املوعظة واألمر والنهي يظل حمدودا،
حيث تقف ظروف املتلقي وظروف الواعظ  -دائما  -عائقا دون التواصل الكامل  . .أما حني
يتجلى املبدأ أو القيمة اخللقية يف سلوك شخص من األشخاص فإن التأثري يف اآلخرين يتغلغل يف
نفوسهم وأذهاهنم عن طريق الالشعور ،فيتأثرون بطريقة خفية ،مث إن طبيعة القيم تتأىب على القسر
واإلكراه ،فهي ال تفرض ،لكنها جتذب ،ولقد استطاع الصحابة  -رضي اهلل عنهم -وكثري من
صاحلي هذه األمة من جتار وغريهم نشر املبادئ واألخالق اإلسالمية عن طريق السلوك العملي ،ومل
يكن لديهم وسائل إعالم وال كتب فلسفة  . .بل إن كثريا منهم كانوا أميني ،واإلسالم اليوم يتعرض
حلمالت تشويه واسعة النطاق خاصة يف اجلانب األخالقي ،وليس من املفيد كثريا مقابلة هذه
احلمالت حبمالت تنظريية إلثبات نقاء اإلسالم وصالحيته ،ال منلك العدة الالزمة لذلك ،ولو
ملكناها فإن املزاج العقلي احلديث ال يرتاح لنغمة التربير والدفاع ،إمنا الرد الصحيح يف إثبات املسلم
أنه شيء متميز وخمتلف عن غريه ،ولن يبدأ العامة اخلطوة األوىل يف هذا الطريق ،إمنا الذين يتوقع
ويرجتى منهم ذلك هم الدعاة واملثقفون الذين لديهم شعور باملسؤولية عن هذا الدين ،كل هذا يؤكد
وحيتم ضرورة إعادة النظر يف منظومة القيم األخالقية ومناهج تربيتهم وإعدادهم.
شكلة الدراسة وأهميخها:
تتلخص مشكلة الدراسة يف مشاهدة واقعية لقلة التأثري يف اجملال الدعوي ،وليس ذلك لقلة عدد
الدعاة ،ففي كل بلد عدد كبري من الدعاة النظاميني واملتطوعني ،ومع ذلك ينفض الناس عن الكثريين
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منهم ،أوال يتجاوز تأثريهم جمالسهم ،ولعل ذلك يرجع إىل عدة أسباب ،من أمهها :تركيز الدعاة على
الرتبية القولية ،مع ضعف اجلانب األخالقي لدى البعض منهم ،فالداعية الفظ ،والداعية الذي يرتفع
على الناس ،والداعية الذي ال يشارك الناس أفراحهم وأتراحهم ،والداعية الذي يسبح يف عامل من املثالية
الزائفة وال ينزل إىل واقع الناس .مشكلته مشكلة أخالقية ،فمن أجل أن ينجح يف عمله البد أن يبحث
يف آثار األخالق على العملية الدعوية ،مث يبادر بتدارك مواطن اخللل السلوكي لديه.
أهداف الدراسة:

هتدف هذه الدراسة إىل:
حبث مدى مصداقية القول بتأثري األخالق يف جناح الداعية ،والوقوف مع بعض األخالق
املهمة للداعية ،مثل :إخالص الداعية ،وجترده عن املنافع ،وتواضعه وحزمه ،واملوازنة بني التواضع
واحلزم ،وصربه ومصابرته ،وتأنيه يف األمور ،ورفقه ولينه ،وكياسته وفطنته ،وإنصافه لآلخرين من
نفسه ،وعن أخالقه مع ربه ،وأخالقه مع املدعويني ،ومظهره اخلارجي وعالقته باألخالق ،وأثر
األخالق يف عالقات الداعية ،وأثر األخالق يف االرتقاء بالداعية يف مراقي احلكمة.
تتساؤالت الدراسة:

 -1ما معىن األخالق؟
 -2هل هي فطرية أم مكتسبة؟
 -٣ما معيار التوازن األخالقي لدى الداعية؟
 -4هل توجد عالقة بني مظهر الداعية وأخالقه؟
 -5هل تؤثر أخالق الداعية يف عالقاته الدعوية؟
 -6هل من عذر ملن يعتذر من الدعاة عن سوء خلقه بأن طبعه هكذا؟
 -7هل من تأثري لألخالق يف االرتقاء بالداعية إىل مراقي احلكمة؟
 -8ما أهم األخالق اليت ينبغي للداعية أن يتحلى هبا.
الدراسات التسابقة:
ال شك أن الكتابات حول أخالق الداعية كثرية ،سواء كانت فصوال يف كتب الدعوة ،أو
مصنفات مستقلة ،ومنها:
 -1أخالق الداعية :سارة يوسف النتشة( ،رسالة ماجستري غري مطبوعة) ،إشراف :الدكتور أمحد
فواقـة ،جامعة القدس .كلية الدعوة وأصول الدين 2009م14٣0 /ه.
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 -2أخالق الدعاة إىل اهلل بني النظرية والتطبيق :طلعت حممد عفيفي سامل ،ط ،1مكتبة اإلميان،
املنصورة142٣ ،هـ 2002 /م.
والغالب على أكثر ما كتب هو السطحية وتعداد وسرد الصفات اخللقية العامة مع ذكر
حاجة الداعية إليها ،واجلديد يف هذا البحث  -إن شاء اهلل  -هو اخلوض يف خلفيات هذه
املنظومة اخللقية اليت حيتاجها الداعية ،وأسباب اكتساهبا وحتصيلها ،والرتكيز على الصفات اخللقية
اليت ترتقي بالداعية يف مراقي احلكمة ،فتؤثر إجيابا يف جناحه يف دعوته.
نهج الدراسـة:
اقتضت طبيعة العمل يف هذا البحث استخدام أكثر من منهج من مناهج البحث العلمي،
وهي كما يلي:
 -1املنهج الوصفي( :وهو ما يقوم على الظواهر الطبيعية أو االجتماعية وصفا هلا للوصول بذلك
إىل إثبات احلقائق العلمية)) ،(1وسأستعمل هذا املنهج يف توصيف الصفات اخللقية للداعية.
( -2املنهج االستقرائي) لتتبع جزئيات املوضوع يف مظانه.
 -٣املنهج االستنباطي الستنباط أثر األخالق يف جناح الداعية.
وهذه املناهج الثالثة هي األكثر استعماال يف الدراسات اإلنسانية واإلسالمية عموما.

( )1عزيز داود "مناهج البحث" (ط ،1دار أسامة ،ودار املشرق الثقايف ،عمان األردن2006 ،م) ،ص.6 /
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تقتسيمات الدراسة:
اقتضت طبيعة هذ البحث تقسيمه إىل مقدمة ومباحث وخامتة:
املبحث األول :حتليل مفردات العنوان.
املبحث الثاين :أخالق الداعية بني الفطرية واالكتساب.
املبحث الثالث :األدلة الشرعية على حاجة الداعية إىل األخالق.
املبحث الرابع :تأثري األخالق يف االرتقاء بالداعية إىل مراقي احلكمة.
املبحث اخلامس :أسباب ضعف اجلانب األخالقي لدى الدعاة.
املبحث السادس :وسائل تقوية اجلانب األخالقي لدى الدعاة.
املبحث السابع :أهم األخالق اليت ينبغي للداعية أن يتحلى هبا.
املبحث الثامن :أخالق الداعية مع ربه  -عز وجل.
اخلامتة :وسأسجل فيها أهم النتائج والتوصيات اليت أتوصل إليها من خالل الدراسة بإذن اهلل تعاىل.
قائمة املصادر واملراجع.
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املبحث األول :حتليل فردات العنوان
المصطلحات والمفاهيم:
ِ
ِ
ُثور ،و أاألَثـَر بَِفأت َحتَـ أ ِ
اس ٌم
أثر :األَثـَ ُر َّ
ني أ
حمركة :بَقيَّةُ الشيء ،وهو العالمة أيضا ،واجلمعٌ :
آثار وأ ٌ َ ُ
ِ
َّث ِهبَا َوأَثـَ ُر الدَّا ِر بَِقيَّتُـ َها
َي َمأنـ ُق ٌ
ِمأنهُ َو َح ِد ٌ
ول َوِمأنهُ الأ َم أثـَُرةُ َوه َي الأ َمك ُأرَمةُ ِألَنـ ََّها تـُأنـ َق ُل َويـُتَ َحد ُ
يث َم أثُ ٌ
ور أ أ
َسب ٍ
اجلَ أم ُع آثَ ٌار ِمثأل َسبَ ٍ
اب َو أاألَثَ َارةُ ِمثأ ُل أاألَثَِر(.)1
َو أ
ب َوأ أ َ
ُ
األخالق :األخالق مجع خلق ،وهو مأخوذ من مادة (خ ل ق) اليت تدل على تقدير الشيء
بضم الالم وسكوهنا -هو الدِّين والطبع والسجية واملروءة ،وحقيقته أن صورة اإلنسان
واخلُلُق ِّ -
الباطنة وهي نفسه وأوصافها ومعانيها املختصة هبا مبنزلة اخلَألق لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيه،
الراغب( :واخلَأل ُق واخلُأل ُق يف األصل واحد . . .لكن خص اخلَألق باهليئات واألشكال والصور
وقال َّ
املدركة بالبصر ،وخص اخلُألق بالقوى والسجايا املدركة بالبصرية)(.)2
عرف اجلرجاين اخللق بأنَّه( :عبارة عن هيئة للنفس راسخة تصدر عنها األفعال
إصطالحاَّ :
بسهولة ويسر من غري حاجة إىل فكر ورويَّة ،فإن كان الصادر عنها األفعال احلسنة كانت اهليئة
خلقا حسنا ،وإن كان الصادر منها األفعال القبيحة مسيت اهليئة اليت هي مصدر ذلك خلقا
سيئا)(.)٣
وعرفه ابن مسكويه بقوله( :اخللق :حال للنفس ،داعية هلا إىل أفعاهلا من غري فكر وال
رويَّة)(.)4
وقد عرف بعض الباحثني األخالق يف نظر اإلسالم بأهنا عبارة عن (جمموعة املبادئ والقواعد
املنظمة للسلوك اإلنساين ،اليت حيددها الوحي ،لتنظيم حياة اإلنسان ،وحتديد عالقته بغريه على حنو
حيقق الغاية من وجوده يف هذا العامل على أكمل وجه)(.)5
( )1أمحد بن حممد بن علي الفيومي مث احلموي "املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري" ت يوسف الشيخ حممد (
ط املكتبه العصرية )
( )2أمحد بن فارس بن زكرياء القزويين "مقاييس اللغة "ت :عبد السالم حممد هارون( دار الفكر 1٣99هـ -
1979م.214 /2 ) .
( )٣علي بن حممد الزين الشريف اجلرجاين" التعريفات" ( ،دار الكتب العلمية بريوت -لبنان) ص 151
( )4أمحد بن حممد بن يعقوب مسكويه " هتذيب األخالق وتطهري األعراق ،مكتبة الثقافة الدينية ،ط 1
( )5أبو القاسم احلسني بن حممد األصفهاىن "املفردات " ( دار القلم ،الدار الشامية  -دمشق بريوت ،طاألوىل 1412 -هـ).
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ِ
اح:
َّج ِ
جناح :اجلمع :جناحات ،وهو :الظََّف ُر وإدراك الغاية ،يقال :جنح ،أي تَ َكلَّ َل َع َملُهُ بالن َ
الس َداد ،لَِق َي َجنَاحا ِيف َع َملِ ِه(.)1
بِالتـ أَّوفِ ِيق ،الظََّفر ،ال َف أوزَّ ،
الداعية :لغة :اسم فاعل من الفعل دعا ،وتـُأل َحق به اهلاء للمبالغة ،فيقال :الداعية(.)2
اصطالحا" :هوكل من تتوفر فيه عوامل التأهيل والتكليف الشرعي ،والقائم على إيصال دين
اإلسالم إىل الناس كافة سواء أكان شخصا حقيقيا أم اعتباريا وفق منهج الدعوة القومي"(.)٣
وعلى هذا ميكن حترير عنوان البحث يف هذه العبارة( :أثر األخالق يف جناح الداعية =
العالمات الدالة على أن األخالق تساعد املبلغ لإلسالم يف إدراك غايته وحتقيق أهدافه).

( )1أمحد بن فارس بن زكرياء القزويين" ،جممل اللغة"( دار النشر :مؤسسة الرسالة  -بريوت ،الطبعة الثانية -
 1406هـ  1986 -م).
( )2حممد بن مكرم بن منظور "لسان العرب" (دار صادر – بريوت ،ط الثالثة  1414 -هـ) .1٣86 /12
( ) ٣عبدالرحيم حممد املغذوي " ،األسس العلمية ملنهج الدعوة اإلسالمية " ( دار احلضارة للنشر ،ط -1429
2008م).
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املبحث الثاني :أخالق الداعية بني الفطرية واالكختساب
إن األخالق ليست مكتسبة على إطالقها ،كما أهنا ليست موهوبة على إطالقها وإمنا
تتضافر الفطرة السليمة.
مع داللة العقل التام السوي يف إدراك وتقرير جانب من األخالق مث يأيت دور الشرع ليكمل
الفطرة ،وحيمي العقل ،ويضع الضوابط العامة ،اليت ترقى بالفرد واجملتمع من الوجهة اخللقية.
والناس بفطرهتم  -مع توفري الظروف املالئمة  -مييلون إىل النماذج والصفات اخللقية اخلرية،
ويشعرون بالراحة التامة عند ممارسة مثل هذه األدوار اليت توصف بالعدل واحلق واجلمال ،كما
ينفرون بفطرهتم ،من االجتاهات اخللقية الشاذة ،ويتذمرون من النماذج اخللقية املنحرفة ،إذ يشعرون
بغرابتها على فطرهتم ،ومناقضة تلك النماذج هلا.
وكذلك فإنه إذا ما التقت طبيعة القوى الفطرية هنا مع وظيفة العقل ،فإنه يكون ماضيا يف
حتقيق كماله الوظيفي يف اجلانب العملي.
ومع هذا فإن أثر هذين اجلانبني الفطري والعقلي يف جمال األخالق يظل ناقصا متاما ،وغري
قادر على حتقيق الكمال اإلنساين املنشود ،ومن مث يأيت دور الشرع ليكمل الفطرة ويقوم العقل،
ويرشد أحكامه ،وبذلك تصبح معامل الشرع وتوجيهاته ،مع سالمة الفطرة وصحة النظر العقلي
ركائز تتضافر يف بناء الكمال اخللقي لإلنسان.
من خالل العرض السابق يتبني لنا أن األخالق تنقسم إىل قسمني:
األخالق الفطرية:
وقد دلت أحاديث كثرية على أن من األخالق ما هو فطري ،يتفاضل به الناس يف أصل
تكوينهم الفطري ومن ذلك :ما روى عن أيب هريرة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال( :الناس
معادن كمعادن الذهب والفضه خيارهم يف اجلاهلية خيارهم يف اإلسالم إذا فقهوا ،واألرواح جنود
جمندة فما تعارف منها ائتلف ،وما تناكر منه اختلف)(.)1
وهذا احلديث دليل على فروق اهلبات الفطرية اخللقية وفيه يثبت الرسول صلى اهلل عليه وسلم
أن خيار الناس يف التكوين الفطري هم أكرمهم خلقا ،وهذا التكوين اخللقي يرافق اإلنسان
ويصاحبه على مجيع أحواله.
( )1أخرجه مسلم ،كتاب الأِ ِّرب و ِّ ِ
ِ
ود ُجمَن ََّدةٌ ،برقم (.20٣1 /4 ،)26٣8
اح ُجنُ ٌ
الصلَة َو أاآل َداب ،بَ ُ
اب أاأل أَرَو ُ
َ
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وروي عن حذيفة بن اليمان قال :حدثنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حديثني ،قد رأيت
أحدمها وأنا أنتظر اآلخر حدثنا( :إن األمانة نزلت يف جدر قلوب الرجال ،مث نزل القرآن فعلموا من
القرآن وعلموا من السنة)(.)1
يف هذا احلديث بيان عن األمانة يف الناس وعما تصري إليه فيهم ،فقد أبان الرسول صلى اهلل
عليه وسلم حقيقة من حقائق التكوين اخللقي الفطري يف الناس وهذه احلقيقة تثبت أن األصل يف
الناس أن يكونوا أمناء.
عن أيب سعيد اخلدري قال :قال النيب صلى اهلل عليه وسلم ألشج عبد القيس" :إن فيك
خلصلتني حيبهما اهلل :احللم واألناة"(.)2
األخالق المكتسبة:
فكما أن هناك أخالق فطرية ،كذلك بإمكان أي إنسان أن يكتسب بعض الفضائل
واألخالق ،وذلك بالرتبية املقرتنة باإلرادة والقيم ،والناس يف ذلك متفاوتون مبدى سبقهم وارتقائهم
يف سلم الفضائل كما أن كل إنسان عاقل يستطيع مبا وهبه اهلل من استعداد عام أن يتعلم نسبة من
العلوم ،والفنون وأن يكتسب مقدارا ما من أي مهارة عملية من املهارات.
وتفاوت االستعداد والطبائع ال ينايف وجود استعداد عام صاحل الكتساب مقدار من الصفات
اخللقية ،ويف حدود هذا االستعداد العام ،وردت التكاليف الشرعية الربانية العامة ،مث ترتقي من بعده
مسؤوليات األفراد حبسب ما وهب اهلل كال منهم من فطر ،وحبسب ما وهب كال منهم من
استعدادات خاصة ،ووفق هذا األساس ،وضع اإلسالم قواعد الرتبية على األخالق الفاضلة.
فبعض أخالق الناس أخالق فطرية ،تظهر فيهم منذ أول حياهتم ،ومنذ بداية نشأهتم.
وبعض أخالق الناس أخالق مكتسبة من البيئة الطبيعية ،أو من البيئة االجتماعية ،أو من توايل
اخلربات والتجارب وحنو ذلك.
ولكن البد الكتساب األخالق من وجود االستعداد الفطري الكتساهبا.

اإلميَ ِ
َت َعلَى الأ ُقلُ ِ
ض الأ ُقلُ ِ
ض الأ ِف َ ِ
اب َرفأ ِع أاأل ََمانَِة َو أِ
وبَ ،و َع أر ِ
ان ِم أن بـَ أع ِ
وب،
( )1صحيح مسلم ،كتاب االميان ،بَ ُ
 126/1برقم .14٣
ِ
( )2صحيح مسلم ،كتاب االميان ،باب أاألَم ِر بِ أِ ِ ِ ِِ
ُّع ِاء إِلَأي ِه 48 /1 ،برقم .18
اإلميَان بِاهلل َوَر ُسولهَ ،و َشَرائ ِع الدِّي ِنَ ،والد َ
َ ُ أ
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املبحث الثالث :األدلة الشرعية على حاجة الداعية إىل األخالق.
تضافرت النصوص من كتاب اهلل عز وجل وسنة النيب صلى اهلل عليه وسلم على األمر
بالتخلق باألخالق احلسنة ،ونصت على الكثري منها ،فمن ذلك:
املطلب االول :األدلة الشرعية على حاجة الداعية إىل األخالق ن القرآن الكريم
ﭧ ﭨ ﮋﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱﭲ ﭳﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﮊ [آل عمران.]159 :
"أرسل اهلل حممد صلى اهلل عليه وسلم مفطورا على الرمحة ،فكان لينه رمحة من اهلل باألمة يف
تنفيذ شريعته بدون تساهل وبرفق وإعانة على حتصيلها ،فلذلك جعل لينه مصاحبا لرمحة من اهلل
أودعها اهلل فيه ،إذ هو قد بعث للناس كافة ،ولكن اختار اهلل أن تكون دعوته بني العرب أول شيء
حلكمة أرادها اهلل تعاىل يف أن يكون العرب هم مبلغي الشريعة للعامل.
والعرب أمة عرفت باألنفة ،وإباء الضيم ،وسالمة الفطرة .وسرعة الفهم .وهم املتلقون
األولون للدين فلم تكن تليق هبم الشدة والغلظة ،ولكنهم حمتاجون إىل استنزال طائرهم يف تبليغ
الشريعة هلم ،ليتجنبوا بذلك املكابرة اليت هي احلائل الوحيد بينهم وبني اإلذعان إىل احلق .وورد أن
صفح النيبء صلى اهلل عليه وسلم وعفوه ورمحته كان سببا يف دخول كثري يف اإلسالم"(.)1
وهذا يدل على حاجة الداعية إىل هذا اخللق الرمحة واللني حىت يكسب الناس يف دعوته
وحيقق مراده من دعوة الناس.
.]18

ﭧ ﭨ ﮋ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﮊ [لقمان:

َّاس ،فَِفي أاآليَِة نـَ أهي َع ِن التَّ َك ُِّرب َعلَى الن ِ
" َم أعنَاهَُ :ال تَـتَ َكبَّـ أر َعلَى الن ِ
الص أع ُر :الأ َمأي ُل،
َّاسَ ،و ُّ
ٌ
َوالأ ُمتَ َكبِّـ ُر ُميِيل َو أج َههُ َع ِن الن ِ
َّاس ُمتَ َكبِّـرا َعلَأي ِه أم ُم أع ِرضا َعأنـ ُه أم(.)2
ُ

( )1حممد الطاهر بن عاشور التونسي "التحرير والتنوير" ( الدار التونسية للنشر  -تونس ،سنة النشر 1984 :هـ،
.)145 /4
( )2حممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر اجلكين " أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن" (نشر دار
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بريوت  -لبنان 1415 :هـ  1995 -مـ).180 /6 ،
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ففي هذه االية هني عن التكرب والداعية مطلوب منه أن يبتعد عن التكرب ويتواضع للمدعوين
حىت تقبل دعوته فمن أسباب النجاح يف الدعوة التواضع التواضع ضروري ألن من طبيعة الناس أهنم
ال يقبلون قول من يستطيل عليهم ،وحيتقرهم ،ويستصغرهم ،ويتكرب عليهم ،ولو كان ما يقوله حقا
وصدقا ،فهم يغلقون قلوهبم دون كالمه ووعظه وإرشاده .ومن طبائع الناس أهنم ال حيبون من يكثر
احلديث عن نفسه ،والثناء عليها ،ويكثر من قولة (أنا) ،فعلى الداعية أن حيذر من هذا أشد احلذر
النه دليل الكرب واألنفة.
ﭧﭨ ﮋ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼﮊ [األعراف.]199 :
س و أِ
اجلهلَةُ ِمن َشي ِ
ِِ
ِ
ِ
ِِ ِ
اط ِ
ني أِ
ني أ َّ
َن
اجل ِّن .فَـبَـ َّ َ
"بـَ َّ َ
ني ِيف َهذه أاآليَة الأ َك ِرميَة َما يـَأنبَغي أَ أن يـُ َع َام َل به أَ َ أ َ
اإلنأ ِ َ
ِِ ()1
س يـُ َع َامل بِاللِّ ِ
َخ ِذ الأ َع أف ِوَ ،و أِ
َشأيطَا َن أِ
اإل أعَر ِ
اإلنأ ِ
اض َع أن َج أهلِ ِه َوإِ َساءَته" .
نيَ ،وأ أ
ُ
ففي هذه اآلية توجيه للداعية الذي خيالط الناس ويعاشرجاهلهم وعاملهم ،حليمهم وسفيهم
أن يتوج نفسه بتاج العفو واللني يف التعامل معهم واإلعراض عن اجلهلة وإساءهتم.
ﭧﭨ ﮋ ﯦ ﯧ ﯨ ﯴﮊ [البقرة.]8٣ :
"أي :كلموهم طيبا ،ولينوا هلم جانبا ،ويدخل يف ذلك األمر باملعروف والنهي عن املنكر
باملعروف ،كما قال احلسن البصري يف قوله :ﮋ ﯦ ﯧ ﯨ ﯴ ﮊ فاحلسن من القول :يأمر
باملعروف وينهى عن املنكر ،وحيلم ،ويعفو ،ويصفح ،ويقول للناس حسنا كما قال اهلل ،وهو كل
خلق حسن رضيه اهلل"(.)2
ففي هذه االيه توجيه للداعية أن يكون حسن القول وهذ ا مما جيمع الناس عليه واهلل أمر
الدعاة أن يقولوا يف حماورهتم ،وخماطبتهم ،الكلمة الطيبة ،وخيتاروا من الكالم ألطفه وأحسنه،
س ِّع ُر هبا نار الفتنة ،ويؤججها ،ﭧ ﭨ
وينطقوا دائما باحلسىن فالكلمة اخلشنة سالح الشيطان ،يُ َ
ﮋ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮊ [اإلسراء:
.]5٣

( )1الشنقيطي "أضواء البيان" .47 /2
( )2أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري " تفسري القرآن العظيم" (نشر ،دار طيبة للنشر ،الطبعة :الثانية
1420هـ) .٣16 /1
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املطلب الثاني :األدلة الشرعية على حاجة الداعية لألخالق ن التسنة النبوية
إن حلسن اخللق أمهية كبرية وأنه صفة جيب أن تكون متالزمة مع كل داعية ،وذلك حينما
َّك لَتَ ِ
ص ُل
يك اللَّهُ أَبَدا إِن َ
وصفت السيدة خدجية النيب صلى اهلل عليه وسلم فقالت ( َكال َواللَّ ِه َما ُخيأ ِز َ
ِ
الرِحم وَأحت ِمل الأ َك َّل وتَك ِ
ني َعلَى نـَوائِ ِ
احلَ ِّق).
أس
ب أ
وم َوتَـ أق ِري الضأَّي َ
ف َوتُع ُ
ب الأ َم أع ُد َ
َ
ُ
َ
َّ َ َ ُ
()1
وقد كان النيب  يقول " :اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي "  ،ويف حديث علي
الطويل يف دعاء االفتتاح "واهدين ألحسن األخالق ال يهدى ألحسنها إال أنت"(.)2
ِ
ال« :أَثأـ َق ُل َش أي ٍء ِيف الأ ِم َيز ِان يـَ أوَم الأ ِقيَ َام ِة ُخلُ ٌق َح َس ٌن»(.)٣
َّيب قَ َ
َع أن أَِيب الد أَّرَداءَ ع ِن النِ ِّ
ِ
السلَ ِ
ف َع أن َسبَ ِ
ال ِأل َّ
ت
َن أ
ب ثَِق ِل أ
السيِّئَ ِة فَـ َق َ
احلَ َسنَ ِة َو ِخف َِّة َّ
ض َّ
ضَر أ
احلَ َسنَةَ َح َ
" َوقَ أد ُسئ َل بـَ أع ُ
ت
ك ثَِقلُ َها َعلَى تَـ أركِ َها َو َّ
ت فَ َال َأحي ِم ألنَ َ
ضَر أ
ت َح َال َوتـُ َها َو َغابَ أ
السيِّئَةُ َح َ
ت َح َال َوتـُ َها فَـثَـ ُقلَ أ
َمَر ُارتـُ َها َو َغابَ أ
ِِ
ك ِخ َّفتُـ َها َعلَى أارتِ َك ِاهبَا"(.)4
َّت فَ َال َأحي ِم ألنَ َ
َمَر َارتـُ َها فَل َذل َ
ك َخف أ
ِِ
ال رس ُ ِ
َح َسنُـ ُه أم ُخلُقا»(.)5
َع أن أَِيب ُهَريأـَرَة ،قَ َ
ول اللَّه « :أَ أك َم ُل الأ ُم أؤمن َ
ني إِميَانا أ أ
ال :قَ َ َ ُ
ِِ ِ
اإلميَ ِ
اخلُلُ ِق َكا َن ِم أن أ أَه ِل أِ
يل َعلَى أ َّ
ان الأ َك ِام ِل ،فَِإ أن َكا َن
ت لَهُ َم ِزيَّةُ ُح أس ِن أ
َن َم أن ثـَبَ َ
فيه َدل ٌ
ِ
ال أِ ِ
َّاس ُخلُقا َكا َن أَ أك َمل الن ِ
َح َس َن الن ِ
َّاس إميَاناَ ،وأ َّ
اختِ َالفِ َها َخلَلِي َقةٌ بِأَ أن
ف َح ُ
اإلميَان بِ أ
صلَة َخيأتَل ُ
َن َخ أ
أأ
)َ(6
ِِ
ني .
وس الأ ُم أؤمن َ
تَـ أر َغ َ
ب إلَأيـ َها نـُ ُف ُ

( )1مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،برقم  ٣824وصححه االلباين يف االرواء برقم .74
( )2رواه مسلم ،كِتاب ص َالةِ الأمسافِ ِرين وقَص ِرها ،باب الد ِ
ص َالةِ اللَّأي ِل َوقِيَ ِام ِه 5٣4 /1 ،برقم .771
َ ُ َ َُ ََ أَ َ ُ َ
ُّعاء ِيف َ
( )٣مسند اإلمام أمحد بن حنبل برقم  5٣7 /45 ،27555وصححه االلباين يف الصحيحه برقم الصحيحة
.876
( )4أبو العال حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفورى "حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي "(دار الكتب
العلمية  -بريوت.)٣06 /9 ،
( )5سنن أيب داود ،برقم  ،4682كتاب السنة ،باب الدَّلِ ِيل علَى ِزيادةِ أِ ِ
صانِِه املكتبة العصرية ،صيدا -
َ ََ
اإلميَان َونـُ أق َ
َ ُ
بريوت ،سنن الرتمذي ،باب ما جاء يف حق املرأة على زوجها ،برقم ،1162وقال االلباين حسن صحيح.
( )6حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين "نيل األوطار " كِتاب الأولِ ِ ِ ِ
ِّس ِاء َوعِ أشَرِهتِ َّن،
َ ُ َ َ
يمة َوالأبنَاء َعلَى الن َ
ان الأعِ أشرةِ وبـي ِ
باب إحس ِ
الزأو َج أ ِ
ني( ،ط األوىل141٣ ،هـ 199٣ -م ،دار احلديث ،مصر).
ان َح ِّق َّ
َ َ ََ
َ ُ أَ
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املبحث الرابع :تأثري األخالق يف االرتقاء بالداعية إىل راقي احلكم
احلكمة إذا اقرتنت بالدعوة فإهنا تقوي األمل واليقني ،وترتفع باملدعوين إىل مستوى الشعور
باملسئولية والتكليف ،وإذا ما تأكد فيها هذا الشعور فسوف تتغري طباعهم وتعتدل مسالكهم
ويصح توجيههم .فحق على الداعي إىل اهلل أن يعمل على إيقاظ هذا الشعور ولذلك سوف
نتحدث باذن اهلل يف هذا املبحث عن احلكمة وأمهيتها يف الدعوة إىل اهلل وتأثري االخالق على
الداعية للوصول إىل احلكمة.
تعريف الحكمة:
لغة :قال ابن فارس :احلاء والكاف وامليم أصل واحد ،وهو :املنع ،وأول ذلك احلكم ،وهو
()1
املنع من الظلم ،ومسيت حكمة الدابة؛ ألهنا متنعها
وقيل :احلكمة -بالكسر -العدل يف القضاء كاحلكم ،واحلكمة العلم حبقائق األشياء على ما
هي عليه ،والعمل مبقتضاها ،وهلذا انقسمت إىل علمية وعملية ،ويقال :هي هيئة القوة العقلية
()2
العلمية
احلكمة هبة وفضل من اهلل  -عز وجل  -يهبها ملن يشاء من عباده وأوليائه ،واحلكمة
ليست كسبية حتصل مبجرد كسب العبد دون تعليم األنبياء له طرق حتصيلها ،فالعبد ال يكون
حكيما إال إذا سلك طرق حتصيل احلكمة ،وال ميكن أن حيصل على احلكمة إال إذا كانت طرقها
مستقاة من الكتاب والسنة ،وإذا وفق الداعية املسلم لطرق احلكمة فال خيرجها ذلك عن كوهنا هبة
من اهلل ِ
تعاىل.
ﭧ ﭨ ﮋ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ

ﯳ ﯴ ﯵﯶﮊ [البقرة.]269 :
واحلكمة هلا طرق تكتسب هبا بتوفيق اهلل تعاىل ،ومن أهم هذه الطرق اليت إذا سلكها املسلم
صار حكيما ومن ذلك االخالق فإن هلا تاثري كبري يف حتقيق احلكمة ومن ذلك احللم ،واألناة،
والرفق واللني ،والصدق.

( )1القزويين "معجم مقاييس اللغة " مادة (حكم) جـ .91 / 2
الزبيدي "تاج العروس" (دار اهلداية )مادة (حكم) .٣5٣ / 8
الرزاق َّ
حممد بن عبد ّ
)حممد بن ّ
(ّ 2
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والداعية إذا التزم السلوك األخالقي احلكيم كان ذلك من أعظم طرق اكتساب احلكمة،
ومن أسباب توفيق اهلل له يف دعوته ،ويف أموره كلها ،واستقامته ،وحسن سريته ،وأدعى لقبول
دعوته ،وإصالح األخالق ،وحماربة املنكرات ،إذ ال جيد يف الناس من يغمزه يف سلوكه الشخصي،
سواء كان ذلك قبل قيامه بالدعوة أو بعده ،واإلنسان يكتسب احلكمة بتوفيق اهلل مث بالتزامه
باالخالق كاحللم فالداعية احلليم والصادق جتده حكيما يف دعوته وكذلك من رزق الرفق واللني
فيكون حكيما.
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املبحث اخلا س :أسباب ضعف اجلانب األخالقي لدى الدعاة
 -1قلة البرامج التوعوية واألنشطة التي تعنى بالجانب األخالقي:
األخالق ضرورة اجتماعية ال يستغين عنها جمتمع من اجملتمعات ،ومىت فقدت األخالق اليت
هي الوسيط الذي البد منه النسجام اإلنسان مع أخيه اإلنسان ،تفكك أفراد اجملتمع ،وتصارعوا،
وتناهبوا مصاحلهم ،مث أدى هبم ذلك إىل االهنيار ،مث إىل الدمار األخالق الفاضلة ركيزة أساسية من
ركائز هذا الدين ،يف بناء الفرد وإصالح اجملتمع ،فسالمة اجملتمع وقوة بنيانه ومسو مكانته وعزة أبنائه
بتمسكه بفاضل األخالق ولذلك ينبغي أن تكون هناك برامج توعوية تعين باجلانب االخالقي
وتأهيل الدعاة على القيم واالخالق اليت هبا يستطيعون أن يكسبوا قلوب الناس.
 -2الشهرة وبعد الصيت:
فهناك من إذا ذاعت شهرته ،وبعد صيته إما بسبب علمه ،أو ماله ،أو حنو ذلك تغري
أحواله ،وتبدلت أخالقه وطباعه ،فازدرى من حوله ،وتن ّكر ملن كان معه يف بداية طريقه.
قال البارودي:
وكذا اللئيم إذا أصاب ك ـرامــة عادى الصديق ومال باإلخوان(.)1
 -3التكبر عن قبول النصيحة الهادفة والنقد البنّاء:
فقد توجد النصيحة اهلادفة والنقد البنّاء ،وقد تصدر وتبذل من ناصح أمني وناقد بصري .ولكن
قد الجتد أفئدة مصغية ،وال آذانا مصيخة ،بل قد يتكرب املنصوح ،ويتعاظم يف نفسه ،ويستنكف من
ويعز عالجه واستصالحه فبعض الدعاة يرى نفسه أنه هو
قبول النصيحة ،فيستمر على خطئهّ ،
االصح يف الوسط الدعوي فيتعاىل ويتكرب عن مساع نصح الناصحني.
 -4الغفلة عن عيوب النفس:
فكثريا ما نغفل عن عيوب أنفسنا ،ونتعامى عن معايبنا ونقائصنا ،وقليال ما نتفقد أحوالنا،
الظن بأنفسنا؛ فنزّكيها باألقوال ال باألفعال ،ون ّدعي
وننظر يف مواطن اخللل فينا؛ بل كثريا ما حنسن ّ
أحق الناس به
هلا الكماالت ،ونربئها من النقائص .فإذا مسعنا خبلق حسن نسبناه إىل أنفسنا ،وكأننا ّ
وأهله .وإذا مسعنا خبلق سيّئ عزوناه إىل غرينا ،وخيّل إلينا أننا مبنجى منه ومنأى عنه .فهذا املسلك
( )1حممود سامي باشا بن حسن حسني البارودي "ديوان البارودي" .5٣/4
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ال حيسن بذوي املروءات ،ومتطلِّيب الكماالت ،فهذا مما يورث اإلعجاب بالنفس ،والرضا مبا هي
عليه من تقصري ،وترك السعي يف عالجها وإصالحها .وهذا عني اخلطأ ،وعنوان الغفلة واجلهل،
فإصالح النفس ،والرتقي هبا قدما يف درج املكارم ال يتأتى بتجاهل العيوب ،وال بالغفلة عن تف ّقد
النفس.
قال ابن املقفع« :من أش ّد عيوب اإلنسان خفاء عيوبه عليه؛ فإن من خفي عليه عيبه
خفيت عليه حماسن غريه ،ومن خفي عليه عيب نفسه ،وحماسن غريه فلن يقلع عن عيبه الذي ال
يعرف ،ولن ينال حماسن غريه اليت ال يبصر أبدا»(.)1
 -5الغضب:
فالغضب مظنة الشرور كلها ولذلك أوصى النيب  بعدم الغضب عن أيب هريرة رضي اهلل
عنه ،أن رجال قال للنيب صلى اهلل عليه وسلم :أوصين ،قال« :ال تغضب» فردد مرارا ،قال« :ال
تغضب»(.)2
فهو حيمل على الكرب ،واحلقد ،واحلسد ،والعدوان ،والسفه( ،)٣وهذه األوصاف تتناىف مع
أخالق الداعية.
 -6كثرة الهموم:
اهلم
اليت تذهل ّ
اللب ،وتشغل القلب ،فال تتبع االحتمال ،والتقوى على صرب ،وقد قيلّ :
كالسم( )4وقد تعوذ النيب  من اهلم النه حيمل صاحب على سوء االخالق عن أنس بن مالك،
ّ
 قال :كان النيب يقول« :اللهم إين أعوذ بك من اهلم واحلزن ،والعجز والكسل ،واجلنب
والبخل ،وضلع الدين ،وغلبة الرجال»(.)5

( )1عبداهلل بن املقفع "األدب الصغري واألدب الكبري (نشر دار صادر  -بريوت) ص.84
( )2صحيح البخاري ،كتاب األدب ،باب احلذر من الغضب ،حديث .28 /8 ،6116
( )٣حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية "مدارج السالكني" ( دار الكتاب العريب  -بريوت ،الثالثة 1416 ،هـ -
1996م.295 /2 ) .
()4علي بن حممد بن حممد بن حبيب املاوردي" أدب الدنيا والدين " (دار ومكتبة اهلالل بريوت 1421ه ) ص .245
( )5صحيح البخاري ،كتاب الدعوات ،باب االستعاذة من اجلنب ،حديث .79 /8 ،6٣69
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 -7غياب القدوات الكبار:
فاملرء مولع مبحاكاة من حوله ،شديد التأثر مبن يصاحبه .وجمالستهم تكسب املرء الصالح
والتقوى ،واالستنكاف عنهم تنكب عن الصراط املستقيم قال اهلل تعاىل :ﮋﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺﮊ [التوبة.]119 :
وقال تعاىل :ﮋﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﮊ
[الفرقان ]6٣ :عن أيب موسى رضي اهلل عنه ،عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال " :مثل اجلليس
الصاحل والسوء ،كحامل املسك ونافخ الكري ،فحامل املسك :إما أن حيذيك ،وإما أن تبتاع منه،
وإما أن جتد منه رحيا طيبة ،ونافخ الكري :إما أن حيرق ثيابك ،وإما أن جتد رحيا خبيثة"(.)1
فغياب القدوات الكبار اليت يستصغي منها الدعاة منهجا قوميا يف حتقيق االخالق أدى هذا
إىل ضعف االخالق لدى بعض الدعاة فالقدوة هلا دور كبري يف حتقيق االخالق وغرسها يف نفوس
االخرين فينبغي للداعية أن يبحث عن صحبة االخيار ويالزمهم حىت يكتسب بذلك االخالق
الفاضلة اليت تؤهله إىل إصالح نفسه وإصالح غريه وهتذيب نفسه ودعوة األخرين إىل هتذيب
:
أنفسهم قال ابن اجلوزي (ما رأيت أكثر أذى للمؤمن من خمالطة من ال يصلحَّ ،
فإن الطبع يسرق؛
فإن مل يتشبه هبم ومل يسرق منهم فرت عن عمله)(.)2

( )1متفق عليه ،رواه البخاري ،كتاب الذبائح والصيد ،باب املسك ،)96 /7( ،حديث رقم ( )55٣4ومسلم،
كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب استحباب جمالسة الصاحلني ،وجمانبة قرناء السوء )2026 /4( ،حديث
رقم (.)2628
( )2مجال الدين أبو الفرج اجلوزي "صيد اخلاطر"(دار القلم  -دمشق ،األوىل1425 ،هـ 2004 -م) ،ص(.)425
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املبحث التسادس :وسائل تقوية اجلانب األخالقي لدى الدعاة
نظرا ملا لألخالق من أمهية عظمى يف حياة الداعية ويف حتقيق األهداف الدعوية املنشودة
فقد وجب على الداعية أن يسعى يف كسب االخالق وحتقيقها يف جانب حياته العملية والدعوية
ومن هذه الوسائل اليت تقوي االخالق يف حياة الداعية كـ:
تصحيح العقيدة:
إن العقيدة تنعكس وال بد على أخالق معتقدها ،فالطريق لتصحيح األخالق هو تصحيح
العقيدة "فالسلوك مثرة ملا حيمله اإلنسان من معتقد ،وما يدين به من دين ،واالحنراف يف السلوك
ناتج عن خلل يف املعتقد ،فالعقيدة هي السنة ،وهي اإلميان اجلازم باهلل تعاىل ،ومبا جيب له من
التوحيد واإلميان مبالئكته وكتبه ،ورسله ،واليوم اآلخر ،والقدر خريه وشره ،ومبا يتفرع عن هذه
األصول ،ويلحق هبا مما هو من أصول اإلميان ،وأكمل املؤمنني إميانا أحسنهم أخالقا؛ فإذا صحت
العقيدة ،حسنت األخالق تبعا لذلك؛ فالعقيدة الصحيحة "عقيدة السلف"( )1عقيدة أهل السنة
واجلماعة اليت حتمل صاحبها على مكارم األخالق ،وتردعه عن مساوئها.
عن أيب هريرة رضى اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم" :أكمل املؤمنني إميانا،
أحسنهم خلقا ،وخيارهم خيارهم لنسائهم"(.)2
العبادات:
َّ
إن "العبادات اليت شرعت يف اإلسالم واعتربت أركانا يف اإلميان به ليست طقوسا مبهمة يف
النوع الذي يربط اإلنسان بالغيوب اجملهولة ،ويكلفه بأداء أعمال غامضة ،وحركات ال معىن هلا،
كال ،فالفرائض اليت ألزم اإلسالم هبا كل منتسب إليه ،هي متارين متكررة لتعويد املرء أن حييا
بأخالق صحيحة ،وأن يظل مستمسكا هبذه األخالق ،مهما تغريت أمامه احلياة.)٣(" .
( )1عبد الرمحن حسن حبنكه امليداين "األخالق اإلسالمية وأسسها"( ،ط األوىل ،دمشق ،دار القلم ،وط ثانية،
 1407هـ) (.)٣07 -٣06
( )2رواه أمحد يف املسند حديث )٣64 /12( ،رقم ( ،)7402وواه الرتمذي ،باب ما جاء يف حق املرأة على
زوجها )458 /٣( ،حديث رقم ( ،)1162وقال هذا حديث حسن صحيح ورواه ابو داود ،كتاب السنة،
باب الدليل على زيادة اإلميان ونقصانه )220 /4( ،حدبث رقم (.)4682
( )٣حممد الغزايل "خلق املسلم" ( دار هنضة مصر ،ط األوىل) ص(.)9
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والقرآن الكرمي والسنة املطهرة ،يكشفان -بوضوح -عن هذه احلقائق.
فالصالة الواجبة عندما أمر اهلل هبا أبان احلكمة من إقامتها ،وقال تعاىل :ﮋ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ

ﯱ ﯲ ﮊ [العنكبوت.]45 :
فاالبتعاد عن الرذائل ،والتطهري من سوء القول وسوء العمل ،هو حقيقة الصالة. . .
وقد نص القرآن على الغاية من إخراج الزكاة بقوله :ﮋ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮊ [التوبة.]10٣ :
فتنظيف النفس من أدران النقص ،والتسامي باجملتمع إىل مستوى أنبل هو احلكمة األوىل.
وكذلك شرع اإلسالم الصوم ،فلم ينظر إليه على أنه حرمان مؤقت من بعض األطعمة
واألشربة ،بل اعتربه خطوة إىل حرمان النفس دائما من شهواهتا احملظورة ونزواهتا املنكورة.
وإقرارا هلذا املعىن قال الرسول صلى اهلل عليه وسلم« :من مل يدع قول الزور والعمل به ،فليس
هلل حاجة يف أن يدع طعامه وشرابه»(.)1
"وقد حيسب اإلنسان أن السفر إىل البقاع املقدسة  -الذي كلف به املستطيع واعترب من
فرائض اإلسالم على بعض أتباعه  -حيسب اإلنسان هذا السفر رحلة جمردة عن املعاين اخللقية،
ومثال ملا قد حتتويه األديان أحيانا من تعبدات غيبية .وهذا خطأ"(.)2
إذ يقول اهلل تعاىل -يف احلديث عن هذه الشعرية :-ﮋ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ

ﭯ ﭰ ﭱﭲﮊ [البقرة.]197 :
فالداعية إذا ترىب على أداء العبادات تزكوا نفسه فيسعى إىل إصالح نفسه وإصالح غريه
ولذلك ينبغي تأهيل الدعاة على تعظيم العباده وأداءها كما شرع.
االرتباط بالقرآن الكريم:
ال شك أن القرآن كتاب هداية ومنهج حياة ،وال شك أن االرتباط به قراءة وتدبرا وعمال
من أعظم الوسائل لتحقيق اهلداية واحلياة الكرمية واألخالق الفاضلة قال اهلل عز وجل :ﮋ ﭟ ﭠ
( )1صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب من مل يدع قول الزور ،والعمل به يف الصوم ،)26/2( ،حديث رقم (.)190٣
( )2الغزايل "خلق املسلم" ص(.)9
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ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﮊ [اإلسراء.]9 :
وقال تعاىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮﮊ [الشورى.]52 :
وقال تعاىل :ﮋ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮊ [يونس.]57 :
قال ابن كثري :ﮋ ﮆﮊ :زاجر عن الفواحش ،ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮊ ،أي :من الشبه
والشكوك ،وهو إزالة ما فيها من رجس ودنس ،ﮋ ﮍ ﮎ ﮊ ،أي :حمصل هلا اهلداية والرمحة من
اهلل تعاىل ،وإمنا ذلك للمؤمنني به واملصدقون املوقنني)(.)1
وقال جل ثناؤه :ﮋ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﮊ
[النحل.]89 :
قال السعدي( :يستضيئون به يف ظلمات الكفر والبدع ،واألهواء املردية ،ويعرفون به
احلقائق ،ويهتدون به إىل الصراط املستقيم)(.)2
جل وعال فيها مجيع ما يف القرآن من اهلدي إىل
وقال الشنقيطي (هذه اآلية الكرمية أمجل اهلل َّ
خري طريق وأعدهلا وأصوهبا ،فلو تتبعنا تفصيلها على وجه الكمال ألتينا على مجيع القرآن العظيم؛
()٣

لشموهلا جلميع ما فيه من اهلدى إىل خري الدنيا واآلخرة) .
وكم يف هذا الكتاب العظيم من توجيه وهداية ،فقال سبحانه :ﮋ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮊ [البقرة.]2٣1 :
"فالقرآن الكرمي اشتمل على األمثال والقصص والعرب هداية خلريي الدنيا واآلخرة.
أ -األمثال القرآنية:
األمثال القرآنية من أفضل الوسائل لغرس القيم اإلسالمية وهتذيب النفوس واألفكار ،وتغيري السلوك
واالعتبار ،ومن خالهلا يعيد املرء ترتيب نفسه بالتفكري واإلمعان ،والعمل على إصالح النفس وتربيتها.
( )1ابن كثري "تفسري القران العظيم".)210 /4( ،
( )2عبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهلل السعدي " تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان "( مؤسسة الرسالة
.)708 /٣()2000-1420
( )٣الشنقيطي "أضواء البيان".)409 /٣( ،
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ب -القصص القرآني:
وتطمئن هبا القلوب،
للقصص القرآين أثر بالغ يف نفس القارئ والسامع ،هتفو هلا النفوس،
ُّ
األخاذ للسمع والفؤاد ،وفيها من الفوائد والعرب والدروس
وتسمو هبا األرواح ،فيها من السحر َّ
()1
واإلرشاد والدالالت ملن أمعن النظر ،وألقى السمع وهو شهيد. " .
وعلى ذلك ينبغي للداعية أن يهتم بدراسة القران فهو مصدر االخالق والداعي إىل االخالق
الفاضله فالقرآن الكرمي هو املصدر األول لألخالق ،ويدلنا على أصالة هذا املصدر َّ
أن الرسول صلى
اهلل عليه وسلم الذي وصفه اهلل عز وجل باخللق العظيم تصفه عائشة رضي اهلل عنها عندما سأهلا
ِ
ِ ِ
قتادةرضي اهلل عنه بقوله :يا أ َُّم الأم أؤِمنِ ِ
ت:
صلَّى اهللُ َعلَأيه َو َسلَّ َم ،قَالَ أ
ُ َ
ني أَنأبِئ ِيين َع أن ُخلُ ِق َر ُسول اهلل َ
َ
()2
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
صلى اهللُ َعلَأيه َو َسل َم َكا َن الأ ُق أرآ َن» ،
ت :بَـلَى ،قَالَ أ
ت« :فَإ َّن ُخلُ َق نَِ ِّ
ت تَـ أقَرأُ الأ ُق أرآ َن؟» قـُأل ُ
«أَلَ أس َ
يب اهلل َ
ومعىن ذلك كما يقول ابن كثري( :أنَّه قد ألزم نفسه أال يفعل إال ما أمره به القرآن ،وال يرتك إال ما هناه
()٣

عنه القرآن ،فصار امتثال أمر ربه خلقا له وسجية ،صلوات اهلل وسالمه عليه إىل يوم الدين) .
التدريب العملي والرياضة النفسية:
إن التدريب العملي واملمارسة التطبيقية ولو مع التكلف يف أول األمر ،وقسر النفس على
غري ما هتوى ،من األمور اليت تكسب النفس اإلنسانية العادة السلوكية ،طال الزمن أو قصر.
والعادة هلا تغلغل يف النفس جيعلها أمرا حمببا ،وحني تتمكن يف النفس تكون مبثابة اخللق
الفطري ،وحني تصل العادة إىل هذه املرحلة تكون خلقا مكتسبا ،ولو مل تكن يف األصل الفطري
أمرا موجودا.
كل فضيلة
"ومن املعلوم أن يف النفس اإلنسانية استعدادا فطريًّا الكتساب مقدار ما من ِّ
خلقية ،ومبقدار ما لدى اإلنسان من هذا االستعداد تكون مسؤوليته ،ولو مل يكن لدى النفوس
اإلنسانية هذا االستعداد لكان من العبث اختاذ أية حماولة لتقومي أخالق الناس .والقواعد الرتبوية
( )1خالد بن مجعة بن عثمان اخلراز "موسوعة االخالق" ( مكتبة أهل األثر للنشر والتوزيع ،الكويت ،ط األوىل
14٣0ه2009 -م ) ص(.)1٣٣ -116
( )2رواه مسلم ،كِتاب ص َالةِ الأمسافِ ِرين وقَص ِرها ،باب ج ِام ِع ِ
ض)512 /1( ،
ص َالة اللَّأي ِلَ ،وَم أن نَ َام َعنأهُ أ أَو َم ِر َ
َ
َ ُ َ
َُ ََ أَ َ ُ َ
حديث رقم (.)746
( )٣أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري " ،الفصول يف السرية" ت حممد العيد اخلطراوي ،حميي الدين مستو،
(مؤسسة علوم القرآن ،الثالثة 140٣ ،هـ) ص (.)264
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املستمدة من الواقع التجرييب تثبت وجود هذا االستعداد ،واعتمادا عليه يعمل املربون على هتذيب
أخالق األجيال اليت يشرفون على تربيتها"( ،)1وقد ورد يف األثر :إمنا العلم بالتعلم وإمنا احللم
بالتحلم ومن يتحر اخلري يعطه ومن يتق الشر يوقه»(.)2
عن أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه :إن ناسا من األنصار سألوا رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم ،فأعطاهم ،مث سألوه ،فأعطاهم ،مث سألوه ،فأعطاهم حىت نفد ما عنده ،فقال« :ما يكون
عندي من خري فلن أدخره عنكم ،ومن يستعفف يعفه اهلل ،ومن يستغن يغنه اهلل ومن يتصرب يصربه
()٣

اهلل ،وما أعطي أحد عطاء خريا وأوسع من الصرب» .
وضرب الرسول صلى اهلل عليه وسلم مثال َّ
دل فيه على َّ
أن التدريب العملي ولو مع التكلف
يكسب العادة اخللقية ،حىت يصري اإلنسان معطاء غري خبيل ،ولو مل يكن كذلك أول األمر
عن ايب هريرة رضي اهلل عنه ،أنه مسع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول« :مثل البخيل
()5

()4

واملنفق كمثل رجلني عليهما جبتان من حديد من ثديهما إىل تراقيهما  ،فأما املنفق فال ينفق
إال سبغت أو وفرت على جلده ،حىت ختفي بنانه وتعفو أثره ،وأما البخيل فال يريد أن ينفق شيئا إال
()6

لزقت كل حلقة مكاهنا ،فهو يوسعها وال تتسع» .
َّ
"فدل هذا احلديث على أن املنفق والبخيل كانا يف أول األمر متساويني يف مقدار الدرعني.
أما املنافق فقد ربت درعه باإلنفاق حىت غطت جسمه كلِّه ،خبالف البخيل الذي مل يدرب نفسه
على اإلنفاق ،فإن نفسه تكز ،واهلل يضيق عليه من وراء ذلك ،فيكون البخل خلقا متمكنا من
نفسه مسيطرا عليها"(.)7
()1امليداين" االخالق اإلسالمية واسسها".)197 /1( ،
( )2حسنه االلباين يف الصحيحه برقم (.)670 /1( ،)٣42
( )٣متفق عليه ،صحيح البخاري ،كتاب الزكاة ،باب االستعفاف عن املسألة ،)122 /2( ،حديث رقم (،)1469
صحيح مسلم ،كتاب الكسوف ،باب فضل التعفف والصرب ،)729 /2( ،حديث رقم (.)105٣
( )4جبتان من حديد :أى درعان .أنظر (شرح النووي على مسلم .)108 /7
( )5الرتاقي مجع ترقوه ،والرتقوتان مها العظمان املشرفان بني ثغرة النحر والعانق( ،عمدة القاري) للعيين (.)٣08 /8
( )6صحيح البخاري ،كتاب الزكاة ،باب مثل املتصدق والبخيل)115 /2( ،حديث رقم (.)144٣
( )7حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد العيىن "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" ( دار إحياء الرتاث العريب
 -بريوت ،ط.)٣08 /8() 2
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"ومن ذلك نفهم أمرين :فطرية اخللق ،وقابليته للتعديل باملمارسة والتدريب العمليَّ ،
إن املنفق
كان أول األمر كالبخيل يشبهان البسي درعني من حديد متساويني ويبدو أن الدرع مثال ملا
يضغط على الصدر عند إرادة النفقة ،فمن يتدرب على البذل تنفتح نفسه كما يتسع الدرع فال
يكون له ضغط ،وأما من يعتاد اإلمساك فيشتد ضاغط البخل على صدره ،فهو حيس بالضيق
الشديد كلما أراد البذل ،ومع مرور الزمن يتصلب هذا الضاغط.
واعتمادا على وجود االستعداد الفطري الكتساب اخللق ،وردت األوامر الدينية بفضائل
األخالق ،ووردت النواهي الدينية عن رذائل األخالق.
ولكن من املالحظ أنه قد يبدأ التخلق خبلق ما عمال شاقًّا على النفس ،إذا مل يكن يف أصل
طبيعتها الفطرية ،ولكنه بتدريب النفس عليه ،وبالتمرس واملران ،يصبح سجية ثابتة ،يندفع اإلنسان
إىل ممارسة ظواهرها اندفاعا ذاتيًّا ،دون أن جيد أية مشقة أو معارضة أو عقبة من داخل نفسه ،ولئن
وجد شيئا من ذلك َّ
يظل هو الدافع األغلب ،بشرط أن يكون التخلق قد
فإن دافع اخللق املكتسب ُّ
حتول فعال إىل خلق مكتسب.
وليس التدريب النفسي ببعيد الشبه عن التدريب اجلسدي ،الذي يكتسب به املهارات
()1

العملية اجلسدية" .
علو الهمة:
اهلمة" :اهلمة بالكسر :العزم ،وقد تطلق على العزم القوي ،فيقال :له مهة عالية"(.)2
واملراد :أن مهة العبد إذا تعلقت باحلق تعاىل طلبا صادقا خالصا حمضا .فتلك هي اهلمة
العالية ،اليت ال يتمالك صاحبها أي :ال يقدر على املهلة .وال يتمالك صربه؛ لغلبة سلطانه عليه.
وشدة إلزامها إياه بطلب املقصود ،وال يلتفت عنها إىل ما سوى أحكامها .وصاحب هذه اهلمة:
سريع وصوله وظفره مبطلوبه .ما مل تعقه العوائق ،وتقطعه العالئق"(.)٣

( )1امليداين "االخالق اإلسالمية واسسها " (.)197 /1
( )2جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآبادى "بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز"ت حممد
علي النجار ،اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية  -جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي( ،القاهرة ،ط  1412هـ -
 1992م )(.)٣49 /5
( )٣ابن قيم اجلوزية" ،مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني ".)6 /٣( ،
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عن سهل بن سعد رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمَّ :
(إن اهلل كرمي
حيب الكرم ومعايل األخالق ،ويبغض سفسافها)(.)1
"وسفسافها :أي حقريها ورديئها ،وشرف النفس أن يصوهنا عن الدنايا ،واهلمة العالية ال
تزال بصاحبها تزجره عن مواقف الذل ،واكتساب الرذائل ،وحرمان الفضائل ،حىت ترفعه من أدىن
()2

دركات احلضيض ،إىل أعلى مقامات اجملد ،والسؤدد" .
"فَمن علت مهته وخشعت نَفسه اتّصف بِ ُكل خلق مجيل َومن دنت مهته وطغت نَفسه
()٣
اتّصف بِ ُكل خلق رذيل" .

فإذا حرص املرء على اكتساب الفضائل ،وألزم نفسه على التخلق باحملاسن ،ومل يرض من
منقبة إال بأعالها ،ومل يقف عند فضيلة إال وطلب الزيادة عليها ،نال مكارم األخالق.
القدوة الحسنة:
تعين القدوة هنا أن يكون املريب أو الداعي مثاال حيتذى به يف أفعاله وتصرفاته ،وقد أشاد
عز من قائل :ﮋ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﯹ ﮊ
القرآن الكرمي هبذه الوسيلة فقال َّ
[املمتحنة.]4 :
وقد كان املصطفى صلى اهلل عليه وسلم -وال يزال -قدوة للمسلمني مجيعا ،والقدوة احلسنة
بكل ما حيمله من مبادئ
اليت حيققها الداعي بسريته الطيبة هي يف احلقيقة دعوة عملية لإلسالم ِّ
وقيم تدعو إىل اخلري وحتث على الفضيلة.
"وألثر القدوة يف عملية الرتبية ،وخاصة يف جمال االجتاهات والقيم ،كان الرسول صلى اهلل
عليه وسلم هو قدوة املسلمني طبقا ملا نص عليه القرآن الكرمي ،وقد استطاع بفضل تلك القدوة أن
حيمل معاصريه قيم اإلسالم وتعاليمه وأحكامه ،ال باألقوال فقط ،وإمنا بالسلوك الواقعي احلي ،وقد
ِ
الص أد ِر ولِ ِ
اب ِيف ُحس ِن أ ِ
ني
( )1أمحد بن احلسني بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي "اآلداب" ،بَ ٌ
أ
اخلُلُقَ ،و َس َال َمة َّ َ
اجلَانِ ِ
ب( ،مؤسسة الكتب الثقافية ،بريوت  -لبنان ،األوىل 1408 ،هـ 1988 -م ،)64 /1() ،حديث
أ
رقم ( )157وصحح إسناده االلباين يف (سلسلة األحاديث الصحيحه برقم (.)٣66 /٣( )1٣78
( )2اخلراز" موسوعة األخالق" ص .72
( )٣حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية "الفوائد(" ،دار الكتب العلمية  -بريوت،
الثانية 1٣9٣ ،هـ  197٣ -م).)144 /1( ،
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حرصوا على تتبع صفاته وحركاته ،ورصدها والعمل هبا ،وما ذلك إال حرصا منهم على متثل أفعاله
()1

صلى اهلل عليه وسلم ،لقد كان املثل األعلى هلم" .
وقد متثلت يف الرسول صلى اهلل عليه وسلم صفات جليلة جعلت منه قدوة بالفعل.
"والقدوة احلسنة هي املثال الواقعي للسلوك اخللقي األمثل ،وهذا املثال الواقعي قد يكون
مثاال حسيًّا مشاهدا ملموسا يقتدي به ،وقد يكون مثاال حاضرا يف الذهن بأخباره ،وسريه ،وصورة
مرتسمة يف النفس مبا أثر عنه من سري ،وقصص ،وأنباء من أقوال أو أفعال.
والقدوة احلسنة تكون لألفراد على صفة أفراد مثاليني ممتازين ،وتكون للجماعات على صفة
()2

مجاعات مثالية ممتازة" .
ووجه القرآن الكرمي بصراحة تامة إىل القدوة احلسنة ،فقال اهلل تعاىل ﮋ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﮊ [األحزاب.]21 :
مصاحبة األخيار وأهل األخالق الفاضلة:
فاملرء مولع مبحاكاة من حوله ،شديد التأثر مبن يصاحبه .وجمالستهم تكسب املرء الصالح
والتقوى ،واالستنكاف عنهم تنكب عن الصراط املستقيم قال اهلل تعاىل :ﮋﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﮊ [التوبة.]119 :
وقال تعاىل :ﮋ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﮊ
[الفرقان.]6٣ :
عن أيب موسى رضي اهلل عنه ،عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال " :مثل اجلليس الصاحل
والسوء ،كحامل املسك ونافخ الكري ،فحامل املسك :إما أن حيذيك ،وإما أن تبتاع منه ،وإما أن
جتد منه رحيا طيبة ،ونافخ الكري :إما أن حيرق ثيابك ،وإما أن جتد رحيا خبيثة "(.)٣
( )1عدد من املختصني بإشراف الشيخ /صاحل بن عبد اهلل بن محيد إمام وخطيب احلرم املكي "نضرة النعيم يف مكارم
أخالق الرسول الكرمي  -صلى اهلل عليه وسلم ( " ،دار الوسيلة للنشر والتوزيع ،جدة ،ط الرابعة)(.)14٣ /1
( )2امليداين "االخالق اإلسالمية واسسها" (.)20٣ /1
( )٣متفق عليه ،رواه البخاري ،كتاب الذبائح والصيد ،باب املسك ،)96 /7( ،حديث رقم ( )55٣4ومسلم،
كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب استحباب جمالسة الصاحلني ،وجمانبة قرناء السوء )2026 /4( ،حديث
رقم (.)2628
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(العاقل يلزم صحبة األخيار ،ويفارق صحبة األشرار؛ َّ
ألن مودة األخيار سريع اتصاهلا ،بطيء
انقطاعها ،ومودة األشرار سريع انقطاعها ،بطيء اتصاهلا ،وصحبة األشرار سوء الظن باألخيار ،ومن
خادن األشرار ،مل يسلم من الدخول يف مجلتهم ،فالواجب على العاقل أن جيتنب أهل الريب؛ لئال
()1
يكون مريبا ،فكما َّ
أن صحبة األخيار تورث اخلري ،كذلك صحبة األشرار تورث الشر) .
فينبغي للداعية أن يبحث عن صحبة االخيار ويالزمهم حىت يكتسب بذلك االخالق
الفاضلة اليت تؤهله إىل إصالح نفسه وإصالح غريه وهتذيب نفسه ودعوة األخرين إىل هتذيب
أنفسهم قال ابن اجلوزي( :ما رأيت أكثر أذى للمؤمن من خمالطة من ال يصلحَّ ،
فإن الطبع يسرق؛
()2

فإن مل يتشبه هبم ومل يسرق منهم فرت عن عمله) .
الغمس في البيئات الصالحة:
ومن وسائل اكتساب األخالق الفاضلة الغمس يف البيئات الصاحلة ،وذلك ألن من طبيعة
اإلنسان أن يكتسب من البيئة اليت ينغمس فيها ويتعايش معها ،ما لديها من أخالق وعادات
وتقاليد وأنواع سلوك ،عن طريق السراية واحملاكاة والتقليد ،وبذلك تتم العدوى النافعة أو الضارة
"فالبيئة تؤثر _ سلبا أوجيابا  -يف نربية اإلنسان أميا تأثري ،والشياطني جتتال ،وختطف ،وهوالء
الشياطني اليرقبون يف مؤمن إال والذمة ،فهم يقعدون للناس كل مرصد ،ويقطعون عليهم كل طريق
خري ،وقد كشف عن هويتهم للناس رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم (عن جابر بن عبد اهلل ،قال :كنا
عند النيب صلى اهلل عليه وسلم فخط خطا ،وخط خطني عن ميينه ،وخط خطني عن يساره ،مث وضع
يده يف اخلط األوسط ،فقال« :هذا سبيل اهلل» مث تال هذه اآلية :ﮋﭺﭻﭼ ﭽ ﭾﭿﮀ
ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮊ [األنعام.)4(")٣(]15٣ :
والبيئة هلا تأثري على سلوك الشخص إما إجيابا أو سلبا عن عياض بن محار اجملاشعي رضى اهلل
( )1حممد بن حبان بن التميمي ،أبو حامت ،الدارمي" ،روضة العقالء ونزهة الفضالء" ،ت حممد حمي الدين عبد
احلميد ( ،دار الكتب العلمية  -بريوت ،ط  ،)1ص(.)80
( )2ابن اجلوزي "صيد اخلاطر" ،ص(.)425
( )٣سنن ابن ماجه ،ابن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين ،باب اتباع سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم ،ت حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الكتب العربية)6/1( ،حديث ( )11وصححه األلباين يف
صحيح سنن ابن ماجه ،مكتبه املعارف ،الرياض ،ط1417 ،1ه ،ج ،1ص 21حديث (.)11
( )4خليل احلدري" الرتبية الوقائية يف اإلسالم" ج(امعة أم القرى ،مكه ،ط1418 ،1ه ) ،ص .57
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عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،قال ذات يوم يف خطبته " :أال إن ريب أمرين أن أعلمكم ما
جهلتم ،مما علمين يومي هذا ،كل مال حنلته عبدا حالل ،وإين خلقت عبادي حنفاء كلهم ،وإهنم
أتتهم الشياطني فاجتالتهم عن دينهم ،وحرمت عليهم ما أحللت هلم ،وأمرهتم أن يشركوا يب ما مل
أنزل به سلطانا"(.)1
ففي ذلك إشارة إىل أن البيئة الطيبة ،الصاحلة ،تكون مثارها  -بإذن اهلل رهبا صاحلة ،ومثلها
البيئة الطاحلة تكون مثارها غالبا متاثرة بتلك البيئة " ذلك أنه كما أن االمراض تنتقل بالعدوى،
كذلك األمراض األخالقيه واالجتماعية تنتقل بالتقليد واحملاكاه والعادات االجتماعية فقل أن يبقى
شخص سليما إذا كان يعيش يف بيئة اجتماعية موبوءة باألمراض ،وكذلك األمر بالنسبة ألمراض
االجتماعية ومنها سوء االخالق قال سبحانه :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﮊ [األعراف.)2("]58 :
فعلى الداعية أن يبجث عن البيئة اليت تعينه على القيام بدعوته وان يسعى إل حث املدعوين
على االنغماس يف البيئات احملافظه على االخالق الفاضلة واحملافظة على القيم ويف السنة شاهد على
ضرورة حث التائب على البحث عن البيئة احملافظة عن أيب سعيد اخلدري ،أن نيب اهلل صلى اهلل عليه
وسلم قال " :كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعني نفسا ،فسأل عن أعلم أهل األرض
فدل على راهب ،فأتاه فقال :إنه قتل تسعة وتسعني نفسا ،فهل له من توبة؟ فقال :ال ،فقتله ،فكمل
به مائة ،مث سأل عن أعلم أهل األرض فدل على رجل عامل ،فقال :إنه قتل مائة نفس ،فهل له من
توبة؟ فقال :نعم ،ومن حيول بينه وبني التوبة؟ انطلق إىل أرض كذا وكذا ،فإن هبا أناسا يعبدون اهلل
فاعبد اهلل معهم ،وال ترجع إىل أرضك ،فإهنا أرض سوء ،فانطلق حىت إذا نصف الطريق أتاه املوت،
فاختصمت فيه مالئكة الرمحة ومالئكة العذاب ،فقالت مالئكة الرمحة :جاء تائبا مقبال بقلبه إىل اهلل،
وقالت مالئكة العذاب :إنه مل يعمل خريا قط ،فأتاهم ملك يف صورة آدمي ،فجعلوه بينهم ،فقال:
قيسوا ما بني األرضني ،فإىل أيتهما كان أدىن فهو له ،فقاسوه فوجدوه أدىن إىل األرض اليت أراد،
فقبضته مالئكة الرمحة "(.)٣
( )1صحيح مسلم ،كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها ،باب الصفات اليت يعرف هبا يف الدنيا أهل اجلنة وأهل
النار )2197 /4( ،حديث رقم (.)2865
( )2د مقداد يلجن" ،الرتبية االسالمية ودورها يف مكافحة اجلرمية"( مؤسسة دارالرحياين بريوت ،ط1406 ،1ه) -ص .199
( )٣صحيح مسلم ،كتاب التوبة ،باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله ،)2118 /4( ،حديث رقم (.)2766
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االختالف إلى أهل الحلم والفضل وذوي المروءات:
فإذا اختلف املرء إىل هؤالء ،وأكثر من لقائهم وزيارهتم؛ ختلق بأخالقهم ،وقبس من مستهم
ونورهم " .عن عمر َر ِضي اهلل َعنهُ قال كان أصحاب عبداهلل بن مسعود رضي اهلل عنه يرحلون إليه،
فينظرون إىل مسته ،وهديه ،ودله :،فيتشبهون به"(.)1
وتعلّم االخالق واألخذ هبا من أولويات العلم عن مالك بن أنس قال :قال ابن سريين:
«كانوا يتعلمون اهلدي كما يتعلمون العلم»(.)2
وقد كان السلف حيثون أبناءهم وتالميذهم على تعلم األدب واألخالق قبل تعلم العلم عن
إبراهيم بن حبيب بن الشهيد قال :قال يل أيب« :يا بين ،إيت الفقهاء والعلماء ،وتعلم منهم ،وخذ
من أدهبم وأخالقهم وهديهم ،فإن ذاك أحب إيل لك من كثري من احلديث»(.)٣
والداعية إذا رافق العلماء وأهل الفضل واملروءة استفاد منهم فوائد عظيمه:
أ -اكتساب االخالق الفاضل اليت تعينه على الدعوة.
ب -حيصل مايغرسه يف نفوس املدعوين.
ج -اهلمة العالية يف الدعوة إىل اهلل وحتمل املشقه يف ذلك.
د -السمت والوقار الذي هو شعار أهل الفضل والقدوات الكبار.
ه -القدوة احلسنة يف حتقيق القيم واألخالق الفاضلة.
إدامة النظر في السيرة النبوية:
فالسرية النبوية تضع بني يدي قارئها أعظم صورة عرفتها اإلنسانية ،وأكمل هدي وخلق يف
حياة البشرية قال تعاىل :ﮋ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
ﰀﮊ [األحزاب.]21 :
قال ابن حزم" :من أراد خري اآلخرة ،وحكمة الدنيا ،وعدل السرية ،واالحتواء على حماسن
األخالق -كلها -واستحقاق الفضائل بأسرها؛ فليقتد مبحمد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم،
( )1أبو ُعبيد القاسم بن سالّم بن عبد اهلل اهلروي البغدادي" غريب احلديث" ،ت د .حممد عبد املعيد خان،
(مطبعة دائرة املعارف العثمانية ،حيدر آباد -الدكن ،ط األوىل 1٣84 ،هـ  1964 -م).)٣8٣ /٣( ،
( )2أمحد بن علي بن ثابت بن أمحد بن مهدي البغدادي "اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع" ، ،ت د.
حممود الطحان( ،مكتبة املعارف  -الرياض ط .)79/1() 2
( )٣البغدادي "اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع" (.)80 /1
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وليستعمل أخالقه ،وسريه ما أمكنه ،أعاننا اهلل على االتساء به ،مبنه ،آمني"(.)1
ال :إَِّمنَا بعِثأ ِ
َن رس َ ِ
صالِ َح
صلَّى اهللُ َعلَأي ِه َو َسلَّ َم قَ َ
ُ ُ
ت ألَُمتِّ َم َ
ول اللَّه َ
َع أن أَِيب ُهَريأـَرَة رضى اهلل عنه أ َّ َ ُ
َخ َال ِق(.)2
أاأل أ
وبدراسة السرية النبوية يتم حسن االقتداء به صلى اهلل عليه وسلم "ومعرفة مشائله ،فإهنا تنبه
اإلنسان على مكارم األخالق ،وتذكره بفضلها ،وتعينه على اكتساهبا ،والشمائل :مجع مشال ،وهي
السجايا واألخالق اليت كان عليها النيب صلى اهلل عليه وسلم"(.)٣
قال إبراهيم احلريب( :ينبغي للرجل إذا مسع شيئا من آداب النيب صلى اهلل عليه وسلم أن
يتمسك به)(.)4
(ولذا حرص الصحابة رضوان اهلل عليهم واهتموا اهتماما كبريا ،وختلقوا باألخالق احلسنة
مستندين يف ذلك إىل ما جاء يف كتاب اهلل سبحانه وتعاىل وسنة نبيه صلى اهلل عليه وسلم ،فهم
قدوتنا وسلفنا الصاحل يف األخالق)(.)5
فعلى الداعية أن يهتم بدراسة السرية والعمل هبا وتعليم الناس ماجاء فيها من القيم
واألخالق الفاضلة.
النظر في سير الصحابة الكرام ،وأهل الفضل والحلم:
السلف الصاحل أعالم اهلدى ،ومصابيح الدجى ،وهم الذين ورثوا عن رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم هديه ،ومسته ،وخلقه ،فالنظر يف سريهم ،واالطالع على أحواهلم يبعث على التأسي
هبم ،واالقتداء هبديهم ﭧ ﭨ ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﮊ [األحزاب.]2٣ :
( )1أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم القرطيب" ،األخالق والسري يف مداواة النفوس (" ،دار اآلفاق
اجلديدة  -بريوت ،الثانية1٣99 ،هـ 1979 -م.)24 /1( ) ،
( )2حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري "األدب املفرد (" ،دار الصديق  -اجلبيل  -اململكة العربية
السعودية ط  14٣4 1هـ  201٣ -م))104 /1( ،برقم ( )27٣وصححه االلباين يف صحيح االدب املفرد
( )118/1برقم 207وصحيح اجلامع )464 /1( ،برقم .2٣49
()٣اخلراز" موسوعة األخالق" ص .87
( )4البغدادي "اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع" .142/1
( )5اخلراز"موسوعة االخالق" ،ص .50
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"إن اإلحاطة برتاجم أعيان األمة مطلوبة ،ولذوي املعارف حمبوبة ،ففي مدارسة أخبارهم
شفاء للعليل ،ويف مطالعة أيامهم إرواء للغليل .فأي خصلة خري مل يسبقوا إليها؟! وأي خطة رشد
مل يستولوا عليها؟! تاهلل لقد وردوا رأس املاء من عني احلياة عذبا صافيا زالال ،وأيدوا قواعد اإلسالم،
فلم يدعوا ألحد بعدهم مقاال"(.)1
"واعلم حتقيقا َّ
أن أعلم أهل الزمان وأقرهبم إىل احلق أشبههم بالصحابة وأعرفهم بطريق
()2
الصحابة ،فمنهم أخذ الدين ،ولذلك قال علي رضي اهلل عنه :خرينا أتبعنا هلذا الدين" .
وكذلك قراءة سري التابعني ومن جاء بعدهم يف ترامجهم مما حيرك العزمية على اكتساب املعايل
ومكارم األخالق؛ ذلك َّ
أن حياة أولئك تتمثل أمام القارئ ،وتوحي إليه باالقتداء هبم ،والسري على
منواهلم.
"وجدير مبن الزم العلماء بالفعل أو العلم أن يتصف مبا اتصفوا به ،وهكذا من أمعن النظر
يف سريهتم أفاد منهم وهكذا كان شأن السلف الصاحل ،فأول ذلك مالزمة الصحابة رضي اهلل عنهم
لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،وأخذهم بأقواله وأفعاله ،واعتمادهم على ما يرد منه ،كائنا ما
كان ،وعلى أي وجه صدر . . .وإمنا ذلك بكثرة املالزمة ،وشدة املثابرة . . .وصار مثل ذلك أصال
ملن بعدهم؛ فالتزم التابعون يف الصحابة سريهتم مع النيب صلى اهلل عليه وسلم ففقهوا ،ونالوا ذروة
الكمال يف العلوم الشرعية ،واألخالق العلية"(.)٣

( )1حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية "إعالم املوقعني عن رب العاملني" ت،
حممد عبد السالم إبراهييم( دار الكتب العلمية  -يريوت ،ط .األوىل1411 ،هـ 1991 -م.)1/15( ) ،
( )2بدر الدين الغزي العامري "الدر النضيد يف أدب املفيد واملستفيد"( دار الكتب العلمية  -بريوت ط الثانية،
1412هـ 1992 -م) ،ص (.)1٣8
( )٣اخلراز "موسوعة االخالق" ص (.)88
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املبحث التسابع :أهم األخالق اليت ينبغي للداعية أن يخحلى بها
ال شك أن الداعية إىل اهلل حيتاج إىل كم من األخالق يف سبيل إجناح مهمته:
أخالق الداعية مع ربه عز وجل:
 -1اإلخالص:
واإلخالص هو القصد بالعبادة إىل أن يعبد املعبود هبا وحده ،وقيل تصفية السر والقول وقد
أمر اهلل باإلخالص وهوزمام الدعوة إىل اهلل قال تعاىل :ﮋ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﮊ [البقرة ،]1٣9 :ﭧ ﭨ ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﮊ [الزمر.]11 :
وقد حث النيب  على اإلخالص عن ابن عباس -رضي اهلل عنهم أن رجلني اختصما إىل
النيب صلى اهلل عليه وسلم فسأل النيب صلى اهلل عليه وسلم املدعي البينة فلم يكن له بينة ،فاستحلف
املطلوب ،فحلف باهلل الذي ال إله إال هو ،فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم «إنك قد فعلت،
ولكن غفر لك بإخالصك قول ال إله إال اهلل"(.)1
لقد كانت حياة الرسول صلى اهلل عليه وسلم كلها إخالصا فقد جاء يف القرآن الكرمي على
لسانه صلى اهلل عليه وسلم :ﮋ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﮊ [الزمر ،]14 :وقد جتلى إخالصه صلى
اهلل عليه وسلم يف العبادة واجلهاد والنصح للمسلمني( ،قال اجلنيد -رمحه اهلل« :-اإلخالص سر
بني اهلل وبني العبد ،ال يعلمه ملك فيكتبه وال شيطان فيفسده وال هوى فيميله»)(.)2
والداعية الذي يريد أن تؤيت دعوته مثارها فليخلص هلل سبحانه فالداعية أوىل الناس
باإلخالص هلل سبحانه وتعاىل حيث أن اإلخالص هو األساس يف قبول األعمال واألقوال.
واإلخالص هو األساس يف قبول الدعاء .ويقوي عزمية اإلنسان وإرادته يف مواجهه الشدائد.
-2اإلكثار من ذكره:
وذكر اهلل من أعظم مايعني العبد على مواجهة الصعاب وقد أرشد اهلل موسى وهارون أن
يتسلحا بالذكر عند ذهاهبم لفرعون ودعوته .ﭧ ﭨ ﮋ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮊ
[طه.]42 :
( )1امحد ( )288 ،25٣ /1ح( )2280وقال أمحد شاكر يف حتقيقه ( :)76 ،75 /4إسناده صحيح.
( )2ابن القيم "مدارج السالكني" (.)95 /2
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قال ابن كثري رمحه اهلل يف تفسريه "قال علي ابن أيب طلحة عن ابن عباس :ال تبطئا .وقال
جماهد ،عن ابن عباس :ال تضعفا .واملراد أهنما ال يفرتان يف ذكر اهلل ،بل يذكران اهلل يف حال مواجهة
فرعون ،ليكون ذكر اهلل عونا هلما عليه ،وقوة هلما وسلطانا كاسرا له"(.)1
فذكر اهلل عدة للداعية يف أموره كلها.
 -3التوكل على اهلل:
التوكل على اهلل عز وجل يكون بأمرين:
أوهلما :اختاذ األسباب املشروعة؛ لتحقيق ما يريده العبد.
ثانيةما :أن يعلم العبد أن ما أصابه مل يكن ليخطئه ،وما أخطأه مل يكن ليصيبه ،وعليه أن
يتوكل على اهلل ويفوض أمره إىل اهلل عز وجل ويستعني به ،ويعلم أنه ُسأب َحانَهُ َوتَـ َع َاىل إليه امللجأ وإليه
املصري ،ﭧ ﭨ ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﮊ [يونس.]6٣ - 62 :
والداعية إذا وفقه اهلل سبحانه وتعاىل إىل التوكل عليه وتفويض األمور عليه كان بأعظم املنازل
عنده وجنحت دعوته وأتت أكلها.
التوكل على اهلل سبحانه وتعاىل هو مفتاح الفرج ،وهو الذي يقتضي من اإلنسان حتقيق اإلميان
واالنتماء هلل تعاىل ،ولذلك فإن رسل اهلل قد حققوا ذلك مجيعا قد قال نوح ألصحابه :ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﮊ [يونس.]71 :
وقاهلا النيب صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه حني قال هلم الناس ﮋ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﭑﭒﭓﭔﭕﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﮊ [آل عمران.]174 - 17٣ :
أنعم اهلل عليهم فهداهم للتوكل عليه ،وأرشدهم إىل سلوك طريقه ،فامَت اهلل عليهم هبذه
النعمة اجلسيمة العظيمة وأعظم الدعاة هم االنبياء ولذلك قاموا هبذه اخلصلة.
واإلنسان املتوكل على اهلل تعاىل الواثق بنفسه ميلك طاقة روحية ال نفاذ هلا ،يستطيع أن
يوجهها إىل نصرة احلق والدفاع عنه ،وهذا ماحيتاجه الداعية يف حياته والقيام بدعوته والداعية
( )1ابن كثري" تفسري القرآن العظيم" .294 /5
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الناجح هو الذي يستعني باهلل على تنفيذ أوامر اهلل ،ويتوكل على اهلل حني يأخذ بأسبابه مهما
كانت هذه األسباب قوية.
 -4تنقية القلب من جميع الشوائب( :الحسد ،الكبر ،العجب ،التشاحن):
القلب حباجة إىل مايربيه وهي الرتبية االميانية وهي صفاءه من هذه االدران احلسد والكرب
والعجب والتشاحن وهذا أكرب عدة حيتاجها الداعية يف جناح دعوته وهو أن يكون قلبه سليم فهو
الذي قد سلم من كل شهوة ختالف أمر اهلل وهنيه ،ومن كل شبهة تعارض خربه ،فسلم من عبودية
ما سواه ،وسلم من حتكيم غريه صلى اهلل عليه وسلم ،وسلم من أن يكون لغري اهلل فيه شرك بوجه،
بل قد خلصت عبوديته وعمله هلل تعاىل ،فإن أحب؛ أحب يف اهلل ،وإن أبغض؛ أبغض يف اهلل ،وإن
أعطى ومنع فلله وحده ،وال يكفيه هذا حىت يسلم من االنقياد والتحكيم لكل من عدا رسوله صلى
اهلل عليه وسلم ،فيعقد قلبه عقدا حمكما على االئتمام واالقتداء به وحده -دون كل أحد -يف
األقوال واألفعال ،ويكون احلاكم عليه يف ذلك كله ،دقه وجله :هو ما جاء به الرسول صلى اهلل
عليه وسلم ،فال يتقدم بني يديه بعقيدة وال قول وال عمل ،وهذا الذي حيتاجه الداعية يف دعوته
حىت تثمر تلك الدعوة.
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املبحث الثا ن :أخالق الداعية ع الناس
 -1الصبر:
(الصرب) :هو اخللق الذي حيتاجه الداعية حىت تنفتح له مغاليق القلوب؛ الصرب على التبليغ،
والصرب على اجلدال الذي سيواجهه ،والرفض والعناد ،الصرب على األذى الذي قد يلحق به.
عن عبد اهلل بن مسعود  قال :كأين أنظر إىل النيب حيكي نبيا من األنبياء ،ضربه قومه
()1
فأدموه ،وهو ميسح الدم عن وجهه ويقول« :اللهم اغفر لقومي فإهنم ال يعلمون»
ال
قال بعض الشراح :إنه يعين نفسه صلى اهلل عليه وسلم ،هو الذي ضربه قومه فأدموه" .قَ َ
()2
ِ
صلَّى اللَّهُ َعلَأي ِه َو َسلَّمَ ُ -ه َو احلاكي واحملكي"
يب أَن النَِّيب َ -
الأ ُق أرطُ ّ
فإذا الداعية ال ينجح إال بالصرب ،إنه سيواجه جحودا وإعراضا الداعية سيواجه من املدعو بطئا يف
االستجابة ،وجدال عظيما ،واهلل يقول :ﮋﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮊ [املزمل.]10 :
وال شك أن التحلي بالصرب يف هذه املواقف من أعظم األشياء اليت تسبب النجاح للداعية.
 -2الصدق:
ومن األخالق العظيمة اليت تكون سببا مباشرا يف جناح الداعية إىل اهلل عز وجل( :الصدق)
ﭧ ﭨ ﮋ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﮊ [التوبة ،]119 :ﭧ ﭨ ﮋ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮊ [اإلسراء.]80 :
فالداعية الصادق مع اهلل ،الصادق مع الناس ،الذي عهد عنه صدق احلديث ،يرى أثر
صدقه يف وجهه ،والنيب صلى اهلل عليه وسلم ملا كان بعض الناس يسمع كالمه وهو يدعوهم وهم مل
يروه قبل ذلك ،وإمنا أتوا مكة فرأوه ألول مرة ،كانوا يشهدون أن وجهه ليس بوجه كذاب ،ذلك
لظهور أثر الصدق على وجهه صلى اهلل عليه وسلم ويف كالمه ،فكالم اإلنسان الصادق يؤثر أثرا
بالغا ،ولذلك فال بد من احلذر الشديد من الوقوع يف الكذب ،فإن الكذب من األشياء اليت تفقد
املدعو الثقة يف الداعية.
وكذلك :احلذر من استخدام التورية ،فإن الداعية قد يفهم التورية ،أما املدعو فال يفهمها إال
على أهنا كذب ،ولو أن الداعية كذب مرة واحدة فقط مع أحد املدعوين فسيكون ذلك سببا كافيا
( )1صحيح البخاري ،كتاب أحاديث األنبياء ،باب ح ِد ِ
يث الغَا ِر ،حديث رقم .175 /4 ،٣477
َ ُ َ
( )2العيىن "عمدة القاري شرح صحيح البخاري".60 /16 ،
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يف انفضاض هذا املدعو عنه وليعلم الداعية أن الناس ال يهتمون بأخذ العلم والدين واألحكام
الشرعية ،مثلما يهتمون بقضية التعامل واألخالق ،ولذلك حيبون بعض الكفار أكثر من بعض
املسلمني ،يقولون :هذا الكافر رأينا منه صدق الوعد واحلديث ،والكرم ،ال يؤذينا ،وال يأكل حقنا،
ويعطينا الراتب كامال ،واملستحقات املالية ،فهذا أحب إلينا من املسلم الذي يغلظ علينا بالقول،
ورمبا ظلمنا ،وخيلف املواعيد معنا.
ومن أعظم الصدق الصدق مع اهلل سبحانه وتعاىل فإن الداعية إذا وفق للصدق مع اهلل فقد
وفق للخري كله.
 -3الرحمة والشفقة:
ومن أعظم االخالق اليت ينبغي ان يتحلى هبا الداعية خلق الرمحة والشفقة ،ﭧ ﭨ ﮋ ﮬ

ﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ ﯕﯖﯗﯘﯙﯚ

ﯛﮊ [التوبة.]128 :
الرمحة من أخالق الداعية املهمة ،كانت مع كل نيب؛ ألن كل نيب كان داعية يف قومه ،كان
األنبياء يقول الواحد منهم لقومه :ﮋ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﮊ [األحقاف ،]21 :خياف
عليهم العذاب العظيم ،وخوفه عليهم نتيجة رمحته هبم ،نتيجة الرمحة املوجودة يف نفس النيب،
والشفقة املوجودة يف نفس الرسول ،هي اليت جتعله خيشى على قومه عذاب ٍ
يوم عظيم فينطلق يف
مستمر يف الدعوة ،وهذا موقف من مواقفه عن َعائِ َشةََ ،زأو َج
دعوته ،ولو ضربوه ولو أدموه لكنه
ٌ
النَِّيب صلَّى اهلل علَي ِه وسلَّم ح َّدثـَأته ،أَنـَّها قَالَ ِ ِ ِ
ول اهللَِ ،ه أل
صلَّى اهللُ َعلَأي ِه َو َسلَّ َم :يَا َر ُس َ
أ
ت لَر ُسول اهلل َ
ُ َأ ََ َ َ ُ َ
ِّ َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يت مأنـ ُه أم
ُحد؟ فَـ َق َ
يت م أن قَـ أومك َوَكا َن أ َ
ك يـَ أوٌم َكا َن أ َ
أَتَى َعلَأي َ
َش َّد َما لَق ُ
ال " :لََق أد لَق ُ
َش َّد م أن يـَ أوم أ ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ت
يـَ أوَم الأ َع َقبَ ِة ،إِ أذ َعَر أ
يل بأ ِن َعأبد ُك َال ٍل فَـلَ أم ُِجيأب ِين إِ َىل َما أ ََرأد ُ
ت ،فَانأطَلَ أق ُ
ضُ
ت نـَ أفسي َعلَى ابأ ِن َعأبد يَال َ
َستَ ِف أق إَِّال بَِقرِن الثـ ََّعالِ ِ
ت َرأ ِسي فَِإ َذا أَنَا بِ َس َحابٍَة قَ أد أَظَلَّأت ِين
ب ،فَـَرفَـ أع ُ
َوأَنَا َم أه ُم ٌ
وم َعلَى َو أج ِهي ،فَـلَ أم أ أ
أ
فَـنَظَر ُ ِ ِ ِ ِ
ك،
يل ،فَـنَ َاد ِاين ،فَـ َق َ
كَ ،وَما ُرُّدوا َعلَأي َ
ك لَ َ
ال :إِ َّن اهللَ َعَّز َو َج َّل قَ أد َِمس َع قَـ أو َل قَـ أوِم َ
أ
ت فَإ َذا ف َيها ج أرب ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
اجلبَال َو َسل َم َعلَ َّيُ ،مثَّ
ك أ
ك أ
ت فيه أم " ،قَ َ
َوقَ أد بـَ َع َ
ال " :فَـنَ َاداين َملَ ُ
ك َملَ َ
ث إلَأي َ
اجلبَال لتَ أ ُمَرهُ مبَا شأئ َ
ك لِتَ أ ُمَرِين
ك أ
قَ َ
ك إِلَأي َ
اجلِبَ ِال َوقَ أد بـَ َعثَِين َربُّ َ
كَ ،وأَنَا َملَ ُ
ك لَ َ
ال :يَا ُحمَ َّم ُد ،إِ َّن اهللَ قَ أد َِمس َع قَـ أو َل قَـ أوِم َ
ال لَه رس ُ ِ
ِ
ِ
َخ َشبَـ أ ِ
صلَّى اهللُ َعلَأي ِه
ت أَ أن أُطأبِ َق َعلَأي ِه ُم أاأل أ
ت ،إِ أن شأئ َ
بِأ أَم ِرَك ،فَ َما شأئ َ
ول اهلل َ
ني " ،فَـ َق َ ُ َ ُ
ِ
َص َالهبِِ أم َم أن يَـ أعبُ ُد اهللَ َو أح َدهُ َال يُ أش ِرُك بِِه َشأيئا»(.)1
ِج اهللُ م أن أ أ
َو َسلَّ َم« :بَ أل أ أَر ُجو أَ أن ُخيأر َ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني،
اب أ
اجلِ َه ِاد َو ِّ
اب َما لَق َي النِ ُّ
ني َوالأ ُمنَافق َ
صلَّى اهللُ َعلَأيه َو َسلَّ َم م أن أَذَى الأ ُم أش ِرك َ
َّيب َ
الس َِري ،بَ ُ
( )1صحيح مسلم ،كتَ ُ
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الداعية حيب لآلخرين ما حيب لنفسه ،فهو إذا كان على هدى ،وإذا كان على عبادة فهو
يريد من اجملتمع ومن الناس اآلخرين أن يكونوا على هذه العبادة ،بل وعلى أحسن منها ،فالرمحة
هتون على الداعي ما يصيبه من أذى الناس.
أيضا :فإنه إذا أصيب باألذى رمبا يرتك الدعوة ،لكن هو الراحم بالعباد وباخللق الذين
يدعوهم إىل اهلل ،يتحمل أذاهم ولسان حاله يقول :اللهم اغفر لقومي فإهنم ال يعلمون .وكذلك
الرمحة يف قلب الداعية متنعه من احتقار العصاة ،فيبادلونه االحتقار ،أو يرفضون كالمه ،فهو
يكلمهم بلسان الرحيم هبم املشفق عليهم ،وهذا من أسباب االستجابة.
 -4التواضع:
فإن من األخالق العظيمة اليت حيتاج إليها الداعية( :التواضع) فهو من أسباب النجاح يف
الدعوة ،والتواضع ضروري ألن من طبيعة الناس أهنم ال يقبلون قول من يستطيل عليهم ،وحيتقرهم،
ويستصغرهم ،ويتكرب عليهم ،ولو كان ما يقوله حقا وصدقا ،فهم يغلقون قلوهبم دون كالمه ووعظه
وإرشاده.
ومن طبائع الناس أهنم ال حيبون من يكثر احلديث عن نفسه ،والثناء عليها ،ويكثر من قولة
(أنا) ،فعلى الداعية أن حيذر من هذا أشد احلذر ولقد ضرب النيب  اروع االمثلة يف التواضع ولني
اجلانب فلذلك أحبه أصحابه (عن عائشة -رضي اهلل عنها -قالت :قال رسول اهلل « :آكل كما
يأكل العبد وأجلس كما جيلس العبد»(.)1
عن أسامة بن زيد -رضي اهلل عنهما -أن رسول اهلل  ركب على محار على إكاف عليه
قطيفة فدكية وأردف أسامة وراءه)(.)2
وكذلك فإن من طبع الناس النفور من كل من يتقعر يف كالمه ،ويتفاصح ،ويتكلف،
ال رس ُ ِ
َحنَ ِ
ف بأ ِن قَـأي ٍ
ك
سَ ،ع أن َعأب ِد اهللِ ،قَ َ
صلَّى اهللُ َعلَأي ِه َو َسلَّ َمَ « :هلَ َ
ويتنطعَ ،ع ِن أاأل أ
ول اهلل َ
ال :قَ َ َ ُ
الأ ُمتَـنَطِّعُو َن» قَا َهلَا ثََالثا(.)٣
حديث رقم .1420 /٣ ،1795
()1البغوي "شرح السنة ( )248 /1٣وقال حمققه :للحديث شاهد يتقوى به .واهليثمي يف اجملمع ()19 /9
وقال :رواه أبو يعلى وإسناده حسن ،وهو يف الصحيحة لأللباين (.)544
الرد ِ
ِ
ف َعلَى احلِ َما ِر ،ح رقم .55 /4 ،2987
اب اجلِ َه ِاد َو ِّ
اب ِّ أ
الس َِري ،بَ ُ
( )2صحيح البخاري ،كتَ ُ
ِ
ك الأ ُمتَـنَطِّعُو َن ح رقم .2055 /4 ،2670
اب َهلَ َ
( )٣صحيح مسلم ،كتاب الأع أل ِم ،بَ ُ
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 -5الحلم:
ومن األخالق املهمة أيضا اليت حيتاج إليها الداعية( :احللم) :وقد كان النيب صلى اهلل عليه
وسلم يأسر حبلمه القلوب ،ويرغم أنوف ٍ
أناس تعمدوا اإلغالظ له حىت يصريوا طوع أمره ينزلون عند
س ب ِن مالِ ٍ
ال:
ك َر ِض َي اللَّهُ َعأنهُ ،قَ َ
دعوته ،وقد حفلت السرية النبوية بأمثلة كثرية فمن ذلك َع أن أَنَ ِ أ َ
ِ
ظ احل ِ
ِ
ِ
ِ
اشيَ ِة ،فَأ أَد َرَكهُ أ أَعَرِ ٌّ
ت أ أَمشي َم َع النِ ِّ
ُكأن ُ
ايب فَ َج َذبَهُ
َّيب َ
صلَّى اهللُ َعلَأيه َو َسلَّ َم َو َعلَأيه بـُأرٌد َأجنَرِاينٌّ َغلي ُ َ
ِ
يدة ،ح َّىت نَظَرت إِ َىل ص أفح ِة عاتِ ِق النَِّيب صلَّى اهلل علَي ِه وسلَّم قَ أد أَثـَّرت بِِه ح ِ
الرَد ِاء
اشيَةُ ِّ
َ َ َ
أُ
ِّ َ
َأ َ
َج أذبَة َشد َ َ
ُ َأ ََ َ
ِمن ِشد ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
َّة َج أذبَتِ ِهُ ،مثَّ قَ َ
ض ِح َ
ت إِلَأيه فَ َ
الُ :م أر ِيل م أن َمال اللَّه الَّذي عأن َد َك ،فَالأتَـ َف َ
كُ ،مثَّ «أ ََمَر لَهُ
أ
ِ ٍ ()1
ب َعطَاء» أعطاه الضحك وأعطاه املال واظهر له رضاه عنه بضحكة ،وانه ما اخذ يف نفسه
والوجد يف نفسه عليه حىت العبوس مع أنه أقل مايفعله بعضنا يف هذه احلالة.
 -6اللين والرفق

ﭧ ﭨ ﮋ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﮊ [آل عمران:
.]159
واللني والرفق من خلقه عليه الصالة والسالم وهو من االخالق العالية اليت تنجح الداعية يف
مسعاه وهذا مثال يف الدعوة َع أن َعائِ َشةََ ،ر ِضي اللَّهُ َعأنـ َها :أ َّ
صلَّى اهللُ َعلَأي ِه َو َسلَّ َم
ود أَتَـ ُوا النِ َّ
َن يـَ ُه َ
َّيب َ
َ
السام علَي ُكم ،فَـ َقالَت عائِ َشةُ :علَي ُكم ،ولَعنَ ُكم اللَّه ،و َغ ِ
الَ « :م أهال يَا
ض
ب اللَّهُ َعلَأي ُك أم .قَ َ
أ َ
فَـ َقالُوا َ ُ َّ :أ أ
َأ أ ََ ُ ُ َ َ
ِ
َعائِ َشةَُ ،علَي ِ
ال« :أ ََوَملأ تَ أس َمعِي َما
ت :أ ََوَملأ تَ أس َم أع َما قَالُوا؟ قَ َ
ك بِ ِّ
ش» قَالَ أ
الرفأ ِقَ ،وإِيَّاك َوالعُأن َ
أ
ف َوال ُف أح َ
()2
ِ
ِ
ِ
ِ
يف» والداعية إذا وفق للرفق فقد
اب َهلُ أم َّ
ت؟ َرَد أد ُ
قُـ أل ُ
اب ِيل فيه أمَ ،والَ يُ أستَ َج ُ
ت َعلَأيه أم ،فَـيُ أستَ َج ُ
وفق للخري وقد ضرب  أروع االمثلة يف الرفق.
عن أيب هريرة -رضي اهلل عنه -قال :قدم الطفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه على النيب
صلى اهلل عليه وسلم ،فقالوا يا رسول اهلل إن دوسا عصت وأبت فادع اهلل عليها ،فقيل هلكت
دوس .قال« :اللهم اهد دوسا وأت هبم»( )٣فمن رفق الداعية باملدعوين الدعاء هلم باهلداية.
ِ
ض اخلُ ُم ِ
اب فَـ أر ِ
صلَّى اهللُ َعلَأي ِه َو َسلَّ َم يـُ أع ِطي امل َؤلََّفةَ قُـلُوبـُ ُه أم َو َغأيـَرُه أم
اب َما َكا َن النِ ُّ
َّيب َ
س ،بَ ُ
( )1صحيح البخاري ،كتَ ُ
ُ
ِم َن اخلُ ُم ِ
س َوَأحن ِوهِ ،ح رقم .94 /4 ،٣149
ب ،باب « َمل ي ُك ِن النَِّيب صلَّى اهلل علَي ِه وسلَّم فَ ِ
ِ
ِ
احشا َوالَ ُمتَـ َف ِّحشا ،برقم
ُّ َ
( )2صحيح البخاري ،كتَ ُ
اب األ ََد َ ُ أ َ
ُ َأ ََ َ
.12 /8 ،60٣0
ِ ِ
الس ِري ،باب الد ِ ِ ِ
ِ
ني بِاهلَُدى لِيَتَأَلََّف ُه أم ،برقم .44 /4 ،29٣7
اب اجل َهاد َو ِّ َ َ ُ َ
ُّعاء ل أل ُم أش ِرك َ
( )٣صحيح البخاري ،كتَ ُ
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اخلامتة
ﭽﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

فإن الدعوة إىل اهلل تعاىل أشرف األعمال ،لقوله  -عز وجل:
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﭼ [فصلت ،]٣٣ :وهذا العمل البد لبلوغ النجاح فيه من
أسباب ،أال وإن من أهم أسباب النجاح يف الدعوة التزام الدعاة مبكارم األخالق .إذ أن االخالق
والتحلي هبا من أهم أسباب جناح الداعية وقد تناول هذا البحث أثر االخالق يف جناح الداعية يف
دعوته
ومت عرض تقسيم االخالق من حيث كوهنا فطرية ومكتسبة مع حاجة الداعية إىل النوعني يف
تعزيز ما فُطر عليه من أخالق إجيابية وحماولة التخلص من االخالق السلبية وحثه على السعي إىل
اكتساب االخالق وتنميتها يف نفسه
كما أشار البحث إىل األدلة الشرعية من الكتاب والسنة إل حاجة الداعية إىل االخالق
واكتساهبا والسعي إىل التحلي هبا.
وأشار البحث أيضا إىل أسباب ضعف اجلانب األخالقي لدى بعض الدعاة وحماولة معاجلة
هذا اجلانب من خالل ذكر وسائل تقوية األخالق وطرق حتصيلها مع التأكد على مصدر االخالق
من خالل الكتاب والسنة
كما أشار البحث إىل أهم االخالق اليت حيتاجها الداعية حىت تثمر دعوته وتؤيت أكلها
وميكن تقسيمها إىل قسمني:
 -1أخالق الداعية مع ربه.
 -2أخالق الداعية مع الناس.
وتبني من خالل البحث أن من أهم ركائز جناح الداعية يف دعوته هو التحلي باألخالق
والدعوة إليها.
وأنه أكثر ما يؤدي إىل نفور الناس من بعض الدعاة واحملتسبني هو بعدهم عن حسن التعامل
باألخالق احلسنة.
وإذا أراد الداعية أن تنجح دعوته فلينظر يف أخالق احلبيب حممد  وحسن تعامله مع
أصحابه وكيف كان خلقه وصلى اهلل وسلم على سيدنا حممد.
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1420هـ.
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