
 المحاضرة الثانية : اصول الدعوة

 الداعي عدة – الثاني الفصل
 عدة إلى اهلل، رسل وظيفة األصل في ىي التي ووظيفتو، ميمتو اداء في اهلل إلى الداعي يحتاج      

 الداعي عدة مقومات ىي ىذه تعالى. باهلل الوثيق واالتصال العميق وااليمان الدقيق الفيم من قوية

ذا وأركانيا ذا آخر شيء عنيا يغن لم فقدىا وا   .يايقوي أن فعميو نفسو في معانييا ضعفت وا 
 
 
 

 الفهم الدقيق أواًل:

 العمل قبل العلم
 ،91 اآلية: محمد سورة لذنبك..{ واستغفر اهلل إال إلو ال أنو }فاعمم تعالى: قال العمل قبل العمم      
 يريد ما يعمم حتى لمعامل ضروري عمل أي عمى العمم تقديم أن والواقع العمل. عمى العمم فقدم

ذا إليو. لموصول ويعمل ليقصده  إلى لمداعي ضرورة أشد فانو ضروريًا، عمل ألي العمم سبق كان وا 

 وعمم بصيرة عمى الداعي يكون أن فيجب العالمين. رب إلى ومنسوب الدين من بو يقوم ما ألن اهلل،

 ويتركو. ويفعمو يقولو ما وبشرعية إليو يدعو بما
 

 الدقيق الفهم
 والدعوة بو وتصريحو عميو القرآن داللة مع لكثيرونا عنو يغفل الذي النادر العزيز العمم ومن      

 في بغربتو صاحبو ويشعر سموكو، إلى ويدفعو ويزعجو القمب يييج الذي اآلخرة طريق عمم اليو،

 فيو ولذلك التقوى إال زاد فيو ينفع وال دنياه إلى بعده يرجع ال بعيد سفر إلى عنيا رحيمو وقرب الدنيا

 إلى متطمعاً  ،911 اآلية: البقرة سورة التقوى{ الزاد خير فان }وتزودوا زادال ىذا بإعداد مشغول دائماً 

 شقاؤه ذلك وفي جينم، نار إلى مصيره أيكون البعيد، سفره بعد أمره إليو يؤول ما إلى ىناك، ما

 دائماً  يكون المجيولة، العاقبة ليذه انو الكريم؟ الرب بجوار النعيم دار في مصيره يكون أم العظيم،

 ىو العمم ىذا ان الخامل... ال العامل ورجاء الجاىل ال العارف خوف ولكنو والرجاء، الخوف بين

 والمتون الشروح حفظ وان عالماً  العالم يعتبر ال وبدونو العمم، طالب وبين الناس بين وجوده قل   الذي

 محتاج مسمم كلو  وغايتو العمم لب ىو العمم ىذا ان لسانو.. عمى ورددىا منيا رأسو ومأل واألحكام

 "الفيم نسميو الذي ىو العمم ىذا ان إليو... الجميع من أحوج والداعي إليو، حاجة أشد والعالم إليو

 في سدى يذىب أن بوقتيم فضنوا وقموبيم عقوليم بو وأشربت الكرام الصحابة فقيو الذي وىو الدقيق"



 حتى إليو والدعوة اهلل سبيل في والجياد العبادة في جوارحيم فنشطت إليو، ودعوة اهلل طاعة غير

 اليقين. ربيم من أتاىم
 

 القرآن معاني تدبر على يقوم الدقيق الفهم
طالة القرآن معاني تدبر عمى الدقيق الفيم ويقوم       والتغمغل عندىا والوقوف وترديدىا فييا النظر وا 

 وال فيم بال يتموه أن لمجرد ال آياتو الناس ليتدبر كتابو أنزل تعالى اهلل فان ومقاصدىا، مرامييا في
 ،91 اآلية: ص سورة اب{األلب أولوا ولتذكر آياتو ليدبروا مبارك إليك أنزلناه }كتاب تعالى: قال تدبر.
 القرآن تالوة ان ،92 اآلية: محمد سورة أقفاليا{ قموب عمى أم القرآن يتدبرون }أفال تعالى: وقال

 الكرامة من لممستجيب وما إليو، الوصول وطريق إليو، يدعو الذي بالرب المسمم تعرف وامعان بتدبر

 الموصمة والطريق وحزبو، الشيطان إليو يدعو ما أخرى: ثالثة ذلك مقابل في وتعرفو عميو، قدم إذا

 بيا إذ لمداعي ضرورية المعرفة ىذه ان والعذاب. االىانة من الشيطان لدعوة لممستجيب وما إليو،

 فيو اختمف ما كل في والباطل الحق بين لو وتميز الدنيا في ىو كان وان اآلخرة في كأنو تجعمو

 والغي والضالل اليدى بين بو يفرق ونوراً  فرقاناً  وتعطيو باطالً  والباطل حقاً  الحق فتريو الناس

 الدنيا، عن وعزوفاً  باآلخرة وتعمقاً  وسروراً  وبيجة وانشراحاً  وسعة وحياة قمبو في قوة وتعطيو والرشاد

 .[2]9آخر شأن في والناس شأن في ىو فيصير
 


