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، وخاتم النبيئين، سيد الدعاة محمد سيدناوالصالة والسالم على  ،الحمد هلل رب العاملين        

ى يوم إلمن تبعهم بإحسان و هديه، الذين دعوا بدعوته، واهتدوا ب والتابعين، آله وصحبهوعلى 

 الدين. 

وسعي  ي جمع مادة هذا البحث  يبذل لل ما  وفقني ل  أنفإنني أحمد هللا تعالى  ،أما بعد        

 "عبد املجيد معلوميالدكتور "بعد أن استشرت أستاذي املشرف والتأليف فيما بينها، وذلك 

حثي للموضوع، فقررت بعدها أن أحرص جاهدا ، الذي لان هو اآلخر موافقا لي  ي ب)حفظه هللا(

من جهة، وأن يخرج بلغة علمية  يعلى أن يخرج هذا البحث بمنهج يوافق املنهج العلمي اللاديم

 :إلى أن يكون العنوان انيوفقني ربي وهدقد و توافق التخصص وتتماش ى معه من جهة أخرى، 

قرأه ؛ عنوان نعلوم، حكمه، موضوعه"علم الدعوة: تعريفه، أسمائه، نشأته، عالقته بباقي ال"

مت وضوعوامل، حكموال، ةعالقوال، ةنشأوال، ءسماوال ، تعريفال :متألفا من ستة أجزاء هي
َ
ظ

َ
، ن

 بنفس الترتيب التي هي عليه  ي هذا العنوان، و وفقها مباحث هذا البحث 
 
اآلتي  بين ذلك  يسأ

أبين جملة من س كمان خطة البحث، عند حديثي عند حديثي ع _إن شاء هللا_من هذه املقدمة 

 .همنهجته، و مشكلمن قبيل أهميته، وأسباب اختياره، و  ،املتعلقة بالبحثالخرى المور 

 

بموضوع الدعوة الذي هو اإلسالم الشامل الكامل  هتعلقفأما ما يخص أهمية البحث، فل        

ه تخصوصيل، و نبياء واملرسلينتعلقه أيضا بالدعوة التي هي وظيفة ال لو  ،جمعاء للبشريةاملوجه 

و الحش دون ما يخدم موضوعه بفالبحث يهتم فقط  ،للغموض ةاملفضي العموميةعن  هوبعد

 يأتيفقد  الشرعية؛ثبات علم الدعوة كعلم من العلوم إ ي  أهميةللبحث والزيادة، كما أن 

ذن إ؛ ي  ي ذلكنه يمار أل إعلم بوجوده و يَ أ ؟هل فعال يوجد علم يعنى بالدعوة :شخص ويقول 

و ي رد امتراء من يجادل  ي وجوده  ،جابة السائل الجاهل بوجود هذا العلمإ ي  أهميةفللبحث 

ن إ_و  العشرة هبادئخالل ممن  يتناول علم الدعوةه لون :، ومن مظاهر أهمية البحث أيضاصالأ

ند ع ةبالغ ةميهأحد لها أكما ل يخفى على  ئاملباد _، وهذهبحثنا هذا جميعها نتناولها  يلم 

 .الطالب التعلم لدى ة ي تنظيم عملي ةالعلماء ملا لها من وظيف
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بالسباب والدوافع التي حملتني للبحث  ي هذا املوضوع فتتمثل أساسا  ي  قوأما ما يتعل        

 ي  تيغبر ، ومتمثلة أيضا  ي عن هذا العلم من خالل التطرق إلى بعض مبادئه  ي التعرف تيرغب

ب وطال  ،تعريف الناس عموما به؛  ي خدمة هذا العلم من جهة التنظير له والتعريف املشاركة

 نل  ؛يهإل ي بحث واحد متكامل يسهل على القارئ الرجوع وذلك  ،العلم على وجه الخصوص

ر   _كما هو معلوم_ الصليةاملصادر  عس 
َ
تشتت املوضوعات داخل الكتاب لفيها  القراءة غالبا ما ت

بالغ ال ليست مجرد الدعوةن أبيان أيضا  ي رغبتي  ي  هذه السباب كما تتمثلمنها،  الواحد

 منها، قال الدكتور البيانوني  يصول لبد للدعاة النطالق أسس و أنما لها قواعد و إو ، والتبليغ

الدعوة اإلسالمية حركة تلقائية عفوية، ول مجرد وعظ للناس، وتذكير  فليست” :أوائل كتابه

كما فهمها كثير من املسلمين، ومارسها كثير من الدعاة  ي  _ م وآدابه فحسببفضائل اإلسال 

وإنما هي كما لانت  ي نشأتها الولى حركة علمية وعملية، تتميز  ي مبادئها  _ العصور املتأخرة

وأهدافها ومصادرها، وترتكز على أسس وقواعد علمية مدروسة، وتنضبط بضوابط شرعية 

 1“ محددة...

 املوضوع لم ي   لون  لبحث  ي املوضوع أيضا:ل دفعتنين السباب التي وم       
َ
ره من قبل اول بكثنَ ت

يجهلون  _سواء باملغرب أو غيره_أن أغلب املسلمين اليوم  ناهيك على، الباحثين لسيما  ي املغرب

وملا لان ”  :وجود علم يعنى بالدعوة إلى هللا تعالى، قال الدكتور البيانوني  ي أول كتابه املدخل

الدعوة من أحدث العلوم الشرعية نشأة، وأخطر العلوم اإلسالمية موضوعا، لان لبد من علم 

 .2“كتابة مدخل إليه يقربه من الدارسين له، ويعرف به من يجهله

 املدةمع  تناوله مقارنةسهوله  :ومن السباب التي حملتني على البحث  ي املوضوع أيضا        

الرغم من عدم القدرة على الوصول  على _املوضوعتوفر املصادر واملراجع  ي مع دة لإلنجاز، املحد

بأس أن أشير هنا إلى أهم املصادر التي  فالوعلى ذكر املصادر واملراجع ، _لى لل املصادر واملراجعإ

واملتمثلة أساسا  ي ثالثة مصنفات، أولها  اعتمدت عليها  ي جمع مادة هذا البحث املتواضع،

وهو من أشهر ، )حفظه هللا( "محمد أبو الفتح البيانونيللدكتور  ملدخل إلى علم الدعوةا" كتاب

تور للدك علم الدعوة إلى هللا تعالى حقيقته وأهميته"وتليه الرسالة العلمية ما ألف  ي هذا العلم، 

عد وهذه الرسالة العلمية جعلها الدكتور فيما ب،  ) حفظه هللا( "حمد بن سعد بقنه الشهرانيم

اه كتابا ، وهو من إصدارات مكتبة دار املنهاج "دراســــــة تأصيليـــــــــة، علم الدعوة إلى هللا تعالى" :سمَّ

                                                           
 .4املدخل إلى علم الدعوة ملحمد أبو الفتح البيانوني، ص - 1
 .4، صصدر نفسهامل - 2
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، وقد حاولت الحصول على نسخة منه؛ لكنني لم أستطع إلى ذلك سبيال، فاكتفيت بالرياض

الكتاب وهللا هو نفسه ما  ي الكتاب؛ إذ هي أصل  هبالرسالة العلمية على أساس أن ما حوت

 حمد يسري إبراهيمللدكتور م مبادئ علم أصول الدعوة"ويأتي  ي املرتبة الثالثة كتاب  ،أعلم

  ) . حفظه هللا(

 

التي  الشرعيةمن العلوم  _الدعوة علم_علم هذا ال وأما مشكلة البحث، فراجعة إلى لون         

ذا ، وهوطالب العلم وغيرهم ،أنفسهم الدعاةوجودها بما  ي ذلك بعض املسلمين ل معظم هيج

ون د مجرد البالغ والتبليغ حول الدعوة، وأنها الجهل بطبيعة الحال هو ما ولد التصور السائد

عنى بها؛ فلذلك  لى علمالحاجة إ ن ماملتواضع ملعالجة هذه املشكلة وتخطيها، جاء هذا البحث ي 

تقريب جزء ، و حل هذا املشكلظن  ي مجموعها لتي ي  على جملة من التساؤلت اجابة خالل اإل 

للمسلمين عموما، وطالب العلم على وجه الخصوص، ويمكن عرض هذه  من حقيقة هذا العلم

 :التساؤلت على النحو اآلتي

 ما مفهوم علم الدعوة كمركب إضا ي، ولاسم لعلم من العلوم الشرعية؟  -

 ما هي السماء واللقاب الخرى التي تطلق على هذا العلم؟  -

 أ هذا العلم وتطور؟كيف نش -

 هل لهذا العلم عالقة وصلة بالعلوم الشرعية الخرى أم ل؟ -

 تعلمه هل الوجوب العيني أم الكفائي؟ مما حك -

 ما املوضوعات التي يتناولها هذا العلم ويطرقها؟ -

 

ل  ي الص هوفيما يخص منهج البحث، فقد اعتمدت على املنهج الوصفي الذي ل يصاحب        

ق من مواد علمية؛ لكنني أحيانا أصف وأعلق أي تعليق أ
َّ
وث نقل وي  و شرح أو انتقاد أو مقارنة ملا ي 

 نقده، كما أقارن وألحظ وأستنتج أحيانا أخرى. بشرحه، وأنتقد ما يج بوأشرح ما يج

 : ي تعليقي على ما أكتبه جملة من المور بيانها لاآلتي وإلى جانب هذا املنهج فقد اتبعت        

سواء  اآليةورقم  السورة،لى اسم إبسورها بحيث أحيل  ي الهامش  القرآنية اآليات وتعز -4

 .منهاءا او جز ةلامل ةيآلانت 
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 ،اسم الكتابإلى حيل  ي الهامش خرجت الحاديث النبوية من كتبها املعتمدة، بحيث أ-3

ة، والصفحزء والج ،ورقم الحديث ،والباب ،ذكر ما يتعلق بالحديث لاسم الكتابأوصاحبه ثم 

ذا لان الحديث  ي إما أو  ،كتفي بهماأ فإننيحدهما أو أالحديث مذلورا  ي الصحيحين  وإذا لان

هل أو حكم أدرجته  ةن استطعت معرفإو  ،خرى أخرجه من كتب أ فإنني ؛غير الصحيحين

 .ذكر ذلك للهأ فإنني الختصاص عليه

والجزء  والصفحة، ،تاب وصاحبهالهامش وذلك بذكر اسم الك لصحابها  يقوال عزوت ال-2

 .جدن و  إ

 . ي ذلك الوساطةبعيدا عن اتخاذ  أمكن،ما  الصليةمن مصادرها  الواردةتوثيق املعلومات -4

  ةالستفاد-5
 
 طار ما يخدم البحث ول يخرج عنهإب حول الدعوة وعلمها  ي ت  من كثير مما ك

 بطبيعة الحال.

 .لى الشرح واليضاحإي تحتاج لفاظ واملصطلحات التالتعريف ببعض ال-6

  ة،موجز  ةعالم ترجمترجمه ال -7 
 
 .له الترجمةغني شهرته عن مع استثناء من ت

ما على أعلى مستوى الشكل  ةخاص ،الجتهاد قدر املستطاع  ي تناول موضوعات البحث-1

راه أيما ل فيي إأول أبدي بر  ،ما كتبه املصنفون  ي العلمبإيراد  كتفيأ فإننيمستوى املضمون 

 .قابال لذلك

 .مكن ذلكألى ضبط ما إوضبط ما يحتاج  ،الهتمام بعالمات الترقيم-9

 

ويمكن  اشتمل البحث على مقدمة وستة مباحث وخاتمة وفهرسينفقد وأما خطة البحث         

 :على النحو اآلتيأن أبين ذلك لله 

مشكلته، كذا اره، و اختي ودوافع وأسباب البحث، أهميةللحديث عن  خصصتها ،ملقدمةا

 . ي إنجازه ينواملنهج والطريقة املعتمد

 :وثالثة مطالب تمهيدويشتمل على ، املبحث األول: تعريف علم الدعوة

 املطلب الول: تعريف العلم لغة واصطالحا.

 املطلب الثاني: تعريف الدعوة لغة واصطالحا.
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 املطلب الثالث: تعريفات لعلم الدعوة.

 :وأربعة مطالب تمهيدويشتمل على ، عوةء علم الداملبحث الثاني: أسما

 املطلب الول: علم الدعوة.

 املطلب الثاني: أصول الدعوة.

 املطلب الثالث: مناهج الدعوة.

 املطلب الرابع: فقه الدعوة.

 :ومطلبين تمهيدويشتمل على ، املبحث الثالث: نشأة علم الدعوة

 املطلب الول: تاريخ الدعوة بإيجاز.

 لثاني: التصنيف  ي علم الدعوة.املطلب ا

 :البوثالثة مط تمهيدويشتمل على ، املبحث الرابع: عالقة علم الدعوة بباقي العلوم الشرعية

 املطلب الول: تعريف امللة، والشريعة، واملنهج.

 املطلب الثاني: القسام املختصة  ي دراسة لل من امللة، والشريعة، واملنهج.

 لوم لبعضها البعض.املطلب الثالث: حاجة الع

 :ومطلبين تمهيدويشتمل على ، املبحث الخامس: حكم علم الدعوة

 املطلب الول: حكم الدعوة إلى هللا تعالى.

 املطلب الثاني: الترجيح والوصول إلى حكم علم الدعوة.

 :وأربعة مطالب تمهيدويشتمل على ، املبحث السادس: موضوع علم الدعوة

 ة.املطلب الول: تاريخ الدعو 

 املطلب الثاني: أصول الدعوة.

 املطلب الثالث: منهج الدعوة.

 املطلب الرابع: فقه الدعوة.

 .جملة من النتائج التي توصلت إليها من بداية البحث إلى نهايتهحوت وقد  ،خاتمةال

 .املصادر واملراجعفهرس 

 .فهرس املوضوعات
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 ث مطالب:ويتضمن ثال 

 املطلب األول: تعريف العلم لغة واصطالحا.

 املطلب الثاني: تعريف الدعوة لغة واصطالحا.

 املطلب الثالث: تعريفات لعلم الدعوة.
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 تمهيد:

جرت العادة  ي تحديد املركبات اإلضافية وتعريفها، َسلك منهج تعريف مفردات املركب         

 و "علم"لم الدعوة أيضا مركب إضا ي مكون من للمتين: أول، ثم تعريف املركب ثانيا، وع

، ولعل مسلك فك التركيب هذا هو السبيل المثل للتعرف على حقيقة هذا العلم "دعوة"

وأسراره، ولذلك جعلنا لكل لفظ من ألفاظ هذا املركب مطلبا خاصا به نعرفه فيه لغة 

إليراد جملة من التعريفات لهذا واصطالحا، ثم جعلنا املطلب الخير من هذا املبحث محطة 

 العلم توضح حقيقته حال التركيب.

 

 املطلب األول: تعريف العلم لغة واصطالحا.

 العلم في اللغة:  -1

لم:           لماَء »الع  ن قوٍم ع  يٌم م  ٌم وعل  ه، ورجٌل عال  َم هو نفس 
 
لما وَعل م ع  ، َعل  َجْهل 

ْ
نقيض  ال

َما جميًعا يْ »، و 1«فيه 
َّ

َم الش  ه  َعل 
َ
ًما( َعَرف

ْ
ل ه  )ع  : 2«َء بالكسر َيعلم  م 

ْ
ل ع 

ْ
م  »، وال

َ
َم َيْعل ال  َعل 

َ
ق ين  ي  َيق 

ْ
ال

َن  َيقَّ
َ
ا ت

َ
ه  »، وهو أيضا: 3«إذ ه  »أو هو:  ،4«إدراك  الش يء  بحقيقت  ى ما هو ب 

َ
 .5«إدراك الش يء  عل

 ارفة، وثالثا اليقين، ورابعيناقض الجهل، وثانيا املع أول ما :إذن فمن معاني العلم  ي اللغة        

 الدراك.

 العلم في االصطالح: -2

مجموع مسائل وأصول للية تجمعها » :ومن أجمع التعريفات وأجودها تعريف العلم على أنه       

جهة واحدة، كعلم الكالم، وعلم النحو، وعلم الرض، وعلم الكونيات، وعلم اآلثار، وجمعها 

 .6«علوم ... 

                                                           
 .)43/447( )علم(أنظر لسان العرب لبن منظور، مادة  - 1
 .)347( )علم  (مادة أنظر مختار الصحاح للرازي،   - 2
 .)3/437( )علم  (مادة  املصباح املنير للفيومي، - 3
 .)3/634( )علم  (، مجمع اللغة العربية، مادة أنظر املعجم الوسيط - 4
 .455، ص أنظر التعريفات للجرجاني - 5
 .)3/634)  (علم (أنظر املعجم الوسيط، مادة  - 6
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فهم من ال         لم يتكون من مجموعة من املسائل، والصول العامة التي ي  لم ع  تعريف أن أي ع 

ولذلك فإن أي علم ليست له مسائله،  ؛تضمها جهة واحدة، وهذه الجهة هي التي تسمى بالعلم

لم.  وأصوله الخاصة، ل يصح أن يطلق عليه اسم ع 

 

 املطلب الثاني: تعريف الدعوة لغة واصطالحا.

ْحَضاره، وَدَعا إلى بالش يء: طلب، يقال: َدَعا لبالط» الدعوة لغة: ْيء: حثه على قصده،  إ 
َّ

الش 

يقال: دعاه إلى القتال، ودعاه إلى الصالة، ودعاه إلى الدين، وإلى املذهب: حثه على اعتقاده 

 .1...«وساقه إليه 

حث على الش يء، بناء على هذا التعريف فإن املعنى العام للدعوة  ي اللغة هو الطلب وال           

والسوق إليه وهذه هي وظيفة الدعوة إلى هللا فهي تطلب الناس إلى اإلسالم وتسوقهم إليه، كما 

 تحثهم على الخذ به.

  :الدعوة اصطالحا -3

نشير  ي البداية إلى أن الدعوة تطلق ويراد بها اإلسالم أو الدين، كما يراد بها أيضا الدعوة        

لثاني ونحن  ي بحثنا بطبيعة الحال أخذنا باملعنى ا أي نشر وتبليغ اإلسالمبمعنى النشر أو التبليغ 

   :للدعوة، وهو تبليغ ونشر دين هللا اإلسالم ومن اآليات الكريمة  ي هذا املعنى

] قوله تعالى: 

 ]2. 

 ] وقوله تعالى: 

]3. 

 ] وقولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى: 

 ]4. 

                                                           
 .) 4/316 )(دعا (أنظر املعجم الوسيط، مادة - 1
 .401سورة يوسف اآلية  - 2
 .435اآلية سورة النحل  - 3
 .23سورة فّصلت اآلية  - 4
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قنا جملة من التعريفات التي أوردها املصنفون، والدارسين لهذا العلم  ي  وتحت هذا املعنى س 

 مصنفاتهم.

هي الدعوة إلى اإليمان به الدعوة إلى هللا » :قالحيث  )رحمه هللا (فقد عرفها ابن تيمية       

إلى  ةوبما جاءت به رسله بتصد يفهم فيما أخبروا به وطاعتهم فيها أمروا وذلك يتضمن الدعو 

الشهادتين وإقام الصالة وإيتاء الزلاة وصوم رمضان وحج البيت والدعوة إلى اإليمان باهلل 

ومالئكته وكتبه ورسله، والبعث بعد املوت واإليمان بالقدر خيره وشره والدعوة إلى أن يعبد 

 .1« العبد ربه كأنه يراه...

 إن الدعوةانب التبليغ  ي الدعوة فقال  ي تعريفه هذا على ج) رحمه هللا(ركز ابن تيمية          

إلى هللا هي دعوة الناس إلى اإلسالم وأرلانه وإلى اإليمان أيضا وأرلانه وكذا اإلحسان وأرلانه وهذه 

  لله.الثالث هي الدين 

الناس على الخير والهدى والمر باملعروف والنهي  حث»وعرفها الشيخ علي محفوظ بأنها         

 .2«واآلجلوا بسعادة العاجل عن املنكر ليفوز 

الدعوة إلى اإلسالم خالصا متكامال، غير »... تعريفها:وقال الدكتور يوسف القرضاوي  ي         

 .3«مجزأمشوب ول 

وظيفة الداعي إلى هللا بناء على هذا التعريف، وظيفة ليست بالسهلة لن الداعي مكلف         

دة ول نقصان؛ ولكن هذا قد يكون فيه نوع من التشدد؛ بإيصال دين هللا اإلسالم محضا بال زيا

وهذا التعريف أيضا من التعريفات التي تجعل ، لن هللا عزوجل ل يكلف أنفس عباده مال تطيق

 الدعوة  ي مجرد التبليغ بعيدا عن التعليم والتطبيق.

ي حيث قال: وجاء  ي تعريفها مضافة إلى اإلسالم عند عبد الرحمن حنبكة امليدان        

فالدعوة إلى اإلسالم هي الطلب بشدة وحث على الدخول  ي دين اإلسالم اعتقادا وقول وعمال، »

 .4«ظاهرا وباطنا

                                                           
 .) 45/451( ،مجموع الفتاوى لبن تيمية - 1
 .47للشيخ علي محفوظ، ص هداية املرشدين إلى طرق الوعظ والخطابة - 2
 .2ثقافة الداعية للدكتور يوسف القرضاوي، ص - 3
 .)4/46  (املنكر لعبد الرحمن حنبكة امليداني،فقه الدعوة إلى هللا وفقه النصح واإلرشاد والمر باملعروف والنهي عن  - 4
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املقصود بالدعوة إلى هللا: إلى دينه وهو »وعرفها الدكتور عبد الكريم زيدان بقوله:         

 .1«اإلسالم

ء للنظام اإللهي الذي أنزله هللا عز وجل على حركة إحيا»وعرفها رؤوف شلبي على أنها          

 .2«نبيه الخاتم

أولها أن  :من خالل تعريف رؤوف شلبي هذا يمكن أن نستخلص مجموعة من المور          

الدعوة إلى هللا يجب أن تبقى دائما مستمرة فقوله حركة يدل على ذلك. ثانيها أن من وظائف 

ن ادا وإيصاله للناس بطرق مختلفة تكون موافقة للزمالدعوة وغاياتها إبقاء شرع هللا موجو 

 واملكان والشرع واإلنسان املدعو فقوله إحياء للنظام ...إلى آخر التعريف يبين ذلك.

هي تبليغ هداية هللا تعالى إلى خلقه  ي ضوء ما جاء »وقال أحمد عمر هاشم  ي تعريفها         

لسيرة النبوية العطرة، وما أثر عن رسول هللا  ي القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف وا

 .3«صلى هللا عليه وسلم وخلفائه الراشدين املهديين

الدعوة نوعان: دعوة يقصد بها إنقاذ » ي تعريفها ) رحمه هللا (وقال محمد الخضر حسين         

ي الناس من ضاللة أو شر واقع، ودعوة يقصد بها تحذير هم من أمر يخش ى عليهم الوقوع  

 .4«بأسه

تبليغ اإلسالم للناس، وتعليمه إياهم، وتطبيقه  ي »وعرفها الدكتور البيانوني على أنها           

 .5«واقع الحياة

التبليغ ثم  :من املالحظ أن التعريف قد تضمن ثالثة أمور وهي مراحل الدعوة إلى هللا          

 نجده  ي معظم التعريفات التي أعطيت ، وهذا ما ل )التنفيذ  (ثم التطبيق)التكوين  (التعليم

إن هذا التعريف جامع مانع  ي بابه، على الرغم من  :لهذا املصطلح، ومن هنا يمكن أن نقول 

صر   .ألفاظهق 

                                                           
 .5أصول الدعوة لعبد الكريم زيدان، ص - 1
 .23منهاجها وغاياتها لرؤوف شلبي، ص :الدعوة اإلسالمية  ي عهدها املكي - 2
 .6الدعوة اإلسالمية منهجها ومعاملها لحمد عمر هاشم، ص -  3
 .47، صالدعوة إلى اإلصالح ملحمد الخضر حسين - 4
 .47املدخل إلى علم الدعوة ملحمد أبو الفتح البيانوني، ص - 5
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قيام الداعية املؤهل بإيصال دين اإلسالم إلى الناس لافة، وفق »وقيل  ي تعريفها أيضا:           

ناف املدعوين، ويالئم أحوال وظروف املخاطبين  ي لل زمان املنهج القويم، وبما يتناسب مع أص

 .1«ومكان

هذا فيما يخص الدعوة كمصطلح لدى أصحابه، أما تعريف الدعوة كعلم من العلوم          

 الشرعية الخرى فسيأتي ذلك  ي املطلب الثالث من هذا املبحث.

 

 املطلب الثالث: تعريفات لعلم الدعوة.

العلم الذي به تعرف لافة املحاولت الفنية »لذي قال فيه: تعريف أحمد غلوش وا .4

 .2«املتعددة الرامية إلى تبليغ الناس اإلسالم بما حوى من عقيدة وشريعة وأخالق

وهذا التعريف جعله  ي كتابه تعريفا اصطالحيا للدعوة، مع أن القراءة الولى له توحي         

ولذلك ل ينبغي أن نلومه  ي هذا التعريف  ؛صطلحإلى أنه تعريف للدعوة كعلم ل للدعوة كم

 . ي موضوع من موضوعاتهقصر هذا العلم  حين

تعريف الدكتور البيانوني وهو من أجمع التعريفات لعلم الدعوة على الرغم من قصره  .3

القواعد والصول التي يتوصل بها إلى تبليغ اإلسالم للناس  مجموعة»وقد قال فيه: 

 .3«وتطبيقهوتعليمه 

ذكر الدكتور البيانوني  ي تعريفه هذا مراحل الدعوة، التبليغ، التعليم، التطبيق، والتي         

 بنا عليها  ي السابق تعريفه الصطالحي ملصطلح الدعوة.

هو العلم الذي تعرف به مناهج  اإلسالم:الدعوة إلى  علم»تعريف حنبكة امليداني  .2

ي دين اإلسالم اعتقادا وقول وعمال، ومسالك ووسائل وآداب الدعوة إلى الدخول  

 .4«وباطناظاهرا 

التعريفات لهذا  مجموعة مناقترحه بعد أن ساق  الذي_تعريف الدكتور الشهراني  .4

الذي يعنى بكيفية  العلم» فيه: قال _املبحثالعلم منها ما أوردناه نحن أيضا  ي هذا 

                                                           
 .49صالسس العلمية ملنهج الدعوة اإلسالمية دراسة تأصيلية على ضوء الواقع املعاصر لعبد الرحيم بن محمد املغذوي،  - 1
 .40، صالدعوة اإلسالمية أصولها ووسائلها لحمد أحمد غلوش - 2
 .49ملحمد أبو الفتح البيانوني، ص املدخل إلى علم الدعوة - 3
 .)4/46(،فقه الدعوة إلى هللا وفقه النصح واإلرشاد والمر باملعروف والنهي عن املنكر لعبد الرحمن حنبكة امليداني - 4
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جابة وتحقيقا بمعرفة أصول دعوة الناس إلى هللا إيمانا وتصديقا، وإلى دين اإلسالم إ

 .1«الدعوةومنهج وفقه 

لمها. وأما  الذي: ” فأما قوله          يعنى بكيفية دعوة الناس؛ فهذا للتفريق بين الدعوة وع 

قوله: دعوة الناس إلى هللا إيمانا وتصديقا، يشمل الدعوة إلى جميع املسائل العتقادية التي 

بمعرفة أصول ومنهج وفقه الدعوة، وهذه المور هي أرلان شرعها هللا تعالى وأمر بها. وقوله: 

 .2“علم الدعوة التي يعرف بها كيفية تبليغ دين هللا تعالى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ـــــة ملحمد بن سعد بقنه الشهراني ص ،حقيقته وأهميته ،علم الدعوة إلى هللا تعالى -  1 ـــ  .25دراســــــة تأصيليـ
 .26و25أنظر املصدر نفسه، ص - 2
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 مطالب: أربعويتضمن 

 املطلب األول: علم الدعوة.

 املطلب الثاني: أصول الدعوة.

 ة.املطلب الثالث: مناهج الدعو 

 املطلب الرابع: فقه الدعوة.
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 تمهيد:

لفت بها           
 
نعني بأسماء علم الدعوة اللقاب الخرى التي تطلق على هذا العلم، والتي أ

تب، وأنجزت بها بحوث، ورسائل، وغير ذلك، ومن هذه السماء
 
أصول الدعوة، ومناهج  :ك

دد  ي السماء واللقاب لم يأتي من فراغ فيه أن هذا التع ل شكالدعوة، وفقه الدعوة. ومما 

َمار سه املسلم كعملية لتبليغ _بطبيعة الحال_ ؛ فالدعوة إلى هللا تعالى من أشرف ما يمكن أن ي 

دين هللا تعالى أو َيدر سه كعلم من العلوم الشرعية الخرى. يقول الفيروز أبادي  ي كتابه 

اعلم أن كثرة السماء تدل على ” : _الكريم قبل انتقاله للحديث عن أسماء القرآن _البصائر

شرف املسمى، أو كماله  ي أمر من المور. أما ترى أن كثرة أسماء السد دلت على كمال قوته، 

، وملا لان المر كذلك جاءت الفكرة لتخصيص 1“وكثرة أسماء القيامة دلت على كمال شدته...

عرفه مبحث مستقل لهذه السماء املذلورة أعاله؛ فحصل أ
 
ن عينا لكل اسم مطلبا خاصا به ن

 .2فيه، ونذكر املؤلفات التي تندرج تحته وتدخل فيه

 

 املطلب األول: علم الدعوة.

أعم اسماء هذا العلم وأوسعها وأشملها وأكثرها  ”وتحت هذا السم عنونا بحثنا فهو         

املدخل إلى علم ( ثال: تداول واستعمال، وباسمه صنفت كتب كثيرة من أهمها على سبيل امل

مجموعة القواعد » :لفضيلة الدكتور محمد أبو الفتح البيانوني، حيث عرفه بقوله )الدعوة

وعلى هذا السم درج كثير  .3«والصول التي يتوصل بها إلى تبليغ اإلسالم للناس وتعليمه وتطبيقه

أنه  _تحدث عن هذا السمونحن ن_، ومما ينبغي أن نشير إليه 4“من الكتاب والدعاة املعاصرين

على الرغم من أن هذا السم من أشهر أسماء علم الدعوة إل أن التأليف تحته ليزال قليال 

 مقارنة مع باقي السماء الخرى كما سنرى.

 

                                                           
 .)4/11 (،أنظر بصائر ذوي التمييز  ي لطائف الكتاب العزيز للفيروز آبادي - 1

 :ومما اعتمدنا عليه  ي جمع هذه املؤلفات كتاب علم الدعوة إلى هللا تعالى للدكتور محمد بن سعد بقنة الشهراني، مبحث - 2

 .404 ص: إلى 97ص :جهود التأليف  ي علم الدعوة، من
 .49املدخل إلى علم الدعوة ملحمد أبو الفتح البيانوني، ص  - 3
 .32مبادئ علم أصول الدعوة: دراسة تأصيلية ملحمد يسري إبراهيم، ص - 4
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 هذا االسم: تاملؤلفات تح -4

ملدخل إلى علم الدعوة، دراسة منهجية شاملة لتاريخ الدعوة وأصولها ومناهجها ا -

محمد أبو الفتح للدكتور  وسائلها ومشكالتها  ي ضوء النقل والعقلوأساليبها و 

وهو أهم املصادر املعتمدة  ي مجال الدعوة بحثا ودراسة ولقد اعتمدنا عليه  ،البيانوني

 . ي بحثنا هذا بشكل كبير

 املدخل إلى علم الدعوة لألستاذ عماد علي عبد السميع حسين. -

محمد بن سعد بقنة الشهراني وهو أيضا من املؤلفات علم الدعوة إلى هللا تعالى للدكتور  -

 املعتمدة  ي البحث.

 فن الدعوة اإلسالمية وقواعد تطبيقها للدكتور عبد الغفار عزيز. -

 للدكتور توفيق الواعي.) الهدف-الوسيلة-الرسالة (هللاالدعوة إلى  -

 

 املطلب الثاني: أصول الدعوة.

عبد  (للقاب لهذا العلم، وممن لقبه بذلك الدكتور ويعد من أشهر ا” أصول الدعوة            

، )أصول الدعوة(،  ي كتابه الذي يعد من أوائل الكتب املعاصرة  ي هذا الفن ) الكريم زيدان

مبادئ علم أصول الدعوة دراسة (،  ي كتابه)محمد يسري (وممن اعتمده أيضا الدكتور 

 .1“  )معالم  ي أصول الدعوة(، وكتابه )تأصيلية

 ف أصول الدعوة:تعري -5

أدلتها ”  :هيأصول الدعوة كما جاء  ي تعريف الدكتور البيانوني  ي كتابه املدخل           

ومصادرها، وأرلانها أي أدلة الدعوة ومصادرها التي تستند إليها، وأرلانها التي تقوم عليها ول 

 .2“ توجد إل بها، وهذه الرلان هي الداعي، واملدعو، وموضوع الدعوة

واملالحظ أن  .3“الدعوة ومقاصدها الدعوية أدلة: ” وعرفها الدكتور الشهراني على أنها          

الدكتور الشهراني أضاف  ي تعريفه لصول الدعوة: مقاصد الدعوة ولم يدخل  ي تعريفه أرلان 

 لنه يجعل الرلان داخلة  ي فقه الدعوة ل ي أصولها. الدعوة،

 

                                                           
 .44علم الدعوة إلى هللا تعالى ملحمد بن سعد بقنة الشهراني، ص - 1
 .46و 45، صملحمد أبو الفتح البيانونيأنظر املدخل إلى علم الدعوة  - 2
 .444أنظر علم الدعوة إلى هللا تعالى ملحمد بن سعد بقنة الشهراني، ص - 3

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

  [30] 
 

 الدعوة:املؤلفات تحت اسم أصول  -6

 للدكتور عمرو يوسف حمزة. الكريمسس الدعوة إلى هللا تعالى  ي القرآن أ -

 للدكتور عبد الكريم زيدان. الدعوةأصول  -

 للدكتور يوسف املرعشلي. هللاأصول الدعوة إلى  -

 دكتور أحمد أحمد غلوش.لل الدعوة اإلسالمية أصولها ووسائلها -

 وسير الصالحين للدكتور فضل إلهي.النصوص   ي ضوءرلائز الدعوة إلى هللا تعالى  -

 ملحمد إبراهيم شقرة. القرآنرلائز الدعوة  ي  -

 لعاطف محمد عبد املعز الفيومي. وأصولهامجالت الدعوة  ي القرآن  -

 لحمد سالم. )شرح حديث جبريل عليه السالم(مقدمة  ي أصول الدعوة  -

 محمد يسري. للدكتور  الدعوةمعالم  ي أصول  -

 دعوة للدكتور محمد يسري.مبادئ علم أصول ال -

 

 مناهج الدعوة: :املطلب الثالث

هو لقب لهذا العلم، خصصه الكاتبون فيه لخطط ” منهج الدعوة أو مناهج الدعوة           

الدعوة وأهدافها. ومنهم من أدخل أصولها وقواعدها وآدابها، على اعتبار أن منهج الدعوة يشمل 

ربيع بن هادي  (عالى. وممن لقبه بذلك الشيخ الدكتور جميع أقسام علوم الدعوة إلى هللا ت

عدنان  (، والشيخ)منهج النبياء  ي الدعوة إلى هللا فيه الحكمة والعقل  ( ي كتابه) املدخلي

محمد سرور بن زين  (، و الدكتور )منهج الدعوة  ي ضوء الواقع املعاصر( ي كتابه  )العرعور 

 .1“)الدعوة إلى هللا منهج النبياء  ي( ي كتابه  )العابدين

 

 تعريف مناهج الدعوة: -7

 .2“ نظم الدعوة، وخططها املرسومة لها”  :هيمناهج الدعوة حسب الدكتور البيانوني         

مجموعة املعالم الواضحة التي سنها هللا تعالى  ي الكتاب والسنة ” :الشهرانيوهي عند الدكتور 

 وفق فهم سلف-جل وعال-ي إبالغ دين هللا للناس عامة والدعاة خاصة، فتنضبط طريقتهم  

 .3“المة، ول تتغير بتغير الزمان ول املكان

                                                           
 .44علم الدعوة إلى هللا تعالى ملحمد بن سعد بقنة الشهراني، ص - 1
 .46ص البيانوني،ملحمد أبو الفتح املدخل إلى علم الدعوة  - 2
 .604علم الدعوة إلى هللا تعالى ملحمد بن سعد بقنة الشهراني، ص - 3
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 املؤلفات باسم مناهج الدعوة: -8

 لسس العلمية ملنهج الدعوة اإلسالمية للدكتور عبد الرحيم بن محمد املغذوي.ا -

 أسس منهج السلف  ي الدعوة إلى هللا لفوزان بن هليل السمحي. -

 عليها أهل الحديث منهجهم  ي الدعوة إلى هللا لعمرو عبد املنعم سليم. الصول التي بنى -

للعالمة عبد الرزاق  )منهج الرسل  ي الدعوة إلى هللا  (الحكمة من إرسال الرسل  -

 عفيفي.

 عمر هاشم. لحمد ومعاملهاالدعوة اإلسالمية منهجها  -

 هللا بن ضيف هللا. للدكتور عبد ) ي تطبيق السنة منهجا وأسلوبا (دعوة إلى السنة  -

 محمد بشير حداء. للدكتور  وأساليبالدعوة واإلصالح مناهج  -

 لعدنان النحوي. اإلسالميةدور املنهاج الرباني  ي الدعوة  -

 رؤية واقعية  ي املنهاج الدعوي، لعلي حسن علي عبد الحميد الحلبي الثري. -

 سن.عبد هللا حللدكتور  )منهج اإلعداد والتكوين( ي منهاج الدعوة  -

 معايير منهجية  ي الدعوة اإلسالمية، لإلشراف جاسم بن محمد املهلهل برلات. -

 من معالم املنهج النبوي  ي الدعوة إلى هللا للدكتور محمد بن موس ى آل نصر. -

ملحمد عبد  )عليه السالم  (مناهج وأساليبها ووسائلها  ي ضوء رسالة سيدنا إبراهيم  -

 العزيز عبد القادر.

 ملحمد سرور بن نايف زين العابدين.  ي الدعوة إلى هللا منهج النبياء -

 للدكتور محمد سالم محيسن. منهج النبياء  ي الدعوة إلى هللا تعالى -

منهج الدعوة اإلسالمية  ي الحفاظ على الدين دراسة تحليلية ملحمد محمد عبد  -

 الفتاح.

يم، لطلعت أحمد منهج الدعوة اإلسالمية  ي مواجهة املعرضين على ضوء القرآن الكر  -

 محسن.

ملبعوثه إلى اليمن  )صلى هللا عليه وسلم (منهج الدعوة إلى هللا على ضوء وصية النبي -

 للدكتور عبد الرحيم بن محمد املغذوي. معاذ بن جبل

 للدكتور وهبة الزحيلي. منهج الدعوة  ي السيرة النبوية -

 لعدنان العرعور. منهج الدعوة  ي ضوء الواقع املعاصر -

 لدعوة  ي واقعنا املعاصر للدكتور عبد الحميد الهنداوي.منهج ا -
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 منهج القرآن الكريم  ي دعوة املشركين إلى اإلسالم للدكتور أحمد بن عبد العزيز -

 الخلف.

 للدكتور محمد أمحزون. من خالل السيرة الصحيحة ي الدعوة  ملسو هيلع هللا ىلصمنهج النبي  -

 ر.لعدنان العرعو  منهج الدعوة املعاصر  ي ضوء الكتاب والسنة -

 للدكتور عبد الحي يوسف. منهج الدعوة وأولوياتها املعاصرة -

 مناهج الدعوة والتيارات الدينية والفكرية  ي العالم العربي واإلسالمي قديما وحديثا -

 للدكتور عبد الرحيم بن محمد املغذوي.

 

 املطلب الرابع: فقه الدعوة.

علي عبد الحليم (لقبه بذلك الشيخ  من أشهر ألقاب هذا العلم، وممن وهو ” ،فقه الدعوة        

 .1“)فقه الدعوة(، والشيخ جمعة الخولي  ي كتابه )فقه الدعوة إلى هللا( ي كتابه  )محمود

 تعريف فقه الدعوة: -9

فهم تاريخ الدعوة  والتففه  يالتعمق  ” :عرف الدكتور علي عبد الحليم فقه الدعوة بأنه        

بها ووسائلها ونتائجها، تعمقا وتفقها يمكن الدعاة إلى هللا من وأسبابها وأرلانها وأهدافها وأسالي

 أجناسهم،عرضها أحسن عرض، وأكثر مالئمة ملن توجه إليهم  ي مختلف بيئاتهم، ومتعدد 

وذلك واجب لل من لان من أتباع محمد صلى هللا عليه وسلم، واجب  ولغاتهم،ومتباين ألسنتهم 

 .2“سب قدرته وإمكاناتهيقوم به ح مسلما،ل ينفك عنه مادام 

العلم الذي يبحث  ي أرلان الدعوة، ” وعرف الدكتور الشهراني فقه الدعوة كعلم فقال:         

 .3“ وشروطها، وآدابها، وقواعدها، ومسائلها

 املؤلفات باسم فقه الدعوة: -11

 للدكتور حمد بن ناصر العمار. ساليب الدعوة املعاصرةأ -

 للدكتور جمال عبد الستار محمد. إلى هللاالتيسير ورفع الحرج  ي الدعوة  -

 لحمد محمد السيد. التربية الدعوية للفرد والجماعة من خالل سورة لقمان -

 للدكتور عبد هللا حسن برلات. دراسات  ي الدعوة اإلسالمية -

                                                           
 .44علم الدعوة إلى هللا تعالى ملحمد بن سعد بقنة الشهراني، ص - 1
 .)4/41(فقه الدعوة إلى هللا للدكتور علي عبد الحليم محمود،  - 2
 .361علم الدعوة إلى هللا تعالى ملحمد بن سعد بقنة الشهراني، ص - 3
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 لعاشور عبد الرزاق محمد. الدعوة الفردية دراسة مقارنة بين دعاة اإلسالم واملنصرين -

 لعبد الحليم الكناني. قواعد وأصول الدعوة الفردية  -

 للدكتور عبد الرحمن أبي عامر الحمامي. ظالل على فقه الدعوة إلى هللا تعالى -

 للدكتور بسام الحموش. فقه الدعوة -

 أحمد محمدوالدكتور  عيس ى،للدكتور إبراهيم علي السيد  فقه الدعوة إلى هللا -

 الشرقاوي.

 إبراهيم.ر بن للدكتور إبراهيم نو  فقه الدعوة إلى هللا -

عبد ل عن املنكر باملعروف، والنهيفقه الدعوة إلى هللا وفقه النصح واإلرشاد، والمر  -

 ن حسن حنبكة امليداني.االرحم

 )ل املدينة إلى نهاية كتاب الشفعةمن أول كتاب فضائ( فقه الدعوة  ي صحيح البخاري  -

 للدكتور محمد إبراهيم الرومي.

للدكتور  )من أول كتاب الوصايا إلى نهاية كتاب الجزية (فقه الدعوة  ي صحيح البخاري  -

 سعيد بن وهف القحطاني.

 لحسين بن عودة العوايشة. فقه الدعوة وتزكية النفس -

قواعد وضوابط فقه الدعوة عند شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا دراسة فقهية،  -

 للدكتور عابد بن عبد هللا الثبيتي.

 ة، للدكتور سيد محمد ساداتي.مسائل الدعوة  ي الكتاب والسن -

 املختصر من فقه الدعوة إلى هللا، للدكتورة سامية عمر. -

 وسائل الدعوة، للدكتور عبد الرحيم بن محمد املغذوي. -
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 :ويتضمن مطلبين

 املطلب األول: تاريخ الدعوة بإيجاز.

الدعوة.املطلب الثاني: التصنيف في علم   
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 تمهيد:

جرت العادة أثناء الحديث عن نشأة العلوم وتطورها، بأن يتناول الباحث أو                

املصنف تاريخ العلم لامال فيتحدث عن أول من صنف  ي العلم ووضع أسسه وأرس ى قواعده، 

يه ا نتوفر علثم يتحدث عن تطور التأليف فيه وأهم مراحله، وهذا ما حاولنا محالاته بحسب م

من مصادر ومراجع، وإن خال بعضها مما كنا نسعى إلى ايجاده؛ إل أن ذلك لله لن يمنعنا من 

القيام بما  ي وسعنا لتحقيق الغاية من إدراج هذا املبحث املقسم إلى مطلبين، خصصنا الول 

 من زمن الرسول  _بشكل موجز_للحديث عن مراحل الدعوة إلى هللا تعالى 
ً
الصالة  عليه(بدأ

، والتابعين لهم، مرورا بزمن المويين والعباسيين )رضوان هللا عليهم(، وصحابته الكرام )والسالم

والعثمانيين إلى العصر الحديث، ثم خصصنا املطلب الثاني من املبحث للحديث عن طبيعة 

ف  ي الدعوة سابقا، مع اإلشارة  ي الخير إلى زمن التأليف   
ّ
ل
 
ة كعلم  ي الدعو التصنيف، وأهم ما أ

 مستقل بذاته.

 

 .1تاريخ الدعوة بإيجاز  :املطلب األول 

لانت دعوة مبنية عن علم و بصــــيرة، ) عليه الصــــالة والســــالم( ل شــــك أن دعوة الرســــول          

لمه  ي دعوته منذ البداية هو الوحي الذي يتنزل عليه من حين آلخر، قال تعالى  :فكان مصــــــدر ع 

 []2. بدأت ” فلما

ها، إذ قام رســــول هللا صــــلى هللا  م 
ْ
ل الدعوة اإلســــالمية كَعَمل أول ما بدأت لم تنفك إطالقا عن ع 

 إلى هللا، يتلو عليهم آياته
ً
م  من استجاب منهم لدعوته الكتعليه وسلم بين الناس داعيا  

ّ
َعل اَب ، وي 

َل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ي سبيل ذلك ما تحمل، وصبر وصابر  زكيهم. وتحمَّ والحكمة وي 

ق للمؤمنين وعــــــده       ] : 3”حتى أظهر هللا دينــــــه، وأعلى للمتــــــه، وَحقَّ

          ]4. 

                                                           
 .50حمد أبو الفتح البيانوني، صلالطالع عن تاريخ الدعوة بتفصيل أنظر املدخل إلى علم الدعوة مل - 1
 .5سورة النجم، اآلية  - 2
 .33ص البيانوني،ملحمد أبو الفتح املدخل إلى علم الدعوة  - 3
 .22سورة التوبة، اآلية  - 4
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رضوان (، بل استمرت  ي عهد صحابته ملسو هيلع هللا ىلصولم تتوقف الدعوة إلى هللا تعالى بعد موته            

هم التابعون  فكانوا هادين مهدّيين، تابعوا املسيرة، وحملوا المانة. ”، )هللا عليهم ْن َبْعد  وجاء م 

 .1“لهم بإحسان، فاقتفوا آثارهم وقاموا بوظيفتهم حق القيام

واستمر  ي املسلمين الدعوة إلى هللا تعالى حتى بعد التابعين سواء  ي دعوة املسلمين          

ا و فنشروا هذا اإلسالم، وبلغ ”بعضهم البعض، أو  ي دعوة غير املسلمين للدخول  ي اإلسالم، 

فيه لل َمْبلغ، وتضافرت على حمل هذه الرسالة  ي تلك العصور جميع  الجهود الفردية 

ه ومناط سعادته  ي الدنيا 
َ
والجماعية، حيث لان الفرد املسلم يرى  ي الدعوة إلى هللا حيات

واآلخرة، فال يصرفه عنها صارف، ول يثنيه عن القيام بواجبها عقبة من العقبات، فيبذل  ي 

 .2“عوته لل ش يءسبيل د

ولم يقتصــــــــــــر الهتمام بالدعوة إلى هللا تعالى من قبل الفراد من املســــــــــــلمين فقط، بل             

دور كبير  ي اســـــــــــــتمرار الدعوة _لدين هللا  ي جميع مناحي الحياة_لان للدولة الشـــــــــــــرعية املقيمة

رى ا وأهم واجباتها، بل تفقد لانت الدولة املســلمة ترى الدعوة إلى هللا أولى وظائفه”اإلســالمية، 

، تحفظ 
ً
 وخارجيا

ً
ط ولصالحها تتحرك داخليا  

ّ
خط

 
رَّ وجودها وقيامها، فكانت للدعوة ت الدعوة س 

الحكام، وتطبق النظام، وتقيم الحدود، وترســـــــــــــل الدعاة، وتســـــــــــــتقبل الوفود، وتســـــــــــــد الثغور، 

دة. لـل هـذا جعـل املجتمع اإلســـــــــــــالمي عـد العـ 
 
ذ الجيوش، وت ْنفـ 

 
 _وحـداتـه ومؤســـــــــــــســـــــــــــاتـهبكـل  _وت

ه  هللا بــه بقولــه
َ

فــ  يعمــل لصــــــــــــــالح هــذه الــدعوة، ويحقق مــا َوصـــــــــــــَ
ً
 دعويــا

ً
] :3“مجتمعــا



]4. 

وملا لان حال املسلمين على هذا النحو  ي هذه الفترة لم يكونوا بحاجة إلى علم يعنى           

 فأضاعوا كثي”بالدعوة اإلسالمية وسائل ومناهج وأساليب، حتى جاء من بعدهم من املسلمين 
ً
را

ر فيها من تلك الخصائص، وغفلوا عن كث
 
ث
َ
ير من هذه الواجبات، فكانت هناك مجتمعاٌت ك

مت فيها مفاهيم مغلوطة فصلت العلم عن العمل، 
َ
لَّ فيها الدعاة العاملون... كما ن

َ
القاعدون، وق

وأضاعت بركته، وأفرزت عناصر تهتم بالعلم على حساب العمل، وأخرى تعمل على جهل، وذلك 

                                                           
 .32ص البيانوني،ملحمد أبو الفتح املدخل إلى علم الدعوة  - 1
 .32املصدر نفسه، ص - 2
 .32املصدر نفسه، ص - 3
 .29، اآلية سورة الحج - 4
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ية، فتتابعت بذلك على املسلمين املصائب، وفقدت على مختلف املستويات الفردية والجماع

نت الدعوة ع 
 
 من حيويتها وحركتها، إلى أن ط

ً
 كثيرا

 
اإلسالمية  ي أعلى مؤسساتها، وأقوى  الدعوة

 .3“الظهر 2، فكانت قاصمة1دعائمها بسقوط الخالفة اإلسالمية

لتضييع والغفلة ... إلى أن استمر حال املسلمين مع الدعوة إلى هللا على هذا النحو من ا         

م مصيبتهم، واجتهدوا  ي النهوض ”أذن هللا بأن استيقظ بعض املسلمين 
َ
ظ من غفلتهم، وعرفوا ع 

بدعوتهم، فكانت هناك محاولت فردية وجماعية، وتعددت  ي سبيل ذلك الجتهادات العلمية 

م يعرف بعلم الدعو 
ْ
ل ة، يعتمد على فهم الكتاب والعملية، وانبثقت الحاجة الجديدة إلى وجود ع 

ن النبوة الطاهرة، والخالفة الراشدة، ويستنير بالتجربة الطويلة الرائدة 
َ
والسنة، ويقوم على َسن

لرحلة الدعوة على مدى العصور والزمان، ويعود باملسلمين إلى وظيفتهم التي أخرجوا بها 

] قال تعالى:، 4“للناس

]5 ،” فكتَب حول الدعوة الكاتبون والدعاة ما كتبوا، وقدموا لخدمة

 بها أفراد
َ

ر ف
وجماعات،  هذا العلم ما قدموا، حتى قامت باسم الدعوة منظماٌت ومؤسسات، وع 

 من العلوم املتعددة، له مؤسساته التعليمية، 
ً
ما

ْ
ل وأصبحنا  ي عصر صارت فيه الدعوة ع 

وبرزت الحاجة إلى هذا العلم بإلحاح نظرا ملا يكتنف المة من جهالة، ” ،6“ومناهجه الدراسية

وما يحيط بالعمل الدعوى من غموض  ي بعض مفاهيمه، وخلٍل  ي بعض أصوله، واضطراٍب 

مناهجه، وقصوٍر  ي أساليبه، وجمود  ي وسائله وخطورة  ي نوازله، وعقبات عملية  ي طريقه،  ي 

وها هي املكتبة السالمية، ل يكاد يخلو ”، 7“تهدف إلى وأده تارة، وتشويهه وتعويقه تارة أخرى 

قسم من أقسام الكتب العربية والسالمية، من مداخل لعلم الدعوة، وفقه الدعوة، وتاريخ 

وأساليب الدعوة، مما يعد تأصيال لهذا العلم  دعوة، ومنهج الدعوة، ووسائل الدعوة،ال

  .8“الجليل

 

                                                           
 الدولة العثمانية. - 1
صم( قاصمة الظهر هي املصيبة الشديدة، أنظر املعجم الوسيط، مادة - 2

َ
 .)744/  3 ( )ق

 34.املدخل إلى علم الدعوة، أبو الفتح البيانوني، ص - 3
 .34املصدر نفسه، ص - 4
 .440سورة آل عمران، جزء من اآلية   - 5
 .35ص البيانوني،حمد أبو الفتح مل املدخل إلى علم الدعوة،  - 6
 .29مبادئ علم أصول الدعوة ملحمد يسري إبراهيم، ص  - 7
 .42ص ،لشهرانيملحمد بن سعد بقنة اعلم الدعوة إلى هللا تعالى   - 8
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  .التصنيف في علم الدعوة :املطلب الثاني

بينا صفة التأليف ) _مبادئ علم أصول الدعوة( هيقول الدكتور محمد يسري  ي كتاب          م 

التصنيف الخاص  ي الدعوة إلى هللا  أن :در مالحظتهومما تج ” : _الول  ي الدعوة إلى هللا تعالى

ب   
ّ
رغ د   ي الدنيا وي  َزّه 

ق  القلوب وي   
ّ
َرق أخذ  ي بادئ المر سمة الوعظ والتذكير، واملخاطبة بما ي 

فردت أبواب  1 ي الخرة، حيث عرفت أبواب الرقاق
 
 ي عامة كتب الحديث لالصحاح والسنن، وأ

م أشار الدكتور بعد ذلك إلى جملة من املؤلفات التي رأى أنها أول ث ؛2“الزهد بكتب مستقلة ...

ف  ي مجال الدعوة إلى هللا بشكل غير مباشر، والتي يمكن عرضها على النحو اآلتي  
ّ
ل
 
  :3ما أ

 :وما يتضمن دعوة النفس ومحاسبتها ومنها 4كتب تحت مسمى الزهد -1

 " الزهد " لإلمام ابن املبارك. :كتاب -

 " لإلمام أحمد." الزهد  :كتاب -

 :كتب الوعظ، والتذكير -2

 " التبصرة ". :كتاب ابن الجوزي -

 " اللطف  ي الوعظ ".:كتابه -

 " الشفاء  ي موعظة الحكام والخلفاء ". :كتابه -

رين" -  
ّ
اص واملذك صَّ  .5كتابه " الق 

 :كتب في مسائل عالج النفوس ومداواتها -3

 كتاب الغزالي " منهاج العابدين ". -

ر. كتابه " إحياء علوم - ك 
 
 الدين "؛ فقد أفرد بعضا من أبواب هذا الكتاب بما ذ

 كتاب ابن حزم " علل النفوس ومداواتها ". -

 كتابه " الخالق والسير ". -
                                                           

تطلق على علوم الطريقة والسلوك ولل ما يتلطف به سر العبد، وتزول به كثافات النفس، أنظر  :الرقائقالرقاق أو   - 1

 .444لتعريفات للجرجاني، صا
 .40أنظر مبادئ علم أصول الدعوة ملحمد يسري إبراهيم، ص  - 2
 .42ص :إلى 40ص :، مناملصدر نفسه - 3
د، أنظر  :الزهد - 4 د على الضرورة فهو زاه  ره الزائ 

َ
فقد ما َيحتاج إليه  وك رح ب 

َ
ضها، فمن ف

ْ
 التعريفات اإلعراض عن الدنيا وبغ

 .409، صالفقهية ملحمد عميم
َم  - 5  لكيفية الدعوة وآداب الداعي وشروطه، كما ضمنه تراج 

ً
"ضمنه طائفة من القواعد الساسية  ي الدعوة إلى هللا، وبيانا

ى ابن   مضيئة من جوامع الكلم، وروائع البيان عن الصحابة فمن بعدهم، وقد َسمَّ
ً
مجموعة من القصاص واملذكرين، ونتفا

ى عام إ :الثة: القصص، والتذكير، والوعظ، فلو قيلالجوزي هذا الفن بأسماء ث
َّ
هو  )رحمه هللا(هــ  597ن ابن الجوزي املتو 

 
ً
 .40أنظر مبادئ علم أصول الدعوة ملحمد يسري إبراهيم، ص". واضع هذا الفن لم يكن بعيدا
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 " التحفة العراقية  ي العمال القلبية ". :كتاب شيخ اإلسالم ابن تيمية -

 " مدارج السالكين "  ي شرح " منازل السائرين ".  :كتاب ابن القيم -

 " حادي الرواح ". :كتابه -

 " الفوائد ". :كتاب -

 :كتب جمعت بين السير والتراجم والدعوة إلى إصالح النفوس -4

 " حلية الولياء وطبقات الصفياء ". :كتاب أبو نعيم الصبهاني -

 " سير اعالم النبالء ".         :كتاب المام الذهبي -

 :داء والتأس يكتب جمعت بين السيرة النبوية والفقه والدعوة إلى االقت -5

 " زاد املعاد  ي هدى خير العباد". :كتاب ابن القيم -

 :كتب اآلداب -6

 " أدب الدنيا والدين ".  :كتاب املاوردي -

 " اآلداب الشرعية ".  :كتاب ابن مفلح الحنبلي -

 :وأحكامها وآدابها 1كتب في الحسبة -7

 " المر باملعروف والنهى عن املنكر " لبن الخالل. :كتاب -

 مر باملعروف والنهى عن املنكر " لبن تيمية." ال  :كتاب -

 " معالم القربة  ي احكام الحسبة ". :كتاب ابن الخوة الشافعي -

 :كتب في مقارنة األديان والرد على املخالفين في أصل الدين -8

َل دين املسيح ". :كتاب ابن تيمية -  " الجواب الصحيح ملن َبدَّ

 ." هداية الحيارى " :كتاب ابن القيم -

َرت  ي عصرنا           ّي 
إن لل هذه التأليفات التي ذكرناها وغيرها، هي بمثابة املواد الخامة التي ص 

الحديث لتكون املحاولت الولى للتأليف  ي هذا العلم؛ ثم تطورت  ي نفس العصر لتصبح علما 

ثنا املعنون كما رأينا  ي مبح_قائما بذاته سمي  ي الخير بعلم الدعوة وبأسماء أخرى هي فروع له 

ول جرم أن لان تدوين ” :، وإلى هذا أشار الدكتور محمد يسري حين قال_بأسماء علم الدعوة

هذا العلم  ي أوله قاصرا محدودا ثم تكاملت واجتمعت أجزاؤه وأرلانه فاستوى وقام على سوقه 

                                                           
ساب بمعنى واحد وهو - 1 ه والنهي  عن املن :الحسبة والْحت 

 
ه، أنظر التعريفات الفقهية المر باملعروف إذا ظهر ترك

 
كر إذا ظهر فعل

 .79و41ملحمد عميم، ص
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يد قععاطفة وحماسا وان لم يخل من تأصيل وت – ي العصر الحديث  –وبال شك فقد لان أوله 

 .1“ثم إن آخره لان فقها وتقعيدا و إن لم يخل من عاطفة و تحميس 

تأصيل هذا العلم وتقعيده غير أن ” :ويتضح هذا جليا عند الدكتور الشهراني حين قال          

لم يكن إل عند املتأخرين من الدعاة واملصلحين؛ ذلك أن من لان يقوم بواجب الدعوة  ي 

نه كتاباتهم  السابق هم علماء المة، بّي 
 
وهم أعرف الناس بأصولها ومنهجها وفقهها، وهذا ما ت

 .2“)رحمهم هللا(املتفرقة  ي كتبهم 

 

ا قرر الدكتورين          
َ
أن التأليف  ي علم الدعوة  _محمد يسري، والدكتور الشهراني_وإذ

شيروا  شر غيرهم ممن كما لم _باملعنى الحقيقي لم يبدأ إل  ي العصر الحديث، فإنهم لم ي  ي 

إلى أول من ألف فيه  ي العصور الولى عموما و ي هذا العصر على  _تحدثوا عن نشأة هذا العلم

م ليزال لوجه الخصوص، وهذا مؤشر من املؤشرات التي تدلنا وتدل غيرنا على أن هذا الع

علم للياته وجزئيا
 
ر، وت

َّ
سط

 
كشف خفاياه وت

 
 ضَبط.ته فت  محتاجا إلى مزيد بحث ودراسة، حتى ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .29مبادئ علم أصول الدعوة ملحمد يسري إبراهيم، ص -  1
 .43ص ،لشهرانيا ملحمد بن سعد بقنة علم الدعوة إلى هللا تعالى -  2
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 مطالب: ثالثويتضمن 

 املنهاج.و  الشريعةو  تعريف امللة :املطلب األول 

األقسام املختصة في دراسة كل من امللة، والشريعة،  :الثانياملطلب 

 واملنهج.

 ضها البعض.حاجة العلوم لبع :لثالثاملطلب ا

 

 

 

 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

  [23] 
 

 تمهيد:

لقد تعددت العلوم الشرعية اليوم وتنوعت واستقلت بذاتها، إل أن هذا التعدد             

وم أحد يماري  ي تداخل العل” والتنوع ل يعني انعدام الرتباط وانعدام التكامل فيما بينها فال 

درس ي علوم القرآن والتفسير، نالشرعية، وعالقات التأثير، والتأثر التي تربط بينها جميعا فف

قضايا كثيرة، مما ندرس  ي علم أصول الفقه، وندرس  ي هذا كثيرا مما ندرس  ي علم الفقه، 

  .1“وعلوم الحديث، وعلم الكالم وعلوم اللغة...إلخ

إذن فهذا التداخل الحاصل بين علوم اإلسالم للها، هو مما ل مجال للشك فيه فهو           

ق لحد انكراها، فالدارسين لهذه العلوم أثبتوا ذلك؛ لكن يبقى السؤال املطروح حقيقة ل يح

 ما السر وراء هذا التداخل والتكامل بين هذه العلوم؟ : ي هذا الباب هو

وراء هذا التداخل بين العلوم اإلسالمية للها، هو لون هذه العلوم ل تخرج بب لعل الس          

ة، والشريعة، عن ثالثة أمور متداخلة فيم
ّ
ل ا بينها جاء بها ديننا اإلسالم الكامل الشامل، وهي امل 

واملنهج، وقد ذكر هذه المور الثالثة الدكتور البيانوني  ي مدخله عند بداية حديثه عن عالقة 

الناظر  ي طبيعة ونشأة العلوم اإلسالمية  إن”علم الدعوة وصلته بباقي العلوم حيث قال: 

ة، والشريعة، واملنهج، املتعددة نجدها ترج
ّ
ل ع إلى أحد أمور ثالثة جاء بها هذا اإلسالم، وهي: امل 

دنا هللا ،التي يجمعها اصطالح )دين( أو )إسالم( ، وبين أن  2وقد تعبَّ
ً
عز وجل بهذه المور جميعا

فهنا ذكر الدكتور أمرا مهما وهو َمدار لل علم من  3.“ امللة واحدة، والشرائع واملناهج متعددة

لوم اإلسالم فإما أن يكون العلم متعلقا بامللة أو متعلقا بالشريعة أو باملنهاج، وهذه الثالثة ع

جد علم يخدم أو يتعلق بأحد هذه المور الثالثة  يجمعها لفظ دين أو إسالم، وبالتالي فمتى و 

ية عاملذلورة نعلم علم اليقين أنه علم شرعي لمحالة ستكون له عالقة مع باقي العلوم الشر 

 الخرى.

ومن أجل الوصول إلى الغاية من إدراج هذا املبحث التي هي بيان عالقة علم الدعوة بغيره         

ل هذه املنظومة الدقيقة املتكونة من امللة والشريعة واملنهج _من العلوم الشرعية الخرى  ، _ ي ظ 

ل، ثم معرفة موقع علم لان لبد من تحديد هذه المور الثالثة املذلورة وإدراك حقيقتها أو 

داخل هذه املنظومة ثانيا، ثم الوصول إلى الغاية ثالثا وهي إبراز العالقة  _وباقي العلوم_الدعوة 

                                                           
لفريد  37قنيات، آفاق، سلسلة الحوارأبجديات البحث  ي العلوم الشرعية، محاولة  ي التأصيل املنهجي، ضوابط، مناهج، ت - 1

 .404النصاري، ص
 .401أي للفنا هللا وأمرنا، أنظر الكليات للكفوي، ص - 2
 .36و35املدخل إلى علم الدعوة ملحمد أبو الفتح البيانوني، ص - 3

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

  [22] 
 

بين علم الدعوة وباقي العلوم. ومن أجل هذا لله قسمنا املبحث إلى ثالث مطالب خصصنا 

لب صطالح، وخصصنا املطاملطلب الول لتعريف لل من امللة، والشريعة، واملنهج  ي اللغة وال 

الثاني للحديث عن القسام املختصة  ي دراسة لل من امللة، والشريعة، واملنهج، ثم خصصنا 

املطلب الخير املعنون بحاجة العلوم لبعضها البعض من أجل الكشف عن الصلة بين العلوم 

 الشرعية عامة وعلم الدعوة على وجه الخصوص.

 

 الشريعة، واملنهج.تعريف امللة، و  :املطلب األول 

 :امللة -1

:  :مللة في اللغةا يث  َحد 
ْ
ي ال . َو   ين   َوالّد 

 
ر يَعة

َّ
َتْين  »الش

َّ
ل هل  م 

َ
 أ

 
 َيتوارث

َ
ة  اإل سالم 1«ل

َّ
ين  كمل ة: الّد 

َّ
ل ، وامل 

ل   س  ه  الرُّ  ب 
يء   َما َيج 

 
ة

َ
ْمل ، َوج  ين  ْعظم الّد  َي م  يَل: ه  ، َوق  ة 

يَّ ود  َيه 
ْ
صرانية َوال  2.والنَّ

فـــــــظ ديـــــــن أو شـــــــريعة، كمـــــــا ي        
َ
ل تبـــــــين مـــــــن خـــــــالل هـــــــذا التعريـــــــف أن امللـــــــة للمـــــــة مرادفـــــــة ل 

 ] :، قــــــــــــال تعــــــــــــالى3أنهــــــــــــا تــــــــــــدل علــــــــــــى معظــــــــــــم الــــــــــــدين والشــــــــــــريعة

 ]4.  

طلقت امللة«أصل الدين، أو جانب العقائد فيه»ويراد بها  فتطلق امللة :أما في االصطالح
 
 ، فإذا أ

طلقت وحدها شملت 
 
بمقابل الشريعة واملنهج، انصرفت إلى جانب العقائد من الدين، وإذا أ

ه
َّ
ل
 
 .5الدين ل

 ] :حين قالوقد بين هللا عز وجل  ي كتابه العزيز وحدة امللة 

 ]6. 

                                                           
هذا  :ه اإلمام الترمذي، وقال عن)3401(، رقم الحديث )4/434(سنن الترمذي، أبواب الفرائض، باب ل يتوارث أهل ملتين،  - 1

 صحيح. :حديث غريب ل نعرفه من حديث جابر إل من حديث ابن أبي ليلى، وقال الشيخ اللباني
ل(لسان العرب لبن منظور، مادة  - 2

َ
 .)4/624( )َمل

 .43أنظر املدخل إلى علم الدعوة ملحمد أبو الفتح البيانوني، ص - 3
 .439سورة البقرة، جزء من اآلية  - 4
 .42أنظر املدخل إلى علم الدعوة ملحمد أبو الفتح البيانوني، ص - 5
 .432سورة النحل، اآلية  - 6
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 ] :قالوحين 



 ]1. 

 ] :قالوحين 



 ]2. 

 :الشريعة -2

: الشريعة في اللغة 
ُ
ْرعة ِّ

 
َمر ب  ”  و الش

َ
ين وأ َن الّد  ه  م 

َّ
اة  َما سنَّ الل

َ
ل َحّج  َوالزَّ

ْ
ة  َوال

َ
ال ْوم  َوالصَّ الصَّ

َ
ه  ل

َراٍع 
 
؛ َعْن ك َبْحر 

ْ
ئ  ال اط 

َ
ْن ش عمال البّر  مشتقٌّ م 

َ
ر  أ ى: 3َوَسائ 

َ
َعال

َ
ه  ت

 
ْول

َ
ْنه  ق ناَك َعلى ]، َوم 

ْ
مَّ َجَعل

 
ث

ْمر  
َ ْ
َن ال ر يَعٍة م 

َ
ى: 4[ش

َ
َعال

َ
ه  ت

 
ْول

َ
ْرعَ ]، َوق ْم ش 

 
ْنك نا م 

ْ
ّلٍ َجَعل

 
ك  ل 

ً
ْنهاجا  َوم 

ً
  ،5[ة

 
ْرعة  

ّ
: الش ه  ير  ْفس 

َ
ي ت يَل    ق 

نَّ  ك 
َ
ين، َول  الطريق، والطريق  هاهنا الّد 

ً
ْنَهاج  جميعا  

ْ
 َوامل

 
ْرَعة  

ّ
يَل: الش ، َوق  نهاج  الطريق  ين، وامل  الّد 

مر...
َ
صة وال َها الق   ب 

د   
ّ
ك

َ
لفاظ يؤ

َ
ه  بأ تى ب 

َ
 أ

َ
ف

َ
َتل

ْ
ذا اخ  إ 

َ
ْفظ

َّ
َحمَّ  الل اَل م 

َ
، َمْعَناَها َوق

ً
ْرعة د  ْبن  َيز يَد: ش 

 
َ
ة، َوق نَّ  وس 

ً
ْنَهاًجا َسبيال  َوم 

ً
ْرَعة اٍس: ش  اَل اْبن  َعبَّ

َ
، َوق يم  ْسَتق 

 ْ
ر يق  امل

َّ
نهاج  الط ، وامل  ر يق 

َّ
داء  الط اَل ابت 

اَل 
َ
، َوق

ٌ
ة

َ
ف َتل 

ْ
خ  م 

 
ر يَعة

َّ
ٌد َوالش ين َواح  ْنَهاًجا، الّد   َوم 

ً
ْرَعة : ش 

 
َتاَدة

َ
ىق

َ
َعال

َ
ه  ت ْول 

َ
ي ق    

اء  رَّ
َ
ف

ْ
ناَك ] :ال

ْ
مَّ َجَعل

 
ث

يَعٍة  ر 
َ

... :6[َعلى ش ال 
َ
ق َك ي  ل 

َ
ْنَهاٍج، وللُّ ذ ة َوم 

َّ
ل يٍن وم  ى د 

َ
 .7“َعل

الحكام الشرعية الصادرة عن الشارع. تطلق ويراد بها الحكام العملية  مجموعة» :واصطالحا هي

د بها جميع الحكام الشرعية عقدية لانت أو عملية، بمقابل الحكام العقدية، كما تطلق ويرا

 .8«السياقوذلك بحسب 

                                                           
 .465-464-462-463سورة النعام، اآليات  - 1
 .21، واآلية27سورة يوسف، جزء من اآلية - 2
ق «النمل كراع»ولقبه  - 3

 
ب بـ كراع النمل لقصره، أو وهو علي بن الحسن الهنائي الزدي، أبو الحسن، عالم بالعربية، ل

 .)4/373(لدمامته...أنظر العالم للزركلي 
 .47سورة الجاثية، جزء من اآلية  - 4
 .50سورة املائدة، جزء من اآلية  - 5
 .41سورة الجاثية، جزء من اآلية  - 6
َرعَ (أنظر لسان العرب لبن منظور، مادة  - 7

َ
 .)1/476( )ش

 .44د أبو الفتح البيانوني، صاملدخل إلى علم الدعوة ملحم - 8
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  :املنهاج -3

:  : 1ملنهاج في اللغةا اس  َعبَّ
ْ
يث  ال ي َحد  . َو  

ً
ْهجا

َ
: َصاَر ن ْنَهَج الطريق 

َ
. واْست ح  ْم »الطريق  الواض 

َ
ْت  ل  َيم 

ى
َ
م َعل

 
ك

َ
َرك

َ
ى ت َم، َحتَّ

َّ
ْيه  َوَسل

َ
جٍة طريٍق  رسول  هللا، صلى هللا َعل :  «ناه  نهاج  َنٍة. وامل  ي واضحٍة َبّي 

َ
أ

 : ز يل 
ْ
ن ي التَّ ، َو   ْنَهج 

َ
 ]لامل

ً
ْنهاجا  َوم 

ً
ْرَعة ْم ش 

 
ْنك نا م 

ْ
ّلٍ َجَعل

 
ك  .2[ل 

 :املرسومة، ومنها الخطة» :من خالل هذا املعنى اللغوي استحدثت للمة منهاج ليصبح معناها

 .3«مناهجالجمع منهاج الدراسة، ومنهاج التعليم ونحوها، و 

  .4«للش يءوالخطة املرسومة  النظام»: وأما املنهج في االصطالح فهو

]   :و بين هللا عز وجل أيضا أن املناهج والشرائع متعددة حين قال        







 ]5. 

 

َبين أن امللة واحدة ل تتعدد فهي تخص المم للها،  إذن        
 
فاآليات القرآنية املتعلقة بامللة ت

بين اآليات املرتبطة بالشرائع واملناهج أن هذان الخيران متعددان يخصان أمة دون أخرى، 
 
كما ت

درج قول الدكتور ومن أجل زيادة البيان  ي مسألة ا
 
ختالف امللة عن الشرائع واملناهج رأينا أن ن

ومن الطبيعي أن تكون املناهج والشرائع متعددة؛ لنها أحكام وأوامر ” :البيانوني حيث قال

ظم وطرق من جهة، ولتعلقها بجانب العباد الذين تختلف أحوالهم وأوضاعهم 
 
ونواهي، وخطط ون

ا للملة، فإنها ل تتعدد، وذلك لتعلقها بجانب هللا عزوجل زمانا ومكانا من جهة أخرى، خالف

 .6“الواحد الحد

 

                                                           
َهَج (أنظر لسان العرب لبن منظور، مادة  - 1

َ
 .)3/212( )ن

 .50سورة املائدة، جزء من اآلية  - 2
َهَج (أنظر املعجم الوسيط، مادة  - 3

َ
 .)3/957( )ن

 .45املدخل إلى علم الدعوة ملحمد أبو الفتح البيانوني، ص - 4
 .50سورة املائدة، اآلية  - 5
 .45ملدخل إلى علم الدعوة ملحمد أبو الفتح البيانوني، صا - 6
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األقسام املختصة في دراسة كل من امللة، والشريعة،  :املطلب الثاني

 واملنهج.

بعد أن تحدث الدكتور البيانوني  ي مدخله عن مسألة توحد امللة وتعدد الشرائع واملناهج          

قل بعد ذلك إللحاق لل من امللة والشريعة واملنهج بالقسام املتخصصة  ي القرآن الكريم، انت

ويكفي هنا أن نعلم بأن دراسة )امللة( أصبحت من اختصاص أقسام ”  فقال:واملهتمة بدراستها 

العقيدة  ي الجامعات اإلسالمية اليوم، كما أن دراسة )الشريعة( أصبحت من اختصاص أقسام 

قه والصول، وأصبحت دراسة )املنهج( من اختصاص أقسام الكتاب والسنة، وأقسام الف

 .1“الدعوة 

نة لاآلتي:          صّير ما قاله الدكتور إلى عناوين مرقمة بّي 
 
 ويمكن أن ن

 أقسام العقيدة. :هيوالقسام املهتمة بدراستها  :امللة-1

 الفقه والصول. أقسام الكتاب والسنة، وأقسام :والقسام املهتمة بدراستها هي :الشريعة-2

  ودراسته أصبحت من اختصاص أقسام الدعوة إلى هللا تعالى. :املنهج-3

، وقسم _الذي يهتم بامللة_من املالحظ أن هذه القسام مترابطة جميعها؛ قسم العقيدة         

، والدعوة هي الداة التي بها _الدارس للمنهج_، وقسم الدعوة _املهتم بالشريعة_الكتاب والسنة 

 يتم تبليغ وتوصيل هذه العقيدة وهذا الكتاب وهذه السنة إلى الناس جميعا. 

وإن هذه الدراسات ”:ويبين الدكتور البيانوني تكامل الدراسات املهتمة بهذه القسام بقوله       

 من امللة والشريعة وا
ً
ملنهج لهذا، لان أي جميعها تمثل دراسة الدين الواحد الذي يشمل كال

 بين 
ً
عدَّ فصال ْصٍل لامل بين هذه الدراسات، أو العناية بواحدة منها على حساب الخرى، ي 

َ
ف

 
ً
م  إل بها جميعا

َ
ل ول َيْسل وسبق وأن أشرنا  ي مقدمة  2“أجزاء مترابطة، ل يصح الدين ول َيكم 

طلق يشمل امللة، والشريعة، وامل
 
نهج، ولذلك يعد الفصل بين هذا املبحث أن لفظ دين إذا أ

فصال بين توائم ثالثة  _الدكتور  أشار إلى ذلك وإن لان الفصل جزئيا، أو تاما كما_الدراسات 

مثل جسما واحدا، وشكال واحدا، ومضمونا واحدا ل يصح الدين ول َيكمل إل بها.
 
 ت

 

                                                           
 .37املدخل إلى علم الدعوة ملحمد أبو الفتح البيانوني، ص - 1
 .37املصدر نفسه، ص - 2
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 حاجة العلوم لبعضها البعض. :املطلب الثالث

 :وعلم الدعوة علمي الفقه واألصول اسة حاجة دارس علم العقيدة لدر  -1

عنى ”يقول الدكتور البيانوني  ي إبرازه لذلك:           
 
عنى أول ما ت

 
فإذا لانت أقسام العقيدة ت

بدراسة العقيدة التي تتناول أصول امللة وفروعها، ودراسة امللل والنحل الخرى، فإنه ل غنى 

معرفتها، وعن بصيرٍة باملنهج والسلوب الذي لدارس العقيدة عن دراسة الحكام الشرعية و 

ه، وَيعلَم كيف يدعو إليها ويعلمها 
 
َم له عقيدت

َ
يدرس به هذه العقيدة ويدعو به إليها، لتسل

 مجردة
ً
فاملهتم بدراسة علم العقيدة إذن يهتم  ،1“ويطبقها  ي حياته... وإل لانت دراسته نظرية

كذلك بدراسة علم الدعوة ؛ فهو بحاجة إلى الحكام  أيضا بدراسة علمي الفقه والصول ، ويهتم

الشرعية دراسة ومعرفة، وبحاجة كذلك إلى معرفة املناهج والوسائل التي ستنعينه على فهم 

 العقيدة وتبليغها وتعليمها وتطبيقها  ي الواقع.       

حاجة دارس علوم القرآن والحديث والفقه واألصول، لدراسة علمي العقيدة  -2

 :والدعوة

وإذا لانت أقسام القرآن والسنة، وأقسام ” :وقال الدكتور البيانوني  ي بيانه لذلك         

عني أول ما تعني بدراسة القرآن الكريم والحديث الشريف، وبدراسة أصول 
 
الصول والفقه، ت

الفقه وأحكام الفقه، فإنه ل غنى لدارس هذه العلوم من معرفة صحيحة بامللة والعقيدة التي 

عدُّ أساسا لها، ومن بصيرة باملنهج والسلوب الذي يدرس به هذه الشريعة، ويدعو به إليها 
 
ت

ويعلمها للناس ويعمل على تطبيقها  ي حياتهم، وإل لانت عباداته جافة، وأضحت دراسته 

، فالدارس إذن لعلوم الشريعة وهي علوم القرآن والحديث ، 2“للكتاب والسنة نظرية مجردة

قه والصول، بحاجة لدراسة علم العقيدة الذي هو الفقه الكبر وأساس الشريعة، و وعلمي الف

بحاجة لدراسة علم الدعوة الذي سيعينه على اختيار املنهج والسلوب املالئم لدراسة هذه 

 الشريعة، ونشرها وتعليمها للناس وتطبيقها  ي واقع الحياة.

 :مي الفقه واألصول دارس علم الدعوة لدراسة علم العقيدة وعل حاجة -3

عني  وإذا” :وقد بين الدكتور البيانوني هذه الحاجة العلمية  ي قوله         
 
لانت أقسام الدعوة ت

أول ما تعني بدراسة تاريخ الدعوة وأصولها، والتعرف على مناهجها وأساليبها ووسائلها وما إلى 

عقيدة، وإملام واف بالحكام ذلك... فإنه ل غنى لدارس الدعوة من معرفة صحيحة بامللة وال

ه من جهة، ويكون على بصيرة بما يدعو إليه من  الشرعية العملية، لتسلم له عقيدته وشريعت 

                                                           
 .37املدخل إلى علم الدعوة ملحمد أبو الفتح البيانوني، ص - 1
 .37ص ،صدر نفسهامل - 2
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]  ، قال تعالى:1“جهة أخرى. وإل لانت دعوته إلى ضالل، وعمله  ي غير هدى

 ]2. 

فالدارس إذن لعلم الدعوة، ل يستغني عن دراسة علم العقيدة، كما ل غنى له أيضا          

ن لديه معرفة علمية صحيحة عن العقيدة،  عن دراسة كّو  علمي الفقه والصول، وذلك حتى ي 

، لعملية التي سيحتاج إليها  ي دعوته إلى هللاويضمن لنفسه العلم الكا ي بالحكام الشرعية ا

كون دعوته دعوة إلى دين معلوٍم عنده قبل غيره. 
َ
 فعندما تجتمع عنده لل هذه العلوم ت

 ”لحاجة العلوم لبعضها البعض: يقول الدكتور محمد أبو الفتح البيانوني  ي ختام بيانه        

ن لنا: أن اختالف القسام العلم ية  ي ترتيب أولوياتها، و ي تقديم مادة علمية على ومن هنا يتبيَّ

غيرها، إنما يعود إلى واقع تخصصها وطبيعة ميدانها فحسب، ول صلة له بتفضيل علم على 

م للدارسين فيه  دَّ
َ
ق علم أو ترجيح تخصص على غيره، بل لبد لكل قسم من هذه القسام أن ي 

 .3“تخصصه  ي الصل...الحد الكا ي من العلوم الخرى، وإن لم تكن من 

ن فيه بجالء صلة هذه التخصصات العلمية وتداخلها وتكاملها            َبيَّ
ً
وضرب الدكتور مثال

إن مثل امللة والشريعة واملنهج، مثل املاء الصا ي الذي ينبع من مكان معين،  … ”:فيما بينها فقال

انه منه الناس. فأصل النبع ومك ثم يمش ي  ي جداول وسواقي يروي الرض، وينبت الزرع، ويستقي

يمثل امللة الواحدة الثابتة، واملاء املتدفق الجاري الذي يروي الرض وينبت الزرع ويستقي منه 

الناس، يمثل الشريعة: الكاملة املستمرة، والجواري والسواقي املنتشرة هنا وهناك، والتي يجري 

من املاء على وجه متكامل صحيح، تمثل املاء  ي إطارها ويتمكن الناس بسببها من الستفادة 

  ي كمية املاء  4املنهج الواضح. فإن أي ضعف أو ضمور 
ً
 كبيرا

ً
 ي النبع ومصدر املاء يؤثر تأثيرا

الذي يصدر عنه، فيضعف سيره  ي الجداول والسواقي. وتقل فائدته، وقد تصاب مناطق كثيرة 

فد هذا النبع، يعكر من صفو املاء بسبب ذلك بالجفاف والجدب. كما أن أي رافد غريب قد ير 

ويخرجه عن طبيعته الولى. وأي خلل  ي الجداول والسواقي التي تشكل طريق هذا املاء قد يبعثر 

انتشاره، ويقلل من الستفادة منه، كما قد يضٌر انتشاره حيث ل يراد انتشاره فيه، أو يتأخر 

رصنا ومحافظتنا على سالمة املنبع وصوله إلى املكان الذي ينتظره بسبب ذلك. فإنه بقدر ح

وبقائه، وسالمة الجداول والسواقي وكثرتها، يمكننا أن نحافظ على صفاء وفّوة تدفقه، وعظم 

                                                           
 .31و37ص لبيانوني،ااملدخل إلى علم الدعوة ملحمد أبو الفتح  - 1
 .401سورة يوسف، جزء من اآلية  - 2
 .39املدخل إلى علم الدعوة ملحمد أبو الفتح البيانوني، ص - 3
 .) 4/494) (ضمر (القلة والضعف، أنظر لسان العرب لبن منظور، مادة :الضمور  - 4
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آثاره وفوائده، وبقدر إهمالنا لذلك النبع أو غفلتنا عن تلك الجداول نعاني من تكدر املاء وتغير 

 .1“طبيعته، وقلة تدفقه وضعف أثره
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 ويتضمن مطلبين:

 املطلب األول: حكم الدعوة إلى هللا تعالى.

 .املطلب الثاني: الترجيح والوصول إلى حكم علم الدعوة
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 تمهيد:

لم يوردوا  ي _عموما و ي علمها على وجه الخصوص_بما أن املصنفين  ي الدعوة              

اتهم حكم تعلم هذا العلم؛ وإنما تحدثوا عن حكم الدعوة نفسها، رأينا  أن نبين حكم مصنف

ل معرفة حكم علمها ثانيا، فيصبح علم الدعوة بناء على هذا تابعا للدعوة  ي سه  يل الدعوة أول

 يظهر ”:حين قال) علم الدعوة إلى هللا تعالى... (الحكم، وهذا ما فعله الدكتور الشهراني  ي كتابه

حكم تعلم علم الدعوة إلى هللا تعالى بمعرفة حكم الدعوة، إذ هو تابع لها، ومن القواعد الفقهية 

أن التابع لغيرة  ي الوجود حقيقة أوحكما ينسحب » :، ومعنى القاعدة “ 1، )التابع تابع :(املشتهرة

 
ً
ه قسمنا . ومن أجل تحقيق ذلك لل2«عليه حكم املتبوع، إذ التابع ل يحمل وجودا مستقال

ا فيه اتفاق أهل العلم  نَّ ا املطلب الول "بحكم الدعوة إلى هللا تعالى" َبيَّ املبحث إلى مطلبين، َعنونَّ

اعلى وجوب الدعوة، واختالفهم  ي تحديد نوعية الوجوب على قولين اثنين، و  الثاني  املطلب َعنونَّ

قولين على اآلخر من أجل "بالترجيح والوصول إلى حكم علم الدعوة" خصصناه لترجيح أحد ال

 تحد حكم تعلم هذا العلم  ي الخير.

 

 .املطلب األول: حكم الدعوة إلى هللا تعالى

جماع أهل العلم على وجوب إ )الدعوة إلى اإلسالم(ذكر الشيخ محمد أبو زهرة  ي كتابه             

ة، ولان هذا التفاق اتفق أهل العلم على وجوب الدعوة السالمي”  :الدعوة إلى هللا حيث قال

، لكن هل هذا الوجوب املجمع عليه 3“اجماعا انعقد  ي عصر الصحابة، ثم عصر التابعين

نحمله على الوجوب العيني أم الكفائي؟ بمعنى آخر هل الدعوة إلى هللا فرض كفاية أم فرض 

 عين؟

من رأى أن الدعوة  اختلف أهل العلم  ي تحديد نوعية الوجوب على رأيين اثنين، فمنهم           

إلى هللا فرض عين ل كفاية، ومنهم من رأى عكس ذلك، ويمكن أن نتناول هذين القولين مرفقين 

 :بأدلتهما على النحو اآلتي

                                                           
 .46م الدعوة إلى هللا تعالى ملحمد بن سعد بقنة الشهراني، صعل - 1
 .404ص أنظر القواعد الفقهية، مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها لعلي أحمد الندوي، - 2
 .35ص ،حقة وما يجب اآلن ملحمد أبو زهرةأنظر الدعوة إلى اإلسالم، تاريخها  ي عهد النبي والصحابة والتابعين والعهود املتال  - 3

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

  [43] 
 

 :أدلة القائلين بأن الدعوة فرض عين وفهمهم لها -1

]  :وله تعالىق -أ

 ]1. 

ن»رأوا أن لفظة  -  :الواردة  ي اآلية بيانية وليست تبعيضية، فهي لالتي  ي قوله تعالى« م 

 [ ]2 واملراد اجتنبوا الوثان للها فهي رجس، ويقال ،

أيضا: لفالٍن من أولده جنٌد ولألمير من غلمانه عسكر يريد بذلك جميع أولده وغلمانه 

 .3ل بعضهم

]  قوله تعالى: -ب

 ]4. 

جعلت هذه اآلية جعلت الدعوة سمة عامة من سمات المة املسلمة، فتكون واجبة   -

 .5عليها جميعا

رأوا أن اآلية عامة، وأن المر باملعروف والنهي عن املنكر نوع من الدعوة أوجبها هللا على  -

 .6جميع الناس

َمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم : »ملسو هيلع هللا ىلصله قو  -ت

 .7«يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإليمان

مُّ الحكم الجميع« َمن»رأوا أن لفظة  - َيع 
َ
 .8الواردة  ي الحديث، هي من ألفاظ العموم ف

                                                           
 .404سورة آل عمران، اآلية  - 1
 .31سورة الحج، جزء من اآلية  - 2
 .)1/244(، أنظر تفسير الرازي  - 3

 .)3/71(ويراجع تفسير اآلية  ي: تفسير ابن كثير، 

 .466-4/465(تفسير القرطبي،  :و ي

 .)663-5/660(تفسير الطبري،  :و ي

 .)291-4/296 (لزمخشري،تفسير ا :و ي
 .440سورة آل عمران، جزء من اآلية  - 4
 .23أنظر املدخل إلى علم الدعوة ملحمد أبو الفتح البيانوني، ص - 5
 .47علم الدعوة إلى هللا تعالى ملحمد بن سعد بقنة الشهراني، ص - 6
أن اليمان يزيد وينقص، وأن المر باملعروف ، كتاب اليمان، باب بيان لون النهي عن املنكر من اليمان، و صحيح مسلم - 7

 .)49(رقم الحديث ،)4/69( ،والنهي عن املنكر واجبان
 .23املدخل إلى علم الدعوة ملحمد أبو الفتح البيانوني، ص - 8
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 ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عس ى أن يبلغ من هو أوعى له: »ملسو هيلع هللا ىلصعموم قوله  -ث

 .1«منه

  :أدلة القائلين بأن الدعوة فرض كفاية وفهمهم لها -2

]  :وله تعالىق -أ

 ]2. 

ن»رأوا أن لفظة  -  ] :الواردة  ي اآلية تبعيضية وليست بــيانية بـدليل قـوله تعالى« م 



 ]3كنوا  ي الرض  .4، وليس لل الناس م 

ن»بعد أن بين أن لفظة _ )رحمه هللا( قال اإلمام الزمخشري  - هذه هي للتبعيض، وأن « م 

ح له ”  _ :املسلمين ىالمر باملعروف والنهي عن املنكر فرض كفاية عل
 
أي بالقيام (ل يصل

ل من علم املعروف واملنكر، وعلم كيف يرتب المر  ي إقامته وكيف إ )بالمر والنهي

يباشر، فإن الجاهل ربما نهى عن معروف وأمر بمنكر، وربما عرف الحكم  ي مذهبه 

وجهله  ي مذهب صاحبه فنهاه عن غير منكر، وقد يغلظ  ي موضع اللين، ويلين  ي 

 .5“ديا، أو على َمن اإلنكار عليه عبثموضع الغلظة، وينكر على من ل يزيده إنكاره إل تما

         ]  :قولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى -ب

          

   ]6. 

 ي اآلية الكريمة أخبر سبحانه أن التفقه تقوم به طائفة، وهذه الطائفة تقوم بالدعوة  -

إلى هللا تعالى، ولو لانت الدعوة واجبة على لل مكلف لتعين على لل واحد من املكلفين 

 .7الدين؛ لن الدعوة ل تتم إل به التفقه  ي

                                                           
 .)67(، رقم الحديث )34/(1، «رب مبلغ أوعى من سامع» : ملسو هيلع هللا ىلصصحيح البخاري، كتاب العلم، باب قول النبي  - 1
 .404ل عمران، اآلية سورة آ - 2
 .29سورة الحج، اآلية  -3
 عتمدنا عليها  ي القول الول وغيرها.، وانظر أيضا  ي التفاسير التي ا)4/465(أنظر تفسير القرطبي،  - 4
 .)4/296(أنظر تفسير الزمخشري،  - 5
 .432سورة التوبة، اآلية  - 6
 .41راني، صعلم الدعوة إلى هللا تعالى ملحمد بن سعد بقنة الشه - 7
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]  :قوله تعالى  -ت

 ]1. 

وة إلى هللا عمل يحتاج إلى علم وبرهان وحجة وتيقن وحقيقة، وهذا فاآلية تبين أن الدع -

متعذر تحققه  ي جميع املسلمين، فيكون الواجب العيني على من توفر فيه الشرط 

فقط، فإذا قام أحد بواجب الدعوة إلى هللا وهو ممن توفرت فيهم الشروط سقط 

 .2اإلثم عن الباقين

]  :قوله تعالى  -ث

 ]3. 

 تعالى  ي اآلية ل يتقنها لل مسلم، فيكون الواجب على هذه الساليب التي ذكرها هللا -

 .4من توفرت  ي الشروط

ينبغي ملن أمر باملعروف، ونهى عن املنكر، ” ):رحمه هللا(قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  -

 فيما ينهى 
ً
 فيما يأمر به، رفيقا

ً
 فيما ينهى عنه، رفيقا

ً
 فيما يأمر به، فقيها

ً
أن يكون فقيها

 
ً
 فيما ينهى عنهعنه، حليما

ً
 5“فيما يأمر به، حليما

 

 املطلب الثاني: الترجيح والوصول إلى حكم علم الدعوة:

اختلف العلماء أيضا  ي ترجيح أحد القولين على اآلخر فمنهم من رجح القول الول، و          

و  ظهر منهم من رجح القول الثاني، مع العلم أن الدلة التي استدل بها أصحاب القول الثاني أ

أقوى من أدلة أصحاب القول الول، إل أن ثمرة الخالف العملية قليلة؛ و ذلك لتفاق أصحاب 

القولين على حكم الدعوة العام الذي هو الوجوب، و لتفاق القائلين بأن الدعوة فرض كفاية 

عين لعلى أنه إذا لم تحصل الكفاية أثم جميع القادرين لل بحسبه، و كذا فإن القائلين بفرض ا

قيدوا الوجوب العيني بالستطاعة، فمن لم يكن عاملا بحكم املنكر لم يعد مستطيعا اتفاقا؛ و 

من لان عاجزا عن التغيير فقد سقط عنه الوجوب؛ إذ مناط الوجوب هو القدرة، فيجب على 

                                                           
 .401سورة يوسف، اآلية  - 1
، وتفسير )9/374(، وتفسير القرطبي )263-4/264(، وتفسير ابن كثير )42/271(تفسير الطبري  :راجع تفسير اآلية  ي لل من - 2

 .)509-3/501(، وتفسير الزمخشري )41/530(الرازي 
 .435سورة النحل، اآلية  - 3
 .41حمد بن سعد بقنة الشهراني، صعلم الدعوة إلى هللا تعالى مل - 4
 .)45/467(مجموع الفتاوى لبن تيمية،  - 5
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إذا : »ملسو هيلع هللا ىلص، و قوله 2[]  لقوله تعالى: 1القادر ما ل يجب على العاجز

  3«.أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم

خاصة و عامة،  :ويمكن أن نرجح القول الثاني على الول إذا قسمنا الدعوة إلى قسمين          

صـــــلى هللا (فالدعوة الخاصـــــة  ي بيت الرجل و بين أهله و  ي ســـــلطانه، و هي واجب عيني؛ لقوله 

، و الدعوة العامة  ي سائر املسلمين دعوة 4«و للكم مسئول عن رعيتهللكم راع : »)عليه و سلم

] لقولـــــه تعـــــالى :  5إلى الخير، و أمر بـــــاملعروف و نهى عن املنكر، و هي واجـــــب كفـــــائي



 ]6. 

بما أننا رجحنا القول الثاني على الول؛ فإن حكم علم الدعوة هو الوجوب العيني على          

من انبرى لتبليغ دين هللا، فالداعي إلى هللا واجب  ي حقه تعلم هذا العلم الذي به تحصل 

 وتصل إلى درجة تحالي فيه الكمال والتمام.  الدعوة وتتحقق،

لانت الدعوة إلى هللا أشرف مقامات العبد، وأجلها وأفضلها  إذا” :قال ابن القيم رحمه هللا         

فهي ل تحصل إل بالعلم الذي يدعو به واليه، بل ل بد  ي كمال الدعوة من البلوغ  ي العلم إلى 

 .7“حد يصل إليه السعي

وقال الدكتور الشهراني بعد أن رجح القول الثاني على الول، بأن رأى أن الدعوة من          

ى للدعوة إلى  ومن” :الفروض الكفائية هنا نعلم حكم علم الدعوة، وأنه واجب على من تصدَّ

                                                           
 ، بتصرف.31و37مبادئ علم أصول الدعوة ملحمد يسري إبراهيم، ص - 1
 .46سورة التغابن، جزء من اآلية  - 2
، رقم )9/94(وسلم،  باب القتداء بسنن رسول هللا صلى هللا عليه، صحيح البخاري، كتاب العتصام بالكتاب والسنة - 3

 .)4227(، رقم الحديث )3/975(، وصحيح مسلم، كتاب الحج، باب فرض الحج مرة  ي العمر، )7311(الحديث 
، ، وصحيح مسلم، كتاب اإلمارة)192(، رقم الحديث )3/5(صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب الجمعة  ي القرى واملدن،  - 4

، رقم )2/4459(جائر، والحث على الرفق بالرعية، والنهي عن إدخال املشقة عليهم باب فضيلة اإلمام العادل، وعقوبة ال

 .)4139(الحديث 
 ، بتصرف.39و31مبادئ علم أصول الدعوة ملحمد يسري إبراهيم، ص - 5
 .404سورة آل عمران، اآلية  - 6
 .)4/454(مفتاح دار السعادة ومنشور ولية العلم واإلرادة لبن قيم الجوزية،  - 7
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هللا تعالى أن يتعلم من هذا العلم مال تقوم دعوته إل به؛ لنه ل يصح أن يدعو بغير علم؛ ولن 

ر  ي الشرعمما   .2)مال يتم الواجب إل به فهو واجب( : 1“ قّر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .49و41علم الدعوة إلى هللا تعالى ملحمد بن سعد بقنة الشهراني، ص - 1
 .406القواعد الفقهية لعلي أحمد الندوي، ص - 2
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 مطالب: أربعويتضمن 

 تاريخ الدعوة. األول:املطلب 

 أصول الدعوة. الثاني:املطلب 

 املطلب الثالث: منهج الدعوة.

 املطلب الرابع: فقه الدعوة.
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 تمهيد:

ق لنا أن نبين موضوع الدعوة نفسها أول ثم نبين         بين موضوع علم الدعوة يح 
 
قبل أن ن

موضوع علمها ثانيا، وذلك دفعا لاللتباس والتداخل الذي قد يحصل بينهما؛ فبالرجوع إلى 

تعريف الدعوة كعملية لتبليغ ونشر دين هللا للناس، وتعليمه إياهم، وتطبيقه  ي واقع الحياة، 

، الذي يسعى الداعي إلى هللا لتبليغه ونشره وتعليمه «اإلسالم»ر أن موضوع الدعوة هو يظه

 وتطبيقه.

م مجموعة من القواعد        وسبق أن رأينا كذلك تعريف علم الدعوة، وأنه العلم الذي َيض 

ل  إلى تبليغ ونشر اإلسالم، وتعليمه وتطبيقه.  توصَّ  والصول التي من خاللها ي 

ناء على هذا التعريف يظهر بأن موضوع علم الدعوة يدور حول كيفية تبليغ دين هللا وب       

تعالى، وتعليمه، وتطبيقه، وذلك يشمل جميع املسائل العلمية والقواعد والصول التي يتوصل 

درس   ي  بها الداعية إلى القيام بدعوته كما ينبغي. وهذه املسائل والقواعد والصول جميع  ما ي 

 دعوة من موضوعات علمية يمكن تفصيل الحديث عنها  ي املطالب اآلتية:علم ال

 

 تاريخ الدعوة. :املطلب األول  

 ”تاريخ الدعوة جعله الدكتور البيانوني أول موضوعات علم الدعوة، وقال إنه موضوع           

السالم إلى يتناول دراسة نشأة الدعوة وتطورها من زمنه إلى يومنا هذا، أو من زمن آدم عليه 

  .1“يومنا هذا على اختالف اصطالحي  ي تحديد الزمن

 يدخل هذا املوضوع ضمن موضوعات علم الدعوة ، وإنما          
َّ
لكن الدكتور الشهراني يرى أل

َبيننا ذلك من الدعاة واملنظرين من يدخل ”:يكون مدخال وتمهيدا لدراسة هذا العلم، وقال م 

لم الدعوة... ومع التسليم بضرورة دراسة مثل هذه املباحث، إل تاريخ الدعوة  ي موضوعات ع

أن تاريخ الدعوة، يعتبر مدخال لدراسة علم الدعوة فيكفيه أن يكون  ي مقدمة دراسة هذا 

العلم، ل سيما وأن من مبادئ لل علم )نشأة العلم(، و ي هذا املبدأ يتم دراسة تاريخ علم 

و ليس من الضروري إدخال لل ش يء يحتاج إليه الدعاة  ي  الدعوة املتعلق بتاريخ الدعوة،...

 .2“علم الدعوة... وهللا أعلم

                                                           
 .25أنظر املدخل إلى علم الدعوة ملحمد أبو الفتح البيانوني، ص - 1
 .27أنظر علم الدعوة إلى هللا تعالى ملحمد بن سعد بقنة الشهراني، هامش الصفحة  - 2
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 أصول الدعوة. :املطلب الثاني

وهو موضوع اتفق املصنفون على إدخاله ضمن موضوعات علم الدعوة؛ إل أنهم اختلفوا          

تناول فيه، فيرى الدكتور البيانوني أن موضوع أصول الدعوة  ناول بيان أدلة الدع ”فيما ي 
َ
وة َيت

 .1“ومصادرها ودراسة أرلانها بما يشمل: الداعي واملدعو وموضوع الدعوة

أدلة الدعوة املتفق عليها  يتناول ” الدعوةويرى الدكتور الشهراني أن موضوع أصول          

تندرج  التيواملختلف فيها، وكيفية استفادة الدعاة منها، كما يتناول املقاصد العامة للدعوة و 

تحتها لل الفروع الدعوية، وهي الدعوة إلى التوحيد، والدعوة إلى العبادة وتصحيحها، والدعوة 

 . 2“إلى مکارم الخالق

واملالحظ أن الختالف حاصل  ي الرلان واملقاصد، فالدكتور الشهراني أضاف مقاصد          

، وأخرج مصادرها وأرلانها؛ لنه _يانونيوهذا مالم يفعله الدكتور الب_الدعوة إلى أدلة الدعوة 

ناول  ي فقه الدعوة ل  ي أصولها كما سنرى.
َ
ت
 
 يرى أن أرلان الدعوة ت

 

 منهج الدعوة. :الثالث املطلب

منهج الدعوة أيضا من املوضوعات املتفق على إدخالها ضمن موضوعات علم الدعوة،           

، 3“وضوع يتناول خطط الدعوة ونظمها املرسومةم هو ” البيانونيومنهج الدعوة حسب الدكتور 

، تحدث عنه  ي ثالثة )املدخل(وملا تطرق الدكتور لهذا املوضوع  ي الفصل الثالث من كتابه 

-، والثاني بعنوان -التعريف باملناهج الدعوية وبيان أنواعها وأهدافها-الول بعنوان  :مباحث

والحس ي، وبيان أساليبها، ومواطن استعمالتها،  العاطفي، والعقلي، :التعريف باملناهج الثالثة

 .-املالمح العامة للمناهج، وخصائصها العامة-، والثالث تحت عنوان -وخصائصها

 ملسو هيلع هللا ىلصاملوضوع الذي يتناول طريقة النبي  هو ” الشهرانيوموضوع منهج الدعوة عند الدكتور        

َبيان معالم املنهج النبوي  ملسو هيلع هللا ىلص  ي دعوته، وتحديد الهداف الدعوية، وفقا ملنهج رسول هللا ي ، ب 

وملا تطرق الدكتور الشهراني  ،4“)جل وعال(الدعوة؛ حتى ل يحيد الداعية عنه  ي طريقه إلى ربه 

                                                           
 .25أنظر املدخل إلى علم الدعوة ملحمد أبو الفتح البيانوني، ص - 1
 .26أنظر علم الدعوة إلى هللا تعالى ملحمد بن سعد بقنة الشهراني،  - 2
 .25أنظر املدخل إلى علم الدعوة ملحمد أبو الفتح البيانوني، ص - 3
 .26علم الدعوة إلى هللا تعالى ملحمد بن سعد بقنة الشهراني،  - 4
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، تحدث عنه )علم الدعوة إلى هللا تعالى(لهذا املوضوع  ي مبحث من الفصل الثاني داخل كتابه 

أهداف املنهج -، والثاني سماه-الدعوي  تحرير مصطلح املنهج- الول سماه : ي ثالثة مطالب

 .-ضوابط املنهج الدعوي -، والثالث سماه-الدعوي 

 

 فقه الدعوة. :املطلب الرابع

أحد موضوعات علم الدعوة التي هي من حيث السم محدثة موضوع فقه الدعوة هو         

لذي يتناول هو املوضوع ا” وفقه الدعوة عند الدكتور الشهراني  ومن حيث املضمون قديمة،

بيان أرلان الدعوة إلى هللا تعالى، وتقعيد قواعدها، ومعالجة املسائل الدعوية باإلجابة عنها، 

وكيفية التعامل مع نوازل الدعوة املعاصرة، من حيث دراستها، وتمييز أفضل الوسائل والساليب 

 1.“ملعالجتها

حث من الفصل الثاني داخل كتابه وعندما تناول الدكتور الشهراني هذا املوضوع  ي مب         

تحرير مصطلح فقه - ، تحدث عنه  ي ثالثة مطالب بعد تمهيد َسماه)علم الدعوة إلى هللا تعالى(

يه عن تحدث ف -أرلان الدعوة إلى هللا تعالى-، فكان املطلب الول بعنوان -الدعوة إلى هللا تعالى

-دعوة وأساليبها، واملطلب الثاني بعنوانأرلان الدعوة الثالثة املعروفة وأدخل معها وسائل ال

خصه للحديث عن بعض  -أبرز املسائل الدعوية- ، والثالث سماه-قواعد الدعوة إلى هللا تعالى

 نوازل الدعوة كحكم أخذ الجرة على الدعوة وغير ذلك.

نجز من بحوث سيالحظ أن مصطلح فقه          
 
نف  ي علم الدعوة من كتب وأ واملتتبع ملا ص 

؛ ولعل سبب _ ي العصر الحديث_لدعوة لم يوجد إل عند املتأخرين ممن صنفوا  ي هذا العلم ا

إحداثهم لهذا املصطلح هو رغبتهم  ي إدخال مجموعة املوضوعات تحت موضوع واحد، والتي 

لان يراها املتقدمون ممن ألفوا  ي هذا العلم موضوعات مستقلة عن بعضها البعض وهي كما 

 :2كتور البيانوني ي املدخل للد

 وهو موضوع يتناول بيان كيفية تطبيق مناهج الدعوة.أساليب الدعوة: 

وهو موضوع يتناول دراسة ما يستخدمه الدعاة وما يحتاجون إليه  ي سبيل وسائل الدعوة: 

 دعوتهم.

                                                           
 .27و26علم الدعوة إلى هللا تعالى ملحمد بن سعد بقنة الشهراني،  - 1
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وهو موضوع يقف بالداعية على املشكالت والعقبات التي تعترض مشكالت الدعوة وعقباتها: 

 عوة، وسبل معالجتها، سواء ألانت عتبات داخلية أم خارجية.طريق الد

التي _فالوسائل والساليب هي عند الدكتور الشهراني كما رأينا تدخل  ي أرلان الدعوة         

ها عنده ما _يرى إدخالها  ي فقه الدعوة وليس  ي أصولها
َّ
، وأما مشكالت الدعوة وعقباتها فلعل

اه باملسائل الدعوية أ  و نوازل الدعوة املعاصرة وهللا أعلم.سمَّ
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وأسمائه ونشأته وعالقته بباقي  التعريف بعلم الدعوة” وضوعسجلنا خالل بحثنا مللقد        

 :من النتائج نعرضها على النحو اآلتي جملة“ العلوم وحكمه وموضوعه

 

ة دعوة، لسيما املصنفين فيه بعناوين عامإن املتتبع لتعريفات املصنفين  ي مجال ال (4

سيدرك الختالف الواسع الحاصل بينها، فكل واحد من هؤلء يعرف الدعوة كما يرى 

هو، فإما أن يكون التكريز على أرلان الدعوة، أو أن يكون على وسائلها، أو أهدافها، أو 

عة الحال ما يجعل شروط الداعي، أو غير ذلك مما يرتبط بالدعوة إلى هللا، وهذا بطبي

 هذه التعريفات غير جامعة، ول مانعة  ي مجالها.

املصنفون  ي الدعوة إلى هللا تعالى بعناوين علمية، لاملدخل، أو علم، أو منهج، أو غيرها   (3

من العناوين، نجد  ي مؤلفاتهم تعريفات بعيدة عن العمومية، قريبة إلى حقيقة هذا 

 املصطلح.

ريفات الصطالحية ملصطلح الدعوة، يؤثر لمحالة  ي تعريف إن هذا التضارب  ي التع  (2

يدة ، هي الوحت املصنفين باسم الفن، أو العلم؛ لكن تبقى دائما تعريفاالدعوة كعلم

 التي قاربت ومنها من وصلت إلى حقيقة هذا العلم الشريف.

ع ين التعرف على اللقاب الخرى لي علم شرعي من شأنه أن يساعد الباحث  ي توسإ (4

ت بنفس 
َ
ن نو  جانب املصادر واملراجع لديه، فال يقتصر  ي بحثه فقط على املؤلفات التي ع 

لف  ي العلم ويندرج ضمنه. ،عنوان بحثه
 
 بل يبحث  ي لل ما أ

طلق على هذا العلم، ذهب فيها بعض املصنفين إلى القول  (5
 
إن السماء أو اللقاب التي ت

كر أحدها دل على اآلخر بل هي بأنها فروع لعلم الدعوة وليســـــــــــــت مجرد أ
 
ســـــــــــــماء إذا ذ

علم الدعوة إلى (ذهب إلى القول بذلك الدكتور الشــــهراني  ي كتابه  ممنعكس ذلك، و 

ومــــا يجــــدر ذكره  ي هــــذا املقــــام، أن هــــذه اللقــــاب الثالثــــة  ” قــــال:، حيــــث )هللا تعــــالى

ع عن علم هي عند التحقيق فرو  )فقه الدعوة -منهج الدعوة  - أصـــول الدعوة(الخيرة

 .1“الدعوة ...

وغيره من  من مصادر ومراجع  ي موضوع نشأة هذا العلم توفر عندناحسب ما   (6

تب حول الدعوة كعلم، ل يتطرق لنشأته بالوجه املوضوعات
َ
، وجدنا معظم من ك

                                                           
 .45أنظر علم الدعوة إلى هللا تعالى ملحمد بن سعد بقنة الشهراني، ص - 1
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املطلوب، بأن يذكر مثال من ألف  ي العلم أول، وزمن التأليف، وطبيعة التأليف 

ور املتعلقة بنشأة أي علم من العلوم؛ ولذلك اقتصرنا فقط وتطوره وغيرها من الم

على ما ذكره الدكتور البيانوني  ي مدخله، وما ذكره الدكتور محمد يسري  ي مبادئه، 

 وإن خال هذين املؤلفين مما كنا نبحث عنه ونسعى للوصول إليه.

صنفين، لعل السبب وراء الحديث عن نشأة علم الدعوة على هذا النحو لدى بعض امل  (7

هو لونهم يعتبرون علم الدعوة علما واضعه الول هو الرسول عليه الصالة والسالم، 

فهم  وبالتالي فكل من ألف فيه ولو قديما يعد ناقال عنه صلى هللا عليه وسلم، وهذا ما ي 

ولذلك ” :من كالم الدكتور الشهراني  ي ختام حديثه عن نشأة هذا العلم، حيث قال 

زم بأن هناك واضعا بعينه قد وضع هذا العلم، فهو كعلم التفسير ل أستطيع أن أج

والحديث والفقه، واضعه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وناشره ومبينه لألمة لل 

 1.“من كتب وصنف وألف فيه، ممن ورث العلم عن رسول هللا عليه الصالة والسالم

ر  ي تداخل العلوم الشـــــــــــــرعية وتكا  (1  
ملها فيما بينها، هو لون هذه توصـــــــــــــلنا إلى أن الســـــــــــــّ

العلوم خادمة لثالث جهات مترابطة فيما بينها والتي جاء بها ديننا، وهي امللة والشريعة 

نا وحدة هذه امللة، وتعدد الشرائع واملناهج.  واملنهج، وَبيَّ

تعرفنا عن موقع لل علم من العلوم الشـــــرعية، داخل املنظومة املتكونة من الصـــــول   (9

 نا أن علم الدعوة متعلق بجانب املنهج من الدين.الثالثة، وبي

توصـــــــــــــلنا إلى حاجة العلوم الشـــــــــــــرعية لبعضـــــــــــــها البعض، وبينا حاجة علم الدعوة إلى   (40

 علوم أخرى كعلم العقيدة، وعلمي الفقه والصول.

بعد أن بينا اختالف العلماء  ي تحديد نوعية الوجوب، توصلنا إلى ترجيح القول بأن   (44

ئي على المة، بحيث إن قام به البعض منهم يسقط اإلثم عن الدعوة واجب كفا

 الباقين، ويأثم الجميع لتركه.

بعد ترجيحنا للقول الثاني على الول، تبين لنا حكم علم الدعوة بجالء وأنه الوجوب   (43

العيني على من تصدى للدعوة إلى هللا، فيتعلم من هذا العلم ما يسد حاجته  ي دعوته، 

حقق البصيرة   لديه.وي 

تبين لنا أن بعض موضوعات هذا العلم الشريف تحتاج إلى إعادة النظر فيها، وذلك  (42

بإدخال ما هو منها فيها، وإخراج ما ليس منها ضمنها، وهذا بطبيعة الحال عمل 

 املتخصصين  ي هذا العلم وليس لل من هب ودب.

                                                           
 .42، صأنظر علم الدعوة إلى هللا تعالى ملحمد بن سعد بقنة الشهراني - 1
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 على حروف املعجممرتبة 

 -اللف والالم مع مراعاة إهمال -

  

 .القرآن الكريم برواية ورش عن نافع 

 

 ،محاولة  ي التأصيل املنهجي، ضوابط، مناهج،  أبجديات البحث في العلوم الشرعية

لفريد النصاري، منشورات الفرقان، الطبعة الولى،  37تقنيات، آفاق، سلسلة الحوار

 .)4997/ أبريل  4447(ذو القعدة -الدار البيضاء

 دراسة تأصيلية على ضوء الواقع املعاصر  علمية ملنهج الدعوة اإلسالميةاألسس ال

لعبد الرحيم بن محمد املغذوي، دار الحضارة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية 

 .)م3040هـ/4424(

  4434(لعبد الكريم زيدان، مؤسسة الرسالة، الطبعة التاسعة أصول الدعوة 

 .)م3004هـ/

 ملحمد مجد الدين أبو طاهر محمد بن ئف الكتاب العزيز بصائر ذوي التمييز في لطا

، تحقيق محمد علي النجار، املجلس العلى على )هـ147املتو ى (يعقوب الفيروز آبادي 

:  2،3،4لجنة إحياء التراث اإلسالمي، القاهرة، عام النشر: ج -الشؤون اإلسالمية 

 .)م4972-هـ 4292(:  6، ج)م4993-هـ 4443(:  5،4، ج )م4996-هـ 4446(

 ضبطه )هـ 146ت  (لعلي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني التعريفات ،

 وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية بيروت لبنان.

 ملحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بنتفسير الطبري/ جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، 

، تحقيق: الدكتور عبد هللا بن عبد )هـ240املتو ى: (ي غالب اآلملي، أبو جعفر الطبر 

املحسن الترلي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات اإلسالمية بدار هجر الدكتور عبد 

السند حسن يمامة، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن، الطبعة: الولى، 

 .)م3004 -هـ 4433(
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 إسماعيل بن عمر بن كثير القرش ي البصري ثم ، لبي الفداء تفسير القرآن العظيم

، تحقيق: محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، )هـ774املتو ى: (الدمشقي 

 .)هـ4449(بيروت، الطبعة: الولى - منشورات محمد علي بيضون 

 لبي عبد هللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين  التفسير الكبير/ مفاتيح الغيب

، دار إحياء التراث )هـ606املتو ى: (امللقب بفخر الدين الرازي خطيب الري  التيمي الرازي 

 .)هـ4430(بيروت، الطبعة: الثالثة - العربي

  القاهرة، الطبعة العاشرة -للدكتور يوسف القرضاوي، مكتبة وهبةثقافة الداعية

 .)م4996-هـ4446(

  عليه وسلم وسننه املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا الجامع املسند الصحيح

وأيامه ملحمد بن إسماعيل أبو عبد هللا البخاري الجعفي، تحقيق محمد زهير بن ناصر 

 .)هـ4433(الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة الولى

 لبي عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح النصاري الجامع ألحكام القرآن ،

ـ(، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم ه674الخزرجي شمس الدين القرطبي )املتو ى: 

 .)م4964 -هـ 4214(القاهرة، الطبعة: الثانية، -أطفيش، دار الكتب املصرية 

 لحمد أحمد غلوش، دار الكتب اإلسالمية /دار  الدعوة اإلسالمية أصولها ووسائلها

-ـ ه4407(بيروت، الطبعة الثانية -الكتاب املصرية القاهرة /دار الكتاب اللبناني 

 .)م4917

 منهاجها وغاياتها لرؤوف شلبي، الطبعة الثالثة.الدعوة اإلسالمية في عهدها املكي : 

 لحمد عمر هاشم، مكتبة غريب. الدعوة اإلسالمية منهجها ومعاملها 

 تاريخها  ي عهد النبي والصحابة والتابعين والعهود املتالحقة وما الدعوة إلى اإلسالم ،

 ، دار الفكر العربي.)م4996(ة يجب اآلن ملحمد أبو زهرة، طبع

 املطبعة السلفية،  ،)هـ4246(ملحمد الخضر حسين، القاهرة الدعوة إلى اإلصالح

 ومكتبتها.

 ملحمد بن عيس ى بن َسْورة بن موس ى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيس ى  سنن الترمذي

لباقي ، ومحمد فؤاد عبد ا)3، 4جـ (، تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر)هـ379املتو ى: (

، شركة مكتبة )5، 4جـ  (، وإبراهيم عطوة عوض املدرس  ي الزهر الشريف)2جـ (

 .)م4975 -هـ 4295(مصر، الطبعة: الثانية، - ومطبعة مصطفى البابي الحلبي

 رسالة علمية مقدمة ( ،دراســــــة تأصيليـــــــــة، علم الدعوة إلى هللا تعالى حقيقته وأهميته

  .)م3043ـ - ه4422( ،ملحمد بن سعد بقنه الشهراني)  ي الدعوة لنيل درجة املاجستير

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

  [56] 
 

 دار الوفاء للطباعة 2للدكتور علي عبد الحليم محمود، الطبعة  فقه الدعوة إلى هللا ،

 والنشر والتوزيع املنصورة.

  وفقه النصح واإلرشاد والمر باملعروف والنهي عن املنكر لعبد فقه الدعوة إلى هللا

 .)م4996 -هـ 4447 (مليداني، دار القلم دمشق، الطبعة الولىالرحمن حنبكة ا

 نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها،  ، مفهومها،القواعد الفقهية

 .)م4994 - هـ4444 (دمشق، الطبعة الثالثة-تطبيقاتها لعلي أحمد الندوي، دار القلم

 بن عمرو بن أحمد، لبي القاسم محمود  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل

 بيروت، الطبعة: الثالثة.- ، دار الكتاب العربي)هـ521املتو ى: (الزمخشري جار هللا 

 ليوب بن موس ى الحسيني القريمي  الكليات معجم في املصطلحات والفروق اللغوية

، محمد املصري و  ، تحقيق: عدنان درويش)هـ4094املتو ى: (الكفوي، أبو البقاء الحنفي 

 بيروت.- الةمؤسسة الرس

 ملحمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور النصاري  لسان العرب

 .)هـ4444(الثالثة:  بيروت، الطبعة-، دار صادر )هـ744املتو ى: ( اإلفريقيالرويفعي 

 دراسة تأصيلية ملحمد يسري إبراهيم، دار اليسر، القاهرة، مبادئ علم أصول الدعوة :

 .)م3045-هـ4426( الطبعة الثالثة

  لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني  مجموع الفتاوى

، تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع امللك فهد لطباعة )هـ731املتو ى (

 .)م4995هـ/4446 (املصحف الشريف املدينة املنورة، اململكة العربية السعودية

 بكر بن عبد القادر الحنفي ن أبو عبد هللا محمد بن أبي لزين الدي مختار الصحاح

الدار - ، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، املكتبة العصرية)هـ666املتو ى: ( الرازي 

 .)م4999هـ / 4430(صيدا، الطبعة الخامسة، - النموذجية، بيروت

 :دراسة منهجية شاملة لتاريخ الدعوة وأصولها ومناهجها  املدخل إلى علم الدعوة

 ،حمد أبو الفتح البيانونيمل أساليبها ووسائلها ومشكالتها  ي ضوء النقل والعقلو 

 .)م4995 - ه(1415 :بيروت، الطبعة الثالثة-مؤسسة الرسالة 

 املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

، تحقيق: محمد )هـ364 ى: ملتوا(ملسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري 

 بيروت.- فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي

 لحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي،  املصباح املنير في غريب الشرح الكبير

 بيروت.- ، املكتبة العلمية)هـ770املتو ى: نحو (أبو العباس 
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  إبراهيم مصطفى/أحمد (ة الصادر عن مجمع اللغة العربية بالقاهر املعجم الوسيط

 .)الزيات/حامد عبد القادر/محمد النجار

 ملحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد  ومنشور والية العلم واإلرادة مفتاح دار السعادة

 بيروت.- ، دار الكتب العلمية)هـ754املتو ى: (شمس الدين ابن قيم الجوزية 

 م4943/ـه4264ت (حفوظللشيخ علي م هداية املرشدين إلى طرق الوعظ والخطابة( ،

 .)م4979هـ/4299(دار العتصام، الطبعة التاسعة
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