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ملخص
 فاألمة،تهدف هذه المقالة إلى مناقشة مفهوم الدعوة اإلسالمية وفرضها على المسلمين كافة
 فهذه المهمة ليست،اإلسالمية كلها مسؤولة عن نقل رسالة اإلسالم وإيصالها للعالم أجمع
 كما، بل تشمل كل مسلم في هذه األمة،مسؤولية أفراد أو جماعات معينة من المسلمين فقط
 من خالل المنهجية،تناقش هذه المقالة وسائل الدعوة وأساليبها من أجل ضمان فعالية الدعوة
 وتقترح هذه الورقة تشجيع الباحثين على إجراء مزيد من البحوث،السليمة المنظمة
والدراسات العلمية التي تعطي للخطباء والدعاة أفضل الطرق المتبعة لدعوة الناس إلى اإلسالم
.وباستخدام األساليب الدعوية المعاصرة
.. التكلي، اإللزام، المفهوم، الوعظ، الدعوة، اإلسالم:الكلمات المفتاحية
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
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conducted to ensure that the Muslim preachers can preach the message of Islam by using the
contemporary method of da'wah or preaching.
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المقدمة
يصب يف ميزان
إن الدعوة إىل اإلسالم عمل نبيل شريف و جزاؤىا عند اهلل سبحانو وتعاىل عظيم ّ
حسنات الداعي .ودلا كانت الدعوة إىل اإلسالم واجب ومسؤولية أبناء الوطن من ادلسلمني فإن
الكالم حول مفهوم الدعوة وفريضتها مهم للغاية .ويف السطور اآلتية سنتحدث عن التعريف بالدعوة
لغة واصطالحا ،ووجوب القيام بالدعوة ،وادلكلفون اها.
تعري .الدعوة لغة واصطالحاً تعري .الدعوة في اللغة:
ورد يف معجممم مقمماييا اللغممة أن الممدال والعممني واحلممرا ادلعتممل أصممل واحممد وىممو أن دتيممل ال مميء إلي م
بصوت وكالم يكون من  ،تقول :دعوت أدعو دعاء ،والدعوة إىل الطعام بالفتح ،والدعوة يف النسمب
بالكسممر بفممتح الممدال يف كلمممة الممدعوة ا وىل وكسممره يف الثانيممة  ...وداعيممة اللممن :ممما يم ا يف الضممر
ليممدعو ممما بعممده ،وى م ا دتثيممل وت ممبيو ،ويف احلممديأ أنممو لممال للحالمب :د داعيممة اللممن .مث حيمممل عل مى
الباب ما يضاىيو يف القياس ال ي ذكرنماه فيقمول :دعما اهلل فالنما ما يكمره أي أنمزل بمو ذلم  ...وحيممل
علي الباب جمازا أن يقال :دعما فمالن مكمان كم ا إذا لصمد ذلم ادلكمان ،كمان ادلكمان دعماه ،وىم ا ممن
فصيح كالمهم (. (Ibnu Faris, 1991
وجمماء يف ادلصممباح ادلنممر :دعمموت اهلل أدعمموه دعمماء ابتهلممت إليممو بالس مؤال ورهبممت فيممما عنممده مممن اخل مر.
دعوت زيمدا ناديتمو وطلبمت إلبالمو ودعما ادلمؤذن النماس إىل الصمالة فهمو داعمي اهلل واجلمم دعماة وداعمون
مثممل لمما ولضمماة ولانممون والنممد داعممي اخلل م إىل التوحيممد ودعمموت الولممد زيممدا وبزيممد إذا يتممو اه م ا
االسم ).(Al- Fayomi, 1925
الدعوة بمالفتح يف الطعمام أسمم ممن دعموت النماس إذا طلبمتهم ليماكلوا عنمدا يقمال :حنمن يف دعموة فمالن
ومدعاتو ودعائو عىن ).(Al- Fayomi, 1925
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وج ماء يف لسممان العممرب بيممان مفصممل دلعممىن الممدعوة مممن القممررن الكممر واحلممديأ ال مريف واللغممة العربيممة
).(Ibnu Manzor,1930
ِ
يب َد ْع َوَة الدَّا ِ
ووردت كلمة الدعوة يف القررن الكر يف أكثر من مون  ،من ذل  :لولو تعاىل﴿ :أُج ُ
إِ َذا دع ِ
احلَم ﴾  ، (Al-Quran 13:14أي
ان﴾ ( .(Al-Quran 2:186أي سؤالو ،ولولو﴿ :لَوُ َد ْع َموةُ ْ
ََ
الدعوة احل هلل وحده فهو ال ي إذا دعي أجاب ،ولال الزجاج إهنا شهادة أن ال إلو إال اهلل
) ، (Ibnu Manzor,1930ولولوُ ﴿ :مثَّ إِ َذا َد َعا ُك ْم َد ْع َوًة م َن اْ َْر ِ إِ َذا أَنتُ ْم َختُْر ُجو َن﴾
ِ ِِ
َّ
ا لَوُ َد ْع َوةٌ ِيف ُّ
الدنْميَا َوَال
( ،(Al- Quran 30:25أي طلبا ونداء ،ولولوَ﴿ :ال َجَرَم أََّنَا تَ ْدعُونَِن إلَْيو لَْي َ
ِيف ْاآل ِخمَرةِ﴾ ( ، )Al-Quran 40:43أي ال يصممح أن يممدعي وحيممأ عليممو إذ ىممو لمميا بم ي بممال وال
لدر ،وهر ذل من اآليات الكرمية جبانب أفعال الدعوة من ادلاني وادلضار وا مر واسم الفاعل.
الخاتمة
إن الدعوة إىل اهلل سبحانو وتعاىل ممن أعظمم وأحسمن ادلهمام والواجبمات المهب كلمف اهما اإلنسمان خليفمة
يف ىم ه ا ر  ،فممال تكتمممل حيمماة اإلنسممان ،وال تسممتقيم أحوالممو الفرنممية واالجتماعيممة واحلضممارية إال
بالقيام بواجب الدعوة على الوجو ا مثل ال ي بو يبني احل للناس.
إن الممدعوة اإلسممالمية اليمموم تض م أمممام كممل ادلسمملم وجمتم م إسممالمي ،وأمممام ا مممة باكملهمما مسممؤولية
ا داء واإلجنمماز ،والعمممل الممدعوي الم ي حيقم للرسممالة اإلسممالمية عادليتهمما ال مماملة ،وجيعلهمما حممال نافعمما
دل ممكالت النمماس .فالممدعوة اليمموم مسممؤولية وأمانممة يف عنم الفممرد واجلماعممة وا تمم وا مممة بغممن النظممر
عن مسالة على من جتب .ومن ىنا ينبغي عدم ال كيز علمى مسمالة لعلمى ممن جتمب المدعوةكل ،ولكمن
ينبغي حتقي االستنفار العام يف ا مة باسمتعمال الوسمائل وادلنماىمل ادلعاصمرة ،وكم ل ن مر المدعوة عمن
طري اجلماعات أو ادلؤسسات الدعوية.
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