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،إذ من خالله يقف الدعوة إىل اهلل العامل يف حقلعلم الدعوة واحد من العلوم املهمة اليت حيتاجها 
على املبادئ و القواعد الضرورية و الالزمة اليت تعينه على ممارسة عمله الدعوي بكل فعالية،بل و متنحه 

نه من كو مت ،و اخلطط املنهجية اليت تكفل له حتقيق األهداف الدعوية جبهد قليل و وقت معقول الضوابط
جتاوز  العمل العشوائي الذي يهدر الوقت و اجلهد و اهلدف املطلوب.و عليه جاءت هذه املذكرة لتغطي 

 هذا ااجمال على و تليب حاجة طالب العلم يف ،بشكل علمي و منهجي اجلوانب املتعلقة بالدعوة إىل اهلل
اعتبار أن الدعوة إىل اهلل أصبحت من العلوم املستقلة القائمة بذاهتا و اليت ال غىن للداعية يف التعرف على 

 . سليمة متطلباهتا على أسس علمية 
لبيانوين، و حملمد أيب الفتح او كان عمدتنا يف كتابة هذه املذكرة كتابني مها املدخل إىل علم الدعوة 

إىل ما كتبه باحثون آخرون يف إطار هذا  باإلضافة، براهيم علي محمد أمدإل و أساليبها دعوةمناهج ال
 ااجمال احليوي. 
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 حول علم الدعوة تمهيديمدخل المحاضرة األولى:
من املهم منهجيا أن نقف ضمن هذه احملاضرة على أهم املعطيات املتعلقة بعلم الدعوة كمدخل متهيدي 

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

 تعريف علم الدعوة :أوال:
 تعريف العلم :-

ِع اللَُّه يـَْرفَ ﴿ قال تعاىل: (1)ِإدراك الشيء حبقيقتهو معناه : أن الِعلم مصدر عِلم املعجم الوسيطيف  وردلغة :
 .55المجادلة/{ ﴾55الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوالَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدرََجاٍت َواللَُّه ِبَما تـَْعَمُلوَن َخِبيٌر }

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.لم الفلسفة و غريها ثار وعالشأن مع علم النفس و علم اآل

  :تعريف الدعوة-
الدعوة و دعوت فالنا  :بن منوور :دعا الرجل دعوا و دعاء :ناداه .و االسماللسان العرب جاء يف  لغة :

 النداء .  :ي صحت به و استدعيته دعو أ:
 و دعوى :طلب احضاره يقال:دعا بالكتاب .و دعا اىلدعا دعوا ،و دعوة و دعاء  بالشيءدعا 

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

،و غريها من  نداء و الطلب و السؤالوبالنور يف هذه التعاريف يتبني أن الدعوة لغة تطلق و يراد هبا : ال
املعاين األخرى كالعبادة ،و التسمية ،و النسب و اإلحلاق ،و الطلب للطعام ،و احلث على فعل الشيء،وقد يدت 

  اهلاء للمبالغة )داعية(.
 تطلق الدعوة و يراد هبا من الناحية االصطالحية أحد معنيني:اصطالحا: 

دت يف هذا املعىن تعريفات خمتلفة من ذلك ما أورده ابن تيمية من ور  المضمون الرسالي )اإلسالم( :*
الدعوة إىل اإلميان به، ومبا جاءت به رسله: بتصديقهم فيما أخربوا، وطاعتهم فيما أمروا، وذلك أن الدعوة هي "

اإلميان  يتضمن الدعوة إىل: الشهادتني،و إقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، والدعوة إىل

                                                           
 .363،ص 2م ،ج8991، 3إصدار جممع اللغة العربية،القاهرة،ط، املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية-(1) 
 .831ص،ه 83833،، طة، بريوت، لبنانز أبادي، القاموس احمليط، مؤسسة الرسالفريو المحمد يعقوب  -(2) 
 .891،ص 8جلبنان،املكتبة العلمية،بريوت،، املصباح املنري  ،الفيومي-(3) 
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باهلل، ومالئكته، وكتبه، ورسله، والبعث بعد املوت، واإلميان بالقدر خريه وشره، والدعوة إىل أن يعبد العبد ربه كأنه 
 .،فالدعوة حسب ابن تيمية هي ذلك البناء الذي يقوم عليه اإلسالم بدءا من توحيد اهلل تعاىل ( 1)"يراه

ليها الناس ليبصروا الغاية من محياهم إيع املعارف اليت حيتاج برنامج كامل يضم يف أطوائه مجو تعرف بأهنا 
 .  (2)،و ليكتشفوا معامل الطريق اليت جتمعهم راشدين مع اهلل "

للعاملني متكينا خلالفتهم،و تيسريا لضرورهتم ووفاء حبقوقهم ،و رعاية لشؤوهنم  ههي دين اهلل الذي ارتضاأو 
(3)،و إشاعة للحق و العدل فيما بينهم و ماية لوحدهتم و تكرميا إلنسانيتهم

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

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

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

.  
را و سالم اعتقادا و قوال و عمال ظاهو تعرف أيضا بأهنا الطلب بشدة و حث على الدخول يف دين اإل

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

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

هو الشأن مثال مع تعريف أمد غلوش ،و قصر بعضها اآلخر على حتقيق أهداف الدعوة كتعريف الشيخ الغزايل 
من قصرها على جمرد البالغ  م،و منهم من ركز على اآلليات و الوسائل الكفيلة بتحقيق العمل الدعوي،و منه

واضح يف فهمهم لألبعاد احلقيقية للدعوة املستوحاة من  اختالفانب التطبيقي،ما يشري إىل تباعها باجلتدون اس
 السالم هلا. الصالة و ممارسة األنبياء و الرسل عليهم

 

 
                                                           

-811،ص 81ج،هـ 8311، 8ط ،مطابع الرياض ،اململكة العربية السعودية،شيخ االسالم أمد بن تيمية  ابن تيمية ،جمموع فتاوى-(1)
811. 

 .  82م ،ص8918، 1،طعني مليلة،اجلزائر،اهلدىدراسات يف الدعوة و الدعاة ،دار مع اهلل:محمد الغزايل ، -(2)
 . 1م ،ص8998، 3، الدعوة اإلسالمية دعوة عاملية ،مكتبة الرشد للنشر و التوزيع،الرياض،طمحمد الراوي -(3) 
 .83م ،ص8911، 2ر الكتاب املصري،القاهرة،طالدعوة اإلسالمية :أصوهلا ووسائلها ،دا أمد غلوش،-(4)
 . 21-23صم ،8991، 2،طن العمار ،أساليب الدعوة اإلسالمية املعاصرة،دار إشبيليا ،الرياضمد الر بمد بن ناصر بن ع-(5) 
 .88صم ،2333ردن،مؤسسة الوراق،عمان ،األ،فقه الدعوة و أساليبها، مطلق عساف محمود محمد مودة ،محمد-(6)
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املسجل على مستوى مفهوم الدعوة ،فإننا نرى أن تعريف الباحث البيانوين الذي  ختالفو جتاوزا هلذا اال
فيه رؤية  (1)"سالم للناس،و تعليمه إياهم،و تطبيقه في واقع الحياةتبليغ اإل"ة(بأهناينور إىل الدعوة )اإلسالمي

شمل جوانب الدعوة املختلفة و هي التبليغ و التعليم و التطبيق شاملة وإحاطة كاملة ملعطيات الدعوة اليت ت
ُلو َعَلْيِهْم آيَاتِِه َويـُزَكِّيِهْم َويـَُعلُِّمُهُم ُهَو الَِّذي بـََعَث ِفي اأْلُمِّيِّيَن رَ ﴿ ية القرآنيةالعملي وهو ما أوضحته اآل ُهْم يـَتـْ ُسواًل مِّنـْ

 .54{﴾ الجمعة/54اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوِإن َكانُوا ِمن قـَْبُل َلِفي َضاَلٍل مُِّبيٍن}

 تية :و تتضح هذه اجلوانب بشكل أوىف يف العناصر اآل
اإلسالم باعتباره أحد أركان الدعوة إىل اهلل و هو   ليغتبو الذي نقصد به ول :التبليغ : العنصر األ

ُلو َعَلْيِهْم آيَاتِهِ :  "كمضمون ميثل العقيدة و الشريعة و األخالق و هو ما يتوافق مع قوله تعاىل  " .يـَتـْ
أو يف اصطالح العلماء "التكوين" و هي عملية مرتبطة بإعداد املدعو العنصر الثاني : التزكية و التعليم : 

  ".َويـُزَكِّيِهْم َويـَُعلُِّمُهُم اْلِكَتابَ " :يشري إليه قوله تعاىل وهو ما قبل املعطيات الدعوية يف املواضيع املختلفةلت
أي اعتمادا على " ،اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمةَ :"و هو ما يربزه قوله تعاىلالعنصر الثالث : التنفيذ و التطبيق : 

الكتاب هنا القرآن الكرمي الذي ميثل الدستور الذي حيدد األطر الكلية الكتاب و السنة ،و إذا كان املقصود ب
اليت هي السنة حسبما نور إليها العلماء ، متثل الطريقة اليت هبا يعرف  كمةملعطيات احلالل و احلرام ،فإن احل

نصوص القرآنية احلالل و احلرام و احلقوق و الواجبات، إذ هبا أوضح الرسول الكرمي جوانب تطبيق ما أوردته ال
    على املستويات املختلفة. 

ويؤكد هذا التعريف على أن الدعوة إىل اهلل 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

 اع اجلهد و الوقت واإلمكانات.الفشل و يكرس مزيدا من ضي
بعلم الذي أورده البيانوين فإن املقصود  تعريف الدعوة مننه يو ما مت تبي تعريف العلمومما سبق ذكره يف 

مجموعة القواعد و األسس الكفيلة بتبليغ اإلسالم إلى الناس إمنا يقصد به باعتباره علما قائما بذاته  الدعوة
 .  بتعهد تطبيقه في واقع حياتهم و تعليمهم إياه  وبسط سلطانه

و هي قصر بعضهم ملفهوم الدعوة على أهنا عملية تبليغ اإلسالم و جند أنفسنا هنا أمام ضرورة رد شبهة 
َوَما َعَلى الرَُّسوِل ِإالَّ ﴿فقط بشكل ال يتعداها إىل اجلانب التطبيقي منه ،استنادا إىل نص اآلية يف قوله تعاىل: 

 .  51العنكبوت/  {﴾51يُن }اْلَباَلُغ اْلُمبِ 
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 
                                                           

 .82صم ،8998، 8،طبريوت ،لبنانمؤسسة الرسالة ،مد أبو الفتح البيانوين،املدخل إىل علم الدعوة ،مح-(1)
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َوِإنِّي ُكلََّما َدَعْوتـُُهْم لِتَـْغِفَر َلُهْم َجَعُلوا ﴿ :م نوح مثال مما ورد يف قوله تعاىلقبال عليها كما هو الشأن مع قو وعدم اإل
، ففي هذه احلالة ينتهي عمل الداعية 7نوح/ {﴾7َأَصاِبَعُهْم ِفي آَذانِِهْم َواْستَـْغَشْوا ثَِيابـَُهْم َوَأَصرُّوا َواْسَتْكبَـُروا اْسِتْكَبارًا }

ِإنََّك اَل تـَْهِدي َمْن ﴿: اإلشهاد، ألن األصل يف اهلداية أهنا موكولة بيد اهلل تعاىل الغ وو يتوقف عند مهمة الب
،أما يف حالة االستجابة فإن الداعية  11/{﴾ القصص11َأْحَبْبَت َوَلِكنَّ اللََّه يـَْهِدي َمن َيَشاُء َوُهَو َأْعَلُم بِاْلُمْهَتِديَن }

 ر دينه و متكينه من ممارسته يف حياته على مجيع املستويات.مطالب بأن يتعهد املدعو بتعليمه أمو 
ويؤيد ما ذهبنا إليه يف هذا املقام من أن الدعوة إىل اهلل تتوقف عند البالغ املبني و حسب كوهنا مرتبطة 

آل عمران،" و  {﴾41يٌر بِاْلِعَباِد }وَِّإن تـََولَّْوْا فَِإنََّما َعَلْيَك اْلَباَلُغ َوالّلُه َبصِ  ﴿ :بإعراض املدعو ما ورد يف قوله تعاىل
فَِإْن َأْعَرُضوا َفَما َأْرَسْلَناَك َعَلْيِهْم ﴿ و قوله:،  24فَِإن تـََولَّْيُتْم فَاْعَلُموْا أَنََّما َعَلى َرُسولَِنا اْلَباَلُغ اْلُمِبيُن﴾ المائدة /﴿ قوله:

 .31/{﴾ الشورى31َحِفيظاً ِإْن َعَلْيَك ِإالَّ اْلَباَلُغ  }
ارتبطت بداية الدعوة إىل اهلل جمردة عن اللفظ اإلسنادي "اإلسالم" بسيدنا نشأة علم الدعوة : ثانيا: 

َلَقْد َأْرَسْلَنا نُوحاً ِإَلى قـَْوِمِه فـََقاَل يَا قـَْوِم اْعُبُدوْا اللََّه َما َلُكم ﴿ :ية القرآنية يف قوله تعاىلنوح عليه السالم كما جاء يف اآل
ُرُه ِإنَِّي َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب يـَْوٍم َعِظيٍم }مِّْن ِإلَـٍه   .12/{﴾ األعراف12َغيـْ

أما كوهنا مرتبطة باإلسالم كرسالة خامتة فقد تزامنت مع نزول الوحي على الرسول الكرمي صلى اهلل عليه و 
 ﴾{4{ ُقْم فَأَنِذْر }5ا اْلُمدَّثِـُّر }يَا أَيُـّهَ  ﴿ىل ذلك النص القرآين إسلم وأمره بالقيام بعملية البالغ املبني كما يشري 

 الرمسية للدعوة االسالمية اليت تعترب املرحلة احلقيقية للتأصيل ملا يعرف فيما بعد االنطالقةعالنا عن إ 4-5المدثر/
  .،من حيث مناهجها و مصادرها و الوسائل اليت تعتمدها و األساليب اليت تنتهجها" بعلم الدعوة"

أن الدعوة من حيث كوهنا عملية تبليغ للدين اإلسالمي قد بدأت مع الرسول الكرمي،أما  و يدلنا هذا على 
كوهنا علما مستقال له منطلقات و أسس و قواعد  ،فقد نشأ يف مراحل تالية مثله مثل بقية العلوم األخرى كعلم 

 الفقه و علم أصول الفقه و علم العقيدة و غريها من العلوم .  
اهلل  رسول قام ،إذ وعمال علًما بدأت ما أول (1)وة اإلسالمية كما يذكر ذلك البيانوينإذن فقد بدأت الدع

 وحتمل....ويزكيهم واحلكمة الكتاب   لدعوته منهم استجاب من ويعلِّم ، آياته عليهم يتلو ، اهلل إىل داعًيا الناس
 وعده للمؤمنني حقَّق و ، كلمته ىأعل و ، اهلل دينه أظهر حىت وصابر وصرب ، حتمل ما ذلك سبيل اهلل يف رسول

يِن ُكلِِّه وََكَفى بِاللَِّه َشِهيداً }﴿ لقوله تعاىل:  .41/الفتح ﴾ {41ُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه بِاْلُهَدى َوِديِن اْلَحقِّ لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِّ
مة خري قيام و بذلوا ما يف وقد سار الصحابة رضوان اهلل عليهم على نفس النهج النبوي،فقد قاموا بامله

وسعهم كي تصل كلمة اهلل تعاىل إىل كل فرد ،و ال غرابة يف ذلك فقد كانت الدعوة إىل اهلل تعاىل ركنا أساسيا يف 
 حياهتم،فلم تكن لتشغلهم عن القيام هبذا الواجب الذي يرون فيه سعادهتم الدنيوية و األخروية.  
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ألثر نفسه يف الدعوة إىل اهلل تعاىل فلم يصرفهم عنها صارف و قد اقتفى التابعون ومن جاء بعدهم ا
من منطلق اإلحساس بالواجب الديين  ،فقاموا بأداء هذه الوظيفة على أكمل وجه و بذلوا فيها النفس و النفيس

 فاستحقوا الرضى و القبول من اهلل تعاىل. شكراً وحباً هلل تارة أخرى لثواب اهلل تارة، و تارة، وابتغاء
 وجودها سر  الدعوة بل ترى ، واجباهتا وأهم وظائفها أوىل اهلل إىل الدعوة ترى املسلمة الدولة كانت اكم  

 وتقيم ، النوام وتطبق ، األحكام حتفظ ، داخلًيا وخارجًيا تتحرك ولصاحلها للدعوة ختطِّط ،فكانت و قيامها
 جعل هذا كل... العدة ، و تعد اجليوش فذتن   ، و الثغور وتسد ، وتستقبل الوفود ، الدعاة وترسل ، احلدود
وحتقق فيهم وصف اهلل . (1)الدعوة هذه يعمل لصاحل دعويًا جمتمًعا ومؤسساته وحداته بكل اإلسالمي ااجمتمع
نـََهْوا َعِن اْلُمنَكِر َولِلَِّه َعاِقَبُة الَِّذيَن ِإن مَّكَّنَّاُهْم ِفي اأْلَْرِض َأقَاُموا الصَّاَلَة َوآتـَُوا الزََّكاَة َوَأَمُروا بِاْلَمْعُروِف وَ ﴿ :تعاىل
 .35/الحج ﴾{18}اأْلُُمورِ 

هذه الصورة املتكاملة ملسرية الدعوة اإلسالمية يف العهود الذهبية تنبئ أن ااجمتمع اإلسالمي آنذاك مل يكن 
ضرورة البالغ و  حباجة إىل إنشاء علم يسمى بعلم الدعوة ، ألن كل فرد كان يعي واجبه جتاه اهلل تعاىل ،و يرى

 نشر كلمة اهلل ، فأداؤه هلذه الوظيفة الربانية كانت جزءا من حياته اليت شكلت جانبا من وظيفته الوجودية . 
سالمي خالل عصور االحنطاط ،و و قد كان ملرحلة تراجع اإلشعاع احلضاري الذي مس ااجمتمع اإل

تأثريه الواضح على مستوى  -هم وتفتت عاملهماحلق سببًا يف تدهور دولت املسلمني عن إسالمهم - انصراف
يف ظل انتشار العديد من و قل الدعاة ممن حيملون هم الدعوة ،العمل الدعوي فقد تراخت مسرية الدعوة إىل اهلل،

سالم اليت كرست مبدأ الفصل بني العلم والعمل و العزوف عن الدنيا و الصور و املفاهيم املغلوطة عن اإل
و الرهبنة،ففقدت بذلك الدعوة حيويتها و فعاليتها اليت كانت عليها يف عصر خري  السليب فو االنصراف حنو التص

 القرون.
و ألن اخلريية مسة هذه األمة اإلسالمية فقد قيظ اهلل هلا من املسلمني الذين استفاقوا من كبوهتم و أدركوا ما 

ردية و أخرى مجاعية السرتجاع بريق الدعوة أصاب الدعوة اإلسالمية من عوم املصيبة ،فاجتهدوا عرب محاوالت ف
و إشعاعها ،و دورها الريادي يف الدفع باألمة من جديد حنو اإلقالع احلضاري ،فكانت الرؤى احلكيمة بضرورة 

 إجياد علم قائم بذاته يعرف بعلم الدعوة  له قواعده و أصوله اليت تعتمد على الكتاب و السنة و فهوم السلف .
جلهود مثارها احملمودة اليت بدت واضحة يف املصنفات اليت ميزت علم الدعوة عن العلوم و قد كان هلذه ا

األخرى ،كاملصنفات اليت اختصت باحلديث عن سري األنبياء و الرسل، و أبرزت جهودهم الدعوية ،و منها 
اإلسالمي،و منها  املصنفات اليت أفردت احلديث عن السرية النبوية و مسرية الرسول الكرمي يف التمكني للدين

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
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أصول الدعوة  فة اىل املصنفات اليت حددت أصول الدعوة مثل كتاب،إضا،الدعوة اإلسالمية محمد أمني املصري
براهيم علي إلمناهج الدعوة و أساليبها ف اليت تناولت مناهج الدعوة مثل كتاب يلآىل التإ زيدان باإلضافةألمد 

 . محمد أمد

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

َر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّ ﴿ القرآن الكرمي َهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوتـُْؤِمُنوَن بِالّلهِ ُكنُتْم َخيـْ  /آل عمران ﴾}551{اِس تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتـَنـْ
 و هبذا أصبح علم الدعوة علما مستقال بذاته ضمن سلسلة متعددة من العلوم األخرى. .110

 العمل يكتنف ملا انور  ، أمر ملح  العلم هذا إىل و يشري أحد املهتمني بشأن الدعوة أن بروز احلاجة
 من معاناة كبرية و، قواعده و أصوله بعض يف اضطراب و خلل   مفاهيمه،و بعض يف من غموض احلايل الدعوي

 تأصيل موضوعاته إىل ماسة حباجة  الناشئ العلم هذا يزال وال.... هوسائل وضعف أساليبه، وخطأ مناهجه، قصور
  .(1)ناشئ جديد علم أي ذلك شأن يف شأنه ، ذلك إىل وما ، تطبيقاته وتصحيح ، مصطلحاته وحتديد ،

من املعلوم أن موضوعات العلوم اإلسالمية ختتلف حبسب عالقة علم الدعوة بالعلوم األخرى :ثالثا:
االهتمامات اليت يتناوهلا كل علم ،فهناك العلم الذي خيتص بدراسة موضوعات علم العقيدة كاإلميان باهلل و 

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

ا من األدلة املتعارف مجاع و القياس و غريهاألحكام الشرعية انطالقا من أدلتها التفصيلية الكتاب و السنة و اإل
،كما جند جماال من العلوم اإلسالمية الذي يهتم بدراسة احلديث و مصطلحه و القرآن و علومه و هو علم  عليها

من و علومه، و علم احلديث،و هناك ااجمال العلمي الذي خيتص بدراسة الدعوة  يطلق على كل منهما القرآن
 أساليبها و مناهجها و هكذا....حيث 

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

ليستنبط احلكم الشرعي بناء على أسباب النزول و  بعلم الفقه حيتاج إىل العودة إىل كتب علوم القرآن و تفسريه
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 

إذ هي يف األصل علوم متكاملة خيدم بعضها بعضا ، و ما ساعد على هذا التكامل مسائله و أبوابه فحسب ،
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(1)واملرجع الذي جيمع هذه العلوم" بينها هو"وحدة اإلطار 
أال و هو القرآن الكرمي و السنة النبوية الشريفة،و من  ،

االستفادة من معطيات هذه  مث فإن علم الدعوة ذا صلة وثيقة بالعلوم اإلسالمية األخرى ،الحتياج الداعية إىل
  العلوم لكي يكون عمله على بصرية   .

وأن ،عتقادية إىل اهلل إذن ،الدارس هلذا العلم ينبغى له أن يتمكن من معرفة صحيحة باملسائل اال يفالداع
ة إىل ، إضافييكون له إملام واف باألحكام الشرعية العملية و طرائق استنباطها و أصول االجتهاد و الفقه الدعو 

دراسة تاريخ الدعوة و مناهجها و أساليبها و وسائلها و عقباهتا و معمقاهتا و ما يرتبط بالواقع من دراسات متس 
 .(2)هذا التخصص

 رابعا:حكم الدعوة إلى اهلل تعالى :

ال خالف بني العلماء يف وجوب الدعوة إىل اهلل تعاىل استنادا إىل نصوص القرآن و السنة، اليت تؤكد على 
ادُْع ِإِلى َسِبيِل رَبَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهم بِالَِّتي ِهَي ﴿ :لزام الشرعي،و هي كثرية  منها قوله تعاىلهذا اإل

، بيد أن اخلالف احلاصل  541/النحل{﴾ 541َأْحَسُن ِإنَّ رَبََّك ُهَو َأْعَلُم ِبَمن َضلَّ َعن َسِبيِلِه َوُهَو َأْعَلُم بِاْلُمْهَتِديَن}
بينهم يف املقصود بالوجوب 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 بالدعوة ،حبيث إذا استنفروا جهودهم لنشر  

  من مجوع املسلمني ؟ .كلمة احلق سقط الوجوب عن الباقني

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 كتابا و سنة

َوْلَتُكن مِّنُكْم أُمٌَّة َيْدُعوَن ِإَلى اْلَخْيِر َويَْأُمُروَن ﴿ :د من قوله تعاىلارتكز خالفهم يف ذلك يف تفسريهم للمقصو 
َهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوُأْولَـِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ   .513ال عمران/ ﴾}513{بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ

 ين بأدلة منها:استدل العلماء القائلون بالوجوب العي: الفريق األول:القائلون بالوجوب العيني

ُعون  ِإىل  اخل  ري ِ و ي أ ُمُرون  بِال م ع ُروِف  :قوهلم بأن لفوة )من( يف قوله تعاىل-8 ﴿ و ل ت ُكن  ِمن ُكم  أُمٌَّة ي د 
ِلُحون  ﴾  ( هي: للبيان والتبيني، وليست 831)سورة آل عمران آية: و يـ نـ ه و ن  ع ِن ال ُمن ك ِر و أُول ِئك  ُهُم ال ُمف 

بعيض وذلك بقرينة األدلة األخرى، فتفيد هذه اآلية عندهم توجيه اخلطاب بالدعوة إىل مجيع املكلفني، فتكون للت
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من ذلك ما جاء  يف تفسري الرازي أن ) من ( هاهنا ليست  ،بقدر استطاعتهالدعوة واجبة على كل فرد مسلم 
 : (1)للتبعيض لدليلني

كنتم خري أمة " روف والنهي عن املنكر على كل األمة يف قوله: أن اهلل تعاىل أوجب األمر باملع األول 
 . 551/آل عمران " أخرجت للناس تأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر 

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

فاجتنبوا الرجس :"يض كقوله تعاىلآمرين باملعروف ناهني عن املنكر ، وأما كلمة ) من ( فهي هنا للتبيني ال للتبع
ويقال أيضا: لفالن من أوالده جند ولألمري من غلمانه عسكر يريد بذلك مجيع  ، 33احلج :  من األوثان" 

ذلك وإن كان واجبا على الكل إال أنه مىت قام به قوم  [نإ"عضهم ، كذا هاهنا ، مث قالوا : انه ال بأوالده وغلم
إال تنفروا  ) : [ وقوله 18التوبة :  ] (انفروا خفافا وثقاال  ) : سقط التكليف عن الباقني ، ونوريه قوله تعاىل

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

ِر و تُـ  -2 رِج ت  لِلنَّاِس ت أ ُمُرون  بِال م ع ُروِف و تـ نـ ه و ن  ع ِن ال ُمن ك  يـ ر  أُمَّة  أُخ  ؤ ِمُنون  عموم قوله تعاىل: ﴿ ُكن ُتم  خ 
(، فجعلت اآلية الدعوة مسًة عامة من مسات األمة املسلمة، فتكون واجبة 883بِاللَِّه ﴾ )سورة آل عمران آية: 

 عليها مجيعا.

استنادا إىل قوله صلى اهلل عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغريه بيده، فإن مل يستطع فبلسانه، فإن -3
،و مبا أن )من( من ألفاظ العموم فيعم احلكم و جتب الدعوة على    (2)"نمل يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإلميا

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

 ل العلماء القائلون بالوجوب الكفائي بأدلة، منها:استد:  الفريق الثاني:القائلون بالوجوب الكفائي

                                                           

 . 818-813، ،ص 1م ،مج8918، 8،بريوت،لبنان، ط ،تفسري القرآن الكرمي:التفسري الكبري،دار الفكر العريبفخر الدين الرازي  -(1)
دار إحياء الرتاث صحيح مسلم،نور،مسلم ،ا،كتاب اإلميان،باب :كون النهي عن املنكر من اإلميان،رواه مسلم يف صحيحه -(2)

 .69،ص 8العريب،بريوت،دط، ج
 . 116،ص 2نور:مسلم،املصدر نفسه،جاكتاب احلج ،باب حجة النيب صلى اهلل عليه و سلم ،مسلم يف صحيحهرواه  -(3)

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#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
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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( اآلية، هي 831قوهلم أن اللفظ )من( يف قوله تعاىل: ﴿ و ل ت ُكن  ِمن ُكم  أُمٌَّة ﴾ )سورة آل عمران آية:  -8
ب أ ن  ِمن  " يف قـ و له " ِمن ُكم  " لِلتَّب ِعيِض , و م ع ن اُه أ    "أن  (1)للتبعيض، كما ورد يف تفسري القرطيب ِمرِين  جيِ  نَّ اآل 
ِن س .ي ُكونُوا ُعل م اء و ل ي س  ُكّل النَّاس ُعل م اء  ِلك  . قـُل ت : ال ق و ل األ  وَّل  ،و ِقيل  : لِبـ ي اِن اجل  و ال م ع ىن  لِت ُكونُوا ُكّلُكم  ك ذ 

ي ع   ر بِال م ع ُروِف و النـَّه  ِلهِ  ،ن  ال ُمن ك ر فـ ر ض ع ل ى ال ِكف اي ةأ ص ّح ; ف ِإنَُّه ي ُدّل ع ل ى أ نَّ األ  م   : و ق د  ع يـَّنـ ُهم  اللَّه تـ ع اىل  بِق و 
ة " ] احل  جّ  " نَّاُهم  يف األ  ر ض أ ق اُموا الصَّال  ُنوا  41 : [ الَِّذين  ِإن  ُمك  ي ة . و ل ي س  ُكّل النَّاس ُمكِّ  .  اآل 

ويأمرون باملعروف وينهون  }اإلسالم  {م أمة يدعون إىل اخلري:ولتكن منك (2)و ما جاء يف تفسري اجلاللني
ومن للتبعيض ألن ما ذكر فرض   }الفائزون { هم املفلحون }الداعون اآلمرون الناهون { عن املنكر وأولئك

 .كفاية ال يلزم كل األمة وال يليق بكل أحد كاجلاهل

ُهم  ط ائِف ٌة لِي تـ ف قَُّهوا يف ما ورد يف قوله تعاىل: ﴿ و م ا ك ان  ال ُمؤ ِمُنون  لِ -2 يـ ن ِفُروا ك افًَّة فـ ل و ال  نـ ف ر  ِمن  ُكلِّ ِفر ق ة  ِمنـ 
يِن و لِيـُن ِذُروا قـ و م ُهم  ِإذ ا ر ج ُعوا إِل ي ِهم  ل ع لَُّهم  حي  ذ ُرون  ﴾ سورة التوبة   .822/الدِّ

األحوال،  اج إىل علم وبصرية بالشروط وأما عقال فإن األمر باملعروف والنهي عن املنكر عمل حيت -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 يأمر  ،باملنكر ء باملعروف و...وهذا متوجه إىل العلما

باملعروف إال من عرفه وال يقدر على إنكار املنكر إال من مييزه فإن كان مع ما ذكرنا قويا على إنفاذ األمور حسن 
يه وسلم املؤمن القوي أحب إىل اهلل من قال رسول اهلل صلى اهلل عل. وإال فال  ،اإلمارة السياسة حل له القضاء و

يا أبا ذر إين أحب إليك ما أحب لنفسي إنك ضعيف فال  :"وقال صلى اهلل عليه وسلم أليب ذر ،املؤمن الضعيف
 .(3)"تأمرن

و لئن رجح بعضهم أحد الفريقني على اآلخر فنعتقد أن اخلالف بني الطرفني غري معترب طاملا أن األصل يف 
مرد ذلك أن الفريق القائل بالوجوب الكفائي مل يسقط  إىل اهلل هو الوجوب لدى كال الفريقني،و القيام بالدعوة

الفريق القائل بالوجوب العيين إمنا  أنعن الباقني أمر القيام بالدعوة إىل اهلل حالة انتفاء الوجوب الكفائي، كما 
 قينية باملسألة موضوع الدعوة .باالستطاعة،ألن ذلك مرهون مبعرفة احلكم و املعرفة الي ذلك يقيد

                                                           

 م1323سامل مصطفى  البدري ،دار الكتب العلمية ،بريوت،لبنان، :حتقيق،(تفسري القرطيباجلامع ألحكام القرآن )القرطيب، -(1)
 .861،ص1،ج

 .11ص،8ريوت ،لبنان،دط ،دت ،جاجلاللني ،دار إحياء الرتاث العريب ،بمامني اإلتفسري جالل الدين احمللى،جالل الدين السيوطي،،-(2)
 .881ص، 1جدت،دار احلديث ،القاهرة ،،علي بن أمد بن حزم األندلسي أبو محمد ،ابن حزم، اإلحكام يف أصول األحكام -(3)
 

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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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 الزنا و الربا و اخلمر و ال يعفيه ،أبناءه للصالة و الصيام و الزكاة 

ما املشتبهات أمن الدين بالضرورة ،فهي واجبة على الكل وجوبا عينيا ، مور من املعلومن هذه األجهله حبال أل
 .هل العلم و حيرم على اجلهال اخلوض فيها أ)الونيات ( فهي من اختصاص 

،و لعلم الدعوة  لكل علم من العلوم موضوعات يتقيد مبعاجلتهاموضوعات علم الدعوة :خامسا:
 هذه املوضوعات استقراء ، وميكننا يزه عن غريهمي ماخيتص بتناوهلا باعتباره واحدا من العلوم الشرعية موضوعات 

 :جوانب عدة يف

موضوع خيتص باإلحاطة بنشأة الدعوة عرب مراحلها املختلفة منذ إرسال نوح  و هو : الدعوة تاريخ 1-
صالح عن طريق مرورا مبن جاء بعده من األنبياء و الرسل ،و تاريخ الصحابة و التابعني و رجال اإل عليه السالم

 .إبراز دورهم يف الدعوة إىل اهلل
يتطرق هذا املوضوع إىل إيضاح أدلة الدعوة و املصادر اليت تقوم عليها و خمتلف :  أصول الدعوة-4

 .الدعوة واملدعو وموضوع أركان العملية الدعوية من حيث : الداعي
 طط املرسومة للدعوة .يركز على أهم الطرق و النوم و اخل 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
وهو موضوع مرتبط ببيان خمتلف األدوات العملية اليت حيتاجها الداعية  لتحقيق  :الدعوة وسائل 5-

  عوي بناء على املناهج املختارة يف الدعوة.مطلبه الد
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 المحاضرة الثانية: تاريخ الدعوة إلى اهلل
 الدعوة إلى اهلل قبل اإلسالم:أوال:

تعود االنطالقة األوىل للدعوة إىل اهلل تعاىل إىل دعوة نوح عليه السالم باعتباره أول نيب مرسل ،وقد جاء يف 
ُرُه ِإنَِّي َأَخافُ لَ  القرآن الكرمي قوله تعاىل:﴿ َعَلْيُكْم  َقْد َأْرَسْلَنا نُوحًا ِإَلى قـَْوِمِه فـََقاَل يَا قـَْوِم اْعُبُدوْا اللََّه َما َلُكم مِّْن ِإلَـٍه َغيـْ

 .12﴾ األعراف /}12{َعَذاَب يـَْوٍم َعِظيمٍ 
الدعوية له عليه   وقد حتدث القرآن الكرمي عن دعوة نوح عليه السالم ،و كانت السورة اليت غطت التجربة

السالم هي "سورة نوح" ،فقد أبرزت هذه السورة حرص نوح عليه السالم على هداية قومه شفقته عليهم من 
،فدعاهم  إىل إفراد  541{ ﴾الشعراء/541ِإنِّي َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب يـَْوٍم َعِظيٍم} ﴿العذاب األليم كما قال تعاىل:

اختذ يف كل ذلك مجيع األساليب إلنقاذ قومه من الضالل مثل  معلوم أنه لشرك، واهلل تعاىل بالعبودية، و ترك ا
الرتغيب يف الطاعة وبيان ثواهبا ، إقامة األدلة على قدرة اهلل تعاىل  أسلويب اإلسرار و اجلهر،أوقات الليل و النهار،

 يف اخللق.
ْرَسْلَنا نُوحًا ِإَلى قـَْوِمِه فـََلِبَث ِفيِهْم َوَلَقْد أَ  ﴿ تسعمائة و مخسني سنةو قد دامت دعوته حسب نص الوحي 

صرب خالهلا نوح على قومه و استمر  53﴾ العنكبوت/ {53أَْلَف َسَنٍة ِإالَّ َخْمِسيَن َعاماً فََأَخَذُهُم الطُّوفَاُن َوُهْم ظَاِلُموَن}
 بعدة اهتامات منها اهتموه ،حيث رغم صدهم و إعراضهم عن دعوته و اهتامهم له بأبشع الصفاتيف دعوهتم 

موه باجلنون كما 63/األعراف ﴾{11قَاَل اْلَمأُل ِمن قـَْوِمِه ِإنَّا لَنَـَراَك ِفي َضاَلٍل مُِّبيٍن }﴿الضالل يف بداية األمر  ، واهتَّ
فـََقاَل اْلَمألُ  ﴿و الكذب 21/﴾ املؤمنون{41ِإْن ُهَو ِإالَّ رَُجٌل بِِه ِجنٌَّة فـَتَـَربَُّصوا ِبِه َحتَّى ِحيٍن }ورد يف سورة املؤمنون ﴿ 

َلَنا َوَما نـََراَك اتَـّبَـَعَك ِإالَّ الَِّذيَن ُهْم َأرَاذِ  َنا ِمن الَِّذيَن َكَفُروْا ِمن ِقْوِمِه َما نـََراَك ِإالَّ َبَشرًا مِّثـْ لَُنا بَاِدَي الرَّْأِي َوَما نـََرى َلُكْم َعَليـْ
حقت عليهم كلمة اهلل تعاىل ،و استمر الوضع على ما هو عليه حىت 21/﴾ هود{47َفْضٍل َبْل َنظُنُُّكْم َكاِذبِيَن }

 .،و جناة نوح عليه السالم و من آمن معه مبجيء الطوفان
مث جاء بعده النيب هود عليه السالم مبعوثا إىل قومه عاد الذين كانوا باألحقاف،و معروف أن قوم عاد قد 

و قد ذكر ابن كثري يف وصفه لقوم  لبنيان و أتاهم كثريا من الرزق،بسطة يف البدن ،و متكينا يف ا وأتاهم اهلل قوة 
ملا مل يشكروا اهلل على ما أتاهم من النعم و اخلري وتوجهوا إىل  و،(1)هود من أهنم "من أشد األمم تكذيبًا للحق"

هو من يستحق  دعاهم هود عليه السالم إىل توحيد اهلل تعاىل و أرشدهم إىل أن اهلل تعاىلقد عبادة األصنام ،ف
ُرُه َأَفالَ تـَتـَُّقوَن}﴿ الشكر  .11عراف/{﴾ األ11َوِإَلى َعاٍد َأَخاُهْم ُهوداً قَاَل يَا قـَْوِم اْعُبُدوْا الّلَه َما َلُكم مِّْن ِإلَـٍه َغيـْ

 قَاَل اْلَمألُ ﴿و اهتموه بالسفاهة يف القول و صدوا و أصروا على عبادة غري اهلل تعاىلولكنهم كذبوه وآذوه ،
،فلما ضاق هبم هود لتماديهم  11/عراف{﴾األ11الَِّذيَن َكَفُروْا ِمن قـَْوِمِه ِإنَّا لَنَـَراَك ِفي َسَفاَهٍة ِوِإنَّا لََنظُنَُّك ِمَن اْلَكاِذبِيَن}

 يف الكفر و اإلصرار على الشرك دعا ربه بأن يفرق بينهم فكان خامتهم أن أرسل عليه اهلل تعاىل رحيا صرصرا.

                                                           

 .131،ص 3،جم 8999،الرياض ، 2ط،،القاهرة دار طيبة تفسري القرآن العويم ،ابن كثري ،-(1)
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ليه من سبقه من األنبياء لتوحيد اهلل تعاىل و إعد هود النيب صاحل فدعا قومه مثود مبثل ما دعا وجاء من ب
ُرُه ُهَو أَنَشَأُكم مَِّن ﴿ عبادته  اأَلْرِض َواْستَـْعَمرَُكْم ِفيَهاَوِإَلى ثَُموَد َأَخاُهْم َصاِلحًا قَاَل يَا قـَْوِم اْعُبُدوْا الّلَه َما َلُكم مِّْن ِإلَـٍه َغيـْ

غري أهنم أعرضوا عن دعوته و أنكروا وحدانية اهلل ،15هود/ {﴾15فَاْستَـْغِفُروُه ثُمَّ ُتوبُوْا ِإلَْيِه ِإنَّ رَبِّي َقرِيٌب مُِّجيٌب }
ُروَها يَا قـَْوِم َهـِذِه نَاَقُة الّلِه َلُكْم آيًَة َفذَ  وَ ﴿فامتحنهم بالناقة بأال ميسوها بسوء  ،بت هلم أنه نيبحتدوه بأن يثو تعاىل ،

إال أهنم عصوا و استكربوا وعقروا  ،13هود/ {﴾13تَْأُكْل ِفي َأْرِض الّلِه َواَل َتَمسُّوَها ِبُسوٍء فـََيْأُخذَُكْم َعَذاٌب َقرِيٌب }
ُر َمْكُذوٍب }﴿ الناقة عليهم  اهلل فأرسل، 11هود/ {﴾11فـََعَقُروَها فـََقاَل َتَمتـَُّعوْا ِفي َدارُِكْم َثالَثََة أَيَّاٍم َذِلَك َوْعٌد َغيـْ

َنا َصاِلحًا َوالَِّذيَن آَمُنوْا َمَعُه ِبَرْحَمٍة مِّنَّا َوِمْن ِخْزِي يـَْوِمِئٍذ ِإنَّ ﴿كما جاء يف قوله تعاىل:العذاب األليم   فـََلمَّا َجاء َأْمُرنَا َنجَّيـْ
{ َكَأن لَّْم يـَْغنَـْوْا ِفيَها َأاَل ِإنَّ 17ُة فََأْصَبُحوْا ِفي ِديَارِِهْم َجاثِِميَن }{ َوَأَخَذ الَِّذيَن ظََلُموْا الصَّْيحَ 11رَبََّك ُهَو اْلَقِويُّ اْلَعزِيُز }

 . 11-11هود/ {﴾11ثَُموَد َكفُروْا رَبَـُّهْم َأالَ بـُْعداً لَِّثُموَد }
، منهم من يعبد األصنام، ومنهم من يعبد نيو"كانوا فيما قبل قسمجاء إبراهيم عليه السالم داعيا قومه 

،وبدأهم (1)الكواكب، وقيل: إهنم كانوا يعبدون الكواكب ويصورون أصنامًا على صورها يعبدوهنا ويعكفون عليها
أن ما يعبدون ما هو إال إفك مفرتى، وأهنا ال متلك هلم رزقاً إىل توحيد اهلل بالعبادة وتقواه وبني هلم الدعوة ب

ٌر لَُّكْم ِإن ُكنُتْم تـَْعَلُموَن }﴿فليعبدوا من ميلك رزقهم، { ِإنََّما 51َوِإبـَْراِهيَم ِإْذ قَاَل ِلَقْوِمِه اْعُبُدوا اللََّه َواتَـُّقوُه َذِلُكْم َخيـْ
ْز ََ ْخُلُقوَن ِإْفكًا ِإنَّ الَِّذيَن تـَْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اللَِّه اَل يَْمِلُكوَن َلُكْم رِْزقًا فَابـْتَـُغوا ِعنَد اللَِّه الرِّ تـَْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اللَِّه َأْوثَانًا َوتَ 

 .61-61/﴾العنكبوت{17}َواْعُبُدوُه َواْشُكُروا َلُه ِإلَْيِه تـُْرَجُعونَ 

ساليب الدعوية من النصح إىل املوعوة احلسنة و قد استخدم إبراهيم عليه السالم مع أبيه و قومه مجيع األ
عراضهم فقد ثبت إإىل الدخول معهم يف مساءالت حول بطالن ما يعبدون من األصنام ،و كذا مناظرهتم ،و مع 

 . و صرب على أذاهم
و من بعد إبراهيم عليه السالم أرسل اهلل عز وجل لوطا عليه السالم إىل قومه،وكان هؤالء قد جتاوزوا حدود 
اهلل عز وجل فعبدوا غري اهلل تعاىل، وانغمسوا يف ارتكاب الفواحش و اخلبائث مبا عرف عنهم من إتيان الذكران و 

َوُلوطاً ِإْذ قَاَل ِلَقْوِمِه أَتَْأتُوَن اْلَفاِحَشَة َما َسبَـَقُكم ِبَها ِمْن َأَحٍد مِّن ﴿ :ترك النساء حىت أصبحت ميزة يعرفون هبا قال تعاىل

و اشتهوا ، 15-11/عراف﴾ األ{15{ ِإنَُّكْم لََتْأُتوَن الرَِّجاَل َشْهَوًة مِّن ُدوِن النَِّساء بَْل أَنُتْم قـَْوٌم مُّْسرُِفوَن }11يَن }اْلَعاَلمِ 
" بأهنم قوم متكن منهم اإلسراف يف :بقوله الطاهر بن عاشورهذه املنكرات إىل حد اإلسراف حىت عرب عن ذلك 

و هذه شنشنة االسرتسال يف الشهوات حىت  هوة غريبة ملا سئموا الشهوات املعتادةالشهوات فلذلك اشتهوا ش
 . (2)"  شيءيصبح املرء ال يشفي شهوته 

                                                           

 8121صدت ،، 8121هيم عليه السالم"،جملة البيان ،إصدار ،املنتدى اإلسالمي،الكويت،ع،"مراحل دعوة إبرامحمد اخلضريي-(1)
 232ص،1ج م ،8911دط ،،نسية للنشر،تونس، و التحرير و التنوير،الدار التتفسري الطاهر بن عاشور -(2)
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فلما دعاهم لوط عليه السالم إىل عبادة اهلل وحده و ترك الفواحش و البعد عن األفعال املشينة و الرجوع 
ية ،جاءه الرد سريعا بالتهديد بإخراجه من بينهم ،و مما إىل الفطرة السليمة كما نصت على ذلك اآليات القرآن

يعجب له أن ما ملهم 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 اهلل عز وجل عنهم :

فلما أيس منهم دعا اهلل أن ، 14/عراف{﴾ األ14اَب قـَْوِمِه ِإالَّ َأن قَاُلوْا َأْخرُِجوُهم مِّن قـَْريَِتُكْم ِإنَـُّهْم أُنَاٌس يـََتَطهَُّروَن}َجوَ 
َناهُ ﴿ قال تعاىل : و أنزل عليهم العذاب العويم،ينصره عليهم فنجاه و من معه من املؤمنني أَتَُه  َوَأْهَلُه ِإالَّ اْمرَ  فَأَنَجيـْ

 . 13-14األعراف/﴾{84}{َوَأْمطَْرنَا َعَلْيِهم مَّطَراً فَانظُْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمْجرِِميَن 14َكاَنْت ِمَن اْلَغابِرِيَن}
ىل عبادة اهلل الواحد ،و قد سجلت لنا  إفقد دعا قومه أيضا  ،و من األنبياء املرسلني يوسف عليه السالم

على مستوى  أمما القاه يوسف عليه السالم من األذى و الكيد سواء على مستوى إخوته يات القرآنية بعض اآل
عية الناجح مثل الصرب و سعة ازوجة العزيز ،و هو ما يؤصل لنا جوانب من الصفات الواجب توفرها لدى الد

 الصدر و اخلوف من اهلل تعاىل .
حيث دعاهم إىل توحيد  ،مدين عن سابقيه و مل ختتلف دعوة سيدنا شعيب الذي أرسله اهلل إىل قومه يف

َوِإَلى َمْدَيَن َأَخاُهْم ُشَعْيبًا قَاَل يَا قـَْوِم اْعُبُدوْا الّلَه َما َلُكم مِّْن ِإلَـٍه  ﴿فساد يف األرضاهلل و عدم اإلشراك به ،وعدم اإل
ُرُه َقْد َجاءْتُكم بـَيـَِّنٌة مِّن رَّبُِّكْم فََأْوُفوْا اْلَكْيَل َوالْ  ِميَزاَن َواَل تـَْبَخُسوْا النَّاَس َأْشَياءُهْم َواَل تـُْفِسُدوْا ِفي اأَلْرِض بـَْعَد ِإْصاَلِحَها َغيـْ

ٌر لَُّكْم ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِنيَن  فما كان من قومه إال أن سخروا منه و استهزأوا مبا دعا  ، 11األعراف / ﴾ {85}َذِلُكْم َخيـْ
ُرَك َما يـَْعُبُد آبَاُؤنَا َأْو َأن نَـّْفَعَل ِفي َأْمَوالَِنا َما َنَشاء ِإنََّك أَلَنَت اْلَحِليمُ قَاُلوْا يَا ُشَعْيُب َأَصالَ  ﴿ إليه  الرَِّشيُد ُتَك تَْأُمُرَك َأن نَـّتـْ

بِّي َوَرَزقَِني قَاَل يَا قـَْوِم َأرَأَيـُْتْم ِإن ُكنُت َعَلَى بـَيـَِّنٍة مِّن رَّ  ﴿فرد عليهم مذكرا إياهم مبصري من سبقهم ، 17هود/ ﴾}17}
َطْعُت َوَما تـَْوِفيِقي ِإالَّ بِالّلِه َعَلْيِه تـَوَكَّْلُت ِمْنُه ِرْزقًا َحَسناً َوَما أُرِيُد َأْن ُأَخاِلَفُكْم ِإَلى َما أَنـَْهاُكْم َعْنُه ِإْن أُرِيُد ِإالَّ اإِلْصاَلَح َما اْستَ 

ُكْم ِشَقاِقي َأن ُيِصيَبُكم مِّْثُل َما َأَصاَب قـَْوَم نُوٍح َأْو قـَْوَم ُهوٍد َأْو قـَْوَم َصاِلٍح َوَما قـَْوُم َويَا قـَْوِم اَل َيْجرَِمنَّ  {88}َوِإلَْيِه أُنِيُب 
 .21-11/{﴾ هود 21{ َواْستَـْغِفُروْا رَبَُّكْم ثُمَّ ُتوبُوْا ِإلَْيِه ِإنَّ رَبِّي رَِحيٌم َوُدوٌد }12ُلوٍط مِّنُكم بَِبِعيٍد }
َوقَاَل ﴿ ري شعيب عليه السالم إال إعراضا و إصرارا على غيهم،فأرسل اهلل عليهم العذاب األليمو مل يزدهم تذك

ِميَن فََأَخَذتْـُهُم الرَّْجَفُة فََأْصَبُحوْا ِفي َدارِِهْم َجاثِ  {90}اْلَمأُل الَِّذيَن َكَفُروْا ِمن قـَْوِمِه لَِئِن اتَـّبَـْعُتْم ُشَعْيبًا ِإنَُّكْم ِإذًا لََّخاِسُروَن 
ُهْم َوقَاَل يَا قـَْوِم َلَقْد 24{ الَِّذيَن َكذَّبُوْا ُشَعْيبًا َكَأن لَّْم يـَْغنَـْوْا ِفيَها الَِّذيَن َكذَّبُوْا ُشَعْيبًا َكانُوْا ُهُم اْلَخاِسرِيَن }25} { فـَتَـَولَّى َعنـْ

َلْغُتُكْم ِرَسااَلِت رَبِّي َوَنَصْحُت َلُكْم َفَكْيَف آَسى َعَلى قـَوْ   .24-21األعراف/﴾}24ٍم َكاِفرِيَن }أَبـْ

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 

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

 و قومه وكانت الدعوة منصبة على توحيد اهلل تعاىل ،و إخالص العبادة له وحده .



15 
 

قَاَل َفَمن  ﴿:رعون و موسى و أخيه هارون قال تعاىلو قد سجل القرآن الكرمي احلوار الذي كان بني ف
قَاَل  {15{ قَاَل َفَما بَاُل اْلُقُروِن اأْلُوَلى }11{ قَاَل رَبُـَّنا الَِّذي َأْعَطى ُكلَّ َشْيٍء َخْلَقُه ثُمَّ َهَدى }32رَّبُُّكَما يَا ُموَسى }

{ الَِّذي َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض َمْهدًا َوَسَلَك َلُكْم ِفيَها ُسُباًل َوأَنَزَل ِمَن 14 يَنَسى }ِعْلُمَها ِعنَد رَبِّي ِفي ِكَتاٍب الَّ َيِضلُّ رَبِّي َواَل 
 . 14-32طه/﴾{53}السََّماِء َماًء فََأْخَرْجَنا بِِه َأْزَواجاً مِّن نَـَّباٍت َشتَّى 

و استكرب و سخر من و على الرغم من احلجج اليت أوردها موسى عليه السالم و أخاه فإن فرعون أىب 
 دعوهتما ،بل جتاوز إىل التهديد و إىل حتريض القوم من بين إسرائيل ضد موسى عليه السالم .

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

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

فَِإَذا َجاءتْـُهُم اْلَحَسَنُة قَاُلوْا  {541َقْد َأَخْذنَا آَل ِفْرَعوَن بِالسِِّنيَن َونـَْقٍص مِّن الثََّمَراِت َلَعلَُّهْم يَذَّكَُّروَن }َولَ ﴿ يف قوله تعاىل:
ُهْم َسيَِّئٌة يَطَّيـَُّروْا ِبُموَسى َوَمن مََّعُه َأال ِإنََّما طَائُِرُهْم ِعنَد اللّ  { َوقَاُلوْا َمْهَما 545ُه َولَـِكنَّ َأْكثـََرُهْم الَ يـَْعَلُموَن }لََنا َهـِذِه َوِإن ُتِصبـْ

فََأْرَسْلَنا َعَلْيِهُم الطُّوفَاَن َواْلَجَراَد َواْلُقمََّل َوالضََّفادَِع َوالدََّم آيَاٍت  {544تَْأتَِنا بِِه ِمن آيٍَة لَِّتْسَحَرنَا ِبَها َفَما َنْحُن َلَك ِبُمْؤِمِنيَن }
 .544-541األعراف/ ﴾{ 544اَلٍت فَاْسَتْكبَـُروْا وََكانُوْا قـَْوماً مُّْجرِِميَن }مَُّفصَّ 

و مع أن اهلل تعاىل كشف عنهم ما هم فيه إال أهنم عادوا إىل طغياهنم فجعل هنايتهم و هناية فرعون أن 
َنا ِإَلى ُموَسى َأْن َأْسِر ِبِعَباِدي فَاْضِرْب َلُهمْ ﴿ أغرقهم { 77َطرِيقًا ِفي اْلَبْحِر يـََبسًا الَّ َتَخاُف َدرَكًا َواَل َتْخَشى } َوَلَقْد َأْوَحيـْ

 .71-77طه/ ﴾{71فَأَتْـبَـَعُهْم ِفْرَعْوُن ِبُجُنوِدِه فـََغِشيَـُهم مَِّن اْلَيمِّ َما َغِشيَـُهْم }
من  و من الرسل عيسى عليه السالم و تعترب دعوته أخر الدعوات إىل بين إسرائيل ،و كان مولده واحدة

إىل قومه من بين إسرائيل مرسال  ،صار إىل الثالثني من العمر أنزل اهلل عليه اإلجنيل ناملعجزات الربانية ،وبعد أ
{ ِإنَّ 14َوَأِطيُعوِن }  فَاتَـُّقوا اللَّهَ َوَلمَّا َجاء ِعيَسى بِاْلبَـيـَِّناِت قَاَل َقْد ِجْئُتُكم بِاْلِحْكَمِة َوأِلُبـَيَِّن َلُكم بـَْعَض الَِّذي َتْخَتِلُفوَن ِفيهِ ﴿

{ فَاْختَـَلَف اأْلَْحَزاُب ِمن بـَْيِنِهْم فـََوْيٌل لِّلَِّذيَن ظََلُموا ِمْن َعَذاِب يـَْوٍم 13اللََّه ُهَو رَبِّي َورَبُُّكْم فَاْعُبُدوُه َهَذا ِصَراٌط مُّْسَتِقيٌم }
 .61-14الزخرف/ ﴾{11أَلِيٍم }

املعجزات و الكرامات،و رغم كل ذلك فقد استكرب أكثر بين إسرائيل  و كان أن أيده اهلل تعاىل بالعديد من
وكذبوه وناصبوه العداء، و اهتموه بالسحر ورموا أمه بالقبائح، وحاولوا قتله ولكن اهلل تعاىل جناه منهم، ومل ميكنهم 

َوُمَطهُِّرَك ِمَن الَِّذيَن َكَفُروْا َوَجاِعُل الَِّذيَن اتَـّبَـُعوَك فـَْو ََ  ِإْذ قَاَل الّلُه يَا ِعيَسى ِإنِّي ُمتَـَوفِّيَك َورَاِفُعَك ِإَليَّ ﴿ من عبده ورسوله
َنُكْم ِفيَما ُكنُتْم ِفيِه َتْخَتِلفُ   . 11آل عمران/ ﴾{11وَن }الَِّذيَن َكَفُروْا ِإَلى يـَْوِم اْلِقَياَمِة ثُمَّ إَِليَّ َمْرِجُعُكْم فََأْحُكُم بـَيـْ

 محمد صلى اهلل عليه و سلم:الدعوة في عهد الرسول ثانيا:
رهاصات األوىل اإل 4-5المدثر/ ﴾{4{ ُقْم فَأَنِذْر }5يَا أَيُـَّها اْلُمدَّثِـُّر }﴿ يشكل النداء الرباين يف قوله تعاىل

سالمية يف عهد النيب عليه الصالة و السالم ،و قد توجه الرسول الكرمي بالدعوة إىل زوجته خدجية اليت  للدعوة اإل



16 
 

بكر الصديق الذي كان  أسلم ،وأكثر من وقف جبانبه يف محنه، كما توجه بالدعوة إىل رفيقه أيب كانت أول من
 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 اهلل ،و مزة بن عبد املطلب ،وقاصوسعد بن أىب ،وعبد الرمن بن عوف،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 .

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

  . 23/{﴾ الحجر23َوَأْعِرْض َعِن اْلُمْشرِِكيَن/}
من عشريته صلى اهلل  انتقلت الدعوة من املرحلة السرية إىل مرحلة العلن و كانت االنطالقة بالدعوة إىل اهلل

صعد الصفا و  فدعا عليه الصالة و السالم قريشا ، ،453{﴾ الشعراء/453َوأَنِذْر َعِشيَرَتَك اأْلَقْـَربِيَن}عليه و سلم ﴿
فاجتمعوا إليه. فقال: يابين عبد املطلب يابين ، وهتف: يا صباحاه فقالت قريش من هذا الذي يهتف قالوا: محمد

خرهم فاجتمعوا إليه فقال: أرأيتكم لو أخربتكم آنادى قريش قبيلة قبيلة حىت أتى على عبد مناف يابين قصي مث 
نذير لكم بني يدي عذاب  ينإبسفح هذا اجلبل أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: ف أن خيال

 . َدا َأِبي َلَهٍب َوَتبَّ تـَبَّْت يَ ال هلذا مث انصرف فنزل قوله تعاىلإما مجعتنا  ،فقال أبو هلب: تبا لك ،شديد
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و قد قوبلت دعوته عليه الصالة و السالم بالسخرية و االستهزاء ،و جتاوز قومه يف ذلك إىل محاربته بكل 
بسبب تقاليدهم وجبنهم والقبلية " -مع علمهم بصدق ما يدعو إليه-الوسائل،ومل تطب أنفسهم إىل تصديقه 

لك القبلية أو القومية هي من صفات اجلاهلية، وكما كان الِكرب كان املتعصبة اليت كانت فيهم، ذلك التعصب وت
فاإلسالم يعدل بني  اإلسالم،اخلوف على املصاحل والزعامة والرياسة سبًبا من األسباب الرئيسية لعدم دخوهلم 

القبائل  هبا القرشيون بني اتصفة 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
لتقيد بأحكامه حىت ال تكون حرية عاهرة، اإىل املفاسد، واإلسالم يدعو  مكة احلايل املنغمس يف الشهوات و

 . (1)فاحلرية يف اإلسالم هي التقيد بأحكامه؛ 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 بأنه ساحر و 

 أصحابه إىل االضطهاد و التعذيب و القتل كما حدث ذلك مع عائلة عمار بن ياسر.شاعر و جمنون ،و تعرض 
و تشري كتب السرية إىل أن قريشا ملا رأت أن ذلك مل جيدها نفعا حاولت مساومته عليه الصالة و السالم 

 عليه و سلم باملال و اجلاه و امللك كي يرتاجع عن هذا الدين،و لكنه رفض مطلبهم .و مل يشد من أزره صلى اهلل
طالب الذي ماه و دفع عنه كيد قريش،و كان من نتائج ذلك زيادة عدد الذين  اخالل هذه املعاناة غري عمه أب

 دخلوا اإلسالم ،و تسرب أمر الدين اجلديد خارج مكة . 
اية و ملا اشتد على املسلمني اضطهاد قريش هلم ،أشار عليهم الرسول الكرمي بضرورة اهلجرة إىل احلبشة م

" لو خرجتم إىل أرض احلبشة فإن هبا ملكا ال يولم عنده أحد وهي :لدينهم و خوفا عليهم من الفتنة ،و قال هلم
و خرجوا من مكة هربا بدينهم  (2)فاستجاب لذلك املسلمون ،أرض صدق حىت جيعل اهلل لكم خمرجاً مما أنتم فيه"

 من بطش قريش .
،و أن محمدا عليه الصالة و السالم يف منعة من عمه و قومه،قرر و ملا رأت قريش أن عدد املسلمني يزداد

زعماؤها مقاطعة بين هاشم يف شعب أيب طالب مقاطعة اجتماعية و اقتصادية ،و كتبوا يف ذلك وثيقة تعرف 
ب"صحيفة املقاطعة" مت تعليقها يف جوف الكعبة، و أخذوا على أنفسهم عهدا بتنفيذ ما جاء فيها ،و قد عاىن 

اهلل هلذا األمر رجاال من  ظمون و بنو هاشم من هذا احلصار الذي دام ثالثة سنوات أشد معاناة ،حىت قياملسل
 قريش هبم مت رفع هذا احلصار   .  

                                                           

 82/ 8الدخول إىل املوقع: ،تاريخ http://islamstory.com/arراغب السرجاين،"مرحلة الدعوة اجلهرية يف مكة "،عن موقع :-(1)
 م 2381/
 218ص ، 3،جم2383، 2،ط ،بريوت،حتقيق: مأمون محمد سعيد الصاغرجي،دار ابن كثري،دمشق،ابن كثري ،البداية و النهاية-(2)

http://islamstory.com/ar،تاريخ
http://islamstory.com/ar،تاريخ
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و مل متض مدة عن رفع احلصار عن املسلمني حىت تعرض الرسول الكرمي إىل محنة كبرية و هي موت عمه 
خدجية ،و كان حبق عاما  للحزن ،فازداد أذى قريش للرسول الكرمي و أيب طالب الذي كان حيميه ،مث وفاة زوجه 

دعوته ،حينها خرج الرسول صلى اهلل عليه و سلم إىل الطائف ليدعو أهلها إىل اإلسالم ،فصدوه و جعلوا عبيدهم 
 يتعقبونه و يقذفونه باحلجارة ،فقفل راجعا إىل مكة .

 من آمن معه على ما هو عليه من اإليذاء ملدة ثالثو استمر الوضع مبحمد عليه الصالة و السالم و 
عشرة سنة ،مل يتوقف فيها الرسول الكرمي عن الدعوة إىل اهلل ،إىل أن أذن اهلل تعاىل له باهلجرة إىل املدينة املنورة 

 رهط من أهل اخلزرج على نصرته . *بعد أن بايعه
ة اإلسالمية ،كانت مرحلتها األوىل بناء أول عهد جديد للدعو  ءو كانت اهلجرة إىل املدينة إيذانا عن بد

مسجد يف اإلسالم و هو مسجد "قباء" كجانب عملي إلقامة الشعائر الدينية ،مث بناء املسجد النبوي باملدينة 
و اليت حتدد عالقة املهاجرين باألنصار و عالقة  ،املنورة ،و كانت الوثيقة اليت كتبها الرسول عليه الصالة و السالم

حيمل يف معطياته قيام الدولة اإلسالمية على أسس  **ني بغريهم من سكان املدينة إعالنا دستوريا رمسيااملسلم
 واضحة و ركائز متينة .

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

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

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 اهلل تعاىل يف الصفات و األمساء و العبودية ،و 
اىل وحده ال شريك له ،فإن مرحلة املدينة املنورة كانت تقريرا ملختلف األحكام التشريعية ترسيخ االعتقاد باهلل تع

مثل اجلهاد و الصالة و الزكاة و املرياث و األخالق و غريها من متطلبات العبادة و املعامالت و احلدود ،و مل 
اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم ﴿ :ىف قوله تعاىلا كميتوان الرسول الكرمي يف تبليغ دين اهلل تعاىل حىت حلق بالرفيق األعلى  

 .4﴾ المائدة/}3{َوأَْتَمْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم اإِلْساَلَم ِديناً 

                                                           
 8من زاد املعاد،دار احلكمة ،دمشق ،سورية،ط أيب بكر ،فقه السريةتفاصيل البيعة ميكن الرجوع إىل مشس الدين أيب عبد اهلل محمد بن  -*
 و ما بعدها . 836م ،ص8993،
 8تفاصيل البيعة ميكن الرجوع إىل مشس الدين أيب عبد اهلل محمد بن أيب بكر ،فقه السريةمن زاد املعاد،دار احلكمة ،دمشق ،سورية،ط -**
 و ما بعدها . 836م ،ص8993،
و ما بعدها و 822م ،ص 8916، 1أمد محمد عساف :خالصة األثر يف سرية سيد البشر ،دار اإلحياء،بريوت،طانور يف ذلك : -***

 و ما بعدها. 819م،ص8911محمد رضا،محمد رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم،دار الفكر العريب ،بريوت،لبنان،دط،
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 تاريخ الدعوة في عهد الخلفاء الراشدين :ثالثا:
ام عمن يقوم على أمر املسلمني بعد أن حلق النيب الكرمي بالرفيق األعلى،و بعد أخذ و رد بني الصحابة الكر 

بويع أبو بكر الصديق خليفة للمسلمني ،و كان أول ما قام به اخلليفة أن أنفذ جيش أسامة الذي كان رسول اهلل 
فقد جاء يف  ،) و نقصد هنا البيعة و الردة(قد أعده من قبل، و قد عرف عهد اخلليفة أيب بكر الصديق محنا كثرية

اة النيب صلى اهلل عليه وسلم ردة عامة أو ردة خاصة ، فمنهم من أنكر االستجابة ارتدت العرب بعد وفوقت "
إذ بقي غىب اإلسالم مكة و هلذه الدعوة بالكلية ، ومنهم من امتنع عن االستجابة لبعضها فمنعوا أداء الزكاة ،

 . ومن جاورها املدينة ،و الطائف 
 عليه وسلم مبتغني الزعامة على العرب ، فادعاها وقد ادعى بعض أفراد العرب النبوة بعد محمد صلى اهلل

احلارث التميمية وتزعمت بين متيم ، كما   طليحة األسدي وتزعم بين أسد وغطفان، ، وادعتها أيضا سجاح بنت
  .(1)ادعاها آخرون غريهم"

د املرتدين فأعلن حربا شعواء ض ،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 باقرتاح من عمر بن اخلطاب إىل العربية و أعاد 
و هنالك بدأت مرحلة  ،قرآن الكرمي ،بعدها توجه إىل اجلبهة اخلارجيةبعد مقتل الكثري من حفاظ ال ،رضي اهلل عنه

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

ق و بالضبط إىل فرج اهلند ، فكان يف اجتاه اجلبهة العراقية أرسل أبوبكر الصديق خالد بن وليد إىل العرا
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"نكراء ضد  حيث أحلق جيش املسلمني هزمية

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

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 .

                                                           

،إصدار  جملة البحوث االسالمية هـ "،83-88الصديق رضي اهلل عنه عبد الرمن بن سليمان اخلليفي،"تاريخ الدعوة يف عهد أيب بكر -(1)
 . 213هـ ،ص8123شوال  –، رجب  11،اململكة العربية السعودية ،جالرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية اإلفتاء و الدعوة و اإلرشاد
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يت "ذات العيون" وبعد هذا الفتح املبني توجه خالد جبيشه حنو األنبار اليت متكن من دخوهلا بعد معركة مس
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 .
 عبيدة بن اجلراح " و كانت اجته خالد بن الوليد إىل اجلبهة الشامية، و خاض هنالك عدة معارك رفقة "أيب

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

و يف غمار هذه الفتوحات تواردت األنباء بوفاة أيب بكر الصديق ،و مبايعة عمر بن اخلطاب خليفة 
سعيا لنشر اإلسالم  ،ن االمتداد اجلغرايف للدعوة اإلسالمية من بني اهتمامات عمر بن اخلطابللمسلمني ،فكا

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

توجه إليه  ذيال "بيت املقدس"مل يبق من ذلك إال  فلسطني ،و توالت الفتوحات بفتح املدينة تلو األخرى،و
أرسل إىل أهل بيت املقدس قد القائد عمرو بن العاص ،و كان أبو عبيدة بن اجلراح و بعد أن فتح دمشق 

م أو يدفعون اجلزية، وإال كانت احلرب ، فأبوا االمتثال، و بعد حصار شديد امتثلوا يدعوهم إىل اهلل و إىل اإلسال
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 أنواره لفتح  العراقية فقد واصل اخلليفة عمر الفتوحات اليت بدأها أبو أما على اجلبهة

العراق حيث أوكل مهمة قيادة اجليوش هلذا الفتح سعد بن أيب وقاص رضي هلل عنه و كانت معركة القادسية سنة 
ققوا النصر بفتح العراق .و قد هـ من أكرب املعارك اليت خاضها املسلمون ضد الفرس و أحلقوا هبم اهلزمية و ح81

جلة دسهل فتح العراق على اجليوش اإلسالمية مواصلة الفتوحات ،حيث عرب القائد سعد بن أيب وقاص هنر 
ودخل "سعد" القصر األبيض مقر ملك  هـ ،86متجها حنو املدائن اليت استطاع جيش املسلمني اقتحامها سنة 

 هلل على هذا النصر العويم .األكاسرة فصلى يف إيوان كسرى صالة الشكر 
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" 
حدود بالد إيران ففتحوا خراسان واألهواز وإقليم فارس وامتد  تواصلت الفتوحات بعد ذلك واجتاز املسلمون

 الفتح جنوبا حىت "مكران" إىل حدود السند وشرقا إىل "سجستان" )أفغانستان(.
توجهت الفتوحات بعد فتح اجلبهة الشامية إىل مصر ،و كانت مصر حينذاك تابعة للروم ،حيث استطاع 

 ذلك أصبحت مصر واحدة من األراضي التابعة للمسلمني .ه،و ب23القائد عمرو بن العاص فتحها سنة 
و يف عهده تواصلت  ،بعد مقتل عمر بن اخلطاب توىل  عثمان بن عفان رضي اهلل عنه خالفة املسلمني

الدعوة إل اهلل يف امتدادها اجلغرايف ،و يف مواجهة مع الدولة البيزنطية أنشأ معاوية بن أيب سفيان يف عهد اخلليفة 
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و استطاع  ،ضي اهلل عنه أسطوال حبريا لصد غارات األسطول البيزنطي على سواحل الشام و مصرعثمان ر 
املسلمون هبذه القوة اجلديدة أن يلحقوا اهلزمية باألسطول البيزنطي و متكنوا من فتح قربص و رودس يف البحر 

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

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

 عليها.
حضرية الدولة  بعدها توجهت اجليوش االسالمية إىل بالد النوبة جنوب مصر فتم فتحها و ضمها إىل

سالمية جبيش الروم االسالمية ،و تابعت 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 .

متداد للدعوة إىل اهلل يف عهد عثمان بن و موازاة مع االمتداد اجلغرايف للفتوحات اإلسالمية كان هناك ا
عفان رضي اهلل 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 

 .شرحه 
 :مية أبني  هدفي عالدعوة 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 . 

( سفينة،و استطاعت اجليوش 8133فعلى اجلبهة الرومانية جهز اخلليفة معاوية أسطوال بلغت عدته )
الستيالء على كل من رودس و قربص التابعة للروم ،و كانت هناك محاوالت لفتح القسطنطينية سنة اإلسالمية ا

هـــ ،غري أن تلك احملاوالت اليت كانت حتت إمرة يزيد بن معاوية قد باءت بالفشل،و مل يتمكن املسلمون من 11
 .  (1)هـ111سنة  فتحها حىت جميئ محمد الفاتح حيث استطاع ضمها إىل قالع الدولة اإلسالمية

الوصول إىل بالد ما وراء  من أما على املستوى الشرقي و بالضبط على الشمال الشريف فقد متكن املسلمون
النهر، و بالد اهلند يف جنوب شرق آسيا ،و يف بالد الشرق حيث كان زياد بن أبيه والًيا على تلك البالد  يف 

على رأس جيش املسلمني من دخول أفغانستان ففتحوا "كابول" ، قتيبة بن مسلم الباهلي متكن  إذعهد معاوية ، 
متكن املسلمون وعربوا هنر جيحون، واستولوا على خبارى مث على مسرقند مث واصلوا زحفهم حىت هنر سيحون، و 

                                                           
م 23312،دار املعرفة للطباعة و النشـر ،بـريوت ،لبنـان،طموية عوامل االزدهار و تداعيات السقوط،علي محمد محمد الصاليب،الدولة األ-(1)

 . 311،ص 8،ج



22 
 

 )محمد بن القاسم الثقفي فقد فتح السند من بسط سلطان اإلسالم على بالد ما وراء هنر السند  بقيادة  
 الواقعة على اجلنوب الشرقي . (ان باكست

هـ إىل "عقبة 13و أما يف بالد املغرب فقد أسند اخلليفة معاوية بن أىب سفيان فتح تلك البالد وإفريقية سنة 
بن نافع الفهرى"، الذى كان مقيًما بربقة منذ أن فتحها عمرو بن العاص أثناء واليته األوىل على مصر، فكان 

ربة ودراية بأحوال هذه البالد، وعهد إليه معاوية بقيادة بعض السرايا احلربية الىت توغلت ىف عقبة من أكثر الناس خ
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 شت مكانا لألحرايف القتال،و منارة دعوية لنشر اإلسالم،و مما عرف عن القريوان أهنا كان
"فدعا اهلل، وكان مستجاب الدعوة، مث نادى: أيتها احليات والسباع إنا أصحاب رسول اهلل، صلى اهلل عليه 
وسلم، ارحلوا عنا فإنا نازلون ومن وجدناه بعد ذلك قتلناه. فنور الناس ذلك اليوم إىل الدواب حتمل أوالدها و 

 .(1)ري من الرببر فأسلموا، وقطع األشجار وأمر ببناء املدينة، فبنيت، وبىن املسجد اجلامع "تنتقل، فرآه قبيٌل كث
و بعد عزل عقبة بن نافع جاء أبو املهاجر بن دينار ،و استطاع هذا األخري أن حيقق انتصارات كبرية يف 

الذي أسلم ،كما استطاع  زعيم الرببر "كسيلة"إفريقيا حيث استطاع جبيوشه أن يستويل على تلمسان مبساعدة 
 هـ.19فتح قرطاجنة )تونس حاليا( اليت كانت حتت سيطرة البيزنطيني و كان ذلك سنة 

و يف عهد خالفة يزيد بن معاوية،واصل عقبة بن نافع فتوحاته يف الشمال اإلفريقي بعد أن عاد إىل واليتها 
بر،بيد أن عقبة بن نافع استشهد غدرا على يد  ،فتم له دخول املغرب األقصى و أحلق اهلزمية بالبيزنطيني و الرب 

 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 

 . "لةكسيعلى "زهري على رأس جيوش جرارة هزمية نكراء جبيش الرببر و مت فيها القضاء 
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 "ىف إىل اختاذ مراكزه  هاضطر إحدى اجليوش الرببرية بزعامة الكاهنة ما 

م، فخرج باجليوش ملالقاة جيوش الرببر بقيادة الكاهنة، واستطاع االنتصار على الرببر، وأعاد القريوان 133هـ/ 18
 .إىل حضن اإلمرباطورية اإلسالمية

                                                           
 . 63ص،3ج ،م8991،  8عمر عبد السالم تدمري،دار الكتاب العريب،بريوت ،لبنان،ط :، حتقيقالكامل يف التاريخابن األثري،-(1)
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بعد أن وقعت استطاع حسان بن النعمان يف فرتة الحقة من الفتح اإلسالمي من استعادة قرطاجنة  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 
د، وبعث الفقهاء وقد بذل حسان جهوداً كبرية يف تنويم أمور البالد إداريًّا، ويف نشر اإلسالم وتعريب البال

يف أحناء املغرب لتعليم الرببر قواعد الدين واللغة، فأقبل الرببر على اإلسالم يف ماسة شديدة ؛ حىت أصبح معوم 
 .جيش حسان منهم
فريقية ،و كان شديدا على إواليا على  "موسى بن نصري"استعمل  "عبد الوليد بن عبد امللك"و يف عهد 

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

اس أمور و قد حرص األمويون يف كل مسارات الفتح على إرسال الدعاة إىل البلدان املفتوحة لتعليم الن
 بن ، إمساعيل:األنصاري عبيد بن التجييب، إمساعيل مسعود بن سعد مسعود اأب نذكر هنا من العلماء :و دينهم 

  .(1).كما أنشأوا املساجد و الرباطات و كلها كانت مراكز إشعاع لنشر اإلسالماملخزومي املهاجر أيب بن اهلل عبيد
 الدولة العباسية : هدالدعوة في عخامسا:

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

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

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

و مما يشهد له يف العصر العباسي أن مسار الدعوة إىل اهلل 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

مدرستان علميتان   عي، و اإلمام أمد بن حنبل ،وظهرت ىف الفقه اإلسالمىمام مالك بن أنس، و االمام الشافاإل
املدينة املنورة. وحفل هذا العصر أيًضا بأئمة  كبريتان مها مدرسة أهل الرأي يف العراق، ومدرسة أهل احلديث يف

 الفراء و ء واإلماموأبو عمرو بن العال ،واخلليل بن أمد ،علوم القرآن وعلوم اللغة العربية فوهر منهم سيبويه
وىف التاريخ «. الكوفة»، ومدرسة «البصرة»مدرسة  :وظهرت ىف علوم اللغة أيًضا مدرستان علميتان مها،الكسائي

                                                           
 أهل معرفة يف اإلميان معامل محمد، بن الرمن عبد ،الدباغ نور:،احول جهود هؤالء العلماء و ما أنشأه األمويون من مراكز للدعوة-(1)

 8طاملكتبةالعصرية، بريوت، صيدا، القريوان، يف اإلسالمية الرتبية :عثمان الرمن عبد ،و حجازي، 811،ص 8ج سابق، مصدر القريوان،
 .811م،ص8991،
 
 

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

ارتبطت بداية الدعوة اإلسالمية بسقوط الدولة العثمانية سنة  يث :الدعوة في العصر الحد:سادسا 
م إثر معاهدة سيفر اليت وقعها كمال أتاتورك .و يعترب احلديث عن الدعوة يف العصر احلديث أمرا متشعبا 8921

ية ،و سالمية خالل هذا العصر ترددت بني اجلهود الفردية و اجلهود املؤسسو 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 ارتأى تبليغ الدعوة عن طريق مواجهة األنومة السياسية كما هو الشأن مع دعوة مجال الدين األ
ه محمد رشيد رضا و هكذا ،و على االمتداد الرتبية و التعليم كما ذهب إىل ذلك محمد عبده و حلقه تلميذ

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

لدعوات و مع هذا االتساع اجمال الدعوة ارتأينا االكتفاء بعرض صورة موجزة عن أهم احلركات و ا
ظهرت احلركة السلفية على يد محمد 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 باألولياء الصاحلني  و محاربة البدع  :مثل ،اسدتنقية العقيدة اإلسالمية من الشرك و ما حلقها من مف

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

صالحية اليت عرفتها الصحوة االسالمية حركة محمد بن السنوسي و املعروفة ات الدعوية اإلو من احلرك
باحلركة السنوسية يف ليبيا ،و متيزت هذه احلركة باجلمع بني  التوجه الوهايب الذي يعتمد على كتاب اهلل و سنة 

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

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

                                                           
 م.23/82/2381تاريخ الدخول:،  www.startimes.com/?t=3285778:إسالم املغريب،"الدولة العباسية" ،عن موقع -(1)
م، 23388،اإلمام محمـــد بـــن علـــي السنوســـي و منهجـــه التأســـيس،مكتبة الصـــحابة ،اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة،طعلـــي محمـــد الصـــاليب،-(2)

 .  833ص

http://www.startimes.com/?t=3285778
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،يف فرتة  انتشرت مام شاه ويل اهلل الدهلوي اليت ظهرت يف اهلند ة حركة اإلو من أهم احلركات االصالحي
فيها البدع و اخلرافات اليت استحكمت بعقول الناس ناهيك عن الواقع املزري الذي كانت متر به اهلند من ضعف 

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

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

 املنتشرة آنذاك.
م ،و هي حركة 8921و أما يف مصر فقد ظهرت حركة اإلخوان املسلمني على يد حسن البنا سنة 

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

و يف اجلزائر ظهرت حركة إصالحية باسم مجعية العلماء املسلمني أسسها الشيخ عبد احلميد بن باديس و 
طبقا ملا جاء على لسان -البراهيمي ، و هذه اجلمعية تقوم رفيقه يف الدعوة و االصالح محمد البشري ا

 يف متكينه على وتعمل فيه وترغب العلم، وتدعو إىل تعلم ، دينية علمية مجعيةعلى املنطلقات اآلتية:" -اإلبراهيمي
 فيهما بوترغ 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 وسلكت 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

. 

 

 

 

 

                                                           
 8براهيمــي ،مجـع  أمـد طالــب اإلبراهيمـي، ،دار الغـرب اإلســالمي،لبنان،بريوت ،طمحمـد البشـري اإلبراهيمي،آثـار اإلمــام محمـد البشـري اإل-(1)
 . 899ص، 8ج ،م8991،

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%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%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%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
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


26 
 

 :أصول الدعوةالثالثة  المحاضرة 
و األساليب و املناهج اليت يقوم عليها  ،يستمد علم الدعوة قواعده و أسسه: مصادر علم الدعوةأوال:

 عدة مصادر تتمثل يف اآليت : من

 :القرآن الكريم -5

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

مل ختـــرج عـــن كونـــه " كـــالم اهلل ي يف القـــرآن و علومـــه تعـــاريف متعـــددة بشـــأنه ، و لـــئن تعـــددت هـــذه التعـــاريف فهـــ
ن عــريب مبــني و املنقــول إلينــا بــالتواتر جــيال عــن جيــل واملتعبــد بلســا صــلى اهلل عليــه و ســلم  املعجــز املنــزل علــى نبيــه

 . (2) بتالوته 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 اهلل-

ه مــا كـان منـزل علـى غــريه مـن األنبيـاء و الرسـل الســابقني لـه مثـل التــوراة و خـرج بـ قولنـا المنـزل علــى نبيـه-
 االجنيل .

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

:أي متصـل السـند حبيـث يسـتحيل التواطـؤ علـى الكـذب كـالقراءات العشـر  قولنا بالتواتر جـيال بعـد جيـل-
 حاد.اآلالصحيحة و بالتايل خيرج عنها قراءات 

:فاألحاديــث القدســية غــري متعبــد بتالوهتـــا رغــم كوهنــا وحيــا منــزال و كــذا أحاديــث النـــيب  المتعبــد بتالوتــه-
 صلى اهلل عليه و سلم  .

 :و خيرج هبا القيد ما كان منسوخا بلفوه مما أشار إليه صلى اهلل عليه و سلم  المكتوب في المصحف-

                                                           
 .  226ص ،1، حتقيق : عبد اهلل دراز ، دار املعرفة ، بريوت ، دط ، دت ، مج أبو إسحاق الشاطيب ، املوافقات-(1)
 . 6،صم8916، 3، اجلزائر، طمحمد علي الصابوين ، التبيان يف علوم القرآن ، مكتبة رحاب-(2)
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ي تفرد عن الكتب السماوية األخرى باحلمايـة مـن عبـث األيـادي ، ويعترب القرآن الكرمي الكتاب األوحد الذ
ِإنَّــا َنْحــُن ﴿ فقــد تكفلــت العنايــة اإلهليــة حبفوــه مــن التحريــف و التزييــف مــا بقيــت الســموات و األرض ، قــال تعــاىل:

 . 2/الحجر  نـَزَّْلَنا الذِّْكَر َوِإنَّا َلُه َلَحاِفُظوَن﴾

فيعــة ،فقــد عــد مصــدرا أساســيا يعــني الداعيــة إىل اهلل تعــاىل يف التعــرف علــى و ملــا كــان القــرآن هبــذه املنزلــة الر 
القيم و املوازين و النوم اليت حتكم األفراد و اجلماعات و السنن اليت حتكم عمليـة التغيـري و الـدعوة إىل اهلل سـلبا أو 

  إجيابا .

آلداب و األخــالق الــيت ســنها و العــرب فالداعيــة إىل اهلل جيــد يف القــرآن الكــرمي جممــل األحكــام الــيت أقرهــا و ا
اليت أوردها من خالل قصـص األنبيـاء و الـيت تعتـرب جانبـا عمليـا يقـف مـن خاللـه الداعيـة علـى األسـاليب و املنـاهج 

شـكل زادا معرفيـا ال غـىن للداعيـة االرتقـاء و السـقوط ممـا يبسـنن  ماليت اعتمدوها يف دعـوهتم إىل اهلل تعـاىل ،و تعـرفه
 عمله الدعوي . عنه يف تفعيل

 السنـة النبويــــة : -4

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

و السنة هبذا املفهوم تقدم لنا اإلطار النوري والقيمي مصحوبا يف الوقت نفسه باجلانب العملي ، (1)فعل أو تقرير"
 .(2)والتطبيقي

و ،شارحة ما أهبمو  )ملا ورد يف القرآن ( مؤكدة وتأخذ السنة قيمتها بعد القرآن الكرمي من حيث كوهنا
 .قرآن الكرميسكت عنه الو مقيدة ما كان عاما أو منشئة حكما  ،خمصصة ما أمجل

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

 صا يف جذب املدعو إىل اهلل تعاىل .اليت تتطلب يف بعض األحيان تعامال خا

: متثل السرية النبوية اجلانب احليايت التطبيقي للرسول الكرمي صلى اهلل عليه و سلم يف  السيرة النبوية-4
نعدها هنا مصدرا للدعوة إىل اهلل فلكوهنا تعطينا النموذج املثايل العملي يف العمل  إمنابعديها النبوي و البشري،و 

 الدعوي  .
                                                           

 . 22م ، ص 8916عبد الكرمي زيدان ، جمموعة حبوث فقهية ، مكتبة القدس ، بغداد ، -(1)
طه جابر العلواين ، "القرآن رسول خالد ورسالة عاملية ومرجع كـوين للبشـرية" ، جملـة الكلمـة ، منتـدى الكلمـة للدراسـات و األحبـاث ، ع -(2)

    . 81م ، ص 8999 ، لبنان ، شتاء 6، س 22
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داعية إىل اهلل يرى يف السرية النبوية مصدرا حيويا يف جمال الدعوة من حيث أنه يقف على اجلانب و ال
العملي يف حياته صلى اهلل عليه و سلم على مدار مسريته الدعوية يف كيفيه معاجلته للمواقف املختلفة و األحداث 

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

املوقف السليم و أو مثلها أو قريب منها يف سرية النيب صلى اهلل عليه و سلم فيستفيد الداعي منها احلل الصحيح 
، فيدرك الداعية يف كل ذلك أسلوب تعامله صلى اهلل عليه  (1)" فه ما فقه معاين السرية النبويةن يقأالذي جيب 

و هو ما جعل القرآن الكرمي جيزم  ،وسلم ،و الوسائل اليت تبناها يف معاجلة الواقع اإلنساين و سر توفيقه يف ذلك
ذ عنه التوجيهات املختلفة اليت تعينه على صراحة بأنه صلى اهلل عليه و سلم  أهل ألن يكون مرجعا للداعية يأخ

َكِثيراً َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اللَِّه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة لَِّمن َكاَن يـَْرُجو اللََّه َواْليَـْوَم اْْلِخَر َوذََكَر اللََّه  ﴿ إجناح العمل الدعوي :
 .45/األحزاب﴾}45{

صحابة باكورة العمل الدعوي للجهد الذي قام به متثل سري اخللف الصاحل من ال : الصحابةسير -3
الرسول الكرمي ،فالصحابة عايشوا الرسول صلى اهلل عليه و سلم و فقهوا عنه طرق الدعوة و أساليبها ووسائلها 
املختلفة ،و استوعبوها واقعا عمليا ،فاستفادوا من هذا اهلدي النبوي يف كيفية الدعوة إىل اهلل و مارسوها مع من 

 هم من التابعني و حققوا هبذه األسوة نتائج محمودة على مستوى الدعوة إىل اهلل. عايشو 

فتجارب السلف من الصحابة من هذه الناحية تشكل مصدرا مهما للدعاة فهي تربطهم بالقيادة النبوية يف 
دعاة إىل اهلل ممارسته الدعوية من جهة، و تزودهم من جهة أخرى "بسوابق مهمة يف أمور الدعوة يستفيد منها ال

،حبيث متكنهم من االستدالل  (2)ألن السلف الصاحل كانوا أعلم من غريهم مبراد الشارع و فقه الدعوة إىل اهلل"
 بتجارهبم و سريهتم يف املواقيت احملددة و املواقف املطلوبة .

رب كثرية يف التجربة معلم جيد لإلنسان ال سيما ملن يعمل مع الناس ،و للدعاة جتا: تجارب الدعاة -1
ه من املصادر و جمال الدعوة هي حصيلة عملهم املباشر مع الناس و مباشرهتم للوسائل فعال يف ضوء ما فهم

ألن التطبيق قد يوهر له وجه خطئه فيتجنبه يف املستقبل ،و قد يكون الثمن غاليا و لكن ما يتعلمه من  ،السابقة
 .(3)جارب حقا ،و هذا هو املأمول من املؤمن انتفع من الت إذاالتجارب أغلى من الثمن املدفوع 

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

                                                           
    .391ص م،1189، 3طمؤسسة الرسالة ،بريوت ،لبنان،عبد الكرمي زيدان،أصول الدعوة،-(1)

    .399ص املرجع نفسه،-(2)

    .399ص عبد الكرمي زيدان،أصول الدعوة،املرجع السابق،-(3)
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نسان املؤهل روحيا ،ووجدانيا و عقليا،و جسديا لالضطالع مبهمة التبليغ  و الدعوة هو اإلأوال: الداعية:
مم بقصد ملهم طواعية على اتباع تعاليمه ،و العمل على ما فراد و ااجمتمعات و األىل األإعاىل لرسالة اهلل ت

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

ال يتصور أن يقوم أحد من الدعاة هبذه املهمة اخلطرية إال من توافرت فيه جمموعة من املواصفات نراها من 
 مات العمل الدعوي الناجح ونذكر هنا أبرزها:مقو 

نسان يف أبعاده :  نقصد بفهم الواقع اإلحاطة الشاملة مبعطيات اإلفهم الداعية للواقع المحيط به-5
الفطرية و املعيشية ،و إذا حصل يف الذهن أن العمل الدعوي إمنا ينصب على هذا اإلنسان يف محاولة إلصالح ما 

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

 حنو إجناز فعل  دعوير راشد  فقه الواقع يف جمال الدعوة إىل اهلل جيب أن يكون مدخالً  الشمويل للواقع،ذلك أن "
متنوع  وكاف  لرفع الدعوة والدعاة إىل مستوى اخلريية واإلمامة يف كل جمال. على أن مستوى الفعل واإلجناز 
الدعوي يف الواقع يرتبط ارتباطاً وثيقاً مبستوى الفقه الذي يرتبط بدوره مبستوى الفهم، اتساعاً وضيقاً، دقة وضعفاً، 

    .(.2)" وضوحاً وغموضاً 
الوعي مبتطلبات الدعوة يف العصر الذي هو فيه و املتغريات اليت حتيط هبا ،إذ  ،و يستتبع فهم واقع احمليط

 ات اليت تتطلبها العملية الدعوية .يعلى أساس هذا الوعي توضع الربامج و اخلطط و األهداف ،و سلم األولو 
امل هم الدعوة إىل اهلل ،على اعتبار أن العلماء و هو أمر ضروري حلالعلم و البصيرة بما يدعو إليه:-4

َواَل تـَْقُف َما لَْيَس َلَك بِِه  ﴿ ورثة األنبياء ،فال يعقل أن حيمل الدعوة من ال ميلك أجبديات ما يدعو إليه لقوله تعاىل:
،و من مث فال بد أن يكون الداعية اىل  41اإلسراء/﴾ }41{ِعْلٌم ِإنَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأولـِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُؤوالً 

اهلل "متمكنا متكنا كافيا من املوضوع الذي يريد أن يعرف به و يشرحه للمتلقني ،و قادرا على عرض أفكاره حوله 
.فالداعية كلما كان على علم و بصرية (3)،و رد الشبهات اليت ميكن أن ترد على عناصر موضوعه الذي يريد بيانه"

 مبا يدعو إليه استطاع أن يسري بالعمل الدعوي إىل صورة من فعالية البقاء و االستمرار .
 :(4)و نعتقد أن التأكيد على ضرورة علم الداعية مبا يدعو إليه منطلقه األسباب اآلتية

                                                           

 .833م، ص 2382، 8، ط هرةالقادار الكتاب احلديث،  منهجية البحث يف االتصال الدعوي ،أمد عيساوي ،-(1)
تاريخ ،  ar.facebook.com-https://arموقع:عن الدعوة إىل اهلل بني ضجيج األحزاب واجلماعات""،مازن الرحيب-(2)

 م.2381/ 88/83الدخول:

 .298م ، ص2331، 2،دمشق،طعبد الرمن حسن حبنكة امليداين ، فقه الدعوة إىل اهلل،دار القلم-(3)
 .213املرجع نفسه ، ص-(4)

https://ar-ar.facebook.com/
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احلذر من أن يدعو إىل باطل و هو حيسبه حقا ،فيكون ضرره على الدين أشد من ضرر الصامتني و -8
 و ال سيما إذا اختذوه قدوة فيما يدعو إليه من باطل يف سلوكه اخلاص. ،ن ضرر األعداءأشد م

 أسلوبا منفرا ،و هذا أيضا ضرره أكثر من نفعه. ذاحلذر من أن يتخ-2
احلذر من أن يستدل للقضية اليت يدعو إليها أو ينصح هبا و يوجه هلا بأدلة باطلة ،فيكون ضرره أكثر -3

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

و هي قضية مهمة تستوجب من الداعية أن يكون على درجة من اليقني  ليه:إااليمان بما يدعو -4
يه مرهون قطعا مبا يؤمن به ،و لعل مالمح هذا اإلمياين الكبري مبا هو مقتنع به ، ألن جناح أو فشل ما يدعو إل

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

. 

ِإىل  أ يب  جاءت قريًشا أنمنوذجا عمليا رائعا يف قيمة هذا املبدأ  املقامالنبوية يف هذا  ةو تذكر لنا كتب السري 
ِجِدن ا ف انـ ه ُه ع ن  أ ذ ان ا ِذين ا يف ن اِدين ا و يف م س  ق ال  : ،فـ ق ال  : ي ا ُعق ي ُل آتِييِن مبُح مَّد   ، ط اِلب  فـ ق اُلوا : ِإنَّ اب ن  أ ِخيِك يـُؤ 

ب ُت ف ِجئ ُتُه بِ  ِجِدِهم  ف انـ ت ِه ع  ف ذ ه  ِذيِهم  يف ن اِديِهم  و يف م س  ن  أ ذ اُهم  ِه فـ ق ال  : ي اب ن  أ ِخي ِإنَّ ب يِن ع مِّك  يـ ز ُعُمون  أ نَّك  تـُؤ 
ق ال  : "  ،م س  ؟ " ق اُلوا : نـ ع م  تـ ر و ن  الشَّ  " : فـ ق ال   ،ف ح لَّق  ر ُسوُل اللَِّه ص لَّى اللَُّه ع ل ي ِه و س لَّم  بِب ص رِِه ِإىل  السَّم اِء  ،

ا ُشع ل ًة ؟ " ق اُلوا :ال  ِعُلوا يل ِمنـ ه  ت ش  ر  ع ل ى أ ن  أ د ع  ذ ِلك  ِمن ُكم  ع ل ى  ،ه ل  تـ ق ِدُرون  ع ل ى أ ن  ت س  ق ال  : " م ا أ نـ ُتم  بِأ ق د 
ِعُلوا يل ِمنـ ه ا ُشع ل ةً  ت ش  بـ ن ا اب ُن أ ِخي ق ط  ق ال  : فـ ق ال   ، " أ ن  ت س   . أ بُو ط اِلب  : م ا ك ذ 

و احلكمة يف جمال الدعوة إىل اهلل تقتضي من الداعية أن يكون أسلوبه يف سلوب: الحكمة في األ-3 
الدعوة مناسبا ملقتضى احلال ،فال يستخدم أسلوبا واحدا يف تعامله مع الناس،و إمنا يتخري لكل فرد مبا وهبه اهلل 

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

بأساليب خمتلفة من دعوة الرسل و  شديدها،و ما بني طيب القلب و قاسيه،و القرآن قد واجه كل هذه الطباع
 . (2)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

                                                           
 .388عبد الرمن حسن حبنكة امليداين،مرجع سابق،ص-(1)
 .33،ص 2331، 8صالح محمد زكي ،الدعوة إىل اهلل باحلكمة،دار التوزيع و النشر اإلسالمية،القاهرة،ط-(2)
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تعترب هذه الصفة واحدة من أهم املرتكزات اليت جيب على : الى توثيق الداعية عالقته باهلل تع-1 
الداعية أن يتمثلها يف كل خطوة من خطوات حياته و يف العمل الدعوي ألهنا مبثابة احملرك الذي يدفع به إىل 

 صرار على إجناز ما يؤمن به .اإل
ل اإلخالص هلل تعاىل يف و يدخل يف هذه الصفة كل ما يرتفع بالداعية إىل درجات الكمال الروحي مث

و ال ينتور 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 القربات بشكل 

 ه الداخلية يف املواقف املختلفة للعمل الدعوي.تتناغم فيه أفعاله الواهرية مع اعتقادات
و يعطي الوحي الرباين يف هذا اإلطار توجيهات رائعة يف ضرورة توثيق هذه الصلة بني العبد و ربه ممثال يف 

{ ِنْصَفُه َأِو انُقْص 4}{ ُقِم اللَّْيَل ِإالَّ قَِلياًل 5يَا أَيُـَّها اْلُمزَّمُِّل }﴿ :كما ورد يف قوله تعاىل  ،شخصه صلى اهلل عليه و سلم
 . 1-5المزمل/ {﴾1{ ِإنَّا َسنُـْلِقي َعلَْيَك قـَْوالً ثَِقيالً }3{ َأْو زِْد َعَلْيِه َورَتِِّل اْلُقْرآَن تـَْرتِياًل }4ِمْنُه َقِلياًل }
فال يكتفي أن يكون الداعية متصفا باألخالق اإلسالمية العالية،و إمنا األخال َ العملية الحسنة: -1

وب منه أن يتمثلها يف سلوكه االعتيادي ناهيك عن ممارسته للدعوة، و نؤكد هنا نوعية من األخالق مطل
اإلسالمية العملية ذات الصلة باملمارسة الدعوية اليت تؤثر بشكل مباشر يف نتيجة االتصال الدعوي مثل:سعة 

ألمانة، والتواضع و لني اجلانب و الصدر و تقبل الطرف اآلخر بكامل عيوبه و األناة و الصدق يف احلديث و ا
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  .اعي هذا املعىن السامي الذي يدعو إليه فيكون ذلك تصديقا ملا يقولاملدعوين يريدون أن يروا يف الد

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

فقد أشار القرآن الكرمي إىل  ،لداعيةلو ليس غريبا أن نؤكد ضرورة توفر هذا املطلب من األخالق العملية 
 .3القلم/ {﴾3َوِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍم } ﴿هذا حينما شهد للرسول 

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

تتعدد طرق الدعاة يف القيام بواجبهم :  الموازنة بين االختالط بالناس و عزلتهمالقدرة على -7
الدعوي فهناك من يدعو عرب املطبوع و املكتوب ،و هناك من ميارس الدعوة عرب املسموع و السمعي البصري 

اهم ملا ينفعهم دومنا حاجة إىل االحتكاك بالناس،و منهم من جيد نفسه بني الناس محتكا هبم ناصحا و مرشدا إي

                                                           
،تاريخ الدخول  al3elmy -alminbr:،عن موقعلقية""الداعي و مؤهالته العلمية و اخلسارة بنت عبد الرمن الفارس،-(1)
 م.23/1/2381:
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من أمور دينهم ودنياهم ،وهذا األمر و إن كان ضروريا إال أنه يتوجب على الداعية الذي خيالط الناس اعتزاهلم 
 -يف أحيان كثرية–كثرة املخالطة للناس تؤديبني الفينة و األخرى حفاظا على هيبته و قيمته كداعية، ذلك أن "

ىل استنفاذ الناس ملا عند الداعية من طاقة إينهم و بينه،كما تؤدي إىل إلف الناس للداعية و إسقاط الكلفة ب
 . (1)مرحلة التأثر إىل مرحلة النقد"روحية و ذخرية ثقافية و علمية ،و رمبا يتحولون من 

: و نقصد به هنا احملتوى الرسايل الذي يقوم الداعية بإيصاله إىل املدعوين ممثال يف ثانيا:موضوع الدعوة
طلق هذا املصطلح يف مفهومه الذي يرتبط مببعث الرسول الكرمي محمد صلى اهلل عليه و سلم  لرياد اإلسالم، و ي

به " جمموع ما أنزله اهلل على رسوله محمد صلى اهلل عليه و سلم من أحكام العقيدة و األخالق و العبادات 
  .(2)املعامالت و اإلخبارات يف القرآن الكرمي و السنة النبوية املطهرة " 

 و اإلسالم هبذا التعريف يشمل :
:و هذه تتضمن أصول اإلسالم و قواعده :اإلميان باهلل و كتبه و مالئكته و رسله و  األحكام االعتقادية

 اليوم االخر.
:و هي تلك اليت تتضمن الفضائل اليت جيب على املسلم أن يستول برايتها و الرذائل  خلقيةال األحكام

 اليت عليه أن يقلع عنها.
 وهذه تتعلق بتصرفات اإلنسان املكلف من قول أو فعل، وهي على نوعني: :التشريعية  العملية حكاماأل

 .وهي اليت تنوم عالقة اإلنسان بربه  العبادة : -أ

 شؤون احلياة.  و هي اليت تنوم عالقة اإلنسان بأخيه االنسان يف مجيع المعامالت: -ب

ء يف هذا األمر بتبليغ اإلسالم إىل الناس و تعليمهم إياه و بسط فالداعية مطالب باعتباره وريث األنبيا 
يف  اهلل شرع مبا "واألخذسلطانه على واقعهم العملي،عن طريق شرح معطياته يف العقيدة و الشريعة و األخالق ،

 ألن ءكل شي ويف و السلم، واحلرب الطهارة،و الصالة، و املعامالت،و النكاح،و الطالق،واجلنايات،و النفقات،
  .(3) دنياهم" دينهم و أمر يف الناس إليه حيتاج ما كل ويشمل املعاد، و املعاش يف العباد مصاحل اهلل يشمل دين

  ثالثا:المدعو :

أو "هو الشخص الذي  :يطلق لفظ املدعو لرياد به من يوجه إليه احملتوى الدعوي،تعريف المدعو -5
كان لونه أو جنسه أو دينه،و يف أي بقعة من األرض،و قد يتجاوزها إىل .و هو هنا الفرد أيا   (4)يدعى إىل اإلسالم"

                                                           
 .831صم ،2338، 2عبد الكرمي بكار ،مقومات العمل الدعوي،دار القلم ،دمشق،ط-(1)
 .83ص،مرجع سابق،أصول الدعوة عبد الكرمي زيدان،-(2)
 .86هـ ، ص8121،،الرياض  ون دار النشرالبصرية يف الدعوة اىل اهلل،د عزيز بن فرحان العنزي،-(3)
 .13م،ص2339، 8عاكف اسكندروفيتش، الدعوة و الدعاة يف يوغسالفيا،مطبعة أموس غراف،سرياييفو،يوغسالفيا،ط-(4)
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 أن يكون املدعو مجاعة أو أمة .

مما جيب لفت النور إليه أن املدعو من حقه أن تصله الدعوة و البالغ املبني ،بأن حقو َ المدعوين:-4
 و يقصده قصدا ال أن يلقاه مصادفة . وي،الدعيؤتى إليه ،فالداعية إىل اهلل مطالب بأن يتوجه إىل املدعو باحملتوى 

 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 

اعي األول و النموذج الذي حيتذى به رسولنا الكرمي محمد صلى اهلل عليه و سلم،فقد و هكذا كان بفعل الد 
جاء يف سرية  ابن هشام أنه صلى اهلل عليه وسلم كان"يأيت جمالس قريش و يدعوهم و خيرج اىل القبائل يف منازهلا يف 

 . (1)"ىل مكة و يدعوهإىل مالقاة من يقدم إىل مكة و يدعوهم و يذهب إموسم قدومها 

مثلما يُقصد املدعو إىل كلمة احلق و البالغ املبني كحق له يف أن تصله الدعوة ،فمن : واجب المدعو -4
الواجب عليه أن يذعن هلذا البالغ و يأمتر بأمره ،فال يصرفه صارف يف أن يستجيب ملا حيييه كما نص على ذلك 

يُبوْا لِّلِه َولِلرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكم ِلَما ُيْحِييُكْم َواْعَلُموْا َأنَّ الّلَه َيُحوُل بـَْيَن اْلَمْرِء يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوْا اْسَتجِ  ﴿:قول احلق تعاىل
ْلِبِه َوأَنَُّه ِإلَْيِه ُتْحَشُرونَ  و كذلك جيب أن يكون املدعو إىل البالغ املبني سباقا لنداء ربه ، 43األنفال/﴾ }43{َوقـَ

نَـُهْم َأن يـَُقوُلوا َسِمْعَنا َوَأطَْعَنا َوُأْولَِئَك ُهمُ ِإنََّما َكاَن قـَْوَل الْ ﴿  }15{ اْلُمْفِلُحونَ ُمْؤِمِنيَن ِإَذا ُدُعوا ِإَلى اللَِّه َوَرُسولِِه لَِيْحُكَم بـَيـْ
  .15النور/﴾

اجتهد املهتمون بشأن الدعوة إىل اهلل يف وضع تصنيفات خمتلفة للمدعوين، اعتمد  :أصناف المدعوين-3
على ما جاء يف نصوص القرآن الكرمي، و بعضها اآلخر على رؤية اجتهادية ال ختل من االستناد إىل النص  بعضها

 القرآين و التجربة الدعوية للرسول الكرمي . 

كناكر اجلمهور   قسم،بينما ي (2)مجهور املدعوين إىل قسمني مها  "املأل" و اجلمهور" قسمفعبد الكرمي زيدان ي
 : (3)إلسالم  أو جهلهم به إىل قسمنيطبقا ملعرفتهم  با

صناف اآلتية:صنف له معرفة :فيمثله من هلم معرفة باإلسالم و يدخل ضمن هذا القسم األ ولالقسم األ
سالمية مستيقن إلاميانه ،و صنف عامل بالعقيدة إ هنه نائم وغافل عن مقتضياتأال إباإلسالم و عقائده ،مؤمن هبا 

ميان جازم ،و إن علمه مل يقرتن باعتقاد و أ إالسالم و عقيدته ،و صنف عامل بأسس اإلنه ناقص املعرفة ،أال إهبا 

                                                           
 32-38ص، 2ج،مصدر سابق، سرية ابن هشام ،ابن هشام-(1)
 .316-366عبد الكرمي زيدان،أصول الدعوة،مرجع سابق،ص-(2)
 .و ما بعدها   833القنوات الفضائيات،دار أفنان ،د.م.ن،صمصطفى كناكر ،الدعوة اإلسالمية يف -(3)
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نه جاحد أال إسالم و عقائده و كربا ،و صنف عامل بأسس اإلأنه جاحد هلا بغيا أ إالسالم صنف عامل بأسس اإل
 هبا ظلما و عدوانا .

صناف :صنف جاهل أا القسم عدة و يدخل ضمن هذ باإلسالم:فيمثله اجلاهلون  القسم الثانيو 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 ثالث جاهل خال من املعرفة الدينية 
 صناف هذا اجلمهور .أ يوضح املداخل و املعايري للتعامل مع ن هذا التصنيف الأالدين شيئا ،بيد 

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

 : (1)ما يلي صيين إىل
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 خطابا يف 
ا التمييز مبين على أن االختالف اجلسمي و نثى على أساس أن هذاإلسالم  يستوجب فيه التمييز بني الذكر و األ

الرَِّجاُل قـَوَّاُموَن َعَلى النَِّساء ِبَما َفضََّل الّلُه بـَْعَضُهْم َعَلى ﴿ :النفسي الذي يسهم يف حتديد الوظائف كما يف قوله تعاىل
ختالف السن يشكل معيارا هاما يف و أما من حيث العمر ،فإن ا،31النساء/﴾ }43{بـَْعٍض َوِبَما أَنَفُقوْا ِمْن َأْمَواِلِهمْ 

 . 42مريم/ ﴾}42{قَاُلوا َكْيَف ُنَكلُِّم َمن َكاَن ِفي اْلَمْهِد َصِبّياً ﴿ :تقدير درجة استيعاب الرسالة كما يف قوله تعاىل
و هو تصنيف مبين على أساس السمات العقلية و النفسية ،فهناك من اجلمهور من :التصنيف الثاني 

ىل هاتني إقيادية،و من اجلمهور من كانت طبيعته ضعيفة فيستسهل االتباع و يف قوله تعاىل إشارة تتوفر له القدرة ال
 . 41-41الطور/﴾{41{ قَاُلوا ِإنَّا ُكنَّا قـَْبُل ِفي َأْهِلَنا ُمْشِفِقيَن }41َوَأقْـَبَل بـَْعُضُهْم َعَلى بـَْعٍض يـََتَساءُلوَن } ﴿ :الفئتني

ن اىل املألوف املوروث ،و منهم من يستثمر عقله و يتعرف على احلق و من اجلمهور من طبيعته الركو 
َوِإَذا ِقيَل َلُهُم اتَِّبُعوا َما أَنَزَل اللَُّه قَاُلوا َبْل نـَتَِّبُع ﴿ أن نستنتج ذلك من قوله تعاىل:أو األصوب فيتبناه ،و ميكن  ،فيتبعه

 . 45لقمان/{﴾45اُن يَْدُعوُهْم ِإَلى َعَذاِب السَِّعيِر }َما َوَجْدنَا َعَلْيِه آبَاءنَا َأَوَلْو َكاَن الشَّْيطَ 
و هو تصنيف مبين على أساس السمات العقدية و درجة قرهبم أو بعدهم عن اإلسالم :التصنيف الثالث

نسان و سلوكه ،و يف القرآن الكرمي توجهات اإل يفالعقدي آثار  االنتماءل من تحلالعقدي أو ال االنتماء:ذلك أن 
 إىل نوع من التصنيف للناس مبين على هذا االنتماء  فنجد : إشارات
 و يدخل ضمنهم ::  ينالكافر *

                                                           
 .و ما بعدها219م ،ص8998سعيد إمساعيل صيين ،مدخل إىل االعالم اإلسالمي،دار النصر للطباعة اإلسالمية ،القاهرة دط ،-(1)
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 مسوا  و ، والنصارى اهلل كاليهود برسول يؤمنوا مل الذين وهم :السابقة  الديانات أهل من أهل الكتاب-
 ، والوثنية الشرك يف منهم كثري وقع وإن هبذا الوصف خصوا و ، السابقة كتبهم إىل النتساهبم الكتاب أهل

 ...األحكام من بعدد اهلل  خصهم كما ، األصل باعتبار
، كما يف قوله خروي:و هؤالء هم الذين ال يؤمنون بوجود اهلل تعاىل مطلقا و ال باجلزاء األ نيالملحد-

نـَْيا نَُموُت َوَنْحَيا َوَما يـُْهِلُكَنا ﴿ تعاىل ِإالَّ الدَّْهُر َوَما َلُهم ِبَذِلَك ِمْن ِعْلٍم ِإْن ُهْم ِإالَّ َيظُنُّوَن َوقَاُلوا َما ِهَي ِإالَّ َحَياتـَُنا الدُّ
 . 43الجاثية/﴾}43{

ِإنَّ اْلُمَناِفِقيَن ُيَخاِدُعوَن الّلَه َوُهَو َخاِدُعُهْم ﴿:كما يف قوله تعاىلهم صنف يوهر خالف ما يبطن  :ن يالمنافق*
 . 534النساء/﴾}534{ُكَساَلى يـَُرآُؤوَن النَّاَس َوالَ َيْذُكُروَن الّلَه ِإالَّ َقِليالً َوِإَذا قَاُموْا ِإَلى الصَّاَلِة قَاُموْا  
:و هو تصنيف مبين على أساس السمات االتصالية،فمن حيث طريقة التفاعل مع  التصنيف الرابع

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

َلى َعَلْيِه ثُمَّ ُيِصرُّ ُمْسَتْكِبراً َكَأن لَّْم َيْسَمْعَها فـََبشِّْرُه بَِعَذاٍب أَلِيٍم   . 1الجاثية/﴾{8}آيَاِت اللَِّه تـُتـْ
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 :مناهج الدعوة إلى اهللالرابعة المحاضرة 
 : أوال :تعريف مناهج الدعوة

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

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

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

متكنه من الوصول بالعمل فالداعية إىل اهلل تعاىل مطالب بالتعرف البصري على خمتلف املناهج الدعوية اليت 
خلطوة سيؤدي حتما إىل اإلخالل بأحد أهم آليات جناح الدعوي إىل صورة من اإلمثار ،ذلك أن االستهانة هبذه با

 العمل الدعوي ،و السري به إىل طريق مسدود.

تتنوع املناهج الدعوية و ختتلف حبسب استخداماهتا و املواقف اليت تتطلب : ثانيا:أنواع المناهج الدعوية
وضع املهتمون بشأن الدعوة تصنيفات االستثمار األمثل هلا لتحقيق التأثري املطلوب من الدعوة إىل اهلل ،و قد 

أي تلك اليت املناهج اليت -و تنقسم إىل مناهج ربانية  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

 املناهج الربانية .

و تتمثل يف :املناهج العبادية و املناهج االجتماعية و املناهج  حيث موضوعهاناهج الدعوية من و هناك امل
 يضعها ونومً  خططً  اجلوانب هذه من جانب لكلاالقتصادية و املناهج السياسية و املناهج العسكرية و هكذا ،"و 

    .(4)"ةالشرعي األحكام أساس وعلى ، الربانية املناهج يف ضوء واملربون الدعاة

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

 إىل ذلك ،و لكل منها متطلباته و معايري استخدامه  .

                                                           
 .  236،ص 2ج ،لسان العرب ابن منوور ،ج و  8/266ج ،القاموس احمليطالفريوز أبادي ،-(1)
 م. 83/82/2381،تاريخ الدخول:uqu.edu/sa/files2/tiny_mce phtt//:ء صديق،"مناهج الدعوة"،عن موقع:وفا-(2)
 . 1هـ ،ص8126،الرياض ،ون دار النشرإبراهيم علي محمد أمد ،مناهج الدعوة و أساليبها ، د-(3)
 . 816خل إىل علم الدعوة ،مرجع سابق،صدمحمد أبو الفتح البيانوين،امل-(4)
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أي تلك اليت يركز فيها الداعية على جانب ما من  ركائزهااهج الدعوية اليت تصنف على أساس و هناك املن
 حواس أو عقل أو قلب  املدعو  عند يوجه له محتوى اخلطاب الدعوي.

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

 . يبالمنهج العاطفو إذا كان املنهج موجها إىل القلب مسي -

 . بالمنهج الحسياحلس مسي بو إذا اختص املنهج -

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

:هو األسلوب الذي يرتكز على العقل و خياطبه و يطلب من املدعو التفكر  تعريف المنهج العقلي-5
و يتطلب إقامة األدلة و احلجج و الرباهني من أجل الوصول اىل احلق و إفحام اخلصم و و إعمال الفكر، 

لقوله  (2)" التفك ر والتدب ِر واالعتبار هو جمموعة األساليب الدعوية اليت ترتكز على العقل، وتدعو إىل"أو، (1)إقناعه
َناَها َوزَيَـّنَّاَها َوَما َلَها ِمن فـُُروٍج}َأفـََلْم يَنظُُروا ِإَلى السََّماء فـَْوقـَُهْم َكْيَف بَـ  ﴿ تعاىل:  .1 َ/{﴾ 1نَـيـْ

التعريف الذي وضعه إبراهيم محمد يعترب األفضل يف هذا الشأن و هو أن نرى يف هذا املقام أن بيد أننا 
ستجابة النوم واخلطط الدعوية اليت ختاطب العقل وتدعوه إىل التفكر والتدبر واالعتبار بغية االاملنهج العقلي هو " 

  .  (3)للدعوة"

مبا أن املنهج العقلي يعتمد يف األساس على خماطبة العقل ،فإن حتقيق : أساليب المنهج العقلي -4
التأثري املطلوب يف املدعو حيتاج إىل أساليب معينة تتناسب و هذا املنهج ،و قد حدد بعض املهتمني بشأن الدعوة 

 ها الداعي إىل اهلل و أمهها :علييعتمد إىل اهلل جمموعة من األساليب اليت ميكن أن

                                                           
مناهج الدعوة و تطبيقاهتا يف النصيحة "و ما بعدها ،و نور الدين زواقة،812الفتح البيانوين،مرجع سابق، ص الرجوع إىل محمد أيب ميكن -*

،مرجع إبراهيم علي محمد أمدم.و 2381/ 83/88،تاريخ الدخول: http://zaouaga.blogspot.com ،عن موقع:"الشرعية
 .و ما بعدها 18سابق،ص

 . 831م ، ص2332 ، 8دار احلامد للنشر و التوزيع، عمان،األردن ،ط ،محمد الرمحي،مفاهيم يف فقه الدعوة و أساليبها عبد احلليم-(1)
،تاريخ http://islamincounter.blogspot.comالسنة"،عن موقع:منهج الدعوة يف القرآن و راجح إبراهيم السباتني،"-(2)

       م.82/82/2381الدخول:
 . 92،ص مرجع سابقمد أمد ،إبراهيم علي مح-(3)
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حتكيم العقل بعد تأمل 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 باألقيسة جبميع أشكاهلا كقياس األوىل ،و املساوي 

  ..والقياس الضمين (،و قياس اخللف )العكس

َأاَل تـَُقاتُِلوَن قـَْوماً نََّكُثوْا أَْيَمانـَُهْم َوَهمُّوْا بِِإْخَراِج الرَُّسوِل َوُهم َبَدُؤوُكْم َأوََّل  ﴿ :و من مناذج قياس األوىل قوله تعاىل
بـُْهُم الّلُه بِأَْيِديُكْم َوُيْخزِِهْم َويَنُصرُْكْم َعَلْيِهْم  {54َمرٍَّة أََتْخَشْونـَُهْم فَالّلُه َأَحقُّ َأن َتْخَشْوُه ِإن ُكنُتم مُُّؤِمِنيَن } قَاتُِلوُهْم يـَُعذِّ

قياس األوىل يف هذه اآلية ظاهر، فإذا كان اإلنسان خيشى من الناس ف، 53{﴾ التوبة/53َوَيْشِف ُصُدوَر قـَْوٍم مُّْؤِمِنيَن}
فاألوىل باخلشية واألحق هبا ،لغريهم اا ناهيك أن ميلكو الذين هم عبيد اهلل ضعاف ال ميلكون ألنفسهم ضراً وال نفع

 هو اهلل اخلالق القوي اجلبار.

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

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

والقياس املساوي واضح يف احلديث السابق فإذا كان الشاب ال حيب الزنا ألمه فباملثل متاماً الناس ال حيبونه 
 ألمهاهتم وكذلك يف سائر باقي احلديث ال حيبونه ألخواهتم، وال لعماهتم.

 -بسنده  -اإلمام مسلم  ىرو قد فف فما ورد يف حديث الرسول صلى اهلل عليه و سلم و أما قياس اخلل
يا  :عن أيب ذر رضي اهلل عنه أن ناسًا من أصحاب النيب صلي اهلل عليه وسلم قالوا للنيب صلي اهلل عليه وسلم

أمواهلم. قال: رسول اهلل ذهب أهل الدثور باألجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول 
أو ليس قد جعل اهلل لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة. وكل تكبرية صدقة. وكل حتميدة صدقة. وكل 

أيأيت  :يف بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول اهلل هتليلة صدقة وأمر باملعروف صدقة وهني عن منكر صدقة. و
فكذلك إذا وضعها يف ،حرام أكان عليه فيها وزر أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها يف

 " (2) احلالل كان له أجر

: وهي من األساليب املهمة اليت يعتمدها املنهج العقلي يف التأثري على الجدل و المناظرة و الحوار-ب
دعوة إىل مستقال صمن أساليب الاملدعوين ملا تتميز به من عملية التفاعل بني طريف الدعوة ،و سنفرد هلا موضعا 

  تعاىل .اهلل
                                                           

 .111،ص 36جم ،2338، 8انور،ابن حنبل ،مسند أمد بن حنبل ،مؤسسة الرسالة ،بريوت،لبنان ،طأمد يف املسند ، رواه-(1)
 هــ1379فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر، دار املعرفة، بـريوت،  كتاب بدء الوحي، باب الذكر بعد الصالة،:البخاري رواه-(2)

 .283ص،8، ج
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تطلــق األمثـــال ويـــراد هبــا  عـــادة "بيـــان أمـــور عقليــة جمـــردة عـــن طريــق تشـــبيهها بـــأمور غيبيـــة  : األمثـــال -ج
، واألمثال كثـرية يف القـرآن الكـرمي والسـنة النبويـة، وعـادة مـا تضـرب كأسـلوب عقلـي لـدعوة املتلقـي إىل  (1)محسوسة"

 /العنكبـوت ﴾}34{َوتِْلَك اأْلَْمثَاُل َنْضرِبـَُها ِللنَّـاِس َوَمـا يـَْعِقُلَهـا ِإالَّ اْلَعـاِلُمونَ ﴿ تعاىلدين اهلل ، ففي القرآن مثال جند قوله 
مثـل املـؤمنني يف تـوادهم وتعـاطفهم وتـرامهم مثـل اجلسـد :" صـلى اهلل عليـه وسـلمويف السنة ما جاء عـن النـيب ، 34

 . (2) "مىإذا اشتكى منه شيء تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحل

منـة و السـائرة للتـأثري ة األمثـال بصـورها املختلفـة :الصـرحية و الكايـو قـد اسـتخدم القـرآن الكـرمي و السـنة النبو 
َكَمثَـِل اْلِحَمـاِر َيْحِمـُل َأْسـَفاراً   ﴿ :مثال يف صورهتا الصرحية  ما ورد يف قوله تعـاىلين،و من مناذج استخدام األيف املدعو 

بُوا بِآيَاِت اللَِّه َواللَُّه اَل يـَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمينبِْئَس َمَثُل اْلَقوْ  مناذج األمثال الكامنة و  و من ، 1﴾ الجمعة/}1{ِم الَِّذيَن َكذَّ
ْيَمـاَن َأْوفُـوْا ِبَعْهـِد اللّـِه ِإَذا َعاَهـدتُّْم َواَل تَنُقُضـوْا األَ  ﴿:مـا ورد يف قولـه تعـاىل"  هي تلـك الـيت مل يصـرح فيهـا بلفـظ "املثـل

ٍة  {91}بـَْعَد تـَوِْكيِدَها َوَقْد َجَعْلُتُم اللّـَه َعلَـْيُكْم َكِفـياًل ِإنَّ اللّـَه يـَْعلَـُم َمـا تـَْفَعلُـوَن  َواَل َتُكونُـوْا َكـالَِّتي نـََقَضـْت َغْزَلَهـا ِمـن بـَْعـِد قـُـوَّ
َنُكْم َأن َتُكوَن ُأمَّةٌ  ُلوُكُم الّلهُ ِبِه َولَُيبَـيـَِّننَّ َلُكْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة َما ُكنُتْم ِفيِه  أَنَكاثاً تـَتَِّخُذوَن أَْيَماَنُكْم َدَخالً بـَيـْ ِهَي َأْرَبى ِمْن ُأمٍَّة ِإنََّما يـَبـْ

للتمكـــني  لضـــرب األمثـــاأن يســـتخدم بإمكانـــه الداعيـــة إىل اهلل  ،ومـــن مث فـــإن 92-98 النحـــل/﴾ }24َتْخَتِلُفـــوَن}
إيصــال الفكــرة يف عبــارات مــوجزة ومحــددة، وهــي فــوق كــل ذلــك تــريب العقــل لــدين اهلل تعــاىل ، وذلــك لقــدرهتا علــى 

 على التفكري الصحيح والقياس املنطقي السليم، بشكل جيعلها حتقق املطلوب، وتصيب اهلدف .

و نقصد هنا ذلك اللون الذي خياطب العقل ،أي الذي يكون الغرض منه االعتبار ،وأهم ما  :القصة -د
درة القاص على تصوير األحداث وجتسيمها بشكل جيعل املتلقي يعيش تلك األحداث وكأهنا يتميز به هذا اللون ق
 شاخصة أمام عينيه.

وقد استخدمها القرآن الكرمي و السنة النبوية كوسيط مؤثر جلميع أنواع التوجيه الرتبوي والروحي 
﴾ }571ِص اْلَقَصَص َلَعلَُّهْم يـَتَـَفكَُّروَن}فَاْقصُ ﴿ تعاىل: ،وهتيئة النفوس ألخذ العربة وتلمس املوعوة ، قالالعقليو

 . 816 /األعراف

 : خدام المنهج العقليمواطن است-4

                                                           
 . 11م ، ص8993،  8علي راشد ، شخصية املعلم و أداؤه يف ضوء التوجيهات اإلسالمية ، دار الفكر العريب ، القاهرة ، ط-(1)
، أنور:أمــد بــن حنبــل أبــو عبــد اهلل صــلى اهلل عليــه و ســلمأمــد بــن حنبــل يف مســنده ، بــاب : حــديث النعمــان بــن بشــري عــن النــيب  رواه-(2)

 . 213ص  ، 1ج مسند اإلمام أمد بن حنبل ، ، مؤسسة قرطبة ، القاهرة ، دت ،الشيباين،  
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و نقصد هبا تلك الشواهد اليت حتيط باإلنسان : مع المنكرين لألمور الظاهرة والبديهيات العقلية-5
ا االنسان املخلوق إىل احلق بدءا من خلقه و خلق السموات و األرض و غريها ،فيستخدم املنهج العقلي لرد هذ

 .41﴾ الطور/}41َأْم ُخِلُقوا ِمْن َغْيِر َشْيٍء َأْم ُهُم اْلَخاِلُقوَن}﴿ ، قال تعاىل: 

: فهذا الصنف من الناس الذي يدعي أنه ميتلك مع المعتدين بعقولهم و أفكارهم من المدعوين -4
 عقوهلم . عقال راجحا يصلح معهم استعمال املنهج العقلي الذي يتوافق و

فإذا كان الشخص متجردا عن األهواء  :عن التعصب ْلرائهم  مع المنصفين من الناس البعيدين -3
 غري متعصب لرأي  كان أجدى بأن يقبل احلق ، و من مث ميكن استثمار املنهج العقلي  مع هذا النوع من الناس. 

حليسر، أنس بن رافع مكة ومعه فتية من و من مناذج ذلك ما أورده ابن إسحاق قوله : )... ملا قدم أبو ا
  بين عبد األشهل، فيهم إياس بن معاذ يلتمسون احللف من قريش على قومهم من اخلزرج. مسع هبم رسول

فأتاهم فجلس إليهم، فقال هلم: هل لكم يف خري مما جئتم له؟ فقالوا له: وما ذاك؟ قال: إين رسول اهلل بعثيت إىل  
بدوا اهلل وال يشركوا به شيئًا وأنزل علّي الكتاب. قال: مث ذكر هلم اإلسالم، وتال عليهم العباد أدعوهم إىل أن يع

القرآن. قال: فقال إياس بن معاذ، وكان غالمًا حدثاً: أي قوم هذا واهلل خري مما جئتم له. قال فيأخذ أبو احليسر 
عنا منك، فلعمري لقد جئنا لغري أنس بن رافع حفنة من تراب البطحاء فضرب به وجه إياس بن معاذ وقال: د

 هذا ...(.

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

  صلى اهلل عليه و سلم . عما حدث به الرسول الكرمي

يف بعض األحيان خييم على عقول صنف من مع المتأثرين بالشبهات والمخدوعين بالباطل:-3
صور من الشبهات اليت حتجب عنهم إدراك احلقيقة ،و من مث يفضل معهم استعمال املنهج العقلي إلزالة  الناس

 هذه الشبه وإعادهتم إىل جادة احلق و الصواب .

 : نهج العقليخصائص الم-3

فجميع النقاشات فيه جمادلة أو حوارا أو :اعتماده على االستنتاجات العقلية والقواعد المنطقية -
  مناظرة إمنا تنطلق باألساس من مقدمات لتصل بالنقاش يف هناية املطاف إىل نتائج حتمية .
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قلية و قواعد منطقية فعلى اعتبار أن النقاش فيه يعتمد على منطلقات ع:عمق تأثيره في المدعوين-
قناع فيه تكون عميقة و شديدة لدى املدعو "وهذا العمق والرسوخ يتحول إىل قناعة يف األفكار فإن عملية اإل

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

ة املنهج العقلي تؤدي يف هناية املطاف إىل إفحام اخلصم عن : ذلك أن محصل إفحام الخصم المعاند-
  طريق إقامة احلجة و البينة عليه بالرباهني الدامغة اليت ال حتتمل التأويل .

مبعىن أن من ميكن أن يستخدم معهم املنهج العقلي قلة إذا ما مت مقارنتهم مبن يتأثرون :ضيق دائرته -
  رة استخدامه .باملنهج العاطفي ،و لذلك تضيق دائ

 : ثانيا :المنهج العاطفي

يقاظ القلب فيحرك املشاعر و الوجدان و إسلوب الذي يعتمد على :هو األتعريف المنهج العاطفي -5
القول و الكلمة احلسنة الطيبة بعيدا عن التعنيف و التجريح و هو يوهر فيه الداعية الرأفة و الرمة و لني 

َوَقَضى  ﴿:قال تعاىل (2)ىل بر و رمةإقارب و احملبني و حيتاج باء و األمع اآلسلوب الذي يستخدمه الداعية األ
 .44﴾اإلسراء/ }44رَبَُّك َأالَّ تـَْعُبُدوْا ِإالَّ ِإيَّاُه َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا}

يعتمد املنهج العاطفي يف عملية التأثري على جمموعة من :أساليب استخدامات المنهج العاطفي -4 
 و من أمهها : ساليب اليت عادة ما تستهدف القلب و الوجداناأل

و قد أمر اهلل تعاىل باستخدامه بلفظ صريح كما نص على ذلك قوله : أسلوب الموعظة الحسنة -أ
ِإنَّ رَبََّك ُهَو َأْعَلُم ِبَمن َضلَّ َعن َسِبيِلِه ادُْع ِإِلى َسِبيِل رَبَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهم بِالَِّتي ِهَي َأْحَسُن  ﴿ :تعاىل

،فهذا األسلوب يرتكز أساسا على طيب الكالم و رقته و لطافته،و 541النحل/ ﴾}541َوُهَو َأْعَلُم بِاْلُمْهَتِديَن }
الوعد  تبدو صور املوعوة احلسنة عادة يف اخلطابة،و الرتغيب و الرتهيب ،و التذكري بنعم اهلل على املدعو ،و

 وب و حيركها .لبالتمكني من اهلل تعاىل و غريها مما يطرق شغاف الق

 ﴿ :و قد نص على ضرورة انتهاج هذا األسلوب قوله تعاىل: أسلوب الرأفة والرحمة بالمدعوين -ب
ُهْم َواْستَـْغِفْر َلُهْم َوَشاِوْرُهْم ِفي اأَلْمِر فَِبَما رَْحَمٍة مَِّن الّلِه لِنَت َلُهْم َوَلْو ُكنَت َفظًّا َغِليَظ اْلَقْلِب الَنَفضُّوْا ِمْن حَ  ْوِلَك فَاْعُف َعنـْ

ِليَن } و هو أسلوب له فعاليته يف ، 512آل عمران/ ﴾ }512فَِإَذا َعَزْمَت فـَتَـوَكَّْل َعَلى الّلِه ِإنَّ الّلَه ُيِحبُّ اْلُمتَـوَكِّ
خياطبه و حيتويه كان ذلك أدعى أن يوقن مبا يستمع  التمكني للدعوة إىل اهلل ،فكلما أحس املدعو أن قلبا رحيما

                                                           
 .828إبراهيم علي محمد أمد ،مرجع سابق ،ص -(1)
 . 831عبد احلليم محمد الرمحي ،مرجع سابق، ص-(2)
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إليه من كالم اهلل تعاىل .و قد ثبت ذلك عمليا يف دعوته صلى اهلل عليه و سلم بشهادة قومه من قريش ،من ذلك 
ما فعله النيب صلى اهلل عليه و سلم  يوم فتح مكة عندما دخلها فاحتا، فوقف يف الناس خطيبًا فقال: )... يا 

  .(1) ذهبوا فأنتم الطلقاء(إريش، ما ترون أين فاعل فيكم؟ قالوا خرياً، أخ كرمي، وابن أخ كرمي، قال: معشر ق

خرين و مساعدهتم وقت و هو أسلوب يعتمد على القيام على شؤون اآل :أسلوب قضاء الحاجات-ج
 ا لدى  املدعو.و يوثق عراه ،وقت احلاجة بشكل يربز صدق املشاعر هلمالشدائد و تقدمي يد املساعدة 

 مواطن استخدام المنهج العاطفي :-4

 الرفق إىل حباجة اجلاهل ألنحيسن استخدام املنهج العاطفي مع هذا الصنف ،" مع األمي والجاهل:-
 . (2) "...ورائه من الكبري باخلري ووعده ، بالعلم ترغيبه طريق عن ما يفيده وتعليمه ، به واالهتمام

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

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

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

كثريا ما تفرض بعض املواقف العسرية مثل مواقف الضعف اليت تعرتي الحاالت العاطفية المؤثرة:-
و التخفيف عنهم و هو أدعى  ،املدعو أو ضعف الدعوة أن يستخدم الداعية هذا املنهج بغية استمالة املدعوين

 .  قم للحهأن يرفع من معنوياهتم و يعيد

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

 ابنه .

 
                                                           

   . 182 ،ص 2،جالسرية النبوية ،ابن هاشم-(1)
 .813ص مرجع سابق،البيانوين،محمد أبو الفتح -(2)
 . 211م،ص2383ون اسم املؤلف ،مناهج الدعوة ،مدينة اجلامعة العاملية ،ماليزيا ،د-(3)
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 خصائص المنهج العاطفي : -3

فإن  قلب،فمن منطلق أن املنهج العاطفي خياطب الللعبارات المؤثرة :لطف أسلوبه و اختياره -
 األصل فيه أن يتميز بلطف عباراته و رقتها . 

 و هو مثرة طبيعية لألسلوب الذي يستخدمه املنهج العاطفي .: سرعة تأثر المدعوين به-

  في املنهج العاطفي:مبعىن أن درجة تأثري املنهج العاطفي على الشخص ليس عميقا"ف التأثيرسطحي -
، أو اعتبار، وال يعتمد على التجارب واملشاهدات بل حيرك الشعور والوجدان مباشرة برليس هناك تأمل، أو تد

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

استخدام ،فهو يستخدم على نطاق واسع مع  جاملنهج العاطفي من أوسع املناه يعترب:سعة دائرته 
 . أصناف 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  ثالثا :المنهج الحسي
ولئك الذين ال يتقبلون احلق إال عن طريق الرؤية و املشاهدة أالناس ،خاصة مع  شهاد علىاالأثناء قيامهم بعملية 

 احلسية امللموسة .

يعرف املنهج احلسي بأنه "األسلوب الذي يعتمد على احلس و املشاهدة و : تعريف المنهج الحسي-5
ىل احلقيقة و من إل العقل للوصول عماإيات الكونية اليت تلفت احلس مث هو األسلوب العلمي و يدخل فيه اآل

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

و منه تعليم الناس   (4)اصلي" يتموينأقال صلى اهلل عليه و سلم " صلوا كما ر و من هذا ممارسة الصالة 
 . (5)نبياء باملعجزات احلسية كنزول املائدة على بين إسرائيل مقادير و أنصبة الزكاة، و منه تأييد األ

                                                           
 .11مرجع سابق ، ص،إبراهيم علي محمد أمد -(1)
 . 836ص، عبد احلليم محمد الرمحي ،مرجع سابق-(2)
اإلســــالمية ،إصــــدار اجلامعــــة  محمــــد حســــن ربــــاح خبيــــت،حيي علــــي حيــــي الــــدجين،" املــــنهج احلســــي و تطبيقاتــــه يف الدعوة"،جملــــة اجلامعــــة-(3)

 . 13م ،ص2383،يناير 81،مج 8اإلسالمية بغزة ،ع
مصــدر اجلعفــي،  البخــاري اهلل عبــد أبــو إمساعيــل بــن محمــدنور: االبخــاري يف صــحيحه،كتاب األذان،بــاب األذان للمســافر، رواه -(4)

 .226ص، 8ج،سابق
 . 831صاملرجع السابق،، عبد احلليم محمد الرمحي-(5)
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و حيتاج هذا النوع من األساليب إىل علم و خربة و ال حيسنه إال قليل من الدعاة و يلتزم الداعية يف نقله 
ادُْع إِِلى َسِبيِل رَبَِّك بِاْلِحْكَمِة " ﴿ (1)ساس الذي رمسه الوحي لرسول اهللللدعوة من خالل هذه األساليب باأل

 }541َأْعَلُم بِاْلُمْهَتِديَن } َواْلَمْوِعظَِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهم بِالَِّتي ِهَي َأْحَسُن ِإنَّ رَبََّك ُهَو َأْعَلُم ِبَمن َضلَّ َعن َسِبيِلِه َوُهوَ 
 .  821﴾النحل/

 اطن استخدام المنهج الحسي :مو -4

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

و غريها من التشريعات اليت تتطلب (2)" صلوا كما رأيتموين أصلي" :قال من التشريعات العملية مثل الصالة حيث
 .كاحلج و الوضوءالتطبيق العملي  

 االستدالل يف ذلك ويعني :يستخدم في دعوة العلماء والمختصين في مجال العلوم التطبيقية-
 لتأييد الشرعية نصوصال استخدام يف عدم التوسع ضرورة مالحوة مع ، السنة و القرآن يف العلمي باإلعجاز
(3)مناسب بأسلوب ، الثابتة العلمية احلقائق على هبا باالستشهاد ،و يكتفيوالفرضيات العلمية النوريات

.  
عض احلاالت إىل نوع من املعاينة بهناك صنف من الناس حيتاج يف : يستخدم في تعميق اإليمان باهلل-

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

عاين بعض املسلمني و خباصة الشباب منهم حالة ي:يستخدم لزيادة تمسك المسلمين بإسالمهم -
م و النور االنبهار بعامل الغرب من حالة التقدم اليت يعيشها ،مما يعرتي بعضهم حالة الشك يف انتمائهم لإلسال

إليه بعني الريبة يف أنه سبب ختلفهم يف العامل اإلسالمي ،مثل هذا الوضع يتطلب من الداعية استثمار املنهج 
أن تلكؤ املسلمني وبعدهم عن  يعلمبتوضيح "الصواب ،و ال يكون ذلك إال احلسي يف رد هؤالء إىل جادة 

هما من يلمي بدليل أن القرآن والسنة مصدر اإلسالم فالقرآن والسنة هو السبب األساس ملا حنن فيه من ختلف ع
 . (4)"وعدم اهتمامنا هبما حجب عنا تلك احلقائق العلمية ،اإلشارات العلمية ما فيهما. ولكن إمهالنا هلما

 

                                                           
 .831صاملرجع السابق،، احلليم محمد الرمحيعبد -(1)
 .سابقا مت خترجيه-(2)
 .868ص املدخل إىل علم الدعوة ،مرجع سابق، البيانوين،محمد أبو الفتح -(3)
 .11مرجع سابق ، ص،إبراهيم علي محمد أمد -(4)
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 :اآلتية النقاط يف احلسي املنهج خصائص إبراز ميكن :الحسي المنهج خصائص-4
 مل فإذا عادة، إنسان كل هبا يسلم اليت احملسوسات على دهاعتما  و مرد ذلك :تأثيره سرعة -أوالً  

 .باطله على وإصراره عناده على ذلك دل يسلم
 :قيل هنا ومن احملسوس، الشيء ةمعاينالعتماده على  وذلك:البشرية النفوس في تأثيره عمق -ثانياً 

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

فال غرابة أن  لذا ،(1)مجيعاً  السابقة األصناف ليشمل دائرته باتساع احلسي املنهج ميز جاهل، أو عامل وال صغري،
 يكفي ما ففيهاو األنفس و يف الكون ككل،  األرض يف آياته يف دبروالت النور إىل الناسيقوم الداعية بدعوة 

 . 45-41{﴾  الذاريات/45{ َوِفي أَنُفِسُكْم َأَفاَل تـُْبِصُروَن}41َوِفي اأْلَْرِض آيَاٌت لِّْلُموِقِنيَن }﴿،قال تعاىل:رلالعتبا
 كثري يف استخدامه يف حيتاج احلسي املنهج مما ال شك فيه أن: واالختصاص لخبرةإلى ا حاجته -رابعاً 

 العلماء لطبقة الدعوة كانت إذا سيماوال الدعاة مجيع ساليبهأ 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
 .(2)"احملسوسة العلمية بالوواهر 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
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .و ما بعدها 11محمد حسن رباح خبيت،حيي علي حيي الدجين،مرجع سابق،،ص-(1)
 .19فسه، ،صاملرجع ن-(2)
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 :أساليب الدعوة إلى اهلل تعالىالخامسةالمحاضرة 

تطبيق املناهج الدعوية يتطلب من الداعية اتباع أساليب معينة لتحقيق األهداف املرجوة من العمل الدعوي 
 يتناسب و تلك املناهج سواء على مستوى املنهج العاطفي أو العقلي أو احلسي .،بشكل 

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

.     

العملية الدعوية عنـد جمـرد إعـداد الداعيـة و التعـرف علـى منـاهج  ال تتوقف: ثانيا:أساليب الدعوة إلى اهلل
مـــن أهـــم أســـباب جنـــاح العمـــل الـــدعوي و هـــو اختـــاذ  االـــدعوة املختلفـــة ،و إمنـــا تتعـــداها إىل رابـــط مهـــم يعتـــرب واحـــد

ادُْع ِإلِــى ﴿ :ن الكــرمي مجلــة مــن األســاليب خلصــها قولــه تعــاىلاألســاليب املناســبة للممارســة الدعويــة ،و قــد ذكــر القــرآ
ــُم بِ  ــَي َأْحَســُن ِإنَّ رَبَّــَك ُهــَو َأْعَل ــالَِّتي ِه ــُم َســِبيِل رَبِّــَك بِاْلِحْكَمــِة َواْلَمْوِعَظــِة اْلَحَســَنِة َوَجــاِدْلُهم ِب َمــن َضــلَّ َعــن َســِبيِلِه َوُهــَو َأْعَل

ــــِديَن  ــــدعوة إىل أســــاليب أخــــرى ميكــــن اعتبارهــــا مــــن ،541النحــــل/ ﴾}541{بِاْلُمْهَت كمــــا أشــــار املهتمــــون بشــــأن ال
 تطرق هلذه األساليب ضمن هذه اجلوانب :  األساليب املهمة يف جمال الدعوة إىل اهلل ،و ميكن أن

  :أسلوب الحكمة-5

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

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

"احلكمــة: هــي املعرفــة احملكمــة أي الصــائبة ااجمــردة عــن اخلطــأ فــال تطلــق احلكمــة إال علــى  وقــال ابــن عاشــور
ة بأهنـا معرفــة املعرفـة اخلالصـة عـن شـوائب األخطـاء وبقايـا اجلهـل يف تعلـيم النـاس ويف هتـذيبهم، ولـذلك عرفـوا احلكمـ

حقــائق األشــياء علــى مــا هــي عليــه حبســب الطاقــة البشــرية حبيــث ال تلتــبس علــى صــاحبها احلقــائق املتشــاهبة بعضــها 
بـــبعض وال ختطـــئ يف العلـــل و األســـباب، وهـــي اســـٌم جـــامٌع لكـــل كـــالم  أو علـــم  يراعـــى فيـــه إصـــالح حـــال النــــاس 

  .(3)واعتقادهم إصالحاً مستمراً ال يتغري

 : تربز أمهية أسلوب احلكمة من جوانب أمهها :ب الحكمة سلو أأهمية -

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

                                                           
 .  393م ،ص2331، 8خالد بن هدوب بن فوزان املهيدب،أثر الوقف يف الدعوة إىل اهلل تعاىل،دار الوراق ،الرياض ،ط-(1)
 . 121،ص 1جمصدر سابق ،،القرآن العويمابن كثري،تفسري -(2)
 . 1662م ،ص8911محمد الطاهر بن عاشور،التحريرو التنوير، الدار التونسية للنشر،تونس،-(3)
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َســَنِة ادُْع ِإلِــى َســِبيِل رَبِّــَك بِاْلِحْكَمــِة َواْلَمْوِعظَــِة اْلحَ ﴿ كونــه مــن األســاليب الــيت دعــا اهلل تعــاىل إىل اســتخدامها-
 .541النحل/ ﴾}541َوَجاِدْلُهم بِالَِّتي ِهَي َأْحَسُن }

َقـْد ُأوتِـَي َخْيـراً  ﴿  لقوله تعاىل: كونه من أفضل ما يناله اإلنسان- يُؤِتي اْلِحْكَمَة َمـن َيَشـاُء َوَمـن يـُـْؤَت اْلِحْكَمـَة فـَ
: "يعـين -رمـه اهلل-قـال شـيخ املفسـرين أبـو جعفـر الطـربي . 412/البقـرة ﴾{269}َكِثيرًا َوَما يَـذَّكَُّر ِإالَّ ُأْولُـوْا األَْلبَـاِب 

بذلك جل ثناؤه يؤيت اهلل اإلصابة يف القول والفعل من يشاء من عباده ومـن يـؤت اإلصـابة يف ذلـك مـنهم فقـد أويت 
 .(1)خريا كثريا"

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

 لوب الحكمة : خصائص أس-

على اعتبار أن احلكمة صفة ميدة ميكن حتصيلها مع مرور الوقت ،و قد جاء ذلك :إمكانية تعلمه -5
،و يكون ذلك عن 542البقرة/﴾}542َويـَُعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َويـُزَكِّيِهْم ِإنََّك أَنَت الَعزِيُز الَحِكيُم }﴿:ىليف قوله تعا

 : (2)طريق

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

 .وغريها الشخصية الدعوية التجارب من االستفادة – د

 :فالداعية الذي يستخدم هذا األسلوب بإمكانه أن حيقق الدعوة اْلثار العظيمة التي يحققها في-4

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

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

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

 جتلياهتا يف جانب من هذه اجلوانب  :
                                                           

 . 116، ،صم 8911املسمى جامع البيان يف تفسري القرآن،دار الفكر ،بريوت، ابن جرير الطربي،تفسري الطربي-(1)
 . 893صاملدخل إىل علم الدعوة ،مرجع سابق،محمد أبو الفتح البيانوين ،-(2)
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 فعلى مستوى مناهج الدعوة فإن مواهر احلكمة تربز يف اآليت :

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

دعوات رسل " منهج رباين يتجلى واضحاً يف  فمبدأ ترتيب األولوياتعلى العبادة و هكذا ، و ال غرابة يف ذلك ،
اهلل تعاىل إىل أقوامهم حيث نرى أهنم مع اتفاقهم على أصل اإلميان باهلل واجتناب الطاغوت متباينون يف أولويات 

من يتعرف على  فالداعية احلكيم هو ، (1)"دعواهتم ألقوامهم وفقًا الحنرافات أقوامهم واألدواء املنتشرة فيهم
 و تأخريه أثناء املمارسة الدعوية و ما يتطلبه املوقف الدعوي.و ما يتوجب تقدميه  ،أولويات عمله الدعوي

عي التدرج يف تطبيق ا: و هو أمر يف غاية األمهية ،فعلى الداعية أن ير التدرج في تطبيق ألولويات-
يح األوضاع العامة يف ااجمتمع املسلم حاألولويات على أرض الواقع ،خاصة يف معاجلة احنراف األشخاص و تص

 ص بالتخلي عن احنرافاهتم و إصالح ذواهتم دفعة واحدة .اشخإلزام األعدم لى الداعية ،إذ جيب ع

:فأسلوب احلكمة يتطلب من الداعية أثناء مناسبة المنهج لألوضاع و األعمار و المستويات -
الصغري  ممارسته الدعوية أن يفرق بني أحوال السلم واحلرب ،و حالة الضعف و القوة ،و أن يراعي حالة الكبري و

عندما يكون مهه محصورا "عادة  دائه الدعوي أفشل الداعية يف  يوهر و و الرجل و املرأة،و بني العامل و اجلاهل ، 
يف إبداء ما يف صدره وإخراجه للناس وإيصاله إليهم بأي طريقة كانت، ومن غري مراعاة للوروف املؤثرة إجيابا أو 

فرتاه خياطبهم  .خاطبني على تفهم القضية أو املسألة اليت سيوصلها هلمسلبا،ومن غري دراية أو اهتمام بقدرات امل
قدمي العهد .و كلهم بطريقة واحدة وكيفية متساوية وبنفس األسلوب، سواء عنده العامل واجلاهل، واملسلم والكافر

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

 باختالف األحوال و املستويات و األعمار.

 أما على مستوى األساليب فإن مواهر أسلوب احلكمة يتجلى يف :

: تتعدد أشكال املناهج الدعوية و تتنوع المختار المنهج أشكال من المناسب الشكل اختيار-
ساليب املناسبة يف املواقف املناسبة ،فما أساليبها ،و لذلك فإن أسلوب احلكمة يقتضي من الداعية أن يتخري األ

يقال يف األفراح خيتلف عما جيب قوله يف جمالس األحزان ،و ما يقال يف مواطن الرتغيب ال حيسن قوله يف مواطن 
 .... الرهيب و هكذا 

                                                           
  .م2381، 88/9الدخول : .،تاريخ http://www.alriyadh.com"ترتيب األولويات" ،عن موقع: عبد اهلل بن جباد العتييب،-(1)
 88/83الـدخول : ،تـاريخ http://www.tawhed.ws،عن موقع:أبو حييي اللييب ،"الدعوة بني أساليب التنويع و متييع احلقائق"-(2)
  .م2381،

http://www.alriyadh.com.،تاريخ
http://www.alriyadh.com.،تاريخ
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 التهديد مث ، اليد استعمال  مث ، فنيالتع مث ، الوعظ مث ، التعريف :وهي :االحتساب مراتب اعتماد-
َوالالَِّتي َتَخاُفوَن ُنُشوَزُهنَّ َفِعُظوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ ِفي اْلَمَضاِجِع ﴿، و من ذلك ما ورد يف قوله تعاىل (1)الضرب مث ،

ُغوْا َعَلْيِهنَّ َسِبياًل ِإنَّ الّلَه َكاَن َعِليّاً َكِبيرًا } من "ديث الشريف يف احل و، 43النساء/ ﴾}43َواْضرِبُوُهنَّ فَِإْن َأطَْعَنُكْم َفاَل تـَبـْ
 . (2)"ه و ذلك أضعف االميانلبطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقيسترأى منكم منكرا فليغريه بيده فإن مل 

و هذه تتطلب من الداعية وعيا : الجماعية و الفردية الدعوية واألحول الظروف اختالف مراعاة-
" ،على أرض اإلسالم غري أسلوهبا على أرض الكفر يطة باملدعوين ،فأسلوب الدعوةو بصرية مبختلف الوروف احمل

 املؤسسات وفيها، القائمة الرمسية املؤسسات خالل من فيها يعمل أن واملساملة املسلمة الدولة يف احلكمة من فإن
 قد اليت . السرية والتنويمات األخرى املؤسسات خالل من فيها العمل حيسن وال ، هبا وتعرتف تقرها اليت الشعبية

 .(3)"اإلسالمية للدعوة احملاربة الدول أو ، اإلسالمية غري الدول يف خالهلا من العمل حيصل
فإن أسلوب احلكمة يقتضي االتصاف باألخالق احلميدة ،و استثمار  أما على مستوى استخدام الوسائل

وسيلة كي تكون اخللق املناسب يف املوقف املناسب ،كما يقتضي أسلوب احلكمة يف جمال الوسائل االرتقاء بال
مكافئة للدعوة و متفوقة على وسائل العدو، و التوسع و الرتخص يف استخدام الوسائل املختلف يف حكمها يف 

 حالة الضرورة و احلاالت احلرجة و جتنبها يف األحوال العادية. 
 أسلوب الموعظة الحسنة :-4

داين يف تعريفـــه للموعوـــة عبـــد الـــرمن حســـن حبنكـــة امليـــ يقـــول: تعريـــف أســـلوب الموعظـــة الحســـنة -
احلســنة: "هــي الرتغيــب بالعاقبــة احلســنة والســعادة اخلالــدة ملــن اتبــع ســبيل ربــه، والرتهيــب مــن العاقبــة الســيئة الوخيمــة 
والشـــقاوة والتعاســـة ملـــن أىب أن يتبـــع ســـبيل ربـــه، بشـــرط عرضـــها بأســـلوب  حســـن  مجيـــل  مقبـــول  ال تنفـــر منـــه الطبـــاع 

 .(4)السوية"

:"هي املقالة املشتملة على املوعوة احلسنة اليت يستحسنها السـامع وتكـون يف نفسـها حسـنة و قال الشوكاين
 .(5)"بار انتفاع السامع هباباعت

ـــداعي و املـــدعو مبـــا تشـــمله مـــن آثـــار  و عرفهـــا أمـــد غلـــوش بأهنـــا "توجيهـــات تفيـــد القـــرب النفســـي بـــني ال
 . (1)لمدعو و خياف عليه"يقاظ الشعور مع وضوح أن الداعي يقصد النصح لإاالنفعال و 

                                                           
  .816بق،صمحمد أبو الفتح البيانوين،املدخل إىل علم الدعوة ،مرجع سا-(1)
 .مت خترجيه سابقا -(2)
  .811،صمحمد أبو الفتح البيانوين،املدخل إىل علم الدعوة ،املرجع سابق-(3)
 . 639ص، 8م،ج2331، 2عبد الرمن حسن حبنكة امليداين ،فقه الدعوة اىل اهلل ،دار القلم،دمشق،ط-(4)
   .298،ص 3جم،8991الم،دار الكتب العلمية ،بريوت،لبنان،صححه و ضبطه :أمد عبد السمحمد بن علي الشوكاين،فتح القدير،-(5)
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 :تتجلى أمهيته ضمن هذه الزوايا : أهمية أسلوب الموعظة الحسنة-

ادُْع ﴿كونه أسلوب أمر اهلل تعاىل باستخدامه يف الدعوة إىل اهلل تعاىل ،فقد أمر بذلك صراحة يف قوله: -
م بِالَِّتي ِهَي َأْحَسُن ِإنَّ رَبََّك ُهَو َأْعَلُم ِبَمن َضلَّ َعن َسِبيِلِه َوُهَو َأْعَلُم ِإِلى َسِبيِل رَبَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلهُ 

 .63 النساء/ ﴾}14َوِعْظُهْم َوُقل لَُّهْم ِفي أَنُفِسِهْم قـَْوالً بَِليغًا}،و قوله :﴿821 ﴾ النحل/}541بِاْلُمْهَتِديَن}
 .مبايعة الرسول عليها -
 . (2)" الدين النصيحة" :هلل عليه و سلم أساس الدين فقد ورد قولهعدها الرسول صلى ا-
:و هو ما صرحت به النصوص  اعتماده من طرف مجيع األنبياء و الرسل للتمكني للدعوة إىل اهلل- 

 . 43﴾ نوح/}43ِإْن َأَردتُّ َأْن أَنَصَح َلُكْم}﴿ :القرآنية يف العديد من املواقف كما يف قوله تعاىل على لسان نوح
 : منها  و هي كثرية:  خصائص أسلوب الموعظة الحسنة-

مما مييز أسلوب املوعوة احلسنة هو اعتماده على العبارات الرقيقة : لين العبارة المستخدمة ولطفها-5
 اليت 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 : وتعدد أشكال الموعظة  تنوع-4
مناط املتعددة يف املناسبة للمقام الذي يدعو إليه من ذلك اخلطبة املؤثرة ،القصة ، الكالم الصريح و غريها من األ

 هذا الشأن .

ب ليس حباجة إىل أن يكون متعمقا فالداعية يف اعتماده على هذا األسلو : ال تحتاج إلى كثرة علم-4
حاديث النبوية املناسبة للموقف يف املعرفة الدينية أو كثرهتا ،إذ يكفي أن يكون مطلعا على مجلة من اآليات و األ

 الدعوي .

  :(3)يلي فيما هذا ويوهر :المدعوين نفوس في آثاره عظم-3
 .غالًبا إليها االستجابة وسرعة ، املوعوة قبول -أ

 . املدعوين قلوب يف واملودة حملبةا غرس -ب
 يعوهم ممن – مل يستجيبوا إذا – الناس خيجل حبيث ، انتشارها على والقضاء املنكرات محاصرة – ج

 . على األقل مبنكراهتم جياهرون فال ، حسنة موعوة

                                                                                                                                                                                     
 . 219م،ص8911، 2أمد أمد غلوش،الدعوة اإلسالمية :أصوهلا ووسائلها ،دار الكتاب املصري،القاهرة،ط-(1)
 .11،ص 8سلم ،مصدر سابق،جمنور: ا،بيان أن الدين النصيحة :،باباإلميانيف صحيحه،كتاب  مسلم رواه -(2)
 .891أبو الفتح البيانوين ،املدخل إىل علم الدعوة ، مرجع سابق ،صمحمد  -(3) 
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 : أشكال املوعوة احلسنة كثرية و متنوعة و من أمهها يف هذا املقام : أشكال الموعظة الحسنة-
تعترب اخلطبة من أبرز أشكال املوعوة احلسنة ،و قد استخدمها الرسول الكرمي : الخطبة المؤثرة-5

 بشكل فعال يف الدعوة إىل اهلل .
و هي واحدة من أهم أشكال املوعوة احلسنة اليت ميكن للداعية أن يستثمرها يف هداية : القصة-4

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

ال يكون مصريهم ومآهلم مثل ما جرى ألهل القصة أالعرب والدروس ما ميكن أن يردع املخالفني واملنحرفني خمافة 
 .(1)يقصها الداعية" اليت

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

أسلوب  و هو من األشكال اليت ال غىن للداعية يف ضرورة استخدامه يف إطار :التذكير بنعم اهلل -4
 يَا بَِني ِإْسَرائِيَل اذُْكُروْا نِْعَمِتَي الَِّتي أَنـَْعْمُت َعَلْيُكْم َوَأْوُفوْا بَِعْهِدي ُأوِف بَِعْهدُِكْم َوِإيَّايَ ﴿ املوعوة احلسنة قال تعاىل:

الشكر هنا ،على أن التذكري بالنعم يستوجب شكر اهلل عليها من قبل املدعو ،و موهر  31﴾ البقرة/}31فَاْرَهُبوِن}
 إمنا يكون بالتزام أوامره و تسخري نعمه فيما يرضي اهلل تعاىل .

استخدام الداعية هلذا الشكل "ال بد أن يكون مرتبطا ارتباطًا وثيقًا باملوضوع، أو املشكلة، أو  على أن
العافية والصحة، املخالفة، أو املعصية املراد وعظ الناس من أجلها. "فإذا كانت فاحشة مثاًل نذكر الناس بنعمة 

وإذا كانت املخالفة تبذيرًا مثاًل نذكرهم بنعمة الرزق اليت جيب شكرها ونبني أن من مستلزمات شكرها البعد عن 
 .(2)التبذير وهكذا"

الشكل من أشكال املوعوة احلسنة أنه يلفت نور املدعو  امن مجيل هذ:المفهومة اللطيفة إلشارةا-3
ن سلوكه أو فعله دومنا أن يدركها أحد غريه،وبالتايل فهو ال حيتاج إىل صريح إىل خطئه بإشارة فقط قد تغري م

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

 

 
                                                           

 .16، مرجع سابق ،صمدأابراهيم علي محمد -(1) 
 . 13إبراهيم علي محمد أمد ،ص-(2)

https://uqu.edu.sa/staff/ar/4320082
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 :أسلوب المجادلة -4

و و جيعله يؤمن باملدعى إليه ، وردها الداعي ليلزم اخلصم و يقحمهأدلة كالمية ي :تعريف المجادلة-
" دفع املرء خصمه عن إفساد قوله حبجة أو شبه .أو يقصد به تصحيح كالمه وهو اخلصومة يف يضا بأنه أيعرف 

 . (1)احلقيقة"

الكرمي بأن و اجلدال قد يكون محمودا و قد يكون مذموما ،و اجلدال احملمود هو ذلك الذي وصفه القرآن 
الباطل و  ،أما املذموم فإمنا وصف بذلك ألنه يستهدف إقرارَوَجاِدْلُهم بِالَِّتي ِهَي َأْحَسُن﴾﴿:يكون حسنا لقوله تعاىل

 ﴾}1َوَجاَدُلوا بِاْلَباِطِل لُِيْدِحُضوا ِبِه اْلَحقَّ فََأَخْذتـُُهْم َفَكْيَف َكاَن ِعَقاِب }﴿ دحض احلق كما ورد يف النص القرآين
و قد عرفه الشنقيطي بأنه "احملاورة يف الكالم بني شخصني خمتلفني ،يقصد كل واحدمنهما تصحيح قوله و إبطال قول ، 1افر/غ

 .(2)اآلخر مع رغبة كل منهما يف ظهور احلق "

و ملا كان اجلدال باليت هي أحسن محمودا يف ذاته لكونه يهدف اىل احلق و الصواب ،فقد أمر به تعاىل 
قال ابن القيم ب املقام ذلك بعد استنفاذ األساليب األخرى مثل أسلوب احلكمة و املوعوة احلسنة، حينما يتطل

جيب القابل الذكي الذي ال يعاند احلق ت: "جعل سبحانه مراتب الدعوة حبسب مراتب اخللق، فاملس-رمه اهلل-
املوعوة احلسنة، وهي األمر والنهي وال يأباه يدعى بطريق احلكمة، والقابل الذي عنده نوع غفلة وتأخر يدعى ب

 .(3)املقرون بالرغبة والرهبة، واملعاند اجلاحد جيادل باليت هي أحسن"

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

عليها اإلنسان و يتساوى يف ذلك الرجل و املرأة ،الكبري و الصغري لقوله من األمور اليت جبل و فطر - 
نَساُن َأْكثـََر َشْيٍء َجَداًل }﴿ تعاىل َقْد َسِمَع اللَُّه قـَْوَل الَِّتي ُتَجاِدُلَك ِفي َزْوِجَها َوَتْشَتِكي ﴿ . 13الكهف/﴾}13وََكاَن اإْلِ

 . 5المجادلة/﴾}5ِإنَّ اللََّه َسِميٌع َبِصيٌر } ِإَلى اللَِّه َواللَُّه َيْسَمُع َتَحاُورَُكَما

 و قوله: 541النحل/﴾َوَجاِدْلُهم بِالَِّتي ِهَي َأْحَسنُ ﴿من األساليب اليت دعا اهلل تعاىل آمرا باستخدامه بضوابط-

اهلل عندما يأمرنا بأمر فإن فيه و "معلوم أن  ،16العنكبوت/﴾}31َواَل ُتَجاِدُلوا َأْهَل اْلِكَتاِب ِإالَّ بِالَِّتي ِهَي َأْحَسُن }﴿

                                                           
 ،هـ8131بريوت، الطبعة األوىل،  ،ار الكتاب العريبحتقيق: إبراهيم األبياري،د،التعريفات،علي بن محمد بن علي اجلرجاين-(1)

  .838،ص8ج
  .3،ص 2دط، دت،ج محمد األمني الشنقيطي ،آداب البحث و املناظرة،مكتبة ابن تيمية ،القاهرة،مصر،-(2)
  .813،ص 8ابن القيم ،مفتاح دار السعادة،دار الكتب العلمية،بريوت ،لبنان،دط،دت ،ج-(3)
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اخلري كل اخلري، والتوفيق كل التوفيق والسداد. وعندما يأمرنا اهلل بأن ندعو بااجمادلة فال ريب أن يف ذلك أمهية 
 .(1)واضحة وأثراً بيننا يف حقل الدعوة إىل اهلل"

وْا يَا نُوُح َقْد َجاَدْلتَـَنا فََأْكثـَْرَت قَالُ ﴿ من األساليب اليت استخدمها األنبياء و الرسل مع أقوامهم قال تعاىل:-
َحتَّى ِإَذا َجآُؤوَك ُيَجاِدُلوَنَك يـَُقوُل الَِّذيَن َكَفُروْا  ﴿قوله و 44هود/  ﴾.{32}ِجَدالََنا فَْأتَِنا ِبَما تَِعُدنَا ِإن ُكنَت ِمَن الصَّاِدِقيَن 

 . 41األنعام/ ﴾ {25}ِإْن َهَذا ِإالَّ َأَساِطيُر اأَلوَّلِينَ 

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

:ذكر العلماء يف هذا الشأن آداب عديدة فيما خيص استخدام أسلوب  أداب الجدل و المناظرة-
 ااجمادلة،و هي يف جمملها تركز على اآليت :

تبار العلم باملوضوع محل اجلدال و املقصود بذلك اع: اطة بالموضوع محل الجدال حضرورة اإل*
. و من مث فال ينبغي أن يدخل الداعية يف جدال ضمن موضوع  شرطا أساسيا لنجاحه و حتقيق الغاية املرجوة منه

ال يعرف حيثياته و معطياته فذلك أدعى أن يضعه يف موقف حرج فضال عن اإلساءة إىل القضية اليت يدافع عنها 
وقد ينهون عن ااجمادلة واملناظرة، إذا كان املناظر ضعيف العلم باحلجة وجواب ن" يقول ابن تيمية يف هذا الشأ

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

واحدة من أهم آداب اجلدال و املناظرة و هو التسليم املطلق  و هي:أن يقبل الحق أيًا كان مصدره *
للحق و اإلذعان له ،و الداعية الصادق هو من يأخذ باحلق و يسلم خبطئه ،ألن غايته يف كل ذلك هو إحقاق 

 احلق. 

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

 احلقد أو اإلساءة وحب األنانية قوامها ذاتية نزعة على ينطوياخلصم و االنتصار عليه فذاك السلوك بال شك "
(3)"اهلداية روح إىل واالفتقار

. 

                                                           
 .93مد ،صإبراهيم علي محمد أ-(1)
 ،اإلرهاب من اإلسالم موقف حول العاملي املؤمترعمر بن عبد اهلل كامل ،" آداب احلوار و قواعد االختالف"، حبث مقدم ضمن -(2)

 .82هــ ،ص8121،من شهر ربيع االول 3اىل   1،الرياض ،اململكة العربية السعودية، ةياإلسالم سعود بن محمد اإلمام جامعة
حبـث مقـدم ضـمن مـؤمتر الـدعوة و متغـريات العصـر،اجلامعة  ،،"احلوار :أصوله و ضوابطه و أثره يف الدعوة اإلسالمية"يوسف علي فرحات-(3)

 .816،ص2331أفريل  81اإلسالمية، غزة،،
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يات اليت جيب على الداعية التحلي هبا ،وهي ضرورة وهي من األجبد:ضبط النفس وعدم االنفعال*
الهتا يعطي اذلك أن التحكم يف النفس و انفع،و عدم السماح هلا باالنفالت إىل حالة من الغضبضبط النفس 

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

 .(1)ومؤيديه" مجهوره أمام خاصة و الصياح، باالنفعال فشله يعوض عنده ما عرض يف

يعترب التعصب آلراء األشخاص أو املذاهب من بني اآلفات اليت تفضي باملوضوع  :التعصب من التحرر*
دال أو املناظرة إىل حالة من الفشل و عدم الوصول إىل احلق ،و من مث فإن الداعية إىل اهلل مطالب بأن محل اجل

يكون احلق هدفه ،فال ينتصر لوجهة نوره دومنا دليل أو يتحيز لرأي شخص اجمرد اقتناعه بأفكاره و آرائه فتأخذه 
 بيت يف وحده يعيش بامرئ   أشبه واملتعصب"ضاوي العزة باإلمث و عدم التسليم للحق و يف هذا يشري الشيخ القر 

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

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

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

:و قد سبق و أن أذكرنا بأن ااجمادل جيب أن ميتلك املعرفة الكافية على العلم و المعرفة  اعتماده*
لسفسطة منه إىل اجلدال املطلوب، و قد إىل اتفاصيله ،و إال أصبح أقرب باملوضوع محل اجلدال و على دراية تامة ب

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

 وال ، احلجة واضحة يقيم أن اجلدل أسلوب يف فاألصل:  األصل فيه إقامة الحجة على الخصم*
أََلْم تـََر ِإَلى ﴿ و قد أشار إىل قوله تعاىل :،(3)باطله على هبا ستدلي شبهة أو ، هبا يتمسك حجة للمجادل يرتك

ُت قَاَل أَنَا ُأْحيِـي َوُأِميُت قَاَل ِإبـَْراِهيُم الَِّذي َحآجَّ ِإبـَْراِهيَم ِفي رِبِِّه َأْن آتَاُه الّلُه اْلُمْلَك ِإْذ قَاَل ِإبـَْراِهيُم رَبَِّي الَِّذي ُيْحيِـي َويُِمي
 ﴾}211}  الظَّاِلِمينَ ّلَه يَْأِتي بِالشَّْمِس ِمَن اْلَمْشِر َِ فَْأِت ِبَها ِمَن اْلَمْغِرِب فـَُبِهَت الَِّذي َكَفَر َوالّلُه اَل يـَْهِدي اْلَقْومَ فَِإنَّ ال
 . 411البقرة/

 تتنوع بواعث اجلدل و تتعدد إىل : :تنوع بواعثه*
دة بفكرة ما ،أو مذهب معني أو االستغراب من : و هذه عادة ما ترتبط بالقناعة الشدي بواعث نفسية-

َوِإْذ قَاَل ﴿ موقف محدد و هو ماحصل مع املالئكة حني خلق اهلل تعاىل أدم و جعله خليفة يف األرض قال تعاىل :

                                                           
 .811املرجع نفسه،ص-(1)
 .899محمد أبو الفتح البيانوين،املدخل إىل علم الدعوة ،مرجع سابق ،ص-(2)
  121ص م ،8919،دم ،دن ،املذموم والتفرق املشروع االختالف بني اإلسالمية الصحوة ،القرضاوييوسف -(3)
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َماَء َوَنْحُن ُنَسبُِّح ِبَحْمِدَك َونـَُقدُِّس رَبَُّك لِْلَماَلِئَكِة ِإنِّي َجاِعٌل ِفي اأْلَْرِض َخِليَفًة قَاُلوا أََتْجَعُل ِفيَها َمْن يـُْفِسُد ِفيَها  َوَيْسِفُك الدِّ
َقاَل أَنِْبُئوِني بَِأْسَماِء َهُؤاَلء ِإْن ُكنُتْم َلَك قَاَل ِإنِّي َأْعَلُم َما اَل تـَْعَلُموَن َوَعلََّم آَدَم اأْلَْسَماَء ُكلََّها ثُمَّ َعَرَضُهْم َعَلى اْلَماَلِئَكِة فَـ 

 . 44البقرة/ ﴾ }32}ُلوا ُسْبَحاَنَك اَل ِعْلَم لََنا ِإالَّ َما َعلَّْمتَـَنا ِإنََّك أَْنَت اْلَعِليُم اْلَحِكيمُ َصاِدِقيَن قَا
َيْحَذُر اْلُمَناِفُقوَن َأْن تـُنَـزََّل ﴿ :و من البواعث النفسية االستهزاء و السخرية بالحق و أهله قال تعالى

ا َنُخوُض َونـَْلَعُب ا ِفي قـُُلوبِِهْم ُقْل اْستَـْهزُِئوا ِإنَّ اللََّه ُمْخِرٌج َما َتْحَذُروَن َولَِئْن َسأَْلتَـُهْم لَيَـُقوُلنَّ ِإنََّما ُكنَّ َعَلْيِهْم ُسورٌَة تـَُنبِّئُـُهْم ِبمَ 
ليت يتميز هبا أسلوب و غريها من صور البواعث النفسية ا،1 التوبة/ ﴾}6}ُقْل أَبِاللَِّه َوآيَاتِِه َوَرُسولِِه ُكنُتْم َتْستَـْهزُِئونَ 

 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 مناقشة األدلة املختلفة و الرتجيح بينها ،أو دفع الشبهات حول موضوع النقاش 
 اهلل عنه مع اخلوارج.

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

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

و مع تنوع هذه البواعث فإن الداعية ملزم بالتعرف عليها،حىت يتمكن من التعامل السليم مع دوافع 
رف أصحاهبا حبكمة و بصرية حىت يتجنب الدخول يف جدال عقيم ال جيين منه سوى زيادة اهلوة بينه و بني الط

ااجمادل ،و لعل ما جاء يف نصوص القرآن و السنة يف هذا ااجمال خري معني للتعرف على كيفية التعامل مع 
   أصحاب هذه الدوافع .

إن مل نقل من أجنعها على  الدعوة إىل اهلل: تعد القدوة من األساليب املهمة يف القدوة  أسلوب-3
خمتلفة من السلوك الديين من خالل ما يراه ويشاهده يوميا اإلطالق، ذلك أن اإلنسان عادة ما يكتسب أمناطا 

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

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

                                                           
 .91إبراهيم علي محمد أمد ،ص-(1)
 . 232م ،ص2338، 2عبد الرمن النحالوي ، أصول الرتبية اإلسالمية يف البيت و املدرسة و ااجمتمع،دار الفكر،دمشق،ط-(2)
 .1،ص 2383 ،د.م.ن ،دط، محمد الشيخ،الرتبية بالقدوة ،دار البساتني-(3)
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 ميكن إبراز أمهية أسلوب القدوة يف اجلوانب اآلتية : :القدوة أسلوب أهمية -

األفعـال واألقـوال باعتبـاره القـدوة  مثـاال حيتـذى بـه يفصلى اهلل عليه و سلم أرشد القرآن الكرمي إىل الرسول -
ــْوَم اْْلِخــَر َوذََكــَر اللَّــَه   ﴿ العمليــة فقــال تعــاىل: َكِثيــراً َلَقــْد َكــاَن َلُكــْم ِفــي َرُســوِل اللَّــِه ُأْســَوٌة َحَســَنٌة لَِّمــن َكــاَن يـَْرُجــو اللَّــَه َواْليَـ

 .45األحزاب/﴾}45}

النـاس ترمجـة عمليـة حلقـائق القـرآن وتعاليمـه وآدابـه بشخصه ومشائلـه وسـلوكه مـع  صلى اهلل عليه و سلموكان 
وتشــريعاته ، واســتطاع هبــذه الصــورة أن ينقــل إىل مــن عاصــره الســلوك و األخــالق الرفيعــة يف أمســى صــورها.و تبــدو 
أمهية القدوة أيضا يف جعل القرآن الكرمي أيضا من االنبياء و الرسل ممـن جـاء قبـل الرسـول الكـرمي  قـدوة يهتـدى هبـم 

 .تعاىل  قال

بـل ليحققهـا املربـون  ،و الواقع أن اإلسالم حـني يعـرض هـذه القـدوة ال يعرضـها لإلعجـاب، والتأمـل التجـرييب
 .(1)يف ذوات أنفسهم كل بقدر ما يستطيع أن يقتبس، وبقدر الصرب على الصعود إىل األحسن

األمــي و املــتعلم الغــين و  تبــدو أمهيــة القــدوة أيضــا يف أن أثرهــا عــام يشــمل كــل النــاس مبختلــف مســتوياهتم-
الفقري، املرأة و الرجل ،و من مث فإنه بإمكان أي شخص أن حياكي و يقتـدي بغـريه  ، ولنـا يف صـحابة رسـول اهلل و 
اقتدائهم به صلى اهلل عليه و سـلم مـا يشـري إىل هـذا املقـام ،"فلـو طالعنـا صـورة القـدوة الصـاحلة يف سـجالت التـاريخ 

لــذين عاشــوا يف مدرســة النبــوة قــد قــدموا لإلنســانية مــا تشــهد بــه طبقــات العلمــاء وأولــو لوجــدنا مشــاهري الصــحابة ا
 . (2)الرأي والتجربة"

ن النفس البشرية مفطورة على احملاكاة و االقتداء باآلخرين ،و لذلك إتبدو أيضا أمهية القدوة من حيث -
 انب العملي .توهر مالمحها يف اجلما فتأثريها أوكد على اعتبار أن القدوة عادة 

: يتميز أسلوب القدوة احلسنة خبصائص كثري نقف عند أمهها و خصائص أسلوب القدوة الحسنة-
 هي :

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

                                                           
،  8ط فتيحة عمر رفاعي احللواين ، دراسة ناقدة ألساليب الرتبية املعاصرة يف ضوء اإلسالم ، املطبعة العربية ، اململكة العربيـة السـعودية ،-(1)

 . 91م ،  ص8913
، جامعـة اإلسـكندرية ،  القـاهرة جملـة كليـة اآلداب و اإلنسانية يف رباعيات إلياس فرحـات" ،  االجتماعيةعبد الرحيم محمود زلط،" القيم -(2)

 . 63، ص 31مج ،م8911، 
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كثر إقناعا أه ألن األخذ بالشيء عمليًا والتمسك ب : "سرعة انتقال الخير إلى المقتدى به-
 للمدعوين من احلديث عنه والثناء عليه، مبجرد العمل باخلري وتطبيقه فإن ذلك يقود إىل قناعة اآلخرين به

و لعل خري ما نستشهد به يف هذا املقام ما قام .(1) "ويرتتب على ذلك سرعة انتقال اخلري إىل املقتدين ،وصالحيته
يف صلح احلديبية ،فقام الصحابة بالفعل نفسه اقتداء به صلى اهلل الرسول صلى اهلل عليه و سلم من حلق رأسه 

 عليه و سلم .

و هذه كثريا ما يلتمس معناها يف األمور العملية ،و جند لذلك مثاال :و ضمان الصحة سالمة األخذ -
م هبا  عمليا يف شخصه صلى اهلل عليه و سلم حني يدعو صحابته بأن ميارسوا عباداهتم على الشاكلة اليت يقو 

فالداعية حينما ميارس ، (3)،و احلج فيقول :"خذوا عين مناسككم"(2)كالصالة فيقول:"صلوا كما رأيتموين أصلي"
صالته أو يتوضأ أمام  اآلخرين فيقلدونه يكون فعلهم سليما و صحيحا على خالف ما إذا حتدث هلم عن 

  فرائض الوضوء و سننه أو كيفية الصالة فقط.

فالنفس البشرية عادة ما تتأثر و تستجيب لألمور العملية أكثر من :لنفس البشرية عمق التأثير في ا-
األمور النورية ،و قد سبقت اإلشارة إىل فعل النيب صلى اهلل عليه و سلم يف صلح احلديبية حينما أشارت عليه 

 عليه الصالة و السالم .زوجه أم سلمة باملبادرة باحللق فانقاد له الصحابة رضي اهلل عنه و فعلوا مثل ما فعل 

الرتغيب و الرتهيب من األشكال اليت يعتمدها أسلوبا يعترب : أسلوب الترغيب و الترهيب-1
وعد يصحبه حتبيب و إغراء بالرتغيب " يقصد و.أسلوب املوعوة احلسنة يف الدعوة إىل اهلل لتقومي السلوك البشري 

الشوائب مقابل القيام بعمل صاحل أو االمتناع عن لذة مبصلحة أو لذة ،أو متعة آجلة مؤكدة خرية خالصة من 
 عدم من املدعو وحيذر خييف ما كل "بالرتهيب ،يف حني يقصد (4)ضارة أو عمل شيئ ابتغاء مرضاة اهلل"

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

                                                           
 .839صمرجع سابق،إبراهيم علي محمد أمد ،-(1)
 .مت خترجيه سابقا-(2)
 3م ،ج2339أخرجه أبـو داود يف سـننه،كتاب :املناسـك، بـاب :احللـق و التقصـري،،أنور:أبو داود ،سـنن أيب داود،دار الرسـالة ،بـريوت،-(3)

 .313،ص
   . 211محمود محمد مودة ،محمد مطلق عساف ،فقه الدعوة و أساليبها ،مرجع سابق،ص-(4)
،جامعة اإلسالمية العلوم كلية جملة "،اهلل إىل الدعوة يف وأمهيتهما الكرمي القرآن يف والرتهيب الرتغيب" ،حيدر  خليل كيالن-(5)

   . 6م ،ص2383، 1،مج 83املوصل،بغداد،ع
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كــل الطــرق األخــرى، حيــث "ال ينكــر األثــر والواقــع أن الداعيــة ال يلجــأ إىل هــذين األســلوبني إال بعــد فشــل  
الكبري الذي يتم بتحريك محوري الطمع واخلوف يف النفس البشرية اإلنسانية بالرتغيب والرتهيب، التشجيع بـاإلكرام 

 .(1)واملكافأة والتثبيط باإلهانة والعقوبة عند الضرورة

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

"أن تنمو العواطف الربانية )( باعتدال واتزان ، فال يتمادون يف املعاصي  من ذلكاملطلوب ألن اهلدف النهائي 
 .(2)فرته، وال ييأسوا من نصر اهلل وتوفيقه"مغرتين برمة اهلل ومغ

  :(3)يتميز أسلوب الرتهيب و الرتهيب بعدة خصائص أمهها:خصائص أسلوب الترغيب والترهيب-

 .نه يعتمد على اإلقناع والربهانأ-

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

: اخلوف من اهلل، اخلشوع هلل ،احملبة يف مههاأومن  ةثارة االنفعاالت وتربية العواطف الربانيإلى نه يعتمد عأ-
 اهلل و غريها .

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .   231، ص 8ج م،8996، 1دار القلم،دمشق،طن حسن حبنكة امليداين ، األخالق اإلسالمية وأسسها،عبد الرم-(1)
 .  291عبد الرمن النحالوي ، مرجع سابق ، ص-(2)

 م .82/82/2381ول :،تاريخ الدخ http://www.zahran.org وقع:، ماهليثم، "مميزات أسلوب الرتغيب و الرتهيب "-(3)

http://www.zahran.org/
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 وسائل الدعوة إلى اهلل :دسةالساالمحاضرة 

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

 .41{﴾المائدة/41ِلُحوَن}يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوْا اتَـُّقوْا الّلَه َوابـْتَـُغوْا ِإلَيِه اْلَوِسيَلَة َوَجاِهُدوْا ِفي َسِبيِلِه َلَعلَُّكْم تـُفْ ﴿ باملسببات

فإن الداعية إىل اهلل تعاىل مطالب أكثر من غريه باختـاذ كافـة الوسـائل املختلفـة و املشـروعة الـيت تصـله  و عليه
وحتقيــق اخلطــط املرســومة يف العمــل الــدعوي ال ،بالنــاس و حتقــق لــه املطلــوب ،ألن تطبيــق املنــاهج علــى أرض الواقع

 مار الوسائل املمكنة .ميكن الوصول هبا إىل النتيجة املرجوة مامل يتوصل هبا إىل استث

 تعريف الوسائل و ضوابط مشروعيتها : أوال:

تطلق الوسائل و يقصـد هبـا مجيـع مـا يسـتعني بـه الداعيـة علـى تبليـغ الـدعوة مـن أشـياء :تعريف الوسائل-5
 . (1)و أمور

م ألن الـدعوة إىل اهلل مـن أشـرف العلـوم و أجلهـا الرتباطهـا بتبليـغ اإلسـال :ضوابط مشروعية الوسائل-4
إىل النــــاس ،فــــإن اســــتخدام الوســــائل املوصــــلة إىل ذلــــك منضــــبطة مبــــا يقــــره كــــل مــــن الكتــــاب و الســــنة ،و ال ميكــــن 
استخدام أي وسيلة بشكل عشوائي دومنا وزهنا مبيزان الشارع احلكيم، و األمر ينسـحب أيضـا  علـى منـاهج الـدعوة 

 و أساليبها . 

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

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

 و ميكن استعراض ضوابط مشروعية الوسائل يف اجلوانب اآلتية :
إىل أصل شرعي تعتمد  مستندة:مبعىن أن تكون الوسيلة املستخدمة  الوسيلة مشروعية على النص-

 عليه انطالقا من نصوص الكتاب و السنة .

                                                           
 . 826م،ص8992، 2طاململكة العربية السعودية ، سعيد بن علي القحطاين،احلكمة يف الدعوة إىل اهلل،مطبعة سفري،الرياض،-(1)
وزارة األوقــاف والشــئون اإلســـالمية ،  "بصــائر دعويــة يف جانــب الوســـائل الدعويــة " ،جملــة الــوعي اإلســـالمي، محمــد أبــو الفــتح البيـــانوين،-(2)

 . 8/6/2332، 131عالكويت، 
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ة ،فهي وسيلة مشروعة و ذن باستخدامها صراحأو أمر هبا أو أفأي وسيلة نص الشارع على مشروعيتها ،
 باحة .إو أندب  وأوجوب  ترتب حسب درجة مشروعيتها من

وقد وردت نصوص كثرية تنص على مشروعية العديد من الوسائل مثل وسيلة القول و اجلهاد و الكتابة و 
َواْغُضْض ِمن َصْوِتَك ِإنَّ  َواْقِصْد ِفي َمْشِيكَ ﴿ ،14البقرة/ {﴾14َوُقوُلوْا لِلنَّاِس ُحْسنًا}﴿ الصدق من ذلك قوله تعاىل

 إىل يهدى الصدق إن"و قوله صلى اهلل عليه و سلم : ...،52{ِ﴾ لقمان/52أَنَكَر اأْلَْصَواِت َلَصْوُت اْلَحِمير}
 .(1)"الرب

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

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

سائل سواء على سبيل التحرمي أو الكراهة وقد دلت نصوص كثرية حول النهي عن استخدام العديد من الو 
 .34المائدة/{﴾34َسمَّاُعوَن ِلْلَكِذِب َأكَّاُلوَن لِلسُّْحِت} ﴿يف القول أو احلركة  :من ذلك قوله تعاىل :

حينما ال ينص الشارع احلكيم على مشروعية وسيلة من الوسائل  :المباح دائرة في الوسيلة دخول -
سكت عنها فإن هذه الوسيلة تدخل دائرة األشياء املباحة ،و هنا بإمكان الداعية الدعوية أو النهي عنها ،و ي

 متجددة والوسائل ، كثرت  امهم محدودة 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 واملذياع،الصوت
: من ذلك استخدام الناقوس أو اجلرس لإلعالن عن أال يكون أصل الوسيلة شعارًا للكافرين -

لك مما عرف عنها أهنا شعارات ملن الصالة مثال أو ما شاكلها ،أو اختاذ املساجد على شاكلة الكنائس ،فذ
 خالفونا يف الدين .

 
 
 

                                                           
 .312، 8م،حتقيق :نبيل هاشم الغمري،ج2383، 8،السنن ،دار البشائر ،بريوت،ط يف أكل الطيب :باب ،ه الدرامي يف سننهروا-(1)
 . 281صاملدخل إىل علم الدعوة،البيانوين ،أبو الفتح ا محمد-(2)
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و مستند ذلك هني النيب صلى اهلل عليه و سلم التشبه بالكفار و غريهم ،و قد وردت يف ذلك نصوص  
 (1).كثرية تدلل على ذلك منها قوله صلى اهلل عليه وسلم:"من تشبه بقوم فهو منهم"

 . (2)عمل بسنة غرينا" ليس منا من"و قوله صلى اهلل عليه وسلم: 
وجب على الداعية توخي احلذر يف التعامل مع أي وسيلة دعوية تعد شعارا لكافر أسوة به صلى تو هو ما ي

 اهلل عليه وسلم.
يتطلب العمل الدعوي يف  :األحوال بعض في الممنوعة الوسائل بعض استعمال في الترخيص -

دائرة املمنوعات دفعا للحرج و حتقيقا ملصلحة من املصاحل ،  بعض املواطن استخدام بعض الوسائل اليت تقع حتت
 : (3)لداعية على صورتني حسب البيانوينإىل يف ذلك بالنسبة  و الرتخيص

 حتقيق على المفاسد درء لجانب تغليًبا األحوال بعض في الخاصة الوسائل ببعض الترخيص – أ
 يف بالكذب الرتخيص يف جرى كما ، أخف املفسدتني وتقدمي ، اجتمعت إذا املفاسد بني موازنة أو ، املصاحل

قال ابن تيمية: "النهي إذا كان لسد الذريعة، أبيح للمصلحة .صالح بني ذات البني مواطن ،و اإل عدة
 .(4)الراجحة"
طبقا لقاعدة  :الملحة الحاجات أو الملجئة الضرورات بسبب المحظورات بفعل الترخيص–ب 

 حملوورات" ،الضرورات تقدر بقدرها " .العلماء " الضرورات تبيح ا
:الوسائل املستخدمة يف الدعوة إىل اهلل كثرية و متنوعة ،و ميكن تصنيفها إىل  أنواع الوسائل الدعويةثانيا:

 نوعني من الوسائل :
:هي مجيع ما يعني الداعية على القيام بعمله الدعوي من صفات ميدة كالصرب و  الوسائل المعنوية -5

 و غريها، أو صفات فكرية كالقدرة على التخطيط و التفكري و التدبر .خالص اإل
 ثالثة على و هي ملموسة أو محسوسة أمور من دعوته على يعني الداعية ما : مجيع الوسائل المادية-4

 : أنواع
: و يدخل ضمنها القول و احلركة مثل: السفر من أجل القيام بواجب الدعوة ،و القول  فطرية وسائل-

 ي حيصل بني الداعي و املدعو جبميع صوره .الذ
 مثل إعمار املساجد و إنشاء املؤسسات الدعوية .:علمية تطبيقية وسائل-

                                                           
 .811،ص 6م ج2339، 8ود ،السنن ،دار الرسالة العاملية ،بريوت ،طأبو د:أنور رواه أبو داود يف سننه، باب :يف لبس الشهرة،-(1)

،أنوــر :الطــرباين ،املعجــم الكبــري ،حتقيــق :مــدي بــن عبــد احلميد،الســلفي ،دار  بــن عبــاسا،بــاب :عطــاء عــن  الطــرباين يف معجمــه رواه -(2)
 .812،ص 88م،ج8991،القاهرة ، 2مكتبة ابن تيمية،ط

 . 222ص، املدخل إىل علم الدعوة ،البيانوين محمد أبو الفتح -(3)

 .861،ص 8ابن تيمية ،مرجع سابق،ج-(4)
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: مثل الكتابة بصورها املختلفة ،و منها الوسائل املقروءة مثل الصحف و الكتب ،و علمية فنية وسائل-
 .نتذاعة و التلفزيون واالنرت منها الوسائل السمعية بصرية مثل اإل

 تعرض هلا بنماذج منها :نو نورا ألمهية الوسائل الفنية يف العصر الراهن و جدواها يف الدعوة إىل اهلل 
و هي تعمل وسيلة هامة من وسائل التأثري يف الرأي العام يف ااجمتمعات اإلنسانية املعاصرة،  :الصحافة-5
 راته وتوجيه سلوكياته.ر وبلورة أفكاره وبناء تصو و ثري يف صياغة آراء اجلمهعلى التأ

تعترب اإلذاعة واحـدة مـن أهـم الوسـائل احلديثـة الـيت ميكـن اسـتثمارها يف الـدعوة إىل اهلل تعـاىل اإلذاعة : -4
 وصوهلا إىل كل فئات ااجمتمع ،الرجال والنساء واملثقفني والعوام بسهولة ويسر.لسهولة 

ذاعـات املتخصصـة يف نشـر الـدين االسـالمي و و قد عرفت الدول العربية و اإلسـالمية ظهـور العديـد مـن اإل
منهـا إذاعـة القـرآن الكـرمي يف اجلزائـر ،إذاعـة القـرآن الكـرمي يف مصـر و يف اململكـة العربيـة السـعودية و تـونس و غريهــا 

  من الدول .

تمعيــة إىل اهلل واملســامهة يف الرتبيــة ااجم 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 بــث إ باإلضــافةســالم احلنيــف والفتــاوى واالستشــارات والــيت تتناســب وحاجــات ااجمتمــع املســلم وتنســجم مــع اإل
(1)األدعية" ناشيد واالبتهاالت وواأل،املختلفة املتعددة  القرآنيةالتالوات 

. 

يعترب التلفاز وسيلة مهمة يف جمال الدعوة إىل اهلل ملا ميتلكه من ميزات ال تتوفر يف غريه من :التلفاز-4
جاذبية الصورة و الصوت و احلركة و األلوان ،و تزداد أمهيته مع ظهور البث الفضائي عرب القنوات الفضائية،و نرى 

اد فضائيات إسالمية يعد من أوكد الواجبات للقيام بواجب الدعوة إىل اهلل تعاىل،ذلك أن إجييف هذا املقام أن 
 الواجب فهو به يتم ال وما ،هناك من الناس من ال تصلهم رسالة اإلسالم إال عن طريق هذه الوسيلة احلديثة 

  .واجب
القنوات الفضائية يف نشر اإلسالم  ستثماراو قد تفطن الكثري من املهتمني بأمر الدعوة إىل اهلل إىل ضرورة 

 و تبليغه ،فوهرت العديد من الفضائيات االسالمية ،و نذكر يف هذا املقام قناة إقرأ الفضائية ،قناة الرسالة
الفضائية، قناة الناس ،قناة الرمة ،قناة احلافظ و غريها من الفضائيات اليت استطاعت حبق أن تقوم بعملية إحياء 

 النفوس و إطالع املسلمني بقضايا إخواهنم و غريها مما له عالقة حبياة املسلمني يف خمتلف الدين اإلسالمي يف
  جوانب احلياة .

                                                           

 م .1/82/2381،تاريخ الدخول :  http://www.quranradiofm.comــــــــــ ، "سياسة اإلذاعة" ،عن موقع: -(1)

http://www.quranradiofm.com/js/ajax.ashx?job=about
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عالمية املعاصرة قدرة على التأثري ال إنكار يف أن شبكة االنرتنت تعد من أقوى الوسائل اإل:االنترنت -3
توفر يف الوسائط االتصالية األخرى ،و من حيث ،حبكم انتشارها و متيزها خبصائص ال ت يف األفراد و اجلماعات

 جمالت( .-صحف –تليفزيون –قدرهتا على الوصول اىل أماكن بعيدة ،و مجعها ألكثر من وسيلة إعالمية )إذاعة 
 :  (1)و تربز لنا أمهية استخدام االنرتنت كوسيلة دعوية إىل اهلل تعاىل من حيث

 والصورة بالكتابة، والصوت، املعمورة أرجاء يف خمتلف املسلمني غي أو باملسلمني 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، واألشرطة الدعوية،

ضخامة املطلعني يف  مالحوة مع ، الشبكة هذه مواد على املسلمني بالد يف المطلعين نسب ازدياد -
 .  الناس من ضخمة بأعداد االتصال من الداعية البالد األخرى وهذا ميكن

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

 من غري مشقة .
و ميكن للقائمني على الدعوة إىل اهلل أن يستثمروا شبكة االنرتنت عرب استخدام الوسائط اليت توفرها و 

 : (2)هي

 اإللكرتوين الربيد : يتميز ( E.Mail )اإللكتروني بالبريد يعرف ما أو كةالشب عبر المراسالت-أ
 ، ورسومية وكتابية صوتية مرفقات وإمكانية إرسال ، التكلفة واخنفاض الوصول، سرعة منها املزايا من بكثري

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

 واألصوات واأللوان الصور فيه توهر الذي اجلزء وهو:(www)  العالمي العنكبوتي النسيج-ب
 حىت الدولية الشبكة مستخدمي لعامة وامليسرة احملببة الواجهة هو والنسيج العنكبويت ، الدولية الشبكة يف واحلركات

 . فحسب النسيج ذلك هي الشبكة تقد أنيع الناس من كثرياً  أن

                                                           

 .328 م ،2331اخلطاب الديين يف ضوء الواقع املعاصر،دار الفجر،القاهرة، ،جتديدمنري حجابمحمد -(1)
الدعوية،دكتوراه  استخداماهتا اإلنرتنت وكيفية  الدولية املعلومات شبكة يف تعاىل اهلل إىل الدعوة عابد، وسائل عبدالرحيم بن إبراهيم-(2)

 ما بعدها بتصرف.و  811هـ،ص8121غريمنشورة،جامعة اإلمام محمد بن سعود ،الرياض،
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 كما ، األفالم مرئية مثل مادة أي ومشاهدة ، صوتياً  مسجلة مادة أي مساع النسيج هذا خالل من وميكن
 مواقع اختذت قد هلا املصدرة كانت اجلهات إذا وذلك ، النسيج ذلك عرب املختلفة التاجموا الصحف قراءة ميكن
 . داملوا تلك وضمنتها الشبكة على

 ، العربية اللغة  باستخدام النسيج هذا على مواقعها اإلسالمية واملؤسسات ااجمالت من كثري اختذت وقد
 .الوهور إىل أسبق كانت فقد اإلجنليزية اللغة تستخدم اليت املواقع وأما

وهذه الساحات أو  : ( News Groups ) النقاش ومجموعات( Forums ) المنتديات-ج  
شاركني  عن املنتديات عبارة

ُ
كل مكان ، واليت  منمنابر ومنتديات خاصة باحلوارات والنقاشات املفتوحة بني امل

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

شاركة بإنشاء قضايا جديدة ،أو املشاركة 
ُ
  قبل. منقضايا موجودة  يفكانت امل

وهناك العديد من الربامج احلاسوبية املعروفة اليت ميكن من خالهلا املخاطبة املباشرة اجمموعة من الناس يف 
امج ميكن أن يكون احلوار من خالهلا بشكل إنفرادي.و ميكن من خالل هذه وقت  واحد، كما أن هناك بر 

   .(1)الوسيلة العمل على تعليم الناس أمور دينهم ، أو الدعوة للدخول إىل اإلسالم
 على والبحوث بالكتب حافلة إلكرتونية مكتبات تتيح املواقع اليت تكثر : اإللكترونية المكتبات-د
 الكمبيوتر على يلهانز ت خالل من أو املواقع خالل من وتصفحها ميكن قراءهتا خمتلفة إلكرتونية هيئات

.و مما ال شك فيه أن املدعو بإمكانه أن يطلع على الكتب يف خمتلف  (2)ذلك بعد مث تصفحها الشخصي
 فروع املعرفة اإلسالمية مما يسمح له بالتعرف على معطيات دينه بطريقة ميسرة .

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

،تاريخ الدخول  /http://muntada.islammessage.comإستخدام األنرتنت يف الدعوة إىل اهلل"،عن موقع:" أم الرباء،-(1)
 م.1/82/2381:
 األوىل للمواقع الدعوية السعودية علىندوة الحبث مقدم ضمن "،الدعوة إىل اهلل عرب االنرتنت " الشهري، معاضة بن عبدالرمن-(2)

 .23هـ،ص8132  - 88-1األنرتنت،الرياض ،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/
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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 و المراجع قائمة المصادر
 القرآن الكريم 

 أوال:الكتب

،  8، حتقيق عمر عبد السالم تدمري،دار الكتاب العريب،بريوت ،لبنان،طالكامل في التاريخابن األثري،-
 .3ج م،8991

 8مطابع الرياض ،اململكة العربية السعودية ،ط شيخ االسالم أمد بن تيمية،  ،مجموع فتاوىابن تيمية -
 . 81هـ ،ج8311،
 . 36م ،ج2338، 8مؤسسة الرسالة ،بريوت،لبنان ،ط،مسند أحمد بن حنبل ، حنبل ابن-

 2،حتقيق: مأمون محمد سعيد الصاغرجي،دار ابن كثري،دمشق،بريوت، ،طالبداية و النهايةابن كثري ،-
 . 3م،ج2383،
 .1،ج 3م ،ج8999،الرياض ، 2،دار طيبة ،القاهرة ،ط تفسير القرآن العظيمابن كثري ،-

 .  8،دار الفكر،بريوت ،لبنان ، دت ،جلسان العربمنوور،ابن -
 . 2، دار طيبة للنشر و التوزيع،بريوت ،لبنان،دت،جالسيرة النبويةابن هاشم، -
 . 6،ج 3م ،ج2339، 8،دار الرسالة ،بريوت،طسنن أبي داودأبو داود ،_
 م.8998، 3ريوت،طمؤسسة الرسالة ،بأبو الفتح البيانوين ،محمد ،املدخل إىل علم الدعوة ، -

 .  8،دار الكتب العلمية،بريوت ،لبنان،دط،دت ،جمفتاح دار السعادةابن القيم ،-

 8،دار احلكمة ،دمشق ،سورية،طفقه السيرة من زاد المعادأيب عبد اهلل محمد بن أيب بكر ،مشس الدين ، -
 م .8993،
 م.8911، 2ب املصري،القاهرة،ط،دار الكتاالدعوة اإلسالمية :أصولها ووسائلها أمد غلوش ،أمد ،-
 8،مطبعة أموس غراف،سرياييفو،يوغسالفيا،طالدعوة و الدعاة في يوغسالفياعاكف،، اسكندروفيتش-
 م.2339،

،دار  8،مجع  أمد طالب اإلبراهيمي،ج ،آثار اإلمام محمد البشير اإلبراهيميالبشري اإلبراهيمي ،محمد -
 م.8991، 8الغرب اإلسالمي،لبنان،بريوت ،ط

 م .2338، 2،دار القلم ،دمشق،طمقومات العمل الدعويعبد الكرمي ،، بكار-
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 البغا، دار ديب ،حتقيق:مصطفىالمختصر الصحيح الجامع،  محمد، اجلعفي البخاري اهلل عبد أبو إمساعيل بن-
 . 8م،ج1987 ،بريوت،دط، كثري ابن
 .1ج م ،8911،دط ،نشر،تونس، ،الدار التونسية للتفسير التحرير و التنويربن عاشور ،الطاهر ،-

،صححه و ضبطه :أمد عبد السالم،دار الكتب العلمية فتح القديربن علي الشوكاين ،محمد ،-
 . 3م،ج8991،بريوت،لبنان،

 2،مطبعة سفري،الرياض، اململكة العربية السعودية ،طالحكمة في الدعوة إلى اهللبن علي القحطاين ،سعيد ،-
 م.8992،
 هـ .8121،د.د .ن ،الرياض ،البصيرة في الدعوة الى اهلل عزيز ،، بن فرحان العنزي-
،حتقيق: إبراهيم األبياري،دار الكتاب العريب، بريوت، الطبعة التعريفاتبن محمد بن علي اجلرجاين ،علي ،-

 .8هـ، ج8131األوىل، 

 2،طا ،الرياض،دار إشبيليأساليب الدعوة اإلسالمية المعاصرةبن ناصر بن عبد الرمن العمار ،مد،-
 م. 8991،

، 8،دار الوراق ،الرياض ،طأثر الوقف في الدعوة إلى اهلل تعالىبن هدوب بن فوزان املهيدب ،خالد ،-
 م .2331

 م.2383،مدينة اجلامعة العاملية ،ماليزيا ، مناهج الدعوةدون اسم املؤلف ،-
 . 8م،ج8996، 1قلم،دمشق،ط،دار الاألخال َ اإلسالمية و أسسهاحسن حبنكة امليداين،عبد الرمن،-
 م.2331، 2،دار القلم،دمشق،طفقه الدعوة إلى اهللحسن حبنكة امليداين ،عبد الرمن، -

م 8918، 8لتفسري الكبري،دار الفكر العريب،بريوت،لبنان، ط:اتفسير القرآن الكريم،الرازي ،فخر الدين  -
 .1،مج

،  8، دار الفكر العريب ، القاهرة ، ط شخصية المعلم و أداؤه في ضوء التوجيهات اإلسالميةراشد ،علي ، -
 م .8993

 .م 8998، 3،مكتبة الرشد للنشر و التوزيع،الرياض،ط الدعوة اإلسالمية دعوة عالمية، الراوي ،محمد -
 م.8911،دار الفكر العريب ،بريوت،لبنان،دط،محمد رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلمرضا ،محمد ،-
   م.8911، 3،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،لبنان،طأصول الدعوةعبد الكرمي ،، زيدان-
 م .8916، مكتبة القدس ، بغداد ،  مجموعة بحوث فقهيةعبد الكرمي ، ، زيدان-
 . 1، حتقيق : عبد اهلل دراز ، دار املعرفة ، بريوت ، دط ، دت ، مج لموافقاتا أبو إسحاق ،، الشاطيب-

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1460&idto=1469&bk_no=132&ID=407
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 . 2دط، دت،ج ،مكتبة ابن تيمية ،القاهرة،مصر،آداب البحث و المناظرةالشنقيطي ،محمد األمني ،-
 م. 2383،دار البساتني ،د.م.ن ،دط،  التربية بالقدوةالشيخ ،محمد ،

 م .8911، الدار التونسية للنشر،تونس،و التنويرالتحرير الطاهر بن عاشور ،محمد ،-
،القـــــاهرة  2،حتقيـــــق :مـــــدي بـــــن عبـــــد احلميد،الســـــلفي ،دار مكتبـــــة ابـــــن تيميـــــة،ط المعجـــــم الكبيـــــرالطـــــرباين ،-
 . 88م،ج8991،
 م.8911املسمى جامع البيان يف تفسري القرآن،دار الفكر ،بريوت، تفسير الطبريالطربي ،ابن جرير ،-
 .  8ج سابق، مصدر ،القيروان أهل معرفة في اإليمان معالم محمد ،الدباغ، بن الرمن عبد -

 . 8م،ج2331، 2،دار القلم،دمشق،ط فقه الدعوة الى اهللعبد الرمن حسن حبنكة امليداين ،-
 م.8991، 8املكتبةالعصرية،ط بريوت، صيدا، ،القيروان في اإلسالمية التربية ،حجازي، عثمان الرمن عبد -

 .8، ج هـ1379شرح صحيح البخاري، ابن حجر، دار املعرفة، بريوت،  فتح الباري،ينالعسقال-
 . م8916،   3، مكتبة رحاب ، اجلزائر، ط التبيان في علوم القرآنمحمد ، ،علي الصابوين -
 هـ .8126، د.د.ن،الرياض ، مناهج الدعوة و أساليبهاعلي محمد أمد ،إبراهيم ،-
، املطبعــة العربيــة ،  دراســة ناقــدة ألســاليب التربيــة المعاصــرة فــي ضــوء اإلســالمحــة ، عمــر رفــاعي احللــواين ،فتي-

 م .8913،  8اململكة العربية السعودية ، ط
 م. 2382، 8،  دار الكتاب احلديث،القاهرة ، ط منهجية البحث في االتصال الدعويعيساوي ،أمد ،-

 م.8918، 1،دار اهلدى،عني مليلة،اجلزائر،ط مع اهلل:دراسات في الدعوة و الدعاةالغزايل ،محمد ، -
 م .8911، 2،دار الكتاب املصري،القاهرة،ط الدعوة اإلسالمية :أصولها ووسائلهاغلوش ،أمد ،  -

 .8جلبنان،،املكتبة العلمية،بريوت،  المصباح المنير، الفيومي- 
 م .8919،دم ،دن ،مومالمذ والتفر َ المشروع االختالف بين اإلسالمية الصحوة القرضاوي ،يوسف،-

،حتقيق سامل مصطفى  البدري ،دار الكتب العلمية (تفسري القرطيب) الجامع ألحكام القرآنالقرطيب،- 
 .1م ، ج8911، 231،بريوت،لبنان،

 . 2م ،ج8991، 3، إصدار جممع اللغة العربية،القاهرة،طالمعجم الوسيط ،اللغة العربيةجممع -
 م .2333،مؤسسة الوراق،عمان ،األردن،فقه الدعوة و أساليبهامحمد مودة ،محمود ،مطلق عساف،محمد ،،-
 8ع، عمـان،األردن ،ط، دار احلامـد للنشـر و التوزيـمفاهيم في فقه الدعوة و أساليبهاعبد احلليم ،، محمد الرمحي-
 م .2332، 
 م.2331، 8،دار التوزيع و النشر اإلسالمية،القاهرة،طالدعوة إلى اهلل بالحكمةمحمد زكي ،صالح ،-

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1460&idto=1469&bk_no=132&ID=407
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 م .8916، 1،دار اإلحياء،بريوت،ط خالصة األثر في سيرة سيد البشرمحمد عساف،أمد، -

،مكتبـة الصـحابة ،اإلمـارات ه التأسـيساإلمـام محمـد بـن علـي السنوسـي و منهجـمحمد محمد الصـاليب ،علـي ، -
 م. 8،2338العربية املتحدة،ط

،دار املعرفـة للطباعـة و النشـر الدولـة االمويـة عوامـل االزدهـار و تـداعيات السـقوطمحمد محمد الصاليب ،علـي ،-
 .8م ،ج2331، 2،بريوت ،لبنان،ط

إحياء الرتاث العريب ،بريوت  ،دار تفسير االمامين الجالليناحمللى،جالل الدين،جالل الدين السيوطي،-
 .8،لبنان،دط ،دت ،ج

 . 8،دار إحياء الرتاث العريب،بريوت،دط، جصحيح مسلممسلم ،-

 م .2331،دار  الفجر،القاهرة،تجديد الخطاب الديني في ضوء الواقع المعاصرمنري حجاب ،محمد ،-
، دار الفكـر ، دمشـق ،  و المجتمـعأصول التربيـة اإلسـالمية فـي البيـت و المدرسـة النحالوي ،عبد الرمن ، -
 م .2338،  2ط
 ه .8383، 3، مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان، ،طالقاموس المحيطمحمد ، ، يعقوب الفريوز أبادي -

 ثانيا:الرسائل الجامعية :

 ةاإلنرتنت وكيفي  الدولية المعلومات شبكة في تعالى اهلل إلى الدعوة وسائل،  إبراهيم، عابد عبدالرحيم بن-
 الدعوية،دكتوراه غريمنشورة،جامعة اإلمام محمد بن سعود ،الرياض. استخداماهتا

 ثالثا:الدوريات :
ـــانوين ،محمـــد ، - ـــو الفـــتح البي ـــةأب ـــب الوســـائل الدعوي ـــة فـــي جان ـــة الـــوعي اإلســـالمي، "بصـــائر دعوي وزارة  " ،جمل

 . 8/6/2332، 131عاألوقاف والشئون اإلسالمية ، الكويت، 
"،   هـ54-55تاريخ الدعوة في عهد أبي بكر الصديق رضي اهلل عنه يفي ،عبد الرمن ،"بن سليمان اخلل-

جملة البحوث االسالمية ،إصدار الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية اإلفتاء و الدعوة و اإلرشاد،اململكة 
 .هـ 8123شوال  –، رجب  11العربية السعودية ،ج

" ، جملــة الكلمــة ، منتـــدى ل خالـــد ورســالة عالميــة ومرجـــع كــوني للبشـــريةالقـــرآن رســو طــه ، "،جــابر العلــواين -
 م. 8999، لبنان ، شتاء  6، س 22الكلمة للدراسات و األحباث ، ع 

"،جملــة اجلامعــة المــنهج الحســي و تطبيقاتــه فــي الــدعوةحســن ربــاح خبيــت ،محمــد ، علــي حيــي الــدجين ،حيــي ،" -
 م.2383،يناير 81،مج 8ة ،عاإلسالمية ،إصدار اجلامعة اإلسالمية بغز 
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"،جملة البيان ،إصدار ،املنتدى مراحل دعوة إبراهيم عليه السالم،"محمد،اخلضريي-
 . 8121اإلسالمي،الكويت،ع

 كلية "، جملةإلى اهلل الدعوة في وأهميتهما الكريم القرآن في والترهيب الترغيب، " حيدر،كيالن خليل-
   م .2383، 1،مج 83ع،جامعة املوصل،بغداد،اإلسالمية العلوم

" ، جملـة كليـة اآلداب ، القيم االجتماعية و اإلنسانية في رباعيـات إليـاس فرحـاتمحمود زلط ،عبد الرحيم ، " -
 م .8911،  31جامعة اإلسكندرية ،  القاهرة ، مج

 :رابعا:الملتقيات و المؤتمرات

 موقف حول العاملي مقدم ضمن املؤمتر"، حبث آداب الحوار و قواعد االختالفبن عبد اهلل كامل ،عمر ،" -
من  3اىل   1اإلسالمية ،الرياض ،اململكة العربية السعودية، سعود بن محمد اإلمام اإلرهاب، جامعة من اإلسالم

 هــ .8121شهر ربيع االول،

ع "،حبث مقدم ضمن الندوة األوىل للمواقالدعوة إلى اهلل عبر االنترنت ، " الشهري ،عبدالرمن معاضة بن-
 ه.8132  - 88-1الدعوية السعودية على األنرتنت،الرياض ،اململكة العربيةالسعودية،

" حبث مقدم ضمن مؤمتر الحوار :أصوله و ضوابطه و أثره في الدعوة اإلسالميةعلي فرحات ،يوسف ،"-
 م.2331أفريل  81الدعوة و متغريات العصر،اجلامعة اإلسالمية، غزة،،

 خامسا:مواقع االنترنت :
"،عن إستخدام األنترنت في الدعوة إلى اهلل" م الرباء،أ-

 م.1/82/2381،تاريخ الدخول : /http://muntada.islammessage.comموقع:
 .،تــاريخ http://www.alriyadh.com" ،عــن موقــع:ترتيــب األولويــاتبــن جبــاد العتيــيب ،عبــد اهلل ، "-

 م. 2381، 88/9:الدخول 
  alminbr-al3elmy"،عن موقع:الداعي و مؤهالته العلمية و الخلقيةسارة ،"، بنت عبد الرمن الفارس-

 م.23/1/2381،تاريخ الدخول :

 "، عن موقع :تداخل العلوم في التراث العربي اإلسالميبنعمر ،محمد، "-
vb.tafsir.net/attachments: م1/1/2381،تاريخ الدخول. 

 

http://www.alriyadh.com.،تاريخ
http://www.alriyadh.com.،تاريخ
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https://ar-"عن موقع: الدعوة إلى اهلل بين ضجيج األحزاب والجماعات،"مازن، حيبالر -
ar.facebook.com :م.2381/ 88/83،تاريخ الدخول 

 "،عن موقع:مناهج الدعوة و تطبيقاتها في النصيحة الشرعيةزواقة ،نور الدين ،" -
http://zaouaga.blogspot.com :م.2381/ 83/88،تاريخ الدخول 

"،عن منهج الدعوة في القرآن والسنةإبراهيم،"،السباتني-
 م.  82/82/2381،تاريخ الدخول:http://islamincounter.blogspot.comموقع:

 ،تاريخhttp://islamstory.com/ar"،عن موقع : مرحلة الدعوة الجهرية في مكةالسرجاين ،راغب ،" -
 م .2381/ 82/ 8الدخول إىل املوقع:

،تاريخ  http://uqu.edu/sa/files2/tiny_mceة"، عن.موقع:الدعو ،"مناهجصديق،وفاء-    
 م. 83/82/2381الدخول:

،تــاريخ الــدخول  :www.zahran.orghttp//"، موقـع:  مميــزات أســلوب الترغيــب و الترهيــباهليـثم، "-
 م 82/82/2381:
 "،عــــــــــن موقــــــــــع:الــــــــــدعوة بــــــــــين أســــــــــاليب التنويــــــــــع و تمييــــــــــع الحقــــــــــائقالليــــــــــيب ،أبــــــــــو حييــــــــــي ،"-

http://www.tawhed.ws: م. 2381، 88/83،تاريخ الدخول 
،تاريخ  www.startimes.com/?t=3285778 :" ،عن موقع الدولة العباسيةاملغريب،إسالم،"-

 م.23/82/2381الدخول:

 "،مبادىء علم أصول الدعوة :دراسة تأصيليةيسرى ،محمد ،"-
http://www.ahlalhdeeth.com: م9/1/2381، تاريخ الدخول. 

،تــاريخ الــدخول   http://www.quranradiofm.comراديــو القــرآن، "سياســة اإلذاعــة" ،عــن موقــع: -
 م .1/82/2381:

 
 
 

 

 

https://ar-ar.facebook.com/
https://ar-ar.facebook.com/
https://ar-ar.facebook.com/
http://islamstory.com/ar،تاريخ
http://www.zahran.org/
http://www.startimes.com/?t=3285778
http://www.ahlalhdeeth.com/
http://www.quranradiofm.com/js/ajax.ashx?job=about
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