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 ةـيـداعـالق الـأخ
الّدعوة إىل هللا املهام على اإلطالق، ذلك ألّن هذه    تُعترب رسالة  الرساالت وأعظم  من أجّل 

هّمة السامية هدفها دعوة البشرية إىل ما فيه صالحها وسعادهتا يف الدنيا واآلخرة ابتّباع شريعة 
ُ
امل
    ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ چ :  قال  للناس،اليت ارتضاها     هللا

هام وأعظمها كان    ؛٣٣فصلت:    چ  ڈ  ڈ  ڎ     ڎ
َ
ألّن هذه املهّمة اجلليلة كانت من أمسى امل

ال بُّد من توافر صفات فيمن يقوم هبا من الناس حىت تسري تلك الدعوة يف مسارها الصحيح ُُمّققًة 
 أهدافها ومثارها املرجّوة منها. 

 :الداعية املسلم ومن أخالق وصفات 
  صحة العقيدة وقّوهتا:أواًل: 

ظاهره   ومعانيه،  َمظاهره  بكّل  الّشرك  عن  بعيدة  سليمة  عقيدة صحيحة  املسلم صاحب  فالداعية 
أنّه صاحب عقيدة قويّة جتعله يدافع عن دينه بكل ما أويت من قوة،  وخفيه، كبريه وصغريه، كما 

 ويذود عنه اجتاه ما يُثار حوله من الّشبهات واألابطيل. 
   الدين: حب اثنياً: 

فالداعية املسلم من صفاته أنه ُُيّب دينه فيحمله حبه له على استنفاد اجلهد من أجل تبليغه إىل 
 .  الناس
 :األخالق احلسنة واخلصال الكرمية لزوماثلثاً: 

 فمن ِصفات الّداعية املسلم أنك تراه ذا أخالٍق كرمية وصفات حسنة جتعله قدوًة للناس.  
 :قاحلجة واملنطرابعاً: 

صف املسلم كذلك  هللاالداعية  إىل  دعوته  يف  ومنطق  تقدمي  احب حجة  عن  يتواىن  ال  فرتاه   ،
 احلجج والرباهني واألدلة اليت تؤيّده يف دعوته، وجتعله أكثر أتثرياً، وأعظم مثاراً.  
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 : احلكمةخامساً: 
 دعوته،  وخري كثري، ومن صفات الداعية املسلم أن تراه حكيماً يف   فاحلكمة هي نعمٌة من هللا

الّناس   لطبائع  ُمدركاً  الطيبة،  النتائج  حتقيق  يف  وتسخريها  الدعوة  أدوات  مجيع  تطويع  على  قادراً 
هي فنٌّ    املتنّوعة واليت يناسب كل منها أسلوابً قد ال يُناسب اآلخر، يُدرك أّن الدعوة إىل هللا

اعية رجاًل إىل لزوم الطّريق  ومهارة؛ فقد أتيت الدعوة بنتائج عكسية ومثال على ذلك أن يدعو الد
متأّخر   وقت  الناس يف  أبواب  يطرق  من  أو  تشهرياً،  أو  له  إهانًة  ُيشّكل  مبا  الناس  أمام  املستقيم 

 .  حينما خيلدون إىل النوم حبّجة الدعوة إىل هللا 
 :إليها ألفعاله وسلوكه يف احلياة مطابقة أقواله ومبادئه اليت يدعوسادساً: 

أنّه رجٌل صادٌق يف دعوته، ال خُيالف  فالداعية املسلم م والقيم واملثل اليت يدعو   املبادئن صفاته 
إليها، فحينما تراه يدعو الناس إىل الصدق تراه يف حياته وسلوكه مع الناس مثااًل يف ذلك، وحينما 

السامي الرفيع  للخلق  مثااًل  اليومي كذلك  تراه يف واقعه  اخللق  الرّب وُحسن  إىل    وهي صفةٌ   ،يدعو 
ُخلقيٌة رئيسٌة جيب أن يكون الداعي ُمتصفاً وُمتحلياً هبا يف كل شأنه، وتعين أن يكون قدوًة صاحلًة 

وهذا اخلُلق ال يتحقق بغري االلتزام مبا أمر   ،وُأسوًة حسنًة فيما يدعو إليه من القول والعمل والنية
ال نفع منه من جمرايت احلياة عنه، والبعد عما ال فائدة فيه و    به، واجتناب ما هنى هللا   هللا

وإن كانت من املباحات، ُيضاف إىل ذلك الرتفع عن الدنيا، وعن التنافس فيها والطمع فيما عند  
 .حىت يكسب الداعي حب املدعوين وثقتهم  هللا

 : اإلخالصسابعاً: 
:   عمَله، حيث قال النيب   هي من أهم الصفات اليت جيب أن يتحّلى هبا الداعية ليقبَل هللاو 
ابلنيات  " األعماُل  فقد"إمنا  مااًل  أو  شهرًة  أو  جاهاً  بدعوته  ابتغى  وإن  منثوراً   ،  هباًء    ، ذهبْت 
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هللا يكتب  وقبول    ابإلخالص  حلديثه  الناس  إبصغاء  أيضاً  ويكافئه  للداعية  والسداد  التوفيق 
 دعوته. 
 :الصرباثمناً: 

إىل هللا الداعية  يعلم  أن  ا    جيب  اإلعراض  أّن  فرمبا جيد  السهل،  ليس ابألمر  الناس  ستقطاب 
هللا ابتالء  من  وهذا  والِعداء،  األذى  وحىت  والصدود  صدقهم     والنفور  مدى  واختبار  للدعاة 

لل  الداعية     وحبهم  صدق  ظهر  ملا  بسرعة  الناس  استجاب  فلو  دينهم،  خلدمة  واستعدادهم 
 .  واستعداده خلوض املصاعب من أجل ربّه

 :العلم الصحيحاتسعاً: 
ليستطيَع   الشرعّي  العلم  طلب  جيب  إذ  الدين،  أبمور  املتفّقه  غرِي  اجلاهل  الداعية  جناح  ميكن  ال 

للناس  إيصاله  حبالهلا    ،الداعية  الشرعية  ابألحكام  بصرية  على  الداعية  يكون  أن  جيب  كذلك 
أحواهلم معرفة  من خالل  يدعوهم  الذين  ابألشخاص  بصرية  وعلى  أيضاً  وحرامها،  معرفة  وعلى   ،

 إن مل يكن الداعية متبّصراً هبذه األركان الثالثة فرمبا خُيفق يف دعوته. ف  ،ابلدعوة ووسائلها وأساليبها
 : ةلالّتحلي ابألخالق الفاضعاشرًا: 

اليت حتميه   الراقية  الداعية  من صدق، وأمانة، وعفو، وِحلم، وكرم، وحسن معاشرة. فهذه صفات 
 من نفور الناس.  

 :القدوة احلسنةادي عشر: احل
يتأسى الناس به ويتقّبلوا    أبفعاله قبل أن يكون داعية أبقواله؛ كي    جيب أن يكون داعية إىل هللا

 فكيف لداعية أن يطلب من الناس تطبيَق أمٍر هو نفسه ال يطّبقه.   دعوته،
 :عدم االنتقام للنفسالثاين عشر: 

 . وهذه كانت صفة النيب  ، ُتِهكت حرمات هللا، وال ينفعل إال إذا ان فال يغضب إال لل 
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 :والتسامح التواضعالثالث عشر: 
هللا   إىل  الداعي  لشخصية  املدعوين  تقبل  يف  فاعٌل  ودوٌر  أثٌر كبرٌي  هلما  آخران  ُخلقان  ، ومها 

ما أن فيهما خفٌض للجناح ولني  ، ك، وألن فيهما منافاًة للكرب والغرور واخلُيالءوقبوهلم ملا يدعو إليه
اإلخالص والصالح     ومن التواضع أن يسأل هللا،  والعفو عن زالت اآلخرين وأخطائهم اجلانب  

  ، ، وأن ُيذر من الرايء أو الُعجب الذي قد ُيبط ما قام بهقبول عمله  يف النية، وأن يسأل هللا  
، فالناس تنفر    ناس إىل تطبيق دين هللاصفة جيب أن يتصف هبا الداعية قبل أن يدعو الفهي  

 ال يوفق الداعية الذي يف قلبه ِكرب.   من املتكرب وال تستجيب له، كذلك فإّن هللا 
 : الرفق ابملدعوينالرابع عشر: 

معهم  اجلانب  ولني  هبم  والتق  ،والرمحة  معهم  التعايش  عليه  جيب  مهومهم كما  ملعرفة  منهم  ّرب 
يكون    ،ومشاكله أن  مُ واملعىن  ابملدعوين، الداعي  والشفقة  والرمحة  واللطف،  اللني  بصفات  تحلياً 

نوا حديثي ، أو ينتج عن دعوهتم من متاعب ومشاق والسيما إذا كاوالصرب على ما قد يصدر منهم
الدين تُثمُر وتؤثر يف عهٍد ابلدخول يف  التحلي مبجموع هذه األخالق منافع عديدة  ، مث ألن يف 

للدقلب   فيأنس  هبااملدعو،  ويتأثر  هلا،  ويلني  معهاعوة،  ويتجاوب  إىل    ،،  الداعي  على  أن  كما 
  .أن يكون حريصاً على إرادة اخلري للمدعوين وداللتهم عليه  هللا

 : الصدق واألمانةاخلامس عشر: 

لل اإلنسان  مراقبة  إىل  ُتشريان  ُمتكاملتان  وصفتان  متالزمان  ُخلقان  والعمل    ومها  القول  يف 
وهذا يعين أن معنامها    ،قول إال احلق، وال يعمل إال اخلري، وال ينوي إال النية الصاحلةلنية، فال يوا

ليشمل كل جزئيٍة يف اإلنسان وكل شأٍن من شؤونه  يتسع  التأكيد معه حياة  الذي ميكن  األمر   ،
من مجيل   ُيمالنهملا  أن ينجح يف دعوته بدون التحلي هبما     على أنه ال ميكن للداعي إىل هللا

  .املعاين وكرمي الصفات
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 : معايشة الواقع والتعاطف احلي معهالسادس عشر: 

للواقع مبا فيه ومن فيه، وضرورة التعرف     وهذا ُخلٌق يقوم على ضرورة معايشة الداعي إىل هللا
كما أن ذلك اخلُلق يعين الشعور الصادق مبا يشعر   عنه،، وعدم االنعزال  ره، وسرب أغواعلى جمرايته

،  يس خمتلفة جتمع بني الفرح واحلزن، واألمل واألمل، والشدة والرخاءوين من مشاعر وأحاسبه املدع
ولظروفه   له  ومناسبًة  الواقع  من  منطلقًة  دعوته  تكون  حىت  ذلك   .واحتياجاتهوحنو 

 : الدعاء للمدعوينالسابع عشر: 
الدعاء للمدعوين س  ، ويتم بتعويد النف ٌع كرمٌي يعتمد على احلب يف هللا وهذا ُخلٌق فاضٌل وطب 

من مجيل ، وحنو ذلك  ابلفالح والصالح، والثبات على احلق، والتوفيق والسداد، واهلداية والرشاد
  .، وُُيببها إىل بعضهاالدعاء الذي يؤلف القلوب، ويُرضي النفوس

 

 وأخر دعواان أن احلمد لل رب العاملني 
 وآله وصحبه أمجعني  وصلى وسلم على نبينا ُممد
 
 

 كتبه                                                                 
 ُممود حسن حجازي                                                                  

 أبو حازم                                                             
 غزة –فلسطني                                                                             
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