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 المقدمة:
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله 

 -وصحبه   وبعد :
ا إلي اهلل من أشرف األعمال وأجلها قدر عند اهلل تعالي ،ففيه ةالدعو 

عظمة الموضوع ،وسمو الوسيلة ،ونبل العمل ،ورقي الغاية ،والداعية مبلغ 
عن اهلل عز وجل وموقع عنه، يخبر عنه ويدل الناس عليه، فيقوم بأشرف 

قال   -األعمال وأجلها قدرا عند اهلل تعالي ،وهو الدعوة إلي اهلل تعالي
چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ڎ  چ تعالي :

وقد قام بهذا الشرف الكبير أنبياء اهلل عز وجل ورسله (1)چ ڈ   
الكرام، غايتهم في ذلك، هداية الناس وتبليغ كلمته عز وجل كاملة غير 

ڇ  چ منقوصة ،لذا قام الرسل الكرام بهذا الشرف الكبير قال تعالي :

ژ  ژ  ڑ    ڈڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ

بالبالغ  والدعوة إلي أقوامهم بهمة عالية، الرسل الكرام لقد قام (2)چڑ     
خالص وتجرد عن المآرب أو المطالب،  قام فوبصيرة نافذة، وصبر وا 

ن اهلل ألبواجبهم ،الدعاة  االُول من لدن آدم عليه السالم إلي خاتمهم 
عز وجل أهلهم لواجب البالغ والدعوة إليه،فحمل كل منهم أمانة الدعوة 

خالص الدعاة إلي يومنا هذا يقومون بهذا  وما زال،لتبليغها بكل صدق وا 
ڳ  چ وسبب خيرتها قال تعالي األمةالصفة المميزة لهذه  ألنهاالواجب 

ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  

                                                 

 .33.سورة فصلت اآلية :1

 .161.سورة النساء اآلية :2
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سيخوض في المبلغ عن اهلل تعالي ،الداعية ال شك أن و (1)چۀ    
والطرد والضرب  ءاإليذامعارك شتي ،من إلي اهلل عز وجل  سبيل الدعوة 

محالة سيواجه القلوب المريضة، والقوي المتسلطة  والجدال ،و حتما ال
والغرور ،فالبد له من الصبر وتحمل األذى، ابتغاًء  الهوىعليه من أهل 

ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  چ لألجر من اهلل عز وجل، 

ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ   ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  

-لدعاة إلي اهلل في سبيل تبليغ الدعوة أساليب فسلك ا(2)چۋ     
ألنهم عايشوا مدعويهم في دعوتهم، جعلت دعوتهم يكتب لها النجاح،

فبذلوا الكثير من الجهد في سبيل بالغ رسالتهم بوسائل متعدد، والناظر 
في دعوة الرسل عليهم السالم يجد من الوسائل التبليغية ما ال حد له ،في 

وفهم أخالقه ،وخواطره، واتجاهه، وموقفه من الدعوة سبيل معرفة المدعو 
هلل عز  واإلخالص واإليمانمزود بالعلم التي توجه إليه ،ألن الداعية الرباني

، يستمد تبليغه من إعانة اهلل له، يحركه إحساسه بالواجب تجاه دينه وجل
نما طلبه  ودعوته وليس حبًا للرياسة أو القيادة ،ال يطلب األجر من أحد وا 

ولذا طلبت من اهلل  عز وجل العون في .الدائم من خالق القوي والُقدر، 
الكتابة في هذا الموضوع ،راجيا منه التوفيق واإلعانة ،داعيًا رب العزة جل 

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  چ جالله أن ينفع به الناس جميعاً 

حب  خب  مب  جب     يئېئ   ىئ  ىئ    ی  ی   ی   ی  جئ      حئ    مئ  ىئ  ېئېئ

 (3)چىب  
                                                 

 .101.سورة ال عمران اآلية :1

 .121.سورة النحل اآلية :2

 .9-8.سورة ال عمران اآلية : 3
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 أهمية الموضوع وأسباب اختياره.
 تكمن أهمية الموضوع وأسباب اختياره فيما يلي: 

األساليب التبليغية للدعاة من خالل دعوة الرسل عليهم السالم، أمر 
جدير بأن يدرس ويعلمه الدعاة ،إلدراك الغاية المنشودة من البالغ 

عية الذي ال يعلم األساليب ،ولنجاح الدعوة وبلوغ غاياتها ،والن الدا
التبليغية التي استخدمها الرسل عليهم السالم، لن يسعد بإيمان من يدعوه 
،بل سيتركه يتخبط في ظلمة الجهالة والضاللة والعمه والتيه، فلو علم هذه 

وألنقذ مدعويه من حمأة الفساد  األساليب لسار علي نهجهم في البالغ،
 أسباب اختيار الموضوع ما يلي: والبطالة والرذيلة ولذا كان من

 .دعاة لنجاح الدعوة وتحقيق غايتهاضرورة معرفة األساليب التبليغية لل -1
األساليب التبليغية للدعاة من خالل دعوة الرسل ،ترسم الطريق إلي  -2

األسلوب الواعي الذي يجمع بين الحكمة والموعظة الحسنة والجدال 
 بالتي هي أحسن . 

تبليغية  للدعاة أمر مقرر في الشريعة الغراء معرفة األساليب ال - 3

ەئ  وئ  وئ  ۇئ           ۇئ  ۆئ  ۆئ  چ قال تعالي : ،وليس أمرا جديدا  

 .(1)چۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی   ی     

الحرص الدائم من الدعاة إلي اهلل عز وجل ،إلي إقناع الناس برسالتهم -4
في أساليبهم التبليغية  ،مع اختالف الوسائل واألساليب وهذا ما سلكه

 في دعوتهم.
المواجهة المباشر للمدعو تجعل الداعية يستخدم كل ما أمكنه من -5

 أساليب في سبيل هداية أقوامهم.
المدعوين ،حسب تنوعهم  كثرة الوسائل التبليغية للدعاة تجاه-6

 ،أمر يساعد الدعاة اليوم في دعوة الغير.واختالفهم
                                                 

 .122.سورة التوبة اآلية : 1
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 -أهداف البحث:
 دراسة الوصول إلي:تهدف هذه ال

إبراز األساليب التبليغية التي استخدمها الرسل واألنبياء في دعوتهم  -1
للدعاة ،حتي يستفيدوا منها ،وتكون دعوتهم علي بصيرة قال اهلل 

ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ   ک  چ تعالي

 .(1)چک  ک  ک   گ    
 الستخدامها في دعوتهم.الحاجة الملحة للدعاة لهذه األساليب بيان  -2
الخروج بداعية يسير علي منهج ،هذا المنهج له أساليبه لمواجهة  -3

والشبهات التي تثار بين الحين والحين ضد  تالتحديات والمؤامرا
 اإلسالم عامة والقرآن الكريم والسنة النبوية خاصة .

محاولة وضع لبنة في صرح علم الدعوة الشامخ في األساليب  -4
 دعاة حتى ال يتهم علم الدعوة باالرتجال والعشوائية.التبليغية  لل

الوقوف بالنماذج الطيبة والقدوات الحسنة المؤهلة  من الدعاة التي  -5
 استخدمت األساليب التبليغية  في الدعوة إلي اهلل تعالي.

 -السابقة:الدراسات 
األساليب التبليغية للدعاة من خالل دعوة الرسل عليهم السالم،لم 

نما ورد هذا يفرد بعنو  ان أو بحث مستقل في علم الدعوة  حسب علمي، وا 
العنوان لدي من كتب في أساليب الدعوة أو تاريخ الدعوة أو من كتب في 

 دعوة الرسل .
وهذا البحث تفرد بإبراز األساليب التبليغية التي استخدمها الرسل 

                                                 

 .108.سورة يوسف اآلية : 1
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راسة واألنبياء في دعوتهم لآلخر، واستفادة الدعاة منها، مع الخروج بد
تمهد الطريق إلنشاء علم األساليب التبليغية بإذن اهلل تعالي ووضع لبنة 
في هذا العلم ،بحسن عرض لما جاء به اإلسالم من منهج رائد في هذا 

 المضمار ليكون البحث فريدا من نوعه بإذن اهلل.
 -منهج البحث :

 وال غني لي عن المنهج ،(1)يقوم البحث على المنهج التحليلي : أوال
حيث قمت بعرض أفكار من كتب في الموضوع  (2)ستقرائياال

"األساليب التبليغية"، وتتبعت تحليالتهم ، كما قمت بحصر اآليات 
القرآنية التي تحدثت عن البالغ والتبليغ بمفرداتهما، ثم قمت بعرض 
أقوال من كتب في األساليب التبليغية ، للخروج بدراسة مكتملة 

دعاة، في محاولة لوضع لبنة في األساليب األركان يستفيد منها ال
التبليغية في صرح علم الدعوة الشامخ ،حتى اليتهم بأنه قائم علي 
االرتجال والعشوائية ، وهذا ما جعلني أسلك سبيل المنهج 
االستنباطي ،كما أنه ال غنى لي عن االستفادة من بعض مناهج 

 البحث األخرى . 

                                                 

المنهج التحليلي النقدي هو المنهج القائم على  عىرا الموىمون ح يحليلىف حيهصىيلف . 1

بما يناسب الموضوع ، ثم يقويمف حيصحيحف حيرشيده بما يتالءم مع القواعىد حاصوىول 

د/ فىر    عبىد البىاري أبىو الصحيحة. مناهج البحث العلمي حأدب الحوار حالمنىاررة. 

 م بدحن مكان الطبع.2002، الطبعة اصحلي ، سنة  12عطا  ، وهحة

أجزائف جميعا. المصدر السابق  فيالمنهج االستقرائي هو الحكم عل  الكل بما يوجد . 2

 .12وهحة 
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اديث الواردة في هذا الشأن راعيت األمور نظًرا لكثرة اآليات واألح : ثانيا
 اآلتية :

قمت بعزو اآليات القرآنية إلي سورها و ذكر اسم السورة ورقم اآلية  -1
في الهامش ، حرصت علي كتابة اآليات بالرسم العثماني "مصحف 

 المدينة ".
 قمت بتخريج األحاديث الواردة في البحث . -2
 صلية مباشرة.حرصت علي الرجوع إلي المصادر األ -3

وهو  (1)النقديتعتمد هذه الدراسة على المنهج  يمكن أنكما أنه 
الذى يقوم بوظيفة التقويم والتقييم وتمييز مواطن الجمال ومواطن القبح 
ويفرز الجودة من الرداءة والطبع من التكلف،وكذا بقية مناهج البحث 

 إذا تطلب األمر. األخرى
 
 
 
 

                                                 

المنهج النقدي : هو عملية رود لمىوان  الططىو حالصىواب ، فىي موضىوع علمىي . 11

تند الباحىىث فيهىىا الىىي اصوىىول حالعوابىىت العلميىىة المقىىررة فىىي م ىىال العلىىم معىىي  ، يسىى

الشىىرعي، الىىنت ينتمىىي اليىىف الموضىىوع ، مىى  أجىىل يقىىويم حيصىىحي  بعىى  المهىىاهيم 

حالقوىىايا المتعلقىىة بىىنلض الموضىىوع ، حنريقىىة النقىىد يطتلىىف عىى  نريقىىة الىىنق  التىى  

"نقىى  المنطىىق "البىى   يسىىتطدم صاوىىة ضىىد المىىناهب الهدامىىة حالمنحرفىىة معىىل :  تىىاب

ييميف ، ح تاب "نق  أحهىام الماديىة ال دليىة "د/ محمىد رموىان سىعيد البىوني رحمىف 

 . للمزيد أنظر : أب ديات البحث ف  العلىوم الشىرعية ، د/ فريىد اصنصىاري ، وىهحة 

 م.1991-هـ1111، نبع مطبعة الن اح الدار البيواء ، المغرب ، سنة  96
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 التمهيد :
 تعريف األساليب.

 تعريف األساليب في اللغة:
األسااااليب هي:)جماااع أسااالوب وهاااو فاااي اللغاااة الطريقاااة ويقاااال سااالكت 
أساالوب فااالن فااي كااذا أي طريقتااه ومذهبااه وهااو بضاام الهماازة الطريااق والفاان 

 (1)وهو علي أسلوب من أساليب القوم أي علي طريق من طرقهم(
 تعريف األساليب في االصطالح : ثانيا:

ريقاااة التاااي يسااالكها الداعياااة فاااي دعوتاااه أو )وأسااااليب الااادعوة هاااي الط
 (2)كبيان تطبيق مناهج الدعوة (

زالاااة العوائاااق  أو هاااي:)ل العلااام الاااذي يصااال بكيفياااة مباشااارة التبلياااغ وا 
 (3)عنه(

فقااد وردت أساااليب الاادعوة  فااي النااداءات القرآنيااة ،علااي صااور منهااا  
يااب وكااان ماان أبرزهااا. أساالوب الوعااد بالخير.أساالوب الترهيب.أساالوب الترغ

.أسااااالوب الحوار.أسااااالوب التحدي.أسااااالوب الناااااداء .أسااااالوب تأدياااااب بعاااااض 
الماادعوين علااي أقااوالهم وأفعااالهم .أساالوب رؤيااة ماان حضاار التحاادي لتقااوي 

 الحجة .أسلوب الشدة بالقول مع األقارب عند الخطأ .
أسلوب عدم التقريع بذكر المخطئين .أسالوب االساتفهام للتشاويق لماا 

 تشويق لما بعده .أسلوب القوة مع أهل العاصي.بعده .أسلوب االستفهام لل

                                                 

 ، مصدر سابق . 111ـ. المصباح المنير ، و1

 ، مصدر سابق . 11. المدصل إلي علم الدعوة ، وـ2

نبىىع دار 111. الحكمىىة مىى  الىىدعوة إلىىي   ، د/ سىىعيد بىى  حهىىف القحطىىاني ، وىىـ3

 اإليمان اإلسكندرية ، مصدر سابق .
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 المبحث األول: أساليب تحريك الشعور والعاطفة.
المنهج السليم في الدعوة اإلسالمية له أدواته ،ومن األدوات التي 

استخدمها الدعاة من الرسل عليهم  تستخدم في المنهج ،األساليب التبليغية،
معارض بأساليبه التبليغية السالم في دعوتهم لمن عارضهم ،فاقتنع ال

واستماله الداعية إلي دعوته، )فالدعاة يدركون تمام اإلدراك ،تأثير تنوع 
األسلوب علي القلب والسمع ،وأسلوب أي كالم بليغ هو صورته الفنية ،أو 

لقد بذل الدعاة من  (1)طابعه الخاص ،أو مزاجه الشخصي الذي تهيأ له(
يضاهيه جهد في سبيل إقناع الخصم  الرسل عليهم السالم الجهد الذي ال

فال ريب أنهم القمة في الخلق ،فسلكوا سبل تحريك الشعور  واستمالته،
والعاطفة، مع المدعو المعارض إلقناعه واستمالته، بصبر ومثابرة حتى 
وصل األمر بهم إلي التضحية بحقوق النفس، لقد قام بدعوتهم اآلخر 

نحو دعوة اهلل عز وجل بتجرد تام  المعاند بأساليب تحرك وجدانه وعاطفته
عن المآرب واألهواء، فقدم الدعاة إلي اهلل عز وجل من الرسل واألنبياء 
أساليب استخدموها إلثبات صدق الدعوة ،ببراهين دللوا عليها،مع توجيه 
النداء إلي العقل والقلب، لتحريك الشعور والعاطفة لدي المدعو خاصة 

 المعارض.
 األخدود.صحاب أدان العاطفي في قصة : الوجاألول األسلوب

من األساليب التبليغية من خالل دعوة غير الرسل استخدام المنهج 
العاطفي كأسلوب، حتى يصل المدعو به إلي ما يريد إبالغه وتوجيهه إلي 
من يعارضه أو يعانده، وهذا األسلوب له وقعه علي المدعو المشاهد 

تأثر بم تشاهده ويؤثر عليها، وهذا للدعوة ذاتها، فمن المعروف أن العين ت
                                                 

 م.1986 -ه1106نبع سنة  116.الدعاة إلي   حمناه هم د محمد نلعت أبو وير ،وهحة 1
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ڀ  ڀ  ڀ      ٺ   ٺ  چ ما سلكه الغالم في قصة أصحاب األخدود

ٺ      ٿ  ٿ        ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ   ڦ  ڄ       ڄ  ڄ  

ڄ  ڃ  ڃ    ڃ  چ  چ   چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  ڍ    ڌ  

 ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  

)هذا خبر عن قوم من الكفار عمدوا إلي من عندهم من (1)چگ 
المؤمنين باهلل عز وجل فقهروهم وأرادوهم أن يرجعوا عن دينهم فأبوا 
عليهم،فحفروا لهم في األرض أخدودا وأججوا فيه نارًا،وأعدوا لها وقودًا  
يسعرونها به،ثم أرادوهم علي الرجوع عن دينهم فلم يقبلوا منهم فقذفوهم 

" علي حافات األخدود ٿ  ٿ        ٿ   ٹ    ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    "فيها
قعود،أي قاعدون يتشفون من المؤمنين،حضور يشاهدون ما يفعل 
بالمؤمنين من إلقائهم في األخدود،ويشاهدون احتراق أجسامهم وما تفعل 
بها النيران،وما كان لهم عند هؤالء ذنب إال إيمانهم باهلل العزيز الذي ال 

لقد استخدم غالم أصحاب  (2)من الذ بجنابه ،الغالب علي أعدائه( يضام
األخدود األسلوب العاطفي في سبيل البالغ،واختار لنفسه شهادة في سبيل 
اهلل تبلغ ما أراد بعدما عجزوا عن الفتك به ،لكنه بلغ ما أراد بأسلوب 
عاطفي حرك وجدان من حضر المشهد،فدمعت األعين وتأثرت القلوب 

فبلغ الداعية الغالم ما   (3)ل فقال الناس جميعًا "أمنا برب الغالم"والعقو 

                                                 

 .10-1برح  اآليات :.سورة ال1

-ه1111،نبىع دار الحىديث القىاهرة ،سىنة 19.يهسير القرآن العظيم، اب   عيىر ،الم لىد الرابىع، وىهحة 2

 م.1991

 .1111.يرجع إلي يهسير اآليات حالقصة بكاملها وحي  مسلم رقم الحديث 3
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أراد وحصل علي اإلقناع واالستمالة من مدعويه ،بفعله قبل قوله ،وأيد اهلل 
عز وجل منِ قبَل عدوه، وهكذا يكون األسلوب العاطفي أحد األساليب 

 التبليغية التي يحتاج إليها الدعاة في دعوتهم.
 في خطاب نوح عليه السالم . الوجداني األسلوب: الثاني األسلوب

من األساليب التبليغية التي استخدمها الدعاة من الرسل الكرام عليهم 
السالم،استخدامهم لألسلوب الوجداني، الذي يحمل في طياته العطف علي 
اآلخر واإلشفاق عليه حتى ولو كان معارضا له ومعاندًا، واألسلوب 

الناجحة النافعة في الدعوة اإلسالمية ألنه باب الوجداني من األساليب 
إظهار الشفقة علي المدعوين والنصح لهم، باب للتلطف مع المدعوين في 
الخطاب، هذا التلطف ال يعني المداهنة لهم والنفاق من أجلهم ،وهذا ما 
سلكه الرسل واألنبياء الكرام في دعوتهم للمعارضين من أقوامهم،وبرهان 

صة نبي اهلل نوح عليه السالم من خالل دعوته ذلك ما حدث في ق
لقومه)سلك نوح عليه السالم في دعوة قومه إلي اهلل تعالي،أساليب متعددة 
آمال من وراء هذا التعدد أن يستجيب قومه لما يدعوهم إليه،ولكن مع ذلك 
لم يستجب له إال القليل من قومه،وهذا يدل علي أن أحقية الدعوة،وصحة 

ال يكفيان الستجابة المدعوين وقبولهم بها،بل البد من أسلوب تبليغها 
قابلية المدعوين إلي هذه االستجابة،ومن أساليب نوح عليه السالم تلطفه 
ظهار شفقته بهم وترغيبهم بما يرغبون فيه في الدنيا إن هم  مع قومه وا 

هذا وقد تجلي األسلوب التبليغي من رسول اهلل نوح  (1)استجابوا لدعوته(
 لسالم في صور متعددة منها ما يلي:عليه ا

                                                 

دمشىق سىوريا ،نبىع مسسسىة الرسىالة 92.المستهاد م  القصص القرآنىي د عبىد الكىريم ايىدان ،وىهحة 1

 م.2006-ه1121،الطبعة اصحلي سنة 
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 األول: خطابهم بما يثير مشاعرهم نحوه.
فهو كالطبيب يعالج مرضاه  الداعية خبير بما يتوافق مع مدعويه،

وبطريقة معينة قد تناسب البعض وال تناسب الجميع  بالدواء الذي يناسبهم،
طبهم بقوله ،فلكل ما يناسبه، هذا ما فعله رسول اهلل نوح عليه السالم فيخا

ٿ  ٹ  ٹ  چ "يا قوم" إلشعارهم أنه منهم وليس غريبا عنهم قال تعالي

ٹ     ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  

. فليتعلم الدعاة أصحاب الفظاظة من خطابه لقومه بقوله (1)چڃ  
 ياقوم.

رادة الخير لهم.  الثاني:إظهار الشفقة عليهم والحرص علي نصحهم وا 
في منهج متناغم لداعية من الرسل واألنبياء عليهم السالم،قام رسول 
اهلل نوح عليه السالم ،بأسلوب تبليغي لقومه سالكا األسلوب الوجداني الذي 
يأخذ بالقلوب والعقول، فيكون بعدهما اإلقناع واالستمالة للمدعوين)فمن 

ه،والشفيق مظاهر شفقته عليهم أنه أنذرهم من عذاب اهلل إن رفضوا دعوت
يحذر من يشفق عليه مما يضره ومن أسباب هذا الضرر،قال تعالي مخبرًا 

ڇ   ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ      ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ    ک  چ عن نوح

 (3)( (2)چک  ک  گ   گ      گ    ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  

                                                 

 .19.سورة اصعراف اآلية : 1

 .1-1.سورة نوح اآليات : 2

،نبىع مسسسىة الرسىالة دمشىق سىوريا 93.المستهاد م  القصص القرآنىي د عبىد الكىريم ايىدان ،وىهحة 3

 م.2006-ه1121،الطبعة اصحلي سنة 
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 الدعوة إلي اهلل عز وجل في جميع األوقات. الثالث:
ي الدعوة اإلسالمية ،دعوة الناس بالليل من األساليب التبليغية ف

بكل كيفية الغتنام الفرصة إلبالغ الناس)كان نوح عليه السالم  والنهار،
يغتنم كل فرصة ليدعو قومه إلي اهلل، سواء سنحت له هذه الفرصة في 

 كان ينوع صيغ وكيفيات دعوته لهم، -عليه السالم–ليل أو نهار، كما أنه 
ًا وعالنية علي أمل أن تنجح معهم هذه األساليب فكان يدعوهم جهارًا وسر 

إلي قوله  (1)چۓ  ڭ  ڭ      ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    چ فيستجيبوا لدعوة نوح قال تعالي

أي  (2)چوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ      چ تعالي:
ظهار  دعوتهم مرة بعد مرة لياًل ونهارًا علي وجوه متنوعة ما بين مجاهرة وا 

ا بين إعالن وصياح بهم، وما بين إسرار فيما بيني وبينهم بال خفاء، وم
 (3)في خفاء(
 في قصة يوسف عليه السالم. الوجداني األسلوبالثالث:  األسلوب

من األساليب التبليغية التي استخدمها الدعاة إلي اهلل من الرسل 
الكرام ما سلكه رسول اهلل يوسف عليه السالم من األسلوب الوجداني في 

 وأخالقه، وحياته، من مولده ،ونشأته، من أول قصته إلي أخرها، دعوته،
وواليًا علي  وهكذا حتى تنتهي به عزيزًا في مصر، وموقفه من إخوته،

وكان السورة الكريمة تصنع سيرة ذاتية  ومعه قومه إلي أن يموت، خزائنها،
ففي أول لحظة من رؤيته اتضح  لداعية منهج له أسلوبه وله طريقته،

                                                 

 .1.سورة نوح اآلية : 1

 .1-1.سورة نوح اآليات : 2

،نبىع مسسسىة الرسىالة دمشىق سىوريا 93.المستهاد م  القصص القرآنىي د عبىد الكىريم ايىدان ،وىهحة 3

 م.2006-ه1121،الطبعة اصحلي سنة 
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ه الوجداني حتي كان له وقعه الكبير ونجاحه الباهر في دعوته أسلوب
،فأنقذ بالده من المجاعة التي كانت ستهلك البالد وتأخذ بالعباد، فقد 

 تجلي األسلوب الوجداني لرسول اهلل يوسف عليه السالم فيما يلي:
 خطابه ألبيه المشعر بالحنان الوجداني .  أوال:

يريد  يحرك قلبه ويجذبه إلي مافي خطاب وجداني حيث قال ألبيه
ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى    ى  ائ  چ  قال تعالي: إلقاءه من خطاب،

لقد راعت األقدار اإللهية  (1)چائ           ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ     
يوسف عليه السالم وأحيط بعناية إلهية في كل أطوار حياته حتى في 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ ماأصعب األحوال وأشدها وكان لسان القدرة ينطق دائ

 (2)چڦ     ڦ    ڦ             
 مقاومته لألحاسيس والهواجس التي سيطرت علي نفوس إخوته. ثانيا:

سالكا  لقد قاوم رسول اهلل يوسف عليه السالم بأسلوبه التبليغي،
مسلك األسلوب الوجداني مع إخوته ،مقاومًا األحاسيس في سيطرت علي 

له،)أنساهم الشيطان أن الحب القلبي عطاء فدبروا المؤامرات  نفوسهم،
وأما العدل العقلي والمادي الذي يملكه اإلنسان  إلهي ال يملكه اإلنسان،

وقد صور القرآن الكريم األحاسيس واألهواء  (3)فال تقصير فيه من أبيهم(
التي زينها الشيطان إلخوة يوسف عليه السالم، وقاومها الداعية بأسلوبه 

                                                 

 .1.سورة يوسف اآلية : 1

 .31.سورة يوسف اآلية : 2

دعىىوة الرسىىل علىىيهم السىىالم،د أحمىىد أحمىىد سلىىو ، نبىىع مسسسىىة -.سلسىىلة يىىاريد الىىدعوة إلىىي   يعىىالي3

 م.2008-ه1129لرسالة القاهرة، الطبعة العانية ،سنة ا
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ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ          ڑ  ڑ  ک  ک  ک    چ يالرائع قال تعال

ک  گ  گ  گ    ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    

ڻ  ڻ  ڻ    ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ     ھ  ھ  ھ  ے  ے  

 (1)چۓ  ۓ  ڭ  ڭ                ڭ    
 ثالثا :اللجوء إلي اهلل عز وجل من أهم األمور في األسلوب الوجداني.

لتي لها نتيجتها ووقعها في األساليب التبليغية، هذا ما من األمور ا
چ  ڇ  ڇ   چ فعله رسول اهلل يوسف في دعوته إلخوته قال تعالي 

ڇ   ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژڑ   ڑ  ک    ک  ک  

فالداعية عندما يصاب بمكروه أو تتعسر أمامه األمور ،البد  (2)چک    
لجأ رسول اهلل يوسف عليه السالم في  له أن يلجأ إلي رب العالمين ،كما

 المحن التي أصابته، فتحولت منحًا من اهلل رب العالمين.
 العفو من شيم الكرام. رابعا:

من األساليب التبليغية الرائعة في المنهج الوجداني ،فعندما تظهر 
الحقائق ،وتنكشف األمور، آن ألهل الفضل أن يعفوا عمن أساء إليهم 

 ول اهلل يوسف في دعوته ،بأسلوبه الرائع الوجداني،وهذا ما فعله رس
 (3)چے  ے  ۓ  ۓ   ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ     چ 

                                                 

 .10-8.سورة يوسف اآليات : 1

 .18.سورة يوسف اآلية : 2

 .92.سورة يوسف اآلية : 3
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 التفكر واالعتبار. أساليبالمبحث الثاني :  
الكرام  واألنبياءالتبليغية التي سلكها الدعاة من الرسل  األساليبمن 

عتبار في في دعوتهم لمن عارضهم أو عاندهم ،أعمال العقل بالتفكر واال
اإلنسانية ،المتعلقة بالنفس والعقل وخلقهما وصنع اهلل عز وجل  اآليات

، من البحار الكونية اآلياتوالتفكر واالعتبار في   لهما، وأطوار خلقهما،
واألنهار والجبال والشجر والحجر وغير ذلك، وقد سلك الرسل واألنبياء 

سلك الداعية مضمار وعندما ي الكرام في دعوتهم ألقوامهم هذا المسلك.
هذه األساليب ،فانه ال محالة سيكون النجاح لدعوته ،ويؤمن المدعو بما 

 ،-تعالي–جاء به من هدي.)فطريق الهداية الكاملة هو ما جاء عن اهلل 
وهي تجمع بين األدلة النقلية  أو عن رسله عليهم الصالة والسالم،

 -واإليمان به-هلل تعاليوهي من أعظم األدلة التي تهدي لمعرفة ا والعقلية،
والمهيئ له إلي  وتبعث المهتدي به إلي العمل المزكي للنفس، عز وجل،

فالداعية عندما يوجه  (1)بخالف الهداية العقلية وحدها( سعادة الدارين،
الشك فانه ينبهر  مدعويه بأساليب البالغ المتعددة إلي التفكر واالعتبار،

وبما في الكون من آيات كونية  عقله بما في النفس  من آيات وعبر،
 -تعالي–خلقها اهلل عز وجل ألجل اإلنسان ،ولتكون حجة عليه)توجيه اهلل 

فقد  األنظار والقلوب إلي ما في الكون من مخلوقات عجيبة تبهر العقول،
في كتابه اآليات الكونية الباهرة الدالة علي وجوده  -سبحانه–بين 

تقان صنعه، وكمال قدرته وعظيم تدبيره، سبحانه، ومن ذلك عجائب  وا 
ما في عالم الحيوان من خلقه –خلق اإلنسان وعناية اهلل به،وبيانه سبحانه 

وما فيه من غرائب وعجائب  وعالم النبات، وأجهزته ،وتنويعه، وتكوينه،
                                                 

 بتصرف. 39،10.عقيدة المسم  ،أبي بكر ال زائري وهحة 1
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وتوجيه األنظار إلي خلق  والرياح السيارة، وسنن تحار فيها العقول،
هذه األساليب ينبغي علي الداعية  (1)والليل والنهار( السموات واألرض،

استخدامها في بالغه كما استخدمها الرسل الكرام، ومستدلين بما جاء في 
ٱ  ٻ  ٻ  چ القرآن الكريم من ذكر ألساليب التفكر واالعتبار قال تعالي:

ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  

ڦ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ

 ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ

،لقد أيد اهلل عز وجل رسله وأنبيائه بأساليب البالغ عن  (2)چچ  چ      
طريق التفكر واالعتبار، فبهر ذلك العقول المعرضة لهم والمعاندة لهدايتهم 
،وتجلت أساليب البالغ التي استخدمها الرسل الكرام عن طريق التفكر 

 واالعتبار بم يلي:
 : إقامة الحجة.األول وباألسل

،في الكثير من أدلة التفكر واالعتبارلقد ساق الرسل واألنبياء الكرام  
قامة الحجة  النفس والكون إلقناع المدعو والستمالته، في سبيل بالغه وا 
عليه وقد سلك الدعاة من الرسل واألنبياء السبل الكثيرة ،لمحاولة زحزحة 

إلي الطريق المستقيم،فمن هذه السبل المدعو عن غيه وضالله، أو إرشاده 
 ما يلي:

                                                 

ي ،نبىىع مسسسىىة ال ريسىى313سىىعيد بىى  حهىىف القحطاني،وىىهحة\.الحكمىىة فىىي الىىدعوة إلىىي   يعىىالي د1

 الرياا المملكة العربية السعودية بدحن ياريد حال عدد.

 .161.سورة البقرة اآلية : 2
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 األول: توضيح أدلة التفكر واالعتبار للمدعو.
ويوجد آخر يعبد آلهة  قد يوجد مدعو ينكر  الخالق جل وعال،

متعددة فماذا يفعل الداعية حياله؟؟ البد من إظهار وتوضيح األدلة حتى 
ل وهذا ما حكاه ال ينكر المدعو ما يقوله الداعية من قبل اهلل عز وج

ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ      ۋ  ۅ     چ  قال تعالي:القرآن الكريم

)أنكر اهلل عز (1)چې  ى  ى  ائ             ائ  ەئ      ېۅ       ۉ  ۉ    ې  ې
وجل من دونه آلهة من األرض ،سواء كانت أحجارًا أو خشبًا، أو غير 

ل هم يحيون األموات ذلك من األوثان التي تعبد من دون اهلل تعالي ،فه
ويبعثونهم؟ والجواب: كال، ال يقدرون علي شيء من ذلك، ولو كان في 
السماوات واألرض آلهة تستحق العبادة غير اهلل لفسدتا وفسد ما فيهما من 

 (2)المخلوقات(
 مخاطبة الفطرة باألدلة التي تجمع بين العقل والوجدان. الثاني:

الرسل واألنبياء ،في أساليب لقد جمع الدعاة إلي اهلل تعالي من 
التفكر واالعتبار إلقامة الحجة علي المدعو المخالف، اعتمدوا علي منهج 
يجمع بين العقل والوجدان ،ألنهم في دعوتهم هذه يسيرون علي نهج إلهي 
علمهم اهلل تعالي إياه، المنهج الرباني الذي يجمع بين النظر والتدبر)فيوجه 

ات واألرض، هو المبدع ،وهو الفاعل األنظار إلي أن خالق السمو 
المختار، وأن الكون وما يتصل به دليل علي خشية اهلل جل وعال، 

                                                 

 .21،22.سورة اصنبياء اآلية : 1

،نبىىع مسسسىىة ال ريسىىي 318سىىعيد بىى  حهىىف القحطاني،وىىهحة\.الحكمىىة فىىي الىىدعوة إلىىي   يعىىالي د2

 الرياا المملكة العربية السعودية بدحن ياريد حال عدد.
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واإلنسان جزء من الكون مرتبط به، يتصرف في أحواله، ويتعرف أسراره، 
 (1)ألنه مسخر له(

 الثالث :تحريك اإلدراك العقلي لدي المدعوين.
الكرام  واألنبياءمن الرسل التبليغية التي سلكها الدعاة  األساليبمن 

في أساليب التفكر واالعتبار في  ،في دعوتهم لمن عارضهم أو عاندهم
محاولة تحريك إدراكهم العقلي لمعرفة  منهج إقامة الحجة علي المدعوين،

 وهذا ما حدث مع رسول اهلل إبراهيم عليه السالم ما جاء به الداعية،

ک  ک    ڌ  ڎ      ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ  ک  ک چ 

گ  گ  گ  گ    ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  

لقد  (2)چھ   ھ      ھں  ڻ       ڻ    ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ
حرك الداعية إدراكهم ليعرفوا سفاهة ما هم عليه ،وكان نتيجة ذلك أن 
نطقوا بالصدق وأقروا به، فيجب علي الدعاة سلوك هذا المسلك في 

 راهيم عليه السالم مع قومه.دعوتهم ،كما سلكها رسول اهلل إب
 : التذكير بنعم اهلل.الثاني األسلوب

الكرام  واألنبياءالتبليغية التي سلكها الدعاة من الرسل  األساليبمن 
ألنه  ، التذكير بنعمة اهلل عز وجل،في دعوتهم لمن عارضهم أو عاندهم

مه إال فما من داعية أرسله اهلل تعالي إلي قو  من أساليب التفكر واالعتبار،
وذكرهم بنعمة اهلل عليهم ، وجاء التذكير بنعمة اهلل علي األقوام تنبيها لهم 

رشادًا، فجاء التذكير بنعمة اهلل علي وجوه منها ما يلي :  وتذكيرا وا 
                                                 

-ه1106،نبىع سىنة 130محمد نلعت أبىو وير،وىهحة\إلي    في القرآن الكريم حمناه هم د.الدعاة 1

 م.1986

 .61،61.سورة االنبياء اآلية : 2
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 األول :التذكير بالعطاء اإللهي .
لقد ذكرهم الداعية بمجدهم السابق وبنعمة اهلل عليهم ، التي حصلوا  

ناس جميعاً ،فهذا موسي عليه السالم ينادي قومه بقوله عليها من دون ال
گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  چ 

 (1)چڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    

 الثاني: التذكير بالنجاة من الهالك علي يد األعداء.
لقد ذكرهم الداعية بفضل اهلل عليهم بنجاتهم من الهالك علي يد 

ع التذكير بنعمة اهلل تعالي عليهم ،من أساليب البالغ لذا كان وق أعدائهم،
پ  ڀ  چ قال تعالي: الناجحة للدعاة من الرسل واألنبياء الكرام،

ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   

 (2)چٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ    

 الثالث :التذكير بنعمة النجاة من الحاكم الظالم.
م قومه، عند دعوتهم له بما حدث لهم لقد ذكر موسي عليه السال

،من قتل ومن ذبحهم وذبح أبنائهم حتي أحاط بهم البالء من كل اتجاه، 
بسب إيمانهم بم جاء به الداعية موسي عليه السالم ،فان آمنوا بم جاء به 
موسي عليه السالم ،نجوا من القتل والذبح من فرعون وجنوده، قال تعالي: 

پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ 

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  

 (3)چٹ   ٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڤ      ٿٿ

                                                 

 .20.سورة االنبياء اآلية :1

 .11.سورة المائدة اآلية :2

 .6.سورة إبراهيم اآلية :3
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 .األعداءالرابع:التذكير بنعمة النصر بعدما أحاط بهم 
الناجحة في البالغ المنهج الذي سلكه القرآن الكريم  األساليبمن 

،من خالل تذكيره ألصحابه بيوم الخندق عندما علي لسان الداعية الخاتم 
األعداء من كل جانب، فجيشوا الجيوش ،وأعدوا العدة الستئصال أحاط به 

أهل اإلسالم ،فأرسل اهلل عز وجل عليهم ريحًا أخذت بهم ومالئكة من 
ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  چ  عنده فنصرهم اهلل عز وجل، قال تعالي:

ڇ  ڇ   ڇ  ڍ    ڇڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ

 (1)چڍ    
 ة والتدرج.الثالث: المناظر  األسلوب 

الكرام  واألنبياءالتبليغية التي سلكها الدعاة من الرسل  األساليبمن 
 أن يعرض الداعية علي المدعو ، ،في دعوتهم لمن عارضهم أو عاندهم

 األمر المنهي عنه بتدرج ومناظرة إلي أن يأتي اإلقناع واالستمالة منه،
لدعاة إلي اهلل عز فالدعوة إلي  أمر جديد ال يكون فجأة وبال مقدمات ،)فا

ثم يعقبون ذلك بالصراحة  وجل يبدأون دعوتهم في تلطف وحذر،
ويحذرون من عواقب اإلصرار علي  ويوردون الحجج واألدلة، والوضوح،
لقد كانت دعوات (2)ليأخذ أقوامهم أنفسهم إلي الحق الذي أدركوه( الباطل،

من عقائد  الرسل الكرم عليهم السالم،جاءت لتغير ما كان لدي مدعويهم
ذا كان الداعية يريد لدعوته النجاح فعليه  وسلوك ،تخالف ما جاءوا به،وا 
بسلوك ما سلكه الدعاة الكرام من الرسل واألنبياء عليهم السالم،فإنه إن 

                                                 

 .9.سورة اصحزاب اآلية :1

-ه1106،نبىع سىنة  102محمد نلعت أبو وير،وهحة\مناه هم د.الدعاة إلي    في القرآن الكريم ح2

 م.1986
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ومحققًا  سلك طريق التدرج فإنه يكون قد ضمن لدعوته األمان والنجاح،
ل به إلي مقام غايته في تغيير المدعو من حسن إلي أحسن إلي أن يص

فتتذلل  وهي :أن تعبد اهلل كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، اإلحسان،
لذا سلك الرسل الكرام  أمامه العقبات التي يثيرها أرباب الضالل والفساد،

 وقد جاء التدرج لديهم كاألتي: سبيل التدرج والمناظرة حتى تنجح دعوتهم،
 غيير العقائد.األول: استخدام التدرج والمناظرة لت

إن الدعاة من الرسل واألنبياء استخدموا التدرج والمناظرة لتغيير 
حيث بدأ  لذا سلك هذا المسلك رسول اهلل عقيدة المدعو مهما كان،

 (1)چڇ  ڇ  ڇچ :تبليغ أسرته، ثم أصحابه قال تعاليالدعوة ب
)والرسل صلوات اهلل وسالمه عليهم سلكوا هذا المسلك عندما بدأوا 

واتخاذ  عوة إلي اهلل تعالي سرًا ،ثم كان بعد ذلك التدرج في اإلعالن،الد
 (2)األعوان،(

 .الثاني :التدرج اعتناء بشأن الدعاة
فلو كان األمر مرة واحدة ،لشق ذلك علي الدعاة ،ودليلنا في ذلك  

  . فسلك رسول اهللليقوي به فؤاد الداعية الخاتم نزول القرآن مفرقًا،
وتأسي الدعاة  ن له وقعه علي والمدعو والمدعو إليه،هذا السبيل، فكا

والمصلحون بهذا السبيل في دعوته ،وما زالوا يسيرون علي درب الرسل 
 واألنبياء في مناظرتهم وفي تدرجهم ،فنجحت دعوتهم وفاز المدعوون ،
وأما من ترك هذا السبيل باء بخسارته في كل شيء ،فخسر دعوته 

                                                 

 .211.سورة الشعراء اآلية :1
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ڃ  ڃ  چ  چ   چ باهلل من الخسران المبينومدعويه وخسر نفسه، نعوذ 

 (1)چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ     ڍ  ڌ  ڌ     ڎ    
 األسلوب الرابع: استخدام  التجربة والبرهان.

الكرام  واألنبياءالتبليغية التي سلكها الدعاة من الرسل  األساليبمن 
،فهي في دعوتهم لمن عارضهم أو عاندهم،أساليب التجربة والبرهان 

ت وأدلة وبراهين جاء بها كل نبي أو رسول، إلقناع قومه بم جاء معجزا
به من هداية، والعجيب تكرر تلك اآليات أو المعجزات أو األدلة، من 
النبي أو الرسول إلي قومه وأيده اهلل تبارك وتعالي بها ،هذه األدلة كانت 
و تعالج االنحراف الموجود لدي أقوام الرسل واألنبياء عليهم السالم ،أ

تساهم في إزالة الفساد المتفشي لدي من يعاندوهم، أو تقو يم الحياة 
اإلنسانية ذاتها بما فيها ،من تحرير المستذل، أو الوقوف بجانب الضعيف 
،أو رفع الظلم عن المدعو، أو معالجة اإلمراض الفتاكة للجسد والقلب. 

ذكر أبرزها واتخذ الدعاة من الرسل واألنبياء أساليب متعددة في أدلتهم ،ن
ن قدر اهلل عز وجل نفردها بدراسة تخص هذا الشأن بإذن اهلل.  وا 

                                                 

 .11.سورة الزمر اآلية :1
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 الخاتمة
الحمد هلل أن وفقني اهلل لهذا الطرح والفهم ، مرددا قول رسول اهلل 

ہ  ہ   ہ  ھ     ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ    چسليمان عليه السالم

لعرض  (1)چۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     
ة من خالل دعوة الرسل واألنبياء ،ليعرف الدعاة كيف سلك األساليب التبليغي

الرسل واألنبياء طريق الدعوة بأساليبهم البالغية التي وضحت الحق وبينته 
،وفضحت الباطل وأزهقته، ،في منهج تبليغي بأساليب متعددة ،كانت عونًا 
ا للدعاة عليهم السالم في دعوتهم، واهلل أشكره علي هذا الفضل والنعمة. هذ

وما منَّ اهلل به علي من خالل فهم منحني اهلل إياه، فان صادف منكم القبول 
فإمساك بمعروف وحسبي أني اجتهدت ،واألجر من اهلل تعالي ال من البشر، 
وهذا الفهم رزقت به من اهلل رب العالمين، وان لم يصادف منكم قبوال فاستروا 

فستر المسلم من واجبات  العلة، وال تذيعوا العثرة، وال تتبعوا العورات،
اإلسالم، فأحب منكم أن يكون عند الخطأ والعثرة تسريح بإحسان ،وما كان 
من خطأ فاستغفر اهلل تعالي وأتوب إليه ،واهلل ورسوله منه بريء ،وحسبي أني 
كنت حريصًا أن ال أقع في الخطأ، وعسي أن ال أحرم من األجر، وما كتبت 

من الرسل واألنبياء ، ليستفيد دعاة اليوم من عن األساليب التبليغية للدعاة 
دعاة األمس ،بأسلوب واضح راقي رقراق ،يبين المنهج األمثل في األساليب 
التبليغية للرسل الكرام ،بحسن عرض لها ليستفيد الدعاة منها في دعوتهم إلي 

،وأدعو اهلل تعالي أن ينفع بهذا يوم القيامة، والكمال هلل والعصمة لرسوله
ح إخواني المسلمين في مشارق األرض ومغاربها، وأن يذكرني من يقرؤه الطر 

في دعائه، فان دعوة األخ ألخيه مستجابة بإذن اهلل تعالي، إن كانت بظهر 
 الغيب. 

سبحانك اللهم وبحمدك ،وأشهد أن ال إله إال أنت، أستغفرك وأتوب 
 إليك.

                                                 

 .19.سورة النمل اآلية :1
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 التوصيات:
صلح الطرح في نظرهم  _أوصي من جاء بعدي والقائمين علي األمر إن1

 عليهم نشره وتوزيعه علي السادة الدعاة ليعم النفع إن شاء اهلل.
_أن يتناااول الاادعاة والكتاااب فيمااا بعااد الكتابااة فااي الموضااوعات التاليااة  ، 2

ويكون خطة لهم، وعلي القائمين علي األمر إدراج خطة بذلك ،ليكون 
باادا لااي ماان خااالل الموضااوع تامااًا ماان كاال اتجاااه، وهااذا مااا رايتااه فيمااا 

نمااا التماسااًا مناااي إلاايهم .وان لااام  كتابااة هااذا البحاااث، وهااذا لاايس أمااارًا وا 
 يدرجوه سيكون هدفًا لي فيما بعد إن شاء اهلل.

 األدلة الدعوية للرسل واألنبياء عليهم السالم.-)أ
 ب_ مواجهة الداعية للفساد الخلقي.

 السالم . ج_  أسلوب عرض القضايا في دعوة الرسل واألنبياء عليهم
_ قد أجزت تصحيح ما وجد من خطأ أو سهو أو اضاقة أو تصحيح ما 3

تراه اللجان العلمية في البحث، وهذا ما يزيد الطرح قوة وجمااًل 
ورسوخًا، فالعمل الجماعي فيه قوة أالف المرات من العمل الفردي، 

 كما تعلمنا من إسالمنا.
ى قراءة اآليات القرآنية _ البد من تحميل برنامج مصحف المدينة ليتسن4

 بالبحث
_ أتمني من اهلل أن توفق األمة اإلسالمية في كل ميدان ،وترفع رايتها 5

في كل بقاع األرض، وأن يرزقنا األمن واألمان، وأن يرزقني اهلل حج 
والحمد هلل رب  بيته الحرام والصالة في روضة النبي العدنان

 العالمين.
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 المصادر والمراجع:
 لمصادر والمراجع العربية فوق ما تقدم في حواشي البحث.فهرس ا 

 أوال : القرآن الكريم
 ثانيا:

 اسم المؤلف  المــراجع م

صحيح البخاري _اإلمام  أبي عبد اهلل البخاري _وبحاشيته  فتح   .1
الباري اإلمام بن حجر العسقالني  طبع دار الريان ،الطبعة الثانية 

 م. 1891ه_1441القاهرة سنة

يح مسلم بشرح النووي طبع دار الحديث الطبعة األولي صح  .2
 م. 1884ه_1415

مختاااااار الصاااااحاح ،أباااااو بكااااار الااااارازي، ،طباااااع الهيئاااااة العاماااااة لشاااااؤون   .3
 م.1864المطابع األميرية سنة 

المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية ، ،طبع وزارة التربية والتعليم     .4
 م1884ه_1414سنة 

ا ، طبااع دار الفرقااان ، الطبعااة األولااى ، أسااس الاادعوة ووسااائل نشااره  .5
 م1882 -ها1412

 د/محمد عبد القادر أبو فارس

الفساد الخلفي في المجتمع ناصر التركي طبع وزارة األوقاف   .6
 1423بالسعودية الطبعة األولي سنة 

الااااذنوب وأثرهااااا الساااايئ علااااي األفااااراد والمجتمعااااات والشااااعوب دراسااااة   .1
 لحازمي وتحقيق إبراهيم بن عبد اهلل ا

الزواجر عن اقتراف الكبائر اإلمام ابن حجر الهيتمي الجزء األول   .9
 م1886ه_1311طبع دار الحديث القاهرة، الطبعة الثانية
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أحمد \سلسلة تاريخ الدعوة إلي اهلل ،دعوة الرسل عليهم السالم ،د  .8
أحمد غلو ش، المقدمة ،طبع مؤسسة الرسالة ،القاهرة، الطبعة الثانية 

 م. 2449ه،1428سن 

فقه الدعوة إلي اهلل، عبد الرحمن الميداني، الجزء األول، طبع دار   .14
 م.1886ه_1411القلم،دمشق، سوريا ،الطبعة األولي سنة 

أسااالوب الااادعوة القرآنياااة بالغاااة ومنهاجاااا ، طباااع مكتباااة وهباااه ، بااادون   .11
 تاريخ .

 د/عبد الغنى محمد سعد بركة 

هااااراء ، بيااااروت لبنااااان ، الطبعااااة أساااالوب الاااادعوة فااااي القاااارآن ، دار الز   .12
 م1896 -ها 1446الخامسة ، 

 د/محمد حسين فضل اهلل 

أصاااول الااادعوة ، الطبعاااة األولاااى ، مكتباااة األزهااار الحديثاااة بطنطاااا ،   .13
 د/عبد المنعم أبو شعيشع

 2444 -ها 1425أصول الدعوة اإلسالمية ، طبع الرسالة األولى ،   .14
 م . د/أحمد غلو ش 

احمد الشرباصي طبع دار الرائد بيروت \ران دموسوعة أخالق الق  .15
 م.1891ه_1441لبنان،الطبعة األولي سنة

تااااااريخ الااااادعوة ، طباااااع دار الطباعاااااة المحمدياااااة ، الطبعاااااة األولاااااى ،   .16
 م1894 -ها  1444

 د/جمعه الخولى

تاريخ الدعوة بين األمس واليوم ، طبع مكتبة الحياة بيروت لبنان ، لم   .11
 ة الطبعة  يكتب عليها رقم وال سن
 د/آدم عبد اهلل األلورى
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محمد طلعت أبو صير ، طبع المطبعة \الدعاة إلي اهلل ومناهجهم د  .19
 م.1896ه_1346العربية الحديثة ،القاهرة سنة

الترهيااااب فااااى الاااادعوة اإلسااااالمية ، طبعااااة دار إشاااابيليا ، السااااعودية ،   .18
 م1888 -ها 1424الطبعة األولي ، سنة 

 د/رقية بنت نصر

بطولية من صنع اإلساالم ،زيااد أباو غنيماة ، طباع دار النشار مواقف   .24
 والتوزيع اإلسالمية مصر بدون

تم بعون اهلل وتوفيقه في ليلة الواحد والعشرون من شهر رمضان 
هجرية الليالي التي يلتمس فيها تحري ليلة القدر أسال اهلل أن 1438سنة 

وم نفسه ،كما نسال يجعلنا من العتقاء ومن المقبولين، وفي ضحي يوم الي
اهلل أن يغفر لي ولولدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب . والحمد هلل رب 

 العالمين .                      
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