 ‐ 234426راﻫﺎرﻫﺎﯾ ﺑﺮای دﻋﻮت ﻣﺮدم و ﻧﻮ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﻤﺎن در دلﻫﺎی آﻧﺎن
ﺳﻮال
ﭼﻮﻧﻪ ﻣﺗﻮان اﯾﻤﺎن را در دلﻫﺎی ﺳﺨﺖ ﮐﺎﺷﺖ؟ ﭼﻮﻧﻪ ﻣﺷﻮد ﻋﻈﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ را در درون آﻧﺎن ﺑﯿﺪار ﮐﺮد و دﯾﻦ را ﻧﺰد
آﻧﺎن ﻣﺤﺒﻮب ﮐﺮد؟ ﻣﻦ راﻫﺎرﻫﺎﯾ ﻋﻤﻠ و ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻣﺧﻮاﻫﻢ .روشﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ دﻋﻮﺗﺮ ﯾﺎ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻢ از ﻃﺮﯾﻖ آن در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺨﺼﺺ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﻞ ﻋﻤﻠ ﺑﺮ روی آﻧﺎن اﺛﺮ ﺑﺬارد و ﻧﺘﺎﯾﺠ ﻣﺜﺒﺖ از دﻋﻮت آﻧﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و دﯾﻨﺪاری
ﺑﯿﺎﺑﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ از ﯾﺠﺎﻧﺸﯿﻨ دﺳﺖ ﺑﺸﻨﺪ و ﻫﻤﺘﺸﺎن ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ دﯾﻦ ﺑﺎﻻ رود و در ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻈﻤﺖ اﻟﻪ در
دﻟﻬﺎﯾﺸﺎن ﺑﯿﺪار ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻧﻌﻤﺖﻫﺎﯾ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﺑﺮﻧﺪ ﭘ ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﻧﯿ اﯾﻦ دﯾﻦ در ﺣﻖ ﺧﻮد را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺮ
آﻧﭽﻪ در ﺗﻮان دارﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﻨﺪ .از ﺷﻤﺎ ﭘﺎﺳﺨ ﮐﺎﻣﻞ و ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺧﻮاﻫﻢ.
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
دلﻫﺎی ﻣﺮدم ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻇﺮف اﺳﺖ؛ ﺑﻬﺘﺮﯾﻨﺶ ﺧﯿﺮ و ﻫﺪاﯾﺖ را ﻣﭘﺬﯾﺮد و ﺑﺪﺗﺮﯾﻨﺶ ﮔﻤﺮاﻫ و ﺗﺒﺎﻫ را.
ﯾ از ﺳﻠﻒ ﻣﮔﻮﯾﺪ :دﻟﻬﺎی ﻧﯿﺎن ﺑﺎ ﻧﯿ ﻣﺟﻮﺷﺪ و دﻟﻬﺎی ﺑﺪﮐﺎران ﺑﺎ ﻓﺠﻮر و ﺑﺪی )ﻣﻔﺘﺎح دار اﻟﺴﻌﺎدة.(۱۲۴ /۱ :
ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻗﻠﺐ ،ﻗﻠﺐﻫﺎﯾ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﻣﺨﺘﻠﻂ و ﻣﺘﺮدد ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮔﺎه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر و ﮔﺎه ﺑﻪ ﺳﻮی ﻫﻮای ﻧﻔﺲ.
ﺷﺎﯾﺪ ﮔﺎه ﻣﺤﺒﺖ ﻃﺎﻋﺖ و اﻃﺎﻋﺖ اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ﺑﺮ آن ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﺪ و ﻣﺪﺗ ﺑﺮ راه اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻫﻮای ﻧﻔﺲ ﺑﺮ
آن ﻏﺎﻟﺐ ﺷﻮد و ﭘﯿﻤﺎﻧﺶ را زﯾﺮ ﭘﺎ ﺑﺬارد و ﻣﺮﺗﺐ ﻣﻌﺼﯿﺖ ﺷﻮد و از دﺷﻤﻨﺶ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮ ﻏﯿﺮ راه درﺳﺖ رود.
ﺑﺪون ﺷ ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ﻧﺰدﯾﺗﺮ اﺳﺖ؛ اﮔﺮ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ورزد ﺑﻪ اﺟﺮ و ﻓﻀﻞ اوﻟﺗﺮ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﮋی
رود ﺑﻪ ﺗﻮﺑﻪ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎن ـ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻏﺎﻓﻞ ﺑﺎﺷﺪ ـ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﺎدآوری و ﭘﻨﺪ و ﺗﺮﻏﯿﺐ و ﺗﺮﻫﯿﺐ اﺳﺖ زﯾﺮا
ﻗﻠﺐ او ﻫﻤﭽﻨﺎن زﻧﺪه اﺳﺖ و ﻣﺗﭙﺪ اﮔﺮﭼﻪ ﺧﺎﻧﻪاش از ﻣﺤﻠﮥ ﻣﺘﻘﯿﺎن دور اﺳﺖ و اﮔﺮ ﭼﻪ دﻟﺶ از ﻣﺠﺎﻟﺲ ﭘﻨﺪر و اﻧﺪرز ﻏﺎﯾﺐ.
اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺮﺧ ﻧﺼﺎﯾﺢ و ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺮای دﻋﻮت ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻏﺎﻓﻞ اﺳﺖ:
ـ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻦ از اﺧﻼق ﻧﯿ ﺑﺮای دﻋﻮت و ﺻﺒﺮ ﺑﺮ آزار و ﻋﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺪِ اﺣﺘﻤﺎﻟ و روﺑﺮو ﺷﺪن ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ و ﺧﻮشروﯾ و
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دﺳﺖ دادن و اﺣﺘﺮام.
ـ ﺑﺎز ﮐﺮدن دروازۀ اﻣﯿﺪ و رﻏﺒﺖ و ﺳﺨﻦ از وﺳﻌﺖ رﺣﻤﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻨﺪهاش ﻃﺎﻋﺖ ﻣﺪاوم را ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺳﺖ
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻪ از ﺑﻨﺪۀ ﮔﻨﺎﻫﺎرش ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﺗﻮﺑﻪ و اﻧﺎﺑﺖ را ﻣﺧﻮاﻫﺪ و ﺑﺮاﯾﺶ ﺷﺎد ﻣﺷﻮد.
ـ ذوب ﮐﺮدن دلﻫﺎی ﺳﺨﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﯾﺎد اﻟﻪ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎ آﺷﻨﺎﺳﺎزی آﻧﺎن ﺑﺎ اﻟﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺎمﻫﺎی ﻧﯿ و ﺻﻔﺎت واﻻی
اوﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﭘﺮوردﮔﺎرش را ﺑﺎ ﻧﺎمﻫﺎ و ﺻﻔﺎﺗﺶ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ﺣﺘﻤﺎ او را دوﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﻫﺮ ﮐﻪ اﻟﻪ را دوﺳﺖ
ﺑﺪارد ﻃﺎﻋﺘﺶ را ﻧﯿﺰ دوﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و دوری او و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ دوریاش را ﺑﺪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺳﭙﺲ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺑﺮای ذاﮐﺮان در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ و اﺟﺮ و ﻓﻀﻞ در دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت.
ـ ﺗﺸﻮﯾﻖ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن و ﺣﻔﻆ ﻗﺮآن و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺪﺑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪ در آن زﯾﺮا اﺻﻞ ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﻪ راه ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻟﻪ اﺳﺖ و اﻟﻪ از
ﻫﻤﯿﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻨﺪهاش را از ﻧﯿﺮﻧ ﺷﯿﻄﺎن در اﻣﺎن ﻣدارد.
ـ دﻋﻮت آﻧﺎن ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ در آﯾﺎت اﯾﻦﺟﻬﺎﻧ ﭘﺮوردﮔﺎر و ﻧﻌﻤﺖﻫﺎی او در درون ﺧﻮدﺷﺎن ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ اﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ را
از آﻧﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ـ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ وﻇﯿﻔﮥ ﺑﻨﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎﯾ ﮐﻪ اﻟﻪ ﺑﻪ او ارزاﻧ داﺷﺘﻪ ادای ﺷﺮ اﺳﺖ ،اﻣﺎ آﻧﻪ ﮐﻔﺮان ورزد و ﺷﺮش را ادا
ﻧﻨﺪ و در ﻣﻌﺼﯿﺖ اﻟﻪ از ﻧﻌﻤﺖﻫﺎی او ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮد ،آن را در ﻣﻌﺮض زوال ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ـ دﻋﻮت آﻧﺎن ﺑﻪ ﺣﻔﻆ اﻓﺎر ﺧﻮد از وﺳﻮﺳﻪﻫﺎی ﺷﯿﻄﺎن.
اﺑﻦ ﻗﯿﻢ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
آﻧﭽﻪ را ﺑﻪ ذﻫﻨﺖ ﺧﻄﻮر ﮐﺮده را دور ﮐﻦ ﭼﺮا ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻨ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻓﺮ ﻣﺷﻮد و آﻧﭽﻪ را ﺑﻪ ﻓﺮت رﺳﯿﺪه از ﺧﻮد دور
ﮐﻦ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﻨ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﻬﻮت ﻣﺷﻮد و آن را ﻧﯿﺰ دور ﮐﻦ ﭼﺮا ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻨ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻋﺰﯾﻤﺖ و ﻗﺼﺪ ﻣﺷﻮد و دﯾﺮ
دور ﺷﺪن از آن ﺑﺮاﯾﺖ دﺷﻮار ﻣﮔﺮدد )اﻟﻔﻮاﺋﺪ.(۳۱ :
ـ آﻣﻮزش ﻣﺤﺒﺖ ﻃﺎﻋﺖ و ﺑﺪ داﻧﺴﺘﻦ ﻣﻌﺼﯿﺖ ﺑﻪ آﻧﺎن زﯾﺮا ﻃﺎﻋﺖ ،ﻋﺒﺎدتِ رﺣﻤﺎن اﺳﺖ و ﻣﻌﺼﯿﺖ ،ﻃﺎﻋﺖِ ﺷﯿﻄﺎن و آﻧﻪ ﺑﺎ
دﺷﻤﻨﺶ دوﺳﺘ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ دوﺳﺘﺶ دﺷﻤﻨ ورزد ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪی ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه.
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ـ آﻣﻮزش اﻣﻮر دﯾﻦ از ﺟﻤﻠﻪ آداب ﻋﻤﻮﻣ ﮐﻪ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﻣﺎرم اﺧﻼق و رﻋﺎﯾﺖ ﻫﻤﺴﺎﯾ و ﯾﺎری دﯾﺮان و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ آﺷﻨﺎ
ﺷﺪن ﺑﺎ دﯾﻦ از ﺧﻼل اﯾﻦ آداب دارد و اﯾﻨﻪ ﭼﻮﻧﻪ اﺧﻼق ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻗﺮآن ﺑﻮد و اﯾﻨﻪ اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل اﯾﺸﺎن را
ﺑﺮای ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺎرم اﺧﻼق ﻣﺒﻌﻮث ﻧﻤﻮد.
ـ ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ دﻟﻬﺎ از دوری ﺧﺪاوﻧﺪ زﯾﺮا در دوری او ﺣﺲ دﻟﺘﻨ و ﻫﻼﮐﺖ اﺳﺖ و ﻧﺰدﯾاش اﻧﺲ اﺳﺖ و اﻣﻨﯿﺖ.
ـ اﻧﺲ دادن دلﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺮﻏﯿﺐ و ﺗﺮﺳﺎﻧﺪﻧﺶ ﺑﺎ ﺗﺮﻫﯿﺐ زﯾﺮا ﺑﻨﺪه ﻣﯿﺎن ﭘﺎداش و ﻣﺠﺎزات ﻗﺮار دارد ﮐﻪ اﮔﺮ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﺪ ﺛﻮاب
ﻣﺑﺮد و اﮔﺮ ﻣﻌﺼﯿﺖ ﮐﻨﺪ ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺷﻮد ﻣﺮ آﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از او درﮔﺬرد.
ـ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ دوﺳﺘ ﺑﺎ ﻧﯿﻮﮐﺎران و اﻫﻞ ﺻﻼح و ﺗﺮﺳﺎﻧﺪن از دوﺳﺘ ﻓﺎﺳﺪان و ﮔﻨﺎﻫﺎران ،زﯾﺮا اﻧﺴﺎن ﺑﺮ دﯾﻦ دوﺳﺖ ﺧﻮد
اﺳﺖ.
ـ ﻧﺮم ﮐﺮدن دلﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﻋﻈﮥ آرام و ﺳﭙﺲ ﮐﻮﺑﺎﻧﺪن دلﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﺤﻢ ،زﯾﺮا ﺑﻨﺪه ﺑﯿﻦ دو ﻣﻘﺎم ﺗﺮس و اﻣﯿﺪ ﻗﺮار دارد.
ـ ﺑﺎز ﮔﺬاﺷﺘﻦ دروازۀ اﻣﯿﺪ و دوری از ﺳﺨﻨ ﮐﻪ ﺣﺎﮐ از ﻧﺎاﻣﯿﺪی و ﯾﺎس اﺳﺖ و ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ ﻧﻮﻣﯿﺪی ﺟﺎﯾ در دﯾﻦ ﻣﺎ ﻧﺪارد،
زﯾﺮا ﭘﺮوردﮔﺎر دﺳﺘﺶ را ﺑﺮ ﺷﺐ ﻣﮔﺴﺘﺮاﻧﺪ ﺗﺎ ﮔﻨﺎﻫﺎر روز ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ و دﺳﺘﺶ را ﺑﺮ روز ﻣﮔﺴﺘﺮاﻧﺪ ﺗﺎ ﮔﻨﺎﻫﺎر ﺷﺐ ﺗﻮﺑﻪ
ﮐﻨﺪ.
ﻣﻼک ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ :ﻣﺠﺎﻫﺪت ﺑﺎ ﻧﻔﺲ و دل اﺳﺖ ﺗﺎ اﻧﺲ ﺑﺎ ﺳﺨﻦ ﭘﺮوردﮔﺎر و ﻃﺎﻋﺘﺶ و ﺳﺨﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ
و ﺳﻨﺘﺶ ﻣﺪاوم ﮔﺮدد و ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد دﻋﻮﺗﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آﻧﺎن در ﻣﺪارﺳﮥ ﻗﺮآن ﯾﻌﻨ ﺗﻼوت و ﺗﺪﺑﺮ و آﻣﻮزش ﻣﻌﺎﻧاش ﺑﺮ ﺣﺴﺐ
ﺗﻮان ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾ ﺗﻔﺴﯿﺮ آﺳﺎن و ﻣﻮرد اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ أﯾﺴﺮ اﻟﺘﻔﺎﺳﯿﺮ ﺷﯿﺦ اﺑﻮﺑﺮ ﺟﺰاﯾﺮی ﯾﺎ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ
اﻟﻤﯿﺴﺮ ﯾﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﻌﺪی اﻣﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻤﻠ و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﺪار ﻣﺪارﺳﮥ ﺳﻨﺖ ﺑﺮ ﮐﺘﺎب
رﯾﺎض اﻟﺼﺎﻟﺤﯿﻦ اﻣﺎم ﻧﻮوی ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮای ﺑﻬﺮۀ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب »/https://islamhouse.com/fa/books/253212ﭘﺪﯾﺪهﺿﻌﻒاﯾﻤﺎن« و ﮐﺘﺎب
»/https://islamhouse.com/fa/articles/2818295ﻋﻮاﻣﻞﭘﺎﯾﺪاریﺑﺮدﯾﻦ« ﻫﺮ دو اﺛﺮ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻤﻨﺠﺪ.
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