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 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم ىلع نبينا حممد وىلع آهل أمجعني، وبعد: 

 أواًل : أصول ادلعوة :
 

 تعريف ادلعوة إىل اهلل تعاىل: .1

ودعوى: طلب  إحابار .  ، وداعًء،ودعوة ،دعواً ، : من داع باليشءادلعوة لغة
 ت اهلل: أدعو ، داعًء، ابتهلت إيله بالسؤال، ورغبت فيما عند  من اخلري.ودعو

إذا سبميته  ،ودعوت زيداً: ناديته، وطلبت إقباهل. ودعوت الودل زيداً، أو بزيبد  
بهذا االسم. وادعيت اليشبء : تمنتتبه. وتبدانل ا باف ىلع فبالبل: تبليوا عليبه. 

داع  :وط. وتبداعوا باللقبابوتدانل اينيابل: تصبد  مبن اوانببه، وآذبل بالسبق
 . 1بعاهم بعااً بذلك

 فيه ملخوذة من ادلاعء، وـهو ا داء جلمع ا اف ىلع أمر ما، وحثهم ىلع العمل هل. 
 

 ادلعوة إىل قضية يراد إثباتها أو ادلفاع عنها حقاً اكنت أم باطالً:
َح ُّ إََِلَّ ِممَّ فمن ادلعوة إىل اياطل: 

َ
ْجُن أ ، ومنها: ا يَْدُعونَِِن إيَِلِْه{}قَاَل رَبِّ السِّ

 .«أبدعوى اجلاـهلية وأنا بني أظهركم »
{ومن ادلعوة إىل احلق: قوهل تعاىل:  يف كتابه إىل ـهرقل:  ، وقوهل }هَلُ َدْعَوةُ احْلَقِّ

ْدُعوُكْم إىَِل )أدعوك بداعية اإلسالم( أي دعوته، وقال مؤمن آل فرعوبل: 
َ
}َويَا قَْوِم َما َِل أ

 .ِة َوتَْدُعونَِِن إىَِل ا َّاِر{ا ََّجا
املحاولة القويلة أو الفعلية والعلمية إلمالة ا اف إىل  ومن معاين ادلعوة:

                                 
جمموعة من العلماء . واملعجم الوسيط ، 1388-3/1385انظر : لسان العرب ، البن منظور ، مادة ) دعا ( ،  . 1

 . 1/196، واملصباح املنري، للفيومي ، مادة )دعا( ،  286/ 1، مادة ) دعا (، 
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 مذـه  أو ملة.
االبتهال والسؤال: دعوت اهلل أدعو : أي أبتهل إيله بالسؤال،  ومن معانيها:

اَلِم{}َواهّللُّ يَْدُعو إىَِل َداوأرغ  فيما عند  من اخلري، وقال تعاىل:  قال يف لسابل  ِر السَّ
العرب: )وداعء اهلل خلقه إيلها كما يدعو الرال ا اف إىل َمداعة أي إىل ملدبة 

 يتخذـها، أو طعام يدعو ا اف إيله(.
فدعوة اهلل عز وال عباد  إىل دار السالم اجلنة يه دعوته عباد  إىل أسباب 

ِ ـُهُم  دخوهلا من االلزتام بدينه، فمن استجاب صار من حزب اهلل اَل إِبلَّ ِحْزَب اهّللَّ
َ
}أ

ن ُسلَْطابل  إاِلَّ ، أما املعرضوبل فهم أتبا  الشيطابل: الُْمْفِلُحوبَل{ }َوَما ََكبَل َِلَ َعلَيُْكم مِّ
بل َدَعْوتُُكْم فَاْستََجبْتُْم َِل{

َ
ْصَحاِب ، وقال تعاىل: أ

َ
}إِنََّما يَْدُعو ِحْزَبُه يِلَُكونُوا ِمْن أ

ِعرِي{  .السَّ
 لة وتقويم : أسئ

 بني معاين ادلعوة ، ثم وضح كيف يمكن ابل تكوبل ادلعوة للخري والرش ؟
 منها:ات، فوأما ادلعوة إىل اهلل تعاىل يف االصطالح فلها عدة تعري

الب  يتوصبل بهبا إىل تبليبس اإلسبالم  والصول،قيل يه: ) جمموعة القواعد  /أوالً 
يس اإلسالم للنباف، وتعليمبه إيباـهم، )تبل أيااً:ل يوق .وتعليمه وتطبيقه ( للناف،

 وتطبيقه يف واقع  احلياة(.
وقيل ادلعوة يه : ) اييابل واتلبليس هلذا ادلين ، أصواًل ، وأراكناً ، وتكايلف   /ثانياً 

 .(1) ، واحلث عليه ، والرتغي  فيه (
) العلم اذلي تعرف به َكفبة املحباوالت الفنيبة املتعبددة،  يه ادلعوة:وقيل  /ثاثلاً 

 . (2) ورشيعة، وأخالقاً ( ،الرامية إىل تبليس ا اف اإلسالم، مما حوى عقيدةً 
 هو:واذلي أراه راجحاً، 

                                 
 هـ، ط دار الثقافة ، قطر ، الدوحة .1406، الطبعة األوىل  26فصول يف الدعوة اإلسالمية، حسن عيسى عبد الظاهر ، ص - 1
 هـ، ط دار الكتاب املصري واللبناين، القاهرة بريوت .1399طبعة  ،10الدعوة اإلسالمية: أصوهلا ووسائلها، أمحد غلوش، ص - 2
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أبل ادلعوة إىل اهلل تعاىل تطلق ويراد بها: اإلسالم َكماًل، فيقال : ـهبذ  أصبول 
ادلعوة إىل اهلل، ويقصد بها أصول اإلسالم، ويقبال: اباءت ادلعبوة إىل اهلل تعباىل 

 وـهكذا.حلرام.... ، أي ااء اإلسالم، باحلالل وا
،  وتطلق ادلعوة، ويراد بها: عملية نرش اإلسبالم، وفبق ـهبدي رسبول اهلل 

نَاْ َوَمِن اتهَبَعِنِى  قُْل َهِذهِ َسبِيِل  اذلي قال اهلل تعاىل عنه: 
َ
ِ لََعَ بَِصرَيٍة أ ْدُعو إىَِل اَّلله

َ
أ

نَاْ ِمَن الْمُ 
َ
ِ َوَمآ أ  ( 108يوسف )  ْْشِكنَِي َوُسْبَحاَن اَّلله

 
 أسئلة وتقويم :  

 ؟ذكر العلماء لدلعوة تعاريف اذكرـها وراح واحدا منها 
 

 تعاىل:أدلة واوب ادلعوة إىل اهلل  .2

 وردت عدة أدلة ىلع واوب ادلعوة إىل اهلل تعاىل يف كتاب اهلل وسنة رسوهل 
 ، وذلك ىلع ا حو اآليت:

 : من الكتاب األدلة / أوالً 

 :كر منهانذو
اخلبري ويبلمروبل بباملعروف  وتلكن منكم أمة يبدعوبل إىل  تعاىل:قال  -1

 .وينهوبل عن املنكر وأوئلك ـهم املفلحوبل
بباملعروف  واملؤمنوبل واملؤمنات بعاهم أويلاء بعض  يلمروبل  تعاىل:قال  - 2

  وينهوبل عن املنكر ويقيموبل الصالة
 إاراييل ىلع لسابل داود وعتىب لُعن اذلين كفروا من بِن :  قال تعاىل - 3

عصوا واكنوا يعتدوبل َكنوا ال يتناـهوبل عن منكر فعلو  يئس مبا  بن مريم ذلك بما
  َكنوا يفعلوبل

اذلين ينهوبل عن السوء وأخبذنا  فلما نسوا ما ذكروا به أجنينا : قال تعاىل - 4
 بل اذلين ظلموا بعذاب بئتس بما َكنوا يفسقو
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  ىلع اإلثم والعدوابل ونوا ىلع الرب واتلقوى وال تعاونواوتعا : قال تعاىل - 5
 . أمببر ظبباـهر  الواببوب  وتلكببن : قببوهل الوىل ويالحببيف يف اآليببة

 أطلق مسىم اإليمابل ىلع من قام ببالمر بباملعروف وا بيه عبن اثلانية ويف اآلية

 فمن لم يقم به ال يستحق أبل يكوبل من املؤمنني املنكر،
اسبتحقاقهم   املقيرين ششلبل ادلعوة إىل اهلل ، وعللتشددت ىلع اثلاثلة ويف

 اللعنة برتكهم ا يه عن املنكر
أبل ا ااني ما حتققت هلم ا جاة إال ببا يه عبن  الرابعة يف حني بتنت اآلية

 . وـهو ما يؤكد أمر الواوب السوء ،

، واذلي يفيبد وابوب احلبث ىلع  اخلامسبة يااف إيله المر الوارد يف اآلية
بواابه جتا  املبدعو ماديباً ومعنويباً إال صبورة واضبحة  وبل، وما قيام ادلاعيةاتلعا

 . عليه اآلية للتعاوبل اذلي حثت
 ثانياً : األدلة من السنة

 :منهااستدل العلماء ىلع واوب ادلعوة إىل اهلل بلحاديث كثرية نذكر 
بلَّ واذلي نفيسب بيبد  تَلبلُمرُ  »ل : قبا ن حذيفة بن ايلمابل أبل ا ب  ع - 1

ُوِشَكنَّ اهلل أبل يبعث عليكم عقاباً من عنبد   باملعروف وتَلَنَهُوبلَّ عن املنكر أو يلي
 روا  اإلمام أمحد بإسناد صحيح « ثم تَلَدُعنَّه فال يستجي  لكم

 بكرة عن أيب بكرة ُذكبر ا ب   عن حممد )بن سريين( عن ابن أيب - 2
سبه قال: وأعراضكم علبيكم دماءكم وأموالكم، قال حممد وأح فإبل »    : قال

روا   « شهركم ـهذا ، أال يلبلس الشاـهد منكم الغاي  حرام كحرمة يومكم ـهذا يف
 ايخاري
الكفبار  ااـهبدوا » أنس قال : قال رسول اهلل صب  اهلل عليبه وسبلم عن -3

 .روا  النسايئ « بليديكم وألسنتكم وأموالكم
 . بقة تدل ىلع الواوبويالحيف أبل صيغة المر الواردة يف الحاديث السا

 ؟اذكر الدلة الرشعية ادلالة ىلع واوب العوة اىل اهلل  أسئلة وتقويم : 
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 أـهداف ادلعوة إىل اهلل : - 3
 بيان احلق وابلالغ املبني: .1

بَِّك{قال تعاىل :  نِزَل إِيَلَْك ِمن رَّ
ُ
َها الرَُّسوُل بَلِّْس َما أ يُّ

َ
نَزْ َا ، وقال تعاىل : }يَا أ

َ
}َوأ

ُروبَل{إِيَلْ  َل إيَِلِْهْم َولََعلَُّهْم َيتََفكَّ َ لِلنَّاِف َما نُزِّ ْكَر تِلُبنَيِّ :)بلغوا عِن ولو  ، وقال َك اذلِّ
 آية(.
 ادلعوة إىل االستجابة لدلعوة وامتثاهلا قوالً وعمالً: .2

 ْ بِل اْعبُُدواْ اهّللَّ َواْاتَنِبُوا
َ
ة  رَُّسوالً أ مَّ

ُ
اُغوَت{ }َولََقْد َبَعثْنَا يِف ُُكِّ أ ، مفتاح دعوة الطَّ

ْن إهَِل  َغرْيُُ {النبياء:  َ َما لَُكم مِّ ِطيُعوبِل{، }اْعبُُدواْ اهّللَّ
َ
َ َوأ  . }اتَُّقوا اهّللَّ

 اتلبشري واإلنذار: .3
ـهو مفتاح ا فس اإلنسانية فيه جمبولة ىلع طل  اخلري ذلاتها، ودفع الرش عنها، 

يَن َوُمنِذِريَن{}َوَما نُرِْسُل الُْمرَْسِلنَي إاِلَّ مُ  ِ : )مثيل ومثل ما بعثِن اهلل به، ، قال برَشِّ
كمثل رال أىت قوماً، فقال: يا قوم إين رأيت اجلتش بعيِن، وإين أنا ا ذير العريابل، 
فا جاء ا جاء، فلطاعه طايفة من قومه، فلدجلوا وانطلقوا ىلع مهلهم فنجوا، وكذبته 

اجلتش فلـهلكهم وااتاحهم، فذلك مثل من طايفة منهم فلصبحوا ماكنهم فصبيحهم 
أطاعِن فاتبع ما ائت به، ومثل من عصاين وكذب بما ائت به من احلق( متفق 

 عليه.
نََث وـَُهَو ُمْؤِمٌن فَلَنُْحِيتَنَُّه َحيَاًة : البشارة: يف ادلنيا

ُ
ْو أ
َ
ن َذَكر  أ }َمْن َعِمَل َصاحِلًا مِّ

 ، اَل يَِالُّ َواَل يَْشََق{}َفَمِن اتَّبََع ـُهَداَي فَ ، َطيِّبًَة{
}تِلَْك ُحُدودُ اهّللِّ َوَمن يُِطِع اهّللَّ َورَُسوهَلُ يُْدِخلُْه َانَّات  جَتِْري ِمن حَتِْتَها  يف اآلخرة:

يَن ِفيَها وََذلَِك الَْفْوُز الَْعِظيُم{ ْنَهاُر َخادِلِ
َ
 .ال

ْعَرَض َعن ِذْكرِي فَإِبلَّ  انلذارة: يف ادلنيا:
َ
ْعَرُضوا ، هَلُ َمِعتَشًة َضناًك{ }َوَمْن أ

َ
}فَإِبْل أ

ثَْل َصاِعَقِة اَعد  َوَثُموَد{ نَذْرتُُكْم َصاِعَقًة مِّ
َ
 .َفُقْل أ

ا ِفيَها َوهَلُ  يف اآلخرة: }َوَمن َيْعِص اهّللَّ َورَُسوهَلُ َويَتََعدَّ ُحُدوَدُ  يُْدِخلُْه نَاًرا َخادِلً
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ِهنٌي{  .َعَذاٌب مُّ
 ها:إصالح انلفوس وتزكيت .4

لَُماِت إىَِل ا ُُّوِر{قال تعاىل :  َن الظُّ يَن آَمنُواْ ُُيْرُِاُهم مِّ ِ ، وقال تعاىل : }اهّللُّ َوِِلُّ اذلَّ
يِهْم َوُيَعلُِّمُهُم الِْكتَ  نُْهْم َيتْلُو َعلَيِْهْم آيَاتِِه َوُيَزكِّ يِّنَي رَُسواًل مِّ مِّ

ُ
ي َبَعَث يِف اْل ِ اَب }ـُهَو اذلَّ

{َواحْلِْكَمَة  ِبني   .َوإبِل ََكنُوا ِمن َقبُْل لَِِف َضاَلل  مُّ
 إقامة احلجة واإلعذار إىل اهلل بأداء األمانة: .5

ٌة َبْعَد الرُُّسِل َواَكبَل اهّللُّ  يَن َوُمنِذِريَن ئِلَالَّ يَُكوبَل لِلنَّاِف ىلَعَ اهّللِّ ُحجَّ ِ برَشِّ }رُُّسالً مُّ
ْدُعو إىَِل اهّللِّ ـهذ  املهمة:  ، وأتبا  الرسل ُيلفونهم يفَعِزيًزا َحِكيًما{

َ
}قُْل ـَهِذ ِ َسِبييِل أ

ْ َوَمِن اتَّبََعِِن  نَا
َ
ن َقبِْلِه لََقالُوا َربَّنَا لَْواَل ، {...ىلَعَ بَِصرَية  أ ـْهلَْكنَاـُهم بَِعَذاب  مِّ

َ
نَّا أ
َ
}َولَْو أ

بل نَِّذلَّ 
َ
رَْسلَْت إِيَلْنَا رَُسواًل َفنَتَّبَِع آيَاتَِك ِمن َقبِْل أ

َ
}فََكيَْف إَِذا ِائْنَا ِمن ُُكِّ ، َوََنَْزى{ أ

ة  شَِشِهيد  وَِائْنَا بَِك ىلَعَ ـَهُؤالء َشِهيًدا يَن َكَفُرواْ وََعَصُواْ الرَُّسوَل لَْو ، أمَّ ِ يَْوَمئِذ  يَوَدُّ اذلَّ
رُْض َواَل يَْكتُُموبَل اهّللَّ َحِديثًا{

َ
 .تَُسوَّى بِِهُم ال

 ؟ داف ادلعوة اإلسالمية ما يه أـه أسئلة وتقويم : 
 فال ادلعوة إىل اهلل تعاىل: - 4

إرسال ا    ورد يف فال ادلعوة وادلاعة آيات وأحاديث كثرية، كما أنه ورد يف
  : ادلاعة : أحاديث ال ختىف ، ومن ذلك 

. قال ال الالكم.بل الكمهم يف اتلبليس أفال إو القوال،أحسن ادلاعة إن قول  –أ 
ِ وََعِمَل َصاحِلاً َوقَاَل إِنَِِّن االهل يف سورة  ْن َداَع إىَِل اهّللَّ ْحَسُن قَْوالً ِممَّ

َ
فصلت : )) َوَمْن أ

 ِمَن الُْمْسِلِمنَي (( .

والسالم يف احلديث الصحيح: "من دل ىلع  وقال ا   الكريم عليه الصالة -ب 
لسالم: "من وقال عليه الصالة وا خري فله مثل أار فاعله" روا  مسلم يف الصحيح،

ينقص ذلك من أاورـهم شتئا  داع إىل ـهدى َكبل هل من الار مثل أاور من تبعه ال
ينقص ذلك من آثامهم  ومن داع إىل ضاللة َكبل عليه من اإلثم مثل آثام من تبعه ال
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 وال.  شتئا" أخراه مسلم أياا. وـهذا يدل ىلع فال ادلعوة إىل اهلل عز
.. روى  أن أجرهم مستمر ومثوبتهم دائمة..  ويكيف ادلاعة أجراً ومثوبة -ج 

من داعء إىل ـهدى َكبل هل من  »أنه قال:، مسلم وأصحاب السنن عن رسول اهلل 
 . «الار مثل أاور من اتبعه ال ينقص ذلك من أاورـهم شتئاً..(

، قال تعاىل يف  أنهم خري هذه األمة لَع اإلطالق..  يكيف ادلاعة مزنلة ورفعة -د 
ُمُروبَل بِالَْمْعُروِف َوَتنَْهْوبَل َعِن  سورة آل عمرابل:

ْ
ْخرَِاْت لِلنَّاِف تَل

ُ
ة  أ مَّ

ُ
ُكنْتُْم َخرْيَ أ

.. ِ  . الُْمنَْكِر َوتُْؤِمنُوبَل بِاهّللَّ
، قال أنهم املفلحون والسعداء يف ادلنيا واآلخرة يكيف ادلاعة سمواً وفالحاً  - ـه

ُمُروبَل َوتْلَُكْن ِمنُْكْم  سبحانه يف سورة آل عمرابل:
ْ
ٌة يَْدُعوبَل إىَِل اخْلرَْيِ َوَيل مَّ

ُ
أ
وئَلَِك ـُهُم الُْمْفِلُحوبلَ 

ُ
 . بِالَْمْعُروِف َويَنَْهْوبَل َعِن الُْمنَْكِر َوأ

، وُيصهم  أن اهلل سبحانه يشملهم برمحته الغامرة ويكيف ادلاعة منها وفضالً  -و 
َوالُْمْؤِمنُوبَل َوالُْمْؤِمنَاُت َبْعُاُهْم  قال عز من قايل يف سورة اتلوبة :  الفايقة .. بنعمته

ََكةَ  الَة َوُيْؤتُوبَل الزَّ ُمُروبَل بِالَْمْعُروِف َوَينَْهْوبَل َعِن الُْمنَْكِر َويُِقيُموبَل الصَّ
ْ
ْويِلَاُء َبْعض  يَل

َ
أ

َ َعِزيٌز حَ  ُ إِبلَّ اهّللَّ وئَلَِك َسرَيمَْحُُهُم اهّللَّ
ُ
َ َورَُسوهَلُ أ  .   ِكيٌم َوُيِطيُعوبَل اهّللَّ

 

 أسئلة وتقويم : 
 ؟ لدلعوة إىل اهلل أار عظيم وفال كبري ، بني فال ادلعوة إىل اهلل 

 تعريف ادلاعية إىل اهلل تعاىل: - 5

 .: ـهو من يدعو إىل دين أو فكرةاللغةادلاعية يف 
، ورابل داعيبة   وادلاعة: قوم يدعوبل إىل بيعة ـهدى أو ضاللة، واحدـهم دا  

وقيل: ادلاعية :  اف إىل دين، أو بدعة، وأدخلت اهلاء فيه للمبالغة.إذا َكبل يدعو ا 
 رصيخ اخليل يف احلروب، دلاعيه من يستيرخه. يقال: أايبوا داعية اخليل .

وداعية اللنب: ما يرتك يف الرض  يلدعو ما بعد ، ودنلَّ يف الرضب ، أببَق فيبه 
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 داعية اللنب . 
 إذبل: ادلاعة لفيف اعم يشمل:

 حلق.داعة ا -أ 
 اياطل.داعة  -ب 

ويا قوم مِنا     ، ىلع لسابل مؤمن آل فرعوبل : كما ااء ذلك يف قول اهلل 
، حاكية عبن املرشبكني :  . ويقول اهلل   أدعوكم إىل انلجاة وتدعونين إىل انلار

 أوئلك يدعون إىل انلار واهلل يدعو إىل اجلنة واملغفرة بإذنه . 
ريض ا قال للصحايب اجلليل عمار بن يباار عندم ومنه حديث رسول اهلل 

ويح عّمار تقتله الفئة ابلاغية. عمار يِندعوهم إىل اهلل، ويدعونِنه إىل »،بمااهلل عنه
 .«انلار

 ـهو: ) املبلس لإلسالم، واملعلم هل، والسايع إىل تطبيقه (. االصطالح وادلاعية يف
 عرف ادلايع اهلل يف اللغة واالصطالح ؟ أسئلة وتقويم : 

 وأخالقه:صفات ادلاعية إىل اهلل تعاىل  - 6
ادلاعية  أبل ، حيث جندإبل ُك مسلم ـهو داعية إىل اهلل البد من اإلشارة إىل 

آل بتتبه الطهبار و ، ثم ااء من بعد  الول املبلس لإلسالم َكماًل، ـهو رسول اهلل 
ه، ُكٌّ ىلع اذلين بلغوا ـهذا ادلين عن -رضوابل اهلل عليهم أمجعني  -صحابته الكرام 

 . «بَلُِّغوا َعينِّ َولَْو آيًَة » :  حس  قُدرته واستطاعته وعلمه، عماًل بقول رسول اهلل 
 ُكٌّ ىلع حس  قدرته وطاقته. -رمحهم اهلل تعاىل-وـهكذا سار سلف ـهذ  المة 

كما أبل ادلعوة ال تقتير ىلع ادلاعة من الراال ، بل وتشمل النسباء كبذلك ، 
أمجعني ، قد رضبوا يف ذلك الصور والمثلة  سلف ـهذ  المة حيث جند أبل نساء 

 ال  تستحق اإلبراز واثلناء.
 اليت ينبيغ أن يتحل بها ادلاعية إىل اهلل تعاىل :ومن أهم الصفات 
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 . اإلخالص ، لبل العمل ال يصح وال يقبل إال به .1

، ، وذلك من خالل املحافظة الشديدة ىلع الفرايض  قوة الصلة باهلل  .2
 .، ىلع ُك حال واإلكثار من ا وافل ، واللجوء إىل اهلل 

العلم ، اذلي به تصح ا ية، واملنهج، وأـهم العلوم ال  حيتااها ادلاعية إىل اهلل  .3
وحتصيل العلم ال يتم إال ، ، علم الكتاب والسنة، وما يتفر  ويتصل بهما

لصالح اذلين رضبوا باجلدِّ واحلرص عليه ، والسؤال عنه كما َكبل حال سلفنا ا
أرو  المثلة وأعظمها يف ذلك المر.كما أبل العلم حيتاج إىل ارعة العمل به ، 

كمثل  واالستجابة لوامر ، واالنتهاء عن نواـهيه، وإال أصبح اإلنسابل به 
 .  (1) احلمار حيمل أسفارا

 .الور  واتلقوى، وذلك لبل ادلاعية حمل نظر املدعوين وقدوتهم .4

لبل اآلراء عندما جتتمع تناج وخترج بصورة ايدة وقليلة  االستشارة، .5
 الخطاء.

 .عروف، وا يه عن املنكر، وادلعوة إىل اهلل احلرص واملبادرة إىل المر بامل .6

 .املداومة ىلع العمل واملحافظة عليه .7

 .الفطنة والفراسة .8

 .، وحسن الظن به اتلفاؤل ، اثلقة بنير اهلل    .9

 .حسن السمت .10

 .الفرص واملواقفحسن استغالل  .11

 .فصاحة اللسابل .12

ىلع  وطل  العلم هل آداب ينبيغاحلرص ىلع طل  العلم، واتلحيل بآدابه،  .13
، وأـهمها املحافظة عليها واتلمسك بها ومرااعتها يف مرحلة الطل  ادلاعية

حسن اخللق، لنه من أعظم ما جيذب املدعوين إىل ادلاعية ، وإىل العمل بما 

                                 
 .  5سورة اجلمعة ، اآلية :  -( 1)
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 :يشمل عدة فرو  ، منها يدعو إيله ، وحسن اخللق
 الصرب. -أ 

 اجلود  . -ب 
 اتلواضع. -ج 
 احللم والناة  . -د 
 العفو. - ـه
 الرفق واللني . -و 
 الوفاء. -ز 
 احلياء. -ح 
 احرتام الكبري. -ط 
 الرمحة. -ي 
 احلرص ىلع ا ظافة . -ك
 ؟ أذكر أـهم الصفات ال  جي  أبل تتوفر يف ادلايع إىل اهلل أسئلة وتقويم : 

 املدعو: - 7
 املدعو:تعريف 
، مشتقة من داع  يدعو  ، فهو مدعو. إذبل فهو اسم مفعول، ) املدعو ( إبل لكمة

 .مشتق من أصل اللكمة ) داع (
 ) من وجهت إيله رسالة دعوية ( .املدعو هو : 

 :ن ياملدعوأصناف  – 8
 أصناف كثرية ، وذلك يظهر من خالل اتلقسيم اآليت :املدعووبل 

 س  العقيدة وادلين ، وهم :حب - 1
 املسلموبل. -أ  

 أـهل الكتاب من ايلهود وا صارى. -ب 
 الكفار واملرشكوبل  . -ج 

 حبس  املاكن ، وهم : - 2
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 . أـهل احلرض -أ 
 أـهل ايادية ، وـهم العراب. -ب 

 حبس  السن والعمر ، وهم : - 3
 .الطفال -أ 

 الكبار. -ب 
 حبس  اجلنس ، وهم : - 4

 .االالر -أ 
 النساء. -ب 

 حبس  القرابة ، وهم : - 5
، واإلخوة ، والخبوات،  واآلباءالقري  ) الوالد ، والزواات ،  -أ 

 .وساير القرابات ( 
غري القري  ، وـهم ساير املدعوين غبري مبا ذكبر يف الفقبرة  -ب 

 السابقة.
 حبس  اللغة ، وهم : - 6

 .العريب -أ 
 العجيم. -ب 

 وهم : حبس  املاكنة ، - 7
 .املأل -أ 

 اعمة ا اف.  -ب 
 اخلدم واملمايلك. -ج 
 

 حبس  الرغبة يف العلم واإليمان ، وهم : - 8
 .احلريص -أ 

 .احليي -ب 
 .املعرض -ج 

 حبس  اإليمان ، وهم : - 9
 .قوي اإليمابل -أ 



 ثلانيةاملرحلة ا   قسم العقيدة والفكر اإلساليم

 - 13 -  

 

 ضعيف اإليمابل. -ب 
 حبس  العلم ، وهم : - 10

 .طال  العلم -أ 
 .العوام واهلة ا اف -ب 

ومما ال شك فيه أبل ُك صنف مما سببق هل سبمات خاصبة قبد ختتلبف عبن  
، مع ُك صنف ما يناسبه من  اآلخرين، مما يرتت  عليه أبل ُيتار ادلاعية إىل اهلل 

، كما أبل ُك صنف هل حقوق ومسؤويلات  الوسايل والسايل  ادلعوية ال  تؤثر فيه
 جتا  ادلاعية قد ختتلف عن اآلخر .

 ؟ من ـهم املدعوين ، وكيف يمكن أبل يصنفوبل م : أسئلة وتقوي
 

 املدعوين:سمات بعض 
 ارعة استجابة املؤمن للموعظة واتلذكري. .1
 طل  املزيد من اخلري. اعم:من سمات املدعوين ششلك  .2
 .، وارعة اتللثرشدة العاطفة عندـهن النساء:من سمات  .3
 ادلنيا.اتلكرب ، وشدة اتلعلق ب الغاية:من سمات املأل  .4
 من سمات ايلهود : شدة اخلصام واللجج . .5
ورفبع الصبوت،  باملظهر،وعدم االـهتمام  اجلفاء، العراب:من سمات  .6

 .واجلرأة والعجلة
 خوف الكفار وشدة عدايهم لدلعوة وصاحبها. .7

 :حقوق املدعوين ووااباتهم - 9
 ، من أـهمها:للمدعوين العديد من احلقوق ال  ينبيغ ىلع ادلاعية مرااعتها

 أمور املدعوين حممولة ىلع الظاـهر ، دوبل اياطن .  -أ  
أـهمية إشعار املدعو بلبل عليه مسؤويلة كبرية يف ايحبث عبن احلبق  - ب

ستبابل هل، فذلا ينبيغ هل السؤال والراو  إىل ا وطلبه، والعمل به مىت ما
تم  كنِن أهل اذلكِنر إن فاسألوا}:يقول اهلل  العلماء فيما يشلك عليه،

  .{ال تعلمون
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، اختالف دراات املدعوين يف االستجابة لدلعوة ، أو اإلعراض عنهبا - ج
 وأبل الفاضل ـهو من يسبق ويبادر لإليمابل واإلسالم .

رض تنو  واختالف أحوال املدعوين ، مما يؤكد أـهمية مرااعتها أثناء ع - د
 ادلعوة عليهم.

خدمة ادلين والعمل بلراكنبه ووااباتبه وسبننه ، وااتنباب حمرماتبه  – ـه
 .ومكروـهاته 

 السلوب : - 10
 تعريف األسلوب: 

طريقتبه  كبذا:الطريق ، واملذـه  . يقال سلكت أسبلوب فبالبل يف  اللغة:يف 
أسبايل   والسلوب ـهو الفن . يقال : أخبذنا يف كتابته.وطريقة الاكت  يف  ومذـهبه،

من القول: فنوبل متنوعة. ويقال: ـهو ىلع أسلوب من أسايلب  القوم أي ىلع طريبق 
 .مبن طرقبهم. ومجبع أسلوب: أسايلب  

 "السلوب: الطريق. ذكر لألسلوب أكرث من معىن يه: :لغوياً 
  ويقال: سلكُت أسلوب فالبل يف كذا: طريقته ومذـهبه.

 والسلوب: طريقة الاكت  يف كتابته.
 سلوب: الفن، يقال: أخذنا يف أسايل  من القول: فنوبل متنوعة.وال

 ىلع كيفية تعبري املرء عن أفاكر . عند الفالسفة: السلوبويطلق 
 : ) الطرق ال  يسلكها ادلايع يف دعوته (. االصطالحويف 
 سلكها ادلاعية يف نْش اإلسالم ( .ي) الطريقة اليت  : وقيل
 :نماذج من أسايل  ادلعوة  - 11

 جمملها إىل ثالث جممواعت ، ويه :  تعود األسايل  يف
، و ال  بمجموعهبا تمثبل جمموعة األسايل  اليت حترك الشعور والوجدان .1

الرتغيبب   ، وأسببلوباملببنهج العبباطِف، كلسببلوب الببوعيف واتلببذكري 
، وأسلوب حتريك العاطفبة اإليمانيبة وتهييجهبا، وأسبلوب والرتـهي 



 ثلانيةاملرحلة ا   قسم العقيدة والفكر اإلساليم

 - 15 -  

 

 ادلاعء للمدعو.
، والبب  األسِنِنايل  الِنِنيت تِنِندعو إىل اتلفكِنِنر واتلِنِندبر واالعتبِنِنار جمموعِنة .2

بمجموعهببا تمثببل املببنهج العقببيل، كلسببلوب املقارنببة بببني احلسببن      
والقبيح ، وأسبلوب التشببيه، وأسبلوب املنباظرة، وأسبلوب اتلوضبيح 

 واتلعليل العقيل، وأسلوب الرد ىلع الشبهات.
، والب   اتلجِنارب اإلنسِنانيةجمموعة األسايل  اليت تعتمد لَع احلِنس و .3

بمجموعها تمثل املنهج احليس ، كلسلوب القبدوة احلسبنة ، وأسبلوب 
ذكر ادلاعية جتاربه وما يظهر عليه، وأسلوب حتفييف املدعو ، وأسلوب 

 اإلحسابل للمدعوين ومساعدتهم.
، وال  تشمل السايل  السابقة ، أو بعاها ، كلسبلوب  األسايل  العامة .4

سبلوب القصبص ، وأسبلوب اتلعلبيم ، وأسبلوب السبؤال اخلطابة، وأ
 واجلواب.

 ؟كيف يمكن أبل تقسم أسايل  ادلعوة  أسئلة وتقويم : 
 

 : لكرثة السايل  وتنوعها ؛ ينبيغ لدلاعية إىل اهلل  و
وذلبك ببا ظر إىل حباهلم وزمبانهم  ،اختيار األسلوب املناس  للمدعوين  -

، يستخدم أسلوب الرفبق واللبني يف  وماكنهم، فمثاًل جند أبل رسول اهلل 
، وذلك حلاابة بعض املواقف، ويف مواقف أخرى يستعمل الشدة والقسوة 

 املدعو يف ـهذ  احلال ملثل ـهذا السلوب.
املبدعو فيبه ثبالاك راكيبز،  لبل، وذلك  اتلنويع بني هذه األسايل  وطرحها -

خدم ويه: العاطفببة والعقببل واإلحسبباف ، فادلاعيببة املوفببق اذلي يسببت
 السايل  ال  تشبع الراكيز اثلالاك ششلك متوازبل ومتناسق .
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 إىل اهلل تعاىل : تعريف وسايل ادلعوة - 12
 
، توسل إىل رببه بوسبيلة أي  ءيُتوصل وُيتقرب به إىل اليش يه : مااللغة يف الوسائل 

يقول  ، (1)تقرب إيله بعمل، ويه الواسلة، والواصلة، و القرىب، ومجعها وسايل و وُُسل
  .{أوئلِنك الِنذيِنن يدعِنون يبتغون إىل ربهم الوسيلة أيِنهم أقرب:}اهلل 
يتوصل به ادلاعية إىل تطبيق مناـهج ادلعوة من أمور معنوية أو  ما  :االصطالحويف 

 .(2)مادية(
 . (3)وقيل : ) يه ما يستعني به ادلاعية ىلع تبليس ادلعوة من أشياء وأمور ( 

 .ستخدمها ادلاعية يف نْش اإلسالم(يادية واملعنوية، اليت األدوات امل )وأقول يه: 
 

 إىل اهلل تعاىل : أنوا  وسايل ادلعوة - 13
 ، هما:نوعنينقسم الوسائل إىل نستطيع أن 

 الوسايل املادية ، ويه مجيع الدوات املحسوسة ، َكلقول، والعمل. - 1
 . واتلنظيم ،ادلاعء  ، واتلخطيط ، والوسايل املعنوية ، َكلصالة  - 2

 وأيضاً للوسائل تقسيم آخر ، وهو :
 الوسايل الصلية : َكلقول ، والعمل . - 1
 الوسايل املساعدة : َكملنرب  ، ومكرب الصوت. واللباف ، واستغالل املواقف - 2

والفرص ، وا ظر للمدعو أثناء احلديث معه ، ورضب املوعبد وحتديبد  
 بلنواعها ...، ووسايل اإلعالم  للموعظة واتلعليم

ال  وإتقانها،والسيع يف حتصيلها  الوسايل،استخدام ينبيغ اتلنبيه عليه أبل  ومما
 .  يتعارض مع اتلولك ىلع اهلل 

 ، عند اختيار الوسيلة مرااعة القواعد اآلتية : ينبيغ لدلاعية إىل اهلل و
                                 

.  2/660. واملصـــباح املنـــري ، للفيــومي ، مـــادة ) وســـل  ( ،  8/4838 -انظــر: لســـان العـــرب ، البــن منظـــور ، مـــادة ) وســل (  -( 1)
 . 2/1032وسل ( ،  واملعجم الوسيط ، جملموعة من علماء اللغة ، مادة )

 . 282املدخل إىل علم الدعوة ، للدكتور/ حممد أبو الفتح البيانوين ، ص -( 2)
 ، الرياض .هـ، ط مطبعة سفري1413، الطبعة الثانية126د بن علي القحطاين، ص، سعياحلكمة يف الدعوة إىل اهلل تعاىل -( 3)
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 .أبل الوسايل هلا حكم الغايات ، فذلا ال بد من مرشوعية الوسيلة - 1
 . درء املفاسد مقدم ىلع ال  املصالح - 2
 دفع أعظم املفسدتني باحتمال أدناـهما. - 3
 اإلتيابل بلعظم املصلحتني إذا لم يمكنا معاً. - 4

 ؟ ما يه أنوا  وسايل ادلعوة إىل اهلل تعاىل  أسئلة وتقويم : 
 إىل اهلل تعاىل : موضواعت ادلعوة - 14

 ادلعوة:تعريف موضوع 
  :أبل موضواعت ادلعوة تدور حول اتلقسيم اآليتـهذا ويمكن القول 

 العقيدة . - 1
 الرشيعة . -2
 الخالق . – 3

 قاايا دعوية : - 15
 ـهناك جمموعة من القاايا ال  ينبيغ اتلنبيه عليها ويه :          
،  االعتماد لَع الكتاب والسنة يف اختيار املوضواعت ودعوة اآلخرينرضورة  / أوالً 

 وى وامليول الشخصية .وايعد عن اهل
: يف ادلعوة مع ا اف ، فمثاًل اخلمر حرمت ىلع مراحبل .... وـهكبذا  اتلدرج /ثانيا ً 

  يؤخذ ا اف باتلدرج .
ترتي  موضواعت ادلعوة حس  أـهميتها الرشعية ، فبال يُقبدم ومن اتلدرج 

 . ـهذا وإبل الصل يف أويلات ادلعبوة اذلي جيب  ىلعموضو  ىلع آخر ، ـهو أـهم منه
 ادلاعة االلزتام به ـهو ما يليت :

 اتلوحيد وقاايا العقيدة . - 1
أراكبل اإلسالم ، وخاصة منها الصالة ، وما يتصل بهبا مبن أحباكم  - 2

 َكلغسل والوضوء.
 ثم تليت بقية املوضواعت ىلع حس  أـهميتها وتقديم الشار  هلا . - 3
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 :  ابلعد عن اتلعص  /ثاثلا
إىل دراة جتعل ا اف  -سلباً ، أو إجياباً  -ضدـها  معها، أو -فاتلعص  لألشياء 

، يصابوبل بنو  من اخلوف الشديد من ـهجوم املتعصبني ، ضبدـهم ، أو معهبم ، إذا 
َكبل ـهناك خطل حصل ، أو واقع يسء قايم ينبيغ إزاتله ، وال شك أبل ـهذا يبؤدي إىل 

 ودة للحق واتباعه .عدم اإلقدام واملبادرة ، واالعرتاف باخلطل ونقد  ، واملطاية بالع
، يراعيها  إنزال ا اف منازهلم ، فهذا من القواعد الكبرية ال  َكبل ا     /رابعا

 ويتعامل بها مع املدعوين ، كليب سفيابل ، وزيد اخليل ، وغريـهم كثري ... .
 

 

 


