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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 الدعوة اإلصالحٌة مادة

 أستاذة المادة: رقٌه دمحم الشٌخً

  hotmail.com-rogayah@19إٌمٌل أستاذة المادة : 

 

 :أهداف المنهج

التوكٌد على سلفٌة دعوة الشٌخ دمحم بن عبد الوهاب وقٌامها على الكتاب  - 

 .ومنهج السلف الصالح دون تبدٌل أو ابتداعوالسنة 

التوكٌد على استمرارٌة هذه الدعوة ونجاحها فً الوقت الحاضر كما هً فً  - 

 .الماضً من خالل جهود رجالها المخلصٌن

التوكٌد على دور الدولة السعودٌة فً مناصرة الدعوة وأنها دولة عقٌدة  - 

خالل جهود قادتها فً الماضً  وشرٌعة ودعوة إلى هللا تعالى وبٌان ذلك من

 .والحاضر

 .بٌان المنهج الصحٌح فً الدعوة إلى هللا تعالى  - 

 .نشر فضائل أئمة هذه الدعوة المباركة من الوالة والدعاة  - 

 .تحدٌد مالمح القدوة الحسنة للدعاة من خالل سٌر أئمة هذه الدعوة المباركة -  

 .باركة فً العالم اإلسالمًبٌان األثر العظٌم لهذه الدعوة الم  - 

 

 : مفردات المنهج

  تمهٌدال أوالً:

 المقصود بالدعوة اإلصالحٌة فً الجزٌرة العربٌة . 

 أهداف الحدٌث عن الدعوة اإلصالحٌة ودراستها .

 .ومنزلتها فً الدٌن وبٌان أهمٌتها تعرٌف الدعوة إلى هللا,

 .منهج السلف فً الدعوة إلى هللا وبٌان ضوابطه

بخاصة الجزٌرة العربٌة  و العالم اإلسالمً فً القرن الثانً عشر الهجري,حال 

 .كما ٌصورها ثقاة المؤرخٌن
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  : وعقٌدته ودعوته اإلصالحٌة_رحمه هللا_حٌاة الشٌخ دمحم بن عبد الوهاب ثانٌاً:

"نسبه, أسرته, مولده, نشأته, رحالته, شٌوخه ومن تحمل عنهم  حٌاة الشٌخ -أ

 "تالمذته, مؤلفاته, وفاته, ثناء العلماء علٌهالعلم, 

 "منهج الشٌخ فً التوحٌد دراسة عقٌدة اإلمام المجدد وعلمه من حٌث -ب

_صلى  موقفه من الصحابة عموماً ومن آل النبً , ,أصول منهجه فً االستدالل

موقفه من اإلمامة ,  موقفه من كرامات األولٌاء, خصوصاً  هللا علٌه وسلم_

نسب إلٌه من التكفٌر والقتال  أجوبة الشٌخ عن ما, لطاعة لوالة األمروالسمع وا

 .وفضحه لمسائلها رفضه لمناهج الجاهلٌة, , موقفه من التقلٌد واالجتهاد,

إزالة مظاهر  تسوٌة القبور, "هدم القباب, إصالحات اإلمام المجدد السلفٌة -ج

 ."إقامة الحدود الشرك,

, منهجه فً الدعوة, أسالٌبه دعوته وأهدافها "أسس دعوة الشٌخ اإلصالحٌة: -د

 ."لمراحل التً مرت بها دعوة الشٌخفً الدعوة, ا

 

 : أثر الدعوة اإلسالمٌة فً العالم اإلسالمً ثالثاً:

 .وممٌزاتها _رحمه هللا_ خصائص دعوة الشٌخ دمحم بن عبدالوهاب - 

 .شهادات خصوم الدعوة على انحراف الواقع قبل دعوة الشٌخ - 

 .أثر دعوة الشٌخ فً داخل الجزٌرة العربٌة - 

 .أثر دعوة الشٌخ فً خارج الجزٌرة العربٌة - 

        

 : نصرة ال سعود لدعوة التوحٌد فً أدوار دولتهم الثالثة رابعاً:

 .اللقاء التارٌخً والبٌعة المباركة- 

 .الدعوة إلى هللاجهود اإلمام دمحم بن سعود مؤسس الدولة السعودٌة األولى فً - 

 .جهود اإلمام عبدالعزٌز بن دمحم فً نشر الدعوة إلى هللا- 

 .جهود اإلمام سعود بن عبدالعزٌز فً الدعوة إلى هللا- 

 .جهود اإلمامٌن تركً بن عبدهللا وابنه فٌصل فً الدعوة إلى هللا- 

 .جهود الملك عبدالعزٌز بن عبدالرحمن الفٌصل فً الدعوة إلى هللا- 

 .فً الدعوة إلى هللا وخالد" وفٌصل, "سعود, د أبناء الملك عبدالعزٌزجهو- 

جهود خادم الحرمٌن الشرٌفٌن الملك فهد بن عبدالعزٌز فً خدمة الدعوة - 

 .اإلسالمٌة
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 : بعض علماء الدعوة اإلصالحٌة وجهودهم الدعوٌة خامساً:

 الشٌخ/عبدهللا بن دمحم بن عبدالوهاب - 1 

 .بن عبدهللا بن دمحم بن عبدالوهابالشٌخ/سلٌمان   -2 

 .الشٌخ/عبدالعزٌز بن عبدهللا الحصٌن - 3 

 .الشٌخ/عبدالرحمن بن حسن - 4 

 .الشٌخ/عبدهللا بن عبدالرحمن أبا بطٌن - 5 

 .الشٌخ/عبداللطٌف بن عبدالرحمن بن حسن - 6 

 .الشٌخ/حمد بن عتٌق - 7 

 .الشٌخ/سلٌمان بن سحمان  -8 

 .بن عبد اللطٌف الشٌخ/عبدهللا  -9 

 .الشٌخ/عبدالرحمن بن سعدي- 11

 .الشٌخ/دمحم بن ابراهٌم -11

 .الشٌخ/عبدهللا بن دمحم القرعاوي -12 

 .الشٌخ/عبدهللا بن دمحم بن حمٌد -13 

 .الشٌخ/عبدالعزٌز بن عبدهللا بن باز- 14 

  

 الرئٌسً : الكتاب

 الدعوة اإلصالحٌة , لعبدهللا المطوع .

 

   :إضافٌةمصادر ومراجع 

 ."صالح العبود دعوة الشٌخ دمحم بن عبدالوهاب السلفٌة وأثرها "د.- 

 "عبدهللا الشبل الشٌخ اإلمام دمحم بن عبدالوهاب, حٌاته ودعوته "د.- 

 ""حسٌن بن عنام تارٌخ نجد- 

"عبدالرحمن بن عبداللطٌف ال  دعوة الشٌخ ومناصروها وعلماء الدعوة -

 "الشٌخ

  


