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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  سالميةعوة اإلالدّ األدب في تبليغ دور 

  البشري قاليت الدكتور : األستاذ
  قسم الدعوة واإلعالم واالتصال 
  خمرب الدراسات الدعوية واالتصالية
  جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية قسنطينة

  

  

        تمهيد: الشك أن الدعوة اإلسالمية هي قوام حياة المسلم في اللحظة التاريخية التي 
ّمن دعا إلى اهللا مقوال يعيش فيها، ماضيا وحاضرا،ومستقبال، ويكفينا قوله تعالى: " ومن أحسن 

 ( قدوة) ،قولٌ  صالحٌ  فالدعوة عملٌ  )،33فصلت/وعمل صالحا وقال أنني من المسلمين" ( 

ي كل عمل، فيكون محسنا فحسن اليوعليه كان على الداعية أن يحسن القول كما ، وخطابٌ 

إذا كل شيء،ف  علىشيء،كيف والرسول الكريم، يأمر باإلحسان ،" إن اهللا كتب اإلحسان 

.
 قتلتم،فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم،فأحسنوا الذبحة.وليحّد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته..." (1)  

عتبر  الدعوة : فأ،  ودالالتهاشتقاقاتها : ا للدعوة تجاوز المعاني اللغويةأ..........؟ماهي الدعوة

جهد منهجي لتبليغ رسالة االسالم ،للشهادة على الناس بتحقيق  عبوديتهم الكاملة هللا ،عقيدة "

  ."وشريعة وأخالقا.....

  ا .ا وتبليغً وتطبيقً  تحقيق معنى الخالفة، حمل أمانة الرسالة تمثالً   .؟ما رسالتها

خليفة يف األرض " وإذ قال ربك للمالئكة، إين جاعٌل يف  حقيقة الوجود، خلق اهللا االنسان ليكون له
  األرض خليفة..." ( البقرة) وهي أمانة كلف اهللا االنسان حبملها وتبليغها..

                                                           

  ،وأمحد يف مسنده.... مسلم، الرتمذي ،أبو داود ، و مالك يف موطئهاإلمام حديث صحيح ،أخرجه  -)1(
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 وتقتضي:ودية: جاخلالفة لغة هي النيابة، وهي وظيفة االنسان الو 

  ) 56/عبادة اهللا: " وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون..." ( الذاريات -

  . )61(هود/واستعمركم فيها" عمارة األرض: " هو أنشأكم من األرض  -

  والعمارة ال تتحقق إال بشرطني: 

  ....، تسخري هذه السنن خلدمة االنسان والعمل ، كشف سنن اهللا يف الكون والطبيعةالعلم

  :وعلى هذا األساس تتحقق 

  )        110( البقرة/: " كنتم خري أمة أخرجت للّناس ....خريية األمة-

 )    143البقرة / .....(لتكونوا شهداء على الناس ا: "وكذلك جعلناكم أمة وسطا.وسطّيته-

ومل حيقق ىن ا املدنية الغربية احلديثة (ما يسمى احلضارة الغربية) ، بو  ،الغرب اليوم : العمارة حّقق    
العبادة مبفهومها  حيققوا ملون اليوم فأما املسلم ،خطرية فهو يعاين من مآزق أخالقية ونفسية  ، العبادة

  ... ..ختّلفوا. عّمهم الوهن و........وهلذا ، ال العمارة االستخاليف و

  .....سلوب االدبيسلوب العلمي واألالدعوة بين األ

  بالنسبة لألسلوب األديب يقابله األسلوب العلمي:

، البعد عن التحكم  ، املوضوعية: من خصائصه الدقة، خماطبة العقل األسلوب العلمي-
منهج استدالل رياضي.... . .األسلوب العلمي .االستدالل.. و حصاءات،املنطق، اعتماد اإلالعاطفي

يتوجه اىل العقالء من أصحاب االختصاص العلمية الدقيقة،كما يتوجه به إىل غري املسلمني من الغرب ، 
  مثل دراسات على قدر عقوهلم،  باعتبار الطابع العلمي الذي يغلب على عقوهلم، خاطبوا الناس

اليت يهتم ا بعض الدعاة يف هذا العصر كالشيخ عبد ايد االعجاز العلمي يف القرآن والسنة ،). (
  ......الزنداين من اليمن، والشيخ املصلح من السعودية، والدكتور راتب النابلسي من بالد الشام
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يييل،املعروف أن الذوق اجلمايل أحد أهم عناصر الدعوة مجال وذوق فين مج.....األسلوب األدبي -
  ،أو حىت للعامة...باألسلوب األديب  للنخبة  يف داخل اتمع االسالمي....تتجه الدعوة )1(الثقافة 

استقبال الرسول الكرمي لزهري بن أيب سلمى الذي ألقى عليه قصيدة بانت سعاُد.....والباسه 
أهجهم وروح القدس  :بن ثابت (شاعر الدعوة االسالمية) بردته...................قوله حلسان

  .............كما قال عليه الصالة والسالم أو إن هذا الشعر أشد عليهم من وقع الّنبل،معك....

  اآلية،: إكمال علينا  ،،،، ؟؟الشعراء يتبعهم الغاوون،،،هل هل ذّم القرآن الشعر ؟....

) َوأَنـُهْم يـَُقوُلوَن َما َال 225)َأملَْ تـََر أَنـُهْم ِيف ُكل َواٍد يَِهيُموَن (224اْلَغاُووَن ( َوالشَعرَاُء يـَتِبُعُهمُ ( (   
َوَسيَـْعَلُم ،) ِإال الِذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصاِحلَاِت َوذََكُروا اللَه َكِثريًا َوانـَْتَصُروا ِمْن بـَْعِد َما ظُِلُموا 226يـَْفَعُلوَن (

 َقِلُبونَ ال َقَلٍب يـَنـْ اآلية ختتص مبن مل يؤمنوا ومل يعملوا (سورة الشعراء) )227( ))ِذيَن ظََلُموا َأي ُمنـْ
  الصاحلات ومل يذكروا اهللا.....اإلستثناء، 

  اذا أقصد بدور األدب في تبليغ الدعوة؟م    

هذه املداخلة ، اجلانبني أنا أقصد يف  ، فيه احتماالن هلذا الطرح: األدب كأسلوب و األدب كمحتوى
  األسلوب واحملتوى.معا.....

خصائص األسلوب األديب أنه خياطب العاطفة والعقل معا.........يتميز باعتماد البيان والبديع ، من 
تشبيه ، جناس طباق مقابلة ،سجع رمبا ، كلمات مجيلة رائقة....هذا بالنسبة للنثر،أما الشعر فيتأسس 

ر، مثل البحر الطويل ،القصري ، مثلما هو يف علم العروض الذي أبتكره اخلليل على تفعيالت حبور الشع
  .........)!!..عريبالالفراهيدي البصري (غري  بن أمحد

  

                                                           

،  49ص صم ،1984هـ/1404، اجلزائر ودمشق: دار الفكر  4مالك بن نيب ، مشكلة الثقافة ، ، طمالك بن نيب،  -)- 1( 
50  ،73....  
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  نماذج ألدباء الدعوة االسالمية المعاصرين:

ركة من أعالم الدعوة اإلسالمية ورواد احلإشتهر يف العامل اإلسالمي الكثري من الدعاة األدباء ،و    
الذي امتاز أسلوبه بالقوة واملتانة اللغوية ، واملطلع على  الشيخ البشري االبراهيمياإلصالحية يف اجلزائر: 

آثاره  يلحظ قوة أسلوبه األديب ومتكنه من ناصية اللغة العربية، وال نزال نذكر  ما كتبه يف خماطبة الشباب 
داء قوي، للشباب ليصبحوا يف مستوى املسؤولية اجلزائري،كما تتمثله له اخلواطر، وهو مقال مبثابة ن

اخلطرية اليت تنتظرهم، يا شباب اجلزائر،هكذا كونو أو ال تكونوا........ماذا اختار الشباب اجلزائري 
  ....؟؟...اليوم: أن يكونوا أو أن ال يكونوا

قاومة سطوة الطرقيني كثري من الدعاة يف اجلزائر ممن كان هلم دور كبري يف حركة اإلصالح ويف مكما جند  
أمحد الشيخ ،، شاعر احلركة االصالحية يف اجلزائر  حممد العيد آل خليفة منهم  ،يف  التوجيه الشعيب 

وحي وما كتبه يف ،  ويف مصر جند الكاتب الكبري حممد صدق الرافعي رمحهم اهللا) .الدعوة ( سحنون
حممد الشيخ ر كتب ومقاالت الدعوة يعترب ويف جمال نشر اء الدين األمريي، الشاعر..عم.والقلم...

وال القرضاوي ، الشيخ البوطي ، والشيخ ،  (أديب الدعوة االسالمية يف هذا العصر) رمحه اهللا، الغزايل
  ننس أديب الدعوة الشيخ الزاهد الرباين، أيب احلسن الندوي، وسيد قطب......

 سارتر فلسفة (الوجودية) انتشرت برواياتالّن يقول نقاد الفلسفة الغربية أ :دوراألدب في نشر األفكار
  أكثر من انتشارها بكتبه الفلسفية األخرى....

مبعىن هل االهتمام بتنميق األسلوب  ..؟؟؟هل يكون  جمال األسلوب اللغوي على حساب المعاني
هاد ،باعتماد أساليب البيان والبديع ،من جناس وطباق ومقابلة وتشبيهات،و...............واالستش

املعروف اهتمام  ..بالنصوص األدبية، يؤثر على عمق األفكار وعلميتها...أم يزيد يف إيضاحها....؟
زهري بن ايب سلمى اشتهر منهم  ،العرب بالشعر العمودي ،كان لديهم شعراء كبار،يف اجلاهلية واإلسالم

الشاعرات   اءسالنّ عرفت (شاعر احلكمة) ، عنرتة العبسي ( شاعر الفخر، الشجاعة)...،كما 
  لبيد بن ربيعة، الذي قال :و  .اليت اشتهرت برثاء أخيها صخر.......اخلنساءك
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  أال كل ما خال اهللا باطُل** وكل نعيم ال حمالة زائلُ                              

كان حّسان بن ثابت رضي اهللا عنه، شاعر الرسول ،الذي  وأصدق بيت قالته العرب، واعتربه الرسول
عنه وعن دعوته، وكان عليه الصالة والسالم يقربه ويقول: أرمهم وروح القدس معك،،،،،ويعترب أن  ينافح

  شعره أشد عليهم من وقع السهام......

في هذين فأما العصر الذي ازدهر فيه األدب والشعر ،فهو العصر األموي والعّباسي، وهذا واضح، 
زدهر يف عصر الّرخاء...كلما متتع النّاس ببلهنية يف العصرين ازدهرت احلضارة وزاد انتشارها،واألدب ي

  ...)1( .العيش، زادت شاعريتهم

   وهلذا قيل إن أعذب الشعر وأصدقه الشعر الروحي  ويف ،شعر احملّبة اإلهلية،وال ننسى الشعر الص
، ال تفهم ببساطة ، كشعر مسنون احملب، شعر ابن الفارض الصويفقد اليت  رغم رمزيته  للصوفية،

   جالل الدين الرومي(بالفارسية) وقد ترجم بعضه ...شعر 

م يقولون الشعر،لصفاء أنفسهم، هوما ينبثق الشعر إال من صفاء النفس،وعليه ،كان الصوفية يف جممل  
ال،وهو شخص (رجل أو امرأة) تقول كالما موزونا والرتاث الشعيب عندنا ، يعرف ما يسمى بالقوّ 

  مة....مسجوعا ،حيوي كثري من احلك

  :، كقوهلارابعة العدوية الذي اشتهرت به الشعر الصويف شهر احلب اإلهلي من  

  أحّبك حبني، حّب اهلوى**وحٌب ألنك أهل لذاكا

  فأما الذي هوحب اهلوى **فشغلي  بذكرك عّمن سواكا

  وأما الذي أنت أهل له** فكشفك للحجب حىت أراكا

  ...يف ذا وذاكا  فال الفضل يف ذا وال ذاك يل** ولكن لك الفضل

  وقوهلا:

                                                           

 !!ألت ،طلبت من الرأس الغناء.....من األمثال الشعبية اجلزائرية، أن البطن إذا امت  -)1(
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  وليتك تصفو واألنام غضابُ **فليتك حتلو واحلياة مريرة 

  وبيين وبني العاملني خرابُ  **وليت الذي بيين وبينك عامرٌ 

  وكل الذي فوق الرتاب ترابُ  **إذا صّح منك الود فالكّل هّنيٌ 

  ولعّل هذا من أعذب الشعر.....

شعر جالل الدين الرومي الصويف ،يف الروحيات  )آنا ماري شيمل (وقد استلهمت املستشرقة األملانية 
ربها ،وكتابة : قالصوفية وعملت على  دراسته......وانتهى ا األمر إىل أن أوصت بقراءة الفاحتة على 

  الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا.....

إقبال، رمحه  حممدالفيلسوف االسالمي الكبري وهو الشعر الذي عمل على دراسته وترمجته 
  اهللا..........

  :؟ في العقل المسلمهل هو أزمة  الرسالة،الميل لألسلوب األدبي في تبليغ  - 

،وكان هلا  )1(سمات السلبية اليت أصابت العقل املسلم ال بعض إىل  ، رمحه اهللا، يشري مالك بن نيب 
 الفكري على حساب العمق تعبرييةال والبالغةاحلرفّية أي اهليام باملفردات اللغوية دور يف عطالته مثل 

ما يسميه مالك " أدب وهو ميثله عمق املعىن). وامليل األديب ، والتسامي بالفخر واملديح (املعنوي  
  )2(الكفاح " الذي يقوم على متجيد املاضي والتغين بإجناز األجداد.

 رة على التعميمالقدالعقل املسلم افتقاد وتعين  ؛)Atomismeكما يشري إىل مسة الذرية (    
كما قرأها العالقات بني األشياء والظواهر،   ربطغياب النظرة الشمولية والقدرة على  ووضع القوانني ،

                                                           

يقصد بالعقل هنا تلك امللكة اإلنسانية اليت يدرك ا اإلنسان العالقات بني األشياء ويبدع ا األفكار ويوزن ا األمور  - )1(    
، دمشق: 1ملاذا ؟، طويستخرج املبادئ وتنشئ القواعد وتصدر ا األحكام.. أنظر : بركات(أمحد قائد) ، التخلف ملاذا ؟والتقدم 

 . 39م. ص 1986دار الفكر 

شروط النهضة، ترمجة عبد الصبور شاهني،وعمر كامل مسقاوي،اصدار ندوة مالك بن نيب ،دمشق:دار  مالك بن نيب، -)2(    
  . 46م.، ص1986ه/1406الفكر،
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)tonHamil .Gibb ( )1 (جب املستشرق اإلجنليزي  عند
عقلية اإلسالمية يف  يف إطار نقده لل 

لكن ، يوافقه مالك على مالحظته من باب النقد الذايت حيث ،  (االجتاهات احلديثة يف اإلسالم) كتابه
، وعلى هذا األساس يرد يف كتابه " وجهة العامل االسالمي،  (السلبّية) مةخيتلف معه يف تعليل هذه السّ 

  قي اليت حياول املستشرق االجنليزي إلصاقها بالعقل املسلم،كطبيعة فيه.  فكرة التخّلف العر 

أن  أرّجح اليت (  ) ( برنار ،فرنييه هنا أن مرتجم الطبعة الفرنسية لكتاب (جّب)، األستاذجد وأ   
 )(Atomisme يشري يف مقدمتها، وهو يتحدث عن مفهوم الذرية ، )مالك بن نيب قد اطّلع عليها

للمستشرق االجنليزي (جب) بالوقوع   ) م،ج، ليفي دالفيدا(بعض املفكرين الغربيني ،منهم : إىل اام،
، ليدافع عنه باعتباره يتساوق مع ما ذكره الفرنسي  ،يتدّخل هنا، املرتجم  عنصري ، غري أنالتفسري ال يف

)Ernest Renan( )2(.أرنست رينان 
    . )،3(وهو ما يشري إىل نزعة إيديولوجية  وغريه.  

إذ جندها يف كثري من اتمعات البشرية  ،مة ال خيتّص ا العقل العريب وحدهأن هذه السّ مالك  يرى
بظروف  خاصة يف مراحل تكوينها األوىل، ويف أوروبا نفسها قبل (ديكارت)، والقضية أصال منوطة

ء مكان الفكرة، أما يف تارخيية ألـّمت باتمع اإلسالمي بعد عصر املوحدين حني احتل الشخص والشي
أوروبا منه املراحل األوىل الزدهار احلضارة اإلسالمية فقد كانت إبداعات عقول أبنائها مصدرا استفادت 

)4(نفسها، مبا يعرتف به الكثري من املنصفني يف الغرب. 
.   

  

                                                           

ولد مبصر عام  ،بريطاين مستشرق م) : 1895  /1971 (    a. GibbHamilton.  / هاِمْلُتون ألكسندر جب-)1(       
   م) 1947(شيكاجو »  االجتاهات احلديثة يف اإلسالم «م)، و 1932(لندن »  يسري اإلسالم إىل أين «م، من كتبه 1895

  ....ابن بطوطة ، كما ترجم إىل اإلنكليزية ُخمتارات من رحلةوهو الذي أشار إليه ابن نيب، يف كتابه وجهة العامل االسالمي         
بباريز، يروج ألفكار عنصرية ضد غري األوروبيني،شديد  1892،ومات عام 1823أرنست رينان،مستشرق فرنسي ولد عام -)2(      

  التحامل  على اإلسالم خاصة ،متهما إياه بروح التعّصب ومعاداة العقل.............
،  بريوت: منشروات دار 1،)، االجتاهات احلديثة يف اإلسالم، ترمجه هاشم احلسيين، ط .Gibb H.(أنظر : هاملتون جب، -)3(      

  .11، 10مكتبة احلياة، د.ت ، ص
م   1986ه /1406،اجلزائر،ودمشق:دار الفكر 5وجهة العامل اإلسالمي ، ترمجة عبد الصبور شاهني  ،ط مالك بن نيب، - )4(      

 .18، 17 ،ص،
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 التفكري و رغم أن واقع األمة اليوم وما تتخبط فيه من ارتكاسات ختلفها املادي يشري إىل قصور منهج
بن نيب قد  اخلل يف عقلية تتعامل مع العامل من حوهلا بفوضوية ظاهرة،،،،،إال أنين أتصور أن مالك

خلف ما ذكره  املستشرق األجنليزي (جب) ، وخاصة يف مشكلة هيام العقل املسلم وراء  هنا انساق
نسياق العرب وراء القرآن كما ،دون تعقل لتلك األلفاظ أو نقدها،وهذا سر ااأللفاظ على حساب املعاين

رّد فقد  أمر ال ميكننا التسليم به، ذاو ه  ، )1( .مع تأكيده على افتقاد العقل العريب لروح القانون..يقول
يف كتابه( اخلصائص) ، يف باب كامل  مساه  (القرن الرابع للهجرة)  )2(إبن جين) فقيه اللغة الكبري(عليه 

ما يدّل أنّه ااٌم  ، )3(".عنايتها باأللفاظ وإغفالها المعاني لى العربفي الرّد على من اّدعى ع بابٌ "
(أي اللغة) وحّسنوها ومحلوا حواشيها وهّذبوها  : " فإذا رأيت العرب قد أصلحوا ألفاظها يقول فيه قدمي،

عاين، بل هي عندنا خدمة منهم للم وصقلوا غروا وأرهفوها ،فال تريّن أن  العناية إذ ذاك باأللفاظ ،
إمنا املبغى بذلك منه  وتنويه ا وتشريف عنها ونظري ذلك إصالح الوعاء وحتصينه وتزكيته وتقديسه ،

 االحتياط للموعى عليه مبا يعطر بشره وال يُعر جوهره، كما جند من املعاين الفاخرة السامية ما يهجنه
فكار،فإذا كانت الوسيلة قوية ومتينة واللغة وسيلة لنقل األ ، )4( ويغّض منه كدرة لفظه وسوء عبارته"

 ن،ومجيلة ،ّمت نقل الفكرة بسهولة ،حيث تفهمها العقول وتستسيغها الّنفوس،،،،وال يغيب عن األذها
من القبائل العربية كانت ختطب وّد الشعراء  احىت أن كثري  دور الشعر يف كثري من األحداث والوقائع ،

ويف العصر احلديث كان لكثري من الفنون واآلداب ، من شرفهاملا  حيّط ا ويضع عرض تتحىت الخشية 
اليت يرى البعض أا انتشرت   ،مثل فلسفة العدمية و الوجودية دور هام يف نشر بعض أخطر الفلسفات

أكثر من انتشارها عرب كتبه الفلسفية األخرى....وصدق ابن جين ،فالفكرة ال ميكن  )سارتر(بروايات 

                                                           

.  ...بعد اطالعي على ما قرره هذا املستشرق، يف 31، 30، االجتاهات احلديثة يف اإلسالم، م، س ، ص Gibb.جب،  -) 1(
هذا الكتاب ، الحظت أنه حياول دائما توجيه اام للعقلية االسالمية بالقصور الفكري ومعاداة العقل  حماوال نفي الطبيعة االهلية  

آن الكرمي،بأسلوب فيه غري قليل من املراوغة ، حياول فيه مدراة املسلمني بادعاء اشرتاكهم مع املسيحيني يف رسالة املقّدسة عن القر 
  روحية واحدة،مقرتحا تعاوم يف ذلك....

لده بني عام هو أبو عثمان بن جّين، من كبار علماء اللغة، من أصول رومية، كان على مذهب املعتزلة، ،اختلف يف سنة مو  -)2(         
ه باملوصل (العراق) التقى باملتنيب حبلب وكانت بينهما صداقة، ،من أهم مؤلفاته : اخلصائص يف اللغة 302ه أو عام  322، 321

  ه،...393العربية. تويف ببغداد عام 
  . 215م، ص1952صرية، ،  القاهرة: دار الكتب امل1أبو الفتح عثمان بن جين، اخلصائص، حتقيق حممد علي النجار،ج -)3(        
  .217املرجع السابق، ص  -)4(        
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ال ميكن اام العرب بالقصور العقلي ّرد اهتمامهم بفنون األدب وتنميق اللغة فصلها عن وعائها،،،و 
ن ممّ   ،فاحلضارة اإلسالمية ازدهرت يف العصر األموي مث العباسي ،حيث كبار األدباء والشعراء واللغويون،

ا على العقلية ...وال شك أن الذرية كنزعة عقلية ال ميكن احلكم بأدبيام وبديع بيام.ازدهرت اللغة 
اإلسالمية بإطالق؛ حيث أن منهج تقرير األفكار يف القرآن نفسه،وهو مصدر اإلسالم األول، مل يذكر 

أسس منهج استخالص العرب ، كقواعد للسلوك القومي، تطبيقا  تالقصص ومل يورد األمثال إال لتثبي
ساليب الطباق والجناس ، وأسلوب القرآن في ضرب األمثال واعتماد أ.لقواعد الصراط املستقيم

وااللتفات من األمور األساسية التي  تثبت إعجازا بالغيا إلهيا، وقف أمامه عتاة خطباء العرب 

  ..........وشعراءهم  مشدوهين عاجزين

  :لخالصةا

حتتاج الدعوة اإلسالمية إىل استثمار الوسائل واألساليب اليت جتذب وال تنفر، تقنع العقل وتشبع 
بة كبرية من املدعوين ال يصلح يف دعوم األسلوب العلمي، بسبب قصور باعهم التعليمي العاطفة، نس

اس على قدر والثقايف أو بسبب شخصيتهم العاطفية ،وهذا ما جيب مراعاته يف خطام،" خاطبوا النّ 
عقوهلم"، ال شك أن كثريا من الفلسفات وااليديولوجيات عرفت رواجها من خالل القصص والروايات 

  سارتر...جون بول الفرنسي  عندوالشعر،كما حصل لفلسفة الوجودية 

ضمنون خطام مبحتوى وعليه فالدعوة اإلسالمية حباجة إىل شعراء وأدباء وروائيني وكتاب مسرح ، ي
دعوي متبّصر، مثل روايات جنيب الكيالين، وشعر اء الدين األمريي، وأدبيات حممد صادق الرافعي يف 

  .وحي القلم....

يالحظ مظاهر قحط يف هذا اال الدعوي، البد حلركة الدعوة اإلسالمية من إروائه، من خالل انتقاء 
املبدعني يف جماالت األدب املختلفة، شعرا ونثرا، لإلسهام يف تبليغ الدعوة ألن االنسان ال يستقبل 

حاذق ، تراه يضع الرسالة بالعقل وحده بل ويستقبله باألحاسيس واملشاعر أيضا، فكم من طبيب 
السيجارة يف فمه ، يلتهمها بشراهة،مع أنه مقتنع عقليا مبا تلحقه به من أضرار واسقام 
قاتلة.........لكن عاطفته حتتضن السيجارة القاتلة،دون مباالة.....وحىت الكفار الذين ذكرهم اهللا 
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َخَلَق السَماَواِت  منْ  ألتهمولئن س،أم يعرفون متاما صدق الرسل ولكنهم ال يؤمنون مكابرة، وصدا،" 
  ).25لقمان /ُقِل احلَْْمُد لِلِه َبْل َأْكثـَرُُهْم َال يـَْعَلُموَن ( َواْألَْرَض لَيَـُقوُلن اللهُ 

ومبا أن الصفة األدبية،شعرا أو نثرا، موهبة يف األساس ،فعلى مؤسسات الدعوة انتقاء أصحاب املواهب 
  ية، القصة، املقاالت األدبية الصحفية،....الشعرية والنثرية،كتاب الروا

مع العمل على صقل مواهبهم وتعهدهم ، ليكربوا ،فيصبحوا شعاراء كبارا يف خدمة أهداف الدعوة  
  .......).........83(( وقولو هللا حسنا)) ( البقرة/متّثال وتبليغا ..............

  

  م13/3/2018يومتم بحمد اهللا 

  أ.د. البشير قالتي


