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 الداعي

 التعريف بالداعي:الفصل األول 

 :األول الداعي
 اهلل أنعم أن بعد تعالى، اهلل إلى األول الداعيو   اهلل، إلى بالدعوة شرعاً  المكمف ىو الداعي        

 أرسمناك إنا النبي أييا }يا تعالى: قال وسمم. عميو اهلل صمى محمد الكريم رسولنا ىو باإلسالم، عمينا

 كرر وقد .54-54 اآلية: األحزاب سورة منيرًا{ وسراجاً  بإذنو اهلل إلى وداعياً  ونذيراً  ومبشراً  شاىداً 

 واالستمرار اهلل إلى بالدعوة يأمره وسمم عميو اهلل صمى الكريم الرسول إلى الخطاب الكريم القرآن

 ىدى لعمى نكإ ربك إلى }وادع تعالى: قولو الكريمة اآليات ىذه فمن عنيا، التحول وعدم عمييا

 سورة المشركين{ من تكونن وال ربك الى }وادع تعالى: وقولو ،46 اآلية: الحج سورة مستقيم{

ليو أدعو إليو بو أشرك وال اهلل أعبد أن أمرت إنما }قل تعالى: وقولو ،76 اآلية: القصص  المآب{ وا 

 اليقين أتاه حتى تعالىو  تبارك ربو إلى يدعو وسمم عميو اهلل صمى ظل وقد ،64 اآلية: الرعد سورة

 الجزاء. خير المسممين عمى اهلل فجزاه مرضياً  راضياً  الكريم جواره الى وصار ربو من
 

  رسلال وظيفة اهلل الى الدعوة



 الناس، الى تعالى اهلل بعثيم أجميا ومن جميعًا، اهلل رسل وظيفة ىي اهلل إلى الدعوة ان والواقع      

فراده باهلل اإليمان إلى الييم أرسموا ومن أقواميم دعوا استثناء بال فكميم  الذي النحو عمى بالعبادة وا 

 لكم ما اهلل اعبدوا قوم يا فقال قومو إلى نوحاً  أرسمنا }لقد السالم: عميو نوح عن تعالى قال ليم، شرعو

 ىوداً  أخاىم عاد }والى السالم: عميو ىود عن تعالى وقال ،48 اآلية: األعراف سورة غيره{ إلو من

لى تعالى: قال صالح وعن ،46 اآلية: ىود سورة غيره{ إلو من لكم ما اهلل اعبدوا قوم يا قال  ثمود }وا 

 شعيب وعن ،66 اآلية: االعراف سورة غيره{ إلو من لكم ما اهلل اعبدوا قوم يا قال صالحاً  أخاىم

لى تعالى: قال السالم، عميو  غيره...{ إلو من لكم ما اهلل اعبدوا قوم يا قال شعيباً  أخاىم مدين }وا 

 .74 اآلية: االعراف سورة
 }ولقد تعالى: قال سواه، ما عبادة من والتبرؤ   وحده، عبادتو الى اهلل، إلى دعوا اهلل رسل جميع وىكذا

 ىم اهلل فرسل ،64 اآلية: النحل سورة الطاغوت{ واجتنبوا اهلل اعبدوا أن رسوال أمة كل في بعثنا

 الناس. الى وتبميغيا دعوتو لحمل اهلل اختارىم وقد اهلل، إلى الدعاة
 
 
 

 
 اهلل الى الدعوة وظيفة في لرسولها شريكة األمة
 وسمم، عميو اهلل صمى رسولنا ىو تعالى اهلل إلى األول الداعي أن السابقة الفقرة في ذكرنا       

 فييا يدخل اآليات وىذه اهلل، الى بالدعوة والسالم الصالة عميو تأمره التي الكريمة اآليات وذكرنا

 ما إال وفي أمتو دخول وسمم عميو اهلل صمى لرسولو اهلل خطاب في األصل ألن جميعًا، المسممون
 أكرم تعالى اهلل أن ذلك ومعنى إليو، بالدعوة وتعالى تبارك اهلل أمر المستثنى ىذا من وليس استثني،

 التشريف وىذا إليو. الدعوة وظيفة في الكريم رسولو مع أشركيا أن وشرفيا اإلسالمية األمة ىذه

نما ذكرنا اكم إليو بالدعوة لرسولو االليية الخطابات من فقط يستفاد ال والتكريم  اآليات صريح ىو وا 

 المنكر{ عن وتنيون بالمعروف تأمرون لمناس أخرجت أمة خير }كنتم تعالى: قال القرآن، في الكثيرة

 أنيا والثاني األمة، ىذه خيرية االول معنيين: افادت الكريمة األية فيذه ،111 اآلية: عمران آل سورة

 اهلل رسول وظيفة وىي المنكر، عن والنيي عروفبالم األمر بوظيفة لقياميا الخيرية ىذه حازت

 وحده اهلل الى الدعوة المنكر عن والنيي بالمعروف األمر في يدخل ما وأول جميعًا، اهلل ورسل

 بخالف اهلل، إلى الدعوة المؤمنين صفات من جعل الكريم القرآن إن بل بأنواعو. الشرك من والبراءة

 والمنافقات }والمنافقون تعالى: قال غيره، الى يدعون و اهلل سبيل عن يصدون الذين المنافقين

 قال ثم ،46 اآلية: التوبة سورة المعروف..{ عن وينيون بالمنكر يأمرون بعض أولياء بعضيم

 المنكر{ عن وينيون بالمعروف يأمرون بعض أولياء بعضيم والمؤمنات }والمؤمنون ذلك: بعد تعالى



 األمر تعالى اهلل )فجعل الكريمة: اآلية ىذه تفسير في القرطبي قال .61 اآلية: التوبة سورة

 المؤمنين أوصاف أخص أن عمى فدل والمنافقين، المؤمنين بين فرقا المنكر عن والنيي بالمعروف

 اهلل أن ذلك الى وأضيف .[1]1اإلسالم( إلى الدعاء ورأسيا المنكر، عن والنيي بالمعروف األمر

 قال وسمم، عميو اهلل صمى رسولو بو وصف بما اإلسالمية ألمةا وصف اآلية، بيذا وتعالى، تبارك

 عمييم ويحرم الطيبات ليم ويحل المنكر عن وينياىم بالمعروف }يأمرىم رسولو: عن تعالى

 .146 اآلية: االعراف سورة الخبائث{
 

 اهلل الى بالدعوة المكمف هو من
 اإلسالمية األمة ألن ومسممة مسمم كل ىو اهلل الى بالدعوة المكمف ان بجالء يتضح ذكرنا ومما     

 بيذا مكمف – اهلل الى بالدعوة المكمفة وىي – اإلسالمية األمة من عاقل بالغ فكل منيم، تتكون

 ىذا بأصل الدين، رجال البعض يسمييم كما أو العمماء، يختص فال أنثى، أو كان ذكراً  الواجب،

نما الجميع، عمى واجب ألنو الواجب،  لسعة نظراً  ومعانيو وأحكامو تفاصيمو بتبميغ يختصون وا 

 كل ىو تعالى اهلل إلى بالدعوة المكمف أن وىو – وضوحاً  األمر ويزيد بجزئياتو. ومعرفتيم بو عمميم

 اتبعني ومن أنا بصيرة عمى اهلل الى أدعو سبيمي ىذه }قل جاللو: جل ربنا قول – ومسممة مسمم

 وسمم عميو اهلل صمى الرسول فأتباع .117 اآلية: يوسف سورة المشركين{ من أنا وما اهلل وسبحان

 وسمم عميو اهلل صمى رسوليم كان كما ويقين، عمم أي بصيرة عمى اهلل الى يدعون بو، المؤمنون

 الى يدعو أن المسمم اليمان الضرورية الموازم من أن ذلك ومعنى ويقين. بصيرة عمى اهلل إلى يدعو

 بيذا بالقيام تداركو يجب ايمانو، في خمل أو نقص وجود عمى تخمفو دل الدعوة عن تخمف فاذا اهلل،

 رسولو الى تعالى اهلل "يقول اآلية ىذه تفسير في كثير ابن االمام قال اهلل. الى الدعوة واجب الواجب،

 الى الدعوة وىي وسنتو ومسمكو ريقتوط أي سبيمو ىذه أن الناس يخبر ان وسمم عميو اهلل صمى

 ىو وبرىان، ويقين ذلك من بصيرة عمى بيا اهلل إلى يدعو لو، شريك ال وحده اهلل إال إلو ال أن شيادة

 وبرىان ويقين بصيرة عمى وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول اليو دعا ما الى يدعو اتبعو من وكل

 صمى النبي أن عباس ابن عن البخاري االمام اهرو  الذي الشريف الحديث وفي .[2]1وشرعي" عقمي

 من عمم مسمم كل الشاىد معنى في ويدخل [3]1الغائب" الشاىد العمم "فميبمغ قال: وسمم عميو اهلل

 شيئًا. اإلسالم أمر
 اإلسالم في الداعي مكانة
 األقوال أحسن اهلل إلى الدعوة في فقولو جدًا. عظيمة مكانة اإلسالم في اهلل إلى الداعي مكانة      

 صالحاً  وعمل اهلل إلى دعا ممن قوال أحسن }ومن تعالى: قال الموازين، أصدق وىو اهلل ميزان في

 دعا فيمن عامة التفسير، أىل قال كما اآلية وىذه ،66 اآلية: فصمت سورة المسممين{ من إنني وقال

 في كممتو ان .[23]1مالمحار  ويجتنب الفرائض ويؤدي الخير يعمل ميتد نفسو في وىو اهلل إلى



 األرض في تقال كممة أحسن ىي – اهلل عمى التمرد وشيوع الجحود عند سيما ال – اهلل إلى الدعوة

 اهلل إلى الداعي أجر أما العالمين. رب هلل استسالمو مع نفسو في الصالح من الصفة بيذه وصاحبيا

 ال تبعو من أجور مثل األجر من لو كان ىدى إلى دعا "من وسمم عميو اهلل صمى قال عظيم فأجر
 اهلل رضي لعمي قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن آخر حديث وفي شيئًا" أجورىم من ذلك ينقص

 عمى دل "من آخر حديث وفي النعم" حمر من لك خير واحداً  رجال بك اهلل ييدي ألن "فواهلل عنو

 فاعمو". أجر مثل فمو خير
 


