اختبار لكل داعية
نعم  ...ال بد للداعية أن تختبر نفسها حينا بعد حين  ،فكثيرا ً ما تخدع النفس صاحبها ،
وتعينه على االستمرار في اتباع الهوى .
س ََل َ َّما َرة ٌ ِّب ال سُّو ِّء ِّإ َّال َم ا َر ِّح َم َربِّي ِّإ َّن َربِّي غَفُو ٌر َر ِّحي ٌم }
قال تعالى َ {:و َما أُب َ ِّر ُ
ئ نَفْسِّي ِّإ َّن النَّف ْ َ
﴿ ﴾53سورة يوسف

ولكن أختبرها لماذا ؟ وبماذا ؟!
أم ا لماذا ؟
فطلبا ً لمرضاة هللا والجنة ،وحذرا ً من االنحراف عن الصراط المستقيم الذي رسمه لنا ربنا
سبحانه .
أم ا بماذا ؟
فهي كثيرة  ،وال يقدم على اال ختبار إال صادق الرغبة في النجاح والوصول للهدف .
فمن تلك االختبارات
سؤالها ..هل تطرق الكبر إلى نفسك يوما ً ؟؟!
قال ﷺ َ (:ال يَدْ ُخ ُل ا ْل َجنَّة َ َم ْن كَ ا َن فِّ ي قَ ْلبِّ ِّه ِّمثْ قَا ُل ذ َ َّرةٍ ِّم ْن ِّكب ٍْر }.

رواه مسلم

نعم الكبر ذلك الداء العضال ،المكروه  ،الذي ال يرغب في االتصاف به أحد  ،وال يرضى أحد
بنسبته إليه  ،ولكن العبرة بالحقيقة ال باَلماني .
وإليك المحك بقول المصطفى ﷺ ال بالهوى ...
اس } رواه مسلم .
ق َو غَ ْمطُ النَّ ِّ
قال ﷺ ْ {:ال ِّكبْ ُر بَطَ ُر ْال َح ِّ
فمن رد الحق ففيه كبر  ،ومن غمط الناس ( احتقرهم ) فكذلك فيه كبر  ،فانظري كم مرة
وقع في نفسك كبرا ً ؟!
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أما رد الحق فكثير بين ا لناس وكل معجب برأيه ،متمسك بهواه  ،إال من عصم هللا ،
قال تعالى  { :فَ إ ِّ ْن لَ ْم يَ ْست َ ِّجيبُوا لَ َك فَا عْلَمْ أ َنَّ َما يَ تَّب ِّعُو َن أ َهْ َواءَه ُ ْم َو َم ْن أ َضَلُّ ِّم َّم َن ا تَّب َ َع ه َ َواه ُ بِّ غَي ِّْر
هُد ًى ِّم َن َّ ِّ
ن } ﴿  ﴾50سورة القصص
اَّلل َال َي ْهدِّي ْالق َ ْو َم الظَّ ال ِّ ِّمي َ
اَّلل ِّإ َّن َّ َ
قف مع نفسك لحظة واسأليها  ،هل أنت تقبلين الحق ممن هو أصغر منك سن اً ،أو علماً،
أو مكانة إذا استدرك عليك قوال ً أو فع ال ً ؟
هل تقبلينه من ابنك  ،و خادمتك ،و تلميذتك ،وعامة الناس ؟
إذا ً فراجعي نفسك واجعلي نصب عينيك دائما ً قول الحبيب ﷺ :
الر ُج َل ُي ِّحبُّ أ َ ْن َي كُ و َن
:ر ُج ٌل ِّإ َّن َّ
« َال َيد ْ ُخلُ ْال َجنَّة َ َم ْن كَا َن ِّف ي قَ ْل ِّب ِّه ِّمثْ قَا ُل ذ َ َّر ٍة ِّم ْن ِّكب ٍْر ،قَ ا َل َ
اس » .
اَّلل َج ِّميلٌ يُ ِّح ُّ
ق َو غ َ ْمط ُ الن َّ ِّ
سنًا َونَ ْعلُه ُ َح َ
ث َ ْوبُه ُ َح َ
ب الْ َج َمالَ ْال ِّكبْ ُر بَط َ ُر الْ َح ِّ
سنَةً ،قَ ا َلِّ :إ َّن َّ َ
رواه مسلم

وال تنسي أخية أن الداعية قدوة بفعلها قبل قولها  ،فحذاري أن يؤتى اإلسالم من قبلك .

وختاما ً  :تذكري أن رد الحق واحتقار الناس ال يكون بالقول فقط
ئ من الشر أن يحقر أخاه
بل قد يكون بقول ،أو فعل ،أو إشارة ؛ أو ب قلب ( بحسب امر ٍ
المسلم )..
وأخيرا ً قد يكون باإلعراض والتجاهل .
إنه حقا ً اختبار للصادقين في طريق سيرهم ودعوتهم إلى رب العالمين .
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