
   
 اململكة العربية السعودية       

 الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشادوزارة 
 الوزارة للدعوة واإلرشادوكالة      

 
 

               

 

 آداب الداعي إىل هللا
 حبث مقدم لوكيل الوزارة للدعوة واإلرشاد

 

 إعداد:
 حممد بن دخيل بن سليمان الدخيل

 اإلسالمية والدعوة واإلرشادالداعية بوزارة الشؤون 
 

 :تكليف
 حممد بن عبد العزيز العقيلد. 

 وكيل الوزارة للدعوة واإلرشاد

 

 العام 
 هـ1440



1 

 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه أمجعني، أما بعد:
الدعوة إىل هللا تعاىل من أجل الطاعات وأعظم القرابت، وهي أفضل ما حتركت حنوه فإن 

العالية والعزائم السامية، قال تعاىل: }َوَمْن َأْحَسُن قَ ْوًلا ِمّمَّن َدَعا ّإىَل اَّللَّّ َوَعّمَل َصاحّلاا َوقَاَل اهلمم 
ّإنَِّّن ّمَن اْلُمْسّلّمنَي{، رتمب هللا عليها األجر العظيم والثواب اجلزيل، قال النيب صلى هللا عليه 

ل أجور من تبعه دون أن ينقص من أجورهم وسلم: )من دعا إىل هدى كان له من األجر مث
شيء( أخرجه مسلم. والدعوة إىل هللا سبيل األنبياء واملرسلني، ومن تبعهم من العلماء والدعاة 
واملصلحني، فاهلل عز وجل قد اختار هلا صفوة خلقه، وقد وصف هللا أكرم خلقه وأفضل أنبيائه 

 ياا إىل هللا إبذنه وسراجاا منرياا(.ورسله، حممداا صلى هللا عليه وسلم، بقوله: )وداع
وليس هذا فحسب؛ فعن طريق الدعوة إىل هللا تعاىل حيمل هؤًلء الدعاة إىل هللا تعاىل رسالة 

الناس من  ااإلسالم اخلالدة وتربيته العظيمة إىل مشارق األرض ومغارهبا، صافيةا نقيةا لُيخرجو 
إىل طريق احلق وسبيل النجاة يف هذه احلياة  - إبذن هللا تعاىل -الظُلمات إىل النور، وليهدوهم 

 .الدنيا
هبا الداعية إىل هللا لتعينه على النجاح يف دعوته  يتأدبجيب أن  دابآمثمَة فإنه  من هنا؛

وقبوهلا من هللا تعاىل، كما عليه أن يتعلمم أصول الدعوة وأساليبها وكيفيمة عرضها على الناس 
ن من جذهبم إىل الدين وعدم  ، ومن هذه اآلداب:تنفريهم ليتمكم

 
لدعوة وجه هللا والدار اب هكون قصديأن ، وهذه أعظمها وأمهها، اإلخالص هلل تعاىل -1

ل، إىل نور اآلخرة، أراد هبذه الدعوة تبصري العباد وإخراجهم من ظلمات اجلهل والضال
ه، وهلذا هللا ويرضانقاذهم من الضاللة وأن أيخذ أبيديهم ملا حيبه االعلم واهلدى، أراد 

، أدعو إىل حزيبًل أدعو إىل نفسي وًل إىل  {َسّبيّلي أَْدُعو ّإىَل اَّللَّّ  ُقْل َهّذهّ }قال هللاُ: 
نة رسولهّ هللا، وإ ُ َعَلْيّه َوَسلََّم َصلَّ  - ىل كتاب هللا، إىل سُّ  .-ى اَّللَّ

 

ِما ، فإن كان يدعو إىل جهٍل يغوي أكثر ذو علٍم ومعرفةأن يكون الداعي إىل هللا  -2
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ُيصلح، ًل بد أن يكون الداعي إىل هللا ذو علٌم حبقيقّة ما يدعو إليه، حبقيقّة ما أيمر 
العلم الشرعي وإن كان ، فحىت توافق دعوته األصول الشرعية إليه، حبقيقة ما ينهى عنه،

وألزم ابلنسبة للداعية؛ ألن األمر ًل خيصه  كدآباا يف حق كل مسلم إًل أن وجوبه واج
هو فحسب، بل يتعداه لغريه، فالبُدَّ أن يُلم ابلقدر الكايف من حقائق اإلسالم وأحكام 

 الشريعة حىت يثق الناس بعلمه، ويستجيبوا لدعوته.

 
، ويعلم وضع األشياء مواضعها، فإن هللاُ على بصريةًل بد أن يكون الداعي إىل هللا  -3

والبصرية معرفة حال املدعوين،  {و ّإىَل اَّللَّّ َعَلى َبّصريَةٍ ُقْل َهّذّه َسّبيّلي أَْدعُ }يقول: 
واألسلوب الذي يناسبهم، ومعرفة الوقت املناسب لذلك فإن الناس خيتلفون يف أحواهلم 
ُكلها؛ وهلذا يكون الداعي إيل بصرية يعرف كيف يدعو؟ وكيف يعامل هؤًلء غري ما 

َ َوَما أَْرَسْلَنا ّمْن َرُسوٍل ّإًلَّ بّّلسَ }: -َجلَّ َوَعالَ  -ل هللا ء، قايعامل هؤًل اّن قَ ْوّمّه لّيُ َبنيّم
، فخاطب ُكّل أانس مبا يفهمون ومبا يعلمون، وليس خطاب هذا خيتلف ابختالف {هَلُمْ 

َل َوًل ُُتَاّدُلوا أَهْ }: -َجلَّ َوَعاَل  -ا قال هللا الناس، من حيث علمهم ومعرفتهم، ولذ
ادُْع ّإىَل َسّبيّل َربّمَك اّبحلّْْكَمّة َواْلَمْوّعظَّة احلََْسَنّة } ، وقال:{ّإًلَّ اّبلَِّّت ّهَي َأْحَسنُ  اْلّكَتابّ 

، فأمر ابحلكمة واملوعظة احلسنة؛ احلكمة: فيمن َقُصر علمه {هْلُْم اّبلَِّّت ّهَي َأْحَسنُ َوَجادّ 
ة احلسنة: عنده علٌم لكن عنده قصور يف لكي يهدي إىل الطريق املستقيم، واملوعظ

أحسن، لعل هللُا يفتح  يلم وعناد فالبد أن جيادل ابلِت هالعمل، واجلدال ملن عنده ع
 على قلبه.

 
وهذا من األمور املهمة يف حياة الداعية، فالداعية بال عمل ، علمتمبا يعمل الداعية أن  -4

ولئك الذين يسعون إلصالح الناس كالرامي بال وتر؛ ألن هللا سبحانه وتعاىل شنمع أب
ُلوَن  وينسون أنفسهم، فقال تعاىل: }َأََتُْمُروَن النَّاَس اّبْلّبّم َوتَنَسْوَن أَنُفَسُكْم َوأَنُتْم تَ ت ْ

 ،اْلّكَتاَب أََفاَل تَ ْعّقُلوَن{ وقال سبحانه: }ََي أَي َُّها الَّّذيَن َآَمُنوا ِلَ تَ ُقوُلوَن َما ًَل تَ ْفَعُلوَن 
فإذا كان الداعية صاحلاا ومستقيماا يف نفسه،   َمْقتاا ّعنَد اَّللَّّ َأن تَ ُقوُلوا َما ًَل تَ ْفَعُلوَن{َكبَُ 

 فحري أن يُقبل قوله، وأن ُتسمع كلمته، وأن يكون له َتثري يف اجملتمع.
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فالرسل عليهم الصالة والسالم أول ما بدؤوا به هو ، األولوايت ي الداعيةاعأن ير  -5

العقيدة الصحيحة؛ ألهنا هي األساس، قال هللا تعاىل: }َوَما أَْرَسْلَنا ّمن قَ ْبّلَك  الدعوة إىل
ّمن رَُّسوٍل ّإًلَّ نُوّحي إّلَْيّه أَنَُّه ًَل إَّلَه ّإًلَّ َأاَن فَاْعُبُدوّن{، فإذا صحت العقيدة دعوهم إىل 

أن يراعي بقية أمور الدين، من فرائض ونوافل وآداب وغريها. فيجب على الداعي 
 األولوَيت يف دعوته، فذلك من أعظم أسباب جناح الدعوة.

 
من أعظم مقومات الداعية الناجح، فالداعية يف  ، فهولصربابأن يتحلى الداعية إىل هللا  -6

حاجة إىل الصب قبل الدعوة، وأثناء الدعوة، وبعد الدعوة؛ وهلذا أمر هللا به النيب صلى 
والصب يف الدعوة مبثابة   َكَما َصَبَ أُْوُلوا اْلَعْزّم ّمَن الرُُّسّل{}فَاْصّبْ  هللا عليه وسلم فقال:

فالبد  الرأس من اجلسد، فال دعوة ملن ًل صب له، كما أنه ًل جسد ملن ًل رأس له.
للداعية أن يصب على دعوته وما يدعو إليه؛ ألن الدعوة إىل هللا طريق حمفوفة ابملكاره 

لإليذاء واًلستهزاء والسخرية، فإذا صب على ذلك كان إماماا واملتاعب، والداعية معرض 
ا َصَبُوا وََكانُوا ِّبََيتَّنا يُوّقُنوَن{ ةا يَ ْهُدوَن أّبَْمراَّن َلمَّ ُهْم أَّئمَّ ، يقتدى به قال تعاىل: }َوَجَعْلَنا ّمن ْ

ين ولنا يف حبيبنا صلى هللا عليه وسلم أسوة حسنة، فقد استمر يف دعوته ثالثة وعشر 
عاماا، يدعو إىل هللا ليالا وهناراا وسراا وجهاراا، ًل يصرفه عن ذلك صارف، وًل يرده عن 
ذلك راد، فلقي العنت واألذى من قومه حىت كسرت رابعيته وشجت وجنته ووضع 
السال على ظهره، فصب صباا ِل يصبه نيب قبله، وِل يزل صادعاا أبمر هللا ومقيماا على 

ابراا على ما يناله من األذى حىت مكن هللا له يف األرض وأظهر دينه جهاد أعداء هللا، ص
 على سائر األدَين وأمته على سائر األمم.

 
ومن ذلك احللم والرفق واللني وطالقة الوجه والتواضع ورقة ، حسنخلق أن يكون ذا  -7

َك َلَعلى العبارة، وقد امتدح هللا عز وجل قدوة الدعاة صلى هللا عليه وسلم بقوله: }َوّإنَّ 
ُخُلٍق َعّظيٍم{، ولنا فيه صلى هللا عليه وسلم أسوة حسنة، فكم أسلم بسبب حلمه أو 

 كرمه أو عفوه أانس كانوا يف جاهلية جهالء، فأصبحوا حبسن خلقه صحابة أجالء.
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فمن ِل يتخلق ابخللق احلسن من الدعاة، ينفر منه الناس ومن دعوته؛ ألن طبائع الناس 
ن يستطيل عليهم أو يبدو منه احتقارهم ولو كان ما يقوله حقاا ًل مرية أهنم ًل يقبلون ِم

فيه، وهللا سبحانه وتعاىل يقول للنيب الكرمي: }فَّبَما َرْْحٍَة مّمَن اَّللّم لّنَت هَلُْم َوَلْو ُكنَت َفظًّا 
واْ ّمْن َحْوّلَك{  .َغّليَظ اْلَقْلّب ًلَنَفضُّ

 
الِت يدعو فيها، وحال  ى دراية بواقع البلدعلواعيًا و جيب على الداعية أن يكون  -8

الناس الذين يدعوهم، وعليه أن يكون خبرياا ابلقضاَي املطروحة، واملشكالت املنتشرة يف 
اجملتمع، حىت يكون ذا خلفية قوية، فيختار الطريقة املناسبة ملن يدعوهم، ويُلم 

 ابملوضوعات الِت هتمهم.

 
، أن يتأىن ويتثبت يف األمور الواقعة عز وجل، من أعظم ما يتميز به الداعية إىل هللا -9

ويف األخبار الواردة، فال َتخذه العجلة، فيحكم على أانس مبا ليس فيهم، فيندم ويتحسر 
بدر منه؛ ولذلك قال هللا تعاىل: }ََي أَي َُّها الَّّذيَن آَمُنوا ّإن َجاءُكْم فَاّسٌق بّنَ َبٍأ  على ما

ُنوا َأن ُتّصيُبوا ق َ  ا ِّبََهاَلٍة فَ ُتْصّبُحوا َعَلى َما فَ َعْلُتْم اَنّدّمنَي{فَ تَ بَ ي َّ  .ْوما

 
فبعض الدعاة إذا ِل يلق استجابة ِمن يدعوهم، ، أال ييأسينبغي على الداعية  -10

حيمله ذلك على اليأس وعلى القنوط فيرتك الدعوة، فيجب على الداعية أن يعلم أن 
ر هللا سبحانه وتعاىل عن الذين أنكروا الواجب عليه إقامة احلجة وبراءة الذمة، كما ذك

ُ ُمْهّلُكُهْم  ا اَّللم على أصحاب السبت فعلتهم الشنيعة وقال هلم من قال: }ِلَ َتّعظُوَن قَ ْوما
ا قَالُواْ َمْعّذَرةا ّإىَل َربّمُكْم َوَلَعلَُّهْم يَ ت َُّقوَن{ هُبُْم َعَذاابا َشّديدا  .َأْو ُمَعذّم

 
 يعتمد على احلب وهذا ُخلٌق فاضٌل وطبٌع كرميٌ  ،للمدعوين يةعاالديدعو أن  -11

الدعاء للمدعوين ابلفالح والصالح، والثبات على ، ويتم بتعويد النفس يف هللا تعاىل
دعوهتم ويتمىن هلم اخلري ، ويكون حمبا هلم يف ، اد، واهلداية والرشاد، والتوفيق والسداحلق

من مجيل الدعاء وحنو ذلك مظهرا هلم احلرص عليهم وسعيه ألن يرشدهم طريق احلق، 
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 .الذي يؤلف القلوب، ويُرضي النفوس، وحُيببها إىل بعضها

 
هذه جممل اآلداب الِت ينبغي على الداعية إىل هللا أن يتحلى هبا، وإن كنت قد تعمدت 

فإن أصبت فمن هللا وإن أخطأت فمن نفسي اًلختصار ألن التطويل والبسط ليس هذا حمله، 
 والشيطان.

أسأل هللا العلي القدير أن يوفقنا ملا فيه رضاه، وأن يهدينا صراطه املستقيم، وأن جيعلنا من 
العاملني بشرعه، الداعني إىل دينه على بصرية، إنه مسيع جميب، وآخر دعواان أن احلمد هلل رب 

 وعلى آله وصحبه أمجعني. العاملني، وصلى هللا على نبينا حممد
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