
الرحيم الرحمن الله بسم



مقدمة

آله وعلى محمد نبينا على وسم الله وصلى العالمين رب لله الحمد

: بعد أما ، وسلم وصحبه

: ( تعالى قال ، إليه القربات أفضل من وجل عز الله إلى الدعوة فإن

لل َأْحَسُن َوَمْن َلى َدَعا ِمّمْن َقْو ّلِه ِإ لحا َوَعِمَل ال ِل ِنيِ َوَقاَل َصا ّن ِمْن ِإ

ِلِميَن ْلُمْس الله يهدي : ( لن والسلما الصلة عليه محمد نبينا ) ويقول ا

ل بك لا رجل ) النعم حمر من لك خير واحد

: قسمين إلى المدعو إلى بالنسبة تنقسم وجل عز الله إلى والدعوة

0 والدروس والمواعظ بالخطب وتتمثل جماعية : دعوة الول

التربية المسلم الفرد بتربية تهتم التيِ وهيِ فردية : دعوة الثانيِ

0 المتابعة مع السليمة

بنوع يقومون الغالب فيِ أنهم يجد الله إلى الدعاة واقع إلى والناظر

بالدعوة يهتم من والقليل – الجماعية الدعوة وهيِ – الدعوة من واحد

قد بل الجماعية الدعوة عن أهمية تقل ل الواقع فيِ هيِ والتيِ الفردية

0 أهم تكون

ل لنهييا المبتييدئين العلييم طلبيية بهييا يقييوما أن يمكيين الفردييية الدعوة إن

0 علم مثير إلى تحتاج

لا لتكون الحجم صغيرة رسالة الموضوع هذا فيِ أكتب أن رغبت لذا نبراس

لا ولتكون الله إلى الدعاة بها يستضيِء أنواع من النوع هذا لحياء حافز

لا يتحملون ل الذين الشباب قلوب فيِ خاصة الدعوة أعباء من قسط

وجل عز الله سبيل فيِ أنفسهم يجهدون ل و غيرهم يدعون فل الدعوة

يدعو ل و والمحاضرات الدروس يتبع فتراه بنفسه أحدهم يكتفيِ بل

لا يكون أن فيِ يرغب ل و غيره 0 المستعان والله غيره لهداية سبب

0 مجيب سميع إنه الرسالة بهذه ينفع أن وجل عز الله أسأل

: وكتب



المقطري عقيل عبدالرحمن أبو

/ اليمن تعز

؟     الفردية     بالدعوة     المراد      ما*

منفردين الناس دعوة ) أي الفراد : ( دعوة الفردية بالدعوة المراد

من مجتمعين الناس : دعوة هذا ويقابل ، المدعو حيث من هنا فالفردية

يقابله ) الذي الفردي ( العمل به نريد ل و ؛ والمحاضرات الدروس خلل

لا الداعيِ حيث من النوع هذا فيِ ) فالفردية الجماعيِ ( العمل منفرد

ل بعمله 0بآرائه مستقل

:     الفردية     الدعوة      أهمية*

من الله إلى الدعوة أهمية من تنبثق الدعوة أنواع من النوع هذا أهمية إن

قال المسلمين على واجبة بصيرة على تعالى الله إلى فالدعوة هيِ حيث

ُكْن(  تعالى َت ْل ُكْم َو ْن ْدُعوَن ُأّمٌة ِم َلى َي ْيِر ِإ ْلَخ ْأُمُروَن ا َي ْلَمْعُروِف َو ْنَهْوَن ِبا َي َو

َكِر َعْن ْن ْلُم ِئَك ا َل ُأْو ِلُحوَن ُهْم َو ْلُمْف 104 : آية عمران آل ) سورة ا

ْدُع(  ويقول َلى ا ِبيِل ِإ ّبَك َس ْكَمِة َر ْلِح َظِة ِبا ْلَمْوِع َنِة َوا ْلَحَس : النحل ) سورة ا

125 آية

: بايعنا قال عنه الله رضيِ الصامت بن عبادة حديث من الصحيحين وفيِ

العسر فيِ والطاعة السمع على وسلم عليه الله صلى الله رسول

أهله المر ننازع أل وعلى علينا أثرة على والمكره والمنشط واليسر

) الفتح لئم لومة الله فيِ نخاف ل كنا أينما بالحق نقول أن وعلى

12/228 مسلم على النووي  ،13/192

 :     الله     إلى     الدعوة     فضل* 



لا نذكر وتعالى تبارك الله الدعوة فضل فيِ كثيرة أحاديث وردت منها شيئ

:

أن عنه الله رضيِ هريرة أبيِ حديث من صحيحه فيِ مسلم روى-1

له كان هدى إلى دعا : ( من قال وسلم عليه الله صلى الله رسول

لا أجورهم من ذلك ينقص ل تبعه من أجور مثل الجر من النووي)  شيئ

227 /16 مسلم على

قال وسلم وآله عليه الله صلى النبيِ أن وغيره البخاري وروى-2

يهدي ( لن خيبر إلى بعثه لما عنه الله رضيِ طالب أبيِ بن لعليِ

ل بك الله لا رجل 7/70 ) الفتح النعم حمر من لك خير واحد

الدعوة     تحققه     ل     ما     تحقق     الفردية     الدعوة* 

 :     الجماعية

لا إن لا وذلك الفردية الدعوة أهمية يجهل الناس من كثير أن منهم ظن

والمحاضرات المواعظ بإلقاء وذلك عامة للناس تكون أن ينبغيِ الدعوة

فيِ نافعة تكون الفردية فالدعوة ، يكفيِ ل هذا أن والحقيقة والدروس

الله صلى النبيِ أن نجد ولهذا ، الجماعية الدعوة من أكثر الحيان أغلب

 فقد0 الدعوة مراحل أول فيِ خاصة الفردية بالدعوة اهتم وسلم عليه

الدعوة طريق من للدولة السلمية للدولة الساسية اللبنات وضع كان

ّثرت التيِ الفردية بهذا المتمسكين الفراد فجعلت تأثير أيما الناس فيِ أ

 0والنفيس بالغاليِ له مّضحين الدين

:     الفردية     الدعوة     فوائد* 

على تقتصر فل متكاملة تربية الفراد تربيِ الفردية الدعوة إن-1

، التربية فيِ بالشمولية يسمى ما وهذا الباقيِ وتهمل واحد جانب

تربية فيِ العامة الدعوة من أنجح تكون الفردية الدعوة فإن ولهذا

لأ الفراد أخطاء تتبع أن يمكن ل الجماعية الدعوة  ولن0 الفراد خط



كثير على التنبيه يمكن خللها من الفردية الدعوة أن نجد بل ، خطأ

0التربية استكمال يمكن وبهذا الفراد فيها يقع التيِ الخطاء من

الملقاة للتوجيهات العمليِ التطبيق متابعة يمكن الفردية بالدعوة-2

0 الفراد على

ْلقى التيِ الشبهات من كثير على الرد يمكن الفردية بالدعوة-3 على ُت

0 الجماعية الدعوة فيِ بها التحدث يمكن ل والتيِ الفراد مسامع

ويمكن الصحيحة السلمية المبادئ غرس يمكن الفردية بالدعوة-4

مبدء لكل المناسب الوقت جاء إذا ، ووضوح جدية بكل عنها التحدث

0

– ُنّفُروا أو – نفروا الذين إلى الحق إيصال يمكن الفردية بالدعوة-5

0أهله مجالسة وعن سماعه عن

من عدد أكبر لكسب سريعة طريقة الدعوة أنواع من النوع هذا إن-6

0 الدين أنصار

ل فإنه الجماعية الدعوة بخلف دقيقة متابعة الفراد متابعة يمكن-7

0متابعتهم يمكن

يحتاج ما بقدر علم غزارة إلى يحتاج ل الدعوة أنواع من النوع هذا-8

0 للدعوة محبون أفراد به يقوما أن فيمكن الدعوة فيِ حكمة إلى

أن ويمكن سهلة فهيِ معاناة كثير إلى تحتاج ل الفردية الدعوة-9

كليته أو مدرسته فيِ فالطالب ، عمله خلل من داعية كل بها يقوما

0 وهكذا000 مصنعه فيِ والعامل مكتبه فيِ والموظف

:     الفردية     الدعوة     حالت* 

لن الفردية الدعوة فيها يستخدما أن الداعية يستلزما الحالت بعض هناك

الدعوة كانت وإن الحالت تلك مثل فيِ تجدي ل الجماعية الدعوة

يجب التيِ الحالت هذه بعض وسنذكر أكثر وروادها أيسر الجماعية

فيها: الفردية الدعوة استخداما



:  للمدعو الجتماعية المكانة-1

لا يكون الفراد بعض إن خالط لو أنه ويرى الجتماعيِ بوضعه معتز

 وهذا00 بها يتمتع التيِ المكانة تلك لذهبت تجمعاتهم فيِ الناس عامة

لا بالشرع ملتزما غير لنه إل يكون ل بالطبع ل التزام مثل  ففي00ِ كامل

0 الفردية الدعوة الداعية يستخدما أن يجب الحالة هذه

: السوء جليس-2

فمن شخصيته على تأثير لها المدعو فيها يعيش التيِ البيئة إن

0 خليله دين على فالمرء ، الجادة عن به انحرفوا السوء جلساء خالط

لا عليه التأثير يصعب فإنه حالته هذه كانت فمن ولذلك لتكاتب نظر

وتفاخرهم الحق برد ومجاهرتهم حيائهم ولقلة عليه السوء رفقة

بالمدعو النفراد يجب الحالة هذه  ففي00ِ والثاما المعاصيِ بارتكاب

لا تعالى اله شاء إن عليه التأثير يمكن حتى السيئة الرفقة هذه عن بعيد

0

: للمدعو النفسية الحالة-3

الدعاة من المنحرفين نفور الهداية عن العائقة السباب من إن

عليهم استحوذ قد الشيطان يكون  أن إما وهؤلء بالدين والمتمسكين

لا عنه يبتعدون ولكنهم الحق يعرفون فهم ، لا كبر يرون لنهم أو ، وعناد

لا بالدين المتمسكين مع اللتقاء يمكن ل أنه الطباع لتنافر نظر

على فيلزما عامة محاضرات إلى دعوتهم يصعب  فهؤلء0 والمزجة

إن ثم الحق لهم يبين حتى الفردية الدعوة معهم يستخدما أن الداعية

0العامة الدروس ضمن ينخرطوا أن يمكن تعالى الله هداهم

: الفراد فيِ النقص جوانب معالجة-4

ل ولهذا شخصية عيوب أو نقص جوانب الفراد بعض عند يكون قد

أن يجب  بل0 الجماعية الدعوة ضمن المور هذه تعالج أن يمكن

بهذه وتبصيره المدعو لمناقشة الفردية الدعوة الداعية يستخدما

0 المور

***********



الفردية الدعوة أطوار

تؤتيِ أن الداعية أراد إذا الفردية الدعوة فيها تمر أن ينبغيِ مراحل هناك

من فمنهم ، آخر إلى مدعوا من تختلف المراحل  وهذه0 ثمرتها دعوته

أمر حال كل هذا وهذا  – هنا ها سطرناه ما حسب معه يتدرج أن يجب

0الطوار بعض يتجاوز أن يمكن من ومنهم – اجتهادي

مع يتعامل كيف يختار الذي فهو نفسه الداعية إلى راجع المر وهذا

، معه مر الطوار بكل المدعو مع يمر أن بد ل أنه عرف فمتى ، مدعوه



فل سنذكرها التيِ الطوار من طور أي يتجاوز أن يمكن أنه عرف ومتى

0 فيه فائدة ل فيما الوقت يضيع

: الطوار هذه وإليك

: الول الطور

بأنه يشعره بحيث المدعو مع تعارف صلة الداعية يوجد أن وهو

غاب إذا عنه والسؤال ، والخر الحين بين ما بتفقده وذلك به مهتم

صارت إذا حتى الدعوة، باب عليه يفتح أن قبل كله هذا مرض إذا وزيارته

دعوة لتقبل المدعو من التهيوء ووجد ، متآلفة والرواح متقاربة القلوب

هذا فيِ نجاحه بقدر أنه الداعية وليعلم ، يريد فيما الكلما طرق الداعية

هذا فيِ تسّرع وأي ، للدعوة والستجابة التأثير يكون المدعو مع الطور

0المدعو من النفرة يحدث قد الطور

: الثانيِ الطور

وذلك المدعو عند اليمان تقوية على يعمل أن الداعية على أن وهو

من الضعف نسب تتفاوت أنه إل موجود الغالب فيِ اليمان أصل أن

ل أن فعليه القضية هذه يعالج أن الداعية أراد  وإذا0 آخر إلى شخص

الحداث يستغل أن عليه بل مباشرة اليمان عن الحديث فيِ يدخل

، والسنة القرآن فيِ الواردة بالدلة يربطها أن وعليه أنواعها بمختلف

بالكلما الداعية فيبدأ الجيران أو القرباء من لشخص مولود حصل فمثلل

ٍءء من ذريته جعل الله أن كيف ثم آدما لبينا الله خلق حول وكيف مهين ما

لا المرأة رحم جعل تسعة طيلة غذائه له أوصل وكيف الجنين لنشوء مكان

0ذلك آخر  إلى000 خرج كيف ثم أشهر

شاء إن كلمه من ينتهيِ ما فإنه والسنة بالقرآن المراحل جميع ربط مع

ل يجعله مما المدعو عند بالزدياد اليمان بدأ وقد إل الله ما لكل متقبل

لا وارتفع بكلمه يتأثر بدأ المدعو بأن الداعية شعر فإذا ، عليه يلقى نوع

0 الثالث الطور إلى به انتقل ، ما

: الثالث الطور



من التيِ للمدعو التوجيهات إعطاء فيِ الداعية يبدأ الطور هذا فيِ

فيِ كان فلربما ، ومظهره وسلوكه المدعو عبادة من تصلح أن شأنها

والمسجد جماعة فيِ الصلوات يصليِ ل أنه أو الخطاء من كثير عبادته

الوضوء كيفية فيعلمه المفروضة العبادات على يعرفه وكذلك قريب منه

الله سخط إلى توصله التيِ السبل عن بالبتعاد ويأمره ، الصلة وكيفية

0وجل عز

لا كان إذا وأما فليعمل التقصير بعض عنده ولكن الجماعة على محافظ

السلف معتقد هو الذي السليم بالمعتقد المدعو تبصير على الداعية

0 عليهم الله رضوان الصالح

النافعة والشرطة الكتب بعض وإعارة بإهداء يبدأ أن بالداعية ويحسن

0 الخ000 والترهيب والترغيب واليمان العقيدة مجال فيِ

بالحاطة الملتزما الشباب ويأمر الصالحين الشباب بعض على ويعرفه

ل يترك ل حتى الفرد بهذا 0 أخرى مرة اجتذابه من السوء لقرناء مجال

0 المدعو استقامة استمرارية تعالى الله بإذن نضمن وبهذا

:  الرابع الطور

ليس وأنه السلما شمولية بتوضيح الطور هذا فيِ الداعية يبدأ

لا ل والصوما الصلة فيِ فقط مقصور فيِ يحكم أن يجب السلما إن بل مثل

جميع حول قد الطور هذا فيِ المدعو يكون  وبهذا0 وكبيرة صغيرة كل

0وجل عز الله شرع وفق وسكناته حركاته

: الخامس الطور

للعبادات مؤدين نكون أن معناه ليس السلما أن للمدعو يوضح وفيه

0 ننتهيِ هنا وإلى الفاضلة بالخلق متخلقين

وتشريع وحكم حياة نظاما ، جماعيِ دين السلما أن له يوضح أن يجب بل

أن يمكن ل المسلم وأن ، واحدة وأمة ، وجهاد ودولة وأخلق عقيدة ،

لا يكون 0 السليم الفهم هذا فهم إذا إل جوانبه جميع من للسلما آخذ

سيمليِ – الفهم هذا أي – فإنه للسلما السليم الفهم هذا فهمنا فإذا

ل بتأديتها نقوما أن يجب وواجبات مسؤوليات علينا حتى الله لمر امتثال



النواحيِ جميع فيِ للسلما الصحيحة القواعد على المجتمع يقوما

0الخ00 والجتماعية والقتصادية السياسية

: السادس الطور

به تمر الذي الواقع يستوجبه ما للمدعو يوضح أن للداعية يمكن فيه

َلّم الجهود تكاتف إلى محتاجة وأنها الله إلى الدعوة ووحدة الشمل و

التيِ السلمية الخلفة إعادة من المسلمون يتمكن حتى والعلم الصف

ذلك  ومنذ0 بها أطاحوا حتى والخارج الداخل من الله أعداء لها كاد

ل أعداؤهم صار حتى والهوان الذل هذا فيِ يعيشون والمسلمون الحين

عن وابتعدوا بدنياهم رضوا المسلمين أن نتيجة كله وهذا بهم يبالون

ولهذا الله سبيل فيِ الجهاد وتركوا نبيهم سنة وعن الله بكتاب العمل

أذناب وأخذتم بالعينة تبايعتم ( إذا والسلما الصلة عليه النبيِ يقول

ل عليكم الله سلط ، الجهاد وتركتم بالزرع ورضيتم البقر ينزعه ل ذل

 )000 دينكم إلى ترجعوا حتى عنكم

) أمري خالف من على والصغار الذلة ( وجعلت وقال

فيِ الله وليقذفن أعدائكم قلوب من منكم المهابة الله ( ولينزعن وقال

الموت وكراهية الدنيا ( حب قال ؟ الوهن : ما ) قالوا الوهن قلوبكم

000(

الدولة وإقامة الصلح إلى الحوال وتغيير والتمكين العزة أردنا فإذا

تعالى الله لن ومجتمعنا وأهلينا أنفسنا بإصلح نبدأ أن فعلينا السلمية

ّلَه ِإّن(  يقول ّيُر َل ال ٍءما َما ُيَغ ّتى ِبَقْو ّيُروا َح َأنُفِسِهْم َما ُيَغ الرعد: آية سورة)  ِب

11

: السابع الطور

كما الله يعبد أن يمكن ل لنه العلم لطلب المدعو يحمس أن الداعية على

ُيَرّغب ، بالعلم إل سبحانه أمر من العاملين العلماء بمجالسة المدعو ف

وجدت إذا ويشعره ، السليم المنهج أصحاب والجماعة السنة أهل

كما بالهاتف أو عليه بالمرور ذلك كان سواء خاصة جلسات أو محاضرات

0  الخ000 والمجلت الشرطة وكذا النافعة الكتب اقتناء على يحثه



الله رسول سبيل هيِ الخلفة لقامة السبل خير أن إلى المدعو وينبه

تصفيته مع المجتمع وتربية العلم سبيل وهيِ ، وسلم عليه الله صلى

0 أولها صلح بما إل المة هذه آخر يصلح ل وأنه

يعيدوا أن المنهج هذا عن ابتعدوا الذين المحاولون حاول مهما وأنه

هار جرف شفا على بناية يبنيِ من مثل مثلهم فإنما السلمية الخلفة

0يقع أن يوشك

إنه الرض فيِ لهم يمكن وأن المسلمين كلمة يجمع أن المسؤول والله

0مجيب سميع

***********



الفردية الدعوة لنجاح المساعدة السباب

:  تعالى لله -  الخلصا1

:  أساسيين شرطين من لقبولها بد ل العبادات من عبادة أي إن

0 تعالى لله الخلصا – أ

0وسلم عليه الله صلى للرسول المتابعة – ب

تعالى الله وجه والجماعات للفراد بدعوته يبتغيِ أن عليه يجب فالداعية

له يكون أن أو والسمعة الرياء من يقربه ما كل عن يبتعد أن عليه ويجب

ُدوا ِإّل ُأِمُروا َوَما: (  تعالى قال حزب أو جماعة أو أتباع ُب َيْع ّلَه ِل ِلِصيَن ال ُمْخ

ّديَن َلُه  5 : آية البينة ) سورة ال

َء َيْرُجوا َكاَن َفَمْن: (  تعالى وقال ّبِه ِلَقا َيْعَمْل َر ْل لل َف لحا َعَم ِل ُيْشِرْك َوَل َصا

َدِة َبا ّبِه ِبِع لدا َر 110 الكهف:آية سورة)  َأَح

تعالى الله فإن الستقامة المدعو ورزق لله عمله الداعية أخلص فإذا

لا أجره من ينقص ل و المدعو أجر مثل للداعية يكتب 0شيئ

أجور مثل الجر من له كان هدى إلى دعا : ( من الصحيح الحديث ففيِ

لا أجورهم من ينقص ل أنه غير تبعه من مسلم على  ) النووي000 شيئ

16/227

: تعالى بالله الداعية - صلة2

عمله فيِ الداعية لنجاح السباب أهم من تعالى بالله الداعية صلة إن

وخاصة العبادة أصناف بجميع تعالى الله إلى بالتقرب تكون الصلة وهذه

هو ( الدعاء الصحيح الحديث  ففي0ِ تعالى الله يدي بين والتضرع الدعاء



 ،375-5/374  ،5/211 والترمذي77-2/76 داود أبو ) رواه العبادة

1258/ 2 ماجه  وابن5/456

ول أخرى نشبت معركة انتهت كلما معارك فيِ يخوض الله إلى فالداعية

لا يكن لم ما ينتصر أن يمكن ّيَها َيا: (  سبحانه  قال0الله لشرع ناصر َأ

ّلِذيَن ُنوا ا ّلَه َتنُصُروا ِإْن آَم ُكْم ال ّبْت َينُصْر َث ُي ُكْم َو َداَم 7 : آية محمد سورة)  َأْق

صلى النبيِ أن عنه الله رضيِ هريرة أبيِ حديث من البخاري صحيح وفيِ

لا ليِ عادى : من وجل عز الله : ( يقول قال وسلم عليه الله فقد ولي

و عليه افترضته مما إلّى أحب بشيِء عبدي إلى تقرب وما بالحرب آذنته

سمعه كنت أحببته فإذا أحبه حتى بالنوافل إليِّ يتقرب عبدي يزال ل

التيِ ورجله بها يبطش التيِ ويده به يبصر الذي وبصره به يسمع الذي

11/340 ) الفتح لعيذنه استعاذنيِ ولئن لعطينه سألنيِ وإن بها يمشيِ

تتحالف التيِ الزمنة هذه فيِ خاصة وجل عز بالله الصلة هو الداعية فلح

تعالى الله وصية كانت  ولهذا0 والمسلمين السلما على الشر قوى فيها

به التصال من يكثر أن الدعوة بداية فيِ وسلم عليه الله صلى للنبيِ

ّيَها َيا: (  سبحانه فقال إليه التقرب ومن ْلُمّزّمُل( َأ ْيَل ُقْم )1ا ّل لل ِإّل ال ِلي َق

2-1 المزمل: آية ) سورة

: ( احفظ له فقال عباس ابن وسلم عليه الله صلى النبيِ أوصى وهكذا

 وهذه0 219/ 7 الحوذي ) تحفة تجاهك تجده الله احفظ يحفظك الله

0الساعة قياما إلى كلها للمة هيِ وإنما عباس بابن خاصة ليست الوصية

ل ذلك إلى استطاع ما السنن على يحافظ أن للداعية ينبغيِ وأن ، سبيل

جملة من وإنه السنن هذه من بسنة  يستهين ل و إحيائها على يحرصا

إلى الدين يقسمون منهم فئة وجود المسلمون بها أصيب التيِ الفواقر

صلى الله رسول عن الثابته السنن تلك بالقشور ويعنون ولباب قشور

هو ذلك من الدهى بل ذلك عن يتوقف المر  وليت00 وسلم عليه الله

0 السنن تلك طبق من يحتقرون أنهم

: - العلم3



لهم بالنسبة فالعلم ، الله إلى للدعاة خاصة شرعية ضرورة العلم إن

التيِ الشبهات به ويدحضون وجل عز الله دين عن به يدافعون سلح

إليه يدعو وأن بعلمه يعمل أن تعلم من على  يجب0أعدائه من تلقى

0) ارتحل وإل أجابه فإن بالعمل العلم ( هتف قيل ولهذا

لا الداعية علم يكون ولهذا لا شيئ قدرة كانت فإذا ، المدعو لتأثر رئيسي

إلى تحتاج ل الفردية الدعوة أن قبل ذكرنا لننا – محدودة العلمية الداعية

كأن المتاحة الوسائل يستخدما أن للداعية ينبغيِ فإنه – العلم من كثير

لا للمدعو يهدي لا أو كتاب لا شريط لا أو مسموع 0 الخ000 مجلة أو مرئي

لا ليس وهذا يتزود أن عليه يجب بل العلم طلب عن الداعية لتقاعص مبرر

لا لنفسه يجعل  وأن0 العلم من أكثر وأن الشرعيِ العلم من يتزود وقت

0العلماء يخالط

: والتنظيم - التخطيط4

يبذلون والخطب المواعظ فيِ نشاط عندهم ممن الله إلى الدعاة بعض

لا لفقدان وذلك تثمر ل الغالب فيِ الجهود هذه ولكن كبيرة جهود

0 والتنظيم التخطيط

0 للدعوة قابلية الكثر الفراد على يركز أن الداعية على فالواجب

0 وجل عز الله دين نصرة دعوتهم وراء من يرجى الذين وخاصة

عليه أنه حيث وسلم عليه الله صلى الله رسول فيِ أسوة وللداعية

دخلت وقد إل مكة فيِ السرية الدعوة فترة تنته لم والسلما الصلة

بعض عشيرة كل من فأسلم مكة فيِ المشهورة القبائل كل إلى الدعوة

0أفراده

القيادة على القدرة لديهم الذين الفراد بعض إلى تحتاج الدعوة إن

لا يعمل أن الداعية على فيجب والتخطيط الفراد هؤلء كسب على جاهد

وسلم عليه الله صلى الله رسول كان ولهذا الدعوة منهم تستفيد لكيِ

لا السلما يعز [ أن الله يدعو وكان الخطاب بن عمر إسلما على حريص

عنه رواه فيما عنه الله رضيِ مسعود ابن قال ] حتى العمرين بأحد

0 عمر أسلم منذ أعزة زلنا : ما البخاري



حولها والملتفتين للدعوة المحبين الفراد ترك ينبغيِ ل أنه إل

0الدعوة من نصيبهم إعطاؤهم يجب بل الحجة بهذه عنهم والعراض

ّنب ولهذا وبذل مكتوما أما ابن ترك لما والسلما والصلة عليه نبيه الله أ

لا وتعالى سبحانه الله فأنزل قريش عظماء مع وقته َبَس: ( لنبيه معاتب َع

ّلى( َتَو َأْن1َو ُه ) َء َْلْعَمى( َجا ْدِريَك )َوَما2ا ّلُه ُي ّكى َلَع 0 ) اليات000 َيّز

3-1 : اليات عبس سورة

ِبْر(  تعالى وقال ّلِذيَن َمَع َنْفَسَك َواْص ْدُعوَن ا ّبُهْم َي َداِة َر ْلَغ ْلَعِشيِّ ِبا َوا

ُدوَن ُد َوَل َوْجَهُه ُيِري َناَك َتْع ْي ْنُهْم َع ُد َع َنَة ُتِري َياِة ِزي ْلَح َيا ا ْن ّد ِطْع َوَل ال َمْن ُت

َنا ْل َبُه َأْغَف ْل َنا َعْن َق ْكِر َبَع ِذ ّت ُه َوا َكاَن َهَوا ُه َو لطا َأْمُر : آية الكهف ) سورة ُفُر

28

: للفراد الشخصية الصفات على التعرف من بد - ل5

منهم فرد لكل أن إذ المدعوين صفات على يتعرف أن الداعية على يجب

0آخر إلى فرد من الصفات هذه  وتختلف0 سيئة وصفات حسنة صفات

خير صفات إلى الصفات هذه يحّول أن يستطيع الذي هو النجاح فالداعية

القناع قوة عنده من الناس من هناك  فمثلل0 الله إلى الدعوة تخدما

صقل فيمكن الهدامة الحزاب دعاة من يكون كأن الله يهديه أن قبل

0 المبرزين الدعاة من الفرد هذا فيصير هدايته بعد الموهبة هذه

الذهب كمعادن معادن : ( الناس والسلما الصلة عليه نبينا يقول ولهذا

) النووي فقهوا إذا السلما فيِ خيارهم الجاهلية فيِ خيارهم والفضة

16/185 مسلم على

الخطاب بن عمر : أن المثال سبيل على منها كثيرة الجانب لهذا والمثلة

الله رضيِ أسلم فلم ، بالشجاعة إسلمه قبل يتصف كان عنه الله رضيِ

تحديهم وأعلنوا خرجوا انهم حتى شجاعته من المسلمون استفاد عنه

0 للمشركين

: بالقربين - البدء6



تبارك ربه أمر الحسنة السوة والسلما الصلة عليه نبينا فيِ لنا إن

َأنِذْر( سبحانه فقال القربين عشيرته ينذر أن وتعالى َتَك َو َعِشيَر

ِبيَن َْلْقَر 214 : آية الشعراء ) سورة ا

َأنِذْر( نزلت لما قالت أنها عنها الله رضيِ عائشة حديث وفيِ َتَك َو َعِشيَر

ِبيَن َْلْقَر ابنة فاطمة : ( يا فقال وسلم عليه الله صلى الله رسول ) قاما ا

الله من لكم أملك : ل عبدالمطلب بنيِ يا عبدالمطلب ابنة صفية يا محمد

لا 3/54 مسلم على ) النووي شئتم ما ماليِ من سلونيِ شيئ

رضيِ الدوسيِ عمرو بن الطفيل أسلم لما أنه الغابة أسد صاحب وذكر

فيِ مطاع امرؤ : إنيِ وسلم عليه الله صلى الله لرسول قال عنه اله

دعا قومه إلى رجع فلما السلما إلى وأدعيهم إليهم راجع وأنا قوميِ

 والمثلة0 فأسلمت السلما إلى امرأته دعا ثم فأسلم السلما إلى أباه

00 كثيرة لهذا

النسان لن وذلك ويعينه  ويناصره بجانبه يقوما من إلى يحتاج فالداعية

0 إخوانه ومعه يحققه ما يحقق أن يستطيع ل بمفرده

توجد حتى فالقرب  القرب0 قرابته بذوي يبدأ أن الداعية على فيجب

0 له يستحب لم إن ذلك بعد يهمه ل ثم ونصرة منعة له

الله بدين تبصيرهم دون وأقاربه بيته أهل الداعية يترك أن العيب ومن

0المستعان  واله0 وجل عز

:  شخص بكل الهتماما - إظهار7

لا زار إذا من الله إلى الدعاة من إن بش ما مكان أي فيِ وجده أو له أخ

الخأ ذلك بجانب كان بمن اهتمامه يظهر ل ثم بحرارة وعانقه وجهه فيِ

ذلك لزيارة جاء إنما وأنه بهم مهتم غير أنه عليه نفوسهم فيِ يحدث مما

0 فحسب الخأ

كان وإن الحاضرين لجميع الود نفس يظهر أن الداعية على والواجب

ل الخلقية صفاته بعض يرضى ل من فيهم لا يكون ذلك  فلعل0 مثل فيِ سب

يبش وسلم عليه الله صلى النبيِ كان  ولهذا0 الشخص ذلك استقامة

الله رضيِ عائشة بحضرة ذلك حصل كما يرتضيهم ل الذين بعض وجه فيِ



بششت عليك دخل فلما قلت ما فيه قلت إنك الله رسول يا فقالت عنها

ّتَقى من الناس شرار من : إن عائشة ( يا فقال وجهه فيِ ) لفحشه ُي

0عليه متفق

: الدعوة فيِ - التدرج8

مخالف ذلك لن واحدة دفعة المدعو تغيير يحاول ل أن الداعية على يجب

يمنع ل وهذا والسلما الصلة عليهم النبياء لمنهج ومخالف الله لسنة

عنده كان فمن واحدة دفعة التحول على الفراد بعض عند القابلية وجود

لا يؤثر أن دون من واحدة دفعة للتغيير الستعداد فل نفسه على سلبي

0ذلك فيِ التوانيِ يجوز

دعوته فيِ الهم تقديم فيجب بالتدرج إل التحول يقبل ل كان من أما

لا حقه فيِ التحول سرعة تؤثر قد لنه وذلك جاهليته إلى عاد فلربما سلبي

0

العهد فيِ أنه فتجد حقها المسألة هذه أعطى السلما أن نجد ولهذا

ل العقيدة جانب على ركز المكيِ بالزكاة ثم بالصوما أمر فترة بعد ثم مثل

00 وهكذا بالحج ثم

آله وعلى عليه الله صلى النبيِ أن عباس ابن حديث من الصحيحين ففيِ

لا تقدما : ( إنك له قال اليمن  إلى معاذا أرسل : لما وسلم أهل من قوم

لذلك أطاعوا هم فإن الله يوحدوا أن إلى تدعوهم ما أول فليكن الكتاب

هم فإن والليلة اليوما فيِ صلوات خمس عليهم افترض الله أن فأخبرهم

أغنيائهم من تؤخذ صدقة عليهم افترض الله أن فأعلمهم لذلك أطاعوا

فإنه المظلوما دعوة واتق أموالهم وكرائم  وإياك0 فقرائهم على فترد

مسلم على  النووي13/347 الباري ) فتح حجاب الله وبين بينها ليس

1/196

فأول ذلك فيِ تدرج بل واحدة دفعة الخمر يحرما لم تعالى الله أن ونجد

ّنِخيِل َثَمَراِت َوِمْن(  تعالى قوله – التحريم قبل وكان – نزل المر ال

َناِب َْلْع ُذوَن َوا ّتِخ ْنُه َت لرا ِم َك لقا َس لنا َوِرْز 67 : آية النحل ) سورة َحَس



َنَك(  تعالى قوله أنزل ثم ُلو َأ ْلَخْمِر َعْن َيْس ْيِسِر ا ْلَم ْثٌم ِفيِهَما ُقْل َوا ِبيٌر ِإ َك

َناِفُع ّناِس َوَم ْثُمُهَما ِلل ِإ َبُر َو ْك 219 : آية البقرة ) سورة َنْفِعِهَما ِمْن َأ

َيا( أنزل ثم ّيَها   ّلِذيَن َأ ُنوا ا ُبوا َل آَم َة َتْقَر ُتْم الّصَل ْن َأ َكاَرى َو ّتى ُس َلُموا َح َتْع

ُلوَن َما 43 النساء:آية ) سورة َتُقو

ّيَها َيا(  قال النهاية ثم ّلِذيَن َأ ُنوا ا ّنَما آَم ْلَخْمُر ِإ ْيِسُر ا ْلَم َْلنَصاُب َوا َوا

َْلْزَلمُا َطاِن َعَمِل ِمْن ِرْجٌس َوا ْي ُه الّش ُبو ِن َت ُكْم َفاْج ّل ِلُحوَن َلَع ) سورة ُتْف

90 : آية المائدة

0 التكاليف كثرة من ينفر ل حتى المدعو مع يتدرج أن للداعية فينبغيِ

بعض فيِ المدعو يشارك أن للداعية يجوز ل أنه إلى أنبه أن ينبغيِ وهنا

إذا بل المدعو مع الدعوة فيِ التدرج بحجة محرمة تكون ربما التيِ المور

عليه فيجب المدعو يرتكبها يزال ل التيِ المور بعض عن الداعية سكت

0بنفسه هو يعتزلها أن

: - المتابعة9

لا الداعية من تتطلب الفردية الدعوة إن فيِ خاصة بالقليل ليس جهد

دعوته تعطيِ حتى نفسه يهيِء أن للداعية  فينبغي0ِ الكبيرة المدن

0المرجوة الثمرة

لا وذلك الفردية الدعوة فيِ مهم أمر فالمتابعة لا لن نظر من كثير

من يجدوا لم فإن بالستقامة فيبدأون بالدعوة يتأثرون المدعوين

على تساعدهم ل فيها يعيشون التيِ البيئة لن فتروا التعهد الداعية

 فربما0 الله إلى العائد هذا ضد شعواء حرب إلى تتحول بل الستقامة

0 والنحراف الفساد من كان ما إلى يعيده حتى السوء قرناء به أحاط

لا كان لهذا الفرد لهذا يجعل وأن دعوته ثمرة يتعاهد أن الداعية على لزام

0المجرمة الثمة اليدي تتخطفه ل حتى به يحيطون صالحين أصدقاء

العلم حلقات إلى المدعو هذا يصطحب أن النافعة الوسائل ومن

0الموفق  والله0 والرحلت والمواعظ

:  للمدعو الصالحة البيئة  إيجاد– 10



لا ذكرنا كما على تساعده ل المدعو يعيشها التيِ البيئة إن سابق

السوء جلساء عن فيبعد له الصالحة البيئة إيجاد من بد ل لذلك الستقامة

سعيد أبيِ حديث من مسلم صحيح  ففي0ِ الصالحين الجلساء إلى وينقل

ل ( ذكر وسلم عليه الله صلى النبيِ أن عنه الله رضيِ الخدري من رجل

لا وتسعين تسعة قتل إسرائيل بنيِ لا أتى ثم نفس : فسأله يتعبد وهم راهب

لا وتسعين تسعة قتلت فإنيِ توبة من ليِ هل لك : ليس له  فقال0 نفس

ل فسأله عالم على دل  ثم0 المائة به فأكمل فقتله ، توبة من إنيِ قائل

وبين بينك يحول ومن : نعم فقال ؟ توبة من ليِ فهل نفس مائة قتلت

لا بها كان كذا أرض إلى  انطلق0 التوبة فاعبد ، تعالى  الله يعبدون أناس

ل أرضه إلى يعود أن  ونهاه0 معهم الله  )000 سوء أرض بأنها ذلك معلل

0بالمعنى الحديث

أمره بل فقط التوبة إلى السائل بتوصية يكتف لم الربانيِ العالم فهذا

0الصالحين يجالس وأن المعصية فيها يفعل كان التيِ البيئة يغير أن

لا يأخذ أن الداعية فعلى لا ويعمل الحديث هذا من درس نقل على جاهد

0الطاعة على تعينه التيِ الصالحة البيئة إلى السيئة البيئة من المدعو

له فيهدون ، معه التعامل يحسنوا أن الفرد بهذا يحيطون الذين وعلى

المدعو ووقت أوقاتهم يهدرون  ول0 الجيد  والكتاب0 النافع الشريط

من كثير يعمل كما المقاهيِ فيِ والجلوس الشوارع فيِ التجول فيِ

للتوجيه التاما النفسيِ الستعداد عنده يكون التائب هذا  فإن0 الشباب

0الموفق  والله00 الفترة هذه فلتستغل

: الموعظة فيِ - القتصاد11

زيارته تنتهيِ ل أن للمدعو زيارته حالة فيِ الداعية على ينبغيِ مما 

0 ومركزة مختصره الموعظة هذه تكون أن  وينبغي0ِ موعظة بدون

عليه الله صلى النبيِ : أن مسعود ابن حديث من البخاري صحيح ففيِ

 0 عليهم السآمة كراهة الموعظة فيِ يخولهم كان وسلم

بالملل المدعو أصيب وإل للمدعو الزيارة من يكثر ل أن الداعية وعلى

0 أوسطها المور وخير الداعية من والتضجر



:  الزيارة بآداب - اللتزاما12

المناسب الوقت فيختار الزيارة بآداب يتقيد أن الداعية على يجب

فيِ ول المدعو نوما حالة فيِ يزور فل المدعو ظروف حسب على وذلك

ل عمله إلى للذهاب تجهزه حالة 0وهكذا مثل

أوراقه كتقليب بالمدعو الخاصة الشئون فيِ يتدخل ل أن الداب ومن

فيِ يتكلف ل أن المزور من يطلب أنه الداب ومن أشرطته سماع أو مثلل

0 وهكذا يستثقل ل حتى إكرامه

:  الحسنة  القدوة– 13

ّيَها َيا: (  وجل عز الله يقول ّلِذيَن َأ ُنوا ا ُلوَن ِلَم َآَم ُلوَن( َل َما َتُقو َتْفَع

ُبَر2 َك لتا ) َد َمْق ْن ّلِه ِع ُلوا َأْن ال ُلوَن َل َما َتُقو ) َتْفَع

لا الداعية كان فإذا يأتيه ل و بالمعروف يأمر لمن ذما فهذا للمدعو آمر

تبوء دعوته فإن ويفعله شيِء عن ينهاه أو يفعله ل نفسه هو بأمر

0 حسنة قدوة يكون أن الداعية على يجب فلهذا ، بالفشل

يأتونه ول بالمعروف يأمرون الذين لولئك الشديد الوعيد ثبت وقد

زيد بن أسامة حديث من الصحيحين فيِ كما ويأتونه المنكر عن وينهون

: يقول وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت قال عنه الله رضيِ

بها فيدور أقتابه فتندلق النار فيِ فيلقى القيامة يوما بالرجل ( يؤتى

لك ما فلن : يا فيقولون النار أهل إليه فيجتمع بالرحى الحمار يدور كما

كنت ولكنيِ بلى فيقول ؟ المنكر عن وتنهانا بالمعروف تأمرنا تُك ألم ؟

6/331 ) الفتح وآتيه المنكر عن وأنهى آتيه ول بالمعروف آمركم

0 18/118 مسلم على والنووي

غلبوا حسنة وتسعين وتسعة واحدة سيئة الداعية عند وجدوا لو فالعامة

قدوة يكون أن الداعية على يجب  لهذا0 الحسنات تلك على السيئة

0 الموفق  والله0 للمدعوين حسنة



: - الهدية14

) تحابوا : ( تهادوا قال : أنه وسلم عليه الله صلى النبيِ عن ثبت

6/44 الغليل إرواء  وانظر169/ 6 الكبرى فيِ البيهقيِ

على  فيجب0الخاصة ذكرياتها  ولها0 المحبة تورث الهدية إن نعم

0متواضعة كانت ولو الهدايا من بشيِء يبخل ل أن الداعية

0 المحبة عنوان الهدية فإن

أن الداعية أراد إذا بل قديمة علقة به تربطك بمن ليست الهدية وهذه

لا يكسب لا فرد الهدية هذه قيمتها قلت مهما هدية له يقدما أن فعليه جديد

لا إليك سيأتيِ الذي المدعو قلب إلى الطريق ستمهد التيِ هيِ تلقائي

، وآلمه أسراره من بكثير لك  وسيوحي0ِ والحديث الهدية وسيبادلك

0 منها يعانيِ التيِ المشاكل تلك لبعض العلج تضع سيجعلك الذي المر

من اليمان يتمكن حتى بالدين القضايا تلك يربط أن الداعية على فيجب

0وجل عز الله لوجه العمل إخلصا مع المدعو قلب

:  بالمدعو والرفق  التلطف– 15

ْدُع: (  وجل عز الله يقول َلى ا ِبيِل ِإ ّبَك َس ْكَمِة َر ْلِح َظِة ِبا ْلَمْوِع َوا

َنِة ْلَحَس 125 : آية النحل ) سورة ا

ِبَما: (  كذلك ويقول ٍءة َف ّلِه ِمْن َرْحَم ْنَت ال َلْو َلُهْم ِل ْنَت َو ّظا ُك ِليَظ َف ْلِب َغ ْلَق ا

ْنَفّضوا ِلَك ِمْن َل 159 : آية عمران آل ) سورة َحْو

فيِ الرفق كان : ( ما قال وسلم عليه الله صلى النبيِ أن الصحيح وفيِ

 )2594(  برقم مسلم ) رواه شانه إل شيِء من نزع وما زانه إل شيِء

لا ويقول  ومسلم10/375 ) البخاري الرفق يحب رفيق الله : ( إن أيض

 )2165(  برقم

الحكمة دعوته فيِ ويستخدما بالمدعوين يرفق الذي هو الناجح فالداعية

0الحسنة والموعظة

عندما وهارون لموسى الله قال فقد النبياء أخلق من واللين والرفق

ادعى الذي المتجبر المتكبر الطاغية ذلك فرعون إلى يذهبا أن أمرهما

ِلْمُت َما: (  فقال اللوهية ُكْم َع ٍءه ِمْن َل َل ْيِري ِإ 38 القصص:آية ) سورةَغ



َنا َفَقاَل(  فقال الربوبية وادعى ُكْم َأ ّب َلى َر َْلْع 24 : آية النازعات ) سورة ا

0

لل َلُه َفُقوَل(  لهم الله قال لنا َقْو ّي ّلُه َل ّكُر َلَع َذ َت : آية طه ) سورة َيْخَشى َأْو َي

44

فلنا للنبياء المر كان وإذا أحرى غيره فمع فرعون مع هذا كان فإذا

0 حسنة أسوة فيهم

فيِ بال الذي العرابيِ ذلك والسلما الصلة عليه النبيِ رأي لما ولهذا

0 عظيم منكر المسجد فيِ والبول ، فيه يقعوا أن الصحابة فأراد المسجد

ل بوله على وأهريقوا : ( دعوه لهم قال 1/323 ) الفتح ماء من سجل

تبعثوا ولم ميسرين بعثتم فإنما بوله عليه تزرموا : ( ل رواية وفيِ

0 البخاري ) رواه معسرين

0 السنة من كثيرة هذا على والشواهد

والقربون به والرفق المدعو مع التلطف هو الداعية من والمطلوب

 اهي0 بالمعروف أولى

والمزاح الدعابة من شيِء استعمال من بأس  ل– 16

: المباح

لا كان إذا الداعية فإن للداعية المدعو استثقال لبعاد وذلك كان مرح

النبيِ كان  فقد0 إفراط دون من ولكن المدعوين من حبه  إلى أدعيِ

ل مزح إذا ولكنه والمزاح الدعابة بعض يستخدما وسلم عليه الله صلى

لا إل يقول 0حق

: أتت قال الله رحمه البصري الحسن عن الشمائل فيِ الترمذي وروي

أن الله : ادع الله رسول يا فقال وسلم عليه الله صلى النبيِ إلى عجوز

تلك ) فولت عجوز تدخلها ل الجنة إن فلن أما : ( يا فقال الجنة يدخلنيِ

تدخلها ل أنها : [ أخبروها والسلما الصلة عليه النبيِ فقال تبكيِ العجوز

ّنا(  يقول تعالى الله إن عجوز وهيِ َناُهّن ِإ ْأ لء( َأنَش َناُهّن35ِإنَشا ْل )َفَجَع

لرا( َكا ْب لبا36َأ لبا )ُعُر ْتَرا  27-35 : اليات الواقعة ) ]سورة َأ



0 الشمائل مختصر فيِ اللبانيِ شيخنا حسنه الثر وهذا

وكان يمزح الشعبيِ كان فقد فكثير الصالح السلف عليه كان ما وأما

يمزحون كانوا المة هذه سلف من المحدثين من وكثير ، يمزح العمش

0الموفق  والله0 أوسطها المور وخير

: الفاضلة  الخلق– 17

لا وجل عز الله يقول لا نبيه مادح ّنَك: (  وسلم عليه الله صلى محمد ِإ َو

ٍءق َلَعلى ُل ٍءم ُخ ِظي 4 : آية القلم ) سورة َع

الداعية يستطيع فبها الداعية به يتحلى ما أجمل من الفاضلة فالخلق 

لا0 المدعوين من الكثير يكسب أن بدأ بشيِء أمر إذا كان لنه  ونظر

النبيِ أخلق عن عنها الله رضيِ عائشة المؤمنين أما سئلت فقد بنفسه

( رقم مسلم  رواه0 القرآن خلقه : كان قالت وسلم عليه الله صلى

746( 

: الخلق هذه أهم ومن

مسلم على  النووي0) الله رفعه لله تواضع : ( ومن التواضع-1

16/141

حتى حوائجهم للناس يقضيِ كان :أنه والسلما الصلة عليه تواضعه ومن

المدينة فيِ به فتطوف والسلما الصلة عليه بيده لتأخذ الجارية كانت

0 الصبيان على يسلم والسلما الصلة عليه وكان0

ٍءة(  أنهم المؤمنين الله وصف وقد ّل َلى َأِذ ِنيَن َع ْلُمْؤِم ٍءة ا َلى َأِعّز َكاِفِريَن َع ْل ا

54 :آية ) المائدة

بعض أن إل0 العظيم الخلق هذا عن يغفل ل أن الداعية على  فيجب

فل متكبر أنه للمدعوين يبدو تصرف منهم يصدر مشاغلهم لكثرة الدعاة

0 بالصبر  وعليه نفسه على الباب هذا الداعية يفتح



الله خلق بخيرة حسنة أسوة وله للداعية مهم أمر : وهو الحلم-2

 ففيِ ، وسلم عليه الله صلى محمد

لا : ( كنت قال عنه الله رضيِ أنس حديث من البخاري صحيح مع ماشي

 وآله عليه الله صلى الله رسول

بردائه فجبذ أعرابيِ فأدركه الحاشية غليظ نجرانيِ برد وعليه وسلم

 : فنظرت أنس قال شديدة جبذة

ثم جبذته شدة من الرداء حاشية فيها أثرت وقد النبيِ عاتق صفحة إلى

 ليِ مر محمد : يا العرابيِ قال

ثم وسلم عليه الله صلى النبيِ إليه فالتفت ، عندك الذي الله مال من

10/503   الفتح0)  بعطاء له أمر

0 العرابيِ هذا على والسلما الصلة عليه وتواضعه حلمه إلى فانظر

إلى الحال به يصل ل ولكن الحسن الخلق بهذا التخلق الداعية فيلزما

لا الذل درجة المؤمنين صفات من لنها إليه أساء عمن يصفح فأحيان

لا عز الله أعداء ويرهبه ومكانته قوته لتظهر لنفسه ينتصر أخرى وأحيان

ّلِذيَن: (  تعالى  قال0 وجل َذا َوا َبُهْم ِإ َبْغيُِ َأَصا ْل َتِصُروَن ُهْم ا ْن )سورة َي

 39 : آية الشورى

: منازلهم الناس  إنزال– 18

فمن منزلته إنسان كل الداعية ينزل أن الدعوة نجاح عوامل من إن

كان ومن به تليق التيِ المنزلة أنزله والوجاهة المكانة أهل من كان

لا 0 وهكذا منزله أنزله للقبيلة شيخ

0بالفشل فيبوء دعوته فيِ الناس بين يسوي أن أراد ومن

عنها الله رضيِ عائشة حديث من صحيحه مقدمة فيِ مسلم روى فلقد

منازلهم الناس ننزل أن وسلم عليه الله صلى الله رسول : ( أمرنا قالت

 (

رضيِ عائشة أن شبيب أبيِ بن ميمون طريق من داود أبيِ سنن وفيِ

وهيئة ثياب عليه رجل بها ومر خبز كسرة فأعطته سائل بها مر عنها الله

عليه الله صلى الله رسول قال فقالت ذلك فيِ لها فقيل فأكل فأقعدته



من العلم أهل فمن صحتهما فيِ مختلف الحديثان –)  منازلهم الناس : ( أنزلوا وسلم

0– متصلين يجعلهما من ومنهم منقطعان إنهما يقول

: ومن مسلم لصحيح شرحه فيِ كما الله رحمه النووي الحافظ قال

وهذا ومراتبهم منازلهم حسب على الحقوق فيِ الناس : تفاضل فوائده

 اهي0 أكثرها أو الحكاما بعض فيِ

لا كتب : إذا والسلما الصلة عليه النبيِ وكان أنزله غيره أو ملك إلى كتاب

ل ذلك فمن منزلته عظيم هرقل إلى ورسوله عبدالله بن محمد ( من مثل

1/32 ) الفتح الروما

0الروما عظيم قوله الشاهد

صلى محمد هدي الهدي وخير الحديث لهذا يتنبه أن الداعية على فيجب

0وسلم عليه الله

: المدعو تقويم فيِ  الستمرار– 19

أن يمكن خلله من إذ ضروري أمر للمدعوين الداعية من التقويم إن

0 التقويم ذلك على بناء المدعوين مع يتعامل

لا المدعو الفرد يكون والتقويم لا عضو ، السلميِ المجتمع فيِ صالح

يكون وتارة الداعية يلمسها التيِ والفعال القوال على يكون والتقويم

يلزما ما المدعو أخبار من الداعية إلى ينقل بأن وذلك عليه غاب ما على

أن إذ الول من أهم الجانب  وهذا0 نقل ما صحة من التثبت بعد تقويمه

أن الداعية إلى نقل  فإذا0 الداعية أماما الستقامة يتصنع قد المدعو

لا يصاحب المدعو واللين بالرفق ذلك على التنبيه وجب فيهم خير ل أناس

0 تقدما كما

: ( المرء قال وسلم عليه الله صلى النبيِ أن الحديث فيِ ثبت ولهذا

0 داود أبو  ) رواه000 يخالل من أحدكم فلينظر خليله دين على

:   الشاعر ويقول

 يقتدي بالقيييريين المقيييارن *** إن قرينه عن وسل تسأل ل المرء عن



لا كان وإل الجوانب جميع التقويم يشمل أن بد ول حساب وعلى ناقص

فيجب وغيرها عبادات من الفعال تقويم يجب فكما آخر دون جانب

0  الخ000 والهيئة والخلق القوال تقويم

:  للسوابق اعتبار - ل20

لا يقوما أن أراد إذا من الناس من زلت من منه سلف قد ما نظر فرد

بها ويقرعه للمدعو السوابق تلك يذكر  فيظل0 عنها تاب قد ولو وأخطاء

لا داعيِ فل قبلها ما تمح التوبة أن إذ محض خطأ وهذا العثرات ذكر من إذ

لا تقويمه يكون أن الداعية أراد فإذا والسقطات بمعالجة فعليه مثمر

0ماضيه ل المدعو حاضر

: والتقويم الدعوة وأساليب وسائل - تنويع21

يسبب ل حتى والتقويم الدعوة فيِ أساليبه ينوع أن للداعية ينبغيِ مما

0 بحسبه وكل المدعو عند فعل ردة

وأن لله النية وإخلصا الحسنة والموعظة بالحكمة النصح الوسائل فمن

0 انفراد على ذلك يكون

: الله رحمه الشافعيِ الماما قال

الجماعة فيِ النصيحة *** وجنبنيِ انفراد فيِ النصيحة فيِ تعمدنيِ

استماعه أرض ل التوبيخ *** من نوع الناس بين النصح فإن

 طاعة تعط لم إذ تجزع *** فل أمري وعصيت خالفتنيِ وإن

0المراد عن معبرة رقيقة بكلمات الكتابة ومنها

0 السلميِ الشريط ومنها

0 محاضرة أو جمعة خطبة إلى الصطحاب ومنها

0 وهكذا العلمية الحلقات إلى اصطحابه ومنها



***********

خاتمة

وصحبه آله وعلى محمد نبينا على الله وصلى العلمين رب لله الحمد

: بعد اما ، أجمعين

الفردية الدعوة أهمية إبراز فيه حاولت الجانب هذا فيِ المقل جهد فهذ

بها يمر أن ينبغيِ التيِ الطوار على فيه وتكلمت الجيال تربية فيِ

وأحوال الدعوة هذه لنجاح الساسية العوامل بعض أوردت كما المدعو

0 الفوائد من ذلك غير إلى المدعوين

منقذة يجعلها وأن والمسلمين السلما بها ينفع أن تعالى الله أسأل

0 مجيب سميع إنه التائهين من لكثير

حيث زيد بن محمد بن عمر لشقيقيِ الجزيل شكري أقدما أن أنسى ول

0 الرسالة هذه بتبيض قاما

0 العالمين رب لله الحمد أن دعوانا وآخر



يوما من الصبح صلة بعد عبدالرحمن : أبو كتبه

الحد

هي1421 القعدة  ذو2    المقطري عقيل

ما1992  مايو3        اليمن – تعز
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