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ملخص

هتدف هذه املقالة إىل مناقشة مفهوم الدعوة اإلسالمية 
وفرضها على املسلمني كافة، فاألمة اإلسالمية كلها مسؤولة 
عن نقل رسالة اإلسالم وإيصاهلا للعامل أمجع، فهذه املهمة 
ليست مسؤولية أفراد أو مجاعات معينة من املسلمني فقط، 
بل تشمل كل مسلم يف هذه األمة، كما تناقش هذه املقالة 
وسائل الدعوة وأساليبها من أجل ضمان فعالية الدعوة، 
من خالل املنهجية السليمة املنظمة، وتقرتح هذه الورقة 
تشجيع الباحثني على إجراء مزيد من البحوث والدراسات 
العلمية اليت تعطي للخطباء والدعاة أفضل الطرق املتبعة 
لدعوة الناس إىل اإلسالم وباستخدام األساليب الدعوية 

املعاصرة.

الكلمات المفتاحية: اإلسالم، الدعوة، الوعظ، املفهوم، 
اإللزام، التكليف.

Abstract

The objective of this paper is to discuss the 
actual meaning and concept of Islamic Da’wah. 
The study implies that the whole Muslim ummah 
are responsible to convey the message of Islam, 
and it is not only the responsibility of individuals 
or certain groups of people. In order to ensure 
the effectiveness of da’wah, it must be done 
through a proper methodology and structured 

organization. It is suggested that more research 
should be conducted to ensure that the Muslim 
preachers can preach the message of Islam by 
using the contemporary method of da’wah or 
preaching.

Keywords: Islam; Dakwah; Preacher; Concept; 
Obligation; Mukallafun

المقدمة

ال��دع��وة إىل اإلس����الم ع��م��ل نبيل ش��ري��ف و جزاؤها  إن 
عند اهلل سبحانه وتعاىل عظيم يصّب يف ميزان حسنات 
الداعي. وملا كانت الدعوة إىل اإلسالم واجب ومسؤولية 
أبناء الوطن من املسلمني فإن الكالم حول مفهوم الدعوة 
وفريضتها مهم للغاية. ويف السطور اآلتية سنتحدث عن 
التعريف بالدعوة لغة واصطالحا، ووجوب القيام بالدعوة، 

واملكلفون هبا. 

تعريف الدعوة لغة واصطالحاً 
تعريف الدعوة في اللغة:

ال���دال وال��ع��ني واحلرف  اللغة أن  ورد يف معجم مقاييس 
املعتل أص��ل واح���د وه��و أن متيل ال��ش��يء إل��ي��ك بصوت 
وكالم يكون منك، تقول: دعوت أدعو دعاء، والدعوة 
)بفتح  بالكسر  النسب  بالفتح، والدعوة يف  الطعام  إىل 
الدال يف كلمة الدعوة األوىل وكسره يف الثانية (... وداعية 
ال��ل��ن: م��ا ي��رتك يف ال��ض��رع ليدعو م��ا ب��ع��ده، وه��ذا متثيل 
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وتشبيه، ويف احلديث أنه قال للحالب: دع داعية اللن. 
مث حيمل على الباب ما يضاهيه يف القياس الذي ذكرناه 
فيقول: دعا اهلل فالنا مبا يكره أي أنزل به ذلك... وحيمل 
علي الباب جمازا أن يقال: دعا فالن مكان كذا إذا قصد 
ذلك املكان، كأن املكان دعاه، وهذا من فصيح كالمهم 

.(Ibnu Faris, 1991) 

وجاء يف املصباح املنري: دعوت اهلل أدعوه دعاء ابتهلت 
إليه بالسؤال ورغبت فيما عنده من اخلري. دعوت زيدا 
ناديته وطلبت إقباله ودعا املؤذن الناس إىل الصالة فهو 
داعي اهلل واجلمع دعاة وداعون مثل قاض وقضاة وقاضون 
والنيب داعي اخللق إىل التوحيد ودعوت الولد زيدا وبزيد 

(Al- Fayomi, 1925). إذا مسيته هبذا االسم

الدعوة بالفتح يف الطعام أسم من دعوت الناس إذا طلبتهم 
ليأكلوا عندك يقال: حنن يف دعوة فالن ومدعاته ودعائه 

(Al- Fayomi, 1925). مبعىن

ب���ي���ان م��ف��ص��ل مل���ع���ىن الدعوة  ال����ع����رب  ل���س���ان  وج������اء يف 
م���ن ال���ق���رآن ال���ك���رمي واحل���دي���ث ال��ش��ري��ف وال��ل��غ��ة العربية 

(Ibnu Manzor, 1930).

ووردت كلمة الدعوة يف القرآن الكرمي يف أكثر من موضع، 
اإَِذا َدَعاِن﴾  اِع  من ذلك: قوله تعاىل: ﴿اُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ
(Al- Quran 2:186). أي سؤاله، وقوله: ﴿لَُه َدْعَوُة الَْحقِّ﴾ 
 (Al-Quran 13:41) ، أي الدعوة احلق هلل وحده فهو 
الذي إذا دعي أجاب، وقال الزجاج إهنا شهادة أن ال إله 
إال اهلل  (Ibnu Manzor,1930)، وقوله: ﴿ثُمَّ اإَِذا َدَعاكُْم 
(Al- Quran 30:25) ﴾َأْرِض اإَِذا اَأنُتْم َتْخُرُجوَن َن اْل� َدْعَوًة مِّ

أي طلبا ونداء، وقوله: ﴿َل� َجَرَم اَأنََّما َتْدُعونَِني اإِلَْيِه لَْيَس لَُه 
آِخَرِة﴾(Al-Quran 40:43)، أي  نَْيا َوَل� ِفي اْل� َدْعَوٌة ِفي الدُّ
ال يصح أن يدعي وحيث عليه إذ هو ليس بذي بال وال 
قدر، وغري ذلك من اآليات الكرمية جبانب أفعال الدعوة 

من املاضي واملضارع واألمر واسم الفاعل.
ويف احلديث النبوي الشريف جند كلمة الدعوة قد وردت 
يف أكثر من حديث من ذلك : عن ابن عمر رضي اهلل 
عنهما عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: ))أجيبوا الدعوة 

(Ahmed,1955 ). ))إذا دعيتم
وق��ال رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ))إن هلل عتقاء 
يف ك��ل ي���وم ول��ي��ل��ة ل��ك��ل ع��ب��د م��ن��ه��م دع����وة مستجابة(( 
(Ahmed, 1955). وغري ذلك من األحاديث اليت وردت 

فيها كلمة الدعوة . 
وي��ب��دو م��ن ال��ب��ي��ان امل��ذك��ور أن كلمة ال��دع��وة تفيد لغويا 
احملاوالت القولية والفعلية من أجل حتقيق هدف أو عمل، 

.(Ghaloosh, 1989) يف األمور الدنيوية والدينية

تعريف الدعوة في االصطالح:

قدم العلماء والباحثون عدة تعريفات اصطالحية للدعوة 
وكل تعريف من هذه التعريفات عاجل جانبا من جوانب 
الدعوة، وتسهيال لدراسة وفهم التعريفات الواردة نقسمها 
إيل ثالثة معان: املعىن األول: البالغ والنشر وحث الناس 
على اإلميان باهلل وطاعته وحده بفعل ما أمر به وترك ما 
هنى عنه. وهذا املعىن يدل على حركات وأعمال إلحياء 
النظام اإلهلي الذي أنزله اهلل عز وجل على رسوله سيدنا 
حممد صلى اهلل عليه وسلم هلداية الناس وإخراجهم من 

الظلمات إىل النور.
والتعريفات اليت تتضمن هذا املعىن كثرية منها: 

تعريف الشيخ علي حمفوظ الذي عرف الدعوة بأهنا: “حث 
الناس علي اخلري واهلدى واألمر باملعروف والنهي عن املنكر 
 . (Mahfoodh, 1938) ”ليفوزوا بسعادة العاجل واألجل
فقال:  ل��ل��دع��وة  تعريفا  أمح��د كنعان  الشيخ حممد  وق���دم 
“ال���دع���وة إىل اهلل ت��ع��ي ح��ث ال��ن��اس ع��ل��ى اإلمي����ان باهلل 
تعاىل وطاعته وحده بفعل ما أمر به وترك ما هنى عنه” 

. (Kanáan, 2000)
وقال األستاذ البهي اخلويل يف تعريف الدعوة: هي نقل 

.(Al-Akhuli, 1979) األمة من حميط إىل حميط
وقد تأثر الدكتور رؤوف شليب بالتعريف السابق واختاره مع 
إضافة مزيد من البيان فقال: “الدعوة عملية إحياء لنظام ما 
.(Shalabi, 1983),”لتنتقل األمة به من حميط إيل حميط

والدعوة اإلسالمية على هذا حركة إحياء للنظام اإلهلي 
الذي أنزله اهلل عز وجل علي نبيه  اخلامت صلى اهلل عليه 

.(Shalabi, 1983) وسلم
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وعند الدكتور حممد السيد الوكيل: “الدعوة هي مجع الناس 
على اخلري ودهلهِّم علي الرشد بأمرهم باملعروف وهنيهم عن 
نُكْم  املنكر” (Al- Wakil, 1986)، قال تعاىل ﴿َولَْتُكن مِّ
ٌة َيْدُعوَن اإِلَى الَْخْيِر َوَياأُْمُروَن بِالَْمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن الُْمنَكِر  اُأمَّ

 .(Al-Quran 3:104) ﴾َواُأْولَـِئَك ُهُم الُْمْفِلُحوَن
وعّرف الدكتور عبد املنعم حممد حسنني الدعوة بأهنا الدعوة 
إىل اهلل واإلميان به إهلا واحدا واإلميان مبالئكته وكتبه ورسله 
واليوم األخر والقدر خريه وشره وصرف الناس وعقوهلم 
إىل عقيدة تفيدهم أو مصلحة تنفعهم أو إنقاذهم من 
ضاللة كادوا أن يقعوا فيها أو من مصيبة كادت حتدق 

.(Hasanain,1984) هبم
املعىن الثاين: الدين، فإذا أطلقت الدعوة ال يراد منها إال 
اإلسالم بتعاليمه. وقد عّرف العلماء والباحثون الدعوة 

هبذا املعىن وقدموا هلا تعريفات عدة منها: 
الدعوة اإلسالمية هي الدين الذي ارتضاه اهلل للعاملني 	 

وأنزل تعاليمه وحيا على رسوله األمني صلى اهلل عليه 
السنة  وبينها يف  الكرمي  القرآن  وسلم، وحفظها يف 

النبوية.
الدعوة اإلسالمية هي اخلضوع هلل تعاىل، واالنقياد 	 

لتعاليمه بال قيد أو شرط.
الدعوة اإلسالمية هي النظام العام، والقانون الشامل، 	 

ومناهج السلوك لإلنسان، اليت جاء هبا حممد صلى 
الناس،  بتبليغها إىل  اهلل عليه وسلم من رب��ه، وأم��ر 
وما يرتتب على ذلك من ثواب أو عقاب يف اآلخرة 

 .(Ghaloosh, 1989 )
ال��ذي ارتضاه للعاملني، متكينا 	  الدعوة هي دي��ن اهلل 

خلالفتهم، وتيسريا لضرورهتم، ووفاء حبقوقهم، ورعاية 
ل��ش��ؤوهن��م، ومح��اي��ة ل��وح��دهت��م، وت��ك��رمي��ا إلنسانيتهم، 
بينهم، وه��ي ضوابط  فيما  وال��ع��دل  للحق  وإش��اع��ة 
كاملة للسلوك اإلنساين، وتقرير للحقوق والواجبات

.(Shalabi, 1983) 
املعي الثالث: العلم الذي يهتم بنشر الدعوة وبالغها إىل 
الناس مجيعا. وقد عّرف الدكتور أمحد غلوش الدعوة هبذا 
املعىن بأهنا:”العلم الذي به تعرف كافة احملاوالت الفنية 
املتعددة الرامية إىل تبليغ الناس اإلسالم مبا حوى من عقيدة 

.(Ghaloosh, 1989 )”وشريعة وأخالق

وعلى ذلك فإهنا علم كسائر العلوم له قواعده وله موضوعه 
املتعلق بتعليم ال��دع��اة كافة احمل���اوالت امل��رك��زة اهل��ادف��ة إيل 
تبليغ اإلسالم، وهذه احملاوالت قد تكون قولية كاخلطبة 
والدرس، أو فعلية كالقدوة والطاعة لدين اهلل. وهي فنية 
ألهنا تراعي جانب التطبيق النظري، وتلحظ عمليات التأثري 
يف نفسية املشاهد واملستمع، وهي متعددة ألن بعضها 
متجه إىل العقل وبعضها متجه إىل العاطفة والوجدان. 
ال��ن��اس أمجعني  دي���ن اهلل وتبليغه إىل  لنشر  ه��ادف��ة  وه���ي 

. (Ghaloosh, 1989 )
ف���ض���ال ع����ن ذل������ك، ف���ق���د ذك�����ر ال���دك���ت���ور ع����م����ارة جنيب 
الدعاية مبفهومها  ال��دع��وة تشمل  (Najeeb, 1987) أن 
اجلزئي القاصر على معىن اإلعالن والتشويق، ومفهومها 
املرادف للدعوة والذي جاء يف مكتوب رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وسلم إىل هرقل: ))أدعوك بدعاية اهلل عّز وجل(( 
أي بدعوة اإلسالم، وشهادة أن ال إله إال اهلل، وأن حممدا 

.(Al- Bukhari,1987) رسول اهلل
ولكن املعىن املذكور للدعاية قد يتغري إذا قصد هبا إشاعة 
شيء ال أساس له من الصحة، كما قال الدكتور حممد 
التوجني: “الدعاية إشاعة تطل أو أفكار تذاع ال أساس 
هلا من الصحة إليقاع الضرر بشخص أو جمموعة أو فكرة 
أو حركة أو معتقد. ويطلق عليها يف الغرب لفظ وأصله 
يشار به إىل جلنة الكارديناالت يف الكنيسة الكاثوليكية 
منذ القرن السابع عشر لتدريب رجال الدين علي العمل 

.(Al- Tunji,1999) ”يف البعثات اخلارجية
ويطلق اآلن على أي عمل أديب الستمالة اآلخرين والتأثري 
هبم سياسيا أو اجتماعيا أو دينيا، ويدخل يف مضموهنا 
املسرحية أو الرواية اليت تدعو إىل الدفاع عن مبادئ أو 
مذاهب معينة، كمن يهدف يف أثره األديب الدعائي إىل 
حب االشرتاكية، أو تقديس مبدأ يف األدب، ألن األدب 
(Al- Tunji,1999)رفيع وال جيوز له أن ينزل عن مقامه

والدعوة أيضا تشتمل اإلعالم علما وفنا، أي إذا جاء مبعىن 
اإلخبار السريع أو إذا جاء مبعىن التعليم للطرق اإلعالمية 

.(Najeeb, 1987)
واإلعالم يف مفهومه احلديث هو تزويد اجلماهري باملعلومات 
والسليمة  الثابتة  واحلقائق  الصحيحة  واألخ��ب��ار  الدقيقة 
ال����يت ت��س��اع��د ع��ل��ى ت��ك��وي��ن رأي ص��ائ��ب يف واق���ع���ة من 
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الوقائع أو مشكلة من املشكالت، حبيث يعرب هذا الرأي 
اجلماهري واجتاهاهتم وميوهلم   تعبريا موضوعيا عن عقلية 

.(Khafaji, 1980 )

املفهوم  الواسع  والدعوة اإلسالمية تتضمن يف مفهومها 
املذكور لإلعالم يف تزويد اجلماهري من املسلمني وغريهم 
الثابتة  باملعلومات الدقيقة واألخبار الصحيحة واحلقائق 
والسليمة عن اإلسالم، تساعدهم على تكوين رأي صائب 
عن تعاليم اإلسالم يف العقيدة واألخالق، وهي األسس 
اليت بي عليها كيان األمة اإلسالمية، وحل املشكالت 
اإلنسانية يف كل مكان وزمان. واإلعالم وسيلة لإلنسان 
لنقل أراء أو معلومات، أو إرسال خربات إىل إنسان أخر 
عن طريق الكالم والتفكري والقراءة والكتابة والسمع والبصر 
وثيقة الصلة بالدعوة اإلسالمية؛ ألن عملية اإلعالم هي اليت 
حتدث العالقات وهبا تعيش اجلماعات واجملتمعات كحلقة 
متصلة، وتتالقى باخلربة والفكرة، وتستمر الصالت، وتتقدم 

احلضارات، وتتطور الثقافات بني األمم والشعوب.

وجوب القيام بالدعوة والمكلفون بها 

وجوب القيام بالدعوة إىل اهلل تعاىل:
حتدثت عن مكانة الدعوة يف األديان واملذاهب بناء على 
دراسة الشيخ حمفوظ، الذي ذهب إىل أن الدعوة حياة 
األديان واملذاهب، واستدل بأدلة تارخيية قوية علي صدق 
رأيه، وأضفت إىل ذلك أن اهلل سبحانه  قد ضمن هلذه 
الدعوة احلياة بأمر املسلمني بالقيام هبا، وقدمت أدلة من 
الكتاب والسنة ت��دل على ذل��ك، وذك��ر احلكم يف قيام 
الدعوة، وكان مبناسبة ضمان احلياة للدعوة من قبل اهلل 

سبحانه وتعاىل.
ويف هذا املقام سيكون مدار حديثنا عن وجوب القيام 
بالدعوة بصفة خاصة وأكثر تفصيال مما سبق. اآليات 
اليت وردت يف األمر بقيام الدعوة كثرية منها مكية ومنها 

مدنية، فاملكية منها:
ـــِذْر﴾  ـــاَأن ـــْم َف ـــُر * قُ ثِّ ـــُمـــدَّ ـــَهـــا الْ ـــا اَأيُّ ق�������ول���ه ت���ع���ال�����������ى: ﴿َي

.(Al- Quran 74:1-2)
ــَن﴾ ــي ــَربِ َأْق ــ� ــَك اْل ــَرَت ــي ــِش ــــــِذْر َع وق����ول����ه س���ب���ح���ان�������ه: ﴿َواَأن

 .(Al- Quran 26:214)

وقوله جل ذكره: ﴿َفِلَذلَِك َفاْدُع َواْسَتِقْم َكَما اُأِمْرَت َوَل� 
.(Al-Quran 24:15) ﴾َتتَِّبْع اَأْهَواءُهْم

بِالِْحْكَمِة  ـــَك  َربِّ َسِبيِل  اإِلـِــى  ﴿اْدُع  وج����ل:  ع���ز  وق���ول���ه 
اَأْحَسُن﴾   ــَي  ِه بِالَِّتي  ــُهــم  َوَجــاِدلْ الَْحَسَنِة  ــَمــْوِعــَظــِة  َوالْ

.(Al- Quran 16:125)  

هبذه اآليات وبغريها من اآليات املكية، جاء األمر من اهلل 
تعاىل للنيب صلى اهلل عليه وسلم بتبليغ الدعوة اإلسالمية، 
فقام صلى اهلل عليه وسلم بعبء التبليغ خري قيام، وحتمل 
من أجله كل املشاق وكافة الصعاب، وذلك بقوة اإلميان 
ال��ص��رب، والتحلي مب��ك��ارم األخ���الق ظاهراً  ب��اهلل، وعظيم 
وباطنا، واإلخالص الكامل (Abdul Hai, 1998).  وقد 
تتابع نزول آيات التبليغ واستمر القيام به وتأديته واجبا 

يف أي مكان وزمان.

ومن اآليات املدنية اليت نزلت يف األمر بقيام الدعوة ما يأيت: 
بَِّك﴾  قوله تعاىل: ﴿َيا اَأيَُّها الرَُّسوُل َبلِّْغ َما اُأنِزَل اإِلَْيَك ِمن رَّ

.(Al- Quran 5:67)
َأْمِر َواْدُع اإِلَى َربَِّك  وقوله جل ذكره: ﴿َفَلا ُيَناِزُعنََّك ِفي اْل�

(Al- Quran 22:67) ﴾ْسَتِقيٍم اإِنََّك لََعَلى ُهًدى مُّ
نََّك َعْن اآَياِت اللَِّه َبْعَد اإِْذ اُأنِزلَْت  وقوله سبحانه: ﴿ََل� َيُصدُّ

.(Al- Quran 28:87) ﴾اإِلَْيَك َواْدُع اإِلَى َربَِّك
وقوله عز شأنه: ﴿قُْل َيا اَأْهَل الِْكَتاِب َتَعالَْواْ اإِلَى َكَلَمٍة َسَواء 
َّ اللَّه َول�َ نُْشِرَك بِِه َشْيئاً َول�َ َيتَِّخَذ  َّ نَْعُبَد اإِل� َبْيَنَنا َوَبْيَنُكْم اَأل�
َبْعُضَنا َبْعضاً اَأْرَباباً مِّن ُدوِن اللِّه َفاإِن َتَولَّْواْ َفُقولُواْ اْشَهُدواْ 

.(Al- Quran 2:64) بِاَأنَّا ُمْسِلُموَن﴾ 
وقوله جل جالله: ﴿َواَأِطيُعواْ اللَّه َواَأِطيُعواْ الرَُّسوَل َواْحَذُرواْ 
الُْمِبيُن﴾  الَْبلاَُغ  َرُسولَِنا  َعَلى  اَأنََّما  َفاْعَلُمواْ  َتَولَّْيُتْم  ن  َفاإِ

.(Al- Quran 5:92)
ٌة َيْدُعوَن اإِلَى الَْخْيِر  نُكْم اُأمَّ وقوله جلت قدرته: ﴿َولَْتُكن مِّ
ُهُم  َواُأْولَـِئَك  الُْمنَكِر  َعِن  َوَيْنَهْوَن  بِالَْمْعُروف  َوَيــاأُْمــُروَن 
وتعاىل:  تبارك  وقوله   (Al- Quran 2:104)   ﴾الُْمْفِلُحوَن
﴿ُهَو الَِّذي اَأْرَسَل َرُسولَُه بِالُْهَدى َوِديِن الَْحقِّ لُِيْظِهَرُه َعَلى 

.(Al- Quran 61:9) ﴾يِن كُلِِّه َولَْو َكِرَه الُْمْشِركُوَن الدِّ
ــاَك َشاِهداً  ــَن ــْل ـــا اَأْرَس َّ ــِبــيُّ اإِن ــا الــنَّ ــَه ــا اَأيُّ وق���ول���ه ت���ع���اىل: ﴿َي
ِنيراً﴾  مُّ َوِسَراجاً  ْذنِِه  بِاإِ اللَِّه  اإِلَى  َوَداِعياً   * َونَِذيراً  راً  َوُمَبشِّ

.(Al- Quran 33:45-46)
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وغريها من اآليات املكية واملدنية اليت أوجب اهلل تعاىل 
بالدعوة. ومم��ا يظهر جليا من خ��الل اآليات  القيام  هبا 
املذكورة اعتمادها صيغة األمر مثل: قم فأنذر، وأنذر، 
أوامر  ولتكن، وه��ذه كلها  وق��ل، وأطيعوا،  وبلغ،  وأدع، 
تدل على وجوب الدعوة إىل سبيل اهلل تعاىل، وتبليغ ما 
أنزل اهلل تعاىل إىل نبيه الكرمي سيدنا حممد صلى اهلل عليه 

وسلم إىل الناس مجيعا.

وجبانب اآليات السابقة اليت نزلت يف األمر بالدعوة إىل اهلل 
تعاىل وردت أيضا أحاديث تدل على هذا األمر، منها:

عن أيب كبشة عن عبد اهلل بن عمرو أن النيب صلى اهلل 
َبِنى  َعْن  ثُوا  َوَحدِّ اآَيًة،  َولَْو  َعنِّى  قال:))َبلُِّغوا  عليه وسلم 
اأْ َمْقَعَدُه  داً َفْلَيَتَبوَّ اإِْسَرائِيَل َول�َ َحَرَج، َوَمْن َكَذَب َعَلىَّ ُمَتَعمِّ

 .(Al- Bukhari,1987) ))ِمَن النَّاِر

وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما أن النيب صلى اهلل عليه 
وسلم بعث معاذ إىل اليمن فقال: ))َفاْدُعُهْم اإِلَى اَأْن َيْشَهُدوا 
داً َرُسوُل اللَِّه، َفاإِْن ُهْم َطاُعوا  َّ اللَُّه، َواَأنَّ ُمَحمَّ اَأْن ل�َ اإِلََه اإِل�
لََك بَِذلَِك َفاَأْخِبْرُهْم اَأنَّ اللََّه َقْد َفَرَض َعَلْيِهْم َخْمَس َصَلَواٍت 
ِفى كُلِّ َيْوٍم َولَْيَلٍة، َفاإِْن ُهْم َطاُعوا لََك بَِذلَِك، َفاَأْخِبْرُهْم 
اَأنَّ اللََّه َقْد َفَرَض َعَلْيُكْم َصَدَقًة، تُْؤَخُذ ِمْن اَأْغِنَيائِِهْم، َفُتَردُّ 

.(Al- Bukhari,1987) ))َعَلى فَُقَرائِِهْم

وعن أيب بكر الصديق رضي اهلل عنه، أن النيب صلى اهلل 
عليه وسلم ق��ال:” ف��إن دماءكم وأموالكم- ق��ال حممد 
))من رواة احلديث((- وأحسبه قال: وأعراضكم عليكم 
حرام كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا أال ليبلغ الشاهد 
منكم الغائب، وك��ان يقول ص��دق رس��ول اهلل صلى اهلل 

عليه وسلم.

وع��ن اب��ن ع��ب��اس رض��ي اهلل عنهما ق��ال ال��ن��يب صلى اهلل 
عليه وسلم: ))اإِنَّ اللََّه اَأْرَسَلِني ُمَبلًِّغا َولَْم ُيْرِسْلِني ُمَتَعنًِّتا(( 

. (Al- Tirmithi, 1987)
وقد ردت يف احلديث األول صيغتان لألمر، أوهلما قوله 
صلى اهلل عليه وسلم: ))بلغوا((، وهذه الصيغة تقتضي 
اهلل عليه وسلم: ))حدثوا  قوله صلى  والثاين  ال��وج��وب. 
ع��ن ب��ي إس��رائ��ي��ل وال ح���رج((، وه���ذه أي��ض��ا صيغة أمر، 

لكنها لإلباحة،كما أش��ار إىل ذل��ك اإلم��ام القسطالين
(Al- Qastalani, 1859)، هذا يف األمور اليت ال ختالف 

العقيدة اإلسالمية.

فاألمر الذي يتعلق بالدعوة هو األمر األول بقوله صلى 
ً((، وهذا أمر صريح  َة ْ آي َو َل هِّ و اهلل عليه وسلم: ((ب�َلهِّغُوا عىَن
يف وج��وب القيام بالدعوة إىل اهلل تعاىل من النيب صلى 
اهلل عليه وسلم إىل املسلمني مجيعاً إىل أن تقوم الساعة.

ويف احلديث الثاين وجه الرسول صلى اهلل عليه وسلم األمر 
بالقيام بالدعوة ، إىل اهلل سبحانه، وإىل الرسول صلى اهلل 
عليه وسلم، إىل الصحايب اجلليل معاذ بن جبل بقوله: 
))ادعهم إىل شهادة أن ال إله إال اهلل وأين رسول اهلل((. 
وه��ذا ال ي��دل على أن األم��ر إىل سيدنا معاذ ب��ن جبل 
رضي اهلل عنه وحده، ولكنه أمر للمسلمني كافة، والعلماء 
منهم خاصة، واحلديث األول يؤيد هذا القول ويشمله .

وجاء يف احلديث الثالث األمر بتبليغ الشاهد الغائب العلم 
ال��ذي قد تعلمه يف األم��ور الدينية بصفة خاصة. وهذا 

يدل على وجوب القيام بالدعوة إىل اهلل بني املسلمني.
واحلديث الرابع صرح فيه الرسول صلى اهلل عليه وسلم بأن 
اهلل جل جالله بعثه مبلغا عنه إىل الناس مجيعاً، ومل يبعثه 
متعنتا أي متشددا، فكان صلى اهلل عليه وسلم يدعو إىل 

اهلل باألخالق الكرمية. 

المكلَّفون بالدعوة:

تناول العلماء والباحثون هذا املوضوع بالبحث والدراسة 
بالتفصيل يف مؤلفاهتم وحماضراهتم يف الندوات واملؤمترات 
احمللية والعاملية، وبعد دراس��ة اآلراء يف املكلفني بالدعوة 

نستطيع أن نقسمها إىل قسمني:
األول: املكلفون هم العلماء أو رجال الدين فقط، وليس 
التكليف للمسلمني كافة، واستدل أصحاب هذا الرأي 
ٌة َيْدُعوَن اإِلَى الَْخْيِر َوَياأُْمُروَن  نُكْم اُأمَّ بقوله تعاىل: ﴿َولَْتُكن مِّ
الُْمْفِلُحوَن﴾  ُهُم  َواُأْولَـِئَك  الُْمنَكِر  َعِن  َوَيْنَهْوَن  بِالَْمْعُروِف 
(Al-Quran 2:104). فقد ظنوا أن “من” يف قوله تعاىل 
“منكم” يفيد التبعيض. فبناء على ذلك ذهبوا إىل أن 
الوجوب يف القيام بالدعوة واجب كفائي فهو جيب علي 

العلماء فقط.



GJAT | JUNE 2012 | VOL 2 ISSUE 1 | 88
ISSN : 2232-0474 | E-ISSN : 2232-0482
www.gjat.my

“This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)

والثاين: املكلفون هم املسلمون مجيعا، فال خيص التكليف 
بالدعوة العلماء وحدهم، ألنه واجب على اجلميع وإمنا 
خيتص العلماء بتبليغ تفاصيله وأحكامه ومعانيه نظرا لسعة 
علمهم به ومعرفتهم جبزئياته. واستدل أصحاب هذا الرأي 
النبوية  القرآنية واألح��ادي��ث  ب��اآلي��ات  على صحة رأيهم 
الشريفة، ومن اآليات اليت استدلوا هبا قوله تعاىل: ﴿قُْل َهـِذِه 
َسِبيِلي اَأْدُعو اإِلَى اللِّه َعَلى َبِصيَرٍة اَأنَاْ َوَمِن اتََّبَعِني َوُسْبَحاَن 

.(Al – Quran 12:108)  ﴾اللِّه َوَما اَأنَاْ ِمَن الُْمْشِرِكيَن
واحلديث الذي استدلوا به قوله صلى اهلل عليه وسلم: عن 
ابن عباس أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: ))َفْلُيْبِلِغ 
اِهُد الَْغائَِب((  (Al- Bukhari,1987). ويدخل  الِْعْلِم الشَّ
يف معىن الشاهد كل مسلم علم من أمر اإلس��الم شيئًا

.(Zedan, 1986)

فضال عن ذلك ، فإن األيات الكرمية واألحاديث النبوية 
الشريفة اليت قدمناها يف احلديث عن وجوب القيام بالدعوة 
دلت على أن هذا الوجوب على األمة اإلسالمية، فهي 
بذلك أمة داعية إىل اهلل تعاىل، ويكفي دليال على هذا 
املوضوع قوله صلى اهلل عليه وسلم: ))َبلُِّغوا َعنِّى َولَْو اآَيًة(( 

.(Al- Bukhari,1987)،

أنه أمر صادر من الرسول صلى اهلل عليه وسلم إىل األمة 
اإلسالمية ليبلغوا ما أنزل اهلل تعاىل إليه إىل الناس مجيعاً.
وقبل أن نوضح تقسيم األعمال يف الدعوة إىل اهلل نقدم 

أوال ثالثة أنواع من الدعوة كاآليت: 
ال��ن��وع األول: دع��وة األم��ة احملمدية “مجيع األم���م” إىل 
اإلس��الم وأن يشاركوهم فيما هم عليه من اهلدى ودين 
احلق. وهذا واجب على هذه األمة مبقتضى جعلها خري 
أمة أخرجت للناس مقيدا بكوهنا تأمر باملعروف وتنهى عن 
املنكر، وحبكم وصف املؤمنني الذين أذن هلم يف القتال يف 
َلاَة  َأْرِض اَأَقاُموا الصَّ كَّنَّاُهْم ِفي اْل� قوله تعاىل: ﴿الَِّذيَن اإِن مَّ

َكاَة َواَأَمُروا بِالَْمْعُروِف َونََهْوا َعِن الُْمنَكِر﴾،  َواآَتُوا الزَّ
(Al- Quran 22:41) ، ف���ال���واج���ب دع������وة ال����ن����اس إىل 

اإلسالم، فإن أجابوا أمروا باملعروف وهنوا عن املنكر.
النوع الثاين: دعوة املسلمني بعضهم بعضا إيل اخلري وأمرهم 
فيما بينهم باملعروف وتناهيهم عن املنكر، ويقوم هبذا النوع 
كالذي قبله خواص األمة العارفون بأمور الدين وأسرار 

نََفَر ِمن  التشريع، وهم املشار إليهم بقوله تعاىل: ﴿َفَلْول�َ 
يِن َولُِينِذُرواْ َقْوَمُهْم  ُهواْ ِفي الدِّ ْنُهْم َطاآئَِفٌة لَِّيَتَفقَّ كُلِّ ِفْرَقٍة مِّ
.(Al-Quran 9:122) ﴾اإَِذا َرَجُعواْ اإِلَْيِهْم لََعلَُّهْم َيْحَذُروَن

النوع الثالث: ما يكون بني األف��راد بعضهم من بعض، 
وي��س��ت��وي يف ذل��ك اخل��اص��ة وال��ع��ام��ة ب��ال��دالل��ة على اخلري 
الشر والتحذير منه، كل مبا  فيه، والنهي عن  والرتغيب 
ي��ع��رف��ه، ف���إذا رأى أح���د املسلمني أخ���اه ع��ل��ى منكر هو 
يعلمه تصدى لنصحه وإرش��اده وبيان ما يأمر به الدين 
احلنيف وم��ا ينهى عنه يف ه��ذه الواقعة. كل ذل��ك برفق 
ولني فذلك من التواصي بالصرب الذي جعله اهلل عز وجل 
آية اإلميان الصحيح، وسببا للنجاة من اخلسران املبني يف 
نَساَن لَِفي ُخْسٍر * اإِلَّ� الَِّذيَن  قوله تعاىل: ﴿َوالَْعْصِر * اإِنَّ اْل�إِ
ْبِر﴾  الَِحاِت َوَتَواَصْوا بِالَْحقِّ َوَتَواَصْوا بِالصَّ اآَمُنوا َوَعِملُوا الصَّ

.(Al- Quran 103:1-3)

ولكن هذا القول مع كونه واضحا كل الوضوح حيتاج إىل 
تفصيل حىت يكون مفهوما للجميع وخاصة فيما يتعلق 
باملدعوين إىل اهلل تعاىل، ألن املدعوين إىل اإلسالم أصناف 
وليسوا صنفاً واح��داً. وهذا أمر يف ظاهره وحقيقته يدل 
على ض��رورة التقسيمات يف األعمال يف القيام بالدعوة 
إىل اهلل تعاىل. والتقسيمات يف األعمال سنة من سنن 
اهلل تعاىل يف العباد، وحياة اإلنسان خري دليل على ذلك. 
واإلنسان مهما أويت من القوة اجلسمية والعقلية لن يستطيع 
أن يعمل كل شيء بنفسه، فهو يف حاجة إىل إنسان أخر 

يتعاون معه يف إجناح أعماله.
ويرى الشيخ علي حمفوظ أن القائمني بالدعوة واملكلفني 
هبا يف النوع األول والثاين هم خواص األمة، العارفون بأمور 
الدين وأسرار التشريع، وبعبارة أخرى املكلفون بالنوعني 
املذكورين األول والثاين هم العلماء وخاصة املتخصصون 
بالنوع األخري هم  الدعوة اإلسالمية. واملكلفون  مبجال 
املسلمون من العلماء وغريهم وكل واحد منهم حياولون 
فيه وإبعادهم عن  اخل��ري والرتغيب  الناس على  ي��دل  أن 
الشر والتحذير منه على حسب قدره وقدرته من العلم، 

وباألخالق الكرمية.
بناء على البيان املذكور وتقسيم الدعوة إىل األنواع املذكورة 
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نقول: 
املكلفون بالدعوة إىل اهلل تعاىل قسمان:

األول: علماء األمة اإلسالمية أو خواصهم الذين وهبوا 
اإلس���الم عقيدة وشريعة وأخالقا،  ل��دراس��ة  أنفسهم هلل 
ويقومون بعد ذلك بدعوة املسلمني إىل فهم اإلسالم فهما 
صحيحا، وتطبيقه تطبيقا سليما يف جوانب احلياة كلها، 
ألن اإلسالم منهج احلياة الصحيح الذي يضمن السعادة 
يف الدنيا واآلخرة إذا سار اإلنسان عليه مجلة وتفصياًل.

وال���ث���اين: ع����وام امل��س��ل��م��ني وخ��اص��ة امل��ت��ع��ل��م��ون م��ن��ه��م فال 
يدخل فيهم اجلهالء، ألن فاقد الشيء ال يعطيه. واملراد 
باملتعلمني هنا ال��ذي��ن ق��د درس���وا ال��ع��ل��وم اإلس��الم��ي��ة من 
االبتدائية واإلعدادية والثانوية أو ما يناظرها من التعليم 

الديي غري الرمسي.
وهذا هو املراد بقول العلماء أن الدعوة عامة، وإهنا فرض 
كفاية وفرض عني معا. إن التكليف بالدعوة عام حبيث 
يقوم كل بكفايته وما أتاه اهلل تعاىل من علم، وال خيلي 
إنسان نفسه من تبعه الدعوة والقيام حبقها، بيد أن على 

األمة واجبني: 
األول: ما يقوم به كل واح��د بعينه يف الدعوة إىل احلق 

هاديا ومرشدا.
والثاين: أن خيصص أناس هلذه الدعوة من األمة يكون 
هلم فضل العلم بكتاب اهلل تعاىل، وسنة رسوله صلى اهلل 

عليه وسلم، وفضل كفاية بيانية وحكمة وإدراك.
الكفاية، كما  العام ورف��ض  التكليف  نفي  تبني  وبذلك 
وصف اإلمام الشافعي رضي اهلل تبارك وتعاىل عنه الفروض 
بأن اخلطاب هبا عام ويدخله اخلصوص. فاألمة تكون 
كلها خماطبة وهو على العموم وتركه أمث للجميع، وجيب 
ختصيص مج��اع��ة ل��ذل��ك، وع��ل��ى أن اجلميع ي��س��ت��وون يف 
اإلمث عند الرتك، العلماء وغريهم، ألهنم مجيعا مل يقوموا 
بالواجب عليهم. وبتطبيق ذلك على الدعوة اإلسالمية 
دعوة اخلري الشاملة يكون كل واحد يف األمة مطالبا أوال 
بالقيام بالدعوة بقدر طاقته من العلم والكفاية والبيان. 
ومطالبا ثانيا باملعاونة على ختصيص طائفة من املؤمنني 
بيانا وأعلم باألحكام، وتعرف أوج��ه احلق  أق��در  تكون 
والدعوة إليه، عارفني بلغات من يدعوهم، وهلم جلد على 
الضرب يف األرض وحتمل مشاق األسفار يف الرب والبحر.

وإنه مبقتضى هذا يتحقق فرض الكفاية وفرض العني معا 
ويتحقق ختصيص الذين يقومون بالدعوة يف كل مكان 
ويتحقق الوجوب للذين يقومون بالدعاية الشخصية حيثما 

 .(Abu-Zahrah, 1973) وجدوا للدعوة سبيال

ختصيص مجاعة للقيام بالدعوة:
رأى العلماء قدميا وحديثا ضرورة ختصيص مجاعة للقيام 
بالدعوة إىل اهلل تعاىل. ويف هذا العصر جند اإلمام حممد 
أبا زه��رة قد تناول هذا املوضوع باهتمام بالغ ورأى أنه 
م��ن واج���ب ال���دول���ة أن خت��ص��ص مج��اع��ات ل��ل��دع��وة كما 
والقيادة  وللطب  وللهندسة  للقضاء  ختصص مج��اع��ات 

.(Abu-Zahrah, 1973)
وذكر الشيخ علي حمفوظ بناء علي اآلية 122 من سورة 
التوبة أن ه��ذه اآلي���ة الكرمية دل��ت علي أن��ه جي��ب على 
كل أمة أن يكون منها مجاعة بقدر احلاجة تقوم بالتفقه 
يف أمر الدين، وأن يكون املقصود منها دعوة اخللق إىل 
احلق، وإرشاد الناس إىل الدين القومي والصراط املستقيم 

. ( Mahfoodh,1938)
امل���وض���وع، ورأوا أمهيته  ال��ع��ل��م��اء وال��ب��اح��ث��ون ه���ذا  ودرس 
يف العصر احلاضر، وق��رروا إنشاء ختصصات يف الدعوة 
اجل��ام��ع��ات اإلسالمية،  اإلس��الم��ي��ة، وشعب وكليات يف 
العالية، وبنوا فضال عن ذلك ، مراكز للدعوة  واملعاهد 
اإلسالمية يف العامل اإلسالمي وغ��ريه، وق��د الق��ت تلك 
املشروعات املذكورة جناحا كبريا، لذلك كان واجبا على 
األمة اإلسالمية يف كل مكان وزمان  أن تزيد نشاطاهتا 
الفاسدة  الدعوات  لتواجه  بالدعوة، وخاصة  واهتماماهتا 

اليت حتاول باستمرار القضاء على الدعوة
اإلسالمية بكل الوسائل املوجودة عند أصحاهبا، فهؤالء 

ال يرتددون يف إنفاق املبالغ الكبرية يف إجناح أهدافهم.

الخاتمة

إن الدعوة إىل اهلل سبحانه وتعاىل من أعظم وأحسن املهام 
والواجبات اليت كلف هبا اإلنسان خليفة يف هذه األرض، 
فال تكتمل حياة اإلنسان، وال تستقيم أحواله الفرضية 
واالجتماعية واحلضارية إال بالقيام بواجب الدعوة على 

الوجه األمثل الذي به يبني احلق للناس.
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إن الدعوة اإلسالمية اليوم تضع أمام كل املسلم وجمتمع 
إسالمي، وأمام األمة بأكملها مسؤولية األداء واإلجناز، 
والعمل الدعوي الذي حيقق للرسالة اإلسالمية عامليتها 
الشاملة، وجيعلها حال نافعا ملشكالت الناس. فالدعوة 
اليوم مسؤولية وأمانة يف عنق الفرد واجلماعة واجملتمع واألمة 
بغض النظر عن مسألة على من جتب. ومن هنا ينبغي 
الدعوة؟”،  م��ن جت��ب  الرتكيز على مسألة “على  ع��دم 
ولكن ينبغي حتقيق االستنفار العام يف األمة باستعمال 
الوسائل واملناهج املعاصرة، وكذلك نشر الدعوة عن طريق 

اجلماعات أو املؤسسات الدعوية. 
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