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،إذ من خالله يقف على الدعوة إىل هللا العامل يف حقلعلم الدعوة واحد من العلوم املهمة اليت حيتاجها 
الية،بل و متنحه الضوابط و املبادئ و القواعد الضرورية و الالزمة اليت تعينه على ممارسة عمله الدعوي بكل فع
نه من جتاوز  العمل كو مت ،اخلطط املنهجية اليت تكفل له حتقيق األهداف الدعوية جبهد قليل و وقت معقول

العشوائي الذي يهدر الوقت و اجلهد و اهلدف املطلوب.و عليه جاءت هذه املذكرة لتغطي اجلوانب املتعلقة 
تليب حاجة طالب العلم يف هذا اجملال على اعتبار أن الدعوة إىل هللا  و ،بشكل علمي و منهجي ابلدعوة إىل هللا

أصبحت من العلوم املستقلة القائمة بذاهتا و اليت ال غىن للداعية يف التعرف على متطلباهتا على أسس علمية 
 . سليمة  

لبيانوين، و مناهج ح احملمد أيب الفتو كان عمدتنا يف كتابة هذه املذكرة كتابني مها املدخل إىل علم الدعوة 
 إىل ما كتبه ابحثون آخرون يف إطار هذا اجملال احليوي.   ابإلضافة،  براهيم علي حممد أمحد إل  و أساليبها  الدعوة
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 حول علم الدعوة متهيدي مدخل  احملاضرة األوىل: 
لدعوة كمدخل متهيدي من املهم منهجيا أن نقف ضمن هذه احملاضرة على أهم املعطيات املتعلقة بعلم ا

واملوضوعات اليت ، الدعوة إىل هللا  و حكم و نشأته،مييط اللثام عن بعض اجلوانب املرتبطة بتعريف علم الدعوة
 هتم هبا هذا العلم .ي

 تعريف علم الدعوة :أوال:
 تعريف العلم :-

ُ ﴿ قال تعاىل: (1)ِإدراك الشيء حبقيقتهو معناه : أن الِعلم مصدر عِلم املعجم الوسيطيف  وردلغة : يـَْرَفِع اَّلله
ُ ِبَا تـَْعَمُلوَن َخِبرٌي }  . 11اجملادلة/{ ﴾11الهِذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوالهِذيَن ُأوتُوا اْلِعْلَم َدرََجاٍت َواَّلله

:هو فرع من فروع املعرفة يتناول مسائل و أصول كلية حول هذا الفرع من املعرفة كما هو  اصطالحا 
 ،أو هو اإلدراك اجلازم املطابق للواقع الناشئ عن دليل.اثر وعلم الفلسفة و غريها  النفس و علم اآل  الشأن مع علم

  :تعريف الدعوة-
الدعوة و دعوت فالان  :بن منظور :دعا الرجل دعوا و دعاء :انداه .و االسماللسان العرب جاء يف  لغة :

 النداء .   :ي صحت به و استدعيته دعو  أ:
 ا دعوا ،و دعوة و دعاء و دعوى :طلب احضاره يقال:دعا ابلكتاب .و دعا اىلدع ابلشيءدعا 

 .    (2):حثه على قصدهالشيء
و رغبت فيما عنده من اخلري و  ،ليه ابلسؤالإابتهلت  :دعوه دعاءأ:دعوت هللا  (3)اح املنريبو جاء يف املص
 دعوت زيدا :انديته .

،و غريها من  ة تطلق و يراد هبا : النداء و الطلب و السؤالوابلنظر يف هذه التعاريف يتبني أن الدعوة لغ
املعاين األخرى كالعبادة ،و التسمية ،و النسب و اإلحلاق ،و الطلب للطعام ،و احلث على فعل الشيء،وقد يدت 

  اهلاء للمبالغة )داعية(.
 
 

 
 .360،ص 2م ،ج1998، 3، املعجم الوسيط، إصدار جممع اللغة العربية،القاهرة،طجممع اللغة العربية-(1) 
 .104ه ،ص3،1310حممد يعقوب الفريوز أابدي، القاموس احمليط، مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان، ط -(2) 
 .194،ص 1جلبنان،، املصباح املنري  ،املكتبة العلمية،بريوت،لفيوميا-(3) 
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 تطلق الدعوة و يراد هبا من الناحية االصطالحية أحد معنيني:اصطالحا:  
وردت يف هذا املعىن تعريفات خمتلفة من ذلك ما أورده ابن تيمية من أن  ن الرسايل )اإلسالم( :املضمو *

الدعوة إىل اإلميان به، ومبا جاءت به رسله: بتصديقهم فيما أخربوا، وطاعتهم فيما أمروا، وذلك الدعوة هي "
، وحج البيت، والدعوة إىل اإلميان يتضمن الدعوة إىل: الشهادتني،و إقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان 

ابهلل، ومالئكته، وكتبه، ورسله، والبعث بعد املوت، واإلميان ابلقدر خريه وشره، والدعوة إىل أن يعبد العبد ربه كأنه 
 .،فالدعوة حسب ابن تيمية هي ذلك البناء الذي يقوم عليه اإلسالم بدءا من توحيد هللا تعاىل  (  1)"يراه

ليها الناس ليبصروا الغاية من حمياهم إمج كامل يضم يف أطوائه مجيع املعارف اليت حيتاج برانو تعرف أبهنا 
 .   (2)،و ليكتشفوا معامل الطريق اليت جتمعهم راشدين مع هللا "

للعاملني متكينا خلالفتهم،و تيسريا لضرورهتم ووفاء حبقوقهم ،و رعاية لشؤوهنم و   ههي دين هللا الذي ارتضاأو  
(3)دهتم و تكرميا إلنسانيتهم ،و إشاعة للحق و العدل فيما بينهممحاية لوح

.  
 أهنا "من  أمحد غلوش يف هذا املعىن أيضا تعريفات عديدة منها ما جاء يف تعريف ورد النشر و البالغ :*

يدة وشريعة العلم الذي به تعرف كافة احملاوالت الفنيَّة املتعددة الرامية إىل تبليغ الناس اإلسالم مبا حوى من عق
 .(4)وأخالق

فرادا ،بتبليغ الناس كافة و حثهم أقيام املسلمني املؤهلني دولة ،وأمة و "و ذهب ابحث آخر إىل تعريفها أبهنا 
(5)"مياان و عمال و منهاج حياة بطرق مشروعة خمصوصة  إسالم على اتباع اإل

.  
عتقادا و قوال و عمال ظاهرا و سالم او تعرف أيضا أبهنا الطلب بشدة و حث على الدخول يف دين اإل

 .  (6)"ابطنا
مما سبق عرضه اختالفا واضحا بني العلماء و الباحثني يف تعريفهم للدعوة ،و هو خالف مرده  يالحظو 

اختالف نظرهتم إىل الدعوة ذاهتا من حيث أمهيتها و دورها احليوي يف بسط سلطان اإلسالم على واقع الناس، 
التعاريف اليت مت عرضها أهنا ظلت رهينة جانب معني من جوانب الدعوة كما  حيث يالحظ على كثري من هذه

 

-157،ص 15هـ ،ج1385، 1،مطابع الرايض ،اململكة العربية السعودية، طشيخ االسالم أمحد بن تيمية  ابن تيمية ،جمموع فتاوى-(1)
158. 

 .  12م ،ص1981، 5ة،اجلزائر،طحممد الغزايل ،مع هللا:دراسات يف الدعوة و الدعاة ،دار اهلدى،عني مليل -(2)
 . 4م ،ص1991، 3، الدعوة اإلسالمية دعوة عاملية ،مكتبة الرشد للنشر و التوزيع،الرايض،طحممد الراوي -(3) 
 .10م ،ص1987، 2أمحد غلوش، الدعوة اإلسالمية :أصوهلا ووسائلها ،دار الكتاب املصري،القاهرة،ط-(4)
 . 24-23م ،ص1997، 2،طر ،أساليب الدعوة اإلسالمية املعاصرة،دار إشبيليا ،الرايضمحد بن انصر بن عبد الرمحن العما-(5) 
 .11م ،ص2000ردن،،فقه الدعوة و أساليبها،مؤسسة الوراق،عمان ،األ مطلق عساف حممود حممد محودة ،حممد-(6)
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هو الشأن مثال مع تعريف أمحد غلوش ،و قصر بعضها اآلخر على حتقيق أهداف الدعوة كتعريف الشيخ الغزايل 
لبالغ من قصرها على جمرد ا م،و منهم من ركز على اآلليات و الوسائل الكفيلة بتحقيق العمل الدعوي،و منه

واضح يف فهمهم لألبعاد احلقيقية للدعوة املستوحاة من  اختالفتباعها ابجلانب التطبيقي،ما يشري إىل تدون اس
 السالم هلا.  الصالة و ممارسة األنبياء و الرسل عليهم

املسجل على مستوى مفهوم الدعوة ،فإننا نرى أن تعريف الباحث البيانوين الذي  ختالفو جتاوزا هلذا اال
فيه رؤية  (1)"سالم للناس،و تعليمه إايهم،و تطبيقه يف واقع احلياةتبليغ اإل"ر إىل الدعوة )اإلسالمية(أبهناينظ

شمل جوانب الدعوة املختلفة و هي التبليغ و التعليم و التطبيق  شاملة وإحاطة كاملة ملعطيات الدعوة اليت ت
ُلو َعَلْيِهْم آاَيتِِه َويـُزَكِ يِهْم ُهَو الهِذي بـََعثَ ية القرآنية ﴿العملي وهو ما أوضحته اآل ُهْم يـَتـْ  يف اأْلُمِ يِ نَي َرُسواًل مِ نـْ

 .12{﴾ اجلمعة/12َويـَُعلِ ُمُهُم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َوِإن َكانُوا ِمن قـَْبُل لَِفي َضاَلٍل مُِّبنٍي}

 تية :و تتضح هذه اجلوانب بشكل أوىف يف العناصر اآل
اإلسالم ابعتباره أحد أركان الدعوة إىل هللا و هو   تبليغ و الذي نقصد به يغ : ول :التبل العنصر األ

ُلو َعَلْيِهْم آاَيتِهِ :  "كمضمون ميثل العقيدة و الشريعة و األخالق و هو ما يتوافق مع قوله تعاىل  " .يـَتـْ
رتبطة إبعداد املدعو أو يف اصطالح العلماء "التكوين" و هي عملية مالعنصر الثاين : التزكية و التعليم : 
  ".َويـُزَكِ يِهْم َويـَُعلِ ُمُهُم اْلِكَتابَ "  :يشري إليه قوله تعاىل  وهو ما  لتقبل املعطيات الدعوية يف املواضيع املختلفة

أي اعتمادا على " ،اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمةَ :"و هو ما يربزه قوله تعاىلالعنصر الثالث : التنفيذ و التطبيق : 
ة ،و إذا كان املقصود ابلكتاب هنا القرآن الكرمي الذي ميثل الدستور الذي حيدد األطر الكلية الكتاب و السن

اليت هي السنة حسبما نظر إليها العلماء ، متثل الطريقة اليت هبا يعرف  كمةملعطيات احلالل و احلرام ،فإن احل
انب تطبيق ما أوردته النصوص القرآنية احلالل و احلرام و احلقوق و الواجبات، إذ هبا أوضح الرسول الكرمي جو 

    على املستوايت املختلفة.  
ويؤكد هذا التعريف على أن الدعوة إىل هللا هي عمل متكامل يستوجب ترابط حلقاته الثالث :التبليغ و 

ألن ذلك سيحيل العملية الدعوية إىل صورة من  ،التعليم و التطبيق ،إذ ال يعقل أن يتوقف عند واحدة منها
 فشل و يكرس مزيدا من ضياع اجلهد و الوقت واإلمكاانت.ال

 

 .12صم ،1991، 1مؤسسة الرسالة ،بريوت ،لبنان،طحممد أبو الفتح البيانوين،املدخل إىل علم الدعوة ،-(1)
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بعلم الذي أورده البيانوين فإن املقصود  تعريف الدعوة مننه يو ما مت تبي تعريف العلمومما سبق ذكره يف 
جمموعة القواعد و األسس الكفيلة بتبليغ اإلسالم إىل الناس و إمنا يقصد به ابعتباره علما قائما بذاته  الدعوة

 .   يمهم إايه  وبسط سلطانه بتعهد تطبيقه يف واقع حياهتمتعل 
و هي قصر بعضهم ملفهوم الدعوة على أهنا عملية تبليغ اإلسالم و جند أنفسنا هنا أمام ضرورة رد شبهة 

 َوَما َعَلى الرهُسوِل ِإاله فقط بشكل ال يتعداها إىل اجلانب التطبيقي منه ،استنادا إىل نص اآلية يف قوله تعاىل: ﴿
 .   18العنكبوت/    {﴾18اْلَباَلُغ اْلُمِبنُي }

و احلق أن هذا الفهم يتناىف و املقصد احلقيقي الذي بعث ألجله األنبياء و الرسل عليهم الصالة و 
السالم،و الرد أن ما أورده القائلون بشأن قصر الدعوة على جمرد البالغ إمنا جاء يف سياق اإلعراض عن الدعوة 

َوِإين ِ ُكلهَما َدَعْوهُتُْم لِتَـْغِفَر ََلُْم َجَعُلوا ﴿ :يها كما هو الشأن مع قوم نوح مثال مما ورد يف قوله تعاىلقبال علوعدم اإل
، ففي هذه احلالة ينتهي عمل 7نوح/ {﴾7َأَصابَِعُهْم يف آَذاِِنِْم َواْستَـْغَشْوا ثَِياََبُْم َوَأَصرُّوا َواْسَتْكََبُوا اْسِتْكَبارًا }

ِإنهَك اَل هَتِْدي ﴿: اإلشهاد، ألن األصل يف اهلداية أهنا موكولة بيد هللا تعاىل ة و يتوقف عند مهمة البالغ والداعي
،أما يف حالة االستجابة  56/{﴾ القصص56َمْن َأْحبَـْبَت َوَلِكنه اَّللهَ يـَْهِدي َمن َيَشاُء َوُهَو َأْعَلُم ِِبْلُمْهَتِديَن }

 عهد املدعو بتعليمه أمور دينه و متكينه من ممارسته يف حياته على مجيع املستوايت.فإن الداعية مطالب أبن يت
ويؤيد ما ذهبنا إليه يف هذا املقام من أن الدعوة إىل هللا تتوقف عند البالغ املبني و حسب كوهنا مرتبطة 

َا َعَلْيَك الْ  ﴿ :إبعراض املدعو ما ورد يف قوله تعاىل ُ َبِصرٌي ِِبْلِعَباِد }وهِإن تـََولهْوْا فَِإَّنه آل عمران،"  {﴾20َباَلُغ َواَّلل 
َا َعَلى َرُسولَِنا اْلَباَلُغ اْلُمِبنُي﴾ املائدة /﴿ و قوله: ُتْم َفاْعَلُموْا َأَّنه فَِإْن َأْعَرُضوا َفَما ﴿ و قوله:،  92فَِإن تـََولهيـْ

 .48/{﴾ الشورى48ُغ  }َأْرَسْلَناَك َعَلْيِهْم َحِفيظاً ِإْن َعَلْيَك ِإاله اْلَباَل 
ارتبطت بداية الدعوة إىل هللا جمردة عن اللفظ اإلسنادي "اإلسالم" بسيدان نوح نشأة علم الدعوة : اثنيا:  

ا لََقْد َأْرَسْلَنا نُوحًا ِإىَل قـَْوِمِه فـََقاَل اَي قـَْوِم اْعُبُدوْا اَّللهَ مَ ﴿ :ية القرآنية يف قوله تعاىلعليه السالم كما جاء يف اآل
َ َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب يـَْوٍم َعِظيٍم }  .59/{﴾ األعراف59َلُكم مِ ْن ِإلَـٍه َغرْيُُه ِإين ِ

أما كوهنا مرتبطة ابإلسالم كرسالة خامتة فقد تزامنت مع نزول الوحي على الرسول الكرمي صلى هللا عليه و 
 ﴾{2{ ُقْم فَأَنِذْر }1اَي أَيُـَّها اْلُمدهثِ ُر } ﴿ص القرآين  ىل ذلك النإسلم وأمره ابلقيام بعملية البالغ املبني كما يشري  

الرمسية للدعوة االسالمية اليت تعترب املرحلة احلقيقية للتأصيل ملا يعرف فيما بعد  االنطالقةعالان عن إ 2-1املدثر/
   .جها،من حيث مناهجها و مصادرها و الوسائل اليت تعتمدها و األساليب اليت تنته"  بعلم الدعوة"
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و يدلنا هذا على أن الدعوة من حيث كوهنا عملية تبليغ للدين اإلسالمي قد بدأت مع الرسول الكرمي،أما  
كوهنا علما مستقال له منطلقات و أسس و قواعد  ،فقد نشأ يف مراحل اتلية مثله مثل بقية العلوم األخرى كعلم 

 .    الفقه و علم أصول الفقه و علم العقيدة و غريها من العلوم
هللا   رسول قام ،إذ وعمال علًما بدأت ما أول (1)إذن فقد بدأت الدعوة اإلسالمية كما يذكر ذلك البيانوين

وحتمل ....ويزكيهم واحلكمة الكتاب   لدعوته منهم استجاب من ويعلِ م ،  آايته عليهم يتلو ، هللا إىل داعًيا الناس
 وعده للمؤمنني حقَّق و ، كلمته أعلى و ،  هللا دينه  أظهر حىت وصابر وصرب ، حتمل ما ذلك سبيل هللا يف رسول

يِن ُكلِ ِه وََكَفى ِِبَّللِه َشِهيدًا }﴿ لقوله تعاىل:  ﴾ {28ُهَو الهِذي َأْرَسَل َرُسوَلُه ِِبَْلَُدى َوِديِن احْلَقِ  لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِ 
 .28/الفتح

النبوي،فقد قاموا ابملهمة خري قيام و بذلوا ما يف وقد سار الصحابة رضوان هللا عليهم على نفس النهج 
وسعهم كي تصل كلمة هللا تعاىل إىل كل فرد ،و ال غرابة يف ذلك فقد كانت الدعوة إىل هللا تعاىل ركنا أساسيا يف 

 حياهتم،فلم تكن لتشغلهم عن القيام هبذا الواجب الذي يرون فيه سعادهتم الدنيوية و األخروية.  
تابعون ومن جاء بعدهم األثر نفسه يف الدعوة إىل هللا تعاىل فلم يصرفهم عنها صارف ،فقاموا و قد اقتفى ال

من منطلق اإلحساس ابلواجب الديين اترة،  أبداء هذه الوظيفة على أكمل وجه و بذلوا فيها النفس و النفيس
 بول من هللا تعاىل.فاستحقوا الرضى و الق  شكراً وحباً هلل اترة أخرى  لثواب هللا اترة، و وابتغاء

 وجودها سر   الدعوة بل ترى ،  واجباهتا وأهم وظائفها أوىل هللا إىل الدعوة ترى املسلمة الدولة كانت كما  
 وتقيم ، النظام وتطبق ، األحكام حتفظ ، داخلًيا وخارجًيا تتحرك ولصاحلها للدعوة ختطِ ط ،فكانت و قيامها

 جعل هذا كل... العدة ، و تعد  اجليوش تْنفذ  ، و الثغور وتسد  ، وتستقبل الوفود ، الدعاة وترسل ، احلدود
وحتقق فيهم وصف هللا . (2)الدعوة هذه يعمل لصاحل دعوايً  جمتمًعا ومؤسساته وحداته بكل اإلسالمي اجملتمع 
ُروا ِِبْلَمْعُروِف َوَِنَْوا َعِن اْلُمنَكِر َوَّلِلِه الهِذيَن ِإن مهكهنهاُهْم يف اأْلَْرِض َأقَاُموا الصهاَلَة َوآتـَُوا الزهَكاَة َوَأمَ ﴿ :تعاىل

 . 41/احلج﴾  {41}َعاِقَبُة اأْلُُمورِ 
هذه الصورة املتكاملة ملسرية الدعوة اإلسالمية يف العهود الذهبية تنبئ أن اجملتمع اإلسالمي آنذاك مل يكن 

جتاه هللا تعاىل ،و يرى ضرورة البالغ و حباجة إىل إنشاء علم يسمى بعلم الدعوة ، ألن كل فرد كان يعي واجبه 
 نشر كلمة هللا ، فأداؤه هلذه الوظيفة الرابنية كانت جزءا من حياته اليت شكلت جانبا من وظيفته الوجودية . 

 

 .16البيانوين،املدخل إىل علم الدعوة ،املرجع السابق،صحممد أبو الفتح -(1)
 .17،ص البيانوين،املدخل إىل علم الدعوة ،املرجع السابقحممد أبو الفتح -(2)
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سالمي خالل عصور االحنطاط ،و و قد كان ملرحلة تراجع اإلشعاع احلضاري الذي مس اجملتمع اإل
أتثريه الواضح على مستوى العمل  -ق سبباً يف تدهور دولتهم وتفتت عاملهماحل املسلمني عن إسالمهم - انصراف

يف ظل انتشار العديد من الصور و قل الدعاة ممن حيملون هم الدعوة ،الدعوي فقد تراخت مسرية الدعوة إىل هللا،
يا و االنصراف حنو سالم اليت كرست مبدأ الفصل بني العلم والعمل و العزوف عن الدنو املفاهيم املغلوطة عن اإل

 و الرهبنة،ففقدت بذلك الدعوة حيويتها و فعاليتها اليت كانت عليها يف عصر خري القرون.  السليب  فالتصو 
و ألن اخلريية مسة هذه األمة اإلسالمية فقد قيظ هللا هلا من املسلمني الذين استفاقوا من كبوهتم و أدركوا ما 

فاجتهدوا عرب حماوالت فردية و أخرى مجاعية السرتجاع بريق الدعوة و أصاب الدعوة اإلسالمية من عظم املصيبة ،
إشعاعها ،و دورها الرايدي يف الدفع ابألمة من جديد حنو اإلقالع احلضاري ،فكانت الرؤى احلكيمة بضرورة 

 لسلف .إجياد علم قائم بذاته يعرف بعلم الدعوة  له قواعده و أصوله اليت تعتمد على الكتاب و السنة و فهوم ا
و قد كان هلذه اجلهود مثارها احملمودة اليت بدت واضحة يف املصنفات اليت ميزت علم الدعوة عن العلوم 
األخرى ،كاملصنفات اليت اختصت ابحلديث عن سري األنبياء و الرسل، و أبرزت جهودهم الدعوية ،و منها 

لكرمي يف التمكني للدين اإلسالمي،و منها املصنفات اليت أفردت احلديث عن السرية النبوية و مسرية الرسول ا
املصنفات اليت خصت الصحابة و مآثرهم الدعوية ،مث توالت املصنفات اليت أبرزت اجلهود الدعوية لرجال الدعوة 

، أعالم اإلصالح يف اجلزائر حملمد علي دبوز رجال الفكر و الدعوة أليب احلسن الندوي  عرب العصور مثل كتاب
أصول الدعوة  ،إضافة اىل املصنفات اليت حددت أصول الدعوة مثل كتابة حممد أمني املصري،الدعوة اإلسالمي

براهيم علي إلمناهج الدعوة و أساليبها ف اليت تناولت مناهج الدعوة مثل كتاب يلآىل التإ زيدان ابإلضافةألمحد 
 .  حممد أمحد

جتاوزهتا إىل إنشاء املؤسسات و  ومل تقتصر جهود املهتمني بشأن الدعوة على التأليف فحسب،و إمنا
املنظمات الدعوية،و إقامة كليات ضمن مؤسسات جامعية اضطلعت ابلتقعيد للدعوة ووضع مناهج دراسية و 
مصطلحات علمية خاصة هبا  ،فكانت هذه احملاوالت و اجلهود إيذاان بعودة املسلمني إىل وظيفتهم اليت صرح هبا 

َهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوتـُْؤِمُنوَن ِِبَّلل ِ ُكنُتْم َخرْيَ أُ القرآن الكرمي ﴿   ﴾ }110{مهٍة ُأْخرَِجْت لِلنهاِس َتَُْمُروَن ِِبْلَمْعُروِف َوتـَنـْ
 .و هبذا أصبح علم الدعوة علما مستقال بذاته ضمن سلسلة متعددة من العلوم األخرى. 110 /آل عمران

 العمل يكتنف ملا نظرا  ، أمر ملح  العلم اهذ  إىل و يشري أحد املهتمني بشأن الدعوة أن بروز احلاجة
 من معاانة كبرية و، قواعده و أصوله بعض يف اضطراب و خلل   مفاهيمه،و بعض يف من غموض احلايل الدعوي
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 أتصيل موضوعاته إىل ماسة حباجة  الناشئ  العلم هذا يزال وال.... هوسائل وضعف أساليبه، وخطأ مناهجه، قصور
  .(1)انشئ جديد  علم أي ذلك شأن  يف شأنه ، ذلك إىل وما ،  تطبيقاته صحيحوت ، مصطلحاته وحتديد  ،

من املعلوم أن موضوعات العلوم اإلسالمية ختتلف حبسب عالقة علم الدعوة ِبلعلوم األخرى :اثلثا:
الرسل االهتمامات اليت يتناوهلا كل علم ،فهناك العلم الذي خيتص بدراسة موضوعات علم العقيدة كاإلميان ابهلل و 

و الكتب السماوية و القضاء و القدر خريه و شره و غريها من املواضيع ذات الصلة هبذا اجملال ،و هناك العلم 
الذي خيتص مبجال الشريعة و هو ما يعرف بعلم الفقه و أصوله و هو جمال يرتكز على التعرف على األحكام 

 مجاع و القياس و غريها من األدلة املتعارف عليهاإلالشرعية انطالقا من أدلتها التفصيلية الكتاب و السنة و ا
،كما جند جماال من العلوم اإلسالمية الذي يهتم بدراسة احلديث و مصطلحه و القرآن و علومه و هو علم يطلق 

من حيث و علومه، و علم احلديث،و هناك اجملال العلمي الذي خيتص بدراسة الدعوة  على كل منهما القرآن
 هجها و هكذا....أساليبها و منا

و الواقع أن أي دارس لعلم من هذه العلوم ال غىن له من اإلفادة من العلوم األخرى لصلتها الوثيقة مبا له به 
من اهتمام ،كوهنا ختدم بعضها بعضا، فكما جيد عامل الشريعة نفسه جمربا على الرجوع إىل علم العقيدة، و املهتم 

ب علوم القرآن و تفسريه ليستنبط احلكم الشرعي بناء على أسباب النزول و بعلم الفقه حيتاج إىل العودة إىل كت
هكذا ،فإن عامل الدعوة مطلوب منه أيضا أن يعود إىل خمتلف هذه العلوم ليكون عمله الدعوي مؤسسا على 
قواعد سليمة ،و إمنا الفصل بني هذه العلوم هو فصل يرجع إىل ما يتطلبه كل ختصص من ضرورة التعمق يف 
مسائله و أبوابه فحسب ،إذ هي يف األصل علوم متكاملة خيدم بعضها بعضا ، و ما ساعد على هذا التكامل 

(2)واملرجع الذي جيمع هذه العلوم" بينها هو"وحدة اإلطار 
أال و هو القرآن الكرمي و السنة النبوية الشريفة،و من  ،
ى ،الحتياج الداعية إىل االستفادة من معطيات هذه مث فإن علم الدعوة ذا صلة وثيقة ابلعلوم اإلسالمية األخر 

  العلوم لكي يكون عمله على بصرية   .

وأن ،عتقادية إىل هللا إذن ،الدارس هلذا العلم ينبغى له أن يتمكن من معرفة صحيحة ابملسائل اال يفالداع
، إضافة إىل يد و الفقه الدعو يكون له إملام واف ابألحكام الشرعية العملية و طرائق استنباطها و أصول االجتها

 

 . 18حممد أبو الفتح البيانوين،املدخل إىل علم الدعوة،مرجع سابق ،ص-(1)
،اتريخ الدخول  vb.tafsir.net/attachments: الرتاث العريب اإلسالمي"، عن موقع (،حممد بنعمر،"تداخل العلوم يف2)
 .م7/8/2014:
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دراسة اتريخ الدعوة و مناهجها و أساليبها و وسائلها و عقباهتا و معمقاهتا و ما يرتبط ابلواقع من دراسات متس 
 .(1)هذا التخصص

 رابعا:حكم الدعوة إىل هللا تعاىل :

السنة، اليت تؤكد على  ال خالف بني العلماء يف وجوب الدعوة إىل هللا تعاىل استنادا إىل نصوص القرآن و
ادُْع ِإىِل َسِبيِل رَبِ َك ِِبحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة احلََْسَنِة َوَجاِدَْلُم ﴿ :لزام الشرعي،و هي كثرية  منها قوله تعاىلهذا اإل

، بيد  125/النحل{﴾ 125َتِديَن}ِِبلهِِت ِهَي َأْحَسُن ِإنه رَبهَك ُهَو َأْعَلُم ِبَن َضله َعن َسِبيِلِه َوُهَو َأْعَلُم ِِبْلُمهْ 
أن اخلالف احلاصل بينهم يف املقصود ابلوجوب هنا: هل هو على سبيل اإللزام العيين الذي يوجب على كل مسلم 
و مسلمة القيام بعملية البالغ ؟ أم أن األمر كفائي مرتبط بقيام مجاعة من املسلمني ابلدعوة ،حبيث إذا استنفروا 

 ق سقط الوجوب عن الباقني من مجوع املسلمني ؟ .جهودهم لنشر كلمة احل

يف بياهنم لنوعية هذا الوجوب إىل فريقني اجتهد كل منهما يف  -يف خالفهم ذلك-و قد ذهب العلماء 
أو استنادا لألدلة العقلية ،وقد  ،سوق األدلة، وأفاض يف شرحها اعتمادا على األدلة الشرعية النقلية كتااب و سنة

َوْلَتُكن مِ نُكْم ُأمهٌة َيْدُعوَن ِإىَل اْْلَرْيِ َوَيَُْمُروَن ﴿ :ذلك يف تفسريهم للمقصود من قوله تعاىل ارتكز خالفهم يف
َهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوُأْولَـِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ   .104ال عمران/  ﴾}104{ِِبْلَمْعُروِف َويـَنـْ

 القائلون ابلوجوب العيين أبدلة منها:  :استدل العلماء  الفريق األول:القائلون ِبلوجوب العيين

َي ُْمُرون  اِبْلم ْعُروِف و يـ نـْه ْون   :قوهلم أبن لفظة )من( يف قوله تعاىل-1 ﴿ و ْلت ُكْن ِمْنُكْم أُمٌَّة ي ْدُعون  ِإىل  اخلْ رْيِ و 
ان والتبيني، وليست للتبعيض وذلك ( هي: للبي104ع ِن اْلُمْنك ِر و أُول ِئك  ُهُم اْلُمْفِلُحون  ﴾ )سورة آل عمران آية: 

بقرينة األدلة األخرى، فتفيد هذه اآلية عندهم توجيه اخلطاب ابلدعوة إىل مجيع املكلفني، فتكون الدعوة واجبة 
من ذلك ما جاء  يف تفسري الرازي أن ) من ( هاهنا ليست للتبعيض  ،بقدر استطاعتهعلى كل فرد مسلم 

 :  (2)لدليلني

 

، اتريخ الدخول  http://www.ahlalhdeeth.comمبادىء علم أصول الدعوة :دراسة أتصيلية"،حممد يسرى،"-(1)
 .م9/7/2014:
 . 181-180، ،ص 4م ،مج1981، 1،تفسري القرآن الكرمي:التفسري الكبري،دار الفكر العريب ،بريوت،لبنان، طفخر الدين الرازي  -(2)

http://www.ahlalhdeeth.com/
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1460&idto=1469&bk_no=132&ID=407
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1460&idto=1469&bk_no=132&ID=407
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1460&idto=1469&bk_no=132&ID=407
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كنتم خري أمة " تعاىل أوجب األمر ابملعروف والنهي عن املنكر على كل األمة يف قوله: أن هللا  األول  
 .  110/آل عمران  "  أخرجت للناس أتمرون ابملعروف وتنهون عن املنكر  

: هو أنه ال مكلف إال وجيب عليه األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ، إما بيده ، أو بلسانه ،أو والثاين 
،وجيب على كل أحد دفع الضرر عن النفس إذا ثبت هذا فنقول : معىن هذه اآلية كونوا أمة دعاة إىل اخلري  بقلبه

فاجتنبوا الرجس  :"ي هنا للتبيني ال للتبعيض كقوله تعاىلآمرين ابملعروف انهني عن املنكر ، وأما كلمة ) من ( فه
بذلك مجيع  ويقال أيضا: لفالن من أوالده جند ولألمري من غلمانه عسكر يريد  ، 30احلج :  من األواثن" 

ذلك وإن كان واجبا على الكل إال أنه مىت قام به قوم  [ن إ"عضهم ، كذا هاهنا ، مث قالوا : أوالده وغلمانه ال ب
إال تنفروا  ) : [ وقوله 41التوبة :  ] (انفروا خفافا وثقاال  ) : سقط التكليف عن الباقني ، ونظريه قوله تعاىل

 إذا قامت به طائفة وقعت الكفاية وزال التكليف عن فاألمر عام ، مث  "،[ 39التوبة :  ]   يعذبكم عذااب أليما
  وإذا كان كذلك كان املعىن ليقم بذلك بعضكم ، فكان يف احلقيقة هذا إجيااب على البعض ال على الكل. الباقني

ُتْم خ رْي  أُمَّة  ُأْخرِج ْت لِلنَّاِس أت ُْمُرون  اِبْلم ْعُروِف و تـ نـْه ْون   -2  ع ِن اْلُمْنك ِر و تـُْؤِمُنون  عموم قوله تعاىل: ﴿ ُكنـْ
(، فجعلت اآلية الدعوة مسًة عامة من مسات األمة املسلمة، فتكون واجبة 110اِبَّللَِّ ﴾ )سورة آل عمران آية: 

 عليها مجيعا.

استنادا إىل قوله صلى هللا عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغريه بيده، فإن مل يستطع فبلسانه، فإن مل -3
،و مبا أن )من( من ألفاظ العموم فيعم احلكم و جتب الدعوة على كل   (1)"قلبه، وذلك أضعف اإلميان يستطع فب

مسلم عاقل مكلف،و هو ما يدعمه عموم قوله صلى هللا عليه و سلم يف موضع آخر " ليبلغ الشاهد الغائب، 
 .  (2)" فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه

 ل العلماء القائلون ابلوجوب الكفائي أبدلة، منها:استد :    ِبلوجوب الكفائيالفريق الثاين:القائلون 

 

،كتاب اإلميان،ابب :كون النهي عن املنكر من اإلميان،انظر،مسلم ،صحيح مسلم،دار إحياء الرتاث رواه مسلم يف صحيحه -(1)
 .69،ص 1العريب،بريوت،دط، ج

 . 886،ص 2رواه مسلم يف صحيحه،كتاب احلج ،ابب حجة النيب صلى هللا عليه و سلم انظر:مسلم،املصدر نفسه،ج -(2)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1460&idto=1469&bk_no=132&ID=407#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1460&idto=1469&bk_no=132&ID=407#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1460&idto=1469&bk_no=132&ID=407#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1460&idto=1469&bk_no=132&ID=407#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1460&idto=1469&bk_no=132&ID=407#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1460&idto=1469&bk_no=132&ID=407#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1460&idto=1469&bk_no=132&ID=407#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1460&idto=1469&bk_no=132&ID=407
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1460&idto=1469&bk_no=132&ID=407
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( اآلية، هي 104قوهلم أن اللفظ )من( يف قوله تعاىل: ﴿ و ْلت ُكْن ِمْنُكْم أُمٌَّة ﴾ )سورة آل عمران آية:  -1
ب أ ْن ِمْن " يف قـ ْوله " ِمْنُكْم " لِلتـَّبْ   "أن  (1)للتبعيض، كما ورد يف تفسري القرطيب ِعيِض , و م ْعن اُه أ نَّ اآْلِمرِين  جيِ 
ِلك  . قـُْلت : اْلق ْول اأْل وَّل  ،و ِقيل  : لِبـ ي اِن اجْلِْنس .ي ُكونُوا ُعل م اء و ل ْيس  ُكل  النَّاس ُعل م اء  و اْلم ْعىن  لِت ُكونُوا ُكل ُكْم ك ذ 

 " : و ق ْد ع يـَّنـ ُهْم اَّللَّ تـ ع اىل  بِق ْولِهِ   ،م ْعُروِف و النـَّْهي ع ْن اْلُمْنك ر فـ ْرض ع ل ى اْلِكف اي ةأ ص ح  ; ف ِإنَُّه ي ُدل  ع ل ى أ نَّ اأْل ْمر اِبلْ 
ة " ] احلْ ج   ُنوا  41 :  [  الَِّذين  ِإْن ُمك نَّاُهْم يف اأْل ْرض أ ق اُموا الصَّال   .   اآْلي ة . و ل ْيس  ُكل  النَّاس ُمكِ 

وَيمرون ابملعروف وينهون  }اإلسالم  {:ولتكن منكم أمة يدعون إىل اخلري (2)اجلاللنيو ما جاء يف تفسري 
ومن للتبعيض ألن ما ذكر فرض كفاية  }الفائزون  { هم املفلحون }الداعون اآلمرون الناهون  { عن املنكر وأولئك

 .ال يلزم كل األمة وال يليق بكل أحد كاجلاهل

ُهْم ط ائِف ٌة لِيـ تـ ف قَُّهوا يف ما ورد يف قوله تعاىل: ﴿ و م ا ك  -2 ان  اْلُمْؤِمُنون  لِيـ ْنِفُروا ك افًَّة فـ ل ْوال  نـ ف ر  ِمْن ُكلِ  ِفْرق ة  ِمنـْ
يِن و لِيـُْنِذُروا قـ ْوم ُهْم ِإذ ا ر ج ُعوا إِل ْيِهْم ل ع لَُّهْم حي ْذ ُرون  ﴾ سورة التوبة    .122/الدِ 

األحوال،  لنهي عن املنكر عمل حيتاج إىل علم وبصرية ابلشروط وأما عقال فإن األمر ابملعروف وا -3
وهذا ال يتوفر يف مجيع املسلمني، فيكون الواجب على من توفر فيه الشرط، فإذا قام بواجب الدعوة من توفرت 

اإلحكام  " أصول فيهم الشروط سقط اإلمث عن الباقني و هو ما يدعمه كالم ابن حزم يف كتابه األحكام يف 
ألنه ال جيوز أن يدعو إىل اخلري إال من علمه وال ميكن أن َيمر  ،ابملنكر .وهذا متوجه إىل العلماء ابملعروف و..

ابملعروف إال من عرفه وال يقدر على إنكار املنكر إال من مييزه فإن كان مع ما ذكران قواي على إنفاذ األمور حسن 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املؤمن القوي أحب إىل هللا من  قال. وإال فال  ،اإلمارة السياسة حل له القضاء و

اي أاب ذر إين أحب إليك ما أحب لنفسي إنك ضعيف فال  :"وقال صلى هللا عليه وسلم أليب ذر ،املؤمن الضعيف
 .(3)"أتمرن 

ألصل يف و لئن رجح بعضهم أحد الفريقني على اآلخر فنعتقد أن اخلالف بني الطرفني غري معترب طاملا أن ا
مرد ذلك أن الفريق القائل ابلوجوب الكفائي مل يسقط  القيام ابلدعوة إىل هللا هو الوجوب لدى كال الفريقني،و

 

م 2005،حتقيق: سامل مصطفى  البدري ،دار الكتب العلمية ،بريوت،لبنان،(تفسري القرطيباجلامع ألحكام القرآن )القرطيب، -(1)
 .165،ص4،ج

 .48،ص1جالل الدين احمللى،جالل الدين السيوطي،،تفسري اإلمامني اجلاللني ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،لبنان،دط ،دت ،ج-(2)
 .118،ص 5دار احلديث ،القاهرة ،دت،ج،علي بن أمحد بن حزم األندلسي أبو حممد ،ابن حزم، اإلحكام يف أصول األحكام -(3)
 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1460&idto=1469&bk_no=132&ID=407
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الفريق القائل ابلوجوب العيين إمنا  أن عن الباقني أمر القيام ابلدعوة إىل هللا حالة انتفاء الوجوب الكفائي، كما 
 فة احلكم و املعرفة اليقينية ابملسألة موضوع الدعوة .ابالستطاعة،ألن ذلك مرهون مبعر   ذلك  يقيد 

على الكل كل حسب قدرته و علمه ،فيجب على الوالد اجلاهل أن يدعو  و احلقيقة أن الدعوة واجبة
كما جيب عليه ان يدعوهم و يذكرهم حبرمة الزان و الراب و اخلمر و ال يعفيه ،أبناءه للصالة و الصيام و الزكاة 

ما املشتبهات أمور من املعلوم من الدين ابلضرورة ،فهي واجبة على الكل وجواب عينيا ،هذه األ نجهله حبال أل
 .هل العلم و حيرم على اجلهال اخلوض فيها  أ)الظنيات ( فهي من اختصاص  

،و لعلم الدعوة ابعتباره  لكل علم من العلوم موضوعات يتقيد مبعاجلتهاموضوعات علم الدعوة :خامسا:
 عدة يف هذه املوضوعات استقراء  ، وميكننا يزه عن غريهمي مالعلوم الشرعية موضوعات خيتص بتناوهلا واحدا من ا

 :جوانب

موضوع خيتص ابإلحاطة بنشأة الدعوة عرب مراحلها املختلفة منذ إرسال نوح  و هو : الدعوة اتريخ 1-
ة و التابعني و رجال اإلصالح عن طريق مرورا مبن جاء بعده من األنبياء و الرسل ،و اتريخ الصحاب عليه السالم

 .إبراز دورهم يف الدعوة إىل هللا
: يتطرق هذا املوضوع إىل إيضاح أدلة الدعوة و املصادر اليت تقوم عليها و خمتلف  أصول الدعوة-2

 .الدعوة واملدعو وموضوع أركان العملية الدعوية من حيث : الداعي
 أهم الطرق و النظم و اخلطط املرسومة للدعوة .يركز على   موضوع وهو : الدعوة مناهج 3-
األطر و الكيفيات اليت ميكن من خالهلا تطبيق اخلطط املرسومة  موضوع يربز وهو :الدعوة أساليب 4-

 .للدعوة عرب املناهج املختلفة على أرض الواقع 
اعية  لتحقيق وهو موضوع مرتبط ببيان خمتلف األدوات العملية اليت حيتاجها الد  :الدعوة وسائل 5-

  مطلبه الدعوي بناء على املناهج املختارة يف الدعوة.
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 احملاضرة الثانية: اتريخ الدعوة إىل هللا 
 الدعوة إىل هللا قبل اإلسالم:أوال:

تعود االنطالقة األوىل للدعوة إىل هللا تعاىل إىل دعوة نوح عليه السالم ابعتباره أول نيب مرسل ،وقد جاء يف 
َ َأَخارمي قوله تعاىل:﴿ القرآن الك ُف َلَقْد َأْرَسْلَنا نُوحًا ِإىَل قـَْوِمِه فـََقاَل اَي قـَْوِم اْعُبُدوْا اَّللهَ َما َلُكم مِ ْن ِإلَـٍه َغرْيُُه ِإين ِ

 .59﴾ األعراف /}59{َعَلْيُكْم َعَذاَب يـَْوٍم َعِظيمٍ 
رة اليت غطت التجربة  الدعوية له عليه وقد حتدث القرآن الكرمي عن دعوة نوح عليه السالم ،و كانت السو 

السالم هي "سورة نوح" ،فقد أبرزت هذه السورة حرص نوح عليه السالم على هداية قومه شفقته عليهم من 
،فدعاهم  إىل  135{ ﴾الشعراء/135ِإين ِ َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب يـَْوٍم َعِظيٍم}العذاب األليم كما قال تعاىل:﴿ 

اختذ يف كل ذلك مجيع األساليب إلنقاذ قومه من الضالل  معلوم أنه ابلعبودية، و ترك الشرك، و إفراد هللا تعاىل
الرتغيب يف الطاعة وبيان ثواهبا ، إقامة األدلة على قدرة هللا  مثل أسلويب اإلسرار و اجلهر،أوقات الليل و النهار،

 تعاىل يف اخللق.
َلِبَث  ﴿  سنةتسعمائة و مخسنيو قد دامت دعوته حسب نص الوحي  َولََقْد َأْرَسْلَنا نُوحًا ِإىَل قـَْوِمِه فـَ

صرب خالهلا نوح  14﴾ العنكبوت/ { 14ِفيِهْم أَْلَف َسَنٍة ِإاله ََخِْسنَي َعامًا فََأَخَذُهُم الطُّوفَاُن َوُهْم ظَاِلُموَن}
اهتموه  ،حيث الصفات رغم صدهم و إعراضهم عن دعوته و اهتامهم له أببشععلى قومه و استمر يف دعوهتم 

 ﴾{60قَاَل اْلَمأُل ِمن قـَْوِمِه ِإَّنه لَنَـَراَك يف َضاَلٍل مُِّبنٍي }﴿الضالل يف بداية األمر  بعدة اهتامات منها
موه ابجلنون كما ورد يف سورة املؤمنون ﴿ 60/األعراف نٍي ِإْن ُهَو ِإاله رَُجٌل ِبِه ِجنهٌة َفرَتَبهُصوا ِبِه َحَّته حِ ، واهتَّ

فـََقاَل اْلَمألُ الهِذيَن َكَفُروْا ِمن ِقْوِمِه َما نـََراَك ِإاله َبَشرًا مِ ثْـَلَنا َوَما نـََراَك اتـهبَـَعَك  ﴿و الكذب 25/﴾ املؤمنون {25}
َنا ِمن َفْضٍل َبْل َنظُنُُّكْم كَ  ،و استمر 27/﴾ هود{27اِذِبنَي }ِإاله الهِذيَن ُهْم َأرَاِذلَُنا َِبِدَي الرهْأِي َوَما نـََرى َلُكْم َعَليـْ

،و جناة نوح عليه السالم و من آمن  حقت عليهم كلمة هللا تعاىل مبجيء الطوفان الوضع على ما هو عليه حىت 
 .معه

مث جاء بعده النيب هود عليه السالم مبعواث إىل قومه عاد الذين كانوا ابألحقاف،و معروف أن قوم عاد قد 
و قد ذكر ابن كثري يف وصفه لقوم  لبدن ،و متكينا يف البنيان و أاتهم كثريا من الرزق،بسطة يف ا وأاتهم هللا قوة 

ملا مل يشكروا هللا على ما أاتهم من النعم و اخلري وتوجهوا إىل  و،(1)هود من أهنم "من أشد األمم تكذيبًا للحق"

 

 .434،ص 3م ،ج1999،الرايض ، 2ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،دار طيبة ،القاهرة ،ط-(1)
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م إىل أن هللا تعاىل هو من يستحق دعاهم هود عليه السالم إىل توحيد هللا تعاىل و أرشدهقد عبادة األصنام ،ف
{﴾  65َوِإىَل َعاٍد َأَخاُهْم ُهودًا قَاَل اَي قـَْوِم اْعُبُدوْا اَّلل َ َما َلُكم مِ ْن ِإلَـٍه َغرْيُُه َأَفاَل تـَتـهُقوَن}الشكر ﴿

 .65عراف/األ
قَاَل اْلَمألُ ﴿عاىلو اهتموه ابلسفاهة يف القول و صدوا و أصروا على عبادة غري هللا تولكنهم كذبوه وآذوه ،

،فلما ضاق هبم هود  66/عراف{﴾األ66الهِذيَن َكَفُروْا ِمن قـَْوِمِه ِإَّنه لَنَـَراَك يف َسَفاَهٍة ِوِإَّنه لََنظُنَُّك ِمَن اْلَكاِذِبنَي}
ا لتماديهم يف الكفر و اإلصرار على الشرك دعا ربه أبن يفرق بينهم فكان خامتهم أن أرسل عليه هللا تعاىل رحي

 صرصرا. 
ليه من سبقه من األنبياء لتوحيد هللا تعاىل و إوجاء من بعد هود النيب صاحل فدعا قومه مثود مبثل ما دعا 

اأَلْرِض َوِإىَل ََثُوَد َأَخاُهْم َصاحِلًا قَاَل اَي قـَْوِم اْعُبُدوْا اَّلل َ َما َلُكم مِ ْن ِإلَـٍه َغرْيُُه ُهَو أَنَشَأُكم مِ َن ﴿عبادته 
يٌب }َواسْ  ،غري أهنم أعرضوا عن دعوته و 61هود/ {﴾61تَـْعَمرَُكْم ِفيَها فَاْستَـْغِفُروُه ُثُه تُوبُوْا ِإلَْيِه ِإنه َرّبِ  َقرِيٌب جمُِّ

اَي قـَْوِم َهـِذِه ََّنَقُة  وَ ﴿فامتحنهم ابلناقة أبال ميسوها بسوء  ،بت هلم أنه نيبحتدوه أبن يثو أنكروا وحدانية هللا تعاىل ،
، إال أهنم 64هود/ {﴾64 َلُكْم آيًَة َفَذُروَها َتَُْكْل يف َأْرِض اَّللِ  َوالَ متََسُّوَها ِبُسوٍء فـََيْأُخذَُكْم َعَذاٌب َقرِيٌب }اَّلل ِ 

ٍم َذِلَك َوْعٌد َغرْيُ َمكْ ﴿عصوا و استكربوا وعقروا الناقة  َعَقُروَها فـََقاَل مَتَتـهُعوْا يف َدارُِكْم َثالَثََة َأايه   {﴾65ُذوٍب }فـَ
َنا َصاحِلًا َوالهِذيَن آَمُنوْا ﴿كما جاء يف قوله تعاىل:عليهم العذاب األليم   هللا فأرسل، 65هود/ فـََلمها َجاء َأْمُرََّن ََنهيـْ

ظََلُموْا الصهْيَحُة فََأْصَبُحوْا يف { َوَأَخَذ الهِذيَن 66َمَعُه ِبَرْْحٍَة مِ نها َوِمْن ِخْزِي يـَْوِمِئٍذ ِإنه رَبهَك ُهَو اْلَقِويُّ اْلَعزِيُز }
ُْم َأاَل بـُْعداً ل َِثُموَد }67ِداَيرِِهْم َجاَثِنَي }  .  68-66هود/  {﴾68{ َكَأن َّلهْ يـَْغنَـْوْا ِفيَها َأالَ ِإنه ََثُوَد َكفُروْا َرَبه

نام، ومنهم من يعبد ، منهم من يعبد األصنيو"كانوا فيما قبل قسمجاء إبراهيم عليه السالم داعيا قومه 
،وبدأهم (1)الكواكب، وقيل: إهنم كانوا يعبدون الكواكب ويصورون أصنامًا على صورها يعبدوهنا ويعكفون عليها

دة وتقواه وبني هلم أن ما يعبدون ما هو إال إفك مفرتى، وأهنا ال متلك هلم رزقاً إىل توحيد هللا ابلعبالدعوة اب
{ 16َوِإبـَْراِهيَم ِإْذ قَاَل لَِقْوِمِه اْعُبُدوا اَّللهَ َواتـهُقوُه َذِلُكْم َخرْيٌ لهُكْم ِإن ُكنُتْم تـَْعَلُموَن }﴿فليعبدوا من ميلك رزقهم،
َا تـَْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اَّللهِ  تَـُغواِإَّنه ِعنَد   َأْواَثَّنً َوََتُْلُقوَن ِإْفكاً ِإنه الهِذيَن تـَْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اَّللِه اَل مَيِْلُكوَن َلُكْم رِْزقاً فَابـْ

 .17-16/﴾العنكبوت{17}اَّللِه الر ِْزَق َواْعُبُدوُه َواْشُكُروا َلُه ِإلَْيِه تـُْرَجُعونَ 

 

 1525،دت ،ص 1525يان ،إصدار ،املنتدى اإلسالمي،الكويت،ع،"مراحل دعوة إبراهيم عليه السالم"،جملة البحممد اخلضريي-(1)

http://midad.com/search?domain=default&query=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9
http://midad.com/search?domain=default&query=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9
http://midad.com/search?domain=default&query=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9
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أبيه و قومه مجيع األساليب الدعوية من النصح إىل املوعظة احلسنة و قد استخدم إبراهيم عليه السالم مع 
عراضهم فقد ثبت إإىل الدخول معهم يف مساءالت حول بطالن ما يعبدون من األصنام ،و كذا مناظرهتم ،و مع 

 .  و صرب على أذاهم
ء قد جتاوزوا حدود و من بعد إبراهيم عليه السالم أرسل هللا عز وجل لوطا عليه السالم إىل قومه،وكان هؤال

هللا عز وجل فعبدوا غري هللا تعاىل، وانغمسوا يف ارتكاب الفواحش و اخلبائث مبا عرف عنهم من إتيان الذكران و 
َوُلوطًا ِإْذ قَاَل لَِقْوِمِه َأَتَْتُوَن اْلَفاِحَشَة َما َسبَـَقُكم َِبَا ِمْن ﴿ :ترك النساء حىت أصبحت ميزة يعرفون هبا قال تعاىل

﴾ {81{ ِإنهُكْم لََتْأتُوَن الر َِجاَل َشْهَوًة مِ ن ُدوِن النِ َساء َبْل أَنُتْم قـَْوٌم مُّْسرُِفوَن }80ٍد مِ ن اْلَعاَلِمنَي }َأحَ 
" :بقوله الطاهر بن عاشورو اشتهوا هذه املنكرات إىل حد اإلسراف حىت عرب عن ذلك ، 81-80/عرافاأل

و هذه شنشنة  هوات فلذلك اشتهوا شهوة غريبة ملا سئموا الشهوات املعتادةأبهنم قوم متكن منهم اإلسراف يف الش
 .  (1)"   شيءاالسرتسال يف الشهوات حىت يصبح املرء ال يشفي شهوته  

فلما دعاهم لوط عليه السالم إىل عبادة هللا وحده و ترك الفواحش و البعد عن األفعال املشينة و الرجوع 
ى ذلك اآلايت القرآنية ،جاءه الرد سريعا ابلتهديد إبخراجه من بينهم ،و مما إىل الفطرة السليمة كما نصت عل

يعجب له أن ما محلهم على ذلك أن النيب صاحلا عليه السالم دعاهم إىل التطهر و واتباع مكارم األخالق 
َوَما َكاَن : ﴿،فأصبح الطهر و العفة مبقياسهم عيبا يستحق الطرد و اإليذاء و السخرية، قال هللا عز وجل عنهم 

ُْم ُأََّنٌس يـََتَطههُروَن} فلما أيس منهم ، 82/عراف{﴾ األ82َجَواَب قـَْوِمِه ِإاله َأن قَاُلوْا َأْخرُِجوُهم مِ ن قـَْريَِتُكْم ِإِنه
َناهُ ﴿ قال تعاىل : و أنزل عليهم العذاب العظيم،دعا هللا أن ينصره عليهم فنجاه و من معه من املؤمنني ْهَلُه َوأَ  فََأََنيـْ

{َوَأْمَطْرََّن َعَلْيِهم مهَطرًا فَانظُْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمْجرِِمنَي 83ِإاله اْمَرأَتَُه َكاَنْت ِمَن اْلَغاِبرِيَن}
 .  84-83األعراف/﴾{84}

ىل عبادة هللا الواحد ،و قد سجلت لنا  إفقد دعا قومه أيضا  ،و من األنبياء املرسلني يوسف عليه السالم
على مستوى  أمايت القرآنية ما القاه يوسف عليه السالم من األذى و الكيد سواء على مستوى إخوته عض اآلب

عية الناجح مثل الصرب و سعة ازوجة العزيز ،و هو ما يؤصل لنا جوانب من الصفات الواجب توفرها لدى الد 
 الصدر و اخلوف من هللا تعاىل .

 

 232،ص8ج م ،1984،دط ،الطاهر بن عاشور تفسري التحرير و التنوير،الدار التونسية للنشر،تونس، -(1)
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حيث دعاهم إىل توحيد  ،له هللا إىل قومه يف مدين عن سابقيهو مل ختتلف دعوة سيدان شعيب الذي أرس
َوِإىَل َمْدَيَن َأَخاُهْم ُشَعْيبًا قَاَل اَي قـَْوِم اْعُبُدوْا اَّلل َ َما َلُكم مِ ْن  ﴿فساد يف األرضهللا و عدم اإلشراك به ،وعدم اإل

وْا اْلَكْيَل َواْلِميَزاَن َواَل تـَْبَخُسوْا النهاَس َأْشَياءُهْم َواَل تـُْفِسُدوْا يف ِإلَـٍه َغرْيُُه َقْد َجاءْتُكم بـَيِ َنٌة مِ ن رهبِ ُكْم فََأْوفُ 
فما كان من قومه إال أن  ، 85األعراف / ﴾ {85}اأَلْرِض بـَْعَد ِإْصاَلِحَها َذِلُكْم َخرْيٌ لهُكْم ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِننَي 

اَي ُشَعْيُب َأَصالَُتَك َتَُْمُرَك َأن نهرْتَُك َما يـَْعُبُد آَِبُؤََّن َأْو َأن نـهْفَعَل يف قَاُلوْا  ﴿سخروا منه و استهزأوا مبا دعا إليه 
قَاَل  فرد عليهم مذكرا إايهم مبصري من سبقهم ﴿، 87هود/ ﴾}87َأْمَوالَِنا َما َنَشاء ِإنهَك أَلَنَت احْلَِليُم الرهِشيُد }

ُتْم ِإن ُكنُت َعَلىَ    بـَيِ َنٍة مِ ن رهّبِ  َوَرزََقيِن ِمْنُه رِْزقًا َحَسنًا َوَما ُأرِيُد َأْن ُأَخالَِفُكْم ِإىَل َما َأِْنَاُكْم َعْنُه ِإنْ اَي قـَْوِم َأرَأَيـْ
ْوِم اَل ََيْرَِمنهُكْم َواَي قَـ  {88}ُأرِيُد ِإاله اإِلْصاَلَح َما اْسَتَطْعُت َوَما تـَْوِفيِقي ِإاله ِِبَّللِ  َعَلْيِه تـَوَكهْلُت َوِإلَْيِه أُنِيُب 

{  89ِعيٍد }ِشَقاِقي َأن ُيِصيَبُكم مِ ْثُل َما َأَصاَب قـَْوَم نُوٍح َأْو قـَْوَم ُهوٍد َأْو قـَْوَم َصاِلٍح َوَما قـَْوُم ُلوٍط مِ نُكم بِبَ 
 .90-88/{﴾ هود  90َواْستَـْغِفُروْا رَبهُكْم ُثُه تُوبُوْا ِإلَْيِه ِإنه َرّبِ  رَِحيٌم َوُدوٌد }

َوقَاَل ﴿ و مل يزدهم تذكري شعيب عليه السالم إال إعراضا و إصرارا على غيهم،فأرسل هللا عليهم العذاب األليم
َاِسُروَن  يف َدارِِهْم فََأَخَذهْتُُم الرهْجَفُة فََأْصَبُحوْا  {90}اْلَمأُل الهِذيَن َكَفُروْا ِمن قـَْوِمِه لَِئِن اتـهبَـْعُتْم ُشَعْيبًا ِإنهُكْم ِإذًا ْله

{ فـَتَـَوىله 92{ الهِذيَن َكذهبُوْا ُشَعْيباً َكَأن َّلْه يـَْغنَـْوْا ِفيَها الهِذيَن َكذهبُوْا ُشَعْيباً َكانُوْا ُهُم اْْلَاِسرِيَن }91َجاَثِنَي }
َلْغُتُكْم ِرَسااَلِت َرّبِ  َوَنَصْحُت َلُكْم َفكَ  ُهْم َوقَاَل اَي قـَْوِم َلَقْد أَبـْ ْيَف آَسى َعَلى قـَْوٍم َكاِفرِيَن َعنـْ

 .93-90األعراف/﴾}93}

موسى عليه السالم ،و كان قد بعث إىل قومه من بين إسرائيل ،و معلوم أن موسى  و من بعد شعيب جاء  
عليه السالم كان قد نشأ و ترىب يف بيت فرعون الذي عرف بطغيانه و جربوته و ادعائه الربوبية ،و كان موسى قد 

 دين بعد أن تربص به بعض بين إسرائيل بسبب مقتل أحد رجاهلم. خرج إىل م
و بعد مدة قضاها موسى مبدين أنزل هللا تعاىل عليه التوراة و شد أزره أبخيه هارون و أمرمها بدعوة فرعون 

 و قومه وكانت الدعوة منصبة على توحيد هللا تعاىل ،و إخالص العبادة له وحده .
قَاَل َفَمن  :﴿وار الذي كان بني فرعون و موسى و أخيه هارون قال تعاىلو قد سجل القرآن الكرمي احل

{ قَاَل َفَما َِبُل اْلُقُروِن اأْلُوىَل 50{ قَاَل رَبُـَّنا الهِذي َأْعَطى ُكله َشْيٍء َخْلَقُه ُثُه َهَدى }49رهبُُّكَما اَي ُموَسى }
{ الهِذي َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض َمْهدًا َوَسَلَك 52َيِضلُّ َرّبِ  َواَل يَنَسى } قَاَل ِعْلُمَها ِعنَد َرّبِ  يف ِكَتاٍب اله  { 51}

 .  53-49طه/﴾{53}َلُكْم ِفيَها ُسُباًل َوأَنَزَل ِمَن السهَماِء َماًء فََأْخَرْجَنا ِبِه َأْزَواجاً مِ ن نـهَباٍت َشَّته  
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أخاه فإن فرعون أىب و استكرب و سخر من و على الرغم من احلجج اليت أوردها موسى عليه السالم و 
  .ين إسرائيل ضد موسى عليه السالمدعوهتما ،بل جتاوز إىل التهديد و إىل حتريض القوم من ب

و تذكر كتب التفسري أن فرعون مجع السحرة و حتدى موسى عليه السالم و مجع القوم من بين اسرائيل  
لناظرين أهنا ثعابني تسعى،مث ألقى موسى عصاه فتلقفت مجيع إىل اليدحضوا حجته،و ألقى السحرة حباهلم فخيل 

 موسى عليه السالم.  عليه  ما صنع السحرة،فانتصر احلق و خر السحرة ساجدين للواحد األحد إمياان و تصديقا مبا
سلط هللا عليهم من ألوان العذاب و هو ما وثقته النصوص القرآنية كما احلد و ملا جتاوز طغيان بين إسرائيل 

ِننَي َونـَْقٍص مِ ن الثهَمَراِت َلَعلهُهْم يَذهكهُروَن }﴿ يف قوله تعاىل: فَِإَذا َجاءهْتُُم   { 130َولََقْد َأَخْذََّن آَل ِفْرَعوَن ِِبلسِ 
َا طَ  ُوْا ِبُوَسى َوَمن مهَعُه َأال ِإَّنه ُهْم َسيِ َئٌة َيطهريه ائُِرُهْم ِعنَد اَّلل ُ َولَـِكنه َأْكثـََرُهْم اَل احلََْسَنُة قَاُلوْا لََنا َهـِذِه َوِإن ُتِصبـْ

فَأَْرَسْلَنا َعَلْيِهُم  { 132{ َوقَاُلوْا َمْهَما َتَْتَِنا بِِه ِمن آيٍَة ل َِتْسَحَرََّن َِبَا َفَما ََنُْن َلَك ِبُْؤِمِننَي }131يـَْعَلُموَن }
 ﴾{ 133َم آاَيٍت مَُّفصهاَلٍت فَاْسَتْكََبُوْا وََكانُوْا قـَْومًا جمُّْرِِمنَي }الطُّوفَاَن َواجْلََراَد َواْلُقمهَل َوالضهَفادَِع َوالده 

 . 133-130األعراف/
و مع أن هللا تعاىل كشف عنهم ما هم فيه إال أهنم عادوا إىل طغياهنم فجعل هنايتهم و هناية فرعون أن 

َنا ِإىَل ُموَسى َأْن َأْسِر بِِعَبادِ ﴿أغرقهم  ي فَاْضِرْب ََلُْم َطرِيقًا يف اْلَبْحِر يـََبسًا اله ََتَاُف َدرَكًا َواَل ََتَْشى َولََقْد َأْوَحيـْ
 .78-77طه/  ﴾{78{ فَأَتْـبَـَعُهْم ِفْرَعْوُن ِبُُنوِدِه فـََغِشيَـُهم مِ َن اْلَيمِ  َما َغِشيَـُهْم }77}

،و كان مولده واحدة من  و من الرسل عيسى عليه السالم و تعترب دعوته أخر الدعوات إىل بين إسرائيل
إىل قومه من بين إسرائيل  مرسال  ،صار إىل الثالثني من العمر أنزل هللا عليه اإلجنيل ن املعجزات الرابنية ،وبعد أ

َ َلُكم بـَْعَض الهِذي ََتَْتِلُفوَن ِفيهِ ﴿ ُتُكم ِِبحلِْْكَمِة َوأِلَُبنيِ   فَاتـهُقوا اَّللهَ َوَلمها َجاء ِعيَسى ِِبْلبَـيِ َناِت قَاَل َقْد ِجئـْ
{ فَاْختَـَلَف اأْلَْحَزاُب ِمن بـَْيِنِهْم 64{ ِإنه اَّللهَ ُهَو َرّبِ  َورَبُُّكْم فَاْعُبُدوُه َهَذا ِصَراٌط مُّْسَتِقيٌم }63َوَأِطيُعوِن }

 .65-63الزخرف/  ﴾{65فـََوْيٌل لِ لهِذيَن ظََلُموا ِمْن َعَذاِب يـَْوٍم أَلِيٍم }
 تعاىل ابلعديد من املعجزات و الكرامات،و رغم كل ذلك فقد استكرب أكثر بين إسرائيل و كان أن أيده هللا

وكذبوه وانصبوه العداء، و اهتموه ابلسحر ورموا أمه ابلقبائح، وحاولوا قتله ولكن هللا تعاىل جناه منهم، ومل ميكنهم 
ُرَك ِمَن الهِذيَن َكَفُروْا َوَجاِعُل الهِذيَن ِإْذ قَاَل اَّلل ُ اَي ِعيَسى ِإين ِ ُمتَـَوفِ يَك ﴿من عبده ورسوله  َورَاِفُعَك ِإيَله َوُمَطهِ 

َنُكْم ِفيَما ُكنتُ  آل  ﴾{55ْم ِفيِه ََتَْتِلُفوَن }اتـهبَـُعوَك فـَْوَق الهِذيَن َكَفُروْا ِإىَل يـَْوِم اْلِقَياَمِة ُثُه ِإيَله َمْرِجُعُكْم فََأْحُكُم بـَيـْ
 .  55عمران/

 دعوة يف عهد الرسول حممد صلى هللا عليه و سلم:الاثنيا:
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رهاصات اإل 2-1املدثر/ ﴾{2{ ُقْم فَأَنِذْر }1اَي أَيُـَّها اْلُمدهث ُِر }يشكل النداء الرابين يف قوله تعاىل﴿ 
سالمية يف عهد النيب عليه الصالة و السالم ،و قد توجه الرسول الكرمي ابلدعوة إىل زوجته األوىل للدعوة اإل

بكر الصديق  ة اليت كانت أول من أسلم ،وأكثر من وقف جبانبه يف حمنه، كما توجه ابلدعوة إىل رفيقه أيبخدجي
 الذي كان أول من أسلم من الرجال .

عثمان بن و تواىل بعد ذلك املؤمنون برسالة اإلسالم ،فأسلم علي بن أيب طالب ،و زيد بن حارثة و 
وطلحة بن عبيد هللا ،و محزة بن عبد املطلب ،وسعد بن أىب وقاص،بن عوفوعبد الرمحن ،عفان،و الزبري بن العوام

الذي كان خري عضد للرسول الكرمي ،حيث تذكر كتب السرية أن عدد الذين أسلموا يف هذه املرحلة  بلغ حنو 
 ثالثة ومخسني شخصا بينهم عشر نساء .

أسلم يعلمهم دينهم، و يتلو عليهم ما أنزل  و كانت دار األرقم املقر الذي كان يلتقي فيه الرسول الكرمي مبن
فَاْصدَْع ِبَا تـُْؤَمُر َوَأْعِرْض من وحي هللا تعاىل، و استمرت املرحلة السرية ملدة ثالث سنوات حىت نزل قوله تعاىل﴿ 

  .  94/{﴾ احلجر94َعِن اْلُمْشرِِكنَي/}
قة ابلدعوة إىل هللا من عشريته صلى هللا انتقلت الدعوة من املرحلة السرية إىل مرحلة العلن و كانت االنطال

َرِبنَي}عليه و سلم ﴿ صعد و  فدعا عليه الصالة و السالم قريشا ، ،214{﴾ الشعراء/214َوأَنِذْر َعِشريََتَك اأْلَقـْ
فاجتمعوا إليه. فقال: ايبين عبد املطلب ، الصفا وهتف: اي صباحاه فقالت قريش من هذا الذي يهتف قالوا: حممد 

خرهم فاجتمعوا إليه فقال: أرأيتكم لو آمناف ايبين قصي مث اندى قريش قبيلة قبيلة حىت أتى على  ايبين عبد 
نذير لكم بني يدي  ينإبسفح هذا اجلبل أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذاب. قال: ف أخربتكم أن خيال

 . تـَبهْت َيَدا َأّب ََلٍَب َوَتبه له تعاىلال هلذا مث انصرف فنزل قو إما مجعتنا    ،فقال أبو هلب: تبا لك  ،عذاب شديد 
و قد قوبلت دعوته عليه الصالة و السالم ابلسخرية و االستهزاء ،و جتاوز قومه يف ذلك إىل حماربته بكل 

بسبب تقاليدهم وجبنهم والقبلية  " -مع علمهم بصدق ما يدعو إليه-الوسائل،ومل تطب أنفسهم إىل تصديقه 
فيهم، ذلك التعصب وتلك القبلية أو القومية هي من صفات اجلاهلية، وكما كان الِكرب كان املتعصبة اليت كانت 

فاإلسالم يعدل بني  اإلسالم،اخلوف على املصاحل والزعامة والرايسة سبًبا من األسباب الرئيسية لعدم دخوهلم 
هبا القرشيون بني القبائل  صفاتة القرشية القدمية اليت ييسوي بينهم، وهو ما أرَّق بعضهم؛ فالعنجه الناس و

ه الذي يصغره استسحب منهم، ويتحول ذلك السيد صاحب الصوت اجلهوري إىل مواطن عادي يضارع أخ
اهلالك؛ فهم مستفيدون من وضع  خوفًا من الضياع والتبدد و ،مقاًما أو فقرًا، وكذا خوفهم على مصاحلهم املالية
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لتقيد أبحكامه حىت ال تكون حرية عاهرة، إىل اواإلسالم يدعو  املفاسد، مكة احلايل املنغمس يف الشهوات و
 .  (1)فاحلرية يف اإلسالم هي التقيد أبحكامه؛ فم ن عهم عن اإلسالم غباؤهم يف استيعاب قضية التوحيد والبعث "

و قد عاىن الرسول الكرمي و من آمن معه من إيذاء قريش الكثري،فقد اهتم الرسول الكرمي أبنه ساحر و 
 عر و جمنون ،و تعرض أصحابه إىل االضطهاد و التعذيب و القتل كما حدث ذلك مع عائلة عمار بن ايسر.شا

و تشري كتب السرية إىل أن قريشا ملا رأت أن ذلك مل جيدها نفعا حاولت مساومته عليه الصالة و السالم 
يشد من أزره صلى هللا عليه و سلم  ابملال و اجلاه و امللك كي يرتاجع عن هذا الدين،و لكنه رفض مطلبهم .و مل

طالب الذي محاه و دفع عنه كيد قريش،و كان من نتائج ذلك زايدة عدد الذين  خالل هذه املعاانة غري عمه أاب
  .دخلوا اإلسالم ،و تسرب أمر الدين اجلديد خارج مكة

 

 12/ 1الدخول إىل املوقع: ،اتريخ //:islamstory.com/arhttpراغب السرجاين،"مرحلة الدعوة اجلهرية يف مكة "،عن موقع :-(1)
 م 2014/

http://islamstory.com/ar،تاريخ
http://islamstory.com/ar،تاريخ
http://islamstory.com/ar،تاريخ
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هلجرة إىل احلبشة محاية و ملا اشتد على املسلمني اضطهاد قريش هلم ،أشار عليهم الرسول الكرمي بضرورة ا
" لو خرجتم إىل أرض احلبشة فإن هبا ملكا ال يظلم عنده أحد وهي :لدينهم و خوفا عليهم من الفتنة ،و قال هلم

و خرجوا من مكة هراب بدينهم  (1)فاستجاب لذلك املسلمون  ،أرض صدق حىت جيعل هللا لكم خمرجاً مما أنتم فيه"
 من بطش قريش .

عدد املسلمني يزداد،و أن حممدا عليه الصالة و السالم يف منعة من عمه و قومه،قرر و ملا رأت قريش أن 
زعماؤها مقاطعة بين هاشم يف شعب أيب طالب مقاطعة اجتماعية و اقتصادية ،و كتبوا يف ذلك وثيقة تعرف 

ا ،و قد عاىن ب"صحيفة املقاطعة" مت تعليقها يف جوف الكعبة، و أخذوا على أنفسهم عهدا بتنفيذ ما جاء فيه
هللا هلذا األمر رجاال من  ظاملسلمون و بنو هاشم من هذا احلصار الذي دام ثالثة سنوات أشد معاانة ،حىت قي

 قريش هبم مت رفع هذا احلصار   .  
و مل متض مدة عن رفع احلصار عن املسلمني حىت تعرض الرسول الكرمي إىل حمنة كبرية و هي موت عمه 

ميه ،مث وفاة زوجه خدجية ،و كان حبق عاما  للحزن ،فازداد أذى قريش للرسول الكرمي و أيب طالب الذي كان حي
دعوته ،حينها خرج الرسول صلى هللا عليه و سلم إىل الطائف ليدعو أهلها إىل اإلسالم ،فصدوه و جعلوا عبيدهم 

 يتعقبونه و يقذفونه ابحلجارة ،فقفل راجعا إىل مكة .
 الصالة و السالم و من آمن معه على ما هو عليه من اإليذاء ملدة ثالثو استمر الوضع مبحمد عليه 

عشرة سنة ،مل يتوقف فيها الرسول الكرمي عن الدعوة إىل هللا ،إىل أن أذن هللا تعاىل له ابهلجرة إىل املدينة املنورة بعد 
 رهط من أهل اخلزرج على نصرته .  *أن ابيعه

عهد جديد للدعوة اإلسالمية ،كانت مرحلتها األوىل بناء أول  ءبد و كانت اهلجرة إىل املدينة إيذاان عن 
مسجد يف اإلسالم و هو مسجد "قباء" كجانب عملي إلقامة الشعائر الدينية ،مث بناء املسجد النبوي ابملدينة 

صار و عالقة و اليت حتدد عالقة املهاجرين ابألن ،املنورة ،و كانت الوثيقة اليت كتبها الرسول عليه الصالة و السالم
حيمل يف معطياته قيام الدولة اإلسالمية على أسس  **املسلمني بغريهم من سكان املدينة إعالان دستوراي رمسيا

 واضحة و ركائز متينة .
 

 281، ص 3م،ج2010، 2ابن كثري ،البداية و النهاية،حتقيق: مأمون حممد سعيد الصاغرجي،دار ابن كثري،دمشق،بريوت، ،ط-(1)
 1د املعاد،دار احلكمة ،دمشق ،سورية،طتفاصيل البيعة ميكن الرجوع إىل مشس الدين أيب عبد هللا حممد بن أيب بكر ،فقه السرية من زا -*
 و ما بعدها . 106م ،ص1990،
 1تفاصيل البيعة ميكن الرجوع إىل مشس الدين أيب عبد هللا حممد بن أيب بكر ،فقه السريةمن زاد املعاد،دار احلكمة ،دمشق ،سورية،ط -**
 و ما بعدها . 106م ،ص1990،



21 
 

و كانت الظروف بقيام الدولة االسالمية يف املدينة املنورة مواتية لنشر الدعوة و تبليغها ،فاستمر نشر 
أمور دينهم داخل املدينة،كما قام الرسول الكرمي بعد أن أصبح للمسلمني شأهنم العظيم الدعوة و تعليم املسلمني 

أما على مستوى الرقعة .إبرسال السفراء إىل امللوك لدعوهتم إىل اإلسالم،و استقبل الوفود وعرفهم بدين اإلسالم
لعربية ،و قد خاض يف ذلك النيب اجلغرافية للدعوة يف عهده صلى هللا عليه و سلم فقد امتدت لتعم شبه اجلزيرة ا

ردت كيد الكافرين و كسرت شوكة الكفر و  *** تبوك ...اخل(–حزاب األ––الكرمي غزوات كثرية )غزوة بدر 
 أعلت راية اإلسالم و أهله .

و إذا كانت مرحلة مكة املكرمة مرحلة التأكيد على وحدانية هللا تعاىل يف الصفات و األمساء و العبودية ،و 
االعتقاد ابهلل تعاىل وحده ال شريك له ،فإن مرحلة املدينة املنورة كانت تقريرا ملختلف األحكام التشريعية  ترسيخ

مثل اجلهاد و الصالة و الزكاة و املرياث و األخالق و غريها من متطلبات العبادة و املعامالت و احلدود ،و مل 
﴿اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم  :ىف قوله تعاىلكما ابلرفيق األعلى   يتوان الرسول الكرمي يف تبليغ دين هللا تعاىل حىت حلق

 .3﴾ املائدة/}3{ِديَنُكْم َوَأمْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِِت َوَرِضيُت َلُكُم اإِلْساَلَم ِديناً 
 اتريخ الدعوة يف عهد اْللفاء الراشدين :اثلثا:

د بني الصحابة الكرام عمن يقوم على أمر املسلمني بعد أن حلق النيب الكرمي ابلرفيق األعلى،و بعد أخذ و ر 
بويع أبو بكر الصديق خليفة للمسلمني ،و كان أول ما قام به اخلليفة أن أنفذ جيش أسامة الذي كان رسول هللا 

فقد جاء يف  ،) و نقصد هنا البيعة و الردة(قد أعده من قبل، و قد عرف عهد اخلليفة أيب بكر الصديق حمنا كثرية
ارتدت العرب بعد وفاة النيب صلى هللا عليه وسلم ردة عامة أو ردة خاصة ، فمنهم من أنكر االستجابة وقت "

إذ بقي غىب اإلسالم مكة و هلذه الدعوة ابلكلية ، ومنهم من امتنع عن االستجابة لبعضها فمنعوا أداء الزكاة ،
 . ومن جاورها املدينة ،و الطائف  

وة بعد حممد صلى هللا عليه وسلم مبتغني الزعامة على العرب ، فادعاها وقد ادعى بعض أفراد العرب النب
احلارث التميمية وتزعمت بين متيم ، كما   طليحة األسدي وتزعم بين أسد وغطفان، ، وادعتها أيضا سجاح بنت

  .(1)ادعاها آخرون غريهم"

 

و ما بعدها و 122م ،ص 1986، 5ثر يف سرية سيد البشر ،دار اإلحياء،بريوت،طانظر يف ذلك :أمحد حممد عساف :خالصة األ -***
 و ما بعدها. 159م،ص1975حممد رضا،حممد رسول هللا صلى هللا عليه و سلم،دار الفكر العريب ،بريوت،لبنان،دط،

،إصدار  جملة البحوث االسالمية هـ "،13-11عبد الرمحن بن سليمان اخلليفي،"اتريخ الدعوة يف عهد أيب بكر الصديق رضي هللا عنه -(1)
 . 250هـ ،ص1420شوال  –، رجب  58الرائسة العامة إلدارات البحوث العلمية اإلفتاء و الدعوة و اإلرشاد،اململكة العربية السعودية ،ج



22 
 

أعلن حراب شعواء ضد املرتدين ف ،و أمام هذا الواقع عمل أبو بكر الصديق على مواجهة األخطار الداخلية
سالمية يف شبه اجلزيرة الدولة اإل تاليت هدد ،و متكن من القضاء على هذه الفنت و مانعي الزكاة، عن اإلسالم

ملسلمني هيبتهم اليت كانوا عليها ،كما قام جبمع القرآن الكرمي ابقرتاح من عمر بن اخلطاب إىل العربية و أعاد 
و هنالك بدأت مرحلة   ،الكثري من حفاظ القرآن الكرمي ،بعدها توجه إىل اجلبهة اخلارجيةبعد مقتل    ،رضي هللا عنه

و اجلبهة  ،الفتوحات اإلسالمية ،و كانت الفتوحات قد بدأت عرب جبهتني  و مها اجلبهة العراقية يف جهاد الفرس
 الشامية يف جهاد الروم .

بن وليد إىل العراق و ابلضبط إىل فرج اهلند ، فكان يف اجتاه اجلبهة العراقية أرسل أبوبكر الصديق خالد 
سالم أو أول من متت مواجهته "هرمز" و كان قائدا على جيش الفرس ،فكتب إليه خالد بن الوليد و خريه بني اإل

 " السالسل اجلزية أو احلرب ، إال أن "هرمز" رفض عرضه، فدارت بني املسلمني و "هرمز" معركة عرفت "بذات
و أعوانه، و توالت انتصارات جيش املسلمني بقيادة خالد  "هرمز"يش املسلمني هزمية نكراء ضد حيث أحلق ج

ة" ، و كانت معركة "أليس" الشهرية اليت كان فيها جلبني الوليد على جيوش الفرس يف معركيت "الثين" و معركة الو 
و كان ،اء يف النهر فسمي "هنر الدم" االقتتال بني املسلمني و الفرس على أشده حيث جرت يف هذه املعركة الدم

النصر على الفرس .بعدها توجه خالد بن الوليد جبيشه حنو احلرية اليت دخلها بعد أن حاصرها املسلمون و متت 
 املصاحلة بني قادهتا و خالد بن الوليد قائد جيش املسلمني .

خوهلا بعد معركة مسيت "ذات العيون" وبعد هذا الفتح املبني توجه خالد جبيشه حنو األنبار اليت متكن من د
و استمرت الفتوحات تلو األخرى يف اجلبهة العراقية إىل أن مت استدعاء خالد بن الوليد اىل اجلبهة الشامية دعما ،

 جليش املسلمني هبا و ترك  املثىن بن حارثة على اجلبهة العراقية .
دة معارك رفقة "أيب عبيدة بن اجلراح " و كانت اجته خالد بن الوليد إىل اجلبهة الشامية، و خاض هنالك ع

"معركة الريموك" من املعارك احلامسة اليت أحلق فيها جيش املسلمني اهلزمية جبيوش الروم رغم االختالل يف ميزان القوة 
 بني الطرفني  . 

يفة و يف غمار هذه الفتوحات تواردت األنباء بوفاة أيب بكر الصديق ،و مبايعة عمر بن اخلطاب خل
سعيا لنشر اإلسالم  ،للمسلمني ،فكان االمتداد اجلغرايف للدعوة اإلسالمية من بني اهتمامات عمر بن اخلطاب

،فوجه أنظاره إىل اجليوش اإلسالمية احملاربة ، فقام بتعيني أيب عبيد بن اجلراح قائدا على اجليش اإلسالمي يف الشام 
بقيادة أيب عبيدة بن اجلراح ،مث تقدموا حنو محص و فحل و  و عزل خالد بن الوليد ،فتم للمسلمني فتح دمشق

توجه إليه  ذيال "بيت املقدس"مل يبق من ذلك إال  فلسطني ،و توالت الفتوحات بفتح املدينة تلو األخرى،و
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أرسل إىل أهل بيت املقدس قد القائد عمرو بن العاص ،و كان أبو عبيدة بن اجلراح و بعد أن فتح دمشق 
هللا و إىل اإلسالم أو يدفعون اجلزية، وإال كانت احلرب ، فأبوا االمتثال، و بعد حصار شديد امتثلوا  يدعوهم إىل 

و صاحل أهلها و كتب معهم  ليفة عمر بن اخلطاب ،فدخلها عمرإىل الصلح على أن يتسلم بيت املقدس اخل
 . معاهدة مسيت"العهدة العمرية "و مت بذلك القضاء على الروم يف هذه البالد  

بكر الصديق فوجه أنظاره لفتح  أما على اجلبهة العراقية فقد واصل اخلليفة عمر الفتوحات اليت بدأها أبو
العراق حيث أوكل مهمة قيادة اجليوش هلذا الفتح سعد بن أيب وقاص رضي هلل عنه و كانت معركة القادسية سنة 

ا هبم اهلزمية و حققوا النصر بفتح العراق .و قد هـ من أكرب املعارك اليت خاضها املسلمون ضد الفرس و أحلقو 15
جلة دسهل فتح العراق على اجليوش اإلسالمية مواصلة الفتوحات ،حيث عرب القائد سعد بن أيب وقاص هنر 

ودخل "سعد" القصر األبيض مقر ملك  هـ ،16متجها حنو املدائن اليت استطاع جيش املسلمني اقتحامها سنة 
 كسرى صالة الشكر هلل على هذا النصر العظيم .  األكاسرة فصلى يف إيوان 

و بعد فتح "املدائن"،اجته املسلمون جبيوشهم إىل "هناوند"و هنالك دارت بني جيش املسلمني و جيش 
و كان ذلك فتحا كبريا أطلق عليه "فتح الفتوح" ،و ،الفرس معركة كبرية انتهت هبزمية الفرس و فتح "هناوند" 

ك واجتاز املسلمون حدود بالد إيران ففتحوا خراسان واألهواز وإقليم فارس وامتد تواصلت الفتوحات بعد ذل
 الفتح جنواب حىت "مكران" إىل حدود السند وشرقا إىل "سجستان" )أفغانستان(.

توجهت الفتوحات بعد فتح اجلبهة الشامية إىل مصر ،و كانت مصر حينذاك اتبعة للروم ،حيث استطاع 
 ه،و بذلك أصبحت مصر واحدة من األراضي التابعة للمسلمني .20فتحها سنة  القائد عمرو بن العاص  

و يف عهده تواصلت  ،بعد مقتل عمر بن اخلطاب توىل  عثمان بن عفان رضي هللا عنه خالفة املسلمني
د اخلليفة الدعوة إل هللا يف امتدادها اجلغرايف ،و يف مواجهة مع الدولة البيزنطية أنشأ معاوية بن أيب سفيان يف عه

و استطاع   ،عثمان رضي هللا عنه أسطوال حبراي لصد غارات األسطول البيزنطي على سواحل الشام و مصر
املسلمون هبذه القوة اجلديدة أن يلحقوا اهلزمية ابألسطول البيزنطي و متكنوا من فتح قربص و رودس يف البحر 

 املتوسط .
ية إىل حبر قزوين يف  آسيا و متكن املسلمون من قتل أما يف بالد الفرس فقد امتدت الفتوحات اإلسالم

 ملك الفرس "يزدجر" و مبوته انتهت إمرباطورية الفرس .
كاملة  كما مت فتح أذربيجان وأرمينيا و عمورية وخراسان ليكتمل بذلك بسط سيطرة الدولة  اإلسالمية

 عليها.
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فتحها و ضمها إىل حضرية الدولة  بعدها توجهت اجليوش االسالمية إىل بالد النوبة جنوب مصر فتم
سالمية جبيش الروم االسالمية ،و اتبعت الفتوحات زحفها لتصل إىل سهول تونس أين التقت اجليوش اإل

 ،واستطاع املسلمون هزمهم و متكنوا من إخضاع  مجيع املناطق من برقة إىل تونس للدولة اإلسالمية .
سالمية كان هناك امتداد للدعوة إىل هللا يف عهد عثمان بن و موازاة مع االمتداد اجلغرايف للفتوحات اإل

عفان رضي هللا عنه متثل يف مجع املسلمني على مصحف واحد و طرح ما سواه خاصة بعد توسع رقعة الدولة 
 اإلسالمية . 

و رافق ذلك انتشار املسلمني يف خمتلف األمصار مما ساهم يف قيامهم بنشر تعاليم الدين اإلسالمي و 
 .ه  شرح

 :مية  أبين    هدالدعوة يف ع رابعا:
سالمية يتفق املؤرخون أن عهد الدولة األموية كان حبق عهد الفتوح اإلسالمية، إذ مل تشهد الدولة اإل

 امتدادا جغرافيا كما شهدته يف العهد األموي . 
جليوش ( سفينة،و استطاعت ا1700فعلى اجلبهة الرومانية جهز اخلليفة معاوية أسطوال بلغت عدته )

اإلسالمية االستيالء على كل من رودس و قربص التابعة للروم ،و كانت هناك حماوالت لفتح القسطنطينية سنة 
هـــ ،غري أن تلك احملاوالت اليت كانت حتت إمرة يزيد بن معاوية قد ابءت ابلفشل،و مل يتمكن املسلمون من 48

 .   (1)هـ857الدولة اإلسالمية سنة    فتحها حىت جميئ حممد الفاتح حيث استطاع ضمها إىل قالع
الوصول إىل بالد ما وراء  من أما على املستوى الشرقي و ابلضبط على الشمال الشريف فقد متكن املسلمون

النهر، و بالد اهلند يف جنوب شرق آسيا ،و يف بالد الشرق حيث كان زايد بن أبيه والًيا على تلك البالد  يف 
على رأس جيش املسلمني من دخول أفغانستان ففتحوا "كابول" ، بن مسلم الباهلي  قتيبةمتكن  إذعهد معاوية ، 

متكن املسلمون من وعربوا هنر جيحون، واستولوا على خبارى مث على مسرقند مث واصلوا زحفهم حىت هنر سيحون، و  
ابكستان  )ح السند حممد بن القاسم الثقفي فقد فتبسط سلطان اإلسالم على بالد ما وراء هنر السند  بقيادة  

 الواقعة على اجلنوب الشرقي . (
هـ إىل "عقبة 50و أما يف بالد املغرب فقد أسند اخلليفة معاوية بن أىب سفيان فتح تلك البالد وإفريقية سنة 

بن انفع الفهرى"، الذى كان مقيًما بربقة منذ أن فتحها عمرو بن العاص أثناء واليته األوىل على مصر، فكان 

 
م 2،2008شــر ،بــريوت ،لبنــان،طعلي حممد حممد الصاليب،الدولة األموية عوامل االزدهار و تداعيات السقوط،دار املعرفة للطباعة و الن-(1)

 . 345،ص 1،ج
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ة من أكثر الناس خربة ودراية أبحوال هذه البالد، وعهد إليه معاوية بقيادة بعض السرااي احلربية الىت توغلت ىف عقب
صد موضع القريوان،و أراد من ذلك بناء مدينة تكون دار عزة و منعة و قاعدة عسكرية أمامية فق،مشال إفريقية،"

و السباع ،  تو احليا شالقريوان أهنا كانت مكاان لألحرايف القتال،و منارة دعوية لنشر اإلسالم،و مما عرف عن 
"فدعا هللا، وكان مستجاب الدعوة، مث اندى: أيتها احليات والسباع إان أصحاب رسول هللا، صلى هللا عليه وسلم، 

قل، ارحلوا عنا فإان انزلون ومن وجدانه بعد ذلك قتلناه. فنظر الناس ذلك اليوم إىل الدواب حتمل أوالدها و تنت
 .(1)فرآه قبيٌل كثري من الرببر فأسلموا، وقطع األشجار وأمر ببناء املدينة، فبنيت، وبىن املسجد اجلامع "

و بعد عزل عقبة بن انفع جاء أبو املهاجر بن دينار ،و استطاع هذا األخري أن حيقق انتصارات كبرية يف 
الذي أسلم ،كما استطاع  زعيم الرببر  "سيلةك"إفريقيا حيث استطاع جبيوشه أن يستويل على تلمسان مبساعدة 

 هـ.59فتح قرطاجنة )تونس حاليا( اليت كانت حتت سيطرة البيزنطيني و كان ذلك سنة  
و يف عهد خالفة يزيد بن معاوية،واصل عقبة بن انفع فتوحاته يف الشمال اإلفريقي بعد أن عاد إىل واليتها 

ابلبيزنطيني و الرببر،بيد أن عقبة بن انفع استشهد غدرا على يد  ،فتم له دخول املغرب األقصى و أحلق اهلزمية 
 سالم،و اسرتجع القريوان .كسيلة الذي ارتد عن اإل

يف عهد خالفة عبد امللك بن مروان ،حيث أحلق  "زهري بن قيس"و قد استعاد املسلمون القريوان على يد 
 .  "كسيلةعلى "ا القضاء  زهري على رأس جيوش جرارة هزمية نكراء جبيش الرببر و مت فيه

الرببر، وهزمهم ىف  طارد فلول الروم والذي  "حسان بن النعمان "بعد استشهاد زهري بن قيس خلفة القائد 
كان حسان قد القى صمودا من   و."صطفورة" و"بنزرت" ومل يرتك حسان موضًعا من بالدهم إال دخله جبنوده

برقة" حىت جاءته اإلمدادات من مصر سنة "إىل اختاذ مراكزه ىف  هاضطر إحدى اجليوش الرببرية بزعامة الكاهنة ما 
م، فخرج ابجليوش ملالقاة جيوش الرببر بقيادة الكاهنة، واستطاع االنتصار على الرببر، وأعاد القريوان 700هـ/ 81

 .إىل حضن اإلمرباطورية اإلسالمية
استعادة قرطاجنة بعد أن وقعت  استطاع حسان بن النعمان يف فرتة الحقة من الفتح اإلسالمي من كما

و أصبحت من املدن  لإلمارةسالمية و أنشأ فيها مسجدا و دارا إمرة أخرى يف أيدي البزنطيني ،و أقام هبا مدينة 
 نذاك و هي اليت تعرف اليوم مبدينة تونس.آالكربى يف املغرب  

 
 . 63ص،3ج م،1997،  1الكامل يف التاريخ، حتقيق: عمر عبد السالم تدمري،دار الكتاب العريب،بريوت ،لبنان،طابن األثري،-(1)
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، ويف نشر اإل سالم وتعريب البالد، وبعث الفقهاء وقد بذل حسان جهوداً كبرية يف تنظيم أمور البالد إدارايا
يف أحناء املغرب لتعليم الرببر قواعد الدين واللغة، فأقبل الرببر على اإلسالم يف محاسة شديدة ؛ حىت أصبح معظم 

 .جيش حسان منهم
فريقية ،و كان شديدا على إواليا على  "موسى بن نصري"استعمل  "عبد الوليد بن عبد امللك"و يف عهد 

 "طارق بن زايد"كان فتح "ماريوكا" على يد ابنه عبد هللا ،مث كان فتح طنجة بعد هزمية الرببر وتوىل إدارهتا الرببر ،ف
 و مل يعد هنالك من ينازع املسلمني عليها.  ،سالميةفريقية اتبعة للدولة اإلإ،و هبذا أصبحت  

فتوحة لتعليم الناس أمور و قد حرص األمويون يف كل مسارات الفتح على إرسال الدعاة إىل البلدان امل
 بن ، إمساعيل:األنصاري عبيد  بن التجييب، إمساعيل مسعود بن سعد  مسعود أاب نذكر هنا من العلماء :و دينهم 

  .(1).كما أنشأوا املساجد و الرابطات و كلها كانت مراكز إشعاع لنشر اإلسالماملخزومي املهاجر أيب بن  هللا عبيد 
 ة العباسية :الدول  هدالدعوة يف ع خامسا:

مع  ليةبصراعاهتم الداخ العباسينيانشغال كادت الفتوحات يف العصر العباسي األول تتوقف بسبب 
يف األندلس، ابإلضافة إىل الصراع املستمر مع اخلوارج،وقد ُشِغلوا يف هذه  يني ىف العراق واحلجاز واألموينيالعلو 

الفرتة بتوطيد أركان الدولة، والقضاء على بعض العناصر اليت أرادت اختطاف الثورة لصاحلها، والتمكني لنفسها 
على حساب العباسيني كأيب س ل مة اخلالَّل وأيب مسلم اخلراساين، كما مشلت القضاء على رغبة الطالبيني )آل علي 

 .بداية الثورة أبن الدولة ستكون دولتهم  بن أيب طالب رضي هللا عنه( الذين خدعهم العباسيون يف

و مما يشهد له يف العصر العباسي أن مسار الدعوة إىل هللا تعاىل قد عرف أزهى فرتاته ،"فقد اجتمع فيه 
و فقيه املدينة  ،حنيفة النعمان  وأئمة الفقه األربعة  أصحاب املذاهب الفقهية املعروفة و على رأسهم االمام أب

س، و االمام الشافعي، و اإلمام أمحد بن حنبل ،وظهرت ىف الفقه اإلسالمى مدرستان علميتان  مام مالك بن أناإل
املدينة املنورة. وحفل هذا العصر أيًضا أبئمة  كبرياتن مها مدرسة أهل الرأي يف العراق، ومدرسة أهل احلديث يف

 أبو عمرو بن العالء واإلمام الفراء وو  ،واخلليل بن أمحد  ،علوم القرآن وعلوم اللغة العربية فظهر منهم سيبويه
مدرسة »البصرة«، ومدرسة »الكوفة«. وىف التاريخ  :وظهرت ىف علوم اللغة أيًضا مدرستان علميتان مها،الكسائي

 
 أهل معرفة يف اإلميان ملمعا حممد، بن الرمحن عبد الدابغ، حول جهود هؤالء العلماء و ما أنشأه األمويون من مراكز للدعوة،انظر:-(1)

 1املكتبةالعصرية،ط بريوت، صيدا، القريوان، يف اإلسالمية الرتبية :عثمان الرمحن عبد ،و حجازي، 184،ص 1ج سابق، مصدر القريوان،
 .157م،ص1997،
 
 

http://vb1.alwazer.com/t43100.html
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ظهر أول اتريخ كامل للسرية النبوية الشريفة ىف كتايب »سرية ابن هشام« وكتاب  »الطبقات الكربى« حملمد بن 
 . (1)سعد"

ارتبطت بداية الدعوة اإلسالمية بسقوط الدولة العثمانية سنة  عوة يف العصر احلديث :الد:سادسا  
م إثر معاهدة سيفر اليت وقعها كمال أاتتورك .و يعترب احلديث عن الدعوة يف العصر احلديث أمرا متشعبا 1924

ة و اجلهود املؤسسية ،و سالمية خالل هذا العصر ترددت بني اجلهود الفرديو متشابكا ،ذلك أن صور الدعوة اإل
تنوعت على إثرها أيضا أساليب الدعوة حسب قناعات القائمني عليها ،فهناك دعوات إسالمية قامت على 

فغاين ،و منها من ارأتى تبليغ الدعوة عن طريق مواجهة األنظمة السياسية كما هو الشأن مع دعوة مجال الدين األ
عبده و حلقه تلميذه حممد رشيد رضا و هكذا ،و على االمتداد اجلغرايف الرتبية و التعليم كما ذهب إىل ذلك حممد 

فقد جتاوزت الدعوة إطارها املكاين يف الدول االسالمية إىل جغرافية العامل الغريب عن طريق املؤسسات و املراكز 
 املنتشرة هنا و هناك .

ن أهم احلركات و الدعوات و مع هذا االتساع جملال الدعوة ارأتينا االكتفاء بعرض صورة موجزة ع
ظهرت احلركة السلفية على يد حممد بن عبد  ففي شبه اجلزيرة العربية..اإلسالمية اليت عرفها العامل االسالمي 

خالل القرن التاسع عشر ،و قد قامت هذه احلركة على مبدأ اتباع السلف يف مسائل العقيدة،عن طريق  ،الوهاب
ظاهرة التوسل ابألولياء الصاحلني  و حماربة البدع  :مثل ،و ما حلقها من مفاسد  تنقية العقيدة اإلسالمية من الشرك

املختلفة،و كما رفضت هذه املظاهر اليت طرأت على العقيدة فإهنا عادت املدنية الغربية بكل أشكاهلا ،و قد لقيت 
 قيا . صدى و انتشارا واسعا ختطى شبه اجلزيرة العربية إىل اهلند و مشال إفري هذه احلركة

صالحية اليت عرفتها الصحوة االسالمية حركة حممد بن السنوسي و املعروفة و من احلركات الدعوية اإل
ابحلركة السنوسية يف ليبيا ،و متيزت هذه احلركة ابجلمع بني  التوجه الوهايب الذي يعتمد على كتاب هللا و سنة 

سالم اليت احنرفت بعض طرق الصوفية عنها  اإل رسوله الكرمي و النزوع الصويف ،"فعملت على تصحيح مفاهيم
 .(2)كالعبادة و التوكل و اجلهاد"

أما احلركة املهدية اليت ظهرت يف السودان على يد حممد أمحد املهدي فقد قامت على مبدأ حترير البالد  
 من قبضة االستعمار االجنليزي،و مما دعت إليه أيضا ضرورة توحيد املذاهب األربعة .

 
 م.23/12/2014اتريخ الدخول:،  ww.startimes.com/?t=3285778w:إسالم املغريب،"الدولة العباسية" ،عن موقع -(1)
ــد الصـــاليب،-(2) ــة املتحـــدة،طعلـــي حممـ ــه التأســـيس،مكتبة الصـــحابة ،اإلمـــارات العربيـ ــي السنوســـي و منهجـ ــد بـــن علـ م، 1،2001اإلمام حممـ

 .   133ص
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،يف فرتة  انتشرت  مام شاه ويل هللا الدهلوي اليت ظهرت يف اهلند احلركات االصالحية حركة اإل و من أهم
فيها البدع و اخلرافات اليت استحكمت بعقول الناس انهيك عن الواقع املزري الذي كانت متر به اهلند من ضعف 

  .  استحكام االجنليز قبضتهم على زمام األمور فيهاللحكام إىل  
مام الدهلوي ت به دعوة اإلمام الدهلوي النزوع إىل جتديد العلوم اإلسالمية، و كان مما قام به اإلومما متيز 

إدخال تعديالت شاملة يف طرق التعليم ومناهجه،و الدعوة إىل فتح ابب االجتهاد و عدم االنغالق على آراء 
به بفعل الفلسفات الغري اإلسالمية الفقهاء األربعة، كما عمل على تطهري التصوف وإزالة املفاسد اليت لصقت 

 املنتشرة آنذاك.
م ،و هي حركة 1928و أما يف مصر فقد ظهرت حركة اإلخوان املسلمني على يد حسن البنا سنة 

 واألسرة املسلمة الفرد املسلمتكوين  ،لقيت صدى كبريا يف دول العامل أبسره،و هتدف احلركة إىل  إسالمية إصالحية  
 ،كما هتدف إىل إحداث إصالحات سياسية و اقتصادية شاملة ،وفقاً للتصور اإلسالمي . واجملتمع املسلم

و يف اجلزائر ظهرت حركة إصالحية ابسم مجعية العلماء املسلمني أسسها الشيخ عبد احلميد بن ابديس و 
طبقا ملا جاء على لسان -الح حممد البشري االبراهيمي ، و هذه اجلمعية تقوم رفيقه يف الدعوة و االص

 يف متكينه  على وتعمل فيه  وترغب العلم، وتدعو إىل تعلم ، دينية  علمية مجعيةعلى املنطلقات اآلتية:"  -اإلبراهيمي
 فيهما وترغب إليهما وتدعو متالزمان  شيئان  ماهنأل والعربية  وتعلم الدين .تتسرت ال واضحة علنية بوسائل النفوس
 و تدعو ... وعباداته، عقائده يف ومساحته األوىل نقاوته إىل به الرجوع وهو منحاها اخلصوصي؛ الدين يف وتنحو

 الدين قبح االجتماعية اليت الرذائل وحتارب كماهلا، من ألهنا عليها والعقل الدين حض اليت األخالق إىل مكارم
 ال وما الدين مع  منها يتعارض وتنزيه ما الواضحة، اجلادة أيضاً  الطريق هذه يف كتوسل مقرتفيها، وذم اقرتافها

 النافع، والتهذيب الصاحلة الرتبية عوامل  من به  ال يستهان  وعامل والصالح، اخلري أدوات من أداة  فهي .يتعارض
(1)تنكر أعماله  وال تشكر وراحة، هناء من له يعملون  ما على األمر ألويل صاحل وعون 

. 

 

 

 

 
 1اإلبراهيمــي، ،دار الغــرب اإلســالمي،لبنان،بريوت ،طحممــد البشــري اإلبراهيمــي،آاثر اإلمــام حممــد البشــري اإلبراهيمــي ،مجــع  أمحــد طالــب -(1)
 .  199ص، 1م، ج1997،

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85&action=edit&redlink=1
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 الدعوة علم  :أصول الثالثة  احملاضرة 

 منو األساليب و املناهج اليت يقوم عليها    ،يستمد علم الدعوة قواعده و أسسهمصادر علم الدعوة:  أوال:
 عدة مصادر تتمثل يف اآليت :

 القرآن الكرمي :-1

التكليـف علـى حـد تعبــري  حيتـل القـرآن الكـرمي الصـدارة كونـه املصـدر األول يف تشــريع  األحكـام ،و يعـد منبـع  
و الدستور الذي أنزله هللا تعاىل ليكون منهاجا و نرباسـا هتتـدي بـه البشـرية ، و قـد أورد البـاحثون   (1)اإلمام الشاطيب

مل ختـرج عـن كونـه " كـالم هللا املعجـز  ي  يف القرآن و علومه تعاريف متعددة بشأنه ، و لئن تعددت هذه التعاريف فه
بلســان عــريب مبــني و املنقــول إلينــا ابلتــواتر جــيال عــن جيــل واملتعبــد بتالوتــه     عليــه و ســلم  صــلى هللا  املنــزل علــى نبيــه

 . (2) واملكتوب يف املصحف و املبدوء بسورة الفاحتة  واملختوم بسورة الناس"

 و يشري هذا التعريف إىل أمور منها :

 فخرج هبذا القيد كالم املخلوقات مجيعها . أنه كالم هللا-

خــرج بــه مــا كــان منــزل علــى غــريه مــن األنبيــاء و الرســل الســابقني لــه مثــل التــوراة و    ملنــزل علــى نبيــهقولنــا ا-
 االجنيل .

 مبني خرج به ما كان بغري العربية . قولنا بلسان عرّب-

:أي متصـل السـند حبيـث يسـتحيل التواطـؤ علـى الكـذب كـالقراءات العشـر    قولنا ِبلتواتر جــيال بعــد جيــل-
 حاد.يل خيرج عنها قراءات اآلالصحيحة و ابلتا

:فاألحاديث القدسية غري متعبد بتالوهتا رغم كوهنا وحيـا منـزال و كـذا أحاديـث النـيب صـلى   املتعبد بتالوته-
 هللا عليه و سلم  .

 
 .   226، ص4أبو إسحاق الشاطيب ، املوافقات ، حتقيق : عبد هللا دراز ، دار املعرفة ، بريوت ، دط ، دت ، مج-(1)
 . 6،صم1986، 3حممد علي الصابوين ، التبيان يف علوم القرآن ، مكتبة رحاب، اجلزائر، ط-(2)
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 :و خيرج هبا القيد ما كان منسوخا بلفظه مما أشار إليه صلى هللا عليه و سلم   املكتوب يف املصحف-

مي الكتاب األوحد الذي تفرد عن الكتب السـماوية األخـرى ابحلمايـة مـن عبـث األايدي ،  ويعترب القرآن الكر 
ُن  ﴿  فقــد تكفلــت العنايــة اإلهليــة حبفظــه مــن التحريــف و التزييــف مــا بقيــت الســموات و األرض ، قــال تعــاىل: ِإَّنه َنــَْ

 . 9/احلجر  نـَزهْلَنا الذ ِْكَر َوِإَّنه لَُه حَلَاِفظُوَن﴾

رآن هبــذه املنزلــة الرفيعــة ،فقــد عــد مصــدرا أساســيا يعــني الداعيــة إىل هللا تعــاىل يف التعــرف علــى  و ملــا كــان القــ 
القيم و املوازين و النظم اليت حتكم األفـراد و اجلماعـات و السـنن الـيت حتكـم عمليـة التغيـري و الـدعوة إىل هللا سـلبا أو  

  إجيااب .

حكام اليت أقرها و اآلداب و األخالق اليت سـنها و العـرب الـيت  فالداعية إىل هللا جيد يف القرآن الكرمي جممل األ
أوردها من خالل قصص األنبيـاء و الـيت تعتـرب جانبـا عمليـا يقـف مـن خاللـه الداعيـة علـى األسـاليب و املنـاهج الـيت  

للداعيــة عنــه  شـكل زادا معرفيــا ال غــىن  االرتقــاء و الســقوط ممــا يبسـنن    ماعتمـدوها يف دعــوهتم إىل هللا تعــاىل ،و تعــرفه
 يف تفعيل عمله الدعوي .

 السنـة النبويــــة :  -2

عند أهل العلم ) األصوليون  مفهوم السنةو جتيء السنة النبوية يف املركز الثاين من حيث تشريع األحكام ، 
و من قول أ صلى هللا عليه و سلم"ما صدر عن النيب  أهنا:أو احلكمة كما مساها الشافعي ،الفقهاء –احملدثون -

، و السنة هبذا املفهوم تقدم لنا اإلطار النظري والقيمي مصحواب يف الوقت نفسه ابجلانب العملي (1)فعل أو تقرير"
 .(2)والتطبيقي

و ،شارحة ما أهبمو  )ملا ورد يف القرآن ( مؤكدة وأتخذ السنة قيمتها بعد القرآن الكرمي من حيث كوهنا
 .سكت عنه القرآن الكرمي نشئة حكما  و مقيدة ما كان عاما أو م  ،خمصصة ما أمجل

يف طريقته صلى هللا عليه و سلم يف نشر  ثاينلداعية إىل هللا الدليل الإىل و عليه فإن السنة متثل ابلنسبة    
ملختلفة  ااألطر اليت كان يتحرك هبا عليه السالم و يستفيد من املواقف الداعية الدعوة اإلسالمية،و منها يستقي 

 
 . 22م ، ص 1986عبد الكرمي زيدان ، جمموعة حبوث فقهية ، مكتبة القدس ، بغداد ، -(1)
طه جابر العلواين ، "القرآن رسول خالد ورسالة عاملية ومرجع كــوين للبشــرية" ، جملــة الكلمــة ، منتــدى الكلمــة للدراســات و األحبــاث ، ع -(2)

 .    15م ، ص 1999، لبنان ، شتاء  6، س 22
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 عض األحيان تعامال خاصا يف جذب املدعو إىل هللا تعاىل .اليت تتطلب يف ب

: متثل السرية النبوية اجلانب احليايت التطبيقي للرسول الكرمي صلى هللا عليه و سلم يف  السرية النبوية-3
العمل نعدها هنا مصدرا للدعوة إىل هللا فلكوهنا تعطينا النموذج املثايل العملي يف  إمنابعديها النبوي و البشري،و 

 الدعوي  .

و الداعية إىل هللا يرى يف السرية النبوية مصدرا حيواي يف جمال الدعوة من حيث أنه يقف على اجلانب 
العملي يف حياته صلى هللا عليه و سلم على مدار مسريته الدعوية يف كيفيه معاجلته للمواقف املختلفة و األحداث 

"مادة غزيرة جدا يف هذا اجلانب ألن الرسول الكرمي صلى هللا  و الظروف اليت واجهته ،فكل هذا يعطي للداعية
عليه و سلم مر مبختلف الظروف و األحوال اليت ميكن أن مير هبا الداعي، أو أحداث تواجهه إال و يوجد نفسها 

لسليم املوقف او أو مثلها أو قريب منها يف سرية النيب صلى هللا عليه و سلم فيستفيد الداعي منها احلل الصحيح 
، فيدرك الداعية يف كل ذلك أسلوب تعامله صلى هللا عليه  (1)" ن يقفه ما فقه معاين السرية النبويةأالذي جيب 

و هو ما جعل القرآن الكرمي جيزم  ،وسلم ،و الوسائل اليت تبناها يف معاجلة الواقع اإلنساين و سر توفيقه يف ذلك
ون مرجعا للداعية َيخذ عنه التوجيهات املختلفة اليت تعينه على صراحة أبنه صلى هللا عليه و سلم  أهل ألن يك

َلَقْد َكاَن َلُكْم يف َرُسوِل اَّللِه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة لِ َمن َكاَن يـَْرُجو اَّللهَ َواْليَـْوَم اْْلِخَر َوذََكَر اَّللهَ ﴿ إجناح العمل الدعوي :
 .21/األحزاب﴾}21{َكِثرياً  

 اخللف الصاحل من الصحابة ابكورة العمل الدعوي للجهد الذي قام به : متثل سري الصحابةسري -4
الرسول الكرمي ،فالصحابة عايشوا الرسول صلى هللا عليه و سلم و فقهوا عنه طرق الدعوة و أساليبها ووسائلها 

مارسوها مع من  املختلفة ،و استوعبوها واقعا عمليا ،فاستفادوا من هذا اهلدي النبوي يف كيفية الدعوة إىل هللا و
 عايشوهم من التابعني و حققوا هبذه األسوة نتائج حممودة على مستوى الدعوة إىل هللا. 

فتجارب السلف من الصحابة من هذه الناحية تشكل مصدرا مهما للدعاة فهي تربطهم ابلقيادة النبوية يف 
لدعوة يستفيد منها الدعاة إىل هللا ممارسته الدعوية من جهة، و تزودهم من جهة أخرى "بسوابق مهمة يف أمور ا

 
 .    398م، ص1987، 3د الكرمي زيدان،أصول الدعوة،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،لبنان،طعب-(1)



32 
 

،حبيث متكنهم من االستدالل  (1)ألن السلف الصاحل كانوا أعلم من غريهم مبراد الشارع و فقه الدعوة إىل هللا"
 بتجارهبم و سريهتم يف املواقيت احملددة و املواقف املطلوبة .

الناس ،و للدعاة جتارب كثرية يف  : التجربة معلم جيد لإلنسان ال سيما ملن يعمل معجتارب الدعاة -5
ه من املصادر و جمال الدعوة هي حصيلة عملهم املباشر مع الناس و مباشرهتم للوسائل فعال يف ضوء ما فهم

ألن التطبيق قد يظهر له وجه خطئه فيتجنبه يف املستقبل ،و قد يكون الثمن غاليا و لكن ما يتعلمه من  ،السابقة
 .(2)انتفع من التجارب حقا ،و هذا هو املأمول من املؤمن    إذافوع  التجارب أغلى من الثمن املد 

يقوم العمل الدعوي على أركان ثالثة و هي :الداعي و موضوع الدعوة و اثنيا :أركان العملية الدعوية : 
 املدعو .

الدعوة نسان املؤهل روحيا ،ووجدانيا و عقليا،و جسداي لالضطالع مبهمة التبليغ  و هو اإلأوال: الداعية:
مم بقصد محلهم طواعية على اتباع تعاليمه ،و العمل على ما جاءت فراد و اجملتمعات و األىل األإلرسالة هللا تعاىل 

 .  (3)به من :عقائد و تصورات و عبادات و معامالت و أخالق و آداب

واصفات نراها من ال يتصور أن يقوم أحد من الدعاة هبذه املهمة اخلطرية إال من توافرت فيه جمموعة من امل
 مقومات العمل الدعوي الناجح ونذكر هنا أبرزها:

نسان يف أبعاده :  نقصد بفهم الواقع اإلحاطة الشاملة مبعطيات اإلفهم الداعية للواقع احمليط به-1
الفطرية و املعيشية ،و إذا حصل يف الذهن أن العمل الدعوي إمنا ينصب على هذا اإلنسان يف حماولة إلصالح ما 

ه يف عامل أفكاره أو يف عالقته بربه أو ممن حييطون به ،أصبح مطلواب من الداعية أن حييط فهما هبذا الكائن ب
البشري ،إذ ال يكفي التحصيل الكامل ملعطيات اإلسالم ،و هلذا يؤكد املهتمون حبقل الدعوة إىل ضرورة الفهم 

 جيب أن يكون مدخاًل حنو إجناز فعل  دعوي   راشد  فقه الواقع يف جمال الدعوة إىل هللا الشمويل للواقع،ذلك أن "
متنوع  وكاف  لرفع الدعوة والدعاة إىل مستوى اخلريية واإلمامة يف كل جمال. على أن مستوى الفعل واإلجناز 

 
 .    399املرجع نفسه، ص-(1)
 .   399عبد الكرمي زيدان،أصول الدعوة،املرجع السابق، ص-(2)
 .100م، ص 2012، 1منهجية البحث يف االتصال الدعوي ،  دار الكتاب احلديث،القاهرة ، طأمحد عيساوي ،-(3)
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عفاً، الدعوي يف الواقع يرتبط ارتباطاً وثيقاً مبستوى الفقه الذي يرتبط بدوره مبستوى الفهم، اتساعاً وضيقاً، دقة وض
    .(.1)وضوحاً وغموضاً "

الوعي مبتطلبات الدعوة يف العصر الذي هو فيه و املتغريات اليت حتيط هبا ،إذ  ،و يستتبع فهم واقع احمليط
 ت اليت تتطلبها العملية الدعوية .ايعلى أساس هذا الوعي توضع الربامج و اخلطط و األهداف ،و سلم األولو 

و هو أمر ضروري حلامل هم الدعوة إىل هللا ،على اعتبار أن العلماء ليه:العلم و البصرية ِبا يدعو إ-2
َواَل تـَْقُف َما لَْيَس  ﴿ ورثة األنبياء ،فال يعقل أن حيمل الدعوة من ال ميلك أجبدايت ما يدعو إليه لقوله تعاىل:

،و من مث فال بد أن  36اإلسراء/﴾ }36{َعْنُه َمْسُؤوالً  َلَك ِبِه ِعْلٌم ِإنه السهْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأولـِئَك َكانَ 
يكون الداعية اىل هللا "متمكنا متكنا كافيا من املوضوع الذي يريد أن يعرف به و يشرحه للمتلقني ،و قادرا على 

.فالداعية كلما  (2)عرض أفكاره حوله ،و رد الشبهات اليت ميكن أن ترد على عناصر موضوعه الذي يريد بيانه"
 كان على علم و بصرية مبا يدعو إليه استطاع أن يسري ابلعمل الدعوي إىل صورة من فعالية البقاء و االستمرار .

 :(3)و نعتقد أن التأكيد على ضرورة علم الداعية مبا يدعو إليه منطلقه األسباب اآلتية
ضرر الصامتني و احلذر من أن يدعو إىل ابطل و هو حيسبه حقا ،فيكون ضرره على الدين أشد من -1

 و ال سيما إذا اختذوه قدوة فيما يدعو إليه من ابطل يف سلوكه اخلاص.  ،أشد من ضرر األعداء
 أسلواب منفرا ،و هذا أيضا ضرره أكثر من نفعه.  ذاحلذر من أن يتخ-2
ر احلذر من أن يستدل للقضية اليت يدعو إليها أو ينصح هبا و يوجه هلا أبدلة ابطلة ،فيكون ضرره أكث-3

من نفعه،ألن املدعو أو املوجه له النصح مىت اكتشف أن الدليل ابطل سقطت القضية كلها من نظره أو اعتباره 
 ،و لو كانت يف واقع أمرها حقا.

و هي قضية مهمة تستوجب من الداعية أن يكون على درجة من اليقني اإلمياين  ليه:إاالميان ِبا يدعو -3
اح أو فشل ما يدعو إليه مرهون قطعا مبا يؤمن به ،و لعل مالمح هذا اإلميان إمنا الكبري مبا هو مقتنع به ، ألن جن

يبدو يف أن يكون الداعية أول من يطبق ما يؤمن و يدعو إليه ،"فال أثر حلامل رسالة دينية رابنية ،مامل يكن أول 
(4)املؤمنني هبا ،و امللتزمني بتطبيق أحكامها ،و تكاليفها"

. 

 
،اتريخ   ar.facebook.com-https://arالدعوة إىل هللا بني ضجيج األحزاب واجلماعات"عن موقع:مازن الرحيب،"-(1)

 م.2014/ 11/10الدخول:
 .291م ، ص2004، 2عبد الرمحن حسن حبنكة امليداين ، فقه الدعوة إىل هللا،دار القلم،دمشق،ط-(2)
 .250املرجع نفسه ، ص-(3)
 .311عبد الرمحن حسن حبنكة امليداين،مرجع سابق،ص-(4)

https://ar-ar.facebook.com/
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ِإىل  أ يب  جاءت قريًشا أن النبوية يف هذا املقام منوذجا عمليا رائعا يف قيمة هذا املبدأ  ةسري و تذكر لنا كتب ال
ِدين ا و يف م ْسِجِدان  ف اهْن ُه ع ْن أ ذ اان   ق ال  : ،فـ ق ال  : اي  ُعق ْيُل آتِييِن مبُح مَّد   ، ط اِلب  فـ ق اُلوا : ِإنَّ اْبن  أ ِخيِك يـُْؤِذين ا يف ان 

ِديِهْم و يف م سْ ف ذ   ْبن  أ ِخي ِإنَّ ب يِن ع مِ ك  يـ ْزُعُمون  أ نَّك  تـُْؤِذيِهْم يف ان  ُتُه بِِه فـ ق ال  : اي  ِجِدِهْم ف انـْت ِه ع ْن أ ذ اُهْم ه ْبُت ف ِجئـْ
ق ال  : "  ،تـ ر ْون  الشَّْمس  ؟ " ق اُلوا : نـ ع ْم  " : ل  فـ ق ا ،ف ح لَّق  ر ُسوُل اَّللَِّ ص لَّى اَّللَُّ ع ل ْيِه و س لَّم  بِب ص رِِه ِإىل  السَّم اِء  ،

ق ال  : " م ا أ نـُْتْم أبِ ْقد ر  ع ل ى أ ْن أ د ع  ذ ِلك  ِمْنُكْم ع ل ى  ،ه ْل تـ ْقِدُرون  ع ل ى أ ْن ت ْست ْشِعُلوا يل ِمنـْه ا ُشْعل ًة ؟ " ق اُلوا :ال 
بـ ن ا اْبُن أ ِخي ق ط   ، " أ ْن ت ْست ْشِعُلوا يل ِمنـْه ا ُشْعل ةً   .  ق ال  : فـ ق ال  أ بُو ط اِلب  : م ا ك ذ 

و احلكمة يف جمال الدعوة إىل هللا تقتضي من الداعية أن يكون أسلوبه يف سلوب: احلكمة يف األ-4  
وهبه هللا الدعوة مناسبا ملقتضى احلال ،فال يستخدم أسلواب واحدا يف تعامله مع الناس،و إمنا يتخري لكل فرد مبا 

و الداعية احلكيم  ،من القدرة على وضع األمور يف مواضعها األسلوب الذي يليق به يف احتوائه و جذبه إىل احلق
هو الذي "يبصر أمامه أحوال الناس املتفاوتة ،فما بني رقيق النفس و ما بني غليظها،و ما بني لني الطباع و 

د واجه كل هذه الطباع أبساليب خمتلفة من دعوة الرسل و شديدها،و ما بني طيب القلب و قاسيه،و القرآن ق
 .  (1)األنبياء ألقوامهم"

و لنا يف هذا املقام مثال واقعي من دعوة نوح عليه السالم ،فقد استخدم مجيع األساليب اليت متكنه من 
 ..... ،الليل و النهار    سراريصال دعوة التوحيد إىل قومه ،فكان اجلهر و اإلإ

: تعترب هذه الصفة واحدة من أهم املرتكزات اليت جيب على الداعية اعية عالقته ِبهلل تعاىل توثيق الد-5  
صرار على أن يتمثلها يف كل خطوة من خطوات حياته و يف العمل الدعوي ألهنا مبثابة احملرك الذي يدفع به إىل اإل

 إجناز ما يؤمن به .
جات الكمال الروحي مثل اإلخالص هلل تعاىل يف و يدخل يف هذه الصفة كل ما يرتفع ابلداعية إىل در 

و ال ينتظر من دعوته حتقيق منافع دنيوية ،يضاف إىل ذلك التوكل ، دعوته فال يرجو من عمله مكاسب شخصية
عليه حق االتكال و االعتقاد اجلازم بنصره ،و كذا طاعته و التقرب إليه بكل أوجه الطاعات و القرابت بشكل 

 الظاهرية مع اعتقاداته الداخلية يف املواقف املختلفة للعمل الدعوي.تتناغم فيه أفعاله  
و يعطي الوحي الرابين يف هذا اإلطار توجيهات رائعة يف ضرورة توثيق هذه الصلة بني العبد و ربه ممثال يف 

{ ِنْصَفُه 2َل ِإاله َقِلياًل }{ ُقِم اللهيْ 1اَي أَيُـَّها اْلُمزهمِ ُل }﴿ :كما ورد يف قوله تعاىل  ،شخصه صلى هللا عليه و سلم

 
 .33،ص 2004، 1صالح حممد زكي ،الدعوة إىل هللا ابحلكمة،دار التوزيع و النشر اإلسالمية،القاهرة،ط-(1)
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 {﴾5{ ِإَّنه َسنُـْلِقي َعَلْيَك قـَْواًل ثَِقياًل }4{ َأْو زِْد َعَلْيِه َورَتِ ِل اْلُقْرآَن تـَْرتِياًل }3َأِو انُقْص ِمْنُه َقِلياًل }
 .  5-1املزمل/

ة العالية،و إمنا فال يكتفي أن يكون الداعية متصفا ابألخالق اإلسالمياألخالق العملية احلسنة: -6
مطلوب منه أن يتمثلها يف سلوكه االعتيادي انهيك عن ممارسته للدعوة، و نؤكد هنا نوعية من األخالق 
اإلسالمية العملية ذات الصلة ابملمارسة الدعوية اليت تؤثر بشكل مباشر يف نتيجة االتصال الدعوي مثل:سعة 

الصدق يف احلديث و األمانة، والتواضع و لني اجلانب و  الصدر و تقبل الطرف اآلخر بكامل عيوبه و األانة و
عدم الكرب ،فمثل هذه األخالق متثل األكسري الذي ينجذب به املدعوون على اختالف أصنافهم و توجهاهتم، مث 

ليه ،ألن إن يطبق ما يدعو أ"فالبد أن يفعل ما يقول و إن هذه األخالق العملية هي موضوع عمل الداعية  
و يف  .ريدون أن يروا يف الداعي هذا املعىن السامي الذي يدعو إليه فيكون ذلك تصديقا ملا يقولاملدعوين ي

ملن يقول هلم خذوا قويل  نن ال يستجيبو و و املدعو  ،ثرون أبفعال الدعاة أكثر من أقواهلمأالغالب أن عامة الناس يت
 .  (1)واتركوا فعلي"

فقد أشار القرآن الكرمي إىل  ،لداعيةلمن األخالق العملية و ليس غريبا أن نؤكد ضرورة توفر هذا املطلب 
 .4القلم/  {﴾4َوِإنهَك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍم }  هذا حينما شهد للرسول ﴿

وقد ورد أيضا عن عائشة رضي هللا عنها وصف دقيق ملا كانت عليه أخالق النيب صلى هللا عليه و سلم 
 .رآن "حينما سئلت عن أخالقه فأجابت "كان خلقه الق

: تتعدد طرق الدعاة يف القيام بواجبهم الدعوي  القدرة على املوازنة بني االختالط ِبلناس و عزلتهم-7
فهناك من يدعو عرب املطبوع و املكتوب ،و هناك من ميارس الدعوة عرب املسموع و السمعي البصري دومنا حاجة 

هبم انصحا و مرشدا إايهم ملا ينفعهم من أمور دينهم إىل االحتكاك ابلناس،و منهم من جيد نفسه بني الناس حمتكا  
ودنياهم ،وهذا األمر و إن كان ضروراي إال أنه يتوجب على الداعية الذي خيالط الناس اعتزاهلم بني الفينة و 

إىل إلف  -يف أحيان كثرية–كثرة املخالطة للناس تؤدياألخرى حفاظا على هيبته و قيمته كداعية، ذلك أن "
ىل استنفاذ الناس ملا عند الداعية من طاقة روحية و إعية و إسقاط الكلفة بينهم و بينه،كما تؤدي الناس للدا

 .  (2)مرحلة التأثر إىل مرحلة النقد"ذخرية ثقافية و علمية ،و رمبا يتحولون من 

 
،اتريخ الدخول  elmy al3-alminbrسارة بنت عبد الرمحن الفارس،"الداعي و مؤهالته العلمية و اخللقية"،عن موقع:-(1)
 م.23/7/2014:
 .135صم ،2001، 2عبد الكرمي بكار ،مقومات العمل الدعوي،دار القلم ،دمشق،ط-(2)
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ثال يف : و نقصد به هنا احملتوى الرسايل الذي يقوم الداعية إبيصاله إىل املدعوين مماثنيا:موضوع الدعوة
اإلسالم، و يطلق هذا املصطلح يف مفهومه الذي يرتبط مببعث الرسول الكرمي حممد صلى هللا عليه و سلم  لرياد به 
" جمموع ما أنزله هللا على رسوله حممد صلى هللا عليه و سلم من أحكام العقيدة و األخالق و العبادات املعامالت 

 . (1)نبوية املطهرة "  و اإلخبارات يف القرآن الكرمي و السنة ال
 و اإلسالم هبذا التعريف يشمل :

:و هذه تتضمن أصول اإلسالم و قواعده :اإلميان ابهلل و كتبه و مالئكته و رسله و  األحكام االعتقادية
 اليوم االخر.

  :و هي تلك اليت تتضمن الفضائل اليت جيب على املسلم أن يستظل برايتها و الرذائل اليت لقيةاْل األحكام
 عليه أن يقلع عنها.

 وهذه تتعلق بتصرفات اإلنسان املكلف من قول أو فعل، وهي على نوعني: :التشريعية    العملية  حكاماأل

 .وهي اليت تنظم عالقة اإلنسان بربه    العبادة :  -أ

 شؤون احلياة.   و هي اليت تنظم عالقة اإلنسان أبخيه االنسان يف مجيع   املعامالت:  -ب

عتباره وريث األنبياء يف هذا األمر بتبليغ اإلسالم إىل الناس و تعليمهم إايه و بسط فالداعية مطالب اب 
يف  هللا شرع مبا "واألخذ سلطانه على واقعهم العملي،عن طريق شرح معطياته يف العقيدة و الشريعة و األخالق ،

 ألن  كل شيء ويف و السلم، بواحلر  الطهارة،و الصالة، و املعامالت،و النكاح،و الطالق،واجلناايت،و النفقات،
  .(2)  دنياهم"  دينهم و أمر يف الناس إليه حيتاج ما كل ويشمل املعاد،  و املعاش يف العباد مصاحل هللا يشمل دين

  اثلثا:املدعو :

أو "هو الشخص الذي يدعى  :يطلق لفظ املدعو لرياد به من يوجه إليه احملتوى الدعوي،تعريف املدعو -1
.و هو هنا الفرد أاي كان لونه أو جنسه أو دينه،و يف أي بقعة من األرض،و قد يتجاوزها إىل أن  (3)إىل اإلسالم"

 يكون املدعو مجاعة أو أمة .

مما جيب لفت النظر إليه أن املدعو من حقه أن تصله الدعوة و البالغ املبني ،أبن يؤتى حقوق املدعوين:-2
 

 .10أصول الدعوة ،مرجع سابق،صعبد الكرمي زيدان،-(1)
 .16هـ ، ص1425البصرية يف الدعوة اىل هللا،دون دار النشر ،الرايض ، عزيز بن فرحان العنزي،-(2)
 .43م،ص2009، 1سكندروفيتش، الدعوة و الدعاة يف يوغسالفيا،مطبعة أموس غراف،سرياييفو،يوغسالفيا،طعاكف ا-(3)
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 و يقصده قصدا ال أن يلقاه مصادفة .  الدعوي،املدعو ابحملتوى  إليه ،فالداعية إىل هللا مطالب أبن يتوجه إىل  

 ممن الشباب أ مو من حق املدعو أيضا أن يتلقى الدعوة ال فرق بني كونه ذكرا أو أنثى ،و سواء كان كبريا أ
 أو بعدها يف أن يقصد للنصح و اإلرشاد أو دعوته إىل دين اإلسالم .  ،املسافاتقرب  صنف الصغار ،و ال يعوق  

و هكذا كان بفعل الداعي األول و النموذج الذي حيتذى به رسولنا الكرمي حممد صلى هللا عليه و سلم،فقد   
جاء يف سرية  ابن هشام أنه صلى هللا عليه وسلم كان"َييت جمالس قريش و يدعوهم و خيرج اىل القبائل يف منازهلا يف 

 .  (1)"ىل مكة و يدعوهإدم  ىل مالقاة من يقإىل مكة و يدعوهم و يذهب  إموسم قدومها  

: مثلما يُقصد املدعو إىل كلمة احلق و البالغ املبني كحق له يف أن تصله الدعوة ،فمن واجب املدعو -3
الواجب عليه أن يذعن هلذا البالغ و َيمتر أبمره ،فال يصرفه صارف يف أن يستجيب ملا حيييه كما نص على ذلك 

يَن آَمُنوْا اْسَتِجيُبوْا َّلِلِ  َولِلرهُسوِل ِإَذا َدَعاُكم ِلَما ُُيِْييُكْم َواْعَلُموْا َأنه اَّلل َ َُيُوُل َبنْيَ اَي أَيُـَّها الهذِ  ﴿:قول احلق تعاىل
و كذلك جيب أن يكون املدعو إىل البالغ املبني سباقا ،  24األنفال/﴾ }24{اْلَمْرِء َوقـَْلِبِه َوأَنهُه ِإلَْيِه ُُتَْشُرونَ 

ْعَنا َوَأطَعْ ِإَّنهَ ﴿لنداء ربه  نَـُهْم َأن يـَُقوُلوا َسَِ َنا َوُأْولَِئَك ُهُم ا َكاَن قـَْوَل اْلُمْؤِمِننَي ِإَذا ُدُعوا ِإىَل اَّللِه َوَرُسوِلِه لَِيْحُكَم بـَيـْ
  .51النور/﴾  }51{اْلُمْفِلُحونَ 

لمدعوين، اعتمد اجتهد املهتمون بشأن الدعوة إىل هللا يف وضع تصنيفات خمتلفة ل أصناف املدعوين:-4
بعضها على ما جاء يف نصوص القرآن الكرمي، و بعضها اآلخر على رؤية اجتهادية ال ختل من االستناد إىل النص 

 القرآين و التجربة الدعوية للرسول الكرمي . 

ور كناكر اجلمه  قسم،بينما ي (2)مجهور املدعوين إىل قسمني مها  "املأل" و اجلمهور" قسمفعبد الكرمي زيدان ي
 :  (3)طبقا ملعرفتهم  ابإلسالم  أو جهلهم به إىل قسمني

صناف اآلتية:صنف له معرفة :فيمثله من هلم معرفة ابإلسالم و يدخل ضمن هذا القسم األ ولالقسم األ
سالمية مستيقن إلاميانه ،و صنف عامل ابلعقيدة إ هنه انئم وغافل عن مقتضياتأال إابإلسالم و عقائده ،مؤمن هبا 

ميان جازم ،و إن علمه مل يقرتن ابعتقاد و أ إالسالم و عقيدته ،نه انقص املعرفة ،و صنف عامل أبسس اإلأ الإهبا 

 
 32-31،ص 2ابن هشام، سرية ابن هشام ،مصدر سابق،ج-(1)
 .376-366عبد الكرمي زيدان،أصول الدعوة،مرجع سابق،ص-(2)
 .و ما بعدها   130ان ،د.م.ن،صمصطفى كناكر ،الدعوة اإلسالمية يف القنوات الفضائيات،دار أفن-(3)
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نه جاحد أال إسالم و عقائده و كربا ،و صنف عامل أبسس اإلأنه جاحد هلا بغيا أ إالسالم صنف عامل أبسس اإل
 هبا ظلما و عدواان .

صناف :صنف جاهل أو يدخل ضمن هذا القسم عدة  إلسالماب:فيمثله اجلاهلون  القسم الثاينو أما 
سالمية و ليس له نه متلهف يبحث عن احلق ،و صنف جاهل خايل الذهن من املعرفة اإلأال إسالم حبقيقة اإل

ن يتعلم من مسائل أنه مغلق النفس ال يريد أ إالاستعداد لتقبلها ،و صنف اثلث جاهل خال من املعرفة الدينية 
 صناف هذا اجلمهور .أن هذا التصنيف ال يوضح املداخل و املعايري للتعامل مع  أبيد الدين شيئا ،

أساس كثري من املعايري اليت تضعها  منو نعتقد أن التصنيف الذي وضعه إمساعيل صيين للمدعوين ينطلق   
رده إمساعيل الدراسات يف جمال االتصال الدعوي عموما ،لذلك نرى أنه ميكن تقسيم اجلمهور بناء على ما أو 

 :  (1)صيين إىل ما يلي
:و هو تصنيف مبين على أساس السمات الثابتة ،فكثريا ما حيرص الباحثون على احلصول ولالتصنيف األ

على عدد من السمات الدميغرافية و من أبرزها العمر ،نوع اجلنس ،فمن حيث اجلنس فإن هناك خطااب يف 
نثى على أساس أن هذا التمييز مبين على أن االختالف اجلسمي و ألاإلسالم  يستوجب فيه التمييز بني الذكر و ا

ُ بـَْعَضُهْم ﴿ :النفسي الذي يسهم يف حتديد الوظائف كما يف قوله تعاىل الر َِجاُل قـَوهاُموَن َعَلى النِ َساء ِبَا َفضهَل اَّلل 
من حيث العمر ،فإن اختالف السن يشكل معيارا  ،و أما34النساء/﴾ }34{َعَلى بـَْعٍض َوِبَا أَنَفُقوْا ِمْن َأْمَواَلِِمْ 

 ﴾ }29{قَاُلوا َكْيَف نَُكلِ ُم َمن َكاَن يف اْلَمْهِد َصِبي اً ﴿ :هاما يف تقدير درجة استيعاب الرسالة كما يف قوله تعاىل
 .  29مرمي/

ن تتوفر و هو تصنيف مبين على أساس السمات العقلية و النفسية ،فهناك من اجلمهور مالتصنيف الثاين :
ىل هاتني إله القدرة القيادية،و من اجلمهور من كانت طبيعته ضعيفة فيستسهل االتباع و يف قوله تعاىل إشارة 

َبَل بـَْعُضُهْم َعَلى بـَْعٍض يـََتَساءُلوَن } ﴿ :الفئتني { قَاُلوا ِإَّنه ُكنها قـَْبُل يف َأْهِلَنا ُمْشِفِقنَي 25َوَأقـْ
 .  26-25الطور/{﴾26}

مهور من طبيعته الركون اىل املألوف املوروث ،و منهم من يستثمر عقله و يتعرف على احلق و من اجل
َوِإَذا ِقيَل ََلُُم اتهِبُعوا َما أَنَزَل اَّللهُ قَاُلوا َبْل ﴿ أو األصوب فيتبناه ،و ميكن أن نستنتج ذلك من قوله تعاىل: ،فيتبعه

 .  21لقمان/{﴾21َلْو َكاَن الشهْيطَاُن يَْدُعوُهْم ِإىَل َعَذاِب السهِعرِي }نـَتهِبُع َما َوَجْدََّن َعَلْيِه آَِبءََّن َأوَ 
 

 و ما بعدها.279م ،ص1991سعيد إمساعيل صيين ،مدخل إىل االعالم اإلسالمي،دار النصر للطباعة اإلسالمية ،القاهرة دط ،-(1)
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:و هو تصنيف مبين على أساس السمات العقدية و درجة قرهبم أو بعدهم عن اإلسالم التصنيف الثالث
القرآن الكرمي نسان و سلوكه ،و يف  توجهات اإل  يفالعقدي آاثر   االنتماءل من  تحلالعقدي أو ال  االنتماء:ذلك أن  

 إشارات إىل نوع من التصنيف للناس مبين على هذا االنتماء  فنجد :
 : و يدخل ضمنهم :  ين الكافر *
 مسوا  و ، والنصارى هللا كاليهود برسول يؤمنوا مل الذين وهم :السابقة  الدايانت أهل من أهل الكتاب-

 ، والوثنية  الشرك يف منهم كثري وقع  وإن  فهبذا الوص خصوا و  ، السابقة كتبهم إىل النتساهبم الكتاب أهل
 ...األحكام من بعدد هللا   خصهم كما ، األصل ابعتبار

، كما يف قوله تعاىل خروي:و هؤالء هم الذين ال يؤمنون بوجود هللا تعاىل مطلقا و ال ابجلزاء األ  نيامللحد-
نـَْيا ََّنُوُت َوََنْيَ ﴿ ا َوَما يـُْهِلُكَنا ِإاله الدهْهُر َوَما ََلُم ِبَذِلَك ِمْن ِعْلٍم ِإْن ُهْم ِإاله َيظُنُّوَن َوقَاُلوا َما ِهَي ِإاله َحَياتـَُنا الدُّ
 .  24اجلاثية/﴾}24{

ِإنه اْلُمَناِفِقنَي ُُيَاِدُعوَن اَّلل َ َوُهَو ﴿:كما يف قوله تعاىلهم صنف يظهر خالف ما يبطن : نياملنافق*
  142النساء/﴾ }142{الصهاَلِة قَاُموْا ُكَساىَل يـَُرآُؤوَن النهاَس َواَل يَْذُكُروَن اَّلل َ ِإاله َقِلياًل َخاِدُعُهْم َوِإَذا قَاُموْا ِإىَل 

. 
:و هو تصنيف مبين على أساس السمات االتصالية،فمن حيث طريقة التفاعل مع الرسالة  التصنيف الرابع

التعرض للرسالة أو ال ينتبه إليها ،و منهم من حيرف غري املرغوبة فإن اجلمهور على أربعة أنواع :منهم من يتجنب 
َيْسَمُع آاَيِت  ﴿ :مدلوالهتا و منهم من يعمل على نسياهنا ،و منهم من يتجاهلها  و يعرض كما يف قوله تعاىل

ْرُه ِبَعَذاٍب أَلِيمٍ  َلى َعَلْيِه ُثُه ُيِصرُّ ُمْسَتْكَِباً َكَأن َّلهْ َيْسَمْعَها فـََبشِ   .  8اجلاثية/﴾{8}  اَّللِه تـُتـْ
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 :مناهج الدعوة إىل هللا الرابعة احملاضرة 

 :  أوال :تعريف مناهج الدعوة

 .  (1)للشيء املرسومة واخلطة النظام:هو :لغة-

، مث   لطريق الواضح الذي يرمسه وخيطه الداعيةا"  اهب دصليق :يطلق اصطالح "مناهج الدعوة" اصطالحا-
اخلطط والنظم املرسومة للدعوة من  " :،و يف تعريف آخر أهنا(2)"وتبليغه شرع هللا يسلكه ويسري عليه يف دعوته

 .(3)"عها، وطبيعتها، وركائزهاو حيث واضعها، وموض

متكنه من الوصول ابلعمل فالداعية إىل هللا تعاىل مطالب ابلتعرف البصري على خمتلف املناهج الدعوية اليت 
االستهانة هبذه ابخلطوة سيؤدي حتما إىل اإلخالل أبحد أهم آليات جناح  الدعوي إىل صورة من اإلمثار ،ذلك أن

 العمل الدعوي ،و السري به إىل طريق مسدود.

تتنوع املناهج الدعوية و ختتلف حبسب استخداماهتا و املواقف اليت تتطلب : اثنيا:أنواع املناهج الدعوية
وة إىل هللا ،و قد وضع املهتمون بشأن الدعوة تصنيفات االستثمار األمثل هلا لتحقيق التأثري املطلوب من الدع

أي تلك اليت املناهج اليت -و تنقسم إىل مناهج رابنية  حسب واضعهاخمتلفة بشأهنا ،فهناك املناهج الدعوية 
و مناهج بشرية و هي تلك اليت اجتهد علماء الدعوة يف وضعها انطالقا من  -حددهتا نصوص القرآن و السنة

 ابنية .املناهج الر 

 
 .  206،ص 2ج وابن منظور ، لسان العرب، ج 1/266القاموس احمليط، جالفريوز أابدي ،-(1)
 م. 13/12/2014،اتريخ الدخول:uqu.edu/sa/files2/tiny_mce phtt//:موقع:وفاء صديق،"مناهج الدعوة"،عن -(2)
 . 7هـ ،ص1426إبراهيم علي حممد أمحد ،مناهج الدعوة و أساليبها ، دون دار النشر،الرايض ،-(3)
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و تتمثل يف :املناهج العبادية و املناهج االجتماعية و املناهج  حيث موضوعهاو هناك املناهج الدعوية من 
 يضعها  ونظمً   خططً  اجلوانب هذه من جانب لكلاالقتصادية و املناهج السياسية و املناهج العسكرية و هكذا ،"و 

    .(1)"ةالشرعي األحكام سأسا وعلى ، الرابنية  املناهج يف ضوء واملربون  الدعاة

و تنقسم إىل مناهج فردية و أخرى مناهج  حبسب طبيعتهاو ذلك  و هناك تصنيف آخر للمناهج الدعوية
مجاعية ،ومنها املناهج التطبيقية و املناهج النظرية و هناك مناهج دعوية خاصة و مناهج دعوية  عامة وما إىل 

 امه  .ذلك ،و لكل منها متطلباته و معايري استخد 

أي تلك اليت يركز فيها الداعية على جانب ما من  ركائزهاو هناك املناهج الدعوية اليت تصنف على أساس 
 حواس أو عقل أو قلب  املدعو  عند يوجه له حمتوى اخلطاب الدعوي.

 .  املنهج العقليو منهج اخلطاب هنا إذا كان موجها للعقل مسي  -

 .  ِبملنهج العاطفيمسي  و إذا كان املنهج موجها إىل القلب  -

 .  ِبملنهج احلسيحلس مسي  ابو إذا اختص املنهج  -

 بشكل مفصل يف اجلوانب اآلتية :*و ميكن تقصي هذه املناهج الثالثة املصنفة حسب ركائزها
 :  أوال:املنهج  العقلي

كر و :هو األسلوب الذي يرتكز على العقل و خياطبه و يطلب من املدعو التف تعريف املنهج العقلي-1
 (2)إعمال الفكر، و يتطلب إقامة األدلة و احلجج و الرباهني من أجل الوصول اىل احلق و إفحام اخلصم و إقناعه

 
 . 146حممد أبو الفتح البيانوين،املدخل إىل علم الدعوة ،مرجع سابق،ص-(1)
و ما بعدها ،و نور الدين زواقة،"مناهج الدعوة و تطبيقاهتا يف النصيحة 152ح البيانوين،مرجع سابق، صالفت ميكن الرجوع إىل حممد أيب -*

م.و إبراهيم علي حممد أمحد،مرجع 2014/ 13/11،اتريخ الدخول: http://zaouaga.blogspot.com الشرعية"،عن موقع:
 و ما بعدها. 41سابق،ص

 . 134م ، ص2002،  1ه الدعوة و أساليبها، دار احلامد للنشر و التوزيع، عمان،األردن ،طعبد احلليم حممد الرحمي،مفاهيم يف فق-(2)
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 لقوله تعاىل: (1)" هو جمموعة األساليب الدعوية اليت ترتكز على العقل، وتدعو إىل التفك ر والتدب ِر واالعتبار"،أو
َناَها َوزَيـهنهاَها َوَما ََلَا ِمن فـُُروٍج}َأفـََلْم يَنُظُروا ِإىَل السهَماء فَـ   ﴿  .6ق/{﴾  6ْوقـَُهْم َكْيَف بـَنَـيـْ

التعريف الذي وضعه إبراهيم حممد يعترب األفضل يف هذا الشأن و هو أن نرى يف هذا املقام أن بيد أننا 
واالعتبار بغية االستجابة النظم واخلطط الدعوية اليت ختاطب العقل وتدعوه إىل التفكر والتدبر املنهج العقلي هو " 

 .     (2)للدعوة"

مبا أن املنهج العقلي يعتمد يف األساس على خماطبة العقل ،فإن حتقيق التأثري أساليب املنهج العقلي:  -2
املطلوب يف املدعو حيتاج إىل أساليب معينة تتناسب و هذا املنهج ،و قد حدد بعض املهتمني بشأن الدعوة إىل 

 ها الداعي إىل هللا و أمهها :علي ساليب اليت ميكن أن يعتمد هللا جمموعة من األ

حتكيم العقل بعد أتمل األدلة و الرباهني و تدبرها يف  و هي عملية املقصود منها : العقلية قيسةاأل-أ
مسألة ما للوصول من خالهلا إىل احلق ،و منها أيضا ما يعرف ابألقيسة جبميع أشكاهلا كقياس األوىل ،و املساوي 

  ..والقياس الضمين  و قياس اخللف )العكس(،

َأاَل تـَُقاتُِلوَن قـَْومًا نهَكثُوْا َأمْيَاَِنُْم َوََهُّوْا ِبِِْخَراِج الرهُسوِل َوُهم  ﴿ :و من مناذج قياس األوىل قوله تعاىل
َْبُُم اَّلل ُ ِِبَْيِديُكْم َوُُيْزِِهْم  {13مُُّؤِمِننَي }بََدُؤوُكْم َأوهَل َمرهٍة َأََتَْشْوَِنُْم َفاَّلل ُ َأَحقُّ َأن ََتَْشْوُه ِإن ُكنُتم  قَاتُِلوُهْم يـَُعذِ 

قياس األوىل يف هذه اآلية ظاهر، فإذا كان ف، 14{﴾ التوبة/14َويَنُصرُْكْم َعَلْيِهْم َوَيْشِف ُصُدوَر قـَْوٍم مُّْؤِمِننَي}
  انفسهم ضرًا وال نفعا انهيك أن ميلكو اإلنسان خيشى من الناس الذين هم عبيد هللا ضعاف ال ميلكون أل

 فاألوىل ابخلشية واألحق هبا هو هللا اخلالق القوي اجلبار.،لغريهم

أما من أمثلة القياس املساوي فاحلديث املشهور عن ذلك الشاب الذي جاء إىل النيب صلى هللا عليه و 
وال النَّاُس  : قال . هللُا فداك جع لين وهللاِ  ال : قال أحتبه ألمه؟: )سلم يستأذنه يف الزان فكان رد الرسول الكرمي 

 .  (3) ... احلديث (حُيب ون ه ألمَّهاهِتم

 
،اتريخ http://islamincounter.blogspot.comمنهج الدعوة يف القرآن والسنة"،عن موقع:راجح إبراهيم السباتني،"-(1)

     م.  12/12/2014الدخول:
 . 92إبراهيم علي حممد أمحد ،مرجع سابق ،ص-(2)
 .545،ص 36م ،ج2001، 1رواه أمحد يف املسند ،انظر،ابن حنبل ،مسند أمحد بن حنبل ،مؤسسة الرسالة ،بريوت،لبنان ،ط-(3)
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والقياس املساوي واضح يف احلديث السابق فإذا كان الشاب ال حيب الزان ألمه فباملثل متاماً الناس ال حيبونه 
 م.ألمهاهتم وكذلك يف سائر ابقي احلديث ال حيبونه ألخواهتم، وال لعماهت

 -بسنده  -اإلمام مسلم  ىرو قد فو أما قياس اخللف فما ورد يف حديث الرسول صلى هللا عليه و سلم 
اي  :عن أيب ذر رضي هللا عنه أن انسًا من أصحاب النيب صلي هللا عليه وسلم قالوا للنيب صلي هللا عليه وسلم

صوم ويتصدقون بفضول أمواهلم. قال: أو رسول هللا ذهب أهل الدثور ابألجور يصلون كما نصلي ويصومون كما ن
ليس قد جعل هللا لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة. وكل تكبرية صدقة. وكل حتميدة صدقة. وكل هتليلة 

أَييت أحدان  :يف بضع أحدكم صدقة قالوا اي رسول هللا صدقة وأمر ابملعروف صدقة وهني عن منكر صدقة. و
فكذلك إذا وضعها يف احلالل  ،أرأيتم لو وضعها يف حرام أكان عليه فيها وزر شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال:

 "  (1)  كان له أجر

: وهي من األساليب املهمة اليت يعتمدها املنهج العقلي يف التأثري على اجلدل و املناظرة و احلوار-ب
ستقال صمن أساليب الدعوة إىل ماملدعوين ملا تتميز به من عملية التفاعل بني طريف الدعوة ،و سنفرد هلا موضعا 

  تعاىل .هللا

ــال  -ج تطلـــق األمثـــال ويـــراد هبـــا  عـــادة "بيـــان أمـــور عقليـــة جمـــردة عـــن طريـــق تشـــبيهها أبمـــور غيبيـــة   :  األمثـ
، واألمثـال كثـرية يف القـرآن الكـرمي والسـنة النبويـة، وعـادة مـا تضـرب كأسـلوب عقلـي لـدعوة املتلقـي إىل   (2)حمسوسة"

اِلُمونَ قــرآن مــثال جنــد قولــه تعــاىل ﴿ديــن هللا ، ففــي ال ــَ ا ِإاله اْلع ا يـَْعِقُلهــَ اِس َومــَ ــه ِرَُبَا لِلن اُل َنضــْ ــَ َك اأْلَْمث ــْ   ﴾}43{َوتِل
مثـل املـؤمنني يف تـوادهم وتعـاطفهم وتـرامحهم  :"  صـلى هللا عليـه وسـلمويف السنة مـا جـاء عـن النـيب  ، 43 /العنكبوت

 . (3)  "ر اجلسد ابلسهر واحلمىمثل اجلسد إذا اشتكى منه شيء تداعى له سائ

منـة و السـائرة للتــأثري  ة األمثـال بصـورها املختلفـة :الصـرحية و الكايـ و قـد اسـتخدم القـرآن الكـرمي و السـنة النبو 
ُل    ﴿  :مثـــال يف صـــورهتا الصـــرحية  مـــا ورد يف قولـــه تعـــاىلين،و مـــن منـــاذج اســـتخدام األيف املـــدعو  ــِ اِر َُيْمـ ــَ ِل احلِْمـ ــَ َكَمثـ

 
ـ1379فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر، دار املعرفة، بــريوت،  كتاب بدء الوحي، ابب الذكر بعد الصالة،:رواه البخاري-(1)  هــ

 .213،ص1، ج
 . 44م ، ص1993،  1شخصية املعلم و أداؤه يف ضوء التوجيهات اإلسالمية ، دار الفكر العريب ، القاهرة ، ط علي راشد ،-(2)
، أنظر:أمحــد بــن حنبــل أبــو عبــد هللا صــلى هللا عليــه و ســلم رواه أمحــد بــن حنبــل يف مســنده ، ابب : حــديث النعمــان بــن بشــري عــن النــيب -(3)

 . 270،  ص 4، ، مؤسسة قرطبة ، القاهرة ، دت ، جالشيباين،  مسند اإلمام أمحد بن حنبل 
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ْوَم الظــهاِلِمنيَأْسَفاراً بِ  ِدي اْلقــَ ُ اَل يـَهــْ ذهبُوا ِ اَيِت اَّللِه َواَّلله ْوِم الــهِذيَن كــَ منـاذج    و مـن  ،  5﴾ اجلمعــة/}5{ْئَس َمَثُل اْلقــَ
د ُّْ    ﴿:مـا ورد يف قولـه تعـاىل"    األمثال الكامنة و هي تلك اليت مل يصرح فيهـا بلفـظ "املثـل ِد اَّللِ  ِإَذا َعاهــَ َأْوفــُوْا بَِعهــْ

ا تـَْفَعلُــ وَ  ُم مــَ يالً ِإنه اَّلل َ يـَْعلــَ ْيُكْم َكفــِ ُتُم اَّلل َ َعلــَ ْد َجَعلــْ ــِدَها َوقــَ َد تـَوِْكي وْا اأَلميــَْاَن بـَعــْ َوالَ َتُكونـُـوْا   {91}وَن  الَ تَنُقضــُ
َنُكْم   ــْ الً بـَيـ ُذوَن َأميــَْاَنُكْم َدخــَ ااثً تـَتهخــِ ٍة أَنكــَ وه ِد قـــُ ن بـَعــْ ْت َغْزَلــََا مــِ الهِِت نـََقضــَ ا  كــَ ٍة ِإَّنــَه ْن أُمــه َي َأْرَْ مــِ ٌة هــِ وَن أُمــه َأن َتكــُ

وَن} ا ُكنــُتْم ِفيــِه ََتَْتِلفــُ ِة مــَ ْوَم اْلِقَيامــَ ْم يـــَ ُ بــِِه َولَيُـبَـيــِ َننه َلكــُ ُلوُكُم اَّلل  الداعيـة    ،ومـن مث فـإن   92-91  النحــل/﴾  }92يـَبـْ
، وذلــــك لقــــدرهتا علــــى إيصــــال الفكــــرة يف  للتمكــــني لــــدين هللا تعــــاىل    لضــــرب األمثــــاأن يســــتخدم  إبمكانــــه  إىل هللا  

عبــارات مــوجزة وحمــددة، وهــي فــوق كــل ذلــك تــريب العقــل علــى التفكــري الصــحيح والقيــاس املنطقــي الســليم، بشــكل  
 جيعلها حتقق املطلوب، وتصيب اهلدف .

و نقصد هنا ذلك اللون الذي خياطب العقل ،أي الذي يكون الغرض منه االعتبار ،وأهم ما  :القصة -د
تميز به هذا اللون قدرة القاص على تصوير األحداث وجتسيمها بشكل جيعل املتلقي يعيش تلك األحداث وكأهنا ي

 شاخصة أمام عينيه.

وقد استخدمها القرآن الكرمي و السنة النبوية كوسيط مؤثر جلميع أنواع التوجيه الرتبوي والروحي 
فَاْقُصِص اْلَقَصَص لََعلهُهْم ﴿ تعاىل: قال،وهتيئة النفوس ألخذ العربة وتلمس املوعظة ، العقليو

 .  176  /األعراف﴾  }176يـَتَـَفكهُروَن}

 :  خدام املنهج العقليمواطن است-3

و نقصد هبا تلك الشواهد اليت حتيط ابإلنسان بدءا مع املنكرين لألمور الظاهرة والبديهيات العقلية: -1
،  من خلقه و خلق السموات و األرض و غريها ،فيستخدم املنهج العقلي لرد هذا االنسان املخلوق إىل احلق 

 . 35﴾ الطور/}35َأْم ُخِلُقوا ِمْن َغرْيِ َشْيٍء َأْم ُهُم اْْلَالُِقوَن}قال تعاىل:﴿  

: فهذا الصنف من الناس الذي يدعي أنه ميتلك عقال رهم من املدعوين مع املعتدين بعقوَلم و أفكا-2
 راجحا يصلح معهم استعمال املنهج العقلي الذي يتوافق و عقوهلم .

فإذا كان الشخص متجردا عن األهواء  غري عن التعصب ْلرائهم:  مع املنصفني من الناس البعيدين  -3
 مث ميكن استثمار املنهج العقلي  مع هذا النوع من الناس. متعصب لرأي  كان أجدى أبن يقبل احلق ، و من 
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و من مناذج ذلك ما أورده ابن إسحاق قوله : )... ملا قدم أبو احليسر، أنس بن رافع مكة ومعه فتية من 
فأاتهم    بين عبد األشهل، فيهم إايس بن معاذ يلتمسون احللف من قريش على قومهم من اخلزرج. مسع هبم رسول

يهم، فقال هلم: هل لكم يف خري مما جئتم له؟ فقالوا له: وما ذاك؟ قال: إين رسول هللا بعثيت إىل العباد فجلس إل
أدعوهم إىل أن يعبدوا هللا وال يشركوا به شيئًا وأنزل علي  الكتاب. قال: مث ذكر هلم اإلسالم، وتال عليهم القرآن. 

هذا وهللا خري مما جئتم له. قال فيأخذ أبو احليسر أنس بن   قال: فقال إايس بن معاذ، وكان غالماً حداثً: أي قوم
 رافع حفنة من تراب البطحاء فضرب به وجه إايس بن معاذ وقال: دعنا منك، فلعمري لقد جئنا لغري هذا ...(.

ن أي فكرة مسبقة ،فقد قبل مدل هذا املوقف من أن إايس ملا كان عقله خاليا بعيدا عن التعصب متجردا 
النشغال عقله أبمر آخر فما كان منه إال أن انصرف  ،احلسري خمالفا متاما لذلك حني كان موقف أيباحلق ،يف 

 عما حدث به الرسول الكرمي صلى هللا عليه و سلم . 

 يف بعض األحيان خييم على عقول صنف من الناسمع املتأثرين ِبلشبهات واملخدوعني ِبلباطل:-4
اك احلقيقة ،و من مث يفضل معهم استعمال املنهج العقلي إلزالة هذه صور من الشبهات اليت حتجب عنهم إدر 

 الشبه وإعادهتم إىل جادة احلق و الصواب .

 :  خصائص املنهج العقلي-4

فجميع النقاشات فيه جمادلة أو حوارا أو مناظرة اعتماده على االستنتاجات العقلية والقواعد املنطقية: -
 ل ابلنقاش يف هناية املطاف إىل نتائج حتمية . إمنا تنطلق ابألساس من مقدمات لتص

فعلى اعتبار أن النقاش فيه يعتمد على منطلقات عقلية و قواعد منطقية فإن عمق َتثريه يف املدعوين:-
قناع فيه تكون عميقة و شديدة لدى املدعو "وهذا العمق والرسوخ يتحول إىل قناعة يف األفكار يصعب عملية اإل

 .(1)ا. لذا فاألثر الذي يرتكه املنهج العقلي يف النفس البشرية هو أثر ضارب اجلذور"تغيريها، أو زعزعته

: ذلك أن حمصلة املنهج العقلي تؤدي يف هناية املطاف إىل إفحام اخلصم عن طريق   إفحام اْلصم املعاند-
 إقامة احلجة و البينة عليه ابلرباهني الدامغة اليت ال حتتمل التأويل . 

 
 .121إبراهيم علي حممد أمحد ،مرجع سابق ،ص -(1)
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مبعىن أن من ميكن أن يستخدم معهم املنهج العقلي قلة إذا ما مت مقارنتهم مبن يتأثرون :ضيق دائرته -
 ابملنهج العاطفي ،و لذلك تضيق دائرة استخدامه . 

 

 :  اثنيا :املنهج العاطفي

يقاظ القلب فيحرك املشاعر و الوجدان و إسلوب الذي يعتمد على :هو األتعريف املنهج العاطفي -1
ية الرأفة و الرمحة و لني القول و الكلمة احلسنة الطيبة بعيدا عن التعنيف و التجريح و هو يظهر فيه الداع

َوَقَضى  ﴿:قال تعاىل (1)ىل بر و رمحةإقارب و احملبني و حيتاج ابء و األسلوب الذي يستخدمه الداعية مع اآلاأل
ُه َوِِبْلَواِلَدْيِن ِإحْ   . 23﴾اإلسراء/  }23َساًَّن}رَبَُّك َأاله تـَْعُبُدوْا ِإاله ِإايه

يعتمد املنهج العاطفي يف عملية التأثري على جمموعة من أساليب استخدامات املنهج العاطفي :-2  
 و من أمهها :  األساليب اليت عادة ما تستهدف القلب و الوجدان 

 :عاىلو قد أمر هللا تعاىل ابستخدامه بلفظ صريح كما نص على ذلك قوله تأسلوب املوعظة احلسنة : -أ
َأْعَلُم ِبَن َضله َعن  ادُْع ِإىِل َسِبيِل رَبِ َك ِِبحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة احلََْسَنِة َوَجاِدَْلُم ِِبلهِِت ِهَي َأْحَسُن ِإنه رَبهَك ُهوَ ﴿ 

م و رقته و ،فهذا األسلوب يرتكز أساسا على طيب الكال125النحل/ ﴾}125َسِبيِلِه َوُهَو َأْعَلُم ِِبْلُمْهَتِديَن }
لطافته،و تبدو صور املوعظة احلسنة عادة يف اخلطابة،و الرتغيب و الرتهيب ،و التذكري بنعم هللا على املدعو ،و 

 وب و حيركها .لالوعد ابلتمكني من هللا تعاىل و غريها مما يطرق شغاف الق

فَِبَما  ﴿ :قوله تعاىل و قد نص على ضرورة انتهاج هذا األسلوبأسلوب الرأفة والرْحة ِبملدعوين:  -ب
ُهْم َواْستَـغْ  ِفْر ََلُْم َوَشاِوْرُهْم يف َرْْحٍَة مِ َن اَّللِ  لِنَت ََلُْم َوَلْو ُكنَت َفظ اً َغِليَظ اْلَقْلِب الَنَفضُّوْا ِمْن َحْوِلَك فَاْعُف َعنـْ

ِلنَي }األَْمِر فَِإَذا َعَزْمَت فـَتَـوَكهْل َعَلى اَّللِ  ِإنه اَّلل َ ُيُِبُّ اْلمُ  و هو أسلوب له ، 159آل عمران/ ﴾ }159تَـوَكِ 
فعاليته يف التمكني للدعوة إىل هللا ،فكلما أحس املدعو أن قلبا رحيما خياطبه و حيتويه كان ذلك أدعى أن يوقن 
مبا يستمع إليه من كالم هللا تعاىل .و قد ثبت ذلك عمليا يف دعوته صلى هللا عليه و سلم بشهادة قومه من قريش 

 
 . 135عبد احلليم حممد الرحمي ،مرجع سابق، ص-(1)



47 
 

،من ذلك ما فعله النيب صلى هللا عليه و سلم  يوم فتح مكة عندما دخلها فاحتا، فوقف يف الناس خطيبًا فقال: 
  .(1)  ذهبوا فأنتم الطلقاء(إ)... اي معشر قريش، ما ترون أين فاعل فيكم؟ قالوا خرياً، أخ كرمي، وابن أخ كرمي، قال:  

خرين و مساعدهتم وقت لقيام على شؤون اآلو هو أسلوب يعتمد على ا أسلوب قضاء احلاجات:-ج
 و يوثق عراها لدى  املدعو.  ،وقت احلاجة بشكل يربز صدق املشاعر  هلمالشدائد و تقدمي يد املساعدة 

 مواطن استخدام املنهج العاطفي :-3

 الرفق إىل حباجة اجلاهل ألن حيسن استخدام املنهج العاطفي مع هذا الصنف ،" مع األمي واجلاهل:-
 .  (2)  "...ورائه من الكبري ابخلري ووعده ، ابلعلم ترغيبه  طريق عن ما يفيده وتعليمه ، به هتمامواال

فعادة ما يواجه الداعية أثناء القيام ، (3)"وال يعرف مستوى اميانه قوة أو ضعفا" :همع من جتهل حال-
ه ،و إليعرف أي املناهج أنسب مبهمته الدعوية مثل هذا الصنف الذي ال تدرك حاله من حيث درجة إميانه وال ي

يف هذه احلالة يضطر الداعية أن يستخدم املنهج العاطفي الستماله املدعو واستثارة مشاعره الداخلية ،ذلك أن 
 املنهج العاطفي ميكن اعتماده مع كل احلاالت على خالف املناهج األخرى اليت تفرض نفسها يف مواطن معينة . 

من هؤالء النساء و األطفال و املرضى و غريهم ،فمثل هؤالء يكونون  و :مع أصحاب القلوب الرقيقة-
 أقرب لالستجابة عن طريق استخدام املنهج العاطفي ملا يتميزون به من رقة القلب وسرعة التأثر . 

كثريا ما تفرض بعض املواقف العسرية مثل مواقف الضعف اليت تعرتي املدعو احلاالت العاطفية املؤثرة:-
و التخفيف عنهم و هو أدعى أن يرفع  ،دعوة أن يستخدم الداعية هذا املنهج بغية استمالة املدعوينأو ضعف ال

 .  م للحقهمن معنوايهتم و يعيد 

فهؤالء ميكن أن جيدي معهم هذا النوع من  ،صدقاءبناء و األمثل اآلابء و األمهات و األمع األقارب:-
لصاحلون مع ذويهم كما هو الشأن مع إبراهيم لوالده و لقمان مع املناهج ،وهو منهج سلكه األنبياء و الرسل و ا

 ابنه .
 

 .   412،ص  2ابن هاشم، السرية النبوية،ج-(1)
 .153حممد أبو الفتح البيانوين،مرجع سابق، ص-(2)
 . 248م،ص2010وة ،مدينة اجلامعة العاملية ،ماليزاي ،دون اسم املؤلف ،مناهج الدع-(3)
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 خصائص املنهج العاطفي : -4

فإن األصل  قلب،فمن منطلق أن املنهج العاطفي خياطب اللطف أسلوبه و اختياره للعبارات املؤثرة :-
 فيه أن يتميز بلطف عباراته و رقتها . 

 يعية لألسلوب الذي يستخدمه املنهج العاطفي .:و هو مثرة طب  سرعة َتثر املدعوين به-

   :مبعىن أن درجة أتثري املنهج العاطفي على الشخص ليس عميقا"ففي املنهج العاطفي سطحي التأثري-
، أو اعتبار، وال يعتمد على التجارب واملشاهدات بل حيرك الشعور والوجدان مباشرة برليس هناك أتمل، أو تد 

 . (1)ِا وليس عميقاً. مما جيعل أثره قصرياً سرعان ما يزول ذلك األثر"ومن هنا كان التأثري سطحي

استخدام ،فهو يستخدم على نطاق واسع مع أصناف  املنهج العاطفي من أوسع املناهج يعتربسعة دائرته :
 . املدعوين على خالف املناهج األخرى، مما يتطلب من الداعية االهتمام به و االرتقاء بكيفية استخدامه

: يعد املنهج احلسي من املناهج الدعوية املهمة اليت جيب على الدعاة األخذ هبا أثناء  لثا :املنهج احلسياث
ولئك الذين ال يتقبلون احلق إال عن طريق الرؤية و املشاهدة أشهاد على الناس ،خاصة مع قيامهم بعملية اال
 احلسية امللموسة .

أبنه "األسلوب الذي يعتمد على احلس و املشاهدة و هو  يعرف املنهج احلسي: تعريف املنهج احلسي-1
ىل احلقيقة و من إعمال العقل للوصول إايت الكونية اليت تلفت احلس مث األسلوب العلمي و يدخل فيه اآل

 وجمموع أساليبه الدعوي النظام "كما عرف أبنه:.(2)مور بهأسلوب التعليم التطبيقي للفعل املأساليب احلسية األ
 .(3)"والتجارب املشاهدات على وتعتمد  احلس على  تكزتر  اليت

 
 .78إبراهيم علي حممد أمحد ،مرجع سابق ، ص-(1)
 . 136ص، عبد احلليم حممد الرحمي ،مرجع سابق-(2)
 حممــــد حســــن رابح خبيــــت،حيي علــــي حيــــي الــــدجين،" املــــنهج احلســــي و تطبيقاتــــه يف الدعوة"،جملــــة اجلامعــــة اإلســــالمية ،إصــــدار اجلامعــــة-(3)

 . 43م ،ص2010،يناير 18،مج 1اإلسالمية بغزة ،ع
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و منه تعليم الناس   (1)يتموين اصلي"أقال صلى هللا عليه و سلم " صلوا كما ر و من هذا ممارسة الصالة 
 . (2)نبياء ابملعجزات احلسية كنزول املائدة على بين إسرائيل  مقادير و أنصبة الزكاة، و منه أتييد األ

ع من األساليب إىل علم و خربة و ال حيسنه إال قليل من الدعاة و يلتزم الداعية يف نقله و حيتاج هذا النو 
ادُْع ِإىِل َسِبيِل رَبِ َك ِِبحلِْْكَمِة " ﴿ (3)للدعوة من خالل هذه األساليب ابألساس الذي رمسه الوحي لرسول هللا

ُن ِإنه رَبهَك ُهَو َأْعَلُم ِبَن َضله َعن َسِبيِلِه َوُهَو َأْعَلُم ِِبْلُمْهَتِديَن َواْلَمْوِعَظِة احلََْسَنِة َوَجاِدَْلُم ِِبلهِِت ِهَي َأْحسَ 
 .   125﴾النحل/  }125}

 مواطن استخدام املنهج احلسي :-2

يعتمد املنهج احلسي على التجربة و املشاهدة ومن مث فإن يستخدم يف تعليم األمور التطبيقية العملية:-
لعملية أمر مطلوب ،و قد اعتمده النيب صلى هللا عليه و سلم يف تعليم صحابته الكثري من استخدامه يف األمور ا

و غريها من التشريعات اليت تتطلب (4)" صلوا كما رأيتموين أصلي" :التشريعات العملية مثل الصالة حيث قال
 .كاحلج و الوضوءالتطبيق العملي  

 ابإلعجاز االستدالل يف ذلك ويعني لوم التطبيقية:يستخدم يف دعوة العلماء واملختصني يف جمال الع-
 النظرايت  لتأييد  الشرعية النصوص استخدام يف عدم التوسع  ضرورة مالحظة مع  ،  السنة و القرآن  يف العلمي
(5)مناسب أبسلوب ، الثابتة العلمية احلقائق على هبا ابالستشهاد ،و يكتفيوالفرضيات العلمية

.  
عض احلاالت إىل نوع من املعاينة ملا بهناك صنف من الناس حيتاج يف ِبهلل:  يستخدم يف تعميق اإلميان-

ميان تعميق اإل يؤمن به كي تطمئن قلوهبم لذلك ،فيكون من ابب أوىل على الداعية أن يستخدم هذا املنهج يف
 يف نفوس املدعوين .  ابهلل 

 
اجلعفــي، مصــدر  البخــاري هللا عبــد أبــو إمساعيــل بــن حممــدرواه البخــاري يف صــحيحه،كتاب األذان،ابب األذان للمســافر،انظر:  -(1)

 .226،ص 1سابق،ج
 . 137ص،املرجع السابق، عبد احلليم حممد الرحمي-(2)
 .137صع السابق،،املرج عبد احلليم حممد الرحمي-(3)
 مت خترجيه سابقا.-(4)
 .161حممد أبو الفتح البيانوين، املدخل إىل علم الدعوة ،مرجع سابق، ص-(5)
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اصة الشباب منهم حالة االنبهار عاين بعض املسلمني و خبي:يستخدم لزايدة متسك املسلمني ِبسالمهم  -
بعامل الغرب من حالة التقدم اليت يعيشها ،مما يعرتي بعضهم حالة الشك يف انتمائهم لإلسالم و النظر إليه بعني 
الريبة يف أنه سبب ختلفهم يف العامل اإلسالمي ،مثل هذا الوضع يتطلب من الداعية استثمار املنهج احلسي يف رد 

أن تلكؤ املسلمني وبعدهم عن القرآن والسنة هو  يعلمبتوضيح "واب ،و ال يكون ذلك إال الصهؤالء إىل جادة 
هما من اإلشارات العلمية يالسبب األساس ملا حنن فيه من ختلف علمي بدليل أن القرآن والسنة مصدر اإلسالم ف

 .  (1)"وعدم اهتمامنا هبما حجب عنا تلك احلقائق العلمية  ،ما فيهما. ولكن إمهالنا هلما

 :اآلتية النقاط يف احلسي املنهج خصائص إبراز  ميكن :احلسي املنهج خصائص-3
 يسلم مل فإذا عادة، إنسان  كل هبا يسلم اليت احملسوسات على اعتماده  و مرد ذلك :َتثريه سرعة -أوالً   

 .ابطله على وإصراره عناده على ذلك دل
 ليس  :قيل هنا ومن احملسوس، الشيء ةمعاينده على العتما وذلك:البشرية النفوس يف َتثريه عمق  -اثنياً 

 .كالعيان  اخلرب
 أو كبري هذا عن لفتخي ال حبيث بعضها، أو احلس أنواع يف مجيعاً  الناس اشرتاك إن  :دائرته سعة -اثلثاً 

بة أن فال غرا لذا ،(2)مجيعاً  السابقة األصناف ليشمل دائرته ابتساع احلسي املنهج ميز جاهل، أو عامل وال صغري،
 يكفي ما ففيهاو األنفس و يف الكون ككل،  األرض يف آايته يف دبروالت النظر إىل الناسيقوم الداعية بدعوة 

-20{﴾  الذارايت/21{ َويف أَنُفِسُكْم َأَفاَل تـُْبِصُروَن}20َويف اأْلَْرِض آاَيٌت لِ ْلُموِقِننَي }﴿،قال تعاىل:لالعتبار
21  . 

 كثري يف استخدامه يف حيتاج احلسي املنهج مما ال شك فيه أن : االختصاص و ْلَبةإىل ا حاجته -رابعاً 
 العلماء لطبقة الدعوة كانت إذا سيماوال الدعاة مجيع  أساليبه  كافة حيسن فال  "اختصاص، و  خربة إىل املواطن من

 العلمية احلقائق ببعض يلم  أن  احلسي املنهج استخدام يريد  ممن مطلوب ولذلك .التطبيقية العلوم يف املتخصصني
 .(3)"احملسوسة العلمية ابلظواهر يقتنعون  الذين املتعلمني طبقة إقناع يف الستخدامها
 هداية يف به  املنوط الدور وأدى دعوته، يف جنح صحيحة بطريقة املنهج  هذا استخدام من الداعية  متكن  فإذا

  .اإلسالم إىل الناس
 

 .78إبراهيم علي حممد أمحد ،مرجع سابق ، ص-(1)
 و ما بعدها. 47حممد حسن رابح خبيت،حيي علي حيي الدجين،مرجع سابق،،ص-(2)
 .49املرجع نفسه، ،ص-(3)
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 ىل :أساليب الدعوة إىل هللا تعااْلامسة احملاضرة 
تطبيق املناهج الدعوية يتطلب من الداعية اتباع أساليب معينة لتحقيق األهداف املرجوة من العمل الدعوي 

 ،بشكل يتناسب و تلك املناهج سواء على مستوى املنهج العاطفي أو العقلي أو احلسي .

لية اليت يستخدمها :تطلق لفظة األساليب و يراد هبا "جمموعة الطرق القولية والعم أوال:تعريف األساليب
(1)الداعية للعبور إىل قلب املدعو و إقناعه مبا يدعو إليه ،و من مث حتقيق اهلدف الذي يصبو إليه"

.     

ــدعوة إىل هللا:   العمليــة الدعويــة عنــد جمــرد إعــداد الداعيــة و التعــرف علــى منــاهج    ال تتوقــفاثنيا:أســاليب ال
ــداها إىل رابـــط مهـــ  ــا تتعـ ــد الـــدعوة املختلفـــة ،و إمنـ ــاذ    ام يعتـــرب واحـ ــاح العمـــل الـــدعوي و هـــو اختـ ــباب جنـ مـــن أهـــم أسـ

ادُْع ِإىِل  ﴿  :األســاليب املناســبة للممارســة الدعويــة ،و قــد ذكــر القــرآن الكــرمي مجلــة مــن األســاليب خلصــها قولــه تعــاىل
نُ  َي َأْحســَ َو  َسِبيِل رَبِ َك ِِبحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة احلََْسَنِة َوَجاِدَْلُم ِِبلــهِِت هــِ ِبيِلِه َوهــُ له عــَن ســَ َو َأْعلـَـُم ِبــَِن ضــَ  ِإنه رَبــهَك هــُ

ِديَن   ُم ِِبْلُمْهتــَ كمــا أشــار املهتمــون بشــأن الــدعوة إىل أســاليب أخــرى ميكــن اعتبارهــا  ،125النحــل/  ﴾}125{َأْعلــَ
  تطرق هلذه األساليب ضمن هذه اجلوانب : من األساليب املهمة يف جمال الدعوة إىل هللا ،و ميكن أن 

  أسلوب احلكمة:-1

 تناول العلماء مفهوم احلكمة بتعاريف عديدة منها  : تعريف أسلوب احلكمة:-

 .  "(2) يف حماهلا األشياء فيضع  ،  وأقواله أفعاله يف احلكيم  "بقوله "احلكيم "كثري ابن عرف

احلكمــة إال علــى  "احلكمــة: هــي املعرفــة احملكمــة أي الصــائبة اجملــردة عــن اخلطــأ فــال تطلــق   وقــال ابــن عاشــور
املعرفــة اخلالصــة عــن شــوائب األخطــاء وبقــااي اجلهــل يف تعلــيم النــاس ويف هتــذيبهم، ولــذلك عرفــوا احلكمــة أبهنــا معرفــة  
حقــائق األشــياء علــى مــا هــي عليــه حبســب الطاقــة البشــرية حبيــث ال تلتــبس علــى صــاحبها احلقــائق املتشــاهبة بعضــها  

اســــٌم جــــامٌع لكــــل كــــالم  أو علــــم  يراعــــى فيــــه إصــــالح حــــال النــــاس  بــــبعض وال ختطــــئ يف العلــــل و األســــباب، وهــــي  
  .(3)واعتقادهم إصالحاً مستمراً ال يتغري

 
 .  390م ،ص2005، 1وب بن فوزان املهيدب،أثر الوقف يف الدعوة إىل هللا تعاىل،دار الوراق ،الرايض ،طخالد بن هد-(1)
 . 527،ص 4ابن كثري،تفسري القرآن العظيم،مصدر سابق ،ج-(2)
 . 5662م ،ص1984حممد الطاهر بن عاشور،التحرير و التنوير، الدار التونسية للنشر،تونس،-(3)
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 : تربز أمهية أسلوب احلكمة من جوانب أمهها :سلوب احلكمة أأَهية -

 ابسم هللا تعاىل "احلكيم" ،و التأكيد عليه يف مواضع كثرية يف القرآن الكرمي . اكونه مرتبط-

َنِة  ﴿ ألساليب اليت دعا هللا تعاىل إىل استخدامهاكونه من ا- ِة َواْلَمْوِعظــَِة احلَْســَ ادُْع ِإىِل َسِبيِل رَبِــ َك ِِبحلِْْكمــَ
 .125النحل/  ﴾}125َوَجاِدَْلُم ِِبلهِِت ِهَي َأْحَسُن }

ْؤتَ ﴿   لقولـه تعـاىل:  كونه من أفضل مـا ينالـه اإلنسـان - ن يـــُ اُء َومــَ ن َيشــَ َة مــَ ْد ُأوِ َ  يــُؤِ  احلِْْكمــَ َة فـَقــَ  احلِْْكمــَ
اِب   ا يــَذهكهُر ِإاله ُأْولــُوْا األَْلبــَ رْياً َكثــِرياً َومــَ رمحــه  -قــال شــيخ املفســرين أبــو جعفــر الطــربي  .  269البقــرة/  ﴾{269}خــَ

: "يعــين بــذلك جــل ثنــاؤه يــؤيت هللا اإلصــابة يف القــول والفعــل مــن يشــاء مــن عبــاده ومــن يــؤت اإلصــابة يف ذلــك  -هللا
 .(1)فقد أويت خريا كثريا"  منهم

 كونه أحد األساليب اليت استخدمها األنبياء و الرسل يف الدعوة إىل هللا .-

 خصائص أسلوب احلكمة : -

على اعتبار أن احلكمة صفة محيدة ميكن حتصيلها مع مرور الوقت ،و قد جاء ذلك إمكانية تعلمه :-1
يِهْم ِإنهَك َأنَت الَعزِيُز احلَِكيُم }َويـَُعلِ ُمُهُم اْلِكَتاَب َواحلِْ ﴿:ىليف قوله تعا ،و يكون 129البقرة/﴾}129ْكَمَة َويـُزَكِ 

 :  (2)ذلك عن طريق

 . وأتسي وتفكر تدبر قراءة الكرمية  والسرية ، النبوية والسنة القرآن  قراءة -أ
 . سريهتم ومن منهم واالقتباس احلكماء صحبة – ب
 . عليها النفس وجماهدة ، ةالدعو  جماالت يف وتطبيقها هبا العمل – ج

 .وغريها الشخصية الدعوية التجارب من االستفادة – د

 

 
 

 . 576م ، ،ص1978سري الطربي املسمى جامع البيان يف تفسري القرآن،دار الفكر ،بريوت،ابن جرير الطربي،تف-(1)
 . 190حممد أبو الفتح البيانوين ،املدخل إىل علم الدعوة ،مرجع سابق،ص-(2)
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 :فالداعية الذي يستخدم هذا األسلوب إبمكانه أن حيقق  اْلاثر العظيمة الِت ُيققها يف الدعوة-2

 : ذلك من
 ...اخلسائر وأقل ، النتائج وأبكثر ، طريق أقرب من األهداف إىل الوصول -أ

 ... والبغضاء الشحناء وإزالة ، والدعاة الدعوة من القلوب ريبتق –ب       

و   ة:تتعدد مظاهر أسلوب احلكمة من عدة جوانب ،و كثريا ما تتجلى يف جوانب ثالث مظاهر احلكمة-
و لعلنا هنا نقف عند بعض  ،هي :جانب املناهج الدعوية ،جانب األساليب الدعوية ،و جانب الوسائل الدعوية

 جانب من هذه اجلوانب  :جتلياهتا يف  

 فعلى مستوى مناهج الدعوة فإن مظاهر احلكمة تربز يف اآليت :

:فالداعية ال يكون أسلوبه حكيما إذا مل يستطع وضع األمور يف نصاهبا و يف ضرورة ترتيب األولوايت-
 تقدمي العقيدة ذلك بتقدمي األهم على املهم و الضروري على احلاجي ،و درء املفاسد على جلب املصاحل ،أو يف

" منهج رابين يتجلى واضحاً يف دعوات رسل  فمبدأ ترتيب األولوايتعلى العبادة و هكذا ، و ال غرابة يف ذلك ،
هللا تعاىل إىل أقوامهم حيث نرى أهنم مع اتفاقهم على أصل اإلميان ابهلل واجتناب الطاغوت متباينون يف أولوايت 

من يتعرف على أولوايت  فالداعية احلكيم هو ، (1)"قوامهم واألدواء املنتشرة فيهمدعواهتم ألقوامهم وفقاً الحنرافات أ
 و ما يتوجب تقدميه و أتخريه أثناء املمارسة الدعوية و ما يتطلبه املوقف الدعوي.  ،عمله الدعوي

 عي التدرج يف تطبيق ا: و هو أمر يف غاية األمهية ،فعلى الداعية أن ير التدرج يف تطبيق ألولوايت-
يح األوضاع العامة يف اجملتمع املسلم ،إذ حاألولوايت على أرض الواقع ،خاصة يف معاجلة احنراف األشخاص و تص

 ص ابلتخلي عن احنرافاهتم و إصالح ذواهتم دفعة واحدة .اشخإلزام األعدم جيب على الداعية 

لداعية أثناء ممارسته :فأسلوب احلكمة يتطلب من امناسبة املنهج لألوضاع و األعمار و املستوايت -
الدعوية أن يفرق بني أحوال السلم واحلرب ،و حالة الضعف و القوة ،و أن يراعي حالة الكبري و الصغري و الرجل 

عندما يكون مهه حمصورا يف إبداء "عادة  دائه الدعوي أفشل الداعية يف  يظهر و و املرأة،و بني العامل و اجلاهل ، 
إيصاله إليهم أبي طريقة كانت، ومن غري مراعاة للظروف املؤثرة إجيااب أو سلبا،ومن ما يف صدره وإخراجه للناس و 

 
 م.  2014، 11/9الدخول : .،اتريخ :www.alriyadh.com//httpعبد هللا بن جباد العتييب، "ترتيب األولوايت" ،عن موقع:-(1)

http://www.alriyadh.com.،تاريخ/
http://www.alriyadh.com.،تاريخ/
http://www.alriyadh.com.،تاريخ/
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فرتاه خياطبهم كلهم بطريقة .غري دراية أو اهتمام بقدرات املخاطبني على تفهم القضية أو املسألة اليت سيوصلها هلم
قدمي العهد اباللتزام .و الكافرواحدة وكيفية متساوية وبنفس األسلوب، سواء عنده العامل واجلاهل، واملسلم و 

،(1)"وحديثه، واملبتدع الضال واملتبع السين، والرجل واملرأة...
فمناهج الدعوة يف كل ذلك ختتلف ابختالف ، 

 األحوال و املستوايت و األعمار.

 أما على مستوى األساليب فإن مظاهر أسلوب احلكمة يتجلى يف :

: تتعدد أشكال املناهج الدعوية و تتنوع أساليبها ،و املختار املنهج أشكال من املناسب الشكل اختيار-
لذلك فإن أسلوب احلكمة يقتضي من الداعية أن يتخري األساليب املناسبة يف املواقف املناسبة ،فما يقال يف 
 األفراح خيتلف عما جيب قوله يف جمالس األحزان ،و ما يقال يف مواطن الرتغيب ال حيسن قوله يف مواطن الرهيب

 ....  و هكذا 

 ،  التهديد  مث  ،  اليد  استعمال   مث  ،  فنيالتع مث  ،  الوعظ مث  ،  التعريف  :وهي :االحتساب مراتب اعتماد-
َوالالهِ  ََتَاُفوَن ُنُشوَزُهنه َفِعظُوُهنه َواْهُجُروُهنه يف اْلَمَضاِجِع ﴿، و من ذلك ما ورد يف قوله تعاىل (2)الضرب مث 

ُغوْا َعَلْيِهنه َسِبياًل ِإنه اَّلل َ َكاَن َعِلي اً َكِبريًا }َواْضرِبُوُهنه فَِإنْ  ديث و يف احل، 34النساء/ ﴾}34 َأَطْعَنُكْم َفاَل تـَبـْ
 (3)"ه و ذلك أضعف االميان لبطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقيستمن رأى منكم منكرا فليغريه بيده فإن مل  "الشريف  

. 
و هذه تتطلب من الداعية وعيا و : اجلماعية و الفردية عويةالد واألحول الظروف اختالف مراعاة-

" ،يطة ابملدعوين ،فأسلوب الدعوة على أرض اإلسالم غري أسلوهبا على أرض الكفربصرية مبختلف الظروف احمل
 املؤسسات وفيها، القائمة الرمسية املؤسسات خالل من فيها يعمل أن  واملساملة املسلمة الدولة يف احلكمة من فإن 

 قد  اليت . السرية والتنظيمات األخرى املؤسسات خالل من فيها العمل  حيسن وال ، هبا وتعرتف تقرها اليت  الشعبية
 .(4)"اإلسالمية للدعوة احملاربة الدول أو ، اإلسالمية غري الدول يف خالهلا من العمل  يصلح

 
،اتريــــخ الــــدخول  http://www.tawhed.wsأبــــو حييــــي الليــــيب ،"الــــدعوة بــــني أســــاليب التنويــــع و متييــــع احلقــــائق"،عن موقــــع:-(1)
 م.  2014، 11/10:
 .  186حممد أبو الفتح البيانوين،املدخل إىل علم الدعوة ،مرجع سابق،ص-(2)
 سابقا. مت خترجيه -(3)
 .  188حممد أبو الفتح البيانوين،املدخل إىل علم الدعوة ،املرجع سابق،ص-(4)
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الق احلميدة ،و استثمار أما على مستوى استخدام الوسائل فإن أسلوب احلكمة يقتضي االتصاف ابألخ
اخللق املناسب يف املوقف املناسب ،كما يقتضي أسلوب احلكمة يف جمال الوسائل االرتقاء ابلوسيلة كي تكون 
مكافئة للدعوة و متفوقة على وسائل العدو، و التوسع و الرتخص يف استخدام الوسائل املختلف يف حكمها يف 

 يف األحوال العادية.   حالة الضرورة و احلاالت احلرجة و جتنبها
 أسلوب املوعظة احلسنة :-2

عبــد الـرمحن حســن حبنكــة امليـداين يف تعريفــه للموعظــة احلســنة:    يقــول:  تعريــف أســلوب املوعظــة احلســنة  -
"هي الرتغيـب ابلعاقبـة احلسـنة والسـعادة اخلالـدة ملـن اتبـع سـبيل ربـه، والرتهيـب مـن العاقبـة السـيئة الوخيمـة والشـقاوة  

 .(1)ن أىب أن يتبع سبيل ربه، بشرط عرضها أبسلوب  حسن  مجيل  مقبول  ال تنفر منه الطباع السوية"والتعاسة مل

و قال الشوكاين:"هي املقالة املشتملة على املوعظة احلسنة اليت يستحسـنها السـامع وتكـون يف نفسـها حسـنة  
 .(2)"بار انتفاع السامع هباابعت

د القــــرب النفســــي بــــني الــــداعي و املــــدعو مبــــا تشــــمله مــــن آاثر  و عرفهــــا أمحــــد غلــــوش أبهنــــا "توجيهــــات تفيــــ 
 . (3)يقاظ الشعور مع وضوح أن الداعي يقصد النصح للمدعو و خياف عليه"إاالنفعال و  

 :تتجلى أمهيته ضمن هذه الزوااي : أَهية أسلوب املوعظة احلسنة-

ادُْع د أمر بذلك صراحة يف قوله: ﴿كونه أسلوب أمر هللا تعاىل ابستخدامه يف الدعوة إىل هللا تعاىل ،فق-
ُم ِبَن َضله َعن َسِبيِلِه ِإىِل َسِبيِل رَبِ َك ِِبحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة احلََْسَنِة َوَجاِدَْلُم ِِبلهِِت ِهَي َأْحَسُن ِإنه رَبهَك ُهَو َأْعلَ 

  ﴾ }63 َوُقل َلهُْم يف أَنُفِسِهْم قـَْواًل بَِليغًا}َوِعْظُهمْ ،و قوله :﴿125 ﴾ النحل/}125َوُهَو َأْعَلُم ِِبْلُمْهَتِديَن}
 .63  النساء/

 .مبايعة الرسول عليها  -
 .  (4)" الدين النصيحة"  :عدها الرسول صلى هللا عليه و سلم أساس الدين فقد ورد قوله-

 
 . 609،ص 1م،ج2004، 2عبد الرمحن حسن حبنكة امليداين ،فقه الدعوة اىل هللا ،دار القلم،دمشق،ط-(1)
 .  291،ص 3م،ج1994ريوت،لبنان،حممد بن علي الشوكاين،فتح القدير،صححه و ضبطه :أمحد عبد السالم،دار الكتب العلمية ،ب-(2)
 . 279م،ص1987، 2أمحد أمحد غلوش،الدعوة اإلسالمية :أصوهلا ووسائلها ،دار الكتاب املصري،القاهرة،ط-(3)
 .74،ص 1مسلم ،مصدر سابق،جمسلم يف صحيحه،كتاب اإلميان،ابب: بيان أن الدين النصيحة،انظر:  رواه -(4)
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القرآنية :و هو ما صرحت به النصوص   اعتماده من طرف مجيع األنبياء و الرسل للتمكني للدعوة إىل هللا- 
   34﴾ نوح/}34ِإْن َأَردتُّ َأْن أَنَصَح َلُكْم}﴿  :يف العديد من املواقف كما يف قوله تعاىل على لسان نوح

 : منها  : و هي كثرية  خصائص أسلوب املوعظة احلسنة-

 مما مييز أسلوب املوعظة احلسنة هو اعتماده على العبارات الرقيقة اليتلني العبارة املستخدمة ولطفها:  -1
 تالمس مباشرة شغاف القلوب فتحدث أثرا يف النفس ،فتعمل على استمالة املدعو إىل اخلري و ترك املنكر .

فهي  ال تعتمد على منط واحد ،فالداعية له أن خيتار القوالب املناسبة وتعدد أشكال املوعظة:   تنوع-2
مناط املتعددة يف هذا ريح و غريها من األللمقام الذي يدعو إليه من ذلك اخلطبة املؤثرة ،القصة ، الكالم الص

 الشأن .

فالداعية يف اعتماده على هذا األسلوب ليس حباجة إىل أن يكون متعمقا يف ال ُتتاج إىل كثرة علم: -3
حاديث النبوية املناسبة للموقف املعرفة الدينية أو كثرهتا ،إذ يكفي أن يكون مطلعا على مجلة من اآلايت و األ

 الدعوي .

  :(1)يلي فيما هذا ويظهر :املدعوين  نفوس يف آاثره معظ-4
 .غالًبا إليها االستجابة وسرعة ، املوعظة قبول -أ

 . املدعوين قلوب يف واملودة احملبة غرس -ب
 يعظهم ممن – مل يستجيبوا إذا – الناس خيجل حبيث ، انتشارها على والقضاء املنكرات حماصرة – ج

 . على األقل كراهتممبن جياهرون  فال ، حسنة موعظة
  ::أشكال املوعظة احلسنة كثرية و متنوعة و من أمهها يف هذا املقامأشكال املوعظة احلسنة-
تعترب اخلطبة من أبرز أشكال املوعظة احلسنة ،و قد استخدمها الرسول الكرمي بشكل اْلطبة املؤثرة: -1

 فعال يف الدعوة إىل هللا .
املوعظة احلسنة اليت ميكن للداعية أن يستثمرها يف هداية  :و هي واحدة من أهم أشكال القصة-2

حمتوى القصة ومضموهنا املدعوين و إصالح حاهلم بيد أنه يتوجب يف هذا املقام التنبيه إىل ضرورة أن يكون "
مطابقًا حلال ووضع املدعوين، فيجب أن تعاجل القصة املشكالت اليت يعاين منها اجلمهور املدعو، أو فيها من 

 
 .194دخل إىل علم الدعوة ، مرجع سابق ،صحممد أبو الفتح البيانوين ،امل -(1) 
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ال يكون مصريهم ومآهلم مثل ما جرى ألهل القصة أعرب والدروس ما ميكن أن يردع املخالفني واملنحرفني خمافة ال
 .(1)اليت يقصها الداعية"

و يصلح هذا الشكل من أشكال املوعظة احلسنة مع ذوي القلوب الرقيقة و احلساسة مثل األطفال و 
 يتأثرون هبا بسهولة .النساء ،فهؤالء عادة ما يتفاعلون مع األحداث و  

و هو من األشكال اليت ال غىن للداعية يف ضرورة استخدامه يف إطار أسلوب  التذكري بنعم هللا: -3
َعْمُت َعَلْيُكْم َوَأْوُفوْا بَِعْهِدي ُأوِف بَِعْهدُِكْم ﴿املوعظة احلسنة قال تعاىل:  اَي َبيِن ِإْسَرائِيَل اذُْكُروْا نِْعَمِِتَ الهِِت أَنـْ

َي فَاْرَهُبوِن}وَ  ،على أن التذكري ابلنعم يستوجب شكر هللا عليها من قبل املدعو ،و مظهر  40﴾ البقرة/}40ِإايه
 الشكر هنا إمنا يكون ابلتزام أوامره و تسخري نعمه فيما يرضي هللا تعاىل .

أو املشكلة، أو  استخدام الداعية هلذا الشكل "ال بد أن يكون مرتبطا ارتباطًا وثيقًا ابملوضوع، على أن
املخالفة، أو املعصية املراد وعظ الناس من أجلها. "فإذا كانت فاحشة مثاًل نذكر الناس بنعمة العافية والصحة، 
وإذا كانت املخالفة تبذيرًا مثاًل نذكرهم بنعمة الرزق اليت جيب شكرها ونبني أن من مستلزمات شكرها البعد عن 

 .(2)التبذير وهكذا"

الشكل من أشكال املوعظة احلسنة أنه يلفت نظر املدعو إىل  امن مجيل هذ :املفهومة يفةاللط إلشارةا-4
خطئه إبشارة فقط قد تغري من سلوكه أو فعله دومنا أن يدركها أحد غريه،وابلتايل فهو ال حيتاج إىل صريح الكالم 

األصبع على الفم و غريها  أو منطوقه ،و اإلشارات يف ذلك متعددة كهز الكتفني أو العض على البنان أو وضع
 مما ميكن أن حيقق املطلوب . 

 

 

 

 

 
 .56، مرجع سابق ،صابراهيم علي حممد أمحد-(1) 
 . 50إبراهيم علي حممد أمحد ،ص-(2)

https://uqu.edu.sa/staff/ar/4320082
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 :أسلوب اجملادلة  -3

و يعرف و جيعله يؤمن ابملدعى إليه ، أدلة كالمية يوردها الداعي ليلزم اخلصم و يقحمه :تعريف اجملادلة-
صومة يف " دفع املرء خصمه عن إفساد قوله حبجة أو شبه .أو يقصد به تصحيح كالمه وهو اخليضا أبنه أ

 .  (1)احلقيقة"

و اجلدال قد يكون حممودا و قد يكون مذموما ،و اجلدال احملمود هو ذلك الذي وصفه القرآن الكرمي أبن 
،أما املذموم فإمنا وصف بذلك ألنه يستهدف إقرار الباطل َوَجاِدَْلُم ِِبلهِِت ِهَي َأْحَسُن﴾:﴿يكون حسنا لقوله تعاىل

َوَجاَدُلوا ِِبْلَباِطِل لُِيْدِحُضوا بِِه احْلَقه فََأَخْذهُتُْم َفَكْيَف َكاَن ِعَقاِب ﴿القرآين  و دحض احلق كما ورد يف النص
و قد عرفه الشنقيطي أبنه "احملاورة يف الكالم بني شخصني خمتلفني ،يقصد كل واحدمنهما ، 5غافر/ ﴾}5}

 .(2)تصحيح قوله و إبطال قول اآلخر مع رغبة كل منهما يف ظهور احلق "

و ملا كان اجلدال ابليت هي أحسن حممودا يف ذاته لكونه يهدف اىل احلق و الصواب ،فقد أمر به تعاىل 
-قال ابن القيم  حينما يتطلب املقام ذلك بعد استنفاذ األساليب األخرى مثل أسلوب احلكمة و املوعظة احلسنة،  

جيب القابل الذكي الذي ال يعاند احلق وال تس: "جعل سبحانه مراتب الدعوة حبسب مراتب اخللق، فامل-رمحه هللا
َيابه يدعى بطريق احلكمة، والقابل الذي عنده نوع غفلة وأتخر يدعى ابملوعظة احلسنة، وهي األمر والنهي 

 .(3)املقرون ابلرغبة والرهبة، واملعاند اجلاحد جيادل ابليت هي أحسن"

كبرية يف إحقاق احلق و إبطال الباطل، و أمهيته   :مما ال شك فيه أن اجلدل ذو أمهية  أَهية أسلوب اجلدل-
 يف جمال الدعوة إىل هللا يف كونه:

من األمور اليت جبل و فطر عليها اإلنسان و يتساوى يف ذلك الرجل و املرأة ،الكبري و الصغري لقوله -  
نَساُن َأْكثـََر َشْيٍء َجَداًل }﴿تعاىل  َع اَّللهُ ﴿ . 54الكهف/﴾}54وََكاَن اإْلِ  قـَْوَل الهِِت جُتَاِدُلَك يف َزْوِجَها َقْد َسَِ

يٌع َبِصرٌي } ُ َيْسَمُع َُتَاُورَُكَما ِإنه اَّللهَ َسَِ  .  1اجملادلة/﴾}1َوَتْشَتِكي ِإىَل اَّللِه َواَّلله

 
هـ، 1405الطبعة األوىل،  علي بن حممد بن علي اجلرجاين،التعريفات،حتقيق: إبراهيم األبياري،دار الكتاب العريب، بريوت،-(1)

 . 101،ص1ج
 . 3،ص 2حممد األمني الشنقيطي ،آداب البحث و املناظرة،مكتبة ابن تيمية ،القاهرة،مصر، دط، دت،ج-(2)
 . 153،ص 1ابن القيم ،مفتاح دار السعادة،دار الكتب العلمية،بريوت ،لبنان،دط،دت ،ج-(3)
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و   125النحل/﴾َوَجاِدَْلُم ِِبلهِِت ِهَي َأْحَسنُ ﴿من األساليب اليت دعا هللا تعاىل آمرا ابستخدامه بضوابط-
و "معلوم أن هللا عندما َيمران  ،46العنكبوت/﴾}46َواَل جُتَاِدُلوا َأْهَل اْلِكَتاِب ِإاله ِِبلهِِت ِهَي َأْحَسُن }﴿ قوله:

أبمر فإن فيه اخلري كل اخلري، والتوفيق كل التوفيق والسداد. وعندما َيمران هللا أبن ندعو ابجملادلة فال ريب أن يف 
 .(1)بيننا يف حقل الدعوة إىل هللا"  ذلك أمهية واضحة وأثراً 

قَاُلوْا اَي نُوُح َقْد َجاَدْلتَـَنا ﴿ من األساليب اليت استخدمها األنبياء و الرسل مع أقوامهم قال تعاىل:-
آُؤوَك َحَّته ِإَذا جَ  ﴿قوله و 32هود/  ﴾.{32}فََأْكثـَْرَت ِجَدالََنا فَْأتَِنا ِبَا َتِعُدََّن ِإن ُكنَت ِمَن الصهاِدِقنَي 

   .25األنعام/  ﴾ {25}َُيَاِدُلوَنَك يـَُقوُل الهِذيَن َكَفُروْا ِإْن َهَذا ِإاله َأَساِطرُي اأَلوهِلنيَ 

 اهتمام السلف الصاحل من الصحابة هبذا األسلوب و هو اجلدال ابليت هي أحسن .-

خدام أسلوب :ذكر العلماء يف هذا الشأن آداب عديدة فيما خيص است أداب اجلدل و املناظرة-
 اجملادلة،و هي يف جمملها تركز على اآليت :

و املقصود بذلك اعتبار العلم ابملوضوع حمل اجلدال شرطا اطة ِبملوضوع حمل اجلدال : حضرورة اإل*
. و من مث فال ينبغي أن يدخل الداعية يف جدال ضمن موضوع ال  أساسيا لنجاحه و حتقيق الغاية املرجوة منه

عطياته فذلك أدعى أن يضعه يف موقف حرج فضال عن اإلساءة إىل القضية اليت يدافع عنها يعرف حيثياته و م
وقد ينهون عن اجملادلة واملناظرة، إذا كان املناظر ضعيف العلم ابحلجة وجواب يقول ابن تيمية يف هذا الشأن" 

ل علًجا قواًي من علوج الشبهة، فيخاف عليه أن يفسده ذلك املضل، كما ينهى الضعيف يف املقاتلة أن يقات
 .(2)"الكفار، فإن ذلك يضره ويضر املسلمني بال منفعة

و هي واحدة من أهم آداب اجلدال و املناظرة و هو التسليم املطلق للحق :أن يقبل احلق أايً كان مصدره *
 اق احلق. و اإلذعان له ،و الداعية الصادق هو من َيخذ ابحلق و يسلم خبطئه ،ألن غايته يف كل ذلك هو إحق

من الداعية ،أبن يكون هدفه  امهمة جيب أن يلتزم هب و هي نقطة :اْلصوم إفحام ثقافة عن  اإلقالع *
إشباع دافع التغلب على اخلصم و ل إىل احلق و ليس إحراج الطرف اآلخر أو أن يكون جمرد مهه و هو الوصاجلدال 

 
 .93إبراهيم علي حممد أمحد ،ص-(1)
اإلرهاب،  من اإلسالم موقف حول العاملي هللا كامل ،" آداب احلوار و قواعد االختالف"، حبث مقدم ضمن املؤمتر عمر بن عبد-(2)

 .12هــ ،ص1425من شهر ربيع االول، 3اىل   1اإلسالمية ،الرايض ،اململكة العربية السعودية، سعود بن حممد اإلمام جامعة



60 
 

 إىل واالفتقار احلقد  أو اإلساءة وحب األاننية قوامها ذاتية نزعة على ينطوياالنتصار عليه فذاك السلوك بال شك "
(1)"اهلداية روح

. 

وهي من األجبدايت اليت جيب على الداعية التحلي هبا ،وهي ضرورة ضبط ضبط النفس وعدم االنفعال:*
الهتا يعطي اذلك أن التحكم يف النفس و انفع،النفس و عدم السماح هلا ابالنفالت إىل حالة من الغضب

 وبرهان، حبجة عنده ما وعرض طرح على قادرًا وأفكار مبادئ من حيمل مبا واثقا فتجعله، معنوية قوة" للمجادل
 يفشل .الذي  ابحلجة،فالعاجز احلجة ومقابلة العقل مواطن يف وضعف عجز عالمة فإنه والصياح وأما االنفعال

 .(2)يديه"ومؤ  مجهوره أمام خاصة و الصياح، ابالنفعال فشله يعوض عنده ما عرض يف

يعترب التعصب آلراء األشخاص أو املذاهب من بني اآلفات اليت تفضي ابملوضوع  :التعصب من  التحرر*
حمل اجلدال أو املناظرة إىل حالة من الفشل و عدم الوصول إىل احلق ،و من مث فإن الداعية إىل هللا مطالب أبن 

حيز لرأي شخص جملرد اقتناعه أبفكاره و آرائه فتأخذه يكون احلق هدفه ،فال ينتصر لوجهة نظره دومنا دليل أو يت
 بيت يف وحده يعيش ابمرئ   أشبه واملتعصب"العزة ابإلمث و عدم التسليم للحق و يف هذا يشري الشيخ القرضاوي 

 رأيه  غري -اآلراء كثرة رغم– يرى ال املتعصب وكذلك أو يسرة ذهب مينة أينما شخصه غري فيها  يرى  فال  املرااي  من
 واألقوى علًما واألوسع  عقال، األذكى أنه  يزعم  سواها، لوجهة عقله يفتح وال وحدها، وجهة نظره على مغلق و فه

 .        (3)يقنع" دليل وال يشبع  علم وال يبدع، عقل لديه يكن مل وإن  دليال،

 : يتميز أسلوب اجلدال خبصائص معينة أمهها :  خصائص أسلوب اجلدل-

:و قد سبق و أن أذكران أبن اجملادل جيب أن ميتلك املعرفة الكافية عرفة على العلم و امل اعتماده*
لسفسطة منه إىل اجلدال املطلوب، و قد إىل اابملوضوع حمل اجلدال و على دراية اتمة بتفاصيله ،و إال أصبح أقرب  

  .أنكر القرآن الكرمي على مثل هذا الصنف دخوله يف جدال دون معرفة سابقة

 
و أثره يف الدعوة اإلسالمية"، حبــث مقــدم ضــمن مــؤمتر الــدعوة و متغــريات العصــر،اجلامعة  يوسف علي فرحات،"احلوار :أصوله و ضوابطه-(1)

 .176،ص2005أفريل  17اإلسالمية، غزة،،
 .177املرجع نفسه،ص-(2)
 .199حممد أبو الفتح البيانوين،املدخل إىل علم الدعوة ،مرجع سابق ،ص-(3)
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 يرتك وال ، احلجة واضحة يقيم أن  اجلدل أسلوب يف فاألصل:  ة احلجة على اْلصماألصل فيه إقام*
َأَّلَْ تـََر ِإىَل الهِذي ﴿ و قد أشار إىل قوله تعاىل :،(1)ابطله على هبا يستدل شبهة أو ، هبا يتمسك حجة للمجادل

بـَْراِهيُم َرّبِ َ الهِذي ُُيْيِـي َومُيِيُت قَاَل َأََّن ُأْحيِـي َوأُِميُت قَاَل َحآجه ِإبـَْراِهيَم يف رِب ِِه َأْن آاَتُه اَّلل ُ اْلُمْلَك ِإْذ قَاَل إِ 
 اَل يـَْهِدي اْلَقْوَم ِإبـَْراِهيُم فَِإنه اَّلل َ َيَِْ  ِِبلشهْمِس ِمَن اْلَمْشِرِق فَْأِت َِبَا ِمَن اْلَمْغِرِب فـَُبِهَت الهِذي َكَفَر َواَّلل ُ 

 .  258بقرة/ال  ﴾}258}  الظهاِلِمنيَ 
 تتنوع بواعث اجلدل و تتعدد إىل :  :تنوع بواعثه*
: و هذه عادة ما ترتبط ابلقناعة الشديدة بفكرة ما ،أو مذهب معني أو االستغراب من  بواعث نفسية-

َوِإْذ ﴿ موقف حمدد و هو ماحصل مع املالئكة حني خلق هللا تعاىل أدم و جعله خليفة يف األرض قال تعاىل :
َماقَاَل رَبُّ  َء َوََنُْن ُنَسبِ ُح َك لِْلَماَلِئَكِة ِإين ِ َجاِعٌل يف اأْلَْرِض َخِليَفًة قَاُلوا َأجَتَْعُل ِفيَها َمْن يـُْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدِ 

 َعَرَضُهْم َعَلى اْلَماَلِئَكِة فـََقاَل حبَْمِدَك َونـَُقدِ ُس َلَك قَاَل ِإين ِ َأْعَلُم َما اَل تـَْعَلُموَن َوَعلهَم آَدَم اأْلََْسَاَء ُكلهَها ُثُه 
 }32} أَْنَت اْلَعِليُم احْلَِكيمُ أَنِْبُئوين ِبََِْسَاِء َهُؤاَلء ِإْن ُكنُتْم َصاِدِقنَي قَاُلوا ُسْبَحاَنَك اَل ِعْلَم لََنا ِإاله َما َعلهْمتَـَنا ِإنهكَ 

 .  32البقرة/  ﴾
َُيَْذُر اْلُمَناِفُقوَن َأْن تـُنَـزهَل ﴿ رية ِبحلق و أهله قال تعاىل:و من البواعث النفسية االستهزاء و السخ

َا ُكنها ََنُوُض َعَلْيِهْم ُسورٌَة تـُنَـبِ ئُـُهْم ِبَا يف قـُُلوَِبِْم ُقْل اْستَـْهزِئُوا ِإنه اَّللهَ ُُمْرٌِج َما َُتَْذُروَن َولَِئْن َسأَ  ْلتَـُهْم لَيَـُقوُلنه ِإَّنه
و غريها من صور البواعث النفسية اليت يتميز ،6 التوبة/ ﴾}6}َأِِبَّللِه َوآاَيتِِه َوَرُسولِِه ُكنُتْم َتْستَـْهزِئُونَ  َونـَْلَعُب ُقلْ 

 هبا أسلوب اجلدال .
و هي تلك اليت تنطلق من دافع احلصول على املعرفة و االستفادة مما جهل أمره ،و  بواعث علمية :-

.و هو ما حدث بني علي رضي ح بينها ،أو دفع الشبهات حول موضوع النقاش مناقشة األدلة املختلفة و الرتجي
 هللا عنه مع اخلوارج.

قد يكون دافع اجملادلة دافعًا اجتماعياً كتحمسه الشديد جلنسه، أو قبيلته ويود أن   :بواعث اجتماعية -
  .(2)جيادل إلثبات أفضلية ذلك. أو التعصب الشديد لقول أو رأي، أو عادات وتقاليد 

و هذه عادة ما حيركها هدف نصرة دين هللا تعاىل،و لعلنا نقف مع تلك املناظرات و بواعث دينية:-
 جلسات اجلدال بني الداعية العاملي ديدات مع النصارى و اليت كان دافعها نصرة اإلسالم  .

 
  121ص م ،1989املذموم،دم ،دن ، والتفرق املشروع االختالف بني اإلسالمية الصحوة يوسف القرضاوي،-(1)
 .95إبراهيم علي حممد أمحد ،ص-(2)
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يم مع دوافع و مع تنوع هذه البواعث فإن الداعية ملزم ابلتعرف عليها،حىت يتمكن من التعامل السل
أصحاهبا حبكمة و بصرية حىت يتجنب الدخول يف جدال عقيم ال جيين منه سوى زايدة اهلوة بينه و بني الطرف 
اجملادل ،و لعل ما جاء يف نصوص القرآن و السنة يف هذا اجملال خري معني للتعرف على كيفية التعامل مع 

   أصحاب هذه الدوافع .

إن مل نقل من أجنعها على  الدعوة إىل هللان األساليب املهمة يف : تعد القدوة مالقدوة  أسلوب-4
اإلطالق، ذلك أن اإلنسان عادة ما يكتسب أمناطا خمتلفة من السلوك الديين من خالل ما يراه ويشاهده يوميا 

لتقليد من ألوان السلوك املختلفة وذلك "لوجود تلك الغريزة الفطرية امللحة يف كيان اإلنسان اليت تدفعه إىل ا
 .(1)واحملاكاة "

ثال من الكمال النفسي املطلوب ،يثري يف  الوجدان تطلق القدوة لرياد هبا "م: تعريف أسلوب القدوة-
 .  (2)خالص الكامل لهنسان القناعة التامة به و اإلصورة تولد يف اإلبفتنجذب إليه    اإلعجاب فتتأثر به أتثرا عميقا

 مهية أسلوب القدوة يف اجلوانب اآلتية :ميكن إبراز أ القدوة :أسلوب أَهية -

مثـاال حيتـذى بـه يف األفعـال واألقـوال ابعتبـاره القـدوة  صلى هللا عليه و سـلم  أرشد القرآن الكرمي إىل الرسول -
و اَّللهَ َواْليَـــ   ﴿  العمليـة فقــال تعــاىل: اَن يـَْرجــُ ن كــَ َنٌة لِ مــَ َوٌة َحســَ وِل اَّللِه ُأســْ ْم يف َرســُ اَن َلكــُ ْد كــَ َر اَّللهَ  لَقــَ َر َوذَكــَ ْوَم اْْلخــِ

 .21األحزاب/﴾}21َكِثرياً }

بشخصـه ومشائلـه وسـلوكه مـع النـاس ترمجـة عمليـة حلقـائق القـرآن وتعاليمـه وآدابـه    صلى هللا عليه و سـلموكان 
وتشــريعاته ، واســتطاع هبــذه الصــورة أن ينقــل إىل مــن عاصـــره الســلوك و األخــالق الرفيعــة يف أمســى صــورها.و تبـــدو  

ية القدوة أيضا يف جعل القرآن الكرمي أيضا من االنبياء و الرسـل ممـن جـاء قبـل الرسـول الكـرمي  قـدوة يهتـدى هبـم  أمه
 .قال تعاىل 

 

 

 
 . 232م ،ص2001، 2عبد الرمحن النحالوي ، أصول الرتبية اإلسالمية يف البيت و املدرسة و اجملتمع،دار الفكر،دمشق،ط-(1)
 .4،ص 2013حممد الشيخ،الرتبية ابلقدوة ،دار البساتني ،د.م.ن ،دط، -(2)
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بـل ليحققهـا املربـون    ،و الواقع أن اإلسالم حـني يعـرض هـذه القـدوة ال يعرضـها لإلعجـاب، والتأمـل التجـرييب
 .(1)وبقدر الصرب على الصعود إىل األحسنيف ذوات أنفسهم كل بقدر ما يستطيع أن يقتبس،  

تبــدو أمهيــة القــدوة أيضــا يف أن أثرهــا عــام يشــمل كــل النــاس مبختلــف مســتوايهتم األمــي و املــتعلم الغــين و  -
الفقري، املرأة و الرجل ،و من مث فإنه إبمكان أي شخص أن حيـاكي و يقتـدي بغـريه  ، ولنـا يف صـحابة رسـول هللا و  

عليـه و سـلم مـا يشـري إىل هـذا املقـام ،"فلـو طالعنـا صـورة القـدوة الصـاحلة يف سـجالت التـاريخ    اقتدائهم بـه صـلى هللا
لوجــدان مشــاهري الصــحابة الــذين عاشــوا يف مدرســة النبــوة قــد قــدموا لإلنســانية مــا تشــهد بــه طبقــات العلمــاء وأولــو  

 . (2)الرأي والتجربة"

طورة على احملاكاة و االقتداء ابآلخرين ،و لذلك ن النفس البشرية مفإتبدو أيضا أمهية القدوة من حيث -
 تظهر مالحمها يف اجلانب العملي .ما  فتأثريها أوكد على اعتبار أن القدوة عادة 

  :: يتميز أسلوب القدوة احلسنة خبصائص كثري نقف عند أمهها و هيخصائص أسلوب القدوة احلسنة-

 ذه تعد من األمر امليسورة لدى املتلقي.:لكونه يقوم على االقتداء و احملاكاة و ه  السهولة-

كثر إقناعا للمدعوين من أألن األخذ ابلشيء عملياً والتمسك به  : "سرعة انتقال اْلري إىل املقتدى به-
ويرتتب  ،احلديث عنه والثناء عليه، مبجرد العمل ابخلري وتطبيقه فإن ذلك يقود إىل قناعة اآلخرين به وصالحيته

و لعل خري ما نستشهد به يف هذا املقام ما قام الرسول صلى هللا .(3) "اخلري إىل املقتدين على ذلك سرعة انتقال
 عليه و سلم من حلق رأسه يف صلح احلديبية ،فقام الصحابة ابلفعل نفسه اقتداء به صلى هللا عليه و سلم .

 

 

 
،  1ط فتيحة عمر رفاعي احللواين ، دراسة انقدة ألساليب الرتبية املعاصرة يف ضوء اإلسالم ، املطبعة العربية ، اململكــة العربيــة الســعودية ،-(1)

 . 95م ،  ص1983
اإلســكندرية ،  القــاهرة  عبد الرحيم حممود زلط،" القيم االجتماعية و اإلنسانية يف رابعيــات إليــاس فرحــات" ، جملــة كليــة اآلداب ، جامعــة-(2)

 . 63، ص 35م، مج1987، 
 .139إبراهيم علي حممد أمحد ،مرجع سابق،ص-(3)
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،و جند لذلك مثاال  و هذه كثريا ما يلتمس معناها يف األمور العمليةو ضمان الصحة :سالمة األخذ -
عمليا يف شخصه صلى هللا عليه و سلم حني يدعو صحابته أبن ميارسوا عباداهتم على الشاكلة اليت يقوم هبا  

فالداعية حينما ميارس ، (2)،و احلج فيقول :"خذوا عين مناسككم"(1)كالصالة فيقول:"صلوا كما رأيتموين أصلي"
ون فعلهم سليما و صحيحا على خالف ما إذا حتدث هلم عن فرائض صالته أو يتوضأ أمام  اآلخرين فيقلدونه يك

  الوضوء و سننه أو كيفية الصالة فقط.

فالنفس البشرية عادة ما تتأثر و تستجيب لألمور العملية أكثر من عمق التأثري يف النفس البشرية :-
صلح احلديبية حينما أشارت عليه األمور النظرية ،و قد سبقت اإلشارة إىل فعل النيب صلى هللا عليه و سلم يف 

 زوجه أم سلمة ابملبادرة ابحللق فانقاد له الصحابة رضي هللا عنه و فعلوا مثل ما فعل عليه الصالة و السالم .

الرتغيب و الرتهيب من األشكال اليت يعتمدها أسلوب أسلواب يعترب : أسلوب الرتغيب و الرتهيب-5
وعد يصحبه حتبيب و إغراء مبصلحة ابلرتغيب " يقصد  و.تقومي السلوك البشري املوعظة احلسنة يف الدعوة إىل هللا ل

أو لذة ،أو متعة آجلة مؤكدة خرية خالصة من الشوائب مقابل القيام بعمل صاحل أو االمتناع عن لذة ضارة أو 
 أو تجابةاالس عدم من املدعو وحيذر خييف ما كل "ابلرتهيب ،يف حني يقصد (3)عمل شيئ ابتغاء مرضاة هللا"

 .(4)"قبوله بعد  عليه الثبات عدم أو احلق رفض

والواقــع أن الداعيــة ال يلجــأ إىل هــذين األســلوبني إال بعــد فشــل كــل الطــرق األخــرى، حيــث "ال ينكــر األثــر  
الكبري الذي يتم بتحريك حموري الطمع واخلوف يف النفس البشرية اإلنسانية ابلرتغيب والرتهيب، التشـجيع ابإلكـرام  

 .(5)افأة والتثبيط ابإلهانة والعقوبة عند الضرورةواملك

اجلمع بينهما ، أي بني الرتغيب  التعامل مع املدعوين  أثناءويوجب استخدام أسلويب الرتغيب والرتهيب 
والطمع يف الثواب املعجل، والرتهيب واخلوف من العقاب املؤجل ، واستخدامهما بشكل متوازن، إلحداث التغيري 

 
 مت خترجيه سابقا.-(1)
 3م ،ج2009أخرجــه أبــو داود يف ســننه،كتاب :املناســك، ابب :احللــق و التقصــري،،أنظر:أبو داود ،ســنن أيب داود،دار الرســالة ،بــريوت،-(2)

 .340،ص
   . 254ة ،حممد مطلق عساف ،فقه الدعوة و أساليبها ،مرجع سابق،صحممود حممد محود-(3)
،جامعة اإلسالمية العلوم كلية إىل هللا"، جملة الدعوة يف وأمهيتهما الكرمي القرآن يف والرتهيب حيدر ، "الرتغيب خليل كيالن-(4)

   . 6م ،ص2013، 7،مج 13املوصل،بغداد،ع
 .   205، ص 1ج م،1996، 4دار القلم،دمشق،طألخالق اإلسالمية وأسسها،عبد الرمحن حسن حبنكة امليداين ، ا-(5)
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"أن تنمو العواطف الرابنية )( ابعتدال واتزان ، فال يتمادون يف املعاصي  من ذلكهلدف النهائي املطلوب ألن ا
 .(1)مغرتين برمحة هللا ومغفرته، وال ييأسوا من نصر هللا وتوفيقه"

  :(2)يتميز أسلوب الرتهيب و الرتهيب بعدة خصائص أمههاخصائص أسلوب الرتغيب والرتهيب:-

 .والربهان   نه يعتمد على اإلقناعأ-

 .ن يفهمه مجيع الناسأو عذاب النار أبسلوب واضح يستطيع أه مصحوب بتصور فين لنعيم اجلنة  أن-

: اخلوف من هللا، اخلشوع هلل ،احملبة يف مههاأومن  ةاثرة االنفعاالت وتربية العواطف الرابنيإنه يعتمد على أ-
 هللا و غريها .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .   295عبد الرمحن النحالوي ، مرجع سابق ، ص-(1)
 م .12/12/2014،اتريخ الدخول : http://www.zahran.orgاهليثم، "مميزات أسلوب الرتغيب و الرتهيب "، موقع: -(2)

http://www.zahran.org/
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 ة إىل هللا وسائل الدعو  : دسة السا احملاضرة 

حتقيــق أهــداف العمــل الــدعوي و الوصــول بــه إىل حالــة مــن اإلمثــار و الفعاليــة يتطلــب إجيــاد الوســائل الكفيلــة  
الــــيت تعــــني الداعيــــة علــــى حتصــــيل غاايتــــه،ألن ذلــــك مــــن الســــنن الــــيت اســــتدعاها هللا تعــــاىل بضــــرورة ربــــط األســــباب  

وْا  ابملســــــــببات ﴿ ــُ وْا اتـهقــــــ ــُ ِذيَن آَمنــــــ ــه ا الــــــ ــَ ْم  اَي أَيُـّهــــــ ــُ ِبيِلِه لََعلهكــــــ ــَ ُدوْا يف ســــــ ــِ يَلَة َوَجاهــــــ ــِ ــِه اْلَوســــــ وْا ِإلَيــــــ ــُ اَّلل َ َوابـْتَـغــــــ
 .35{﴾املائدة/35تـُْفِلُحوَن}

و عليه فإن الداعية إىل هللا تعاىل مطالب أكثر من غـريه ابختـاذ كافـة الوسـائل املختلفـة و املشـروعة الـيت تصـله  
وحتقيــق اخلطــط املرســومة يف العمــل الـــدعوي ال  ،لــى أرض الواقع ابلنــاس و حتقــق لــه املطلــوب ،ألن تطبيــق املنــاهج ع

 ميكن الوصول هبا إىل النتيجة املرجوة مامل يتوصل هبا إىل استثمار الوسائل املمكنة .

 تعريف الوسائل و ضوابط مشروعيتها : أوال:

وة مـن أشـياء و  تطلق الوسائل و يقصد هبا مجيع ما يستعني بـه الداعيـة علـى تبليـغ الـدعتعريف الوسائل:-1
 . (1)أمور

ألن الــدعوة إىل هللا مــن أشــرف العلــوم و أجلهــا الرتباطهــا بتبليــغ اإلســالم    :ضــوابط مشــروعية الوســائل-2
إىل النــــاس ،فــــإن اســــتخدام الوســــائل املوصــــلة إىل ذلــــك منضــــبطة مبــــا يقــــره كــــل مــــن الكتــــاب و الســــنة ،و ال ميكــــن  

زان الشارع احلكيم، و األمـر ينسـحب أيضـا  علـى منـاهج الـدعوة  استخدام أي وسيلة بشكل عشوائي دومنا وزهنا مبي
 و أساليبها . 

و من مث فإن الشارع احلكيم مل يرتك أمرا إال وقد قد وضع بشأنه األطر و الضوابط الشرعية الكفيلة 
 أي ن ابستخدامه ،ألن فكرة الغاية تربر الوسيلة يف منطق اإلسالم مرفوضة ،و على الداعية أن يتحرى ذلك "وإ

 عن هبا وخروًجا ، مسارها عن للدعوة والوسائل يعد احنرافًا األساليب أو املناهج جانب يف الشريعة حلكم جتاهل
  .(2)مصادرها"

 
 . 126م،ص1992، 2يد بن علي القحطاين،احلكمة يف الدعوة إىل هللا،مطبعة سفري،الرايض، اململكة العربية السعودية ،طسع-(1)
وزارة األوقـــاف والشـــئون اإلســـالمية ،  حممـــد أبـــو الفـــتح البيـــانوين، "بصـــائر دعويـــة يف جانـــب الوســـائل الدعويـــة " ،جملـــة الـــوعي اإلســـالمي،-(2)

 . 1/6/2002، 438عالكويت، 
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 و ميكن استعراض ضوابط مشروعية الوسائل يف اجلوانب اآلتية :
ي تعتمد عليه إىل أصل شرع مستندة:مبعىن أن تكون الوسيلة املستخدمة  الوسيلة مشروعية على النص-

 انطالقا من نصوص الكتاب و السنة .

ذن ابستخدامها صراحة ،فهي وسيلة مشروعة و أو أمر هبا أو أفأي وسيلة نص الشارع على مشروعيتها ،
 ابحة .إو  أندب   وأوجوب    ترتب حسب درجة مشروعيتها من

و اجلهاد و الكتابة و وقد وردت نصوص كثرية تنص على مشروعية العديد من الوسائل مثل وسيلة القول 
َواْقِصْد يف َمْشِيَك َواْغُضْض ِمن ﴿ ،83البقرة/ {﴾83َوُقوُلوْا لِلنهاِس ُحْسنًا}الصدق من ذلك قوله تعاىل ﴿

 الصدق إن "و قوله صلى هللا عليه و سلم : ...،19{ِ﴾ لقمان/19َصْوِتَك ِإنه أَنَكَر اأْلَْصَواِت َلَصْوُت احْلَِمري}
 .(1)"الرب إىل يهدى

 من أوجه بوجه عنها النهي أو ، السنة أو الكتاب يف غري الشرعية الوسيلة ُترمي على النص-
فكل وسيلة نص الشارع احلكيم على عدم مشروعيتها بوجه من وجوه النهي عن استخدامها ،فهي وسيلة النهي:

بتعاد عنها و جتنب استخدامها ممنوعة  حبسب نوع النهي الوارد فيها حترميا صرحيا أو كراهة ،يلزم الداعية اال
 استجابة ألمر النهي الوارد فيها .

وقد دلت نصوص كثرية حول النهي عن استخدام العديد من الوسائل سواء على سبيل التحرمي أو الكراهة 
 . 42املائدة/{﴾ 42ََسهاُعوَن لِْلَكِذِب َأكهاُلوَن ِللسُّْحِت} يف القول أو احلركة  :من ذلك قوله تعاىل :﴿

حينما ال ينص الشارع احلكيم على مشروعية وسيلة من الوسائل  :املباح دائرة يف الوسيلة دخول -
الدعوية أو النهي عنها ،و يسكت عنها فإن هذه الوسيلة تدخل دائرة األشياء املباحة ،و هنا إبمكان الداعية 

 متجددة والوسائل ، كثرت  امهم حمدودة الشرعية  النصوص ألن  استخدامها يف ممارسة عمله الدعوي " ذلك
 مكرب  وسيلة يف الشأن  هو كما ، عنها احلديث النصوص تستوعب أن  ميكن األزمان،فال تعاقب مع  متطورة

 ،فالداعية له أن يستخدم الوسيلة طاملا بقيت يف دائرة املباح .   (2)احلديثة" املخرتعات وغريه من واملذايع،الصوت

 
 .352، 1م،حتقيق :نبيل هاشم الغمري،ج2013، 1رواه الدرامي يف سننه، ابب: يف أكل الطيب ،السنن ،دار البشائر ،بريوت،ط-(1)
 . 215حممد أبو الفتح االبيانوين ،املدخل إىل علم الدعوة،ص-(2)
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: من ذلك استخدام الناقوس أو اجلرس لإلعالن عن الصالة افرين أال يكون أصل الوسيلة شعارًا للك -
مثال أو ما شاكلها ،أو اختاذ املساجد على شاكلة الكنائس ،فذلك مما عرف عنها أهنا شعارات ملن خالفوان يف 

 الدين .
و مستند ذلك هني النيب صلى هللا عليه و سلم التشبه ابلكفار و غريهم ،و قد وردت يف ذلك نصوص  

 (1).ة تدلل على ذلك منها قوله صلى هللا عليه وسلم:"من تشبه بقوم فهو منهم"كثري 
 .  (2)ليس منا من عمل بسنة غريان""و قوله صلى هللا عليه وسلم:  

وجب على الداعية توخي احلذر يف التعامل مع أي وسيلة دعوية تعد شعارا لكافر أسوة به صلى تو هو ما ي
 هللا عليه وسلم.

يتطلب العمل الدعوي يف بعض  :األحوال بعض يف املمنوعة الوسائل بعض استعمال يف الرتخيص -
املواطن استخدام بعض الوسائل اليت تقع حتت دائرة املمنوعات دفعا للحرج و حتقيقا ملصلحة من املصاحل،و 

 :  (3)لداعية على صورتني حسب البيانوينإىل يف ذلك ابلنسبة   الرتخيص
 ، املصاحل حتقيق على  املفاسد درء  جلانب  تغليًبا األحوال  بعض يف اْلاصة الوسائل  ببعض الرتخيص – أ

مواطن  عدة يف ابلكذب الرتخيص يف جرى كما ، أخف املفسدتني وتقدمي  ، اجتمعت إذا املفاسد  بني موازنة أو
 .(4)قال ابن تيمية: "النهي إذا كان لسد الذريعة، أبيح للمصلحة الراجحة".صالح بني ذات البني  ،و اإل

طبقا لقاعدة العلماء "  :امللحة احلاجات أو امللجئة الضرورات بسبب احملظورات بفعل الرتخيص–ب  
 الضرورات تبيح احملظورات" ،الضرورات تقدر بقدرها " .

:الوسائل املستخدمة يف الدعوة إىل هللا كثرية و متنوعة ،و ميكن تصنيفها إىل  أنواع الوسائل الدعويةاثنيا:
 لوسائل :نوعني من ا
:هي مجيع ما يعني الداعية على القيام بعمله الدعوي من صفات محيدة كالصرب و  الوسائل املعنوية -1

 خالص و غريها، أو صفات فكرية كالقدرة على التخطيط و التفكري و التدبر .اإل

 
 .144،ص 6م ج2009، 1لعاملية ،بريوت ،طرواه أبو داود يف سننه، ابب :يف لبس الشهرة، أنظر:أبو دود ،السنن ،دار الرسالة ا-(1)
رواه الطـــرباين يف معجمـــه ،ابب :عطـــاء عـــن ابـــن عبـــاس ،أنظـــر :الطـــرباين ،املعجـــم الكبـــري ،حتقيـــق :محـــدي بـــن عبـــد احلميد،الســـلفي ،دار  -(2)

 .152،ص 11م،ج1994،القاهرة ، 2مكتبة ابن تيمية،ط
 . 222،صحممد أبو الفتح البيانوين ، املدخل إىل علم الدعوة -(3)
 .164،ص 1ابن تيمية ،مرجع سابق،ج-(4)
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 ثالثة ىعل و هي ملموسة أو حمسوسة أمور من دعوته على يعني الداعية ما : مجيع  الوسائل املادية-2
 : أنواع

: و يدخل ضمنها القول و احلركة مثل: السفر من أجل القيام بواجب الدعوة ،و القول  فطرية وسائل-
 الذي حيصل بني الداعي و املدعو جبميع صوره .

 مثل إعمار املساجد و إنشاء املؤسسات الدعوية .علمية: تطبيقية وسائل-
ختلفة ،و منها الوسائل املقروءة مثل الصحف و الكتب ،و : مثل الكتابة بصورها املعلمية فنية وسائل-

 .ذاعة و التلفزيون واالنرتنتمنها الوسائل السمعية بصرية مثل اإل
 تعرض هلا بنماذج منها :نو نظرا ألمهية الوسائل الفنية يف العصر الراهن و جدواها يف الدعوة إىل هللا  

و هي تعمل أي العام يف اجملتمعات اإلنسانية املعاصرة، وسيلة هامة من وسائل التأثري يف الر  :الصحافة-1
 ر وبلورة أفكاره وبناء تصوراته وتوجيه سلوكياته.و ثري يف صياغة آراء اجلمهعلى التأ

تعتــرب اإلذاعــة واحــدة مــن أهــم الوســائل احلديثــة الــيت ميكــن اســتثمارها يف الــدعوة إىل هللا تعــاىل  اإلذاعــة :  -2
 اجملتمع ،الرجال والنساء واملثقفني والعوام بسهولة ويسر. وصوهلا إىل كل فئاتلسهولة 

و قد عرفت الدول العربيـة و اإلسـالمية ظهـور العديـد مـن اإلذاعـات املتخصصـة يف نشـر الـدين االسـالمي و  
ا  منهـا إذاعـة القـرآن الكـرمي يف اجلزائــر ،إذاعـة القـرآن الكـرمي يف مصـر و يف اململكــة العربيـة السـعودية و تـونس و غريهــ 

   من الدول .

إىل هللا واملســامهة يف الرتبيــة اجملتمعيــة    ةالــدعو   ســالم ونشــر تعــاليم اإلو هتــدف هــذه اإلذاعــات اإلســالمية إىل"
املســجلة، الدينيــة والرتبويــة واالجتماعيــة والشــبابية والتفاعليــة    ،مــن خــالل الــربامج االذاعيــة املختلفــة املباشــرة منهــا و

ىل بـــث  إ  ابإلضـــافةســـالم احلنيــف  ناســـب وحاجــات اجملتمـــع املســلم وتنســـجم مــع اإلوالفتــاوى واالستشـــارات والــيت تت
(1)األدعية" واألانشيد واالبتهاالت و،املختلفة املتعددة   القرآنيةالتالوات  

. 

يعترب التلفاز وسيلة مهمة يف جمال الدعوة إىل هللا ملا ميتلكه من ميزات ال تتوفر يف غريه من التلفاز:-3
الصوت و احلركة و األلوان ،و تزداد أمهيته مع ظهور البث الفضائي عرب القنوات الفضائية،و نرى   جاذبية الصورة و

إجياد فضائيات إسالمية يعد من أوكد الواجبات للقيام بواجب الدعوة إىل هللا تعاىل،ذلك أن يف هذا املقام أن 
 

 م .8/12/2014،اتريخ الدخول :  http://www.quranradiofm.comــــــــــ ، "سياسة اإلذاعة" ،عن موقع: -(1)

http://www.quranradiofm.com/js/ajax.ashx?job=about
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 الواجب فهو به يتم ال وما ،احلديثة هناك من الناس من ال تصلهم رسالة اإلسالم إال عن طريق هذه الوسيلة 
  .واجب

الفضائية يف التليفزيونية ستثمار القنوات او قد تفطن الكثري من املهتمني أبمر الدعوة إىل هللا إىل ضرورة 
سالمية ، اليت استطاعت حبق أن تقوم بعملية إحياء نشر اإلسالم و تبليغه ،فظهرت العديد من الفضائيات اإل

يف النفوس و إطالع املسلمني بقضااي إخواهنم و غريها مما له عالقة حبياة املسلمني يف خمتلف الدين اإلسالمي 
عند منوذجني للقنوات الفضائية اليت اهتمت بتعريف الناس ابإلسالم يف هذا املقام لعلنا نتوقف و جوانب احلياة . 

 و نشره لغري املسلمني :
 قناة إقرأ الفضائية :-1

أكتوبر  21هجري املوافق 1419أتسيس قناة قرأ الفضائية  يف غرة رجب عام مت  نشأة القناة :-
م، حتت شعار "متعة اإلعالم اهلادف" ،و هي أول قناة ختتص بعرض برامج إسالمية متنوعة لتعريف 1998

 املشاهد يف مجيع البقاع بدينه اإلسالمي احلنيف يف خمتلف شؤون احلياة .
 ( ARTلفضائية، أن هذه األخرية قد حلت حمل القناة اإلعالمية لشبكة )وتعود فكرة إنشاء قناة "إقرأ" ا

اليت أنشأهتا الشبكة وجعلتها قناة مفتوحة بغرض الرتويج لقنواهتا املشفرة، ويف هذا اإلطار قامت هذه القناة بتقدمي 
هتا املشفرة، وقد مزيج من برامج القنوات املشفرة التابعة للشبكة لتحفيز املشاهدين على االشرتاك يف قنوا

استطاعت هذه القناة االستحواذ على نسبة مرتفعة من املشاهدين رغم طبيعتها الرتوجيية، حيث قدمت ملشاهديها 
، مما دفع البعض بجمموعة من الربامج املتميزة للشبكة، ابإلضافة إىل السهرات الدرامية واألفالم وأغاين الفيديوكلي

وسيلة حلرق اإلنتاج املشفر خاصة يف شهر رمضان، رغم أن القناة راعت بث  إىل مهامجة هذه القناة ابعتبارها
على شبكة  الربامج يف مواعيد الحقة وخمتلفة عن مواعيدها األصلية على قنواهتا املشفرة، مما جعل القائمني

(ART )  . يقومون بتشفري قناهتا اإلعالمية وإحالهلا بقناة "إقرأ" الفضائية 
 :  (1)قناة إقرأ جمموعة من األهداف و هي  سطرتأهداف القناة:-
 .ترسيخ املنهج الوسطي لإلسالم عقيدة وشريعة وتعامالً  -
 إبراز اجلوانب املشرقة للحضارة اإلسالمية وإظهار دور املسلمني يف خدمة اإلنسانية-
لعامل ألهنا لغة املسامهة يف تعزيز اللغة العربية الصحيحة لدى املشاهدين بنشرها علميًا يف خمتلف أحناء ا-

 .القرآن الكرمي 
 

 . tp://iqraa.comhtموقع : -(1)

http://iqraa.com/
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 .إظهار الصورة احلقيقية السمحة لإلسالم ودحض الشبهات واالهتامات املثارة حوله-
احلضاري مع ثقافات األمم   غرس روح التفاهم واحلوار وأدب احلوار بني أفراد األمة وفتح قنوات التواصل-
 .األخرى

 .ع اإلهتمام بفكر املرأة وأتكيد دورها يف اجملتم-
 .املسامهة يف عالج املشكالت وحل القضااي اليت تواجه املسلمني يف حاضرهم ومستقبلهم-
العناية والتعريف ابلشعوب اإلسالمية وتسليط الضوء على أحوال اجلاليات واألقليات املسلمة يف مجيع -

 .أحناء العامل

 برامج القناة :أهم  -
مثل برانمج تساؤالت املشاهدين يف املوضوعات املختلفة برامج الفتاوى:و هي تلك اليت ختتص ابلرد على  *

 " .مشكالت من احلياة"
كيف نقرأ و   ،"االتقان لتالوة القرآن  " ج القرآن الكرمي :و هي اليت ختتص بتعليم أحكام التالوة مثل برانمج برام *

 القرآن
 .  فك ر    ويل  دينهي اليت تتجه إىل تزكية النفس مثل برانمج  و  مثل :الوعظ رامجب*
 شبابنا،برانمج "  "دوت_كوم  معا":وهي اليت هتتم ابهتمامات الشباب و تطلعاهتم مثل برانمج  الشباب برامج*
مثل برانمج لتوعوي ا الرتبوي و ألسرة:و هي الربامج اليت هتتم ابنشغاالت املرأة و األسرة يف اجلانبنيااملرأة و  برامج*

 برانمج  "األسرة السعيدة" ، "جنيت" و  
 :قناة اجملد العامة-2
ماي  2هـ املوافق ل1424بدأ البث الرمسي لقناة اجملد الفضائية يف األول من ربيع األول : نشأة القناة-
 م ،و يقع مقرها يف مدينة اإلنتاج اإلعالمي بدولة اإلمارات العربية املتحدة. 2004

 :  (1)قيق جمموعة من الرؤى و هيي القناة إىل حتمتر   أهداف القناة :-
 .عليها إليها والرتبية والدعوة ، حممد  صلى هللا عليه و سلم للعاملني نبينا رسالة إبالغ-  

 

فـــايزة بنـــت محيـــدان الصـــاعدي ،إســـهام بعـــض الـــربامج الدينيـــة يف قنـــاة اجملـــد الفضـــائية يف حتقيـــق أهـــداف الرتبيـــة اإلسالمية،ماجســـتري غـــري -(1)
-126ـهــ،ص1429منشورة،قسم الرتبية اإلســالمية املقارنــة ،كليــة الرتبيــة اإلســالمية،جامعة أم القرى،مكــة املكرمــة ،اململكــة العربيــة الســعودية،

127  . 

http://iqraa.com/ar/ProgramDetails/50A109A103B117C53/%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9
http://iqraa.com/ar/ProgramDetails/50A109A105B103C53/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://iqraa.com/ar/ProgramDetails/50A113A113B103C53/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://iqraa.com/ar/ProgramDetails/50A113A113B103C53/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://iqraa.com/ar/ProgramDetails/50A103A117B117C119D53/%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://iqraa.com/ar/ProgramDetails/50A103A117B115C103D53/%D9%81%D9%83%D8%B1
http://iqraa.com/ar/ProgramDetails/50A103A119B103C113D53/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%85
http://iqraa.com/ar/ProgramDetails/50A113A119B115C53/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%A7
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 حمبة .  وترسيخ الصحيحة العقيدة ببناء ابالهتمام ، اإلميان  ظل يف جديدة حياة إىل املسلمني بيد  األخذ  -
 ورسوله هللا

  ، النوازل فقه إحياء يف واملسامهة ، العصرية احلياة مستجدات يف ملسلمنيا تساؤالت على اإلجابة تقدمي -
 وقبوهلا الفتوى قوة إىل يقود مبا ، الصحيح والنظر الشرعي الدليل إىل املستندة املوثوقني العلماء بفتاوى واالهتمام

 . واخلاص العام لدى
 والتوازن  الثبات حيث ، احلياة لشؤون  هتناول يف  الوسطي املنهج وتعزيز ، ومساحته اإلسالم يسر ظهار- 
 . والشمول

 بينهم  فيما والرتاحم والتواد  والتقارب التعاون  وتعزيز ، املسلمني بني التأليف -

 هتاحيا بناء على اهتومساعد  ، اهتومشكال مهومها مع  والتفاعل ،هتااحتياجا وتلبية ، املسلمة ابملرأة العناية-
 أم ، بيت ربة أم ، عاملة أم ، متزوجة أم ، شابًة امرأة أم ، صغريًة فتاًة أكانت سواءً  ، عمرها مراحل خمتلف يف ،

 .اجلدة أم ، األم

بغية حتقيق أهدافها جمموعة من الربامج املختلفة نذكر  تتقدم قناة اجملد الفضائياأهم برامج القناة : -
 منها:

الفتاوى و استضافة العلماء الذين يقومون  :و هي الربامج اليت هتتم مبوضوعاتالربامج الشرعية والعلمية*
 مع مساحة املفيت قرة العني القطوف الدانيةبتنوير املشاهد يف اجلوانب الدعوية  مثل برانمج "يدعون إىل اخلري و  

:و هي تلك الربامج اليت تعىن ابلنقاش يف قضية من القضااي الراهنة و منها على سبيل املثال الربامج احلوارية*
  " .أول اثنني"برانمج  و    .ساعة برانمج جلسة، برانمج يف الدائرة  برانمج:

: و هي اليت هتتم برصد األخبار املختلفة سواء تعلق األمر بنشرات األخبار كما هو الربامج اإلخبارية*
و الشأن مع " نشرة األخبار " أو عرض أبرز حمتوايت الصحف و اجملالت كما يف برانمج "موضوع الغالف" 

  .صحافة الرأي"  برانمج
 غرائب اهلند"  ."القارة املنسية" و برانمج  "برامج واثئقية : مثل برانمج  *

 إىل جانب الربامج اليت هتم الشباب و املسابقات .      
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املعاصرة قدرة و االتصالية عالمية ال إنكار يف أن شبكة االنرتنت تعد من أقوى الوسائل اإلاالنرتنت :-4
،حبكم انتشارها و متيزها خبصائص ال تتوفر يف الوسائط االتصالية األخرى ،و  اد و اجلماعاتعلى التأثري يف األفر 

صحف –تليفزيون –من حيث قدرهتا على الوصول اىل أماكن بعيدة ،و مجعها ألكثر من وسيلة إعالمية )إذاعة 
  جمالت( .-

 :   (1)حيثو تربز لنا أمهية استخدام االنرتنت كوسيلة دعوية إىل هللا تعاىل من  
 والصورة ابلكتابة، والصوت، املعمورة أرجاء يف خمتلف املسلمني غي  أو ابملسلمني االتصال سهولة-

 .األسلوب تنوع مع  االتصال يسر  فيحصل والثابتة،  املتحركة
 الكتب التقليدية، كإرسال الطرق معشار عشر يكلف ال اإلنرتنت عرب املعلومات فإرسال :التكلفة قلة-
 .البعيدة والقريبة املسلمني بلد  إيل التعليمية والفيلم الدينية، األشرطةو  الدعوية،

ضخامة املطلعني يف  مالحظة مع  ، الشبكة هذه مواد على املسلمني بالد يف املطلعني نسب ازدايد -
 .   الناس من ضخمة أبعداد االتصال من الداعية البالد األخرى وهذا ميكن

هامة للعاملني يف حقل الدعوة إىل هللا تعاىل لنشر كلمته و تبليغها إىل كل و ابلتايل فاالنرتنت تعد وسيلة 
تلقي املضمون الدعوي و إقامة الشهادة على الناس بشكل يسهل على املدعوين من  فرد يتواجد على هذه األرض،

 من غري مشقة .
 

الوسائط اليت توفرها و  و ميكن للقائمني على الدعوة إىل هللا أن يستثمروا شبكة االنرتنت عرب استخدام
 :  (2)هي

 بكثري اإللكرتوين الربيد  : يتميز  ( E.Mail )اإللكرتوين ِبلَبيد يعرف ما أو الشبكة عَب املراسالت-أ
 وإمكانية ، ورسومية وكتابية صوتية مرفقات وإمكانية إرسال ، التكلفة واخنفاض الوصول، سرعة منها املزااي من

 مثل ذلك يف مثله اجلديد  عنوانه على التعرف وتعذر إليه من أرسلت إىل وصوهلا تعثر إذا مرسلهاإىل    الرسالة إعادة
 . التقليدي الربيد 

 

 .321م ، 2004منري حجاب،جتديد اخلطاب الديين يف ضوء الواقع املعاصر،دار الفجر،القاهرة،حممد -(1)
الدعوية،دكتوراه  استخداماهتا اإلنرتنت وكيفية  الدولية املعلومات شبكة يف تعاىل هللا إىل الدعوة عابد، وسائل عبدالرحيم  بن إبراهيم -(2)

 و ما بعدها بتصرف. 187هـ،ص1427اإلمام حممد بن سعود ،الرايض،غريمنشورة،جامعة 
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 واألصوات واأللوان  الصور فيه تظهر الذي اجلزء :وهو(www)  العاملي العنكبو  النسيج-ب
 حىت الدولية الشبكة مستخدمي مةلعا وامليسرة احملببة الواجهة هو والنسيج العنكبويت ، الدولية الشبكة يف واحلركات

 . فحسب النسيج ذلك هي الشبكة يعتقد أن  الناس من كثرياً  أن 
 كما ، األفالم مرئية مثل مادة أي ومشاهدة ، صوتياً  مسجلة مادة أي مساع النسيج هذا خالل من وميكن

 مواقع  اختذت قد  هلا درةاملص كانت اجلهات إذا وذلك ، النسيج  ذلك عرب املختلفة التجملوا الصحف قراءة ميكن
 . املواد تلك وضمنتها الشبكة على

 ، العربية اللغة  ابستخدام النسيج هذا على مواقعها  اإلسالمية واملؤسسات اجملالت من كثري اختذت وقد 
 .الظهور إىل أسبق كانت فقد  اإلجنليزية اللغة تستخدم اليت املواقع  وأما

وهذه الساحات أو  : ( News Groups ) شالنقا وجمموعات( Forums ) املنتدايت-ج  
شاركني  عناملنتدايت عبارة 

ُ
كل مكان ، واليت  منمنابر ومنتدايت خاصة ابحلوارات والنقاشات املفتوحة بني امل

شاركات الدعوية املتنوعة ، سواءً  علىأي ساحة موجودة  يفخالهلا املشاركة  منميكن 
ُ
  املواقع املختلفة ببعض امل

شاركة إبنشاء قضااي جديدة ،أو املشاركة 
ُ
  قبل. منقضااي موجودة   يفكانت امل

باشرة جملموعة من الناس يف وهناك العديد من الربامج احلاسوبية املعروفة اليت ميكن من خالهلا املخاطبة امل
وقت  واحد، كما أن هناك برامج ميكن أن يكون احلوار من خالهلا بشكل إنفرادي.و ميكن من خالل هذه 

    .(1)الوسيلة العمل على تعليم الناس أمور دينهم ، أو الدعوة للدخول إىل اإلسالم
 هيئات على والبحوث ابلكتب حافلة نيةإلكرتو  مكتبات تتيح املواقع اليت تكثر : اإللكرتونية املكتبات-د
مث  الشخصي الكمبيوتر على يلها نز ت  خالل من أو املواقع  خالل من وتصفحها ميكن قراءهتا  خمتلفة إلكرتونية
.و مما ال شك فيه أن املدعو إبمكانه أن يطلع على الكتب يف خمتلف فروع املعرفة  (2)ذلك بعد  تصفحها

  لى معطيات دينه بطريقة ميسرة .اإلسالمية مما يسمح له ابلتعرف ع
 
 
 

 

،اتريخ الدخول  /http://muntada.islammessage.comإستخدام األنرتنت يف الدعوة إىل هللا"،عن موقع:" أم الرباء،-(1)
 م.7/12/2014:
الندوة األوىل للمواقع الدعوية السعودية على "الدعوة إىل هللا عرب االنرتنت "،حبث مقدم ضمن  الشهري، معاضة بن عبدالرمحن-(2)

 .20هـ،ص1432  - 11-7األنرتنت،الرايض ،اململكة العربيةالسعودية،

http://muntada.islammessage.com/
http://muntada.islammessage.com/
http://muntada.islammessage.com/
http://muntada.islammessage.com/
http://muntada.islammessage.com/
http://muntada.islammessage.com/
http://muntada.islammessage.com/
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 احملاضرة :املشكالت الِت تواجه الدعوة إىل هللا تعاىل 
تطلق املشكالت الدعوية ليقصد هبا العقبات اليت تقف يف وجه الدعوة إىل هللا و تقف حائال دون فعاليتها 

ت ،األمر الذي يتطلب تبصري العديد من املشكالو حتقيق املرجو منها ،و احلق أن الدعوة إىل هللا تعاين من 
 ا :هو لكثرهتا سنقتصر على بعضها و أمه  ،ابعتباره داعية اليوم و الغد هبا  طالب العلم  
و هي مشكلة انجتة عن اعتقاد الكثري من   :غفلة الكثري من الناس عن القيام بواجب الدعوة إىل هللاأوال:

أن الواقع يتطلب أن يقوم كل بقدر املستطاع يف تبليغ  على فئة من أهل العلم،بيد املسلمني أن أمر الدعوة مقصور
دين هللا تعاىل تيمنا مبا كان يقوم به أسالفنا رضوان هللا عليهم حينما كان الفرد منهم ينظر إىل الدعوة إىل هللا تعاىل 

بلغوا " :لهقو  صلى هللا عليه و سلمابعتبارها جزءا من حياته ال يشغله عنها شاغل وقد ورد يف حديث رسول هللا 
و سلمني من اإلفادة من اإلسالم ".ذلك أن الغفلة عن هذا املبدأ من شأنه أن حيرم الكثري من امل عين و لو آية

 يف أحكامه و أهدافه و شريعته السمحة . همعطيات
هو مفهوم و : بشرية الدعوة إىل هللا لدى بعض الدعاة من رسالة رِبنية إىل وظيفة النظرة إىلُتول اثنيا:

عن مسارها الرابين الذي  شرعت ألجله و عليه قامت وظيفة األنبياء  الدعوة اطئ لدى بعض الدعاة ،أمر خيرجخ
 الشرف لذلك استحقت البشر  سيد  عن وتوكيل رابين، تكليف الرسالةذلك أن"و الرسل عليهم الصالة و السالم   

ْن أ ْحس ُن قـ ْواًل ممِ َّن د ع ا ِإىل  اَّللَِّ و ع ِمل  ص احِلًا و ق ال  و م  " :تعاىل قال العاملني من رب التكرمي  محلتها واستحق العظيم،
من سلطة أرضية هم  قرار  الوظيفة فهي تكليف بشري أو ماوأ. 33 آية /سورة فصلت "ِإنَّيِن ِمن  اْلُمْسِلِمني  

 وعقيدهتا، دولته لوكبس وعمله مرتبط هبا، كلفه الذي يرضي الذي الوجه على بواجبات الوظيفة القيام صاحبها
    .  (1)"حياهتا وأنظمة

و شتان بني صاحب الرسالة الرابنية و صاحب الوظيفة البشرية ،فاألول جيعل نصب عينيه هداية اآلخرين 
و السعي ألجل حتصيلهم السعادة يف الدارين الدنيا و اآلخرة ،يف حني تبقى نظرة الثاين ضيقة مهه حتصيل الرزق و 

 ب الدنيوية و حتصيل السعادة منها .الوصول إىل املناص
واعتماد بعضهم يف سد حاجات الدعوة لعمل الدعوي :يف ا عنصر املالعدم وعي الدعاة ِبَهية اثلثا:

التفكري الضيق الكثري من  هذا أوقع وقدإىل هللا و متطلباهتا على إمدادات صدقات األفراد أو تربعات احملسنني،
عدم القدرة على االستمرارية يف العمل الدعوي، و لعلنا نذكر يف و ساهم يف العاملني يف حقل الدعوة يف حرج 

 

 عالجها"، جملة دراسات:علوم الشريعة و القانون، ووسائل احلاضر عصران يف والدعاة الدعوة مشاكل،" عامر بين حسن أمني حممد-(1)
 .100م ،ص2008، 1،ع 35مج  ردن،األردن،إصدار عمادة البحث العلمي، جامعة األ
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هذا السياق مثاال حيا ملا حدث مع بعض احملطات الفضائية اإلسالمية مثل قناة الفجر اليت انطلق املسؤولون 
 ية املستقلة الستمرارها .عليها وفقا هلذه النظرة القاصرة ،فكانت القناة عرضة للغلق ألهنا مل تكن متلك املوارد املال

و لو نظران إىل حجم امليزانيات اليت توفرها اجلهات املعادية لإلسالم لتحقيق غاايهتا على أرض املسلمني 
ألدركنا قيمة املال كعنصر فاعل يف التمكني لدين هللا تعاىل و حتقيق أهدافه اآلنية و املستقبلية. إن املال هبذا 

 البناء هذا هتدم اليت أو الصخرة الدعوي، البناء عليه يقام الذي األساس يعد   هللا "االعتبار يف جمال الدعوة إىل
 . (1)"كاملة اجلهود الدعوية عليها وتتحطم فتحطمه،

يف العمل فقه األولوايت إَهال الكثري من الدعاة املعاصرين ملبدأ العمل بفقه األولوايت:إن رابعا:
املشاريع الدعوية، ووضع كل شيء منها يف مرتبته ابلقسط، مث تقدمي هو فهم وإدراك رتب األعمال و " الدعوي

األ ْوىل فاأل ْوىل عند االزدحام، بناًء على ضوابط ومعايري شرعية صحيحة يهدي إليها العلم ابلشرع والفهم 
لدعوي و العمل ايف عشوائية ال ،و قد اجنر عن إمهال و عدم إدراك قيمة هذا املبدأ من طرف الدعاة  (2)"للواقع 

 . يف كثري من األحيان    كان له األثر السليب على املردود الدعوي   مماارجتالية يف املوازنة بني متطلبات الدعوة  

: »و ق ْد أ ْخرب   م اِلٌك ع ْن نـ ْفِسِه أ نَّ قوله  اإلمام الشاطيب رمحه هللا تعاىل يف املوافقات يف هذا املعىنيذكر و 
ُه أ ح اِديث  و ِعلْ  م  ِفيم ا ل ْيس  حت ْت ُه ع م ٌل، و ُأْخرب  ع مَّْن تـ  ِعْند  ق دَّم ُه ًما م ا ت ك لَّم  ِفيه ا و ال  ح دَّث  هِب ا، و ك ان  ي ْكر ُه اْلك ال 

ا اْلم ْعىن   ، فـ تـ نـ بَّْه هِل ذ  ُْم ك انُوا ي ْكر ُهون  ذ ِلك  لشَّرِيع ِة، ف ِإْن ص حَّْت يف ِميز اهِن ا، و ض اِبطُُه: أ نَّك  تـ ْعِرُض م ْسأ ل ت ك  ع ل ى ا .أ هنَّ
رِْضه ا يف ِذْهِنك  ع ل ى اْلُعُقوِل، ف اْنظُْر يف م آهِل ا اِبلنِ ْسب ِة ِإىل  ح اِل الزَّم اِن و أ ْهِلِه، ف ِإْن ملْ  يـُؤ دِ  ذِْكُره ا ِإىل  م ْفس د ة ، ف اعْ 

ُصوِص ِإْن ف ِإْن ق ِبل تـْه ا، فـ ل ك  أ ْن تـ ت ك لَّم  ِفي ه ا ِإمَّا ع ل ى اْلُعُموِم ِإْن ك ان ْت ممَّا تـ ْقبـ ُله ا اْلُعُقوُل ع ل ى اْلُعُموِم، و ِإمَّا ع ل ى اخلُْ
ا اْلم س اُغ، ف الس ُكوُت ع نـْه ا ُهو  اجلْ ارِ  ئِق ة  اِبْلُعُموِم، و ِإْن ملْ  ي ُكْن ِلم ْسأ ل ِتك  ه ذ  ِق اْلم ْصل ح ِة ي ع ل ى و فْ ك ان ْت غ رْي  ال 

(3) »الشَّْرِعيَِّة و اْلع ْقِليَّةِ 
.     

 

 .87،صمرجع سابق عامر، بين حسن أمني حممد-(1)
 12/2،اتريخ الدخول: http://www.albayan.co.uk"،موقع : ت واآلمال جتديد اخلطاب الدعوي التحداي،"عطية عدالن-(2)
 م .2016/

 
 

 
،دار بن عفان،امللكة العربية  الشاطيب،املوافقات،ضبطه:أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان أبو إسحاق-(3)

 .  172-171،ص 5،مجم1،1997السعوديةط

http://www.albayan.co.uk/AuthorPage.aspx?authorid=70
http://www.albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?ID=3041
http://www.albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?ID=3041
http://www.albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?ID=3041
http://www.albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?ID=3041
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و املتأمل يف دعوة النيب صلى هللا عليه و سلم  جيد أنه قد ابتدأ ابألهم فاملهم من أمور الدعوة و مسائلها 
ن خيلص ،و أول ما بدأ به الدعوة إىل التوحيد و إىل أن يعبد هللا وحده دون شريك و أن ينزه عن كل األنداد و أ

تعاىل ،مث انتقل صلى هللا عليه و سلم  إىل بقية أمور الدين و  العبادة له وحده ،و أن جيرد كل أمور اإلميان هلل
 .  (1)أحكامه و أخالقه

:انفصام الفكرة الدعوية اليت حيملها الداعية عن جانبها العمل عن  العلم انفصال ظاهرة شيوعخامسا:
،يفقدها املصداقية و القبول لدى املتلقي و يقضي على ة الداعيةي يف حياالعملي خاصة على املستوى التطبيق

 إمكانية وصوهلا إىل اآلخرين.و حيول دون  بريقها وجاذبيتها يف مهدها  
و تعترب هذه الظاهرة واحدة من أهم املشكالت و العقبات اليت حتبس الدعوة عن اإلمثار ،ذلك أن قيام 

جة كبرية مبدى إحداث الوصل بني الفكرة و التطبيق "ألن العامة من الناس الداعية بواجبه الدعوي مرتبط بدر 
ينظرون دائما إىل العلماء على أهنم قدواهتم يف تطبيق تعاليم هذا الدين،لذلك حرص الرسول الكرمي صلى هللا عليه 

يكون أول متأثر  و سلم على أن يكون قدوة ألصحابه يف القول و العمل ،فحينما حيدثهم عن القرآن و العمل به
و عامل به ،و حينما يعلمهم أمور دينهم يكون أول مطبق هلا ،و حينما يربيهم على األخالق الفاضلة ،و الصرب 

 .  (2)  على األذى ،يرون فيه القدوة و التسلية حلاهلم"
ية دعاة :و نقصد هنا ابلقيادة الفكر  االنفصام احلاصل بني القيادة الفكرية و القيادة السياسيةسادسا:   

يف خلق صراع بني  كبريهذا االنفصام إىل حد  ساهم  وقد األمة و علماؤها ،أما القيادة السياسية فهم الرؤساء،
الطرفني،و أدى إىل انتكاسات كبرية كان ابإلمكان جتاوزها لو وجهت اجلهود املشرتكة و الكلمة املوحدة ضد 

 خمططات العدو .
 ، جهة من هبا والظروف احمليطة الدعوة واقع  عن :وغفلُتهمدعاةال من  كثري صفوف يف الوعي قل ةسابعا:

 منهم حتركهم كثريًا جعل ما .أخرى جهة من مكرهم وخداعهم ،وأساليب أعدائهم بطبيعة بصريهتم وعدم
التاكد  . (3) الندم والتالوم إىل احلاالت من كثري يف جترهم شىت، مواقف ويقفون  العواطف،وخْتدعهم الشعارات،

 ب اثر الوقف من كتا

 

اإلسالمية،دار احلضارة للنشر و التوزيع،الرايض ،اململكة العربية  األسس العلمية ملنهج الدعوةعبد الرحيم بن حممد املغدوي ،-(1)
 .   324صم ،2010، 2السعودية،طط

 . 266صمرجع سابق،حممد أبو الفتح البيانوين،املدخل إىل علم الدعوة ،-(2)
م ، 20051،أثر الوقف على الدعوة إىل هللا تعاىل،دار الوراق،الرايض اململكة العربية السعودية،طن فوزان املهيدب،خالد بن هدوب ب-(3)

 . 90ص
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:و هو من أبرز املشكالت اليت ال تزال تعاين منها عدم إتقان فنون الدعوة إىل هللا من قبل الدعاةاثمنا:
بفنون التعامل مع املدعويني، و عدم وعيهم العميق  مالدعوة إىل هللا،ذلك أن الكثري من الدعاة نتيجة عدم معرفته

،و كذا غياب الوعي أبساليب الدعوة و متطلباهتا يتسببون دومنا قصد  املدعوون اابملداخل النفسية اليت يكون عليه
يعرض عليهم ،مما جيعل ضرورة معرفة الداعية مبتطلبات الدعوة إىل هللا أمر استجابتهم ملا  ميف نفور املتلقني و عد 

 ووعي بدعوته، النجاح على تساعد الداعية اليت العلوم ومعرفة الدين يف والرسوخ ابلدعوة "فالعلميف غاية األمهية 
 عرًضا دعوته يعرض أن  يف الداعية فاألصل الدعوة، جناح يف مهم    عامل الفكرية اإلجتماعية واالجتاهات املذاهب

 .  (1)"وغاايهتا أهدافها حيقق لكي وقبوهلا، تفهمها   دون  ما حيول كل من خالًيا سليًما
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .97صمرجع سابق،عامر، بين حسن أمني حممد-(1)
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 قائمة املصادر و املراجع
 القرآن الكرمي  

 وال:الكتبأ

،  1، حتقيق عمر عبد السالم تدمري،دار الكتاب العريب،بريوت ،لبنان،طالكامل يف التاريخابن األثري،-
 .3ج  م،1997

 1مطابع الرايض ،اململكة العربية السعودية ،ط شيخ االسالم أمحد بن تيمية،  ،جمموع فتاوىابن تيمية -
 .  15هـ ،ج1385،
 . 36م ،ج2001،  1ؤسسة الرسالة ،بريوت،لبنان ،طم،مسند أْحد بن حنبل ،  ابن حنبل-

 2،حتقيق: مأمون حممد سعيد الصاغرجي،دار ابن كثري،دمشق،بريوت، ،طالبداية و النهايةابن كثري ،-
 .  3م،ج2010،
 .4،ج  3م ،ج1999،الرايض ، 2،دار طيبة ،القاهرة ،ط  تفسري القرآن العظيمابن كثري ،-

 .   1بريوت ،لبنان ، دت ،ج،دار الفكر،لسان العربابن منظور،-
 .  2، دار طيبة للنشر و التوزيع،بريوت ،لبنان،دت،جالسرية النبويةابن هاشم،  -
 .  6،ج  3م ،ج2009،  1،دار الرسالة ،بريوت،طسنن أّب داودأبو داود ،_
 م.1991،  3مؤسسة الرسالة ،بريوت،طأبو الفتح البيانوين ،حممد ،املدخل إىل علم الدعوة ، -

 .  1،دار الكتب العلمية،بريوت ،لبنان،دط،دت ،جمفتاح دار السعادة،ابن القيم  -

 1،دار احلكمة ،دمشق ،سورية،طفقه السرية من زاد املعادأيب عبد هللا حممد بن أيب بكر ،مشس الدين ، -
 م .1990،
 
 م.1987،  2،دار الكتاب املصري،القاهرة،طالدعوة اإلسالمية :أصوَلا ووسائلها  أمحد غلوش ،أمحد،-
  1،مطبعة أموس غراف،سرياييفو،يوغسالفيا،طالدعوة و الدعاة يف يوغسالفياعاكف،، اسكندروفيتش-
 م.2009،

،دار الغرب  1،مجع  أمحد طالب اإلبراهيمي،ج ،آاثر اإلمام حممد البشري اإلبراهيميالبشري اإلبراهيمي ،حممد -
 م.1997، 1اإلسالمي،لبنان،بريوت ،ط
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 م .2001،  2،دار القلم ،دمشق،طالعمل الدعويمقومات  عبد الكرمي ،،  بكار-

 البغا، دار ديب ،حتقيق:مصطفىاملختصر الصحيح اجلامع،  حممد ، اجلعفي البخاري هللا عبد  أبو إمساعيل بن-
 .  1م،ج1987 ،بريوت،دط، كثري ابن
 .8ج  م ،1984،دط ،،الدار التونسية للنشر،تونس،  تفسري التحرير و التنويربن عاشور ،الطاهر ،-

،صححه و ضبطه :أمحد عبد السالم،دار الكتب العلمية فتح القديربن علي الشوكاين ،حممد ،-
 .  3م،ج1994،بريوت،لبنان،

 2،مطبعة سفري،الرايض، اململكة العربية السعودية ،طاحلكمة يف الدعوة إىل هللابن علي القحطاين ،سعيد ،-
 م.1992،
 هـ .1425،د.د .ن ،الرايض ،ىل هللاالبصرية يف الدعوة ا  عزيز ،،  بن فرحان العنزي-
،حتقيق: إبراهيم األبياري،دار الكتاب العريب، بريوت، الطبعة التعريفاتبن حممد بن علي اجلرجاين ،علي ،-

 .1هـ، ج1405األوىل، 

،دار احلضارة للنشر و التوزيع،الرايض األسس العلمية ملنهج الدعوة اإلسالميةبن حممد املغدوي ،عبد الرحيم ، -
 م.2010،  2ململكة العربية السعودية،طط،ا

 2،ط،دار إشبيليا ،الرايضأساليب الدعوة اإلسالمية املعاصرةبن انصر بن عبد الرمحن العمار ،محد،-
 م. 1997،

م 2005، 1،دار الوراق ،الرايض ،طأثر الوقف يف الدعوة إىل هللا تعاىلبن هدوب بن فوزان املهيدب ،خالد ،-
. 
 م.2010،مدينة اجلامعة العاملية ،ماليزاي ،  هج الدعوةمنادون اسم املؤلف ،-
 . 1م،ج1996، 4،دار القلم،دمشق،طاألخالق اإلسالمية و أسسهاحسن حبنكة امليداين،عبد الرمحن،-
 م.2004،  2،دار القلم،دمشق،طفقه الدعوة إىل هللاحسن حبنكة امليداين ،عبد الرمحن،  -

م 1981، 1:التفسري الكبري،دار الفكر العريب،بريوت،لبنان، طتفسري القرآن الكرمي،الرازي ،فخر الدين  -
 .4،مج

،  1القاهرة ، ط، دار الفكر العريب ،  شخصية املعلم و أداؤه يف ضوء التوجيهات اإلسالميةراشد ،علي ، -
 م .1993

 م .1991،  3،مكتبة الرشد للنشر و التوزيع،الرايض،ط  الدعوة اإلسالمية دعوة عاملية،  الراوي ،حممد  -

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1460&idto=1469&bk_no=132&ID=407
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1460&idto=1469&bk_no=132&ID=407
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1460&idto=1469&bk_no=132&ID=407
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 م.1975،دار الفكر العريب ،بريوت،لبنان،دط،حممد رسول هللا صلى هللا عليه و سلمرضا ،حممد ،-
   م.1987،  3،لبنان،ط،مؤسسة الرسالة ،بريوت  أصول الدعوةعبد الكرمي ،،  زيدان-
 م .1986، مكتبة القدس ، بغداد ،    جمموعة حبوث فقهيةعبد الكرمي ،  ،  زيدان-
 . 4، حتقيق : عبد هللا دراز ، دار املعرفة ، بريوت ، دط ، دت ، مج  املوافقات  أبو إسحاق ،،  الشاطيب-
دار بن عفان،امللكة العربية ،ضبطه:أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان،املوافقاتالشاطيب ،أبو إسحاق ، -

 .5م،مج1،1997السعوديةط
 .  2،مكتبة ابن تيمية ،القاهرة،مصر، دط، دت،جآداب البحث و املناظرةالشنقيطي ،حممد األمني ،-

 م.  2013،دار البساتني ،د.م.ن ،دط،  الرتبية ِبلقدوةالشيخ ،حممد ،

 م .1984ة للنشر،تونس،، الدار التونسيالتحرير و التنويرالطاهر بن عاشور ،حممد ،-
،القاهرة  2،حتقيق :محدي بن عبد احلميد،السلفي ،دار مكتبة ابن تيمية،ط املعجم الكبريالطرباين ،-
 .  11م،ج1994،
 م.1978املسمى جامع البيان يف تفسري القرآن،دار الفكر ،بريوت،  تفسري الطَبيالطربي ،ابن جرير ،-
 .   1ج سابق، مصدر ،القريوان أهل معرفة يف مياناإل معاَّل حممد ،الدابغ، بن الرمحن عبد   -

 .  1م،ج2004،  2،دار القلم،دمشق،ط فقه الدعوة اىل هللاعبد الرمحن حسن حبنكة امليداين ،-
 م.1997،  1املكتبةالعصرية،ط بريوت، صيدا، ،القريوان يف اإلسالمية الرتبية ،حجازي، عثمان  الرمحن عبد   -

 .1، ج هـ1379البخاري، ابن حجر، دار املعرفة، بريوت، شرح صحيح    فتح الباري،العسقالين-
 .  م1986،    3، مكتبة رحاب ، اجلزائر، ط  التبيان يف علوم القرآنحممد ،  ،علي الصابوين  -
 هـ .1426، د.د.ن،الرايض ،  مناهج الدعوة و أساليبهاعلي حممد أمحد ،إبراهيم ،-
، املطبعة العربية ،  الرتبية املعاصرة يف ضوء اإلسالم دراسة َّنقدة ألساليبعمر رفاعي احللواين ،فتيحة ، -

 م .1983،    1اململكة العربية السعودية ، ط
 م.  2012،  1،  دار الكتاب احلديث،القاهرة ، ط  منهجية البحث يف االتصال الدعويعيساوي ،أمحد ،-

 م.1981،  5ئر،ط،دار اهلدى،عني مليلة،اجلزا  مع هللا:دراسات يف الدعوة و الدعاةالغزايل،حممد،-
  .م1987،  2،دار الكتاب املصري،القاهرة،ط الدعوة اإلسالمية :أصوَلا ووسائلهاغلوش ،أمحد،-

 .1جلبنان،،املكتبة العلمية،بريوت،   املصباح املنري،  الفيومي-  
 م .1989،دم ،دن ،املذموم والتفرق املشروع االختالف بني اإلسالمية الصحوة القرضاوي ،يوسف،-
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،حتقيق سامل مصطفى  البدري ،دار الكتب العلمية (تفسري القرطيب) اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب،-  
 .4م ، ج1975،  205،بريوت،لبنان،

 .  2م ،ج1998،  3إصدار جممع اللغة العربية،القاهرة،ط، املعجم الوسيط  ،جممع اللغة العربية-
 م .2000،مؤسسة الوراق،عمان ،األردن،فقه الدعوة و أساليبهاحممد محودة ،حممود ،مطلق عساف،حممد ،،-
 1، دار احلامد للنشر و التوزيع، عمان،األردن ،طمفاهيم يف فقه الدعوة و أساليبهاعبد احلليم ،، حممد الرحمي-
 م .2002،  
 م.2004، 1،دار التوزيع و النشر اإلسالمية،القاهرة،طالدعوة إىل هللا ِبحلكمةحممد زكي ،صالح ،-

 م .1986، 5،دار اإلحياء،بريوت،ط  خالصة األثر يف سرية سيد البشرحممد عساف،أمحد، -

رات ،مكتبة الصحابة ،اإلمااإلمام حممد بن علي السنوسي و منهجه التأسيسحممد حممد الصاليب ،علي ، -
 م. 1،2001العربية املتحدة،ط

،دار املعرفة للطباعة و النشر الدولة االموية عوامل االزدهار و تداعيات السقوطحممد حممد الصاليب ،علي ،-
 .1م ،ج2008،  2،بريوت ،لبنان،ط

،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت  تفسري االمامني اجلاللنياحمللى،جالل الدين،جالل الدين السيوطي،-
 .1بنان،دط ،دت ،ج،ل

 .  1،دار إحياء الرتاث العريب،بريوت،دط، جصحيح مسلممسلم ،-

 م .2004،دار  الفجر،القاهرة،جتديد اْلطاب الديين يف ضوء الواقع املعاصرمنري حجاب ،حممد ،-
 2ط ، دار الفكر ، دمشق ، أصول الرتبية اإلسالمية يف البيت و املدرسة و اجملتمعالنحالوي ،عبد الرمحن ، -
 م .2001،  
 ه .1310، 3، مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان، ،طالقاموس احمليطحممد ،  ،  يعقوب الفريوز أابدي  -
 
 
 

 اثنيا:الرسائل اجلامعية :

 اإلنرتنت وكيفية  الدولية املعلومات شبكة يف تعاىل هللا إىل الدعوة وسائل،  إبراهيم، عابد عبدالرحيم بن-
 اه غريمنشورة،جامعة اإلمام حممد بن سعود ،الرايض.الدعوية،دكتور  استخداماهتا

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1460&idto=1469&bk_no=132&ID=407
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إسهام بعض الَبامج الدينية يف قناة اجملد الفضائية يف ُتقيق أهداف الرتبية بنت محيدان الصاعدي ،فايزة ، -
،ماجستري غري منشورة ،قسم الرتبية اإلسالمية املقارنة ،كلية الرتبية اإلسالمية،جامعة أم القرى،مكة اإلسالمية

 هـ.1429كرمة ،اململكة العربية السعودية،امل

 اثلثا:الدورايت :
وزارة األوقاف  " ،جملة الوعي اإلسالمي، "بصائر دعوية يف جانب الوسائل الدعويةأبو الفتح البيانوين ،حممد ، -

 .  1/6/2002،  438عوالشئون اإلسالمية ، الكويت،  
"، جملة عالجها ووسائل احلاضر عصرَّن يف والدعاة الدعوة مشاكل،" ،حممد عامر بين حسن أمني-

 1،ع 35مج  إصدار عمادة البحث العلمي، جامعة األردن،األردن، دراسات:علوم الشريعة و القانون،
 م.2008،

"،   هـ 13-11اتريخ الدعوة يف عهد أّب بكر الصديق رضي هللا عنه بن سليمان اخلليفي ،عبد الرمحن ،"-
سة العامة إلدارات البحوث العلمية اإلفتاء و الدعوة و اإلرشاد،اململكة جملة البحوث االسالمية ،إصدار الرائ

 .هـ  1420شوال   –، رجب    58العربية السعودية ،ج
" ، جملة الكلمة ، منتدى الكلمة القرآن رسول خالد ورسالة عاملية ومرجع كوين للبشريةطه ، "،جابر العلواين -

 م. 1999شتاء ، لبنان ،    6، س  22للدراسات و األحباث ، ع 
"،جملة اجلامعة املنهج احلسي و تطبيقاته يف الدعوةحسن رابح خبيت ،حممد ، علي حيي الدجين ،حيي ،" -

 م.2010،يناير  18،مج  1اإلسالمية ،إصدار اجلامعة اإلسالمية بغزة ،ع
"،جملة البيان ،إصدار ،املنتدى مراحل دعوة إبراهيم عليه السالم،"حممد ،اخلضريي-

 . 1525لكويت،عاإلسالمي،ا

 العلوم كلية "، جملةإىل هللا الدعوة يف وأَهيتهما الكرمي القرآن يف والرتهيب الرتغيب، " حيدر،كيالن  خليل-
   م .2013،  7،مج  13،جامعة املوصل،بغداد،عاإلسالمية

اآلداب ،  " ، جملة كليةالقيم االجتماعية و اإلنسانية يف رِبعيات إلياس فرحاتحممود زلط ،عبد الرحيم ، " -
 م .1987،   35جامعة اإلسكندرية ،  القاهرة ، مج
 :رابعا:امللتقيات و املؤمترات

 موقف حول العاملي "، حبث مقدم ضمن املؤمترآداب احلوار و قواعد االختالفبن عبد هللا كامل ،عمر ،" -
من  3اىل   1بية السعودية،اإلسالمية ،الرايض ،اململكة العر  سعود بن حممد  اإلمام اإلرهاب، جامعة من اإلسالم

 هــ .1425شهر ربيع االول،
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"،حبث مقدم ضمن الندوة األوىل للمواقع الدعوة إىل هللا عَب االنرتنت ، " الشهري ،عبدالرمحن معاضة بن-
 ه.1432  -  11-7الدعوية السعودية على األنرتنت،الرايض ،اململكة العربيةالسعودية،

" حبث مقدم ضمن مؤمتر و ضوابطه و أثره يف الدعوة اإلسالمية احلوار :أصولهعلي فرحات ،يوسف ،"-
 م.2005أفريل   17الدعوة و متغريات العصر،اجلامعة اإلسالمية، غزة،،

 خامسا:مواقع االنرتنت :
،عن  "إستخدام األنرتنت يف الدعوة إىل هللا" الرباء،أم -

 م.7/12/2014،اتريخ الدخول : /http://muntada.islammessage.comموقع:
 .،اتريخ http://www.alriyadh.com" ،عن موقع:ترتيب األولوايتبن جباد العتييب ،عبد هللا ، "-

 م. 2014،  11/9الدخول :
  alminbr-al3elmy"،عن موقع:الداعي و مؤهالته العلمية و اْللقيةسارة ،"، بنت عبد الرمحن الفارس-
 م.23/7/2014ريخ الدخول :،ات

 "، عن موقع :تداخل العلوم يف الرتاث العرّب اإلسالميبنعمر ،حممد، "-
vb.tafsir.net/attachments: م7/8/2014،اتريخ الدخول. 

//:arhttps-"عن موقع: الدعوة إىل هللا بني ضجيج األحزاب واجلماعات،"مازن ، الرحيب-
ar.facebook.com  :م.2014/ 11/10،اتريخ الدخول 

 http://www.albayan.co.uk"، موقع: جتديد اْلطاب الدعوي التحدايت واْلمال،"عطيةعدالن،-
 م .2016/  12/2،اتريخ الدخول:

 "،عن موقع:مناهج الدعوة و تطبيقاهتا يف النصيحة الشرعيةزواقة ،نور الدين ،" -
http://zaouaga.blogspot.com  :م.2014/  13/11،اتريخ الدخول 

"،عن هج الدعوة يف القرآن والسنةمنإبراهيم،"،السباتني-
 م.  12/12/2014،اتريخ الدخول:http://islamincounter.blogspot.comموقع:

 ،اتريخhttp://islamstory.com/ar"،عن موقع : مرحلة الدعوة اجلهرية يف مكةالسرجاين ،راغب ،" -
 م .2014/  12/  1الدخول إىل املوقع:

،اتريخ  http://uqu.edu/sa/files2/tiny_mceة"، عن.موقع:الدعو ،"مناهجصديق،وفاء-    
 م. 13/12/2014الدخول:

http://www.alriyadh.com.،تاريخ/
http://www.alriyadh.com.،تاريخ/
http://www.alriyadh.com.،تاريخ/
https://ar-ar.facebook.com/
https://ar-ar.facebook.com/
http://www.albayan.co.uk/AuthorPage.aspx?authorid=70
http://www.albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?ID=3041
http://www.albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?ID=3041
http://islamstory.com/ar،تاريخ
http://islamstory.com/ar،تاريخ
http://islamstory.com/ar،تاريخ
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،اتريخ الدخول  http://www.zahran.org"، موقع:  مميزات أسلوب الرتغيب و الرتهيباهليثم، "-
 م 12/12/2014:
 "،عن موقع:الدعوة بني أساليب التنويع و متييع احلقائق أبو حييي ،"اللييب ،-

http://www.tawhed.ws: م. 2014،  11/10،اتريخ الدخول 
،اتريخ  www.startimes.com/?t=3285778 :" ،عن موقع الدولة العباسيةاملغريب،إسالم،"-

 م.23/12/2014الدخول:

،  http://www.ahlalhdeeth.com"،مبادىء علم أصول الدعوة :دراسة َتصيليةيسرى ،حممد ،"-
 .م9/7/2014اتريخ الدخول :

،اتريخ الدخول   http://www.quranradiofm.comراديو القرآن، "سياسة اإلذاعة" ،عن موقع: -
 م .8/12/2014:

 

http://www.zahran.org/
http://www.startimes.com/?t=3285778
http://www.ahlalhdeeth.com/
http://www.quranradiofm.com/js/ajax.ashx?job=about

