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ABSTRACT 

The person who contemplates the reality of the societies, the political, economical and social 

issues related to them and the extremist social events in happy or sad situations would find that all 

that caused the social problems. The reason behind all that is the abandonment of practicing the 

methodology of verses of Dawah in the Makkan period and the absence of the religious awareness 

with the individuals of the society. This is the research problem. This study aims at declaring the 

mode of the methodological Makkan Verses of Dawah, their impacts, features and relation to the 

Prophet salla Allah alaihi wa sallam’s dawah. It also aims at implementing the approaches which 

the Prophet salla Allah alaihi wa sallam used to do in the Makkan period and practicing them in 

our present day so that we can reform the society with the Makkan verses. The researcher adopted 

the analytical methodology to clarify the methodology of the Mohammadan Prophetic Dawah 

approach through the Makkan verses, analyze the data gathered from the subject-based verses, 

count and understand them. After that these verses will be implemented in the contemporary 

societies and showing their impacts on these societies. The results of this research can be 

summarized as follows: the Islamic Nation is in dire need to social reform, particularly in this era 

in which the western media has corrupted the life of the society and caused its misery. In addition, 

in the present time, there are many of the the callers to Islam having insufficient knowledge in the 

Prophetic Dawah methodology through the Makkan verses, and the effective modes to present the 

effects of the methodology of the Dawah Makkan verses . 
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 ملخص البحث 

العادات  العديد من  والغلو يف  يتصل هبا من قضااي سياسية واقتصادية واجتماعية،  اجملتمعات وما  املتأمل يف واقع  إن 
ك البعد عن تطبيق االجتماعية سواء يف األفراح أو األحزان، كل ذلك أدى إىل وجود مشاكل جمتمعية، والسبب يف ذل

البحث.  اجملتمع، وهنا تكمن مشكلة  أفراد  الديين لدى  الوازع  املكي، وكذلك غياب  العهد  الدعوية يف  منهج اآلايت 
ويهدف البحث إىل: بيان منط اآلايت املنهجية الدعوية املكية وأتثريها ومميزاهتا وعالقتها بدعوة الرسول صلى هللا عليه 

من خالل اآلايت وتطبيقها يف يومنا احلاضر إلصالح اجملتمعات     هنج هبا الرسول يف الفرتة املكيةوسلم, وتطبيق املناهج اليت
لتوضيح منهج الدعوة النبوية احملمدية من خالل اآلايت املكية   وقد سلك الباحث املنهج التحليلي يف هذا البحث:   املكية.

وحتليل املعلومات والبياانت اليت يتم مجعها من آايت املوضوع، وحصرها وفهمها, والوصول إىل تطبيقها يف اجملتمعات 
اإلصالح االجتماعي أن األمة اإلسالمية حباجة ماسة إىل وتتلخص نتائج هذا البحث يف:   املعاصرة وإظهار أثرها عليها.

جود النقص الكبري عند وكذلك و  وخاصة يف هذا العصر، الذي أفسد فيه اإلعالم الغريب حياة اجملتمع وسّبب له الشقاء.
كثري من دعاة االسالم يف الوقت احلاضر يف تطبيق املنهج الدعوي من خالل اآلايت املكية، ومعرفة األساليب املناسبة 

 اآلايت املكية الدعوية. املؤثرة لعرض آاثر منهج  

 الكلمات املفتاحية: املنهج, اآلايت, مكة, الدعوية, أثر, اجملتمعات. 

 

 املقدمة 

 والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.  أما بعد:   العاملني،احلمد هلل رب  

األنبياء فرأى إنساان قد هانت إن سيدان حممد بن عبد هللا صلى هللا عليه وسلم بعثه ربه فنظر إىل الناس بعني 

رأى إنساانً معكوساً قد  ،)1(عليه إنسانيته، رآه يسجد للحجر والشجر والنهر، وكل ماال ميلك لنفسه النفع والضر(

فسدت عقليته، رأى جمتمعاً هو الصورة املصغرة للعامل، كل شيء فيه يف غري شكله أو يف غري حمله، رأى معاقرة اخلمر 
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اإلدمان، رأى ملوكاً اختذوا بالد هللا ُدوالً، وعباد هللا خوالً، رأى املواهب البشرية ضائعة أو زائغة مل ينتفع هبا ومل إىل حد  

توجه التوجيه الصحيح، رأى أفراد البشر واهليئات البشرية كخامات مل حتظ بصانع حاذق ، رأى األمم قطعاان من الغنم 

لقد أرسل هللا نبيه حممد صلى هللا  هذه احلياة الفاسدة تسرتعي اهتمام املصلح.ليس هلا راع، إن كل انحية من نواحي  

عليه وسلم إىل كافة الناس بشريا ونذيرا، وداعيا إىل هللا إبذنه وسراجا منريا. وختم رسالته هبذه الرسالة العظيمة، وأكمل 

وختم األمم هبذه األمة؛   )2(   َعَلْيُكْم نِْعَمِِت َوَرِضيُت َلُكُم اإِلْساَلَم ِديًنا{}اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْْتَْمتُ   هبا الدين، فقال:

َهْوَن َعِن اْلُمنَكِر    وأول أمة، وخري أمة، وقال هللا تعاىل: فهي آخر أمة،  }ُكنُتْم َخْْيَ أُمٍَّة ُأْخرَِجْت ِللنَّاِس ََتُْمُروَن ِِبْلَمْعُروِف َوتَ ن ْ

}   )3(َوتُ ْؤِمُنوَن ِِبّللِه

 املكية واملنهج الدعوي  ِبآلايت : التعريفاملبحث األول

 املكية  ِبآلايت املطلب األول: التعريف

 اآلايت مجع )آية( وتطلق على معان متعددة هي:  اآلايت لغة:

ون{. العالمةة، أو الشةاهد علةى القةةدرة اإلهليةة، مثةل قةةال هللا تعةاىل:  1 م م ْ ِلم ُ اَر فَ ِ َُّا ه  ُ َُّ الن َّه َ َلُن ِمن  ْ ُل َنس ْ   ،)4(}َوآيَ ة  ه  َُّْم اللَّي ْ

 قول الشاعر أبو العتاهية:  و  .)5(}َوِمْن آاَيتَِِّ اجْلََواِر يف اْلَبْحِر َكاأَلْعاَلم{  وقوله:

 )6(ويف كل شيء له آية * تدل على أنه واحد 

 .  )7(. اجلماعة: تقول العرب: خرج القوم آبيتهم، أي: جبماعتهم2

 وتقول العرب: فالن آية يف العلم ويف اجلمال.،  )8(  }َوَجَعْلَنا اْبَن َمْرََيَ َوأُمََُّّ آيًَة{. األمر العجيب، قال تعاىل:  3
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َ َهُْم أَنََُّّ اْْلَق {. العالمة واإلمارة: قال تعاىل: 4   )9(}َسُنرِيِهْم آاَيتَِنا يف اآلفَاِق َويف أَنُفِسِهْم َحَّتَّ يَ تَ َبَّيَّ

 .)10(العالمة، ومجلة اتمة من القرآن، وعدة حروف منه. 5

 .)11(أُنِزَل َعَلْيَِّ آيَة  مِهن رَّبِهَِّ{}َويَ ُقوُل الَِّذيَن َكَفُروْا َلْوآل . الدليل: قال تعاىل: 6

. وقولةه بةة)ال  )12(واآلايت يف االصطالح هي: طائفة مما تبني أوله وآخره توقيفاً من كالمه تعاىل بال اسةم اآلايت اصطالحاً:

: حةةد اآليةةة قةةرآن  مركةةب مةةن مجةةل ولةةو تقةةديراً، ذو مبةةدأ ومقطةةع منةةدرج يف  )13(اسةةم( احةةرتاز عةةن اسةةم السةةورة. قةةال اجلعةة ي

ْم{سةورة، وأصةلها العالمةةة،  ومنةه قولةةه تعةاىل:   ن رَّبِهك ُ ِكيَنة  م  ِه َِّ َأن كَْت ِ َيُكُم الت َّابُوُت ِفي  َِّ س َ ، ألهنةةا  )14(}َوقَ اَل ه  َُْم نِبِ ي  ُهْم ِ نَّ آي َ َة ُمْلك ِ

عالمة للفضل والصدق، أو اجلماعة؛ ألهنا مجاعة كلمة، وقال غةريه: اآليةة طائفةة مةن القةرآن منقطعةة عمةا قبلهةا ومةا بعةدها.  

ومن الواضح البني مناسبة املعىن اللغوي للمعةىن االصةطالحي لةيةة القرآنيةة ، فهةي القةرآن املعجةز، وهةي عالمةة علةى صةدق  

د أن يعتة ، وهةي مةن األمةور العجيبةة، لسةمو أسةلوهبا ومعناهةا، وفيهةا معةىن اجلماعةة، ألهنةا مؤلفةة  اآليت هبا وفيهةا عة ة ملةن أرا

 من احلروف والكلمات، وفيها معىن الدليل، ألهنا برهان على ما تضمنته من هداية وعلم.   

هي اآلايت القرآنية اليت نزلت يف عهد الدعوة املكية أي قبل هجرة  اآلايت املكية إن تعريف السور واآلايت املكية واملدنية:  

جند أن كثرياً من   .الكرمي إىل آايت مكية وآايت مدنية أي ما نزل قبل اهلجرة النبوية وما نزل بعدها القرآن يقسمالرسول، لذا  

السور القرآنية نزلت متفرقة فبعض أجزائها نزل يف مكة أوالً مث تتابع نزوهلا يف املدينة، مع ذلك فإن علماء الفرقان يضعون 

عالمات مميزة لكال النوعني فاملكي يركز أساسا على ذكر اجلنة والنار، الثواب والعقاب والتذكري ابآلخرة وزرع اإلميان وبعض 

ا أمورقصص  وتنظيم  التشريعات  على  أساسي  بشكل  يركز  املدين  القرآن  جند  اجملتمع  المسلمين ألنبياء. يف حني  تشكل  بعد 

 اإلسالمي يف املدينة املنورة. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
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 الدعوي  ِبملنهج التعريفاملطلب الثاين:  

وجاء يف املعجم الوسيط    )15(وضح واستبان وصار هنًجا واضًحا بيًنا" :وأهنج   ...قال ابن منظور: "هنج    مفهوم املنهج:

}ِلُكلٍه َجَعْلَنا  قال تعاىل:   سلكه  :أي أابنه وأوضحه، وهنجه أيضاً  :الطريق الواضح، وهنج الطريق  :واملنهج واملنهاج ما يلي:

َهاًجا{ِمنُكْم ِشْرَعًة    أهنجت االستقامة: ومنه على يعني الذي الطريقو  ،)17(أي طريقا واسعاً واضحاً يف الدين   )16(َوِمن ْ

 تواتر هو (الربو )والنهيج النفس والنهج وتتابع   )18(املستقيم الطريق  هو والنهج صاحبها، وقوت أعانت إذا املكارم سبل

والسنة أو السبيل اليت تسهل على اإلنسان  .)20(بلي إذا واجلسم  الثوب هنج ومنه :والبلى .)19(احلركة شدة من النفس،

 ويرى  . )22(واخلطة املرسومة ، ومنه منهاج الدراسة، ومنهاج التعليم، وحنومها  .)21(السري حنو غايته دون زيغ أو احنراف

  املعاين: هذه ومن متقاربة،  عدة مبعان  أييت لغة املنهج معىن أن  سبق مما الباحث

 .الواضح الطريق  - 1

 .املستقيم الطريق  - 2

 الدين يف الواضح الطريق  - 3

 .املرسومة اخلطة  - 4

 إىل للوصول واألسلم األقصر به: "الطريق يقصد  الدقيق واالصطالحي  العلمي الفين مبعناه واملنهج: اصطالحاً  املنهج

 عن الكشف أجل من إما  العديدة، األفكار من لسلسلة الصحيح التنظيم  فن "أنه:   ُعرف كما  )23("املنشود اهلدف

 حُمدَّدة وسيلة "وأنه )24(عارفني" هبا نكون  حني لةخرين عليها ال هنة أجل من وإما ، جاهلني  هبا نكون  حني حقيقة

 وأنه".  "نتيجة إىل للوصول ويتبعها أكثر، أو َمسألة   ِلمعاجلةِ  الباحث يتخذها ُمنظمة ُخطوات. "حمدَّدة غاية إىل توِصل
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 وحتديد  الَعْقل َسرْي  على هُتَيِمن اليت العامة القواعد  من طائفة   بواسطة العلوم، يف احلقيقة عن  الَكْشف إىل املؤدِّي الطريق

 يستعمل مل بني ومنهج هنج، طريق وهو الواضح، البني الطريق "أصله . واملنهج"معلومة نتيجة  إىل َيِصل حَتَّ  َعَمليَّاته،

 املستمد  املستقيم الواضح الطريق اصطالحاً: هو املنهج أن  الباحث . ويرى)25(سهالً  واضحا بينا كان  شيء كل يف

 .وأثر تلك الدعوة على سلوك الغري املسلم أهداف  لتحقيق والصاحلني ابألنبياء اقتداء  والسنة، القرآن  من

ودعاء: انداه، واالسم الدعوة، ودعوت فالاًن أي صحت به، واستدعيته قال ابن منظور: ))دعا الرجل دعًوا    الدعوة لغة:

. ورجل داعية  وتداعى القوم: دعا بعضهم بعًضا حَت جيتمعوا والدعاة: قوم يدعون إىل هدًى أو ضاللة، وأحدهم داع 

اعي هللا ، وكذلك إذا كان يدعو الناس إىل بدعة أو دين، أدخلت اهلاء فيه للمبالغة. والنيب صلى هللا عليه وسلم د

، وعلى ذلك ميكن تعريف الدعوة : أبهنا الطلب  واحلث إبحلاح على االستجابة أخذاً أو تركاً ، أو اعتقاداً )26(املؤذن((

 أو قوالً أو فعالً. 

)تبليغ الناس مجيعاً دعوة اإلسالم، وهدايتهم إليها قواًل وعماًل يف كل زمان ومكان أبساليب ووسائل   الدعوة اصطالحاً: 

  .)27(خاصة تتناسب مع املدعويني على خمتلف أصنافهم وعصورهم(

 تعريف مناهج الدعوة اصطالحاً:

ويقول الدكتور حممد   )28(الالزم لشيء ما((يقول الدكتور علي جريشة: ))وهو عندان: اخلطة أو التخطيط  اصطالًحا:  

فيقال: نظام العقيدة يف اإلسالم،   )29(أبو الفتح البيانوين يف مناهج الدعوة هي: "نظم الدعوة، وخططها املرسومة هلا"

: املنهج ونظام العبادة، ونظام االقتصاد، وما إىل ذلك، كما يقال: نظام التبليغ، ونظام التعليم، ونظام التطبيق. كما يقال
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العاطفي، واملنهج العقلي، واملنهج احلسي، وعليه فإن املعىن املراد مبصطلح املنهج الدعوي: الطريق الواضح الذي يرمسه 

 وخيطه الداعية، مث يسلكه ويسري عليه يف دعوته وتبليغه شرع هللا.

 واملرحلية  التدرج مراعاة يف الدعوة  املبحث الثاين: منهج

بدأ مبرحلة  دقيًقا، حيث  لطيًفا  ابلناس سريًا  يسري  متدرج،  بشكل  املكي  العهد  النبوي يف  الدعوي  املنهج  لقد سار 

وكان نتاًجا طبيعًيا أن تبدأ مرحلة الدعوة إىل التوحيد بعد ذلك، وقد أخذت االصطفاء والتأسيس، والدعوة السرية،  

ا عليها، ووجهت الدعوة يف هذه املرحلة إىل املقربني واملأمونني الدعوة يف الثالث سنوات األوىل طابع السرية حفاظً 

املوثوقني، ومل حيدث خالل هذه املرحلة أي صدام مع اجملتمع اجلاهلي، ومل تدخل هذه الثُّلة املؤمنة يف صراع أو مواجهة 

مث دخلت الدعوة طورها الثاين وهو اجلهر ابلدعوة ابللسان فقط دون قتال، واستمرت هذه   .)30(مع أعدائها من الكفار

الفرتة عشر سنوات وجاءت بعد ذلك مرحلة املواجهة واملقاومة، مث مرحلة النصر والتمكني، وما كان ميكن أن تبدأ هذه 

دم واحدة منها على األخرى، وإال كان مجيعها يف وقت واحد، وإال كانت املشقة والعجز, وما كان ميكن كذلك أن تتق

لن  اخللل واإلرابك. حيث امتدت إىل اهلجرة املباركة. مث أذن هللا هلم يف هجرة إىل احلبشة حيث جيدون ملًكا عادالً 

                                                     يظلموا عنده، وحاول املشركون أن يالحقوهم هناك وأن ينالوا منهم ولكن هللا أفشل حيلهم ورد كيدهم.                     

عرف النيب صلى هللا عليه وسلم معرفة اليقني أنه أصبح نبياً هلل الرحيم الكرمي، وجاء اخلطوة األوىل: الدعوة السرية:  

تبارك وتعاىل إبنذار قومه وبدأ صلى هللا عليه وسلم ابلدعوة السرية بعد أن أمره ربه    ج يل عليه السالم للمرة الثانية،

عاقبة ما هم فيه من الشرك، وما هم عليه من الكفر والفساد، وهذه الدعوة يف هذه املرحلة جزء أساسي من منهج 
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ثهِرالعمل مع اجلماعة، فأنزل هللا على نبيه قوله تعاىل: َوالَ   َوالر ْجَز فَاْهُجر    رَوثَِياَبَك َفَطههِ   َورَبََّك َفَكبِه  ُقْم فَأَنِذر   }اَي أَي  َها اْلُمدَّ

كانت هذه اآلايت املتتابعة إيذااًن للرسول صلى هللا عليه وسلم أبن املاضي قد انتهى    )31(َوِلَربِهَك فَاْصِب{   َْتُْنن َتْسَتْكِثر

جه الناس، مبنامه وهدوئه، وأن أمامه عمل عظيم، يستدعي اليقظة والتشمري، واإلنذار واإلعذار، فليحمل الرسالة، وليو 

. وتعد هذه اآلايت أول أمر بتبليغ الدعوة، وقد )32(وليأنس ابلوحي، وليقَوم على عنائه فإنه مصدر رسالته ومدد دعوته

اإلسالم كله، وهي  عليها  بين  اليت  اإلسالمية  واحلقائق  احملمدية،  الدعوة  أمور هي خالصة  اآلايت إىل  هذه  أشارت 

   .)33(وتطهري النفوس، ودفع الفساد عن اجلماعة، وجلب النفع الوحدانية، واإلميان ابليوم اآلخر،  

لقد خلصت هذه اآلايت مضمون الدعوة اليت أُِمر النيب صلى هللا عليه وسلم بتبليغها إىل الناس، وال تكاد مجيع السور 

إيذاانً بشحذ أَي  َها اْلُمدَّثهِر{}اَي  :  ففي قوله عز وجل:  املكية خترج عن إطار هذه اآلايت اليت جاءت يف أول سورة املدثر.

النداء األمر اجلازم ابلنهوض : النوم والراحة، وجاء عقب هذا  فَأَنِذر{العزائم، وتوديًعا ألوقات  : والقيام هنا قيام }ُقْم 

وسلم , ومن هنا بدأ رسول اَّللَّ صلى هللا عليه حسي وقيام معنوي، وهذا فيه إشارة إىل تكليفه أبمر الدعوة للناس كافة

يسلك طريق احلكمة يف حل احلالة الراهنة يف قريش، فوقف املواقف العظيمة اليت يعجز عنها عظماء الرجال بل البشر 

مجيًعا. بدأ صلى هللا عليه وسلم يعرض دعوته على ألصق الناس به، وأهل بيته، وأصدقائه، ومن توسم فيهم خريًا ممن 

ويعرفونه بتحري الصدق والصالح، فأجابه من هؤالء مجع ُعرفوا يف التاريخ   يعرفهم ويعرفونه، يعرفهم حبب اخلري واحلق،

لقد ارتفع املسلمون األوائل بدعوة اإلسالم إىل أرفع مستوى هتون دونه احلياة نفيسها و   اإلسالمي ابلسابقني األولني.

عليه وسلم ال غريه، وكان   لقد كانت غايتهم القصوى هي هللا وحده, وقائدهم املعصوم هو حممد صلى هللا   وجليلها، 

وكان أول من آمن ابلنيب صلى هللا عليه وسلم من النساء، بل أول من آمن به على القرآن الذي يتلى دستورهم املفدى.  
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وكان صبياً ابن عشر سنني يعيش يف كفالة حممد  علي بن أيب طالب وابن عمه اإلطالق السيدة خدجية رضي هللا عنها

لم يف دعوته السرية، يستقطب عدداً من األتباع واألنصار واستمر النيب صلى هللا عليه وس  .)34(وأسلم بعد النبوة بسنة

ودخل الناس يف دين اَّللَّ  من أقاربه وأصدقائه، وخاصة الذين يتمكن من ضمهم يف سرية اتمة، بعد إقناعهم ابإلسالم،

ويعلمهم   واحًدا بعد واحد، حَت فشا اإلسالم يف مكة، وحُتدِّث به، وقد كان النيب صلى هللا عليه وسلم جيتمع هبم

ويرشدهم خمتفًيا؛ ألن الدعوة ال تزال فردية وسرية، وكان الوحي قد تتابع، ومحي نزوله بعد نزول أوائل املدثر، ومل يكن 

صلى هللا عليه وسلم يظهر الدعوة يف جمامع قريش العامة، ومل يكن املسلمون األوائل يتمكنون من إظهار دينهم وعبادهتم، 

 .)35(يتها وأواثهنا، وإمنا كانوا خيفون ذلكحذرًا من تعصب قريش جلاهل

ومل يكن اختيار رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لدار األرقم جملرد اجتماع املسلمني فيها لسماع النصائح واملواعظ 

للدعوة   والتأهيل  واإلعداد  والرتبية  للتعليم  للقيادة، ومدرسة  وإمنا كانت مركزًا  والقيادة، ابلرتبية واإلرشادات فحسب، 

الفردية العميقة اهلادئة، وإن املنهج الذي سار عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  يف تربية أتباعه هو: القرآن الكرمي، 

وكان النيب صلى هللا عليه وسلم يريب أصحابه تربية شاملة يف العقائد والعبادات واألخالق واحلس األمين وغريها؛ ولذلك 

آن الكرمي آايت كرمية حتدثت عن األخذ ابحلس األمين؛ وكان بناء اجلماعة املؤمنة يف الفرتة املكية يتم بكل جند يف القر 

َناَك عَ   هدوء وتدرج وسرية، قال تعاىل: ُم ِِبْلَغَداِة َواْلَعِشيِه يُرِيُدوَن َوْجَهَُّ َوالَ تَ ْعُد َعي ْ ُهْم  ن ْ }َواْصِبْ نَ ْفَسَك َمَع الَِّذيَن َيْدُعوَن َرَّبَّ

نْ َيا َواَل ُتِطْع َمْن َأْغَفْلَنا قَ ْلَبَُّ َعن ُِّْكِرََن َوات ََّبَع َهَواُه وََكاَن َأْمُرهُ  فاآلية الكرمية أتمر النيب صلى هللا    )36( فُ ُرطًا{تُرِيُد زِيَنَة اْْلََياِة الد 

ساؤالهتم، خاصة إن كانت خاطئة، عليه وسلم أبن يص  على تقصري وأخطاء املستجيبني لدعوته، وأن يص  على كثرة ت

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
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وأن يص  على ترددهم يف قبول التوجيهات، وأن جيتهد يف تصبريهم على فتنة أعداء الدعوة، إن اآلايت الكرمية السابقة 

 من سورة الكهف تصف لنا بعض صفات ومنهج اجلماعة املسلمة األوىل واليت من أمهها: 

لكرمي ويف أحاديث النيب صلى هللا عليه وسلم ويوصي الناس هبا بعضهم إن كلمة الص  ترتدد يف القرآن ا  أ( الصب:

 بعضاً، وتبلغ أمهيتها أن تصري صفة من أربع للفئة الناجية من اخلسران. 

ُم ِِبْلَغَداِة َواْلَعِشيِه  وهذا يظهر يف قوله تعاىل:    ب( كثرة الدعاء واإلْلاح على هللا:  فالدعاء     يُرِيُدوَن َوْجَهَُّ{}َيْدُعوَن َرَّبَّ

ابب عظيم، فإذا فتح للعبد تتابعت عليه اخلريات، واهنالت عليه ال كات، فال بد من تربية األفراد الذين يُةَعُدون حلمل 

 .)37(الرسالة وأداء األمانة، على حسن الصلة ابهلل، وكثرة الدعاء؛ ألن ذلك من أعظم وأقوى عوامل النصر

، وال بد عند إعداد األفراد إعداًدا رابنًيا أن يرتىب املسلم على أن } يُرِيُدوَن َوْجَهَُّ{ر يف قوله تعاىل:  ويظه  ج( اإلخالص: 

تكون أقواله، وأعماله، وجهاده كله لوجه هللا وابتغاء مرضاته، واإلخالص ركن من أركن قبول العمل، ومعلوم أن العمل 

 ومبوافقة السنة والشرع.عند هللا ال يقبل إال ابإلخالص وتصحيح النية  

ُهْم{  ويظهر يف قوله تعاىل:  د( الثبات:  َناَك َعن ْ وهذا الثبات املذكور فرع عن ثبات أعم، ينبغي أن يتسم به    }َواَل تَ ْعُد َعي ْ

َ َعَلْيَِّ  الداعية الرابين، قال تعاىل:   ُهم مَّن يَنَتِ ُر َوَما َبدَُّلوا  }ِمَن اْلُمْؤِمِنََّي رَِجال  َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اّللَّ ُهم مَّن َقَضى ََنَْبَُّ َوِمن ْ َفِمن ْ

ففي اآلايت الكرمية ثالث صفات، إميان، ورجولة، وصدق. وهذه العناصر مهمة للثبات على املنهج احلق؛    )38(تَ ْبِدياًل{ 

ليت اتصفت هبا اجلماعة املؤمنة هذه من أهم الصفات ا  ألن اإلميان يبعث على التمسك ابلقيم الرفيعة والتشبث هبا.
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وهكذا مرت ثالث سنوات، والدعوة مل تزل سرية وفردية، وخالل هذه الفرتة تكونت مجاعة من املؤمنني  األوىل.  

 تقوم على األخوة، والتعاون، وتبليغ الرسالة، ومتكينها من مقامها.

قد أعطى نبيه الكرمي احلكمة؛ وهلذا قام هبذه املواقف احلكيمة    اَّللَّ تعاىلوهذا يدل داللة واضحة على أن  

املشرفة اليت تكون ن اًسا للداعية إىل اَّللَّ يسري على مقتضاها، وخاصة يف دعوة اجملتمعات الوثنية الكافرة، أما  

   اجملتمعات اإلسالمية فال دليل ملن يرى سرية الدعوة يف بالد املسلمني.

وبعد أن قضى عليه الصالة والسالم ثالث سنوات يف الدعوة الفردية، وتبعه عشرات ة اجلهرية:  اخلطوة الثاين: الدعو 

فقام رسول اَّللَّ صلى هللا عليه وسلم بتنفيذ  من قومه من صميم قريش وغريها، وهتيأ للمرحلة األخرى هو ومن آمن معه

يمة أظهر اَّللَّ هبا الدعوة اإلسالمية، وبني هبا أمر ربه ابجلهر ابلدعوة والصدع هبا، وإنذار عشريته، فوقف مواقف حك

حكمة النيب صلى هللا عليه وسلم وشجاعته، وص ه وإخالصه َّللَّ رب العاملني، وقمع هبا الشرك وأهله، وأذهلم إىل يوم 

 الدين. 

كة بلد "ومن الطبيعي أن يبدأ الرسول صلى هللا عليه وسلم دعوته العلنية إبنذار عشريته األقربني، إذ أن م

توغلت فيه الروح القبلية، فبدء الدعوة ابلعشرية، قد يعني على نصرته وأتييده ومحايته، كما أن القيام ابلدعوة يف مكة 

ال بد أن يكون له أثر خاص، ملا هلذا البلد من مركز ديين خطري، فجلبها إىل حظرية اإلسالم ال بد أن يكون له وقع 

ا ال يعين أن رسالة اإلسالم كانت يف أدوارها األوىل حمدودة بقريش؛ ألن اإلسالم كبري على بقية القبائل، على أن هذ 

فقد جاءت اآلايت املكية  )39(كما يتجلى من القرآن الكرمي اختذ الدعوة يف قريش خطوة أوىل لتحقيق رسالته العاملية"
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مث جاءت مرحلة أخرى   ,)40(َلى َعْبِدِه لَِيُكوَن ِلْلَعاَلِمََّي َنِذيًرا{}تَ َباَرَك الَِّذي نَ زََّل اْلُفْرقَاَن عَ   تبني عاملية الدعوة، قال تعاىل: 

بعدها، فأصبح يدعو فيها كل من يلتقي به من الناس على اختالف قبائلهم وبلداهنم ويتبع الناس يف أنديتهم، وجمامعهم 

مجيع اخللق عنده يف  وضعيف، وغين وفقري وحمافلهم، ويف املواسم ومواقف احلج، ويدعو من لقيه من حر وعبد، وقوي  

. قال صاحب الظالل:" إن الصدع حبقيقة هذه العقيدة واجلهر بكل مقوماهتا وكل مقتضياهتا ضرورة يف )41(ذلك سواء

احلركة هبذه الدعوة، فالصدع القوي النافذ هو الذى يهز الفطرة الغافلة، ويوقظ املشاعر املتبلدة، ويقيم احلجة على الناس 

، وخامتة القول : إن اجلهر ابلدعوة كان تنفيذاً ألمر هللا تعاىل، )42(هلك من هلك عن بينة وحييي من حي عن بينةلي

وقياماً ابلواجب، وقد صدع النيب صلى هللا عليه وسلم ابحلق كما أراد هللا، والقى مقابل هذا اإلعالن ما قد علمنا من 

نكيل هبم، ولكن كان البيع الرابح مع هللا تعاىل، والعاقبة كانت للنيب صلى عداوة املشركني له وللمؤمنني من حوله، والت

هللا عليه وسلم وللمؤمنني به فملكوا الدنيا ودانت هلم، وهدى هللا هبم الناس إىل الصراط املستقيم، ويف الدار اآلخرة هلم 

                 احلسىن عند هللا تعاىل.                                     

 واألخالق العبادات بتقرير الدعوة : منهجاملبحث الثالث

تطهري النفس وتزكيتها، وحتقيق تقوى هللا عز وجل، وتوثيق الصلة بني العبد ب  من أجل ذلك اهتم املنهج الدعوي النبوي

يتزودون يف إقامة دعائم وربه. وحرص النيب صلى هللا عليه وسلم على ربط املؤمنني برهبم؛ فكان هذا هو الزاد الذي به  

 اإلميان يف نفوسهم، فبه تزكو التقوى لتشرق يف نفوسهم وتنري قلوهبم وتضيء أرواحهم. 
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إن الصالة من أهم أركان اإلسالم بل أقواها بعد الشهادتني وهى من أقوى الصلة بني العبد وربه، يراتح تشريع الصالة:  

رغبته وتقوى صلته ابهلل، ومكانتها عظيمة يف الدين اإلسالمي حيث هي عمود هبا املؤمن ويتقرب هبا اىل ربه فتزداد  

الدين ، فرأس األمر اإلسالم ، وعموده الصالة ، وذروة سنامه، وقد عىن اإلسالم هبا وشدد النكري وحذر أعظم التحذير 

ني قبلكم، وقربة إىل هللا تعاىل، من تركها. قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ))عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصاحل

. ومن هنا تتضح سنة التدرج يف فرض الصالة، )43(ومنهاة عن اإلمث، وتكفري للسيئات، ومطردة للداء عن اجلسد((

  .وهي أول عبادة، بل هي العبادة الوحيدة اليت فُرضت مبكة

املستقرة يف النفوس، وعلى ضوئها حيسن الفعل أو هي جمموعة من املعاين والصفات   الدعوة  ىل مكارم األخالق: 

. فاألخالق أعراض يتصف هبا الشخص، وهي حمتملة للحسن أو القبح، ويتضح هذا وذاك ابلتقييد، فاإلسالم )44(يقبح

ه وقد اكتسب النيبُّ صلى هللا علي دعا اىل اخلُلق احلسن وتربيته وتنميته يف املسلمني وندد ابخللق السيء وحذر عواقبه

وسلم أخالقه وَمكارمها من الدعوة الُقرآنية إليها، وإىل التخلُّق هبا؛ حَت كان خلُقه الُقرآن، وحَت مَدَحه ربُّه سبحانه 

َعِ يم{  بقوله: ُخُلٍق  َلَعلى  عليَّ وسلم النب  جاء  وقد  )45(}َوِ نََّك   وتطهْي األخالق، مكارم  اىل ِبلدعوة صلى هللا 

 شوائب من  وتنقيتها الصحيحة، العقيدة الدعوة بعد وهنًيا أمًرا واْلرام اْلالل يف الكلية األصول هم وبَّيَّ  النفس،

 العصر يف الكرَي والقرآن أنواعها، بكل الرُّائل عن  واالبتعاد الفضائل ِبلتزام وُّلك الضالة، واالَنرافات الشرك

 فيها ورغَّب احلسنة  العادات سواه فأقر  ديناً  يقبل ال الذي وَجلَّ  َعزَّ  هللا دين فقد جاءاجلوانب.   هذه يعاجل املكي

 منها، ونفَّر الذميمة، السيئة العادات وأبطل  .وجل عز هللا إىل هبا يتقرب ديناً  أصبحت حَت املثوبة حبسن عليها وواعد 

 .رادعة حدوداً  لبعضها ووضع  ابلعذاب، عليها وتوّعد 
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 املخالفَّي وأثر ُّلك عليهم  مع التعامل يف الدعوة  املبحث الرابع: منهج

لقد بدأت الدعوة اإلسالمية مع بداية نةزول الوحي على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، حيث حرص رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم على دعوة الناس إىل التوحيد وإخراج الناس من عبادة العباد إىل عبادة رب العباد ورب األرض والسموات. 

تصر أمر الدعوة على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فحسب، بل حترك أصحابه للدعوة وبذلوا يف ذلك جهًدا ومل يق

عظيًما، وحرص رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأصحابه الكرام على توفري السبل واملقومات واألسباب اليت تكفل هلذه 

ر هللا عز وجل، وابلنظر العميق يف معطيات الواقع الذي الدعوة أعلى رصيد من النجاح واالستمرار، مسرتشدين أبوام 

يعيشون فيه، فلم تدفعهم فورة الغرية واحلماس إىل التعجل واستباق األحداث، ومل يصدهم اخلوف أو احلياء أو االنشغال 

ظة احلسنة واملوع   أبمور الدنيا عن محل هم الدعوة وحتمل املشاق يف سبيل تبليغها، واتسم املنهج الدعوي ابحلكمة

وكان أسلوب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف الدعوة اىل هللا يتمثل يف اآلية   واجملادلة ابليت هي أحسن والواقعية.

ُهَو َأْعَلُم ِبَن َضلَّ َعن َسِبيِلَِّ َوُهَو  }ادُْع ِ ىِل َسِبيِل رَبِهَك ِِبْلِْْكَمِة َواْلَمْوِع َِة اْلََْسَنِة َوَجاِدْهُم ِِبلَِِّت ِهَي َأْحَسُن ِ نَّ رَبََّك    الكرمية:

قال الرازي: إن معىن هذه اآلية: ادُع األقوايء الكاملني إىل الدين ابحلكمة، وهي ال اهني القطعية   )46(َأْعَلُم ِِبْلُمْهَتِدين{

امل مع  والتكلم  االقناعية،  اليقينية  الدالئل  وهي  احلسنة،  ابملوعظة  اخللق  وعوام  الطريق اليقينية،  على  شاغبني ابجلدل 

 نتعلم من هذه اآلايت وأثرها يف اجملتمعات ما يلي:   .)47(األحسن األكمل 

 . الدعوة إىل هللا ابلكلمة الطيبة والفعل احلكيم.1

 . العنف ال يولد إال العنف وأمر هللا رسوله  صلى هللا عليه وسلم ابلعفو. 2

 . هللا ينصر دعوة احلق. 3
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ابحلكمة يف اآلية ال هان واحلجة، واملراد ابجملادلة، اجلدال يف أصول الدين ال يف فروعه ألن جمادلة الكفار تكون فاملراد 

املشككني وهةو يعتبةر مةن فروض   يف األصول. وإن هذا العلم ضروري لرد شبهات املالحدة واملبتدعة وحفظ العقيةدة من

من احلكمة يف دعوة   :غنةى لإلسةالم من االشتغال به أو تدريسه. يقول سيد قطبالكفايةة، وملةا كةان هةذا نوعةه فةال  

غري املسلمني النظر إىل أحوال املخاطبني وظروفهم والقدر الذي سنبينه هلم يف كل مرة حَت ال يثقل عليهم، وال يشق 

مقتضياهتا األساليب حسب  استعمال  والتنويع يف  هلا  النفوس  استعداد  قبل  استخدام )48(ابلتكاليف  احلكمة  ومن   ،

وال   )49(األسلوب العاطفي للموقف العاطفي ، وأسلوب العقل للمنهج اجلديل ، واألسلوب احلسي للموقف التجرييب

شك أن هذا هو أمشل تعبري ميكن أن توصف به احلكمة يف جمال الدعوة؛ بل ويف كل جماالت احلياة؛ فال يوجد يف 

  مث السنة النبوية الشريفة.الدنيا ما يفوق حكمة القرآن الكرمي 

حيث يذكر اإلمام الشةةةةةوكاين عن املوعظة احلسةةةةةنة أبهنا: "املقالة املشةةةةةتملة على املوعظة احلسةةةةةنة اليت   املوع ة اْلس    نة:

يسةةةةةةتحسةةةةةةنها السةةةةةةامع، وتكون يف نفسةةةةةةها حسةةةةةةنة، ابعتبار انتفاع السةةةةةةامع هبا.. وهي احلجج الظنية اإلقناعية املوجبة  

برفق، و تعمق املشةةاعر، ال ابلزجر والتأنيب،   وهذا األسةةلوب الذي يدخل إىل القلوب  ,)50(للتصةةديق مبقدمات مقبولة"

كما  ، )51(فإن الرفق يف املوعظة كثرياً ما يهدي القلوب، ويؤلف بينها ، ومن املوعظة  القةةةةةةةةةةةةةةةةةةةول الصةةةةريح اللطيف اللني

 على أصةةةةةةةحابه فوجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قال تعاىل: صةةةةةةةلى هللا عليه وسةةةةةةةلم أثرت موعظة رسةةةةةةةول هللا  

ومن املوعظة احلسةنة القصةة املؤثرة، واخلطابة املؤثرة، والفكاهة، والتذكري بنعم هللا . )52(ْر فَِ نَّ الذهِْكَرى تَنَفُع اْلُمْؤِمِنَّي{}َوَُّكهِ 

ومع قسوة    .)53(املستوجبة لعبادته وشكره، وأيضاً الرتغيب ابجلنة ملن يلتزم ابلشرع، والرتهيب من النار ملن خيالف الشرع

 العداء واجملاهبة، من املشركني يف العهد املكي، كان القرآن الكرمي حيرص على أن تكون الدعوة ابملوعظة احلسنة.
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ليس هدف الداعية الغلبة، وال املخاصمة، وال الشهرة؛ ولكن هدفه الدعوة اىل هللا ابليت هي اجملادلة ِبلِت هي أحسن:  

إثبات احلق وإبطال الباطل فهي خري، وتعودها وتعلمها خري، ال سيما يف وقتنا أحسن، واجملادلة إذا كان املقصود هبا  

هذا الذي كثر فيه اجلدال واملراء. واجلةدال ابليت هي أحسن تكون بال حتامل على اآلخرين ، حَت يطمئن املدعو للداعي 

، ويعت  اجلدال ابليت هي )54(ة املدعوويشعر أن ليس هدفةه الغلبةة فةي اجلةدل ولكن اإلقنةاع والوصول إىل احلةق وهداي

أحسن من أبرز أساليب الدعوة إىل هللا ، ويعد أيضاً من أبرز أساليب املنهج العقلي، وميكن أن يع  عنه ابملناقشة ، 

أهل وإذا كنا قد أُِمران مبجادلة أهل الكتاب وامللحدين ابليت هي أحسن إال الذين ظلموا منهم ف.)55(واملناظرة، واحملاورة

اإلسالم املوحدين أوىل أبن يراعى يف جداهلم الرفق واللني، وإظهار الرمحة هبم والشفقة عليهم، وقد حيتاج اجملادل إىل نوع 

إغالظ  وشدة  حسب مقتضيات احلال، فحسن اخللق مع الغري قيمٌة إسالميٌة أعلى اإلسالم من شأهنا، وأكد عليها، 

يري القرب من هللا تعاىل. وقد ذكر لنا القرآن الكرمي مناذج متعددة من اجملادلة، وأكثر من اإلشارة إليها؛ فهي أحد معا

 منها: ما جرى بني األنبياء واملدعوين من أقوامهم، وهو يف كتاب هللا كثري. 

 اخلاْتة

 من خالل احلديث عن منهج اآلايت املكية الدعوية وأثرها ظهرت لدى الباحث النتائج التالية:

املنهج الذي سار عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  يف تربية أتباعه هو: القرآن الكرمي، ومن خالله رىب أصحابه تربية  أن  .  1

 . شاملة يف العقائد والعبادات واألخالق واحلس األمين وغريها

رة، والفكاهة، والتذكري بنعم هللا املوعظة احلسنة والقصة املؤثرة، واخلطابة املؤثأن من آاثر منهج الدعوة على اجملتمعات:    .2

 . املستوجبة لعبادته وشكره
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 . أن اإلسالم مل جيعل طريق الدعوة أمراً حمدداً يف زمان أو مكان بل جاء ابإلطار العام ملنهج الدعوة  .3

اآلايت املكية،  جود القصور الكبري عند كثري من ُدعاة االسالم يف الوقت احلاضر يف تطبيق املنهج الدعوي من خالل  و   .4

 ومعرفة األساليب املناسبة املؤثرة لعرض آاثر منهج اآلايت املكية الدعوية. 
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