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 مقدمه

لنا، من عماأمن سيئات نفسنا وأنستغفره، ونستهديه، ونعوذ باهللا من شرور هللا نحمده و ن الحمدإ
ال اهللا وحده ال شريك له، إله إن ال أشهد أمن يضلل فال هادي له، ويهده اهللا فال مضل له، و

  سلم تسليماً كثيراً. اما بعد:وعلي آله وصحبه واهللا عليه رسوله، صلي شهد أن محمداً عبده وأو
دعوت، فني است كه دعوتگران صادق بخوبي از عهده آن برمي آينـد، همـانطور كـه    

نند. تمام هـم و غـم داعيـان بايـد     دا ميساختمان سازي و صنعت را بناها و صنعتگران ماهر 
بشمار  �ن، وارثان محمد مصطفيدعوت باشد و آنرا بدرستي به مردم برسانند؛ چرا كه آنا

  ند.رو مي
داعيان بايد اسباب، نتايج، روشها و تازه هاي دعوت را بررسي كنند و در مورد تعهدي 

بـه عهـده دارنـد، از خـدا بترسـند زيـرا آنهـا، وارثـان حقيقـي           �كه نسبت به معلم بشريت
  پيامبرانند و كساني هستند كه اين امانت بر دوش آنها گذاشته شده است.

د، در امت، تأثير مي گذارد. در درجه اول شو ميلذا هر اشتباهي كه فرد داعي مرتكب 
دعوتگران، مسئول اشتباهات و شكستها هستند؛ چرا كه آنان ناخدايان كشتي اي هستند كه 

  د.كن مياگر آنرا به ساحل امنيت سوق دهند، به خواست خدا، نجات پيدا 
، بايد بـه آنهـا آراسـته گردنـد تـا پيـام آوران       بدين جهت آدابي وجود دارد كه داعيان

هدايت و مشعل داران حق و حقيقت شوند و رسالتشان را آنطور كه خدا خواسته است، به 
  انجام رسانند.

  ـ اخالص در دعوت:1

د. لـذا داعيـان بايـد در    رو مـي اخالص در هر كـار، اسـاس موفقيـت در آن، بـه شـمار      
ر خود، پروردگارشان را مد نظر قرار دهند. بدنبال دعوتشان، اخالص داشته باشند و در كا

  منافع زودگذر و فاني دنيا نباشند بلكه هر يك از آنها بايد آيات زير را ورد زبان سازد:

 !! !!$ tt ttΒ öΝ à6è= tt tt↔ó™ rr rr& Ïµø‹ nn nn= tt ttã ôÏΒ @�ô_ rr rr& 〈 :(در برابر دعوت هيچگونـه پاداشـي   يعني: ) 57(فرقان

  ايم).نم مياز شما درخواست ن

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


    

  فنون دعوت      6 
    

 ö≅ è% $ tt ttΒ Ν ä3çF ø9 rr rr' yy yy™ ôÏiΒ 9�ô_ rr rr& uu uuθßγ ss ssù öΝ ä3 ss ss9 〈 :47(سبأ(  

ام، از  از شما درخواسـت كـرده   –در قبال دعوت  –(بگو: هر مزد و پاداشي كه يعني: 
  آنِ خود شما باشد).

پس داعي بدنبال منصب و جايگاه و منزلت و شهرت، نيسـت؛ بلكـه بـا كـاري كـه انجـام       
  د:گوي مير دارد و با زبان حال د، فقط رضاي خداوند يگانه را مدنظده مي

 ������� 	
 � ��� �����
 ���� ����� ������ �
� ��
�� 
� !
� � ���� "  
�#�$

%�����& �
'��تمام دنيايتان را برداريد و قلبم را آزاد و رها بگذاريد تا در غربت «يعني: . �
را تنها و بي كس، بسر برد؛ زيرا من از همه شما ثروت بزرگتري دارم و اگرچه شما م

  ».يدكن ميتصور 

  ـ معين كردن هدف:2

هدف داعي كه همان اقامه دين و غلبه صالح و نيكي و نابودي و در هم پيچيدن فساد 

‘βÎ) ß‰ƒÍ÷﴿ در دنيا است، بايد برايش روشن باشد: é& āωÎ) yx≈ n= ô¹M} $# $tΒ àM ÷èsÜ tG ó™$# 4 $tΒ uρ þ’Å+Š Ïùöθs? āωÎ) 

«! $$Î/ 4 Ïµø‹ n= tã àM ù= ©.uθs? Ïµø‹ s9Î) uρ Ü=ŠÏΡé& ∩∇∇∪﴾ :(من، تا آنجا كه ميتوانم جز اصالحيعني: ) 88(هود - 

خدا نيست؛ تنها بر او  -توفيق و ياري-هم و توفيق من، جز با خوا مين -خويشتن و شما را
  دم).گر ميبه سوي بر -با توبه و انابت -م وكن ميتوكل 

  ـ مزين شدن به صفات مجاهدين:3

د. همانطور كه مجاهدان، يكـي  كن ميدي است كه در راه خدا جهاد داعي مانند مجاه
د و همانگونـه كـه   كن ميد، داعي نيز مرزي از مرزها را حفاظت كن مياز مرزها را حفاظت 

هند خوا ميمجاهدين، با دشمنان خدا مي جنگند، داعي نيز با دشمنان خدا يعني كساني كه 
نسل هاي مسلمان را به فساد بكشند، امت را  شهوات و شبهات را در ميان امت رواج دهند،

 ßß:جنگــد بســوي انحطــاط، ســوق دهنــد ودر مــنجالب رذايــل، غــرق ســازند، مــي ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ���� ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ 
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šš šš ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ ©© ©©9999 $$ $$#### tt ttββββθθθθ ãã ããèèèè ÎÎ ÎÎ7777 −− −−GGGG tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏNNNN ¨̈̈̈ uu uuθθθθ pp ppκκκκ ¤¤ ¤¤¶¶¶¶9999 $$ $$#### ββββ rr rr&&&& (( ((####θθθθ èè èè====ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏÿÿÿÿ ss ssCCCC ¸¸ ¸¸ξξξξ øø øøŠŠŠŠ tt ttΒΒΒΒ $$$$ VV VVϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∠∠∠∠∪∪∪∪ 〈〈〈〈  :ــه از يعنــــي ــاني كــ (و كســ

بسـيار   -ماننـد آنـان    -ا هـم  هند كه شمخوا ميند، كن ميخواهشات نفساني خويش پيروي 
  منحرف شويد).

پس داعي بايد، خود را به صفات مجاهدين، آراسته سازد و در برابر دشمنان خدا، 

 #®Lxm !#sŒÎ) óΟèδθßϑ :صبر پيشه كند و گردنشان را بزند çFΖ sƒùR r& (#ρ‘‰ à±sù s−$rOuθø9 $# $̈Β Î* sù $CΖ tΒ ß‰÷èt/ $̈Β Î) uρ 

¹ !#y‰ Ïù 4®Lxm yìŸÒs? Ü>ö� utù: $# $yδ u‘#y— ÷ρr& 〈 :(تا جايي كه آنها را خسته و يعني: ) 4(محمد

و يا فديه  –اييد؛ آنگاه آنان را محكم ببنديد. سپس بر آنها منت بگذاريد نم ميزخ
  (و آزادشان كنيد) تا اينكه جنگ پايان پذيرد). - بگيريد

  ـ طلب علم مفيد:4

به ارث رسيده است تـا بـا    �يرداعي بايد بدنبال كسب علم مفيدي باشد كه از معلم خ

≅ ö :فرمايـد  مـي شناخت و بصيرت، دعوت دهد. خداوند متعال در قـرآن كـريم    è% ÏνÉ‹≈ yy yyδ 

þ’ Ì?ŠÎ6 yy yy™ (( ((# ûθããôŠ rr rr& ’ nn nn< Î) «« ««! $$ $$# 4 44 44’ nn nn? tt ttã >ο uu uu�� ÅÁ tt tt/ OO OO$ tt ttΡ rr rr& Ç tt ttΒ uu uuρ É_ yy yyè tt tt6 ¨? $$ $$# ( zz zz≈ yy yys ö6 ß™  uu uuρ «« ««! $$ $$# !! !!$ tt ttΒ uu uuρ OO OO$ tt ttΡ rr rr& zz zzÏΒ šš ššÏ. Î� ô³ ßϑ ø9 $$ $$# 

به سـوي   -مردم را –: اين راه من است. با آگاهي و بينش، من و پيروانم (بگويعني:  〉 ∪∇⊂⊆∩

  م).باش مينيم و از زمرة مشركان نخوا ميخدا 
د: كلمه بصيرت در آيه فوق به معنـي علـم اسـت وديگـران گفتـه انـد:       گوي ميمجاهد 

  د. و برخي ديگر گفته اند: به معني توحيد است.باش ميبمعني حكمت 
ه هر سه معني، به يكديگر نزديك اند. داعي بايد يگانه پرسـت و  حقيقت، اين است ك

موحد باشد؛ فقط از خدا بترسد و هيچگونه ترس ديگري را به دلش راه ندهد و خدا را از 
  همه بيشتر دوست داشته باشد.

بايد از علم مفيد كه همان علم قال اهللا و قال الرسول است، برخوردار باشد تـا مـردم را   
عوت دهد. پس تمام قرآن يا هر اندازه از آنرا كه برايش ميسـر اسـت، حفـظ    با شناخت، د
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عنايـت و توجـه خاصـي مبـذول دارد. احاديـث را تخـريج        �كند. به احاديث رسول خدا
نمايد، صحت احاديث صحيح و ضعف احاديث را بيان كند تـا مـردم، بـه علمـش اعتمـاد      

مي گذارد. همچنين داعي بايد بـا ارائـه    كنند و بدانند كه او به حضور و افكار آنان احترام
علم مفيد، جديد و سازنده و پايه گذاري شده بر اساس روش اهـل سـنت و جماعـت، بـه     

  شنوندگانش احترام بگذارد.
همچنين داعي بايد در سفر و حضر از اوقات خود استفاده كنـد؛ مسـائل شـرعي را بـه     

احتـرام بگـذارد و از علـم وتجربـه     بحث بگذارد؛ با طالبان علم، بحث كنـد؛ بـه بزرگترهـا    
عالمان، اسـتفاده نمايـد. در صـورتيكه داعـي از ايـن ويژگيهـا برخـوردار باشـد، خداونـد،          

دانـد و حجـت و دلـيلش را اسـتوار     گر ميتيرهايش را به هدف مي زند، سخنانش را مفيد 
  داند.گر مي

  ـ در دنياي ايده آل زندگي نكند:5

بحساب مي آيد، اينست كه در دنياي ايده آل هـا   يكي از اموري كه براي داعي، الزم
ــد متعــال     ــد؛ خداون ــاهي دارن ــد كــه خــودش و مــردم، همگــي كوت ــد و بدان ــدگي نكن زن

 ŸŸ:فرمايــد مــي ŸŸωöθ ss ss9 uu uuρ ã≅ ôÒ ss ssù «« ««! $$ $$# ö//// ä3ø‹ nn nn= tt ttæ … çµçG uu uuΗ ÷q uu uu‘ uu uuρ $ tt ttΒ 44 44’ ss ss1 yy yy— Ν ä3Ζ ÏΒ ôÏiΒ >‰ tt ttn rr rr& # Y‰ tt tt/ rr rr& £Å3≈ ss ss9 uu uuρ ©© ©©! $$ $$# ’ Åj1 uu uu“ãƒ 

 tt ttΒ â !! !!$ tt tt± oo oo„ 〈 :شـد، هرگـز هـيچ     مـي (اگر احسان و رحمت الهي شامل شـما ن عني: ي)21(نور

ديد، ولي خداوند هر كه را بخواهد (بـا توبـه) پـاك    گر ميپاك ن –از گناه  –يك از شما 
  داند).گر مي

يم. خداونـد، كمـال را بـه    باش ميخداوند، كامل است و ما، ناقص  بايد دانست كه فقط
ي انسـان هـا بـاقي گذاشـته اسـت. حـال كـه        خود اختصاص داده و نواقص و عيوب را برا

انسان، ناقص آفريده شده است، داعي بايد با در نظر داشتن اين نكته بـا او رفتـار كنـد. در    
  :فرمايد مييكديگر ندارند. خداوند متعال  اين زمينه، مرد و زن و جوان، هيچ تفاوتي با
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  9  فنون دعوت
  

 

 ¨βÎ) yy yy7 −/ uu uu‘ ßìÅ™ ¨̈̈̈ uu uuρ Ïο uu uu�Ï8 øó yy yyϑ ø9 $$ $$# 4 uu uuθèδ ÞΟ nn nn= ÷æ rr rr& ö//// ä3Î/ øŒ Î) //// ä. rr rr' tt tt±Σ rr rr& šš šš∅ÏiΒ ÇÚö‘ FF FF{ $$ ــي:  〉 #$$ ــا يعنــ (همانــ

پروردگارت آمرزشي گسترده دارد. و از همان هنگامي كه شما را از زمين آفريده اسـت،  
  ند).دا ميوضعيت شما را به خوبي 

پس هنگامي كه خداوند شما را از زمين، و از گل و خاك آفريده است، قطعـاً نـاقص   
  با مردم بر اين اساس كه ناقص هستند و كوتاهي دارند، �كرمهستيد. به همين خاطر، نبي ا

ود و نمـ  مـي د، بـه او كمـك   كنـ  مـي د. لذا اگر كسي را مي ديـد كـه كوتـاهي    كر ميرفتار 
  د.كر ميت و به راه راست، هدايت گرف ميدستش را 

د، شايسته مردم نيست. زيرا او در خيال خـود، مـردم   كن ميدعوتگري كه ايده آل فكر 
د. در باشـ  مـي د كه تنها تفاوتشان با فرشتگان، خوردن و نوشيدن كن ميتگاني تصور را فرش

و  �حالي كه اين تصور، اشتباه است. بويژه در قرن پانزدهم هجري قمري كه ديگر محمد
صحابه وجود ندارند؛ علماء اندكند، شبهات، زياد است؛ بدعت ها، از هر طرف بسـوي مـا   

يافته به مبارزه با ما برخاسـته كـه در كنفـرانس هـاي بـين       سرازيرند و دسيسه هايي سازمان
  المللي بررسي شده اند و صهيونيزم بين الملل و مزدوران آنان، پشت سر آنها قرار دارند.

پس عالم و داعي، بايد با اين نسل، در ارتباط باشد، و از او توقع اشـتباه داشـته باشـد و    
در دنيـاي خيـال و   رف شود. لـذا داعـي نبايـد    بداند كه هر انساني ممكن است از راه، منح

  آل زندگي كند. ايده

  ـ از رحمت خدا نااميد نشود:6

بر داعي واجب است كه اگر جـواني مشـكلي را طـرح كـرد و مـثالً بـه او گفـت كـه         
مرتكب فالن معصيت شده ام خشمگين نشود. زيـرا در حـديثي صـحيح بـه ثبـوت رسـيده       

آوردنـد.   �به جرم شراب خواري خدمت نبي اكـرم  است كه فردي را براي پنجاهمين بار
پس هنگامي كه خواستند او را شالق بزننـد، يكـي از صـحابه گفـت: خداونـد او را رسـوا       

اينگونه «خشمگين شد و خطاب به آن مرد فرمود:  �رند. نبي اكرمآو ميكند. چقدر او را 
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  فنون دعوت      10 
    

ر دسـت اوسـت،   سخن مگوي و عليه او به شيطان كمك نكن. سوگند به ذاتي كه جـانم د 
  1».نم اينست كه خدا و رسولش را دوست دارددا ميآنچه من در مورد او 

  چه سخن حكيمانه و چه ارشاد بزرگي!!
يم: مردم هر اندازه مرتكب گناه و معصـيت شـدند و اشـتباه    گوي ميبدين جهت هميشه 

هـاي توبـه بـه    كردند، نا اميد نشويد. بلكه آنها را اميد اين امت بدانيد: چه بسـا كـه دروازه   
روي آنها گشوده شود و در آينده اي نه چندان دور، شما، آنان را افرادي صادق، مخلـص  
و تائب ببينيد. همچنين داعي نبايد از اجابت مردم، نـا اميـد شـود بلكـه صـبر پيشـه كنـد و        
اجرش را از خدا بخواهد و در دعاهاي سجده اش از خداوند بخواهـد تـا آنـان را هـدايت     

سيزده سال در مكه مانـد و مـردم را بسـوي ال الـه اال اهللا      �له نكند. زيرا پيامبرنمايد و عج
  اميد نشد. دعوت داد و با اينكه بسيار مورد اذيت و آزار و سب و شتم قرار گرفت، اما نا

بـا   �يد با مشكالتي كه نبـي اكـرم  شو ميگفتني است مشكالتي كه شما با آنها روبرو 
تحمـل نمـود و شـكيبايي     �يسه نيست. با وجود اين، نبي اكـرم آنها مواجه شدند، قابل مقا

آنقدر مـورد اذيـت و آزار، قـرار گرفـت كـه فرشـته        ورزيد و خشمگين نشد. آن حضرت
كوهها نزدش آمد و گفت: اي محمد! خداوند، جواب قومت را به تـو، شـنيد. مـن فرشـته     

اجـرا كـنم. اگـر    كوهها هستم. پروردگارت، مرا فرسـتاده اسـت تـا هـر دسـتوري بـدهي،       
بلكـه مـن   «بـه او فرمـود:    �هي، اين دو كوه را بر آنهـا فـرو مـي ريـزم؟ رسـول اهللا     خوا مي

اميدوارم كه خداوند از نسل آنها انسانهايي بيافريند كـه تنهـا خـدا را عبـادت كننـدو بـا او       
  2».چيزي را شريك قرار ندهند

ليـد بـن مغيـره صـاحب     آري! خداوند، از نسل رهبران كفر، مسلمان آفريـد. چنانكـه و  
  فرزندي بنام خالد بن وليد شد و از ابوجهل، فرزندي بنام عكرمه بن ابوجهل بدنيا آمد.

                                           

 .)6781، 6780بخاري (ـ 1

 .)1795) و مسلم (3231بخاري (ـ 1
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  11  فنون دعوت
  

 

چه روش زيبايي! و چه زيباست كه دعوتگر، نااميـد نشـود و بدانـد كـه چـه بسـا فـرد        
  عاصي، پس از عصيان و نافرماني به امام مسجد، سخنران و يا دانشمندي مؤمن تبديل شود!

  هرگز بدي نكرده است؟! و چه كسي هميشه خوب بوده است؟! چه كسي

�(�  )���*& �+! �#,

- ./ �            

          0���12/ '21! 	3 �4�� 56
 �711  

0�1111� 81�� 9 ��:#111(/ '1�!             

              	�111�� 41: ;�17� ��1� "1< � 

شد؟ همين بزرگـي بـراي   (چه كسي وجود دارد كه تمام رفتارهايش، پسنديده بايعني: 
انسان، كافي است كه عيبهايشان قابل شمارش باشد. شما، دنبـال انسـان وارسـته اي هسـتيد     
كه هيچگونه عيبي نداشته باشد! آيا عودي را سراغ داريد كـه بـوي خـوش از آن برخيـزد     

  بدون اينكه دود كند؟)
  بر اساس آموزه هاي كتاب و سنت، چنين تصوري صحيح نيست.

را فـرا گرفتـه و او، رحمـن و     حمت خدا نااميد مباش؛ زيرا رحمتش همـه چيـز  لذا از ر
است. در حديثي قدسي كه احمد و ترمذي با سند صحيح روايـت كـرده انـد، حـق      رحيم
اي فرزند آدم! هر اندازه كه مرا بخواني و بـه مـن اميـدوار باشـي، تـو را      : «فرمايد ميتعالي 

آدم! اگر گناهانت به آسمان برسند سـپس از مـن    م و باكي ندارم. اي فرزندكن ميمغفرت 
طلب مغفرت كني، تو را مي بخشم و باكي ندارم. اي فرزند آدم! اگر زمين از گناهانت پر 

تـو را بـه پـري     اي، شود و سپس در حالي نزدم بيايي كه چيزي را با مـن شـريك نسـاخته   
  .1»مكن ميزمين، مغفرت عنايت 

د، نااميـد شـود. بلكـه    ده ميكساني كه آنها را دعوت داعي نبايد بخاطر ارتكاب گناه 
بايد با همه، يعني كوچك و بزرگ، نيكوكـار و بـدكار، فرمـانبردار و نافرمـان، معاشـرت      

                                           

 )3540ترمذي (ـ 1
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  فنون دعوت      12 
    

داشته باشد و بداند كه چه بسا اين انسان گناهكار، روزي به يك داعي بزرگ و يا يكي از 
ا او حركت كند؛ دستش را كم كـم  اولياء خدا تبديل بشود. پس نااميد نشود و به تدريج، ب

  بگيرد، در برابرش جبهه گيري نكند و با او قطع رابطه ننمايد.
آنها را به اسـالم دعـوت    �آمدند. آنحضرت �گروهي از طايفه ثقيف نزد رسول اهللا

يم كـه  دهـ  ميبجز اهللا، وجود ندارد و گواهي داد. گفتند: گواهي ميدهيم كه هيچ معبودي 
  يم.كن مييم و در راه خدا جهاد نده مينيم، زكات نخوا مي. اما نماز نتو پيامبر خدا هستي

  ».فرمود: ديني كه در آن نماز نباشد، هيچ خيري در آن وجود ندارد �نبي اكرم
اگـر مسـلمان شـوند، صـدقه هـم      «در مورد زكات و جهاد فرمود:  �سپس رسول خدا

  روايت ابوداود.». ندكن ميند و جهاد هم ده مي
نها مسلمان شدند و خداوند، ايمان را در دلهايشان جـاي داد تـا جـايي كـه     سرانجام، آ

نماز خواندند، زكات دادند و در راه خدا جهـاد كردنـد؛ بعضـي از آنـان در مـاوراء النهـر       
  سيحون و جيحون و برخي ديگر هم در قندهار به شهادت رسيدند.
يـد شـود؛ بلكـه بدانـد و     لذا انسان نبايد ازدعوت مردم بسوي دين خداونـد متعـال، ناام  

  دند.گر ميند و بسوي خدا باز شو ميمراحل، هدايت  زدر يكي ا اميدوار باشد كه سرانجام
پس نبايد شراب خوار، سارق، زاني و قاتل را از بازگشت بسوي خدا نا اميد كنيد؛ 
بلكه حب هدايت را در دلهايشان جاي دهيد و به آنها بگوييد كه پروردگار شما، بسيار 

% šÏ :فرمايد ميبان است و در قرآن كريم مهر ©!$# uρ #sŒÎ) (#θè= yèsù ºπt±Ås≈ sù ÷ρr& (#ûθßϑ n= sß öΝæη |¡à8Ρr& 

(#ρã� x.sŒ ©! $# (#ρã�x8 øótG ó™$$sù öΝÎγÎ/θçΡ ä‹ Ï9 tΒ  uρ  ã� Ï8øótƒ šUθçΡ —%!$#   āωÎ) ª! $# öΝs9 uρ (#ρ•� ÅÇãƒ 4’ n?tã $tΒ (#θè= yèsù öΝ èδuρ 

šχθßϑ n= ÷ètƒ ∩⊇⊂∈∪ 〈 ):135 آل عمران(  

(كساني كه مرتكب گناه كبيره اي شوند و يا با انجام صغيره اي بر خود، ستم كننـد  يعني: 
و بجز خدا چه كسي گناهانشان  –و به ياد خدا بيفتند و خواستار آمرزش گناهانشان شوند 

  ند).شو ميو دانسته بر گناهانشان اصرار نورزند (اينها بخشيده  -را مي بخشد؟
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  13  فنون دعوت
  

 

انسان دانا، كسـي اسـت كـه مـردم را از رحمـت خـدا       «د: گوي مي �بيطالب علي بن ا
  نااميد نسازد و او را در ورطه معصيت نيندازد.

يكي ديگر از وظايف داعي، اينست كه گناهان را براي مردم كم اهميت جلوه ندهـد.  
را در بلكه آنان را از خداوند يكتا و بي نياز بترساند و در دعوت، راه ميان خـوف و رجـاء   

پيش بگيرد. چرا كه بعضي از داعيان در برخورد با افراد گناهكار، با ساهل و چشم پوشـي  
ند: اشـكالي  گوي ميند. بدين معني كه اگر شخصي مرتكب گناهي كبيره شود، كن ميرفتار 

  ند: اهميتي ندارد.گوي ميندارد. و هر گاه مرتكب اشتباهي شود، 
جود دارد كـه هرگـاه بـه حـدودش تجـاوز شـود،       نند كه پروردگاري ودا ميآيا اينها ن

نند كه پادشاهي بزرگ بر عـرش قـرار دارد و تجـاوز بـه     دا ميدد؟ و آيا نگر ميخشمگين 

!2*��1	 =فرمـود:   �حدودش را نمي پسندد؟ در حديث صحيح آمده است كه رسول اهللا


,# ة/. �<� ?'2&@  )'�: �A7�B3 3� ,'2& ./ >�3 D
 	3 >1�E1F/G1.  از غيـرت   (آيـا

يد؟ سوگند بـه ذاتـي كـه جـانم در دسـت اوسـت مـن از سـعد غيـرت          كن ميسعد، تعجب 
  بيشتري دارم و خداوند هم از من غيرت بيشتري دارد).

شايان ذكر است كه غيور، يكي از صفات خداونـد متعـال اسـت؛ چنانكـه در حـديث      


H D=فرمود:  �آمده است كه رسول اهللا�صحيح ابن مسعود 	� I���./  0��J�1& 01!>�

�2!�K 3 I�L� 0�M� 6
 )'��� ./3N� 	B �M� �6
 0�/3O1F/ 3N1! 	BG   :خداونـد، غيـور   يعنـي

است. و از غيرت خداوند پاك و بلند مرتبه است كه اگر بنده يا كنيـز مـؤمن و باايمـانش،    
  مرتكب زنا شود، غيرتش بجوش مي آيد.

  ـ حمله نكردن به افراد با ذكر نام آنها:7

                                           

  )1499) و مسلم (7416ـ بخاري (1
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  فنون دعوت      14 
    

ي از صفات داعي، حمله نكردن به افراد، با ذكر نام آنهاست. يعني باالي منابر، نـام  يك
د كـه  كنـ  مـي د. بلكه بگونه اي با آنان رفتار كن ميافراد را نمي گيرد و عيوب آنها را ذكر ن

يعنـي چـرا   » مـا بـال اقـوام يفعلـون كـذا و كـذا      «د و مي فرمود: كر ميرفتار  �رسول اهللا
، بدون برد مين ميكنند؟ در نتيجه، آن فرد (خاطي) به اشتباه خود پي گروهي، چنين و چنا

  اينكه در ميان مردم، شناخته و مشهور شود.
د و بـا نوشـته   كنـ  مـي اما علماء بر اين باورند كه اگر شخصي، آشكارا گناه و معصـيت  

يـا مـردم را بـه فسـق و فجـور فـرا       ايـد  نم ميهايش، انحرافات و بدعت هاي خود را اعالم 
دد. چنانكـه  گـر  مـي ن نامش را ذكر كرد؛ زيرا خطرش بـه مـردم، معرفـي    توا ميند، خوا مي

اهللا  ونه اي كه عبداهللا بن مبارك رحمهعلماء، جهم بن صفوان را به مردم معرفي كردند. بگ
د و در دهـ  مـي د: او، جنايتكاري است كه مردم را به سـوي جهـنم سـوق    گوي ميدرباره او 

  كرده است. دين، بدعت بزرگي ايجاد
همچنين درباره او گفت: از دجـالي كـه اسـمش را از جهـنم گرفتـه اسـت و مـردم را        

  ند، در شگفتم.خوا ميبسوي آن فرا 
همچنين علماء، جعد بن درهم را به مـردم، معرفـي كردنـد و نـام چنـين افـرادي را در       

اشتند. كتابهاي حديث نوشتند و مردم را در جلسات عمومي و خصوصي، از آنها برحذر د
  ند.شو ميلذا افرادي كه چنين ويژگيهايي داشته باشند، معرفي 

اما درباره كساني كه نيت خوبي داشته اند، ولي دچار اشـتباه شـده و لغزيـده انـد و يـا      
افرادي كه در يكي از مراحل زندگيشان، گناه و معصيتي انجام داده اند، بايد تـالش نمـود   

سياه، ضبط نشود. زيرا چه بسا كه اين كار باعث ادامه  تا نام آنها آشكار نگردد و در ليست
  گناه آنان گردد و عزت خود را در انجام گناه بيابند.

  د:كن ميعي، خودش را نزد مردم، تزكيه ندا -8

بلكه بداند كه با وجود آن همـه تـالش و    ؛داعي نبايد خودش را نزد مردم، تزكيه كند
نـين بايـد شـكر خـدا را بجـاي آورد كـه او را       كار نيك، باز هم كوتاهي هايي دارد. همچ
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  15  فنون دعوت
  

 

را تبليغ نمايـد. لـذا    �خطيب مردم قرار داده و به او توفيق داده است تا سخنان رسول خدا
بخاطر اين نعمتي كه خداوند، به او ارزاني داشته اسـت، از او سپاسـگزاري كنـد. خداونـد     

Ÿωöθs9﴿ :فرمايـد  مـي متعال خطاب به پيـامبرش   uρ ã≅ ôÒsù «! $# ö/ ä3ø‹ n= tæ … çµçG uΗ ÷qu‘ uρ $tΒ 4’ s1 y— Ν ä3Ζ ÏΒ ôÏiΒ 
>‰ tnr& # Y‰ t/ r&﴾ :(اگر احسان و رحمت الهي شامل حال شما نمي شـد، هرگـز   يعني:  )21 (نور

  ديد).گر ميپاك ن –با توبه –هيچ يك از شما 
پس از آنكه رسالتش را بطور كامل ادا كـرد، از سـوي خداونـد متعـال      �رسول اكرم

#  كـه:  چنين فرمان يافت ss ssŒ Î) uu uu !! !!$ yy yy_ ã�óÁ tt ttΡ «« ««! $$ $$# ßx ÷G xx xx8 ø9 $$ $$# uu uuρ ∩⊇∪ || ||M÷ƒ rr rr& uu uu‘ uu uuρ }} }}̈ $ ¨Ψ9 $$ $$# šš ššχθè= äzô‰ tt ttƒ ’ Îû ÇƒÏŠ 

«« ««! $$ $$# % [`# uu uuθøù rr rr& ∩⊄∪ ôx Îm7 || ||¡ ss ssù Ï‰ôϑ uu uut¿2 yy yy7 În/ uu uu‘ çνö�Ï8 øó tt ttGó™ $$ $$# uu uuρ 4 … çµ‾Ρ Î) tt ttβ% ŸŸ ŸŸ2 $ L/# §θ ss ss? ∩⊂∪ 〈 :ــر ــي: ) 1،3(نصـ يعنـ

را ديدي كه گـروه گـروه    فرا رسيد و مردم -فتح مكه-(هنگامي كه ياري خدا و پيروزي 
به دين خدا درآمدند، پس پروردگارت را سپاس و ستايش كن و از او طـب مغفـرت نمـا    

  زيرا بسيار توبه پذير است).
دستور داده اسـت تـا از او طلـب     �ند: خداوند در اين سوره به پيامبرشگوي ميعلماء 

  مغفرت نمايد.
ن بگويـد: مـن، هميشـه شـما را امـر      لذا داعي نبايد خودش را تزكيه نمايد و مـثالً چنـي  

رم، امـا شـما بـه    دا مييد! و هميشه شما را از منكر باز كن ميم، ولي نافرماني كن ميبمعروف 
م يـا مـن هميشـه مـي بيـنم و مـن هميشـه        كـن  مـي يد! و من هميشه مالحظه كن ميآن توجه ن

رش را م: تـا كـي ايـن امـت، نافرمـاني پروردگـا      گـوي  مـي م يا من هميشه با خـودم  گوي مي
  د؟!كن مي

بطور كلي داعي، چنان سخن نگويد كـه خـودش را از سـرزنش و بازخواسـت مسـتثنا      
كند و بي گناه نشان دهد!! بلكه بايد گنـاه و كوتـاهي را يكسـان معرفـي كنـد و بـه مـردم        
بگويد: ما، گرفتار اين مشكل شده و اشتباه كرده ايم. پس بر همه ما الزم اسـت كـه چنـين    

نكه خود را از عتاب و سرزنش، مستثنا كند؛ چرا كـه همـه مـا افـراد يـك      عمل كنيم. نه اي
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  فنون دعوت      16 
    

خانواده هستيم و چه بسا كه در ميان شنوندگان، فرد يا افرادي وجـود داشـته باشـند كـه از     
  شخص داعي، در نزد خداوند، بهتر و يا محبوب تر و مقرب تر باشند.

  ـ از كثرت فساد و مفسدين، احساس شكست نكند:9

يد از ديدن هزاران نفر كه به لهو و لعب روي آورده اند و تعداد اندكي كه به داعي نبا
ند، احساس شكست كند و دچار يأس و نااميدي شود؛ ده ميدرسها وسخنرانيها گوش فرا 

  چرا كه سنت خداوند در ميان آفريده هايش اينگونه است:

  ss ss9 uu uuρ yy yy‰Åg rr rrB Ïπ̈Ζ Ý¡ Ï9 «« ««! $$ $$# WξƒÏ‰ö7 ss ss? ∩∉⊄∪ 〈 :62(احزاب(  

  و سنت الهي را نمي بيني كه تبديل شود).(
خداوند متعال، در قـرآن كـريم فرمـوده اسـت كـه گناهكـاران، فاسـدان و گمراهـان،         

  :فرمايد ميند. چنانكه ده مياكثريت افراد روي زمين را تشكيل 

 ×× ××≅≅≅≅‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ==== ss ss%%%% uu uuρρρρ ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ yy yy““““ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ tt tt6666 ÏÏ ÏÏãããã ââ ââ‘‘‘‘θθθθ ää ää3333 ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$   )13(سبأ:  〉〉〉〉 ∪∪∪∪⊃⊃⊃⊃⊆⊆⊆⊆∩∩∩∩ ####$$

  (بندگان سپاسگزارم اندكند).

( βÎ :فرمايـد  ميهمچنين  uu uuρ ôìÏÜè? uu uu� nn nnY ò2 rr rr&  tt ttΒ ’ Îû ÇÚö‘ FF FF{ $$ $$# xx xx8θ;= ÅÒãƒ  tt ttã È≅‹ Î6 yy yy™ «« ««! $$ (اگـر   〉 #$$

از اكثريت كساني كـه در روي زمـين انـد، پيـروي نمـايي، آنهـا تـو را از راه خـدا گمـراه          
  ند).كن مي

 !! !!$ tt ttΒ uu uuρ ã� nn nnY ò2 rr rr& Ä¨$ ¨Ψ9 $$ $$# öθ ss ss9 uu uuρ || ||Mô¹ uu uu� xx xxm tt ttÏΨ ÏΒ ÷σ ßϑ Î/ ∩⊇⊃⊂∪ 〈 :هـر چنـد كـه    (يعني: ) 103(يوسف

  رند).آو ميتو عالقه داشته باشي، بيشتر مردم، ايمان ن

 || ||MΡ rr rr' ss ssù rr rr& çνÍ�õ3è? }} }}̈ $ ¨Ζ9 $$ $$# 44 44®L xx xxm (( ((#θçΡθä3 tt ttƒ šš ššÏΖ ÏΒ ÷σ ãΒ ∩∪ 〈  :هي مردم را خوا مي(آيا تو يعني

  مجبور سازي كه ايمان بياورند).

 || ||Mó¡ ©9 Ο Îγø‹ nn nn= tt ttæ @�ÏÜøŠ || ||Áßϑ Î/ ∩⊄⊄∪ 〈 :22(غاشيه(  

 نيستي).(تو بر آنان مسلط 
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  17  فنون دعوت
  

 

 àMó¡ ©9 Ν ä3ø‹ nn nn= tt ttæ 5≅‹ Ï. uu uuθÎ/ ∩∉∉∪ 〈 :نيستم). -كارهاي شما-) (من مسئول66(انعام  

 ÷βÎ) yy yy7 ø‹ nn nn= tt ttã āā āāωÎ) àF≈ nn nn= tt tt7 ø9 $$   )48(شوري: 〉 #$$

  (بر تو ابالغ است و بس).
پس روشن شد كه ما شالق و عصايي در اختيار نـداريم و نيـز فاقـد زنـدان و شـكنجه      

دعوت و اخالقي هستيم كه بوسيله آنها مردم را بسوي  گاهيم. اما بجاي آن، حامل محبت،
نيم. اگر پذيرفتند، خدا را خوا ميدازه آسمانها و زمين است، فرا بهشتي كه وسعت آن به ان

يم و اگر رد كردند، كارشان را به خدايي مـي سـپاريم كـه آنهـا را محاسـبه      گوي ميسپاس 
از مسلمانان بيشترند و اهـل بـدعت،   خواهد كرد. يكي از علماء ميگويد: كفار روي زمين، 

  ند و مخلصان اهل سنت، نيز از غير مخلصان كمترند!باش مياز اهل سنت بيشتر 
يكي ديگر از ويژگيهاي داعي، اين است كه با مردم، بسر برد؛ زندگي آنان را بررسي 

  :فرمايد مي �نمايد و اوضاع آنها را بشناسد. خداوند متعال خطاب به پيامبرش

 yy yy7 Ï9 ¨̈̈̈ xx xx‹ xx xx. uu uuρ ã≅ Å_Á xx xx8 çΡ ÏM≈ tt ttƒ FF FFψ $$ $$# tt ttÎ7 oo ooKó¡ oo ooKÏ9 uu uuρ ã≅‹ Î6 yy yy™ tt ttÏΒ Í�ôf ßϑ ø9 $$ ــي:  )55(انعــام: 〉 ∪∋∋∩ #$$ ــين (ايعن ينچن

  اييم تا راه گناهكاران آشكار گردد).نم ميآيات را به تفصيل بيان 
اين هم حكمت خداوند بلند مرتبه بود كه پيامبرش را چهل سـال در مكـه نگهداشـت    

كه، زندگي نمايد. پيچ و خمهاي آن را بداند، بـا طرحهـايي كـه    تا در كوهها و دره هاي م
  دد، آشنا شود و ازخانه هاي مردم مكه، شناخت پيدا كند.گر ميدر مكه ارائه 

  :كفار، اعتراض كردند و گفتند

 II IIωωωω öö ööθθθθ ss ss9999 tt ttΑΑΑΑ ÍÍ ÍÍ““““ΡΡΡΡ éé éé&&&& ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã ÔÔ ÔÔ7777 nn nn==== tt ttΒΒΒΒ 〈〈〈〈  :د؟)شو مي(چرا فرشته نازل نيعني  

شـر باشـد تـا آرزوهـا، نگرانـي هـا، مشـكالت و        خداوند متعال، به آنان فرمـود: بايـد ب  
  نيازهاي مردم را بداند.

اده كنـد و  لذا بر داعي، الزم است كه وضعيت جامعـه را بررسـي نمايـد و از آن اسـتف    
  د؟ و قضاياي مطرح شده چيست؟شو ميگذرد؟ چه گفته  بداند كه در شهر چه مي

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


    

  فنون دعوت      18 
    

ساير طبقات را بشناسد. به اقشار مختلف مردم اعم از فروشندگان، تجار، كشاورزان و 
اماكن مختلف، محل اجتماعات مردم، بازارها، مغازه ها سر بزند تا داراي ذهنيتـي قـوي از   
وضعيت موجود باشد و با شناخت، سخن بگويد. بدين جهت علمـا، بـراي داعـي خوانـدن     

د، قـرار داده انـد. بعضـي از علمـا هنگـامي كـه بـه شـهر         رو مـي تاريخ شهري را كه بدانجا 
تفريحگاههـاي  دند، ياد داشت هايي از وضعيت تاريخي، جغرافيايي و كر مييگري، سفر د

دند خوي و خصلت و كيفيت زندگي سـاكنان  كر ميشتند و سعي دا ميآن شهر با خود بر 
رند، شناخت پيدا كننـد  دا ميآنرا بدانند و از چيزهايي كه آنها را دوست دارند و يا ناپسند 

  يت در آن شهر، آشنا شوند تا با شناخت، سخن بگويند.و همچنين با چگونگي ترب

  ـ قرآن را به مزايده نگذارد:10

د تـا مطـالبي را كـه در    كنـ  مـي غيرت ديني بعضي از سخنرانان و داعيان، آنها را وادار 
نـد،  گوي مـي قرآن و دين وجود ندارند، بر آن بيفزايند. مثالً گـاهي كـه از معصـيتي سـخن     

نــد. بعنــوان نمونــه، اگــر كن مــيه خداونــد فرمــوده اســت، تعيــين كيفــر آنــرا بيشــتر از آنچــ
اي بنـدگان خـدا! هـر كـس،     «نـد:  گوي ميهند كسي را از سيگار كشيدن، منع كنند خوا مي

داند و بدانيد كه چنين شخصي، خـوار و  گر ميسيگار بكشد، خداوند بهشت را بر او حرام 
  »!!!ذليل شده و به جهنم خواهد رفت

ر، اشتباه است؛ زيرا در شريعت، معيار وجود دارد.. شرك، انسان را بايد گفت: اين كا
د. بعضي از كارها، گناه كبيره و برخي ديگر، صغيره و بعضي كن مياز دايره اسالم، خارج 

  هم مباحند و خداوند، جايگاه هر يك از آنها را مشخص ساخته است.
          وضع الندي في موضع السيف بالعال

  الندي موضع مضر كوضع السيف في  

(گذاشتن خاكستر در مكاني باال بجاي شمشير، ضرر دارد همانگونه كه گذاشتن يعني: 
  شمشير بجاي خاكستر مضر است).
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  19  فنون دعوت
  

 

پس داعي نبايد عذاب گناهان را بيش از حد تعيين شده، بزرگ جلوه دهـد يـا ثـواب    
يـث ضـعيفي   كارهاي خوب را بيش از اندازه، بزرگ نشان دهد. بعنوان مثال نبايد بـه احاد 

د بهتر از هفتـاد  شو ميمانند حديث زير استناد كند. يك نمازي كه با مسواك زدن خوانده 
  .1»نمازي است كه بدون مسواك زدن خوانده شوند

هر كس ال اله اال اهللا محمـد رسـول اهللا   «و يا به اين حديث باطل، استناد كند و بگويد: 
زد كه در هر قصر، هفتـاد حـور وجـود    سا ميبگويد، خداوند برايش هفتاد قصر در بهشت 

دارد و هر حور، هفتاد خدمتگزار دارد و او فاصله نماز عصر تا نماز مغرب را با هفتاد حور 
  ايد.نم ميسپري 

پس روشـن شـد كـه بـزرگ جلـوه دادن، كـار درسـتي نيسـت؛ بلكـه انسـان بايـد در            
واقـع از جانـب   د در گويـ  مـي سخنانش، جانب اعتدال را رعايت كنـد و بدانـد كـه آنچـه     

  ايد.نم مينقل  �د و از معلم بشريت، محمدكن ميپروردگار، امضاء 

  ـ به احاديث ساختگي، استدالل نكند:11

داعي نبايد به احاديث ساختگي، استدالل كند، بلكه بايد ساختگي بـودن آنهـار ا بيـان    
نـي  نمايد و بداند كه سنت، غربال شده و صاف و خالص به مردم عرضـه شـده اسـت. گفت   

است هنگامي كه شخص جنايتكاري به نام مصلوب را كه چهار هزار حديث دروغـين بـه   
نسبت داده بود، نزد هـارون الرشـيد آوردنـد و هـارون الرشـيد شمشـيري را        �پيامبر اكرم

بيرون كشيد تا او را به قتل برساند، گفت: خواه مرا بكشي يا نكشي، سـوگند بـه خـدا كـه     
  حمد وضع كرده ام!!چهار هزار حديث براي امت م

هارون الرشيد گفت: اي دشـمن خـدا! بـاكي نيسـت بزرگـان علـم ودانـش امثـال ابـن          
  مبارك و ابو اسحاق مروزي قيام خواهند كرد و بطالن آنهار ا اعالم خواهند نمود.

                                           

 ) عالمه شوكاني.22نگا: الفوائد المجموعة في األحاديث الموضوعة (ـ 1 
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  فنون دعوت      20 
    

و فقط سه روز از اين واقعه گذشته بود كه عبداهللا بن مبارك آنها را جدا كرده و ساختگي 
را به اطالع عموم رسانيد. حال كه احاديث سـاختگي، بحمـداهللا بيـان شـده      بودن همه آنها

ريـم؛ اگـر چـه    دا مياند، ما دعوتگران را از بيان و رسانيدن چنين احاديثي به مردم، برحذر 
بگويند كه بيان آنها براي مصلحت دعوت است شايان ذكر اسـت كـه مصـلحت، در بيـان     

ث باطلي مانند مـاجراي علقمـه و مـادرش و يـا     است نه احادي �احاديث صحيح رسول اهللا
  حديث ثعلبه و نپرداختن زكات و احاديث باطل ديگري كه استناد به آنها صحيح نيست.

البته براي داعي جايز است كه در يكي از درسها و يا سخنرانيهايش، احاديث ساختگي 
  را معرفي كند تا مردم آنها را بشناسند.
  رد:بيان احاديث ضعيف سه شرط دا

  شرط اول: ضعف حديث، بسيار شديد نباشد.
  شرط دوم: قواعد كلي شريعت آنرا تأييد كند.

  شرط سوم: در احكام نباشد؛ بلكه در فضايل اعمال باشد.

  ـ حمله نكردن به هيأت ها، مؤسسات و احزاب و گروهها، با ذكر نام آنها:12

ؤسسات و اجتماعات، يكي از وظايف داعي، اينست كه با ذكر نام به هيئات ها و م
حمله نكند؛ بلكه راه حق را نشان دهد و راه باطل را معرفي نمايد. در نتيجه، فرد صاحب 

ند كه بر حق است و فرد باطل نيز مي فهمد كه راه اشتباهي را در پيش گرفته دا ميحق 
 است. ولي اگر ملت هايي را بطور كامل يا قبايلي را با ذكر نام آنها و يا جمعيت ها و
مؤسسات و شركت ها را زير سؤال ببرد، هزاران نفر از طرفدارانش از او متنفر شده، 

يوه، اشتباه است. در كتاب ند. لذا اين شكن ميرا نمي پذيرند و دعوتش را رها سخنانش 
 : «فرمود �آمده است كه نبي اكرم» المفرد االدب«��P,
 �*Q 	3 �7,
 ��3 ./ 	H

�<RS: O����,
«1  

                                           

 ) آلباني.4062) و نگا: سلسلة الصحيحة (126» (االدب المفرد«ـ روايت امام بخاري در كتاب 1 
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  21  فنون دعوت
  

 

(يكي از بزرگترين تهمتها، اين است كه شاعري يك قبيله را بطور كامل، هجـو  يعني: 
  كند).

د: همه افراد فـالن قبيلـه، فاسـق و فاجرنـد،     گوي مياين كار، خطا است. زيرا كسي كه 
  د و سخنش درست نيست؛ زيرا در كلي گويي، احتمال اشتباه زياد است.كن مياشتباه 

يق باشد تا دل مردم را بدست آورد نه اينكه آنها را داعي بايد در انتخاب عباراتش، دق
عليه خود بشوراند. چرا كه مردم بخاطر قبايل، ملت ها، شركت هـا، مؤسسـات و جمعيـت    

ند. داعي، بايد اين نكته را بداند و نبايد بـا شـنوندگان، دوسـتان،    شو ميهايشان، خشمگين 
به شكل انساني برتري طلب ظاهر برادران و مخاطبانش با غرور و خودپسندي رفتار كند و 

شود و مثالً بگويد: من گفتم، مـن انجـام دادم، مـن نوشـتم؛ مـن نامـه نگـاري كـردم؛ مـن          
، از كلماتي است كه شيطان آن را بكـار  »من«خشمگين شدم، من تأليف كردم! زيرا كلمه 

  .برد مي
و نزد مـن، بايـد   از بكار بردن كلماتي مانند من، براي من  1د:گوي ميابن قيم رحمه اهللا 

ند؛ در برد ميبشدت پرهيز نمود. زيرا اينها كلماتي است كه شيطان و فرعون و قارون بكار 

 tt: نتيجه گرفتار شـدند. شـيطان گفـت    ttΑ$ ss ss% OO OO$ tt ttΡ rr rr& Ö� ö� yy yyz çµ÷Ζ ÏiΒ É_ tt ttF ø) nn nn= yy yyz ÏΒ 9‘$ ‾Ρ … çµ tt ttGø) nn nn= yy yyz uu uuρ ÏΒ &ÏÛ 

  )12(اعراف: 〉 ∪⊅⊆∩

  مرا از آتش و او را از گل آفريدي). (من، از آدم بهتر هستم؛ چرا كهيعني: 

{{  و فرعون گفت: }}§ øŠ ss ss9 rr rr& ’ Í< à7 ù= ãΒ uu uu� óÇÏΒ 〈 :(آيا پادشاهي مصر متعلق يعني: ) 51(زخرف

  به من نيست؟)

!! و قارون گفت:  !!$ yy yyϑ ‾Ρ Î) … çµçF� Ï?ρé& 44 44’ nn nn? tt ttã AΟ ù= Ïæ ü“Ï‰Ζ Ïã 〈  :اين مال در سايه آگاهيم بـه مـن   يعني)

  داده شده است).

                                           

  .)2/475(زاد المعاد ـ 1 
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  فنون دعوت      22 
    

زمـاني  » مـن «دن كلمات فوق، جداً اجتناب كنيد. امـا بكـار بـردن كلمـه     لذا از بكار بر
خوب است كه فرد بگويد: من مقصر و گناهكارم. چنانكه شيخ االسالم ابـن تيميـه رحمـه    

  :ه استاهللا فرمود

T�11�U,
 VI �,
 >�117,
 ��3              

  �!9�� W��X �� Y�A6
 ��3 

  م، من، در هر حال، مسكينم.من، محتاج پروردگار جهانيان هستيعني: 
  همچنين هنگامي كه فردي از او تعريف و تمجيد كرد، گفت:

�'11��1,
 .1:
 � �'1�6
 ��
              

      �'11Z � �11:
 	�1  
#11�<� 

من، گناهكار فرزند گناهكار هستم و پدر و پدربزرگم نيز گناهكار بودند (همگي تا يعني: 
  آدم عليه السالم گناهكاريم)!

داعي، بايد تواضع داشته باشد واز دوسـتانش بخواهـد تـا عيـوبش را بپوشـانند. بـا       پس 
آنان، تبادل نظر كند، از آنان تقاضاي مشورت و پيشنهاد نمايد و بداند كـه در ميـان آنهـا،    

د: گويـ  مـي كساني وجود دارند كه از او داناتر، بهتر و فصيح ترند. يكـي از علمـاي سـلف    
د، منتظر عذاب گوي ميظر پاداش خداست و كسي كه سخن د، منتكن ميكسي كه سكوت 

  د.شو ميد، دچار اشتباه گوي ميد؛ زيرا فردي كه سخن باش ميخدا 

  ـ هر چيز را درجايگاه واقعي خود، قرار دهد:13

شايسته نيست كه داعي، مسائل را بزرگتر از آنچه هستند، جلوه دهد؛ زيـرا ديـن، پايـه    
  گذاري و كامل شده است.

 tt    :فرمايـد  مـي تعـال  خداي م ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$#### àà ààMMMM ùù ùù==== yy yyϑϑϑϑ øø øø.... rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ssΨΨΨΨƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ àà ààMMMM ôô ôôϑϑϑϑ oo ooÿÿÿÿ øø øøCCCC rr rr&&&& uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ  ÉÉ ÉÉLLLL yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ àà ààMMMMŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅÊÊÊÊ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ 

ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 zz zzΝΝΝΝ≈≈≈≈ nn nn==== óó óó™™™™ MM MM}}}} $$ $$#### $$$$ YY YYΨΨΨΨƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ 〈〈〈〈 :امروز، دين شما را برايتان كامل گردانيديم و نعمـتم  يعني:  )3(مائده

  را بر شما تمام كردم و اسالم را بعنوان دين براي شما پسنديدم.
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داعي، حق ندارد مسائل را از اندازه واقعيشان، بزرگتر نشان دهد و يا اينكه مسائل  پس
بزرگ را نزد مردم، كوچك و كم اهميت جلوه دهد. بعنوان نمونه، بعضي از دعـوتگران،  

ماننـد توحيـد مـي    نـد تـا جاييكـه آنـرا     ده مـي را بيش از اندازه، بزرگ جلـوه   مسئله ريش
ند. با علـم بـه   شو ميا جهنم ردم بوسيله ريش، وارد بهشت و يند كه مكن ميپندارند. گمان 

اين مسئله كه ريش جزو واجبات است و هر كـس، آنـرا بتراشـد، مرتكـب عمـل حرامـي       
عين حال، نبايد از اندازه و جايگاهش بزرگتر، جلـوه داده شـود. همچنـين    د، اما در شو مي

مسايلي مانند اسبال ازار و خوردن با دسـت چـپ و چيزهـاي ديگـر نبايـد بـيش از انـدازه        
بزرگ جلوه داده شوند. از طرف ديگر، داعي نبايد، مسايل فوق را بطور كلي رهـا كنـد و   

و بايد گفت: كه در اين صـورت، دچـار اشـتباه    بگويد: اينها امور ظاهري و سطحي هستند 
  شده است؛ چرا كه خداوند براي هرمسئله اي، حدود و اندازه اي تعيين نموده است.

  ـ با مردم به نرمي، سخن بگويد و با مهرباني، نصيحت كند:14

بـه   �داعي نبايد تند و خشن سخن بگويد؛ بلكه به نرمي، حرف بزند. زيرا رسول خدا
گفت، چهره اي بشاش داشت و فروتن و متواضع بود. طوري كه بـزرگ   نرمي، سخن مي

خت، سـا  مـي و كوچك، او را دوست داشتند، با پيرزنان مي ايستاد و نيازشـان را بـرآورده   
ت، به عيادت بيماران مي رفت، با فقراء مي ايستاد، خشونت گرف ميا در آغوش كودكان ر

د و هنگـامي كـه بـا شـخص،     كـر  مـي پـذيرايي  ود، از مهمانـان  نم ميباديه نشينان را تحمل 
از كشـيدن   �د تا آن شخص، دسـتش را عقـب نمـي كشـيد، رسـول خـدا      كر ميمصافحه 

نانش تمام نمي شـد،  ايستاد، تا وقتيكه سخ د و هر گاه با كسي ميكر ميدداري دست، خو
 د:كر ميود و به هيچ كس، بدي ننم ميد. هميشه در چهره يارانش تبسم كر مياو را ترك ن

 $ yy yyϑ Î6 ss ssù 7π yy yyϑ ôm uu uu‘ zz zzÏiΒ «« ««! $$ $$# || ||MΖ Ï9 öΝ ßγ ss ss9 ( öθ ss ss9 uu uuρ || ||MΨ ä. $ ˆà ss ssù xx xxá‹ Ï= xx xxî É=ù= ss ss) ø9 $$ $$# (( ((#θ‘Ò xx xx8Ρ ]] ]]ω ôÏΒ yy yy7 Ï9 öθ xx xxm 〈 

(به سبب رحمت الهي تو با آنان نرمش نمودي و اگـر تنـدخوي و   يعني: ) 159عمران: (آل
  سنگدل بودي، از پيرامون تو پراكنده مي شدند).
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  فنون دعوت      24 
    

نقـره   جام دهد، در ميان مردم از كسـي كـه بـين آنهـا طـال و     اگر انسان اين كارها را ان
  د.شو ميد، محبوب تر كن ميتقسيم 

وقتي كه خداوند متعال، موسي و هارون عليهما السالم را به سوي بزرگتـرين طـاغوت   

 ŸŸ :فرمايد ميزمان فرستاد، به آنها دستور داد كه با او به نرمي سخن بگويند. چنانكه  ŸŸωθà) ss ssù 

… çµ ss ss9 Zωöθ ss ss% $ YΨ Íh‹ ©9 … ã&&&& ©#### yy yyè©9 ã�ª. xx xx‹ tt ttF tt ttƒ ÷ρ rr rr& 44 44 yy yý øƒ ss ss† ∩⊆⊆∪ 〈 :ــه ــي: ) 44(ط ــه او   يعن ــرم ب ــته و ن ــخني آهس (س

  بگوييد؛ شايد پند پذيرد و يا راه خشيت الهي را در پيش گيرد).
سخن نرم، سحري جايز است. از عالمي پرسيدند: سحر جايز كدام است؟ گفت: تبسم 

  نمودن به چهره مردان.
د: آنان شـفيق  كن ميرا چنين توصيف  �ما، داعيان خوب امت محمديكي ديگر از عل

و مهربانند، نرمخو و آسانگيرند. رهبر آنـان ماننـد سـتاره اي اسـت كـه سـائران شـب از او        
  راهنمايي مي گيرند).

هيم كـه نرمـي در گفتـار را رعايـت كننـد و از عصـباني شـدن و        خوا ميلذا از داعيان 
د و با مردم مانند ستمگران و جبـاران، رفتـار نكننـد؛ زيـرا     خشونت در قول و عمل، بپرهيزن

!! : اينها، حكيم و معلـم هسـتند و بايـد بـراي مـردم، رحمـت باشـند        !!$ tt ttΒ uu uuρ yy yy7≈ ss ssΨ ù= yy yy™ö‘ rr rr& āā āāωÎ) Zπ uu uuΗ ÷q uu uu‘ 

šš ššÏϑ nn nn=≈ yy yyèù= Ïj9 ∩⊇⊃∠∪ 〈 :تو را صرفاً بعنوان رحمت بـراي جهانيـان    ،(اي پيامبريعني: ) 107(انبياء

  فرستاديم).
رحمت؛ پيروانش، رحمت؛ شاگردانش، رحمت؛ و داعيان راه خدا نيز رحمتند.  پيامبر،

همچنين داعي بايد احترام افراد نيكوكار را حفظ نمايد و تنها بـه رأي خـود، عمـل نكنـد؛     

 öΝ: فرمايد مينش مشورت نمايد. خداوند متعال بلكه با برادران مسلما èδ ö‘ Íρ$ xx xx© uu uuρ ’ Îû Í÷ö∆ FF FF{ $$ $$# 〈 

  (اي پيامبر! در كارها با آنان، مشورت كن).ني: يع) 159(آل عمران:

 öΝ: فرمايـد  ميو در جايي ديگر  èδ ã�øΒ rr rr& uu uuρ 33 33“ uu uu‘θä© öΝ æη uu uuΖ ÷� tt tt/ 〈  :(يكـي از  يعنـي:  ) 38(شـوري

  ند).كن ميويژگيهاي مؤمنان، اين است كه در كارها با يكديگر، مشورت 
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ري كـه از او  به همين خاطر، داعي، با شاگردان كالسش، برادران مسلمانش، اهـل خيـ  
د. حتي اشكالي ندارد كه بعضي از مسائل كن ميبزرگتر هستند و انسانهاي متدين، مشورت 

خصوصي اش را به آنها عرضه نمايد تا به او اعتماد نموده و مخلصانه او را نصيحت كنندو 
د؛ زيـرا  كنـ  ميله و منطقه اي كه در آن زندگي به او نزديك شوند. همچنين با ساكنان مح

حتـي در   �د. آنحضرتكر ميبا مشورت كردن با مردم، محبت آنها را جلب  �اهللارسول 
مسايل بزرگي مانند جاي فرود آمدن در روز بدر، روش برخورد با اسيران جنگي و مسئله 

  ست.خوا ميد و از آنان نظر كر ميو امور ديگر، با يارانش مشورت غنايم 
د، مشـورت نمايـد. هـيچ    كنـ  مـي گي فراد جامعه اي كـه در آن زنـد  پس داعي بايد با ا

اشكالي ندارد كه فرم هايي براي آنها بنويسد و جويـاي نظـر آنهـا بشـود. و نيـز هرگـاه بـا        
گروهي از آنها مواجه شود از آنان بپرسد و بگويد: برادران عزيز! رأي شما در مورد فـالن  

نفر از رأي دو و فالن كار چيست؟ زيرا رأي دو نفر از رأي يك نفر، بهتر است و رأي سه 

 öΝ نفــر، بهتــر اســت: èδ ö‘ Íρ$ xx xx© uu uuρ ’ Îû Í÷ö∆ FF FF{ $$ ــان يعنــي: ) 159(آل عمــران: 〉 #$$ (و در كارهــا بــا آن

  مشورت كن).

  ـ با مردم بخوبي رفتار كند و احترام آنها را حفظ نمايد:15

داعي بايد اهل خير را گرامي بدارد و اگر كسي به او احساني كـرد، از او شـكر كنـد.    
ند كـه او، ارزش آنـان را   شـو  مـي  ي، اهل خير را گرامـي بـدارد، آنهـا متوجـه    زيرا اگر داع

ند و به نيكـي، ارج مـي نهـد. امـا اگـر از احسـان كننـده تشـكر نكنـيم و خطاكـار را           دا مي
سرزنش و تنبيه ننماييم، گويا هيچ كاري انجام نگرفتـه اسـت! لـذا ضـروري اسـت كـه بـه        

ب كار بد شده است با حفـظ ادب بگـوييم:   نيكوكار بگوييم: احسنت و به كسي كه مرتك
  كاري بدي انجام داده اي.
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  فنون دعوت      26 
    

همچنين انسانهايي كه سن و سالي از آنها گذشته است؛ دوسـت دارنـد تـا احترامشـان     
حفظ شود و حق بزرگسالي آنان ادا گردد. پس بدانيد كه آنها در طاعـت، از شـما سـبقت    

  احترام آنها را حفظ كنيد. گرفته و چند سالي قبل از شما مسلمان شده اند. لذا
همچنــين بايــد بــه علمــا، بزرگــان و ســران قبايــل، صــاحبان علــم و فضــل، دارنــدگان  
استعدادهاي درخشان ماننـد شـاعران و نويسـندگان مسـلمان و كسـاني كـه در راه اسـالم،        

ند، احترام گذاشت، جايگـاه  كن ميآزمايش خوبي داده اند و تجاري كه در راه خدا انفاق 
به مردم، معرفي كرد و بخاطر كارهايي كه انجام داده انـد، از آنهـا تشـكر نمـود تـا       آنها را

بر منبر مـي فرمـود:    �انجام آن كار خير، همچنان در قلبشان، زنده بماند. چنانكه نبي اكرم
=�S! �/ � 0��- ./ ['�! �/ 	\]2, D
 7�G1  يعني خداوند گناهان گذشته و آينده عثمان، را


,��]=يد. مغفرت نما '2: "�� �/ 	\]� ^ �/G2_     يعني عثمان، از امروز بـه بعـد، هـر كـاري
  انجام دهد، ضرر نخواهد كرد.

�1
 = همچنين فرمـود: ��` 3�:�J1aG3.   :يـارانم را بـرايم بگذاريـد كـه هـدفش      يعنـي
د، كـر  مـي د. و بطور كلي يكـي را سـتايش   كر ميتشكر  �بود. همچنين از عمر �ابوبكر

  ود و از يكي ديگر، سپاسگزاري مي فرمود.نم مييف و تمجيد ديگري را تعر
بايـد دانســت كـه ايــن روش، يكـي از روش هــاي تربيـت اســت و تملـق و چاپلوســي      

  د.باش مين

  ـ طبق مصلحت بطور علني و يا سري، دعوت دهد:16

هر جا نياز به دعوت علني و آشكار دارند مثل ايراد سخنراني و ارائه درسها در شـهرها  
ستاهاي مختلف براي عموم مردم، در آنجـا بطـور علنـي دعـوت دهـد و سـخنراني و       و رو

                                           

 ) و آلباني آن را صحيح دانسته است.3/226روايت احمد در مسندش (ـ 1 

 ) و سند آن، ضعيف است.736ـ روايت امام احمد در فضائل الصحابه (2

 )3/3/17) و تحسين آلباني در مشكاة (3701ـ روايت ترمذي (3
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  27  فنون دعوت
  

 

هد، شخص معيني را نصيحت كند، بايد اور ا به تنهـايي  خوا ميموعظه نمايد. اما اگر داعي 
  و بدور از چشم ديگران، با مهرباني دعوت دهد و اور ا نصيحت نمايد.

  د:گوي ميامام شافعي رحمه اهللا 

� bJcF: ��'�2!�
7�
 �              

    J�cF,
 ��FZ �O 1�\d
 ��O 

W�� e�F,
 Y: fcF,
 	�1�              

    0�\�&
 �+I3 9 g�:��,
 ./ 

�,�h i�c� � �F�7,�� 	��              

    0��� j12! k 
-
 WN1l 4� 

مرا در تنهايي، نصيحت كن و از نصيحت كردن من در حضور ديگـران بپرهيـز.   يعني: 
د كه تمايلي به شنيدن آن ندارم و رو ميمردم، نوعي توبيخ بشمار زيرا نصيحت كردن ميان 

اگر با اين خواسته ام مخالفت كردي و به سخنانم گوش فـرا نـدادي، از عـدم اطـاعتم نيـز      
  نگران نباش.

هدف امام شافعي رحمـه اهللا ايـن اسـت كـه اگـر سـخنانم را نپـذيرفتي و كسـي را در         
آن شخص ناراحت نشو. زيـرا كـه او، از تـو    حضور مردم نصيحت كردي، از جبهه گيري 

  د.ده ميد و عكس العمل نشان كن ميانتقام مي گيرد و در برابر تو جبهه گيري 
نـد: بعضـي از مـردم در حضـور     گوي مـي نـد و  كن مـي بسيار زيادند جواناني كـه گاليـه   

د باعـث  ايند؛ در حالي كه اين طـرز برخـور  نم ميند و ما را ارشاد كن ميديگران از ما انتقاد 
  د.شو ميخشم و ناراحتي ما 

  داعيان بايد بدانند كه در اين كار، هيچگونه مصلحتي وجود ندارد.

  ـ مسايل روز وانديشه هاي جديد را بشناسند:17
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  فنون دعوت      28 
    

ند، آشنايي داشته شو ميداعي بايد مسايل روز را بداند و با طرح هاي جديدي كه ارائه 
جديد را مطالعه نمايد و به اين سخن كه نبايـد   باشد. انديشه هاي تازه را بشناسد و كتابهاي

فرهنگهاي وارداتي را مطالعه كرد، توجه نكند. اگرچه اين توصـيه از سـوي فـرد يـا افـراد      
بزرگواري هم، شده باشد. زيرا اگر ما ايـن كتابهـا و فرهنگهـاي جديـد را مطالعـه نكنـيم،       

كـه حامـل ايـن    ا افرادي را نيم كه چگونه زندگي نماييم. و همچنين روش برخورد بدا مين
نيم. بلكه بنـده معتقـدم كـه داعيـان بايـد روزنامـه هـا و مجـالت         دا ميفرهنگ ها هستند، ن

مختلف را با احتياط كامل بخوانند و مواظب باشند كه ايـن مجـالت بـه دسـت افـراد كـم       
سواد نرسد و باعث فساد آنان نگردد. لذا اين نـوع روزنامـه هـا و مجـالت را در خلـوت و      

  دور از چشم عموم مردم بخوانند تا اهداف آنان را بدانند و به تصحيح آنان بپردازند.ب
            عرفت الشر ال للشر لكن لتالفيه

  جدير أن يقع فيه من ال يعرف الشرو  

بدي را شناختم نه بخاطر اينكه بد است؛ بلكه براي اينكـه از آن پرهيـز نمـايم و    يعني: 
  د.شو ميفتار آن كسي كه شر و بدي را نشناسد، گر

ريسـمانهاي اسـالم يكـي پـس از ديگـري توسـط افـرادي كنـده         «د: گويـ  مـي  �عمر
  ».اند و با جاهليت، آشنايي ندارند ند كه در دوران اسالم متولد شدهشو مي

ند اسـالم را آنطـور كـه شايسـته     توا ميزيرا كسي كه با جاهليت آشنايي نداشته باشد، ن
  آن است، بشناسد.

داعيان اسالم با چند و چون انديشه هاي جديـد، آشـنا شـوند. اگـر      پس الزم است كه
كسي با كتابي برخورد نمود كه در آن شبهه و يـا نكتـه نظـري مشـكوك، وجـود دارد بـه       

  فردي آگاه تر از خود، ارائه دهد تا با شناخت، حركت كند و راه حلي برايش پيدا شود.

  ـ با مردم به اندازه دركشان سخن بگويد:18

بايد از مهارت كافي برخوردار باشـد و بـا هـر كـس، بـه انـدازه عقلـش، سـخن          داعي
د، از مشكالت آنـان و آنچـه برايشـان اهميـت دارد،     رو ميبگويد. پس اگر نزد روستاييان 
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  29  فنون دعوت
  

 

هد در جمع دانشجويان سخنراني كند، بايـد  خوا ميد و رو ميسخن بگويد. اگر به دانشگاه 
، حرف بزند. و اگر در ميان جمعي قرار گيرد كه از او با در نظر گرفتن فكر و انديشه آنان

سواد كمتري دارند، در سطح آنان، سخن بگويد؛ زيرا هر گروه، مسايل خاص خـودش را  
  دارد.

بعنوان نمونه، روستانشينان گرفتار اموري مانند شـرك، سـحر و جـادو و غيـب گـويي      
  كاهنان و غلط خواندن نمازها هستند.

ه هايي مانند سكوالريزم، الحاد انديشه هاي نو و شبهات پيرامـون  دانشگاهيان، با انديش
  امور شرعي، مواجهند.

افرادي كه از سواد كمتري برخوردارند، در ميان آنان بايد از انتخاب دوسـتان خـوب،   
  نيكي به والدين، غنيمت دانستن وقت، تالوت قرآن و اموري مانند اينها صحبت كرد.

ه فكر، انديشه، اسـتعداد و توانـايي هـاي ذهنـي اش سـخن      پس با هر كس بايد به انداز
  گفت.

د كه بـا سـاير اعـراب، آنگونـه     گوي ميبا معاذ بن جبل طوري سخن  �ببينيد نبي اكرم
د. با معاذ بن جبل از علم و دانش، تأثير آن، حفاظت دين خدا و حدود خدا گوي ميسخن ن
د كـه آنهـا را بـه    گويـ  مـي خن د. در حالي كه با ساير اعراب از توحيـدي سـ  گوي ميسخن 

  . بهشتي كه پهناي آن به اندازه پهناي آسمانها و زمين است.برد ميبهشت 

  ـ عيوبش را به ديگران نسبت ندهد:19

يكي از عيوبي كه داعي بايد از آن، پرهيز كند، اين است كه بخاطر باال بردن خودش، 
خودش، جايگـاه برتـري پيـدا كنـد.      از ديگران انتقاد نكند. يعني ديگران را پايين نياورد تا

ند كه بدنبال اسم و رسم و شـهرت هسـتند.   ده ميبايد دانست كه اين كار را كساني انجام 
د: او فالن و فالن عيـب را  گوي ميخدا ما را پناه دهد. هرگاه از عالمي، سخن به ميان آيد، 

  ».دارد
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  فنون دعوت      30 
    

يست!! و اگـر  د: روش دعوتش، صحيح نگوي ميو هر گاه از دعوتگري صحبت شود، 
د. همـانطور كـه شـيخ االسـالم ابـن تيميـه       كنـ  مـي اي بـرده شـود، از او انتقـاد     نام نويسنده


,m�� 9 V�:#,�  e�F =د: گوي مياهللا  رحمه n2:H;1d
 �1�� 9G   :بعضـي از مـردم   يعنـي
  نشيند. انند مگس هستند كه فقط بر زخم ميم

شـما لبـاس سـفيدي بـر تـن       د. اگركن ميمگس، بخش سفيد و پاك جسم شما را رها 
داشته و معطر باشيد، مگس روي آن نمي نشيند. اما اگر زخمي بر انگشت شما ببيند، بر آن 
مي نشيند!! برخي از مردم هم براي اينكه برتري خود را به اثبات برسانند، با روشي ديگر از 

كـارش، جـزاي    ند: خداوند، فالني را بخاطر فالن و فـالن گوي ميند و كن ميسايرين انتقاد 
خير بدهد، اما او فالن و فالن عيب را هم دارد!! انتقاد پذير نيست و بدنبال فهم مسـئله هـم   

هد خودش را طوري جلوه دهد كه در او هيچ عيبي وجود خوا ميد منتقد، اينگونه باش مين
  ندارد!

و د، اينسـت كـه ا  كن ميهمچنين يكي از روشهايي كه شيطان به بعضي از داعيان، القاء 
هـد عيـب و   خوا مـي د؛ ولي در حقيقـت  كن ميدر قالب دلسوزي براي يكي از داعيان، دعا 

د: خداوند، گوي مينقصش را بيان كند. مثالً هر گاه، سخن يكي از دعوتگران به ميان آيد، 
نمايـد. اگـر شـما بپرسـيد: چـرا؟       هم كـه هـدايتش  خـوا  مـي او را هدايت كند. از خداونـد  

  هم كه هدايتش كند و بس!واخ ميد: از خداوند گوي مي
نيد كه در وراي اين دعا، چيزي نهفته است و هدف او، دعا نيست؛ بلكه چيز دا ميشما 

كننده ندارد! است كه هيچگونه پاداشي براي دعا ديگري است. بايد دانست كه اين دعايي
ناهكار د: چه بسا استغفاركننده اي كه در استغفارش، گگوي ميعبداهللا بن مبارك رحمه اهللا 

د. مردم پرسيدند: چگونه؟ گفت: هنگامي كه سخن يكي از نيكوكاران به ميان آيد، شو مي
از آن شـخص اسـت. لـذا بـراي ايـن       د: استغفراهللا، در حالي كـه منظـورش، انتقـاد   گوي مي

  د!شو ميد. بلكه گناهي برايش نوشته كن مياستغفارش، هيچگونه پاداشي، دريافت ن

  شد:ـ رفتارش بايد الگو با20
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  31  فنون دعوت
  

 

داعي بايد الگوي ديگران باشد ثابت و استوار بوده و در راه صـحيح، حركـت كنـد و    
اينـد! و كـوچكترين   نم مـي بداند كه مردم به او چشم دوختـه انـد و اشـتباهاتش را بـزرگ     

  د:شو مياشتباهش، گناه كبيره، شمرده 

0, iFo� �1, 1/p qrS�< '11h            

    "�s
 m/ ��! 	3 bA7F: S:I�� 

انـد. پـس انسـانهاي لجـام      ر بفهمي تو را براي كاري بسـيار بـزرگ آمـاده سـاخته    (اگ
  گسيخته را همراهي مكن ارزشت را حفظ نما).

داعي از نظر مردم مانند آيينه است. اگر يـك نقطـه سـياه بـر آن بيفتـد، بـزرگ جلـوه        
شـاهده  ك مـردم نشـود؛ زيـرا مـا م    د. او بايد درباره امت، از خدا بترسد و باعث هالكن مي
يم كه بسياري از مردم، از برخي فتواها يا ديدگاههاي اجتهادي بزرگاني كه چه بسـا  كن مي

ند. آنـان يـك اشـتباه    شـو  مـي بخاطر آنها پاداش داده شده اند، مرتكب اشـتباهاتي بـزرگ   
  اند. ؛ اما خلقي را به اشتباه انداختهاند كرده

س داعي بايـد قبـل از تصـميم    د: لغزش عالم، لغزش عالم است. پگوي مييكي از علما 
هد بردارد، خوب فكـر كنـد تـا    خوا ميگيري، كامالً بررسي كند و در مورد هر گامي كه 

مبادا باعث هالك مردم گردد. چه بسا انسان، بـا فتواهـايي از طـرف عمـوم مـردم، مواجـه       
  !د كه از فعل يكي از بزرگان و يا صالحان، دريافت شده و اين، اشتباه بزرگي استشو مي

  ـ با مردم، دوستي كند:21

شايسته است كه داعي، با مردم، دوستي كند، به آنـان نزديـك شـود و بـه آنهـا فايـده       
برساند. وظيفه داعي، سخن گفتن، سخنراني كردن و درس دادن نيست. بلكه بايد رفتـاري  

داشـته باشـد. گـاهي بـه مـردم، هديـه اي بدهـد و گـاهي هـم بـه            �مانند رفتار رسـول اهللا 
در كنـار   �اتشان برود و در عين حال، كار دعوت را فراموش نكند. زيرا رسول اكرممالق

د تا جايي كه گاهي به يك نفر، صد دا ميت و به آنان، هديه گرف ميدعوت، با مردم، انس 
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  فنون دعوت      32 
    

د و بـه  كـر  مـي ود، با بسياري از آنها معانقه نم ميد؛ ميان مردم، لباس تقسيم كر ميشتر عطا 
  ند.نشا ميخاست و آنها را سر جاي خود  ميبراحترامشان از جايش 

بايد دانست كه بدست آوردن دل بسياري از مردم و نزديك كردن آنان به خدا، كـار  
يـد  كن ميدشواري نيست. مانند تأليف قلوب بسياري از جوانان. مثالً شما با جواني برخورد 

ك شـويد و محبـت   كه راه گناه و معصيت را در پيش گرفته است. سعي كنيد بـه او نزديـ  
  نماييد تا در پرتو اين كار بتوانيد. احكام دين را به او آموزش دهيد.

يا جوان ديگري كه توانايي ازدواج ندارد. به او كمـك كنيـد تـا ازدواج كنـد. آنگـاه      
آرام آرام از او بخواهيد تا همراه شما به نماز جماعت برود و بسوي خـدا برگـردد و توبـه    

نيد فردي را كه گرفتار مواد مخدر شده است با محبت و انـدكي  وات ميكند. همچنين شما 
  كمك مالي، نجات دهيد و او را به سوي خدا باز گردانيد.

  ـ داعي بايد با مردم، دوستي و دشمني نسبي داشته باشد:22

داعي بايد هر كس را به انـدازه اطاعـت از دسـتورات خـدا و يامعصـيت از او دوسـت       
ي را بخاطر عمل خوبي كه انجام د. ما نيز بايد چنين باشيم نبايد كسداشته و يا مبغوض بدار

، دشـو  مـي دوست داشته باشيم و يا ديگـري را كـه مرتكـب معصـيتي      ، بطور مطلقدده مي
دشمن بدانيم. بلكـه بايـد هـر كـس را بـه انـدازه طاعـت و عبـادتي كـه انجـام            بطور مطلق

ازه گنـاه و معصـيتي كـه مرتكـب     د، دوست داشـته باشـيم و از سـوي ديگـر بـه انـد      ده مي
د، ناپسند بدانيم. و چه بسا اتفاق مي افتد كه ما يكي را از جهتي دوسـت داريـم و از   شو مي

جهت ديگر به او بغض مي ورزيـم. مـثالً بخـاطر اينكـه هميشـه همـراه مـا نمـاز جماعـت،          
كي را د، به او بغض مي ورزيم؛ يكن ميند، دوستش داريم و چون از ديگران غيبت خوا مي

دوست داريم چون ريش گذاشته و در عين حال، نسـبت بـه او بغـض مـي ورزيـم؛ چـون       
  تر كرده است. لباسش را از حد شرعي، پايين

  پس مي بينيم كه در شخص واحد، حب و بغض با هم و در كنار هم وجود دارد.
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  ـ فردي اجتماعي باشد:23

ن را حل كند و به عيـادت  داعي بايد در غم و اندوه مردم، شريك باشد، مشكالت آنا
اگـر آنهـا شـما را در غمهـا و      بيمارانشان برود. زيرا دوري از مـردم، كـار درسـتي نيسـت.    

يـد، قطعـاً شـما را    كن مـي هايشان در كنار خود، ببينند و بداننـد مشكالتشـان را درك    شادي
م كـه در جشـن هـاي عروسـي،     كـن  ميبيشتر دوست خواهند داشت لذا به داعيان، پيشنهاد 

ركت كنند، به داماد و اطرافيانش تبريك بگويند، به آنهـا خـدمت كننـد و در شاديشـان     ش
شريك باشند. مـردم، بايـد داعـي را ببيننـد كـه در صـدر مجلـس، نشسـته اسـت و سـخن           

د. اينجاسـت كـه او را بسـيار دوسـت خواهنـد      گويـ  ميد و به مهمانان نيز خوشامد گوي مي
  داشت.

هـد ازدواج كنـد، اعـالم    خوا مـي ي، بـه كسـي كـه    م كـه داعـ  كـن  مـي همچنين پيشنهاد 
همكاري نمايد و به او برنامه بدهد و بگويد: دوسـت دارم بـا تـو همكـاري نمـايم. نظـرت       

  نم برايت انجام دهم؟توا ميچيست؟ چه پيشنهادي داري؟ چه كاري 
همچنين هر گاه، داعي شنيد كه فردي فوت نموده است، بالفاصله نزد اهل ميت برود، 

  بگويد و اعالم همدردي كند و آنان را نصيحت و موعظه نمايد.تسليت 
پس درست نيست كه مردم، داعي را فقط روزهاي جمعه بر روي منبر ببيننـد و بعـد از   

  آن اثري از او، در شادي ها و غمهايشان نباشد؟!
د. باش ميپس داعي بايد به مردم، در حل مشكالتشان كمك كند. زيرا كارش، اصالح 

ند دوستي مردم را جلب نمايد. چنانكه در صحيح بخاري توا ميصورت است كه  و در اين
بـا تـأخير بـراي نمـاز ظهـر بـا تـأخير آمدنـد؛ چـرا كـه            �آمده است كه روزي نبي اكـرم 

براي ايجاد صلح و آشتي  �مشكالتي ميان بني عمر بن عوف، ايجاد شده بود و آنحضرت
  به آنجا رفته بودند.

شنيدند كـه فالنـي، مـريض اسـت، بـا جمعـي از اصـحاب، بـه         مي  �هر گاه نبي اكرم
  عيادتش مي رفتند ولو اينكه از باديه نشينان اطراف مدينه بود.
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گفتني است كه عيادت بيمار، يكي از بزرگترين كارهايي است كه باعث محبوبيت داعـي  
  د.شو ميدر ميان مردم 

  ـ اولويت بندي در دعوت:24

م پيش برود. از مسايل بزرگ، شروع كند تا به مسايل داعي بايد در دعوت، گام به گا
  كوچك برسد.

ند، اين است كه مثالً كن مييكي از مشكالتي كه بعضي از داعيان دارند و به آن توجه ن
هند احكام اسالم را در يك سخنراني روز جمعه براي مردم، خوا ميند و رو ميبه روستايي 

مطالب،نادرست است. زيرا او بايد يك موضوع، را  بيان كنند. غافل از اينكه اين طرز ارائه
انتخاب و پيرامون همان موضـوع سـخن بگويـد و موعظـه نمايـد و آنـرا بدرسـتي بررسـي         
نمايند. نه اينكه همه مسايل از جمله: توحيد، شرك، سحر، حجـاب، مـداومت بـر نمازهـا،     

ان كند. متأسفانه در حق همسايه و ... را انتخاب نموده، در يك جلسه سخنراني يا درس، بي
  ند از آنهمه مطالب پراكنده، چيزي ياد بگيرد.توا مياين صورت كسي ن

              أوردها سعد و سعد مشتمل

  ما هكذا تورد يا سعد االبل    

سعد، در حالي كه لباس فاخر و گشادي به تن داشت، شتران را به آبشـخور آورد؛ اي  
  سعد! اين رسم سارباني نيست.

را بـه يمـن فرسـتاد، خطـاب بـه او فرمـود:        �مي كه معاذ بن جبلهنگا �رسول اكرم
=��(t �<��'! �/ u�39  ة 	3H 0,H� D
 93� D
 u�&I ��v �< 	3����w  x� D
 	3 �<NZS�

� [��,
 �� T
��a yz �(���O���,
G_  
گواهي دادن به اينست كـه   ،(اولين چيزي كه بايد مردم را بسوي آن فرا بخوانييعني: 

يچ معبودي بجز اهللا، وجود ندارد و من (محمد) رسول خدا هستم. اگر پذيرفتنـد، آنگـاه   ه
  ».به آنان اعالم كن كه خداوند، در شبانه روز، پنج نماز بر شما فرض گردانيده است
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نند، بخواهيد تا ريش خوا ميد. نه اينكه از مردمي كه نماز نده ميداعي اينگونه دعوت 
  آنها بلند باشد، ولي نماز نخوانند، چه سودي بحال اسالم دارند!؟بگذارند!! حال اگر ريش 

همچنين تا زماني كه با مردم، در مورد مسايل اساسي و بزرگ به توافق نرسيده ايد، از 
  آنها نخواهيد تا به مسايل كوچك، عمل كنند.

مردم را با روش هاي مختلف دعوت كنيد. گاهي با نصيحت، گاهي بـا پنـد و انـدرز،    
ي با سخنراني، گاهي با نامه و گاهي هم در نشست ها و جلسات، آنان را بسوي اسـالم  گاه

و ارزش هاي آن فرا بخوانيد. و بكوشيد تـا از تمـام رهنمودهـاي فـوق، در مسـير دعـوت،       
  استفاده كنيد.

زيرا برخي از مردم در اثر سخنراني و تعدادي بعلت درس و گروهـي هـم ا زچيزهـاي    
  د.نشو ميديگر، متأثر 

بهتر است گاهي براي فرد مورد نظر نامه اي نوشـت و زمـاني تمـاس تلفنـي گرفـت و      
م كه استفاده از روش كن ميگاهي هم داعياني نزدش فرستاد تا او را دعوت كنند بنده فكر 

هاي جديد دعوت در زماني كه روش دعوت هاي باطل، تجديد شده است، امري حيـاتي  
  است.

خبر داده است كه طرفداران باطل از ثـروت و امكانـات    خداوند متعال در قرآن كريم
ــداف باط    ــا در راه اه ــد و از آنه ــتري برخوردارن ــتفاده  بيش ــان اس ــيلش ــه  كن م ــد؛ چنانك ن

  ¨βÎ) šš:فرمايــد مــي ššÏ%%%% ©!!!! $$ $$# (( ((#ρã� xx xx8 xx xx. tt ttβθà) Ï8Ζ ãƒ óΟ ßγ ss ss9 ¨̈̈̈ uu uuθøΒ rr rr& (( ((#ρ‘‰ÝÁ uu uu‹ Ï9  tt ttã È≅‹ Î6 yy yy™ «« ««! $$ $$# 4 $ yy yyγ tt ttΡθà) Ï8Ζ ãŠ || ||¡ ss ssù 

§Ν èO Üχθä3 ss ss? óΟ Îγø‹ nn nn= tt ttæ Zο uu uu�ó¡ xx xxm §Ν èO šš ššχθç7 nn nn= øóãƒ 3 zz zzƒÏ%%%% ©!!!! $$ $$# uu uuρ (( ((# ÿρã� xx xx8 xx xx. 44 44’ nn nn< Î) zz zzΟ ¨Ψ yy yyγ yy yy_ šš ššχρã� || ||³ øtä† ∩⊂∉∪ 〈 

(اموالشان را خرج خواهند كرد؛ اما بعداً مايه حسرت آنها خواهـد شـد و   يعني: ) 36(انفال:
  ند).شو ميشكست هم خواهند خورد و كافران بسوي جهنم حشر 

عنـي  ي �كانات، نا اميد شود. زيرا اطراف رسـول خـدا  بنابراين، انسان نبايد از كمبود ام
ور بزرگ قيصر و كسري با امكانـات بسـيار زيـادي وجـود     شبه جزيره عربستان، دو امپراط
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  فنون دعوت      36 
    

در خانـه گلـي اش بـا ابتـدايي تـرين امكانـات، زنـدگي         �داشت. حال آنكـه آنحضـرت  
شرق و غرب  د. ولي صداقت و اخالصش، او را به آرزوهايش رسانيد و دين اسالم،كر مي

  كره خاكي را فرا گرفت.

  ـ جايگاه هر كس را بشناسد:25

داعي نبايد با همه مردم، يكسان رفتار كند؛ بلكه جايگاه هـر شـخص را بشناسـد. زيـرا     

‰ ôاينگونـه  عالم، يك جايگاه، معلم، يك جايگـاه و قاضـي، يـك جايگـاه دارد. و      ss ss% zz zzΟ Ï= tt ttã 

‘≅ à2 <¨$ tt ttΡ é& óΟ ßγ tt tt/ uu uu� ô³ ¨Β 〈 :نند).دا مي(هر يك از مردم، آبشخور خود را يعني: ) 60(بقره  

پس روشن شد كه مردم نزد داعي از جايگاه يكساني، برخوردار نيستند. بلكه هر گروه 
  اجتماعي، جايگاه خاص خودش را دارد.

د، بلكـه يكـي از آداب اسـالم اسـت، زيـرا      رو مـي اين مسئله، نه تنها تبعيض به شـمار ن 
  ، تفاوت دارد.منزلت هر شخص با شخص ديگر

پس قرار دادن هر كس در جايگاهش، بخشي از حكمتي است كه داعي بايد در رفتار 
هر كس را در جايگاه خودش، قـرار   �خود با مردم، به آن آراسته باشد. چنانكه نبي اكرم

د و اين مطلب در صحيح مسلم و سنن ابوداود به نقـل از عايشـه رضـي اهللا عنهـا بيـان      دا مي
  شده است.

  خودش را محاسبه كند واز خداوند، كمك بخواهد: -26

داعي بايد خودش را محاسبه نمايد و در اين باره، سخنانش را معيار قرار دهد و به آنها 
د يـا خيـر؟   كنـ  مـي خوب توجه كند. و سپس از خودش بپرسد كه آيا به گفته هايش عمل 

. همچنـين در آغـاز هـر    آنگاه از خدا بخواهد كه او را ثابت قدم نگه دارد و كمك نمايـد 
  سخنراني و درس، نيز متوجه خدا شود و از او ثبات، فتح و هدايت، مسألت نمايد.
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  37  فنون دعوت
  

 


,�)� :u�a3 b, �=مي فرمود:  �در حديث آمده است كه نبي اكرم b:� ,u�Z3 b:

u���3G  
  ايم.نم ميه توفيق تو حمله، حركت و تالش الهي! بيعني: 

ندند. بعضي ديگر هم اين دعا را خوا ميفوق را ماء هنگام تدريس، دعاي بسياري از عل
��!b=ندند: خوا مي��� ��� f��
 �(�,
G  :خدايا! دروازه هاي فتح و پيروزي را بـرايم  يعني

  بگشا.

,�)� �F��! 9 =برخي هم در آغاز در دلهايشان چنين مي گفتند: H�� �A7� �,O  Y1�

b�<S�G . :زدن به خودم واگذار مكن كه در اين  خدايا! مرا به اندازه يك چشم به هميعني
  م.شو ميصورت، هالك 

زيرا اگر انسان، تنها به توانايي ها، امكانات، حافظـه و صـداي خـودش، اعتمـاد كنـد،      
  د.باش ميد. پس بايد دانست كه فقط خداست كه تنها ياري رسان شو ميدچار مشكل 

منبر بـرود، بـا فروتنـي و     هد بهخوا ميايد در روز جمعه، و هنگامي كه بنابراين داعي ب
التماس از خدا بخواهد تا كلمات و عبارات پرباري بر زبـانش جـاري سـازد، سـخنانش را     
مفيد گرداند، او را به راه راست هدايت كند و در سخنراني اش، موفق نمايد. زيرا اگر خدا 

بـه او  ، سودي بحالش نخواهد داشت؛ بلكه گـاهي  برد مينخواهد، نه تنها كلماتي كه بكار 
رد كـه هـم خـود و هـم ديگـران را دچـار       آو مـي نند. يعني عبارتي بر زبان رسا ميضرر نيز 

د كه خالف دين است. پس بايد ازخدا توفيق و ثبـات  گوي ميزد و يا الفاظي سا ميمشكل 
رد و كسي را كه رها كند، دا ميبخواهد. زيرا خدا، هر كس را كه بخواهد، ثابت قدم نگه 

  خورد.  شكست مي

  ـ در عبادت، ممتاز باشد:27

داعي بايد پايبند عبادات نفلي باشد و بسياري از اذكار و دعاهاي مسنون را بخواند و بر 
آنها مداومت و پايبندي كند. عملكرد داعي بايد با ساير مردم، فرق داشته و داراي ويژگي 
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  فنون دعوت      38 
    

و را خاص باشد. دعاهـاي صـبح و شـب را پـاس بـدارد تـا خداونـد پـاك و بلنـد مرتبـه، ا          
حفاظت نمايد. بعد از فجر، لحظـاتي بـا خـود، خلـوت كنـد و خـودش را محاسـبه نمايـد.         
همچنين وردي روزانه بدور از چشم مردم، داشته باشد. زياد قرآن تالوت كنـد و بـه امـور    
آن تدبر نمايد. زندگي نامه سلف و پيشينيان را مطالعه كنـد. زيـرا اخـتالط زيـاد بـا مـردم،       

د و چه بسا قساوت قلب نيز بدنبال داشته باشد. پس شو ميشويش ذهن باعث سياهي دل و ت
بر داعي الزم است كه ساعت يا ساعاتي از شبانه روز را در عزلت بسر برد. تنها بنشـيند، بـا   
كسي مالقات نكند و ارتباط تلفني نداشته باشد؛ بلكه فقط به مطالعه كتابهاي مفيد بپـردازد  

  چه حد پايبند احكام شرعي است.و خودش را محاسبه كند كه تا 

  ـ به اندكي از دنيا راضي باشد و خودش را براي مرگ آماده سازد:28

داعي بايد درباره ارتحال از اين دنيا بينديشد و بداند كه مرگ، حتمي است و بـزودي  
به سراغش خواهد آمد و خيلي زود او را از اين دنيا راهـي دنيـاي ديگـر خواهـد سـاخت.      

طرافيان و استقبال مـردم از وي باعـث غـرورش گـردد. زيـرا خداونـد متعـال        مبادا كثرت ا

≅‘ ( βÎ :فرمايـــــد مـــــي à2  tt ttΒ ’ Îû ÏN ¨̈̈̈ uu uuθ≈ yy yyϑ ¡¡9 $$ $$# ÇÚö‘ FF FF{ $$ $$# uu uuρ HH HHωÎ) ’ ÏA# uu uu Ç≈ uu uuΗ ÷q §�9 $$ $$# # Y‰ö7 tt ttã ∩⊂∪ ô‰ ss ss) ©9 

÷Λ àι9999 || ||Áôm rr rr& öΝ èδ £‰ tt ttã uu uuρ # t‰ tt ttã ∩⊆∪ öΝ ßγ;= ä. uu uuρ Ïµ‹ Ï?# uu uu tt ttΠöθ tt ttƒ Ïπ yy yyϑ≈ uu uuŠÉ) ø9 $$ $$# # �Š ö� ss ssù ∩∈∪ 〈 ):ــريم ــي: ) 93،95مـ يعنـ

ند. او تمـامي آنـان   باش مي(تمام كساني كه در آسمانها و زمين هستند، بنده خداوند مهربان 
تـك و تنهـا در    ند و همه آنان روز قيامـت، دا ميرا سرشماري نموده و دقيقاً تعداد آنها را 

  ند).شو ميبارگاه او حاضر 
د وتنها از قبر بر مـي خيـزد و بـزودي    شو ميداعي بايد بداند كه تنها مي ميرد، تنها قبر 

خداوند از او درباره هر كلمه اي كه بر زبان آورده است، خواهد پرسيد. پـس داعـي بايـد    
د و بـراي چـه   گويـ  مـي د؟ چـه  گوي ميد؟ چرا سخن ده ميخوب بينديشد كه چرا دعوت 

  د؟ تا در راه دعوت، با شناخت و آگاهي حركت كند.گوي مي
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  39  فنون دعوت
  

 

ي زندگي دنيوي زياد تقال كند؛ بلكه بـه انـدازه كفايـت از آن    همچنين داعي نبايد برا
استفاده نمايد چرا كه بهترين كار، انتخاب راه ميانه است. خانه اش مانند خانه افراد متوسط 

  جامعه باشد و لباسي بر تن كند كه مردم متوسط مي پوشند.

  ـ ظاهر آراسته و خوبي داشته باشد:29

عي بايد لباس فقراء و يـا بـدترين نـوع لباسـها را بپوشـد!      بعضي از مردم معتقدند كه دا
اين، انديشه صحيحي نيست. زيرا خداوند چيزهاي پاك را حالل قرار داده است. همچنين 


  �1t ���S/=مسلمانان را به خود آرايي فرا خوانده و فرموده اند:  �رسول اهللا���lO  �1�

e�F,
 	���G  :ر نگاه مردم شاخص باشيد).(به خود برسيد تا جايي كه ديعني  


u\d=همچنين فرموده اند:  8{ � "�| D
 	
G1  :خداوند، زيبا است و زيبـايي را  يعني
  دوست دارد.

بنابراين داشتن لباس زيبا و معطر، مهمانخانـه بـزرگ بـراي اسـتقبال افـراد نيكوكـار و       
ور خداوند عزوجـل  ماشين خوب براي داعي، ايرادي ندارد. چرا كه اين كار، مخالف دست

د. بلكه داعي بايد در شرايط مختلف، وضـعيتي مناسـب بـا همـان     باش مين �و رسول اكرم
  شرايط داشته باشد.

هنگامي كه براي اداي نماز استسقاء بيرون مـي رفـت،    �روايت است كه رسول اكرم
ز لباس كهنه اي بر تن داشت كه خشيت و فروتني و فقر از آن هويدا بود. ولـي در يكـي ا  

عيدها، چادري را كه به او هديه داده بودند و آنرا پوشيده بود، هـزار دينـار ارزش داشـت.    
پس در اين عصر كه مردم در آپارتمانهاي چنـد طبقـه بسـر مـي برنـد اگـر مـا از داعيـان،         
بخواهيم كه در خانه هاي گلي زندگي كنند در حقشان اجحاف كرده ايم يا اگر از داعيان 

ي پاره و قديمي بپوشند و يا اينكـه در طـول سـال بـه يـك لبـاس، اكتفـا        بخواهيم تا لباسها

                                           

 )4089ابوداود (ـ 1 
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  فنون دعوت      40 
    

كنند! با علم به اين نكته كه خداوند، دوست دارد كه آثـار نعمـت هـايش را بـر بنـده اش      
  ببيند.

البته داعي نبايد به اندازه اي سرگرم دنيا شود كه او را از راهش باز دارد. جـاي بسـيار   
ن و يا علما و طالبان علم را مي بينيم كه تا خرخره در دنيـا  تأسف است كه بسياري از داعيا

غرق شده و به اندازه اي گرفتار كارهاي دنيوي گشنه اند كـه كـار دعـوت را بطـور كلـي      
  فراموش كرده اند.

ما مخالف اين نيستيم كه طالب علوم و داعيان اسالم، تجارت و يا كار ديگري داشـته  
وب است؛ چنانكه عثمان بن عفان، عبدالرحمن بن عوف باشند. بلكه اين كار، خوب و مطل

اينگونه بودند. اما اينكه طالب علـم و داعـي، تمـام وقـتش را      �و تعداد ديگري از صحابه
صرف امور دنيوي نمايد و در بنگاه ها و سـاير امـاكن داد و سـتد، سـپري كنـد و امـت را       

نيسـت بلكـه بسـيار شـرم آور     بحال خود رها سازد تا هالك شود، اين كار، نه تنها صحيح 
د. زيرا دعوت، بهترين طاعتي است كه به داعيان راه حق عنايت شده است (و ترك باش مي

  د).رو ميآن، ناسپاسي بزرگي بشمار 
همچنين داعي بايد به ظاهر شخصي خويش، اهميت بدهد؛ به ايمـان آراسـته باشـد؛ از    

لما را بپوشد. زيرا هر قشر، لبـاس  سر و صورتش وقار و آرامش ببارد و لباس اهل خير و ع
خاصي دارد و نيز مانند اهل علم، راه برود و ظـاهري زيبـا داشـته باشـد. بـه خصـلت هـاي        
فطري مانند مسواك زدن، كوتاه كردن ناخن ها، گذاشـتن ريـش، كوتـاه كـردن سـبيل و      
ساير خصلت هاي ديگر، اهميت دهد. از مواد خوشبو استفاده كنـد. بگونـه اي كـه باعـث     
آزار ديگران نشود. مرتب غسل نمايد و بطور كلي به سر و وضع ظـاهري خـود رسـيدگي    

  كند تا در انظار عمومي، نماينده خوبي براي دعوت باشد.
د كـه برخـي   شـو  مـي داعي نبايد مقلد محض شخصـيت ديگـران باشـد. متأسـفانه مشـاهده      

ند او سـخن بگوينـد،   ند مانكن ميازداعيان كه داعي يا عالم ديگري را دوست دارند، سعي 
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  41  فنون دعوت
  

 

مانند او راه بروند و سرانجام در تمام ابعاد زندگي از او تقليد كنند. بدين سان در شخصيت 
  ند.رو ميند و از ميان شو مياو ذوب 


/12=فرمـود:   �روايت شده است كه رسـول اهللا  � '1�
 .1�� 9O e�1F,
 .1A�
 	
 ;

TS&3 
�5�&
 	
 � iFA�3G.1  
نكنيد و نگوييد: اگر مردم نيكـي كردنـد، مـن هـم نيكـي       (كوركورانه از مردم پيروي

  م).كن ميم و اگر بدي كردند، من هم بدي كن مي
ولي اگر مردم، به شما نيكي كردند، شما هم نيكي كنيد و اگر بـدي كردنـد، از بـدي    
آنان، اجتناب نماييد. لذا براي داعي محـو شـدن در شخصـيت ديگـران، امـري مطلـوب و       

  پسنديده نيست.
در عزيز! شما بايد شخصيتي مستقل داشته باشيد و بدانيد كه خداوند، فقط شما را با برا

اين ويژگيهاي خاص، آفريده است و كره خاكي حتي يك نفر را هم با خصوصـيت شـما   
برخود نخواهد ديد. پس شما در ميان ميليونها انساني كه خداوند از آدم آفريـده و تـا قيـام    

ييـد. صـداي شـما ماننـد صـداي هـيچ كـس ديگـري نيسـت.          قيامت نيـز مـي آفرينـد، تنها   
عمـوم   ويژگيهاي جسمي، توانايي ها، استعدادها و همه چيز شما با ديگران، متفاوت است.

نند كه كسي، خود را به شخصيت ديگـران ملـبس بكنـد. و در    دا ميمردم نيز اين را ناپسند 
فتن كبك را بيـاموزد كـه راه   ست راه رخوا ميند: كالغ، گوي ميالي دارند كه اين مورد مث

  رفتن خودش را هم فراموش كرد.
د. زيـرا بسـياري از آنهـا    كنـ  مـي ، صـدق  اين ضرب المثـل در مـورد بعضـي از قاريـان    

نـد تـا   كن مـي هند از صوت قاري ديگري تقليد كنند و براي اين منظور تالش بسيار خوا مي
مورد نظر خود تالوت كننـد و   نند مانند قاريتوا ميند. ولي باز هم نشو ميجايي كه خسته 

د عنايـت فرمـوده، محـروم    از او تقليد نمايند. مضافاً ما نيز از صدايي كه خداوند، به اين فر

                                           

 است. و سند آن، ضعيف �) به روايت حذيفه2007ـ ترمذي (1 

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


    

  فنون دعوت      42 
    

يم. مگر اينكه صدايش مانند صداي همان قاري مورد نظر زيبا باشد و بتوانـد بـدون   شو مي
  تكلف، از او تقليد كند، كه در اين صورت، اشكالي ندارد؛ ان شاء اهللا.

  لذا شايسته است كه داعي، شخصيتي مستقل داشته باشد.
اسالم هم به افرادي كـه رأي و اراده قـوي دارنـد، نيـاز دارد و هـم بـه افـراد رؤوف و        
مهربان؛ چرا كه هر يك از آنها به جاي خود، مفيد است. همانطور كه ما بـه توانـايي هـاي    

مــردم را بــر اســاس  �اهللا م و در گذشــته متــذكر شــديم كــه رســولمــردم نيــز نيــاز داريــ
تخصصشان تقسيم بندي نمـود و هـر كـدام را بنـابر اسـتعدادش بـه جبهـه و يـا مسـؤوليتي          

شـاعر   �قـرار دارد، حسـان   �گماشت. لذا مي بينيم كه در رأس قاريان، ابـي بـن كعـب   
از مديريت خوبي  �در علم ميراث، تخصص دارد، ابوبكر �است، زيد بن ثابت �پيامبر

، ياد گرفت و بقيه را هم اينگونـه  �قدرت و قاطعيت را هم بايد از عمر برخوردار است و
  قياس كن.

  ـ به امور زنان، اهميت دهد:30

همچنين داعي بايد به جامعه زنان، عنايت داشته باشـد و در صـحبتها و سـخنرانيهايش،    
است ند و قابل يادآوري ده ميآنها را فراموش نكند؛ زيرا كه نصف افراد جامعه را تشكيل 

  د.شو ميكه آنچه در اين كتاب كوچك آمده است، شامل حال زنان نيز 
از خداوند پاك و بلندمرتبه مسألت داريم كه از ما خشنود گردد و حرف و عمل ما را 
اصالح بگرداند و ما را در زمره دوستانش، قرار دهـد و درود و سـالم فـراوان خداونـد بـر      

  محمد و آل و اصحابش باد.
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