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 احلمدددد  ب ربال العددداشمق ئ العاىدددال علددد  لسدددا  رسدددول  ا مدددق        

  6            4 4                6      6        

        ³  9  
العاىددددال    والصددددالة  والسددددالم علدددد  إمددددام الدددددعاة   (1)

ئ فلديكن شما بعث  لليمن  )) إند  قعددم علد   دوم أهدا الكتداب  وصيت  شمعاذ بن جبا 

ورضددد    عدددن صددكابت  الكددداام الددد ين  ددداموا  (4)أوال مددا قددددعوهه إليددد  عبددادة       ((

اجد  الددعوة إىل   وِفعلهوهدا ئ ووضددعوا كدا مد ب   ماقبتدد  ابلعددل ئ فبلاةدوا الاسددالِة بو 

 وأدوا ا مانة ئ ونصكوا ا ماة ئ و الوا للناس حسِنا       أمدابعد  

فالنصوص الااعياة ه  ا صا   إدرا  كيفية عبدادة   ئ والددعوة إليد  ئ كمدا 

ددا ظفددد الداعيددة مددن اابتدددا  واا رحندداا  ئ واشمعصددود   هدد س الدراسددة بيددا  احلاجددة إىل أّنا

معافددة أدلددة الدددعوة ومصددادرها ئ والت كيددد علدد  مصددادر التلعدد  والت صدديا ئ حدد  قبعدد  

العاعدة الصلبة واشمعاوفة لكا داعيدة   حد  الصدا احليدد واارحنداا  ئ ويفاصدة    دا  

ئ فاحلاجدة    داا هد ا اشمتةدري   كثاة مصادر اشمعافة ئ وأوعية اشمعلومات ئ و نوات الت ثري

ماسة للدعاة إىل   ئ   الت كيد عل  أسس الددين والددعوة وأصدو ما ئ وا دلدة اشمعتد ة 

 ئ واشمصادر اشموثو ة  

وعلدد  رأس هدد س ا دلددة وا صددول واشمصددادر العدداال  الكددا  ئ كددالم   قعدداىل ئ 

دة ئ مدن  دال بد  صددو ئ ومدن حكده وصااط  اشمستعيه ئ ودستورس العو  ئ ورسدالت  ااالد
                                 

 (108( سورة يوسف اآلية )1)
( ئ 1458ب اقؤيفدددد  كددددااىه أمددددوال الندددداس   الصددددد ة بددددا ه )أيفاجدددد  الب ددددار    كتدددداب ال كدددداة ئ اب ( 4)
(1/450 ) 
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الواج  عل  الدااعية إىل   العنايدة ب  عدل ئ ومن عما ب  هد  إىل صااط مستعيه ئ ف

بددد     ددداابة وحفلددداو وعلمددداو وقددددبااو ئ والو دددو  عندددد أوامددداس ونواهيددد  ئ والتددد ام قوجيهاقددد  

عوة ا وال ودسددتورها ا ساسدد ا ئ ومنهجدد    عيددع الاددؤو  وا حددوال   فهددو كتدداب الدددا 

وعيددع مصددادر الددداعوة ا يفددال قاجددع إليدد  ئ واآلمت العاالنيددة مليئددة ابشمبدداد  واشمندداه  

والتوجيهات وا سالي  الدعوية  ئ با   العاال  الكا  من الفع  الدعو  الا ب الكثري 

صددا ئ فهددو كتدداب هدايددة وإرمدداد ئ يهددد  للدد  هدد  أ ددوم  ئ  ددال قعدداىل  الدد   ا يكدداد ل 

          9         9        ³         9      

        9             6   ( 9سورة اإلسااب اآلية) 
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 املبحث األول :

 يف أهمية الدعوة والتأصيل هلا :
  الدعوة   الدعوة س س فواىدفواىدو و مفهوم الت صيا عموما وأمهيت  مفهوم الت صيا عموما وأمهيت      ا ول ا ول اشمطل  اشمطل  
  إىل   قعاىل  إىل   قعاىل  

اشمطل  الثاين   حاجة الدعوة والداعية لألدلة واشمصادر اشموثو ة اشمطل  الثاين   حاجة الدعوة والداعية لألدلة واشمصادر اشموثو ة 
  محاية  ا   محاية  ا   

 :  الثانياملبحث 
 القرآن الكريم وأهميته يف تأصيل الدعوة إىل اهلل :

صا ا ول للدعوة إىل صا ا ول للدعوة إىل اشمطل  ا ول   قعايف العاال  ومكانت  وكون  ا اشمطل  ا ول   قعايف العاال  ومكانت  وكون  ا 
      

    ضاورق  ضاورق  للدعوة إىل   و للدعوة إىل   و اشمطل  الثاين   أمهية الت صيا من العاال  الكا  اشمطل  الثاين   أمهية الت صيا من العاال  الكا  
    

 
   

 
 

 
  

املطلب األول : يف مفهوم التأصيل عموما وأهميته 
 وفوائده يف الدعوة إىل اهلل:
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 ) أ ( مفهوم الت صيا وأمهيت     
د والدالم  دا ئ  دا داات متنوعدة الت صيا كلمة ج رها )أصا(   وا م ة والصا

  اللةة ئ أ هاها وهو اشمااد هنا   أ ا ا صدا ععد:   أسداس الاد ب الد   يعدوم عليد  ئ 
ي عددال   أص ددا الادد ب أ  جعددا لدد  أصددال هبتددا يبدد: عليدد  ئ وا صددا منادد  الادد ب الدد   

ل   اسِت ِصددِل   خيدداأ أو ينبدده مندد  ئ يعددال   اسِت ِصددِله  الاددجاة ئ أ  ثبدده أصددلها ئ ويعددا
    (1)أ   طع  من أصل  والاأ  ا صيا  مال  أصا ئ ورجا أصيا   هبه الاأ  عا ا

ومن يفدالل هد ا اشمعد: اللةدو  فدمل ا اشمعصدود ابلت صديا   الددعوة إىل   هدو   
أ  يبدددل الداعيدددة دعوقددد  وينطلدددل فيهدددا مدددن يفدددالل ا صدددول اشمعتددد ة والنصدددوص الاددداعية 

ئ ويبددل الرابس ويفطواقدد  مددن يفال ددا للوصددول إىل الفعدد  الدددعو  الدد   بدد  وا دلددة اشماعياددة 
 لعل الصواب والنجاح 

ومن هنا فدمل ا اشمصدادر الاداعية هد  أسداس الددعوة وأصدلها الد   قنطلدل مند  ئ 
وقسددتند عليدد  ئ أمددا أ  ينطلددل الداعيددة   دعوقدد  ويندددفع بدددو  مسددتند مدداع  أو أصددا 

ع كثدددري مدددن الددددعوات والددددعاة   اارحنددداا  وعددددم معتددد    فهددد ا مافدددوأ وهدددو مدددا أو ددد
التوفيدددل وهددد ا الوضدددع اشمافدددوأ سدددبب  شيددداب الت صددديا الاددداع    اشميددددا  الددددعو  أو 

     (2)التعصري في 
وأمهيددة الت صدديا للداعيددة ئ أناددد  إكاندد  مددن إدرا  حعيعدددة مايدددعو إليدد    ليكدددو  

ادرا علدد  إدرا  جواندد  مت صصدا ومددؤهال   دعوقدد      ا الت صدا شعددا الادد ا  د
ختصصدد  ئ بصددورة أوضددري مددن شددريس ئ ونلدداة اشمت صددا ليسدده كنلدداس شددريس ئ فهددو ينلددا 

                                 
( ئ ولسدددا  العدداب ئ ابدددن منلددور مدددادة 1/109( انلددا معجدده معددداييس اللةددة ئ ابدددن فددارس مدددادة )أصددا( )1)

( ئ واشمعجددده الوسدددي  مدددادة ) أصدددا ( 1242( ئ والعددداموس ا دددي  مدددادة )أصدددا( ص )11/16)أصددا( )
(1/20) 

يلا أعندداو النصددوص الادداعية ئ والفعدد  ا عددوأ   الدد   يلهددا عنددد بعدد  مددن يتصدددرو   ( وهنددا قدد ه  دداهاة2)
للدددعوة   ليدد روا ما دداموا بدد  مددن أعمددال ئ ويفسدداوا قلدد  النصددوص وا صددول علدد  هددواهه لتوافددل الرابهدده 

 وأفعا ه ال   اموا هبا 
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بنلدداة مدداملة  ميددع جواندد  ختصصدد  ئ وأماددا شددري اشمت صددا   وإ  أدر  بعدد  اشمعدداين 
وا واندددد    لكناهددددا   الةالدددد  قكددددو   اصدددداة ئ ولدددد ل  فمهمددددا حدددداول الداعيددددة شددددري 

عل  أصول هبتة   مهمدا حداول يصديا الددعوة وفعههدا فلدن  اشمت صا ئ وال   ايسري
 ينجري   ذلكدد  

 ) ب ( فواىد الت صيا   الدعوة إىل   قعاىل  
الت صددديا الاددداع    الددددعوة إىل   قعددداىل   لعدددل العبوديدددة ب قعددداىل   ا  -1

م ددا  مددن الداعيدة يعددوم بواجدد  مدداع  مفاوضددا عليدد  ئ فالبددد أ  لعددل هدد ا الواجدد  عددا 
يفدددالل التوجيهدددات الاابنيدددة والسدددنن النبويدددة   وا صدددول الاددداعياة اشمعتددد ة   حددد  قكدددو  
دعوق  وفل منه    ئ وكما لبها   وياضاها ئ ا باشباقد  وهدواس ئ فدال يعبدِد   إا عدا 

ئ ول ل  فال ينبة  أ  ي عددم اشمسدله علد  مد ب إا بعدد أ  يعدا  ا صدا فيد  ئ  (1)ما 
) إ  اسدتطعِه أ    دليا ال   يب: علي  ئ يعول اإلمام سفيا   الثور ُّ رمح    قعاىل  وال

ئ فكيدف أبمدا الددعوة إىل     وهد  ابشمكاندة الد  ا  (2)ا ظ  رأسِ  إا أبثدا  فافعدا (
 ختف    

فالنصوص الااعياة ه  ا صا   إدرا  كيفية عبدادة   ئ والددعوة إليد  ئ كمدا 
ا ظفد الداعية من اابتدا  واارحناا  عن الاا  والدين ئ والدعوة   إماا أمٌا ععاو   أّنا

ئ وإما ّنٌ  عن منكا ئ والدليا شمعافة اشمعاو  من اشمنكدا والتمييد  بينهمدا   هدو الكتداب 
) ا ما والنه  من لواهم وجود بل أ ا    ابن قيمية رمح    اإلسالمميخ والسنة ئ يعول 

ابشمعاو  ال   أما   ب  ورسول  ئ وين  عن اشمنكا ال   ّن    عن   أيمامن مل الدم ئ ف

                                 
ق مهدا   اإليفددالص واشمتابعدة ئ يعددول ( فالددعوة إىل   عبدادة كسدداىا العبدادات ئ والعبددادة ابدد  ددا مدن مدداط1)

 عددا إا نعبدددس وائ    إا نعبددد ا    أ صددال أ الدددين وعددا مدديخ اإلسددالم ابددن قيميددة رمحدد    قعدداىل   ) 
  أ ا وىل  ففد     رسدول حممددا أ  ومهادة   اإ ل إ ا أ  مهادة   لاهادققا لظعيع وذل      ما 
( انلددا   مدداسأ ونطيددع يفدد س نصدددو  أ فعلينددا عندد  اشمبلدد  رسددول  هددو حممدددا  أ الثانيددة وىفئ  مسإ اإ نعبددد ا

 (10/234كتاب    جممو  الفتاول )

 (  1/142( انلا ا امع  يفالو الااو  والداب السامع ئ لل طي  البةداد  )2)
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ورسدول   عن نه  عن اشمنكا ال   ّن    ئ ويوي ؤما ابشمعاو  ال   أما   ب   ئورسول  
يادك  فيد   عداذلد  ئ وإمدا  ئ وإا فال بد أ  أيما وينهد  ئ وي دؤما وي نهد  ئ إمدا عدا يضدادا 

  كدا  مبتددعا ضداا  دينداو    أن ل    ابلباطا ال   مل ين ل    ئ وإذا اخت  ذلد  احلل ال
        (3)( ابطال

الت صيا الااع    الددعوة إىل   قعداىل   شعدا الداعيدة مطمئندا شمدا يفعدا  -2
معتنعددا بددد  ئ بددا يدددؤجا علدد  كدددا حاكاقدد  وسدددكناق  وقصددافاق  وانفعااقددد  اشمعصددودة وشدددري 

ة   وذلدد    ا دافعدد   د ا الفعددا أو ذا  ئ وهدد ا التصدا  أو شددريس   هددو الددنا اشمعصدود
الااع ا ئ فتتكول عيع جهدودس الدعويدة إىل عبدادات مداعياة   لدالدة الدنا صدااحة أو 
ضمنا عليها ئ فمثال   اابتسامة والباامة وطال ة الوج  طايل لكس  العلوب وجد ب 

ٌة إىل   قعداىل ئ فتبسدم    وجد  أيفيد  صدد ة ئ اشمدعوين   وهد  أيضدا    عبدادٌة و ابد
 ال  )) ا ظعا  من اشمعاو  ميئا ئ ولو أ  قلعد   أ ا النيب  فعن أيب ذر الةفار  
    (1)أيفا  بوج  طلل ((

الت صيا الااع    الدعوة إىل     يعداب الددعاة والددعوات ئ وشمعهده  -3
جهددات النلددا ئ   ا وحدددة ا صددول واشمااجددع ويعلددا ااددال  بيددنهه وخيفددف التبدداين   و 

واشمنطلعات شعا وجهدات النلدا واآلراب متعاربدة ئ وإ  ايفتلفده فهندا   واسده مادككة   
ختفف من وطد ة اادال  والتباعدد الد    دد لصدا   ولد ل  كدا  اادال  بدق الصدكابة 

صدكابة مل يضدا      ليٌا وحمدود ئ يعول اإلمام ابن العيه رمح    قعداىل   ) ايفدتال  ال
والعصددد واحددد ئ وهددو  ا صددا الدد   بنددوا عليدد  واحددد ئ وهددو كتدداب   وسددنة رسددول  

طاعة   ورسول  ئ والطايل واحد ئ وهو النلا   أدلة العاال  والسنة وقعددإها علد  كدا 
   (2)رأ  و ياس وذوو وسياسة (

                                 
 (28/169(  انلا جممو  الفتاول ئ ابن قيمية )3)

 (  2626لة واآلداب ئ ابب استكباب طال ة الوج  عند اللعاب ئ با ه ) ( أيفاج  مسله ئ كتاب ال  والص1)

 هد1418ئ دار العاصمة الامأ  3( ئ ط2/519( الصواعل اشماسلة عل  ا همية واشمعطلة ئ ابن العيه )2)
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عية م صدية اعتباريدة الت صيا الااع    الدعوة إىل   قعاىل   شعا الدا -4
متماسددددكة وصدددداح  سددددلوكيات وموا ددددف شددددري مت ب بددددة وشددددري متنا ضددددة اب ملددددة ئ   ا 
اانطالو من أصول ماعية واحدة ئ ومنطلعات ماككة ومعت ة   قكو  صماام أما  شمدن 
يعتمددد عليهددا وينطلددل منهددا ويعددود إليهددا ئ كلمددا احتدداأ إىل ذلدد  ئ بددا ويفددتري عليدد  مددن 

دا مدن اآلفاو وشعل  م بكاا   فع  واسدع مدن اشمعداين والكندوه الد  ا قنضد  ألذ     ّنا
 وح    قعاىل  
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املطلب الثاني: أهمية معرفة أدلةومصادر الدعوة 
 وحاجةالدعوةوالداعية إليه:

 ) أ ( اشمعصود هب س ا دلة واشمصادر ومااقبها   
عافددددة أدلددددة الدددددعوة اشمعصددددود هنددددا   هدددد س الدراسددددة بيددددا  احلاجددددة اشمدددداس إىل م

ومصدادرها ئ والت كيددد علدد  مصدادر التلعدد  والت صدديا والتوجيد  واانطددالو لكددا داعيددة ئ 
حدد  قبعدد  العاعدددة الصددلبة معاوفددة ئ وحدد  الصددا احليددد عنهددا ئ ويفاصددة    ددا كثدداة 
مصادر اشمعافة ئ وأوعية اشمعلومات ئ و نوات الت ثري  ئ فاحلاجة    اا هد ا اشمتةدري ماسدة 

دعاة إىل   ئ   الت كيدددد علددد  أسدددس الددددين والددددعوة وأصدددو ما ئ وأدلدددة اشمعتددد ة ئ للددد
واشمصددادر اشموثو ددة ئ لاعتمدداد عليهددا ئ والنهددا منهددا ئ وااسددتدال هبددا ئ وا افلددة علدد  
ا صدددول والثوابددده الددد  يسدددتدل هبدددا للددددعوة ئ لتضدددمن اسدددتماارها و احهدددا ئ مدددع قةدددري 

ِأملِ  قِددِا ِكي دِف ِضدِاِب ا ا     والطوار  ئ مصداو لعول  قعاىل   ا حوال وا هما  واللاو 
دل ِها ِهبلدٌه ِوفِدا ع ِهدا ىفل  قل *  السادِمءبل  ِمِثالو ِكللِمةو طِيداِبةو ِكِادِجاة  طِيدابِدة  ِأص  دق    قد دؤ  أ ك ِلِهدا ك داا حل

ندة واشمكيندة للددعوة إىل [  وه س ا دلدة واشمصدادر اشمتي24اآلية ]إبااهيه      ألللذ  ل رِبداِها
  ومنهجها ومضامينها ئ ه  ال  قعط  اشمااوعية ئ واشمصدا ية ئ والثبات والبعاب رشده  

 كاا العواىل واشمنعطفات 
و ددد ايفتلفدده الراب وأ ددوال اشمددؤلفق   الدددعوة وعلومهددا دصددوص موضددو  أدلددة 

ىل عموم أدلدة الادايعة ئ فمنهه من قوسعا   ذل  وأمار إ (1)الدعوة وأصو ا ومصادرها 
ومصادرها ومايتفا  عنها ئ ومنهه من ايفتصدا ويفداا ابلد كا ا دلدة واشمصدادر اشمبامداة ئ 
ومددنهه مددن قوساددع وذكددا عمددوم ا دلددة الادداعية ا صددلية والفاعيددة ئ وأديفددا عمددوم السددري 
والتجدددارب لألنبيددداب واشماسدددلق واالفددداب الاامددددين ئ والصدددكابة والتدددابعق ئ ومدددن قدددبعهه 

حسا  من ا ىمة اشموثو ق ئ وا عالم اجملددو   ئ ومنهه من اجاوه كاا ذل  وقوسعا   أل

                                 
 ئ البيانوين ئ واشمة و    84( انلا مثااو عل  ذل   الدعوة إىل  ئ د  قوفيل الواع  ص1)
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مصددادر الدددعوة والتلعدد  إىل مددا ايعبددا ومددا ايعتدددا بدد  ئ وسنعتصددا   هدد س الدراسددة علدد  
 اشمصدر ا ول ) العاال  الكا  (

  
لداعيدة إىل ) ب ( أمهية معافة قل  ا دلدة واشمصدادر وفاىددوا وحاجدة الددعوة وا

 الاجو  إليها وااعتماد عليها ئ ويفاصة   ه س ا هما  وه س اشمتةريات  
ئ الكتداب والسدنة فالداعية يتلع  مضامق دعوق  وفعههدا مدن اشمندابع ا صديلة   

  وهدده الصددكابة السددلف الصددا  ومددايتفا  عنهمددا مددن أدلددة أصددلية وفاعيددة ئ وفددل فهدده 
سدي ب  يفدب  عادواب ويتلع د  التد ام ذلد  يعدل أناد  وعددم ئ الكاام ومدن قدبعهه ألحسدا  

وا أدلتهددا اشماعيددة   وا رجااوددا الثعددات ئ  العلدده مددن جهددات ا يعلدده أصددو ا الادداعية ئ
ا دد ور ئ وينكددا  عددن السددبيا ئ   ا اشمصددادر مةاومددة ئ وا دلددة ماددبوهة ئ يعددع   ف

ا يدد ال   )    ا   عندد رضددومدن يتلعددو  عددنهه نكداات ئ لدد ل   ددال عبدد الدد  بددن مسدعود 
  فددملذا أيفدد وا مددن  الن دداس دددري مددا أيفدد وا العلدده عددن ا كددابا ئ وعددن أمندداىهه وعلمدداىهه

أيهدا     (2)يعول وه ا اإلمام عبد  بن اشمبار  د رمح    ئ (1)(صةارهه وماارهه هلكوا 
 الطال  علماو اىه مح اد بن هيد

 دس بعيدفاكتس  علماو وحلماو مث   يال        
 ود  الفتنة من الهر عماو بن عبيد       

فوجددود ا دلددة وا صددول الواضددكة محايددة للدددعوة مددن اا دداا  واارحندداا  عددن 
اشمعصود واشمنه  الصكيري ئ و  اشمعابا عندما ا قكو  ا صول واضكة وا دلدة موثو دة 

ف ابلددددعوة وااسدددتدال مدددن أهلددد  ئ و  حملددد  ئ فدددمل ا بدددوادر االدددا والتكلكدددا ستعصددد
والداعية ئ ويفاصة   ه س ا هما  الد  قنوعده فيهدا مصدادر التلعد  واشمعافدة وقنوعده ئ 

وسديا اشمعددار   توعددم العدددرة علد  إيعدا  اشمعلومددانعدي    همددن اانفتداح ئ وأصدبكنا 

                                 
 ئبسند صكيري( 20483و20446ئ و عبدالاهاو   اشمصن ف) 815ابن اشمبار    ال هد صد ( أيفاج 1)

 ( 10/79ئ وانلا البداية والنهاية 45( )ديوا  ابن اشمبار  للدكتور جماهد مصطف  صد1)
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يعدي  نفسدها علد  اجملتمعدات ئ و دد عند حداس ئ با أصبكه اشمعار  والثعافات قفداأ 
ساساوا منكافة وأصو ا شري متينة ئ وأدلة منهجهدا شدري معتمددة ئ يعدول الداعية   بيئة أ
رمحدد      هدد ا السددياو مؤكدددا علدد  أمهيددة التكصددن والتكصددق اب دلددة  اإلمددام الةدد ايل

ئ واشمتةريات العصداياة الد   دد اارحناافات الفكاية واشمصادر واشماجعيات اشموثو ة ضد كا 
فمل  كا    بلد ما  في  الكالم وقناطل الناس ابلبدد  فينبةد   )   فعاليبتل  هبا   بيئت  

أ  يصا    أول بلوش  عنها بتلعدق احلدل   فملند  لدو أ لعد  إليد  الباطدا لوجبده إهالتد  عدن 
 لب  ورعا عسا ذل  ئ كما أن  لو كا  ه ا اشمسله اتجااو و دد مدا    البلدد معاملدة الدااب 

 (1/29ياب علوم الدين للة ايل )وج  علي  قعله احل ر من الااب( إح
ويعدددددول الددددددكتور عدددددد   عاعدددددور حفلددددد    أب  التعصدددددري   أصدددددول الددددددعوة 
ومصدادرها وأدلتهددا هدددو ) فعدددا  شمعلدده الت صديا   الدددعوة إىل   الدد   جدداا علدد  بعدد  
اشمسددلمق اضددطااابو   التفكددريئ وارحناافدداو   اشمددنه ئ ويفلددالو   الدددعوةئ فجعلهدده يتعلعددو  

( ا ا صددولئ 1ابلعاطفددة والتدد يق ئ ا ابل هددا  والدددليا ئ وفهدده للتمكددور حددول الفدداو )
واانطالو من العاطفة واحلماسة  ا من الثوابه وب عد النلائ والتعلدل ابحل بيدة والاجدالئ 
ا ابحلل واإلسالم     وإ  شياب ه ا اشمِع لِدهئ يابد  الداعيدة   اشموا دف احلاجدةلئ وشعلد  

ئ ا لسن قصافاو وا شيد رأموئ وشعل   ا يثبه   حمندة  كايادة   مهد  الدايريئ  مضطاابو 
ككال البيه إذا هبه علي  عاصفة و د بل بال أسس     وإ  إعادة قابية النامئة علد  
الت صيائ وداصة    معام الدعوةئ يع  كثريوا من اارحناافات واانتكاساتئ ويضمن  كثريوا 

 توفيل (  من السدادل وال
والددددعوة إىل   قعددداىل ئ ورسدددالة اإلسدددالم ئ ا يتصدددور أ  قعدددوم إىل علددد  أصدددا 
هبدده وركددن مددديد وهددو الددوح  ومصدددري  الكتدداب والسددنة ومددايتفا  منهمددا ئ والداعيددة 

                                 
وا يعددل هدد ا  التعليددا مددن مدد   الفدداو  فالكددا مددن الدددينئ والكددا مهددهئ و ددد أمددا    ابلددديفول   الدددين   1

[ئ ولكدن اشمعصدود مدا 208اآليدة  ]البعداة    أِيِيداِها الاد ليِن الِمن دوا  اد يف ل دوا   ل السادل هل ِكءفادةو  افةئ فعال  ك
يفعلدد  بعددد  الددددعاة مدددن الككيددد  علدد  بعددد  الفددداو ئ ك نددد  الددددين كلدد  أو أصدددا مدددن أصدددول    شدددافالو عدددن 

 ا ولومتئ ومتجافياو عن اشمهمات  
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وأ دوال ا ىمدة ا دداة ئ ئ  العداال  والسدنة النبويدة الصدكيكةال   ياب  مدعويد  بنصدوص 
مصدددر  دلددة الادداعية ئ واشمصددادر اشمعتمدددة ئ الدد  قنطلددل مددن ويدد ر    أقباعدد  مكانددة ا 

 واشمعافة الاىيسق الكتاب والسنة  التلع 
رمحدد    أمهيددة العال ددة ابلنصددوص وااسددتدال هبددا  ابددن العدديهو ددد أكاددد ا مددام 

وااعتماد عليها ئ وضاورة ذل   صكاب الاسالة والدعوة والتوجي  واإلصالح واافتاب 
البعد عن ذل  أو التعصري فيد  ئ فعدال   كدالم نفديس أذكداس بطولد  لكوند    ئ ويفطورة 

صددميه ما صدددت الدراسددة إليدد  ئ وماكددا  البكدد) مددن أجلدد    ) الفاىدددة التاسددعة  ينبةدد  
للمف  ا  يف  بلفد النا مهما أمكن  فملن  يتضمن احلكه والدليا مع البيا  التدام فهدو 

ا علي    أحسن بيا  و دول الفعيد  اشمعدق لديس  حكه مضمو  ل  الصواب متضمن للدلي
ك ل  و د كا  الصكابة والتدابعو  وا ىمدة الد ين سدلكوا علد  منهداجهه يتكداو  ذلد  
شاية التكا  ح  يفلفه من بعدهه يفلو  رشبوا عن النصوص وامتعوا  ده ألفا دا شدري 

احلادىددة  الفدداا النصددوص     فتولددد مددن هجدداا  الفدداا النصددوص واا بددال علدد  االفدداا
وقعليدل ااحكددام هبددا علدد  ا مدة مددن الفسدداد مدداا يعلمد  إا   ف لفدداا النصددوص عصددمة 
وحجددة بايئددة مددن ااطدد  والتنددا   والتععيددد وااضددطااب وشمددا كاندده هدد  عصددمة عهدددة 
الصكابة وأصو ه ال  اليها ياجعو  كانه علومهه أصري من علدوم مدن بعددهه ويفطدؤهه 

يفط  من بعدهه مث التابعو  ابلنسبة إىل من بعدهه ك ل  وهله فيما ايفتلفوا في  أ ا من 
جاا  ئ و د كا  أصكاب رسول   إذا سئلوا عن مس لة يعولو   ال   ك ا  ال رسول 
  ك ا أو فعا رسول   ك ا وا يعدلو  عن ذل  ما وجدوا إلي  سدبيال  د  فمدن اتمدا 

ال العهد وبعد النداس مدن ندور النبدوة صدار أجوبتهه وجدها مفاب شما   الصدور ئ فلما ط
ه ا عيبا عند اشمت يفاين ا  ي كاوا   أصدول ديدنهه وفاوعد   دال   و دال رسدول   أمدا 
أصددول ديددنهه فصدداحوا   كتددبهه ا   ددول   ورسددول  ا يفيددد اليعددق   مسدداىا أصددول 

ادبهة وامدا فداوعهه فعنعدوا الدين وإمنا لت  بكالم   ورسول  فيها احلاوية واجملسدمة واشم
بتعليد من ايفتصا  ه بعد  اشم تصداات الد  ا يد كا فيهدا ندا عدن   وا عدن رسدول 
  وا عددن اامددام الدد   هعمددوا أّندده  لدددوس ديددنهه بددا عمدددوه فيمددا يفتددو  ويعضددو  بدد  
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وينعلدددو  بددد  احلعدددوو ويبيكدددو  بددد  الفددداوأ والددددماب وا مدددوال علددد   دددول ذلددد  اشمصدددنف 
عندد نفسد  وهعدديمهه عندد بدل جنسدد  مدن يستكضدا لفددد الكتداب ويعدول هكدد ا واجلهده 

 ددال وهدد ا لفلدد  فدداحلالل مددا احلدد  ذلدد  الكتدداب واحلدداام مددا حامدد  والواجدد  مددا أوجبدد  
والباطددا مددا أبطلدد  والصددكيري مددا صددكك  هدد ا واث لنددا هبددؤاب   مثددا هدد س ااهمددا  فعددد 

وقعد  الفداوأ وا مدوال والددماب إىل رهبدا دفعنا إىل أما قض  من  احلعدوو إىل   ضدجيجا 
عجيجا قبدل فيد  ااحكدام ويعلد  فيد  احلدالل ابحلداام وشعدا اشمعداو  فيد  اعلد  مااقد  
اشمنكداات والدد   مل يادداع    ورسدول  مددن أفضددا العداابت احلددل فيدد  شايد  وأشدداب مندد  

فدددالل  مددن يعافددد  وأشددداب منهمددا مدددن يددددعو إليددد  وينصددري بددد  نفسددد  والنددداس  ددد فلدددل هبددده
ااصدددباح صدددبك  عدددن شياهددد  الللمدددات وااب  طايعدددة اشمسدددتعيه مدددن بدددق قلددد  الطددداو 
ا داىاات واراس بعدق  لبدد  مدا كددا  عليد  رسددول   وأصدكاب  مدع مددا عليد  أكثددا االدل مددن 
البد  اشمضالت رفع ل  عله ا داية فاما إلي  ووضري ل  الصااط اشمستعيه فعدام واسدتعام 

علد  كثداة السدكا  شايد  علد  كثداة ا دريا  بدق ا دوام ر يدتهه علي  وطويب ل  مدن وحيدد 
  ل العيو  ومج  احللوو وكاب النفدوس ومحد  اارواح وشده الصددور ومداأ العلدوب 
وإ  انصفتهه مل قعبا طبيعتهه اانصا  وا  طلبت  منهه ف ين الثدام مدن يدد اشملدتمس  دد 

تلددوا ابحللددوا وحصددلوا علدد  انتكسدده  لددوهبه وعمدد  علدديهه مطلددوهبه رضددوا ابامدداين واب
احلاما  ويفاضوا حبار العلده لكدن ابلددعاو  الباطلدة ومعامدل ا د م  وا و  مدا ابتلده 
من ومل  ا دامهه وا هكه بد  ععدو ه واحالمهده وا ابيضده بد  ليداليهه وامدا ه بندورس 

   أممهه وا ضدككه اب ددل واحلدل مند  وجدوس الددفاقا إذ بلده عددادس أ المهده أنفعدوا
شري مئ نفاىس اانفاس واقعبوا انفسهه وحريوا من يفلفهه مدن النداس ئ ضديعوا ا صدول 
فكاموا الوصول وأعاضوا عن الاسالة فو عوا   مهامة احلرية وبيداب الضاللة ئ واشمعصود 
أ  العصددمة مضددمون    الفدداا النصددوص ومعانيهددا   أس بيددا  واحسددن قفسددري ومددن رام 

) إعدددالم  ل مدددن شدددري مادددكاوا فهدددو عليددد  عسدددري شدددري يسدددري (  إدرا  ا ددددل وديدددن احلددد
   اشمو عق ابن العيه (
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املبحث الثاني : القرآن الكريم وأهميته يف تأصيل الدعوة 
 إىل اهلل :
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المطلب األول : تعريف  الرفر و ومنتهتفك ونوهفك األألفل افألول       
 للدعوة إلى اللك :

مصددددر  ددداأ  ددداابةو و ددداال و علددد  وه    ة أوا / قعايدددف العددداال  الكدددا    اللةددد 
دددكاا  ئ وبددد  بددد  الكتددداب اشمعددداوب ئ و ددداأ   ي  ععددد:  ) ف عددال  ( ابلضدددها كدددالة فاا  والاُّ

و يدا  (1)ا مع والضده ئ والعداابة   ضده احلداو  والكلمدات بعضدها إىل بعد    الكقيدا
يفدداص بدد  ئ مثددا التددوراة     ندد  علدده علدد  كددالم   وكتابدد  ئ فهددو اسدده (2)أنادد  شددري ماددتلا 

)بدددد   دددداال   لكوندددد  عددددع قدددداات الكتدددد  السددددابعة   (3)واإل يددددا ئ  ددددال   اشمفددددادات
   (4)ئو يا  ن  عع أنوا  العلوم كلها ععا  (

قفاوقدده العبددارات والتعدداريف اشمتعلعددة ابلعدداال  الكددا   تصدداة  و  ااصددطالح  
لددد  الااسدددول ئ اشمكتدددوب   اشمصددداحف ئ ومطوالدددة ئ فمدددن ذلددد  أناددد    ) الكدددالم اشمنددد ال ع

ئ و يا هو  ) كالم   اشمند ال علد  يفداس ا نبيداب واشماسدلق  (5)اشمنعول إلينا نعالو متواقااو (
   بواسطة ا مق ج يا علي  السدالم ئ اشمكتدوب   اشمصداحف ئ وا فدوا   الصاددور

وب بسددددورة الفاظددددة ئ اشم تددددته بسددددورة ئ اشمنعددددول إلينددددا ابلتددددواقا ئ اشمتعباددددد بتالوقدددد  ئ اشمبددددد
 . (6)الناس  (

والعدداال  الكددا  يتعدد ار ظديددددس ابلتعدداريف اشمنطعياددة   حبيددد) يكددو  قعايفدد  حددددا 
حعيعيا ئ واحلدا احلعيع  ل    هو استكضدارس معهدودا   الد هن ئ أو ماداهدا   احلدسا    

ل هو ما بق هداقق الددافتق ك   قاري إلي  مكتواب   اشمصكف أو معاوباو ابللاسا  ئ فتعو 

                                 
 ( 1/722( ئ واشمعجه الوسي  ئ جممع اللةة العابية )3/42ابن منلور مادة ) اأ( ) انلا لسا  العاب ئ( 1)

 (1/14( ئ ومناها العافا    علوم العاال  لل ر اين )1/67انلا اإلقعا    علوم العاال  للسيوط  )( 2)

دار اشمعافدة  ئ   حممدد سديد كديالين ( ئ ظعيدل2ئ للااش  ا صدفهاين ص ) انلا اشمفادات   شاي  العاال ( 3)
 ئ بريوت

 ( ئ دار اشمعافة ئ بريوت1/277ال ها    علوم العاال  لامام بدر الدين ال ركا  ) (4)

 ئ دار الكتاب العايب ئ بريوت     1( ئ ط1/85إرماد الفكول إىل ظعيل احلل من عله ا صولئللاوكاين )( 5)

 د ه1399ئ دار الااو ئ بريوت ئ  3ئ ط (11التاعبري الفل   العاال  ئ د  بكا  ميخ أمق ص )( 6)
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مددن إىل  ولدد     بسدده   الددامحن الدداحيه   احلمددد ب ربا العدداشمقئ أو قعددول هدددو  

       (7)ا ناة والناس
 

 هنياو   أمهياة العاال  وكون  ا صا ا ول من أصول الدعوة إىل    
مدتمال  علد  يفددري  للعداال  الكدا  ا مهيدة البالةددة ئ واشمكاندة الكبدرية   وذلدد  ا

 الدنيا واآليفاة    ال قعاىل             39       
وا ما جاب  (1)

صالا بضاورة التمسد  بد  ئ وظكيمد    سداىا مدؤو  احليداة    ناد  مصددر العلده وعليد  
يد  العما ئ وهو ا صا ا ول من أصول الدعوة مصادرها ئ ال  قنطلدل مند  ئ وقددور عل

ئ وقاجع إلي   والد   بدقا كدا مد ب ئ ومل يدك  مداردة واواردة   إا ودلا عليهدا صدااحة 

 أو ضدددمنا ئ كمدددا  دددال قعددداىل     9          3 9        3 9    

         3  ³ 0        9 
(2)   

م   قعاىل ئ وصااط  اشمسدتعيه ئ ودسدتورس العدو  ئ ورسدالت  ااالددة فالعاال  كال
ئ مددن  ددال بدد  صدددو ئ ومددن حكدده بدد  عدددل ئ ومددن عمددا بدد  هددد  إىل صددااط مسددتعيه ئ 

الواجدد  علدد  الدااعيددة إىل   العنايددة بدد     دداابة وحفلدداو وعلمدداو وقدددبااو ئ والو ددو  عنددد ف
ئ والتددد ام قوجيهاقددد  ومنهجددد    عيدددع الادددؤو  وا حدددوال   فهدددو كتددداب أوامددداس ونواهيددد  

                                 
د ئ وأصا ه1401( ئ مكتبة اشمعار  ئ الاامأ 20انلا مباح)   علوم العاال  ئ شمناا  العطاا  ص )( 7)

( ئ مطبعة السعادة ئ 14) ص العليه النب   كتاب    دراه   عبد حممد لدكتوره ا اشمع: ذكاس ا
  حملا  إذ كيف نستطيع ظديد اشمعاا  ئ ال   يعج  اإلنسا  م واحلعيعة أ ا كالمهما 1969هدئ1389ط

 الضعيف عن إدرا  متام معناس اشمعج   

 (38( سورة ا نعام اآلية )1)
 (89( سورة الناكا اآلية )2)
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الداعوة ا وال ودستورها ا ساس ا ئ وعيع مصادر الداعوة ا يفال قاجدع إليد  ئ واآلمت 
العاالنية مليئة ابشمباد  واشمناه  والتوجيهات وا سالي  الدعوية  ئ بدا   العداال  الكدا  

صددا ئ فهددو كتدداب هدايددة وإرمدداد ئ  مددن الفعدد  الدددعو  الادد ب الكثددري الدد   ا يكدداد ل 

 يهدددد  للددد  هددد  أ دددوم ئ  دددال قعددداىل           9         9   

     ³         9              9           

  6  
عول احلافد ابن كثري رمح    قعاىل عند ه س اآليدة   ) إددح قعداىل كتابد  ئ ي (3)

وهدو العداال  ئ أبند  يهدد    دوم الطاداو وأوضدري  الع ي  ال   أن ل  عل  رسدول  حممدد 
دددبا ( السا
ئ والعددداال  الكدددا  لددد  ا ولويدددة اشمطلعدددة   كدددا مددد ب فهدددو ا وىل   اشمكاندددة  (4)

  ااعتبار ئ ول ل  كا  هدو ا وىل وا حدل ابلاعايدة والتعدد   وا وىل   ا مهية وا وىل
علد  شدريس وقعدد  كدا مدايعتل بد  العدداال  ئ وكدا مدايهته بد  ئ وكداا مدايكثا ورودس وقكدداارس 
في  ئ مثا أصول اإلإدا  وأركاند  السدتة ئ ومثدا أصدول العبدادات مدن إ دام الصدالة وإيتداب 

 ول الفضاىا ومكارم ا يفالو ورحنو ذل   ال كاة ئ والصيام وشري ذل  ئ ومثا أص
واشمعصود   أ ا العاال  الكا  هو أصا ا صول الد  يعدوم عليهدا الددين وقنطلدل 
منها الدعوة إىل   قعاىل ئ وما مدن أمدا مدن أمدور الددعوة إىل   و ضدامها وفعههدا ئ إا 

ِبثلٌل من  ئ ول ل  ف ها الدعوة إىل   شعلو  ) الكت اب والسنة إمامهه ئ وطلبوا وهو م ند 
الدين من  بلهما ئ وما و ع  ه من مععو ه ويفدواطاهه والراىهده   عاضدوس علد  الكتداب 
والسنة ئ فمل  وجدوس موافعوا  مدا  بلدوس ئ ومدكاوا   حيد) أراهده ذلد  ئ ووفعهده لد  ئ 

عدوا ابلتهمدة وإ  وجدوس  الفوا  ما قاكوا ما و ع  ه ئ وأ بلوا عل  الكتاب والسنة ئ ورج
علدد  أنفسددهه ئ فددمل  الكتدداب والسددنة ا يهدددم  إا إىل احلددل ئ ورأ  اإلنسددا   ددد يكددو  

                                 
 (9( سورة اإلسااب اآلية )3)

 (   5/48( قفسري العاال  العليه ئ ابن كثري )4)
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 (1)حعوا و د يكو  ابطالو (
ولعددد جددابت اآلمت العاالنيددة الدد  وددته ابلدددعوة إىل   قعدداىل وقوجدد   ددا كثددرية 

دبا     ا كدالم   ومتنوعة ئ با وفيها من الفعد  واشمعدامل والدداات مالتداأ إىل يمدا وقد
قعاىل ا قنعضد  عجاىبد  ئ وقتجددد معانيد  ئ فكانده إعدادة النلدا وكثداة البكد) فيد  مداة 
بعد مداة مدن مدا شعدا الداعيدة يعدف علد  كندوه ومعدا  متجدددة وفعد  نفديس ئ ومدن يمدا 
  اآلمت التالية وجد فيها من اشمعاين والداات والفع  مالتاأ إىل ودراسات كعولد  قعداىل

    4    6  7     3          9            9    

  9         4   7                   6      

         9     
 و ولدددد  قعدددداىل    (2)        6          

  4 4                6     6             

   ³  9  
 و ولدددددددددددددددددددددد    (3)                     

       ¹               9  
(4)     

                                 
( ايفتصار حممد اشموصدل  ئ مكتبدة الداامأ احلديثدة 496 ياه ا وهياة ص )(  تصا الصاواعل اشماسلة ئ ابن 1)

 ئ الامأ   
 (125( سورة النكا اآلية )2)
 (108( سورة يوسف اآلية )3)
 (33( سورة فصله اآلية )4)
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املطلــب الثــاني : أهميــة التأصــيل مــن القــرآن الكــريم 
 وضرورته : 

وقتضددري أمهيددة الت صدديا وقلهددا مددن عدددة جواندد  فهددو مددن )جهددة احلفددد( كتدداب 
حمفدوا قكفدا   حبفلد  إىل أ  يداا   ا رأ ومدن عليهدا ئ ومدن )جهدة الدبال  اشمبددق(  

لة والتوضيري وإرادة اشمعاين ئ وهو من )جهة الامول( صدا  كتاب إعجاه وبيا    الدا
 لكا هما  ومكا  ولكا إنسا  ئ وشمع يفري  الدنيا واآليفاة وقفصيا ذل  كما يلدد    
) أ ( ألن القرآن هو ألصل الذي تكفل اهلل حبفظه إىل أن يرث 

 اهلل األرض ومن عليها :
حبفلد  وسدالمت  مدن التكايدف ئ فالعاال  الكا  مصدر الددعوة ا ول قكفدا   

 ندد  الكتدداب اشمهدديمن للاسددالة ااامتددة ئ والدددعوة البا يددة ئ إىل أ  يدداا   ا رأ ومددن 

 عليهددددا ئ كمددددا  ددددال قعدددداىل           9             9      
(1) 

ااىع والكت  ومهيمندا عليهدا وهو اليفا كت    قعاىل ن وا ئ و سخ لكاا ما بل  من الا

 ئ كمدددددددددا  دددددددددال   قعددددددددداىل     9    7  9    3 9    9          9 

            9             
ئ فهددددو لددددديس كةددددريس مدددددن  (2)

لةدالق ئ وانتكدال الكت  السدماوية ئ بدا ضدمن   حفلد  مدن عبد) العدابثق ئ وظايدف ا
كيددف قسدد لو  أهددا الكتدداب عددن مدد ب  ددال   )   اشمبطلددق ئ فعددن عبددد   بددن عبدداس 
و دد حددثكه ئ قعا وند  حمضدا مل ياد  ئ أحددا  وكتابكه ال   أن ل علد  رسدول   

                                 
 (   9( سورة احلجا اآلية )1)
 (   40( سورة اشماىدة اآلية )2)
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أ  أهدا الكتداب بددلوا كتداب   وشدريوس وكتبدوا أبيدديهه الكتداب و دالوا هدو مدن عنددد   
   (3)( ا  ليال أا ينهاكه ما جابكه من العله عن مس لتههلياكوا ب  قن

ومما يدل وبوضوح عل  حفد   قعاىل   ا العاال  وأنا  قن يا من حكيه محيد   
أن  ن ل منجما   أكثا من عااين عاما ئ ومع ذلد  مل خيتلدف ئ ومل يتندا   أو يتعدارأ 

ئ ولددو كددا  هدد ا العدداال  مددن     بددا هددو حمكدده مددكاب  علدد  نسددل واحددد   اآلمت والسددور
كددالم الباددا و يددا   مناسددبات متعددددة ئ وعلدد  مدددار هدد س اشمدددة الطويلددة ئ لو ددع فيدد  
التفكدد  ئ وااضددطااب واايفددتال  والتعددارأ ئ وعدددم التوافددل واانسددجام   مددا ها   

 ولكن  كما  ال قعالدد                 9  4  9           

      9             
(1)   

كما أ ا   قعاىل هيد  ويسادا مدن ا سدباب الد  قعدق علد  حفلد    كدا همدا    
وبعاى  وعدم ظايف  ا بد مدة وا نعصدا  ئ ففد  عهدد النبدوة   كدا  وجدود احلدافد ا مدق 

  ومدارسددت  الدورياددة مددع حامددا الددوح  وحثادد  أصددكاب  رضدد    عددنهه علدد  حفلدد  ئ
عدن كتابدة  ئ ولعدد ّند   (2)وأمين  ج يا علي  السالم ئ و د قدارس    اليفا عام ماقق

                                 
 الكتداب أهدا أ  وفيد بعولد   )    علد   دول أثدا ابدن عبداس  ( و د علال اإلمدام بددر الددين العيدل رمحد 3)

ئ  النصددارل علمدداب بعدد  الوضدداح بددن حممددد وسدد لئ  الكددا  العدداال    عددنهه قعدداىل   أيفدد  كمددا وشددريوا بدددلوا
 قعدداىل        فعددال ؟ ذلدد  دددال  وكتابنددائ  نعصددا  وا فيدد  همدة ا اشمسددلمق معاددا كتددابكه ابل مددا فعددال
 و دالئ  والنعصا  ااام ديفل   لوو إىل وكل  فلما   كتاب من استكفلوا  فعالئ  إليكه كتابكه حفد اوك
(  مند  النعصدا  وا فيد  الد مدة إىل سدبيا فدال حفلد    فتدوىل[ حلافلو  ل  وإ  ال كا ن لنا رحنن إ   ]كتابنا  

 (20/379ئ للعيل ) العار  عمدةانلا 
 (     82آلية )( سورة النساب ا1)
ف  بلددده فاطمدددة عليهدددا  الددده  )  رضددد    عنهدددا   مددداأ وفددداة النددديب عاىادددة ( فلعدددد روت أما اشمدددؤمنق 2)

ددفلمددا رالهددا ر  وا و  مددا ختفدد  مادديتها مددن ماددية رسددول   ئ السددالم متادد   ماحبددا اببندد  مث      و ددالحا
سددارها الثانيددة فددملذا هدد    مددديدا فلمددا رأل ح ّنددا مث سددارها فبكدده بكدداب ئ أو عددن لالدد   ئ أجلسددها عددن إيندد 

 ابلسا من بيننا مث أنه قبكق فلما  دام رسدول    قضك  فعله  ا أ  من بق نساى  يفص  رسول   
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السنة مااعاة شمعام العاال  ويكيدا للعناية بد  والككيد  عليد  حد  ا ختدتل  بد  ئ و  عهدد 
  سواب االفاب الاامدو   الصكابة رض    عنهه قعاهدوا العاال  الكا  ابحلفد والعناية

ئ أو مددن قددبعهه ألحسددا  مددن بعيددة الصددكابة والعاابددة أععددق ئ واسددتما هدد ا احلفددد لدد  ئ 
وهددو ابو إىل  يددام السدداعة و ددد مددهد لدد  ابلتمددام واحلفددد وعدددم التكايددف ا عددداب  بددا 

   ا صد اب   
  
 

) ب ( ألن القرآن هو األصـل الشـامل الصـاك لكـل  مـان  
 : ومكان وإنسان

 فالعاال  هو ا صا الااما الكاما الصا  لكا هما  ومكا  ئ  ال قعداىل   

  9          3 9        3 9               ³ 0  

      9 
ئ والعدددداال  الكددددا  ندددد ل ماددددتمال علدددد  كددددا مدددد ب ئ يعددددول أبددددوبكا  (1)

ينا مع: ه س اآلية   ) يعل ب  و  أعله قبيا  كا م ب من أمدور ا صاص رمح    ئ مب
الددين ابلدنا والدالدة ئ فمددا مدن حادثدة جليلدة وا د يعددة إا وب فيهدا حكده  دد بياندد    

فملمندا صددر عدن الكتداب وهدو مدن عندد   عد ا  الكتاب نصا أو دليال ئ وما بيان  النديب 

                                                                             
فلمدا قدو   لده  دا ع مده عليد  عدا يل ئ س سداا   الده مدا كنده  فاد  علد  رسدول    ؟ سدار  س لتها عدها 

قل  اله أمدا اآل  فدنعه فد يف قل  الده أمدا حدق سدارين   ا مدا ا ول فملند  أيفد ين أ  علي  من احلل شما أيف  
ج يا كا  يعارض  ابلعاال  كدا سدنة مداة وإند   دد عارضدل بد  العدام مداقق وا أرل ا جدا إا  دد ا دكب فداقع  

 دال   ين الثانيدة سدارا   اله فبكيه بكاى  الد   رأيده فلمدا رأل ج عد ئ   واص   فملين نعه السلف أ  ل  
أيفاجددد  الب دددار  ئ كتددداب  ( م فاطمدددة أا قاضدددق أ  قكدددوين سددديدة نسددداب اشمدددؤمنق أو سددديدة نسددداب هددد س ا مدددة

 (5928    با ه ) ابب من  ج  بق يد  الناسااستئ ا  ئ 
 (89( سورة النكا اآلية )1)
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صدددرس أيضددا عددن الكتدداب ئ   ا الكتدداب  ددد دلا وجددا     ومددا حصددا عليدد  اإلعددا  فم
علدد  صددكة اإلعددا  وأّندده ا شتمعددو  علدد  ضددالل ئ ومددا أوجبدد  العيدداس واجتهدداد الدداأ  
وساىا ضاوب ااسدتدال مدن ااستكسدا  و بدول يفد  الواحدد ئ وعيدع ذلد  مدن قبيدا  

  الكتاب الكتاب    نا   د دلا عل  ذل  أعع ئ فما من حكه من أحكام الدين إا و 
وهو كتاب ماما ئ مل يفاط   مد ب ئ ومل يةدادر صدةرية  (2)قبيان  من الوجوس الل ذكا  (

في  بيا  كا مد ب   والعدامل بد  علد  التكعيدل عدامل جبملدة الادايعة ئ وا كبرية إا أحصاها 

ئ كمددا  ددال   قعدداىل عندددددددد           (3)ا يعددوهس منهددا مدد ب           3 9  

    ﴾   (4)
   

وبندداب علدد  هدد ا الاددمول   أصددا الدددين وهددو العدداال  الكددا    جددابت مددايعة 
اإلسدددالم مدددداملة كاملددددة ئ وجدددابت الدددددعوة إليدددد  مدددن طبيعتهددددا ويفصوصدددديتها   الاددددمول 

  د بلا  الاسالة ئ وكماا الدين ئ كما  ال   قعاىل    والكمال     ا النيب    9  

      3 9  3          3              3 9      

   4    
ئ يعدددول الاددديخ عبدددد الدددامحن السدددعد  رمحددد    قعددداىل   ) و ددد ا كدددا   (5)

الكتدداب والسددنة كددافيق كددا الكفايددة   أحكددام الدددين وأصددول  وفاوعدد  ئ فكددا متكلددف 
لناس من معافة أحكامهه إىل علوم أيفال شري الكتاب والسنة مدن علده ي عه   أن  ابد ل

                                 
 هد 1415ئ  1  العلمية ئ لبنا  ط( ئ طبعة دار الكت3/246( انلا أحكام العاال   يب بكا ا صاص )2)

 (4/184( انلا اشموافعات ئ لامام الااطيب )3)

 (38سورة ا نعام اآلية )( 4)

 ( 3( سورة اشماىدة اآلية )5)
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الكددالم وشددريس   فهددو جاهددا مبطددا   دعددواس ئ  ددد هعدده أ ا الدددين ا يكمددا إا عددا  الدد  
   (1)ودعا إلي  ئ وه ا من أعله اللله والتجهيا ب ولاسول  (

ين متعددددة مددن وهدد ا الكمددال والاددمول   الدددعوة إىل   قعدداىل   مدداما شميدداد 
كوّنددا   أباههددا   لوليددة اشمكددا  وال مددا  واإلنسددا  فددد ) لوليددة اشمكددا  (   دعددوة الندديب 

ليسده كالدددعوات السددماوية السددابعة الد  جددابت حمدددودة عكددا  أو بلدد معددق ئ بددا هدد  
مدداملة لكددا ا مكنددة ئ فلدده قددك  بيدده مدددر وا بددا إا وديفلتدد  ئ و  صددكيري مسددله أ ا 

  )) إ    هول يل ا رأ فاأيدددده ماددددار ها ومةارهبددددائ وإ  أمدددد  سدددديبل   ددددال الندددديب 
وأمدددا ) لوليدة اإلنسدا  ( فهد  دعددوة جدابت للنداس كافددة    (2)ملكهدا مدا ه و  يل منهدا ((

 وليسدده معصددورة علدد   ددوم معينددق بددا قعدددات مددن اإلنددس إىل ا ددن         

               9 
دددا دعدددوة مددداملة  (3) و ) لوليدددة ال مدددا  ( قبدددقا أّنا

إىل  يددام السددداعة ئ وليسدده مو وقدددٌة بعصددا معدددق ئ أو همدددن   ميددع ال مدددا  مددن بعثتددد  
  صوص   با  عل  ماا ال من ئ ح  قعوم الساعة  

) ج ( ألن القرآن هو  كتاب البالغ املبني  املعجز الواضح يف 
 بيانه وداللته ومعانيه :   

و كالم   قعاىل اشمعج  ال   جاب  مة الفصداحة والبيدا  ئ فدالبال  الواضدري فه
  )) إ  من البيا   والعولل اشمبق ل    اإلسالم ئ مكانةو رفيعةو ئ ويفصاىا فايدةو  ال 

                                 
( ئ ابعتندداب 220( انلددا قيسددري الكددا  الددامحن   قفسددري كددالم اشمنددا  ئ للادديخ عبددد الددامحن السددعد  ص )1)

ئ مؤسسددددة الاسددددالة للطباعددددة والناددددا والتوهيددددع ئ بددددريوت ئ لبنددددا  ئ  1د عبددددد الددددامحن معددددال اللولددددل ئ ط
 هد   1423

 (5144أيفاج  مسله ئ كتاب الفنت وأمااط الساعة ئ ابب هال  ه س ا مة با ه )( 2)

 (56( سورة ال ارمت اآلية )3)
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أ     ول ل  دعا إليد  العداال  الكدا  ئ وكدا  مدن الواجد  علد  الاسدول  (4)لسكاا ((

 عل  منه  العداال  اشمبدق  يكو  بالش  للدعوة مبينا     4     9      9  

   9  
(5)  

وهدد ا التفددوو اللةددو  والبالشدد    البيددا  وا تفدداب ّندد  الفصدداحة   لدد  مدد ن    
العيادة والت ثري والنجاح   وهو وج  من الوجوس الدالة عل  أمهية الت صيا من يفالل ه ا 

البالشة والفصاحة والبيا  ئ   ا  د ا الدبال  اشمبدق واشمعجد  و عداو اشمصدر ال   هو أصا 
  النفوس ئ وأثااو عميعاو يعود ويدؤثا   إ ندا  اشمددعوينئ و  الت كيدد علد  عال دة العداال  
ابلبالشددددة واإلعجدددداه   دعددددوة مهمددددة إىل يهيددددا الدددددعاة إىل   قعدددداىل وإعدددددادهه وقعددددو  

ا بددواجبهه ئ وليعدد وا عددن رسددالتهه بكددا  ددوة ووضددوح ألسددنتهه وظسددق مددنطعهه ليعومددو 
ئ ال  أصبري للبيا  واشمنطل صواق  وجواقد    التد ثري ئ يعدول  (1)يفاصة   ه س ا هما 

الدددكتور عبددد الكددا  بكدادددار   ) اينبةدد  ااسددتهانة اب سددلوب والعالدد  الدد   نوصددا بدد  
قةليفهدا ئ أو سدوب عاضدها ئ  اشمضمو  ئ فكه من سلعة نفيسة أعداأ عنهدا النداس لسدوب

وكه من عامل متبكدا ا يلفده ا نلدار إليد     ند  السدن مديئا مدن فدن ااطداب اشمدؤثا ئ 

                                 
( ئ  5146( أيفاجددد  الب دددار  مدددن حددددي) عبدددد   بدددن عمدددا ئ كتددداب النكددداح   ابب   ااطبدددة بدددا ه ) 4)

(6/167   ) 

 (12( سورة التةابن اآلية )5)

حيدد)  هددا فيهددا مددن يسددمو  ابلدددعاة ا دددد ئ الدد ين قولددوا همددام اشمبددادرة ئ وملددؤا وسدداىا اإلعددالم ومنددابا ( 1)
التوجي  أبحاديثهه   فسيطاوا عل  ا ماهري و لدوا اإلعجداب واشمكاندة بلسداّنه و ددراوه البيانيدة واشمنطعيدة 

اشم جدداة وارحندداا  الددبع  اآليفددا ئ فكددا  مددن الواجدد  يهيددا الداعيددة البيدداين والدددعوة  رشدده بضدداعة بعضددهه
 لتوثيل عال ت  ابلعاال     
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وكثددريا مددايكو  الفددارو بددق متكدددا  جددري ئ واليفددا  فددل   هددو ااهتمددام واحلدداص علدد  
   (2)اجويد ااطاب وإقعان  (

 القرآن هو الكتاب املهيمن على الكتب السـما
ّ
وية )د( ألن

 السابقة :
العدداال  الكددا  هددو الكتدداب ا فددوا الكامددا الادداما ئ كتدداب الاسددالة ااامتددة ئ  

   عل  عيدع ماسدبع  مدن الكتد  السدماوية كمدا  دال قعداىل    (3)ول ل  كا  )مهيمنا(

  9    7  9    3 9    9          9          

   9             
يعددول اإلمددام ابددن كثددري رمحدد    قعدداىل   ) جعددا  (4)

  هدد ا الكتدداب العلدديه الدد   أن لدد  اليفددا الكتدد  ويفامتهددا وأللهددا وأعلمهددا وأكملهددا ئ 
حيدد) عددع فيدد  حماسددن مددا  بلدد  ئ وهادس مددن الكمدداات مددا لدديس   شددريس ئ و دد ا جعلدد  

ئ وفصاددا مدديخ اإلسددالم ابددن قيميددة رمحدد         (1)كلهددا (  مددداهدا وأمينددا وحاكمددا عليهددا
 الكتدد  ىف مدا ر داا  فملند  العداال  اهكد معد: هد س ا يمندة علد  الكتد  السدماوية فعددال  ) 

 ا دلددة دنوبياددئ  وقفصدديال بيددا  ذلدد  داوه ئ  اآليفددا اليددوم وعددن   عددن اادد  مددن اشمتعدمددة

                                 
ئ دار العلدددده ئ بددددريوت  3( ئ ط299( عصددددا  والعددددي    هماندددد  الصددددع  ئ د  عبددددد الكددددا  بكددددار ص )2)

 هد1425

يادا  وإلما  ئ وها ده اشمداب أر ده    دالوا كمدا ئ ا م ة من بدل ا اب أ  إلا(  ؤإنععند   ) اشم هيمن( واشم3)  وهل
ئ ومعدد: أ ا العدداال  مهدديمن علدد  الكتدد  السددماوية   ظتمددا معددا   متعددددة كمددا ذكاهددا أهددا العلدده منهددا مددا 

أ ا -4شمدا فيهدا ئ  مصددالوأ ا العداال  -3عليها ئ  ماهدأ ا العاال  -2عليها ئ  مؤمتن العاال  أ ا -1يلدد    
ئ اشمكتدددد   4( ئ ط2/219ئ ابددددن ا ددددوه  ) ا انلددددا هاد اشمسددددري   علدددده التفسددددريعليهدددد ر يدددد العدددداال  
     هد 1407 ئ بريوت اإلسالم 

 (48( سورة اشماىدة اآلية )4)

 ( 3/128( انلا قفسري العاال  العليه ئ ابن كثري )1)
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 ال  الكلية الاااىع رو اا  اشماسلق ورسالةئ  لههك ا نبياب نبوة رو اا  ذل  عل  وال اهق
 بدقا ئ و  وال اهق احلج  أبنوا  والاسا ابلكت  اشمك بق وجادلئ  كلهه الاسا هبا بع)

 فعلدد  ومدائ  وبددل منهددا حدا  مدا وبدق  ددا اشمتبعدق الكتد   هددا ونصداس  ده   ععدوابت
 بد  جدابت مدا وكا ببيان    أما مما كتموس ما أيضا قا وب اشمتعدمة الكت    الكتاب أها

 بددق مددا علدد  ا يمنددة لدد  فصددارت العدداال  هبددا ندد ل الدد  واشمندداه  الاددااىع أبحسددن النبددوات
 منهددا حددا  مددا بكدد ب ومدداهد بصددد ها مدداهد فهددو متعددددة وجددوس مددن الكتدد  مددن يديدد 
 ىف حدددداكه اادددد مت ىف مددداهد فهددددو نسددد   مددددا ونسددددخ   أ ددداس مددددا أل ددداار حدددداكه وهدددو
   (2)( مامتا 

 
  
 
 
 
 

  والتوصيات ااامتة وأهه النتاى  
و  ااتام أمحد   قعاىل عل  التمام وأس ل  حسن ااتام ئ وأ  شمعل   ا ناة 

أمحدد   عد  وجدا الد   مدنا علد ا ألمتدام  وأيفدرياو فدملينئ مدع حممدد عليد  الصدالة والسدالم 
رية واشمهمدددة علددد  أ ا العددداال  الكدددا  هدددو س الور دددات الددد  قددددور نتيجتهدددا ا وىل وا يفدددهددد 

اشمصدر ا ول وا صدا ا صديا الد   قعدوم عليد  الددعوة وقنطلدل مند  وقعتمدد عليد  فهدو  

 كتدداب هدايددة وإرمدداد ئ يهددد  للدد  هدد  أ ددوم ئ  ددال قعدداىل           9  

                                 
 ( 17/44( انلا جممو  الفتول ئ ابن قيمية )2)
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       9        ³         9           

   9             6   ( 9سورة اإلسااب اآلية) 

 ومما يوص  ب  الباح)   ه ا السياو   
يوص  الباحد) نفسد  وطدالب العلده وعيدع اشمسدلمق بتعدول   عد و جدا  -1

مم فدمل ا التمس  بدين   ئ والعب  عل  دينهه ويفاصدة   هد س ا أوا ئ ويدعوهه إىل 
العاب  عل  دين  كالعاب  عل  ا مدا ئ ومدن اقعد    ئ والتد م أبوامداس ونواهيد    فعهد  
    الدددين ووفعدد  لكدداا يفددري ئ وأصدداب كدداا فصدديلة ئ وأعاندد  علدد  فعددا مددا هددو أوىل ئ 

 فددددالعله مددددن   جدددداا وعددددال    9  7   6        9           

7        9   3    
(1 ) 

بد مدة ااهتمدام  ئ والدعاة العداملق   يوص  الباح) نفس  وعيع الباحثق -2
والددادا إليهمددا   ) الكتدداب والسددنة (  والعنايددة هبدد ين اشمصدددرين ا ليلددق والددوحييق اشمليئددق

) ئ ويوفل كاا مدن يددعو ويعمدا   كاا صةرية وكبرية ئ ليفتري   قعاىل عل  كاا من يبك

     9          9                      9     

                
فعلمهما ا يتناه  وا قنعض  عجاىب  ئ وا يدنعا مدع   (2)

مارمهدا ئ يعدف الداعيدة ألذ  وابلعي  معهمدا ويفدوأ ش ئ كثات ا يف  ئ وفيهما الكفاية
ا   قعاىل عل  ما يصلري ل  دنياس واليفاق  ئ وقفتري علي  كنوه العله واشمعافة والفع    مما 

 ئ با هو فع  كاما ومتكاما   العاال  والسنة   دا لعدا وا ي

                                 
 (    32) سورة البعاة اآلية( 1)

 (83اآلية ) النسابرة سو ( 2)
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يوصددد  الباحددد) نفسددد  وإيفوانددد  البددداحثق ئ وا امعدددات ئ ومااكددد  البكددد)  -3
  فعد  ابلفعد    الددين عمومدا ئ والابلدراسدة والت صديا ئ ااهتمدام بدد العلم  ئ واشمهتمق 

الفعد  الددعو  الدعوة عل  ااصوص شمن أراد أ  إارسها ئ ويعتكه ميادينها    ناد  هبد ا 
ئ لعدل البصدرية النصوص الاداعية ئ والتجدارب الا صدياة ئ والسدنن الكونيادة يفالل من 

     الدددددددددددعوة اشمطلوبددددددددددة مدددددددددداعا         6            4 4   

             6      6                ³  9  
(3) 

ظصا  ه س البصرية اشمد مور هبدا والد  هد  عالمدة ودالدة اإلقبدا  إا ابلعلده والفعد     وا
سددات الدعوياددة نتاىجهددا اشماجددواة وقددؤ  ا هددود الدعويددة أكلهددا ئ وبدد ل  قٌثمددا الدرا الدددين

مد الطايعة ئ ويتها اا تداب    اشمطلوب ئ و با ذل  وبعدس ظ 
إىل   قعدددداىل    يوصدددد  الباحدددد) نفسدددد  وعيددددع العدددداملق   جمددددال الدددددعوة -4
شمعدق علد  ابلعله والااع  والتفع    دين   قعاىل ئ فهو العاصده مدن ال لدا واااهتمام 

النجاح ئ وهو اشمالذ اآلمن والطايل اشمضمو  ئ وبةري الفع    الدين ئ فال معد: للددعوة 
بددو  علده يكقد  عليد  مدن اآلهر الويفيمدة   وأ   شمار الدعوة وميادينهدا ئ با إ ا اا

ئ  قعصري الداعية   العله والتعله ن يا يفطا يهددس ويهدد دعوق  وإ ا ئ ا ظمد ععباس ما
  ) العامددا علدد  شددري علدده كالسددال  علدد  شددري طايددل والعامددا علدد  شددري علدده     وذلكددد

 ئ   (1)يفسد أكثا مما يصلري (
 

 
 
 

                                 
 (108سورة يوسف اآلية )( 3)

 (1/130) ئ ابن العيه ( مفتاح دار السعادة1)
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 رابعا : فهرس املصادر واملراجع :

 بعد العاال  الكا  ئ ماقبة عل  حاو  ا جاب ئ عل  النكو التالدددد   
 هد1405ة دار الكاا ئ العاهاة ئ مكتب 3اإلقعا    علوم العاال    للسيوط  ئ ط -1

ئ طبعدددة دار الكتددد  العلميدددة ئ لبندددا   1أحكدددام العددداال     يب بكدددا ا صددداص ئ ط -2
 هد1415

 ئ دار الكتاب العايب ئ بريوت بدو  1إرماد الفكول   للاوكاين ئ ط -3

التعايفدددددات   الادددددايف علددددد  ا اجددددداين ئ دار الكتددددد  العلميدددددة ئ لبندددددا  ئ بدددددريوت  -4
 هد1403

 هد1420ئ دار طيبة للناا والتوهيع  2فسري العاال  العليه   لامام ابن كثري ئ طق -5
قيسددري الكددا  الددامحن   قفسددري كددالم اشمنددا     لعبددد الددامحن السددعد  ئ ابعتندداب    -60

ئ مؤسسة الاسدالة للطباعدة والنادا والتوهيدع  1الدكتور عبد الامحن معال اللولل ئ ط
 هد1423ئ بريوت 

 يفدددالو الدددااو  والداب السدددامع   للبةدددداد  ئ طبعدددة اشمعدددار  ئ الدددامأ ا دددامع  -7
 هد1403

ئ اشمكتددددددد  اإلسدددددددالم ئ  4  ابدددددددن ا دددددددوه  ئ ط هاد اشمسدددددددري   علددددددده التفسدددددددري -8
 هد 1407 بريوت

هددد 1404ئ دار إحيدداب الددكاا العددايب  3مدداح صددكيري مسددله   لامددام النددوو  ئ ط -9
 م1984

ئ دار العاصدددمة  3يدددة واشمعطلدددة   ابدددن العددديه ئ طالصدددواعل اشماسدددلة علددد  ا هم -10
 هد1418

ئ دار العلددهئ بددريوت  3عصددا  والعددي    هماندد  الصددع   لعبددد الكددا  بكددار ئ ط -11
 هد1425

ئ دار  1فتري البار  بااح صكيري الب ار    للكافد ابدن حجدا العسدعالين ئ ط -12
 الام  للكاا 



 

 
191 

 ابن منلور ئ دار صادر ئ بريوت بدو  لسا  العاب ئ  يب الفضا عال الدين -13

 ده1401مباح)   علوم العاال    شمنا  العطا  ئ مكتبة اشمعار  ئ الاامأ  -14

ئدار العلدددددددده 14مباحدددددددد)   علددددددددوم العدددددددداال  الكددددددددا   لصددددددددبك  الصددددددددا ئ ط -15
 م1982للماليقئبريوت

سده ئ طبعدة جممو  الفتاول   ابن قيمية ئ عع وقاقي  حممد بن عبد الدامحن بدن  ا -16
 مكتبة اشمعار  ئ الاابط 

ئ دار الكتددد  العلميدددة ئ بدددريوت  1حماسدددن التا ويدددا    مدددال الددددين العددداب  ئ ط -17
 ده1418

  تصا الصاواعل اشماسلة ئ ابن العيه ئ مكتبة الاامأ احلديثة ئ الامأ بدو  -18

ة اإلرمداد ئ ئ مكتبد 2معامل الدعوة    صا العاال    لعبدد الوهداب الدديلم ئ ط -19
 هد 1419صنعاب 

معجدددددده معدددددداييس اللةددددددة ابن فددددددارسئبتكعيل عبدالسددددددالم هددددددارو ئدار الكتدددددد   -20
 العلميةئبريوت بدو 

ئ دار اشمعافددة ئ    حممددد كدديالين اشمفددادات   شايدد  العدداال   لألصددفهاين ئ ظعيددل -21
 بريوت بدو 

 اب الكت  العابية بدو ئ دار إحي 3مناها العافا    علوم العاال    لل ر اين ئ ط -22

اشموافعددات   أصددول الاددايعة ئ للادداطيب ئ ظعيددل  عبددد   درااه ئ دار اشمعافددة ئ  -23
 بريوت بدو 

هددددد 1389النبدددد  العلدددديه ئ للادددديخ حممددددد عبددددد   دراه ئ مطبعددددة السددددعادة ئ ط -24
 م1969

  


