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  َواْذُكْر ِفي اْلِكَتاِب ِإْبَراِهيَم ِإنَُّه َكاَن ِصدِّيقًا نَِّبّيًا             
             ِإْذ َقاَل ِألَِبيِه َيا َأَبِت ِلَم َتْعُبُد َما َال َيْسَمُع َوَال ُيْبِصرُ 

نَك َشْيئًا َيا َأَبِت ِإنِّي َقْد َجاءِني ِمَن اْلِعْلِم َما َوَال ُيْغِني عَ 
 َلْم َيْأِتَك َفاتَِّبْعِني َأْهِدَك ِصَراطًا َسِوّيًا 

 
 )  43،  42،  41اآليات  :مريم سورة (

 
 



 إهـــــداء
 
 

 :أهدي هذا البحث المتواضع إلى 
 

  والدي ووالدتي ينبوع الحب والحنان................................. 

  مثلي وقدوتي زوجي العزيز..................................... 

  أوالدي األعزاء قرة عيني............................................. 

 وأحبابي األعزاء  إخوتي وأخواتي..................................... 

  من رسموا لي درب النجاح أساتذتي الكرام........................... 

  إلى من ضحوا بدمائهم رخيصة لنصرة اإلسالم والمسلمين شهدائنا األبرار......... 

  إلى القابعين خلف القضبان أسرانا البواسل.................................. 

  إلى كل من ساهم ولو بحرف واحد في مساعدتي........................... 

 . إليكم جمعياً أهدي هذا البحث



 
 شكر وتقدير

 ) 7سورة إبراهيم من اآلية (      َلِئن َشَكْرُتْم َألِزيَدنَُّكْم   : قال تعالى

 :الشــكر والتقــدير ألســتاذي الفاضــلبجزيــل إن واجــب العرفــان بالجميــل يــدعوني أن أتقــدم 
 

 ،،،  ورعاهحفظه هللا    طالل أحمد النجار / األستاذ
         جهـــد ،كـــان نعـــم المرشـــد، ولـــم يبخـــل علـــّي باإلشـــراف علـــى بحثـــي، فالـــذي كـــان لـــه فضـــل 
 .فبارك اهللا في جهوده لخدمة العلم واإلسالم وال وقت ، تصويبًا وتدقيقًا ، 

 :  كما أتقدم بجزيل الشكر ألستاذي الفاضل

 ،،،حفظه اهللا       نعيم اللحام.أ/ األستاذ
 .م على مالحظاته المفيدة وتوجيهاته ، لما بذله من العناية ، واالهتما لقبوله مناقشة هذا البحث 

األستاذ عمـر محمـود زعـرب لمـا بذلـه معـي مـن جهـود / أن أتقدم بالشكر لزوجي وال يفوتني 
 .في توفير المراجع المفيدة للبحث 

عيسى صيدم ؛ لمساعدته لي في إنجـاز بحثـي وتـوفير الكتـب  إبراهيم/ وأشكر أخي األستاذ 
 .والمراجع لي 

ياســـر فوجـــو ، لمـــا بذلـــه مـــن جهـــد وٕارشـــادات ، ونصـــائح ، / وأتقـــدم بجزيـــل الشـــكر لألســـتاذ 
 .وتوفير المراجع ، والمصادر الالزمة 
علـــى جهودهـــا التـــي بـــذلتها فـــي " صـــابرين" توالســـنة األخـــ ابوأشـــكر أمينـــة مكتبـــة دار الكتـــ

 .مساعدتي 
علـــى جهـــودهم فـــي خدمـــة جامعـــة القـــدس المفتوحـــة وأتقـــدم بالشـــكر الجزيـــل لكـــل العـــاملين ب

 .ومساعدة طلبة العلم في الجامعة 
 
 
 
 
 
 
 



 أ  

 المقدمة
 

والصـالة والسـالم علـى المبعـوث رحمـة للعـالمين سـيدنا محمـد وعلـى آلـه وصـحبه  العـالمين،الحمد هللا رب 
 :وبعد الدين،ومن اتبع هداه بإحسان إلى يوم 

 
إن الخطــاب الــدعوي مــن أشــرف العلــوم مكانــة ، وأجلهــا قــدرًا ؛ فهــو وظيفــة األنبيــاء ، وصــبغة األتقيــاء ، 

لقــرآن ، ودراســة أحاديــث النبــي صــلى اهللا عليــه وســلم بدرايــة وٕاتقــان ، والــدعوة إلــى اهللا حيــاة وهــو الســبيل إلــى فهــم ا
             القلـــــوب ، ونقـــــاء النفـــــوس ، وقـــــد وصـــــف اهللا تعـــــالى مـــــن قـــــام بهـــــا ، بأنـــــه خيـــــر النـــــاس ، واألمـــــة التـــــي تنـــــادي

�����ٍة أُْخِرَج�����ْت لِلنَّ�����اِس ُكن�����تُْم   :لقولـــــه تعـــــالى؛ وتـــــدعم العمـــــل الـــــدعوي خيـــــر األمـــــم ، لقولـــــه تعـــــالى                        َخْي�����َر أُمَّ
�ْنُ�ُم اْلُنْمِمنُ�وَن  ؤَمُْمُروَن �ِ�اْلَنْرُروِ  َوؤَْنَ��ْوَن َ��ِن اْلُننَك�ِر َوؤُْمِمنُ�وَن �ِ�اّلِ َولَ�ْو آَم�َن أَْه�ُل اْلِكتَ�اِب لََك�اَن َخْي�راً  لَُّ��م مِّ

َوأَْكثَُرُهُم اْلفَاِسقُونَ  0TP

 
0F

)1(
P0T. 

ة في تنـوع الخطـاب االدعجاءت بنتائج سلبية ، وما اختالف  قام بها أصحابها من خطابات دعوية وكم  
نـــص معلـــوم ؛ ممـــا يؤكـــد أن الخطـــاب إال ثمـــرة تبـــاين المفهـــوم ، التـــي هـــي نتـــاج توجيهـــات نبويـــة متعـــددة حـــول 

 .الصحيح له رباط وثيق ، والشريعة اإلسالمية الطرق إلى فهم اإلسالم 
وي معين ال ينضب على كثرة الباحثين ، الـذين ينهلـون مـن وسـائله ، ويبسـطون القـول فـي والخطاب الدع

عبق شمائله ، فكان من الصور الناصعة في تطور الخطاب الدعوي تطوره في اتجاه مقاصد الشريعة ، التي تعـد 
ِقبـل الدارسـين كونـه دقيقـًا القيمة التشريعية العليا للتشريع اإلسالمي ، ولكن لما لقـي الخطـاب الـدعوي إحجامـًا مـن 

في اإلشارة ، وصعبًا في العبـارة ، وال أرى فـي ذلـك تبريـرًا يشـفع لمـن رهـب وتـردد ، وال ذريعـة لمـن تـورع وتشـدد ؛ 
مما دفعني إلى الخوض في خضم بحر الخطاب الدعوي العميـق ؛ ألسـتعرض الخطـاب الـدعوي مـن خـالل قصـة 

نحــو خطــاب دعــوي مــؤثر مــن خــالل قصــة  (فــي بحثـي الــذي ســميته  إبـراهيم عليــه السـالم فــي القــرآن الكـريم ،
 . ) إبراهيم عليه السالم

هــذا ولقــد حظــي الخطــاب الــدعوي بمســاحة واســعة فــي القــرآن الكــريم والشــريعة اإلســالمية ، أثــرت الســاحة 
 .الدعوية بأساليب دعوية كثيرة دلت على مبنى الشريعة وروحها 

 
 
 
  

                                                 
 .110اآلية  :  آل عمرانسورة  .1



 ب  

 الفصل التمهيدي
 هجي والدراسات السابقةاإلطار المن

 
 :مشكلة الدراسة  .أوًال 

 :يليفيما  الدراسة؛تكمن مشكلة               
بيـــــان الخطـــــاب الـــــدعوي فـــــي قصـــــة ســـــيدنا إبـــــراهيم عليـــــه الســـــالم ، ومـــــدى الصـــــعوبات التـــــي واجههـــــا                  .1

 .في دعوته هللا تعالى 
 .استخدمها في نشر الدعوة  تحديد نوع الخطاب الدعوي ، وأساليبه ، وطرقه التي  .2

 
 :أهمية الدراسة  .ثانيًا 

نحو خطاب دعوي مؤثر من خالل قصـة إبـراهيم عليـه ( :موضوع دراسةتكمن أهمية             
 : فيما يلي  ،) السالم

يـــأتي الموضـــوع فـــي أشـــرف مهنـــة عمـــل بهـــا بنـــو البشـــر ؛ أال وهـــي الـــدعوة إلـــى اهللا تعـــالى ، فهـــي مهنـــة  .1
 .عليهم السالم  – األنبياء جميعاً 

 .المتعددة ، والمقصود من التشريع اإلسالمي ُيظهر الموضوع األلوان الدعوية  .2

 .يعكس الموضوع اتساع رقعة الدعوة المتصفة بالمرونة واليسر  .3

 .تبين الدراسة عالقة الداعي بالمدعوين ، وما يجب أن تكون عليه  .4

 .لمقاصدي في الجانب الدعوي ارتباط الموضوع بعلم المقاصد ؛ مما يبين الجانب ا .5
 

 :تساؤالت الدراسة  .ثالثًا 
 :تثير الدراسة عدد من التساؤالت ألخصها ؛ فيما يلي         

 واصطالحًا ؟ ،لغةما تعريف الخطاب  .1
 ما تعريف الدعوة لغة، واصطالحًا ؟ .2
 ما تعريف األسلوب لغة، واصطالحًا ؟ .3

 ساليبه ؟ما هي أنواع الخطاب الدعوي المؤثر ، وما هي أ .4

 ما هي عالقة الخطاب الدعوي بمقاصد الشريعة ؟ .5

 ما الخصائص التي يجب أن يمتاز بها الداعية إلى اهللا ؟ .6

 ما العوامل التي تساعد على نجاح الخطاب الدعوي ، وتأثيره ، وٕاقناعه للسامع ؟ .7

 كيف نلقي بظالل الخطاب الدعوي على أرض الواقع ؟ .8



 ج  

 :أهداف الدراسة  . رابعًا◌َ 
 

 :تهدف هذه الدراسة إلى بيان جملة من األهداف ؛ أهمها       
 .التنويه إلى أساليب دعوية حديثة ومؤثرة  .1

 .الدعوة من ناحية تأصيلية ، وتشريعية ، وتطبيقية يمكن أن توجد جيًال ينهض باإلسالم  .2

 .إبراز جوانب اليسر ، ورفع الحرج ، والشمول في الشريعة اإلسالمية  .3

               الحديثـــــة طـــــاب الـــــدعوي وٕامكانيـــــة التجديـــــد فيـــــه بمـــــا يتناســـــب مـــــع وســـــائل التقنيـــــة إظهـــــار مرونـــــة فـــــي الخ .4
 . LCDوالتي من ضمنها 

 .بيان تأصيل الخطاب الشرعي المؤثر في مختلف المجاالت  .5

 .ربط الموضوع بالكثير من موضوعات األحكام الشرعية ، والقواعد الفقهية  .6

 
 :حدود الدراسة   .خامساً 

 

 :ومكانية على النحو التالي  ، لهذه الدراسة حدود موضوعية         
موضــــــوع نحـــــو خطــــــاب دعـــــوي مــــــؤثر مـــــن خــــــالل قصـــــة إبــــــراهيم عليـــــه الســــــالم                : حـــــدود موضـــــوعية  .1

 .في القرآن الكريم 
 .قومه  ويدعواألماكن التي كان يتنقل بينها سيدنا إبراهيم عليه السالم : حدود مكانية  .2

 
 :سباب اختيار الدراسة أ .سادسا 

 

، ودعوتهــا إلــى ، وتثقيــف األمــة لمــدى أهميــة الخطــاب الــدعوي فــي نشــر اإلســالم نظــرا            
 : لعدة أمور ؛ منها، وقع اختياري على ذلك الموضوع الخير 

 .أستاذي الكريم ؛ ومن ثم أشار علّي بالبحث في مضمونه  اختيار الموضوع جاء من .1

 .ما ذكرت للموضوع من أهمية ؛ سبب رئيسي في اختيار الموضوع  .2

 .تشتد الحاجة إليه مهم و يعتبر الموضوع شكًال من أشكال تجديد الخطاب الدعوي ، وهو  .3

، ورجــال الــوعظ وتقصــيرهم فــي معالجــة األمــة والخطبــاء ، قصــور الخطــاب الــدعوي عنــد كثيــر مــن العلمــاء  .4
 .في المخاطبين األسلوب المؤثر إلى بالطريق السليم ، وافتقارهم 

 
 
 



 د  

 :الدراسات السابقة  .سابعا 
 :، ومنهم من المؤلفين الدعوي كثير كتب في موضوع   

 . الشيخ فؤاد يوسف أبو سعيد: الدراسة األولى 
 )الخطاب الدعوي ، أهدافه ووسائله وأساليبه وميادينه : ( بعنوان 

 :أهداف الدراسة 
 :ا يلي الدراسة إلى ؛ متهدف      

 .بيان مفهوم الخطاب الدعوي ، وبيان فيمن يختص الخطاب الدعوي  .1

بيان أسلوب الخطاب الدعوي ، ونوعه ؛ من حيث تنوعه حسب حال المخاطبين ، وحسب حال الخطيب  .2
 .الداعي 

 .ذكر القرآن الكريم لمواطن عدة في الخطاب القولي  .3

 .بين خطاب المقاصد الدعوي ، وأهدافه  .4

 .لخطاب الدعوي ، وميادينه بيان وسائل ا .5
 

 .) 2004(عبد القادر أحمد عبد القادر :  الثانيةالدراسة 
 )مشاهد من حوارات أبينا إبراهيم : ( بعنوان 

 :أهداف الدراسة 
 .معرفة معاني الخطاب الذي دار بين إبراهيم وأبيه ؛ باستخالصها من القرآن الكريم  .1

 .، وأبيه ، وقومه ذكر الحوار العام الذي دار بين إبراهيم  .2

 .، وبيان االستدالالت على عظمة اهللا عز وجل بيان كيفية بدء الخطاب  .3

 .بيان مدى عناية اهللا بسيدنا إبراهيم وٕانقاذه له ، وأمره له بالهجرة  .4
 

 . وسيم فتح اهللا. د:  الثالثةالدراسة 
 )أساليب التربية والدعوة والتوجيه من خالل سورة إبراهيم : ( بعنوان 

 :داف الدراسة أه
 .التعريف العام بسورة إبراهيم عليه السالم  .1

 .بيان مالمح منهج الدعوة في سورة إبراهيم عليه السالم  .2

 .ذكر المعوقات التي تتعرض لها الدعوة  .3

 .وسائل الدعوة إلى اهللا معرفة  .4

 .بيان منهج التوجيه والتربية في الخطاب الدعوي في سورة إبراهيم  .5



 ه  

 :ات السابقة التعليق على الدراس
 .مع بعضها البعض في بيان الخطاب الدعوي ، ووسائله ، وأساليبه التقت الدراسات السابقة  .1

 .تطرقت الدراسات إلى ذكر نبذة من حياة سيدنا إبراهيم عليه السالم  .2

أســاليب الــدعوة إلــى اهللا ، ووســائلها ، اتفقــت الدراســات مــع البحــث الــذي أجريــه فــي أشــياء عديــدة ؛ منهــا  .3
 .واع الخطاب الدعوي المؤثر وأن

أكــدت الدراســات الســابقة علــى أن القــرآن الكــريم هــو المرجــع األول لبيــان قصــة إبــراهيم ، وأســاليب وطــرق  .4
 .دعوته هللا تعالى 

 
 : منهج الدراسة  .ثامنا 

طن تم استخدام المنهج االستقرائي التحليلي في هذه الدراسة ، والذي يقـوم علـى اسـتقراء مـوا             
 :الخطاب من قصة إبراهيم عليه السالم والتي تتعلق بموضوع البحث ، كما يلي 

 .ة من مصادرها المعتمدتعريف المصطلحات  .1

واكتفيـــت ، دون ترجمـــة لهـــا توثيـــق المصـــادر والمراجـــع فـــي الحواشـــي مبتـــدئا بـــالمؤلف ، ثـــم اســـم الكتـــاب  .2
 .لكتاب حسب الحروف الهجائية لتوثيق الكامل في فهرس البحث مبتدئا باسم المؤلف ، ثم ابا

 .وبيان وجه الداللة ما أمكن, ورقم اآلية,عزوت اآليات إلى مواقعها في السور ، بذكر اسم السورة  .3

 .بذل الوسع في استخراج األساليب الدعوية من القرآن الكريم  .4

 .معالجة الخطاب الدعوي من حيث الوسائل واألنواع  .5

 
 : خطة الدراسة  .تاسعا 

ــــألف مــــن              ــــق خطــــة تت ــــة هــــذا البحــــث ، وف ــــق مــــن اهللا ، قمــــت بكتاب                  ,مقدمــــة : بتوفي
 :كما يلي ؛ وخاتمة , نوفصال 

 الفصل األول
 وأهميته ، وأنواعه ، وأهدافه ،  الخطاب الدعويحقيقة 

 : مبحثينيشمل على 
 .وأهميته ،  األسلوب الخطابيحقيقة :  األولالمبحث  
 : ناوفيه مطلب  

 .األسلوب الخطابي والدعوي حقيقة :  األول المطلب  
 . أهمية الخطاب الدعوي:  الثاني المطلب  



 و  

 .أنواع أسلوب الخطاب الدعوي ، وأهدافه : المبحث الثاني  
 :ن وفيه مطلبا  
 .أنواع أساليب الخطاب الدعوي : المطلب األول   
 .أهداف أساليب الخطاب الدعوي : المطلب الثاني   

 
 الفصل الثاني

 أخالق الداعية ، واألساليب الدعوية إلبراهيم عليه السالم ، ومعوقات الدعوة
 

 : ثالث مباحثيشمل على 
  .أخالق الداعية إلى اهللا :  المبحث األول 
  .أساليب ومراحل الدعوة في قصة إبراهيم عليه السالم في القرآن :  الثانيالمبحث  
  . دعوة إلى اهللا ومعوقاتهامشكالت ال:  الثالثالمبحث  
  

 : الخاتمة أما
، مــع اإلشــارة إلــى التوصــيات التــي  الدراســةالنتــائج التــي توصــلت إليهــا مــن خــالل  أهــمفهــي تتضــمن     
 . رأيت عرضها

 
هـذا مــا بــذلت فيــه مــن جهــدي ، ووســعي ؛ فــإن أصــبت فمــن اهللا عــز وجــل ، وٕان أخطــأت فمــن نفســي 

 .، ومن أساتذتي الكرام النصح واإلرشاد وأرجو من اهللا العفو والغفران 
 

 ،،، واهللا الهادي إلى الصواب
 

 
 

 



 ملخص البحث
 

 :تدور فكرة الدراسة حول المحاور التالية       

هو مجمل الوسائل واألساليب التي يستخدمها الداعية في دعوته "  :حقيقة األسلوب الخطابي الدعوي . أوالً 

وتساعد علي , وثقافاتهم , وعصورهم , والتي تتناسب مع المدعوين علي مختلف أصنافهم , إلي هللا 

 " .وترغيبهم في الدخول في الدين اإلسالمي , التأثير فبهم و, إقناعهم 

 
يكون ذلك لتحقيق مصلحة  و ,هو كل ما يصدر عن المخاطب من قول"  :حقيقة الخطاب الدعوي . ثانياً 

 ".والطرق المقنعة , شتي األساليب  باستخدام, لترسيخ دعوة الرسل كافة , مقصودة 

 
يقوم بها الفرد , وأساليب معينة , وسمات , هي جهود بشرية ذات خصائص " :حقيقة الدعوة إلي هللا  . ثالثاً 

الدعوة إلي كافة  هذهوتكون , شريك له  وإخراجهم من الظلمات إلي النور وعبادة هللا وحده الية الناس لهدا

 ".الطرق والوسائل المقنعة  وبشتى, الشعوب في كل مكان 

 
 : ومنها , أهمية الخطاب الدعوي . رابعاً 

 .ويقضي علي الثقافات األجنبية , الخطاب الدعوي من أفضل المقامات إلي هللا عز وجل  . أ

 .ويعمل علي تغيير األعراف الخاطئة , الخطاب الدعوي يرد علي كثير من التساؤالت  . ب
 

 :ومنها , أنواع الخطاب الدعوي . خامساً 

 .والعاصين , الخطاب الديني للمسلمين الطائعين  . أ

 .وأهل الكتاب , وملحدين , مشركين لغير المسلمين من الخطاب الديني  . ب
 

 :ومنها , أهداف أساليب الخطاب الدعوي . سادساً 

 .الحفاظ لي الدين وشعائره في كافة المجتمعات  . أ

 .بتكوين جماعة إسالمية تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر , هي طريق الخالص  . ب

 .والدنيا , بيان الفهم السليم ألمور الدين  . ت

 .د وإحياء ما درس من آثار الدين تجدي . ث
 

 :ومنها , أخالق الداعية إلي هللا عز وجل . سابعاً 

 .واإليمان العميق , والصدق , واإلخالص ,  التقوى . أ

 .والرحمة والشفقة بالناس , وسعة الصدر , والحلم , الصبر  . ب

 .أخذ األجرة مقابل الدعوة الزهد في  . ت



 :أساليب ومراحل الدعوة في قصة إبراهيم عليه السالم . ثامناً 

 .دعوته ألبيه :  المرحلة األولي

 .دعوته لقومه :  المرحلة الثانية

 .براءة سيدنا إبراهيم من قومه :  المرحلة الثالثة
 
 : وهي, األساليب الدعوية التي نستخلصها من دعوة إبراهيم عليه السالم . تاسعاً 

 
 :ومنها : لنظرية األساليب ا .1

 .الربوبية وبيان هدف الداعية  لدالئببيان  اإللوهيةتقرير توحيد  . أ

 .وتقديم الحجج والبراهين , تباع أسلوب الحكمة والموعظة الحسنة في الدعوة ا . ب
 

 :ومنها : األساليب العملية  .2

 .قتداء باألنبياء في دعوتهم للناس الا . أ

 .ان رأس الكفر مع األب حتى وإن ك اللين سلوباأل  استخدام . ب

 .ومعاداتهم , إعالن البراءة  من أهل الشرك  . ت

إذا واجهت الداعي صعوبات حالت  تحمل الدعوة , الهجرة للبحث عن أرض طيبة . ث
 . دون نشر دعوته

 
 :ومنها ,  اومعوقاته, مشكالت الدعوة إلي هللا . عاشراً 

 .شيوع التخلف في كثير من البلدان اإلسالمية مما يعيق حركة الدعاة . أ

 .انتشار الفقر المدقع ؛ مما لها من آثار علي الدعوة  . ب

 .اآلثار التي خلفها االستعمار وظهرت نتائجها بين الشعوب العربية  . ت

 .الشخصية اإلسالمية الحديثة مقارنة بالشخصية اإلسالمية األولي  يهتشو . ث

 .عدم وصول الفهم الديني إلي ألباب الجماهير المسلمة  . ج

 . سهامهم المسمومة بين المجتمعات المسلمة تشكيك المستشرقين لغرس  . ح

 

 مها صيدم / الباحثة 
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 األول الفصل
 

 .الخطاب الدعوي ، وأهميته وأنواعه ، وأهدافه حقيقة 
 

خاطبنـــا اهللا جميعـــًا بحمـــل الـــدعوة وأداء الرســـالة إلـــى النـــاس كافـــة ، ولكـــن ال يـــتم ذلـــك إال بـــالوقوف علـــى 
ي كـبعض المعالم األسلوبية في الخطاب الدعوي ، حتى يستعين بها المسلم فـي أداء مهمتـه علـى أكمـل وجـه ، ول

 .ناسب الخطاب الدعوي كافة المستويات نظرًا لتنوع أفكار الناس ومستوياتهم العملية ، والثقافية ي
فقــد تنوعــت أســاليب ، وطــرق عــرض هــذه الــدعوة مــن نبــي إلــى نبــي ، ومــن قــوم إلــى قــوم ، كــَلً◌ حســب 

 .عصره ، وزمانه ، ورسالته التي ُبعث بها 
 : ويشمل هذا الفصل على مبحثين

 . حقيقة األسلوب الخطابي الدعوي ، وأهميته:  لالمبحث األو  
 .أنواع أسلوب الخطاب الدعوي ، وأهدافه : الثاني  المبحث  
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 األول المبحث
 

 األسلوب الخطابي الدعوي ، وأهميتهحقيقة 
 

ى أنحـاء عني اإلسالم بالخطاب الدعوي ، وكيفيـة عرضـه ، وجعلـه طرقـًا لنشـر الـدعوة اإلسـالمية فـي شـت
العالم ، وأمر الداعية إلى اهللا أن يتصف ببعض الصفات المميزة ، حتى ُيقِبل الناس على دعوته ، ويتأثروا بهـا ، 

 : التاليين المطلبين ، لذا سأخصص لهذا المبحث  ويؤمنوا بها
 

 .األسلوب الخطابي الدعوي في اللغة ، واالصطالح حقيقة :  األول المطلب
 :فروع وفيه ثالثة        

 .واالصطالح ، حقيقة األسلوب في اللغة  : الفرع األول              

 .واالصطالح ، حقيقة الخطاب في اللغة  :الفرع الثاني      

 .واالصطالح ، حقيقة الدعوة في اللغة  :الفرع الثالث      

 
 . أهمية األسلوب الخطابي الدعوي:  المطلب الثاني
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 األولالمطلب 
 

 سلوب الخطابي الدعوي في اللغة ، واالصطالححقيقة األ
 

وذلـك  ، واالصـطالح ،  ةأتناول في هذا المطلب الحديث عن حقيقة األسـلوب الخطـابي الـدعوي فـي اللغـ
 :في ثالثة فروع ؛ كما يلي 

 
 

 الفرع األول
 

 حقيقة األسلوب في اللغة ، واالصطالح
 

 : حقيقة األسلوب في اللغة .أوًال 
 

)1(1TP0F منها؛ ؛ ويأتي على عدة معاٍن ) َسَلبَ : (ق من الفعل األسلوب مشت  
P1T  : 

 .أخذنا في أساليب من القول ؛ فنون متنوعة : ، يقال  الفن .1
 .سلكت أسلوب في كذا ؛ طريقته ومذهبه : ، ويقال  الطرق .2
 .، والطريق تأخذ فيه  الوجه والمذهب .3
 

 .نى المناسب لألسلوب هو الطريقة ، والمذهب بالنظر في المعاني اللغوية السابقة يظهر أن المع         
 

 :حقيقة األسلوب في االصطالح  .ثانيًا 
 

 : تعددت تعاريف العلماء لألسلوب ؛ كما يلي  
التــي بهـا المربــي مسترشـدًا بمــا جـاء فــي  المسـلكيةمجموعــة اإلجـراءات : "  عـرف أبــو دف األسـلوب بأنــه .1

)1TP 1F)2"إلسالميةالكتاب والسنة من أجل تحقيق أهداف التربية ا
P1T . 

مجمـوع األنشـطة واإلجـراءات التـي يقـوم بهـا المـدرس ، أو التـي تبـدو : "  عرف أبو العنين األسلوب بأنـه .2
)1TP 2F)3"آثارها على ما يتعلمه التالميذ

P1T. 

                                                 
  . 441المعجم الوسيط ، ص : ، وأنيس ، وآخرون  7/225لسان العرب ، : ؛ ابن منظور نظرأ .1

 . 16مقدمة في التربية اإلسالمية ، ص: أبو دف  أنظر؛ .2

 . 217، ص 1988القيم اإلسالمية ، : أبو العنين  أنظر؛ .3
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قـة أو المـذهب الـذي يلجـأ إليـه الـداعي إلـى اهللا ؛ يالطر : "  عرف علي عبد الحليم األسلوب الدعوي بأنـه .3
)1TP 3F)1"الدعوة ليحقق بذلك أهداف 

P1T. 
فـي  اإلطـالقعمليـات متداخلـة مترابطـة ، وأشـمل هـذه العمليـات علـى : "  عرف الشـيباني األسـلوب بأنـه .4

وغيرهــا مــن العمليــات وأوجــه  واإلرشــادمعناهــا هــي عمليــة التــدريس ، التــي تنــدرج تحتهــا عمليتــا التوجيــه 
)1TP4F)2"النشاط التي يقوم بها المدرس في نطاق تدريسه 

P1T. 

 :ختارالتعريف الم 
مجمل الوسائل ، واألسـاليب "  :بالنظر في التعريفات السابقة ، يظهر أن التعريف المناسب هـو   

التــي يســتخدمها الداعيــة فــي دعوتــه إلــى اهللا تعــالى ، والتــي تتناســب مــع المــدعوين علــى مختلــف أصــنافهم ، 
، " ي الدخول في الدين اإلسالمي ف ، وترغيبهم، والتأثير فيهم فاتهم ، وتساعد على إقناعهم وعصورهم ، وثقا

 :وذلك لألسباب التالية 
 

 .شمول التعريف على جميع األساليب المستخدمة في الدعوة إلى اهللا تعالى  .1
 .شمول التعريف على أصناف المدعوين كافة  .2
 .بيان الهدف األساسي لألسلوب الخطابي الدعوي  .3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . 215ص.  1ج، فقه الدعوة إلى اهللا :  علي عبد الحليم محمود أنظر؛ .1

 . 405، ص 1988، فلسفة التربية اإلسالمية :  الشيباني أنظر؛ .2
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 الثانيالفرع 
 

 واالصطالححقيقة الخطاب في اللغة ، 
 

 : حقيقة الخطاب في اللغة .أوًال 
 

)1(1TP5F ؛ ويأتي على عدة معاٍن ؛ منها) َخَطبَ : (الخطاب مشتق من الفعل   
P1T  : 

 . وهو الشأن ، أو األمر ؛ صغر ، أو عظم:  الَخطب .1
 .الذي يخطب المرأة ، وهي ِخطبة :  الِخطبُ  .2
 . كثير التصرف في الخطب :  َخطَّاب .3

 . كان في لونه خطبه: ، وخطبَةً◌  َخَطبَاَ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌◌ً :  َخِطبَ  .4
 

 .بالنظر في المعاني اللغوية السابقة يظهر أن المعنى المناسب للخطاب هو الشأن ، أو األمر         
 

 :حقيقة الخطاب في االصطالح  .ثانيًا 
 

 : تعددت تعاريف العلماء لألسلوب ؛ كما يلي  
)1TP 6F)2"ما يبلغ للغير"  :عرف المسدي الخطاب بأنه  .1

P1T . 
)1TP 7F)3"جملة ما يصدر عن المتكلمين من أجل اإلقناع والتأثير "  :عرف علوان الخطاب بأنه  .2

P1T. 
  لون من ألوان القول ، يحشد له الخطيب من األسباب "  :عرف علي عبد الحليم محمود الخطاب بأنه  .3

 ، وجذبهم بما سوق من  ما يمكنه من التأثير في سامعيه                                                 
)1TP 8F)4"الحجج ، والبراهين المقنعة                                                  

P1T. 
)1TP 9F)5"خلق لغة من لغة " : عرف السد الخطاب بأنه  .4

P1T. 

 

                                                 
 .  243المعجم الوسيط ، ص :  أنيس وآخرون  ، و 5/98لسان العرب ، : ؛ ابن منظور انظر .1
 .، بتصرف  116األسلوب واألسلوبية ، ص: المسدي  أنظر؛ .2

 .، بتصرف  1391األساليب البيانية والخطاب الدعوي الواعي ، ص: علوان  أنظر؛ .3

 . 1/169فقه الدعوة إلى اهللا ، : علي عبد الحليم محمود  أنظر؛ .4

 . 2/68ليل الخطاب ، األسلوبية وتح: السد  أنظر؛ .5
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 :التعريف المختار
بأنه كل ما يصـدر : " بالنظر في التعريفات السابقة ، يمكن استخالص التعريف التالي للخطـاب   

عــن المخاِطــب مــن قــول ، أو فعــل ، أو عمــل ، ويكــون ذلــك لتحقيــق مصــلحة مقصــودة ، لترســخ دعــوة الرســل 
 :وذلك لألسباب التالية  ؛ "كافة ، باستخدام شتى األساليب ، والطرق المقنعة 

 

 .ألن التعريف يبين أنواع الخطاب الدعوي  .1
 .شمول التعريف على الطرق المناسبة إليصاله للمدعوين  .2
 .الغرض من الخطاب الدعوي بترسيخ دعوة الرسل في نفوس الناس كافة بين  .3
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 الثالثالفرع 
 

 حقيقة الدعوة في اللغة ، واالصطالح
 

 : حقيقة الدعوة في اللغة .أوًال 
 

)1(1TP10F ؛ ويأتي على عدة معاٍن ؛ منها) ودع: (الدعوة مشتق من الفعل   
P1T  : 

 . دة من الدعاءوهي المرة الواح:  الدعوة .1
 .قوم يدعون إلى بيعة هدى ، أو ضاللة ، وأحدهم داٍع وهم :  الدَُّعاة .2
 .وهو الرغبة إلى اهللا عز وجل ، َدعاُه ، دعاًء ، ودعوى :  الُدعاء .3

 .دعوى فالن كذا ؛ قوله : وهو اسم ما ُيدَّعى ؛ ويقال :  الدَّعوى .4

 .وهو صريخ الخيل في الحروب :  الداعية .5

 .وهي بقيته التي تدعو سائره : داعية اللبن .6
 

 . الرغبة إلى اهللاهو  للدعوةبالنظر في المعاني اللغوية السابقة يظهر أن المعنى المناسب          
 

 :في االصطالح  الدعوةحقيقة  .ثانيًا 
 

 :ومنها ؛  ول تعريف الدعوةحالعلماء  أراءتعددت   
)1TP 11F)2"عز وجل العناية ، واستمداد المعونة منه استدعاء العبد ربه"  :الخطابي الدعوة بأنهاعرف  .1

P1T . 
ًا دعـوة اإلسـالم ، وهـدايتهم إليهـا قـوًال ، تبليغ النـاس جميعـ"  : ابأنهمحمد أمين حسين الدعوة عرف  .2

ين علـى مختلـف أصـنافهم ، يب ووسائل خاصة تتناسـب مـع المـدعو وعمًال في كل زمان ومكان بأسال
)1TP 12F)3" وعصورهم

P1T. 
لفــظ مــن األلفــاظ المشــتركة التــي تطلــق علــى اإلســالم ونشــره بــين النــاس "  : ابأنهــزهــد الــدعوة عــرف  .3

هــذا مــن رجــال الــدعوة فهــي تعنــي : ومجيئهــا فــي الســياق هــو الــذي يحــدد المعنــى المــراد ؛ فــإذا قيــل 
)1TP 13F)4"اتبعوا دعوة اهللا ، كان المراد بها اإلسالم : محاوالت النشر والتبليغ ، وٕان قيل 

P1T. 
                                                 

 ، والفيروز  287المعجم الوسيط ، ص : ، و أنيس وآخرون  1386-2/1385لسان العرب ، : ؛ ابن منظور انظر.   1
 .  1290القاموس المحيط ، ص : أبادي              

 . 40شأن الدعاة ، ص: الخطابي  أنظر؛.   2

 . 17سالمية ، صخصائص الدعوة اإل: محمد أمين حسين  أنظر؛.   3

 . 300أصول الدعوة اإلسالمية في سورة نوح عليه السالم ، ص : زهد  أنظر؛.   4
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نظــام إداري متميــز علــى أســس ربانيــة ، يتفــوق بهــا علــى مــا عرفــه "  : ابأنهــالنحــوي الــدعوة عــرف  .4
اإلنســان مــن نظــم فــي تاريخــه ، دون تعطيــل االســتفادة مــن التجربــة اإلنســانية بعــد إعــادة صـــياغتها 
وصهرها في النظرية اإلسالمية ، وتنقيتها من الفتنـة والفسـاد ، وردهـا إلـى منهـاج اهللا تعـالى ردًا أمينـًا 

"1TP 14F)1(
P1T. 

 
 :التعريف المختار

جهــود بشــرية : " للــدعوة بأنهــا التعريــف هــذا بــالنظر فــي التعريفــات الســابقة ، يمكــن اســتخالص   
ذات خصائص ، وسمات ، وأساليب معينة ، يقوم بهـا الفـرد لهدايـة النـاس وٕاخـراجهم مـن الظلمـات إلـى النـور 

شعوب في كل مكان ، وبشـتى الطـرق والوسـائل وعبادة اهللا وحده ال شريك له ، وتكون هذه الدعوة إلى كافة ال
 :وذلك لألسباب التالية  ؛ "  المقنعة

 

 .وضح أن الدعوة تكليف رباني  .1
 .بين أن منهاج هذه الدعوة ووسائلها ، وأساليبها  .2

 .بين أن الدعوة ال تكون لشخص معين ، ولكن تشمل كل البشر  .3

 .ة باقية وممتدة حتى يوم القيامة أن هذه الدعو  .4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
   . 30منهج الدعوة ، ص: النحوي  أنظر؛   .1
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 الثانيالمطلب 
 

 أهمية الخطاب الدعوي
  

 )1TP 15F)1:؛ كما يلي أتناول في هذا المطلب الحديث عن أهمية الخطاب الدعوي في حياة األمة جمعاء 
 
 

؛ حيــث ُيعــد مــن أهــم طــرق توصــيل دعــوة اهللا عــز وجــل إلــى البشــرية الخطــاب الــدعوي لــه أهميــة عظمــى . 1
 .جمعاء 

اة يقومــون بمهمــة األنبيــاء ، وهــذه المهمــة التــي جعلهــا رســول اهللا صــلى اهللا الخطــاب الــدعوي يجعــل الــدع. 2
 .عليه وسلم ملقاة على عاتق العلماء المخلصين ، والدعاة الصادقين 

 .الخطاب الدعوي من أفضل المقامات إلى اهللا . 3

واإلفاضـة  الخطاب الـدعوي يغيـر مـن األعـراف الخاطئـة ، ويحـدث النهضـة المرجـوة إلعـادة مجـد الـدين ، .4
 بَْل نَْقِذُف بِاْلَحقِّ َعلَى اْلبَاِطِل فَيَْدَمُغهُ فَإَِذا ُهَو َزاِهقٌ   :على الناس مما فيه من خير وبركة ؛ لقوله تعالى

 1TP

 
16F

)2(
P1T. 

الخطــاب الــدعوي يقضــي علــى الثقافــات األجنبيــة الســائدة فــي مجتمعاتنــا ، والتــي خلقــت آثــارًا جســيمة بــين  .5
 :أفراد الشعب ؛ مثل 

 .ليأس من النهوض وبخاصة في الدين ا   . أ
 .الغرور والغفلة واالنصراف عن اهللا عز وجل .  ب

 .االنغماس في الترف والمعصية ، واالفتتان باألقوى والتشبه به .   ج
 .االنقسام والتطاحن على مطامع الدنيا ؛ األمر الذي زادنا ضعفًا وتفرقة .    د

ت التي تطرح علينا دائمًا ، والتي ال تطرح ، ونجد لها أهميـة الخطاب الدعوي يرد على كثير من التساؤال .6
 .عظمى في حياتنا ، ونجد رغبة جامحة في نشرها وٕايصالها إلى الناس كافة

مســـــــاعدة الـــــــدعاة علـــــــى البـــــــذل والتضـــــــحية ســـــــواء فـــــــي أوقـــــــاتهم ، أو جهـــــــدهم ، أو أنفســـــــهم أحيانـــــــًا ؛                .7
 .لى ألنهم يتعاملون مع اهللا سبحانه وتعا

 .توريث الخطاب الدعوي من جيل إلى جيل دون تغيير أو تحريف .8

                                                 
،                             124-101-93قضايا أساسية على طريق الدعوة ، ص : ، ومشهور  1/153دار السعادة ، : ؛ ابن القيم نظرأ .1

 ،  12-11كيف ندعو الناس ، ص: ، وصقر  51الدعوة اإلسالمية ، ص : ادق أمين ص

 . 18اآلية  : سورة األنبياء  .2
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  :يعتبر الخطاب الدعوى عبادة ، والفـرد المسـلم مطلـوب منـه أن يعمـل فـي مجـال الـدعوة ،لقولـه تعـالى  .9
نَس إِالَّ لِيَْعبُُدوِن  َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواْإلِ 1TP

 
17F

)1( 

جتمعــات التــي أصــيبت بكثيــر مــن العلــل واألمــراض فــي يقــوم الخطــاب الــدعوي بالعمــل علــى عــالج الم. 10
 .عقيدتها ، وعبادتها ، وعاداتها ، وأخالقها 

يعمـــل الخطـــاب الـــدعوي علـــى جمـــع كلمـــة المســـلمين ، وتحقيـــق الوحـــدة بيـــنهم ؛ ألن ذلـــك مـــن القضـــايا . 11
 .إلسالم العالمية الواجبة على الساحة اإلسالمية ، وال غنى عنها لتحقيق الهدف العظيم وهو إقامة دولة ا

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . 56اآلية  : سورة الذاريات  .1
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 المبحث الثاني
 

 أنواع الخطاب الدعوي ، وأهدافه
 

إن مــن واجــب الداعيــة أن يتصــل بكافــة المــدعوين مهمــا بلغــت أصــنافهم ؛ حتــى يقــوم بــدوره الــديني علــى 
 .فته، وجنسه أكمل وجه ؛ ألن الدعوة تشمل اإلنسان المكلف شرعًا بشكل عام  دون النظر إلى عمره، وثقا

وقد أكدت آيـات القـرآن الكـريم ،علـى سـعة الـدائرة التـي يشـملها المـدعو ؛ بحيـث تعـدت حـواجز الزمـان ،  والمكـان  
 َال           َوَم�ا أَْرَس�ْلنَاَك إِالَّ َكافَّ�ةً لِّلنَّ�اِس بَِش�يراً َونَ�ِذيراً َولَِك�نَّ أَْكثَ�َر النَّ�اسِ  : ؛ لقولـه تعـالىوالجنس ، واالعتقاد 

1TP18Fيَْعلَُموَن 

)1(
P1T  وهذه الدعوة لها أهداف يسعى الداعية إلى تحقيقها من خالل دعوته ،. 

 
 :وسوف أخصص لهذا المبحث مطلبين 

 
 الخطاب الديني للمسلمين: المطلب األول   

 :وفيه فرعان 
 .الخطاب الديني للمسلمين الطائعين :  الفرع األول     
 .للمسلمين العاصين  الخطاب الديني:  الفرع الثاني     

 
 الخطاب الديني لغير المسلمين: المطلب الثاني   

 :وفيه فرعان 
 .الخطاب الديني ألهل الكتاب  :الفرع األول      
 .الخطاب الديني للمشركين والملحدين  :الفرع الثاني      

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . 28اآلية  : سورة سبأ . 1



 12 

 المطلب األول
 

 الخطاب الديني للمسلمين
 

 :وذلك في الفرعين التاليين  ؛ن أسلوب الخطاب الديني للمسلمين أتناول في هذا المطلب الحديث ع
 

 الفرع األول
 

 الخطاب الديني للمسلمين الطائعين
 

 :  تعريف المسلمين الطائعين .أوًال 
 

هـــم الـــذين يؤمنـــون بـــاهللا ، ومالئكتـــه ، وكتبـــه ، ورســـله ، واليـــوم اآلخـــر ، "     
، وهو ما وقر في القلب وصدقه العمـل ؛ حيـث ينفـذوا مـا أمـرهم  والقضاء خيره وشره ، وينفذون مفهوم العبادة

1TP19F: ، وهذا الخطاب له أهداف رئيسية هي "  اهللا به ، ويجتنبوا عما نهاهم اهللا عنه

)1(
P1T . 

 

        . دعوة المؤمنين إلى ما يقوي إيمانهم ، واالستعانة على ذلك بالطاعات ؛ كالصبر والصالة   .1

ـــــالى ـــــه تع �����َماَواُت َواألَْرُض َوَس�����اِرعُ   : لقول بُِّك�����ْم َوَجنَّ�����ٍة َعْرُض�����َها السَّ �����ن رَّ                                وْا إِلَ�����ى َمْغفِ�����َرٍة مِّ

) 1TP20F)2أُِعدَّْت لِْلُمتَّقِيَن 
P1T. 

ِ إِنََّما َك�اَن قَ�ْوَل اْلُم�ْؤِمنِيَن إَِذا ُدُع�وا إِلَ� :  لقوله تعالىدعوة المؤمنين إلى تكوين المجتمع المسـلم ؛   .2 ى هللاَّ

) .1TP 21F)3َوَرُسولِِه لِيَْحُكَم بَْينَُهْم أَن يَقُولُوا َسِمْعنَا َوأَطَْعنَا َوأُْولَئَِك ُهُم اْلُمْفلُِحوَن 
P1T. 

�ةٌ يَ�ْدُعوَن إِلَ�ى اْلَخْي�ِر َويَ�أُْمُروَن بِ�اْلَمْعُروِف  :لقوله تعالىدعوتهم إلى تهذيب األخـالق ؛   .3 نُكْم أُمَّ َوْلتَُكن مِّ

َن َعِن اْلُمنَكِر َوأُْولَـئَِك ُهُم اْلُمْفلُِحوَن َويَْنَهوْ  1TP

 
22F

)4(
P1T. 

دعـــــوة المســـــلمين جميعـــــًا إلـــــى التـــــزام باإلســـــالم ، مـــــع التحـــــذير مـــــن المنـــــافقين ووســـــاوس الشـــــياطين ؛            .  4    
َب اْلُمنَافِقِيَن إِ  :  لقوله تعـالى اِدقِيَن بِِصْدقِِهْم َويَُعذِّ ُ الصَّ َ َكاَن لِيَْجِزَي هللاَّ ن َشاء أَْو يَتُوَب َعلَْيِهْم إِنَّ هللاَّ

ِحيماً   .) 23F)5َغفُوراً رَّ
                                                 

 .  166-148التربية بالحوار القرآني ، ص: ؛ النحالوي انظر.   1
 . 133اآلية  : سورة آل عمران .   2

 . 51اآلية  : النور  سورة.   3

 . 104اآلية  : سورة آل عمران .   4

 . 24اآلية  : سورة األحزاب .   5     
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لقوله .                     نهى المسلمين عن الوالء لليهود والنصارى ، وغير المؤمنين كافة أو طـاعتهم . 5   
            َنَنـــا َوَبْيـــَنُكْم َأالَّ َنْعُبـــَد ِإالَّ الّلـــَه َوَال ُنْشـــِرَك ِبـــِه َشـــْيئًا ُقـــْل َيـــا َأْهـــَل اْلِكَتـــاِب َتَعـــاَلْوْا ِإَلـــى َكَلَمـــٍة َســـَواء َبيْ  : تعـــالى 

)  1TP24F)1 َوَال َيتَِّخَذ َبْعُضَنا َبْعضًا َأْرَبابًا مِّن ُدوِن الّلِه َفِإن َتَولَّْوْا َفُقوُلوْا اْشَهُدوْا ِبَأنَّا ُمْسِلُمونَ 
P1T . 

 
)1TP 25F)2:منها  ائعين والتيوسائل خطاب المسلمين الط . ثانياً 

P1T.  
 

 :الدعوة بالقدوة  .1

وهي التزام الداعية بما يدعو إليـه ، وتحليـه بـاألخالق الحميـدة الحسـنة مـع نفسـه ، وأهلـه   
 .، وأرحامه ، وجيرانه ، وسائر المسلمين 

وتعـــــد هـــــذه الوســـــيلة مـــــن أهـــــم وســـــائل اإلقنـــــاع والتـــــأثير فـــــي المـــــدعوين ســـــواء كـــــانوا طـــــائعين،             
أو عاصــــين ؛ ألن التــــزام الداعيــــة بدعوتــــه وتمســــكه بأخالقــــه أبلــــغ مــــن بيانــــه ، فهــــو القــــدوة للطــــائعين ، 

 .فيزدادون بالتزامه تقربًا إلى اهللا تعالى ، وبأخالقه يبرأ العليل من المعاصي واآلثام 
ـــه ؛    ـــدعو إلي ـــه لمـــا ي ـــة مخالفت ـــة أفعـــال وأخـــالق الداعي ـــائج مخالف ـــالىومـــن أخطـــر نت ـــه تع                  : لقول
  َُلوَن َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِلَم َتُقوُلوَن َما َال َتْفَعُلوَن َكُبَر َمْقتًا ِعنَد اللَِّه َأن َتُقوُلوا َما َال َتْفع 1TP26F

)3(
P1T. 

 

 :الدعوة بالقول  .2
 

ـــــدروس ، هـــــذه  ـــــى اهللا ســـــبحانه وتعـــــالى ، وتشـــــمل الخطـــــب ، وال تعـــــد أصـــــل الـــــدعوة إل
ومــن أهــم النــدوات ، والمــؤتمرات ، والحــوار ، واإلذاعــة والتلفزيــون ، وأشــرطة التســجيل ؛  والمحاضــرات ، و 

 :ما يلي  ؛الضوابط التي تحكم هذه الوسيلة 
 

 .أن يكون القول واضحًا وبينًا ال غموض فيه ، وال إبهام  . أ
         ه تعــالىلقولــخطــاب اهللا للمــؤمنين ؛ : أن يحــرص الداعيــة علــى انتقــاء ألفاظــه مــن حــق وباطــل ؛ مثــل  . ب
  َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َال َتُقوُلوْا َراِعَنا َوُقوُلوْا انُظْرَنا َواْسَمُعوا 1TP 27F)4(

P1T . 

 .في الكالم فال يسرع ؛ بل يتمهل ليفهم السامع  أن يتأنى الداعية. ج

                                                 
 .  64اآلية  : سورة آل عمران .   1
 153-146وسائل اإلقناع والتأثير في الخطاب الديني في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية ، ص: ؛ الكحلوت انظر.   2

 0 470ص, الدعوة أصول : وزيدان      

  . 3،  2اآلية  : سورة الصف .   3
 
 

 . 104اآلية  : سورة البقرة .   4
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ف بالقول لهـم لينـزع مـن أن يبتعد الداعي عن التفاصح والتعاظم ، والتكلف في حديثه ؛ بل عليه أن يتلط. د
 .قلوب المدعوين الشر ، ويأخذ بأيديهم إلى الخير والحق ، ويهديهم إلى الرشاد والهداية 

أن يمتاز الداعية بالتواضع ، والشفقة ؛ فال يستعلي علـى المـدعوين ، أو يحتقـرهم ، أو يتحـداهم بإظهـار . هـ
 .فضله عليهم 

ـــي فـــيهم الخصـــال النبيلـــة ؛ كالشـــرف ، والنخـــوة ، فـــي نفـــوس المـــدعوين ا ةأن يســـتثير الداعيـــ. و لهمـــم ، وينمِّ
 )1TP 28F)1.والحلم ، واألناة ، وطيب األعراض ، وحسن الجوار 

 
 :الدعوة بالكتابة  .3

وتشتمل هذه الوسيلة علـى كافـة وسـائل الكتابـة مـن كتـاب ، ومجلـة ، و مقـال ، ونشـرات   
 " .االنترنت"تعليمية ، وشبكة المعلومات 

ــديني تعــالج المواضــيع العقديــة ، والعبــادات ، واألمــر بــالمعروف ووســائل الكتا بــة فــي الخطــاب ال
ــــــــوازل ،                 والنهــــــــي عــــــــن المنكــــــــر ؛ كمــــــــا تعــــــــالج القضــــــــايا اإلســــــــالمية المعاصــــــــرة مــــــــن مســــــــتجدات الن

 وأمراض اجتماعية ، والخطبـة وهـي بشـكل أدق وأوسـع مـن الكتـاب ؛ وألنهـا تتنـاول واقـع الحيـاة ومـا يـدور
 .في المجتمع من أمراض اجتماعية و تعمل على إقناع المسلمين والتأثير فيهم إيجابيًا 
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 الثانيالفرع 
 

 الخطاب الديني للمسلمين العاصين
 

 :  صاةتعريف المسلمين الع .أوًال 
 

وأن ،  هم من كان عندهم أصـل اإليمـان وهـو اإلقـرار بشـهادة أن ال إلـه إال اهللا     
رسول اهللا ، ولكـنهم ال يقومـون بحقـوق هـذه الشـهادة ، فهـم يخـالفون بعـض أوامـر الشـرع ، ويرتكبـون بعـض  محمد

1TP29Fنواهيه 

)1(
P1T . 

ــه تعــالىاهللا ســبحانه وتعــالى هــؤالء العاصــين بطاعتــه ، وبــين لهــم مخــاطر عصــيانهم ؛ وقــد أمــر  :             لقول
  ًَة َواْعَلُموْا َأنَّ الّلَه َشِديُد اْلِعَقاِب َواتَُّقوْا ِفْتَنًة الَّ ُتِصيَبنَّ الَِّذيَن ظ )  1TP30F)2َلُموْا ِمنُكْم َخآصَّ

P1T. 

وقــد ذم اهللا ســبحانه وتعــالى عصــيانهم وفســقهم وفجــورهم ودعــاهم لطاعــة الرســول صــلى اهللا عليــه وســلم ؛ 
يَماَن َواْعَلُموا َأنَّ ِفيُكْم َرُسوَل اللَِّه َلْو ُيِطيُعُكْم ِفي َكِثيٍر   : لقوله تعالى مَِّن اْألَْمِر َلَعِنتُّْم َوَلِكنَّ اللََّه َحبََّب ِإَلْيُكُم اإلِْ

) 1TP31F)3َوَزيََّنُه ِفي ُقُلوِبُكْم َوَكرََّه ِإَلْيُكُم اْلُكْفَر َواْلُفُسوَق َواْلِعْصَياَن ُأْوَلِئَك ُهُم الرَّاِشُدوَن 
P1T. 

 

  P:الخطاب الديني للعصاة يكون ؛ كما يلي  . ثانياً 
 

إلــى هـــؤالء العصــاة نظـــرة إشــفاق ورحمـــة ؛ ألنهــم يكونـــون كشــخص يقـــف علــى حافـــة واٍد  النظــر .1
عميـــق ســـحيق فـــي ليلـــة مظلمـــة ، وُيخشـــى عليـــه مـــن الســـقوط ، فيجـــب علـــى الـــدعاة أن ينقـــذوه            

 .من العذاب 
 .التجاوز عن حقه إن كانت معصيتهم في حقه فال يشتمهم ، وال يحتقرهم .2

" : لمــا روي عــن عائشــة رضــي اهللا عنهــا قالــت  ؛اوزهم حــدود الشــرع أن يغضــب لمعصــيتهم وتجــ .3
سـه إال أن ما انتقم رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم لنفسـه قـط وال ينـل منـه شـيء فـانتقم لنف

)1TP32F)4" انتهكت محارم اهللا لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم هللا تنتهك محارم اهللا ، فإن
P1T . 

يكـــــف بـــــه ضـــــررهم بالقـــــدر الـــــذي يبيحـــــه الشـــــرع ،             مـــــع هـــــؤالء العصـــــاة مـــــا  ةأن يســـــلك الداعيـــــ .4
 .وأن يسلك األسهل فاألسهل من وسائل كف ضررهم 

                                                 
  394 – 393أصول الدعوة ، ص: ؛ زيدان انظر.    1

 . 25اآلية  : سورة األنفال .    2

 . 7اآلية  : سورة الحجرات .    3
) قول النبي صلى اهللا عليه وسلم يسروا وال تعسروا( ، باب ) األدب(،  كتاب ) 6126(ح:أخرجه البخاري في صحيحه .    4 

 . 1181، ص
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 .أن يخلص الداعي لهؤالء العصاة في دعوته لهم ، ويكون راغبًا في هدايتهم وصالحهم  .5

 علــيهم ويغفــر اهللا أن يــأتي الــداعي لهــم بــالحجج والبــراهين مــن القــرآن الكــريم ، والســنة النبويــة علــى أن يتــوب .6
غفـور  هالـذنوب حتـى ال يتـرددوا فـي اإلقبـال علـى عمـل يرضـاه اهللا ، واالقتنـاع بـأن رحمـة اهللا واسـعة وأنـ لهم

ِئَك ِإنََّما التَّْوَبُة َعَلى الّلِه ِللَِّذيَن َيْعَمُلوَن السَُّوَء ِبَجَهاَلٍة ثُـمَّ َيُتوُبـوَن ِمـن َقِريـٍب َفُأْوَلــ :  لقوله تعالىرحـيم ؛ 
َيُتوُب الّلُه َعَلْيِهْم َوَكاَن الّلُه َعِليمًا َحِكيماً  1TP33F

)1(
P1T . 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . 3،  2اآلية  : سورة الصف .    1
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 المطلب الثاني
 

 الخطاب الديني لغير المسلمين
 

دعــوة بالحكمــة حتــاج إلــى يمــن رذائــل الكفــر والعصــيان ، فهــو ليخلصــنا اإلســالم ؛ انعــم اهللا علينــا بنعمــة 
أصــحابه وحملتــه ، بأســلوب مهــذب راِقٍ◌ جــذاب ؛ ألن ســعادة البشــرية ال تكــون إال فــي هــذا الــدين  مــن والموعظــة

 .الحق الخالد 
                                     ؛وســـــــــــوف أتنـــــــــــاول فـــــــــــي هـــــــــــذا المطلـــــــــــب الحـــــــــــديث عـــــــــــن الخطـــــــــــاب الـــــــــــديني لغيـــــــــــر المســـــــــــلمين

 :وذلك في الفرعين التاليين 
 

 الفرع األول
 

 هل الكتابالخطاب الديني أل
 

 :  أهل الكتاب .أوًال 
 

كـــاليهود  ؛هـــم الـــذين لـــم يؤمنـــوا بمحمـــد صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ، مـــن أهـــل الـــديانات الســـابقة "     
          : لقولـــه تعـــالى ؛والنصـــارى ، وقـــد حكـــم القـــرآن علـــيهم بـــالكفر ، لعـــدم إيمـــانهم بـــدعوة رســـول اهللا عليـــه وســـلم 

   ْالَِم ِديناً فَلَن يُْقبََل ِمْنهُ َوُهَو فِي اآلِخَرِة ِمَن اْلَخاِسِريَن َوَمن يَْبتَِغ َغْيَر اِإلس 1TP34F)1(
P1T. 

 

1TP35Fبوصفها األصل الذي يجب اإليمان به كتاب بالنظر إلى كتبهم السابقة ،أهل اللفظ وقد أطلق عليهم  

)2(
P1T. 

 
  P:الخطاب الديني ألهل الكتاب ؛ يكون كما يلي  . ثانياً 

 

شملتهم رسـالة محمـد صـلى اهللا عليـه وسـلم ،    وعمـتهم رحمتـه تعـالى النصارى الذين هم اليهود و أهل الكتاب  .1
فــاتبع القــرآن الكــريم معهــم أســلوب ولكــنهم عارضــوا هــذه الرســالة لكــانوا مــن امــة اإلســالم ، لــو آمنــوا واهتــدوا ف؛ 

1TP36Fالمناظرة والمجادلة بالتي هي أحسن وأمر الدعاة أن يدعوهم بالحكمة والموعظـة الحسـنة 

)3(
P1T لقولـه تعـالى؛ :  

                                                 
 . 85اآلية  : سورة آل عمران .   1     

 . 168الدعوة إلى اهللا ، ص : الدجني .   2     
 . 1247،1248أهل الكتاب في ضوء القرآن الكريم ، : ؛ محمود عنبر انظر.   3
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ِذي أُن�ِزَل إِلَْينَ�ا َوأُن�ِزَل إِلَ�ْيُكْم َوَال تَُجاِدلُوا أَْهَل اْلِكتَاِب إِالَّ بِالَّتِي ِهَي أَْحَسُن إِالَّ الَِّذيَن ظَلَُموا ِمْنُهْم َوقُولُ�وا آَمنَّ�ا بِالَّ�
) 1TP37F)4َوإِلَُهنَا َوإِلَُهُكْم َواِحٌد َونَْحُن لَهُ ُمْسلُِموَن 

P1T. 
إقنــــاع نصــــوص الكتـــاب والســــنة ، حتــــى يســــتطيع أن مــــن مـــن المعرفــــة الكــــافي ن يمتلـــك الداعيــــة الرصــــيد أ .2

1TP38Fالمعاندين ، والمستشرقين الذين يريدون هدم اإلسالم 

)1(
P1T.  

وفـد نجـران الـذين مـع راهين السـاطعة ؛ كمـا فعـل رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم بالرد على أهـل الكتـاب بـال .3
منورة أيامًا ، يناظرون رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم فـي عيسـى ويزعمـون أنـه اهللا إلـى أقاموا في المدينة ال

1TPغير ذلك من أقوال بشعة مضطربة 

 
39F

)2(
P1T.    

ألن التعــارف يشــجع علــى الــدخول فــي  ؛اإلقبــال علــى غيــر المســلمين مــن أهــل الكتــاب ، والتعــرف علــيهم  .4
�ن َذَك�ٍر َوأُنثَ�ى َوَجَعْلنَ�اُكْم ُش�ُعوباً َوقَبَائِ�َل لِتََع�اَرفُوا إِنَّ يَا أَيَُّها النَّاُس إِ   : لقوله تعالىاإلسـالم ؛  نَّا َخلَْقنَ�اُكم مِّ

َ َعلِيٌم َخبِيٌر  ِ أَْتقَاُكْم إِنَّ هللاَّ ) 1TP40F)3أَْكَرَمُكْم ِعنَد هللاَّ
P1T. 

يخــتلط  ألن المســلم ال يمكــن أن يعــيش فــي مجتمــع دون أن؛ تعــايش المســلمين مــع أهــل الكتــاب ومخــالطتهم  .5
1TP41Fمع غير المسلمين ، فقد يكون ذلك سببًا في دخولهم في اإلسالم 

)4(
P1T. 

البدء في دعوة اآلخرين بالتوحيد ؛ ألن األعمال ال تصلح إال بتحقيق التوحيد هللا ، وجميع األعمال الصالحة  .6
 .تكون باطلة إذا لم يكن فاعلها موحدًا هللا سبحانه وتعالى 

السـكوت علـى طعـنهم فـي الـدين وسـبهم هللا ورسـوله صـلى اهللا عليـه وسـلم ، رد إساءة الظالمين منهم ، وعدم  .7
صـــار علـــيهم ، بشـــتى الطـــرق بـــل يجـــب الـــرد المناســـب علـــيهم واالنت؛ ين لـــمعـــه الال يســـتخدم وهـــذا الصـــنف 
روي عن أبي هريرة رضي اهللا عنه أن النبي صلى اهللا عليه وسلم سأل اليهـود فـي خيبـر مـن والوسائل ؛ لما 

اخسـئوا : "نكون فيها يسيرًا ثم تخلفونا فيها ، فقـال لهـم رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم : ؟ فقالوا  أهل النار
)1TP42F)5" واهللا ال نخلفكم فيها أبداً 

P1T. 
 وشبههم فيتمكن من مناظرتهم  ,يستطيع النظر في معتقداتهم حتى , أن يكون المسلم علي عقيدة صحيحة .8

 عليهم  والرد    
 
 

                                                 
 . 46اآلية  : سورة العنكبوت  .  4     

 . 156مع اهللا ، ص : ؛ الغزالي انظر.   1     

 . 1/397المحرر الوجيز في تفسير القرآن العزيز ، : ؛ ابن عطية األندلسي انظر.   2     

 . 13اآلية  : سورة الحجرات .   3     

 . 1176-1174منهج القرآن الكريم في دعوى النصارى ، ص: ؛ الشنطي انظر.   4     

، ) إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم ( ، باب ) الجزية(،  كتاب ) 3169(ح:أخرجه البخاري في صحيحه .   5     
2/977. 
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 الثانيالفرع 
 

 الخطاب الديني للمشركين والملحدين
 

 :  تعريف المشركين .أوًال 
 

العــرب  قبــل  ليــه بالعبــادة ، ومــن أمثــالهم مشــركوهــم الــذين اتخــذوا مــع اهللا إلهــًا آخــر ، وتقربــوا إ"  
1TP."ي تقربهم إلى اهللا عز وجل بزعمهماإلسالم الذين عبدوا األوثان ؛ ك

 
43F

)1( 
َوإِْذ قَاَل لُْقَماُن ِالْبنِِه َوُهَو يَِعظُهُ يَا بُنَ�يَّ َال تُْش�ِرْك   : لقوله تعالى؛  ظلم ويعد هذا الشرك من الكبائر تعدل ال 

ْرَك لَظُْلٌم َعِظيٌم  ِ إِنَّ الشِّ ) 1TP44F)2بِالَّ
P1T. 

 
 :  تعريف الملحدين . ثانياً 

 

لـم يفكـروا ينكرون وجود اهللا ، وهم قـوم لـم يعملـوا عقـولهم ، و " :عرف الخالدي الملحدون بأنهم    
في خلق الكائنات ، وعبدوا الشيطان ، أو الشمس ، وقد توعدهم اهللا بأشـد العـذاب ألنهـم لـم يتبعـوا مـا أنـزل اهللا 

)1TP45F)3 "تعـــــالى
P1T  لقولـــــه تعـــــالى؛ :   ًْحَمِن َعِص�����يّا �����ْيطَاَن َك�����اَن لِل�����رَّ �����ْيطَاَن إِنَّ الشَّ ) 1TP46F)4يَ�����ا أَبَ�����ِت َال تَْعبُ�����ِد الشَّ

P1T.              
نكــار للــدين كلــه ، والمســلم مكلــف بــأن يــدعو الملحــدين والــوثنيين إلــى ديــن اهللا ، وهــذه القضــية قضــية واإللحـاد إ
1TP47Fإيمانية مهمة لدخولهم في اإلسالم  اعتقاديه

)5(
P1T. 

 

 :  أساليب دعوة الملحدين والمشركين للدخول في الدين اإلسالمي . ثانياً 
 

 :؛ ومنها ولهم في اإلسالم هنالك أساليب لدعوة كل من الملحدين والمشركين لدخ   
 

 :أسلوب الحكمة  .1
 

كــل واحــد علــى حســب حالــه وفهمــه ، وقبولــه وانقيــاده ، ومــن الحكمــة الــدعوة بــالعلم ال بالجهــل  وهــي دعــوة 
 .والبدء باألهم فاألهم ، واألقرب إلى األذهان والفهم ، وبما يكون قبوله أتم  والرفق واللين 

                                                 
 . 156مع اهللا ، ص : ؛ الغزالي انظر.   1     

  .13اآلية  : سورة لقمان .   2     

 . 41ريم ، صالخطاب النفسي في القرآن الك: الخالدي .   3     

 .44اآلية  : سورة مريم .   4     

 1145منهج القرآن الكريم في دعوة غير المسلمين ، ص: ، الزميلي  65، 1/14في ظالل القرآن ، : ؛ أحمد فائز انظر.   5      
 . 3/106تفسير الكريم الرحمن ، : ، السعدي 
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         : لقولــه تعــالىليــه وســلم بالحكمــة ؛ فكــان معلمــًا ومبشــرًا ونــذيرًا ؛ فقــد امتــاز أســلوب النبــي صــلى اهللا ع

 يِهْم َويَُعلُِّمُهُم اْلِكتَا ْنُهْم يَْتلُو َعلَْيِهْم آيَاتِِه َويَُزكِّ يِّيَن َرُسوالً مِّ ) 1TP48F)1َب َواْلِحْكَمةَ ُهَو الَِّذي بََعَث فِي اْألُمِّ
P1T.               

يــار األســلوب األمثــل فــي الخطــاب ، فمخاطبــة الجاهــل غيــر مخاطبــة المثقــف ، ومــن الحكمــة أيضــًا اخت
وتختلـــف عـــن مخاطبـــة العـــالم صـــاحب الثقافـــة الواســـعة ، ومخاطبـــة الصـــغير ال تصـــلح للكبيـــر ، ومخاطبـــة الفـــرد 

 .تختلف عن مخاطبة الجماعة
ا روي عــن جــابر بــن والتيســير علــى المخــاطبين ، ومراعــاة أحــوالهم أيضــًا مــن أســلوب الحكمــة ؛ وذلــك لمــ

إن اهللا لـم يبعثنـي معنتـًا وال متعنتـًا ولكـن بعثنـي : " عبد اهللا رضي اهللا عنه أن النبـي صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال 
)1TP49F)2"معلمًا ميسرًا 

P1T.               
 

 )1TP 50F)3: الموعظةأسلوب  .2
 

حسـنة ، باعتبـار  وهي المقالة المشتملة على الموعظة الحسنة التي يستحسنها السامع ، وتكون في نفسـها
 .قناعية الموجبة للتصديق بمقدمات مقبولة لسامع بها ، وهي الحجج الظنية اإلانتفاع ا

وهذا األسلوب يدخل إلـى القلـوب برفـق ، وتعمـق المشـاعر ، ال بـالزجر والتأنيـب فـإن الرفـق فـي الموعظـة 
 .لملحدين لإلسالم كثيرًا ما يهدي القلوب ، ويؤلف بينها ، ويشرح صدور كثير من المشركين وا

وقـــد ســـاعد المصـــطفى صـــلى اهللا عليـــه وســـلم فـــي تبليـــغ الـــدعوة حلمـــه ، وصـــبره ، وســـعة صـــدره ؛ حتـــى 
ـــئ نـــار الحـــروب بـــين المســـلمين، ويحقـــن دمـــاءهم فكـــان كمـــا                 : تعـــالى قـــالاســـتطاع أن يؤلـــف القلـــوب وأن يطف

 ْن أَنفُِس���ُكْم َعِزي���ٌز��� ِح���يٌم لَقَ���ْد َج���اءُكْم َرُس���وٌل مِّ ) 1TP51F)4َعلَْي���ِه َم���ا َعنِ���تُّْم َح���ِريٌص َعلَ���ْيُكم بِ���اْلُمْؤِمنِيَن َرُؤوٌف رَّ
P1T                        ،

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة في : " وما روي عن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال 
)1TP52F)5" األيام مخافة السآمة علينا

P1T. 
 
 

 

                                                 
 . 2اآلية  : سورة الجمعة .   1     

، ) بيان أن تخيير امرأته ال يكون طالقًا إال بنية ( ، باب ) الطالق(،  كتاب ) 1478(ح:في صحيحه  أخرجه مسلم.   2     
2/1104. 

 
 

الدعوة اإلسالمية في عصر ثورة : ،  الجماصي 61بتصرف، ص 259المدخل إلى علم الدعوة ، ص: ؛ البيانوني انظر.   3     
 . 1509المعلومات واالتصاالت ، 

 . 128اآلية  : ة التوبة سور     .4     

 . 1134، ) االقتصاد في الموعظة  ( ، باب ) صفة الجنة والنار(،  كتاب ) 2821(ح:أخرجه مسلم في صحيحه .   5     
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 :ل الحوار والجدأسلوب  .3
 

الحوار والجدل في اإلسالم طريقة ووسيلة للتأثير على المشركين والملحدين ، وٕاقناعهم بأن هذا الدين هو 
عليـه فأن يتجنب الجدل العقيم الذي يفضـي إلـى المنازعـة وال ينتفـع بـه  ، وعلى الداعية خاتمة الرساالت السماوية 

تحقــق الغايــة منــه بإقنــاع المــدعو بمــا يــدعوه إليــه أو الهــدف الــذي يقــوم علــى أساســه هــذا الحــوار ، حتــى تتحديــد 
ُر أَْو يَْخَش�ى   : لقوله تعـالى التأثير عليه فكرًا وعمليًا ؛ ) 1TP53F)1فَقُوَال لَهُ قَْوالً لَّيِّناً لََّعلَّهُ يَتََذكَّ

P1T                  والقـرآن
منــاظرة إبــراهيم عليــه الســالم ألهلــه : مثــل ؛ الكــريم حافــل بالمنــاظرات الجدليــة ، أمثــال منــاظرات األنبيــاء ألقــوامهم 

، ومنـاظرة سـيدنا محمــد صـلى اهللا عليــه وسـلم لليهـود وجــدالهم لـه ، ولمــا  شـعيب عليــه السـالم لقومــهو وللنمـرود ، 
)1TP54F)2 أقر له يهوديان بالنبوة دعاهما لإلسالم فخافا أن يقتلهما اليهود

P1T. 
 

 :ضرب األمثلة أسلوب  .4
 

                            : لقولــه تعــالى ؛ألســلوب ؛ لمــا لــه مــن أهميــة ، وفاعليــة فــي نفــوس الســامعين اهــتم القــرآن الكــريم بهــذا ا

  ُْنيَا َكَماء أَنَزْلنَاه ثََل اْلَحيَاِة الدُّ َماِء فَاْختَلَطَ بِِه نَبَ�اُت اْألَْرِض فَأَْص�بََح َهِش�يماً تَ�ْذرُ  َواْضِرْب لَُهم مَّ يَ�اُح ِمَن السَّ وهُ الرِّ
ُ وَ  ْقتَ��ِدراً  َك��اَن هللاَّ ) 1TP55F)3َعلَ��ى ُك��لِّ َش��ْيٍء مُّ

P1T  ، واســتخدم النبــي صــلى اهللا عليــه وســلم أســلوب ضــرب األمثلــة ، كوســائل
          فضـــل الصـــالة وأثرهـــا فـــي إســـقاط العقوبـــة عـــن عصـــاة الموحـــدين ،  : مثـــل؛ إيضـــاح لـــبعض المبـــادئ اإلســـالمية 

                           ؛نهـــــــر يغتســـــــل فيـــــــه خمـــــــس مـــــــرات فـــــــي اليـــــــوم  ،فقـــــــد شـــــــبه محافظـــــــة المصـــــــلي علـــــــى الصـــــــلوات الخمـــــــس 
اب أحـدكم يغتسـل ببـأرأيتم لو أن نهـرًا : " عن أبي هريرة أنه سمع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول لما روي 

الخمـس فيه كل يوم خمسًا ما تقول ذلك يبقى من درنه قـالوا ال يبقـى مـن درنـه شـيئًا قـال فـذلك مثـل الصـلوات 
)1TP56F)4"الخطايا  ايمحو اهللا به

P1T. 
 

 :الترغيب والترهيب أسلوب  .5
 

كل ما يشوق المدعو إلى االستجابة وقبول الحق والثبات عليه ؛ ويكون ذلك بتذكيره بنعم اهللا عـز وجـل وهو 
 .؛ حتى يقوم بعبادته على أكمل وجه فينال الثواب واألجر في اآلخرة 

                                                 
 . 44اآلية  : سورة طه .   1    

ـــوت انظـــر.   2     ـــديني فـــي ضـــوء القـــرآن الكـــريم والســـنة ال: ؛ الكحل ـــأثير فـــي الخطـــاب ال ،  159نبويـــة ، ص وســـائل اإلقنـــاع والت
 .421أصول الدعوة ، ص:و زيدان ،  274-273الدعوة إلى اهللا أصولها ووسائلها وأساليبها ،ص: والدجني 

 . 45اآلية  : سورة الكهف .   3    

 . 1/171، ) الصلوات الخمس كفارة  ( ، باب ) مواقيت الصالة(،  كتاب ) 528(ح:أخرجه البخاري في صحيحه .   4    
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أو رفــض الحــق وعــدم الثبــات عليــه بعــد ،  عو مــن عــدم االســتجابةالمــد رهــو كــل مــا يخيــف وُيحــذ رهيــبتوال
 ؛ويكــون بــالتخويف مــن غضــب اهللا وعذابــه فــي اآلخــرة ، وهــذا هــو مــنهج رســل اهللا الكــرام علــيهم الســالم  ،قبولــه 

بَْس��طَةً فَ��اْذُكُروْا آالء ّهللاِ لََعلَُّك��ْم َواذُك��ُروْا إِْذ َجَعلَُك��ْم ُخلَفَ��اء ِم��ن بَْع��ِد قَ��ْوِم نُ��وٍح َوَزاَدُك��ْم فِ��ي اْلَخْل��ِق   : لقولــه تعــالى

) 1TP57F)1ِدراً تُْفلُِحوَن َ
P1T . 

أن ينــوع بــين الترغيــب والترهيــب ؛ حتــى يتســنى لــه إقنــاع المــدعوين ، ودخــولهم فيجــب علــى الداعيــة 
 .في الدين اإلسالمي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . 69اآلية  : سورة األعراف  .  1    
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 المطلب الثاني
 

 أهداف أساليب الخطاب الدعوي
 

خـالل المطلـب الحـديث عـن أهـداف الخطـاب الـدعوي ، والتـي يسـعى الداعيـة فـي انجازهـا  أتناول في هذا
)1TP 58F)1:يلي أهم أهداف الخطاب الدعوي  وفيمامسيرته الدعوية ؛ 

P1T . 
 

هذا الدين ال ينتشر إال ألن الحفاظ على الدين وشعائره في المجتمع المسلم ، وحاجة الناس إلى الدعوة ،  .1
َوتََع�اَونُوْا َعلَ�ى اْلب�رِّ    : لقولـه تعـالى؛ ك مـن بـاب التعـاون علـى البـر والتقـوى بالدعوة إليه ، ويعتبـر ذلـ

) 1TP59F)2َوالتَّْقَوى َوالَ تََعاَونُوْا َعلَى اِإلْثِم َواْلُعْدَواِن 
P1T. 

 

، ر تــأمر بــالمعروف وتنهــى عــن المنكــ ,مــن قبــل اإلمــام أو الخليفــة  تكــوين جماعــة إســالميةالســعي إلــي   .2
 : ؛ هي أمورالدعوة إلى اهللا ، وتعرف الناس بعدة وتتحمل تكاليف 

 

 .تعرفهم بربهم ليعبدوه  . أ
 .تعرفهم بأنفسهم ليبصروا حقيقة وجودهم  . ب

 .تعرفهم بالكون ليسخروه ويعمروه  . ج

 .تعرفهم بالمصير الذي ينتظرهم في آخرتهم  . د

ــــه تعــــالى نِّ����ي ُه����ًدى  قَ����اَل اْهبِطَ����ا ِمْنَه����ا َجِميع����اً بَْعُض����ُكْم لِ����بَْعٍض َع����ُدوٌّ   : لقول ����ا يَ����أْتِيَنَُّكم مِّ                           فَإِمَّ
                                       َوَم�����ْن أَْع�����َرَض َع�����ن ِذْك�����ِري فَ�����إِنَّ لَ�����هُ َمِعيَش�����ةً َض�����نكاً  فََم�����ِن اتَّبَ�����َع ُه�����َداَي فَ�����َال يَِض�����لُّ َوَال يَْش�����قَى

) 1TP60F)3َونَْحُشُرهُ يَْوَم اْلقِيَاَمِة أَْعَمى 
P1T. 

 

                     : لقولــــه تعــــالى ؛ مــــل وجــــهوالــــدنيا ؛ حتــــى يقومــــوا بتطبيقهــــا علــــى أك بيــــان الفهــــم الســــليم ألمــــور الــــدين .3

  ْلنَا َعلَْيَك اْلِكتَاَب تِْبيَاناً لُِّكلِّ َشْيٍء َوُهًدى َوَرْحَمةً َوبُْشَرى لِْلُمْسلِِميَن ) 1TP61F)4َونَزَّ
P1T. 

 
                                                 

الــدعوة اإلســالمية : ، واألمــين  139الــدعوة إلــى اهللا فــي ضــوء الكتــاب والســنة وأقــوال ســلف األمــة ، ص: ؛ المبحــوح انظــر.   1
،                169-168الــــــــــدعوة قواعــــــــــد وأصــــــــــول ، ص: ، وعبــــــــــد العزيــــــــــز  29فريضــــــــــة شــــــــــرعية وضــــــــــرورة بشــــــــــرية ، ص

 . . 184داعية ، صمشكالت الدعوة وال: ويكن 
 . 2اآلية  : سورة المائدة .   2

 . 124-123اآلية  : سورة طه .   3

 . 89اآلية  : سورة النحل .   4
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)1TP 62F)1: ومن أهم مالمحها؛ متاز بمالمح مميزة إقامة دولة اإلسالم التي ت .4
P1T. 

 .أنها دولة رحمة . أ
 .أنها دولة شورى . ب
) 1TP 63F)2َوقَاتِلُوْا اْلُمْشِرِكيَن َكآفَّةً َكَما يُقَاتِلُونَُكْم َكآفَّةً  : لقوله تعالى؛  ةجاهدمدولة أنها  . ج

P1T. 

صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال عن أبي هريـرة عـن رسـول اهللا ترك من آثار الدين ؛ لما روي تجديد وٕاحياء ما  .5
)1TP64F)3 "إن اهللا يبعث لهذه األمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها : " 

P1T . 
والســعي لتوحيــد األمــة وتماســكها واعتصــامها بحبــل اهللا المتــين ، ، إيجــاد التعــاطف مــع قضــايا المســلمين  .6

فـي نفـوس المـدعوين ومعرفتهـا  الطاقـات الكامنـة اكتشافوتحقيق الترابط والتكافل والتعاضد والتضامن ، و 
َوإِْذ قَ��اَل َربُّ��َك لِْلَمالَئَِك��ِة إِنِّ��ي  : لقولــه تعــالى؛ ، بهــدف توجيههــا واالســتفادة منهــا لخدمــة العمــل الــدعوي 

) 1TP 65F)4َجاِعٌل فِي األَْرِض َخلِيفَةً 
P1T. 

                                                 
 
 

الدعوة إلى اهللا أصولها ووسائلها وأساليبها، : ، والدجني  193-192مناهج الدعوة وأساليبها ، ص : ؛ جريشة انظر.   1    
 . 493بوي ودوره في خدمة الدعوة اإلسالمية ،صاإلعالم الن:، ورضوان 94ص

 . 36اآلية : سورة التوبة .   2

 .4/313، ) ما يذكر في قرن المائة  ( ، باب ) المالحم(،  كتاب ) 4291(ح:أخرجه أبو داود في سنته .   3
  . 30اآلية : سورة البقرة .    4
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 الثاني الفصل
 

 أخالق الداعية ، واألساليب الدعوية إلبراهيم عليه السالم ، ومعوقات الدعوة
 

  ال شـــريك لـــه ،  وحـــدههدايـــة النـــاس وٕارشـــادهم إلـــى أن اهللا لهم اهللا ؛ والرســـل الـــذين بعـــثإن مهمـــة األنبيـــاء 
هـم ، وقـد سـلك سـيدنا إبـراهيم عليـه المؤثرة في نفوسـهم ، وبيـان الحجـج والبـراهين لو يكون ذلك باألساليب المقنعة و 

لقومـه ، بعــدة مراحـل ، ولــم تكـن دعوتـه دفعــة واحـدة ؛ بــل تـدرج فــي أسـلوبه بــين فـي دعوتــه السـالم منهجـًا خاصــًا 
 .اللين والشدة ، والحكمة واإلقناع ، فكان أسلوبه الدعوي دروس وعبر لكل داعية بعده

  : ثالثة مباحثويشمل هذا الفصل على 
 .عز وجل أخالق الداعية إلى اهللا:  لالمبحث األو

أســاليب ومراحــل الــدعوة فــي قصــة ســيدنا إبــراهيم عليــه الســالم                       : الثــاني  المبحــث
 .في القرآن الكريم 

 .مشكالت الدعوة إلى اهللا ومعوقاتها :  الثالث المبحث
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 المبحث األول
 

 أخالق الداعية إلى اهللا عز وجل
 

أخــالق الداعيــة إلــى اهللا ؛ هــي األخــالق التــي بينهــا اهللا تعــالى فــي القــرآن الكــريم ، والتــزم بهــا رســول اهللا 
مهمـا اختلفـت  األرض فـي شـتى أرجـاء للنـاسصلى اهللا عليه وسلم ، وصـحابته الكـرام فـي سـلوكهم ؛ ليكونـوا قـدوة 

وصـفات الداعيــة ,الحـديث عــن حقيقـة األخــالق وسـوف أتنــاول فـي هــذا المبحـث ,  أجناسـهم ، وألـوانهم ، وأوطــانهم
)0TP0F)1 :وأخالقه ؛ كما يلي

P0T. 
 

 : األخالق تعريف  .أوًال 
 

هي مجموعة التصرفات القولية والفعلية التي يقوم بهـا المسـلم والتـي تنبثـق عـن العقيـدة "    
ا ثمـرة كـي اإلسالمية ، وقد احتلت األخالق مكانة عظيمة في اإلسالم ، وركز عليها بشكل ظـاهر بوصـفه

عــن أبــي هريــرة رضــي اهللا عنــه أن النبــي ارم الســلوك فــي المجتمــع اإلنســاني ؛ لمــا روي تعــم الفضــيلة ومكــ
)0TP1F)2" مكارم األخالق إنما ُبعثت ألتمم: " صلى اهللا عليه وسلم قال 

P0T.   
 : وصفاته،  أخالق الداعية . ثانياً 
 : التقوى .1

صــاحبها إلــى االمتثــال تــدفع  هــان؛ أليــة الصــفات التــي يجــب أن يتحلــى بهــا الداعوهــي مــن أهــم  
والعمـل بمـا أمرنـا بـه فـي , والتقوى هي الخوف مـن اهللا عـز وجـل , ألوامر اهللا عز وجل ، واجتناب نواهيه

 .واالبتعاد عما نهانا عنه , كتابه العزيز 
 : اإلخالص .2

صــــده مــــن                وهــــذه الصــــفة تتحقــــق فــــي الداعيــــة إذا صــــفى قلبــــه مــــن عالئــــق الــــدنيا وآفاتهــــا ، وجعــــل مق 
يَن ُحنَفَ�اء َويُقِيُم�وا  : لقوله تعالىدعوته مرضاة اهللا عز وجـل ؛  َ ُمْخلِِص�يَن لَ�هُ ال�دِّ َوَما أُِمُروا إِالَّ لِيَْعبُ�ُدوا هللاَّ

َكاةَ َوَذلَِك ِديُن اْلقَيَِّمِة  َالةَ َويُْؤتُوا الزَّ ) 0TP 2F)5الصَّ
P0T. 

                                                 
دراسات في : ، وأمير عبد العزيز 194-112-102-101الدعوة إلى اهللا أصولها ووسائلها ، ص : ؛ الدجني انظر.   1    

 . 319الثقافة ، ص
 .3/323،  ) 8961(ح:أخرجه اإلمام أحمد في مسنده .   2

 . 16/329الجامع ألحكام القرآن ، : ؛ القرطبي انظر.   3
   . 2اآلية : سورة الطالق .    4

 

   . 5اآلية : سورة البينة .    5
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 : الصدق .3

ادقًا في أقواله ودعوته للمدعوين ؛ فالصـدق ينجـي اإلنسـان مـن سـخط يجب على الداعية أن يكون ص 
ويجـب هـو مـن عنـد اهللا عـز وجـل ، يطمـئن المـدعو ويعلمـه بـأن كـل مـا يسـمعه مـن الداعيـة و اهللا وغضبه ، 

يقاً نَّبِيّاً  : لقوله تعالىالعمل به ؛  ) 0TP 3F)1َواْذُكْر فِي اْلِكتَاِب إِْبَراِهيَم إِنَّهُ َكاَن ِصدِّ
P0T. 

 

 : الصبر والحلم وسعة الصدر .4

أن يكـون الباعـث ينبغـي ، و ؛ ألنه نصـف اإليمـان في الدعوة إلى اهللا يعتبر الصبر من األمور الهامة  
0TP4Fعلى الصبر محبة اهللا وطلب مرضاته عز وجل

)2(
P0T. 

مـن أجـل نشـر الـدعوة ؛ أذاهـم صبر الرسول صـلى اهللا عليـه وسـلم علـى أذى المشـركين ، وتحمـل فقد  
كــــــأني أنظــــــر إلــــــى النبــــــي صــــــلى اهللا عليــــــه وســــــلم ،                  :"بــــــد اهللا بــــــن مســــــعود رضــــــي اهللا عنــــــه علقــــــول 

رب اغفــر لقــومي : يحكــي نبيــًا مــن األنبيــاء ضــربه قومــه فــأدموه ، فهــو يمســح الــدم عــن وجهــه ، ويقــول 
)0TP 5F)3"فإنهم ال يعلمون

P0T. 
 

 : الرحمة بالناس والشفقة عليهم ، والرأفة بهم .5

                   أن يتحلـــــــى بهـــــــا الداعيـــــــة ويترجمهـــــــا علـــــــى أرض الواقـــــــع ؛ ينبغـــــــي خالقيـــــــات التـــــــي مـــــــن األوهـــــــذه  
دعـاه باألسـلوب اللـين الملـيء دعوة سـيدنا إبـراهيم ألبيـه حيـث لكما حدث تنفذ دعوته إلى قلوب الناس ، حتى 

�َن ّهللاِ لِن�َت لَ  : لقوله تعـالى؛ بالشفقة والرحمـة ،  �وْا ِم�ْن فَبَِم�ا َرْحَم�ٍة مِّ ُه�ْم َولَ�ْو ُكن�َت فَظّ�اً َغلِ�يظَ اْلقَْل�ِب الَنفَضُّ

) 0TP 6F)4َحْولَِك 
P0T. 

 

 )0TP 7F)5: أخذ األجرة مقابل الدعوة الزهد في .6

وهذا منهج األنبياء عليهم السالم وسنتهم ؛ ألن المدعو إذا شعر أن الداعية يريد أن يستغله ، ويحقـق  
فــور منــه ، واالبتعــاد عنــه ، فزهــد الــدعاة هــو الــذي يــدفع ، فــإن ذلــك يــؤدي إلــى النمــن خاللــه مكاســب ماديــة 

يَ�ا قَ�ْوِم ال أَْس�أَلُُكْم َعلَْي�ِه أَْج�راً إِْن أَْج�ِرَي إِالَّ َعلَ�ى الَّ�ِذي فَطََرنِ�ي أَفَ�الَ  : لقوله تعالى؛المدعوين إلى الثقة بهـم 

) 0TP 8F)6تَْعقِلُوَن 
P0T. 

                                                 
   . 41اآلية : سورة مريم .   1

 . 118في البناء الدعوي ، ص: ، والصويان  336أصول الدعوة ، ص: ؛ زيدان انظر.   2    

إذا عرض الذمى أو ( ، باب ) ن وقتالهم استتابة المرتدين والمعاندي(، كتاب ) 6417(ح:أخرجه البخاري في صحيحه .   3 
 .6/2539، ) غيره بسب النبي صلى اهللا عليه وسلم ولم يصرح  

   .159اآلية : سورة آل عمران .    4

 .132الدعوة إلى اهللا أصولها ووسائلها وأساليبها، ص: ؛ الدجني انظر.    5   

   . 51اآلية : سورة هود .    6
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 المبحث الثاني
 

 إبراهيم عليه السالم في القرآن الكريمأساليب ومراحل الدعوة في قصة سيدنا 
 

ـــــه                      ـــــدرجت دعوت ـــــه الســـــالم دفعـــــة واحـــــدة ، ولكـــــن مـــــرت بعـــــدة مراحـــــل ، وت ـــــراهيم علي ـــــم تكـــــن دعـــــوة إب ل
 .فبدأ بأهل بيته ، ثم انطلق لقومه 

 

0TP9F: وفي هذا المبحث سأعرض المراحل واألساليب الدعوية ؛ كما يلي

)1(
P0T. 

 

 :  عوية التي سلكها سيدنا إبراهيم في دعوتهالمراحل الد .أوًال 
 

    :دعوته ألبيه . المرحلة األولي 
 

كانــــت دعــــوة ســــيدنا إبــــراهيم عليــــه الســــالم فــــي بــــدايتها دعــــوة خاصــــة ، تتمثــــل فــــي دعوتــــه ألبيــــه ،             .1
:                  عـالىلقولـه ت؛الذي كان يعبد األصنام ، وقـد امتـاز أسـلوبه بـاللين والشـفقة والموعظـة الحسـنة ألبيـه

  ً يقاً نَّبِيّا                        إِْذ قَاَل ِألَبِيِه يَا أَبَ�ِت لِ�َم تَْعبُ�ُد َم�ا َال يَْس�َمُع َوَال يُْبِص�ُر  َواْذُكْر فِي اْلِكتَاِب إِْبَراِهيَم إِنَّهُ َكاَن ِصدِّ
 .)  10F)2 َوَال يُْغنِي َعنَك َشْيئاً 

 

دعوته ، وتوعـده وهـدده وأظهـر لـه الغلظـة فـي الكـالم بأسـلوب ملـيء بالقسـوة رفض والده االستجابة ل .2
قَاَل أََراِغٌب أَنَت َعْن آلَِهتِي يَا إِْب�راِهيُم لَ�ئِن لَّ�ْم تَنتَ�ِه َألَْرُجَمنَّ�َك َواْهُجْرنِ�ي  : لقوله تعالىتجاه ولـده ؛

 .)  11F)3َملِيّاً 
 

 لـه ولوالديـه وللمـؤمنين جميعـًا يـوم تحاسـب العبـادحيث دعا ربه بأن يغفر  ؛استخدام أسلوب الدعاء  .3

12F)4( لقوله تعالى؛ :  َربَّنَا اْغفِْر لِي َولَِوالَِديَّ َولِْلُمْؤِمنِيَن يَْوَم يَقُوُم اْلِحَساُب  13F)5(. 

 
 

                                                 
دعوة ابراهيم عليه السالم في : أساليب التربية والدعوة والتوجيه من خالل سورة إبراهيم ،والخضيري :؛ فتح اهللا انظر.   1    

 .مشاهد من حوارات أبينا إبراهيم : القرآن ، وعبد القادر 
  . 42،  41اآلية : سورة مريم .   2

 . 46اآلية : سورة مريم .   3
   . 2/799تفسير القرآن العظيم ، : ؛ ابن كثير انظر.    4

   .41اآلية : سورة إبراهيم .    5
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    : لقومهدعوته .  الثانيةالمرحلة 
 

، ، ويعكفـــون عليهـــا  مـــن يعبـــد األصـــنام ، ومـــنهم مـــن يعبـــد الكواكـــبقـــوم ســـيدنا إبـــراهيم مـــن كـــان  .1
                 فنصـــــحهم بتوحيـــــد اهللا وعبادتـــــه وتقـــــواه ، وبـــــين لهـــــم أن هـــــذه المعبـــــودات التـــــي يعبـــــدونها مـــــا هـــــي

 .إال إفك مفترى 

َوإِْب�َراِهيَم إِْذ قَ�اَل لِقَْوِم�ِه  : لقولـه تعـالى ؛لقومه مصـيرهم إذا لـم يسـتجيبوا للـدعوة بين عليه السالم  .2
 َ ِ أَْوثَان�اً َوتَْخلُقُ�وَن إِْفك�اً .  َواتَّقُوهُ َذلُِكْم َخْيٌر لَُّكْم إِن ُكنتُْم تَْعلَُم�ونَ  اْعبُُدوا هللاَّ إِنََّم�ا تَْعبُ�ُدوَن ِم�ن ُدوِن هللاَّ

ْزَق َواْعبُ�دُ  ِ ال�رِّ ِ َال يَْملُِك�وَن لَُك�ْم ِرْزق�اً فَ�اْبتَُغوا ِعن�َد هللاَّ وهُ َواْش�ُكُروا لَ�هُ إِنَّ الَِّذيَن تَْعبُُدوَن ِم�ن ُدوِن هللاَّ
  .)  14F)1 إِلَْيِه تُْرَجُعونَ 

أســلوب اإلقنــاع مــع قومــه ، حيــث دعــوه للخــروج معهــم فــي عيــد مــن اســتخدام إبــراهيم عليــه الســالم  .3
فَتََولَّ�ْوا  .فَقَاَل إِنِّي َسقِيٌم  .فَنَظََر نَْظَرةً فِي النُُّجوِم  : لقوله تعالى ؛أعيادهم ، ولكنه رفض دعوتهم 

 .)  15F)2هُ ُمْدبِِريَن َعنْ 
           إبــــراهيم القــــوة بعــــد نفــــاذ جميــــع األســــاليب الســــابقة فقــــام بتكســــير األصــــنام جميعهــــا اســــتخدام ســــيدنا  .4

 .ال تنفع وال تضر ، ووضع فأسًا في عنق كبيرهم ؛ لالستهزاء بالقوم  األنه

 تسـمع وال تعقـل ؛ ألنهـا ال؛حيـث رفضـت األصـنام اإلجابـة عمـن حطمهـا ؛ إقامة الحجة على قومـه  .5
قَ�اَل بَ�ْل فََعلَ�هُ َكبِي�ُرُهْم َه�َذا فَاْس�أَلُوُهْم إِن  .قَالُوا أَأَن�َت فََعْل�َت َه�َذا بِآلَِهتِنَ�ا يَ�ا إِْب�َراِهيُم  : لقوله تعالى

 .)  16F)3َكانُوا يَنِطقُوَن 
 

    :براءة سيدنا إبراهيم من قومه . المرحلة الثالثة 
 

     : لقولـه تعــالىتـه مـن قومـه ، وادعـائهم بوجـود شـركاء هللا عـز وجـل ؛ أعلـن سـيدنا إبـراهيم براء .1

َماَواِت َواألَْرَض َحنِيفاً َوَما أَنَاْ ِمَن اْلُمْشِرِكيَن  ْهُت َوْجِهَي لِلَِّذي فَطََر السَّ �هُ قَْوُم�هُ قَ�اَل  .إِنِّي َوجَّ َوَحآجَّ
ونِّي فِي ّهللاِ َوقَْد َهَداِن َوالَ أََخا ُف َما تُْشِرُكوَن بِِه إِالَّ أَن يََشاَء َربِّي َش�ْيئاً َوِس�َع َربِّ�ي ُك�لَّ َش�ْيٍء أَتَُحاجُّ

  .)  17F)4 ِعْلماً أَفَالَ تَتََذكَُّرونَ 
  :    لقولـه تعـالىعلـى وجـود اإللـه الـذي يـدعو النـاس لعبوديتـه وربوبيتـه ؛ إقامة البراهين واألدلة  .2

                           اِهيَم فِ�ي ِربِّ�ِه أَْن آتَ�اهُ ّهللاُ اْلُمْل�َك إِْذ قَ�اَل إِْب�َراِهيُم َربِّ�َي الَّ�ِذي يُْحيِ�ـي َويُِمي�تُ أَلَْم تََر إِلَى الَِّذي َحآجَّ إِْب�رَ 
�ْمِس ِم�َن اْلَمْش�ِرِق فَ�أِْت بَِه�ا ِم�َن الْ  َمْغ�ِرِب فَبُِه�َت قَاَل أَنَا أُْحيِـي َوأُِميُت قَاَل إِْبَراِهيُم فَإِنَّ ّهللاَ يَأْتِي بِالشَّ

 .)  18F)5 الَِّذي َكفََر َوّهللاُ الَ يَْهِدي اْلقَْوَم الظَّالِِمينَ 
                                                 

   . 17، 16اآلية : سورة العنكبوت .    1
 
 

   . 90،  89،  88اآلية : سورة الصافات    .2
 . 63،  62اآلية : سورة األنبياء    .3

 . 80،  79اآلية : سورة األنعام    .4

 .  258اآلية : سورة البقرة    .5
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0TP19F: األساليب الدعوية التي نستخلصها من دعوة إبراهيم عليه السالم  . ثانياً 

)1(
P0T.  

 

    : األساليب النظرية.  أوالً 
 

ات تقـرر توحيـد األلوهيـة ، ولكـن حيـث أن جميـع الـدعو  ؛بيـة تقرير توحيد األلوهية ببيـان دالئـل الربو  .1
الناس اختلفوا فيه ، أما توحيد الربوبية ، فأكثر النـاس متفقـون عليـه وهـو اإلقـرار هللا بـالخلق والتـدبير 

 .والملك 
 .النصيحة وأن هدف الداعية هو نفع المدعوين ، وهدايتهم لعبادة اهللا عز وجل  .2

 .تجلى ذلك في دعوة سيدنا إبراهيم ألبيه إتباع أسلوب الحكمة والموعظة الحسنة في الدعوة ، و  .3

 .وتقديم الحجج والبراهين في ذلك لإلقناع والتأثير ، التشنيع على المعبودات الباطلة  .4

 .ليكون ذلك أدعى إلى قبول الدعوة واإلقناع بها ؛ تذكير اإلنسان بنعم اهللا عليه  .5

وكيـف حـل علـيهم غضـب اهللا وعقابـه التذكير بأحوال األمم السابقة وما فعلوه فـي الرسـل السـابقين ،  .6
 .، حتى يتسنى لهم الرجوع إلى اهللا ، خوفًا من عقابه وطمعًا في رحمته 

 .المناظرة والتدرج في إفحام الخصم ، وٕابطال حججهم بعلمه ، وحكمته استخدام أسلوب  .7

، ولفت أنظارهم إلى األمر الذي يـدعوهم إليـه  واستثارتهمتحريك نفوس المدعوين ، وتنبيه عقولهم ،  .8
. 

 
    :األساليب العملية . ثانيًا 

 

األمـور فقـام  اقتداء الداعية بسيدنا إبراهيم فقد كـان خيـر مثـال يقتـدى بـه ؛ حيـث كلفـه اهللا بكثيـر مـن .1
 .بها على أكمل وجه 

د اهللا ثــم تــدرج فيهــا بشــكل ، كمــا بــدأ عليــه الســالم دعوتــه بتوحيــفــالمهم االبتــداء فــي الــدعوة بــاألهم  .2
 .متسلسل 

 .والشدة ، حسب المواقف التي يتعرض لها الداعية اللين استخدام أسلوب  .3

واعتزال مجالسهم ؛ ألن ذلك أصـل مـن أصـول العقيـدة إعالن البراءة من أهل الشرك ، ومعاداتهم ،  .4
. 

على تحقيق األهداف ، وهـو ألن اهللا هو المعين ؛ سلوب الدعاء والتضرع إلى اهللا أالداعية استخدام  .5
 .، والمكروب خير مساند ومساعد للمحتاج 

                                                 
 .م عليه السالم في القرآن دعوة إبراهي: ؛ الخضيري انظر .1
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أبـي ؛ لما روي عن فعل سيدنا إبراهيم حين حطم األصنام استخدام األسلوب العملي في الدعوة كما  .6
مـن رأى مـنكم منكـرًا فليغيـره : " سمعت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يقـول : الخدري قال سعيد 

0TP20F"  وذلك أضعف اإليمانفبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه بيده فإن لم يستطع 

)1(
P0T. 

كمــا فعــل  مــن أرض الكفــر إلــى أرض يوجــد فيهــا أنــاس قــادرين علــى حمــل الــدعوة ونشــرها ؛ الهجــرة  .7
 .سيدنا إبراهيم حيث كان أول مهاجر هللا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . 1/69، ) بيان كون النهي عن المنكر من اإليمان ( ، باب ) اإليمان(،  كتاب ) 49(ح:أخرجه مسلم في صحيحه   .1
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 المبحث الثالث
 

 مشكالت الدعوة إلى اهللا ، ومعوقاتها
 

عـز وجـل ، فينبغـي أن يتغلبـوا عليهـا هللا الدعوة ومعوقات كثيرة في طريقهم إلى لدعاة مشكالت قد تواجه ا
وٕان             هملوهــا ، ويقومــوا بعالجهــا ؛ ألن هــذه المشــكالت والعقبــات توقــع النــاس فــي اليــأس والقنــوط ،وال يُ 

 .نجاح الداعية في التغلب على هذه العقبات ييسر الطريق للمدعو 
 

 :؛ كما يليبعض المشاكل والمعوقات التي تواجه الداعية  سأتناولا المبحث وفي هذ
 

 : حقيقة مشكالت الدعوة ومعوقاتها .أوًال 
مجموعـــة األخطـــاء والمعوقـــات التـــي يقـــع فيهـــا الـــدعاة ، أو يواجهونهـــا فـــي طريـــق " هـــي 

شـــكل عقبـــة أو مشـــكلة فـــي ســـبيلهم ، ســـواء تُ دعـــوتهم ، داخليـــة كانـــت أو خارجيـــة ، و 
كانت هذه األخطـاء والمعوقـات فـي جانـب المفـاهيم الدعويـة ، أم فـي جانـب المنـاهج أ

0TP21F" واألساليب والوسائل 

)1(
P0T. 

 
 : أهم المشاكل والمعوقات التي يواجهها الدعاة  . ثانياً 

 

الصعوبات الداخلية التـي توجـد فـي المجتمعـات اإلسـالمية ؛ والتـي تشـكل عقبـة كبـرى وتسـهم بشـكل .  1
)0TP 22F)2:ة المسيرة الدعوية ؛ ومنها كبير في عرقل

P0T.    
 .نشوء الفرق اإلسالمية مع االنقسام والتعصب والتحزب لها    .أ  
 .التعصب للمذاهب واألئمة داخل نطاق تلك المجتمعات   .ب  

ــــًا عــــن المصــــادر   .ج    ــــآرائهم أحيان ــــروحيين واالســــتغناء ب االستســــالم آلراء المشــــايخ والرؤســــاء ال
" : حيـث قـال رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم ؛ لما روي عن الب والسنة األصلية من الكتا

)0TP23F)3" تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا أبدًا ، كتاب اهللا وسنتي
P0T. 

انقياد بعض المسلمين لآلراء والمبادئ المسـتوردة واتخاذهـا دينـًا ، أو فـي مكـان الـدين ، مـع    .د   
 .ظهور فسادها نظريًا ، وعمليًا 

                                                 
 . 346المدخل إلى علم الدعوة ، ص: أنظر ؛ البيانوني .  1

 .، بتصرف  142-141كيف ندعو الناس ، ص: أنظر ؛ صقر  .2

 . 639، ) النهي عن القول بالقدر ( ، باب ) القدر ( ، كتاب )  1600(ح: أ أخرجه اإلمام مالك في الموط .3
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ممـا يعيـق حركـة الـدعاة ويقلـل مـن اسـتيعاب النـاس ؛ شيوع التخلف في كثير من البلدان اإلسـالمية .  2
  : ومن ذلك؛ لدعوتهم 

   

انتشــار الفقــر المــدقع ؛ الــذي يجعــل الداعيــة يســتحي مــن أن يقــول شــيئًا لهــؤالء المســاكين    .أ
 .حين يرى أن حاجتهم إلى اللقمة أولى من حاجتهم إلى الكلمة 

مـن النـاس  اً لدرجة أن كثيـر و النافع والضار ؛ فقدان حاسة التمييز بين الطيب والخبيث ،  .ب
 .خوفًا من سلطان أو إما خضوعًا لشيخ ، بحث عن الحقيقة الفي ال يملك الشجاعة 

 
اآلثـار التـي خلفهـا االسـتعمار وظهـرت نتائجهــا بـين الشـعوب العربيـة ، وأصـبحت حـائًال دون نشــر .  3

    : ومنها الدعوة ؛
 

            التحـــــــزب وســـــــهولة قيـــــــام الخصـــــــومات بـــــــين أفـــــــراد األمـــــــة ، والتطـــــــاحن علـــــــى الحكـــــــم    .أ
 .والسلطة  واستنفاذ الطاقة العسكرية والبطولية في ذلك 

                        االســــــــــتهانة بالــــــــــدين وأهلــــــــــه ونبــــــــــذ فكــــــــــرة التــــــــــدين ، واالستســــــــــالم لماديــــــــــة الحيــــــــــاة   .ب
 .الدولة  وعزل الدين عن

 .اإلعجاب بكل ما هو أجنبي من فكر ، وتجارة ، أو أشخاص    .ج
الضـــعف العســـكري واســـتبعاد فكـــرة الجهـــاد إلعـــالء كلمـــة اهللا ، وتزييـــف التـــاريخ ، وملئـــه    .د

 .بالمغالطات ، والهجوم على تراثنا المجيد 
                  شـــــــار لضـــــــعف االقتصـــــــادي الســـــــائد فـــــــي بعـــــــض البلـــــــدان العربيـــــــة يعـــــــد عائقـــــــًا النتا. هــــــــ

 .الدعوة بين الشعوب 
 
)0TP24F)1:ومن مظاهر تشوهها؛تشوه الشخصية اإلسالمية الحديثة مقارنة بالشخصية اإلسالمية األولى. 4

P0T. 
 

ضعف الورع بشكل عـام ؛ فـي حـين كـان صـاحب الشخصـية اإلسـالمية األولـى شـديد المراقبـة   .أ
)0TP25F)2"دع ما يريبك إال ما ال يريبك "  هللا ، والتورع من محارمه ؛ لقوله عليه السالم

P0T. 
مظاهر الدنيا ؛ في حين كانت الدنيا ال تساوي لدى المسـلم األول جنـاح بعوضـه ، ينظـر إليهـا مـن بالتأثر    .ب

0TP26F"  الدنيا دار من ال دار له ، ولها يجمع من ال عقل له: " خالل قوله صلى اهللا عليه وسلم 

)1(
P0T. 

                                                 
 .161مشكالت الدعوة والداعية ، ص: أنظر ؛ فتحي يكن  .1

 . 388، ص) تفسير المشبهات( ، باب ) البيوع(،  كتاب ) 2051(ح:أخرجه البخاري في صحيحه  .2
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فــي حــين كــان األولــون أال يخــافون إال اهللا ، ويقولــون الحــق وال يخشــون فــي  الخــوف علــى الحيــاة والــرزق ؛   .ج
المنكر ، والنصح للناس هي جوهر رسـالة  وٕانكاراهللا لومة الئم ؛ ألن الدعوة إلى الحق ومحاربة الباطل ، 

ليـه المسلم فإذا لم يـنهض بهـا خوفـًا مـن المجتمـع كـان ضـعيف اإليمـان بعيـدًا عـن اهللا ؛ لقولـه صـلى اهللا ع
ومـا بينـي . مالـك إلـي :يتعلق بالرجل يوم القيامة وهو ال يعرفـه ، فيقـول لـهكنا نسمع أن الرجل :"وسلم 

)0TP27F)2"كنت تراني على الخطأ وعلى المنكر وال تنهاني:وبينك معرفة؟ فيقول
P0T. 

 

كـأن يجعـل الداعيـة همـه العقيـدة فحسـب اقتصار العمـل الـدعوي علـى جانـب واحـد مـن جوانـب الـدين ؛ . 5
                       يــــة ، تاركــــًا مــــا ســــواها، وغيــــر ذلــــك ؛يجعــــل همــــه الشــــعائر التعبدأن غيــــًا كــــل شــــيء وغيرهــــا ، أو مل

)0TP28F)3 أمرنــــا أن نأخــــذ بمنهجــــه كلــــه دون تبعــــيض أو تجــــزيءفــــاهللا ســــبحانه وتعــــالى 
P0T  لقولــــه تعــــالى؛                        : 

  ْبِينٌ  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوْا اْدُخلُوا ْيطَاِن إِنَّهُ لَُكْم َعُدوٌّ مُّ ْلِم َكآفَّةً َوالَ تَتَّبُِعوْا ُخطَُواِت الشَّ .)  0TP29F)4 فِي السِّ
P0T. 

 

لغرس سهامهم المسمومة بين المجتمعات المسلمة ، لتشكيك المسـلمين فـي ديـنهم تشكيك المستشرقين ؛ . 6
 .، وانصرافهم عن نبيهم صلوات اهللا وسالمه عليه 

 

إلحبــاط الحركــة الدعويــة ، وتــآمرهم علــى اإلســالم فــي الصــحافة أهــل الباطــل للــدعوة والــدعاة ؛ تشــويه . 7
واإلعــالم ، والسياســة ، واالقتصــاد ، وفــي التربيــة والتعلــيم ، وٕانفــاقهم األمــوال الطائلــة للصــد عــن ســبيل 

 .اهللا ، والكيد لإلسالم والمسلمين 
 

فمعظـم مـا تفهمـه هـو القشـور فقـط مختلطـة المسـلمة ؛ الجمـاهير  قلـوبعدم وصول الفهـم الـديني إلـى . 8
، والتفسـيرات الســاذجة ، وترحيـل الـدين مــن ذاكـرة المســلم حتـى يصــبح بـبعض الخرافـات واإلســرائيليات 

ممــا يســهم  الــديني مــنهج شــكلي فقــط ،  التعلــيم المــنهجمسـلمًا باالســم فقــط ، واعتمــاد كثيــر مــن وزارات 
0TP30Fإحباط الحركة الدعوية .الدعوية  إسهامًا كبيرًا في إعاقة الحركة

)5(.
P0T. 

                                                                                                                                                                  
 . 9/344،  ) 24473(ح:أخرجه اإلمام أحمد في مسنده .    1    

 . 3/240، ) الحدود(، كتاب ) 3445(ذكره المنذري في كتاب الترغيب والتهيب ، ح.    2    

 . 72الدعوة قواعد وأصول ، ص: ، وعبد العزيز  1/18آفات على الطريق ، : أنظر ؛ نوح .    3    

   . 208اآلية : سورة البقرة .    4    
 .  117 حراس العقيدة ، ص: أنظر ؛ القاعود .    5    
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 خاتمة البحث
 

وصــيل الفكــرة للقــارئ الحمــد هللا الــذي وفقنــي وأعــانني علــى إتمــام بحثــي ، وأرجــو أن أكــون قــد وفقــت فــي ت
أذكر بعـض النتائج التي توصلت إليها ، ثم في نهاية هذه الدراسة أن أختم كالمي بذكر أهم وأود على أتم وجه ، 

 :كما يلي  ؛للقارئ التوصيات 
 
 :توصلت إليها  النتائج التي.  أوالً  
 :من خالل البحث توصلت إلى النتائج التالية  

الدعوة إلى اهللا عز وجل لها فوائد عظيمة ، تفيد الفـرد والمجتمـع ، وتربـي األجيـال تربيـة صـالحة  .1
 .؛ تحميهم وتحصنهم من الفساد واالنحالل 

لتــي يتحلــى بهــا الداعيــة إلــى اهللا يجــب أن تتــوفر فيــه المقومــات الشخصــية ، والصــفات الخلقيــة ا .2
 .ويقتبسها منه المدعوين ؛ لكي يكون مربيًا فاضًال في المجتمع 

التنويع في األساليب الدعوية ، يساهم مساهمة كبيرة وفعالة في خدمة الدعوة إلى اهللا و انتشـارها  .3
. 

هناك معوقات للدعوة يجـب علـى الداعيـة أن يكـون حـذرًا منهـا ويتعامـل معهـا بحكمـة وعقالنيـة ،  .4
 .ستطيع التغلب عليها ، وٕاصالح ما يمكن إصالحه منها حتى ي

ـــد وينـــال  .5 العمـــل الـــدعوي مـــن أشـــرف المهـــن اإلنســـانية ، التـــي تســـمو بصـــاحبها إلـــى جنـــات الخل
 .بواسطته رضا اهللا في الدنيا واآلخرة 

 . مرموقة بين أبناء مجتمعه ، وله هيبته واحترامه بين اآلخرين ة له مكانة الداعي .6

 .ولكن أجره على اهللا عز وجل ،عمله من المدعوين ًا على  ال يأخذ أجر الداعية إلى اهللا .7

الــدعوة إلــى اهللا تحقــق خالفــة اإلنســان فــي األرض ، ويــتمكن مــن إدارتهــا علــى النحــو الصــحيح ،  .8
 .واستثمار خيراتها ، وكشف أسرارها ، وكننها 

أرضــه ، فعليــه أن يهــاجر قبــوًال وانتشــارًا ، وضــاقت عليــه دعوتــه  جــدتإذا لــم ينبغــي علــى الداعيــة  .9
إلــى مــوطن آخــر أو أرض جديــدة يــدعو فيهــا إلــى اهللا ، وتكــون هجرتــه هللا ، ال لطلــب األمــن 

 .أو النجاة 

        عـــن المنكـــر ، وينهـــى بـــالمعروف أن يكـــون داعيـــة هللا يـــأمر كـــل إنســـان بـــالغ عاقـــل يجـــب علـــى  .10
 . بيتهمع الحرص أن يبدأ بنفسه وأهل 
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 :التوصيات .  ثانياً 
 .تكثيف جهود الدعاة من أجل تبليغ الدعوة إلى اهللا  .1

وبإشــراف ،  وتكــون تحــت قيــادة موحــدة، العمــل علــى إنشــاء مراكــز دعويــة ينطلــق منهــا الــدعاة  .2
 .علماء مختصين في هذا المجال ؛ لكي تلقى النجاح واالنتشار 

ميـة إلعـداد الـدعاة إعـدادًا سـليمًا ؛ لكـي يسـيروا وفـق العمل على إقامة النـدوات ، والمـؤتمرات العل .3
 .منهج اهللا سبحانه وتعالى 

التزام الدعاة باألخالق الحميدة والصفات النبيلة ، والعمـل بهـا الكتسـاب محبـة اآلخـرين وطـاعتهم  .4
. 

ورفــض كــل التأكيــد علــى ضــرورة التــزام الخطــاب الــديني والــدعوي بالمرجعيــة الفكريــة اإلســالمية ،  .5
 .وات الهادفة إلى التجديد من خارج هذه المرجعية الدع

 .همل أية شريحة منهم اهتمام الخطاب الدعوي بكل شرائح المجتمع ، وال يُ  .6

إبعاد الخطاب الدعوي عن الحزبية ، وجعله خطاب دعوي مجتمعي ، هدفـه األسـمى نشـر الـدين  .7
 .اإلسالمية وتطبيقه على أرض الواقع 

 .المجال الدعوي ؛ لتسهيل وصولها إلى الناس بشكل مكثفتوظيف التقنيات الحديثة في  .8

تخصـــيص دراســـات أخـــرى ألنبيـــاء أو رســـل آخـــرين ، وبيـــان كيفيـــة نشـــر دعـــوتهم بـــين أقـــوامهم ،  .9
 .واألساليب التي استخدموها في دعوتهم 
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 المراجع والكشافات

 
 

 . فهرس المصادر والمراجع: أوالً 
 

 . كشاف اآليات: ثانياً 
 

 . كشاف األحاديث: ثالثاً 
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 المصادر والمراجع
 

 :وتفسيره  القرآن الكريم. أوالً 
 

     رآن العظـــيم ،إســماعيل بـــن كثيـــر القرشــي الدمشـــقي ، تفســير القـــالفـــداء اإلمـــام الحـــافظ أبــي :  بــن كثيـــرا .1
 .م2004 -هـ 1423،  2، المجلد 1دار الفجر للتراث ، ط

ابن عطية األندلسي ، المحرر الوجيز في تفسـير القـرآن العزيـز ، تحقيـق عبـد السـالم عـب د :  األندلسي .2
 .م 1993 -هـ 1413،  1الشافي محمد ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، ط

سعيد عبد اهللا بن عمر بن محمد الشيرازي ، أنـوار التنزيـل وأسـرار القاضي ناصر الدين أبي :  البيضاوي .3
 .م 1999-هـ1420 6التأويل ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 

، طبعـة الطوسـي   3العالمـة الشـيخ عبـد الـرحمن بـن ناصـر ، تفسـير الكـريم الـرحمن ، المجلـد :  السـعدي .4
 .المدينة 

 .م 1981 -هـ 1401روت ، مؤسسة الرسالة ، ائز ، في ظالل القرآن ، بيف أحمد:  فـائـز .5
أبـــي عبــد اهللا محمـــد بــن أحمــد األنصـــاري ، الجــامع ألحكـــام القــرآن ، مراجعـــة وتعليــق محمـــد :  القرطبــي .6

 .م1996 -هـ 1416إبراهيم الحفناوي ، القاهرة ، دار الحديث 
 

 : كتب الحديث . ثانياً 
 

ة ، راجعـه وضـبطه وعلـق عليـه وصـنع منهـا رسـمي اإلمام أحمد ، المسند ، مسـند أبـي هريـر :  ابن حنبل  .1
صــدقي محمــد جميــل العطــار ، مكــة المكرمــة ، دار الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع ، 

 .م 1994 -هـ 1414،  2ط

وتعليــق عبيــد الـــدعاس  إعــدادســليمان بــن األشــعت الســجتاني األزدي ، ســـند أبــي داوود ، :  أبــو داوود  .2
 .وعادل السيد ، در ابن حزم 

، صـــحيح البخـــاري ، تحقيـــق دكتـــور مصـــطفى ديـــب ،  إســـماعيلاإلمـــام عبـــد اهللا محمـــد بـــن :  بخـــاريال  .3
 .م 1987 -هـ 1407،  3بيروت ، اليمامة ، دار ابن كثير ، ط

اإلمام عبد اهللا محمد بن إسماعيل ، صحيح البخـاري ، اعتنـى بـه أبـو صـهيب الكمـي ، بيـت :  البخاري  .4
 .األفكار الدولية 

اإلمــام عبــد اهللا محمــد بــن إســماعيل ، صــحيح البخــاري ، تحقيــق طــه عبــد الــرؤوف ســعد ، :  البخــاري   .5
 .م 1998 -هـ 1419، وكتبة اإليمان ، طبعة جديدة ، المنصورة 
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ــذري    .6 ــد القــوي ، الت: المن غيــب والترهيــب ، تحقيــق وتخــريج أيمــن صــالح ، ر الحــافظ عبــد العظــيم بــن عب
 .م 1998 -هـ 1415،  1القاهرة ، دار الحديث ، ط

اإلمام مالك بن أنس ، الموطأ ، تخريج وتعليق محمد فـؤاد عبـد البـاقي ، القـاهرة ، دار الحـديث : مالك    .7
 .م 2001-هـ1421،  1، ط

اإلمــام أبــي الحســن مســلم بــن الحجــاج القشــيري النيســابوري ، صــحيح مســلم ، تحقيــق فــؤاد عبــد :  مســلم   .8
 .م 2002 -هـ 1422،  1الباقي ، المنصورة ، دار ابن رجب ، ط

 

 : الدعوة كتب . ثالثاً 
 

صـــادق أمـــين ، الــدعوة اإلســـالمية فريضـــة شـــرعية وضـــرورة بشـــرية ، عمـــان ، جمعيـــة عمـــال :  أمـــين .1
 .م 1976المطابع التعاونية ، 

 .يم الجوزية ، مفتاح دار السعادة ، بدون تاريخ الحافظ شمس الدين ابن الق: ابن القيم  .2

 1تح ، المدخل إلى علم الدعوة ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع طمحمد أبو الف: البيانوني  .3
 .م 1991-هـ 1412، 

كريم حسين ناصح ، الخطاب النفسي في القـرآن الكـريم ، دراسـة دالليـة أسـلوبية ، عمـان ، : الخالدي  .4
 .هـ 1428-م2007،  1دار صفاء للنشر والتوزيع ، ط

هــ 1413، 3، شأن الـدعاء ، بيـروت ، دار الثقافـة العربيـة ، ط أبو سليمان حمد بن محمد: الخطابي  .5
. 

،  2يحيـــى علـــي يحيـــى ، الـــدعوة إلـــى اهللا أصـــولها ووســـائلها وأســـاليبها ، مكتبـــة آفـــاق ،ط:  يالـــدجن .6
 .م 2007-هـ1421

م 2002هــ1421،  2أبو حامد محمد بن محمد ، مع اهللا ، القـاهرة ، دار نهضـة مصـر ، ط: الغزالي  .7
 . 

 .م 2002-هـ1422،  1أحمد بن عبد الرحمن ، في البناء الدعوي ، ط:  الصويان .8

 .ال سلف األمة ، بدون تاريخ سمير ، الدعوة إلى اهللا في ضوء الكتاب والسنة وأقو : المبحوح  .9

 .حلمي ، حراس العقيدة ، بدون تاريخ : القاعود  .10

-هــــ1417،  3،4يـــع ،طعلـــي رضـــا ، مـــنهج الـــدعوة ، دار النحـــوي للنشـــر والتوز  عـــدنان: النحـــوي  .11
 .م 1997

المستشــار الــدكتور علــي ، منــاهج الــدعوة وأســاليبها ، دار الوفــاء للطباعــة والنشــر والتوزيــع : جريشــة  .12
 .م 1986-هـ1407،  1،ط
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 .، بدون تاريخ محمد أمين ، خصائص الدعوة اإلسالمية ، مطبعة المنارة : حسين  .13

 .، بدون تاريخ  3، ط عبد الكريم ، أصول الدعوة ، دار البيان: زيدان  .14

 .، بدون تاريخ  االعتصامعبد البديع ، كيف ندعو الناس ، دار : صقر  .15

ـــــــدالعزيز  .16 ،  أميـــــــر عبـــــــد العزيـــــــز ، دراســـــــات فـــــــي الثقافـــــــة ، بيـــــــروت ، دار الكتـــــــاب العربـــــــي : عب
 .م1979هـ،1399

ــــدالعزيز .17 ــــع ،: عب ــــع والنشــــر والتوزي ــــدعوة للطب ــــدعوة قواعــــد وأصــــول ، دار ال ،  2ط جمعــــه أمــــين ، ال
 .م 1989هـ،1409

 .، بدون تاريخ علي عبيد الحليم ، فقه الدعوة إلى اهللا ، دار الوفاء للطباعة والنشر : محمود  .18

 .مصطفى مشهور ، قضايا أساسية على طريق الدعوة ، دار التوزيع والنشر اإلسالمية : مشهور  .19

 .م1987هـ1407،  1شر ، طالدكتور سيد محمد ، آفات على الطريق ، الوفاء للطباعة والن: نوح  .20

 . م 1968هـ1387،  1فتحي يكن ، مشكالت الدعوة والداعية ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ،ط: يكن  .21
 

 : كتب التربية وأصولها  .◌ً  رابعاً 
 

علي محمود مصطفى ، القيم اإلسالمية والتربيـة ، المدينـة المنـورة ، مكتـب إبـراهيم حلبـي ، : أبو العنين  .1
 .م 1988

، 3محمـــود خليـــل ، مقدمـــة فـــي التربيـــة اإلســـالمية ، غـــزة ، مكتبـــة آفـــاق للطباعـــة والنشـــر ،ط: أبـــو دف  .2
 .م 2007 -هـ 1428

 .، بدون تاريخ نور الدين ، األسلوبية وتحليل الخطاب : السد  .3

عمــر محمــد التــومي ، فلســفة التربيــة اإلســالمية ، ليبيــا ، طــرابلس، الــدار العربيــة للكتــاب ،  :الشــيباني  .4
 .م 1988

 .، بدون تاريخ  3عبد السالم المسدي ، األسلوب واألسلوبية ، الدار العربية للكتاب ، ط: المسدي  .5

 
 
 

 : الرسائل العلمية والبحوث  .خامسا ً 
 

ياســـين داوود الجماصـــي ، الـــدعوة اإلســـالمية فـــي عصـــر ثـــورة المعلومـــات واالتصـــاالت ، : الجماصـــي  .1
هـــــ ، 1426وة ومتغيــــرات العصــــر ، ماجســــتير فــــي الشــــريعة اإلســــالمية ، مــــؤتمر الــــدع

 .م 2005
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محمد عبد العزيز ، كلية المعلمين ، قسم الدراسات القرآنيـة ، دعـوة إبـراهيم عليـه السـالم فـي : الخضيري  .2
 .، بدون تاريخ القرآن 

زكيا إبراهيم ، أستاذ مساعد بكلية أصول الدين ، منهج القرآن الكريم فـي دعـوة غيـر المسـلمين : الزميلي  .3
 .م2005هـ1426العصر ، م ، مؤتمر الدعوة اإلسالمية ومتغيرات لإلسال

ومتغيــرات عمــاد الــدين ، مــنهج القــرآن الكــريم فــي دعــوة النصــارى ، مــؤتمر الــدعوة اإلســالمية  :الشــنطي  .4
 .م2005هـ1426العصر ، 

غـــزة ، -عـــدنان محمـــد ، أســـتاذ الحـــديث الشـــريف وعلومـــه ، كليـــة اآلداب جامعـــة األقصـــى  : الكحلـــوت  .5
ســائل اإلقنــاع والتــأثير فــي الخطــاب الــديني فــي ضــوء القــرآن الكــريم والســنة النبويــة ، و 

 .، بدون تاريخ األعمال الكاملة لمؤتمر الوعظ واإلرشاد السنوي 

 .، بدون تاريخ عبد الرحمن ، التربية بالحوار القرآني : النحالوي  .6

 –أصـول الـدين ، الجامعـة اإلسـالمية كليـة  –سيعد محمد ، أسـتاذ الحـديث المشـارك إسماعيل : رضوان  .7
غـــزة ، اإلعـــالم النبـــوي ودوره فـــي خدمـــة الـــدعوة اإلســـالمية ، مـــؤتمر الـــدعوة اإلســـالمية 

 .م 2005-هـ1426ومتغيرات العصر ، 

غزة ، أصول الدعوة اإلسالمية في سـورة  –عصام العبد ، كلية أصول الدين ، الجامعة اإلسالمي  :زهد  .8
 .م 2005-هـ1426ر الدعوة اإلسالمية ومتغيرات العصر ، نوح عليه السالم ، مؤتم

 .، بدون تاريخ عبد القادر أحمد عبد القادر ، مشاهد من حوارات أبينا إبراهيم : عبدالقادر  .9

محمــود هاشــم ، اهــل الكتــاب فــي ضــوء القــرآن الكــريم ، األعمــال الكاملــة لمــؤتمر الــوعظ : عنبــر  .10
 .، بدون تاريخ واإلرشاد السنوي 

نعمان شعبان ، األساليب البيانية والخطاب الـدعوي الـواعي ، مـؤتمر الـدعوة اإلسـالمية :  علوان .11
 .م 2005-هـ1426ومتغيرات العصر ، 

،             وســـــيم فـــــتح اهللا ، أســـــاليب التربيـــــة والـــــدعوة والتوجيـــــه مـــــن خـــــالل ســـــورة إبـــــراهيم : فـــــتح اهللا  .12
 .بدون تاريخ 

 
 : كتب اللغة والمصطلحات  .سادسًا◌ً 

 

 .م 2005-هـ1426،  4المعجم الوسيط ، مكتبة الشروق الدولية ، ط:  أنيس وآخرون .1

 .جمال الدين محمد بن المكرم ، لسان العرب ، دار صادر ، بيروت للنشر : ابن منظور  .2

 .جمال الدين محمد بن المكرم ، لسان العرب ، دار المعارف : ابن منظور  .3
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بــن يعقــوب ، القاموســي المحــيط ، دار الكتــاب الحــديث ،  العالمــة مجــد الــدين محمــد: الفيــروز أبــادي  .4
 .طبعة جديدة مكونة من مجلد واحد 
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 سورة البقرة
 24 30 َوإِْذ َقاَل َربَُّك ِلْلَمَالِئَكِة ِإنِّي َجاِعٌل ِفي اَألْرِض َخِليَفًة  1
 13 104 يَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َال َتُقوُلوْا َراِعَنا َوُقوُلوْا انُظْرَنا َواْسَمُعوا َيا أَ  2
ْلِم َكآفًَّة َوَال َتتَِّبُعوْا ُخُطَواِت الشَّْيَطاِن ِإنَُّه  3 َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اْدُخُلوْا ِفي السِّ

 َلُكْم َعُدوٌّ مُِّبيٌن 
208 34 

ِإَلى الَِّذي َحآجَّ ِإْبَراِهيَم ِفي ِربِِّه َأْن آَتاُه الّلُه اْلُمْلَك ِإْذ َقاَل ِإْبَراِهيُم َربَِّي  َأَلْم َترَ  4
الَِّذي ُيْحِيـي َوُيِميُت َقاَل َأَنا ُأْحِيـي َوُأِميُت َقاَل ِإْبَراِهيُم َفِإنَّ الّلَه َيْأِتي 

َها ِمَن اْلَمْغِرِب َفُبِهَت الَِّذي َكَفَر َوالّلُه َال َيْهِدي ِبالشَّْمِس ِمَن اْلَمْشِرِق َفْأِت بِ 
 اْلَقْوَم الظَّاِلِميَن 

258 29 

 سورة آل عمران
ُقْل َيا َأْهَل اْلِكَتاِب َتَعاَلْوْا ِإَلى َكَلَمٍة َسَواء َبْيَنَنا َوَبْيَنُكْم َأالَّ َنْعُبَد ِإالَّ الّلَه َوَال  1

ًا َوَال َيتَِّخَذ َبْعُضَنا َبْعضًا َأْرَبابًا مِّن ُدوِن الّلِه َفِإن َتَولَّْوْا َفُقوُلوْا ُنْشِرَك ِبِه َشْيئ
 اْشَهُدوْا ِبَأنَّا ُمْسِلُموَن 

64 13 

 17 85 َوَمن َيْبَتِغ َغْيَر اِإلْسَالِم ِدينًا َفَلن ُيْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ِفي اآلِخَرِة ِمَن اْلَخاِسِريَن  2

ُكن مِّنُكْم ُأمٌَّة َيْدُعوَن ِإَلى اْلَخْيِر َوَيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوْلتَ  3
 َوُأْوَلـِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن 

104 12 

ٍة ُأْخِرَجْت ِللنَّاِس َتْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر  4 ُكنُتْم َخْيَر ُأمَّ
ْنُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َوَأْكَثُرُهُم َوُتؤْ  ِمُنوَن ِبالّلِه َوَلْو آَمَن َأْهُل اْلِكَتاِب َلَكاَن َخْيرًا لَُّهم مِّ

 اْلَفاِسُقوَن 
 أ 110

بُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السََّماَواُت َواَألْرُض ُأِعدَّْت  5 َوَساِرُعوْا ِإَلى َمْغِفَرٍة مِّن رَّ
 ِلْلُمتَِّقيَن 

133 12 

وْا ِمْن َحْوِلَك  6  27 159 َفِبَما َرْحَمٍة مَِّن الّلِه ِلنَت َلُهْم َوَلْو ُكنَت َفّظًا َغِليَظ اْلَقْلِب َالنَفضُّ

 سورة المائدة
 23 2 َوَتَعاَوُنوْا َعَلى اْلبرِّ َوالتَّْقَوى َوَال َتَعاَوُنوْا َعَلى اِإلْثِم َواْلُعْدَواِن  1

 سورة األنعام
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ْهُت َوْجِهَي ِللَِّذي َفَطَر السََّماَواِت َواَألْرَض َحِنيفًا َوَما َأَنْا ِمَن ِإنِّ  1 ي َوجَّ
ونِّي ِفي الّلِه َوَقْد َهَداِن َوَال َأَخاُف َما  .اْلُمْشِرِكيَن  ُه َقْوُمُه َقاَل َأُتَحاجُّ َوَحآجَّ

 ي ُكلَّ َشْيٍء ِعْلمًا َأَفَال َتَتَذكَُّروَن ُتْشِرُكوَن ِبِه ِإالَّ َأن َيَشاَء َربِّي َشْيئًا َوِسَع َربِّ 
79،80 29 

 سورة األعراف
َواذُكُروْا ِإْذ َجَعَلُكْم ُخَلَفاء ِمن َبْعِد َقْوِم ُنوٍح َوَزاَدُكْم ِفي اْلَخْلِق َبْسَطًة َفاْذُكُروْا  1

 آالء الّلِه َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن 
69 22 

 سورة األنفال
ًة َواْعَلُموْا َأنَّ الّلَه َشِديُد َواتَُّقوْا فِ  1 ْتَنًة الَّ ُتِصيَبنَّ الَِّذيَن َظَلُموْا ِمنُكْم َخآصَّ

 اْلِعَقاِب 
25 15 

 سورة التوبة
 24 36 َوَقاِتُلوْا اْلُمْشِرِكيَن َكآفًَّة َكَما ُيَقاِتُلوَنُكْم َكآفًَّة  1

َعَلْيِه َما َعِنتُّْم َحِريٌص َعَلْيُكم  َلَقْد َجاءُكْم َرُسوٌل مِّْن َأنُفِسُكْم َعِزيزٌ  2
 ِباْلُمْؤِمِنيَن َرُؤوٌف رَِّحيٌم 

128 20 

 سورة هود
 27 51 َيا َقْوِم ال َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجرًا ِإْن َأْجِرَي ِإالَّ َعَلى الَِّذي َفَطَرِني َأَفَال َتْعِقُلوَن  1

 سورة إبراهيم

 28 41 اِلَديَّ َوِلْلُمْؤِمِنيَن َيْوَم َيُقوُم اْلِحَساُب َربََّنا اْغِفْر ِلي َوِلوَ  

 سورة النحل
ْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِتْبَيانًا لُِّكلِّ َشْيٍء َوُهًدى َوَرْحَمًة َوُبْشَرى ِلْلُمْسِلِميَن  1  23 89 َوَنزَّ

 سورة الكهف

َأنَزْلَناُه ِمَن السََّماِء َفاْخَتَلَط ِبِه َنَباُت َواْضِرْب َلُهم مََّثَل اْلَحَياِة الدُّْنَيا َكَماء  1
ْقَتِدرًا  َياُح َوَكاَن اللَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء مُّ  اْألَْرِض َفَأْصَبَح َهِشيمًا َتْذُروُه الرِّ

45 21 

 سورة مريم
 28،  27 41 َواْذُكْر ِفي اْلِكَتاِب ِإْبَراِهيَم ِإنَُّه َكاَن ِصدِّيقًا نَِّبّيًا  1
 28 42 ِإْذ َقاَل ِألَِبيِه َيا َأَبِت ِلَم َتْعُبُد َما َال َيْسَمُع َوَال ُيْبِصُر َوَال ُيْغِني َعنَك َشْيئاً  2
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 19 44 َيا َأَبِت َال َتْعُبِد الشَّْيَطاَن ِإنَّ الشَّْيَطاَن َكاَن ِللرَّْحَمِن َعِصّيًا  3

 17 46 ْبراِهيُم َلِئن لَّْم َتنَتِه َألَْرُجَمنََّك َواْهُجْرِني َمِلّيًا َقاَل َأَراِغٌب َأنَت َعْن آِلَهِتي َيا إِ  4

 سورة طه
 21 44 َفُقوَال َلُه َقْوًال لَّيِّنًا لََّعلَُّه َيَتَذكَُّر َأْو َيْخَشى  1

ُهًدى َفَمِن  َقاَل اْهِبَطا ِمْنَها َجِميعًا َبْعُضُكْم ِلَبْعٍض َعُدوٌّ َفِإمَّا َيْأِتَينَُّكم مِّنِّي 2
اتََّبَع ُهَداَي َفَال َيِضلُّ َوَال َيْشَقى َوَمْن َأْعَرَض َعن ِذْكِري َفِإنَّ َلُه َمِعيَشًة 

 َضنكًا َوَنْحُشُرُه َيْوَم اْلِقَياَمِة َأْعَمى 
123  ،124 23 

 سورة األنبياء
 9 18 َزاِهٌق  َبْل َنْقِذُف ِباْلَحقِّ َعَلى اْلَباِطِل َفَيْدَمُغُه َفِإَذا ُهوَ  1

َقاَل َبْل َفَعَلُه َكِبيُرُهْم َهَذا َفاْسَأُلوُهْم  .َقاُلوا أََأنَت َفَعْلَت َهَذا ِبآِلَهِتَنا َيا ِإْبَراِهيُم  2
 ِإن َكاُنوا َينِطُقوَن 

62  ،63 29 

 سورة النور
ِلِه ِلَيْحُكَم َبْيَنُهْم َأن َيُقوُلوا ِإنََّما َكاَن َقْوَل اْلُمْؤِمِنيَن ِإَذا ُدُعوا ِإَلى اللَِّه َوَرُسو  1

 َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا َوُأْوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن 
51 12 

 سورة العنكبوت
َوإِْبَراِهيَم ِإْذ َقاَل ِلَقْوِمِه اْعُبُدوا اللََّه َواتَُّقوُه َذِلُكْم َخْيٌر لَُّكْم ِإن ُكنُتْم َتْعَلُموَن  1

ِمن ُدوِن اللَِّه َأْوثَانًا َوَتْخُلُقوَن ِإْفكًا ِإنَّ الَِّذيَن َتْعُبُدوَن ِمن ُدوِن  ِإنََّما َتْعُبُدونَ 
ْزَق َواْعُبُدوُه َواْشُكُروا َلُه ِإَلْيِه  اللَِّه َال َيْمِلُكوَن َلُكْم ِرْزقًا َفاْبَتُغوا ِعنَد اللَِّه الرِّ

 ُتْرَجُعوَن 

16  ،17 29 

اْلِكَتاِب ِإالَّ ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُن ِإالَّ الَِّذيَن َظَلُموا ِمْنُهْم َوُقوُلوا َوَال ُتَجاِدُلوا َأْهَل  2
 آَمنَّا ِبالَِّذي أُنِزَل ِإَلْيَنا َوأُنِزَل ِإَلْيُكْم َوإَِلُهَنا َوإَِلُهُكْم َواِحٌد َوَنْحُن َلُه ُمْسِلُموَن 

46 17 

 سورة األحزاب
اِدقِ  1 يَن ِبِصْدِقِهْم َوُيَعذَِّب اْلُمَناِفِقيَن ِإن َشاء َأْو َيُتوَب َعَلْيِهْم ِلَيْجِزَي اللَُّه الصَّ

 ِإنَّ اللََّه َكاَن َغُفورًا رَِّحيمًا 
24 12 

 صورة الصافات
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 29 90،  89،  88 َفَتَولَّْوا َعْنُه ُمْدِبِريَن . َفَقاَل ِإنِّي َسِقيٌم  . َفَنَظَر َنْظَرًة ِفي النُُّجومِ  1

 سبأسورة 
 11 28 َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ َكافًَّة لِّلنَّاِس َبِشيرًا َوَنِذيرًا َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس َال َيْعَلُموَن  1

 سورة الحجرات

َه َحبََّب َواْعَلُموا َأنَّ ِفيُكْم َرُسوَل اللَِّه َلْو ُيِطيُعُكْم ِفي َكِثيٍر مَِّن اْألَْمِر َلَعِنتُّْم َوَلِكنَّ اللَّ  1
يَماَن َوَزيََّنُه ِفي ُقُلوِبُكْم َوَكرََّه ِإَلْيُكُم اْلُكْفَر َواْلُفُسوَق َواْلِعْصَياَن ُأْوَلِئَك ُهمُ   ِإَلْيُكُم اإلِْ

 الرَّاِشُدوَن 
7 15 

َل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َيا َأيَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكم مِّن َذَكٍر َوأُنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوَقَبائِ  2
 َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللَِّه َأْتَقاُكْم ِإنَّ اللََّه َعِليٌم َخِبيٌر 

13 18 

 سورة الذاريات

نَس ِإالَّ ِلَيْعُبُدوِن  1  10 56 َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواإلِْ

 سورة الصف

ُلوَن َكُبَر َمْقتًا ِعنَد اللَِّه َأن َتُقوُلوا َما َال َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِلَم َتُقوُلوَن َما َال َتْفعَ  1
 َتْفَعُلوَن 

2  ،3 13 

 سورة الجمعة

ْنُهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياِتِه َوُيَزكِّيِهْم َوُيَعلُِّمُهُم اْلِكَتا 1 َب ُهَو الَِّذي َبَعَث ِفي اْألُمِّيِّيَن َرُسوًال مِّ
 َقْبُل َلِفي َضَالٍل مُِّبيٍن َواْلِحْكَمَة َوإِن َكاُنوا ِمن 

2 
20 

 سورة الطالق

 26 2 َوَمن َيتَِّق اللََّه َيْجَعل لَُّه َمْخَرجًا  1

 سورة البينة

َالَة َوُيْؤُتوا الزََّكاَة  1 َوَما ُأِمُروا ِإالَّ ِلَيْعُبُدوا اللََّه ُمْخِلِصيَن َلُه الدِّيَن ُحَنَفاء َوُيِقيُموا الصَّ
 اْلَقيَِّمِة  َوَذِلَك ِدينُ 

5 26 

 كشاف األحاديث
 م

 رقم الصفحة طرف الحديث
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 15 ......"ما أنتقم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لنفسه قط " 1
 18 ......"اخسئوا واهللا ال نخلفكم "  2
 20 ......"معنتًا وال متعنتًا يبعثني إن اهللا لم " 3
 20 ......"خولنا بالموعظة إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يت"  4
 21 ......"لو أن نهرًا بباب أحدكم يغتسل فيه أرأيتم "  5
 24 ......"إن اهللا يبعث لهذه األمة على رأس كل مائة "  6
 26 ......"إنما بعثت ألتمم "  7
 27 ..."..من األنبياء ضربه قومه كأني أنظر إلى النبي عليه وسلم ، يحكي نبيًا "  8
 31 ......"ن رأى منكم منكرًا فليغيره بيده م"  9

 32 ......"تركت فيكم ما إن تمسكتم به "  10
 33 ......"دع ما يريبك إلى ماال يريبك "  11
 34 ......"الدنيا دار من ال دار له "  12
 34 ......"كنا نسمع أن الرجل يتعلق بالرجل يوم القيامة وهو ال يعرفه "  13
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 حقيقة الخطاب الدعوي ، وأهميته ، وأنواعه ، وأهدافه

 2 األسلوب الخطابي ، وأهميته حقيقة : المبحث األول
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