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 مستخلص البحث 

 مستخلص البحث:

 ، أما بعد:الحمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده محمد 

فهذه رسالة المشروع البحثي المقدمة لجامعة طيبة، للحصول على درجة الماجستير من كلية اآلداب 

 اإلسالمية، قسم الدراسات اإلسالمية، تخصص الدعوة.والعلوم 

في القرآن  مع زوجاته  التطبيقات الدعوية النظرية في قََصْص الرسول  عنوان البحث:

 التحريم(. -النور -الكريم في سور )األحزاب 

 أحالم بنت سليم الجهني.: اسم الباحثة

، وكذلك تطبيق مفردات علم الدعوة في قصة النفقة على زوجات الرسول  أهداف البحث:

تطبيق مفردات علم الدعوة في قصة حادثة اإلفك، وتطبيق مفردات علم الدعوة في قصة تحريم الرسول 

 هللا له، وكذلك استخرجت األهداف والقواعد الدعوية، والمصالح والمقاصد الدعوية، واآلثار  ما أحل

كل مفردات علم الدعوة األساسية في القصص كلها، وربط النتائج مع بعضها البعض إلظهار الدعوية، و

 المسلم. البيت المنهج النبوي في التعامل مع مشكالت الحياة الزوجية في

 المنهج االستقرائي، التحليلي، االستنباطي. منهج البحث:

 تضمنت النتائج والتوصيات. خاتمة البحث:

القصص القرآني من واقع بيت النبوة على العالقات الزوجية للدعاة والمدعوين، أثر  نتائج البحث:

وزوجاته الطاهرات، من خالل التطبيقات الدعوية   وضرورة تأسي الدعاة والمدعوين بالنبي محمد

النظرية، المستنبطة من القصص الواردة في القرآن الكريم، ومساهمتها في حل المشكالت الزوجية، 

لى األمن النفسي، والفكري، والجسدي لدى الداعية والمدعوين، والمحافظة على مبدأ المودة والوصول إ

والرحمة في العالقات الزوجية، وأهمية تأصيل القصص النبوي في الحياة الزوجية للدعاة والمدعوين، 

 والمساهمة في تحقيق أهداف الدعوة في اإلصالح األسري.

توصي الباحثة في العناية بالتطبيقات الدعوية النظرية في القصص الواردة في  توصيات البحث:

سيما في الصحيحين، وكتب السنن األربعة، وتؤكد على أهمية دراسة التطبيقات  ال أحاديث رسول هللا 

الدعوية وتطبيق مفردات علم الدعوة على نصوص القرآن والسنة. 
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Abstract 

 

Abstract 

Praise is to Allah all mighty ،and peace and blessing on Muhammad 

PBUH: 

this is a research submitted for a master's degree from Taibah University ،

at the college of Letters and Human Sciences ،entitled: the theoretical  Dawah 

Practical applications from the stories of the prophet (PBUH) with his 

wives in the glories Quraan ،in chapters (alAhzab- Annor-Altahrim) 

The focus in this research is to implement the Curriculum content in the 

science of dawah on the story of the Alimony request of the wives of the 

prophet ،and to implement it too on the story of Alifk  )  Fabrication accident ( ،

and to implement it too on the story of the prophet forbidding what is lawful 

for him. 

And then I Extracted Dawah goals and rules ،and Dawah interests and 

purposes ،and dawah effects ،and all the basics Curriculum of dawah in all the 

stories ،and linking the results with each other to show the Prophetic approach 

in dealing with the problems of marital life in muslim families. 

The method of the study lies in the Deductive analytical extrapolation 

approach. 

The research included a conclusion in which the most important results 

and recommendations were mentioned. 

The results of the research are in: The impact of the Quranic stories from 

the reality of the House of Prophethood on the marital relations of the preachers 

(Dae'es) and the invited ones ،And the need for preachers to follow the steps of 

the Prophet Muhammad and his virtuous wives Through the applications of 

dawah theories ،Derived from the stories contained in the Holy Quran ،And it 

contribution in solving marital problems ،And reaching to the psychological ،

intellectual and physical security of the preacher (Dae'e) and the invitees ،And 

maintaining the principle of affection and compassion in marital relations ،And 

the importance of rooting the Prophet’s stories in the marital life for the 

preachers and those invited ،And contribute to achieving the goals of the 

Dawah in family reform.  
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  المقدمة

 المقـدمـــــــــــــــــــــــــــــة:

لى نبي الهدى المرسل رحمة للعالمين، سيدنا محمد الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم ع

خاتم األنبياء والمرسلين، وقدوة الدعاة والمربين، وعلى أصحابه وآل بيته الطيبين الطاهرين، ومن سار 

 على نهجه إلى يوم الدين.

 أما بعد:

يهدي ن لأرسل هللا نبيه بالهدى ودين الحق، ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وأنزل معه القرآ

ص، منها: أسلوب القصالذي تنوعت أساليبه في الدعوة والبيان، والخلق ويرشدهم إلى صراط مستقيم، 

قد قص هللا علينا أحسن القصص في كتابه العزيز ووصفها بالحق الذي ال يدخله الشك، وأمرنا بالتفكر ف

في مواقف عظيمة  مع زوجاته  وأخذ العظة منها والعبر، وقد جاء في القرآن الكريم قَصص الرسول

 .في كتابه الكريم وزوجاته الطيبات الطاهرات  يحتذى بها، تبين مكانة الرسول

سورة ] چڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱچقال تعالى:  

في حياته الزوجية هذه المعاني القرآنية الجليلة التي تستوجب الوقوف   الرسول لقد طبَّق[، 12: الروم

على اختالف مواقفهم  عليها، وبيانها وإبراز الجوانب المضيئة المشرقة في دعوته وتعامله لزوجاته 

 علىحرصت الباحثة  - -وسنهم وأجناسهم وطبائعهم، ونظراً ألهميتها الدعوية في بيان منهجه الكريم

مع  )التطبيقات الدعوية النظرية في قصص الرسول هذا الموضوع في بحث بعنوان: دراسة 

 .التحريم( دراسة تأصيلية تحليلية –النور-في القرآن الكريم في سور )األحزاب  زوجاته 

 :أهمية البحث 

 أهمية الموضوع في عدة نقاط وهي كاآلتي: تظهر

 القرآن الكريم.في  وزوجاته   صص الرسول تعلق البحث بقَ -1

 أهمية إبراز مفردات علم الدعوة وتطبيقاتها النظرية على النص القرآني.-2

 المدعوين.الدعاة وتسهم هذه الدراسة بترسيخ الجانب النظري لعلم الدعوة لدى -3

4-  ً  .ةالزوجي لحل المشكالت تسهم هذه الدراسة في دعم برامج تأصيل العلوم وتوجيهها إسالميا

 موضوع البحث: أسباب اختيار 
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 وتطبيقهااا على النص، الاادعوةعلم بيااان معنى التطبيقااات الاادعويااة النظريااة وبيااان مفردات  -1

في القرآن الكريم في سور األحزاب والنور   مع زوجاته  الرساول القرآني في قصاص

 والتحريم.

 ندرة وجود المؤلفات في مجال التطبيقات الدعوية النظرية في القرآن الكريم. -2

إكمال الكتابة في التطبيقات الدعوية النظرية في القرآن الكريم، والمسااااااهمة العلمية الدعوية -3

 في ذلك.

ا، وقصاااصاااه مع زوجاته الطاهرات في القرآن الكريم والتأساااي به  بيان منهج دعوة النبي-4

 لما فيها من قصص دعوية مستفادة.

 :أهداف البحث 

 األهداف اآلتية: الباحثة في تناولها للموضوع إلىهدفت 

 .في سورة األحزاب   زوجات الرسولالنفقة على  تطبيق مفردات علم الدعوة في قصة -1

 تطبيق مفردات علم الدعوة في قصة حادثة اإلفك. -2

 هللا له. ما أحل تحريم الرسول تطبيق مفردات علم الدعوة في قصة  -4

وكل مفردات علم الدعوة اسااتخراج القواعد الدعوية، والمصااالح الدعوية، واآلثار الدعوية،  -5

وربط النتائج مع بعضااااها البعض إلظهار المنهج النبوي في ، في القصااااص كلها األساااااسااااية

 الدعوة.

 :مشكلة البحث 

في القرآن الكريم في سور األحزاب والنور  مع زوجاته  استخراج القصص المتعلقة بالرسول 

والتحريم، ونقل مفردات علم الدعوة إلى النص القرآني وتنفيذ معانيها، لمعرفة األهداف، والمقاصد، 

في معالجة تلك المشاكل التي وردت في  والقواعد، والمصالح، واآلثار الدعوية، ومنهج الرسول 

ًّ  القصص، لذلك ترى الباحثة ضرورة ربط علم مفردات الدعوة بالنصوص القرآنية ليكون منهجاً دعويا

معاصراً يُعتمد عليه يقوم على قواعدَ وأسٍس وضوابَط يخدم المجتمع المسلم بشكٍل عام، والدعوة والدعاة 

بشكل خاص، فكان التساؤل الرئيس في هذا البحث هو: ما التطبيقات الدعوية النظرية في قصص 

ويتفرع عنه  (؟األحزاب ـــ النور ـــ التحريم)سور لقرآن الكريم في في ا مع زوجاته الرسول

 التساؤالت اآلتية:

 ما مفهوم التطبيقات الدعوية النظرية؟ -1

 ما أهمية التطبيقات الدعوية النظرية؟ -2
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 الدعوية النظرية على النص القرآني؟  اتالتطبيقكيفية ما  -3

النفقة على المسااااااتنبطة من قصااااااة ، الدعوية قواعدوالما األهداف، واآلثار، والمصااااااالح،  -4

 في سورة األحزاب؟   الرسولزوجات 

المسااتنبطة من قصااة حادثة اإلفك في ، الدعوية قواعدوالما األهداف، واآلثار، والمصااالح،  -5

 سورة النور؟ 

في    المسااتنبطة من قصااة الرسااول، الدعويةقواعد والما األهداف، واآلثار، والمصااالح،  -6

 حريم ما أحل هللا له في سورة التحريم؟ ت

 ؟ما المنهج النبوي المستنبط من القصص في التعامل مع مشكالت الحياة الزوجية -7

 :مصطلحات البحث 

في القرآن  مع زوجاته   عنوان البحث: )التطبيقات الدعوية النظرية في قصص الرسول

 الكريم في سور األحزاب والنور والتحريم(.

 التطبيقات الدعوية: -9

 مصطلٌح مركب من كلمتين هما: تطبيق ودعوة.

تطبيق مصدر الفعل )طبَّق( وجمعه )تطبيقات( وله معاني لغوية  المعنى اللغوي للفظ تطبيق:

 كثيرة منها على سبيل المثال ال الحصر:

 العموم واالنتشار، فطبَّق الشيء: أي عّم وانتشر فنقول: طبَّقت شهرته اآلفاق. -1

التنفيذ، فطبَّق اإلسالم أي نفَّذه عملياً، وطبَّق القانون بتنفيذ أحكامه، وتطبيق القاعدة بمعنى  -2

 تجريبها ونقلها إلى مجال التنفيذ.

ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄڄ  ڃ  ڃ           ڃ   ﴿والتشابه قال تعالى: المرادفة  -3

سبع سماوات ِطباقاً أي بعضها فوق بعض، طبقة فوق طبقة، وقيل  [،3]سورة الملك:  ﴾ڃ  چ  چ       

بمعنى المطابقة أي المشابهة، فهي سبع سماوات فوق بعضها كالطبقات، وهي متشابهة فهي في غاية 

 .(1)الحسن واإلتقان

 .[11]سورة االنشقاق:  ﴾ۈ ۇۆۆ ﴿   ٹ ٹالحال،  -4

                                                           

دوني، تحقيق: أحمد البرألحكام القرآن الكريم،  تفسيير الجامع( ينظر، القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح، 1)

 (. 1/35هـ، دار الكتب المصرية، القاهرة، )1334، عام 2ط



  
6 

  المقدمة

 .(1) أمرأي تتغير أحوالُكم، من حاٍل إلى حال، ومن أمٍر إلى 

ً المساواة والتطابق، فتطبيق الشيء على الشيء أي جعله مساوياً له  -5  .(2) ومطابقا

 المعنى االصطالحي للفظ تطبيق:

 من المعاني االصطالحية للفظ التطبيق ما يلي:

 .(3)قانونية أو نحوها"هو: "إخضاع المسائل والقضايا لقاعدة علمية أو  -1

هو: "مجموعة من المفاهيم والحقائق والمعارف والمبادئ واالتجاهات التي ينبغي على أو  -2

ًّ، ووعيها ومعايشتها بطريقة تنمي قدراتهم على األداء العملي بشكل جيد،  المتعلمين تطبيقها تطبيقاً عمليا

حسنة، وتعمل على تنمية ميولهم وإشباع وتساعدهم على تكوين السلوكيات والعادات واالتجاهات ال

 .(4)حاجاتهم بشكل إيجابي لتحقيق الشخصية المتكاملة لإلنسان الصالح في ضوء التصور اإلسالمي"

 .(5)هو: "إجراء تعليمي يهدف لتحفيز التعلم من التجارب"أو  -3

 المعنى اللغوي للفظ دعوة:

الدعوة مشتقة من الفعل دعا، والدال والعين والحرف المعتلُّ أصٌل واحدٌ، وهو أن تميل الشيء 

ًّ الدعاء والنِّداء والطلب،  إليك بصوٍت وكالٍم يكون منك سواء كان حقاً أم باطالً، ومن معاني الدعوة أيضا

 يدعون إلى هدى أو ضاللة، وعند فدعوت فالناً أي: ناديته وطلبت منه، والدعاة إذا أُطلق اللفظ يفيد: قوم

 .(6) وهدايةالتقييد "الدعاة إلى هللا تعالى" يكون دعاة حق 

 التعريف االصطالحي للدعوة إلى هللا تعالى:

، تاكثيرة للدعوة إلى هللا تعالى وذلك ألهميتها وعظيم منزلتها، ومن تلك التعريف اتتعريفا هناا 

 ما يلي:

                                                           

 (. 1/35( القرطبي، المرجع السابق، )1)

والقاموس (، 7/111هـااا دار صادر، بيروت، )1414، عام 3، طلسان العرب، ( ينظر، ابن منظور، محمد بن مكرم2)

هـااااااااا، مؤسااااسااااة الرسااااالة بيروت، 1426، عام 3مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب طالفيروز آبادي،  ، المحيط

 (. 3/67والكليات، تحقيق: عدنان درويش، )

م، مجمع اللغاة العربياة ودار الدعوة، القاهرة، مادة 2111، 5ط ، المعجم الوسيييييييط( مصااااااطفى، إبراهيم وآخرون، 3)

 "تطبيق"(. 

 (. 44م، مطبعة النجاح، المغرب الدار البيضاء، )ص1114 م علوم التربية،معج( الفارابي، عبد اللطيف وآخرون، 4)

 (. 171هـ، عالم الكتب، القاهرة، )ص1421، 1، طمعجم اللغة العربية المعاصرة( عمر، أحمد، مختار وآخرون، 5)

 (، مرجع سابق. 7/111، )مادة: دعا( )لسان العرب( ينظر، ابن منظور، محمد بن مكرم، 6)
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دين اإلساالم، إلى الناس كافة، وفق المنهج القويم، وبما يتناسب "قيام الداعية المؤهل بإيصاال -1

 .(1)مع أصناف المدعوين، ويالئم أحوال وظروف المخاطبين في كل زمان ومكان"

والتأسي  " قيام من له أهلية بدعوة الناس جميعاً في كل زمان ومكان القتفاء أثر رساول هللا -2

 .(2)به قوالً وعمالً وسلوكاً"

 االصطالحي العام للتطبيقات الدعوية:التعريف 

التطبيقات الدعوية هي: "التطبيق النظري والعملي والتقني لمفردات علم الدعوة إلى هللا تعالى، في 

ؤهلين مالنصوص المقروءة، وفي الميدان العملي، وفي علم التقنية، بهدف تعليم وتدريب المدعوين ليكونوا دعاةً 

ين اإلسالمي إلى في جميع جوانب الشخصية  اإلسالمية المتزنة فكرياً ونفسياً وسلوكياً، لنشر وتبليغ الدِّ

 .(3)الناس كافة، وفق منهج أهل السنَّة والجماعة"

 التطبيقات الدعوية النظرية هي: -2

تنفيذ وتطبيق مفردات علم الدعوة إلى هللا تعالى على النصااااوص الشاااارعية في القرآن الكريم "  

وعلى كل نٍص وقاعدة فيها دعوة لإلسااالم أو بيان تشااريعاته، بهدف تثبيت الجانب  والحديث الشااريف،

 .(4)"النظري لعلم الدعوة لدى المتعلمين والمدعوين

مع زوجاته   الرسول  في قصيص، التعريف اإلجرائي للتطبيقات الدعوية النظرية

 والتحريم(:، والنور، األحزاب: )في القرآن الكريم في سور 

، المستنبطة من النص القرآني  زوجاته الطاهراتمع   دراساة وبيان قصاص الرساولهي و

األهاااداف،  والتحريم، وتطبيق المفردات الااادعوياااة النظرياااة ومعرفاااة، والنور، األحزاب رفي سااااااو

 . واآلثار الدعوية في منهجه، والمصالح، والقواعد، المقاصدو

 الدراسات السابقة:

 .(5)أمثلتها"-فوائدها-أقسامها-التطبيقات الدعوية مفهومها ، د. فاطمة بنت سعود، الكحيلي -1

                                                           

 (. 31هـ، دار الحضارة للنشر، الرياض، )ص 1421، 1، طاألسس العلمية لمنهج الدعوة اإلسالميةعبد الرحيم، وي، ( المغذ1)

 (. 31( المرجع السابق، )ص2)

(، 1، )ج31العدد ، م2111 ، التطبيقات الدعوية مفهومها، أقسيييييامها، فوائدها، أمثلتها،( الكحيلي، فااطماة بنت سااااااعود3)

 المجلة العلمية كلية أصول الدين بالزقازيق، جامعة األزهر، 

 . 17المرجع السابق، ص (4)

 . 13( المرجع السابق، ص5)
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هادفت فيه الباحثة إلى بيان المفهوم الحقيقي للتطبيقات الدعوية، وتوضاااااايح مفهومه، وأقسااااااامه 

المدعوين، والنظرياة والعملياة، والتقنياة والتكنولوجيا الحديثة، وتناولت فوائد التطبيقات الدعوية للدعاة 

وفوائد التطبيقات الدعوية لموضوع الدعوة، وفوائد التطبيقات الدعوية لوسائل الدعوة وأساليبها، وفوائد 

 رواألث، والمصااالحة، والقواعد الدعوية، التطبيقات الدعوية لمنهج الدعوة اإلساااالمية، وأيضاااا المقاصاااد

الدعوية على النص القرآني والنص الدعوي، وأهداف، ومصااااااادر الدعوة، وذكر أمثلة على التطبيقات 

 النبوي، والتطبيق على القواعد الفقهية.

 أوجه االتفاق واالختالف بين الدراستين: 

تلتقي هااذه الاادراساااااااة مع البحااث الحااالي في التعريف بااالتطبيقااات الاادعويااة النظريااة وأهميتهااا، 

النظرية  لتطبيقات الدعويةوالتطبيقاات على النص القرآني، ويختلف البحاث الحاالي في أناه يركز على ا

 والتحريم.، والنور، في سور األحزاب في قصص زوجات النبي 

، المعالم القرآنية في تعزيز األخالق الكريمة لألسااارة المسااالمة إبراهيم، محمد عبد هللا موساااى-2

 .(1) التحريممن خالل سورة 

لألسااارة المسااالمة من خالل ساااورة يتناول هذا البحث المعالم القرآنية في تعزيز األخالق الكريمة 

وأُتبعت بإضاءة عامة حول سورة التحريم،  ،التحريم، وقد اشتمل على تعريفات عامة باألخالق واألسرة

 وما اشااتملت عليه، وذكر الوسااائل واألساااليب في الحفاظ على تماسااك األساارة من خالل سااورة التحريم

 .أزواجه وبين على ضوء ما وقع في بيوت الرسول ، من توجيهات لألمة

 أوجه االتفاق واالختالف بين الدراستين:

وما وقع ، في تحريم ما أحل هللا له تلتقي هذه الدراسة مع البحث الحالي في ذكر قصة الرسول 

من القصاااص القرآني في اساااتكشااااف الوساااائل  واالساااتفادةفي ساااورة التحريم،  في بيوت الرساااول 

 فيوية النظرية الدع يعتني بالتطبيقاتواألساااليب للتربية الدعوية لألساارة المساالمة، بينما البحث الحالي 

 ما أحل له وتطبيقها على النص القرآني في سورة التحريم. قصة تحريم الرسول 

 .(2) األحزابوخصائصه في سورة  مكانة النبي الخطيب، عبد هللا،  -3

                                                           

، جامعة الملك خالد، جامعة الملك خالد، كلية الشريعة وأصول 6م، مج 2116، المؤتمر الدولي القرآني األول( 1)

 الدين. 

  ، جامعة الشارقة، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية.1(، العدد6م، )مج2111مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية، ( 2)
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وتنزيهه مع آل بيته األطهار  أهم محاور البحث في هذه السااااااورة يدور حول تشااااااريف النبي 

 وأزواجه، وبيان كثير من خصائصه.

 أوجه االتفاق واالختالف بين الدراستين:

في النفقة في ساااااورة  زوجاته  تلتقي هذه الدراساااااة مع البحث الحالي في ذكر تخيير النبي 

من جااانااب دعوي  بحااث، ويختلف عنهااا البحااث الحااالي في أنااه ياألحزاب، وداللااة ذلااك على مكااانتااه 

، وتطبيقها على النص القرآني في  يختص في التطبيقات الدعوية النظرية في قصة النفقة مع زوجاته

 سورة األحزاب.

 .(1) دعوية، حادثة اإلفك: دراسة الرحيلي، عبد الغني عبد ربه -4
هدف فيه الباحث إلى ذكر األحداث والوقائع في حادثة اإلفك، وذكر اآلثار النفيساااااة واالجتماعية 

على الاداعياة من خالل حاادثاة اإلفاك، ثم تنااول مقوماات الداعية إلى هللا من خالل حادثة اإلفك، وكذلك 

واألساااااااليب الدعوية من خالل حادثة بياان معوقات الداعية من خالل حادثة اإلفك، كما بين الوسااااااائل 

 اإلفك.

 أوجه االتفاق واالختالف بين الدراستين:

تلتقي هذه الدراسة مع البحث الحالي في ذكر الوسائل واألساليب الدعوية من خالل حادثة اإلفك، 

 على النص القرآني في حادثة اإلفك.في تطبيق جميع مفردات علم الدعوة ويختلف عنها 

 منهج البحث:

، النصااااوصتعتمد البحوث النظرية التأصاااايلية على مناهج بحث تتناسااااب مع مهماتها في خدمة 

 ،في جمع المعلومات االسييييييتقرائي لاذلاك اعتمد هذا البحث على المنهج، واالسااااااتنبااط منهااوتحليلهاا، 

 دوتتبع الجزئيات السااتخراج حكم وقاعدة عامة يسااتفا، والبيانات المتعلقة بقصااص السااور المراد بحثها

، هللا المنهج التحليلي االساااتنباطي للقصاااص التي سااايتم بحثها بإذن اساااتخدمتمنها في علم الدعوة، كما 

إلى  عوةالد وذلك بتحليل مفردات كل قصااة وبذل الجهد السااتنباط معاني وحقائق مرتبطة بمفردات علم

 .هللا

 تقسيمات البحث:

                                                           

 ه، الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة، كلية الدعوة وأصول الدين. 1432رسالة ماجستير، ( 1)
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 يأتي:وخاتمة، وفق ما ، وأربعة مباحث، مقدمة، يتضمن البحث

، وتتناول: أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وأهداف البحث، ومشكلة البحث وتساؤالته، املقدمة

 ومصطلحات البحث، والدراسات السابقة، ومنهج البحث.

المبحيث األول: مفهوم التطبيقيات اليدعويية النظريية، أهميتها، وكيفية التطبيق على 

 :النص القرآني

 قات الدعوية النظرية.المطلب األول: مفهوم التطبي

 المطلب الثاني: أهمية التطبيقات الدعوية النظرية.

 المطلب الثالث: كيفية التطبيق على النص القرآني.

 لزوجات الرسييييوقصيييية النفقة على المبحث الثاني: التطبيقات الدعوية النظرية في 

 في سورة األحزاب: 

 سورة األحزاب.في   الرسولالنفقة على زوجات المطلب األول: قصة 

 سورة األحزاب. في   الرسول النفقة على زوجاتالمطلب الثاني: التطبيق الدعوي النظري في قصة 

 :المبحث الثالث: التطبيقات الدعوية النظرية في قصة حادثة اإلفك في سورة النور

 المطلب األول: قصة حادثة اإلفك في سورة النور.

 .في سورة النور التطبيق الدعوي النظري في قصة حادثة اإلفكالمطلب الثاني: 

ما أحل هللا   المبحث الرابع: التطبيقات الدعوية النظرية في قصيية تحريم الرسييول

 :له في سورة التحريم

 ما أحل هللا له في سورة التحريم.  المطلب األول: قصة تحريم الرسول

 ما أحل هللا له في سورة التحريم. قصة تحريم الرسولالمطلب الثاني: التطبيق الدعوي النظري في 

 مل على أهم النتائج والتوصيات.تالخاتمة، وتش

 :الفهارس، وتتضمن ما يلي

 : فهرس اآليات القرآنية.أوالً 
 ً  : فهرس األحاديث النبوية.ثانيا
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 ً  : فهرس المصادر والمراجع.ثالثا

 ً  : فهرس الموضوعات.رابعا
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وكيفية التطبيق ، المبحث األول: مفهوم التطبيقات الدعوية النظرية أهميتها

 :على النّص القرآني

 ثالثة مطالب:وفيه 

 المطلب األول: مفهوم التطبيقات الدعوية النظرية.

 المطلب الثاني: أهمية التطبيقات الدعوية النظرية.

 المطلب الثالث: كيفية التطبيق على النص القرآني.

 :المطلب األول: مفهوم التطبيقات الدعوية النظرية

 ة.التطبيقات والثانية: الدعويالتطبيقات الدعوية مصطلح معاصر مركب من كلمتين، أولهما 

ا، فهو ُمطبِّ يُطبِّق، طبََّق فااالتطبيقااات: جمع تطبيق، والتطبيق مصااااااادر من فعاال:  ق، تطبيقااً

 .والمفعول ُمطبَّق

 ويأتي التطبيق في لغة العرب لعدة معان:

رض : َغطَّاهُ. وأَصبحت األَ "َطبََّق الماُء َوْجهَ األَرضالتغطية والغشيان ومنه قولهم: " األول:

َطبَقاً َواِحدًا إِذا تَغَشَّى وجُهها بِاْلَماء َواْلَماُء َطبٌَق لألَرض أَي ِغشاء
(16). 

َها. وغيٌث َطبٌَق: "َطبََّق الغيُث األَرضَ العموم واالنتشار، ومنه قولهم: " الثاني:  : مألَها َوَعمَّ

عامٌّ يَُطبِّق األَرض. وَطبََّق الغيُم تَْطبيقاً: أَصاب مطُره جميَع األَرض
اللهم ): ، ومنه زاد الهروي(17)

أي: مالئا األرض، يقال: هذا  (}" طبقا غيثا اسقنا اللهم:الحديث فهرس" XE {اسقنا غيثا طبقا

 .(13)مطر طبق األرض، إذا طبقها، أي: مألها والغيث الطبق: هو العام الواسع يطبق األرض بالماء

طبَّق القوانيَن على جميع الدّول: نفَّذَها "طبّق الالئحة على العاملين التنفيذ: ومنه:  الثالث:

 .(11)دخل القانون حيّز التطبيق" -بالشركة

 : وطبق كل َشْيء: َما ساواه. َواْلجمع: أطباق. وقولهالمساواة، ومنه:  الرابع:

                                                           

 ( مادة: طبق. 211/ 11، )لسان العرب( ابن منظور، 16)

 ( مادة: طبق. 211/ 11( ابن منظور، المرجع السابق، )17)

ه، تحقيق: حسين بن عبد 1421، 1، ط الغريبين في القرآن والحديث( الهروي، أبو عبيد أحمد بن محمد، 13)

(. مادة: 1151/ 4المملكة العربية السعودية، ) -العزيز بن عمر باناجه، كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، الرياض 

  )طبق(.

 1421، 1عالم الكتب، ط ، معجم اللغة العربية المعاصرة( أحمد، مختار عبد الحميد، مساعدة فريق عمل، 11)

 (. 1337/ 2م ) 2113 -هـ 
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 َولَْيلَااااااااااااة ذَات جهااااااااااااام أطباااااااااااااق

 
َئاِن: َتَساواي . . ..[]، َله   و  لَبعض: َأي مساَمْعنَاهُ: أَن بعضه طبق   .(21)وتطابق َشي ْ

 [.11]سورة االنشقاق:  چۇ  ۆ  ۆ  ۈچ الحال، ومنه قوله تعالى:  الخامس:
 .(21) بعد حال من إحياء وإماتة وبعث، حتى تصيروا إلى هللا تعالىحااًل  

 التطبيق في اصطالح أهل العلم:

ف لفظ التطبيق بعدة تعريفات، من أحسنها: "مجموعة من المفاهيم والحقائق  قد عّرِ

يها ومعايشتها ووععمليا، والمعارف والمبادئ والتجاهات التي ينبغي على المتعلمين تطبيقها تطبيقا 

بطريقة تنمي قدراتهم على األداء العملي بشكل جيد، وتساعدهم على تكوين السلوكيات والعادات 

وإشباع حاجاتهم بشكل إيجابي لتحقيق الشخصية ميولهم، وتعمل على تنمية الحسنة، واالتجاهات 

 .(22)المتكاملة لإلنسان الصالح في ضوء التصور اإلسالمي"

 :الحا  ة لغة واصطالدعو

والدعوة: مصاااااادر لفعل ثالثي معتل األخير: دعا يدعو دعوة. ، ماأخوذة من دعاا يدعو دعوة

ة الواحدةَ ِمَن الدُّعاء؛ َوِمْنهُ اْلَحِديثُ ـوهي: ال  .(23) َوَرائِِهْم(دَْعوتَهم تُِحيُط ِمْن  : فَإِنَّ َمرَّ

 يأتي بعدة معان منها:اللغة ودعا في 

 .(24) إحضارهبِاْلكتاب( طلب  )دََعامنها قوله: الطلب:  -

 .(25) واعتناقهمنه: دعاه إلى اإلسالم: حثَّه على اعتقاده الحث على قصد شيء:  -

 .(26)إليهقوله: )دَعاهُ إِلَى اأْلَِمير(: َساقه  السوق إلى شيء: منه -

 تعريفات منها: وعرفت الدعوة في االصطالح بعدة

اسب مع وبما يتنالقويم، )قيام الداعية المؤهل بإيصال دين اإلسالم إلى الناس كافة وفق المنهج 

                                                           

 -هـ  1421، 1، ط المحكم والمحيط األعظم( ابن سيدة، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي، 21)

 ( باب: )ط ب ق(. 211/ 6بيروت، ) –تب العلمية الحميد هنداوي، دار الك م، تحقيق: عبد 2111

 (. 1151/ 4) الغريبين في القرآن والحديث،( الهروي، أبو عبيد، 21)

 (. 272، )ص معجم علوم التربية( الفارابي، عبد اللطيف وآخرون، 22)

 ( فصل: الدال المهملة. 253/ 14، )، لسان العرب( ابن منظور23)

 ( مادة )دََعا(. 236/ 1، دار الدعوة )المعجم الوسيط( الزيات، أحمد وآخرون، 24)

 ( مادة )دعا(. 743/ 1)، معجم اللغة العربية المعاصرة( أحمد مختار وآخرون، 25)

 (، باب: د ع ومقلوبة. 326/ 2، )المحكم والمحيط األعظم( ابن سيدة، 26)
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 .(27)ومكان( ويالئم أحوال وظروف المخاطبين في كل زمان المدعوين، أصناف 

2-  ً  في كل زمان ومكان القتفاء أثر رسول هللا  "قيام من له أهلية بدعوة الناس جميعا

 .(23)عماًل وسلوًكا"والتأسي به قواًل و

 التعريف االصطالحي العام للتطبيقات الدعوية:

ت ففقد عرَّ الكحيلي حفظها هللا، فاطمة : سااااااتاذتنا دألم أقف على تعريف جاامع شااااااامال قبل 

في ، هللا: "التطبيق النظري والعملي والتقني لمفردات علم الاادعوة إلى بااأنهاااالتطبيقااات الاادعويااة 

وفي علم التقنية بهدف تعليم وتدريب المدعوين ليكونوا  ،الميدان العمليالنصاااوص المقروءة وفي 

ر وتبليغ لنش ،اا وسالوكيً ا ونفسايً دعاة مؤهلين في جميع جوانب الشاخصاية اإلساالمية المتزنة فكريً 

 .(21)"السنة والجماعة وفق منهج أهل ،الدين اإلسالمي إلى الناس كافة

 الدعوية النظرية.المطلب الثاني: أهمية التطبيقات 

إنَّ نجاح الدعوة إلى هللا ينبني على فهم التطبيقات الدعوية، وفهمه يعتبر اللبنة األولى في 

بنيان الدعوة، والتطبيقات الدعوية هي األساس التي قامت عليها كل أنواع التطبيقات الدعوية 

 األخرى كالعملية والتقنية وغيرهما.

 النظرية في األمور التالية:وتتجلى أهمية التطبيقات الدعوية 

عند تطبيق علم الدعوة على نصوص الكتاب وتفسيره من الناحية الدعوية يسهل للدعاة  -1

إلى هللا معرفة تفسير اآليات دعوياً وفق أركان الدعوة األساسية: الداعية المدعو، موضوع الدعوة، 

 وآثارها.ووسائل وأساليب الدعوة، وأهدافها، ومقاصدها، ومناهج الدعوة، 

يتيساااااار للااادعااااة معرفاااة مراد  وبتطبيق علم الااادعوة على أحاااادياااث رسااااااول هللا  -2

 ، وخطابه، وتوجيهاته بما يخص الدعاة إلى هللا. هللا رسول

إنَّ التطبيقات الدعوية على نصوص الوحيين يتحقق للدعاة حصر تام عن أقسام الدعاة  -3

الكتاب والسنة، وهذا الحصر يساعد في بيان والمدعوين، وموضوعات الدعوة التي ذكرت في 

 المنهج الدعوي المستنبط من نصوص الوحيين، وفي دعوتهم إلى هللا على بصيرة.

                                                           

هـاااااا، دار الحضارة للنشر، 1421، 1، ط األسيس العلمية لمنهج الدعوة اإلسالمية( المغذوي، عبد الرحيم، 27)

 (. 1/43الرياض، )

هـ، دار 1416، 1، ط الدعوة إلى هللا في سورة إبراهيم الخليل( الحبيب، محمد، بن سيدي بن الحبيب، 23)

 (. 27 الوفاء، جدة )صـ

 (. 157، )صـ أمثلتها –فوائدها  -أقسامها -التطبيقات الدعوية مفهومها( الكحيلي، فاطمة بنت سعود، 21)
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والتطبيقات الدعوية النظرية للكتاب والسنة تقدم وصفاً دقيقاً عن صفات الدعاة ومراتبهم،  -4

 .(31)وتطويرهفهي بمثابة دليل إرشادي يساعد الدعاة على تقييم عمله الدعوي 

إنَّ التطبيقات الدعوية النظرية تساعد في تصنيف المدعوين، فتبين أنواعهم وأحوالهم  -5

واألحكام الشرعية المتعلقة بكل نوع منهم، مع بيان طريقة الدعوة المناسبة مع جميع حاالت 

 (31)المدعوين بطريقة ميسرة. 

إنَّ التطبيقات الدعوية النظرية تساعد الدعاة في عرض الدين اإلسالمي للمدعوين بما  -6

(  ٹ ٹ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ه ه ه ه ے ے)يتناسب ثقافة المدعوين، ومبلغ علمهم ومعرفتهم، قال تعالى: 

فالداعي يستفيد من تطبيقه الدعوي على نص القرآن، إن أسلوب الدعوة يختلف من  [،44]سورة طه: 

)إِنََّك َستَأْتِي قَْوًما : لمعاذ بن جبل   كما قال النبي، خص لشخص آخر حسب ثقافته المعرفيةش

 ُ  إِنَّكَ :الحديث فهرس" XE {ِمْن أَْهِل الِكتَاِب، فَإِذَا ِجئْتَُهْم فَاْدُعُهْم إِلَى أَْن يَْشَهدُوا أَْن الَ إِلَهَ إِالَّ ّللاَّ

ُ  إِالَّ  إِلَهَ  الَ  أَنْ  يَْشَهدُوا أَنْ  إِلَى فَاْدُعُهمْ  ِجئْتَُهمْ  فَإِذَا الِكتَاِب، أَْهلِ  ِمنْ  قَْوًما َستَأْتِي دًا }" ّللاَّ ، َوأَنَّ ُمَحمَّ

 ِ  فأسلوب الدعوة يختلف حسب عقول وثقافات المدعوين.. (32)(َرُسوُل ّللاَّ

تعتبر التطبيقااات الاادعويااة النظريااة تجااديااداً وتطويراً في مجااال الاادعوة إلى هللا، فيقاادم  -7

الداعي القيم والمفاهيم بأساااااالوب مختلف عن الطريقة القديمة في الدعوة، بل يراعي تطور عقول 

ٍث قَْوًما َحِديثًا اَل   الناس وثقافاتهم، كما قال عبد هللا بن مسااعود   تَْبلُغُهُ ُعقُولُُهْم، إِالَّ )َما أَْنَت بُِمَحدِّ

ِهمْ  ثٍ  أَْنتَ  َما:الحديث فهرس" XE {فِتْنَةً  َكاَن ِلبَْعضاااِ  َكانَ  إِالَّ  ُعقُولُُهْم، تَْبلُغُهُ  اَل  َحِديثًا قَْوًما بُِمَحدِّ

 .(33)(}" فِتْنَةً  ِلبَْعِضِهمْ 
 والسنة، لتكونوضع القواعد الدعوية الجديدة مستنبطةً من نصوص الوحيين الكتاب  -3

كاللوحات اإلرشادية في طريق الدعوة إلى هللا تبار  وتعالى، لكي نجتنب االنحراف عن طريق 

 الحق، والسير على نهج الصراط المستقيم.

                                                           

 (. 11، )صـالتطبيقات الدعوية مفهومها أقسامها فوائدها أمثلتها( الكحيلي، فاطمة بنت سعود، 31)

 (. 21( المرجع السابق، )صـ31)

 الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا ( البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد هللا، 32)

كتاب (، 4347) بن ناصر الناصر الناشر: دار طوق النجاة تحقيق: محمد زهير، 1422، 1ط ، وسننه وأيامه

 (. 162/ 5، باب بعث أبي موسى، ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع، )المغازي

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا القشيري، مسلم ابن الحجاج النيسابوري، ( 33)

بيروت،  –، سنة الطبعة )بدون(، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي 1، ط

 (. 11/ 1المقدمة، )
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 المطلب الثالث: كيفية التطبيق على النص القرآني:

 -وتعالىبإذن هللا تبار  –سوف أتحدث  "فهم الشيء فرع عن تصوره"انطالقا من قاعدة 

في هذا المطلب عن كيفية تطبيق مفرادات علم الدعوة بجميع ما فيه من المصطلحات الدعوية على 

 النصوص القرآنية.

 وتعريفاتها على سبيل االختصار: "مفردات علم الدعوة إلى هللاوفيما يلي ذكر "

 الداعي إلى هللا تعالى: -9

 .(34)على هللا تعالى" هو: "كل مسلم مكلف اشتغل بهداية الناس وبداللتهم

 المدعو: -2

ن ال يستثنَى منه أي إنساهو: "كل مخاطب بالدعوة من الخلق"، وهذا يدخل فيه جميع الثقلين، 

ونحوها من ا أو أنثى، جنسه ولونه ومهنته وإقليمه، وكونه ذكرً وال جني، دون النظر إلى لغته و

العربي كأبي بكر، والحبشي كبالل، اإلنسي والجني، و، ولذلك كان ممن آمن بمحمدالفروق، 

والرومي كصهيب، والفارسي كسلمان، والمرأة كخديجة، والصبي كعلي بن أبي طالب، والغني 

 .كعثمان بن عفان، والفقير كعمار

 موضوع الدعوة: -4

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ )، [21]آل عمران:   (ڃ ڃ چ چ چ )، قال تعالى: دين اإلسالمهو: 

 .[58عمران: ]آل  (  چ چ

 أساليب الدعوة: -3

 .(35)هي العلم الذي يتصل بكيفية مباشرة التبليغ، وإزالة العوائق عنه

 وسائل الدعوة: -9

 .(36)هي: "الطريق التي يتوصل بها الداعي إلى تبليغ دعوته"

 مصادر الدعوة: -6

                                                           

هـ، دار اشبيليا، الرياض، )صـ  1421، 2، ط صفات الداعيةبن ناصر بن عبد الرحمن،  ( العمار، حمد34)

12 .) 

، مكتبة الملك فهد الوطنية، 4ط، دعوة إلى هللا تعالىالحكمة في ال( القحطاني، سعيد، علي بن وهف، 35)

 . 133ه، الرياض، ص1425

هـ، مؤسسة الشيخ محمد بن صالح 1417، 1، ط رسالة في الدعوة إلى هللا(  العثيمين، محمد بن صالح، 36)

 (. 11)صـ العثيمين الخيرية،
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 ويسيرونهي: "ما يستقى منها الدعاة دعوتهم، والمنطلقات التي ينطلقون منها في عملهم 

 .(37)على ضوئها"

 المنهج الدعوي: -7

هو: "عملية بناء متكاملة لطريقة الدعوة المستقيمة تشتمل على األصول والمحتويات  

واألساليب والوسائل الموصلة للدعوة والمعينة لعمل الداعية في مخاطبة الناس مع مراعاة الظروف 

 .(33)المالئمة، واألحوال المناسبة"

 الهدف الدعوي: -8

 .(31)هو: "المطالب العالية التي يسعى الدعاة إلى الوصول إليها، وتحقيقها وفق المنهج القويم"

 المصلحة الدعوية: -1

فها شيخ اإلسالم ابن تيمية بأنها: " ة الفعل يجلب منفع أن يرى المجتهد أن هذاالمصلحة عرَّ

 .(41)"وليس في الشرع ما ينفيه، راجحة

"المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده، من حفظ دينهم، والمصلحة الدعوية، هي: 

 .(41)ونفوسهم، وعقولهم، ونسلهم، ومالهم، ودفع ما يفوت هذه األصول أو يُخل بها"

 القاعدة الدعوية: -92

 .(42)هي: أمر كلي يندرج تحته جزئيات، توضح أحكام الدعوة ومسائلها المنهجية"

 المقصد الدعوي: -99

هو: "عملية بيان هدف الدعوة إلى هللا تعالى، وتحديد المطلب الذي يسعى الدعاة إلى هللا  

لتحصيله، ووضعها في إطار شرعي، والعمل لتحقيقه، واالستقامة على الطريق بالضوابط الشرعية 

يوسف: ]  (ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ)التي أمر هللا بها تحقيقا لقول هللا تعالى: 

                                                           

 (. 243، )صـ المصطلحات الدعوية تعريفات ومفاهيم(  المجلي، عبد هللا محمد، 37)

 (، مرجع سابق. 1/71، )األسس العلمية لمنهج الدعوة اإلسالمية(  المغذوي، عبد الرحيم، 33)

 (. 1/223( المغذوي، المرجع السابق، )31)

هـ، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، 1426، 3، ط مجموع الفتاوى( ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، 41)

 (. 342/ 11لمصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، )مجمع الملك فهد لطباعة ا

هـ، دار النشر: )بدون(، 1411، 1، ط أدلة التشريع المختلف في االحتجاج بها(  الربيعة، عبد العزيز، 41)

 (. 111 الرياض )صـ

 (. 1/211، )المرجع السابق(  الربيعة، 42)
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113](43). 

 األثر الدعوي: -92

بأنه: "مخرجات العمل الدعوي، وثمرته ونتائجه الحسيّة والمعنويّة، والتي تدل على مستوى 

 .(44)الدعوة المقدّمة ونوعيّـها"

  

                                                           

هـ، رسالة ماجستير 1432(، 11، )صـ إلى هللا وأثره في حياة الداعية فقه مقاصد الدعوة(  العقود، سعد، 43)

 .https//wwwمنشورة إلكترونيا على موقع النور، كلية الدعوة وأصول الدين، بجامعة أم القرى مكة المكرمة. 

noor. book. com 

 (. 725، )صـ ثلتهاالتطبيقات الدعوية مفهومها، أقسامها، فوائدها، أم(  الكحيلي، فاطمة بنت سعود، 44)
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 :اتمةــــــــــــــالخ

 هللاالحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات، فالحمد هلل الذي أكرمني بإتمام بحثي هذا، وأسأل  

مَ االنتفاع به إنه سميع مجيب، وفي الختام هذا بيان ألهم نتائج وتوصيات  أن يكتب له القبول، وأن يعّمِ

 البحث:

 :أوال : نتائج البحث

  ًا على النفوس، وهي من أهم أساليب القرآن الكريم الدعوية، ا قويً إن للقصص القرآنية أثر

 وأنفعها.

  من كلمتين، أولهما التطبيقات والثانية: التطبيقات الدعوية مصطلح معاصر مركب

الدعوية، ويراد بها "التطبيق النظري والعملي والتقني لمفردات علم الدعوة إلى هللا، في 

وفي علم التقنية بهدف تعليم وتدريب المدعوين  ،النصوص المقروءة وفي الميدان العملي

 على منهج الكتاب والسنة، وطريقة سلفنا الصالح.

  الدعوية هي األساس التي قامت عليها كل أنواع التطبيقات الدعوية األخرى والتطبيقات

 كالعملية والتقنية وغيرهما، فهي اللبنة األولى في بنيان الدعوة.

  تبرز أهمية التطبيقات الدعوية النظرية، وتطبيق مفردات علم الدعوة إلى هللا، في حل

 األحزاب، النور، التحريم.المشكالت الزوجية، من خالل القصص الواردة في سور 

  تبرز أهمية التطبيقات الدعوية النظرية، في اسااااتخراج األساااااليب والوسااااائل، التي تعين

 الدعاة والمدعوين على اكتساب الحكمة في األقوال واألفعال.

 في قصاااااة النفقة على زوجات النبي محمد   في ساااااورة األحزاب، من أهم الدالئل على

وحفظ الحق الشاارعي باالختيار وعدم اإلكراه في غير معصااية  مكانة المرأة في اإلسااالم،

 والمدعوين. هللا للدعاة

  قصااااااة حاادثة اإلفك من القصااااااص التي اختلقها المنافقون، وقص هللا تبار  وتعالى هذه

الحادثة في آيات من سااورة النور، ودحضااها، وبرأ هللا الطاهرة الصااديقة عائشااة من فوق 

والعظة للمعتبرين، ودرس عظيم للدعاة في كيفية التعامل  ساابع سااماوات، وفيها من العبر

 المجتمعات. مع الشائعات والحوادث المختلقة في

  في تطبيق مفردات علم الدعوة على قصاااااة حادثة اإلفك في ساااااورة النور يتبين أنه يجب

على الدعاة أن يتخلصااوا من الصاافات الساايئة، التي قد تؤدي إلى إفشااال المهمة الدعوية، 

انطلق من أجلها الداعية، ومن تلك الصاااافات: العجلة في نقل األخبار الكاذبة، سااااوء التي 
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 الظن باآلخرين، وسرعة االنفعال مع الحوادث المختلقة وغيرها.

  َّالتطبيقاات الادعوياة النظرية تساااااااعد الدعاة على فهم القرآن الكريم، والساااااانة النبوية  إن

اسب حسب مقتضى العصر بما يتن ،الدعوية وسائله م لتطويرالصحيحة، فتكون ذلك كالسلِّ 

 مع شريعتنا الغراء.

  في قصاة تحريم الرساول محمد  ،على نفساه ما أحل هللا له، التحذير من إفشاء األسرار

ومن الغيرة المذمومة، لما لها من أثر سااااالبي على ساااااير الحياة الزوجية بشاااااكل خاص، 

 والعمل الدعوي بشكل عام.

 وهو التحاااذير من تحريم ماااا أحااال هللا ال ساااااايماااا  وفي قصاااااااااة التحريم درس عظيم

 والمدعوين. للدعاة

  تنبيه الدعاة على أن االجتهاد في اإلصااااالح بين الزوجين البد أن يبنى على علم شاااارعي

 وتأهيل علمي ونفسي وفكري لتحقيق الغاية المرجوة من اإلصالح واإلرشاد.

 ثانيا : التوصيات:

 أوصي بالعناية بالتطبيقات الدعوية النظرية في القصص الواردة في أحاديث رسول هللا  -1

 سيما في الصحيحين، وكتب السنن األربعة. ال

ضااارورة اإلعداد العلمي والشااارعي للدعاة إلى هللا، وباألخص المختصاااين في اإلصاااالح  -2

 األسري في العالقات الزوجية.

ص الزوجية من بيت النبوة، وذلك لواقعية التشااريع اإلسااالمي تكثيف الدراسااات في القصاا -3

 في حل المشكالت الزوجية.

المتزوج ، للرجل المعدد للزوجات، والمرأة ريضااارورة التأهيل الشااارعي والنفساااي والفك -4

 المقبالت على الزواج من رجل معدد. وكذلك، اعليه

 .والسنةأهمية تطبيق مفردات علم الدعوة على نصوص القرآن -5

وفي الختام: أسأل هللا أن يسلك بنا مسالك العلماء العاملين، وأن يثبتنا على دينه القويم، وأن يجعل 

لى عهذا العمل خالًصا لوجهه الكريم، إنه وليُّ ذلك والقادر عليه، وصلى هللا وسلم على نبينا محمد 

 وصحبه أجمعين. لهآ
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 ثالثا : فهرس المصادر والمراجع:

 القرآن الكريم. -1

ط  عالورعبد هللا بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي األموي، ، ابن أبي الدنيا -1

 .السلفية، الكويت ر، تحقيق: أبو عبد هللا محمد بن حمد الحمود، دا1/1413

هـ، الناشر: 1311، النهاية في غريب الحديث واألثر ،أبو السعادات مجد الدين ،ابن األثير -3

 محمود محمد الطناحي.  ،بيروت. تحقيق: طاهر أحمد الزاوى –المكتبة العلمية 

حكام أالقاضي محمد بن عبد هللا أبو بكر بن العربي المعافري االشبيلي المالكي  ،ابن العربي -4

  .ه، تحقيق، محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان1424، 1ط  القرآن،

 لسعادةمفتاح دار امحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، ، ابن القيم -5

هـ، تحقيق: عبد الرحمن بن حسن بن قائد، دار عالم 1432، 1، طالعلم واإلرادةومنشور والية 

 .الفوائد، مكة المكرمة

خ تاري الزهد،، ابن المبار : عبد هللا بن المبار  بن واضح الحنظلي، التركي ثم المْروزي -6

  .الطباعة )بدون(، دار الكتب العلمية، بيروت

هـ، تحقيق: عبد الرحمن بن 1426، 3، ط الفتاوىمجموع ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم،  -7

محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية 

  .السعودية

، 1ط  ،المحكم والمحيط األعظمابن سيدة، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي،  -8

  .بيروت –اوي، دار الكتب العلمية م، تحقيق: عبد الحميد هند 2111 -هـ  1421

 تحرير المعنى ي،ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونس -9

 –م، لدار التونسية للنشر 1134، ط السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد

 .تونس

فسير تأبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي،  ،ابن كثير -11

 .هـ، تحقيق: محمد حسين شمس الدين، دار ابن الجوزي1411 1، طالقرآن العظيم

هـ دار صادر، بيروت، 1414، عام 3ط لسان العرب،ابن منظور، محمد بن مكرم،  -11

(7/111). 

ِجْستاني، أبو داود، سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بش -11 ير بن شداد بن عمرو األزدي الّسِ

تاريخ الطبع )بدون( تحقيق، محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية،  ،أبي داود سنن

 .بيروت –صيدا 

ه، تحقيق: 1421، 1، ط الغريبين في القرآن والحديث ،أحمد بن محمد، أبو عبيد الهروي -13
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مملكة ال -إشبيليا للنشر والتوزيع، الرياض حسين بن عبد العزيز بن عمر باناجه، كنوز 

  .السعودية العربية

، عالم معجم اللغة العربية المعاصرة ،بمساعدة فريق عمل ،أحمد مختار عبد الحميد عمر -14

 .م 2113 -هـ  1421، 1الكتب، ط 

المعالم القرآنية في تعزيز األخالق الكريمة لألسرة  إبراهيم، محمد عبد هللا موسى، -15

م، 2116بحث منشور في المؤتمر الدولي القرآني األول، خالل سورة التحريم،ن م المسلمة

 ، جامعة الملك خالد، كلية الشريعة وأصول الدين.6مج 

هـ، تحقيق، زهير شاوش، 1415، 2ط  ،إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل -16

 .بيروت -المكتب اإلسالمي 

، 1ط  مستخرج أبي عوانة،، يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري، اإلسفرائني -17

 بيروت.  –هـ تحقيق: أيمن بن عارف الدمشقي، دار المعرفة  1411

سلسلة األلباني، محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، األشقودري،  -18

هـ، مكتبة المعارف للنشر 1415، 1ط  الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، األحاديث

 .والتوزيع، الرياض

الصحيح المختصر من أمور  ،، الجامع المسندعبد هللاالبخاري، محمد بن إسماعيل أبو  -19

، تحقيق: محمد زهير بن ناصر 1422، 1ط  لى هللا عليه وسلم وسننه وأيامه،إ هللا  رسول

  .الناصر الناشر: دار طوق النجاة

البستي، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي،  -11

 .هـ، تحقيق: د عزيز بك وجماعة من العلماء1417، 3، ط السيرة النبوية وأخبار الخلفاء

أبو عبد هللا محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالوالء، البصري، البغدادي المعروف بابن  ،البغدادي -11

 .بيروت –ه، تحقيق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية 1411، 1، ط الطبقات الكبرى ،سعد

، 1 ط الدعوة إلى هللا في سورة إبراهيم الخليل،الحبيب، محمد بن سيدي بن الحبيب،  -11

  .الوفاء، جدة هـ، دار1416

، 1 ، طسنن سعيد بن منصورالخراساني، سعيد بن منصور بن شعبة الجوزجاني،  -13

 .ه، تحقيق: حبيب الرحمن األعظمي، الدار السلفية الهند1413

مكارم األخالق ومعاليها ومحمود ، محمد بن جعفر بن محمد، السامري ،الخرائطي -14

 ه. 1411، تحقيق: أيمن عبد الجابر البحيري، دار اآلفاق العربية، القاهرة 1ط  طرائقها،

بحث منشور في مجلة  ،وخصائصه في سورة األحزاب مكانة النبي الخطيب، عبد هللا،  -15

، جامعة الشارقة، كلية 1، العدد6م، مج 2111جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية، 
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 اإلسالمية.الشريعة والدراسات 

ير تفسالرازي، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي،  -16

ة المملك -، تحقيق: أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز 1411، 3، ط ابن أبي حاتم

  .العربية السعودية

 ،بيرتفسير الكمفاتيح الغيب أو الالرازي، محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي،  -17

 .بيروت –ه، دار إحياء التراث العربي 1421، 2ط 

هـ، دار 1411، 1، ط أدلة التشريع المختلف في االحتجاج بهاالربيعة، عبد العزيز،  -18

 .النشر: )بدون(، الرياض

، 1413، 1، ط القرآن تفسير ،أبو المظفر عبد الكريم بن محمد بن منصور، لسمعانيا -19

 .السعودية –وغنيم بن عباس بن غنيم، دار الوطن، الرياض تحقيق: ياسر بن إبراهيم 

 الكويت.ه، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، 1423، 1ط  ،صحيح سنن أبي داود -31

م، 2111ه، 1422، 1، ط جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري، محمد بن جرير،  -31

طباعة والنشر تحقيق: الدكتور عبد هللا بن عبد المحسن التركي، الناشر: دار هجر لل

 .واإلعالن والتوزيع

هـ، تحقيق 1411، 1، ط مسند الطيالسي، البصريالطيالسي، سليمان بن داود بن الجارود  -31

 .مصر –محمد بن عبد المحسن التركي، دار هجر 

هـ، مؤسسة الشيخ 1417، 1ط  ،هللارسالة في الدعوة إلى العثيمين، محمد بن صالح،  -33

 .محمد بن صالح العثيمين الخيرة

ز اإلصابة في تمييالعسقالني، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقالني،  -34

ه، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، دار الكتب 1415، 1، ط الصحابة

 .بيروت -العلمية

هـ، رسالة 1432، فقه مقاصد الدعوة إلى هللا وأثره في حياة الداعيةالعقود، سعد،  -35

ورة إلكترونيا على موقع النور، كلية الدعوة وأصول الدين، بجامعة أم القرى مكة ماجستير منش

 https//www. Noor. book. Comالمكرمة. 

هـ، دار اشبيليا،  1421، 2، ط صفات الداعيةالعمار، حمد بن ناصر بن عبد الرحمن،  -36

 .الرياض

هـ، عالم الكتب، 1421، 1، طمعجم اللغة العربية المعاصرةعمر، أحمد، مختار وآخرون،  -37

  .القاهرة

م، مطبعة النجاح، المغرب 1114، معجم علوم التربيةالفارابي، عبد اللطيف وآخرون،   -38
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 .الدار البيضاء

 .ه، دار المعرفة، بيروت، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي1371، فتح الباري -39

، عام 3ط، القاموس المحيط ،مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوبالفيروز آبادي،  -41

 هـ، مؤسسة الرسالة بيروت، والكليات، تحقيق: عدنان درويش1426

المصباح المنير في الفيومي، أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس،  -41

  .، سنة الطباعة )بدون( المكتبة العلمية بيروتغريب الشرح الكبير

، مكتبة الملك فهد 4 ، طهللا تعالىالحكمة في الدعوة إلى القحطاني، سعيد، علي بن وهف،  -41

 .ه، الرياض1425الوطنية، 

تحقيق: ، 2ط، الجامع ألحكام القرآن الكريم ،القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح -43

 .هـ، دار الكتب المصرية، القاهرة1334أحمد البردوني، عام 

ن العدل العدل ع المسند الصحيح المختصر بنقلالقشيري، مسلم ابن الحجاج النيسابوري،  -44

، سنة الطبعة )بدون(، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء 1ط ،إلى رسول هللا 

 بيروت.  –التراث العربي 

 ،التطبيقات الدعوية مفهومها، أقسامها، فوائدها، أمثلتهاالكحيلي، فاطمة بنت سعود،  -45

  .بالزقازيق، جامعة األزهر، المجلة العلمية كلية أصول الدين 31م، العدد 2111

هـ، تحقيق، محمد مصطفى 1425، 1ط ، الموطأمالك، بن أنس األصبحي المدني،  -46

 –أبو ظبي  -مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال الخيرية واإلنسانية األعظمي، 

 .اإلمارات

، سنة النكت والعيون ،الماوردي، علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي -47

بيروت  -لطباعة )بدون(، تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية ا

 ./ لبنان

م، مجمع اللغة العربية ودار 2111، 5، ط المعجم الوسيطمصطفى، إبراهيم وآخرون،  -48

  .الدعوة، القاهرة

هـ، دار 1421، 1، ط األسس العلمية لمنهج الدعوة اإلسالميةالمغذوي، عبد الرحيم،  -49

  .الحضارة للنشر، الرياض

المقريزي، أحمد بن علي بن عبد القادر، أبو العباس الحسيني العبيدي، تقي الدين  -51

، 1421، 1، ط إمتاع األسماع بما للنبي من األحوال األموال والحفدة والمتاعالمقريزي، 

 .تحقيق محمد عبد الحميد النميسي، دار الكتب العلمية بيروت

وار مشارق األنعياض بن موسى بن عياض بن عمرون السبتي، أبو الفضل،  اليحصبي، -51

 ث، سنة الطباعة )بدون(، المكتبة العتيقة ودار التراعلى صحاح اآلثار
 


