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Abstract 

This article deals with an significant issue on which advocacy research is based, which is 

reflected in the phenomenon of the concepts and principles of advocacy and the vim of the Prophet 

in its implementation, and its solution lies in the failure of many preachers in their communities as 

well as in guidance and invitation to others, since many of them do not know the concepts and 

principles of advocacy, The aim of this article is to clarify and define the concepts and methods 

embraced by the Prophet Muhammad (S.A.W.) in order to spread the appeal and its significance 

in achieving it, and how to solve the problems in its way so that proponents can gain from it in the 

modern era, and the researcher focused on the concise inductive approach; Therefore he concluded 

that the Messenger of Allah (S.A.W.) pursued a number of concepts and principles made him good 

favor of Almighty Allah (S.W.T) distinctive in his call, appropriate concepts and principles will 

reinforce and maintain inspiring souls, and the application of theories and techniques makes the 

demand for a vibrant and productive and continuous development. 

Keywords: concepts, principles, Islamic advocacy, vim, application. 

 امللخص 

قضية مهمة من القضااي اليت يقوم عليها العمل الدعوي، واليت تتمثل يف ظاهرة املفاهيم واملبادئ للدعوة   يتناول هذا املقال
ومهة الرسول يف تطبيقها، وتكمن مشكلته يف إخفاق كثري من الدعاة يف جمتمعاهتم فضال عن توجيه ودعوة اآلخرين، 

ى اىل تعسر مسرية الدعوة اليت تزداد عليها املؤامرات من وذلك لعدم معرفة الكثري منهم مفاهيم ومبادئ الدعوة مما أد 
أعداء الدين يف حماولة منهم لطمس معامله والقضاء عليه من خالل القضاء على حامليه من الدعاة املصلحني والتنكيل  

ا وكيفية هبم، فيهدف هذا املقال إىل بيان وتوضيح مفاهيم ومبادئ أعتمدها الرسول ملسو هيلع هللا ىلص لنشر الدعوة ومهته يف حتقيقه
جتاوز املشكالت اليت وقفت يف طريقها حىت يستفيد منها الدعاة يف الوقت املعاصر، وقد أعتمد فيه الباحث على املنهج 
االستقرائي الوصفي، فتوصل اىل أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص اتبع مجلة من املفاهيم واملبادئ جعلته بفضل هللا موفقا متميزا يف دعوته، 

تقوي اإلرادة وتُ ْعلي من مهم النفوس، وكذلك تطبيق املفاهيم واملبادئ جيعل الدعوة انبضة   إن املفاهيم واملبادئ الصحيحة
 ابحليوية والنشاط والتقدم املستمر. 

 مفاهيم، مبادئ، الدعوة االسالمية، مهة الرسول، تطبيقها.   فتاحية: املكلمات  ال
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 املقدمة 

لفهم األمور على حقيقتها وكذلك فهم اآلخرين مث بعد ذلك سهولة إن الوعي ابملفاهيم واملبادئ يعد مدخال رئيسيا  
التعامل معهم وهذا ما ُوفق اليه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يف أثناء دعوته فكان عنده فهم  شامل ملبادئ دعوته ومعرفة كاملة لطبيعة 

 ما يراه، وما يراه من يدعوهم مما جعله انجحا متميزا يف دعوته، واملفاهيم هي تصورات ذهنية تعني االنسان على تفسري 
االنسان يتحكم يف سلوكه، فاحلواس حباجه اىل املفاهيم واملفاهيم حباجة اىل احلواس، وذلك من أجل فهم املبادئ وتبنيها  
ومن مث دعوة اآلخرين إليها،  وأما املبدأ فهو األساس الثابت الذي يبىن عليه غريه يُغَرس يف النفوس ليكون منطَلقا للقيم 

فاملبادئ اثبتة  ال تتغري بتغري الظروف واألشخاص بينما املفاهيم قد تكون مفاهيم متغرية تتفاوت من شخص   واملفاهيم،
اىل شخص آخر، لذلك فقد ركز الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يف دعوته على بناء الشخصية ومل يركز على حتقيق النجاح، فليس هناك 

نفس دون مفاهيم واضحة ومبادئ صحيحة،   أي جناح او أي نشاط  ألي فاعلية دون ضبط النفس، وليس هناك ضبط
فالدعاة حباجة اىل معرفة املفاهيم واملبادئ اليت أعتمدها الرسول يف دعوته كي تساعدهم يف التأصيل املنهجي للقضااي 
الدعوية واألمور املستجدة والقدرة على التصدي ألعداء  االسالم، فأعداء الدين يستهدفون يف الوقت احلاضر املفاهيم 

بادئ االسالمية، وإن تدمري املفاهيم واملبادئ او تشويهها يشكل خطورة على العقيدة، لذا فال بد من مهة دعوية وامل
حلماية هذا الدين واهلمة الدعوية هي طاقة ذهنية وقوة نفسية حمركة لإلنسان ليحمل االسالم ويدعو اىل هللا بقوة وعزمية، 

على أتصيل املفاهيم الصحيحة يف النفوس ومن جانب اثن عمل على فقد عمل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص منذ بعثته هبمة عالية   
حماربة املفاهيم الفاسدة والباطلة واعتمد يف ذلك على مبادئ جوهرية ليست عرضة للتغري مما أسهم يف جناح دعوة الرسول 

بضة ابحليوية والنشاط، ملسو هيلع هللا ىلص، فاملفاهيم واملبادئ الصحيحة تُ ْعلي من مهم النفوس وحتفزها على التقدم مما جيعل الدعوة ان
 فال ميكن ان تنجح الدعوة دون مبادئ ومفاهيم. 

 املبحث األول: مفاهيم ومبادئ لتحقيق اهلمة الدعوية. 

أثناء دعوته يف العهد املكي على عدة مفاهيم يوضحها وأخرى يصححها، ومبادئ يغرسها يف النفوس   ملسو هيلع هللا ىلص ركز الرسول
 وأيصلها منها: 

 أوال: الرتكيز على املبادئ العظيمة.   

يف دعوته على مبادئ خالدة وليس جمرد أفكار شائعة لفرتة معينه، ومنها معرفة هللا وتعظيمه قبل   ملسو هيلع هللا ىلص لقد ركز الرسول 
ألن من عرف هللا َسُهل عليه القيام ابألوامر وأخلص يف طاعته ومن عرف األوامر ومل يعرف هللا تكاسل   معرفة األوامر

منذ  البداية قامت على مبادئ عظيمة ترسخ يف النفوس وتثمر يف السلوك وأوهلا   ملسو هيلع هللا ىلصيف فعل االوامر، فدعوة الرسول
 ته، ويف حديث هرقل: معرفة العبد ربه ومن عرف هللا حق املعرفة قويت إرادته وعلت مه
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أنه سأل أاب سفيان عن مضمون رسالة النيب عليه الصالة والسالم فقال: ماذا أيمركم، قال: أبو سفيان: يقول أعبدوا   
[، وهذا يدل 1هللا وحده وال تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آابؤكم، وأيمران ابلصالة والزكاة والصدق والعفاف والصلة]

أيمر اصحابه ابملبادئ العظيمة واألخالق الكرمية حىت شاع بني الناس ومنهم املخالفني له يف كان    ملسو هيلع هللا ىلصعلى أن النيب
 الدين ،فإن أاب سفيان كان حني قال ذلك مشركا وكان هرقل نصرانيا.

 اثنيا: التوازن.

لتحقيق اهلمة الدعوية التوازن، فكان يوازن بني متطلبات الروح واجلسد، ومتطلبات   ملسو هيلع هللا ىلصمن املفاهيم اليت اعتمدها الرسول
 الدنيا واآلخرة، ومتطلبات الروح والعقل، وهذا ما جعل دعوته تناسب اجلميع بفضل أسلوبه يف الدعوة اىل هللا. 

الت ومل يدعهم اىل مثاليات، ال فدين االسالم عقيدة وحياة للبشر مل يكلف الناس فوق طاقتهم ومل يطالبهم ابملستحي  
يقول هلم كونوا مالئكة وال يقول انتم شياطني بل يقول كونوا بشرا لكن صاحلني، ويف الطريق عثرات فالصاحلون بشرا 

 [ 2يعثرون وينهضون، واإلسالم يرفع اإلنسان من عثرته وال يرتفع عنه ألنه نزل من أجله.] 

 : القدوة قبل الدعوة. اثلثا  

متميزا يف أسلوبه يف الدعوة بفضل ما جاء به من تعاليم، يّؤثر يف االخرين أبفعاله وأخالقه وصفاته   ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللاكان  
قبل أقواله، إنه صاحب اإلرادة القوية واهلمة العالية، فما من أمر دعا إليه اال كان مطبقاً له، وما من شيء هنى عنه إال 

لصدور  فألف هللا به القلوب وأصلح به النفوس، فجمع السادة والعبيد كان جمتنبا له، فوضع هللا له القبول وشرح له ا
[، قال عمرو بن عبس السلمي: فإذا 3{] اَّللَِّ أَتْ َقاُكمْ  ِعْندَ  ِإنَّ َأْكَرَمُكمْ واألغنياء والفقراء واألقوايء والضعفاء على مبدأ } 

مستخفيا، فتلطفت حىت دخلت عليه مبكة، فقلت: ما أنت؟ قال: "أان نيب" .فقلت: وما نيب؟. قال:   ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا
"أرسلين هللا"، فقلت: وأبي شيء أرسلك، قال: "أرسلين بصلة األرحام، وكسر األواثن، وأن يوحد هللا ال يشرك به 

[ فأبو بكر  4بكر وبالل ممن آمن به،] شيء"، قلت له: فمن معك على هذا؟ قال: "حر وعبد" قال: ومعه يومئذ أبو
أستطاع ابلرتبية والقدوة احلسنة أن جيعلهم يف بوتقة ملسو هيلع هللا ىلص من السادة األحرار وبالل من املستضعفني العبيد إاّل أّن الرسول  

َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوة  واحدة، قائمة على مبدأ األخوة قال تعاىل: } سلم ال يظلمه : املسلم أخو اململسو هيلع هللا ىلص[ وقال رسول هللا5{]ِإَّنَّ
 [ 6وال يسلمه(]

 رابعا: الرتكيز على بناء الشخصية .   

ركز يف املقام األول أثناء دعوته يف املرحلة املكية على بناء الشخصية املسلمة قبل حتقيق النجاح   ملسو هيلع هللا ىلص يالحظ أن الرسول
سد ما حوله، لذلك ألن بناء اإلنسان مقدم على بناء املساكن واألوطان، فهو إن صلح سيصلح ما حوله وإن فسد سيف

املدعوين  يف بداية الدعوة بكثري من الفرائض واألحكام بل كانت األولوية لبناء الشخصية وتصحيح   ملسو هيلع هللا ىلصمل يلزم الرسول



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 6, NO 4, 2020           

 
 137 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

مسار عقيدهتا وإعالء مهتها وتقوية عالقتها ابهلل خالقها، فعن عائشة أم املؤمنني رضي هللا عنها قالت: إَّنا نزل أول ما 
[، مما 7ن املفصل فيها ذكر اجلنة والنار حىت إذا اثب الناس إىل اإلسالم نزل احلالل واحلرام(]نزل من القرآن سورة م

 ساعد املدعوين على أن يكونوا أفرادا فّعالني بل وقادة متميزين.

 خامسا: اإلحسان . 

قه الرفيعة مع يف الدعوة هو اإلحسان إىل املدعوين قبل دعوهتم ومن ذلك أخال  ملسو هيلع هللا ىلصمن املفاهيم اليت أعتمدها الرسول
[ ومع ذلك كان متواضعا حريصا 8اآلخرين من صدق وأمانة واحرتام وتقدير وإيثار وتواضع، مع أنه كان سيد الناس(]

 على مشاركة اآلخرين على نطاق واسع، فكانوا يقبلون دعوته، فمن فتح قلوب الناس إبحسانه فتحوا له عقوهلم لبيانه.

على حنو حسن نظرا لكوهنا واصفة للمفاهيم ويف الوقت نفسه توجه حنو تطبيق هذه  فهذه املفاهيم الدعوية آتت مثارها
 املفاهيم. 

يف تطبيق هذه املفاهيم يف ظل واقع صعب يسوده الشرك والعداوة  للمبادئ وللقيم، وذلك لتحليه  ملسو هيلع هللا ىلصلقد جنح الرسول
الم اخلالدة، فأرسى دعائم هذه املفاهيم فآتت مثارها ابإلرادة القوية واهلمة العالية اليت اكتسبها بتوفيق هللا من مبادئ االس

على كل  والرتدي  اإلحنطاط  يسوده  مكة  يف  واقع  ظل  يف   وأغنياء  فقراء  وإاناث  ذكورا  وكبارا  صغارا  للجميع  وراقت 
 املستوايت.

 املبحث الثاين: املفاهيم واملبادئ  وارتباطها ابهلمة الدعوية.

يم واملبادئ من جانب واهلمة الدعوية من جانب آخر فكلما كانت املفاهيم صحيحة هناك ارتباط وثيق الصلة بني املفاه
وواضحة يف األذهان رسخت املبادئ الصحيحة يف نفوس األانم مما يؤدي اىل اكتساب اإلرادة القوية واهلمة الدعوية 

 ومن ذلك: 

 أوال: وضوح املفاهيم وصحة املبادئ.

ِإنَّ اَّلّلَ لنشر الدعوة حتتاج اىل مهة لتطبيقها مثل املبادرة، حيث قال تعاىل: }   دعا االسالم اىل مفاهيم ومبادئ عظيمة 
بَِقْوم   َما  يُ َغريُِّ  أِبَنْ ُفِسِهمْ  َحىتَّ  اَل  َما  ُواْ  }9{]يُ َغريِّ تعاىل:  قال  اهلدف،  وضوح  وكذلك  ِإالَّ [،  ْنَس  َواإْلِ اجلِْنَّ  َخَلْقُت  َوَما 

فهم األخرين قبل مطالبتهم ابلفهم، قال علي ابن أيب طالب حدثوا الناس مبا يعرفون، [، واحلرص على  10]لِيَ ْعُبُدوِن{
: اغتنم مخسا قبل مخس ملسو هيلع هللا ىلص[، ودعا ايضا اىل البدئ ابألهم قبل املهم، قال رسول هللا 11أحتبون أن يَُكّذَب هللا ورسوله(] 

[، وكذلك 12قبل موتك(]شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك  
[، كما دعا اىل 13: ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه(]ملسو هيلع هللا ىلص االميان ابملنفعة املتبادلة، قال رسول هللا

{ تعاىل:  قال  مجاعي  بشكل  االهداف  اىل  للوصول  اجلماعة  بروح  َوالت َّْقَوى  العمل  اْلِبِّ  َعَلى  [، كذلك 14{]َوتَ َعاَونُوا 
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يقاد اهلمة يف نفوس اصحابه وشحذها ابستمرار بشكل عملي إلصالح املفاهيم عند من يدعوهم على إ  ملسو هيلع هللا ىلصعمل النيب  
 أنواع العذاب واالستهزاء. وذلك من خالل ثباته على احلق وصبه على  

فقد ُوِصف ابجلنون والكذب والسحر وأنُه أبرت ووضعوا األوساخ على جسده وحاصروه يف شعب أيب طالب ثالث   
بطنه أخضر من شدة ما أكل من ورق الشجر وسقطت شفاه أصحابه من ذلك، لكن هذا مل يثِن   سنوات، حىت صار

النيب ملسو هيلع هللا ىلص عن دعوته ومل تضعف مهته، وتلك اهلمة يف الصب أورثت قوًة وأبساً لدى الصحابة، فارتفعت مهمهم وارتقت 
ز على إصالح اجلوهر لتحفيز التقدم يؤمن بتغيري هذا الواقع فرك  ملسو هيلع هللا ىلص .كان الرسول [15نفوسهم لتصل إىل مراقي الفالح ]

فال ميكن تقوية اإلرادة ورفع اهلمة إال من الداخل، فالتغيري والتجديد والسعي لتحقيق االهداف حيتاج للمحافظة على 
اجلوهر لضمان التقدم وهذا ما يفسر ملاذا بعض الدعاة ينجحون يف دعوهتم بينما آخرون يرتاجعون وكلهم يعيش يف ظل 

 واقع واحد. 

 اثنيا: صالح النفس حيفز التقدم ويعلي من اهلمة. 

ُواْ َما أِبَنْ ُفِسِهمْ  َحىتَّ  ِإنَّ اَّلّلَ اَل يُ َغريُِّ َما بَِقْوم  ان احلفاظ على اجلوهر حيفز التقدم قال تعاىل}   { يُ َغريِّ

بؤات ذاتية التحقق، فاملفاهيم [، فاملفاهيم، تتحكم فيما نراه، ويتحكم ما نراه يف سلوكياتنا وهذه نظرية التوقع والتن16]
متأصلة بداخل االنسان، ويتعني عليه النظر إىل العدسة اليت يرى العامل من خالهلا، وكذلك إىل العامل الذي يراه، وأن 
هذه العدسة ذاهتا هي اليت تشكل أسلوب تفسريه للعامل، إذا أردان التغيري ال بد أن نغري أنفسنا أوال تغريا فعاال، وأول 

وجود 17هذا التغري هو تغري مفاهيمنا ]   أوجه  [، فليس يف مقدور أيّة دعوة أن تكون انجحة أو تبقى كذلك دون 
جمموعة من املفاهيم واملبادئ اجلوهرية اليت تُقدم االرشاد ملواجهة َعامل دائم التغري ويف الوقت نفسه ليس يف مقدور أيّة 

خلها، فصالح اجلوهر يُ ْعلي من اهلمة  فيحفز النفس للتقدم مما دعوة احلفاظ على مكانتها دون حتفيز التقدم من دا
 جيعل الدعوة انبضة ابلنشاط على مر الزمن. 

 اثلثا: ضبط النفس وبناء الشخصية.

على َّنط الفاعلية الشخصية فاعتمد يف دعوته على مبادئ جوهرية ليست عرضة للتغيري املستمر   ملسو هيلع هللا ىلص لقد حرص الرسول
لى  حتسني وجتديد الذات وهذا ما َمّكن الصحابة من احلفاظ على قاعدة صلبه وحتقيق ويف الوقت نفسه كان يعمل ع

َّنو متواصل  للدعوة يدوم أثره مدى احلياة، َفرّّب جيال يف مكة فاعلية الواحد منهم تعدل عشرة من الكفار يف اجملتمع 
ِإْن َيُكْن ِمْنُكْم ِعْشُروَن َصاِبُروَن يَ ْغِلُبوا  }وخاصة يف ساحة الوغى إلهنم تربوا على مبادئ أكسبتهم الكفاءة قال تعاىل: 

اآْلَن َخفََّف [ بينما من أسلم بعد ذلك كانت فاعلية الواحد منهم تعدل اثنني من الكفار قال تعاىل: }18{]ِمائَ َتنْيِ 
َضْعًفا ِفيُكْم  َأنَّ  َوَعِلَم  َعنُكْم   ُ يَ غْ   اَّللَّ َصاِبرَة   مِّائَة   مِّنُكم  َيُكن  ِمائَ َتنْيِ فَِإن  }19{] ِلُبوا  تعاىل:  وقال  َيْسَتِوي [  ال 

ْسىَن  ِمنْ  الَِّذيَن أَنْ َفُقوا ِمنَ  قَ ْبِل اْلَفْتِح َوقَاَتَل أُولَِئَك أَْعَظُم َدَرَجةً  ِمنْ  أَنْ َفقَ  َمنْ  ِمْنُكمْ  ُ احلُْ َوَاَّللَّ مبَا   بَ ْعُد َوقَاتَ ُلوا وَُكال َوَعَد اَّللَّ
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قد ركز على بناء الشخصية ومل يركز على حتقيق النجاح فليس هناك اي جناح   ملسو هيلع هللا ىلص [، فنجد الرسول20{] تَ ْعَمُلوَن َخِبري
او اي نشاط لفعالية دون ضبط النفس وليس هناك ضبط نفس بدون شخصية فالشخصية هي األساس الذي تنجز 

قدم مما جيعل الدعوة انبضة ابحليوية هبا األعمال، وأن إصالح املفاهيم واملبادئ يُ ْعلي من مهم النفوس وحيفزها على الت
 والنشاط.

 املبحث الثالث: املفاهيم واملبادئ الدعوية ومهة الرسول يف تطبيقها.

 مفاهيم ومبادئ  يف مكة لنشر الدعوة مما ساهم يف جناحها منها :   ملسو هيلع هللا ىلص اعتمد الرسول

 أوال: املبادرة لتحقيق االهداف الدعوية هبمة عالية.   

ثُِّر قُْم فَأَْنِذر{ ابلدعوة قائال: }  ملسو هيلع هللا ىلصحممدعندما أمر هللا نبيه     [ ابَدَر دون تردد وبدأ بزوجته 21]اَي أَي َُّها اْلُمدَّ
يف  منهجا  املبادرة كانت  الناس إذ  لدعوة  يبادر  سراً،  يدعو  واستمر  فأسلم  بكر  أبيب  وَثىّن  فأسلمت،  فدعاها  خدجية 

َسِبيِل   ادُْع ِإىَل يه اَّنا كان سباقا قال هللا تعاىل لنبيه : }حياته، فيذهب بنفسه لدعوة اآلخرين ومل جيلس ينتظر من أيت
ضابطا   ملسو هيلع هللا ىلص [ وهدفه نصب عينيه دعوة كل من يستطيع الوصول اليه، فكان النيب22{] َربَِّك اِبحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة احلََْسَنةِ 

 بدعوته على اكمل وجه. لنفسة مستثمرا لوقته  لتحقيق االهداف ذات األولوية وهذا يعين أنه كان  يقوم  

 اثنيا: وضوح اهلدف وشرف املقصد. 

حشد النيب طاقته يف مكة من اجل ثالثة أهداف، األول دعوة الناس لإلسالم، والثاين حتميلهم هذه الدعوة ، والثالث 
ذلك إال تبليغهم هذه الدعوة لآلخرين، وما دون ذلك فهو هدف اثنوي فالرتكيز على اهلدف مهم جدا وال يقوى على  

أصحاب اهلمم العالية، مث أمر هللا نبيه ابجلهر ابلدعوة فبادر والغاية يف ذهنه أن هذه الدعوة ستصل العامل كله قال رسول 
: ليبلغن هذا األمر ما بلغ الليل والنهار، وال يرتك هللا بيت مدر وال وبر إال أدخله هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ملسو هيلع هللا ىلصهللا

يوجه   ملسو هيلع هللا ىلص[، وبقي اهلدف األمسى شاخصا أمام انظري النيب  23ذليل عزا يعز هللا به اإلسالم، وذال يذل هللا به الكفر(] 
، قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: فَِإَذا َسأَْلُتُم اَّللََّ، فَاْسأَُلوُه الِفْرَدْوَس، هللا ودخول اجلنةإليه كل من يدعوه اىل االسالم وهو نيل رضى  

 [ 24فَ ْوَقُه َعْرُش الرَّْْحَِن، َوِمْنُه تَ َفجَُّر َأهْنَاُر اجلَنَِّة(]  - أُرَاُه  -فَِإنَُّه أَْوَسُط اجلَنَِّة َوأَْعَلى اجلَنَِّة 

 اثلثا: الثبات أمام التحدايت. 

كان من املمكن أن ينتشر االسالم أبمر من هللا عز وجل دون أن يواجه النيب عناء ولكنها سنة كونية ماضية أن هللا   لقد 
 يُريد من النيب العمل الدؤوب وعزمية ال تلني لتحقيق أهداف الدعوة ليقتدي به الدعاة من بعده. 
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 ملسو هيلع هللا ىلص لنفس وهي اإلرادة القوية اليت حتّلى هبا النيب يف الدعوة سرا ثالث سنوات وهذا االمر يتطلب ضبط ا  ملسو هيلع هللا ىلصاستمر النيب
مث َجَهَر ابلدعوة، وهذا حدث ال يقوم به إال من حتلى  هبمه عالية  ألنه سيواجه قوة عاتية وهذا الذي كان، فبدأ النيب 

الصفا فجعل ينادي بطون [، صعد النيب على  25{]َوأَْنِذْر َعِشريََتَك األَقْ َرِبنيَ بدعوة األقربني امتثاال لقول هللا تعاىل: }
قريش حىت اجتمعوا فجاء أبو هلب وقريش، فقال: أرأيتكم لو أخبتكم أن خيال ابلوادي تريد أن تغري عليكم ،أكنتم  
مصدقي ؟ "قالوا :ما جربنا عليك إال صدقا ،قال : " فإين نذير لكم بني يدي عذاب شديد " فقال أبو هلب : تبا لك 

 [، فبدأت العداوة ومن األقربني.26"(]تَ بَّْت َيَدا َأيب هَلَب  َوَتبَّ فنزلت "  سائر اليوم، أهلذا مجعتنا ؟

 رابعا: اإلخالص والتجرد. 

أُي نية لتحقيق مكسب دنيوي من دعوته اَّنا حتقيق الفالح ملن يدعوهم، فعن ربيعة بن عباد قال:   ملسو هيلع هللا ىلص   مل يكن للرسول 
ي اجملاز ، وهو يقول: اي أيها الناس قولوا ال اله اال هللا تفلحوا" رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم يف اجلاهلية يف سوق ذ

ووراءه رجل يقول: إنه صابئ كاذب، فقلت من هذا؟ قالوا : حممد بن عبد هللا وهو يذكر النبوة، قلت: ومن هذا الذي 
ه دعوية، ال يرتاجع ألنه صاحب إرادة قوية ومه  ملسو هيلع هللا ىلص [, مل يوهن فعل ايب هلب عزم النيب27يكذبه؟ قالوا: عمه أبو هلب(] 

عن دعوته من خالل ما حتبه النفس   ملسو هيلع هللا ىلص أمام املضايقات وال يضعف أمام املغرايت فقد حاولوا بعد ذلك ثين الرسول
 ومتيل إليه،. 

فقال: اي بن اخي انك منا حيث قد  ملسو هيلع هللا ىلصفأرسلوا اليه عتبة بن ربيعة يعرض عليه املنصب واجلاه" فجلس إىل رسول هللا   
ال السبط يف  من  به علمت  وسفهت  مجاعتهم  به  فرقت  عظيم  أبمر  قومك  اتيت  قد  وانك  النسب  واملكان يف  عشرية 

أحالمهم وعبت به آهلتهم ودينهم وكفرت به من مضى من آابئهم  فامسع مين اعرض عليك امورا تنظر فيها لعلك تقبل 
تريد مبا جئت به من هذا األمر   قل اي أاب الوليد امسع، قال: اي ابن اخي ان كنت إَّنا     ملسو هيلع هللا ىلصمنها بعضها، فقال الرسول  

ماال مجعنا لك من أموالنا حىت تكون أكثران ماال، وإن كنت تريد شرفا سودانك علينا حىت ال نقطع أمرا دونك، وان 
كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وان كان هذا الذي أيتيك رئيا تراه ال تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا 

 ملسو هيلع هللا ىلصبئك منه فإنه رمبا غلب التابع على الرجل يداوى منه أو كما قال له حىت إذا فرغ عتبه ورسول هللا فيه اموالنا حىت ن
يستمع منه، قال: أقد فرغت اي أاب الوليد؟ قال : نعم، قال :فامسع مين، قال: أفعل، فقال: بسم هللا الرْحن الرحيم، حم 

هللا صلى هللا عليه وسلم فيها يقرأها عليه فلما مسعها   مث مضى رسول000تنزيل من الرْحن الرحيم كتاب فصلت آايته
هللا انتهى رسول  مث  منه،  يسمع  عليهما  معتمدا  ظهره  يديه خلف  وألقى  هلا  عتبة أنصت  منها،   ملسو هيلع هللا ىلصمنه  السجدة  إىل 

 [. 28فسجد مث قال: قد مسعت اي أاب الوليد ما مسعت فأنت وذاك.]
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 خامسا : ضبط النفس وفهم اآلخرين. 

حريصا على فهم األخرين ومعرفة نفسياهتم قبل خماطبتهم ليتمكن من دعوهتم أبسلوب صحيح،   ملسو هيلع هللا ىلص كان النيب  
وهذا االمر يتطلب ضبط النفس وهو ما يعرف بقوة اإلرادة  فقد  كان يستطيع أن يوصل دعوته لألخرين دون ان يساء 

 فهمه وموقف الرسول السابق مع عتبة مثال على ذلك. 

 سادسا: التحكم ابلنفس . 

يبدأ ابألهم قبل املهم   فركز على اإلميان وترسيخيه يف النفوس وتقوية صلة العبد بربه من   ملسو هيلع هللا ىلص كان الرسول   
خالل الصالة وعلى وجه اخلصوص قيام الليل كما جاء يف سورة املزمل، فعن عائشة رضي هللا عنها قالت: فإن هللا عز 

وأصحابه حوال ،وامسك هللا خامتتها اثين عشر شهرا يف   ملسو هيلع هللا ىلص وجل افرتض قيام الليل يف أول هذه السورة، فقام نيب هللا
 [ 29السماء ،حىت أنزل هللا يف آخر هذه السورة التخفيف ، فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة(]

 سابعا: االميان ابملنفعة املتبادلة. 

اء يف الدنيا واآلخرة وهذا ال يكون املنفعة املتبادلة مبدأ التزمه النيب يف دعوته حبيث ينتفع الداعي واملدعو على حد سو 
: من سرت ملسو هيلع هللا ىلصإال ممن اتصف ابهلمة العالية حبيث يتسامى على مصاحله الشخصية وحظوظه النفسية، قال رسول هللا 

أخاه املسلم يف الدنيا سرته هللا يف الدنيا واآلخرة ومن نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس  هللا عنه كربة من كرب 
: املؤمن أيلف ويؤلف وال خري ملسو هيلع هللا ىلص[، وقال رسول هللا 30القيامة وهللا يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه(] يوم  

[ وحىت يكتسب  الداعية هذا املبدأ ال بد من  قراءة القصص 31فيمن ال أيلف وال يؤلف وخري الناس أنفعهم للناس(] 
ليب البيان أتثريا يف نفوس املتلقني وهي مدخل للدعاة ليلقوا يف والسري اذ هبا جيدد الداعية نفسة، فالقصة من اكثر اسا

قلوب الناس وعقوهلم من املبادئ واالفكار املراد ترسيخها، فقد احتوى ثلث القرآن على قصص االنبياء وقصص االمم 
 السابقة وقصص احليواانت ولكل قصه من هذه القصص وظيفة أخالقية او رسالة دينية او هدف دعوي. 

 نا: الدعوة والعمل بروح اجلماعة . اثم

يف دعوته مبدأ التعاون وهو العمل بشكل مجاعي ويدعو هذا املبدأ للتعاون مع اآلخرين للوصول   ملسو هيلع هللا ىلصتبىن الرسول  
اىل األهداف من خالل اجلماعة، وال يتحلى هبذا املبدأ إال من اتصف ابهلمة العالية ألن مبدأ التعاون يتطلب مهارات 

مع اآلخرين لفهم ودراسة قدراهتم العلمية والثقافية ومعرفة عاداهتم وتقاليدهم االجتماعية لتحديد كيفية   عاليًة للتواصل
صاحب اهلمة العالية قد ارتبط أبتباعه ارتباطا وثيقا فكان معهم يف حالة واحدة يشعر   ملسو هيلع هللا ىلصالتعامل معهم، فنجد الرسول 

: مثل املؤمنني يف ملسو هيلع هللا ىلصحوصروا يكون معهم قال رسول هللا   مبا يشعرون ويتفهم ما يعانون فإن جاعوا جيوع معهم وإن
 [. 32توادهم وتراْحهم وتعاطفهم مثل اجلسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد ابلسهر واحلمى(]
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 اتسعا: شحذ اهلمة للقيام ابلواجبات. 

وتقيمها بشكل مستمر يف دعوته ويتحقق ذلك مبراجعة النفس    ملسو هيلع هللا ىلص اعالء اهلمة وشحذها مبدأ َحِرص عليه النيب  
لتطوير نواحي الضعف والقصور وتذكري النفس ابملبادئ اليت تتصرف من خالهلا، فكان عليه السالم يركز يف اثناء دعوته 
على العقل واجلسم والروح والبيئة ألن  كاًل منها يؤثر يف اآلخر فإذا أختل أحدها اختل اآلخر فال بد من إجياد التوازن 

: لعينك ملسو هيلع هللا ىلصكيز على كل ما يلزم منها حىت تقوى اإلرادة وتعلو اهلمة ابلشكل الصحيح قال رسول هللايف ما بينها والرت 
 [33حق، ولنفسك حق، وألهلك حق، قم ومن، صم وأفطر(]

 عاشرا: التوازن وأثره على اهلمة.

على اشباع كل  يوجه أصحابه ملا حيقق هلم التوازن بني كل من مطالب الروح والعقل واجلسد، وحيرص  ملسو هيلع هللا ىلص كان الرسول 
جانب مبا حيتاجه دون إفراط او تفريط وهذا له أثر كبري على إعالء اهلمة وكان يعتين ابلبيئة املناسبة اليت تساعد على 
حتقيق ذلك، ففي جانب الروح على املسلم ان يغذي نفسه ابلعبادة ويسعى يف حتصيل ما حيقق هلا السكينة والسعادة 

الَِّذيَن آَمُنوا والصالة وقراءة القرآن وتدبره فبذكر هللا تعاىل تطمئن القلوب، قال تعاىل: }  والطمأنينة ابإلكثار من الذكر
[ ومع القيام ابلعبادات واإلكثار من النوافل ينال االنسان 34] َأاَل ِبذِْكِر اَّللَِّ َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب{ َوَتْطَمِئنُّ قُ ُلوهُبُم بذكر هللا

كل اخلري ويف احلديث القدسي قال تعاىل: وما تقرب إيل عبدي بشيء أحب ايل مما افرتضت   حمبة هللا تعاىل اليت فيها
عليه، وما يزال عبدي يتقرب إيّل ابلنوافل حىت أحبه فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده 

[، ويف جانب العقل كان الرسول 35عيذنه(]اليت يبطش هبا ورجله اليت ميشي هبا وإن سألين ألعطينه ولئن استعاذين أل
حيرص على تغذية عقول من يدعوهم ابلعلوم الدينية قبل كل شيء فيبدأ ابلعقيدة فإذا رسخت يف القلوب وتشبعت   ملسو هيلع هللا ىلص

ابإلميان انتقل اىل العلوم  االخرى  ليفتح هلم نوافذ الفكر على كل ما هو انفع  ومفيد ليقرأوا يف اتريخ املاضي واحلاضر 
خذوا من كل شيء أحسنه حىت ال يكون أحدهم منقطع عن ماضيه وال هو أسري حلاضره، بل يدعوه للتأمل يف وأي

قصص املاضي وأحداث احلاضر ليستفيد من األحداث والتجارب ليتفتح عقله على كل ما هو انفع ومفيد وال سيما 
بضوابط الشريعة وقواعدها وجيد ذلك يف   يف جانب االميان واحلق ليحذر من الكفر والباطل ،وهو يف كل ذلك منضبط 

كتاب هللا تعاىل ففي قصص القرآن اخلب والعب وبذلك يستنري العقل فكما حيتاج االنسان اىل روح مطمئنة  كذلك 
 حيتاج اىل عقل راجح يدرك به االشياء على حقائقها  لينشئ بعد ذلك جيل من الدعاة ترّب على العلم والقوة. 

البدن   جانب   رسول   ويف  فقال  والعقل  الروح  أنصف  اجلسم كما  إنصاف  على  دعوته  يف  النيب  حرص  فقد 
[، فحماية اجلسم مما يهلكه او يتعبه من اصول الدعوة االسالمية ومن الضرورات 36: )فإن جلسدك عليك حقا(]ملسو هيلع هللا ىلصهللا

: من أصبح آمنا ملسو هيلع هللا ىلصل رسول هللااخلمس، فمعافاة البدن من أسباب الراحة والسعادة اليت تُقوي اإلرادة وتُ ْعلي اهلمة قا
[، من أجل ذلك شرعت الطهارة وسنن 37يف سربه، معاىف يف جسده، عنده طعام يومه، فكأَّنا حيزت له الدنيا(]
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َواَل تَ ْقتُ ُلواْ أَنُفَسُكْم ِإنَّ اَّلّلَ َكاَن ِبُكْم الفطرة والنظافة ولسالمة البدن حرمت املسكرات وكل ما يضر ابلبدن قال تعاىل: } 
 [. 38{]ِحيًمارَ 

 املبحث الرابع: الشخصية الدعوية املتكاملة. 

يف اثناء دعوته إبعداد الشخصية املسلمة املتكاملة املتوازنة من خالل العناصر الثالث روح قوية، وعقل   ملسو هيلع هللا ىلصاعتىن الرسول
 قواي يف إرادته قوي، وجسم قوي، ومل يهمل البيئة اليت هي اليد اخلفية اليت تشكل سلوك األنسان، وبذلك َرّّب جيال

: )املؤمن القوي خري وأحب إىل هللا من املؤمن الضعيف ملسو هيلع هللا ىلصعالياً يف مهته، ْحلوا على عاتقهم نشر الدعوة قال رسول هللا 
ويف كل خري احرص على ما ينفعك واستعن ابهلل وال تعجز، وان اصابك شيء فال تقل لو اين فعلت كذا لكان كذا 

[، من هداية احلديث، املؤمن القوي حيرص على ما ينفعه وهذا يعين ضبط النفس، 39فعل(]ولكن قل قدر هللا وما شاء  
املؤمن القوي يستعني ابهلل وهذا يعين هتذيب النفس، املؤمن القوي ال يعجز وهذا يعين قوة عضلة االرادة، املؤمن القوي 

ؤمن القوي يتحلى بقوة االرادة "وهي القدرة ان اصابه شيء رضي بقضاء هللا وهذ يعين اسباغ املكاره على القلب، فامل
[، وبذلك يكون صاحب مهة عالية، هذه مبادئ واضحة 40على فعل ما ال حتبه النفس لتحقيق مصلحة او هدف"]

هللا فاعلني   ملسو هيلع هللا ىلصلقد عمل رسول  األشخاص  وكلما كان  أشخاص  تتكون من  فالدعوة  عظيم،  وإعداد جيل  تربية  على 
ذا من يطبق هذه املبادئ يزداد احتمال ان يكون داعية فاعال رفيع املستوى والداعية كانت الدعوة أنشط وأقوى، وهك

رفيع املستوى يظهر منه التواضع الشخصي واهلمة الدعوية متحداي طاقاته هبمته وعزميته يشحذ ملكة اإلبداع عنده ويلتزم 
دعوة او حتقيق هدف عظيم مبعىن أهنا بشيء أكب ويتحمل الكثري ألنُه طامح هلدف أكب من نفسه أال وهو نشر  ال

أمور ليست متعلقة به يف األساس، إن أهم املتغريات اليت يتحدد على أساسها ما اذا كانت الدعوة تبقى عظيمة يف 
نفوس الدعاة ال بد من سؤال ما حقيقة التحفيز الداخلي والشخصية والطموح لكل من هو يف الدعوة، فالتحفيزات 

تظهر يف قراراهتم وتصرفاهتم، ان مل يكن على الفور فمع مرور الوقت وحتت وطأة الظروف بغض احلقيقية الداخلية س
 النظر عما يقولون او كيف يظهرون . 

النيب  دعوة  يف  األساسي  االطار   والنصر   ملسو هيلع هللا ىلصاذا  اجلماعي  النصر  قبل  الفردي  والنصر  أوال،  الداخلية  الشخصية  بناء 
كان   ملسو هيلع هللا ىلصم ومبادئ مهمة للخروج من حالة الوهن اليت تعيشها األمة، فالرسولالداخلي قبل النصر اخلارجي، فهذه مفاهي

داعية رفيع املستوى فعلى مدار دعوته كان متواضعا يف أتثريه وأثره متزودا إبرادة وعزمية فوالذية ملساعدة الناس على فهم 
 الدعوة ونشرها، وكان يطبق ما يعلمُه ويدعو اليه. 

 اخلامتة والنتائج 

ُم مَّيُِّتونَ قال له ربه تعاىل:    ملسو هيلع هللا ىلصليس هناك احد خملد يف هذه الدنيا حىت رسول هللا  [ لقد انتهت 41{]}ِإنََّك َميِّت  َوِإهنَّ
 حياته لكن دعوته مل تنته بل هي مستمرة انبضة ابحلياة، فمن يتشرف حبملها كي تعود سريهتا األوىل يف هذا الزمان؟  
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 ليها الباحث يف هذا املقال: ومن أهم النتائج اليت توصل ا

 مجلة من املفاهيم واملبادئ جعلته بفضل هللا تعاىل موفقا متميزا يف دعوته.  ملسو هيلع هللا ىلص اتبع الرسول  -1

بناء الشخصية أوال، النصر الفردي قبل النصر اجلماعي، والنصر الداخلي قبل   ملسو هيلع هللا ىلص   من املفاهيم اليت اعتمدها الرسول-2
 النصر اخلارجي. 

 ادئ الصحيحة تقوي اإلرادة وتُ ْعلي من مهم النفوس. إن املفاهيم واملب  - 3

 إن تطبيق املفاهيم واملبادئ الدعوية جيعلها انبضة ابلنشاط واحليوية والتقدم املستمر.   - 4

 أثناء دعوته يف املقام األول على بناء اإلنسان وليس على حتقيق النجاح.  ملسو هيلع هللا ىلصركز الرسول   - 5

  خذ هبا َسَتعوُد إىل سالف عهدها كما كانت يف بداية صدر اإلسالم . هذه املفاهيم واملبادئ الدعوية إن أُ -6
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