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 مقدمه مؤلف

در » گر ھای یک دعوت ویژگی«اکنون تحت عنوان  ای که ھم  کتابچه
 ۱۰پیش روی دارید موضوع اولین سخنرانی نگارنده سطور است، و حاصل 

باشد که در سایه تحقیق  دعوی می ھای فعالیت سال تأمل و تدبر و مطالعه در
این زمینه  آتی در ھای فعالیت و تجربیات گذشته و نیز جھت آمادگی برای

گردآوری شده است. لذا بر آن شدم تا کتاب را به نیز ھمین عنوان یعنی 
ای آن را در برابر  نامگذاری کنم و بسان ھدیه» ھای یک دعوتگر ویژگی«

 خواننده قرار بدھم.
ام تا با اشاره به اھمیت موضوع  ی مختصر کوشیده در این کتابچه

 نمونه و برتر را در قالب ھا و وظایف یک داعی صفات، ویژگی» دعوت«
ی متفاوت برای دعوتگران معرفی نمایم تا آن را در شرایط، مواقع و ھا نقش

لحظات مختلف زندگی دعوتگرانه خویش به کار گیرند و در نتیجه یک داعی 
ام تا با برخورداری از  موفق گردند. و از سویی جھت اختصار سعی کرده

شی، مطالب کتاب طوالنی و پر حجم و نیز حوا ھا داستان آوردن حکایات و
 نگردد و ایجاز بر توضیح و تشریح ترجیح داده شود.

مسئلت دارم تا آن » سبحانه و تعالی«در پایان فقط از ذات یگانه الله 
رابرای من و ھمه برادران مسلمان نافع و سودمند بگرداند و ھمه ما را به راه 

باشد توفیق  دا، و صالحین میراست خویش که ھمانا راه انبیاء، صادقین، شھ

ْوَ�ٰٓ  وََحُسنَ ﴿ داده، بدان رھنمون سازد
ُ
که اینان بھترن دوست و  ﴾اَر�ِيقٗ  �َِك أ

 باشند. ھمراه می
 عائض القرنی       

 ھجری قمری ٢٥/١٢/١٤٢٢





 
 

 

 حمد و ثناء

ــ ــدأ وال ــن أب ــن أي ــاـم  محامد كله
 

 يــا مهــيمن يــا مصــور يــا صــمد كلــ 
 

پروردگارا! حمد و ثنای تو را از کجا آغاز کنم در حالی که ھمه حمد و «
 ».نیاز ھا زیبنده توست، ای مقتدر صورتگر و توانگر بی ستایش

 ىمعانی أن تفــاحرتت فـی أهبـی الـ
 

ــــدر  ــــتُ ومل أزد كبجــــالل ق  فاعرتف
 

 ».ام و سرگشتهدر زیباترین و باشکوھترین صفات واالیت حیران «
ھا و کرمش شمارش  ستایش و پرستش برازنده اوست که بر بخشش

نیست. آن که ھر زمان خواھد عطا کند و ھر بار که خواھد باز ستاند و از 
 ھاست. ی خوشی ی نامالیمات و بخشاینده بین برنده

سپاس مر خدایی راست که دانای پنھان و آشکار است. ستایش آن قھار و 
ترین و امیداورترین  ھاست. و شایسته دار روزی سزد که عھده صاحب مقام را

است، بر ھر » الله«. و تمامی تعریف و ثناء مخصوص ھاست مصیبت به وقت
آن نعمتی که انعام کرده و بر ھر آن مصیبتی که باز داشته و بر ھر کاری که 

 »الله«آسان کرده و بر ھر امری که بدان حکم رانده و تمام سپاس از آِن 
ای که در رفع  که برطرف نموده و بر ھر حادثه  است، بر ھر آن امر ناگواری

 آن لطف و کرم نموده.
دریغش و آنچه بسیار  و خوان بیھا  نعمت حمد و ثناء فقط او راست، بر

 بر مردم، و فزونی نموده و بر فضل بیکرانش. ھایش خوبی بخشیده از

 لـه الكـون يـا الهـیإيا غافال عن 
 

 كــاحلريان كالســاهی كتعــيش عمــر 
 

اعتنایی ھمواره چون  انگار که به آفریدگار جھان بی ای انسان سھل«
 ».نمایی سرگذشته و فراموشکاری زندگی می
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 لی اهللا واقصـد بابـه كرمـاإارجع 
 

 واهللا واهللا ال تلقــــــــی ســــــــوی اهللا 
 

اش روی سوی او کن (توبه کن)، بخدا سوگند، بخدا  با امید بخشندگی«
 ».با خدا، عاقبت با کسی روبرو نخواھد شدیسوگند، جز 

ھر کس او را بپذیرد، پذیرفته شده، ھر که با او ستیز نماید، ذلیل و ناکام 
گشته و ھر آن کسی به او پناه برد، عزت یافته و ھر کس به او توکل و اتکا 
نماید او را کافی است. و ھر که به فرمان او گردن نھد، او را به دوستی 

اش روی آورد او را خرد کرده، و ھر که او  آنکس که به سرپیچی گیرد، و ھر
را به مبارزه بطلبد نابودش گرداند، و ھر کس با او شریک آورد بسوزاندش و 

اش  کسی که در خلقتش با او ھمسان و ھمطرازی را گمان کند تکه تکه
 گرداند.

مع قصـةاهللا لو صُ فو  غنا مـن الـدّ
 

ــب  ــدم يكت ــب بال ــاب احل ــار كت  وص
 

ای را بسراییم، و یا اینکه کتاب  به خدا سوگند! اگر با اشکھایمان قصه«
 ».مان به تو با خون نگاشته شود عشق و عالقه

 حمبة ورسنا علی األجفان نميش
 

 سحبشوی أو علی اجلمر نُ علی النار نُ  
 

و از روی محبت اشک شوق جاری بسازیم، بر آتش سوزانده شویم یا بر «
 ».شویم روی اخگرھا کشانیده

 ملا بلغت ما تستحق جهودنا
 

 مذنب ةمشقـفكل ولو نال ال 
 

بدانچه سزاورند برسند، باز ھم گناھکاریم،  ھایمان تالش و اگر تمامی«
 ».گرچه متحمل رنج و مشقت گردیم

فرستاده، نبی و خاتم و امام عصمت، ج  دھم که محمد و گواھی می
ترین اسوه و یگانه الگوی بشریت،  دھم که زیبنده است و نیز گواھی می
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ترین  باشد و ھم او موفق میج  افتخار دول و ملل و زینت مجالس محمد
 مربی و ھدایتگر و واالترین رھبر است.

ـــمه ـــدنيا اس ـــأل ال ـــداً م ـــا طري  ي
 

ــــفاه  ــــل الش ــــی ك ــــا عل ــــدا حلن  وغ
 

ای / وای آن که چون آواز و  نده شده از قوم که شھره آفاق گشتهای را«
 ».افتادی ھا زبان آھنگی بر سر ھمه

 ســــــــطورةأوغــــــــدت ســــــــريته 
 

ــــــــــــن رواه  ــــــــــــا رواة ع  يتلقاه
 

ای گشت / و روایان آن را از یکدیگر  آنکه سرانجام سیرتش چون اسطوره«
 ».کنند روایت می

 ليت شعری هـل دری مـن طـاردو
 

 وأتبــــاع منـــــاه الــــالتعابــــدوا  
 

فھمیدند چه کسی را از خود راندند پرستندگان  دانستم آیا می کاش می«
 ».الت و پیروان منات

ـــــه  ـــــن طاردت ـــــهأهـــــل درت م  م
 

ــــاه  ــــاهت وش ــــا ش ــــل معبوده  هب
 

آیا دانستند قومی که ھبل معبودشان بود چه کسی را از خود راندند و «
 ».شدندزنندگان او زشت و بد نام  آیا دانستند که تھمت





 
 

 

 مناجات و انابت بسوی الله

 :ما بعدأ
است، » الله«اما بعد ... از از ھر چیز و قبل از ھر کاری فرمان در قبضه 

زمام ھیچ کاری در اختیارمان نیست و با بقای قدرتش ما را یارای آن نیست، 
ای و نه  اوامرش راھی به در داریم، نه از نفاذ حکمش چارهنه از سرباز زدن 

 از تقدیرش راه فراری است.
نشاند و ما بندگان و بردگان  خواھد به عمل می اوست آنچه را که می

اوییم. اگر ادعای شرافت و کمال نماییم، کافی است بدانیم مایه برگرفته از 
ای است، آن کسی  بھرهخاکیم و چون فخر ورزیم، بسوی خاک روانیم، و چه 

را که از آبی پست و فرومایه خلق شده، خودپسندی نماید و به دانایی و 
 اش او را در عجب افکند. اش مباھات کند و یا اندیشه آموخته

لَدي  يا أنتَ يا أحسنَ األسامءِ يف خَ
 

ندِ   ــ تْنٍ ومــن سَ ــ فُ مــن مَ  مــاذا أُعــرِّ
 

 ».نقش بسته استای کسی که بھترین نامھایش در روح و روانم «

ها األوصافُ عنـدكمُ  ت كلُّ ارصْ قَ  تَ
 

ــ ـل  نا ثنــاءَ الواحــدِ األحــدِ ـمَّ عْ مِ ــ  ا سَ
 

آن ھنگام که توصیف و ثنای پروردگار یکتا را در وصف شنیدیم ھمه «
 ».ات عاجز و ناتوان یافتم اوصاف را در بیان سیرت و منش

ريــت  واهللاِ لــو أنَّ أقــالمَ الــور بُ
 

ن العــروقِ   مدِ مِــ ــ  ملــدحِ الســيدِ الصّ
 

ھای کائنات در مدح یگانه سید و سرور جھان  بخدا سوگند اگر تمام قلم«
 ».ھا تراشیده شوند از ریشه

ـــتحقُّ وال ـــ ممـــا يس رشَ ـــغِ العُ  مل نبل
 

ــدِ   ــةُ األم ــذا غاي ــريِ وه ــ العش رشَ  عُ
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ام و خالصه آن که به عشر  به یک دھم آنچه سزاوار است ھم نرسیده«
 ».ام نرسیدهعشیر آن ھم 

ام  بینم، که بر ناتوانی ای الله، خود را چون متجاوزی بر نفس خویش می
ای  نیاز ستوده شده انم مقرم و تو را ھمچون متعالی بییمعترف و بر عص

 یابم که جز تو معبودی نیست. می
 قد كنت أشفقُ من دمعي عـىل برصـي 

 

ـــا  ـــزٍ بعـــدكم هان  فـــاليومَ كـــلُّ عزي
 

گریه کردن بر چشمانم بیم داشتم، ولی اکنون با  پیش از این از فرط«
 ».وجودت فقدان ھر محبوبی برایم سھل گشته

ام مطیع تو گشته و  شود، شنوایی و بینایی الھی! جبینم برایت ساییده می
ام قلبم از تو  شود، در برابرت متواضع و سر افکنده غرورم برایت شکسته می

الله! گمانم به تو نیک است و از تو بیمناک و جان و روانم متوجه توست. ای 
 گفتن برایم دالویز، و توکلم بر تو به اوج رسیده.

ـــــبُ  دُّ الركائ ـــــ شَ  إليـــــك وإالَّ ال تُ
 

ــــ  ــــك وإال فال ــــبُ ـومن ل خائ  مؤمِّ
 

فایده  شود و امیدواری جز به تو بی جز به سوی تو بار سفر بسته نمی«
 ».است

ــــــك وإال فــــــالغرامُ مضــــــيَّعٌ   وفي
 

ـــك وإال   ـــوعن ـــاذبُ ـفال ثُ ك  محدِّ
 

محبت جز درباره تو ضایع است و سخن از تو خوب است ورنه محدث «
 ».دروغگوست

 های دهگانه دستاوردها و درس

سرانجام پس از سالیان متمادی از تدبر و مطالعه در دعوت و ھمراھی در 
 نتیجه دست یافتم: ۱۰چیز پی بردم و در خالل آن به  ۱۰رکاب داعیان به 
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ھا و نامالیمات به خدا پناه بردن ودر بالیا  اینکه که در رنج :فایدهنخستین 
 او را صدا کردن. ھا بحران به سوی او شتافتن و در

دانستم که ھمراه با ھر سختی آسانی است و در ھر اندوه و  :دومین فایده
دردی شادمانی نھفته است و با ھر تنگنایی و محدودیتی رھایی و آسودگی 

 ود، و بعد از ھر فالکت و سختی، رفاھی در پیش است.ھمراه خواھد ب
ای  دھنده پی بردم در مشکالت جز الله، مددکار و یاری :سومین فایده

» الله«ھا به وقت شرایط سخت کسی جز  نیست و این که به ھنگام مصیبت
 در معیت و به ھمراه انسان نیست.

ن ُ�ِيُب ٱلُۡمۡضَطرَّ إَِذا َدَ�هُ ﴿ مَّ
َ
رسد به داد  آیا چه کسی می« ].۶۲: [النمل ﴾أ

 .»بی کسی وقتی او را بخواند
اند و ھم به  به این نتیجه رسیدم که علماء ھم ثابت قدم :چھارمین فایده

اند و یا مرتکب  یا در دعوت موفق :اند روند و داعیان نیز بر دو گونه خطا می
روند. و مصلحان و صاحب دعوت و بر حق بوده و  اشتباه شده، به بیراھه می

که بدون خطا به راه راست، و ج  شوند. به جز محمد یا دچار لغزش می
بدون اشتباه بر طریق حقیقت و بدون لغزش بر صالح و راستی قائم و 

 ماندگار است.

ۡ ٱ َعنِ  يَنِطقُ  َوَما ٢ َغَوىٰ  َوَما َصاِحُبُ�مۡ  َضلَّ  َما﴿ [النجم:  ﴾٣ َهَوىٰٓ ل
۲-۴[. 

 .»گوید از خواھش نفس این حکمی است فرستاده شده و سخن نمی«
است، و   شماری مقبول و پذیرفته ھا کتاب پی بردم از میان :پنجمین فایده

که جملگی نیک و ج  ای مردود و تکذیب شده. مگر قرآن و سنت پیامبر پاره
 درست بوده و در آن کمال حق و نھایت عدل مشھود و نمایان است.
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شایسته ھیچ گروه، فرد یا افرادی نیست که نصرت و  :ششمین فایده
یاری دین را تنھا از آن خود بداند. و بر این باور باشد که به وقت استمداد و 
یاری دین تنھا او فرا خوانده شود. زیرا دین خدا در ھر زمان و مکانی یاری 

  شده است، خواه کسی در طلبش باشد خواه از آن سرباز زند.

ۡ  َ�َقدۡ  ءِ ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ  بَِها رۡ فُ يَ�ۡ  فَإِن﴿ ْ لَّيۡ  امٗ قَوۡ  بَِها َناَو�َّ ٰ  بَِها ُسوا [األنعام:  ﴾فِرِ�نَ بَِ�

۸۹.[ 

افر شوند، گروھی را بر آن ک]  ات قرآنی] به آن [آ افرانکن [یپس اگر ا«
 .»فر نورزنکه ھرگز به آن کم یبگمار

و حمایت ج  ھای محمد عربی و بدان دلیل که این دین با تالش
دستگیری شده و افرادی چون سلمان فارسی، صھیب رومی و بالل حبشی 

اند و اشخاصی ھمچون صالح الدین (ایوبی)، نورالدین  اش شتافته به یاری
 اند. ترکمانی (زنگی) و اقبال ھندی (الھوری) آن را غالب و پیروز گردانیده

دعوت دانستم که، مالطفت و مالیمت یگانه نمونه کامل  :ھفتمین فایده
است و برخورد مالیم ھمراه با رفق تأثیری چشمگیر و سحرانگیز دارد. و 

 دلیل به دام انداختن مردان است. گیری روش روان و سھل، اسلوب بی بکار
دریافتم غالب سخنان مبلغین و علماء بر حق و ثواب  :ھشتمین فایده

آدمی  بوده به جز گوشه اندک و نادری از آن به جھت فطرت انسانی و ضعف
 باشد. و عدم عصمت و انقطاع وحی اشتباه و خطا می

ای عطش آن با  پی بردم که عالج بیماری امت و ازاله :نھمین فایده
دینی)  ھای سکوالریستی (بی ھنرنمایی ھنرمند یا تفکرات تجددگرایانه و ایده

ی شاعران آرامش خود  برطرف نخواھد شد. نه با شعرھای آتشین و عاشقانه
برد. تنھا  یابد و نه با فرضیات و تخیالت فیلسوفان را به جایی می یرا باز م

عامل احیا، تجدد و بقاء این امت و یگانه راه ترقی و ترفیع آن میراث به جا 
 باشد. ی نبوت و رسالت، و بقایا و آثار وحی می مانده
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ا﴿ مَّ
َ
�َدُ ٱ فَأ ٓ  َهُب َ�َيذۡ  لزَّ ۖ ُجَفا ا ٗء مَّ

َ
 ٱ ِ�  ُكُث َ�َيمۡ  �َّاَس ٱ يَنَفعُ  َما َوأ

َ
 .﴾ِض �ۡ�

رساند به مردم باقی  رود خشک شده و آنچه نفع می پس آن کف می«
 .»ماند در زمین می

تواند تولیدکننده  و باالخره بدین نتیجه رسیدم که امت می :دھمین فایده
تواند بدون ایمان و عقیده زندگی نماید  مخترع یا کاشف نباشد اما ھرگز نمی

حیات خویش ادامه دھد و یا بدون انتخاب روش و  و بدون رسالتی به
 ای در ابالغ و ترویج دین خواھان شرافت، عظمت و سربلندی باشد. طریقه

وَ ﴿
َ
حۡ  اتٗ َميۡ  َ�نَ  َمن أ

َ
 َكَمن �َّاِس ٱ ِ�  ۦبِهِ  ِ� َ�مۡ  �نُورٗ  ۥَ�ُ  َناوََجَعلۡ  هُ َ�ٰ َييۡ فَأ

َثلُهُ  لَُ�ٰ ٱ ِ�  ۥمَّ  ].۱۲۲[األنعام:  ﴾َهاّمِنۡ  ِ�َارِٖج  َس لَيۡ  ِت لظُّ
آیا کسی که مرده بود پس ما او را زنده کردیم و دادیم به او روشنایی که «

رود به وسیله آن در میان مردم مانند کسی است که واقع شده در  راه می
 .»تواند بیرون بیاید از آنھا ھا که نمی تاریکی

مندان بپذیر  عالقهای به  گانه را ھمچون ھدیه ۱۰این دستاوردھا و نتایج 
طلب خویش و نیز به عاشقان فضیلت و طالبان  داران نصیحت و دوست

 نمایم. جویای حقیقت و رھبران دانش و معرفت تقدیم می

رِ�دُ  إِنۡ ﴿
ُ
ِ  إِ�َّ  �ِيِ�ٓ تَوۡ  َوَما ُتۚ َتَطعۡ سۡ ٱ َما حَ َ�ٰ ۡص ۡ�ِ ٱ إِ�َّ  أ ِۚ ٱب ۡ  هِ َعلَيۡ  �َّ  ُت تََو�َّ

�ِيُب  هِ �َ�ۡ 
ُ
 .]۸۸[هود:  ﴾أ

خواھم اصالح را تا جایی که امکان باشد و موفقیت من از  و من می«
 .»کنم کمک خداست و بر اوست اتکای من، به سوی او رجوع می

ها كـام شـاءها الـرمحنُ جاريـةً  عْ  دَ
 

 

ا  ــــــــــــ ــــــــــــا واهللا يرعاهَ ه  اهللا حيفظُ
 

بگذار جاری باشد ھمانگونه که خداوند خواسته است. خداوند حافظ و «
 ».دارنده اوست  نگه
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ــه یهلــا مــن الــوح  نــورٌ تستيضــءُ ب
 

ــــاه  ــــةُ الغــــارِ تبــــدو يف حميَّ  وهبج
 

گیرد / و تازگی غار بر جبینش  از جانب خدا نوری دارد که از آن پرتو می«
 ».ظاھر است

 سال طوالنی اما کوتاه و زودگذر به فرجام خود رسید. ۱۰... سرانجام 
 ھای فراوانی به ھمراه داشت. ھا و خنده و گریه که با خود نیکی ھایی سال
اش و نیز به  که با تمام شادی و اندوه و آسایش و فالکت باری ھایی سال

 ھایش سپری شدند. ھمراه تنعم و ناداری و لذت و رنج

 مـــرتْ ســـنونٌ بالســـعودِ وباهلنـــا
 

ها أيـــــــامُ   ـــــــ  فكأهنـــــــا مـــــــن قِرصْ
 

رور گذشتند، گویا از کوتاھی، روزھایی ھای زیادی با خوشی و سسال«
 ».بیش نبودند

ـــدها ـــرٍ بع ـــامُ هج ـــتْ أي ـــم انثن  ث
 

وهلـــــــا أعـــــــوامُ    فكأهنـــــــا مـــــــن طُ
 

 

سپس بعد از آن روزھای ھجران و دوری بازگشتند، و چنان طوالنی «
 ».ھستند ھایی سال بودند گویا ھمچون

هـا  ثم انقضتْ تلك السـنونُ وأهلُ
 

 !  فكأهنــــــــا وكــــــــأهنم أحــــــــالمُ
 

ھا سپری شدند و مردمانشان از دنیا رفتند، گویا ھمه آنھا  سپس آن سال«
 ».خواب و رویایی بیش نبودند

 قلمرو دعوت

قلمرو دعوت داعی محدود به یک حوزه و میدان نیست، بلکه در میادین 
زند و بر منبرھای گوناگونی ایراد سخن  مختلف و متعددی جوالن می

ی  نماید. دعوت نه محدود به حد و انتھای مشخصی است و نه ویژه می
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ھای  مکان، و وابسته و مقید به شرایط خاصی، دعوت چون خون در رگ
 رد.داعی جریان دا

دھد. گاھی آن را در یک کلمه  ھای متفاوت ارائه می او دعوت را به شیوه
ریزد؛ و بسا اوقات آن  کند و گاھی در غالب جمالت و عباراتی می خالصه می

ای ظریف آن را آراسته و  سراید و یا ھمچون خطبه ای می را ھمچون قصیده
ھد. و زمانی ھمانند د نماید و یا چون ایده و فکری آن را انتقال می مزین می

 نماید. کتابی آن را تألیف و بسان سخنرانی آن را القاء می
توان دید. و چه بسا در  ھای متفاوتی می و مسئولیت ھا نقش او را در

برد. با مادر دلسوز و مھربان، و  محاسبه نفس و رسیدگی به اعمالش بسر می
علیم آداب او با پدر شفیق و ھمدرد است. با فرزند به تربیت دینی و ت

اش نیک سیرت و خوش رفتار است. با  آید. دعوتگر مسلمان با ھمسایه می بر
 دین) در حال گفتگو و دعوت. مسلمان دوستی مخلص است و با کافر (بی

گیرد. او  یش میداعی الی الله شیوه و منھج انبیاء را در دعوتش، در پ
دعوت  است که پدرش را با دلسوزی و شفقت ÷چون ابراھیم خلیل

بَِت َ�ٰٓ ﴿: دھد می
َ
از در ÷ ]. و چون حضرت نوح۴۲م: ی[مر». ای پدرم« ﴾�

 بَُ�َّ َ�ٰ ﴿: خواند اخالص و خیرخواھی فرزندش را به سوی نجات فرا می
َعَنا َكبرۡ ٱ و مثل مؤمن آل فرعون  .»ماای پسرم، سوار شو با « ].۴۲[هود:  ﴾مَّ

و مانند  .»ای قوم من« ﴾مِ َقوۡ َ�ٰ ﴿  :ورزد این چنین بر قومش دلسوزی می

 َت لَيۡ َ�ٰ ﴿: دھد مؤمن آل یاسین از سرای آخرت قومش را وعده بھشت می
 .»دانستند ای کاش قوم من می« .]۲۶[یس:  ﴾لَُمونَ َ�عۡ  ِ� قَوۡ 

ای است ھمیشگی و دائم  دعوت مسئولیتی است واجب و حتمی و برنامه
در باشگاه و دانشگاه، که پیوسته و در ھر مکان در ماشین، ھواپیما و کشتی، 

 در مزرعه و مغازه و ... به ھمراه داعی است.
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دھد تا سخنانش. و اثری بیشتر  مبلغ بیشتر با عمل و کردارش دعوت می
اش  نھد و با اخالق نیکو و ستوده اش دارد بر افراد می و بزرگتر از آنچه خطبه

 گذارد. بھتر از بیانات و صحبتھایش تأثیر می

 ناپذیر  گر خستگی دعوت

ناپذیر است و توقف و استراحت گاھی ندارد. او ھمانند   داعی خستگی
نشیند. و چون  است، که در زندان از رسالت خود غافل نمی÷ یوسف

است، که با وجود طردشدن از قوم در تالطم امواج به دعوتش ادامه ÷ نوح
است که در تنگنای محاصره و در شعب (ابی ج  دھد. و بسان محمد می
است، ج  ایستد. سرمشق و پیامبر ب) از دعوت به ایمان توحید باز نمیطال

که چون او را به بند و زنجیر کشیدند غار (ثور) را منبر دعوت خویش 
 ساخت و چون جالی وطن شد و تبعید گردید، دولت و حکومتی بنا نھاد.

سلطان امر به تبعیدت به قبرس  :گفته شد /االسالم ابن یتیمه به شیخ
بخدا سوگند! چنان خوشحال و  :تن و حبست، داده است. گفتیا کش

ام میان تمام اھل شام تقسیم شود، ھمه را کفای  شادمانم که اگر شادمانی
خوابد.  ی خود نمی خدا من چون گوسفندم که، جز بر پشمینهکند. به  می

خوانم، و اگر  اگر چنانچه به قبرس تبعید شوم، مردم آنجا را به اسالم فرا می
شوم،   پردازم. و اگر کشته وانه زندان گردم، با پروردگارم به راز و نیاز میر

 شھادت نصیبم گشته.

 روحـــي حتـــدثني بأنـــك متلفـــي 
 

ـــرف  ـــت أم مل تع ـــداك عرف  نفيســـ ف
 

من ھستی، بدانم یا ندانم نفسم فدای   کننده گوید که تو ھالک روحم می«
 ».توست
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 های داعی موفق اولویت

جمعیت انبوه و گردھمایی گسترده، برای داعی مھم نیست، برای او مھم 
نیست، جشن باشکوھی برایش برپا گردد و یا شنوندگان بسیاری پای 
سخنانش بنشینند. آنچه برایش مھم و حیاتی است، بیان حق و امر به 
کارھای پسندیده و نھی از منکرات و بر دوش گرفتن پیام رسالت با امانت و 

 و ابالغ شریعت، با صداقت و راستی است. تعھد 

َخذَ  �ذۡ ﴿
َ
ُ ٱ أ ِينَ ٱ قَ ِميَ�ٰ  �َّ َّ�  ْ وتُوا

ُ
 َوَ�  لِلنَّاِس  ۥَ�ُبَّيِنُنَّهُ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ أ

 ].۱۸۷عمران:  [آل ﴾ۥُتُمونَهُ تَ�ۡ 
کنید برای  وقتی که عھد گرفت خداوند از اھل کتاب که آن را بیان می«

 .»کنید مردم و پنھانش نمی
کثرت، ازدحام و استقبال دسته جمعی برای داعی مطرح نیست. زیرا 
چه بسیار پیامبرانی بودند که به دعوتشان کوچکترین اعتنایی نشد. و به 

ای تنھا یک یا دو نفر اجابت گفتند، و به برخی از انبیاء فقط شمار  عده
ر اندکی پیوستند، و بعضی نیز تمام عمر خویش را صرف دعوت کردند، ولی د

نھایت در این راه جان خود را از دست دادند، بدون آن که کسی به آنھا 
گرویده باشد. و پیامبرانی بودند که سالیانی دراز را وقف دعوت کردند، اما 

 .ھا به دو نیمه شدند! سرانجام با اره

ــــيال ــــؤادَ العل ــــلِ الف ــــيِّدي علِّ  س
 

ــــيال  ــــراين قت ــــل أن ت ــــي قب  واحين
 

تسلی بده، و پیش از آنکه مرا کشته بینی مرا سرورم! قلب بیمارم را «
 ».حیات بده (جانم را بگیر)

ــل روحــي ــاً عــىل قت  إن تكــنْ عازم
 

ــــــيال!  ــــــيالً قل ــــــا قل ــــــقْ هب  فرتف
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اگر به دنبال قبض روحم ھستی، پس تا آنجا که ممکن است با آن نرمی «
 ».کن

ید ای نیست که عواطف افراد را اغفال نما داعی الی الله ھمچون ھنرپیشه
و یا احساسات آنھا را به بازیچه بگیرد و یا در جستجوی راھھای جذب مردم 
را برباید و در اوھام و تخیالت خویش بسر ببرد و یا در بسترھای ضاللت 

 آواره و سرگردان بماند.
او چون فیلسوفی نیست که قوانینی را وضع نماید و با آوردن قیاس و 

 نار ھم چیدن مقدمات، به نتایجی دست یابد.امثله بدنبال دالیل باشد. و یا با ک
مبلغ واقعی ھمچون پادشاھی نیست که سخنانش را بر دیگران تحمیل 
کند و به تنبیه و سرزنش زیر دستانش مشغول شود. و یا سپاھی گرد ھم 
آورده، پرچمھایش را برافراشته نگه دارد. و باالخره دعوتگر واقعی ھمانند 

 آوری پول باشد و در انتظار رسیدن جمعتاجری نیست، که در اندیشه 
 و یا معامله در بازار بورس بنشیند. ھایش چک

 .ست...!ھا این آری! دعوتگر راستین فردی دیگر و نقشی فراتر از
است. او در نقش فرزندی وفادار برای ج  داعی تابع و فرمانبردار محمد

در اش، و دانشجویی نمونه  آموزی ممتاز در مدرسه رعیتش، دانش
 کند. دانشگاھش، ایفای وظیفه می

افکند و  عشق به الله و رسول در خونش جریان دارد بر قلبش پرتو می
بسان نوری راھش را روشن، احساساتش را ماالمال از محبت و درونش را 

 سازد. ور می فروزان و شعله
 :شعر

ـــة رشقيـــة ـــيس رواي ـــب ل  احل
 

ــــــــالأب  ــــــــزوج األبط  رجيهــــــــا يت
 

ی دل انگیزش قھرمانان ھا داستان ت که باای شرقی نیس عشق قصه«
 ».ازدواج کنند
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ــــــه اإل ــــــفينةلكن ــــــار دون س  بح
 

ـــــــا   ـــــــأومرادن ـــــــالـن ال  محال حم
 

لیکن عشق چون دریایی بدون کشتی ھست و مراد و مقصود ما این «
 ».است که محال محال است

 مبلغ بدور از تجاذبات دنیاست

مندیھای شغلی  بھرهداعی مرخصی کاری خصوصی ندارد و دارای مزایا و 
 و تخصیصات ویژه نیز نیست.

التحصیلی سالیانه  دعوتگر مسلمان جشن تولدی سراغ ندارد و جشن فارغ
در انتظارش نیست. نه مراسم تودیع و خداحافظی نمادین و به یادماندنی 

گردد. بلکه ھمواره و  دارد و نه روز استقبال با شکوھی برایش برپا می
رسته از تجاذبات دنیا، بدور از شھرت و نام و نمود پیوسته چون انبیاء وا

یابی، و در مغازه و به ھمراه اھل پیشه و  رو می نماید. او را در پیاده زندگی می
مختلفی ھمچون نجار، نانوا، بافنده، و بناء، که دعوت  ھای شغل صاحبان

وزیر از امیر و ھا  انسان ھا و طبقات متفاوتی از خود را متناسب با سلیقه
مختلفی چون سیاه و  ھای جنسیت و ھا رنگ گرفته تا پادشاه و رعیت و

 دارد. سفید، مرد و زن و بزرگ و کوچک، عرضه می

 معامله داعی و مدال افتخارش

کند و نرخ و بھای جانش را به  داعی مسلمان با خداوند سوداگری می
قیمت عطای خواھد و نه  سپارد. ولی با این معامله نه دستمزدی می خدا می

نشیند.  ای می طلبد و نه با مضاربه آن به انتظار سود و بھره جانش را می
ھایش به  کند و برای دریافت نتیجه و ماحصل تالش صبری نمی شکوه و بی

 پردازد. محاسبه شمارش ایام نمی
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ھایش در دنیا با تأیید و یاری  فاکتور زحمات و صورت حساب تالش
 :شود مل تقدیم میخداوند و در آخرت بصورت کا

 ].۵[الضحی:  ﴾٥ َ�ٰٓ َ�َ�ۡ  َر�َُّك  ِطيَك ُ�عۡ  َف َولََسوۡ ﴿
و پروردگارت به تو (بھورزی و پیروزی و نعمت و قدرت) عطاء خواھد «

 .»کرد و تو خشنود خواھی شد
 چک مزد و اجرتش از بانک

 ].۲۸[الکهف:  ﴾ۥَههُ وَجۡ  يُرِ�ُدونَ ﴿
 .»طالب روی او ھستند«

 اش امضای سند اموال و دارایی. و شود نقد می

 ].۷۹[هود:  ﴾نُرِ�دُ  َما لَمُ َ�َعۡ  �نََّك ﴿
 .»خواھیم دانی آنچه ما می و تو که می«

 خورده است.

 بعنـــا النفـــوسَ فـــال خيـــار ببيعنـــا
 

ــــارا  ــــايعوا املخت ــــومِ ب ــــمْ بق ظ  أعْ
 

ھا را فروختیم بدون آنکه در فروختنش اختیاری داشته باشیم جان«
 ».سرافرازی باد بر آن قومی که جان را در اختیار جانان نھادندبزرگی و 

ــ ــن ال ــلَّ م ــاً أج ن نَا ثمَ ــ  منىـفأعاضَ
 

فُ األبــــرارا  ـــ تحِ  جنـــاتِ عــــدنٍ تُ
 

و در عوض آن (خداوند) مزدی را به ما ارزانی داشت بزرگتر و با «
ی که تحفه نیکان و ھدیه  ابدی و جاودانه یھا باغ تر از وادی منی / ارزش
 ».ان استصالح

اش در انتظار دریافت تقدیر  دعوتگر راستین با سیرت و عملکرد پسندیده
مدال به  ھایش کوشش نامه از سوی مردم نیست. و یا اینکه در عوض
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ھایش بگذارند و یا  گردنش آویخته شود و یا ستاره و درجه شایستگی بر شانه
 اش نصب کنند. عکسی یادگاری و به یادماندنی از او در خانه

 :داعی الی الله خواھان تاج رضایت و خوشنودی پروردگار است
ُ ٱ رَِ�َ ﴿ ْ  ُهمۡ َ�نۡ  �َّ  ].۱۱۹: ة[المائد ﴾هُ َ�نۡ  َورَُضوا

 .»خداوند راضی شد از آنھا راضی شدند از او«

را دارد، و در  ١﴾ۥٓ َوُ�ِحبُّونَهُ  ُ�ِبُُّهمۡ ﴿ و آرزوی ملحق شدن به ستارگان
 آرزوی مدال افتخار

ُ ٱ﴿ ِينَ ٱ َوِ�ُّ  �َّ َّ�  ْ  ].۲۵۷: ةالبقر[ ﴾َءاَمُنوا
 .»داران است الله مددکار ایمان«

 مالک انتخاب

عمومی یا تأیید صالحیت پرسی  گیری و ھمه مبلغ مسلمانان با رأی
 شود. آری! او حاصل آراء حکومت و با رای و نظر آحاد مردم انتخاب نمی

گیری یا منتخب نمایندگان مجلس و اعضاء پارلمانی  رأی ھای صندوق
و  ٣و انتصابی برتر از لردھا ٢ھا نیست. داعی الی الله انتخاب باالتر از کنگره

 است. ٤شیوخ

                                           
 .»دارند دارد و آنان ھم خدا را دوست می خداوند دوستشان می« -١
کنگره: مجمعی از سران دول نمایندگان ممالک یا دانشمندان که درباره مسائل  -٢

 )١٨٦٤٨کنند. (لغتنامه دھخدا /  اقتصادی و علمی و ... بحث میسیاسی، 
لرد: عنوانی که در انگلستان به اعضای مجلس اعیان و بعضی مردم دیگر دھند.  -٣

 )١٩٦٦٠(ھمان منبع / 
شیوخ: لقب بزرگان، پیشوایان و امراء حکومتی اعراب و شیوخ عرب (ھمان /  -٤

١٤٧١٨.( 
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ی  ی الله تعالی و تدارک دیده شده از سوی یگانه داعی منتخب و برگزیده
 ھمتا و در حفاظت و حمایت پروردگار یکتاست. بی

ِ  َرّ�َِك  َسبِيلِ  إَِ�ٰ  عُ دۡ ٱ﴿ ۡ ٱوَ  َمةِ كۡ ۡ�ِ ٱب  ].۱۲۵[النحل:  ﴾َسَنةِ �َۡ ٱ ِعَظةِ َموۡ ل
ای پیغمبر، مردمان را با سخنان استوار و به جا و اندرزھای نیکو و زیبا «

 .»به راه پروردگارت فراخوان
، منزلگاه و نشیمنش ج مبلغ مسلمان موالیش الله، پیشوایش محمد

اش تقوی، عصایش توکل، لباسش  قرآن، زاد و توشهاش  مسجد، یادداشت نامه
اش  زھد و قناعت، مرکبش یقین، مسیرش به سوی ھدایت و سر منزل نھایی

 زندگی اخروی و بھشت ابدی است.

ماء ـّن معها حذاءها وسقاءها ترد الإدعها ف« :به قول یکی از بزرگان
ست، اش به ھمراه او رھایش کن، چون دلو و مشکیزه« .»وترىع الشجر

 .»کند رود و خودش درخت را آبیاری می خودش به نزد آب می

 أنــــــــــــا ريب اهللاُ والــــــــــــدينُ أيب
 

ـــــــدويت  ـــــــاً ق ـــــــولُ اهللا دوم  ورس
 

ام اسالم. و سرمشق و الگوی  است و مربی» الله«ام  پرورش دھنده«
 ».ام پیامبر خدا ھمیشگی

ــــــــاطعٌ  ــــــــورٌ س ــــــــرآنُ ن  ويلَ الق
 

ـــــــي  ـــــــت قبلت ـــــــة كان  ويل الكعب
 

قرآنی است که ھمچون نوری تابان و درخشان است. و به ھمراھم «
 ».گاه من است ای که قلبه کعبه

 تداوم در دعوت

ایستد. دعوت او با فراغت از  دعوتگر راستین ھرگز از دعوتش باز نمی
مدارس شبانه، یا مبارزه، علیه بیسوادی، و یا با فارغ التحصیلی از دانشگاه 
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ظ و حضور در جلسات علمی و دینی پذیرد. شرکت در مجالس وع پایان نمی
 نیز پایان کار او نیست.

ی بھترین سخن و برترین کالم ھستی یعنی دعوت  دانشگاه داعی، بر پایه
 :الی الله، بنا شده است

حۡ  َوَمنۡ ﴿
َ
ن ٗ� قَوۡ  َسنُ أ ِ ٱ إَِ�  َدَ�ٓ  ّمِمَّ  .]۳۳[فصلت:  ﴾�َّ

به سوی خدا گفتار چه کسی بھتر از گفتار کسی است که مردمان را «
 .»خواند می

 :استج  و تداوم رسالت پیامبرھا  پیام مدرکش ابالغ

اش یعنی اعالن و آشکار  و سند فارغ التحصیلی .١»آيَةً  َولَوْ  َ��ِّ  بَلُِّغوا«
 ساختن حق.

 ].۹۴[الحجر:  ﴾َمرُ تُؤۡ  بَِما َدعۡ ۡص ٱفَ ﴿

 .»شوی پس آشکارا بیان کن آنچه را که بدان فرمان داده می«

 حقوق، پاداش و همایش تجلیلداعی 

طلبد و نه  ای را می داعی الی الله در قبال دعوتش نه حقوق ماھیانه
ای را، و نه در انتظار و چشم به راه پاداش تشویقی  عیدی و مژدگانی سالیانه

است. او در انتظار فریاد و ھورای جمعیت و قدردانی و اعزاز و تکریم وزیر و 
از خودش نیست. و نه چشم داشتی به ارتقای تعریف و تمجید مدیر مدرس 

 مقام و رتبه از سوی گروه و جماعتش دارد.

ُجورَُهمۡ  ِ�ُوَّ�َِيُهمۡ ﴿ :حقوقش
ُ
 ].۳۰[فاطر:  ﴾أ

 .»تا خداوند اجرشان را به تمام و کمال بدھد«

                                           
 .»باشد ) مرا به امت ابالغ کنید گرچه آن یک آیه میاز طرف من (سخنان«ترجمه:  -١
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ِ ٱ ّمِنَ  ٗ� فَۡض ﴿ :اش مژدگانی ٰ َورِۡض  �َّ ونَ  انٗ َ� َ ٱ َوَ�نُ�ُ [الحشر:  ﴾ۥٓ َورَُسوَ�ُ  �َّ

۸.[ 
 .»خواھند آن کسانی که فضل خدا و خوشنودی او را می«

 ].۴۶[الحجر:  ﴾٤٦ َءاِمنِ�َ  �ٍ �َِسَ�ٰ  ُخلُوَهادۡ ٱ﴿ :پاداشش
و  ھا باغ با اطمینان خاطر و بدون ھیچگونه خوف و ھراسی به این«

 .»سارھا درآئید چشمه

ٰ  َ�ٓ ﴿ :شعارش ُ ٱ إِ�َّ  هَ إَِ�  ].۱۹[محمد:  ﴾�َّ

ٰ ﴿ :اش با قدردنی  ].۲۴[الرعد:  ﴾ُ�مۡ َصَ�ۡ  بَِما ُ�مَعلَيۡ  مٌ َسَ�
درودتان باد! به سبب شکیبایی (بر اذیت و آزار) و استقامتی که (بر «

 .»عقیده و ایمان) داشتید

قۡ  َملِيٖك  ِعندَ  قٍ ِصدۡ  َعدِ َمقۡ  ِ� ﴿ :ارتقای مقامش ِۢ مُّ  ].۵۵[القمر:  ﴾٥٥ َتِدر
سرایی و بزھکاری در آن جایی ندارد در)  در مجلسی راستین (که یاوه«

 .»پیشگاه پادشاه بزرگ و توانایی
شود.  فتح و ظفر نواخته نمیھای  ناقوس ھای پیروزی و برای داعی زنگ

 گردند. بر در و دیوار نمی ھایش عکس و
شدن اشعار  مبلغ راستین در انتظار قصائد تحسین و تمجید و سروده

 یل و تکریم از کارھا و خدماتش نیست.حماسی و برگزاری ھمایشھای تجل

بِينٗ  احٗ َ�تۡ  لََك  َناَ�َتحۡ  إِنَّا﴿ :اش ناقوسھای پیروزی  ].۱[الفتح:  ﴾١ امُّ
 .»ایم ما برای تو فتح آشکاری را فراھم ساخته«

حۡ  ٌب كَِ�ٰ ﴿ :ھای آویزانش عکس
ُ
 ].۱[هود:  ﴾ۥُتهُ َءاَ�ٰ  ِكَمۡت أ

خدا) منظم و محکم ھای آن (توسط  کتاب بزرگواری است که آیه«
 .»گردیده است
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فۡ  قَدۡ ﴿ :عبارت تحسین و ستایشش
َ
ۡ ٱ لَحَ أ  ].۱[المؤمنون:  ﴾١ ِمُنونَ ُمؤۡ ل

 .»مسلمًا مومنان پیروز و رستگارند«

نُتمُ ﴿ :ھمایش تجلیلش
َ
 ٱ َوأ

َ
ؤۡ  ُكنُتم إِن نَ لَوۡ عۡ ۡ�  ].۱۳۹عمران:  [آل ﴾ِمنِ�َ مُّ

راستین) برتر ھستید (و و شما (با تأییدات خداوندی و قوه ایمان «
 .»پیروزی و بھروزی از آن شماست) اگر که براستی مؤمن باشید

تبت يف اللوحِ واهنمـرت  وثيقتي كُ
 

 آياهتـــــا فـــــاقرؤا يـــــا قـــــومُ قـــــرآين 
 

سند و گواھی رسالتم بر لوح محفوظ نقش بسته است و آیاتش نیز «
 .»بخوانیداند، پس ای قوم، قرآنی مرا باز  جاری شده و فرود آمده

 مدرستي الكرب، وغار حرا والوحيُ 
 

 وعرفاين تاريخ عمري، وميالدي، 
 

ام و غار حرا سر آغاز نبوت و شرح زندگی  مکتب وحی بزرگترین مدرسه«
 ».باشد و سر منشأ التجا و راز و نیازم می

 صفات واالی انسانی

 خو و صابر داعی مھربان است، نزدیک، دوست داشتنی، خوش خلق و نرم
 و شکرگذار است.
چون رحمت خداوند بر مھربانان سرازیر است، و بدان سبب  :مھربان است

ترین آنان بر مخلوقات  و مھربانھا  انسان ترین افراد بر که پیشوایش شفیق

کسی که ترحم و « .»يُرَْحمُ  ال يَرَْحمُ  ال َمنْ « :فرماید میج  بود. آنحضرت
 .»شود شفقت ننماید، بر او نیز رحم نمی

شایسته است چون کافری را دیدید با شفقت بر « :گوید یکی از علماء می
نجات او از آتش، آرزوی مسلمان شدنش را نمائید بدان جھت که شفقت بر 

 ».خلق از کمال یک نصیحت است
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زیرا خداوند دوست بندگان خویش است و ھمراھی را دوست  :رفیق است
شود  دوستی با چیزی ھمراه نمی« :فرماید میج  دارد. چنانچه آنحضرت می

گرداند و از چیزی جدا نشده مگر که آن را  مگر اینکه آن را آراسته و زیبا می
 ».نماید زشت و عیبناک می

را آسان، دور را نزدیک، سنگدل را مھربان، نافرمان را ھا  دشواری دوستی
 سازد. را شیفته و مجذوب ھم میھا  قلب مطیع و

کند. در برابر دوستانش  نزدیک میھا  انسان ا بهچون خود ر :نزدیک است
ورزد و خودستایی  تکلف است. بر ھمنوعانش فخر نمی متواضع و بی

ای ندارد. نه  کند. دعوتگر راستین با خودپسندی و خود برتربینی میانه نمی
 گیرد. شمارد و نه مخلوقی را به تمسخر می کسی را خوار می

َبَعَك ٱ لَِمنِ  َجَناَحَك  فِۡض خۡ ٱوَ ﴿ ۡ ٱ ِمنَ  �َّ  ].۲۱۵[الشعراء:  ﴾٢١٥ ِمنِ�َ ُمؤۡ ل
کنند  و بال (محبت و مودت) خود را برای مومنانی که از تو پیروی می«

 .»بگستران
 :محبوب و دوست داشتنی است

ھاست. حضورش مایه انس و آرامش جانھا  قلب مبلغ واقعی محبوب
ھا را با وجودش  مردم است و قدومش باعث وجد و سرور ارواح. انجمن

گرداند و اقشار و طبقات مختلف به عشق دیدارش  شادمان و مسرور می
 نوازند.  شتابند و امت مسلمه غائبانه با دعاھایش آنان را می می

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا  ﴾٩٦ اُودّٗ  نُ َ�ٰ لرَّحۡ ٱ لَُهمُ  َعُل َسَيجۡ  ِت لَِ�ٰ ل�َّ
  ].۹۶[مریم: 
آورند و کارھای شایسته و پسندیده انجام  گمان کسانی که ایمان می بی«

ھا  دل دارد و محبت ایشان را به دھند، خداوند مھربان آنان را دوست می می
 .»افکند می
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اگر روزی به ھمراه دوستانت « :گوید یکی از پرھیزکاران و صاحبدالن می
در اخالقت به سفر رفتی، اما به وقت بازگشتن، برایت نگریستند. پس 

 ». تجدیدنظر کن
 :ساده در گفتار و کردار است

سخنانش در عین سادگی بدور ج  اش پیامبر او ھمچون آموزگار نخستین
سخن احتیاط لب به  موقع و بی گویی است. نه بی از خرافی، تکلف و بیھوده

 کند. اندیشی می گشاید و نه تظاھر به تعمق و ژرف می
آالیش در کردار ویژگی برجسته ی اوست. اسباب  سادگی در رفتار و بی

کند و  آورد، بر دوش کسی سنگینی نمی تکلیف و مشقت کسی را فراھم نمی
 دارد. بر مسلمانی سختی نیز روا نمی

 :صبور است
ی نامالیمات، شرایط  و به ھنگامه اھ بحران ھا و داعی در برابر ناکامی

شود اما صبر  فرسا و حوادث ناگوار شکیباست. گرسنه می سخت و طاقت
خورد اما دم بر  گذرد، تازیانه می شنود ولی در می کند، دشنام می می

اش شکنجه  شود و به جرم عقیده آورد، بدلیل توحید روانه زندان می نمی
شود، اما باز ھم صبور و بردبار  روبرو می بیند و باالخره با تکذیب و آزار می

 است. داعی میراث بر صبر انبیاست.
متھم به ÷ شود و حضرت صالح توبیخ و سرزنش می÷ حضرت نوح

را با ÷ را با قھر و اجبار فرو کوبیدند، زکریا÷ دروغگویی و شرارت. ھود
ی فرار  عرصه÷ سر بریده شد، بر موسی÷ ھا از ھم جدا کردند، یحیی اره

چون در آزمون ج  دامنگیر فقر و نداری شد، و محمد÷ تنگ آمد، عیسی
قرار گرفت صبر نمود و چون نعمت داده شد سپاس ھا  سختی ابتالءات و

 .١خداوند را به جای آورد

                                           
١-  
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ِ  إِ�َّ  كَ َصۡ�ُ  َوَما ِ�ۡ ۡص ٱوَ ﴿ ِ ٱب  ].۱۲۷ل: ح[الن ﴾�َّ

توفیق یزدان (وای پیغمبر!) شکیبایی کن و شکیبایی تو جز در پرتو «
 .»میسر نیست

 ].۵[المعارج:  ﴾٥ َ�ِيً�  �َصۡ�ٗ  ِ�ۡ ۡص ٱفَ ﴿
صبر جمیل داشته باش (و جزع و فزع و یأس و ناامیدی به خود راه «
 .»مده

ٰ  ِ�ۡ ۡص ٱوَ ﴿  ].۱۰[المزمل:  ﴾َ�ُقولُونَ  َما َ�َ
 .»گویند شکیبایی کن در برابر چیزھایی که می«

فۡ ٱ َفحِ ۡص ٱفَ ﴿  .]۸۵[الحجر:  ﴾ِميَل �َۡ ٱ حَ لصَّ
 .»گذشت زیبایی داشته باش«

 ].۱۰[المزمل:  ﴾َ�ِيٗ�  �رٗ َهجۡ  ُهمۡ ُجرۡ هۡ ٱوَ ﴿
 .»و به گونه پسندیده از ایشان دوری کن«

 ٱ ِ�  ُهمۡ وََشاوِرۡ  لَُهمۡ  فِرۡ َتغۡ سۡ ٱوَ  ُهمۡ َ�نۡ  ُف �ۡ ٱفَ ﴿
َ
 ].۱۵۹عمران:  [آل ﴾رِ مۡ ۡ�

نما و در کارھا با آنان مشورت پس از آنان درگذر و برایشان طلب آمرزش «
 .»و رایزنی کن

ٰ لۡ ٱوَ ﴿  ].۱۳۴عمران:  [آل ﴾�َّاِس ٱ َعنِ  َعا�ِ�َ لۡ ٱوَ  َظ َغيۡ لۡ ٱ ِظِم�َ َ�
 .»کنند خورند و از مردم گذشت می و خشم خود را فرو می«
ِ  َ�عۡ دۡ ٱ﴿ حۡ  ِ�َ  لَِّ� ٱب

َ
 .]۹۶[المؤمنون:  ﴾َسنُ أ

                                                                                           
 رنج بدخوبان کشید نزیر سر

 

 منفعت دادن به خلقان ھمچو ابر 
 

 صبر کن اندر جھاد و در عنا
 

 بین بقا اندر فنا دمبه دم می 
 

 )٧٠٣(مثنوی معنوی ص 
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(ایشان) را به (خصال) نیک به کار دعوت خویش ادامه بده و خصال بد «
 .»(خود) و (سخنان) نامطلوب (آنان) را با بھترین (منطق) پاسخ بگو

و شکرگذار احسانات خداوند متعال است. چه ھا  نعمت داعی قدردان بر
آن زمان که مانع و سد راھش قرار گیرند، و چه ھنگامی که درھای موفقیت 

د جاری است. او در تمام شوند، زبانش به شکر خداون به رویش گشوده می
حاالت و سکنات به وقت خوردن، پوشیدن و خوابیدن، در ایام شفا و بیماری 

 و زمان امنیت و ناامنی، فقر و توانگری شاکر است.
ٰ ٱ زِيوََسَنجۡ ﴿  ].۱۴۵عمران:  [آل ﴾ِكرِ�نَ ل�َّ
 .»و ما پاداش سپاسگذاران را خواھیم داد«
ْ َملُوٓ �ۡ ٱ﴿ ُكورُ ٱ ِعَبادِيَ  ّمِنۡ  َوقَلِيلٞ  �ۚ رٗ ُشكۡ  دَ ۥَداوُ  َءاَل  ا  ].۱۳[سبأ:  ﴾لشَّ
ای دودمان داود! سپاسگذاری بکنید و (بدانید که) اندکی از بندگانم «

 .»سپاسگذارند

ٰ  ِ�  إِنَّ ﴿  ].۵[ابراهیم:  ﴾َشُكورٖ  َصبَّارٖ  لُِّ�ِّ  ٖت َ�ٰ � لَِك َ�
آسمانی) و گمان در این کار برای ھر شکیبایی (بر مصائب و بالیای  بی«

 .»سپاسگذار (بر انعام و عطایای الھی) دالیل بزرگی (بر وحدانیت خدا) است
زِ�َدنَُّ�مۡ  ُ�مۡ َشَكرۡ  لَ�ِن﴿

َ
 ].۷[ابراهیم:  ﴾َ�

ھای خود را) برایتان افزایش  اگر سپاسگذاری کردید ھر آیینه (نعمت«
 .»دھم می

 لك احلمد يا رمحان ما هل صيب
 

 مـذنبُ وما تاب يا من يقبـل التـوب  
 

ستایش تو را است ای رحمان مادامی که باران سرازیر است و مادامی «
 ».که گنھکار توبه نماید پذیرشکر توبه

 ا الــمهـ لک احلمد ما هاج الغرام وما
 

 غــامم، ومــا غنــی احلــامم املطــرب 
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ستایش تو را است مادامی که محبت افروخته گردد و باران فرو ریزد و «
 ».خواندکبوتر طربناک نغمه 

 دریچه نگاه به زندگی

دار شدن مناصب و یا  داعی زندگی را فرصتی برای بدست گرفتن و عھده
ھای کابینه و یا انباشتن اموال  تصاحب قدرت و مقام یا دستیابی به کرسی

 کند. تجارت و مفتخر شدن به پست سفارت تلقی نمی
داری به بر گر لذتی گذرا و مکانی برای بھره زندگی از نظر یک دعوت

 آید که آن را در سرگرمی و لھو و لعب بگذراند. حساب نمی
ھای رود لوار (فرانسه) و گشتن  مرخصی یک داعی، به سیاحت در کناره

 ھای ھیماالیا و تماشای آبشارھای نیاگارا (کانادا) و مشاھده بر فراز قله
، ھا این کواالالمپور (مالزی) و شرکت در جشن (عید مادر) و امثالھای  برج

 شود. سپری نمی
ای دارد و نه دل مشغولی  انداز و سرمایه ربوی پس ھای بانک داعی نه در

و دغدغه خاطری از تحوالت بازار بورس. نگاه و اھتمامش نه معطوف به بازار 
طالست و نه متمرکز در افت و خیز قیمت نفت. بلکه تمامی تفریح و 

 ش در بھشتی برین و دری درخشان انداز و سرمایه و آینده سرگرمی، پس
 یابد. ی که از زیر آنھا نھرھایی جاری است، عینیت و واقعیت مییھا باغ

ٰ  �َ  ُِٔمتَِّ� ﴿ ٓ  فُُر� َ�َ  ].۵۴[الرحمن:  ﴾قٖ تَۡ�َ إِسۡ  ِمنۡ  �ُِنَهاَ�َطا
لمند که آسترھای آنھا از  زنند و می ھایی تکیه می بھشتیان بر فرش«

 .»ابریشم ضخیم است
 ].۲۴[المطففین:  ﴾٢٤ �َّعِيمِ ٱ ةَ نَۡ�َ  وُُجوهِِهمۡ  ِ�  رُِف َ�عۡ ﴿
 .»ھایشان خواھی دید خوشی و خرمی و نشاط نعمت را در چھره«



 ٢٩    مناجات و انابت بسوی الله

 

ۡ  رَِّحيقٖ  ِمن نَ َقوۡ �ُسۡ ﴿   ].۲۵[المطففین:  ﴾٢٥ ُتو�ٍ �َّ
شود که دست نخورده و سر  به آنان از شراب زالل و خالصی داده می«

 .»بسته است
﴿ ْ ْ ۡ�َ ٱوَ  ُ�ُوا ۢ َهنِٓ�  ُ�وا َٔ �  ٓ سۡ  بَِما

َ
 ٱ ِ�  ُتمۡ لَفۡ أ

َ
 ].۲۴: الحاقة[ ﴾٢٤ اِ�َةِ �َۡ ٱ يَّامِ ۡ�

اید بخورید  داده در برابر کارھایی که در روزگاران گذشته (دنیا) انجام می«
 .»و بنوشید گوارا باد!

قۡ  ُحورٞ ﴿  ].۲[الرحمن:  ﴾٧٢ َيامِ ۡ�ِ ٱ ِ�  تٞ ُصوَ�ٰ مَّ
 .»روند خیمه بیرون نمی سیاه چشمانی که ھرگز از«
يۡ  �َذا﴿

َ
يۡ  َ�مَّ  َت َر�

َ
 ].۲۰[اإلنسان:  ﴾٢٠ َكبًِ�ا ٗ� َوُملۡ  انَعِيمٗ  َت َر�

ھنگامی که بنگری، در آنجا نعمت فراوانی و سرزمین فراخی و «
 .»پادشاھی بزرگی را خواھی دید

 همدم داعی و عشق او

داری  زندهنشینی و شب  ، شب»ھزار و یک شب«ی ھا داستان داعی با
و ھمدم است، و نه با کتاب  ١»ابی نواس«ھای عاشقانه  کند. نه با نغمه نمی

زیر «گیرد، و سخنانش نیازی تأیید به  کنج خلوت می» لیلی و مجنون«
 ندارد. ٢»شمس المعارف«و سندیت » سالم

 صحیح بخاری است. :اش با داری شب زنده

                                           
تغزالت (غزلیات) نواس: حسن بن ھانی شاعر ایرانی االصل عربی گوی، وی مبتکر  ابی -١

 (مترجم). ٩٦رود. (فرھنگ فارسی دکتر معین، ص  در ادب عرب به شمار می
شمس المعارف: کتابی مملو از مضامین خرافی و طلسم تألیف احمد بن علی البونی،  -٢

 (اینترنت) (مترجم) ٦٢٢متوفی 
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 حمد بن حنبل و ...).علماء ربانی (ابن تیمیه، ا :و انس و الفتش با
 ریاض الصالحین. :اش با نشینی خلوت و گوشه

 کند. محدث تصدیق می ١یحیی بن معین :سخنانش را
 رسد. می ٢سفیان ثوری :ھایش به و سند صحبت

ــانا  ــة مرس ــات رحل ــاجحهيه  افلن
 

ـ أُ كام عهدت وعزمات الوری    فنُ
 

شود در بعید است سفر شبانه سواران آنگونه که وعده داده محقق «
 ».اختیار است بیھا  انسان حالی که عزم و نیت

 حنا طرفأروا يفعلی الرصاط و  الشهم من حبل اهلدی طرف كفی كف
 

در کف محکم شما ریسمانی از ھدایت است که یک طرف آن به راه «
 ».ھا راست است و طرف دیگر آن به دست انسان

به ستارگان فوتبال  آوران، و عشق و عالقه مبلغ مسلمان به دوستی با نام
کند. و از روابط دوستانه با  و بازیگران سینما و تئاتر افتخار نمی

ھای شاخص و  سیاستمداران برجسته و نوابغ فکر و اندیشه و آشنایی با چھره
 بالد. برتر به خود نمی

مبلغ مسلمان به عشق و عالقه با نوح، ابراھیم، موسی، عیسی، 
کند، و از دوستی و محبت با ابوبکر، عمر و عثمان و  افتخار می ‡محمد

بالد، و دلبستگی خاص و  علی ـ رضوان الله علیھم اجمعین ـ به خود می
 .٣پیوندی ناگسستنی با ابوحنیفه، مالک، شافعی و احمد بن حنبل دارد

                                           
بوداود یحیی بن معین: حافظ حدیث مشھور. استاد امام بخاری و امام مسلم و امام ا -١

 . ق (دھخدا) ھ ٢٣٣و دیگران. متوفی 
 ١٦١سفیان ثوری: وی ھم عصر امام ابوحنیفه و امیرالمومنین در حدیث بود. متوفی  -٢

 . ق (ھمان منبع) ھ
٣-  
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ی والھانه ھا داستان ی داعی الی الله مجذوب خلوتھای عاشقانه و شیفته
دھد و  ھای فراق و دوری نیست. نه سوز و درد عاشقی سر می در ناله و غرق

 نه به دام دلربایان خمار چشم و فریبا روی گرفتار آمده ... .
 فرجام تلخ و سرانجام تاریک دوزخیان است. :آه و افسوس داعی از

﴿ ٓ لۡ  ُ�ََّما
ُ
لَُهمۡ  جٞ فَوۡ  �ِيَها ِ�َ �

َ
ٓ  َس�  ].۸[الملک:  ﴾َخَزَ�ُتَها

شوند دوزخ بانان از آنان  زمان که گروھی بدان انداخته میھر «
 .»پرسند می

 پایان و دردناک گنھکاران. از عذاب بی :ھایشان از و ناله

لۡ  ُجلُوُدُهم نَِضَجۡت  ُ�ََّما﴿  ].۵۶[النساء:  ﴾َهاَ�ۡ�َ  ُجلُوًدا ُهمۡ َ�ٰ بَدَّ
ھای  پوست (بدن) آنان بریان و سوخته شودھای  پوست ھر زمان که«

 .»دھیم دیگری به جای آن قرار می
 افسوس و تحسر زندگی ناکران پیدای دوزخ. :و سوز و دردش از

 ].۲۷: الحاقة[ ﴾٢٧ َقاِضَيةَ لۡ ٱ َ�نَِت  َتَهالَيۡ َ�ٰ ﴿
 .»ای کاش! پایان بخش عمرم ھمان مرگ بود و بس!«

 در رکاب قرآن

از  ھایی سال روزھا ویابند و پیوسته با  برای داعی شب و روز تغییر می
رضایت و نارضایتی، شادمانی و اندوه، سیری و گرسنگی، گھی بر باالی منبر 

ای سب و شتم، روبرو  ای تشکر و تشویق و لحظه و گھی در حبس، لحظه

                                                                                           
 خجسته بزرگان و شاھان من

 

 نیای من و نیکخواھان من 
 

 )٦٩(فردوسی برگزیده متون ادبیات فارسی، ص 
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شود. و ھمیشه ھراز چندگاھی اقبال و ادبار، نعمت و نقمت، خوشی و  می
 آیند. یش پیش میناخوشی و امید و ناامیدی یکی پس از دیگری برا

ای فرمانبر به  رغم تمامی این حاالت و وقایع ھمواره چون بنده اما علی
ھمراه قرآن است و ھر جا که، سکنی بگزیند و به ھمراه وحی الھی است در 
ھر جا که فرود بیاید. و ھمسفر و به ھمراه رسالت شریعت است به ھر جا که 

و مالزم حق است چنانچه ترک  پای بگذارد و به ھر سو که سفر کند. و قرین
 وطن نماید و در دیاری دیگر رحل اقامت بیفکند.

ماند. او چه   داعی الی الله در ھیچ مکانی از نیایش و پرستش غافل نمی
در قصر و در زندان و چه در دانشکده و در مزرعه، و چه در شھر و وادی به 

زشگاه مشغول به تسبیح نھد. او در باشگاه و ور ایستد و آنرا فرو نمی نماز می

است و در مسجد و بازار مشغول به تکبیر  »احلمد هللا«و تمحید  »سبحان اهللا«

 .»ال إله إال اهللا«و تھلیل  »اهللا أكرب«

 مدرک و منشور دعوتش

تر و معتبرتر از اسناد رسمی و  داعی مدرکی فراتر و سندی عالی
 المللی این جھان به ھمراه دارد.   منشورھای بین

رسمی یک داعی اخالص در عبادت و اقرار به ربوبّیت و الوھّیت و  سند
 :منشور دعوتش تبیین توحید و اعالن وحدانیت در قول و عمل است

 ].۵: الفاتحة[ ﴾٥ َتعِ�ُ �َسۡ  �يَّاكَ  ُبدُ َ�عۡ  إِيَّاكَ ﴿
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تر از  ای بس بزرگ و با ارزش نامه به نزد داعی اعتبارنامه و گواھی
تح موجود است. اعتبارنامه داعی لشکریان ظفرمند و فا ھای امروزی گواھی

 :١اند خداوندی

 ].۱۷۳[الصافات:  ﴾١٧٣ لُِبونَ َ�ٰ لۡ ٱ لَُهمُ  ُجنَدنَا �نَّ ﴿
 .»شوند و لشکر ما حتما پیروز می«

 اهللاَ دَ بَـــ عَ  يأهيـــا الـــداعی الـــذ
 

ــــــويم  ــــــک ق ــــــق النجــــــاة في  طري
 

مسیر نجات و کامیابی ای انسان داعی که بر عبادت خداوند قرار داری، «
 ».در برابرت مستقیم و ھموار است

ار فرعــون  أدعيــاء الضــالل ســحّ
 

 وأنـــــت العصـــــا وأنـــــت الكلـــــيم 
 

داعیان گمراھی و بیراھی چون ساحران فرعونند و تو ھمچون عصای «
 ».موسایی و خود موسی

 :به قول شاعر فارسی
 ای رسول مـا تـو جـادو نیسـتی

 

 صـــادقی ھـــم خرقـــه موسیســـتی 
 

 قرآن مر تو را ھمچـون عـص ھست
 

 ٢فرھـــا را در کشـــد چـــون اژدھـــا 
 

 

                                           
١-  

 سیاه بوددر درگھم زجمع فرشته 
 

 عرش مجید جاه مرا آستانه بود 
 

 (سنایی غزنوی ـ قصاد ص)
٢-  

 در درگھم زجمـع فرشـته سـیاه بـود
 

 عــرش مجیــد جــاه مــرا آســتانه بــود 
 

 (سنایی غزنوی ـ قصاد ص)
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 شکوه قرآن

 سازی سنت و انس دعا انسان
ام ولی ھیچ کتابی  تاکنون بیش از دھھا کتاب، اثر و تألیف را مطالعه کرده

را نظیر قرآن در زیبایی، شادابی و خرمی، قدرت و شکوه، صداقت و عدالت 
 ام. گستری و سعادت و فروغ نیافته

ایی ... را  و نزدیک به صدھا مجله و روزنامه و فصلنامه و نشریات دوره
ام، اما ھیچ گاه چون سنت پیامبر، برکت و میمنت تسلی بخش و  خوانده
دھنده، بیدارگر و مربی و پویایی و راھنمایی (نصیحت)، آموزنده و  تسکین
 ام. ساز ندیده انسان

ھای ظریف و نکات دقیق  لطیفهو در حدود ھزاران کلمه، ابیات شعر، 
بخش و  ام ولی ھرگز بمانند ذکر خدا، ایمان افروز و یقین افزا، روح شنیده

 ام. بخش، انیس و رحمت و پاداش و اجر، نیافته آرام

 گرانی چون انبیاء و مبلغانی بسان صحابه و تابعین دعوت

غنی و توانگر باشد و یا ÷ مسلمان شاید بمانند حضرت سلیمان داعی
صحیح و تندرست، و یا ÷ فقیر و ندار. و مثل ابراھیم÷ چون عیسی

قسمتی از عمر خود را علیل و بیمار بماند. او ممکن ÷ مانند حضرت ایوب
÷ و یا زندگی کوتاه چون یوشع ÷ است، عمری طوالنی بمانند نوح

حکم و فرمانروایی براند و یا چون ÷ داشته باشد و یا ھمانند داود
گوسفند بچراند، و چه بسا ÷ د و یا مثل موسیخیاطی کن÷ ادریس

تمامی حاالت از نداری و توانگری و پیروزی و شکست، ج  ھمچون محمد
 آسایش و فالکت و صحت و بیماری و عافیت و بال را پشت سر بگذارد.
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 ذاق القتـل مـن قتلـوا كألجل دينـ
 

 موت فی ساح الوغی عسلـكأنام ال 
 

گ را چشیدند و جان باختند، گویا برای دین و در راه دینت طعم مر«
 ».مرگ در میدان نبرد به نزدشان شیرین و گوارا است

 حبني رصعی فی ديـارهممـتری ال
 

 الكهف للرضـوان قـد نقلـوا ةكفتي 
 

بینی، ھمانند اصحاب  مدھوشی کشته می شان سرزمین عاشقان را در«
 ».کھف که به دیار دوست و به سوی بھشت شتافتند

 جـان باختنـد بندگان حق چون
 

 اســـب ھمـــت تـــا ثریـــا تاختنـــد 
 

 

 :و به قول سعدی
ــقان کشــتگان معشــوقند  عاش

 

ـــــتگان آواز  ـــــد زکش ـــــر نیای  ب
 

ھای متعددی  و شخصیت ھا نقش ھا، توان در ویژگی داعی الی الله را می
 یافت.

داعی الی الله چه بسا ممکن است گشاده دست، سرشار از استعدادھا، 
، یا قاطع، مصمم سبزرگ چون حضرت ابوبکر صدیقاحسانمند و نیکوکاری 

و استوار، قوی و محافظه کار در حق توانمند و پرتالش در دین و پر ھیبت و 
باشد. چه بسا ممکن است  سبزرگوار میان توده مردم ھمانند عمر بن خطاب

داشتنی و با حیا و سخاوتمند  پذیر، بامدارا، نزدیک و دوست ساده، انعطاف
، و شجاع و متھور، منیع الطبع، جان فشان و فدائی سعفان چون عثمان بن

 .١باشد سھمچون حیدر کّرار

                                           
١-  

ــــق ــــدق عتی ــــا و ص ــــفا و وف  بص
 

 که دل و جان فـروش و شـرع خرسـت 
 

ــــــت عمــــــری ــــــدلیری و ھیب  ب
 

ـــت  ـــریعت از عمرس ـــور ش ـــه ظھ  ک
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دریایی از علم و  بگاھی ھمچون عبدالله بن عباس :مبلغ مسلمان

المعارفی از علوم و احکام شریعت است. و گاھی  ةدانش و دانشنامه و دایر

سخنرانی تیزھوش است که کلمات را  س ١چون ثابت بن قیس بن شماس
ریزد و جمالت را ھمچون  چون بمبی و حروف را بسان شھابی فرو می

 نماید. به سوی مقصد شلیک می ھا مسافت آتشفشانی تا
) شاعری است که، ج الله و چه بسا بسان حسان بن ثابت (شاعر رسول

ورد و آ نگارد و قطعه شعر را به شکل نوری در می حروف را بر قلب می
 تند. ای الماس در ھم می قصیده را ھمچون قطعه

دعوتگر مسلمان گاھی، دارای حشم و خدم، دارایی و درآمد و جمال و 
منزل و  است، و گاھی فقیر و بینوا، بی سعیال چون عبدالرحمن بن عوف

. او در بسیاری مواقع ٢سگوھر و زر ھمچون ابوذر غفاری سرپناه و بی بی
بر  سشود و یا چون علی امامت مردم را متعھد می سچون معاذ بن جبل
 وظیفه اذان گفتن را تقبل سنشیند و ھمچون بالل مسند قضاوت می

                                                                                           
 بحیــــــا و حیــــــات ذوالنــــــورین

 

ـــــت  ـــــت مولفسورس ـــــه حقیق  ک
 

ـــــف و ذوالفقـــــار مرتضـــــوی  بک
 

 که بحرب اندرون چو شـیر ـ نـر اسـت 
 

 (انوری اییوردی ـ سیمای شیخین در آئینه شعر فارسی: محمد برفی (مترجم))
یکی از اعضاء و شعراء عرب ج  : صحابی پیامبرسثابت بن قیس بن شماس انصاری -١

رفت. وی در دوران خالفت ابوبکر صدیق در جنگ یمامه به شھادت  میبه شمار 
 رسید.

٢-  
ــری ــردون ف ــه گ ــم ش ــری ھ ــم فقی  ھ

 

 اردشـــــیری بـــــاروان ابـــــوذری 
 

 انــد آن مســلمانان کــه میــری کرده
 

ــــد در شھنشــــاھی فقیــــری کرده   ان
 

 (کلیات اقبال)
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شود. و یا  متولی تقسیم میراث می سنماید. و یا مثل زید بن ثابت می
گیرد و یا  فرماندھی سپاه اسالم را بر عھده می سھمچون خالد بن ولید

 گیرد. در دست می زمام قدرت را سچون ابوعبیده
گوید  در قصر و دربار پادشاھی سخن می ١مبلغ گاھی ھمانند امام زھری

در بند و اسارت از درون سرداب و زیرزمین.  ٢و گاھی ھمانند امام سرخسی
و چه بسا که به مقامش ارج نھند و زبان به تحسین و ستایشش بگشایند و با 

، و یا ھمچون سن انسآغوش باز به استقبالش بشتابند، ھمچون مالک ب
خونش به ناحق ریخته شود و سر از تنش جدا  ٣احمد بن نصر خزاعی

 نمایند.

 مبلغ همچون هدهد و ...

گذارد تا رسالت الھی را  مبلغ ھمچون ھدھد کویر و دشت را پشت سر می
 :ھا برساند ترین سرزمین نیافته ترین نقاط و دست به دوردست

�ِض  � �﴿
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� ِي ُ�ۡرُِج ٱۡ�َۡبَء ِ� ٱلسَّ ِ ٱ�َّ  ].۲۵[النمل:  ﴾ِ�َّ

                                           
محدث مشھور وی امام زھری: محمد بن مسلم. از اولین مردان علم حدیث . تابعی و  -١

حدیث از آنان و دیگران فرا گرفت، متوفی  ٢٠٠٠با ده تن از صحابه دیدار و قریب به 
١٢٤. 

امام سرخسی: محمد بن احمد ملقب به شمس االئمه، امام عالم متکلم اصولی و  -٢
مجتھد بود. کتاب مبسوط که نصوص فقه احناف است در زندان امالء کرده است. 

 ت.درگذش ٤٩٠وی در سال 
 ٢٣١احمد بن نصر خزائی: از شاگردان امام مالک و از آمرین بالمعروف وی به سال  -٣

سال به دار  ٦ھجری به دلیل عدم اعتقاد به خلق قرآن سر از تنش جدا گردید و تا 
 نامه) (مترجم). آویزان بود. (دھخدا، لغت
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ن یو زمھا  آسمان ه آنچه را درکنند ک چرا برای خداوندی سجده نمی«
 .»سازد ار) میکپنھان است خارج (و آش

و ھمانند مورچه خویشان و ھمنوعانشان را بیدار و از گرفتار آمدن در 
 دھد. بیم میخسران و ناکامی 

 ].۱۸النمل: [ ﴾َ� َ�ِۡطَمنَُّ�ۡم ُسلَۡيَ�ُٰن وَُجُنوُدهُۥ َوُهۡم َ� �َۡشُعُرونَ ﴿
تا سلیمان و لشکریانش بدون اینکه متوجه باشند، شما را پایمال «

 .»نکنند
ترین  ترین و دلچسب ای شیرین و ھمچون زنبور عسل از ھر شکوفه

 نماید. آوری می معارف را جمع ھا و بھترین سخنان و زیباترین دانستنی
 ].۶۹النحل: [ ﴾ُذلُٗ�  َرّ�ِِك  ُسُبَل  لُِ� سۡ ٱفَ  تِ �ََّمَ�ٰ ٱ ُ�ِّ  ِمن ُ�ِ  ُ�مَّ ﴿
ھایی را بپیمائید که خداوندی برای  ھا بخورید و راه سپس از ھمه میوه«

 .»شما تعیین کرده است و کامًال (دقیق) در اختیارند

ــبا ــواه ص ــن ه ــی م ــب زدن  بةفياح
 

 ١ويا قلـب زدنـی فـی هـوی مهجتـی حبّـا 
 

ام بیفزای، و ای دل در یاد و  ای عشق در یاد و عالقه به او بر شیفتگی«
 ».ام بیفزای ی محبوب جانم بر محبت و دوستی خاطره

 ذا جئت املحصب من منیإلعلی 
 

ـــ  ـــخرت ف ـــی  يادؤس ـــاأك ـــه قرب ـــوز ب  ف
 

وادی منی آمدم شاید زمانی که به محصب (زمین پر از سنگریزه) در «
 ».قلبم را چیره در محبت او بساز تا بواسطه آن به قرب و نزدیکی نائل آیم

                                           
١-  

 ای دل مبتالی من شیفته ھوای تو
 

 برای تودیده دلم بسی بال آن ھمه از  
 

 (عطار)
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 داعی صاحب مبدأ

ترین ویژگی و برترین خصوصیت داعی آن است که وی صاحب مبدأ  مھم
و دارای رسالتی منحصر به فرد است، و شیوه و خط مشیء مشخص دارد. 

درشتی کند با نرمی و مالیمت، ممکن است خصایل مختلف از او سر بزند، 
گاھی سخت بگیرد و گاھی آسان چه بسا روی بیاورد یا اعتراض نماید و در 

ای ایستادگی کند یا تسامح نشان داده کوتاه بیاید و ... اما باز  مقابل مسأله
شود. مبلغ مسلمان گرچه  ھم از مبدأ و اصول بنیادی خویش جدا نمی

یا سرگرم مذاکره و مباحثه رد کند یا ممکن است در حال گفتگو باشد و 
بپذیرد، بستاند یا ببخشد، خشم برآورد یا شاد گردد ولی از اصول و مبادی 

 ماند. ثابتش غافل نمی
نظر  داعی الی الله اصول و مبانی تغییرناپذیری دارد که ھرگز از آنھا صرف

 کند. پوشی نمی و چشم
بماند و یا پاورقی را رھا کشد تا ُلب و اصل  ھا دست می چه بسا از حاشیه

گذارد تا  کند تا به متن بپردازد و یا چھارچوب و زمینه را به کنار می می
 صورت حفظ شود.شکل و 

 های گوناگون داعی در میان ملل و نقش

 دعوتگر راستین سخنگوی رسمی ملت مسلمان است.

ّ�ُِ�مۡ  ِمن قُّ �َۡ ٱ َوقُلِ ﴿  ].۲۹[الکهف:  ﴾رَّ
 .»حق (ھمان چیزی است که) از سوی پروردگار (آمده) است :بگو«

﴿ ٓ ا رۡ  إِ�َّ
َ
ِ  َك َ�ٰ َسلۡ أ  ].۴۵[األحزاب:  ﴾�َونَِذيرٗ  ��َِش�ٗ  قِّ �َۡ ٱب

 .»دھنده فرستادیم ما تو را به عنوان گواه و مژده رسان و بیم «
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رود،  در بین ملل و دول دیگر به شمار میج  و نماینده دائمی محمد
َر « :فرمایند میج  حضرتچنانچه آن 

َّ
هُ  َنض

َّ
  الل

ً
ِتَي  َسِمَع  اْمَرأ

َ
ال

َ
َها َمق

َ
َحِفظ

َ
اَها ف دَّ

َ
أ
َ
َما ف

َ
 ک

سرسبز و شاداب گرداند خدا کسی را که سخنی از من را بشنود و « .»َسِمَعَها
 .»آن را حفظ نماید سپس به بھترین صورت آن را به دیگران برساند

 تعلیمات اسالمی را داراست.و صالحیت دبیر کلی ارزشھا و 

 ٱ َقوِيُّ لۡ ٱ َت َجرۡ  ٔۡ َ� سۡ ٱ َمنِ  َخۡ�َ  إِنَّ ﴿
َ
 ].۲۶[القصص:  ﴾مِ�ُ ۡ�

بھترین کسی را که باید استخدام کنی شخصی است که نیرومند و «
 .»درستکار باشد

ــم ــر ام ــینه تکبی ــدر س  دارد ان
 

ـــم  ـــدیر ام ـــت تق ـــین اوس  در جب
 

 (عالمه اقبال)
سفارتی دارد و نزد ھر ایده و تفکری توقف،  داعی مسلمان در ھر قلبی

 گاھی و در میان ھر مجلس و انجمنی تصویر و نمایی مشخص...
داعی در یک نقش و وظیفه محصور و محدود نیست، بلکه در وظایف 

 شود. ی گوناگونی دیده میھا نقش مختلف و
ناپذیر  ھای خستگی نامه پر فراز و نشیب، تالش  گاھی (شرح حال، زندگی

خوانی و زمانی (بازتاب  ھای ماندگار) او را در صفحات روزنامه می فداکاری و
اوقات در مقام عالمی متبحر فکر و اندیشه دعوتگرانه) او را در مجله. بسا 

شنوی و یا در مسجد پشت سرش اقتدا  سخنانش را از صفحه تلویزیون می
است در  سپاری. ممکن نمایی، یا به نصایحش از باالی منبر گوش می می

بازار با او مالقات نمایی یا در پارک با او مصاحفه و احوالپرسی. در اتوبوس به 
کنارش قرار بگیری و در ھواپیما او را در آغوش بفشاری، گاھی در رکابش در 
جبھه نبرد به قتال بپردازی. و گاھی در جشن عروسی و زمانی نیز در 

 مراسم خاکسپاری و نماز جنازه او را ببینی.
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پویا، با نشاط و حضوری زنده در میان اجتماع دارد. با  :عوتگر مسلماند
کشد، با  کند، بر سر یتیم دست نوازش می امیر و بزرگ مملکت دیدار می

کند،  آید، با بیوه ھمدردی می رویی و نرمی پیش می مسئول و رئیس با خوش
صد آید و پیرمرد و ساخورده را تا مق با جوان به شوخی و مزاح بر می

 کند. راھنمایی و ھمراھی می

 رسایی دعوت

داعی الی الله سخنانش را با طول موج حقیقت و فرکانس صداقت، و از 
کند، تا   طریق آنتن ابتکار و نوآوری، بر روی امواج شفقت و محبت ارسال می

دار   ھای قلوب آن را دریافت نموده و عبارتش را امواج روح در نتیجه گیرنده
 ری به طرف مقصود انتقال دھند.یکی پس از دیگ

داعیان در میدان دعوت و میزان سرعت عمل آنھا در مسیر دعوت بر چند 
 تقسیم می شوند: دسته 

روند و بعضی به آرامی و بعضی با شتاب و  ای افتان و خیزان می عده
ای بسان حرکت ابر وشماری ھمچون وزش باد در حرکت و  سرعت و عده

یز با خیزشی بلند و فراتر از ھمگی در آسمان ای ن تکاپو ھستند. وعده
آیند و در مسافتی بیش از سی و ھفت ھزار  شگفتی و نوآوری به پرواز در می

پا باالتر از سطح زمین در فضایی از صداقت، ھمدردی و دلسوزی، حقیقت و 
 گیرند. عدالت، علم و ایمان قرار می

 نت كنت بكيت من حر اجلویأ إن
 

ـــل   ـــی لي ـــكبت ف ـــراق دموعـــاوس  الف
 

ای و یا در شب دوری از  اگر تو از گرمی سوز و گداز عشق گریان شده«
 ».ای محبوب و معشوق اشکھا را سرازیر کرده

 فنفوسنا ذبحت علی ساح الـوغی
 

 يــا مــن يــری رصعــی الســيوف هجوعــا 
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بیند.  ای کسی که مبارزه و رویارویی شمشیرھا را فقط در خواب می«
 اند). ما در میدان پیکار و نبرد (واقعی) قربانی شده ھای جان بدان که

 دغدغه و مأموریت

 تمام فکر و ھم و غم و دغدغه یک داعی ازاله انحرافات و اصالح
به ھا  انسان ھای دینی مردم و کشاندن و فرا خواندن و ناراستیھا  کجروی

به، بندگی و اطاعت از خدای تعالی است، تا در نھایت دین خداوند بلند مرت
برگزیده و سرآمده قرار گرفته و جھت و مقصد ھمه اعمال و افعال در مسیر 

 رضایت و خوشنودی خداوند قرار بگیرد.
ی تصدی پست و مقام را در  ی جمع مال و اندیشه داعی الی الله داعیه

پروراند. زیرا مأمور پیاده کردن مأموریتی مشخص و از پیش تعیین  سر نمی
 :شده است

نِ ﴿
َ
ْ �ۡ ٱ أ َ ٱ بُُدوا ِطيُعونِ  �َُّقوهُ ٱوَ  �َّ

َ
 ].۳[النوح:  ﴾٣ َوأ

 .»خدا را بپرستید و از او بترسید و از من فرمانبرداری کنید«
ای است که مھر تکفل رزق و تقبل معیشت و روزی بر آن  و حامل نامه

 :خورده است

﴿ ٓ رِ�دُ  َما
ُ
 ].۵۷[الذاریات:  ﴾قٖ ّرِزۡ  ّمِن ُهمِمنۡ  أ

خواھم  کنم و نه می درخواست ھیچگونه رزق و روزی میمن از آنان نه «
 .»که مرا خوراک دھند

 :سازد و آدرس آن به سوی سعادت دو گیتی بشریت را رھنمون می

َ  ال: قُولُوا«
َ

ُ  إِال إهِل که آن را در میان قلوب بیدار و پذیرا . »ُ�ْفِلُحوا ا�َّ
 :کند تقسیم می

 ].۴[القلم:  ﴾٤ َعِظي�ٖ  ُخلُقٍ  لََعَ�ٰ  �نََّك ﴿
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 .»تو دارای خوی سترگ (یعنی صفات پسندیده و افعال حمیده) ھستی«
محبوب داعی محبان خدا و موال و سرور او دوستداران خدا ھستند. 
دوست داعی کسی ھست که دین را پاس بدارد و شریعت را پاس داشت و 

را احترام. و دشمنش کسی است که از در ستیز با دین درآید و آھنگ عناد 
شخصی دارد و نه ھای  عداوت داشته باشد. دعوتگر مسلمان نه فرصتی برای

 فراغتی برای بررسی و نقد و تحلیل امور ال یعنی.
تمام دقایق عمر داعی و ھر ثانیه از اوقاتش پاداش و تقرب و نیل درجات 

 گردند. محسوب می

ـــةأ ـــد ليل ـــة بع ـــالی ليل ـــد اللي  ع
 

ــــد عشــــت دهــــراً ال   ــــاأوق  عــــد الليالي
 

شمارم، حال آنکه بسی دراز زیستم  ھا را یکی پس از دیگری میشب«
 ».سازی (آخرت) را نمایم بدون آنکه حتی برای یک شب آماده

 فإمــا حيــاة نظــم الــوحي ســريها
 

ـ األعاديـــــــا    وإال فمـــــــوت ال يرســــــ
 

یا خواھان زندگانی ھستم که سرگذشتش را وحی سامان دھد (با قرآن «
 ».جویم تا دشمن را شاد ننماید ا میزندگی نمایم) و یا مرگی ر





 
 

 

 مآخذ و منبع

کند و در ابیات و اشعار و متون  داعی الی الله در آیات الھی سیر می
ھا و تاریخ گذشتگان و علوم  شود و قصه ور می سیرت و کتب اندرز غوطه

چیند و در قالب  قصائد نغز و کلمات نادر و گوھرھای ناب را برمی مفید و
دھد   بندد، و با آن مردم را به سوی دین خداوند دعوت می سخنانش بکار می

تا، به غیر از الله معبودی دیگر نیایش و ستایش و پرستش و کرنش و مورد 
 عبادت و اطاعت واقع نشود.

ی اوست.  اس درخشان و تابندهمآخذ و منبع داعی قلب تپیده او و احس
آیند و اوراقش  مرکب داعی از خونش و الفاظ و کلماتش از اشکھایش پدید می

خوی و خصال نیکو و صفات برجسته و شایسته و ارزشمندی است که به 
 ھمراه دارد.

داعی مسلمان به ھیچ وجه و تحت ھیچ شرایطی از دعوتش غافل 
اش  رد. و آیا مگر علیل و رنجور بیماریسپا ماند و آن را به فراموشی نمی نمی

ماند و یا فرد تب گرفته  اش غافل می برد و یا گرسنه از گرسنگی را از یاد می
برد؟! و چگونه یک داعی دعوتش را رھا کند  حرارت بدن و تبش را از یاد می

اش را و نه دھقان تیغش را و  حال آنکه نه نقاش؛ قلم مویش را و نه نجار اره
 .گذراد؟! ده قلمش را بر زمین مینه نویسن

ــــبُ أينّ  ــــا قل  وقــــد عاهــــدتني ي
 

 متـــــى مـــــا تبـــــت مـــــن لـــــيىل تتـــــوب 
 

ای دل با من عھد کردی که ھر وقت من از لیلی دست بردارم تو نیز او «
 ».کنی را رھا می

 فهـــا أنـــا تائـــب مـــن حـــب لـــيىل 
 

ــــرتُ تــــذوب؟!  ــــام ذك ــــك كل  فامل
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پس چرا ھر زمان که نامش ام،  ھم اکنون من از عشق لیلی دست شسته«
 .»شوی؟ به میان آید تو بیقرار و آشفته می

 لكــل امــرء مــن دهــره مــا تعــودا
 

 وعادة أهل احلق يـا صـاحبي اهلـد 
 

اش نتیجه عادت و سرشت اوست، ای  بھره ھر شخصی از زندگی«
 ».دوست! عادت و خوی اھل جز دعوت بسوی ھدایت چیزی نیست



 
 

 

 افق درخشان :خاتمه

ھای امید آینده ناپیدا و مبھم ...  شاید گذشته از بین رفته باشد و نقطه
مگر در نزد داعی که گذشته نه زائل شده و نه از میان رفته، بلکه ھمچنان 

 محفوظ است و ماندگار.

 ].۵۲[طه:  ﴾يَنَ�  َوَ�  َرّ�ِ  يَِضلُّ  �َّ  ٖب� كَِ�ٰ  ِ�  َرّ�ِ  ِعندَ  ُمَهاِعلۡ ﴿
اطالعات مربوط بدیشان در کتابی عظیم و شگفت است، و تنھا «

رود و فراموش  پروردگارم از آن مطلع است و بس. پروردگار من به خطا نمی
 .»کند نمی

ھای امید و افقھای پیروزی ھمیشه و ھمچنان در زندگی داعی  اما نقطه
واره موجودند و این افق روشن، عنقریب آمدنی درخشند و بدون شک ھم می

 :و در راه است

َها ُ�مَّ ﴿ ُو�َّ  ].۷[التکاثر:  ﴾٧ قِ�ِ ۡ�َ ٱ َ�ۡ�َ  لََ�َ
 .»دید دیای) خواھ و شبھه کچ شین (بی ھیقیده یآن گاه آن را به د«

بایستید تا « »من ذكری حبيب وم�ل كقفا نب« :سرود ھواپرستان
 .»کوی یاربگرییم به یاد محبوب و 

بایست تا بگرییم به « »م�لـتاب الكقفا نبک من ذكر ال« :سرود داعیان
 .»یاد فرو فرستاده حبیب رحمان

 :ترانه وسروده غافالن

 أخربوهــــــا إذا أتيــــــتم محاهــــــا
 

ـــــداها  ـــــرام ف ـــــت يف الغ ـــــي ذب  أنن
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ھر زمانی که به نزدش رفتید بگوئید به او که من کشته عشقش «
 ».ام و شیفته او گشته

 زنم در ره عشــقت نفســی مــی
 

ــی  ــت جرســی م ــر ســر کوی  زنم ب
 

(نظامی  
 گنجوی)

 :و سروده حماسی صالحان

بات مناهـا  أيقظوا النفس مـن سـُ

 

ـــــا  ـــــا منتهاه ـــــإىل اهللا ر�ِّن  ١ف
 

ھان! نفس را از خواب عمیق مرگبارش بخیزینید زیرا بازگشت و «
 ».مان به سوی خداست سرانجام ھمگی

 بنعمته تتم الصاحلات ياحلمداهللا الذ
 بندر جاسک -پایان ترجمه روز پنجشنب 

 ھجری شمسی ۲۵/۳/۸۵
 ھجری قمری ۲۵/۵/۱۴۲۷برابر با        

                                           
١-  

 ای غنچه خوابیده چو نرگس نگران خیز
 

 کاشانه مـا رفـت بـه تـاراج غمـان خیـز 
 

 ی مرغ چمـن از بانـگ اذان خیـز از ناله
 

ــز  ــان خی ــش نفس ــه آت ــی ھنگام  از گرم
 

 از خواب گران، خواب گران، خواب گران خیز
 گران خیز  از خواب

 )١٤(کلیات اقبال: ص 
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