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  املقدمة
  

احلمد هللا ، حنمده ، ونستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ، وسيئات 
أعمالنا ، من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أال إله إالَّ اهللا وحده 

ك له وأشهد أن حممداً عبده ورسوله صلى اهللا عليه وعلـى آله وصحبه وسلم ال شري
  تسليماً كثرياً .  

  
    بعد:أما  

    يف اتمع املسلم إذا هو ختلق باألخالقيات  اإلجيايب ثراألفال خيفى ما للداعية من 
  .السالم النبوية اليت جاء ا أفضل اخللق عليه الصالة و

) جدير بكل داعية أن يتحلى القيات الداعية وأثرها على املدعوأخوهذا املوضوع ( 
  قبال على هذا الدين العظيمواأل باألخالق الفاضلة اليت تعود على املدعو باالنتماء

   .سلمنيامل اذا كانوا املدعوين ليسوا من ، ال سيما على 
صة بالكتاب وسنة وهذا اهللا أسال جلميع الدعاة الفقه يف الدين والتخلق باألخالق املنصو

   املصطفى عليه الصالة والسالم.
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  جوائز لوظيفة الدعوة إىل اهللا عشر
ال شك أن الدعوة اىل اهللا هي وظيفة كل مؤمن باهللا وهذه املهمة اجلليلة اليت تثمر 

ه هلا حوافز وجوائز للمسلم األجور املستمرة وهي من العلم الذي خيلفه املسلم بعد موت
  .فمن ذلك

 الدعوة إىل اهللا تزيد املسلم إميانا وهدى. .١
  الدعوة إىل اهللا تتيح لك اكتساب أجور عظيمة تستمر حىت بعد املوت. .٢
 الدعوة إىل اهللا تقودك إىل الطمأنينة القلبية. .٣
 الدعوة إىل اهللا تزيد من علم الداعية من خالل املناقشة مع املدعوين. .٤
 هللا من شروط الفوز و الفالح.الدعوة إىل ا .٥
 الدعوة إىل اهللا سبب لكسب رمحة اهللا. .٦
 الدعوة إىل اهللا من أسباب نصر األمة .٧
 الدعوة إىل اهللا من أسباب وصف األمة باخلريية. .٨
 األقوال.الدعوة إىل اهللا أحسن  .٩
  . الدعوة إىل اهللا وظيفة األنبياء و الرسل .١٠
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  احملور األول
  أخالقيات الداعية

  
ذكر أهم األخالقيات اليت ينبغي للداعية أن يتحلى ا يستحسن ذكر تعريف  قبل

الدعوة فهو: (نداء إىل اإلميان باهللا تعاىل ومبا جاءت به الرسل بتصديقهم مبا أخربوا 
    ).وبطاعتهم مبا أمروا 

  
(الداعية املؤهل بإيصال دين اإلسالم إىل الناس كافة (أمة الدعوة وأمة هو وقيل 
يالئم  ابة) وفق األسس واملنهج الصحيح، ومبا يتناسب مع أصناف املدعوين واالستج

  أحوال وظروف املخاطبني ).
  

  أنثى.هو من توجه إليه الدعوة مسلماً  كان أو غري مسلم ذكراً كان أم  واملدعو:
فعلى الداعية أن يتذكر أن طبيعة عمله تقوم على هذه األخالقيات واليت من أمهها ما 

   يلي:
  

  ] اإلخالص هللا :  ١[
أن هذا اخللق من األخالقيات اليت ينبغي للداعية التحلي به فضالً عن املسلم وذلك ألن 

اهللا  هذا اخللق هو أساس اإلعمال واألقوال وهلذا ثبت من حديث عمر بن اخلطاب رضي
 بالنيات ، وإمناصلى اهللا عليه وسلم  يقول " إمنا األعمال عنه قال : مسعت رسول اهللا 

، فمن كانت هجرته إىل اهللا ورسوله فهجرته إىل اهللا ورسوله ، ومن لكل امرئ ما نوى
  كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها ، فهجرته إىل ما هاجر إليه ". 

ولذا كان حري بالداعية أن يغرس يف نفسه هذا اخللق العظيم وهو إخالص العمل هللا ، 
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حصل بعد ذلك مدح وثناء من الغري فذلك فضل من  وابتغاء األجر والثواب منه ، وإن
  اهللا ونعمة ، ومدار ذلك كله على النية .  

  
   احلسنة:] القدوة  ٢[ 

ظهر أمام الغري بالقدوة احلسنة ال سيما إمام الناس وذلك بكل ما ال من مسات الداعي
( يا أَيها  حيمل هذه اخللق من معاين ، وذلك من خالل مطابقة القول للعمل قال تعاىل  :

. تقُولُوا ما ال تفْعلُونَ)  الَّذين آمنوا لم تقُولُونَ ما ال تفْعلُونَ * كَبر مقْتاً عند اللَّه أَنْ
  ومطابقة القول العمل ، أسرع يف االستجابة من جمرد القول مبفرده .

حياته فضالً عن عمله الذي والداعية هو من أحوج الناس إىل التزام هذا اخللق يف واقع 
  يتطلب منه هذا اخللق وذلك ألنه قدوة حيتذى به.  

  
  ] الصدق  :  ٣[ 

أن إتصاف الداعية بصفة الصدق عند قيامة بعمله من أهم الصفات وذلك ألن عمله 
يقتضي منه  ذلك ، وهلذا أثىن اهللا على الصادقني ، ورغب املؤمنني أن يكونوا من أهله 

(يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وكُونوا مع الصادقني)  وأرشد املعلم األول بقوله  تعاىل : 
صلى اهللا عليه وسلم إىل أن الصدق يهدي إىل اجلنة كما ثبت من حديث عبداهللا بن 

مسعود رضي اهللا عنه قال " إن الصدق يهدي إىل الرب ، وإن الرب يهدي إىل اجلنة ، وإن 
جل ليصدق ويتحرى الصدق حىت يكتب عند اهللا صديقاً ، وإن الكذب يهدي إىل الر

الفجور ، وإن الفجور يهدي إىل النار ، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حىت يكتب 
وعند تأمل السرية النبوية ، جند أن النيب  صلى اهللا عليه وسلم  كان كذاباً " عند اهللا 

بالصدق أثراً كبرياً يف ال تصافه صلى اهللا عليه وسلم  ادق األمني ، ولقد كانيسمى بالص
دخول كثري من الناس يف دين اهللا ، فالداعية أوىل ذه الصفة عن غريه من املدعوين . 
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ومثرة صدقه يدعو الشخص  إىل الثقة به ومبا يقول ، وجيعله يكسب احترام الناس ، 
امللقاة على عاتقه ، واليت منها نقل ويرفع من شأنه يف عمله ، ويتمثل صدقه يف املسئولية 

املعرفة مبا فيها من حقائق ومعلومات للناس ، فإن مل يكن الداعية متحلياً بالصدق فإنه 
سينقل هلم علماً ناقصاً ومبتوراً ، وحقائق ومعلومات مغايرة للصورة اليت جيب أن ينقلها ، 

  وجتارب تربوية غري واقعية ، ورمبا يسقط من أعني غريه . 
  

  ] التواضع :  ٤[ 
أمجل هذا اخللق احلميد الذي يضفي على صاحبة إجالالً ومهابة ، والداعية يف أمس ما 

احلاجة ، إىل التخلق ذا اخللق العظيم ، ملا فيه من حتقيق االقتداء بسيد املرسلني ، وملا  
ل" ما قاريرة رضي اهللا عنه عن رسول اهللا فيه من الرفعة له ملا ثبت من حديث أيب ه

  نقصت صدقة من مال وما زاد اهللا عبدا بعفو إال عزاً وما تواضع أحد هللا إال رفعه اهللا" .          
 نالداعية. ألوهلذا كان حاجة الداعية إىل التواضع مطلوبة وهي مسه البد من توفرها يف 

عمله التوجيهي يقتضي االتصال بالناس والقرب منهم حىت ال جيدوا حرجاً يف سؤاله 
وألن النفوس ال  حبيام،ومناقشته يف البوح له مبا يف نفوسهم من مشكالت تتعلق 

اهللا عليه وسلم " إن اهللا أوحى  اهللا صلىقال رسول  ابعمله. وهلذتستريح ملتكرب أو مغتر 
وقوله تعاىل  "وال يبغي أحد على أحد  أحد،إىل أن تواضعوا حىت ال يفخر أحد على 

ل كاحنج ضفاخو) نم كعبنِ اتم.(نِنيمؤالْم   
عدم التواضع الذي قد يصيب بعض الدعاة جحوده للحق وعدم اخلضوع له  أضرارومن 

، والغرور مبا لديه من علم وخربه ، وعدم وصوله إىل أهداف عمله ،وال يعرف ما حتقق 
  منها يف احلياة الدعوية ألنه بعيد عن خمالطة املدعوين .
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  واحلميدة.الفاضلة  النبوية ي باألخالق] التحل ٥[ 
ال شك أن الكلمة الطيبة والعبارة احلسنة تفعل أثرها يف النفوس ، وتؤلف القلوب ، 
وتذهب الضغائن واألحقاد من الصدور ، وهلذا كان التعبريات اليت تظهر على وجه 

الوجه وطالقته  الداعية حتدث مردوداً إجيابياً أو سلبياً لدى  املدعو ، وذلك ألن انبساط
مما تأنس به النفس وترتاح إليه . وخالف ذلك مما تنفر منه النفوس وتنكره ، والرسول 
صلى اهللا عليه وسلم كان أطيب الناس روحاً ونفساً ، وكان أعظمهم خلقاً يقول اهللا 

اً غليظاً تعاىل  عن خلق أشرف األنبياء واملرسلني( وإِنك لَعلَى خلُقٍ عظيمٍ )  ومل يكن فظ
 تنل اللَّه نم ةمحا رحاد الطباع بل كان سهالً مسحاً ليناً رءوفاً بأمته كما قال تعاىل (فَبِم

 .  ( كلوح نوا مفَضيظَ الْقَلْبِ لَانفَظّاً غَل تكُن لَوو ملَه  
لي باألخالق طى املعلم األول صلى اهللا عليه وسلم ، يف التحن م أن خيالدعاة حريو

الفاضلة واألدب الرفيع ، وهي من أجنع الوسائل يف التأثري ، كما يف حديث عائشة رضي 
ات قائم اهللا عنها قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم " إن الرجل ليدرك حبسن خلقه درج

وألن حسن اخللق سجية تعمل عمل السحر يف أسر القلوب ، الليل ، وصائم النهار " 
وس ، وإشاعة احملبة بني أفراد اتمع ، والدعاة إىل اهللا جل وعال هم أوىل واستمالة النف

  الناس بذلك ، ال سيما يف جمال عملهم .
   

  واملساواة:] العدل  ٦[ 
قال تعاىل :( إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان يتحلى ذه الصفتني ،من مسات الداعية أن  

، وقال تعاىل : ( ر والبغي لعلكم تذكرون ) واملنك ذي القرىب وينهى عن الفحشاء وإيتاي
يف معاملة اخللق  هو ،. فالعدل الذي أمر اهللا به ولو كان ذا قرىب )  فاعدلواوإذا قلتم 

بالعدل التام وذا يتبني أن القيام بالقسط والعدل بني الناس ، وهو مطلب من مطالب 
يه لألقوال واألعمال اليت يسمعها احلياة السليمة ، ويتأكد العدل يف عمل الداعية يف تقومي
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أو يشاهدها ، فال جمال حملاباة أحد ، أو تفضيل أحد على أحد سواء لقرابته أو معرفته أو 
إن ف ألي أمر كان ، فإن هذا من الظلم الذي ال يرضاه اهللا وصاحبه متوعد بالعقوبة .

كفيل بان خيلق  دعوين،املأي وجود التميز بني الناس أو  الداعية،اختالل هذا امليزان عند 
    املدعو.التوتر وعدم االنسجام والعداوة والبغضاء بني الداعية و 

   
  ] الشجاعة  :  ٧[

قد يستغرب ورد هذا اخللق ، والشجاعة املقصودة به ، فهي شجاعة الكلمة ، 
واالعتراف باخلطأ ، وهذا ال يكاد يسلم منه أحد ، ولو كان على حساب النفس ، وهذا 

زيد املسلم عزاً ورفعة ، وال ينقص من قدره شيئاً ، ومن ظن غري ذلك فقد حاد واهللا لي
ا يقول ، فيا ترى ماذملثل هذه املواقف :عن جادة الصواب . والداعية حبكم وظيفته

إىل استدراك ويعترف باخلطأ ، فهل يبادر الداعية إذا جانب الصواب، مث بان له الصواب
  . لغريه

  
    لغضب:ا] الصرب واحتمال  ٨[ 

إال ذوو اهلمم العالية ، والنفوس الزكية . والغضب  ال يعرفها النفس،الصرب مرتلة رفيعة 
هو ثورة يف النفس ، يفقد فيها الغاضب اتزانه ، وتنقلب املوازين عنده ، فال يكاد مييز بني 

أن  احلق والباطل ، وهي خصلة غري حممودة . ووجه تعلق هذا اخللق بالدعوة ، هو
ة يتعامل مع أفراد خيتلفون يف الطباع ، واألفكار ، فمنهم املسلم اجلاد ، ومنهم عيالدا

دون ذلك ، ومنهم املسلم ، ومنهم الكافر ، وهذا اخللق ليس سهل املنال ، بل إنه حيتاج 
إىل طول ممارسة من الداعية حىت يعتاد ذلك ويألفه . وفقدان الصرب يوقع الداعية يف حرج 

كان ذلك أثناء ممارسته لعمله ، فإن الداعية يواجه عقليات متفاوتة  شديد ، خصوصاً إذا
يف اإلدراك والتصور ، واالستجابة ، إىل غري ذلك . بل إن من أشدها وقعاً وأثراً على 
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وليس ذلك مبستغرب من البشر  غريه،الداعية وهو ما إذا تعرض الداعية لكلمة نابية من 
    ذلك.و واإلدراك وحن الطباع،الختالفهم يف 

والسيطرة عليه ، عالمة قوة شخصية للداعية ،ودليل على أتزانه ، تمال الصرب إن اح
وليست عالمة ضعف ، خصوصاً إذا كان ذلك الداعية قادراً على إنفاذ ما يريد ، وقدوته 

يف ذلك الرسول  صلى اهللا عليه وسلم  حيث أخرب بذلك بقوله كما يف حديث عن أيب 
لشديد الذي ميلك نفسه عند : " ليس الشديد بالصرعة  ، إمنا ا هريرة رضي اهللا عنه

  " .الغضب 
  
  ] التشجيع :  ٩[ 

فالداعية البد أن خيتار من أساليب التشجيع )  (وال تنسوا الْفَضلَ بينكُم: تعاىل قال اهللا
  والتحفيز ما يناسب املدعو مراعية يف ذلك الفروق الفردية .

   
  ] التعاون : ١٠[

قال تعاىل (وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى ) فالبد للداعية أن يشجع العمل اجلماعي ويشعر 
   منهم.املدعوين بأنه واحد 

  
  ] الشورى :  ١١[ 

) وللشورى أمهية عظيمة ألنه يفيض على العمل جو قال تعاىل (وشاورهم يف األمر
بة بني الداعية واملدعوين وحتقيق الراحة العالقات اإلسالمية بتقوية رابطة األلفة واحمل

والرضا والطمأنينة هلم مما يؤدي إىل سرعة تقبل القرار والعمل على تنفيذه بالصورة 
  املطلوبة . 
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  :  الرمحة]  ١٢[ 

قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم كما يف حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما " كلكم راع 
باملسئولية يؤدي إىل اإلحساس باإليثار وحب  وكلكم مسئول عن رعيته "  فالشعور

  اآلخرين . 
  
  ] الرمحة :  ١٣[ 

..)  فالرمحة بني بينهم.حممد رسول اهللا والذين معه أشداء على الكفار رمحاء قال تعاىل (
العاملني يف اال الدعوي تعترب من الصفات اليت ينبغي للداعية أن يتصف ا  فعن جرير 

" اليرحم اهللا من اليرحم : قال رسول صلى اهللا عليه وسلم  عنه قال بن عبداهللا رضي اهللا
  الناس "   
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  ملاذا ندعو غري املسلمني إىل اإلسالم ؟
 أداء الواجب بتبليغ اإلسالم .  .١
 إنقاذ غري املسلمني من النار.    .٢
 عليهم.إقامة احلجة   .٣
   وجودة يف أهام عن اإلسالم و املسلمني.إزالة الشبهة امل .٤
 . درء اخلطر العقدي و السلوكي للجاليات غري املسلمة  .٥
و بالتايل زيادة عدد  مسلمةإىل بلدام  املسلمنيخطوة لنشر اإلسالم يف العامل  .٦

 املسلمني.
 . مناصرة األقليات املسلمة يف بلدام بعد إسالمهم  .٧
  لمني اجلدد.نشر العقيدة الصحيحة بني املس .٨
 إن دعوة اجلاليات خري وسيلة عملية ملكافحة التنصري.  .٩
زعزعه التنظيمات املعادية لإلسالم اليت ينتمي إليها بعض األشخاص بواسطة  .١٠

تقليل حجم الدعم املادي الذي قد يلتزم به بعض األشخاص جتاه إسالمهم و
  تنظيماا.
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  ت الداعية قبل دعوة غريهواجبا
تزود بالعلم الشرعي فال ميكن أن تتم الدعوة إال بعلم اإلنسان مبا يدعو إليه: ألن  .١

اجلاهل قد يدعو إىل شيء يظنه حقا وهو باطل. وقد ينهى عن شيء يظنه باطال وهو 
 حق، فالبد من العلم بأن يتعلم ما يدعو إليه، وأن يكون عاملا يف نفس املسألة اليت
 ادالْفُؤو رصالْبو عمّإِنَّ الس لْمع بِه لَك سا لَيم قْفالَ تيدعو إليها ، قال تعاىل : (و

   .  ٣٦كُلُّ أُولـئك كَانَ عنه مسؤوالً) سورة اإلسراء : 
اقصد بعملك الدعوي وجه اهللا تعاىل ، فال تبتغ بدعوتك حممده الناس ، أو إثبات  .٢

  وجود ومنافسه األقران. 
حتر الدعاء للمدعوين بظهر الغيب باهلداية و الصالح و الرباءة من كل حول وقوة  .٣

يقي إِالَّ بِاللّه علَيه (إِنْ أُرِيد إِالَّ اِإلصالَح ما استطَعت وما توف تعاىل:قال  اهللا،إال من 
  . ٨٨ هود:توكَّلْت وإِلَيه أُنِيب) سورة 

اجعل تعاملك طيبا مع اآلخرين، فهذا من أعظم األساليب اليت جتذب الناس إىل  .٤
  اإلسالم واهلداية و االستقامة.  

ري كن قدوة حسنة يف حياتكم ، فلهذا أثر ناجع على نفوس املدعوين لالنقياد إىل اخل .٥
الذي تدعوهم إليه، فالداعي بسريته احلميدة و حسن تطبيقه ملا يدعو إليه ، يؤثر يف 

  الناس أبلغ من تأثري القول و الكالم.  
  أجتهد يف التعرف على شخصية املدعوين و اهتمامام ليسهل الوصول إىل قلوم. .٦
جة كبرية على احرص على اختيار الوقت املناسب و املكان املالئم، فذلك يسهم بدر .٧

  تلقي املعلومات و االقتناع ا و العمل مبوجبها.  
حتبب إىل الناس و اكسب قلوم، باهلداية أو دعوة إىل عشاء، قال صلى اهللا عليه   .٨

  ).وسلم ( ادوا حتابوا 
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  الثايناحملور 
  العالقات بني الداعية واملدعو

  
ني األشخاص يف جمتمع العمل العالقات بني البشر ال سيما ب أمهيةال خيفى على أحد 

الواحد وال ميكن للداعية أن يترك أثراً يف عمله اإل من خالل العالقات اليت جاءت يف 
النصوص الشرعية وهلذا بعث اهللا سبحانه وتعاىل رسوله  صلى اهللا عليه وسلم  بتلك 

هللا الصفات اليت تعترب مبادئ وركائز انبثقت منها العالقات يف اإلسالم ، حيث وصف ا
تعاىل رسوله بقوله تعاىل( فَبِما رحمة من اللَّه لنت لَهم ولَو كُنت فَظّاً غَليظَ الْقَلْبِ 
 كإِنرِ ) ، وقوله تعاىل (وي الْأَمف مهاوِرشو ملَه رفغتاسو مهنع ففَاع كلوح نوا مفَضلَان

  .   لَعلَى خلُقٍ عظيمٍ) 
وثبت من حديث عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  قال " 

، وعن أنس رضى اهللا يد الذي ميلك نفسه عند الغضب " ليس الشديد بالصرعة إمنا الشد
  عنه عن النيب  صلى اهللا عليه وسلم  قال "يسروا وال تعسروا وبشروا وال تنفروا "  . 

اهللا رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  يقول " وعن جابر بن عبد
  من حيرم الرفق حيرم اخلري كله "    

 إنتاج إىلبني الداعية و املدعو عالقة ود واحترام متبادل يؤدي ذلك  العالقةفعندما تكون 
يجة األعمال واألنشطة نت يفالعمل و يالحظ ذلك بزيادة العطاء واملشاركة  يفمثمر 

  حلسن تعامل الداعية . 
ذلك تفهم  إىل باإلضافةهي  وإمنا لآلخرينجمرد كلمات جماملة تقال  ليست العالقاتو

وطاقام وظروفهم ودوافعهم وحاجام واستخدام كل هذه العوامل  اإلفرادلقدرات 
  حلفزهم (املدعوين) على العمل  .  

  



 
  أخالقيات الداعية وأثرها على املدعو 14

  
   العالقات:وميكن أن نعرف 

ا حيقق األهداف من الداعية مع غريه من حيث املعاملة احلسنة مل( بأا سلوك مثايل 
    ).املشتركة بينهما

فينج عن ذلك اجلو القائم املبين على املعاملة الطيبة واألخالق والقيم اإلسالمية واالحترام 
وتقدير املسؤولية والتعاون واملساواة والعدل والصدق واألمانة واحملبة واأللفة بني الداعية 

  دعو .وامل
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  أسس العالقات اإلسالمية  :
  . إميان الداعية بقيمة كل مدعو و احترامه وبأن لكل مدعو قدراته اخلاصة ١
. احترام رغبات املدعوين وإعطائهم الفرصة للمشاركة بالرأي واختاذ القرارات ٢

  ق باملواقف الدعوية يف احلياة العامة أو الدعوية .  اإلطالع،ف
  جيع العمل اجلماعي من خالل التعاون بني املدعوين .  . تش٣
    بينهم.. العدل واملساواة يف معاملة املدعوين ومراعاة الفروق الفردية ٤
. العمل على النمو املهين والتربوي والتخصصي لكل من الداعية واملدعوين عن ٥
وتنظيم   ،االجتماعاتولقاء  الندوات،الزيارات، وحضور  ل، وتباد االطالعطريق 

والدورات التربوية والتخصصية فمن خالهلا يتم اكتساب املعرفة  التعليمية،الورش 
  وتنمو العالقات اإلسالمية باملمارسة الفعلية.  والسلوكيات،
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  أهداف العالقات اإلسالمية  :  
التفاهم العاملني يف اتمع الواحد وتعزيز الصالت الودية و بني لتعاون. حتقيق ا١

  املتبادلة.الوثيق وتقوية الثقة 
    التعاون.. زيادة اإلنتاج وهي نتيجة مترتبة على زيادة ٢
. إشباع حاجات األفراد االقتصادية واالجتماعية والنفسية وحتقيق أهداف التنظيم ٣

  الذي يعملون فيه.  
النفسي العام . رفع الروح املعنوية بني أفراد املؤسسة الدعوية ومن مث يتوافر اجلو ٤

  .  الدعوي  لصاحل العمل
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  لبناء العالقات يف عمله الدعوي املبادئ اليت البد للداعية من تطبقها
. تقدير الداعية جلميع املدعوين واحترام آرائهم ومقترحام وإشراكهم يف ١

القوة لدى  القرارات اليت تتخذ داخل نطاق العمل وبالتايل االستفادة من جوانب
  املدعوين وتصحيح جوانب الضعف عند البعض اآلخر.  

. امتداح وتشجيع العمل اجليد الذي يصدر من املدعو ورفع معنويات املدعوين ٢
    املدعوين.وتشجيع التجديد واالبتكار بني 

. التعرف على املشاكل اليت تضايق املدعوين واالشتراك معهم يف حل املشكالت ٣
  .    .عضهلا الباليت قد يتعرض 

    عادلة.. أن يعمل الداعية على حتقيق االنسجام بني املدعوين بطريقة ٤
    مطمئنة.. توفري املناخ الصاحل الذي جيعل املدعوين يعملون بنفس ٥
    اجلديد.. رعاية املدعو ٦
  املختلفة.مراعاة الفروق الفردية بني املدعوين يف القدرات الشخصية والظروف . ٧
  مام باملشكالت الشخصية والعملية للمدعويناالهت .٨
  توثيق الروابط بني املدعوين .  . ٩
    اجلماعي.على العمل  املدعوتشجيع  .١٠
  كسب الثقة عن طريق العدل واألنصاف وإشراك املدعو يف تقومي نفسه. ١١
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  عدم ممارسة العالقاتسلبيات 
  

  والقلق من زيارات الداعية لغريه .   . التخوف١
  . التلون والرياء يف املعاملة من قبل أحد الطرفني (الداعية أو املدعو ).  ٢
  . الكراهية والعدوانية واملنافسة واالغتياب والوقوع يف األخطاء.  ٣
    واملدعو.الداعية  العالقة بنيضعف . ٤
  املدعو.عدم تقبل الدعاة للنقد وكذلك من . ٥

  
  

  معوقات العالقات
  اإلسالم . بعد الداعية عن تعاليم ومبادئ ١
    األسباب.. التحيز لفئة من املدعوين ومراعاة خواطرهم لسبب من ٢
  .   ملدعوين.م اأما. مواجهة الداعية للمدعوين  بالنقد واللوم ٣
  لالتصال بني الداعية واملدعوين.   . عدم توفر نظام مناسب٤
   املدعوين.. األعباء الكثرية اليت يعاين منها الدعاة و ٥
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  احملور الثالث
بعض جماالت العملية الدعوية اليت ميكن أن تطبيق فيها العالقات 

  اإلسالمية
  

  ية من خالل ما يلي :  يف إطار العملية الدعوية ميكن التأكيد على مبدأ العالقات اإلسالم
 .مع املدعو املقابلة الفردية  .١
  .اليت تعقد ت العامةااالجتماع  .٢
 .للمدعو املرتليةالزيارة   .٣
 .  واملؤمترات كاحملاضراتالعامة  العلميةت اللقاءا  .٤
 . زيارة املدعو بعمله  .٥
 العلمية.الدروس أقامة   .٦
 .مع املدعوين القصريةالرحالت الطويلة أو   .٧
 عو يف األفراح أو األتراح .مشاركة املد  .٨
   .املدعو حوائجهقضاء بعض  .٩
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  مفاهيم خاطئة تعيق دعوة غري املسلمني
ضيق مفهوم الدعوة و يتجلى ذلك حبصر مفهوم الدعوة و الصحيح أن مفهوم    .١

  واسع فمن ذلك: 
  إىل اإلسالم  الكافرةــ دعوة  أ
   الطاعة.ة إىل ــ دعوة أهل املعصي ب
  
  عدم التفريق بني حمبة اخلري للكافر و حمبة الكافر:    .٢

إن حمبة اخلري للكافر هي حمبة دعوته و هدايته، وهي واجب على كل مسلم، أما حمبة 
الكافر فهي ضد الرباءة اليت أمر اهللا تعاىل ا و أوجبها على املؤمنني ، قال تعاىل : (يا أَيّها 

نآم ينا الَّذوا بِمكَفَر قَدو ةّدوهِم بِالْملْقُونَ إِلَياء تيلأَو كُمّودعوِّي ودذُوا عخّتوا لَا ت
   ١جاءكُم مّن الْحقِّ)سورة املمتحنة : 

  
االعتقاد اخلاطئ بأن الرباءة من الكفار تقتضي الغلظة يف التعامل و القسوة    .٣

ىل يقول : ( وقولوا للناس حسنا ) أي لعموم الناس، وقال وعدم االحترام، بينما اهللا تعا
النيب صلى اهللا عليه وسلم : ( و خالق الناس خبلق حسن ) رواه الترمذي و احلاكم . ، 
 ارِكُمين دّوكُم مرِجخي لَمينِ وّي الدف لُوكُمقَاتي لَم يننِ الَّذع اللَّه اكُمهنقال تعاىل :) لَا ي

   ٨ن تبرّوهم وتقِْسطُوا إِلَيهِم إِنَّ اللَّه يحبّ الْمقِْسطني) سورة املمتحنة : أَ
  
اعتقاد بعض الناس أنه جيوز له اهانة الكفار و ظلمهم و تأخري حقوقهم و   .٤

التضييق عليهم و أذيتهم ، مستدلني بظاهر قول النيب صلى اهللا عليه وسلم ( فإذا 
يقول اإلمام ابن حجر نقال عن ’ ق فاضطروهم إىل أضيقه ) رواه مسلم لقيتموهم يف طري

القرطيب يف تفسري هذا النص : ( معناه ال تفسحوا هلم عن الطريق إكراما و احتراما ) وقد 
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كان اليهود يف املدينة جتارا و الكل يعرف أن الناس حيترمون التجار و كان التاجر أذا 
لصق نفسه باجلدار احتراما و تعظيما هلذا التاجر مشى وسط الشارع يأيت املسلم وي

الكافر، فالنيب صلى اهللا عليه وسلم أراد أن يريب املؤمنني على العزة .، قال ابن حجر قال 
القرطيب : ( ال تفسحوا هلم عن الطريق إكراما و احتراما و ليس معناه إذا لقيتموهم يف 

ألن ذلك أذى هلم و قد ينا عن طريق و اسع فأجلئوهم إىل حرفه حىت يضيق عليهم 
  أذاهم بغري سبب) .



 
  أخالقيات الداعية وأثرها على املدعو 22

  كيفية التعامل مع غري املسلمني
  

إن دعوة غري املسلمني إىل اإلسالم ال تكون إال باالختالط م ، وال يتصور دعوة 
اإلسالمي دون االختالط م و معرفة طبائعهم و عادام و  غري املسلمني يف اتمع

ثقافتهم ومن مث االستفادة منها يف دعوم و االختالط م حيتم تبادل التحايا و اهلدايا و 
عيادة املرضى والتعزية و األكل والشرب معهم إذا دعينا إىل مناسبة ال تتعارض مع تعاليم 

ء على بعض أحكام التعامل مع غري املسلمني فيما ديننا اإلسالمي ، لذلك سنسلط الضو
  يعيننا على دعوم بعد توفيق اهللا و امتنانه. 

   املسلمني:تقدمي التحية لغري    .١
ال يبدأ الكافر بالسالم مطلقا: و هذا عليه عامة العلماء سلفا و خلفا حلديث النيب صلى 

. يقول الشيخ امسلمم...) رواه اهللا عليه و سلم ( ال تبدءوا اليهود و النصارى بالسال
): " فهذا احلديث أصل يف ٤٠٦ابن باز رمحه اهللا ( جمموع الفتاوى اجلزء اخلامس ص 

  هذا الباب وحكم بقية الكفار حكم اليهود و النصارى لعدم الدليل على الفرق".
يف تقول اللجنة الدائمة لإلفتاء  احلاجة:جيوز ابتداء الكافر بتحية غري السالم عند  -٢

، : " و البأس أن يقول للكافر ابتداء كيف حالك ، كيف ٣١٢ص  ٣ج  السعودية.
أصبحت ، كيف أمسيت ، وحنو ذلك إذا دعت احلاجة إىل ذلك ، صرح بذلك أهل 

  العلم منهم أبو العباس شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحة اهللا ) 
لك مصلحة و عيادة املريض : ال حرج يف عيادة غري املسلم إذا ترتب على ذـ ٣

املصلحة يف ذلك قد تكون دعوته إىل اإلسالم ، أو كف شره ، فقد عاد النيب صلى اهللا 
عليه وسلم غالما يهوديا ، و دعاه إىل اإلسالم فأسلم ، وحضر النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ). ٢٦٥ص  ٢٤موت عمه أيب طالب فدعاه إىل اإلسالم فأىب . ( جمموع الفتاوى ج 
جيوز تعزية غري املسلم من باب تأليف قلبه على اإلسالم بكالم يهون به التعزية : ـ ٤
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مصيبته ، على ان حيذر الوقوع يف األلفاظ املنهي عنها كالترحم على امليت غري املسلم أو 
الدعاء له باملغفرة، قال ابن باز رمحة اهللا عليه : ( يقول له أي لغري املسلم ، جرب اهللا 

اخللف خبري، وما أشبهه من الكالم الطيب ، و ال يقول غفر  مصيبتك أو أحسن اهللا لك
أي ال يدعو للميت ، وإمنا يدعو للحي ’ اهللا له ، وال يقول رمحه اهللا إذا كان كافرا 

  ) ٢٦٦، ص ٤باهلداية و العوض الصاحل و حنو ذلك ) ( جمموع الفتاوى ج 
  اهلدية: ـ ٥

كانت مباحة ، ملا يف ذلك من  جيوز للمسلم أن يقبل اهلدية من غري املسلم إذا
الترغيب يف اإلسالم ، فقد قبل النيب صلى اهللا عليه وسلم هدية املقوقس وكان غري مسلم 
، وقبل النيب صلى اهللا عليه وسلم هدية زينب بنت احلارث اليهودية حني أهدت إليه 

  الشاه املسمومة . 
((لَا ينهاكُم اللَّه عنِ  تعاىل:ال ق املباح،و ال حرج يف إهداء غري املسلمني ألنه من الرب 

 الَّذين لَم يقَاتلُوكُم في الدّينِ ولَم يخرِجوكُم مّن ديارِكُم أَن تبرّوهم وتقِْسطُوا إِلَيهِم إِنَّ
 (نيقِْسطالْم ّبحي املمتحنة:اللَّه) ٨ (   

  احملتاج:أعانة ـ ٦
ري املسلمني ومن وسائل دعوم و حتبيب اإلسالم إليهم ، من صور الرب املشروع لغ

إعانتهم باملال أو النفس عند احلاجة ، ومن ذلك كفالة العاجز منهم عن العمل أو كبري 
السن ، كما يدخل يف إعانتهم إغاثة امللهوف و إسعاف احملتاج منهم كما لو وجد مصابا 

ابن عثيمني رمحه اهللا : ( قضاء حاجة يعينه ، قال  إنأو انقطع به الطريق ، فال حرج 
  الكافر ال باس ا إذا كان ليس يف ذلك معصية ) 

وجيوز للمسلم أن يتصدق على جاره الكافر وغريه من الكفار قال ابن تيمه رمحه اهللا: 
( جيوز بل جيب اإلعطاء من حيتاج إىل تأليف قلبه. ) و ذكر رمحه اهللا أن املؤلفة قلبوهم 

ومسلم ، فالكافر إما يرجى بعطيته منفعة كإسالمه أو دفع مضرته إذا مل  نوعان : ( كافر
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ص  ٢٨يندفع اال بذلك، واملسلم املطاع يرجى بعطيته املنفعة أيضا ) الفتاوى ج 
٢٨٨/٢٩٠  
  

  ومسك اخلتام :
اهللا أسال أن جيعلنا من الدعاة هلذا الدين وأن يوفقنا للتحلق بأخالق احلبيب علية 

  الصالة والسالم.


