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  اإليجابية في حياة الداعية 

  

اهج الترب    ادت المن د ق ى            لق ة، إل ة ومن خالل الممارسة المستمرة، وحسن األداء، والمراقب ة في بعض المجموعات الدعوي وي

تثبيت وترسيخ بعض المفاهيم التربوية بشكل جيد ، ولعل أحد اآثر هذه المفاهيم شيوعًا واستقرارًا و تفهمًا مفهوم الطاعة في                      

ضرارية         المنشط و المكره، وأدى ترسخ هذا المعنى إلى وحدة الصف، ود           ات ال فع بعض آثار الفتن، وتفويت الفرص أمام الحرآ

زال مستمرة لتوضيح               ا، رغم أن الحاجة ال ت ة، وضمان استمرار حرآته ات الحرآ ، آما أدى االلتزام به إلى إتقان تنفيذ متطلب

 .ههذا المعنى، والتأآيد عليه من خالل الكتابات الدعوية ، و من خالل المراجعة الدائمة لما آتب في

  

ة                     د والواضح، إذ أن بعض الممارسات الخاطئ ذا المفهوم الجي د تترافق مع ه شة مسألة ق سه، من مناق د في الوقت نف ولكن الب

ًا   ) السمع ( والمبالغة في فهم الطاعة بمفهومها الضيق، دون أن تترافق بمفهوم     ذي غالب الذي يعني التفهم واإلدراك والوعي، وال

ادًا             ما يرد في النصوص الشرعية       ذاتهم اعتم م و تنفي مع الطاعة، قد أدى إلى ظهور سلبية آبيرة أال وهي اعتماد الدعاة في عمله

آليًا على الخطط، وأن تكون جميع أعمالهم مرهونة بما يصدر إليهم من توجيه، دون االعتماد على أنفسهم في إيجاد منافذ العمل،              

 . اتخاذ الموقف اإلنسحابي وانتظار تنفيذ األوامر فحسبأو اتخاذ زمام المبادرة إلى الحرآة والعطاء، وإنما

  

. إن هذه السلبية في الدعاة تحتاج إلى مناقشة ودراسة، ألنها أصبحت تشكل عائقًا في طريق العمل، وأحد أسباب الفتور الواضحة  

ة بمفهوم الطاعة المجردة، رغم أن من ال                        ة الخاطئ ى رواسب التربي ا عل د أن بعض الممارسات    وال يمكن أن يقتصر تعليله مؤآ

ة،                                    ات الفطري ا ضعف القابلي ل منه ل، لع أثير مجموعة أخرى من العوام ى ت سلبية، إضافة إل ذه ال التربوية لها أثر في حصول ه

وفر                            ة مع عدم ت ات اإلبداعي ر الطاق ى تفجي ساعد عل والمناهج التربوية المدرسية القاصرة في مدارس العالم اإلسالمي، التي ال ت

دوافع ا شكل      ال ي ت ل الت ن العوام ك م ر ذل سل، وغي زواء والك ى االن شرقية إل ات ال ي المجتمع رد ف وح الف ة، وجن سية والمادي لنف

  .بمجموعها أثرا نفسيا بالغا في تكون النفس السلبية

  

  

  

   خاطئـــــــ مفاهيم ــــــــة 

 

ه بعض آتب           بطريقة خاطئة، ليست على   ) التقوى(وال يخفى آذلك عامل إدراك المربين لمفهوم          منهج السلف، فاإليماء الذي تترآ

أثر                             شهرة، أو الت اد عن مظاهر ال دار االبتع ورع بمق اط ال التقوى، أو تصور ارتب سحابية ب رة الخمول واإلن اط فك التصوف، وارتب

ذا الم                            ز ه ى جاء مفهوم الطاعة ليرآ ّين في سلوآهم، حت شكل ب دعاة ب ى بعض ال ك عل ى،  ببدعة اإلرجاء، قد انعكس بعض ذل عن

الي تقلصت الجهود               فيؤدي إلى اعتماد الدعاة اعتمادًا آليا على مربيهم في تنفيذ الواجبات الدعوية ، أو في قضايا التخطيط، وبالت

ول         الفردية إلى أقصى حد، أو آادت تتالشى القدرات اإلبداعية في الدعاة، فصار لزامآ بحث هذا األمر آظاهرة دعوية، وإيجاد الحل

ل،     لها، وقد يزدا   د نمو الظاهرة، آما تزداد خطورة المسألة مع مرور الزمن، و خصوصًا عند غياب العناصر القديمة، وتوسع العم

ة المبدعة                       د من العناصر الحي ى مزي اج إل شاط تحت دة من الن ر            . والحاجة إلى أنماط جدي إن توسع قاعدة الجماعة، وتغي ذلك ف وآ

اي   ود     ظروف العمل، وامتداد الصحوة اإلسالمية، وتب ا تق اط التحرك، آله ة الجانب        _ ن أنم اء بتربي ة االعتن ى أهمي ضرورة ـ إل بال
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ر       ار األوام رة دون انتظ ال المثم ى األعم ادرة إل ام المب تلهام زم اص، واس داع الخ ة روح اإلب ة، وتنمي ي نفس الداعي اني ف اإليم

 .والرآون إلى الدعة اعتمادًا على الخطط وحدها 

  

  فردية التكليف 

 

ه         إن أول دو   ردًا ، وأن ة ف وم القيام افع اإليجابية التي يجب أن يتذآرها الداعية هو أن مناط التكليف فردي، وأن آل فرد سيحاسب ي

ال تزر وازرة وزر أخرى، وإن آان المرء يحاسب عن عمله في الجماعة، وبعض التكاليف ال تتم إال بجماعة، أو من خالل تجمع                          

ا يجلب                    جماعي، ولكن الحساب بالثواب والعقاب     ة فيم ر الداعي  ال يكون إال فرديًا، ومن اإليمان بهذا المنطلق يجب أن ينحصر تفكي

ول                    ى عمل فالن أو ق ات إل ى الطاعات دون االلتف ادرة إل ام المب ك زم ا، وأن يمتل له األجر، ويقربه إلى الطاعة، دون أن يكون تبع

ان جزءا من                      فالن، وال يجب أن تقعده نشوة الطاعة، وال تثبطه أثقال المعص            ا آ ا، إال م ية، وال ينتظر اإلذن بالعمل من شخص م

و                ه أن ال يرن ا أن علي سأل عن اآلخرين، آم دم، وال ي خطة، بل يفكر الداعية بنفسه أنه سيحاسب يوم القيامة عن أعماله، وعما ق

ا،   ببصره إلى غيره، فقد يكون لهم من األعذار ما يمنعهم عن شيء ما، أو ليس لهم من الهمة وال              طاقة ما يمكنهم من أداء عمل م

نفس الوقت    _ و يستطيع هو أداءه، فال يثبطه الشيطان، أو تقعد به ثقلة الحياة الدنيا، والداعية                ه أن ينصب رسول اهللا    _ ب _ علي

تح اهللا ع      -قدوة عملية أمام عينيه، وال يجعل األشخاص اآلخرين        _ صلى اهللا عليه وسلم      د يف ه، فق اًال ل انوا مث ًا آ ة     أي ه من الهم لي

ى      _تعالى  _ أآثر من اآلخرين، أو يوفقه اهللا        ه شؤون، وهو المتفضل عل إلى عمل يتفرد به، أو إلى فضل يؤثره فيه، فلله في خلف

  .عباده، وقد يختص برحمته من يشاء وآيفما يشاء

 

   ال تكلف إال نفسك 

 

ة          لقد توارد معنى اإليجابية، وتكرر في القرآن الكريم بصور شتى وأسال           الي ذاتي ف، و بالت ة التكلي يب متنوعة، ليترآز مفهوم فردي

اب اهللا    الى  _ العمل، وما ينعكس عن ذلك من تثبيت مفهوم إيجابية الداعية في العمل والمثابرة، ومنها أوضح آية في آت تحدد  _ تع

  :معنى اإليجابية، أال وهي قوله تعالى

ه في عدم تكليف أحد إال          ". ...منينفقاتل في سبيل اهللا، ال تكلف إال نفسك، وحرض المؤ         " الى لنبي والمعنى واضح في أمر اهللا تع

ل                                       ى أن يفترض آ اد، ولكن المعن ة بالجه ا مكلف شريعة أن األمة آله وم من ال نفسه ، وأن ال ينتظر إعانة من أحد، رغم أن المعل

ه وسلم       _ والقدوة في ذلك نبيها   _ مسلم من األمة   ه وحده المكلف ب       _صلى اهللا علي ى نصره، وينحصر        أن ادر عل األداء، وأن اهللا ق

 .واجبه في تحريض المؤمنين

 ..ال تدع جهاد العدو، واإلستنصار عليهم للمستضعفين من المؤمنين، ولو وحدك، ألنه وعده بالنصر: آأن هذا المعنى(

 .قد ضمن له النصرةبالجهاد، وإن قاتل وحده، ألنه _ صلى اهللا عليه وسلم _  أمر اهللا تعالى رسوله :قال الزجاج 

المعنى        :وقال ابن عطية   ا، ف م  _ هذا ظاهر اللفظ، إال أنه لم يجئ في خبر قط، أن القتال فرض عليه دون األمة مدة م ه  _ واهللا أعل أن

فقاتل في سبيل   : (خطاب له في اللفظ، وهو مثال ما يقال لكل واحد في خاصة نفسه، أي أنت يا محمد وآل واحد من أمتك القول له                      

سكاهللا ي  )  ال تكلف إال نف ول النب ك ق ن ذل ده، وم و وح د ول ؤمن أن يجاه ل م ي لك ذا ينبغ لم _، وله ه وس واهللا : " صلى اهللا علي

 1 )ولو خالفتني يميني لجاهدتها بشمالي: -وقت الردة_ ، وقول أبي بكر  "ألقاتلنهم حتى تنفرد سالفتي
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ه اهللا  (الستنباط القرطبي     _بتأمل  _ فلينظر   د ) رحم و وحده  - المسلم أن يجاه ه وسلم     - ول داء برسول اهللا صلى اهللا علي ا  - إقت ، وم

  . لإليجابية من خالل النصوص- رضي اهللا عنه -أدرآه أبو بكر 

  

  

 

  موقف من هدهد 

 

د مع نبي اهللا سليمان                        ريم قصة الهده رآن الك ا من الق سالم  -ولعل آذلك إحدى الصور البليغة التي يستشهد به ه ال رز  - علي ، إذ يب

ة أدى       .. م اإليجابية واضحا  مفهو ادة المؤمن را للقي إذ آيف سار الهدهد بمفرده دون تكليف مسبق، أو تنفيذ ألمر صادر، و جلب خب

ذر           ين الع ك من    .. إلى دخول أمة آاملة في اإلسالم، وبالطبع فإن تقفد األمير لألتباع، وأخذه األمر بالحزم، ثم المحاسبة، وتب ل ذل آ

فمكث غير بعيد، قال أحطت     : "خطيط، ومناهج التربية، وقد وصف القرآن الكريم عمل هذا الهدهد بقوله          أسس اإلدارة، وقواعد الت   

 1 "إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من آل شيء ولها عرش عظيم. بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين

  

ى        الحرص على التسيب، وإنما المقصود األخذ بم      : وبالطبع، فال يعني االستدالل    عنى اإليجابية الهادفة بضوابطها، دون الخروج عل

وم،                           ا هو معل ك مم ى ذل ا إل أهداف الجماعة ووسائلها، أو مبادئها العامة، أو أن تكون على حساب األوامر واألعمال الراجحة، وم

يهم، وضرو      راد والحرص عل د األف ل، وتفق ي العم ة ف ة والدق مة اليقظ ث س ك حي ى ذل دل عل صة لت ل وإن نفس الق ة ب رة الطاع

ا هو         ك مم ر ذل والمحاسبة عليها، ثم الحزم القيادي وعدم التسيب في معالجة األمور، ثم اإلصغاء لألتباع ومعالجة المواقف، وغي

غ                       ا ليبل ان، حيث استغل فرصة م وعي واإلدراك واإليم ليس مجال االستدالل له، ولكن االستدالل لطبيعة الهدهد صاحب الذآاء وال

د، مع براعة في حسن األداء، وجودة العرض، وشجاعة                             خبرًا مهما، حرصاً    شر التوحي ًا في ن غ الرسالة، وطمع ى تبلي ه عل  من

 .االعتذار

  

  وما اختيار القصة إال لالستدالل بها،آي يؤخذ من ثناياها ثالثة أمور يستنبط باألدنى منها على األعلى

 

سعي وراء الم               � ابي، وال د بالعمل اإليج ذا                 فالداعية أولى من الهده ا من أفضلية خاصة له ر، فم صالح، والبحث عن الخي

وم بالعمل              ة أدعى أن يق الطائر االعتيادي، إذا تجاوزنا اإلسرائيليات أو المبالغات التي ال تسندها النصوص، والمؤمن الداعي

  .المثمر، دون انتظار أوامر أو تعليمات من األمير

 

د              والنظر إلى قيادات العمل اإلسالمي في عدم توقعها        � ذا نبي اهللا المؤي ى، فه  القيام بكل الخطط، وتوجيه جميع األوامر أول

ات،                            ع المعلوم ًا بجمي م يمكن ملم ور، ول ع األم ى اإلحاطة بجمي بالوحي من جهة، وسخرت له الجن والطير، لم يكن قادرًا عل

  .فاحتاج إلى معلومة صغيرة، من طائر صغير، فكانت إيجابية التابع عونًا لعمل األمير

 

د              _ آنبأ ومشاهدة قوم يعبدون الشمس من دون اهللا           _ آذلك يستدل بالعمل الصغير     و � ك، وق ر من ذل ا هو أآب ام بم لالهتم

  .تقوم إيجابية الداعية بجلب منافع أآبر من األخبار، وأهم من الشواهد
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ذا ون عل   وهك ي أن يك ا ينبغ تلهام م د الس صة الهده ن ق ل م وع العم وع ون ابع والمتب ى الت ستدل عل ع  ي ه الواق ي

  .على األمراء، مع تنوع األعمال، وعدم استصغار ما دقَّ منها_ في آل أمر _ الدعوي ، من إيجابية الدعاة، وعدم االعتماد 

  

  

  

  القاعــــــ المغبون ـــــــــد 

 

ه، وأن ال يفوت شيئًا من                    ده رزق ة وعن ه، أو يضيع   وعلى المسلم الكسول أن يتذآر دوما أنه مغبون ما دام في صحة وعافي أوقات

ربح اآلخرة، وإال    _ في سبيل اهللا   _ عمره سدى، ألن آأل من صحته وفراغه رأس ماله في الحياة الدنيا، وعليه أن ينفقهما            ا ل طلب

ام                                    ادرة، وهو منتهى الكسل، وتم ام المب م، أو زم ة في العل رك اإليجابي اطع، وت م الق انع، أو اله ه المرض الم ت، وأدرآ فاته الوق

ه      ..  اآتفاء برأس المال فقط    - في أحسن حاالتها   -السلبيةالفتور، و  . وفي أول آتاب الرقائق من صحيح البخاري عن ابن عباس قول

ر من الناس          : (صلى اهللا عليه وسلم    ا آثي ون فيهم راغ   : نعمتان مغب آ            ) الصحة والف ة والمؤمن عموم اظ الداعي ى أن احتف ل عل دلي

 بصحة وفراغ دون عمل

 ..ةغبن آبير، وسلبية مفرط

ى أن ال                             : قال ابن بطال  ( ك فليحرص عل ه ذل دن، فمن حصل ل ًا صحيح الب ى يكون مكفي معنى الحديث أن المرء ال يكون فارغًا حت

ون،                              ك فهو المغب رط في ذل ه ،  فمن ف اب نواهي ره، و اجتن يغبن بأن يترك شكر اهللا على ما أنعم به عليه، ومن شكره امتثال أوام

 ...إلى أن الذي يوفق لذلك قليل) سآثير من النا: (وأشار بقوله

  

  

   

  قد يكون اإلنسان صحيحا ، وال يكون متفرغًا لشغله بالمعاش ، وقد يكون مستغنيًا وال يكون:وقال ابن الجوزي

ارة التي يظهر          ا التج صحيحًا ، فإذا اجتمعا فغلب عليه الكسل عن الطاعة فهو المغبون، وتمام ذلك أن الدنيا مزرعة اآلخرة، وفيه

ون، ألن                  ون ، ومن استعملها في معصية اهللا فهو المغب ربحها في اآلخرة، فمن استعمل فراغه وصحته في طاعة اهللا فهو المغب

 ...الفراغ يعقبه الشغل والصحة يعقبها السقم، ولو لم يعقبهن إال الهرم

  

ه رأ        _ صلى اهللا عليه وسلم     _  ضرب النبي    :وقال الطيبي  ذي ل اجر ال ريح مع سالمة رأس              للمكلف مثًال بالت اال فهو يبتغي ال س م

ري                  ريح خي دين، لي نفس وعدو ال دة ال بن، ومجاه ئال يغ زم الصدق والحذق ل ه، ويل يمن يعامل المال، فطريقه في ذلك أن يتحرى ف

يم            : " الدنيا واآلخرة، وقريب منه قول اهللا تعالى       ارة تنجيكم من عذاب أل ه أن يجتنب مط      " هل أدلكم على تج ات، وعلي اوعة  اآلي

 1"النفس، ومعاملة الشيطان، لئال يضيع رأس ماله مع الريح 

  

  

  إيجابية الجيل الرباني 

                                                           
  230/ 91فتع الباري  1



  6

  

الصحابة، صار آل صحابي أمة لوحده، وما من صحابي إال وله سمة معينة،            _ صلى اهللا عليه وسلم     _ ومن خالل تربية المصطفى   

نهم من أوضح   رح، وم نهم من أشار واقت ز، فم داع متمي دم وموقف خاص، وإب ا يخ نهم من أضاف واستدرك، فيم  وشرح، وم

رح الوقوف                     ذر يقت ن المن اب ب دق، وحب ر الخن الدعوة وحرآة اإليمان، فسلمان الفارسي يستفيد من خلفيته الحضارية ويقترح حف

ود صلح الحديبي                         دا عن بن ة، في بدر على الماء، وآخر ينصب المجانيق في غزوة الطائف، وأبو بصير يخطط لحرب عصابات بعي

دة، و                           ى نقض المعاه وعمر بن الخطاب يقرب سيفه في نفس الهدنة من أبي جندل طمعا في أن يستله ويقتل أباه دون مؤاخذة عل

 .يستلم خالد بن الوليد الراية يوم مؤتة بالتأمير، رضي اهللا عنهم أجمعين

  

 .فا مشهوداوالمتتبع لمعارك القادسية واليرموك، والجسر والبويب، يجد لكل صحابي فيها موق

د                     داع عن ك المجهول في القادسية صاحب اإلب ا فقط قصة ذل ستل منه وللصحابة والتابعين بطوالت وجوالت، ن

 ..مالقاة الفرس حيث نفرت خيل المسلمين من الفيلة

  

ى الفي        : فعمد رجل منهم فصنع فيال من طين، وأنس به فرسه، حتى ألفه، فلما أصبح   ( ل، فحمل عل ر فرسه من الفي م ينف ذي  ل ل ال

 1)ال ضير أن أقتل، ويفتح للمسلمين: إنه قاتلك، قال: آان يقدمها، فقيل له

  

ل زراعة                ولو ترك الجانب العسكري، لرأينا في الجانب االقتصادي ذلك الصحابي الذي تؤرقه آثرة أبناء المهاجرين واألنصار فينق

ى                    سوق، فيصفق لنفسه حت ر ال ن عوف يختب رحمن ب تم دون         القمح للحجاز، وعبد ال ان ي ك آ ل ذل ره، وآ ى غي اًال عل ال يكون عي

ة،                      ام للطاعة المطلق أوامر، بل بمبادرات من الصحابة أنفسهم، رغم اإليمان التام بكفاية القائد المؤيد بالوحي، ورغم االستعداد الت

 .وذلك إليمانهم الجازم بضرورة العمل اإليجابي

  

رآن، إضافة      وآذلك في إطار الفكر والتربية يسارع عبد اهللا     ن ثابت لجمع الق بن عمرو لتدوين الحديث، وزيد اب

 :إلى مسارعته لتعلم العبرانية والسريانية إذ قال عن نفسه

 2)فتعلمها، فتعلمتها في سبعة عشري وما: ال، قال: أتحسن السريانية؟ قلت: قال لي رسول اهللا(... 

  

 بحق   - صلى اهللا عليه وسلم    - على الناس، وصحابية تطالب الرسول     وابن عباس يجد بغيته الدعوية في الخروج لألسواق والسالم        

 .وغير ذلك.. النساء فتجمعهن للسماع، وتنقل أسماء بنت عميس بعض تجارب أهل الحبشة في آفن المرأة

ت    لمان ليب ع س درداء م و ال اور أب ضيافة، ويتح زاور وال ي الت ضًا ف ضهم بع سابق بع اعي، ي ار اإلجتم ي اإلط وف

  .في أمر المناقشة حول حقوق العيال وقيام الليل_  اهللا عليه وسلم صلى_ الرسول 

 

  مواقف .. ..  وللجدد 

 

ا                   ة، وقبله ذه األمثل وفي تاريخ من أسلم من النصارى عبر التاريخ، قصص وعبر، ومبادرات إيجابية، وقصص األندلس طافحة به

اني  ما حصل عند الروم، وبينها مبادرات في إفريقية، أو في فتوحات ال   دافع   _ عثمانيين في أوروبا، آقصة البطل األلم _ صانع الم
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م سلف في عمل النجاشي              ه اهللا  _ الذي استشهد في معارك جزيرة رودس، وآل هؤالء األبطال له ذي أسلم، وظل في     _ رحم ال

 .قومه

امهم       ، الذي قرر مع رعيته النصارى، أ      القاضي أبو محمد عبيد اهللا بن صليعه      ويكتفى هنا بقصة األمير      رنج ويظهر أم ن يخدع الف

ة،                           دب من شجعانهم ثالثمائ رنج أن انت د الف ان من قائ م، فك رج سماه له ى ب سللوا إل م ت نهم إن ه بمظهر الخائن، ووعدهم أن يعي

اه ... فطالعهم النصارى في حبال، وآلما طلع واحد، قتله ابن صليعه، حتى أباد الثالثمائة           ثم حاصروه، ودآوا برجه، فأصبح وقد بن

 1)في الليل

  

ا المسلمون،                   شهرة يراه فانظر إلى العزيمة في األداء، واإليجابية في العمل، دون النظر لما يقول اآلخرون، أو حبًا ل

  . آما أنها غيض من فيض، ولكن يكتفى بالقليل اعتبارًا بها، ودفعا للدعاة للبحث والنظر- ال مجال له هنا-وللقصة تفصيل

  

   سر الحضارة اإلنسانية 

 

ذ                        اق الحضارية، فمن ة اآلف زة، وبداي ار المتمي ع األفك والمتتبع للحضارة اإلنسانية، يجد اإلبداع الفردي، واإليجابية الذاتية هما منب

راف، والمصباح، وأشباه                           ى الطباعة، والتلغ ة، وحت داء من صناعة العجل ة، ابت ارات فردي فجر التاريخ آانت االختراعات واالبتك

سفات ومدى           ذلك، حتى أدى هذا اال    ذه الفل يم ه صدد تقي ذا المبحث ب يس ه ة، ول ى الذاتي نعكاس إلى ظهور الفلسفات التي تؤآد عل

ار،                             داع واإلبتك سانية من رصد صحيح لإلب ا ساد في الحضارة اإلن ى م بعدها أو قربها من النظرة اإلسالمية، وإنما لالستدالل عل

ا يحص               ة آم ات جماعي ى منطلق ال إل ى في بحوث                   وحتى عند تحول األعم ل حت صادية، ب ة واالقت سياسية واإلداري ل في البحوث ال

ه                   ر اإلسالمي ل ة األداء والفك العلوم الطبيعية الحالية، من نزعة جماعية، فيظل للفرد دوره المميز في ومضة اإلبداع، وفي إيجابي

رفض   ا ي ة، آم رد واألناني رفض التف اعي، وي ل الجم ردي والعم ل الف ين العم ة ب رة متوازن ذ نظ رور والشخصانية، إال أن تنفي  الغ

 .األعمال، ومبدأ التكليف فردي بحت

دأت بمحاوالت                   ه ابت م أن داياتها يعل ا، ولب ع له اج حكومات ومؤسسات، ال أن المتتب ا نت وم، يظن أنه والناظر المستقرئ لمدنية الي

ة، تطورت                 ادرات فردي ام مب ام     _ فردية، فكثير مما نشاهده من شرآات أو مؤسسات بدأت بزم ر من        _ مع األي ة، وآثي ى جماعي إل

ى      ل حت ات، ب ل الحكوم ن قب ت م ا ودعم ت وجوده ى أثبت ًا حت شاؤها فردي ان إن وث، آ د البح ا ومعاه وم والجيولوجي احف العل مت

شارك المجتمع                                ة استحقت أن ي ى مرحل ى وصلت إل ا، حت اتهم فيه راد صبوا جهود حي ًا ألف المعارض والحدائق العامة، آانت ملك

 .فيها

ود رواد   ى جه ة إل ار مدين سانية وأفك وم إن ل ومن عل زة، ب يارات، وأجه ائرات وس ه اآلن من ط ة في ات الحديث نعم المجتمع ا ت وم

ه  _ الحضارة، وبناة المدنية من أشخاص ملكوا قدرة اإلبداع          ى وصلوا       _ بفضل اهللا وحكمت وا العوائق حت ادرة، وتحمل ام المب وزم

 .ه األرضإلى اإلبداع الذي قاد إلى أعمار هذ

  

ذا ل   .. ل ستمر، والعم ر الم ى التفكي ة، إل ًا للداعي ون دافع ي يك تقراء، آ ذا االس ل ه ضروري إدراك مث ن ال صار م

ى مع                            ذا المعن ات اإلسالمية المعاصرة، فيضمر ه ا في المجتمع اء، أم شارك في مسيرة البن ى ي ة، حت الدائب، للمشارآة اإليجابي

  ..األسف آثيرًا
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  .. وعلى الطريق رجال 

 

 ..ويالرغم فن وجود مالمح معنى هذه السلبية عند معظم الدعاة اليوم، إال أنه تبرز أمثلة في اإليجابية يقتدى بها

ه               - رحمه اهللا  -ولعل أولها تجربة األستاذ الشهيد عبد اهللا عزام        � ر من التجارب، والفق  وما أداه في بالد األفغان، ونقل الكثي

اعي من                      التربوي، وصار قدوة للمئات من الشب      ابع الجم م اتخذت الط ة، ث دأت فردي ة ابت اب، وأذآى روح الجهاد، وهي تجرب

  .خالل التجربة والحوار

 

ة بمجهود                 � دأ عمل اإلغاث اره ، وب وذلك الداعية اإليجابي الذي آلمته المجاعة في إفريقية، فترك مهنة الطب، والعيش الف

ال   _ فردي، وصب آل أفكاره فيها، حتى تحول          إذن اهللا تع اميع العمل اإلسالمي      ب ؤازة مج م بم ة من جهود     _ ى ث عمل اإلغاث

اًال                      ارزة في العمل اإلسنادي ، وصار مث ى سمة ب ة، وتحولت إل ر من األمور في إفريقي رة تخدم الكثي فردية إلى منظمة آبي

 .يحتذى به في خدمة القضايا اإلسالمية

  

ى تطورت      المحاوالت الرائدة في محاولة تجميع الزآاة     .. وقس على ذلك   � دعاة، حت  وتوزيعها، التي بدأت بإيجابية بعض ال

 .مع األيام إلى أعمال جماعية، تخدم قضايا األمة اإلسالمية، وتربطها مع جماهير األمة أخذا وعطاءا

شرق                   � ا ال ا    _وإن الكثير من الجمعيات اإلسالمية، ودور الرعاية واالتحادات الطالبية، في الغرب، لم يخطط له حسب علمن

د                بل_  ا بع ام، فأصبحت فيم م تطورت مع األي ر، ث ادئ األم اة في ب  آانت جميعها بجهود إيجابية لداعية التف حوله بضع دع

  .مؤسسات جماعية، تؤدي أعماًال آبيرة لها أثرها

  

م محاوالت التصوير                           � سجيلها، أو آانت له اموا بت وا األناشيد اإلسالمية، أو ق ذين جمع ل ال   وهناك المجهولون من األوائ

رة ال يخفى                          ى ظاهرة آبي ة إل ذه الوسائل اإلعالمي ى تحولت ه ال حت سجيل األناشيد وأغاني األطف اموا بت والنشر، أو الذين ق

  .إسنادها للعمل الدعوي، وانتشار الوعي اإلسالمي

 

ة  � ذه المحاوالت فردي ل ه أتي مث رة . وت ور آثي دأ فر + في أم رة تب ال الكبي رهن أن األعم ا تب ة بعمل ال يمكن حصرها، آله دي

زمن،                            راآم مع ال ال صغيرة، وأدوار صغيرة تت إيجابي يتطور مع األيام، أو أن األعمال الكبيرة ذاتها قد تكون مجموعة من أعم

  .فيها البرآة والنماء+ تعالى+ ويطرح اهللا

 

  إعذار إلى اهللا .. .. اإليجابية 

 

ا      ذاتها، آم ر من العمل اإلسالمي ب ى الكثي ة إل ؤدي اإليجابي د ت ل،     وق م وعم ا من عل رع عنه ا يتف ا وم اهرة، فمنه ائج ب ا نت أن له

ى اهللا ذرة إل ذار، فالمع ذرة واعت ل _ ومع ز وج عور   _ ع الي ش تطاعة، وبالت ان واالس د اإلمك ث أداء الواجب جه صير حي ن التق م

وب من                           ى هو المطل ذا المعن ائج، وه ه النت يس علي د عذب اهللا     المؤمن باألداء وحسن النية، إذ أنه يؤدي ما عليه، ول التكليف،ولق

ومٍ                 ؤثر في ق ق، بحجة أن الموعظة ال ت ى                 : أقوامًا ترآوا الدعوة للخل ذروا إل دح اهللا آخرين اعت ا امت ذبهم، بينم م أو مع اهللا مهلكه

ا يع                       ة، دون انتظار لم ه  ربهم، وقاموا بأداء الواجب المعين عليهم، فالمعذرة إلى اهللا واجب عيني على المؤمن أن يؤديه بإيجابي مل

 .اآلخرون
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ذار                                  ذرة واالعت ا من المع ا فيه ى العمل اإليجابي لرأين ال عل د آمث ذنا قصة الهده و أخ د في أداء الواجب، ول وآذلك االعتذار للقائ

ذا          افى ه الشيء اللطيف، حيث آان علمه نافعًا للقائد معتذرًا به إليه، بل آان في العلم، حيث النبأ اليقين، نوع سلطان قوي، وال يتن

  . النية، فإن طاعة القائد واجبة، واإليجابية مظهر غير مباشر للطاعةمع

 

أحطت بما  : "إن سليمان لما توعد الهدهد بأن يعذبه عذابآ شديدآ، أو يذبحه، إنما نجا منه بالعلم، وأقدم عليه في خطابه له بقوله                    (

ذا         خبرآ، وهذا الخطاب إنما جرأه عليه العلم، وإال فالهدهد مع ض          " لم تحط به     ل ه ه، بمث عفة ال يتمكن من خطابه لسليمان مع قوت

  1)الخطاب، لوال سلطان العلم

 

ة،                     إذ لوال إيجابية الهدهد، لما قبل القائد اعتذاره، ألن عموم االرتباط بجماعة المؤمنين يقتضي أداء عمل، ضمن األهداف المعلوم

سكون                وليست بالضرورة أن يكون التابع منفذًا ألوامر فقط، وآذا الدعاة          ر، فال ة األوام ات، أو عتب  يجب أن ال يقفوا عن حد الواجب

 .تقصير، والوقوف ضعف، ولكن العمل اإليجابي يدرأ عتب أو مالمة األمير

  

ة عنهم في ظاهر                          ( درأ العقوب ه، وي ل عذر رعيت ه أن يقب ام يجب علي ى أن اإلم ل عل اذبين، دلي وفي قوله أصدقت أم آنت من الك

ا يقتضي                              أحوالهم بباطن أعذارهم   ر بم ه أخب ذرًا  ألن د ع ا صار صدق الهده ه، وإنم ذر إلي ، ألن سليمان لم يعاقب الهدهد حين اعت

زل                    :  حبب إليه الجهاد، وفي الصحيح      - عليه السالم  -الجهاد، وآان سليمان   ك أن ذر من اهللا، ومن أجل ذل ه الع ليست أحد أحبُّ إلي

 2 ).الكتاب، وأرسل الرسل

  

 ثقة وهمم عالية 

  

ده عن                وفي اإل  ا فيقع ه ال يصلح ألمر م شيطان أن ه ال رر ب سه، ويغ ستهين المؤمن بنف ى ال ي ا، حت ة به يجابية احترام للنفس، وثق

أن العمل ضرب من  ه ب ه، أو يحدث ة ل ه ال أهمي ة بأن شيطان عن طريق إشعار الداعي أتي ال د ي ده عن األداء، إذ ق ل، أو يزه العم

فيحبب له العزلة، ويزين له االنكماش، ويصور له العزلة ورعًا، واالنكماش تعففا، وعدم      الرياء، وأن الحديث فيه مظاهر الغرور،       

ز     ا عج ات، وإذا م ا الطاق در فيه ات، وته ه األوق ذهب عن ر، وت ه طرق الخي سد علي صالح، وي ه الم وت علي ديث تواضعًا، فيف الح

 وإتيان المفضول ، تحت نفس التبريرات، ووفق نفس   الشيطان عن ذلك، فإنه يريك األولويات على الداعية، ويقوده لترك األفضل      

يس، ومن أول                 واب إبل ه أب شيطان، ويغلق ب ذ ال ه مناف سد ب ذي ي شرعي ال الحجج، ولهذا آان من الضروري تفهم الداعية العلم ال

 .العلم الثقة بالنفس، وتأييد اهللا تعالى

  

  

عندي لك : و نحو القمم السامقة ، أما رأيت لذلك الرجل الذي قيل له      ومن الثقة بالنفس معرفتها، والتوجه إلى المعالي دائمآ، والرن        

انوا             : حويجة، فقال له   و آ ى ول زائم، حت ل أصحاب الع أطلب لها رجيًال،  فإنه يبحث عن القضايا التي يطلب لها الرجال، وهكذا يفع
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ال            من طلبة الدنيا، ولعل من هؤالء يزيد بن المهلب الذي هرب من الحبس، فقيل في قصته                اة، فق ة رع  أنه مر برهط من أهل البري

 1لكني أعرف نفسي: إن هؤالء ال يعرفونك، قال: أعطهم آلفًا، قال: استسقنا منهم لبنًا، فسقوه، فقال: لغالمه

  

ى وأسمى،                               دين التي يجب أن تكون أعل م أهل ال دارها، فكيف بهم زل عن مق فانظر إلى مقدار معرفته بنفسه، وما أراد لها أن تن

ن         _ رضوان اهللا عليهم _ ا آانت مطالب الصحابة    وهكذ ة ب ذا ربيع الي، فه ة في المع ى من الرغب فكل منهم آان في الموضع األعل

ه وسلم   -آعب األسلمي أقصى أمانيه عندما سأله الرسول   ة    : (- صلى اهللا علي ك في الجن ي  )أسألك مرافقت ام عل  رضي اهللا  -، واإلم

د أن     )ضرب بالسيف، والصوم بالصيف، وإآرام الضيفال(يحدد غاية ما يشتاق إلى فعله       _ عنه ذي ال يري ، وسيف اهللا المسلول ال

 :تقر عيون الجبناء يقول

  2).ما من ليلة يهدى إلي فيها عروس، أنا لها محب، أحب إلي من ليلة شديدة البرد، آثيرة الجليد، في سرية، أصّبح فيها العدو(

  

  ال تبخل بالقليل 

 

د                        ومن خصائص اإليجابية ع    ة، وق ة، وربَّ عظيم صغرته الني ه الني ربَّ صغير عظمت ر، ف دم استصغار األمر، وعدم استكثار الكثي

لعل الكلمة التي فيها نجاتي     : إلى متى تظل تكتب العلم؟ فقال     (، ولقد سئل أحد العلماء      _بإذن اهللا تعالى    _تؤتي الكلمة الطيبة ثمارها   

 ..لكلمة فيهدي اهللا بها خلقا آثيراوما يدري اإلنسان متى يقول ا، )لم تكتب بعد

ى  _ صلى اهللا عليه وسلم _ وقد أورد الرسول  أن من البر أن ُيفرغ أحدآم في دلو أخيه، أو أن يتبسم اإلنسان في وجه أخيه، أو حت

  .." أن يلقاه بوجه طلق

ن مسعود     (.... 3"فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره              ذه   : قال اب د            ه رآن، وصدق، وق ة في الق م آي أحك

ه وسلم   -وأن الرسول ..... اتفق العلماء على عموم هذه اآلية، القائلون بالعموم، ومن لم يقل به       ا في     - صلى اهللا علي ا سئل عم  لم

  )... وإن في الحمير مثاقيل ذر آثيرة: (أجر الحمر، قال

سائل    ... بة من مثقال ذرةآم ترى في هذه الح : وأن أم المؤمنين قالت عن صدقة حبة العنب        ع ل دما دف وعن سعد بن أبي وقاص عن

 4)00. ويقبل اهللا منا مثاقيل الذر، وفي التمرتين مثاقيل ذر آثيرة: تمرتين

   

ه، فال                           وال العارضة في دعوت صغيرة، أو األق ال ال صغار األعم ى عدم است ر إل ع آبي وفي استلهام الداعية لمثل هذه النصوص داف

ل، أو     يبخس في الحديث ل    ألهل، أو الكالم لطفل، أو التربيت على آتف غالم، أو التبسم لجار في طريق، أو النصح لمرافق في العم

ة،          ة العظيم ر، والمثوب االستماع لكلمة أو مقالة، أو التنصت للقرآن الكريم أثناء سياقة السيارة، وشبه ذلك مما يكسب األجر الكبي

  .واهللا يضاعف لمن يشاء

 

 وزن مثقــــــال ذرة سيراه***** يكسب إثما إن من يعتدي و

 وبفعل الجمــيل أيضآ جزاه***** وئجازى بفعله الشر شـــرا 

 وجل ثناه) إذا زلزلت(في ***** هكذا في قوله تبـــارك رلي 
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ى ال                       ة عل إن النفوس مجبول ى من الحديث بالباطل، ف ود أول سكوت والقع ود، وال ى من القع ل أول عمل وحب   وعدم الزهد في القلي

سان               رك اإلن ا أن يت ره، فم ة من أم سان في عزل دع اإلن شيطان ال ي الحديث، فإذا لم تجتمع على الحق، فرقتها أحاديث الباطل، وال

ارات                   ة، وعب إن أحاديث الغيب دعاة، ف ة من محيط ال العمل الصائب حتى يشغله الشيطان بترهات الباطل، وآم هي التجارب الناطق

ور، وخصوصًا                   التهكم والسخرية، وأقو   سالى، وال تنمو إال في أجواء الراحة والفت تم إال من القاعدين والك ال النقد والتثبيط، ال ت

  : عند الشباب، وفي هذا يقول أبو العتاهية في حكمته التي تتردد عبر األجيال

  

 مفسدة للمرء أي مفسده****   إنما الفراغ والشباب والجده  

  

  

  

  و إياك والفراغ 

 

ا  : ( ابن مسعود الفراغ للمرء مهما آان، فقال وقبله آره  ر   ...) إني ألآره أن أرى الرجل فارغًا ليس في عمل آخرة، وال دني ا أآث وم

 ...ما نطق الشعراء والحكماء بهذا المعنى، حيث إدراآهم لمعنى الحياة، وضرورة استثمارها

  

 إن الحياة دقائق وثواني****  دقات قلب المرء قائلة له  

  

ان،      وإذا آا  ل مك ساعات في آ ات ال ن األقدمون يستشعرون هذا المعنى من دقات القلب، فما أحرى بداعية اليوم استشعارها من دق

ومن إشاراتها الرقمية في آل معصم، وهي تسجل مرور الثواني والدقائق التي لن تعود، ناهيك عن األيام والليالي، وأن يكون مع             

 ).الوقت آالسيف، إن لم تقطعه قطعك: (، وآان يكرر أيضا)الوقت هو الحياة: ( يقولاإلمام الشهيد في حكمته الخالدة حيث

 .ولكن الرجوع إلى تتبع دقات القلب أجزل معنى وأوضح تذآيرًا، فإنه ثمَّ في القلب الفهم والوعي واإلدراك واإليمان

 ..جابية خطواتثم رجع، لعله يقرب من اإلبداع واإلي.. فلوال تفقد داعية قلبه، ثم رجع فتفقد

  

  و إياك والهوى 

  

د من أخذها بنظر                 ا، الب وهناك مجموعة من األسباب والعوامل تؤثر في إيجاد اإليجابية الدعوية، أو تقويتها، أو المنع من فتوره

ل أهم          ة، ولع بة الذاتي داول المحاس ة، أو ج اهج التربوي دعوي، والمن وعظ ال الل ال ن خ ا م ستمر عليه ه الم ار والتنبي ا االعتب ه

شطة              . تقوية اإليمان : ومبتدأها ان، وأن ة اإليم زام بعوامل تقوي واإليمان بداية األمر، وأس العمل، والشك، ولكن المقصود هنا االلت

ضاها       ه بمقت وى ذاتيت ا، وتتق ؤمن به ة الم زداد إيجابي أنها أن ت ن ش ي م ات الت ه بالطاع رة .. زيادت ذه آثي ل ه ن -والعوام  ال يمك

ذا  ي ه ا ف تطراد به رة، وحضور ا   -المبحثاالس ذآر اآلخ رآن، وت الوة ا لق ذآر وت ا، ال ن أهمه ا فحسب إذ أن م شار إليه ن ي  ولك

  .لجنائز، وزيارة ا لمقابر، وآثرة ا لسنن، وقيام الليل، وصيام التطوع، والزيادة من آل بر، واألخذ بكل معروف
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سبيل،        آما أن اإليمان مرتبط بصحة النية، وسالمة القصد، وعدم حصول الهوى،      اع الهوى يضل عن ال شبهة، ألن اتب ة ال أو غلب

ه هللا               أن عمل صائب، وشعور المؤمن ب الى -ويقعد عن العمل ال ه، و        - تع سهل الصعب في ه، و يست الي، ويفجر مكنونات ه للمع  يدفع

ا                اء، وآم ى شكل عمل مثمر وبن ة   يتجاوز العقبات له، وتتكون العزيمة التي تدفع آل حواسه، وتظهر آل طاقاته عل أن صحة الني

ذة الطاعة،                                ع بل رك الباطل، والتمت صيرة، وت تح الب ى تف ود إل شهوة، هو اآلخر يق رك ال صالح، وت شغال بالعمل ال مهمة، فإن االن

ة المؤمن،                           ا يقوي إيجابي ا مم وينمي القوة في طاعة اهللا، ويقوي اإلبصار في الحق، وآل من صحة النية وصواب العمل، وإن آان

د                    فهما بنفس الوقت ب    ة تول ى الحسنة، والحرآ ود إل ل، والحسنة تق ى العم دفع إل اة، فالعمل ي ا سنة الحي حاجة إلى إيجابية، ولكنه

 .الحرآة، والطاعة تجلب الطاعات، وهذا من فضله تعالى على العباد

  

  وعليك بحفظ الهمة 

  

 :فيقول..  يوصي الداعية بذلك- رحمه اهللا-ويبقى العامل المهم في حياة الدعاة، وهو اإلحتفاظ بالهمة، وآان الجنيد البغدادي

 ).عليك بحفظ الهّمة، فإن الهّمة مقدمة األشياء(

  

ر،                                 ل الفق ى قب ل الموت، والغن اة قب ور، والحي ل الفت شاط قب ل المرض، والن ام الصحة قب ر، فاغتن واالحتفاظ بالهمة مسارعة للخي

ه وسلم       -صغر، يعظنا المصطفى  مراحل حاسمة في تاريخ اإلنسان، وبينهما مراحل أقل، ومفاوز أ          ستدل     - صلْى اهللا علي األآبر، لي  ب

  :بها على األقل، ولذلك يقول الشاعر

 

 فإن لكل خافقة سكونا**** إذا هبت رياحك فاغتنمها 

  

 1)إذا فتح أحدآم باب خير، فليسرع إليه، فإنه ال يدري متى يغلق عنه ( 

 

  

  

  

  

   أودية بقدرها 

  

ه و         .. (العلم، والعلم الصائب، دافع للعمل الصائب     : اعيةومما يحقق اإليجابية عند الد     ابع ل ه، والعمل ت إن العلم إمام العمل، وقائد ل

ر  : مؤتم به، فكل عمل ال يكون خلف العلم مقتديًا به فهو غير نافع لصاحبه، بل مضرة عليه، آما قال بعض السلف      من عبد اهللا بغي

م       علم آان ما يفسد أآثر مما يصلح، واألعمال تت         ه، فالعمل الموافق للعل فاوت في القبول والرد بحسب موافقتها للعمل ومخالفتها ل

 2...)هو المقبول والمخالف له هو المردود، فالعلم هو الميزان، وهو المحك

ة        اة وطبيع ة الحي تمرار، بماهي ة باس ذآر الداعي صالح ي م ال د، والعل ل الفاس ى العم ود إل د يق د ق العلم الفاس ف

سمو،         التكليف، وعاق  رة نحو ال اب، ويحرك مشاعره الخّي بة اإلنسان، آما أنه يذآره باآلخرة، وما أعد اهللا لعباده من الثواب والعق
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ذآر      ويزيد همته نحو الفضيلة، ويكون له من زاد العلم ما ينبهه من عاقبة الكسل ومغبة الفتور، فيدفعه إلى العمل المثمر، والعلم ي

المي  ك الظ وام، ومهل صارع األق ن  بم ستزيد م صلحين، في ت للم ي آان ة الت صفو  ن، والعاقب العلم ت ل، وب و العم دفعا نح ر، وين الخي

النفوس، ويذهب آدر المعاصي، آما شبهه اهللا تعالى باألودية التي تذهب بالزبد، وتجعله جفاء، وتشبيه القرآن الكريم للعلم النافع                   

ة ا اء المتحرك في إزال أثر الم وس، آ اة والنف ره في الحي م المتحرك وأث ى روعة العل ل عل اء الجاري دلي ساح بالم ق، واآت لعوائ

  الشوائب 

 

 :فالبد للعلم من أن يكون متحرآًا في قلب الداعية، يدفعه للعمل حتى تصفو القلوب، ويذهب الكدر، آما وصفه تعالى... لذا

   "فسالت أودية بقدرها، فاحتمل السيل زبدًا رابيًا"

ب،        وهذا مثل ضربه اهللا تعالى للعلم حين تخالط بشاشته القلوب، فإنه يستخرج       ( ى وجه القل و عل ة فيطف شبهات الباطل د ال منها زب

ستقر في أرض                اء ال ي ى الم و عل و ويعل آما يستخرج السيل من الوادي زبدًا يعلو فوق الماء، وأخبر سبحانه وتعالى أنه راِب يطف

ل تجف                  ه، ب ستقر في ت، فال ت وب، وطف م ربت فوق القل ا العل ستقر في    الوادي زبدًا، آذلك الشبهات الباطلة إذا أخرجه ى وترمى في

  1)الوادي الماء الصافي، ويذهب الزبد جفاء، وما يعقل عن اهللا أمثاله إال العالمون 

 

  صناعة الحياة 

  

ل وأصبح               ويأتي بعد ذلك آله، عامل مهم يكتسب أهمية بالغة في الزمن المعاصر، لتشعب مطالب الحياة، ولتأثير بعضها ببعض، ب

ال، وآثرة السفر، وسهولة المواصالت، ذلك العامل هو اإلبداع الذاتي، باالستفادة من التخصص            التأثير حادًا بسبب سهولة االتص    

ه،             ه ومقدرت ه حسب استعداداته، وآفايات د في سه، يجته المهني، واألخذ منه آبعد دعوي، أو استحداث الداعية تخصصًا حياتيًا لنف

د من    فإن إيجاد مثل هذا التخصص، أو تحويل مجرى التخصص إلى ما ي      ى المزي نفع الدعوة، يفجر اإلبداع عند الداعية، ويدفعه إل

  .العمل اإليجابي، ويصعد عنده الهمة، فيجعل وقته مثمرًا، وحياته دافقة

  

ة           ه معرف ولو عدنا إلى ما استدل به من إيجابية الهدهد، لشوهد أنه يمكن أن يؤخذ من القصة، تميزه بشيء من اإلبداع، إذ آانت ل

ان     بالماء تحت ا  ذا آ سموات واألرض، ول ألرض، فكان بعض المفاهيم الدعوية بما يدرآه فنّوه بقدرته تعالى بإخراج الخبء في ال

ه                             دعوة، وثمرت ة ال ه، ويكون في خدم البد لكل داعية، أن ينظر بنور اهللا تعالى، حتى يظهر الفن والعلم واإلبداع في منطقه وروائ

دعوي، ففي المجال األول، استنبط الزمخشري نفس                      تصب في مجال الحرآة، بل إن القدرة العل        نعكس في األداء ال ة ت ة والفني مي

 :المعنى من قصة الهدهد، فقال

وفي إخراج الخبء أمارة على أنه من آالم الهدهد، لهندسته، ومعرفته الماء تحت األرض، وذلك بالهام من يخرج الخبء في      (... 

صناعة أو                  و - جلت قدرته، ولطف علمه    -السماوات واألرض  ل شخص ب ل آ ور اهللا مخاي اظر بن ى ذي الفراسة الن ال يكاد يخفى عل

 2...)فن من العلم، في روائه ومنطقه وشمائله،فما عمل آدمي عمًال إال ألقى اهللا عليه رداء عمله

 :شارحًا لآلية الكريمة_ رحمه اهللا _ وفي المعنى الثاني، قال ابن القيم 

ين                    والنبأ هو الخبر الذي له      (...  ة ب ذه مقدم ب، فه ه وال ري ين، الشك في شأن، والنفوس متطلعة إلى معرفته، ثم وصفه بأنه نبأ يق

وع                 ذا ن يدي إخباره لنبي اهللا بذلك النبأ، إستفرغت قلب المخبر، لتلقي الخبر، وأوجبت له التشوف التام إلى سماعه، ومعرفته، وه

 1...)قة الخبر آشفًا مؤآدًا بأدلة التوآيدمن براعة االستهالل، وخطاب التهييج، ثم الكشف عن حقي
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دعاة، آي                         رة، وأفضل االستدالل لل م العب واهللا سبحانه وتعالى قص أحسن القصص لالعتبار، وللقياس عليها، وفي هذه القصة نع

اب الراشد                         ل آت د تكف دعوة، وصالح النفوس، ولق ة ال م، في خدم ة العل اة  (يضعوا فن التخصص، وموهب يح بتوض ) صناعة الحي

  .المعنى للدعاة

 

   ضرورة االستيعاب 

 

د                      ل أمر ق ومن الضروري بمكان معرفة الداعية، إن ما قد يعرفه، أو يتقنه، قد ال تتقنه قيادات، وال يكاد يمر على ذهن األمراء، فك

ة    استأثر اهللا به بعض الخلق، أال يالحظ الداعية، أن اهللا استأثر بعض مخلوقاته بما يعجز عنه اإلنسان، حتى                ى عظم ه عل  يستدل ب

ل فضل                ة أخرى أن آ ة، ورابع الخالق من جهة، وضعف المخلوق من جهة أخرى، وأن آل مخلوق محتاج إلى غيره من جهة ثالث

 .من اهللا، وإليه، وفي آل أمر عبادة، وإدراآها عبادة، والسعي بمقتضاها عبادة، وفضل اهللا أوسع بعد ذلك آله

  

ه الجن واإلنس،                       مر_ يعود لنا   _ ولعل هذا المعنى   ًا، وسخر ل ة أخرى من قصة الهدهد، فهذا النبي الذي أوتي من آل شيء تقريب

سه،                           د عن نف ع الهده ل وداف ضعيف، ب ر ال ظهر ضعفه أمام الهدهد، ورد عليه، وتصاغرت عنده نفسه، وهو يشعر باحتياجه للطي

  ..ونافح عن تغيبه بحجة بليغة

  

الكالم على ما أوتي من فضل النبوة والحكمة، والعلوم الجّمة، واإلحاطة بالمعلومات الكثيرة،             ألهم اهللا الهدهد فكافح سليمان بهذا       (

ه،                                    ه علم سه، ويتصاغر إلي ه نف اقر إلي ه، لتتح م يحط ب ا ل ًا بم ابتالء له في علمه، وتنبيهًا على أدنى خلقه وأضعفه من أحاط علم

اء، و          ه، ال           ولكون لطفًا له في ترك اإلعجاب الذي هو فتنة العلم ع جهات م من جمي ًا أن يعل شيء علم ة، واإلحاطة بال ا فتن أعظم به

 2...)يخفى منه معلوم

  

راد،                           داع األف يهم من إب ا يصل إل رام م ى، واحت ذا المعن ربين له وبالمناسبة، يشار هنا إلى معنى مالزم، وهو ضرورة استيعاب الم

ة، و          ك باإلعان ا دام ضمن مسيرة                   وأفكار األتباع، وإيجابيات الدعاة، ويدعموا ذل شجيع، م ك بالت ارآوا ذل ق، ويب م التوفي وا له يتمن

العمل الصالح، اقتداًء باألنبياء والمرسلين، وعدم الوقوع بفتنة العجب، أو اإلعتزاز بالرأي، أو الحرص على رأي معين، فالحكمة                  

 ...ضالة المؤمن، وهو أولى بها، أَنى وجدها

  

  اقتراحات على الطريق 

 

ا                  _ يرًا  أخ_ وال يمكن    ذآير وحسب، بم ا هو الت ة، وإنم ا الداعي وم به ال، التي يمكن أن يق في هذه العجالة تسجيل الخطط واألعم

ينبغي له من حصر ذهنه، والبحث عن مجاالت األداء، ولكن يمكن ذآر ما يمكن أن يقيس عليه، مما يغنيه عن انتظار الخطط، أو                 

  :توقع األوامر
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ك                            ففي مجال تقوية اإليمان، عم     � ل ذل ا، وقب ور، وحضور المساجد، أو اإلعتكاف فيه ارة القب ه، من زي ؤدى إلي ا ي ل م ل آ

  تالوة القرآن وحفظه، بل وفي الدرجات الدنيا، التفكر في خلق اهللا، والتأمل في مصالح الدعوة، 

 1)تفكر ساعة، خير من قيام ليلة: (أنه آان يقول_ رْصي اهللا عنه _ ولقد روي عن أبي الدرداء 

  

 لم وتعلم ع

  

ه  � م بجانبي ال العل ي مج ه     :وف اب لقراءت اول آت ع، تن ا ال ينف ت بم ن صرف الوق دًال م ة ب ا ضر الداعي تعلم، م يم وال  التعل

ع    يش م ارهم، والع صحابة وآث ب ال ي آت ة ف ة، أو المطالع ى محاضرة إسالمية، أو حضارية نافع تماع إل صه، أو االس وتلخي

 ..أنفاسهم

ا                  : إذا أنت صليت، لم ال تجلس معنا ؟ قال        : قيل لعبد اهللا بن المبارك    ( ا فم بهم وآثارهم ابعين، أنظر في آت صحابة والت أجلس مع ال

 2)أصنع معكم؟ إنكم تغتابون الناس

  

رة، أو                 ه فك ستفيد من وعلى الداعية أن ال يتكبر أن يسمع غيره، فال يدري الكلمة التي ينتفع منها، وما من خطيب أو واعظ إال و ت

ة، أو              خبرًا، أو تذ   ة معروف د لمعلوم واعظ من عرض جدي و ال آيرًا بعلم قديم قد نسي، أو ربطًا بحادثة واقعية، أو على األقل ال يخل

ان الرسول            ه وسلم    _ نبرة تبلغ إلى أعماق القلب، ولقد آ ر        -صلى اهللا علي ن آعب، وأبي بك ي ب راءة أُب ى ق ستمع إل  رضي اهللا  - ي

ار             للقرآن، وعليه ُانزل، آما أن ا   -عنهما ه األفك زدحم علي اني، وت ا من المع ة من شخص آخر، فيبني عليه لداعية قد يسمع الكلم

ابعي                               ه الت ا قال ك م ل في ذل ا قي فيصل إلى مجموعة من الحقائق، ويربط بين مجموعة من القضايا لم تكن في ذهن المتحدث، ومم

 )...م بالكلمة، فيفتح لي خمسون بابًا من العلمإني ألخرج إلى السوق، فأسمع الرجل يتكل: (الجليل عكرمة تلميذ ابن عباس

  

ا                  ا أسهل م أما المتخصص في مسألة ما، أو فن معين فله المجال األرحب، آتصنيف آتاب، أو آتابة مقالة، أو تحقيق مخطوط، وم

ال ألحد المجالت اإلسالمية، أو تح                      ة مق ه    يمكن للداعية من إتعاب نفسه، بتجميع المعلومات، وشحذ الذهن لكتاب ضير درس إللقائ

 بأقل من السؤال واالستفادة، وإال فهو اإلفالس المحض، والخسارة القاتلة، فقد قال أبو مسلمة - في مجال العلم   -في مسجد، وليس  

 :سعيد بن زيد

  

 3..)ما لكم ال تسألوني، أ أفلستم: سمعت عكرمة يقول(

  

 زيارات و دروس 

  

ة ال الممكن ر األعم ا أآث اع!وم ار االجتم ة  ي اإلط رًا لجماع ه خب ب في المعروف، أو تجل رًا ب ا صديقًا، أو أم ارة تكسب فيه ي، آزي

ه، وال يقتصر                       ؤثر في أتباعه ومحبي ه ي ى شيخ ووجي ه، أو عل شطة بمال المؤمنين، أو تتعرف فيها على تاجر أو متبرع يعين األن

ور         اوز الفت ه تج ة، فعلي ى الداعي وج إل ت أح ع، فالبي ى المجتم المي عل ل اإلس ة    العم درس للزوج وم ب ة، وأن يق صور الهم وق

  .وإرشادها، ولألطفال واألقرباء، حتى ولو بالتالوة من آتاب
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  تحليل ونقد 

 

ة ألمور                                  دة، حيث المالحظة اليومي اق ممت ابي، مجال واسع، وآف شكل اإليج ر، بال المعروف والنهي عن المنك وفي إطار األمر ب

ى موضوع، أو      المنكر التي ينبغي إزالتها من المجتمع، فيسه       رد عل م بكتابة موضوع نقدي في الصحافة، أو يقوم بإرسال رسالة ت

دًا                                   ًا سيئًا، أو مؤي اتف مستنكرًا برنامج ع سماعة اله ة، أو يرف ى جه ة إل وم بإرسال برقي ة، أو أن يق تؤيد موقف، أو تستنكر مقال

د                ه الي دعم رأي ر أو مسؤول ي ى وزي ة إل سيئ       لمحاضرة موفقة، أو أن يقوم بالكتاب ه الموقف ال ستنكر من ذا  .. في موقف، وي وهك

ه                       ل واحد واجب نهج، وأدى آ ذا الم دعاة به ل ال و عمل آ ْدا األمر    .. يحاول أن يكون الداعية، ول ر، إذ         -ألدى ه ر من الخي ى الكثي  إل

شر                          ردود أو المعارضة لموقف ال ا اآلالف من ال ل ربم ات ب وزير، مئ دير وال ستلم الصحفي واإلعالمي، والم ى   سوف ي ود إل ، فيق

شر، إذا     – مهما آان سيئًا     –اإلمتناع؟، أو على األقل للتوقف عن المزيد وال يستغرب هذا الموقف، فحتى الفاسق من الناس                  فهو ب

ى سمعته                      زه، أو حرصًا عل ى مرآ ًا عل شر،        … لم تمنعه االعتراضات خشية من اهللا، فإنه سيمتنع خوف ع عن ال ا سكوت الجمي أم

  . وعدم تشجيع المعروف، يقود إلى الزهد في إتيانهفسيقود إلى شر أآبر،

 

  أشواق إلى اآلهات 

 

  :وفي إطار الجهاد واألداء الحضاري، قد تذآر هنا عبارة اإلمام الجنيد �

 

  ..)أال تشتاق.. هب أنك ال تخاف، ويحك(

 

ة            ال للداعي راد، فيق ذي ي ى ال شتاق،             : ونستعير اللفظ للمعن ل، ويحك أال ت د العم ك ال تري اد، أفال       هب أن أين أشواق المؤمن للجه  ف

تكتفي منه بشيء من المرابطة، وحضور الساحات الساخنة، أي آهات المؤمن على آالم المسلمين، أفال يكتفي بمشاهدة بعضها،                    

غزو ؟، أين التشبه بما حكاه اهللا لنا عن الهدهد؟ أال يقود ذلك إلى نقل خبر، أو ترجمة مقال، بل أين الحرص على تحديث النفس بال                 

ى الحق،                              نفس عل ى تقوى ال ه حت ستجم ب ذي ي اح ال ن اللهو المب رًا أي سباحة؟، وأخي أال يقتضي تعلم فن من الفنون آالجودو أو ال

  .، وفي عالم الكمبيوتر اليوم الشيء الكثير...أليس منها تعلم رياضة، أو إتيان هواية

  

   إبداع وتجميع

  

اريخ، أو اإلدارة                  فوق ذلك آله يمكن للداعية أن يجم       -ثم أليس  سياسة أو الت ع ما يقرأ فقط، ويتخصص في موضوع ما، في عالم ال

والجغرافية، أو حتى في الرحالت والمغامرة، فيجمع أرشيفًا ويكون مختصًا دعويًا في أحد أبواب المعرفة، بل أليس من السهل أن               

ل األس               راً     -تاذ عباس السيسي    يجمع اإلنسان خواطره في إطار معين لتكون تجربة دعوية ، آما فع ع قصصه     - جزاه اهللا خي  بتجمي

 .الدعوية الجميلة، فأنتج ثروة جميلة في معاني االتصال الفردي، والتجميع، آانت مثاًال ينسج عليه

  

  

 فإذا فرغت فانصب 
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لحياة صغير، وفرصة    ثم ليحذر الداعية من الفتور، ويجب عليه أن يلحق العمل بالعمل، والتعب بالنصب، والجهد بالمشقة، فتيار ا                

ذا النبي                ت، وذهاب الفرصة، فه ه وسلم        _ العيش محدودة، وإياك وضياع الوق ا              _ صلى اهللا علي ه وم دم من ذنب ا تق ر م د ُغف وق

 :تأخر، يخاطبه ربه بضرورة النصب بعد الفراغ، بل

  

ادة والنصب في                   ( اد في العب شكر واالجته ى ال ين بعضها وبعض،           لما عد نعمه السالفة ووعوده اآلنفة، يحثه عل ا، وأن يواصل ب ه

 .ويتابع ويحرص على أن ال يخلي وقتًا من أوقاته منها، فإذا فرغ من عبادة ذنبها بأخرى

  

 ..فإذا فرغت من صالتك فاجتهد في الدعاء: وعن ابن عباس

  

 ..فإذا فرغت من الغزو فاجتهد في العبادة: وعن الحسن

  

  1.. )التك فإذا فرغت من دنياك فانصب في ص: وعن مجاهد

 

د حسن القصد،                         والبد من التذآرة دومًا بضرورة المداومة، فكم من داعية تحمس لعمل، ثم فتر عنه، وإنما البرآة في المداومة بع

رة            يس بكث ذلك، ول تم ب ا ت وصدق النية، بل إن المداومة على العمل أحد مظاهر صدق النية، وسالمة القصد، والتذآر أن النجاة إنم

 :قال_ صلى اهللا عليه وسلم _ إن رسول اهللا: فعن عائشة أم المؤمنين، قالت..  نية معه، أو ال فائدة منهالعمل الذي ال

 2 )..سددوا وقاربوا، و اعلموا أنه لن يدخل أحدآم عمله الجنة، وإن أحب األعمال أدومها إلى اهللا، وإن قل (

  

 .):...ولكن سددوا(عن مسلم ... وفي رواية) سددوا: (قوله(... 

  

ه                                  :ومعناه ل ل ل ب ه قي ل، فكأن دة العم ذآور نفي فائ م من النفي الم د يفه  اقصدوا السداد، أي الصواب، ومعنى هذا االستدراك أنه ق

سنة، من                       فائدة، وهو أن العمل عالمة على وجود الرحمة التي تدخل العامل الجنة، فاعملوا واقصدوا بعملكم الصواب، أي اتباع ال

م       ) وقاربوا(عملكم، فينزل عليكم الرحمة، قوله اإلخالص وغيره، ليقبل   ئال يفضي بك ادة، ل سكم في العب أي ال تفرطوا فتجهدوا أنف

 3.. .. )ذلك إلى المالل ا فتترآوا العمل فتفرطوا 

  

  الكلمـــــــــــــ المعطاء ــــــــــــــــــة 

  

رة خصبة              الكلمة الطيبة آحبة القمح المفردة، قد ُتهمل وتذهب أدراج الحياة،          د تكون الثم ل وق ر، ب ة فتنبت وتثم  وقد تكون مبارآ

ل                     تتضاعف وتتضاعف، وتنتشر هنا، أو تنتقل إلى هناك، فتناسب أرضًا صالحة، وموردًا عْدبًا، فتتضاعف إلى سبع مائة ضعف، ب

دأها                 ة في أول مبت ا، والكلمة الطيب إذن ربه ا ب ؤتي أآله ا شاء اهللا وت ر عن وص    ) صدقة (إلى م ا أخب صادق المصدوق ،    آم فها ال
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شجرة      ون آال ى تك و حت و وتنم د تنم ذاتها، وق تفظ ب د تح ة ق ذلك البهلم ا، فك األثر منه ضاعف ب ة ال وتت ضاعف بالنّي صدقة تت وال

 :الباسقة، ويتحقق في ذلك قوله تعالى

ا ويضرب اهللا       ألم تر آيف ضرب اهللا مثًال آلمة طيبة آشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أآلها آل                 ( إذن ربه  حين ب

  1)األمثال للناس لعلهم يتذآرون

  

ة                   ا أربع ة أنه وللبحث عن خصائص هذه الكلمة المعطاء البد من البحث عن صفات الشجرة التي ُشبهت بها، والتي تظهر من اَالي

 :خصائص

 : لتلك الشجرة آونها طيبة، وذلك يحتمل أمورًافالصفة األولى(... 

 . المنظر والصورة والشكلآونها طيبة: أحدها

 .آونها طيبة الرائحة: وثانيها

 ......آونها طيبة الثمرة: وثالثها

 .....آونها طيبة بحسب المنفعة: ورابعها

 ....راسخ باق آمن اإلنقالع و الزوال و الفناء: أي) أصلها ثابت: (والصفة الثانية قوله

 :حال تلك الشجرة من وجهين" يدل على آمال وهذا الوصف) وفرعها في السماء (:والصفة الثالثة قوله

  .  أن ارتفاع األغصان وقوتها في التصاعد يدل على ثبات األصل:األول

 ... أنها متى آانت متصاعدة مرتفعة آانت بعيدة عن عفونات ا ألرض:والثاني

 ..حاضرة دائمة في آل األوقاتوهي أن ثمراتها البد أن تكون )..... تؤتي أآلها آل حين بإذن ربها (والصفة الرابعة قوله

 2)ومن المعلوم بالضرورة أن الرغبة في تحصيل مثل هذه الشجرة يجب أن تكون عظيم 

  

ى،            ة في اللفظ والمعن وهذا يقود إلى بعض مالمح الكلمة الطيبة إذ أنها جميلة رقيقة ال تؤذي المشاعر، وال تخدش النفوس، جميل

إن               يشتاق إليها السامع ويطرب لها القلب،        ك ف ا واضحة، وفوق ذل اءة، ومنفعته ا بَن دة، وغايته ا مفي آما أنها طيبة الثمر، نتائجه

ة صادرة     - صلى اهللا عليه وسلم  -أصلها ثابت مستمدة من المنبع الصافي آتاب اهللا وسنة نبيه          ا نقي ا ألنه  وتمتد إلى السماء بفرعه

ا              ع به سامع فينتف سمع ال ل و          عن نية صادقة، وتؤتي أآلها باستمرار، ي ر، ب ا الخلق الكثي ع به ى لينتف ع، حت ره فينتف ا لغي ، وينقله

المعروف والنهي                . يستمر االنتفاع بها إلى ما شاء اهللا       وليس ألصق بهذه الخصائص وأآثر قربًا من آلمات الدعاة المؤدية لألمر ب

ر و                ى الخي ة الناس إل ه، والهادي اء مقومات اء      عن المنكر، والداعية إلى العمل اإلسالمي، وبن م الداعة البن  مستلزماته، والتي تعل

وطرقه، وتهديهم إلى الجهاد ومعرفة قواعده الشرعية، وما قد يقود ذلك إلى تخطيط لدولة اإلسالم، أو من مناهج لنشر الحق بين                     

 .األنام

  

سلف    وتشبيه الكلمة الطيبة بالشجرة، ألن الشجرة تثمر الثمر النافع، آالكلمة التي تؤدي إلى العمل الصالح  ال بعض ال د ق إن : ، وق

ب، ففي                        شجر الطي وم ال ة أو عم ين خصوص النخل رق ب ن عمر في الصحيح، وال ف د اهللا ب ة لحديث عب الشجرة الطيبة هي النخل

  .آليهما يتأدى المعنى، واألصل التشبيه بالشجرة والمشبه بها شجرة اإليمان ليحصل التطابق
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صالحة           فعروقها العلم والمعرفة واليقين، وساقها ا     ( ال ال ه األعم إلخالص، وفروعها األعمال، وثمرتها ما توجب

ذه                  ى غرس ه ستدل عل دل المرضي، في صالح، والهدى وال من اآلثار الحميدة، والصفات الممدوحة، واألخالق الزآية، والسمت ال

 1.. )الشجرة في القلب وثبوتها فيه بهذه األمور 

  

ة      وقد قال بعض السلف عن الكلمة الطيبة أنها آل    إن الكلم ولين، ف ين الق اة ب مة التوحيد، وعموم اللفظ أنها آل آلمة طيبة، وال مناف

ان                          ا آ ال تطيب إال أن تكون مبنية على أصل التوحيد، وآلمة التوحيد ال تثمر إال الكلمات الطيبة، واألصل في الكالم الطيب المثمر م

  . ثابتمبنيًا على أسس الشريعة، وقواعد العقيدة، ولهذا فإّن أصلها

  

الكلمة الطيبة هي شهادة أن ال إله إال اهللا فإنها تثمر جميع األعمال الصالحة الظاهرة والباطنِة، فكل عمل صالح    

صالح                           ... مرضي هللا ثمرة هذه الكلمة     ا من العمل ال ؤتي ثمرته زال ت سان ال ت ذا الل ى ه ذا القلب عل ة من ه ذه الكلم فال ريب أن ه

ًا            الصاعد الى الرب تعالى، وهذه       ة تثمر آلم ة الطيب ذه الكلم الى، وه رب تع ى ال صالح ال الكلمة الطيبة هي التي رفعت هذِا العمل ال

  :آثيرًا طيبًا يقارنه عمل صالح فيرفع العمل الصالح الكلم الطيب، آما قال تعالى

ع ال            "إليه يصعد الكلم الطيب، والعمل الصالح يرفعه      " صالح يرف الى أن العمل ال م الطيب    ، فأخبر سبحانه وتع كل

 2..)، وأخبر أن الكلمة الطيبة تثمر لقائلها عمًال صالحًا آل وقت"

  

د                - بحسن نية قائلها     -وهكذا تثمر الكلمة الطيبة    ا ق م مم ة العل ه من برآ ا جعل  أو بحسنها ذاتها، أو لمحض رحمة اهللا عز وجل بم

وا       يكون أضعافًا مضاعفة عن أجر العمل ذاته، وما قد تؤديه لصالح الخلق، و             ذي انتفع ما أخصب تاريخنا اإلسالمي بكثرة الخلق ال

 .بالمواعظ، ثم صاروا من قادة األمة، وآتب اهللا لقائل الكلمة مثل أجور أعمالهم من غير أن ينقص منها شيئًا

  

ه،         � ه في قلب  فهذا التابعي أبو محمد حبيب يقبل على االجلة، وينتقل عن العاجلة بسبب موعظة البصري حيث وقعت موعظت

 .وأقبل على العلم والعمل بعد الموعظة

  

وهذا التابعي الكوفي الثقة أبو عبد اهللا زاذان الكندي الذي آان يضرب ويغني بالدف، وآان له صوت حسن فمر عليه عبد            �

ى   ) ما أحسن هذا الصوت لو آان بقراءة آتاب اهللا      : (اهللا بن مسعود فقال    فتاب من ضرب العود وآسره، والزم ابن مسعود حت

 .ار إمامًا في العلمص

  

  

  .وأمثالهما.. وانظر ما حصل لسري السقطي وبشر الحافي �

 

 بل قد يكون نفعه أشد وأآبر، وقد تالقي - فيما بعد-والكلمة الطيبة، قد ينتفع بها سامعها المباشر، وقد ينتفع بها  

ا ت                  ة، آم ة بالني صالحة،           الكلمة قلبًا صافيًا، ونية صادقة، فتتمكن من القلب، وتثمر الكلم ة ال صالح، والتربي اء ال ذرة الم صادف الب

غ أوعى من سامع        (فتؤتي الشجرة أآلها بإذن ربها، وهكذا        سامع               )فرب مبل ه اهللا عز وجل ا لل ا يكتب اء، وم ة المعط ، وأجر الكلم

ذا من فضل اهللا                          نقص من أجورهم شيئًا، وه ر أن ي ا من غي ل منه اده،   وللمبلغ، بل ولسلسلة المبلغين، فلقائل الكلمة آف ى َعب  عل
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ومما فضل به المتكلمين بالعلم عن غيره، إذا تبقى ثمرتهم منتجة، وعملهم مستمرًا، وفضلهم دائمًا إلى ما يشاء اهللا، والناس في                     

استقبال الكلمة أنواع فمنهم من يسمعها ويعمل بها، ومنهم من ال ينتفع بها إطالقًا، ومنم من يقوم بنقلها للغير، وما ضر المتحدث                      

اذج، ويجب أن ال يقف الصنف            أ ذه النم ن يتحدث بما يعلم، ويبلغ الرسالة للناس، وينقل الكلمة الطيبة، فسوف يظل الناس على ه

ه وسلم      _ الثالث مانعًا من تبليغ العلم، وال حاجزًا في بث الكلمة الطيبة، وقد شبه الرسول                  ة    _ صلى اهللا علي ذه األصناف الثالث ه

ر          (ة بأنواع من األرض فقال صلى اهللا عليه وسلم           في استقبال الكلمة الطيب    ل الغيث الكثي م آمث ا بعثني اهللا من الهدى والعل ل م مث

 أصاب أرضًا، فكان منها ثغبة قبلت الماء، فأنبتت الكأل

ا  والعشب الكثير، وآانت منها أجادب أمسكت الماء، فنفع اهللا بها الناس، فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى،    إنم

ذلك                 ع ب م يرف هي قيعان ال تمسك ماًء، وال تنبت آأل، فذلك مثل من فقه في دين اهللا، ونفعه ما بعثني اهللا به فعلم وعمل، ومثَل من ل

 ...حديث متفق عليه). رأسًا، ولم يقبل هدى اهللا الذي أرسلت به

  

وب الناس     - صلى اهللا عليه وسلم  -فالنبي( ل قل شبه من تحمل          جعل العالم آمثل المطر، ومث اء، ف ول الم ل األرض في قَب ه، آمث في

ه               العلم والحديث وتفقه فيه باألرض الطيبة، أصابها         م يتفق ه ول اس، وشبه من تحمل ا الن ع به صلبة   المطر فتنبت وانتف األرض ال ب

ان الت                             م يحمل بالقيع م، ول ه، وشبه من ال يفه اس، وينتفعون ب ي ال تنبت وال تمسك   التي ال تنبت، ولكنها تمسك الماء فيأخذه الن

 1...)الماء، فهو الذي ال خير فيه

  

ك من الناس من                          وهكذا، ما على الداعية سوى أن يقول آلمته المعطاء الطيبة وال يهتم بكثرة الخاسرين الذين هم آالقيعان، فهنال

ا في زمن آخر،     هم آاألرض الصلبة سينقلون الكلمة الطيبة وتنتفع بها خالئق ويشر آثير، وقد تثمر في مكان آخر      ، أو تؤتي أآله

ة                    ور الكلم رى لن ى ت ة، وال تمكث حت رات مدوي ة تكبي سمع مع صدى الكلم ة ال تلبث أن ت األرض الطيب وقد يستمع للكلمة أناس آ

 .بريقًا يأخذ باألنظار، فتحيا بالتكبير نفوس، و بالبروق تبصر عيون، واألجر من بعد ذلك مكتوب لصاحب الكلمة

  

 :هذه الكلمة الطيبة هي من أنواع ما عناه سيد الخلق صلى اهللا عليه و سلم  بقوله فيما رواه البخاريفلعل .. وأخيرًا

ا                              ( إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان اهللا ال ُيلقي لها باًال يرفعه اهللا بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط اهللا ال يلقي له

 ).باًال يهوي بها في جهنم

  

م ُيتحدث عن شطره األول                 وقد رآز   العلماء السابقون على الشطر الثاني من الحديث لكثرة المتحدثين في المجتمع اإلسالمي، ول

 :إال القليل، ومما قيل

ا                               ( ة، أو ينصر به ه آرب رج عن ة أو يف ا عن المسلم مظمل والكلمة التي ترفع بها الدرجات، ويكتب بها الرضوان هي التي يدفع به

 2.)مظلومًا

  

ع                         فك ة التي تقل ة شرع اهللا؟ وآيف بالكلم يف بالكلمة التي تدفع عن مجموع المسلمين المظالم، وتدفع عنهم الكرب بدعوتهم إلقام

ا يحقق  ع بم درجات ترف ر؟ وإذا آانت ال المعروف والنهي عن المنك ر ب ارات األم م اهللا؟ وآيف بعب ذوره بتطبيق حك م من ج الظل

 .مصالح األخروية؟، وعلى ا ألدنى يقاس األعلىالمصالح الدنيوية فكيف بما يحقق ال
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 في الكلمات التي تقيم خيرًا، وتدفع باطًال، وتحيي سنة، وتميت بدعة، بل ويزداد              - إذا صحت النية   -إن األجر عظيم، والثواب جزيل    

 األجر، ويرتفع الثواب فيما يدفع العمل اإلسالمي وينميه، ويدعو جمهور المسلمين لتبنيه،

ه، وقواعد العمل و                                   أو يدفع عن   ام وفنون دعاة النظ م ال ه؟ ويعل داًء ويغذي ا ينشئ العمل ابت ه، فكيف إذن بم د يعتري ا ق سوء وم ه ال

ضاً              ال أي ا هو فضل الكلمات     : أصوله؟ مما يؤدي إلى هداية الخلق الكثير، وانضمامهم لرآب الدعوة وإتمام المسير، ومع هذا يق م

ور؟ أو           فوق ذلك آله إلى قيام مجت      -التي تقود  ى الن ا يخرج الناس من الظلمات إل مع إسالمي، أو بناء حكومة إسالمية؟ وآيف بم

 تحويل المجتمع من الجاهلية إلى اإلسالم؟ وإقامة شرع اهللا بدال عن شرع الطاغوت؟

ر؟    عن تبليغ األمانة، فم- بحجة الزهد-ومن هنا ينبغي للداعية أن ال يزهد أبدًا بما عنده من العلم، أو يبتعد              ا يدري أين يكون الخي

 ومتى تؤتي آلمته عطاءها، بل ومتى تثمر؟

  

فالكلمة الواحدة قد تنشئ دعوة، وقد تبني مؤسسة؟ وقد ينقذ اهللا تعالى بها قلوبًا، أو يعمر بها نفوسًا، بل وقد يحيي اهللا بها أقوامًا       

ى ال                       ا عل وات، وم الم األم ا من ع الى              من السبات، أو يخرج بها اهللا عز وجل أمم ة، واهللا تع ل األمان غ الرسالة، ونق ة إال تبلي داعي

ى يكتب                            د حت ان البعي يختار األرض الصالحة لها ولو بعد حين، وينبتها نباتًا حسنًا ولو بعد سنين، وقد تؤتي الكلمة ثمارها في الك

 ...الرياء عن سيئة - بحكمته-األجر للداعية دون أن يشعر ولعل اهللا تعالى يكتب له حجر النية، ويبعده

  

وما على الداعية إال التبليغ وال يترك الفرصة تفوت من يديه لعل اهللا تعالى يكتب له أجر الكلمة المعطاء التي ال    

درجات، فال يفوت            ى               !ممل "يلقي لها باًال وترضعه ال ابر عل اء الع ائرة، وال فرصة اللق سفر في القطار أو الط ه فرصة رفيق ال ي

 االستراحة في ناد أو مقهى ا وال جلسة المرافقة في الدائرة أو الدراسة، وال يفوت مجال االرتباط في          وليمة أو مناسبة، وال جلسة    

د االسترخاء، أو في المسجد                           تجارة أو معاملة، وال يزهد في الكلمة الطيبة الصغيرة في السوق وعند الشراء، أو في الحدائق عن

ه اهللا           بعد الصلوات، أو عند التعارف مع الغير في السفرا         سعيد من وفق سره اهللا، والموفق ال د يي ا ق ك مم وات، وأشباه ذل ت والخل

  .لكلمة الخير التي تنتشر في اآلفاق فيكتب اهللا له أجرها وأجر من يعمل بها إلى ما يشاء اهللا، واهللا على آل شيء قدير

 .إن قول الكلمة بهذه النيات ظاهرة من ظواهر اإليجابية في حياة الداعية

   جز وثروة االفتقار إلى اهللا آنز الع

  

ة،                     ويظل شعور المؤمن بالعجز وافتقاره إلى توفيق اهللا تعالى وعونه وتسديده هو العامل المحرك والمولد لكل أسباب هذه اإليجابي

ه    ننًا ف           "وبمقدار تذهللا لريه تعالى واستمداده من ى ليسن ُس ار، حت ادرة واإلبتك ة والمب ع العمل لدي م   تكون إلهامات تنوي ر ل ي الخي

 .يسبقه إليها أحد، ثم يصبر على ألواء مرافقة وطول طريق، فيكون النصر

ه ى هدف ة عن وصوله إل ًزا لداعي ك الهدف-إن عج ان ذل ًا آ ز - أي ه، هو الكن ي طاقت ده، ويفن ذل جه ستفرغ وسعه، ويب د أن ي  بع

ه، فقطع العالئق مع           الحقيقي الموصل إلى اهللا، ألنه قد وصل بهذا العجز إلى مرحلة االفتقار إلى             أ إال إلي شعر أن ال ملج  اهللا، واست

دور،                       ة اهللا، ورضي بالمق ه بكفاي م قلب در اهللا، وعل ه بق زاد يقين دار، ف األسباب، وترك بعد ذلك اإلختيار، واسترسل في مجاري األق

ى                  ة، ولكن معن ل بعموم درك المؤمن التوآ د ي ل، وق ه ال يب  ) العجز (وصَح منه التوآ قى اضطراب من تشويش     أدق وأخص، وفي

 .األسباب، وال سكون إليها، بل اللجوء هللا الواحد القهار

  

 "آنزي عجزي ): "المثنوي العربي(صرخة النورسي رحمه اهللا في .  أيها الداعية-فاسمع
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اد اللفظي إال است                           ى الجه ا معن ا، وم ل طاقاته فراغ الوسع  ومن هذا المنطلق فإن النصر معلق باهللا عز وجل، حتى تبذل النفوس آ

درة،            )إن تنصروا اهللا ينصرآم   (آله، فإذا فرغت النفوس من حظ النفوس، انطبقت عليها القاعدة            ة إال ستارًا للق ا عمل الداعي ، وم

 .فما عليه إال أن يعمل حتى يصل إلى الكنز المخبوء تحت ظالل العجز

  

امع ومط ( ف، ومط ا أشواق وهوات دنيا نتحرك، تحرآن اة ال ذه الحي ي ه ال، وإن هي إال نحن ف امع، وآالم وآم

يمن  !األسباب الظاهرة للغاية المضمرة، والستار الذي تراه العيون للي         د التي ال تراها األنظار، وال تدرآها األبصار، يد المدبر المه

 1)000. القهار

  

ان الدا                 ى النجاح وإن آ ؤدي إل ه، إذ أن      ولعل من أسرار ذلك، ومما أراده اهللا أن نعلمه، أن العمل قد ال ي ه ليصل إلي تقن عمل ة ي عي

الى وهو خالق النفوس، عرف                               ه، ألن اهللا تع ى العمل ال نتيجة ل الى عل النجاح خير يسوقه اهللا لعبادها والنصر موهبة من اهللا تع

  )وأخرى تحبونها، نصر من اهللا وفتح قريب وبشر المؤمنين( . محبتها للنصر، فوعدها به

ل     - يوم القيامة-درة تحوطهم، ومع هذا قد يأتي أحدهم   وإال فهنالك من األنبياء، والق     ا عزاء لك  وليس معه أحد، وفي هذا عزاء أيم

 .العاملين الذي يستبطئون النصر

  

ه الرجل،    :  يومًا، فقال- صلى اهللا عليه وسلم -خرج علينا رسول اهللا   : عن ابن عباس قال   ( ُعرضت علّي األمم، فجعل يمر النبي مع

  2 والنبي معه الرهط، والنبي ليس معه أحدوالنبُي معه الرجالن،

  

  

نقص                            ) التوآل(وإدراك   د بالطاعات وت َعبُه تزي ذلك ُش نقص، وآ د وي ان يزي ان، واإليم ه من مقتضيات اإليم سهل ألن ليس باألمر ال

ى وإدراك                    اه األعل ل بمعن ى، ولكن التوآ ه بحدهما األدن ز العجز   (بالمعاصي، فالمؤمن يدرك القدر وسريانه، والقضاء وجريان ) آن

  مرحلة من التوفيئ ال يوصل لها إال بالطاعات، وترك الهوى، واجتناب الشهوات، 

 3)من استحوذ عليه الهوى واتباع الشهوات انقطعت عنه موارد التوفيق: (وقد قال الفضيل بن عياض

نهم      ال م نهج تن ذا الم ى ه سابقون عل اء ال ان األنبي ر والمسكنة،  ) البأساء (وآ شدة والفق ر،   بال ضراء(وتضييق جهات ا لخي ) وال

نهم        ال م شر، وين زال (باآلالم واألوجاع وضروب ا لخوف، وانفتاح جهاز ا ل ذا ينتظرون        ) ا لزل م مع ه ا، ت ا والرزاي أنواع ا لبالي ب

أتيهم النصر إذ وصلوا                  - دون شك أو ارتياب    -النصر، ويتساءلون عنه   ه، في صاه، ومن العمل نهايت د أق ذلوا من الجه ى   ألنهم ب إل

 .مرحلة العجز إال من فضل اهللا وقوته

  

ذين                       ( ول الرسول وال ى يق وا حت ضراء وزلزل بلكم مستهم البأساء وال وا من ق ذين خل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة و أال يأتكم مثل ال

 4)آمنوا معها متى نصر اهللا؟ أال إن نصر اهللا قريب

  

م صدقه                    ر: أنه أرسل رسله، والناس رجالن    : فبيّن سبحانه وتعالى  ( ى يعل تحن حت د أن يم ذا الب ة ، فه ه مطيع جل يقول أنا مؤمن ب

 ...)من آذبه
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ذي                                ز ال شافه الكن بالء، واآت د اإلمتحان وال ه اهللا بع د معرفت ا المرء عن ثم يقول شيخ اإلسالم لجماعته عن اللذة التي يحصل عليه

 :سماه اللذة والسرور، فيقول متحدثًا عن سجنه

اد في                               فأنا أحب لهم أن     (....  ه، والجه ة اهللا وطاعت م من معرف تح له نهم، وأن يف ه أعي ر ب ا تق يم م سرور والنع ينالوا من اللذة وال

ه                            ا من مؤمن إال ل سبيله ما يصلون به إلى أعلى الدرجات، وُاَعرف أآثر الناس َقْدَر ذلك، فإنه ال ُيْعَرف إال بالذوق والوجد، لكن م

 1.. ) الكثير، وإن آان ال ُيقدر قدُره الكبيرنصيب من ذلك، و يستدل منه بالقليل على

  

 :وقال اإلمام الرازي في تفسير اآلية السابقة بما يشهد لنفس المعنى من وصول الرسل لمرحلة العجز

  

ان                          ى ضجوا، آ م يبق صبر حت إذا ل بالء، ف زول ال د ن اآلن الرسل عليهم السالم يكونون في غاية الثبات والصبر وضبط النفس عن

م                 ذلك هو ا   ل له ة قي ا   )..... أال إن نصر اهللا قريب     : (لغاية القصوى في الشدة، فلما بلغت بهم الشدة إلى هذه الدرجة العظيم تم ي وأن

و آًت             ا ه ل م ه آت، وآ ب، ألن صر اهللا قري إن ن ق، ف ب الح ي طل شقة ف وا األذى والم ك وتحمل ى ذل وا عل سلمين آون شر الم مع

 2....)قريب

  

د من         ائره الب ى       ومن هذا آله ونظ ة حت د، واستفراغ الطاق ز     استنفاد الجه ة العجز، وحصاد الكن ى مستوى الجماعة،    . مرحل وعل

 .أن نصر اهللا قريب إذا وصل الغاية_ الداعية _ وطلب النصر الدعوي، فليعلم 

  

ضراء، ال            (  ى البأساء وال ون عل ذين يثبت ة، ال ى النهاي ون حت ذين يثبت ستحقه إال ال ذين يصمدون  إنه مدخر لمن يستحقونه، ولن ي

ة               غ المحن ى حين تبل للزلزلة، الذين ال يحنون رؤوسهم للعاصفة، الذين يستيقنون أن ال نصر إال نصر اهللا، وعندما يشاء اهللا، وحت

دا            )نصر اهللا (ذروتها ، فهم يتطلعون فحسب إلى        د اهللا، وال نصر إال من عن ، ال إلى أي حل أخرا وال إلى أي نصر ال يجيء من عن

 3.. )هللا 

  

ة،      .. ، وفي آل إطار عمل أنت فيه      _أيها الداعية   _  على مستوى الجماعة فقط، بل ولك        ) آنز العجز ( وليس   ففي الخطط المرحلي

ذي ال يضيع وال                      ز ال ى الكن ارآن إل ذ ف ك المناف ك الخطوب، وسدت علي وفي طلبك للنجاح دون النصر النهائي، إذا ما ادلهمت علي

 :اد في دعائهينفذ، واستمع إلى قول أحد الزه

 4)اللهم أغنني باالفتقار إليك، وال تفقرني باالستغناء عنك(

راهيم         ( م  إب ومن اهللا  ... وإذا عظم المطلوب، وأعوزك الرفيق الصالح، فارحل بهمتك بين األموات، وعليك بمعل

ه، وال يضيع من ال                       ل علي ه ال يخيب من توآ ه، وهو      سبحانه اإلستماد، وعليه التوآل، وإليه اإلستناد، فإن ره إلي ه، وفوض أم ذ ب

     5)حسبنا ونعم الوآيل
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