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السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
كثيرا ،أما بعد:
الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل -صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه وسلم-
ً
تسليما ً
مكمليييم معيياكم و ي صورة بصييا ر معييداص المسييلم الربيياه علييى عرويية البدا يية الدعو يية و ي

ييبكة ال ر ي إلييى اهلل ،

النبارصه إن اء اهلل هنتكلم عم ماصة قواعد وأصيول اليدعوة إليى اهلل وهوبيض بعيط ال يوط العامية والعر ضية ل الي
علم الدعوة ،ولعل ربنا –سبحاهه وتعالى -جعيل هي ا الكيالم إهيه كيون سيب وي إبيرا اليدعوة إليى اهلل -عي وليل-
كعلييم لييه قواعييد وأصييول ،ومييم إييم هسيياهم بي ن اهلل –سييبحاهه وتعييالى -ببي ا الكييالم وي تاسيييي ميياصة ميسييرة لتعليييم
وتعلم وقه الدعوة إلى اهلل.
هنيتكلم النبييارصه بي ن اهلل –سييبحاهه وتعييالى -عييم تعر ييم علييم الييدعوة ،وحكييم علييم الييدعوة إلييى اهلل ،وأهييداع علييم
الييدعوة إلييى اهلل –ع ي ولييل -ومييم إييم وضييل الييدعوة وأركييان الييدعوة وبعييط المص ي لحا الل ي ممكييم تقابلنييا و ي
القراءا الدعو ة لعلم الدعوة إلى اهلل -ع ولل -إم بعد كده ب ن اهلل هنيتكلم عيم مسيا ل عليم اليدعوة وهرسيم مي
بعط خارطة ال ر لتعلم عليم اليدعوة إليى اهلل -عي وليل -وأهيم المباحيا اللي المضيرود الداعيية أو العاميل ليد م
وأخيرا هنتكلم عم بعيط المرالي الدعو ية المعاصيرة والتي
اهلل رك عليبا و قراءته الدعو ة لتاصيل علم الدعوةً ،

عنى عنبا ل ال علم الدعوة إلى اهلل ويما قبل مرحلة الت صص.
تعر م علم الدعوة:

هنتكلم سر ًعا عشيان وقتنيا ميسيرقنان عيم تعر يم عليم اليدعوة إليى اهلل -عي وليل -محتياليم هركي مي بعيط يو ة

ووعال محتاج تركي  ،قبل ميا هيتكلم عني إ يه صعيوة؟ ،عيا م هقيول معلومية إن علماءهيا األوابيل
وعال صسم ً
ألن الكالم ً
لما س روا علم الدعوة اختلضوا و تعر م معنى الدعوة إلى اهلل -ع ولل.-

تبعيا خييتالوبم وي تحد ييد معنيى الييدعوة مييم لبيية وتضيياو
وميم إييم تعر ييم علييم أصيول الييدعوة وكييان هي ا ا خييتالع ً
هظرتبم للدعوة مم لبية أخير وصا كيان هياتت هتيجية اخيتالع مشيارببم العلميية والدعو ية والحركيية وإن كيان لتية تيدور
كلمة أو ماصة كلمة الدعوة على معنى ال ل والنداء إلى أمر ما والحط والحا عليه خالصة القول هقيدر أهنيا هعيرع
الدعوة على أهبا-:
المحاو

القولية والعملية الت قصد ببا توليه اآلخر م إلى سلو معيم سواء كان هي ا التولييه تولييه إ جياب أو

سلب  ،صعوة إلى ح أو صعوة إلى باطل .
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ِ ِ
يل ربِّ َ ِ ِ
ِ
سنَ ِة ..النحل125:
ك بِالْح ْك َمة َوال َْم ْوعظَة ال َ
قال ربنا -سبحاهه وتعالى :-ا ْصع إِلَى َسب ِ َ
ْح َ
ِ
ِ ِ
ِ
َص َح ِ
وقال -ع ولل :-إِ َّن َّ
الس ِعي ِر واطر6:
اب َّ
الش ْي َا َن لَك ْم َعدو وَاتَّ وه َعد ًّوا إِهَّ َما َ ْدعو ح ْبَه ليَكوهوا م ْم أ ْ

وضي اآل يية األولييى كاهي صعييوة إلييى حي  ،أمييا اآل يية الثاهييية كاهي صعييوة إلييى باطييل وصعييوة إلييى بييالل والنبي صييلى اهلل

عليه وسلم لم واست دم اللضظيم و حد ا صحيض مسلم ال ي قال ويه النبي صيلى اهلل علييه وسيلم -صيلوا عليى
النب ا لماعة -قال النب  :مم صعا إلى هي ًد  ،كيان ليه ميم األلي ِر مثيل أليوِر ميم تبِعيهِ ،
ينقص ليك ميم أليوِرهم
ينقص ليك ميم آإ ِ
باللة ،كان علييه ميم امإ ِيم مثيل آإ ِيام ميم تبِعيهِ ،
ٍ
يامبم ييئًا صيحيض مسيلم،
يئًا .ومم صعا إلى
عميا ٍر ،تقتيليه الضئية
يض َّ
وأ ً
ضا النب است دم اللضظييم وي صيحيض الب ياري عنيدما قيال النبي صيلى اهلل علييه وسيلمَ :و َ
الباعية ،دعوهم إلى ِ
الجنة ،و دعوهَه إلى النا ِر صحيض الب اري
تعر م الدعوة عند أهل الت صص مم علماء الدعوة:
ولكييم هي ه الكلمييا التي أ ييرها إليبييا لمييا هيجي هييتكلم عنييد أهييل الت صييص مييم علميياء الييدعوة والعييامليم لييد م اهلل
والدعاة إلى اهلل –ع ولل -بينصرع أ هاهبم لما هيج هقول لبم عن إ ه صعوة؟ لتال معاه أساسية-:
المعنى األول :الدعوة كرسالة
تعر م الدعوة إلى اهلل كرسالة بيقولوا إن الدعوة كرسالة ه

ما حو ه امسالم مم عقا د و را وأخالق .

المعنى الثاه  :تعر م الدعوة إلى اهلل كوظيضة
عني وي يه هيياب بتعييرع الييدعوة كرسييالة ووي يه هيياب بتعييرع الييدعوة كوظيضيية وه ي

تبليييا امسييالم للنيياب وتعليييمبم إ يياه

والعمل على ت بيقه و واق الحياة .
المعنى الثالا واألخير :تعر م الدعوة كعلم أصول الدعوة
و قصيد بيه :مجموعيية القواعيد واألصيول التي توصيل ببيا إلييى تبلييا النياب امسييالم وتعلييمبم إ ياه وت بيقييه وي واقي
الحياة
أهمية معروة ه ه التعر ضا :
عا م هقول ليه بنتكلم عم العناصر صي أو التعر ضا صي؟ عشان هوبض هق ة و عا ة األهمية ،إن اليدعوة إليى اهلل
ا لماعة مش مجرص حركة تلقا ية أو عضو ة و مجرص وعظ للناب وتي كير بضضيا ل األعميال ي ميا وبمبيا كثيير إ ميا
رحييم رب ي مييم العييامليم بييد م اهلل وإن كاه ي و ي بييدا تبا حركيية علمييية وعملييية وكييان النب ي -صييلى اهلل عليييه وسييلم-
حر ص على تعليم الصحابة لعلم الدعوة إلى اهلل -ع ولل -وكان حر ص صيلى اهلل علييه وسيلم عليى توبييض ووبي
األولو ا الدعو ة للدعاة..
بل أبالا حينما أقول إن أول مم استعمل الت يط بالسينار و وال م لبم باع و امصارة ضبموا عن إ يه الت ييط
بالسيينار و ،أول ميم اسييتعمل هي ا الت يييط هيو النبي صيلى اهلل عليييه وسيلم كميا ليياء وي حييد ا سييدها علي بيم أبي
طالي ربي اهلل عنيه وي الضتيو لمييا النبي صيلى اهلل علييه وسيلم قيال لسيييدها علي ويميا معنيى الحيد ا حينميا عييرد
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عليك مسالة مم المسيا ل ليسي وي كتياب اهلل قيال يا رسيول اهلل إ ًا أبحيا عنبيا وي سينة رسيول اهلل صيلى اهلل علييه
خيرا.
وسلم وقال إن لم تجد ،قال ألتبد واإنى عليه النب صلى اهلل عليه وسلم ً

ت يل إن النب صلى اهلل عليه وسلم بعد ما وبض له هي ه األميور بييحط ليه ت ييط سيينار و ..ليو حصيل كيده هتعميل

كده ،طي ليو ملقييتش الحالية صي بقيى هتاخيد الي ي ي – planخ ية -صي أو تاخيد ال يوة التاهيية وتبيدأ تتحير وي
الترا الدعوي الل المضرود تتحر ويه وكان النب صلى اهلل عليه وسلم حر ص على ه ا األمر وتحد يد األولو يا
كييان وابييض لي ًدا وي سيييرة النبي صييلى اهلل عليييه وسييلم وي تعليييم الييدعوة للصييحابة وكلنييا عييارويم حييد ا سيييدها معييا
وبعثه لليمم ،النب صلى اهلل عليه وسلم ح له أولو ا ال اب الدعوي للضئة الدعو ة الل كيان را يض لبيا واللي كيان
بي اطببا رب اهلل عنه وعم الصحابة ألمعيم.
الدعوة ليس مجرص بالغ ..ولكم صعوة إلى التربية والتكو م وبناء الكواصر
عا م هيتكلم لييه قلنيا الكيالم صه؟ عشيان اليدعوة إليى اهلل ميش قاصيرة أو منحصيرة وقيط وي لاهي اليبالغ العيام صون
صعوة الناب وحملبم على ت بي امسالم و واق الحياة.
ا لماعة الدعوة إلى اهلل -ع ولل -ه صعوة إليى التربيية وامعيداص والتكيو م وتسيكي المقبلييم وميش بيي كيده..
صا كمييان بنيياء الكييواصر الدعو يية والعلمييية والعمليييةل عشييان كييده الميييدان الييدعوي واس ي ولواه ي العمييل ويييه متعييدصه
بجاهي إن المسييئولية الدعو يية أكبيير ممييا هظييم وأكبيير مييم أن تقييوم ببييا لماعية مييم الجماعييا أو وصيييل مييم الضصييا ل
والثتر الدعوي أوس بكتير ل ًدا مم أن سده عمل مم األعمال.
ولو العامليم بد م اهلل ع ولل وبموا ه ا األمير ليي ًدا وقيدروا بقيى وييه وبيم متيوا ن لبي ا المضبيوم العميي وهيو تعيدص
ضا وقدروا إن إ اي تكاملوا م بعط و تعياوهوا مي بعيط و نظيروا ليبعط هظيرة أعيوان
العمل الدعوي لشكر بعضبم بع ً

و ركاء هظرة تناحر أو هقد أو است ضاع.

وصا هينقلنا إلى العنصر الل بعد كده وهو حكم الدعوة إلى اهلل -ع ولل.-
حكم الدعوة إلى اهلل -ع ولل:-
يداء هنقييول إن اتض ي العلميياء علييى ولييوب الييدعوة إلييى اهلل ،عن ي الييدعوة إلييى اهلل والي  ،الييدعوة إلييى اهلل وييرد،
ابتي ً

ولكم اختلضوا و هوعية الولوب وهوعية الضرد ،ا تر هو ورد عيم و ورد كضا ة.

وطبعيا ال يود وي التضاصييل ميش موبيوعنا و هيتسي المقيام لبي ا األمير لعيدة
ا تر على التعييم أم عليى الكضا يةً ،
مالحظا وأمور منبا إن الضر قيم أو الجاهبيم اتضقوا على أصل الولوب عن كده أو كده سواء الل قالوا ويرد عييم
أو ورد كضا ة اتضقوا على أصل الوليوب واللي قيالوا بيالولوب الكضيا بيتضقيون مي الضر ي اآلخير بي ن إن ليم تحيد
ه ي ه الكضا يية لييم سييقط الحكييم عييم البيياقييم وبق ي ال يياب متولييه إلييى الجمي ي حتييى تتحق ي ه ي ه الكضا يية وإن لييم
تتحق اإم الجمي ..
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وحتى الل قالوا بالولوب العين قيدوا ه ا الولوب با سيت اعة عني اللي مكياهش عيالم بحكيم المنكير

سيت ي

ضا الل عال عم تتيير المنكر سقط عنه الولوب ويال ترتي عليى القيول بيالولوب العيني
إهكاره با تضاق وك لك أ ً
أي حرج ألي حد ،صه كله مم لبة.
مييم لبيية تاهييية إن أصي ًيال ييا لماعيية تصييور تحقيي الكضا يية وي لاهي الييدعوة إلييى اهلل أميير ييبه مسييتحيل ألن الييدعوة
امسييالمية عمومييا والييدعوة إلييى اهلل لبييا مجيياليم أساسييييم همييا :صعييوة المسييلميم ،صعييوة عييير المسييلميم ل سييالم،
والمجياليم صول سييواء األول أو التياه مجييا تبم متجيدصة وتسييتمر صا ًميا وأبي ًدا الحاليه إلييى اليدعوة ويبمييا ،و مكييم
تصور الكضا ة ويبما إ على ه اق هاصر ل ًدا ومحدوص.

وصه هي لينا بعد كده بعد ما اتكلمنا عم تعر م الدعوة إليى اهلل -عي وليل -وعرونيا إن المييدان اليدعوي أوسي مميا

هظم واألعمال ويه متعدصه ومتشعبه ومحتاليم كلنا إن احنيا هتكياتم وهتعياون مي بعيط للقييام بالعميل اليدعوي وعرونيا
قضيية حكيم الييدعوة إليى اهلل -عي ولييل -واتضياق العلميياء وي أصيل ولوببييا واخيتالوبم واألصيول اللي رلعيوا ليبييا أو
الضوابط الل ح وها و الجاهبيم محتاليم هعرع أهداع الدعوة إلى اهلل -ع ولل-
أهداع الدعوة إلى اهلل -ع ولل:-
ييا لماع ية سييلال م كييل واحييد سيياله لنضسييه إه ي ليييه بتييدعو إلييى اهلل؟ والسييلال صا علييط المضييرود السييلال الل ي
تسال :احنا ليه ماهدعون إلى اهلل -سبحاهه وتعالى-؟
 -1تعبيد الناب هلل
بصوا ا لماعة بكل بساطة وبكل سبولة وبكل سر إن البدع األعظيم ميم اليدعوة إليى اهلل هيو تعبييد النياب هلل وميم
إيم إخيراج النياب ميم الظلميا إليى النيور وميم الشير إليى التوحييد وميم الضياللة إليى البيد والمعنيى صا والمضبييوم صا
على إن كتير لألسم و الواق المعاصير اللي عا شييم وييه ميش قياصر م ضبميوا هي ا األمير ،كيان الصيحابة أمير مسيلم
بالنسبة لبم ،إن لو كن تسال أو تتب أقوال الصحابة والمواقم هتالق طبيع ل ًدا أهه قول لك املابه صي.
ومم الي ي لياء بكيم إليى هنيا؟ قيال بكيل بسياطة وبكيل وبيو :
سيدها ربع بم عامر م رستم حينما قال له َمم أهتم َ
هحم قوم ابتعثنيا اهلل لن يرج العبياص ميم عبياصة العبياص إليى عبياصة رب العبياص وميم ليور األص يان إليى عيدل امسيالم وميم

بي الدهيا إلى سعة الدهيا واآلخرة .
كييان مضبييوم وابييض كييان رقييم واحييد عنييدهم وي أهييداع الييدعوة همييا ليييه بيييدعو إلييى اهلل -عي ولييل -عشييان رلييوا
الناب مم الظلما إلى النور عشان عبدوا الناب هلل -ع ولل.-
 -2بناء الش صية المسلمة
بعييد كييده بيييات العنصيير اآلخيير وي أهييداع الييدعوة إلييى اهلل -عي ولييل -وهييو بنيياء الش صييية المسييلمة ،قضييية البنيياء
والتكو م وإ اي هبن

صية مسلمة متكاملة ويبا مم التوا ن ما رب اهلل -ع ولل -وكما لياء عيم النبي -صيلى

اهلل علييه وسييلم -ولمييا تتكييون هي ه اللبنيية لبنيية المجتمي هقييدر بعيد كييده هبني مجتمي مسييلم وميم إييم هنقي البشيير ة مييم
الضالل.
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 -3حتى هع َ ر أمام اهلل

وليه بندعو إلى اهلل -ع ولل -عشان هع َ ر أمام اهلل قَالوا َم ْع ِ َرةً إِلَ ٰى َربِّك ْم َولَ َعلَّب ْم َيتيَّقو َن األعراع164:
 -4حتى هقيم الحجة هلل -ع ولل-
وآخر حالة ليه بندعو إلى اهلل؟ عشان هقيم الحجة هلل -ع ولل -بقى احنا كده عارويم احنا ليه بندعو إلى اهلل.
وضل الدعوة إلى اهلل -ع ولل-
طي أها باصعو إلى اهلل بي محتاج وقوص حرك  ،محتاج هوا ا أستحضرها و صعوت إليى اهلل -عي وليل -بحييا إن
أهييا علييى طييول النوا ييا صي تكييون متجييدصة عشييان كييده عييا م هييتكلم عييم وضييل الييدعوة إلييى اهلل وبيني وبييينكم كييده أهييا
مكنتش حاب إهنا هقعد هسرص وضل أو وضيلة مم الضضا ل وهبدأ هتكلم عنبا ،أها عيا حضيرتك وعيا حضيرتك إهتيو
الل تبحثوا عم ه ه الضضا ل عشان تعيشوا م معاهيبا وكل واحد وينا ستحضر النوا ا والوقيوص اليدعوي اللي بي لييه
ن ل مم خالل ه ه الضضا ل.
ضيا للوقيوع عليى هي ه الضضيا ل
ويه أكتر مم  15وضل مم وضيا ل اليدعوة إليى اهلل -عي وليل -و تسي المقيام أ ً

والتبد و البحا عم ه ه الضضا ل وعيش م معاهيبيا وإن كني أوضيل وأرليض لحضيراتكم ميم أوضيل المرالي وي

هي ا األميير وي كيير أو ت صيييص قضييية وضييا ل الييدعوة إلييى اهلل -عي ولييل -كتيياب وضييل الييدعوة إلييى اهلل للييدكتور
وضل إلب ظبير مجمي أكتير ميم 15وضييلة ميم وضيا ل اليدعوة إليى اهلل ،عييش معاهيا ،حياول تسيت رج منبيا الوقيوص
الل هتتحر بيه ،والدواو الل اه هنتكلم بيبا أو هتتحر بيبا و الدعوة إلى اهلل.
و كضينا روًا ه ه البشارة الت قيال عنبيا النبي صيلى اهلل علييه وسيلم واسيم هي ا الحيد ا واسيم هي ه اآل ية بيا ه
ِ
ِ
قلبك حينميا قيول النبي صيلى اهلل علييه وسيلمَّ :
ب
وح ِضظَبيا ،إ َّيم بلَّتَبيا عنِّي  ،وير َّ
وو َعاهيا َ
هض َير اهلل عبي ًدا سيم َ مقيالَت َ ،
حامل ٍ
وقه عي ِر ٍ
حامل ٍ
ورب ِ
ِ
وقه إلى مم هو أو َقه م ْنه صححه األلباه
وقيهَّ ،
ابرةٌ * إِلَى ربِّيبا هَ ِ
ِ ِ
اظ َرة القيامة 23 :22
ََ
وقال ربنا –تبار وتعالى :-ولوهٌ َي ْوَمئ هَّ َ
بالجم بيم الدليليم ا لماعة ،العلماء بيقولوا و كاهبا إ ارة وبشارة بان الدعاة إليى اهلل -عي وليل -مميم سيينظرون
إلييى ولييه رببييم تبييار وتعييالى يوم القياميية ،لييو مضيييش وضييل مييم وضييا ل الييدعوة ،لييو مييش هيتضيير ل ي

هب ي  ،لييو مييش

هيستتضر ل مم قبل المال كة والحيتان وكل الم لوقا  ،لو مش هضو و الدهيا واآلخرة ،لو مش هتكون سيب ميم
أسباب هجات و الدهيا قبل اآلخرة،
لو مضيش وضل مم وضا ل الدعوة عير أهن ب ن اهلل -عي وليل -بعيد الصيدق وامخيالع مي اهلل وإن ربنيا تتميده
برحمته وأكون مم الناب الل هينظيروا إليى وليه اهلل تبيار وتعيالى يوم القيامية لكضيى بيه وضيل ،إن احنيا هضضيل هشيتتل
و الدعوة إلى اهلل -ع ولل -عشان و اآلخير هنظير إليى وليه اهلل –تبيار تعيالى -وبيي كضا يه ،بيي ربنيا تقبيل منيا
و ر قنا الصدق وامخالع و تتمدها برحمته و دخلنا وي هي ه ال ميرة المباركية ،هسيال اهلل تعيالى أن هكيون مينبم والي ي
قول آميم ،قولوا آميم.
قواعد وأصول الدعوة إلى هللا من دروس الدورة العلمية "بصائر"

( صفحة  5من ) 16

موقع الطريق إلى هللا

http://www.way2allah.com

أركان الدعوة إلى اهلل:
هن ش بعد كده على العنصر الل احنا محتاليم هرك علييه هيو أركيان اليدعوة إليى اهلل ،أركيان اليدعوة يا لماعية هي
األل اء الت تمثل حقيقة الدعوة والت

تقيوم اليدعوة إ ببيا ،والعلمياء لميا ليم تكلميوا وي أركيان اليدعوة قسيموها

لتال أركان ه  :الداع إلى اهلل ،والمدعو ،وموبوع الدعوة.
الركم األول :الداع إلى اهلل

بالنسبة للداع إلى اهلل وبيو المبلِّيا ل سيالم والمعليم ليه واليداع إليى ت بيقيه .ركي معا يا المبليا ل سيالم والمعليم ليه

والساع لت بيقه ،وبالتال محتاليم إهنا هسعى و ة على أرد الواق لت بي امسالم وميم قبيل إن احنيا هوبيض عني
إ ه إسالم للناب ،وبو القا م بالدعوة.
صضا الداعية إلى اهلل:
ولكم للداعية إلى اهلل -ع ولل -صضا

بد أن تحلى ببا ،منبا-:

الصضة األولى :ام مان بما دعو إليه
وه أهم صضة و الدعاة إلى اهلل ،بصوا ا لماعة بصراحة معلومة م كلنا هبقى عاروينبا إن أول مم آميم بيالنب -
صلى اهلل عليه وسلم -مكنش سيدها أبو بكر و كاه السيدة خد جية و كيان سييدها علي و كيان ورقية ابيم هوويل
الرسيول بِ َميا أهي ِ َل إِلَْي ِيه
آم َيم َّ
أول مم آمم بالنب صلى اهلل عليه وسلم هو النب صلى اهلل عليه وسلم ،قول –تعالىَ :-
ِمم َّربِِّه َوالْم ْلِمنو َن البقرة285:
إ ًا أول واحد آمم بما أه ل هو النب صلى اهلل عليه وسلم ،النب صلى اهلل عليه وسلم آميم إهيه هبي  ،آميم إهيه رسيول،
آمم بالرسالة ،كان صاح رسالة ،ت يل كده صاعية إلى اهلل -ع ولل -مش ملمم بدعوته ،ميش ميلمم باليدعوة إليى

اهلل ،مش ملمم باألعمال الدعو ة الل بيقوم بيبا ،بيستحقر و ستصتر الثتر اليدعوي اللي واقيم علييه هييدعو إ اي؟
وبالتال إه َ محتاج تلمم بالدعوة ،إه ِ محتالة تلمن بالثتر الل ربنا -سبحاهه وتعال  -وقضك عليه
الصضة الثاهية :قوة الصلة باهلل

تيياه صييضة مييم الصييضا التييى بييد أن تحلييى ببييا الييدعاة إلييى اهلل قييوة الصييلة بيياهلل ،مييينضعش أن كييون صاعييية إلييى اهلل
ملبون عالقة وإيقة باهلل حتى ستمد مم اهلل -تبار وتعالى -العون والتووي والسداص.
ومم مظاهر قوة الصلة باهلل -ع ولل-
الصدق وامخالع م اهللإن إه مش عا حالة مم صعوتك عيير ربنيا -سيبحاهه وتعيالى -إن ربنيا لي عليى قلبيك ويجيد أهيك تر يد ي ء
و الدهيا واآلخرة إ اهلل -ع ولل -إن اه تتجرص هلل –تبار وتعالى -وتتواب وتكون و

لة وي أ يدي إخواهيك

عموما.
مم العامليم لد م اهلل -ع ولل-
ً
خصوصا ومم الملمنيم ً

-تتعل أو تعل قلبك باهلل ومم إم حسم التوكل على اهلل -ع ولل-
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الصضا صي م تحلى ببا الداعية إلى اهلل
ضا ا لتباص و العباصة سيما عباصة السر
ومم إم أ ًك ييون ل ييك ح ييال مي ي اهلل –تب ييار وتع ييالى -رص يييد م ضي ي ع ييم أع يييم الن يياب ،النبي ي ص ييلى اهلل علي ييه وس ييلم ق ييول:
ِ
عم ٍل صالِ ٍض و ْليَي ْض َع ْل صححه األلبياه  ،خبيئية حاليه صيتيرة كيده بينيك وبييم
َم ِم است َ
اع منكم أ ْن كو َن لَه َخ ْ ءٌ م ْم َ

ربنييا محييدن عروبييا عييير ربنييا –تبييار وتعييالى ،-هتقييول ط ي صلييوقت أه يا عامييل لييد م اهلل وبضضييل اهلل لوحييد ممكييم
شوون على طاعة بدأ جتبد ويبا أو تحمي ليبا أو ..أو ..صا كو ي ،بي خل ليك حالة محدن شووبا.
كان أحد مشا نا الشيخ أميم األهصاري ربنا حضظه و بار و عمره كان قول لنا:
أي حالية النيياب يياوتبا متحسييبوهان كاهبييا ميااتكتبتش وي صييحيضة األعمييال من اهي ماتضييمنش ييوم القياميية إهبييا
تكون خالصة لوله اهلل –تبار وتعالى ،-لو كاهي خالصية إهي الكسيبان ،ليو مكياهتش خالصية هت سير ،و لي لييك
رصيد خض عم أعيم الناب كل الل ظاهر ماتحسبون ،ابن ويما

ر الناب .

الصضة الثالثة :العلم والبصيرة
ضا الت
مم الصضا أ ً

بد أن تحلى ببا الداعية إلى اهلل -ع ولل -ه العلم والبصيرة بما دعو إليه.

 -مم البصيرة ..الت صص ويما تحسم

اتكلم ويما تحسم ،اتكلم و الل اه عاروه واللي ربنيا -سيبحاهه وتعيالى -ويتض علييك بييه بمعنيى إن ربنيا -سيبحاهه
وتعيال  -ويتض ليك وي الرقيا  ،وتحليك وي التربيية ،وتحليك وي الت كيية خيالع متييتكلمش وي ا قتصياص ،مياتتكلمش
و السياسة ،ماتتكلمش وي ا لتمياع ،مياتتكلمش وي األسيرة ،مياتتكلمش وي أي حالية ت يص اليدعوة وي لواهي
أخر إه مش مت صص ويبا.
وعلى وكره صا مش كالم يا لماعية صا اللي النبي صيلى اهلل علييه وسيلم عمليه ،ليو هضتكير مي بعيط إن ميم 14٠٠
سيينة النبي صييلى اهلل عليييه وسييلم كييان بيييعلم الصييحابة الت صييص :الت صييص الييدعوي والت صييص العلمي وكييان النبي
صييلى اهلل عليييه وسييلم بيييم لعمييوم الصييحابة إن اللي عييا ييرو للقييرآن يرو لضييالن ،واللي عييا ييرو للضتييو ييرو
لضالن ،وأعلم واحد بالحالل والحرام هو ويالن ،والجبياص لييه هاسيه ي ويالن وويالن وويالن ،وإن أمييم األمية صه ويالن،
والل كاتم سر النب صلى اهلل عليه وسلم والن ،والمتمي و الحد ا والن..
وكان الصحابة وعموم الصحابة علموا ه ا لي ًدا ،كل واحد كان عا حالية وي الت صيص اللي هيو ر يده كيان يرو

لصياح هي ا الت صيصل عشيان كيده ت صيص وي اليدعوة ،حياول كيون لييك ت صيص صعيوي أو حتيى علمي  ،اهي

رالل بتاع أصول أو بتاع وقه أو بتاع عقيدة خلييك وي البياب اللي ربنيا -سيبحاهه وتعيال  -ويتض ليك بييه وويتض علييك
بسببه ،ال م ه ا الثتر ،ال م ه ا الت صص.
كنييا مييان بنق يول إن احنييا و ي عصيير الت صييص ،صلوق ي احنييا و ي عصيير ت صييص الت صييص وإن ييئ وقييل إبييداع
الت صص ،خالع ا لماعة صا بقى صلوق و رسا ل مالستير وصكتوراه موليوصة وي حالية ليوه حالية ليوه حالية
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صاخل علم الدعوة إلى اهلل -ع ولل -وبيتكتي ويبيا رسيا ل مالسيتير وصكتيوراه وي حالية بيي صيتيرة ،الشياهد ميم
الكالم حاول تت صص ،حاول كون ليك ت صص ،كم على علم وبصيرة ويما تدعو إليه.
 -مم البصيرةِ ..حيل ما تعرع على صاح ت صصه

ماتتكلمش إ ويما تحسم وإ وحيل ،إه رالل مش بتاع سياسة ِحيل على الناب المت صصة سياسييًا ،ميش معنيى
كييده أهي أقييول لييك إن ص ننيا مضيبييون سياسيية ص ننيا ويييه سياسييةل سياسيية ييرعية وسياسيية األميية والنيياب ولكييم ِحيييل
ضا و لمي الجواه اللي ممكيم كيون ليبيا واقي
ضا و ا قتصاص ،أ ً
على أصحاب الت صص و ه ا المجال ،أ ً
و حياة الناب ،حيل وقول أها بتاع ك ا وخليك تتكلم ويما تحسم.

ضا مم البصيرة ..إصرا ما حيط بالدعوة
 -وأ ً

وال تن العلم عم الوع  ،والبد للداعية إلى اهلل مم وع امل بعدة أمور ،رك وا معا ا ل ًدا ا لماعة:
 -1أول حالية الييوع بواقي الييدعوة ومت لبييا الييدعوة وي هي ا العصيير -2 ،الييوع بواقي المييدعوو م -3 ،الييوع
بواق الداعية هضسه ،عن إ ه الكالم صه؟
لألسييم كتييير مييم العييامليم لييد م اهلل –تبييار وتعييالى -لمييا روحييوا لداعييية أو يييخ أسييب أو أعلييم بيييتكلم معيياه وبي ا
الداعية أو الشيخ المبار -هسال اهلل سيبحاهه وتعيالى أن حضيظ علماءهيا ومشيا نا األوابيل -بيدأ د ليه ميم خبراتيه
العملية ،واألخ أو األخ على طول تاخد الكالم وتسق ه عليى واقعبيا ي ميا اتقيال ،يا أخي الكير م الكيالم صه ميش
مظبييوط بمعنييى إن ممكييم هي ا الداعييية أو هي ا الشيييخ الضابييل بيييتكلم معييا وي واقي الييدعوة وي عصييره أو حتييى وي
المكان الل كان بيدعو ويه أو حتى الضئة الدعو ة الل كان بي اطببا عير الضئة الدعو ة الل اه بت اطببا بمعنيى إن
اه محتاج تدرب وتعرع الواق الدعوي الل اه هتتكلم ويه..
تماميا عيم
عن هتيتكلم وي الجامعية وتيدعو الشيباب بقيى اهي لييك مت لبيا تاهيية خيالص والضئيا الدعو ية م تلضية ً

مثال م كبار السم مم آبا نا وأمباتنا والناب الل عد المرحلة السنية و مراحل الشباب.
حد بيتكلم ً
حاول تضبيم وتعي واقي اليدعوة ،واقي الميدعو م ،اهي واقعيك هضسيه وظروويك اللي بتحييط بييك وأحواليك ام ماهيية
وأحوالك الواقعيةل عشان تقدر تقيي على ه ا األمر وتقدر تشتتل و اليدعوة إليى اهلل -عي وليل ،-خيد باليك اهي
لييو م ييدتش بالييك مييم النقيياط البسييي ة صي ممكييم حصييل ت ييبط و ي الييدعوة و حييد هكبييا وكييوار وأه ي تر ييد
امصال  ،خد بالك مم الحالا صي ورك ويبا.
الصضة الرابعة :الت ل باألخالق الحسنة
ضا مم الصضا الت
أ ً

بد أن تحلى ببا الداعية إلى اهلل -ع ولل -هيو الت لي بيال ل الحسينة وميم إيم إحسيان

الظم بالمسلميم وإه ال الناب منا لبم.
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الصضة ال امسة :التعاون والتكامل م عيره مم الدعاة
ضا مم الصضا الحركية الت
أ ً

بد أن تحلى ببا الداعية إلى اهلل ه التعاون م عيره مم الدعاة والتكامل معبم.

ي مييا كرهييا وي قضييية تعر ييم الييدعوة إلييى اهلل -عي وليل -إلييى آخييره مييم صييضا قلبيية وهضسييية وأخالقييية وعملييية

وسلوكيه ووكر ة وحركية ،إن اء اهلل و المرال الل احنا هنتكلم عنبا هتالقوا حالا ميم صي بالتضصييل

تسي

المقييام إن احنييا هييتكلم عنبييا بالتضصيييل إن يياء اهلل وهنحيييل علييى ه ي ه المرال ي  ،الييركم التيياه لييو احنييا لسييه ويياكر م
الكالم ،الركم التاه مم أركان الدعوة :المدعو ،الركم األول كان الداعية إلى اهلل ،والركم التياه هيو الميدعو ،واليركم
الثالا موبوع الدعوة.
الركم الثاه  :المدعو إلى اهلل
احنا لسه م بعط و الركم التاه مم أركان اليدعوة وهيو الميدعو ،الميدعو بكيل بسياطة :هيو ميم توليه إلييه اليدعوة
وصا بي ل على م ل امهسان قر

أو بعييد ،مسيلم أو كياور ،كير أو أهثيى ،هي ه الرسيالة رسيالة عالميية ه لي للنياب

كاوية مسييلم وكيياور ،بييو ي ولاحييد ،ملحييد وعابييد صيينم ،كييل الضئييا احنييا م يياطبيم إن احنييا هييدعوهم إلييى اهلل -ع ي
ولل -وهرصهم إلى اهلل ،و ي ما كرها و قضية الت صص اه مت صص و صعوة عيير المسيلميم خلييك مت صيص
ضييا مني ه ي ا التعميييم مييم أن األقربييون مييم الداعييية إلييى اهلل -ع ي ولييل -هييم أولييى
وي صعييوة عييير المسييلميم ،وأ ً
يم الشعراء214:
الناب بالدعوة وأح ببا مم عيرهم كما قال اهلل –تبار وتعالى -هنا للنب َوأَه ِ ْر َع ِش َيرتَ َ
ك ْاألَقي َْربِ َ
ضا وأقرب األقربيم إلى الداعية إلى اهلل -ع ولل -ه هضسه الت بيم لنبيه
أ ًماتنسان تدعو هضسك ،اوعى تنسى و وسط حمة الدعوة ووسط ا هشتا
أو وقع

و

ه

الدعو ة حالك م ربنا -سبحاهه
أو معصية أو و

ء رب

وتعالى ،-ابدأ اصعو هضسك إلى اهلل –تبار وتعالى ،-لو لي
َّ
يم التَّوابو َن حسنه األلباه  ،كما قال النب ووبض و بدا ة الحد ا
اهلل احنا بشر وصي طبيعة بشر ة وخير ال ا َ
آصم خ اءٌ حسنه األلباه
ُّ
كل اب ِم َ
اوعى تضكر عشان ربنا –سبحاهه وتعالى -استعملك لنصرة ص م اهلل واستعملك و الدعوة إن اه خالع بقي
صاح طبيعة مال كية ،إه بشر وهتتلط وهتتوب وهترل ولكم استمر و ه ا ال ر ومتنسان تدعو هضسك إلى
اها الشمي  ،1٠ :9وقال النب و
اب َم ْم َص َّس َ
اهلل -ع ولل ،-قال -تعالى :-قَ ْد أَوْيلَ َض َم ْم ََّك َ
اها * َوقَ ْد َخ َ
ِ َّ ِ
اج ِ
ِّ
ض ء لِلن ِ
َّاب
الس َر ِ
سهَ ،ك َمثَ ِل ِّ
الحد ا ال ي صححه األلباه َمثَل ال َْعال ِم ال ي ي َعلم الن َ
سى هَي ْض َ
َّاب الْ َ ْيي َر َوَي ْن َ
َوَ ْح ِرق هَي ْض َسه  ،اوعى تحرق هضسك ،خل ليك حال م ربنا –سبحاهه وتعالى-ل عشان تقدر تكمل و ال ر إلى
اهلل -ع ولل.-
ضا مم الناب الل م ترك معاهم و الدعوة هم أهل بيتك وأسرتك
وخد بالك أ ًقول ربنا -تبار وتعالى :-اأَيُّبا الَّ ِ م آمنوا قوا أَهضسكم وأ َْه ِليكم هَارا وقوصها النَّاب وال ِ
ْح َج َارة ..التحر م6:
ْ ً َ َ
َ َ
َ َ
َ
َ َْ
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ك بِ َّ ِ
ك َوال َْعاقِبَة لِلتَّي ْق َو
ك ِرْقًا هَ ْحم هَي ْر ق َ
اص َبِ ْر َعلَْيي َبا هَ ْساَل َ
ضا ربنا –ع وللَ -وأْم ْر أ َْهلَ َ
وقال أ ً
الصالة َو ْ
طه ،132:إم ات بعد لك لمي األقارب واألرحام األقرب واألقرب إم عم األمر للجيران وعيرهم مم الناب.
خل عند توا ن و الدعوة
والنب صلى اهلل عليه وسلم لم ضرق و عرد صعوته إلى اهلل -ع ولل -وتبليا الناب بيم كبير وصتير ،كر أو
أهثى ،قر

أو بعيد حتى لم تشتله صعوته لألقارب عم صعوته للناب الل أبعد منبم أو األباعد ،صعوته لعامة الناب

لم تشتله عم صعوته ل عماء القبا ل ورؤسا بم ،لم تشتله صعوة األقو اء عم صعوة الضعضاء ،خل عند توا ن و
الدعوة ،اوعى تضرط ،اوع كون و خلل و ه ه المضاهيم ،حتى لما وق

ء مم ه ا للنب -صلى اهلل عليه

ي
وسلم -وصا كان التباص مم النب صلى اهلل عليه وسلم و تقد م األولو ا الدعو ة كر و قوله –تعالىَ :-عبَ َ
َّ
ك لَ َعلَّه َي ََّّكى* أ َْو َ َّ َّكر وَيتَي ْني َض َعه ال ِّ ْك َر عبي 4 :1
اءه ْاألَ ْع َمى* َوَما ْد ِر َ
َوتَي َولى* أَ ْن َل َ
إ ًا محتاليم إن احنا هضبم ه ه المعاه عشان هقدر هن ل و الدعوة إلى اهلل على بصيرة.
أصناع المدعو م و الدعوة إلى اهلل:
هدخل بعد كده و الركم التاه الل هو الدعوة و أصناع المدعو م ،احنا كنا بنتكلم عم المدعو ،عا م هعرع
أصناع المدعو يم ،حاول تجي ورقه وقلم ،الدعوة إلى اهلل -ع ولل -أو أصناع المدعو م ،بينقسم الناب الل
بتوله ليبم الدعوة إلى اهلل لعدة أصناع منبم
الصنم األول :أمة ا ستجابة
الصنم األول وهو المسلمون أو الملمنون أو المعرووون و ا ص ال الدعوي بامة ا ستجابة ،رك معا ا و
اللضظ صه أمة ا ستجابة هما المسلميم.
الصنم الثاه  :أمة الدعوة
طي القسم التاه مم أقسام المدعو م هما الكاورون أو عير المسلميم صوول بيدخلوا و ا ص ال و أمة
محمد بيده ،سم ب أح ٌد ِمم ه ه ِ
ٍ
األمة بوصي و هصراه  ،إم مو ولم
الدعوة قال النب وال ي هضي
َ َْ
ِ
أصحاب النا ِر صحيض مسلم ،إ ًا صي أمة الدعوة مش أمة املابة ألن النب
ي ْلِم ْم بال ي أ ْر ِس ْل به ،إ كان ِمم
صلى اهلل عليه وسلم خصص و الحد ا بوصي أو هصراه عن عير مسلميم.
أصناع المسلميم:
طي أصناع المسلميم هقدر إن احنا هصنضبم مم حيا-:
 -1ا هتداء والضالل
والتقسيم صا عالبًا ما ست دم و مقام الحكم على العقا د
 -2القوة أو الضعم و ا لت ام باحكام امسالم وت بيقبا
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ِ
اصهَا
وتعالى :-إ َّم أ َْوَرإْينَا ال َ
َ ْ ْ ْ َ
ضل الْ َكبِير واطر32:
ك ه َو الْ َض ْ
بِِ ْ ِن اللَّ ِه َٰلِ َ
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 -2 ،الظالم لنضسه -3 ،المقتصد ،قول ربنا –تبار
ِ ِ ِِ ِ
ص ٌد وِم ْنيبم سابِ ٌ بِالْ َ ْييرا ِ
ِ
ِ
وَم ْنيب ْم ظَال ٌم لنَي ْضسه َوم ْنيب ْم م ْقتَ َ ْ َ
َ

أصناع الكاور م:
طي أصناع الكاور م عندها تال أصناع-:
 -1الجاحد أو الملحد :وهو الل بينكر ولوص اهلل –ع ولل-
المشر الوإن  :وصول الل بيشركوا م اهلل –ع ولل -عيره و ا عتقاص أو العباصة ي مشرك العرب
أهل الكتاب :وصول الل لم لمنوا بالنب صلى اهلل عليه وسلم مم أهل الد اها السابقة ي اليبوص والنصار .
 وهنا احنا محتاليم صعوًا إهنا هرك على ببة تثار م الناب أ وه إن اليبوص والنصار و عصرها الحالهيدخلوا الجنة
بصوا ا لماعة احنا لسه اكر م صلوق الحد ا الل و صحيض مسلم مم حد ا أب هر رة رب اهلل عنه أن
محمد بيده ،سم ب أح ٌد ِمم ه ه ِ
ٍ
األمة بوصي و هصراه ..
النب صلى اهلل عليه وسلم قال :وال ي هضي
َ َْ
ِ
أصحاب النا ِر صحيض مسلم
والنب خصص بوص وهصار  ،إم مو ولم ي ْلِم ْم بال ي أ ْر ِس ْل به ،إ كان ِمم
وقال ربنا -تبار وتعالى:-
امس َالِم ِص نًا وَيلَم ي ْقبل ِم ْنه وهو وِ ْاآل ِخرةِ ِمم الْ َ ِ
اس ِر َم آل عمران85:
َوَم ْم َي ْبتَ ِا عَْيي َر ِْ ْ
َ َ
ْ ََ َ َ
إ ً ا محتاليم هصحض ه ا المضبوم العقا دي للناب ولكم بل م وليم عشان هقدر تحتوي الناب وهقدر هوصلبم ه ا
الكالم و ترت عليه مضاسد أخر .
الصنم الثالا :المناوقون
ضا و قضية أصناع المدعو م و صنم آخر وهو المناوقون وصول الل بيب نوا الكضر و ظبروا امسالم وصول
أ ً
ِ
آمنَّا َوإِ َا َخلَ ْواْ
آمنواْ قَالواْ َ
أخ ر أصناع الكاور م على امطالق قال ربنا –تبار وتعالى -عنبم َوإِ َا لَقواْ الَّ َم َ
إِلَى َ ي ِ
اطينِ ِب ْم قَالواْ إِهَّا َم َع ْك ْم إِهَّ َما هَ ْحم م ْستَي ْب ِ و َن البقرة ،14:إلى آخر اآل ا .
َ
الركم الثالا :موبوع الدعوة
كده وابل لنا الركم التال مم الدعوة إلى اهلل -ع ولل -أ وهو موبوع الدعوة موبوع الدعوة امسالمية هو
امسالم ال ي دعى إليه الناب.
تعر م امسالم:
مسلما
وامسالم و اللتة مشت مم ا ستسالم وهو ال ضوع وا هقياص هلل –تبار وتعالى -وإهما سم المسلم
ً

ل ضوعه واهقياصه لما لاء به النب صلى اهلل عليه وسلم ولكم و ا ص ال له اطالقان عام وخاع.
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امطالق العام :بي ل لضظ امسالم على لمي األص ان السماو ة الت ا تمل على ال ضوع وا هقياص لما لاء عم
طبعا قبل مج ء النب صلى اهلل عليه وسلم ما لم تحرع ه ه األص ان.
اهلل -ع ولل -وصه ً

أما امطالق ال اع وهو ل على ما لاء به النب صلى اهلل عليه وسلم مم أول بعثة النب إلى أن ر اهلل األرد

ومم عليبا.
وامسالم بمعناه ال اع  -ر عة النب صلى اهلل عليه وسلم -بيشمل تال لواه ر يسية-:
 -1لاه العقيدة
والت تمثل أركان ام مان السته الت كرها النب صلى اهلل عليه وسلم و حد ا سيدها لبر ل -عليه السالم -الل
ورسله ِ
ه أن تلمم باللَّ ِه ومال ِكتِه وكتبِه ِ
واليوم اآلخ ِر والقد ِر خي ِره و ِّرِه صحيض مسلم
َ
َ
ضا بيلح بب ا الجاه لمي المسا ل العقا د ة الت لاء ببا امسالم والل بعط الناب بت ل عليبا اسم هظام
وأ ً
العقيدة و امسالم.

 -2لاه الشر عة
و تمثل و أركان امسالم الل

كرها النب صلى اهلل عليه وسلم و حد ا لبر ل -عليه السالم -وو لمي

ضا هظام العباصة
األحكام الشرعية الت لاء ببا امسالم سواء كان على المستو الش ص أو األسري و شمل أ ً
وهظام المعاملة وا قتصاص وهظام األحوال الش صية وهظام الحكم والسياسة وهظام ا لتماع وهظام الحسبة وهظام
الجباص و سبيل اهلل وما إلى لك مم أهظمة امسالم الت لاء

و

ر عة امسالم وصه هيكون أكتر و كت

الضقه واألحكام.
 -3لاه األخالق

مكارم وو
ال ي قال عنه النب صلى اهلل عليه وسلم وال ي لاء به النب صلى اهلل عليه وسلم :إهما ب ِعثْ ألتَ ِّم َم
َ
ِ
وطبعا ه ا الجاه بيعرع بنظام السلو أو األخالق و امسالم ،ال ر ة
روا ٍة
صالض األخالق صححه األلباه ً ،
َ
وعال هدعو على بصيرة وبنعرع أولو اتنا الدعو ة و المرحلة الل
صي ا لماعة لما بنعروبا بنعرع ً
الدعوة إلى اهلل وال اب الدعوي المعاصر الل المضرود ه اطبه للناب والضئا

تاليم ويبا و

الدعو ة محتالة إ ه ،ا حتياج

الدعوي للضئا الدعو ة الم اطبة ،ومم إم بنشوع ه ا ا حتياج وهسقط عليه الكالم الدعوي أو الشرع المتا
والمست اع حتى هوبض لبم وهبيم لبم أمور ص نبم وأمور عقا دهم بحيا إن احنا هضبط ه ه المسا ل.
المص لحا و علم الدعوة إلى اهلل:
العنصر الل بعد كده عنصر المص لحا و علم الدعوة إلى اهلل -ع ولل ،-حضرتك لميا تيجي تضتحي وتقيرأي
أي كتياب أو أي ميتم بييتكلم عيم عليم اليدعوة إليى اهلل -عي وليل -وي بعيط المصي لحا اللي ممكيم تقابلنيا وي
القراءة لو ماقدرهان هضكبا ويه حالا كتير مننا ممكم تسقط ميم الكيالم عشيان احنيا مضكنيان هي ه المصي لحا
النبارصه لبنا كام مص لض بسيط متكرر و كت الدعوة إلى اهلل -ع ولل -لعل اهلل -ع ولل -نض ببم.
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مص لض مناهت الدعوة
أول مصي لض معاهييا هييو مصي لض منيياهت الييدعوة إلييى اهلل ،عني إ ييه كلميية منيياهت الييدعوة إلييى اهلل؟ هقييدر هعييرع منيياهت
يثال هظييام العقيييدة وي امسييالم أو
الييدعوة وي ا صي ال باهبييا :هظييم الييدعوة وخ ييط الييدعوة المرسييومة لبييا ويقييال مي ً

ضيا هظيام تبلييا امسيالم وهظيام
هظيام العبياصة أو هظيام امقتصياص أو هظيام السياسية وميا إليى ليك ميم أهظميه كميا قيال أ ً

تعليمه وهظام ت بيقه كل صا هندي عليه أمثلة ولكم محتاليم هرك و المعاه  ،احنا قلنا مناهت الدعوة ه باهبيا هظيم
الدعوة وخ ط الدعوة المرسومة لبا.
مص لض أسالي الدعوة
أسييالي الييدعوة ،األسييلوب الييدعوي وي ا صي ال ييات بمعنييى طر قيية الييداع وي صعوتييه أو كيضييية ت بيي المنيياهت
الدعو ة و الدعوة ،واسالي الدعوة بتعن ال رق الت سلكبا الداعية إلى اهلل -عي وليل -وي صعوتيه أو كيضييا
ت بيي منياهت اليدعوة اللي احنيا لسيه متكلمييم عنبيا ،والمنياهت الدعو ية هي الينظم وال يط الدعو ية أميا األسييالي
الدعو ة ه كيضيا وطرق ت بي ه ه النظم وال ط الدعو ة .
أمثلة توبض المنبت واألسلوب:
مثال :1العباصة و امسالم
يثال إ ا قلنيا إن العبياصة وي امسيالم مينبت وهظيام هظيام
هيج بقا على المثال عشان هضبم الكالم الل عمياليم هقوليه ،م ً
العباصة و امسالم ،طي أسلوببا احنا قلنا اهو هظام العباصة صا منبت الل هو النظم وال ط الدعو ة ،هظام العباصه

وي امسيالم أسيلوب أو األسيالي وكيضيية وطيرق ت بيي هي ا النظيام أو األسيلوب بتاعبيا هي الصيالة والصييام وال كياة
والحت إلى عير لك مم أ كال ت بي العباصة.
مثال :2ا قتصاص و امسالم
طبع يا ت بيقيية بيييات و ي لمي ي أ ييكال التعامييل
هييو ميينبت وهظييام ،طي ي أسييلوبه أو كيضي ية ت بي ي ه ي ا الميينبت والنظييام ً
المال و امسالم سواء بي أو صرع أو إلارة أو رهم وما إلى لك مم أ كال الت بي .
ضا ي السم وال اعة و امسالم
مثال :3أ ً

ي ميينبت أو هظييام بيييات ت بيقيية علييى المسييتو العملييى وعلييى المسييتو الحركي مييم القييياصا الجماعييية أو الضرص يية

سواء اختيار اممام أو تامير األمير و السضر وما إلى عير لك.
ضا هظام الشور و امسالم
مثال :4وأ ً

كمنبت وكنظام ،أسلوب الت بي بتاعه إهنا هقدر إ اي ه بقه إ ا كان هظام الشيور وي امسيالم كمينبت وت بيي وهظيام
بقى أسلوب ت بيقه و ا ستشارا الضرص ة والجماعيية ومسيالة الشيور المل مية والشيور المعلنيه وميا إليى ليك ميم

ت بيقا .
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مص لض وسا ل الدعوة
ضا مم المص لحا الل بنوالببا و كت الدعوة إلى اهلل هو مص لض الوسا ل الدعو ية أو وسيا ل اليدعوة هقيدر
أ ً

هعرع وسا ل الدعوة باهبا :ما توصل به الداعية إلى ت بي مناهت الدعوة مم أميور معنو ية أو ماص ية عني أي حالية
بتسييتعملبا سييواء كاهي ماص ييه أو معنو يية تسييت ي مييم خاللبييا إن اهي ت بي هي ه المنيياهت الدعو يية صا بيسييمى وسييا ل
يثال التصييو ر أو القنييوا الضضييا ية وسيييلة مييم وسييا ل الييدعوة إن احنييا هقييدر مييم خاللبييا هوصييل صعييوة ربنييا
الييدعوة ي مي ً
ألكبر قدر ممكم مم الناب وهك ا ،قضية خ بة الجمعة ،قضية الكلمة المسيجد ة ،تو ي الشيرا ط الدعو ية وميا إليى
لك مم وسا ل هست ي إن احنا مم خاللبا أهنا ه ب المناهت الدعو ة وهوصل الدعوة ألكبر قدر ممكم مم الناب.
مباحا علم الدعوة:
وأخي ًيرا عيا م هييتكلم عيم مسيا ل علييم اليدعوة ،هرسييم مي بعيط خارطيية ال ر ي لعلييم اليدعوة إليى اهلل -عي وليل -أهييا
صلوقت عا أت صص و علم الدعوة أصرب إ ه؟ إ ه األبحا الل أها أبحا ويبا وأ اكرها عشان أكون على بصييرة
و صعوت ؟
المبحا األول :مباصئ وأصول علم الدعوة
أول حال ية المبحييا األول هييو مبيياصيء ه ي ا العلييم وأصييول ه ي ا العلييم ي مييا اتكلمنييا و ي تعر ييم الييدعوة وموبييوع
الدعوة وحكم الدعوة والضضل وهشاة علم الدعوة إلى اهلل -ع ولل -ومصاصر ورواود علم اليدعوة وإميرة هي ا العليم
ومسا ل علم الدعوة بقى أول حاله هتكلم و األصول وه مباصيء علم الدعوة إلى اهلل -ع ولل-
المبحا الثاه  :موبوع الدعوة
محتيياليم إهنييا هبحييا و ي خصييا ص امسييالم ومقوم يا امسييالم ومييم إييم أركييان امسييالم وأركييان ام مييان واألخييالق
ضيا محتيياليم أن احنييا هضبييم وي هي ا البحييا بحييا عييم أصييول
امسييالمية ومييدخل للشيير عة محاسييم هي ه الشيير عة وأ ً
التلق وقواعد ا ستنباط واللتة امسالمية.

المبحا الثالا :الداع إلى اهلل
ضا مم األبحا الل
أ ً

بد أن هبتم ببا كتاصيل علم الدعوة إلى اهلل -ع ولل -هو بحا مت صيص بييتكلم عيم

الداع إلى اهلل سواء صضاته أو تكو نه أو والباته أو مشكالته أو آواته.
المبحا الراب  :المدعو إلى اهلل
ضا محتاليم إهنا هبحا و قضية المدعو وأصناع المدعو م وحقوق المدعو يم ووالبا المدعو م ومشاكل
أ ً

وحلول المدعو م وإ اي إن احنا هقدر هوصيل ألكبير قيدر ممكيم ميم الميدعو م عشيان هوصيلبم رسيالة ربنيا -سيبحاهه
وتعالى-
المبحا ال امي :تار خ الدعوة وسير الدعاة
ضا المبحا ال امي الل المضرود هرك عليه هو مبحا تار خ الدعوة وسير الدعاة ومم أهم الضصول صاخل
أ ً
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ه ا البحا هو مالمض صعوة األهبياء إ اي هقدر هستضيد مم صعوة األهبياء و أرد الواق وهستثمر وهاخد منبا ما
واو صعوتنا والدعوة الواقعية على أرد الواق الل احنا تاليم ويه.
المبحا الساصب :منبت النب صلى اهلل عليه وسلم وعيره و الدعوة
ضيا مييم أهييم المباحييا هي ميينبت النبي صييلى اهلل عليييه وسييلم وي الييدعوة هعييرع هسييتق مييم ميينبت النبي صييلى اهلل
وأ ً
ضيا اليدعوة
عليه وسلم ما تواو معاها اآلن وهبدأ هدرب ه ا المنبت وهسير على خ يى النبي صيلى اهلل علييه وسيلم ،أ ً

عموميا والييدعوة وي العصيير الحييد ا وهبييدأ
وي عبييد ال لضيياء ييكلبا كييان عامييل إ اي ،الييدعوة وي التييار خ امسييالم
ً
هييدرب التيييارا امسييالمية المعاصييرة وهقييدر هييدرب سييير أعييالم الييدعاة وهسييتضيد مييم خبيرتبم وي الييدعوة إلييى اهلل -عي

ولل.-
المبحا الساب  :مناهت الدعوة
ضا مم المباحا الل
أ ً

بد أن هرك عليبا و صراسة علم الدعوة إلى اهلل وه مباحا ومناهت اليدعوة ،التعر يم بقيا

بمنيياهت الييدعوة وأهييواع المنيياهت الدعو يية والمالمييض العاميية لمنبيياج الييدعوة وأهييداع الييدعوة والمنيياهت سييواء المنيياهت
الرباهية أو المناهت البشر ة وإ ه الضرق بيم ا تنيم.
المبحا الثامم :من لقا على طر الدعوة
ضا محتياليم هن لي وي من لقيا عليى طر ي اليدعوة امخيالع وا تبياع والعليم والتربيية والت كيية واليوع والبصييرة
أ ً

بالواق واألمر بالمعروع والنب عم المنكر والجبياص والشيمول والتكاميل والحيرع عليى الوحيدة وام يتالع ،العالميية
الواقعية ،الحكمة واستضابة البالغ و الدعوة إلى اهلل.
المبحا التاس  :بيئة الدعوة
ومحتاليم هبحا و بيئة الدعوة إلى اهلل -ع ولل -وهدرب أصناع اليدعاة ومنظميا اليدعوة ومشيكال اليدعوة
وأعداء الدعوة وحابر العالم امسالم اآلن والنوا ل و ساحة الدعوة.
المبحا العا ر :أسالي ووسا ل الدعوة
ضا مم المباحا الل المضرود هرك عليبا ه أسالي الدعوة ووسا ل اليدعوة ميم أول التعر يم بقيى باألسيالي
وأ ً

أصال أهواع الوسا ل الدعو ة المعاصرة والمستجدة.
وال صا ص والضوابط الشرعية للوسا ل وه إ ه ً
المبحا الحاصي عشر :إصارة الدعوة

آخر مبحا معاها الل احنا هن ل و صراستبا ومحتاليم لي ًدا هركي عليبيا اللي هي إصارة اليدعوة ميم أول بقيى عليم

الت يييط وأسييي التنضي ي وأسييالي المتابعيية وإصارة التييدر

الييدعوي وإصارة البحييو والت ييو ر الييدعوي علييى أرد

الواق  ،محتاليم هرك على صه إن اء اهلل.
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مرال مبمة ل ال الدعوة:
ب ن اهلل تعالى و معاها بعد المرال وكده ه تم ماصتنا بيبا ل ال علم الدعوة ،إن اء اهلل المتم الل

تاليم منه

ض يا مييم
أو هنحيييل النيياب عليييه كمييتم ر يس ي هييو مييتم مبيياصيء علييم أصييول الييدعوة للييدكتور محمييد سييري وصا أ ً
المرال الل

بد تكون مولوصة و مكتبة العامل لد م اهلل أو الداعية مما

نبت إهه تضيل عنيه وي قراءتيه الدعو ية

بقى..
 -1و المرال الدعو ة ل ال علم الدعوة مباصيء علم أصول الدعوة للدكتور محمد سري
 -2قواعد الدعوة إلى اهلل للدكتور همام عبد الرحيم
 -3كتاب المدخل لعلم الدعوة للدكتور محمد أبو الضتض البينوه
 -4كتاب صراسا وأبحا و تار خ الدعوة والدعاة للدكتور أحمد عيساوي
 -5وقه الدعوة إلى اهلل للشيخ عبدالرحمم حبنكه
 -6منبت النب صلى اهلل عليه وسلم و الدعوة للدكتور محمد أمح ون
 -٧منبت النب صلى اهلل عليه وسلم و صعوة اآلخر لضضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان
 - 8مدرسة الدعاة للشيخ عبد اهلل هاصض علوان
 -9موسوعة إصارة العمل الدعوي لشحاته صقر
 - 1٠مبارا وونون الدعوة إلى اهلل لشحاته صقر
صه كيان محاوليه وإسيبام بسييط لتيسيير عليم اليدعوة إليى اهلل -عي وليل -لتسيليط الضيوء عليى بعيط المعياه وبعيط
طبعيا موبيوع عليم اليدعوة أعظيم وأكبير
المضاهيم الدعو ة وأ ً
ضا هرسم م بعط خارطة ال ر لعلم اليدعوة إليى اهللً ،

بكتير مم أهه كون و صورة تمبيد ة أو صورة مبس ة ي صورة بصا ر.

هسال اهلل –سبحاهه وتعالى -أن ستعملنا وإ اكم و تبسيط علم الدعوة إلى اهلل وو هشر علم اليدعوة إليى اهلل -عي
ولييل -وو ي تاسيييي ه ي ا العلييم وإحيا ييه مييرة أخيير و ي واق ي الحييياة ،هسييال اهلل -سييبحاهه وتعييالى -أن نضعنييا بب ي ه
الكلما  ،إن اء اهلل م بعط و التضاعل ومستن النقا ا واألسئلة بعد الحلقة ب ن اهلل.
خيرا.
سبحاهك اللبم وبحمد  ،أ بد أن إله إ أه  ،أستتضر وأتوب إليك ،ول اكم اهلل عنا ً

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

تم بحمد اهلل
اهدوا الدرب للنشر على الن و قسم تضر ا الدروب و منتد ا ال ر إلى اهلل وتضضلوا هنا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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