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 إهـــداء ..           
 

 

 أهدي هذه األطروحة

 إلى والدي رحمه هللا تعالى أسأل هللا العظيم أن يغفر له ويرحمه

 إنه على كل شيء قدير
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 املقدمة                                       

 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني وعلى آله وصحبه أمجعني ، وبعد : 

فإن تعليم القرآن الكرمي شرف عظيم والبد له من تظافر اجلهود ليحقق أهدافه ، ويؤيت مثاره يف توجيه 
عودة الصادقة للتمسك بكتاب رهبم ، علما وعمال وتذوقا حلالوته واستقامة على هديه شباب األمة إىل ال

. 

: ))  حيمل رسالة هي أشرف رسالة وهي تعليم كتاب هللا وتدريسه للناس قال  القرآن الكرمي علممإن 
هللا وهو ، وال بد له أن يتصف بصفات متيزه عن غريه فهو داعية إىل  خريكم من تعلم القرآن و علمه ((

 وإلدراك هذه اخلريية البد من عمل أهداف وخطط إلمتام هذه العملية التعليمية الدعوية . من  

وين يديكم أقدم هذه األطروحة الدعوية وأبني فيها بعض املهارات الدعوية يف جانب احللقات القرآنية 
 سالمية .لتكون نرباسا ملعلم القرآن الكرمي و مفتاحا للسري وفق مناهج الدعوة اإل

 ..نسأل هللا سبحانه وتعاىل أن جيعلنا من أهل اخلريية ، وابهلل التوفيق 

 

 عمر صاحل بن حازم                                                                   
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 .تعريف  احللقة القرآنية
 احللقة يف اللغة 

 (1).دائرة أدار إذا حلقة وحلق"  املفرغة كاحللقة  هم" 

 وقال. قياس غري على احلََلق   واجلمع القوِم، وَحْلَقة   الباب َحْلَقة   وكذلك. الد روع  : ابلتسكني احلَْلَقة  
 َحَلَقة   العالء بن عمرو أيب عن يونس وحكي. وِقَصعٍ  وَقْصَعةٍ  وِبَدٍر، مثال  بدرة حلق، اجلمع: األصمعي

 (2).وحلقات حلق واجلمع ابلتحريك، الواحد يف

حول معلم يقوم  بعملية تدريس   جيلسون و يف  الواقع  احللقة القرآنية هي  جمموعة من الطالب 
  وتدارس القرآن الكرمي.

 فضل تعلم القرآن وتعليمه.
تهم إىل نور يإلرشاد الناس إىل طرق احلق و هدا أنزل هللا  القرآن الكرمي على خامت األنبياء واملرسلني  

 ) اإلميان قال تعاىل                               

                                      

                            )(3)  

وقد اشتمل القرآن الكرمي على كل ما فيه صالح الناس وحتقيق  سعادهتم وإنقاذهم من الضالل ، فمن 
متسك به وأقبل على تالوته وتدبره وعمل مبقتضاه انل الفالح يف الدنيا واآلخرة ومن أعرض عنه حَلت به 

 الشقاوة وخسر خسراان  مبينا  

 
   

 (209  /1) البالغة أساس 1 .1
 

 16-15املائدة  3   (1462  /4) العربية وصحاح اللغة اتج الصحاح 2 .2
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)قال تعالى                                             

                             )(1) 

ولقد أمر هللا سبحانه وتعاىل  بتالوة هذا القرآن وتدبره والعمل به والتمسك هبدية ، ووعد الذين يتلونه 
)ويعملون به أجرا  عظيما  ومنزلة عالية يف اجلنة  قال تعاىل                      

                                         

    )(2) 

وهذه  الزايدة  القرآن العاملني به بعظيم األجر وفاهلل وعد أهل   أن يزيدهم من لدنه تفضال  وكرما  
ال يعلم مقدارها إال هللا ذو الفضل العظيم  . ولذالك قال قتادة ) كان مطرف رمحه هللا إذا قرأ هذه اآلية 

 (3)يقول هذه آية القراء( 

)    وقد وردت آايت كثرية آخري  يف األمر بتالوة القرآن الكرمي                 

                         )(4)  وقال تعاىل(                   

                              ) (5) قال تعاىل = الطربي يقول  يف  تفسري(  

                                              (6)  

 على هللا إىل أدعو سبيلي هذه قل: )قوله يف زيد، ابن قال: قال وهب، ابن أخربان: قال يونس، حدثين
 ،( اتبعين ومن أان بصرية على هللا إىل أدعوا= ) ومنهاجي وسّنيت أمري هذا ،"سبيلي هذه:"قال ،( بصرية

 معاصي عن ويـَنـَْهى واملوعظة، ابلقرآن ويذكِّر إليه، دعا ما إىل يدعو أن اتّبعه من على وهللا وحق  : قال
 (7) .هللا

 554ص  3تفسري ابن كثري  جملد  3 29فاطر  2 10-9اإلسراء  1
 125النحل   6 121البقرة  5 27الكهف   4
   (292  /16) شاكر ت البيان جامع  7
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َهاِجي، َوس نَّيِت  َطرِيِقي َهِذهِ  ُم َمَّد   ايَ  ق لْ  َأيْ  َوَخرَب ، ابِْتَداء  ( َسِبيِلي هِذهِ  ق لْ : )تـََعاىَل  قـَْول ه   . َزْيدٍ  اْبن   قَاَله   َوِمنـْ
 َعلى. )اجْلَنَّةِ  ِإىَل  يـ َؤدِّي ِإلَْيهِ  َوأَْدع و َعَلْيهِ  َأانَ  الَِّذي َأيِ  َواِحد ، َواْلَمْعَن  ِدييِن،: م َقاِتل   َدْعَويت،: الرَّبِيع   َوقَالَ 

، يَِقنيٍ  َعَلى َأيْ ( َبِصريَةٍ  وأما  األحاديث النبوية  فقد ورد فيها  (1) هِبََذا. م ْستَـْبِصرا   ف اَلن  : َوِمْنه   َوَحقٍّ
العظيمة اليت يتبوؤها قارئ القرآن ونذكر منها  احلض على تالوة القرآن الكرمي وتعلمه و بيان ملنزلة 

مضاعفة األجر لقارئ القرآن  عن ابن مسعود رضي هللا عنه  قال  من قرأ حرفا  من كتاب هللا فله حسنة 
:) آمل ( حرف ولكن ألف حرف والم حرف وميم حرف ( وقال حديث واحلسنة بعشر أمثاهلا ال أقول 

  (1)فالقارئ يثاب على قراءة ) آمل ( ثالثني حسنة فكيف لو قرئ أكثر من ذلك حسن صحيح  

قال ) يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق  هللا بن عمرو ابن العاص رضي هللا عنهما عن النيب د وعن عب
رآن هو املالزم ق. وصاحب ال (1) ا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرؤها (كما كنت ترتل يف الدني  لورت

لتالوته وحفظه وتدبره والعمل به ، فهو يتبوأ املنزلة يف اجلنة حبسب ما معه من آايت القرآن الكرمي اليت 
درج وقالت  أم املؤمنني  عائشة رضي هللا عنها ) إن عدد . أتقن حفظها وأدائها واستقام على هديها  

   (1)اجلنة بعدد آي القرآن ، فمن خل اجلنة ممن قرأ لقرآن فليس فوقه أحد ( 

 م ْسِلم   َوَرَوى". َوَعلََّمه   اْلق ْرآنَ  تـََعلَّمَ  َمنْ  َخرْي ك مْ :" قَالَ   النَّيبِّ  َعنِ  َعفَّانَ  ْبنِ  ع ْثَمانَ  َعنْ  اْلب َخارِي   َرَوى 
 َوَطْعم َها طَيِّب   رحي َها اأْل تْـر جَّةِ  َمَثل   اْلق ْرآنَ  يـَْقَرأ   الَِّذي اْلم ْؤِمنِ  َمَثل  :"  اّللَِّ  َرس ول   قَالَ  قَالَ  م وَسى َأيب  َعنْ 

 يـَْقَرأ   الَِّذي اْلم َناِفقِ  َوَمَثل   ح ْلو   َوَطْعم َها هَلَا رِيحَ  اَل  التَّْمَرةِ  َمَثل   اْلق ْرآنَ  يـَْقَرأ   اَل  الَِّذي اْلم ْؤِمنِ  َوَمَثل   طَيِّب  
 هَلَا رِيحَ  اَل  احْلَْنظََلةِ  َكَمَثلِ   اْلق ْرآنَ  يـَْقَرأ   اَل  الَِّذي اْلم َناِفقِ  َوَمَثل   م ر   َوَطْعم َها ِطيِّب   رحي َها الرَّحْيَانَةِ  َمَثل   اْلق ْرآنَ 

 اْلق ْرآنَ  يـَْقَرأ   الَِّذي اْلم ْؤِمنِ  َمَثل  ):" اْلب َخارِي   َوقَالَ  ".اْلم َناِفقِ  َبَدل  " اْلَفاِجرِ  َمَثل  :" رَِوايَةٍ  َويف ". م ر   َوَطْعم َها
  ... " التَّْمَرةِ  َكَمَثلِ   اْلق ْرآنَ  يـَْقَرأ   اَل  الَِّذي اْلم ْؤِمنِ  َوَمَثل   طَيِّب   َورحي َها طَيِّب   َطْعم َها اأْل تْـر جَّةِ  َكَمَثلِ 

يف منزلة الذي يريد أن يتعلم القرآن الكرمي  وكيف أنه ضرب  هذه  بشرى اخلريية اليت أخرب عنها    

  (274  /9) القرطيب ويف شرح )تفسري 1
 

 القرآنابب فضل قراءة  804رواه مسلم رقم  3 2910حديث  161ص5رواه الرتمذي ج 2

  صحيح البخاري 5   31أخالق محلة القرآن لألمام  اآلَجري ص 4
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  ذات الرائحة  والطعم  احللو من منا ال حيب هذا الشيء  به مثال  يف هذه النبتة 
) أحيب أحدكم إذا رجع إل أهله أن جيد فيه ثالث  هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا  أيبعن 

، قال : فثالث آايت يقرأ هبن أحدكم يف صالته خري له من ثالث ات عظام مسان ؟ قلنا نعم فَ لَ خَ 
ويف رواية أنه صلى هللا عله وسلم قال : ) أفال يغدو أحدكم إىل املسجد فيعلم  ات عظام مسان( .فَ لَ خَ 

  من انقتني ، وأربع خري له من أربع ، ومن أعدادهن من اإلبل (أو يقرأ آيتني من كتاب هللا خري له 
 (1)ت : هي احلوامل من اإلبل .افَ لَ واخلَ 

ألصحابه أسلوب تربوي فريد يف توجيه اهتمامهم إىل الكنز احلقيقي الذي  وهذا الرتغيب من الرسول 
 ال تعدله كنوز الدنيا ، وهو تعلم القرآن الكرمي وتالوته وحفظه .

فالناس عادة حيرصون على مجع املال وتنميته ، أحب األموال عند العرب آنذاك اإلبل احلوامل اليت تنتج 
 كثرية ويستفاد منها يف الركوب ومحل األثقال والطعام وغري ذلك .إبال  

وإذا كانت الناقة العظيمة السمينة ذات قيمة مالية كبرية يتهافت الناس عليها ، فإن تعلم أو تالوة آية 
واحدة من كتاب هللا خري عند هللا من هذه الناقة ، واملسارعة إىل تالوة القرآن أكثر نفعا من التهافت 

وتك للقرآن فأجرها مدخر، وجتارهتا راحبة وأما تالعلى كنوز الدنيا وأمواهلا اليت ستفن ولن يبقى هلا أثر ، 
 وهي نور لك يف الدنيا واآلخرة . 

وانظر إىل  هذا األسلوب النبوي البديع يف الرتغيب يف تالوة القرآن الكرمي وتعلمه، فتالوة اآلية الواحدة 
يبذل ال حتتاج إىل جهد كبري وال إىل وقت طويل ، ومع ذلك فهي خري وأبقى من الناقة العظمة اليت 

وأوقاهتم ويتحملون من أجل احلصول عليها املشقة والتعب ، مث جتدهم يف الناس يف شرائها أمواهلم 
خوف من أن تصاب بسوء أو أذى فيخسرون ما جنوه .... وهذا هو حال الالهثني وراء حطام الدنيا 

 الذين تشغلهم أمواهلم عن العمل الصاحل واملسارعة يف اخلريات . 

ابب      (803( )802رواه مسلم رقم )1
 فضل قراءة القران يف الصالة وتعلمه.

 



 ادلعوي للحلقات ودور القرآ ن الكرمي   دراسة يف ضوء مناجه ادلعوة الإسالمية ادلور

10 
 

:)املاهر ابلقرآن مع السفرة الكرام الربرة ، والذي  هللا عنها قالت : قال رسول هللا وعن عائشة رضي 
وهذه بشارة عظيمة ملن تعلم القرآن وأتقن  (1) أ القرآن ويتتعتع فيه ، وهو عليه شاق له أجران (يقر 

الذين أرسلهم هللا هلداية الناس ، أو املالئكة تالوته حىت أصبح ماهرا به فهو مع السفرة وهم الرسل 
املقربون ، التصافه بصفتهم اليت تشرفوا هبا ، وهي محل كتاب هللا تعاىل وتبليغه ، واإلكثار من ذكر هللا 
تعاىل.أما من شق عليه التالوة ويثقل لسانه عنها ، ومع ذلك يبذل اجلهد دون تردد لكي يتعلم القرآن 

له أجران ، أجر التالوة وأجر املشقة احلاصلة، ولكنه أقل بكثري من منزلة املاهر  تالوته ، فهذاوحيسن 
   ابلقرآن الذي ينال أجوراّ كثرية .

سري أعالم النبالء  عن أيب سعيد اخلدري  رضي بية اليت روها اإلمام الذهيب يف وخنتم هبذه الوصية الذه
شيء وعليك ابجلهاد فإنه رهبانية اإلسالم وعليك هللا عنه أنه قال ) عليك بتقوى هللا  فإنه رأس كل 

 (2)بذكر هللا وتالوة القرآن فإنه روحك يف أهل السماء وذكرك يف أهل األرض ( 

فمعلم القرآن  يدعو إىل هللا  البد  له من شروط تنطبق عليه حلمل هذه  األمانة عرب تعليم الطالب  
      يف معلم القرآن الكرمي  واملتطلبات املناطة ن  هذه الشروطكالم هللا وتدريسه سنطرق إبملاحه ع

  الشاطبية و يقول األمام الشاطيب يف مقدمة   منت

 َوَمْوِئاَل  َرِحيما   َرمْحَاان   تـََباَركَ ...  أوَّالَ  النَّْظمِ  يفِ  ْاهلل   بِِبْسمِ  َدْأت  بَ  .1

 م ْرَساَل  النَّاسِ  إىَل  اْلم ْهدى ُم َمَّدٍ ...  اِلرََّضا َعَلى َريبِّ  هللا   َصلَّى َوثـَنـَّْيت   .2

 و بَّاَل  اِبخَلرْيِ  ْاإِلْحَسانِ  َعَلى َتاَله مْ ...  َمنْ  مث ّ  الصََّحابَةِ  مث َ  َوِعرْتَتِهِ  .3
 اْلَعاَل  أْجَذم   ِبهِ  َمْبد وء ا لَْيسَ  َوَما...  داِئما   ّللِ  دَ ْاحلََمْ  أنَّ  َوثـَلَّْثت   .4

 م َتَحبِّاَل  اْلِعَدا ِحْبلَ  ِبهِ  َفَجاِهدْ ...  ِكَتاب ه    ِفيَنا هللاِ  َفَحْبل   َوبـَْعد   .5

  248ص  2نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء ج  2 ( ابب فضل املاهر ابلقرآن.798رقم ) –رواه مسلم  1
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 م ْقِباَل  اجلِْدِّ  َعَلى م َواليهِ  َجِديدا  ...  ِجدَّة   ََيْل ق   لَْيسَ  إذْ  بهِ  َوَأْخِلقْ  .6
 َوم وِكاَل  م رحي ا َحالَْيهِ  كَاالتْـر جِّ ...   ِمثَال ه   قـَرَّ  اْلَمْرِضي   َوقَارِئ ه   .7
َقاَل  الرَّزَانَةِ  ِظل   َومَيََّمه  ...  أ مَّه   َكانَ   ِإَذا أَمًّا اْلم ْرَتَضى ه وَ  .8  قـَنـْ
 تـَنَـبَّاَل  َأنْ  إىَل  بَِتَحرِّيهِ  َله  ...  َحَواراي   احْلَرِيَّ  كانَ   ِإنْ  احْل ر   ه وَ  .9
اَل  َواِهبا   َغَناءٍ  َوَأْغَن ...  َشاِفعٍ  أَْوَثق   هللاِ  ِكَتابَ   َوِإنَّ  .10  م تَـَفضِّ
َل   الَ  َجِليسٍ  َوَخرْي   .11  جَتَم ال   ِفيهِ  يـَْزَداد   َوتـَْرَداد ه  ...  َحِديث ه   مي 
 تَـَهلِّال  م   َسنا   يـَْلَقاه   اْلَقربِ  ِمنَ ...  ظ ل َماتِهِ  يف  يـَْراَتع   اْلَفىت َوَحْيث   .12
 جي ْتـ َلى اْلِعزِّ  ِذْرَوةِ  يف  َأْجِلهِ  َوِمنْ ...  َوَرْوَضة   َمِقيال   يـَْهِنيهِ  ه َناِلكَ  .13
 م َوصَّاَل  إلَْيهِ  س ْؤال   ِبهِ  َوَأْجِدرْ ...  حلِبِيِبهِ  إْرَضائِهِ  يف يـ َناِشد   .14
كا   ِبهِ  اْلَقارِي أَيـ َها فـََيا .15 الًّ ...  م َتَمسِّ ال َحالٍ  ك لِّ   يف  َله   جمِ   م َبجِّ
 َواحل الْ  التَّاجِ  ِمنَ  أَنـَْوارٍ  َمالَِبس  ...  َعَلْيِهما َواِلَداكَ  َمرِيئا   َهِنيئا   .16
اَل  والصََّفَوة   هللاِ  َأْهل   أ ولَِئكَ ...  َجزَائِهِ  ِعْندَ  ابلنَّْجلِ  ظَن ك مْ  َفما .17

َ
 امل

 م َفصَّاَل  اْلق رَان   َجاءَ  هِبَا ح اَله م  ...  َوالتـ َقى َوالصَّرْبِ  َواإِلْحَسانِ  اْلربِّ  أ ول و .18
نـَْيا نـَْفَسكَ  َوِبعْ ...  م َناِفسا   ِفيَها ِعْشتَ  َما هِبَا َعَلْيكَ  .19  اْلع اَل  ِِبَنـَْفاِسَها الد 

  (1)َوَسْلَساَل  َعْذاب   الق َرآنَ  نـََقل وا لََنا...  أَئِمَّة   َعنَّا اِبخلَْرْيَاتِ  هللا   َجَزى .20

 مل القرآن أو الذي  حيفظ القرآن وجياهد نفسه على هذا الشرف املروم اما أمجل األبيات وهي ترتمن حب

والصحابة   وهي تنطبق على  ذلك املعلم الذي أنصب ركبتيه حامال  شرف ورثه إايه النيب ُممد 
 ابلسند الصحيح كما نزل به الروح األمني على سيد املرسلني . فردا    وتناقله القراء فردا  

 (1 ص  السبع القراءات يف التهاين ووجه األماين حرز 1
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وال يفوتنا أن نذكر أنه من تيسر هللا سبحانه  وتعاىل للقرآن وأهله  أن نذكر ونشيد بدور اجلمعيات  
اخلريية اليت نصبت وقتها وجهدها يف خدمة كتاب هللا وأهله من توفري املعلمني واملرافق اخلاصة و دعم 

ماداي ومعنواي وتطويراي كل ذلك يف خدمة كتاب هللا ونذكر منها مجعية خريكم لتحفيظ القرآن املعلمني 
 اخلارج م  مبن يف جبدة واهليئة العاملية لتحفيظ القرآن  جبد اليت هتت

وأخص جبمعية خريكم اليت أنتمي إليها منذ أن كنت طالبا  فمعلما  فمشرفا  وأذكر أهنا عنيت تطوير هذا 
ضعت اللوائح التنظيمية مبينة األهداف واملناهج للتعليم والدعوة والرتبية ابلقرآن الكرمي و املعلم و 

 األساليب  والوسائل املعينة  نسأل هللا أن جيعل ذلك يف موازين أعماهلم وحسناهتم .

هللا خنلص من هذا أن هناك عملية تعليمية يقوم هبا معلم تنطبق عليه مواصفات الداعية الذي يدعو إىل  
 .على بصرية وعلم 

 . الداعي إىل هللا   - معلم القرآن -الصفات اليت جيب أن يتصف هبا

قال  والعبادات  حىت النيات الباطنية  وهذا شرط لصحة مجيع األعمال  هلل تعاىل  اإلخالص أوال : 
)تعاىل                                      

   )(1)   على مبنيَّا صحيحا تدينا املرء تدين يكون اإلخالص صفة  الصدق مع هللا ِبنوينبثق من 

 يف الكرمي القرآن يف الصدق يطلق ولذلك واجملاملة، والكذب النفاق على ال وجل، عز هللا مع الصدق
 }: النفاق مقابل                                  

       }(2) 

 واملالئكة اآلخر واليوم ابهلل االعتقاد حسن من بد ال الباطن، اإلميان مع الظاهر اإلسالم من بد فال
  .الباطن اهلدي مع متوافقا يكون أن بد ال الظاهر فاهلدي .والنبيني والكتاب

  24 األحزاب 2  5البينة 11
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 ابطنه أن حبجة الظاهرة الصاحلة األعمال بعض برتك للداعية يوحي الشيطان كمائن  من كمني  وهنا"
 تزاوله الذي الصاحل العمل كبري  بل  خطأ وهذا  !بك الناس ينخدع لئال تفعل فال.. كذلك  ليس

 خداع سبيل على وال مسعة وال رايء تعمله مل دمت ما وصدقه، قلبك صالح أسباب من هو جبوارحك
  (1)".املؤمنني

 : الصرباثنيا :   

 } اليقني قرين                                  } (2) 

 ينخلع أن السهل من فإنه يصرب ال والذي  .الدين يف اإلمامة تنال واليقني ابلصرب: سفيان قال ولذلك
 ولذلك استفزاز، ألي وحكمته منهجه عن يتخلى أن السهل ومن طريقه، يعرتض شيء ألي دينه عن
{ : لنبيه تعاىل هللا قال                    }(3)  

يال   َهْجر ا َواْهج ْره مْ  يـَق ول ونَ  َما َعَلى َواْصربْ : }وقال  (4){.مجَِ

 من ضرب إليه تدعون ما إن: هلم يقولون وجل، عز هللا إىل الدعاة وجه يف الضالون يقف ما كثريا
 كادوا،  أو الناس ونسيها الزمن، عليها عفا أمور إىل تدعون أنتم الواقع، يف يتحقق أن ميكن ال اخليال
 وأمام القائم، الواقع ضغوط وأمام !! واجتهاداتكم آراءكم تراجعوا وأن ذلك، دون مبا ترضوا أن فينبغي

 الدعاة بعض يستجيب قد.. الطريق طول وأمام اإلسالم، حتقيق وجه يف والومهية احلقيقية العقبات
 !اخلصوم يقوله وفيما لإلسالم، فهمه يف النظر إعادة يف ويبدأ ويتأثر،

 !األمل فقدان فقدانه ومع الدعاة، بعض نفوس يف الصرب فقدان إنه

 !األمل فسحة لوال العيش أضيق ما...  أرقبها ابآلمال النفس أعلل

 ( .60 اآلية/  الروم سورة) 3 24 اآلية    / السجدة سورة) 2 6: ص) الداعية أخالق من 1

   (10 اآلية/  املزمل سورة) 4
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 :للخليل قال الذي الناصح لذلك ينصت الداعية ليت واي

 تستطيع ما إىل وجاوزه...  فدعه شيئا تستطع مل إذا

 لكنك حدث، حيدث أن شاء مىت هللا إىل أمره فهذا لإلسالم، واقع نصر بتحقيق مطالبا لست أنت
 : بذلك َياطبون كانوا  واألنبياء والرسل! فحسب السبيل هذا يف جهدك ببذل مطالب           

    }(1).  يقولون وكانوا{ :                    }(2).  

 .الداعية به يتحلى أن جيب الذي الصرب مع تتناسب ال ونتائجها الدعوة مثار قطف يف فالعجلة

 الدعوة، ونشر املنكرات رد يف جياهد..( مؤسسة، مدرسة، بلد،) املواقع من موقع يف الداعية يكون قد 
 طفله بنمو األب حيس ال كما..  تدرجيية بصورة جييء ألنه به حيس ال لكنه كثري،  خري يديه على وحيدث

 !فشيئا شيئا يكرب ألنه! مساء صباح يراه الذي

 مكانته، وظهرت فقده ابن ختلى فلما أثر، له ليس أنه ظاان املواقع من موقع عن ختلى داعية من وكم
 :قيل كما  فكان

 البدر يفتقد الظلماء الليلة ويف...  جدهم جد إذا قومي سيذكرين

 القوس، فكسر.. أراد ما تصب مل أهنا ويظن الليل، يف هبا ويرمي السهام يصنع الذي ،  كالكسعي  وكان
 الفرزدق قال حىت الندم، يف املثل به يضرب وصار.. كسرها  على فندم أصابت قد أهنا رأى أصبح فلما
 :زوجته طلق حني

 (2) ! نوار مطلقة مين غدت...  ملا  (1)الكسعي ندامة ندمت

 التجربة مبنطق أنه ويدرك تعاىل، هللا على ويعتمد يسعى بل والثمرات، النتائج يستعجل أال الداعية فعلى
 له يكون األمة يف يبذل صحيح جهد أي أن الواقعية، الناحية ومن التارَيية، الناحية من هبا املقطوع

 (1 اآلية/  يس سورة) 2 (48 اآلية/  الشورى سورة)1
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 أو أحد، وهنيه ِبمره ينتصح فلم نصح أو له، جتب يس فلم دعا أحدا أن األمة هذه يف يقع مل إذ مثرة،
 إذ له، يستجيب من جيد داع كل  بل نفسه، قبل من يؤتى أن إال أحد، إليه يقعد فلم للتعليم جلس عاملا

 ، النيب به أخرب ما إىل األمور تصل مل
 

 مستوى على هذا حيدث مل برأيه، رأي ذي كل  وإعجاب املؤثرة، والدنيا املتبع، واهلوى املطاع الشح من 
 الناس عند يزال وال كثري،  خري فيها األمة لكن جهة، أو أفراد أو فرد يف يقع قد قط، كلها  األمة

 .وحكمة بعلم تكلم إذا الناصح، لصوت وإصغاء للدعوة، وقبول استجابة

 من جيدون هللا إىل الدعوة لواء حيملون من أن وغريها وأورواب أمريكا يف اليوم الكافرة األمم يف جند إننا بل
 فكانت أسبوعيا يسلمون الذين إحصائيات لنا يذكرون كانوا  كثرية  مراكز ويف الكفار، من هلم يستجيب
 .والنساء الرجال من ابلعشرات

 :شرعية حقيقة أيضا هي مثرة له جهد كل  أن تثبت اليت الواقعية، التارَيية احلقيقة وهذه

 

 

 

{                             . )(1) تعاىل  وقال{ :   

                                         }(2)  

 من عيالن قيس بن حفصة بن ُمارب هو( 1)
/  5 للزركلي األعالم انظر. جاهلي جد عدانن
281 

  .الزاهر ،91 - 90 الفاخر يف القصة انظر( 2)
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  .(3) «شيء أجورهم من ينقص أن غري من تبعه، من أجور مثل األجر من له كان  هدى إىل دعا من»

 .. ". (4) «القيامة يوم إىل بعده من هبا عمل من وأجر أجرها فله حسنة سنة اإلسالم يف سن من»

 .أتباع له داع وكل جزاء، له عمل فكل

 :التواضع/  اثلثا

  فيما ، قال كما.  الناس وغمط احلقّ  بطر هو الذي الكرب وجتنب نفسه، قدر املرء معرفة وهو

 :له فيقال نفسه، عني يف يكرب أن عليه َيشى الذي للكبري هو إمنا األصل يف والتواضع

 رفيع وهو املاء صفحات على...  لناظر الح كالنجم  تكن تواضع

 غري يف تضعها وال نفسك، قدر اعرف: له يقال وإمنا تواضع،: له يقال فال العادي اإلنسان أما
 !موضعها

 ابلزهد مشهورا رجال فقصد خراسان قدم املبارك، بن هللا عبد الفذ اإلمام أن العزلة يف اخلطايب روى
 له فقال املبارك، بن هللا عبد عنده من فخرج به، أيبه ومل إليه الرجل يلتفت مل عليه دخل فلما والورع،
.. هذا.. هذا.. هذا.. احلديث يف املؤمنني أمري هذا: قال. ال: قال هذا؟ من أتدري: عنده من بعض
  مما ويتنصل إليه يعتذر مسرعا املبارك بن هللا عبد إىل وخرج الرجل فبهت املبارك بن هللا عبد

 (1) !وعظين اعذرين الرمحن عبد أاب اي: وقال حدث

 !منك خري أنه رأيت إال أحد على بصرك يقع فال منزلك من خرجت إذا.. نعم: املبارك ابن قال

 (2)!! حائك هو فإذا املبارك ابن عنه سأل مث بنفسه، معجبا رآه أنه وذلك

 2674 مسلم رواه  3 ( .24 اآلية/  األحزاب سورة) 2 ورة األنبياءر 1 
   1017 مسلم رواه 4
   



 ادلعوي للحلقات ودور القرآ ن الكرمي   دراسة يف ضوء مناجه ادلعوة الإسالمية ادلور

17 
 

 اإلميانرابعاً: 

نبيه من كل عيب ، وعصمه من  ، وقد برّا هللا سبحانه  إن الداعية إىل هللا قائم يف الناس مقام النيب 
مل يكن يعلم ، وهبذه  كل ذنب ،وحّسن خلقه وخلقه ، وأنزل عليه الكتاب واحلكمة، وعلمه ما

أن يقوموا  وجل ، وال ميكن للدعاة بعد النيب  الصفات قبل الناس دعوته ودخلوا يف دين هللا عز
ويقتفوا أثره ويتخلقوا ِبخالقه ويتأدبوا آبدابه ويتصفوا بصفاته ، كل مقامه يف الدعوة حىت يهتدوا هبديه 

ذلك حسب االستطاعة وعلى قدر نصيبهم من االتصاف هبذه الصفات يكون جناحهم يف الدعوة إىل 
 هللا عز وجل. 

، وإمنا أعين ابإلميان أخالقه وشعبه اليت الدين  وال أعين ابإلميان اإلميان الشرعي فهو أصل من أصول
نيفت على السبعني، وألفت فيه كتب مستقلة ، فليس املقصود ابإلميان يف حديثنا هذا جمرد معرفة ذهنية 
ال تنفذ أشعتها إىل القلب فتضيئه وال اإلرادة فتحركها وال جمرد حشو الذاكرة بعبارات ومصطلحات عن 

 ين والعبادة..معاين الرب واإلله والد

، وحسبنا أن نذكر آية واحدة يف هذا اجملال  اإلميان كما جاء به القرآن والسنةإن اإلميان الذي نعنيه هو 
 آمنا ومل يدخل اإلميان يف قلوهبم هبا على األعراب الذين قالوا -تبارك وتعاىل–، رد هللا 

 :)فقال هللا عز وجل                                

              (3) 

من كن فيه وجد حالوة اإلميان ) ثالث  : ث أنس رضي هللا عنه أن النيب قالالصحيحني من حديويف 
أن يكون هللا ورسوله أحب إليه مم سوامها ، أن حيب املرء ال حيبه إال هلل ، وأن يكره أن يعود يف الكفر :

  (1)بعد إذ أنقذه منه كما يكره أن يقذف يف النار (

                                  15احلجرات: 3 .220 العزلة 2 91 مسلم رواه 1
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، وأن ما أصابه مل من قرارة وجدانه أن اآلجال بيد هللا  الداعية أن يعتقد اإلميان الذي نعنيه هو كذلك
يكن ليخطئه وأن ما أخطأه مل يكن ليصيبه ، وأن األمة لو اجتمعت على أن ينفعوه بشيء مل ينفعوه إال 

قد كتبه هللا عليه ، بشيء قد كتبه هللا له ، وإن اجتمعت على أن يضروه بشيء مل يضروه إال بشيء 
 )  :وعلى املؤمن أن يضع نصب عينيه قول ربه سبحانه                      

           ) (2) وأن يردد صباح مساء قول ربه جل جالله:    ا (            

                ) (3)  

تحلى ابلصرب فبهذا االعتقاد وهبذا الشعور يتحرر الداعية  املؤمن من اخلوف واجلنب واجلزع ، وي
  والشجاعة واإلقدام .

وأعين ابإلميان أيضا: أن يعتقد املؤمن من سويداء قلبه أن األرزاق بيد هللا ،وأن ما بسطه هللا على العبد 
مل يكن ألحد أن مينعه، وما أمسكه عنه مل يكن ألحد أن يعطيه ، وأن يردد صباح مساء قول هللا تعاىل: 

(                                            

 . فبهذا االعتقاد وهبذا الشعور يتحرر الداعية املؤمن من احلرص الزائد على الدنيا واإلحلاح  ابلطلب 

ى الداعية املؤمن أن يعتقد من أعماق أحاسيسه ومشاعره أن هللا معه يسمعه ويراه ، ويعلم سره عل وأيضا
 ويعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور  ،وجنواه 

 34األعراف  3 51لتوبة ا2 ري ومسلماصحيح البخ 1
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من األميان ينبغي أن يتكون الداعية ، وأن يواجه هبذا اإلميان صراع احلياة ، هذا اإلميان فعلى هذه املعاين 
يدفع صاحبه حبماس منقطع النظري إىل أن يدعوا الناس إىل اإلسالم بثقة واطمئنان وأن حيثهم على 

 والعمل الدائب اجلاد لنصرته .   هبديةوالتمسك  إتباعه

حىت يرى الناس قد دخلوا يف دين هللا أفواجا ، هذا اإلميان ال يراتح  هذا اإلميان ال يرتك صاحبه يهدأ
 لصاحبه ابل حىت يرى راية اإلسالم عالية خفاقة يف كل مكان.

إن اإلميان هو الذي جعل بالال  رضي هللا عنه يتحمل ما حتمل وصهيبا يستعذب حرارة النار ، ومسية 
الم أصحاب األخدود أن يضحي بنفسه لتنتشر هو الذي دعا غتستخف ابلقتل ، إن هذا اإلميان 

 عقيدته ، وجعل أتباعه يفضلون النار املستعرة وال يعودون إىل الكفر أبدا.

 خامساّ : االجتهاد يف الطاعات والتقرب هبا إىل هللا

ألن للطاعات نورا فإن االجتهاد يف الطاعة والتقرب هبا إىل هللا سبحانه من أقوى أسلحة الدعاة ، ذلك 
يدعوان الناس إىل احرتامهم وتقديرهم ،  ينعكس على وجوههم ، وثناء يشيع يف حديثهم ، ووقاراّ وهيبة

وأقرب  القرابت  وأعظم الطاعات ما فرضه هللا سبحانه على عباده من أنواع العبادات كالصالة والصيام 
  والزكاة واحلج.

ابحلرب ، وما تقرب نته  أنه قال: ))قال هللا تعاىل : من عاد يل وليّا فقد آذ ويف احلديث عن النيب  
إيّل عبدا بشيء أحب إيّل مما افرتضته عليه ، وما يزال عبدي يتقرب ايّل ابلنوافل حىت أحبه ، فإذا أحببته  

ولئن  كنت مسعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده اليت يبطش هبا ورجله  اليت ميشي هبا ،
سألين ألعطينه ولئن استعاذ ين ألعذ ينه  ، وما ترددت عن شيء أان فاعله ترددي عن نفس املؤمن 

وأدائها كما أمر هللا من أعظم القرابت إىل هللا يكره املوت وأان أكره مساءته((  فاحملافظة على الفرائض 

   59األنعام : 1
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إىل رب السموات واألرض ، سبحانه . مث تكون النوافل جيرب الكسر ويكمل هبا النقص ويتقرب هبا 
 فيصفو قلب الداعية وتزكو نفسه وتنفعل جوارحه . 

يسمع جلوفه أزيز  أتقى املسلمني وأخشاهم هلل رب العاملني ، فكان إذا صلى  ولقد كان رسول هللا  
كأزيز املرجل من البكاء ، وكان يقوم من الليل حىت تتفطر قدماه ، فلما قيل له يف ذلك قال : )) أفال 
أحب أن أكون عبدا شكورا(( وكان عليه الصالة والسالم حىت يقال ال يفطر وكان ال يرتك الليل يف 

  حضر وال سفر ، وكان يتصدق بكل ما عنده وال يبق لنفسه شيئا.

 سادسا: التجرد والزهد 

 . التجرد : هو اجلد ف نشر الدعوة ، واالجتهاد يف تبليغها ، والتفرغ هلا 

الزهد: هو عدم التطلع إىل ما يف أيدي الناس واالقتناع مبا قسم هللا من الرزق، وعدم تعليق القلب 
من أهم أسباب جناح الدعاة يف مهمتهم ، وال  –التجرد والزهد  –وهااتن الصفتان  ابلدنيا وزخارفها . 

وألن تعليق القلب ابلدنيا   ميكن لكسالن أن يقوم حبق الدعوة ، كما ال يتمكن  البليد من تبليغها ،
 واالشتغال بتحصيلها حيول بني الداعية وبني الناس. 

وكيف يبذل للدعوة من مهه مجع املال ، بل كيف ينفق يف الدعوة من غايته حتصيل الدنيا ومجع حطامها 
، إن التكالب على الدنيا واحلرص على مجع املال واالنغماس يف الشهوات وبذل أقصى اجلهد يف 

 مسابقة الناس على الدنيا كل ذلك يؤدي إىل االنصراف عن احلق الذي هو مهمة الدعاة . 

ال يناله إال املتجردون هلا ، الباذلون أقصى اجلهد يف تبليغها ، املقدمون هلا على إن شرف الدعوة إىل هللا 
أوالدهم وأزواجهم وبيعهم وشرائهم و أحساهبم وعشائرهم ، أولئك هم املؤمنون حقا هلم درجات عند 

    صحيح  البخاري 1
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 رهبم ومغفرة ورزق كرمي . 

 سابعا: أن يكون يف نفسه قدوة حسنة 

هذا الدين ، فإن الداعية إمنا أن حيرص الداعية أن يكون يف نفسه قدوة حسنة  للذين يدعوهم إىل 
يكسب لدعوته بسلوكه أكثر مما يكسبه هلا خبطبه ومواعظه، ذلك ألن الناس ينظرون دائما إىل الدعاة   

حلوة وخطب مؤثرة  كنماذج حية ملا يدعون إليه ، ويتأثرون بسلوكهم العملي أعظم مما يتأثرون بكلمات
 وندوات مثرية. 

إن سلوك الداعية هو الصورة احلية العملية لدعوته، يراها الناس يف سكونه وحركته ووقوفه ومشيته وبكائه 
 )وضحكه ، قال هللا تعاىل:                           

    ) (1) دوة العملية تصيب  من قلوب الناس أكثر مما تصيب الكلمة مهما كانت الكلمة قال نإ
حني أمر أصحابه بعد صلح احلديبية أن  طيبة وجيدة ومؤثرة ، ولقد حدث ذلك مع رسول هللا 

 يتحللوا من العمرة بنحر اهلدي وحلق الرءوس ، 

ألصحابه : ))قوموا فاحنروا مث احلقوا  ابن القيم :" فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول هللا يقول 
(( ، فو هللا ما قام منهم رجل واحد حىت قال ثالث مرات فلما مل يقم منهم أحد قام فدخل على أم 

رسول هللا أحتب ذلك ، أحتب أن ينحر  ايقالت : لقي من الناس ، ف رضي هللا عنها فذكر ما سلمه
)نعم( قالت : فأخرج إليهم ، مث ال تكلم أحدا كلمة حىت تنحر  :الناس هديهم وحيلقوا رءوسهم ؟ قال 

 بدنك وتدعو حالقك فيحلقك ، فقام فخرج فلم يكلم أحدا منهم حىت فعل ذلك ، حنر 

وا وجعل بعضهم حيلق بعضا  حىت كاد بدنه ودعا حالقه فحلقه ، فلما رأى الناس ذلك قاموا فنحر 
 (2)بعضا غّما"بعضهم يقتل 
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ولقد كان السلف الصاحل يتحرجون من الدعوة إىل هللا وتعليم الناس اخلري قبل أن حياسبوا أنفسهم 
وأوالدهم وأهليهم ، وأيمروهم  ابلرب والتقوى والعمل الصاحل ، فهذا عمر بن اخلطاب كان قبل أن أيمر 

هاهم عن هني كان جيمع أهل بيته ويقول هلم :"إين سأدعو الناس إىل كذا وكذا ،وأهناهم الناس ِبمر وين
أمرت  هنيت الناس عنه أو ترك ما عن كذا ، وإين أقسم ابهلل العظيم ال يبلغين عن أحد منكم أنه فعل ما

يريد ، فما يتأخر أحد عن السمع  ما إىلإال نكلت به نكاال شديدا ، مث َيرج فيدعوا الناس الناس به 
 والطاعة. 

 :اثمناّ: العلم 

من الصفات اليت ينبغي للداعية أن حيرص عليها ويتحلى هبا ، فالعلم قبل القول والعمل كما ترجم 
)يف صحيحه ، ومستندا ومستدال بقول رب العاملني: -رمحه هللا  –بذلك اإلمام البخاري       

                                   (1)    فقدم العلم على العمل
 . إليهيريد ليقصده ويعمل للوصول  ، والواقع أن تقدمي العلم على أي عمل ضروري للعامل حىت يعلم ما

ضروري للداعية : هو العلم الشرعي الذي تقوم عليه األدلة من كتاب هللا وسنة رسول فالعلم الذي هو 
  (فقال تعاىل لنبييه:   هللا وأ قوال الصحابة.            )(2)  

 (: وقال يف بيان رفعة درجة العلماء                         ) (3) 

قال : ))من يرد هللا به خريا يفقهه يف الدين (( ولقد استشهد هللا ِبهل العلم   ويف احلديث عن النيب 
على أجّل مشهود عليه وهو توحيد هللا عز وجل ،وقرن شهادهتم بشهادته وشهادة املالئكة املقربني ، 

  ):  ويف هذا تزكية هلم وتعديل وتوثيق ، ألن هللا تعاىل ال يستشهد مبجروح ، وقال تعاىل    

                                          (4 ) 

 11اجملادلة : 3     114طه : 2  19ُممد : 1
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،العلماء ِبحكامه ، املعلمني   من املتفقهني يف الدينفعلى الداعية املسلم أن حيرص أن يكون دائما 
للناس اخلري ، حىت يصيبهم ما نطقت به هذه اآلايت واألحاديث السابقة ، وليحذر كل احلذر من 

 )الكالم بغري علم فإن هللا تعاىل قال:                                   

     )   
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 /   املنهج الدعوي.   لثاينالفصل ا
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 الدعوي .املنهج تعريف 

مفرد املنهاج   ويدور لفظ املنهج يف اللغة   حول معن الطريق البني الواضح     تعريف املنهج يف   اللغة  
 .أو اخلطة املرسومة لشيء معني   لتحقيقه 

الطريق سار هنجا   واملنهاج يراد هبما الطريق الواضح  وهنج  واستنهج،  فيقال للنهج الطريق الواضح  
 الطريق أي  وضح واستبان  

 ويقال هنج الطريق  أو هنج األمر أي وضح واستبان  ويقال  هنج فالن الطريق واألمر  أي وضحه وأابنه 

ج الطريق أي صار هنجا    ويف القاموس النهج هو الطريق  كاملنهج  واملنهاج  ، وأهنج أي وضح واستنه
 كأهنج  فالن  سبيل فالن أي سلك مسلكه 

 )ويف لسان العرب   طريق هنج   أي بني واضح   وهو النهج واملناهج كاملنهج ويف التنزيل          

       أي طريقا  وسبيال  يسلكه.  48( املائدة 

نستفيد من التعريفات اللغوية أن املقصود من املنهج هو الطريق البني الواضح   و الطريقة املرسومة 
إلتباعها و السري عليها  والنظام املوضوع واحملدد لسري  عليه وإتباعه  لتحقيق هدف معني  والوصول إىل 

وأوامر ونواٍه وخطط ونظم  م غاية معينة ومن الطبيعي أن تكون املناهج والشرائع متعددة  ألهنا أحكا
وأوضاعهم زماان  ومكاان  من جهة أخرى   وطرق من جهة ولتعلقها جبانب العباد الذين ختتلف أحواهلم

خالفا  للملة فإهنا ال تتعدد  ، وداللة  اللغة على الطريق  على الطريق تعين وضوح اخلطة واشتمال الطريق 
امل خلطة متكاملة  ولذلك كانت اخلطة الكاملة ضرورة يف على كل ما حتتاج احلركة خالله فهو طريق ش

أي نظام اتم وتعرف هذه اخلطة ابملنهج ولذلك عرف العلماء املنهج ِبنه هو اخلطة الشاملة املوضوعة 
 لتحديد أطر أي نظام . 

            48املائدة   1
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   تتحدد مهام كل جانب وطريقةهبا  إن املنهج هو نظرية متكاملة تتطرق مجيع جوانب عملية الدعوة و
قيامة بدوره يف الدعوة إىل هللا تعاىل . إن الدعوة إىل هللا تعاىل تقوم على عدة جوانب ال تكتمل إال هبا و 

 هي  :

 . مضمون فكري هو اإلسالم  مبا حوى من عقيدة وشريعة وأخالق 
  فقد يكون األسلوب قوال  أسلوب حيتوي على الفكرة ويتحرك هبا ويوصلها ملن يستقبلها من الناس

 وعمال  أو حالة معربة أو غري ذلك. 

 . وسائل وقنوات  حتمل األسلوب مبضمونه وُمتواه 

   شخصية عاقلة جتمع األجزاء املذكورة يف صورة منتظمة حسنة لتصل هبا إىل املدعوين رجاء إمياهنم و
 هدايتهم .

   أانس يتوجه إليهم الدعاة ابلفكرة الواضحة   املقنعة ِبسلوب مناسب وأدوات مالئمة رجاء حتقيق ما
 تريده  الدعوة منهم .

ن املنهج  خطة كاملة ، ونظرية اتمة  حتدد الدعوة ومسارها وطرق اإلقناع هبا  وأسلوب اخلطاب هلا ، إ
ج الدعوة كمصطلح  أو كعلم خاص يشتمل على  وحتقيق أهدافها يف كافة جوانب احلياة وعلى هذا فمنه

نظرية شاملة للدعوة بكل جوانبها ، وحينئذ ال يصح إطالق مسمى املنهج على األسلوب أو على الوسيلة 
أو على موضوع أو غري ذلك ، إال على وجه اجملاز من ابب تسمية البعض ابسم الكل  مع وجود قرينة 

لدعوة رابين كله ، وميكن أخذه من تعاليم هللا من كافة جوانبه ، ألن متنع من إرادة حقيقة املفهوم ومنهج ا
 اجلوانب الثابتة كموضوع الدعوة وغاايهتا اثبتة مفصلة يف أغلبها.

إن منهج الدعوة ليس هو احلركة ابلدعوة فقط ، ألن احلركة تعين الصورة العلمية اليت تظهر حني يقوم 
 . ، واملنهج أعم من ذلك  الرسل والدعاة  بتبليغ دين هللا للناس
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عندما ينظر إليها اإلنسان وب والوسائل واألدوات واألهداف إن النظر يف هذه األمور وهي املنهج واألسل
أو الداعية على األخص  ألول مرة  يظن أهنا شيء واحد أو أهنا ألفاظ لشيء واحد ولكنها يف احلقيقة 

 ختتلف .

تأنية لنجين الثمار اليانعة بشكل صحيح   فال ميكن أن خنلط بني ن الدعوة البد هلا من ختطيط ودراسة مإ
شيء وشيء فاملنهج َيتلف عن الوسيلة وهي ختتلف عن األسلوب فلكل شيء منها حقيقة وإن كان 

 البد هلا من تبني فنقول :

ط الالزم مناهج الدعوة  :  كما تبني لنا هي  الطريق الواضح  ونعين به يف أمور الدعوة اخلطة أو التخطي
 لشيء ما  .

أما أساليب الدعوة  : فجمع أسلوب وهو الفن الذي نقوم به إلجراء العملية الدعوية ونكر منها احلكمة 
 واملوعظة  والقدوة وضرب األمثال    .

أما الوسائل الدعوية : فهي القنوات أو هي أدوات توصيل هلذه األساليب  مثل اخلطبة   والدرس  والعمرة  
 العلمية  وقراءة كتاب معني وغريها  واملسابقة

فمعلم القرآن الكرمي يف احللقة القرآنية البد له من وضع خطة متكاملة للطالب وهذه اخلطة تكون شاملة 
 وموضحة للمنهج الذي يرد القيام به  و مثاله 

أن إذا كان اهلدف من احللقة هي تصحيح   األخطاء والتالوة   الصحيحة جيعل منهج يسري علية ك .1
يبدأ ابلقراءة مث يقرأ كل طالب منهم   نفس املقطع   مع تصحيح األخطاء   و حيدد مقدار   املقطع  
ويقوم بشرح مبسط أو مكثف على حسب حال الطالب عن أحكام التجويد مبتدأ مبخارج احلروف 

بعدها الالمات وصفاهتا  مث أحكام النون الساكنة والتنوين مث أحكام امليم الساكنة مث أحكام املد  و 
 إىل آخر األحكام وإذا كانت متخصصة أكثر تكون  حلقة خاصة ِبحكام القراءات  وغريها  .
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إذا كان اهلدف   من احللقة هو القراءة والتدبر لآلايت   القرآنية   فعند ذالك يقوم جبعل منهج  .2
ة تطبيقها  وهذا مثل حال للقراءة بقدر قليل مث يقوم بتدارس اآلايت وهديتها   وما يستفاد منها وكيفي

بعض الصحابة عندما جعلوا هلم طريقه يف حفظ سورة البقرة كما ورد عن أبن عمر أنه حفظ سورة 
البقرة  يف مثان سنني فهم حفظوا  ودرسوا أحكامها وداللتها مث  حفظوها فهكذا  عملوا احلفظ 

 والعمل سواء .

تربية النشء عليه فهناك منهج خاص  هلذه إذا كان اهلدف منها  هو تالوة القرآن وحتفيظه   و  .3
احللقات والذي يعرف هذا املنهج هو معلم احللقة و ما يظهر له فيها من حال الطالب فيبين على ما 
يرى من أحواهلم و أشخاصهم املنهج  الواضح البني املناسب هلم ليتقوا يف هذا الدين وحياول أن 

على حتيق اهلدف املروح للحلقة والذي يوصل للطالب  يكرس  األعمال واملناشط  والربامج املعينة
 مبنهج واضح يسلكه املعلم .

 

 املؤثرات يف الدعوة إىل هللا.
 

إن لكل ملة أو حنلة أ شعب مورد يستقي منه سبيله ومنهجه الذي يسري عليه فمثال  جند من األمم 
السابقة من يستقي معينة من آابءه وأجداده حيث قالوا إان وجدان آابءان على أمة وإان على آاثرهم 

ما أرى وما أهديكم مهتدون    وقالوا إان وجدان آابءان هلا عابدين  وقال فرعون لقومه  ما أريكم إال 
إال سبيل الرشاد  وهكذا جند أن لكل أمة وضعت هلا أطر ومنهج يسريون عليه  ومنهجنا يف الدعوة 

فهما املنهج الواضح  اإلسالمية   قوي متني ألنه مستمد من الكاتب املبني ومن سنة سيد املرسلني 
ولذلك جند يف احللقات القرآنية البني اجملر الذي ال نقص فيه وال زايدة  يصلح لكل زمان ومكان 

الرتبوية  أن  بعض القضااي  واملالحظات و جند حلها يف القرآن الكرمي  والسنة النبوية  مثال  لو أن 
أحد الطالب جيد مشكلة   التأخر يف الصالة جتد أنه ابملنهج الفردية والنصيحة واملوعظة ترتفع يف 

ة منهج قراين ومن سنة الرسول  ومثال  آخر جتد  أن نفس األميان وينشط وحيل هذا األشكال بواسط
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الشخص مقبل على االلتزام بشرع هللا  ويطلب أمور تزيد العمل الصاحل  فتوجهه إىل  قضية الصيام 
التطوع  أو  يف الصالة  النافلة أو بر الوالدين  أو التصدق ابملال  أو طلب العلم    وهذه  الوسائل  

 الرتبية الذاتية.كلها تدخل يف جانب منهج  
إن القوة اليت حتظى هبا الدعوة من قوة املنهج  ألنه رابين املصدر من عنده سبحانه وتعاىل وهي 
الدعامة اليت  تقوي الداعية إىل هللا يف كل أموره احلياتية والدعوية.أن املنهج الدعوي تنوع أشكال 

والقوة السلوكية واألخالقية   وعى تفصيل القوة  فيه فهناك ما يشمل القوة العقدية  والقوة الشرعية  
 نبني فيه :

:  أن ما مييز  العقيدة عندان هو أهنا تعتمد أميان راسخ يف القلب حيمله اإلنسان  القوة العقدية –أ 
يف قلبه ويتشرب  القلب  اإلميان من فيضان األعمال القلبية املقوية لألميان من  األميان ابهلل وتوحيده 

له شفيع   يسمع  ِبنه الرب الواحد اخلالق وأنه بيده كل شيء  وإليه املعاد  وهو اإلله  الذي مل يتخذ 
ويرى  يعلم ما خنفي وما نعلن  املتصرف بكل شيء الذي خلق املوت واحلياة ليبلوكم أيكم أحسن 

ينطلق يف أعمال الرب والصالح حىت ال يفارقه  ما   اإلعتقاديةعمال   فعندا يشرب املدعو هذه األمور 
عقدي جتد أن املدعو ينصرف إىل ابقي يصبو إليه من رضوان هللا واجلنة وعندما يرتفع مؤشر  اإلميان ال

 األعمال بقوة دافعة مصدرها القوة العقيدة اإلسالمية  .
:  ونقصد هبا مشول الشريعة   لكل شيء فالرسول مل ميت حىت أكمل لنا تشريع  القوة الشرعية –ب 

العلماء هذا الدين   وجعل لنا يف كل شيء حكمة إما ظاهرة   وإما   حكمة ابطنه ال يعلمها إال  
 الذي وفقهم هللا لنيل احلكم الشرعية  وبياهنا  . و شرح لنا ما نبني لنا كل شيء ويف القصة  عنه 

عندما رسم   خط مستقيما  و َيرج من هذا اخلط خطوط جانبيه وقال عندها هذا سبيلي صراطا  
لعبادات ما يعني  املدعو مستقيما  فا تبعوه   وال تتبعوا السبل فتفرق بكم   وهكذا جند يف احلكم من ا

على الطاعة فمثال  عندما تتكلم عن موضوع الصيام واحلكمة منها وتتناول أن اهلدف يف الصيام هو  
كف النفس عن الطعام والشراب وامللذات  طاعة ألمر هللا يتذوق عندها حالوة األميان وميتزج الصرب 
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توم من هللا حيث قال إال الصوم فإنه يل على اجلوع والعطش امتثاال ألمر هللا مع جانب  األجر احمل
 وأان  أجزي   به  فهنا جتد املدعو يزيد هبا إمياان فيطمئن قلبه وينشرح صدره   هلذه العبادة .

: ونقصد هبا األمور اليت تتعلق جبوانب اإلنسان التعاملية مع نفسه  القوة السلوكية واألخالقية  -ج 
صغريا  أو كبريا  مفهوم القيمة احلسنة  للعمل سواء  ابلعمل أو الرتك إن  وغريه فعندما نغرس يف قلب املدعو 

كان سيئا   فستبقى له تلك القيمة  مثال   يف التعامل  مع اآلخرين عندا أزرع يف قلبه قيمة حب ألخيك ما 
هذه حتب لنفسك   أو قيمة قل خريا  أو اصمت  أو قيمة  على الوالدين وال تقل هلما أف وال تنهرمها ف

القيم ستبقى عالقة يف املدعو ولو بعد حني  وهنا أركز وأنبه على إخواين املعلمني يف احللقات والدعاة إىل 
 هللا الرتكيز على هذه النقطة بشكل كبري .

أن تعزيز اجلوانب السلوكية الطيبة  لإلنسان خري من تغري  اجلوانب السيئة  فهو أن عزز يف نفسه أثر      
الطيب ومارسه وبتذكر  اجلانب الثوايب دائما هلو خري دافع  لرتك  السلوك  السيئ مثال   الرجعي للسلوك

عندما نتكلم عن جانب الصدق وعدم الكذب  فإذا ذكران للمدعو  أثر الصدق يف احلديث وذكران 
ر اآلايت واألحاديث يف فضلها  وأثنينا على املدعو عند صدقه يف موضوع معني   بعد ذلك سيكون األث

 اجيابيا  له ودافع له يف االستمرار يف الصدق.   

إن تنوع مناهج الدعوة وأساليبها من أفضل األمور اليت تساعد الداعية على تشكيل  برامج وأهدافه فهو 
يتنوع يف األفكار واألطروحات اليت يقدمها فيصبح عنده نوع من الناشط املعنوي واحلسي وحي املدعو 

 له الربانمج أدعى للقبول وعدم اليأس وال نبقى على ديدن واحد يف الدعوة لئال أيضا عندما يتجدد ويتغري
عليه الصالة والسالم يف الوعظ جنده ختوهلم يف الوعظ ويستعمل أحياان   تسئم النفس   فالرسول 

 أسلوب الرتغيب  لئن يهدي هللا بك رجال  واحدا  خري لك من محر النعم  الرتهيب ما أسفل من الكعبني
يف  النار  وأحياان  ابلسؤال  أتدرون من املفلس   مرة يسأل جابر هال تزوجت بكرا   وأحياان كان بنفق 
على اجليش عند النصر يتألف املشركني حديثي إسالم   وهكذا تنوع املنهج واألسلوب يكسبنا جتديد يف 

 النفس للزايدة يف أعمال الدعوة .
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 ة املناهج الدعوية يف احللقات القرآني 

بشكل مبسط  ، نقول إن على معلم  سنتكلم هنا عن أبرز املناهج اليت تتالءم مع واقع احللقات القرآنية
احللقة كما سبق وأن بينا أن يكون له طريق معني واضح يسلكه لتفعيل الرسالة اليت نصب نفسه عليها من 
تعليم القرآن الكرمي سواء كان حفظا  أو مدارسه أو تربية النشء عليه فهذه كلها  مهام على املعلم  إتباعها 

الطرق الدعوية اليت عمل هبا ومقارنة الطرق املناسبة واليت هلا أثر كبري يف من التخطيط اهلادف  هلا وتنويع 
حتقيق املطلوب وجتنب الطرق غري املضنية للهدف ووضع مقياس للنجاح  وبعدها وضح األفكار املناسبة 

 لتحسني األداء   وتقوية األفكار الناجحة .

راعاة الفوارق الفردية لدى الطالب سواء على إن من األشياء اليت تتطلب نوع من احلنكة لدى املعلم  م
انحية اإلبداع أو على انحية الضعف  فال حنرم املبدع وال نقصر مع الضعيف بل البد من السري على خط 

 عام وجعل  خطط مناسبة ألصحاب الفئة السابقة  .

م فذالك أرعى لكسب ومن األشياء اليت جيب مراعاهتا النظر بشمولية جلميع املدعوين  دون التفريق بينه
املدعوين فلنا برسول هللا أسوة حسنة كما سجله عمرو بن العاص عندما سئل الرسول من أحب الناس 
إليك ظاان  أنه ذلك الرجل ملا وجد من رسول هللا االهتمام وحسن االستقبال له اي أيها الداعية ال تبخل 

 ولو ابالبتسامة يف تدخل املسرة يف قلب املدعو .

اعية أن قدوة يف مجيع تصرفاتك فاجعل مناك رضا هللا وإسعاد املن حولك ارعي هذا وانظر يف أخي الد
حال ذاك وتلمس حال الناس جتد احلب   منهم وبذالك تكسبهم  واعف واصفح عن من أخطاء عليك    

 .واجعل الشفقة يف قلبك هلم  واجعل قدوتك ُممد 

 آنية  فهي على النحو التايل :أما أبرز املناهج اليت تناسب احللقات القر 
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 منهج تزكية النفس. -1

 وهي بشكل عام جماهدة النفس على طاعة هللا وترك معصيته عز وجل قال تعاىل )          

         (1)(وقال )                       (2)   وكما نعلم أن  ) 

النفس جمبولة على حبها فمن ترك هلا الزمام أضاعته يف ملذاهتا من شهوة وشبه وتقاعس وكسل وفجور 
والنفس كما شبهت ابلطفل عند الرضاع إن تركته مل يزل يرضع وإن فطمته ترك الرضاع ولذالك جند أن من 

القرآن واإلستقامه على أمر هللا جتدهم حياولون شغل أوقاهتم الطالب الذين ميضون قدما  ابلتفوق وحفظ 
بطاعة هللا من عبادة أو علم أو حفظ أو حىت بر ابلوالدين  أو عمل أي عمل يف أجر من هللا وفائدة 

 لصاحبه .

إن من أشرس أعداء البشر هو الشيطان الذي حياول دائما وأبدا إلحباط اإلنسان يف هاوية  الضالل     
ان حياول أن يزين للمرء املعصية من انحية وترك الطاعة من انحية أخرى  . إن الشيطان ملا طرد والشيط

من رمحة هللا توعد الناس ابملغلبة واإلضالل وجند جنده هلذا الشيء لكن اإلنسان التقي الذي يريد أن 
م له وذلك  بتنويع يقرتب من رمحة هللا عليه  املداومة على مراعاة نفسه وجماهدهتا  وعدم االستسال

العبادات واجملالسة الطيبة  والبعد قدر اإلمكان عن اخللوات ابلنفس لئال تضعف فإن كان البد من ذالك 
فليكن أنسك يف خلوة التأمل يف ملكوت هللا وذكر هللا  واألنس ابهلل وقراءة النافع من القرآن الكرمي أو 

 العلم الشرعي أو ما يفيد.

 أنواع جهاد النفس : 

 النفس يف الظاهر من الشهوات والشبهات  جهاد  -أ

 جهاد النفس يف الباطن  للقلب   والفؤاد من الزيغ أو اهلالك يف شبهات القلب. -ب

  40النازعات  2       9الشمس  1
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إن من األشياء اليت ينبغي للداعية أن يتحرك هبا  يف تزكية أنفس املدعوين إرشادهم إىل التدبر يف هللا 
وملكوت هللا  وعلمه الذي مشل كل شيء  وتزكيتهم بعبادته سبحانه وتعاىل يف السر  وآايت هللا 

والعلن واحملافظة على ما أمر به من الفروض والزايدة يف النافلة من السنن وقيام الليل والصدقة واملعادة  
مفهمه  أعمال الرب وأن يضرب يف الطاعة كل جانب وتطوير  نفسه ليكون يف الغد هو الداعية وغرس

 لديه فهي من أشياء املعينة للشخص .

إن من نتائج التزكية للنفس  الوصول إىل أحياء النفس وإيقاظها دائما  )            

                                               1  

وهو من غفر ذنبه كان إذا حزبه شيء أو أمهه فزع إىل الصالة وكان يكثر من ذكر هللا  إن  الرسول 
وقراءة القرآن  وقيام الليل وهذه كلها من األعمال اليت توهب النفس جماهدة للنفس وقوة يف اإلميان  

 فهو قدوتنا يف ذالك .

ملدعو من إدراجه يف حفظ على الداعية أن يعرف أنه يتعامل مع بشر ضعاف فال يبدأ بقوة على ا
القرآن بسرعة وبكميات كبرية فيمل ،  وال توجيه إىل األعمال الصاحلة دفعة واحدة ولكن التيسري 
عليهم ومراعاة التدرج يف التعامل مع املدعو  فمىت وجد النشاط عنده زاده يف الطاعة ومىت وجد دنو 

ان يكون املدعو على خري بدال  من الضغط عليه يف اهلمة جبله على احملافظة على الفرائض ، وهبذا امليز 
 حىت ينفر. 

 

 

 

   24األنفال  1
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 منهج ُماسبة النفس : -2

ن ُماسبة النفس خري دافع لإلنسان على طاعة هللا  ألن اإلنسان عندما جيعل ُماسبة نفسه دائما يكفه إ
ذلك عن معصية هللا ويقربه لطاعة هللا  قال تعايل )                     )(1) 

فعلى الداعية أن جيعل هذا الشيء يقظ يف قلب املدعو  وكان يقول عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه )  
إن اإلنسان عندا حياسب نفسه يدعوها إىل الفوز وعدم اخلسارة   (2)حاسبو أنفسكم قبل أن حتاسبوا  (
ألن هللا يقول يف حق اليوم األخر )                       )(3)  

أن اهلدف األمسى من ُماسبة النفس أن جيعل اإلنسان له كما  من احلسنات اليت ترجح كفته يوم   
احلساب كما يفعل التاجر عندما يتحاسب مع شريكه فاهلدف عنده هو مجع مقومات الربح  ويقلل من 

 مقومات اخلسارة .

إن أي عمل تريد أن حتاسب نفسك فيه يكون قبل العمل ِبن تنظر يف نتائجه  أو بعد العمل أن ال 
تكون من املقصرين يف الطاعة أو يف معصيته سبحانه وتعاىل، وأن ال يندم على شيء وطاعة مل يفعلها ، 

 ملعصية هللا. أو يندم على مباح كان يف  فعله طاعة هلل والقرب منه أو جالبا  

)قال تعاىل                                            

                      )  ِْمنْ  وََكانَ : قَالَ  اأْل َسْيِديِّ  حنظله َعن 

 ؟حنظله ايَ  أَْنتَ  َكْيفَ :  فـََقالَ  َعْنه   اّللَّ   َرِضيَ  َبْكرٍ  أَب و َلِقَييِن : قَالَ  -َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَّ   َصلَّى- اّللَِّ  َرس ولِ  ك تَّابِ 
؟ َما. اّللَِّ  س ْبَحانَ : قَالَ . حنظله اَنَفقَ : قـ ْلت  : قَالَ   اّللَّ   َصلَّى- اّللَِّ  َرس ولِ  ِعْندَ  َنك ون  : قـ ْلت  : قَالَ    تـَق ول 
 َعَلْيهِ  اّللَّ   َصلَّى- اّللَِّ  َرس ولِ  ِعْندِ  ِمنْ  َخَرْجَنا فَِإَذا، َعنْيٍ  رَْأي   َكَأانَّ   َحىتَّ  َواجْلَنَّةِ  اِبلنَّارِ  ي ذَكِّر انَ  -َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ 

َغارَ  َواأْلَْواَلدَ   اأْلَْزَواجَ  َفْسَنا َعا -َوَسلَّمَ   .َكِثري ا  فـََنِسيَنا الصِّ

 185 آل عمران 3 طبعة شاكر164| 4يف سننه  رواه الرتمذي 2 14اإلسراء  1
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 اّللَِّ  َرس ولِ  َعَلى َدَخْلَنا َحىتَّ  َبْكرٍ  َوأَب و َأانَ  فَاْنطََلْقت  . َهَذا ِمْثلَ  لَنَـْلَقى ِإانَّ  اّللَِّ  فـَوَ : َعْنه   اّللَّ   َرِضيَ  َبْكرٍ  أَب و قَالَ 
 َوَما: "َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَّ   َصلَّى، اّللَِّ  َرس ول   فـََقالَ  اّللَِّ  َرس ولَ  ايَ  َحْنظََلة   اَنَفقَ : قـ ْلت   -َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَّ   َصلَّى-

 ِعْنِدكَ  ِمنْ  َخَرْجَنا فَِإَذا، َعنْيٍ  رَْأي   َكَأانَّ   َحىتَّ  َواجْلَنَّةِ  اِبلنَّارِ  ت ذَكِّر انَ  ِعْنَدكَ  َنك ون   اّللَِّ  َرس ولَ  ايَ : قـ ْلت  " َذاكَ 
َعاِت؛ َواأْلَْواَلدَ  اأْلَْزَواجَ  َعاَفْسَنا  نفسي والذي: "َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَّ   َصلَّى، اّللَِّ  َرس ول   فـََقالَ . َكِثري ا  َنِسيَنا َوالضَّيـْ

، ط ر ِقك مْ  َويف  فـ ر ِشك مْ  َعَلى اْلَماَلِئَكة   َلَصاَفَحْتك م   الذِّْكرِ  َويف  ِعْنِدي َتك ون ونَ  َما َعَلى َتد وم ونَ  َلوْ  َأنْ  يده
 .1َمرَّاتٍ  َثاَلث  " َوَساَعة   َساَعة  ، َحْنظََلة   ايَ  َوَلِكنْ 

ومن هذه اآلية نعرف يقينا  كيف كان الرسول يغرس يف نفوس أصحابه ُماسبة النفس ونقدها الصريح 
 دون جماملة لئال يوسوس هلا إبليس   فتضعف وهتلك . 

املنهج اإلمياين : ونقصد به الطريقة اليت تعتمد على أعمال القلوب واالرتقاء ابلنفس القلبية التأثريية   -3
وقص  الرتغيب والرتهيب  والوعد ابلظفرلب ابملوعظة اترة أو التذكري بنعمة هللا أو وذلك مبداومة صقل الق

 قال تعاىل )ليت تؤثر يف النفس  ونضرب مثال  القصص ا                    

                                      )2 .    

) صربا آل     أن الرسول أابن فرتة الدعوة يف مكة كان مير على الصحابة ويرى من أحواهلم فيصربهم  
ايسر (  وحيثهم  على الصرب فيضرب هلم الرتغيب )كان الرجل ميتحن على دينه فيشق من رأسه إىل أسفل 
منه ما يرده عن دينه (  وقد يكون َيدم املنهج األعمال وليس األقوال كقضاء احلوائج للناس وتيسري أمور 

 اخلري  والرمحة ابحملتاجني .

ن على معلم احللقة القرآنية أن يستعمل هذا املنهج يف بعض األحيان يف مواضع مثال  عند استقبال أحد إ
يكون معه  الطالب اجلدد املقبلني على احللقة  ومن يعرف فيه التوبة واإلقبال على الطاعة واالستقامة  

 هذا املنهج  يف التعامل معه لكسب قلب هذا الطالب . 
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فمثال  ميكن الذهاب حملاضرة إميانية أو إهداء الطالب شريط وعظي لسماعه أو الصالة عند إمام يعرف 
عنه الصوت احلسن والتأثري بتالوته  أو إتباع جنازة وتدارس أحوال املوتى  كل هذه الوسائل معينة على 

اهلدف  ، إن إغفال اللب عن التأثري هلو من أسباب ضياع املدعو ولكن جتديد األميان يف قلبه حتقيق هذا 
 له ابعث كبري للثبات على الصاحلات.   

 منهج الدعوة الفردية : .4

 

هو أسلوب من أساليب الدعوة الفردية وتقوم ابالتصال الدعوي مع املدعو شخصيا  ومباشرة وهتدف إىل 
 املدعو يف جوانب العقيدة والعبادة والسلوك واألخالق .االرتقاء حبال 

إن الدعوة الفردية من أبرز الطرق البينة مناسبة يف احللقات القرآنية كوهنا وسيلة إليصال املفاهيم اليت تريد 
أن نغرسها يف الطالب سواء  كانت للحث على شيء معني أو إلصالح  أخطاء موجودة عند بعض 

 النشء.
ل هللا دعوته دعوة  فردية عندما كان يبحث عن أنصار ومؤيدين له يف مكة  عقالء لقد بدأ  رسو 

يناقش أصحابه على انفراد عندما يستلزم  يستطيعون محل اهلم معه وتبليغ دين هللا  فاستطاع ، وكان 
 ذلك األمر .

وعة كالوعظ إن الدعوة الفردية ليست حكر على أحد معني فقد يقوم هبا الشخص وحده وتوجه إىل جمم
 واملقالة  واملطوية ، وقد  يكون شخص لشخص آخر مثل معلم احللقة أو الناصح لصاحب منكر . 

قال  وقد وردت عدة ُماورات فردية دعوية             اعلم أن الدعوة الفردية مشروعة يف القرآن الكرمي
 )تعاىل                                        
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               (1) ) 

)ووجه هللا األجر اجلزيل ملن حيمل هم الدعوة ولو كان وحده                    

          (2)   )  . 

ومن املالحظات اليت جيب على املعلم إجراءها هو التدرج يف الدعوة الفردية فال يقد م على املدعو بقوة بل 
ينظر يف حاله  فاملبتدئ له طريقة سهلة تراعي أتليف قلبه لالستقامة  أو إهداءه هديه تكسب وده   

تقدم له النصيحة أو التوجيه  . أما الطالب املقبل على القرآن والعلم والعبادة ال حيتاج للتمهيد وبعدها 
ألنه مقبل وله هدف وغاية يريد الوصول هلا ولكن علينا هتذيب هذا اهلدف وعلى املعلم إعطاء 

 التوجيهات له .
 مثرات الدعوة الفردية :

 جلماعية.تكون قريب من املدعو  أكثر من الدعوة ا –أ 
 تلمس حاجات املدعو عن قرب   واإلشكاليات اليت   تواجه .  –ب 
فهم وجهة النظر لدى املدعو بوضوح   وبشكل دقيق يف بعض األمور والربامج وفيها إعطاء فرصة   -ج

 كبرية للتواصل مع   املدعو .
 تساعد على اكتشاف املهارات  والطاقات لدى املدعو . -د

  قوايء على حتمل أمور الدعوة وتنشئ صف جدير قادر على الدعوة .هـ  تنتج لنا أفراد أ
 

  33فصلت  2 41إبراهيم  1
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إن أبرز ما حيتاجه اإلنسان يف دعوته الفردية هو احلكمة فيها كما كان رسول هللا يفعل عندما يدعو 
  لعلمه ِبنه حافظ للسر ذو عقل راجح  مث علي   الطيبة مث أبو بكر أصحابه وبداء بزوجته  

فكان يدعوهم ابليت هي أحسن والرأفة والرمحة حبال  املدعو  حىت لو كان يعصي هللا ألن هللا حيب من 
 عبده التواب األواب وهللا غفور رحيم .

ألهداف ولكي نستفيد من الدعوة الفردية  البد لنا من تنظيم عملية الدعوة وذلك بوضع اخلطط وا
الواضحة املفيدة اليت ترجو من املدعو االستفادة منها ، ومعرفة أحوال املدعو مثال  قد  ال ينتفع املدعو 

ابملوعظة القوية ألنه  حيمل قلب مرهف ورقة مفرطة فقد هتلكه ، أو مثال  التعامل مع شخصية متذبذبة يف 
 االلتزام ابلرتغيب لكي يقوى إميانه وهكذا .

ا حنتاجه هو املتابعة الفعالة للمدعو وعدم تركه  وحيدا  . بل إجياد بيئة صاحلة معينة   إن من أبرز م
 . للمدعو وخباصة عند قناعته ابالستقامة لئال يرتاجع فاملرء يقوى إبخوته ويضعف بنفسه

 منهج الدعوة اجلماعية : .5

إىل مجاعة من الناس بقصد إبالغهم الدين والتأثري فيهم وقد موجها  اكان اخلطاب فيه  وهي ما
 تكون من فرد أو من مجاعة ، كاحملاضرات والندوات وامللتقيات . 
 وقد برز هذا الدور واضحا يف دعوة األنبياء  ، قال تعاىل : ))                

            ))1 (( : وقال تعالى ، .                        

     ))2  . 

و الدعوة اجلماعية حتتاج إىل استعداد و إعداد ، استعداد من حيث القدرة على إعطاء الناس 
اجلديد واملفيد وجذهبم إليه بطرق اجلذب املعروفة واليت من أبرزها : صدق النية و احلديث ، 

على تبليغ الدعوة بصدق نية وحرص على  وإشعارهم ابحلرص عليهم ، كما حرص رسول هللا 
 ناس يف دين هللا .دخول ال
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وال بد يف الدعوة اجلماعية من اختيار املوضوع املناسب و األلفاظ و العبارات املناسبة واملكان 
 املناسب والوقت املناسب ، فهذه األربعة إن اكتملت فهذا حري للمدعو أن يقبل منك .

اليت شرفها هللا سبحانه  إن الدعوة اجلماعية مسؤولية عظيمة وأمانة جسيمة محلتها أمة ُممد 
وتعاىل ؛ إذ يقول تبارك وتعاىل : ))                          

                                       

   . ))1   
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 اخلامتة

ويف اخلتام ، إن الدعوة اإلسالمية عامة وشاملة لكل زمان ومكان ، وهي متجددة الوسائل واألدوات 
، قال عز  هي عبادة هللا سبحانه وتعاىلأال و ال جتدد ال تتغري و واملناهج و األهداف واخلطط ، لكن الغاية 

من قائل : ))                   . )) 

، فاتبع هديه ، وامض قدما للسري على هنجه وسنته  أخي معلم القرآن الكرمي ، قدوتنا هو نبينا ُممد 
، و عليك التجديد يف أساليب دعوتك ، وادع هللا دائما أن يهدي من هم حتت يدك من املدعوين ، 

 وانظر إليهم بنظرة الرمحة والشفقة عسى هللا أن جيعل فيهم خريا كثريا .

 وعلى آله وصحبه أمجعني .. و صلى هللا وسلم على نبينا ُممد 
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