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 نفسـية الدعـاة بيـن الواقـع والطمـوح
 

 إبراهيم عيسى صيدم. أ
 :مقدمة

الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصـحبه               

 :أجمعين، ومن سار على هديه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد

 :هدف البحث

 كي يتسنى لهم مواجهة هذا العالم الذي سـاده الكفـر            تهدف هذه الدراسة إلى إعداد الدعاة نفسياً      

فمن أجل تغيير هذا الواقع األليم، ال بد من وجود دعاة يتسمون بالصبر والثبات بجانـب                . والظلم

وما أظن أن ذلك يتحقق إال بتهيئتهم نفسياً بجانب إعـدادهم المـادي قبـل أن                . اللين في المعاملة  

 .وذاك أبتغي من هذا العمل األجر والثواب من اهللا وفوق هذا . يسيروا في خط الدعوة 

 :خطة البحث

 :يتألف البحث من تمهيد ومباحث رئيسية ثالث وهي

 . أثر الوضع الحالي على نفسية الدعاة:المبحث األول

 . صقل الدعاة نفسياً ـ روحياً ـ:المبحث الثاني

 . العقالنية والحذر في مواجهة الواقع المعاصر:المبحث الثالث

معتمداً في ذلك على دراسات المفكرين ومقاالتهم ، إلى جانب النظـر            . ثم اختتام البحث بخاتمة     

 . إلى واقع الدعاة والعالم المعاصر

 :أهم النتائج المتوقعة

يجب أن نتيقن بأن المستقبل لهذا الدين، وأن اهللا ال يضيع أجر العاملين ، ثم قام الـدعاة بالعمـل                    

 فإن النتيجة الحتمية لذلك أن الدعوة ستؤتي ثمارها يانعـة ، وسـيظهر            الدءوب دون كلل أو ملل،    

 .أمر اهللا ويزول الظلم، ويحل العدل ، وتنتشر الفضيلة 

 واهللا ولي التوفيق

 :تمهيد

    تمر الدعوة اإلسالمية اليوم بظروف حرجة، وحينما ينظر الداعية إلى نفسه، يجد أنـه يقـف                

 ليس لهم صوت يرفع، وال كلمة تُسمع، وقوة متغطرسة          على مفترق طرق، حيث مسلمون ضعاف     

وهو في  . ظالمة شريرة، تكره اإلسالم وتبغض أهله، وتسعى إلى إذالل المسلمين، والقضاء عليهم           
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ومـا هـي األسـاليب      ! كيف سيتعامل مع هذا الواقع األليم ؟      ! ذلك حيران، ماذا عساه أن يفعل ؟      

وما هي المخاطر التي ممكن ! بأمته، وإسقاط قوى الشر؟  والوسائل التي ينبغي أن يتخذها للنهوض       

 ! وقبل هذا وذاك ما هي مؤهالت الداعية الناجح؟! أن تواجهه أثناء قيامه بواجبه الدعوي؟

كل هذا وغيره سيتم مناقشته في هذا البحث إن شاء اهللا، آمالً من اهللا أن ينفع به كاتبـه وقارئـه                     

 . المولى ونعم المسئولوالعامل به، واألمة جميعاً،إنه نعم

 المبحث األول

 أثر الوضع الحالي على نفسية الدعاة
قائم بالدعوة، صابر على أعبائها، يتحمل   :    المطَّلع على أحوال الدعاة اليوم يشاهد أنهم بين ثالثة        

في سبيلها الصعاب، ويواجه المعوقات بتحدي وصرامة، وبين مغمض العينين، أصم األذنين، كأن             

وبين متخاذل منتكس عـن     . ال يعنيه، فال يحرك ساكناً، وال يساهم في تحريك متحرك         ما يجري   

 .                                                                                                         طريق الدعوة

.  وانتكـاس اآلخـرين       وال شك بأن لذلك سبباً أدى إلى صمود أولئك، وسكوت هؤالء، وتخاذل           

ومنها ما هو ضـغوط نفسـية       . وهذه األسباب منها ما هو ضغوط مادية كالفقر والسدود والحدود         

وهذه األخيرة ما نريد هنا، بل ربما هي السبب األساس في تراخي بعض الـدعاة،               . تواجه الدعاة 

 .وتقاعسهم عن الدعوة

أذكر كالماً لألستاذ فتحـي يكـن، إذ           ويحسن قبل الشروع في بيان هذه األسباب والضغوط أن          

المقاومة في نفوسهم، وتسـليمهم       يواجه الدعاة في هذا الزمن، تصدع جبهات       إن أخطر ما  : "يقول

الرضى بالترقيع في إسالمهم، والقبول بأنصاف الحلـول مـن           )باألمر الواقع : (أحيانًا بما يسمى  

الـبعض إلـى مخالفـة       اهل هذه تستدرج  وكثيرا ما كانت سياسة التراخي والتس      وأهدافهم مبادئهم

 .والتفكير والسلوك اإلسالمي المسلمات األساسية، والخروج عن دائرة التصور

 وما  ومستقبلهم،في حاضرهم    وإذا سلمنا بضخامة األعباء، وكبر المسئوليات التي تنتظر الدعاة           

يبادروا إليه هـو    أهم ما ينبغي أن يحرصوا عليه، و       هم معرضون له من محن وفتن، وأصبح من       

 .)1( "من عقبات لنفوسهم وعقولهم؛ ليقووا على مغالبة ما يعترض سبيلهم) الصيانة( توفير عوامل

 :الضغوط النفسية التي تواجه الدعاة** 

 :فالضغوط الذاتية.    هذه الضغوط منها ما يرجع إلى ذات الداعية، ومنها الخارجية

 طريق الدعوة، وهو سالح فتاك له تـأثير          وهو من أقوى األسباب المثبطة على      :الخوف .1

كبير على النفس إذا تملك قلب الداعية، ولم يقو على مقاومته انقطع عن االستمرار على               
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والخوف له أسـباب متعـددة،      . وهو يرجع في الغالب إلى ضعف النفس      . الخط الدعوي 

 .يأتي على رأسها تهديدات الطغاة من ذوي النفوذ والسلطان

الواقع الفعلي للبشرية من حيث االنحراف عـن         يعيش الداعية وهو يتأمل      :الواقع األليم  .2

منهج اهللا القويم فينظر إلى قلة المستمسكين بالدين وكثرة المجانبين له فتتولد داخله حالة              

يائسة من صالح البشرية، وعندها قد يقعد عن العمل، وهذا من أهم أسـباب الضـغوط                

 .النفسية على الداعية

قد ينشأ خالف وتباين في وجهات النظر بـين داعيـة وآخـر أو              : لدعويةالمصادمات ا  .3

مجموعة دعوية وأخرى، فتحمل كل فئة على غيرها وتظهر السلبيات في كل داعيـة أو     

مجموعة دعوية، ويصبح هناك أهداف بعيدة عن الصواب مما يؤثر على نفسية الداعية             

 .أو مجموعة الدعاة المنتمين لهذه المؤسسة سلباً

 والذي من شـأنه أن يتسـبب فـي تـراكم األعمـال              :فوضى في التعامل مع الوقت    ال .4

 .والواجبات عليه، ويشكل عبئاً نفسياً عليه يؤثر على نشاطه الدعوي

 :أما الضغوط الخارجية فهي

فتقصيره أمام مسـئولياته تجـاه الزوجـة واألوالد         .  من زوجة وأوالد ووالدين    :األسرة .1

ؤثر بال شك على نشاطه الدعوي، واستمراره فـي دعوتـه           والوالدين، أو تحججه بهما ي    

 .بشكل صحيح، أو ربما تركه بالكلية

 إن كان مرتبطاً بمؤسسة ما أو بوظيفة أو غيرها من األعمال، فإنهـا   :العمل أو الوظيفة   .2

 .تعيقه عن االستمرار في نشاطه الدعوي

ية ليالً ونهاراً، وسراً     وهذا يعني أن يستمر الداعية في أنشطته الدعو        :عدم رؤية الثمرة   .3

وجهاراً، ثم ال يجد لجهده ثمرة واضحة، فيؤثر ذلك على نفسه، فإذا به يتقـاعس عـن                 

 .)2(االستمرار والمضي في دعوته

وال بد أن نعلم هنا أن هذه الضغوط لها         . فهذه جملة من الضغوط النفسية التي تؤثر على الدعاة          

 .فائدتها عند الدعاة

 :نفسية على الدعاةفوائد الضغوط ال** 

 :   تحقق الضغوط النفسية على الدعاة فوائد، أهمها

تعمل على تنمية روح التحدي والصمود داخل نفسية الداعية، بل وتدفع به إلى تطـوير                .1

 .طريقة العمل الدعوي، وابتكار الحلول لتغيير الواقع الذي يعيشه

 .تمييز النفوس الدعوية الصادقة الصابرة عن غيرها .2
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 .)3(ن هذه الضغوط من االبتالء، وإذا أحب اهللا عبداً ابتالهقد تكو .3

 :إشكاليات العمل الدعوي** 

    هناك العديد من المشكالت التي تواجه العمل الدعوي، منها ما يتعلـق بالعمـل الـدعوي أو                 

ت والذي نخصه بالذكر ما كان من جهة الدعاة، فأهم المشكال         . التخطيط أو التنفيذ أو الدعاة أنفسهم     

 :التي تواجه العمل الدعوي من جهة الدعاة

ضعف الخطاب الديني وسطحيته في كثير من األحيان، وبعده عـن مناقشـة القضـايا                .1

 .المطروحة، مما أفقده القدرة على التأثير في حياة الناس

عدم ترجمة اإلسالم عملياً في واقع حياة الداعية، وهذا يقلل من استجابة الناس لما يقول؛                .2

 .عوة ال تقتصر على القول فقط، وإنما بالفعل أيضاًألن الد

 .عدم استحكام الترابط اإليماني، واألخوة ا لصادقة بين الدعاة في كثير من األحيان .3

عدم التركيز على الشرائح المثقفة، والنخب المتميزة المؤثرة، التي تكون أكثـر وعيـاً               .4

 بها أخطاءه وأمراضه، ومـن      لطبيعة المجتمع، فتنظر إليه نظرة واعية فاهمة، تستكشف       

 .ثَم توجد لها العالج والحلول المناسبة

المفاهيم الخاطئة حول طبيعة دور المرأة في المجتمع، والتي بدورها أدت إلـى تحجـيم      .5

 .نشاطها الدعوي

الخجل والرهبة أحياناً، فقد يمنع أو تمنع الداعية من القيام بدوره الدعوي، أو يقوم بـه                 .6

 .على استحياء

ف على الرزق، فقد يمنع بعض الدعاة من قول كلمة الحق خوفاً على وظيفتـه أو                الخو .7

 .عمله أو نفسه

تأثير األهل واألقارب على بعض الدعاة، فيعيقهم عن القيام بواجبهم الدعوي بشكل سليم              .8

 .ومتواصل

بعض الدعاة يقصر الدعوة على جانب محدد من جوانب الدين ال يتجاوزه لغيره، وهـذا                .9

الحاً لقوم ربما ال يكون صالحاً آلخرين، أو كان مناسباً لشريحة من شـرائح              إن كان ص  

 المجتمع، فربما 

 .يكون غير مناسب لبقية شرائحه

 :وعلى صعيد المرأة، فهناك عوامل طبيعية خَلقية، وأخرى دينية أو اجتماعية؛ مثل •

 .مما يحجبها عن العمل الدعوي: ـ الحيض والنفاس
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 من الممانعين أو غير الفاهمين الواعين لدور المرأة الهام فـي مجـال              خاصة إذا كان  : ـ الزوج 

 .الدعوة

وخدمتهم والقيام بتربيتهم ورعايتهم، فقد يعيق الداعية عن المضي قدما فـي طريقهـا              : ـ األبناء 

 .الدعوي

 .)4(ـ وربما محدودية حركة المرأة أيضاً يحجم عملها في نطاق الدعوة

لة من العراقيل على طريق الدعوة، والتي من شأنها أن تنعكس سلباً علـى             وهكذا يتبين لنا جم   

 .النشاط الدعوي

 المبحث الثاني

 صقل الدعاة نفسياً ـ روحياً ـ
    من أولويات العمل الدعوي تالشي تلك العراقيل واإلشكاالت، والعمل على تطوير البرنـامج             

 .ها إعداد الدعاة نفسياًالدعوي والنهوض به، ويتحقق ذلك من عدة زوايا، أهم

 :الهدف من صقل الدعاة نفسياً وأهميته** 

وهو ما يجـب أن نوليـه جـل اهتمامنـا؛ ألن            . ـ تنشئة الدعاة وتربيتهم تربية رفيعة المستوى      

المستوى التربوي في هبوط بسبب اتساع دائرة الهم السياسي واالستغراق في الهمـوم الحياتيـة               

 .والدنيوية

فهؤالء هـم الـذين     . ادرين على تحمل أعباء العمل، يتصفون بالصبر والثبات       ـ إيجاد أشخاص ق   

سيصمدون أمام المحن، وتكون عندهم القدرة على مواجهة التحديات التي يمر بها العمل الدعوي              

 .بقوة وصالبة

فيكون لهم بالغ األثـر     . ـ إيجاد دعاة قول وعمل، يدعون الناس بأفعالهم قبل أن يدعوهم بأقوالهم           

 .لتأثيروا

 .ـ تقوية الصلة بين الداعية وربه، بحيث يعلم الداعية أن عمله هللا، وأن ال يخشى إال اهللا

 .ـ تقوية الخطاب الديني لدى الداعية، وتعريفه بأساليب الدعوة، والطرق الصحيحة المثمرة

ربطهم ـ إحساس الدعاة إلى اهللا بأهمية اعتماد بعضهم على بعض، وأنهم كل متكامل، تنِظمهم وت              

 .رابطة واحدة

ثبات : ـ وأخيراً، وبعد تحقق النصر، فإن القليل من الدعاة من يثبت بعد النصر، والثبات نوعان              

أما الثبات األول فأهله كثير، وأما الثبات الثاني فقليل هم الذين يثبتـون             . قبل النصر، وثبات بعده   
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يأيها الَِّذين ءامنُـواْ ِإن تَنصـرواْ اَهللا     :وهو ما أشارت إليه اآلية الكريمة . بعد النصر والتمكين

 كُمامتْ                َأقْدثَبيو كُمرنصي)5(. 

 :سمات الداعية الناجح** 

    إن الداعية الناجح في دعوته، المؤثر على الجمهور، يجب أن يكون موسوماً بسمات تؤهلـه               

عدة وزاد في طريق الدعوة؛ كي يستمر فيها، وتتحقـق          وال بد له من     . للنجاح في العمل الدعوي   

أن العمل الدعوي ال يكون لكل من هب ودب، وإنمـا يكـون باختيـار               : هذه السمات . المصلحة

 :سمات الداعية الناجح. واصطفاء؛ حتى تتحقق المصلحة

 .تقوى اهللا واإلخالص في العمل؛ ألن هذا مالك األمر كله .1

وقد كـان   . فات التي يجب أن يتصف بها الداعية المسلم       الصدق واألمانة، وهما أهم الص     .2

لقب بالصادق األميني . 

فما ينبغي أن يكون العمل الدعوي لكل من هب ودب، وإنما يقع األمر باختيـار               : الكفاءة .3

واصطفاء قائم على الكفاءة؛ ألن الذي ليس عنده كفاءة ال يمكن أن يفيـد فـي العمـل                  

 .الدعوي

ال يمكـن أن يكـون   د إن وجد، فالغبي وإن حسنت نيته إال أنه       توقِّالذكاء المتوسط أو الم    .4

 .منتجاً في األغلب

حفظ أكبر قدر من القرآن والسنة، واالطالع الدءوب المتواصل على كتب الفقه والعقيدة              .5

والسيرة واألخالق وغيرها من الكتب ذات الصلة بالواقع الحالي ككتب اإلعجاز العلمي            

ماعية والمذاهب المعاصرة، وأيضاً االطالع علـى كتـب األدب          والكتب الفكرية واالجت  

 .؛ لما في ذلك من صقٍل لعقلية الداعية وتثقيفه)التاريخ(وأيام العرب 

إجادة فن التعامل مع اآلخرين، وهذا يعني أن يكون الداعية عارفاً لنفسـيات اآلخـرين،             .6

: يقول األستاذ فتحي يكن   . لوبهمفاهماً لما تركَّبت عليه عقولهم، عالماً بمداخلهم ومفاتيح ق        

قد يكون من أبرز األمور التي ينبغي توفرها لدى الداعية ليتمتع باألسـلوب الحسـن،               " 

تعرفه على الوسط الذي يكون ميداناً لنشاطه وعملـه، يـدرس أوضـاعه ومشـكالته               

واتجاهاته وميوله، كالطبيب تماماً يرقب عوارض المـرض وتطـوره ومراحلـه، ثـم         

ه وبواعثه على علم ومعرفة بخصائص الداء، ومعرفة وعلم بخصـائص           يشخص أسباب 

 .)6("الشفاء

أن يكون الداعية أبعد ما يكون من األمراض القلبية الخفية؛ كحب الظهور والرغبة فـي                .7

 .الصدارة والحسد والبحث عن الثناء والعجب والكبر وغيرها
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عاظ، ويستقل بشخصيته التـي     فيبتعد الداعية عن تقليد العلماء والو     : الشخصية المستقلة  .8

 .تميزه عن غيره، ويحاول أن ينمي تلك الطريقة أو ذلك األسلوب عنده

الصبر والثبات واتساع الصدر للمخالفين، فيستمع آلرائهم دون استبداد برأيه، أو يصبر             .9

 .على أذاهم إن هم آذوه، وليكن معهم كالطبيب مع المريض

م والتواضع والعفو والعدل وغيرها مـن مكـارم         أن يكون جامعاً لألخالق الحميدة كالحل      .10

 .األخالق

بشاشة الوجه وطالقته، وتبسم الثغر في وجوه المدعوين؛ ألن المـدعو سـيترجم هـذا                .11

 .السلوك إلى محبة تنبعث من الداعية إلى المدعو

اإلكثار من الطاعات والقربات؛ ألن الداعية سيوضح للمدعوين ما به يأتمرون، وعنـه              .12

يليق به أن يخالفهم إلى ما ينهاهم عنه ثم يأت به، أن إلى ما يأمرهم به فال                 فال  . ينتهون

يأيها الَِّذين ءامنُواْ ِلم تَقُولُون ما الَ تَفْعلُون   : يفعله، وإال دخل تحت منطوق قوله تعالى

 * لُونا الَ تَفْعاِهللا َأن تَقُولُوا م قْتاً ِعندم ركَب)7(. 

 :الداعيةعدة ** 

وأهم ما يعتد به الداعيـة      .     طريق الدعوة يحتاج إلى زاد يتزود به سالكه؛ كي يصل إلى هدفه           

 :ويتزود به على طريق الدعوة

 :وهو ليس زاد للداعية وحسب، وإنما هو لكل مسـلم، قـال تعـالى             : تقوى اهللا تعالى   .1

 .))8وتَزودوا فَِإن خَير الزاِد التَّقْوى 

وهـو أعلـى درجـات      . ل مبدأ الرقابة الذاتية في نفس الدعية، وتعميقه في قلبـه          تأصي .2

 .اإليمان، وهو ما يسمى بالضمير

وهـو مـنهج    . الداعية ال ينتظر من عمله هذا أجراً وال ماالً، فاألجر والثواب على اهللا             .3

 .األنبياء جميعاً ـ عليهم السالم 

ى اهللا تعالى، والشعور بالضعف أمام قوتـه  الدعاء؛ لما فيه من إظهار العجز واالفتقار إل    .4

 .وقدرته

حينما يتعرف الداعية على جوانـب      . ففيه االستقامة على منهج اهللا    : دوام محاسبة النفس   .5

 .التقصير عنده، ومواطن الخطأ، فيصحح هذه،ويكمل تلك

وهذا من شأنه تصفية القلوب، وإدامة وزيادة الصـلة بـاهللا           : التفكر في مواطن الخلوات    .6

 .القالخ
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 :الفئات الفعالة في العمل الدعوي** 

لكـن  .    الدعوة اإلسالمية ال تقتصر على فرد بحسبه، أو فئة بعينها، وإنما هي مسئولية الجميع             

وثمرة الدعوة على يـديها     . هناك بعض فئات المجتمع تكون فرصة الدعوة لديها أكبر من غيرها          

ل، لكن الدعوة إذا كانت جماعية فنتاجهـا يكـون          تكون أكبر؛ ألن الدعوة الفردية يكون نتاجها أق       

 :فأكثر شرائح المجتمع تأثيراً فيه. أكبر، وتكون مختصرة األوقات كذلك

نظراً ألنهم أكثر الدعاة تداخالً في المجتمعـات، خصوصـاً وأن وسـائل             : اإلعالميون •

 اإلعالم في كل بيت، ومن خالله يمكن أن يخاطب كل الناس في آن واحد، في مختلـف                

فال بد إذن من انتقاء الدعاة اإلعالميين انتقاء من بين الدعاة؛ ألنه ليس             . أرجاء المعمورة 

كل داعية يصلح أن يكون إعالمياً، فاإلعالمي له مواصفات خاصة من ثقافـة شـاملة،               

 .وطالقة في اللسان، ولباقة في التعبير، وقدرة على اإلقناع

 جامعة يؤخذ كالمه بعـين االعتبـار؛ ألن          والمعلم سواء كان في مدرسة أو      :المعلمون •

فال بد إذن   . الطالب في هذه المراحل يكون مستمعاً في الغالب، يسمع ويحفظ عن أستاذه           

من ووجود المدرس الداعية، الذي يغرس في الطالب العقيـدة الصـحيحة، ومحاسـن              

 .األخالق، ويرشده دائماً إلى السلوك السوي

وجهاً إلى فئة من فئات المجتمع، أو شـريحة مـن            وخطابهم ليس م   :الخطباء والوعاظ  •

شرائحه، وإنما يخاطبون األمة على اختالف طوائفها وأشكالها بلسان واحد، وبأسـلوب            

 .فال بد أن يكونوا مؤهلين لحمل هذه الرسالة، وتأديتها على الوجه المطلوب. واحد

رضـى، واسـتخدام    فمعاملة الطبيـب للم   .  والطبيب داعية بفعله أكثر من قوله      :األطباء •

أحسن األساليب معهم، لهي خير وسيلة للدعوة عند األطباء، وال يعني هذا أن الطبيـب               

وهذه الشريحة من الدعاة لها تأثيرها فـي المـدعويين، ولهـا            . ليس له الدعوة بالكالم   

 .انعكاسها الطيب على صورة اإلسالم التي أصبحت مشوهة

ويسـتطيع  . وهي أسهل من سـابقاتها    . نها قولية  ودعوتهم أيضاً فعلية أكثر م     :السائقون •

السائق الداعية أن يقتني مجموعة من أشرطة الكاسيت حول مختلف القضايا التي تهـم              

المسلمين ويحتاجها المجتمع، أو التي تعالج قصوراً عند بعض المسلمين، فما عليـه إال              

 أن يكـون    وهذا يستدعي منـه   . أن يضع ذلك الشريط في الكاسيت؛ كي يسمع الركاب        

 .مطّلعاً أشرطة في مختلف المجاالت
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 :الدور الدعوي النسوي** 

   ومما ال ينبغي أن نغفله هنا ونحن بصدد الحديث عن واجبات الداعية، ونشـاطه الـدعوي ـ    

دور المرأة في الدعوة؛ ألن الدعوة ليست مهمة الرجل وحسب، وإنما هي مهمة عامـة للرجـال                 

ساحة العمل اإلسالمي في العصر الحالي، ال يكاد يجد         من ينظر إلى     " إن. والنساء على حد سواء   

للمرأة المسلمة المثقفة دوراً، على الرغم من أهمية دورها في مثل هذه األيام الحافلة بأقصى أنواع                

 .العقدية، والفكرية، واالجتماعية، والسياسية مع اختالف تردداتها، وتباين صـورها         : الصراعات

 بالسكونية وعدم الفاعلية، والغياب المقنع عن ساحة الصراع فـي هـذه المرحلـة               فواقعها يتسم 

الحرجة من تاريخ األمة، ودورها مازال قاصراً وهامشياً، لم يصل إلى المستوى المطلـوب مـن     

وهذا يتطلب إنشاء مؤسسات إسـالمية       ... الفاعلية، كما أنه محكوم باالرتجالية وغياب التخطيط      

تابع صحوة المرأة المسلمة، وتوحد صفوفها، وتـنظم حركتهـا، وتنقلهـا مـن              نسائية عالمية، ت  

ومن خالل تلك المؤسسات أيضـاً      . )9("االجتهادات التطوعية الفردية إلى العمل الجماعي المنظم        

 .يتم توعية المرأة بدورها الحقيقي في بناء المجتمع واستقامة أفراده

مثل الرجال، بل فيهن مواهب في نواٍح معينـة يفتقـر           أن في النساء مواهب     "    وعلينا أن نعلم    

إليها الرجال، والمجتمع الناهض هو الذي يستطيع أن ينمي تلك المواهب، ويطلق تلـك الطاقـات        

فالمرأة التي يمكن أن تكون حبالة مـن        . ويوجهها إلى الخير بدالً من توجيهها إلى الشر والتدمير        

 .)10(" عين وسكينة قلبحباالت الشيطان يمكن كذلك أن تكون قرة

هذا، ومن الجدير بالذكر أن الذي ينطبق في العمل الدعوي على الرجل ينطبق على المرأة، غيـر          

 .أن هناك بعض التحفظات التي تقررها شريعتنا حول حركة المرأة

 :نصائح للنساء على طريق الدعوة** 

 :ه الدروسهناك دروس يجب أن تلتفت الداعية إليها على طريق الدعوة، من هذ

الثبات عند الفواجع؛ ألن طريق الدعوة محفوف باألخطار، وخاصة فـي العصـر              .1

 .الحديث

ضرب المثل الحي، ويكون ذلك في البيت، في األسرة، مع الزوج قبل أن يكون مع                .2

 .الناس في الخارج

الثقافة واالطالع على أصح الحقائق، وأقوى المعاني، وأصدق المعارف، فإن العقل            .3

 .، وتزداد طاقات إدراكه، وتتسع آفاقه، يسمو مستواهبذلك ينضج

عدم احتقار أي عمل، فأي عمل في سبيل اهللا مهما كان صغيراً، فهو عمل طيب له                 .4

 .ثوابه
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 .عدم احتقار العصاة، فربما صار أكرم الناس إسالماً .5

التعاون في أمر الدعوة، خصوصاً في أوقات الشدة، وأن يـدعن الغيـرة بيـنهن،                .6

 .)11(عمل هللا سبحانه وتعالىويحتسبن ال

 :اختالف أساليب الدعوة باختالف المدعويين** 

    ينبغي تثقيف الدعاة وتوجيههم إلى اختيار األساليب المناسبة للمدعويين، والمالئمة لهم، فهناك            

. العربي والعجمي، والمسلم والكافر، والرجل والمرأة، وكل واحد من هؤالء له مفتـاح لدعوتـه              

 .وة بالمقال والفعل والقلم، وتكون بمختلف الوسائلوتكون الدع

إن طريقة دعوة الكافر تختلف عن طريقة دعوة المؤمن، ودعوة الكافر صاحب العلم تختلف عـن         

وهذه قضية مهمة تؤخـذ     . دعوة الكافر صاحب الفكر، وهكذا تختلف األساليب باختالف المدعوين        

 .بالحسبان

 المبحث الثالث

  مواجهة العالم المعاصرالعقالنية والحذر في

إن الدعوة  .     الدعوة تسير نحو هدف محدد، وأي هدف يرجى الوصول إليه ال بد له من إعداد              

 يأيهـا   :وانطالقاً من قوله تعـالى . اليوم في عالمنا المعاصر تحتاج أشد ما تحتاج إلى اإلعداد

     كُمنُواْ خُذُوا ِحذْرامء الَِّذين)12(  ًعلينا نحن الدعاة في هذا الخضم بين معترك أمـواج            كان لزاما 

وطبيعة العمل الدعوي في مثل هـذه       . الظلم والقهر واالستبداد أن نكون على أعلى درجات الحذر        

 :الظروف تتطلب ذلك، وتتطلب من الدعاة أموراً

ر  النظر والتأمل في هذا العالم قبل أن نخطو أي خطوة، ومن الحكمة فـي الـدعوة تقـدي                  :أولها

األمور، فحيث تكون المصلحة تكون الدعوة، فإن كان هناك مجال للدعوة باللسان ندعو بـه، وإن                

لم يكن له مجال دعونا بالقلب، وحيث يكون الحوار مجدياً كانت الدعوة على هيئة حوار، أو كانت               

 ).فقه المرحلة(وهو ما يمكن تسميته بـ . السرية مطلوبة دعونا سراً، وهكذا

والمشـروع الـدعوي   . إن أي عمل يحقق نتائج ال بد له من التخطيط المسـبق           : خطيط الت :ثانيها

وتأتي مرحلة التخطيط بعد مرحلة النظر والتأمل،       . يحتاج إلى دراسة وتخطيط حتى تتحقق أهدافه      

وبناء على تلك النظرة ألحوال العالم ومتغيراته يمكن أن توضع الخطط لهذا المشروع الـدعوي               

 .يأتي على رأسها بناء الدعاةالكبير، والتي 

 .   وال بد من اإلشارة هنا إلى أن تنظيم المخطط الدعوي ينبغي أن يكون من األهمية بمكان
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ومن المبادئ المعروفة أن األمة التي      . " وهو أمر مطلوب للتنظيم الدعوي    :  السرية والحذر  :ثالثها

 تكتم 

 أسرارها هي األمة التي ال يمكن أن تنتصر،         أسرارها هي األمة التي تنتصر، واألمة التي ال تكتم        

ولنا أسوة حسنة في رسولنا     . )13("وما يقال عن األمة يقال عن األفراد؛ ألن األمة تتكون من أفراد             

في العهد المكي الذي كان يمتاز بالسرية الحذر . 

سئولين لهم دراية   بما أنه عمل جماعي فإنه يلزمه اإلدارة من ِقبل م         :  إدارة التنظيم الدعوي   :رابعها

بهذا المجال، يتولون شئون أفراده، ويوجهونهم التوجيه المناسب حسب مقتضى الحال، ويضعون            

وهذا بمثابة ضـمان لتنفيـذ      . الداعية المناسب في المكان المناسب، ويقومون على مراقبة األفراد        

 .المخطط الدعوي ونجاحه

ية أو سلبية؛ حتـى ال يفاجـأ الـدعاة ـ بعـد       تحديد النتائج المتوقعة سواء كانت إيجاب:خامسها

التخطيط والتنفيذ ـ بتلك النتائج المحتملة ـ إن كانت سلبية ـ فتؤثر على نفسياتهم، ويؤدي إلـى     

 .تقاعسهم عن الدعوة، وقعودهم عنها

إن عملية متابعة النتائج من ِقبل قائد المسيرة الدعوية أمر مهم لنجاح الدعوة، ويمكن أن نستفيد                " 

االطمئنان بنجاح العملية الدعوية، والمساعدة على تحقيق الهـدف         :  ذلك دروساً دعوية أهمها    من

 .)14("الدعوي، وتقويم األخطاء في العملية الدعوية والتوجيه السليم

 :أساليب تطوير العمل الدعوي** 

ة،    إن المشروع الدعوي يجب أن تكون له أصوله وقواعده مثله مثل بـاقي العلـوم اإلسـالمي                

وهكذا ننتقل  : " يقول األستاذ جمعة أمين عبد العزيز     . يتطور من خاللها ليكون بذلك علماً مستقالً      

من ميدان المشاعر واالنفعاالت والخطب والمقاالت إلى ميدان التخطـيط والتنظـيم والبرمجـة              

 وكثرت  والتقعيد، وليس غريباً أن تبرز هذه الحاجات في هذه اآلونة؛ ألن الدعوة اتسعت وتشعبت             

ممارساتها وتجاربها وأساليبها، وهذا االتساع، وهذا التشعب ال يضبط إال بالكشف عن األصـول              

إذن األمر يحتاج إلـى     . )15("والقواعد، وليس أمر الدعوة بدعاً من أمور العلوم اإلسالمية األخرى         

ذه األساليب   بعضاً من ه   اأساليب جديدة كي تستوعب هذا العمل الذي اتسعت دائرته، وأذكر هاهن          

 :التي يمكن من خاللها تطوير العمل الدعوي، أهمها

العمل على إيجاد تنظيم دعوي عالمي، يصل الدعاة عن طريقه إلى كل بقعة من بقـاع                 .1

 .األرض
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عقد المؤتمرات الدعوية واستمرارها؛ ألن فيها مشاركة لمختلف العقول مـن مختلـف              .2

 قضايا البلد التي يعيش فيها، يخرج المؤتمر        البلدان، وحينما يدلي كلٌّ بما في جعبته حول       

 .بحلول صائبة تكون على مستوى العالم

عمل الدراسات الفردية والجماعية، وهي غالباً ما تكون نتاجاً لتجارب وقعت مع هؤالء              .3

 .الدعاة

 .عقد الندوات حول القضايا المهمة، وإيجاد الحلول لها .4

وتعريفه بدوره الـدعوي، والهـدف مـن        عقد المحاضرات الهادفة إلى توعية الداعية،        .5

 .الدعوة، وأنسب الوسائل في تبليغ الدعوة

إنشاء المؤسسات الدعوية بجانب المؤسسات الخيرية، والتي تكون بمثابة قاعـدة يـأوي              .6

 .إليها الدعاة، وينطلقوا منها

قدتـه  والشئ بالشئ يذكر، فإن هذا المؤتمر ـ مؤتمر الدعوة اإلسالمية ومتغيرات العصر الذي ع 

كلية أصول الدين بالجامعة اإلسالمية بغزة ـ يعد واحداً من المؤتمرات التي تسعى حثيثاً لتطوير  

 .البرنامج الدعوي

 :كلنا خطاؤون** 

أن الدعاة بشر، والبشر خطـاؤون،  :    وفي ختام هذا البحث الموجز أنبه على قضية أخيرة وهي       

يضطر أحدهم إلى قـول أو  " يهم السالم ـ، فربما  وليس ثَمة بشر بغير أخطاء إال األنبياء ـ عل 

فعل ما    يكون مجانباً للصواب، أو يكون صائباً في ظرف ما أو في زمان أو مكان مـا، لكنـه                       

وليس من العجيب أن يخطئ الدعاة وهم يسيرون في طريق الدعوة،           . )16("غير صائب فيما سواه     

 .ة منهالكن العجيب أن يمروا على تلك األخطاء دون استفاد

 خاتمة البحث

وبعد، فهذا عرض موجز تعرفنا من خالله على نفسية الدعاة في ظل هذا الواقـع المريـر،                     

وأن تلك التحديات تزيد الداعية المسلم صالبة وثباتاً علـى          . وانعكاس ذلك على نشاطهم الدعوي    

 .الظلم العامدعوته، بل وتجعله يبتكر مختلف الوسائل واألساليب من أجل الخالص من هذا 

كما وأنهـا  . وقد بينَت هذه الدراسة سمات الداعية الناجح، والزاد الذي يتزود به في طريق الدعوة       

بينت أهم فئات المجتمع وأكثرها خلطة به وتأثيراً فيه، وأن هؤالء ينبغي التركيز عليهم وتـأهيلهم          

 . ليحملوا رايات الدعوة

لنسوي في مجال الدعوة، وقيامها بأعبائها بجانب الرجل        وجاءت اإلشارة بعد ذلك إلى دور العمل ا       

 .سواء بسواٍء
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ثم أوضحت الدراسة أن من الحكمة ـ في ظل هذه الظروف القاهرة ـ الحذر والعقالنيـة، وأن    

األمر بحاجة إلى تخطيط مسبق، وتنظيم وإدارة؛ ألن العمل العشوائي إن أثمر فثمرته قليلة وبعيد               

زاماً على الدعاة تطوير عملهم الدعوي، بحيث يكون شامالً واسع النطاق،           ومن هنا كان ل   . المنال

 .ال يقف عند بلد معين أو بقعة محددة

 .وبينت الدراسة أيضاً أن الداعية الناجح هو الذي يستفيد من أخطائه وأخطاء اآلخرين

 

طأت فمـن نفسـي       وختاماً، فإن هذا عمل أرجو اهللا نفعه، إن أحسنت فيه فبتوفيق اهللا، وإن أخ          

 .ومن الشيطان

 وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين

 فهرس  الكتب والمراجع

 :فهرس الكتب: أوالً

 .القرآن الكريم .1

بـدون  : صادق أمين . الدعوة اإلسالمية فريضة شرعية وضرورة بشريةـ د       .2

 ).م1978(ناشر ـ 

سـكندرية  دار الدعوة ـ اإل : الدعوة قواعد وأصول ـ تأليف أمين عبد العزيز  .3

 ).م1989= هـ 1409(ـ الطبعة الثانية ـ 

دار العاصمة : المنهاج النبوي في دعوة الشباب ـ تأليف سليمان بن قاسم العيد  .4

 ).هـ1415(ـ الرياض ـ النشرة األولى ـ 

دار الوفـاء ـ المنصـورة ـ     : توفيق يوسف الـواعي . النساء الداعيات ـ د  .5

 ).م1991= هـ 1412(الطبعة الثانية 

مؤسسة الرسالة ـ بيروت   :فتحي يكن: لألستاذ ـ ت الدعوة والداعية  مشكال .6

 ).م1974= هـ 1394(ـ الطبعة الثالثة ـ 

 :المقاالت: ثانياً

 .إشكاليات العمل الدعوي: سارة بنت عبد المحسن بن جلوي آل سعود، بعنوان .1

 .آخر يوم في حياة الداعية: سعيد بن محمد القحطاني، بعنوان .2

 .مناهج الدعوات ال أفعال الدعاة: وانعلي الحمادي بعن .3

 .بناء الفريق الفعال في العمل الدعوي: عمر سالم المطوع، بعنوان .4

 ).5-1(الضغوط النفسية في حياة الداعية: عوض بن محمد مرضاح، بعنوان .5
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 ).5-4(الضغوط النفسية في حياة الداعية: عوض بن محمد مرضاح، بعنوان .6

 ).بدون عنوان(مازن الفريح .7

 .الكتمان والخصوصية في الدعوة: مال الدين محفوظ، بعنوانمحمد ج .8

 .مظاهر الفوضوية في الدعوة: محمد علي، بعنوان .9

 ).بدون اسم المؤلف(االستبداد الدعوي .10

 ).بدون اسم المؤلف (العمل اإلسالمي بين االنتشار والترسيخ .11
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