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 الفصل االول: التعريف بالمدعو وحقوقه 

 المدعو؟ هو من
 بو اهلل بعث الخالدة اهلل رسالة اإلسالم ألن تعالى، اهلل الى المدعو ىو كان، إنسان أي اإلنسان     

 إليكم اهلل رسول إني الناس أييا يا قل} تعالى: قال أجمعين الناس الى وسمم عميو اهلل صمى محمداً 

 ال لممدعوين بالنسبة العموم وىذا {ونذيراً  بشيراً  لمناس كافة إال أرسمناك وما} تعالى: وقولو {جميعاً 
 كان ميما العاقل البالغ وىو لو واالذعان بقبولو ومكمف باإلسالم مخاطب انسان أي منو يستثنى

 ولذلك البشر. بين الفروق من ذلك غير الى أنثى أو ذكراً  وكونو واقميمو ومينتو ولونو ونوعو جنسو

 كصييب، والرومي كبالل، والحبشي بكر، كأبي العربي وسمم عميو اهلل صمى بمحمد آمن ممن كان

 والفقير عفان، بن كعثمان والغني طالب، أبي بن كعمي والصبي كخديجة، والمرأة كسممان، والفارسي

 كعمار.
 دون طبقة أو جنس، دون بجنس خاصة وليست البشر علجمي عامة اهلل الى فالدعوة ىذا وعمى      

 الناس أييا يا} تعالى: قال اآلدمية بصفتيم البشر القرآن يخاطب وليذا فئة، دون فئة أو طبقة،

 اهلل الى دعوتو عموم يفقو أن الداعي وعمى {مسجد كل عند زينتكم خذوا آدم بني يا} {ربكم اعبدوا

 باالقربين الداعي ابتداء يناقض ال وىذا اليو الوصول عيستطي انسان لكل ايصاليا عمى ويحرص

 من بأولى األبعد فميس اليو، الدعوة ايصال في الحق إنسان لكل ألن البعيدين قبل فيدعوىم اليو

 ايصال فيسيل اسالمو بعد أيضاً  داعياً  صيرورتو واحتمال تبميغو لسيولة أولى األقرب بل األقرب،

ن وىذا {األقربين عشيرتك وأنذر} الكريم: القرآن في جاء وليذا البعيدين، الى الدعوة  خطاباً  كان وا 

 الييم االقربين ينذروا أن فعمييم اهلل الى الدعاة معناه يشمل ولكنو وسمم عميو اهلل صمى اهلل لرسول

 ألن غيرىم من أوجب األسرة وأفراد األىل دعوة ان بل يعرفونيم ومن وأقاربيم أسرىم بأفراد مبتدئين

 تشمل المسؤولية وىذه رعيتو" عن ومسؤول راع "كمكم عنيم مسؤول فإنو أسرة رب كان ان اعيالد

 تشمل كما المادية األشياء من ذلك ونحو والسكن والشراب الطعام توفير من المادية بشؤونيم القيام

 رسمو أحد ىعم مثنياً  تعالى قال اليو. ودعوتيم اإلسالم أمور من يمزميم ما بتعميميم الدينية شؤونيم

 تكون النار من ووقايتيم {ناراً  وأىميكم أنفسكم قوا} تعالى: وقال .{بالصالة أىمو يأمر وكان} الكرام:

 نواىيو. وترك اهلل أوامر وطاعة اإلسالم الى بدعوتيم

 

 المدعو حقوق



 الداعي يجمس وال تعالى اهلل الى ويدعوه يأتيو الداعي أن أي ويدعى، يؤتى أن المدعو حق ومن     

 وسمم، عميو اهلل صمى الكريم نبينا األول الداعي يفعل كان وىكذا اليو الناس مجيء وينتظر بيتو في

 ويذىب ويدعوىم مكة قدوميا موسم في منازليا في القبائل الى ويخرج ويدعوىم قريش مجالس يأتي

 عميو اهلل صمى اهلل رسول "فكان ىشام: ابن سيرة في جاء فقد يدعوه. مكة الى يقدم من مالقاة الى

 نبي انو ويخبرىم اهلل، الى يدعوىم العرب قبائل عمى كانت، إذا المواسم، في نفسو يعرض وسمم

 من القبائل منازل عمى فيقف بو بعثو ما اهلل عن يبين حتى ويمنعوه يصدقوه أن ويسأليم مرسل

 تخمعوا وأن شيئاً  بو تشركوا وال اهلل تعبدوا أن يأمركم إليكم اهلل رسول اني فالن بني "يا فيقول: العرب

 بعثني ما اهلل عن أبين حتى وتمنعوني بي وتصدقوا بي تؤمنوا وأن األنداد ىذه دونو من تعبدون ما

 لو تصدى إال وشرف اسم لو العرب من مكة الى بقادم يسمع ال وسمم عميو اهلل صمى وكان بو...

 كان ومن مكة بأىل وسمم عميو اهلل صمى يكتف ولم .[1]1عنده" ما عميو وعرض اهلل الى فدعاه

نما يأتييا  نفر الى عمد الطائف الى انتيى )فمما أىميا يدعو الطائف الى ذىب خارجيا الى يذىب وا 

 الى فدعاىم وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول الييم فجمس وأشرافيم ثقيف سادة يومئذ ىم ثقيف من

 اهلل..(.
 


