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ABSTRACT 

This research aims at pinpointing the main components of Dawah (preaching) which 

contribute to the best interaction and response between the Da’i (preacher) and mad’o 

(preached) in addition to investigating their effect on the preached. The researcher 

adopts the analytical inductive methodology in order to extract the most important 

preaching qualities that should be available in the preacher. The significance of the 

research stems from the fact that it approaches a daily practice related to our 

convictions and behavior. For, Dawah is expected to improve a person’s life and 

refine his social practices leading to the virtuous society which follows the supreme 

Islamic ethics. The problem of the study stems from the current excessive use of 

Dawah by a wide spectrum of people who do not posses the basic qualities of the 

preacher. This has tarnished the good image of Dawah and diverted it from its 

expected supreme goal of having refined Muslim societies which follow the true 

teachings of Islam. The researcher concluded that the preacher should posses 

important qualities in order to achieve his goal of disseminating the teachings of 

Islam in the correct way. These qualities should overlap and work harmoniously in 

order to achieve the expected positive response. Preachers have a significant role in 

our daily lives because of their special attributes which enable them to make the 

change. By adopting these attributes, preachers will be more self confident, and better 

able to approach others in one hand and better able to get the expected response in 

the other. 

Keywords: preacher’s character, preacher’s education, impact, Islam, society.          
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 ملخص ال

 يف هاتأثي  بيانو  ؛الدعوي  اليت حتقق التفاعل والتجاوب بني الداعي واملدعواملقومات   ابراز أهم يهدف البحت إىل
ربز تويسةلك الباحث املنهج االستقرائي والتحةليةلي الستخراج أهم الصفات الدعوي  الالزم توفرها يف الداعي . و  املدعو.

 . ويرتقي هبا وتصةلح أحواله االجتماعي  واألسريفالدعو  ترتقي باإلنسان  لةلفرد,  س ايحيا  اليومي ميبأنه   البحت أمهي
الفراط والتوسع يف ا ما نةلمسه اليوم منتتخةلص اشكالي  البحث فيو السامي .  اإلسالمي أفراده األخالق  ياجملتمع بتحةل

ف ىل عزو إأدى  مما هلا؛والداين فاختةلت الصور  ايحسن   يبت من القاصاالخنراط يف جمال الدعو . فأصبحت الدعو  ث  
لدعوي  الالزم  ابسبب فقدان أهم املقومات  ؛يد من مدعويهاجلهتمام البا بعض الدعا الكثي من املدعوين؛ فال حيظى 

ها يف الداعي جود عد  صفات البد توفر و أن جمال الدعو  إىل اهلل يتطةلب  وخةلص بنتائج أمهها: لتأثي عةلى السامعني.
مع بعضها لتحقيق  متضافر مرتبط  وتةلك الصفات البد أن تكون  .الصحيحلكي حيقق هدفه من نشر دعوته عةلى النحو 

ةلم مبا أودعه الدعا  هلم دور كبي اجياد االستقرار يف حيا  املسأن الصالح واالستقام .  لةلنف سالتأثي اإلجيايب الذي حيقق 
بها تقوى باخلي واالنتفاع. فإن الصفات الدعوي  تعود عةلى الداعي . اهلل فيهم من قدرات جتعةلهم قادرون عةلى ذلك

شخصيته، وتكسبه ثباتاً وإصراراً وصرباً عةلى االستمرار يف دعوته. كذلك تزيد من قناع  املدعو مما جيعةله سريع االستجاب  
  ملا يدعو إليه الداعي .

 سالم, اجملتمع.شخصي  الداعي , ثقاف  الداعي , التأتي, اإلالكلمات المفتاحية:  
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 المقدمة

لقصوى عرب العصور ألمهيتها ا ؛والعةلماء قدمياً وحديثاً  ونوالباحث ونن الدعو  إىل اهلل من املواضيع الىت عىن هبا الدارسإ 
من قبل  املبذول  شر االستقام  يف اجملتمع بسبب اجملهوداتتفبها حيظى املسةلم توازنًا واطمئنانًا يف حياته. فتن واألزمان.

  .سالميالداعي الساعي لتحسني بعض األوضاع املخةل  باجملتمع اإل

 أهمية الدراسة :

ما بسبب ؛ سالميجملتمع اإلايف  الظواهر السةلبي  السائد  تتالشىالدعو  بف لةلفرد, ربز أمهيتها بأهنا مت س ايحيا  اليومي ت
  من توجيه وترشيد الفرد واجملتمع. الداعي  يقوم به

 الدراسة :مشكلة 

والداين  يمن القاص امت قالتوسع يف االخنراط يف جمال الدعو . فأصبحت  ما نةلمسه اليوم مناشكالي  البحث في تتةلخص
 ؛يد من مدعويهاجلام هتمالبا بعض الدعاهىل عزوف الكثي من املدعوين؛ فال حيظى إمما أدى  هلا؛فاختةلت الصور  ايحسن  

سؤال مما تقدم فأن إشكالي  الدراس  تتمركز يف ال لتأثي عةلى السامعني.  الالزم  الدعويبسبب فقدان أهم املقومات 
  الرئي س املتمثل يف: ما أثر صفات الداعي يف املدعو وما مدى تأثيها يف اجملتمع اإلسالمي ؟

 أهداف الدراسة :

جاوب بني الدعوي  اليت حتقق التفاعل والتواملقومات فإن اهلدف املرجو من كتاب  هذا املوضوع هو ابراز أهم الصفات   
 استجاب  املدعو.  ليحقق الداعي التأثي املؤدي إىل ؛الداعي واملدعو

 المنهج المتبع في الدراسة:

لةلوصول إىل اهلدف املرجو من كتاب  هذا البحث سأستند عةلى املنهج االستقرائي والتحةليةلي الستخراج أهم الصفات    
 يف الداعي . الدعوي  الالزم توفرها
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 .175هـ, ص1413, 1اجلرجاين, عةلي بن حممد بن عةلي, التعريفات, دار  الكتاب العريب, ط -1
رشاد، و  واإلسالمي  واألوقاف والدعالسعودي ، وزار  الشؤون اإل، سعيد بن عةلى بن وهف، ايحكم  يف الدعو  اىل اهلل تعاىل املمةلك  العربي  القحطاين -2
 .26هـ، ص1423، 1ط

 

 أهمية الدراسة :

 ري . فالدعو  ترتقي باإلنسان وتصةلح أحواله االجتماعي  واألس لةلفرد. ايحيا  اليومي  أهنا مت س  الدراس  بتربز أمهي 

 تقسيم الدراسة :

بحث األول الصفات الدعوي   املبنّي  فقد لةلباحثني.الورق  البحثي  إىل ثالث  مباحث خمتوم  بنتائج وتوصيات  مت تقسيم
ضح املبحث الثالث بينما و  عةلى الداعي , الدعوي  ي الصفاتثأتوأثرها عةلى الفرد واجملتمع, وحةلل املبحث الثاين مدى 

 قو  تأثي الصفات عةلى املدعو.

  أثر صفات الداعي. المبحث األول:

 أحسن في المدعو.والجدل بالتي هي أثر صفة الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة األول:  المطلب

يقصد بالصفات "االسم الدال عةلى بعض أحوال الذات وذلك حنو طويل وقصي وعاقل وأمحق وغيها, وهي األمار  
  (1)الالزم  بذات املوصوف الذي يعرف هبا"

اهر  السةلبي  املنتشر  املظفعَّال يف حتسني بعض األوضاع املخةل  باجملتمع اإلسالمي، وكذلك تقةليل بدور داعي يقوم ال  
وعةلى  ؛االجتماعي و يف حل بعض املشاكل الفردي  كذلك يساهم  و ، وغيمها فيه بسبب انتشار الفنت وقةل  الوازع الديين

مات ومسات؛ بعد  مقو املدعو، وال يتحقق ذلك إاّل إذا اتصف استجاب   إىلاملؤدي الداعي  حتقيق االنسجام والتأثي 
 جو . ومن أهم الصفات أالزم توفرها يف الداعي هي: املر لةلوصول أهدافه 

لقد تعددت اآلراء حول مفهومها فقيل إهنا: العةلم النافع والعمل به، وتطةلق عةلى: الورع يف دين اهلل،  أواًل الحكمة:
 ، ولقد أشار القرآن الكرمي إليها يف قوله (2)يف موضعه، وقيل: سرع  اجلواب مع اإلصاب  ءشيوتعّرف بأهنا: وضع كل 
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 .[125]سور  النحل، اآلي  -3
 .2202، ص4مج ،ه1412 ،27ط ،القاهر يف ظالل القرآن،  ،الشاربنيسيد قطب إبراهيم حسني قطب، -4
 ،صدقي حممد مجيل تح: ،البحر احمليط يف التفسي ،أثي الدين األندلسيأبو حيان حممد بن يوسف بن عةلي بن يوسف بن حيان  ،األندلسي ينظر: -5

 مت اقتاس النص بتصرف. .613ص ،6ج ،هـ1420 ،دار الفكر ،بيوت

  .613، ص6مرجع سابق، ج ،البحر احمليط يف التفسي ،األندلسي ينظر: -6

 

ْوِعظىِ  ايحْىسىنىِ  وىجىاِدهْل ْم بِالَّيِت ِهيى أىْحسىن  ِإنَّ رىبَّكى ه وى   سبحانه وتعاىل: ِ  وىاْلمى ِبيِل رىبِّكى بِايحِْْكمى أىْعةلىم  مبىْن ضىلَّ  ادْع  ِإىلى سى
ِبيةِلِه وىه وى أىْعةلىم  بِاْلم ْهتىِدينى  عىْن سى

(3) 

قل عةليهم وال ثيبينه هلم يف كل مر  حىت ال ي الذيالنظر يف أحوال املخاطبني وظروفهم والقدر ": هيوالدعو  بايحكم  
تضياهتا فال تستبد خياطبهم هبا، والتنويع يف هذه الطريق  حسب مق اليتيشق بالتكاليف بل استعداد النفوس هلا، والطريق  

   .(4)وز ايحكم  يف هذا كةله ويف سواه"ابه ايحماس  واالندفاع والغي  فيتج

وقيل أهنا:  والفقه، الكرمي،وتعددت اآلراء حول مفهوم ايحكم  املذكور  يف اآلي  الكرمي  فمن معانيها أهنا: القرآن    
ب ، وهي املقال  احمْلكم  الصحيح  والدليل املوضح لةلحق  النُّبو ، وقيل هي: ما مينع الفساد من آيات ربك املرعب  واملرهِّ

 (5) املزيل لةلشبه .

كم  املعروف  مواعظ القرآن، وهى العرب املعدود . وقيل أهنا ايح هيومن معاين لفظ  املوعظ  ايحسن  املذكور  يف اآلي :     
ةلَّه  أمبراتب األفعال، وهي: أن ختتةلط الرغب  بالرهب ، واإلنذار بالبشار ، وهي التخويف والرتجئ  والتةلطف باإلنسان ب ن جتِ 

وكذلك من صفات الداعي  ايحكيم أن يدرس الواقع واملعتقدات وينزل منازل الناس، مث يدعوهم  (6) ، وىتـ نىشِّطىه  بالفضائل
  وهلذا هتها،يؤتون من ج اليتوالوسائل  يجتماعواال العةلميعةلى قدر عقوهلم وأفعاهلم وطبائعهم وأخالقهم ومستواهم 

 

 

 

 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 3, NO 4, 2017 

 
 140 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           
عبد مناف،  أبا ايحسن، أمه  فاطم  بنت أسد بن هاشم بن اإلسالم يكىن نيبعم حممد بن عبد اهلل  ابن القرشي اهلامشيعةلى بن أيب طالب بن عبد اهلل  -7

، وقيل له صفات لي س ألحد ،رضى اهلل عنها  ومن النساء خدجي ،سن  20من الرجال وعمره  -حممد صةلى اهلل عةليه وسةلم-وهو أول من آمن باهلل وبرسوله 
 أدخةله قربه.سةله و غ كان لواؤه معه يف كل زحف، وهو الذى صرب معه يوم فّر غيه وهو الذىو  ول صةلى اهلل عةليه وسةلم،وهو من األوائل الذين صةلوا مع الرس

م، 1992، 1412، 1صحاب، تح: حممد عةلى البجاوى، دار اجليل، طيوسف عبد اهلل حممد عبد الرب أبو عمر، االستيعاب يف معرف  األ ،ينظر: عبد الرب
 .1089ص

 8-أخرجه البخار ي يف صحيحه، كتاب العةلم، باب من خص بالعةلم قوماً دون قوم كراهي  أن ال يفهموا، رقم ايحديث 127، مج1، ص59.
ن مضر بهو عبد اهلل بن مسعود غافل بن حبيب بن مشخ بن فار بن خمزوم بن صاهةل  بن كاهل بن ايحارث بن متيم بن سعد بن هذيل بن مدرك  بن إلياس  -9

 دم ،األ حنيفاً، شديد رجالً ولني ومن النخباء العاملني، شهد بدراً، وهاجر اهلجرتني ، كان ألايحرب فقيه االم ، كان من السابقني ا اإلمامنزار. الصحايب اجلةليل 
دفن يف البقيع سن  و  وكان ال يغي شيبه، وروى عةلماً كثياً، أخد من يف الرسول صةلى اهلل عةليه وسةلم  سبعني سور ، كان كثي الشغف بالقرآن، تويف باملدين ،

، 1مج، ار العةلم لةلمالينيد ،بيوت ،لبنان ،ستعربني واملستشرقنيقاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب وامل ،الزركةلي، خي الدبن، األعالم :. ينظر32
 .461ص 

  10- أخرجه مسةلم يف صحيحه، مقدم  اإلمام مسةلم رمحه اهلل، باب النهي عن ايحديث بكل ما يسمع، رقم ايحديث 5، مج1، ص10.
  11- القحطاىن، ايحكم  يف الدعو  هلل تعاىل، مرجع سابق، ص336.

م، 2005هـ، 1426، 1مام مالك، طظىب، دار اإل فرحان، البصي  يف الدعو  اىل اهلل، تقدمي: صاحل بن عبد العزيز آل الشيخ، أبو العنزى، عزيز بن -12
  .136ص

 

 

وقال عبد ، (8)فون، أحتبون أن يكذب اهلل ورسوله": "حدثوا الناس مبا يعر -(7)رضى اهلل عنه -قال عةلى بن أىب طالب
 . (10):" ما أنت مبحدث قوماً حديثاً ال تبةلغه عقوهلم إالَّ كان لبعضهم فتن  "-رضى اهلل عنه -(9)اهلل بن مسعود

 تبةلغ فيه الدعو  أمر مهم جداً، فإن الداعي  ايحكيم حيتاج يف دعوته معرف  أحوال املدعوين: الذي"فدراس  البيئ  واملكان 
قتصادي ، ومعرف  مراكز الضالل ومواطن االحنراف معرف  جيد  وحيتاج إىل معرف  جتماعي  واالعتقادي ، والنفسي  واالاال

انتشرت يف  اليتبه ، والشاجلديلوثقافتهم ومستواهم مبشكالهتم ونزعاهتم اخلةلقي   واإلحاط لغتهم وهلجتهم وعاداهتم 
 .(11)جمتمعهم ومذاهبهم"

ح والتدبي النص هييعرِّف العةلماء املوعظ : "بأهنا كالم مصحوب بزجر، وقيل:  الدعوة بالموعظة الحسنة:تانياً: 
 ولقد أشار القرآن الكرمي إىل الدعو  باملوعظ  ايحسن ( 12)األمر والنهى املقرون بالرتغيب والرتهيب" هيبالعواقب وقيل 
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 . [125]سور  النحل، اآلي  -13

  .2202، ص4مج ،مرجع سابققطب، يف ظالل القرآن،  -14
، 1، تفسي حدائق الروح والرحيان يف روايب عةلوم القرآن، بيوت، لبنان، دار طوق النجا ، طالشافعي رمى العةلوى اهلررىمني عبد اهلل األأل، حممد االعةلوي -15

 .321، ص15مج، 2001هـ ،1421

  .2202، ص4مج ،مرجع سابققطب، يف ظالل القرآن،  -16
 مت اقتباس النص بتصرف. . 2202، ص4مج ،سابقرجع مقطب، يف ظالل القرآن، ينظر:  -17
 .53م، ص2011 هـ،1432، 4لقةلم، طدار ا ،بكار، عبد الكرمي، مقدمات لةلنهوض بالعمل الدعوى، دمشق ينظر: -18

 

ْوِعظىِ  ايحْىسىنىِ  وىجىاِدهْل ْم بِالَّيِت ِهيى أىْحسىن  ِإنَّ رىبَّ    ُّ يف قوله تعاىل: ِ  وىاْلمى ِبيِل رىبِّكى بِايحِْْكمى كى ه وى أىْعةلىم  مبىْن ضىلَّ ادْع  ِإىلى سى

ِبيةِلِه وىه وى أىْعةلىم    (13)َّ      بِاْلم ْهتىِدينى عىْن سى

ضح تدخل إىل القةلوب برفق وتتعمق املشاعر بةلطف، ال بالزجر والتأنيب يف غي موجب وال بف اليتباملوعظ  ايحسن  "أي  
 قد تقع عن جهل أو حسن ني ، فإن الرفق يف املوعظ  كثياً ما يهدى القةلوب الشارد ، ويؤلف  اليتاألخطاء 

دع أ "ومما جاء يف تفسي املوعظ  ايحسن  يف اآلي  السابق : ( 14)"خبي من الزجر و التأنيب والتوبيخ يأيتالقةلوب النافر ، و 
 (15)."ايحكايات النافع  لدعو  عوامهمو  اإلقناعي إىل ربك باملوعظ  ايحسن  أي بالدالئل 

ويشعر  لداعيا"أي بال حتامل عةلى املخالف وال ترذيل له وتقبيح؛ حىت يطمئن إىل  أحسن: هي بالتيالجدل  ثالثاً: 
. فالنف س البشري  تتصف بالكربياء والعناد فال تنزل (16)أن لي س هدفه الغةلب  يف اجلدل، ولكن اإلقناع والوصول إىل ايحق"

تعترب التنازل سن حىت ال تشعر باهلزمي ، فتراه صحيحًا بسهول  فةلهذا حيتاج األمر إىل الرفق واجلدل ايح الذيمن الرأي 
عن الرأي تنازالً عن هيبتها واحرتامها وكياهنا. واجلدل بايحسىن هو الذى يطامن من هذه الكربياء ايحساس  ويشعر اجملادل 

 .(17)ال يقصد االَّ كشف ايحقيق  يف ذاهتا واالهتداء إليها يف سبيل اهلل الداعيأن ذاته مصونه وقيمته كرمي ، و أن 

 :في المدعو العمل بدعوتهو  هصبر و  ثقافة الداعيةأثر  المطلب الثاني:

غي يف نفوس أن تتوفر لدى الداعي  إلحداث التأثي والت ينبغي اليتيقصد هبا جمموع  املعارف  : ثقافة الداعية:أوالً    
 (18).متفوقاً ذهنياً وأدبياً وثقافياً كان تأثيه إجيابياً أصيالً ثابتاً  الداعياملدعوين، فكةلَّما كان 
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     .224 ،9ج ،مرجع سابق ،تفسي الطربي"جامع البيان عن تأويل آى القرآن ،ينظر: الطربي -19

 .[34]سور  األنعام، اآلي   -20

 .84ص ،4ج ،هـ1383 ،دار إحياء الكتب العربي  ،القاهر  ،التفسي ايحديث ،دروز  حممد عزت ،عزت - 21

 . [125]سور  النحل، اآلي  -22

  [.108] ي اآلسور  يوسف،  -23
ل أمحد عبد تح: الشيخ عاد ،الةلباب يف عةلوم الكتاب ،أبو حفص سراج الدين عمر بن عةلي بن عادل ايحنبةلي الدمشقي النعماين ،ابن عادل ينظر: -24

  . مت اقتباس النص بتصرف بسيط.224، ص11مج ،م1998 ،هـ 1419 ،1ط ،دار الكتب العةلمي  ،بيوت ،لبنان ،املوجود والشيخ عةلي حممد معوض
هيم أطفيش، االقرطيب، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرج األنصاري اخلزرجي مش س الدين، اجلامع ألحكام القرآن، تح: أمحد الربدوين وإبر  -25

 . 274، ص9ج، م1964 ،هـ1384، 1دار الكتب املصري ، ط ،القاهر  ،مصر

 

لثقافته املتنوع  تكون لديه ق درات وإمكانيات إبداعي  حيوي  تزيد من قو  وحجم التأثي يف اآلخرين وتدفع  الداعيفإن 
 (.19)عنهم اململ والسأم من مقوالت جمرتَّ  ذهبت جدهتا وفقدت إبداعها، وتقةلص مفعوهلا

 الداعيأذي   يف دعوته وإن أوذى؛ ألن الناجح، فبه يكون دائمًا نشيطاً  لةلداعيفإن الصرب صف  الزم   ثالثاً: الصبر: 
  :يف كتابه -صةلى اهلل عةليه وسةلم -إىل اخلي من طبيع  البشر االّ من هدى اهلل قال تعاىل لنبيه

  ْب وا وىأ وذ وا حىىتَّ أىتىاه ْم نىْصر نىا وىالى م بىدِّلى   وىلىقىد بىْت ر س ٌل ِمْن قـىْبةِلكى فىصىبـىر وا عىةلىى مىا ك ذِّ َى ِمْن لِ ك ذِّ اءى كىةِلمىاِت الةلَِّه وىلىقىْد جى
  (20)نـىبىِإ اْلم ْرسىةِلني

ه عما ناله من اإلساء  وتعزي  ل –صةلى اهلل عةليه وسةلم –قيل يف هذه اآلي  تسةلي  من اهلل سبحانه وتعاىل لنبيه حممد 
رب وعدم ايحزن عةلى بالص -وسةلمصةلى اهلل عةليه  –واجلحود والتكذيب من قومه. فاهلل سبحانه وتعاىل يأمر نبيه حممد 

 (21)ما يتةلقاه من األذى من قومه، وأن ميضي قدماً يف نشر دعوته واجلهاد يف سبيةلها حىت يأيت اهلل بالنصر

فعةلى الداعي  أن يكون صابراً عةلى دعوته مستمراً فيها، صابراً عةلى ما يدعو إليه من دين اهلل عز وجل وأخالق اإلسالم،   
يتعرض دعوته، وصابراً عةلى ما يعرتضه هو من األذى، فالرسل صةلوات اهلل وسالمه عةليهم أ وذوا بالقول وصابراً عةلى ما 

    (22)كىذىِلكى مىا أىتىى الَِّذينى ِمْن قـىْبةِلِهْم ِمْن رىس وٍل ِإالَّ قىال وا سىاِحٌر أىْو جمىْن ونٌ : وبالفعل كما جاء يف قوله تعاىل

ِذِه  ُّ :يف دعوته؛ لقوله تعاىل أساسيأن يكون عةلى بصي  وعةلم وهو أمر  الداعي: عةلى العلم والبصيرةثالثاً:   ق ْل هى

ِبيةِلي أىْدع و ِإىلى الةلَِّه عىةلىى بىِصيىٍ  أىنىا وىمىِن اتَـّبـىعىيِن وىس ْبحىانى الةلَِّه وىمىا أىنىا ِمنى اْلم ْشرِِكنيى  أي "أدعو إىل ربك عةلى املعرف   (23)َّ سى
 (25)أي عةلى يقني وحق"..وقيل معىن عةلى بصي : "(24)هبا ايحق والباطل، وهى ايحج  والربهان"الىت مييز 
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، 4املمةلك  العربي  السعودي ، الرياض، رئاس  إدار  البحوث العةلمي  واإلفتاء، ط ،وأخالق الدعا  بن باز، عبد العزيز بن عبد اهلل، الدعو  اىل اهللينظر:  -26

 .44م، ص2002هـ، 1423

 .46مرجع سابق، ص ،الدعو  اىل اهلل وأخالق الدعا  بن باز،ينظر:  -27

 مت اقتباس النص بتصرف. .606ص،22ج ،مرجع سابق ،"جامع البيان عن تأويل آى القرآن تفسي الطربي ،ينظر: الطربي -28
كان والده قطب إبراهيم من املزارعني من تةلك سيوط مبصر و أىف بةلد  موشا من حمافظ    1919/ 4 / 26حممد قطب هو: حممد قطب إبراهيم ولد ىف  -29
ىل أن خترج إاّل أنه كان حمبًا لةلمطالع  مقباًل عةليها ويعد من املثقفني. بدأ حممد قطب دراسته جبامع  القاهر  إ ،لناحي  مل يتجاوز يف دراسته املرحةل  أالبتدائي ا

شرف عةلى تعةليمه أهو الذى ف ،تأثر بفكره من أخيه سيد الذى يتقدمه يف العمر بأثىن عشر عامًا يف امليالد ،فحصل عةلى دبةلوم يف الرتبي  النفسي  ؛منها
ينظر: اجملذوب،  ها.ي مذاهب فكري  معاصر  و غ ،اإلسالمواإلنسان بني املادي  و  اإلنساني : الدراسات يف النف س  له العديد من الكتب منها .يفهتثقوتوجيهيه و 

 .  275، ص2، ج1992، 4دار الشواف، ط ،الرياض ،مفكرون عرفتهمو حممد، عةلماء 

    

فعةلى الداعي  أن يكون عةلى بّين  وعةلم يف دعوته، فال يكون جاهالً مبا يدعو إليه؛ ألن اجلهل يهدم ويفسد وال يصةلح؛  
؛ فإن ظهر لشرعيافعةليه أن ينظر إىل الدليل  -صةلى اهلل عةليه وسةلم -فال يدعو إىل أمر دون بصي  مبا قاله  اهلل ورسوله

 (26) .إليه مبا عىرىفىه ، وإن خالف الشرع؛ فعةليه الرَت واالجتنابذلك األمر غي خمالفاً لةلشرع؛ فيدعوا 

يما العمل بدعوته، وأن يكون قدو  صايح  ف الداعيجيب أن يكون عةليها  اليتمن األخالق  العمل بدعوته:رابعًا:  
  -ال يعطيه ءالشياقد يفعل مبا يدعوا إليه، ف مث يرتكه، أو ينهى عنه مث يرتكبه، أو ال ءشييدعوا إليه، لي س ممن يدعوا إىل 

 (27) فالداعي  الناجح البد أن ينظر إىل أحوال نفسه، فهو حمل قدو  ونظر ومثٌل لغيه. -كما يقال

قونه بالعمل؟ فأعمالكم   وجاء يف تفسي هذه ما يةلي:" يأيُّها الذين صدَّوا اهلل ورسوله، مل تقولون القول الذي ال ت صدِّ
 (28) قوالكم، هذا مقت عظيم عند ربكم قولكم ما ال تفعةلون".خمالف  أ

مدى خطور  عدم تطابق القول مع الفعل يف جمال الدعو  عند تفسيه هلذه اآلي  فقال:  (29)وبني الكاتب حممد قطب
قةلوهبم  أهنم يقولون بأفواههم ما لي س يف -حني يصبح الدين حرف  وصناع  ال عقيد  حار  دافع  -إن آف  رجال الدين"

يأمرون باخلي وال يفعةلونه ويدعون إىل الرب ويهمةلونه وحيرفون الكةلم عن مواضعه ويؤولون النصوص القاطع  خدم  لةلغرض 
ق  الدين، اهرها مع ظاهر النصوص، ولكنها ختتةلف يف حقيقتها عن حقيواهلوى، وجيدون فتاوى وتأويالت قد تتفق يف ظ

لتربير أغراض وأهواء ملن ميةلكون املال أو السةلطان! ... فتصيب النفوس بالشك ...وتبةلبل قةلوب الناس وأفكارهم؛ ألهنم 
 واحهم الشعةل  اليت توقدها ر يسمعون قواًل مجياًل، ويشهدون فعاًل قبيحاً فتتمةلكهم ايحي  بني القول والفعل وختبو يف أ
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 مت اقتباس النص بتصرف بسيط. .68ص ،1ج ،مرجع سابق ،يف ظالل القرآن ،ينظر: قطب -30

: ما حتوَّى من البطن، يعىن استدار، وهى ايحوايا، وقيل أنه اإلكاف الصغي الذى عةلى قدر سنام البعي، واجلم -31 ، القتب  بن  :أقتاب. ينظر عأقتاب: القىتىب 
 .661، ص1فصل القاف، مج، هـ414 ،3بيوت، دار صادر، ط ،أبو الفضل، لسان العرب، لبنان ،حممد بن مكرم بن عةلي ،منظور

 .2290ص ،4مج ،2989رقم الحديث ،وينهى عن املنكر ويفعةله ،باب عقوب  من يأمر باملعروف وال يفعةله ،كتاب الزهد والرقائق  ،أخرجه مسةلم يف صحيحه -32

  33- بن باز، الدعو  إىل اهلل وأخالق الدعا ، مرجع سابق، ص47.

 .93م، ص1994هـ ، 1415، 1ينظر: القحطاين، سعيد بن عةلى بن وهف، مقومات الداعي  الناجح يف ضوء الكتاب و السن ، ط -34
سم الدعو  حبث مقدم لنيل درج  املاجستي من ق ،صفات الداعي  يف ضوء سي دعا  النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم ،أمحد بن عةلي عبد اهلل ،اخلةليفي -35

 .558ص ،هـ1419 ،اإلعالم يف املمةلك  العربي  السعودي و اإلمام حممد بن سعود اإلسالمي  بكةلي  الدعو   جبامع  ،واالحتساب

 
العقيد  وينطفئ يف قةلوهبم النور الذي يشعه اإلميان وال يعودون يثقون يف الدين بعد ما فقدوا ثقتهم برجال الدين..." 

(30)   

صةلى  -وكذلك جاء يف السن  النبوي  املطهر  ما يؤكد أن ذلك األمر مذموم شرعاً ويقود صاحبه إىل اهلالَ احملقق يف قوله
بطنه، فيدور كما يدور الحمار ( 31)يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار؛ فتندلق أقتاب: )) -اهلل عةليه وسةلم

بالرحى؛ فيجتمع عليه أهل النار؛ فيقولون له: يافالن مالك ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؛ فيقول 
فهذا ايحديث يبني حال من دعا إىل اهلل وأمر  (32) وآتيه((بلى كنت آمركم بالمعروف وال آتيه وأنهاكم عن المنكر 

(33) .باملعروف وهنى عن املنكر، مث خالف قوله فعةله وفعةله قوله، نعوذ باهلل من ذلك
 

صةلى -نها رسوله بينها اهلل يف كتابه وبي اليتحيتاج الداعي  إىل األخالق ايحسن  والصفات الكرمي  وهى أخالق اإلسالم  
 عةلى بصي  لةلداعي  أن يةلتزمها: الدعو  إىل اهلل ينبغي اليتيف سنته ومن أهم هذه األخالق والصفات  -سةلماهلل عةليه و 

وايحةلم والرفق والةلني، والعفو والصفح، والتواضع والوفاء واإليثار والذكاء، واألمان  وايحياء احملمود والتقوى واهلم  العالي ، 
 لةلداعي  أن يبتعد عن كل ما يضاد ينبغيكما  (34) لقصد واالعتدال والثق  باهلل.والتفاؤل والنظام والدق  واالستقام  وا
 هذه األخالق من األخالق القبيح 

 تأثير الصفات على الداعية. المبحث الثاني: 

 المطلب األول: االكتمال والطمأنينة في شخصية الداعية.  
 :       (35)أواًل: تكامل شخصية الداعية وشمولها  
بذلك عندما يتحةلى الداعي  مبجموع  من الصفات الديني  فهو بذلك يقوى ويرىب وي عد نفسه إعداداً كاماًل؛  ونعين   

 ليتمكن من ممارس  العمل الدعوى عةلى الوجه املطةلوب، وجتعةله داعياً مةلماً جبميع اجملاالت العةلمي  واإلمياني  والسةلوكي .   
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، مدارج السالكني بني منازل إياَ نعبد وإياَ نستعني، تح: ناصر بن سةليمان السعوى وآخرون، الدمشقيابن القيم اجلوزي ، حممد بن أىب بكر الزرعى  -36

 .2193، ص3مج ،م2011هـ ،1432، 1لةلنشر، ط ي، دار الصميعالسعودي  الرياض، املمةلك  العربي 
 .مت اقتباس النص بتصرف .2189، ص3املرجع السابق، مجنستعني، بن القيم، مدارج السالكني بني منازل إياَ نعبد وإياَ ا ينظر: -37
 ..561ص ،مرجع سابق ،صفات الداعي  يف ضوء سي دعا  النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم ،اخلةليفي -38

 .157صم، 1995هـ، 1415، 3بيوت، مؤسس  الرسال ، طىل عةلم الدعو ، إاملدخل  حممد أبو الفتح، البيانوىن،ينظر:  -39
  .1384، ص5، مج6137أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الرقاق، باب التواضع، رقم ايحديث  -40
 [.36سور  الزخرف، اآلي  ] -41
 مت اقتباس النص بتصرف. ينظر: -42

  
 
:"فاألخالق -رمحه اهلل -بصف  حسن  جتر إىل اكتساب عدد آخر منها كما قال ابن القيم  التحةليكما إن االتصاف أو   

كالغضب: حيمةله عةلى الكرب وايحقد (، 36)الذميم  يولد بعضها بعضاً كما أن األخالق ايحميد  يولد بعضها البعض "
يحياء ومتنعه من ل والفعل وحتمةله عةلى اوايحسد والعدوان والسفه، وكالعف : حتمةله عةلى اجتناب الرذائل والقبائح من القو 

الفحش والبخل والكذب والغيب  والنميم ، وكالصرب حيمةله عةلى االحتمال وكظم الغيظ وكف األذى وايحةلم وألناه والرفق 
 .(37)وعدم الطيش والعجةل 

 ا.هلأن يتحةلى هبا الدعا  تؤدى إىل تكامل شخصيته ومشو  ينبغي اليتحتةلى الداعي  بالصفات الالزم     
  (38)ثانياً: انشراح الصدر وحصول الطمأنينة والراحة:

طمأنين  يف النف س وراح  و  بانشراحفإن الداعي  املسةلم الصادق الذى يتعبد إىل اهلل بأخالقه وصفاته النبيةل  يستشعر    
ب إليه وايحرص عةلى طاعته، ر البال التصاله الوثيق مبن يدعو إليه، فالداعي  ايحق يوطد العالق  بينه وبني اهلل سبحانه بالتق

: -صةلى اهلل عةليه وسةلم–فقد جاء يف ايحديث الشريف قوله  ( 39)وبزياد  القربات حىت يتواله اهلل يف شؤونه مجيعاً 
أحب إلى مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه  بشيءوما تقرب إلى عبدي )).....

يمشى بها وأن  لتيايبطش بها، ورجله  التيفإذا احببته، كنت سمعه الذى يسمع به، وبصره الذى يبصر به، ويده 
ه يد عن ذكره وطاعتوإن اهلل سبحانه و تعاىل بني حال اإلنسان البع (40)ألعطينه ولئن استعاذ العيذنه ....(( سألني

تعددت اآلراء حول مفهوم   (41)وىمىْن يـىْعش  عىْن ذِْكِر الرَّمْحىِن نـ قىيِّْض لىه  شىْيطىانًا فـىه وى لىه  قىرِين يف قوله جل جالله: 
لفظ " يعش" يف اآلي  فقيل أهنا تعين: أي يعرض عن ذكر الرمحن، يعمى عنه وال يقبةله، وقيل: أي يعمى بصره، وقيل: 

 (42)اإلعراض ، وجاء مبعىن: يظةلم بصره، والتعامي، والتجاوز. 
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لشؤون اإلسالمي  ا خنب  من العةلماء، إشراف: صاحل بن عبد العزيز بن حممد آل الشيخ، التفسي امليسر، املمةلك  العربي  السعودي ، املدين  املنور ، وزار  -43

 .492ص، م2009 ،هـ1430 ،2واألوقاف والدعو  واإلرشاد، جممع املةلك فهد لطباع  املصحف الشريف، ط
 [.124]ي  اآلسور  طه،  -44
 .193ص ،16ج ،مرجع سابق"جامع البيان عن تأويل آى القرآن" ،تفسي الطربي ،ينظر: الطربي -45
 [.28]ي  اآلسور  الرعد،  -46
مؤسس  وت ، ابن القيم اجلوزي ، حممد بن أيب بكر بن أيوب، زاد العباد يف هدى خي العباد، تح: شعيب األرناؤوط، عبد القادر األرناؤوط، لبنان، بي  -47

 .24، 2م، مج1918هـ ، 1418، 3الرسال ، ط
شد لةلنشر والتوزيع، الرياض، مكتب  الر  ،البيهقي، أبوبكر أمحد بن ايحسني، شعب اإلميان، تح: عبد العةلى عبد ايحميد حامد،  املمةلك  العربي  السعودي  -48
 .133، ص1068، رقم ايحديث 13م، مج2003، 1423، 1ط

 49- اخلةليفي، صفات الداعي  يف ضوء سي دعا  النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم، مرجع سابق، ص562.

 
له شيطانًا  فةلم خيىىْف عقابه، ومل يهتد هبدايته، جنعل أيضاًبــــــ:" ومن يـ ْعِرض عن ذكر الرمحن، وهو القرآن، اآلي وفسرت 

وقال  (43)يف الدنيا يغويه; جزاء له عةلى إعراضه عن ذكر اهلل، فهو له مالزم ومصاحب مينعه ايحالل، ويبعثه عةلى ايحرام".
. أي معيش  ضيق  تتصف  (44)اْلِقيىامىِ  أىْعمىى وىمىْن أىْعرىضى عىْن ذِْكرِي فىِإنَّ لىه  مىِعيشىً  ضىْنًكا وىحنىْش ر ه  يـىْومى  يف آي  أخرى:

 ( 45)بالشد  والشقا. 
إىل اإلصالح ونشر األعمال الطيب  والسمو باألخالق اإلسالمي  لةلمجتمع وهذا  السعيهدفه  اإلسالميفالداعي   

 :يتطةلب منه أن يكون خمةلصاً صادقاً جمتهداً خاشعاً وذاكراً هلل سبحانه مما جيعةله مطمئناً كما قال سبحانه وتعاىل يف كتابه
 ِئنُّ قـ ةل وبـ ه ْم ِبذِْكِر الةلَِّه أىالى ِئنُّ اْلق ةل   الَِّذينى آىمىن وا وىتىْطمى   (46.)وبِبذِْكِر الةلَِّه تىْطمى
يف أسباب شرح الصدر: " ومنها اإلحسان إىل اخلةلق ونفعهم مبا ميكنه من املال واجلاه  -رمحه اهلل -ويقول ابن القيم 

خيل الذي لي س بوالنفع بالبدن وأنواع اإلحسان، فإن الكرمي احملسن أشرح الناس صدراً، وأطيبهم نفساً، وأنعمهم قةلباً، وال
فإن الداعي  "إذا دخل النور القةلب انفسح ،( 47)فيه إحسان أضيق الناس صدرًا وأنكدهم عيشًا وأعظمهم مهًا وغماً"

اإلنابة إلى دار الخلود والتجافى عن دار الغرور، واالستعداد )) قال: وانشرح، قالوا: وما عالم  ذلك يا رسول اهلل؟ 
 (48)للموت قبل نزوله((

إن الداعي  الذى يدعو أو حياور املدعو، جتده منشرح الصدر مطمئن النف س؛ ألنه واثق مبا يعرضه أو يتحدث به   
   .(49)وينادى به، وجتده ال يرتدد وال يتزعزع وال يهن وال يضعف، فنفسه هادئه وقةلبه مطمئن وثقته باهلل عز وجل عاليه
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، ولدت  خدجي  بنت خويةلد أسد القرشي  أم املؤمنني أوىل زوجات النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم، تزوجها وهو ابن مخ س وعشرون، وهى يف سن األربعني سن -50

هـ وعمرها مخ س وستون سن ، 629رسول صةلى اهلل عةليه وسةلم بثالث سنني عام وتوفيت يف شهر رمضان قبل هجر  ال ،قبل عام الفيل خبم س عشر  سن 
وعناي  وأجنبت  مفكانت إمرأ  حازم ، جىةلىذ ، شريف ،كرمي ، عاشت مع الرسول صةلى اهلل عةليه وسةلم مخس  عشر  عاماً، قبل بعتته أحاطته بكل رعاي  و اهتما

ى البغدادى، ابن سعد، أبوعبد اهلل حممد بن سعد بن منيع اهلامشى بالوالء، البصي ينظر:  وكةلثوم ورقي .عبد اهلل والقاسم وزينب  -صةلى اهلل عةليه وسةلم -منه
 .106، ص1م، ج1990هـ ، 1،1410الطبقات الكربى، تح: حممد عبد القادر عطا، بيوت، دار الكتب العةلمي ، ط

 .4، ص1، مج3الرسول صةلى اهلل عةليه وسةلم، رقم ايحديث  أخرجه البخاري يف صحيحه، بدء الوحى، باب كيف كان بدء الوحى اىل -51 

 .263ص ،مرجع سابق ،صفات الداعي  يف ضوء سي دعا  النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم ،اخلةليفي ينظر: -52
ك  مب هو مصعب بن عمي بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدارين قصى بن كالب، هو من املهاجرين، قتل يوم أحد ومل يرَت إال منر ، كان أنعم غالم -53

ىل عةلى بن أىب إىل قريش فقال: قتةلت حممداً؛ فةلما قتل مصعب أعطى رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم الةلواء إقتةله قمئ  الةليثى، وهو يظنه رسول اهلل فرجع 
 .148، ص145، ص1م النبالء، مرجع سابق، جنظر. الذهىب، سي أعاليطالب ورجاالً من املسةلمني. 

  [.144]اآلي   سور  آل عمران، -54

 

إىل مجةل  من الصفات النبيةل  اليت تكون سبباً يف طمأنين  القةلب وذلك حينما  (50)-رضى اهلل عنها -وقد أشارت خدجي  
" كال واهلل ما حيزنك اهلل أبدًا إنك لتصل الرحم، وحتمل الكل وتكسب املعدوم  -صةلى اهلل عةليه وسةلم -لةلنيبقالت 

 ( 51)وتقري الضيف وتعني عةلى نوائب ايحق"

 .اهللب والنجاح واالرتباطالثبات  المطلب الثاني:

 يتحةلى الداعي  بالصفات الالزم  له، يكون لديه العزمي  عةلى الثبات واالستمرار يف عندما أواًل : الثبات واالستمرار:  
ه املناصب يتخبط وال يتقةلب ويتذبذب، وال تغي  ، واليواجهيتزعزع وال يهتز جملرد عارض ما قد  جمال دعوته، فهو ال

اً كثر  املال واجلاه وال ختتل املوازين الثابت  واملبادئ الدعوي  الراسخ  عنده، تراه  مقدمالرفيع  وال الوظائف العالي  وال  
مستمراً ثابتاً مصراً عةلى مبادئه مهما كانت الظروف واألحوال واالبتالءات واحملن، وما ذلك إالَّ إلن أساسه صةلب وبنيانه 

 .(52)يف تبةليغ ونشر دعوته -سةلمصةلى اهلل عةليه و  -قوى ومنهجه ثابت طاملا متبع منهج لةلنىب
الذى باع نفسه هلل  (53)جند أن الصحاب  رضوان اهلل عةليهم فقد ثبتوا يف أشد املواقف مثةلما فعل مصعب بن عمي  

يوم بدر  -ةلمصةلى اهلل عةليه وس -فكان من املبادرين إلعالء كةلم  اهلل ورفع راي  التوحيد؛ فجاهد وهو حامل لواء الرسول
ةلىْت ِمْن قـىْبةِلِه الرُّس ل  أىفىِإْن مىاتى أىْو ق ِتلى انـْقىةلىْبت ْم عىةلىى مىن وهو يقول:فقطعت يده  الي ٌد ِإالَّ رىس وٌل قىْد خى أىْعقىاِبك ْم  وىمىا حم ىمَّ

ْيًئا وىسىيىْجزِي الةلَّه  الشَّاِكرِين الةلواء بيده اليسرى الىت قطعت كذلك، فأخذ  (54 )وىمىْن يـىنـْقىةِلْب عىةلىى عىِقبـىْيِه فـىةلىْن يىض رَّ الةلَّهى شى
ةلىْت ِمْن قـىْبةِلِه الرُّس ل  أىفىِإْن مىاتى أىْو ق ِتلى انـْقىةلىْبت ْم عىةلىى أىْعقىاِبك   وحال لسانه يقول: ٌد ِإالَّ رىس وٌل قىْد خى   وىمىْن يـىنـْقىةِلْب مْ وىمىا حم ىمَّ
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  [.144]سور  آل عمران، اآلي   -55
 .89، ص3مج ،ابن سعد، الطبقات الكربى، مرجع سابقينظر:  -56

  [.23سور  األحزاب، اآلي  ] -57
  .89، ص3مج ،سعد، الطبقات الكربى، مرجع سابق ابن -58
 .601، ص4، مج2398أخرجه الرتمذى يف سننه، باب ما جاء يف الصرب عةلى البالء، رقم ايحديث  -59

 60- سور  األنعام، اآلي  ]162[.  

 
ْيًئا  وىسىيىْجزِي الةلَّه  الشَّاِكرِينعىةلىى عىِقبـىْيِه فـىةلىْن يىض رَّ الةلَّهى شى

وما كان من مصعب رضى اهلل عنه إال احننا عةلى الةلواء  ( 55)
وملا  (56)وضمه بعضديه إىل صدره وهو يقول: "وما حممد أال رسول اهلل..." حىت نفذ الرمح جسده  فسقط ومعه الةلواء،

اٌل  عةلى وجهه فقرأ هذه اآلي  الكرمي : -أي مصروع-وقف النىب صةلى اهلل عةليه وسةلم وهو منجعف  ِمنى اْلم ْؤِمِننيى رِجى
ق وا مىا عىاهىد وا الةلَّهى عىةلىْيِه فىِمنـْه ْم مىْن قىضىى حنىْبىه  وىِمنـْه ْم مىْن يـىْنتىِظر  وىمىا بىدَّل وا تـىْبِدياًل  صىدى

يه الصال  والسالم: مث قال عةل( 57)
 مل-رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم-وهكذا جند صحاب ( 58))) إن اهلل يشهد أنكم الشهداء عند اهلل يوم القيامة((

تغيهم الظروف ومل حتول دوهنم التغيات ثبات يف الفقر والغىن ويف الضعف والقو ، فهم أشد الناس بالًء كما جاء يف 
 )) سئل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : أي الناس أشد بالًء فقال: األنبياء ثم: -صةلى اهلل عةليه وسةلم –حديثه 

األمثل فاألمثل فيبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلباً أشتد بالؤُه، وإن كان في دينه رقة أبتلى على 
 (59) حسب دينه، فما يبرح البالء بالعبد حتى يتركه يمشي على األرض ما عليه خطيئه((

فعةلى الداعي  املسةلم الثبات واالصرار واالستمرار يف نشر دعو  ايحق بكل ما ميةلك من سبل ، ال سيما يف هذا    
العصر الذى انتشر فيه االستبداد واتباع اهلوى والشهوات، وأن يعمل بالتدابي االزم  ألخذ ايحيط  وايحذر من األمور 

 اليت قد جتره إىل االحنراف عن منهج دعوته.
إن ذلك يعىن أن إن الداعي  حينما يتحةلى بالصفات اإلجيابي  وميثةلها يف حياته، ف باهلل وتعلق القلب به: االرتباطتانياً: 

حياته كةلها أصبحت موقوف  هلل، فجوارحه تسعى إىل رضى اهلل وقةلبه معةلق باهلل ونفسه تتوق ملا عند اهلل، ولقد أشار 
يت وىن س ِكي وىحمىْيىايى وىممىىايت لةلَِّه رىبِّ اْلعىالىِمنيى بحانه وتعاىل يف قوله: القرآن الكرمي إىل معىن التعةلق به س ق ْل ِإنَّ صىالى

(60)    . 

تعددت اآلراء حول مفهوم لفظ  "صاليت" يف اآلي : قيل أهنا صال  الةليل، وقيل أهنا صال  العيد. ومعىن " نسكي": 
 ي كةلم  حمياى: وقيل أهنا مجيع األعمال والطاعات. وتفس ايحج والعمر  وغيه، ذبيحيت هلل يف ديين، وقيل عباديت، وقيل:
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 ،4ج ،مرجع سابق ،تفسي املاتريدي "تأويالت أهل السن " ،وينظر: املاتريدي .152ص ،7ج ،القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، مرجع سابقينظر:  -61
 .90، ص8ج ،ينظر: املراغي، تفسي املراغي، مرجع سابق. و 339ص

 .564ص ،مرجع سابق ،صفات الداعي  يف ضوء سي دعا  النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم ،اخلةليفي -62

، 3ب العةلمي ، طبيوت، دار الكت ،السنن الكربى، تح: حممد عبد القادر عطا، لبنانالبيهقي، أمحد بن ايحسني بن عةلى بن موسى اخلراساىن أبوبكر،  -63
 .410، ص5، مج10306م، مجاع أبواب آداب السفر، باب الدعاء إذا سافر، رقم ايحديث 2003هـ، 1324

 .978، ص2، مج1432رقم ايحديث  ،باب مايقول إذا ركب اىل سفر ايحج وغيه ،أخرجه مسةلم يف صحيحه، كتاب ايحج -64

 .41ص ،مرجع سابقبن باز، الدعو  اىل اهلل وأخالق الدعا ،  -65

 
أعمةله يف حيايت، ومعىن كةلم  "مماتى": أي ما أوصي به بعد وفايت، وقوله: "هلل رب العاملني": أي أفرده  شيءأي كل 

 (61) بالتقرب هبا إليه.

أثر حتةليه  رغوب فيها، وتشتد به املصائب؛ فيصاب باهلم وايحزن والغم إالَّ إناملكثياً ما تعرتيه املواقف غي   فالداعي    
بتةلك الصفات يفوق ذلك كةله، ذلك أهنا أثرت عةليه فأصبح قةلبه معةلقًا باهلل معتمدًا ومتوكاًل عةليه ومفوضًا أمره إليه. 

(62) 
هلل كان دائماً متوجهاً إىل اهلل سبحانه يف كل خطو  يف حةله وترحاله يدعو إىل ا  -صةلى اهلل عةليه وسةلم -فالنىب اهلل 

..(( و ليك توكةلت.... اعتصمتفكان ال ينهض من جةلوسه إالَّ قال: )) الةلهم بك انتشرت، وأليك توجهت وبك 
(63) 
 (64)السفر والخليفة في األهل....((  )) اللهم أنت الصاحب فيمث خيرج، ويف سفره يدعو:  

 

من دعوته أال وهو  وداملنشالداعي  حينما يقوم بالدعو  فإنه يسعى إىل حصول اهلدف  بالدعوة:: النجاح في القيام ثالثاً 
إخراج الناس من الظةلمات إىل النور وإرشادهم إىل ايحق حىت يأخذوا به وينجو من النار وينجو من غضب اهلل، وإخراج 

عصي  من ظةلم  امل والعاصيالكافر من ظةلم  الكفر إىل النور واهلدى، وإخراج اجلاهل من ظةلم  اجلهل إىل نور العةلم، 
 نال ميك والنفي س؛ لتحقيقه الذى الغايلاملسةلم إىل ذلك اهلدف عةليه أن يبذل  الداعيل ، وحىت يص(65)إىل نور الطاع 

من  فهيذكرت سابقاً  يتوالال بد أن يتصف هبا رجل الدعو   اليتمبجموعه من الصفات النبيةل   باتصافهالوصول إليه إالَّ 
لنجاحه  نما يتصف هبذه الصفات فإن هذا أدعىأهم األسباب املؤثر ؛ لتحقيق اهلدف من الدعو  وغاياهتا. فالداعي  حي

  -كرمياحملمود يف سرع  االستجاب  لةلمدعوين له و جند أن رسولنا ال التأثييف الدعو  إىل اهلل سبحانه وتعاىل، كما له 
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  [.4سور  القةلم، اآلي  ] -66

  67- مت التعريف به.
ب العريك  وسهل عالعريك : الطبيع ، يقال: فالن لني العريك  إذا كان سةلساً مطاوعاً منقاداً قةليل اخلالف والنفور، وتطةلق أيضاً عةلى النف س يقال: إنه ص -68

  .466، ص1مج ،مرجع سابقلسان العرب،  ،بن منظوراالعريك  أى النف س. ينظر: 

الرياض،  ،جعفر بن حيان األصبهاىن، أخالق النىب وآدابه، تح: صاحل بن حممد لونيان، املمةلك  العربي  السعودي أىب الشيخ، أىب حممد عبد اهلل بن حممد بن  -69
، وأخرجه الرتمذى يف سننه، أبواب املناقب، باب ما جاء يف صف  النىب صةلى اهلل عةليه وسةلم، رقم 283، ص1م، ج1998هـ ، 1418، 1دار املسةلم، ط

 .599، ص5، مج3638ايحديث 

 [.159سور  آل عمران، اآلي  ] -70

دث رواي  مام، املفىت، املقرئ، احملهو أن س بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدى بن البخار، اإل -أن س: -71
ضى اهلل عنه قبل عةلماً مجاً، ولد أن س ر  -اهلل عةليه وسةلمصةلى  -أصحابه موتاً، روى عن النىب وآخر ،اإلسالم، خادم رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم، وتةلميذه

صةلى اهلل عةليه  -واألرجح أنه مات سن  ثالث وتسعني روى عن النىب  ،عام اهلجر  بعشر سنني، أما موته فاختةلفوا فيه قيل أنه مات سن  إحدى وتسعني
 .1164، ص3مجمرجع سابق، ينظر: الذهىب، سي أعالم النبالء،  مئ  ومثانني حديثاً. -وسةلم

، 4، مج2312أخرجه مسةلم يف صحيحه، كتاب الفضائل، باب ما سئل رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم شيئاً قط فقال ال وكثر  عطائه، رقم ايحديث  -72
  .1806ص

 

وىِإنَّكى لىعىةلى   أكمل الناس خةلقاً وأعظمهم صفاتاً وأمان ً وخصااًل، قال تعاىل جل جالله يف شأنه: -صةلى اهلل عةليه وسةلم
خ ةل ٍق عىِظيمٍ 

 واملرح والعفو والصفح واجلود والكرم، وقال عنه عةلى  االبتسام فكان عةليه الصال  والسالم كثي  (66)

( 68)" كان أجود الناس كفًا وأجرأ الناس صدرًا وأصدق الناس هلج  وأوفاهم بذم  وألينهم عريك  :(67)بن أيب طالب

  (69)هابه ومن خالطه فعرفه أحبه، مل أرى قبةله و ال بعده مثةله صةلى اهلل عةليه وسةلم". وأكرمهم عشر ، من رآه بديه 

، وجند أن القرآن  واإلناب االستجاب ملا كان كذلك، كان لدعوته النجاح والفالح، وكانت  -صةلى اهلل عةليه وسةلم -والنىب 
الكرمي يشي إىل أن السبب اقبال الناس عةليه وسرع  استجابتهم له هو اتصافه بالصفات الالزم  لةلدعا  قال تعاىل يف  

نـْفىضُّوا ِمْن حىْوِلكى فىاْعف  كتابه العزيز:  نـْه ْم وىاْستـىْغِفْر هلى ْم عى  فىِبمىا رىمْحىٍ  ِمنى الةلَِّه لِْنتى هلى ْم وىلىْو ك ْنتى فىظًّا غىةِليظى اْلقىةْلِب الى
بُّ اْلم تـىوىكِّةِلنيى     (70)وىشىاِوْره ْم يف اأْلىْمِر فىِإذىا عىزىْمتى فـىتـىوىكَّْل عىةلىى الةلَِّه ِإنَّ الةلَّهى حيِ 

 يفمع الناس بأخالق اإلسالم وصفات الدعا ؛؛ كان له التأثي  -صةلى اهلل عةليه وسةلم -وهكذا ملا تعامل رسولنا الكرمي 
أن رجال سأل النيب صةلى اهلل عةليه و  : "-رضى اهلل عنه -(71)جناحه بالدعو  إىل اهلل ونشر تعاليم اإلسالم. فعن أن س

قر  فقال اهلل أن حممدا ليعطي عطاء ما خياف الف سةلم غنما بني جبةلني فأعطاه إياه فأتى قومه فقال أي قوم أسةلموا فو
 (72)الدنيا فما يسةلم حىت يكون اإلسالم أحب إليه من الدنيا وما عةليها".أن س إن كان الرجل ليسةلم ما يريد إال 
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 .560ص ،مرجع سابق ،صفات الداعي  يف ضوء سي دعا  النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم ،اخلةليفي -73

هـ، كان أعةلم األم  بايحالل وايحرام، وهو أحد السن  الذين مجعوا 603بن جبل بن عمرو بن أوس األنصارى اخلزرجى أبو عبد الرمحن، ولد سن  هو معاذ  -74
عثه رسول اهلل بعد ب ،القرآن عةلى عهد النىب صةلى اهلل عةليه وسةلم، أسةلم وهو فىت، شهد بدراً وأحداً واخلندق واملشاهد كةلها مع رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم

له  ،من أمسحهم كفاً و  ىل أن توىف النىب صةلى اهلل عةليه وسةلم فعاد اىل املدين ، وكان من أحسن الناس وجهاً إبقى فيها  ،غزو  تبَو قاضياً ومرشداً ألهل اليمن
 .258، ص7مج ،مرجع سابق ،ى، األعالمالزركةل :ظرينهـ، 639حديثاً، توىف عقيماً بناحي  األردن ودفن بالقيصر املعيىن )بالغور(. سن   157

 75-  أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده، رقم ايحديث 22409، مج5، ص236
  .560ص ،مرجع سابق ،صفات الداعي  يف ضوء سي دعا  النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم ،اخلةليفي -76
  .169ص ،مرجع سابقالبيانوىن، حممد أبو الفتح، املدخل اىل عةلم الدعو ،  -77

  78- ابن باز، الدعو  اىل اهلل وأخالق الدعا ، مرجع سابق، ص32.

 

جناحهم يف  التايلوبإن اتصاف الدعا  هبذه الصفات له أبةلغ األثر يف نشاطهم إىل اخلي ومسابقتهم إىل الفضائل "  
 صةلى  النيبولذا كانت وصي   73،دعوهتم، كما إن حتةليهم بتةلك الفضائل له األثر يف إقبال املدعوين عةليهم وحمبتهم له

رسول اهلل أوصىن قال عةليه الصال  والسالم: ))اثق اهلل  رضى اهلل عنه حينما قال معاذ: يا (74)اهلل عةليه و سةلم ملعاذ 
حيثما كنت أو اينما كنت(( قال: زدىن. قال: )) أتبع السيئ  ايحسن  متحها(( قال: زدىن. قال: )) خالق الناس خبةلق 

 ( 75)حسن((.
فإن حسن اخلةلق لةلداعي  املسةلم جيةلب حمب  الناس له، فهو مكسبًا عظيمًا وجناحاً كبياً، ألن من طبيع  النفوس تطيع 

حةلى هبا الدعا  يت اليتوتستجيب ملن متيل وحتب وقد قيل: أن احملب ملن حيب مطيع. إذن إن من أهم آثار الصفات 
 (76)اىل"بعد توفيق اهلل. النجاح يف دعوته إىل اهلل تع

دعوالم في صفات الداعية تأثير :المبحث الثالث  

(.  فاملدعو 77أنثى") واملدعو "هو من توجه إليه الدعو  وهو اإلنسان مطةلقاً قريباً أو بعيداً أو مسةلمًا أو كافراً، ذكراً 
هو املقصود يف الدعو ، ويعترب اجلزء األساسي فيها، وهلذا جند الداعي  يهتم به من مجيع النواحي وحيرص عةلى مساعدته 

 سيءواالرتقاء به، وذلك بدعوته إىل مكارم األخالق وحماسن األعمال، وبنهيه عن سفاسف األخالق وعن 
عال يف بالصفات الدعوي  الالزم ، له دوروه الف يشرع، فالداعي  املتحةلبأوامر ال االلتزام(.ومبساعدته عةلى 78األعمال)

 -التأثي عةلى املدعو، ولعل من أهم آثار الصفات عةلى املدعو ما يةلى:
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 .571ص ،مرجع سابق ،صفات الداعي  يف ضوء سي دعا  النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم ،اخلةليفيينظر:  -79
 بتصرف بسيط.مت اقتباس النص  . 571ص ،املرجع السابق ،صفات الداعي  يف ضوء سي دعا  النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم ،اخلةليفي -80

  81 - أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب التفسي، سور  الشعراء، رقم ايحديث 4492، مج4، ص1787.

شهد أحداً و هو دحي  بن فرو  بن زيد بن أمرئ القي س بن اخلزرج، أسةلم دحي  بن خةليفه قدمياً، وهو من كبار الصحاب  رضى اهلل عنهم، ومل يشهد بدراً  -82
نزل دمشق وسكن املز  و  ،سالمبه املثل يف حسن الصور ، بعثه رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم اىل قيصر مةلك الروم ليدعوه اىل اإل وما بعدها، كان يضرب

 .189، ص4مج ،نظر: ابن سعد، الطبقات الكربى، مرجع سابقييف دمشق، وعاش اىل خالف  معاوي  رضى اهلل عنه.   وهى قري

 ؛سم هرقل ومعىن قيصر: البقي وذلك أن أمه ملا أتاها الطةلق به ماتت فبقر بطنها عنه فخرج حياً وكان يفتخر بذلكايه قيصر: هو مةلك الروم ويطةلق عةل -83
ديد  نظر: بن حيسم قيصر مشتق من لغتهم من القطع، ألن أحشاء أمه قطعت حىت خرج منها وكان شجاعًا حبارًا مقداماً. األنه مل خيرج من فرج، و 

، رىب وعجمىىل مةلَو األرض من عإحممد عظيم الدين، املصباح املضئ يف كتاب النىب األمى ورسةله  اهلل حممد بن عةلى بن أمحد، تح: أبو عبد ،األنصارى
فالفيوس أغسط س هرقل وهو أمرباطور األمرباطوري  البيزنطي ، وصل اىل ايحكم سن   :مسه الكاملاأما  .177، ص1هـ، ج1405 ،بيوت، عامل الكتب لبنان،

  

 المطلب االول: القناعة بالدعوة وسرعة اإلجابة للدعوة:
بالرفق والةلني ملتسم  ا ويرى املدعو أثر ايحيا  ومبادئهإن املدعو حينما يدعى إىل اإلسالم وتعاليمه  أواًل: القناعة بالدعوة:

ي ؛ فإن ذلك جيدب يف حيا  الداع االستقام اهلل والتضرع إليه واخلوف منه والتوكل عةليه. يرى أثر  والةلجوء إىلوالصرب 
لصفات باي التحةل نتيج ي وتتعجب من األثر اجلةل تتساءلاملدعوين كما جتدب األزهار النحةل ، كما جيعل نف س من حوله  

 (79)من الرمح  والعطف والشفق  والعفو والتواضع والسرت وغيها من اآلثار.

"فإن التساؤالت والتعجب الةلذان جيوبان يف نف س املدعو يعتربان سببًا رئيسيًا يف إجابته وإنابته ودخوله يف اإلسالم 
، فرسولنا الكرمي (80)نفسه بأحقي  اإلسالم وأمهيته"واالنقياد حنو تعاليمه وأخالقه، وقد يكون سبباً يف حدوث القناع  يف 

عندما دعا قومه إىل اإلسالم عند صعوده عةلى جبل الصفاء وقال: ))أرأيتم لو أخربتكم أن  -صةلى اهلل عةليه وسةلم -
بني  نذير لكم فإينخياًل بالوادى تريد أن تغي عةليكم أكنتم مصدقني(( قالو نعم ما جربنا عةليك إالَّ صدقاً. قال: )) 

بأخالقه -مصةلى اهلل عةليه وسةل -، ويف هذا إشار  إىل أمهي  الصف  وأثرها يف االقناع، فالرسول (81)يدى عذاب شديد(( 
وصفاته استطاع أن يقنع من حوله بالدخول يف اإلسالم، كما أن صحابته صةلى اهلل عةليه وسةلم، كانوا سباقني يف نشر 

 سالمي  بأخالقهم وصفاهتم.الدعو  اإل
والقيام  إليصال الدعو  -صةلى اهلل عةليه وسةلم -النيبعنه أحد الدعا  الذين كةلفهم  -رضى اهلل -(82)ن دحي  فكا  

ألن يكون  -ةليه وسةلمصةلى اهلل ع -النيبمن صفات نبيةل ، فقد اختاره   -رضى اهلل عنه-هبا، نظرًا ملا يتمتع به دحي  
 ما بوسعه  فعل -صةلى اهلل عةليه وسةلم -النيببرسال   -عنه رضى اهلل -، وملا ذهب دحي (83)مبعوثه وداعيته إىل قيصر
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، 1م، ج1988ظر: رستم، أسد. كنيس  مدين  اهلل أنطاكيه العظمى، لبنان، منشورات املكتب  البولسي ، ينقاد ثور  ناجحه ضد األمرباطور قوقاس،  608
  .423، ص419ص

لبنان، لسالمى، بن هشام، تح: عمر عبد السالم االسهيةلى، أبوالقاسم عبد الرمحن بن عبد اهلل بن أمحد، الروض األنف يف شرح السيه النبوي  الينظر:  -84
 مت اقتباس النص بتصرف بسيط. .512، 513، ، ص7م، ج2000هـ ،1421، 1بيوت، دار إحياء الثرات العرىب، ط

 مت اقتباس النص بتصرف بسيط. .513، ص7مج مرجع سابق، بن هشام،السهيةلى، الروض األنف يف شرح السيه النبوي  ال -85

 .569ص ،مرجع سابق ،صفات الداعي  يف ضوء سي دعا  النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم ،اخلةليفيينظر:  -86

 

 النصائح واإلرشادات، وإقناعه مبا بالرسال  املبعوث  له، فتأثر هرقل حىت كان أن يسةلم لوال أن أثر بإعطائهإلقناع قصي 
خي منك  ن هوإليك م أرسةلينعنه لقيصر "يا قيصر  -رضى اهلل -عةليه خوفه من قومه وخشي  عةلى مةلكه، قال دحي 

و الذى أرسةله هو خي منه ومنك، فامسع بذل، مث أجب بنصح، فإنك إن مل تذلل مل تفهم، وإن مل تنصح مل تنصف" 
 أدعَو إىل من كان املسيح يصةلى له، وأدعَو فإين"نعم" قال :  قال: "هات" قال: هل تعةلم أكان املسيح يصةلى، قال:

 ر به األمي الذى بشر به موسى و بش النيبن أمه وأدعَو إىل هذا إىل من دبر خةلق السموات واألرض واملسيح يف بط

ووضعه  -صةلى اهلل عةليه وسةلم -وما كان من قيصر أمام هذا اخلطاب إالَّ أن أخذ كتاب النىب( 84) عيسى بن مرمي بعده "
حىت أنظر  أمهةلينفعةلى عينيه ورأسه وقبةله مث قال: "أما واهلل ما تركت كتاباً إالَّ وقرأته وال عاملاً إالَّ سألته فما رأيت خياً، 

 (85) من كان املسيح يصةلى له........"

املةلقا  عةلى  ملسؤولي اإن حتةلى الداعي  بالصفات الدعوي  الالزم  دليل عةلى احساسه بعظم  جابة للدعوة:اإلثانياً: سرعة 
عاتقه يف الدعو  إىل اهلل، جنده  حريصاً يف اعطاء الصور  املشرف  املتأثر  يف نفسها واملؤثر  عةلى غيها، فإن صفات الدعا  

ومعامالهتم وتغي حاهلم. ومن املعةلوم أن الناس يعجبهم من يتصف هلا عالق  وصةل  بصفات املدعوين وتصرفاهتم 
مجعها اهلل يف  اليت لرأينا أن الصفات -صةلى اهلل عةليه وسةلم -بالفضائل ويتحةلى بايحكم  ايحسن ، ولو تأمةلنا حال النىب

ه السبل لةلوصول إىل لوحتةلى هبا عةلماً وعماًل، سي  وسةلوكاً؛ فتحت له الطريق ويسرت  -صةلى اهلل عةليه وسةلم -رسوله
قةلوب مدعويه وإقناعهم بدعوته، فتغي حاهلم من االنكار والتكرب إىل االقتناع  والتواضع، وبعد أن كانوا معارضني أصبحوا 

وا ، وبعد إن كانوا يعبدون ما ال ينفع وال يضر من أصنام متعدد ، فأصبح-صةلى اهلل عةليه وسةلم -مساندين مناصرين له
شريك له. فاستطاع عةليه الصال  والسالم بصفاته النبيةل  وأخالقه الكرمي  ومعامةلته السامي  أن حيقق  يعبدو آله واحد ال

 ( 86) التأثي االجيايب يف نفوس مدعويه.
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 ،حبنني-هلل عنه رضى ا -بن خةلف بن وهب بن حذاف  بن مجح بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤى، ويكىن أبا وهب، أسةلم صفوان  صفوان بن أمي -87

ني، وكان ىل اجلمل، وذلك يف شوال سن  ست وثالثإمن الغنائم مخسني بعياً، مات مبك  عند خروج الناس منها  -صةلى اهلل عةليه وسةلم -وأعطاه رسول اهلل
  .7، ص6مج مرجع سابق، بن سعد، الطبقات الكربى،ا :نظري ىل اجلمل.إحيرض الناس عةلى اخلروج 

، 2313شيئًا قط فقال ال وكثر  عطائه، رقم ايحديث  -يه وسةلمصةلى اهلل عةل -أخرجه مسةلم يف صحيحه، كتاب الفضائل، باب ما سئل رسول اهلل -88
  .1806، ص4مج

 بهو الطفيل بن عمرو بن طريف بن العاص بن ثعةلبه بن سةليم بن فهم بن غنم بن دوس بن عدثان بن عبد اهلل بن زهران بن كعب بن ايحارث بن كع -89
.رجالً شريفاً شاعراً مةليئاً كثي الضياف ، فمات رضى اهلل عنه مقتوالً باليمام  عام اليم -رضى اهلل عنه -بن عبد اهلل بن مالك بن نصر بن األزر، كان : ينظرَو

  .181، ص4مجمرجع سابق، بن سعد، الطبقات الكربى، ا

عبد و راهيم األبيارى، بإو  ،سقابن هشام، تح: مصطفى البو حممد مجال الدين، السي  النبوي  الأبن هشام، عبد املةلك هشام بن أيوب ايحميى املعافرى، ا -90
  .384، ص1م، مج1955هـ ، 1375، 2ايحفيظ الشةلىب، مصر، شرك  مكتب  ومطبع  البايب ايحةلىب وأوالده، ط

  .385، ص1مج ،سابقمرجع بن هشام، بن هشام، السي  النبوي  الا -91

 

له عندما أعطاه النعم فما كان منه إالَّ أن أسةلم  -صةلى اهلل عةليه وسةلم -مبعامةل  الرسول (87)كما تأثر صفوان بن أمي    
، فكان ذلك عند االنتهاء من غزو  الفتح فتح مك ، فخرج عةليه الصال  والسالم -صةلى اهلل عةليه وسةلم -وأجاب دعوته

 يومئذ صفوان  -يه وسةلمصةلى اهلل عةل -مبن معه من املسةلمني فاقتتةلوا حبنني فنصر اهلل دينه واملسةلمني وأعطى رسول اهلل

 -ةلى اهلل عةليه وسةلمص-رسول اهلل  أعطاينبن أمي  مائ  من النعم مث مائ  مث مائ ؛ فقال صفوان رضي اهلل عنه: "واهلل لقد 
 (88)حىت إنه ألحب الناس إيلَّ" يعطيينوأنه ألبغض الناس إيلَّ، فما برح  أعطاينما 

خالقهم أامةلتهم و فاختذوه قدو  يف مع -صةلى اهلل عةليه وسةلم -عةلى هنج رسوهلم -رضوان اهلل عةليه -فقد سار الصحاب  
قومه أعظم األثر فقد أرسةله رسول  يفكان لدعوته   -رضى اهلل عنه -(89)فهذا الطفيل  .لنشر تعاليم الشريع  اإلسالمي 

رفق هبم، قال م ووصاه  بالبعد ما أدَر شد  غيته وحرصه عةلى دعو  قومه، فأرسةله  هل -صةلى اهلل عةليه وسةلم -اهلل
 (90) )) أرجع إلى قومك فادعهم وارفق بهم((: -صةلى اهلل عةليه وسةلم -قال رسول اهلل -رضى اهلل عنه -الطفيل

ومه ودعاهم ووصيته وخرج إىل ق -صةلى اهلل عةليه وسةلم -واستجاب ألمر رسول اهلل -رضى اهلل عنه -فسمع الطفيل
زل بأرض قال رضى اهلل عنه: "فرجعت فةلم أ اإلسالمعدد كبي من قومه إىل  واستمر وأصر وثبت يف دعوته حىت دخل

 إىل املدين  وقضى بدرًا وأحدًا واخلندق. مث-صةلى اهلل عةليه وسةلم -حىت هاجر رسول اهلل اإلسالم دوس أدعوهم إىل
خبيرب حىت  -سةلميه و صةلى اهلل عةل -من قومي ورسول اهلل معيمبن أسةلم  -صةلى اهلل عةليه وسةلم-قدمت عةلى رسول اهلل 

 غيمها يف قومه بصفاته احملمود  من رفق ولني و  التأثيفاستطاع الطفيل   (91)نزلت املدين  بسبعني أو مثانني بيتاً من دوس"
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كان حسن و هو عثمان بن عفان بن أىب العاص بن أمي  بن عبد مش س القرشى األموى، أمي املؤمنني، أبو عبد اهلل وأبو عمر، ولد عام الفيل بست سنني  -92

 ؛اتت عنده يف أيام بدرمو  ،أبنته رقي  من عثمان -صةلى اهلل عةليه وسةلم -ىل اإلسالم وزوج النىبإالوجه، رقيق البشر ، عظيم الةلحي ، أسةلم قدمياً وكان يدعو 
 املغرب نيفزوجه بعدها أختها أم كةلثوم؛ فةلذلك كان يةلقب ذا النورين، قتل يوم اجلمع  لثمان عشر  خةلت من ذى ايحج  بعد العصر، ودفن ليةل  السبت ب

بن اهاد . ينظر: بشره باجلن  وعده من أهةلها، وشهد له بالش -صةلى اهلل عةليه وسةلم -وأن رسول اهلل  ،بن أثنني ومثانني سناشرقى البقيع. وهو يف والعشاء 
بيوت،  ،بنانلصاب  يف متييز الصحاب ، تح: عادل أمحد عبد املوجود وعةلى حممد معوض، حجر العسقالىن، أبو الفضل أمحد بن عةلى بن حممد بن أمحد، اإل

 .377، ص4هـ، ج1415، 1دار الكتب العةلمي ، ط

 . 71، ص1، مج513 مسنده، رقم ايحديث مام أمحد يفأخرجه اإل -93 

 

ويدخةلهم إىل اإلسالم بفضل اهلل. وبذلك يتبني أن حتةلى الدعا  بالصفات الالزم  يعد  تأثي مباشر ملا يرجونه ويأمةلونه 
  من استجاب  املدعوين لةلدعو .

 عبادة على الوجه المشروع: المطلب الثاني:

 يفومبادئه، ويكون متحةليًا بالصفات العةلمي  والعمةلي ، فإن ذلك يؤثر  اإلسالمإن الداعي  حينما يدعو الناس إىل   
 هتتم  اليت  العمةلي  القدو  هياملدعو بأن حيقق العباد  الديني  عةلى الوجه املشروع، فإن من أفضل وأسرع الوسائل الدعوي  

يعةلم الناس تعةليمًا عمةليًا تطبيقياً؛  -رضي اهلل عنه-(92)فقد كان عثمان بن عفانبتعةليم املدعوين ورفع اجلهل عنهم، 
صةلى اهلل  -هللودعا مباء يف إناء فتوضأ مث قال: "رأيت رسول ا -رضى اهلل عنه -ليكون أبةلغ يف التأثي والتعةليم؛ فجةل س

ان بينهما وبين ك  هر غفر له ماثم قام فصلى صالة الظ وضوئي))ومن توضأ هذا مث قال:  وضوئيعةليه وسةلم يتوضأ 
الصبح ثم صلى العصر غفر له ما بينهما وبين الظهر ثم صلى المغرب غفر له ما بينهما وبين صالة العصر ثم 

نات فما قالوا هذه ايحس صلى العشاء غفر له ما بينهما وبين صالة المغرب وهن الحسنات يذهبن السيئات ((
 (93)اال اهلل وسبحان اهلل و ايحمد اهلل و اهلل أكرب وال حول وال قو  إال باهلل".الباقيات يا عثمان قال هن : ال إله 

 الخاتمة :
هذا ما يسَّره اهلل تباَر وتعاىل يل يف مجع املعةلومات اخلاص  هبذا املوضوع، واهلام  لكل داعي مسةلم يسعى لةلوصول إىل  

حتقيق هدفه املنشود من الدعو . وال أزعم أن ما كتبته صواباً كةله، بل إمنا أنا بشٌر أخطئ وأصيب، ودّونت  كل ما اطمأن 
 أهمها:فتوصلت بذلك إلى عّدة نتائج مكانيايت وقدرايت، إليه قةليب وأوصةلتين إليه وسائةلي وإ
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لداعي جود عد  صفات البد توفرها يف او من خالل العرض السابق نتوصل إىل أن جمال الدعو  إىل اهلل يتطةلب  -1   

 لكي حيقق هدفه من نشر دعوته عةلى النحو الصحيح، وكذلك نتوصل إىل أن مجيع الصفات املذكور  مرتبط  متظافر 
مع بعضها يف جمال الدعو ، ال ينجح الداعي باكتساب بعضها وتَر اآلخر، عةليه أن يكتسبها مجيعًا لتحقيق التأثي 
اإلجيايب يف النف س اإلنساني  الذي حيقق هلا الصالح واالستقام . فالدعا  هلم دور كبي اجياد السعا  واالستقرار يف حيا  

 ت وقدرات جتعةلهم قادرون عةلى ذلك.وصفااملسةلم مبا أودعه اهلل فيهم من مهارات 
 إن الصفات الدعوي  تعود عةلى الداعي باخلي واالنتفاع. فبها تقوى شخصيته، وتكسبه ثباتاً وإصراراً وصرباً عةلى االستمرار

 يف دعوته. كذلك تزيد من قناع  املدعو مما جيعةله سريع االستجاب  ملا يدعو إليه الداعي .
 له تأثي عظيم يف توجيه الناس لةلعباد  الصحيح ، فأخالق التوجيه بالقول دون العمل، أثره إن التطبيق العةلمي -2  

حمدود، وهلذا نرى إن كثي من الدعا  حريصني عةلى هذا اجلانب ملا له من أثر حممود يف جمال الدعو ، فإن الداعي  يرشد 
اصل من ةلمسه اليوم عرب شاشات التةلفاز وقنوات التو ووضح ويرّغب الناس عةلى عباد  اهلل عةلى الوجه املشروع، وهذا ما ن

عباد  اهلل عةلى ب بذل بعض الدعا  لتوصيل تعةليم العبادات وكيفيتها وبيان فضةلها، ملا يف ذلك أثر عةلى املدعو لقيامه
 الوجه املشروع.

 المصادر والمراجع  

 أواًل: القرآن الكريم.

 .ثانياً: كتب التفسير

ابن عادل، أبو حفص سراج الدين عمر بن عةلي بن عادل ايحنبةلي الدمشقي النعماين، الةلباب يف عةلوم الكتاب،  -1 
هـ ، 1419، 1طتح: الشيخ عادل أمحد عبد املوجود والشيخ عةلي حممد معوض، لبنان، بيوت، دار الكتب العةلمي ، 

  .م1998
ي بن القرشي البصري الدمشقي، تفسي القرآن العظيم، تح: سامابن كثي، أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثي  -2 

 .م1999هـ،1420، 1حممد سالم ، دار طيب ، ط
أبو السعود، العمادي حممد بن حممد بن مصطفى، إرشاد العقل السةليم إىل مزايا الكتاب الكرمي، لبنان، بيوت،  -3 

 .دار إحياء الرتاث العريب
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، يط يف التفسيالبحر احمل، بن يوسف بن عةلي بن يوسف بن حيان أثي الدين األندلسيأبو حيان حممد ، األندلسي -4 

 .هـ1420، دار الفكر، بيوت، صدقي حممد مجيلتح: 
الطربي، أيب جعفر الطربي حممد بن جرير الطربي، تفسي الطربي"جامع البيان عن تأويل آى القرآن"، تح: عبد  -5

هـ، 1322، 1بالتعاون مركز البحوث والدراسات العربي  اإلسالمي ، مصر، القاهر ، دار هجر، طاهلل بن عبد اهلل الرتكي 
 م.2001

م القرآن، ، تفسي حدائق الروح والرحيان يف روايب عةلو الشافعي رمى العةلوى اهلررىمني عبد اهلل األأل، حممد االعةلوي -6
 .2001هـ ،1421، 1بيوت، لبنان، دار طوق النجا ، ط

رطيب، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرج األنصاري اخلزرجي مش س الدين، اجلامع ألحكام القرآن، الق-7
   .م1964هـ، 1384، 1القاهر ، دار الكتب املصري ، طمصر، تح: أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش، 

 .ه1412 ،27ط، القاهر يف ظالل القرآن،  ،سيد قطب إبراهيم حسني الشاريبقطب،  -8
خنب  من العةلماء، إشراف: صاحل بن عبد العزيز بن حممد آل الشيخ، التفسي امليسر، املمةلك  العربي  السعودي ،  -9

، 2املدين  املنور ، وزار  الشؤون اإلسالمي  واألوقاف والدعو  واإلرشاد، جممع املةلك فهد لطباع  املصحف الشريف، ط
 م.2009هـ، 1430

 :حديثكتب الثانًيا:  

اجلامع الصحيح املختصر"صحيح البخاري"، تح:  البخاري، حممد بن إمساعيل ابو عبد اهلل البخاري اجلعفي، -10
 م.1987هـ، 1407، 3مصطفى ديب البغا، بيوت، اليمام ، دار ابن كثي، ط

عربي  السعودي ، الالبيهقي، أبوبكر أمحد بن ايحسني، شعب اإلميان، تح: عبد العةلى عبد ايحميد حامد،  املمةلك   -11
 م.2003، 1423، 1الرياض، مكتب  الرشد لةلنشر والتوزيع، ط

البيهقي، أمحد بن ايحسني بن عةلى بن موسى اخلراساىن أبوبكر، السنن الكربى، تح: حممد عبد القادر عطا،  -12 
 . م2003هـ، 1324، 3لبنان، بيوت، دار الكتب العةلمي ، ط

هلل حممد بن عةلي ايحكيم، بيان الفرق بني الصدر والقةلب والفؤاد والةلب، اعداد: الرتمذي، املنسوب أليب عبد ا-13 
 .م2009يوسف وليد مرعي، األردن، عمان، مؤسس  آل البيت املةلكي  لةلفكر اإلسالمي، 
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الشيباين، أبو عبد اهلل أمحد حممد بن حنبل بن هالل بن أسد، مسند اإلمام أمحد، تح: السيد أبو املعاطي  -14 
 م.1998هـ، 1419، 1نوري، لبنان، بيوت، عامل الكتب، طال
النيسابوري، مسةلم بن ايحجاج أبو ايحسني القشيي، صحيح مسةلم، تح: حممد فؤاد عبد الباقي، لبنان، بيوت:  -15 

 دار إحياء الرتاث العريب.
 ثالثاً :كتب السيرة.

ح: أبو حممد مجال الدين، السي  النبوي  البن هشام، تابن هشام، عبد املةلك هشام بن أيوب ايحميى املعافرى،  -16 
، 2مصطفى السقا، وإبراهيم األبيارى، وعبد ايحفيظ الشةلىب، مصر، شرك  مكتب  ومطبع  البايب ايحةلىب وأوالده، ط

 م.1955هـ ، 1375
البن هشام، تح:   السهيةلى، أبوالقاسم عبد الرمحن بن عبد اهلل بن أمحد، الروض األنف يف شرح السيه النبوي -17

 م.2000هـ ،1421، 1بيوت، دار إحياء الثرات العرىب، طلبنان، عمر عبد السالم السالمى، 
 رابعاً: كتب التراجم.

ابن سعد، أبوعبد اهلل حممد بن سعد بن منيع اهلامشى بالوالء، البصيى البغدادى، الطبقات الكربى، تح: حممد  -18
 م.1990هـ ، 1،1410ب العةلمي ، طعبد القادر عطا، بيوت، دار الكت
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