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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 
 مقدمة 

 
{، اْلُمْسلممميَ َوَمْن َأْحَسُن قَ ْوًلا ِممَّْن َدَعا إمََل اَّللَّم َوَعممَل َصاحلماا َوقَاَل إمنَِّنم ممَن  }احلمد هلل القائل:  

ا خرٌي لَك ممن أْن "والصالة والسالم على نبينا حممد القائل:   ُ بَك رجالا واحدا أَلْن يَهدَي اَّللَّ
 وبعد:  ، وعلى آله وصحبه الذين بلَّغوا دين اإلسالم أبمانة، "يكوَن لَك ُُحُْر الن ََّعم

، الدعوة إَل دين هللايف موضوع جليل هو  فهذا مسرد طويل فيه عناوين كتب ورسائل علمية  
اجتهدت يف تبويبها  قد ، و . وحتت كل قسم فروعأبجنحتها الثالثة: الدعوة، والداعي، واملدعو  

إليه و وتقسيمها على موض الباحث ويسهل وصوله  ينفع   ات ، لكن مجعت موضوعاعاهتا مبا 
جلاللتهما وأمهيتهما،  يف اببيهما  )الدعوة يف القرآن( و)الدعوة يف احلديث(  الدعوة والدعاة يف  

فليبحث فيهما أيضاا. وكذلك )زمان الدعوة( و)مكاهنا(، فإن الباحث  معيناا  وعاا  فمن أراد موض
 . يف مكاهنا حيرص على تتبعها 

اعتمادي على ما توحي به العناوين لفرزها  ولن خيلو عملي من أخطاء يف هذا، فقد كان جل  
 على موضوعاهتا.

،  قد يستعان هبا  أو بعيدةتلحق هبا، قريبة   ق ابلدعوة من علوم أخرىومل أتعمق يف سرد ما يتعل 
فإهنا    ...والتعريف ابإلسالمواحلمسبة،  والقريبة مثل موضوعات الوقف، والعمل اخلريي، واحلوار،  

 ، أو الباحث الدعوي،، ويلزم الداعييُدعى فيها  ، وبكل بيئةكثرية، فللدعوة عالقة بكل العلوم
 وفروعها   الدعوة  علومن بي  ويواز   ،الدعوي  شأنهحبثه، أو  اطالعه على أمور كثرية حىت يكمل  

 . ، وما يلزمه منها وملحقاهتا
اإلسالمية احلركات  ومجعياهتا  الدعوية  وكذلك  ومنظماهتا  ومراكزها ،  ومؤسساهتا  وجامعاهتا 

،  تدوين ما كتب فيها وصدر عنهالتب خاصة  ومكاتبها، فإهنا كثرية وهلل احلمد، وحتتاج إَل ك
 .حىت تكتمل جوانب الكتاب  وإمنا أوردت مناذج هلا وخمتارات منها

مبعظم   أحطت  أين  أدَّعي  عنها  وًل  حبثت  ولكن  قدميها،  وخاصة  ورسائلها،  الدعوة  كتب 
أكثر  و ،  تزيد( عنوان أو  3600، وقد بلغت حنو )أوردت الكثري منهاواجتهدت يف تتبعها، و 
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وهذا يعطي قيمة علمية أكثر    رسالة.   من نصفها رسائل جامعية، عدا ما طبع منها وأصله 
 للكتاب.
 قبل هذا.يف الدعوة  عناوين الكتب والرسائل العلمية كتاب سابق مُجعت فيه على  ومل أقف 

تكون    كتب دعويةوتوجد   وقد  مواقع،  أو  يف  ما،  نوعاا  ومقاًلت خمتلطة  منتظمة  مبنشورات 
ت   دعوية مهمة    اكتبا   يف معظمهاوما إليها. وًل جتد  وحماضرات ودروس مفرَّغة  وحبوث ومستال 

من السلطان وبطشه. وجاء    وفخلاص يف الدعوة، أو  اخلنهجها  وأساسية يف هذا العصر، إما ل
 عوة الفمرق وأحزاهبا. دففيه مناذج حىت من املوحش، يسد  هذا الفراغ ، هذا الكتاب عامًّا

السابقة، اليت تضمنت   عناوين هذه الكتب  وكثري منة ومتنوعة،  متعددومصادري   من كتيب 
. مث من فهارس بعض املكتبات املتاحة على الشبكة العاملية  مسارد وعروضاا للكتب اإلسالمية

والكليات ألجل الرسائل العلمية خاصة، ومن مواقع وصفحات للمعلومات، ومواقع اجلامعات  
   تبات جتارية كثرية.كم

 وحرصت على إيراد البياانت املتكاملة عند فهرسة كل كتاب أو رسالة، يف الغالب.
 ى هذا، والشكر له سبحانه. واحلمد هلل الذي أعانِن عل 

 
 حممد خري يوسف
 إستانبول

 ه   1443حمرم  18 
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 الباب األول 
 الدعوة اإلسالمية

 
 الفصل األول

 أصول ومباحث يف الدعوة
 

 الدعوة: تعريفها ومصطلحاهتا
 

موضوع حكمه،  العلوم،  بباقي  عالقته  نشأته،  أمساؤه،  تعريفه،  الدعوة:  يوسف    /هعلم 
 2020ه ،    1441مراكش: جامعة القاضي عياض، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،    -.بودادن

 (. خترج ص. )حبث 59م، 
 ه .  21/12/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
اإلسالمي واإلعالم  الدعوة  مصطلحات  الزيدي  /إجنليزي  -عريب    :معجم  أُحد    - .طه 

 ص.   288م،  2010ه ،  1430عم ان: دار النفائس، 
 

، ه (  1433صاحل بن ضحوي العنزي )ت    /فرنسي  -معجم املصطلحات الدعوية: عريب  
 . ص 548م،  2006ه ،  1427الرايض: جامعة امللك سعود،   -انصر صاحل املنصور.

 
 ص. 52حممد، إمساعيل علي  /حنو أتصيل علمي ملصطلحات علوم الدعوة اإلسالمية

 ه . 19/6/1438نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

 مها وأمهيتها مفهو الدعوة: 
 

املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية، مركز شؤون الدعوة،   -حممود شيت خطاب. / أمهية الدعوة
 ه (.   1397ص )من حبوث املؤمتر األول لتوجيه الدعوة وإعداد الدعاة،  27د.ت، 
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عبدالعزيز سلطان   /يف إعداد الدعاةصلى هللا عليه وسلم  أمهية الدعوة إىل هللا وطريقة النيب  

 م. 2005 ،ه  1426، دار الصميعي الرايض: -.السلطان
 

الدعوة  يف  ومفاهيم  :دراسات  هاشمأمي  أحممد مصطفى    /واقع  النور    -.يب  دار  عم ان: 
 م. 2012ه ،  1433املبي، 

 
إليها   ، 2ط  -.حممد خري رمضان يوسف  /الدعوة اإلسالمية: مفهومها وحاجة اجملتمعات 

 ص.  155ه ،  1414الرايض: دار طويق،  -مزيدة منقحة.
 

عدن: دار    -حممد بن سامل بن علي جابر.   /هللا: مفهومها ومقوماهتا املنهجيةالدعوة إىل  
 ه . 1440الوفاق، حنو 

 
  ه ،  1429  مكتبة اإلميان، املنصورة:    -. حممود حممد عمارة   /الدعوة بني ما نبتغي وما ينبغي

 م.  2008
 

مكة املكرمة: رابطة    -أبو احلسن علي احلسِن الندوي.  / الدعوة والدعاة: مسؤولية واتريخ 
 (.80ص )دعوة احلق؛  79ه ،  1408العامل اإلسالمي، 

 
الكويت: مكتبة دار    -هاشم حممد.(/  2)  سالمية والدعويةسلسلة املنهاج يف املفاهيم اإل

 البيان. 
 

  - عبدالناصر حممد السقا.اإلسالمية/  ثرها على الدعوة  أسالم و قضية االنتماء والوالء يف اإل
 م )دكتوراه(.  2000ه ،  1421املنصورة: جامعة األزهر، 
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 ص 112ه ،    1424القاهرة: دار السالم،    -عبدهللا انصح علوان.  /هذه الدعوة ما طبيعتها؟
 

 حكم الدعوة ومسؤوليتها 
 

الرايض: جامعة    -.عبدهللا بن حنيان القحطاين  / االستعانة بغري املسلمني يف الدعوة إىل هللا
 اإلمام )حبث مكمل للماجستري(.

 
مركز ابن تيمية    القاهرة:  -.عبدالرُحن السعدبن  عبدهللا    / التبيان يف وجوب الدعوة والبيان

 م. 2013ه ،  1434، للنشر
 

 م. 1998ه ،  1418عم ان: دار اإلسراء،  -أُحد احلمد.اإلسالمية/ محل الدعوة 
 

  حزب التحرير، ؟:    -.حممود عبداللطيف عويضة  /محل الدعوة اإلسالمية: واجبات وصفات
 م. 1996 ه ، 1416

 
   ص. 44، 2ط -القدس. -.عكرمة صربي الدعوة اإلسالمية ضرورة واجبة/

 
مجعية عمال املطابع عم ان:    -.ميأصادق    /سالمية فريضة شرعية وضرورة بشريةالدعوة اإل

 م. 1978ه ،  1398، التعاونية
 

اإلسالمية وأهداف  :الدعوة  وفضل كفتارو[.  ]إعداد  /مسؤوليات  ندوة    -فيصل  دار  ؟: 
 (. حماضرات إسالمية للشيخ أُحد كفتارو) -العلماء.

 
الرايض:   -.ه     (  1410عبدهللا بن مبارك اخلاطر )ت   /الدعوة إىل هللا بني الواجب واحملظور

 ه  )مث صدر بعنوان: الطب النفسي والدعوة إَل هللا ... (. 1413مؤسسة املؤمتن للنشر، 
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مكة املكرمة: رابطة    -.ه (  1419)ت    السيد رزق الطويل   /الدعوة يف اإلسالم عقيدة ومنهج 
 (.32ص )دعوة احلق؛   259ه ،  1404العامل اإلسالمي، 

 
رابطة    مكة املكرمة:  -.أبو احلسن علي احلسِن الندوي  / ولية واتريخ ؤ مس   : الدعوة والدعاة
 ص.  84 م، 1988 ه ، 1408 ،العامل اإلسالمي

 
: مؤسسة دمشق  -.مالك بن نيب  دور املسلم ورسالته يف الثلث األخري من القرن العشرين/

 م. 1977، ه  1393، الرسالة
 

م،   1997ه ،    1417القاهرة: مكتبة وهبة،    -مناع القطان.  /ضرورة الدعوة إىل هللا وآاثرها
 ص.  53

 
الرايض: وزارة الشؤون    -(.ه   1420عطية حممد سامل )ت    /ضرورة الدعوة إىل هللا وأثرها

 م.  1998ه ،  1418اإلسالمية، 
 

حممد    /فرضية الدعوة إىل هللا: من كالم الشيخ عبدالوهاب أمري الدعوة والتبليغ بباكستان
 علي حممد إمام. 

 
 ص108ه ،  1440د. م. ن،  -.2ط  -.عبدالرُحن سيفاو كاشور  / فريضة الدعوة إىل هللا

 
السفينة:   تغرق  ال  الدعوةلكي  مث  الدعوة  مث  عريش.  /الدعوة  أبو  دار    -جمدي  عم ان: 

 ص. 176م،  2005ه،  1426النفائس، 
 

ه ،   1409جدة: الدار السعودية للنشر،    -حممد زكي الدين حجازي.  /مسؤولية اجلماعة
 ص. 283
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م،   1997ه ،    1417بريوت: دار ابن حزم،   -ُحد حسن رقيط. / ىل هللاإمسؤولية الدعوة  

 ص. 121
 

أم درمان:   -أمان.حممد بن عبدالعزيز    / مسؤولية الدعوة إىل هللا يف ضوء الكتاب والسنة
 م )دكتوراه(.  2003ه ،  1424جامعة القرآن الكرمي، 

 
عينة من املسؤولية الدعوية جتاه الوقاية من الفساد املايل واإلداري: دراسة ميدانية على  

الرمسية العتييب.  /اجلهات  حاضر  بن  واًلحتساب،   -سويلم  للدعوة  العايل  املعهد  الرايض: 
 م )دكتوراه(.   2021ه ،  1442

 
)تطوان:    ص. 247م،  2018، ه  1439، حممد أُحد داوود /رمسؤولية املسلم يف املهاج  

 .مطبعة تطوان(
 

الرايض: املؤلف،    - .3ط  -زيد بن عبدالعزيز الفياض.  /واجب املسلمني يف نشر اإلسالم
 ص.  68م،  1968ه ،  1388

 
الدعوة  تبليغ  علوان.  /وجوب  انصح  السالم،    -.4ط  -عبدهللا  دار  ه ،    1434القاهرة: 

 ص.96
 يليه: فضل الدعوة والداعية/ للمؤلف نفسه. 

 
 الدعوة ومثرهتا فضل

 

العجز   عالج  يف  اإلسالمية  الدعوة  يف أثر  فكرية  واهلوان  دعوية  دراسة  مهند    /األمة: 
 م )ماجستري(. 2017ه ،  1438اخلرطوم: جامعة النيلي،  -اهلييت.عبدالعزيز 
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الغربية  املدنية  يف  ذلك  وآاثر  اجلميع  والعمل خلري  العلم  إىل  اإلسالم  أُحد   /دعوة  حيىي 
 ص.   272م،  1944ه ،  1364القاهرة،  -.الدرديري

 
أم درمان: جامعة    - عمر.  عوض هللا علي  / الدعوة اإلسالمية وأثرها يف تكوين الرأي العام

 م )دكتوراه(.  2005ه ،  1426أم درمان اإلسالمية، 
 

ه (؛ ترمجة    1402)ت    حممد زكراي الكاندهلوي  /والتبليغ لدين هللا  فضائل الدعوة إىل اخلري 
 م. 1992ه ،  1412بريوت: دار اجليل،  -.حممد الرابع احلسِن

 
 م. 2000ه ،  1421، دار ابن حزم: بريوت  -.هليإفضل  /ىل هللا تعاىلإفضل الدعوة 

 
؟: دار القرن اجلديد لإلعالم   -.2ط  -جوتيار ابمرين.  /كنز املسلم يف فضل الدعوة إىل هللا

 ص.  128م،  2019ه ،  1440والنشر، 
 

 الرايض: دار القاسم. -عبدامللك القاسم. /من مثار الدعوة
 

 الدعوة: غايتها وأهدافها 
 

أبو احلسن علي   / الدعوة إىل هللا: محاية اجملتمع من اجلاهلية وصيانة الدين من التحريف
 ص.  36م،  1991ه ،  1412اجملمع اإلسالمي العلمي، لكنؤ:  -.2ط -احلسِن الندوي.

 
مكة املكرمة:    -سعد عبدهللا القعود.  /حياة الداعية  ثره يف أىل هللا تعاىل و إ فقه مقاصد الدعوة  
 م.  2012ه ،  1433دار أطلس اخلضراء، 

 ه  1432جامعة أم القرى،  –األصل: رسالة ماجستري 
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اإلسالمية   الدعوة  والسنةمقاصد  الكتاب  امباكي صمب.  /ومكارمها يف ضوء    - جنوغو 
 م؟ 2019ه ،  1440القاهرة: مفكرون الدولية للنشر، 

 
 م،   2018ه ،    1439،  دار النور املبي عم ان:   -عبدالرحيم خليل.  /ميثاق الشيوخ والدعاة

 ص. 206
 )لرتسيخ مفاهيم إسالمية والتقريب بينهم( 

 
 وأصول الدعوة  أسس

 

وضوابط أسس  اإلسالمية:  الدعوة  يف  السماري  /اإلبداء  عبدهللا  بن  :  الرايض  -.إبراهيم 
 م. 2003، ه  1424املؤلف، 

 
 ه (. 1432خضر بن عبدالرُحن العبيدي )ت  /إخالص الدعوة إىل هللا تعاىل )حماضرات(

 
 ص140م،    2006ه ،    1427د. م. ن،    -.بوكيليعبدالرُحن    /ألساس يف الدعوة واخلطابةا

 
اإلسالمية الدعوة  عرييب.  /أسس  ايسي  والنشر، الغرب طرابلس    -حممد  اإلعالم  مكتب   :  

 م. 1982 ه ، 1402
 

 ص 94م،  2011ه ،  1432 ،جملة البيانالرايض:  -.حممد أحمزون /أسس الدعوة إىل هللا
 

القاهرة: الدار املصرية   -عمر يوسف ُحزة.  /أسس الدعوة إىل هللا تعاىل يف القرآن الكري 
 ص.  248م،  1994ه ،  1414اللبنانية، 

 
املنصورة: دار الوفاء؛ جدة: دار    -.2ط  -حممد السيد الوكيل.  /أسس الدعوة وآداب الدعاة

 ص.  166ه ،  1406اجملتمع، 
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اإلاأل الدعوة  ملنهج  العلمية  املعاصر  :سالميةسس  الواقع  ضوء  على  أتصيلية   /دراسة 

 م. 2010ه ،  1431الرايض: دار احلضارة،  -.2ط - عبدالرحيم حممد املغذوي.
 
والتطبيقية يف األ العلمية  الدعوة    سس  إمساعيل.اإلسالمية/  تبليغ  رفاعي  القاهرة:   -أُحد 

 م )دكتوراه(.  2002ه ،  1423جامعة األزهر، 
 
 1412، دار الفرقان ان: عم   -.بو فارسأحممد عبدالقادر  /ووسائل نشرهاسس يف الدعوة أ

 ص. 203م،  1992ه ، 
 
القاهرة: دار ابن عفان،   -فواز بن هليل السحيمي. / ىل هللاإ سس منهج السلف يف الدعوة أ

 م. 2002ه ،  1423
 

 ه . 1421دمشق: مؤسسة الرسالة،  -.9ط -عبدالكرمي زيدان. /أصول الدعوة 
 

 ه ( )خ(.  1434حممد ضياء الدين الصابوين )ت  /أصول الدعوة 
 

 ص70ه ،    1407جدة: مكتبة دار الوفاء،    -علي حممد جريشة.أصول الدعوة اإلسالمية/  
 

  2009ه ،  1430بريوت: دار ابن حزم،  -يوسف املرعشلي.أصول الدعوة إىل هللا تعاىل/ 
 . ص 528م، 
 
عبدالرحيم   /دراسة مقارنة:  وابن تيمية رمحهما هللا تعاىل  مامني الغزايلصول الدعوة بني اإلأ

 م )ماجستري(. 2000ه ،  1421طنطا: جامعة األزهر،  -عبداحلميد قحيف.
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عبداحلكيم عبداحلميد   ي،انصر صدقي اهلنقار   /اإلسالميعالم  صول الدعوة واخلطابة واإلأ
 م.  2006ه ،  1427، املكتبة اجلامعة للطباعة؟:  -.اجلربوع

 
الدعوة اإلسالمية الناصري )ت    /دستور  املكي  رابطة علماء    -ه (.  1414حممد  الرابط: 

 ص.  100م،  1991ه ،  1412املغرب، 
 

القرضاوي  يوسف  الدكتور  من كتب  مقتبسات  الدعوة:  أصول  مصطفى    /يف  إعداد 
 ه . 1419القاهرة: مكتبة وهبة،  -مالئكة.

 
 القاهرة: دار اليسر. -حممد يسري إبراهيم. /مبادئ علم أصول الدعوة: دراسة أتصيلية

 
 1441إستانبول: دار األسرة العربية،  - .الرببري إبراهيم فاطمة /حماضرات يف أصول الدعوة

 ص. 128م،  2020ه ، 
 

ه ،    1424لندن: املنتدى اإلسالمي، جملة البيان،    -حممد يسري.  /معامل يف أصول الدعوة
 م.  2003

 
  -أُحد العسال؛ حتقيق قطب عبداحلميد قطب.  /مفاهيم أساسية يف فقه الدعوة والتجديد

 ص. 145م،  1997ه ،  1418القاهرة: دار التوزيع والنشر اإلسالمية، 
 

الدعوة ركائز  اهلاليل  / من  ومنقحة  - .2ط  -.جمدي  والنشر :  القاهرة  -.مزيدة  التوزيع  دار 
 م.  1975ه ،  1395اإلسالمية، 

 
 ال  دوح  ة:  -.عب  دهللا الزبري عب  دالرُحن  /من مرتكزات اخلطــاب الــدعوي يف التبليغ والتطبي 

 م. 1997ه ،  1417، وقاف وزارة األ
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املنصورة: جامعة    -لطفي حممد البهويت.  / صول الدعوةأتقنني    وىل العزم من الرسل يف أمنهج  

 م )دكتوراه(.  1992ه ،  1412األزهر، 
 

املدينة املنورة: مكتبة امليمنة،    -فايز بن حسي الصالح.  / ىل هللاإصول الدعوة  أالوجيز يف  
 م. 2018ه ،  1440

 
   الدعوة اإلسالمية خصائص وقواعد

املنصورة: جامعة    -عرفات السيد توحيد.  /اإلسالمانتشار    سالمية يف ثر خصائص الدعوة اإلأ
 م )ماجستري(.  2018ه ،  1439األزهر، 

 
 ه ( )منشور يف مواقع(. 1421)ت   حممد بن صاحل العثيمي /االعتدال يف الدعوة 

 
 - .وليد بن راشد السعيدان؛ مراجعة وحتقيق  /تذكري أسود الصحوة جبمل من قواعد الدعوة

 م. 2012ه ،  1423،  إشبيليا الرايض: دار كنوز 
 

الدعوة سرور.  /حكمة  احلرمي،    -.3ط  -رفاعي  مكتبة  م،   1991ه ،    1411القاهرة: 
 ص.108
 

الدعاة وصفة  الدعوة  احلسِن  احلسن    أبو  /حكمة  البشائر    -.الندويعلي  دار  بريوت: 
 ص. 72م،  1992ه ،  1412اإلسالمية، 

 
الرايض: دار إشبيليا،    -حممد بن إبراهيم الرومي.  / سالمية ورسالتها الدعويةمة اإلخصائص األ

 م. 2012ه ،  1433
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 1422بريوت: دار البشائر اإلسالمية،    - .مكتيبحممد  نذير    / خصائص تبليغ الدعوة إىل هللا
 ص. 144م،  2001ه ، 

 
ومثراهتا/   الدعوة  رابنية  الرتكي.خصائص  عبدالعزيز  بنت  اإلمام،   -أفراح  جامعة  الرايض: 

 م )ماجستري(. 2007ه ،  1428
 

 مي حسن أحممد    / دراسة مقارنة  :اهلمصادرها، عامليتها، مشو :  سالميةخصائص الدعوة اإل
 ص.  370م،   2000ه ،  1421دار الثقافة،  ان:عم   -بِن عامر.

  -رسالة املؤلف يف املاجستري: خصائص الدعوة اإلسالمية: دراسة مقارنة ابليهودية والنصرانية.
 ه . 1401املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية، 

 
املدينة    -عبدالرُحن أبو بكر اجلزائري.  /خصائص الدعوة والدعاة يف هدي الكتاب والسنة

 ه(. ه  )دكتورا 1407املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  
 

الوسطية والتطرف الدعوي بني  أم    -اخلضر.  نيأُحد حممد ز   / اخلطاب  أم درمان: جامعة 
 م )دكتوراه(.  2007ه ،   1428درمان اإلسالمية، 

 
م،   1985ه ،    1406مصر،    -ه (.  1402حممد عطية مخيس )ت حنو  دعامات الدعوة/  

 ص.  78
 

م،   2003ه ،    1424؟: دار الوراق،    -مصطفى السباعي.  /دعوة اإلسالم واقعية ال خيال
 ص.  68

 
 1405القاهرة: دار السالم،    -.2ط  -أُحد عز الدين البيانوين.   /الدعوة إىل اإلسالم وأركاهنا

 ص.  200ه ، 
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الدعوية التعددية  البيانوين.  /رؤية وسطية حنو  الفتح  أبو  بن  دراسات    -معاذ  مركز  عم ان: 

 م. 2013ه ،  1434الوسطية، 
 

 م. 2005ه ،  1426، دار الفرقان ان:عم   -.مهام سعيد /ىل هللاإقواعد الدعوة 
 
 1415القاهرة: مكتبة ابن تيمية،    -اهلجاري.  ُحدان بن راجح  /واعد الدعوة اإلسالميةق

 ص.  649م،  1995ه ، 
 

قسنطينة: جامعة األمري   - شعيب بنيِن.  / ىل هللا من خالل القصص القرآينإقواعد الدعوة  
 م )ماجستري(.  1996ه ،  1416عبدالقادر للعلوم اإلسالمية، 

 
معجبة بنت مسفر    /دراسة أتصيلية  :لقواعد والضوابط الدعوية يف التعامل مع املخالف ا

 م )دكتوراه(.  2019ه ،   1440مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -.العجمي
 

الرايض: املؤلف،    -.2ط  -ي.عدانن علي رضا النحو   /سالميةمالمح الشورى يف الدعوة اإل
 م. 1984ه ،  1404

 
الزقازيق: جامعة    -عماد حممد أبو زيد.اإلسالمية/  انتشار الدعوة    ثرها يف أسالم و وسطية اإل

 م )ماجستري(.  2011ه ،  1432األزهر، 
 

الرايض: جامعة   -مرفت بنت كامل أسره.  /وسطية أهل السنة واجلماعة يف الدعوة إىل هللا
 م )دكتوراه(.  2005ه ،  1426اإلمام، 

 



17 
 

العراق:    -حممد طه ُحدون.  /وسطية اخلطاب الدعوي وأثره يف التصدي للتزييف اإلعالمي
 ص. 512م،  2021ه ،  1442دار الفقه واألثر، 

 
 عاملية الدعوة

 

أسيوط: جامعة األزهر،   -صديق عبدالعال.علي  اإلسالمية/  االجتهاد وعالقته بعاملية الدعوة  
 م )دكتوراه(.  2006ه ،  1427

 
  القاهرة:  -العقاد.  حممودعباس    /اإلسالم دعوة عاملية: ومقاالت أخرى يف العقيدة والدين

 م.  1970 ه ، 1390 دار اهلالل،
 

ه ،   1410الصباح للنشر،  مؤسسة    القاهرة:  -عطية صقر.  /سالمية دعوة عامليةالدعوة اإل
  م. 1980

 
للشؤون   -علي عبداحلليم حممود.  /الدعوة اإلسالمية دعوة عاملية األعلى  اجمللس  القاهرة: 

 ص. 478م،  1969ه ،  1389اإلسالمية، 
 

اإل عامليةالدعوة  دعوة  الراوي  /سالمية  للت  القاهرة:  -.حممد  العامة  املصرية  ليف  أاملؤسسة 
 م. 1995ه ،  1415، والرتمجة

 
بغداد: ديوان    - .مها أسعد عبداحلميد طه  /: دراسة اترخييةإىل اإلسالم دعوة عامليةالدعوة  

 ص. 168م،  2014ه ،   1435الوقف السِن، 
 

الرايض:   -إبراهيم بن عبدهللا السماري.  /الشبهات حول عاملية الدعوة اإلسالمية وواقعيتها
   جامعة اإلمام )ماجستري(.
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الزقازيق:    -عبدالعظيم حممد عبدهللا.اإلسالمية/  انتشار الدعوة    ثرها يف أسالم و مشولية اإل
 م )ماجستري(. 2011ه ،  1432جامعة األزهر، 

 
واألمراء  امللوك  إىل  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  ورسائل  اإلسالم  عبدالوهاب   / عاملية 

 ص.  167دمشق: دار القلم،  -.حممد أمي شاكر حلواين ،عبدالسالم طويلة
 

سالم ومسرية الدعوة هلذه العاملية من مطلع اإلسالم حىت اآلن مع إبراز مرحلة عاملية اإل
القاهرة: اجمللس األعلى   -أُحد شليب.  /كتب الرسول صلى هللا عليه وسلم للملوك والرؤساء

 ص.   117م،  1996ه ،  1416للشؤون اإلسالمية، 
 

 ه .  1399دار عكاظ، جدة:  -.2ط -علي عبداحلليم حممود. /عاملية الدعوة اإلسالمية
 

م،   2007ه ،    1428دمشق: دار املكتيب،    -حممد عمر احلاجي.  /عاملية الدعوة اإلسالمية
 ص. 128

 
يف  إليها  املوجهة  والتحدايت  اإلسالمية  الدعوة  املكية/    عاملية  عمار الفرتة  حممد    ة عماد 

 ص. 312م، 2002 ه ، 1423 القاهرة: مكتبة عباد الرُحن، -.يس
 

مصطفى    /دراسة مقارنة:  اليهودية واملسيحية  سالمية ودعوى العاملية يف عاملية الدعوة اإل
 م )ماجستري(. 1995ه ،  1415القاهرة: جامعة األزهر،  -حسن اخلياط.

 
 -.براهيم الفيوميإحممد    /سالميةحممد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعاملية الدعوة اإل

 م. 2006ه ،  1427، العريبدار الفكر  القاهرة:
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 مناهج الدعوة
 

م،   2011ه ،    1422دمشق: دار الرسالة العاملية،    -.عبدالسالم الصبار  / اإلبداع الدعوي
 ص.   184

 
اجتاهات األحباث الدعوية ملرحلة املاجستري يف قسم الدعوة والثقافة اإلسالمية يف اجلامعة  

وصفية  :اإلسالمية حتليلية  غامن  عبدهللا    /دراسة  اجلامعة    -.اهلاجريبن  املنورة:  املدينة 
 م )ماجستري(. 2020ه ،  1442اإلسالمية، 

 
التعددية الدعوية: دراسة منهجية شاملة: نشأهتا وتطورها ومظاهرها ومواقف الناس منها  

ه ،    1427حويل، الكويت: دار اقرأ،    -معاذ بن أبو الفتح البيانوين.  / وإجيابياهتا وسلبياهتا
 ص. 266م،  2006

 ه .  1420جامعة القرآن الكرمي والعلوم اإلسالمية )السودان(،  –األصل: رسالة ماجستري 
 

أم درمان: جامعة    -سليمان.  حممد بن عثمان  /خصائص منهج السلف يف الدعوة إىل هللا
 م )ماجستري(. 2001ه ،  1422القرآن الكرمي، 

 
السعودية: مطابع الصفا،   -أُحد بن حممد العدانين.  /يف طرق الدعوة اإلسالمية  دراسات
 ص.  228م،  1989ه ،  1409

 
دار   القاهرة:  -.ه (  1423)ت    حممد عبدالسميع جاد  /سالميةدراسات يف طرق الدعوة اإل

 م.  1979ه ،  1399، الطباعة احملمدية
 

أشرف عليه واعتىن به ه (؛    1419حممد متويل الشعراوي )ت  دروس يف الدعوة واملنهج/  
 ص. 159ه ،  1421بريوت: دار القلم، مقدمة املعتِن به  -أُحد الزعيب.
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ن  آمجعية القر مصر:    -.مجال حممد أُحد حسي  /الدعوة اإلسالمية منهج قوي وداعية بصري 

 م. 2000 ه ، 1421 والسنة،
 

ه ،   1410،  ار غريب: دالقاهرة  -.ُحد عمر هاشمأ  /سالمية: منهجها ومعاملهااإل  الدعوة
 م.  1990

 
ه ،    1424دمشق: دار القلم،    -حممد بشري حداد.وأساليب/  مناهج    :صالحالدعوة واإل

 ص. 656
 

  1401الدمام: دار اإلصالح،    -عدانن النحوي.  /دور املنهاج الرابين يف الدعوة اإلسالمية
 .  ص 338ه ، 

 
 1408ة،  جممع البحوث اإلسالمي  القاهرة:  -.عطية صقر  / الدين العاملي ومنهج الدعوة إليه

 ص. 221م،  1988ه ، 
 
القاهرة: جممع البحوث   -ه (.  1403حممد البهي )ت    /لسبيل إىل دعوة احل  والقائم أبمرهاا

 ص. 118م،  1978ه ،  1390اإلسالمية، 
 

 1440،  : دار األرقمالكويت  -.ه (  1397)ت    حممد أمي املصري  /سبيل الدعوة اإلسالمية
 ص. 168م،  1980ه ، 

 
 1425جدة: دار املنارة؛ بريوت: دار ابن حزم،    -.علي الطنطاوي  /طرق الدعوة إىل اإلسالم

 ص. 32م،  2004ه ، 
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  -علي هادي آل بركات.  / اجنليزي   - عريب    A Way to Islam  اإلسالم = ىل  إطري   
 ص. 148ه ،  1424الرايض: مكتبة التوبة، 

 .سالمي دعويإكتاب يف أعلى العنوان:  
 

 1423القاهرة: األزهر، جممع البحوث اإلسالمية،    -حممود عبدالغِن عاشور.  /طري  الدعوة 
 ص. 384م،  2002ه ، 

 
جاسم بن    /شارات ومهسات إ  ،وقفات  ،عوائ  وعالجات  ،سرارأ سالمية:  طري  الدعوة اإل

 . 1986 ه ، 1406، دار الدعوة الكويت: - .حممد بن مهلهل الياسي
 

:  القاهرة  -.مزيدة ومنقحة  ،4ط  -.مصطفى مشهور  /صالة واالحنرافطري  الدعوة بني األ
 م. 1985ه ،  1405اإلسالمية، دار التوزيع والنشر 

 
؛ مجع وتعليق حس              ن بن حمم د  أُح د بن حيىي النجمي  /الفـتاوى اجللـية عن املـناهج اـلدعوـية

 م. 2010ه ،  1421 ،عجمان: مكتبة الفرقان -الدغريري.
 

 -فريد األنصاري.  /اإلسالمية إىل دعوة اإلسالمالفطرية: بعثة التجديد املقبلة من احلركة  
 ص.   269م،  2009ه ،  1430القاهرة: دار السالم، 

 
حتديد منهج الدعوة بتصور القدر واألسباب والسنن الثابتة وأحاديث آخر   قدر الدعوة: 

 ه ،  1412  القاهرة: مكتبة احلرمي للعلوم النافعة،   -رفاعي سرور.  /الزمان وعالمات الساعة
 . ص 368م،  1992

 
القاهرة: دار التوزيع والنشر اإلسالمية،    -مصطفى مشهور.  / قضااي أساسية على طري  الدعوة

 م. 1988ه ،  1408
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 ج .  2ه ،  1405الرايض: دار النحوي،  -عدانن النحوي. /لقاء املؤمنني

 
وفهمه املختصر احلثيث يف بيان أصول منهج السلف أصحاب احلديث يف تلقي الدين  

 2007 ه ، 1428 الكويت: غراس للنشر، -.عيسى مال هللا فرج  / والعمل به والدعوة إليه
 ص.  342م، 
 

 ص.  395ماليزاي: اجلامعة،  -جامعة املدينة العاملية. /مناهج الدعوة
 

 ه (. 1417عبداجمليد عبدالرحيم طرابلسي )ت  / مناهج الدعوة اإلسالمية
 

اإل الدعوة  تقييميةسالمية  مناهج  حتليلية  وصفية  دراسة  مصطفى    /املعاصرة:  بن  حممد 
 م )دكتوراه(.   2005ه ،  1426، سالميةجامعة أم درمان اإل أم درمان: -سفرون.

 
جامعة إفريقيا  اخلرطوم:   -الدجِن.حيىي علي    / أتهيل الدعاة  ىل هللا وأثرها يف إ مناهج الدعوة  

   )دكتوراه(.م  2003ه ،  1324، العاملية
 

م،   1986ه ،    1406املنصورة: دار الوفاء،    -علي حممد جريشة.  /مناهج الدعوة وأساليبها 
 ص. 215

 
الدعوة   واإلو مناهج  العريب  العامل  يف  والفكرية  الدينية  قديم التيارات  وحديثم سالمي  ا/  ا 

 م.  2019ه ،  1440الرايض: دار احلضارة،  -عبدالرحيم بن حممد املغذوي.
 

طنطا: جامعة    - خالد إمساعيل أبو شنب.  /ىل هللا تعاىلإالدعوة    ثره يف أو   ي املنهج االسرتداد
 م )دكتوراه(.  2008ه ،  1429األزهر، 
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 )يعِن املنهج التارخيي، ابسرتداد املاضي( 
 

اإل الدعوة  منهج  العقيل  /ىل هللاإسالم يف  مالقاهرة  -.عبدهللا عقيل سليمان  اإل:  عالم ركز 
 م. 2008ه ،  1429، العريب

 
القاهرة:   -ه (.  1427عطية صقر )ت    /منهج اإلصالح يف دعوة حممد صلى هللا عليه وسلم

 ص.  98م،  1968ه ،  1388اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية، 
 

املدينة املنورة:    -إبراهيم بن حممد اجلنيديل.  /منهج أهل السنة واجلماعة يف الدعوة إىل هللا 
 (. دكتوراهه  ) 1413اجلامعة اإلسالمية، 

 
 -رمضان عبدالسميع إبراهيم.  /ىل هللا إالدعوة    ثره يف أو   ةن والسنآ ضوء القر   يف   ياملنهج احلس 

 م )ماجستري(. 2005ه ،  1426القاهرة: جامعة األزهر، 
 

هـ(:    1332هـ( والقامسي )ت    1270منهج دراسة العقيدة والدعوة بني اآللوسي )ت  
نقدية مقارنة  حتليلية  العجمي.  /دراسة  عامر  القاهرة،    -فهد  جامعة  ه ،   1433القاهرة: 

 م )دكتوراه(.  2012
 

اإلمنهج   يف الدعوة  واإل  سالمية  الطاقات  والكونيةاستثمار  البشرية  خالد    /مكاانت 
 م )دكتوراه(.  2006ه ،  1427املنصورة: جامعة األزهر،  -عبدالسالم عبداللطيف.

 
املنصورة: جامعة    -مجال طه علي.األرض/    حتقي  االستخالف يف   سالمية يفمنهج الدعوة اإل

 )دكتوراه(. م  2002ه ،  1423األزهر، 
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مكتبة أيب أيوب    - حممد صادق درويش.  / منهج الدعوة اإلسالمية يف ضوء القرآن واحلديث
 ص. 331م،  2011ه ،  1432األنصاري، 

 
أمي أحس ن إص الحي؛ ترمجة س عيد األعظمي الندوي، نور عامل خليل   /منهج الدعوة إىل هللا

 ص. 164الكويت: دار نشر الكتاب اإلسالمي،   -األميِن.
 

املعاصرة وأولوايهتا  الدعوة  يوسف.  /منهج  اليسر،    -عبداحلي  دار  ه ،   1438القاهرة: 
 م.2017

 
 ص.  33عاصمة، الرايض: دار ال -عبدهللا القرعاوي. /منهج الدعوة وأئمة الدعوة

 
الكتاب والسنة أئمة املسلمني يف ضوء  الدعوي يف مناصحة  زيد بن عبدالرُحن   /املنهج 

 م )دكتوراه(.  2009ه ،  1430الرايض: جامعة اإلمام،  -العثمان.
 

: مكتبة  املدينة املنورة  -.ُحود بن أُحد الرحيلي  /املنهج الصحيح وأثره يف الدعوة إىل هللا تعاىل
 م. 2003، ه  1424، واحلكمالعلوم 

 
تطبيقية أتصيلية  دراسة  احلديث:  العصر  يف  الدعوي  اخلطاب  يف  العقلي  سارية    /املنهج 

 م )ماجستري(. 2006ه ،  1427أم درمان: جامعة القرآن الكرمي،  -إبراهيم. يوسف
 

القاهرة: جامعة األزهر،   -حسي عبدهللا عوض.  / ىل هللا تعاىلإالدعوة    ثره يف أو   ياملنهج العقل
 م )ماجستري(. 2006ه ،  1427

 
رحاب    /املنهج العقلي واستخداماته يف الدعوة من خالل القرآن الكري والسنة الشريفة

 (. دكتوراهم ) 2012ه ،  1434أم درمان: جامعة أم درمان اإلسالمية،  -.اببكر موسى
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هـ( والعامري   365اإلسالم عند القفال )ت  منهج العلماء يف الدعوة إىل هللا ببيان حماسن  

)ت    381)ت   والبخاري  حتليلية:  هـ(  546هـ(،  الشمري  / دراسة  صياح  بن   - .عابر 
 الرايض: جامعة اإلمام )رسالة جامعية(. 

 
هللا/   إىل  الدعوة  يف  وأثره  العلمي  عوض.املنهج  السيد  اجلامعة    -فكري  املنورة:  املدينة 

 )ماجستري(.ه   1404اإلسالمية، 
 

والتطبي  العلم  بني  املؤمن  النحوي.   /منهج  النحوي،    -عدانن  دار  ه ،    1407الرايض: 
 ص.276

 
ه ،    1431القاهرة: دار النشر للجامعات،    -حممد حبيب.  / منهج وأصول الدعوة إىل هللا

 ص. 127م،  2010
 

 .ص216ه ،    1428بريوت: دار الكتب العلمية،    -حممد قاسم الشوم.منهجية علم الدعوة/  
 

  - سعيد بن علي بن وهف القحطاين.  /مواقف التابعني وأتباعهم يف الدعوة إىل هللا تعاىل
 ص. 43ه ،  1425السعودية: املؤلف، اتريخ املقدمة 

 
 -سعيد بن علي بن وهف القحطاين.  /يف الدعوة إىل هللا تعاىل   العلماء عرب العصورمواقف  

 ص. 52ه ،  1425السعودية: املؤلف، اتريخ املقدمة 
 

الرايض: دار النحوي،   -عدانن علي رضا النحوي. /املوجز امليسر عن مدرسة لقاء املؤمنني
 م. 2005ه ،  1426

 



26 
 

دانن علي رضا  ع  /ساس لقاء املؤمنني أسالمية والنهج العام و موجز النظرية العامة للدعوة اإل
 م. 1999ه ،  1419، دار النحوي: الرايض -.ومنقحةمزيدة ، 3ط -.النحوي

 
النهج العام للدعوة اإلسالمية وأساس لقاء املؤمنني النحوي.  /موجز    -عدانن علي رضا 

 ص.   112م،  1995ه ،  1416الرايض: دار النحوي، 
 

طرابلس الشام:    -ه (.  1429السائح علي حسي )ت    /نظرات يف منهج الدعوة اإلسالمية
 مجعية الدعوة اإلسالمية. 

 
اإل للدعوة  العامة  والبناءالنظرية  الرتبية  وخطة  الدعوة  هنج  رضا    / سالمية:  علي  عدانن 

 م. 1997ه ،  1417، دار النحوي الرايض: -.4ط -.النحوي
 

 الرايض:  -.4ط  -.عدانن علي رضا النحوي  /سالميةيانية يف الدعوة اإلالنهج واملمارسة اإل
 م.  1992ه ،   1412، دار النحوي

 
 التخطيط والتدبري يف الدعوة اإلسالمية

 

القاهرة: اجمللس   -ه (.  1415رؤوف شليب )ت    /اجتاهات يف دبلوماسية الدعوة اإلسالمية
 م.  1986 ه ، 1406 ون اإلسالمية، ؤ للش  ىاألعل 
 

 1436،  الرايض: ج امع ة اإلم ام  -.أنور بن معيض العنزي  /إدارة الوقـ  يف العمـل اـلدعوي
 )حبث مكمل للماجستري(. ه 
 
النبوغ أ الدعويإ   :ساس  العمل  الزهراين  /يقاظ يف ساحة  دار  :  انعم    -.عدانن بن مجعان 

 م. 2003ه ،  1424، الرازي
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اجليزة: أصول    -حممد منري طاحون.  /ىل هللا تعاىلإالدعوة    ودوره يف   يسالماالستثمار اإل
 م.  2020ه ،  1441للنشر، حنو 

 ه .  1437جامعة األزهر،   -األصل: رسالة دكتوراه 
 

 ص.  32مصر،  -وحيد الدين خان.إمكاانت جديدة للدعوة اإلسالمية/ 
 

هللا إىل  الدعوة  يف  حتليلية:  األولوايت  أتصيلية  بن    /دراسة  العلي  عبدهللا  طالب حممد 
 ه  )دكتوراه(.  1429الرايض: جامعة اإلمام،  -.الشنقيطي

 
أم درمان:    -أبو الفتح.سامل حممد    /البدائل املشروعة وأمهيتها يف جناح الدعوة اإلسالمية

 (. دكتوراهم ) 2004ه ،  1425، أم درمان اإلسالمية جامعة 
 

 ص 144ه ،    1422القاهرة: دار السالم،    -.2ط  -حممد أبو الفتح البيانوين.بصائر دعوية/  
 

 ه ،   1426، أبوظيب: دار اإلمام مالك  -.عزيز بن فرحان العنزي /البصرية يف الدعوة إىل هللا 
 ص. 144م،  2005

 
الرايض: مكتبة    -عبدهللا بن سعيد آل دحوان.  /سرتاتيجي يف العمل الدعويلتخطيط االا

 م. 2020ه ،  1442التوبة، 
 جامعة اإلمام ابلرايض.   – األصل: رسالة دكتوراه 

 
علي عيسى   / سرتاتيجي للدعوة اإلسالمية ابلتطبي  على األساليب والوسائلالتخطيط اال

 ص. 170م،  2009ه ،  1430اخلرطوم: مطبعة اخليول،  -.عبدالرُحن
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للدعوة   اإلسالمي،   -علي حممد جريشة.  /اإلسالميةالتخطيط  العامل  رابطة  املكرمة:  مكة 
 (. 7ص )دعوة احلق؛  139ه ،  1401

 
للدعوة   املكي.  /دراسة أتصيلية  اإلسالمية:التخطيط  الطاهر  الرايض: جامعة    -عبداملوَل 

 )ماجستري(.  م 1995ه ،  1415، اإلمام
 

مكتبة وهبة،  القاهرة:    -.أبو السعود  يعل   النيبعبد رب    /سالمية وأمهيتهالتخطيط للدعوة اإل
 م.  1992

 
  - اجلهِن.  عبدهللا عياد العروي  / التدرج يف األساليب الدعوية وأثره يف الدعوة إىل هللا تعاىل

 م )ماجستري(.  2003ه ،  1424املدينة املنورة: جامعة اإلمام، 
 

 م 2017ه ،  1438الرايض: الناشر املتميز،  -.سلطان بن عمر احلصي / التدريب الدعوي
 

،  دار األندلس اجلديدة   جدة:   -.حممد موسى الشريف  /التدريب وأمهيته يف العمل اإلسالمي
 م. 2008، ه  1429

 
م،   1994ه ،    1414طنطا: دار البشري،    -.2ط  -عبدهللا يوسف احلسن.التقوي الدعوي/  

 (.3ص )سلسلة رسائل العي؛  103
 

بري   -.لعارفا  هشام فهمي  /...التمكني للدعوة يف ضوء الكتاب والسنة بفهم سلف األمة
 ص.  32م،   2003، ه  1424، : شركة النور للطباعة والنشرنباًل، فلسطي

 
مكة املكرمة:    -.مشعل بن حممود هوساوي  /العمل الدعويالتنمية البشرية ودورها يف تطوير  

 م. )ماجستري(. 2019ه ،   1440جامعة أم القرى، 
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 م. 1988ه ،  1408القاهرة: مكتبة وهبة،  -سعيد حوى. /جند هللا ختطيطما

 
 ص 80م،    1996ه ،    1416بريوت: دار ابن حزم،    -ُحد حسن رقيط.احلكمة يف الدعوة/  

 
الدعوي/   احملتوى  لصناعة  الطري   أصول.خارطة  ملركز  العلمي  الفريق  وإعداد   -فكرة 

 ص.  133م،  2021ه ،  1442]الرايض[: موقع أصول، 
 

  1425القاهرة: جامعة األزهر،    -أمي يوسف الدمريي.  /الدعوة اىل هللا  خصيصة التدرج يف 
 م )ماجستري(. 2004ه ، 
 

املدينة املنورة:    -عبدهللا بن حممد املديفر.  /وأمهيتها للدعوة اإلسالميةالدراسات املستقبلية  
 م )ماجستري(. 2006ه ،   1427جامعة طيبة، 

 
الرايض: دار العاصمة،    -سعود بن عبدهللا الفنيسان.  /دروس وتوجيهات يف الدعوة والدعاة

 م. 2004ه ،  1425
 

توجيهات وضوابط بن مبا  /الدعوة إىل هللا:  اخلاطر )ت  عبدهللا  لندن:    -.ه (  1410رك 
 ص.  48ه ،  1419املنتدى اإلسالمي، 

 
 1404القاهرة: املكتبة اإلسالمية،    -حسني.  عبدالنعيم حممد  /الدعوة إىل هللا على بصرية

 ص. 345م،  1984ه ، 
 

 ص.  817اإلسكندرية: دار اخللفاء الراشدين،    -صقر.حممد  شحاتة  الدعوة مهارات وفنون/  
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أم درمان:    - حممد.  جنالء عثمان  /سالميةدور التخطيط االسرتاتيجي يف نشر الدعوة اإل
 م )ماجستري(.  2011ه ،  1432جامعة أم درمان اإلسالمية، 

 
 ص. 187م،  2007، ه   1428، : دار األمة؟ -.حممد أُحد الراشد رؤى ختطيطية/

 
 .ه  1408الرايض: مطابع الفرزدق،  -عبدالقادر طاش.  / على طري  الدعوةرؤى 

 
مصادر قوة األمة اإلسالمة، معوقات    :رؤية دعوية حنو: سنة التدافع من منظور إسالمي

  1436حويل، الكويت: دار اقرأ،    -معاذ بن أبو الفتح البيانوين.  /هنضة األمة وسبل عالجها
 م.  2015ه ، 
 

  / العلمي واملعرفة يف التصور اإلسالمي وأثرها يف عمل الباحث والداعيةضوابط البحث  
 م )ماجستري(.   1999ه ،  1419القاهرة: جامعة األزهر،  -انصر دسوقي رمضان.

 
 م1984ه ،    1404القاهرة: دار اًلعتصام،    -أنور اجلندي.  /الطري  أمام الدعوة اإلسالمية

 
طنطا: جامعة األزهر،   -نصر فوزي النجار.  / لمنيدعوات املصلحني املس   ولوايت يف فقه األ
 م )دكتوراه(.  2017ه ،  1438

 
األ اإل  ولوايت يف فقه  و الدعوة  األ  ثره يف أسالمية  سيد مكي.  /مةهنضة  القاهرة:   -حممد 

 م )دكتوراه(.  2018ه ،  1439جامعة األزهر، 
 

تعاىل هللا  إىل  الدعوة  يف  األولوايت  الطريفي.  / فقه  صاحل  بنت  جامعة   -اجلوهرة  الرايض: 
 م. 2012ه ،  1433اإلمام، 
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أم درمان:    -سليمان. تيسري حممد    /فقه التدرج يف الدعوة: دراسة وصفية حتليلية معاصرة
   م )دكتوراه(.  2012ه ،  1433، سالمية جامعة أم درمان اإل

 
الزقازيق: جامعة األزهر،    -صبحي مصطفى طلبة.ي/  العمل الدعو   الت وتطبيقاته يف آفقه امل

 م )ماجستري(. 2019ه ،  1440
 

وضوابطه معامله  الدعوية:  املوازانت  البيانوين.  /فقه  الفتح  أبو  بن  حويل،   -.3ط  -معاذ 
 ص. 266م،  2008ه ،  1428الكويت: دار اقرأ، 

  فقه املوازانت   ه ، وكان عنواهنا:   1425جامعة أم درمان اإلسالمية،    – األصل: رسالة دكتوراه  
 يف الدعوة إَل هللا... 

 
ه ،    1438املنصورة: جامعة األزهر،    - عطية السيد عطية.  /الدعوة  ثره يف أفقه املوازانت و 

 م )ماجستري(. 2017
 

ه ،   1429، البيانجملة  الرايض:  - 5ط.  - .ُحد بن عبدالرُحن الصواينأ / يف البناء الدعوي
 ص. 176م،  2008

 
مكتبة  القاهرة:    -.أُحد عبدالرُحن  /قضية تطوير اخلطاب الديين: تطوير الدعوة إىل اإلسالم

 م.  2009، ه  1430، وهبة
 

 1441الرايض: دار احلضارة،    -هشام بن سعيد الغنيمي.  /ماجستري إدارة أعمال الدعوة
 م.  2020ه ، 

 
 ص.  203ه ،  1407القاهرة: دار الشروق،  -.11ط -قطب.سيد  /معامل يف الطري 
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 ابتنة: دار الشهاب. -الطيب برغوث. /معامل هادية على طري  الدعوة إىل اإلسالم
 

  1432دمشق: دار القلم،    -.4ط  -عبدالكرمي بكار.  / مقدمات للنهوض ابلعمل الدعوي
 م.  2011ه ، 

 
سالمية فراسية حتاول اكتشاف مستقبل الدعوة اإلمقدمات الوعي التطويري: جمموعة رؤى  

  1435، دار العهد اجلديد للطباعة اليمن: -.ُحد الراشدأحممد  /ونقد ذايت للواقع الدعوي 
 م.  2014ه ، 

 
ص )شريط    17صاحل بن حممد اللحيدان؛ إعداد سامل اجلزائري،    /مقومات الدعوة إىل هللا

 مفرغ(.
 

الدعوة   بني  إمن  الدولة  والتأالتىل  الشرعي  العمليأ صيل   -.الدين سلطان  حصال  /هيل 
 م. 2012ه ،  1433اإلسالمية، ن و للشؤ  ىعل اجمللس األ، وقافوزارة األ القاهرة:

 
 م. 2000، ه  1421، : دار طيبةالرايض -.عبدالعزيز بن انصر اجلليل منارات يف الطري /

 
 ص.  305العمري،  سلطان بن عبدهللا  /منارات يف طري  الدعوة

 ه .  29/2/1438نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

 م. 1983، ه  1403، : مؤسسة الرسالةدمشق -.حممد أُحد الراشد املنطل /
 

الدعوة  استمرار  لضمان  اإلسالم  العامر.    /منهج  عبداحملسن  بن  املعهد    – صاحل  الرايض: 
 ه . )ماجستري(.  1404العايل للدعوة اإلسالمية، 
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 ج .  3اإلسكندرية: دار اخللفاء الراشدين،  -شحاتة صقر.موسوعة إدارة العمل الدعوي/ 
 

حنو دعوة إسالمية رشيدة: قبسات من القرآن والسنة وأقوال السلف الصاحل يف سبيل 
رشيدة  إسالمية  هنادي.  /دعوة  عبدالقادر  العبيكان،    -حممد  مكتبة  ه ،   1416الرايض: 

 ص. 308م،  1995
 

عثمان    /نظم ضمان اجلودة يف العمل الدعوي: اإلطار املفاهيمي، املنطلقات، املرتكزات
ه ،    1436بروكسل: اهليئة العاملية لضمان جودة الدعوة وتقييم األداء،    -عبدالرحيم القميحي.

 ص. 47م،  2015
 

 2010ه ،    1431بريوت: دار ابن حزم،    -خالد فائق العبيدي.  /ة الدعوة العصريةهندس
 ص.  686م، 
 

الرايض: املعهد العايل للدعوة  -أمرية بنت سعد القحطاين. /واقع اإلتقان يف العمل الدعوي
 ه  )ماجستري(.  1438واًلحتساب، 

 
ا يف األحداث ويتصرف إسالمي  اي أمة القرآن: دعوة وبرانمج عمل لبناء جيل يتفاعل مع  

 م.  1974 ه ، 1394، : دار الشعبالقاهرة -.حسي الشافعي / كل موقف ويف كل موقع 
 

 فقه الدعوة
 دمشق: مؤسسة الرسالة. - حممد أُحد الراشد. /إحياء فقه الدعوة )سلسلة(
 )املسار، العوائق، الرقائق...(

 م. 2002ه ،  1413مث زيورخ، 
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)إحياء فقه الدعوة؛   م  2008ه ،    1429؟: دار األمة،    -حممد أُحد الراشد.  /مثلدىن األاأل
10.) 

 
ه ،   1430جدة: دار األمة؛ بريوت: دار ابن حزم،    -حممد أُحد الراشد.رقام املتيممة/  ألا

 .  (11؛ )إحياء فقه الدعوة -.ص 200، م 2009
 

ه ،   1430جدة: دار األمة؛ بريوت: دار ابن حزم،    -حممد أُحد الراشد.االستدراك الواعي/  
 .  ( 8؛ )إحياء فقه الدعوة -.ص 32، م 2009

 
الذهيبا الراشد.  /ألمن  ابن حزم،    -حممد أُحد  ه ،    1430جدة: دار األمة؛ بريوت: دار 

 .  (12؛ )إحياء فقه الدعوة -م. 2009
 

الرابط: حركة التوحيد واإلصالح، قسم   - حركة التوحيد واإلصالح.  / أوراق يف الفقه الدعوي
 . ص 114م،  2018، ه  1439، اإلنتاج العلمي والفكري

 
ص    310الزقازيق: جامعة األزهر،    -حممد عبدالعزيز داود.  /التبصرة يف فقه الدعوة والداعية

 )لعله مقرر جامعي(.
 

 علي بن انيف الشحود.  /يف فقه الدعوة اخلالصة
 

الدعاة:  والداعية  سلسلة مدرسة  الدعوة  فقه    -عبدهللا انصح علوان.  /فصول هادفة يف 
 ص(.  796مج ) 2ه ،  1426القاهرة: دار السالم،  -.8ط
 

،  مكتبة الرشدالرايض:    -ي.عامر احلماُحأبو  عبدالرُحن    /هللا تعاىل  إىل فقه الدعوة    ىظالل عل
 م. 2006ه ،  1427
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  1411القاهرة: دار البشري،    -ه (.  1432علي حممد جريشة )ت    /على هامش فقه الدعوة 

 ص. 143م،  1991ه ، 
 

 م. 2005ه ،  1426، دار النفائس ان:عم   -.العموشعلي بسام  /فقه الدعوة
 

 ص. 446م،  2013ه ،  1434الشارقة: املنتدى،  -املنتدى اإلسالمي. /فقه الدعوة
 

الدوحة: هدية    -.، يف حوار مع الشيخ حممد الغزايلالدعاة  لةفقه الدعوة اإلسالمية ومشك
 . ه 1404جملة األمة 

 
،  : مكتبة الرشدالرايض  -ي.ُحد حممد الشرقاو أ  ،براهيم السيد عيسىإ  /فقه الدعوة إىل هللا

 م. 2007ه ،  1428
 

م،   1990ه ،    1410املنصورة: دار اليقي،    -حممود.عبداحلليم  علي    /فقه الدعوة إىل هللا
 ج .  2
 

 م2020ه ،    1442الرايض: مكتبة الرشد،    -إبراهيم نورين إبراهيم./  ىل هللا تعاىلإفقه الدعوة  
 

:  انعم    -.مصطفى اسعيفان  ،رشا ذايب   /ساليبها، وسائلهاأ  ،منهجها  :ىل هللاإفقه الدعوة  
 م.  2011ه ،  1432، دار البداية

 
الدعوة   واإلإفقه  النصح  وفقه  واألىل هللا  دراسة رشاد  املنكر:  عن  والنهي  ابملعروف  مر 

داهبا ومناذج آ سسها ومناهجها وسبلها ووسائلها و أاستنباطية تشتمل على: بيان وجوهبا و 
 م.  1996ه ،   1416، دار القلم: دمشق -.عبدالرُحن حسن حبنكة امليداين /من تطبيقاهتا
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الداعي/   وأخالق  صفات  فضلها،  أساليبها،  وسائلها،  حكمها،  الدعوة:  مسند فقه 

 م.   2021ه ،  1442الدمام: املؤلف: توزيع دار ابن اجلوزي،  -القحطاين.
 

القاهرة: جامعة    -أُحد أُحد إمساعيل.  /صيلية مقارنةدراسة أت  :فقه الدعوة الفردية واجلماعية
 )دكتوراه(. م  2006ه ،  1427األزهر، 

 
ه ،   1408، ائسة احملاكم الشرعيةالدوحة: ر   -عمر عبيد حسنة  /فاق آ مالمح و   :فقه الدعوة

 ج . 2م،   1988
 . رشدي فكار، أُحد العسال، يف حوار مع الشيخ أبو احلسن الندوي

 .وآخرين ،زغلول النجار ،جارودي ءرجا ،حوار مع حسن الرتايبواجلزء اآلخر: 
 

دمشق:   -؛ اختارها أُحد حسن.سيد قطب  موضوعات يف الدعوة واحلركة/  :فقه الدعوة
 ص. 287م،  1970ه ،  1390مؤسسة الرسالة، 

 ( مجع بينها على هنج املؤلفو خمتارة من الظالل )
 

الرايض:    -حصة بنت عبدالكرمي الزيد، اجلوهرة بنت حممد العمراين.  /فقه الدعوة واالحتساب
 م.  2018ه ،  1439وقفية التحبري، 

 
مؤسسة الوراق    عمان:   -.حممود حممد ُحودة  ،حممد مطلق عساف  /ساليبها أفقه الدعوة و 

 م. 2000ه ،  1421، للنشر
 

واإلعالم الدعوة  جنيب.  /فقه  املعارف،    -عمارة  مكتبة  م،   1987ه ،    1407الرايض: 
 ص.267
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 م. 2000ه ،  1421، دار الفرقان: ان عم   -.براهيم النعمةإ /فقه الدعوة والداعية
 

عم ان: دار الفتح،    -حيىي السعيد.  /كلمات موحية يف فقه الدعوة:  فقه الزم ودعوة مستمرة
 ص. 511ه ،  1426

 
يف   مسامهة  الدعوي:  الفقه  التشريع  يف  يف  واملرونة  الثبات  عناصر  يف  حبث  التأصيل: 

الدعوة فقه  تطبيقاهتا يف  الدين  / اإلسالمي وبعض  طنجة: حركة    -.4ط  -العثماين.  سعد 
 ص. 93م،  1996ه ،  1416، اإلصالح والتجديد

 
 ص.  100شاذل رشان،  /قطوف دانية من فقه الدعوة والداعية

 ه .  17/8/1437نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

القاهرة: دار النشر للجامعات،   -حممد أُحد الراشد، عادل الشويخ.  / جمموعة رسائل العني
 م؟  2014ه ،  1435

 )يف فقه الدعوة، وجتارب العمل اإلسالمي(
 

 2008ه ،    1429الرايض: مكتبة الرشد،    -سامية عمر.  /املختصر يف فقه الدعوة إىل هللا 
 ص.  204م، 
 

م،   2011ه ،    1432د. م. ن،    -داود عيسى بورقيبة.  /مدخل إىل فقه الدعوة إىل هللا
 ص. 424

 
ه ،   1438بريوت: دار الكتب العلمية،    -حممد بواحلديد.  /املذكرة يف فقه الدعوة إىل هللا

 ص. 232
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ديب: دار املنطلق،       -تقدمي حممد أُحد الراشد .عادل عبدهللا الشويخ؛  مسافر يف قطار الدعوة/  
 . (1) أتصيل الفقه الدعوي؛  ه  1415حنو 

 
 ؟: مكتبة الدعوة.  -علي بن انيف الشحود. /املفصل يف فقه الدعوة إىل هللا

 
  1423  : دار احلامد،عم ان  -.احلليم حممد الرحميعبدإعداد  مفاهيم يف فقه الدعوة وأساليبها/  

 ص. 188م،  2002 ه ،
 

القاهرة: دار النشر والتوزيع    - .مصطفى مشهور  / مقومات رجل العقيدة على طري  الدعوة
 )سلسلة من فقه الدعوة(. م. 1995ه ،  1415اإلسالمية، 

 
احلالةم فقه  حسنة  /ن  عبيد  اإلسالميبريوت   - .عمر  املكتب  م،    2004،  ه   1425،  : 

 ص.133
 

اإلسالمية،  دار التوزيع والنشر  القاهرة:    - .ه (  1423)ت    مصطفي مشهور  / من فقه الدعوة
 م. 1995ه ،  1415

 . زاد على الطريق  ؛طريق الدعوةيليه له: 
 

مي حسن  أحممد    /الدعوة، الداعية، املدعو  ،رشاد ساليب الدعوة واإلمن فقه الدعوة: أ
 م.  1999ه ،  1419، مركز كناري للخدمات الطالبية دمشق: -.عامر بِن
 

 ه (. 1431املفضل فلوايت )ت  /املنطلقات األساسية يف الفقه الدعوي
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 الصحوة اإلسالمية
 

اإلسالمية الصحوة  فقه  يف  ضرورية  عويس.  /ثواب   الصحوة،    -عبداحلليم  دار  القاهرة: 
 م.  1994ه ،  1414

 
  -أنور اجلندي.  /سالمية يف عصر الصحوة: قضااي السياسة واالجتماع واالقتصادالدعوة اإل

 م.  1996ه ،  1416الدار البيضاء: دار الفضيلة، 
 

اإلسالمية شفيق    /الصحوة  والنشربريوت   -وآخرون.منري  للطباعة  الناشر  ،  ه   1410،  : 
 ص. 136م،  1990

 
 القاهرة: مكتبة وهبة. -يوسف القرضاوي. /الصحوة اإلسالمية بني اآلمال واحملاذير

 
والتطرف اجلحود  بني  اإلسالمية  القرضاوي.  / الصحوة  رائسة    -.3ط  -يوسف  الدوحة: 

 ص.  237ه ،  1402احملاكم الشرعية، 
 

اإلسالمية/ لدعوة  ا  ثرها يف أالعصر احلديث بني االهتام واحلقيقة و   سالمية يف الصحوة اإل
 م )ماجستري(. 1994ه ،  1414املنصورة: جامعة األزهر،  - صالح أُحد أبو زيد.

 
اإلسالميةا طري  هللا   :لصحوة  على  األمة  بناء  وإعادة  األصالة  اجلندي.  /منطل     -أنور 

 ص.  416القاهرة: دار اًلعتصام، 
 

اإل و   :سالميةالصحوة  األ  /فاق آ واقع  والشؤون  وزارة  الوزارة،  الرابط  -اإلسالمية.وقاف   :
 م. 1990ه ،  1410
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دمشق: مؤسسة الرسالة،    -.2ط  -فتحي يكن.  /حنو صحوة إسالمية يف مستوى العصر
 ص. 389ه ،  1418

 
ه ،   1429دمشق: توزيع دار املأمون،    - مرهف حسي أسد.  /منارات على طري  الصحوة

 م.  2008
 

 مؤمترات وندوات وملتقيات دعوية
 )املؤمترات والندوات املتخصصة يف موضوعاهتا(

 

اإلسالميةأ للدعوة  الثالث  العام  املؤمتر  العاملية.تنظيم    /عمال  اإلسالمية  الدعوة    -مجعية 
   ص. 275م،  1987ه ،  1407طرابلس الغرب: اجلمعية، 

 : طرابلس الغرب(م 1986: 3ر العام )املؤمت
 

ه ،    1428عم ان: دار النفائس،    -عمر سليمان األشقر.  /حبوث يف مؤمترات دعوية وعلمية
 ص. 264

 
تنظيم رابطة    /حبوث مؤمتر مكة املكرمة الثاين عشر: الدعوة اإلسالمية احلاضر واملستقبل

 مج.  2مكة املكرمة: الرابطة،  -العامل اإلسالمي.
 م.  2011ه ،  1432عقد املؤمتر عام 

 
شوال  حب بطرابلس  املنعقد  اإلسالمية  للدعوة  األول  املؤمتر  ومقررات  هـ،    1390وث 

ه ،   1390طرابلس الغرب: اجلمعية،    - تنظيم مجعية الدعوة اإلسالمية.  /م   1970ديسمرب  
 م.  1970

 
: دراسة حتليلية على توصيات املؤمترات والرسائل العلمية  التوصيات العلمية يف جمال الدعوة

عام   منذ  السعودية  العربية  اململكة  يف  الدعوة  أقسام  عام    1428يف    / هـ   1438إىل 
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  2020ه ،    1442الرايض: املعهد العايل للدعوة واًلحتساب،    -مشاعل بنت فياض العنزي. 
 م. )دكتوراه(. 

 
لتوجي الثاين  العاملي  املؤمتر  و توصيات  الدعوة  الدعاةإه  املنورة:  - .عداد  اجلامعة    املدينة 

 م.  1984ه ،  1404، سالمية يف املدينة املنورةاإل
 .عداد الدعاةإول لتوجيه الدعوة و ملحق هبا توصيات املؤمتر العاملي األ

 
اجلمعية مجعية الدعوة اإلسالمية العاملية من املؤمتر الثاين إىل املؤمتر الثالث: تقرير عن برامج  

الفاتح   من  الفرتة  الفاتح    1982خالل  اجلمعية،    -.م  1986وحىت  الغرب:  طرابلس 
 ص.  203م،  1990ه ،  1410

 
لندوة العاملية للشباب تنظيم    /الدعوة اإلسالمية: الوسائل، اخلطط، املداخل: أحباث ووقائع

 ص. 522م،  1985ه ،  1405الرايض: الندوة،  -.اإلسالمي
من مجادى    26  بتاريخ   ندوة العاملية للشباب اإلسالمي املنعقد يف نريويب بكينيااللقاء اخلامس لل 

 م.  1982منه سنة  24من أبريل إَل  20املوافق  ،ه  1402إَل أول رجب  ةالثاني
 
 1973ه ،  1493القاهرة: اجملمع،  -.جممع البحوث اإلسالميةتنظيم  /لدعوة إىل اإلسالما

 ص.  314م، 
 م. 1972أعمال املؤمتر السابع جملمع البحوث اإلسالمية املنعقد ابلقاهرة، سبتمرب 

 
العامليةتنظيم    لتعارفوا/  اإلسالمية  الدعوة   ه ،   1424،  معيةاجل  الغرب:  طرابلس  -.مجعية 
 ص. 631م،  2003

- 20من    ه ،  1424رجب    26-23  دعوة اإلسالمية،الدورة الرابعة عشرة للمجلس العاملي لل 
  .م 2003من شهر الفاتح )سبتمرب(  23

 



42 
 

املعاصرة املعطيات  الدعوة يف ضوء  الشارقة  الشارقة:  -.مقتضيات  الشريعة   ، جامعة  كلية 
 م.  2003ه ،  1424، سالميةوالدراسات اإل

 .ه 1422حمرم  25 -23وقائع ندوة مقتضيات الدعوة يف ضوء املعطيات املعاصرة 
 

للدعاة/   األول  العامليةتنظيم  امللتقى  اإلسالمية  الدعوة  الغرب   -.مجعية  اجلمعية،  طرابلس   :
 م. )اللقاء يف العام نفسه(. 208م،  1980ه ،  1400

 
واألمريكتني العاملية أبورواب  اإلسالمية  الدعوة  لدعاة مجعية  الثالث  مجعية  تنظيم    / امللتقى 

 م.   1988:  3دعاة أورواب واألمريكتي )  ىملتق،  اإلسالمية العاملية )طرابلس الغرب(الدعوة  
 ص.  131م،  1995ه ،  1415روما: دار اقرأ،   -.مدريد(

 
اإلأملخصات   الدعوة  مؤمتر  العصرحباث  ومتغريات  اإلسالمية،  اجلامعة    غزة:  -.سالمية 

 م. 2005ه ،  1426
 .  م 2005بريل إ 17  - 16 ،ه  1426ول ربيع األ 8 - 7عقد املؤمتر يف 

 
 م2005ه ،  1426اإلسالمية، اجلامعة  غزة: -.سالمية ومتغريات العصرمؤمتر الدعوة اإل
 ه ( 1426ول ربيع األ 8 – 7سالمية ومتغريات العصر )مؤمتر الدعوة اإل

 
 /موضوعيةدراسة  :  سالميةالدعوة اإل  سالمية وأثرها يفون اإلؤ على للش مؤمترات اجمللس األ

 م )ماجستري(.  2006ه ،  1427طنطا: جامعة األزهر،   -عبدهللا شعبان السيد.
 

 مشكالت الدعوة ومعوقاهتا
 

 م. 2006ه ،  1427املنصورة: دار اليقي،  -.السيد حممد نوح /آفات على الطري 
 م يف دار الوفاء(  2019ه ،  1440نشر عام  5)عدة أجزاء، ج 
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املدينة املنورة:    -ُحدي.حممد بن حسن    /ىل هللا إمسار الدعوة    الشاذة يف أثر تتبع اآلراء  
 م )دكتوراه(.  2013ه ،  1434اجلامعة اإلسالمية، 

 
الدعوة/   مسار  على  املذموم  التقليد  حسان.أثر  غالب  اجلامعة    -حممد  املنورة:  املدينة 

 ه  )ماجستري(. 1428اإلسالمية، 
 

 -.فاطمة بنت سعود الكحيلي  /االستعجال يف الدعوة إىل هللا تعاىل يف ضوء الكتاب والسنة
 (. دكتوراه) ه  1435، الرايض: جامعة اإلمام

 
 2018ه ،    1439ليبيا: دار بشر وكلثوم،    -أُحد سامل القطعاين.  /أكذوبة الدعوة لإلسالم

 ص  63م، 
 )نقد ملواقف دعوية، والكتاب جمموعة مقاًلت، وعنوان الكتاب من أحد مقاًلته(

 
حتليلية   وصفية  دراسة  اإلسالمية:  الدعوة  يف  وأثرها  العاملية  اإلنسانية  املنظمات  أنشطة 

أم    -الدة اببكر شونة.خ   /ابلتطبي  على مناذج من منظمات إسالمية ومنظمات نصرانية
 (. ماجستريم ) 2011ه ،  1432، القرآن الكرميدرمان: جامعة 

 
 .ص136م،  1949،  ه   1369،  : املؤلف؟ -.عبدالعزيز كامل البناء واهلدم يف الدعوات/

 
املنصورة:    -.علي عثمان منصور   /العصر احلديث  سالمية يف على الدعوة اإل  مر الغريبآالت

 م )ماجستري(. 1996ه ،  1416جامعة األزهر، 
 

 : املؤلف. غزة  -.حيىي علي الدجِن  /سالمية يف العصر احلديثالتحدي الصهيوين للدعوة اإل
 ه . 1416جامعة أم درمان اإلسالمية،  -األصل: رسالة ماجستري 

 



44 
 

 - مدثر.  فردوس حجاز  /التحدايت اليت تواجه الثقافة اإلسالمية وأثرها يف الدعوة إىل هللا 
 (. دكتوراهم )  2012 ه ، 1433 ،جامعة القرآن الكرميأم درمان: 

 
اليت اإل  التحدايت  الدعوة  املاضتواجه  بني  حممد.  /واحلاضر  يسالمية  السيد   - صالح 

 م )دكتوراه(.  2008ه ،  1429أسيوط: جامعة األزهر، 
 

والرهان التحدي  اإلسالمية:  الدعوة  زاعياش،]اجلزائر[:    -جيدل.  عمار   /حتييد    مطبعة 
 ص.  196م،  2004ه ،  1425

 
أم درمان: جامعة القرآن   -صربي.حممد علي    /الرتف وأثره على فاعلية الدعوة ومهة الداعية

 . ماجستري(م ) 2008ه ،  1429الكرمي، 
 

الدعوة  طري   على  وحتدايت  الندوي  /تساؤالت  احلسِن  علي  احلسن  الطباعة   - .أبو  دار 
 ص. 40م،  1997 ه ، 1417، الميةوالنشر اإلس

 
الكتاب ا ضوء  يف  عالجه  طرق  أخطاره،  مظاهره،  أسبابه،  الدعوي:  العمل  يف  لتقصري 

م   2013ه ،    1434املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،    -الزايت.إبراهيم بن علي    /والسنة
 )ماجستري(. 

 
القاهرة:    -ط، جديدة وحمققة.  -حممد الغزايل.  / جهاد الدعوة بني عجز الداخل وكيد اخلارج

 ص. 141ه ،  1426هنضة مصر للطباعة والنشر، 
 

الزقازيق:    -حممد خريي حممد عطا هللا.  /سالمية بني املمارسة واملعوقات واحللالدعوة اإل
 م )ماجستري(. 2005ه ،  1426جامعة األزهر، 
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القاهرة: األزهر، اللجنة العليا   -رؤوف شليب.  / الدعوة اإلسالمية: التجربة، األخطاء، احلل
 ص. 327م،  1988ه ،  1408للدعوة اإلسالمية، 

 
القاهرة:    -.ه (  1434)ت    حممد منري حجاب   /املواجهة  ،سالمية: التحدايتالدعوة اإل

 م.  2004ه ،  1425دار الفجر، 
 
  1411القاهرة: دار اًلعتصام،    -أنور اجلندي.  /لدعوة اإلسالمية يف مواجهة التحدايتا

 ص. 141م،  1991ه ، 
 

الدار البيضاء: مطبعة   -.فهمي العلويعبدالقادر    /الدعوة اإلسالمية يف مواجهة خصومها
 ص. 226م،  1981ه ،  1401 النجاح اجلديدة، 

 
أم درمان: جامعة أم درمان   -زيدان.خضر الصادق    /معوقاهتا وآفاقها  :الدعوة اإلسالمية

 م )ماجستري(. 2013ه ،  1434اإلسالمية، 
 

املستقبل وآفاق  احلاضر  مشكالت  هللا:  إىل  احلق  /الدعوة  مشس    - أُحد.صديق    حممد 
 ص. 389م،  2002ه ،  1423طرابلس الغرب: كلية الدعوة اإلسالمية، 

 
القاهرة: مكتبة    -.علي سرور الزنكلوينالدعوة والدعاة: أسباب التخلف ومنهاج التطبي /  

 ص.  293ه ،  1399وهبة، 
 

  2007ه ،    1428القاهرة: دار اقرأ،    -حممد عبده.  /سلوكيات خاطئة على طري  الدعوة
 ص.  191م، 
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أم درمان: جامعة أم درمان   -.جاد فرغلي جاد  /الصد عن سبيل هللا وأثره يف تعوي  الدعوة
 م. )ماجستري(. 2012ه ،  1433اإلسالمية، 

 
ه ،   1421للنشر،    هرة املدائن: ز املنصورة  -.حممد عبدالسالم  /شواك ال ورودأطري  الدعوة  

 م.  2000
 

 1411جازان: اندي جازان األديب،    -عباس.   أبكرإبراهيم حممد    / عقبات يف طري  الدعوة
 ص. 126م،  1991ه ، 

 
الدعوة اإلسالمية العمار  /عقبات يف مسرية  الرايض: دار كنوز إشبيليا،    -.ُحد بن انصر 

 م. 2020ه ،  1442
 

 ص   96ه ،    1420القاهرة: دار الرسالة، بعد    -علي حممد جريشة.  / عوائ  يف طري  الدعوة
 

 ص.  171م،    2002،  ه   1423،  : مؤسسة الرسالةدمشق  -.فتحي يكن  / العيادة الدعوية
 

يف  االختالف  الدعوة    فقه  النجا.  /اإلسالميةضوء  أبو  العوضي  جامعة    -أُحد  املنصورة: 
 م )دكتوراه(.  2018ه ،  1439األزهر، 

 
عام   إسالمية من  اإلسالمية: رؤى  التجارب  فتحي    /م  2000قطوف شائكة يف حقل 

 م. 2001: مؤسسة الرسالة، دمشق -.يكن
 

الصغار على دعوة اإلسالم السمان.  /املتطاولون  اًلعتصام،    -حممد عبدهللا  دار  القاهرة: 
 م. 1984 ه ، 1404
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الدعوة طري   على  وملاذا؟  :املتساقطون  يكن.  /كيف  الرسالة،    -فتحي  مؤسسة  دمشق: 
 م.  1984ه ،  1404

 
املدينة    -ه (.  1416حممد أمان اجلامي )ت    /مشاكل الدعوة والدعاة يف العصر احلديث 

 املنورة: اجلامعة اإلسالمية. 
 

اإل العمل  تواجه  أبو    /عالجها،  سباهباأ   ،مظاهرها  :سالميمشكالت  عبدالقادر  حممد 
 م. 2006ه ،  1427عم ان: دار الفرقان،  -فارس.

 
 ص.   240ه ،    1422دمشق: مؤسسة الرسالة،    -فتحي يكن.  /مشكالت الدعوة والداعية

 
 - حممد حسي الذهيب.  /مشكالت الدعوة والدعاة يف العصر احلديث وكيفية التغلب عليها

ص )من حبوث املؤمتر األول   42ة، مركز شؤون الدعوة، د.ت،  املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمي
 ه (.1397لتوجيه الدعوة وإعداد الدعاة، 

 
الدعوة والدعاة يف  علي حممد    / العصر احلديث ومقرتحات حلول مالئمة هلا  مشكالت 

 م )ماجستري(. 1984ه ،  1404القاهرة: جامعة األزهر،  -عبدالوهاب.
 

ضوء   على  الدعوة  معوقات  اإليانمن  والسنة ضعف  عبدالسالم   / الكتاب   عبداملهيمن 
 ص.   207م،  2002ه ،  1423مكة املكرمة: رابطة العامل اإلسالمي،  -طحان.

 
 - إمساعيل حممد حسن.  /سالمية بني االختالف املشروع والتفرق املذموممنهج الدعوة اإل

 م )ماجستري(. 1998ه ،  1418القاهرة: جامعة األزهر، 
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 1413املدينة املنورة: جامعة اإلمام،    - أُحد مظفر جفري.  /الداعية من اخلالفياتموقف  
 ه  )ماجستري(.

 
والسنة الكتاب  يف  احلسد  دعوية:  نصوص  الشهري   /دراسة  عوضة  بن  الرايض:    -.علي 

 )حبث مكمل للماجستري(. ه  1439، جامعة اإلمام
 

أم درمان: جامعة    -القيسي.عبدهللا بن حسي    /النفاق وأثره يف تعوي  الدعوة اإلسالمية
 م )دكتوراه(.  2007ه ،  1428القرآن الكرمي، 

 
وحديثما قديما  اإلسالمية  الدعوة  مواجهة  يف  وأثرمها  والزندقة  عتيق   /النفاق  بن  عطية 

 م )ماجستري(.  1980ه ،  1400مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -الزهراين.
 

تصحيحية يف  الدعوية  وقفات  الزبري.  / املسرية  الدين  الدراسات    -فخر  دار  املكرمة:  مكة 
 م. 2015ه ،  1436العلمية للنشر، 

 
الرايض:    -.ه (  1433)ت    عبدالرُحن بن عبدهللا العيسى  / الوهن وأثره يف الدعوة إىل هللا

 ص. 58م،  2014ه ،  1435دار العقيدة، 
 

 واملطاعن الدعوة والرد على الشبهات
 الغزو الفكري وشبهات املستشرقني وما إليها...()يشمل 

 

حيتآ  فيليب  اإل  راء  الدعوة  اتريخ  حول  لويس  نقدية  :سالميةوبرانرد  إبراهيم    /دراسة 
 م )دكتوراه(.  2013ه ،  1434املنصورة: جامعة األزهر،  -السباعي كبشة.

 
يف  الفكرية  طه حسني  الدعوة    اجتاهات  علي.اإلسالمية/  ميزان  حسي  أسيوط:    -سيد 

 م )دكتوراه(.  2004ه ،  1425جامعة األزهر، 
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سالمية ابلتطبي  على  أساليب الدعاية الغربية يف العصر احلديث وأثرها على الدعوة اإل

  - .أفتاب الدين  حياء الدين   / م  2008  -   2007سالمية يف الفرتة من  اإل  منظمة الدعوة 
 م )ماجستري(. 2008ه ،  1429أم درمان: جامعة أم درمان اإلسالمية، 

 
عبدهللا كامل  / سالمية منهاجلزيرة العربية وموقف الدعوة اإل ثره يف أو  يمريكاالستشراق األ

 م )ماجستري(.  2010ه ،  1431الزقازيق: جامعة األزهر،  -حافظ.
 

منها الدعاة  وموقف  القرين.  /اإلسرائيليات  سعد  بن  اإلمام   -عثمان  جامعة  الرايض: 
 )ماجستري(. 

 
الشارقة:    -حمب الدين اخلطيب.  /اإلسالم دعوة احل  واخلري وكيف شوه املغرضون مجاله

 ص.  32م،  1994ه ،  1414دار الفتح، 
 
عبداملعبود إمساعيل   /سالمية منهاالفكرية وموقف الدعوة اإل  يعمال حممد سعيد العشماو أ

 م )دكتوراه(.  2010ه ،  1431زهر، املنصورة: جامعة األ -إبراهيم.
 
حنراف املنهجي يف أساليب الدعوة اإلسالمية وأثره على اجملتمع: دراسة تطبيقية على  اال

أم درمان: جامعة    - يوسف آدم أُحد.  /حالة مجاعات التكفري واهلجرة يف السودان ومصر
 (. دكتوراهم ) 2009ه ،  1430القرآن الكرمي، 

 
 -مربوك حممد عبدالسميع.اإلسالمية/  بروتوكوالت حكماء صهيون وخطرها على الدعوة  

 م )ماجستري(. 1989ه ،  1409القاهرة: جامعة األزهر، 
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يف  الدعوة  علماء  يف   ي التصد  جهود  التحريف  يف اإل  حملاوالت  العشرين    سالم  القرن 
عبداحلميد.ي/  امليالد حممد  جامعة    -رضا  م   2005ه ،    1426األزهر،  املنصورة: 

 )ماجستري(. 
 

القاهرة: جامعة األزهر،    -صالح أُحد السيد.اإلسالمية/  ميزان الدعوة    احلركة التنويرية يف 
 م )دكتوراه(.  1998ه ،  1418

 
 513) بن حممد األنباري النحوي نعبدالرُح لكمال الدين أيب الربكات  /الداعي إىل اإلسالم

 1409بريوت: دار البشائر اإلسالمية،    -ه (؛ دراسة وحتقيق سيد حسي ابغجوان.  577  –
 ص. 520م،  1988ه ، 

 ه . 1406جامعة أم القرى،  –األصل: رسالة ماجستري 
 )يف األداين والعقائد والنحل، والدفاع عن اإلسالم(

 
 -حامد.عادل أُحد  /خمتارةســالمية: مناذج الدعاايت املغرضــة وأثرها يف مســرية الدعوة اإل

 م )ماجستري(. 2006ه ،  1427أم درمان: جامعة أم درمان اإلسالمية، 
 

اإل املؤمتر  الدعوة  سيداو:  اتفاقية  على  ابلتطبي   الدولية  االتفاقيات  مواجهة  يف  سالمية 
عبدهللا حممد    /م 1995م، مؤمتر املرأة يف بكني  1994الدويل للسكان والتنمية يف القاهرة  

 (. دكتوراهم ) 2012ه ،  1433، اإلسالمية  أم درمان: جامعة أم درمان -شرف الدين.
 

-أشرف مصطفى اجلمسي.  /خالق مواجهة املؤثرات الغربية على األ  سالمية يف الدعوة اإل
 م )ماجستري(. 2008ه ،  1429طنطا: جامعة األزهر، 

 
اإل و الدعوة  الفكريساليبها يف مواجهة  أسالمية  عبد هللا  /الغزو  بغداد:    -.يوسف حممد 

 اجلامعة العراقية )ماجستري(.
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 ص.  30م،  1987ه ،  1407جعفر شيخ إدريس،  /الدعوة اإلسالمية والغزو الفكري

 
  دار البشري،  طنطا:   -.علي حممد جريشة؛ هتميش مازن صالح املطبقاين  دعوة هللا يف خطر/ 

 ص.  99م،  1994 ه ، 1414
 

املدينة املنورة:    -حممود ُحزة عزوين.الدعوة إىل اإلسالم لتوماس ولكر أرنولد: دراسة نقدية/  
 ه  )ماجستري(.   1405جامعة اإلمام، 

 
سـالمية والرد على إهل احلرب والسـالم: رسـالة دعوية يف بيان حقائ  أىل  إسـالم إلرسـالة ا

 م 2003ه ،  1424األوقاف، دائرة  ديب: -.ُحد مشاعلأعلي بن  /مغالطات استشراقية
 

 حممد مضوي  /سالمي وأثرها على اخلطاب الدعويمريكية للمشروع احلضاري اإلالرؤية األ
 م )ماجستري(. 2009ه ،  1430، أم درمان اإلسالميةأم درمان: جامعة  -سليمان.

 
القاهرة:    -حممد زين العابدين الطشو.  / شبه املستشرقني حول النبوة والدعوة عرض ونقد

 ص. )ماجستري(.  407ه [،  1413جامعة األزهر، ]
 

أُحد حممد    /عرض ونقد:  سالميةحول الدعوة اإل  سرائيل ولفنسون( إ)  شبهات املستشرق 
 م )دكتوراه(.  2018ه ،  1439الزقازيق: جامعة األزهر،  -الشيخ.

 
حممد    /عرض ودحض":  سالمىل اإلإكتابه "الدعوة    رنولد يف أشبهات املستشرق توماس  

 م )ماجستري(. 1998ه ،  1418املنوفية: جامعة األزهر،  -حممد العاصي.
 



52 
 

جمدي عبداهلادي أبو    /سالمية منهفصل الدين عن الدولة اترخييام وفكرايم وموقف الدعوة اإل
 )ماجستري(. م  1994ه ،  1414املنصورة: جامعة األزهر،  -املكارم.

 
لوبون جوستاف  للمستشرق  العرب  حضارة  يف   : كتاب  ونقد  الدعوة    دراسة  ميزان 

السيد.  /اإلسالمية عبداملطلب  األزهر،    -عبدالعزيز  م   2001ه ،    1422القاهرة: جامعة 
 )دكتوراه(. 

 
ميزان الدعوة    لصمويل هنتنجتون يف   يعادة صنع النظام العاملإ كتاب صدام احلضارات  

 م )دكتوراه(.  2017ه ،  1438املنصورة: جامعة األزهر،  -زكي حممد السيد. /اإلسالمية
 

املدينة    -.دايلو حممد  /عرض ونقد  :املدرسة العقلية احلديثة وموقفها من اخلطاب الدعوي
 م )دكتوراه(.  2019ه ،  1441املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  

 
عبداحملسن   /دراسة ميدانية حتليلية  :املعاجلة الدعوية يف القنوات الفضائية للفكر التكفريي

الرتكي. سليمان  واًلحتساب،    -بن  للدعوة  العايل  املعهد  م    2019ه ،    1441الرايض: 
 )دكتوراه(. 

 
  / دراسة حتليلية  :قنايت صفا ووصال  عنهم يف   هللاساءة للصحابة رضي  إل لاملعاجلة الدعوية  

الشهري. عبدالرُحن  بنت  واًلحتساب،    -مىن  للدعوة  العايل  املعهد  ه    1436الرايض: 
 )ماجستري(. 

 
املعاجلة الدعوية لقضااي االحنراف الفكري: دراسة حتليلية تقويية على عينة من املؤمترات  

الرايض: املعهد العايل للدعوة   -عبري بنت خالد الشلهوب.  /اجلامعات السعوديةوالندوات يف  
 ه  )دكتوراه(.  1436واًلحتساب، 
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منهجية أتصيلية الشبهات دراسة  الرد على  اإلسالمية يف  الدعوة  بن   / منهج  أُحد  مشيم 
 ص. )دكتوراه(.  644م،  2008ه ،  1429الرايض: جامعة اإلمام،  -عبداحلكيم.

 
املنصورة: جامعة    -زكي حممد السيد.  /مواجهة الثقافة الوافدة  سالمية يف منهج الدعوة اإل

 م )ماجستري(.  2001ه ،  1422األزهر، 
 

حتليلية   دراسة وصفية  اإلسالمية:  الدعوة  من  وموقفها  )راند(  والتطوير  البحث  مؤسسة 
اجلديد/  نق األمريكي  االستشراق  يف  املديفر.دية  حممد  بن  مركز    -عبدهللا  املنورة:  املدينة 

 ص )أصله رسالة دكتوراه(.  766ه ،  1436التأصيل للدراسات والبحوث، 
م، وكانت   2014ه ،    1435اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة،    –األصل: رسالة دكتوراه  

اًلستشراق األمريكي احلديث وموقفه من الدعوة اإلسالمية : مؤسسة راندا للبحث بعنوان:  
 . دراسة وصفية حتليلية :والتطوير أمنوذجاا 

 
  / نقديةدراسة حتليلية  :  سالمية املعاصرةموقف علماء االجتماع الغربيني من احلركات اإل

 م )ماجستري(. 2019ه ،  1440القاهرة: جامعة األزهر،  -حسن مصطفى إمساعيل.
 

الدعوة   منع  من  على  الرد  يف  اإلإالوجازة  ابشرتاط  هللا  حممد   / جازةىل  بن  شريف    كتبه 
  1426اإلمساعيلية: دار البخاري،    -.يب العينيأبراهيم بن  إُحد  أقادوسي؛ راجعه وعلق عليه  ال

 ص. 112م،  2005ه ، 
 

أم درمان: جامعة   -توسكي.وصال أُحد    /اليهود واحلرب اإلعالمية على الدعوة اإلسالمية
 (.ماجستريم ) 2006ه ،  1427القرآن الكرمي، 
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 واعتناقه نشر اإلسالم
 

  - .حممد حسن العيدروس  / سالم جبنوب شرق آسيانشر اإل  شراف حضرموت ودورهم يف أ
 م.  1992 ،ه  1412، املتنيب دار: أبوظيب

 
 1405، حنو املكتبة العص  رية  بريوت: -.س  امي حممود  /سـالميةسـالم والدعوة اإلانتشـار اإل

 ص. 127م،  1985ه ، حنو 
 

الرايض:    -خالد بن سليمان اخلزيطر.  / يف نشر اإلسالمنيأثر التجار املسلم  :التجار الفاحتون 
 م )هدية عدد ذي القعدة، يونيو(.  2021ه ،  14425اجمللة العربية، 

 
  - عبدالعزيز مصطفى أبو نبعة. /تسوي  الدعوة اإلسالمية للشرق وللغرب أبسلوب معاصر

 ص.   100م،  2003ه ،  1424عم ان: دار املناهج، 
 أبسلوب معاصر للشرق والغرب( ما صدر بعنوان: الدعوة اإلسالمية: تسويقها)ك
 

إبراهيم حسي.  اإلسالم/نشر    ثره يف أزهر و تطوير األ الزقازيق: جامعة األزهر،   -أبو بكر 
 م )ماجستري(. 2014ه ،  1435

 
العقيالت لتجار  الدعوية  الشريدة  /اجلهود  عبدهللا  بن  اجلامعة    -.صاحل  املنورة:  املدينة 

 م )ماجستري(. 2021ه ،  1442اإلسالمية، 
 

خمتلفة أقطار  يف  إىل هللا  آل   /الدعوة  حسن  بن  مشهور  حتقيق  اهلاليل؛  الدين  تقي  حممد 
 ه . 1440املنصورة: دار اللؤلؤة،  -سلمان.

 
بريوت:    -عماد حسي اخلطيب.  /دور السفراء يف نشر الدعوة اإلسالمية وتثبي  ركائزها

 م )دكتوراه(.  2015ه ،  1436جامعة بريوت اإلسالمية،  
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التجار  و   يالسلوك  عبداحلميد.  /الدعوة  ثره يف أللمسلمني  املنصورة: جامعة    -رضا حممد 

 م )دكتوراه(.  2010ه ،  1431األزهر، 
 

حممود    /الواقع املعاصر  فادة منه يف سالم وسبل اإلنشر اإل  طري  احلرير ودور التجار يف 
 م )ماجستري(. 2018ه ،  1439القاهرة: جامعة األزهر،  -حممد قدح.

 
دمش ق: نور حوران للنش ر،  -.ص احل حمروس حممد  /فريقياإعمانيون نشـروا اإلسـالم يف شـرق  

 م. 2020ه ،   1441
 

  2006،  ه   1427،  ؤلف: املعم ان  -.حممد عبدالغِن الساكت   /  ...كيف تدخل يف اإلسالم
 ص..  125م، 
 

، : دار النفائسعم ان  -.حممد س  ليمان األش  قر روســي/  -: عريب ؟كيف تدخل يف اإلســالم
 م. 2007، ه   1428

 )وبلغات أخرى(
 

الرايض:    -حممد بن إبراهيم احلسن، إبراهيم بن صاحل املعتاز.  /كيف وملاذا اعتنقوا اإلسالم؟
 ص.  170ه ،  1409مكتبة اخلرجيي، 

 
سبب   عن  األقطار  خمتلف  يف  الفكر  رجال  من  لنخبة  مقاالت  جمموعة  أسلمنا؟:  ملاذا 

 ص.   233ه ،  1404الرايض: دار اإلفتاء،  -.اعتناقهم اإلسالم
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عرض ابألدلة العقلية والنقلية ألكثر من مائة سبب   :ملاذا حنن مسلمون؟ مائة سبب وسبب
العلمية،    وت:بري   -خالد سليم عبدالفتاح.  /جتعل اإلنسان مسلمام  الكتب  ه ،   1440دار 

 ص. 384م،  2019
 

  1405مكة املكرمة: رابطة العامل اإلسالمي، حنو    -أُحد سامي عبدهللا.  /ملاذا وكيف أسلم ؟
 (. 78، 65ج  )دعوة احلق؛  2ه ، 

 
._  حممد خري رمضان يوسف  /ملاذا يسلمون؟ توجيهات ومناذج حول أسباب اعتناق اإلسالم

 ص. 96ه ، 1429مدار الوطن للنشر، الرايض: 
 

التتار ودورهم يف  الدعوة    مسلمو  املنصورة:    -السيد عبداملعطي معوض.  /اإلسالميةنشر 
 م )ماجستري(. 2017ه ،  1438جامعة األزهر، 

 
أم درمان: جامعة    -آسيا طه حممد صغري.  /املعجزة وأثرها يف انتشار الدعوة على ضوء السنة

 م اإلسالمية )ماجستري(. القرآن الكرمي والعلو 
 
  - سليمان.تيسري حممد    /سالم يف الغرب: أسباب هدايتهم وأثرهم يف الدعوةىل اإلإملهتدون  ا

 م )ماجستري(. 2006ه ،  1427أم درمان: جامعة أم درمان اإلسالمية، 
 

دراسة وافية حول دور املسلمني من غري العرب   :املوايل ودورهم يف الدعوة اىل هللا تعاىل
بريوت: دار    -عماد علي عبدالسميع.إىل هللا تعاىل وانتشار الدين اإلسالمي/    يف الدعوة

 ص.  528ه ،  1425الكتب العلمية، 
 م.  1999ه ،  1419جامعة األزهر أبسيوط،  –األصل: رسالة ماجستري 
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دسوق، مصر:    -.اخلويل  بسيوين حممد  /ابحلضارة اإلسالميةنشر الدعوة اإلسالمية وعالقتها  
 ص.  158ه ،  1436دار العلم واإلميان، 

 
رخيية استقرائية وصفية مقارنة  سالمية: دراسة اتوظيفة العالقات العامة يف نشر الدعوة اإل

اإلسالمية،  أم درمان: جامعة أم درمان    - املشرف.  املشرف عبداللطيف  / هـ1431 -1عام  
 )دكتوراه(.  ص 329، م 2010ه ،  1431

 
 الدعوة اإلسالمية )مباحث عامة( 

 

واملنهج  والدعوة  العلم  يف  مقاالت  احلروف:  عبدهللا  عمر    /آكام  الرايض:    -.املقبلبن 
 ص. 182م،  2018ه ،  1439العبيكان للنشر، 

 
والتاريخ واالجتماع  الدعوة  السالم،    -حممد أحمزون.  /أحباث يف  دار  ه ،   1429القاهرة: 

 ص. 192
 
ه ،  1426عم ان: دار األعالم،  -حممود فؤاد الطباخ. /خوة الدعوية يف مناذجها املشرقةاأل

 م.  2005
 

األمانة العامة للجنة العليا للدعوة ،  ألزهرا  -جاد احلق علي جاد احلق.ادع إىل سبيل ربك/  
 ص  297م،  1997ه ،  1417، اإلسالمية

 
ه ،   1428الرايض،    -.إبراهيم بن فهد الودعانبطريقة خمتصرة عصرية/    أربعون كلمة دعوية 

 ص.  84
 .م 2011/ 10/12بتاريخ  نشر يف شبكة األلوكة
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دعوية يكن؛   / استشارات  املصري  فتحي  وتعليق كمال  فتحي حترير  للنشر  أعدها  ؛ 
 ص(.   960ج  ) 2القاهرة: إسالم أون ًلين،  -عبدالستار.

 
 م. 1981ه ،  1401القاهرة: مكتبة وهبة،  -حممد البهي. /اإلسالم دعوة وليس ثورة

 
 1432البكريية، السعودية: مركز الدعوة واإلرشاد،    -عبدهللا بن فهد السلوم.  /أشواق الدعوة

 ص. 56م،  2011ه ، 
 )خواطر، أنوار يف طريق الدعوة(

 
الدعو إ موكب  يف  اجلاهوش.ة/  ضاءات  يوسف  اإلسالمية،    -حممد  املنار  مكتبة  الكويت: 

 م.  2011ه ،  1432
 
ه ،   1422،  الكتبدار عامل    الرايض:  -.سيد حممد سادايت الشنقيطي  /فكار يف الدعوةأ

 م.  2001
 

الرايض: العبيكان للنشر،   -.املقبلبن عبدهللا  عمر    /: مقاالت يف العلم والدعوة واملنهج أفياء
 .م 2018ه ،  1439

 
 ص. 134، حممد سالمة جرب إالم ندعو وكيف؟/

 
 1429  : مكتبة اًلميان، املنصورة  -.حممود حممد عمارة  / إىل أي شيء ندعو الناس وكيف؟

 ص. 324م،  2008 ه ،
 

 م 2010ه ،  1429اإلسكندرية: منشأة املعارف،  -منصور احللو. /األمانة يف تبليغ الداينة
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ه ،   1430اإلسالمية،  رابطة اجلامعات    القاهرة:  -.حممد سيد حممد  /ىل اخلري إمة تدعو  أ
 م.  2009

 
الدعوة إىل هللا وتطبيقاته وجماالته الشايع.  /اإلنصاف يف  الرايض:    -عبدهللا بن عبدالكرمي 

   م )دكتوراه(. 2019ه ،  1441املعهد العايل للدعوة واًلحتساب، 
 
طنجة: سليكي   -احلساين. عبدالباري  / ا من جمالس بي  الدعوةمنا أعظكم: مخسون جملسم إ

 ص.  211م،  2015ه ،  1436إخوان، 
 

الرايض:    -.حبوث ودراسات يف الدعوة واإلعالم: الكتاب السنوي لكلية الدعوة واإلعالم
 م. 1992ه ،  1413، كلية الدعوة واإلعالم  ،اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية جامعة

 
أُحد املبارك    / مناذج خمتارة  :البالغ املبني وأثره يف الدعوة إىل هللا: دراسة لآلايت واألحاديث

 م. )ماجستري(. 2005ه ،  1426أم درمان: جامعة القرآن الكرمي،  -.علي
 

ه ،    1421القاهرة: دار اآلفاق،    -مالك بن سيف سعيد.  /يانيةإبوارق دعوية وقطرات  
  ص. 393م،  2001

 
بريوت: املكتب    -عمر عبيد حسنة.: خطاب للجيل القادم/  مالت يف الثقافة والدعوةأت

 ص.  304ه ،  1428اإلسالمي، 
 
  -.براهيم النملةإعلي بن    /مالت يف طري  الدعوة: جوالت يف الزمان واملكان والتحدايتأت

 م. 1995ه ،  1415،  مكتبة العبيكان الرايض:
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،  ه   1422السعودية: املؤلف،    -.حممد بن عبدهللا الدويش  /أتمالت يف العمل اإلسالمي
 م.  2001

 
م،   2000ه ،    1420عم ان: دار اجلوهري،    -حممد العبدة.  /الت يف الفكر والدعوةأتم

 ص. 137
 )مقاًلت( 

 
الرايض: املؤلف،    -.2ط  -عبدهللا بن صاحل القصري.  /تبصري اهلداة بشأن الدعوة والدعاة

 ص.   142م،  2009ه ،  1430
 

انجحة   دعوية  بل  أ جتارب  ونساء  رجال  الفارس.وأطفال/  بطاهلا  حممد  بن    - عبدالرُحن 
 ص.  136 ه ؟، 1432 الرايض: دار التوبة، 

 
احلياة من  واقعية  جتارب  والسنة:  ابلقرآن  أُحد  / التحرك  رمضان  ،  اقرا:  الكويت  -.مسية 

 م. 2006ه ،  1427
 

ه ،   1421القاهرة: دار الكتاب العريب،    -البهي اخلويل؛ قدم له حسن البنا.تذكرة الدعاة/  
 ص. 280
 

 1429حممد الطيب بن حممد اليوسف )ت  إىل هللا ونشر العلم/    تذكرة املسلم يف الدعوة
 ص.  413م،  2000ه ،  1421الطائف: مكتبة دار البيان احلديثة،  -.2ط -ه (.
 

 . ه ( 1423)ت  مصطفى مشهور /تساؤالت على طري  الدعوة
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ه ،    1402الكويت: دار القلم،    -رؤوف شليب.  /تصورات يف الدعوة والثقافة اإلسالمية
 ص. 529م،  1982

 
 عائض بن عبدهللا القرين.  /وقفة يف فن الدعوة  30
 

بريوت:    -خضر بن عبدالرُحن العبيدي.  /ثواب  الدعوة والدعاة: حضارة ومسؤولية وعطاء
 ص. 240م،  2010ه ،  1431دار ابن حزم، 

 
دار بوسالمة    تونس:  -.حلمي حممد القاعود  /حراس العقيدة: فصول عن اليقني والدعوة

 م. 1982ه ،  1402، لنشرل
 

عابرة:   مغردة  55حروف  احلنيِن.  /صورة  أُحد  املؤلفة،    -عائشة  ه ،   1438السعودية: 
 (. 2ص )رسائل دعوية؛  44م،  2017

 
  - أبو زيد اإلدريسي؛ ضبط نصه وهوامشه البقايل.  / اخلطاب الدعوي: مواصفاته وأولوايته

 . ص 120م،  2017، ه  1438، الرابط: حركة التوحيد واإلصالح
 

 م. 2004، ه  1425بريوت: املكتب اإلسالمي،  -.عمر عبيد حسنة اخلطاب الغائب/
 

  1409مكة املكرمة: رابطة العامل اإلسالمي،    -أُحد حممد مجال.خطوات على طري  الدعوة/  
 (.82ص )دعوة احلق؛  320ه ، 
 

ه                          ،  1428، دار الدعوة  س           كندرية:اإل -.مي عبدالعزيزأمجعة    /يانية ودعويةإخواطر  
 م.  2007
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 م. 2013ه ،  1434الرايض: املؤلف،  -.سعود عبدهللا الفنيسان / خواطر دعوية
 

 عبدهللا بن خلف السبت؛ مجع وإعداد جمموعة من طلبة العلم. / خواطر دعوية
 )ضمن جمموع مؤلفاته( 

 
 م2013ه ،  1434عم ان: دار األعالم،  -زايد حممد ُحيدان. /خواطر على طري  الدعوة

 
 1427،  ض للتجارة والنشرمكتبة فيا  املنصورة:   -.حممد حسان   /على طري  الدعوة   خواطر

 م.  2006ه ، 
 

 م. 1997ه ،  1417اإلسالمي، املنتدى  لندن: -.حممد العبده /خواطر يف الدعوة
 

 ص.   288بريوت: املكتب اإلسالمي،    -الصباغ.  حممد بن لطفي  / خواطر يف الدعوة إىل هللا
 

ه ،    1434عم ان: دار األعالم،    - حممد بن لطفي الصباغ.  /خواطر يف طري  الدعوة إىل هللا 
 م.  2013

 
ان:  عم    -بِن عامر.  حممد أمي  /ساليب ومناهج أوسائل و   :سالميةدراسات يف الدعوة اإل

 ص.   208م،  2011 ه ، 1432، عماد الدين للنشر
 

الرايض: دار احلضارة،    - عبدالرحيم بن حممد املغذوي.  /دراسات منهجية يف الدعوة واحلسبة
 م. 2019ه ،  1440

 
والداعية/   الدعوة  آداب  الغالية يف  بن ابديس )ت  الدرر  ضبط  ه (؛    1359عبداحلميد 

 .ص   72ه  ،    1412الرايض : دار املنار، مقدمة التحقيق    -وتعليق علي حسن عبداحلميد .
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م. )سلسلة   2004ه ،  1425الرايض: دار كنوز إشبيليا،  -ُحد بن انصر العمار. الدعوة/

 مناهج دورات العلوم الشرعية(. 
 

العريب  بريوت:  -.ه (  1420)ت    السيد سابق  /سالمدعوة اإل الكتاب  ، مث  1393،  دار 
 ص 302ه ،  1405

 
القاهرة: بورص   ة الكتب للنش   ر،  -حس   ي طلب.  /دعوة اإلســـالم نبض احلقيقة وروح احلياة

 م.  2010ه ،   1431
 
 م 1985ه ،    1405القاهرة: مكتبة األجنلو مصرية،    -.2ط  -أُحد زيدان.  /لدعوة اإلسالميةا

 
 ه (. 1401عبدهللا حممد النوري )ت  /الدعوة اإلسالمية

 
امل  -أُحد أُحد غلوش.  /الدعوة اإلسالمية: أصوهلا ووسائلها الكتاب  صري، القاهرة: دار 

 ه .  1399
 

؟: دار ندوة العلماء،    -فيصل وفضل كفتارو[.  ]إعدادبني الواقع واآلمال/    الدعوة اإلسالمية
 (. حماضرات إسالمية للشيخ أُحد كفتارو ) -ص. 36م،  2008ه ،  1429

 
  1410القاهرة: مكتبة وهبة،    -حممد الغزايل.  / اخلامس عشر  االدعوة اإلسالمية تستقبل قرهن

 ص.  216ه ، 
 

دمشق: دار القلم،    -مجال حممود إمساعيل.أمهيتها/    ، فضلها  ،حقيقتها  :سالميةالدعوة اإل
 ص. 96ه ،  1425
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 1420القاهرة: مؤسسة اإلسراء للنشر،    -.ميأصادق    /طري  اخلالصسالمية  الدعوة اإل

 ص. 64م،  1999ه ، 
 

ه ،   1405الرابط: اجلمعية اإلسالمية: مكتبة أسامة بن زيد،    -.؟الدعوة اإلسالمية ملاذا
 ص. 71م،  1985

 )مل يذكر له مؤلف( 
 

اإلصالحية املالكي.  /الدعوة  علوي  بن  بن حممد  أُحد  املالكي؛ حتقيق  علوي  بن    -حممد 
 ص. 336ه ،  1440سوراي: دار السنابل؛ بريوت: دار احلاوي، 

 
ه ،   1406القاهرة: مكتبة وهبة،    -حممد جريشة.علي    /دعوة هللا بني التكوين والتمكني

 ص. 159م،  1986
 

 م. 1995ه ،  1415؟: دار األمة،   -.أُحد احملمود الدعوة إىل اإلسالم /
 

 م.  1962ه ،   1382القاهرة: مكتبة دار العروبة،  -أبو بكر زكري. /سالمىل اإلإ الدعوة 
 

اإلسالم/   إىل  هللاالدعوة  قريب  الشيخ  الفاتح  اجليل،    -.حسن  دار  ه ،   1412بريوت: 
  م.1992

 
 ه . 1385القاهرة: مكتبة الوعي العريب،  -عبدالرزاق نوفل. /الدعوة إىل اإلسالم

 
 ص.  60ه ،  1400بريوت: املكتب اإلسالمي،  -مناع القطان. /الدعوة إىل اإلسالم
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تونس:    -حممد فاضل اجلمايل.  /دعوة إىل اإلسالم: رسائل من والد يف السجن إىل ولده
 ص.  127م،  1985ه ،  1405الشركة التونسية للتوزيع، 

 
القاهرة: دار الكتاب العريب،    -عبدالكرمي اخلطيب.  / اإلسالم: مضامينها وميادينهاالدعوة إىل  

 ه .  1402
 

احلق.  / الدعوة إىل هللا احلق علي جاد  الثقافية،    -جاد  لالستثمارات  الفاروق  دار  القاهرة: 
 ص.224

 
 . م 2017ه ،   1438الرايض: دار األلوكة،  -زيد بن عبدالعزيز الفياض. /الدعوة إىل هللا 

 
ه ،  1402،  دار اًلعتصامالقاهرة:    -.ه ( 1416)ت    ُحد البناأعبدالرُحن    /ىل هللا إالدعوة  
 م.  1982

  
م،   1991ه ،    1411الرايض: دار األصالة،    -حممد بن إبراهيم التوجيري.  / الدعوة إىل هللا

 ص.  82
 

ه ،    1391  الطباعة احلديثة، الدار البيضاء: دار    -اهلاليل.  حممد تقي الدين  / الدعوة إىل هللا
 ص. 218م،  1971

 
 1981ه ،    1401القاهرة: اهليئة املصرية العامة للكتاب،    -مصطفى مشهور.  /الدعوة إىل هللا 

 ص.  34م، 
 

الرايض: الرتاث الذهيب؛ الكويت:    -عيسى مال هللا فرج.  /الدعوة إىل هللا: أحكام وآداب
 م.  2021ه ،  1442مكتبة اإلمام الذهيب، 
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،  فاق للطباعة والنشرآ  غزة:   -.حيىي علي الدجِن  /ساليبها أصوهلا ووسائلها و أىل هللا:  إالدعوة  
 م. 2006ه ،  1427

 
 ص53الرايض: دار ابن خزمية،    -فهد بن ُحود العصيمي.  /أمهيتها ووسائلها  :الدعوة إىل هللا

 
تعاىل: أساليبها ومسالكها املكتب    -يوسف حممد فارح يوسف.  /الدعوة إىل هللا  بريوت: 

 ص.  94ه ،  1440اإلسالمي، 
 

،  دار قتيبةدمشق:    -.حسن مسعود الطوير  /ىل هللا تعاىل على ضوء الكتاب والسنةإالدعوة  
 ص.  208م،  1992ه ،  1412

 
حبإالدعوة   هللا  السيسي  /ىل  والنشر    لقاهرة:ا  -.ه (  1425)ت    عباس  التوزيع  دار 

 ج . 2م،  1998ه ،  1418اإلسالمية، 
 

املنصورة: دار    -.2ط  - الواعي.  توفيق يوسف  / الدعوة إىل هللا: الرسالة، الوسيلة، اهلدف
 ص.  439م،  1995ه ،  1415اليقي، 

 
 1410  دار الصفوة،القاهرة:    -.حممد زكي الدين حممد قاسم  /اا ومنهجم الدعوة إىل هللا فقهم 

 م.  1990 ه ،
 

 الرايض: دار القاسم.  - عبدامللك القاسم. /الدعوة إىل هللا: فوائد وشواهد
 

و إالدعوة   والسنة  الكتاب  األأىل هللا يف ضوء  املبحوحمس  /مةقوال سلف  :  الرايض  -.ري 
 م. 2000ه ،  1421، املؤلف
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الطائف: دار الطرفي،   -حممد بن حامد الغامدي.  /ىل هللا يف ميادينها الثالثة الكربىإالدعوة  
 م. 2000ه ،  1420

 
 1407،  دار الضياء  ان:عم    -.دهم جرارأحسِن    /مفاهيم ومنهاج وواجبات  :ىل هللا إالدعوة  

 م.  1987ه ، 
 

 1426مسقط: مكتبة الضامري،    -الزيدي.  مىن بنت ُحد  / سلوابم أا و ىل هللا منهجم إالدعوة  
 ص. 122م،  2005ه ، 

 
  1402عبدهللا بن حممد بن ُحيد )ت  الدعوة إىل هللا: وجوبـها وفضلها وأخالق الدعاة/  

 ص .  48ه  ،  1414الرايض : دار طويق ،  -اعتىن به أُحد بن صاحل الطواين .ه (؛ 
 

ه ،   1426القاهرة: مركز الكتاب،    -. اخلويل  مصطفى  أُحد  /الدعوة إىل الطري  املستقيم
 ص. 225م،  2005

 
 ص.  144دمشق: مؤسسة الرسالة، ،  -حممد األشريف.  / الدعوة إىل منهاج النبوة

 )يف الدعوة(
 

ه ،   1409بريوت: دار اجليل،  -عبدالوهاب حممد ثروت.دعوة إىل النجاة: طري  الدعوة/ 
 م.  1989

 
 2006ه ،    1427دمشق: مؤسسة الرسالة،    -.فتحي يكن    /الدعوة بني السائل واجمليب

 ص.  192م، 
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بريوت: الناشر،    -ه (.  1132احلدادي )ت  عبدهللا بن علوي    /لدعوة التامة والتذكرة العامةا
 ص.  243م،  1992ه ،  1412

 
:  الدوحة  -.عبدهللا الزبري عبدالرُحن  /دعوة اجلماهري: مكوانت اخلطاب ووسائل التسديد

 م. 2000ه ،  1421األوقاف، وزارة 
 

مطابع النصر :  الرايض  -أبفضل.ُحد  أحممد بن علي بن    /ىل طريقة السلفإ دعوة اخللف  
 م. 1979ه ،  1399ة، احلديث

 
 ج2مجع وترتيب وأتليف فريق عمل دار نشر نور اإلسالم )موقع(،  دعوة على منهاج النبوة/  

 
 ه (. 1426مصطفى عبداللطيف درويش )ت دعوة هادئة إىل هللا/ 

 
  - ميتا.   خالد زيد   /لدعوة والتبليغ مسؤولية املسلمني يف العامل: نشأهتا، أهدافها، مناهجهاا

  ص.  632م،  2008ه ،  1429مسقط: مكتبة مسقط، 
 

ه ،    1405القاهرة: دار النشر والتوزيع اإلسالمية،    -جريشة.  علي حممد  / الدعوة والداعية
 ص. 98م،  1985

 
 ص.  192ه ،    1423القاهرة: دار السالم،    -نور الدين عرت.  /الدعوة والداعية إىل اإلسالم

 
معاصرة/   رؤية  والداعية:  السقارالدعوة  حممود  بن  العامل   -.منقذ  رابطة  املكرمة:  مكة 

 (.266)دعوة احلق؛  -ص. 285م،  2015ه ،  1436اإلسالمي، 
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القاهرة: اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية،    -مصطفى غلوش.  /الدعوة والداعية يف اإلسالم
 ص.   94م،  1979ه ،  1399

 
 1441بريوت: املكتب اإلسالمي،    -يوسف حممد فارح يوسف.   / الدعوة والداعية املوف 

 ص.  128ه ، 
 

 ص.  240بريوت: املكتب اإلسالمي،  -مصطفى الرافعي.اإلسالم/ الدعوة والدعاة يف 
 

 1431مركز اًلعالم العريب،  القاهرة:    -.كمال اخلطيب  /الدعوة والدعاة: كلمات من القلب
 م.  2010ه ، 

 
ه ،   1421الرايض: مكتبة الرشد،    -عبدالرحيم بن حممد املغذوي.  /الدعوة وصلتها ابحلياة 

 م.  2000
 

ه ،   1442العراق: دار الفقه واألثر،    -حممد طه ُحدون.   /مهسات دعويةالرحي  املختوم:  
 م.  2021

 
القاهرة: دار النشر والتوزيع اإلسالمية،    -. موسى الشريفبن  مد  حم  / سالتان دعويتان مبكراتنر 

 ص.  160م،  2017ه ،  1438
 ( فصول رائعة يف التأثري والدعوة واإلصالح والتغيري)
 

 1407املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،    -حممد الصاحل العثيمي.  /هللارسالة يف الدعوة إىل  
 ص.  29ه ، 

 
 م. 2021ه ،  1442العراق: دار الفقه واألثر،  -حممد طه ُحدون. /رسائل دعوية
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ي آل  مبارك البوصبن  عبدهللا    /أحباث ودراسات ومقاالت دعوية وعلمية  الرسائل الدعوية: 

 م.  2000ه ،  1421، الرايض: دار طيبة  -سيف.
 

ودعوية عقدية  احملمود.  /رسائل  بن صاحل  الفضيلة،    -عبدالرُحن  دار  ه ،   1435القاهرة: 
 م.  2014

 
رسائل دعوية النذير:  مؤسسة انشرون،    -.حممد طه ُحدون   /رسائل  ه ،    1442العراق: 

 ص. 180م،  2021
 

م،   2021ه ،    1442العراق: مؤسسة انشرون،    -.حممد طه ُحدون  /رايحني: رسائل دعوية
 ص. 101

 
 القاهرة: دار املعارف.   -حممود علي ُحاية.  /سبيل الرشاد يف الدعوة واإلرشاد

 
ابآلايت القرآنية وأحاديث سيد    سلم الواعظني وبغية املتعظني إىل سبيل الدعوة إىل الدين

الكوهجي  /املرسلني حسن  بن  الثقافة  -(.ه   1408)ت    عبدهللا  مكتبة  املكرمة:  ،  مكة 
  ص.462
 

الرايض: جامعة    -جلوس بنت فرج القحطاين.  / : دراسة أتصيليةمشول موضوعات الدعوة 
  اإلمام )ماجستري(.

 
إىل هللا الدعوة  آفاق  يف  وجل/  صيحات  البشائر    -.مكتيبحممد  نذير    عز  دار  بريوت: 

 ص. 160م،  2009ه ،  1430اإلسالمية، 
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 ص.  88، هبة حلمي اجلابري /الطري  إىل الدعوة 
 ه . 7/1/1441بتاريخ  نشر يف شبكة األلوكة

 
أنس أُحد  واســرتاحات وقطوف نثرية وشــعرية/  وقفات تربوية وفوائد دعوية  :عطر اجملالس

 ص. 304م،  2003ه ،  1424بريوت: دار البشائر اإلسالمية،  -.كرزون
 

ه ،   1426القاهرة: عامل الكتب،    -رايض األُحد.حممد    /عقود اجلمان يف الدعوة إىل املنان
 ص. 280م،   2005

 
الرايض:   -.2ط  -حممد بن سعد بقنة الشهراين. /دراسة أتصيلية : ىل هللا تعاىلإعلم الدعوة 

 م. 2019ه ،  1440مكتبة دار املنهاج، 
 م.  2012ه ،  1433جامعة أم القرى،  –األصل: رسالة ماجستري 

 
الدعو  اخلطاب  األ  ي فاعلية  واملعاصرةبني  إبراهيم.  /صالة  شحاتة  جامعة   -عبيد  طنطا: 

 م )ماجستري(. 01ه ، 1431األزهر، 
 

اإلسالمية الدعوة  يف  عبدالظاهر  /فصول  عيسى  دار    -.ه (  1431)ت    حسن  الدوحة: 
 ص.  336م،  1985ه ،  1406الثقافة، 

 
 ه .  1441تونس: دار املازري،  -حممد مروان الرايحي. / فصول يف الدعوة إىل هللا

 
جدة:    -علي الطنطاوي؛ مجع وترتيب جماهد مأمون ديرانية.  /فصول يف الدعوة واإلصالح

 ص.  320دار املنارة، 
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املدينة    -عبدالعزيز بن عبدهللا بن ابز.  /ل الدعوة إىل هللا وحكمها وأخالق القائمني هبافض
ص )من حبوث املؤمتر األول لتوجيه    36املنورة: اجلامعة اإلسالمية، مركز شؤون الدعوة، د.ت،  

 ه (.  1397الدعوة وإعداد الدعاة، 
 

ه ،   1441القاهرة: مركز احلضارة للبحوث والدراسات،    -حممد العصار.  / فن الدعوة إىل هللا
 ص. 88م،  2020

 
؟: دار اقرأ،    -.معاذ حممد أبو الفتح البيانوين  افة خري أمة/قثفن الدعوة إىل هللا: الدعوة  

  م. 2014ه ،  1435
 

 . نو آخر و  عبدالرؤوف العبوشي /يف سبيل الدعوة 
 

 ص.   228ه ،  1374القاهرة: دار الكتاب العريب،  -حممد الغزايل. /يف موكب الدعوة 
 

الدعوة اإل القرن  قضااي  دائرة معارف  تقويية  :العشرينسالمية من خالل  حممد    /دراسة 
 م )دكتوراه(.  2017ه ،  1438طنطا: جامعة األزهر،  -عبدهللا فايد.

 
 ص 160م،    2021ه ،    1442العراق: مؤسسة انشرون،    -.حممد طه ُحدون  /قطوف دانية

 فيها( عة يالشر  ةمسائل دعوية ونظر )
 

الوليد بن عبدالرُحن آل عبدالرُحن بن عبدالعزيز آل عساكر؛ أعده للنشر    /قل هذه سبيلي 
 ه . 1409الرايض: املؤلف واملعد،  -فراين.

 
عبدالعزيز بن   / القول البني األظهر يف الدعوة إىل هللا واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر

 ص.  196ه ،   1436الرايض: املؤلف،  -.2ط -.عبدهللا الراجحي
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 ط، مزيدة ومنقحة. -حممد علي حممد إمام. /كلمات مضيئة يف الدعوة إىل هللا عز وجل 

 
  1423  دمشق: مطبعة نضر،  -.يوسف خط ار حممدوجل وأسرارها/    كنوز الدعوة إىل هللا عز

 ص. 319م،  2002 ه ،
 

 ص.  168دمشق: مؤسسة الرسالة،  -فتحي يكن. /؟كيف ندعو إىل اإلسالم
 

ابإلسالم: مفاتيح فعالة، أساليب : مهارات التعريف  كيف ندعو إىل اإلسالم خطوة خبطوة
 ص 33الرايض: مركز التواصل احلضاري،  -.انجي بن إبراهيم العرفج /مؤثرة، جتارب عملية

 
 ص.   192ه ،  1424القاهرة: دار الشروق،  -.3ط -حممد قطب. /كيف ندعو الناس؟

 
عبدالبديع    /حماولة لتعليم طرائ  الدعوة وصنعة عرضها على الناس :  كيف ندعو الناس؟

 ه . 1400بريوت: دار القرآن الكرمي،  -صقر.
 

الدوحة:    -حممد عبد الفتاح إمساعيل.  ال إكراه يف الدين: دعوة اإلسالم عرض ال فرض/
 م.  1999ه ،  1420دار الثقافة، 

 
دمشق؛   -.عماد الدين خليل  /متابعات إسالمية يف الفكر والدعوة والتحدايت املعاصرة

 ص.   176م،  2019ه ،  1440بريوت: دار ابن كثري، 
 

القاهرة: اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية،    -عبداحلفيظ فرغلي علي.مثالية الدعوة والدعاة/  
 ص.  158م،  1976ه ،  1396
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  / الفكر والدعوة  الندوي؛  حماضرات إسالمية يف  مجعها وحققها أبو احلسن علي احلسِن 
 مج.   3ه  ،    1422دمشق ؛ بريوت : دار ابن كثري ،    -وعلق عليها سيد عبداملاجد الغوري .

 
اإلسالمية الدعوة  يف  متهيدية  :حماضرات  املهديل  /دراسة  على  بن  عقيل  حممد   -.السيد 

 م.  1996 ه ، 1417 : دار احلديث،القاهرة
 

، دار الصفا واملروة للنشرمصر:    -.عبدالعظيم بن بدوي اخللفي  /الدعوة والدعاةحماضرات يف  
 م. 2006ه ،  1427

 
ه ،    1415الرايض: دار العاصمة،    -الفوزان.صاحل بن فوزان    /حماضرات يف العقيدة والدعوة

 . م 1995
عن دار ابن اجلوزي ابلدمام، ابعتناء فهد    م  2021ه ،    1443عام    ت صدر   ةالثالث  اجملموعة

 . ، يف ثالثة أجزاءبن إبراهيم الُفعيم
 

،  مجعية عمال املطابع التعاونية   ان: عم    -.   2ط  - .عيد حوىس  /سالميةىل الدعوة اإلإاملدخل  
 م. 1979ه ،  1399

 
إربد: عامل الكتب احلديث،   -عدانن خطاطبة.  /املدخل إىل الدعوة: دراسة أتسيسية تطبيقية

 م.  2016ه ،  1437
 

إربد: دار األمل،   -مر.احممد أمي حسن بِن عاملدخل إىل الدعوة واإلعالم اإلسالمي/  
 ص.  168م،  2003ه ،  1424

 
 احلديث،   الكتاب   دار:  اجلزائر  -أُحد حممود عيساوي.  /الدعوة اإلسالميةمدخل إىل علم  

 م. 2018ه ،  1439
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ساليبها  أصوهلا ومناهجها و أىل علم الدعوة: دراسة منهجية شاملة لتاريخ الدعوة و إاملدخل  

النقل والعقل البيانوين  بوأحممد    /ورسائلها ومشكالهتا يف ضوء  مؤسسة   بريوت:  -.الفتح 
 م. 1991 ه ، 1411، الرسالة

 
اإلسالمية الدعوة  علم  لدراسة  حسي.  /مدخل  حممد  مصطفى  كشيدة القاهرة:    -عطية 

 م. 2017ه ،  1438للنشر، 
 

 ه (. 1398البهي اخلويل )ت  / مذكرة يف الدعوة
 )كانت مقررة على طلبة كلية أصول الدين(. 

 
الوًلايت املتحدة    ، فرجينيا  -.2ط  -.عمر عبيد حسنة  /مراجعات يف الفكر والدعوة واحلركة

 م. 1994ه ،  1414اإلسالمي، املعهد العاملي للفكر  مريكية:األ
 

الرايض: دار احلضارة،    -.املقبل  بن عبدهللا  عمر  /مرافئ: مقاالت يف العلم والدعوة والنهج 
 ص. )اجملموعة األوَل(. 224م،  2015ه ،  1436

 
مصر: دار أضواء السلف املصرية،    -حممد بن عبدهللا بن سبيل.  /سائل يف العقيدة والدعوةم

 ص.  198م،  2013ه ،  1434
 

شق؛ بريوت: دار ابن كثري،  دم  -.خالد عبدالعليم متويل  /مشكاة الدعوة ونصيحة الدعاة
 ص.  408م،  2006 ه ، 1427

 
صاحل بن    /دراسة حتليلية  :املضامني الدعوية يف كتاب االستقامة لشيخ اإلسالم ابن تيمية

 م )دكتوراه(.  2018ه ،  1439الرايض: جامعة اإلمام،  -حممد الغامدي.
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دراسة  اجلوزية:  قيم  العاملني" البن  املوقعني عن رب  "إعالم  الدعوية يف كتاب  املضامني 

  1442املدينة املنورة: املعهد العايل للدعوة واًلحتساب،    -أُحد بن عبدهللا الفاحل.حتليلية/  
 توراه(. م )دك 2021ه ، 

 
 -.معاين بنت علي البش ري /املضـامني الدعوية يف كتاب مدارج السـالكني البن قيم اجلوزية

 م )ماجستري(. 2018ه ،  1439مكة املكرمة: جامعة أم القرى، 
 

رمحه هللا القيم  ابن  اإلمام  نونية  يف  الدعوية  حتليلية  :املضامني  إبراهيم    / دراسة  بن  رايض 
 م )دكتوراه(.  2020ه ،  1441الرايض: املعهد العايل للدعوة واًلحتساب،  -.حبارى

 
القاهرة: دار الكتب احلديثة،    -.2ط  -حممد الغزايل.  /مع هللا: دراسات يف الدعوة والدعاة

 ه .  1396
 

 1409الرايض: توزيع دار معاذ،    -ربيع بن حممد السعودي.  /معامل غائبة عن حياة املسلمني
 ص.  321ه ، 

 
 م. 2003ه ،  1424غزة: آفاق للطباعة والنشر،  -عبدهللا إمساعيل عمار. /مفكرة داعية

 
سيد عبداملاجد    ؛ إعدادالندوي  علي احلسِن  أبو احلسن  /مقاالت إسالمية يف الفكر والدعوة

 مج. 2م،  2012ه ،  1433دمشق؛ بريوت: دار ابن كثري،  -.الغوري
 

رائسة احملاكم   قطر:  -.اب خنبة من املفكرين والكت    /سالميعالم اإلمقاالت يف الدعوة واإل
 ص )كتاب األمة(.  153م،  1991ه ،  1411،  الشرعية والشؤون الدينية
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 .توزيع دار األنصار  القاهرة:  -.طه إبراهيم شعبان  ها مجع  /أو مفاتيح الدعوة  ،مقدمات الغزايل
    ( الشيخ حممد الغزايل رُحه هللا كتاابا من كتب  35مقدمات )
 

 ه (.  1424)ت  مصطفى بن حممد طيب األمساءمقدمة يف الدعوة اإلسالمية/ 
 

أبو احلسن علي احلسِن    /ملة إبراهيم وحضارة اإلسالم جيب أن ندعو إليها على بصرية وثقة
 ص.  32م،  1992 ه ، 1412، اجملمع اإلسالمي العلمي اهلند:  -.الندوي

 
،  ه    1430،  : دار البيان ؟  -.أُحد الطهطاوى  من األلف إىل الياء يف فن الدعوة إىل هللا/ 

 م.  2009
 

مكتبة    مصر:  -وآخرون.  حممد سيد السمي  / من فيض املنان يف الدعوة إىل عبادة الرمحن
 م. 2006، ه  1427، اإلميان

 . يف جمال الدعوة اإلسالميةيف أعلى العنوان: 
 

دار    بريوت:  -. نذير حممد مكتيب  /وجل  ىل هللا عز إ حباث يف الدعوة  أمن مشكاة التذكري:  
 م. 2002ه ،  1423اإلسالمية، البشائر 

 
م،   1986ه ،    1406عم ان: دار عمار،    -مصطفى مشهور.  /مناجاة على طري  الدعوة 

 ص.  78
 

الرايض:    -بسام خضر الشطي، عبداحلميد عبدالكرمي املسند.  / املنهج الوثي  للدعوة والتطبي 
 ه .  1441الرتاث الذهيب، 

 
 ص.  63ه ،  1404مكة املكرمة: اندي مكة الثقايف،  -إبراهيم أمي فودة. /املهمة الصعبة
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 ج .  2ه ،  1409الكويت: مكتبة املنار،  -جنيب خالد العامر. /مواقف إيانية

 
األمة سلف  بفهم  والسنة  الكتاب  وف   هللا  إىل  الدعوة  يف  معاوض   /املوجز  بن  حامد 

 ص. 205ه ،  1440املدينة املنورة: دار منار التوحيد للنشر،  -احلجيلي.
 

 ص.  316م،  1962ه ،  1382العراق: املؤلف،  -.حممد حممود الصواف /نداء اإلسالم
 

دعوية  دراسة  والسنة:  الكتاب  يف  البالغ  املستفيد شفتاجي.  /نصوص  الرايض:    -هداية 
 ه  )ماجستري( 1424جامعة اإلمام، 

 )كما ورد اسم الباحث هكذا: أسيب هداية املستفيد. واملثبت من غالف الرسالة(
 

 ص.  98م،  2018ه ،  1439عيلوط، اجلليل،  -.بو عياش أعايدة علي  نفحات دعوية/
 

  1426ر،  شروق للنش   القاهرة:  -.جاسم حممد بن مهلهل الياسي  / نقوش على جدار الدعوة
 ج . 5م،  2005ه ، 

 
 عبدهللا بن خلف السبت؛ مجع وإعداد جمموعة من طلبة العلم. /مهسات دعوية

 )ضمن جمموع مؤلفاته( 
 
إىل هللا  ا الدعوة  يف  اإلسالمية،    -.متويل   حممد حممود  /تعاىللوجيز  املنار  مكتبة  الكويت: 

 ص.  116م،  1999ه ،  1419
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ابلقر  النبوة  ثبوت  احملمدي:  املدنية  آ الوحي  شعوب  ودعوة  اإلإن  دين  ىل  خوة  األ  سالم 
،  مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر  بريوت:  -.3ط  -.حممد رشيد رضا  /نسانية والسالماإل

 م. 1986ه ،  1406
 

  اإلسالمي،  العامل  رابطة  املكرمة:  مكة-عبدالرُحن بن سعيد احلازمي.  /وقفات تربوية ودعوية
 م. 2016ه ،  1437

 
 الدعوة اإلسالمية )مباحث خاصة(

 

أم درمان: جامعة أم درمان   -أمان.حممد بن عبدالعزيز    /االبتالء يف الدعوة إىل هللا تعاىل
 ماجستري(. م ) 2001ه ،  1422اإلسالمية، 

 
إىل هللا/   الدعوة  املعتوق.االبتالء يف طري   اإلمام،   -عبدهللا معتوق  املنورة: جامعة  املدينة 

 ه  )ماجستري(. 1406
 

الدعوات فارس.  /االبتالء واحملن يف  عبدالقادر  ومنقحة.  -حممد  مزيدة  دار    -ط،  عم ان: 
 ص.  224م،  1987ه ،  1407الفرقان، 

 
املدينة املنورة: جامعة اإلمام،   -عبدهللا بن عمر العمودي.  /ة إىل هللااإلخالص وأثره يف الدعو 

 ه  )ماجستري(. 1407
 

الدعوة والدعاة: دراسة أتصيلية  أم درمان:    -اآلنسي.   حممد بن علي  /األخوة يف منظور 
 م )ماجستري(. 2001ه ،  1422جامعة القرآن الكرمي، 

 
ه ،   1435،  احلامد   دار  عمان:  -حسي بشري نور الدائم.  /اقتصادايت الدعوة اإلسالمية

 م.  2014
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  1984ه ،    1404الرايض: جامعة اإلمام،    -إمساعيل بن نوح.  /االلتزام وأثره يف جناح الدعوة

 م )ماجستري(. 
 

هللا  إىل  الدعوة  يف  احلرج  ورفع  حممد.  /التبصري  عبدالستار  األندلس    -مجال  دار  جدة: 
 م. 2003ه ،  1424اخلضراء، 

 
الدعوة إىل هللا/   الدوسري.التفاؤل يف  إبراهيم  بنت  للدعوة   -هدى  العايل  املعهد  الرايض: 

 ه  )ماجستري(.  1437واًلحتساب، 
 

- .ص فاء حممد التكينةالتفاؤل والتشـاؤم وأثرمها يف الدعوة إىل هللا: دراسـة وصـفية حتليلية/  
 م. 2017 ،ه  1438، التوبة مكتبة الرايض:

 م. 2016ه ،  1437جامعة أم درمان اإلسالمية،  -األصل: رسالة ماجستري 
 

ه ،   1423عم ان: دار الضياء،    -يوسف حميي الدين أبو هاللة.  /التقية يف الدعوة اإلسالمية
 م.  2002

 
الرايض: جامعة    -.املالكي  سرحان بن سعيد  /دراسة دعوية:  التكاثر يف ضوء الكتاب والسنة

 اإلمام )حبث مكمل للماجستري(.
 

اإلمام الرايض: جامعة    - ساموكا داود سوماورو.اجلمع بني الدعوة إىل هللا وطلب الرزق/  
 )دكتوراه(. 

 
التأليف   الدعوة اإلسالميةح   أبو هاللة.  /يف  الدين  الضياء،    -يوسف حميي  عم ان: دار 

 م. 2002ه ،  1423
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الدعوة تبلغهم  مل  حتليليةحكم من  دراسة أتصيلية  اجلابر.  /:  دار    -ايسر عالص  بريوت: 

 ص. )أصله رسالة ماجستري(.  801م،  2019ه ،  1440املقتبس، 
 

يف  والعزلة  يف   اخللطة  املعاصر  الدعوة    واقعنا  رزق.اإلسالمية/  ميزان  عبداجلواد    -رزق 
 م )ماجستري(. 2001ه ،  1422املنصورة: جامعة األزهر، 

 
 ه ( 1420)ت حنو    عبدالغفار حممد عزيز  /الدعوة اإلسالمية بني التنظيم احلكومي والتشريع

 
ه ،   1400تونس: الدار التونسية للنشر،    -العبيدي.  ُحاد  /الدعوة اإلسالمية وظهور الدولة

 ص. 144م،  1980
 

 1418أسيوط: جامعة األزهر،    -حممد أُحد حسي.  /ىل هللا بني الرسالة والوظيفةإالدعوة  
 م )ماجستري(. 1998ه ، 
 

إىل   والفكرالدعوة  الشرع  دار    - .2ط  -.سلمان  آل  حسنبن  مشهور    /هللا بني  عم ان: 
 ص.  104م،  1997ه ،  1417الفرقان، 

 
املدينة املنورة:    -إعداد حممد بن ُحود لرحيلي.الرجوع إىل احل  وأثره يف الدعوة إىل هللا تعاىل/  

ه ،   1433سالمية،  اجلامعة اإلسالمية، كلية الدعوة وأصول الدين، قسم الدعوة والثقافة اإل
 ص )رسالة ماجستري(.  387

 
السيد  يالبدو   /الدعوة  الكتاب والسنة وأثرها يف   الرمحة ومفهومها يف  أم    -إبراهيم.  قسم 

 (.ماجستريم ) 2000ه ،  1421درمان: جامعة القرآن الكرمي أبم درمان، 
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الدعوة إىل هللا وأثره يف  املرشد.  /الصرب  بن مرشد  اإلمام،   -إبراهيم  املنورة: جامعة  املدينة 
 ه  )ماجستري(. 1406

 
طنطا: دار    -الفضل.  بو أُحد عبدالسالم  أ ىل النصر والتمكني: رؤية دعوية تربوية/  إالطري   
 م. 2006ه ،  1427البشري، 

 
الثأر: دراسة دعوية/   األزهر،    -.ُحد حممد أعبدالباسط  ظاهرة  ه ،   1427طنطا: جامعة 

 م )ماجستري(. 2006
 

  1422املنصورة: جامعة األزهر،    -طالل رزق أُحد.  /ىل هللا تعاىلإ الدعوة    العدل ومقامه يف 
 م )ماجستري(. 2001ه ، 
 

املدينة املنورة: اجلامعة    -خالد بن حسن بن ابتل العربي.  /العزلة وأثرها يف الدعوة إىل هللا
 ه  )ماجستري(. 1413اإلسالمية، 

 
  أُحد عبدهللا حممد   /العفو يف القرآن الكري والسنة النبوية الشريفة وأمهيته يف الدعوة إىل هللا

 (.ماجستريم ) 2006ه ،  1427، القرآن الكرميأم درمان: جامعة  -أُحد.
 

  /دراسة ميدانية على مدينة الرايض   :واالستجابة لإلسالمالعالقة بني سلوكيات املسلمني  
م   2015ه ،    1436الرايض: املعهد العايل للدعوة واًلحتساب،    -عائشة بنت فهد البقمي.

 )ماجستري(. 
 

الزقازيق: جامعة    - السيد أُحد حممد.  /بداع بني النظرية والتطبي سالمية ابإلعالقة الدعوة اإل
 ماجستري(. م ) 2017ه ،  1438األزهر، 
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طنطا: جامعة األزهر،   - مصطفى حممد السيد.  /دراسة دعوية:  سالماإل  رض يف عمارة األ
 م )ماجستري(. 2007ه ،  1428

 
الرايض: املعهد العايل للدعوة    -فاطمة بنت هاشم القرين.  /الفراسة يف الدعوة إىل هللا عز وجل

 ه  )ماجستري(.  1438واًلحتساب، 
 

الرايض: جامعة   -.إبراهيم بن حممد القحطاين  / فقه السكوت وتطبيقاته يف الدعوة إىل هللا
 )حبث مكمل للماجستري(.  ه  1437، اإلمام

 
أم درمان: جامعة أم درمان    -عبدالرُحن.  علي عيسى  /القيم اإلنسانية يف الدعوة اإلسالمية

 م )دكتوراه(.  2001ه ،  1422اإلسالمية، 
 

 2008ه ،    1429القاهرة: دار اقرأ،    -. النافع  فؤاد  /الكسب وابتغاء الدنيا للدعوة والدعاة
 ص.  140م، 
 

طنطا: جامعة األزهر،   -مصطفى كمال عصفورة.  /الدعوة والداعية  ثرها يف أالكفاية املادية و 
 م )ماجستري(. 2007ه ،  1428

 
املنصورة:    -السيد علي السيد حسن.اإلسالمية/  الدعوة    ثرهم يف أاملستشرقون املنصفون و 

 م.  2014ه ،   1435مكتبة فياض، 
 م. 2011ه ،  1432جامعة األزهر ابملنصورة،   -األصل: رسالة ماجستري 

 
 1996ه ،    1416لفاء،  املنصورة: دار اخل  -أنور طرابية.  /مفهوم النصر بني الدعوة والداعية

 ص.  142م، 
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 -إبراهيم أُحد دايب.  /ىل هللا تعاىلإالدعوة    ثره يف أنصاف اخلصوم و إ  سالم يف منهج اإل
 م )دكتوراه(.  2014ه ،  1435املنوفية: جامعة األزهر، 

 
 مام الذهيبعالم النبالء لإلأعالم من خالل كتاب سري  احلكم على األ  يف   ياملنهج الدعو 

 م )دكتوراه(.  2012ه ،  1433طنطا: جامعة األزهر،  -أُحد احملمدي أُحد. /رمحه هللا
 

النبوية املطهرة يف آ منهج القر  ىل هللا عز  إخدمة الدعوة    ثره يف أالعفو و   ن الكري والسنة 
 م )ماجستري(. 2016ه ،  1437املنوفية: جامعة األزهر،  -سعيد حممود عبدهللا. /وجل
 

 -.ه (  1427)ت    جالل سعد البشار  / ىل هللاإالدعوة    ثره يف أمن العقل و سالم  موقف اإل
 م )دكتوراه(.  1987ه ،  1407القاهرة: جامعة األزهر، 

 
طنطا: جامعة    -حممد حسي أُحد.  /ىل هللا تعاىلإالدعوة    ثرها يف أنظم التنمية البشرية و 

 م )ماجستري(.  2018ه ،  1439األزهر، 
 

أسيوط:    -حممد عاطف عبدهللا.  /ىل هللا تعاىلإالدعوة    ثرها يف أاضر و واحل  ياهلجرة بني املاض
 م )ماجستري(. 2004ه ،  1425جامعة األزهر، 

  
دعوية دراسة  والسنة:  الكتاب  يف ضوء  الشوميان.   /اهلجرة  إبراهيم  بن  الرايض:    -عبدهللا 

 ص. )ماجستري(. 352م،  2006ه ،  1417جامعة اإلمام، 
 

آًلء بنت    /وسائل الدعوة وأساليبها يف نصرة النيب صلى هللا عليه وسلم: دراسة أتصيلية
 الرايض: جامعة اإلمام )ماجستري(. -عبدالرُحن السويلم.
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الدعوة اإل الدفاع عن  أم درمان  أم    -.سلوى عبدهللا عطا  /سالميةوسائل  درمان: جامعة 
 (.ماجستريم ) 2008ه ،  1429اإلسالمية، 

 
أم درم ان: ج امع ة    -.عم اد أُح د علي  /ىل هللا تـعاىلإاليقني ومفهوـمه اـلديين وأثره يف اـلدعوة  

 (.دكتوراه) .م 2012ه ،  1433أم درمان اإلسالمية، 
 

 املرأة والدعوة 
 )كل ما يتعل  ابملرأة يف هذا اجملال( 

 )الصحابيات يف: الدعوة يف صدر اإلسالم(
 

واألنشطة  العلمية  الدروس  من خالل  الطالبات  يف  تعاىل  إىل هللا  للدعوة  الرتبوية  اآلاثر 
املتنوعة خلطط وحدة الرتبية اإلسالمية من وجهة نظر األمهات واملعلمات املشرفات على 

 -مجيلة بنت حيىي ميمِن.  /مةاملصلى املدرسي ابملرحلة الثانوية مبدارس منطقة مكة املكر 
 م )ماجستري(.   2008ه ،  1429مكة املكرمة: جامعة أم القرى، 

 
دراسة ميدانية    : اموقع يوتيوب منوذجم   :نرتن  على الفتيات يف جمال الدعوة ثر استخدام اإلأ

 ص.   96ه ،    1425الرايض: دار التدمرية،    -حصة بنت عبدالكرمي الزيد.  /يف منطقة الرايض 
 
: دراسة ميدانية على معلمات تدبر القرآن يف تعزيز املسؤولية املهنية لدى الداعياتأثر  

  1442الرايض: جامعة اإلمام،    -.حممد الكينعي  ة بنتراني  /القرآن الكري مبدينة الرايض
 م )حبث مكمل للماجستري(. 2021ه ، 

 
مؤسسة ساعي لتطوير   الرايض:  -علي بن عبدهللا العثمان.  /أثر الوقف على الدعوة النسائية

 م. 2018ه ،  1439األوقاف، 
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 -.حممود حممد اجلوهري،  حممد عبداحلكيم خيال  /األخوات املسلمات وبناء األسرة القرآنية
 م. 1980، ه  1400،  : دار الدعوةاإلسكندرية

 
للداعيات الصنيع.  / أفكار  عبدالعزيز  بنت  املؤلفة،    -.4ط  -هناء  ه ،   1421الرايض: 

 م.2000
 

إيناس بنت عبدالعزيز   / مدينة الرايض  الربامج الدعوية النسائية يف مكاتب دعوة اجلاليات يف 
 )ماجستري(. ه . 1436املعهد العايل للدعوة واًلحتساب،  الرايض: -املهنا.

 
:  ة املصريةأدعم املعرفة الدينية لدى املر   برامج الداعيات ابلفضائيات العربية ودورها يف 

تطبيقية إبراهيم.  /دراسة  مرزوق  األزهر،    -ريهام  جامعة  م   2016ه ،    1437القاهرة: 
 )دكتوراه(. 

 
عتق، اليمن:    -.يب بكر العدين بن علي املشهورأل  /التبصرة الدعوية شرح املنظومة النسوية

 م.  2017ه ،  1438، الشرعية واملهنيةدار الزهراء لتعليم املرأة العلوم 
 

تصور مقرتح لتطوير دور الداعيات مبحافظات غزة يف تعزيز ممارسات تزكية النفس لدى  
 1437غزة: الباحثة،    - .بو ديةأاندية مخيس    /سالميالفتيات املسلمات يف ضوء الفكر اإل

 م )رسالة جامعية(.  2016ه ، 
 

الكويت:    -.شريفيمصطفى  هند    /جمااملرأة أمنوذ :  اجملتمعيف دعوة أفراد    تطبيقات احلكمة
 م.  2016ه ،  1437جملة الوعي اإلسالمي، 
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ــة ميدانية على عينة من  توظيف تدبر القرآن الكري يف دعوة الفتيات إىل هللا تعاىل: دراســــ
 الرايض: املعهد العايل للدعوة  -هند بنت علي املوسى.  /طالبات اجلامعات يف مدينة الرايض

 م )دكتوراه(. 2019ه ،   1440واًلحتساب، 
 

ثبات املسلمة اجلديدة: العوامل والعوائ : دراسة ميدانية على عينة من املسلمات اجلدد 
الرايض: جامعة اإلمام   -سارة بنت قاضي حممد يوسف.  / يف مكاتب توعية اجلاليات ابلرايض

 )ماجستري(.  
 

ابلتطبي  على   يعمل املرأة الدعو   هتوجي  وأثرمها يف مجعية القرآن الكري والدعوة الشاملة  
أم درمان:    -حواء أبكر مخيس.   /م  2003  -  1990الفرتة من    والية مشال دارفور يف 

 )ماجستري(.  م 2005ه ،  1426جامعة أم درمان اإلسالمية، 
 

والثانية األوىل  السعودية  الدولة  يف  للمرأة  الدعوية  احلريب.  /اجلهود  إبراهيم  بنت    - وفاء 
 ه  )ماجستري(. 1430الرايض: جامعة اإلمام، 

 
  مصطفى  زهرة  /دراسة اترخيية ومعاصرة: اجلهود الدعوية للمرأة املسلمة يف األسرة واجملتمع 

 ص )أصله رسالة ماجستري(. 460م،  2012ه ،  1433، دمشق: دار قتيبة -.الزايت 
 

آمال   /الداخلية: دراسة ميدانية تقويية على اجلهود املتعلقة ابلنساءاجلهود الدعوية لوزارة  
ابطريف. حممد  واًلحتساب،    -بنت  للدعوة  العايل  املعهد  م   2021ه ،    1442الرايض: 

 )دكتوراه(.  
 

املر  يف أجهود  املسلمة  األإالدعوة    ة  القرن  اهلجر ىل هللا خالل  عبدالظاهر ي/  ول  هاشم 
 م )ماجستري(.  1979ه ،  1399األزهر،  القاهرة: جامعة -إبراهيم.
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]مجعتها[ سكينة بنت  حكم خروج املرأة للدعوة: من فتاوى حممد انصر الدين األلباين/  
 ص   125م،    2021ه ،    1442بريوت: مؤسسة الراين للنشر،    -حممد انصر الدين األلباين. 

 
املدينة املنورة: جامعة    -هديل بنت حسن مكي.احلوار مع املرأة يف القرآن ودالالته الدعوية/  

 . ورقة )ماجستري( 202ه ،  1435طيبة، 

 
اخلطاب الدعوي املوجه للمرأة املسلمة يف القرآن الكري وأوجه االستفادة منه يف العصر 

 (. )ماجستري  الرايض: املعهد العايل للدعوة واًلحتساب   -رانية بنت مجيل أبو حنانة.  /احلاضر
 

موضوعية دراسة  النبوية:  السنة  خالل  من  للمرأة  املوجَّه  الدعوي  بنت   / اخلطاب  منال 
 ه ، )حبث مكمل للماجستري(.  1436أهبا: جامعة امللك خالد،  -عبدالرُحن آل نغموش.

 
 ه (. 1433سعاد عبدالرُحن الوًلييت )ت  /الداعية اليت نريد

 
خدجية بنت عبدهللا    /ميدانية على منطقة الرايضدراسة  :  الدعوة إىل هللا يف اجملتمع النسوي

 ه  )دكتوراه(. 1432الرايض: جامعة اإلمام،  -.البشر
 

ىل هللا تعاىل يف العصـر احلاضـر ٔاروى   /ئلالضـوابط واجملاالت والوسـا :دعوة الرجال النسـاء اىل
 م )ماجستري(. 2017ه ،  1438مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -العقال.بنت حممد 

 
دعوة الطالبات يف املرحلة الثانوية: دراسة ميدانية تقويية على عينة من طالبات املرحلة 

ه ،   1428الرايض: جامعة اإلمام،    -هند بنت مصطفى شريفي.  /الثانوية يف املدينة النبوية
 م )دكتوراه(.  2007
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العامالت تعاىل/    دعوة  الشلهوب.املنزليات إىل هللا  بنت خالد  دار كنوز    -عبري  الرايض: 
  م.2013ه ،  1434إشبيليا، 

والعنوان الشارح  ه ، 1430جامعة اإلمام، كلية الدعوة واإلعالم،  - األصل: رسالة ماجستري 
 دراسة ميدانية على عينة من العامالت املسلمات يف مدينة الرايض. للرسالة: 

عنوان الرسالة يف مصدر آخر هكذا: دعوة العمالة املنزلية إَل هللا تعاَل: دراسة ميدانية  وورد  
 على عينة من العمالة النسائية املسلمة يف مدينة الرايض.

 
نوف بنت حممد    /دعوة غري املسلمات إىل اإلسالم يف مدينة الرايض: دراسة ميدانية تقويية

 م. )ماجستري(.  2005ه ،  1426الرايض: جامعة اإلمام،  -الزير.
 

  - خالد بن لطيف اهلبيدي.  / دعوة اجملتمع النسائي: دراسة أتصيلية ميداين يف املدينة املنورة
 ه  )دكتوراه(. 1432املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية، 

 
نورة    /دعوة املرأة لزوجها: دراسة ميدانية على عينة من النساء املتزوجات يف مدينة الرايض

 م )ماجستري(.  2009ه ،  1430الرايض: جامعة اإلمام،  -حممد اجلوير.بنت 
 

النساء  من  عينة  على  ميدانية  دراسة  تعاىل:  هللا  إىل  وأخواته  زوجها  لوالدة  املرأة  دعوة 
الرايض/   مدينة  الشلهوب.املتزوجات يف  خالد  بنت  املؤلفة،    -عبري  ه ،    1442الرايض: 

 م.  2021
 

الرايض: مدار الوطن   -اجلوهرة بنت حممد العمراين.  /للنساء  صلى هللا عليه وسلم  دعوة النيب
 م. 2013ه ،  1434شر، للن

 ه . 1418جامعة اإلمام،  –األصل: رسالة ماجستري 
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دراسة ميدانية تقويية على نزيالت السجون والقائمني ابلدعوة    : دعوة النساء يف السجون
الرايض: جامعة اًلمام حممد بن سعود اإلسالمية،  -ملياء بنت سليمان الطويل .مبنطقة الرايض/  

 ورقة(. )دكتوراه(.  567مج ) 2ه ،  1427، كلية الدعوة واًلحتساب 
 

الشارقة: مركز األمري   -.زينب حممد صربي بريه جكلي  /الدعوة النسائية: األسس واملنطلقات
 ص.  87 م، 2008 ه ، 1429،  عبداحملسن بن جلوي للبحوث والدراسات اإلسالمية

 
النسائية يف  هبا  الدعوة  النهوض  احلاضر وطرق  إبراهيم سعد.   / العصر  املنصورة:    -السيد 

 م )دكتوراه(.  2019ه ،  1440جامعة األزهر، 
 

،  العلوم والتكنولوجيا : جامعة  صنعاء  -.هيفاء هاشم عنقاوي  /الدعوة النسوية يف العهد النبوي
 م )ماجستري(. 2007ه ،  1428

 
  -شرطي عريى.حليمة    /نظرة حتليلية موضوعية مع الرتكيز على دور املرأة   : الدعوة والداعية

 (.ماجستري) م 2000ه ،  1421، أبم درمان جامعة القرآن الكرميأم درمان: 
 
أم درمان:    - الريح.إيثار عبداحملمود    /لدعوة وسط نساء األعمال: دراسة ميدانية حتليلية ا

   م )ماجستري(. 2013ه ،  1434، سالمية جامعة أم درمان اإل
 

النساء: املناهج واألساليب والوسائل أم درمان:    -مصطفى.جنوى اببكر    /الدعوة وسط 
 م )ماجستري(.  1999ه ،  1419جامعة أم درمان اإلسالمية، 

 
سالمية من دور الداعيات يف معاجلة سلوك الفتيات املسلمات يف ضوء معايري الرتبية اإل

الفتيات م    2011ه ،    1432غزة: اجلامعة اإلسالمية،    -مىن عودة الصويف.  /وجهة نظر 
 )ماجستري(. 
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املر  لدى  االجتماعية  العادات  تصحيح  يف  الدعاة  املعايري  أدور  ضوء  يف  الفلسطينية  ة 

 م )رسالة جامعية(.  2014ه ،    1435غزة،    -.براهيم مقدادإمسر    /سالمية وسبل تطويرهاإل
 

م    1992  -م    1956الفرتة من    السودان يف   الدعوة واجلهاد يف   دور املرأة السودانية يف 
أم درمان: جامعة أم درمان اإلسالمية،    - فاطمة حممد عبدالقادر.ي/  مع مناذج من العهد النبو 

 م )ماجستري(. 1997ه ،  1417
 

علي   / هـ  200  -   100  ي اهلجر   القرن الثاين  سالمية يف تبليغ الدعوة اإل  ة يف أ دور املر 
 م )ماجستري(. 1987ه ،   1407القاهرة: جامعة األزهر،  -حممد مطاوع.

 
عباس، حممد عبدهللا  حممد حس ي  /: أتصـيل شـرعي: عصـر النبوةة يف محل الدعوةأدور املر 

 ص. 80م،  2007 ه ، 1428 اإلسالمية،دار الدعوة اإلسكندرية:  -اخلطيب.
 

مكة   -لؤلؤة بنت عبدالكرمي القويفلي.  /دور املرأة يف الدعوة إىل هللا يف ضوء الكتاب والسنة
 ه  )ماجستري(. 1410املكرمة: جامعة أم القرى،  

 
عبدالقادر مجيلة    /حقائ  وتطلعات  :دور املرأة املسلمة يف العمل الدعوي: التجربة األردنية

 ص.  36، أمل مسري اجلبور ،الرفاعي
 ه . 27/1/1439نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
بوالية اخلرطوم تطبيقية  الدعوة اإلسالمية: دراسة  املؤمنات وأثرها يف  ليلى حسي   / دور 

 (.ماجستريم ) 2003ه ،  1424أم درمان: جامعة القرآن الكرمي أبم درمان،  -آدم.
 

 ص.   232م،    2020ه ،    1441عم ان: دار املأمون،    -ماهر حنون.  /املرأة الداعيةصفات  
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أروى بنت    /دراسة وصفية   :مدينة الرايض  العمل التطوعي للداعيات يف اجملتمع النسوي يف 

 ه  )ماجستري(. 1437الرايض: املعهد العايل للدعوة واًلحتساب،  -عبدهللا اخلليف.
 

ه      ،  1414: املؤلف، غزة -.العريب عاليل /ضوابطه ،حقيقته ،حكمهعمل املرأة الدعوي:  
 م.   1994

  
الرايض:    -عبدامللك حممد القاسم.وسيلة دعوية للمرأة املسلمة/    183غراس السنابل:  

 م.  1995ه ،  1416دار القاسم، 
 

 . أبو بكر العدين بن علي املشهور /فقه الدعوة للمرأة املسلمة
 

السلوكية/  القبيسيات واملواقف  الفكرية  اجلذور  موسى.:  خري  إستانبول: كتاب    -حممد 
 ص.  124م،  2020ه ،  1441سراي، 

 
حممد أُحد جاد    /دراسة مقارنةي:  وسعيد النورس  حممد عبده   فكر الدعاة:  ة يف أ قضااي املر 

 م )دكتوراه(.  2017ه ،  1438طنطا: جامعة األزهر،  -قحيف.
 

املسلمة أيتها  داعية  الشافعي  /كوىن  مؤسسة  القاهرة  -.انصر  للنشرا:  ، ه   1429،  قرأ 
 م.2008

 
إعداد ومجع وترتيب    / كوين داعية: نصائح، توجيهات، جتارب، اقرتاحات يف الدعوة إىل هللا

   ص.  124ه ،  1427مكتبة الطرفي[، املقدمة . ]الطائف: عبدهللا بن أُحد العالف 
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سارة بنت  على بصرية/    ىل هللا إدورة للمعلمة وملن ترغب يف الدعوة    :كيف تكونني داعية
 ص. 208م،  2016ه ،  1437الرايض: دار الصميعي،  -إبراهيم املسعود.

 
الدعوة إىل هللا تكونني انجحة وحمبوبة يف  للطباعة    عم ان:  -.ميساء عرعار  /كيف  الرواد 

 م. 2004، ه  1425، والنشر
 

الكويت: مكتبة    -.3ط  -حممد سليمان األشقر.املرأة بني دعاة اإلسالم وأدعياء التقدم/  
 م. 1984ه ،  1404الفالح، 

 
الداعية الشريف.  /املرأة  موسى  ابن كثري،    -.3  -حممد  دار  بريوت:  ه ،   1438دمشق؛ 

 ص. 184م،  2017
 

واملأمول الواقع  بني  الداعية  الصقعيب.  /املرأة  إبراهيم  بن  املنهاج،    -خالد  دار  السعودية: 
 م. 2012ه ،  1433

 
ه ،   1421الرايض: مكتبة الرشد،    -أُحد يعقوب العطاوي.  /ياملرأة الداعية يف العهد النبو 

 م.  2000
العهد   يفه ، وكانت بعنوان: املرأة الداعية    1412جامعة اإلمام،    – : رسالة ماجستري  األصل

 النبوي الشريف والعصر احلاضر. 
 

وحماذير وعقبات  معامل  الداعية:  الشريف  /املرأة  موسى  بن  اًلندلس  جدة   -.حممد  دار   :
 م. 2012 ه ، 1433، اخلضراء

 
ه ،  1423،  الرسالة  مؤسسة  بريوت:  -.حممد حسن بريغش  /سرة املسلمةاملرأة الداعية واأل

 م.  2002
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 1420اإلسالمية،  القاهرة: دار التوزيع والنشر    -.مصطفى الطحان  / املرأة يف موكب الدعوة

 م.  1999ه ، 
 
،  مكتبة املنار  الزرقاء:  -.4ط  -.حممد حسن بريغش  /حاديث ومناذجأة املسلمة الداعية:  أاملر 

 ص.  151م،  1983ه ،  1403
 
ه ،   1412  البشري،  دار  ان:عم    -حممد حسن بريغش.  /املرأة املسلمة الداعية يف الرتبية  

 م.  1992
 
  - .2ط  -أاب بطي.  أُحد بن حممد   /ملرأة املسلمة املعاصرة: إعدادها ومسؤوليتها يف الدعوةا

 ص.  672م،  1993ه ،  1413
 ه .  1410جامعة اإلمام،   – األصل: رسالة دكتوراه 

 
أشرف عليه واعتىن ه (؛    1419حممد متويل الشعراوي )ت    /املرأة املسلمة والدعوة إىل هللا

 ص. 111ه ،  1421بريوت: دار القلم، مقدمة املعتِن به  -به أُحد الزعيب.
 

املنصورة: دار الوفاء،    -.2ط  -حممود.  لي عبداحلليمع  /املرأة املسلمة وفقه الدعوة إىل هللا 
 ص.  422م،  1991ه ،  1411

 
بغداد: ديوان الوقف السِن،   -.ميسون عبدالرُحن الزهاوي  / ىل هللا إ املرأة ودورها يف الدعوة  

 ص.  316م،  2015ه ،  1436
 

ه ،   1409،  مكتبة املنار   الزرقاء:  -.قفة  عبدالفتاح  حيدر   /التزام ودعوة  :املسلمة املعاصرة
 م.  1989
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  / دراسة ميدانية:  مسؤولية الدعاة يف مواجهة الفكر التكفريي يف اجملتمع النسوي السعودي 

 (.ماجستريه  ) 1433الرايض: جامعة اإلمام،  -.منرية بنت عبدهللا آل فهيد 
 

مسؤولية الدعاة واالحتساب جتاه األسواق النسائية: دراسة ميدانية على األسواق النسائية 
 ه  )ماجستري(.   1430الرايض: جامعة اإلمام،    -نوال بنت حممد الصانع.  / مدينة الرايضيف  
 

املسؤولية الدعوية للمرأة جتاه تعزيز اهلوية اإلسالمية: دراسة ميدانية على عينة من املراكز  
ه ،   1442الرايض: املعهد العايل للدعوة واًلحتساب،    -أروى بنت إبراهيم الناصر.  / الدعوية
 م )دكتوراه(.   2021

 
الداعيات يف  اجملتمعية: دراسة ميدانية على  األزمات  الداعية يف مواجهة  املرأة  مسؤولية 

 1442الرايض: املعهد العايل للدعوة واًلحتساب،    -هيفاء بنت راشد اجلهِن.  / مدينة الرايض
 م )دكتوراه(.   2021ه ، 

 
ودور املعلمة يف تفعيلها مكة املكرمة املضامني الدعوية للمقررات الشرعية ابملرحلة الثانوية  

م   2018ه ،   1440مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -.بشائر بنت عومير السلمي  /أمنوذجام 
 )ماجستري(. 

 
اجملالت   من  لعينة  حتليلية  دراسة  اإلسالمية:  اجملالت  يف  املرأة  لقضااي  الدعوية  املعاجلة 

الرايض: جامعة    -شيخة بنت حممد العتييب.  /السعوديةاإلسالمية النسائية يف اململكة العربية  
 ه  )ماجستري(. 1427اإلمام، 

 
الدعوية لقضااي املر  املواقع أاملعاجلة  القرين.  /كرتونيةاإلل  ة املسلمة يف   - فاطمة بنت علي 

 ه  )ماجستري(.  1436الرايض: املعهد العايل للدعوة واًلحتساب، 
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 ص. 114ه ،  1438الرايض: املؤلف،  -عبدالرُحن بن حممد الفارس. /املعلمة الداعية

 ه . 10/2/1442ونشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

الرايض:    -فاطمة بنت حيىي الزهراين.  /املقاصد الدعوية حلقوق املرأة وواجباهتا يف اإلسالم
 م )دكتوراه(.  2020ه ،  1442املعهد العايل للدعوة واًلحتساب، 

 
متاضر   /ملرأة املسلمة بني اخلطاب الدعوي واخلطاب العلماين: دراسة نقدية حتليليةمكانة ا

 (. ماجستريم )  2016ه ،    1437أم درمان: جامعة أم درمان اإلسالمية،    -عوض.عبداملنعم  
 

ن الكري ودور الداعيات يف تعزيزها لدى  آ املمارسات السلوكية للمتقني كما جاءت يف القر 
غزة: الباحثة،    -.هتاين مصطفى سعيد جرب  /مساجد حمافظات غزة وسبل تطويرهالفتيات يف  

 م )رسالة جامعية(.  2014ه ،  1435
 

تساؤالت حول التغيريات    :النساء اإلسالميات يف العامل العريب من ردة فعل إىل واقع جديد 
 1434السالم،    القاهرة: دار   -دًلل ابجس.  /البنيوية يف احلركات اإلسالمية يف العامل العريب

 ص. 224م،  2013ه ، 
 

من  عينة  على  تقويية  وصفية  دراسة  اخلريية:  املؤسسات  يف  النسائي  الدعوي  النشاط 
الرايض: جامعة    -هند بنت عادل الدوسري.  /املؤسسات اخلريية النسائية يف مدينة الرايض 

 ه  )ماجستري(. 1428اإلمام، 
 

عصر   يف  لإلسالم  للدعوة  املرأة  والعباسيةنصرة  األموية  عبدالعزيز    /الدولة  بنت  سارة 
 ه  )دكتوراه(.  1436الرايض: املعهد العايل للدعوة واًلحتساب،  -املوسى.
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 -.أمل بنت حممد العجالن  /نصرة املرأة للدعوة اإلسالمية يف عصر النبوة واخلالفة الراشدة
 ه  )دكتوراه(.  1431الرايض: جامعة اإلمام، 

 
  1410القاهرة: دار اًلعتصام،    -ابن اهلامشي.مهوم املرأة املسلمة والداعية زينب الغزايل/  

 ص. 301م،  1990ه ، 
 

نورة بنت  /واقع اسـتخدام لغة اإلشـارة يف دعوة الصـم يف اجملتمع النسـائي مع تصـور مقرتح
 )حبث مكمل للماجستري(. ه  1437، الرايض: جامعة اإلمام -.صاحل اهلبدان

 
حتليلية دراسة  الصومال:  يف  املسلمة  للمرأة  املعاصر  الدعوي  شريف    / الواقع  زينب 

 م )ماجستري(. 2013ه ،   1434مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -السقاف.
 

 الفصل الثاين 
 مضامني الدعوة

 
 ...اإلسالمية، الثقافة اآلداب واألخالق، الدعاء، العلممتفرقات يف 

 

الدعوة إىل هللا العلم يف  اليويب.  /أثر  بن سليم  اإلسالمية،    -مرزوق  اجلامعة  املنورة:  املدينة 
 (. دكتوراهه  ) 1417

 
أم درمان: جامعة    -خضر.  أُحد حممد زين  /ألسس األخالقية يف تبليغ الدعوة اإلسالميةا

 م )ماجستري(. 2003ه ،  1424القرآن الكرمي، 
 

جدة: الدار السعودية للنشر،   -أبو األعلى املودودي.األسس األخالقية للحركة اإلسالمية/ 
 ص. 67ه ،  1405
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الرايض: املعهد العايل    -هيفاء بنت عبدهللا العريعر.  /الربامج الدعوية املوجهة ملعاجلة الغيبة
 ه  )ماجستري(.  1438للدعوة واًلحتساب، 

 
  -.عدانن علي رضا النحوي  /سالميةمة املسلمة الواحدة والنظرية العامة للدعوة اإلبناء األ
 م.  1997ه ،  1417، دار النحوي  الرايض:

 
عبداملنعم    اليت تعني على وحدة املسلمني/  ىل األسس واملبادىءإتنبيه الدعاة املعاصرين  

 .  مصطفى حليمة
 

الثقافة اإلسالمية وأثرها الدعوي يف تغيري سلوك الطالب: دراسة وصفية حتليلية ابلتطبي   
أم درمان:    - متيم الدار علي حممد.  /مناذج خمتارة:  على مقرر الثقافة اإلسالمية ابجلامعات

 (. دكتوراهم ) 2007ه ،  1428، القرآن الكرميجامعة 
 

  -.حممد بن عبدهللا السمريي  /دراسة أتصيلية  :الدعاء على األعداء وأثره يف الدعوة إىل هللا
 م )ماجستري(.  2018ه ،  1439مكة املكرمة: جامعة أم القرى، 

 
 ص. 70، سليمان بن قاسم العيد /الدعاء وأمهيته يف الدعوة إىل هللا

 ه . 29/6/1438بتاريخ نشر يف شبكة األلوكة 
 

العراق: مؤسسة    - .جنم عبدهللا الزبيدي  /دراسة دعوية فكرية  :دور القيم يف هنضة اجملتمع
 ص.  57م،  2021ه ،  1442انشرون، 

 
،  دار ابن حزم  بريوت:   -.هليإهلي بن ظهور  إفضل    /ىل هللا تعاىلإ ثره يف الدعوة  أالسلوك و 

 م. 2000ه ،  1421
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النجعي.الغ رية يف الدعوة واحلسبة/   للدعوة   الرايض:  -عبدالعزيز بن وحداين  العايل  املعهد 
 )ماجستري(. ه . 1436واًلحتساب، 

 
 /القيم األخالقية النبوية يف احلرب وأثرها يف الدعوة: دراسة دعوية حتليلية وصفية معاصرة

الطيب   اإلسالمية،    -الصديق.نسيبة  درمان  أم  جامعة  درمان:  م    2017ه ،    1438أم 
 )ماجستري(. 

 
الدعوة   يف  العليا  احلضارية  زجنري.اإلسالمية/  القيم  رفعت  التوفيق،    -حممد  دار  سورية؟: 

 م. 2002ه ،  1423
 

يف  املنفلوط   القيم  يف   يكتاابت  منها  االستفادة  أُحد  اإلسالمية/  الدعوة    وسبل  حممد 
 م )ماجستري(. 2019ه ،  1440القاهرة: جامعة األزهر،  -عبدالعال.

 
اإلسالمية الدعوة  خدمة  يف  سلوكية  اإلسالمية  /مبادئ  الدعوة  الغرب   -.كلية  :  طرابلس 

 ص.  87، م1989ه ، 1409، كليةال
 

عم ان: أروقة للدراسات   -حممد بن املبارك البلوشي.  /مكارم األخالق: دراسة وصفية دعوية
 ص.   128ه ،  1428ر، والنش 

 
اإلسالمية الدعوة  أخالق  يف  حسي  /الوسطية  درمان:    -القضاة.  أُحد  القرآن  أم  جامعة 

 (. دكتوراهم ) 2002ه ،  1423، الكرمي والعلوم اإلسالمية
 

حسي عودة   /فقه الدعوة وتزكية النفوس  رسالة يف :  وشي احللل يف مراتب العلم والعمل
 ص.  64م،  1991ه ،  1412اخلرَُب، السعودية: دار اهلجرة،  -العوايشة.

 مث صدر بعنوان: أوليات العلم والعمل والدعوة: وشي احللل.... دار ابن حزم. 



100 
 

 
املعهد    الرايض:  -غيداء بنت عبدالعزيز الفيغاوي.  / وظيفة الدعاء يف الدعوة: دراسة أتصيلية

 )ماجستري(. ه . 1435العايل للدعوة واًلحتساب، 
 

الوظيفة الدعوية للدروس العلمية: دراسة ميدانية على عينة من الدروس العلمية املقامة يف 
ه ،    1433الرايض: جامعة اإلمام،    -. بدرة بنت مبارك الدوسريمساجد مدينة الرايض/  

 )ماجستري(. ورقة 303، م 2012
 

 املواعظ والرقائ 
 

كتاب الزهد والرقائ  لإلمام عبدهللا بن املبارك )ت  اثر الدعوية الواردة عن السلف يف  اآل
ملدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  ا  -تسامبيدو عبد املهيمن.  /دراسة وصفية حتليلية  : (ـ ه  181

 م )ماجستري(. 2019ه ،  1440
 
اهللكة  إ الغافلني من  الدعوة  إيقاظ  الرقائ  خلدمة  للدين: حبث شرعي يوظف  ىل احلركة 

 م. 2004ه ،  1425، مؤسسة اقرا للنشر: القاهرة -.الد عبداملعطي خليفخ /سالميةاإل
 

؟: دار الزمان،    -أُحد حممد أبو أسامة.  /سالمية على التوبة واالستغفارتركيز الدعوة اإل
 م. 2003ه ،  1424

 
 م. 1990ه ،  1410، مكتبة السندس الكويت: - 3ط -.ُحد القطانأخواطر داعية/ 

 )رقائق ترق هلا القلوب، عربة وعظة من السرية،...(
 

 -وآخرون.حممد حس   ي يعقوب   /خواطر دعاة: رقائ  من املوعظة احلســـنة والكلم الطيب
 ص. 272م،  2010، ه  1431، : دار عامل الثقافةعم ان -.2ط
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أُحد بن انفع   /ىل هللا يف ضوء الكتاب والسنةإاحلكمة واملوعظة احلسنة وأثرمها يف الدعوة  
 م.  1997ه ،  1417، اخلضراء األندلس دار جدة: -.املورعي

 ه . 1406، أم القرىجامعة  –األصل: رسالة ماجستري 
 

إىل احل /   للرجوع  الوائليدعوة اخلل   بن عبدهللا  دار طيبة،    -.حممد  ه ، 1418الرايض: 
 ص. 125

 )دعوة ووعظ( 
 

  -هـ    450)   حامد الغزايل  أيبمام  حياء علوم الدين لإل إمن خالل كتاب    ربع املهلكات
 1435القاهرة: جامعة األزهر،    -عبدالرحيم حممد الشريف.  /دراسة دعوية نقدية  : هـ(  505

 م )دكتوراه(.  2014ه ، 
 

 1432دار الغرابء،    -صاحل طه عبدالواحد.  /لوعظ ابلدليلالسبيل يف فقه الدعوة وكيفية ا
 مج. 2م،  2011ه ، 

 
الكتاب والسنة الرشود  /دراسة دعوية :  السكينة يف ضوء  إبراهيم  بن  الرايض:    -.مساعد 
 ه  )دكتوراه(.  1435املعهد العايل للدعوة واًلحتساب، 

 
  505 - هـ   450) حامد الغزايل  أيب مام حياء علوم الدين لإل إاملنجيات من خالل كتاب 

 2010ه ،    1431القاهرة: جامعة األزهر،    -حممود سعد موسى.  /دراسة دعوية نقدية  :هـ(
 م )دكتوراه(. 

 
اجلوهرة بنت   /اخلوف والرجاء: دراسة أتصيلية يف ضوء الكتاب والسنةاملنهج الدعوي يف  

 ص.   59 ه ، 1435لرايض: املعهد العايل للدعوة واًلحتساب، ا -صاحل الطريفي.
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حممد بن    /املوعظة احلسنة للعلماء وأثرها يف الدعوة إىل هللا تعاىل يف ضوء الكتاب والسنة
 م )ماجستري(.  2014ه ،  1435مام، الرايض: جامعة اإل -عبدالرُحن املرحوم.

 
املدينة املنورة: جامعة اإلمام،   -بشري حممد أُحد.  /املوعظة احلسنة وأثرها يف الدعوة إىل هللا

 ه  )ماجستري(. 1404
 

 -عمر أبو اجملد حسي قاسم. /ضرين يف القرون الثالثة األوىلت  الوصااي الدعوية للعلماء احمل
 )ماجستري(. م 2010، ه  1411اإلمام، : جامعة الرايض

 
 الكري والتفاسري  القرآن  الدعوة والدعاة يف 

 الحظ: وضع  بعض املباحث القرآنية يف موضوعاهتا الدعوية 
 

الكري  القرآن  يف  اإلصالح  الدعوية آلايت  جنم.  / اآلاثر  العراقية،   -رجاء  اجلامعة  بغداد: 
 م )ماجستري(. 2017ه ،  1438

 
جدة:    -.حممد انجي مشرح  / عداد الدعاةنية: رؤية تربوية إلآ فاق الفنية يف القصة القر اآل

 م. 1992ه ،  1412العلمي للنشر،   دار اجملمع
 
القاهرة: جامعة األزهر،   -بكر زكي إبراهيم.  /ىل هللاإالسماء وصلتها ابلدعوة    ايت هللا يف آ 

 م )ماجستري(. 1981ه ،  1401
 
يف آ  الكونية  هللا  يف   ايت  القر   الرايح  و آ ضوء  احلديث  والعلم  الكري  يف أ ن  الدعوة    ثرها 

نوفل  /اإلسالمية عبدالنافع حممد  األزهر،    -.حممد  جامعة  م   2012ه ،    1433القاهرة: 
 )ماجستري(. 
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 -كوكو.عبدالسالم احلبيب    / ودورها يف الدعوة إىل هللا تعاىلايت األنفس يف القرآن الكري  آ 
 (. دكتوراهم ) 2008ه ،  1429أم درمان: جامعة أم درمان اإلسالمية، 

 
الدعوة إىل هللا القرآن وأثرها يف  الكونية يف  التخويف  الغامدي.  /آايت   -مجعان عبدهللا 

 ه  )ماجستري(. 1407املدينة املنورة: جامعة اإلمام، 
 

  - علي بن سليمان الزين.  /آايت الدعوة إىل هللا يف سورة األعراف: دراسة بالغية حتليلية
 م )دكتوراه(.  2003ه ،  1424الرايض: جامعة اإلمام، 

 
يد علي زليم خان س   /آايت الدعوة يف سـوريت البقرة وآل عمران: دراسـة حتليلية موضـوعية

 م )دكتوراه(. 2016ه ،  1437عم ان: جامعة العلوم اإلسالمية العاملية،  -مواتيف. يونس
 
 -.سامة عبداحلميدأحممد    /ىل هللا تعاىلإ الدعوة    ثرها يف أ سورة فاطر و   ايت الكونية يف اآل

 م )ماجستري(. 2009ه ،  1430القاهرة: جامعة األزهر، 
 
فتح الرُحن عمر   /اإلسالميةمنهج من مناهج الدعوة    :ن الكري آ القر   ايت الكونية يف اآل

 م )دكتوراه(.  1991ه ،  1411القاهرة: جامعة األزهر،  -حممد.
 
أشرف    / النحل ويس والنبأىل هللا تعاىل من خالل سورة  إ الدعوة   ثرها يف أايت الكونية و اآل

 م )ماجستري(. 2000ه ،   1421أسيوط: جامعة األزهر،  -شعبان حممد.
 

الرايض: املعهد    -.حممد بن انيف جباد احلارثي : دراسة دعوية/  آايت املنة يف القرآن الكري
 . )حبث مكمل للماجستري( ه  1438العايل للدعوة واًلحتساب، 
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 -راشد بن ُحدان احمليشري.آايت النداء اإلهلي املوجه للناس يف السور املكية: دراسة دعوية/  
واإلعالم،   الدعوة  اإلمام، كلية  جامعة  مكمل   179ه ،    1434الرايض:  )حبث  ورقة 

 للماجستري(.
 

  1418صابر )ت بعد    حلمي عبداملنعم  /آيتا الليل والنهار وداللتهما يف الدعوة إىل هللا تعاىل
 ه ( )دكتوراه(. 

 
االبتالءات اخلارجية يف حياة الرسول صلى هللا عليه وسلم وأثرها يف بناء شخصية الداعية  

ه ،    1438انبلس: جامعة النجاح الوطنية،    -يوسف حممد زقوت.  / يف ضوء القرآن الكري
 م )حبث مكمل للماجستري(.  2017

 
عم ان: جامعة    -.عاكف أُحد العمايرة  /أتصيلية تطبيقية  التفسري: دراسة  يف   يجتاه الدعو اال

 م )دكتوراه(.  2017ه ،  1438العلوم اإلسالمية العاملية، 
 
 -حممد بالل جماهد.  /دراسة نقدية:  سالميةنية على الدعوة اإلآ ثر اجتزاء النصوص القر أ

 م )ماجستري(. 2017ه ،  1438طنطا: جامعة األزهر، 
 

املدينة املنورة:    -جبالوي بومعراف.أثر االستجابة  للدعوة  واإلعراض عنها يف القرآن الكري/  
 ورقة )دكتوراه(.  556ه ،  1435اجلامعة اإلسالمية، 

 
اإلأ العلمثر  يف آ للقر   ي عجاز  يف   ن  ودوره  النبات  عباس  اإلسالم/  نشر    عامل  عبدالعزيز 

 م )دكتوراه(.  2010ه ،  1431أسيوط: جامعة األزهر،  -فرغلي.
 

املدينة املنورة: اجلامعة   -عبدهللا بن عبدالرب آل نواب.أثر تعدد القراءات يف الدعوة إىل هللا/  
 ورقة )ماجستري(.  421ه ،  1436اإلسالمية، 
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الدعوة إىل هللا القرآنية يف  القصة  العدواين.  /أثر  املنورة: جامعة   -راشد بن معيض  املدينة 
 ص )ماجستري(.  256م،  1994ه ،  1415اإلمام، 

 
  -عثمان.  زينب السر حممد  /أثر املنهج العاطفي يف الدعوة إىل هللا من خالل القرآن الكري 

 م )ماجستري(. 2017ه ،  1438أم درمان: جامعة أم درمان اإلسالمية، 
 

ا ضوء  يف  تعاىل  هللا  إىل  الدعوة  يف  النبويةاإلخالص  والسنة  الكري  حممد    / لقرآن  رائد 
 ص.  152ه ،  1426بريوت: دار الكتب العلمية،  -العبيدي.

 
أم   -علي.  حممود أذغو حاج  / أخالق الدعاة يف ضوء سورة احلجرات: دراسة دعوية حتليلية

 (. ماجستريم ) 2012ه ،  1433درمان: جامعة أم درمان اإلسالمية، 
 

وتطبيقاهتااألساليب   األعراف  سورة  خالل  من  الرسل  دعوة  يف  حسن   /الرتبوية  ايسر 
 م )ماجستري(. 2009ه ،   1430مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -عارف.

 
جامعة القرآن أم درمان:    -موسى.علوية عوض الكرمي    /سورة الشعراء  أساليب الدعوة يف 

 )ماجستري(.م  2002ه ،  1423، الكرمي والعلوم اإلسالمية
 
الكوفة: جامعة   -.حلسناوي اخالد توفيق    /ن الكري: دراسة فنيةآ ساليب الدعوة يف القر أ

 م )ماجستري(.  2007ه ،  1428الكوفة، 
 

املدينة املنورة: جامعة اإلمام،   -سعد بن علي األمسري.  /األساليب الدعوية يف سورة الكهف
 ه  )ماجستري(. 1413
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أم درمان:  -مهد. صاحل عثمان  /أساليب القرآن الكري يف دعوة أهل الكتاب إىل هللا تعاىل
 م. )ماجستري(. 2008ه ،  1429جامعة أم درمان اإلسالمية، 

 
والدعوية/   والعملية  الرتبوية  وتطبيقاهتا  الكري  القرآن  بن أساليب  سعيد  بن  عبدالعزيز 

 ص.  101ه ،   1437مخيس مشيط، السعودية: املؤلف،  -غائب.
 

حممد   /أســاليب اجملرمني يف التصــدي لدعوة املرســلني وعاقبة ذلك يف ضــوء القرآن الكري
 ص. 685م،  2001ه ،  1422، مؤسسة الرسالة دمشق: -.بن عبدالعزيز املسند

 ه . 1419جامعة اإلمام ابلرايض،  –األصل: رسالة ماجستري 
 

حصة بنت    /ىل هللا يف ضوء القرآن الكري إ استخدام الداعية للتفكري اإلبداعي يف الدعوة  
 ص.  47ه ،   1425الرايض: دار التدمرية،  -عبدالكرمي الزيد.

 
خالد    /إىل هللا تعاىل من خالل القرآن الكري: دراسة موضوعية حتليليةسرتاتيجية الدعوة  ا

 (. ماجستريم ) 2016 ه ، 1437 ،أم درمان اإلسالميةجامعة أم درمان:  -يوسف. الطيب
 

الرايض: جامعة    -مسفر بن عبدهللا البواردي.  /أسس الدعوة يف سورة إبراهيم عليه السالم
 اإلمام )ماجستري(.

 
أم درمان: جامعة القرآن الكرمي،   -خبيت.  حماسن إبراهيم  /ساليبها يف سورة طهأسس الدعوة و أ

 م )ماجستري(. 2003ه ،  1424
 
سلوب اإلاثرة الوجدانية يف الدعوة يف سورة هود عليه السالم: دراسة تطبيقية على أمنوذج  أ

 2015ه ،   1436مسقط: جامعة السلطان قابوس،  -.الدمهانية  عبدهللا مروة بنت  /البوطي 
 ورقة )ماجستري(.  220م، 
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 . ىل هللا تعاىلإ الدعوة  ثره يف أ ن الكري و آ القر  سلوب التشبيه يف أ

 ه ،... )سور معينة لكل طالب(.  1439دراسته يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 
 

القرآن الكري وأثره يف   الدعوة اإلسالميةأسلوب التهكم يف  الدين حممد    /مناصرة  سعد 
 1960ه ،    1379القاهرة: الشركة املصرية للطباعة،    -اجليزاوي، عبدالفتاح إمساعيل شليب.

 ص.  106م، 
 
بالغيةأ دراسة  الكري:  القرآن  يف  الدعاة  حسي    / سلوب  جامعة   -العمري.غادة  إربد: 

 م )ماجستري(.  2002ه ،  1423الريموك، 
 

 1972ه ،    1393بريوت: دار الزهراء،    - فضل هللا.  حممد حسي  / الدعوة يف القرآنأسلوب  
 ص.  173م، 
 
قسنطينة: جامعة األمري    -عبداحلليم بوزيد.  /دراسة أسلوبية:  سلوب الدعوة يف القرآن الكري أ

 م )دكتوراه(.  1999ه ،  1419عبدالقادر للعلوم اإلسالمية، 
 

 1403القاهرة: مكتبة وهبة،    - عبدالغِن حممد بركة.  الدعوة القرآنية بالغة ومنهاجما/  بأسلو 
 ص. 391م،  1983ه ، 

 
املنصورة: دار    - .عبدالرُحن حممد عبدالرُحنأسلوب القرآن الكري يف دعوة أهل الكتاب/  

 ص.  400م،  2009ه ،  1430اليقي، 
 

إبراهيم عطية إبراهيم   /الدعوة إىل هللا تعاىل  قناع وأثره يف األسلوب القرآين يف احلجة واإل
 م )دكتوراه(.  2018ه ،  1439بريوت: جامعة بريوت اإلسالمية،  -.خليفة
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أسيوط:    -عيد علي خليفة.  /ىل هللا تعاىلإالدعوة    ثره يف آ ن الكري و آ القر   سلوب املقابلة يف أ

 م )ماجستري(. 2010ه ،  1431جامعة األزهر، 
 

سورة   هللا تعاىل: هو الكتاب املسمى أصول الدعوة إىل هللا تعاىل يف ضوءأصول الدعوة إىل  
 2019ه ،    1440القاهرة: املكتبة األزهرية للرتاث،    -حممد صابر عبدالدامي إبراهيم.  /الروم

 ص.  736م، 
 ه . 1427جامعة األزهر،  -األصل: رسالة ماجستري 

 
شبي الكوم:    -.خملوف حممد جالجل  / احلديدساليبها كما تصورها سورة  أصول الدعوة و أ

 م )ماجستري(. 1999ه ،  1419جامعة األزهر، 
 
الدعوة و أ الشعراءأصول  شبي    -عبدالفتاح عبدالعزيز حممد.  /ساليبها كما تصورها سورة 

 م )ماجستري(. 1994ه ،  1414الكوم: جامعة األزهر، 
 
 - مصطفى السعيد خليل.  /ىل هللا تعاىلإ الدعوة    ثره يف أ ن الكري و آ للقر   يثري أعجاز التاإل

 م )دكتوراه(.  2007ه ،  1428الزقازيق: جامعة األزهر، 
 

أم درمان  جامعة أم درمان:   -.سحنون عبدالقادر حممد  /اإلعجاز الدعوي يف القرآن الكري 
 م )ماجستري(. 2018ه ،  1439، اإلسالمية

 
أم درمان:    -. إميان عثمان آدم  / اإلعجاز الدعوي يف القرآن الكري تطبيقما على سورة املائدة

 (. دكتوراهم ) 2013ه ،  1434، أم درمان اإلسالمية جامعة 
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  -اندي درويش حممد.  اإلسالمية/اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة وصلته مبنهج الدعوة  
 ص.  184القاهرة: مكتبة الرسالة، 

 
حممد عبدالرزاق    / هللا  إىل ن الكري وتسخريه يف الدعوة  آ عجاز الكيميائي احليوي يف القر اإل

 م. 2007ه ،  1428الرايض: مكتبة الرشد،  -أبو صليح.
 م. 2004ه ،  1425جامعة أم درمان اإلسالمية،  -األصل: رسالة ماجستري 

 
النفس اإل و آ للقر   يعجاز  الكري  يف أ ن  عزازي.اإلسالمية/  الدعوة    ثره  السيد    -الشحات 

 م )ماجستري(. 2007ه ،  1429الزقازيق: جامعة األزهر، 
 

السعودية: جامعة اإلمام،   - ُحد بن انصر العمار.إعداد الداعية من خالل سورة فصل /  
 ه  )ماجستري(.  1408

 
إىل هللا الدعوة  يف  وأثرها  القرآنية  علي شاهي.  / األمثال  جامعة    -سلطان  املنورة:  املدينة 

 ه  )ماجستري(. 1413اإلمام، 
 
  / ىل هللا تعاىلإ الدعوة    ثره يف أن الكري و آ القر   ايت الكونية يف نذار والعذاب من خالل اآلاإل
 م )ماجستري(.  2018ه ،  1439املنوفية: جامعة األزهر،  -.عبدالوهاب حممد عالم يعل 
 

ــة القر   األهداف اإلعالمية  -.حممد انجي مش    رح  /عداد الدعاةنية: رؤية تربوية إلآ يف القصـ
 م. 1992ه ،  1412العلمي للنشر،  دار اجملمعجدة: 

 
العلموجه اإلأ الكري يف آ للقر   يعجاز  الرايح والسحاب واجلبال و   ن  ثر  أوصف كل من 

ه ،    1425أسيوط: جامعة األزهر،    -سلمان سالمة عبداملالك.   / ىل هللاإ  ة الدعو   ذلك يف 
 م )ماجستري(. 2004
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  - نبيلة حممد زهري أبو زاند.  / البعد الدعوي يف تفسري معارج التفكر ودقائ  التدبر للميداين

 )ماجستري(. م 2020ه ،  1441الدوحة: جامعة قطر، 
 

 ه (. 1431املفضل فلوايت )ت  /أتمالت قرآنية يف فقه الدعوة واألخالق 
 

املكية اآلايت  من خالل  الدعوة  يف  علي    /التدرج  جامعة    -.مصطفىإبراهيم  درمان:  أم 
 م )ماجستري(. 2000ه ،  1421القرآن الكرمي، 

 
القاهرة:   -أُحد حممد الشوبكي.  /الرتبية الدعوية للفرد واجلماعة من خالل سورة لقمان

 م )ماجستري(. 2007ه ،  1427جامعة األزهر، 
 

  - مضاوي بنت عبدالعزيز الزامل.  /التطبيقات الدعوية ألسلوب املقارنة يف القرآن الكري
 ه  )ماجستري(.  1437الرايض: املعهد العايل للدعوة واًلحتساب، 

 
ه ،    1410مان: جامعة القرآن الكرمي،  أم در   -النعمان حممد صاحل.  /تفسري آايت الدعوة

 ص )ماجستري(. 209م،  1990
 

  -.آدم  جعفر خاطر  /تفسري آايت الدعوة من خالل سوريت هود والشعراء: دراسة موضوعية
 (. ماجستريم )  2006ه ،  1427أم درمان: جامعة القرآن الكرمي، 

 
 - عماد سعد عرفة.التفسري الرتبوي ألنور الباز وأثره يف الدعوة اإلسالمية: دراسة حتليلية/ 

 ص. )ماجستري(.  155ه ،  1438كفر الشيخ: جامعة كفر الشيخ، 
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  - متيم.رفاعي حممد    /تنوع وسائل وأساليب الدعوة من خالل القصص القرآين: مناذج خمتارة
 م )ماجستري(. 2014ه ،  1435أم درمان: جامعة أم درمان اإلسالمية، 

 
القاهرة: دار الطباعة    -عيد.  يوسف حممد   /اجلدل القرآين بني أساليب الدعوة اإلسالمية

 ص.  224م،  1987ه ،  1407احملمدية، 
 

الزقازيق:    -ماهر حممد عطية.ي/  اخلطاب الدعو   ثرها يف أ ن الكري و آ القر   جوانب االعتبار يف 
 م )دكتوراه(.  2017ه ،  1438جامعة األزهر، 

 
مكة املكرمة: جامعة   -أُحد بن إبراهيم فقرية.اجلوانب العقدية والدعوية يف سورة األحقاف/  

 ه  )ماجستري(. 1422أم القرى، 
 

املنصورة:   -عواطف أبو الفتوح أُحد. /حماربة الدعوة ساليب الكفرة يف أن عن آ حديث القر 
 م )دكتوراه(.  2005ه ،  1426جامعة األزهر، 

 
  / براهيم، يوسف، الكهفإاحلوار الدعوي من خالل القصص القرآين ابلتطبي  على سور  

عبدهللا اإلسالمية،    -رسول.  يوسف  درمان  أم  جامعة  درمان:  م    2015ه ،    1436أم 
 (. ماجستري)
 

أمين   /بناء الداعية  ثره يف أ و   هللا عليه وسلمصلى    ن لرسوله حممدآ القر   خطاب هللا تعاىل يف 
 م )دكتوراه(.  2009ه ،  1430الزقازيق: جامعة األزهر،  -فوزي أُحد.

 
الدعوة األنعام: دراسة حتليلية ألساليب عرض  الدعوي يف سورة    حممد حممود  /اخلطاب 

 (. دكتوراه) م 2000ه ،  1421،  أبم درمان جامعة القرآن الكرميأم درمان:  -عجاج.
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السور املكية الدعوي يف  املطري  /اخلطاب  القرآن   -.معتصم عبدالكرمي  أم درمان: جامعة 
 م )ماجستري(.  2000ه ،  1421الكرمي، 

 
والدعاة للدعوة  حتليلية  دراسة  القرآين:  القصص  ُحيدة.  / خواتيم  سعد  الشارقة:    -أُحد 

 )ماجستري(. ص  257م،  2018ه ،  1439جامعة الشارقة، 
 

القرآن: دروس وعرب/   القلم،    -عبدهللا حممد فرج هللا.داعية من  دار  ه ،   1415دمشق: 
 م.  1995

 
احلجرات سورة  يف  الدعوية  احلريب.  /الدروس  عبدهللا  بن  اجلامعة    -تركي  املنورة:  املدينة 

 ه  )ماجستري(. 1413اإلسالمية، 
 

الكري و   نبياء يف أ دعاة غري   أسيوط:    -زكراي عثمان عباس.  /بناء اجملتمع  ثرهم يف أ القرآن 
 م )ماجستري(. 2003ه ،  1424جامعة األزهر، 

 
الرايض:    -عقيل بن سامل الشمري.  /الدعاة يف القرآن من غري األنبياء: دراسة موضوعية

 م )ماجستري(.  2008ه ،  1429جامعة امللك سعود، 
 

  - شادية ُحاد أبو احلمد.  /دراسة موضوعية:  ن الكريآ القر   صالح يف ىل اإلإ سالم  دعوة اإل
 م )ماجستري(. 2018ه ،  1439سوهاج: جامعة األزهر، 

 
أُحد أُحد    /ن الكري آ قرار السالم ووسائلها من القر إسالمية لتحقي  السعادة و الدعوة اإل

 م )دكتوراه(.  1971ه ،  1391القاهرة: جامعة األزهر،  -غلوش.
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القاهرة: جامعة األزهر،   -عبداللطيف شاكر موسى.  / سالمية من خالل سورة يسة اإلالدعو 
 م )ماجستري(. 2004ه ،  1425

 
الكري  القرآن  يف  األقربني  العيد.  /دعوة  قاسم  بن  السعودية    -سليمان  اجلمعية  الرايض: 

 ص. 82م،  2015ه ،  1437للدراسات الدعوية، 
 

فيصل بن ظافر   /دراسة أتصيلية:  الدعوة إىل هللا إبعجاز غيب املاضي يف القرآن الكري
 الرايض: جامعة اإلمام )حبث مكمل للماجستري(. -.القويفل

 
الرايض:    -عمر أبو اجملد النعيمي.  /البقرةالدعوة إىل هللا ابملنهج العقلي من خالل سورة  

 م )دكتوراه(.  2007ه ،  1418جامعة اإلمام، 
 

 بريوت:  -.ل نواب آعبدالرب نواب    /ىل هللا تعاىل: دراسة مستوحاة من سورة النملإالدعوة  
 م.  1990ه ،  1410، الدار الشامية

ه ، وكانت بعنوان: الدعوة    1408اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة،    –األصل: رسالة دكتوراه  
 إَل هللا يف سورة النمل. 

 
عم ان:    -بلخري.رائد بن عوض    /الدعوة إىل هللا تعاىل يف سورة لقمان: دراسة موضوعية

 م )ماجستري(. 2002ه ،  1423جامعة آل البيت، 
 

املدينة املنورة:    -عبدالرُحن بن راجي العويف.  /سالمالدعوة إىل هللا تعاىل يف سورة هود عليه ال
 م )دكتوراه(.  1992ه ،  1413اجلامعة اإلسالمية، 

 
املدينة املنورة: اجلامعة    -حممد ولد سيدي ولد حبيب.الدعوة إىل هللا يف سورة إبراهيم اخلليل/  

 ه  )ماجستري(. 1401اإلسالمية، 



114 
 

 
 الرايض: جامعة اإلمام )ماجستري(.   -.لولوه بنت سليمان الغنام  /لدعوة إىل هللا يف سورة احلج ا

 
الروم سورة  يف  هللا  إىل  خوجه.  /الدعوة  الدين  زين  اجلامعة    -عبداحلميد  املنورة:  املدينة 

 (. ه  )دكتوراه 1410اإلسالمية، 
 

أم درمان: جامعة القرآن الكرمي،   -واصل.  خالد بن يوسف  /سورة الزخرف  الدعوة إىل هللا يف 
 م )ماجستري(. 2002ه ،  1422

 
العنكبوت سورة  يف  هللا  إىل  السلمي.  /الدعوة  عبدالعزيز  اجلامعة   -عبيد  املنورة:  املدينة 

 ه  )دكتوراه(.  1410اإلسالمية، 
 

أم   -الشهري.  حممد بن جمدوع  /املناهج واألساليب  :الدعوة إىل هللا يف ضوء سورة املؤمنون 
 م )ماجستري(.  2000ه ،  1421درمان: جامعة أم درمان اإلسالمية، 

 
أم درمان:    -املشوح.  عبدهللا بن انصر  /الدعوة إىل هللا من خالل سورة هود: دراسة موضوعية

 م )ماجستري(. 2003ه ،  1424جامعة القرآن الكرمي، 
 

  - الكناين.  بو سارحةأُحد  أانصر    / الدعوة إىل هللا من خالل علم احلشرات يف القرآن الكري
 (. دكتوراهم ) 2009ه ،  1430، اإلسالمية أم درمان: جامعة أم درمان 

 
دار الفكر  القاهرة: -.س            ناء أُحد أمي  ىل هللا من منظور العلم يف القرآن الكري/إالدعوة  

 م. 2006ه ،   1427، العريب
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ه ،   1441الرايض: املؤلفة،    -أمل بنت سليمان الغنيم.  /الدعوة إىل اإليان يف سورة احلديد
 م.  2020

 
أم درمان:    -.عبدهللا بن عبدالرُحن اليمِن  /دراسة حتليلية تطبيقية :الدعوة يف سورة اإلسراء

   م )ماجستري(. 2010ه ،  1431، سالمية جامعة أم درمان اإل
 

مكة املكرمة:    -أحالم حممد سعيد ابُحدان.  /الدعوة يف سورة غافر: موضوعها وأسلوهبا 
 ه  )ماجستري(.  1409جامعة أم القرى، 

 
مكة املكرمة: دار أطلس اخلضراء،   -حممد بن مقعد العصيمي.  / الدعوة يف القرآن الكري 

 م. 2020ه ،  1441
 

 ص. 53، بن حيىي الطاهر انعوس /الدعوة يف القرآن الكري
 ه .  9/2/1436نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
 -.احلطماينحممد علي  فاطمة    /الدعوة يف القرآن الكري: دراسة بني األساليب والصفات

 ص.    140م،  2017ه ،  1438الشارقة: نور للنشر، 
 

القر  الكري  آ دعوة  الكلمةإ ن  واجتماع  الصف  توحيد  عبيد  /ىل  عبدالباري    - .عبدالظاهر 
 م. 2013ه ،  1424، دار العامل العريب القاهرة:

 
الرايض: دار    -عثمان مجعة ضمريية. دعوة قرآنية كرية: كلمات ومقاالت يف تفسري آايت/  

 ص.  255ه ،  1435التوحيد، 
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دمشق: دار   -حممد بن حامد حواري.  /دعوة من جامع األحكام من تفسري اإلمام القرطيب
 مج. )أصله رسالة دكتوراه(.  2م،   2007ه ،  1428طيبة، 

 ( أبرز فيه املؤلف اجلانب الدعوي من تفسري القرطيب املسمى اجلامع ألحكام القرآن)
 

م   1992ه ،    1412تونس: جامعة الزيتونة،    -.عمران  إبراهيم  /الدعوة من خالل سورة طه
 )ماجستري(. 

 
القر  القرآن وإىل  الدقر )ت    /آنالدعوة من  دار    -ه (.  1423عبدالغِن  دمشق؛ بريوت: 

 ص.  70اهلجرة، 
 

ه ،   1413بغداد: جامعة بغداد،    -.نس عصام الزيديأ   /ن الكريآ ساليبها يف القر أالدعوة و 
 م.  1993

 
  1407جدة: دار الوفاء،  – حممد سعيد ابرودي.  / الدعوة والداعية يف ضوء سورة الفرقان

 ص.  296ه ، 
 ه . 1402املعهد العايل للدعوة اإلسالمية،  -األصل: رسالة ماجستري 

 
 دمشق: دار القلم. -عبداحلميد حممود طهماز. / الدعوة واهلداية يف سورة إبراهيم

 طبع مع كتاب: األسباب واملسببات يف سورة الرعد. 
 

طنطا: جامعة    -أُحد يسن حسن.  /دراسة حتليلية:  النزولسباب  أ  الدالالت الدعوية يف 
 م )دكتوراه(.  2017ه ،  1438األزهر، 

 
يف  الدعوية  القر   الدالالت  احلمد.  /نيةآ االستفهامات  أبو  جامعة    -مظهر كمال  أسيوط: 

 م )ماجستري(.  2018ه ،  1439األزهر، 
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بدرية  الدالالت الدعوية يف قصة مري عليها السالم: دراسة حتليلية للنصوص الشرعية/  

 ورقة )ماجستري(.  264ه ،  1434الرايض: املعهد العايل للقضاء،  -بنت حممد الشهري.
 

عبداحلميد أُحد    /ىل هللا تعاىلإالدعوة    ثرها يف أنية و آ النداءات القر   الدالالت الدعوية يف 
 م )ماجستري(.  2009ه ،  1430طنطا: جامعة األزهر،  -راضي.

 
التأويل"   "حماسن  تفسري  يف  ابملدعو  الداعية  لعالقة  الدعوية  الدين الدالالت  ]جلمال 

ه ،   1435الرايض: املعهد العايل للدعوة واًلحتساب،    -سعيد بن حممد العيسى.  /القامسي[
 ورقة )ماجستري(.  600

 
حسن مخيس   / ل عمرانآ البقرة و   سوريت  مساء هللا احلسىن يف الدالالت الدعوية والرتبوية أل

 م )ماجستري(.  2015ه ،  1436القاهرة: جامعة األزهر،  -حسن.
 

دوافع الداعية وانفعاالته النفسية وأثرها يف الدعوة من خالل القرآن الكري: دراسة وصفية 
عبدهللا    /ةيحتليل  جامعة    -مكتف.عبده  درمان:  الكرميأم  م    2016ه ،    1437،  القرآن 

 (. دكتوراه)
 

كفر   -ماهر أُحد زكي حسي.  /دور الشخصية السوية يف القصص القرآين: دراسة دعوية
 ص. )ماجستري(.  271ه ،  1438الشيخ: جامعة كفر الشيخ، 

 
 حممد املختار حممد املهدي.  /رسائل دعوية من آايت الكتاب احلكيم

 وموضوعات دعوية أخرى... 
ه (/   1437ضمن: األعمال الكاملة لفضيلة األستاذ الدكتور حممد املختار حممد املهدي )ت  

 . م هلا حممد عمارة دق
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الرايض: جامعة    -حممد بن سليمان الرباك.روابط القرابة وأثرها يف الدعوة يف ضوء القرآن/  

 اإلمام )ماجستري(.
 

 -عبدالعزيز حممد عيسى.  / مهيتها للدعوة والدعاةأن املبني و آ القر   يف   يسنن التداول احلضار 
 م )ماجستري(. 2005ه ،  1426جامعة األزهر، 

 
ن الكري: دراسة أساليب ووسائل اجملاهدة عند الدعاة  آ الشيطان والنفس اإلنسانية يف القر 

حامد    / وأتباعهم الكرمي،    -.شوقارأُحد  القرآن  جامعة  درمان:  م   2004ه ،    1425أم 
 (. دكتوراه)
 

دراسة وصفية   السالم:  عليه  يوسف  ابلتطبي  على سورة  الدعوة:  وأثره يف جناح  الصرب 
م   2015ه ،  1436أم درمان: جامعة أم درمان اإلسالمية،  -بشري.أمرية حمجوب  /حتليلية

 )ماجستري(. 
 

العنزي.الصراع بني احل  والباطل: دراسة دعوية من خالل سورة سبأ/     -تركي بن عبيد 
 ورقة )حبث مكمل للماجستري(. 123ه ،  1435املدينة املنورة: جامعة طيبة، 

 
  1435طنطا: جامعة األزهر،    -ايسر حممود املزارة.  / ن الكريآ القر   قناع املدعو يف إ طرائ   

 م )دكتوراه(.  2014ه ، 
 

ه ،   1407، مؤسسة الرسالة بريوت: -. 12ط -.ُحد فائز أ  /آنطري  الدعوة يف ظالل القر 
 مج. 2، م 1987
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  - أشرف شعبان حممد.  /ىل هللا تعاىلإالدعوة    ثره يف أن الكري و آ القر   عامل احلشرات املذكور يف 
 م )دكتوراه(.  2003ه ،  1424أسيوط: جامعة األزهر، 

 
القرآنية/   لآلايت  العلمية  احلقائ   مطابقة  اإلسالمي:  الداعية  املعاصرة يف خدمة  العلوم 

 . ص 205م،  2006 ه ، 1427، دمشق: مكتبة دار املنهاج القومي -حممد مجيل احلبال.
 

دًلل بنت عبدهللا    / تاب إىل التوحيدعموم الرسالة احملمدية ودعوة القرآن الكري أهل الك
 ه  )ماجستري(.  1406الرايض: الرائسة العامة لتعليم البنات،  -السامل.

 
الرايض: جامعة اإلمام، املعهد    -ُرىب بنت عبداجمليد الوهييب.  /فقه الدعوة يف آايت اإلحسان

 م )حبث مكمل للماجستري(. 2019ه ،  1441العايل للدعوة واًلحتساب، 
 

املراغيفقه   تفسري  يف  العيسي  /الدعوة  حممد  بن  العايل  الرايض:  -.سعيد  للدعوة    املعهد 
 م )دكتوراه(.  2020ه ،  1441واًلحتساب، 

 
سليمان بن عبدهللا    /فقه الدعوة يف تفسري نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور للبقاعي

 ص )دكتوراه(.  573م،  2018ه ،  1440الرايض: جامعة اإلمام،  -.امالبس  
 

األنبياء يف سورة  الدعوة  اللحياين  /فقه  حسي  القرى،    -.وداين  أم  جامعة  املكرمة:  مكة 
 م )ماجستري(. 2021ه ،  1442

 
الرايض:    -.عبدهللا بن منصور اخلزمي  /فقه الدعوة يف معاجلة الشهوات من خالل سورة النور

 جامعة اإلمام )حبث مكمل للماجستري(. 
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الرايض:    -سارة بنت عيد العبيواين.  /فقه الدعوة يف نصوص املكر والكيد يف القرآن الكري
 م. 2020ه ،  1441املعهد العايل للدعوة واًلحتساب، 

 
،  ميانمكتبة اإل  القاهرة:  -.حممود حممد عمارة  /فقه الدعوة من قصة موسى عليه السالم

 م. 1997ه ،  1417
 

 م.  2014 ه ، 1435 الصحوة،القاهرة:  -.حممود رفعت أبو نعمة /فقه الدعوة والرتبية
 .من روائع الظالليف أعلى العنوان: 

 
طنجة: املؤلف،    -سعيد بن أُحد بوعصاب.القرآن الكري والدعوة إىل تنمية احلس   اجلمايل/  

 ص. 208ه ، 1433
 

 2001ه ،    1422القاهرة: دار البشري،    - عبدالرُحن الرببري.  /القرآن يتحدث عن الدعوة
 ص.  144م، 
 

القر  والدعاة  :نآ قصص  للدعوة  وعرب  بيومي  /دروس  اإل  املنصورة:  -.حممد  ،  ميانمكتبة 
 م. 1999ه ،  1419

 
القاهرة:    -حممد املختار حممد املهدي.القصة واألمثال يف القرآن الكري: زاد ثري للدعاة/  

 ص.  184ه ،  1433دار الفنار، 
 

قواعد الدعوة إىل هللا يف القرآن الكري على ضوء تفسري اجلزء الثامن والعشرين: دراسة  
الكرمي،    -الوعيل.حممد أُحد    /موضوعية م.    2003ه ،    1424أم درمان: جامعة القرآن 
 )دكتوراه(. 
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الرايض: دار احلضارة،    -رايض بن حممد املسيمري.  / قواعد قرآنية عامة يف الدعوة إىل هللا
 ص.  66م،  2010ه ،  1431

 
عصام   /دراسة دعوية:  الواقع املعاصر  ثرها يف أعراف و ضوء سورة األ  القيم احلضارية يف 

 م )دكتوراه(.  2008ه ،   1429الزقازيق: جامعة األزهر،  -رمضان رويب.
 )وهكذا يف سور أخرى( 

 
قر  دراسة  الدعوة:  يف  والشدة  مجيل  أ  /نيةآ اللني  املؤلفة،    -حممود.مساء  ه ،   1433غزة: 

 م.  2012
 

  -أنور حممد الشهبة.  /ىل هللا تعاىلإالدعوة    ثرها يف أخالقية من خالل سورة النور و املبادئ األ
 م )ماجستري(. 2000ه ،  1421املنوفية: جامعة األزهر، 

 
اجليزة: مكتبة أوًلد الشيخ،   -عاطف عبداملعز الفيومي.  /جماالت الدعوة يف القرآن وأصوهلا

 ص. 217
 

الرايض: املعهد العايل    -مرام بنت سعود الظرف.  / املدعو إليه يف ضوء القرآن: دراسة حتليلية
 ه  )ماجستري(.  1439للدعوة واًلحتساب، 

 
طنطا: جامعة    -ايسر حممود املزارة.  /دراسة دعوية:  حوال املدعوينحكام ألايت األآ مراعاة  
 م )دكتوراه(.  2007ه ،  1427األزهر، 

 
دمشق: مؤسسة الرسالة،    -عبدالكرمي زيدان.  /املستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة 

 ص. 626ه ،  1419
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املضامني الدعوية يف تفسري الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا ومعاجلته لقضااي الدعوة املعاصرة/ 
 ورقة )دكتوراه(.   695ه ،    1437املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،    -عبدهللا بن ُحود الفريح.

 

حممد بن عبدهللا    / دراسة حتليلية  :بن عاشوراملضامني الدعوية يف تفسري الشيخ الطاهر ا
 م )ماجستري(. 2018ه ،   1439مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -.الغامدي

 
عابد بن عبدهللا   /هـ(  1399املضامني الدعوية يف تفسري الشيخ عبدالرمحن الدوسري )ت  

 ه . )أصله رسالة جامعية(.  1441الرايض: دار العقيدة،  -العيلي.
 

املضامني الدعوية يف تفسري "فتح البيان يف مقاصد القرآن" لإلمام أيب الطيب صدي  خان 
املدينة املنورة: اجلامعة    -إعداد أُحد بن منصور آل طالع عسريي.  / ه [  1307]القنوجي، ت  

 ورقة )حبث مكمل للدكتوراه(.  420ه ،  1437اإلسالمية، 
 

اىل لنبيه صلى هللا عليه وسلم يف القرآن الكري/  املضامني الدعوية الواردة يف خطاب هللا تع
 ص )دكتوراه(.  698ه ،  1436املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -فهد بن حممد الوهيب.

 
 1428اخلرطوم: جامعة النيلي،    -علي.  اجليلي البالل أُحد  /معامل الدعوة يف تفسري اجلاللني

 م )دكتوراه(.  2007ه ، 
 

 -جعفر.جعفر أبو القاس  م   /الرعد وإبراهيم: دراســة وصــفية حتليلية  ســوريت معامل الدعوة يف 
 .دكتوراه(م ) 2015ه ،  1436أم درمان: جامعة القرآن الكرمي، 

 
جدة: دار اجملتمع،    -عبدالوهاب بن لطف الديلمي. /معامل الدعوة يف قصص القرآن الكري 

 ص(.  1221ج  ) 2ه ،  1406
 ه .  1404جامعة اإلمام،   -األصل: رسالة دكتوراه 
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 ص. 47خالد بن عبدهللا القاسم،  /معامل الرمحة يف الدعوة إىل هللا يف القرآن الكري

 ه .  24/10/1437نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

توفيق بن حممد أبو    / النصارى من سورة آل عمران: تدبر آلايت السورة...معامل يف دعوة  
 ص.  102حوسة العويضي، 

 
دار   بريوت:  -.صابر طعيمة   /ن الكري: دراسة يف الدعوة والدعاةآ املعرفة يف منهج القر 

 م. 1975ه ،  1395، اجليل
 

انبلس:    -خالد حسن حسان.  /معوقات تطبي  املنهج الدعوي كما بينتها سورة احلجرات
 م )حبث مكمل للماجستري(.  2014ه ،  1435جامعة النجاح الوطنية، 

 
بغداد:   -.علي غنيان الكبيسي  /مفهوم الدعوة يف العهد اجلديد وموقف القرآن الكري منها 

 م )دكتوراه(.  2007ه ،  1428جامعة بغداد، 
 )املقصود اإلجنيل(

 
بريوت: مؤسسة   -.2ط  -حممد حممود الصواف.  /الدعاة من القرآن وإىل القرآن: الدعوة و 

 ه . 1401الرسالة، 
 

أم درمان:    -الزهراين.مخيس بن عبدالرُحن    /مناهج الدعوة إىل هللا وأساليبها يف سور الزمر
 (. ماجستريم ) 2010ه ،  1431، اإلسالمية  جامعة أم درمان

 
ه ،    1436عم ان: دار املعي،    -حممد طاهر عزام.  /مناهج الدعوة يف قصص سورة الكهف 

 ص. 95م،  2015
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أم درمان: جامعة أم درمان اإلس   المية،    -ش   بو.وداد حممد   /مناهج الدعوة يف ســـورة النحل

 (.ماجستريم ) 2005ه ،   1426
 

مكة املكرمة:    -اندية إبراهيم خباري.  /مناهج الدعوة يف القرآن الكري: دراسة نظمية بالغية
 ه ، )ماجستري(.  1405الرائسة العامة لتعليم البنات، 

 
 - عريب.صاحل حسن    /مناهج الدعوة وأساليبها يف ضوء سورة األنعام: دراسة وصفية حتليلية

 (. دكتوراهم )  2015 ه ، 1436 ،جامعة القرآن الكرميأم درمان: 
 

القاهرة: جامعة األزهر،   - حممد فتح هللا خبيت.أ/  ساليبها من خالل سورة سبأمناهج الدعوة و 
 م )دكتوراه(.  2004ه ،  1425

 
املدينة املنورة: جامعة اإلمام،   -سليمان بن عبدهللا الرومي.  / املناهج الدعوية يف سورة النور

 ه  )ماجستري(. 1413
 

دالرُحن جناح عب  / من خالل مواعظ لقمان البنه  يسالمبناء الداعية اإل  يف   آيناملنهاج القر 
 م )ماجستري(.  2005ه ،  1426الزقازيق: جامعة األزهر،  -راجح.

 
منهج ابن كثري يف الدعوة إىل هللا من خالل كتابه تفسري القرآن العظيم واالستفادة منه يف 

 1428أم درمان: جامعة أم درمان اإلسالمية،    -الشريف.مبارك بن ُحد    /الوق  احلاضر
 م )دكتوراه(.  2007ه ، 

 
مؤسسة فلسطي    مشق:د  -.حممد اخلضري  /ىل هللا يف سورة الكهف إهيل الدعاة  منهج أت

 م. 2009ه ،  1430، للثقافة
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الرايض: املعهد    -علي بن حافظ الوادعي.منهج احلجة يف القرآن الكري: دراسة دعوية/  

 ورقة )دكتوراه(.  966ه ،  1437العايل للدعوة واًلحتساب، 
 

ه ،    1406جدة: دار املنارة،    -صالح عبدالفتاح اخلالدي.  /املنهج احلركي يف ظالل القرآن
 (. 2ص )يف ظالل القرآن: دراسة وتقومي؛  471

 
عم ان:    -خلضري.حممد صاحل ا  /ىل اّلل  يف رحاب سوريت الكهف والقصصإ منهج الدعاة  
 ص. 127ه ،   1419دار النفائس، 

 
القاهرة: دار اآلفاق    -.شنب  بوأمساعيل  إ أُحد    /منهج الدعوة االستداليل يف القرآن الكري

 ص.    190ه ، 1434العربية، 
 

حممد    /منهج الدعوة اإلسالمية يف البناء االجتماعي على ضوء ما جاء يف سورة احلجرات
 ص. 478ه ،  1404الرايض: مكتبة األنصار،  –بن حممد األمي األنصاري. 

 ه . 1403املعهد العايل للدعوة اإلسالمية،  -األصل: رسالة ماجستري 
 

  ، يانيةالرتبية اإل  ، نفال: مرحلة الدفاع عن الدعوةسالمية يف ضوء سورة األ منهج الدعوة اإل
لرسوله صلى هللا عليه وسلم  الدمري أ  / وصااي هللا عز وجل  يوسف  دار    القاهرة:  -ي.مي 

 ج . 3م،  2011ه ،   1432، الفكر العريب
سالمية  منهج الدعوة اإل  ه ، وكانت بعنوان:   1429جامعة األزهر،    – األصل: رسالة دكتوراه  

 . نفالمن خالل سورة األ
 

رزق    /نيةآ مراض االجتماعية من خالل القصة القر عالج األ   سالمية يف منهج الدعوة اإل
 م )ماجستري(. 2017ه ،  1438املنصورة: جامعة األزهر،  -عيد إمساعيل.
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السيد حممد    /ن الكريآ ضوء القر   ساليب الباطل يف أمقاومة    سالمية يف منهج الدعوة اإل

 )دكتوراه(. م  2000ه ،  1421القاهرة: جامعة األزهر،  -عبد ربه.
 

اإل الدعوة  يف منهج  القر   سالمية  ضوء  على  املعارضني  الكريآ مواجهة  أُحد   /ن  طلعت 
 م )دكتوراه(.  1984ه ،  1404القاهرة: جامعة األزهر،  -علي.
 

الزقازيق: جامعة    -أُحد عبدالسميع توفيق.  /سالمية من خالل سورة الصفمنهج الدعوة اإل
 )ماجستري(. م  2009ه ،  1430األزهر، 

 
 -أسامة إبراهيم الشربيِن.  / هدافها من خالل سورة الزمرأساليبها و أ  : ىل هللاإمنهج الدعوة  

 م )ماجستري(. 2001ه ،  1422القاهرة: جامعة األزهر، 
 

رمضان    /براهيم عليه السالمإمن خالل سورة    هدافهاأساليبها و أ  : ىل هللا تعاىلإمنهج الدعوة  
 م )ماجستري(. 2000ه ،  1421القاهرة: جامعة األزهر،  -حممد مربوك.

 
سعيد صربي    /حقافهدافها من خالل سورة األأساليبها و أ  :ىل هللا تعاىلإمنهج الدعوة  

 م )ماجستري(.  2001ه ،  1422القاهرة: جامعة األزهر،  -رجب.
 

 - حممد قرين.  سعيد   / هدافها من خالل سورة احلجرأساليبها و : أىل هللا تعاىل إمنهج الدعوة  
 م )ماجستري(. 2000ه ،  1421القاهرة: جامعة األزهر، 

 
حممد يوسف حممد    / هدافها من خالل سورة فصل أساليبها و أ  :ىل هللا تعاىلإمنهج الدعوة  

 م )ماجستري(.  1999ه ،  1419القاهرة: جامعة األزهر،  -خضر.
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الدعوة   تعاىلإمنهج  هللا  و أ  :ىل  من  أساليبها  النجمهدافها  سورة  يوسف    /خالل  حممود 
 م )ماجستري(.  2002ه ،  1423القاهرة: جامعة األزهر،  -حممد.

 
: دار  عم ان  -.أُحد سليمان الرقب  /منهج الدعوة إىل هللا تعاىل يف سورة نوح عليه السالم

 م. 2006، ه  1427، الرازي
الكرمي   - األصل: رسالة دكتوراه   القرآن  ، وكانت  م  2002ه ،    1423،  أبم درمان  جامعة 

 . ضوء تفسري سورة نوح: دراسة موضوعية ىعل  الدعوة إَل هللا تعاَل بعنوان:
 

القاهرة: جامعة    -حسي حامد الديب.  /ضوء سورة النمل  ىل هللا تعاىل يف إمنهج الدعوة  
 م )دكتوراه(.  2004ه ،  1425األزهر، 

 
 / خر سورة القارعةآ ىل  إول سورة القدر  أمن    : قصار السور  ىل هللا تعاىل يف إمنهج الدعوة  

 م )ماجستري(. 2010ه ،  1431الزقازيق: جامعة األزهر،  -مصطفى إبراهيم الدمريي.
 

الدعوة   سوريتإمنهج  من خالل  تعاىل  هللا  واملمتحنة  ىل  إبراهيم.  /احلشر  السيد   - عزت 
 م )دكتوراه(.  2010ه ،  1431الزقازيق: جامعة األزهر، 

 
 -حممود حلمي إبراهيم.  /املنافقون والتغابن   هللا تعاىل من خالل سوريتىل إمنهج الدعوة  

 م )ماجستري(. 2009ه ،  1430الزقازيق: جامعة األزهر، 
 

القاهرة:    -عبدهللا عبداحلميد درويش.  /ل عمران آ ىل هللا تعاىل من خالل سورة  إمنهج الدعوة  
 م )دكتوراه(.  2006ه ،  1427جامعة األزهر، 

 
  -.بو عامر عبدالسالمأعبدالرُحن    /ىل هللا تعاىل من خالل سورة الذارايتإمنهج الدعوة  

  م )ماجستري(. 1996ه ،  1416القاهرة: جامعة األزهر، 
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القاهرة: جامعة   -إبراهيم.أُحد منصور الرمحن/ ىل هللا تعاىل من خالل سورة إمنهج الدعوة 

 م )ماجستري(.  2008ه ،  1429األزهر، 
 

الدعوة   تعاىل من خالل سورة  إمنهج  القاهرة:   -.سعد عبدالستار  يرفاع  /انالفرقىل هللا 
 م )دكتوراه(.  2006ه ،  1427جامعة األزهر، 

 
الزقازيق:    -ي.السعيد حمجوب العشماو   /ىل هللا تعاىل من خالل سورة القصصإمنهج الدعوة  

 م )دكتوراه(.  2011ه ،  1432جامعة األزهر، 
 

القاهرة: جامعة    -مجال أُحد حممود.  /ىل هللا تعاىل من خالل سورة لقمان إ منهج الدعوة  
 م )ماجستري(.  2001ه ،  1422األزهر، 

 
القاهرة: جامعة األزهر،    -أُحد ربيع أُحد.مري/  ىل هللا تعاىل من خالل سورة  إمنهج الدعوة  

 م )ماجستري(. 2007ه ،  1428
 

الزقازيق: جامعة    -إبراهيم قطب قريطنة.  /ىل هللا تعاىل من خالل سورة النساءإمنهج الدعوة  
 م )دكتوراه(.  2017ه ،  1438األزهر، 

 
بسيوين حممد    /ضوء سورة الكهف  ىل هللا تعاىل وصلته ابحلياة املعاصرة يف إمنهج الدعوة  

 م )ماجستري(.  2004ه ،  1425األزهر، القاهرة: جامعة  -حنيلة.
 

الدعوة   النحلإمنهج  أبو هندية.  /ىل هللا عز وجل كما تصوره سورة    - السيد أُحد علي 
  ه  )ماجستري(. 1996ه ،  1416املنوفية: جامعة األزهر، 
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  -أُحد عبداللطيف حممد.  /الربوج والطارق   ىل هللا عز وجل من خالل سوريتإمنهج الدعوة  
 م )ماجستري(. 2010ه ،  1431الزقازيق: جامعة األزهر، 

 
الرايض: جامعة اإلمام   - سامل بن صاحل العمري.  /منهج الدعوة إىل هللا على ضوء سورة ق 

 )ماجستري(. 
 

جامعة القرآن أم درمان:    -كندو.خالد حممد    /ضوء سورة األعراف  منهج الدعوة إىل هللا يف 
 (. دكتوراه) م 2003ه ،   1424، أبم درمان الكرمي

 
الزقازيق:   -علي الشحات زيد.  /نسانالقيامة واإل  ىل هللا من خالل سوريتإمنهج الدعوة  
 م )ماجستري(. 2013ه ،  1434جامعة األزهر، 

 
الدعوة   من خالل سوريتإمنهج  واالنشقاق   ىل هللا  أُحد عطية.  /املطففني    -أُحد حممد 

 م )ماجستري(. 2012ه ،  1433الزقازيق: جامعة األزهر، 
 

الزقازيق: جامعة    -رضوان علي حممد.  /النبأ والنازعات  ىل هللا من خالل سوريتإ منهج الدعوة  
 م )ماجستري(.  2012ه ،  1433األزهر، 

 
الدعوة   احلجراتإمنهج  من خالل سورة  الزقازيق:    -حممد ُحدي حفيظ جنايت.   /ىل هللا 

 م )ماجستري(. 2018ه ،  1439ألزهر، جامعة ا
 

زلينت، ليبيا: اجلامعة    -.أُحد بشري حممد صاحل  /منهج الدعوة إىل هللا من خالل سورة الشعراء
 م )ماجستري(.  2014ه ،  1435األمسرية، 
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الدعوة   الفتح إمنهج  السيد عزازي.  /ىل هللا من خالل سورة  الزقازيق: جامعة    -الشحات 
 م )دكتوراه(.  2012ه ،  1433األزهر، 

 
الزقازيق: جامعة األزهر،  -السيد حممد حنفي. / ىل هللا من خالل سورة القلمإمنهج الدعوة 

 م )ماجستري(. 2013ه ،  1434
 

الزقازيق: جامعة األزهر،  -عبدهللا السيد سامل. / ىل هللا من خالل سورة القمرإمنهج الدعوة  
 م )ماجستري(. 2009ه ،  1430

 
سورة   ضوء  على  الدعوة  الدوسري.  /يسمنهج  حممد  اإلمام   -مزهر  جامعة  الرايض: 

 )ماجستري(. 
 

الدعوة   سورة    يف منهج  عبدالصمد.  /املدثرضوء  فهمي  اإلمام   -أُحد  جامعة  الرايض: 
 )ماجستري(. 

 
ه  ،   1423عم ان: اجلامعة األردنية،   -بطاحية.عمر صاحل   /منهج الدعوة يف القصة القرآنية

 م )ماجستري(.  2002
 

املدثر الدعوة كما تصوره سورة  فواز.  / منهج  أُحد  رمزي  األزهر،   -حممد  املنوفية: جامعة 
 م )ماجستري(. 1999ه ،  1419

 
  : املنهج الدعوى ابلطب الوقائي والعالجي يف القرآن الكري: دراسة آلاثره علي املدعوين

ه ،   1427أم درمان: جامعة القرآن الكرمي،    -حممد علي مصطفى.  /دراسة وصفية حتليلية
 (. دكتوراهم ) 2006
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أم   -.الصادق حممد إمام  /املنهج الدعوي يف تربية األوالد من خالل سوريت يوسف ولقمان
 م )ماجستري(.  2016ه ،  1437، أم درمان اإلسالميةدرمان: جامعة 

 
رضوان فاروق    /الدعوي يف مقاومة الباطل يف ضوء سورة حممد صلى هللا عليه وسلماملنهج  

 م )ماجستري(. 1997ه ،  1417املنصورة: جامعة األزهر،  -.النحراوي
 

أم   -األقرع.إهلام حممد    / املنهج الدعوي وخطابه يف القرآن الكري من خالل السبع الطوال
 (. دكتوراهم ) 2006ه ،  1427درمان: جامعة القرآن الكرمي، 

 
اجملادلة سورة  يف ضوء  املسلمة  اجلماعة  تربية  يف  الدعوي  عبداملطلب   /املنهج  عبدالعزيز 

 م )ماجستري(.  1997ه ،  1417املنصورة: جامعة األزهر،  -السيد.
 

بغداد: كلية اإلمام   - .مي اجلافأمصعب حممد    / ن الكريآ املنهج الدعوي مع امللوك يف القر 
 م )ماجستري(.  2015ه ،  1436األعظم، 

اخلشية الشمري  /دراسة دعوية:  آايت  مرداس  بن  اإلمام )حبث   -.كاتب  الرايض: جامعة 
 مكمل للماجستري(.

 
أم درمان: جامعة    -سبيل.دم  آعبدهللا    /املنهج الدعوي من خالل القرآن املدين: مناذج خمتارة

 (. ماجستري م ) 2014ه ،  1435اإلسالمية، أم درمان 
 

 .منهج الشيخ كشك يف تفسري آايت الدعوة مجعام ودراسة: دراسة حتليلية مقارنة
 م، ...  2014ه ،  1435دراسته يف جامعة أم درمان اإلسالمية، 

 
أم درمان: جامعة    -علي.ماجدة الطاهر    /منهج القرآن يف تزكية النفس وأثره يف الدعوة 

 (.ماجستريم ) 2007ه ،  1428القرآن الكرمي، 
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املنصورة: جامعة األزهر،   - يوسف عبداحلميد املرشدي.  /خطاب املدعوين  ن يف آ منهج القر 

 م )ماجستري(. 1994ه ،  1414
 

 ه (. 1430منيع عبداحلليم حممود )ت  /منهج القرآن يف الدعوة إىل هللا
 

مكة املكرمة: جامعة    -انصر الفقيهي.بن  علي بن حممد    /اإليان منهج القرآن يف الدعوة إىل  
 ص. )ماجستري(.  384ه ،  1395، امللك عبدالعزيز

 
حممد جماهد نور    /شاعرةيان ومقارنة ذلك مبنهج املعتزلة واألىل اإلإ الدعوة    ن يف آ منهج القر 

 م )دكتوراه(.  1992ه ،  1412القاهرة: جامعة األزهر،  -الدين.
 

دراسة موضوعية :  يف الغرب  منهج القرآن يف الدعوة ودوره يف االرتقاء ابخلطاب اإلسالمي
 أشرف حممد صالح. )ترمجة لرسالة علمية، نسخة إلكرتونية(.   /حتليلية

 
عبدهللا بن    /عليهم السالم منهج القرآن الكري يف إبطال حجج املخالفني لدعوة الرسل  

 ص )ماجستري(. 423م،  2010ه ،  1431الرايض: جامعة اإلمام،  -علي القرين.
 

دراسة   والدعوة:  األخالق  جمال  يف  األولوايت  مفهوم  تقرير  يف  الكري  القرآن  منهج 
 2014ه ،    1435عم ان: جامعة العلوم اإلسالمية العاملية،    -النايف.مسية فؤاد    /موضوعية

 كتوراه(. م )د 
 

السابقة/   الدعوة إىل االعتبار ابألمم  القرآن الكري يف  البداح.منهج    - حصة بنت خالد 
 ورقة )ماجستري(. 246ه ،  1434الرايض: جامعة اإلمام، 
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القر  يف آ منهج  الكري  سوريتإالدعوة    ن  من خالل  تعاىل  هللا  واجلن  ىل  عبدالشايف   / نوح 
 م )ماجستري(.  2009ه ،  1430الزقازيق: جامعة األزهر،  -حساني عبدالشايف.

 
مجعية  طرابلس الغرب:    - رحومة.  أُحد حممد  / منهج القرآن الكري يف الدعوة إىل التوحيد

 ص.  316م،  1989ه ،  1409،  الدعوة اإلسالمية العاملية 
 

فائق   /دراسة عقديةمنهج القرآن الكري يف الدعوة إىل التوحيد كما تصوره سورة يونس:  
 م )ماجستري(. 2004ه ،  1425عم ان: جامعة آل البيت،  -بِن ارشيد. على سعيد

 
املدينة املنورة: اجلامعة   -ُحود بن أُحد الرحيلي.  / منهج القرآن الكري يف دعوة أهل الكتاب

 ه  )ماجستري(. 1404اإلسالمية، 
 

القاهرة: جامعة األزهر،   -انصر حممد مسلم.  /دعوة غري املسلمني  ن الكري يف آ منهج القر 
 م )ماجستري(. 2011ه ،  1432

 
املدينة املنورة:    -.ُحود بن أُحد الرحيلي  /منهج القرآن الكري يف دعوة املشركني إىل اإلسالم

 ج .  2م،  2003 ه ،  1424 ،اجلامعة اإلسالمية، عمادة البحث العلمي
 ه .  1407اجلامعة اإلسالمية ابملدينة،   – راه األصل: رسالة دكتو 

 
 لرابط : مطبعة املعارف اجلديدة،  -.بلبشري احلسِنحممد    /املنهج القرآين يف الدعوة والتبليغ

 ص. 171م،   2002ه    1423
 

الكري  القرآن  يف  الدعوة  عبيد.  /منهجية  اإلسالمية،    -أُحد حممد  اجلامعة  املنورة:  املدينة 
 ه  )دكتوراه(.  1402

 )ويف مصدر: منهج الرسل الكرام والدعوة إَل هللا يف القرآن الكرمي(.
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أم   -بشري.سامية مصطفى    / املوت واحلياة وأثرمها يف الدعوة إىل هللا يف ضوء القرآن الكري

 )ماجستري(. م  2014ه ،  1435درمان: جامعة أم درمان اإلسالمية، 
 

البقرة لسورة  الظالل  تفسري  خالل  من  املدعوين  على  النفسية  عطوة    /املؤثرات  فوزي 
 م )ماجستري(.  2010ه ،  1431الزقازيق: جامعة األزهر،  -مشرف.

 
عبدالرُحن بن حممد   /موقف املأل من دعوة الرسل يف قصص القرآن الكري وكيفية مواجهته

 ه  )ماجستري(. 1416مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -األنصاري.
 

للمؤمنني  هللا  النابلسي  /نداء  راتب  للنشر  عم ان:   -.حممد  الفرسان  ، ه   1433،  مؤسسة 
 م.  2012

 
 1427  : دار الصميعي،الرايض  -.حممد بن علي العرفج  /نداء رب العاملني لعباده املؤمنني

 م.  2006 ه ،
 

التوفيقية، القاهرة  - ي.أُحد حممد حبري   /ننداءات الرمحن ألهل اإليا   ه ،   1422  : املكتبة 
 ص. 757م،  2001

 
  : مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة   -.بو بكر جابر اجلزائري أ  /نداءات الرمحن ألهل اإليان

 م. 2001 ه ، 1422
 

كفر الشيخ: جامعة     -أُحد نبيه عبدالستار أُحد.  /النصائح يف القرآن الكري: دراسة دعوية
 ص. )ماجستري(.  347ه ،  1438كفر الشيخ، 
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الرايض: جامعة   -.عابر بن صياح الشمري /دراسة دعوية:  نصوص احلزن يف القرآن الكري
 اإلمام )حبث مكمل للماجستري(.

 
الرايض:    -.2ط   -ُحد بن انصر العمار.  / نصوص الدعوة يف القرآن الكري: دراسة أتصيلية

 ص.  184ه ،  1420دار كنوز إشبيليا، 
 

الرايض: جامعة    -.حممد بن احلميدي احلريب  / دراسة دعوية:  نصوص الغفلة يف القرآن الكري
 اإلمام )حبث مكمل للماجستري(.

 
الرايض: جامعة    -مىن بنت حممد اجلليدان.نصوص اهلجر يف القرآن والسنة: دراسة دعوية/  

 )ماجستري(.  2005ه ،  1426اإلمام، 
 

سليمان التوم    /حقاف: دراسة موضوعية وصفية حتليليةنظرية الرتبية والدعوة يف سورة األ
 (. ماجستريم. ) 2003ه ،  1424، اخلرطوم: جامعة النيلي -.دشاش

 
ه ،   1412بريوت: دار النهضة اإلسالمية،    -حافظ صاحل.هنج القرآن الكري يف الدعوة/  

 ص. 144م،  1992
 

مكة املكرمة: رابطة العامل   -حممد احلسي أبو سم.  /نور من القرآن يف طري  الدعوة والدعاة
 (.88ص )دعوة احلق؛  147ه ،  1409اإلسالمي، 

 
الكري القرآن  اإلقناع يف  َدمهان.  /وسائل  للدراسات   -عبدالقادر حممد  الفتح  دار  عم ان: 

 ص.   576ه ،  1438والنشر، 
لدعوة واحلوار )حبث قرآين مهم، حيلل األدلة الرابنية إلقناع البشر، ويزيد من اإلميان، ويفيد أهل ا 

 خاصة( 
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وًلء عبداملنعم   / وسائل الدعوة وأساليبها يف ضوء القصص القرآين: دراسة قرآنية موضوعية

اإلسالمية،    -شاهي. اجلامعة  مكمل   255م،    2018ه ،    1440غزة:  )حبث  ص 
 للماجستري(.

 
وسائل وأساليب املنهج الدعوي إليصال احل  من خالل آايت التدبر والتفكر وتوظيف  

ه ،   1441املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،    -جبالوي بومعراف.  / احلواس يف القرآن الكري
 م )دكتوراه(.  2020

 
دعوية دراسة  لإلنسان:  القرآين  علي.  /الوصف  أُحد  جامعة كفر   -عبدهللا  الشيخ:  كفر 

 ص. )ماجستري(.  264ه ،  1438الشيخ، 
 

دراسة ميدانية على عينة    :بني اجلالياتاإلسالم  وظيفة ترمجة معاين القرآن الكري يف نشر  
الرايض: املعهد    -سامية بنت حممد الكثريي.  /الدعوة وتوعية اجلاليات ابلرايض  من مكاتب

 ه  )ماجستري(. 1437العايل للدعوة واًلحتساب، 
 

 /وظيفة املنهج الدعوي يف إصالح اجملتمع اإلسالمي ابلتطبي  على سوريت هود والشعراء
 (. ماجستريم )  2016ه ،    1437أم درمان: جامعة أم درمان اإلسالمية،    -بله.النيل عصام  

 
 دعوات األنبياء عليهم الصالة والسالم

 

  - حممد كمال عمران شرف الدين.  /آليات الدعوة ومعاملها يف قصة موسى عليه السالم
 ص. )ماجستري(.  234ه ،  1438كفر الشيخ: جامعة كفر الشيخ، 

 
كفر    -حممد عبدالتواب فرج.  / اآلليات الدعوية يف قصة نوح عليه السالم: دراسة دعوية

 ص. )ماجستري(.  237ه ،  1438الشيخ: جامعة كفر الشيخ، 
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الكر  القرآن  يف  السالم  عليه  إبراهيم  قصة  والثناء يف  والبشرى  الدعوة  دراسة  آايت  ي: 

داللية خليل  /بالغية  تكريت،    -إبراهيم.  حممد  جامعة  م   2002ه ،    1423تكريت: 
 )ماجستري(. 

 
ايسر حممود    /الوق  املعاصر  ثره على الدعاة يف أنبياء عليهم السالم و دعوة األ  االبتالء يف 

 م )ماجستري(.  2016ه ،  1437القاهرة: جامعة األزهر،  -أُحد.
 
 - البشري.زين العابدين خضر    / ثرها يف الدعوةأاملعنوية واحلسية لألنبياء والرسل و بتالءات  اال

 (. دكتوراهم. ) 2009ه ،  1430أم درمان: جامعة أم درمان اإلسالمية، 
 
القر إ السالم ودعوته يف  عليه  الكريآ براهيم  األأ   / ن  الرباء  املنارة   جدة:  -.مرييُحد  ،  دار 

 م. 1986ه ،  1406
ه ، وكانت بعنوان: دعوة  1403املعهد العايل للدعوة اإلسالمية،    - رسالة ماجستري  األصل:  

 إبراهيم عليه السالم يف القرآن الكرمي. 
 

واال احلرية  الشعراء أثر  سورة  يف  تطبيقية  دراسة  األنبياء:  دعوة  يف  أُحد    /ستبداد  أبكر 
 م )دكتوراه(.  2005ه ،  1426أم درمان: جامعة القرآن الكرمي،  -شعيب.

 
عبداحلميد    /ن الكري: دراسة موضوعيةآ نبياء والرسل يف القر ساليب التصدي لدعوة األأ

 م )ماجستري(. 2010ه ،  1431بغداد: كلية اإلمام األعظم،  -.فرحان مصلح
 

 /أساليب التكذيب لدعوات الرسل عليهم السالم يف ضوء القرآن الكري: دراسة موضوعية
 ص. )ماجستري(.   364ه ،    1438كفر الشيخ: جامعة كفر الشيخ،    -عادل حممد أبو اهليثم.

 



138 
 

احلديث العصر  يف  منها  واإلفادة  العزم  أوىل  عند  الدعوة  عبدالرحيم   /أساليب  أحالم 
 (. دكتوراه) م 2002ه ،  1423، أبم درمان  جامعة القرآن الكرميأم درمان:  -مصطفى.

 
النصر  أ أويلسباب  عند  يف   واخلذالن  وأثرمها  والسالم  الصالة  عليهم  الرسل  من  العزم 

إىل هللا اإلسالمية،    -سبيل.دم  آ عبدهللا    /الدعوة  درمان  أم  درمان: جامعة  ه ،   1430أم 
 (.ماجستريم ) 2009

 
الدعوة يف  وأثرها  السالم  عليه  إبراهيم  سيدان  دعوة  أُحد    / استجابة  أم    - عثمان.سيدة 

 م )ماجستري(.  2007ه ،  1428جامعة أم درمان اإلسالمية، درمان: 
 

 -سعد عبدالباسط إبراهيم.  /االسرتاتيجيات الدعوي ة يف قصة نيب  هللا إبراهيم عليه السالم
 ص. )ماجستري(. 227م،  2017ه ،  1438كفر الشيخ: جامعة كفر الشيخ، 

 
  : مكتبة اًلميان، مصر  -.حممود حممد عمارة  /أصول الدعوة من قصة إبراهيم عليه السالم

 م. 1997 م، 1417
 

 ه ( )أصله حماضرة(.  1423حممد صفوت نور الدين )ت  األقصى ودعوة الرسل/
 

الكويت:    -جلنة الدعوة اإللكرتونية.  /أنبياء ودعاة: مع إبراهيم اخلليل اآلمن يف زمن اخلوف
 ص. 10م،  2015ه ،  1436مجعية النجاة اخلريية، 

 
أولو العزم من الرسل أمنوذجام: دراسة تركيبية    :القرآن الكري   يف   ي بناء مجلة اخلطاب الدعو 

 م )ماجستري(. 2015ه ،  1435عم ان: اجلامعة اهلامشية،  -.املشاقبة فادي أُحد  /داللية
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إبراهيم حممد   /مواجهة االحنراف  ثرها يف أالعزم من الرسل و   أويلدعوة    الرتبية الوقائية يف 
 ه  )ماجستري(.  1438املنوفية: جامعة األزهر،  -ط.الق
 
بغداد:    -.ابسم حممد عبيس اجلبوري  / العزم من الرسل  ويلألرتغيب والرتهيب يف دعوة  ا

 م )ماجستري(. 2008ه ،  1429جامعة بغداد، 
 

الكريألنبياء  األالتلطف يف خطاب   القرآن  بن علي سنان.  / قوامهم يف  الرايض:    -يزيد 
 ه  )ماجستري(. 1436املعهد العايل للدعوة واًلحتساب، 

 
انبلس: جامعة النجاح الوطنية،    -جنود فارس السردي.  /احلكمة يف دعوة إبراهيم عليه السالم

 م )حبث مكمل للماجستري(. 2010ه ،  1431
 

  احلكمة من إرسال الرسل؛ منهج الرسل يف الدعوة إىل هللا؛ الطريقة املثلى يف الدعوة إىل 
 .ص 106ه ،   1416القاهرة: مطبعة املدن ي،  -.ه ( 1415عبدالرزاق عفيفي )ت  /هللا
 

الرايض: جامعة اإلمام،   -أمساء بنت عبدالعزيز الداود.  /احلوار يف دعوة موسى عليه السالم
 ه  )ماجستري(. 1419

 
 -.تيسري حمجوب الفتياين  /ثر ذلك يف الدعوةأين يف قصة موسى عليه السالم و آ احلوار القر 

 م. 2004ه ،  1425، كادمييمركز الكتاب األان: عم  
 م. 1998ه ،  1418عة القرآن الكرمي، جام -األصل: رسالة دكتوراه 

 
منال سليمان  احلوار واحلجاج يف القصص القرآين: قصة إبراهيم، يوسف، موسى، منوذجما/  

 ص. )دكتوراه(.  227ه ،  1438القاهرة: جامعة عي مشس،  -الساعدي.
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عبدالرحيم خري هللا    / اخلطاب الدعوي لألنبياء والدعاة يف القرآن الكري: دراسة موضوعية
 م )ماجستري(. 2001ه ،  1422عم ان: جامعة آل البيت،  -الشريف.

 
الكتاب والسنة: دعوته وهجراته ورد شبه املستشرقني السالم يف  إبراهيم عليه    / اخلليل 

 ه  )ماجستري(. 1397مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -عبدهللا بن علي أبو سيف. 
 

و  اجملتمعات  األأدراسة  دعوة  سورة  ثر  واقع  من  فيها  أبو  األعراف/  نبياء  أُحد  مصطفى 
 م )دكتوراه(.  1978ه ،  1398القاهرة: جامعة األزهر،  -مسك.

 
 ص.  327القاهرة: مكتبة مصر،  -.عبداحلميد جودة السحاردعوة إبراهيم/ 

 
أم معاذ   /لدعوة إىل هللا عز وجل بني منهج األنبياء والرسل ومناهج فرق الزيغ والضاللا

 ص. 216م،  2011ه ،  1432د. م. ن،   - ُحدوشي. بنت بلكاسم
 

أم   -كامل.آرام فريق    / دعوة األنبياء والرسل وصراع األفكار: الدعوة اإلسالمية أمنوذجام 
 م )ماجستري(.  2012ه ،  1433درمان: جامعة أم درمان اإلسالمية، 

 
تعاىل إىل هللا  الرسل  العدوي.  /دعوة  أُحد  احلليب،   - حممد  البايب  القاهرة: مطبعة مصطفى 

 ص.  532، 44م،  1935ه ،  1354
ه ،    1440إستانبول: مركز تفكري للبحوث والدراسات،    -مث صدر بعناية عمرو الشرقاوي.

 ص. 832م،  2019
 

تونس: جامعة    -حللي.  عبدالرُحن  / دعوة الرسل بني اخلصوصية والتكامل يف القرآن الكري
 م )دكتوراه(.  2003ه ،  1424الزيتونة، 
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السالم   ه ،   1409القاهرة: دار اًلعتصام،    -علي منسي عشكان.  /دعوة سليمان عليه 
 ص. 126م،  1989

 
  -.حسي عبدالقادر يوسف   /دعوة سيدان شعيب عليه الصالة والسالم يف القرآن الكري 

 م )ماجستري(. 1983ه ،  1403الرايض: املعهد العايل للدعوة اإلسالمية، 
 

السعودية:   -يعقوب بن يوسف بن آل هيد.   /دعوة عيسى بن مري عليه السالم إىل اإلسالم
 ص.  32م،  2015ه ،  1436املؤلف، 

 
الرايض: املؤلف،    - سليمان بن قاسم العيد.  /دعوة عيسى عليه السالم يف الكتاب والسنة

 ص.  59
 

 1409القاهرة: دار النشر والتوزيع اإلسالمية،    -علي.  متويل علي  / الدعوة يف موكب األنبياء
 ص. 83م،  1989ه ، 

 
املدينة املنورة: جامعة اإلمام، قسم    -.سليمان حمسن آل عيسى  دعوة لوط عليه السالم/  

 .  ص. )ماجستري(  150م،  1986ه ،  1406الدعوة واًلحتساب، 
 

سليمان بن عامر    /يف القرآندعوة موسى صلى هللا عليه وسلم ومعامل اإليان فيها كما ذكر  
 الرايض: جامعة اإلمام )ماجستري(. -ه (. 1421العامر )ت 

 
صنعاء: جامعة اإلميان،    -.عبداخلالق صاحل قائد  /دعوة نوح عليه السالم يف القرآن الكري

 م )ماجستري(. 2005ه ،  1426
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السالم الصالة  عليه  آي.  /دعوة هود  اإلمام، املدينة    -عبدالقادر جيالين  املنورة: جامعة 
 ه  )ماجستري(. 1405

 
مكة املكرمة:    -سليمان بن طلق احلازمي.  /الدعوة والعقيدة يف قصة موسى عليه السالم

 ه  )ماجستري(  1409جامعة أم القرى، 
 
الرايض:    -أمل بنت سعيد شاهر.  /مال يعقوب عليه الس   هللاالدعوية يف سرية نيب    الالتالد

 ه  )ماجستري(. 1437للدعوة واًلحتساب، املعهد العايل 
 

أم درمان:   -املعمري. أُحد حممد انصر    /السرية والكتمان يف دعوة أويل العزم من الرسل
 (. دكتوراهم ) 2012ه ،  1433، اإلسالمية  جامعة أم درمان

 
الكري القرآن  الرسول صلى هللا عليه وسلم ودعوته يف   - حممد علي اهلامشي.  /شخصية 

 ص.  240ه ،  1424القاهرة: دار السالم، 
 

الداعية يف ضوء دعوة نوح لقومه أبو مدرة.  /صرب  : جامعة اإلمام، الرايض  -سعيد علي 
 ه  )ماجستري(. 1405

 
ه ،   1423القاهرة: دار السالم،    -أُحد الرباء األمريي.  /فقه دعوة األنبياء يف القرآن الكري

 ص. 472
 

ملياء بنت سليمان    / يوسف عليه السالم يف ضوء القرآن الكري فقه الدعوة يف قصة نيب هللا
 الرايض: جامعة اإلمام )ماجستري(. -الطويل.
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الفهم العمي  يف دعوة األنبياء عليهم السالم وبيان منهج النبوة يف الدعوة إىل هللا: من  
 إعداد حممد علي حممد إمام. / أقوال فضيلة الشيخ أمحد األنصاري البهاولبوري

 
ىل هللا ألويل العزم من الرسل ابستخدام  إقصص القرآن الكري: مناذج تطبيقية يف الدعوة  

،  الكويت: مكتبة املنار اإلسالمية -سليمان انصر الشطي.املنهج احلسي يف القرآن الكري/ 
 ص.  207م،  2003 ه ، 1424

 
الدعوة:   الكري ودورمها يف نشر  القرآن  التطبي  على قصة سيدان  القصص والدراما يف 

علي عبدهللا  /السالم  هيوسف  الكرمي،    -أُحد.  هالة  القرآن  جامعة  درمان:  ه ،   1423أم 
 م. )ماجستري(. 2002

 
الرايض: دار    -منرية بنت سامل املرشد.عليه السالم/    القيادة الدعوية عند نيب هللا يوسف

 م. 2021ه ،  1442احلضارة، 
 

اإل يف القيم  و   ويلأدعوة    نسانية  الرسل  من  يف أالعزم  هللا إالدعوة    ثرها  حممد    / ىل  جاد 
 م )ماجستري(. 2000ه ،  1421أسيوط: جامعة األزهر،  -عبدالعزيز.

 
األ  القيم احلضارية يف  املعاصر  ثرها يف أ نبياء و ضوء سورة  يوسف    /دراسة دعوية  :الواقع 
 م )ماجستري(. 2011ه ،  1432الزقازيق: جامعة األزهر،  -حممد عبداملعطي.

 
مجعية احملافظة على القران  عم ان:    -حممد عبدالقادر أبو فارس.  /مع األنبياء يف الدعوة إىل هللا

 ص.   600ه ،  1426، الكرمي
 

التقوى/   إىل  أقوامهم  الرسل  دعوة  الكري:  القرآن  يف  املتقني  شحاته  مع  حممد  أتليف 
 م.  2004ه ،  1425د. م: مطبعة الصحابة،  -.4ط -أبواحلسن.
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 ص.  65الرايض: موقع الكتيبات اإلسالمية،  -عبدامللك القاسم.مفتاح دعوة الرسل/ 

 
و  الدعوة  سيدان  أمناهج  رسالة  ضوء  يف  ووسائلها  السالمإساليبها  عليه  حممد   /براهيم 

 م )ماجستري(.  1984ه ،  1404القاهرة: جامعة األزهر،  -عبدالعزيز عبدالقادر.
 
السالمم الدعوة وأساليبها ووسائلها من خالل سورة نوح عليه  نورة حممد حسن   /ناهج 

 م )ماجستري(. 2006 ه ، 1427 ،جامعة القرآن الكرميأم درمان:  -عامل.
 

 ه (.  1422حممود علي ُحاية )ت  /منهج إبراهيم عليه السالم يف الدعوة إىل هللا 
 

حممد بن حسن   /منهج إبراهيم عليه السالم يف الدعوة إىل هللا تعاىل يف ضوء القرآن الكري 
 ه  )ماجستري(.  1404الرايض: جامعة اإلمام،  -الدريعي.

 
-مصطفى عباس السيد.  / دراسة حتليلية:  العزم من الرسل  ويل أدعوة    يف   املنهج االستداليل

 م )ماجستري(. 2006ه ،  1427طنطا: جامعة األزهر، 
 

البشري للثقافة    : دارالقاهرة  -.عطية حممد شعبان  /سالم العلمي يف دعوة الرسلمنهج اإل
 م. 1997ه ،  1417اإلسالمية، والعلوم 

 
األ الدعوة  منهج  يف  الراوي.  / ىل هللاإنبياء  األكادميية،    - حممد  املكتبة  ه ،   1428اجليزة: 

 ص. 414م،  2007
 

  برمنجهام:  -. 6ط  -.حممد سرور بن انيف زين العابدين  /ىل هللا إ نبياء يف الدعوة  منهج األ
 م.  1992ه ،  1412، رقمدار األ
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ه  ،  1412، دار اجليل بريوت: -.حممد سامل حميسن  /ىل هللا تعاىلإنبياء يف الدعوة  منهج األ

 م.  1992
 

أم   -الفقيه.حسي بن علي    /منهج األنبياء يف الدعوة إىل هللا يف سورة هود عليه السالم
 )ماجستري(. م  2008ه ،  1429درمان: جامعة أم درمان اإلسالمية، 

 
أم   -أبو ماضي.  وسيم وصفي  /ىل هللا يف ضوء سورة األعرافإنبياء يف الدعوة  منهج األ

 م. )ماجستري(.  2013ه ،  1434درمان: جامعة أم درمان اإلسالمية، 
 

إنعام    /ىل هللا من خالل القرآن الكري: مناذج خمتارةإنبياء واملرسلني يف الدعوة  منهج األ
 (. دكتوراهم ) 2007ه ،  1428أم درمان: جامعة أم درمان اإلسالمية،  -النعيمة.حممد 

 
بغداد: اجلامعة اإلسالمية،   - .قتادة سعد العاين  / ويل العزم من الرسلأاملنهج الدعوي عند  

 م )ماجستري(. 2008ه ،  1429
 

بغداد: كلية اإلمام األعظم،   -.عبدهللا فتح هللا صاحل   / املنهج الدعوي يف قصة سيدان يوسف
 م )ماجستري(. 2010ه ،  1431

 
أم    -غزال.  هنى فياض  /املنهج الدعوي لنوح وإبراهيم عليهما السالم: الوسائل واألساليب

 م )ماجستري(.  2011ه ،  1432، أم درمان اإلسالميةدرمان: جامعة 
 

بدر الدين بن عفان شيخ  السالم يف الدعوة كما يصوره القرآن الكري/  منهج موسى عليه  
 ه  )ماجستري(. 1401الرايض: جامعة اإلمام،  -إلياس.
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سلمى حممد    /منهج النيب موسى عليه الصالة والسالم يف الدعوة إىل هللا: دراسة تربوية
 م )ماجستري(.   2002ه ،  1423إربد: جامعة الريموك،  -القرعان.

 
القرآن الدعوة إىل هللا كما يصوره  الرايض: جامعة    -شيخ صالح جانيه.  / منهج نوح يف 

 ه  )ماجستري(. 1401اإلمام، 
 

سالمية جمال الدعوة اإل  ثرها يف أىل هللا و إ الدعوة    ساليب سيدان موسى يف أمنهج ووسائل و 
احلاضر  يف  حسن.  /العصر  سامل  األزهر،    -عرفة  جامعة  م    1987ه ،    1407القاهرة: 

 )ماجستري(. 
 

رفح:   -مها عيسى صيدم.  /حنو خطاب دعوي مؤثر من خالل قصة إبراهيم عليه السالم
 ص )حبث خترج(.   63م،  2010ه ،  1431جامعة القدس املفتوحة، 

 
 -.أُحد سالم نظرات يف كتاب منهج األنبياء يف الدعوة إىل هللا: دراسة نقدية منهجية/

 ص.  120م،  1997، ه  1417،  : املؤسسة اإلسالمية للثقافة والرعايةاتلبورغ، هولندا
 )الكتاب األصل للشيخ حممد سرور زين العابدين( 

 
 ص. 39؟: املؤلف،  -.عماد عبدالسالم أبو لبدة الدعوة والداعية/ :نوح عليه السالم

 
السالم   والرسل عليهم  األنبياء  الدعوة: مناذجهجرات  وتوطيد  حممد   /ودورها يف محاية 

 م )ماجستري(.  2017ه ،  1438أم درمان: جامعة أم درمان اإلسالمية،  -.خليفة علي
 

الداعية النيب  السالم  عليه  بشري.    /يوسف  عبدالكرمي  رفيق  العايل   –نزار  املعهد  الرايض: 
 ه . )ماجستري(. 1403للدعوة اإلسالمية، 
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 -عبداحملسن قاسم احلاج ُحو.  /يونس عليه السالم ودعوته يف ظل القرآن الكري والسنة
 ه  )ماجستري(. 1400مكة املكرمة: جامعة أم القرى، 

 
حتليل  دراسة  القدي:  والعهد  الكري  القرآن  يف  ودعوته  السالم  عليه  مصطفى   /يةيونس 

 م )ماجستري(. 2003ه ،  1424القاهرة: جامعة األزهر،  -عبداحلليم حسن.
 

 الشريف احلديث  الدعوة والدعاة يف 
 الحظ: وضع  مباحث حديثية يف موضوعاهتا الدعوية

 
يف اآل االجتماعية  و   داب  النبوية  يف أالسنة  هللاإالدعوة    ثرها  السيد.  / ىل  مسعد   -السيد 

 م )دكتوراه(.  2011ه ،  1432األزهر، الزقازيق: جامعة 
 
طنطا: جامعة األزهر،    -أُحد جالل حمرز.  / دراسة دعوية:  الصحيحني  نسانية يف ايت هللا اإلآ 

 م )ماجستري(. 2014ه ،  1435
 
املنصورة، مصر:    -حممد أُحد الرببري.  / جمال الدعوة  حاديث الضعيفة واملوضوعة يف ثر األأ

 م )ماجستري(. 1997ه ،  1417جامعة األزهر، 
 
طنطا:   -طه مجال شاهي. /ىل هللا تعاىلإالدعوة  السنة النبوية يف  يف  يثر املنهج الوقائأ

 م )ماجستري(.  2019ه ،  1440جامعة األزهر، 
 

ودراسة  الدعوة: مجع  يف  وأثرها  تعاىل  رمحه هللا  أمحد  اإلمام  مسند  يف  احلسبة  أحاديث 
 ه .1426املدينة املنورة: جامعة طيبة،  -جمموعة من طلبة مرحلة املاجستري. /دعوية

 



148 
 

 -.براهيمإبو بكر  أعلى    /داود السجستاين  أيبىل هللا تعاىل من خالل سنن  إحاديث الدعوة  أ
 م )دكتوراه(.  2002ه ،  1423القاهرة: جامعة األزهر، 

 
 -حممد عطية متويل.  /مسنده  محد يف أمام  ىل هللا تعاىل فيما انفرد به اإلإ حاديث الدعوة  أ

 م )دكتوراه(.  2005ه ،  1426القاهرة: جامعة األزهر، 
 
الدعوة  أ شيبةإحاديث  اىب  ابن  مصنف  من خالل  تعاىل  حممد صميدة.  /ىل هللا    - خالد 

 م )دكتوراه(.  2007ه ،  1428املنوفية: جامعة األزهر، 
 
  - ي.زين الدين مهد  يسار /ىل زوائد ابن حبانإن  آحاديث الدعوية من خالل موارد الظم األ

 ه  )ماجستري(. 1414القاهرة: جامعة األزهر، 
 

  1442السعودية: املؤلف،    -سلطان بن عمر احلصي.  /أحاديث املستقبل: دراسة دعوية
 م.  2021ه ، 

املباحث  ه ، وكانت بعنوان:    1427اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة،    – األصل: رسالة دكتوراه  
 ة. خالل الكتب الست املستقبل املتعلقة ابلدنيا من حاديثأالدعوية يف 

 
هللا  إىل  للدعوة  الس     الصفات  يف  املنتخبة  إلياس    /األحاديث  حممد  بن  يوسف  حممد 

لكاندهلوي؛ بعناية سيد عبداملاجد  ه (؛ إعداد وترتيب حممد سعد ا1384الكاندهلوي )ت  
 ص.552ه ، 1426بريوت: دمشق: دار ابن كثري،  -الغوري، تقدمي أيب احلسن الندوي.

 
اللا  إىل  والدعوة  املهدي  اجلنيدي.  /أحاديث  بن حممد  اإلمام   -إبراهيم  جامعة  السعودية: 

 )ماجستري(. 
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أمين فوزي   /اليمان يف الفنت: دراسة دعويةاألحاديث النبوية اليت رواها الصحايب حذيفة بن  
 ص. )ماجستري(.  284ه ،  1437كفر الشيخ: جامعة كفر الشيخ،   -حجاج.

 
حسن حممد    /أدلة نبوة سيدان حممد صلى هللا عليه وسلم يف الكتب الستة وأمهيتها للدعاة 

 القاهرة: جامعة األزهر، كلية الدعوة اإلسالمية. -أُحد.
 

 1409الدمام: دار ابن القيم،    -علي بن حسن احلليب.  / الدعوة والدعاة  ا يف األربعون حديثم 
 ص. 96م،  1989ه ، 

 
القاهرة: دار اإلمام    -سعيد حسي إدريس.  /األربعون حديثما النبوية يف منهاج الدعوة السلفية

 ص.  430م،   2008ه ،  1429أُحد، 
 يليه: دعوتنا/ حممد انصر الدين األلباين.

 األول هكذا: سعيد "حممد موسى" حسي إدريس السلفي. ورد اًلسم 
 

 ص. 56ه ، 1431عم ان: دار الفتح،  -عون معي القدومي. /األربعون الدعوية
 

الكويت: -.إبراهيم السويديبن  فيصل    / األربعون الدعوية: أربعون حديثام للدعاة وطلبة العلم
 ص. 88 م، 2019  ه ، 1440، غراس للنشر

 
الدع يف  الدين/  األربعون  أصل  إىل  اللقماين.وة  سامل  بن  سطور    -سليمان  مركز  الرايض: 

 م.  2021ه ،  1442للبحث العلمي؛ املدينة املنورة: دار اإلمام مسلم، 
 

النبوية السنة  الدعوة واالتصال يف  أُحد    /أساليب  البيت.بتول  درمان: جامعة    -ضو  أم 
 م )ماجستري(. 2009ه ،  1430القرآن الكرمي، 
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  1421،  : دار عمارعم ان  -.زايد حممود العاين  /أساليب الدعوة والرتبية يف السنة النبوية
 م.  2000، ه 
 

الرتمذي سنن  أحاديث  خالل  من  ووسائلها  الدعوة  علي    /أساليب  بن  عبدهللا  إعداد 
الدعوة،    -الزهراين. اإلمام، كلية  جامعة  املنورة:  ) 2ه ،  1421املدينة  ورقة(    810مج 

 )ماجستري(. 
 

البخاري  اإلمامني  صحيحي  يف  املدعوين  أخطاء  معاجلة  يف  النبوية  والوسائل  األساليب 
هللا رمحهما  اهلبيدي.  /ومسلم  الطيف  بن  طيبة،    -خالد  جامعة  املنورة:  ه   1426املدينة 

 )ماجستري(. 
 

تشبيه يف أحاديث الرتهيب من خالل كتاب الرتغيب والرتهيب للحافظ املنذري:  أسلوب ال 
الرايض: جامعة اإلمام، املعهد العايل للدعوة   -هيا بنت عبدالعزيز آل موسى.  /دراسة دعوية
 م )رسالة جامعية(.  2019ه ،  1440واًلحتساب، 

 
أمرية    / داود  أيب ل كتاب سنن  ىل هللا تعاىل من خال إالدعوة    ثره يف أ و   يسلوب التشبيه النبو أ

 م )ماجستري(. 2018ه ،  1439املنوفية: جامعة األزهر،  -عبده زيدان.
 
ىل هللا  إالدعوة    ثره يف أالسنة النبوية املطهرة من خالل الصحيحني و   سلوب التوكيد يف أ

 )ماجستري(.م  2018ه ،  1439املنوفية: جامعة األزهر،  -صربي نصر عبدالعظيم. /تعاىل
 

دمشق: دار النوادر،    -خليل حممد أيوب.  /أسلوب احلوار يف احلديث النبوي: دراسة مقارنة
 ص. 534ه ، 1433

 جامعة دمشق.   -األصل: رسالة جامعية 
 



151 
 

والدعاة  اخلطباء  ألسنة  على  والضعيفة  املوضوعة  األحاديث  عبدامللك    /أشهر  بن  حممد 
 ص.  376م،  2009، ه  1430، : دار احلكمة؟ -.2ط -.الزغيب

 
 /كتب السنة الستة  سالمية من خالل مروايت سيدان عبدهللا بن عمر يف صول الدعوة اإلأ

 م )دكتوراه(.  2017ه ،  1438املنوفية: جامعة األزهر،  -حممود حممد طعيمة.
 
الدعوة  أ الشيخانإ صول  عليه  اتف   ما  خالل  من  تعاىل  هللا    ف   ومسلم  يالبخار   ىل 

حمروس.  /صحيحيهما سعيد  األزهر،    -شريف  جامعة  ه     2013ه ،    1434املنوفية: 
   )ماجستري(.

 
 - السيد حممد علي.  /أصول الدعوة من خالل حديث جربيل عليه السالم: دراسة دعوية

 ه  )ماجستري(.1425طنطا: جامعة األزهر، 
 
العلماإل الرسول صلى هللا عليه وسلم من خالل صح أ  يف   يعجاز   يالبخار   ييح قوال 

ه ،   1430القاهرة: جامعة األزهر،    -اندي درويش حممد.   /الدعوة  ثر ذلك يف أومسلم و 
 م )دكتوراه(.  2009

 
  / أقباس من هدى النبوة: دروس للدعاة يف ضوء أحاديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

درويش. حممد  حممد  حامد،    -عادل  خالد  وتصميم كمبيوتر  مجع  ه ،  1422]القاهرة[: 
 ص.335

 
الصحيحني يف  الدعوية  التلطف  بالغية  :ألفاظ  لغوية  معجمية  أُحد   /دراسة  مصطفى 

 م.  2020ه ،  1441إربد: عامل الكتب احلديث،  -.اخلوالدة
ألفاظ م، وكانت بعنوان:   2016ه               ،   1437اجلامعة اهلامشية،    –األص ل: رس الة ماجس تري 

 .التلطف وأثرها يف دًللة سياق الدعوة إَل هللا: الصحيحان أمنوذجاا 
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الرايض:    -حنان بنت عواض املطريي.  / البشارة يف الدعوة إىل هللا يف ضوء السنة املطهرة

 كمل للماجستري(.م )حبث م 2019ه ،  1440املعهد العايل للدعوة واًلحتساب، 
 

 -.ه (  1389)ت    أُحد بن انصر بن غنيم  /البيان واإلعالم يف ترتيب الدعوة إىل اإلسالم
 ص.   99ه ،  1396الرايض: شركة مطابع جند التجارية، 

)شرح حلديث معاذ بن جبل رضي هللا عنه، عندما بعثه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إَل  
 اليمن(

 
  1419الرايض: دار كنوز إشبيليا،    -عبدهللا بن وكيل الشيخ.  / النبويةأتمالت دعوية يف السنة  

   ص. 269ه ، 
 يف أعلى العنوان: على بصرية. 

 
و  الكونية  للدالئل  النبوية  السنه  يف أتصوير  ذلك  لإل   ثر  عبدالعظيم   /سالمالدعوة  فوزي 

 م )دكتوراه(.  1988ه ،  1408القاهرة: جامعة األزهر،  -رسالم.
 

استنتاج ألساليب   الدعوة:  العقلي يف  للمنهج  الرسول صلى هللا عليه و سلم  تطبيقات 
العقلي من خالل النبوية  املنهج  جامعة    الرايض:  - العثمان.حممد بن عبدهللا    /األحاديث 

 )ماجستري(.  م 1989ه ،  1409، اإلمام
 

والدعاة احملدثني  بني  والتضعيف  حممود.  علي  / التوثي   الوفاء  املنصورة:   -عبداحلليم  ،  دار 
 ص.  323م،  1993ه ،  1413

 
  / حادثة الذين ختلفوا يف غزوة تبوك من خالل مروايت كتب السنة: دراسة دعوية حتليلية 

 ورقة )ماجستري(.  383ه ،  1435املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -وليد عاتق الصبحي.
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الرايض: دار    -فاحل بن حممد الصغري.  حديث "إن هللا رفي  حيب الرف ": وقفات وأتمالت/
 )سلسلة أحاديث يف الدعوة والتوجيه(.  -ص.144ه ، 1429ابن األثري، 

 
سنة من جيد  د هلا دينها«: وقفات حديث »إن هللا يبعث هلذه األمة على رأس كل مائة  

 ص.104ه ، 1428الرايض: دار ابن األثري،  -فاحل بن حممد الصغري. وأتمالت/
 

نفسية/ الصغري.  حديث »ابدروا ابألعمال ستما«: دراسة حديثية دعوية  بن حممد    - فاحل 
 (.9)أحاديث يف الدعوة والتوجيه؛  -ص.95ه ، 1426الرايض: دار ابن األثري، 

 
الرايض:    -فاحل بن حممد الصغري.  عث معاذ رضي هللا عنه إىل اليمن: رواية ودراية/حديث ب

 ص.160ه ، 1423دار ابن األثري، 
 

الرايض: دار    -فاحل بن حممد الصغري.  حديث بول األعرايب يف املسجد: وقفات وأتمالت/
 ص. )سلسلة أحاديث يف الدعوة والتوجيه(. 152ه ، 1428ابن األثري، 

 
»تر  الدين/حديث:  هذا  يف  التلقي  ملصدرية  دراسة  أمرين«:  فيكم  حممد    ك   بن  فاحل 

)سلسلة أحاديث يف الدعوة والتوجيه؛    -ص.96ه،  1426الرايض: دار ابن األثري،    -الصغري.
11.) 

 
نفسية/ دعوية  حديثية  دراسة  الغار:  آواهم  الذين  الثالثة  الرهط  حممد    حديث  بن  فاحل 

 ص.80ه ، 1425ري، الرايض: دار ابن األث -الصغري.
 

الرايض:    -فاحل بن حممد الصغري.  حديث »عجبما ألمر املؤمن«: دراسة حديثية دعوية نفسية/
 (. 7)أحاديث يف الدعوة والتوجيه؛  -ص.96ه ، 1425دار ابن األثري، 
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الرايض:    -إعداد فاحل بن حممد الصغري.  حديث »ال تغضب«: دراسة حديثية دعوية نفسية/

 (. 6)أحاديث يف الدعوة والتوجيه؛  -ص.64ه ، 1425 دار ابن األثري،
 

حديث مالك بن احلويرث رضي هللا عنه "أتينا النيبَّ صلى هللا عليه سلم وحنن شببة متقاربون  
الرايض: جامعة امللك سعود، عمادة البحث   -سليمان بن قاسم العيد. / ...": دراسة دعوية

 ص.75ه ، 1425العلمي، 
 

  - فاحل بن حممد الصغري.  /بعثين هللا من اهلدى والعلم": دراسة حديثية دعويةحديث "مثل ما  
 ص. 151ه ،  1427الرايض: دار ابن األثري، 

 
الرايض:    -فاحل بن حممد الصغري.  حديث »من رأى منكم منكرما فليغريه بيده«: رواية ودراية/

 . (2)أحاديث يف الدعوة والتوجيه؛  -ص.80ه ، 1422دار ابن األثري، 
 

 - فاحل بن حممد الصغري.  حديث »املؤمن القويُّ خري وأحبُّ إىل هللا«: وقفات وأتمالت/
 (. 5)سلسلة أحاديث يف الدعوة والتوجيه؛  -ص.80ه ، 1423الرايض: دار ابن األثري، 

 
دمشق: جامعة دمشق، كلية الشريعة   -بدر املواس.  /احلوار يف السنة النبوية: دراسة موضوعية

 )ماجستري(. 
 

اخلرطوم: جامعة    -إنعام سر  اخلتم النور.  /احلوار يف السنة النبوية: دراسة موضوعية نقدية
 ه  )ماجستري(.1427إفريقيا العاملية، كلية الشريعة والقانون، 

 
الستة الكتب  من خالل  النبوية  السنة  يف  ليلة.  / احلوار  عبداملنعم  جامعة    - هناد  القاهرة: 

 ه  )دكتوراه(.1429األزهر، 
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الدعوة ومسات اإلبداع  النبوية بني متطلبات  القاهرة:   -هاشم عبدالرحيم هاشم.  /اخلطابة 

 ه  )ماجستري(.1402جامعة األزهر، مكتبة اللغة العربية، 
 

 -مقرن بن سعد املقرن.  /خطب أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه: دراسة دعوية
 ه  )ماجستري(. 1422الرايض: جامعة اإلمام، 

 
الرايض: جامعة    -سيد حممد بن حممد.  /خطب الرسول صلى هللا عليه وسلم: دراسة دعوية

 ورقة )ماجستري(.  577ه ،  1420اإلمام، 
 

يسرى حممد عبداخلالق سعد   /خطر األحاديث الضعيفة واملوضوعة على الدعوة اإلسالمية
 ص.197م، 2001ه ، 1422مصر: د.ن،  -الدين.

 
   - مسري عبداملنعم حسن.  دراسات حول علم خمتلف احلديث ومشكله وأمهيته للدعاة إىل هللا/

 ص.167م، 2002ه ، 1423القاهرة: جامعة األزهر، كلية الدعوة اإلسالمية، 
 

املدينة املنورة:    -مرزوق بن سليم اليويب.  /الدروس الدعوية يف السنن الفعلية يف صحيح مسلم
 ه  )ماجستري(.  1411جلامعة اإلسالمية، ا

 
اهلداة/ أحاديث خري  للدعاة من  السمك.  دروس  ه ، 1423مصر: د.ن،    -عبدهللا علي 

 ص.201م، 2002
 

القاهرة: جامعة   -حممد السيد العريِن.  /الدعوة اإلسالمية من خالل سنن اإلمام الرتمذي 
 م )دكتوراه(.  2003ه ،  1424األزهر، 
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الرايض:    -حممد بن عبدهللا العمري.  الدعوة إىل هللا تعاىل ابملنهج احلسي يف السنة النبوية/
 ص.  597ه ، 1431املؤلف، 

 ه . 1420جامعة اإلمام،  -األصل: ماجستري 
 

أبو  طيبة عبدهللا    / والوسائل واألساليبدعوة أهل الكتاب من خالل السنة النبوية: املناهج  
 )دكتوراه(.  م 2009ه ،  1430أم درمان: جامعة أم درمان اإلسالمية،  -البشر.

 
يف  الدعوية  األأ  الدالالت  الكتب  حاديث  خالل  من  العادات  وسنن  الشخصية  حوال 

 )ماجستري(.م  2018ه ،  1439أسيوط: جامعة األزهر،  -أسامة حممد ضيف. /الستة
 

الدعوية يف  الستةحاديث األأ  الدالالت  الكتب   -أُحد عيسى أُحد.  /خالق من خالل 
 م )ماجستري(. 2019ه ،  1440أسيوط: جامعة األزهر، 

  
كرم عبدالعزيز    /حاديث احلدود واجلناايت من خالل الكتب الستةأ  الدالالت الدعوية يف 

 م )ماجستري(.  2018ه ،  1439أسيوط: جامعة األزهر،  -توين.
 

 - رفاعي عبداحلق حممد.  /حاديث العبادات من خالل الكتب الستةأ  الدالالت الدعوية يف 
 م )ماجستري(. 2018ه ،  1439أسيوط: جامعة األزهر، 

 
  - حممود خليفة عبدهللا.  /حاديث العقيدة من خالل الكتب الستةأ  الدالالت الدعوية يف 

 م )دكتوراه(.  2018ه ،  1439أسيوط: جامعة األزهر، 
 

يف  الدعوية  الستةأ   الدالالت  الكتب  خالل  من  املعامالت  حممد    / حاديث  أُحد 
 م )ماجستري(. 2018ه ،  1439أسيوط: جامعة األزهر،  -عبدالرسول.
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طنطا: جامعة   -حممد ِمدوح الرببري.  /ي سباب ورود احلديث النبو أ  الدالالت الدعوية يف 
 )ماجستري(. م  2017ه ،  1438األزهر، 

 
  - هاشم حممد هاشم.  الدالالت الدعوية يف استفهامات السنة النبوية من خالل الصحيحني/

 ه  )ماجستري(.1428طنطا: جامعة األزهر، 
 

  - د.براهيم عبدالصبور سعيإ  /من خالل الكتب الستة  يالقسم النبو   الدالالت الدعوية يف 
 )ماجستري(.م  2019ه ،  1440القاهرة: جامعة األزهر، 

 
أسامة    الدالالت الدعوية يف نداءات السنة النبوية: دراسة حتليلية من خالل الصحيحني/

 ه  )ماجستري(.1430طنطا: جامعة األزهر،  -ُحدي سعد.
 

الدعوة/ يف  وأثرها  النبوية  السنة  يف  اإلنسانية  بدير.  الدالئل  جامعة   -بدير حممد  مصر: 
 ص )رسالة ماجستري(. 700األزهر، 

 
عرفات  /دور االقتصاد يف نشر الدعوة اإلسالمية يف ضوء السنة النبوية: دراسة موضوعية

 ص )ماجستري(. 214م،  2016ه ،  1437غزة: جامعة األزهر،  - ايسي عاشور.
 

وتوجيهات   فقهية  فوائد  واالستغفار:  والتوبة  والدعاء  من كتاب  الذكر  أحاديث  دعوية: 
 - حتقيق وختريج وتدبر حممد بن حممد خري عرقسوسي.  /يب"مجع الفوائد" حملمد حممد املغر 

 ص.  568ه ،  1435القاهرة: دار الكلمة، 

 
إعداد هباء الدين عقيل، عبدالعزيز مصطفى؛ خرَّج أحاديثه فتحي   رايض الدعاة واملصلحني/ 

 ص. )أحاديث(. 1084ه ، 1426 الرايض: دار طيبة،  -بن فتحي اجلندي.
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  زاد الداعي واملبلغ من األحاديث املنتخبة يف الصفات الس  للدعوة إىل هللا تعاىل .../
ت   الكاندهلوي،  يوسف  يوسف  1384حممد  حممد  بن  سعد  حممد  وترتيب  إعداد  ه ؛ 

 ص. 444ه ، 1425عم ان: دار اجلنان،  -الكاندهلوي.
 

 -.حممود أُحد الربشة  /خالق اد صلى هللا عليه وسلم يف األزاد الدعاة من أحاديث سيد العب  
 م.  2002ه ،  1423دمشق: دار الشيخ أمي كفتارو، 

 
والتمييز بني صحيح   قوال النيب صلى هللا عليه وسلمأىل الدعاة يف ضرورة التثب  يف  إرسالة  

 .م2013ه ،    1434القاهرة: الفاروق احلديثة للنشر،    -وليد متويل حممد.  /احلديث وضعيفه
 

أم درمان: جامعة أم   -.علي حس ن خليفة  /السـنة العملية وأثرها على الدعوة: مناذج خمتارة
 م )ماجستري(. 2000ه ،  1421درمان اإلسالمية، 

 
الدعوية وفوائدها  الفقهية  أحكامها  املنربية:  البخاري  خطب  حممد   /صحيح  بن  إبراهيم 

 ورقة )حبث مكمل للماجستري(. 123ه ،  1431املدينة املنورة: جامعة طيبة،  -البلوي.
 

شرح   وسلم:  عليه  هللا  الرسول صلى  قصص  الرسول    200صحيح  قصص  من  قصة 
  1430القاهرة: دار التوفيقية للرتاث،    -سعد يوسف أبو عزيز.  /للخطباء والدعاة والوعاظ 

 مج )اجملموعة األوَل(.  3ه ، 

 
وصية من وصااي الرسول صلى   200شرح   :صحيح وصااي الرسول صلى هللا عليه وسلم
،  ملكتبة التوفيقيةا:  القاهرة  -.بو عزيزأسعد يوسف    /هللا عليه وسلم للخطباء والدعاة والوعاظ

 م. 2000ه ،  1421
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يف إ طرائ    املدعو  اإل  قناع  صحيح  خالل  من  النبوية  البخار السنة  حسن    ي/مام  ُحادة 
 م )دكتوراه(.  2003ه ،  1424طنطا: جامعة األزهر،  -.الفخراين

 
طارق حممد   /صحيحه  يف مام مسلم انفرد به اإل ة من خالل ماالسنَّ  قناع املدعو يف إطرائ  

 م )ماجستري(. 2005ه ،  1426طنطا: جامعة األزهر،  -.على زهران
 

طرائ  إقناع املدعو يف السنة النبوية من خالل ما انفرد به اإلمام النسائي يف سننه وسبل 
طنطا: جامعة األزهر،   -حممد عبدالفتاح إبراهيم اإلبياري.  االستفادة منها يف العصر احلاضر/

 ه  )ماجستري(.1429
 

إعداد مسعود بن   يف الدعوة إىل هللا من خالل كتابه "فتح الباري"/  فقه اإلمام ابن حجر
احملمدي. الدعوة،    - بشري  اإلمام، كلية  جامعة  ) 2ه ،  1423الرايض:  ورقة(    683مج 

 )دكتوراه(. 
 

النبوية السنة  احلوار يف ضوء  عوض.  /فقه  عبده  للنشر،    -أُحد  ألفا  ه ، 1429القاهرة: 
 .ص296
 

النبوية/فقه احلوار مع املخالف يف  الدار األثرية،    -فتحي عبدهللا املوصلي.   السنة  عم ان: 
 ص.239ه ، 1428

 
 رقية بنت طه جابر العلواين.   فقه احلوار مع املخالف يف ضوء السنة النبوية/

 ه .1426العاملية للسنة والسرية النبوية سنة  البحث الفائز جبائزة انيف بن عبدالعزيز
 

النبوية/ الرايض: دار    - عبدالرُحن عبدهللا الشيخ.  فقه احلوار مع املخالف يف ضوء السنة 
 ص.220ه ، 1427املريخ، 
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  - خليل حممد خليل.  فقه الدعوة إىل هللا تعاىل يف السنة النبوية من خالل املستدرك للحاكم/ 

 ه  )دكتوراه(. 1431ة األزهر، شبي الكوم، مصر: جامع
 

املدينة املنورة:    -حيىي بن صاحل جابر.  /فقه الدعوة إىل هللا تعاىل يف ضوء األحاديث القدسية
 ورقة )رسالة علمية(.  227ه ،  1433جامعة طيبة، املعهد العايل لألئمة واخلطباء، 

 
أُحد بن حممد أاببطي    /فقه الدعوة إىل هللا تعاىل يف ضوء حديث ابن عمر رضي هللا عنهما 

 ص.   104ه ، 1427الرايض: جامعة اإلمام، عمادة البحث العلمي،  -ه (. 1426)ت 
 يعِن حديثه يف اإلميان واإلسالم واإلحسان. 

 
  - أُحد حممد راشد.  /الكتب الستة  ىل هللا تعاىل من خالل السؤال واجلواب يف إفقه الدعوة  

 م )ماجستري(. 2018ه ،  1439القاهرة: جامعة األزهر، 
 

البخاري/ لإلمام  املفرد"  "األدب  خالل كتاب  من  هللا  إىل  الدعوة  طه    فقه  بن  عمرو 
 ص )دكتوراه(. 880ه ، 1428مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -السقاف.

 
للحافظ املنذري رمحه هللا:  فقه الدعوة إىل هللا تعاىل من خالل كتاب "الرتغيب والرتهيب"  

البيوع  هناية كتاب  إىل  اجلهاد،  أول كتاب  العروسي.  / من  عبدالشكور  بن  مكة    -حامد 
 ص )حبث مكمل لرسالة املاجستري(.  528ه ،  1435املكرمة: جامعة أم القرى،  

 
عبدالغِن بن عبد    /فقه الدعوة يف زوائد السنن األربعة على الصحيحني: الداعية واملدعو

 ورقة )دكتوراه(. 516ه ،  1436املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -الرحيلي.ربه 
 

 .فقه الدعوة يف صحيح اإلمام البخاري
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 م، ...  2003ه ، 1424دراسته دعوايًّ يف كلية الدعوة واإلعالم جبامعة اإلمام يف الرايض، 
 

الرايض: وزارة    -سعيد بن علي بن وهف القحطاين.  /فقه الدعوة يف صحيح اإلمام البخاري
 م. 2001، ه  1422، ون اإلسالمية واألوقافؤ الش 

 دراسة دعوية لألحاديث من أول كتاب الوصااي إَل هناية كتاب اجلزية واملوادعة. 
 

الرايض: دار كنوز إشبيليا،    -حممد بن إبراهيم الرومي.  فقه الدعوة يف صحيح اإلمام البخاري/
 ص.   716 ، ه1429

 دراسة دعوية من أول كتاب فضائل املدينة إَل هناية كتاب الشفعة. 
 ه .1421جامعة اإلمام،   -األصل: دكتوراه 

 
دمشق: مؤسسة    -.إعداد حممد بن عبدهللا العيدي  /مام البخاريقه الدعوة يف صحيح اإل ف

 ص. 1352م،  2002ه ،  1423دار الرسالة، 
 . هناية ابب ما يكره من قيل وقال من كتاب الرقاقإَل ،دراسة دعوية من أول كتاب الطب

 ورسائل أخرى يف أبواب أخرى من صحيح البخاري...
 

 م.فقه الدعوة يف صحيح اإلمام مسل
 ه ، ...  1432دراسته أو بعضه يف جامعة أم درمان اإلسالمية، 

 
بغداد: ديوان    - .علي إبراهيم النعمة  /فقه الدعوة يف صحيح مسلم: كتاب اإليان أمنوذجام 

 ص. 664م،  2011ه ،   1422الوقف السِن، 
 م. 2009ه ،  1430جامعة املوصل،  –األصل: رسالة ماجستري 

 
 الستة. فقه الدعوة فيما انفرد به اإلمام الرتمذي يف سننه عن بقية الكتب 

 م، ... 2017ه ،  1439دراسته يف جامعة أم القرى، 
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خالد بن    /فقه الدعوة فيما انفرد به اإلمام الدارمي يف سننه عن الثمانية: دراسة دعوية

 ورقة )ماجستري(.  604ه ،  1436املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -إبراهيم الشمسان.

 من ابب: من مل ير كتابة احلديث، إَل هناية ابب: إعظام العلم. 
 

فقه الدعوة فيما انفرد به اإلمام مسلم يف صحيحه عن اإلمام البخاري يف صحيحه: دراسة  
 دعوية. 

 . ه ، .. 1425دراسته يف جامعة اإلمام ابلرايض، 
 

على ترتيب كتاب زوائد ابن خزية  فقه الدعوة فيما انفرد به احلاكم على الكتب التسعة  
 وابن حبان واملستدرك على الكتب التسعة للشيخ صاحل الشامي. 

 م، ... 2019ه ،  1441دراسته يف جامعة أم القرى، 
 

املدينة    -الغامدي.زين العابدين بن غرم هللا    /فقه الدعوة من أحاديث الفنت يف الصحيحني
 ه  )ماجستري(. 1417املنورة: جامعة اإلمام، 

 
املدينة املنورة:    -سارة بنت عبدهللا البلوشي.  فقه الدعوة من أمثال النيب   صلى هللا عليه وسلم/

 ص )ماجستري(.  504ه ، 1426جامعة طيبة، 
 

ربيع بن عيد    /تةفقه الدعوة من خالل ما انفرد به أبو داود يف سننه عن بقية الكتب الس 
 ه  )ماجستري(.1440مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -الصاعدي.

 من كتاب الطهارة إَل كتاب الطالق.
 )وهكذا يف بقية الكتب( 
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  560  )ت   ة الشيباينبري مام ابن هفصاح عن معاىن الصحاح لإل كتاب اإل  الفوائد الدعوية يف 
موضوعية:  هـ( اخلويل.  /دراسة  السيد  رشاد  األزهر،    - حممد  جامعة  ه ،   1441الزقازيق: 

 م )دكتوراه(.  2020
 

(:  هـ  804)ت  كتاب التوضيح لشرح اجلامع الصحيح البن امللقن    الفوائد الدعوية يف 
حتليلية حممود.  /دراسة  أُحد  األزهر،    - إبراهيم  جامعة  م   2019ه ،    1440الزقازيق: 

 )دكتوراه(. 
 

القاهرة: جامعة   -أتليف مجال عبدالستار حممد.  طري  الدعوة اإلسالمية/قبسات نبوية على  
 ص. 228ه ، 1422األزهر، كلية الدعوة اإلسالمية، 

 
اإلسالمية/ الدعوة  وأثرها يف جمال  النبوية  السنة   - طلعت حممد عفيفي سامل.  القصة يف 

 ص )دكتوراه(. 456ه ، 1406القاهرة: جامعة األزهر، 
 

حممد مجعة   /الواقع املعاصر  ثرها يف أا النووية و ربعون حديثم تناولتها األ القضااي الدعوية اليت 
 م )ماجستري(. 2010ه ،  1431الزقازيق: جامعة األزهر،  -عبدالرحيم.

 
الزقازيق:    -ماهر حممد عطية.  /مام مالكطأ اإلو السنة النبوية من خالل م  القضااي الدعوية يف 

 م )ماجستري(. 2012ه ،  1433جامعة األزهر، 
 

وسلم عليه  هللا  صلى  اهلداة  خري  سنة  عن  للدعاة  معرفته  جيب  طه.  /ما  أُحد    - صابر 
 ص. 217ه ،  1416]القاهرة[: دار العلم، 

 
  -اثمر بن فاحل السعدون.  املباحث الدعوية يف األحاديث القدسية: دراسة أتصيلية حتليلية/ 

 ورقة )ماجستري(.  426ه ، 1432املدينة املنورة: 
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  مراعاة أحوال املدعو يف السنة النبوية املشرفة فيما انفرد به اإلمام الرتمذي رضي هللا تعاىل 

 - عبدالعزيز عبدالبصري عبدالعزيز.   عنه يف صحيحه وسبل االستفادة منها يف العصر احلاضر/
 ه  )دكتوراه(. 1427طنطا: جامعة األزهر، 

 
دراسة حتليلية    ي:مام البخار السنة النبوية من خالل صحيح اإل  حوال املدعو يف أمراعاة  

ه ،    1426طنطا: جامعة األزهر،    -.خملوف حممد جالجل  /وتطبيقية على العصر احلاضر
 م )ماجستري(. 2005

 
شريف حممود  ه/  السنة من خالل املقبول من زوائد سنن ابن ماج  حوال املدعوين يف أمراعاة  

 م )ماجستري(.  2007ه ،  1428القاهرة: جامعة األزهر،  -الشاذيل.
 

  - عماد حممد الربعي.  /عاىلىل هللا تإالدعوة    ثره يف أالسنة النبوية و   مراعاة الزمان واملكان يف 
 م )دكتوراه(.  2011ه ،  1432الزقازيق: جامعة األزهر، 

 
البخاري/ النبوي من خالل صحيح  الفردية يف اخلطاب  الفروق  أمينة بنت خمتار    مراعاة 

 ه  )ماجستري(.1427تونس: جامعة الزيتونة،  -الراشدي.
 

ثره  أكتب السنة النبوية الستة و   هللا عنهما يف   يبكر رض  أيبمروايت السيدة عائشة بن   
  2013ه ،    1434املنوفية: جامعة األزهر،    -عادل الصاوي أبو زيد.  /ىل هللا تعاىلإالدعوة    يف 

 م )دكتوراه(. 
 

انصر بن    /املضامني الدعوية لفتاوى النيب   صلى هللا عليه وسلم: دراسة استقرائية استنباطية
 ورقة )دكتوراه(.  540ه ،  1434املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -إبراهيم العمري.
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عم ان: دار املعي،  -.القدوميمعي  عون   /معامل الدعوة احملمدية: شـــــــــــرح األربعني الدعوية
 ص. 241م،  2015ه ،   1436

 
 -ان بنت انصر الزغييب.إمي  /معوقات الدعوة وعالجها يف نصوص السنة النبوية الصحيحة

 ورقة )ماجستري(.  258ه ،  1435الرايض: املعهد العايل للدعوة واًلحتساب، 

  

فقه   يف  اإلأمقدمة  جربيل  حديث  شرح  الدعوة:  واإلصول  واإل سالم  ُحد  أ  /حسانيان 
 م.  1994ه ،  1414، دار ابن حزم بريوت: -.2ط -.سالم

 
مالمح التوجيه الرتبوي للداعية املسلم يف السنة النبوية وسبل االستفادة منها يف تطوير  

املعاصرأ الداعية  حممد    /داء  القمصانأمجال  اإلسالمية،    - .بو  اجلامعة  ه ،   1435غزة: 
 م )ماجستري(. 2014

 
القاهرة:   -.حيىي سامل صاحل  /من ذخائر السنة يف بعض القضااي املعاصرة للدعاة إىل هللا تعاىل

 ص.  192ه ،  1416املؤلف، 
 

من معامل االستشراف والتخطيط املستقبلي يف الدعوة يف ضوء السنة النبوية: اهلجرة إىل  
 ص. 42ه ،  1432الرايض،  -حممد بن عدانن السمان. /احلبشة أمنوذجما

 
إعداد عبدهللا بن    املناهج واألساليب الدعوية يف أحاديث اليوم اآلخر من الكتب الستة/

 ورقة )ماجستري(.   321ه ،  1423املدينة املنورة: جامعة اإلمام، كلية الدعوة،    -مسران العويف.
 

املنهاج النبوي يف تصحيح األخطاء: دراسة العبادات من الكتب الستة واستنباط فوائد  
ه ،  1430الرايض: دار الصميعي،    -حممد بن علي األخرش.  /من الدعوة واآلداب واألخالق 

 اجلامعة اليمنية(.  -ص. )األصل: ماجستري 448
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أم    -الريح.  أحالم اببكر  / املنهج احلسي وأثره يف الدعوة إىل هللا من خالل السنة النبوية

 م )ماجستري(.  2004ه ،  1425درمان: جامعة أم درمان اإلسالمية، 
 

حسن   /رمحه هللا  يالنوو مام  لإل   رايض الصاحلني  سالمية من خالل كتابمنهج الدعوة اإل
 م )دكتوراه(.  2016ه ،  1437الزقازيق: جامعة األزهر،  -حممد أُحد.

 
اإل الدعوة  لإل منهج  السنة  شرح  من خالل كتاب  البغو سالمية  دراسة  :  رمحه هللا  يمام 

 م )دكتوراه(.  2016ه ،  1437الزقازيق: جامعة األزهر،  -حسي عبدهللا عوض. /دعوية
 

املدينة املنورة:    -إعداد غازي بن مرشد الطيب.  خالل أحاديث الوفود/  املنهج الدعوي من
 ورقة )ماجستري(.  442ه ، 1424جامعة اإلمام، كلية الدعوة، 

 
  - .يوسف عبداحلميد املرشدى  /العصر احلاضر  ثره يف أ ىل هللا و إالدعوة    منهج السنة النبوية يف 

 م )دكتوراه(.  2001ه ،  1422املنصورة: جامعة األزهر، 
 

مام من خالل صحيح اإل  تبليغ الدعوة مبكة  لرسول صلى هللا عليه وسلم يف ل   ياملنهج العمل
 م )دكتوراه(.   2007ه ،    1428القاهرة: جامعة األزهر،    -.حممد عبداملقصود شحات   /مسلم

 
العمل الرسول صلى هللا عليه وسلم يف   ياملنهج  من خالل صحيح    العهد املدين  لدعوة 

مسلماإل السبكي.  /مام  يوسف  األزهر،    -علي  جامعة  م   2003ه ،    1424القاهرة: 
 )دكتوراه(. 

 
النبوية السنة  الدعوي يف  التواصل  القاهرة: وزارة األوقاف،    - حممد خمتار مجعة.  / مهارات 

 ص.  92م،  2019ه ،  1441
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الرايض: دار كنوز    -ُحد بن انصر العمار.  /نصوص الدعوة يف السنة النبوية: دراسة أتصيلية

 ه . 1438إشبيليا، 
 

دمشق:   -مجعها وشرحها حيدر بن أُحد الصافح.  / نصوص دعوية من أحاديث خري الربية
 ص.  219ه ،  1420دار القلم، 

 
النبوية السنة  الدعوي يف ضوء  اخلطاب  آل    -كيالين.العلي طه    / واقعية  عم ان: جامعة 

 م )ماجستري(.  2009ه ،  1430البيت، 
 

حممد    /من وصااي الرسول صلى هللا عليه وسلم للخطباء والدعاة والوعاظ  :الوصااي املنربية
 ج .   2، : املكتبة التوفيقيةالقاهرة -.حبريي يعبدالعاط

 
 العقيدة 

 

  / حتليلية  دراسة دعوية:  ىل اللاإالدعوة    صول الثالثة وأثر ذلك يف األ   أسس احلوار يف تقرير
 ه  )دكتوراه(. 1427املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -عبدهللا بن صاحل العبود.

 
ه ،    1420اهلدي النبوي،    ؟:  -حممد انصر الدين األلباين.  / اي دعاة اإلسالمالتوحيد أوالم 

 ص. 37م،  1999
 

 1421القاهرة: دار السالم،    -.3ط  -فريد األنصاري.   /الدعويةالتوحيد والوساطة يف الرتبية  
 . (7 ؛)من القرآن إَل العمران -ص. 208ه ، 
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حرية    ثرها يف أمراء و ىل امللوك واأل صلى هللا عليه وسلم إ رسائل النيب  يف   ياجلانب العقد
احلنفي.  /العقيدة الدين  فخر  األزهر،    -عبدالعزيز  جامعة  م    2018ه ،    1439املنصورة: 

 )ماجستري(. 
 

: دراسة حتليلية على ضوء مفهوم الوالء حوار احلضارات وطبيعة الصراع بني احل  والباطل
م،  2003ه         ،  1424عم ان: دار األعالم،  -.اإلبراهيمإبراهيم موسى والرباء يف اإلسالم/ 

 (.3؛ رسائل فقه الدعوة اإلسالمية) ص.  427
 

عم ان: مركز السلف الصاحل    -سليم بن عيد اهلاليل.  /سواءدعاة  اإلسالم تعالوا إىل كلمة  
 ص.   44م،  2018ه ،  1439للدراسات اًلسرتاتيجية، 

 )مضمونه منهج األنبياء يف الدعوة إَل التوحيد(. 
 

العقيدة اإلىل اإلإالدعوة   توماس  /سالميةسالم: حبث يف اتريخ نشر    ؛ ترمجة رنولدأ  ،سري 
مكتبة النهضة    القاهرة:  -.3ط  -، إمساعيل النحراوي.عبد اجمليد عابدين  ،براهيم حسنإحسن  
 ص.  521م،  1970ه ،  1390، العربية

 
السعودية: جامعة اإلمام،   -إبراهيم بن صاحل احلميدان.  /الدعوة يف مواجهة االحنراف العقدي

 ه  )ماجستري(. 1409
 

الدعوية للمعجزات احملمدية للمعجزات احلسية  :الدالئل  عبدالرُحن بن   / دراسة أتصيلية 
 الرايض: جامعة اإلمام )حبث مكمل للماجستري(. -.إدريس الدريس

 
العقيدة يف القرآن الكري: حبث مبتكر يف هنج القرآن الكري يف عرض العقيدة وأساليبه يف  

ه ،   1388فكر،  بريوت: دار ال -ه (. 1402حممد املبارك )ت  / ...الدعوة إىل اإليان هبا 
 ص. 47م،  1968
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ــنة واجلماعة:  ــوء منهج أهل الســ املخالفات العقدية املتعلقة ابلدعوة إىل هللا تعاىل على ضــ

 2016ه ،    1437املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،   -العويف.بندر بن سعيد    /مجعام ودراسة
 م )ماجستري(.

 
مليحه   /ةاملسؤولية الدعوية يف معاجلة االحنرافات العقدية يف جمال دورات التنمية البشري

 360م،    2020ه ،    1441السعودية: مركز األدب العريب للنشر،    -.احليسوينبنت مسري  
 ص )أصله رسالة ماجستري(.

 
  / املضامني الدعوية لكتاب اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم البن تيمية

 2019ه ،    1441الرايض: املعهد العايل للدعوة واًلحتساب،    -. الواصلبن سليمان  حممد  
   م )دكتوراه(. 

 
السعودية: جامعة اإلمام،   -جنادي عفت ليماين.  /عجزة وأثرها يف الدعوة إىل هللا تعاىلامل

 (. مكمل للماجستريه  )حبث  1406
 

عبدالرُحن بن   /منهج احلوار يف إثبات أسس العقيدة يف ضوء دعوة موسى عليه السالم
 ه  )حبث تكميلي(.  1405السعودية: جامعة اإلمام،  -عبدالكرمي العبيدي.

 
مىن    /ويل العزم من الرسل أين: قصص  آ ىل العقيدة يف ضوء القصص القر إ منهج الدعوة  

 م.  1998ه ،  1418، دار ابن حزمبريوت:  -. بنت عبدهللا حسن داوود
 جامعة اإلمام.  – األصل: رسالة دكتوراه 

 
العقيدة والدعوة   الكربى يف  بن   /للمسلمني مجاعات وأفرادماالوصية  بن عبداحلليم  أُحد 

 ص.  96م،  2003ه ،  1424بريوت: املكتب اإلسالمي،   -ه (. 728تيمية )ت 
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 الدعوة والفقه وأصوله )عام(

 

يف  الفتوى  و   اجتاهات  احلديث  يف أالعصر  الدعو   ثرها  معوض.ي/  العمل  حممد   - أُحد 
 م )ماجستري(. 2010ه ،  1431املنصورة: جامعة األزهر، 

 
والتعليل والتنزيل يف أ التأويل  فقه  تعاىلإالدعوة    ثر  املتويل.  /ىل هللا    - حممد حممد حسي 

 م )دكتوراه(.  2019ه ،  1440املنصورة: جامعة األزهر، 
 
يف أ املقاصد  فقه  زيد.اإلسالمية/  الدعوة    ثر  أبو  حممد  األزهر،   -عماد  جامعة  املنصورة: 

 م )دكتوراه(.  2016ه ،  1437
 
أسيوط: جامعة األزهر،    -هيثم عشري برهام.  / ىل هللا تعاىلإسالم ابلدعوة  اإل  حكام الداير يف أ

 م )دكتوراه(.  2019ه ،  1440
 
الرايض: ج  امع  ة    -.عب  دهللا بن حمم  د أاب اخلي  ل  /ألحكــام الفقهيــة املتعلقــة ابلــدعوة إىل هللاا

 ه  )ماجستري(.  1430اإلمام، 
 
  - .ُحد الراشدأحممد    /سالميةفتاء واالجتهاد التطبيقي يف نظرايت فقه الدعوة اإلصول اإلأ

 ج .  4م،  2002ه ،  1423، دار احملراب  كندا:زيوريخ،  
 

الدعوة الفقه يف خدمة  العثماين.  /أصول  الدين  الكلمة،    -سعد  ه ،    1435القاهرة: دار 
 ص. 224م،  2014

 
لندن: مؤسسة    -حترير عصام أُحد البشري.  /جمموعة حبوث  :عمال املقاصد يف اجملال الدعويإ

 ص. 336ه ،  1427الفرقان للرتاث اإلسالمي،  
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الفقهي التعصب  جتاه  الدعوة  العرجاين  /تطبيقات  فهاد  بن  املعهد  الرايض:    -.عبداهلادي 

 (.  ماجستري)م  2014ه ،  1435العايل للدعوة واًلحتساب، 
 

املآالت اعتبار  لقاعدة  الدعوية  والسنة:  التطبيقات  الكتاب  ضوء  يف  أتصيلية    /دراسة 
 )حبث مكمل للماجستري(.   ه   1436،  الرايض: جامعة اإلمام  -.عبداحلكيم بن حممد العسريي

 
أُحد بن هوندي   /األصولية املتعلقة بدالالت األلفاظ والصيغالتطبيقات الدعوية للقواعد  

 م )دكتوراه(. 2018ه ،  1439مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -.السلمي
 

حتليلية دراسة  الفقهية:  للقواعد  الدعوية  الشريف.  /التطبيقات  نواف  بنت  مكة    -رغد 
 م. )ماجستري( 2020ه ،  1441املكرمة: جامعة أم القرى،  

 
الفقهية املستجدات  مع  الداعية  السامرائي.  /تعامل  عبود  الكتب    -حذيفة  دار  بريوت: 

 ص )أصله رسالة علمية(.  544ه ،  1434العلمية، 
لشيخ م، وعنواهنا الشارح: ا  2011ه ،    1432كلية اإلمام األعظم،    – األصل: رسالة دكتوراه  

 القرضاوي أمنوذجاا. 
 

املنصورة:    -أُحد شوقي الطنبويل.اإلسالمية/  الدعوة    ثره يف أجمال الفقه و   التعصب املذموم يف 
 م )ماجستري(. 2016ه ،  1437جامعة األزهر، 

 
الدوحة: وزارة األوقاف،    -أُحد فؤاد عيساوي.  /حاجة الدعاة لعلمي املقاصد وفقه الواقع

 م. )كتاب األمة(.2018ه ،  1439
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الدعوة   يف  التصوير  استعمال  هللاإحكم  القحطاين.  /ىل  ظافر  بن  دار   -ماهر  القاهرة: 
 م.  2011ه ،  1432اًلستقامة، 

 
 1422،  دار الدعوة:  سكندريةاإل  -.5ط  -.مي عبدالعزيزأمجعة    /صول أالدعوة قواعد و 

 م.  2001ه ، 
 

دمشق: مكتبة دار البيان؛ بريوت: دار ابن    -.ديخالد ع  ديمف  /والدعوة   هالفق  نيالعالقة ب
 ص.  329م،   1991ه ،  1411حزم، 

 
 عبدالرؤوف مفضي خرابشة.  علم أصول الفقه ودوره يف خدمة الدعوة/ 

 
أم  -س عد.عائش ة أبكر   /االفتوى وأثرها يف الدعوة: السـيدة عائشـة رضـي هللا عنها أمنوذجم 

 (.ماجستريم ) 2015 ه ، 1436 ،أم درمان اإلسالميةجامعة درمان: 
 

طنطا: جامعة    -حممد علي إبراهيم.  /دراسة حتليلية:  ىل هللا تعاىلإالدعوة    ثره يف أدلة و فقه األ
 م )ماجستري(.  2018ه ،  1439األزهر، 

 
الفقهية القواعد  خالل  من  الدعوة  أركان  أت  : فقه  عوضة    /صيليةدراسة  بنت  فاطمة 

 ص. 440م،  2018ه ،  1439الرايض: دار كنوز إشبيليا،  -الشهراين.
 

أسيوط:    -السيد هريدي السيد حممود.  /ىل هللا تعاىلإالدعوة    ثره يف أفقه البدائل الشرعية و 
 م )ماجستري(. 2018ه ،  1439جامعة األزهر، 

 
الوادي، اجلزائر:    -أمساء ملقدم.  /وأثره يف اخلطاب الدعوي: دراسة حتليلية  الفقه املقاصدي

 ص )ماجستري(.  130م،  2015ه ،  1436جامعة الشهيد ُحه خلضر، 
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حسي أُحد أبو عجوة    /فقه املوازنة بني املصاحل واملفاسد ودوره يف الرقي ابلدعوة اإلسالمية

 ه (. 1427)ت 
 

الفقهية   تراخالقضااي  بني  وافرتاءات    ياملعاصرة  حسي.األعداء/  الدعاة  حممد   -أُحد 
 م )دكتوراه(.  2010ه ،  1431أسيوط: جامعة األزهر، 

 
الدمام:   -حممد بن سعيد بُقنة الشهراين.األدلة/  قواعد    :صولية وتطبيقاهتا الدعويةالقواعد األ

 م.  2018ه ،  1439مكتبة املتنيب، 
 

الغامدي  /القواعد الدعوية وتطبيقاهتا مجعام ودراسة وتطبيقام  مكة    -.عبدالرُحن بن عبدهللا 
 م )دكتوراه(.  2019ه ،  1440املكرمة: جامعة أم القرى،  

 
الراين،  بريوت: مؤسسة    -ماجد علي القحطاين.القواعد الفقهية الكلية وتطبيقاهتا الدعوية/  

 .398م،  2017ه ،  1438
 
دراسة    :لقواعد والضوابط األصولية وتطبيقاهتا الدعوية من كتاب التمهيد البن عبدالرب ا

البشري.  /حتليلية فرج  بنت  القرى،    -هنا  أم  جامعة  املكرمة:  م    2019ه ،    1440مكة 
 )ماجستري(. 

 
اإلسالمي:   ابلفقه  الدعوة  خدمة  الفكري    6مسابقة  اإلجناز  من    –   1989سنوات 

صربة.  /م1994 حممد  السويفي،  حسي  طه  للثقافة    -إعداد  األوسط  الشرق  القاهرة: 
   .ص 78واإلعالم، 
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والدعوية الرتبوية  الفقهية: اترخيها ووظائفها  األحكام  زيد.  وصفي عاشور   / مقاصد    -أبو 
 ص.  147م،  2012ه ،  1433الكويت: وزارة األوقاف،  

 
 1437السعودية: املؤلف،    -خالد بن عبدالرُحن القريشي.  /ىل هللاإفتاء يف الدعوة  مكانة اإل

 م.  2016ه ، 
 

السائح علي حسي   /منجد الدعاة يف الفقه اإلسالمي املقارن )قسم األحوال الشخصية(
 الغرب: مجعية الدعوة اإلسالمية. طرابلس  -ه (. 1429)ت 

 
  -أُحد فهمي إبراهيم.  / ىل هللا تعاىلإ الدعوة    ثره يف أعن احملرمات و   يالنه  سالم يف منهج اإل

 م )ماجستري(. 2000ه ،  1421القاهرة: جامعة األزهر، 
 

احلح  تطبيقيةنصوص  دعوية  دراسة  والسنة:  القرآن  يف  العتيق.  /كم  داود  بن    - عبدالعظيم 
 م )دكتوراه(.  2020ه ،  1441الرايض: املعهد العايل للدعوة واًلحتساب، 

 
 العبادات

 )ينظر أيضما: الدعوة يف مناسبات ومواسم(
 

املدينة املنورة: اجلامعة   -صاحل بن عائض العتييب.أساليب القرآن يف الدعوة إىل العبادات/  
 ورقة )ماجستري(.  420ه ،  1436اإلسالمية، 

 
:  ي واملسموع وأثرها على املتلق  ياملرئ  اإلعالم العريب  برامج الدعوة اخلاصة ابلعبادات يف 

علوية    /م  2004ىل مايو  إ  2003الفرتة من مايو    دراسة وصفية لربامج احلج والصالة يف 
 م. )ماجستري(. 2005ه ،  1426امعة القرآن الكرمي،  أم درمان: ج -عبدالقادر. فضل

 
   ص. 524، موقع البطاقات الدعوية /بطاقات دعوية يف العبادات اإلسالمية
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الدعوة    املسائل الفقهية خلطبة اجلمعة وصالهتا وأثرها يف   التطبيقات الدعوية املعاصرة يف 

م   2013ه ،    1434املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،    -قاسم.  سهيل بن حممد  / إىل هللا
 )ماجستري(. 

 
سليمان بن عبدهللا    /الدروس الدعوية املتعلقة ابلصالة من خالل حادثة اإلسراء واملعراج

الرايض: جامعة امللك سعود، كرسي امللك عبدهللا بن عبدالعزيز للحسبة وتطبيقاهتا    -احلبس.
 ص.  109ه ،  1436املعاصرة، 

 
العبادات يف  ابلوسوسة  املبتلى  أمنوذجمادعوة  والصالة  الوضوء  عبدالعزيز  بنت  شيخة    /: 

 ستري(. ه  )حبث مكمل للماج 1436الرايض: املعهد العايل للدعوة واًلحتساب،  -.اجلريبة
 

  505 -هـ   450)  حامد الغزايل أيبمام حياء علوم الدين لإل إمن خالل كتاب  العبادات
 2011ه ،    1432القاهرة: جامعة األزهر،    -حممود مرتضى حامد.  /دراسة دعوية نقدية  :هـ(

 م )دكتوراه(. 
 

 األحوال الشخصية، الزواج والطالق..( البي  املسلم، فقه األسرة )
 

  / حياتنا احلديثة: الدعوة أبساليب عصرية، يف احلب والزواج، بني الدين والفناإلسالم يف  
 ص. 239م،  1992ه ،  1412القاهرة: مكتبة مصر،  -حممد عبدالقدوس.

 
يف أ املستحدثة  الزواج  و   نواع  احلاضر  يف أ العصر  واجملتمع  الفرد  على  الدعوة    ثرها  ضوء 

 م. 2014ه ،  1435دار الكلمة،  القاهرة: -رضا حممود حممد السعيد.اإلسالمية/ 
 م. 2011ه ،  1432جامعة األزهر،  -األصل: رسالة ماجستري 
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 /دراسة تطبيقية على مركز التنمية األسرية ابألحساء:  الربامج الدعوية ملراكز التنمية األسرية
 الرايض: جامعة اإلمام )حبث مكمل للماجستري(.  -.عزيزة أُحد اجلنويب

 
  1396مصر،    -رفاعي سرور.  /جتماعية من واقع التحرك اإلسالميادراسة  بي  الدعوة:  

 ص. 121م،  1976ه ، 
 )يف تكوين األسرة حركيًّا( 

 
مدينة الرايض  : دراسـة دعوية أتصـيلية ميدانية: اجلهود الدعوية الواقية من العنف األسـري

 املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية )رسالة جامعية(. -.وليد بن عيسى السعدون /أمنوذجام 
 

  2003ه ،    1424الرايض: دار املعارج،    -حممد بن حممد اجليفان.  /الدعوة إىل هللا يف البيوت
 ص.  63م، 
 

مجع وترتيب عبدهللا بن   /الدعوة إىل هللا يف البيوت: أربعون م عل مما يف بناء األسرة املسلمة
 م.  2019ه ،  1440املدينة املنورة: دار منار التوحيد للنشر،  -حممد الرتكاوي.

 
صيلية مقارنة بني الشريعة اإلسالمية والقانون الغريب يف  دراسة دعوية أت  : عقد النكاح وحله

 1425التدمرية،  الرايض: دار    -حصة بنت عبدالكرمي الزيد.  /إجراءات العقد واحلل للنكاح
 ص.  157ه ، 
 

الرايض:    -حممد بن صاحل الفارس.  /مسؤولية الدعاة جتاه الطالق: دراسة أتصيلية ميدانية
 ه  )ماجستري(. 1425جامعة اإلمام، 

 
 - مىن بنت عبدهللا آل يعن هللا.  /هللاإىل    عانة الزوجة زوجها يف الدعوةإلاملسؤولية الشرعية  

 ه  )ماجستري(.  1437العايل للدعوة واًلحتساب، الرايض: املعهد 
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القاهرة:   -حممود عبداهلادي دسوقي.  /منهج الدعوة اإلسالمية يف حتقي  السالم األسري 

 ص.  120ه ،  1434دار الكلمة، 
 
  -عمر فاروق أمامة.  / الربازيل منوذجام   :لنوازل الدعوية واألسرية يف ضوء النصوص الشرعيةا

 م )ماجستري(.  2017ه ،  1438بريوت: جامعة بريوت اإلسالمية، 
 

 املعامالت وما إليها
 

إصالح اجلناة ودور العقوابت البديلة يف استقامتهم من خالل وجهة نظر القضاة والدعوة  
ميدانية وصفية  دراسة  عرعر:  مدينة  العنزي.  /يف  ُحد  بن  اجلامعة    -بندر  املنورة:  املدينة 

 م )ماجستري(. 2014ه ،  1435اإلسالمية، 
 

اإل تشريع  و مقاصد  الراب  وحتري  للبيوع  يف أ سالم  ذلك  تعاىلإالدعوة    ثر  هللا  حممد    /ىل 
 م )ماجستري(.  2002ه ،  1423القاهرة: جامعة األزهر،  -عبداملقصود شحات.

 
اإل التشريع  و   يف   يسالممقاصد  يف أالعقوابت  هللا إالدعوة    ثرها  عبدالعزيز   /ىل  حممد 

 م )ماجستري(.  2001ه ،  1422القاهرة: جامعة األزهر،  -حفناوي.
 

ميدانية أتصيلية  دراسة  والعقوابت:  احلدود  لتطبي   الدعوية  عبدهللا    / الوظيفة  بن  قبالن 
 م )دكتوراه(.  2020ه ،  1442الرايض: املعهد العايل للدعوة واًلحتساب،  -العتييب.

 
 الدعوة والوقف

 

الرايض: وزارة األوقاف،   -خالد بن هدوب املهيدب. / الوقف على الدعوة إىل هللا تعاىلأثر  
 ص.  540م،  2012ه ،  1433
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عبداإلله بن   /اإلعجاز التشـريعي الدعوي لنظام الوقف يف اإلسـالم: دراسـة وصـفية حتليلية

 )دكتوراه(.م  2015ه ،  1436أم درمان: جامعة أم درمان اإلسالمية،  - احليفي.حيىي
 

الرايض: املعهد    -عبدهللا بن زيد آل مسلم.  /املضامني الدعوية يف الوصااي واألوقاف النجدية
 م. )دكتوراه(.  2020ه ،  1442العايل للدعوة واًلحتساب، 

 
املؤسسات الوقفية اخلاصة وأثرها يف دعم الربامج الدعوية: إدارة أوقاف صاحل الراجحي 

 ص.  72م،  2009ه ،  1430الرايض: دار احلضارة،  -.املطوع بن حممد  عبدهللا / إمنوذجام 
 

 -.بو شعيشعأعبداملنعم صبيحي  ىل هللا تعاىل/  إثره يف الدعوة  أسالم و نظام الوقف يف اإل
 ص.  171م،  2008 ه ، 1429، سكندرية: دار اجلامعة اجلديدةاإل
 

طنطا: جامعة األزهر،   - خالد موسى أبو اجملد.  /ىل هللا تعاىلإ الدعوة    ثره يف أالوقف اخلريى و 
 م )دكتوراه(.  2010ه ،  1431

 
اإلسالمية،  أم درمان: جامعة أم درمان    -اجلاسم. جاسم أُحد    / لوقف ودوره يف الدعوة إىل هللاا

 م )ماجستري(.   2004ه ،  1425
 

 الدعوة واجلهاد 
 

أم درمان: جامعة   -.إبراهيم حسن إبراهيم /أثر الرتبية اجلهادية على نشر الدعوة اإلسالمية
 م )دكتوراه(.  2001ه ،  1422أم درمان اإلسالمية، 

 
وسلوكما عقيدة  اإلسالمي  اجليش  تكوين  يف  والدعوة  احلسبة  رويشد    / أثر  بن  عوض 

 ه  )دكتوراه(.  1414املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -السحيمي.
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للمجاهد واملرابط يف سبيل  اال الدعوية  دراسة ميدانية على وزارة احلرس  هللا:  حتياجات 

الرايض: املعهد العايل للدعوة   -إبراهيم بن فاهد النوفل.  /العربية السعودية  الوطين ابململكة 
 ه  )ماجستري(.  1438واًلحتساب، 

 
فيه الضالة  الطوائف  والرد على  اإلسالمية  الدعوة  نشر  اجلهاد يف  نفيع    / أمهية  بن  علي 

 ص. 546م،  1985ه ،  1405الرايض: دار طيبة،  -.العلياين
 ه .  1404جامعة أم القرى،   – األصل: رسالة دكتوراه 

 
بشار    /وسائله وأساليبه وآاثره السلبية على الدعوة وسبل مواجهتها  :تنظيم داعش اإلرهايب

 م )ماجستري(. 2018ه ،  1440املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،   -.حممد أنس مزيد
 

  : دراسة وصفية حتليلية/ اجلهاد عند اجلماعات املعاصرة وأثره على الدعوة إىل هللا تعاىل
السحيميبن  عبدالسالم   اجلامعة اإلسالمية،  امل  -.رابح  املنورة:  م   2018ه ،    1440دينة 
 )دكتوراه(. 

 
الدعوة الراشد.  / اجلهاد وسيلة من وسائل  بن عبدهللا  اإلمام   - عبدالرُحن  الرايض: جامعة 

 )ماجستري(. 
 

  - .تركي بن عبدهللا املشرف  /اخلطاب الدعوي يف ميدان املعركة يف ضوء الكتاب والسنة
 ه  )حبث مكمل للماجستري(. 1433،  اإلمامالرايض: جامعة 

 
سبيل هللا يف  اجلهاد  إىل  مرآتو    /الدعوة  الغرب   -موتيالن.مهيد  الدعوة    :طرابلس  مجعية 

 ص. 69، م1986ه ،  1406، اإلسالمية العاملية
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دور الدعاة يف تعزيز ثقافة الرابط واجلهاد يف سبيل هللا لدى الشباب يف حمافظة غزة وسبل  
 م )رسالة جامعية(.   2014ه ،  1435غزة،  -.قوى حممد حسن مصطفىت  /تطويره

 
مكتبة    الرايض:  -.عبيد عبيد عبدالرُحن احلريب  / دور العلماء والدعاة يف عملية ردع الغزاة

 م. 1993ه ،  1413، العبيكان
 

يف  وخدماته  اجلند  الدعوة    ديوان  عبدالوهاب.اإلسالمية/  ميدان  حممد  املنصورة:    -أُحد 
 م )ماجستري(. 1999ه ،  1419جامعة األزهر، 

 
؟: مؤسسة األندلس لإلنتاج اإلعالمي، -أبو حيان عاصم.  /رسالة إىل أهل العلم والدعوة

 ص. )خنبة اإلعالم اجلهادي(.  11م،  2011ه ،  1432
 

الدعوة   حتيا  ال  الذي  الركن  أو  اجلهاد  به إركن  وشرح  :ال  عبداحللي  /حتليل  علي  م  أعده 
 ص.   322م،  1995ه ،  1415، والنشر اإلسالمية القاهرة: دار التوزيع -حممود.

 
تعاىل/   الدعوة إىل هللا  الغزوات اإلسالمية وأثرها يف  عبدالغِن عثمان  القيم األخالقية يف 

 ص.  410م،  2021ه ،  1442القاهرة: عامل الكتب،  -حممود.
 

  - عمار عبدهللا انصح علوان.  /الدعوة يف اجلهاد وأحكامه وجتديد اخلطاب الدعوي  مقصدية
 ص.   207م،  2008ه ،  1429بريوت: دار ابن حزم، 

 
ــدعوة ودعوة اجملــاهــدين ، دار دجل   ة:  انعم       -2ط.  -.عب   دهللا الربغوثي  /امليزان: جهــاد ال

 م. 2015ه ،   1436
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 السياسة الشرعية 
 

 -سامي بن حممود العريدي.  /واجملاهد أبصل األصول يف السياسة الشرعيةتذكري الداعية  
 ص. 35م،  2019ه ،  1441؟: بيت املقدس، 

 
، الكويت: دار القلم  -عبدالرُحن عبداخلالق.  /صول من السياسة الشرعية يف الدعوة إىل هللا ف

 ص.  233م،  1984ه ،  1404
 

 النظم اإلسالمية 
 نظام اجتماعي(، نظام إداري، )عام

 

االجتماعأ النظام  يف   ي سس  الدعوة    وخصائصه  عبداحلميد  اإلسالمية/  ضوء  عبداحلميد 
 م )ماجستري(.  2004ه ،  1425املنصورة: جامعة األزهر،  -عيد.

 
  - رايض السيد عاشور.  /ىل هللا تعاىلإالدعوة    ثره يف أسالمية و النظم اإل  يف   يعجاز التشريعاإل

 م )ماجستري(. 2000ه ،  1421األزهر، القاهرة: جامعة 
 

  - حممد إسالم سليمان.  / ا للتقنني فيهاأبي شرع حنكم؟: الدعوة إىل اختاذ شريعة البالد أساسم 
 ص.   77م،  1936ه ،  1355القاهرة: املطبعة األمريية، 

 
أم احلسي   /اخلطاب الدعوي الشرعي يف ضوء النظم اإلسالمية يف ظل التحدايت املعاصرة

 (. دكتوراهم ) 2015ه ،  1436أم درمان: جامعة أم درمان اإلسالمية،   -.ُحدأالنور 
 

القاهرة: جامعة    -حممد أُحد عبدالعاطي.ي/  سالمية وعمله الدعو الدولة اإل   ديوان املظامل يف 
 م )دكتوراه(.  2006ه ،  1427األزهر، 
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عبدالعظيم إبراهيم    /وسرية  انسانية منهاجم والعالقات اإلىل هللا  إسالم يف الدعوة  مساحة اإل
 م. 1994ه ،  1414القاهرة: مكتبة وهبة،  -املطعِن.

 
ه    1433الرايض: جامعة اإلمام،    -.صاحل بن عمر اخلراشي   /الصلة بني الدعوة واحلسبة
 )حبث مكمل للماجستري(.

 
يف   وأثرها  وغريهم  املسلمني  بني  االجتماعية  اإلسالميةالعالقات  حيىي   /الدعوة  أُحد 

 م. )ماجستري(.  2011ه ،  1432أم درمان: جامعة أم درمان اإلسالمية،  -مضوي.
 

،  دار النحوي  الرايض:   -.عدانن علي رضا النحوي  /سالميةيانية يف الدعوة اإلدارة اإلفقه اإل
 م. 1999ه ،  1419

 
أم درمان:    -زين. مي حممد  حممد األ  /خمتارةالقيادة يف اإلسالم وأثرها يف الدعوة: مناذج  

 (. ماجستريم ) 2015ه ،  1436جامعة أم درمان اإلسالمية، 
 

حممد إبراهيم    /ثر ذلك على الدعوة أنسان و سالمية ووفاؤها حبقوق اإلمقاصد الشريعة اإل
 م )ماجستري(.  1996ه ،  1416املنصورة: جامعة األزهر،  -شومان.

 
رضا السيد    /الواقع املعاصر  فادة منه يف صناعة القرار وكيفية اإل   سالمية يف منهج الدعوة اإل

 م )ماجستري(.  2017ه ،  1438املنصورة: جامعة األزهر،  -عوض.
 

الدواوين وخدماته يف  الدعو   نظام  األزهر،   -يسرى حممد هاين.ة/  ميدان  القاهرة: جامعة 
 م )دكتوراه(.  1982ه ،  1402
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املنصورة:   -عماد حممد عمارة. /ىل هللا إالدعوة   ثره يف أسالمية و دارة اإلاإل  يف  النظام الرقايب
 ص. 619م،  2003ه ،  1424دار اليقي، 

 ه .  1412جامعة األزهر،   -األصل: رسالة دكتوراه 
 

 والدعوة  التصوف
 يتعل  ابملوضوع()كل ما 

 

القاهرة:    -آدم عبدهللا اإللوري.  /آاثر العلم والفلسفة والتصوف يف مسرية الدعوة اإلسالمية
 ص.  112مكتبة وهبة، 

 
أم درمان: جامعة    -اإلمام.عاطف اببكر    /السودان  أثر التصوف على الدعوة اإلسالمية يف 

 م )دكتوراه(.  2004ه ،  1425القرآن الكرمي، 
 

  -عيسى بن دايوارا.  /أساليب التيجانية ووسائلهم يف ساحل العاج يف الدعوة إىل طريقتهم
 م )ماجستري(.  2019ه ،  1440مكة املكرمة: جامعة أم القرى، 

 
؟:    -أُحد أُحد عبده.  /املولوية منوذجمااإلنشاد الصويف دائرة يف انتشار الدعوة اإلسالمية:  

 م؟   2020ه ،  1441، لوابل الصيب لإلنتاج والتوزيع والنشرا
 

  -حممد حممد حسي املتويل.  /الدعوة  ثره يف أو   بالد املغرب العريب  يف   يسالمالتصوف اإل
 م )ماجستري(. 2016ه ،  1437املنصورة: جامعة األزهر، 

  
أسيوط:    -عادل حممود عبداخلالق.   /ىل هللا تعاىل  إالدعوة    ثره يف أو   حقيقة التصوف السين

 م )دكتوراه(.  2001ه ،  1422جامعة األزهر، 
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حممد   /اخلضر عليه السالم بني أهل احلديث والصوفية وأثر ذلك يف الدعوة إىل هللا تعاىل
 ه  )ماجستري(.1431الزقازيق: جامعة األزهر،  -منري طاحون.

 
الدار البيضاء: مطبعة النجاح اجلديدة،   -. ارحيحات أُحد    /اب التصوفالدعوة إىل هللا يف رح

 ص.  126م،  1996ه ،  1416
 

الزقازيق:    -أُحد عزب بالطة.  / دور الطريقة النقشبندية يف نشر الدعوة اإلسالمية يف تركيا
 م )ماجستري(. 2004ه ،  1425جامعة الزقازيق، معهد الدراسات والبحوث اآلسيوية،  

 
سليمان إبراهيم  ي/  سالمية واجملتمع االسالمثرها على الدعوة اإلأماليزاي و   الطرق الصوفية يف 

 ص.   701م،  2002ه ،  1423وًلية جنري مسبيلن، ماليزاي: دار اإلفتاء،  -عمر.
  م. 1996ه ،  1416جامعة األزهر،  -ة ماجستري األصل: رسال

 
 حممد يعقوب  / الطريقة التجانية ودورها يف الدعوة إىل هللا يف السودان: دراسة وصفية حتليلية

 (.دكتوراهم. ) 2005ه ،  1426أم درمان: جامعة أم درمان اإلسالمية،  -أُحد.
 
لنجم الدين    " العباد من املبدأ إىل املعادمرصاد  "كتاب    لسفة التصوف والدعوة إىل هللا يف ف

   .م 2002ه ،  1423 القاهرة: دار إيرتاك، -علي إمساعيل.داية الرازي/ 
 
الرتبية والدعوة  ا الشيخ قريب هللا.ىل هللا/  إملنهج الصويف يف  الفاتح  بريوت: دار    - حسن 

 . ص 68م،  1991 ه ، 1411، اجليل
 

  -حممد شريف عدانن الصواف.  /محد كفتاروأاملنهج الصويف يف فكر ودعوة مساحة الشيخ  
 ص. 176ه ،  1420سوراي: دار احلكمة،  -.4ط
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 الدايانتالدعوة و 
 )يشمل الدعوة والتنصري وكتب أهل الكتاب( 

 

والقر إ القدي  العهد  بني  ودعوته  السالم  عليه  الكريآ براهيم  مقارنة:  ن  حممد   /دراسة 
 القاهرة: جامعة األزهر، ؟ )ماجستري(. -عبداحلميد أبو اجملد.

 
القاهرة:    -أُحد عبدالعزيز أبو العمامي.  /ىل هللا إ الدعوة    وكيفية استثماره يف   ياالنشقاق الكنس 

 م )دكتوراه(.  1992ه ،  1412جامعة األزهر، 
 

املنوفية:    -رامي إبراهيم وجيه.اإلسالمية/  مجاعة الدومنيكان التنصريية وخطرها على الدعوة  
 م )ماجستري(. 2011ه ،  1432جامعة األزهر، 

 
  -حممد فكيه السيد سهل.اإلسالمية/  مجاعة الفرنسيسكان التبشريية وخطرها على الدعوة  

 م )ماجستري(. 2009ه ،  1430طنطا: جامعة األزهر، 
 

أُحد عبداهلادي    /ن الكري دراسة مقارنةآ العهدين القدي واجلديد والقر   خصائص الدعوة يف 
 م )دكتوراه(.  1998ه ،  1418القاهرة: جامعة األزهر،  -شاهي.

 
هبا النهوض  وسبل  والتنصري  التهويد  مواجهة  يف  اإلسالمية  رحيم    / الدعوة  عبدالرؤوف 

 م. )ماجستري(. 2011ه ،   1432 ،كلية اإلمام األعظمبغداد:   -السامرائي.
 

والصهيونية/   والتبشري  واالستعمار  اإلسالمية  اجلزائري.الدعوة  عبدالكرمي  بن  ؟:    -حممد 
 ص.  40م،  1994ه ،  1414مكتبة املعارف، 

 
الكتاب/   أهل  القرآن ويف كتب  يف  اإليان  حومد.دعوة  األوائل   -أسعد حممود  دمشق: 

 م. 1998ه ،  1418للنشر، 
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الكري والقرآن  اإلجنيل  من خالل  املسيح  عند  اجلزائر:    - صفية شني.  / الدعوة  اخلروبة، 

 ص )ماجستري(. 147م،  2015ه ،  1436جامعة اجلزائر، 
 

 1437بريوت: دار الكتب العلمية،    -سعيد إمساعيل صيِن.  /الدعوة والعالقة عرب األداين
 (.  1)زفرات عابرة؛  -ص. 272ه ، 
 

 -عبدهللا عبداهلادي عبداحلميد.  /سالمية منهاداين وموقف الدعوة اإلدعوى التقارب بني األ 
 م )ماجستري(. 2011ه ،  1432الزقازيق: جامعة األزهر، 

 
سيف الدين    /الدعوة  اثره يف آ و   والتصور الغريب  يسالمداين بني املفهوم اإلعلم مقارنة األ
 م )ماجستري(. 1990ه ،   1410طنطا: جامعة األزهر،  -حسي يوسف.

 
اإل   العنصرية يف  الدعوة  التلمود وموقف  منهانصوص  احلسن.  /سالمية  أبو   - حممد علي 

 م )دكتوراه(.  1999ه ،  1419املنصورة: جامعة األزهر، 
 

 م.  2011ه ،  1432القاهرة: مكتبة وهبة،  -.حممد عمارةالفارق بني الدعوة والتنصري/ 
 

 : سالمسالمية من خالل الضرورات اخلمس بني اليهودية والنصرانية واإلمقاصد الدعوة اإل
 م )دكتوراه(.  2012ه ،  1433املنوفية: جامعة األزهر،  -حممد أُحد الدش. /دراسة مقارنة

 
األ ملقارنة  الدعوية  يف املقاصد  منها  االستفادة  وسبل  احلاضر  داين  علي   / الوق   مدين  

 م )دكتوراه(.  2019ه ،  1440طنطا: جامعة األزهر،   -ُحيدة.
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عبدالناصر أُحد   / ىل هللاإالدعوة  ثرها يف أسالم و نبياء بني اليهودية واملسيحية واإلمكانة األ
 م )دكتوراه(.  1992ه ،  1412املنصورة: جامعة األزهر،  -حسيب.

 
أُحد عبدالعزيز   /والقرآن الكري  ةضوء التورا   ىل هللا يف إالدعوة    منهج داود عليه السالم يف 

 م )ماجستري(. 1988ه ،  1408القاهرة: جامعة األزهر،  - أبو العمامي.
 

القاهرة:    -حممود عبداهلادي دسوقي.  /منهج الدعوة اإلسالمية يف معاملة أصحاب األداين
 ص.  72دار الكلمة، 

 
التنصري  أم درمان: جامعة القرآن   -اجلمل.جناة عوض    /منهج الدعوة إىل هللا يف مواجهة 

 م )ماجستري(.  2004ه ،  1425الكرمي، 
 

القاهرة: جامعة األزهر،   - عيد حممد يوسف.واإلسالم/  منهج الدعوة اليهودية واملسيحية  
 م )دكتوراه(.  1998ه ،  1418

 
التبشريية يف  الثاين  املؤمترات  العشرين  النصف  القرن    /دراسة دعوية ملؤمتر كلورادو:  من 

 م )ماجستري(. 2001ه ،  1421طنطا: جامعة األزهر،  -عبدالرازق درغام أبو شعيشع.
 
يف   نيب ودعوته  السالم  عليه  لوط  واإل  هللا  مقارنة:  سالماليهودية  السيد    /دراسة  السعيد 

 م )ماجستري(.  2013ه ،  1434طنطا: جامعة األزهر،  -عبداجلواد.
 

بن سبالنصرانية واإل بولس وعبدهللا  بني  اإل  أسالم  الدعوة  من ذلك يف وموقف   سالمية 
احلاضر عبدهللا.  /العصر  رشاد  األزهر،    -حممد  جامعة  م   1999ه ،    1419القاهرة: 

 )دكتوراه(. 
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 األخرى:الدعوة والعلوم 
 الدعوة وعلم النفس-1
 

  .املؤلف غزة: -.سامة عطية املزيِنأ /دراسات يف علم النفس الدعوي
 

 ه . 1402الكويت: دار القلم،   -.2ط -رؤوف شليب. /سيكولوجية الرأي والدعوة
 

 م 1995ه ،   1415، الدار املصرية اللبنانية : القاهرة - .حممد زين اهلادي / علم نفس الدعوة
 

املكتب العلمي :  سكندريةاإل  -.عبدالعزيز  يرشاد عل   / نفس الدعوة بني النظرية والتطبي علم  
 م.  1999ه ،  1419، للكمبيوتر والنشر

 
واملربني والدعاة  وتربوية لآلابء  نفسية  دراسة  الدعوي:  النفس  بن حممد    / علم  عبدالعزيز 

 ص.  396م،  1994ه ،  1415الرايض: دار املسلم،  -النغيمشي.
ه ، بعنوان: علم النفس الدعوي: مرجع يف علم النفس   1438الرايض: مكتبة الرشد،  :  2ط

 الرتبوي والدعوي لآلابء والدعاة واملعلمي.
 

الدعوي:  النفس  دار    -.السامرائي  نبيهة صاحل   /مفاهيم ونظرايت وتطبيقات  علم  عم ان: 
 ص.امليدان الدع 192م،  2013ه ،  1434اجلنان، 

 
بغداد:    -.علي هادي عباس  /سباب والعالجاأل  : ثريها يف عمل الداعيةالنفسية وأتالعوامل  

 م )ماجستري(.  2015ه ،  1436كلية اإلمام األعظم، 
 

  1425القاهرة: هادف للنشر،    -، مزيدة ومنقحة.2ط  -.رفاعي سرور  /يف النفس والدعوة
 ص. 317م،  2005ه ، 
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أسيوط:  -انصر عبداملالك توين. /عالج االضطراابت النفسية سالمية يف منهاج الدعوة اإل
 م )دكتوراه(.  2005ه ،  1426جامعة األزهر، 

 
 الدعوة والعلوم االجتماعية: -2
 الدعوة والرتبية والتزكية-أ
 

الدعويةاإل الرتبوية  القيسي.  / دارة  أُحد  بن  األثري،    - حممد  ابن  دار  ه ،   1435الرايض: 
 م.  2014

 
الوليد اتج    /نفاق وأثره يف تزكية النفس واجملتمع: دراسة حول الداعية واملدعو واملنف اإل

 م )ماجستري(.  2010ه ،  1431، أم درمان اإلسالمية أم درمان: جامعة  -هاشم. السر
 
مركز الراية للتنمية    جدة:   -.براهيمبراهيم اإلإموسى    /سالميةمالت تربوية يف فقه الدعوة اإلأت

 م. 2003ه ،  1424، الفكرية
 .خطاءكي منضي على بصرية وًل نكرر األيف أعلى العنوان:  

 
القاهرة: جامعة األزهر،   - علي السيد زاين.  / دراسة دعوية  عصر التابعني:  سالمية يف الرتبية اإل

 م )ماجستري(. 2017ه ،  1438
 

أم درمان:    -العطا.  انئلة أُحد  /جهود اإلعالم الدعوي يف تزكية اجملتمع: رؤية اسرتاتيجية
 (. دكتوراهم ) 2014ه ،  1435جامعة القرآن الكرمي، 

 
 .ه ( 1427عطية صقر )ت  / الدعوة وأصول الرتبية
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تربوية تطويرية   الدعوة اإلسالميةرؤى  مسعود بن حممد حيىي،    حسن عايلإعداد    /ملنهج 
ه ،    1426ي،  مكة املكرمة : رابطة العامل اإلسالم  - .القحطاين، ضياء الدين حممد مطاوع

 ص. 208م،  2005
 

عشر اخلامس  القرن  يف  الرتبوي  الفكر  واألفكار    : ظاهرة  املناهج  لبعض  شرعية  دراسة 
   السعودية: املؤلف. -.ذايب بن سعد آل ُحدان الغامدي /الدعوية

 
النفس وتزكية  الدعوة  العوايشة.  /فقه  عودة  حزم،    -حسي  ابن  دار  ه ،    1428بريوت: 

 ص. 692م،  2007
 

اإلسالمية الدعوة  فقه  يف  تربوية  اإلبراهيم  /مفاهيم  إبراهيم  األعالم   عم ان:  -.موسى  دار 
 م. 2005، ه  1426، للنشر

 
  - .5ط  -أنس أُحد كرزون.  /منهج اإلسالم يف تزكية النفس وأثره يف الدعوة اىل هللا تعاىل

 ص. 704ه ،  1422بريوت: دار ابن حزم، 
 جامعة أم القرى.  – األصل: رسالة دكتوراه 

 
 م 2002ه ،    1423،  دار احملراب   دا:كنزيوريخ،    -.ُحد الراشدأحممد    / منهجية الرتبية الدعوية

 
 دار التوزيع والنش  ر اإلس  المية،القاهرة:   -.حس  ام ُحيدة /نظرات تربوية يف الدعوة واجلماعة

 م. 2006 ه ،  1427
 
 الدعوة والسياسة -ب

 

 م 1981: مؤسسة الرسالة،  دمشق  -.فتحي يكن  /أجبدايت التصور احلركي للعمل السياسي
 . حنو وعي حركي إسالمييف أعلى العنوان: 
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عم ان: دار    -جالل مجيل سلمان.   /أثر السياسة السلمية للعرب يف نشر الدعوة اإلسالمية

 م. 2014ه ،  1435احلامد، 

 جامعة بغداد.  –األصل: رسالة ماجستري 
 
  -سكينة العابد.اإلسالمية/  يديولوجية يف املشرق العريب وأثرها يف الدعوة  النتماءات األا

 قسنطينة: جامعة األمري عبدالقادر للعلوم اإلسالمية )رسالة جامعية(. 
 

السياسي التضخم  وظاهرة  الدعوي  اإلسالمية  :البيان  للدعوة  قرآين  بيان  فريد   /حنو 
 ص. 232م،  2018ه ؟،  1440القاهرة: دار السالم،  -.3ط -.اًلنصاري

 
منها االسالمية  الدعوة  وموقف  املعاصرة  العاملية  إبراهيم.  /التكتالت  الشحات    -حممد 

 م )دكتوراه(.  2011ه ،  1432املنصورة: جامعة األزهر، 
 

الفكرية والسياسية يف  الرب.  /ىل هللاإالدعوة    ثرها يف أسالم و اإل  احلرية   -حممد عبداحلميد 
 م )ماجستري(. 1997ه ،  1417املنصورة: جامعة األزهر، 

 
املنصورة:    -عبدالرُحن حممد عبدالرُحن.الدبلوماسية اإلسالمية وأثرها يف الدعوة إىل هللا/  

 )أصله رسالة دكتوراه، أسيوط(.   ص. 675ه ، 1427 ،دار اليقي
 

رجاء    /النبوي وأثرها يف الدعوة: دراسة وصفية حتليليةعناصر الوحدة اإلسالمية يف املنهج  
 م )دكتوراه(. 2015ه ،  1436أم درمان: جامعة أم درمان اإلسالمية،  - أُحد. حممد صاحل 

 
  1432حممد خمتار الشنقيطي، دار أم القرى،  /فتاوى سياسية: حوارات يف الدعوة والدولة

 ص. 139م،  2011ه ، 
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 /سالمية منهوموقف الدعوة اإل  يسالماجملتمع اإل   يف   يالنظام السياسالفكر الدخيل على 
 م )دكتوراه(.  2017ه ،  1438املنصورة: جامعة األزهر،  -عاطف فتحي حممد.

 
: حتليل سياسي وتعليل شرعي/  كشف الغطاء واللثام عن كيفية التعامل بني الدعاة واحلكام

 ص.   64م،  1996ه ،  1416ة، دمشق: مؤسسة الرسال  -زكراي عبدالرزاق املصري.
 

عالء    /سالمية منهااملعاصر وموقف الدعوة اإل  العامل العريب  صالح والتغيري يف حماوالت اإل
 م )دكتوراه(.  2005ه ،   1426املنصورة: جامعة األزهر،  -حممد سعيد.

 
مكتبة ابن  الكويت:    -.علي بن حسن احلليب  /مسائل علمية يف الدعوة والسياسة الشرعية

 م. 2001 ه ، 1422 ،القيم
 

املنصورة: جامعة    -رشدي أبو شبانة الرشيدي.  /موقف الدعوة االسالمية من التضامن الدويل
 م )ماجستري(.  1991ه ،  1411األزهر، 

 
القاهرة:    -حممد حممد عبدالعزيز حيىي.  / خدمة الدعوة  سالم ودوره يف اإل  يف   يالنظام السياس

 م )دكتوراه(.  1992ه ،  1412جامعة األزهر، 
 
 الدعوة والعلوم االجتماعيةموضوعات أخرى يف  -جـ
 

السعودية: جامعة اإلمام   -مسفر بن حسن القحطاين.أثر البيئة االجتماعية على الدعوة/  
 )ماجستري(. 

 
أمين عبدالعليم   /سالميةضوء الدعوة اإل  دراسة حتليلية يف :  حل الوضعيةالن     نسان يف حقوق اإل
 م )دكتوراه(.  2015ه ،  1436املنصورة: جامعة األزهر،  -الشربيِن.
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أُحد    حيىي  /ثر: دراسة حتليلية اترخيية بني القانون والواقعيةأثري والتأسالمية بني التالدعوة اإل

  315م،    2018ه ،    1439القاهرة: املركز العريب للدراسات والبحوث العلمية،    -ي.الشام
   .ص
 

، ه   1423الرايض: دار التدمرية،  -.علي بن عبدهللا البدر /اثرالعالقة واآل :منالدعوة واأل
 ص. 496

 ه . 1419جامعة اإلمام،  –األصل: رسالة ماجستري 
 

رأفت  اإلسالمية/  ضوء الدعوة    سباهبا وطرق عالجها يف أ  :العصر احلاضر  ظاهرة التسول يف 
 م )ماجستري(. 2017ه ،  1438املنصورة: جامعة األزهر،  -عبدالستار اخلطيب.

 
ص   34م،    2014ه ،    1435ًلغوس،    -داود ألفنال عبداجمليد أيليخا.  /يف األمم وثقافتها

 (. 4)سلسلة يف رسائل الدعوة اإلسالمية؛ 
 يليه له: وسائل الدعوة العصرية.

 
أم درمان:    -السيد.   حممد عبدهللا   /مفهوم الرعاية االجتماعية وأثرها يف الدعوة اإلسالمية

 م )ماجستري(.  2016ه ،  1437جامعة أم درمان اإلسالمية، 
 

املنصورة: جامعة    -السيد عبدالفتاح السيد علي.اإلسالمية/  ميزان الدعوة    مفهوم القومية يف 
 م )ماجستري(.  1992ه ،  1412األزهر، 

 
االجتماعية يف   :النزاعات  وعالجها  الدعوة    مظاهرها  إبراهيم    /اإلسالميةضوء  مصطفى 

 م )ماجستري(.  2018ه ،  1439املنصورة: جامعة األزهر،  -انيل.
 



194 
 

 واللغةالدعوة  -3
 

عثرات اللسان والرياع: رصد لألخطاء اللغوية للمتخصصني واملثقفني واإلعالميني والدعاة  
 م.  2018ه ،  1439القاهرة: مكتبة اإلمام الرازي،  -زكراي عبداجمليد النويت.وتصويبها/ 

 
جامعة  أم درمان:    -عريب.صاحل حسن    /نشر الدعوة اإلسالمية   اللغات األجنبية ودورها يف 

 م )ماجستري(. 2000ه ،  1421القرآن الكرمي، 
 

م. 2012ه ،    1432الدوحة: وزارة األوقاف،    -.بشري عبدهللا املساري  /لغة اخلطاب الدعوي
 )كتاب األمة(. 

 
الرايض: جامعة اإلمام   -.عبداحملسن بن حممد العمران  /املهارات اللغوية يف اخلطاب الدعوي

 للماجستري(.)حبث مكمل 
 
دمشق؛   -حممد موسى الشريف.  /يتنزيل بعض قواعد النحو على العمل الدعو   : الدعاة  حنوح 

 ص.   88م،  2017ه ،  1438بريوت: دار ابن كثري، 
 
 الدعوة والفنون  -4
 

أم درمان: جامعة أم   -.اجلنيد عثمان الشيخ  /اخلطاب الدعوي وأثره يف الوسط الرايضي
 (.ماجستريم ) 2013ه ،   1434اإلسالمية، درمان 

 
ىل ممارسة الرايضة: دراسة دعوية من الكتاب والسنة تؤكد حرص اإلسالم إسالم دعوة اإل

م،    2006ه ،    1427القاهرة: مطبعة فران،    -مندور.  منصور  /على ممارسة الرايضة البدنية
 ص. 103
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الرايض: جامعة   -.سعود بن عاتق األكليب  /الضوابط الشرعية للرتفيه يف العمل الدعوي
 اإلمام )حبث مكمل للماجستري(.

 
الدعوية واإلبداع  العمارة  اإلسالمي  والفن  العمارة  بني  داعية، جيمع  ولكل  للمعماريني   :

للدعاة  توجيهات  مع  للرتاث  العميقة  الراشد  /والنظرة  أُحد  اإلبداع    -.حممد  الكويت: 
 ص.  310م،  2017ه ،  1438الفكري، 

 
الدعوي واإلعالم  عدوي  /الفن  للنشر،    -.عبدهللا  نور  م،   2017ه ،    1438الشارقة: 

 ص.52
 
 الدعوة والتاريخ واحلضارة -5
 

املبادأ اإل  ئثر  للفتوحات  املغريب.اإلسالمية/  الدعوة    سالمية يف احلضارية    - خالد سعيد 
 م )ماجستري(. 2005ه ،  1426املنصورة: جامعة األزهر، 

 
أُحد حممد    /ىل هللا من ذلكإ سقوط احلضارات وموقف الدعوة    ثرمها يف أالرتف واالحنراف و 

 م )دكتوراه(.  2000ه ،  1421القاهرة: جامعة األزهر،  -احلناوي.
 

النجاح   عوامل  بني  املعاصر  للمسلم  املنشود  احلضاري  دراسة  الدور  التحدي:  وعوائ  
بغداد: اجلامعة اإلسالمية،    -.ايسي مهدي الدليمي  /موضوعية دعوية يف البناء احلضاري

 م )دكتوراه(.  2009ه ،  1430
 

مقررات الرتبية والتعليم جبمهورية مصر العربية    يف   يسالمالدين واللغة العربية والتاريخ اإل
املنوفية: جامعة األزهر،   -أُحد حممد حلمي عبده.  /اإلسالميةضوء الدعوة    اسة يف ر ا ودعرضم 

 م )دكتوراه(.  2014ه ،  1435
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الدعوة يف  وأثرها  املكذبة  األمم  املديفر.  / عقاب  سليمان  اإلمام   -خليل  الرايض: جامعة 
 )ماجستري(. 

 
 -علي حممد مربوك.  /ىل هللا تعاىلإالدعوة    ثره يف أسالم و ضوء اإل  مفهوم حوار احلضارات يف 

 م )ماجستري(. 2011ه ،  1432طنطا: جامعة األزهر، 
 

الرايض: املعهد    –شوقي جرب مصلح الكيالين.    /موقف الدعوة اإلسالمية من التقدُّم املادي
 ه . )ماجستري(. 1404العايل للدعوة اإلسالمية، 

 
املنصورة:    -عالء حممد سعيد.  / ىل هللا تعاىلإالدعوة    ثره يف أسالم و اإل  يف   يالنهوض احلضار 
 م )ماجستري(. 2000ه ،  1421جامعة األزهر، 

 
 الفصل الثالث 
 زمان الدعوة 

 
 اإلسالمية )عام( اتريخ الدعوة

 

حممد السيد   /ىل القرن الرابع عشرإاستمرارية الدعوة: مناذج من الدعوة من القرن السابع  
 ص. 520م،  1994ه ،  1414جدة: دار اجملتمع،  -.الوكيل

 
الدعوة  بعد    براهيم اجليوشيإحممد    /اتريخ  العلم والثقافة: دالقاهرة  -.ه (  1419)ت  ، ار 

 م. 1999ه ،  1419
 

 م. 2021ه ،  1413مصر،  -وحيد الدين خان. /اإلسالماتريخ الدعوة إىل 
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القاهرة: مكتبة وهبة،    -آدم عبدهللا اإللوري.  /اتريخ الدعوة إىل هللا تعاىل بني األمس واليوم
 م. 1979ه ،  1399

 
سلطان بن عمر    /ماتريخ الدعوة: خمتصر اتريخ دعوة األنبياء عليهم السالم ومن بعده

 ص )مقرر دراسي(.  454م،  2020ه ،  1442املدينة املنورة: املؤلف،  -.احلصي
 

 ص.  507ماليزاي: اجلامعة،  -جامعة املدينة العاملية. / اتريخ الدعوة والدعاة
 

حممد    / تقنني الدعوة: مراحلها ومناهجها واستمراريتها من القرن األول إىل القرن السادس
 ص.  400م،  1994ه ،  1414جدة: دار اجملتمع،  -الوكيل.السيد 

 
اإلسالمية الدعوة  لتاريخ  نقدية  قراءة  اإلسالمية:  القوة   -عبدالرُحن.  عبداهلادي  /جذور 

 ص.   224م،  1988ه ،  1408بريوت: دار الطليعة، 
 )الدار الناشرة علمانية معادية للدعوة اإلسالمية( 

 
 ابتنة: مكتبة القلعة. -أُحد عيساوي. / دراسات وأحباث يف اتريخ الدعوة والدعاة

 
،  ميان للنشرار العلم واإلدسوق: د  -.بسيوين حممد اخلويل  /سالمية كرتاث حضاريالدعوة اإل

 م. 2015، ه  1436
 

الدعوة إىل اإلسالم: اترخيها يف عهد النيب والصحابة والتابعني والعهود املتالحقة وما جيب 
 ص.  144م،  1970ه ،  1390القاهرة: دار الفكر العريب،  -حممد أبو زهرة. /اآلن

 
 .ندوة العلماءلكهنؤ:  -.أبو احلسن علي احلسِن الندوي /دعوة واتريخ 
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دمشق: مؤسسة الرسالة،    -أُحد أُحد غلوش.  /السلسلة الكاملة يف اتريخ الدعوة إىل هللا
 م. 2002ه ،  1423

 
اإلسالمية،  معهد الدراسات    القاهرة:  -. علي حبيبة  /سالميةحماضرات يف اتريخ الدعوة اإل

 م. 1980ه ،  1400
 

ذهب من  أخبار  يف  الذهب  شذرات  يف كتاب  الدعوية  مبارك    /املضامني  بنت  عبري 
 م )ماجستري(. 2018ه ،   1439مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -.العصيمي

 
َل هناية العصر العباسي وأوجه  إعصر اخللفاء الراشدين    اص يف الدعوة إىل هللا منصَّ منهج القح 

،  ديب: مجعية دار الرب  -.عبدهللا بن إبراهيم الطويل  /اًلستفادة من الدارسة يف العصر احلاضر
 ص. )أصله رسالة جامعية(.  440 م، 2011 ه ، 1432

 
 الدعوة يف صدر اإلسالم

وعهد  السرية النبوية، والشمائل النبوية،  ،  وصحابته)دعوة الرسول صلى هللا عليه وسلم  
 اخللفاء الراشدين( 

 

اهلجري األول  القرن  يف  واحلجاز  مصر  يف  الدعوي  ودورهم  البي   عبدهللا    /آل  عبدهللا 
 م. 2021ه ،  1442القاهرة: كشيدة للنشر،  -سالمة.

 
 - البشري.إميان الصديق    /وجهوده يف الدعوة إىل هللا عز وجل أبو بكر الصدي  رضي هللا عنه  

 م )ماجستري(. 2016ه ،  1437أم درمان: جامعة أم درمان اإلسالمية، 
 

املدينة املنورة: جامعة اإلمام،   -.أُحد بن عبدالعزيز اخللف  /أبو بكر الصدي  وأثره يف الدعوة
  ه  )ماجستري(. 1406
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علي    /سة يف سريته الشخصية وموقفه من الدعوة اإلسالميةأبو طالب بن عبداملطلب: درا
 ص.   280م،  2013ه ،  1434بغداد: دار الشؤون الثقافية،  -احملمداوي.صاحل 

 م. 2004ه ،  1425جامعة البصرة،   – األصل: رسالة دكتوراه 
 

: جامعة  الرايض  -سليمان بن عبدهللا أاب اخليل.أبو موسى األشعري ودوره يف العلم والدعوة/  
 )ماجستري(.  ص. 202، اإلمام

 
: جامعة  الرايض  -مصطفى بن عبدالرُحن البار.اتباع اهلوى لدى املدعو يف العهد النبوي/  

 )ماجستري(.   ه  1417، اإلمام
 

الدعوية يف سياسة   الراشديناالجتاهات  اجلهِن.  / اخللفاء  بن عوض  املنورة:    -عيد  املدينة 
 ه  )دكتوراه(.  1410اجلامعة اإلسالمية، 

 
حسن أثر األحالف على الدعوة والدولة اإلسالمية يف زمن الرسول صلى هللا عليه وسلم/  

 ه  )ماجستري(. 1435مكة املكرمة: جامعة أم القرى،   -بن عوض الشهري.
 
املنصورة:    -أسامة أبو زيد علي.اإلسالمية/  الدعوة    اخللفاء الراشدين الداخلية يف ثر سياسة  أ

 م )دكتوراه(.  2005ه ،  1426جامعة األزهر، 
 
الدعوة اإلاأل العظمى يف  الثالثة  البعثة، اإلحداث  ُحد  أسراء واملعراج، اهلجرة/  سالمية: 

 ص. 231م،  2004 ه ، 1425، القاهرة: هنضة مصر -براهيم.إشوقي 
 

املنكر الدعوة واألمر ابملعروف والنهي عن  النيب صلى هللا عليه وسلم يف  مجع    /أحوال 
 ص.  43م،  2009ه ،  1430اليمن: املؤلف،  -وإعداد حممد نعمان حممد علي البعداين.
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ليبيا:  زلينت،    -القهواجي. خالد سامل    / الدعوة  أخالق الرسول صلى هللا عليه وسلم وأثرها يف 
 م )ماجستري(. 2015ه ،  1436اجلامعة األمسرية، 

 
جناح عبدهللا   /ىل هللا تعاىلإسبيل الدعوة   زواج الرسول صلى هللا عليه وسلم وجهادهن يف أ

 م )ماجستري(.  1989ه ،  1409املنوفية: جامعة األزهر،  -البياع.
 
  / سالميةتثبي  الدعوة اإلثره يف  أساليب التخطيط النبوي االجتماعي يف العهد املدين و أ

 م )ماجستري(. 1998ه ،  1418بغداد: اجلامعة العراقية،  -.حممد صاحل السامرائي
 

ملمارسته والدعوة  املهين  العمل  لتشجيع  النبوية  الرتبوية  سليمان  صاحل    /األساليب  بن 
 ص. 98م،  2013ه ،  1434عم ان: مركز ديبونو لتعليم التفكري،  -.العمرو

 
ختام    /خصوم الدعوة اإلسالمية يف العهد املكي والعهد املدين واجملتمع املعاصرأساليب  

 م )مشروع خترج(. 2010ه ،  1431رفح: جامعة القدس،  -صاحل نصر.
 

احلاضر العصر  يف  ومظاهرها  املدين  العهد  يف  الدعوة  خصوم  بن   /أساليب  عبداللطيف 
 اه(. الرايض: جامعة اإلمام )دكتور  -عبدالعزيز آل الشيخ.

 
املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،    -عبداحلكيم عبدالسالم.  /أساليب الدعوة يف العهد النبوي

 ه  )ماجستري(. 1402
 

الكويت:    -.يوسف خاطر الصوري   /أساليب الرسول صلى هللا عليه وسلم يف الدعوة والرتبية
 . ص 82ه ،  1412صندوق التكافل لرعاية أسر الشهداء واألسرى، املقدمة 
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الدعوة يف   ني يف كأساليب املشر  ُحزة بن    / احلاضريف   املكي ومظاهرهاالعهد    الصد عن 
 )ماجستري(. م 1995ه ،  1416، : جامعة اإلمامالرايض -سليمان الطيار.

 
مصر: الدار   -ايسر عبداملطلب أُحد.  /األساليب النبوية يف الدعوة وحماولة املشركني لصدها 

 ص. 164م،  2019ه ،  1440العاملية للنشر، 
 

الرايض: دار    –عبدهللا بن حممد املوسى.    /أسباب جناح الدعوة اإلسالمية يف العهد النبوي
 ص. 438ه ،  1405عامل الكتب، 

 ه .1402املعهد العايل للدعوة اإلسالمية،  -األصل: رسالة ماجستري 
 

صلي   النيب  وصفية اسرتاتيجية  دراسة  واالحتساب:  الدعوة  يف  الرتبوية  وسلم  علية  هللا 
  2015ه ،    1436،  اإلسالمية  أم درمان: جامعة أم درمان  -البشري.الناجي يعقوب    /حتليلية

 (. دكتوراهم )
 

 1433ايسي )ت    عبدالسالم  /اإلسالم بني الدعوة والدولة: املنهاج النبوي لتغيري اإلنسان
 ص. 477م،  1972ه ،  1393 البيضاء : مطبعة النجاح،الدار  -ه (.

 
 القاهرة:  -.سامية عبدالعزيز منيسي  /سالميةسالم جناشي احلبشة ودوره يف صدر الدعوة اإلإ

 م.  2001ه ،  1422، دار الفكر العريب
 

الن  يف غيب  الرت أسلوب   الدويش.  / وسلم  ه علي  هللا صلى    يب دعوة    -سليمان بن عبدالعزيز 
 ه  )ماجستري(. 1416الرايض: جامعة اإلمام، 

 
 ه ،  1407القاهرة: دار اهلدى،  -اهلجاري.ُحدان بن راجح  /األسلوب النبوي يف الدعوة

 .(ه  1407اجلامعة اإلسالمية ابملدينة،  –األصل: رسالة دكتوراه ) ص. 665م،  1987
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أم درمان:    -حممد.  الطيب عبداحلفيظ احلاج  / األسلوب النبوي يف الدعوة يف العهد املدين

 م )ماجستري(. 2003ه ،  1424جامعة القرآن الكرمي، 
 

دراسة حالة  :  أسلوب النيب صلى هللا عليه وسلم يف إعداد أصحابه لتحمل أعباء الدعوة
 1421أم درمان: جامعة أم درمان اإلسالمية،    -.عماد أُحد علي  / اليمن  :جامعة اإليان

 (.ماجستريم ) 2000ه ، 
 

الرايض: دار    - حممد بن لطفي الصباغ.  / إضاءات دعوية على أحداث من السرية النبوية
 ه .  1433األلوكة، 

 

دمشق: دار القلم،   - أمينة عمر اخلياط.  /م سليم بن  ملحان داعية وهب  حياهتا للدعوة أ
 ص. 136ه ،  1417

 
أسيوط: جامعة    -حسام عز العرب حممد.اإلسالمية/  خدمة الدعوة    نصار ودورهم يف األ

 م )ماجستري(.  2002ه ،  1423األزهر، 
 
اإلأ اجلهاد  النبو   يف   يسالمنواع  تعاىلإالدعوة    ثره يف أو   ي العصر  ربه    / ىل هللا  عبد  حممد 

 م )ماجستري(.  2009ه ،  1430القاهرة: جامعة األزهر،  -شحوت.
 
القاهرة:    -عبدالعزيز عبدالبصري حممود.  /ىل هللا عز وجلإالدعوة    وجهودهم يف هل الصفة  أ

 م )ماجستري(. 2001ه ،  1422جامعة األزهر، 
 

 ص 80ه ، 1436دسوق، مصر: دار العلم واإلميان،  -جهاد حممد حجاج. /الربيد النبوي
 وهو يف رسائل النيب صلى هللا عليه وسلم إَل امللوك واحلكام.
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السعودية: جامعة اإلمام،   -إبراهيم بن يوسف املرزوقي.  /فرد يف عهد الدعوة املكيبناء ال

 ه  )ماجستري(.  1405
 

يف  والسالم  احلرب  يف   بواعث  وأثرها  النبوية  املصطفى اإلسالمية/  الدعوة    السرية  حممد 
 م )دكتوراه(.  1992ه ،   1412املنصورة: جامعة األزهر،  -عبداملقصود.

 
صلبيعات   املعاصرة  ىالنيب  الدعوية  وتطبيقاهتا  اجلزئية  وسلم  عليه  أُحد   /هللا  بن  علي 
 م.  2016ه ،  1437دمشق: دار الرسالة العاملية،  -األُحد.

 
 (. ماجستري: جامعة اإلمام )الرايض  -.زينب بنت عبدهللا الراجحي  / بيعتا العقبة: دراسة دعوية

 
التغيري االجتماعي يف العهد املدين: دراسة يف  أتثري دعوة النيب صلى هللا عليه وسلم يف  

 1438أم درمان: جامعة أم درمان اإلسالمية،    -.احلسيمساعيل  إراوية    /واألساليب  املناهج 
 (.ماجستريم ) 2017ه ، 

 
  1408القاهرة: دار اهلداية،    -حممود رزق حممود.  / سالمية: عصر النبوةاتريخ الدعوة اإل

 ص. 191م،  1988ه ، 
 

مجيل  اتريخ الدعوة اإلسالمية يف زمن الرسول صلى هللا عليه وسلم واخللفاء الراشدين/  
 ص.  497ه ،  1407املدينة املنورة: مكتبة الدار،  -.ه ( 1419)ت  عبدهللا املصري

 
القاهرة:   -ف كريت.حممود يوس  /األمويةاتريخ الدعوة اإلسالمية يف صدر اإلسالم والدولة  

 م.  1989ه ،  1409دار الطباعة احملمدية، 
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  -أُحد فؤاد سيد.  /بالغ الدعوة:  اتريخ الدعوة اإلسالمية يف عهد النيب واخللفاء الراشدين
 ص.  763م،  1994ه ،  1414القاهرة: مكتبة اخلاجني، 

 
  - خالد عاطف يوسف.  /عهد النبوة واخلالفة الراشدة  يف   يللمسجد النبو   يالتاريخ الدعو 

 م )دكتوراه(.  2018ه ،  1439املنصورة: جامعة األزهر، 
  
 -.تروشيكيالن خليل األ  / ىل هللاإيف الدعوة    صلى هللا عليه وسلمسي الدعاة يف صرب النيب  أت

 م )ماجستري(. 2008ه ،  1429بغداد: جامعة بغداد، 
 
السعودية:    -إبراهيم بن صاحل املغذوي.  /ىل هللا تعاىلإثره يف الدعوة  أللقلوب و ليف النيب  أت

 م. 2017ه ،  1439املؤلف، 
 ه .  1433اجلامعة اإلسالمية ابملدينة،  –األصل: رسالة ماجستري 

 
  ق.  12ثرها يف نشر الدعوة اإلسالمية يف عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم  أالتجارة و 

البليلة.  / هـ  10  -   هـ السيد  النيلي،    - حممد قسم  م    2001ه ،    1422اخلرطوم: جامعة 
 )دكتوراه(. 

 
عليم   /التخطيط االسرتاتيجي يف الدعوة من خالل السرية النبوية: دراسة وصفية حتليلية

 (. دكتوراه)  م  2016ه ،    1437،  أم درمان اإلسالميةجامعة  أم درمان:    -.الدين عبدهللا صاحل 
 

املنصورة:    -علي علي مطاوع.  /ضوء السرية النبوية  ثره على الدعوة يف أو   يالدعو التخطيط  
 م )ماجستري(. 1998ه ،  1418جامعة األزهر، 

 
عليه وسلم النيب صلى هللا  دعوة  املطلق.  / التدرج يف  عبدهللا  بن  وزارة    -إبراهيم  الرايض: 

 ص. 239م،  1997ه ،  1417األوقاف، 
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 ه .  1414جامعة اإلمام ابلرايض،  -األصل: رسالة ماجستري 
 

املتحركة واهلجرة الدعوة  التوحيد بني  املعرفة،    -راشد عبدهللا راشد.  /ترسيخ  دار  بريوت: 
 م. 2003ه ،  1424

ذلك  )ي وأثر  والنصرة  اهلجرة  من  النابع  احلركي  اجلهد  توحيدهم   علىبي  يف  الصحابة  حياة 
 ( وا مهجهم هجرة ونصرة وجهاداا يف سبيل هللاالذين استفرغوا وبذل ،ومعامالهتم ومعاشراهتم

 
لدعوة اإلسالم املخالفني  املكية/  التعامل مع  املرحلة  أُحد عبداحلميد  : دروس وعرب من 

 م. 2017ه ،  1438الرايض: دار األلوكة،  -عبداحلق.
 

الرايض: جامعة    - ساموكا داود سوماورو.  / العهد النبوي  إىل هللا وأمهيته يف الدعوة    ي يف التقو 
 ه  )ماجستري(. 1417اإلمام، 

 
القاهرة:   -حممد عبد ربه أُحد.  /فادة الدعوية منهوجه اإلأو   العهد املدين  يف   التنظيم املايل

 م )دكتوراه(.  2015ه ،  1436جامعة األزهر، 
 

  - مصطفى.السيد السيد    /هللا عنه  يعهد عثمان رض  حلركة الدعوة يف   يدار واإل  التنظيم املايل
 م )دكتوراه(.  1984ه ،  1404القاهرة: جامعة األزهر، 

 
)من أوراق    -ص.   63م،    1993ه ،    1413بيشاور: دار الفتح،    - .ثالث رسائل يف الدعوة

 جملة املرابطون(. 
   .باط أحكام الدعوة من السرية النبويةن لرسالة األوَل: ضوابط استا

   .أساسية ًل شكلية قضية الرسالة الثانية: اهلدي النبوي الظاهر
 .الرسالة الثالثة: لنتعلم كيف خنتلف
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  / ىل هللا تعاىلإ الدعوة    ثره يف أ صلى هللا عليه وسلم و   من خالل سرية النيب  ياجلانب الرتبو 
 م )دكتوراه(.  1999ه ،  1419أسيوط: جامعة األزهر،  -مجال فؤاد القاضي.

 
بن   اجلناحني ودوره يف  أجعفر  اإليب طالب ذو  بغداد:    -.جعفر حسي  /سالميةالدعوة 

 جامعة بغداد )ماجستري(. 
 

 -حسي حامد الديب.اإلسالمية/  بناء الدولة ونشر الدعوة    بكر الصدي  يف   أيب جهود  
 م )ماجستري(. 2001ه ،  1422القاهرة: جامعة األزهر، 

 
الدعوة إىل هللا  الرايض: جامعة اإلمام   -نداين زايت ماجوتو.  /جهود أيب بكر الصدي  يف 

 )ماجستري(. 
 

الرايض:    -زيد عبدالرُحن العثمان.  /جهود أيب هريرة رضي هللا عنه يف الدعوة واالحتساب
 ه  )ماجستري(. 1422جامعة اإلمام، 

 
ساوية    /هللا عنهم يف دعم الدعوة اإلسالمية يف العهد النبوي  يجهود أغنياء الصحابة رض

 (. ماجستريم )  2012ه ،    1433درمان: جامعة أم درمان اإلسالمية،  أم    -خوجلي.الطيب  
 

  - ُحادة حامد كامل.  /دراسة حتليلية:  مصر  اجلهود الدعوية للصحابة رضوان هللا عليهم يف 
 م )ماجستري(. 2017ه ،  1437طنطا: جامعة األزهر، 

 
  - أُحد بن حسان علي حسان.  / اجلهود الدعوية ملسلمي اليهود من الصحابة رضي هللا عنهم

 ه  )ماجستري(. 1416الرايض: جامعة اإلمام، 
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زين العابدين    /جهود الصحابة رضوان هللا عليهم يف نشر الدعوة اإلسالمية يف مكة واملدينة 
 م )ماجستري(.  2003ه ،  1424أم درمان: جامعة أم درمان اإلسالمية،  -البشري.خضر 

 
 / عبدهللا بن عباس رضي هللا تعاىل عنهما يف الدعوة واالحتسابجهود الصحايب اجلليل  

 الرايض: جامعة اإلمام )ماجستري(. -حممد حبيب شريف.
 

  - عبدالسالم حممد جنيب.  / ىل هللا تعاىلإ الدعوة    يف   هللا عنه  يرض  جهود عبدهللا بن عباس 
 م )ماجستري(. 2011ه ،  1432القاهرة: جامعة األزهر، 

 
أم    -الريح.  أحالم اببكر  /صلى هللا عليه وسلم يف الدعوة إىل هللا تعاىل  جهود نساء النيب

 (. دكتوراهم ) 2008ه ،  1429، القرآن الكرميدرمان: جامعة 
 

املنصورة: جامعة األزهر،    -إبراهيم صبحي طاهر.  /ىل هللا إالدعوة    نصار يف جهود نقباء األ
 م )ماجستري(. 2000ه ،  1421

 
 -مجعة سعد عبدالنيب.  /املكية واملدنية  املرحلتني  ىل هللا تعاىل يف إجناح الدعوة    ثره يف أاجلوار و 

 م )ماجستري(. 1996ه ،  1416املنصورة: جامعة األزهر، 
 

  - انصر بن عبدهللا آل غيث.حرب األمة وترمجان القرآن عبدهللا بن عباس: علمه ودعوته/  
 )ماجستري(. م 1985ه ،  1406، الرايض: جامعة اإلمام

 
جاسم حممد    /احلرب النفسية املضادة للرسول صلى هللا عليه وسلم يف دعوته اإلسالمية

 .ص 183م،  2014 ه ، 1435للنشر،  ان: أمواجعم   -.2ط -اجلبوري.
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 / اإلسالميةهـ(: دراسة يف سريته الشخصية وموقفه من الدعوة    3ت  محزة بن عبداملطلب )
 م )ماجستري(. 2009ه ،  1430،  البصرة: جامعة البصرة -. سعدي عبدالرحيم املالكي

 
والعباس   عنهمااحلمزة  اإلأ و   رضي هللا  الدعوة  يف  سليمان  /سالميةثرمها  بغداد:    -.سعد 

 جامعة بغداد )ماجستري(. 
 

-أتليف حممود بن عبداهلادي العزاوي.  /النيب صلى هللا عليه وسلم أمنوذجام   :احلوار الناجح 
 م. 2017ه ،  1438: دار املأثور،  املنورة  املدينة

 
السعودية: جامعة    -أُحد بن علي العسريي.  / خارجة بن زيد: علمه ودوره يف الدعوة إىل هللا

 ه  )ماجستري(. 1406اإلمام، 
 

والدعوة   )ت    حممد  /يةاحملمدخالد  املطيعي  مكتبة   -ه (.  1406جنيب  مطبعة  القاهرة: 
 اجلامعات. 

 )يف سرية خالد بن الوليد رضي هللا عنه...(  
 

إىل هللا الدعوة  يف  وأثرها  وسلم  عليه  النيب   صلى هللا  أجوبة  عبدالرُحن   / خصائص  حممد 
 ه  )رسالة دكتوراه(. 1421شبي الكوم، مصر: جامعة األزهر،  -القاضي.

 
دراسة  تعاىل:  هللا  إىل  الدعوة  يف  ومنهجه  وسلم  عليه  هللا  النيب صلى  خطب  خصائص 

 ص.  350ه ،  1420طنطا: مكتبة األزهر احلديثة،  -أُحد إمساعيل أبو شنب. /أتصيلية
 

  - خالد إمساعيل أبو شنب.  / ىل هللا تعاىلإ الدعوة    ثرها يف أعهد اخللفاء الراشدين و   اخلطابة يف 
 م )دكتوراه(.  2004ه ،  1425طنطا: جامعة األزهر، 
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طنطا:    -حممد رمضان السيسي.  /ىل هللا تعاىلإ الدعوة    ثرها يف أو   يالعهد النبو   اخلطابة يف 
 )ماجستري(.م  2005ه ،  1426جامعة األزهر، 

 
الدعوة: مناذج   السرااي والغزوات وأثرها يف مسرية  النيب صلى هللا عليه وسلم يف  خطط 

أم درمان: جامعة أم درمان    -آدم موسى حسب الرسول.  /خمتارة ألبرز السرااي والغزوات
 (.ماجستريم ) 2006ه ،  1427اإلسالمية، 

 
الدعوة   وحقيقة  النبوية  السرية  عبدالعظيم    /اإلسالمية خالصة  حتقيق  رضا؛  رشيد  حممد 

 ص.  72م،  1985ه ،  1405القاهرة: دار اًلعتصام،  -سبيع.
 

القاهرة:   -عطية مصطفى حممد حسي.  /دراسات يف الدعوة اإلسالمية يف عهدها املكي
 م. 2018ه ،  1439كشيدة للنشر، 

 
املدينة املنورة: اجلامعة    -حممد سعيد بن أُحد القرايف.  / الدروس الدعوية يف غزوة بين املصطل 

 ه  )ماجستري(. 1413اإلسالمية، 
 

ابتسام    /الدروس الدعوية املستفادة من سرية أمساء بن  أيب بكر الصدي  رضي هللا عنهما
 م )ماجستري(. 2006ه ،  1427الرايض: جامعة اإلمام،  -بن عبدهللا احلميميدي.

 
ه ،   1424بغداد: جامعة بغداد،    -.خمتار حممد عمر  /هللا عليه وسلمدعاة الرسول صلى  

 م )ماجستري(. 2003
 

  23الدعوة اإلسالمية يف بالد الشام: أساليبها ووسائلها ونتائجها منذ بدء الدعوة حىت  
 ه  )ماجستري(. 1411: جامعة اإلمام، الرايض -عبدالرُحن بن سليمان اخلليفي.هـ/ 
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ه    ،  1413بغداد: جامعة بغداد،   -.نوال عباس الباوي /سالمية يف دورها املكيالدعوة اإل
 م )ماجستري(.  1993

 
الراشدين اخللفاء  عهد  هناية  إىل  وفارس  العراق  يف  اإلسالمية  صاحل    /الدعوة  بن  أُحد 

 مج )دكتوراه(.  2الرايض: جامعة اإلمام،  -الغيث.
 

أمري   عهد  يف  اإلسالمية  عنهالدعوة  اخلطاب رضي هللا  بن  عمر  حممد   /املؤمنني   حسِن 
 ص. 320م،  1985ه ،  1405بريوت: املكتب اإلسالمي،  -غيطاس.

 
الكويت:    -.2ط  -رؤوف شليب.  /الدعوة اإلسالمية يف عهدها املكي: مناهجها وغاايهتا

 ه .  1402دار القلم، 
ه . وامسه على الرسالة " متويل يوسف حسن    1392جامعة األزهر،    – األصل: رسالة دكتوراه  

 شليب".
 

إىل هناية خالفة عمر  العلي.  /الدعوة اإلسالمية يف مصر  اإلمام   -سعود  الرايض: جامعة 
 )ماجستري(. 

 
 / هللا عنه  يبن عبدالعزيز رض  خر عهد عمرآ مصر منذ الفتح حىت    سالمية يف الدعوة اإل

 م )دكتوراه(.  1985ه ،  1405القاهرة: جامعة األزهر،  -حممود حممد رسالن.
 

أُحد حسان    / الدعوة اإلسالمية يف اليمن إىل هناية عهد اخللفاء الراشدين رضي هللا عنهم 
 ه  )دكتوراه(.  1424السعودية: جامعة اإلمام،  -حسان.

 
ا البعثة وحىت حروب  منذ  البداوة  اإلسالمية وحياة  برهان عبدهللا.  / لردةالدعوة    -شهلة 

 ص. 240ه ،  1429بريوت: دار الكتب العلمية، 
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 م. 2007ه ،  1428جامعة املوصل،   – األصل: رسالة دكتوراه 
 

اإل يف الدعوة  واملورواثت  النبو   سالمية  احلقرة.ي/  العهد  علي  جامعة    -عبدالبصري  طنطا: 
 م )دكتوراه(.  2001ه ،  1422األزهر، 

 
القاهرة:    -حممد أُحد مجعة.اإلسالم/  صدر    هل الكتاب منها يف أسالمية وموقف  الدعوة اإل

 م )دكتوراه(.  1990ه ،  1410جامعة األزهر، 
 

  1435بريوت: دار املعرفة،    -.عبداجمليد طعمة حليب،  عبداحلميد ديوانالدعوة إىل اإلسالم/  
   ص )السرية النبوية الشريفة(.  23م،  2014ه ، 

 
  / نشر اإلسالم والرد على خصومه  وأثرها يف   ي العهد النبو   الدعوة إىل احلقوق املدنية يف 

 (. دكتوراه م ) 2015ه ،  1436املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -احلماد.حممد بن ُحد 
 

السرية يف   الكرمي أم درمان:    -احلوديل.يوسف خري    /املرحلة املكيةالدعوة  القرآن  جامعة 
 م )ماجستري(. 1998ه ،  1418، والعلوم اإلسالمية

 
القاهرة:    -املغريب.  أُحد حممود مبارك  /دعوة شعيب عليه السالم والدروس املستفادة منها

 ص. 160م،  1992ه ،  1412مطبعة األمانة، 
 

  1404املدينة املنورة: جامعة اإلمام،    -حسن بن عبدهللا الشيخ. دعوة صاحل عليه السالم/  
 ه  )ماجستري(.

 
الرايض: املعهد العايل للدعوة اإلسالمية،    –ِمدوح عبدالعزيز اهليامتي.    /الدعوة يف العهد املكي

 ه . )ماجستري(. 1404
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أم درمان:   -سليمان.   مجيلة عمر  /وسائلها وأساليبها ومشاكلها  :الدعوة يف العهد املكي

 م )ماجستري(. 2010ه ،  1431جامعة القرآن الكرمي، 
 

م،   2019ه ،    1440دار الكتب العلمية،    بريوت:  -.حممد مصطفى أفقريالدعوة النبوية/  
 ص. 328

 

العهد   يف  االستخفاء  مرحلة  عليه وسلم يف  النيب صلى هللا  أُحد    / املكيدعوة  بن  علي 
 ص.  80م،  2010ه ،  1431الرايض: دار التوحيد،  -األُحد.

 
ُحود بن جابر  سلوب/  األ  ،الوسيلة  ،عراب: املوضوع دعوة النيب صلى هللا عليه وسلم لأل 

 م.  1998ه ،  1418الرايض: دار املسلم،  -احلارثي.
 

النبويةالدعوة واإل ه ،   1426،  دار صفاء  ان: عم    -.اعالوينزيه حممد    /عالم يف السرية 
 م.  2005

 م.  1988ه ،  1408اجلامعة األردنية،  –األصل: رسالة ماجستري 
 

الس     عودية:  -.علي بن عبدالرُحن الطيار /آداب وأحكام  :الدعوة واجلهاد يف العهد النبوي
 ص. 340م،  2003ه ،  1424املؤلف، 

 
  - عبدالرُحن بن يوسف املالحي. /النبوي وسبل عالجهادوافع إنكار دعوة احل  يف العهد 

 ص.  437م،  1993ه ،  1414الرايض: دار عامل الكتب،  
 ه .  1413جامعة اإلمام ابلرايض،  –األصل: رسالة ماجستري 

 
 اجلزائر: جامعة اجلزائر )رسالة جامعية(.  -ثراي لزعر.  /دور األنصار يف الدعوة النبوية
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ونساء   النيب  القر أدور زوجات  بيته يف حفظ  اإلآ هل  الدعوة  ونشر  وتفسريه   / سالميةن 

 بغداد: جامعة بغداد )ماجستري(. -.صفاء حسي
 

أمنوذجما سليم  أم  الدعوة:  يف  الصحابيات  خليفة  / دور  جامعة    -.ألطاف حممد  اخلرطوم: 
 ص. 197م،  2017ه ،  1438الرابط الوطِن، 

 
الرسالة احملمدية وأثرها يف العامل: حبث يف روائع السرية النبوية وحقائ    :ذكرى املولد النبوي

مجاعة  القاهرة:    -ه (.  1405حتة )ت    حممد كامل  /الرسالة احملمدية وآاثر الدعوة اإلسالمية
 . ص 89، م1937، ه  1356،  اإلسالميةالوعظ والدعوة 

 
أ ذ لٍَّة ع ل ى اْلمحْؤم ن ني  أ ع زٍَّة ع ل ى  }  :رجال مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف طري  الدعوة

ه ،   1421،  رقميب األأرقم بن  شركة دار األ  بريوت:  -.ُحد بن يوسف القادريأ  /{اْلك اف ر ين  
 م.  2000

 
والبعوث   وصفية الرحالت  دراسة  األموية:  الدولة  هناية  إىل  والتابعني  للصحابة  الدعوية 

  1439الرايض: املعهد العايل للدعوة واًلحتساب،    -عبدالعزيز بن عبدهللا احمللسي.  /حتليلية
 م )دكتوراه(.  2017ه ، 

 
مصطفى   /مع املخالف وأثرها على املدعوينصلى هللا عليه وسلم الرمحة يف خطاب النيب 

 ص.   47الرُحن البار، بن عبد
 ه .  22/11/1439نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
   . رسالة النيب   صلى هللا عليه وسلم إىل رهبان دير القديسة كاترينا

 ه .1317نشر مع: اإلسالم هانوتو، والرد  عليها ... القاهرة: مجعية التأليف، 



214 
 

 
حممد بن    /مقارنة ابلقانون الدويل العامرسالة النيب   صلى هللا عليه وسلم إىل هرقل: دراسة 

 ورقة )ماجستري(.  104ه ، 1429الرايض: جامعة اإلمام،  -.لعبدالرُحن العقي
 

ديب: مطابع   -حممد سليمان فرج.   /دراسة وحتليل  :جمال الدعوة  رسائل اخللفاء الراشدين يف 
 ص. 526م،  1991ه ،  1411البيان التجارية، 

 م. 1990ه ،  1410معة األزهر، جا  -األصل: رسالة دكتوراه 
 

الرسول صلى هللا عليه وسلم الشام: جروس    -إعداد عبداحلميد شاكر.  /رسائل  طرابلس 
 ص.  143ه ،  1415برس، 

 
 سعدي عبداللطيف ضناوي.    /رسائل الرسول صلى هللا عليه وسلم وكتبه

ه ، 1426يس،  بريوت: دار نوبل   -من: حياة النيب م حممد صلى هللا عليه وسلم.  9هو مج   
 ص.112

 
رسائل الرسول صلى هللا عليه وسلم وموفدوه إىل ملوك وحكام اخلليج وشبه اجلزيرة العربية:  

 ص132ه ،    1408أبو ظيب: اجملمع الثقايف، املقدمة    -فاحل حنظل.  /البحرين، اليمامة، عحمان
 

بريوت: الدار العربية   -عبداللطيف جاس م كانو.الرسـائل النبوية األوىل: دعوة إىل اإلسـالم/ 
 ص. 147ه ،   1436للموسوعات، 

 
ه   1399القاهرة: جامعة األزهر،    -علي يوسف السبكي.  /الرسائل النبوية وأثرها يف الدعوة

 )ماجستري(. 
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إدكو، مصر:   -جهاد حممد حجاج.  /واألمراءرسائل النيب   صلى هللا عليه وسلم إىل امللوك  
 ه . 1431دار شريف، 

 
الكويت:    -خالد سيد علي.   /رسائل النيب صلى هللا عليه وسلم إىل امللوك واألمراء والقبائل

 ص.  128ه ،  1407مكتبة دار الرتاث، 
 

ىل هرقل  رسائل النيب صلى هللا عليه وسلم بني الوظيفة التبليغية والوظيفة اجلمالية: رسالته إ
أم البواقي، اجلزائر: جامعة العريب بن   -. مسية هبابشة  / : دراسة أسلوبيةمنوذجماقيصر الروم  

 ص )حبث مكمل للماجستري(.  128م،  2014ه ،  1435مهيدي، 
 

عبدالرُحن بن علي بن    /رسائل ورسل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل امللوك واألشراف
عبدالرحيم.(ه   597ت  )اجلوزي   حممد  حتقيق  الدين،    - ؛  سعد  دار  ه ، 1425دمشق: 

 ص.140
 

عبدالرُحن أُحد   /الرسول صلى هللا عليه وسلم: حياته وتطور الدعوة اإلسالمية يف عصره
 ص. 224م،  2018ه ،  1439القاهرة: عامل األدب للنشر،  -سامل.

 
ه وسلم والسيف: دراسة للنظرية القرآنية يف اجلهاد واحلرب وتطبيقاهتا  الرسول صلى هللا علي
م،   2006ه ،    1427القاهرة: مكتبة النافذة،    -.أبو السعودصالح    /يف الدعوة احملمدية

   ص. 202
 

الرسول بني  االتصال  تفاصيل  املبل  غ:  ملوك عصره    الرسول  وبني  وسلم  عليه  صلى هللا 
  1418دمشق: دار القلم،    -اقتبسها وصاغها صالح عبدالفتاح اخلالدي.  /لتبليغهم الدعوة

 ص.  256ه ، 
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إعداد عبداجمليد   ركائز دعوية من هدي النيب   صلى هللا عليه وسلم يف العالقات االجتماعية/
 ص.   240ه ، 1423بريوت: دار ابن حزم،  -البيانوين.

 
سعيد    /: قراءة يف تراجم أمهات املؤمنني يف حركة الدعوةصلى هللا عليه وسلمزوجات النيب  

 ص.  122م،  1997ه ،  1417بريوت: دار اهلادي،  -أيوب.
 )دار النشر شيعية( 

 
  - يوسف.الصادق أُحد    /السرية يف دعوة الرسول صلى هللا عليه وسلم: دراسة موضوعية

 (.ماجستري) ص. 249، م 2008ه ،  1429درمان اإلسالمية، أم درمان: جامعة أم 
 

الرايض:    -.سعد بن انصر اخلثالن   /مسات املنهج الدعوي لدى األنصار يف العهد النبوي
 ه  )حبث مكمل للماجستري(. 1440جامعة اإلمام، 

 
ىل  إالدعوة    عهد النبوة واخلالفة الراشدة ودورها يف   سالمية يف السياسة اخلارجية للدولة اإل

م    1999ه ،    1419املنصورة: جامعة األزهر،    -ي.رمضان مصطفى الدسوق  / هللا عز وجل
 )ماجستري(. 

 
املنصورة:    -أسامة أبو زيد.  / السياسة الداخلية للخلفاء الراشدين وأثرها يف الدعوة إىل هللا

 ص. 568م،  2009ه ،  1430دار البدر، 
 

السياسة املرحلية يف دعوة الرسول العريب وبناء الدولة اإلسالمية: من بدء الدعوة حىت  
 ه ،  1394بريوت: دار الفتح،   -، مزيدة.2ط -بشري العوف. /صلح احلديبية وفتح مكة

 ص. 216م،  1974
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مكتبة ابن سينا    القاهرة:  -.سي حممد يوسف ح  /سيد الدعاة حممد صلى هللا عليه وسلم
 م. 1992ه ،  1412ر، للنش 

 
 -حصة بنت عبدالكرمي الزيد. /سرية أم املؤمنني أم سلمة رضي هللا عنها وجهودها الدعوية

   الرايض: جامعة اإلمام )ماجستري(.
 

جوهرة بنت صاحل  سرية أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها وجهودها يف الدعوة واالحتساب/  
 ه . )ماجستري(. 1417الرايض: جامعة اإلمام،  -الطريفي.

 
دمشق: دار غار حراء،    -مروان شيخ األرض.سس الدعوية واحلضارية/  السرية النبوية: األ

 مج.  2، 2003 ه ، 1424
 

ُحد بن مهِن مصلح، عاشور بن يوسف كسكاس،  أ عداد  إ  /(: الدعوة2)  شذا من السرية 
 .ص 403م،  1994 ه ، 1414د. م. ن.،  -ميالد بن حريز.

 
 ه (.  1434حامد حسن اجلوجري )ت  /صحابيات يف ركب الدعوة

 
 - عبدالوهاب.بشرى حممد    /الصدق واألمانة يف السرية النبوية وأثرمها يف الدعوة اإلسالمية

 (. دكتوراه) م 2003ه ،  1424، أبم درمان جامعة القرآن الكرميأم درمان: 
 

املدينة املنورة:    -سلمي بن سليمان احلسيِن.  /صلح احلديبية وأثره يف نشر الدعوة اإلسالمية
 ه  )ماجستري(. 1406جامعة اإلمام، 

 
دمشق؛   -سيد عبداملاجد الغوري.  /النبويصور مشرقة من الدعوة إىل هللا تعاىل يف العهد  

 ص.   432م،  2019ه ،  1440بريوت: دار ابن كثري، 
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املصطفى صلى هللا عليه وسلم االبتالء يف دعوة  الرومي.  /صور من  إبراهيم  بن   - حممد 

 . ص 168م،  2008ه ،  1429،  الرايض: دار كنوز إشبيليا 
 ه . 1425جامعة اإلمام،  –األصل: رسالة ماجستري 

 
هللا عليه  ىمامية لنتائج جهود الرسـول صـلهل السـنة والشـيعة اإلأصـوراتن متضـاداتن عند 

 -.بو احلس ن علي احلس ِن الندويأ /صـحابه رضـي هللا عنهمأوسـلم الدعوية والرتبوية وسـرية 
 م. 1990ه ،  1410، دار البشري جدة:

 
ه                ،  1428، دار عمار  ان:عم    -.حممد عبداهلادي ظاهر  /طري  الدعوة يف ظالل السـرية

 م.  2007
 

ودعوته حياته  الصام :  بن  الفاتوري.  /عبادة  الكالم  أبو  اإلمام   -حممد  الرايض: جامعة 
 )ماجستري(. 

 
الزقازيق: جامعة   -عبدهللا حممد عطا.  / الدعوة   وجهوده يف   هللا عنه  يرض  بدهللا بن الزبري ع

 م )ماجستري(.  2012ه ،  1433األزهر، 
 

السعودية: جامعة اإلمام،   -متيم بن حممد الدوسري.  / الزبري ومنهجه يف الدعوةعبدهللا بن  
 (. للماجستري ه  )حبث تكميلي 1404

 
ودعوته علمه  عمر:  بن  الربيش.  /عبدهللا  عبدهللا  بن  اإلمام   - سليمان  جامعة  الرايض: 

 )ماجستري(. 
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الدعوة إىل هللا أم   - أُحد.  عبدهللا مسعود  / عبدهللا بن مسعود رضي هللا عنه ومنهجه يف 
 (. ماجستريم ) 2012ه ،  1433درمان: جامعة أم درمان اإلسالمية، 

 
خالد    /العالقات اإلنسانية يف عصر الرسول صلى هللا عليه و سلم وأثرها يف نشر الدعوة

 م )ماجستري(.   2003ه ،    1424أم درمان: جامعة أم درمان اإلسالمية،    -قسم السيد.  بشري
 

يف  والدولة  الدعوة  بني  األ  العالقة  اهلجر القرن  يف   ثرأو   يول  جمتمعنا  إ  العالقة  صالح 
ه ،   1410القاهرة: جامعة األزهر،    -.ه (  1420)ت حنو    عبدالغفار حممد عزيز  /احلديث
 م )دكتوراه(.  1990

 
أبو  قبال أُحد  إ  /العالقة بني الدعوة والدولة من خالل سرية النيب صلى هللا عليه وسلم

 (. دكتوراهم ) 2000ه ،  1421أم درمان: جامعة أم درمان اإلسالمية،  -دوم.
 

املريب الداعية  اخلطاب  بن  اللحيدان.  /عمر  عبدهللا  بن  اإلمام   -ُحد  جامعة  الرايض: 
 )ماجستري(. 

 
 - حسن سلهب.  /جدلية الدعوة والقوة  :وسراايه   صلى هللا عليه وسلمغزوات الرسول  

 ص.   329م،  2005ه ،  1426بريوت: دار اهلادي، 
 )دار النشر شيعية( 

 
 -القرجي.عثمان حممد    /ىل هللا تعاىلإغزوات النيب صلى هللا عليه وسلم وأثرها يف الدعوة  

 (. دكتوراهم ) 2005ه ،  1426أم درمان: جامعة أم درمان اإلسالمية، 
 

ه ،   1419الرايض: دار إشبيليا،    -ابمدحج.  عيضةحممد بن    /غزوة أحد: دراسة دعوية
 .(جامعة اإلمام –األصل: رسالة ماجستري ) ص. 305م،  1999
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 الرايض: جامعة اإلمام )ماجستري(.   -سارة بنت عبدالعزيز املوسى.  /غزوة بدر: دراسة دعوية

 
ه     1422الرايض: جامعة اإلمام،    -فاطمة بنت علي احلوايل.  /غزوة تبوك: دراسة دعوية 

 )ماجستري(. 
 

ه     1423الرايض: جامعة اإلمام،    -خولة بنت يوسف املقبل.  /: دراسة دعوية حننيغزوة  
 )ماجستري(. 

 
املطرد.   /غزوة خيرب: دراسة دعوية ه ،   1424الرايض: جامعة اإلمام،    -نورة بنت انصر 

 ص )ماجستري(. 467م،  2003
 

 الرايض: جامعة اإلمام )ماجستري(. -أمساء الدسيماين. / غزوة مؤتة: دراسة دعوية
 

  1999ه ،    1420الرايض: جامعة اإلمام،    -هند مصطفى شريفي.  /فتح مكة: دراسة دعوية
 م )ماجستري(. 

 
يف  و   الفتنة  الراشدين  اخللفاء  يف أعهد  تعاىلإالدعوة    ثرها  هللا  عبدالفتاح    /ىل  إمساعيل 
 م )دكتوراه(.  2012ه ،  1433الزقازيق: جامعة األزهر،  -مصطفى.

 
السعيد    /الدعوة  ثرها يف أهللا عنهما و   يبو بكر وعمر رض أ  يعهد  سالمية يف الفتوحات اإل

 م )ماجستري(. 1998ه ،  1418القاهرة: جامعة األزهر،  -حممد حممد علي.
 

 ص. 31م،  1960ه ،  1380القاهرة: دار املعارف،  - .فجر الدعوة
 ( 4؛ جمموعة سرية الرسول صلى هللا عليه وسلم/ إبشراف حممد أُحد برانق)
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 . فقه الدعوة إىل هللا من خالل اآلاثر املروية عن الصحابة رضي هللا عنهم

 م، ... 2018ه ،   1440املكرمة، دراسته يف جامعة أم القرى مبكة 
 

 1425الرايض: دار التدمرية،    -حصة بنت عبدالكرمي الزيد.  /فقه الدعوة يف حادثة اإلفك
 ص.  96ه ، 
 

الرايض: جامعة اإلمام، كلية    -إعداد حصة بنت حممد اخلاطر.  فقه الدعوة يف حجة الوداع/
 ورقة )ماجستري(.  403ه ، 1425الدعوة واإلعالم، 

 
عنهما هللا  رضي  وعلي  عثمان  اخلليفتني  خطب  يف  الدعوة  أُحد    / فقه  بنت  أمساء 

 م. )ماجستري(. 2020ه ،  1441مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -عبدالوهاب.
 

علي بن حافظ   /سلم إىل امللوك واألمراءفقه الدعوة يف رسائل الرسول صلى هللا عليه و 
 م )ماجستري(. 2005ه ،   1426املدينة املنورة: جامعة طيبة،  -.الوادعي

 
ه ،  1415الرايض: دار العاصمة،  -زيد بن عبدالكرمي الزيد. /فقه الدعوة يف السرية النبوية

 م.  1994
 

 ص. 62، سليمان بن قاسم العيد فقه الدعوة يف صلح احلديبية/
 ه . 20/6/1438نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
تعاىل عنهما: دراسة دعوية   النجاشي رضي هللا  أمام  الدعوة يف ضوء موقف جعفر  فقه 

 ص154م،  2013ه ،    1434،  : شروق للرتمجة والنشرالقاهرة  -إمساعيل علي حممد.  /حتليلية
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دمشق؛ بريوت: دار    -موفق سامل نوري.فقه السرية النبوية: قراءة سياسية دعوية حركية/  
 ص. 448م،  2006ه ،  1427ابن كثري، 

 
:  طنطا  -.حممد سلطان  /ىل ملوك عصرهإ فقه الواقع يف دعوة الرسول صلى هللا عليه وسلم  

 م.  1994ه ،  1414، دار البشري
 

الرايض:    -فضل إهلي. قصة بعث أيب بكر جيش أسامة رضي هللا عنهما: دراسة دعوية/  
 م.  1997ه ،  1418توزيع مؤسسة اجلريسي، 
 ه .  1418جامعة اإلمام ابلرايض،  –األصل: رسالة ماجستري 

 
النبوية: سرية ودعوة  السرية  العبيدي   /العهد املكي  :قصة  داود  دار  :  انعم    -.عبدالرُحن 

 م. 2000ه ،  1421، النفائس
 

القاهرة،   -إبراهيم حممد سامل.  /سالميةالدعوة اإل   ثره يف أو   يول اهلجر القرن األ  القضاء يف 
 م )ماجستري(. 1983ه ،  1403مث الفيوم: جامعة األزهر،  

 
طنطا:    -أُحد عبداملعطي اخلضري.  /دراسة حتليلية:  فقه السرية النبوية  القضااي الدعوية يف 

 م )ماجستري(. 2018ه ،  1439جامعة األزهر، 
 

 1427القاهرة: املكتبة األزهرية للرتاث،  -السيد حممد الديب. /قطوف من السرية والدعوة
 ص. 389م،  2006ه ، 

 
واليهود:"كتاب   جديدة  حممد  د  " نظرة  يف :  محدأبركات  .  للمؤلف  ونقد  ميزان    عرض 
عزام.اإلسالمية/  الدعوة   وهبة  األزهر،    -فؤاد  جامعة  م    2005ه ،    1426الزقازيق: 

 )ماجستري(. 
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 -خليفة احملفوظي.  /كتاب النيب صلى هللا عليه وسلم إىل أهل املدينة: توثي  وحتقي  ودراسة

 ه  )دبلوم(. 1399الرابط: دار احلديث احلسنية، 
 

و  الرسول صلى هللا عليه  للدعوة  آ كتب  اإلإله وسلم ورسائله  دراسة  ىل    / ةاترخييسالم: 
 م )ماجستري(.   2015ه ،    1436بغداد: اجلامعة املستنصرية،    -.غسان هادي زغري اجلبوري

 
أبشر عوض    / كتب النيب صلى هللا عليه وسلم إىل امللوك واألمراء: مجع وختريج ودراسة

 ورقة )ماجستري(. 387ه ،  1409أم درمان: جامعة أم درمان اإلسالمية،  -حممد عوض.
 

مع ذكر تطوره وآدابه وأبعاده  صلى هللا عليه وسلم  تعريف بطعام الرسول    : ويةاملائدة النب
م،   2018ه ؟،    1440الرايض: مكتبة التوبة،    -عبدالرحيم برمو، خالد اجلعفري.  /الدعوية

 ص. 104
 

الراشدين اخللفاء  عهد  الدعوة يف  على  الثويِن.  /املتنبئون وخطرهم  علي  بن    - عبدالعزيز 
 (. مكمل للماجستريه  )حبث  1407إلمام، السعودية: جامعة ا

 
 -رؤوف شليب.  /جملتمع العريب قبل اإلسالم: دراسة يف مرحلة التمهيد للدعوة اإلسالميةا

 ص. 336م،  1977ه ،  1397القاهرة: دار الكتب احلديثة، 
 

الدعوة يف حياة اإلمام احلسني للنشر    كشيدة  القاهرة:  -.السعيد حممد حممد علي  /حماور 
 م. 2013 ه ، 1434

 
  بو ظيب:أ  -.رضوان السيد   رودي ابريت؛ ترمجة  /دعوة النيب العريب ورسالته  :نآ حممد والقر 

 م. 2009ه ،  1430، شرق غرب للنشر
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عبدالسالم   /صلى هللا عليه وسلم   هتا حىت وفاة النيب أاتريخ الدعوة منذ نش   املدينة املنورة يف 

 م )ماجستري(. 1993ه ،  1413املنصورة: جامعة األزهر،  -عبدالسالم.إمساعيل 
 

مكة واملدينة وكيف واجهها الرسول صلى هللا عليه وسلم وربط   مراحل مقاومة الدعوة يف 
اإل العامل  حباضر  البياع.ي/  سالمذلك  عبدهللا  األزهر،    -جناح  جامعة  ه ،    1414القاهرة: 

 م )دكتوراه(.  1994
 

  / ا: دراسة اترخيية حتليلية دولة اخلالفة الراشدة منوذجم :  مسؤولية الدولة عن تبليغ الدعوة
 م )ماجستري(.   2016ه ،    1437،  القرآن الكرميأم درمان: جامعة    -آدم.  عبدهللا حممد احلاج

 
 ص. 32م،  1960ه ،  1380القاهرة: دار املعارف،  -.مشرق الدعوة

 ( 5؛ جمموعة سرية الرسول صلى هللا عليه وسلم/ إبشراف حممد أُحد برانق)
 

 ه .  1395دمشق: دار القلم،  -.2ط  -حسن بريغش. /مصعب بن عمري: الداعية اجملاهد
 

جامعة األزهر،  أسيوط:    -عبدالباسط حسن حممد.  /ىل هللاإالدعوة    ثره يف أمصعب بن عمري و 
 م )ماجستري(. 1984ه ،  1404

 
أم درمان:    -الصديق.   رماز يوسف  /مصعب بن عمري وجهوده يف الدعوة إىل هللا عز وجل

 (. ماجستريم ) 2016ه ،  1437، اإلسالمية  جامعة أم درمان
 

  -معيض بن عبدهللا الغامدي.  /املضامني الدعوية الواردة يف وصااي النيب صلى هللا عليه وسلم 
 ورقة )دكتوراه(.  472ه ،  1430املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية، 
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الدعوة اإلسالمية يف عهدها املدين القاهرة: مكتبة سعيد    -العسال.  خليفة حسي  /معامل 
 ص.  607م،  1988ه ،  1408، رأفت

 
عبداحلميد مظاهري    /معاوية رضي هللا عنهمعامل الدعوة يف عهد الدولة اإلسالمية حىت عهد  

 ه  )ماجستري(.  1403املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -ندوي.
 

القاهرة: جامعة   -جاد املوَل حممد جاد املوَل.اإلسالمية/  الدعوة    ثرها يف أاملعاهدات النبوية و 
 م )ماجستري(.  2002ه ،  1423األزهر، 

 
  -مسرية حممد مججوم.  / عهد النبوة وموقف اإلسالم منهماملعوقون للدعوة اإلسالمية يف  

 ص.  373ه ،  1407جدة: دار اجملتمع، 
 ه .  1405جامعة أم القرى،   – األصل: رسالة دكتوراه 

 
أُحد   /الوق  احلاضر  ضوء السرية النبوية وسبل االستفادة منها يف   املقاصد الدعوية يف 

 م )دكتوراه(.  2020ه ،  1441طنطا: جامعة األزهر،  -جالل حمرز.
 

 1393القاهرة: دار التحرير،    -أبو احلجاج حافظ.  / من رسائل النيب صلى هللا عليه وسلم 
 ص.  68ه ، 

 
القاهرة:   -أبو احلجاج حافظ.  /واخللفاء الراشدين  من رسائل النيب صلى هللا عليه وسلم 

 ص. 119ه ،  1405]جريدة اجلمهورية[، حنو 
 

القاهرة: مكتبة    - ر فريد.فتحي عبدالقاد  / من مقومات الدعوة يف األدب النبوي الشريف
 ص. 118م،  1986ه ،  1406النهضة املصرية، 
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القاهرة:    -.اجد الرُحن الصديقيس  /صلى هللا عليه وسلم  مناهج وأساليب دعوة الرسول
 ص. 104م،  2004، ه  1425، مكتبة اآلداب 

 
النبوة يف الدعوة  ا منه مؤسسة احلرمي  :  جدة  -.براهيم حممد مبجرإمهدي بن    /ىل هللاإ ج 

 م. 2000ه ،  1421، اخلريية
 

السعودية:   -شريف بن سليمان بن فرحان. منهج أيب ذر رضي هللا عنه يف الدعوة إىل هللا/  
 (.مكمل للماجستريه  )حبث  1404جامعة اإلمام، 

 
العريب  أيبمام  منهج اإل الدعو   يف   بكر بن  التاريخ  من    مهللا عنه   يللصحابة رض  يتنقية 

  1438املنصورة: جامعة األزهر،    -خالد سعد املغريب.  /العواصم من القواصم  خالل كتاب
 م )دكتوراه(.  2017ه ، 

 
:  املدينة املنورة   -.خالد بن حممد احلافظ العلمي  / منهج أمهات املؤمنني يف الدعوة اىل هللا

 م.  2016، ه  1437، مكتبة دار الزمان
 ه . 1428جامعة اإلمام،  -األصل: رسالة ماجستري 

 
ودالالته الدعوية/    منهج أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه يف الدعوة إىل هللا 

ه ؟،    1440  الرايض: الرتاث الذهيب؛ الكويت: مكتبة اإلمام الذهيب،  -منصور بن حممد الزير.
 م.  2019

 
مواقف من أخطاء أفراد يف اجملتمع املدين من خالل كتاب    ةاملنهج الرتبوي النبوي يف معاجل

مكة املكرمة: رابطة العامل اإلسالمي،   -أُحد بن إمساعيل كتيب.  /السرية النبوية البن هشام 
 (.222م )دعوة احلق؛  2007ه ،  1428
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 1411الزرقاء، األردن: مكتبة املنار،    -. 6ط  -منري الغضبان.  /املنهج احلركي للسرية النبوية
 ج . 3م،  1990ه ، 

 
منه وكيفية االستفادة  ي العهد النبو  مواجهة احلرب النفسية يف  سالمية يف منهج الدعوة اإل

م    2008ه ،    1429طنطا: جامعة األزهر،    -حممد عبداحلفيظ مفتاح./  العصر احلايل  يف 
 )ماجستري(. 

 
منهج الدعوة إىل هللا يف دولة املدينة املنورة يف عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم: دراسة  

ه ،   1431،  القرآن الكرميأم درمان: جامعة    -صالح الدين حمجوب عشرة.  / اترخيية حتليلية
 (. دكتوراهم ) 2010

 
 2000ه ،    1421دمشق: دار املكتيب،    -وهبة الزحيلي.  / منهج الدعوة يف السرية النبوية

 ص.  56م، 
 

ه ،    1406،  ملؤلف: االقاهرة  -.علي بن جابر احلريب  /منهج الدعوة النبوية يف املرحلة املكية
 م.  1986

 ه . 1401جامعة أن القرى،  -األصل: رسالة ماجستري 
 

املنافقني مع  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  تعامل  يف  الدعوي  عبيد    / املنهج  بنت  هيلة 
 م )ماجستري(. 2012ه ،   1433، مكة املكرمة: جامعة أم القرى -.اجلدعاين

 
البشرية القدرات  تنمية  الدعوي يف  أمنوذجام :  املنهج  بن رابح  أُحد    /سيدان بالل  حافظ 

 (. ماجستري م ) 2015ه ،  1436درمان اإلسالمية، أم درمان: جامعة أم  -.انصر
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  - اخلضر.  سليمان بن حممد  /منهج الرسول صلى هللا علية وسلم يف تكوين الدعاة وإعدادهم
 م )ماجستري(. 1991ه ،  1411الرايض: جامعة اإلمام، 

 
  - .حبيب  ولدسيدي    ولدحممد    /هل الكتابأمنهج الرسول صلى هللا عليه وسلم يف دعوة  

 ص. 478، م 1992ه ،  1413، جدة: دار القبلة
 ه .  1404اجلامعة اإلسالمية ابملدينة،   – األصل: رسالة دكتوراه 

 
دار  عم ان:    - وليد الراوي.اإلسالم/  املنهج السلمي يف نشر الدعوة اإلسالمية يف صدر  

 م.  2014ه ،  1435آمنة، 
 جامعة بغداد، واسم الباحث: )وليد عبدامللك..(   – األصل: رسالة دكتوراه 

 
عبدالعزيز بن حممد بن سعود   /منهج الصحابة رضي هللا عنهم يف دعوة املشركني إىل اإلسالم

 ه  )دكتوراه(.  1436الرايض: املعهد العايل للدعوة واًلحتساب،  -الكبري.
 

 -الغامدي.  عبدهللا غازي   /منهج عبدهللا بن مسعود رضي هللا عنه يف الدعوة إىل هللا تعاىل
 م )ماجستري(.  1993ه ،  1413املدينة املنورة: جامعة اإلمام، 

 
حممد عبداجمليد   /عصر اخللفاء الراشدين  تنقية اتريخ الدعوة من الدخيل يف   يف   ياملنهج العلم

 م )دكتوراه(.  2006ه ،  1427املنصورة: جامعة األزهر،  -الرفاعي.
 

  /االستفادة منه يف العصر احلاضرو هللا    إىل الدعوة    هللا عنه يف   ييب طالب رضأمنهج علي بن  
 م.  2002ه ،  1423الرايض: دار الوطن،  - .سليمان بن قاسم العيد
 جامعة اإلمام.  – األصل: رسالة دكتوراه 
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الرايض:    -الغماس.  ُحد بن حممد  / رضي هللا عنه يف الدعوة إىل هللامنهج معاذ بن جبل  
 م )ماجستري(. 1987ه ،  1407جامعة اإلمام، 

 
الناس/ استيعاب  يف  النبوي  السباعي.  املنهج  للخدمات   -حممود  املدائن  زهرة  املنصورة: 

 ص. 117م، 2001ه ، 1422اإلعالمية، 
 

 2021ه ،    1442الدوحة: جامعة قطر،    -سعد سامل.  / املنهج النبوي يف التحاور مع اليهود
 م )ماجستري(. 

 
اإلسالمية الدعوة  نشر  وأثره يف  التعامل  يف  النبوي  أم   -جابو.  فدوى مجعة هللا  /املنهج 

 (.ماجستريم ) 2002ه ،  1423جامعة القرآن الكرمي أبم درمان، درمان: 
 

الرايض:   -.حصة بنت ُحيد الزماي /املنهج النبوي يف الرد على االهتامات املوجهة للدعاة
 م )ماجستري(.  2020ه ،  1441املعهد العايل للدعوة واًلحتساب، 

 
أم درمان: جامعة    -األمي.  اخلري أُحدوجدان    / املنهج النبوي وأثره يف تربية األئمة والدعاة

 م )دكتوراه(.  2018ه ،  1439أم درمان اإلسالمية، 
 

  /منهج النيب صلى هللا عليه وسلم يف استقبال الوفود وتطبيقاته املعاصرة يف املعاملة والدعوة 
 م )ماجستري(. 2013ه ،  1434عم ان: اجلامعة األردنية،   -خطاطبة.وصفي حممود 

 
الفرتة  الدعوة واحملافظة على منجزاهتا خالل  النيب صلى هللا عليه وسلم يف محاية  منهج 

برغوث   /املكية أمفريجينيا  - .الطيب  للفكر  :  ريكا،  العاملي  ه ،    1417اإلسالمي،  املعهد 
 م.  1996

 ه .  1412 عبدالقادر للعلوم اإلسالمية، جامعة األمري  -األصل: رسالة جامعية 



230 
 

 
القاهرة: مؤسسة الرُحة    - حممد حسان.  /خرمنهج النيب صلى هللا عليه وسلم يف دعوة اآل

 ص. 752م،  2015ه ،  1436للنشر، حنو 
 

منهج النيب صلى هللا عليه وسلم يف الدعوة من خالل رسائله إىل امللوك واألمراء: دراسة  
 م )ماجستري(.   2012ه ،    1433عم ان: جامعة آل البيت،    -أبو سيف.  نعيمليندا    /حتليلية

 
: املعرفة، الرتبية،  منهج النيب صلى هللا عليه وسلم يف الدعوة من خالل السرية الصحيحة

 ص. 384ه ،  1426القاهرة: دار السالم،  -.6ط -حممد أحمزون.التخطيط، التنظيبم/ 
 

حاسن بن    /وسلم يف الدعوة من القرآن الكري والسنة املطهرة منهج النيب صلى هللا عليه  
 ه  )ماجستري(. 1422مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -علي الغامدي.

 
ابتنة،    -عمار دُحاين.  /منهج النيب صلى هللا عليه وسلم يف مواجهة التحدايت الدعوية

 م )ماجستري(.  2009ه ،  1430اجلزائر: جامعة احلاج خلضر، 
 

املدينة وسبل االستفادة   يف  يمواجهة املخطط اليهود  صلى هللا عليه وسلم يف منهج النيب
ه ،   1435املنوفية: جامعة األزهر،    -عمرو سعيد فتوح.  /املعاصر  يالواقع الدعو   منه يف 

   ص )ماجستري(. 312م،  2014
 

على ضوء منهاج مواقف حلف فيها النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: دراسة تربوية فقهية دعوية  
الصاحل/  السعيد.  السلف  الدولية،    -مخيس  األفكار  بيت  م،   2005ه ،  1426عم ان: 

 ص.191
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حصة بنت    /مناذج من السرية النبوية   :املواقف الدعوية وأثرها يف تكوين الشخصية املسلمة
 ص.  64ه ،   1425الرايض: دار التدمرية،  -عبدالكرمي الزيد.

 
رضي  مواقف   عنهمالصحابة  تعاىل  هللا  هللا  إىل  الدعوة  وهف   /يف  بن  علي  بن  سعيد 

 ص.  74ه ،  1425السعودية: املؤلف، اتريخ املقدمة  -القحطاين.
 

وسلم مواقف   عليه  هللا  صلى  تعاىل  النيب  هللا  إىل  الدعوة  وهف    /يف  بن  علي  بن  سعيد 
 ص.  86ه ،  1425السعودية: املؤلف، اتريخ املقدمة  -القحطاين.

 
البناأ عبدالرُحن    /موقف اليهود من الدعوة اإلسالمية )رسالة دبلوم   ه (  1416)ت    ُحد 

 دراسات عليا(. 
 

حممد عبدالواحد   /صلى هللا عليه وسلم  عهد النيب  سالمية يف موقف اليهود من الدعوة اإل
 م )ماجستري(.  1992ه ،  1412األزهر، املنصورة: جامعة  -شلتوت.

 
املوصل: جامعة    -.ُحد حممدأفتحي    /سالمية يف فرتة الرسالةموقف اليهود من الدعوة اإل

 م )ماجستري(.  1982ه ،  1402املوصل، 
الصيغة:   الوارد هبذه  نفسه  اإل)لعله  والدعوة  عليه  اليهود  الرسول  فرتة  احلجاز يف  سالمية يف 

حممودأفتحي    /والسالمالصالة   املوصل،    - .ُحد  جامعة  ،  م  1978ه ،    1398املوصل: 
 ماجستري(.

 
  - ُحادة حسن الفخراين.   / ىل هللاإالدعوة    ثرها يف أشخصية الرسول و   مؤهالت القيادة يف 

 م )ماجستري(. 1996ه ،  1416املنصورة: جامعة األزهر، 
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 1431تكريت: جامعة تكريت،  -ر.حممد كامل شاك /سالميةسالم يف الدعوة اإلنقباء اإل
 م )ماجستري(.  2010ه ، 

 )ويف مصدر: نقباء األنصار...( 
 

مكة املكرمة:    - أروى بنت علي اليزيدي.  /اهلجرة إىل احلبشة وأثرها يف نشر الدعوة اإلسالمية
 ص )ماجستري(. 479م،  2011ه ،   1431جامعة أم القرى، 

 
البالغ والتعليم/ النبوي يف  املعمر.  اهلدي  الرايض: جامعة   -مجع ودراسة عصام بن سعد 

 ورقة. 412ه ، 1423امللك سعود، 
 

طالب بن أُحد    هدي النيب   صلى هللا عليه وسلم يف إجابة السائلني وأثره على املدعوين/
 ص )ماجستري(. 321ه ، 1431مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -اهلمامي.

 
  / هدي النيب صلى هللا عليه وسلم يف بناء األمن االجتماعي وحفظه وأثره يف الدعوة إىل هللا

 م )ماجستري(.  2018ه ،  1440مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -.املطريفعبداملعي هناء 
 

:  لى هللا عليه وسلم يف التعامل مع ذوي اهليئات وأثره يف الدعوة إىل هللاهدي النيب ص
حتليلية املنيع  / دراسة  عبدالعزيز  بنت  القرى،    -.دمية  أم  جامعة  املكرمة:  ه ،   1440مكة 

 م. )ماجستري(. 2019
 

 ص 29حممود علي التلواين،    / هدي النيب صلى هللا عليه وسلم يف التعامل مع املسلم اجلديد
 ه . 14/2/1439نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
 -.موسى بن إمساعيل البسيط  /هدي النيب يف معاملة املخالفني لدعوته يف املرحلة املكيَّة

 ص.  102ه ،  1433الرايض: دار األلوكة، 
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واخللفاء   وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  عهد  يف  الدعوة  مكتسبات  على  احلفاظ  وسائل 

 2004ه ،    1425الرايض: جامعة اإلمام،    -عبدهللا عثمان آدم.  / هللا عنهمالراشدين رضي  
 م )دكتوراه(. 

 
:  الرايض  -سعد بن عايد الغامدي.   /وسائل الدعوة يف عصر النيب صلى هللا عليه وسلم 

 ه  )ماجستري(. 1406جامعة اإلمام، 
 

يف  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  رسائل  يف  الدبلوماسية  واألساليب  العالقات الوسائل   
بلغرات.  /اخلارجية عبدهللا  املنصورة،    -سليم  جامعة  ص.    252ه ،    1438املنصورة: 

 )ماجستري(. 
 

  /دراسة دعوية:  الواقع املعاصر  ليها يف إمراء واحلاجة  وصااي اخللفاء الراشدين للوالة واأل
 م )ماجستري(. 2017ه ،  1438القاهرة: جامعة األزهر،  -ي.عبدالرُحن عبده عطو 

 
طنطا: جامعة األزهر،    -طه حممد القال.  /دراسة دعوية:  هللا عنهم  يوصااي الصحابة رض

 م )ماجستري(. 2017ه ،  1438
 

خالد بن عبدالرُحن   / وصية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألمراء اجليوش: دراسة دعوية
 ص.  91ه ،  1437الرايض: دار احلضارة،  -القريشي.

 
  1423)ت    حممد عبدالسميع جاد  /الوفود يف العهد النبوي وأثرها يف الدعوة اإلسالمية

 )رسالة دكتوراه(.  ه (
 



234 
 

والبعوث يف  اإل  الوفود  اإل  ثرمها يف أسالم و صدر  الدعوة  السرية  نشر  سالمية من خالل 
م.    2004ه ،    1425أم درمان: جامعة القرآن الكرمي،    -الشيخ.  آمنة عثمان أُحد  /النبوية

 )ماجستري(. 
 

زيد بن عبدالكرمي وقفات دعوية يف رحلة سفري الدعوة األول مصعب بن عمري إىل املدينة/  
 م. 1991ه ،  1411الرايض: دار العاصمة،  -الزيد.

 
اإل الدعوة  من  ومواقفهم  املدينة  اإلسالمي  يهود  للصراع  حتليلية  دراسة وصفية  سالمية: 

عبدهللا حممد  /الصهيوين  جامعة    -.أُحد  درمان:  الكرميأم  م    2015ه ،    1436،  القرآن 
 )ماجستري(. 

 
 الدعوة يف العصر األموي

 

 - ايسر عبدالفتاح عبدالرُحن. /ىل هللا تعاىلإالدعوة    يف   يمو العصر األ  يف   ثر اجلدل الديين أ
 م )ماجستري(. 2017ه ،  1438جامعة األزهر، طنطا: 

 
  - أبو البشر.طيبة عبدهللا    /أساليب الدعوة يف عهد اخلليفة عمر بن عبدالعزيز رضي هللا عنه

 (.ماجستريم ) 2006ه ،  1427أم درمان: جامعة أم درمان اإلسالمية، 
 

 -حممد فتحي غنيم.  / تعاىلىل هللا  إثره على الدعوة  أو   يمو العصر األ  يف   االضطهاد الديين
 م )ماجستري(. 1997ه ،  1417املنصورة: جامعة األزهر، 

 
حممد حامد    / ىل هللا تعاىلإالدعوة    ثره يف أو   يمو العصر األ  للدولة يف   يعداد املستقبلاإل

 م )دكتوراه(.  2009ه ،  1430الزقازيق: جامعة األزهر،  -حممد سعيد.
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ضياء    /ثرها يف العصر احلاضرأموية و تنقية اتريخ الدعوة من الدخيل يف عصر اخلالفة األ
 م )دكتوراه(.  2008ه ،  1429الزقازيق: جامعة األزهر،  -حممد عبداحلي.

 
  - شعبان علي أبو طه.  /سفيان  أيبعهد معاوية بن    سالمية يف اجلوانب العملية للدعوة اإل

 م )دكتوراه(.  2000ه ،  1421املنصورة: جامعة األزهر، 
 

اإل يف الدعوة  )  سالمية  عواد حسون  يجمد  (/ هـ  150  –   101مصر  القاهرة:    -ة.عطية 
 م )ماجستري(. 1988ه ،  1408جامعة األزهر، 

 
القاهرة:   -عبدالرُحن أبو عامر عبدالسالم.اإلسالمية/ خدمة الدعوة  موية يف دور الدولة األ
 م )دكتوراه(.  1999ه ،  1419جامعة األزهر، 

 
املسلمني يف  علماء  عبداحلميد   /حتقي  ودراسة دعوية  األموي:العصر    رسائل  عبدالرحيم 

 م )دكتوراه(.  2005ه ،  1425طنطا: جامعة األزهر،  -قحيف.
 

ابخللفاء يف  العلماء  األ  عالقة  و الدولة  تعاىلإالدعوة    ثرها يف أموية  حممد    / ىل هللا  أشرف 
 م )ماجستري(.  2019ه ،  1440طنطا: جامعة األزهر،  -الفرارجي.

 
طنطا: جامعة األزهر،    -.عوض هللا حممد املنويف  / دراسة دعوية:  موية واهنيارهاقيام الدولة األ

 م )ماجستري(. 2016ه ،  1437
 

 والدويالت الدعوة يف العصر العباسي
 

طنطا:    -نصر رزق ُحودة.  / ىل هللا تعاىلإ الدعوة    يف   العباسيالعصر    يف   ثر اجلدل الديينأ
 م )ماجستري(. 2017ه ،  1438جامعة األزهر، 
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املنصورة: جامعة    -حسن حازم العشري.  / ىل هللاإالدعوة    يف   يويبثر جهود صالح الدين األأ
 م )ماجستري(.  2005ه ،  1426األزهر، 

 
صاحل بن    /أثر القضاء يف الدعوة إىل هللا تعاىل: دراسة أتصيلية وتطبيقية يف العصر العباسي

 ص. 554م،  2005ه ،  1426الرايض: دار طيبة،  -عبدهللا اهلذلول.
 
عبدالقادر   /ىل هللا تعاىلإالدعوة    ثره يف أول و األ  يالعصر العباس  للدولة يف   يعداد املستقبلاإل

 م )دكتوراه(.  2016ه ،  1437طنطا: جامعة األزهر،  -عبدهللا سليم.
 

  /العصر احلاضر  ذلك يف ثر  أول و األ  يالعصر العباس  تنقية اتريخ الدعوة من الدخيل يف 
 م )ماجستري(. 2014ه ،  1435الزقازيق: جامعة األزهر،  -بيومي عبداملنعم بيومي.

 
الدولة السلجوقية يف  الدعوة    جهود  املنصورة:    -حممد عبدهللا اجلندي. اإلسالمية/  خدمة 

 م )ماجستري(. 2011ه ،  1432جامعة األزهر، 
 

  609  –  315)يف نشر اإلسالم والعقيدة اإلسالمية الصحيحة    جهود الدولة القراخانية
املدينة املنورة:    - يعقوب يوسف.  / دراسة دعوية وصفية حتليليةم(:    1212  –   927  ،هـ

 م )دكتوراه(.  2020ه ،  1441اجلامعة اإلسالمية، 
 

ر،  القاهرة: جامعة األزه  -حممد عبدالعاطي املرسي.اإلسالمية/  احلروب الصليبية والدعوة  
 م )دكتوراه(.  1986ه ،  1406

 
النصف األالدعوة اإل الثالث اهلجر سالمية خالل  القرن  القط.ي/  ول من   -جودة أُحد 

 م )ماجستري(. 1988ه ،  1408القاهرة: جامعة األزهر، 
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هـ    182الفرتة من    ول يف األ  يمن العصر العباس  سالمية خالل النصف الثاينالدعوة اإل
عبداحل  /هـ  232  ىلإ األزهر،    -.حممد  يعبدهللا  جامعة  م    2009ه ،    1430القاهرة: 

 )دكتوراه(. 
 

الثالث اهلجريالدعوة اإل القرن  الثاين من  النصف  حممد عبداجلابر علي   /سالمية خالل 
 م )دكتوراه(.  2000ه ،  1421القاهرة: جامعة األزهر،  -.احللواين

 
عبداحلميد    /األول: دروس إلصالح الواقع الدعويالدعوة اإلسالمية يف العصر العباسي  

 م. 2005ه ،  1426القاهرة: مكتبة اآلداب،  -.ه ( 1420)ت  املظاهري الندوي
 

  193ىل عام  إ   هـ  170  من عام  :عهد اخلليفة هارون الرشيد رمحه هللا  سالمية يف الدعوة اإل
عبداللطيف.  /هـ عبدالسالم  األزهر،    -خالد  جامعة  م    2002ه ،    1423املنصورة: 

 )ماجستري(. 
 

القلم،   -زلفى بنت أُحد اخلراط.  /يوبيةسالمية يف عهد الدولة األالدعوة اإل دمشق: دار 
 ص. 654ه ،  1424

 ه . 1430جامعة اإلمام،  -األصل: رسالة ماجستري 
 

أسيوط: جامعة األزهر،   -عادل حممد احلسيِن.  /يوبيةسالمية يف عهد الدولة األالدعوة اإل
 م )ماجستري(. 2000ه ،  1421

 
املنصورة:    -السعيد شعبان الدسوقي.ي/  عهد نور الدين حممود زنك  سالمية يف الدعوة اإل

 م )ماجستري(. 2007ه ،  1428جامعة األزهر، 
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الثاين  سالمية يف الدعوة اإل الوصيف   ي/اهلجر   القرن  ابراهيم  جامعة  القاهرة:    -.فرج حممد 
 م )ماجستري(.  1983ه ،  1403األزهر، 

 
القاهرة: جامعة األزهر،   -حممد حساني البطح.  ي/اهلجر   اخلامسالقرن    سالمية يف الدعوة اإل

 م )دكتوراه(.  1989ه ،  1409
 

القاهرة: جامعة األزهر،   -موسى علواين حسن.  ي/اهلجر   الرابع القرن    سالمية يف الدعوة اإل
 ستري(.م )ماج 1982ه ،  1402

 
السادس اهلجر   سالمية يف الدعوة اإل القاهرة: جامعة    - زكي حممد أُحد عثمان.ي/  القرن 

 م )دكتوراه(.  1989ه ،  1409األزهر، 
 

رجب عبداحلميد ي/  من القرن السابع اهلجر   مصر خالل النصف الثاين  سالمية يف الدعوة اإل
 )ماجستري(. م  1989ه ،  1409القاهرة: جامعة األزهر،  -.سعيد
 

  1429)ت  مصطفى نصر أبو املكارمي/  القرن الرابع اهلجر  مصر يف  سالمية يف الدعوة اإل
 م )ماجستري(.  1984ه ،  1404القاهرة: جامعة األزهر،  -.ه (
 

اإل يف الدعوة  يف   سالمية  األ  مصر  القرن  النصف  من  حممد    /ي اهلجر   السابعول  حممد 
 م )ماجستري(. 1990ه ،   1410القاهرة: جامعة األزهر،  -عبدالعال احلناوي.

 
  / هـ  232-132الدعوة إىل هللا يف العصر العباسي األول: مشكالهتا وأساليب مواجهتها  

 مج. 2م،  1993ه ،  1413الرايض: دار العاصمة،  -مشاعل. علي بن أُحد
 ه .  1409جامعة اإلمام،   – األصل: رسالة دكتوراه 
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املدينة املنورة: اجلامعة    -هيثم حسن قاسم.  /يف عهد الدولة األيوبية يف اليمن  الدعوة إىل هللا
 م )ماجستري(. 2019ه ،  1440اإلسالمية، 

 
الرايض:    -سليمان بن عبدهللا الرومي.  /دعوة املسلمني للنصارى يف عصر احلروب الصليبية 

 مج. 2م،  2007ه ،   1428مكتبة الرشد، 
 ه .  1423جامعة اإلمام ابلرايض،   – األصل: رسالة دكتوراه 

 
يف  املسلمني  علماء  العباس  رسائل  دعوية  :ولاأل  يالعصر  ودراسة  أُحد    /حتقي   حممد 

 م )دكتوراه(.  2004ه ،  1424طنطا: جامعة األزهر،  -حواش.
 

أشرف حممد جنيب عطا   /دراسة دعوية  الثاين:  يالعصر العباس  رسائل علماء املسلمني يف 
 م )ماجستري(.  2016ه ،  1437معة األزهر، طنطا: جا -هللا.
 

اإلسالمية والدعوة  اهلجريني  املغول  والثامن  السابع  القرنني  عبدالعزيز    /يف  إمساعيل 
 ه . )ماجستري(.  1403الرايض: املعهد العايل للدعوة اإلسالمية،   –اخلالدي.

 

ثره  أو   ي ول حىت بداية العصر اململوكاأل  يوعظ احلكام من العصر العباس  يف   ةمنهج الدعا
شلتوت.اإلسالمية/  الدعوة    يف  عبدالواحد  األزهر،    -حممد  جامعة  ه ،    1415املنصورة: 

 م )دكتوراه(.  1995
 

ال يف    ألئمةوي  دعاملنهج  البي   فهاد    /والعباسي  موياأل عصر  الآل  بن  عبداهلادي 
   م )دكتوراه(.  2019ه ،  1441الرايض: املعهد العايل للدعوة واًلحتساب،  -العرجاين.
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الثاين العباسي  العصر  يف  وأساليبها  الدعوة  حتليلية  هـ  333  –  232  وسائل  دراسة   :
مج    2م،    2017ه ،    1438الرايض: جامعة اإلمام،    -سليمان بن عبدهللا احلبس.  /تقويية

 )دكتوراه(. 
 

 الدعوة يف األندلس والغرب اإلسالمياتريخ 
 

األندلس يف  اإلسالمية  الدعوة  حممد  /اتريخ  إدريس  اإلمام الرايض  -.صاحل  جامعة   :
 (. ماجستري)
 

  / م1009ىل  إ   912  ي: ندلس خالل القرن الرابع اهلجر األ  سالمية يف اتريخ الدعوة اإل
 م )دكتوراه(.  1989ه ،  1409القاهرة: جامعة األزهر،  -.ُحد يوسف أُحد ربيع أ
 

منشورات  املغرب:    -نور الدين صادق.  /حركة الشيخ حيىي احلاحي وقيام إمارة اترودان  
 ص.  135م،  2010ه ،  1431 املعهد امللكي للثقافة األمازيغية،

 . من الدعوة إَل اإلمارة: 1ج 
 

والدعوةحركة   العصبية  بني  السامل.  /املرابطني  ولد  هللا  الدراسات   -ُحاه  مركز  ]الرابط[: 
 ص. 156م،  2015ه ،  1436الصحراوية، 

 
اإل يف الدعوة  اهلجر األ  سالمية  اخلامس  القرن  خالل  عبدالقادر.ي/  ندلس  حممد   -أُحد 

 القاهرة: جامعة األزهر، ؟ )دكتوراه(. 
 

  - أُحد املعداوي مكي.  / هـ(  869  –  610)  مرين   عهد دولة بين  سالمية يف الدعوة اإل
 م )دكتوراه(.  2018ه ،  1439املنصورة: جامعة األزهر، 
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 -أُحد عبدالعليم الشربيِن.  /األقصىعهد الدولة السعدية ببالد املغرب    سالمية يف الدعوة اإل
 م )ماجستري(. 2019ه ،  1440رة: جامعة األزهر، املنصو 

 
الدسوقي    /م  1912قصى حىت عام  عهد دولة العلويني ابملغرب األ  سالمية يف الدعوة اإل

 م )دكتوراه(.  2019ه ،  1440املنصورة: جامعة األزهر،  -أُحد الشرقاوي.
 

املنصورة: جامعة األزهر،   -حممد فتح هللا زايدة.  /عهد دولة املوحدين  سالمية يف الدعوة اإل
 م )ماجستري(. 2003ه ،  1424

 
  /العصر احلاضر  مارة وكيفية استثمار ذلك يف الوالة واإل  يعهد  ندلس يف ىل هللا ابألإالدعوة  

 م )دكتوراه(.  2009ه ،  1430املنصورة: جامعة األزهر،  -حممد فتح هللا زايدة.
 

 -إبراهيم بن سليمان احلدويت.  /املرابطني   ندلس يف عهداملغرب واأل  تعاىل يف   ىل اللاإ الدعوة  
 ه  )ماجستري(. 1427املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية، 

 
 الدعوة يف العصر اململوكي

 

حممد   /العصر احلاضر  ثر ذلك يف أو   يالعصر اململوك   تنقية اتريخ الدعوة من الدخيل يف 
 م )ماجستري(. 2013ه ،  1434الزقازيق: جامعة األزهر،  -عيد حممد.

 
املنصورة: جامعة    -أُحد حممد حممد عبدالوهاب.  /عهد الدولة الطولونية  سالمية يف اإل  ة الدعو 

 م )دكتوراه(.  2005ه ،  1426األزهر، 
 

ة  املنصورة: جامع  -وائل عبدالرُحن عبدالسالم.ي/  القرن الثامن اهلجر   سالمية يف الدعوة اإل
 م )ماجستري(.  2008ه ،  1429األزهر، 
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قطب عبداحلميد ي/  ول من القرن التاسع اهلجر النصف األ  مصر يف   سالمية يف الدعوة اإل
 م )ماجستري(.  1989ه ،  1409القاهرة: جامعة األزهر،  -قطب.

 
طنطا:    -هشام حمسن العمروسي.  /دراسة دعويةي:  العصر اململوك  رسائل علماء املسلمني يف 

 م )ماجستري(. 2017ه ،  1438جامعة األزهر، 
 

 الدعوة يف العصر العثماين 
 

مكة املكرمة: جامعة    -فائقة حممد ُحزة حبري.  / أثر الدولة العثمانية يف نشر اإلسالم يف أوراب
 ه  )ماجستري(. 1409، أم القرى

 
املدينة املنورة:    -رسالن حممود املصري.  /أثر فتح القسطنطينية يف نشر الدعوة اإلسالمية

 ه  )ماجستري(. 1403جامعة اإلمام، 
 
يوسف شعبان   /ىل هللا تعاىلإالدعوة  ثره يف أ و  العصر العثماين للدولة يف  يعداد املستقبلاإل

 م )ماجستري(.  2016ه ،  1437طنطا: جامعة األزهر،  -الشرقاوي.
 

املنصورة: جامعة األزهر،   -حممد فتحي غنيم.اإلسالمية/  خدمات الدولة العثمانية للدعوة  
 م )دكتوراه(.  2003ه ،  1424

 
طنطا:   -السيد عادل عبد النيب. /ىل هللا تعاىلإالدعوة  ثرها يف أو  العصر العثماين اخلطابة يف 

 م )ماجستري(. 2016ه ،  1437جامعة األزهر، 
 

اإل يف الدعوة  مبصر  الثاين  سالمية  اهلجر   القرن    / ساليبهاأ  ،وسائلها،  مناهجهاي:  عشر 
 م )ماجستري(. 2002ه ،  1423املنصورة: جامعة األزهر،  -عبدالناصر حممد عبداجمليد. 
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من القرن    النصف الثاين  : هـ  1316ىل عام  إهـ    1266سالمية مبصر من عام  الدعوة اإل
عش  الغزوين.ر/  التاسع  أُحد  األزهر،    -حممود  جامعة  م   2005ه ،    1426املنصورة: 

 )دكتوراه(. 
 

اإل األالدعوة  النصف  يف  العثمانية  اخلالفة  عهد  يف  عشر  سالمية  الرابع  القرن  من  ول 
  2007ه ،    1428أم درمان: جامعة أم درمان اإلسالمية،    -الربعي.حممد موسى    /اهلجري

 م )ماجستري(. 
 

 : العصر احلاضر  عهد السلطان حممد الفاتح وكيفية االستفادة منها يف  سالمية يف الدعوة اإل
  2007ه ،    1428القاهرة: جامعة األزهر،    -حممود عبداهلادي دسوقي.  هـ/  886  –  855

 م )ماجستري(. 
 ...( حممد الفاتح رجل الدولة والدعوةاملطبوعة بعنوان:  ا)ولعله

 
اإل يف الدعوة  اهلجر   سالمية  العاشر  امليالد  ي،القرن  عشر  نعيم  ي/  السادس  وليد 
 م )ماجستري(. 2006ه ،  1427املنصورة: جامعة األزهر،  -عبدالرُحن.

 
دعوة اإلمام حممد بن دعوة مجاعة قاضي زاده اإلصالحية يف الدولة العثمانية قبل ظهور  

  - حممد داود كوري؛ حترير وتقدمي عبداحلق الرتكماين.  /عبدالوهاب وقيام الدولة السعودية
 ص.   164بريوت: دار اللؤلؤة، 

 
 1990ه ،    1410مصر: املؤلف،    -فرج حممد إبراهيم.  /الدولة العثمانية والدعوة اإلسالمية

 ص.  235م، 
 

  القاهرة:   -.لصافوريا  جمدي عبداجمليد   /سالميةعلى الدعوة اإلثره  أسقوط الدولة العثمانية و 
 ص. 358م،  1990ه ،  1410، دار الصحوة
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سقوط اخلالفة العثمانية  ه ، وكانت بعنوان:    1406جامعة األزهر،    -األصل: رسالة ماجستري  
 اإلسالمية. ثرها على الدعوة أو 
 

و  الثاين  اإلأالسلطان عبداحلميد  الدعوة  نشر  نيازمَ   /ميةسال ثره يف  قرابن  مكة    -.ال  حممد 
 ص.   238م،  1988ه ،  1408، مكتبة املنارة  املكرمة:

 
الثانية السعودية  الدولة  الدعوة إىل هللا يف  هـ: دراسة وصفية   1309  –  1240  واقع 

 م )دكتوراه(.  2001ه ،  1422الرايض: جامعة اإلمام،  -صاحل بن عبدهللا الفريح. /حتليلية
 

 اتريخ الدعوة يف أقطار وعهود خمتلفة
 

ديب: جائزة ديب الدولية    -.مروان شيخ األرض  /األسس الدعوية واحلضارية للمدينة النبوية
 ص. 230م،  2007  ه ، 1428، للقرآن الكرمي

 
حممد أبو    /وعلومه يف اهلند: رصد ببليوغرايف إسهامات علماء حضرموت يف نشر اإلسالم  

 م. 2015ه ،  1436عم ان: دار الفتح،  -بكر ابذيب.
 

 1373مسعود الندوي )ت    / انتشار اإلسالم يف اهلند:  اتريخ الدعوة اإلسالمية يف اهلند
 ص. 319م،  1950ه ،  1370ه (، اخلامتة 

 
القاهرة:    -أبو بكر أُحد الباقوي املليباري.  / اهلنديةاتريخ الدعوة اإلسالمية يف شبه القارة  

 م.  2015ه ،  1436املكتبة األزهرية للرتاث، 
 

فيها اإلسالمية  والدعوة  املكرمة  مكة  املالح.  / اتريخ  حيىي  الكتب    -هاشم  دار  بريوت: 
 ص.  416ه ،  1422العلمية، 
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الزقازيق:    -مد السيد حممد.حم  / عهد الدولة الغزنوية  سالمية يف اجلوانب العملية للدعوة اإل
 م )دكتوراه(.  2009ه ،  1430جامعة األزهر، 

 
الدعوة اإلسالمية يف اجلزيرة العربية: دراسة لواقع الدعوة يف جند واحلجاز يف القرن الثالث  

 ه )دكتوراه(.  1414السعودية: جامعة اإلمام،  -عبدهللا بن حممد املوسى. /عشر اهلجري
 

علي األول/    ي وحىت هناية العصر العباس  يسالمفارس منذ الفتح اإل  سالمية يف الدعوة اإل
 م )دكتوراه(.  1990ه ،   1410القاهرة: جامعة األزهر،  -حممد مطاوع.

 
اجملمع  اهلند:    -.3ط  -.أبو احلسن علي احلسِن الندوي  /الدعوة اإلسالمية يف اهلند وتطوراهتا 

 ص. 44 م،1986 ه ، 1406 ،اإلسالمي العلمي
 

اإل الدعوة  الدعوة  ملسرية  وفكري  علمي  اتريخ  اهلندية:  القارة  شبه  يف  وتطورها  سالمية 
القروناإل اهلندية عرب  القارة  انتشارها يف شبه  الدين األلوائي  /سالمية ووسائل  )ت   حميي 

 م. 1986ه ،  1406دمشق: دار القلم،  -.ه ( 1417
 ه .  1391جامعة األزهر،   -األصل: رسالة دكتوراه 

 
الفرعونية  العاملني يف مصر  الكتاب    -حممد راشد ُحاد.  /دعوة رب  دار  القاهرة:  دمشق؛ 

 ص.  532م،  2014ه ،  1435العريب، 
 يف أعلى العنوان: مالمح الدين اإلسالمي يف معتقدات املصريي القدماء وشرائعهم.

 
التتار ودورهم يف  الدعوة    مسلمو  املنصورة:    -السيد عبداملعطي معوض.اإلسالمية/  نشر 

 م )ماجستري(. 2017ه ،  1438جامعة األزهر، 
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 )عام( الدعوة يف العصر احلديث
 

 /: لقاءات مع خنبة خمتارة من رجال الفكر والدعوة اإلسالمية يف العامل؟إلسالم إىل أينا
 ص. 340م،  1987ه ،  1407القاهرة: دار الشعب،  -أُحد حامد.

 
والدعاة الدعوة  يف  دراسة  املعاصر:  وعاملنا  طعيمة.  /اإلسالم  مكتبة    -صابر  الرايض: 

 ص.  133ه ،  1401املعارف، 
  
الدعو إ العمل  ىل  إ هـ  1395)   الفرتة ما بني   العصر احلاضر ومعاجلتها يف   يف   يشكاليات 

طنطا: جامعة األزهر،   -.مسعد يوسف فتحى مصطفى  / م(  2008ىل  إ  1975،  هـ  1429
 م )ماجستري(. 2012ه ،  1433

 
أم درمان:   -.خالد حسن أُحد  /أولوايت العمل الدعوي املعاصر من خالل السنة والسرية

 م )ماجستري(.  2015ه ،  1436، أم درمان اإلسالمية جامعة 
 

املدينة املنورة:    -أبو احلسن علي احلسِن الندوي.  /بعض مسات الدعوة املطلوبة يف هذا العصر
ص )من حبوث املؤمتر األول لتوجيه الدعوة    27اجلامعة اإلسالمية، مركز شؤون الدعوة، د.ت،  

 ه (. 1397وإعداد الدعاة، 
 

أُحد إمساعيل   /ىل هللا تعاىلإسالم منها وصلة ذلك ابلدعوة  بعض قضااي العصر وموقف اإل
 ه  )ماجستري(. 1995ه ،  1415ية: جامعة األزهر، املنوف -أبو شنب.

 
املستجدات   دعوية يف ضوء  العصر ضرورة  روح  مع  يتناسب  مبا  الديين  اخلطاب  جتديد 

املعاصرة عبدالسميع.  /واملتغريات  علي  العلمية،    -عماد  الكتب  دار  ه ،   1425بريوت: 
 ص.120
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الديين  اخلطاب  و   يف   جتديد  احلاضر  يف أالعصر  إبراهيم اإلسالمية/  الدعوة    ثره  أسامة 
 م )دكتوراه(.  2007ه ،  1428املنصورة: جامعة األزهر،  -الشربيِن.

 
أم درمان: جامعة    - .السيد رابح  جاد  /محاية الدعوة يف العصر احلديث: الوسائل واألساليب 

 (.ماجستريم. ) 2010ه ،  1431أم درمان اإلسالمية، 
 

خنبة من الباحثي والكتاب؛ إعداد اخلطاب اإلسالمي املعاصر: دعوة للتقوي وإعادة النظر/  
 م.  2006ه ،  1426الدوحة: وزارة األوقاف،  -.مركز البحوث والدراسات 

 
حممد عبداخلالق السيد   /ضوء الواقع املعاصر    واالستمالة يف قناع  بني اإل  ياخلطاب الدعو 

 م )ماجستري(.  2020ه ،  1441القاهرة: جامعة األزهر،  -حسن.
 

ه ،   1435الرايض: دار الصميعي،    -عبدالرُحن بن علي العسكر.  /املعاصر  اخلطاب الديين 
 م.  2015

 
هاشم جعفر   /والثقافة اإلسالميةاخلطاب الديين والواقع املعاصر: دراسة حتليلية يف الدعوة  

 م )ماجستري(. 2005ه ،  1426أم درمان: جامعة أم درمان اإلسالمية،   -عمر. احلاج
 

  2007ه ،    1428  اجلزائر،   -الطاوس الغام.  / الدعوة اإلسالمية يف ظل الصراعات الراهنة
 )رسالة جامعية(.  م.
 

  ، دار األنصارالقاهرة:    -.أنور اجلندي  / الدعوة اإلسالمية يف القرن اخلامس عشر اهلجري
 ص.  33م،  1979 ه ، 1399
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بريوت: جامعة بريوت اإلسالمية،    -جمدي قاسم عواد.  /الدعوة اإلسالمية يف القرن العشرين
 م )ماجستري(. 2009ه ،  1430

 
اإل ومنهجيتها يف الدعوة  احلاضر  سالمية  بن حممد  /العصر  الكلية    -مزيو.  حسن  تونس: 

 م )دكتوراه(.  1980ه ،  1400الزيتونية للشريعة، 
 
مكة املكرمة: جامعة أم القرى، معهد   -ي. ازي بن غزاي العارضغلدعوة يف الواقع املعاصر/  ا

 ص. 303م،  2010ه ،  1431 البحوث العلمية وإحياء الرتاث اإلسالمي،
 

  / العصر احلديث  سالمية يف ثره على الدعوة اإلأبني الشرق والغرب و   يالصراع احلضار 
 م )دكتوراه(.  1994ه ،  1414املنصورة: جامعة األزهر،  -رشدي أبو شبانة الرشيدي.

 
ه ،   1409بريوت: دار ابن حزم،    -أُحد سالم.  / منهجية الدعوة اإلسالمية املعاصرةيف 

 ص. 64م،  1989
 

أنور    /التحدايت يف وجه الدعوة اإلسالمية والعامل اإلسالمي  :اهلجريالقرن اخلامس عشر  
 ص. 348 ،املكتبة العصريةصيدا؛ بريوت:  -.اجلندي

 
 2008ه ،    1429بريوت: دار ابن حزم،    -.علي بن ُحزة العمري  /قضااي دعوية معاصرة

 ص.  126م، 
 

  / املساجد للا وحده  ،الوسطية اإلسالمية  ،قضااي معاصرة يف الدعوة: االجتهاد وتعدد الرأي
 1989ه ،    1409القاهرة: اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية،    - مجال الدين حممد حممود.

 ص.  213م، 
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العصر احلاضر الدعوة اإلسالمية يف  املرشد.  / مستلزمات  املنورة:    -علي بن صاحل  املدينة 
 ه  )ماجستري(.  1404اجلامعة اإلسالمية، 

 
احلديث  ملقوماتا العصر  يف  اإلسالمية  الدعوة  ملسرية  العرسان  /الرتبوية  حممد    عيد 

 (. دكتوراهم ) 1995ه ،  1415،  أم درمان اإلسالميةأم درمان: جامعة  -الشطناوي.
 

حممد أمر هللا السيد    / ىل هللا تعاىلإالدعوة    ثرها يف أو   يسالممقومات القوى لدى العامل اإل
 م )ماجستري(.  1999ه ،  1419األزهر، القاهرة: جامعة  -مصطفى.

 
مكة املكرمة: جامعة أم القرى،   -بدر عبدالرزاق أملاص.  /منابر الدعوة اإلسالمية املعاصرة

 ه  )دكتوراه(.  1409
 

احلديث العصر  إىل اإلسالم يف  الدعوة  املصرية،  القاهرة  -.مقداد ايجلن  /منهاج  املطبعة   :
 م. 1969 ه ، 1389

 
القاهرة: جامعة األزهر،    -عبدهللا حممد املختار.منهج الدعوة إىل هللا يف العصر احلديث/  

 (. دكتوراهم ) 1987ه ،  1408
 

: جائزة انيف  املنورة  املدينة   -.عدانن حممد العرعور  /منهج الدعوة يف ضوء الواقع املعاصر
  ه ،   1426  فرع الدراسات اإلسالمية املعاصرة،   ،الدورة األوَل  ، بن عبد العزيز آل سعود العاملية

 ص. 458م،  2005
 

 1427القاهرة: دار اآلفاق العربية،  -عبداحلميد هنداوي. /منهج الدعوة يف واقعنا املعاصر
 ص. 402م،  2006ه ، 
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  -حممد عبدهللا فايد.ي/  القرن الرابع عشر اهلجر   بني الثواب  واملتغريات يف   ياملنهج الدعو 
 م )ماجستري(. 2012ه ،  1433طنطا: جامعة األزهر، 

 
 1406،  دار الواثئق  لكويت:ا  -.مصطفى حممد الطحان  /نظرات يف واقع الدعوة والدعاة

 ص. 411م،  1986ه ، 
 

اإل الدعوة  الصهيوينوضع  الكيان  قيام  منذ  بفلسطني  اآل   سالمية  أبو    / نحىت  أشرف 
 م )دكتوراه(.  2009ه ،  1430األزهر، املنصورة: جامعة  -األفراح.

 
 الدعوة يف مناسبات ومواسم

 

االحتساب على البدع واملنكرات يف موسم احلج: رسالة دعوية حتليلية: مكة شرفها هللا  
م   2012ه ،    1433مكة املكرمة: جامعة أم القرى،    -عبيدهللا بن ساعد الذوييب.  /أمنوذجما

 )ماجستري(. 
 
 -السيد حممد سعد الدين خضر.  /ىل هللاإالدعوة    ثرها يفأسالمية و والذكرايت اإلعياد  األ

 م )ماجستري(. 1987ه ،  1407القاهرة: جامعة األزهر، 
 

العريفي.  /األنشطة الدعوية يف شهر رمضان الرايض: املعهد العايل   -هند بنت عبدالرُحن 
 ه   )ماجستري(.  1437للدعوة واًلحتساب، 

 
املنصورة: ندوة العلماء للطباعة    -عبدهللا عز الدين.  /الدعاة والعوام بعظمة شهر الصيامتذكري  

 ص. 266م،  2018ه ؟،  1439والنشر، 
 

رمضان من  األواخر  والعشر  اإللكرتونية.  /الداعية  الدعوة  النجاة    -جلنة  مجعية  الكويت: 
 ص.  9م،  2016ه ،  1437اخلريية، 
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ه    1423الرايض: ج  امع  ة اإلم  ام،    -.أنس بن حمم  د غوث   /ج الـدعوة إىل هللا تعـاىل يف احل

 )دكتوراه(.
 

 م.  2002ه ،  1423الرايض: دار القاسم،  -فيصل البعداين. /ىل هللا يف احلج إ الدعوة 
 

 -.أشواق بنت فرج البشري  /دراسة حتليلية:  الدعوة إىل هللا تعاىل يف املناسبات االجتماعية
 . م )ماجستري( 2018ه ،  1439مكة املكرمة: جامعة أم القرى، 

 
املناسبات يف  للدعوة  وأفكار  ووسائل  طرق  املناسبات:  يف  أُحد    /الدعوة  بن  عبدهللا 

 ص.   15الطائف: املؤلف،  -العالف.
 

ديب: دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل   -.عبدهللا البشري حممد  /رمضان شهر الدعوة الصامتة
 ص.  141 م، 2011 ه  1432، اخلريي

 
املنصورة، مصر:    -مجع عزت اجلزار.ه (؛   1423مصطفى مشهور )ت  العيد وفقه الدعوة/  

   . (4)من رسائل الدعوة؛  -ص. 63ه ،  1423دار الكلمة، 
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 الفصل الرابع 
 مكان الدعوة 

 الدعوة يف أقطار وعهود خمتلفة()ينظر أيضما: اتريخ  
 وينظر أيضما اتريخ الدعوة يف كل بلد يف عهده 

 
 الدعوة يف العامل العريب

 

الدعوة اإلأ السودان على  انفصال جنوب  النوبة: دراسة حتليليةثر  بشري   /سالمية جببال 
التوم[  القوم  ُحودة م    2011ه ،    1432،  اإلسالمية  أم درمان: جامعة أم درمان  -. ]لعله 

 (. ماجستري)
 

السودانية املسلحة  ابلقوات  واالجتماعية  الثقافية  البيئة  يف  الدعوة  حامد  / أثر    خالد 
 م )ماجستري(. 2000ه ،  1421، أم درمان اإلسالميةأم درمان: جامعة  -الصديق.

 
نداء بنت    /االستشارات الدعوية يف اململكة العربية السعودية: دراسة تقويية استشرافية

 ه  )دكتوراه(.  1437الرايض: املعهد العايل للدعوة واًلحتساب،  -سامل السويلم.
 

آًلء   /دراسة ميدانية تقويية  :السعودية  إسهامات التجار يف العمل الدعوي ابململكة العربية
 )دكتوراه(. ه   1441الرايض: املعهد العايل للدعوة واًلحتساب،  -بنت عبدالرُحن السويلم.

 
مجعها  اإلمام الشيخ العريب التبسي: مقاالت يف الدعوة إىل النهضة اإلسالمية يف اجلزائر/  

 ص. 236م،  1982ه ،  1402قسنطينة: دار البعث،  -شريف أُحد الرفاعي.
 

إمساعيل    /ااألمن الغذائي يف الفكر اإلسالمي وأثره يف الدعوة: كوردستان العراق منوذجم 
 م )ماجستري(.  2014ه ،  1435أم درمان: جامعة أم درمان اإلسالمية،  -حسن. حممد
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الدعوية يف األ السعودية  نشطة  العربية  السدًلن.  /اململكة  غامن  بن  دار    -صاحل  الرايض: 
 م. 2012ه ،  1433املأثور، 

 
سالمي والنصراين ابلسودان الفرتة من أتثري الصراعات املسلحة على اخلطاب الدعوي اإل 

الصديق  / م  2005  –   1983 حامد  اإلسالمية،    -.خالد  درمان  أم  جامعة  درمان:  أم 
 (. دكتوراهم ) 2008ه ،  1429

 
حممد    /ه الدعاة يف حمافظات غزة وسبل التغلب عليهاجالتحدايت الرتبوية املعاصرة اليت توا

 (.ماجستريم ) 2014ه ،  1435غزة،  -.مي حممد نوفلأ
 

ُحد عثمان  أ   /م1997  -  1985حتدايت الدعوة اإلسالمية جببال النواب يف الفرتة من  
 م )ماجستري(.  2001ه ،  1423أم درمان: جامعة أم درمان اإلسالمية،  -.خالد

 
عيد عزت    /دراسة ميدانية :  مصر بني الواقع واملأمول  املعاصر يف   يالتخطيط للعمل الدعو 

 م )دكتوراه(.  2016ه ،  1437األزهر، القاهرة: جامعة  -عويس.
 

السعودية العربية  ابململكة  العام  التعليم  سياسة  يف  الدعوية  املضامني  دراسة  :  تطبيقات 
ميدانية السليم  / حتليلية  عبدالعزيز  حممد  بنت  اإلمامالرايض:    -. مىن  ه    1434،  جامعة 

 )دكتوراه(. 
 

واألوقاف والدعوة واإلرشاد يف تعزيز األمن الفكري تقوي جهود وزارة الشؤون اإلسالمية 
الرايض:   -سعد بن صاحل العبيسي. /من وجهة نظر األئمة والدعاة واخلطباء مبدينة الرايض

 م )ماجستري(.  2008ه ،  1429جامعة انيف العربية للعلوم األمنية، 
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 /اإلسالميةضوء الدعوة    وكيفية مواجهته يف   يمريكالعراق بعد االحتالل األ  لتنصري يف ا
 م )ماجستري(. 2017ه ،  1438املنصورة: جامعة األزهر،  -حسي حممد حسي.

 
ا لوجه مع رئيس  زمة وسفر اخلروج: جدليات السياسة والدعوة واحلركة: وجهم اجلزائر: األ

اجلزائر: دار    -.ُحد يوسف إعداد أ  /بو جرة سلطاينأحركة جمتمع السلم )محس( الشيخ  
 م. 2006ه ،  1427قرطبة، 

 
دراسة وصفية  :  جهود مجعيات الرب اخلريية يف الدعوة إىل هللا يف اململكة العربية السعودية

وا الرايض  منطقيت  يف  اخلريية  الرب  مجعيات  من  لعينة  سليمان    / لقصيممقارنة  بن  أُحد 
 ه  )ماجستري(.  1427الرايض: جامعة اإلمام،  -.الفاجح

 
دراسة   :هـ  1400  –  1200اجلهود الدعوية لعلماء املسجد النبوي الشريف من الفرتة  

ه ،    1440مكة املكرمة: جامعة أم القرى،    -مي شي مينق.  سهيل بن حممد قاسم  /حتليلية
 م )دكتوراه(.  2019

 
أم درمان: جامعة أم    -احلسي.ليلى حممد    / جهود الشهداء يف نشر الدعوة يف السودان

 م )ماجستري(.  2000ه ،   1421درمان اإلسالمية، 
 

األ  زهر يف جهود علماء األ املعاصرة يف مواجهة  الفكرية  الثاين   زمات  القرن    النصف  من 
طنطا: جامعة    -عوض هللا حممد املنويف.  /ىل هللا تعاىلإالدعوة    ثرها يف أو   يالرابع عشر اهلجر 

 م )دكتوراه(.  2018ه ،  1439األزهر، 
 

ول من القرن الرابع عشر  النصف األ  سالمية يف نشر الدعوة اإل  جهود علماء الصعيد يف 
ه ،   1424املنصورة: جامعة األزهر،    -حممد. حممد شليب  هـ/    1350  –  1301ي  اهلجر 

 م )ماجستري(. 2003
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ماضيم  اإلسالمية  الدعوة  خدمة  يف  السعودية  العربية  اململكة  وحاضرم جهود  حممد  ا/  ا 

 ص.   167م،  1995ه ،  1416الرايض: مكتبة العبيكان،  -عبدالقادر هنادي.
 

إىل هللا   الدعوة  يف  السعودية  العربية  اململكة  اجلامعة  جهود  خالل  من  اخلارج  يف  تعاىل 
: اجلامعة  املدينة املنورة  -.عبدهللا بن صاحل العبود  /هـ   1416  –  1381من الفرتة    اإلسالمية
 . )أصله رسالة ماجستري(.م 2006، ه  1427، اإلسالمية

 
بنت    عبري   /ا جهود والة األمر يف الدعوة إىل هللا تعاىل: اململكة العربية السعودية أمنوذجم 

 ص. 60م،  2017ه ،  1438الشارقة: نور للنشر،  -.الشلهوب  خالد
 

أم درمان:   - آدم.حسن حممد    /سالمية ومستقبلها يف جنوب السودان حاضر الدعوة اإل
 م )ماجستري(.   1999ه ،  1419جامعة أم درمان اإلسالمية، 

 
ماليزاي:    -حسي.  حممد نور   /األورويبحتالل  حال الدعوة اإلسالمية يف الصومال يف فرتة اال

 م )ماجستري(. 2013ه ،  1434، جامعة املدينة العاملية 
 

مصطفى  / م 1990 –  1919سالمية الدعوة اإل مصر ودورها يف  احلركات السياسية يف 
 م )دكتوراه(.  1992ه ،  1412املنصورة: جامعة األزهر،  -أُحد الرشيدي.

 
الدعوة   تعاىلإحقيقة  هللا  العرب  ىل  جزيرة  به  اختص   الدعوات   ،وما  مناهج  وتقوي 

 1413،  مكتبة دار السالم  الرايض:  -.سعد بن عبدالرُحن احلصي   / سالمية الوافدة عليهااإل
 م.  1993ه ، 
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تقدمي    /اخلرطوم والشعب الدعاة يف مقاالت الباحثني وكتاابت املؤرخني وحبوث املتخصصني
 م.  2001ه ،  1422بريوت: مؤسسة الرسالة،  -.عبد هللا عبد املاجد إبراهيم 

 )الشعب الدعاة إشارة تكرميية إَل الفالتة الذين أسهموا يف نشر اإلسالم يف السودان(   
 

اخللوة وأثرها يف نشر الدعوة اإلسالمية يف السودان: دراسة وصفية حتليلية ابلتطبي  على  
ال سلمى    / م  2013  -  2003عبيد ود بدر والية اخلرطوم يف الفرتة من  خلوة الشيخ 
 م )ماجستري(. 2015ه ،  1436،  : جامعة القرآن الكرميأم درمان -حممد عبدالرحيم.

 
حممد  األوقاف/  مصر من خالل مساجد وزارة    دراسة ميدانية لواقع الدعوة والدعاة يف 

 م )ماجستري(. 1999ه ،  1419القاهرة: جامعة األزهر،  -رمضان أبو بكر.
 

 -ي.حممد حسن احلمص  /الدعاة والدعوة اإلسالمية املعاصرة املنطلقة من مساجد دمش 
   مج. 2م،  1991، ه 1411دمشق؛ بريوت: دار الرشيد؛ بريوت: مؤسسة اإلميان،  

 
اإل اهلجر الدعوة  الرابع عشر  القرن  من  الثالث  الربع  سامل  ي/  سالمية مبصر خالل  حيىي 

 م )ماجستري(.  1987ه ،  1407القاهرة: جامعة األزهر،  -عواد.
 

اإل األ  خاللصر  مبسالمية  الدعوة  القرن  النصف  من  عشرول  كمال  ي/  اهلجر   الرابع 
 م )ماجستري(. 1985ه ،  1405القاهرة: جامعة األزهر،  -مصطفى حممد.

 
املنصورة: جامعة األزهر،   -حممد عبداحلميد الرب.ي/  عهد حممد عل  سالمية مبصر يف الدعوة اإل

 م )دكتوراه(.  2004ه ،  1425
 

صربي عبداملعطي    / مارات العربية املتحدةواحلاضر بدولة اإل  يسالمية بني املاضالدعوة اإل
 م )دكتوراه(.  1993ه ،  1413املنصورة: جامعة األزهر،  -زغلول.
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  -حممد رضا البنداري.  / م  2011ىت عام  ح   1957تونس منذ عام    سالمية يف الدعوة اإل

 م )ماجستري(. 2016ه ،  1437املنصورة: جامعة األزهر، 
 

عادل سعيد   /واقعها ومستقبلها: دراسة وصفية حتليلية  :الدعوة اإلسالمية يف حضرموت
 )ماجستري(.  م 2017ه ،    1438،  أم درمان اإلسالميةجامعة  أم درمان:    -املري.  بن هاليب

 
)ت بعد   عبدهللا عبداملاجد إبراهيم  /نشأهتا ومنوها وازدهارها  :السودان  سالمية يف الدعوة اإل

 م )دكتوراه(.  1973ه ،  1393القاهرة، مث الفيوم: جامعة األزهر،  -.ه ( 1425
 

  -حسن ُحودة العوضي.  / م  2012  م حىت عام  1946  سوراي من عام  سالمية يف الدعوة اإل
 م )ماجستري(. 2017ه ،  1438املنصورة: جامعة األزهر، 

 
اإل يف الدعوة  عام    سالمية  منذ  عام    1969ليبيا  رضا حممود حممد   /م  2011م حىت 

 م )دكتوراه(.  2014ه ،  1435املنصورة: جامعة األزهر،  -.السعيد
 

الصدي : دراسة وصفية  الدعوة اإلسالمية يف اجملتمعات الريفية ابلتطبي  على منطقة الشيخ  
 2016ه ،    1437أم درمان: جامعة أم درمان اإلسالمية،    -الطيب.  جويرية عبدهللا   /حتليلية

 م )ماجستري(. 
 

االستقالل بعد  املغرب  اإلسالمية يف  الربكة.  /الدعوة  اجلامعة    -عبدالصمد  املنورة:  املدينة 
 م )ماجستري(. 2019ه ،  1440اإلسالمية، 

 
 - املوَل.  حس  ن حممد فض  ل  /الدعوة اإلســالمية يف منطقة األنقســنا: دراســة وصــفية حتليلية

 م )دكتوراه(. 2006ه ،  1427أم درمان: جامعة أم درمان اإلسالمية، 
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 (يف وًلية النيل األزرق )األنقسنا قبيلة سودانية تعيش
 

لسودان يف الفرتة من  الدعوة اإلسالمية يف مواجهة احلرب النفسية: دراسة تطبيقية على ا
  1419،  القرآن الكرميأم درمان: جامعة    -عبدهللا.  فاطمة عبدالرُحن  /م  1997ىل  إ  1990

 (.ماجستريم ) 1999ه ، 
 

  - حممد أُحد املبارك.  /الدعوة اإلسالمية ودورها يف مواجهة التنصري مبنطقة النيل األزرق 
 ص.  141السودان: جممع ود سلمان اإلسالمي، 

 م. 2001ه ،  1422جامعة القرآن الكرمي،  –األصل: رسالة ماجستري 
 

أُحد حسن   /هـ  1403  –  1387الدعوة اإلسالمية ومعوقاهتا يف فلسطني احملتلة من سنة  
 .الرايض: جامعة اإلمام )ماجستري( -طبيل.

 
ادي: مع دراسة ميدانية على عينة من قرى وبوادي  الدعوة إىل هللا تعاىل يف القرى والبو 

ه    1426املدينة املنورة: جامعة طيبة،    - ُحدان بن عبدالعزيز احلريب.  / منطقة املدينة النبوية
 )ماجستري(. 

 
يف  إىل هللا  عام    البحرين  دولة  الدعوة  إىل  االستقالل  عبدهللا    /هـ  1414من  بن  أُحد 

 ه  )ماجستري(. 1419الرايض: جامعة اإلمام،  -احلميدان.
 

الرايض: املعهد العايل    -كوثر بنت حامد زبرماوي.  /فريقية يف مكة املكرمةإلدعوة اجلاليات ا
 ه ، )دكتوراه(.  1437للدعوة واًلحتساب، 
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العزيز بن عبد  /دعوة اجلاليات يف اململكة العربية السعودية يف عهد خادم احلرمني الشريفني
ص )أصله حبث قدم   31م،    1999ه ،    1420الرايض: جامعة اإلمام،    -.براهيم العمريإ

 إَل مؤمتر(. 
 

  1402  –   1395الدعوة يف عهد امللك الصاحل خالد بن عبدالعزيز رمحه هللا من عام  
السحيمي.  /هـ عائش  بن  اإلسالمية،    -منر  اجلامعة  املنورة:  م    2004ه ،    1425املدينة 

 )ماجستري(. 
 

الرايض: جامعة    -حامد عبدالعزيز حامد.  /الدعوة يف قطر خالل القرن الرابع عشر اهلجري
 اإلمام )ماجستري(.

 
مناهجها ووسائلها وأساليبها املختلط يف فلسطني:  التعليم  حممد    /الدعوة يف مؤسسات 

 )دكتوراه(.  م 2008ه ،  1429أم درمان: جامعة أم درمان اإلسالمية،  -أُحد.سليمان 
 

عالم الدعوي يف التوعية األمنية: دراسة حالة جملس الدعوة والية اخلرطوم يف الفرتة  دور اإل
أم درمان: جامعة أم   -شيم الطاهر حممد علي.م/  3/10/2014 - 3/10/2013من 

 )ماجستري(. م 2014ه ،   1435درمان اإلسالمية، 
 

الدعو  يف   ي الدور  يف   للمعلم  االبتدائية  السعودية  املرحلة  العربية  انصر    / اململكة  راشد 
 م )ماجستري(. 2002ه ،  1423أم درمان: جامعة القرآن الكرمي،  -اهلياف.

 
  1985الدور الدعوي ملعلم الرتبية اإلسالمية مبرحلة األساس بوالية اخلرطوم يف الفرتة من  

 1410أم درمان: جامعة أم درمان اإلسالمية،  -. -.أحالم عبدالرحيم أُحد /م 1995 –
 م )ماجستري(. 1990ه ، 
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االجتماعي واإلصالح  الدعوة  االجتماعية يف  الرعاية  منظمة    :دور  تطبيقية على  دراسة 
أم    - ُحودة.دًلل عبدالرُحن    / م  2016  –  2013الشهيد والية اخلرطوم يف الفرتة من  

 م. )دكتوراه(.  2016ه ،  1437جامعة أم درمان اإلسالمية، درمان: 
 

الدعوة اإل ة  أُحد مجعال  /م  1941  –  1889سالمية  دور علماء جنوب الصومال يف 
 )دكتوراه(.   ص.  249،  م  2008ه ،    1429أم درمان: جامعة أم درمان اإلسالمية،    -حممد.

 
 عم ان: دار عم ار.   - عمر عبدهللا الزبريي. /الزبري صفحات من اتريخ الدعوة اإلسالمية يف 

 
سلطان بن حممد    /العمل التطوعي الدعوي يف اجلامعات السعودية: دراسة وصفية تقويية

 م )دكتوراه(.  2020ه ،  1442الرايض: املعهد العايل للدعوة واًلحتساب،  -العتييب.
 

على تطبيقية  دراسة  مع  ومعوقاته  اإلسالم  انتشار  السودان  عوامل  بن    / جنوب  إبراهيم 
 ه  )دكتوراه(.  1412الرايض: جامعة اإلمام،  -عبدالكرمي السنيدي.

 
عبدالعزيز بن   / فقه النصيحة: دراسة دعوية ميدانية على القائمني ابحلسبة يف مدينة الرايض

 ه  )ماجستري(. 1425الرايض: جامعة اإلمام،  -حممد احلمدان.
 

أم    -حجاز.بشرى حممد    /قبيلة احملمدية: اترخيهم ودورهم الدعوي والوطين يف السودان 
 م )ماجستري(.  2015ه ،  1436، أم درمان اإلسالميةدرمان: جامعة 

 
مسلمي   يف  إجلنة  السودان  يف  الدعوي  ودورها  املباشر(  العون  )مجعية  من فريقيا  الفرتة 

 1423أم درمان: جامعة أم درمان اإلسالمية،    -.علي سعيد عثمان  /م  2001  -  1983
 (.ماجستريم ) 2002ه ، 

 



261 
 

اإل  يف   اثرهأو   يةالليربال عبدالدامي.  /سالميةالدعوة  صابر  األزهرية    -حممد  املكتبة  القاهرة: 
 م. 2019ه ،  1440للرتاث، 

مصر    يف  اًلجتاه الليربايله ، وكانت بعنوان:    1436جامعة األزهر،    -األصل: رسالة دكتوراه  
 .العصر احلديث سالمية يفثره على الدعوة اإلأو 
 

بريوت:    -خالد.حسن    /مسار الدعوة اإلسالمية يف لبنان خالل القرن الرابع عشر اهلجري
 ص. 86م،  1980ه ،  1400دار الدعوة، 

 
عبدالرُحن أُحد    / امستقبل الدعوة اإلسالمية يف ضوء املتغريات العاملية: السودان أمنوذجم 

 )دكتوراه(.  م 2011ه ،  1432أم درمان: جامعة أم درمان اإلسالمية،  -تنفايف.
 

عبدالعزيز بن    /دراسة ميدانية تقويية:  السعوديةاملسؤولية الدعوية جتاه زوار اململكة العربية  
 م )دكتوراه(.   2019ه ،    1440الرايض: املعهد العايل للدعوة واًلحتساب،    -عبدهللا الزاحم.

 
على مجهورية مصر    يمنوذج تطبيق:  ىل هللا تعاىلإسالمية عن الدعوة  ولية الدولة اإلؤ مس 

 م )دكتوراه(.  2013ه ،  1434جامعة األزهر، طنطا:   -عز الدين بيلي الشامي. /العربية
 

من   السودان  يف  اإلسالمية  الــدعوة  الطاهر   / هـ  1410  -   1365معوقات  عبداملوَل 
 ه  )دكتوراه(. 1423الرايض: جامعة اإلمام،  -.املكي

 
السعودية العربية  للمملكة  الدعوية  للسياسة  العامة  العمار.  /املالمح  انصر  بن    -ُحد 

 ه .  1441الرايض: دار كنوز إشبيليا،  
 

اإل والدعوة  السعودية  العربية  مستقبلية:  سالميةاململكة  عبدالرُحن   /رؤية  بن  صاحل 
 م.  2002ه ،  1423، الرايض -.احلصي
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التميمى   /سرتاتيجي لإلعالم الدعوي بدولة األردناملنظور اال أم    -.حممد زايد أبو رجب 

 م )ماجستري(.  2014ه ،  1435اإلسالمية، درمان: جامعة أم درمان 
 

العلم البحث  العلمانيني يف   يمنهج  القرن اخلامس عشر الربع األ  مصر يف   عند  ول من 
طنطا: جامعة    -ايسر حممد يوسف.  /دراسة نقدية  :سالميةثره على الدعوة اإلأو   ياهلجر 

 م )دكتوراه(.  2014ه ،  1435األزهر، 
 

  1425  –  1401للمملكة العربية السعودية من خالل رواد الدعوة  املنهجية الدعوية  
أم درمان: جامعة    -اجلديد.  فهد بن انصر  /اإلسالمية املعاصرة  هـ: مقارنة ببعض احلركات 

 (. دكتوراهم ) 2007ه ،  1428أم درمان اإلسالمية، 
 

 - .حسن حممود إبراهيم  /املوروث الدعوي يف دارفور وحتدايته املعاصرة: دراسة اترخيية دعوية
 م )دكتوراه(.  2011ه ،  1432أم درمان: جامعة أم درمان اإلسالمية، 

 
جربيل إدريس   /مورواثت جبال النوبة وأثرها يف الدعوة اإلسالمية: دراسة وصفية حتليلية

 (. دكتوراهم ) 2016ه ،  1437، اإلسالمية أم درمان: جامعة أم درمان -.تية
 

الفرتة من  النشاط   السودان يف  م مع منوذج  1999  -   1898التنصريي والدعوي يف 
اخلرطوم بوالية  النازحني  النشاط وسط  استطالعية اترخيية  :لدراسة  انئلة    /دراسة وصفية 

 (.ماجستريم ) 2001ه ،  1422أم درمان: جامعة أم درمان اإلسالمية،   -أُحد العطا.
 

  - .أُحد حممد عبدهللا  /دراسة ميدانية  :كردستان العراق واقع الدعوة اإلسالمية يف إقليم  
 م )ماجستري(.  2021ه ،  1442املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية، 
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اخلرطوم: معهد   -]النوبة[/ طارق أُحد عثمان.  واقع الدعوة اإلسالمية يف منطقة جبال النواب
 م. 2007ه ،  1428مبارك قسم هللا للبحوث والتدريب، 

 
مكة املكرمة:  -عبدالرُحن عبدهللا عثمان.  / واقع الدعوة اإلسالمية يف اليمن: دراسة حتليلية

 م )ماجستري(. 2012ه ،   1433جامعة أم القرى، 
 
الرايض:    -بن علي الصمصام.  جملي  /دراسة تقويية  :اقع الدعوة إىل هللا يف اجلمهورية اليمنيةو 

 م )ماجستري(.  2018ه ،  1439املعهد العايل للدعوة واًلحتساب، 
 

اإل الدعوة  الربيطاين وضع  االحتالل  منذ  ابلعراق  األ  سالمية  االحتالل  ي/  مريكحىت 
 م )دكتوراه(.  2007ه ،  1428املنصورة: جامعة األزهر،  -عبدالناصر حممد عبداجمليد. 

 
دراسة  :  الـوظـيـفة الـدعـوية يف املراف  العدلية ابململكة العربية السعودية وتـطبيقاهتا املعاصـرة

ه ؟   1442املعهد العايل للدعوة واًلحتساب،  الرايض:    - .عبدهللا بن إبراهيم حلوي    /ميدانية
 . )دكتوراه(

 
 الدعوة يف بلدان إسالمية أخرى

 

شاه    /مجهورية بنغالديش وجهود املؤسسات السعودية العاملة فيهااالحتياجات الدعوية يف  
 ه  )ماجستري(.  1437الرايض: املعهد العايل للدعوة واًلحتساب،  -جيهان أُحد.

 
  1403الكويت: دار القلم،    -رؤوف شليب.  /اإلسالم يف أرخبيل املاليو ومنهج الدعوة إليه

 ص. 372م،  1983ه ، 
 

أم درمان: جامعة أم درمان   -هشام بن عبدهللا املشاري.  /اترخيها وحتدايت الدعوة  :ألبانيا
 ص )ماجستري(. 158م،  2006ه ،  1427اإلسالمية، 
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الدوحة: وقفية الشيخ علي بن عبدهللا    - سامر ابيروش أُحدي.  /انتشار اإلسالم يف كوسوفا

 (.124م )كتاب األمة؛  2008ه ،  1429آل اثين، 
 
إىل  إ العشرين  القرن  منتصف  من  اإلسالمية  والدعوة  التنصريية  احلمالت  بني  ندونيسيا 

  2002ه ،    1423طرابلس الغرب: كلية الدعوة اإلسالمية،    -.انسوتيونحممد رحيان    /أواخره
 ص. )أصله رسالة جامعية(.  413م، 
 

اإل للدعوة  املعادية  يف التيارات  املاليوأ  سالمية  مواجهتهاأ  :رخبيل  وسبل  مصطفى  /ثرها 
 م )دكتوراه(.  2004ه ،  1425القاهرة: جامعة األزهر،  -.حسن اخلياط

 
املعاصرة يف م الدعوية  البدع اجلهود  بنقالديش: دراسة حتليلية  واجهة  اف. م وحيد    /يف 

 م )ماجستري(.  2018ه ،    1439مكة املكرمة: جامعة أم القرى،    -الرُحن عبيد احلق موًلان.
 )بنغالدش( 

 
الدعوة اإلسالمية يف ألبانيا: دراسة ميدانية تقويية ألهم املؤسسات اإلسالمية العاملة فيها 

الرايض: جامعة اإلمام،   -أُحد بن عبدالرزاق النداف.  / هـ  1414إىل سنة    1412من سنة  
 م )ماجستري(. 1998ه ،  1418

 
 - حممد يعقوب حممد إبراهيم.الدعوة اإلسالمية يف ابكستان: مشاكلها وطري  النجاح فيها/  

 ه  )ماجستري(. 1407املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية، 
 

املنصورة:    -حممود علي برااي.  /واحلاضر  يتركستان الشرقية بني املاض  سالمية يف الدعوة اإل
 م )دكتوراه(.  2019ه ،  1440جامعة األزهر، 
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الشيوعية السيطرة  زوال  بعد  أوزبكستان  مجهورية  يف  اإلسالمية  إبراهيم   / الدعوة  وليد 
 )ماجستري(.  مج 2ه ،  1417ام، : جامعة اإلمالرايض -العنجري.

 
وليد    /هـ1420هـ حىت  1412اإلسالمية يف مشال شرق القوقاز يف الفرتة من عام  الدعوة  

 ص.  440م،  2010ه ،  1431دمشق: دار الرسالة العاملية،   -.العنجريبن إبراهيم 
 جامعة اإلمام.  – األصل: رسالة دكتوراه 

 
املنصورة: جامعة  -إبراهيم حممد البيومي. /كوسوفا بني الواقع واملأمول  سالمية يف الدعوة اإل

 م )دكتوراه(.  2016ه ،  1437األزهر، 
 

عثمان بن احلاج   /واملشكالت)؟(  ماانت  تقييم لأل :  ماليزاي املعاصرة  سالمية يف الدعوة اإل
 م )ماجستري(.  1982ه ،  1402القاهرة: جامعة األزهر،  -طالب.

 
املدينة املنورة:    -مسعدي سلطاين.  /الدعوة اإلسالمية يف مواجهة التبشري الصلييب إبندونيسيا

 ه )ماجستري(.  1403اجلامعة اإلسالمية، 
 

عم ان: جامعة   -أندوت.  حممد نوري األمي بن حاج  / الدعوة اإلسالمية املنظمة يف ماليزاي
 م )ماجستري(. 1999ه ،  1419آل البيت، 

 
يف  واترخيها  اإل  الدعوة  السوفيتية  اجلمهورايت  اهنيار  سالمية  بعد  ومستقبلها  املستقلة 

احلسن.  /الشيوعية أبو  علي  األزهر،    -حممد  جامعة  م   1995ه ،    1415املنصورة: 
 )ماجستري(. 

 
الشيوع اإل يندونإعلى    ي الزحف  الدعوة  أرشد    /مواجهته  سالمية يف سيا ودور  عبدالرحيم 

 م )ماجستري(. 1980ه ،  1440القاهرة: جامعة األزهر،  -حممد أرشد.
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 - حممد إدريس عبدالصمد.  /راع الفكري يف إندونيسيا بعد االستقالل وأثره يف الدعوةالص

 ه  )ماجستري(. 1410السعودية: جامعة اإلمام، 
 

إايد    /: أسباهبا، مظاهرها ونتائجهاظاهرة اخلوف من اإلسالم )اإلسالموفوبيا( يف الغرب
 ص. 280 م، 2019ه ،  1441بريوت: دار الكتب العلمية،  -صاحل شاكر.

 
القاهرة: جامعة   -مفتاح اجلنة أزهري حسن.  /سيايندونإ  سالمية يف عوامل ضعف الدعوة اإل

 م )ماجستري(.  1982ه ،  1402األزهر، 
 

مجيل   /القضااي الفكرية يف جمال الدعوة اإلسالمية مباليزاي املعاصرة: دراسة حتليلية نقدية
 م )دكتوراه(.  2000ه ،  1421القاهرة: جامعة القاهرة،  -هاشم مصطفى.

 
السعودية العربية  اململكة  ومنوذج  الدعوة  عن  اإلسالمية  الدول  بن    / مسؤولية  عبدهللا 

م،    1995ه ،    1416الرايض: مركز البحوث والدراسات اإلسالمية،    -عبداحملسن الرتكي.
 ص.  99
 

  1373مسعود الندوي )ت    /اهلند والباكستان  نظرة إمجالية يف اتريخ الدعوة اإلسالمية يف 
 ص. 160م،  1952ه ،  1372القاهرة: مكتبة جلنة الشباب املسلم،  -ه (.

 
مركز أصول العاملي    /دراسة وصفية حتليلية:  واقع الدعوة واملستوى الدعوي يف إندونيسيا

 ص.  76م،  2015ه ،  1436]الرايض[: املركز،  -للمحتوى الدعوي.
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 يف التاريخ القدي واحلديث  الدعوة يف إفريقيا
 دعوة يف العامل العريبال الحظ: الدول املنتظمة يف اجلامعة العربية يف:

 

الرايض: املعهد    -أمادو ووري ابه.  /االحتياجات الدعوية يف مجهورية غامبيا: دراسة ميدانية
 م. )ماجستري(.  2020ه ،  1442العايل للدعوة واًلحتساب، 

 
دراسة على عينة من املسلمني   :احتياجات املسلم اجلديد يف مشال بنني )منطقة بورغو(

 الرايض: جامعة اإلمام )حبث مكمل للماجستري(.  -.حممد منري إبراهيم  /اجلدد وبعض الدعاة
 

املدينة    -مهدي عبدهللا فاكوزا.  /االستعمار الربيطاين وأثره على الدعوة اإلسالمية يف أوغندا
 ه  )ماجستري(. 1401: اجلامعة اإلسالمية،  املنورة

 
 - حممد أُحد علي.  /من القرن العشرين  النصف الثاين  فريقيا يف إ  زهر الدعوية يف بعثات األ

 م )ماجستري(. 2020ه ،  1441القاهرة: جامعة األزهر، 
 

  - حسن خالد جيما.  / دراسة ميدانية  :تطبيقات الدعوة إىل العقيدة الصحيحة يف مشال غاان
 م )ماجستري(. 2021ه ،  1442الرايض: جامعة اإلمام، 

 
 القاهرة: مكتبة وهبة.   -آدم عبدهللا اإللوري.  /توجيه الدعوة والدعاة يف نيجرياي وغرب إفريقيا

 
دراسة ميدانية :  سالمالدفاع عن اإل  دولة النيجر يف   سالمية يف جهود املؤسسات اخلريية اإل

عبداحلميد.  /تقويية عبداللطيف  األزهر،    -السيد  جامعة  م    2019ه ،    1440القاهرة: 
 )دكتوراه(. 

 
أم درمان:    -. إبراهيم حسن إبراهيم  /فريقياجهود منظمة الدعوة اإلسالمية يف نشر اإلسالم إب

 (. ماجستريم ) 1999ه ،  1419جامعة أم درمان اإلسالمية، 
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حركات اإلصالح والتجديد يف غرب أفريقيا خالل القرنني الثامن والتاسع عشر امليالديني/  

 .ص592م،    2018،  ه   1439،  الرابط: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  -بدهللا سيسي.ع
 

اإلسالمية/  ثر ذلك على الدعوة  أفريقية و شرق وغرب القارة اإل   حقائ  التبشري والتنصري يف 
 م )دكتوراه(.  1993ه ،   1413املنصورة: جامعة األزهر،  -مشرح علي أُحد.

 
السنارية الدولة  يف  والدعاة  املصلحني  جهود  يف  حممد أ  /دراسة  النعمة  أم   -.النعمة  ُحد 

 (. ماجستريم ) 2000ه ،  1421درمان: جامعة القرآن الكرمي، 
 (الزرقاءالسلطنة ، و نجو الفالُفنج، أو ِملكة )وتسمى 

 
اإل يف دعوة  االستوائيةإ  سالم  ومستقبله  :فريقيا  حممد.ا/  حاضرها  أُحد  القاهرة:   -سعد 

 م )دكتوراه(.  1973ه ،  1393جامعة األزهر، 
 

بيان   /(م 1990  - 1950هـ ) 1410إىل  1370 ريرتاي ما بنيإالدعوة اإلسالمية يف 
 )ماجستري(.ه   1413: جامعة اإلمام، الرايض -صاحل حسن.

 
املستقبل الواقع وآفاق  املاضي وحتدايت  إفريقيا: جتارب  جمموعة    /الدعوة اإلسالمية يف 

اإلسالمية،   -مؤلفي. الدعوة  منظمة  والتدريب،  للبحوث  هللا  قسم  مبارك  معهد   :   خلرطوم 
 ص.  212م،  2014ه ،  1435

 .م 2014فرباير  25مبناسبة انعقاد جملس أمناء منظمة الدعوة اإلسالمية رقم 
 

 - .ه ( 1435)ت  عبدالرُحن عمر املاحي  /الواقع واملستقبل :فريقياإالدعوة اإلسالمية يف 
 (. ماجستريص )أصله رسالة  200م،  1999 ه ، 1419، لشارقة: دائرة الثقافة واإلعالما
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املدينة    -أُحد.ويدراوغو    /الدعوة اإلسالمية يف بوركينا فاسو واقعها ومعوقاهتا وسبل عالجها
 م )ماجستري(. 2019ه ،  1440املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  

 
  1408عبدالرُحن حممد النجار )ت    /الدعوة اإلسالمية يف شرق إفريقيا وعوامل انتشارها

 مصر: جامعة األزهر )دكتوراه(..  -ه (.
 

:  الرايض   -السعيد.سليمان  بن  فهد    /فريقيا: دراسة منهجيةإ  لالدعوة اإلسالمية يف مشا 
 ه )ماجستري(.  1410جامعة اإلمام، 

 
حممد    / (هـ  1000  ىلإ   627)  الفرتة من  يوسنغا  مايل  عهد مملكيت   سالمية يف الدعوة اإل

 م )دكتوراه(.  2018ه ،  1439املنصورة: جامعة األزهر،  -رضا البنداري.
 

حسن حممد عيسى   /مطلع القرن    يف   فريقية وقيام دولة الفوالينإغرب    سالمية يف الدعوة اإل
 ص. 428م،  1991ه ،  1411القاهرة: الزهراء لإلعالم العريب،  -.عبدالظاهر

 ي(  التاسع عشر امليالد ،يف مطلع القرن الثاين عشر اهلجري)قيامها 
 م. 1975ه ،  1395جامعة األزهر،   -األصل: رسالة دكتوراه 

 
غينيا   يف  اإلسالمية  عالجهاالدعوة  وسبل  ومعوقاهتا  واقعها  وصفية    :كوانكري:  دراسة 

  626م،    2014ه ،    1435املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،    -. جرنو حممود جالو  /حتليلية
 ص. )ماجستري(. 

 
  :الدعوة اإلسالمية يف مملكة كامن برنو من القرن اخلامس إىل القرن الثالث عشر اهلجري

 1442املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -.سليمان اثين كبيا  /دراسة دعوية وصفية حتليلية
 م )دكتوراه(.  2021ه ، 
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بكر صديق بن حممد   /الدعوة اإلسالمية يف مواجهة التنصري بساحل العاج: دراسة حتليلية
 مكة املكرمة: جامعة أم القرى )ماجستري(.  -األمي وترا.

 
  -إعداد حممد إبراهيم حممد.هـ/    1411  –   1322الدعوة اإلسالمية املعاصرة يف غاان من  

)رسالة    -ه .1415الرايض: جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، كلية الدعوة واإلعالم،  
 ماجستري(.

 
الرايض: دار    - علي الشيخ أُحد أبو بكر.  /الدعوة اإلسالمية املعاصرة يف القرن اإلفريقي

 ص.  307ه ،  1405مية، أ
 ه .  1404اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة،  – األصل: رسالة دكتوراه 

 
القاهرة: جامعة األزهر،   -علي حممد حسن فرج.  /فريقياإجنوب    ثرها يف أالدعوة االسالمية و 

 م )دكتوراه(.  2006ه ،  1427
 

مملكيت دارفور وود اي اإلسالميتني ما بني  الدعوة اإلسالمية ودورها يف توثي  العالقات بني  
ه ،    1427،  القرآن الكرميأم درمان: جامعة    -إبراهيم علي عبدهللا.  / م  1900  -  1600
 (. دكتوراهم ) 2006

 
 (. )رسالة دكتوراه  الرايض: جامعة اإلمام،  -.شعيب سيمويبماالدعوة إىل هللا تعاىل يف تنـزانيا/  

 
الدعوة إىل هللا تعاىل يف سرياليون: واقعها، معوقاهتا، سبل عالجها: دراسة وصفية تقويية/ 

 ص )دكتوراه(.   576م،  2007ه ،  1428الرايض: جامعة اإلمام،  -حممد حبيب شريف.
 

:  الرايض  -.سيد حممد سادايت الشنقيطي  / فريقياإ مل: دراسة عن  الواقع واأل  ىل هللا:إالدعوة  
 م.  1994ه ،  1414، عامل الكتبدار 
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 ص.  23كبوري عمر،   / الدعوة وأحوال الدعاة يف غرب إفريقيا: بوركينا فاسو منوذجما

 ه .  17/6/1438نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

  -.هجو حممد توم /بالد احلبشة نتشار اإلسالم يف ا دور األفراد الدعاة والفرق الدعوية يف 
 م )ماجستري(. 2015ه ،  1436اخلرطوم: جامعة النيلي، 

 
العقيلي.  / دور التجار يف نشر الدعوة يف إفريقيا الرايض: كلية    -أُحد بن حممد احلميدي 

 ه . )ماجستري(.   1405الدعوة واإلعالم، 
  

  -عبداحلفيظ فلورنشو أُحد. /يف نيجرياي يف العصر احلاضر دور العلماء والدعوة اإلسالمية
 ه  )ماجستري(. 1403املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية، 

 
 /شخص  1000الرحلة الدعوية األوىل لدوليت ماالوي وموزمبي  اليت أسلم فيها قرابة  

 ص. 80م،  2015ه ،  1436القاهرة: دار التقوى،  -عبدالسالم ابيل.وحيد 
 
 ميسون حممد أُحد  /فريقيا: دراسة حتليليةإلعوامل املؤثرة يف الدعوة اإلسالمية يف شرق  ا

 (.ماجستريم ) 2014ه ،  1435، اإلسالمية أم درمان: جامعة أم درمان -سليمان.
 

 - فهد بن عبدالعزيز السنيدي.  /يف صحبة السميط رمحه هللا: رحلة يف أعماق القارة املنسية
 م. 2015ه ،  1436الرايض: دار عامل الكتب،  

 
ميدانية/   دراسة  أمنوذجما:  دونغا  بنني:  مشال  مدارس  يف  الدعوية  عمرو املبادئ  مصطفى 

العايل للدعوة واًلحتساب،    -موسى. م )حبث مكمل   2019ه ،    1441الرايض: املعهد 
 للماجستري(.
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وحلوهلام إفريقيا  الدعوة يف غرب  أُحد  / عوقات  أم    - زانغو.  عبدالعزيز  جامعة  درمان:  أم 

 م )ماجستري(. 2010ه ،   1431درمان اإلسالمية، 
 

 -آدم شيخ علي صاحل.  /املؤسسات التعليمية اإلسالمية يف كينيا ودورها يف الدعوة إىل هللا
 م )ماجستري(.   2007ه ،  1428املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية، 

 
 -السعيد عبدالفتاح السيد.  /فريقيةالقارة اإل  سالمية من مشكلة اجلوع يف موقف الدعوة اإل

 املنصورة: جامعة األزهر )دكتوراه(. 
 

أوغندا يف  اإلسالمية  الدعوة  سيمووميبا.  /واقع  حممود  اإلمام،   -شعيب  جامعة  الرايض: 
 م )ماجستري(. 2016ه ،  1417

 
الدعوة اإلسالمية يف بوركينا فاسو دايابيت حممد األمي أُحد داود   /دراسة حتليلية  :واقع 

 م )ماجستري(. 2018ه ،   1439مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -.مصطفى
 

  /هـ   1412  - هـ  1390الفرتة من  واقع الدعوة اإلسالمية يف تشاد: دراسة تقويية خالل  
 م )ماجستري(. 1996ه ،  1417، مامجامعة اإلالرايض:  -.موسى يوسف عيسى

 
مكة املكرمة: جامعة    -.تشاكاًل حممد علي  /دراسة حتليلية  :واقع الدعوة اإلسالمية يف توقو

 م )ماجستري(. 2018ه ،  1439أم القرى، 
 )توغو( 
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 اإلسالم الدعوة خارج بلدان 
 

،  مؤسسة الرسالةدمشق:    -.أنور اجلندي   /آفاق جديدة للدعوة اإلسالمية يف عامل الغرب
 ص.  380م،  1984 ه ، 1404

 
حممد رمضان    /دراسة دعوية مقارنة  :العصر احلاضر  سالم والغرب يف قليات بني اإلحوال األأ

 )دكتوراه(. م  2012ه ،  1433طنطا: جامعة األزهر،  -السيسي.
 
أسيوط: جامعة    -مصطفى حممد حسن.  /اإلسالميةالدعوة    ثرها يف أالغرب و   صولية يف األ

 م )ماجستري(.  2018ه ،  1439األزهر، 
 

س  ندس   /التخويف من اإلسـالم يف الغرب وأثره على الدعوة اإلسـالمية يف العصـر احلاضـر
 م )دكتوراه(. 2019ه ،  1440مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -.بنت راشد شهوان

 
الرايض:    -ماجد بن عبدهللا البصيص.  /قليات املسلمةاألحدود الدعوة وضوابطها يف حدود  
 ه  )دكتوراه(.  1436املعهد العايل للدعوة واًلحتساب، 

 
  /ملانياأوالنشاط الدعوي للحركات السلفية يف    ، التطور  ،النشأة  :ملانيةأحول صناعة سلفية  

 م. 2017ه ،  1438، مركز مناء للبحوث والدراسات  بريوت:  -.نينا فيدل
 

الرايض:    -انجي بن أُحد املصعيب.  /الدعوة اإلسالمية يف إسبانيا: دراسة ميدانية تقويية 
 ص )دكتوراه(.   518م،    2018ه ،    1439جامعة اإلمام، املعهد العايل للدعوة واًلحتساب،  

 
سورية: بيت احلكمة،    -.بسام الصباغ  /الدعوة اإلسالمية يف بلدان غالبيتها من غري املسلمني

 ص.  64م،  2002ه ،  1423
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املنصورة: جامعة    -يي الدين إبراهيم.عوانت حم  /ا  وميداني  الدامنرك نظراي    سالمية يف الدعوة اإل
 م )دكتوراه(.  2017ه ،  1438األزهر، 

 
أم درمان: جامعة أم درمان اإلسالمية،    -يي.   ابن جوو   / الدعوة اإلسالمية يف الصني وحتدايهتا

 م )ماجستري(. 2015ه ،  1436
 
الكويت : شركة الربيعان  الصفاة،    -سعود بن حممد آل غوش.  /دعوة اإلسالمية يف الفلبنيال

 . ص 112م،  1992، ه  1412، للنشر
 

اإل اجلنوبيةالدعوة  يف كوراي  عالجها:  سالمية  وسبل  ومعوقاهتا  سو كيم.  /واقعها    - ُون 
 م.  2021ه ،  1443الرايض: مكتبة الرشد، 

 
يونغ  /الدعوة اإلسالمية يف كوراي: ماضيها، حاضرها، مستقبلها أم   -كيل.  حامد تشوي 

 (.  دكتوراهم ) 1984ه ،  1404درمان: جامعة أم درمان اإلسالمية، 
 

الدعوة اإلسالمية يف الياابن يف ضوء اجلمعيات الدينية واملراكز اإلسالمية واملعاهد التعليمية 
  م   2011  ه ،  1432،  جامعة الزقازيق  الزقازيق:  -الشحي.أُحد حممد    /يف القرن العشرين

 ص. 176
 

ومستقبلها/   وحاضرها  ماضيها  الياابن:  يف  اإلسالمية  السامرائي.الدعوة  عبود   - حذيفة 
العلمية،   ص. )أصله رسالة ماجستري من كلية اإلمام    269ه ،  1434بريوت: دار الكتب 

 األعظم ببغداد(. 
 

 1408جدة: دار حافظ،    -.األهدل  عبدهللا بن أُحد قادري   /الدعوة إىل اإلسالم يف أورواب
 ص.  95ه ، 
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الرايض:    -.أُحد بن علي اخلليفي  /دراسة وصفية تقويية:  الدعوة إىل اإلسالم يف الياابن

 ه  )دكتوراه(.  1428جامعة اإلمام، 
 

: جامعة اإلمام، الرايض  - صايف كارا.  /الدعوة إىل هللا يف جنوب اتيالند: واقعها ومشكالهتا
 (.ماجستريه  ) 1431

 
املدينة    -تي أونج مينت.  /الدعوة إىل هللا يف ميامنار: العقبات واحللول: دراسة وصفية دعوية

 ه  )ماجستري(. 1437املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  
 

الرايض: املعهد    -نوف بنت حممد األملعي.الدعوة إىل هللا يف نيوزلندا: دراسة ميدانية تقويية/  
 ه  )ماجستري(. 1436واًلحتساب، العايل للدعوة 

 )نيوزيلندا( 
 

الرايض:    -خالد بن عبدالرُحن القريشي.  /الدعوة بني املسلمني يف والية نيوجرسي األمريكية
 جامعة اإلمام )ماجستري(.

 
 ص.  32خوليو سيسار )أبو إمساعيل الكولوميب(،   /الدعوة يف كولومبيا

 
  1405القاهرة: جامعة األزهر،    -إسكندروفتش.عاكف    /يوغوسالفيا  الدعوة والدعاة يف 

 م )دكتوراه(.  1985ه ، 
 

ىل  إ 1990 املدة من سنة  مريكا اجلنوبية يف نشر الدعوة أب  وقاف املصرية يف دور وزارة األ
م    2009ه ،    1430القاهرة: جامعة األزهر،    -إبراهيم سيد عبداللطيف.م/    2006  سنة

 )ماجستري(. 
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ه ،   1436القاهرة: كشيدة للنشر،    -ه (.  1381علي أُحد اجلرجاوي )ت    /الياابنيةالرحلة  
 ص. 229م،  2015

 ()رحلة أزهري إَل الياابن للدعوة إَل اإلسالم
 

التنظيم والتخطيط الغرب يف ظل العوملة: رؤى  الدعوة اإلسالمية يف بالد  عاصم    / سبل 
 م )ماجستري(. 2005ه ،  1426القاهرة: جامعة األزهر،  -مشس الدين عبداحلافظ.

 
الربازيل/    10 يوسف.أايم يف  للنشر،    - أنس حممد خري  األلوكة  دار  ه ،    1435الرايض: 

 ص. 167م،  2014
 
األولوايتا فقه  على ضوء  املسلمة  األقليات  يف  الدعوي  جيالن   /لعمل    -.سيد حسن 

 م )ماجستري(. 2006 ه ، 1427صنعاء: اجلامعة اليمنية، 
 

  / والية نيويورك بني النظرية والتطبي   سالمية يف ثرها على الدعوة اإلأسالمية و املذهبية اإل
 م )دكتوراه(.  2013ه ،  1434القاهرة: جامعة األزهر،  -إبراهيم حميي الدين عبدالشكور.

 
توفيق   /األقليات املسلمة يف أوراب وسبل عالجهامشكالت الدعوة إىل اإلسالم يف جمتمع  

 (. دكتوراه)رسالة  الرايض: جامعة اإلمام -بن عبدالعزيز السديري.
 

حممد   /العصر احلاضر ووسائل عالجها  سالمية بني الغربيني يف معوقات انتشار الدعوة اإل
 )ماجستري(.م  2004ه ،  1425املنصورة: جامعة األزهر،  -عبداملوَل قاسم.
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اهلند وسبل عالجها من وجهة  -يب-معوقات الدعوة إىل هللا يف مديرية منوانت بنجن يو 
املدينة املنورة:    -.أنيس الرُحن راعي حممد زهري راعي  /دراسة وصفية حتليلية:  نظر الدعاة 

 م )ماجستري(. 2020ه ،  1441اجلامعة اإلسالمية، 
 

الغرب بالد  اإلسالمية يف  للدعوة  األساسية  )ت    /املفاهيم  مولوي   -ه (.  1432فيصل 
 م.  2006ه ،  1437، حباث واملعلومات والنشرعالم العريب لألمركز اإلاإلمارات: 

 
مكة  -التشامي. حسن بن بصري أمي /دراسة حتليلية  :اقع الدعوة اإلسالمية يف كمبودايو 

 م )ماجستري(. 2019ه ،  1440املكرمة: جامعة أم القرى، 
 

الرايض: جامعة   -مشيم أُحد عبداحلكيم.  /واقع الدعوة اإلسالمية يف نيبال يف العصر احلاضر
 ه  )ماجستري(. 1417اإلمام، 

 
الرايض: املعهد العايل   -مي بنت صاحل العمود.  /فلوريدا الواقع الدعوي للمبتعثني يف والية  

 ه  )ماجستري(.  1438للدعوة واًلحتساب، 
 

 الفصل اخلامس
 اجملاالت وامليادين

 
 ينظر أيضما: أصناف املدعوين ومساهتم

 

الشارقة: نور للنشر،    -.مهند اهلييت  /مةسالمية لعالج العجز واهلوان يف األ اإل  ةثر الدعو أ
 ص.   216م،  2017ه ،  1438

 
العلمأ وائل اإلسالمية/  ضوء الدعوة    وعالجه يف   يسالماجملتمع اإل  يف   ي سباب التخلف 

 م )دكتوراه(.  2012ه ،  1433املنصورة: جامعة األزهر،  -عبدالرُحن عبدالسالم.
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علي    /الواقع املعاصر  سالمية يف ضوء الدعوة اإل ومنهجيته يف   يصالح االجتماع سس اإلأ

 م )دكتوراه(.  2014ه ،  1435املنصورة: جامعة األزهر،  -جابر الشارود.
 
حممد شليب    /اإلسالميةنسانية بني املذاهب الوضعية ومناهج الدعوة  صالح اجملتمعات اإلإ

 م )دكتوراه(.  2012ه ،  1433أسيوط: جامعة األزهر،  -حممد شليب.
 

دراسة  إبطاهلا:  الدعوة يف  ومنهج  لإلسالم: خطرها  املخالفة  القب لية  األعراف واألحكام 
ه ،   1442الرايض: دار الصميعي،    -سامل بن سيف آل جربوع.عقدية دعوية اترخيية أمنية/  

 م.   2020
 م. 2014ه ،  1435اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة،  – األصل: رسالة دكتوراه 

 
إسالمي/  البطالة   منظور  وهبة،  من  مكتبة  القاهرة:  عيشة._  أبو  ه ، 1431األمري حمفوظ 

 .ص344
رسالة ماجستري قدمت إَل جامعة األزهر، وكانت بعنوان: منهج الدعوة اإلسالمية يف   هأصل )

 (وضع التدابري الواقية لعالج البطالة
 

الدعوة يف  وأتثريها  االجتماعية  علي  / البيئة  الزبري  درمان    -.فاطمة  أم  جامعة  درمان:  أم 
 م )ماجستري(. 2016ه ،  1437اإلسالمية، 

 
الرايض: املعهد    -رشيد بن حممد آل وذمي.  /الدعوية للوقاية من الفنت ابلعبادةالتطبيقات  

 م. )دكتوراه(.  2020ه ،  1442العايل للدعوة واًلحتساب، 
 

 -.وليد بن عيس   ى الس   عدون  /دراســة تطبيقية تقويية:  اجلهود الدعوية للوقاية من االنتحار
 ه  )ماجستري(. 1428الرايض: جامعة اإلمام، 
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املنصورة:    -خالد عاطف يوسف.  /العصر احلاضر  جهود علماء الدعوة حملاربة البدعة يف 

 م )ماجستري(. 2014ه ،  1435جامعة األزهر، 
 

 ه (. 1434عوض بن حممد ابجنار )ت  /احلراك الدعوي
 

طارق    /وبني دعاة التحرير واملؤمترات النسائية  ينساب بني املنهج الدعو احلفاظ على األ
 م )ماجستري(. 2009ه ،  1430املنصورة: جامعة األزهر،  -حممد موسى.

 
ه ،   1425القاهرة: دار الشروق،    -يوسف القرضاوي.  /خطابنا اإلسالمي يف عصر العوملة

 ص. 201م،  2004
 

،  للكتاب   العربية  الدار  مكتبة:  القاهرة  - .منصور الرفاعي عبيد  /الدعاة والتنمية االجتماعية
 م. 1997ه ،  1417

 
 ص. 148، أسامة حممد فؤاد حممد /الدعوة اإلسالمية يف ظل العوملة

 ه . 13/7/1433 نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ
 

العوملة يف عصر  اإلسالمية  مدكور.  /الدعوة  عبداملنعم  السالم،    -عبداحلميد  دار  القاهرة: 
 ص. 96ه ،  1421

 
القاهرة: جامعة األزهر،   -.حسن  يُحد عل أطلعت    /مواجهة الشعوبية  سالمية يف الدعوة اإل

 م )ماجستري(. 1980ه ،  1400
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 1434حممد عبدالعزيز داود )ت    /الدعوة اإلسالمية يف مواجهة املذاهب الفكرية املعاصرة
 ص.   270م،  1995ه ،  1415مصر: املؤلف،  -ه (.

 
العاملي واإلنقاذ  اإلسالمية  السالم،   -.4ط  -عبدهللا انصح علوان.  /الدعوة  دار  القاهرة: 

 ص. 96ه ،  1424
 

 ه . 1346القاهرة: املطبعة السلفية،  -حممد اخلضر حسي. /الدعوة إىل اإلصالح
 ص. 228ه ،  1393مث بعناية علي الرضا احلسيِن، 

حتقيق علي بن    /الدعوة إَل اإلصالح على ضوء الكتاب والسنة وعرب اتريخ األمةبعنوان:  و 
 ص.  144، م 1997، ه  1417دار الراية،  الرايض: -.حسن احلليب

 
والسنة القرآن  السفر يف ضوء  إىل هللا يف  الدوسري.  /الدعوة  بن رشيد  الرايض:    -حممد 

 ص )ماجستري(. 169م،  2013ه ،  1434جامعة اإلمام، 
 

املهن خالل  من  هللا  إىل  وآاثرها  :الدعوة  وأساليبها  وجماالهتا  حتليلية  :مفهومها    / دراسة 
ح بنت  الوادعيس مشاعل  القرى،    -.ن  أم  جامعة  املكرمة:  م   2019ه ،    1440مكة 

 )دكتوراه(. 
 

 1433الرايض: دار إشبيليا،    -حممد بن إبراهيم الرومي.اإلسالم/  ىل حفظ الفروج يف  إالدعوة  
 م.  2012ه ، 
 

 ص.  73عوض عز الرجال متويل،  /دور الدعاة يف حماربة الشائعات
 ه . 26/7/1434نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
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املنصورة: جامعة األزهر،   -أشرف حممد رمضان.  /تنمية موارد البيئة  سالمية يف دور الدعوة اإل
 م )ماجستري(. 2006ه ،  1427

 
عطية مصطفى  /الطب العالجي  ،ة يف اجملال الصحي: الطب الوقائييدور الدعوة اإلسالم

 م.  2005، ه  1426، مكتبة النهضة املصرية القاهرة: -.حسي حممد
 

إميان عبدالرؤوف    /دور الدعوة اإلسالمية يف معاجلة االحنراف يف السلوك: دراسة وصفية
 م )ماجستري(. 2007ه ،  1428، اإلسالمية أم درمانجامعة أم درمان:  -التكينة.

 
  -أُحد عبداحلميد سالمة.  /العصر احلديث  مواجهة اليهود يف   سالمية يفدور الدعوة اإل

 م )دكتوراه(.  1985ه ،  1405القاهرة: جامعة األزهر، 
 

أسيوط: جامعة األزهر،   -عطية مصطفى حممد.  /النهوض ابجملتمع   سالمية يف دور الدعوة اإل
 م )دكتوراه(.  1999ه ،  1419

 
دراسة وصفية ميدانية مع إيراد  :  جرية غسل األموالدور الدعوة اإلسالمية يف الوقاية من  

  2018ه ،    1439املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،    -.عمر بن معتق احلريب  /تصور مقرتح
 م )دكتوراه(. 

 
أم درمان: جامعة أم درمان اإلسالمية،    -علي عيسى عبدالرُحن.  /دور الدعوة يف درء اجلرية

 م )ماجستري(. 1989ه ،  1418
 

املنصورة:    -. بو طهأ  يشعبان عل اإلدمان/  عالج ظاهرة    ثرها يف أسالمية و رسالة الدعوة اإل
 م )ماجستري(. 1994ه ،  1414جامعة األزهر، 
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الرايض: مكتبة    -علي بن أُحد األُحد.  /املواقع السياحية  ىل هللا يف إالسياحة ومعامل الدعوة  
 م. 2006ه ،  1427الرشد، 

الدعوة إَل هللا يف املواقع ه ، وكانت بعنوان:    1425جامعة اإلمام،   –األصل: رسالة دكتوراه  
 . دراسة أتصيلية مع دراسة ميدانية على اململكة العربية السعودية: السياحية

 
املنصورة:    -حممود علي برااي.اإلسالمية/  ضوء الدعوة    سباب والعالج يف األ  :ظاهرة االنتحار
 م )ماجستري(. 2016ه ،  1437جامعة األزهر، 

 
رأفت    /اإلسالميةضوء الدعوة    سباهبا وطرق عالجها يف : أالعصر احلاضر  ظاهرة التسول يف 

 م )ماجستري(. 2017ه ،  1438املنصورة: جامعة األزهر،  -عبدالستار اخلطيب.
 

اخلفجي، السعودية: دار    -خولة بنت يوسف املقبل.  /العمل الدعوي عند حلول الكوارث
 م. 2020ه ،  1441الرائدية، 

 
العمل الدعوي يف اجلامعات: حول مستقبل الدعوة اإلسالمية الطالبية داخل اجلامعات 

 عمار مطاوع.  /ير العربية ومقرتحات للتطو 
 

 م1989ه ،    1409،  دار الدعوة  الكويت:  -.عبداحلميد الباليل  /فقه الدعوة يف إنكار املنكر
 

  - قسم هللا.  أمل الطيب  /مسرية الدعوة  وأثره يف   مواجهة الفكر العلماين   يف   يالفكر اإلسالم
 م )ماجستري(.   2006ه ،  1427أم درمان: جامعة القرآن الكرمي، 

 
الدعاةمائة   لغري  اإلسالمية  الدعوة  حزم،    -أُحد سالم.  /طريقة خلدمة  ابن  دار  بريوت: 

 م. 2006ه ،  1427
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تقويية ميدانية  املدعوين: دراسة  الفكرية لدى  الدعاة جتاه معاجلة االحنرافات    / مسؤولية 
م   2020ه ،    1441الرايض: املعهد العايل للدعوة واًلحتساب،    -عمر بن علي املومِن.

 وراه(. )دكت
 

الرايض:    -زينة بنت حممد القحطاين.  /يف العصر احلاضرمسؤولية الدعاة يف مواجهة اخلرافة  
 ه  )دكتوراه(.  1441املعهد العايل للدعوة واًلحتساب، 

 
رضي   املؤمنني  أمهات  نصرة  يف  الدعاة  السيف.  /عنهنهللا  مسؤولية  حممد  بنت    -مزنة 

 ه  )ماجستري(.  1437واًلحتساب، الرايض: املعهد العايل للدعوة 
 

الرايض: جامعة    -.فيحان بن هالل العتييب  /دراسة ميدانية:  مسؤولية الدعوة جتاه الشائعات
 ه  )حبث مكمل للماجستري(. 1433،  اإلمام

 
 -سعود بن انصر املسعود.  /مسؤولية الدعوة جتاه تطبيقات املقاطعة: دراسة ميدانية تقويية

 )دكتوراه(.  ه  1439الرايض: املعهد العايل للدعوة واًلحتساب، 
 
اجلذبا قانون  جتاه  الدعوية  احلريب.  /ملسؤولية  مسعود  بنت  املؤلفة،    -مصرية  السعودية: 

 م. 2020ه ،  1441
 )اجلذب الفكري؟( 

 
الرايض: املعهد    -أمساء بنت إبراهيم الدسيماين.  / املسؤولية الدعوية يف تعزيز االنتماء الوطين 

 ه ، )دكتوراه(.  1437العايل للدعوة واًلحتساب، 
 

اإلأمن   عاجلها  وكيف  القلوب  يف مراض  الدعاة  ومسئولية  شوقي    /هلا  ي التصد  سالم 
 م )ماجستري(. 1993ه ،  1413املنوفية: جامعة األزهر،  -عبداحلميد كروش.
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)ت   السيد حممد نوح  /الرتبوي والدعويمنهج أهل السنة واجلماعة يف قضية التغيري جبانبيه  

 ص.  120ه ،  1422القاهرة: دار السالم،  -.ه ( 1428
 

اإل الدعوة  السلوك االجتماع  سالمية يف منهج  إبراهيم دهشان.ي/  تقوي  الزقازيق:    -أُحد 
 م )ماجستري(. 1999ه ،  1419جامعة األزهر، 

 
   - .براهيم علي عبدهللاإ  / ا، اقتصاداي  اجتماعي  ا،  منهج الدعوة اإلسالمية يف تنمية اجملتمع ثقافي  

 )ماجستري(. م 2002ه ،  1423، أبم درمان جامعة القرآن الكرميأم درمان: 
 

الزقازيق: جامعة   - حممد هالل الصادق.  / محاية اجملتمع من اجلرية  سالمية يف منهج الدعوة اإل
 م )دكتوراه(.  2004ه ،  1425األزهر، 

 
  -األمري حمفوظ أبو عيشة.  / وضع التدابري الواقية لعالج البطالة  سالمية يف منهج الدعوة اإل

 م )ماجستري(. 2007ه ،  1428القاهرة: جامعة األزهر، 
 

مصر:   -حممود عبداهلادي دسوقي.  /سالمية يف وقاية اجملتمع من جرية الزانمنهج الدعوة اإل
 م. 2014ه ،  1435املؤلف، 

 
مصر:   -حممود عبداهلادي دسوقي.  /منهج الدعوة اإلسالمية يف وقاية اجملتمع من املخدرات

 ص.  92م،  2014ه ،  1435املؤلف، 
 

مثال مثال الشعبية من خالل موسوعة األاأل  خطاء الشائعة يف معاجلة األ  يف   ياملنهج الدعو 
السائرة والتعبريات  املصرية  عطية.  /الشعبية  أُحد  حممد  األزهر،   -أُحد  جامعة  الزقازيق: 

 م )ماجستري(. 2018ه ،  1439
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 هاشم حسن   /املنهج الدعوي املعاصر يف مواجهة العوملة: دراسة يف واقع اخلطاب الدعوي

 (. دكتوراهم ) 2016ه ،  1437أم درمان: جامعة أم درمان اإلسالمية،  -هاشم.
 

أم درمان:    -بديوي. علي حممد    /املنهج الدعوي وأثره على متكني شعرية اإلنفاق يف اجملتمع
 م )ماجستري(.  2008ه ،  1429، أم درمان اإلسالمية جامعة 

 
الدفاع املدين الدعوة يف تعزيز مهام    - .حممد بن سليمان احملمود   / دراسة ميدانية:  وظيفة 

 )حبث مكمل للماجستري(. ه  1437، الرايض: جامعة اإلمام
 

انتكاسة اإلدمان: دراسة دعوية/   الرايض: املؤلف،    -بدهللا مبارك آل حامد.عالوقاية من 
 م. 2014ه ،  1435

 
 الفصل السادس 

 اإلسالمية   وسائل الدعوة
 

 الدعوية الوسائل  
 )يشمل الوسائل واألساليب معما(

 

عم ان:    -.عمريات   آمال  /منهج الدعوة احملمديةاالتصال االجتماعي العمومي وأبعاده يف  
 ص. 304م،  2014ه ،  1435دار أسامة، 

 
اإلسالمية الدعوة  نشر  ودوره يف  عبداجمليد    /االتصال  درمان: جامعة    -املقرمي.انصر  أم 

 م )ماجستري(. 2001ه ،  1422القرآن الكرمي، 
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ماليزاي: جامعة    - اهلابطأمين علي    /أثر الرقية الشرعية كوسيلة من وسائل الدعوة إىل هللا
 م. )ماجستري(. 2013ه ،  1434املدينة العاملية، 

 
: جامعة  الرايض  -عبدالعزيز بن أُحد املسعود.  /يف املرحلة املتوسطة  ووسائلهاأساليب الدعوة  

 ماجستري(.حبث مكمل لل ) ص 218ه ،  1405، اإلمام
 

منوذجم  السعودية  اجملالت  الدعوية:  اجملالت  وإخراج  تطبيقية على جمالت حترير  دراسة  ا: 
صاحل حممد    / م   2006حىت يونيو    2005يف الفرتة من يونيو    ،انالبيالرابطة، الدعوة،  

 م )ماجستري(.  2009ه ،  1430، : جامعة أم درمان اإلسالميةأم درمان  -عثمان إدريس.
 

العلم و   ي التقدم  الدعوة  لوسائل  يف أاملعاصر  الدعوة    ثره  حسي  اإلسالمية/  نشر  طاهر 
 ستري(. م )ماج 2009ه ،  1430طنطا: جامعة األزهر،  -زيدان.

 
املدينة املنورة: جامعة    -حممد حسن األرجي.  /التمثيلية التلفازية واستخدامها يف جمال الدعوة

 ه  )ماجستري(. 1406اإلمام، 
 

األ اإلتوظيف  الدعوة  يف  الكشفية  حتليليةنشطة  وصفية  دراسة  الفاروق    /سالمية:  عمر 
 (. ماجستريم ) 2013ه ،  1434، اإلسالمية أم درمان: جامعة أم درمان -.الشامي عثمان

 
املنصورة: جامعة األزهر،   -حممد أُحد أُحد عبدالعاطي.ي/  للفن املسرح  يالتوظيف الدعو 

 م )ماجستري(. 2000ه ،  1421
 

الرايض:    -عبدالسالم بن برجس العبدالكرمي.  /احلجج القوية على أن وسائل الدعوة توقيفية
 ص.  120دار املنهاج، 
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القاهرة: اهليئة    - حممد عبدالقادر حامت.  / الدعوة اإلسالمية وأجهزة اإلعالم: نظرة مستقبلية
 ص.  110م،  1996ه ،  1416املصرية العامة للكتاب، 

 
واألساليب الوسائل  اإلسالمية:  يوسف   / الدعوة  رمضان  خري  منقحة.2ط  -.حممد   ،-  

 ص.  136ه ،  1414الرايض: دار طويق، 
 

التقنيات اإلعالمية فؤاد اخلطيب.  /حماسنها وخماطرها  :الدعوة اإلسالمية وظاهرة   -أُحد 
 م )ماجستري(.  2010ه ،  1431بريوت: جامعة بريوت اإلسالمية، 

 
املرئية إبراهيم احمليص.    /الدعوة اإلسالمية ووسائل اإلعالم  املعهد    –عبداحلكيم  الرايض: 

 ه . )ماجستري(.  1401العايل للدعوة اإلسالمية، 
 

الرايض: دار احلضارة،    -خالد بن عبدالرُحن القريشي.الدعوة إىل هللا تعاىل ابلقرآن الكري/ 
 ص.  91ه ، 1437

 
مجعية احملافظة على القران عم ان:   -.2ط  -حممد سعيد بكر. /الدعوة واالتصال اجلماهريي

 ص.   224ه ،  1441، الكرمي
 

املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية، مركز    -عبدالرؤوف سعيد اللبدي.  /دور املدرسة يف الدعوة
 ص. 31م،  1977ه ،  1397شؤون الدعوة، 

 
أم درمان: جامعة أم   -عثمان.منة إمساعيل  آ  /دور نظم املعلومات يف نشر الدعوة اإلسالمية

 (.ماجستريم. ) 2010 ، ه  1431درمان اإلسالمية، 
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والرتبوي والتعليمي  الدعوي  وأثرها  واملخيمات  ط  /الرحالت  الوشلي،  قاسم  ، 3عبدهللا 
 ص.256ه ، 1415بريوت: مؤسسة الكتب الثقافية، 

 
  صاحل حممود   / رحلة اإليان: منذ فجر الدعوة اإلسالمية ودور املؤذن يف تبليغ هذه الدعوة

 ص.  106م،  2013ه ،  1434عم ان: دار ايفا العلمية،  -رمان.
 

ترمجة    /الرسائل املتبادلة بني أبو األعلى املودودي ومري مجيلة عن دعوة ومهوم املسلمني
 ص.   158م،   1992ه ،    1412القاهرة: املختار اإلسالمي،    -وتعليق طارق السيد خاطر. 

 
يف  وتوظيفهما  واجلمال  الدعوة    الزينة  مصطفى.مية/  اإلسال فن  السيد  املنصورة:    -حممد 

 م )ماجستري(. 2004ه ،  1425جامعة األزهر، 
 

وأثرها يف  الدعوة  السفارة  دوكة  /تبليغ  عبدالرسول  درمان    -.مرضية  أم  جامعة  درمان:  أم 
 م )دكتوراه(.  1995ه ،  1415اإلسالمية، 

 
اإلسكندرية:    -.فيصل بن عبده قائد احلاشدي  /وسيلة لكسب القلوب  35  :طريقنا للقلوب

 ص. 128م،  2004، ه  1425دار القمة، 
 

صنعاء: جامعة اإلميان،    -.عبدالرُحن عبده زيد   /فقه وسائل الدعوة اإلسالمية وضوابطها
 م )ماجستري(. 2007ه ،  1428

 
املنصورة: جامعة   -السواحلي.السيد مصطفى  اإلسالمية/  خدمة الدعوة    الكتاتيب ودورها يف 

 م )ماجستري(.  2011ه ،  1432األزهر، 
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اإلسالم ختدم  املعاصرة؟كيف  الدعوية  الوسائل  يف  موسوعة  وترتيب    /:  حمممجع  د  نبيل 
 ص. 748م،  2013ه ،  1434اإلسكندرية: الدار العاملية للنشر،  -حممود.

 
  1414الرايض: دار الوطن،  -إبراهيم بن عثمان الفارس.وسيلة دعوية/  92للدعاة فقط: 

 م.  1994ه ، 
 

واست الرتبوي  دراسة أتصيليةخ املخيم  تعاىل:  إىل هللا  الدعوة  يف  عبدالرحيم   /دامه  إبراهيم 
 ه  )ماجستري(. 1411املدينة املنورة: جامعة اإلمام،  -عابد.

 
الدعوة: دراسة وصفية حتليلية بوالية اخلرطوم  الكري وأثرها يف  التداوي ابلقرآن    / مراكز 

عبدالرحيم اإلسالمية،    -أُحد.  مالك  درمان  أم  جامعة  درمان:  م    2002ه ،    1423أم 
 )ماجستري(. 

 
املدينة    -حسن بن حامد احلازمي.  / املنورة وأثرها يف الدعوة إىل هللااملراكز الصيفية يف املدينة  

 ه  )ماجستري(. 1413املنورة: جامعة اإلمام، 
 

ه ،   1419بريوت: دار ابن حزم،    -ُحد حسن رقيط.منطلقات الدعوة ووسائل نشرها/  
 ص. 153م،  1999

 
املدينة املنورة: جامعة    -ئع.سليمان بن ُحيد الشا  /املوظف املسلم وأثره يف الدعوة إىل هللا

 ه  )ماجستري(. 1403اإلمام، 
 

 م.   2000ه ،    1421الرايض: دار إشبيليا،    -.عبدالرحيم بن حممد املغذوي  /وسائل الدعوة
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 - حسي حممد عبداملطلب. /ساليبها بني التوقيف واالجتهادأىل هللا تعاىل و إوسائل الدعوة 
 م.  2003ه ،  1424الرايض: مدار الوطن للنشر، 

 
الدعوية األ  ،معوقاهتا  ،نواعها أ  :الوسائل  هبااالنتفاع  العباسي  /مثل  بغداد:    -.مازن خالد 

 اجلامعة اإلسالمية )ماجستري(.
 

الثبات والتطور البيانوين  / الوسائل الدعوية بني  الفتح  أبو  اقرأ  الكويت  -.سامل حممد  : دار 
 ص.  250م،  2006 ه ، 1427 للنشر،

 
الوسائل املسموعة وأثرها يف نشر الدعوة: دراسة حتليلية تطبيقية على اخلطبة واحملاضرة 

أم درمان: جامعة أم درمان اإلسالمية،    -آمال احلاج احلضريي.  /والندوة والدرس واإلذاعة
 م )ماجستري(. 1999ه ،  1419

 
الرايض:    -إعداد حممد أزهري حامت.  /الوسائل املشروعة واملمنوعة يف الدعوة إىل هللا تعاىل

 )رسالة ماجستري(. -ورقة. 560ه ،  1420جامعة اإلمام، 
 

حتليلي وصفية  دراسة  املسلمة:  األقليات  دعوة  وأساليب  تطبيقم وسائل  املسلمني  ة  على  ا 
م    2016ه ،    1437،  القرآن الكرميأم درمان: جامعة    -العبيدي.فريد علي    /بدولة فنلندا 
 )ماجستري(. 

 
واملعاصرة األصالة  بني  الدعوة  وأساليب  جامعة    -الشي.  دريسإعلي    /وسائل  اخلرطوم: 

 (. ماجستريم ) 2005ه ،  1426النيلي، 
 
 
 



291 
 

 املساجد 
 

أم أم درمان: جامعة  -علي. خالد التاج /درمان الكبري يف الدعوة اإلسـالميةأثر مسـجد أم  
 م )ماجستري(. 2003ه ،  1424، درمان اإلسالمية

 
دراسة ميدانية تقويية على عينة من اخلرباء  :  احتياجات إمام املسجد ومسؤوليته الدعوية
الرايض الكثريي   / واألئمة واملأمومني يف مساجد مدينة  بن حممد  املعهد    -.انصر  الرايض: 

 م )دكتوراه(.  2019ه ،  1440العايل للدعوة واًلحتساب، 
 

الدعوة يف  وأثرها  فضلها  املسجد:  العبالين  /إمامة  اإلمام  الرايض  -.عبدالعزيز  جامعة   :
 (. ماجستري)
 

املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،    -أُحد حسن اليافعي.  /أمهية املسجد يف الدعوة إىل هللا
 ه  )ماجستري(. 1403

 
منصور بن حممد    /فكار دعوية لتفعيل دور املسجدأخطوات عملية و :  املسجد يف رمضان

 م.  2005ه ،  1426الرايض: دار الوطن،  -املقرن.
 

هللا  إىل  الدعوة  يف  وأثره  النبوي  املطريي.  /املسجد  غزاي  ا  -غازي  املنورة:  جلامعة  املدينة 
 ه  )ماجستري(. 1404اإلسالمية، 

 
الرايض: املعهد العايل للدعوة اإلسالمية،    –أُحد عبدهللا أُحد.    /املسجد ودوره يف الدعوة

 ه . )ماجستري(. 1403
  ويف مصدر: املسجد وأثره يف الدعوة.
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  1405القاهرة: جامعة األزهر،    -سليمان سليمان الدبشة.  /ىل هللاإ الدعوة    ثره يف أاملسجد و 
 م )دكتوراه(.  1985ه ، 
 

  /مسؤولية أئمة املساجد يف دعوة اجلاليات غري العربية يف اململكة: دراسة ميدانية تقويية
م.   2020ه ،    1442الرايض: املعهد العايل للدعوة واًلحتساب،    -إبراهيم بن ُحد املنصور.

 )دكتوراه(. 
 

بركة مضيف    / هــ  1408هـ،    1421الوسائل الدعوية يف املسجد النبوي يف العصر احلاضر  
 م. 2007ه ،  1428الرايض: مكتبة الرشد،  -الطلحي.

 
  -ابملسجد النبوي.  واإلرشاد إدارة التوجيه    /وسائل الدعوة إىل هللا تعاىل يف املسجد النبوي 

املدينة املنورة: الرائسة العامة لشؤون املسجد احلرام واملسجد النبوي، وكالة الرائسة العامة لشؤون 
 ص.  56املسجد النبوي، 

 
 الدعوة واإلعالم 

 )اإلعالم بشكل عام، الصحافة، اإلذاعة، اجملالت، الكتب( 
 

حممد عبداملوَل م/    1960-1920سالمية  ابلدعوة اإلاجتاه الصحافة املصرية وعالقتها  
 م )دكتوراه(.  1990ه ،  1410القاهرة: جامعة األزهر،  -.مجعة
 

مصطفى إبراهيم  م/    1970-1960سالمية  اجتاه الصحافة املصرية وعالقتها ابلدعوة اإل
 م )دكتوراه(.  1990ه ،  1410القاهرة: جامعة األزهر،  -.الريمريي

 
حممد عبداملوَل م/    1980-1970سالمية  املصرية وعالقتها ابلدعوة اإلاجتاه الصحافة  

 م )ماجستري(.  1986ه ،  1406القاهرة: جامعة األزهر،  -.مجعة
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 . ص 51لؤي عبداحلميد شنداخ،  /أثر اإلعالم يف نشر الدعوة اإلسالمية
 ه .  13/5/1437نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
أم درمان:   -اببكر.  حممد األمي حممد  /ا أثر اجملالت اإلسالمية يف الدعوة: جملة البيان أمنوذجم 

 م )دكتوراه(.  2005ه ،  1426، جامعة القرآن الكرمي
 
اإلاإل الدعوة  يف  ودورها  املتخصصة  على  ذاعات  تطبيقية  دراسة  القرآن  إ سالمية:  ذاعة 

عوض هللا    / هـ1425  -  1401الكري من اململكة العربية السعودية خالل الفرتة من  
 (. ماجستريم )  2010ه ،    1431أم درمان: جامعة أم درمان اإلسالمية،    - عوض هللا.  حممد

 
على   ابلتطبي   حتليلية  وصفية  دراسة  هللا:  إىل  الدعوة  يف  السياسية  الصحافة  إسهام 

  2011نتباهة وآخر حلظة يف السودان يف الفرتة من يناير  الصفحات الدعوية بصحيفيت اال
أم درمان اإلسالمية،    -خدجية احلرب حسي.  /م  2012ديسمرب    -م   أم درمان: جامعة 

 )ماجستري(. م 2015ه ،  1436
 
اإلإ املنتدى  تعاىلإالدعوة    ثرها يف أو   يسالمصدارات    - عالء سيد حممد مهران.  /ىل هللا 

 م )دكتوراه(.  2009ه ،  1429املنوفية: جامعة األزهر، 
 

الكويت:    -حممد حممود متويل.  /اإلعالم يف العصر احلديث ودوره يف تبليغ الدعوة اإلسالمية
 (. 1)سلسلة كتب جامعية؛  -ص 492ج : 2م، 1986 -ه  1406مكتبة ابن تيمية، 

 
دار   القاهرة:  -.ه (  1427)ت    ُحد ُحادأحممود    /عالم والدعوة بني التكامل والتضاداإل

 م.  1994ه ،   1414، السعادة للطباعة
 

 م 2017ه ،  1438مصر: الدار العاملية للنشر،  -عوض إبراهيم عوض. /اإلعالم والدعوة
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أم درمان: جامعة القرآن    -آدم.  إبراهيم جربيل   / اإلفادة اإلعالمية من أساليب الدعوة النبوية

 م )ماجستري(.  2000ه ،  1421الكرمي، 
 

التلفزيون   على  تطبيقية  دراسة  اإلسالمية:  الدعوة  نشر  يف  ودورها  التلفزيون  برامج 
  1999ه ،    1419أم درمان: جامعة القرآن الكرمي،    -توم.  جمذوب خبيت حممد  / السوداين

 م. )ماجستري(. 
 

جمليت اإل  جهود  والتصوف  عام  يسالمالتوحيد  هناية  وحىت  صدورمها  ،  هـ  1426  منذ 
طنطا: جامعة    -بشري حسي أبو زيد.  /دراسة مقارنة:  سالميةالدعوة اإل  ثرها يف أم و   2006
 م )دكتوراه(.  2009ه ،  1430األزهر، 

 
اإل والدراسات  الشريعة  جملة  يف جهود  اإل  سالمية  الدعوة  قضااي  عام خدمة  من    سالمية 

عام  1984 وهبة كامل.   / م  2009  حىت  األزهر،    -إبراهيم  ه ،    1439املنوفية: جامعة 
 م )دكتوراه(.  2018

 
حممد حممد عبدالعال اإلسالمية/  عالم املعاصرة ووسائل الدعوة  احلالل واحلرام بني وسائل اإل

 م )دكتوراه(.  1991ه ،  1411املنصورة: جامعة األزهر،  -احلناوي.
 

  وصفي حممد   /املرئية  يوسائل االتصال اجلماهري   املعاصر يف   ياإلسالم  ي اخلطاب الدعو 
 م )ماجستري(. 2008ه ،   1429عم ان: جامعة آل البيت،  -.إرشيد بِن
 

اإل وسائط  يف  الديين  واهلوية:  عالماخلطاب  بوعمامة.  / املضامني  ألفا    -العريب  قسنطينة: 
 ص.  320م،  2019ه ،  1440للواثئق، 
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اإل واإلالدعوة  الدويلسالمية  عبداحلليميحم  /عالم  الدين  العريب:  القاهرة  -.ي  الفكر  ، دار 
 ص.  204م،  1985ه ،  1405

 
الديين العامة    -عبدهللا حممود شحاتة.  / الدعوة اإلسالمية واإلعالم  املصرية  اهليئة  القاهرة: 

 م. 1978ه ،  1398للكتاب، 
 

املعاصر إىل اإلسالم وحتدايت اإلعالم    1417عبدالعليم عبدالرُحن خضر )ت    /الدعوة 
   ص. 198م،  1988ه ،  1408بريدة: اجلمعية العربية السعودية للثقافة والفنون،  -.ه (
 

عينة الكتب الدعوية الصادرة  حملتوى    املطبوعة: دراسة حتليليةابلوسائل    إىل هللا تعاىلالدعوة  
 -فاطمة بنت علي احلوايل.  / هـ  1425  –  1415يف املدة من  ملكة العربية السعودية  يف امل

 ه  )دكتوراه(.  1431امعة اإلمام، السعودية: ج
 

دور اإلذاعات املتخصصة يف نشر الدعوة اإلسالمية: دراسة وصفية مسحية على إذاعة  
أم درمان:   -ايسر عثمان حممود.   /م 2008ديسمرب  -طيبة السودانية يف الفرتة من يناير  

 م )ماجستري(.  2014ه ،  1435جامعة أم درمان اإلسالمية، 
 

اإلسالميةدور   الدعوة  نشر  يف  جالو.  /الراديو  اجلنان،    -جرينو  دار  ه ،   1437عم ان: 
 ص. 97م،  2016

 
 -عبدالرافع عبداحلليم السيد.ر/  مص  سالمية يف خدمة الدعوة اإل  سالمية يف دور الصحافة اإل

 القاهرة: جامعة األزهر، ؟ )دكتوراه(. 
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تطبيقية على صحيفيت السودان احلديث  دور الصحافة يف نشر الدعوة اإلسالمية: دراسة 
 -وداد عوض القرشي.  /م  1995ديسمرب    -  1994واإلنقاذ الوطين يف الفرتة من يناير  

 م )ماجستري(. 1999ه ،  1419أم درمان: جامعة أم درمان اإلسالمية، 
 

  2000الفرتة من يناير    سالمية يف خدمة الدعوة اإل  سلسلة حصاد الفكر وجهودها يف 
 2014ه ،    1435املنوفية: جامعة األزهر،    -الصامي قدري الصامي.  /م  2010وحىت ديسمرب  

 م )دكتوراه(. 
 

 - حممد أُحد راغب.  /عرض وتقوي  :ىل هللا تعاىلإالدعوة    سلسلة دعوة احل  ودورها يف 
 م )دكتوراه(.  2013ه ،  1434املنوفية: جامعة األزهر، 

 
يف سلسلة   ودورها  الكويتية  املعرفة  الدعوة  عامل  العاصي.  /قضااي  حممد  القاهرة:    -حممد 

 م )دكتوراه(.  2001ه ،  1422جامعة األزهر، 
 

األ القطر سلسلة كتاب  املنوفية: جامعة    -.السعيد حممد علي  /الدعوة  وجهودها يف   يمة 
 م )دكتوراه(.  2002ه ،  1423األزهر، 

 
الغزايل   / دراسة وحتليل  :سالميةقضااي الدعوة اإل  رها يف ثأو   يسلسة كتاب اهلالل الشهر 

 م )دكتوراه(.  2007ه ،  1428املنوفية: جامعة األزهر،  -عيد غزايل.
 

الدعوة يف  ودورها  اإلسالمية  العاين.    /الصحافة  توفيق  الرسالة،    –فؤاد  مؤسسة  دمشق: 
 م. 1993ه ،  1413

ماجستري   رسالة  )الرايض(،    -األصل:  واإلعالم  الدعوة  بعنوان:  1405كلية  وكانت  ه ، 
 . الصحافة اإلسالمية يف البالد العربية ودورها يف الدعوة
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املسلم اجملتمع  الدعوة إلصالح  يف  الصحافة  النموذجية الستغالل  فضل   /الطرق  حممد 
 (.دكتوراهم. ) 2010 ، ه 1431أم درمان: جامعة أم درمان اإلسالمية،  -.حممد

 
املنصورة: جامعة األزهر،   -أُحد إمساعيل علي.اإلسالمية/  ميزان الدعوة    عالمية يف العوملة اإل

 م )دكتوراه(.  2017ه ،  1438
 

زيرو وان    -.حممد السحار    /مدخل الداعية إىل اإلعالم احلديثما بني احلداثة والدعوة:  
 )ابللغتي العربية واإلجنليزية(. ص.   130م،  2018ه ،  1439للنشر، 

 
 1414املنصورة: جامعة األزهر،    -نظمي حمروس الزايت.  /عالمضوء الدعوة واإل  يف   ياملتلق
 م )ماجستري(. 1994ه ، 
 

 -حمسن ُحدي السايس.  /دراسة تقويية:  سالميةسالم وموقفها من قضااي الدعوة اإلجملة اإل
 )ماجستري(.م  2017ه ،  1438طنطا: جامعة األزهر، 

 
املنوفية: جامعة األزهر،   -السيد أُحد علي.  /ىل هللاإمة القطرية ودورها يف الدعوة  جملة األ
 م )دكتوراه(.  2000ه ،  1421

 
اإل  جملة اإل  وجهودها يف   سالميةالبحوث  والثقافة  الدعوة  قضااي  عام  خدمة  من  سالمية 

 1437املنوفية: جامعة األزهر،    -.نبيل عبدالعال السيسي  / هـ  1431هـ حىت عام    1395
 م )دكتوراه(.  2016ه ، 
 

حممد عشماوي   /هـ  1420  -  1410سالمية  جملة الرابطة وموقفها من قضااي الدعوة اإل
 م )ماجستري(.  2002ه ،  1423املنوفية: جامعة األزهر،  -زيدان.
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  2000م حىت عام    1929  هللا تعاىل من عامىل  إالدعوة    وجهودها يف   سالمرسالة اإل  جملة
 م )ماجستري(. 2009ه ،  1429املنوفية: جامعة األزهر،   -نبيل عبدالعال السيسي. /م
 

حممد صربي حممد  م/    1953  –  1933ىل هللا تعاىل  إالدعوة    جملة الرسالة ودورها يف 
 )دكتوراه(. م  2005ه ،  1426املنوفية: جامعة األزهر،  -علي.
 

املنوفية: جامعة    -إبراهيم وهبة كامل.  /ىل هللا تعاىلإالدعوة    ثرها يف أو   يسالمجملة املختار اإل
 م )ماجستري(.  2007ه ،  1428األزهر، 

 
يسرى   /م  1995  -   1951الفرتة من    ىل هللا تعاىل يف إالدعوة    جملة املسلم ودورها يف 

 م )ماجستري(. 2003ه ،  1424األزهر، املنوفية: جامعة  -اتج الدين املزين.
 

،  هـ  1420  ىلإ   هـ   1395الفرتة    سالمية وذلك يف الدعوة اإل  ثرها يف أسالم و جملة منرب اإل
 2005ه ،    1426القاهرة: جامعة األزهر،    -.شعبان سعيد علي  / م  2000ىل  إ   م  1975

 م )ماجستري(. 
 

  / الرسالة والزهور  من خالل جمليتسالمية  خدمة الدعوة اإل  وجهوده يف   عالم العريبمركز اإل
 م )ماجستري(.  2009ه ،  1429املنوفية: جامعة األزهر،  -الصامي قدري الصامي.

 
املدة  خالل  األعداد  من  لعينة  حتليلية  دراسة  الدعوة:  جملة  يف  الدعوية  املضامني 

الرايض: جامعة اإلمام   -سلطان بن ُحاد احلماد.  /هـ  12/1432/ 30هـ إىل    1/1/1432
 ه  )ماجستري(. 1436حممد بن سعود اإلسالمية، 
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املعاجلة الصحفية لشؤون األقليات املسلمة يف صحيفة الدعوة اإلسالمية: دراسة حتليلية  
م   2009ه ،    1430طرابلس الغرب: جامعة الفاتح،    -الفطيسي.عبدالرزاق فرج    /ميدانية

 )ماجستري(. 
 

سالمية من خالل جملة خدمة قضااي الدعوة اإل  ودوره يف   يسالمللفكر اإل  ياملعهد العامل
طنطا: جامعة األزهر،   - نصر فوزي النجار.  / هـ(  1425  -  هـ   1416)  سالمية املعرفةإ

 م )ماجستري(. 2008ه ،  1429
 

الرايض: املعهد العايل   – عبدالعزيز بن حممد زين.    /نشر الدعوة اإلسالمية  مكانة الصحافة يف 
 ه . )ماجستري(. 1403للدعوة اإلسالمية، 

 
، دار الفجر  القاهرة:  - .حممد منري حجاب   / تصال لإلعالميني والرتبويني والدعاةمهارات اال

 م. 2003، ه  1424
 

القاهرة: مكتبة مصر،   -.، عبدالعزيز شرفالصاويأمينة    /نظرية اإلعالم يف الدعوة اإلسالمية
 ه  )أكثر من جزء(.  1409 - 1400

 
املنيا: جامعة    -عاطف علي حممد.  /النهوض ابلدعوة عرب اإلعالم اجلديد: دراسة حتليلية

 م )ماجستري(.   2021ه ،  1442املنيا، 
 

املدينة    -عمر بن عوض األُحدي.  /وسائل االتصال اجلماهريي وأثرها يف الدعوة اإلسالمية
 ه  )حبث تكميلي(.  1403املنورة: جامعة اإلمام، 

 
الرايض:    –نور الدين أُحد سليم.    /اجلماهريي وأثرها يف الدعوة اإلسالمية  اإلعالموسائل  

 ه . )ماجستري(.1403املعهد العايل للدعوة اإلسالمية، 



300 
 

 ( ي... اجلماهري  اًلتصال)ويف مصدر: وسائل 
 

وسائل اإلعالم يف العصر احلديث ودورها يف توجيه األفراد واجلماعات واجملتمعات وآاثرها 
املدينة املنورة اجلامعة اإلسالمية، مركز   -. املضادة للدعوة اإلسالمية وما جيب اختاذه إزاءها

 شؤون الدعوة. )املؤمتر العاملي لتوجيه الدعوة وإعداد الدعاة(. 
 

  ،الفيديو ،نشر الدعوة اإلسالمية: دراسة وصفية حتليلية للتلفاز  يف  الوسائل املرئية ودورها
 1418أم درمان: جامعة أم درمان اإلسالمية،    -أبو شام.حممد    ي فتح  /، اإلنرتن  السينما

 م )ماجستري(.  1998ه ، 
 

درمان  أم درمان: جامعة أم    - .آسيا عبدهللا أُحد  / الوسائل املقروءة و أثرها يف نشر الدعوة
 م )ماجستري(.  1999ه ،  1419اإلسالمية، 

 
حتقي    يف  التلفزيونية  الربامج  اإلأوظيفة  الدعوة  حتليلية هداف  وصفية  دراسة  سالمية: 

  / م  2008ديسمرب    -م    2008فراح الروح يف الفرتة من يناير  أابلتطبي  على برانمج  
اتمون. حسن  درمان  -عبدهللا  أم  جامعة  درمان:  م    2009ه ،    1430،  اإلسالمية  أم 

   (.ماجستري)
 

 الدعوة اإللكرتونية
 )تشمل الفضائيات، والتواصل االجتماعي، واملواقع الدعوية، وتطبيقات اجلوال، وما إليها( 

 

دراسة استطالعية يف جامعة    :قرأ الفضائيةاة لقناة  يآراء األساتدة والطلبة يف الربامج الدعو 
عبدالقادر بلعرييب.  /األمري  اإلسالميةقسنطينة:    -اندية  للعلوم  القادر  عبد  األمري  ،  جامعة 

   م )رسالة جامعية(. 2012ه ،  1433
 



301 
 

اجتاهات اخلطاب الدعوي يف القنوات الفضائية اإلسالمية: دراسة مسحية لعينة من مجهور  
أم درمان: جامعة    -إبراهيم حممد الشريف.م/    2013  ديسمرب   -  2013قناة الرسالة يناير  
 (. دكتوراهم ) 2014ه ،  1435، أم درمان اإلسالمية

 
نرتن  لدى طلبة  ثر توظيف الفصول االفرتاضية يف تنمية مهارات استخدام احلاسوب واإلأ

  2014ه ،    1435غزة: اجلامعة اإلسالمية،    -طارق زايد النجار.اإلسالمية/  كلية الدعوة  
 م )ماجستري(. 

 
)اإلنرتن (  العاملية  املعلومات  شبكة  يف  اإلسالمية  الدعـوة  حممد    / أســاليب  حي در 

 م )ماجستري(.  2006ه ،  1427بغداد: جامعة بغداد،  -.عب داجللي  ل
 

شيخة بنت عبدهللا    /ةاالستخدامات الدعوية للرسائل النصية اهلاتفية: دراسة وصفية تقويي
 الرايض: جامعة اإلمام )ماجستري(.  -البشر.

 
 ص )ورقة عمل(.   51عبدالعزيز بن داخل املطريي،    /استقراء للمواقع الدعوية ومعايري تقويها

 
أسئلة غري املسلمني عن اإلسالم: اإلجابة عنها: دراسة دعوية على عينة من مواقع التواصل  

  1442الرايض: املعهد العايل للدعوة واًلحتساب،    -أمساء بنت منصور العنزي.  /االجتماعي
 م )ماجستري(.  2021ه ، 

 
  / دراسة حتليلية لقناة الرسالة الفضائية  :سالمية يف القنوات التلفزيونيةعالم والدعوة اإلاإل

 م )دكتوراه(.  2010ه ،  1431بغداد: اجلامعة اإلسالمية،  -. ر حممد يونس العباديميسَّ 
 

اإلسالم إىل  والدعوة  السالم،    -حممد مسعد ايقوت.  /اإلنرتن   دار  ه ،   1423القاهرة: 
 ص.64
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أم   -.شهاب يونس آدم  /تصميم وتطوير إطار الدعوة اإلسالمية من خالل موقع تفاعلي

 )ماجستري(.  م 2017ه ،  1438، أم درمان اإلسالميةجامعة درمان: 
 

 ص.  62م،  2009ه ،  1430ميمو كارد،  /تعلم الدعوة إىل هللا عرب موقع اليوتيوب
 

م.   2015ه ،    1436الكويت: دار الباليل: دار اقرأ،    -عبداحلميد الباليل.تغريدات داعية/  
 )اجملموعة األوَل(.

 
 -معاذ إبراهيم عتيلي.  /وتطبيقاتهسسه  أ  :التفاعل الدعوي عرب شبكات التواصل االجتماعي

 ص. 176ه ،  1425عم ان: أروقة للدراسات والنشر، 
 

  / MP3 ـ التقنية احلديثة وأثرها يف الدعوة: ابلتطبي  على شبكة اإلنرتن  واهلاتف النقال وال
عبدهللا   اإلسالمية،    -العاقب.خليفة  درمان  أم  جامعة  درمان:  م   2015ه ،    1436أم 

 )ماجستري(. 
 

الرايض:   -عزيزة بنت عبدهللا آل ُحد. / توظيف التصاميم احلاسوبية يف الدعوة إىل هللا تعاىل
 م )ماجستري(. 2013ه ،  1434جامعة اإلمام، 

 
ينة من مستخدمي تقنية توظيف تقنية البالك بريي يف الدعوة إىل هللا: دراسة ميدانية على ع

ه ،   1434الرايض: جامعة اإلمام،    -حليمة عايض شويل.   /البالك بريي يف مدينة الرايض
 م )ماجستري(. 2013

 
الدار البيضاء:    -.مصطفى حجازي  /حصار الثقافة بني القنوات الفضائية والدعوة األصولية

 ص. 208م،  200ه ،  1421املركز الثقايف العريب، 
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احلوار الدعوي يف شبكة املعلومات الدولية )اإلنرتن (: دراسة حتليلية على عينة من مواقع  

ه    1431الرايض: جامعة اإلمام،    -فهد بن إبراهيم بن حاضر.  /احلوار احلي مع النصارى
 )ماجستري(. 

 
ايسي بن  : دراسة شرعية/  اترخيه وصوره وأحكامه الفقهية-احلوار والتواصل اإللكرتوين  

 م.  2018ه ،  1439إستانبول: منتدى العلماء،  -.3ط -كرامة هللا خمدوم.
 

لدى اجلمهور    الديين  ي نشر الوع  الفضائيات العربية ودوره يف   للدعاة يف   يعالماخلطاب اإل
 2018ه ،    1439القاهرة: جامعة األزهر،    -ريهام صالح السيد.  / دراسة تطبيقيةي:  املصر 

 )ماجستري(. م 
 

  1438مصر: الدار العاملية للنشر،    -عوض إبراهيم عوض.  /الدعوة اإلسالمية عرب اإلنرتن 
 ص. 167م،  2017ه ، 

 
ــائلها الدعائية/   ــالمية يف قرن التكنولوجيات العوملية: آفاقها ووسـ أُحد حممود الدعوة اإلسـ

 م. 2016ه ،  1437 احلديث، الكتاب  دار: اجلزائر -عيساوي.
 

دمش  ق:  -.مص  طفى أُحد كناكرالقنوات الفضـائية: الواقع واملرجتى/  سـالمية يف الدعوة اإل
 م. 2003ه ،  1424 فنان،أ دار
 

احلديث اإلعالم  اإلسالمية يف وسائل  ميداي:  الدعوة  السوشيال  أو  ميداي  سالمة    /النيو 
أتالنتا،  )أطلنطا(  أتالنتا  -عبدالقوي. ص    624م،    2017ه ،    1438، جورجيا: جامعة 
 )دكتوراه(. 
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اإللكرتونية   وعلالدعوة  عطا. م/  فن  حممد  الكتاب،    -إبراهيم  مركز  ه ،    1431القاهرة: 
 ص. 144م،  2010

 
مِن   /جتاه الديين لعينه من املراهقنيدور الدعاة اإلسالميني ابلقنوات الفضائية يف تنمية اال

 م )ماجستري(. 2009ه ،  1430القاهرة: جامعة عي مشس،  -.مسري حممد
 

م،  2004ه       ،  1425الرايض: دار طويق،   -.ابدويالنأُحد  راين    /رسائل اجلوال الدعوية
 ص. 85

 
 /سهامها يف الدعوة: مناذج خمتارةإنرتن  واملواقع الدعوية هبا و شبكة املعلومات الدولية اإل

 (. دكتوراه م. )  2009ه ،    1430درمان: جامعة أم درمان اإلسالمية،  أم    -.علي سعيد عثمان
 

 /دراسة ميدانية:  سالميةالدعوة اإل  نرتن ( وكيفية استثمارها يف شبكة املعلومات العاملية )اإل
 م )ماجستري(. 1999ه ،  1419القاهرة: جامعة األزهر،  -رضا مطاوع علي.

 
  / عملية االتصال الدعوي من خالل شبكة املعلومات العاملية: الشبكة اإلسالمية أمنوذجما

 م )دكتوراه(.  2015ه ،  1436ابتنة، اجلزائر: جامعة احلاج خلضر،  -صاحل زنداقي.
 

ديب: مركز املسبار للدراسات   -.أبو الرب حممد أُحد    /؟الفضائيات الدينية دعوة أم تسوي 
 ص. 254 م، 2014 ه ، 1435، والبحوث 

 
 -احلضريي.  آمال احلاج  /الفضائيات وأثرها يف نشر الدعوة ابلتطبي  على قناة اقرأ الفضائية

 م )دكتوراه(.  2015ه ،  1436أم درمان: جامعة أم درمان اإلسالمية، 
 



305 
 

دراسة  ا:  رت منوذجم يتو االجتماعي:  يف مواقع التواصل    التنصري املسؤولية الدعوية جتاه دعوات  
  1441الرايض: املعهد العايل للدعوة واًلحتساب،    -بندر بن ُحد العنزي.  /ميدانية حتليلية

 ه  )دكتوراه(. 
 

حممد    /املسؤولية الدعوية جتاه قضااي اإلحلاد يف وسائل التواصل االجتماعي: تويرت أمنوذجما
العضييب. عبدهللا  واًلحتساب،    -بن  للدعوة  العايل  املعهد  م   2020ه ،    1441الرايض: 

 )دكتوراه(. 
 

)اإلنرتن ( العنكبوتية  الشبكة  الدعوة عرب  اببكر  /مشكالت  درمان:    -. رجاء عوض  أم 
 م )ماجستري(.  2016ه ،  1437جامعة أم درمان اإلسالمية، 

 
نورة    /الدعوية: دراسة حتليلية تقويية على عينة من املواقع الدعويةمعايري اجلودة يف املواقع  

م،   2014ه ،    1435،  املعهد العايل للدعوة واًلحتساب   الرايض:  -.بنت عبدالرُحن الزامل
 ص )ماجستري(.  251

 
لوسيلة   واإلرشاد  والدعوة  واألوقاف  اإلسالمية  الشؤون  وزارة  دعاة  استخدام  معوقات 

الرايض: جامعة  -عند بنت عبدالرُحن الفهيد. /ة إىل هللا: دراسة مسحيةاإلنرتن  يف الدعو 
 ه  )ماجستري(. 1434اإلمام، 

 
  دراسة  :وأمهيتها يف اململكة العربية السعودية  جنليزيةاإللكرتونية الدعوية ابللغة  إلاملواقع ا
اجلهِن.  /تقويية مانع  بن  للدعوة    -عمر  العايل  املعهد  ه    1436واًلحتساب،  الرايض: 

 )دكتوراه(. 
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حتسني الصورة الذهنية    نرتن  ودورها يف لكرتونية للدعاة العرب على شبكة اإلاملواقع اإل
األزهر،    -يسرا حممود صبيح.  /سالم واملسلمنيلإل  م   2014ه ،    1435القاهرة: جامعة 

 )ماجستري(. 
 

جامعة  ماليزاي:    -الطريي.فريوز قائد    /النشر اإللكرتوين وأمهيته يف الدعوة إىل هللا عز وجل
 م )ماجستري(. 2013ه ،  1434، املدينة العاملية

 
التواصل اإللكرتوين يف الدعوة: دراسة مقاصدية الشارقة:    -.بسمة علي طعامنة   /وسائل 

 ص. )ماجستري(. 150 م، 2017 ه ، 1438جامعة الشارقة ، 
 

نرتن ( وكيفية استخداماهتا املعلومات الدولية )اإلىل هللا تعاىل يف شبكة  إوسائل الدعوة  
  /دراسة ميدانية على عينة من الدعاة واملستخدمني يف اململكة العربية السعودية  :الدعوية

 م )دكتوراه(.  2006ه ،  1427الرايض: جامعة اإلمام،   -إبراهيم بن عبدالرحيم عابد.
 

 الفصل السابع 
 الدعوة اإلسالمية أساليب

 الدعويةاألساليب 
 

القاهرة: جامعة    - عبدهللا حممد املختار.  /اجملتمع املعاصر  ىل هللا يف إ الدعوة    ثر الرتغيب يف أ
 م )ماجستري(.  1984ه ،  1404األزهر، 

 
األزهر، القاهرة: جامعة    -إبراهيم عبداملنعم حممد.  /ىل هللاإالدعوة    سالمية يف ثر املعاهدات اإلأ

 م )دكتوراه(.  1987ه ،  1407
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  / دراسة دعوية حتليلية:  أساليب اإلقناع والتأثري يف كتاب احليدة لعبدالعزيز الكناين رمحه هللا
  2020ه ،    1441الرايض: املعهد العايل للدعوة واًلحتساب،    -.نواف بن ذيب بن شفلوت 

   م )ماجستري(.
 

أساليب الربامج اإلذاعية يف نشر الدعوة تطبيقام على برانمج دراسات يف القرآن الكري  
أم درمان:  -مشس الدين إبراهيم ُحد.  /ستقرائية تقوييةاابإلذاعة السودانية: دراسة وصفية 

 م )ماجستري(. 2015ه ،  1436، القرآن الكرميجامعة 
 
الرايض: دار إشبيليا،    -.3ط  -العمار.انصر  ُحد بن    /ساليب الدعوة اإلسالمية املعاصرةأ

 ص.  692م،  1998ه ،  1418
 ه .  1414جامعة اإلمام،   -األصل: رسالة دكتوراه 

 
املعاصر الداعية  ودور  واحملافظة  التجديد  بني  هللا  إىل  الدعوة  حممد   /أساليب  بن  علي 

 م. 2012ه ،  1433الرايض: دار كنوز إشبيليا،  -يوسف.
 

حممد األمي بلة   /مجع ودراسة حتليلية  :قناع يف السنة النبويةأساليب الدعوة ووسائل اإل
 م. )دكتوراه(.  2007ه ،  1428أم درمان: جامعة أم درمان اإلسالمية،  -احلاج. األمي

 
السعودية:   -عبدالشايف مسلم فياض.  /استخدام العلوم التجريبية يف خدمة الدعوة اإلسالمية

 ه  )ماجستري(. 1406جامعة اإلمام، 
 

 -.مشاحيتعصام    / أسلوب الرتغيب والرتهيب يف القرآن والسنة وأمهيته يف الدعوة إىل هللا 
 ص.   304م،  2018ه ،  1439الشارقة: نور للنشر، 
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  - حنان بنت منري املطريي.  /أسلوب التشبيه يف الدعوة إىل هللا يف ضوء الكتاب والسنة
 الرايض: جامعة اإلمام )ماجستري(.

 
الرايض:    -.سعود بن انصر املسعود  /دراسة أتصيلية:  أسلوب التعريض يف الدعوة إىل هللا

 ه  )حبث مكمل للماجستري(. 1433جامعة اإلمام، 
 

عم ان: دار األايم،    - زينة جدعون.  /أسلوب احلكمة يف الدعوة إىل هللا وجماالت تطبيقاته
 م. 2019ه ،  1440

 
من  االستفادة  إمكانية  ومدى  لشواهده  ودراسة  لنصوصه  استقراء  احلكيم:  األسلوب 

املدينة    -موسى حيىي الفيفي.  / ساب: دراسة وصفية حتليليةتطبيقاته يف جمال الدعوة واالحت
 م )دكتوراه(.  2020ه ،  1442املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  

 
الرايض:    -دًلل بنت مسفر الشبالن.  /أسلوب البشاشة يف الدعوة إىل هللا: دراسة ميدانية 

 ه  )ماجستري(. 1438املعهد العايل للدعوة واًلحتساب، 
 

مكة املكرمة:    -خالد حممد اخلياط.  /الرتبوي للدعوة إىل هللا يف العصر احلاضراألسلوب  
 ه  )ماجستري(.  1410جامعة أم القرى، 

 
الرايض: جامعة   -.ابتهال بنت إبراهيم اهلبدان /دراسة دعوية: أسلوب املقابلة بني األضداد

 )حبث مكمل للماجستري(.  ه  1439، اإلمام
 
القاهرة: جامعة األزهر،   -ايسر حممد يوسف.  /ىل هللا تعاىلإالدعوة    ثرها يف أ سوة احلسنة و األ

 م )ماجستري(. 2001ه ،  1422
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والتأثري/   التأثر  والدعوة:  الناس  بني  الدعيج.اإلصالح  بن ُحد  دار    - عبدالعزيز  الرايض: 
 م. 2021ه ،  1442الصميعي، 

 جامعة اإلمام ابلرايض.  –األصل: رسالة ماجستري 
 
أُحد اهلدى    /صول ومزااي العمل اجلماعي يف نشر الدعوة اإلسالمية: دراسة وصفية حتليليةأ

 م )دكتوراه(.  2008ه ،  1429أم درمان: جامعة القرآن الكرمي،  -آدم. أُحد
 

 2012ه ،    1432مجع وإعداد عبدالكرمي علي الفهدي،    /اإلعجاز العلمي والدعوة إىل هللا 
 ص.  123م، 
 
ــبيل هللا وأثره يف الدعوةا أم درمان: جامعة القرآن   -عبداملاجد.  يوس    ف أُحد  /إلنفاق يف سـ

 م )ماجستري(.  1980ه ،  1400الكرمي، 
 

دانية    /بشر وال تنفر: حكمة اخلطاب الدعوي ابختالف املدعو وأثرها يف الدعوة املعاصرة
 ص. 248م،  2017ه ،  1438بريوت: الدار العربية للعلوم،  -.نعماين

 
 -أُحد عبداحلميد علي.  / ىل هللا تعاىلإالدعوة    نسانية وتوظيفها يف بناء الداعية للعالقات اإل

 م )ماجستري(. 2017ه ،  1438القاهرة: جامعة األزهر، 
 

  -عبدالعزيز بن عبدالرُحن الروضان.  /أتليف القلوب يف الدعوة إىل هللا تعاىل: ضوابطه وآاثره
 ه  )ماجستري(. 1419الرايض: جامعة اإلمام، 

 
قلوهبم   املؤلفة  تطبيقية على مصرف  الدعوة واملدعويني: دراسة  القلوب وأثره يف  أتليف 

  - التكينة.نوح عبدالرؤوف    / م  2005ىل  إم    2000بديوان الزكاة ابلسودان يف الفرتة من  
 )دكتوراه(. ص  242، م 2009ه ،  1430درمان اإلسالمية، أم درمان: جامعة أم 
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الزقازيق: جامعة األزهر،   -حممد عرفات مراد.  /دراسة حتليلية:  سالميةالدعوة اإل  التحفيز يف 

 م )ماجستري(. 2018ه ،  1439
 

  / الدعوة إىل هللا مع مقارنة بصيغ التحية املخالفة لإلسالم  ترسيخ حتية اإلسالم وأثرها يف 
سعود   بن  اإلسالمية،    -الرشيدي.منصور  اجلامعة  املنورة:    م   2012،  ه    1434املدينة 

 (. ماجستري)
 

رقية بنت نص     رهللا بن حممد   أتثريه/ ،جماالته ،الرتهيب يف الدعوة يف القرآن والســــنة: أنواعه
 م. 1999شبيليا، إ: دار الرايض -.نياز

 جامعة اإلمام ابلرايض. -األصل: رسالة ماجستري 
 

أم درمان: جامعة أم درمان اإلسالمية،    -الشي.  دريسإعلي    /التشوي  وأثره يف جذب املدعو
 م )دكتوراه(.  2009ه ،  1430

 
إىل هللا الدعوة  الكري وآاثره يف  القرآن  نوشاد شكور حممد  / تعظيم  املدينة    -.عبدالبصري 

 م )دكتوراه(.  2020ه ،  1442املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  
 
 ص. 82هند بنت مصطفى شريفي،  /لتفاعل الدعوي بني الداعية واملدعوا

 ه . 5/11/1434نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

الدعوة قبول  يف  وأثره  أتصيلية  :التمهيد  العنزي.  /تطبيقية  دراسة  فياض  بنت   -مشاعل 
 ه  )ماجستري(.  1438الرايض: املعهد العايل للدعوة واًلحتساب، 
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والسنة الكتاب  يف ضوء  تعاىل  إىل هللا  الدعوة  يف  العجالن.  /التيسري  حممد  بنت    - أمل 
 ه  )ماجستري(. 1425الرايض: جامعة اإلمام، 

 
 ص.   124م،    1990ه ،    1410حممد آل هادي،    عبدهللا   / ىل هللاإ حكم التمثيل يف الدعوة  

 
تعاىل هللا  إىل  الدعوة  يف  القحطاين  / احلكمة  وهف  بن  علي  بن  وزارة    -.سعيد  الرايض: 

 ص. 613، م 2002ه ،  1423، األوقاف
 ه . 1412جامعة اإلمام،  –األصل: رسالة ماجستري 

 
املدينة    -حممود عبداهلادي العزاوي.  /احلكمة يف دعوة املخالف عند الشيخ ابن ابز رمحه هللا

 ص. 271م،  2017ه ،  1438املنورة: دار املأثور، 
 

  1432أسيوط: جامعة األزهر،    -علي عثمان الطحان.اإلسالمية/  الدعوة    ثرها يف أاحلكمة و 
 م )ماجستري(. 2011ه ، 

 
املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  املدينة    -علي بن أُحد مشاعل.  / احلكمة وأثرها يف الدعوة إىل هللا

 ه  )ماجستري(. 1404
 

دعاء عمر  إعداد    /سالمية لدى طلبة اخلدمة االجتماعيةخدمة الفرد وعالقتها ابلدعوة اإل
 م.  2010ه ،    1431غزة: املعدون،    - .نسرين حسي راين  ،بو جربوعأُحد  أمرمي    ،الطاللقة

 
د. م:    -.سليمان انصر مرزوق  /واجلماعية يف العصر احلديثسالمية بني الفردية  الدعوة اإل
 م.  1986ه ،  1406، مكتبة املنار

 ه .  1405جامعة اإلمام ابملدينة،  –األصل: رسالة ماجستري 
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 1414الرابط: مطبعة إليت،    -بن حممد غيالن.  عبدالسالم  /الدعوة إىل هللا أبفضال ابسم هللا 
 ص. 99م،  1994ه ، 

 
املصرية    -خليل.  إمساعيل حامد  /  ابحلكمة واملوعظة احلسنةالدعوة إىل هللا  اهليئة  القاهرة: 

 ص. 159م،  1996ه ،  1416العامة للكتاب، 
 

 ص. 56ه ،  1433ظافر بن حسن آل َجْبعان،    /الدعوة إىل هللا ابلكتابة
 

 -حامد بن أُحد العامري.  / هللا ابملنهج العاطفي يف القرآن الكري والسنة املطهرةالدعوة إىل  
 الرايض: جامعة اإلمام )دكتوراه(. 

 
الرايض:    -حممد بن إبراهيم الزهراين.  /الدعوة إىل هللا تعاىل ابإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة

 م )ماجستري(. 2003ه ،  1424جامعة اإلمام، 
 

الدعوة إىل هللا تعاىل بتالوة القرآن الكري: دراسة ميدانية على عينة من املسلمني اجلدد  
ورقة    275ه ،    1434الرايض: جامعة اإلمام،    -هند بنت علي املوسى.يف مدينة الرايض/  

 )حبث مكمل للماجستري(.
 

 ص.   82، عبد الرزاق زلوم /الدعوة إىل هللا ذوق وأدب
 

أم درمان: جامعة أم درمان   -الشواحي.نبيل سامل    /ةجنَّ خالل علم األالدعوة إىل هللا من  
 )دكتوراه(.  م 2006ه ،  1427اإلسالمية، 

 م. 2020ه ،  1431طبع عام 
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 1403القاهرة: جامعة األزهر،    - حممد رمزي أُحد فواز.  / ىل هللاإ الدعوة    داللته يف   املاء وسر  
 م )ماجستري(. 1983ه ، 
 

 ص.  224م،  2021ه ،  1442مصر: دار البشري،  -.عبدهللا بن عباس /الدعوة الصامتة
 
 1433الرايض: جامعة اإلمام،    -.متعب بن بالل الزهراين  /لدعوة عن طري  التأليف ابملالا

 ه  )حبث مكمل للماجستري(. 
 

الرايض: جامعة اإلمام،   -.عبدهللا بن حممد اجمللي  /دعوة املأل إىل اإلسالم يف الكتاب والسنة
 ه  )دكتوراه(.  1419

 
القاهرة:    -.ه (  1434)ت    مجال ماضي  الدعوة العامة /  ،الدعوة الفردية  : الدعوة املؤثرة

 م. 2006ه ،  1427دار النشر والتوزيع اإلسالمية، 
 

سارة بنت    /صيليةدراسة أت  :الدعوية  الدفع ابليت هي أحسن يف القرآن والسنة وتطبيقاهتا 
 ه  )ماجستري(.  1437الرايض: املعهد العايل للدعوة واًلحتساب،  -منصور املشرف.

 
عوانت حميي الدين   /ىل هللا تعاىلإالدعوة    ودورها يف نسان  حواس اإل  يانية يف الدالالت اإل

 م )ماجستري(.  2004ه ،  1425القاهرة: جامعة األزهر،  -إبراهيم.
 

القاهرة:   -سيد حسن صاحل./  يانية لعامل النبات ووجه االستفادة منها دعواي  الدالالت اإل
 م )ماجستري(. 2012ه ،  1433جامعة األزهر، 

 
االتصال   حتليليةدور  وصفية  دراسة  اإلسالمية:  الدعوة  نشر  يف    الكفل   ذو  / املباشر 

 (.ماجستريم ) 2005ه ،  1426أم درمان: جامعة أم درمان اإلسالمية،  -سادميي.



314 
 

فاعلية اًلتصال الشخصي يف نشر الدعوة يف العهد املكي: دراسة  )وورد يف مصدر هكذا:  
 ه ، ماجستري؟( 1431... اتيالندتطبيقية لنموذج الدعوة يف جنوب 

 
أم درمان: جامعة    -موسى.  رم أُحد ح  /ماسية الشعبية يف نشر الدعوة اإلسالميةو ور الدبلد

 (. ماجستري م ) 2007ه ،  1428أم درمان اإلسالمية، 
 

 رحالت حممد بن انصر العبودي. 
مل، بتكليف من رابطة  اوهي كثرية، تفقد من خالهلا أحوال األقليات املسلمة يف أحناء من الع

 العامل اإلسالمي. وًل أعرف أهنا دعوية، ولكنها مفيدة للدعاة، ألجل معلوماهتا. 
 

أم درمان: جامعة أم   -.  فضلخالدة عبدهللا    / الرف  يف املنهج النبوي وأثره على املدعو
 (.ماجستريم ) 2008ه ،   1429درمان اإلسالمية، 

 
 ص. 44، إبراهيم بن علي السلمي /توجيه الناسالرف  واللني وأثرمها يف 

 ه . 24/2/1433نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

أم درمان: جامعة القرآن   -املبارك.سلوى سيد أُحد    /الدعوة اإلسالمية  صلة الرحم وأثرها يف 
 م )ماجستري(.  2004ه ،  1424الكرمي، 

 
الرايض: املؤلفة: توزيع    -هند بنت عبدهللا املنيع.  /ضوابط املناظرة الشرعية يف جمال الدعوة

 مج. 2م،  2019ه ،   1441مكتبة الرشد، 
 ه . 1426جامعة طيبة ابملدينة،  –األصل: رسالة ماجستري 

 
أم درمان: جامعة    -أُحد.رحاب اببكر    /العمل اجلماعي ودوره يف نشر الدعوة اإلسالمية

 اجستري(. م )م 2001ه ،  1422أم درمان اإلسالمية، 
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الرايض:    -.لي بن سعيد القحطاينع  /ويةدراسة دع :  العهود واملواثي  يف الكتاب والسنة

 جامعة اإلمام )رسالة جامعية(. 
 

ابتنة، اجلزائر: جامعة احلاج   -حممد بوبكر سحي.  /ثره يف جناح العمل الدعويأ فقه التآلف و 
 )ماجستري(.  م. 2006ه ،  1427، خلضر
 

واحلسبةفقه   الدعوة  يف  الزيد.  /املداراة  حممد  بنت  للدعوة   -ران  العايل  املعهد  الرايض: 
 ه  )ماجستري(.  1440واًلحتساب، 

 
الدعوة يف  وأثرها  احلسنة  أُحد    / القدوة  درمان    -ابنعوف.جنوى  أم  جامعة  درمان:  أم 

 م )ماجستري(.  2000ه ،  1421اإلسالمية، 
 

املنورة: جامعة    -إبراهيم بن سليم سعود.  /الدعوة إىل هللاالقدوة احلسنة وأثرها يف   املدينة 
 ه  )ماجستري(. 1404اإلمام، 

 
جدة: مطابع سحر، حنو    -حممد بن علوي املالكي.  / القدوة احلسنة يف منهج الدعوة إىل هللا

 ص. 39ه ،  1405
 

 1440الرشد،  الرايض: مكتبة    -علي بن حسن القرين.  /القدوة الصاحلة وأثرها يف الدعوة
 م.  2019ه ، 

 جامعة اإلمام. –األصل: رسالة ماجستري 
 

الدعوة طري   على  مشهور.  /القدوة  اإلسالمية،    -مصطفى  والنشر  التوزيع  دار  القاهرة: 
 م. 1988ه ،  1408
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املدينة املنورة:    -راشد بن معيض العدواين.  / القدوة يف جمال الدعوة: دراسة أتصيلية تقويية

 ص )رسالة جامعية(.  959م،  1999ه ،  1420جامعة اإلمام، 
 

 1435القاهرة: دار الكلمة،    -.2ط  -إمساعيل علي حممد.  /القدوة وأثرها يف الدعوة إىل هللا
 ص. 114م،  2014ه ، 

 
املدينة    -القرايف.حممد سعيد بن أُحد    / ىل هللا إالدعوة    الكتاب والسنة وأثرها يف   احملبة يف 

 (. دكتوراهم ) 2013ه ،  1434املنورة: جامعة طيبة، 
 

املدينة املنورة: جامعة    -فهد بن حممد املديهش.  / املسابقات القرآنية وأثرها يف الدعوة إىل هللا
 م )ماجستري(.   2017ه ،  1439طيبة، 

 
الرايض:    -الشيخ.حسي بن حممد آل  مصرف املؤلفة قلوهبم وأثره يف الدعوة املعاصرة/  

 جامعة اإلمام )ماجستري(.
 

معامل احلكمة يف منهج دعوة مساحة الشيخ العالمة عبدالعزيز بن عبدهللا بن ابز رمحه هللا/  
 م. 2016ه ،  1437الكويت: جملة الوعي اإلسالمي،  -.حامد بن مدة اجلدعاين

 
سعيد بن علي بن وهف   /يف ضوء الكتاب والسنة  احلكمة يف الدعوة إىل هللا تعاىلمفهوم  

 ص. 135، م 2004ه ،  1425 اتريخ املقدمة السعودية: املؤلف، -.القحطاين
 

مقومات الدعوة اإلسالمية من خالل النظر إىل بدء اخلل  والنشأة ومركز العقل من الفكر  
م،    1990و  ه ، حن  1410تونس: دار بوسالمة، حنو    -عبدالوهاب.  حممد فهمي   /اإلسالمي

 ص.  68



317 
 

 
اجليزة: مكتبة اإلميان،    -عبداخلالق بري زاده.  /منهج الدعوة إىل هللا ملن خيرج يف سبيل هللا

 م. 1993ه ،  1413
 

صيلي بني التجربة امليدانية والدراسة حبث أت  : صول احملاضرة الدعويةأاملنهج الدعوي يف  
 ص.  303م،  1992ه ،  1412، دار اجملتمعجدة:  -.هشام يوسف بنان /النظرية

ه ، وكانت بعنوان: احملاضرة الدعوية    1411جامعة اإلمام ابملدينة،    –األصل: رسالة ماجستري  
 وإعدادها: دراسة أتصيلية ميدانية. 

 
اجلمع العقل  التعامل مع  اإل  يمنهجية  الدعوة  لصاحل  الكت  سالمية يف وتوجيهه  ب اضوء 

 م )دكتوراه(.  2017ه ،  1438جامعة األزهر، طنطا:  -رمضان ُحيدة أبو علي. /والسنة
 

اإلسالمية للدعوة  أمثل  أسلوب  عمارة.  /حنو  الرتاث   -.2ط  -حممود حممد  دار  القاهرة: 
 ص.   285م،  1986ه ،  1406العريب، 

 
من   وموقعها  يف أ النصيحة  ودورها  احلكمة  تعاىلإالدعوة    سلوب  هللا  حممد    /ىل  الباز 

 م )ماجستري(. 1992ه ،  1412املنصورة: جامعة األزهر،  -الدمريي.
 

 ص.  48الرايض،  -اجلوهرة بنت صاحل الطريفي. / اهلدية وأثرها يف الدعوة إىل هللا
 

ه ،   1441دمشق: دار الفكر،    -حممد سعيد رمضان البوطي.  /هكذا فلندعح إىل اإلسالم
 (. 1ص )أحباث يف القمة؛  112م،  2020

 
وسلموسائل   عليه  هللا  صلى  النيب  دعوة  يف  وأنواعه  عبدالعزيز   / الرتغيب  بن  سليمان 
 ص.  140د. م. ت،  -الدويش.
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أم درمان: جامعة أم    -مصطفى.أحالم عبدالرحيم    / وسيلة التهادي وأثرها يف الدعوة إىل هللا

 م )ماجستري(. 2011ه ،   1432درمان اإلسالمية، 
 

 الدعوة الفردية 
 

بريوت: دار    - ة.اًلحتاد اإلسالمي العاملي للمنظمات الطالبي  / هللا: الدعوة الفرديةالدعوة إىل  
 م.  1984ه ،  1404القرآن الكرمي، 

 
دمشق: دار الرسالة العاملية،    -.األُحدأُحد  علي    /الدعوة الذاتية يف ضوء الكتاب والسنة

   ص. 112م،  2015ه ،  1436
 )الداعية يدعو مبفرده( 

 
 .ه ( 1423)ت  مصطفى مشهور /الدعوة الفردية

 
الرايض:    -.2ط  -صاحل بن حيىي صواب.  /الدعوة الفردية: أمهيتها، حاالهتا، عوامل جناحها

 ص.  74م،  1996ه ،  1416املؤلف، 
 

الفردية اإل:  الدعوة  دعاة  بني  مقارنة  واملنص   دراسة  عبدالرازق حممد.   /رينسالم    - عاشور 
 م )ماجستري(. 2001ه ،  1422القاهرة: جامعة األزهر، 

 
فقهم ا الفردية  وتطبيقم لدعوة  هانئ  ييسر   /اا  الكلمةالقاهرة:    -. حممد    ه ،  1418،  دار 

 م.1998
 

  1426القاهرة: مؤسسة اقرأ للنشر،    -.عبداحلليم الكناين  /قواعد وأصولالدعوة الفردية:  
 م.  2005ه ، 
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  1428القاهرة: مؤسسة اقرأ للنشر،    -.عبداحلليم الكناين  الدعوة الفردية: مشكالت وحلول/

 ص. 168م،  2007ه ، 
 بيق. يف أعلى العنوان: الدعوة الفردية بي النظرية والتط

 
الرايض: جامعة اإلمام   -خلف بن خلف احلارثي.  /الدعوة الفردية وأثرها يف انتشار اإلسالم

 )ماجستري(. 
 

سيبويه  جدة:    -حممد بن عبدالرُحن السقاف.ة/  الطوالع السعدية يف بيان مهام الدعوة الفردي
 م. 2012ه ،  1433للنشر، 

 
املنصورة: دار    -(.ه   1428)ت    السيد حممد نوح  /فقه الدعوة الفردية يف املنهج اإلسالمي

 م. 1991ه ،  1412الوفاء، 
 

ه ،   1432حممد سعيد بكر،    /قصة الدعوة الفردية: معما نرابط يف الدعوة إىل هللا تعاىل
 ص. 33م،  2011

 
الفردية الدعوة  تعاىل:  هللا  إىل  الدعوة  أساليب  نوح.  /من  السيد  حممد  العي،   -السيد 

 ص. 114م،  1991ه    1411اإلمارات: مجعية الدراسات اإلسالمية، 
 
حممد سيف األنصاري؛ تقدمي حممد احلسن    /مهارات  ،معاين  ،مفاهيم  :يمات الدعوة الفرديةم

 ص. 240م،  2013ه ،   1434الددو الشنقيطي، 
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 اخلطب
 

اإلسالمية الدعوة  يف  الدينية  اخلطابة  عيسى.  /أدب  بن    -عبدالرُحن  زيد  مطبعة  دمشق: 
 ص.  480م،  1985ه ،  1405اثبت، 

 
خالد بن عبدالرُحن   /عوامل جناحه  ،مهيته، أمفهومه  :ىل هللا تعاىلإيف الدعوة    لقاء اخلطايباإل

 م. 2016ه ،  1437الرايض: دار احلضارة،  -القريشي.
 

حممد حممد حميي   /ىل هللا تعاىلإالدعوة    ثرها يف أول و األ  يالعصر العباس  اخلطابة الدينية يف 
 م )ماجستري(.  2005ه ،  1426طنطا: جامعة األزهر،  -الدين.

 
القاهرة: اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية،   - حممود حممد عمارة. / اخلطابة يف موكب الدعوة 

 ص.  560م،  1986ه ،  1406
 

اإلسالمية الدعوة  موكب  يف  إعداد  :  اخلطابة  يف  الداعيةحبوث  علي    /اخلطيب  إمساعيل 
 ص.  320القاهرة: دار الكلمة،  -حممد.

 
الرايض: جامعة  -ه           (.  1411قاسم خبيت األغا )ت   /اخلطابة والوعظ وأثرمها يف الدعوة

 اإلمام )ماجستري(.
 

دراسة دعوية حتليلية على عينة من اخلطب امللقاة يف احلرمني  :  خطب احلرمني الشريفني
 ه  )دكتوراه(.  1428الرايض: جامعة اإلمام،  -.عبدالعزيز بن عبيد النفيعي /الشريفني

 
داعية احلسنةخطب  واملوعظة  اللني  القول  املؤلف،    -.البيتاويخضري  حامد    /:  انبلس: 

 ص.  220م،  1986ه ،  1406
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عم ان: دار فضاءات   -.املشيفريبن علي  سامل    / اة من منابر العلماء والدعاةخطب موش  
 ص.  168م،  2016ه ،  1437للنشر، 

 
 ه .  1398القاهرة: دار اًلعتصام،  -ه (. 1405علي عبدالعظيم )ت  /الدعوة واخلطابة

 
معاصرة فكرية  الدعاة: خطب  املنارة،    -عبداملهيمن طحان.  /زاد  دار  ه ،   1411جدة: 

 ج . 2م،  1990
 

  1441عم ان: دار أجمد،  -حممد طه ايسي الدليمي. /األنبياءعون اخلطباء يف تبليغ دعوة 
 م.  2020ه ، 

 
الفعال يف حتسني كفاايت اخلطيب لدى طلبة  فاعلية برانمج تدرييب قائم على اال تصال 

الغول.  / كليات العلوم اإلسالمية واجتاهاهتم حنو مبحث الدعوة يف األردن  - حممد أُحد 
 م )دكتوراه(.  2008ه ،  1429البلقاء: جامعة عم ان العربية، 

 
:  القضااي الدعوية يف خطب الشيخ عبدهللا بن زاحم رمحه هللا يف املسجد النبوي الشريف

حتليلية الزاحم  / دراسة  بن عبدهللا  واًلحتساب،    -.عبدالعزيز  للدعوة  العايل  املعهد  الرايض: 
 ه  )ماجستري(. 1435

 
مكتبة    القاهرة:  -.ُحد حممد طاحون أ  / خطب دينية:  ىل هللا: دراسة وتطبي إمرشد الدعاة  

 م.  2003ه ،  1424، حبر العلوم
 

  1996خطبة اجلمعة من  :  موانع االستجابة السلوكية للخطاب الدعوي عند الفرد املسلم
، ابتنة، اجلزائر: جامعة احلاج خلضر  -فريوز صوالعي.يف مدينة ابتنة منوذجما/  م    2006  –

 )ماجستري(. م. 2006ه ،  1427
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دراسة ميدانية   :اجلمعة يف مدينة الرايض  واقع إفادة اجلاليات املسلمة غري العربية من خطب

املنصور.  /تقويية بن ُحد  العايل    -إبراهيم  املعهد  ه    1437للدعوة واًلحتساب،  الرايض: 
 )ماجستري(. 

 
دراسة ميدانية تقويية على مجهور خطبة اجلمعة يف منطقة   الوظيفة الدعوية خلطبة اجلمعة

ص    789م،    2004ه ،    1425الرايض: جامعة اإلمام،    -مقرن بن سعد املقرن.  / الرايض
 )دكتوراه(. 

 
 احلوار

 )يشمل اجلدل واملناظرات(
 

جامعة القرآن الكرمي والعلوم أم درمان:    -.ُحدأآسيا حمجوب    /جمال الدعوة  آداب احلوار يف 
 م )ماجستري(. 1990ه ،  1410، اإلسالمية

 
بغداد: اجلامعة   -.ُحد خزعل النداويأ   /سالميةساليب اجلدل واحلوار يف الدعوة اإلأثر  أ

 م )دكتوراه(.  2006ه ،  1427اإلسالمية، 
 

  756  ت)لعضد الدين اإلجيي    "املواقف"يف كتاب    هللا تعاىل  أثر احلجاج يف الدعوة إىل 
 م )ماجستري(. 2019ه ،  1440املنوفية: جامعة املنوفية،  -أبو بكر سليمان حممد. هـ(/

 
 ص.  40نزار حممود الشيخ،  / أخالق املسلم يف احلوار مع اآلخرين

 ه . 29/1/1438نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

ٍل مُّب نيٍ }   :أدب احلوار يف اإلسالم كحْم ل ع ل ى هحدمى أ ْو يف  ض ال  غسان بن عبدالعزيز   / {و إ انَّ أ ْو إ ايَّ
 ص. 150م،  2006، ه  1427، : دار املعرفةبريوت  -.القي
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أم درمان:    - احلريب. النور التوم فضل املوَل  /أدب احلوار يف الدعوة وأثره يف متاسك األمة

 م. )ماجستري(. 2009، ه  1430جامعة أم درمان اإلسالمية، 
 

ه ،   1415جدة: دار املنارة،    -.صاحل بن عبدهللا بن ُحيد  /أصول احلوار وآدابه يف اإلسالم
 ص. 40م،  1994

 
  -.بو شعيشعأعبد املنعم صبحى    /ضوء الكتاب والسنة  مقام الدعوة يف   اجلدل واملناظرة يف 

 )دكتوراه(. م  1992ه ،  1412املنصورة: جامعة األزهر، 
 

الدمام: رمادي    -.بن حممد زمزمي  ىيحي  /آدابه وضوابطه يف ضوء الكتاب والسنة  :احلوار
 ص.  560م م،  1994ه ،  1414للنشر، 

 
القاهرة: دار    -حممد شامة.  /حوار األداين ودور الدعوة اإلسالمية يف مواجهة التحدايت

 ص.  146م،   2007ه ،  1428وهبة، 
 

: دار الوطن الرايض  -.أُحد بن عبدالرُحن الصواين  /احلوار: أصوله املنهجية وآدابه السلوكية
 ص.  126م،  2002ه ،  1413، للنشر

 
اإلأصوله وضوابطه و أ  :احلوار الدعوة  فرحات   /سالميةثره يف   ، النصريات   -.يوسف علي 

 م.  2006ه ،  1427، العلم والثقافةمركز  غزة:
 

  - بن يوسف املالحي.عبدالرُحن  احلوار يف دعوة النيب صلى هللا عليه وسلم: دراسة دعوية/  
 مج )دكتوراه(. 2ه ،  1421الرايض: جامعة اإلمام، 
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 ص.  67م،    2019ه ،    1440امراجع السحايت،    /احلوار ودورة يف الرتبية والثقافة والدعوة
 

أسيوط: جامعة األزهر،   -نبيل عبداجلواد عليان.  /ىل هللا إالدعوة    مهيتها يف أاحلوار واملناظرة و 
 م )ماجستري(. 2012ه ،  1433

 
ه ،   1424اإلسالمية،  مكتبة املنار    الكويت:  -.جاسم حممد املطوع  / يانية ودعويةإحوارات  

 م.  2003
 

قسنطينة: جامعة األمري عبدالقادر    -فرحات.حمبوب  اإلسالمية/  ضوابط احلوار يف الدعوة  
 م )رسالة جامعية(.  2000ه ،  1421للعلوم اإلسالمية، 

 
،  2ط  -إعداد وحدة الدراسات والبحوث، الندوة العاملية للشباب اإلسالمي.  / يف أصول احلوار
 ص. 79ه ،  1408الرايض: الندوة،  -مزيدة ومنقحة.

 
  بريوت:   -احلسي حران.املناظرة واحلوار يف الفكر الديين املعاصر: دراسة حجاجية تطبيقية/  

 ص.   112م،  2019ه ،  1440دار الكتب العلمية، 
 

رة:  املدينة املنو   -.مسفر بن هادي الدوسري  /منهج ابن القيم يف حوار أصحاب الدايانت
 م )دكتوراه(.  2017ه ،  1438اجلامعة اإلسالمية، 

 
كلية بغداد:    -.عبدهللا ُحيد جاسم السامرائي  /منهج اجلدل ابحلسىن يف الدعوة اإلسالمية

 )دكتوراه(.  م. 2010ه ،  1431، اإلمام األعظم
 

عثمان الوسط  اإلسالمية/  الدعوة    ثره يف أ محد حسني ديدات و أمنهج احلوار عند الشيخ  
 م )دكتوراه(.  2005ه ،  1426القاهرة: جامعة األزهر،  -عمر حسن.
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عمر بن علي   / دراسة دعوية  :والسنة  ل الكتابال حنراف من خعالج االنصوص احلوار يف  

 ه  )ماجستري(. 1438الرايض: املعهد العايل للدعوة واًلحتساب،  -املومِن.
 

 العمل اخلريي
 

شيئم  يف  افعل  حبث  والدعوةا:  اخلريي  عبدالتواب   /العمل  حممد    مكتبة :  الشارقة  -.ايسر 
 م. 2008ه ،  1429، الصحابة

 
البنوك اإلسالمية وأثرها يف دعم مشاريع الدعوة إىل هللا ابلتطبي  على بنكي فيصل والربكة  

  2009ه ،    1430أم درمان: جامعة أم درمان اإلسالمية،    -حسي.  عمر الطاهر  /اإلسالمي
 (. دكتوراه) .م
 

علي بن    /غاثي عند الدكتور عبدالرمحن السميط رمحه هللا وأثره يف قبول دعوتهالعمل اإل
 ص.  272م،  2016ه ،  1437الرايض: دار الوطن،  -حممد آل حاسن الشهري. 

 
  / اثره يف الدعوة إىل هللا تعاىل: الندوة العاملية للشباب اإلسالمي أمنوذجم ألعمل اخلريي و ا

 . م  2009ه ،    1430أم درمان: جامعة أم درمان اإلسالمية،    -ابمدحج. ة  ضعيحممد بن  
 (. دكتوراه)
 

 الدعوة واألدب
 

اإلأ الدعوة  العريب  سالمية يف ثر  العزوين.  /املعاصر  الشعر  املنصورة: جامعة    -حممود أُحد 
 م )ماجستري(.  1998ه ،  1418األزهر، 
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العصر احلديث وأثره يف   والثقافة اإلسالمية ابلتطبي  على  األدب اإلسالمي يف  الدعوة 
  ى املهدي موس  /على أمحد ابكثري   ،مصطفي صادق الرافعي  ،لكيالينا جنيب    ،حممد إقبال

 (.ماجستريم ) 2014ه ،  1435، اإلسالمية أم درمان: جامعة أم درمان -.عبدهللا
 
ه ،   1401العلمي،  ديوبند: مركز البحث    -بدر احلسن القامسي.  /دب الدعوة اإلسالميةأ

 ص. 8م،  1981
 . ه 1401املنعقدة عام  ،من أحباث الندوة العاملية لألدب اإلسالمي بلكناو

 
احلديث العصر  اإلسالمية يف  الدعوة  جامعة    -بداونة.  عبدالرُحن  ي رحب  / أدب  البنجاب: 

 م )ماجستري(. 1984ه ،  1404البنجاب، 
 

القاهرة: دار الكتاب    -.ه (  1429)ت    عبدالصبور مرزوقأدب الدعوة يف عصر النبوة/  
 ص.  310م،  1988ه ،  1408املصري، 

 (شعر الصراع بي اإلسالم وخصومه يف عصر النبوة)
 

 1405دمشق: مؤسسة الرسالة،    -واضح رشيد احلسِن الندوي.  /أدب الصحوة اإلسالمية
 م.  1985ه ، 

 
تنظيم الندوة العاملية للش  باب اإلس  المي._ الرايض: الندوة،  األدب والفن يف خدمة الدعوة/  

 ص.312ه ،  1430
ه  حول األدب والفن يف 1429ربيع األول    19ابلرايض يوم اخلميس    )حبوث ندوة أقيمت

 ( خدمة الدعوة
 

م،   2011،  ه    1432،  قرأ للنشرا: مؤسسة  القاهرة  -.عبداحلليم عويس  /أدابء لكن دعاة
 .ص 175
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الدعوة اإلاأل النحوي.  /دبسالمية واألمة املسلمة بني  الرايض: دار    -عدانن علي رضا 

 م. 2009ه ،  1430النحوي، 
 

اختارها وحققها وقدم هلا وعرف بشعرائها أُحد عبداللطيف اجلدع،  أانشيد الدعوة اإلسالمية/  
 ه .1402عم ان: دار الفرقان،  -حسِن أدهم جرار.

 
 ص.   84د. م. ن. ت،  -.اإلسالميةسالمية جلميع املناسبات انشيد الدعوة اإلأ
 

القاهرة: دار الفضيلة،   -خنبة من شعراء الدعوة.  /أانشيد الدعوة اإلسالمية والطفل املسلم
 ص.  123م،  1987ه ،  1407

 
 1993ه ،    1414جدة: دار اجملتمع،    -اختارها حيىي احلاج حيىي.  / أانشيد الدعوة واجلهاد

 ص.  96م، 
 

 م. 2009ه ،  1430مجع وإعداد سيد مبارك،   /والدنياحتفة الدعاة يف أدب الدين 
 

تلمسان:    -نور احممد يقوتة.  /التضاد يف شعر الدعوة اإلسالمية أايم الرسول عليه السالم
 م )رسالة جامعية(.  2001ه ،  1432جامعة أبو بكر بلقايد، 

 
حممود حممد ا/  منوذجم   الشيخ حممد الغزايل:  صالحىل اإلإالدعوة    يف   ديبتوظيف اخلطاب األ

 م )ماجستري(.  2017ه ،  1438القاهرة: جامعة األزهر،  -عبدالاله.
 

الرايض:    -جناح بنت سعيد الغامدي.  / اجلوانب الدعوية يف الشعر األندلسي: دراسة دعوية
 ه  )ماجستري(. 1438املعهد العايل للدعوة واًلحتساب، 
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مكة املكرمة: اندي مكة الثقايف،   -حممود حسن زيِن. /دراسات يف أدب الدعوة اإلسالمية

 ص. 327ه ،  1402
 

الكويت: مكتبة الفالح،   -حممد الشيخ حممود صيام. /دعائم احل : شعر الدعوة اإلسالمية
 ص.  174م،  1981ه ،  1401

 
  /ريب أ: كتاب ال يسـتغين عنه خطيب وال داعية دليل الدعاة إىل شـعر الرقائ  والزهدايت

  م. 2006ه ،  1427مصر: املعد،  -.حممودانتقاه وقدم له أزهري أُحد 
 

  - عبداملاجد.أُحد املهدي    /الدور الدعوي للشعر العريب يف صدر اإلسالم: دراسة حتليلية
 م )ماجستري(. 2012ه ،  1433اخلرطوم: جامعة النيلي، 

 
 -.2ط  -إبراهيم.  عبدالرُحن خليل  /دور الشعر يف معركة الدعوة اإلسالمية أايم الرسول

 ص. 492م،  1971ه ،  1391، جلزائر: الشركة الوطنية للنشر
 

وشعرأ ديوان   بيان  الدعاة:  وتوجيه  الدعوة  منهاج  يف  ح  /قباس  حسن  كة  بنعبدالرُحن 
 م.  1986ه ،  1406، دار القلم دمشق: -.امليداين

 
قدم له حسن    ه (؛  1426إبراهيم أُحد عبدالفتاح )ت    /ديوان من وحي الدعوة اإلسالمية

 م. 1947ه ،  1366اإلسكندرية: دار القبس،  -.البنا
 

والزهد والرقائ   الدعوة  شعر  من  الشهد  وترتيب    /إسالماه  وا  ،رائ   حسي مجع  سيد 
 ص. 769م،  2001 ه ، 1421مصر: مكتبة معاذ بن جبل،  -.العفاين
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  - زلط.   عبدالرحيم حممود  / اا وحديثم رسالة الشعر يف خدمة الدعوة وحركات اإلصالح قديم 
 ص.  284م،  1983ه ،  1403بريوت: دار الفكر العريب،  

 
بريوت: دار  -. احلسن علي احلسِن الندوي أبو  /روائع من أدب الدعوة يف القرآن والسرية

 . ص  152ه ،  1423القلم، 
 

حممد بن هادي    /مجع ودراسة موضوعية فنية:  شعر الدعوة اإلسالمية يف العصر األيويب
م،   2010ه ،    1431املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية، عمادة البحث العلمي،    -مباركي.

 ص. 963
 

لرائسة  ا  -عبدهللا بن عبدالرُحن اجلعيثن.  /صر العباسي األولشعر الدعوة اإلسالمية يف الع
 ص. )أصله رسالة جامعية(.  348م،  1974ه ،  1394، العامة للكليات واملعاهد العلمية

 
الصامل، عبدهللا بن صاحل  حممد بن علي    /شعر الدعوة اإلسالمية يف العصر العباسي الثالث

 ص )حبث جامعي(.  252م،  1981ه ،  1401الرايض: جامعة اإلمام،  -العريِن.
 

مجع ما ال : هـــــ(  447هـــــ حىت    334شعر الدعوة اإلسالمية يف العصر العباسي الثالث )
ــة نقدية  1429املدينة املنورة: اجلامعة اإلس    المية،  -.س    فري بن خلف القثامي /جيمع ودراسـ

 ص. 784م،   2008ه ، 
 

 -إبشراف عبدالرُحن رأفت الباشا.  /يف عهد النبوة واخللفاء الراشدين  اإلسالميةشعر الدعوة  
م،   1971ه ،    1391الرايض: الرائسة العامة للكليات واملعاهد العلمية، كلية اللغة العربية،  

 ص. 613
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عبدهللا بن حامد مجعه وحققه    /عر الدعوة اإلسالمية يف عهد النبوة واخللفاء الراشدينش
 .م 1985ه ،  1405الرايض: دار األصالة،  -احلامد.

 
من القرن العشرين    سالمية منذ النصف الثاينشعر الرقائ  واملواعظ لدى شعراء الدعوة اإل

اإلسكندرية: جامعة األزهر،   -وًلء علي عشرة.  /دراسة موضوعية فنية:  وحىت عصران احلاضر
 م )ماجستري(. 2015ه ،  1436

 
الن أبو هاللة.  /بوة الشعر والدعوة يف عصر  الدين  العاصمة،    -يوسف حميي  الرايض: دار 

 ص.  80م،  1987ه ،  1408
 

: جامعة اإلمام، الرايض  -عبدهللا بن إبراهيم الفاحل.  / الشعر ودوره الدعوي يف العهد النبوي
 ه  )ماجستري(. 1406

 
 - جرار.  أدهمحسِن  أُحد عبداللطيف اجلدع،    / شعراء الدعوة اإلسالمية يف العصر احلديث

 م. )عدة أجزاء(.  1988ه ،  1408عمان: دار الضياء، 
 

  1994ه ،    1414؟: دار الفرقان،    -يوسف العامل.يف عهد النبوة/  سالمية  شعراء الدعوة اإل
 م. )دراسات يف أدب الدعوة اإلسالمية(. 

 
 ه ( )خ(. 1418حممود عبدالوهاب فايد )ت  /يف ظالل الدعوة )ديوان شعر(

 
 :غزة -، اجلامعة اإلس المية.عالمقس م الدعوة واإل /عالم يف عيون الشـعراءالدعوة واإلقسـم 

 م. 2018ه ،   1439، اجلامعة
 

 م. 1981ه ،  1401الرايض: دار اهلدى،  -حميي الدين سليمة.قصص دعوية/ 
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األزهر، أسيوط: جامعة    - فرغل أُحد عزاز.  / ىل هللا تعاىلإالدعوة    ثرها يف أسالمية و القصة اإل

 م )دكتوراه(.  2000ه ،  1421
 

  1402،  دار القلم  :دمشق  -.نكة امليداينبعبدالرُحن حسن ح  /دب والدعوة مبادئ يف األ
 م.  1982ه ، 

 
:  الرايض  -.ُحود بن عبدهللا املطر  /املساجالت الشعرية من شعر احلكمة والزهد والدعوة

 م.  2003ه ،  1424، دار طويق
 

ول من القرن الرابع عشر  النصف األ  مصر يف   يف   الشعر العريب  سالمية يف مالمح الدعوة اإل
 م )ماجستري(. 2018ه ،  1439القاهرة: جامعة األزهر،  -أُحد لطفي رسالن. /ياهلجر 

 
من القرن الرابع عشر    النصف الثاين   مصر يف   يف   الشعر العريب  سالمية يف مالمح الدعوة اإل

 م )ماجستري(.   2017ه ،    1438القاهرة: جامعة األزهر،    -شالطة.حممد مصطفى    /ياهلجر 
 

 .ه ( 1427عطية صقر )ت  /من أدب الدعوة
 

، ه  1402، دار الثقافة للنشر :الدار البيضاء -.اجلراري عباس  /من أدب الدعوة اإلسالمية
 ص. 160، م1981
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 الباب الثاين 
 الدعاة

 
 الدعاة )عام( 

 

: دار  طنطا  -. حجازي إبراهيم ثراي   /الدعوات ورمحة من هللا ابملبتلنيبتالء سنة هللا يف  اال
 ص. 144م،  2000البشري للثقافة والعلوم، 

 
الدعاة احليايل  /االبتالء واحملن يف حياة  الكتاب    -.ه (  1427)ت    رعد كامل  إربد: دار 

 الثقايف.
 

 ص.   64م،    1987  ه ،  1407  : دار السالم،القاهرة  -.سعيد حوى  /إجازة ختصص الدعاة
 

 1412بريوت: املكتب اإلسالمي،    -. حممد بن لطفي الصباغ  /أيها املؤمنون تذكرة للدعاة
 ص. 354م،  1992ه ، 

 
 ج2م،    1999ه ،    1419،  دار البشري:  طنطا  -.السيد عبداملقصود عسكر  /بستان الدعاة 

 
 ار الثقافة. الدوحة: د -هاشم حممد علي املشهداين. /بغية الدعاة: وقفات

 
والدعاة الرعاة  الصواف.  / هـ(  1413)ت    بني  الرسالة،    -حممد حممود  مؤسسة  دمشق: 

 (.4ص. )املكتبة القرآنية؛   104م،  1977ه ،  1397
 

اإلسالم/   دعاة  املودودي.تذكرة  األعلى  للنشر،    -أبو  السعودية  الدار  ه ،   1405جدة: 
 ص.117
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 م. 1989ه ،  1409، مكتبة السندس الكويت: - 3ط -.ُحد القطانأ /التذكرة للدعاة
 

والصاحلني الدعاة  يف  وأثره  الدعوي  الشريف.  /التوريث  موسى  دمشق؛   -.2ط  - حممد 
 ص.   64م،  2008ه ،  1429بريوت: دار ابن كثري، 

 
مجعية اإلصالح رأس اخليمة:    -.ه (  1407)ت    عبدالبديع صقر  /اإلسالمحديث إىل دعاة  

 ص.   46م[،  1981ه ،  1401، ]جتماعيوالتوجيه اًل
 

]مصر[: الرسالة   -صاحل بن عبدهللا العثيم.  /من جتارب الدعاة:  خطوات على طري  الدعوة
 م.  2003ه ،  1424الدولية للطباعة والنشر، 

 
 ه ( )خ(. 1420رزق السيد عبده )ت  / الداعي إىل هللا

 
وأسلوبه/   إىل هللا: صفاته  رأفت سعيدالداعي  الوفاء،    -.حممد  دار  ه ،   1423املنصورة: 

 ص. 39م،  2002
 

الدعوة إىل هللا ابحلكمة واملوعظة احلسنة يف ضوء   ،الداعية إىل هللا: أخالقه، صفاته، منهجه
م،   2009  ه ،  1430  : مكتبة اًلميان، املنصورة  -.سيد أُحد مجعة سالم  / القرآن والسنة

 ص. 280
 

 ص.  91عبدالقاهر عبدهللا احلوري،  /معوقات ،مهارات ،صفات: الداعية
 ه .  28/7/1436نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
 مصر. -.فتحي فوزي عبداملعطينبياء/ أدعاة ال 
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ه ،   1430الرايض: دار احلضارة،    -عبدهللا بن حممد املطوع.  /الدعاة واإلصالح االجتماعي
 م.  2009

 
 ص. 190، 2ط -.ي الدين الزرديوائل حم الدعوة ومناهج الدعاة/

 
 م.  2000ه ،   1421الرايض: دار القاسم،  -حممد بن صاحل العثيمي. /رسالة إىل الدعاة

 
 1427القاهرة: دار العواصم،    -.شوقي عبداللطيف  /؟: كيف تصبح داعيةةرسالة إىل الدعا

 م.  2006ه ، 
 

 2002  ه ،  1423  هل السنه اخلرييه، أ لقدس: مجعية  ا  -.إمساعيل ربعي  رسائل إىل الدعاة/
 ص.  160م، 
 

 م.  2000ه ،   1421، ميانتبة اإل: مكلقاهرةا -.عبداملنعم عبدالوهاب املغازي /زاد الدعاة
 

اهلداة  وذخرية  الدعاة  الشثري.  /زاد  انصر  بن  احلبيب،    -حممد  دار  ه ،   1424الرايض: 
 م.  2003

 
سعيد بن عبدالعزيز    / ستة وستون يومما يف س  عشرة دولة مع الدعاة واملدافعني عن دين هللا

 ص. 121اجلندول، 
 

 بن خلف السبت؛ مجع وإعداد جمموعة من طلبة العلم.  عبدهللا /ضرورة التناصح بني الدعاة
 )ضمن جمموع مؤلفاته( 
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والسنة الكتاب  احلديثة يف ضوء  االتصال  ووسائل  والدعاة  العلماء  بني  املثلى    / العالقة 
 م   2010ه ،    1431السعودية: املؤلف، اتريخ املقدمة    -سعيد بن علي بن وهف القحطاين.

 
 الرايض: دار القاسم.  -انصر بن عبدالكرمي العقل. /العلماء هم الدعاة 

 
 1440،  العصماء  دار  شق:دم  -حممد خري فاطمة النعيمي.  /القطوف الدانية للمريب والداعية

 م.  2019ه ، 
 

 2007ه ،    1428دمشق: مؤسسة الرسالة،    -فتحي يكن.  /قوارب النجاة يف حياة الدعاة
 ص  72م، 
 

للدعاة/   راجح.كلمات  ومنقحة.  -أُحد  مزيدة  احلكمة،    -ط،  بيت  ه ،   1423سورية: 
 ص. 190م،  2002

 
 ص.  343الرايض: دار القاسم،  -عبدامللك حممد القاسم.كلنا دعاة/ 

 
أكثر من   إىل هللا  1000كلنا دعاة:  الدعوة  وأسلوب يف  تعاىل: جتارب    فكرة ووسيلة 

  1426الطائف: دار الطرفي،    -عبدهللا بن أُحد آل عالف.  /العلماء والدعاة قديما وحديثما
 ص.  187ه ، 

 
الدعاة املوجان )ت    /حماضرات  عبدهللا  بن  مكتبة كنوز    -.2ط  -ه (.  1395حسي  ؟: 

     م. 2002ه ،  1423املعرفة، 
 

الدعاة طري   يف  الصانع  /معامل  عبداحملسن  بن  القامسي  -.عبدالرزاق  منشورات  ، الشارقة: 
 ص.  157 م، 2016 ه ، 1437
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 م   2004،  ه   1425،  : دار ابن حزمبريوت   -.عبدالرُحن بن أُحد اجلرعي  /من فقه الداعية

 
الدعاة الدجِن  ، حممد حسن رابح خبيت  /مناهج  ه ،    1428،  املؤلفان:  غزة  -.حيىي علي 

 م.  2007
 

املعاصرين يف  الدعاة  النص  مناهج  مقارنة:  فقه  عامر.  /دراسة  أُحد جاد  طنطا:    -حممد 
 م )ماجستري(. 2009ه ،  1430جامعة األزهر، 

 
الدعاة  األيحم  /منهاج  الدين  للنشرجدة:    -.لوائيي  عكاظ  مكتبات  ه ، 1405،  شركة 

 .م1985
 

الدعاة زاد  بن عمر ابدحدح  / موسوعة  ابن حزم،    -، حممد حممود حوا.علي  دار  بريوت: 
 مج. 3ه ،  1437

 
  1985ه ،    1405بريوت: املكتب اإلسالمي،    -الصباغ.  حممد بن لطفي  /نداء إىل الدعاة

 ص.  90م، 
 

حافظ  نظرات داعية يف السور املكية: سورة العل ، سورة القلم، سورة املدثر، سورة املزمل/  
 م.  1995ه ،  1416القاهرة: دار النهضة اإلسالمية: دار القاهرة،  -صاحل.

 )وهكذا سور أخرى( 
 

 م.  1984ه ،    1404الرايض: مكتبة الرشد،    -الدوسري.  بن علي  عبدالرُحننفثات داعية/  
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 وتوجيههم   وتربيتهموتدريبهم إعداد الدعاة 
 )التوزيع من داللة العناوين، وال يعين هذا تزكية كل موضوعاهتا(  

 

القاهرة: املكتبة    -.2ط  -مصلح سيد بيومي.  /ادع إىل سبيل ربك ابحلكمة واملوعظة احلسنة
 ه . 1399التوفيقية، 

 
م،    2019ه ،    1440نورة: املؤلف،  املدينة امل  - مجال اهلميلي.  التدريب الدعوي/  أساسيات

   ص. 57
 

ه ،    1424دمشق: مؤسسة الرسالة،    -فتحي يكن.   / ةعااالستيعاب يف حياة الدعوة والد
 ص. 116م،  2003

 
الرايض:    -حصة بنت عبدالكرمي الزيد.اإلعداد األساسي للداعية نفسي ا وعلمي ا واجتماعي ا/  

 ص. 50م،  2014ه ،   1435دار التدمرية، 
 

والسنة الكتاب  الداعية يف ضوء  القحطاين.  / إعداد  فرج  بنت  جامعة   -جلوس  الرايض: 
   م )دكتوراه(. 2012ه ،  1434اإلمام، 

 
املسلمة األقليات  للدعوة يف جمتمع  الداعية  السويلم  /إعداد  بن حممد  الرايض:    -.خالد 

 (.ماجستريه  ) 1434، جامعة اإلمام
 
  1990ه ،    1410القاهرة: جامعة األزهر،    -حممد يوسف ُحودة.اإلسالم/    عداد الدعاة يف إ

 م )دكتوراه(. 
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إعداد الدعاة من خالل املتون العلمية: دراسة ميدانية على عينة من العلماء والدعاة يف  
السعودية العربية  العمار.   /اململكة  ُحد  بن  اإلمام،    -انصر  جامعة  ه     1433الرايض: 

 )ماجستري(. 
 

 ص.  144م،  1981ه ،  1401بريوت: املكتب اإلسالمي،  -حممود شاكر.  /الدعاة إىل 
 

 ص.  68ه ،  1400مصر، حنو  -عبداحلميد كشك.إىل دعاة احل / 
 

األنبياء والدعاة إىل هللا السالم،   -.12ط  -عبدهللا انصح علوان.  /إىل ورثة  دار  القاهرة: 
 ه .  1430

 
،  دار املعايل  بريوت:  -.جاسم املسلم  /جملموعة الثانيةخي الداعية: امللتقى الرتبوي: األيك  إ

 م. 1995ه ،  1415
 

 -رمض ان موس ى الص فيت. /أمناط إفادة اخلطباء والدعاة اإلسـالميني من املعلومات يف مصـر
 ص )دكتوراه(.  291م،  12ه ،  1432املنوفية: جامعة املنوفية، 

 
املسروقة الدعاة  عبداجلواد.  /أوقات  أُحد  اإلسالمية،    -حممد  والنشر  التوزيع  دار  القاهرة: 

 ص.  110م،  2004ه ،  1425
 

اإل اجلامعات  دور  مؤمتر  الدعاةحبوث  تكوين  يف  اجلامعات   ]تنظيم[  /سالمية  رابطة 
 م. 1988ه ،  1408،  ادارة الثقافة والنشرالرابطة،  الرايض: -.سالميةاإل
 

 ص 64م،    1977ه ،    1397دار اًلعتصام،    القاهرة:  -.حسي حممد يوسف  بداية الداعية/
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حسب   / ة يف ضوء فقه الدعوةيأتهيل وتدريب األئمة والدعاة بوالية اخلرطوم: دراسة حتليل
م    2013ه ،    1434أم درمان: جامعة أم درمان اإلسالمية،    -األمي.  الشيخ الفكيالرسول  

 )ماجستري(. 
 

ه ،   1429مصر: دار التوحيد للرتاث،     -مجال صالح.تذكرة غالية إىل كل مصلح وداعية/  
 م.  2008

 
الدعاة وصفية تقويية على عينة من    دراسة  :تقييم برامج تدريب الدعاة يف منطقة الرايض 

منطقة الكرميي.  / الرايض  يف  مغرم  بنت  واًلحتساب،    -زينة  للدعوة  العايل  املعهد  الرايض: 
 ه  )ماجستري(. 1437

 
الدعوة جمال  يف  وأثرها  اإلسالم  يف  السوية  الشخصية  البشار  /تكوين  سعد  )ت    جالل 

 )ماجستري( م 1983ه ،  1403القاهرة: جامعة األزهر،  -ه (. 1427
 

زاهر   مفاتيح لبناء الداعية ولتعامل أفضـل مع الناس/  :املهارات الشـخصـية والدعويةتنمية  
 ص. 256م،  2002، ه  1423، : األندلسية للنشرجدة -.أبو داود

 
 م. 2010ه ،  1431علي بن انيف الشحود،  /توجيهات قرآنية ألصحاب الدعوة

 
القاري ملساجد أورواب  /توجيهات منهجية للدعاة رابطة  مدريد:    -.األمانة العامة للمجلس 

 ص. 24م،  1990ه ،   1410، األمانة العامة للمجلس، العامل اإلسالمي
 

 ص. 176ه ،   1424القاهرة: دار السالم،  -.2ط -عبدهللا انصح علوان. /ثقافة الداعية
 

 ه . 1416ة، القاهرة: مكتبة وهب  -.10ط -يوسف القرضاوي. /ثقافة الداعية
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الدعوة  جناح  يف  وأثرها  الداعية  أُحد.  /ثقافة  أمي  اإلمام   -مصطفى  جامعة  الرايض: 

 )ماجستري(. 
 

 القاهرة: مكتبة وهبة. -سعيد حوى. /جند هللا ثقافة وأخالقما
 

املعاصرين يف أجهود   الدعوة  العلم   عالم  طنطا:    -مدين علي ُحيدة.  /للدعاة  يالتكوين 
 م )ماجستري(. 2014ه ،  1435جامعة األزهر، 

 
الدعوية ورعايتهم  الكفاءات  إعداد  اإلسالمية يف جمال  اجلامعة  بن عمر    /جهود  سلطان 

.  ص.  143م،  2017ه ،  1438املدينة املنورة: املؤلف،  -احلصي م
 

 ص.  306]هولندا[: املؤسسة،  -مؤسسة الوقف. /حقيبة الداعية
 

 عمرو طه الزواوي.  /العملي األول يف الدعوة الفرديةالداعية احملرتف: الكتاب 
 

ه ،   1434طنطا: مكتبة األزهر احلديثة،    -.عبدالبصري علي احلقرةالداعية وفقه األولوايت/  
 ص. 177م،  2003

 
صنعاء: مكتبة    -.2ط  -ه (.  1435عبدامللك مرشد الشيباين )ت    /الداعية واهلمة العالية

 خالد بن الوليد. 
 

 ه (. 1427سامل علي البهنساوي )ت  / يل املؤمنني والكافرينالدعاة بني سب
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ه ،   1421بريدة: املؤلف،    -حممد بن انصر العبودي.  /الدعوة اإلسالمية وإعداد الدعاة
 ص.  84

 
اخلطاب مهارة  إتقان  إىل  والدعاة  األئمة  الطحان.  /دليل  عبدالسالم  مكة   -عبداملهيمن 

 م. 2014ه ،  1435املكرمة: رابطة العامل اإلسالمي، 
 

وليد أبو موسى، أُحد    / دليل الدعاة: أيخذ بيدك لتكون داعية يف وق  يسري إن شاء هللا
 ص.  106م،  2015ه ،  1436عبداملتعال، اتريخ املقدمة  

 
بريوت: دار البشائر    -إعداد حممد ايسر املسد ي.الدليل الشامل لإلمام واخلطيب والد اعية/  

 ص. 656م،  2012 ه ، 1424 اإلسالمية،
 

براهيم  إُحد  أ  /عداد الداعية املريب وسبل تطويره إدور الكليات الشرعية مبحافظات غزة يف  
 م )رسالة جامعية(.  2016ه ،  1437غزة: الباحث،  -.الزامل

 
الرايض: املعهد    –يوسف عزت مرسي الصباغ.    / دور املدرسة االبتدائية يف إعداد الداعية

 ه . )ماجستري(.  1402العايل للدعوة اإلسالمية، 
 

يف   غزة  مبحافظات  الثانوية  املرحلة  معلمي  طلبتهم كدعاة إدور  جنيب    / عداد  هتاين 
 م )رسالة جامعية(.  2016ه ،   1437غزة،  -.لدعليسا

 
 ص. 165م،  2004ه ،  1425رام هللا: املؤلفون،  -جمموعة مؤلفي. /زاد حامل الدعوة

 
 م. 1995ه ،  1415، دار غريب القاهرة: -.ُحد عمر هاشمأ /زاد الداعية
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 ص.  30دينا حسن نصري،  / زاد الداعية إىل هللا
 ه . 12/6/1439بتاريخ نشر يف شبكة األلوكة 

 
بريوت: دار الكتب العلمية،    -.علي أُحد عبدالعال الطهطاويزاد الداعية إىل هللا تعاىل/  

 ص.  320ه ،  1426
 معه للمؤلف نفسه: أربعون حديثاا يف الدعوة والدعاة. 

 
 .ه ( 1421)ت  حممد بن صاحل العثيمي /زاد الداعية إىل هللا عز وجل

 
مكة املكرمة: شركة    -حممد عيسى داود.  /الصاحلني والدعاة إىل طري  اهلدى والنجاةزاد  

 ص.  331: 1ه ، ج  1405مكة للطباعة والنشر، حنو  

 
  / زاد املعلم يف مبادىء التدريس وإعداد الدروس للمعلمني وطالب الرتبية العملية والدعاة

 ص. 119م،  1986ه ،  1406املنصورة: دار الوفاء،  -علي أُحد لنب.
 

والتطبي  التكوين  بني  الداعية  احلامد.  /شخصية  بن ُحد  اإلمام   -مبارك  الرايض: جامعة 
   )ماجستري(.

 
 /صناعة الداعية: فنون الدعوة واإللقاء والتأثري يف الناس: خالصة حبوث وجتارب وممارسات

 الرايض: دار التدمرية.   -حممد بن عبدالرُحن العريفي.
 

  - هاشم حممد هاشم.  / ىل هللا تعاىلإ الدعوة    بناؤها وتوظيفها يف   :العالقة بني الداعية واملدعو
 م )دكتوراه(.  2011ه ،  1432أسيوط: جامعة األزهر، 
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مبجال   التكنولوجية  املستحداثت  لتوظيف  مقرتح  مقرر  اإلفاعلية  يف  الدعوة  سالمية 
  -السيد حممد مرعي.  /زهرالتحصيل واألداء املهاري واالجتاه لدى الطالب الدعاة جبامعة األ

 )دكتوراه(.  ص 343، م 2006ه ،  1427القاهرة: جامعة األزهر، 
 

عم ان:    -.أمين مسعد مصطفى  /عداد الدعاةإفرض الكفاية وجماالت تطبيقه يف أتهيل و 
 (. )ماجستريم   2015ه ،  1436اإلسالمية العاملية، جامعة العلوم 

 
املعاصرة العاملية  املتغريات  ضوء  يف  للداعية  الرتبوي  اإلعداد  حممود    /فلسفة  حامد 

 ص )دكتوراه(.  227م،  2021ه ،  1442طنطا: جامعة طنطا،  -البهنسي.
 
الداعيةف الوق  عند  استغالل  مبارك  /ن  بن  الضامري،   -النوفلي.  أُحد  : مكتبة   السيب 

 . ص  64م،  2004 ه ، 1425
 

 ص160ه ،    1433بريوت: دار الكتب العلمية،    -حامت املشهداين.قصص من حياة الدعاة/  
 

أم درمان: جامعة أم   -الفكي.حسن اببكر  /قيام الليل وأثره يف إعداد الدعاة إىل هللا تعاىل
 م )ماجستري(. 2006ه ،   1427درمان اإلسالمية، 

 
 م   2008ه ،    1429الرايض: وزارة األوقاف،    -صاحل بن عبد العزيز آل الشيخ.ا/  كن داعيم 

 
الداعية؟ يدعو  علوان.  /كيف  السالم،    -.3ط  -عبدهللا انصح  دار  ه ،   1424القاهرة: 

 ص.224
 

م،   2004  ه ،  1425  دار العلوم واحلكم،  ]القاهرة[:  -حممد نبيه علي.  لك أيها الداعي/ 
 . ص 92
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الدعوي التدريب  إىل  وسائلهاملدخل  أمهيته،  مفهومه،  اهلميلي.  /:  املنورة:    -مجال  املدينة 

   ص. 175م،  2014ه ،  1435املؤلف، 
 

:  مدى كفاية برامج الدراسات العليا يف أقسام الدعوة ابجلامعات السعودية لتأهيل الدعاة
مقارنة اللقماين  /دراسة  سامل  بن  اإلسالمية،    -.سليم  اجلامعة  املنورة:  ه    1435املدينة 

 )دكتوراه(. 
 

 م. 1981ه ،  1401، دار املعرفة بريوت: -.حممد منر اخلطيب /مرشد الدعاة
 

عبدهللا األمي   ،عبدالسالم عبدهللا اجلقندي  /مرشد الدعاة واملعلمني يف الرتبية وعلم النفس
 ص.   384م،    2010ه ،    1431طرابلس الغرب: مجعية الدعوة اإلسالمية العاملية،    -.النعمي

 
، أتريخ املقدمة  عبدالرُحن بن عبدهللا السحيم / مسائل يف علوم القرآن هتم الدعاة واملناظرين

 ج . 2ه ،  1442
 ه . 29/5/1442نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
طباء: دراسة ميدانية على عينة من دول اخلليج/  املسؤولية الدعوية جتاه إعداد األئمة واخل

 م )دكتوراه(.   2021ه ،  1442الرايض: جامعة اإلمام،  -فهد بن حممد العيسى.
 

 ص. 122حامت إبراهيم سالمة،   /معركة الداعية مع من تكون؟
 

الداعيةأمن   جناح  التوجيري.  /سباب  سليمان  بن  املؤلف،    -فهد  ه ،   1431السعودية: 
 م.2010
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بغداد:    -.ه (  1427)ت    رعد كامل احليايل  /منارات هادية على طري  الدعوة والداعية
 ص. 64م،  1996ه ،   1417اخلنساء للطباعة، 

 
م،    1994ه ،    1414مكة املكرمة: رابطة العامل اإلسالمي،    -أُحد أبو زيد.  / منهاج الداعية

 (.135ص )دعوة احلق؛  160
 

 أبو بكر فقي رسول  /منهج اإلعداد الثقايف للداعية يف كوردستان العراق وأثره يف الدعوة 
 (. ماجستري م ) 2014ه ،  1435، اإلسالمية أم درمان: جامعة أم درمان -حممد.

 
النبويةمنهج إعداد الدعاة يف   قسنطينة: جامعة   -فطيمة سبقاق.  /دراسة حتليلية  :السنة 

 م )دكتوراه(.  2016ه ،  1437األمري عبدالقادر للعلوم اإلسالمية، 
 

الكري القرآن  الدعاة يف  قسنطينة: جامعة    -سلوى بومزير.  /دراسة حتليلية:  منهج إعداد 
 )دكتوراه(. م  2016ه ،  1437األمري عبدالقادر للعلوم اإلسالمية، 

 
 1437الرايض: مكتبة الرشد،    -عبدهللا بن ُحود الفريح.  /املنهج الشرعي للداعية عند الفنت

 . م 2016ه ، 
 ه . 1433جامعة اإلمام ابلرايض،  –األصل: حبث مكمل للماجستري 

 
الدين حممد رشيد احلموي، مها حممد عدانن حربلي.   /مهارات دعوية  دار  دمشق:-عالء 

 م. 2013ه ،  1434، الذكي الكتاب 
 

 2009،  ه   1430،  : دار األندلس اجلديدة للنشرالقاهرة  -.جمدي اهلاليل  / أخي الداعيةمهالم 
 ص.  87م، 
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 1986ه ،    1406القاهرة: دار السالم،    -علوان.عبدهللا انصح    /مواقف الداعية التعبريية
 ص.  167م، 
 

 1425،  : دار املنارالقاهرة  -.حممد حممد داود  /مواقف وعرب: زاد للدعاة وموعظة للمؤمنني
 ص. 904م،  2004، ه 
 

 . املؤلف:  املنوفية  - .رُحة  بوأن  أمي  /هكذا فليمض الدعاة: مداخل الدعوة يف ظالل التسامح 
 

للداعية   العبدالعايل   / اجلديدوصااي  حممد  بن  ه ،   1424األقصى،  دار  :  الدمام  -.عادل 
 م.  2003

 
الرايض: مطبعة    -ه (.  1426عبدهللا بن حسن القعود )ت    /وصااي للدعاة والوسط املطلوب

 ه .  1415سفري، 
 

م،    2011ه ،    1432القاهرة: مكتبة السنة،    -حممد بدير زينة.اي دعاة اإلسالم احتدوا/  
 ص. 238

 
 الدعاة حقوق وواجبات

 )يشمل دورهم ومسؤولياهتم( 
 

 ه (. 1408حممد الزمزمي الغماري )ت  /بيان ما جيب أن يدعو املسلم به إىل اإلسالم
 

حممد    /جهود الدعاة لتقدي اإلسالم منهاج حياة للعامل: دراسة أتصيلية وصفية لنظم احلكم
 م )دكتوراه(.  2011ه ،  1432أم درمان: جامعة أم درمان اإلسالمية،  -حممد. السماين
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والتطبي /   الواجب  بني  املعاصر  العمري.الداعية  اجلامعة    - عبدالعزيز عطية  املنورة:  املدينة 
 ه  )ماجستري(. 1407اإلسالمية، 

 
االجتماع و   يالدور  يف أللداعية  الدعوة  ثره  مطاوع.  /جناح  علي  جامعة   -علي  املنصورة: 

 م )دكتوراه(.  2009ه ،  1430األزهر، 
 

 -خلف علي حممد.  / العصر احلاضر  تصحيح العادات والتقاليد اخلاطئة يف   دور الداعية يف 
 م )دكتوراه(.  2000ه ،  1421أسيوط: جامعة األزهر، 

 
النجا املسلمةطري   للداعية  إسالمي  دستور  دار    -عفيفي.  عبدالفتاح  حممد  /:  تونس: 

 ص. 287م،  1985ه ،  1405بوسالمة للنشر، 
 

طنطا: جامعة األزهر،   -حممد نصري إبراهيم.  /يحلادمواجهة اخلطاب اإل  مسؤولية الدعاة يف 
 م )ماجستري(. 2017ه ،  1438

 
البهائؤ مس  اخلطاب  جتاه  الدعاة  راضي.ي/  ولية  أُحد  األزهر،   -عبداحلميد  جامعة  طنطا: 

 م )دكتوراه(.  2016ه ،  1437
 
 1433طنطا: جامعة األزهر،    -طاهر حسي زيدان.ي/  ولية الدعاة جتاه اخلطاب الشيعؤ مس 
 م )دكتوراه(.  2012ه ، 
 
  1436طنطا: جامعة األزهر،    -أسامة ُحدي سعد.  /لية الدعاة جتاه اخلطاب العلماينؤو مس 
 م )دكتوراه(.  2015ه ، 
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عبدالرُحن بن إدريس   /دراسة حتليلية تقويية:  مسؤولية الدعاة جتاه ظاهرة إعادة قراءة النص
 الرايض: جامعة اإلمام )رسالة جامعية(.  -.الدريس

 
   الرايض: دار كنوز إشبيليا، -أُحد بن ُحد البوعلي.مسؤولية الدعاة جتاه العمل التطوعي/ 

 مج. 2م،  2020ه ،  1442
دراسة ميدانية  ه ، وعنواهنا الشارح:    1433جامعة اإلمام ابلرايض،   –األصل: رسالة دكتوراه  

 . تقوميية على عينة من الدعاة يف اململكة العربية السعودية
 

 ه .  1386لثقافة، مكة املكرمة: دار ا -أُحد حممد مجال. /مسؤولية العلماء يف اإلسالم
 

الفكري األمن  الدعاة ودورها يف حتقي   لدى  االتصال  بن سعد  /مهارات  أاب    عبدالرُحن 
 م )ماجستري(.  2011ه ،  1422الرايض: جامعة انيف العربية للعلوم األمنية،  -حسي .

 
أم درمان: جامعة    -.موسى  براهيم احلاجإعمر    /موقف الدعاة إىل هللا تعاىل من ظاهرة العوملة

 (.ماجستريم ) 2002ه ،  1423، القرآن الكرمي
 

 هموأخالق موصفاهتالدعاة أنواع 
 

أم درمان: جامعة   -.أمرية مصطفي حممد / االبتالء يف حياة الدعاة يف ضوء الكتاب والسنة
 م )ماجستري(. 2006ه ،  1427القرآن الكرمي، 

 
املنصورة: جامعة    -السيد عبدالسالم مرسي.  /ىل هللا إالدعوة    ثره يف أحياة الدعاة و   االبتالء يف 

 م )ماجستري(.  1991ه ،  1411األزهر، 
 

تونس:    -ي.املصمود حمسن    /من خالل سنة الرسول صلى هللا عليه وسلم   يأخالق الداع
 م )ماجستري(. 1990ه ،  1410جامع الزيتونة، 
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إربد: عامل   -عدانن خطاطبة.   /أخالق الداعية يف اإلسالم وتطبيقاهتا يف امليدان الدعوي

 ص.   286م،  2013ه ،  1434الكتب احلديث، 
 

الشيخ  /أخالق دعاة اإلسالم والنشر اإلسالميةالقاهرة  -.ربيع  التوزيع  دار  ، ه   1427،  : 
 م.  2006

 
 ص.   96ه ،   1424القاهرة: دار السالم،    -.4ط  -عبدهللا انصح علوان.  /أخالقية الداعية

 
الدعو اإل الطيب  يعداد  اجملال  أم   -أُحد.  الشامي عثمان  /للعاملني يف  أم درمان: جامعة 

 م )دكتوراه(.  2010ه ،   1431درمان اإلسالمية، 
 

  1992ه ،    1413ديب: دار املنطلق،    -عبدهللا يوسف احلسن.  / اإلجيابية يف حياة الداعية
 ص.  40م، 
 

ه ،   1436الكويت: مجعية النجاة اخلريية،    -جلنة الدعوة اإللكرتونية.  /التفكر ربيع الداعية
 ص. 12م،  2015

 
فكـار العقالنـية والالعقالنـية واملهـارات احلـياتـية ـلدى اـلدعـاة يف تقـدير اـلذات وعالقـته ابأل

 ص )ماجستري(. 201، م 2013ه ،  1435غزة،  -.ايد عبدهللا زقوت إ /ات غزةحمافظ
 

الزقازيق:   -عمارة جنيب حممد.  /جناح الدعوة  ثره يف أحياة الدعاة و   الثبات على احل  يف 
 م )دكتوراه(.  2010ه ،  1431جامعة األزهر، 
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، ه              1431، للبحوث والدراسات : البصائر اجليزة -.مجعة أمي عبدالعزيز  /الثبات والدعاة
 ص. 159م،   2010

 
دمشق: دار الرسالة العاملية،    - علي بن أُحد األُحد.  /الداعية األمني يف ضوء الكتاب والسنة

 ص.  96م،  2015ه ،  1436
 

الرايض: مدار   -.3ط -علي بن عبدهللا الصياح. /منهجه ،صفاته  ،خالقهأ  :الداعية البصري 
 م.  2013ه ،   1434الوطن للنشر، 

 
ثروت    /زهر املعاصرينمناذج من علماء األ:  هدافجناز األإعاقة البدنية و الداعية بني اإل

 م )ماجستري(. 2018ه ،  1439القاهرة: جامعة األزهر،  -نبيه مجيل.
 

ه ،   1433ف السِن،  بغداد: ديوان الوق  -ه (.  1439كاظم الزوبعي )ت    / الداعية الرابين 
 ص. 308م،  2012

 
كفر الشيخ: دار    -عمرو طه الزواوي.  / الداعية القرآين: كيف حترتف إدارة مقارئ التدبر؟

 م. 2018ه ،  1439املعايل، 
 

 ص41ه ،    1402الرايض: دار اإلفتاء،    -عبدالعزيز بن ابز.  /الدعوة إىل هللا وأخالق الدعاة
 

 ص 175القاهرة: دار الكلمة،    -حممود حممد عمارة.  /وحكمة الدعاةالدعوة بني كيد الطغاة  
 

 ص144ه ،  1424القاهرة: دار السالم،  -.4ط -عبدهللا انصح علوان. /روحانية الداعية
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البيان،    -سليمان بن عبدهللا احلبس.  / سالمة الصدر وأثرها يف حياة الدعاة الرايض: جملة 
 ص.  100م؟،  2012ه ،  1433مركز البحوث والدراسات، 

 
و  الداعية  يف أسلوك  الدعوة    ثره  البدوي.اإلسالمية/  تبليغ  عبدالرؤوف  القاهرة:   -حسن 

 م )ماجستري(. 1981ه ،  1401جامعة األزهر، 
 

 2008،  ه   1429،  قرأ للنشراانصر الشافعي: مؤسسة    /مسات ومهارات الداعية الناجحة
 ص.  191م، 
 

مكة املكرمة: جامعة أم القرى،   -أُحد حممد العدانين.الصفات األساسية للداعية املسلم/  
 ه  )ماجستري(. 1398

 
 م. 1996ه ،  1416، شبيلياإدار  الرايض: -.صر العمارانُحد بن  /صفات الداعية

 
 - أُحد بن علي اخلليفي.  / صفات الداعية يف ضوء سري دعاة النيب صلى هللا عليه وسلم

 ه  )ماجستري(. 1419الرايض: جامعة اإلمام، 
 

املزمل الداعية يف ضوء سورة  عبدالرُحن حسي.  /صفات  اإلمام   -سيد  الرايض: جامعة 
 )ماجستري(. 

 
،  : دار التوزيع والنشر اإلسالميةالقاهرة  -.مصطفى حممد الطحان  /صفات الداعية املسلم

 م. 2000، ه  1421
 

ه ،   1424القاهرة: دار السالم،    -.3ط  -عبدهللا انصح علوان.  /صفات الداعية النفسية
 ص.  96
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ح عاطف  مسي  /: الشروط اليت تؤهله أن يكون داعيةصفات الداعية وكيفية محل الدعوة

 م. 1985ه ،  1405، دار الكتاب اللبناين بريوت: -مزيدة ومنقحة. -.7ط -.الزين
 

اإل الربامج  مقدمي  والتليفزيونصفات  اإلذاعة  يوسف.  /سالمية يف    - حممد خري رمضان 
 ص. 136م،  1986ه ،  1406الرايض: املؤلف، 

 ه .  1405جامعة اإلمام،  -األصل: جزء من رسالة املاجستري ابلعنوان نفسه 
 

 م. 2006ه ،  1427، مكتبة الرشدالرايض:  -.براهيمإبراهيم نورين إالطبيب الداعية/ 
 

دمشق: دار وحي    -سليمان حممد موسلمان.  / الداعية: صفاته ومهاراته اإلبداعيةعبقرية  
 ص.  272م،   2018ه ،  1439القلم، 

 
 - العشري عمران هاشم.  /حركة الدعوة  ثرها يف أالعصر احلديث و   العالقة بني الدعاة يف 

 م )ماجستري(. 2006ه ،  1427القاهرة: جامعة األزهر، 
 

يف صفات   الواضح  الناجح/القول  عبدالرُحن.  الداعية  حممد  دار    -عبدالرُحن  املنصورة: 
 ص.  120م،  2006ه ،  1427اليقي، 

 
دراسة وصفية    : مسؤولية املرشد الطاليب يف الدعوة إىل هللا تعاىل: املدينة املنورة أمنوذجام 

اإلسالمية ابملدينة املنورة،  اجلامعة  املدينة املنورة:    -الشهري.  عبدهللا بن سعد البسامي  /ميدانية
 م )دكتوراه(.  2014ه ،  1435

 
،  دار الوفاء:  املنصورة   ؛ دار الدعوة  الكويت:  -.عبداحلميد الباليل  /املصفى من صفات الدعاة

 م. 1992ه ،  1412
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ه ،    1426الدمام؛ الرايض: دار ابن اجلوزي،    -عبدالرُحن بن حممد الفارس.  / املعلم الداعية  

 م.  2005
 (وزارة املعارف السعودية ،سالمية اخلامسة )البحث الفائز يف مسابقة البحوث اإل

 
، ندلس اخلض       راءدار األ:  جدة  -.2ط.  -.علي بن عمر ابدحدح /مقومات الداعية الناجح 

 م. 2005ه ،   1426
 

الدعاة يف  احلديث  مقومات جناح  ابن عفان،    -أُحد حممد جلهوم.  /العصر  دار  القاهرة: 
 م. 2012ه ،  1432

 م.  2002ه ،  1423جامعة األزهر يف الزقازيق،  -األصل: رسالة ماجستري 
 

 م. 1991ه ،  1411، دار الوطن الرايض: -.سلمان بن فهد العودة /خالق الداعيةأمن 
 

الدعوة  التوبة إىل حقل  الُغويل.  /من حقل  بن حيىي  للنشر، ا  -فيصل  الوطن  لرايض: مدار 
 م. 2019ه ،  1440

 
الداعية صفات  لطفي  /من  بن  اإلسالمي،    -الصباغ.  حممد  املكتب  ه ،   1405بريوت: 

 ص. 63م،  1985
 

إسالم آابد: إدارة ترمجان    -.هليإهلي بن ظهور  إفضل    /من صفات الداعية: اللني والرف 
  ص. 71م،  1991ه ،  1411اإلسالم سي، 
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املخاط   أحوال  مراعاة  الداعية  الصاحلني/بني  من صفات  والسن ة وسري  الكتاب   يف ضوء 
إهلي. سي،    ابكستان: ،  ججرانواله  -فضل  اإلسالم  ترمجان  م،    1996  ه ،  1416إدارة 

  .ص224
 

  طيبة  دار املكرمة: مكة -عبدالعزيز بن أُحد آل صايل. /للمعلم الداعيةمن الوسائل اهلادية 
 م. 2005ه ،  1426 اخلضراء،

 
الرايض:    -.لبندري بنت حممد العجالن ا  /منهج اختيار الدعاة إىل هللا يف الكتاب والسنة

 م.  2018ه ،   1439دار التوحيد، 
 ه .  1436املعهد العايل للدعوة واًلحتساب،  –األصل: رسالة ماجستري 

 
اإل الدعوة  وسلم  منهج  عليه  صلى هللا  النيب  خطب  من  ومناذج  الداعية  صفة  سالمية: 

م،    1991  ه ،  1411اإلسالمي،  القاهرة: مكتبة الرتاث    -عبداحلميد كشك.والصحابة/  
   .ص 191

 
: دار  الرايض  -.اندعبدهللا بن إبراهيم اللحي  /هيئة الداعية ومظهره ودورها يف إيصال رسالته

 م. 2004، ه  1425، احلضارة
 

الرايض: جامعة    -.عبدالسالم بن صاحل العيريي   / وظيفة التاجر الصاحل يف الدعوة إىل هللا
 اإلمام )حبث مكمل للماجستري(.

 
 مشكالت الدعاة

 )مالحظات، سلبيات، اختالفات، تنبيهات وتصحيحات..(
 

املنصورة: دار    -أبو زيد.  حممد حممد  /الظروف النفسية واالجتماعية يف سلوك الداعيةأثر  
 ص.  290م،  1992ه ،  1412الوفاء، 
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  / أسبابه وآاثره وعالجه: دراسة حتليلية نقدية على الواقع املعاصر  : االختالف بني الدعاة

 . دكتوراه(م )  2015ه ،    1436،  أم درمان اإلسالميةأم درمان: جامعة    -.اليقي يوسف أُحد
 

 م. 2009ه ،  1430الكويت،  -حيىي سليمان العقيلي. /استدراكات على مسرية الدعاة
 

 م  1976ه ،    1396الرابط: مكتبة املعارف،    -رشدي فكار.اإلسالم بني دعاته وأدعيائه/  
 

الرايض:    -مناحي بن ظافر اجلابر.  /إعراض الداعي عن املدعو يف ضوء الكتاب والسنة
 م )ماجستري(.  2014ه ،  1435املعهد العايل للدعوة واًلحتساب، 

 
معها التعامل  وكيفية  واالنتكاس  الفتور  ظاهريت  حول  دراسة  واالنتكاس:  الفتور    / بني 

م،   2017ه ،    1439القليوبية: تبصري لتقريب الرتاث،    -.مصطفى بن حسي آل عوض
 ص. 181

 
دمشق؛ بريوت: دار ابن   -.2ط  -حممد موسى الشريف.  /والصاحلنيثره يف الدعاة  أالرتف و 

 ص.   152ه ،  1429كثري، 
 

اإل الدعوة  على  وخطرها  التكفريية  حتليلية:  سالميةاجلماعات  سعيد    /دراسة  شريف 
 ه  )دكتوراه(.  1438املنوفية: جامعة األزهر،  -حمروس.

 
عم ان: دار األايم،    - حممد خالد مقابلة.  / حال األمة ما بني متادي الطغاة وتقصري الدعاة

 م. 2017ه ،  1438
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ظيب:   أبو  -.منتص ر ُحادة  /مسـامهة يف نقد ظاهرة الدعاة اجلدد  :اخلطاب الوعظي املعاصـر
 ص. 156 م، 2019 ه ، 1440، سرتاتيجيةمركز اإلمارات للدراسات والبحوث اًل

 
 - .مركز املسبار للدراسات والبحوث إعداد    / الدعاة اجلدد بني عصرنة التدين وبيع الدعوة

 ص. 293 م، 2011 ه ، 1432، ركزاملديب: 
 

 م. 1979ه ،  1399، دار البحوث العلمية لكويت:ا -ة.علي جريش  /دعاة ال بغاة
 

 ص. 88م،  200ه ،  1430املنصورة: دار الواء،  -.ةعلي جريش  /اةجبدعاة ال 
 

 م. 1991ه ،  1412الرايض: دار أسامة،  -حسن خليل حسي.دعاة ال كهنة/ 
 

 م 1995ه ،    1416جدة: دار األندلس اخلضراء،    -سعيد بن انصر الغامدي.  /زغل الدعاة
 

الداعية القريشي.  /ضرارهأ  ،مقاصده  ،حكامهأ  ،مفهومه  :سكوت  عبدالرُحن  بن   - خالد 
 م. 2017ه ،  1437السعودية: املؤلف، 

 
البشائر    -.حممد علي اهلامشي  /سلبيات جيب أن ختتفي من حياة اإلسالميني بريوت: دار 

 ص.  86ه ، 1417 ،اإلسالمية
بعالجها؛  الرتكيز على حياة الداعية وأسلوبه يف الدعوة، وأنه ًل خيلو من أمراض عليه أن يُبادمر  )

 ( حىت تنجح دعوته
 

مظاهر االزدواجية واالنفصام لدى الدعاة والعاملني يف جماالت الدعوة    : شيزوفرينيا الدعاة
 ص. 272ه ،  1429بريوت: الدار العربية للعلوم،   -رمضان فوزي. / ىل هللاإ
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، اجلديدة للنشر: دار األندلس  القاهرة  -.جمدي اهلاليل  /صور مرفوضة احذرها أخي الداعية
 م. 2008، ه  1429

 
اجلدد الدعاة  لطف  /ظاهرة  للكتاب،    -ي.وائل  العامة  املصرية  اهليئة  ه ،   1426القاهرة: 

 م.2005
 

:  ، ُعمانالسيب  -أُحد مبارك النوفلي.الفتور يف حياة الداعية: مظاهرة، أسبابه، عالجه/  
 .ص 108م،  2005 ه ، 1426، مكتبة الضامري

 
بريوت: دار ابن حزم،    - .2ط  -)بدون ذكر املؤلف(.الفتور يف حياة الدعاة: نظرات دعوية/  

 م. 1990ه ،  1410
 

البيضاء: املركز    -بلقزيز.عبداإلله    /هناية الداعية: املمكن واملمتنع يف أدوار املثقفني الدار 
 ص. 176م،  2000ه ،  1421، الثقايف العريب

 
 م.  2006ه ،  1427القاهرة: هنضة مصر للنشر،  -.6ط -الغزايل. حممد مهوم داعية/ 

 
 وبيان جهودهم  تراجم مجاعية للدعاة

 

الثالثة  القرون  على  تطبيقية  دراسة  اإلسالمية:  الدعوة  يف  وأثرهم  إىل هللا  التائبني  أشهر 
ه ،   1437أم درمان: جامعة أم درمان اإلسالمية،    -القاضي.مىن حممد    /الفاضلة األوىل

 م )ماجستري(. 2016
 

  البصائر   : دارمصر  -منارة الفكر اإلسالمي.  /رشاد يف شبه القارة اهلنديةأعالم الدعوة واإل
 ص.  183، م 2013ه ،  1434
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ه   1401القاهرة: مكتبة األجنلو املصرية،    -أنور اجلندي.أعالم القرن الرابع عشر اهلجري/  
 : أعالم الدعوة والفكر(. 1)ج 
 

أعالم اهلدى يف بالد املسجد األقصى: تراجم ألشهر العلماء والدعاة يف األرض املقدَّسة/ 
األغا. فخري  نبيلة  األغا،  طاهر  ايسي  وإعداد  العريب،   -مجع  اإلعالم  مركز  مصر:  اجليزة، 

 ه .1427
 

أم   -.حممد أبكر عبدالكرمي  /التابعون رضي هللا عنهم وجهودهم يف الدعوة: مناذج خمتارة
 م )ماجستري(.  2009ه ،  1430درمان: جامعة أم درمان اإلسالمية، 

 
 عبار.    عبدالقادر /تراجم شهداء الدعوة اإلسالمية يف العصر احلديث

 
 ه (.  1427عطية صقر )ت تراجم ألشهر الدعاة/ 

 
  حىت   1350  الفرتة من   سالمية يف ترشيد الصحوة اإل  عالم الدعوة املعاصرين يف أجهود  
  2015ه ،    1436املنصورة: جامعة األزهر،    -عطية السيد العاديل.  /عرض ونقدـ:  ه  1434

 م )دكتوراه(. 
 
القاهرة: الفارس   -حممد الباز.عاة يف املنفى: قصة عمرو خالد والدعاة اجلدد يف مصر/  د

 ص.  248م،  2004ه ،  1425للنشر، 
 

  1381القاهرة: املكتب الفِن للنشر،    -.ه (  1428)ت    حممد عبدهللا السم ان  /دعاة وأدعياء
 ص. 61م،  1961ه ، 
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معاصرون وأدعياء  طحان.حممد    / دعاة  م،   2015ه ،    1436املتوسط،  ؟:    - مجال 
 ص.258

 
  - فهد بن انصر اجلديد. / هــ 1425 –  1401رواد الدعوة يف اململكة العربية السعودية 

 م. 2017ه ،  1438الرايض: العبيكان للنشر،  
 

بريوت: املكتب   -عبدالقادر بن حممد العم اري.أصدقاء/  علماء دعاة    :شخصيات مضيئة
 ص.  120ه ،  1422اإلسالمي، 

 
العشرين القرن  يف  اإلسالمية  الدعوة  الصامي.  /شهداء  الفضيلة،   -حممد  دار  القاهرة: 

 ه .1412
 

: مركز  القاهرة -.عبدهللا العقيل / علماء أعالم عرفتهم من أعالم الدعوة اإلسالمية يف مصر
 م. 2011، ه  1432، اًلعالم العريب

 
الكوي  دعاة اإلصالح/   أبو مالل.علماء  الفالح،    -خليل حممد عودة  الكويت: مكتبة 

 م. 1987ه ،  1407
 

   ه (. 1429إبراهيم بن صاحل الدحيم )ت  / فرسان الدعوة
 

  / األفارقة  ثرها يف الدعوة إىل هللا: دراسة تطبيقية على مناذج من الدعاةأالقدوة احلسنة و 
 م )ماجستري(. 2013ه ،  1434أم درمان: جامعة القرآن الكرمي،   -حممد. أُحد مرندا

 
عبدالرُحن    /يالقرن التاسع اهلجر   مصر يف   سالمية يف عالم الدعوة اإلأالقواعد الدعوية عند  

 م )دكتوراه(.  2019ه ،  1440املنصورة: جامعة األزهر،  -ماهر عطية.
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  -هبنسي السعيد سيف. / دعاة: ما أمجل هذا الصوت لو كان يف كتاب هللا امغنون أصبحو 

 ص.  227م،  2019ه ،  1440الكويت: دار مسا للنشر،  
 

اإلأمن   واحلركة  الدعوة  املعاصرةعالم  عقيلعبد  /سالمية  مزيدة  3ط  -.العقيل  هللا   ،
 م.  2006ه ،  1427اإلسالمية، دار التوزيع والنشر : القاهرة -.ومنقحة

 
واإلصالح والوحدة  الدعوة  أعالم  العاملي    -.الساعديحممد    /موسوعة  اجملمع  طهران: 

 مج.  2م،  2010ه ،  1431 للتقريب بي املذاهب اإلسالمية،
 

حلب:    -أُحد تيسري كعيد.يث(/  موسوعة الدعاة واألئمة واخلطباء يف حلب )العصر احلد
 ه .  1429دار القلم العريب، 

 
 ، ومن وقع  عليهم الدعوة، وجهودهم ومناهجهم يف الدعوة الدعاة أبمسائهم

 )يشمل الذكرايت والسري الذاتية( 
 الحظ: الصحابة يف: الدعوة يف صدر اإلسالم

 

 - حسن بن علي قرشي.ابن األمري الصنعاين رمحه هللا وجهوده يف الدعوة واالحتساب/  
 )ماجستري(.   ص. 337، م 2001ه ،  1422الرايض: جامعة اإلمام، 

 
ودعوته علمه  اجلوزي:  الغامن.  /ابن  راشد  اإلمام،  السعودية  -خالد  جامعة  ه    1406: 

 (. ماجستري)
 

مجعة  /  مام الغزايلزنة بينه وبني منهج اإلاىل هللا واملو إالدعوة    الواعظ ومنهجه يف   ي ابن اجلوز 
 م )دكتوراه(.  1973ه ،  1393القاهرة: جامعة األزهر،  -علي اخلويل.
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جامعة القرآن الكرمي أم درمان:    -إدريس.مي  براهيم األإ  /ابن اجلوزي ومنهجه يف الدعوة
 م )ماجستري(. 2002ه ،  1423، والعلوم اإلسالمية

 
القاهرة: جامعة األزهر،   -.السيد عبدالعال  يزك  /ىل هللا إ الدعوة    ثره يف أابن دقي  العيد و 

 م )دكتوراه(.  1973ه ،  1393
 

أُحد    /: دراسة حتليليةهللا  وأثره يف الدعوة إىل   ـ(ه  709ت  )ابن عطاء هللا السكندري  
 م )ماجستري(. 2020ه ،  1441املنوفية: جامعة املنوفية،  -حممد عبداهلادي.

 
  2007ه ،    1428الرايض: د. ن،    -العيد.  إبراهيم بن عبدهللا  /ابن فراين بني القرآن والدعوة

 ص.  204م، 
 

 القاهرة: دار الشروق. -يوسف القرضاوي.ابن القرية والكحت اب: مالمح سرية ومسرية/ 
 
دار  الكويت: -.ليف الدين الرتايبأ /مؤلفاته  ،دعوته ،حياته  ،املودودي: عصــرهعلى بو األأ

 م.  1987ه ،  1407،  القلم
 

املودودي:  األعلى  ودعوته/   أبو  إبراهيم.  فكره  عبداحلميد  األنصار،  القاهرة:  -مسري    دار 
 . ص 232م،  1979 ه ، 1399

 
مكة املكرمة:   -.حسي الرقبصاحل   /والدعوةصالح على املودودي ومنهاجه يف اإلبو األأ

 ص )ماجستري(. 643م،  1983ه ،   1403جامعة أم القرى، 
 

املدينة املنورة: جامعة اإلمام،   -منظور احلق حقاين.  / أبو األعلى املودودي ومنهجه يف الدعوة
 ه  )ماجستري(. 1406
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القاهرة: جامعة    -علي علي شاهي.  /ىل هللا تعاىلإالدعوة    ومنهجه يف   يعلى املودودبو األأ

 م )ماجستري(.  1982ه ،  1402األزهر، 
 

واالحتساب/   الدعوة  يف  وأثره  حياته  العريب:  بن  بكر  احلسي.أبو  إبراهيم   -عبدالكرمي 
 ه  )ماجستري(. 1409السعودية: جامعة اإلمام، 

 
اجلليلأ الداعية احلكيم واملرىب  الندوي  اج   / بو احلسن علي احلسين  الندو حممد    - ي.تباء 

 م.  2001ه ،  1422، الدار الشامية: بريوت 
 
  -.2ط -سيد عبداملاجد الغوري. /ديبمام املفكر الداعية املريب األبو احلسن الندوي اإلأ

 م.  2005ه ،  1426دمشق؛ بريوت: دار ابن كثري، 
 

 ،ر القلمدادمشق:    -.حممد أكرم الندوي  / أبو احلسن الندوي العامل املريب والداعية احلكيم
 ص.  724 م، 2006 ه ، 1427

 
  -.حممد أُحد  يحسن مكدريس الفاسي: منهجه يف الدعوة وفكره السياسي/  إأمحد بن  

 املغرب، د. ن. 
 
املريب  أ الداعية  البيانوين  الدين  عز  البيانوين  /( هـ  1395  –  1329)محد    - .عبداجمليد 

 م.  2006ه ،  1427، دمشق ) سوراي (:دار القلم
 

مكة املكرمة:    -.وآخرون  حمسن ابرومأمحد حممد مجال رمحه هللا: الداعية املفسر األديب/  
 م.  1994ه ،  1414رابطة العامل اإلسالمي، 
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يف األ ودوره  قيس  بن  للدعوة    حنف  عامر.اإلسالمية/  التمكني  عبداملرضي    -عبدالعظيم 
 )ماجستري(.م  1999ه ،  1419املنوفية: جامعة األزهر، 

 
املسلمون يف سورية: مذكرات وذكرايت الدين.  / اإلخوان  مكتبة    -عدانن سعد  القاهرة: 

 ج .  5م،  2009ه ،  1410مدبويل، 
 
؟:    -حممد وقيع هللا أُحد.  /كس ومسريته الدعويةإربعة مؤثرات سودانية يف فكر مالكوم  أ

 م.  2006ه ،  1427هيئة األعمال الفكرية، 
 
عزت السيد   / ىل هللا تعاىلإالدعوة    جهوده ومنهجه يف   :محد عمر هاشمأ  ستاذ الدكتور األ

 ص.  478م،  2008ه ،  1429اجليزة: أطلس للنشر،  -إبراهيم.
 ه . 1427جامعة األزهر،  -األصل: رسالة ماجستري 

 
الدكتور حممود  األ تعاىلإالدعوة    محاية رمحه هللا وجهوده يف ستاذ  حممود ضاحي    /ىل هللا 

 م )ماجستري(. 2018ه ،  1439أسيوط: جامعة األزهر،  -عبدالرؤوف.
 
حممد  األ يف أستاذ  وجهوده  بك  املوىل  جاد  تعاىلإالدعوة    محد  هللا  ،  هـ1363  )ت  ىل 

حافظ   /م(  1944 عبداحلميد  جامعة    -.حممود  م   2018ه ،    1439األزهر،  القاهرة: 
 )ماجستري(. 

 
ماجد عمر    /دراسة تقويية:  ىل هللا تعاىلإ الدعوة    وجهوده يف   يحممد فريد وجداألستاذ  
 م )ماجستري(. 2004ه ،  1425القاهرة: جامعة األزهر،  -ي.عبدالعاط

 
حممد صربي حممد   /ىل هللا تعاىلإالدعوة  عائشة عبدالرمحن وجهودها يف  ستاذة الدكتورةاأل

 م )ماجستري(.  2000ه ،  1421املنوفية: جامعة األزهر،  -علي.
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السعودية: جامعة اإلمام،   -عبدهللا بن حممد اليحىي.أسد بن الفرات وأثره يف العلم والدعوة/  

 ه  )ماجستري(. 1409
 
  -حاوره حممد بن ُحدان املالكي.  /مسفر القحطاينبن  سعيد    د.  سرار يف حياة الداعيةأ

 . 1م، ج  2009ه ،  1430الرايض، 
 

؛ ترمجة  وليام كليفالند  /اإلسالم ضد الغرب: شكيب أرسالن والدعوة إىل القومية اإلسالمية
نشوايت. هيثم  والدولية،    -حممد  العربية  العالقات  منتدى  م،   2017ه ،    1438الدوحة: 

 ص.368
 

والدعوة  العقيدة  يف  حنبل  بن  أمحد  اإلمام  منهج  على  عليان    /إضاءات  مصطفى ُحدو 
 ص.  144م،  2017ه ،  1438عم ان: دار الفتح،  -.احلنبلي

 
إىل املواجهة: ذكرايت د. عدانن مسودي عن اإلخوان املسلمني يف الضفة الغربية وأتسيس  

حممد. محاس/   بالل  واًلستشارات   -حترير  للدراسات  الزيتونة  مركز  ه ،    1434،  بريوت: 
 م.2013

 
املنوفية:    -حممود حممود طعيمة.  /ىل هللا تعاىلإالدعوة    وجهوده يف   يبراهيم النخعإمام  اإل

 م )ماجستري(. 2011ه ،  1432ألزهر، جامعة ا
 
القاهرة:    -عبدالرحيم حممد عبدالظاهر.  / ىل هللا تعاىلإالدعوة    مام ابن حزم ومنهجه يف اإل

 م )ماجستري(. 2006ه ،  1427جامعة األزهر، 
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دمش   ق:  -الش   امي. ص   احل أُحد  /اإلمام ابن قيم اجلوزية الداعية املصــلح والعامل املوســوعي
 ص.  357م،  2008ه ،   1429دار القلم، 

 
الرايض: مكتبة    -خليل أُحد احلامدي.جهاده/  ،  دعوته،  اإلمام أبو األعلى املودودي: حياته

 م. 1983ه ،  1403الرشد، 
 
واإلصالحا والدعوة  الفكر  يف  ومنهجه  الندوي  احلسن  أبو  سعيد   /إلمام  عبدالسالم 

 ص. 216م،  2007ه ،   1428بريوت: دار الفكر املعاصر،  -األزهري.
 
دمنهور: مكتبة    -حممد عبدالفتاح عبداجلليل.  / ىل هللاإحنيفة ومنهجه يف الدعوة    بوأمام  اإل

 م.  2012ه ،  1433حبر العلوم، 
مام منهج اإل  م، وكانت بعنوان:  2004ه ،    1425جامعة األزهر،    -األصل: رسالة ماجستري  

 اإلسالمية. الدعوة  حنيفة يف أيب
 

جميب الرُحن عتيق   /اإلمام أمحد بن عرفان الشهيد عبقري الدعوة واإلصالح وبطل اجلهاد
 ص. 111م،  2020ه ،  1441، 2ط -الندوي.

 
  ترجنانو   ،سنغافورة  ،ماليزاي  ،برواني )دار السالم(  :اإلمام األكرب مع مسلمي الشرق األقصى

  1985ه ،    1405القاهرة: األزهر،    -.أُحد اخلطيب   يعل   /)ابنكوك(  كوك)دار اإليان( ابجن
 .ص198، م

 )لعل املقصود شيخ األزهر الشيخ جاد احلق( 
 

أم درمان: جامعة    - عبدهللا.  املكاشفي عبداهلادي   / ىل هللاإوزاعي وجهوده يف الدعوة  اإلمام األ
 )دكتوراه(.  ص  329، م 2009ه ،  1430أم درمان اإلسالمية، 
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الرايض: جامعة اإلمام   -عبدالرُحن بن إبراهيم الغفيص.  /الدعوة  اإلمام األوزاعي ومنهجه
 )ماجستري(. 

 
القاهرة:    -.عزت علي السروجي   /ىل هللا تعاىلإالدعوة    مام جعفر الصادق ومنهجه يف اإل

 م )دكتوراه(.  1979ه ،  1399جامعة األزهر، 
 
القاهرة:   -إسالم حممد ُحامة.  /ىل هللاإ الدعوة    وجهوده يف   يجالل الدين السيوطمام  اإل

 م )ماجستري(. 2011ه ،  1432جامعة األزهر، 
 
القاهرة:    -.مصباح منصور مطاوع  اإلسالمية/الدعوة    وجهوده يف   يمام مجال الدين القامس اإل

 م )دكتوراه(.  1998ه ،  1418جامعة األزهر، 
 
  - عاشور عبدالرازق حممد أمي.  /ىل هللا تعاىلإ الدعوة    ومنهجه يف   مام احلارث احملاسيب اإل

 م )دكتوراه(.  2015ه ،  1436الزقازيق: جامعة األزهر، 
 

إعداد حممد    /أبوابه رجل دخل التاريخ من أوسع  :  اا وشهيدم اإلمام حسن البنا داعية وجماهدم 
 ص.   117م،    1999ه ،    1420القاهرة: دار النشر والتوزيع اإلسالمية،    -عبدهللا اخلطيب.

 
حامد بن أُحد   /صـــفحات من حياته ودعوته  :اإلمام الداعية احلبيب أمحد مشـــهور احلداد

 ص. 639م،  2003ه ،  1424عم ان: دار الفتح،  -.احلداد
 

مصر: دار   -حسي عبداحلميد نيل.   /حممد متويل الشعراوي  إمام الدعاة: قصة حياة الشيخ 
 القلم. 
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 1439عم ان: أمواج للنشر،    -.قسم الدراسات واألحباث   /إمام الدعاة حممد متويل الشعراوي
 ص. 254م،  2018ه ، 

 
الدعوة إىل هللا تعاىل الذهيب وجهوده يف  الرايض:    -راضية بنت حافظ تركستاين.  /اإلمام 

 ه  )ماجستري(. 1420جامعة اإلمام، 
 

الدعوة الرفاعي رضي هللا عنه ومنهجه يف  القاهرة: كشيدة    -السعيد حممد علي.  /اإلمام 
 م. 2015ه ،  1436للنشر، 

 
  -.ُحد الرتكيأحممد بن عبدالرُحن بن    / ىل هللا إمام سعود بن عبدالعزيز وجهوده يف الدعوة  اإل

 م.  1998ه ،  1418، اخلضراءندلس دار األ جدة:
 

الرايض:    -حممد غرم الشهري.  /اإلمام سعيد بن املسيب: حياته وعلمه ودوره يف الدعوة
 جامعة اإلمام )ماجستري(.

 
 الرايض: جامعة اإلمام )ماجستري(. -عبدالعزيز بن سعود الطوالة. /اإلمام الشعيب الداعية

 
  -.حيىي علي الدجِن  ،نسيم شحدة ايسي  /ودعوته وثقافتهمحد ايسني: حياته  أمام الشهيد  اإل
 م. 2007ه ،  1428، مكتبة ومطبعة دار املنارة: غزة
 
،  2ط  -.فؤاد اهلجرسي  /مام الشهيد حسن البنا حامل لواء الدعوة يف القرن العشريناإل

 م.  1999ه ،  1419: املؤلف، القاهرة –إضافات.مزيدة وهبا 
 
القاهرة: جامعة    - خالد حممد صميدة.  /ىل هللا تعاىلإالدعوة    وجهوده يف   مام الشوكاين اإل

 م )ماجستري(.  2003ه ،  1424األزهر، 
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 1427صنعاء: جامعة صنعاء،    -.ُحود علي السعيدي  / اإلمام الشوكاين ومنهجه يف الدعوة

 م )دكتوراه(.  2006ه ، 
 

  /خالل آاثره يف التفسري واحلديثعبداحلميد بن ابديس ومنهجه يف الدعوة من  اإلمام  
 )ماجستري(.   م 1989، ه  1409مكة املكرمة: جامعة أم القرى،   -.عامر علي العرايب

 
جامع ة أم درمان:  -.حمم د حمم د أُحد  /إلمام عـبدهللا بن املـبارك وجهوده يف الدعوة إىل هللاا

 م )ماجستري(.  2007ه ،  1428، أم درمان
 
  - اجلمل.  إبراهيم حممد حسن  /ايسني الفقيه املفكر والداعية والقائد اجملاهدإلمام عبدهللا بن  ا

 ص.   162م،  1981ه ،  1401الدمام: دار اإلصالح، 
 
القاهرة: جامعة    - مجال عبدالستار حممد.  / ىل هللا تعاىلإالدعوة    مام الفخر وجهوده يف اإل

 األزهر، ؟ )دكتوراه(. 
 

مكة    -حممد بن علي بن أسعد املالكي.  / الدعوة إىل هللااإلمام مالك بن أنس ومنهجه يف  
 املكرمة: جامعة أم القرى. )ماجستري(. 

 
القاهرة: جامعة   -إمساعيل حممد حسن.  /ىل هللا تعاىلإالدعوة    وجهوده يف   مام القرطيباإل

 م )دكتوراه(.  2005ه ،  1426األزهر، 
 
ويل هللا  اإل الشاه  احملدث  اجملدد  ودعوتهمام  حياته  السيكلوين  / الدهلوي:  بشري   -.حممد 
 م.  1999ه ،  1419، دار ابن حزم وت:بري 
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أبو زهرة: حياته ودعوته النفيسة.  /اإلمام حممد  عبدالعزيز  بن  السعودية: جامعة    -إبراهيم 
 (.ماجستريه  ) 1406اإلمام، 

 
عبدالعظيم عبداملرضي    /تعاىلىل هللا  إالدعوة    وجهوده يف   مساعيل الصنعاينإمام حممد بن  اإل

 م )دكتوراه(.  2012ه ،  1433القاهرة: جامعة األزهر،  -عامر.
 

الرايض: دار    -عبدالعزيز بن عبدهللا بن ابز.  /اإلمام حممد بن عبدالوهاب: دعوته وسريته
 ص.  39ه ،  1403اإلفتاء، 

 
  - ل الصاوي أبو زيد.عاد  /ىل هللا تعاىلإ الدعوة    وجهوده يف   يمام منذر بن سعيد البلوطاإل

 م )ماجستري(. 2009ه ،  1429املنوفية: جامعة األزهر، 
 
أم درمان:    -.عبدالقادر عبدالرُحن أُحد  /صالحمام املودودي ومنهجه يف الدعوة واإلاإل

 (. ماجستري) م 2006ه ،  1427جامعة أم درمان اإلسالمية، 
 
هـ    1265ىل هللا تعاىل )إالدعوة    وجهوده يف يوسف بن إمساعيل بن يوسف    مام النبهايناإل
 2019ه ،    1440بريوت: دار الكتب العلمية،    -عبدالباسط أُحد حممد.  / هـ(  1350  -

 ص.  304م، 
 ه .  1434جامعة األزهر،   -األصل: رسالة دكتوراه 

 
ودعوته/   علمه  النووي:  اللحيدان.اإلمام  إبراهيم  بن  اإلمام ال  -عبدهللا  جامعة  رايض: 

 )ماجستري(. 
 
النوو اإل القاهرة: جامعة    - حممد عبدهللا سليمان.  / ىل هللا تعاىلإالدعوة    وجهوده يف   ي مام 

 م )ماجستري(.  2005ه ،  1426األزهر، 
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  املتوف   ،هـ  1114  املولود   ياهلند  يالدهلو   يمحد بن عبدالرحيم الفاروقأ  هللا  مام ويلاإل

  1437القاهرة: جامعة األزهر،  -؟. /ىل هللا تعاىلإالدعوة  ومنهجه يف  جهوده: هـ 1176
 م )ماجستري(. 2016ه ، 
 

عبدالباسط    / اإلمام يوسف بن إمساعيل بن يوسف النبهاين وجهوده يف الدعوة إىل هللا تعاىل
 ص. 304ه ،  1439بريوت: دار الكتب العلمية،  -أُحد حممد حسن.

 
الشيخ حممد يوسف   الكاندهلوي،  إلياس  الشيخ حممد  للتبليغ والدعوة:  الثالثة  األمراء 

 حممد علي حممد إمام. /الكاندهلوي، الشيخ إنعام احلسن الكاندهلوي رمحهم هللا تعاىل
 

الرابط: طوب برس،    -عوام.  حممد  /أولوايت العمل الدعوي عند الشيخ يوسف القرضاوي
 ص.  372م،  2015ه ،  1436

 
القاهرة:   -أُحد سامي ابرم.  /دراسة حتليلية:  حامد الغزايل  أيبمام  وليات الدعوة عند اإلأ

 م )ماجستري(. 2015ه ،  1436جامعة األزهر، 
 

 ص.   103م،  1982ه ،  1402القاهرة: دار الشروق،  -زينب الغزايل.أايم من حيايت/ 
 
الداعية اإلسالمي سيد قطب وأعماله  لبحث عن الذات يف عامل مضطرب: قراءة يف حياة  ا
الفكرية  او  أيوب   /م  1966-1906جتاهاته  امرزاين    -مسلم.  عدانن  مؤسسة  القدس: 

 ص. 430م،  2000ه ،  1421، للطباعة والنشر
 

دمشق: دار    -بكري.  حسن عبدالرُحن  /ثره يف الفكر والدعوة أبديع الزمان سعيد النورسي و 
 ص.  310م،  2000ه ،  1421احلق، ، 
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العاملي  عم    -.إبراهيم علي العوضي  حترير  / ديع الزمان النورسي: فكره ودعوتهب ان: املعهد 

 .ص 260م،  1998 ه ،  1418 للفكر اإلسالمي،
يونيه    12ان يوم اخلميس  وقائع احللقة الدراسية املنعقدة يف قاعة املركز الثقايف اإلسالمي يف عم  

 م.  1997
 

قسنطينة: جامعة األمري   -مصطفى خملوف.  /الدعوي الباديسيالبعد االجتماعي يف الفكر  
 م )رسالة جامعية(.  2003ه ،  1424عبدالقادر للعلوم اإلسالمية، 

 
البعد الدعوي يف أعمال مولود قاسم اني  بلقاسم: دراسة يف األصول الفلسفية ملدرسته 

والدعوية اخللدونية،    -اجلوهري.  بوعالم  /اإلصالحية  دار  م،    2012ه ،    1433اجلزائر: 
 )أصله رسالة جامعية(.  ص. 464

 
 مصر. -.عمر عبدالفتاح التلمساين بعض ما علمتين الدعوة/

 ا.ربة الكاتب مع الدعوة خالل مخسي عاما جت
 

بريوت : مركز احلضارة لتنمية   -.عليوانهشام  /البوطي: الدعوة واجلهاد واإلسالم السياسي
 ص. 270م،  2012ه ،   1433، الفكر اإلسالمي

 
عند  الدعوة  فقه  الشاطيباإل  أتصيل  زايد./  مام  األندلس    - أُحد حممد عبدهللا  دار  جدة: 

 م. 2009ه ،  1430اخلضراء، 
 (َل هللا تعاَلإالدعوة  يف مام الشاطيبجهود اإل)ًلحظ: عنوان رسالة الدكتوراه للمؤلف: 

 
أم درمان: جامعة أم  -حيدر. ابسم حممود /كفتاروالتجديد الدعوي يف منهج الشيخ أمحد  

 م )ماجستري(. 2014ه ،   1435درمان اإلسالمية، 
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 ص.  94م،  2018ه ،  1439؟: املؤلف،  -أُحد عبده. /جتربيت مع الدعوة

 
الرايض:    -إعداد مركز البحوث والدراسات.  / التجربة الدعوية للشيخ عبداحلميد بن ابديس

 ص. 205م،  2019ه ،  1440آفاق املعرفة، 
 

مة من خالل العمل دراسة منوذج لنهضة اجملتمع واأل:  جتربة الشيخ فتح هللا كولن الدعوية
 ه  )ماجستري(.  1438القاهرة: جامعة األزهر،  - .حممد يس عبداحلميد اُحد /يالدعو 

 
الدعوية عند اإل اإلسالمية/ الدعوة    ثرها يف أهـ( و   450  –  364)  يمام املاوردالرتبية 

 م )دكتوراه(.  2013ه ،  1434القاهرة: جامعة األزهر،  -سعيد السيد حامد.
 

 1426القاهرة: جامعة األزهر،    -علي عبدالعظيم علي./  فكر مالك بن نيب  الرتبية الدعوية يف 
 م )ماجستري(. 2006ه ، 
 

دمشق:   -.األُحد  أُحد  علي  / بن ابديس الدعوية من خالل آاثره العلميةاتقريرات اإلمام  
 ص. 88م،  2015ه ،  1436دار الرسالة العاملية، 

 
بغداد:    -.ايسر حممد الراشدي  /اجلانب الدعوي عند ابن القيم رمحه هللا يف كتابه زاد املعاد

 ص.   512م،  2015ه ،  1436ديوان الوقف السِن، 
 

الرايض: جامعة اإلمام   -عبدالعزيز بن إبراهيم األحيدب.  / مجال الدين القامسي: علمه ودعوته
 )ماجستري(. 
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  / مجال الدين وحممد عبده ورشيد رضا وأثرهم يف مسار الدعوة يف مصر ويف البالد العربية
 الرايض: جامعة اإلمام )ماجستري(. -نديل عبدالسميع.حممد ق

 
مم  اتريخ األ  سالمية من خالل كتابه خدمة الدعوة اإل  يف   يمام ابن جرير الطرب جهود اإل
 م )ماجستري(.  2017ه ،  1438القاهرة: جامعة األزهر،  -حممود عبدهللا كريت. / وامللوك

 
  بن ُحود   ينشم  /هـ(   311  -  234ىل هللا )إالدعوة    جهود اإلمام أيب بكر اخلالل يف 

 (.ماجستري) م 2014، ه  1435املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -العمري.
 

الزقازيق: جامعة   -ُحادة علي حممد.  /ىل هللا إالدعوة    يف   يالفرج بن اجلوز   أيبمام  جهود اإل
 م )ماجستري(.  2014ه ،  1435األزهر، 

 
 - مصطفى حممد عبدالرحيم.  /اإلسالميةخدمة الدعوة    الدنيا يف   أيبمام احلافظ ابن  جهود اإل

 م )ماجستري(. 2018ه ،  1439القاهرة: جامعة األزهر، 
  

اإل الشاطيبجهود  تعاىلإالدعوة    يف   مام  ]  /ىل هللا  زايد  زايدأُحد  عبدهللا    - .[أُحد حممد 
 )دكتوراه(. م  2000ه ،  1421القاهرة: جامعة األزهر، 

 
الرايض:    -خدجية بنت عبدهللا البشر.  /جهود اإلمام الشافعي رمحه هللا يف الدعوة إىل هللا 

 ه  )ماجستري(. 1426جامعة اإلمام، 
 

الرايض:    -خالد بن راشد العبدان.  /جهود اإلمام الشوكاين رمحه هللا يف الدعوة واالحتساب
 ه  )ماجستري(. 1419جامعة اإلمام، 
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واالحتساب الدعوة  يف  سعود  بن  حممد  بن  عبدالعزيز  اإلمام  حممد   /جهود  عبدالعزيز 
 ه  )ماجستري(. 1422الرايض: جامعة اإلمام،  -البهدل.

 
الرايض:    -راضي بن مجيعان الشمري.  /جهود اإلمام عبدهللا بن ايسني يف الدعوة إىل هللا تعاىل

 م )ماجستري(.  2015ه ،  1436ملعهد العايل للدعوة واًلحتساب، ا
 

املنصورة: جامعة    -حسام علي ليلة.  /ىل هللاإالدعوة    يف   يبراهيممام حممد البشري اإلجهود اإل
 م )ماجستري(.  2012ه ،  1433األزهر، 

 
زكراي عبدالرُحن   /هـ(   1057  –  966)  ىل هللا تعاىلإ الدعوة    مام حممد بن عالن يف جهود اإل

 م )ماجستري(.  2003ه ،  1424القاهرة: جامعة األزهر،  -النادي.
 

املدينة املنورة:    -اللوغاين.  بن خليفة  عبدالناصر  /ىل هللا تعاىلإجهود اإلمام النووي يف الدعوة  
 م )ماجستري(. 2000ه ،  1421جامعة اإلمام، 

 
ملكة   / هـ  1419حىت عام    جهود األمري عبدهللا بن عبدالعزيز آل سعود يف الدعوة إىل هللا 

 الرايض: جامعة اإلمام )ماجستري(. -بنت سعود آل جراب.
 ه . 1424طبع على نفقة نواف بن سعود آل جراب، 

 
  -أُحد بن عبدهللا أاب مني.  /ن عبدالعزيز رمحه هللا يف الدعوة واحلسبةجهود األمري انيف ب

 ه  )دكتوراه(.  1436الرايض: املعهد العايل للدعوة واًلحتساب، 
 

 - .انصر بن طلق املطريي  /اجلهود الدعوية لإلمام حممد بن إبراهيم الوزير يف بالد اليمن
 الرايض: جامعة اإلمام )حبث مكمل للماجستري(.
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رمحه هللا السدالن  غامن  بن  للشيخ صاحل  الدعوية  الفراء.  /اجلهود  ايسي  بنت   -نسرين 
 م )حبث ِمكل للماجستري(.  2020ه ،  1441الرايض: املعهد العايل للدعوة واًلحتساب، 

 
 -.عبدهللا بن حممد الرمياناجلهود الدعوية والعلمية للشـيخ عبدالرمحن السـعدي رمحه هللا/  

 م. 2008ه ،  1429، اخلضراء طيبة ار: داملكرمة مكة
 

مصطفى شعبان   /دراسة حتليلية:  سالمالدفاع عن اإل  براهيم حممود عوض يف إ  جهود الدكتور
 م )ماجستري(.  2019ه ،  1440القاهرة: جامعة األزهر،  -أُحد.

 
  - حسي عبد عواد الدليمي.اإلسالمية/  خدمة الدعوة    جهود الدكتور عبدالكري زيدان يف 

 م )دكتوراه(.  2010ه ،  1431القاهرة: جامعة األزهر، 
 

الدعوة   نشر  يف  عزام  عبدهللا  الدكتور  الدهشان.اإلسالمية/  جهود  شعبان  ة:  غز   -سائد 
 م )حبث مكمل للماجستري(. 2013ه ،  1434اجلامعة اإلسالمية، 

 
 -خالد السعيد السيد.اإلسالمية/  خدمة الدعوة    جهود الدكتور عبدهللا انصح علوان يف 

 م )ماجستري(. 2005ه ،  1426املنصورة: جامعة األزهر، 
 

  - مجال عبداجلواد رضوان.اإلسالم/  الدفاع عن    براهيم النملة يف إبن    يجهود الدكتور عل
 م )ماجستري(. 2018ه ،  1439أسيوط: جامعة األزهر، 

 
  / دراسة دعوية:  ايت الكونيةدراسة اآل  ومنهجه يف   يحممد مجال الدين الفند  جهود الدكتور

 م )ماجستري(. 2015ه ،  1436القاهرة: جامعة األزهر،  -أُحد قدري إبراهيم.
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الزقازيق: جامعة األزهر،   -أُحد منصور إبراهيم.  / ىل هللاإالدعوة    جهود سعيد بن جبري يف 
 م )دكتوراه(.  2014ه ،  1435

 
طارق    /جهود مساحة الشيخ عبدالعزيز بن ابز رمحه هللا مع دعاة بيته: دراسة وصفية تقويية

 م )رسالة جامعية(.  2019ه ،  1441الرايض: جامعة اإلمام،  -بن عبدهللا اجلبري.
 

نشر الدعوة    ثرها يف أسلمة العلوم احلديثة مباليزاي و أ  جهود السيد حممد نقيب العطاس يف 
املنري.اإلسالمية/   عرش  أُحد  األزهر،    - أسيف  جامعة  م   2014ه ،    1435القاهرة: 
 )ماجستري(. 

 
  1292  ندونسياإىل اللا يف  إالدعوة    نصاري يف يت األكالسور   محد بن حممدأجهود الشيخ  

 ه  )ماجستري(.   1428املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،    -شفيق ريزا حسن.  /هـ  1362  -
 

مكة املكرمة: جامعة    -.عبدالرُحن بن سيف احلارثي   /ىل هللاإجهود الشيخ األلباين يف الدعوة  
 م )ماجستري(. 2012ه ،  1433أم القرى، 

 
الزقازيق:    -حممد عبداخلالق مننة.  /ىل هللا تعاىلإالدعوة    جهود الشيخ الدكتور فؤاد خميمر يف 

 م )دكتوراه(.  2016ه ،  1437جامعة األزهر، 
 

املدينة املنورة:    -فرحان جملي الظفريي.  /يف الدعوة إىل هللا   سليمان بن سحمانجهود الشيخ  
 ه  )ماجستري(.  1427اجلامعة اإلسالمية، 

 
 -سلطان بن عمر احلصي.  /جهود الشيخ صاحل بن عبدالرمحن احلصني يف الدعوة إىل هللا 

 ص. 397م،  2014ه ،   1435املدينة املنورة، 
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يف  عبداحلليم حممود  الشيخ  إمام.اإلسالمية/  الدعوة    جهود  عبداهلادي  القاهرة:   -حممد 
 م )ماجستري(. 1982ه ،  1402جامعة األزهر، 

 
بشري حسي    /تقوييةدراسة  :  سالميةالدعوة اإل  ثرها يف أجهود الشيخ عبداحلميد كشك و 

 م )ماجستري(.  2005ه ،  1426طنطا: جامعة األزهر،   -أبو زيد.
 

والدعوية العلمية  قاسم  بن  عبدالرمحن  الشيخ  عبدالرُحن   /جهود  عبدهللا  عبدالرُحن 
 ص.  216م،   2011 ،ه  1432 ،دار القاسم الرايض: -.الطريف

 ه . 1431اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة،  –األصل: رسالة ماجستري 
 

الدعوة إىل هللا السلمان رمحه هللا يف  بن حممد  الشيخ عبدالعزيز  بن حممد    / جهود  أُحد 
 م )ماجستري(. 2012ه ،  1433مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -القرشي.

 
عبدالعزيز جاويش يف  الشيخ  اإلاإل  جهود  عن  والدفاع  (/  هـ  1347  )ت  سالمصالح 

 م )ماجستري(.  2016ه ،  1437القاهرة: جامعة األزهر،  -أشرف شحتة زانيت.
 

املدينة   -.حممد بن حسي الشيعاين /جهود الشيخ عبدهللا بن محيد يف الدعوة إىل هللا تعاىل
 ه  )ماجستري(. 1427  ،: اجلامعة اإلسالميةاملنورة

 
عبري بنت  جهود الشيخ عبدهللا انصح علوان رمحه هللا يف الدعوة إىل هللا: دراسة حتليلية/  

 م )ماجستري(. 2012ه ،  1433مكة املكرمة: جامعة أم القرى،   -دخيل هللا احلساين.
 

الزقازيق: جامعة   -السيد حممد علي.  /ىل هللاإالدعوة    يف   جهود الشيخ عبدالوهاب الشعراين
 م )دكتوراه(.  2011ه ،  1432األزهر، 
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القاهرة: جامعة    -أُحد القناوي الششتاوي.اإلسالمية/  الدعوة    جهود الشيخ عطية صقر يف 
 م )ماجستري(.  2011ه ،  1432األزهر، 

 
عمر بن    /دراسة حتليلية وصفية  :جهود الشيخ العالمة بكر أبو زيد يف الدعوة إىل هللا تعاىل

 ص.   509م،  2010 ه ، 1431، اجلامعة اإلسالميةاملدينة املنورة:  -.اخلرماينعامر 
 

  الرايض: جامعة  -تغريد بنت موفق الريس.  / جهود الشيخ علي الطنطاوي رمحه هللا يف الدعوة
 م )ماجستري(.  2008ه ،  1429اإلمام، 

 
القاهرة: جامعة    -ي.منجد السيد شاد  اإلسالمية/الدعوة    بو زهرة يف أجهود الشيخ حممد  

 م )ماجستري(.  1989ه ،  1409األزهر، 
 

 -السهلي.  سهل بن عبيد  /ىل هللاإالدعوة    رمحه هللا يف   يجهود الشيخ حممد األمني الشنقيط
 م )ماجستري(.  2010ه ،  1431املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية، 

 
حممد سعيد    / ىل هللا تعاىلإالدعوة    يف   يمني بن حممد املختار الشنقيط جهود الشيخ حممد األ

 م )ماجستري(. 2003ه ،  1424القاهرة: جامعة األزهر،  -.حممد جاد
 

يف   اخلليفي  عبدهللا  بن  حممد  الشيخ  هللاجهود  إىل  علي   /الدعوة  بن  عبدهللا  بن  حممد 
 م )ماجستري(. 2013ه ،   1434مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -الغامدي.

 
املدينة    -خالد بن سعد الزهراين.  /جهود الشيخ حممد تقي الدين اهلاليل يف الدعوة إىل هللا

 ه  )ماجستري(. 1427املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  
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غازي بن على   /حامد الفقي يف الدعوة إىل هللا: دراسة حتليلية وصفيةجهود الشيخ حممد  
 م )ماجستري(. 2013ه ،  1434اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، املدينة املنورة:  -الذاييب.

 
 -الشهراين.  سعيد بن مبارك  / جهود الشيخ حممد رشيد رضا رمحه هللا يف الدعوة إىل هللا تعاىل

 م )ماجستري(.  2014ه ،  1435املنورة: اجلامعة اإلسالمية، املدينة 
 

القاهرة:   -وائل رجب خضر.  /ىل هللا تعاىلإالدعوة    يف   يجهود الشيخ حممد زاهد الكوثر 
 م )ماجستري(. 2016ه ،  1437جامعة األزهر، 

 
الشيخ حممد زك تعاىلإالدعوة    براهيم يف إ  يجهود    -.فو عبدالقادر سيد عبدالرؤ   /ىل هللا 
 م )ماجستري(. 2007ه ،  1428القاهرة: جامعة األزهر، 

 
  - جهود الشيخ حممد زين الدين عبداجمليد الفانشوري يف الدعوة اإلسالمية جبزيرة لومبوك  

وصفية اترخيية  دراسة  سوكا   /إندونيسيا:  درمان    -انوادي.  صالح  أم  جامعة  درمان:  أم 
 (.ماجستريم ) 2010ه ،  1431اإلسالمية، 

 
حسان بن    /هـ( يف الدعوة إىل هللا  1033جهود الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي )ت  

 م )ماجستري(. 2007ه ،  1428املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -سعود نقرش.
 

الزرقا يف  الشيخ مصطفى  الشافعي.  / ىل هللاإالدعوة    جهود  القاهرة: جامعة    -سعد علي 
 م )ماجستري(.  2015ه ،  1436األزهر، 

 
  / جهود صاحب السمو امللكي األمري سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يف الدعوة إىل هللا

م   2014ه ،    1435املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،    -احلماد.عبدالعزيز بن عبدالرُحن  
 )ماجستري(. 
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القاهرة: جامعة    -حممد حممدي عبدالعزيز.اإلسالم/  ىل  إالدعوة    يف   يلوسجهود العالمة اآل

 م )ماجستري(.  1999ه ،  1419األزهر، 
 

: اجلامعة  املدينة املنورة  -بالل حممود أبو قدوم.  /جهود العالمة السفاريين يف الدعوة إىل هللا 
 ه  )ماجستري(. 1427 ،اإلسالمية

 
القاهرة: جامعة    - ساري زين الدين مهدي.  /ىل هللا تعاىلإ الدعوة    يف   جهود جنم الدين الطويف 

 م )دكتوراه(.  2007ه ،  1428األزهر، 
 

غزة: اجلمعية،    -.مجعية املنتدى الرتبويإعداد    /رحلة جهاد ودعوة   :احلاج حممود خليل حمسن
 م. 2018ه ،  1439

 
 1429،  ان: دار الضياءعم    -.مساعيل البسيطإُحد  أاحلسن البصري رجل الفكر والدعوة/  

 ص. 204م،  2008ه ، 
 

اإلسالم يف  والدعوة  والزهد  الفكر  عمالقة  من  البصري  بيومي.  /احلسن  سيد    - مصلح 
 ه . 1400القاهرة: مكتبة النهضة املصرية، 

 ه .  1393جامعة األزهر،   -األصل: رسالة دكتوراه 
 

القرآن الكرمي جامعة  أم درمان:    -علي.  حممد نور موسى  /احلسن البصري ومنهجه يف الدعوة
 م )ماجستري(. 2002ه ،  1423، والعلوم اإلسالمية

 
املدينة املنورة: اجلامعة    -عبدهللا بن حممد الزهراين.  / احلسن البصري ومنهجه يف الدعوة إىل هللا

 ه  )ماجستري(. 1406اإلسالمية، 
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ه   ،  1398، القلمدار دمشق:  -.نور اجلنديأ  /مام واجملدد الشهيدحسن البنا: الداعية اإل

 م.  1978
 

البنا والرتبية  :حسن  الدعوة  يف  السيسي  /مواقف  والنشر    لقاهرة:ا  -.عباس  التوزيع  دار 
 م.  2001ه ،  1422اإلسالمية، 

 
ا من الرتبية والدعوة واجلهاد: أضواء صفحات مقدسية مضيئة: أربعون عامم   :حسن القي 

 -ة.خالد إبراهيم أبو عرف  / م  2006  –م   1945على احلركة اإلسالمية يف بي  املقدس  
 ص.  312م،  2018: دار الفكر، رام هللا

 
القاهرة: جامعة    -حممد ُحدي السيد.  / ىل هللا تعاىلإالدعوة    وجهوده يف   ياحلكيم الرتمذ

 م )ماجستري(.  2018ه ،  1439األزهر، 
 

الرايض:    –سليمان بن انصر الطيار.    /حياة الداعية الشيخ عبدالرمحن بن حممد الدوسري 
 ه . )ماجستري(.1405كلية الدعوة واإلعالم، جامعة اإلمام،  

 م. 2010ه ،  1431وطبع ابلعنوان نفسه: الرايض: مكتبة الرشد، 
الرايض: دار ابن    -.سرية الشيخ العالمة عبدالرُحن بن حممد الدوسريكما طبع بعنوان:  ه ،   

 ه .  1435األثري، 
 

 -رفاعي سعد عبدالستار.  /دراسة تقويية:  سالميةالدعوة اإل  خالد حممد خالد وجهوده يف 
 م )ماجستري(. 2002ه ،  1423القاهرة: جامعة األزهر، 

 
 1406،  ملؤلف: االقاهرة  -.مسري رجب حممد  /سالمي بديع الزمان سعيد النورسيالداعية اإل

 م.  1986ه ، 
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اإل بسيسوالداعية  مصطفى  هاين  الذاتية    :سالمي  السرية  الغياب  حضرة  يف  شهادات 
؛  مساعيل الربعصيإعداد إ  /خوان املسلمني يف فلسطنيول مراقب عام حلركة اإلواحلركية أل

 م. 2018ه ،  1439، املؤلف  غزة: - .ُحد يوسفحترير أ
 

إعداد ابن    /الذكرايت من خالل كتاابهتا الداعية زينب الغزايل: مسرية جهاد وحديث من  
 م.  1989ه ،  1409، دار اًلعتصام القاهرة: -؛ تقدمي حممد الغزايل.اهلامشي

 
بريوت:    -خضر.  حممد ُحد  / ـه  1396  -   1307الداعية السلفي الشيخ سعدي ايسني  

 ص. 186م،  1980ه ،   1400دار مكتبة احلياة، 
 

آراء علماء  :  إلياس الدهلوي بني املؤيدين واملعارضنيداعية القرن العشرين الشيخ حممد  
  -عبداخلالق بري زاده.   /اإلسالم يف منهج الشيخ حممد إلياس واألفكار املعارضة والرد عليها

 ص.   137م،  1993ه ،  1413اجليزة: مكتبة اإلميان، 
 . هللاخامتة السلسلة يف طريق الدعوة إَل  :تليه
 

أبو احلس    ن علي احلس    ِن  /لياس الكاندهلوي ودعوته إىل هللاالداعية الكبري الشـــيخ حممد إ
 ص. 248 م، 2003 ه ، 1424 ،دار ابن كثريدمشق؛ بريوت:  -.الندوي

 
  1272عبداللطيف بن عبداحملسن الصحاف )ت    /داعية وايل البالد إىل طري  احل  والرشاد

  79م،    2015ه ،    1437بريوت: دار البشائر اإلسالمية،    -ه (؛ حتقيق حممد رفيق احلسيِن.
 ص. )لقاء العشر األواخر(.

 )عامل يدعو حاكماا إَل احلق والرشد(.  
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دار    املكرمة :مكة   -.2ط  -سعيد بن مسفر القحطاين.ىل هللا: جتارب وذكرايت/  إالدعوة  
 ص. 290م،   2002طيبة اخلضراء، 

 
عبدالوهاب   /عوامل جناحهاو لدعوة إىل هللا من خالل حمنة اإلمام أمحد بن حنبل رمحه هللا ا

 (. ماجستري)  م  2014،  ه   1435املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،    - الكاتب.بن عبدالصمد  
 

الرايض: مكتبة    -علي بن أُحد األُحد.  /ي  حسن خان واحتسابهمري العامل صد  دعوة األ
 م. 2004ه ،  1425الرشد، 

 حسن...صديق جامعة اإلمام، وكانت بعنوان: دعوة الشيخ   -األصل: رسالة ماجستري 
 

الرايض: دار طيبة،    –مصطفى فوزي غزال.  /دعوة مجال الدين األفغاين يف ميزان اإلسالم
 ص.   414م،  1983ه ، 1403

 ه . 1402جامعة اإلمام،  -األصل: رسالة ماجستري 
  

 -انئلة بنت حممد العتيق.  /هللارمحه    الدعوة واحلسبة عند الشيخ سعد بن محد بن عتي 
 ه  )ماجستري(.  1437الرايض: املعهد العايل للدعوة واًلحتساب، 

 
 1438الرابط: دار أيب رقراق،    -الكتاين.يوسف    /مفكر ومسار داعيةحياة  :  دفاتر األايم

 ص. 747م،  2017ه ، 
 

الشرابصأ  الدكتور تعاىلإالدعوة    وجهوده يف   يمحد  فراج.  / ىل هللا  املنوفية:    -سيد حسن 
 م )ماجستري(. 2001ه ،  1422جامعة األزهر، 

 
يف  وجهوده  النجار  زغلول  تعاىلإ الدعوة    الدكتور  اخلري.  / ىل هللا  أبو  عبداللطيف    - أُحد 

 م )دكتوراه(.  2014ه ،  1435املنصورة: جامعة األزهر، 
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الربعي.اإلسالمية/  الدعوة    وجهوده يف   عبداجلليل شليب  الدكتور الزقازيق:    -عماد حممد 

 م )ماجستري(. 2005ه ،  1426جامعة األزهر، 
 

والدعوية العقدية  وجهوده  النحوي  عدانن  سليمان    /الدكتور  بن  غزة:    -.قيبةالر موسى 
 ص. )حبث مكمل للماجستري(.  369م،  2015 ه ، 1437املؤلف، 

 
عز الدين نيلي   / ىل هللا تعاىل وجهودهإ الدعوة    منهجه يف   :عبدالواحد وايف   يالدكتور عل

 م )ماجستري(.  2002ه ،  1423طنطا: جامعة األزهر،  -الشامي.
 

ه ،    1413القاهرة: دار اهلدف،    -عماد انصف.: اغتيال داعية/  الدكتور عمر عبدالكايف 
 م.  1993

 )دفاع عن األستاذ عمر عبدالكايف ورد على شبهات أثريت حول دعوته وأفكار له( 
 

  / (هـ  1392  -   1312)  ىل هللا تعاىل إ الدعوة    ومنهجه يف   يمحد الغمراو أالدكتور حممد  
 م )ماجستري(. 2002ه ،  1423األزهر، القاهرة: جامعة  -الغزايل عيد غزايل.

 
الزقازيق:    -حممد طلعت املتويل.  / ىل هللاإالدعوة     وجهوده يف ري محد املس أالدكتور حممد سيد  

 م )ماجستري(. 2010ه ،  1431جامعة األزهر، 
 

يف   الدكتور وجهوده  دراز  عبدهللا  الدعوة    حممد  الدين اإلسالمية/  خدمة  صالح  خالد 
 م )ماجستري(.  2010ه ،  1431القاهرة: جامعة األزهر،  -حسونة.

 
الرايض: جامعة    -طامي بن هديف البقمي.  /الدعوة   حممد عبدهللا دراز وجهوده يف   الدكتور

  اإلمام )ماجستري(.
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يف   الدكتور وجهوده  حسني  حممد  تعاىلإالدعوة    حممد  هللا  الشحات    /ىل  عبدالرُحن 

 م )ماجستري(. 2005ه ،  1426األزهر، املنوفية: جامعة  -عبدالرُحن.
 

القاهرة: جامعة    -حممد جاد حممد مغريب.  /اإلسالمخدمة    الدكتور مراد هوفمان وجهوده يف 
 م )ماجستري(.  2019ه ،  1440األزهر، 

 
القاهرة:   -أُحد الشربيِن شليب.  /ىل هللا تعاىلإالدعوة    وجهوده يف   يمحد فتح أالدكتور وديع  
 م )ماجستري(. 2020ه ،  1441جامعة األزهر، 

 
  - وليد حممد عبدالفتاح.   /ىل هللا إالدعوة    ثره يف أمنهجه وجهوده و   ي:الدكتور يوسف القرضاو 
 م )ماجستري(. 2003ه ،  1424القاهرة: جامعة األزهر، 

 
واالجتماعي   الدعوي  ايسني  أمحد  الشيخ  الدين    / م  2004  -   1936دور  صالح 

 م )ماجستري(.  2010ه ،  1431غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -أبو عيطة. عبدالرُحن
 

الدعوة فرسان  من  فارس  انيك  مسرة.   / ذاكر  للنشر،    -حممد  ه ،   1439القاهرة: كنوز 
 م.2018

 
القاهرة: دار الشروق،    -.ذكرايت د. حممد حبيب عن احلياة والدعوة والسياسة والفكر

 ص.  528م،  2012ه ،  1433
 )انئب املرشد العام لإلخوان املسلمي(

 
ه ،   1405القاهرة: دار اًلعتصام،    -ه (.  1406عمر التلمساين )ت    /ذكرايت ال مذكرات

 م.  1985
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املنورة:    -حممد بن عبدهللا الصاعدي.  /الربيع بن خثيم ومنهجه يف الدعوة إىل هللا املدينة 

 )ماجستري(. م 1992، ه  1413جامعة اإلمام، 
 

محد بن تيمية احلراين  أسالم احلافظ  سالم: خاص حبياة شيخ اإلرجال الفكر والدعوة يف اإل
  - .عظمي الندويسعيد األ  ؛ ترمجة بو احلسن علي احلسِن الندويأ  / (هـ  728  )تالدمشقي  

 م.  1983ه ،  1403، دار القلم الكويت: -.6ط
 

 ه (. 1431أبو الفتوح عفيفي )ت  /اإلخوان املسلمني  رحليت مع
 

الكنيسة   من  ملاذإرحليت  املسجد  الربيطانية  ي مار   /ا؟ىل  عزت    تقدمي ؛  ويلدز  حممد 
 ص.  58م،  1990ه ،  1410، اتريخ املقدمة مصر -.الطهطاوي

 
ودعوة داع  حياة  من  ورحيان:  احلجاجي.  / روح  أنس  البايب   -أُحد  عيسى  مكبة  القاهرة: 

 ص.  396م،  1946ه ،  1365احلليب، 
 

عبداحلميد حممد    /( م  1929  -  1904سالمي السوداين أبمريكا )سايت ماجد الداعية اإل
 م.  2005ه ،  1426 العربية، الثقافة  عاصمة اخلرطوماخلرطوم:  -.أُحد

 
الرايض: دارة امللك عبدالعزيز،   -.إبراهيم بن عبدهللا السماري /سياسة امللك فيصل الدعوية

 ص.  605م،  2009ه   1430
 جامعة اإلمام ابلرايض.   – األصل: رسالة دكتوراه 

 
األ قطب  الرائد سيد  املفسر  واملفكر  اجملاهد  والداعية  الناقد  عبدالفتاح    /ديب  صالح 

 م. 2000ه ،  1421، الدار الشاميةبريوت:  -.اخلالدي
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، ه       1406الدعوة،  : دارالكويت  -.سامل البهنساوي  سيد قطب بني العاطفة واملوضوعية/

 م.  1986
 

السعودية: جامعة اإلمام    -وائل حممد عبدالرحيم.  /سيد قطب من خالل معامل يف الطري 
 )حبث تكميلي، نوقش(. 

 
عمر    / هللا عنه وجهوده يف نشر الدعوة يف مشال السودان  يالسيد حممد علي العجيمي رض

 م )ماجستري(.  2002ه ،  1424أم درمان: جامعة أم درمان اإلسالمية،  -حسي. الطاهر
 

سرية داعية: حملات من حياة الشيخ بديع الزمان سعيد النورسي ابعث النهضة اإلسالمية 
 م. 1969ه ،  1389د. م. ن،  -.اجلديدة يف تركيا

 
  -.عادل اخلنساء  / سرية الشيخ علي أمحد القطان: اتريخ داعية وحاضر دعوة وقدوة للدعاة

 ص.  204، : دار اقرأالكويت
 

  -.عادل رفاعي خفاجة  ،ُحد السيد تقي الدينأ  /الدعاة جمدد هذا القرنمام  إ  الشعراوي
 م.  1999ه ،   1419، طابع روز اليوسف اجلديدةالقاهرة: م

 
 م.  1992ه ،  1412القاهرة: دار الضياء،  -إبراهيم عبدالعزيز.  / الشعراوي الداعية اجملدد

 
 1398، وزارة الثقافة القاهرة:  -.الش رابص يُحد أ /سـالمرسـالن داعية العروبة واإلأشـكيب 

 ص. 382م،   1978ه ، 
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الدعوة والنشر.  / شهيد  التفريغ  اإلعالمي،    -قسم  لإلنتاج  املالحم  ه ،   1433؟: مؤسسة 
 )خنبة اإلعالم اجلهادي(.  -ص. 13م،  2011

 )املقصود أنور العولقي(
 

الدكتور   القائد  إالشهيد  املقادمة:  اجملاهدبراهيم  عدوان  /والداعية  مركز  :  غزة  - .عاطف 
 م. 2004ه ،  1425، احباث املستقبل

 
مكتبة دار   فلس طي: -.دهم جرارأحس ِن  /الشـهيد عبدهللا عزام رجل دعوة ومدرسـة جهاد

 م.  1990ه ،  1410، الضياء
 

 - عبداحلليم أُحد عبداحلليم.  / ىل هللا تعاىل  إالدعوة    محد وجهوده يف أبراهيم خليل  إ  الشيخ 
 م )ماجستري(. 2014ه ،  1435القاهرة: جامعة األزهر، 

 )كان من كبار علماء النصارى، قبل أن يسلم(
 

الباقور أالشيخ   يف   يمحد حسن  تعاىلإ الدعوة    وجهوده  هللا  تقويية:  ىل  عبدهللا   /دراسة 
 م )ماجستري(. 2002ه ،  1423القاهرة: جامعة األزهر،  -عبداحلميد درويش.

 
مكة املكرمة:    -سجى بنت حممد هوساوي.  / الشيخ أمحد ديدات وجهوده يف الدعوة إىل هللا

 ه  )ماجستري(.  1432جامعة أم القرى، 
 

دراسة  ، مع  الشيخ أمحد ديدات ومنهجه يف احلوار والدعوة وأهم جماالته التطبيقية املمكنة
طرابلس   -ميغا.  ُحزة مصطفى  /متهيدية موسعة عن اإلسالم واملسلمني يف جنوب إفريقيا

 مج )أصله رسالة جامعية(.  2م،  2005ه ،  1426الغرب: كلية الدعوة اإلسالمية، 
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أم درمان:    -عوض الكرمي. هللا    عبلة سر    / ىل هللاإ الشيخ أمحد علي اإلمام وجهوده يف الدعوة  
 (. ماجستريم ) 2015 ه ، 1436 ،اإلسالمية أم درمان جامعة 

 
القاهرة:    -عبدالعظيم بدوي اخللفي.  /الدعوة   زهر مصطفى عبدالرازق وجهوده يف شيخ األ

 م )دكتوراه(.  1998ه ،  1418جامعة األزهر، 
 

براهيم حممد إ   /هـ  728  –  661صالح والدعوة  محد بن تيمية رجل اإلأسالم  شيخ اإل
 م.  2000ه ،  1421، القلم دار  دمشق: -.العلي

 
بريوت: دار الغرب   -.أبو القاسم سعد هللا   /شيخ اإلسالم عبدالكري الفكون داعية السلفية

 ص. 255م،  1986ه ،  1406اإلسالمي، 
 

املنوفية:    -يسرى حممد عبداخلالق.  /ىل هللا تعاىلإ الدعوة    وجهوده يف   اخلويل  يالشيخ البه
 ه  )ماجستري(. 1994ه ،  1414جامعة األزهر، 

 
بريوت: مركز احلضارة  -هشام عليوان. / الشيخ تقي الدين النبهاين داعية اخلالفة اإلسالمية

 ص.  304، م 2009ه ،  1430لتنمية الفكر اإلسالمي، 
 

األ ثناء هللا  الدعويةالشيخ  :  الرايض  -.حممد  عائشبن  حممد مرتضى    /مرتسري وجهوده 
 )ماجستري(. م 1996 ، ه 1417جامعة اإلمام، 

 
املنصورة: جامعة األزهر،   -إبراهيم قطب قريطنة.  /ىل هللا إ الدعوة    الشيخ جاد احل  وجهوده يف 

 م )ماجستري(. 2005ه ،  1426
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سعود بن  هـ/    1377  -  1342: حياته وآاثره يف الدعوة  الشيخ حافظ بن أمحد احلكمي
 م )ماجستري(.  1987ه ،  1407الرايض: جامعة اإلمام،  -صاحل السيف.

 
حممد كرمي    /دعوة اىل هللا على بصرية   ،خل   ،جهاد،  عمل  ،الشيخ حسن حبنكة: علم

 م. 20017 ه ، 1438 : دار اللباب،إستانبول -.راجح
 

 -.سعيد بن حممد القرين  / الشيخ حسن حممد أيوب رمحه هللا ومنهجه يف الدعوة إىل هللا
 م )ماجستري(.  2018ه ،  1439املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية، 

 
أسيوط: جامعة    -سيد حسي علي.اإلسالمية/  الدعوة    ثره يف أحسنني حممد خملوف و   الشيخ 

 م )ماجستري(.  1998ه ،  1418األزهر، 
 

النواو  حممد    / (هـ  1343  –  1312)  زهراأل  صالحية يف وجهوده اإل  ي الشيخ حسونة 
 م )ماجستري(. 2017ه    1438القاهرة: جامعة األزهر،  -عبدالفتاح أبو طه.

 
هش ام بن فايز / الشـيخ محاد بن حممد األنصـاري رمحه هللا وجهوده يف الدعوة إىل هللا تعاىل

 م )دكتوراه(. 2014ه ،  1435أم درمان: جامعة أم درمان اإلسالمية،   -العلي.
 

  –   1227)  عتي  رمحه هللا تعاىل وجهوده يف الدعوة واالحتسابالشيخ محد بن علي بن  
 2011ه ،    1422الرايض: جامعة اإلمام،    -سليمان بن عبدالرُحن العيسى.  / هـ(  1301

 م )ماجستري(. 
 

سالمية والرد الدعوة اإل   جهوده يف ي:  اهلند   يالشيخ رمح  هللا بن خليل الرمحن الكريانو 
املخالفني ع  /على  عبدهللا  األزهر،    -الم.السيد  جامعة  م    1979ه ،  1399القاهرة: 

 )دكتوراه(. 



391 
 

 
اإلسالمية   الدعوة  يف  وجهوده  هللا  رمحه  طوانخان  حلمي  سليمان    –   1888الشيخ 

  2000ه ،    1421أم درمان: جامعة أم درمان اإلسالمية،    -.عبدهللا  حممد عثمان   / م1959
 م )ماجستري(. 

 
القاهرة:   -إبراهيم عبدالرُحن عبداجمليد.  /ىل هللا تعاىلإالدعوة    السيد ساب  وجهوده يف   الشيخ 

 م )ماجستري(. 2004ه ،  1425جامعة األزهر، ، 
 

  / ادهمحد ايسني شهيد الفجر: صفحات من حياته ودعوته وجهأشيخ الشهداء واجملاهدين  
 م. 2006ه ،  1426غزة: املؤلف،  -.الرقبحسي صاحل  

 
عم ان: دار األايم،    -سفيان لوصيف.  /الشيخ صاحل معطي: حياته، جهوده الدعوية وآاثره

 م. 2020ه ،  1441
 ه . 1425وهو فقيه مالكي من اجلزائر، ت 

 
املنوفية:    -أُحد عبد السعيد.  / ىل هللا تعاىلإالدعوة    ودوره يف   يالرمحن املباركفور   يصف  الشيخ 

 م )ماجستري(. 2009ه ،  1429جامعة األزهر، 
 
عبدالستار    /ىل هللا تعاىل إالدعوة    وجهوده يف   هـ(   1438)ت      يلشيخ عبداحلفيظ املكا

 م )ماجستري(. 2020ه ،  1441املنصورة: جامعة األزهر،  -شعبان أبو اخلري.
 

دراسة  :  هـ(  1397  –  1328)  الشيخ عبداحلليم حممود وجهوده العلمية واالصالحية
 م )ماجستري(. 2018ه   1439القاهرة: جامعة األزهر،  -حممود حممد شوقي. /اترخيية
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النور التوم    /هـ   1417  –  1352لشيخ عبداحلميد كشك وجهوده يف الدعوة اإلسالمية  ا
 (. دكتوراه م )  2011ه ،    1432أم درمان: جامعة أم درمان اإلسالمية،    - احلريب.فضل املوَل

 
إىل هللا الدعوة  يف  وأثره  الشيخ  آل  حسن  بن  عبدالرمحن  صاحل   / الشيخ  بن    عبدالكرمي 

 م )ماجستري(. 1994ه ،  1414املدينة املنورة: جامعة اإلمام،  -السالمة.
 

سليمان بن عبدالرُحن    /الشيخ عبدالرمحن السعدي: حياته، علمه، منهجه يف الدعوة إىل هللا 
 الرايض: جامعة اإلمام )ماجستري(. -العيسى.

 
الشثري: حياته ودعوته بن حممد  عبدالعزيز  الشثري.  /الشيخ  بن انصر  الرايض:    -حممد 

 جامعة اإلمام )ماجستري(.
 

  - خليل إبراهيم أمي.  /مام دعوة ومدرسة حياةإالشيخ عبدالعزيز حممد الوهييب رمحه هللا  
 ص. 380م،  2010ه ،  1431الرايض: املؤلف، 

 )مستشار يف وزارة األوقاف السعودية، مات يف حادث سري(
 

  / فريقيسيوي واإلالشيخ عبدالقادر اجليالين ودوره يف الدعوة اإلسالمية يف أحناء العاملني اآل
بكر   )ت  أبو  اجلديدة،    -ه (.  1433القادري  النجاح  مطبعة  البيضاء:  ، ه   1420الدار 

 ص. 454م،  1999
 

 /براهيم األنصاري: حياته وجهوده يف الدعوة وإحياء الرتاث اإٍلسالميإالشيخ عبدهللا بن 
 م. )ماجستري(.   2002ه ،    1423أم درمان: جامعة القرآن الكرمي،    -األمي.  أُحد حممد أُحد

 
 -بالل ُحدان الشال.  / ىل هللا تعاىلإالدعوة    وجهوده يف   الشيخ عبدهللا بن ايسني املغريب

 م )ماجستري(. 2018ه ،  1439املنصورة: جامعة األزهر، 



393 
 

 
  1311)  سالمصالح والدفاع عن اإلاإل   رمحه هللا وجهوده يف   يالشيخ عبداملتعال الصعيد

يوسف  (/هـ  1386  – ُحودة  األزهر،    - .سامح  جامعة  م   2017ه ،    1438القاهرة: 
 )ماجستري(. 

 
أُحد فوقي   /ادراسة وتقويم :  سالميةميدان الدعوة اإل  جهوده يف الشيخ عبدالوهاب النجار و 

 م )ماجستري(. 2005ه ،  1426القاهرة: جامعة األزهر،  -إبراهيم البسيوين.
 

حممد   /الشــــيخ العالمة عبد الرزاق عفيفي: حياته العلمية وجهوده الدعوية وآاثره احلميدة
 ج . 2، سالمياملكتب اإلبريوت:  -.بن أُحد سيد أُحد

 
  ، الدعوية  هجهود  ،حياته العلمية  :يحممد بن انصر العبودالشيخ العالمة واألديب الرحالة  

بريوت: دار البشائر اإلسالمية،    -حممد بن أُحد سيد أُحد.ة/  اثره احلميدآ   ،رحالته العاملية
 مج. 2ه ،  1421

 
اجليزة: أصول    -حممد عطية متويل.  /الشيخ علي الطنطاوي وجهوده يف الدعوة إىل هللا تعاىل

 ه .  1441للنشر، 
 ه . 1422جامعة األزهر،  –األصل: رسالة ماجستري 

 
 -.اخلليليمسيكة بنت عاصم    /الشيخ عمر بن حممد فالته ومنهجه يف الدعوة إىل هللا تعاىل

 (.ماجستريم ) 2009ه ،  1430أم درمان: جامعة أم درمان اإلسالمية، 
 

)ت   والفكرية  الدعوية  وجهوده  هللا  رمحه  السامرائي  غازي  حامد    / م(  1998الشيخ 
 م 2020ه ،  1441العراق: مؤسسة انشرون،  -عبدالعزيز الشيخ ُحد، فؤاد صباح نصيف.
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ثنوى بنت    /الشيخ فيصل بن عبدالعزيز املبارك وجهوده يف تقرير العقيدة والدعوة إىل هللا 
 م )ماجستري(. 2007ه ،  1428مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -عبدهللا العمري.

 
احلسنات عليان  املؤسس محاد  اجملاهد  القائد  عامم   :الشيخ  واجلهادمثانون  الدعوة    / ا من 

 م. 2016ه ،  1437، دائرةالنصريات، غزة: ال -الدائرة الرتبوية.
 

 1425، دار الفضيلة القاهرة: -.حممد عبدهللا السمان /هللا  إىل الشيخ كشك قيثارة الدعوة 
 م.  2004ه ، 

 
حممد   يف إالشيخ  ومنهجه  و إالدعوة    لياس  تعاىل  هللا  يف أىل  والباكستان   ثره  اهلند    / بالد 

 م )ماجستري(. 1988ه ،  1408القاهرة: جامعة األزهر،  -عبداخلالق حممد سعيد.
 

وجهود  القرشي  األمني  حممد  السودان   هالشيخ  يف  هللا  إىل  الدعوة  سايت    /يف  أُحد 
 م. )ماجستري(. 2002ه ،  1423أم درمان: جامعة القرآن الكرمي،  -.عبدالرُحن

 
حممد عبدالعظيم اإلسالمية/  خدمة الدعوة والثقافة    وجهوده يف   يالشيخ حممد خبي  املطيع

 م )ماجستري(.  2009ه ،  1429املنوفية: جامعة األزهر،  -كشك.
 

اببكر حممد    /عثيمني رمحه هللا وجهوده يف الدعوة واالحتسابالشيخ حممد بن صاحل بن  
 م )ماجستري(.  2014ه ،  1435أم درمان: جامعة أم درمان اإلسالمية،  -.البشري اببكر

 
  1396  -هـ    1311صالح )وجهوده يف الدعوة واإل  يالشيخ حممد هبجة البيطار الدمشق

 م.  2015ه ،  1436، الرايض: دار التوحيد  -أُحد ضيف هللا الشهري.هـ(/ 
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تق حممد  اهلاليل  يالشيخ  يف   الدين  عمر    /اإلسالميةالدعوة    وجهوده  عبداللطيف 
 م )ماجستري(. 2017ه ،  1438أسيوط: جامعة األزهر،  -عبداللطيف.

 
 - رشيد حممود التليلي.  /ىل هللا تعاىلإالدعوة    حياته وجهوده يف   :الشيخ حممد اخلضر حسني

 م )دكتوراه(.  1984ه ،  1404القاهرة: جامعة األزهر، 
 

 -ُحيد بن مرزوق الصليمي.  /الشيخ حممد السبيل وجهوده يف الدعوة إىل هللا: دراسة حتليلية
 م. )ماجستري(.  2017ه ،  1439مكة املكرمة: جامعة أم القرى، 

 
املنوفية:    - .اتمر عبدالباقي عمارة  / ىل هللاإالدعوة    وجهوده يف   يالشيخ حممد سيد طنطاو 

 م )ماجستري(. 2015ه ،  1436جامعة األزهر، 
 

القاهرة:   -.عزابوي حممدسعد    /ىل هللاإ  ةالدعو   حممد الصادق عرجون وجهوده يف   الشيخ 
   ص )ماجستري(. 312م،  2001ه ،  1422جامعة األزهر، 

 )واسم الباحث يف مصدر: سعد الغرابوي(
 
بريوت: مركز احلضارة لتنمية   -عبده. حممود /الغزايل: داعية النهضة اإلسالميةلشيخ حممد ا

 م.  2009ه ،   1430الفكر اإلسالمي، 
 

أم درمان: جامعة أم   -.صربي  حممد علي حممد  /الشيخ حممد الغزايل ومنهجه يف الدعوة
 (. دكتوراهم ) 2013ه ،   1434درمان اإلسالمية، 

 
أُحد جان رحيم    / الدعوة  ثره يف أوجهوده العلمية و   احلسيين  يالشيخ حممد يوسف البنور 

 م )ماجستري(. 1984ه ،  1404القاهرة: جامعة األزهر،  -هللا.
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الدعوة يف  ومنهجه  حياته  الكاندهلوي:  يوسف  حممد  احلسِن  / الشيخ  الثاين  )ت   حممد 
ه ، 1425بريوت: دار البشائر اإلسالمية،    -.ه (؛ عرَّبه جعفر مسعود احلسِن الندوي  1402

 ص. 600
 

أُحد رجب السيد    /ىل هللا تعاىلإ نشر الدعوة    الشيخ حممود عبدالوهاب فايد وجهوده يف 
 م )ماجستري(.  2013ه ،  1434القاهرة: جامعة األزهر،  -سامل.
 

 - .عمران  حممد حسِن  /ىل هللا تعاىلإالدعوة    ياته وجهوده يف ح  :براهيمإالشيخ معوض عوض  
 م )ماجستري(. 2016ه ،  1437القاهرة: جامعة األزهر، 

 
  /لشيخ املولود الزرييب من أعمدة الدعوة واإلصالح يف اجلزائر: صفحات من حياته وآاثرها

 ص.   112م،  2013بسكرة : دار علي بن زيد للطباعة والنشر،  -دُحان. عبدهللا
 

براهيم  إ  /(م  1980،  هـ   1400  )تىل هللا تعاىل إالدعوة   الشيخ ندي اجلسر وجهوده يف 
 م )ماجستري(. 2019ه ،  1440القاهرة: جامعة األزهر،  -ي.مسعد بلتاج

 
اآللوسي النعمان  تعاىل: دراسة    الشيخ  الدعوة إىل هللا  زاده رمحه هللا وجهوده يف خدمة 

ه ،   1435مكة املكرمة: جامعة أم القرى،    -عبدهللا بن أُحد آل سعد الغامدي.  /حتليلية
 م )ماجستري(. 2014

 
أخباره  الدعوة إىل هللا وبعض  السيف: جهوده يف  بن عبدهللا  الواعظ عبدالعزيز  الشيخ 

 1442الرايض: دار الثلوثية،    -عبدالكرمي بن عبدالعزيز السيف.هـ(/    1423  –   1328)
 م؟  2021ه ، 
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أم درمان: جامعة أم  -الفكي.الطيب األمري   /الشــيخ وحيد الدين خان وجهوده يف الدعوة
 م )ماجستري(. 2009ه ،  1430اإلسالمية، درمان 

 
 1442عم ان: دار النور املبي،    -.سيف العصري  /والدعوية  احلياة العلمية  يف صفحات وعرب  

 م.  2020ه ، 
 

أم درمان: جامعة   -.آمال ُحاد صديق  /صالح الدين األيويب وجهوده يف الدعوة اإلسالمية
 م )ماجستري(.  2008ه ،  1429أم درمان اإلسالمية، 

 
 م. 1994، ه  1414، : دار العلم للمالييبريوت  -.حممد أسد /لطري  إىل اإلسالما

 
السعودية: جامعة    -عبيد بن عبدالعزيز الفيصل.  / عبداحلميد بن ابديس وأثر دعوته يف اجلزائر

 (. للماجستري ه  )حبث تكميلي 1406اإلمام، 
 

عمار صاحل    /م   1940  –   1889صالح  عبداحلميد بن ابديس ومنهجه يف الدعوة واإل
م   2008ه ،    1429أم درمان: جامعة أم درمان اإلسالمية،    -.]لعله عزوز[  مزوز  عبدالقادر

 )ماجستري(. 
 

الدار البيضاء: األفق،   -أرسالن.  فتح هللا   / عبدالسالم ايسني: حصار رجل أم حصار دعوة
 ص.  135م،  1996ه ،  1416

 
العام  عبدالقادر اجليالين وجهوده يف   - علي حممد الصاليب.  /الدعوة الشعبية واإلصالح 

   القاهرة: دار الصحوة.
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الرايض: املعهد العايل للدعوة   -مهرمس بن صاحل العلياين.  /عبدهللا بن عمرو بن العاص... ؟
 )ماجستري(. واًلحتساب 

 
الرايض:    -انصر بن عبدالكرمي احلمد.  / عبدهللا بن املبارك: منهجه العلمي وأثره يف الدعوة

 جامعة اإلمام )ماجستري(.
 

حممد   /اثره احلميدة ومراسالتهآ حياته العلمية وجهوده الدعوية و   :عبدهللا بن حممد بن محيد
 م.  2016ه ،  1437الرايض: دار الصميعي،  -بن أُحد سيد أُحد.

 
 الرايض: جامعة اإلمام )ماجستري(.   -عايض بن مريع القحطاين.  /بدهللا بن مسعود الداعيةع
 

العالمة عبدهللا بن عبدالرمحن اجلربين الدعاة  منصور حممد    / عرب وعظات يف حياة شيخ 
 ص. 138ه ،  1430بريدة: املؤلف، اتريخ املقدمة  -الشريدة.

 
  -سعود حممد أبو مسيح.  /الدعوة  يف ودوره    هعلم  :بن عتبة بن مسعودهللا بن عبدهللا  عبيد

 الرايض: جامعة اإلمام )ماجستري(.
 

 الرايض: جامعة اإلمام )ماجستري(.  -حامد أُحد الشمراين.ه/ ودعوت هعلم بري:عروة بن الز 
 

املدينة املنورة:    -اخلليفة.براهيم  إحممد    /الدعوة إىل هللا تعاىل  العز بن عبدالسالم ومنهجه يف 
 م )ماجستري(. 1994ه ،  1414جامعة اإلمام، 

 
: دمشق  -.زايد حممد ُحيدان  /العالمة الرابين الشيخ رجب ديب: نرباس دعوة ومنارة هداية

 م. 2007، ه  1428، دار طيبة الغراء
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أبو  /املاضيالعالمة احملد  ث أمحد حممد شاكر وجهوده يف الدعوة واإلصالح خالل القرن 
 ص.   160م،  2006ه ،  1427الرايض: مكتبة الرشد،  -العال بن راشد الراشد.

 
الدوحة: وزارة    -.العالمة يوسف القرضاوي: رايدة علمية وفكرية وعطاء دعوي وإصالحي

 مج. 5م،  2017ه ،  1439األوقاف، 
 )جمموعة مقاًلت لكتاب خمتلفي( 

 
 الرايض: جامعة اإلمام )ماجستري(. -صاحل الغيث.أُحد بن  /عمار بن ايسر: علمه ودعوته

 
الداعية : جامعة اإلمام، الرايض  -سليمان بن عبدهللا احلبس.  / عمر بن عبدالعزيز احلاكم 

 ه  )ماجستري(. 1410
 

 -ُحود بن دخيل هللا الشربمي.  /عمر بن عبدالعزيز رمحه هللا تعاىل: حياته ومنهجه يف الدعوة
 ه  )حبث مكمل للماجستري(. 1405الرايض: جامعة اإلمام، 

 
املسلمني اإلخوان  زعامة  إىل  الدين  عماد  يف  التاجنو  من  التلمساين  عصام    / عمر  حوار 

 ص. 364م،  2008ه ،  1429اجليزة: هال للنشر،  -.الغازي
 

الدعوة يف  وأثره  العاص  بن  العطية.  / عمرو  سليمان  بن  اإلمام   -علي  جامعة  الرايض: 
 )ماجستري(. 

 
لبنان يف  اإلسالمية  للحركة  ا  ورائدم داعية  يكن  ًلغا.  /فتحي  حممد  مركز   -علي  بريوت: 

 ص.  312، م 2012ه ،  1433احلضارة لتنمية الفكر اإلسالمي، 
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غزة: اجلامعة اإلسالمية،    -حممود حممد نصر.فتحي يكن: دعوته وموقفه من الغزو الفكري/  
 ص )ماجستري(.  271م،  2012، ه  1433

 
واالحتساب الدعوة  يف  حنبل رمحه هللا  بن  أمحـد  اإلمـام  املهنا  /فقه  سليمان  بن    - .مهنا 

 ه  )دكتوراه(.  1422الرايض: جامعة اإلمام، 
 

  -سامية بنت عبدالرحيم احلارثي.  /فقه الدعوة إىل هللا عند اإلمام حممد األمني الشنقيطي
 ه  )ماجستري(. 1429مكة املكرمة: جامعة أم القرى، 

 
:  غزة  -.حيىي علي الدجِن،  نسيم شحدة ايسي  / محد ايسنيأمام الشهيد  فقه الدعوة عند اإل

 م. 2005ه ،  1426، املؤلفان
 

قراءة يف مشروع الفطرية من التأصيل القرآين   :فقه الدعوة عند الدكتور فريد األنصاري
 ص.   184ه ،  1423القاهرة: دار السالم،  -حممد الربكة. /إىل التمكني العمراين

 
 1437،  مؤسسة الرسالة  دمشق:  -.حسي الدليمي  /فقيه الدعاة العالمة عبدالكري زيدان 

 م.  2016، ه 
 

املنوفية:    -عماد حممد حميي.  /للغزايل: دراسة حتليليةالفكر الدعوي يف إحياء علوم الدين  
 م )ماجستري(. 2020ه ،  1441جامعة املنوفية، 

 
املنصورة:    -عبداحلميد عبداحلميد عيد عوض.  / كتاابت سيد قطب  سالمية يف فن الدعوة اإل
 م )دكتوراه(.  2008ه ،  1429جامعة األزهر، 
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اإل رحاب  والدعوةيف  قميحة  /خوان  اإل  القاهرة:  - .جابر  العريبمركز  ه ،   1431،  عالم 
 م.  2010

 
  1979-1897مع اإلمام والداعية اجملاهد الشيخ الطاهر عبديل    :يف ظل شجرة املقاومة

 ص264م،  2015ه ،  1436، بوسعادة : دار كردادة للنشر -.صديقيحيىي  /م
 

الدُّريعي حسن  بن  حممد  الشيخ  حياة  يف  حمطات  الدعوة:  ميادين  حممد   /يف  بن  حسن 
 ص.  590م،  2020ه ،  1442، مؤسسة الكتاب اجلامعي للنشرالرايض:  -الدريعي.

 
القاهرة:    -فودة السيد أُحد فودة.  /ىل هللا تعاىلإالدعوة    عياض رمحه هللا وجهوده يف   يالقاض

 م )ماجستري(. 2018ه ،  1439جامعة األزهر، 
 

  -حممد عبدالقادر الفقي.قال يل ديدات: حوار ساخن مع داعية العصر أمحد ديدات/  
  م. 1992ه ،  1412القاهرة: مكتبة القرآن، 

 
  1372القاهرة: مطبعة دار التأليف،    -عبداخلبري اخلويل.  /قائد الدعوة اإلسالمية حسن البنا

 ص. 86م،  1952ه ، 
 
 1428القاهرة: مكتبة وهبة،    -أكرم كساب.  / مرتكزات دعوته وجبهاته الدعويةلقرضاوي:  ا

 ص. 224م،  2007ه ، 
 

 قصة حياة: مقتطفات من مذكرات الشيخ حممد الغزايل. 
 .7ع 2نشرت يف جملة )إسالمية املعرفة( اليت يصدرها املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، س

 



402 
 

  - ميلود رحايل.  /يف فكر الشيخ حممد الغزايل  دراسة:  القصور املنهجي يف العمل الدعوي
   م. )ماجستري(. 2008ه ،  1439، ابتنة، اجلزائر: جامعة احلاج خلضر

 
عابد بن عبدهللا  /دراســة فقهية  :قواعد وضــوابط فقه الدعوة عند شــيخ اإلســالم ابن تيمية

 ص. 344م،  1998ه ،  1428، دار ابن اجلوزيالدمام:  -.الثبييت
 ه . 1424جامعة أم القرى،  –األصل: رسالة ماجستري 

 
الرافع القاهرة:    -املنيب حممد عبداللطيف.  /الدعوة   ثرها يف أو   يكتاابت مصطفى صادق 

 م )دكتوراه(.  1999ه ،  1419جامعة األزهر، 
 

 )ماجستري(. الرايض: جامعة اإلمام    -فهد بن سعود آل علي.  /كعب األحبار: علمه ودعوته
 

املدينة املنورة: جامعة اإلمام،    -خالد حممد احلافظ.  /لقمان احلكيم ومنهجه يف الدعوة إىل هللا
 ه  )ماجستري(. 1405

 
 -حممود إمساعيل عبداحلميد.  /ىل هللاإالدعوة    اللواء الركن حممود شي  خطاب وجهوده يف 

 )ماجستري(.م  2006ه ،  1427املنصورة: جامعة األزهر، 
 

عمر الش  يخ   /املادح أمحد ود مصــطفى وجهوده يف نشــر الدعوة من خالل مدائحه النبوية
 (.ماجستريم ) 2009ه ،  1430أم درمان: جامعة أم درمان اإلسالمية،  -حممد. علي
 

القاهرة: جامعة   -أُحد عبدالقادر مصطفى. / ىل هللا تعاىلإ الدعوة   وجهوده يف  مالك بن نيب 
 م )ماجستري(.  2010ه ،  1431األزهر، 

 



403 
 

اخلرطوم: جامعة النيلي،    - منظمة الدعوة اإلسالمية.  / الدعوة والعطاءمبارك قسم هللا زايد:  
 ص.  158م،  1977ه ،  1397

 
أم درمان: جامعة    -.عباس عبداجلبار حممد  /مبارك قسم هللا زايد وجهوده يف الدعوة إىل هللا

 م. )ماجستري(. 2006ه ،  1427اإلسالمية، أم درمان 
 

الدعوة ومنهجه يف  بن عبدالوهاب  السكاكر.  /حممد  بن عبدهللا  الرايض: جامعة    -حممد 
 ه  )ماجستري(. 1399اإلمام، 

 
الدعوة وأثره يف  البهي: حياته  العنزي.  / حممد  األملح  اإلمام،   -مصلح  السعودي: جامعة 

 ه  )حبث تكميلي(. 1407
 

دار  :دمش     ق -.لقمان حكيم  /تقي الدين العثماين: القاضــــي الفقيه والداعية الرحالةحممد 
 م.  2002ه ،  1423،  القلم
 

القاهرة: جامعة    -حممد كمال حممد علي.  /ىل هللاإالدعوة    وجهوده يف   يحممد رجب البيوم
 م )ماجستري(.  2012ه ،  1433األزهر، 

 
دار علماء   -.2ط  -.خالد فوزي عبداحلميد  /دعوة وداعية  ،طود وإصالح  :حممد رشيد رضا

 ص.  451م،  1995ه ،  1415 ،السلف
 

مكة املكرمة:    -عيسى مصطفى يوجار.  /حممد عاكف: عصره وجهوده يف الدعوة اإلسالمية
 ه  )ماجستري(.  1410جامعة أم القرى، 
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املدينة املنورة: دار املأثور،    -حممود عبداهلادي دسوقي.  /حممد الفاتح رجل الدولة والدعوة
 ص.  463م،  2015ه ،  1436

 ...( عهد السلطان حممد الفاتح سالمية يف الدعوة اإل)ولعله رسالته يف الدكتوراه بعنوان: 
 

ه ،   1438الكويت: درمي بوك للنشر،    -تركي الدمهاين.  / حممد متويل الشعراوي إمام الدعاة
 ص. 338م،  2017

 
الدعاة إمام  زايد.  /مذكرات  حممد  ]إعداد[  الشعراوي؛  متويل  حممد  هو   -.3ط  -الراوي 
 ص.   147م،  1998ه ،  1418القاهرة: دار الشروق، 

 
ودراسة مجعما  والرؤساء  للملوك  الندوي  احلسن  أيب  األحول  /مراسالت  بن   - .مسعودة 

 ص )ماجستري(.  129م،  2018ه ،  1439زائر: جامعة الشهيد ُح ه خلضر، الوادي، اجل
 

 - هاين مسري جزيرة.اإلسالمية/  خدمة الدعوة    وجهوده يف   يحممد عزت الطهطاو   املستشار
 م )ماجستري(. 2013ه ،  1434القاهرة: جامعة األزهر، 

 
بن حممد   عبدهللا  اإلمام  اجلزيرة  جنوب  لداعية  ) املسرية  رمحه هللا  -   1315القرعاوي 

  - بندر بن فهد األيداء.  / حياته ودعوته وقصص وخمطوطات تنشر ألول مرة:  هـ(  1389
 ص.  288م،  2012ه ،  1433الرايض: دار مكتبة املنهاج،  -.2ط
 

اجملاهد   والعامل  الرائد  الداعية  السباعي  حممود   /هـ1384  -  1334مصطفى  عبدهللا 
 م.  2001ه ،  1422، القلمدار  دمشق: -.الطنطاوي

 
عدانن حممد    / هـ(   1384  –   1334)   اجملدد   اجملاهد والفقيه  مصطفى السباعي الداعية

 م.  2000ه ،  1421، دار القلم دمشق: ؛الدار الشامية بريوت:  -.زرزور
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رائد   السباعي  دعوةأ مصطفى  وقائد  اهلامشي  / مة  عادل  البشائر   بريوت:  -.حممد    دار 

 م.  2009ه ،  1429اإلسالمية، 
 

عم ان: دار عم ار،    -عبدالعزيز احلاج مصطفى.مصطفى السباعي رجل فكر وقائد دعوة/  
 م. 1984ه ،  1404

 
قسنطينة: جامعة األمري عبدالقادر للعلوم    - أمينة بويصلة.  /مصطفى السباعي وفكره الدعوي

 م )رسالة جامعية(.  2003ه ،  1424اإلسالمية، 
 
ملضامني الدعوية املستنبطة من جمموع فتاوى ومقاالت مساحة الشيخ عبدالعزيز بن ابز  ا

 2016ه ،    1437املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،    -.موسى بن حممد التوجيري  /رمحه هللا
 م )دكتوراه(. 

 
منصور  : دراسة دعوية حتليلية/  املضامني الدعوية من فتاوى الشيخ صاحل بن علي الغصون

 م )ماجستري(. 2019ه ،  1440املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،   -بن عبدهللا اجلرب.
 

إعداد أُحد املرسي حسي مع داعية اإلسالم الشيخ حممد متويل الشعراوي إمام العصر/  
 م.  1990ه ،  1410القاهرة: هنضة مصر للنشر،  -جوهر.

 
 عبداحلليم  حممد  / ادعوة: شيخ اإلسالم ابن تيمية واإلمام الشهيد حسن البنا على طري  العم م

 ص.  251م،  989ه ،  1409حامد، 
 

حممد بن سامل بن علي    /عند اإلمام العز بن عبد السالم  معامل منهجية يف الدعوة إىل هللا 
 ه . 1440عدن: دار الوفاق، حنو  -جابر.
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اإلسالمية  ا الدعوة  يف  وجهوده  فايس  ليوبولد  أسد  حممد  اإلسالمي    –   1318ملفكر 

ه ،   1430أم درمان: جامعة أم درمان اإلسالمية،    - يوسف.حسي إسحاق    / هـ  1412
 (. دكتوراهم ) 2009

 
النورسيا الزمان سعيد  بديع  الكبري  الداعية اإلسالمي  بكر    / ملفكر  الدار    -القادري.أبو 

 ص.  135م،  2004ه ،  1425 البيضاء: مطبعة النجاح اجلديدة،
 

حممد حسي   / حتليل وتقوي :سالمخدمة اإل وجهوده يف  فايس( سد )ليوبولد أاملفكر حممد 
 م )ماجستري(.  2017ه ،  1438القاهرة: جامعة األزهر،  -زيدان.

 
الرايض: جامعة اإلمام   -منري مصطفى عيسى.مقومات الدعوة يف سرية احلسن البصري/  

 )ماجستري(. 
 

  / : داعيما جنيبما وعاملما طبيبما وكاتيما أديبمامن أعالم الدعاة يف أوراب العالمة الدكتور زكي علي 
 ص.  264ه ،  1418جدة: عامل املعرفة،  -.عبداللطيف اجلوهري

 
عبدالعزيز   الشيخ  مساحة  أقوال  ابز  من  بن  عبدهللا  الدعوةبن  حممد  إعداد    / يف  بن  زايد 

 ص. 119م،  1993ه ،  1413، السعدون
 

  / ىل هللا تعاىلإ الدعوة    ثره يف أو   سالمية الشيخ حممد الغزايلمن عمالقة الفكر والدعوة اإل
 ه  )ماجستري(. 1992ه ،  1412املنوفية: جامعة األزهر،  -عيد حممد يوسف.

 
الدعوة ساحة  إىل  املذحبة  السيسي.  /من  ا  -عباس  العاملي الكويت:  اإلسالمي  ًلحتاد 

 ص.   105م،  1983ه ،  1403، للمنظمات الطالبية
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من معامل التجديد والعزية يف الدعوة يف سرييت اإلمام أمحد بن حنبل وشيخ اإلسالم ابن 

  - أبو الكالم آزاد؛ تعريب وهتذيب مجيل أُحد ضمري.  / تيمية رمحهما هللا من كتاب "تذكرة"
 ه .  1441ائر للبحث العلمي، مصر: مركز البص

 
النورسي اإلمام سعيد  الدعوة والداعية يف حياة  القاهرة:    -أسامة شهوان.  / من مقومات 

 ص. 190م،  2012ه ،  1433سوزلر للنشر، 
 

اإلسكندرية:    -.سعيد عبد العظيم  /منهج ابن تيمية التجديدي السلفي ودعوته اإلصالحية
 ص. 240 م، 2004ه ،  1425، دار اإلميان

 
اجلامعة املدينة املنورة:    -.عبدالرحيم بن حممد املغذوي  / منهج ابن اجلوزي يف الدعوة إىل هللا

 م. )دكتوراه(.  2010، ه  1431، اإلسالمية
 

القاهرة: جامعة األزهر،   -حممد عطا أُحد.  /ىل هللا تعاىلإالدعوة    يف   يمنهج ابن رجب احلنبل
 )ماجستري(.م  2015ه ،  1436

 
أم    -البواردي .مسفر بن عبدهللا    /األصول واخلصائص:  منهج ابن القيم يف الدعوة إىل هللا

 م )دكتوراه(.  2001ه ،  1422درمان: جامعة أم درمان اإلسالمية، 
 

الدعوة   يف  القيم  ابن  تعاىلإمنهج  هللا  اخللف  /ىل  عبدالعزيز  بن  أضواء  الرايض  -.أُحد   :
 م.  1998السلف، 

 ه .  1413اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة،  – األصل: رسالة دكتوراه 
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 -مبارك بن ُحد احلامد.  /منهج ابن كثري يف الدعوة اىل هللا واالستفادة منه يف العصر احلاضر
 ص. 824ه ،  1420الرايض: دار كنوز إشبيليا،  

 
تعاىل إىل هللا  الدعوة  يف  وجهوده  ابن كثري  مر   / منهج  املرشد.إبراهيم  املنورة:    -شد  املدينة 

 م. )دكتوراه(.  1996ه ،  1416اجلامعة اإلسالمية، 
 

فرج العريب   /ىل هللا تعاىلإالدعوة    بو شهبة وجهوده يف أحممد حممد    ستاذ الدكتورمنهج األ
 م )ماجستري(.  2014ه ،  1435طنطا: جامعة األزهر،  -اخلطيب.

 
أسيوط: جامعة األزهر،   -حممد أُحد دايب.اإلسالمية/  الدعوة    مام ابن تيمية يف منهج اإل

 م )دكتوراه(.  1981ه ،  1401
 

حممد حسن   / هـ(  620  –   541)  ىل هللا تعاىلإالدعوة    يف   يمام ابن قدامة املقدسمنهج اإل
 م )ماجستري(.  2010ه ،  1431القاهرة: جامعة األزهر،  -حببح.

 
ابن كثري رمحه هللا  منهج اإل القاهرة:    -.حممود مرتضى حامد على   /ىل هللا إالدعوة    يف مام 

 م )ماجستري(. 2006ه ،  1427جامعة األزهر، 
 

الدعوة حنيفة يف  أيب  اإلمام  زهري  / منهج  بن  درمان    -أفغاين.  حممد  أم  جامعة  درمان:  أم 
 م )ماجستري(. 2015ه ،  1436اإلسالمية، 

 
عبدالرُحن   /بن حنبل رمحه هللا يف التعامل مع الفرق وأهل األهواء والبدع منهج اإلمام أمحد  
 الرايض: جامعة اإلمام )ماجستري(. -بن عبدهللا الرتكي.
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القاهرة: جامعة   -حممد سيد أُحد عامر.اإلسالمية/  الدعوة    محد بن حنبل يف أمام  منهج اإل
 م )ماجستري(.  1979ه ،  1399األزهر، 

 
عبدهللا بن    /منهج اإلمام األلوسي رمحه هللا يف الدعوة إىل هللا من خالل كتابه روح املعاين 

 )دكتوراه(.  م 2013، ه  1434املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -.مسران احلريب
 

 1426القاهرة: جامعة األزهر،    -حامت فؤاد مزروع.  /هللا ىل  إالدعوة    يف   يمام البيهقمنهج اإل
 م )ماجستري(. 2005ه ، 
 

ىل هللا  إ الدعوة    الرد على املخالفني وكيفية االستفادة منه يف   يف   مام احلرمني اجلويين إمنهج  
م    2016ه ،    1437أسيوط: جامعة األزهر،    -حممد أُحد إمساعيل.  /الواقع املعاصر  يف 

 )ماجستري(. 
 

املدينة    -الزهراين.عبدالعزيز بن مسفر    /ىل هللا إمنهج اإلمام سعيد بن جبري وأثره يف الدعوة  
 م )ماجستري(. 1993ه ،  1413املنورة: جامعة اإلمام، 

 
املدينة    -حسن بن عائض آل عبداهلادي.  /منهج اإلمام سعيد بن املسيب يف الدعوة إىل هللا 

 ه  )ماجستري(. 1413اإلسالمية،  املنورة: اجلامعة 
 

 -.حممد بن خالد البداح  /منهج اإلمام عبدالعزيز بن ابز رمحه هللا يف الدعوة إىل هللا تعاىل
 ه  )دكتوراه(.  1427الرايض: جامعة اإلمام، 

 
اإل القرطيب منهج  رويب.  / ىل هللاإالدعوة    يف   مام  رمضان  األزهر،   -عصام  جامعة  القاهرة: 

 م )ماجستري(. 2005ه ،  1426
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أم درمان:   -.ُحد النيل حسب الرسول حممد   /منهج اإلمام مالك رمحه هللا يف الدعوة إىل هللا
 م )ماجستري(. 2007ه ،  1428جامعة القرآن الكرمي، 

 
اإل بن جريرمنهج  الدعوة  مام حممد  تعاىلإ  الطربي وجهوده يف  اللا  عبداخلالق سليم   /ىل 

 )دكتوراه(.  ص 920، م 2006ه ،  1427املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -ي.شالقر 
 

املدينة املنورة: اجلامعة    -.سعود شلوة العمري  /وجهوده يف الدعوة  احلافظ ابن رجبمنهج  
 م. )دكتوراه(.  1997ه ،  1417اإلسالمية، 

 
  - أكرم كساب.  /وآاثرهاملنهج الدعوي عند القرضاوي: مواهبه، وسائله وأساليبه، مساته  

 ص.   515م،  2007ه ،  1428القاهرة: مكتبة وهبة، 
 

نور  من خالل الرسائل اليت بعثها للملوك واألمراء والعلماء/  املغيلي    لإلماماملنهج الدعوي  
   م )ماجستري(. 2011ه ،  1432، ابتنة، اجلزائر: جامعة احلاج خلضر  -الدين حاج أُحد.

 
  / عبدهللا بن حممد القرعاوي يف جنوب اململكة العربية السعوديةاملنهج الدعوي للشيخ  

مسفر بن  اإلسالمية،    -القرشي.  عبدهللا  اجلامعة  املنورة:  م   2013ه ،    1434املدينة 
 )ماجستري(. 

 
  /املنهج الدعوي للشيخ حممد انصر الدين األلباين من خالل مؤلفاته يف علم السنة النبوية

م   2021ه ،    1442الرايض: املعهد العايل للدعوة واًلحتساب،   -انصر بن سعيد السيف.
 )دكتوراه(.  

 
أم درمان: جامعة أم درمان   -.الزبييبإميان    /املنهج الدعوي والرتبوي للشيخ أمحد كفتارو

 م )ماجستري(. 2013ه ،  1434اإلسالمية، 
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  -خالد عبدالسميع عبدهللا.  / ىل هللاإ الدعوة    يف   ي منهج الدكتور حممد سعيد رمضان البوط

 م )دكتوراه(.  2001ه ،  1422القاهرة: جامعة األزهر، 
 

الدكتور حممود حممد عمارة يف  حيىي وجيه    /صالة واملعاصرةىل هللا بني األإ الدعوة    منهج 
 م )ماجستري(.  2017ه ،  1438املنوفية: جامعة األزهر،  -زكراي.

 
  /هـ( يف الدعوة إىل هللا تعاىل: دراسة حتليلية نقدية  1436منهج الدكتور وهبة الزحيلي )ت  

 م. )ماجستري(. 2020ه ،  1441املنوفية: جامعة املنوفية،  -عمر عيد مصيلحي.
 

الثوري وأثره يف الدعوة   املدينة    -السحيمي.صاحل بن راضي    /ىل ىل هللا تعاإمنهج سفيان 
 م )ماجستري(. 1993ه ،  1413املنورة: جامعة اإلمام، 

 
  - عبدهللا حممد تسليم النيبايل.منهج الشيخ أيب احلسن الندوي وجهوده يف الدعوة إىل هللا/ 

 )ماجستري(.  ص 276، م 2012ه ،  1433مكة املكرمة: جامعة أم القرى، 
 

الرايض:    -عبدهللا بن رشيد احلوشاين.  /ىلمنهج شيخ اإلسالم ابن تيمية يف الدعوة إىل هللا تعا
 م )دكتوراه(.  1993ه ،  1413جامعة اإلمام، 

 
العقيدة والدعوة  الشيخ سعيد حوى يف  املؤلف،  غزة  -.ُحاد ُحد  أُحد يوسف  أ   /منهج   :

 م. 2016ه ،  1437
 

 - علي أبو بكر إبراهيم.اإلسالمية/  خدمة الدعوة    منهج الشيخ سعيد حوى وجهوده يف 
 م )ماجستري(. 1999ه ،  1419القاهرة: جامعة األزهر، 
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عبدهللا حممد    /ىل هللا تعاىلإالدعوة    زهر وجهوده يف شيخ األ  يمنهج الشيخ سليم البشر 
 م )ماجستري(.  2014ه ،  1435طنطا: جامعة األزهر،  -الغمري.

 
دار  مكة املكرمة:    -.حممد فضل حممد  / منهج الشيخ عبدالعزيز بن ابز يف الدعوة إىل هللا

 م.  2010،  ه  1431، طيبة اخلضراء
 

املنوفية: جامعة  - خالد موسى أبو اجملد.  /ىل هللا تعاىلإالدعوة   حمفوظ يف  يمنهج الشيخ عل
 م )ماجستري(.  2003ه ،  1424األزهر، 

 
  / هـ(  1389  -هـ    1311منهج الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ يف الدعوة إىل هللا )

 م )ماجستري(.   1989ه ،    1409الرايض: جامعة اإلمام،    -الغليقة.  عبداحلميد بن عبدالعزيز 
 

بن   حممد  الشيخ  هللا منهج  إىل  الدعوة  يف  هللا  رمحه  عبدالرُحن   /عثيمني  بن  عبدالعزيز 
 م )دكتوراه(.  2004ه ،  1425الرايض: جامعة اإلمام،  -الروضان.

 
  - السيد حسي عبدالباري.واإلصالح/ الدعوة  يف  يمنهج الشيخ حممد يوسف الكاندهلو 

 م )ماجستري(. 2004ه ،  1425القاهرة: جامعة األزهر، 
 

الشيخ  السبك  منهج  خطاب  و   يف   يحممود  يف أالدعوة  البدع إ  ثره  وحماربة  السنة  حياء 
مخيس.  /واخلرافات عبداملطلب  األزهر،    -رمضان  جامعة  م   1989ه ،    1409القاهرة: 

 )ماجستري(. 
 

  / ةدراسة حتليلي:  رمحه هللا  حامد الغزايل  أيب مام  ىل هللا تعاىل عند اإلإ الدعوة    يف   ياملنهج العقل
 م )ماجستري(.  2019ه ،  1440طنطا: جامعة األزهر،  -إبراهيم حممد عبدالغِن.
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 ىل هللا يفإ الدعوة    الرد على املخالفني وكيفية االستفادة منه يف   يف   الباقالين  يمنهج القاض
املعاصر حسي.  /الواقع  أُحد  األزهر،    -عثمان  جامعة  م    2018ه ،    1439أسيوط: 

 )ماجستري(. 
 

إمساعيل عبدالفتاح    / ىل هللا تعاىلإ الدعوة    بدر الدين ابن مجاعة وجهوده يف   يالقاضمنهج  
 م )ماجستري(. 2007ه ،  1429الزقازيق: جامعة األزهر،  -مصطفى.

 
 -.راحبياألخضر    /نظرايت الشيخ حمفوظ حنناح يف الدعوة والسياسة: التجديد واإلبداع 

 ص.   568م،  2011ه ،  1432اجلزائر: دار اخللدونية، 
 .قراءة أتصيلية يف فكر الشيخ حمفوظ حنناحيف أعلى العنوان: 

 
 م. 1987 ه ، 1407 : مكتبة وهبة،القاهرة -.سعيد حوى هذه جتربيت وهذه شهاديت/

 
ح حسن  الشيخ  املريب  الداعية  شجاع   كةبنالوالد  حكيم  جماهد  عامل  قصة   /امليداين: 

 ص.   406م،  2002ه ،  1423، املؤلفمكة املكرمة:  -.عبدالرُحن حسن امليداين
 

  - الوزان.عدانن حممد  / الواثئ  امللكية عن الدعوة اإلسالمية للملك عبد العزيز آل سعود
 ص. 205م،  2000ه ،  1421الرايض: دار إشبيليا،  -.2ط
 

  - أعزيز.نور الدين بن رابح    /ال يف املنهج الدعوي عند الشيخ حممد الغزايلالوسطية واالعتد
 ص. 134م،  2010ه   1431دمشق: دار الفكر، 

 
  ان:عم    -.حيدر قفة  /سالمي الكبري عبدالبديع صقر كما عرفتهخر: الداعية اإلآ وفقيد  

 ص. 248م،  1989ه ،  1409، مكتبة املنار
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 1422دمشق: دار القلم،    -عصام تليمة.يوسف القرضاوي فقيه الدعاة وداعية الفقهاء/  
 ص.  167ه ، 

 
 احلركات واجلماعات واجلمعيات الدعوية وما يلح  هبا

 احلركات اإلسالمية )عام(-1
 

عبدهللا    /هدافالغاايت واأل:  سالمية يف العصر احلديثهم احلركات التجديدية للدعوة اإلأ
 م.  2003ه ،   1424السعودية: املؤلف،  -بن حسي املوجان.

 
 ؟: مركز أفق. -غازي التوبة.احلركات اإلسالمية والدعاة اجلدد/ 

 
:  عم ان  -.وًلد موح الصديقأسعيدة    /سالمية بني مهوم الدعوة وعقبات بناء الدولةاحلركة اإل
 ص. 458م،  2018، ه  1439، دار البداية

 
الدعوة والسياسةاحلركة اإل مالقاهرة  -.بو عامرأعدانن    /سالمية يف قطاع غزة بني  ركز  : 

 م. 2006ه ،  1437، عالم العريباإل
 

واجلماعات األحزاب  بني  اإلسالمية  رضا    /الدعوة  علي  دار    - النحوي.عدانن  عم ان: 
 ص.  125م،  2005ه ،  1426النحوي، 

 
  - طالل رزق أُحد.  /دراسة مقارنة:  وحسن البنا  يالزمان النورسسالمية بني بديع  الدعوة اإل

 م )دكتوراه(.  2009ه ،  1430املنصورة: جامعة األزهر، 
 

 /دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب ودعوة الشيخ عثمان بن فودي: دراسة اترخيية مقارنة
)أصله  ص.    388م،    2000ه ،    1421الرايض: جامعة اإلمام،    -السكاكر.  حممد بن علي

 رسالة جامعية(. 
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اإل اجلماعات  تلتقي  اإلإسالمية  كيف  واملمارسة  النهج  اإلىل  الدعوة  يف    / ؟سالميةيانية 

 م. 1992ه ،  1412، دار النحوي الرايض: -.4ط -. دانن علي رضا النحويع
 

حركة   واحدةإحنو  عاملية  يكن  /سالمية  الرسالةدمشق  -.فتحي  مؤسسة  ،  ه   1397،  : 
 م.1977

 
نصائح وتوجيهات املفكرين وعلماء اإلسالم للجماعات واألحزاب اإلسالمية شارك فيها  

اال إسالمية من خمتلف  املكتبة  عم ان  -.نظام سالمة سكجها   /جتاهاتثالثون شخصية   :
 ص.  604م،  1999اإلسالمية، 

 
   ة السلفيةالدعو  -2
 

الشيخ حممد بن عبدالوهاب يف العامل   املدينة    -مسلم ُحود اجلهِن.  /اإلسالميأثر حركة 
 ص. 115ه ،  1401املنورة: النادي األديب، 

 
حممد حامد    /أثر الدعوة الوهابية يف اإلصالح الديين والعمراين يف جزيرة العرب وغريها

 ه .  1354الفقي، 
 
رة:  املنصو   -إبراهيم السيد حشاش.اإلسالمية/  ضوء الدعوة    هذا العصر يف   دعياء السلفية يف أ

 م )ماجستري(. 1992ه ،  1412جامعة األزهر، 
 

 1395الكويت: الدار السلفية،  -عبدالرُحن عبداخلالق.األصول العلمية للدعوة السلفية/ 
 م.  1975ه ، 
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؛ راجع  ه (  1416)ت    حممد أمان بن علي اجلامي  /أضواء على طري  الدعوة إىل اإلسالم
الفريوائي. اإلفتاء،    -الكتاب وخرج نصوصه عبدالرُحن عبداجلبار  دار  ه ،    1404الرايض: 

 ص. 304
 

  - .2ط  -حممد كمال مجعة.  / انتشار دعوة الشيخ حممد بن عبدالوهاب خارج اجلزيرة العربية
 ص.  407ه ،  1401الرايض: دارة امللك عبدالعزيز، 

 
 - عصر حممد النصر.  /اءة يف إشكالية التأريخ واخلطاباتريخ ابن غنام والدعوة النجدية: قر 

 ه .  1441مكة املكرمة: دار سلف للنشر، 
 

اتريخ السلفية يف العراق: دعوة اإلمام حممد بن عبدالوهاب: عوائ  انتشارها، ثناء األعالم  
 ه . 1441مكة املكرمة: دار سلف للنشر،  -سعيد بن حازم السويدي. /عليها

 
بكر    /دراسة حتليلية تقويية:  ة احملمدية مبصر وجهودها يف الدعوة إىل هللامجاعة أنصار السن

 ه  )دكتوراه(  1438املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -.بن عبداحلليم آل هراس
 

م،    1980ه ،    1400القاهرة: اجلماعة،    -.لة األوىلامجاعة دعوة احل  اإلسالمية. الرس
 ص.  47

 )من اجلمعيات السلفية(
 

الرايض:    -عبدهللا بن حممد العجالن.  /حركة التجديد واإلصالح يف جند يف العصر احلديث
 ص.  240ه ،  1409املؤلف، 

 
سنة   من  البنغال  يف  السلفية  شيخ    /هـ  1408  –  1224احلركة  الدين  مصلح  حممد 

 ه  )ماجستري(.  1413جامعة اإلمام،  الرايض: -اإلسالم.
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مام اجملدد الشيخ حممد بن عبدالوهاب رمحه صالحية يف بالد جند على يد اإلالدعوة اإل

 1422الرايض: دار التدمرية،    -.10ط   -عبدهللا بن حممد املطوع.  /عالمها من بعدهأهللا و 
 ص.  278ه ، 

 
بو املكرم  أ  /اهلندية بني مؤيدها ومعانديهامام حممد بن عبدالوهاب يف شبه القارة  دعوة اإل

 م. 1993ه ،  1413،  مكتبة دار السالم الرايض: -.بن عبداجلليل السلفي
 

عبدهللا بن   /الدعوة بعد وفاة الشيخ حممد بن عبدالوهاب يف عهد الدولة السعودية األوىل
 الرايض: جامعة اإلمام )ماجستري(. -علي احلقباين.

 
 القاهرة:  -.حممد خليل هراس  /مشاهري دعاهتا  ،دوار اليت مرت هبااأل   ،صوهلاأ  :دعوة التوحيد

 م.  1987ه ،  1407، مكتبة ابن تيمية 
 

التنظيم ومآالت السياسةةالدعوة السلفية السكندري    - . شالطةأُحد زغلول    /: مسارات 
 ص. 208م،  2016ه ،  1437مركز دراسات الوحدة العربية، 

 
الرايض:    -عبداحلميد خليفة الشاجيي.  /الدعوة السلفية يف دولة الكوي : واقعها ومشكالهتا

 جامعة اإلمام )ماجستري(.
 

الدينية االحنرافات  مقاومة  وأثرها يف  اهلندية  القارة  السلفية يف شبه  عبدالوهاب    / الدعوة 
 ه  )دكتوراه(.  1407مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -خليل الرُحن.

 
بريوت:   -سعد الدين حمم د الكيب.  عقيدة وعبادة/   الدعوة السلفية يف مفهومها الصحيح:

 ص.  160م،  1994  ه ، 1414 املكتب اإلسالمي،



418 
 

 
  / سالمية املعاصرة وموقف اخلصوم منهاثرها يف احلركات اإل أسالم ابن تيمية و دعوة شيخ اإل

 م 1992ه ،    1412اإلسالمية،  جممع البحوث العلمية    نيودهلي:   -. ُحدأصالح الدين مقبول  
 

  - .حممد مجيل زينو  /دعوة الشيخ حممد بن عبدالوهاب بني املعارضني واملنصفني واملؤيدين
 ص.  96  السعودية: املؤلف، -.2ط
 

و  الوهابية  يف  أالدعوة  اإلثرها  احلديثالفكر  دار    بريوت:   -.اهرضحممد كامل    /سالمي 
 م. 1993ه ،  1413، السالم

 
الشخصيةرسائل اإل بن    / دراسة دعوية  :مام حممد بن عبدالوهاب  بن عثمان  عبداحملسن 

 مج.  2ه ،  1421الرايض: دار كنوز إشبيليا،  -ابز.
 ه .  1419جامعة اإلمام ابلرايض،  –األصل: رسالة ماجستري 

 
  / الرسائل الدعوية لألئمة من آل سعود يف الدولة السعودية األوىل والثانية: دراسة حتليلية

 ه  )ماجستري(. 1430املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -.بشري بن عبدهللا الفريح
 

عبدهللا بن حممد   /دراسة حتليليةالرسائل الدعوية للشيخ عبدالرمحن بن حسن آل الشيخ: 
 م )دكتوراه(.  2006ه ،  1427الرايض: جامعة اإلمام،  -السبيعي.

 
عبدالوهاب بن  الشيخ حممد  ودعوة  السلمان  /رشيد رضا  عبدهللا  بن    الكويت:  -. حممد 

 م.  1988ه ،  1408، مكتبة املعال
 
القاهرة: دار اًلستقامة،    -عبدالعزيز بن عبدهللا بن ابز.  /رسائل يف الدعوة إىل هللا تعاىل  6

 ص.  95م،  2013ه ،  1434
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 عم ان: دار األايم.  -اجلياليل كرايس. /السلفية الدعوية بني التدين والسياسة

 
لسلفيون يف مصر: دراسة حتليلية عن املدارس السلفية يف مصر من بعد قيام دعوة الشيخ  ا

بريوت : مؤسسة   -جمموعة من املؤلفي.  /يناير  25قيام ثورة    حممد بن عبد الوهاب إىل
 م. 2012ه ،  1433، اًلنتشار العريب

 
املنة يف  السنة  شهود  األلباين؛ حتقيق علي حسن احلليب.  /بيان دعاة  الدين    - حممد انصر 

 م. 2016ه ،  1437الكويت: دار إيالف الدولية، 
 

ثرها على الدعوة يف اجملتمع النيجريي: دراسة وصفية حتليلية ميدانية  أالعقيدة السلفية و 
م    2010ه ،    1431،  اإلسالمية  أم درمانجامعة  أم درمان:    -بشري عبدهللا إمساعيل.  /نقدية

 (. دكتوراه)
 

العلماء األفاضل:: دروس قيمة  العلم والدعوة السعدي، ابن ابز، ابن    خمتارة لعدد من 
بريوت:   -مجعها وخرج أحاديثها واعتىن هبا حممد بن رايض األُحد.  /جربين، الفوزان وغريهم

 ص.  432ه ،  1433دار الكتب العلمية، 
 

الدعوي  بن تيمية ومعاجلته ملخالفات املنهج  افقه الدعوة يف جمموع فتاوى شيخ اإلسالم  
ه ،   1440املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،    -إبراهيم بن هاين الظاهري.  /يف واقعنا املعاصر

 م )دكتوراه(.  2019
 

هجر  :  القاهرة  - .عبدهللا بن عبداحملسن الرتكي  /حملات عن دعوة الشيخ حممد بن عبدالوهاب
 م. 1999ه ،  1419ر، للطباعة والنش 
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دعوية   رسائل  علي   /ومنهجيةجمموعة  بن  عادل  وإعداد  مجع  الفوزان؛  فوزان  بن  صاحل 
 م. 2010ه ،  1431الرايض: مكتبة الرشد،  -الفريدان.

 
مكة املكرمة: جامعة أم  -.حبيبة ألطاف حسي مشتاق  /املضامني الدعوية يف الدرر السنية

 م )ماجستري(. 2018ه ،   1439القرى، 
 )الدرر السنية يف األجوبة النجدية(

 
حتليلية ا اترخيية  دراسة  مصر:  يف  السلفية  اجلماعات  عند  الدعوي  حممد    /ملنهج  جابر 

 م )ماجستري(. 2015ه ،  1436، أم درمان اإلسالميةأم درمان: جامعة  -عوض.
 

 ص. 295، عاطف عبداملعز الفيومي /معامل على طري  الدعوة والتمكني :املنهج السلفي
 ه . 28/6/1434نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
وعقيدتنا دعوتنا  )ت    /هذه  الوادعي  هادي  بن  دار    - .2ط  -ه (.  1422مقبل  صنعاء: 

 ص.  18م،  2008ه ،  1429اآلاثر، 
 
 النورسية  -3
 

ذو الكفل زين العابدين   /األسس الفكرية لدعوة اإلصالح عند بديع الزمان سعيد النورسي
 م )ماجستري(. 2000ه ،  1421اجليزة: جامعة القاهرة، كلية دار العلوم،  -احلاج.

 
دمشق؛ بريوت: دار    -حممد موسى الشريف.  / الصفات اليت أنضج  دعوة النورسي وفكره

 ص.  42م،  2012ه ،  1433ابن كثري، 
 

ه ،   1436القاهرة: دار سوزلر،    -]سعيد النورسي[.صيقل اإلسالم يف دعوة أهل النور/  
 ص. 190م،  2015
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القاهرة: دار    -سعيد النورسي؛ ترمجة إحسان قاسم الصاحلي.  /املالح  يف فقه دعوة النور

 (. 7م )كليات رسائل النور؛  1998ه ،  1418سوزلر، 
 
   مجاعة اإلخوان املسلمني -4
 

مصر:   -.حممود عبداحلليم  رؤية من الداخل/  :أحداث صنع  التاريخ   :اإلخوان املسلمون 
  م. 1980ه ،  1440دار الدعوة، 
 م.  1948 – 1928اجلزء األول: 

 
الكويت: الشروق للدعاية    -حممد سالمة جرب.  /اإلخوان املسلمون دعاة ح  ال طالب حكم

 ص.  72م،  1985ه ،  1405والنشر، 
 

الدعوة والرتبية واجلهادعامم   70  :اإلخوان املسلمون القرضاوي   /ا يف  : دمشق  -.يوسف 
 م. 2001، ه  1422، مؤسسة الرسالة

 
اهلضييب؛    /مذاعات  ،رسائل  ، نشرات  ،بياانت  ،اإلسالم والداعية: مقاالت مجعها  حسن 
 . ه ، )أكثر من جزء( 1397القاهرة: دار اًلنصار،  -وقدم هلا أسعد سيد أُحد . 

 
اإلسكندرية:    -.ه (  1423)ت    مصطفى مشهور  بني القيادة واجلندية على طري  الدعوة/ 

 ص. 107دار الدعوة، 
 

ديفيد إىل كامب  اجليش  حركة  من  احلصار:  مرحلة  يف  اإلسالمية  الدعوة  أنور    /اتريخ 
 ص.  311م،  1987ه ،  1407؟: دار القافلة،  -اجلندي.

 
 ص   326م،    1979  ه ،  1399  : دار الكتب العربية،بريوت   -.سعيد حوى  /تربيتنا الروحية
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مجع عبدالعظيم إبراهيم حسن البنا؛  رسالة من حسن البنا إىل قيادات الدعوة اإلسالمية/    19

 ص. 99ه ،  1399القاهرة: دار األنصار،  -املطعِن.
 

الثالاثء/   اإلحديث  دعاة  البوهي.لكبار  لبيب  حممد  مجع  املسلمي؛  دار   -خوان  القاهرة: 
 م. 1985ه ،  1405الطباعة املصرية، 

 
،  ه  1406،  سالمية: دار التوزيع والنشر اإلالقاهرة -.عمر التلمساين /حول رسالة حنو النور

 م.  1986
 

حسن البنا؛  دستور الوحدة العقائدية والفكرية لدعاة اإلسالم: شرح األصول العشرين/  
أشرف على هذا الشرح وراجعه صبحي اخلشاب، السيد الصاوي، عبدالعظيم كشك؛ إعداد  

 ص. 235، م 1970ه ،  1390حنو اإلسكندرية: دار الدعوة،  -حممد عبداحلكيم خيال.
 

العقيد يف  أحباث  قضاة:  ال  هللادعاة  إىل  الدعوة  ومنهج  اإلسالمية  إمساعيل   /ة  حسن 
 م.  1977ه ،  1397القاهرة: دار الطباعة والنشر والصوتيات،  -اهلضييب.

 
غزة:   -.عبدهللا حممد العقاد  إعداد  /مام حسن البنا: عرض ونقددعاوى املناوئني لدعوة اإل

 م.  2013ه ،  1434املعد، 
 

 ه (.  1425عباس السيسي )ت  /دعوة اإلخوان حب
 

: القاهرة -.راهيمإبص        الح حممد زكي  الدعوة إىل هللا ابحلكمة: منوذج اإلخوان املســــــلمني/
 م. 2004، ه  1425، سالميةدار التوزيع والنشر اإل
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 - .2ط  -.جاس     م بن حممد بن مهلهل الياس     ي  /متنيات  ،شــــبهات ،خوان: حقائ دعوة اإل
 م. 1986ه ،  1406، دار الدعوة الكويت: -.مزيدة ومنقحة

 . للدعاة فقطيف أعلى العنوان: 
 

القاهرة: الزهراء لإلعالم العريب،   -سيد قطب.  / دعوة اإلخوان املسلمني وعبقرية بناء مجاعتها
 ص.  61م،  1989ه ،  1409

 
 2006ه ،    1427القاهرة: دار النشر والتوزيع اإلسالمية،    -.الدعوة واحلكومات واهليئات

 ص.  239م، 
 نه عن مجاعة اإلخوان املسلمي يف مصر()يبدو أ

 
عبداحلليم   /ماذا قدم  ملصر والعرب واملسلمني  :دعوة اإلخوان املسلمني:  الشجرة الطيبة

   ص. 168 :1ج  م، 2011ه ،  1432القاهرة: دار الكلمة،  -الكناين.
 . هؤًلء هم اإلخوان املسلمون: م 1954إَل  1928: الفرتة من 1ج 
 

  جدة:   -.نور اجلنديأ  /سالميةا على طري  الدعوة اإلوالتاريخ: مخسون عامم شهادة العصر  
 م. 1993ه ،  1413، دار املنارة 

 
العراق  يف  اإلسالمية  الدعوة  اتريخ  من  الصواف.  / صفحات  دار    - حممد حممود  القاهرة: 

 ص. 254م،  1984ه ،  1404اًلعتصام، 
 
ستاذ البنا ونظرايت احلركة فيها من خالل رسالة  فاق دعوة األآ فاق التعاليم: دراسة يف  آ يف  

 م.  1980ه ،  1400، مكتبة وهبة القاهرة: -.سعيد حوى  / التعاليم
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جدة: دار    -حممد السيد الوكيل.  /كربى احلركات اإلسالمية يف القرن الرابع عشر اهلجري
 ص.  268ه ،  1406اجملتمع؛ املنصورة: دار الوفاء، 

 
 1425اإلس     المية، دار التوزيع والنش     ر  القاهرة: -ه.حممد عبد  /؟ماذا يعين انتمائي للدعوة

 م.  2004ه ، 
 

 ص. 382القاهرة: دار الشهاب، د . ت،  -.جمموعة رسائل اإلمام الشهيد حسن  البنا
 وهذه الرسائل هي:

 دعوتنا. -
 إَل أي شيء ندعو الناس؟ -
 حنو النور. -
 إَل الشباب. -
 اإلخوان املسلمون حتت راية القرآن. -
 دعوتنا يف طور جديد. -
 بي األمس واليوم. -
 رسالة املؤمتر اخلامس. -
 مشكالتنا يف ضوء النظام اإلسالمي. -
 نظام احلكم. -
 النظام اًلقتصادي. -
 رسالة اجلهاد. -
 رسالة التعاليم. -
 نظام األسر. -
 العقائد. -
 املأثورات. -
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ص، وفيها من  443، وتقع يف  أيض اا  نش رت جمموعة رس ائله دار احلض ارة اإلس المية ببريوت )و 
 العناوين اجلديدة ما يلي:

 هل حنن قوم عمليون؟ -
 ه . 1357يف مؤمتر طلبة اإلخوان املسلمي، حمرم  -
 ه . 1360رسالة املؤمتر السادس لإلخوان املسلمي،  -
 ..ه   1364شوال سنة    3ناطق ومراكز اجلهاد املنعقد ابلقاهرة يف  يف اجتماع رؤساء امل  -
 

 1404القاهرة: مكتبة وهبة،    -.3ط  - سعيد حوى.  /املدخل إىل دعوة اإلخوان املسلمني
 ص. 312م،  1984ه ، 

 . سيسهاا على أتة مرور مخسي عاما بمبناس
 

الدعوة والداعية  البنا  /مذكرات  الندوي.حسن    -.3ط  -؛ تقدمي أيب احلسن علي احلسِن 
 . ص 268ه ،  1394بريوت؛ دمشق: املكتب اإلسالمي، 

 
دار جدة:   -.حممد فتحي علي ش عري /خوان املسـلمنيعالم املطبوعة يف دعوة اإلوسـائل اإل

 م. 1985ه ،  1405، اجملتمع
 
 مجاعة التبليغ والدعوة -5
 

حممد علي حممد   /سؤال وجواب  120التبليغ والدعوة:  األسئلة املهمة يف عمل األمة:  
 ص. 922إمام، 

 
املدينة    -.ذو الفقار إبراهيم امليمِن  /عرض ونقد  :أصول الدعوة عند مجاعة التبليغ وآاثرها

 م )دكتوراه(.  2018ه ،  1440املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  
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إظهار احل  البليغ من لسان الدعوة والتبليغ فضيلة الشيخ العالمة حممد عمر البلمبوري/  
 ص.   364م،  2016ه ،  1437القَلموشي، اتريخ املقدمة  طه إبراهيممجع وترتيب 

 
  - عبداخلالق بري زاده.  /جنازات دعوة الشيخ حممد إلياس وأثرها على الصعيد احمللي والعامليإ

 ص.   100م،  1993ه ،  1413اجليزة: مكتبة اإلميان، 
 

علماء  من  الليل...  أبو  نعمان  الدكتور  أقوال  من  الرابنية:  الدعوة  يف  النعمانية  األنوار 
 إعداد حممد علي حممد إمام. /التبليغ ابألردن 

 
وأحداث حقيقية مأساوية ذاتية  التبليغ: جتربة  بن حممو   /مجاعة  عبدالرحيم  بن    -د.أسامة 

 م.  2010، ه  1431، عماد الدين للنشر عم ان:
 

القدس:    -فنون.  عيسى أُحد  /مجاعة التبليغ والدعوة يف فلسطني: دراسة يف التاريخ واملفهوم
 م )ماجستري(. 2003ه ،  1424جامعة القدس، 

 
؟:    -علي بن سعد آل زحيفة.  /جهود وفضل أهل الدعوة والتبليغ لنشر اإلسالم يف العامل

 ص. 304م؟،  2013ه ،  1434دار الفضيلة، 
 

،  : دار اًلمياناإلسكندرية  -.فيصل بن عبده قائد احلاشدي  /اخلطاب البليغ يف مجاعة التبليغ 
 ص.  142م،  2006، ه  1427

 
 ص. 80، غالب أُحد الساقيالدر الثمني يف نصح اإلخوة التبليغيني/ 

 
حبيب    /دام األحاديث النبوية والقصص عند مجاعة الدعوة والتبليغدراسة نقدية الستخ 

 ه  )رسالة ماجستري ابللغة اإلجنليزية(.   1412ماليزاي: اجلامعة اإلسالمية العاملية،    -رُحان أبواما.
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اجليزة: جامعة القاهرة، كلية   -عمر عبدهللا عبدالرحيم.  /دعوة مجاعة التبليغ: نشأهتا وأفكارها

 م )ماجستري(. 1995ه ،  1415دار العلوم، 
 

 ص178الدقهلية: املؤلف،    -حممد علي حممد إمام.  /دعوة املؤمنني حلمل أمانة سيد املرسلني 
 يف شؤون الدعوة ورفع اهلمم( جمموعة من أقوال مشايخ وعلماء أهل التبليغ والدعوة)
 

 ص. 127، سعد بن إبراهيم شليب الدعوة والتبليغ/الدليل البليغ يف 
 )يف الدعوة، ومجاعة الدعوة والتبليغ(

 
التبليغ الدعوة: مجاعة  أجل  من  للدراسات   -.جمموعة ابحثي  /سواح  املسبار  مركز  ديب: 

 ص. 250 م، 2012ه ،  1433، والبحوث 
 

  عبدهللا حممد  / ومنهجه الدعوي تطبيقام على مجاعة التبليغ   الشيخ حممد إلياس الكاندهلوي
 (. دكتوراهم ) 2013ه ،  1433، أم درمان اإلسالميةأم درمان: جامعة  -الزازان.

 
 حممد علي حممد إمام.  /الكالم البليغ يف أتييد أهل الدعوة والتبليغ 

 
 ج .  3حممد إمام، إعداد حممد علي  /مذاكرات دعوية ملشايخ وعلماء التبليغ والدعوة 

 
 حممد علي حممد إمام. / مشكاة األحباب أهل التبليغ والدعوة

 
 حممد علي حممد إمام. /منرب الدعوة والتبليغ
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  ، منهج النبوة  ، مفهوم الوالء والرباء  ،وقاتهل التبليغ والدعوة: حتديد األأنظرية علمية يف  
 1427،  الكتاب : دار  القاهرة  -.4ط  - .بو شاديأمين  أ  /مفهوم العلم   ، مفهوم تغيري املنكر

 .ج  6م،  2006ه ، 
 

خالد    /وجوب الدعوة إىل الكتاب والسنة بفهم سلف األمة ومنهاج مجاعة التبليغ يف ذلك
 م. 1990م،  1411 ، القاهرة: دار اثبت -.بن عبدالرُحن

 
 .موسى بوبكار /وسائل الدعوة عند مجاعة الدعوة والتبليغ

 ابإلجنليزية والفرنسية، ولعله يكون ابلعربية أيضاا(؟)موجود 
 
 أخرى حزاب أحركات ومجاعات و  -6
 
القاهرة: جامعة األزهر،   -عبدالقادر سيد عبدالرؤوف.اإلسالمية/  الدعوة    ثر السنوسية يف أ

 م )ماجستري(. 1980ه ،  1400
 

  - ُحيد حبكاك.   / اواإلصالح منوذجم اإلسالميون املغاربة بني الدعوة والدولة: حركة التوحيد  
 م.  2009، ه  1430، م.: دفاتر سياسية د.
 

علي اببري؛ ترمجه من الكردية هريش   /األصول الشرعية واخلطوط العامة للجماعة اإلسالمية
 ص  53م،  2007ه ،  1428كردستان العراق: مكتب األمري،   -.3ط -عبدهللا.

 
على    جهود متواصلة يف سبيل الدعوة إىل هللا  ،ابهلند: مناهج متكاملة  اجلماعة اإلسالمية

األنبياء والنشر،    / طري   اإلعالم  اإلسالميةشعبة  اجلماعة،    -.اجلماعة  ه ،   1400دهلي: 
 ص. 16، 40م،  1980
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أُحد فايق   /اإلسالميحزب جبهة العمل   :ردن بني الدعوة والدولةسالمية يف األاحلركة اإل
 ص.  38ه ،  1431غزة: املؤلف،  -دلول.

 
الرتكية تعاىلإالدعوة    ثرها يف أجهودها و   :حركة كولن    -عالء علي حممود شاكر.  /ىل هللا 

 ه  )دكتوراه(.  1438عة األزهر، املنوفية: جام
 

  - أُحد خملص حممد طيب.اإلسالم/  ىل  إالدعوة    سيا ودورها يف ي ندونإ  احلركة احملمدية يف 
 م )ماجستري(. 1982ه ،  1402القاهرة: جامعة األزهر، 

 
 . ص  30 جهيمان بن حممد العتييب، /دعوة اإلخوان: كيف بدأت وإىل أين تسري 

 
القامسي  /اإلمارات: رؤية ومبادئدعوة اإلصالح يف   رأس اخليمة: مجعية    -.سلطان كايد 
 ص.  100 م، 2010 ه ، 1431، جتماعياإلصالح والتوجيه اًل

 
واألفكار  املنطلقات  اإلمارات:  يف  اإلصالح  املنصوري   /دعوة  علي  بن  بريوت:    -.حممد 

 ص.  126م،  2012ه ،  1433مؤسسة اًلنتشار العريب، 
 

 الرايض: جامعة اإلمام )ماجستري(.   -إبراهيم ُحد املشعل.الدعوة السنوسية: دراسة وتقوي/  
 

اخلرطوم: جامعة    -عبدهللا.مشاعر عمر    /م(   1933  –  1848الدعوة السنوسية يف ليبيا )
 م )ماجستري(.  2015ه ،  1436النيلي، 

 
غزة:   -.اندر بن منر وادي  /دعوة احملدث نذير حسني الدهلوي وآاثرها يف البالد العربية

 ص )أصله حبث قدم إَل مؤمتر(.  71م،  2020ه ،  1441املؤلف، 
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 ص(.   1604ج  )  2عمر عبداحلكيم أبو مصعب السوري،    /دعوة املقاومة اإلسالمية العاملية
 : اجلذور والتاريخ والتجارب.1ج 
 : الدعوة واملنهج والطريقة.2ج 
 

املنظومة   االستقامة:  واإلصالحسبيل  التوحيد  حلركة  واإلصالح    /الدعوية  التوحيد  حركة 
 ص.  99م،  2019ه ،  1440املغرب: احلركة،  -.)املغرب(

 
إفريقيا بغرب  اإلسالمي  التجديد  فوديو وحركة  مببا.  / الشيخ عثمان دان  ؟: جملة    -آدم 

 ص. 355م،  2017ه ؟،  1439قراءات إفريقية، 
 مؤلفاا( 115ه ، وله   1232)تويف الشيخ عام 

 
رؤية  املدنية:  الدولة  الدولة،  إىل  الدعوة  من  احلضاري:  الشهود  حنو  السياسي:  فكران 

ه ،   1441اجلزائر،    -مقري.  عبدالرزاق  /إسالمية، احلكم الراشد وآليات مكافحة الفساد
 م.  2020

 (رئيس حركة جمتمع السلم اجلزائرية، أمي عام ملنتدى كواًلملبور للفكر واحلضارة)املؤلف 
 

 ص.  214فلسطي: املؤلف،  -.بو دعابسأ ُحاد  حمطات على طري  الدعاة/
 )املؤلف رئيس احلركة اإلسالمية يف الداخل الفلسطيِن(

 
ًليف   /ية، السنوسية، املهديةاملنهج الرتبوي يف دعوات اإلصالح يف العصر احلديث: الوهاب

 م. 1995ه ،  1415القاهرة: جامعة القاهرة،  -خليفة العازمي.
 

املهدية كفكرة ودعوة وحركة و  اجملتمع  أ منهج  تغيري    / م  1885  –  1881ثر ذلك يف 
حسنإ حممد  اإلسالمية،    -.حسان  درمان  أم  جامعة  درمان:  م   2007ه ،    1428أم 

 )ماجستري(. 
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 واملراكز والكليات الدعوية وما يلح  هبااملؤسسات واجلمعيات  -7

 يف: الدعوة اإللكرتونية  املواقع الدعويةالحظ: 
 

السعودية اجلامعات  يف  الدعوية  األقسام  يف  الدكتوراه  مرحلة  يف  العلمية  الرسائل    :اجتاه 
 -.مشاعل بنت شني  العنزي  /هــ   1435إىل عام    1425دراسة وصفية تقويية منذ عام  

 م.  2018ه ،  1440الرايض: جامعة اإلمام، عمادة البحث العلمي، 
 

اجتاهات املؤسسات الدعوية حنو العمل اخلريي: دراسة تقويية على عينة من مؤسسات 
األعمال  ورجال  املشرف.  /العلماء  عبدهللا  بن  للدعوة   -تركي  العايل  املعهد  الرايض: 

 م )دكتوراه(.  2020ه ،  1441واًلحتساب، 
 

اال اإلدارة  اإلسالمية  أثر  الدعوة  منظمة  حالة  دراسة  املؤسسي:  األداء  يف  سرتاتيجية 
 1437أم درمان: جامعة أم درمان اإلسالمية،    -مجعة.علي إسحق    /م  2015  –  2010)

 (. دكتوراهم ) 2016ه ، 
 

الدعوة  أثر   منظمة  على  تطبيقية  دراسة  الطوعية:  اجلمعيات  أداء  على  اإلداري  التنظيم 
  / م(  1997  –  1994هـ( املواف  )  1418  –   1415اإلسالمية ابلرتكيز على دورة )

حممد. التجاين  اإلسالمية،    -البشري  درمان  أم  جامعة  درمان:   م  1998ه ،    1418أم 
 )ماجستري(. 

 
  / م 2017 –  2012دارة األزمات يف منظمة الدعوة اإلسالمية إدارية يف أثر القيادة اإل
أُحد   اإلسالمية،    - كباشي.شرقاوي  درمان  أم  جامعة  درمان:  م   2018ه ،    1439أم 

 )ماجستري(. 
 



432 
 

إدارة املؤسسات الدعوية: حماولة لصياغة نظرية إسالمية يف التخطيط والتنظيم والتوجيه  
 ص 295م،    2015  ملنظمة العربية للتنمية اإلدارية،  -بن مصطفى زواقة.  بدر الدين  / والرقابة

 م. 2010ه ،  1431جامعة العقيد احلاج خلضر )اجلزائر(،   – األصل: رسالة دكتوراه 
 

إدارة    :وقاف والسودانيةرشاد واألاسرتاتيجية العمل الدعوي: دراسة تطبيقية على وزارة اإل
م   2010ه ،    1431ن: جامعة أم درمان اإلسالمية،  أم درما  -موسى.  حيىي بالل  / الدعوة

 (. ماجستري)
 

  /م   1999  -   1993الفرتة من    الدعوة اإلسالمية يف   إسهامات جامعة إفريقيا العاملية يف 
 م. )ماجستري(. 2002ه ،  1423أم درمان: جامعة القرآن الكرمي،  -أُحد. حسن يوسف

 
للشباب اإلإ العاملية  الندوة  الدعوة    وجهودها يف   يسالمصدارات مؤسسة  خدمة قضااي 

عيسى.اإلسالمية/   راغب  أُحد  األزهر،    -حممد  جامعة  م   2005ه ،    1426املنوفية: 
 )ماجستري(. 

 
القاهرة: مكتبة    -شليب.  عبدالودود إبراهيم  /ألصول الفكرية حلركة املهدي السوداين ودعوتها

 ص. 272م،  2001ه ،   1422اآلداب، 
 

  : رشاد وتوعية اجلاليات يف مدينة الرايضواإل  يف املكاتب التعاونية للدعوة  الربامج التعليمية
  1438الرايض: املعهد العايل للدعوة واًلحتساب،    -فهد بن سامل آل قري.  /تقويية  دراسة

 ه ، )دكتوراه(. 
 

دراسة   :عبدالعزيز بن مساعد آل سعود اخلريية  مرية العنود بن األالربامج الدعوية ملؤسسة  
الرايض: املعهد العايل للدعوة واًلحتساب،   -فاطمة بنت مروعي خواجي.  / تقويية  ميدانية
 ه  )ماجستري(. 1437
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القاهرة: الرابطة،   -.الرابطة اإلسالمية الروحية  /بيان عن الدعوة اإلسالمية الروحية ووسائلها

 ص.  32م،  1952ه ،  1372
 

 1419لندن: املنتدى،    -.نتدى هيئة التأليف ابمل  / سالمي يف العمل الدعويجتربة املنتدى اإل
 م.  1999ه ، 

 
 /التخطيط االسرتاتيجي وأثره على األداء: دراسة تطبيقية على منظمة الدعوة اإلسالمية

عبدهللا  اإلسالمية،  أم    -الطيب.  فاطمة  درمان  أم  جامعة  م   1998ه ،    1418درمان: 
 (. ماجستري)
 

التخطيط يف املنظمات الدعوية: دراسة تطبيقية على منظمة الدعوة اإلسالمية يف الفرتة  
أم درمان: جامعة أم درمان اإلسالمية،    -البشري عبدهللا أُحد.  /هـ  1417  - هـ    1400من  

 م )ماجستري(. 2003ه ،  1424
 

العامة يف  العالقات  الدعوة اإل  تقييم دور  العاملية وفرعها جبمهورية مالطا:  مجعية  سالمية 
م   2008ه ،    1429سرت، ليبيا: جامعة التحدي،    -اجلروشي.ُحد على    /دراسة ميدانية

 )ماجستري(. 
 

السعودية: دراسة ميدانية  التنسي    العربية  اململكة  الدعوية يف  والتكامل بني املؤسسات 
ه ،   1442الرايض: املعهد العايل للدعوة واًلحتساب،    -صاحل بن عبدهللا الفاضل.  /تقويية
 م )دكتوراه(.   2021

 
  1434داود )ت  حممد عبدالعزيز    /نشر الدعوة  مصر ودورها يف   سالمية يف اجلمعيات اإل

 ص. 377م،  1992ه ،  1412القاهرة: الزهراء لإلعالم والنشر،  -.ه (
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عرب  ...  ، وتكملة العنوان فيها:م  1983ه ،  1403جامعة األزهر،   -رسالة دكتوراه  :  األصل
 ي.القرن الرابع عشر اهلجر 

 
أسيوط: جامعة    -ايسر حممد عبداللطيف.اإلسالمية/  الدعوة    اجلمعية الشرعية ودورها يف 

 م )دكتوراه(.  2000ه ،  1421األزهر؟، 
 )يف مصر(

 
سالمي يف  سالمية يف أورواب الغربية وجهودها يف الدعوة: املركز اإلاجلمعيات واملراكز اإل

أم درمان: جامعة أم درمان    -الزامل.  ُحد نور الدينأ  /، إيطاليا: دراسة حالةمدينة بريشيا
 )دكتوراه(. م  2008ه ،  1429اإلسالمية، 

 
مجعية القرآن والسنة يف أمريكا الشمالية يف خدمتك ومساعدتك بتقدي: عناوين هتمك، 

 ص.  40ه ،    1405الرايض: توزيع دار الراية، حنو    -.أرقام هواتف إلرشادك، نصائح تفيدك
 

يف  ودورها  العلماء  هنضة  اإل  مجعية  إبالدعوة  الرُحن    / ندونيسياسالمية    - بيضاوي.توفيق 
 م )ماجستري(. 2007ه ،  1428القاهرة: جامعة األزهر، 

 
  : سالمية داخل البالد وخارجهانشر الدعوة اإل  الكوي  ودورها يف   يف   يجهات العمل اخلري 

م   1998ه ،    1418القاهرة: جامعة األزهر،    -سعود عبدالعزيز الدوسري.  /ميدانية  ةدراس
 )دكتوراه(. 

 
  / اإلسالمية يف الدعوة إىل هللا تعاىل يف داخل اململكة: دراسة وصفية حتليلية جهود اجلامعة  
 م )ماجستري(.  2014ه ،    1435املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،    -اجلهِن.  خلف بن مفلح
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أُحد بن سليمان    /جهود مجعيات الرب اخلريية يف الدعوة إىل هللا يف اململكة العربية السعودية
 الرايض: جامعة اإلمام )ماجستري(. -الفاجح.

 
اإل تبليغ  يف جهود مجعية  مبصر  الدعوة    سالم  مكي.اإلسالمية/  خدمة  املعداوي    - أُحد 

 م )ماجستري(. 2015ه ،  1436املنصورة: جامعة األزهر، 
 

 -مىن بنت عبدالرُحن الرابح.  /أبملانيا  مية يف مدينة ميونخ ال ساإلاجلهود الدعوية يف املراكز 
 ه  )ماجستري(.  1437الرايض: املعهد العايل للدعوة واًلحتساب، 

 
  1990الفرتة من    خدمة قضااي املسلمني يف   ثرها يف أفتاء املصرية و اجلهود الدعوية لدار اإل

م   2013ه ،    1434املنصورة: جامعة األزهر،    -أُحد العوضي أبو النجا.  /م  2009  حىت
 (. )ماجستري

 
منطقة القصيم أمنوذجام    :اجلهود الدعوية ملراكز الدعوة واإلرشاد: دراسة وصفية ميدانية

املدينة املنورة:    -عجالن بن حممد العجالن.  /هـ  1430هـ إىل    1414للدراسة الفرتة من  
 م )ماجستري(. 2011ه ،  1432اجلامعة اإلسالمية، 

 
الدوادمي الدعوة يف حمافظة  الدعوية ملكاتب  بن حاضر    /دراسة ميدانية:  اجلهود  سويلم 

 الرايض: جامعة اإلمام )حبث مكمل للماجستري(. -.العتييب
 

  / "دعوة احل "  خالل سلسلةسالمية من  نشر الدعوة اإل  يف   يسالمجهود رابطة العامل اإل
 ه  )دكتوراه(.  1438القاهرة: جامعة األزهر،  -. حممد خريى حممد عطا هللا

 
لإل  العاملية  اهليئة  العلمجهود  يف أو   يعجاز  الدعوة    ثرها  علي  اإلسالمية/  خدمة  علي 

 م )ماجستري(.  2009ه ،  1430طنطا: جامعة األزهر،  -الشافعي.
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حممد اإلسالمية/  نشر الدعوة    سالمية بدولة الكوي  يف والشؤون اإلوقاف  جهود وزارة األ

 م )ماجستري(.  2018ه ،  1439أسيوط: جامعة األزهر،  -حسي حممد الصغري.
 

اإل  الشؤون  وزارة  واألجهود  واإلسالمية  والدعوة  اجلالياتوقاف  دعوة  جمال  يف    / رشاد 
 . م 2014ه ،  1435الرايض: املؤلف،  -.عبدهللا حممد قطيم احلمادي

 
 -حممد علي أبو احلسن السنوسي.اإلسالمية/ الدعوة   ثرها يف أالسودان و  احلركة املهدية يف 

 م )دكتوراه(.  1989ه ،  1409القاهرة: جامعة األزهر، 
 

اإل املنظمات  بني  مقارنة  دراسة  الدعوة:  يف  وأثرها  اإلاخلدمات  وغري   :سالميةسالمية 
أم درمان:   - .براهيم الدومةإعبدالعزيز    /م  2008  –  2005عام    ا منمنوذجم أالسودان  

   م )دكتوراه(.  2010ه ،  1431، سالمية جامعة أم درمان اإل
 

اخلطاب الدعوي عند مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني: دراسة مقارنة بني عبداحلميد بن 
اإل البشري  حممد  و  شفري.   /براهيميابديس  خلضر،    -شهرة  احلاج  جامعة  اجلزائر:  ابتنة، 

 م )ماجستري(. 2009ه ،  1430
 
دراسة حتليلية مسحية  :  لدراسات العليا وخدمة برامج التنمية يف اململكة العربية السعوديةا

الرايض:    -عبدهللا بن حممد املطوع.  /على أقسام الدعوة واالحتساب يف اجلامعات السعودية
 ص. 96م،  2009ه ،  1430دار احلضارة، 

 
حممد صاحل حرب؛ إشراف    /دعوة اإلسالم: رسالة املركز العام جلمعيات الشبان املسلمني

 ص 31م،1961ه ،  1380القاهرة: مطابع الكتاب العريب،  -ه (.1400أُحد الشرابصي )ت  
 )يتثبت من اسم املؤلف( 
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االحنراف عن منهج النبوة: عرض لبعض صور االحنراف  سالمية يف الغرب وخطر  الدعوة اإل

اإل املراكز  بعض  ساعي.  /.سالمية..يف  نعيم  القرى،    -حممد  أم  دار  ه ،   1417القاهرة: 
 م. )رسالة صغرية(.  1997

 
ىل هللا من خالل مناشط مراكز األحياء: مراكز األحياء ابملدينة املنورة أمنوذجام من  إالدعوة  
املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،    -اجلابري.  عيد بن ماطر  / هـ  1430إىل عام    1410عام  

 م )ماجستري(. 2012ه ،  1433
 

 - سهل حممد مغراوي.  /ور القرآن الكري منوذجمادعوة سلف األمة إحياء الكتاب والسنة: دح 
 ص.  264م،  2006ه ،  1427القاهرة: املكتبة اإلسالمية،  

 
األ يف دور  اإل  زهر  الدعوة  يف تبليغ  الثاين  سالمية  العشرين  النصف  القرن  براهيم  إ  /من 

 م )دكتوراه(.  1988ه ،  1404القاهرة: جامعة األزهر،  -.عبدالرُحن عتلم
 

ابلتطبي  على أسلوب منظمة الدعوة  دور التخطيط االسرتاتيجي يف املنظمات اإلسالمية  
أم درمان: جامعة أم درمان   -درار.  حسام الدين حممد األنصاري  /اإلسالمية يف نشر الدعوة

 (.ماجستريم ) 2016ه ،  1437اإلسالمية، 
 

الرايض: املعهد    – حممد جنيب كمال الشيخ.    /دور رابطة العامل اإلسالمي يف الدعوة لإلسالم
 ه . )ماجستري(. 1402العايل للدعوة اإلسالمية، 

 
املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية، مركز    -عبدالرؤوف سعيد اللبدي.  /دور املدرسة يف الدعوة
د.ت،   الدعوة،  الدعاة،    31شؤون  وإعداد  الدعوة  لتوجيه  األول  املؤمتر  حبوث  )من  ص 

 ه (.1397
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املنوفية: جامعة األزهر،  -رامي إبراهيم وجيه. /الدعوة ية ودورها يف سالمرابطة اجلامعات اإل

 م )ماجستري(. 2017ه ،  1438
 

مكة املكرمة: الرابطة،    -.رابطة العامل اإلسالمي: عشرون عامما على طري  الدعوة واجلهاد
 ص. 97ه ،  1401

 
اجلنة واخلطابة  :رايض  الدعوة  القرآنية  :توجيهات يف  للمعاهد  تربوي  أُحد   /منهج  أنس 

 ص. 120ه ،  1424القاهرة: دار السالم،  -كرزون.
 

صفحات من العمل والدعوة إىل هللا: العيد العشرون لتأسيس مجعية الدعوة اإلسالمية 
م،    1990ه ،    1410  طرابلس الغرب: اجلمعية،  -مجعية الدعوة اإلسالمية العاملية.العاملية/  

 ص.   189
 

رضا السيد    / احللول  ،التحدايت  ،الواقع  :مريكاأ  سالمية يف املراكز اإل  يف   يالعمل الدعو 
 م )دكتوراه(.  2016ه ،  1437القاهرة: جامعة األزهر،  -علي شطا.

  
اإلقناعي  االتصال  الدعوية: دراسة حتليلية    فعالية  للمنظمات  الذهنية  الصورة  يف تكوين 

م/    1/9/2008م إىل    1/9/2006تطبيقية على منظمة الدعوة اإلسالمية يف الفرتة من  
رضوان. الصادق  درمان  -ثراي  اإلسالميةأم  درمان  أم  جامعة  م    2010ه ،    1431،  : 

 )ماجستري(. 
 

واإل الوعظ  ابألقسم  ودوره  رشاد  الشريف  حممد  اإلسالمية/  الدعوة    يف زهر  رزق  حممد 
 م )ماجستري(.  2019ه ،  1440القاهرة: جامعة األزهر،  -سليمان.
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اإلسالمية:   البحوث  جملمع  عشر  احلادي  املؤمتر  والدعاة[كتاب  جممع    تنظيم  /]الدعوة 
 م.  1988 ه ، 1408القاهرة: اجملمع،  -.البحوث اإلسالمية

 
ملعاهد   الداخلية  تقوييةإالكفاية  دراسة  العربية:  مصر  مجهورية  يف  الدعاة  حممد    /عداد 

 م )ماجستري(. 1996ه ،  1416الزقازيق: جامعة الزقازيق،  -ويح.عبدالرازق 
 

الكويت: املربة،    -عبداحملسن عبدهللا اخلرايف.  /مربة اآلل واألصحاب إبداع دعوي معاصر
 ص.  276م،  2017ه ،  1438

 
  -خليل حممد خليل.  / ىل هللا تعاىلإالدعوة    سالمية وجهوده يف ون اإلؤ على للش اجمللس األ

 م )ماجستري(. 2002ه ،  1423املنوفية: جامعة األزهر، 
 

نية  مدارس اجلاليات اخلريية يف مدينة مكة املكرمة وأثرها يف الدعوة إىل هللا: دراسة ميدا
 ص.   401ه ،    1432: اجلامعة اإلسالمية،  املدينة املنورة  -.حممد بن حسي الشيعاين  /حتليلية

 
يف  الشورى  ملبدأ  الدعوية  املؤسسات  حتقي   أُحد    /القرار   اختاذ   مدى  مسري  بنت  بنان 

 )ماجستري(. ه . 1436املعهد العايل للدعوة واًلحتساب،  الرايض: -إمساعيل.
 

عبدالناصر    /ىل هللا عز وجلإالدعوة    سرتاليا ودورها يفأ  سالمية يف واجلمعيات اإلاملراكز  
 م )ماجستري(. 2003ه ،  1424املنوفية: جامعة األزهر،  -حممد عبدالكرمي.

 
العربية  للمملكة  الدينية  للمكانة  اإلساءة  مواجهة  يف  الدعوية  املؤسسات  مسؤولية 

ميدانية  :  السعودية الزهراين   /تقوييةدراسة  الطفيلي  علي  بن  عبدهللا  بن  الرايض:    -.علي 
 جامعة اإلمام )رسالة جامعية(. 
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مكة املكرمة: اجمللس   -.معلومات موجزة عن املركز الدائم لتدريب األئمة والدعاة واخلطباء
 ص.  4ه ،  1405األعلى العاملي للمجالس، حنو 

 
ندوة    لكهنؤ:  -.أبو احلسن علي احلسِن الندوي  /املعهد العايل للدعوة والفكر اإلسالمي

 ص.  76 ،العلماء
 

الدعوة إىل هللا وأثره يف  اليمين  واإلرشاد  التوجيه  الصافح.  /مكتب  أُحد  املدينة    -حيدر 
 ه  )ماجستري(. 1404املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  

 

اخلرطوم:    -.ا يف جمال الدعوة واخلدمات واإلغاثةمنظمة الدعوة اإلسالمية: مخسة عشر عامم 
   ص. 44م،  1995ه ،  1415املنظمة، 

 
حافظ   /سالميةمة اإلتبليغ الدعوة وخدمة األ  ن الباكستانية ودورها يف آ منظمة منهاج القر 

 م )ماجستري(. 2015ه ،   1436القاهرة: جامعة األزهر،  -حممد إدريس.
 

منهج اخلطاب الدعوي من خالل املدارس الدعوية يف كوردستان العراق: دراسة حتليلية  
  2015ه ،    1436أم درمان: جامعة أم درمان اإلسالمية،    -.السينموكي  حممد حامد  /تقويية

 م )دكتوراه(. 
 

ُحدان    /املؤسسات اخلريية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة وجهودها يف الدعوة إىل هللا
 (. دكتوراه ص )رسالة    416م،    2000ه ،    1421الرايض: جامعة اإلمام،    -مسلم املزروعي.

 
ه ،   1406الرايض: الندوة،    -.الندوة العاملية للشباب اإلسالمي: نشأهتا، إجنازاهتا، واثئقها

 ص.  64
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اجلاليات وتوعية  الدعوة  مبكاتب  املتعلقة  الفقهية  الدعيج.  /النوازل  دعيج  بن    -انيف 
 م.  2019ه ،  1440الرايض: اجلمعية الفقهية السعودية: دار التحبري، 

 ه . 1437جامعة اإلمام ابلرايض،  – لة املاجستري األصل: حبث مكمل لرسا
 

 م. 1979ه ،  1399: اجلمعية الشرعية، القاهرة -.عبداللطيف مشتهري /هذه دعوتنا
 )املؤلف كان الرئيس العام للجمعيات الشرعية مبصر(

 
للدعوة والتبليغ للقرآن الكري ضرورة  العاملية  املعايرجي.  /اهليئة  الدوحة: مطابع    -حسن 

 ص. 197م،  1991ه ،  1411الدوحة احلديثة، 
 

الشؤون اإلسالمية واألوقاف واإلرشاد: دراسة ميدانية/   الدعاة يف وزارة  عبدالعزيز واقع 
 ه  )ماجستري( 1423الرايض: جامعة اإلمام،  -حممد احلمدان.

 
  - حممد بن ُحد اجلمهور.  /واحتياجاهتايف فرنسا    واقع الدعوة إىل هللا يف املراكز اإلسالمية

 م )دكتوراه(.  2019ه ،  1441الرايض: املعهد العايل للدعوة واًلحتساب، 
 

األحياء االجتماعية مراكز  دراسة حالة على  االجتماعية:  للمؤسسات  الدعوة   / الوظيفة 
 ه  )ماجستري(. 1429الرايض: جامعة اإلمام،  -أسامة بن حسن مشاط.

 
 /العامة يف املنظمات الدعوية: دراسة حالة على منظمة الدعوة اإلسالمية  وظيفة العالقات
اإلسالمية،    -احلسن.  عبداملاجد حممد درمان  أم  جامعة  درمان:  م   2009ه ،    1430أم 

 )ماجستري(. 
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وظيفة العالقات العامة يف املنظمات الطوعية: دراسة وصفية حتليلية ابلتطبي  على منظمة  
بني  الدعوة   ما  الفرتة  يف  السودان  يف  عبدالوهاب   /م   2014  –  2012اإلسالمية 

 )ماجستري(.  م  2015ه ،    1436أم درمان: جامعة أم درمان اإلسالمية،    -عبدالفضيل أُحد.
 
 وأحزاهبا ودعاهتا )مناذج(  الفرق دعوة  -8
 

اجلزائر: دار هباء الدين للنشر،   -حممد صبيحي.  / اإلابضية يف الرتاث اإلسالمي دعاة ال بغاة
 ص. 288ه ،  1439

 
أسلوب الدعوة اإلسالمية من خالل جمالس الدعاة، مع حتقي  خمطوط املصابيح يف إثبات 

ه ،   1410اإلسكندرية: جامعة اإلسكندرية،    -حممد حسن عبدالسالم.  /اإلمامة للكرماين
 ص )ماجستري(.   156م،  1990

 )يعِن الدعاة الفاطميي( 
 
أباإل احلاكم  عهد  حىت  والدولة  الدعوة  بني  الفاطميمساعيلية  هللا  حسون    /مر  حوراء 

 م )ماجستري(.  2011ه ،  1432، الكوفة: جامعة الكوفة -.اخلزاعي
 
وزارة الرتاث مسقط:    -.ُحد الصوايفأصاحل بن    /اثره يف الدعوةآ العماين و مام جابر بن زيد  اإل

 م. 1981ه ،  1401، القومي والثقافة
 

هـ: حياته و دعوته يف كتاب الدعوة العامة   749  –  669اإلمام املؤيد ابللا حيىي بن محزة  
 1434أم درمان: جامعة أم درمان اإلسالمية،    -خالد أُحد أبو شيخة.  /ورسائله ووصاايه

 م )دكتوراه(.  2013ه ، 
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دراسة حتليلية يف فكر اخلوارج من هناية  :  مية وتطبيقاتهال ساإلحنراف عن مصادر الدعوة  الا
الرايض:    -مىن بنت عبدالرُحن آل الشيخ.  /اخللفاء الراشدين إىل عهد الدولة العباسية  عهد

 ه  )دكتوراه(.  1436للدعوة واًلحتساب، املعهد العايل 
 

سلطنة ُعمان: املؤلف،    -نور الدين بن أُحد خري الناس.  /أئمة اليعاربة: حياة من أجل الدعوة
 ص.  127م،  2006ه ،  1427

 
،  ندلسدار األ:  القاهرة  -.2ط  -ه (.  1402)ت    مصطفي غالب  / مساعيليةاتريخ الدعوة اإل

 م. 1965ه ،  1385
 

الدعوة اإلسالمية إطار  الصدر )ت    /التشيع ظاهرة طبيعية يف   -ه (.  1400حممد ابقر 
 ص.   95م،  1977ه ،  1397القاهرة: مكتبة اخلاجني، 

 
مشاري بن   / اجلامية يف امليزان: دراسة موضوعية نقدية من بداية ظهورهم إىل وقتنا احلاضر

 ص. 580م،  2019ه ،   1440عم ان: دار النور املبي،  -سعيد املطريف.
 

حممد رشاد عبدهللا    / ىل هللا تعاىلإالدعوة    سالمية وجهودها يف مجاعة التقريب بني املذاهب اإل
 م )ماجستري(.  1994ه ،  1414املنصورة: جامعة األزهر،  -فرج.
 

القاهرة: جامعة األزهر،   -عبدالرشيد صقر. /حركة القرامطة وموقف الدعوة االسالمية منها
 م )دكتوراه(.  1990ه ،  1410

 
  : دايةغر  -البوسعيدي.  سيف بن أُحد  / لة العلم إىل املغرب ودورهم يف الدعوة اإلسالميةمح  

 ص.  103م،   2015ه ،  1436للكتاب،  الناصر الشيخ مؤسسة
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  هـ:   160    نشأهتا وتطورها ودور محلة العلم يف انتشارها حىت  :الدعوة اإلابضية يف البصرة
 / قابوس،    -املنذري.  سعود بن انصر  دراسة اترخيية  السلطان  ه ،   1431مسقط: جامعة 

 )ماجستري(. ص. 271م،  2010
 

اإل يف الدعوة  من سنة    مان يف عح   سالمية  اليعاربة  سامل حممد    /هـ   1233- 1134عهد 
 ص. 478م،  2014ه ،  1435مسقط: مكتبة الضامري،  -الرواحي.

 م. 1990ه ،  1410جامعة األزهر،   -األصل: رسالة دكتوراه 
 

مسقط:   -سامل حممد الرواحي.ي/  القرن الرابع عشر اهلجر   مان يف عح   سالمية يف الدعوة اإل
 ص. 343م،  2015ه ،  1436مكتبة الضامري، 

 م. 1982ه ،  1402 جامعة األزهر، -األصل: رسالة ماجستري 
 

أُحد حممد    /اإلسالميةثرها على الدعوة  أو   العامل اإلسالمي املعاصر  ىل التشيع يف إالدعوة  
 ص.  416م،  2021ه ،  1442القاهرة: دار السالم،  -معوض.

 
أُحد حممد  اإلسالمية/  ثرها على الدعوة  أالعصر احلديث و   مصر يف   ىل التشيع يف إ الدعوة  

 م )دكتوراه(.  2017ه ،  1438املنصورة: جامعة األزهر،  -معوض خليل.
 

القاهرة:    -ه (؛ حتقيق إمام حنفي.  749حيىي بن ُحزة العلوي )ت  املؤيد ابهلل    /الدعوة العامة
 م. 2000ه ،  1420دار اآلفاق العربية، 

 )املؤلف إمام الزيدية يف اليمن(
 

أُحد بن سعيد السيايب؛ أخرجها وعلق عليها    /الدعوة عند اإلابضية بني املاضي واحلاضر
 ص 101م،    2015ه ،    1436مسقط: مكتبة الضامري،    -.2ط  -زاهر بن سعود السيايب.
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علي حسي   / (هـ  451  –   296الدعوة الفاطمية يف العراق وموقف اخلالفة العباسية منها )
 )ماجستري(.م  2015ه ،  1436، الناصرية: جامعة ذي قار -.العسكري

 
ه ،   1433احللة: جامعة اببل،  -.شراق علي حسيإ / دور الدعاة يف قيام الدولة الفاطمية

 م )ماجستري(. 2012
 

  - حسن القزويِن.  /الشمس تشرق من الغرب: جتارب داعية يف الوالايت املتحدة األمريكية
 م.  2008 ،ه  1429، البالغبريوت: مؤسسة 

 )الشيعة(
 

إشراف حممد    ؛إعداد فوزي بن يونس بن حديد  معمر ومنهجه الدعوي/  الشيخ علي حيىي
 .ورقة 218م،  1997ه ، حنو  1417، حنو صاحل انصر

  ه ( 1400)معمر من رجال اإلابضية، ت 
 

الرايض: جامعة اإلمام  -ُحود احملمد النويصر. /طبيعة التفكري عند اخلوارج وأثره يف الدعوة 
 )ماجستري(. 

 
بن سليمان   /ابضيةالدعوي عند اإللفكر  ا أم درمان   -.الرايمي  عبدهللا  أم درمان: جامعة 

 ص )ماجستري(. 226م،  1996ه ،  1416اإلسالمية، 
 

اإل الدعوة  حزب  ومواقف  شكاحي  ع  / م  1979  –  1957سالمية  فكر  سعود  لي 
 م )ماجستري(.  2013ه ،  1434البصرة: جامعة البصرة،  -.املياحي

 العراق(يف )
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اببزيز سليمان بن إبراهيم  ملؤلف جمهول؛ حتقيق    /املعلقات يف أخبار ورواايت أهل الدعوة
 ص. 398م،  2009ه ،  1430مسقط: وزارة الرتاث والثقافة،  -الوارجالين.
 )اإلابضية( 

 
  -.اخلروصي  حممد بن انصر  /اإلابضية يف القرنني اهلجريني األول والثاين مقومات الدعوة عند  

 م. )رسالة جامعية(.  2018ه ،  1439مسقط: جامعة السلطان قابوس، 
 

 م 1999  ه   1419اجلزائر: مجعية الرتاث،    -.حممد صاحل انصر  /منهج الدعوة عند اإلابضية
 ص.   442م،  2011ه ،  1432مث اجلزائر: دار الرايم، 

 
العيسري حممد  بن  خلفان  الشيخ  عند  الدعوي  غالب  /املنهج  بن   -البوسعيدي.  نصر 

 ص. 110م،  2010ه ،  1431مسقط: املؤلف، 
 )اإلابضية( 

 
وسائل الدعوة وأساليبها عند أهل السنة واجلماعة وخصومهم من االثين عشرية واخلوارج  

مقارنة دراسة  عايض.  /والصوفية:  حسن  بن  للدعوة   -حممد  العايل  املعهد  الرايض: 
 م )دكتوراه(.   2021ه ،  1442واًلحتساب، 

 
: دراسة وصفية وسائل الرافضة وأساليبهم يف الدعوة إىل مذهبهم يف غاان وسبل التصدي هلا

م،   2014ه ،    1435املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،    -عبد رب النيب عمر حممد.حتليلية/  
 ص )دكتوراه(.  489

 
ه ،    1419بريوت: دار احملجة البيضاء،    -سامي خضرة.وجوب دعوة الناس إىل اإلسالم/  

 م.  1998
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 الباب الثالث 
 املدعوون

 
 ن )عام( و املدعو 

 

الرايض: دار النصيحة،    -.5ط  -ُحود بن أُحد الرحيلي.م/ صناف املدعوين وكيفية دعوهتأ
 م. 2016ه ،  1437

 
 إنعام حممد أُحد  /الدعوة وسط األطفال والشباب والشيوخ: املناهج واألساليب والوسائل 

 م )ماجستري(. 2000ه ،  1421أم درمان: جامعة أم درمان اإلسالمية،  -عثمان.
 

بريوت:    -ايسر عبدالباقي ُحود.  /قي يف املنهج الرتبوي النبويتلمعامل اخلطاب اخلاص ابمل
 م )ماجستري(. 2014ه ،  1435جامعة بريوت اإلسالمية،  

 
 واجبات املدعوين وحقوقهم

 

 1422طنطا: جامعة األزهر،    -أسامة حممد هبلول.  / جتاه املدعوين  ي ولوايت العمل الدعو أ
 م )ماجستري(. 2002ه ، 

 
الرايض: جامعة    -عبدهللا بن عبدالرُحن الصقري.  / هللاالفطرة اإلنسانية ومراعاهتا يف الدعوة إىل  

 اإلمام )ماجستري(.
 

 مسات املدعوين 
 

ديب: دائرة    -.انصر عيسى البلوشي   /تبصري الدعاة اهلداة بفضل وصفات الداعية إىل هللا
 ص.  80 م، 2015 ه ، 1436، الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي
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الداعية   املميزة لشخصية  ة،  املعد  غزة:  -.ُحد حرب أانتصار مصطفى    / املسلمالسمات 
 م )رسالة جامعية(.  2000ه ،  1421

 
الداعية  ص النبويإفات  احلديث  يف  هللا  اجلبوريأ  /ىل  حمجوب  اجلامعة   -.ُحد  بغداد: 

 م )دكتوراه(.  2009ه ،  1430اإلسالمية، 
 

 أحوال املدعوين
 

املنصورة:    -حممد حممد أبو زيد الفقي.  /سلوك املدعوين  ثر الظروف االجتماعية والنفسية يف أ
 م )دكتوراه(.  1989ه ،  1409جامعة األزهر، 

 
الرايض: جامعة اإلمام،   -.حممد بن عبدالرُحن العمر  /أحوال املدعو يف ضوء الكتاب والسنة

 ه  )دكتوراه(.  1426
 

)املداراة    -م.  2000ه ،    1421بريوت: دار ابن حزم،    -أُحد حممد العليمي.ذاتية املدعوين/  
 (. 1الرتبوية؛ 

 
طنطا: جامعة األزهر،   -حممد فكيه السيد سهل.  /ضوء الكتاب والسنة  فقه تغيري املدعو يف 

 م )دكتوراه(.  2012ه ،  1433
 

  اجلددنياملسلماملدعوون من 
 

  / هـ 1414  –  1406الدعوة إىل هللا بني املسلمني اجلدد يف مدينة الرايض يف الفرتة من 
 ه  )ماجستري(. 1419الرايض: جامعة اإلمام،   -حممد بن قراش الدعجاين.
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الرايض: جامعة  -سعد بن عبدالرُحن اجلريد. /دوافع االستجابة للدعوة يف الكتاب والسنة
 اإلمام )دكتوراه(. 

 
شاملةرؤية   ورؤية  تعليمية  علمية  اسرتاتيجية  دراسة  اجلديد:  املسلم  عن  أصول   /شاملة 

 ص. 180م،  2021ه ،  1443]الرايض[: مركز أصول،  -للدراسات.
 رمساا بيانيًّا(  35موضوعاا حبثيًّا،  64)حتوي أكثر من 

 
ري حمفوظ  األم  اإلسالمية/الدعوة    ثرهم يف أالقرن العشرين و   مصر يف   هل الكتاب يف أمسلمو  

 م )دكتوراه(.  2012ه ،  1433القاهرة: جامعة األزهر،  -أبو عيشة.
 

 - مسفر بن عبدهللا القحطاين.  /املضامني الدعوية يف مؤلفات من اهتدى من املستشرقني
 م )دكتوراه(.  2020ه ،  1442الرايض: املعهد العايل للدعوة واًلحتساب، 

 
 أصناف املدعوين

 األطفال-1
 )كل ما خيصهم يف الدعوة(

 

إميان   /أساليب ووسائل دعوة األحداث اجلاحنني ابلتطبي  على دار تربية األشبال ابجلريف
 م )دكتوراه(.   2015ه ،    1436أم درمان: جامعة أم درمان اإلسالمية،    - التكينة.عبدالرؤوف  

 
 1429الرايض: دار احلضارة،    -صالح ابدويالن.  /طفال حولوا مسار ذويهم: أطفال دعاةأ

 م.  2008ه ، 
 

،  الش   ارقة: مطبعة املعارف  -.مص   طفى حممد إبراهيم ؛ رس   ومكلثم عمر املاجد  /بداية الدعوة
 (.16 ؛أحبائي األطفال ها هو حممد صلى هللا عليه وسلم) -م. 1997 ه ،  1417
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مرام بنت صاحل    /دراسة ميدانية تقويية: طفال يف التعليم العاملأل الربامج الدعوية املوجهة  
 )ماجستري(.ه   1436الرايض: املعهد العايل للدعوة واًلحتساب،  -العطية.

 
للطفل الدعوية  الوالدين  رجب.  /تربية  إبراهيم  بنت  اإلمام   -علياء  جامعة  الرايض: 

 )ماجستري(. 
 

ه ،   1441دمشق: دار املكتيب،    -حممد احلاجي.  /حكاايت دعوية: قصص هادفة لألطفال
 ج . 8م،  2020

 
رانية    /املعلومات العامليةالدعوة إىل هللا يف مواقع األطفال العربية اإللكرتونية عرب شبكة  

 ه ، )دكتوراه(.  1437الرايض: املعهد العايل للدعوة واًلحتساب،  -بنت مجيل أبو حنانة.
 

الدعوة ابلطفل املسلم مجيلة    /ة على منطقة مكة املكرمةيدراسة حتليل  : عناية مؤسسات 
 راه(. م )دكتو  2019ه ،  1440مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  - بنت عبدالرُحن خان.

 
عبدالرُحن    /قصة السرية النبوية: العهد املكي: سرية ودعوة، جمموعة قصص لألطفال )خ( 

 ه (. 1410داود العبيدي )ت 
 

ه ،   1413القاهرة: دار احلرمي،    -ُحدان راجح املهدي اهلجاري.كيف ندعو األطفال؟/  
 م.  1993

 
الرايض: جامعة    -.بدرية بنت لواحق العتييب  /مسؤولية الدعاة يف التحصني الفكري للطفل

 اإلمام )حبث مكمل للماجستري(.
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حممد    /املنهج الدعوي وأثرة يف تربية األطفال يف كوردستان العراق: دراسة دعوية حتليلية
 م )ماجستري(.  2012ه ،    1433أم درمان: جامعة أم درمان اإلسالمية،    - .السينموكي  حامد
 

 -إمساعيل علي حممد.  /واقعنا املعاصر  الكتابة للطفل املسلم يف   منهج علماء الدعوة يف 
 م )ماجستري(. 1991ه ،  1411املنصورة: جامعة األزهر، 

 
 الشباب -2
 

أم درمان:   -حممود.  حيدر عوض  /الدعوةأثر االنفتاح اإلعالمي على الشباب املسلم وعلى  
 (.ماجستريم ) 2006ه ،  1427جامعة القرآن الكرمي، 

 
املسلم الشباب  والدعاةلآل  :تربية  الشنتوت أخالد    /ابء  العلمي   جدة:  -.ُحد  اجملمع    دار 

 م. 1993ه ،  1413للنشر، 
 

  / واحذركم من اثنتنيأوصيكم ابثنتني وأهناكم  :  ابت الدعوةااي شباب وش  :توجيهات دعوية
 ص.   40م،  2014ه ،  1435القاهرة: دار الصفوة،  -األمي احلاج حممد أُحد.

 
يظ القرآن الكري ودورها يف حتصني الشباب من الغلو: دراسة  فاجلهود الدعوية حللقات حت

م،   2009ه ،    1430الرايض: دار احلضارة،    -.عبدهللا بن حممد املطوع. علمية حمكمة/  
 ص. 184

 
دراسة دعوية ميدانية على طالب املرحلة الثانوية  :  اخلطاب الدعوي املوجه إىل املراهقني
السوداين اجملتمع  على  اخلرطوم  السكويت  /بوالية  خليل حممود  بن  املنورة:    -.حممد  املدينة 

 ه  )دكتوراه(.  1434اجلامعة اإلسالمية، 
 



452 
 

الرتفيهية واملواقع  التجمعات  على  دعوية  أتصيلية  دراسة  الشباب:  سعيد    / دعوة  حممد 
 م )ماجستري(. 2014ه ،   1435املدينة املنورة: جامعة طيبة،  -مصطفى مجيل.

 
 1434هرة: دار اإلميان واحلياة،  القا  -فوزي حممد أبو زيد.  /دعوة الشباب العصرية لإلسالم

 ص. 168م،  2013ه ، 
 

اإل الدعوة  نشر  يف  الشباب  الرسالةدور  يف عصر  العاين أورقاء    /سالمية  بغداد:   -.كرم 
 م )ماجستري(.  2002ه ،  1423اجلامعة املستنصرية، 

 
اإلسالمية،  مكتبة املنار    الكويت:  -.جاسم بن حممد بن مهلهل الياسي  /رسائل شباب الدعوة

 م. 2003ه ،  1424
 

،  ؤسسةامل  الكويت:  -للنشر.  اللجنة الثقافية يف مؤسسة الكلمةإعداد    /رسائل فتيان الدعوة
 م. 1994ه ،  1414

 
( الصحوة  لشباب  العوملة  (: 2سطور  املعطلة  ،فخ  والطاقات  التسجيالت    ،الدعاة 

 م 2004ه ،  1425الرايض؟: املؤلف،    - .حممدالعبد العايلعادل    /والدور املطلوباإلسالمية  
 
اجلزائر: جامعة اجلزائر،    - نعيمة طبال.  / لشباب اجلزائري و استقبال خطاب الدعاة اجلددا

 م )دكتوراه(.  2010ه ،  1431
 

 ص  33م،    2005ه ،    1426اإلسكندرية: دار رُحة،    -مسعد أنور.  / الشباب وهمُّ الدعوة
 

اإلسالمية/ ضوء الدعوة    لدى الشباب وعالجها يف   يوالسلوك  يظاهرة االحنراف الفكر 
 م )ماجستري(.  2013ه ،  1434املنصورة: جامعة األزهر،  -أُحد إمساعيل علي.
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تقويية ملواد الرأي يف الصحف  دراسة حتليلية  :  املعاجلة الدعوية للقضااي األخالقية للشباب

 ه  )دكتوراه(.   1434،  جامعة اإلمامالرايض:    -.مسفر بن حسن آل عيسى  /اليومية السعودية
 

 1415الرايض: دار العاصمة،    -سليمان بن قاسم العيد.  /املنهاج النبوي يف دعوة الشباب
 ص. 531م،  1995ه ، 

 ه . 1412جامعة اإلمام،  –األصل: رسالة ماجستري 
 

النفسية املشكالت  اإلسالمية يف عالج  الدعوة  املعاصر/    منهج  الشباب  بن  لدى  مراد 
 م )ماجستري(. 2012ه ،  1433مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -مصلح البالدي.

 
اإلمام بغداد: كلية    -.لزكي علي طاهر  / املنهج النبوي يف التعامل مع الشباب: دراسة دعوية

 م )ماجستري(.  2014ه ،  1435األعظم، 
 )ويكتب لزكي هكذا: ًلزكي(

 
ايسر    /مهارات احملتسبني يف دعوة األحداث واملراهقني: دراسة ميدانية يف املدينة املنورة

 )ماجستري(. م  2013، ه  1435املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -حمبت. بكر
 
 م 2001ه ،    1422،  دار املنارة  املنصورة:  -.نعيم يوسف   / هللا  يداعجيبوا  أسالم  شباب اإل  اي
 
 املرضى  -3

 رات(رات واملسك  )يشمل دعوة مدمين املخد   
 

الثقة   الكتابقلدى املعو   ابإلسالمتعزيز  العنزي.  /والسنة  ني يف ضوء  بنت علي   -خلود 
 ه . )ماجستري(.  1436الرايض: املعهد العايل للدعوة واًلحتساب، 
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  - .إعداد خالد بن راشد العبدانالدعوة إىل هللا يف املستشفيات: دراسة تطبيقية تقويية/  
   .ص  844م،  2007ه ،  1428الرايض: جامعة اإلمام، عمادة البحث العلمي، 

 جامعة اإلمام.  – دكتوراه رسالة  :صلاأل
 

دراسة أتصيلية على فئيت العوق السمعي :  دعوة ذوي االحتياجات اخلاصة إىل هللا تعاىل
م )حبث    2006ه ،    1427الرايض: جامعة اإلمام،    -.عبدهللا بن حممد الدريهم  /والنطقي

 مكمل للماجستري(.
 

دراسة تطبيقية تقويية على ذوي اإلعاقة  :  دعوة ذوي االحتياجات اخلاصة إىل هللا تعاىل
الرايض: جامعة اإلمام،   -.متعب بن عبدالعزيز السديري  /ذوي اإلعاقة البصريةو السمعية  

 )ماجستري(. م 2006، ه  1427
 

التوحد ونقص الذكاء إىل هللا تعاىل الرايض: املعهد    -عبدهللا بن ُحد الرامي.  / دعوة فئيت 
 م )دكتوراه(.  2020ه ،  1442العايل للدعوة واًلحتساب، 

 
واملخدرات املسكرات  مدمين  العثمان.  /دعوة  عبدهللا  بن  اإلمام    -وليد  جامعة  الرايض: 

 )ماجستري(. 
 

رعاية اإلسالم للمعوقني وتوظيف ذلك يف الدعوة إىل هللا وجهود اململكة العربية السعودية  
اجلامعة  :  املدينة املنورة  - .تركي بن عبدهللا السكران  /دراسة حتليلية ميدانية مقارنةيف ذلك:  

 مج.  2م،  2010، ه  1431، عمادة البحث العلمياإلسالمية، 
 ه .  1428اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة،  – األصل: رسالة دكتوراه 
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فية حتليلية يف الدعوة الثقافية  املعاقون ذو احلاجات اخلاصة وجهودهم الدعوية: دراسة وص
 2011ه ،    1432أم درمان: جامعة أم درمان اإلسالمية،    -الغاين.عبدهللا أُحد    /اإلسالمية

 م )دكتوراه(. 
 

  / دراسة حتليلية تقويية على اخلطوات االثنيت عشرة:  املعاجلة الدعوية للتعايف من املخدرات
 )حبث مكمل للماجستري(.  ه  1438،  جامعة اإلمامالرايض:  -. بندر بن عبدالعزيز اجلميعة

 
 دعوة السجناء -4
 

 -عبدالعزيز عبدهللا الشعييب.  /أثر الدعوة إىل هللا يف إصالح نزالء املؤسسات اإلصالحية
ص )حبث مكمل    252م،    2007ه ،    1428الرايض: جامعة انيف العربية للعلوم األمنية،  

 لرسالة املاجستري(. 
 
السجنياأل قلب  اخلليفي.  /مل يف  بن سليمان  املؤلف،    -عبدالرُحن  ه ،   1417الرايض: 

 (. 2م )سلسلة مكتبة السجن الدعوية؛  1997
 

السجون ملرشدي  والفكري  الدعوي  ميدانية يف سجون    : التأهيل  حتليلية  وصفية  دراسة 
السعودية/  اململكة عبيد  علي  العربية  اإلسالمية،    -.الرشيدي  بن  اجلامعة  املنورة:  املدينة 
 م )دكتوراه(.  2018ه ،  1439

 
خالد بن عبدهللا    /الدعوة إىل هللا يف دور املالحظة االجتماعية يف اململكة العربية السعودية

ص   723م،    2008ه ،    1429الرايض: جامعة اإلمام، عمادة البحث العلمي،    -.اخلميس
 )أصله رسالة جامعية(. 

 
السج إالدعوة   الكتاب والسنةو ىل هللا يف  اخلليف  /ن يف ضوء  بن سليمان    - ي.عبدالرُحن 

 م.  1996ه ،  1416الرايض: دار الوطن، 
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 ه .  1416جامعة اإلمام،   – األصل: رسالة دكتوراه 
 

دراسـة ميدانية على املوقوفني من غري املسـلمني يف إدارة الوافدين :  دعوة املوقوفني إىل هللا
ه               )حبث مكمل  1432الرايض: جامعة اإلمام،  -.عبدالعزيز بن حممد اجلديعي  /ابلرايض

 للماجستري(.
 

املنصورة:    -الدسوقي أسعد الشرقاوي.   /صالح السجني وهتذيبهإ  سالمية يف دور الدعوة اإل
 م )ماجستري(. 2016ه ،  1437جامعة األزهر، 

 
 فئات أخرى من اجملتمع -5

 وامليادينينظر أيضما: اجملاالت 
 

املؤاخاة/    ،اجلوار  ،قربنيدعوة األ  :سالمية: دراسة لنماذجبعاد االجتماعية للدعوة اإلاأل
 م.  2014ه ،  1435ديب: األجواد،  -يثرب عوض.

 
عم ان:    -أُحد حممد.  /أثر اخلطاب الديين يف تربية نفوس املدعوين: حتري اخلمر أمنوذجما

 م.  2020ه ،  1441دار كفاءة املعرفة، 
 

ىل جنوب دارفور: دراسة تطبيقية على حملية عديلة يف الفرتة من إ أثر الدعوة على النازحني  
 1427أم درمان: جامعة أم درمان اإلسالمية،    -عمر.حسن حممود    / م  2003  –  1986

 (.ماجستري) م 2006ه ، 
 

الرايض:    -أروى بنت عبدهللا آل حامد.  /لأليتام: دراسة ميدانية تقوييةاالحتياجات الدعوية  
 ه  )ماجستري(. 1438املعهد العايل للدعوة واًلحتساب، 
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الدعوة اإلسالمية بني النازحني بوالية اخلرطوم: دراسة ميدانية حتليلية على معسكر منطقة 
أم درمان: جامعة    -موسى حسن عثمان.  /م  1993 -  1985الفرتة من    جبل أولياء يف 

 م )ماجستري(.   1995ه ،  1415أم درمان اإلسالمية، 
 

املنصورة: جامعة   -أسامة أبو زيد علي.  / القرآن الكري والسنة املطهرة  قربني يف دعوة األ
 م )ماجستري(.  2000ه ،  1421األزهر، 

 
الرايض:    -.عبداحملسن بن عثمان الباز   /دعوة األقربني واالحتساب عليهم يف الكتاب والسنة

 جامعة اإلمام )رسالة جامعية(. 
 

م،   2006ه ،    1427،  دار ابن اجلوزيالدمام:    -.خالد بن أُحد الزهراين  /دعوة أهل البدع 
 ص. 309

 
املعهد  الرايض:    -.عبداإلله بن خالد الشلهوب   /دراسة أتصيلية:  دعوة أهل السنة للزيدية

 (.  ماجستري)م  2018ه ،  1439العايل للدعوة واًلحتساب، 
 

جدة: مطبعة    -.إعداد حممد بن سعد احلسيالدعوة يف جمال حمو األمية وتعليم الكبار/  
 ورقة. 16م،  1987ه ،  1407قوات الدفاع اجلوي، 

 
 1434الرايض: كلية الدعوة واإلعالم،  - نورة عبدهللا اجلحالن. /الدعوة يف حميط األصدقاء 

 ص.  38ه ، 
 
  - .هدى هاشم أبو زيد  /األساليب والوسائل: دراسة وصفية حتليلية  :عوة جمهويل األبويند

 م )دكتوراه(.  2015ه ،  1436أم درمان: جامعة أم درمان اإلسالمية، 
 



458 
 

آل  عبدالرُحن بن هادي    / : دراسة وصفية حتليليةيحرس احلدود السعود  دعوة املرابطني يف 
 (.ماجستريم ) 2012ه ،  1433املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -سريع.

 
تعاىل: دراسة أتصيلية الشهري.  /دعوة املسنني إىل هللا  بن حيىي  الرايض: جامعة    -حسن 

 م )ماجستري(.  2007ه ،  1428اإلمام، 
 

أتصيلية ميدانية على عينة من طالب وطالبات دعوة الوالدين واالحتساب عليهم: دراسة  
الرايض السياري.  /املرحلة اجلامعية يف مدينة  الرايض: جامعة اإلمام،    -فاطمة بنت حممد 

 ه  )ماجستري(. 1431
 

اإل ومنهج  الفردية  يف الفروق  دعوية:  توظيفها  سالم  حممد.  /دراسة  عبدالغِن   - سليمان 
 م )دكتوراه(.  2020ه ،  1441القاهرة: جامعة األزهر، 

 
عبداجمليد بن عبدالرزاق    /وسائل علمية وعملية لدعوة الشيعة يف املدارس   ؟اكيف تدعو شيعي  

 ص.  73ه ،  1429، العمري
 

سعيد بن علي بن وهف    /دعوة عصاة املسلمني إىل هللا تعاىل يف ضوء الكتاب والسنة  يةكيف
 م. 2004ه ،  1425السعودية: املؤلف،  -.القحطاين

 
حممد بن دخيل   /متطلبات الدعوة إىل هللا تعاىل يف ميادين الالجئني مع تقدي تصور مقرتح

 م )دكتوراه(.  2019ه ،  1440املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -.العصيمي
 
 ص. 54، صاحل بن مقبل العصيمي /ملنهج يف التعامل مع املنتكسنيا

 .م 1428/ 26/1بتاريخ  نشر يف شبكة األلوكة
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املعهد    الرايض:  - أروى بنت إبراهيم الناصر.  /وظيفة الدعوة واحلسبة جتاه العصبية القبلية
 )ماجستري(. ه . 1436العايل للدعوة واًلحتساب، 

 
 غري املسلمني  دعوة

 

حني حممد    املسلمني/أثر استخدام تقنية املعلومات يف حتقي  املقاصد الشرعية لدعوة غري  
 ه . 1440عم ان: دار عمار،  -منصور.

 
نزار حممود    /ثر التخطيط املستقبلي يف دعوة غري املسلمني لإلسالم يف ضوء السنة النبويةأ

 ص.  112ه ،  1425القاهرة: دار السالم،  -.2ط -قاسم الشيخ.
 

 ص.  36مهدي، نور سهيل اإلسالم/ ىل إأساليب أمحد ديدات يف دعوة النصارى 
 

ان صاحل  بي  /دراسة مقارنة:  ىل اإلسالمإمامني القرطيب والقرايف يف دعوة النصارى  أسلوب اإل
 )دكتوراه(.  ص 572، م 2010ه ،  1421الرايض: جامعة اإلمام،  -.حسن

 
النصارى   املناظرة يف دعوة  اإلإأسلوب  اليت  سالمىل  للمناظرات  تقويية  : دراسة حتليلية 

  -.براهيم بن صاحل احلميدان إ  /هـ  1410إىل    1440أمريكا الشمالية يف الفرتة من  جرت يف  
 م )دكتوراه(.  1994ه ،  1414الرايض: جامعة اإلمام، 

 
القرآن   اإلسالمو ترمجة  إىل  العرب  غري  ندعو  الدرويب.  /؟كيف  دار    - عبدالوكيل  ُحص: 

 اإلرشاد.
 

عم ان: دار    -. ةيوسف حميي الدين أبو هالل  /تعامل املسلمني مع غريهم يف جمتمع الدعوة
 ص.  191م،  2001ه ،  1422الضياء، 
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اجلهود الدعوية السلفية يف الرد على اآلرايمساجية اهلندوسية ابهلند منذ نشأهتا حىت هناية 
 ه  )دكتوراه(.  1429الرايض: جامعة اإلمام،    -.حممد بن مرتضى بن عائش  /هـ1421عام  

 
 / دراسة وصفية تقويية:  يني إىل اإلسالم يف اململكة العربية السعوديةجهود مركز دعوة الصين 
 الرايض: جامعة اإلمام )حبث مكمل للماجستري(. - .صاحل بن عبدهللا الفاضل

 
أُحد    /حوار املسلمني مع أتباع األداين ودعوة الكتب السماوية املنزلة لتوحيد هللا تعاىل

 ص.  482م،  2011ه ،  1432دار املداد، ؟:  -حسن الردايدة.
 

مكة املكرمة: رابطة العامل   -منقذ حممود السقار.  /مشروعيته وآدابه  : احلوار مع أتباع األداين
 ص.  87اإلسالمي، 

 
 ص.  33حممد السيد حممد،   /حوار هادئ بني بوذي ومسلم

 ه .  8/2/1438نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

   ص. 237حممد السيد حممد،  /حوار هادئ بني مسلم وغري مسلم
 ه . 27/4/1441نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
دمشق: دار   -وهبة الزحيلي.  /الدعوة اإلسالمية وغري املسلمني: املنهج والوسيلة واهلدف

 ص.  58م،  1995ه ،  1416املكتيب، 
 

العقيدة للرتاث، اإلسكندرية: دار  -م.سعيد عبدالعظي  / دعوة أهل الكتاب إىل دين رب العباد
 م. 1998ه ،  1418
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ه ؟،   1318القاهرة: مطبعة التقدم،    -حممد علي املليجي.الدعوة العامة إىل أهل الكتاب/  
 ص.16م؟،  1900

 
  - أُحد جودة السيد.  /الواجب والواقع :  البلدان العربية  سالم يف ىل اإل إدعوة غري املسلمني  

 )ماجستري(.م  2006ه ،  1427املنصورة: جامعة األزهر، 
 

اإلسالمي/   اجملتمع  يف  اإلسالم  إىل  املسلمني  غري  اللحيدان.دعوة  إبراهيم  بن   -عبدهللا 
 م.  2017ه ،  1438الرايض: دار احلضارة، 

 
عبدهللا بن إبراهيم   /دراسة ميدانية تقويية:  دعوة غري املسلمني إىل اإلسالم يف مدينة الرايض

 مج )دكتوراه(.  2م،  1997ه ،  1417الرايض: جامعة اإلمام،  -اللحيدان.
 

القاهرة: املطبعة   -خليل إسكندر قربصي.  /دعوة نصارى العرب إىل الدخول يف اإلسالم
 ص.  32م،  1930ه ،  1349السلفية، 

 
الكويت: دار إيالف الدولية للنشر،   -إبراهيم بن عبدالغفور.  /دعوة اهلندوس إىل اإلسالم

 م. )األصل: رسالة دكتوراه(.  2019، ه  1440
 

 1435القاهرة: دار اًلستقامة،    -فهد الشمري.  عمر بن  /هل الكتابالدعوة واالحتساب أل
 م.  2014ه ، 

 م. 2005ه ،  1426جامعة األزهر،   -رسالة دكتوراه : األصل
 

  / اجلديددليل الداعية الفقهي: توضيحات فقهية يف دعوة غري املسلمني وأحكام املسلم  
 م.  2011ه ،  1432الرايض: املؤلف،  -فهد بن سامل ابمهام.
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اجلهود   بيان  مع  اإلسالم  إىل  املسلمني  دعوة غري  الكري يف  القرآن  معاين  ترمجات  دور 
السعودية العربية  للمملكة  املغذوي.  /العملية  حممد  بن  املؤلف،    -عبدالرحيم  السعودية: 

 ص.71
 ص(.  45)وحبث ابلقسم األول من العنوان لألستاذ عبدهللا بن إبراهيم اللحيدان، 

 
سالم  ىل اإلإ سحاق الكندي يدعوه  إىل عبداملسيح بن  إمساعيل اهلامشي  إسالة عبدهللا بن  ر 

 2005ه ،  1426دمشق: التكوين للنشر،  -....ىل اهلامشي يرد هبا عليهإورسالة الكندي 
 ص.  172م، 
 

أاب    يعل   /الدعوة اإلسالمية  رسالة عيسى عليه السالم بني األصالة والتحريف وأثرها يف 
 . م )ماجستري(. 2002ه ،  1423أم درمان: جامعة القرآن الكرمي،  -األمي. صاحل

 
األرابب رب  دين  إىل  الكتاب  أهل  دعوة  يف  اخلطاب  فتحي  /فصل  أُحد    -.وديع 

 ص.  42م،  2013ه ،  1434اإلسكندرية: الدار العاملية للنشر، 
 

طنطا: جامعة األزهر،   -علي علي الشافعي.  /ضوء السنة النبوية  هل الكتاب يف أفقه دعوة  
 م )دكتوراه(.  2016ه ،  1437

 
اجلدد: املسلمني  ورعاية  املسلمني  دعوة غري  مقارنة/دراسة أتصيلية    فقه  حممد   تطبيقية 

 ص. 419م،  2016ه ،  1437دمشق: دار العر اب،  -شريف مشو ح.
 ه   1435جامعة املدينة العاملية مباليزاي،   – األصل: رسالة دكتوراه 

 
لقاهرة: ا  -.حممد عزت إمساعيل الطهطاوي /يف الدعوة إىل اإلسالم بني غري املسلمني

 م. 1979 ه ، 1399 ،مكتبة دار الرتاث 
 .ظرات على طريق اإلسالميف أعلى العنوان: ن
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لكتب املستخدمة يف دعوة غري املسلمني ابللغة اإلجنليزية يف املكاتب التعاونية للدعوة  ا

ابململكة اجلاليات  وتوعية  حتليلية/  واإلرشاد  دراسة  العبداهلادي.:  عبدالرُحن  بن    -فهد 
 )ماجستري(.  ص 327، ه  1435الرايض: املعهد العايل للدعوة واًلحتساب، 

 
، هندوسي ا، كتابي ا، إىل اإلسالم: سؤال وجواب ا، بوذاي   -هيثم طلعت.  /كيف تدعو ملحدم

 م؟.  2021ه ،  1442اجلزائر: دار الفرقان، 
 

ه ،   1413ة العبيكان،  الرايض: مكتب  -عبداحلميد القوز.  /كيف تدعو نصراني ا إىل اإلسالم؟
 ص. 233م،  1993

 
سعيد بن علي بن وهف    /يف ضوء الكتاب والسنة  ىل هللا تعاىل إهل الكتاب  أكيفية دعوة  

 م. 2004ه ،  1425السعودية: املؤلف،  -.القحطاين
 
والسنة  امللحديندعوة    يةكيف الكتاب  تعاىل يف ضوء  بن وهف    /إىل هللا  بن علي  سعيد 

 ص.  43م،  2004ه ،  1425السعودية: املؤلف،  -.القحطاين
 

والسنة  الوثنينيدعوة    يةكيف الكتاب  ضوء  يف  تعاىل  هللا  وهف   /إىل  بن  علي  بن  سعيد 
 م. 2004ه ،  1425السعودية: املؤلف،  -.القحطاين

 
:  القاهرة   -البدر.  بداحملسنعبدالرزاق بن ع  / سس دعوة غري املسلمنيأىل هللا و إمكانة الدعوة  

 م.  2015ه ،  1436، الفضيلةدار 
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العصر   داعية  بني  استكهومل  يف  استانلي  أمناظراتن  السويد  قساوسة  وكبري  ديدات  محد 
اجلوهري.إنقله  شوبريج/   علي  العربية  الفضيلة  -َل  دار  م،   1992  ه ،  1412،  القاهرة: 

 .ص188
 

الدعوة اإلسالمية   ماليزاي منوذجمامناهج  املسلمني:  ماتشنغ    / للصينيني غري  يونس عبدهللا 
 ص.  357م،  2015ه ،  1436عم ان: دار آمنة،  -بي.

 
الرايض: توزيع مؤسسة    -.أمساء بنت حممد الوهييبمنهج الداعية يف دعوته لغري املسلمني/  

 م. 2001ه ،  1422املؤمتن، 
 

: دراسة  يف كتاب اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح البن تيمية ىمنهج دعوة النصار 
 م.  2020ه ،  1442الرايض: دار التوحيد،  -البندري بنت حممد العجالن.حتليلية/ 

 ه .  1441جامعة اإلمام ابلرايض،   – األصل: رسالة دكتوراه 
 

ا/  حيني منوذجم ياملس   :ألهداف  ،املسالك  ،املبادئ  :منهجية دعوة غري املسلمني إىل اإلسالم
   م )رسالة جامعية(. 2009ه ،  1430، اجلزائر: جامعة اجلزائر -.حممد مغريف

 
سليمان بن عبدهللا  : الواقع والتطلعات/  ملؤسسات الدعوية وإبالغ الدعوة لغري املسلمنيا

 ص.  120الرايض: جملة البيان،  -احلبس.
 

 - الزامل.  ُحد نور الدينأ   /واجلاليات املسلمة يف العاملقليات  سالمية بني األهنج الدعوة اإل
 م )ماجستري(. 2005ه ،  1426، اإلسالمية أم درمان جامعة أم درمان: 

 
 ص.  36حممد السيد حممد،   /هندوسي يسأل واملسلم جييب

 ه .  17/11/1437نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
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الرايض: كرسي األمري سلطان    -.عبدهللا بن إبراهيم اللحيدان  /الوسطية يف دعوة غري املسلمني

 م. 2010ه ،  1431عاصرة، بن عبدالعزيز للدراسات امل
 
 

 ×××××     ×××××     ××××× 
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