
 

   قتفى أثرهماالدعوة إىل اهلل عمل األنبياء ومو 

عٌلى لنُبٚل ١ ٗلسسضلوم ًٗلّ     إىل لهل ، لهدع٘ٝ  لهلأحبيت يف
ض ز عوٟ ُٔجٍٔ ٗلقتفٟ أثسٍٓ، فوقلد لضلتٌس ُلهلل لهل ُل٘      
عوٕٚ لهطالَ ٙدع٘ قًٕ٘ أهف ضِٞ إال مخطم ع ً ، ق ي تع ىل: 

لَع ػ نِي َ ْ ى ََ َسلنَ َخ َلى ْل َأْسل َِ ؽىلوهى لفى َؽَلَىل ل  َلىَغ َؾْحهى ًا ح َقْد َأْرَسلْلنَ  ىو ـَ َو

ل  لضللتٌس يف  ◘، ٗٓلرل ُبِٚل  ذلٌلد     [ 44ِلبل٘  : ] لهع {َط ها
ٗهقد ك ْ ٙق٘ي يف ًسعلٕ لهلرٜ تل٘يف    ، لهدع٘ٝ ط٘لي حٚ تٕ 

لللْ ♂فٚللٕ: للَةَ م َوَهلل  َهَلَكللْا َأمَْ ىوكو للَةَ  اـصني أخسجللٕ أ للد  ) ▬اـصني
ٗٓرل ف زٗق ٓرٖ لنًٞ عٌس بّ لخلطلل ب (، ٗحطِٕ لنهب ُٛ

ًّ  ٗٓ٘ عوٟ فسلش لسل٘     ☺ ٙلكن أًلس    ٗجسحٕ ٙثعب د
لهدع٘ٝ فب هسغٍ ًّ ععفٕ ٗلحنط ط ق٠٘ جطٌٕ ِٙل دٜ غل ّب    

َّ ُزدُّٗلأدبس ٗإشلزٖ ميظ لنزض فٚق٘ي:  ََ، َعَو  َٙل  : َقل يَ  لهُػاَل
َّ ٛ  لِب َِ٘بلَم،  لِزَفل ِ  َأِخل ُٕ  َث ٟ  َفِإَّل ِِ٘بلَم،  َأِبَقل ٟ  ِهَث  ِهَسبِّلمَ  ََٗأِتَقل

أْ ، ًّٗ تتب  ضري لهطلوف لهضل جي  لد    )أخسجٕ لهبخ زٜ(
 لهدع٘ٝ إىل لهل تع ىل ك ُت ٓٛ غػؤٍ لهػ غى.  

 ارسة الدعوة إىل اهلل تعاىلكل مسلم يستطيع مم

ٟ  ٗال بل سعسٗ   تلمًس  ال دعل٘ٝ  أٜيف لهل،  إخ٘تٛ ّ  تِٔل  عل
 ٓلرٖ  يف لهل جعولٔ   لهيت لخلريٙٞ عّ ُفطٔ  أخسجت قد لسِلس
ل ى ػ: تع ىل ق ي ٗهلرل ،لنًٞ نـي ََ ا ل عى َولَ  ـو َْ َننىلِ َلىْئا ل وا هى ُو ََ َؿَفل ي

وَن  لدو ََ َيَل َذـىَك نىَ  َطَصْحا َوَؿل ىوحا َيْع ُْ َى َه وَ ى اْن َد َوطى َطََل ـىَ  نى َداوو

َىلللللللْ َ  َهللللللل  َؿللللللل ىوحا >;) ـَ لللللللحهو  َُخ َؽَعلو نَْكللللللل َْ هو للللللل َنْحَن َطللللللل نَ ََ ( َؿللللللل ىوحا ِ َي

لحَن) َّلل [79-78:لس ٢لدٝ ] { (=;َيْفَعلو  ِلللسلس عللّ ٙتِل ٓ٘ل     فو
ْ  ج ١ٗل إمن  مجّٚع  ٗلنُبٚ ١، ٘لُِِعُه  ُٗبلر  لهت٘حٚلد،  إىل ٙلدع٘

، بطّ ًٗ  ًِٔ  ظٔس ً  لهلب ٢س لهِٔٛ بعد ذهم عّٗ لهػسن،
لخلول    ٗال غم أْ لهلدع٘ٝ إىل ت٘حٚلد لهل ٗعب دتلٕ ٗإزغل د    
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لسضلوحم  ٗٙطلتطٚ  أٜ غلخط س زضلٞ     ٗٗظٚفٞ لسسضلوم  
 ...لهدع٘ٝ كرب أٗ صػس، ًتعوٍ أٗ ع ًى بى حتٟ لنًٛ

 ضائل الدعوة إىل اهللف

أحطّ لهق٘ي سّ لغتػى بٔل ، ًل  لهعٌلى     لهدع٘ٝ إىل لهل -4
لَ  ػ:ق ي تع ىل ،لهض جي  َوَطمى

ى
نَي َدَط  َلىَغ اهلل ِا ِّمم َو َؾْح  َ ًْ َْ َأ َوَه

عَ  ََ اْْلوْ لىمى
نِى هى ا  َوَؾ َل َلىىني

 . [33] فضوت : {َص ِلى
 قلل ي ،لنًللٞ ٓللرٖخريٙللٞ أضللب ب لهللدع٘ٝ إىل لهل ًللّ  -2

و ى ػ:تعللل ىل ُو وَن نىللل ْْلَْع ُو ََّلللْا ـىلننيللل سى َْللللْيهو ُى للل َخ أوْر هني َوْل َرلللْمَ أو للل نْ ؿو

 
ى
نوحَن نى لل هى ًْ ُى َوْلو َى اْْلونَْك  . [441] آي عٌسلْ : {َوَْلنَْهْحَن َط

ٛ  بل سعسٗ   لنًس -3 ّ  ٗلهِٔل  يف  ٝللل هوِج ضلبب  لسِللس  عل
ل ػقل ي تعل ىل:   ٗلآلخلسٝ   لللهدُٚ ْونَل  َؽَلل ني َى و َْ وْا نىلفى َأي ُو ل ؿم ْ َهل  ذو حا

ْ نىَعللَ ا َخ َن ىللو َخ نىللَ   للحا ََ َضَلمو ي لل ى نـي  َوَأَرللْ َى  ا
ى
َى اـَ للحَ ََ َينَْهللْحَن َطلل ي لل ى نـي ا

حَن ) قو ْ َيْف و فوٌ  تسكت لهط ٢فٞ  [465] لنعسل  : { (5:9َؿ ىوحا
  بلٕ،  ًل  ُذكرلسَ  ًّ بل  إضلسل٢ٚى   لهيت لعتد  يف َٙ٘ لهطبت 

ََٗعَعِتٔل    ٗلضتٌس  عوٟ  غِّٚٔ  ٗلعتدل٢ٔ  فٕٚ، ٗ  تطتجب سل  
بٕ لهط ٢فٞ له٘لععٞ، أجنلٟ لهل لهلرّٙ ِٙٔلْ٘ علّ ًعضلٚتٕ،      

ِٗل يف َٙ٘ لهطبت بعرلب أهٍٚ   .ٗأخر لهرّٙ لعتَد
 عِلد لهل تعل ىل   لنجسعٌى لهدع٘ٝ إىل لهل تع ىل هٕ ععٍٚ  -4
 هقل٘ي  لخللري  فعى عوٟ دهٕ ًّكى  أجس ًثى هودلعٚٞ ٚحطبف
لىفى ♂: ◘ لهِل ُضِ٘يَز ُى َؽ طى ْث و َأَّْ َْ َدلني َطََل َرْمَخ َؽَلفو هى ) أخسجٕ ▬َه

 .ًطوٍ(
 ٗلهلتٌلم  هوِضس ضبب لسِلس عّ ٗلهِٔٛ ب سعسٗ  نًسل-5
َقلحى   ػ: تعل ىل  ق ي لهدُٚ  يف ـَ لهو َلىنني اهلَل  و َْ َينُْصو لنني اهللو َهل َ َونُْصو ـَ َو

يلللز  ) ننيللل84َطزى كني ََ َلىن هني ي للل ى نـي ا ( ا لللَةَ  َو َْللللحو حا اـصني ْل ِفى اْْلَْرضى َأَؾللل هو  نو

حرى ) ََ و اْْلوهو
 َط ؾى

ى
ُى َولل َى اْْلونَك و ى َوََنَْحا َط ُو وا نى ْْلَْع ُو َؿ َ  َوَأَه  (85اـزني

      . [ 44-41]لحلج :  {
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  اهلل إىل الدعوة أساليب

اْدعو ػ:، يف ق٘هٕ تع ىللهدع٘ٝ يف لنًثى لسِٔجأحبيت يف لهل، 

 َِ للل َِى نى نـي وْل نىللل  َْ
َسللل ى اِْلََ لللنَ ى َوََّللل دى ْكَمللل ى َواْْلَْحطى لللَك نى ِْلى َلىَغ َسلللَىو ى َرنم

َو   َ ًْ  . [425 :لهِحى]{َأ
 عوٟهوٌقبى  ،ٗلهكٓٚب ب هكغٚٗٓٛ لهدع٘ٝ ب أوال احلكنة:  

فٌع ًوٞ لجل ٓى تلْ٘ ب حللٌلٞ كٌل  ع ًلى     ٗلحملب هٕ، لخلري
لهرٜ تب٘ي ب سطجد، ًٗع ًوٞ لهع   تللْ٘ ب هػلدٝ،    ◘لهِهلل

لهرٜ هبظ خل   ًلّ ذٓلب ٗٓل٘ ٙعولٍ       ◘ كٌ  ع ًى لهِهلل
   فِصعٕ ًّ ٙدٖ ٗأهق ٖ عوٟ لنزض .

ّ ال ٙلركسْٗ  لهرٙ لسِ فقم ٗتلْ٘ ً  ثاىيا املوعظ: احلصي: 
 لهل إال قوٚال، ًربربم ال إىل أٓى لإلمي ْ ٗال إىل أٓى لهلفس،

 لهللدُٚ ، ٗحللب لهػللٔ٘ل ،لسِػٌطللم يف   سللنًِمل أٗ ًلل 
ًػلػ٘ي يف دك ُلٕ ٙبٚل  ٗقلد      زجلى  فٌثًول   ،هػٚط ْل إغ٘ل١ٗ

! لهضلالٝ  خلرّيل  لهل جصلن أخٛ ٙ : هٕ فتق٘يأقٌٚت لهضالٝ، 
َلىنني ػ:تعل ىل  قل ي  كٌل   ٙتلركس، ٗ خلرّيل  لهل جصلن ٙطٌ  فٔ٘

للللل  َذا نو ٌى وْا َؽلللل ُو للللْوَا نى َْلللللَ ؿني نْي ََ اـ لللل َ  هم َى ْل َصلللل  للللهو ْ َلىَذا َه ني َقللللحا ََ اْلني ي لللل ى نـي ا

وَن) و
َُْصى  .[214:لنعسل ] {(645َه

ٞ ب   ثالًجةا اااللة:   ٞ  إق ًل ٟ  لحلجل ّ  ُٚلمع  ٗال ،لسع ُلد  عول  ًل
 حقل زٝ  ٍهلل  ٗٙلبم    دي لهلف ز  هل تع ىل يف لهقسآْف ;ٓدلٙتٕ
َوْل َلىْن َأَرلَ  اهللو ػعوٟ ضبٚى لسث ي ق ي تع ىل:ف آهلتٍٔ، لْ  َأَرَأمْل ؾو

ل نىفى   َيْيتىوكو
ى
لف  َؼْمو اهلل ـَ َْ َلى ل هني لوحنىكو َََل َطََل ؾو ْل َوَر ْل َوَأبَْص َرؿو َسْمَعكو

ؽوحنَ  ْل َيْصدى ََ ىوَُصم و اآلَي تى ثولني نو ُْ َؿْو  .[46] لنُع َ :{اىسو
 لدعوة إىل اهلل تعاىلأقسام ا

ّ  دللتٌعم  لهِل ع  دع٘ٝٗٓٛ  لهع ًٞ ع٘ٝلهد   القصه األول  ًل
لسِربٙللٞ كخطبللٞ لجلٌعللٞ، أٗ دزٗع لهعوللٍ   لخلطللب خللالي

 لهػسعٛ، ٗذل عسل  لهعوٍ لهػسعٛ .
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َُخ ػ ق ي تع ىل :، أٗلًس لهدّٙ  َ َذَؿ ل هم َي  َأَُّيَ  اـنني سو َلىىني  َرَلْقنَ ؿو

 
ى
نَد اهلل ْل طى َهكو َُ َََع َرؽوحا َلىنني َأْؿ ََ َىَ  ـى حنا  َوَؾ عو ْل شو َوأويَثى َوَََّعْلنَ ؿو

للْل َلىنني اهلَل َطلىول  َرَىم  ) ٗلهل  ،[43] لحلجسل  : { (57َأتَْق ؿو
تع ىل بم هِ  أْ لهركللس٠ تِفلل  لسنًِم، ٗحنطبم ًّ 

لهل تع ىل أُعٍ عوِٚ  بلى لهِعٍ فق ي ٗلسنًِم، 
 ػضبح ُٕ:

ى
ََ اهلل

َ ىمْعَم َخ َؽمى ل هم ، فو٘  [53] لهِحى : {َوَه  نىكو
هّ تطتطٚ  أْ حتضٚٔ ،  عوٚم ُعٍ لهل تع ىل تلتب أْ أزد 

ٗهلّ .. لالحط ع،ٗ هبضس،لٗ لهطٌ ، ُعٌٞ فٌّ لهِعٍ :
ٗلهل تع ىل ، لهِعللٍ أفقدُ  لإلحط ع بٔ  عوٟ ٓرٖلعتٚ دُ  

َن ػ، ق ي تع ىل:شٙ دتٔ ٙعوٌِ  أْ غلس لهِعٍ ضبب يف  َوَلىْذ َْلَيذني

يد   دى َْ ـَ ْلوْل َلىنني َطَ اِبى  ُْ ـَ َى َؿَف ْل َو يَدىنيكو ْلوْل ْلَزى ُْ ـَ َى َشَك ْل   {(;) َرَنكو
ى للٕ جلٔ  يف ط عتلُطتخدً ٍ بمْلهِعٗغلس ل، [7] لبسلٍٓٚ :

ٗأفغى لهِعٍ ، تٕلضتخدلًٔ  يف ًعضٚ يفٗعال، ٗكفس لهِعٌٞ 
ْل َوَأْْتَْماو ػُعٌٞ لإلضالَ ق ي تع ىل :  ْل دىينَكو ـَكو وَْحَم َأْؿَمْلاو  ـْ ا

ْسَةَم دىين ا  لو اإلى ـَكو واو  ْل ىىْعَمَِى َوَرضى ٗغلس  ،[3] لس ٢دٝ : {َطَلوْكو
هى ػق ي تع ىل: ع٘ٝ إىل لهل تع ىل،ُعٌٞ لإلضالَ ب هد ؾوْ  َنل ى

 َوَه  
ى
ََْح َن اهلل َََعنِى َوسو َى اْلني َم َخ َأيَْ  َوَه   َطََل َنصى

ى
ح َلىَغ اهلل َسَىوظى َأْدطو

ؿىعَ  ََ اْْلوْػى
 أٙٔ -هلٍ قىأٜ : ،[418] ٙ٘ضف : { َأيَْ  هى

 عوٟ، ٗحدٖ لهل عب دٝ إىل أدع٘، طسٙقيت ٓرٖ: -لهسض٘ي
ٗب هطب  كوِ  أتب ع ، بٛ لقتد٠ ًّٗ أُ ، ٗٙقم لهل ًّ حجٞ

رهم ال بد أْ ُتعوٍ لهعوٍ ه لحلبٚب صوٟ لهل عوٕٚ ٗضوٍ، 
ٗكى  ،ٗلهبٚت ،ٗلهػ زع ،ٗمن زع لهدع٘ٝ يف لهعٌىلهػسعٛ 
كتاب زال املصله ٗميلّ أْ تتعوٍ لهعوٍ لهػسعٛ ًّ : ، ًل ْ

ُلسز  ً  ٗ خالي مخظ دق ٢  ًٙ٘ٚٞ اليومي مً العله الشرعي
 ٗب هل لهت٘فٚ . تعوٌِ ٖ ً  كى  ًّ ُق بوٕ،

  (محد عبد  املتعالأللوليد موشى ، و)ة للنسيد ارجع لكتاب  زال الدعا
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ٗٓلٛ دعل٘ٝ غلخط ًعلم     لهلدع٘ٝ لهفسدٙلٞ      القصه الجةاىي 
ْ  أغولب  يف ُ فعٞ تلْ٘ لهدع٘ٝ لهفسدٙٞٗ، بعِٕٚ  أكثلس  لنحٚل 
ٚدّٙ ًلّ لهلدع٘ٝ لهفسدٙلٞ    ٗأٗي لسطلتف  لهع ًلٞ،  لهلدع٘ٝ  ًّ

لنٓللى، ٗٓللرل لهعٌللى ٓلل٘ عٌللى لنًللٞ بمضللسٓ  هق٘هللٕ      
َََعنىلِ ػتع ىل: َى اْلني لَم َخ َأيَلْ  َوَهل  َطََل َنصى

ى
ح َلىَغ اهلل هى َسَىوظى َأْدطو ؾوْ  َنل ى

ؿىَع) ََ اْْلوْػى
 َوَه  َأيَْ  هى

ى
ََْح َن اهلل  . [418] ٙ٘ضف : {(>54َوسو

  يةأمور مفيدة يف الدعوة الفرد

فغلى كلبري    هلل  ٝ لهدلعٛ نحد لنغخ ظ صٙ زف   السيةارة  -1
َمْن َعاَد َمِريًضا َأْو َزاَر َأًخاا ♂:◘عِد لهل تع ىل هق٘ي زض٘ي لهل

نَاِ   َِ َِ ِماَن ا َباَوْأ ََ َْاااَو َو َْ ََ َوَطااَ   َلُه ِِف اهللِ َناَداُه ُمنَاٍد َأْن طِْبا

 . ُٛ() أخسجٕ لهكًرٜ ٗحطِٕ لنهب  ▬َمنِْزًل 
كسَ لهدلعٛ ً  لسدع٘ هٕ أثس بل هؼ يف لهلدع٘ٝ إىل     الكةرو   -2

 ..لهل كمْ ٙعطسٖ ًّ عطسٖ، أٗ ٙعطٕٚ قطعٞ حو٠٘
ٞ   اإلتصاالت اهلاتفية:   -3 أضلٔى طلسق    ف التض ال  لهل تفٚل

 ..  ًٚطّسل ضًٔو  لهدع٘ٝ  بلهدع٘ٝ لهفسدٙٞ ٗجتعى ب
ٞ ف:  تيفيض الكروب -4 ّ  لهللسب  كػلف ٗ لسطلوٌم  خدًل  عل

 .لهِف٘ع حتبٕ أًس أً٘زٍٓ ٗتٚطري ح٘ل٢جٍٔ ٗقغ ١ لهِ ع
ٛ   اإلشةممي:  واملطويةات  الصغرية توزيع الكتيبات -5 ّ  فٔل  ًل

 .ٗلُتػ ّزل غّٚ٘ع  ٗأكثسٓ ، لهل إىل لهدع٘ٝ ٗض ٢ى أق٠٘
 لهاس القاء دعوي مع رجل مو عوام 

 لهطالَ عوٚلٍ ٗز ٞ لهل ٗبسك تٕ   اـداطو  :
 َ ٗز ٞ لهل ٗبسك تٕٗعوٚلٍ لهطال : اـَُّ 

 ؟ ح هم ٙ  أخٛكٚف اـداطو  :
  لحلٌد هل : اـَُّ 

ٕ  اـداطو  : ٕ بعطلسٖ أٗ   حيرٙل قطعلٞ حول٠٘ عولٟ ضلبٚى      ٙعطٚل
 ًّ لهتمهٚف ثٍ ٙق٘ي ًثال، ضبح ْ لهل ٙ  أخٛ لهتع ز  أًس
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 الدعوة إىل اهلل

 

 

 

 

 اللَِّه ِإَلى َدَعا مِّنَّن َقِواًل َأِحَسُن َوَمِنػقال تعاىل : 

 33فصلت{ ِسِلِننَياْلُن ِمَن ِإنَِّني َوَقاَل َصاِلحًا َوَعِنَل


