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بوارق دعوية من هدهد سليمان

مقدمة
قد أنزل اهلل تعاىل القرآن الكرمي فيه من
قصص األنبياء واملرسلني واألمم السابقة ما
يضبط الطريق أمام الدعاة إىل اهلل تعاىل،
ويكون هلم مشاعل يستضيئون بنورها،
ويتثبتون هبدايتها يف طريقهم الذي حيتاج الكثري من الزاد حىت يؤدوا رسالتهم اليت تعد
أشرف الرساالت؛ فما أجل وأعظم من أن تكون وريثا لألنبياء واملرسلني.
ولذلك فما أحوج الدعاة إىل دوام مطالعة كتاب اهلل تعاىل ،وإطالة النظر وإجالة
الفكر فيما حيويه من دروس وعرب حىت لو كانت هذه الدروس من طائر مثل اهلدهد.
فاهلدهد طائر مننت الريح كما ذكر العلماء عنه ،لكن نزل فيه قرآن يتلى ويتعبد به إىل
يوم الدين؛ ذلك أنه مل يكن عن سبيل الدعوة من الغائبني؛ بل كان يف دعوته إجيابيا
وأتى بسلطان مبني ،فاستحق أن يكون الناس بكالمه من الساجدين ،وفيه عرب
وعظات للدعاة على مر السنني.
www.dawahskills.com/ar

بوارق دعوية من هدهد سليمان

{وتَ َف َّق َد الطَّْي َر
ويف اآليات التالية ذكر لقصة اهلدهد مع نيب اهلل سليمان عليه السالمَ :
ي
ي
ي
فَ َق َ ي
يدا أ َْو ألَ ْذ ََبَنَّهُ أَْو
ُع ِّذبَنَّهُ َع َذابًا َشد ً
ني * أل َ
اِل الَ أ ََرى ا ْهلُْد ُه َد أ َْم َكا َن م َن الْغَائبي َ
ال َم َ
ي
ني * فَم َكث َغي ر بعي ٍ
لَيأْتيي ِِّّن بيسْلطَ ٍ
ي
ٍ
ك يمن َسبٍَأ
ب
م
ان
أ
ال
ق
ف
يد
َ
ُّ
َ
َ
َ
طت يِبَا َملْ ُيُت ْط بييه َوجْئتُ َ
َح ُ
ْ
َ
ََ
َ
ََ ُ
بينبٍأ ي ي
دت امرأًَة َتَْلي ُكهم وأُوتييت يمن ُك ِّل َشي ٍء وَهلا عرش ع ي
ي
ٍ
ج
و
ين
إ
*
ني
ق
يم *
ظ
ُّ
ِّ
ْ
َ
َ
ََ
ُْ َ َ
ََ َ
ْ ََ ٌْ ٌ
َْ
وجدتُّها وقَومها يسج ُدو َن ليلشَّم ي ي ي ي
َّه ْم
صد ُ
س من ُدون اهلل َوََيَّ َن َهلُ ُم الشَّْيطَا ُن أ َْع َما َهلُ ْم فَ َ
ْ
َ َ َ َ ََْ َ ْ ُ
ي َّ ي
السماو ي
َع ين َّ ي
اْلَ ْ ي
ات
يج ْ
السب ييل فَ ُه ْم الَ يَ ْهتَ ُدو َن * أَالَّ يَ ْس ُج ُدوا هلل الذي ُُيْر ُ
بءَ يف َّ َ َ
َواأل َْر ي
ال
ب الْ َعْر يش الْ َع يظي يم * قَ َ
ض َويَ ْعلَ ُم َما ُُتْ ُفو َن َوَما تُ ْعلينُو َن * اهللُ الَ إيلَهَ إيالَّ ُه َو َر ُّ
ي
سنَنظُر أَص َدقْت أَم ُك ي
ني * ا ْذ َهب بِّ يكتَ ياِب َه َذا فَأَلْ يق ْه إيلَْي يه ْم ُُثَّ تَ َوَّل َعْن ُه ْم
نت م َن الْ َكاذبي َ
َ ُ َ َ ْ َ
فَانْظُْر َما َذا يَ ْريجعُو َن}.
ويف هذا احلوار الرائع الكثري من البوارق الدعوية اليت ميكن االستفادة منها يف جمال
الدعوة اجلماعية املنظمة؛ حيث ُتوي هذه القصة من الدروس والعرب ما يفيد القائمني
على العمل الدعوي سواء أكانوا قادة أم جنودا وأفرادا عاديني:
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بوارق دعوية للقادة
إن أي عمل منظم ال بد له من قادة ومسئولني لديهم من القدرات واملهارات ما
يعينهم على القيام ِبهمتهم املنوطة هبم على خري وجه؛ وكلما كانت هذه املهارات
والقدرات متأصلة فيهم كان لذلك انعكاسه اإلجياِب على دورة العمل الدعوي،
وإتيانه بالنتيجة املرجوة منه..
ومن الدروس اليت ميكن أن يستفيدها القادة من قصة سليمان مع اهلدهد ما يلي:
أوال -ضرورة يقظة القائد وتفقده لرعيته وأحواهلم بني الفينة واألخرى وتفقد مواطن
الزلل ملعاجلتها؛ فها هو نيب اهلل سليمان عليه السالم يتفقد جنوده من الطري ويلفت
نظره غياب اهلدهد فيبادر بالسؤال عنه.
ثانيا -عدم تسرع القائد بإلقاء التهمة على اجلندي :فحينما افتقد اهلدهد جعل
االحتمال األول هو قصر نظره هو عن رؤيته فقال( :ماِل ال أرى اهلدهد)ُ ،ث جاء
االحتمال اآلخر وهو تغيب اجلندي (أم كان من الغائبني).
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ثالثا -حدد القائد العقوبات اليت ميكن أن يواجهها اجلندي إذا ثبت خطؤه ،وهي
عقوبات متدرجة من األخف إىل األقسى (ألعذبنه عذابا شديدا أو ألذَبنه أو
ليتأتيِّن بسلطان مبني).
رابعا -بعد الوصول للجندي املفتقد عمل على التثبت من أقوال اجلندي أوال،
والتأكد من صدقها ،وأهنا مل تكن حججا للتخلص من العقاب الشديد الذي
ينتظره؛ فأمره هو نفسه بأن يذهب بكتابه ليلقيه إىل ملكة سبأ.
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بوارق جندية
ال تكتمل املنظومة الدعوية إال بتكامل ضلعيها املمثلني يف القادة واجلنود؛ فصالح
القادة وصالحيتهم ال تكفي وحدها ما مل يكن هناك جنود خملصون لدعوهتم ،واثقون
يف طريقهم.
ومن الدروس اليت يفيدها األفراد العاملون يف املنظومة الدعوية اجلماعية باعتبارهم
جنودا ما يلي:
أوال -التأكد من املعلومة وتوثيقها قبل اهتام الناس باملعصية واْلطأ؛ فاهلدهد تأخر
عن موعده ليتأكد مما وصل إليه من خرب أهل سبأ وعبادهتم غري اهلل حىت أصبح اْلرب
بالنسبة له خربا يقينا (وجئتك من سبأ بنبأ يقني).
ثانيا -تقدمي مصلحة الدعوة العامة على مصلحة التنظيم اْلاصة؛ فهو كان خارجا يف
مهمة تنظيمية حمددة ،لكن ملا رأى هذا املنكر اجللل قدم التأكد منه على غريه من
املهام األخرى املوكولة إليه.
ثالثا -الذاتية واملبادرة؛ فهو مل يُطلَب منه تتبع أمر سبأ ولكن شعوره باملنكر جعله
يبادر ويتحسس أمرهم دون تكليفُ ،ث يأيت به للقائد ليأخذ القرار املناسب.
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رابعا -الثقة بالنفس واملنهج الذي يسري عليه الداعية ما دام على بصرية من أمره؛
فرغم أنه كان حياور نبيا فإنه قال له( :أحطت ِبا مل ُُت ْط به).
خامسا -فقه األولويات الدعوية :فاهلدهد ركز يف استنكاره للمنكر على أخطر ما فيه
وهو السجود لغري اهلل؛ فبالتأكيد اطلع اهلدهد على بع املنكرات األخرى مثل
التربج من امللكة ورِبا رأى بع ما حيدث يف مثل هذه اجملالس من خمالفات شرعية
أخرى لكنه ركز على جوهر املوضوع وهو العقيدة والسجود لغري اهلل.
سادسا -البصرية الدعوية املتمثلة يف عدم اكتفاء اهلدهد بنقل اْلرب واستنكاره؛ بل
وضع البديل الصحيح وهو (أال يسجدوا هلل الذي ُيرج اْلبء يف السماوات
واألرض…).
وبعد فهذه بع البوارق الدعوية من هدهد سليمان الذي خلد اهلل ذكره يف أعظم
كتبه؛ ليفيد منه الدعاة واملصلحون على مر السنني والدهور ،سائلني اهلل تعاىل أن
جيعلنا ممن يستمعون القرآن فيتبعون أحسنه.
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