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 املقدمة 
 بسم هللا الرمحن الرحيم

}ُقْل َهِذِه َسِبيِلي   يف حمكم التنزيل:"  ، القائل الذي أرسل نبيه ابهلدى ودين احلق   ؛احلمد هلل رب العاملني    
يَن  أَْدُعو ِإََل اَّللِه َعَلى َبِصريٍَة َأََن َوَمِن ات هبَ َعِِن{  واملقصود ابلدعوة إَل هللا: إَل دينه، وهو اإلسالم }ِإنه الد ِ 

ْسالُم{ الذي جاء به حممد   اإْلِ سبحانه وتعاَل، فاإلسالم هو  -من ربه    -صلى هللا عليه وسلم-ِعْنَد اَّللِه 
  -صلى هللا عليه وسلم-ضوع الدعوة وحقيقتها، وهذا هو االصل األول للدعوة. وقد بلهغ الرسول الكرمي  مو 

هذا اإلسالم العظيم أحسن تبليٍغ وأكمله، وظل يدعو إَل هللا منذ أن أكرمه هللا ابلرسالة إَل حني انتقاله  
أَي َُّها النهِبُّ ِإَنه أَْرَسْلَناَك  قوله  إَل كافة البشر كما جاء يفإَل جوار ربه الكرمي، وهلذا أرسله هللا   تعاَل: }ََي 

رًا َوَنِذيرًا، َوَداِعًيا ِإََل اَّللِه ِبِِْذنِِه َوِسرَاًجا ُمِنريًا{ وهلذا يطرح الكاتب املقالة البسيطة فيما يتعلق    َشاِهًدا َوُمَبشِ 
يف بث دين هللا تعاَل وطريقة انتشاره يف  ، كوهنا من املبادئ األساسية  ابلدعوة ومنهجها يف الكتاب والسنة

 هلذا العمل الوجيز.  كافة العامل، فاهلل تعاَل أسأله القبول والتوفيق 
 : كاآليتنقاط  ثالث وحتتوي هذه املقالة على 

 . ، وكيفيتهاالنقطة األول: املفهوم اللغوي واإلصطالحي لكلمة الدعوة، مكانتها وفضائلها •
 أساليب الدعوة إَل هللا.الداعي صفاته وأخالقه، النقطة الثانية:  •
 منهج الدعوة يف القرآن الكرمي والسنة.  النقطة الثالثة: •
 .، قائمة املصادر واملراجعخامتة املقالة، نتائجها     
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 . الدعوة، مكانتها وفضائلهاالنقطة األول: املفهوم اللغوي واإلصطالحي لكلمة 
 -تعريف الدعوة لغة واصطالحا:

الطلب، يقال: دعا ابلشيء طلب إحضاره، ودعا إَل إن كلمة الدعوة يف اللغة هلا معان كثرية ومنها:      
إقباله،   به وَنداه، ودعاه إَل  الشيء: حث على قصده، ودعوت زيدا: َنديته وطلبُت  ودعا فالَن: صاح 

اعتقاده  على  حثه  املذهب:  إَل  ودعاه  القتال،  إَل  ودعاه  الصالة،  إَل  دعاه  ويقال:  إليه،  ساقه  األمري: 
 1وساقه إليه، وتداعى القوم: دعا بعضهم بعضا حىت جيتمعوا. 

 وأما الدعوة يف اإلصطالح 
 يان: كلمة الدعوة يف االصطالح تطلق ويُقصد هبا معن

 نشر اإلسالم بني الناس. والذي يهمنا يف حبثنا هذا هو املعىن الثاين.  -اإلسالم.  -
 وقد عر ف الدعوة هبذا التعريف كثري من الكت اب والدعاة املعاصرين نقتصر منها على التعاريف التالية: 

من   -1 قيام  هي  الدعوة  إن   " بقوله:  نوفل  اجملد  أبو  األستاذ  النصح  عرهفها  أهلية  والتوجيه   عنده 
السديد من املسلمني يف كل زمان ومكان برتغيب الناس يف اإلسالم اعتقاًدا ومنهًجا، وحتذيرهم  

 2من غريه بطرق خمصوصة "
وعرهفها آخر بقوله: " إن الدعوة إَل هللا هي قيام من له أهلية بدعوة الناس مجيًعا يف كل زمان ومكان  

 3والتأسِ ي به قواًل وعماًل وسلوًكا " القتفاء أثر الرسول صلى هللا عليه وسلم،
رسله   به  جاء  ومبا  اإلميان ابهلل  إَل  الدعوة  هي  إَل هللا  الدعوة  إن  بقوله  تيمية  ابن  اإلسالم  الشيخ  عرفها 
بتصديقهم فيما أخربوا به وطاعتهم فيما أمروا به وذلك يتضمن الدعوة إَل الشهادتني وإقام الصالة وإيتاء 

 

ه    1429األوَل،    الطبعة:  معجم اللغة العربية املعاصرة  ه ( مبساعدة فريق عمل1424د أمحد خمتار عبد احلميد عمر )املتوىف:    - 1
 747ص:  4 جزاء:  م 2008 -

 18أبو المجد نوفل، الدعوة إلى هللا، خصائصها، مقوماتها، مناهجها، ص - 2

 27سورة إبراهيم الخليل، ص محمد سيدي الحبيب، الدعوة إلى هللا في  - 3
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رمضان وحج البيت والدعوة إَل اإلميان ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله والبعث بعد املوت واإلميان  الزكاة وصوم  
 4ابلقد خريه وشره والدعوة إَل أن يعبد العبد ربه كأنه يراه. 

 وقيل يف ىعبارة أخرى: هي تبليغاإلسالم للناس، وتعليمه إَيهم، وتطبيقه يف واقع احلياة.
جتناب الشر واألمر ابملعروف، والنهي عن املنكر، والتجنيب ابلفضيلة، والتنفيز وهي احلث إَل فعل اخلري وا

 5من الرذيلة واتباع احلق ونبذ الباطل
ومن هذه التعريفات فال بد هلذه الدعوة من علم بشريعة هللا عز وجل حىت تكون الدعوة عن علم      

َوَما َأََن    وبصرية. لقوله تعاَل: }ُقْل َهِذِه َسِبيِلي أَْدُعو ِإََل اَّللِه َعَلى َبِصريٍَة َأََن َوَمِن ات هبَ َعِِن َوُسْبَحاَن اَّللهِ 
ف األية ... والبصرية تكون فيما يدعو إليه أبن يكون الداعية عاملا ابحلكم  ِمَن اْلُمْشرِِكنَي{ سورة يوس

 6الشرعي، ويف كيفية الدعوة، ويف حال املدعو. 
 حكم الدعوة إىل هللا عز وجل 

أما حكمها فقد دلت األدلة من الكتاب والسنة على وجوب الدعوة إَل هللا عز وجل، وأهنا من الفرائض، 
َهْوَن   واألدلة يف ذلك كثرية، منها: قوله سبحانه: }َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمهٌة َيْدُعوَن ِإََل اخلَْرْيِ َوََيُْمُروَن اِبْلَمْعُروِف َويَ ن ْ

َواْلَمْوعِ  اِبحلِْْكَمِة  َربِ َك  َسِبيِل  ِإََل  }ادُْع  وعال:  قوله جل  ومنها:  اْلُمْفِلُحوَن{،  ُهُم  َوأُولَِئَك  اْلُمْنَكِر  َظِة  َعِن 
اْلُمْشرِِكنَي{ احلََْسنَ  ِمَن  َتُكوَننه  َربِ َك َواَل  ِإََل  َأْحَسُن{ ، ومنها: قوله عز وجل: }َوادُْع   ِة َوَجاِدهْلُْم اِبلهِِت ِهَي 

 7ومنها: قوله سبحانه: }ُقْل َهِذِه َسِبيِلي أَْدُعو ِإََل اَّللِه َعَلى َبِصريٍَة َأََن َوَمِن ات هبَ َعِِن{. 
كما    -الرسول صلى هللا عليه وسلم هم الدعاة إَل هللا، وهم أهل البصائر، والواجب  فبني سبحانه أن أتباع  

َلُكْم يف   -هو معلوم   اتباعه، والسري على منهاجه عليه الصالة والسالم، كما قال تعاَل: }َلَقْد َكاَن  هو 
 ِخَر َوذََكَر اَّللهَ َكِثريًا{ .َرُسوِل اَّللِه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن يَ ْرُجو اَّللهَ َواْليَ ْوَم اآْل 

 
 157و158مكتبة ابن تيمية ص: 2ط: مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية   - 4

 17ص: المدخل إلى علم الدعوةمحمد البيانوني  - 5

  16ه  ص:  1413 -األخرية  الطبعة : موع فتاوى ورسائل جم ه (1421حممد بن صاحل بن حممد العثيمني )املتوىف :  - 6

 المرجع نفسه واالصفحة  - 7
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وصرح العلماء أن الدعوة إَل هللا عز وجل فرض كفاية، ابلنسبة إَل األقطار الِت يقوم فيها الدعاة، فإن كل  
يكفي سقط عن   من  هبا  قام  إذا  فرض كفاية  فهي  فيها،  النشاط  وإَل  الدعوة  إَل  إقليم حيتاج  قطر وكل 

 ة يف حق الباقني سنة مؤكدة، وعمال صاحلا جليال. الباقني ذلك الواجب، وصارت الدعو 
وإذا مل يقم أهل اإلقليم، أو أهل القطر املعني ابلدعوة على التمام، صار اإلمث عاما، وصار الواجب على 
اجلميع، وعلى كل إنسان أن يقوم ابلدعوة حسب طاقته وإمكانه، أما ابلنظر إَل عموم البالد، فالواجب 

تقوم ابلدعوة إَل هللا جل وعال يف أرجاء املعمورة، تبلغ رساالت هللا، وتبني أمر هللا   أن يوجد طائفة منتصبة
الناس،  الكتب إَل  الدعاة، وأرسل  الرسول صلى هللا عليه وسلم قد بعث  عز وجل ابلطرق املمكنة، فإن 

 وإَل امللوك والرؤساء ودعاهم إَل هللا عز وجل.
اليوم قد يسر هللا عز       اليوم ويف وقتنا  الدعوة  قبلنا، فأمور  الدعوة أكثر، بطرق مل حتصل ملن  وجل أمر 

متيسرة أكثر، من طرق كثرية، وإقامة احلجة على الناس اليوم ممكنة بطرق متنوعة: عن طريق اإلذاعة، وعن  
 طريق التلفزة، وعن طريق الصحافة، ... من طرق شىت. 

لرسول أن يقوموا هبذا الواجب، وأن يتكاتفوا فيه، وأن  فالواجب على أهل العلم واإلميان، وعلى خلفاء ا    
يبلغوا رساالت هللا إَل عباد هللا، وال خيشوا يف هللا لومة الئم، وال حيابوا يف ذلك كبريا وال صغريا وال غنيا وال 

كنت   فقريا، بل يبلغون أمر هللا إَل عباد هللا، كما أنزل هللا، وكما شرع هللا، وقد يكون ذلك فرض عني إذا
فرض عني،  يكون  فإنه  املنكر،  عن  والنهي  ابملعروف  ذلك سواك، كاألمر  يؤدي  من  فيه  ليس  مكان  يف 
سواك،  هللا  أمر  ويبلغ  األمر،  هذا  على  يقوى  من  فيه  ليس  مكان  يف  فإذا كنت  فرض كفاية،  ويكون 

النهي غريك، فإنه فالواجب عليك أنت أن تقوم بذلك، فأما إذا وجد من يقوم ابلدعوة والتبليغ، واألمر و 
يكون حينئذ يف حقك سنة، وإذا ابدرت إليه وحرصت عليه كنت بذلك منافسا يف اخلريات، وسابقا إَل 

 8الطاعات، ومما احتج به على أهنا فرض كفاية قوله جل وعال: }َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمهٌة َيْدُعوَن ِإََل اخلَْرْيِ{ .
اآل     هذه  عند  ابن كثري  احلافظ  العظيم، قال  األمر  هلذا  منتصبة  أمة  منكم  ولتكن  معناه:  ما  ية ومجاعة 

تدعو إَل هللا، وتنشر دينه، وتبلغ أمره سبحانه وتعاَل، ومعلوم أيضا أن الرسول عليه الصالة والسالم دعا 
إَل هللا، وقام أبمر هللا يف مكة حسب طاقته، وقام الصحابة كذلك رضي هللا عنهم وأرضاهم بذلك حسب 

 
 سورة آل عمران اآلية   - 8
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هم، مث ملا هاجروا قاموا ابلدعوة أكثر وأبلغ، وملا انتشروا يف البالد بعد وفاته عليه الصالة والسالم قاموا طاقت
بذلك أيضا رضي هللا عنهم وأرضاهم، كل على قدر طاقته وعلى قدر علمه، فعند قلة الدعاة، وعند كثرة 

 على كل واحد حبسب طاقته، وإذا  تكون الدعوة فرض عني  -كحالنا اليوم    -املنكرات، وعند غلبة اجلهل  
كان يف حمل حمدود كقرية ومدينة وحنو ذلك، ووجد فيها من توَل هذا األمر، وقام به وبلغ أمر هللا كفى، 

 وصار التبليغ يف حق غريه سنة؛ ألنه قد أقيمت احلجة على يد غريه ونفذ أمر هللا على يد سواه.
بقية الناس، جيب على العلماء حسب طاقتهم، وعلى والة األمر ولكن ابلنسبة إَل بقية أرض هللا، وإَل      

 حسب طاقتهم، أن يبلغوا أمر هللا بكل ما يستطيعون، وهذا فرض عني عليه على حسب الطاقة والقدرة.
وهبذا يعلم أن كوهنا فرض عني، وكوهنا فرض كفاية أمر نسِب خيتلف، فقد تكون الدعوة فرض عني ابلنسبة 

شخاص، وسنة ابلنسبة إَل أشخاص وإَل أقوام؛ ألنه وجد يف حملهم ويف مكاهنم من قام إَل أقوام وإَل أ
 ابألمر وكفى عنهم.

 فضل العلم والعلماء، والدعوة والدعاة
الكرمي، ومن ذلك       العلماء، وأثىن عليهم وبني فضلهم يف كتابه  أنه مدح هللا تعاَل  الدعوة  ومن فضائل 

 األدلة اآلتية:
ِإَلَه ِإاله ُهَو ا  قال تعاَل:  -  1 ابلِقْسِط اَل  اْلِعْلِم قاِئماً  َوأُْوُلواْ  َواْلَمالَِئَكُة  ِإَلَه ِإاله ُهَو  أَنهُه الَ  ْلَعزِيُز }َشِهَد هللا 

 (.81احلَِْكيم{ )آل عمران 
 (.49ت اآلية وقال تعاَل: }َبْل ُهَو آََيٌت بَ يِ َناٌت يف ُصُدوِر الهِذيَن أُوُتوا اْلِعْلَم{ )العنكبو   - 2
 (.43وقال سبحانه وتعاَل: }َوتِْلَك اأَلْمثَاُل َنْضرهُِبَا لِلنهاِس َوَما يَ ْعِقُلَها ِإاله اْلَعاِلُمون{ )العنكبوت    - 3
َا خَيَْشى اَّللهَ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماء{ )سورة فاطر    - 4  (. 28وقال سبحانه وتعاَل: }ِإَّنه
وتعاَل: }يَ ْرَفِع هللا الهِذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوالهِذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت{ )سورة اجملادلة اآلية وقال سبحانه   - 5

19.) 
َا يَ َتذَكهُر أُْوُلوا األَْلَباب{    -  6 الزمر )سورة  وقال تعاَل: }ُقْل َهْل َيْسَتِوي الهِذيَن يَ ْعَلُموَن َوالهِذيَن اَل يَ ْعَلُموَن ِإَّنه

 (. 9اآلية 
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يقول: ))من يُرِْد هللا ِبِه  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: مسعت النِب  -رضي هللا عنه  -وعن معاوية   - 7
ُ يُ ْعِطي، َوَلْن تَ زَاَل هذه اأْلُمهُةقَاِئَمًة على أَْمرِ  َا أَن قَاِسٌم، َواَّلله يِن، َوِإَّنه رُُّهْم من  اَّللِه اَل َيضُ  َخرْيًا يُ َفقِ ْهُه يف الدِ 

 . 9َخاَلَفُهْم حىت ََيْيتَ أَْمُر هللا((
: ))من َسَلَك َطرِيًقا  -صلى هللا عليه وسلم    -قال: قال رسول هللا    -رضي هللا عنه    -وعن أيب هريرة    -  8

تَ َها ِلطَاِلِب اْلِعْلِم رضاً مبَا َيْصَنَع، يَ ْلَتِمُس فيه ِعْلًما َسههَل هللا له َطرِيًقا إَل اجْلَنهِة، َوِإنه اْلَماَلِئَكَة لََتَضُع َأْجِنحَ 
اْلعَ  على  اْلَعاملِِ  َوفْضُل  اْلَماِء،  يف  احْلِيَتاِن  اأْلَْرِض حىت  يف  وَمْن  السهَموات  من يف  له  َيْستَ ْغِفُر  العاملَ  اِبِد َوِإنه 

اأْلَ  َوَرثَُة  اْلُعَلَماَء  اْلَكَواِكِب، وإنه  اْلَقَمِر على َسائِِر  ا َكَفْضِل  ِدْرََهًا إَّنه ِديَنارًا، وال  يُ َور ِثُوا  اأْلَنِْبَياَء مل  نِْبَياِء، وإنه 
 . 10َورهثُوا اْلِعْلَم َفَمْن َأَخَذُه َأَخَذ حِبَظٍ  َواِفٍر(( 

: ))ِإنه اَّللهَ اَل -صلى هللا عليه وسلم    -وعن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما قال: قال    -  9
الْ  اّتهَ يَ ْقِبُض  َعاِلًما  َيرْتَك  مل  اْلُعَلَماِء حىته  ِبَقْبِض  اْلِعْلُم  يَ ْقِبُض  َوَلِكْن  الناس،  من  َتزُِعُه  يَ ن ْ انِْتزَاًعا  الناُس ِعْلَم  َذ 

 ُرُؤوًسا ُجههااًل َفُسِئُلوا َفَأفْ تَ ْوا ِبَغرْيِ ِعْلٍم َفَضلُّوا َوَأَضلُّوا((. 
قال: ))َفْضُل    -صلى هللا عليه وسلم    -أن رسول هللا    -ه  رضي هللا عن  -وعن حذيفة بن اليمان    -  10

 11العلِم َخرْيٌ ِمْن َفْضِل الِعَبادِة، وَخرُي ديِنُكم الَورَُع((
: ))ال -صلى هللا عليه وسلم    -قال: قال رسول هللا    -رضي هللا عنه    -وعن عبد هللا بن مسعود    -  11

، وَرُجٌل آََتُه هللا ِحْكَمًة فَ ُهو يَ ْقِضي هِبا  َحَسَد إاله يف اثْ نَ َتني: َرُجٌل آََتُه هللا  َماالً َفَسلهَطُه َعَلى َهَلَكِتِه يف احَلقِ 
 (. واملراد ابحلسد يف هذا احلديث الغبطة. 2ويُ َعلِ ُمها(( ) 

 

(، ومسلم، كتاب الزكاة، باب النهي عن المسألة 71أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب من يرد هللا به خيرًا يفقهه في الدين )رقم  - 9
 (. 1037)رقم 

بو داود، كتاب العلم، باب الحث على طلب العلم )رقم (، وأ80(، والهيثمي في موارد الظمآن )رقم  88رقم    289/  1أخرجه ابن حبان )    - 10
(، والطبراني  196/  5(، وأحمد )342(، والدارمي )رقم  2682(، والترمذي، كتاب العلم، باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة )رقم  3641

( الشاميين  داود )1231رقم    224/  2في مسند  أبي  األلباني في صحيح سنن  الشيخ  قال  قال في  3641رقم    407/  2(.  (: صحيح، وكذا 
 (2682رقم    71/  3صحيح سنن الترمذي )

 196/  4(، والطبراني في األوسط )317رقم    171/  1(، والحاكم )1068رقم    264/  3أخرجه الضياء المقدسي في المختارة )    - 11
(. وقال عنه 130رقم  50/ 1ب ) (، وحسنه المنذري في الترغيب والترهي2969رقم  371 - 370/ 7(، والبزار )3960رقم  197 -

 (: صحيح لغيره. 68رقم  137/ 1األلباني في صحيح الترغيب والترهيب )
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وهو يقول:    -صلى هللا عليه وسلم    -قال: مسعت رسول هللا    -رضي هللا عنه    -وعن أيب هريرة    -  12
نْيا   َمْلُعونٌَة، َمْلُعوَن َما ِفْيها إال ِذْكَر هللا وَما َوالُه، وَعاملِاً أو ُمتَ َعلِ ماً((.))الدُّ

: ))َفْضُل  -صلى هللا عليه وسلم    -قال: قال رسول هللا    -رضي هللا عنه    -وعن أيب أمامة الباهلي    -  13
الَعاِبِد َكَفْضِلي َعَلى أْدََنُكْم، وأنه هللا   وَمالِئَكَتُه، وَأْهُل السهمواِت واألْرِض َحىته   -وجل    عز  -الَعاملِِ َعلى 

 .12النهْمَلَة يف ُجْحرَِها، وحىته احلَوُت ُيَصلُّوَن َعلى ُمَعلِ م النهاِس اخلرِي(( 
: ))َمْن -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال النِب   -رضي هللا عنه  -وعن أيب مسعود األنصاري   - 14

 َلُه ِمْثل َأْجِر فَاِعُله((.َدله َعَلى َخرْيٍ ف َ 
: ))َمْن -صلى هللا عليه وسلم   -قال: قال النِب  -رضي هللا عنه  -وعن زيد بن خالد اجلهِن  - 15

 َجههَز َغازَيً فَ َقْد َغزَا، وَمْن َخَلَفُه يف أْهِلِه ِِبرٍي فَ َقْد َغزَا((. 
: ))َمْن سنه يف -صلى هللا عليه وسلم    -ِب  قال: قال الن  -رضي هللا عنه    -وعن جرير بن عبد هللا    -  16

ُقَص ِمْن أُجْورِِهم َشْيءٌ  ، وَمْن َسنه  اإلْسالِم ُسنهًة َحَسنًة فَ َلُه َأْجُرَها َوأْجُر َمْن َعِمَل هَبا بَ ْعَدُه، ِمْن َغرْيِ َأْن يَ ن ْ
َعِملَ  َمْن  َوِوْزُر  ِوْزُرَها  َعَلْيِه  َسيِ ئًة كاَن  ُسنهًة  اإلْسالِم  أْوزَارِهم    يف  ِمْن  ُقَص  يَ ن ْ أْن  َغرْيِ  ِمْن  بَ ْعِدِه،  ِمْن  هبا 

 . 13َشْيٌء(( 
لعلي بن أيب   -صلى هللا عليه وسلم    -قال: قال النِب    -رضي هللا عنه    -وعن سهل بن سعد    -  18

أْن    -طالب   ِمْن  َلَك  َخرْيٌ  واِحداً  َرُجالً  ِبَك  هللا  يَ ْهِدَي  ألْن  ))فوهللا  عنه   هللا  مُحُْر رضي  َلَك  َيُكوَن 
 . 14النِ َعم(( 

: ))إذا َماَت اإلْنساُن  -صلى هللا عليه وسلم    -قال: قال النِب    -رضي هللا عنه    -وعن أيب هريرة    -  19
 . 15و َلُه((انْ َقَطَع َعْنُه َعَمَلُه إال ِمْن َثالثٍَة: إاله ِمْن َصَدَقٍة َجارِيٍَة، أْو ِعْلٍم يُنتَفُع ِبِه، أو َوَلٍد َصاِلٍح َيْدعُ 

 

(، وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح.  2685أخرجه الترمذي، كتاب العلم، باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة )رقم    - 12
 ح«. (: »صحي2685رقم  72/  3وقال األلباني في صحيح سنن الترمذي )

 (.1017أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأنها حجاب من النار )رقم   - 13

(، ومسلم، كتاب  2942إلى اإلسالم )رقم    -صلى هللا عليه وسلم    -أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب دعاء النبي       - 14
 (.2406)رقم  -رضي هللا عنه   -، باب من فضائل علي بن أبي طالب - رضي هللا عنهم -فضائل الصحابة 

 ( 1631أخرجه مسلم، كتاب الوصية، باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته )رقم   - 15
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 أساليب الدعوة إىل هللا.النقطة الثانية: الداعي صفاته وأخالقه،  •
صلى هللا عليه -الداعي األول إَل هللا تعاَل بعد أن أنعم هللا علينا ابإلسالم، هو رسولنا الكرمي حممد       

رًا َوَنِذيرًا، َوَداِعًيا ِإََل اَّللِه ِبِِ  ْذنِِه َوِسرَاًجا ُمِنريًا{، وسلم، قال تعاَل: }ََي أَي َُّها النهِبُّ ِإَنه أَْرَسْلَناَك َشاِهًدا َوُمَبشِ 
َيمره ابلدعوة إَل هللا واالستمرار عليها   -صلى هللا عليه وسلم-وقد كرهر القرآن الكرمي اخلطاب إَل الرسول  

ُمْسَتِقيٍم{،  ُهًدى  َلَعَلى  ِإنهَك  َربِ َك  ِإََل  تعاَل: }َوادُْع  قوله  الكرمية  اآلَيت  فمن هذه  التحو ل عنها،  وعدم 
َواَل  َربِ َك  ِإََل  تعاَل: }َوادُْع  َواَل  وقوله  اَّللهَ  َأْعُبَد  َأْن  أُِمْرُت  َا  ِإَّنه تعاَل: }ُقْل  اْلُمْشرِِكنَي{، وقوله  ِمَن  َتُكوَننه   

حىت أَته   -تبارك وتعاَل-يدعو إَل ربه    -صلى هللا عليه وسلم-ُأْشرَِك ِبِه ِإلَْيِه أَْدُعو َوِإلَْيِه َمآِب{، وقد ظله  
 16ضًيا مرضيًّا، فجزاه هللا على املسلمني خري اجلزاء. اليقني من ربه، وصار إَل جواره الكرمي را

الداعي إَل هللا يؤدي واجًبا، ويقوم بعبادٍة امتثااًل ألمر هللا، واألجر على العبادة يناله العابد من الربِ      
الداعي من أحد من اخللق أجرًا على دعوته، وال  اجلليل تفضاًل منه وإحساًَن، وعلى هذا فال يطلب 

عليه  -وال ثناء وال جاًها، وال أيِ  عوض من األعواض املادية أو املعنوية، قال تعاَل خمربًا عن نوح  مااًل  
ُتْم َفَما َسأَْلُتُكْم ِمْن َأْجٍر ِإْن َأْجرَِي ِإاله َعَلى اَّللِه َوأُِمْرُت َأْن َأُكوَن ِمَن   اْلُمْسِلِمنَي{،  السالم: }فَِإْن تَ َولهي ْ

هللا عليه وسلم: }ُقْل اَل َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه َأْجرًا ِإاله اْلَمَودهَة يف اْلُقْرََب{، أي: إاله أن  صلى  -وقال عن نبينا  
عنها،  الناس  تصدوا  وال  منها،  متنعوين  وال  تعاَل،  هللا  إَل  ابلدعوة  يل  فتسمحوا  معكم،  قرابِت  ترعوا 

منهم جزاًء وال شكورًا؛ ألنه أجرهم على  وهكذا شأن مجيع رسل هللا يدعون الناس إَل هللا، وال يبغون  
وا َمْن اَل  هللا الكرمي، قال تعاَل: }َوَجاَء ِمْن أَْقَصى اْلَمِديَنِة َرُجٌل َيْسَعى قَاَل ََي قَ ْوِم اتهِبُعوا اْلُمْرَسِلنَي، اتهِبعُ 

 17َيْسأَُلُكْم َأْجرًا َوُهْم ُمْهَتُدوَن{ 
 أساليب الدعوة     

الدعوة هنا ما بلغت به أوامر هللا تعاَل وإرشاداته إَل املدعوين وهو ال خيرج عما جاء به   واملراد أبسلوب     
 القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة.

 

 308م ص:2001-هـ1421التاسعة  الطبعة:مؤسسة الرسالة  الناشر: أصول الدعوة  عبد الكرمي زيدان  - 16
 315المرجع السابق ص: - 17
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وهو جيمع على "أساليب" وهو الطريق، والوجه، واملذهب،  وهو الفن: يقال: أخذ فالن يف أساليب من    
 القول أي أفانني منه. 

منها: أنه كلمات مناسبة يف مواضع مناسبة. أو هو الفن البياين الذي غايته قوة األداء مع له تعاريف  و   
 الصحة، ومسو التعبري مع الدقة وإبداع الصورة ومجاهلا. 

ومنها: أنه الكالم احلسن الذي يصفه بعض علماء البيان بقوله: "حيسن بسالمته وسهولته وفصاحته،     
ودة مطالعه، ولني مقاطعه واستواء تقاسيمه وتعادل أطرافه، وتشبه أعجازه وّتري لفظه، وإصابة معناه، وج

 هبوادبه، وموافقة مآخريه ملباديه ... ". 
هذه هي صفات الكالم احلسن. أما الكالم األحسن فهو كالم هللا نعاَل الذي وصفه هللا تعاَل بقوله:    

ُ نَ زهَل َأْحَسَن احلَِْديِث ِكَتاابً   ُْم مُثه تَِلنُي ُجُلوُدُهْم َوقُ ُلوهُبُْم  }اَّلله ُمَتَشاهِباً َمثَاينَ تَ ْقَشِعرُّ ِمْنُه ُجُلوُد الهِذيَن خَيَْشْوَن َرهبه
ُ َفَما لَ   (23ُه ِمْن َهاٍد{ )الزمر آية ِإََل ِذْكِر اَّللِه َذِلَك ُهَدى اَّللِه يَ ْهِدي ِبِه َمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْضِلِل اَّلله

وافتتنوا ول     هبا،  فأعجبوا  البيان،  وفحول  القول،  أرابب  وهم  الكفرة،  بنفوس  األساليب  هذه  أخذت  قد 
جبماهلا، وشهدوا هلا رغم عداوهتم لإلسالم وبقائهم على الشرك. روي أن الوليد قال لبِن خمزوم: "وهللا لقد 

ما هو من كالم اإلنس،    -صلى هللا عليه وسلم-مسعت من حممد   وال من كالم اجلن، إن له  آنفاً كالماً 
 18حلالوة، وإن عليه لطالوة، وإن أعاله ملثمر، وإن أسفله ملغدق وإنه يعلو وما يعلى". 

 األخالق والصفات اليت ينبغي للدعاة أن يتخلقوا هبا وأن يسريوا عليها: 
كثرية، يف   أما أخالق الدعاة وصفاهتم الِت ينبغي أن يكونوا عليها، فقد أوضحها هللا جل وعال يف آَيت 

 أماكن متعددة من كتابه الكرمي منها:
: اإلخالص: فيجب على الداعية أن يكون خملصا هلل عز وجل، ال يريد رَيء وال مسعة، وال ثناء الناس أولا 

 ، } وال محدهم، إَّنا يدعو إَل هللا يريد وجهه عز وجل، كما قال سبحانه: }ُقْل َهِذِه َسِبيِلي أَْدُعو ِإََل اَّللِه
{ .وق  ال عز وجل: }َوَمْن َأْحَسُن قَ ْواًل ممهْن َدَعا ِإََل اَّللِه

 

 130-120جملة اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة :أساليب الدعوة إلى هللا في القرآن الكريم أبو اجملد سيد نوفل - 18
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فعليك أن ّتلص هلل عز وجل، هذا أهم األخالق، هذا أعظم الصفات أن تكون يف دعوتك تريد وجه هللا  
 والدار اآلخرة.

}ُقْل َهِذِه َسِبيِلي ال تكن جاهال مبا تدعو إليه:    -أي: على علم    -: أن تكون على بينة يف دعوتك  اثنياا 
 أَْدُعو ِإََل اَّللِه َعَلى َبِصريٍَة{ . 

فال بد من العلم، فالعلم فريضة، فإَيك أن تدعو على جهالة، وإَيك أن تتكلم فيما ال تعلم، فاجلاهل يهدم 
يء إال وال يبِن، ويفسد وال يصلح، فاتق هللا َي عبد هللا، إَيك أن تقوله على هللا بغري علم، ال تدعو إَل ش

بعد العلم به، والبصرية مبا قاله هللا ورسوله، فال بد من بصرية وهي العلم، فعلى طالب العلم وعلى الداعية 
أن يتبصر فيما يدعو إليه، وأن ينظر فيما يدعو إليه ودليله، فإن ظهر له احلق وعرفه دعا إَل ذلك، سواء  

هلل ورسوله، ويدعو إَل ترك ما هنى هللا عنه ورسوله  كان ذلك فعال أو تركا، فيدعو إَل الفعل إذا كان طاعة  
 على بينة وبصرية. 

: أن تكون حليما يف دعوتك، رفيقا فيها، متحمال صبورا كما فعل الرسل عليهم الصالة والسالم، إَيك اثلثاا 
لك   سبق  وقد  دعوتك،  يف  ابلرفق  عليك  ابحللم،  عليك  ابلصرب،  عليك  والشدة،  والعنف  إَيك  والعجلة، 

 الدليل على ذلك، كقوله جل وعال: }ادُْع ِإََل َسِبيِل َربِ َك اِبحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة احلََْسَنِة َوَجاِدهْلُْم اِبلهِِت بعض  
ِهَي َأْحَسُن{ ، وقوله سبحانه: }فَِبَما َرمْحٍَة ِمَن اَّللِه لِْنَت هَلُْم{، وقوله جل وعال يف قصة موسى وهارون: 

 اًل لَيِ ًنا َلَعلهُه يَ َتذَكهُر أَْو خَيَْشى{ .}فَ ُقواَل َلُه قَ وْ 
ويف احلديث الصحيح يقول النِب صلى هللا عليه وسلم: »اللهم من ويل من أمر أمِت شيئا فرفق هبم فارفق به 

 ومن ويل من أمر أمِت شيئا فشق عليهم فاشقق عليه« خرجه مسلم يف الصحيح. 
ال تشق على الناس، وال تنفرهم من الدين، وال تنفرهم بغلظتك  فعليك َي عبد هللا، أن ترفق يف دعوتك، و 

وال جبهلك، وال أبسلوبك العنيف املؤذي الضار، عليك أن تكون حليما صبورا، سلس القياد، لني الكالم، 
هلا،  ويلني  لدعوتك  َينس  املدعو، وحىت  قلب  تؤثر يف  أخيك، وحىت  قلب  تؤثر يف  الكالم؛ حىت  طيب 

 عليك هبا، ويشكرك عليها، أما العنف فهو منفر ال مقرب، ومفرق ال جامع.ويتأثر هبا، ويثِن 
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الداعية: العمل بدعوته، وأن يكون    -بل جيب    -ومن األخالق واألوصاف الِت ينبغي   أن يكون عليها 
حال   هذه  يرتكبه،  مث  عنه  ينهى  أو  يرتكه،  مث  شيء  إَل  يدعو  ممن  ليس  إليه،  يدعو  فيما  صاحلة  قدوة 

 عوذ ابهلل من ذلك.اخلاسرين، ن
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 منهج الدعوة يف القرآن الكرمي والسنة.النقطة الثالثة:  •
وأهدافها..        ومبادئها  الدعوة  قضاَي  يشمل  الذي  وهو  واملضامني،  املعاين  جانب  جانبان،  دعوة  كل 

خصائصه الِت وجانب األساليب واملناهج والعبارات، وهو الذي تصاغ فيه هذه املعاين ولكل من اجلانبني  
اإلسالمية الدعوة  خصائص  فمن  اآلخر.  عن  وحيويتها  متيزه  ومشوهلا،  صدقها،  خصائص    ،مثالً  ومن 

العلماء بدراسة   أساليبها، الوضوح والبيان، واحلكمة واملوعظة احلسنة واجملادلة ابلِت هي أحسن ولقد عِن 
إَل املناهج  هذه  تقسيمهم  الدراسة  هذه  ومن  ومنهجها،  الدعوة  وجدلية، أساليب  وإنشائية،  خربية،   

وبراهينية، وقصصية.. إَل آخر هذه التقسيمات الِت حفلت هبا كتبهم قدمياً وحديثاً. وهي تقسيمات تدور 
 19حول األلفاظ، واجلمل، والرتاكيب اللغوية واألدبية. 

املعىن       يدور حول  وهو  األساليب،  هلذه  آخر  تقسيماً  نضيف  أن  هنا  فإذا ونستطيع  الديِن  واملضمون 
من   عبادة  معىن  دار حول  وإذا  إمياين،  أسلوب  فهو  مثالً  اإلميان  معاين  من  معىن  على  األسلوب  اشتمل 
أو  خلقية،  أو  تشريعية  أحكام  على  اشتمل  وإذا  عبادي.  أسلوب  فهو  أمرها، وحكمها..  يبني  العبادات 

فهو جهادي  جهادية..  أو  خلقي  أو  تشريعي،  تظهر،  أسلوب  وعبادية،   وهكذا  عقائدية،  أساليب  لنا 
وفنون   متعددة،  سيظهر يف صور  األساليب  هذه  من  أن كالً  على  وأساليبها.  الدعوة  حقل  وتشريعية يف 

 خمتلفة، كفنون القصة واملثل، واجملادلة وما إليها من األساليب الِت أشرَن إليها قباًل. 
 20كاملها. ويف هذا النهج حماولة لضبط أساليبها، وتوضيح معانيها وت

 ومن مناهج الدعوة الصحيحة ما يلي:
 وجوب التمسك ابلعقيدة الصحيحة

الصالة  األنبياء عليهم  فإنه  لدين اإلسالم، ولذا  العظيم  والركن  املتني،  الصحيحة هي األساس  العقيدة  إنه 
توحيد هللا جله وعال،  وإَل  االعتقاد،  تصحيح  إَل  دعوهتم  أقوامهم هو  دعوة  به يف  ماقاموا  أول  والسالم 

تكون العقيدة أساسه، إَّنا هو بناء   فصالح األمم مرهون بسالمة عقيدهتا، وصحة أفكارها، وكل بناٍء ال
 متهدم األركان، وليس له بقاء وال قرار، وبدون تصحيح العقيدة ال فائدة من األعمال أَيً كان نوعها.  

 
 127مجلة الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة ص:أساليب الدعوة إلى هللا في القرآن الكريم  أبو المجد سيد نوفل - 19
 127المرجع السابق ص: - 20
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ُ َعَلْيِه اجْلَنهَة َوَمْأَواُه النهاُر َوَما لِلظه   .21ِمنَي ِمْن أَْنَصاٍر{ الِ قال هللا تعاَل: }ِإنهُه َمْن ُيْشرِْك اِبَّللِه فَ َقْد َحرهَم اَّلله
َولََتُكوَننه  َعَمُلَك  لََيْحَبَطنه  َأْشرَْكَت  لَِئْن  قَ ْبِلَك  ِمْن  الهِذيَن  َوِإََل  ِإلَْيَك  أُوِحَي  }َوَلَقْد  تعاَل:  ِمَن  وقال   

يهم  رضوان هللا عل  -فالواجب على الداعية إَل هللا تعاَل أن يهتم بعقيدة السلف الصاحل      . 22اخْلَاِسرِيَن{
وا  - أُمرَن ابلتمسك هبا،  الِت  العقيدة  إليها، ال هنا  هبا، ودعوة  وعمالً  والِت ال جيوز علماً  عليها،   حملافظة 
قال تعاَل: }َوَأنه َهَذا ِصرَاِطي ُمْسَتِقيماً فَاتهِبُعوُه َوال ،  عنها أو أن يتخذ أي عقيدة سواهاداعية أن يعدل  لل

 . 23فَ تَ َفرهَق ِبُكْم َعْن َسِبيِلِه{تَ تهِبُعوا السُُّبَل 
"فإنه     واجلماعة":  السنة  أهل  اعتقاد  أصول  "شرح  القي م  يف كتابه  الاللكائي  القاسم  أبو  احلافظ  يقول 

أوجب ماعلى املرء معرفة اعتقاد الدين، وما كلف هللا به عباده من فهم توحيده، وصفاته، وتصديق رسله 
إ والتوصل  واليقني،  منقول، ابلدالئل  أعظم  من  وكان  والرباهني،  ابحلجج  عليها  واالستدالل  طرقها،   َل 

وأوضح حجة ومعقول: كتاب هللا احلق املبني، مث قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وصحابته األخيار 
مث   الدين،  يوم  إَل  عليها  واملقام  مبجموعها،  التمسك  مث  الصاحلون،  السلف  عليه  ماأمجع  مث  املتقني، 

اب عن البدع واالستماع إليها مما أحدثها املضلون، فهذه الوصاَي املوروثة املتبوعة، واآلاثر احملفوظة االجتن
عليها   عمل  الِت  املنصورة،  الباهرة  واحلجج  املشهورة،  الالئحة  والدالئل  املسلوكة،  احلق  وطرائق  املنقولة، 

واعتقدوها حجة فيما بينهم وبني هللا الصحابة والتابعون ومن بعدهم خاصة الناس وعامتهم من املسلمني،  
 . 24رب العاملني"

 : العلم
 فالبد  للداعي إَل هللا تعاَل أن يكون عاملاً حبكم الشرع فيما يدعو إليه، فاجلاهل ال يصلح أن يكون داعية.

 
 ( . 72سورة المائدة، اآلية ) - 21
 (65سورة الزمر، اآلية ) - 21

 

 ( . 153سورة األنعام، من اآلية ) - 23

 . 2/9والجماعة،شرح أصول اعتقاد أهل السنة  - 24
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وَ   ُ اَّلله ِإاله  ِإَلَه  أَنهُه ال  نبيه حممداً صلى هللا عليه وسلم: }فَاْعَلْم  تعاَل خماطباً  َولِْلُمْؤِمِننَي قال  ِلَذنِْبَك  اْستَ ْغِفْر 
ُ يَ ْعَلُم ُمتَ َقلهَبُكْم َوَمثْ َواُكْم{  .25َواْلُمْؤِمَناِت َواَّلله

 . 26هلذه اآلية بقوله: "ابب العلم قبل القول والعمل" -رمحه هللا   -وبو ب اإلمام البخاري 
املنري: أراد به أن العلم شرط يف صحة القول والعمل، يف الفتح: قال ابن    -رمحه هللا -قال اإلمام ابن حجر  

فال يعتربان إال به، فهو مقدم عليهما؛ ال نه مصحح للنية املصححة للعمل، فنبه املصنف على ذلك حىت 
 .27ال يسبق إَل الذهن من قوهلم: )إن العلم ال ينفع إال ابلعمل( هتوين أمرالعلم والتساهل يف طلبه

 

 اإلخالص:
ماجيب على الداعية إَل هللا تعاَل أن يكون خملصاً هلل يف دعوته، وأمره وهنيه، حبيث ال  إن من أهم 

يكون   دنيوَيً، وال  أو غرضاً  مادَيً  هدفه طمعاً  يكون  فال  تعاَل وحده،  من هللا  اجلزاء  إال  يرجو 
هدفه من ذلك الرَيء أو السمعة وطلب الشهرة أو شيء من حطام الدنيا، أو أن يظهر فضله يف  
دينه أو علمه أو عمله أو عقله على من يدعوه أو َي مره وينهاه، مما يزينه الشيطان، ويكيد به  

 اإلنسان ليبطل عمله ويفسد سعيه.
 . 28وقال عز وجل: }ُقِل اَّللهَ َأْعُبُد خُمِْلصاً َلُه ِديِِن{ 
نْ َيا   َوزِينَ تَ َها نُ َوفِ  ِإلَْيِهْم َأْعَماهَلُْم ِفيَها َوُهْم ِفيَها ال يُ ْبَخُسوَن أُولَِئَك  وقال جل شأنه: }َمْن َكاَن يُرِيُد احْلََياَة الدُّ

 . 29الهِذيَن لَْيَس هَلُْم يف اآْلِخَرِة ِإاله النهاُر َوَحِبَط َما َصنَ ُعوا ِفيَها َواَبِطٌل َما َكانُوا يَ ْعَمُلوَن{
 املتابعة:

 
 .3انظر مقدمة الدكتور صالح الفوزان على منهج األنبياء في الدعوة إلى هللا فيه الحكمة والعقل للدكتور ربيع بن هادي المدخلي، ص - 25

 ( . 19سورة محمد، اآلية ) - 26

 ، كتاب العلم، باب العلم قبل القول والعمل.1/159انظر صحيح البخاري مع الفتح،  - 27

 . (  14سورة الزمر، اآلية ) - 28

 ( .16-15سورة هود، اآليتان ) - 29
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تعاَل من أجل العبادات فإنه ال بد فيها من توفر الشرطني األساسيني لصحتها ملا كانت الدعوة إَل هللا     
 وَها: اإلخالص، واملتابعة. 

يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا يف حديثه عن األمر ابملعروف، والنهي عن املنكر: "وإذا كانت     
يُراد هبا وجه هللا، وأن   تكون موافقة للشريعة، فهذا يف األقوال  مجيع احلسنات ال بد فيها من شيئني: أن 

 30واألفعال، يف الكلم الطيب والعمل الصاحل، يف األمور العلمية، واألمور العملية العبادية". 
فاملتابعة شرط يف قبول األعمال، ومنها الدعوة إَل هللا واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر، لقوله تعاَل:   

 31يَ ْرُجوا ِلَقاَء َربِ ِه فَ ْليَ ْعَمْل َعَمالً َصاحِلًا{. }َفَمْن َكاَن  
 احلكمة:

إَل هللا تعاَل، ومن أهم مقومات   إن احلكمة من أهم الدعائم الِت يقوم عليها املنهج الصحيح يف الدعوة
أموره  الداعية الناجح، ومن نظر يف سرية املصطفى   صلى هللا عليه وسلم   وجد أنه كان مالزماً للحكمة يف  

كلها، وخاصة يف دعوته إَل هللا جله وعال، وقد أمره ربه تبارك وتعاَل ابلدعوة إَل هللا ابحلكمة يف قوله: 
َعْن    َو َأْعَلُم مبَْن َضله }ادُْع ِإََل َسِبيِل َربِ َك اِبحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة احلََْسَنِة َوَجاِدهْلُْم اِبلهِِت ِهَي َأْحَسُن ِإنه َربهَك هُ 

اِبْلُمْهَتِديَن{ َأْعَلُم  َوُهَو  الهِذيَن   .32َسِبيِلِه  ِإاله  َأْحَسُن  ِهَي  اِبلهِِت  ِإاله  اْلِكَتاِب  َأْهَل  ُُتَاِدُلوا  تعاَل: }َوال  وقال 
ُهْم{  . 33ظََلُموا ِمن ْ

وليس   مواضعها.  يف  وتوضع  منازهلا،  األمور  تُنزل  أبن  وإحكامها،  األمور  إتقان  احلكمة  احلكمة إن  من 
عليها   الِت كان  احلال  إَل  عليها  الِت هم  الناس عن حاهلم  ينقلب  وأن  تعاَل،  إَل هللا  الدعوة  التعجل يف 
الصحابة بني عشية وضحاها، ومن أراد ذلك فهو سفيه يف عقله، بعيد عن احلكمة، ال ن حكمة هللا عز 

ع  هللا  صلى  الرسول  أن  هلذا  ويدلل  األمر.  هذا  يكون  أن  أتَب  وسلم  وجل  عليه   -ليه  ينزل  الذي  وهو 
 نزل عليه الشرع متدرجاً حىت استقر يف النفوس وكمل. -الكتاب 

 

 .2/297، 1/297انظر االستقامة،  - 30

 ( . 110سورة الكهف، اآلية ) - 31

 ( .125سورة النحل، اآلية ) - 32

 ( . 46سورة العنكبوت، من اآلية ) - 33
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 فالدعوة إَل هللا تعاَل تكون على أربع مراتب: 
 ابحلكمة.  -1
 مث ابملوعظة احلسنة.-2
 مث ابجلدال ابلِت هى أحسن لغري الظامل.  -3
 .34مث ابلفعل الرادع للظلم -4

 خامتة البحث 
أجله إن      من  وأنزل  الرسل  أجله  من  هللا  بعث  الذي  األمر  هو  سواه  دون  وحده  تعاَل  وعبادة هللا  التوحيد 

الكتب، وخلق من أجله اإلنس واجلن، وهو أول مادعت الرسل أممهم إليه، وبقية األحكام إَّنا هي َتبعة له. وأنه 
خالق. وأن النِب حممد صلى هللا عليه وسلم قد مل يدع أحد من األنبياء إَل السياسة أو يبدأ ابلزهد والورع أو ابأل

استمر طيلة ثالث عشرة سنة يف مكة يف سبيل حتقيق هذا املبدأ العظيم.. لذا فإن هذا املنهج هو الذي جيب 
إن اتباع منهج أهل السنة واجلماعة، الذين جاءت األدلة بفضلهم  ، وعلى الدعاة أن يسلكوه، وال حييدوا عنه

وهللا تعاَل   عليهم، هو طريق الفالح والسعادة يف الدنيا واآلخرة. وهو املنهج احلق الذي جيب اتباعهوالثناء  
 . أسأله القبول والتوفيق 

 نتائج البحث 
 كاآليت:  على النتائجوقد حصل الباحث 

إن أهل السنة واجلماعة يسريون على أصول اثبتة وواضحة، يف االعتقاد والقول والعمل والسلوك، وهذه  -
األصول مستمدة من كتاب هللا تعاَل وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه األمة 

 من الصحابة والتابعني ومن تبعهم ِبحسان رضي هللا عنهم أمجعني. 
النافع،  - العلم  تعاَل:  هللا  إَل  الدعوة  يف  الصحيح  املنهج  عليها  يقوم  الِت  واملقومات  الدعائم  أهم  من  إن 

واإلخالص هلل وحده، واملتابعة للنِب صلى هللا عليه وسلم، وترتيب األولوَيت، واحلكمة، والرفق واحللم، والصرب 
والكرم،   واجلود  والتواضع،  والعدل،  والعمل،  القول  يف  والصدق  الفاضلة،  ابألخالق  والتحلي  واالحتساب، 

 . والتأين والتثبت وعدم الطيش والعجلة 
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ع - البشرية كانت  أن  الطريق  بيان  وعن  احلق  عن  االحنراف  وأن  احلق،  على  وكانت  التوحيد،  لى 
املستقيم، إَّنا كان بسبب الغلو يف الدين، واالبتداع فيه، واجلهل، واتباع اهلوى، وتقدمي العقل على 

 النقل، والتفرق والتحزب واالختالف.
الكتاب والسنة على فهم السلف بيان أن يف الدعوة إَل هللا تعاَل على املنهج الصحيح القائم على   -

الصاحل فيه امتثال ألمر هللا تعاَل الذي أمر ابلدعوة ابحلكمة واملوعظة احلسنة.. وفيه اقتداء ابلرسول  
 صلى هللا عليه وسلم على علم وبصرية. 

 قائمة أبهم املصادر واملراجع
 القرآن الكرمي. -
: أليب عبد هللا عبيد هللا بن حممد بن بطة العكربي  اإلابنة عن شريعة الفرق الناجية وجمانبة الفرق املذمومة -

 ه .1409، 1ه "، دار الراية للنشر والتوزيع، ط387احلنبلي "ت 
الفوزان: ط - فوزان  بن  الدكتور صاحل  إجاابت فضيلة  اجلديدة من  املناهج  أسئلة  املفيدة عن  ،  2األجوبة 

 ه ، دار السلف، الرَيض. 1418
العبا - أيب  تيمية:  البن  "تاالستقامة  احلليم،  عبد  بن  أمحد  الدين  تقي  ط728س  ه ،  1409،  2ه "، 

 مكتبة السنة، حتقيق الدكتور حممد رشاد سامل. 
 ه ، املدينة املنورة.1416األصول الثالثة وأدلتها: للشيخ حممد بن سليمان التميمي، مكتبة اخلضريي،  -
اجلامي، طبع الرائسة العامة إلدارات  أضواء على طريق الدعوة إَل اإلسالم: للدكتور حممد أمان بن علي   -

 ه .1404البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، 
م, الدار القومية  1965األستاذ حممد الراوي. الدعوة اإلسالمية دعوة عاملية سلسلة من الشرق والغرب   -

 للطباعة والنشر. 
بع دار النصر "سلسلة البحوث  م, مطا1970ه , 1390الدكتور عبد احلليم حممود. اإلسراء واملعراج.  -

 اإلسالمية". 
ه ( منهج الدعوة واحلسبة بني أهل السنة وأهل البدعة  1419صاحل بن علي بن فهد بن غصون )املتوىف:  -

 1الناشر: الكتاب منشور على موقع وزارة األوقاف السعودية بدون بياَنت عدد األجزاء:  


