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 حات األساسية  المتعلقة بالدعوة أن يعرف و يفهم  النظريات و  المبادئ والمفاهيم و المصطل 1 هدف المقرر
 واالحتساب

أن  يعرف و يفهم التخصص المبني  على التطورات الحديثة  في   أساليب وطرائق الدعوة 
 واالحتساب وكل ما يتعلق من بالدعوة واالحتساب من دراسة أصناف الناس،

مشكالت    في كيفية  الدعوة أن يطبق المفاهيم والمبادئ والنظريات   لمعالجة القضايا و ال 
 واالحتساب

أن يمارس  أساليب لالستقصاء، والتحقّق والبحث في القضايا والمشكالت  المعقّدة أو المعاصرة 
 في البحوث الخاصة بالدعوة واالحتساب

 أن يتمثل بالنزاهة واألخالقيات المهنية واألكاديمية.في مجال الدعوة واالحتساب

  موضوعات
 المقرر

تعريف الدعوة ومشروعيتها وفضلها وأهميتها. تعريف الدعوة في اللغة واالصطالح. 
 حكم القيام بالدعوة، مع األدلة.

 فضل القيام بالدعوة إلى الله.  أهمية الدعوة إلى الله.
ه أركان الدعوة)الداعي( المراد به وصفاته وأخالقه وأهمية إعداده )المدعو( المراد ب

 وحقوقه وواجباته(

 
. وسائل الدعوة وأساليبها( المراد بهما، وتصنيفاتهما، وأهمية التجديد في الوسائل 
)موضوع الدعوة( العقيدة، الشريعة، األخالق ). أنواع الدعوة: الدعوة الجماعية( العامة 

 )المراد بها، وأهميتها، وتطبيقاتها المعاصرة.

 
 ميتها، وتطبيقاتها المعاصرة.. الدعوة الفردية: المراد بها، وأه

أصناف المدعوين وخصائص دعوتهم، المسلمون وتصنيفهم في قوله تعالى:)فمنهم ظالم 
لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات )، وخصائص دعوة كل صنف المنافقون، 
وخصائص دعوتهم أهل الكتاب، وخصائص دعوتهم.. المشركون، وخصائص دعوتهم، 

 دعوتهم.. أهل األهواء، وخصائص دعوتهم. الملحدون، وخصائص

 
عوامل نجاح الدعوة االعتماد في االستدالل على الكتاب والسنة، البدء باألهم فالمهم. 
التدرج في التبليغ والتطبيق، التيسير ورفع الحرج عن المدعوين حسب الضوابط 

 ألساليبالشرعية، اإلحسان إلى المدعوين، إحسان الظن بالمدعوين.. اختيار أنفع ا
والوسائل في الدعوة، بحسب مقتضى حال المدعوين، شفقة الداعي وحرصه على هداية 

 المدعوين.. ترك التعصب. التغلب على معوقات الدعوة.
نماذج من الدعاة: شيخ اإلسالم ابن تيمية ومنهجه في الدعوة اإلمام محمد بن عبدالوهاب، 

 از، ومنهجه في الدعوة.ومنهجه في الدعوة،سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن ب
تعريف الحسبة وحكمها وفضلها تعريف الحسبة في اللغة واالصطالح، و الفرق بين 
مفهوم الدعوة ومفهوم الحسبة،حكم الحسبة.. فضل القيام بالحسبة، وخطر التهاون بها.. 

 أهمية الحسبة.
أنواعه. أركان الحسبة: المحتسب، المراد به، وأنواعه، المحتسب عليه، المراد به، و

 المحتسب فيه، المراد به، وأحكامه
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ضوابط االحتساب ودرجاته وآدابه، ضوابط االحتساب( بحسب المحتسب عليه  
 )مراتب االحتساب ودرجاته.

 . آداب االحتساب.
 المراجع 
 
 

 

 هـ2222 مكتبة الملك فهد الشيخ عبد العزيز بن باز. الدعوة وأخالق الدعاة.

 
 

 


