
1 

 

 الحاج لخضر 1جامعة باتنة 

 قسم التعليم األساسي في العلوم اإلسالمية   كلية العلوم اإلسالمية 

 

 

 المدخل إلى علم الدعوة

 محاضرات مقدمة لطالب الجذع المشترك السنة األولى

 المجموعة الثالثة

 الثاني: السداسي

  

 

 

 :إعداد

 أحمد بوسجادة .د.أ

 

 

 

 

 

 9191ـ  9112 :السنة الجامعية

  



9 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

ونريد أن نمن على الذين استضعفوا "  :القائل في محكم تنزيله ،الحمد هلل رب العالمين

ومن أحسن قوال ممن دعا إلى "  :والقائل " في األرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين

 سالم على المبعوث رحمةوالصالة وال "هللا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين 

 "لئن يهدى بك رجل خير لك من حمر النعم "  :القائل للعالمين

 

 مدخل مفهومي إلى المادة :أوال

 :معنى المدخل .1 

  ،نقيض خرج، صار فيه :دخل دخوال ومدخال المنزل: المدخل

وهو موضع الدخول  ،الدخول :والمدخل 
1
  

 :تعريف العلم :2

علمت  :يقول ابن منظور .ى عرفبمعن ،والعلم مصدر علم ،العلم نقيض الجهل :لغة 

عرفته وخبرته  :الشئ
2
 

إدراك الشئ بحقيقته  :والعلم 
3
أو معرفة الشئ على ماهو به  ،

4
 

 .المطابق للواقع الناشئ عن دليل ،هو اإلدراك الجازم :اصطالحا

وتعالج بمنهج  ،مجموع وسائل وأصول كلية تدور حول موضوع واحد :وهو أيضا

وعلم الفلك ،لنظريات والقوانين كعلم الزراعةوتنتهي إلى بعض ا ،معين
5
 

"ينكشف بها المطلوب انكشافا تاما هو صفة"رفه دمحم بن علي الشوكاني بأنه وع
6
 

 

 ف الدعوةتعري: ثانيا

ف الدعوة لغةتعري 
 :
 :منها ،تطلق الدعوة في اللغة على عدة معان 

 " قين أتدعون بعال وتذرون أحسن الخال"  :كقوله تعالى :ـ العبادة 

 " أن دعوا للرحمن ولدا "  :كقوله تعالى :ـ النسب واإللحاق

  .أي استغيثوا بهم" وادعوا شهداءكم من دون هللا "  :كقوله تعالى :ـ االستغاثة

 "فدعا ربه أني مغلوب فانتصر "  :كقوله تعالى :الدعاء والسؤال

 .إحضارهطلب  :ودعا بالكتاب ،طلب إحضاره :دعا بالشيء :فنقول :ـ الطلب 

                                                           
1
 (دخل ) ب با ،ابن منظور ،لسان العرب 
2
 (علم ) باب  ،ابن منظور ،لسان العرب 
3
 (علم ) مادة  ،العجم الوجيز 
4
  415 ،فصل العين ،الكفوي ،الكليات 
5
 (علم )  :مادة ،المعجم الوجيز 
6
  11 / 1ج  ،1291 ،دمشق  ،الثقافة واالرشاد القومي  منشورات وزارة، صديق بن حسن القنوجي  ،أبجد العلوم  
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 :ودعاه إلى الصالة ،حث على فعله :دعا إلى الشىء :فنقول ،ـ الحث على فعل الشىء

 .حثه على فعلها

 .أي سماه دمحما :دعا ابنه دمحما :فنقول :ـ التسمية 

 .أي ناداه وصاح به ،دعا فالنا :فنقول :ـ المناداة

 .أي ناداهم للطعام :دعا القوم :فنقول :ـ الطلب إلى الطعام

 .طلب له الخير :ا لهـ دع

 .طلب له الشر: ـ دعا عليه

أولئك يدعون إلى النار وهللا  " :لقوله تعالى ،والداعي هو من يدعو إلى هدى أو ضاللة 

" يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه 
1
 

  .وزيدت الهاء في داعية للمبالغة

  :الدعوة اصطالحا تعريف 

أهملها كثيرمن  ،دون إبداء مالحظة هامة ،اشرةالحقيقة أننا النستطيع أن نعرف الدعوة مب 

 ،ومن ثمة ،وهذا اإلهمال أوقعهم في إشكالية منهجية ،الباحثين والدارسين في مجال الدعوة

وقد حدث هذا على مستوى مصطلحات  ،اختلفت اآلراء والتعريفات حول موضوع الدعوة

صطلح من هذه فتحت كل م...والمنطق ،واالختالف ،والرأي ،الجدل :مثل .كثيرة

أوقعت الباحثين والدارسين في  ،المصطلحات تتزاحم تعريفات متعارضة ومتضادة تماما

 ،في موارد سياقاته المختلفة ،ويعود ذلك إلى عدم التدقيق في معاني المصطلح .حيرة وبلبلة

وأربع  ،فمثال مصطلح الجدل ورد في القرآن الكريم في أكثر من عشرين آية في سياق الذم

فمن غير الممكن أن يعرف الجدل إال إذا قسمناه إلى  ،ومن ثمة ،في سياق المدح مرات

 ،ولكل منهما تعريف مستقل يتعارض مع اآلخر تماما ،وجدل مذموم ،جدل محمود :قسمين

بل نجد الحكم الشرعي يدور مع تعريف كل منهما، فالمحمود قد يكون في بعض الحاالت 

ومن هذا ... « :يقول عبد الرحمن حبنكة الميداني .حرمةأما المذموم فيأخذ حكم ال ،واجبا

يتحصل لدينا أن الجدال للوقوف على الحق، أو إلقناع النّاس عمل محمود، وقد يكون 

أما الجدال انتصارا  للنفس ورغبة باالستعالء والغلبة، فهو عمل مذموم، وقد يكون ...واجبا  

.» [أي المجادل] ر ، أو تضليل للمناظحراما ، إن كان فيه طمس للحق
(2) 

بينما  ،قد يكون واجبا في بعض الحاالت ،فمنه محمود ،وكذلك األمر بالنسبة إلى الرأي 

 .والمنطق ،وقس عليهما االختالف ،الرأي المذموم دوما يأحذ حكم الحرمة

  :حيث ترد بسياقين مختلفين ،كذا األمر بالنسبة إلى الدعوة

 .الدعوة بمعنى اإلسالم .1

                                                           
1
 991 :البقرة 
(2) 

 . 969ص  ،حبنكة الميداني ،ضوابط المناظرة
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 .وطريقة نشر األسالم ،والتبليغ ،المنهج :وة بمعنىالدع .9

ومن ثمة ، ولعل عدم مراعاة هذا التقسيم هو سبب وجود االلتباس والتباين في التعريفات 

فهناك من يستعمل مناهج الدعوة، وهو يقصد األهداف واألصول، وهناك من يخلط بين 

الوسائل، ومنهم من يستعمل المناهج واألساليب، وبين الوسائل واألساليب، والمناهج و

 .وهكذا..مصطلح أركان الدعوة، وهو يريد أركان اإلسالم

تجنبا لهذا اإلشكال وذاك ؛ فإنه ينبغي أن نقسم الدعوة إلى قسمين ؛ ثم نقوم بتعريف كل  

 .قسم على حدة

 :فالدعوة تنقسم إلى قسمين

 .الدعوة بمعنى اإلسالم :القسم األول ـ 1

 .والمنهج ،التبليغ  طريقة دعوة بمعنىال :القسم الثاني ـ 9

  الدعوة بمعنى اإلسالم :أوال

 :نقتصر على اإلشارة إلى تعريفين منها وسوف ،ولها تعريافات كثيرة

 :التعريف األول 

وهو " حيث يعرف الدعوة بأنها هي اإلسالم :وهو للشيخ عبد الكريم زيدان ـ رحمه هللا ـ 

واألخالق والعبادات  ،العقيدة :كامله دمحم ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ من أحمجموع ما أنزله هللا تعالى على رسو

"  ...والسنة النبوية المطهرة ،والمعامالت واإلخبارات في القرآن الكريم
1
 

 :ويالحظ على التعريف

بعض العبارات واستبدال  ،غير أنه يححتاج إلى شئ من الترتيب ،أنه متكامل :أوال

 .فالخلقية ،فالتشريعية ،العقدية :رتيب ؛ تتقدم األحكامفبالنسبة إلى الت ،بأخرى

هي  ،في كلمة واحدة" العبادات والمعامالت "  أما استبدال العبارة ؛ فيمكن دمج 

  .العبادات والمعامالت :وتشمل ،الشريعة

 ،بما حوى من عقيدة ،الدعوة هي اإلسالم :ويمكن اختصار التعريف على النحو اآلتي 

 .وإخبارات ،وأخالق ،وشريعة

فأحكام العقيدة تتقدم  ،فهمه وحفظه وترتيب يسهل ،فالتعريف على هذا النحو فيه إيجاز 

عبادات  :وهي قسمان ،وتعرف أيضا باألحكام العملية) ألحكام الشرعية ثم ا ،أوال

والتخلي  ،وهي األحكام التي تدعو إلى التمسك بالفضيلة :األحكام الخلقيةثم  (ومعامالت 

 ...ثم تأتي اإلخبارات .لةعن الرذي

  :التعريف الثاني

وأنزل تعاليمه وحيا  ،تضاه هللا للعالمينهوالدين الذي ار" أحمد أحمد غلوش  وهو تعريف 

"  وحفظها القرآن الكريم والسنة النبوة ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ على رسول هللا
2
 

                                                           
1
  15 :ص،  9114/  1 :ط، لبنان  ،بيروت ،الرسالة ناشرون مؤسسة، عبد الكريم زيدان ،أصول الدعوة 
2
 الدعوة إلى هللا  ،أحمد أحمد غلوش 
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كلمة  أليق من نااألحكام ه كلمة :ثانيا ،أنه تعريف عام :أوال :ومما يالحظ على التعريف

  .بينما األحكام خاصة ،عامة فالتعاليم ،التعاليم

 . الدعوة بمعنى المنهج وطريقة التبليغ :ثانيا

 :نقتصر على اإلشارة إلى تعريفين منها ،فات كثيرةولها تعري 

 :التعريف األول

فة العلم الذي تعرف به كا"  حيث يرى أن الدعوة هي ،و هو ألحمد أحمد غلوش

عقيدة وشريعة  :المحاوالت الفنية المتعددة، الرامية إلى تبليغ اإلسالم بماحوى من

" وأخالق 
1
 

  :إن هذا التعريف يحوي جملة من العناصر 

 ،ووسائله ،وأهدافه ،وموضوعه ،له قواعده ،أن الدعوة هي علم كسائر العلوم .1 

 ،إلى هللا اختصاصا هيوليافليست الدعوة  ،كسائر العلوم،وخصائصه ،ومناهجه وأساليبه

بل هي اختصاص ضارب بجذوره في عمق العلوم  ،يستعيض بالقشرة عن اللباب

ـ عقيدة  بحيث ال يتأهل إلى هذه المهمة الجليلة إال من أحاط علما بأحكام الشرع ،الشرعية

 .ومنهجا وطريقة تبليغ وشريعة وأخالقا ـ

 ،والمجلة ،والمقال ،الخطبةو ،كالمحاضرة :المحاوالت الفنية نكون قولية .9

 ..وتغيير المنكر باليد ،والقدوة ،كالدروس العملية ،وتكون عملية...والكتاب

فقد يكون  :ذي األحوال المتعددة ،وهي فنية ألنها تراعي جوانب التأثير في المدعو .1

وقد  ،وقد يكون شريفا أووضيعا ،وقد يكون غاضبا أوهادئا ،وقد يكون عالما ،جاهال

حسب الظروف النفسية  ،فكل له طريقته في الدعوة والخطاب...تقيا أوعاصيايكون 

 ..واالجتماعية

فهناك من تكفي مخاطبة عاطفته ووجدانه  :حسب طبيعة المدعوين ،وهي متعددة . 5

وهناك من الينفع معه إال مخاطبة عقله بالحجج  ،والمومعظة الحسنة  ،واإلرشاد ،بالوعظ

كالعلماء والفالسفة من أهل الملل والنحل والمذاهب  ،اظرةوالجدل والمن ،والبراهين

 ..الفكرية المختلفة

فال يؤمن إال بالخطاب المؤيد  ،وهناك صنف من الناس اليقنعه المنهج األول والالثاني

وعرش  ،وعصا موسى ،وانزال المائدة ،وإحياء الموتى ،كإنشقاق القمر ،بالمحسوسات

 ....بلقيس

 .والتمكين لدين هللا ،تهدف إلى تبيلغ اإلسالم للناس كافةألنها  ،وهي هادفة .4

التي يتوصل بها إلى تبليغ  ،واألصول ،مجموعة القواعد" الفتح البيانوني  تعريف أبي 

"وتعليمه، وتطبيقه  ،اإلسالم للناس
2
  

 

                                                           
1
 11ـ  11 :ص :المرجع نفسه 
2
 12/ أبو الفتح البيانوني،  ،المدخل إلى علم الدعوة 
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 الدعوةمصادر  :ثالثا

 

ل هي اختصاص ب ،يستعيض بالقشرة عن اللباب ،ليست الدعوة إلى هللا اختصاصا هيوليا

 :فقد أنزل هللا المحتوى الرسالي المتمثل في ،ضارب بجذوره في عمق العلوم الشرعية

 ،واألحكام الخلقية( العبادات والمعامالت :العملية وتشمل)واألحكام الشرعية  ،األحكام العقدية

قوم ت ،غوأنزل مع هذه األحكام واإلخبارات منهجا وطريقة للتبلي ،وإلى جانب ذلك اإلخبارات

 ....ومبدأ ال إكراه في الدين ،أحسنوالجدال بالتي هي  ،والموعظة الحسنة ،الحكمة :على

 ،دعويةثالثة مناهج  تؤول في غالبيتها إلى ،الدعوية مرتكزة على جملة كبيرة من األساليب

 .والمنهج الحسي ،والمنهج العاطفي  ،المنهج العقلي :وهي

ومن هنا الينبغي الحيدة  ،ومناهج ـ أصال ـ منزلة من هللاإذا فالدعوة إلى هللا ؛ أحكاما  

وسطع نجمهم ـ علما  ،ما عال كعبهممه ،الها بأحكام ومناهج األشخاصواستبد ،عنها

 ،واختيار الوقت ،والتقديم والتأخير ،وخلقا ـ إال ماكان من باب التجديد في الوسيلة

 االجتهاد في فهم التصوص الظنيةو ،وفقه الموازنات والنوازل ،ومراعاة فقه األولويات

بط بالمقاصد واألهداف المرت ،هنا من الرجوع إلى االجتهادفال بأس  ،وما النص فيه

صادر التي تكون معينا جملة من الم تكون الدعوة مرتكزة على هنا ومن ،العامة للدعوة

 ادية تتركحكامها ليست أمورا اجتهألن مبادئ الدعوة وأة ـ مسارا وتقويما ـ ثابتا للدعا

داعية ؛ يدعو على غير يجعل ال ،والبعد عن هذه المصادر ،للعقول البشرية القاصرة

وضرره أكبر  ،لى الدعوةثقيال عفيكون عبئا  ،وينفر وال يبشر ،عسر وال ييسرفي ،بصيرة

 .وصمته خير من كالمه في مجال الدعوة ،من نفعه

 : وأهم هذه المصادر

  :القرآن الكريم ـ 1 

 .القرآن لغة من القراءة :غةتعريفه ل

 تعريفه اصطالحا
1
 ،المنزل على نبيه ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ بلسات عربي مبين ،المعجز ،هللا هو كالم": 

والمبدوء بسورة  ،والمكتوب في المصاحف ،المتعبد بتالوته ،والمنقول إلينا بالتواتر

" والمختوم بسورة الناس  ،الفاتحة
2
  

ففيه  ،ل للدعوة إلى هللاأن القرآن الكريم هو المصدر األو ،جدالمما المرية فيه وال 

مخاطبا الرسول ـ هللا عليه وسلم ـ عالى قال هللا ت .واالقتداء قصص األنبياء المليئة بالعبر

" وكال نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك " 
3
ع وفيه قصص األنبياء م 

فانظروا كيف كان  األرض قل سيروا في" ل تعالى قا، السابقة وفيه عبر األمم ،أقوامهم

                                                           
1
 .وتاريخ التشريع ،وعلوم القرآن  ،في كتب األصول ؛ تراعى محترزات التعريف الوقتليضيق  
2
 996 ،ص ،5 :مج، دار المعرفة بيروت ،الشاطبي ،الموافقات 
3
  191 :هود 
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" عاقبة المكذبين 
1
ومصارع الطاغين  ،ونهاية المكذبين ،عاقبة المجرمينففيه  

ات وآي ،وفيه سنن اآلفاق واألنفس ،وسعادة المتقين ،ومطاوي المنافقين ،والمستكبرين

  ....فاق واألنفسمن سنن اآلالسبعمائة آية  على نيفت التي ،ودالئل القدرة ،اإلعجاز

 ،مع المسلمين ،وما أكثرها ،آن الكريم على كل مناهج وأساليب الدعوةكما اشتمل القر 

مع األفراد  ،المتقين والعصاة ،ومنكري البعث ،والمشركين ،والمنافقين ،والكافرين

  ...مع المستضعفين والمستكبرين ،مع الراعي والرعية ،والجماعات

 ،القرآن الكريم هللا إلأن يجعل منطلقه في الدعوة  ،إلى هللا ومن هنا وجب على الداعية 

 .وهو أعرف بهديه ،ألنه منهج هللا الذي خلق اإلنسان

  :السنة النبويةـ  2 

من سن سنة حسنة فله " ـ  قوله ـل ،الطريقة سواء كانت حسنة أم سيئة :تعريفها لغة

ئة فعليه وزرها ووزر من ومن سن سنة سي ،جرها وأجرمن عمل بها إلى يوم القيامةأ

"  عمل بها إلى يوم القيامة
2
 .أي سن طريقة حسنة أوسيئة 

 .ـ من قول أو فعل أوتقرير ملسو هيلع هللا ىلص هي ما ثبت عن الرسول ـ :تعريفها اصطالحا

  :وهي إما أن تكون ،السنة النبوية هي المصدر الثاني للتشريع

 .ـ مؤكدة لما جاء في القرآن

 .ما جاء في القرآن مجمالـ أو مفصلة ل

 ،الجمع بين المرأة وعمتهاك ،أي أنشأت حكما جديدا لم يرد في القرآن الكريم ،ـ أو منشئة

عمال وأ ،، وأنصبة الزكاة"ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب  "،والمرأة وخالتها

زلنا إليك وأن :تعالى لقوله ،ةفهم القرآن بمعزل عن السن واليمكن أن يتم ...الحج وغيرها

" الذكر لتبن للناس ما نزل إليهم 
3
" وما آتاكم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فانتهوا "  ،

4
  

هللا  أن يقتدوا برسول هللا ـ صلوات ،فعلى الدعاة إلى هللا على بصيرة"  ومن هنا ؛

 .. ".إلى هللا الدعوةفي  وسالمه عليه ـ وأن يتبعوا أسلوبه
5
ألن من أطاع الرسول فقد  

حيث يقول  ،ـ مصدرا للدعوة ملسو هيلع هللا ىلص الجزم من هللا باتخاذ سنة الرسول ـ ويتأكد ،طاع هللاأ

سوة حسنة لمن كان يرجوهللا واليوم اآلخر وذكر هللا كان لكم في رسول هللا أ لقد"  :هللا

" كثيرأ 
6
  

ثلة لحياة الدعاة، أو قريبة منها، فال مما -ملسو هيلع هللا ىلص -ومن حسن تدابير القدر أن تكون حياة الرسول  

 ،أو مر بشبيه له -ملسو هيلع هللا ىلص-إال ومر به رسول هللا  -سر أو معسروم -يكاد الداعي يمر بموقف 

التي تواجه الداعية، فإن صد الداعية، أو ( الذاتية والموضوعية)وخاصة في مجال التحديات 

                                                           
1
 96 :النمل 
2
 باب قراءة القرآن من المصحف ، شعب اإليمان كتاب ،البيهقي 
3
 55 :النحل 
4
  9 :الحشر 
5
  915 :ص .1215. 1ط  ،دار الكتاب اللبناني ،الدعوة إلى هللا على بصيرة ،نينعبد النعيم دمحم حس 
6
 91:األحزاب 
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في ماله وعرضه، فقد سبقه في ذلك خير تلي بأعرض عنه، أو سخر أو استهزئ به، أو ا

 .وكانت له مواقف وسلوكات تجاه هذا الموقف وذاك ،األنام

 أن يتلمس الحلول لمشكالته ،هذا العصرفي ومن هنا يكون من الواجب على الداعية   

 وأن يداوي نفسه وقلبه ومعاناته الدعوية، من تلك النفس -ملسو هيلع هللا ىلص -من سنته  وطرق دعوته

ر الحق على وانتصا ،هللا بنصر الطيبة، الطافحة باألمل، والتوكل على هللا، الواثقة ةالكريم

: يقول عبد الكريم زيدان .دنيا بما رحبتوضاقت على النفس ال ،الباطل، وإن طال األمد

معالجته  في مكة والمدينة وكيفية -ملسو هيلع هللا ىلص -وفي السنة النبوية المطهرة وما جرى لرسول هللا "

لألحداث والظروف التي واجهته، كل ذلك يعطينا مادة غزيرة جدا في أساليب الدعوة 

مر بمختلف الظروف واألحوال التي يمكن أن يمر بها  -ملسو هيلع هللا ىلص-ووسائلها، ألن الرسول الكريم 

يوجد الداعي في كل زمان ومكان، فما من حالة يكون فيها الداعي، أو أحداث تواجهه، إال 

فيستفيد الداعية منها الحل  -ملسو هيلع هللا ىلص -نفسها أو مثلها أو شبيهها أو قريب منها في سيرة النبي 

وقد يكون من لطف هللا أن جعل رسوله الكريم ... الصحيح والموقف السليم الذي يجب أن يقفه

كيف اة المسلمون كيف يتصرفون وعيمر بما مر به من ظروف وأحوال، حتى يعرف الد

فال يجوز للداعي أن يغفل عن .. يسلكون في أمور الدعوة في مختلف الظروف واألحوال

 "سيرة النبي الكريم
1
 

قتداء بإخوانه من األنبياء السابقين، أرشده هللا سبحانه وتعالى إلى االأن الرسول نفسه  

وكال ": في صبرهم وجلدهم، وتضحيتهم من أجل إحقاق الحق وإبطال الباطل، قال تعالى

 "نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك
2
لقد كان يجد من قومه، ومن انحرافات  

وهو -لية والتسرية والتثبيت من ربه اء الدعوة، ما يحتاج معه إلى التسبالنفوس، ومن أع

 -الصابر الثابت المطمئن إلى ربه
3
مجرى  قن أن ما يالقيه من قومه، هو جارليو فليصبرو 

قة في األنبياء مع أقوامهم، ومن ثم فإن ما يلقاه من قومه من تكذيب، عاقبته نصر، السنن الساب

 "فاصبر إن العاقبة للمتقين"ألن من سنن هللا المطردة، أن الحق ينتصر على الباطل 
4
 

 "فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل"
5
 

 .من الخلفاء والصحابة والتابعين :ـ سيرة السلف الصالح 3

باعتبارهم شهودا على  ،سوول هللا ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ هم أقرب الناس إلى المصدرية الدعويةأصحاب ر

وحفظوا سنة الرسول ـ ـ  ،وهم من دونوا القرآن الكريم وحفظوه ،وحفظة له ،الوحي

ومن استشكل  ،ومنهم من صحح له ،ومنهم من نهاه ،فمنهم من أقره ،وطبقوهما في عهده

حتى تركهم على المحجة  ،ولم يمت ملسو هيلع هللا ىلص ،الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يستوضحه ويستفتيه عليه أمر فذهب إلى

                                                           
1
 .514-515: ص/ 1221, الجزائر, البليدة, قصر الكتب, عبد الكريم زيدان, أصول الدعوة.
2
 .191: هود.
3
 .1215: ص, 5: مج, سيد القطب, في ظالل القرآن.
4
 .52: هود.
5
 .14: األحقاف.
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رضوان هللا عليهم إذا عرضت لهم كانوا فقد  .البيضاء ليلها كنهارها اليزيغ عنها إال هالك

فإن لم يجدوا ـ  ملسو هيلع هللا ىلص فإن لم يجدوا الحكم بحثوا في سنة الرسول ـ ،قضية عادوا إلى كتاب هللا

فإن لم يجد ؛ بحث في سنة  ،وقد كان سلف علمائنا يبحث عن الحكم في كتاب هللا ،تشاوروا

 ،فإن لم يجد الحكم ؛ اجتهد رأيه ،ـ فإن لم يجد انتقل إلى أقوال الصحابة متخيرا الرسول ـ

جاءنا من ذا وإ ،فعلى الرأس والعين ،جاءنا األمر من هللا ورسوله اإذ :يقول أبو حنيفة

أما اإلمام أحمد فقد ذهب  ،والشافعي ،والمسلك نفسه سلكه اإلمام مالك...،الصحابة تخيرنا

على  ،ولعل ماروي عن أبي بكر يعتبر خير معبر.إذ اعتبر قول الصحابة حجة ،أبعد من ذ لك

 كان أبو بكر إذا ورد عليه" ماكان عليه أصحاب رسول هللا في التمسك بالكتاب والسنة 

 فإن علم شيئا عن رسول هللا ـ ،وإال ،نظر في كتاب هللا فإن وجد فيه شيئا قضى به ،الخصم

 خرج فسأل السلمين هل علمتم أن رسول هللا قضى في ذلك بقضاء ،ـ قضى به فإن أعياه ملسو هيلع هللا ىلص

ذي جعل فينا فيقول أبو بكر الحمد هلل ال ،فربما اجتمع إليه النفر كلهم عن رسول هللا فيه قضاء

أن يجد ذلك في  رضي هللا عنه يفعل ذلك فإن أعياه وكان عمر...من يحفظ علينا علم نبينا

 ،فإن كان ألبي بكر قضاء قضى به ،قضى فيه بقضاءسأل هل كان أبو بكر  الكتاب والسنة

 "واستشارهم فإذا اجتمع رأيهم على شئ قضى به  ،وإال جمع علماء الناس

 من جهة ومن جهة أخرى الصحابة على التمسك بالكتاب والسنةمن هنا يتضح مدى حرص 

فكانوا أعلم بغيرهم  ، مع التابعين ،ومارسوها ،د فقهوا عن نبيهم طرق الدعوة وأساليبهافق

بمراد الشارع وفقه الدعوة إلى هللا 
1
 

 .ففتتفرق به السبل عن سبيل هللا ،فينحرف ،جاوز هذا المصدرولذلك على الداعية أن اليت

لُوَن ِمَن اْلُمَهاِجِريَن َواألَْنَصاِر َوالَِّذيَن اتََّبعُوُهم " :هم الذين قال هللا فيهمو َوالسَّابِقُوَن األٌّوَّ

ُ َعْنُهْم َوَرُضواْ َعْنهُ  ِضَى َّللاَّ ".بِإِْحَساٍن رَّ
2
 

فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها " :ـ رسول هللا ـفيهم  قالو

"لنواجذ با
3
 

وللدعاة تجارب كثيرة في مجال الدعوة هي  "، التجربة معلم جيد لإلنسان :ـ تجارب الدعاة 4

صادر مفي ضوء مافهموه من ال ،مع الناس ومباشرتههم للوسائل فعالحصيلة عملهم المباشر 

 ولكن مايتعلمه من ،جنبه في المستقبلفيت ،تطبيق قد يظهر له وجهة خطئهألن ال ،السابقة

وهذا هو المأمول من  ،قاـــإذا انتفع من التجارب ح ،لتجارب أغلى من الثمن المدفوعا

" نالمؤم
4
 

                                                           
1
 122 ،أصول الدعوة  ،كريم زيدانعبد ال 
2
 151 :التوبة 
3
 14 :رقم الحديث ،باب اتباع سنة الخلفاء ،الترمذي ،الجامع الصحيح 
4
 121 ،أصول الدعوة ،عبد الكريم زيدان 
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 ،والشافعي ،ومالك ،وابتلي أبو حنيفة ،حياته ورحل إلى ربه شهيدا سعيد بن جبيردفع لقد 

وغيرهم سجالت حافلة  هؤالء...والبخاري ،والطبري ،وابن حزم ،وابن تيمية ،وابن حنبل

 ،اعنه الينبغي للدعاة االستغناء ،والعمليةب الدعوية القولية بالتجار

وماتبعه من  ،االستعمار الغربي وفي العصر الحديث أوشكت األمة أن تفنى تحت وطأة

لوال أن تداركها هللا بعنايته، إذ قيّض لها فتية آمنوا بربهم، وزادهم هللا  ،غزو فكري بغيض

معاناة فتية الحق، واعدين األمة بفورة عارمة تجدد يلد رحم ال: فبعد المخاض العسير. هدى

الدين وتنهض بالدنيا، وتعيد إليها سابق عزها وسالف مجدها، الضارب في أعماق التاريخ 

 .طوال  وعرضا  

لقد انقدحت شرارة تلك الفورة اإلصالحية والتجديدية في كل أرجاء العالم اإلسالمي، 

، ...ر الحناجر المدوية، واألقالم المتحررةوانطلقت صيحات روادها صارخة مدوية، عب

ين ولي هللا الدهلويدديظهر إمام المج؛ ى أحمد السرهندي فعلى خط
(1)
 ،والمودودي  ،،

 ،ورحمة هللا الهندي ،ووحيد الدين خان ،والندوي

ويظهر في تركيا سعيد النورسي، ومصطفى صبري، وفي إيران دمحم شريعتي، وفي  

وسعيد  ،و عبد الرحمن حبنكة الميداني د رضا، ومصطفى السباعي،المشرق عموما  دمحم رشي

وعبد الفتاح  ،وجمال الدين القاسمي ،وأبو الفتح البيانوني ،الزحيليدمحمو ،رمضان البوطي

وفي الخليج  .وطه فياض جابر العلواني ،وعبد الكريم زيدان وفي العراق األلوسي،. أبوغدة

وسلما ن بن  ،والعثيمين ،وعبد العزيز بن باز ،البار ودمحم علي ،عبد الغفور عطار :عموما

 .ودمحم العوضي ،فهد العودة

 ،والغزالي ،وأبو زهرة ،ودمحم عبده وفي مصر األفغاني، وعبدالحليم محمود، ودمحم البهي، 

 ،وعلي جريشة ،وأنور الجندي ،ونجيب الكيالني ،وحسن البنا ،وسيد قطب ،والقرضاوي

 ...وزينب الغزالي

 ،ودمحم الصالبي ،والصادق الغرياني ،دمحم السنوسي :عموما ريقياشمال إفوفي  

ودمحم بن عبد الكريم  ،والعربي التبسي ،واإلبرهيمي ،الطاهر بن عاشور، وابن باديسو

وأحمد  ،وعبد الكريم الخطابي ،ي والثعالبي، وعالل الفاس، ودمحم الصديق ،الجزائري

، وأحمد بلو ،، وفي نيجيريا عثمان بن فوديو...وبن بية ،ودمحم األمين الشنقيطي  ،الريسوني

منطقة غرب أفريقياوفي 
)*(
ساموري توري: 

(2)
 .....ديداتوفي جنوب إفريقيا أحمد . 

                                                           

(
1
رجاال الفكار والادعوة فاي أبذي الحسذن النذدوي، : انظر سيرة وإصالحات هذا المجدد الكبير الذذي لذم ينصذفه التذاريخ فذي( 

 .ولي هللا الدهولي: الماإلس

 .، وأعلى منطقة النيجر(بوركينا فاسو)غينيا، وسيراليون، وليبيريا، وساحل العاج، وفولتا العليا : وتشمل الدول اآلتية)*( 

(
2
وانظذر عبذدهللا عبذدالرزاق . 154 -199ص  الادعوة اإلساالمية فاي أفريقياا الواقام والمساتقبل عبدالرحمن الماحي، . د( 

  .41 -12ص  مسلمون واالستعمار األوربي ألفريقيا الإبراهيم، 
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يديها جيل  أ على خرجتض بالدنيا، فلقد استطاعت هذه الصفوة الكريمة أن تجدد الدين وتنه 

طوب، وبذلك استطاع األسالف استطاع أن يحمل المشعل، رغم قسوة الظروف وعظم الخ

واألخالف، على حد سواء، أن يبعثوا األمة من مرقدها، ويضعوا أقدامها المتعثرة على معالم 

 .الطريق القويم، فكانوا بحق ممن يحملون الدعوة ال ممن تحملهم الدعوة

م فحياته ،للداعية أبدا أن يستغني عن تجارب هذه الصفوة المبرورة من الدعاة إنه اليسوغ

واليستطيع  ،جهم العلمي حافل باألساليب والمناهج الدعوية التغييريةاوإنت ،دعوة تتحرك

درس بعمق إنتاجهم الدعوي وي ،داعية هذا العصر أن ينجح في دعوته مالم يقرأ سيرهم

وتجنب مزالق أخطائهم وتجاربهم  ،ينبغي االستفادة مما نجحوافيه وبلغوا المرام ،الفكري

وبخاصة في العصر الحديث الذي كثرت " ؤمن اليلدغ من جحر واحد مرتين ألن الم ،الفاشلة

" وتنوعت فيه أسلحة الغزو الفكري  ،فيه جيوش الباطل
1
 

إن هؤالء بحق جمال الحياة وبهاؤها، ثغر الحياة الباسم، مصابيح الدجى وأنوار الهدى،  

األتباع في النعم، وينتشل بهم يهتدي السراة في الظلم، ويرفل .. الدوحات الكريمة المباركة

 .ي القيمعرج الصالحون في ذرالعصاة من الحمم، ويحرر العقل من الركوع للصنم، وي

بهم تحول المشركون إلى موحدين، والعصاة إلى مقربين وقديسين، والعبيد إلى سادة  

  إلى هللاأولئك هم الدعاة .. بهم بزغ فجر الحياة، وبهم تألقت الدنيا وازدانت... وقواد راشدين

تخرج على أيديهم األولياء والصالحون والحواريون، كانوا نطاسيين  ،كانوا أساتيذ كبارا

ابتسم بهم ثغر اإلنسانية، ... داووا األسقام، وأستأصلوا األورام، وحرروا العقل من األوهام

هب شقوا ليسعد اآلخرون، وأحترقوا في الل... وسبحت لهم المالئكة، وهتفت بجاللهم األنام

نشروا بالمناشير، علقوا على حبال المشانق،  ،ليستنير اآلخرون، وأعدموا ليحيا اآلخرون

يرميهم الناس بالحجارة، ويرمونهم ... غيبوا في السجون والمعتقالت، نفوا من األرض

بالثمار اليانعة، يتهمهم الفساق بالجهل فال يقولون إال سالما، وحين يقتلون يقولون عن 

. "ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمينيا ": قاتليهم
2
إنها جحافل من  

وضحت بالغالي والنفيس  ،وسخرت كل حياتها من أجلها ،الدعاة حملت الدعوة في قلبها

 .لترتفع راية اإلسالم خفاقة

ـ آفاقا  ألن ظروف الدعوة التي عاشوها ،هاالطبقة أكثر من غير هذه لقد ركزت على 

والعقبات التي اعترضتهم  ،فحلولهم هي حلولنا ،اليومنحن ا هي نفسها التي نعيشه وتحديات ـ

 .فللهم اجعلنا خير خلف لخير سلف ،هي نفس العقبات التي مازالت تعترضنا اليوم

 

 

                                                           
1
  916 :ص، الدعوة إلى هللا على بصيرة ،عبد النعيم دمحم حسنين 
2
 .99: يس.
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 مناهج وأساليب الدعوة :رابعا

  :تعريف المناهج :أوال

 .وضح يتضح :ينهج نهج :المناهج جمع منهج ومنهاج، نقول :تعريف المناهج لغةـ  

ونهج الطريق، أي وضح واستبان 
1
 

الطريق الواضح  :والمنهاج في اللغة
2
" لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا "  :ومنه قوله تعالى 

3
 .أي طريقا محددا واضحا، لمعرفة دين هللا 

وقد يكون المنهج بمعنى التنظيم والترتيب الدقيق 
4
 

  :تعريفات كثيرة، نختار منها اآلتي للمنهج اصطالحا :تعريف المنهج اصطالحا

الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم، " ـ عرفه عبد الرحمن بدوي بأنه  1

بواسطة طائفة من القواعد الهامة، التي تهيمن على سير العقل، وتحدد عملياته، حتى 

" يصل إلى نتيجة معلومة 
5
 

ي العديد من الخطوات، للوصول إلى ترتيب وتنظيم األفكار، بحيث تتسلسل ف" ـ  9

" استنتاج أو استنباط صحيح 
6
 

طائفة من القواعدالعامة التي تنظم المعلومات واألفكار من أجل الوصول إلى " ـ  1

"الحقيقة العلمية 
7
 

 :تعريف مناهج الدعوة:ثانيا 

أما بالنسبة إلى المصطلح المركب من المضاف  ،هذا بالنسبة إلى المناهج عموما 

 المضاف إليه و

أورده أبو الفتح البيانوني، حيث  ،فإني لم أجد له إال تعريفا واحدا "مناهج الدعوة " 

" نظم الدعوة، وخططهاالمرسومة لها " عرف مناهج الدعوة بأنها 
8
  

كما أن الدعوة ليست خططا  ،يبدو أن تعريف البيانوني فيه شيئ من االقتضاب أوال

 ،وهللا سبحانه وتعالى اليحتاج إلى رسم خطط ،هج ربانيةفهي في غالبيتها منا ،مرسومة

 إلنجاح أمر ما 

الرامية إلى تبليغ اإلسالم بما  ،المتعددة والنظم ،مجموعة األساليب :جرائيالتعريف اإل

 .وإخبارات ،وأخالق ،وشريعة ،عقيدة :حوى من

  
                                                           

1
 المنهج الوجيز، مادة نهز 
2
 ابن منظور، مادة نهج‘ لسان العرب  
3
 51: المائدة 
4
 54/  9111، 1دار الكتلب الوطنية ـ بنغازي، طمنهجية البحوث العلمية في العلوم الشرعية والقانونية، ضو مفتاح،  
5
  4/  1261مناهج البحث العلمي، عبد الرحمن بدوي، دار النهضة العربية، القاهرة  
6
 51/ ، 1261في المنهجية والحوار، رشدي فكار، مطبعة الهالل العربية، الرباط  
7
 11/  9119، 9دعوة اإلسالمية، ط ورقات في البحث والكتابة، عبد الحميد الهرامة، منشورات كلية ال 
8
 56/المدخل إلى علم الدعوة، أبو الفتح البيانوني  
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  :أساليب الّدعوة: ثالثا 

 :تعريف األسلوب لغة -

أخذ فالن في أساليب من القول أي أفانين،: لالفن، يقا :األسلوب
 (1) 

: الّطريق: واألسلوب

سلكت أسلوب فالن، أي طريقته ومذهبه في كذا: يقال
 (2) 

في الكتابة، أو التدريس، أو التربية، 

 .التربية، أو الحياة

ل العم الفن من القول أو: واألسلوب 
 

 وة يق مناهج الدعأو كيفية نطب ،طريقة الداعي في دعوته :تعريف األسلوب اصطالحا

 :أنواع المناهج الدعوية. 

 ....المناهج الربانية وهي معصومة: وتنقسم إلى قسمين :من حيث مصدرها: أوال

 .وهي غير معصومة :ب المناهج البشرية 

 :الفرق بين المناهج واألساليب

العالقة بين المناهج واألساليب الدّعوية، هي عالقة عام وخاص، فالمناهج عامة،  -

 .ساليب خاصة، والمناهج أصل، واألساليب فرعواأل

المناهج نظم وخطط دعوية نظرية، واألساليب كيفيات وطرق تطبيقية لتلك النظم  -

 .والخطط

 :وأساليبهاأقسام المناهج الدعوية 

 :تنقسم المناهج الدعوية من حيث ركائزها في النفس البشرية إلى ثالثة منا هج

 المنهج العقلي :أوال 

 . أدرك وميز :وعقل الغالم. أدرك األشياء على حقيقتها :من عقل :لغة العقل تعريف

ضم رسغ يده  :عقل البعير:فنقول.عبيروهو الحبل الذي يعقل به الب (بكسرالعين)  ِعقالمن ال 

جديلة من الصوف أو الحرير : والعقال .بالعقال حتى يبقى باركا وربطهما معا ،إلى عضده

نان معا غطاء الرأس تلف على الكوفية فتكو
3
 

ي المهالك أي ه عن التورط فوسمي العقل عقال ألنه يعقل صاحب" : يقول ابن منظور

"يحبسه
4
 

ويتميز  ،ما يكون به التفكير واالستدالل وتركيب التصورات والتصديقات: اصطالحا العقل

والحق من الباطل  ،والخير من الشر ،به الحسن من القبيح
5
  

 :تعريفه اصطالحا 

                                                           
(1) 

 (.سلب)لسان العرب، ابن منظور، مادة 
(2) 

 .المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية، مادة سلب
3
 (عقل) مادة  ،مجمع اللغة العربية ،المعجم الوجيز 
4
 عقل مادة ،لسان العرب ،ابن منظور 
5
 (عقل) مادة  ،مجمع اللغة العربية ،عجم الوجيزالم 
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 ،أورد الشيخ أبو الفتح البيانوني للمنهج العقلي تعريفين متقاربين :تعريف المنهج العقلي 

  :ينوب أحدهما عن اآلخر

النظام الدّعوي الذي يرتكز على العقل، ويدعو إلى التفكر والتدبر "  :التعريف األول

.واالعتبار
 (1) 

عو إلى التفكر والتّدبر مجموعة األساليب الدّعوية التي ترتكز على العقل، وتد -9

..واالعتبار
(2) 

 

 :أبرز أساليبه

 :من أبرز أساليبه

 : الجدل والمناظرة -1

 :يعود االشتقاق اللغوي للجدل إلى معنيين

. جدلت الحبل، أي أحكمت فتله، وجدلت البناء أحكمته :فنقول: اإلحكام: المعنى األول -

 .أي محّصن ومحكم البناء: وقصر مجدّل

أسقطته  ،جدلته فانجدل :فنقول ،ويعني اإللقاء واإلسقاط على األرض الّصلبة: ثانيالمعنى ال -

 .كأن كل واحد من المتجادلين يقاوم صاحبه حتى يغلبه :قال القرطبي ،على الجدالة

جدل محمود، وجدل : قبل أن نعرف الجدل اصطالحا ، ينبغي تقسيمه إلى: تعريفه اصطالحا

 .مذموم

.» المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبةهو « :والجدل المذموم
(3) 

السبيل إلى المنازعة في الرأي، « وهو أيضا   » اللدد في الخصومة والقدرة عليها« وهو أيضا

.» وشدة الخصومة
(4) 

فالمجادل في هذا النّوع يخاصم ويعاند، مدافعا  عن رأيه ولو كان باطال ، وقد ذمه 

" وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق"  :ه تعالىكريم في آيات كثيرة، كقولالقرآن ال
(5)
 :وقوله 

.» ما ضربوه لك إالّ جدال  بل هم قوم خصمون"  :وقوله
(6) 

وإبطال  ،تصحيح قوله: تردد الكالم بين اثنين، قصد كّل واحد منهما« هو :الجدل المحمود

.» قول صاحبه، مع رغبة كل منهما في ظهور الحق
(7)  

 :المناظرة 

 .والنظر ،النظير: تطلق على معنيين: ـغةتعريفها لــــ 
                                                           

(1) 
 .911: المدخل إلى علم الدعوة، أبو الفتح البيانوني،

(2) 
 .المرجع نفسه

(3 )
 " جدل" ابن منظور، مادة  ،لسان العرب

(4) 
 المرجع نفسه

(5) 
 .4 :غافر

(6) 
 .41 :الرخرف،

(7) 
 .11ص  ،المنهاج في ترتيب الحجاج، أبو الوليد البا جي
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 .بمعنى الشبيه والمثيل، ألن المتناظرين متماثالن، وأنهما يتجهان نحو شيء واحدٍ : النظير -1

 .حسيا إلى اآلخر وينظر فيما يقوله –النظر بمعنى اإلبصار، ألن كالَّ منهما ينظر  -9

 .اآلخرالنظر بمعنى االنتظار، فكل منهما ينتظر فيما يقرره  -

 .فكل منهما ينظر ويتأمل بالبصيرة فيما يريده نظيره: النظر بمعنى الفكر -

رواد هذا الفن ال يرون فرقا  بين الجدل المحمود والمناظرة إال ما كان : تعريفها اصطالحا   -

( األرض)الفتل، واإلسقاط على الجدالة : من باب االشتقاق اللغوي، فالجدل مشتق من

وال فرق « و » الكافية في الجدل«: يقول الجويني في كتابه . من النظيروالمناظرة مشتقة 

بين المناظرة والجدال والمجادلة والجدل في عرف العلماء باألصول والفروع، وإْن فرق بين 

 الجدل والمناظرة على طريقة اللغة، وذلك أّن الجدل في اللغة، من غير ما اشتق منه النظر
(1)

" والمناظرة في مفهومنا لون من الجدال "  :نقيطيويقول دمحم األمين الش
2
ويقول عبد  

. » المناظرة هي الجدال بالتي هي أحسن« :نكة الميدانيبالرحمن ح
 

الحق أّن هناك فرقا  طفيفا  بين الجدل والمناظرة، من حيث الشكل، ويتمثل في أّن للجدل جانبا   

.وما ، في معرض المدحقدحيا ، وهو الجدل المذموم، بينما ترد المناظرة د
 

 :يسة العقلية بجميم أشكالها وهي  األق -9

فضرب لنا مثال ونسيَّ خلقه، قال من يحي العظام وهي » : مثل قوله تعالى: قياس األولى -أ

«رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق علم
(3) 

﴿كما بدأنا أول : وقوله تعالى

خلق نُعيده﴾
(4) 

 .«يس الذي خلق السماوات واألرض بقادِر على أْن يخلق مثلهمأو ل»: وقوله

مثلما في حديث الرسول صلّى هللا عليه وسلّم الذي جاء عن أبي هريرة : القياس المساوي -ب

إّن : يا رسول هللا: أّن أعرابيا  أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلّم فقال –رضي هللا عنه  –

هل لك من إبل؟ : أنكرته، فقال النبي صلّى هللا عليه وسلّم امرأتي ولدت غالما  أسود، وإني

نعم؟ قال رسول هللا : هل فيها من أورق؟ قال: ُحمر، قال: ما ألوانها؟ قال: نعم، قال: قال

وهذا : لعله يا رسول هللا يكون نزعه عرق له، فقال النبي: فأنّى هو؟ قال: صلى هللا عليه وسلّم

.لعله يكون نزعه عرق
 (5) 

ساوى رسول هللا صلى هللا عليه وسلّم في القياس بين الغالم األسود ألبوين  فقد

وبين الجمل األورق نأبيضي

 .وسط اإلبل الحمراء 

                                                           
(1) 

 ص  ،الجويني ،الكافية في الجدل
2
 921 ،9ج  ،عثمان علي حسن ،منهج الجدل والمناظرة 
(3) 

 .عمق النظر والتفكير: أعمل الفكر، ورتب بعض ما يعلم ليصل إلى مجهول والتدبر: فكر

 االتعاظ: واالعتبار
(4) 

 عتبر اتّعظ

 عمق النّظر: التدبر

 .صل إلى الحقيقةورتب بعض ما يعلم لي –أعمل العقل : فكر -
(5) 

 (. 1411)مسلم، كتاب اللعان 

 .سواد في بياض: من الُورقة: الجمل األورق 
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فكما أثبت األعرابي نسب الجمل األورق إلى ساللة اإلبل الحمراء، فقد صّحح الرسول صلى 

مع اختالف اللّون. هللا عليه وسلّم نسب الغالم األسود ألبيه
(1) 

أيضا ما رواه أبو أمامة : ومثاله

فزجره القوم،  ! رضي هللا عنه أّن رجال  جاء النبي صلّى هللا عليه وسلّم يستأذنه في الزنا

وقالوا َمْه َمهْ 

وال : ال وهللا، جعلني هللا فداك، قال: أتحبه ألمك؟ قال..فقال صلى هللا عليه وسلّم 

ال، وهللا، يا رسول هللا، جعلني هللا فداك، : ك؟ قالأتحبه البنت: النّاس يحبونه ألمهاتهم، قال

ال وهللا جعلني هللاُ ...لخالتك...لعمتك...قال أفتحبه ألختك. وال الناُس يحبونه لبناتهم: قال

وحصن  ،وطهر قلبه  ،فوضع يده عليه وقال اللهم اغفر ذنبه...قال وال النّاس يحبونه...فداك

.«ت إلى شيءفلم يكن بعد ذلك الفتى يلتف»فرجه، 
(2) 

وبين أمهات ...فقد ساوى الرسول صلّى هللا عليه وسلّم بين أم الّسائل وابنته -

فكما أنّك ال تحبه ألمك فإن اآلخرين ..اآلخرين، من حيث التأثير المعنوي في النّفس...وبنات

 ...أيضا  ال يحبونه ألمهاتهم

ضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول وفي بُ »: مثل قوله صلّى هللا عليه وسلّم: قياس الخلف -جـ

أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه : قال ! هللا أيأتي أحدنا شهوته، ويكون له فيها أجر؟

.«وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحالل كان له أجره
(3) 

محرمة فقد بين الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أّن الرجل يثاب على معاشرة أهله قياسا  مخالفا  على المعاشرة ال

 .فكما يأثم هناك يثاب هنا

 فإنّما ،إذا نسي فأكل وشَرَب فليتم صومه...»: كقوله صلّى هللا عليه وسلّم: القياس الضمني -د

.«وسقاه هللا أطعمه
(4) 

فقد قاس صلى هللا عليه وسلّم ضمناَ الّصائم الذي أكل وشرب ناسي ا على الّصائم الذي لم يأكل 

ولم يشرب
(5)

 .ّصوم، من حيث صحة ال

 :ضرُب األمثال -3

 الشَّبه والنظير: الَمثَلُ 

.بينهما مشابهة ليبيَن أحد هما اآلخر ويُصّوره. قول يُشبهُ قوال  آخر: وهو
 (6) 

تبار، كالتذكير والوعظ والحث والزجر واالع :مور كثيرةيستفاد من ضرب األمثال أ: أهميته

 .أرسخ في الذّهنة ألنها وتقريب المراد للفعل، وتصويره بصورة محسوس

 تشبيه، وجودة األسلوب فإّن النّفسوألّن المثل يتميز بإيجاز اللفظ وإصابة المعنى وحسن ال

 .فهو يشدُّ الذّهن وينبهه..تستأنس به به وتميل إليه وترتاح دون ملل أو سأم
 

                                                           
(1) 

 .162: ، ص1وقائع ندوة مقتضيات الدعوة في ضوء المعطيات المعاصرة، ج

 اْكفُفْ : َمهِ  
(2) 

 .4/946مسند اإلمام أحمد 
(3) 

 .رواه مسلم
(4) 

 .البخاري، كتاب الّصوم
(5) 

 .912: البيانةوني، المدخل إلى علم الدعوة، صأبو الفاح 
(6) 

 .149: أحمد غلوش، ص. الدعوة اإلسالمية، د
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 :أقسام األمثال 

 .األمثال تكون صريحة أو ضمنية

 : فيها بلفظ المثل كقوله تعالى وهي ما يصّرح: فاألمثال الّصريحة -

ا يَأْتُِكْم َمثَُل الَِّذيَن َخلَْوا ِمْن قَْبِلُكْم َمسَّتُْهُم اْلبَأْسَ "  اُء أَْم َحِسْبتُْم أَْن تَْدُخلُوا اْلَجنَّةَ َولَمَّ رَّ اُء َوالضَّ

ُسوُل َوالَِّذيَن آَمنُوا َمعَهُ َمتَى نَْصرُ  ِ  َوُزْلِزلُوا َحتَّى يَقُوَل الرَّ ِ أاََل إِنَّ نَْصَر َّللاَّ .«قريب  َّللاَّ
(1)  

فهذا مثل من شأنه أْن يُقويَّ اإلرادة، ألّن على الداعية أن يوقن أّن االبتالء سنة كونية  

خوطب به "  :يقول أبو السعود. اجتماعية، وهي درب من سبق من األنبياء والّصالحين

منين حثًّا لهم على الثبات على المصابرة على مخالفة الكفََرة رسوُل هللا ملسو هيلع هللا ىلص ومن معه من المؤ

ل المشاّقِ من جهتهم إثر بياِن اختالِف األمِم على األنبياء عليهم السالم وقد بُيّن فيه مآُل  ،وتحمُّ

اختالفِهم وما لَِقَي األنبياُء وَمْن معهم من قبلهم من مكابدة الشدائد ومقاساة الهموم وأن عاقبة 

 "  النصرُ  أمِرهم

ِ َكَمثَِل آدََم َخلَقَهُ ِمْن تَُراٍب ثُمَّ قَاَل لَهُ ُكْن  ﴿: ومثل ذلك قوله تعالى - إِنَّ َمثََل ِعيَسى ِعْندَ َّللاَّ

"  اْلَحقُّ ِمْن َربَِّك فَاَل تَُكْن ِمَن اْلُمْمتَِرينَ ( 42)فَيَُكوُن 
2
 
 

يسى ولد من غير أب، فاهلل هو بما أنَّ ع: هذا مثل ضرب إلفحام النّصارى الذين قالوا

إّن قدرة هللا التي كانت وراء : فرد عليهم المولى سبحانه بقوله( تعالى هللا عما يصفون)أبوه 

من  –خلق آدم من تراب من غير أب، هيَّ نفسها التي كانت وراء خلق عيسى عليه السالم 

 .غير أب

ها كمثل الحمار يحمل أسفارا  ﴿مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملو: ومثل قوله تعالى

هذا المثل ضرب لليهود . بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات هللا وهللا ال يهدي القوم الظالمين﴾

ضرب هللا لهم المثل بالحمار الذي يحمل . الذين لم يعملوا بالتوراة ولم يؤمنوا بالرسول ملسو هيلع هللا ىلص

وليس له من حملها إال  ،واليستفيد منها متها شيئا ،فوق ظهره كتبا قيّمة، وهو ال يدري عن قي

  .األعباء دون جدوى

َواْضِرْب لَُهْم َمثََل اْلَحَياةِ الدُّْنيَا َكَماٍء أَْنَزْلنَاهُ ِمَن السََّماِء فَاْختَلََط بِِه َنبَاُت اأْلَْرِض "

ُ َعلَى ُكلِّ  َياُح َوَكاَن َّللاَّ ا تَْذُروهُ الّرِ ا فَأَْصبََح َهِشيم  "  َشْيٍء ُمْقتَِدر 
3
 

اذكر أيها  ...ْنَزْلنَاهُ ِمَن السََّماءِ َواْضِرْب لَُهْم َمثََل اْلَحيَاةِ الدُّْنيَا َكَماٍء أَ  :يقول الشيخ وهبة الزحيلي

النبي مثال ألهل مكة وأمثالهم الذين افتخروا بأموالهم وأتباعهم على فقراء المسلمين، يبين 

الدنيا وما فيها، والمراد حياة اإلنسان بما يتعلق من نعم وثروة، ذلك المثل أو الصفة زوال 

فإن الدنيا بعد الخضرة والبهجة تصبح عابسة ال جمال فيها وال زهو، إنها في تحولها وتبدلها 

تشبه حال نبات سقي بماء السماء، واختلط النبات بعضه ببعض، بسبب الماء، وصار أخضر 

                                                           
(1) 

 .915: سورة البقرة، اآلية
2
 61ـ  42: آل عمران 
3
 54 :الكهف 
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ح هشيما، أي يابسا، تذروه الرياح، أي تفرقه وتنثره ذات جميال، ثم تحول بعد الخضرة فأصب

 .اليمين وذات الشمال

وهللا قادر على كل شيء من اإلنشاء واإلحياء، ثم الدمار واإلفناء، واليبس والهالك، فال 

 .ينبغي لعاقل أن يغتر بإقبال الدنيا أو يتفاخر بها، وعليه أن ينظر إلى مآلها ونهايتها الحتمية

مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم * قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص "  قول الرسول ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ومن السنة

 " وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى
1
 

د فهذ مثل يضرب لوحدة الجماعة المتعاضدة المتناصرة التي التهمل والتفرط في فرد واح

عضو منه تداعت واستجابت له كل فهي كالجسد الواحد إذا أصيب أي  ،من جماعتها

 .األعضاء

 :وغيرها من األمثال الكثيرة

وهي التي تفهم ضمنا ، أْي من مضمون الكالم، وهّي تشبيه حال بحال : أما األمثال الّضمنية

" اآلن حصحص الحق  " :قوله تعالىمثل  .أخرى
2
ور الشئ وهو مثل يضرب وقت ظه 

" كل حزب بما لديهم فرحون " : وقوله .واتضاحه
3
قرغم  ،وهو مثل يضرب للمتخالفين 

" قضي األمر الذي فيه نستفتيان "  :وقوله .اختالفهم ؛ كل فريق فرح برأيه ووجهة نظره
4
 

.مثل يضرب حينما يتم الفصل في أمر فيه تنازع بأية طريقة كانت
5
 

ا فقد خلع رب" : ه وسلّممثل قول الّرسول صلّى هللا عليو  قة اإلسالم من فارق الجماعة شبر 

.«من عنقه
(6) 

فهذا مثل يضرب لمن ترك إجماع الجماعة، فانخلع منها فضّل وهلك، كما تضل وتهلك الدّابة 

حينما تخلع الربقة

  .فتفلت وتبقى من غير راع وال حارس في العراء 

 المنهج العاطفي :ثانيا 

 .أََمالْت عنقها وحنته: عطفت الظبية :فيقال. أي مال وانحنى: من عطف عطفا  : العاطفة لغة

 .هو الّشقة والّرحمة: والعطف اصطالحا  

 :تعريفه المنهج العاطفي -

النظام الدّعوي الذي يرتكز على القلب، ويحرك الشعور »: لقد عرفه أبو الفتح البيانوني بأنه

.«والوجدان
(7) 

َ بأنه مجموعة األساليب الدّعوية التي ترتكز على القلب، وتحرك الشعور »: وعرفه أيضا

والوجدان

»

(1) 

                                                           
1
 1222 :رقم الحديث ،معرفة الركعتين باب ، كتاب ،مسلم 
2
 61 :يوسف 
3
 19 :الروم 
4
 51 :يوسف 
5
  919: ص ،9111، جامعة المدينة العالمية ،بهاوسائل الدعوة وأ سالي 
(6) 

 . 14: سورة الجمعة، اآلية

 .أبو داود، باب في معاملة الخوارج 
(7) 

 .المعجم الوجيز، مادة عطف
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 :أساليبه

 :من أبرز أساليب المنهج العاطفي ما يلي

إّن رحمة المؤمن بالمدعوين هيَّ في األصل من رحمة هللا تعالى  :الرحمة بالمدعوين: أوال

لّرحيم، والمؤمن كائنا  من كان ينبغي أن يكون رحيما  باآلخرين مشفقا فمن أسمائه الرحمن ا

ات والبهائم، ففي عليهم من عذاب هللا، بل رحمته ينبغي أن تتعدى اإلنسان إلى الحيوان

هريرة رضي هللا عنه أنَّ هللا قد غفر لرجل بسبب سقيه لكلب اشتد به الضمأ  الّصحيح أّن أبا

.حتى صار يأكل التراب
 (2) 

ودخلت امرأة النّار في هرة حبستها فال هيَّ أطعمتها وال هي تركتها تأكل من خشاش 

.األرض
 (3) 

عليهم السالم موجهين بنبع الحنان والعطف على أقوامهم من  –ولذلك وجدنا أنبياء هللا الكرام 

لنا ولقد سجل . أْن يصيبهم عقاب من الرحمن في الدُّنيا أو يكون مصيرهم جهنم يوم القيامة

القرآن الكريم مواقَف وِصيَّغ ا لَصفوته من الدّعاة األول فهذا إبراهيم عليه الّسالم، لما أخبرته 

﴿ : قال تعالى. إنّه أوابّ  !! المالئكة بما سوف يلحق بقوم لوِط من العذاب راح يجادل عنهم

عا أباه بألين وهو الذي د. فلما ذهب عن إبراهيم الّروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوٍط﴾

ا مقطع  في الموضع الضيق أربع مرات، مختتما إياها بدفق الحنان « يا أبت»العبارات مكرر 

قال يا أبت إني أخاف أْن يمسك عذاٌب » والّشفقة النابعين من خوفه على أبيه من عذاب هللا 

ديه ينا –حتى ابنه المطيع إسماعيل عليه الّسالم . «من الرحمن فتكون للشيطان وليًّا

 .«بيابني»

رغم « قوم»لجيشان عاطفة المحبة والشفقة على اإلنسان كان أنبياء هللا يستعملون عبارة يا 

«يا قوم إني لكم نذير مبين»: قال نوح عليه السالم: كفر وجحود أقوامهم
(4) 

ويا قوم ال »: وقال

.«أسألكم عليه ماال  إن أجري إالَّ على هللا
(5) 

«غيره أفال تتقون بدوا هللا ما لكم من إلهعا قوم اي»: وقال هود عليه السالم
(6) 

يا قوم »: وقال

.«استغفروا ربكم ثم توبوا إليه
(7) 

.«يا قوم اعبدوا هللا ما لكم من إله غيره»: وقال صالح عليه الّسالم
(8) 

 .«يا قوم إّن هؤالء ضيفي فال فتضحون»: وقال لوط عليه السالم

                                                                                                                                                                                     

 هذه وإألى .الفكر ويقابل واأللم واللّذة ،جملة الظواهر االنفعالية لدى اإلنسان كالحب والبغض: في علم النّفس: الوجدان 

 .كلها النفسي الظواهر ترجع ثةالثال
(1) 

  .915: أبو الفتح البيانوني، المدخل إلى علم الدّعوة، ص
(2) 

 .المرجع نفسه
(3) 

 . 461الفتوى الشرعية، مصدر سابق، ص 
(4) 

 .رواه البخاري في كتاب المساقاة، ورواه مسلم في كتاب الّسالم
(5) 

 .م، وكتاب البر والصلة واآلدابالبخاري، في كتاب المساقاة، ومسلم في كتاب الّسال
(6) 

 .4سورة نوح، اآلية 
(7) 

 .92: سورة هود، اآلية
(8) 

 .64: ، اآلية:سورة األعراف
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اعبدوا هللا وارجوا اليوم اآلخر وال تَْعثَْوايا قوم »: وقال شعيب عليه السالم

في األرض  

.«مفسدين
(1)
 

ومن بين مظاهر هذا األسلوب، مخاطبة المدعوين بتجرد وإخالص، فهو حريص على 

قال هودٌ . فال يطلب من وراء ذلك أجرا ، أو ماال ، أو منصبا  أو جاها  . هدايتهم وإصالحهم فقط

«عليه أجرا  إن أجري إالَّ على الذي فطرني يا قوم ال أسألكم»: عليه السالم
(2) 

وما »: وقال

«أسألكم عليه من أجِر إْن أجري إالَّ على هللا رب العالمين
(3) 

ال »: وقال نُوح عليه الّسالم

.«أسألكم عليه ماال  إْن أجري إالَّ على هللا
(4) 

وما أسألكم عليه من »: وقال لوط عليه الّسالم

«رب العالمين أجِر إن أجري إالَّ على
(5) 

وما أسألكم عليه من أجِر »: وقال شعيب عليه الّسالم

.«أجِر إْن أجري إالَّ على رب العالمين
(6) 

.«وما أسألكم من أجِر إن أجرَي إالَّ على رب العالمين»: وقال صالح عليه السالم
(7) 

خطائهم فالرحمة تجعل الدّاعي يرق لآلخرين رغم انحرافاتهم، ويْسعى إلزالتها، فيأَس أل -

ولقد سكب هللا في قلب نبيه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص من العلم والحلم، وفي خلقه من اإليناس ..ويتمنى لهم الُهدَى

والبر، وفي طبعه من السهولة والرفق، وفي يده من السخاوة والندى، ما جعله أزكى عباد هللا 

.رحمة، وأوسعهم عاطفة وأرجحهم صدرا  
 (8) 

رحمٍة من هللا لنت لهم، ولو كنت فظًّا غليظ القلب ال تفضلوا من حولك﴾﴿فبما  :قال تعالى
(9) 

.«بالمؤمنين رؤوف رحيم»: وقال في شأنه ملسو هيلع هللا ىلص
(10) 

وما أرسلناك إالَّ رحمة »: وقال أيضا

.«للعالمين
(11) 

الراحمون يرحمهم "لما تشرب قلبه معاني الرحمة، انطلق لسانه مرددا 

من في األرض يرحمكم من في السماء، الرحم شجنةالرحمن، ارحموا 
12
من الرحمن فمن  

 "وصلها وصلة هللا، ومن قطعها قطعه هللا
13
" ...إن هللا رفيق يحب الرفق" 

14
من يحرم " 

 "الرفق يحرم الخير
15
 "ال تنزع الرحمة إال من شقي" 

16
" من ال يرحم ال يرحم" 

17 

                                                           

 .أفسد أشد اإلفساد: َعثُْوا: من عثا 
(1) 

 . 16سورة العنكبوت، اآلية 
(2) 

 . 41: سورة هود، اآلية
(3) 

 .199: سورة الشعراء، اآلية
(4) 

 
(5) 

 .165آلية سورة الشعراء، ا
(6) 

 .111سورة الشعراء، اآلية 
(7) 

 .154: سورة الشعراء، اآلية
(8) 

 . 919 – 916دمحم الغزالي، خلق المسلم، ص 
(9) 

 .142: آل عمران، اآلية
(10) 

 . 191: سورة التوبة، اآلية
(11) 

 .119سورة األنبياء، اآلية، 
12
 .القرابة المشتبكة اشتباك العروق: الشجنة.
13
 .1159كتاب البر والصلة , يرواه الترميذ.
14
 .9421رقم , باب فصل الرفق, كتاب البر والصلة واآلداب, مسلم.
15
 .9429رقم , كتاب البر والصلة واآلداب, مسلم.
16
 .1291: رقم, باب ما جاء في رحمة الناس, كتاب البر والصلة, الترميذي.
17
 .4229: رقم, كتاب األدب باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته, البخاري.
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  صلّى هللا عليه وسلّم شيئا  قط بيدهما ضرب رسول هللا: عن عائشة رضي هللا عنها قالت 

...جاهد في سبيل هللاوال امرأة وال خادما  إالَّ أن ي
 (1) 

لقد كان رسول هللا صلى هللا عليه 

والّسخرية واإلخراج  ابه وقومه حتى الذين آذوه، باالسبوسلّم يفيض رحمة بأصح

ويوم أْن مكنه هللا « يعلمونقومي فإنّهم ال  اللهم أهد»: كان يقول في شأنهم...والمقاتلة

ال تثريب عليكم اليوم يغفر هللا لكم " :مثلي ومثْلُكم كما قال يوسف إلخوته: قال لهم: منهم

 "وهو أرحم الّراحمين
(2) 
  "اذهبوا فأنتم الطلقاء " 

أن يوم الفتح هو يوم ثأر وانتقام فصاح في وجه  -زعيم الخزرج–لقد ظن سعد بن عبادة  

فلما بلغت هذه الكلمة مسامع الرسول  "وم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبةالي"أبي سفيان 

وأمر أن ينزع منه !! "بل اليوم يوم الرحمة اليوم يعظم هللا الكعبة": ملسو هيلع هللا ىلص، رد عليه قائال

 !!اللواء، ويدفع إلى ابنة مخافة خطأ قد يبدر منه

: قيل: الّصحيح عن أبي هريرة رضيَّ هللا عنه قالففي . لقد أشفق على قومه من الدّعاء عليهم

«إنّي لم أبعث لعَّانا ، وإنّما بعثت رحمة»: قال. يا رسول هللا ادع على المشركين
(3) 

اللهم ": إن دوسا عصت وأبت فادع هللا عليها فقيل هلكت دوس، قال: ولما قالت له جماعة

 "أهدد دوسا وأت بهم
4
  

 !! اإلصرار والترصد لقتله عفا عنهمحتى الذين ثبت في حقهم سبق 

 .فعلى هذا المثال وذاك ينبغي أن يكون الدّاعية، مع أتباعه وشانئيه

 ...إنَّ هذا المنهج صعب ومثالي فليترك شأن الدعوة، لمن هو أهل: ومن قال

إّن الداعي إلى هللا اليوم ينبغي أْن يكون كالّطبيب الّرحيم الذي يأتيه المرضى من 

فال . انات وطبقات اجتماعية شتَّى، فيعالج هذا أو ذاك كل همه أْن يستأصل الدّاءجنسيات ودي

 .يوجد في صيدليته سُموم قائله، وال مخدرات تذهب العقل، وال أدوات تزهق األرواح

حامل الرسالة اإلسالمية الداعي إلى هللا هو بمثابة الطبيب الّرحيم النّاصح ال ينظر إلى »

ينبغي أْن يتخلص منه، إنّما ينظر إليه على أنه مريُض يريد أْن ينقذه  المخالف على أنه عدو

من مرضه، فالمؤمن المسلم يدعوا الناس إلى دين هللا بدافع الرحمة بهم لنجاتهم من عذاب هللا 

.«وَظفرهم بالّسعادة الخالدة
(5) 

ى من جنسيات إن الداعي إلى هللا اليوم ينبغي أن يكون كالطبيب الرحيم، الذي يأتيه المرض

كل همه أن يستأصل الداء، فال يوجد في  ،وديانا توطبقات اجتماعية شتى، فيعالج هذا وذاك

صيدلته سموم قاتلة، تذهب العقل وتزهق األرواح، كما ال توجد في صيدليته آالت لفرم اللحم 

                                                           
(1) 

 . 91 – 91: رقم: مسلم
(2) 

 . 29اآلية : سورة يوسف
(3) 

 .رواه مسلم
4
 .9219, الدعاء للمشركي بالهدى, كتاب الجهاد والسير, البخاري.
(5) 

 .119: ، ص1: مج حبنكة الميداني، فقه الدعوة إلى هللا،
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 والعظم، وال سواطير خشنة لكسر العظام وتهشيمها، كل ما في صيدلته هي عقاقير وأدوية

 ...شافية ملينة

الداعية هو النطاسي العطوف الرحيم بمرضاه، يستقبل مرضاه بابتسامة عريضة، ووجه 

كل همه عالج مرضاه وإن كانوا جهاال، أميين ضالين، حتى وإن لم يحسنوا معه .. باش

األدب، فقد يحدث أن يتقيأ بعض المرضى بين يدي الطبيب، وقد يدخل عيادته مجنون، يهذي 

 م وأكثر منه، والطبيب ماض في مهمته النبيلة، بل كلما ويسب ويشت

اشتد الداء واستعصى ازدادت رحمة الطبيب به، ألنه خبر مآالت تلك األمراض من اآلالم 

 ...المنغصة، إلى الشلل، إلى فقدان الوعي، إلى الوفاة

ور المسلمين ألن المسلم المهتم بأم ،ينبغي أن يتحمل الداعية بقدر ما يستطيع في سبيل دعوته

كالشمعة تحرق نفسها لتضيء غيرها
. 

وتتجلى مظاهرات الرحمة بالمدعو من خالل أسلوب المخاطبة اللينة التي فيها رقة 

يا أبت، ويابني، ويا قوم، وأخشى : مثل كلمة: وعذوبة، مسنودة بالمشاعر الطيبة الفياضة

...عليك، ال أريد أجرا ، إني أحبك
 (1) 

 :الحسنة أسلوب الموعظة: ثانيا

 :تعريف الموعظة -

وأمره بالّطاعة . نصحه وذكره بالعواقب: مشتقة من وعظه يعظه وْعظ ا، َوِعَظةٌ : تعريفها لغة

.ووّصاه بها
 (2) 

 :تعريفها اصطالحا  

 :وردت في تعريف الموعظة جملة من التعاريف، نختار منها اآلتي

سدي، إذا كان مقرونا بما يثير الرغبة هيَّ النُّصح بالفعل أو بالترك لعمل نفسي أو عمٍل ج. 1

.أو الّرهبة في النّفس
 (3) 

 .بأنّها زجر مقترن بالتخويف: عرفها األصفهاني. 9

.بأنها تذكير الغافل عن حكم. وعرفها الشيخ دمحم متولي شعراوي. 1
 (4) 

وهو يرى أّن هناك فارقا  بين بالغ الحكم والوعظ بالحكم، فالوعظ أْن تكرر لموعوظ 

 .كمن يذكر إنسانا  بإقامة الّصالة في وقتها وهو يعلم وجوبها ،علمه ولكنه ال يفعلهما ي

ويرى أبو الفتح البيانوني وغيره أّن الموعظة الحسنة في االصطالح الدّعوي ترادف  -4

 .النّصيحة

                                                           
(1) 

 .914: المدخل إلى علم الدعوة، ص: أبو الفتح البيانوني
(2) 

 (.وعر)لوجيز، مادة المعجم ا
(3) 

 .611: ، ص1:حنبلة الميداني، فقه الدعوة إلى هللا، ج
(4) 

 .15: ، ص9: دمحم األلوسي، روح المعاني، مج
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من أهم أساليب المنهج العاطفي التي تؤثر في المدعو  :قضاء الحوائج وتفريج الكروب :ثالثا

إن هذا السلوك يترك بال شك أثرا ينطبع في نفس المدعو  ،حوائجه وتفريج كروبه قضاء

أوكان مسافرا وانقطعت  ،أوظروف صحية ،وخاصة إذا كان المدعو في ضائقة مالية ،ماحيا

مما اضطرهم إلى عرض كالهم  ،أو مدينا تحولت حياته إلى هم بالليل وذل بالنهار ،به السبل

ومن ثم  ،وينال ثقتهم ،يكسب ودهم ،لعون والمساعدة إلى هذا وذاكالشك أن من يد ا ،للبيع

اْلُمْسِلُم أَُخو اْلُمْسِلِم اَل يَْظِلُمهُ َواَل يُْسِلُمهُ  " :قل رسول ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ .قوال وسلوكا :يستطيع التأثير فيهم

ُ فِي َحاَجتِِه َوَمنْ  ُ َعْنهُ ُكْربَة  ِمْن  َوَمْن َكاَن فِي َحاَجِة أَِخيِه َكاَن َّللاَّ َج َّللاَّ َج َعْن ُمْسِلٍم ُكْربَة  فَرَّ فَرَّ

ُ َيْوَم اْلِقيَاَمةِ  ا َستََرهُ َّللاَّ  " ُكُربَاِت َيْوِم اْلِقيَاَمِة َوَمْن َستََر ُمْسِلم 

من خالل ذلك الحوار الشيق  ،ولنا في رسول هللا أسوة حسنة في مواساة جابر بن عبد هللا 

  .في طريقهما في العودة من غزوة تبوك ،مانهالذي درا بي

 (:التجريبي)المنهج الحسي أو : ثالثا 

اليسمعون "  :قال تعالى ،الصوت الخفي :الحس والحسيس :يقول ابن منظور :تعريف الحس 

" حسيسها 
1
  

وهي  ،العلم بالحواس :وقال بن األثير .شعر به( بفتح الحاء وكسرها ) وحس بالشئ حسا 

كالعين واألذن واألنف واللسان واليد  ،إلنسانمشاعر ا
2
أدركه بإحدى حواسه :وحس بالشئ 

3
 

  :نختار منها ثالثة تعريفات :للمنهج الحسي جملة من التعريفات :تعريف المنهج الحسي

مجموعة األساليب الدعوية التي ترتكز على الحواس، ): عرفه ابو الفتح البيانوني بقوله

( والتجاربويعتمد على المشاهدات 
4
 

وهو  ،والمشاهدة ،بأنه األسلوب الذي يعتمد على الحس" وعرفه عبد الحليم دمحم الرمحي بأنه 

ثم إعمال العقل للوصول إلى  ،اآليات الكونية التي تلفت الحس ويدخل فيه ،األسلوب العلمي

" الحقيقة 
5
 

وتعتمد  ،على الحسومجموع أساليبه التي ترتكز  ،النظام الدعوي "بأنه  :كما عرفه البعض

" على المشاهدات والتجارب 
6
 

  :أبرز أساليبه

  :القدوة العملية .1

.تشبها به ،فعل مثل فعله ،من اقتدى به :القدوة لغة
7
  

  .اسم لمن يقتدى به إذا فعل مثل فعله تاسيا :والقدوة
                                                           

1
  
2
 ( حس) مادة  ،ابن منظور ،لسان العرب 
3
 (حسر ) مادة  ،مجمع اللغة العربية ،المعجم الوجيز 
4
 915 ،المدخل إلى علم الدعوة ،أبو الفتح البانوني 
5
 116زكية المذكرة  ،عبد الحليم دمحم الرمحي 
6
  ،المرجع نفسه 
7
 (اقتدى ) مادة  ،المعجم الوجيز 
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وقد  ،سلوكيةوالكماالت ال ،عو إلى الفضائلدالذي ي ،هو الشخص المربي: القدوة اصطالحا

 .واتصفبها من قبل ،عمل بها

 "قد كان لكم في رسول هللا أسوة حسنة " 

حيث تفرق  ،في معرض الحديث عن غزوة األحزاب ت اآليةوقد نزل .القدوة :األسوة الحسنة 

ـ ، فحثهم هللا سبحاته وتعالى على الثبات مثلما ثبت ،كثيرمن الصحابة رضوان هللا عليهم

 وتأسيا ـ  اقتداء

شريطة أن يكون الداعية  ،ن الدعوة إلى هللا بالقدوة لمن أبلغ أساليب التأثير في نفسية المدعوإ

 "  :مصداقا لقول هللا تعالى ،غير مخالف إلى مايأمر وينهى عنه ،ملتزمابما يقول

ِ أَن تَقُولُواْ َما الَ تَْفعَلُونَ َكبَُر َمْقتا  ِعندَ * يا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ ِلَم تَقُولُوَن َما الَ تَْفعَلُوَن  " " َّللاَّ
1
 

" وأنتم تتلون الكتاب  أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ":وقوله
2
وقوله تعالى عن العبد  

" وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه } الصالح شعيب عليه وعلى نبينا الصالة والسالم 
3
 

3
 :وتكون القدوة بـ 

 ،والوفاء ،والحلم كظم الغيظ ،والشجاعة ،الجود والكوم ،لتواضعوا ،وبالرحمة ،بالصبر

وهذه المحامد ...والوسطية واالعتدال ،والزهد في الدنيا ،والعفو عتد المقدرة، والصدق

 ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  كلها كانت محاور القدوة في حياته وغيرها

بقية أساليب المنهج الحسي  والتزاما بما درسناه وشرحناه سوف نشير إلى ،ولضيق الوقت 

 .دون شرح

وتوجيه  ،(سنن اآلفاق واألنفس )  :ـ االستدالل على وجود الخالق وعظمته بالدالئل الحسية 9

} "  :مصداقا لقوله تعالى .التي ثبتت بالتجربة والتكرار ،اآلخر إلى مواطن اإلعجاز العلمي

" ْم َحتَّى يَتَبَيََّن لَُهْم أَنَّهُ اْلَحقُّ َسنُِريِهْم آيَاِتنَا فِى األٌّفَاِق َوفِى أَنفُِسهِ 
4
  

" ولتعلمن نبأه بعد حين "  :وقوله
5
 

  .تعرف على المحسوسات للوصول إلى المعارف والحقائق العلميةـ ال 1

." .من رأى منكم منكرا فليغيره بيده"  :لقوله ملسو هيلع هللا ىلص :ـ تغيير المنكر باليد5
6
  

 " صلوا كما رأيتموني أصلي "  :قال رسول هللا ـ ملسو هيلع هللا ىلص"  :ـ التعليم التطبقي 4

" خذوا عني مناسككم "  :وقال
7
 

انشقاق  ،فلق البحر ،إحياء الموتى ،الحية ،العصا ،المائدة :ـ تأييد األنبياء بالمعجزات 5

 ...........تسخير الريح ،القمر، اإلسراء والمعراج

 

 

 

 

                                                           
1
 9 :لصف 
2
 55 :البقرة 
3
 11 :هود 
4
 41 :فصلت 
5
 11:ص 
6
 116 :رقم تاحديث ،باب بيان كون النهى عن المنكر من اإليمان ،كتاب اإليمان ،مسلم 
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 بغيره من العلوم الشرعيةعالقة علم الدعوة  :سامخا

ومن أحسن قوال ممن دعا "  :لقوله تعالى ،إن مهمة الداعية العلمية من أشرف المهن وأجلها 

" إلى هللا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين 
1
ألن يهدى هللا بك رجال  " : لعليوقال ملسو هيلع هللا ىلص 

"  «واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم 
2
ولكنها في نفس  ،همة جليلة وشريفةفهي م 

و الثقافات  ،التزود بقدر كاف من العلوم، الصبر واإلخالص :ألنها تتطلب ،الوقت شاقة

ويؤدونها ...إن الذين يحملون أمانة الدعوة: " يقول عبد النعيم دمحم حسنين ،اإلنسانية المختلفة

ة في العصر الحديث، حتى على هدى وبصيرة في حاجة ماسة إلى التزود بالثقافات الالزم

أال وهو هداية  ،للوصول إلى الهدف األمثل ،يتمكنوا من أداء األمانة على الوجه األكمل

فينبغي على الداعي أن يتثقف وأن يتزود بالعلم النافع المعين له على أداء رسالته ... الناس

وهذ كله ... عو إليهقبل أن يمارس الدعوة إلى هللا، حتى تكون دعوته على بصيرة وعلم بما يد

يجعل مهمة الداعي إلى هللا شاقة، ويجعله في حاجة إلى ثقافة كافية، وإلى تخير األسلوب 

المناسب للدعوة على حسب ظروف المدعوين، حتى تكون دعوته على بصيرة، وحتى ينجح 

".في أداء مهمته 
3
 

 :وعلى رأس العلوم التي يجب على الداعية اإللمام بها

مصادره،  :تلك التي محورها اإلسالم ،ويقصد بالعلوم الشرعية :الشرعيةالعلوم : أوال

وأصوله، وعلومه المتعلقة به، ليكون الداعية على بينة من ربه
4
حيث إن فاقد الشيء ال  

وإذا كانت : " يعطيه، فالذي ال يعرف العلوم الشرعية فإالم سوف يدعو؟ يقول ابن القيم

به  بد وأجلها وأفضلها، فهي ال تحصل إال بالعلم، الذي يدعوالدعوة إلى هللا أشرف مقامات الع

"وإليه
5
.... 

: من ابتالءات الدين موت العلماء وظهور الجهال -صلى هللا عيه وسلم –وقد عد الرسول  

إن هللا ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، : " قال ملسو هيلع هللا ىلص

".إذا لم يبق عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهاال، فسئلوا فافتوا بغير علم، فضلوا وأضلواحتى 
6
 

 : ومما ينبغي أن يعرفه الداعية في المجال الشرعي

ألنه مصدر األحكام العقدية، والتشريعية، والخلقية، : القرآن الكريم وتفسيره (1

 .واإلخبارات

                                                           
1
 11 :فصلت 
2
 6196 ،باب من فضائل علي ،لصحابةكتاب من فضائل ا ،مسلم 
3
 .95، 91:الدعوة إلى هللا على بصيرة، عبد النعيم دمحم حسنين، ص 
4
 .2:ثقافة الداعية، يوسف القرضاوي، ص 
5
 . 124، 1: مفتاح دار السعادة، ابن القيم، ص 
6
 .صحيح مسلم، كتاب العلم، باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان 
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قراءته، واالستعانة على فهمه وتدبره بكتب وذلك بحفظه قدر المستطاع، وكذا المداومة على 

التفسير المنتقاة من أهل العلم والخبرة، بما يتناسب ومستواه العلمي، وعلى الداعية أن يراعي 

 :جملة من الضوابط في فهم اآليات

وذلك بتجنب المماحكات الكالمية، والجدلية، والمساجالت : االهتمام بلباب التفسير .1

فيه كل  :وقد قال اإلمام أبو حيان عن أحد التفاسير. فقهيةالنحوية، والخالفات ال

 . شيء إال التفسير، وذلك لكثرة استطراداته، وإيغاله في المسائل الكالمية

إال ما جاء مؤكدا لما في القرآن الكريم، لقوله صلى : اإلعراض عن اإلسرائيليات .9

إن جمجمة ذي  :كمن يقول". وحدثوا عن بني إسرائيل وال حرج:" هللا عليه وسلم

وإن العماليق  ،وإن بوذا كان نبيا أوحي إليه تحت شجرة ،القرنين كانت من نحاس

وذلك لطولهم  ،ويشويه على أشعة الشمس ،كان أحدهم يدخل البحر ويمسك بالسمك

 ...الفارع

الذي نقله بعض المفسرين عن  :مثل: الحذر من الروايات الضعيفة والموضوعة .1

وهي  –كيف رآها رسول هللا فأعجب بها " ب بنت جحشزين" قصة أم المؤمنين 

 -ملسو هيلع هللا ىلص –وانتهى األمر بتطليقها وزواجها من الرسول  -متزوجة
1

 

حيث أورد بعض المفسرين أن الرسول ـ صلى  ،وهي آلهة المشركين ،وكذلك قصة العرانيق

وقصة  "إن شفاعتهن لترجى وإن تلك الغرانيق العال و"  هللا عليه وسلم ـ قرأ أمام المشركين

إذ لما أعجب بجمال  ،وتزوجه من زوجة قائد جنده أوريا" داوود عليه السالم" احتيال داود 

حاشا أنبياء  ،فظل يرسله إلى الحرب حتى قتل فتزوج من زوجته ،زوجته قرر الزواج منها

  .هللا أن يسلكوا سلوكات المجرمين وقطاع الطرق

بقيدوهن" أهجروهن" :كتفسير قوله تعالى :الفاسدةالحذر من األقوال واآلراء  .5
2
 ....

 ....-رضي هللا عنها  -البقرة هي عائشة  "إن هللا يأمركم أن تذبحوا بقرة"  :وقوله

كما ينبغي للداعية أن يكون ملما بعلوم القرآن، وتاريخ التشريع، ليكون ذلك مساعدا ومعينا 

وأسباب النزول  ،والناسخ والمنسوخ ،دنيعلى فهم النصوص القرآنية، فمعرفة المكي والم

ليتمكن القارئ من الوقوف على الحكمة اإللهية في تربية الفرد المسلم عن طريق منهج 

 ...التدرج

- في هذا العنصر –عموما  –ومن الكتب التي ينصح بقراءتها 

 ابن كثير -تفسير القرآن العظيم -

 .دمحم األمني الشنقيطي" أضواء البيان"تفسير -

                                                           
1
 .لبخاري، كتاب األنبياء، باب ما ذكر عن بني اسرائيلا 
2
 .966، 949:، ص1: سلسلة مدرسة الدعاة، ناصح علوان، ج 

 .للقرضاوي، بتصرف -عن كتاب ثقافة الداعية*
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 .أبو بكر جابرالجزائري ،يسر التفاسيرأ

 .للصابوني ،ـ صفوة التفاسير

 .مصطفى المراغي ،ـ تفسيرالمراغي

 سيد قطب" في ظالل القرآن"ـ 

 للقرطبي  ،ـ الجامع ألحكام القرآن

 الشيخ علي السايس  ،ـ تاريخ الفقه اإلسالمي

 الخضرى بك" تاريخ التشريع االسالمي"

 عبد الكريم زيدان  ،سالميةالمدخل لدراسة الشريعة اإل"

 .عبد الوهاب خالف ،خالصة تاريخ التشريع اإلسالمي

 للزرقاني ،" مناهل العرفان"

 ...دمحم أبو زهرة" القرآن: المعجزة الكبرى"

أما الكتب اآلتية فرغم شهرتها ؛ إال أنها ال تصلح إال للفحول ذوي األقدام الراسخة في العلم 

 :ومنها ،الشرعي

 .ابن جرير الطبري ،مع البيان في تأويل آي القرآنتفسير جا -

 .الفخر الرازي ،مفاتيح الغيب

  .مع عدم االلتفات الى أرائه االعتزالية ،بحاشية ابن المنير ،للزمخشري" الكشاف"...-

 .للزكشي" البرهان في علوم القرآن*"

 .للسيوطي" اإلتقان في علوم القرآن"

 .ول ملسو هيلع هللا ىلص من قول أو فعل أو تقريرهي ما ثبت عن الرس: السنة النبوية (9

 ...وهي المصدر الثاني، وهي الشارحة المفصلة لما أجمل في القرآن الكريم  (1

وقد تكون منشئة لحكم  ،فقد تكون مؤكدة لحكم ورد في القرآن، وقد تكون شارحة مفصلة 

 ...سكت عنه القرآن

 ،صحيح البخاري: ت في الحديث مثالوتشمل دراسة السنة معرفة أهم المصنفات التي دون

مع  ،وينصح المبتدئون باالقتصار على هذه المصادر الثالثة ،وموطأ اإلمام مالك ،ومسلم

  :شروحها المشهورة
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 .ـ فتح الباري شرح صحيح البخاري، البن حجر العسقالني 

 .لشرح صحيح البخاري. للقسطالني" إرشاد الساريًّ " ـ 

 .وغيرها... يللنوو" وشرح صحيح مسلم" ـ

  .ـ إرشاد السالك إلى شرح موطأ األم مالك

سنن الترمذي،  :األريب ؛ ينتقل إلى دراسة المصادر األخرى مثل وحينما يشتد عود الداعية

 .وابن ماجة، والنسائي، وأبي داوود

ار وأبي َيْعلَى  ...ومسند اإلمام أحمد، ومسند الدرامي، والبزَّ

كما ينبغي الحذر من حملة التشكيك : دراسة القرآن يقال هنا وما قيل عن المحاذير في مجال 

" كمحمد أبي رية في كتابه: من المستشرقين وغيرهم من المسلمين.. .في األحاديث الصحيحة

" في كتابه  ،وفريد وجدي ،في فجر اإلسالم  ،وأحمد أمين" أضواء على السنة المحمدية

 يرهموغ .".السيرة النبوية تحت ضوء العلم الحديث

 : ومن الكتب التي ردت على هؤالء المشككين والطاعنين في السنة

 مصطفى السباعي -السنة ومكانتها في التشريع االسالمي -1

 عبد الرحمن اليماني( في الرد على كتاب أبي رية)األنوار الكاشفة -9

 دمحم أبو زهو" الحديث والمحدثون"-1

 عجاج الخطيب –دفاع عن أبي هريرة -5

.عن السنة، دمحم أبو شهبةدفاع -4
1
 

 :علوم اللغة العربية (4

معرفة اللغة العربية، والحديث بها يعتبر قضية شرعية، قبل أن تكون مسألة هوية وطنية أو 

 –إقليمية، ألنها هي الواسطة بين المسلم و فهم القرآن، و كتب الحديث، و علوم الشريعة 

 .واجب و من هنا فمما ال يتم الواجب إال به فهو -عموما

ا:" قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص " إن من البيان ِلسحر 
2
"إن من الشعر لحكمة:" وقال

3
 

                                                           

 .كالمكي والمدني، الناسخ والمنسوخ، المحكم والمتشابه، أسباب النزول، القراءات، الرسم القرآني*
1
 .991: ، ص1: عبد هللا ناصح علوان، ج :سلسلة مدرسة الدعاة 
2
 .البخاري، كتاب الطب، باب إن من البيان لسحرا 
3
 .سنن ابن ماجة، كتاب األدب، باب الشعر 
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اهجم يا حسان وروح " الشعر وشجع عليه، إذ قال لحسان ابن ثابت -ملسو هيلع هللا ىلص-وقد سمع الرسول 

"القدس معك
1
 "تهمرووا ألوالدكم الشعر، تعذب ألسن:" وقالت عائشة رضي هللا عنها 

 "علموا أبناءكم السباحة والرماية وركوب الخيل ورووهم ما يجمل من الشعر:" وقال عمر

إن اللغة العربية من الدين وإن معرفتها فرض واجب ألن فهم الكتاب :" وقال ابن تيمية

"والسنة فرض، وال يتم هذا الفهم إال بالعربية
2
 

اللسان عليه بدراسة علوم البالغة، ولتتحقق للداعية الفصاحة في البيان، والسالمة في  

وعليه أن يقرأ القرآن بتدبر و روية، فإنه معدن البالغة و ... والنحو والّصرف وعلم المعاني

كما ينبغي قراءة عيون الشعر . الفصاحة، و كذلك قراء األحاديث النبوية، ففيها جوامع الكلم

ن الحماسة ألبي تمام، وأشعار وحسان ابن ثابت، وديوا ،كشعر زهير ابن أبي سلمى،العربي

وعليه أن يقرأ كتب القصص الهادفة ككتابات مصطفى صادق ... أبي الطيب المتنبي

الرافعي، ومصطفى العقاد، والمنفلوطي، ونجيب الكيالني، وعلي الطنطاوي، وعلي 

 ...باكثير

ن كثير من بي... تفشت فيه ظاهرة الجهل بقواعد اللغة العربية"...خاصة في هذا الوقت الذي*

واألدهى . فال تكاد تستقيم لهم عبارة. العاملين في حقل الدعوة اإلسالمية في العصر الحديث

من ذلك وأمر أن هؤالء الجاهلين بالعربية وآدابها ال يخجلون من جهلهم، وال يعدونه عيبا 

"خطيرا 
3
 

للغة العامية، واألنكى واألشد من ذلك أن كثيرا من أساتذة الجامعات يقدمون المحاضرات با

في عمومه في الملتقيات والندوات الدولية، يقدم بالعامية، ومن هنا نكون من -وصار الحديث

حيث قصدنا أو لم نقصد قد أسأنا إلى العربية والدين معا، وصرنا نحطب في حبل 

 .المستشرقين والمستغربين، وال حول و ال قوة إال باهلل

تى أصبحنا نشاهد بكل أسف أساتذة جامعيين ح.. .:"يقول الدكتور أحمد ابن نعمان*

يحاضرون في كليات اآلداب بالعامية، فضال عن كليات العلوم، واألخطر من ذلك أن نناقش 

"بالعامية... الرسائل العلمية في الجامعات العربية
4
" النحو العربي" بل من يدرس مادة 

 !!يدرسها باللهجة العامية

                                                           
1
كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل حسان " إن روح القدس ال يزال يؤيدك ما نافحت عن هللا و رسوله" وفي رواية مسلم 

 . بن ثابت
2
 .116: اليب الدعوة و اإلرشاد، دمحم أمني حسن، صأس: من فقه الدعوة 
3
 .91: الدعوة إلى هللا على بصيرة، عبد النعيم دمحم حسنين، ص 
4
 .69: مستقبل اللغة العربية بين محاربة األعداء و إرادة السماء، أحمد بن نعمان، ص 



11 

من بين عوامل عزل  -نستطيع أن نتجاهل عمال خطيرا ولسنا:" ويقول عبد الصبور شاهين*

للهجات أو لمستوى رديء من ...الفصحى، وهو استعمال المشتغلين بالتدريس

("الفُْصعمية)
1
.*  

 :الفقه وأصوله (5

لقصور بين في إعداد البرامج لتخريج الداعية، رأينا االهتمام بالشكل والتنظير والتركيز على 

ب المضامين واألحكام الشرعية، حتى وصل التردي بنا أن الوسائل والمناهج على حسا

وجدنا بعض المؤسسات تخرج إطارا في الدعوة، وهو لم يدرس من علم الفقه سوى سداسي 

مناهج وطرق )؟ ومن هنا انقلبت الموازين لدى أولئك الدعاة فتحولت الوسيلة !!أو سداسيين

د ما يدعو إليه من األحكام الخلقية والعملية إلى غاية في حد ذاتها، ولم يعد الداعي يج( الدعوة

 (.عبادات ومعامالت)

البد للداعية من ثقافة فقهية حول أحكام الطهارة والوضوء، والصالة والزكاة والحج 

ألن الداعية غالبا ما يسأل ... والصوم، وأحكام األسرة، والبيوع، والسياسة الشرعية، والحسبة

كان متمكنا أفتى فأفاد واستفاد وأجر، وإن لم يكن متمكنا فإن . عن هذه القضايا دون غيرها

صلى هللا عليه -أو أفتى بغير علم، فيكون ممن وصفهم الرسول  ،أو مارى ،تحجج أو تهرب

، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا:"... بقوله -وسلم  "اتخذ الناس رؤوس ا جهاال 

ه من تصحيح الواقع المعيش للفرد والجماعة وإحاطة الداعية بمعرفة األحكام الفقهية يمكن-

المسلمة، فيقابل البدعة بالسنة، والحرام بالحالل، والظلم بالعدل، واالستبداد بالحرية، والغلو 

كل .. .بالوسطية، والمعصية بالطاعة، والشطط بالحكمة، و الكفر باإليمان، والجهل بالعلم

ان هذا الفقه مدعوما باألدلة الشرعية على كل ذلك يتأتى و يتحقق بالعلم و الفقه، خاصة إذا ك

مسندا بأقوال العلماء، و يزداد تبيان الحكم الشرعي رسوخا في العقل و اطمئنانا في  ،حكم

ولقد كانت برامج المعاهد األزهرية تقوم على هذا . القلب باإلبانة عن الحكمة من التشريع

وشرعا، ثم دليله من الكتاب والسنة، ثم  النظام الدقيق، بحيث يتم أوال التعريف بالباب لغة

 .. .ثم أحكامه ،حكمه، ثم حكمته

" أحكام القرآن." ومن الكتب التي يمكن االستفادة منها في مجال ربط األحكام باألدلة 

لمحمد " وآيات األحكام" للقرطبي، و" وتفسير أحكام القرآن" للجصاص وابن العربي، و

للسيد سابق "فقه السنة" السايس والصابوني، و
2
للصادق الغرياني، " ومدونة الفقه المالكي"  

ألبي بكر جابر " منهاج المسلم" لوهبة الزحيلي، و" موسوعة الفقه االسالمي وأدلته" و

نيل " البن دقيق العيد، و" اإلحكام" كـ. كما يمكن االستفادة من كتب فقه الحديث. الجزائري

 .عانيللصن" سبل السالم" للشوكاني، و" األوطار
                                                           

1
 .نفس المرجع 

 !!ا أثناء الحديثأي المزج بينهم( العامية + الفصحى ) كلمة مركبة : الفصعمية*
2
 .911: ، ص1: سلسلة مدرسة الدعاة، ناصح علوان، ج 

 .دمحم بن عبد الرحمن الشافعي" رحمة األمة في اختالف األئمة" ينظر*
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ويقف . كما ينبغي للداعية أن يطلع على بقية المذاهب الفقهية، ويتطلع على أدلتها المعتمدة

على أسباب االختالف، فهي في غالبيتها مشروعة، تدور حول النصوص الظنية وما ال نص 

اختالف القراءات والتعارض : فيه، وخاصة االختالف بسبب فهم النصوص، فهناك

وهناك من بلغته . في داللة اللفظ، وهناك من العلماء من لم تبلغه السنة والترجيح، واالشتراك

وهناك أسباب يطول ... السنة ولكنه شكك في صحتها، وهناك من وهم في فهم السنة والنص

وحينما يطلع الداعية على هذه األسباب يعرف أن هذا االختالف يعتبر ضمن النطاق . شرحها

عذر المخالفين ويوقن أن االختالف سنة إلهية ماضية منذ المشروع وفي مجال االجتهاد، في

كما ينبغي هنا أن ... إلى أن يرث هللا األرض و من عليها أيام الصحابة رضوان هللا عليهم

يطلع على أدب االختالف بين العلماء، ليتأدب بها أوال، ثم يشيع هذه اآلداب بين المسلمين 

 .إلى النقمة، بسبب سوء فهمنا له* ن الرحمةالذين مزقهم هذا االختالف، الذي تحول م

والبد للداعية أن يلم بعلم أصول الفقه، فيتعرف على القواعد الهامة، التي بواسطتها يتم 

 .استنباط األحكام، من أدلتها التفصيلية

هي القرآن والسنة والتبعية، : كما ينبغي التعرف على المصادر األصلية والتبعية، فاألصلية

 ما اتفق عليها الجمهور، وهي اإلجماع والقياس: األول :وهي نوعان

كاالستحسان، واالستصحاب واالستصالح، وشرع من قبلنا، : والثاني ما اختلفوا حولها 

 .وقول الصحابي

وسيعرف الداعية من خالل هذا العلم، من هو المجتهد، ومن هو المقلد، ومن يجوز له 

 .له ذلك، وما هي شروط المجتهد استنباط األحكام من األدلة، ومن ال يجوز

وتتمثل في ظهور طبقة من طلبة العلم الشرعي . وهنا ينبغي التنبيه على قضية مهمة جدا

وال تحسن  ،ادعت لنفسها درجة االجتهاد المطلق وهي ال تحسن أحكام الطهارة والصالة 

عتقدوا أنهم وا ،إعراب جملة من القرآن، بل ال يتوفر فيها شرط واحد من شروط االجتهاد 

ال تقلدني وال تقلدن مالكا وال األوزاعي " المخاطبون بالنهي عن التقليد كقول أحمد ابن حنبل

"والنخعي وال غيرهم وخذوا األحكام من حيث أخذوا
1
. 

"ال يحل الحد أن يفتي بقولنا ما لم يعل من أين قلنا:" وقال أبو يوسف
2
 

"كل ما أقول وانظر في ذلك لنفسك فإنه دين ال تقلدني في:" وقال الشافعي لتلميذه المزني
3
... 

وهذا كله لغير العامة، فإن العامة البد لها من :" يعلق ابن عبد البر على هذه األقوال بقوله

ولم تختلف كلمة العلماء في أن العامة عليها تقليد علمائها وأنهم المرادون بقول ...تقليد علمائها

                                                           
1
 .1/561: ، و أعالم الموقعين، ابن القيم، ج1/921: حجة هللا البالغة، ولي هللا الدهلوي، ج 
2
 .121: المرجع نفسه، ص 
3
 .911: االسالمي، دمحم مصطفى شبلي، ص المدخل في الفقه 
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وكذلك لم يختلف العلماء أن العامة ال "... ن كنتم ال تعلمونفاسألوا أهل الذكر إ" هللا عز وجل

"يجوز لها الفُتيا
1
 

ويكفي الداعية في المراحل األولى من دراسة هذا العلم أن يكتفي بالكتب الحديثة والسهلة، 

علم أصول " لمحمد الخضر بك، و" أصول الفقه" لمحمد أبي زهرة، و" أصول الفقه:" مثل

 .خالفلعبد الوهاب " الفقه

ومما يكمل اإلحاطة بمعرفة الفقه االسالمي، دراسة تاريخ التشريع، فمن خالل هذا العلم 

ودور االزدهار، ودور  ،دور تأسيس :) يعرف األدوار التي مر بها التشريع االسالمي

كما يتعرف على المدارس والمذاهب الفقهية، (*. الجمود والتقليد، ودور النهضة الحالية

وألوان التعصب الذي أدى في النهاية إلى غلق  ،التشريع، وأسباب الضعف وأسباب ازدهار

 ...باب االجتهاد

 :ومن بين الكتب المقترحة هنا

 .تاريخ الفقه االسالمي، لعلي السايس -

  .المدخل لدراسة الشريعة االسالمية، عبد الكريم زيدان -

 

                                                           
1
 .556: جامع بيان العلم و فضله، ابن عبد البر، ص 

على اختالف بين العلماء في تقسيم هذه األدوار، إذ هناك من يرى تقسما آخر، غير أن هذه التقسيمات متفقة على *

 .المضامين


