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 املقدمة

 احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا ، وعلى آله وصحبه ومن وااله، وبعد:
فإن مما يشهد ابلقيمة احلضارية والثقافية ألمة ما؛ ما حتققه من مبادئ إنسانية زاهية، تتجاوز حدودها لتعم 

 جلنس، واللغة.إبنسانيتها اآلخرين ، ولو خالفوا يف الدين، وا
،  (1)وما أرسلناك إال رمحة للعاملني  للرسالة، وجعله رمحة للناس أمجعني؛   -  - وقد اصطفى هللا نبينا

وكان النيب يبعث إىل  فكانت رسالة اإلسالم أول رسالة عاملية جتاوزت حدود الزمان، واملكان، واللغة، واجلنس: ))
 . (2)((  إىل الناس عامة وبعثت   ،قومه خاصة
هي الرسالة اليت جعلها هللا خامتة الرساالت املهيمنة عليها، ودعا الناس إىل اإلميان هبا، ألهنا  -  - فرسالته

 (3)الدين عند هللا اإلسالم إن احلق الذي ارتضاه هللا للبشرية ديناً: 
 ًفلن يقبل منه  ومن يبتغ غري اإلسالم دينا

   (4)وهو يف اآلخرة من اخلاسرين
ن هللا تبارك وتعاىل شاء مبشيئته وحكمته أن خيلق اإلنسان كائنا فريدًا متميزًا ابالختيار، فقدر سبحانه أن لك

هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن وهللا مبا تعملون   ينقسم الناس إىل مؤمن مصدق ، وكافر جاحد: 
فال متلك يف قبوله حواًل وال طواًل؛ لكنه سبحانه وتعاىل مل  ، ولو شاء هللا أللزم اإلنسانية دينه فطرة وقهراً، (5)بصري 

   (6)ولو شاء ربك جلعل الناس أمًة واحدًة وال يزالون خمتلفني * إال من رحم ربك ولذلك خلقهم يشأ ذلك 
ني وال يزال اخللف ب :أي" :إال من رحم ربك وال يزالون خمتلفني قال ابن كثري عن قول هللا تبارك وتعاىل: 

 (7) ".وآرائهم ،ومذاهبهم ،واعتقادات مللهم وحنلهم ،الناس يف أدايهنم
   (8)وما أكثر الناس ولو حرصت مبؤمننيإذاً فاختالف الناس يف أدايهنم قدر هللا وسنته املاضية يف خلقه: 

                                   
 107( األنبياء: آية 1)
 (.1163(، ومسلم ح )335(رواه البخاري ح )2)
 19( آل عمران: آية 3)
 85( آل عمران: آية 4)
 2بن:  آية ( التغا5)
 119 –118( هود : آية 6)
 (.2/466( تفسري القرآن العظيم )7)
 .103( يوسف: آية 8)
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وجدان آابءان على إان  ولنا أن نتساءل عن مصري أولئك الذين آثروا إرث األجداد على اهلدي املبني، وقالوا:  
 ، كيف يتعامل اإلسالم مع هؤالء؟ وكيف ميكن للدعاة الوصول إليهم ؟ (1)أمة وإان على آاثرهم مقتدون 

إىل الوسائل واألساليب اجلديدة املرتبطة  عاةوحاجة الد ،قد كثرت اإلسالمن جماالت الدعوة إىل وال خيفى أ
هلو من األمور املهمة اليت جيب على الدعاة  ؛ع واالبتكار والتجديد بياانً وابإلبدا  ،وابلواقع حاجةً  ،ابملنهج النبوي سنةً 

 له. االنتباهصرف 
وما أحراان اليوم وحنن ندعو العامل إىل اإلسالم؛ دين السالم، والرمحة، والطمأنينة؛ أن حنرص على تبديد خماوف 

الذهنية املغلوطة؛ واليت رمسها اإلعالم  اآلخرين الذين يعيشون داخل العامل اإلسالمي، أو خارجه بتصحيح الصورة
 الكاذب.

أن يشتغلوا ابلتعريف  ؛وهويتهم ،وجنسهم ،وميوهلم ،ولذلك كان لزامًا على املسلمني ابختالف ختصصاهتم
ف رح ) :بدينهم قُّ ِمن رَّبِ ك مح َفَمن َشاء فـَلحيـ ؤحِمن َوَمن َشاء فـَلحَيكح   (2)َوق ِل احلَح

كون عمال سهال ميتطيه كل من يريد بل يلزم من دراية ودربة ال ميكن أن ت تعاىل؛ هللا دين دعوة الناس إىلإن 
 عالية ال سيما مع غري املسلمني.

كانت احلاجة إىل هذا البحث   ؛وحرصًا على الداللة على اخلري ،يد اخلطاب الدعوي و وإسهامًا يف جت :فمن هنا
يف أتهيل الدعاة إىل هللا يف الوسائل  حًا آلفاق جديدةفت [ أتهيل وتدريب الدعاةمنهجية  ]:الذي هو بعنوان

  .صفات ومهارات  داعية أن يتحلى به من، وما جيب على ال ساليباألو 
 هذا البحث حماولة لإلجابة عن التساؤالت التالية :و 

  ؟.التأهيل والتدريب للدعاةما مفهوم 
  ؟املوضوعات اليت جيب أتهيل وتدريب الدعاة عليها ما 
 ؟ أتهيل وتدريب الدعاة عن غريهم فهل خيتل 
 هناك جتارب انجحة يف أتهيل وتدريب الدعاة؟ هل 

 وقد قسمت البحث إىل مقدمة وفصلني وخامتة وفهارس ومراجع على النحو التايل :
 مقدمة

 : منهجية أتهيل وتدريب الدعاةالفصل األول 
 مفهوم املنهجية واحلاجة إليها. املبحث األول: 

                                   
 .22( الزخرف : آية 1)
 .29آية  : ( الكهف2)
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 مفهوم التأهيل والتدريب وأمهيته للدعاة. ثاين :املبحث ال
 مفهوم الدعوة والدعاة واحلاجة هلم .: بحث الثالث امل
 هـ1437-1436جتربة أتهيل وتدريب املعرفني ابإلسالم يف اهليئة العاملية للتعريف ابإلسالم :  فصل الثاينال

 اخلامتة: النتائج والتوصيات .
 الفهارس.       
 در.املراجع واملصا      

 وقد حرصت يف كتابة هذا البحث بعد عون هللا تعاىل على : 
، حاولت أن أبني فيها مالمح املوضوع،  -عند احلاجة  –قدمت مبقدمة عن متعلقات كل فصل أو مبحث  – 1

 .وربطها حبيث تكون موضوعاً واحداً وحماوره، 
 عزوت اآلايت املستشهد هبا للسورة ورقم اآلية . – 2
 النصوص والنقوالت من مصادرها األصلية .وثقت مجيع  – 3
 التزمت إيراد األحاديث الصحيحة فقط ، وال أستشهد حبديث اتفق على ضعفه. – 4
 ضبط. مات القرقيم ، وضبط ما حيتا  إىلالتزمت بعال – 5
 ذيلت البحث ابلفهارس الفنية كما هو مبني يف اخلطة. – 6
 

ون هذا العمل خالصاً لوجهه عز وجل، وانفعاً لعباده، وأن يتقبله مين أسأل هللا تعاىل مبنه وكرمه أن يك وأخرياً 
بكرمه، وتفضله، وعفوه، وجيعله يف ميزان حسنايت يوم القيامة، وأن يثيب إخواين الذين أعانوين من أجل إمتام هذا 

كثرياً   .البحث. وصلى هللا علي نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ً
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 .: منهجية تأهيل وتدريب الدعاةل األول الفص

 .مفهوم املنهجية واحلاجة إليهااملبحث األول: 

 .للدعاةوأهميته التأهيل والتدريب مفهوم ثاني : املبحث ال
 .فهوم الدعوة والدعاة واحلاجة هلمم: بحث الثالث امل
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 .: منهجية تأهيل وتدريب الدعاةالفصل األول 
 .مفهوم املنهجية واحلاجة إليهاول: املبحث األ

 أوال : املنهجية:
)هنج(، ي قال: هنَج ينهج  هنجاً. واملنهج هو الطريق البنيِ  الواضح، وي طلق على الطريق  :املنهج يف اللُّغة:مادته

 .(1)املستقيم. واملنهج، والنَّهج، واملنها  مبعىن واحد.
َهاًجا﴾ويف التنزيل: ﴿ِلك ل ٍّ َجَعلحَنا ِمنحك مح   .(2)ِشرحَعًة َوِمنـح

 .(3)واملنها : الطريق الواضح، والنهج:الطريق املستقيم
أابنَه  :مبعىن ،هنج الطريق :مجحع منهج، وهو لغًة:الطريق الواضح، كما يف "خمتار الصحاح"، ومنه :واملنها  أيًضا

 .(4)وأَوحَضحه وسلكه
ِلك ل ٍّ َجَعلحَنا  باس ـ رضي هللا عنهما ـ يف تفسري قوله تعاىل: ﴿، وهو قول ابن ع(5)يف االصطالح:السَّبيل والسُّنَّة و 

َهاًجا ﴾  .(7)وغريهم.  ،واحلسن البصري ـ رمحهم هللا ـ ،وعكرمة ،مرويٌّ كذلك عن جماهد وهو، (6) ِمنك مح ِشرحَعًة َوِمنـح
 ؛املعاصرون مصطلَح املنهجَيستخدم العلماء  ؛استناًدا على ما َسَبق من معانٍّ لغوية ملعىن "هنج" يف املعاجمو 

بواسطة طائفةٍّ من القواعد العامة اليت  ،حيث عرَّفه بعضهم أبنه: "الطريق املؤدِ ي إىل الَكشحف عن احلقيقة يف العلوم
د عملياتِه، حىت يصَل إىل نتيجة معلومة دِ  َيحِمن على َسريح العقل، وحت   .(1)هت 

                                   
ين حممد بن مكرم اإلفريقي املصري(، مادة )هنج(، دار صادر، بريوت،  (1) انظر:لسان العرب، ابن منظور )أبو الفضل مجال الدِ 

)جمد الدين حممد بن يعقوب(، مادة )هنج(، املطبعة  يالفريوز آابد،. القاموس احمليط، 2/383وال اترخيها(،  )بدون رقم طبعة
 .1/209هـ، 1301، 3األمريية ببوالق، مصر، ط/

 .47 آية : (  سورة املائدة2)
 ( مادة هنج.2/957(  املعجم الوسيط )3)

 ذلك.( انظر: لسان العرب، مادة )هنج(، وخمتار الصحاح ك4(
 -هـ 1384الثانية،  الطبعةالقاهرة ،  –( ، دار الكتب املصرية 6/211( تفسري الطربي حتقيق أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش، ) 5(

 م . 1964
 ( .8/496( مرجع سابق ) 6)

ن، ابب قول . "فتح الباري بشرح صحيح البخاري"، كتاب اإلميا1/46انظر: صحيح البخاري، حممد بن إمساعيل البخاري،  (7)
: )ب يِنَ اإلسالم على مخس(، حتقيق عبد العزيز بن ابز، خدمة حممد فؤاد عبد الباقي وحمب الدِ ين اخلطيب، املطبعة النيب 

هـ، )بدون رقم طبعة(. تفسري القرآن العظيم، ابن كثري، حتقيق عبد العزيز غنيم وآخرين، دار 1380السلفية ومكتبتها، القاهرة، 
 .1/48. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، 3/120دون اتريخ الطباعة ورقم الطبعة( الشعب، مصر )ب
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 .(2)كها الدارسون يف دراستهم"وعرَّفه آخرون أبنَّه:"الطرق الواضحة اليت يسل
ل من إمَّا العديدة؛ األفكار من لسلسلة الصحيح التنظيم  ": ومن التعريفات أيًضا: أنَّه  حني احلقيقة عن الكشف أجح

ل ِمن أو جاهلني، هبا نكون  .(3)"عارفني هبا نكون حني عليها الربهنة أجح
ا تكاد تكون متقا ربًة، إن مل تكن متطابقًة، اللهمَّ إالَّ ما ميكن اإلشارة إليه وي الحظ على التعريفات السابقة: أهنَّ

من أنَّ بعضها جيعل البحث العلمي هدفه ومبتغاه، والبعض اآلخر فيه عمومية جتعل التعريَف يشتمل على أكثَر من 
 روع.والتارخيي، والبحث يف اإلنسانيات مبا تشتمل عليه ِمن ف ،واللغوي ،جمال يف البححث، كالبحث األديب

 وِمَن املفيد أن نذكر أنَّ التعريف األخري يشري إىل أنَّ هناك اجتاهني للمناهج من حيث اهلدف:
 أحدمها: يكشف عن احلقيقة، وي سمَّى منهج االخقراع.

 .(4)يربهن أو ي عدِ ل من مفاهيم سائدة، وي سمى منهج التصنيف واآلخر:
 تعريف املنهجية : 

 ،وتشغيلها ،واختيارها ،هي العلم الذي يدرس كيفية بناء املناهج أبهنا: يعرف حممد نصر عارف املنهجية 
وأطرها العامة، فهو الواصلة ما بني النموذ  املعريف  ،ومسلماهتا ،وإعادة بنائها، يبحث يف كلياهتا ،ونقضها ،وتعديلها

هي:تنظيم املنهجية؛  :ر مصطلح ويعرف آخ. (5)احلقيقة واملناهج اليت متثل الوسائل والطرق اليت تستخدم للوصول إىل
ومجع احلقائق، ويبحث فيها كليات املناهج أبطرها العامة، فقد تكون هناك عدة مناهج أخرى هامة  ،أدوات التفكري

 .(6).تساهم يف تطوير املنهجية احلديثة
ن أن تتبع اخلطوات اء يف العمل املعريف قبل الشروع به، كما ميكداملنهجية تعين املعايري اليت توضع لتحديد األو 

وإن كان  ،العامة ومفردات البحث يف املناهج، من أجل رسم خطوط جديدة لتوظيفها يف جمال حبثي له مسات خاصة
 ..(7) فاملنهج هو املستقيم على نظام واحد ونسق معريف واضح فارد .مشقركاً يف املادة املبحوث فيها

                                   
 م.1977، وكالة املطبوعات ، الكويت، الطبعة الثالثة ،5-4( مناهج البحث العلمي، د. عبد الرمحن بدوي، ص  (1
 . 10( منهج البحث ، د. أميل يعقوب ، ص  (2
 .4وي، ص( مناهج البحث العلمي، د. عبدالرمحن بد (3
 ، مطبعة خالد حسن الطرابيشي. 48(  البحث العلمي مناهجه وتقنيناته: د. حممد زاين عمر، ص  (4
 . 8( ص 12(  جملة قضااي املنهجية يف العلوم اإلسالمية واالجتماعية ، مقدمة العدد ) (5
 ة، كلية الفقه، د. حسن كاظم أسد.. جامعة الكوفالدكتوراهرسالة لنيل ، األداء املنهجي يف تفسري آايت األحكام (  (6

 .7ص ، 2009
 .10ملصدر السابق صا (  (7
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اليت تقوم عليها  ؛واحملاور املنظمة ،والقواعد ،احملاوالت العلميةويعرف حممد أبو حيىي، وزمالؤه املنهجية أبهنا:))
فاملنهجية هي  .له كيانه القائم بذاته مستقالً  دراسة مسائل وحقائق موضوعات الثقافة اإلسالمية، حىت تصبح علماً 

وبغري  ،ملنهج وأحكامهوجوهر العلم يكمن يف دقة ا .وكينونته ،وأتسيسه ،اليت توجه مسرية هذا العلم للوصول إىل بنائه
 .(1)جهد املنهج فليس مثة طريق يوصل إىل النتائج واألهداف مهما بذل من

 ،أن املنهجية اإلسالمية هي جمموعة القواعد املقررة للتنظيم والوسائل الذي يرى:)) وميكن أن نرتضي التعريف
وميكن  .لق بسلوك اإلنسان وأفعاله يف جمتمعهاليت تتع ،اليت يتوصل هبا إىل معرفة األحكام الشرعية العملية ،والبحوث

أن نصف هذه املنهجية أبهنا القواعد األساسية املستمدة من املثالية اإلسالمية، أو ما نسميه ))الشرعية(( اليت حتد د 
ل هذا ومنط النظام الذي حيكمه، وتبني األحكام اجلزئية الالزم توافرها لبناء هياك ،موضوع كل علم من العلوم السلوكية

 .(2)النظام((
املسلمات  :وهي، ندركه من الواقع ليس إال خالصة تفاعل عناصر ثالثة ذكرها نصر حممد عارف فالذي

الكامنة يف أذهاننا، أو هي املنهجية اليت نعتمد عليها، واألدوات أو املناهج املستخدمة يف الدراسة واحلقائق 
ية سليمة متسقة ال يعين أنه ينقل احلقيقة كما هي بصورة كاملة، بل ومن مث فالبحث القائم على منهج (3)(الواقعية...

 .قد خيتلف عليه ومعه آخرون منا يقول فيه قوالً إو  ينقل أقرب صورة منها...
ا نريد هب الدعوة إىل هللايف  يةاملنهج خنلص إىل القول أبنوعليه  الطُّرق والسُّب ل و   ،ا: مادة الدعوة إىل هللاإمنَّ
. وقد جاء يف احلديث:)تكون النُّبوة فيكم ما شاء هللا أنح تكون .... مث تكون خالفًة للناس كافة هاتبليغ املسلوكة يف

 .(4)على منها  النُّبوَّة(
أبن  :ورغم التنوع الكبري يف الفرق بني املنهج واملنهجية إال أن الباحث أجنرس موريس خلص كل ذلك ابلقول

يف حني أن التقنيات املساعدة تشري على الوسيلة  كيف نصل إىل األهداف،  عبارة عن جواب لسؤال" املنهج هو "
 (5)."اليت يتم استخدامها للوصول إىل هذه األهداف

                                   

، حبث علمي منشور يف موقع جامعة أم القرى  منهجية البحث يف العلوم اإلنسانية يف الفكر اإلسالمي (1)
(http://uqu.edu.sa/page/ar/109045 . ) 
  در السابقاملص(   (2
 .85ص  نصر حممد عارف. - ( إبستمولوجيا السياسة املقارنة: النموذ  املعريف، النظرية، املنهج (3

هـ ـ 1419بريوت، الطبعة: األوىل،  –(، حتقيق السيد أبو املعاطي النوري، عامل الكتب  4/273املسند، أمحد بن حنبل، ) (4)
 م . 1998

 م،2004يف العلوم اإلنسانية، د. عبود عبد هللا العسكري، دار النمري ، دمشق، الطبعة الثانية منهجية البحث العلمي ينظر : (  (5
 . 11ص 

http://uqu.edu.sa/page/ar/109045
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 : الدعوة إىل هللاأمهية املنهجية يف 
وخطا خطوات جبارة ال يكاد يصدقها  ،جداً  سريعاً  يف هذا العصر تقدماً ووسائله، وأساليبه،  ،لقد تقدم العلم

 ،واالجتماعية ،نهجية البحث العلمي يف الدراسات اإلنسانيةملإرساء مما يوجب  ىت من شاهدها وعاينها!ح ،أحد
 وها حنن نرى مثرة هذه املنهجية يف كل شيء حولنا من ابتكارات اإلنسان! ،وغريها ،والعلمية التجريبية

 ؛ى وجه اخلصوص ؛ لسد هذه الثغرة املهمةعل الدعوة إىل هللااملنهجية العلمية يف جمال بناء ومن هنا أتيت أمهية 
وحتقق هلم الثمار املرجوة من دعوهتم أبفضل الطرق  ،ختتصر هلم الوقت واجلهد ؛لرسم منهجية معتربة لتأهيل الدعاة و 

 .املأمول املوصلة إىل اهلدف
لفوضى إال بصدق لن نصل إىل املنهجية إال إذا ختلينا عن العشوائية والفوضى، ولن نتخلى عن العشوائية واو  

 وسائر أعمالنا . ،ودراساتنا ،التوجه حنو املنهجية واالنضباط هبا يف حبوثنا
والتميز احلضاري  ،و ال يتحقق إال ابلتحصني الثقايف ،إذ أن االهتمام ابملنهجية يعد أتصيال للفكر املنهجي

و اليت أصلها األوحد هو  ،لة للفكر اإلسالميوال يتأتى ذلك إال ابلعودة إىل اجلذور والينابيع األصي ؛لألمة اإلسالمية
 .واالنتكاس االحنراف ومحايته من ،سائلهو و  من أجل ضبط حركة الفكر يف انطالقته وأهدافه، ؛الوحي

يف  الذي يكون حافزاً  ،هو ذلك اجلزء احلي الواعي من النموذ  املعريف الدعوة إىل هللاإن اإلطار املرجعي يف جمال 
 .وحيدد مسلماته ومقوالته الكربى ،رؤيته ذهن الباحث، فيشكل

وحتديد املصطلحات لكل جمال من جماالت املعرفة مبا يتفق  ،ومن املعلوم أن صياغة املفاهيم صياغة إسالمية
مينع وقوع الشقاق واجلدل العقيم بينهم، وتوفر هلم اجلهد  ،يساعد العاملني يف تكوين تصور موحد ؛والتصور اإلسالمي

؛ كما قال ابن مضرة ابلعامل واملتعلم ؛وتعدد املصطلحات ،كثرة اخلالف  ؛فإنسيستثمران يف العمل ناللذيوالوقت 
واختالف االصطالحات  ،كثرة التأليف  ؛والوقوف على غاايته ،)) اعلم أنه مما أضر ابلناس يف حتصيل العلمخلدون: 
ك ... وال يفي عمره مبا كتب يف صناعة واحدة إذا وتعدد طرقها، مث مطالبة املتعلم والتلميذ ابستحضار ذل ،يف التعليم

 . (1)فيقع القصور ((  ؛جترد هلا
الفلسفة تكمن يف النموذ  املعريف، واإلجراءات هي املناهج  وخالصة القول إن املنهجية فلسفة وإجراءات:

 واألدوات، ويقرتب على ذلك:
ت املساعدة حتمل يف طياهتا وثناايها فلسفة أن املناهج تستبطن فلسفتها، وأن اإلجراءات املنهجية واألدوا

 وتبىن عليها. ،املنهجية اليت تنبعث منها

                                   
(، حتقيق خليل شحادة، دار 727/ 1( ديوان املبتدأ واخلرب يف اتريخ العرب والرببر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكرب ، )) (1

 م . 1988 -هـ  1408الفكر، بريوت ، الطبعة: الثانية، 
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أما حماوالت البدء من الفرع قبل و إن بناء فلسفة املنهجية خطوة أوىل ضرورية سابقة على بناء أدواهتا ومناهجها، 
 يف غالبها. الدعاةالدعوة و اجلهود املبذولة يف خدمة  هفلن تؤسس منهجية. وهذا ما تعاني ؛األصل
مثل  ،انطالقاً من النصوص العديدة يف القرآن والسُّنَّة اووجوهب تعاىل دين هللادعوة إىل إنح كنا نتفق على أمهيَّة الو 

َهوحَن َعِن الحم نَكِر  ﴿ قوله تعاىل: ريحِ َوََيحم ر وَن اِبلحَمعحر وِف َويـَنـح ع وَن ِإىَل اخلَح ِلح وَن َولحَتك ن مِ نك مح أ مٌَّة َيدح لَـِئَك ه م  الحم فح  َوأ وح
رِِكنيَ ق لح َهـِذِه َسِبيِلي أَدحع و ِإىَل اّللِ  َعَلى َبِصريَةٍّ َأانَح َوَمِن اتَـّبَـَعيِن َوس بحَحاَن اّللِ  وَ  ﴿ وقوله سبحانه : (1)  َما َأانَح ِمَن الحم شح
 ؟!فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها :قال .(يفتح هللا على يديه :)ألعطني الراية غدا رجالً  -  - وقوله (2)

 :فقالوا (؟ أين علي بن أيب طالب ) :فقال ،كلهم يرجو أن يعطاها  ، -  -فلما أصبح الناس غدوا على رسول هللا 
ن فربأ حىت كأن مل يك ،ودعا له ،فلما جاء بصق يف عينيه (.فأرسلوا إليه فأتوين به) :قال .يشتكي عينيه اي رسول هللا

انفذ على رسلك حىت تنزل ) :فقال ؟أقاتلهم حىت يكونوا مثلنا ،اي رسول هللا :فقال علي ،فأعطاه الراية ،به وجع
 واحداً  فوهللا ألن يهدي هللا بك رجالً  ،وأخربهم مبا جيب عليهم من حق هللا فيه ،مث ادعهم إىل اإلسالم ،بساحتهم

 ( 3()!خري لك من أن يكون لك محر النعم
رَائِيَل َواَل َحرََ ، َوَمنح َكَذَب َعَليَّ م تَـَعمِ داً فـَلحيَـتَـبَـ  -  -وقوله  ث وا َعنح َبيِن إسح َعَده  ِمَن بـَلِ غ وا َعينِ  َوَلوح آيًَة، َوَحدِ  وَّأح َمقح

 (. 4النَّاِر (()
ما دام االتفاق حاصاًل  ؛إالَّ أننا جند أنَّ االختالف وارٌد يف املنهج املسلوك يف هذه الدَّعوة، وال إشكال يف ذلك 

، وحقائقه ومبادئه ال تتبدَّل، بل تبقى  الدعوة إىل هللاواملضمون، "فمضمون  ،واملبادئ ،حول األسس وجوهره ال يتغريَّ
ألنَّنا لسنا حنن الذين أفردانها أو اخقرانها، بل إنَّ هللا  ،واألشخاص ،والظروف ،واملكان ،اثبتًة على اختالف الزمان

 ،وأن ال خنر  عنها ،وبياهنا لنا، وطالبنا أن نلتزم هبا ،واختيارها ،ني  سبحانه  هو الذي تكفَّل إبفرادهاربَّ العامل
م طالٌب أنح يبلِ غها كلها للنَّاس، وإن مل يفعل فما قام ابملطلوب وال بلَّغ الرسالة.. وحَيحر م  عليه أن خيفي منها الداعية و 

إنَّ الدَّاعي إىل هللا ، احدة، أو يستحي من اجلهر بواحدةأو حيرِ ف يف معىن و واحدة، أو يؤجِ ل أو يعطِ ل واحدة، 
 مطالٌب ابلصدع ابألمر، واجلهر ابحلق، والقيام ابلواجب.

                                   
 .104:( سورة آل عمران، اآلية  (1
 .108:( سورة يوسف، اآلية  (2
( ، دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية إبضافة 5/18( رواه البخاري  يف صحيحه بتحقيق  حممد زهري بن انصر الناصر ) (3

 هـ.1422ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي( الطبعة: األوىل، 
 ( .4/170ق )( رواه البخاري ،مرجع ساب (4
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وابء بَسَخطٍّ من  ،ونقض العهد ،فقد خان األمانة ؛والقبول لديهم ،وكل من اعتدى عليها لينال رضاء النَّاس
قَر واح ِبِه مَثَنًا قَِلياًل فـََويحٌل هلَّ  فـََويحٌل ل ِلَِّذيَن يَ  ﴿ :هللا تـ ب وَن الحِكَتاَب أِبَيحِديِهمح مث َّ يـَق ول وَن َهـَذا ِمنح ِعنِد اّللِ  لَِيشح م ممِ َّا َكتَـَبتح كح

ِسب وَن    (1 )أَيحِديِهمح َوَويحٌل هلَّ مح ممِ َّا َيكح
مبا ورد يف الكتاب والسُّنَّة، وعليه أن يتدبَّرمها ويستخر   وااللتزام ،معرفة احلق الداعية ؛وهنا يلزم بيان أن دور 

رِِمنَي  ﴿ :وتفصيلها ،وحتديدها ،منهما بيان هذه احلقائق َتِبنَي َسِبيل  الحم جح  .   (2) (3)وََكَذِلَك نَفصِ ل  اآلاَيِت َولَِتسح
عدد مناهج النَّاس يف تبليغ دين هللا تعاىل  فإنَّه اجتهادي، ولذا تت ؛أمَّا املنهجو  ،توقيفي ال تصرُّف فيه ؛ملضمونفا

فال تزيغ أو  ،كلهم يسريون على أسس ومبادئ راسخة حتدد مالمح تلك املناهج، حىت تصل إىل اهلدف مجيعاً و 
 تنحرف.

فإنح كانت املناهج اجتهادية؛ فإنَّ ذلك يقتضي أنح تكون ع رضًة للخطأ، ولذا فالتقومي مطلوب، واملناصحة 
وجتاوز الوقوف عند  ،مظاهر النُّضج يف التفكري إنَّ نفس احلديث عن املنهج ي عدُّ مظهراً من :ن أنح نقولمقبولة، وميك

 (.4على حساب األصول) ،واجلدل فيها ،وتكرارها ،املسائل الفرعية
ومن هنا أتيت أمهية إبداء املالحظات؛ ألهنا ال تقدح يف أصل املنهج ابلضرورة، فقد تكون املناهج 

وأتيت األخطاء يف تطبيقها أو تنزيلها على الواقع، ولذا البدَّ من اتِ ساع الفهم، وحسن القبول،  سليمة،
قِ ق  الفائدة ملن أبدى املالحظة واالستفادة من املفيد املوضوعي منها، ومناقشة ما حيتا  إىل املناقشة مبا حي 

 لغريه ومن مث التطوير والتحسني.
 

 

 

 

 

                                   
 .79:( البقرة، اآلية  (1
 . 55:( األنعام، اآلية (2

[، مجادي 4د. صالح عبد الفتَّاح اخلالدي: ، مقال منشور يف جملة البيان، العدد] ، الدَّعوة إىل هللا بني األسلوب واملضمون انظر:(3)
 .53م، ص 1987هـ، فرباير 1407اآلخرة 

 .26م، ص 1996هـ، مايو 1416ذو احلجة  [،100جملة البيان، العدد ] ، د هللا الدويشحممد بن عب،  أخطاء يف فهم املنهج(4)
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 تأهيل والتدريب للدعاةاملبحث الثاني : مفهوم ال

 املطلب األول : مفهوم التأهيل وأهميته للدعاة

 مأخوذ من الفعل الثالثي : أ هَّل يؤهَّل ، أتهيالً ، فهو م ؤهَّل . أوال : التأهيل لغة :
      .َمر : والته هب : من يدين ِبِه ، وأهل  األح  فأهل الرجل : عشريته وذوو قرابه ، وأهل  الحَمذح

ة: اخلرباء ذوو االختصاص الذين يعود هلم حق  االققراح والتقدير،  يحت: سكانه، وأهلوأهل  الحبَـ  اخِلربح
 (1)وأهل الرَّأي: الفقهاء الذين كانوا يتوسَّعون يف االستنباط والقياس، وأهل العلم: العلماء .

ه أهاًل له ، ومنه : أهله لإلدارة ، أهَّل اجل يَش للهجوم ، هو غري وأهَّل فالاًن لألمر : أعدَّه ، صري 
 . (2)مؤهَّل هلذا العمل 

.  وأتهَّل فالن  : استقر  به األمر  بعد أن أتهَّل ووجد العمَل املناسب ، وأتهَّل املوظف 
قية : أصبح أهالً هلا ، جديرًا هبا ، ويقال: فالن غري أهل ، أي عدمي األهلية   .(3)للقرَّ

 (4)ل الشخص لعمل ما مؤهالت : مجع م َؤهَّل ، ألنه هو الذي يؤه . 
واملؤهَّل : الكفاءة : وهي جمموعة املعارف والقدرات واملهارات والصَّفات العامَّة والشَّهادات 

له  أي الدَّراسية والتَّدريبات اليتَّ حصل عليها الفرد وتؤهَّله للعمل يقال : حصل على مؤهَّل عال
 . (5)مؤهَّالته العلمي ة واإلداري ة 

 : ليَّة ل : كفاءة وجدارة ، أي : ذو أهلية للعمل معنا ، ويقال :  واألهح مصدر صناعي  من أَهح
أقر ت له احملكمة أبهلي ة التصر ف يف األموال ، وعدم األهليَّة ، وفقدان األهلية : حرمان املرء من 

 . (1)حقَّ أو تصرف 

                                   
، وات  العروس  963ابدي ص أ . والقاموس احمليط للفريوز 11/28لسان العرب البن منظور  ينظر مادة " أهل" يف  (1)

 . 135/  1أمحد عبد احلميد  للدكتور . ومعجم اللغة العربية املعاصرة  28/40للزبيدي 
 .املصدر السابق   (2)
، وتكملة املعاجم العربية لرينهارت دوزي مادة"فهم "  135/ 1ينظر مادة" أهل " يف معجم اللغة العربية املعاصرة  (3)

8/130 
 130/ 1ينظر مادة "أهل " يف معجم اللغة العربية املعاصرة  (4)
 . 130/ 1املرجع السابق   (1)
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 ومما سبق يتبني أن التأهيل يف اللغة يتضمن : 
 لشيء ميتلكه أو يقوم به   ث إن التأهيل وامتالك األهلية جيعل الشخص أهالً االستحقاق للشيء : حي – 1
 اإلعداد ملهمة : حيث إن التأهيل هو إعداد الفرد أو اجملموعة ملهمة . – 2
 الكفاءة : فالتأهيل جيعل املؤهل صاحب كفاءة وقدرة على العمل والتميز يف أدائه . – 3

واستحقاقه وكفاءته لذلك الشيء ، وأن أتهيله املقصود به جعله فأهلية اإلنسان للشيء تعين صالحيته 
للعمل ، فإذا قيل : إن فالاًن لديه أهلية للدعوة إىل هللا ، فهذا يعين  اصاحلًا وصاحب كفاءة ومستحق

 الناس املدعوون ما يدعوهم إليه  صالحيته ألن يقوم هبذه املهمة ، أو ألن يطلب منه القيام هبا ، أو ألن يقبل
 وم التأهيل اصطالحاً :مفه ثانيا :

على تعريف خاص ابلتأهيل جمرداً عمَّا يراد التأهيل له ، حيث يصعب  –على قدر وسعي  –مل أقف 
الفصل يف مفهوم التأهيل يف االصطالح بني املعىن اللغوي وبني ما يراد التأهيل له ، فهناك جماالت كثرية 

 للتأهيل وعلى سبيل املثال : 
 ألكادميي  : َجعحل املرء مؤهالً أكادميًيافالتأهيل ا

)2( . 
 والتأهيل االجتماعي  : إصالح فرد أو عضو حىت يصبح انفًعا للمجتمع بعد عجزه .

 . )3( والتأهيل املهين  : َجعحل املرء مؤهاًل مهنيًّاً 
 مجيع وقد حاولت من خالل املعىن اللغوي أن أخر  بتعريف للتأهيل عمومًا ميكن أن يستفاد منه ىف

 جماالت التأهيل مع زايدة وإدخال ما خيص كل جمال .
: تلك العملية املشتملة على جمموعة من املعلومات واألفكار  فأرى أن التأهيل اصطالحًا هو

واملهارات املنظمة واملستمرة واليت هتدف إىل إيصال فرد أو جمموعة إىل درجة متكنهم من ممارسة عمل ما ينفعهم 
 إبتقان .أو ينفع غريهم 

                                   
 .  130/ 1املرجع السابق   (2)
ضاء جممع علمي  أو أديب  ، وهو املدرَّس اجلامعي  ، وهو الشخص العلمي  أو املوضوعي  ، األكادميي هو عضو من أع (3)

املتمي ز ابجِلدَّيَّة والغزارة الِعلمي ة يقال : " كان حبثه أكادمييَّا " . واألكادميية : مدرسة عليا أو معهد متخصَّص . ينظر 
. فاألكادميي : شخص حيتا  إىل أتهيل لريفع من كفاءته  1/105مادة " أكادمي " يف : معجم اللغة العربية املعاصرة 

 أو يزيد من علميته أو يطورها يف ختصصه ليتعامل مع احلياة العلمية .
 . 130/ 1ينظر مادة "أهل " يف معجم اللغة العربية املعاصرة  (1)
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 وعليه فاملقصود بتأهيل الدعاة : 
معلومات وأفكار ومهارات ، تعرض بطريقة منظمة ومستمرة ،  هو جمموعة من الربامج ، حتتوي على

هتدف إىل جعل الداعية ذا أمهية وصالحية للقيام هبذا العمل اجلليل ، وأتهيل الشخص بنفسه ، أو أتهيله 
 نريد اإلشارة إىل أمهيته وهو صالحية ذلك الشخص لذلك العمل . بواسطة غريه كالمها ينتهيان إىل ما

 أمهية أتهيل الداعية: : ثالثا
إن عملية أتهيل الداعية وإعداده إعدادا خاصا أتيت من أمهية العمل الذي يقوم به وهو الدعوة إىل هللا تعاىل 

نه عمل األنبياء واملرسلني، ومهمة اتبعيهم وهداية اخللق إىل احلق. ذلك العمل العظيم هو أشرف األعمال وأجلها ؛ أل
 من الدعاة واملصلحني.

إن هذا العمل اجلليل يقتضي أن يكون القائم به ذا صفات ومواصفات خاصة تؤهله للقيام هبذه املهمة اجلسيمة، 
ه ونفسياهتم، فيكون مدركا لقيمة ما يدعو إليه، عاملا أبساليب الدعوة اليت حتقق له هدفه من دعوته، عاملا مبدعوي

  وأفضل الطرق اليت توصله إىل قلوهبم.
ائه وألن الدعوة هي دعوة إىل هللا وإىل سبيله، فإنه يلزم أن تكون وفق منهج هللا الذي وضعه لرسله وأنبي

، الذي رىب صحابته رضي هللا عنهم على أساس من ذلك املنهج ورىب صلى هللا عليه وسلم وخاصة خامتهم نبينا حممد
 م ومن جاء بعدهم على ذلك األساس.رضوان هللا عليهم اتبعيه الصحابة

فالداعية الذي يدعو الناس إىل هللا عليه أن يلتزم مبنهج هللا ورسوله يف الدعوة ال مبناهج البشر أايًّ كانوا. وعليه 
منطلق القوة  أن يكون ذا وعي وإدراك ملميزات الدين الذي يدعو إليه وفضائله وحماسنه، وأن ينطلق يف دعوته من

واالعتزاز إبميانه وبدينه ودعوته، وأن يكون قدوة حسنة ملن يدعوهم، فيكون أول العاملني مبا يدعو إليه وال خيالف 
قوله فعله، فيكون ذلك مانعا من أتثريه فيمن يدعوهم وقبوهلم ملا يقول. وأهم من ذلك كله أن خيلص عمله يف هذا 

 يبتغي به غري وجه هللا عز وجل.اجملال املهم هلل وحده سبحانه فال 
أن تلقى دعوته القبول، فتفتح هلا قلوب املدعوين، وتنشرح هلا  ، حريٌ  ونتيجة توافر هذه املقومات يف الداعية إىل هللا

صدورهم، فيتحقق بذلك هدفه من الدعوة املتمثل يف تعريف اخللق خبالقهم، وإابنة الطريق السوي هلم ليسلكوه إليه 
 وزوا برضاه عنهم وابحلياة الطيبة اآلمنة املطمئنة يف الدنيا، والثواب اجلزيل والعقىب احلسنة يف اآلخرة.سبحانه، ليف

ال يفيد يف هذا  هألنو ومن هنا يكتسب أتهيل الدعاة وإعدادهم، ليكونوا قادرين على حتقيق ذلك، أمهيته ؛ 
ا سواهم فرمبا كان ضررهم أكثر من نفعهم أو كان نفعهم امليدان البالغ األمهية إال املؤهلون املعدون إعدادا خاصا، أم

 حمدودا على األقل.
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ولكي يكون الداعية قادرا على القيام هبذه املهمة السامية على خري وجه، وحمققا ألهدافه منها، ينبغي أن 
  يعد بشكل خاص يتوافق مع شرف هذه املهمة وعظمها ومسو اهلدف املرجو حتقيقه منها.

ية يتحمل مسؤولية جسيمة ويقوم بعمل غري عادي، إنه يسهم يف نقل املدعوين من حال إىل حال، ذلك أن الداع
وتغيري واقع الفرد أو اجملتمع الذي يدعوه إىل واقع أحسن منه وأهدى سبيال، أي أنه يبين يف مقابل اهلدامني ويصلح يف 

ن يقوم هبا ويؤهل أتهيال خاصا. فيؤهل ابلعلم مقابل املفسدين، فهي إًذا مهمة شاقة وعسرية حتتا  إىل أن يهيأ م
الشرعي املتمثل يف معرفة هللا عز وجل وأمسائه وصفاته ومالئكته وكتبه ورسله وأنبيائه، ومعرفة ما أخرب هللا عنه مما وقع 

م. ويؤهل أو هَنََيا عنه وهو الشريعة واألحكا -  -يف املاضي أو يقع يف املستقبل، ومعرفة ما أمر هللا به ورسوله 
بتعويده على اتباع احلكمة والتحلي هبا، وهي اإلصابة يف األقوال واألفعال ووضع األشياء يف موضعه إبحكام وإتقان، 
فيكون ذا رفق ولني يف دعوته، آخذا ابملوعظة احلسنة، جمادال ابليت هي أحسن، مستفيدا من جتاربه وخرباته وجتارب 

جدى يف تحراي للوقت املناسب لدعوته ولألسلوب املناسب هلا والطريقة األمن سبقوه يف هذا امليدان وخرباهتم. م
 .حتقيق ما يرمي إليه منها

ويؤهل أيضا بتخلقه خلق احللم وتعويد نفسه عليه، فيضبط نفسه وطبعه عن هيجان غضبه فالغضب ليس 
و قبوله له، وصدق هللا العظيم من صفات من يدعو إىل هللا ألنه ينفر املدعو فيقضي على كل أمل يف استماعه للحق أ

 .) )1َوَلوح ك نحَت َفظًّا َغِليَظ الحَقلحِب اَلنـحَفضُّوا ِمنح َحوحِلكَ  ﴿إذا يقول 
ويغرس يف الداعية خلق األانة والتثبت من كل ما يرى ويسمع حبيث يكون من ذوي العقل والرزانة والتؤدة، 

اَي أَيُـَّها  ﴿ قرآن يف هذا الشأن، حيث يقول هللا جل جالله:ال من أهل التسرع والطيش والرعونة، ملتزما أبدب ال
. ومن أهم ما ).)2لحت مح اَنِدِمنَي الَِّذيَن آَمن وا ِإنح َجاءَك مح فَاِسٌق بِنَـَبإٍّ فـَتَـبَـيـَّن وا َأنح ت ِصيب وا قـَوحًما جِبََهاَلةٍّ فـَت صحِبح وا َعَلى َما فـَعَ 

لق العظيم الذي امتدحه هللا يف كتابه وأثىن على املتصفني به. وإذا كان الصرب ينبغي أتهيل الداعية به الصرب، ذلك اخل
مهما لكل أحد فهو يف حق الداعية أكثر أمهية، وينبغي أن يكون عليه أشد حرصا، وبه أعظم ختلقا ألنه بدونه ال 

دعوته، وعلى ما يلقاه يف  حيقق غرضه وال يصل إىل النتيجة اليت يتوخاها من دعوته. فال بد للداعية أن يصرب على
سبيلها من مشقة أو ألواء أو شدة، وأن يصرب يف حال إعراض املدعوين أو مصادمتهم لدعوته فذلك شأن أئمة 
الدعاة من األنبياء واملرسلني، الذي يقول عنهم ربنا تبارك وتعاىل آمرا نبيه حممد صلى هللا عليه وسلم ابالقتداء هبم يف 

تَـعحِجلح هَل مح فَاصحربح َكمَ  ﴿ذلك:   .) )3ا َصرَبَ أ ول و الحَعزحِم ِمَن الرُّس ِل َواَل َتسح

                                   
 159سورة آل عمران:   (1)
 6سورة احلجرات:   (2)
 .125سورة األحقاف:   (3)
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ولعل حسن اخللق ال يقل أمهية عن كل ما تقدم مما ينبغي أتهيل الداعية به، فبحسن اخللق جيتذب الداعية 
ن إليه فهو ال يستطيع مدعويه إليه، وميلك عليهم عقوهلم وقلوهبم وتنشرح لدعوته صدورهم، وحيبونه وَينسون به ويركنو 

أن يسعهم مباله ولكنه يستطيع أن يسعهم ببشاشته يف وجوههم وتبسمه هلم وحسن خلقه معهم فيلني القول هلم 
ولكي يكون الداعية مقنعا ملن يدعوهم ، اليسر والسهولة يف تعامله معهم وحيتمل ما قد يصدر منهم وَيخذ جبانب 
فردا من اجملتمع يعيش يف أوساط خمتلفة علميا وثقافيا فإنه ينبغي أتهيله من مجيع الطبقات واملستوايت ابعتباره 

مدعويه وتفرض عليهم احقرامه وتقديره،  مبختلف ألوان الثقافات اليت حيتا  إليها يف دعوته، واليت تكربه يف عيون
 .وله هلموجتعل لديهم االستعداد لسماع ما يق

كتاب ربه فهما ملعانيه وإدراكا ملراميه وأتداب آبدابه والتزاما ابملنهج   فيلزم أتهيله ابلثقافة القرآنية حبيث يعرف
الرابين للدعوة الذي رمسه القرآن الكرمي وبينه أوضح بيان، مث حيسن االستدالل آبايته أثناء دعوته فيجمع اآلايت 

الذي يتحدث عنه أو يكتب  املتعلقة مبوضوعه ويعمل على تصنيفها مبا يالئم غرضه، ويوضح نظرة القرآن إىل املوضوع
فيه، وحيرص على التأسي أبسلوب القرآن يف إيراد القصص يف جمال الدعوة والبالغ، فيعتين يف جمال دعوته هبذا 
األسلوب الناجع املفيد مركزا على الدروس املستفادة من تلك القصص والعرب املستخلصة منها. وعلى الداعية يف جمال 

ل يف دعوته النماذ  القرآنية اليت تصور الشخصية اإلنسانية يف خمتلف أحواهلا، كنموذ  الغين الثقافة القرآنية أن يستعم
الشاكر يف شخصية نيب هللا سليمان عليه السالم، ومنوذ  احلاكم العادل الذي مل متنعه سعة ملكه عن عبادة ربه 

هللا أيوب عليه السالم، وشخصية  ورعاية شعبه يف شخصية ذي القرنني، ومنوذ  املبتلى الصابر يف شخصية نيب
الشاب املتعفف عن احلرام رغم قدرته عليه وتوافر دواعيه يف شخصية نيب هللا يوسف عليه السالم، وغري ذلك من 

 )1(النماذ  الكثرية للشخصية اإلنسانية يف القرآن الكرمي. .
العزيز، وعدم اخلوض يف املتشابه منها، وأال وعلى الداعية يف جمال الثقافة القرآنية إتباع احملكم من آايت التنزيل 

 يفكك النصوص القرآنية وجيزئها جتزئة تضيع معاملها وتتداخل معانيها فال يتحقق الغرض من إيرادها واالستدالل هبا.
مث يلزم بعد ذلك أتهيل الداعية ابلسنة النبوية فهما لألحاديث النبوية ومتييزا للصحيح منها من غريه وحذرا من 

 ها يف غري مواضعها ومن االستدالل ابألحاديث املوضوعة أو الضعيفة الواهية.وضع
وال بد للداعية مع ذلك من قدر مناسب من الثقافة الفقهية، حبيث يعرف أهم األحكام الشرعية يف العبادات 

الفقهية املعتربة، وأن واملعامالت واآلداب ويكون قادرا على مراجعة ما زاد عما يعرفه يف مظانه من املصادر واملراجع 
حيرص على ربط األحكام أبدلتها من الكتاب والسنة، وأن يتزود ابلقدر الكايف من علم أصول الفقه ليعرف كيف 

                                   
هـ مقال )مقومات الداعية( للشيخ سعيد القحطاين )بتصرف( ص 1417( ذو احلجة 213التوعية اإلسالمية العدد )جملة   (1)

72-75. 
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تستنبط األحكام من الكتاب والسنة، ومن الذي جيوز له االستنباط. إخل. وليعرف الراجح من املرجوح من األقوال 
جوح أو يقنعهم ابألخذ مبا أخذ به، ال بد له من ذلك كله ألنه وهو يقوم ابلدعوة ليأخذ ابلراجح ويعذر اآلخذين ابملر 

  يف أوساط الناس سيتعرض ألسئلتهم واستفساراهتم واستفتاءاهتم فيحسن أن يكون مستعدا إلفادهتم وشفاء غليلهم.
إلسالمية خاصة واتريخ اإلنسانية ومن الثقافة الالزمة للداعية الثقافة التارخيية، حبيث يعرف اتريخ اإلسالم واألمة ا

عامة بقدر االستطاعة واإلمكان، ليتعلم من املواقف احلامسة منه، ويطلع على املالمح الرئيسة فيها، وليتسع أفقه من 
خالل دراسته له ومعرفته به ووقوفه عليه ابطالعه على أحوال األمم واتريخ الرجال وتقلبات األايم، وألن التاريخ 

ى ما يدعو إليه الدين من قيم ومفاهيم، ومن خالله تتجلى سنة هللا يف الكون واحلياة واألحياء أصدق شاهد عل
َلَقدح َكاَن يف  ﴿ فاستخالص الدروس والعرب من أحداثه هو ما ينبغي أن يدفع الداعية لدراسته، وصدق هللا إذا يقول:

َلحَبابِ  ٌَة أِل ويل األح   . )1(َقَصِصِهمح ِعربح
ة مبكان أن يتم أتهيل الداعية يف جمال اللغة العربية، فيعد ليكون متحداث ابرعا بلغة سليمة فصيحة ومن األمهي

خالية من العيوب اللغوية واألخطاء النحوية اليت تشوه الكالم وتنفر السامعني، وقد حتيل املعىن املقصود وتغري املراد، 
  القرآن الكرمي أو السنة النبوية املطهرة.وما أشد قبح تلك األخطاء حني تكون يف شيء من الوحيني 

وال يقل عن ذلك أمهية أن يكون الداعية ملما بقضااي عصره الذي يعيش فيه، عارفا مبا يسود فيه من نظم ومذاهب 
وأفكار وتيارات خمتلفة، وما حيركه من عوامل، وما يصطرع فيه من قوى، لئال يكون الداعية خار  نطاق عصره بعيدا 

ه وأفكاره عن الواقع، وليكون قادرا على التعامل مع هذا الواقع من خالل دعوته إبرازا للحق وإظهارا له يف تصورات
 وإعالء لشأنه ودحرا للباطل وحتذيرا للناس منه .

والداعية الذي يعد ليعمل يف بيئات ختتلف عن بيئته احمللية، ينبغي أن يضاف إىل أتهيله بكل ما 
يتعلق ابلبيئة اليت سيعمل فيها، بدءا من لغة من سيدعوهم حبيث جييدها  تقدم أتهيله مبعرفة كل ما

ليستطيع إيصال ما يريد إيصاله إليهم بلغة فصيحة جيدة سليمة من اخللل واألخطاء، وانتهاء بعادات 
أولئك وتقاليدهم وأعرافهم وأقصر الطرق إىل قلوهبم وأفضل األساليب لدعوهتم وجغرافية بالدهم واترخيها 

  إخل.اضرها...وح
فكل ما تقدم مما يلزم أن يؤهل به الداعية الذي يراد له أن يكون داعية حبق، داعية انجحا مؤثرا 
قادرا على حتقيق النتائج املوجود من الدعوة، وعلى إقناع املدعوين ابإلنصات إليه واالستماع ملا يقول، 

قلوهبم واستحواذه على أمساعهم، ملا يتصف به ومن مث االقتناع مبا يقول وبصحة ما يدعوهم إليه المتالكه 
                                   

 . 111سورة يوسف:   (1)
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من إمكاانت وقدرات، وملا حيسونه من حرارة كلماته وصدق هلجته وظهور إخالصه وحرصه على نفعهم 
 . )1(وإسعادهم، فهو طبيب القلوب الذي يعاجل أدواءها وعللها بصدق واقتدار معا 

  وسائل حتقيق أتهيل الدعاة: رابعا :
دد املناحي للداعية، الذي حتدثنا عنه يف األسطر السابقة، حيتا  حتقيقه على أرض الواقع إىل هذا التأهيل املتع

وسائل عدة ميكن بواسطتها إعداد الفرد القادر على القيام هبذا الواجب العظيم بطريقة حتقق أهدافه، ويوصل هبا إىل 
  الغرض منه وميكن إجياز تلك الوسائل فيما يلي:

 .وس واحللقات العلمية فيها، وهو ما ميكن تسميته ابلتعليم غري النظامياملساجد والدر  - 1
 .التعليم النظامي - 2
  املمارسة الشخصية للدعوة من قبل الداعية. - 3
 امللتقيات والدورات التدريبية. - 4

وإمنا  عاة وأتهيلهم فقط، إبعداد الدوغري خاف أن وسيليت التعليم غري النظامي مث النظامي غري خاصتني 
كانتا إلعداد القوى البشرية العاملة يف خمتلف أوجه احلياة األخرى، حيث كانت تلك املؤسسات، سواء كانت 

 مساجد أو مدارس أو كليات أو جامعات، ختر  املدرس والقاضي واحملتسب واملوظف اإلداري وغري ذلك.
ا وليس ختصصيا، فكان يقوم به وغري خاف كذلك أن مفهوم الدعوة والداعية كان يف املاضي مفهوما عام

القاضي واملدرس واحملتسب وإمام املسجد وغريهم لقرابط اجملتمع واقتصاره على أهله فقط دون سواهم من مقيم أو 
وافد، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن ذلك يعود إىل كون التعليم يف بداايته. فلما تطور مستوى التعليم يف العامل 

صبح التخصص مسة من مسات هذا العصر لزم ختصيص أشخاص معينني هلذا العمل )الدعوة (، تبعا لتطورها مجلة وأ
وختصيص وظائف حمدودة هلم، وختصيص جهات رمسية تنظم عمل هؤالء الدعاة، وترعى شؤوهنم وتكون مسؤولة 

  العلوم الشرعية والدعوية . عنهم، وختصيص كليات أو أقسام يف اجلامعات تعىن بتعليم
ممارسة الداعية للدعوة من أهم عناصر أتهيل الداعية هلذا العمل املهم، فليس كاملمارسة إن وكذلك ف

الشخصية يف جمال التأهيل ألي عمل من األعمال، فضال عن هذا العمل الذي يكتنفه الكثري من احلساسية، وحيتا  
ا، حتبيبا للناس فيما يدعوهم إليه وفتحا إىل املزيد من الصرب والتحمل والتضحية وبذل الوقت واجلهد ورمبا املال أيض

ملغاليق قلوهبم وأتلفا هلم. فهذه املمارسة املباشرة تكسب الداعية خربة حية يعيش أحداثها ويرى آاثرها ويتعامل 
مبوجبها يف كل خطوة من خطوات دعوته، وكلما ازدادت خرباته به وإدراكه خلفاايه فيصبح نتيجة هذه اخلربات 

                                   
 .)بتصرف(.140، 102، 35،80، 28، 27، 21ثقافة الداعية، يوسف القرضاوي،   (1)
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حنكة يف دعوته وأقدر على التفاعل معها واالرتياح هلا والبذل يف سبيلها برضى وطمأنينة نفس وراحة  املقراكمة أكثر
ابل، وسيجد من خالل هذه املمارسة اليومية ما مل جيده يف بطون الكتب أو على ألسنة املدرسني واألساتذة يف فصول 

 الدراسة ومدرجات الكليات.
ه فإن ذلك يظهر أوضح ما يكون يف عمل الدعوة، فإنه لن ينجح وإذا كان حب أي عمل شرطا للنجاح في

فيه إال من أحبه واعتربه واجبا ومسؤولية دينية ابلدرجة األوىل ورسالة ال وظيفة حمددة فقط، وذلك ملا يكتنف هذا 
ر مع الناس العمل من مشقة، وما يصاحب أداءه من عقبات لتعلقه ابلتعامل مع الناس تعامال مباشرا والتعامل املباش

مبختلف مستوايهتم وطبقاهتم ال خيلو من أذى يف الغالب األعم، ولذلك جند الرسول صلى هللا عليه وسلم يدعو إىل 
املؤمن الذي خيالط "التعامل مع الناس وخمالطتهم والصرب على أذاهم يف الوقت نفسه يف قوله عليه الصالة والسالم: 

 )1(خيالط الناس وال يصرب على أذاهم "  الناس ويصرب على أذاهم خري من الذي ال
أيضا إحدى وسائل أتهيل الدعاة وإعدادهم إعدادا جيدا للقيام بعملهم  هوهذ امللتقيات والدورات التدريبية:

 على خري وجه.
فامللتقيات فرصة لتالقي الدعاة وتدارس شؤون الدعوة وشجوهنا، وإعداد البحوث عنها واستعراضها وكل 

  الداعية ويعمق فهمه لعمله الذي تصدى له. ذلك يزيد حصيلة
كما أن التدريب املستمر للدعاة عن طريق إقامة الدورات التدريبية هلم، تلك اليت حياضر فيها من سبقهم يف 

 هذا امليدان من أصحاب اخلربة والتجربة وأهل العلم.
قوي عزائمهم يطور ملكاهتم و يمم و اهلذ شحيهذا التدريب شديد األمهية واضح األثر يف ارتفاع مستوى أداء الدعاة 

  .عند احلديث عن التدريب -إبذن هللا-وسيأيت مزيد بيان لالستمرار يف السري يف طريق الدعوة بكل صرب وثقة وتفان. 
 

 وأهميته  مفهوم تدريب الدعاة:  ثانيال طلبامل

 التدريب يف اللغة:أوال : 
التدريب على وزن تفعيل من َدِرَب ابألمر َدَراًب ود رحبة، وتدر ب: َضرَِي ودر به به وعليه وفيه: َضر اه . واملدرَّب من 

، والدُّربة: الرجال: اجملر ب.. واملدر ب: الذي قد أصابته البالاي ودربته الشدائد حىت قوي ومرن عليها. والدُّربة: الضراوة
عادة وجرأة على احلرب وكل أمر. وقد درب ابلشيء يدر ب ودرب به إذا اعتاده وضري به، تقول: ما زلت أعفو عن 

 . )2( فالن حىت اختذها دربة.. والدارب: احلاذق بصناعته

                                   
 اإلسالمي. ، الطبعة الثالثة، املكتب652، ص:939سلسلة األحاديث الصحيحة، األلباين، حديث رقم   (1)
 ( 333ص:  تدريب الدعاة على األساليب البيانية )  (2)
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يث يتأهل املتدرب ومن هذه املعاين واملرادفات اللغوية يتبني أن التدريب يكون مبعىن التعويد واحلذق والتمرين، حب
ويتعرف على ما هو بصدده ليكون فيما يتدرب فيه حاذقا متقنا متمرسا خبريا، حبيث يعرف دقائق صناعته وأسرارها 

 ويعرف مع ذلك كيف يستفيد من ملكاته وقدراته بدقة وإحكام.
 التدريب اصطالحا:اثنيا : 

ا إلكساب األفراد العاملني أو امللتحقني ابلعمل معارف تلك العملية املنظمة واملستمرة واليت تسعى املنظمة من خالهل
الزمة ألداء أعمال حمددة وذلك بقصد أهداف املنظمة أو "هو األجراء املنظم الذي  اأو مهارات أو قدرات أو أفكار 

 )1(يتم من خالله تغيري سلوكيات العاملني من أجل زايدة وحتسني فاعليتهم وأدائهم ".
ريف اللغوي، ألن الت درُّب والتعو د والتمر س والوقوف على أسرار الصناعة والولوع هبا والنبوغ يتطابق مفهومه مع التع

فيها من مقتضيات التدريب ولوازمه ومعانيه، ور كبت اجلملة من كلمتني هكذا: )التدريب العملي( لتعطي دالالت 
جلانب النظري فيطبق عمليا ما يدرسه نظراي، على اجلانب التطبيقي امليداين الذي ينتهجه املتدرب بعد الوقوف على ا

 فيسري التنظري والتدريب يف خطني متواكبني متوازيني.
 وعليه فمن التعريفات االصطالحية لتدريب الدعاة إىل هللا:

 ( . القيام أبمناط التعبري املشروعة لتبليغ الدين وإيصال احلق )
 ( . ن احلقالتمرس على أشكال التعبري البياين لتبليغ الدي و )
 ( . جتلية املواقف التعبريية للداعية و )
 ( . صقل املهارات الكالمية والقدرات البيانية و )

 وهذه التعاريف متقاربة تربز املعىن املتوخى املراد، وتتضمن العناصر الرئيسة الثالثة:
 التدرب وبذل اجلهد فيه. -1
 المي.كون التدرب يف شكل واحد وهو البيان التعبريي الك  -2
 توخي املقصد من ذلك وهو تبليغ احلق للخلق وبه ينوي الداعية اخلري فيؤجر. -3

 وميكن تلخيصها يف ثالث كلمات: ممارسة البيان للتبليغ.
حبسب كل جمال وختصص، فهناك التدريب اخلطايب البياين، وهناك  ىوالتدريب ابعتباره فناً يتخذ مفاهيم أخر 

 اك التدريب اإلعالمي اإلذاعي، وهناك التدريب على صور احلوار..التدريب اإلعالمي الصحفي، وهن
 

                                   
  . 2006امل الكتاب احلديث ،عادل ، صاحل وآخرون، أربد ، ع،  130، ص  إدارة املوارد البشرية مدخل إسقراتيجي  (1)
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 تدريب الدعاة:أهمية :  ثالثا

ليس أدل على أمهية التدريب يف إعداد الدعاة من كتاب هللا تعاىل وسنة النيب صلى هللا عليه وسلم وسريته 
 املباركة، يتضح ذلك من خالل ما َييت:

 لكرمي:يف القرآن ا تدريب)أ( ورود مبادئ لل
وال غرو فالقرآن الكرمي كله بيان وهدى للناس، بل هو قمة البيان وذروة البالغة، وحسبنا يف هذا املقام 

 اإلشارة إىل قبسات من ذلك، فمن ذلك:
( بصيغة األمر املشعرة أبن  قل تضافر الكثري من اآلايت على سوق األدلة على قضااي اإلميان وتصديرها بقوله ) -

ق ل َأَغريحَ ﴿أن يصدع ابحلق وأن يتخذ من القول املبني واحلجة البالغة منهاجا وغاية، كما يف قوله تعاىل:  الداعية ينبغي
ذ  َوليًّا فَاِطِر السََّماَواِت َواأَلرحِض َوه َو ي طحِعم  َوال ي طحَعم  ق ل ِإين ِ أ ِمرحت  َأنح َأك وَن أَوَّ  لَم َوال َتك وَننَّ هللِا َأختَِّ ِمَن  ل َمنح َأسح

رِِكنَي ق ل ِإين ِ َأَخاف  ِإنح َعَصيحت  َريبِ  َعَذاَب يـَوحمٍّ َعِظيمٍّ   شح
 . )1(امل
َنك مح َوأ وِحَي ِإيلَّ َهَذا الق رحآن  أل نحِذرَك مح بِهِ ﴿ رَب  َشَهاَدًة ق ل هللا  َشِهيٌد بـَيحيِن َوبـَيـح ءٍّ َأكح َهد ونَ ق ل َأيُّ َشيح   َوَمنح بَلَغ أَئِنَّك مح لَتشح

رِك ونَ  َا ه َو ِإلٌه َواِحٌد َوِإنَّيِن بَرِيٌء ممَّا ت شح َهد  ق ل ِإمنَّ َرى ق ل ال َأشح  .  )2( َأنَّ َمَع هللِا آهلًَة أ خح
لَياَء ال مَيحلك وَن ألَنـحف   ﴿وأتمل أيضا  ُت ح ِمنح د ونِِه أَوح ًعا َوال ق ل َمنح َربُّ السََّماَواِت َواأَلرحِض ق ل هللا  ق ل أَفَاختََّذح ِسِهمح نـَفح

َتِوي الظُّلَمات  َوالنُّور  أَمح َجَعلوا هلِل ش رََكاَء َخلق وا   َتِوي اأَلعحَمى َوالَبِصري  أَمح َهل َتسح َكَخلِقِه فـََتَشابََه اخلَلق  َضرًّا ق ل َهل َيسح
ءٍّ َوه َو الَواِحد  الَقهَّار    .  )3(َعليحِهمح ق ل هللا  َخالق  ك ل َشيح

 أنواع التدريب والتأهيل للدعاة:  رابعا

  .التدريب والتأهيل الشرعي:  النوع األول

ونقصد به أتهيل الداعية يف كل ما حيتا  إليه من العلوم الشرعية اليت يلزمه العمل هبا أوال ومن مث نقلها إىل من 
تورث الشبهة فهي املعلومة اليت يريد دعوته وقد رأيت أن أجعل ضابطا هلذه املعلومة وهو : كل معلومة تزيل اللبس وال 

 جيب أن يتقنها الداعية حىت يكون لدعوته القبول 
 .التدريب والتأهيل املهاري النوع الثاني :

ونقصد به أتهيل الداعية يف كل ما حيتا  إليه من مهارات يف ذاته ليطورها ويف عالقاته مع اآلخرين ليستثمرها ويف 
 وخلطابه اإلعالمي ليضبطه. إدارته لعمله الدعوي ليتقنه وجيوده

                                   
 . 15-14سورة األنعام ، آية :  (1)
 . 19سورة األنعام ، آية :   (2)
 16سورة الرعد ، آية :  (3)
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اس ليكون لذاته ألنه زيد ومدار التأهيل هنا يقوم على سد االحتيا  للوظيفة الدعوية فتدريب وأتهيل زيد من الن
وإمنا ألنه الداعية زيد . وهذا يتطلب أن يكون احملتوى جلميع الدورات املقدمة مصبوغة صبغة إسالمية يف ألفاظها 

 يقات .ها من أمثلة وتطباوحمتو 
 التدريب  حماورخامسا :  

 

 حمور تدريب وأتهيل الدعاة عموما :احملور األول : 

 

على الوجه الصحيح حسب املدة والنظام واآلليات  الدعاة هذا احملور هو تدريب وأتهيلواهلدف من 
ثلى. ويتطرق هذا الربانمج لعدة مواضيع نَعدُّ منها ذكرا ال حصرا : 

 
 والوسائل امل
عتِمدة على أحدث الدراسات.تقريب  -1

 
 وتبسيط احملتوايت العلمية شرعي ًة كانت أو حضاري ًة أو ل غوي ًة وامل

 .الدعوةتطوير اإلمكانيات اإلداري ة والقيادي ة والفني ة واملهاري ة للقائمني على مؤسسات  -2
حتك ني بغري املسلمني تشمل كلمة الدُّعاة كل من ميكنه أن ي عرِ ف ابإلسالم من الصف األول م أنميكن 

 
ن امل

 من الدعاة الذين يعملون مع املسلمني. من طلبة العلم واإلعالميني واملبتعثني وغريهم
 

 حمور تدريب وأتهيل الدعاة املتخصصون يف التصدي للمد الرافضياحملور الثاني : 

 

ايت منها التواصل للتصدي لسرطان التشيع الساري يف جسد األمة اإلسالمية وجب العمل على عدة مستو 
مع مجهور الناس وإقامة جسور التعاون مع شرائح اجملتمع املتعددة واالعتناء هبم كاخلطباء واملعلمني واألعيان 

 والسياسيني ومجعيات ومنظمات اجملتمع األهلي وأن يكون هناك تواصل وتعاون بينهم وبني العلماء. 
يف حماور دعوية لعامة الناس وعلمية ومهارية لطلبة تدريبية ة حقائب وللمسامهة يف هذا اجلهد املبارك مي كن اققراح عد  

 العلم والدعاة وحتذيري ة للجميع.  ومن بني أهداف هذه الدورات: 
 التعريف ابلصحابة و آل البيت ونشر فضائلهم وعالقتهم الطي بة ببعضهم وترسيخ حمبتهم.

 اق البالد السنية.التعريف خبطورة املد الشيعى ومنهجه وأساليبه يف اخقر 
 هلا والردِ  عليها. ذاهِبهم وش بهاهتم وكيفي ة التصديالتعرف على ك تبهم وم

رصد ومتابعة حتركات الشيعة وخمططاهتم وجتمعاهتم وبيان ذلك لآلخرين وخاصة ملن بيده القرار، مهارة 
 وذالك ابستخدام كل السبل املمكنة ألجل ذلك.

نظيم واستغالل مسابقات وقوافل ومهرجاانت ثقافية ودعوية وحىت تنويع الوسائل من توزيع الكتب وت
 الطبي ة وغريها. 
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 العمل على خطط إعالمية وتعليمية ملواجهة املد الرافضي. 
 : تدريب وأتهيل الدعاة املتخصصون يف أتهيل مدراء مدارس القرآن واملعاهد الشرعيةحمور احملور الثالث : 

األفكار املنحرفة والدعاوى املضللة واليت أصبح القائمون على مناهجها يف ظل حتدايت وهتديدات وانتشار 
يف تطوير مستمر  ألساليبهم وقدراهتم إلفساد أكرب عدد ممكن من الشباب، كان من الواجب على املؤسسات الراعية 

العمل املؤسسي الفع ال  إىلللقرآن الكرمي والعلوم الشرعية أن ت ؤه ل القائمني عليها من خالل مناهج علمية ترقى هبا 
 القادر على استقطاب وإدما  أكرب عدد من املستهدفني لكي تتصدى لكل الدعاوى املنحرفة. 

 تحقيق عدة أهداف منها:ن خالل حقائب هذا الربانمج يويف هذا اإلطار وم
 .تطبيق برامج تتوافق مع معايري اجلودة يف التعليم وتتالءم مع احتياجات الفئات املستهدفة -1
 العمل على تطوير برامج وسياسات مدارس القرآن واملعاهد الشرعية. -2
 حتقيق فعالية العملية اإلدارية )التخطيط االسقراتيجي واإلدارة اإلسقراتيجية وإسقراتيجية اإلدارة( -3
 تطوير القدرات املادية والبشرية للمؤسسة مبا حيقق التميز. -4
 ها على العاملني هبا:حتسني بيئة العمل اإلداري وأتثري  -5
 تطوير مهارات االتصال والتعامل مع املرؤوسني. -6
 حتفيز املرؤوسني وتنمية االجتاهات اإلجيابية لديهم. -7
 اكتساب مهارات تفويض السلطة. -8
 تنمية مهارات تقومي األداء. -9

 حتليل املشكالت واختاذ القرارات. -10
 حسن إدارة الوقت. -11
 تكنولوجيا يف املعامالت اإلدارية والتقنية.توظيف واسع لل -12
 إعداد برامج تسهم يف وجود مصادر دخل مضمونة لصاحل املؤسسة. -13
 

 حمور تدريب وتأهيل األئمة واخلطباءاحملور الرابع : 

 

يف ظل انفتاح العامل وتعدد وسائل الدعوة إىل املناهج والنحل والتيارات الفكرية والسياسية املتنوعة، كثرت 
الروافد لدى املتلقي حىت بلغت مبلغ التصادم يف أطروحاهتا فكان احلل األمثل هو تطوير مؤهالت األئمة واخلطباء 
املؤثرين والدعاة املتبصرين حبيث يسامهون بفعالية يف حل مشكالت جمتمعاهتم وتوحيد جهودها ومجع الصفوف على 

يم الباطلة. و يف هذا الباب نققرح عددا من احلقائب احلق وتبسيط وتقريب األفكار الصحيحة والرد على املفاه
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ت اخلطابة، ومنهجية إعداد اخلطبة، ومهارات اخلاصة لألئمة واخلطباء إلعطاء بعض طرق وأساليب الدعوة، وفنيا
  وغريها . االتصال واحلوار واإلقناع

ق ونشر الدعوة فاملنهج فال خيفى على بصري ما لألسلوب من أمهية ابلغة يف استجابة املدعوين وقبول احل
 أساس النجاح واألسلوب قوامه. 

 وهتدف هذه الدورات لـ: 
 تنمية وتطوير القدرات الفقهية والشرعية لألئمة واخلطباء  ليكون هلم التأثري املطلوب على املتلقي يف ظل ما يشهده  -1

 .العامل من متغريات كثرية و متسارعة
 على رفع أداة تواصله وأتثريه يف اجملتمع. رفع ثقافة اإلمام واخلطيب والعمل -2

 حتصينهم ضد الشبهات.       
 تفعيل دور اخلطيب االجتماعي والقربوي. -3
 تنمية مهارات االتصال مع اآلخرين سواًء كانت مؤسسات أو أفراد أو خمالفني. -4
 

 مفهوم الدعوة والدعاة واحلاجة هلم .املبحث الثالث : 

  ة :الداعية يف اللغ أوال :
 . )1( اعله تقول دعاه يدعوه فهو داع لهالداعية اسم فاعل على وزن ف

 . )2( وداعيا إىل هللا أبذنه وسراجاً منريا ( ﴿: والنيب داعي هللا وهو من قوله تعاىل 
  .اللغة : لفظ عام يشمل دعاة احلق ودعاة الباطل والضاللة والدعاة يف

 . )3( ة ، واحدهم : داعوالدعاة قوم يدعون إىل بيعة هدى أو ضالل
 ورجل داعية إذا كان يدعو إىل بدعة أو دين ، أدخلت اهلاء منه للمبالغة ، ويقال لكل من مات ، دعي فأجاب .

 . (4) ويقال : دعاين إيل اإلحسان إليك إحسانك اىل

                                   
 . 4/329ابدى أفريوز  –القاموس احمليط   (1)
 . 46سورة األحزاب ، آية :  (2)

الطبعة: األوىل، ، لبنان –دار الكتب العلمية، بريوت  ، حممد ابسل عيون السود، حتقيق  288( / 1أساس البالغة للزخمشري ،)  (3)
 . 51/ 38،  ، وانظر ات  العروس للزبيدي   م 1998 -هـ  1419

 

،  بريوت –دار إحياء القراث العريب ، حممد عوض مرعب، حتقيق  3/77،  أبو منصور حممد بن أمحد األزهري،  هتذيب اللغة (4)
  م. 2001
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كرة خريًا وسواء  فكل من محل فكره ودعا إليها واندي هبا مطلقا أي : سواء كانت هذه الفكرة شرًا أو كانت الف
 كانت هذه الفكرة مما حيمد عليها شرعاً أو ما يلزم عليها شرعاً فهو داعية لغة . 

  الداعية يف االصطالح : ثانيا :
 مر معنا يف تعريف الداعية يف املفهوم اللغوي أبنه من يقوم مبطلق الدعوة سواء كانت دعوة خري أم دعوة شر.

صطلحي احلديث أو ىف مفهوم رجال الدعوة ينحصر ىف قيام من يدعو ابلدعوة إىل ولكن تعريف الداعية ىف املفهوم امل
 اخلري ، فالداعية إذن هو من يقوم ابلدعوة إىل اإلسالم ..

ويدخل ىف هذا املفهوم : األنبياء واملرسلون ابدئ ذي بدء مث يليهم العلماء الذين يقومون بواجب الدعوة ، 
 من الناس والذين يقومون ابلدعوة ، ويدخل ىف التعريف أيضاً العامة 

 وتعريفات املعاصرين للداعية تدور حول هذا املعين : 
 .  (1)فالداعية : اسم مبالغة من الداعي إىل اإلسالم ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر 

، ذكرًا كان أو ب مكلف هبذا الواج –والداعية هو كل مسلم ابلغ عاقل من األمة اإلسالمية وهي املكلفة ابلدعوة 
 .  (2) أنثى ..

هللا على بصرية أان ومن اتبعين قل هذه سبيلي أدعو إىل  ﴿ ل وغريه من البشر قوله تعاىل:فبيان دعوة الرسو 
 (3) 

 يبني سبحانه أن إتباع الرسول هم الدعاة إىل هللا تعاىل وهم البصائر .
قواًل ممن دعا إىل هللا وعمل صاحلا وقال إنين ومن أحسن  ﴿ر قوله تعاىل: وبيان دعوة غري الرسول من البش

 يهم وأنه ال أحد أحسن قواًل منهم .ففي هذه اآلية : التنويه ابلدعاة والثناء عل  (4)من املسلمني 
 : أمهية وفضل الدعوة إىل هللا تعاىل اثلثا

 الدعوة يف اللغة ::  أ
( ، 5ث الدعوة ابأللف فيقول : الدعوى )يدعو ، دعاء ، ودعوة ، وبعض العرب يؤن –) دعا (  :الدعوة 

 ( .1والدال والعني واحلرف املعتل أصل واحد ، تقول : دعوت ، أدعو ، دعاًء )

                                   
 . . 18ص  يلور دم عبد هللا اإلأ –اتريخ الدعوة اإلسالمية من األمس إىل اليوم  (1)
 . 298،  297أصول الدعوة د . عبد الكرمي زيدان  (2)
 . 108سورة يوسف اآلية :  (3)
 . 23سورة فصلت اآلية : (4)
 . 10:126ات  العروس من جواهر القاموس ، حممد مرتضى الزبيدي ، بريوت ، دار مكتبة احلياة ،   )5(
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 ومعاين الدعوة يف اللغة كثرية ومن أبرزها :
 ( .2النداء . يقال دعا فالن فالانً ، إذا انداه ، ودعوت الرجل ، إذا صحت به واستدعيته) (1)

( ، مأخوذ من أدعو ، كأن يقال : أدعوه إىل الصالة مبعىن 3ىن احلث على قصده )والدعاء كالنداء ، مبع
 ( . 4أحثه على قصد الصالة )

كلمة دعوة تعين احملاوالت القولية والفعلية اليت يقدم هبا الدعاء الستمالة الناس، وتوصيلهم إىل ف ويف اجلملة 
الستقامة واالبتهال ، إخل ، وهي لفظ مشقرك يطلق على ة والطلب والرغبة واحلث وااهدف معني أو عمل ، كاملناد

اإلسالم ، ويطلق على عملية نشره وتبليغه ، والذي حيدد املقصود منها واملعين واملراد هو : السياق الذي ورد فيه ، 
بعوا دعوة هللا ،  فإذا قيل هذا من رجال الدعوة إىل هللا ، كان معىن الدعوة هنا : حماوالت النشر والتبليغ ، وان قيل : ات

 (.5كان املراد هبا اإلسالم نفسه )
 
 الدعوة يف االصطالح ::  ب

من املعلوم أن الدعوة مبعىن النشر والبالغ صارت علمًا مستقاًل ، له موضوعه وخصائصه وأهدافه ، وهو 
برسم طريق منهجي يكفل بذلك يواكب  سائر العلوم اإلسالمية ، يفيدها ويستفيد منها ، ويشاركها يف إفادة اإلسالم 

 له االنتشار والذيوع .
 : وقد عرفت الدعوة بتعاريف كثرية منها

 ( .6حث الناس على اخلري واهلدى واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر ليفوزوا بسعادة العاجل واآلجل) (1)
 ( .7نقل أمة من حميط إىل حميط) (2)
  (.1)ها صرف أنظار الناس وعقوهلم إىل فكرة أو عقيدة ، وحثهم علي (3)

                                   
البابلي احلليب ، مصر ، مطبعة الم حممد هارون ، الطبعة الثانيةحتقيق عبد الس –معجم مقاييس اللغة ، أمحد بن فارس بن زكراي   )1(

 . 2/279هـ ، 1390
 . 1/272م ، 1972أساس البالغة ، جار هللا أبو القاسم حممود بن عمر الزخمشري ، الطبعة الثانية ، دار الكتب ،   )2(
حتقيق : حممد سيد كيالين ، مصر ، مطبعة البابلي احلليب ،  –املفردات يف غريب القرآن ، احلسني بن حممد األصفهاين   )3(

 .  170هـ ، ص 1381
 .  206م ، ص 1967خمتار الصحاح ، حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي ، بريوت ، دار الكتاب العريب ،   )4(
 .  10الدعوة اإلسالمية أصوهلا ووسائلها ، د.أمحد غلوش ، القاهرة ، دار الكتاب املصري ، ص  )5(
 . 17علي حمفوظ ، الطبعة الرابعة ، دار اإلعتصام ، ص  هداية املرشدين إىل طرق الوعظ واخلطابة ، )6(
 . 35هـ ، ص 1397تذكرة الدعاة ، البهي اخلويل ، الطبعة اخلامسة ، دمشق ، دار القلم ،  )7(
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العلم الذي تعرف به كافة احملاوالت الفنية الرامية إىل تبليغ الناس ابإلسالم مبا حوى من عقيدة وشريعة  (4)
 (.2)وأخالق

 ( .3حماولة دعوة الناس ابلقول والعمل إىل اإلسالم وإىل تطبيق منهجه واعتناق عقيدته وتنفيذ شريعته) (5)
ملعروف والنهي عن املنكر والتحبب ابلفضيلة والتغيري على احلث على فكرة اخلري واجتناب الشر ، واألمر اب (6)

 ( .4الرذيلة ، وإتباع احلق ونبذ الباطل)
 ( .5فن يبحث يف الكيفيات املناسبة اليت جتذب إليها اآلخرين إىل اإلسالم أو حنافظ على دينهم بواسطتها) (7)
ر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والتأسي قيام من له أهليه بدعوة الناس مجيعًا يف كل زمان ومكان القتفاء أث  (8)

 (.6به قوالً وعمالً وسلوكاً )
دين هللا الذي ارتضاه للعاملني متكينًا خلالفتهم ، وتيسرياً لضرورهتم ، ووفاء حبقوقهم ، ورعاية لشؤوهنم ، ومحاية  (9)

ملة للسلوك اإلنساين لوحدهتم ، وتكرميًا إلنسانيتهم ، وإشاعة للحق والعدل فيما بينهم ، هي الضوابط الكا
 وتقرير احلقوق والواجبات ، وهي قبل ذلك وبعده :

 ( .7االعقراف ابخلالق ، والرب ابملخلوق)
الدين الذي ارتضاه هللا للعاملني وأنزل تعاليمه وحيًا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وحفظها يف القرآن ( 10) 

 وبينتها السنة .
الَيوَم َأكَملت  َلك م ِديَنك م َوأمتَمت  َعَليك م نِعَميِت َوَرِضيت  َلك م  ﴿ له تعاىل :وقد اختذ هذا التعريف من قو  

  (8. )اإِلساَلَم ِديًنا 
 ( .9تبليغ اإلسالم للناس ، وتعليمه إايهم ، وتطبيقه يف واقع احلياة)( 11)

                                   
 . 17اتريخ الدعوة اإلسالمية من األمس إىل اليوم ، آدم عبد هللا األلوري ، بريوت ، دار مكتبة احلياة ، ص  )1(
 . 24، ص  1406، جدة ، دار الوفاء ، 1لداعية يف ضوء سورة الفرقان ، حممد سعيد البارودي ، طالدعوة وا )2(
 . 17هـ ، ص1406الدعوة إىل هللا ، توفيق الراي ، الطبعة األوىل ، الكويت ، مكتبة دار الفالح ،  )3(
 . 24هـ ، ص 1401مرشد الدعاة ، حممد منر اخلطيب ، الطبعة األوىل ، بريوت ، دار املعرفة ،  )4(
 .  39الدعوة واإلنسان ، عبد هللا الشاذيل ، طنطا ، املكتبة القومية ، ص  )5(
 . 27هـ ، ص1406الدعوة إىل هللا يف سورة إبراهيم اخلليل ، حممد بن سيدي بن احلبيب ، الطبعة األوىل ، جدة ، دار الوفاء ،  )6(
 . 30، بريوت ، دار العربية ، ص  الدعوة اإلسالمية دعوة عاملية ، حممد الراوي )7(
 ( . 3سورة املائدة : آية رقم )  )8(
 . 17هـ ، ص1415املدخل إىل علم الدعوة ، د.حممد أبو الفتح البيانوين ، الطبعة الثالثة ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ،   )9(
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اليت جاء هبا حممد صلى هللا عليه وسلم من النظام العام والقانون الشامل ألمور احلياة ومناهج السلوك لإلنسان ( 12)
َفاَل َوَربِ َك اَل ي ؤِمن وَن َحىتَّ حي َكِ م وَك ِفيَما َشَجَر  ﴿ربه وأمر بتبليغها إىل الناس وقد أخذ هذا التعريف من قول هللا تعاىل 

د وا يف أَنف ِسِهم َحَرًجا ممَّا َقَضيَت َوي َسلِ م وا َتس   (1)ِليًما بَينَـه م مث َّ اَل جيَِ
واحلقيقة أن الدعوة اإلسالمية هبذا املعىن تشتمل على كل هذه التعريفات ، فهي استسالم ألمر هللا وخضوع له ، 
وهي تنفيذ لتعاليم القرآن والسنة ، وهي نظام شامل للحياة اإلنسانية ، وهذه التعاريف ليست متعارضة ، بل إهنا 

 الدعوة . تتفاوت يف إعطاء صورة اإلسالم الذي هو
واإلسالم كدين يتكون من أصول وفروع ، تتفق أصوله مع أصول سائر الدعوات اإلهلية وختتلف فروعه         

يِن َما َوصَّى بِِه ن وًحا َوالَِّذي أَوَحيَنا إِلَيَك َوَما َوصَّيَنا بِِه  ﴿ابختالف كل أمة ، كما يف قوله تعاىل  َشرََع َلك م ِمن الدِ 
يَن َواَل تـَتَـَفرَّق وا ِفيِه ِإبرَاِهيَم وَ   ِلك ل ٍّ َجَعلَنا ِمنك م ِشرَعًة َوِمنَهاًجا  ﴿( ، وقال تعاىل 2) م وَسى َوِعيَسى َأن أَِقيم وا الدِ 

(3). 
ومن املعروف أن األصول الواحدة هي : التوحيد وإثبات الرسالة ، وإثبات البعث ، وأصول العبادات ، ومكارم  

ع هي : الشرائع اخلاصة بكل أمة على حدة، والعالقة بني املعنيني واضحة فالدعوة إىل هللا هدف ، األخالق ، وأن الفرو 
 (.4وإبالغها لآلخرين وسيلة ، وبذلك يتحقق اندما  اهلدف ابلوسيلة )

 
 : العمل الدعوي فريضة شرعية وضرورة بشرية  رابعا

 

ساين ، بل هو تكليف رابين كلف هللا عز العمل الدعوي ليس وليد اجتهاد بشري ، وليس صنيعة فكر إن
وجل به هذه األمة كما كلفهم ابلقيام ابلصالة والزكاة والصيام واحلج ، فهو فريضة من فرائض اإلسالم ال جيوز 
التقاعس عن أدائها أو التكاسل عن القيام أبعبائها ، وقد تضافرت على وجوب العمل الدعوي نصوص القرآن الكرمي 

 املطهرة .  و السنة النبوية
نَكِر َوأ ولَِئَك  ﴿قول احلق تبارك وتعاىل  -1

 
َعر وِف َويَنَهوَن َعن امل

َولَتك ن ِمنك م أ مٌَّة َيدع وَن ِإىَل اخَلرِي َوََيم ر وَن اِبمل
فِلح ونَ 

 
 (.1{ ) ه م امل

                                   
 ( . 65سورة النساء : آية رقم )  )1(
 ( . 13سورة الشورى : آية رقم )  )2(
 ( . 48ورة املائدة : آية رقم ) س )3(
إعداد الداعية يف ضوء سورة فصلت ، د. محد بن انصر بن عبد الرمحن الع مار ، الطبعة األوىل ، الرايض ، دار إشبيليا للنشر  )4(

 . 44-37هـ ، ص 1419والتوزيع ، 
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وِعظَِة احَلَسنَ  ﴿قول احلق تبارك وتعاىل وي -2
َ
  (2 .) ِة َوَجاِدهل م اِبلَّيِت ِهَي َأحَسن  ادع  ِإىَل َسِبيِل َربِ َك اِبحِلكَمِة َوامل

وأما السنة النبوية املطهرة فإن أعظم ما يدل منها على وجوب العمل الدعوي فعله عليه الصالة 
والسالم ، حيث واظب على القيام أبعباء الدعوة منذ اللحظة األوىل اليت أمره ربه تبارك وتعاىل فيها ابلنذارة 

ث ِر  ) ﴿تعاىلحني قال له سبحانه و   دَّ
( ، إىل اللحظة األخرية اليت كان يلفظ فيها 3)  ( ق م فَأَنِذر1اَي أَيُـَّها امل

 أنفاسه الطاهرة .
ولو مل يكن العمل الدعوي واجبًا ملا تكبد النيب صلى هللا عليه وسلم هذه املشاق كلها يف سبيله صابراً  

 حمتسباً .
طهرة بقسميها الفعلي والقويل قد دلت على ما دلت عليه آايت وبذلك يتبني لنا أن السنة النبوية امل

القرآن الكرمي من أن العمل الدعوي واجب شرعي ال ميلك املسلم التنصل منه ، وال يسعه اخلرو  عنه ، بل 
 جيب عليه اإلذعان له والتسليم به ، إذ هو تكليف رابين ال تربأ الذمة إال أبدائه والقيام أبعبائه . 

م الداعية إىل هللا تبارك وتعاىل أن العمل الدعوي ليس مصدر اجتهاد إنساين وإمنا هو تكليف رابين وإذا عل
وثق كل الثقة أبن العمل الذي يقوم به هو عبادة شرعية واجبة عليه يتقرب هبا إىل ربه تبارك وتعاىل من جهة 

ل القيام هبذا الواجب بنفس راضية أخرى ، وحينئذ تكون تلك الثقة حافزاً له على حتمل كل الصعاب يف سبي
  .ومهة عالية ، بذلك تشرق الروح ويطمئن القلب وتسعد اجلوارح 

 حاجة الناس إىل الدعوة  : خامسا
تصري فرض عني  –واحلسبة منها  –( رمحه هللا تعاىل أن الدعوة إىل هللا 4يرى مساحة الشيخ عبد العزيز بن ابز)

ند قلة الدعاة ، وعند كثرة املنكرات ، وعند غلبة اجلهل كحالنا اليوم تكون عند تغري األحوال حيث يقول : " فع
 ( .5الدعوة فرض عني على كل واحد حبسب طاقته )

فهو  –كما أتضح من خالل اآلايت القرآنية والسنة الفعلية والقولية   –كما أن العمل الدعوي فريضة شرعية و 
ذلك ألن أهل الباطل يعملون طوال ليلهم وهنارهم لنشر ابطلهم والقرويج أيضاً ضرورة بشرية لبقاء اإلسالم ومحايته ، و 

                                   
 ( . 104سورة آل عمران : آية رقم )  )1(
 ( . 125سورة النحل : آية رقم )  )2(
 ( . 2-1سورة املدثر : آية رقم )  )3(
 . 14سبق ذكره ، ص  )4(
الدعوة إىل هللا وما ينبغي أن يتحلى به الدعاة ، للشيخ عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز ، رائسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء   )5(

 . 16هـ، ص1402والدعوة واإلرشاد ، الرايض،
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له والدعوة إليه بكل الوسائل وشىت األساليب من غري َيس أو كلل ، فإذا خلت الساحة من العمل الدعوي لإلسالم 
لقوي فسيقف حجر متكن هؤالء من بلوغ آماهلم وحتقيق أهدافهم وتنفيذ خمططاهتم ، أما إذا و جد العمل اإلسالمي ا

عثرة أمام أهل الباطل فال خيلصون إىل ما راموا اخللوص إليه ، وحينئذ ميوتون بغيظهم وحسرهتم حني يرون الصولة 
 (. 1){ ثَالَ فََأمَّا الزََّبد  فـََيذَهب  ج َفاًء َوأَمَّا َما يَنَفع  النَّاَس فـََيمك ث  يف اأَلرِض َكَذِلَك َيضِرب  اّللَّ  اأَلم﴿: واجلولة لإلسالم

إن الناس على خمتلف أجناسهم وألواهنم وأزماهنم ، وعلى خمتلف قوهتم وضعفهم وغناهم حباجة ماسة إىل الدعوة 
اإلسالمية ، حباجة إىل دين هللا الذي ينظم حياهتم ، سواء ما تعلق منها ابخلالق سبحانه ، أو ما تعلق أبحد من اخللق ، 

 ة من شرائح هذا الكون .أو ما تعلق ابلتعامل مع جزء وشرحي
 ( رمحه هللا : 2قال الشيخ حافظ احلكمي)

فإنه ال صالح للعباد وال فالح وال جناح ، وال حياة طيبة ، وال سعادة يف الدارين ، وال جناة من خزي الدنيا 
وأخذ عليهم وعذاب اآلخرة ، إال مبعرفة أول معروض عليهم والعمل به ، وهو األمر الذي خلقهم هللا عز وجل له ، 

امليثاق به ، وأرسل به رسلهم إليهم وأنزل به كتبه عليهم وألجله خلقت الدنيا واآلخرة واجلنة والنار .. وذلك األمر هو : 
معرفة هللا عز وجل أبلوهيته وربوبيته وأمسائه وصفاته وتوحيده بذلك ، ومعرفة ما يناقضه أو بعضه من الشرك .. وغريه 

ئكته وكتبه ورسوله واليوم واآلخر وابلقدر خريه وشره وتوحيد الطريق إىل هللا عز وجل مبتابعة كتابه واجتنابه واإلميان مبال
 ( .3ورسوله ، والعمل وفق ما شرعه هللا عز وجل ورسوله صلى هللا عليه وسلم )

وقري لكلمات واالنعطاف إىل الدين والت وهذا العصر الذي نعيش فيه من أشد العصور فقرًا إىل االتصال ابلسماء 
هللا ، ذلك أن الرقي العقلي احملض الذي بلغته اإلنسانية جيعل مستقبلها على حافة اهلاوية إن مل يققرن هذا الرقي 

 ( .4ابكتمال روحي معتمد على هللا سبحانه ورسوله صلى هللا عليه وسلم )
وة اإلسالمية ، فاملسلم حباجة ليتزود واحلاصل : فإن البشر ، أاًي كانوا مسلمني أم غري مسلمني ، حباجة إىل الدع

ابإلسالم، ولريتقي بتعاليمه وآدابه وأحكامه إىل مصاف الكمال والرفعة ، ولريتفع به عن الرذائل والتناقض 
لِكَتاِب الَِّذي أَنَزَل ِمن اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمن وا آِمن وا اِبّللَِّ َوَرس ولِِه َوالِكَتاِب الَِّذي نـَزََّل َعَلى َرس ولِِه َوا ﴿:قال تعاىل 

                                   
 ( . 17سورة الرعد : آية رقم )  )1(
هـ ، ولد يف قرية السالم وكان عاملاً من أعالم اجلزيرة ، وله كثرياً من املؤلفات 1342احلافظ بن أمحد احلكمي ، ولد سنة   )2(

 هـ .1377والرسائل ، وتويف رمحه هللا يف احلج مبكة املكرمة عام 
 . 49إعداد الداعية يف ضوء سورة فصلت ، مرجع سابق ، ص  )3(
-1/13ح سلم الوصول إىل علم األصول يف علم التوحيد ، حافظ بن أمحد احلكمي ، دار اإلفتاء ، الرايض ، معار  القبول بشر   )4(

14 . 
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فاستقم كما  ﴿ (1 ، ) قَبل  َوَمن َيكف ر اِبّللَِّ َوَمالَِئَكِتِه وَك ت ِبِه َور س ِلِه َوالَيوِم اآلِخِر فـََقد َضلَّ َضاَلاًل بَِعيًدا
 .أمرت ومن اتب معك 

رِج ه م  ﴿وغري املسلم : حباجة إىل الدعوة ليخر  من الظلمات إىل النور ، فقال تعاىل  اّللَّ  َويلُّ الَِّذيَن آَمن وا خي 
رِج وهَن م ِمن النُّوِر ِإىَل الظُّل َماِت  أ ولَِئَك َأصَحاب  ِمن الظُّل َماِت ِإىَل النُّوِر َوالَِّذيَن َكَفر وا أَولَِياؤ ه م الطَّاغ وت  خي 

  (2(  ، )3. ) النَّاِر ه م ِفيَها َخاِلد ونَ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   
 ( .  136سورة النساء : آية رقم )  )1(
 ( .  257سورة البقرة : آية رقم )  )2(
 . 52-51إعداد الداعية يف ضوء سورة فصلت ، مرجع سابق ، ص  )3(
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 ل الثانيالفص

 

 " أمنوذجادورة إعداد وتدريب الدعاة املعرفني باإلسالم " 
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 جه املسلم اجلديدوملا حيتا  يف التعريف ابإلسالم لغري املسلمني ،لشدة احلاجة لوجود دعاة متخصصنينظرا 
املعنوية والنفسية والتأكد من  من جهود خاصة ملتابعته والتواصل معه بعد إسالمه لتعليمه أمور دينه وتغطية احتياجاته

وملا للملكة العربية ،  العاملللنقص الواضح للمتخصصني يف جمال متابعة حديثي اإلسالم يف ملا متسكه بدينه ، و 
السعودية واحلرمني الشريفني من مكانة عظيمة يف نفوس املسلمني مجيعا ، ولثقة الدعاة عموما يف علماء اململكة ، 

دريب الدعاة وفق املنهج الصحيح بعيدا عن كل سبل التشدد والتطرف واإلرهاب وتوجيها أتهيل وتجاءت فكرة 
 .لطاقتهم 

نبذة عن املشروع :أوال:    
تدريب وأتهيل عدد من الدعاة ابستضافتهم يف مكان واحد من دول خمتلفة ، ليتم مشروع يتم من خالله 

وقد ُت تنفيذ املشروع حتت  ومهاراي .علميًا  ةل مؤهلعرب فرق عمذات أهداف حمددة ، برامج متنوعة أتهيلهم يف 
 هـ . 1437 – 1436إشراف اهليئة العاملية للتعريف ابإلسالم يف العامني 

 : املشروعهدف ثانيا : أ

عتِمدة على أحدث الدراسات. -1
 
 تقريب وتبسيط احملتوايت العلمية شرعي ًة كانت أو حضاري ًة أو ل غوي ًة وامل

 .الدعوةانيات اإلداري ة والقيادي ة والفني ة واملهاري ة للقائمني على مؤسسات تطوير اإلمك -2
  .لتصدي لسرطان التشيع الساري يف جسد األمة اإلسالميةتزويد الدعاة ابملهارات الالزمة ل -3     

 هدفة.وتتالءم مع احتياجات الفئات املست وافق مع معايري اجلودة يف العمل املؤسسيتطبيق برامج تت  -4
 العمل على تطوير برامج وسياسات مدارس القرآن واملعاهد الشرعية. -5
 حتقيق فعالية العملية اإلدارية )التخطيط االسقراتيجي واإلدارة اإلسقراتيجية وإسقراتيجية اإلدارة( -6
 مبا حيقق التميز. القدرات املادية والبشرية للمؤسساتتطوير  -7
 أتثريها على العاملني فيها.داري وحتسني بيئة العمل اإل -8
 تطوير مهارات االتصال والتعامل مع املرؤوسني. -9

  حتفيز املرؤوسني وتنمية االجتاهات اإلجيابية لديهم. -10

 سالمي يف أمجل صورة ممكنة .تقدمي اخلطاب اإل -11

 املهارات اليت يتقنها الداعية من خالل مواد الدورة :ثالثا : 
 طاب املقدم للمسلم واخلطاب املقدم لغري املسلم.مواصفات اخلالتعرف على  -1
 .امتالك القدرة على استثمار القيم يف خطاب التعريف ابإلسالم -2
 الدعوة إىل هللا.التعرف على أدب احلوار النبوي وتطبيقاته يف  -3
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 .لتعريفالوقوف على أساليب التعريف ابإلسالم ومعرفة كيفية استخدامها واالستفادة منها بفعالية كبرية يف ا -4
املؤسسية  األنشطةالتعرف على االجتاهات احلديثة يف إدارة العمل الطوعي والدعوي والبدء بتطبيقها يف مجيع  -5

 .والفردية
  .امتالك مهارات التخطيط االسقراتيجي الشخصي -6
 .امتالك القدرة على إدارة الوقت واالستفادة القصوى منه  -7
 .بامتالك مهارات التعامل مع الناس وكسب القلو  -8
 .جيايب حنو املتطوعني ومعرفة كيفية االستفادة منهم يف خمتلف اجملاالتإ اجتاه بناء -9

 .معرفة كيفية إدارة مشاريع وبرامج التعريف ابإلسالم -10
 .امتالك مهارات التفكري اإلبداعي وحل املشكالت -11
 .التعرف على فقه املقاصد الشرعية وإعماله يف خمتلف جوانب احلياة -12
  .وأثرها يف مشروع التعريف ابإلسالمالسياسة الشرعية  بعادلتعرف على أا -13
 .واالختالف وأثرها على العمل اإلسالميلتعرف على فقه اخلالف ا -14
 ت.التعرف على فقه األقليا -15
ن إكساهبا لغريه ممنه امتالك مهارات ممارسة التدريب مبفهومه الشامل بوصفه عملية إصالح وتغيري يراد  -16

 .الدعاة
 االجتماعات واللقاءات الستخدامها يفالتدريبية يف خمتلف اجملاالت العروض معرفة كيفية تصميم  -17

 .والتدريب
 .امتالك مهارات اإللقاء واخلطابة وفنون احلوار واإلقناع واجلدل واملناظرة -18
والقدرة على االستفادة من كل علميا ووظيفيا  مهارات وقدرات املتطوعني والعاملنيالقدرة على حتديد  -19

 .شخص يف جماله
 .مهارات التخطيط والتنظيم اإلداري كتسابا  -20
 .التعرف على متطلبات إدارة اجلودة -21
لكقرونية يف الصحف واجملالت واملواقع اإل للمشاركةواملشاركات الصحفية كتابة املقاالت   اكتساب مهارات -22

 .ومن مث استثمارها يف الدعوة إىل هللا وتوثيق أنشطته وبراجمه بصورة صحيحة
 .اكتساب مهارات التسويق االلكقروين -21
 .اإلسقراتيجية للربامج واملشاريع اليت يقوم هبا وتدريب العاملني معه عليها اخلطط  كتابة -22
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 . الربامج اإلذاعية والتلفزيونيةامتالك القدرة على إعداد وتقدمي -23
 .الجتماعات اكتساب مهارات إدارة ا -24
 .امتالك مهارات االتصال الفعال  -25
 .التعرف على معايري األخالق املهنية للعاملني يف احلقل الدعوي وااللتزام هبا -26
 .التعرف على فنون التفويض الفعال واستشعار فوائده ومثراته يف تفعيل اكرب عدد من املتطوعني  -27
 .يف الدعوة إىل هللاواملهارات الالزمة ملمارسته التعرف على وسائل اإلعالم االجتماعي  -28
 مدة الدورةرابعا : 

 شهرا كامال          
 

 عدد املتدربني خامسا : 

متدراب من دول خمتلفة وذلك لتبادل اخلربات واالطالع على  50إىل  30يتم اختيار ما بني 
احدة وأيضا ليتمكنوا من مراجعة التجارب وللقضاء على السلبية اليت قد تنتج من وجود دعاة من دولة و 

 اللغة العربية ألهنا اللغة املفروضة على الدورة 
 سادسا : جدول دورة تأهيل وتدريب الدعاة  

 الفرتة دولة ) ............................... ( دورة التاريخ اليوم األسبوع م
ساعات 

 التدريب
 مالحظات

 حفل االفتتاح  اجلمعة  1

2 
ول

األ
 

  السبت
  4 ص فن التعامل مع الناس
  4 م أدب احلوار النبوي

  األحد 3
  4 ص فن التعامل مع الناس
  4 م أدب احلوار النبوي

  االثنني 4
  4 ص مهارات القيادة

  4 م مفهوم التعريف ابإلسالم وأساليبه

  الثالاثء 5
  4 ص مهارات القيادة

  4 م أساليبهمفهوم التعريف ابإلسالم و 

  األربعاء 6
  4 ص مهارات يف اجلدل واإلقناع

  4 م مهارات اختاذ القرار

  اخلميس 7
  4 ص فقه املقاصد الشرعيةتطبيقات 
  4 م فقه املقاصد الشرعيةتطبيقات 

 الفقرة الصباحية : زايرة ميدانية وصالة اجلمعة  اجلمعة 8
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 الفقرة املسائية : لقاء بعنوان : حوار األداين

9 

ني
لثا

ا
 

  السبت
  4 ص فقه املقاصد الشرعيةتطبيقات 

  4 م قيم األداء يف العمل اإلسالمي.

  األحد 10
  4 ص  إدارة االجتماعات

  4 م مهارات إدارة املتطوعني

  االثنني 11
  4 ص التخطيط االسقراتيجي الشخصي

  4 م ةالصحفي ةكتابات المهار 

  الثالاثء 12
  4 ص تيجي الشخصيالتخطيط االسقرا

  4 م كتابة التقارير  مهارات 

  األربعاء 13
  4 ص التفكري اإلبداعي وحل املشكالت

  4 م إدارة املتطوعني

  اخلميس 14
  4 ص مهارات التمويل التطوعي

  4 م التسويق الفعال

 الفقرة الصباحية :زايرة ميدانية وصالة اجلمعة  اجلمعة 15
 بعنوان " التعايش السلمي بني أصحاب الدايانت "لقاء سائية : الفقرة امل

16 

لث
لثا

ا
 

  السبت
  4 ص إعداد املدربني

  4 م مهارات اإللقاء واخلطابة

  األحد 17
  4 ص إعداد املدربني

  4 م مهارات اإللقاء واخلطابة

  االثنني 18
  4 ص إعداد املدربني

  4 م التليفزيونية إعداد وتقدمي الربامج

  الثالاثء 19
  4 ص إعداد املدربني

  4 م إعداد وتقدمي الربامج التليفزيونية

  األربعاء 20
  4 ص فن التفويض

  4 م مهارات العرض و التقدمي

  اخلميس 21
  4 ص فقه اخلالفتطبيقات 

  4 م اإلعالم االجتماعيمهارة 

 زايرة ميدانية وصالة اجلمعةالفقرة الصباحية :   اجلمعة  22
 بعنوان "اجلماعات اإلسالمية واملوقف الشرعي منها "لقاء الفقرة املسائية : 

23 

بع
لرا

ا
 

  السبت
  4 ص فقه اخلالف

  4 م التسويق اإللكقروينمهارة 

  األحد 24
  4 ص فقه األقلياتتطبيقات 

  4 م الدعوة امليدانية

  االثنني 25
  4 ص لدعوياجلودة يف العمل ا

  4 م اجلودة يف العمل الدعوي

  الثالاثء 26
  4 4 مهارات التخطيط والتنظيم

  4 م دعوةإدارة برامج ومشاريع ال

  األربعاء 27
  4 ص مهارات التخطيط والتنظيم

  4 م إدارة معارض التعريف ابإلسالم

 احلفل اخلتامي  اخلميس  28
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 منها : املصاحبة للدورةات فعاليثامنا : ال

 طالعهم على الدورة وا استقبال العلماء والدعاة يف الدولة اليت تقدم فيها الدورة 
  وتطبيق ما تعلموه من خالل املؤسسات املوجودة يف البلد على طبيعة البلد للتعرفجوالت ميدانية 
 أمسيات ثقافية وشعرية 
 ألعاب ترفيهية 

 قيادة يفته ايف اآلخرين وقياس قدر  اندماجهسلوك الداعية ومدى  متابعةة واهلدف من هذه الربامج املصاحب
 اآلخرين

 نتائج الدورات :تاسعا : 
جناز دولة كانت نسبة اإل 55من الدعاة من  200وتطويرية لعدد  ةدورات أتهيلي مخسحبمد هللا وبعد عقد 
لدعاة يف جودة اختيار ا %70بني، ونسبة عدد العلوم واملعارف املقدمة للمتدر يف  %120مذهلة إذ حققت نسبة 

 .املتدربني للمهارات الالزمةإتقان يف  %80ونسبة 
نينة جلودة الدورات نسبة الطلب العايل من أحناء العامل على مستوى وزارات ،وملحقيات لطمأمما يبعث على او 
 داهنم .ومراكز فضال عن طلبات األفراد الذين يطالبون بتنفيذ تلك الدورات يف بلدينية 

 وهلل احلمد. بنعمة هللا ةطغبث على الفرح والت الدورات يبعوما الحظناه من انطباعات املتدربني طيلة فقرا
 مواصفات احلقيبة التدريبية :عاشرا : 

الفئة املستهدفة للدورة أو  انتباههبدف لفت  جاذبةابستخدام ألوان وصور  جيب أن تقدم حقائب التدريب
 دث.احل

 تعريفي : لكل دورة ملف
 للجهات التدرييب االحتيا  مع تقدمي خدمة متوافقةلفكرة الدورة اليت نسعى من خالهلا  وهو عبارة عن بطاقة

 حيتوي امللف على : . عاملية معايري ذات تدريبية واسقراتيجيات جودة معايري منها وفق املستفيدة والفئات
 الشخصية املطلوبة من املدرب واملتدرب.ويلحق هبا اخلصائص املعرفية و  مقدمة تعريفية للدورة

 أهداف الربانمج التدرييب.) أ ( 
 الوحدات املعرفية واملهارية للربانمج التدرييب.

 اسقراتيجيات وطرق ووسائل ومعينات التدريب.
 اجلدول الزمين وتوزيع الفقرات التدريبية.

 مذكرات و مطبوعات املادة العلمية للحقيبة التدريبية.
 ري اجتياز الربانمج التدرييب.شروط ومعاي
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 املصادر واملراجع املرتبطة ابلربانمج.
 جدول املدربني ومققرحاهتم ألفضل توقيت.

 العرض التقدميي :) ب ( 
ابستخدام آخر إصدار مبساعدة املدرب تم تصميمه يستخدم أثناء تقدمي الدورة التدريبية العرض التقدميي الذى سي  

ليحقق متطلبات  اتصميم لشرائح العرض مرتب. جيب أن يكون Microsoft Powerpointلربانمج 
  ر املعلومة.التفاعل، وتذك  

 حقيبة األنشطة :)ت (
. من خالل األنشطة والتمارين ميكن قياس مدى تدرييببرانمج  ألي الفقرياألنشطة والتمارين هي العمود 

خالل الدورة أو  ية مهارة معينة أو سلوك معنياستيعاب املتدرب للموضوع، أو قياس مهارته، ومن خالهلا ميكن تنم
 .بعدها

املتدرب، وبعضها يف أوراق  مذكرةحقيبة تدريبية على العديد من األنشطة والتمارين، بعضها داخل  يأ يحتتو 
 منفصلة يتم توزيعها أثناء تنفيذ الدورة التدريبية.

 حقيبة املرفقات :) ث ( 
من األوراق والنماذ  املساعدة ىف الدورة التدريبية، مثل منوذ  تقييم تتضمن قائمة املصادر اإلضافية جمموعة 

اخلرائط الذهنية والصور منوذ  احلضور، جمموعة من  استمارة تقييم ذايت لتقييم املدرب ألدائه، املتدربني للدورة،
 التصاميم اخلاصة بشهادة احلضور للدورة.والفيديوهات و 
 دليل املدرب : ) ج ( 

 فيذية للربانمج التدرييب وكيفية إدارته، حيث يتضمن التايل:نوفر اخلطوات التهذا الدليل ي
 ها يف املتدربني قبل حضور هذا الربانمج التدرييب.هارات يتطلب توفر  املعلومات أو امل

تم تأجندة بتوقيت كل جلسة، وكل موضوع فيها، ومىت  تعليمات خاصة إبدارة وتنفيذ كل جلسة تدريبية.
 وقت اجللسة عن الزمن املخصص هلا.أو التقليص يف التصرف يف حالة زايدة  يةمدهتا، وكيفاالسقراحة و 

املناقشات، أو زايدة مدة الربانمج التدرييب  يفتعليمات عن كيفية استخدام املزيد من املوضوعات للتوسع 
 عن الزمن املخصص له.

 مذكرات املتدرب : 
املتدربني ليكون مرجعا هلم حملتوايت الربانمج التدرييب، ويتم تسليمه  ب هو ما يتم توزيعه علىي  تهذا الك         
. PDFدرب تعديل أو حذف أو إضافة ما يريد، وميكن تسليمه بتنسيق ت، حىت ميكن للمWordبتنسيق 
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تم تصميم هذا الكتيب بشكل فعال يسهل وصول املتدرب للمعلومة، كما حيتوي على بعض األنشطة اليت ي
الىت يتم توزيعها خالل اجللسات فيشري فقط هذا  ىدرب االحتفاظ هبا، أما األنشطة األخر يتطلب من املت

 الدليل إليها. حيتوي هذا الكتيب على التايل:
كافة املعلومات واملهارات اخلاصة ابلدورة التدريبية، مقسمة يف شكل أايم أو جلسات تدريبية كما 

 سيتم تقدميها.
 على الشرح واملناقشات. املتدرب تركيزلمتدرب حبيث يكون الكتيب يقدم كافة املعلومات ل

يوفر الكتيب العديد من األمثلة، والقصص، يبني الكتيب األهداف املعرفية واملهارية لكل جلسة تدريبية، 
 واحلاالت، واملواقف حسب موضوع الربانمج التدرييب.

 لرسومات واألشكال التوضيحية.الكتيب يتميز ابلتنسيق اجليد واملنظم، مع االستعانة ابلصور وا
 احلقيبة االلكرتونية :  ) ح ( 

وميكن اققراح لتسهيل محلها وحفضها  واستعملها ، جتمع احلقيبة االلكقرونية كل حمتوايت احلقيبة التدريبية 
 واحدة للشركاء واملدربني تكون كاملة احملتوايت وأخرى للمتدرب خيتصر فيها على ما ميكنه االستفادة به.
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 اخلــــــــــــامتـــــــــــة

لـــص إىل خامتـــة هـــذه " خنمنهجيـــة أتهيـــل وتـــدريب الـــدعاةيف موضـــوع "  وبعـــد هـــذه املباحـــث القصـــرية
 ابستخالص النتائج والتوصيات التالية : البحث

 أوال: النتائج :

ولـــذلك جيـــب العنايـــة بتأهيـــل العـــاملني فيـــه أبحـــدث يلة ، الـــدعوة إىل هللا هـــدف ، وإبالغهـــا لآلخـــرين وســـ -1
 .الطرائق

العمل الدعوي ليس وليد اجتهاد بشري ، وليس صنيعة فكر إنساين ، بـل هـو تكليـف رابين كل ـف هللا عـز  -2
 . فيجب تقدميه يف أمجل صورة ممكنةوجل به هذه األمة 

 ، وأمــام هــذا العــدد الكبــريىل الــدعوة اإلســالمية ، إن البشــر أايً كــانوا مســلمني أم غــري مســلمني ، حباجــة إ -3
جيب البحث عن كافة السبل اليت توصل اإلسالم يف صورته الصحيحة هلم ، مما يتطلب تـدريبا عاليـا ألفـراد 

رِج ه م ِمـن الظُّل َمـاِت ِإىَل النُّـوِر َوالَـِّذيَن َكَفـر  فقال تعاىل }  الدعوة وا أَولِيَـاؤ ه م الطَـّاغ وت  اّللَّ  َويلُّ الَِّذيَن آَمن وا خي 
رِج وهَن م ِمن النُّوِر ِإىَل الظُّل َماِت أ ولَِئَك َأصَحاب  النَّاِر ه م ِفيَها َخاِلد ونَ   .( 1) { خي 

يف التعـــاون الصـــحيح يكـــون التفـــرغ األكثـــر ألداء رســـالة الـــدعوة ونشـــرها وتوزيـــع أعبـــاء احليـــاة ومشــــاغلها ،  -4
الوقـت بينهمـا ليقـوم كـل واحـد ابلضـروري يف حياتـه، ومـن مث تتـوفر األوقـات لعمـل  فاملتعاوانن ميكن أن يوزعا

يسـتطيع فـرد أو جمموعـة مـن النـاس أو مجعيـة أن تقـوم جبميـع األنشـطة وأن تـوفر مجيـع  الدعوة واإلصـالح ،وال
 ، ولذلك توجب أتهيل الدعاة على هذا النوع من العمل . االحتياجات للمجتمع

اجلهات اخلريية تشكو مـن قلـة العـاملني واملتعـاونني املتطـوعني مـع أن اجملتمـع مسـتعد يف كثـري الكثري من إن   -5
مــــن طبقاتــــه وطاقاتــــه للمســــامهة يف أعمــــال الــــرب واخلــــري بــــل مســــارع وابذل لنفســــه ووقتــــه فيــــه، ويبقــــى دور 

كيف تستطيع اجلمعيات يف تسهيل الوسائل وتيسري الطرق لوصول مثل هذه الطاقات للجمعيات اخلريية، و 
، وبرجمــة التعــاون اجلزئــي وســعة األفــق يف فهــم  أن تكيــف نفســها وأنشــطتها وفــق أوقــات املتربعــني وطاقــاهتم

وإدراك أســلوب االســتفادة مــن مجيــع طاقــات اجملتمــع، ومشــاركة اجلميــع فيــه، والعمــل علــى اســتقطاب أكــرب 
 .  ي من املتطوعنيعدد ممكن من املتطوعني؛ إذ أن مقياس رقي اجلمعيات برصيدها البشر 

                                   
 ( .  257قم ) سورة البقرة : آية ر  )1(
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أن العمل الدعوي ال ميكن أن يشكل تياراً قوايً ضد الباطل وأهله ما مل يكن عماًل مجاعياً منظمـاً ، وذلـك  -6
، مـــا مل  أن العمـــل الـــدعوي الفـــردي مهمـــا بـــدأ فـــاعاًل ومـــؤثراً فـــإن مصـــريه إىل الضـــعف وم لـــه إىل الضـــمور

 يصاحبه أتهيال قواي للقائمني على الدعوة .
ستجنيها الدعوة بتأهيل الدعاة كبرية جدا ، تعـود علـى احلكومـات قبـل األفـراد واملؤسسـات إن الفائدة اليت  -7

  ابخلري الكبري ، فالدعاة هم القوة الناعمة يف اجملتمعات مىت ما أهلت أتهيال صحيحا . 
 ثانيًا: التوصيات :

سواء علـى مسـتوى اجللسـات الدوريـة الدعوة ، وبني املسئولني عن احللقات املفتوحة بني الدعاة  جيب عقد -1
احملدودة ، أو على مستوى املؤمترات الواسعة اليت حيضرها خنبة مـن الـدعاة مـن خمتلـف منـاهجهم وانتمـاءاهتم 
الدعويــة ، مــن الــذين جتمعهــم اهلمــوم الدعويــة املعاصــرة ، وميلكــون مــن الكفــاءات العلميــة واخلــربات العمليــة 

اهلموم، سبل أتهيل وتطوير العاملني يف جمال الدعوة ، تطرح فيها دئة تعرض فيها ليعقدوا جلسات حوار ها
وتناقش فيها األخطاء ، وتتبادل فيها وجهات النظر ، ليصل اجلميع إىل أحكم اخلطوات ، وأجنح األدوية ، 

 وذلك هنوضاً ابلعمل اإلسالمي من كبوته ودفعاً لسلبياته ، وحتقيقاً إلجيابياته.
تدريب من أهم حماور تطوير العمل يف اجلهات اخلريية إذ أنه كفيل بتزويـد العـاملني ابملهـارات الالزمـة يعد ال -2

لتحسني أداء أعماهلم والرقي ابملستوى العام للجهـات الـيت يعملـون فيهـا، لـذا ال بـد مـن االهتمـام بـه حيـث 
 ملؤسسات اخلريية .أن صرف املال والوقت من أجله ي عد من أفضل أنواع االستثمار لتطوير ا

ضـرورة ممارسـته ، وجتـاوز الفـردايت ، وهـذا ال يـتم إال ابلـوعي ال بد من استشعار قيمة العمـل املؤسسـي ، و  -3
  أبمهيته ، وتدريب القائمني عليه.

ـــدعاة اخلطـــة املدروســـة  -5 ـــذا علـــى يف أتهيـــل وتـــدريب ال هـــي األســـاس الـــذي ينطلـــق منـــه العمـــل إبذن هللا ، ل
  ية إعطاء إعداد اخلطط الوقت الكايف وبشكل مدروس ومبشاركة املتخصصني يف ذلك .املؤسسات اخلري 

يف الوقــت الــذي يوجــد يف العــامل اإلســالمي الكثــري مــن العلمــاء وطلبــة العلــم والــدعاة، وغــريهم مــن املــؤهلني  -6
إال النـزر اليسـري حلمل هذه الرسالة املباركـة )رسـالة اإلسـالم( ، وقـدرهتم علـى تبليغهـا للنـاس فإنـك ال جتـد 

من اجلهات اليت ميكن أن تتبىن هذا األمر كاملراكز اإلسـالمية املنتشـرة والـيت مـا زالـت أعـدادها حمـدودة يف 
 .، وسبب ذلك وهللا أعلم ضعف التأهيل لدى العاملني يف جمال الدعوةدول العامل 

 وعلى آله وصحبه . وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد
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 املراجعفهرس املصادر و 
 القرآن الكرمي (1)
 حممد عارف. نصر ،املنهجإبستمولوجيا السياسة املقارنة: النموذ  املعريف، النظرية،  (2)
 . جامعة الكوفة، كلية الفقه، د. حسن كاظم الدكتوراهرسالة لنيل ، األداء املنهجي يف تفسري آايت األحكام (3)

 أسد.        
  2006رد البشرية مدخل اسقراتيجي ، عادل ، صاحل وآخرون، أربد ، عامل الكتاب احلديث ،إدارة املوا (4)
            : لبنان، الطبعة –دار الكتب العلمية، بريوت  السود،حممد ابسل عيون ، حتقيق أساس البالغة للزخمشري (5)

 . م 1998-هـ  1419األوىل،        
 م.1976وق الطبع حمفوظة للمؤلف ، بغداد ، الطبعة الثالثة ، حق د. عبد الكرمي زيدان،، أصول الدعوة  (6)
 الرمحن الع مار ، الطبعة األوىل .إعداد الداعية يف ضوء سورة فصلت ، د. محد بن انصر بن عبد  (7)
 ، مطبعة خالد حسن الطرابيشي.جه وتقنياته: د. حممد زاين عمرالبحث العلمي مناه (8)
      ،  أ. د. : عبد الرب بن نواب الدين بن غريب الدين آل نواب، تدريب الدعاة على األساليب البيانية  (9)

 .هـ1425 - 37 -السنة  - 128الطبعة: العدد ة ، اجلامعة االسالمية ابملدينة املنور 
تفسري القرآن العظيم، ابن كثري، حتقيق عبد العزيز غنيم وآخرين، دار الشعب، مصر )بدون اتريخ الطباعة  (10)

 ورقم الطبعة( .
    الثانية،  الطبعةالقاهرة ،  –، دار الكتب املصرية ق أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيشحتقي ، الطربيتفسري  (11)

 م . 1964 -هـ 1384
 ريوت ، دار مكتبة احلياة.اتريخ الدعوة اإلسالمية من األمس إىل اليوم ، آدم عبد هللا األلوري ، ب (12)
مجال  و ه إىل العربية وعلق عليه: حممَّد َسليم النَعيمينقل، رينهارت بيقر آن د وزِي تكملة املعاجم العربية  (13)

 .م 2000 - 1979الطبعة: األوىل، من ة ، وزارة الثقافة واإلعالم، اجلمهورية العراقي،  اخلياط
 هـ.1397، دمشق ، دار القلم ،  ذكرة الدعاة ، البهي اخلويل ، الطبعة اخلامسةت (14)
دار إحياء القراث ، حممد عوض مرعب، حتقيق  3/77،  هريأبو منصور حممد بن أمحد األز اللغة، هتذيب  (15)

 م. 2001،  بريوت –العريب 
 م. 1996، القاهرة ، الطبعة العاشرة ،  كتبة وهبة، م ثقافة الداعية، يوسف القرضاوي (16)
  ، القاهرة ، دار الكتاب املصري . الدعوة اإلسالمية أصوهلا ووسائلها ، د. أمحد غلوش (17)
 الراوي ، بريوت ، دار العربية . ة عاملية ، حممدالدعوة اإلسالمية دعو  (18)
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ىل ، جدة ، دار الوفاء ، الدعوة إىل هللا يف سورة إبراهيم اخلليل ، حممد بن سيدي بن احلبيب ، الطبعة األو  (19)

 هـ .1406
لبحوث الدعوة إىل هللا وما ينبغي أن يتحلى به الدعاة ، للشيخ عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز ، رائسة إدارة ا (20)

 هـ،.1402العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد ، الرايض،
 .،  1406جدة ، دار الوفاء ،  ،1لدعوة والداعية يف ضوء سورة الفرقان ، حممد سعيد البارودي ، طا (21)
 هـ 1406كتبة دار الفالح ، الدعوة إىل هللا ، توفيق الراي ، الطبعة األوىل ، الكويت ، م (22)
  الشاذيل ، طنطا ، املكتبة القومية ، لدعوة واإلنسان ، عبد هللاا (23)
 اإلسالمي. ، الطبعة الثالثة، املكتب939سلسلة األحاديث الصحيحة، األلباين، حديث رقم  (24)
بتحقيق  حممد زهري بن انصر الناصر ، دار طوق النجاة  البخاري ، حممد بن إمساعيل البخاري ، صحيح (25)

 هـ.1422بد الباقي( الطبعة: األوىل، )مصورة عن السلطانية إبضافة ترقيم حممد فؤاد ع
ين  (26) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، حتقيق عبد العزيز بن ابز، خدمة حممد فؤاد عبد الباقي وحمب الدِ 

 )بدون رقم طبعة(. ، هـ1380اخلطيب، املطبعة السلفية ومكتبتها، القاهرة، 
، 3ملطبعة األمريية ببوالق، مصر، ط/ابدي )جمد الدين حممد بن يعقوب(، اأ القاموس احمليط، الفريوز (27)

 . هـ1301
ين حممد بن مكرم اإلفريقي املصري(، دار صادر، بريوت، (28)  لسان العرب، ابن منظور )أبو الفضل مجال الدِ 

  . )بدون رقم طبعة وال اترخيها(
 .م 1967، دار الكتاب العريب ،  خمتار الصحاح ، حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي ، بريوت (29)
 هـ .1415ؤسسة الرسالة ، بريوت ، املدخل إىل علم الدعوة ، د. حممد أبو الفتح البيانوين ،م (30)
 .هـ 1401مرشد الدعاة ، حممد منر اخلطيب ، الطبعة األوىل ، بريوت ، دار املعرفة ،  (31)
هـ ـ 1419 بريوت، الطبعة: األوىل، –املسند، أمحد بن حنبل، حتقيق السيد أبو املعاطي النوري، عامل الكتب  (32)

  م . 1998
معار  القبول بشرح سلم الوصول إىل علم األصول يف علم التوحيد ، حافظ بن أمحد احلكمي ، دار اإلفتاء  (33)

 . 14-1/13، الرايض ، 
حتقيق عبد السالم حممد هارون ، الطبعة الثانية ، مصر ،  –معجم مقاييس اللغة ، أمحد بن فارس بن زكراي  (34)

 هـ ،.1390مطبعة البابلي احلليب ، 
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عامل ، هـ( مبساعدة فريق عمل1424د أمحد خمتار عبد احلميد عمر )املتوىف: ،  معجم اللغة العربية املعاصرة  (35)
 . م 2008 -هـ  1429الطبعة: األوىل، ،  الكتب

 . 2املعجم الوسيط ، د. إبراهيم أنيس ورفاقه، حتقيق جممع اللغة العربية ، دار الدعوة ، ط (36)
مطبعة  حتقيق : حممد سيد كيالين ، مصر ، –لقرآن ، احلسني بن حممد األصفهاين املفردات يف غريب ا (37)

  هـ .1381البابلي احلليب ، 
 م.1977، وكالة املطبوعات ، الكويت، الطبعة الثالثة ، بحث العلمي، د. عبد الرمحن بدويمناهج ال (38)
 .1986أو كيف تكتب حبثا، د. إميل يعقوب،  جروس برس، طرابلس،  منهج البحث ، (39)
  منهجية البحث العلمي يف العلوم اإلنسانية، د. عبود عبد هللا العسكري، دار النمري ، دمشق، الطبعة الثانية (40)
، حبث علمي منشور يف موقع جامعة أم القرى  منهجية البحث يف العلوم اإلنسانية يف الفكر اإلسالمي (41)

(http://uqu.edu.sa/page/ar/109045 . ) 
 الطبعة الرابعة ، دار االعتصام .هداية املرشدين إىل طرق الوعظ واخلطابة ، علي حمفوظ ،  (42)

 
 اجملالت والدورايت

هـ، مايو 1416[، ذو احلجة 100حممد بن عبد هللا الدويش ، جملة البيان، العدد ]،  أخطاء يف فهم املنهج (1)
 .26م، ص 1996

د. صالح عبد الفتَّاح اخلالدي ، مقال منشور يف جملة البيان، ،  بني األسلوب واملضمونالدَّعوة إىل هللا (2)
 . م1987هـ، فرباير 1407[، مجادي اآلخرة 4العدد]

 . (12جملة قضااي املنهجية يف العلوم اإلسالمية واالجتماعية ، مقدمة العدد )   (3)
هـ ص 1417( ذو احلجة 213اإلسالمية العدد ) جملة التوعية ، لشيخ سعيد القحطاين، ا مقومات الداعية  (4)

72-75. 
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