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لمقرر :فقه الدعوة ( ) 11351
الكتاب المقرر:
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العام الجامعي

الفصل الدراسي :الثاني

أستاذ المادة :أ .د .رأفت محمد رشيد ميقاتي.
عدد الساعات المعتمدة
عدد ساعات التدريس:
45
أول :وصف المقرر:
ً

نظري
30

 3ساعات معتمدة
عملي
15

هذا المقرر أحد المقررات اإلجبارية من متطلبات كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،وهو من مستوى السنة

الثانية والثالثة والرابعة .

ثانيا :أهداف المقرر:
ً
يهدف تدريس هذا المقرر لتمكين الطالب من:
 -1التزود بأهم القناعات التي تساعده في عمله الدعوي.
 -2إعادة تأهيل جوانب من شخصية الطالب في األطر التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالنشاط الدعوي.
 -3فتح أفقه ،فكرياً على أبرز مجاالت الدعوة ووسائلها والتحديات التي تواجهها.
 -4اكتسابه مهارات التعامل مع الناس وفنون التعاطي مع أنواع الشخصيات البشرية.
 -5تأهيله على أبرز المهارات اإلدارية التي يحتاجها العمل الدعوي.
 -6تدريبه عملياً على العمل الدعوي والفردي واإللكتروني.

ثال ًثا :محتوى المقرر:

القسم األول :النظري
المبحث األول :الدعوة اإلسالمية :طبيعتها وخصائصها.
المبحث الثاني :وجوب تبليغ الدعوة.

[ 3ساعات ]
[ ساعة ونصف ]

- 1نصوص من القرآن والسنة في وجوب التبليغ.
-2الدليل من عمل األمة في وجوب التبليغ.
المبحث الثالث :فضل الدعوة والداعية.

[ ساعة ونصف ]

خص هللا بها هذه الدعوة.
 -1الفضائل التي
ّ
خص هللا بها الدعاة.
 -2المكارم التي
ّ
المبحث الرابع :صفات الداعية النفسية.
المبحث الخامس :روحانية الداعية.

[ ساعة ونصف ]
[ ساعة ونصف ]

 -1الروافد في تغذية الروحانية.
 -2أثر الروحانية في البناء واإلصالح والتغيير.
المبحث السادس :أخالقية الداعية.

[ ساعة ونصف]

-1هل األخالق قابلة للتغيير؟
-2أصول األخالق في الدعاة.
-3نماذج خالدة من أخالق سيد الدعاة صلى هللا عليه وسلم.
-4صور حيّة من أخالق الصحابة والسلف.
المبحث السابع :ثقافة الداعية.
-1الثقافة اإلسالمية.
-2الثقافة التاريخية.
-3الثقافة اللغوية واألدبية.
-4الثقافة اإلنسانية.

[  3ساعات ]

-5الثقافة العلمية.
-6الثقافة الواقعية.
المبحث الثامن :كيف يدعو الداعية؟

[ ساعة ونصف ]

المبحث التاسع :مواقف الداعية التعبيرية.

[  3ساعات ]

-1العموميات والضوابط.
-2شخصية الداعية في الكالم وفي التحضير وفي االستثارة.
-3مواقف الداعية الكالمية.
المبحث العاشر :مناهج الدعوة.

[  3ساعات ]

المبحث الحادي عشر :أساليب الدعوة ووسائلها.

[  3ساعات ]

المبحث الثاني عشر :الدعوة الجماعية والدعوة الفردية.

[  3ساعات ]

المبحث الثالث عشر :عقبات في طريق الدعاة.

[  3ساعات ]

القسم الثاني :العملي.
الجزء األول:

[ 10ساعة ]

األعمال الجماعية :زيارات جماعية إلى مراكز الرعاية الصحية واالجتماعية ،وجوالت دعوية
في األسواق واألماكن العامة وتوزيع المنشورات الدعوية.
الجزء الثاني:

[  5ساعات ]

األعمال الفردية :أنشطة فردية يقوم بها الطالب منفردا ً كالحلقات والدروس ،والدعوة اإللكترونية
وعيادة المرضى.
ابعا :األساليب واألنشطة:
رً
المحاضرة ،ورش عمل ،التدريب الميداني.
خامسا :التقويم:
ً
 30درجة لالمتحان الكتابي.
 70درجة للعمل الدعوي الميداني.

سادسا :المراجع:
ً
 -1دليل التدريب القيادي :هشام الطالب /المعهد العالمي للفكر اإلسالمي.
 -2رسائل العاملين :جاسم مهلهل الياسين /مؤسسة الكلمة.
 -3المصفى من صفات الدعاة :عبد الحميد الباللي  /دار المنار اإلسالمية.
 -4الدعوة الفردية :إبراهيم الديب  /دار الوفاء.
 -5دراسات في علم النفس االجتماعي :عبد الرحمن العيسوي /دار النهضة العربية.
 -6فقه األولويات /الدكتور يوسف القرضاوي.
 -7ربانية ال رهبانية  /أبو الحسن الندوي.
 -8الدعوة اإلسالمية ووسائلها في عصر النبي صلى هللا عليه وسلم  /أحمد غلوسي.
 -9الدعوة اإلسالمية ( الوسائل  ،الخططط ،المطدخل ا اللقطاء الخطامس لمنامطة النطدوة العالميطة للشطباب اإلسطالمي
في نيروبي /كينيا. 1982 /
-10

المدخل إلى علم الدعوة  /محمد أبو الفتح البيانوني.

-11

صفات القائد الدعوي /عقيل بن محمد المقطري.

-12

الدعوة اإلسالمية وغير المسلمين المنهج والوسيلة والهدف  /وهبة الزحيلي.

-13

األمر بالمعروف والنهي عن المنكر(قواعده وأصولها /األمانة العامة للجماعة اإلسالمية

-14

القدوة مبادئ ونماذج /صالح بن عبد هللا بن حميد

-15

هموم داعية /محمد الغزالي

-16

ثوابت الدعوة والدعاة حضارة ومسؤولية وعطاء  /خضر بن عبد الرحمن العبيدي.

-17

مشكالت الدعوة والداعية /فتحي يكن.

