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 فى ضوء القرآن الكريم الداعية بني األصالة واملعاصرة
Preacher between authenticity and contemporary in the 

light of the Holy Quran 

 عدادإ
 د/ السيد سيدأحمد نجم

 فرع القاهرة -ماليزيا  –أستاذ مشارك التفسير وعلوم القرآن جامعة املدينة العاملية 

Doi: 10.33850/jasis.2020.102816 
 2020/ 5/  25القبول  :                                          2020/ 4/ 28االستالم :   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :المستخلص

بطرف من العلوم الحياتية التي تحيط به وبأمته، مثل   على الداعية أن يكون ملما 

علم االجتماع والقانون الدولي وعلم النفس وغيرها بجانل  العللوم العلرعية ليتعلرف عللى 

وسلال  التلواا االجتملاعي الحديثلة وكللل   أهم المستجدات على الساحة بحكمة وبصيرة.

حبللا للو اسلتهدماا اللدعاة االسلتهدام ، -تعالى  –وسيلة جيدة وبيئة مساعدة للدعوة إلى هللا 

عللى الداعيلة أن يقلوم بواجل  و خصوصا فلي لل  ابابلال العلديد عليالا. –األمث  بحكمة 

على الداعية أن و واته، تواصال مع جماوره، متفاعال معام، معاركا ألفراحام وأحزانام.

 –ك الواالع إدرا -2إدراك النص  -1يأخل بوعي وجد ما اصطلح عليه بمثلث الوات وهو: 

بيلان صلفات الداعيلة النلاجح المللىر عللى الجمالور  وملن  تنزي  النص عللى الواالع. – 3

 كي يتصف باا الداعية، وكلل  زاده في طريق الدعوة  كي يتزود به.

Abstract: 

The preacher should be familiar with a party of the life 

sciences surrounding him and his nation, such as sociology, 

international law, psychology, and others besides the legitimate 

sciences, to know the most important developments on the field 

wisely and with vision. The most important of these is the use of 

the Islamic law, which is the basis of the Islamic law, and the 

Islamic law. The preacher has a duty of time, in contact with his 

audience, interacting with them, to share their own views and their 

own praises. The preacher should take with awareness what was 

called the time triangle: 1- understand text 2- understand reality - 



 Doi: 10.33850/jasis.2020.102816 سيدأمحد جنمد/ السيد 

 

 

30 

3- Download text on reality. One of the characteristics of a 

successful and influential advocate is to characterize the preacher, 

as well as to increase him in the way of advocacy, so that he can be 

provided with him. 

 مقدمة

الحمد هلل اللي يقول الحق وهو يادي السبي ، والصالة والسالم على نبينا محملد  

خاتم النبيين وإمام المرسلين، جدد هللا به رسالة السماء، وأحيا ببعثتله سلنة األنبيلاء، ونعلر 

بدعوته آيات الاداية، وأتلم بله مكلارم األخلالل وعللى آلله وأصلحابه، الللين فقاالم هللا فلي 

ى سبي  ربام بالحكمة والموعظة الحسنة، فادى هللا بالم العبلاد، وفلتح عللى دينه، فدعوا إل

أيديام البالد، وجعلام ألمة يادون بالحق إلى الحق، فعكروا ربام على ما هلداهم إليله ملن 

هداية خلقه والعفقة على عبلاده، وجعللوا مظالر هلكرهم بللل اللنفس والنفليس فلي اللدعوة 

 إلى هللا تعالى.

 أما بعد،،،

دعوة إلى هللا تعالى هرف ال يدانيه هرف، ال يرتقلي إليله إال المهلصلون، وال فال

يتأهلللللللل  للللللللله إال المجللللللللدون الصللللللللاداون، يستبعللللللللرون بقللللللللول هللا فللللللللي حقاللللللللم: 

َسنْ  َوَمنْ  ًلْ َأح  نْ  قَو  َلْ َدعَا ِممَّ
ِ
ِْ إ ِلِميَْ َوقَالَْ َصاِلًحا َوََعِلَْ إّللَّ س  َِِّنِْمَنْإل م  ن

ِ
 [33]فصلت: َّ إ

ة، اال  لف وا ل ليه َه ، هاللاا صا ب يل ، َه ، هاللاا وا الحسن البصري بعلد هلله اةيلة: َ هاللاا حا

لا النَلا ا إ لال داعا ، وا ت له  وا لافا َه، ف لي داع  ل لق  إ لالى َه ، أاجا ل ه ال ها ة، َه ، هاللاا أاحا لرا ي  لا َه ، هاللاا خا ى ما

ت   وا ن  داع  افا َه، ف يه  م  ل يفالة، أاجا للاا خا ، فااا ينا لل م  س  نا ال م، : إ نَن ي م  ااالا ، وا ابات ه  ال ًحا ف ي إ جا عام  ا صا ، وا ه 

َه  َ.
(1)

 

ومن أباج لحظات العمر وأمتعاا ساعة يقف فياا الملرء مللكرا بكتلاف هللا وسلنة 

للى فتنساف المعلاني إللى النفلو ، و الكلملة الصلاداة إللى اةاان، وابخلالا إ رسوله 

جنبات الوجدان، ااكرا من التلاري  عبلرة، وملن الحانلر نصلحا، وملن المسلتقب  تفلا ال، 

داعيللا إلللى الجللد فللي العملل ، والتعللاون فللي الصللالحات، ونفللا غبللار الكسلل ، محلللرا مللن 

التفللرل والتهللاال، واالخللتالف والتنللاحر، والللبما والتعللرام، موانللا بللأن الهيللر فللي هللله 

صحابه ولن ينتاي إال بقيام الساعة، وأن الهيرية فياا إنملا في أ األمة غرسه رسول هللا 

أتلت حينمللا اللام الصلحابة رنللي هللا عللنام بواجلل  والتام، فممللروا األر  حبللا وصللفاء، 

 وعمال وبناءا، وطاعة وتعميرا، ال دمارا وتهريبا، وال سفكا وتقتيال، وال فسادا وتنكيال.

غرسله رسلول هللا صللى هللا عليله  ومازلنا بفض  هللا تعالى نجد هلا الهير الللي 

                                           
(
1)

(.ط: دار هجر للطباعة والنعر والتوزيع وابعالن الطبعة: 20/429تفسير الطبري، ) 

 م،  2001 -هـ  1422األولى، 
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وسلم  بأن يقوم في كل  عصلر داع أو دعلاة أو مجلددون، أو إملام أو ألملة يوجالون األملة 

ويأخلون بأيديام، ويقومون بواج  واتام وعصرهم، إنام رجال صلفت نفوسلام، ورالت 

ْيَْاللوبام، وانكعلفت بصليرتام، وتوجالوا باللدعاء إلللى ربالم ولسلان حلالام يقلول:  ذ 
ِ
َْوإ فَعع   ر 

ْإل َعِلعميْ  ِمي   ََّكَْأنَتْإلسَّ ن
ِ
ْْۖإ ِْمنَّا َّنَاْتََقبَّل  َْرب اِعيل  َ ْس 

ِ
ْإل َقَوإِعَدِْمَنْإل َبي ِتَْوإ ب َرإِهمي 

ِ
 [12٧]البقلرة: َإ

 فبارك هللا سعيام وفتح لام الوف عباده.

وانطالاللا مللن اللول العللي  محمللد المزالللي رحملله هللا: َإن تكللوين الللدعاة يعنللي  

مة، وإن أىر الرج  العبقري في من حوله كأىر المطر في األر  وأىر العلعاع تكوين األ

فلللي المكلللان المتلللألق، واألملللم العظيملللة ليسلللت إال صلللناعة حسلللنة لنفلللر ملللن الرجلللال 

الموفقين.َ
(1)

 كان هلا البحث الموسوم ف )الداعية بين األصالة والمعاصرة(. 

بمكان بقدر أهمية اللدعوة، والحديث عن األصالة والمعاصرة أصبح من األهمية 

فمللن الصللع  علللى كثيللر مللن الللدعاة اليللوم الوصللول إلللى حالللة التللوازن الفكللري والثقللافي 

للسلمات  -إال من رحلم هللا -الالزمة للجمع بين األصالة والمعاصرة، وال  بسب  افتقارهم

لتلي األساسية للداعية اللي يرغ  في العيش باتسال نفسي وىقافي، ويجملع بلين األصلالة ا

توفر له االستقرار النفسي والرسوخ العلمي، وبين المعاصرة التي توفر لله الفالم والر يلة 

 الثاابة والقدرة على مواكبة الحدث والبصيرة بحي  ومكالد المعاندين.

فالداعية إاا لم ينطلق في دعوته من أرنية صلبة ملن األصلول والثوابلت الكليلة 

زل كثيلللًرا وتأكلللله المتميلللرات والمسلللتجدات والمبلللادل العاملللة للعلللريعة ف نللله سلللوف يللل

والحللوادث، ويتللوه فللي زحمللة النللوازل، واألصللول حتللى تلللدي ولالفاللا فللي نللبط األداء 

الللدعوي وتأسلليس المعللايير األساسللية للداعيللة  فالبللد أن تكللون ىابتللة صلللبة ال تلللين مللع 

االخلتالف، بل  إن األهواء والمتميرات، وإال ف ناا ال تكون أصوالً يتحاكم إلياا النا  عند 

 الحديث عن مواكبة روح العصر لن تكون اات ايمة إال في ل  وجود هله األصول.

:َ إن تجديللد -حفظلله هللا  –وكمللا يقللول األسللتاا الللدكتور محمللود حمللدي زاللزول 

الفكر الديني يعلد نلرورة حياتيلة...وأن التجديلد فلي الفكلر اللديني عمل  يقلوم بله ابنسلان 

مللله فيلللرى ملللا ال يلللرون، والللللين يرتلللادون الطريلللق ويتقلللدمون الللللي يرتلللاد الطريلللق لقو

 (2الصفوف ويكعفون معالم الطريق هم الرواد في ك  أمة وهم المجددونَ.)

 وكان من أسباب اختيار هذا الموضوع مايلي:

                                           
، 6، دار الكت  االسالمية، القاهرة، طدراسات في الدعوة والدعاة -مع هللاالمزالي،  (1)

 .15ه، ا1405

الحوار باألزهر رليس مركز  –الفكر الديني واضايا العصر أ.د محمود حمدي زازول  (2)

ط: مكت  إحياء التراث ابسالمي بمعيهة  – 12ا/ –العريف وعضو هيئة كبار العلماء 

 م.2016 -هـ13٧ –األولى  -األزهر
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أن نجاح الداعية يتواف بالدرجة األولى على ابعداد الجيلد، وتطلوير عمليلة إعلداده  .1

 الحديثة التي تفر  وااعاا في الوات الراهن.إحدى القضايا العصرية 

علللدم ونلللوح المناجيلللة عنلللد كثيلللر مملللن يقوملللون بواجللل  اللللدعوة، َألنللله ال فالللم  .2

 للمعاصرة دون االرتكاز على األصالةَ.

الحاجللة إلللى اسللتثمار النصللوا عللن طريللق داعيللة معاصللر بصللير بقضللايا أمتلله  .3

 يستطيع أن يأخل من النص لي،سقط ال  على الوااع.

تفادة من الوسلال  المعاصلرة فلي اللدعوة إللى هللا تعلالي دون المسلا  بالعلريعة االس .4

ابسالمية ومهالفتاا وتعدي حلدودها  ألن المواكبلة تكسل  ابنسلان مسلاحات واسلعة فلي 

الللدعوة وتعينلله فللي الوصللول إلللى الللوف وآاان النللا  بسللاولة ويسللر مللع المحافظللة علللي 

 ههصية المسلم االعتبارية.

المعاصرة التي ال تتنااا مع وجاة النظلر ابسلالمية )األصلالة( وبلين  التفريق بين .5

العصرانية )العلمانية( التلي تعتبلر العصلر وحلده مصلدرا للتعلريع فلي الحيلاة االجتماعيلة 

العامة، وهلا االتجاه الفكري يحاول إبعاد الدين علن الحيلاة العاملة واعتبلاره مجلرد مسلألة 

مصلدرا للمبلادل الهلقيلة والمعلامالت  -حسن األحلوال في أ -خاصة بك  إنسان، ويعتبره 

العهصية، األملر الللي يحلتم عللى النلا  تنلاول مونلوع المعاصلرة بعليء ملن الصلحة 

 بعيداً عن السير في طريق العلمانيين ومن وافقام.

تطويق األعنلال لنفسلي أوال ىلم بخلواني اللدعاة بعظلم وحجلم المسلللية الملقلاة عللى  .6

اتنللا ب عللادة ترتيلل  العقلل  وتجديللد مللناج التفكيللر وإصللالح مقيللا  عاتقنللا لنللناا مللن ىب

 األفكار بعد أن اختلت النس  وانسح  الكثير من الساحة.

 مشكلة البحث:

الداعيللة بطبيعتلله يلللىر فللي النللا  وفللي نفللس الواللت يتللأىر بمللا يجللري حوللله مللن 

ل ىالىلة: األحداث، ومواف الداعية تجاه األحداث التي تحيط به يجل  أن يهلرم ملن أصلو

األول: أصالة الداعية ومناجيته العلميلة. ىانيلا: معاصلرته للواالع الللي يعليش فيله فيعليش 

حياة النبي صلى هللا عليه وسلم وليس زمان النبي. ىالثا: ملكة ابسلقاط عللى أر  الواالع 

 ليدمج بين النص والحياة.

م اللدرو  وجان  التأصي  والرجوع إلى الدعوة ابسلالمية فلي مالدها واسلتلاا 

 مناا وإسقاطاا إسقاطا صحيحا هو مناج متكام  مجرف أىبت نجاحه في األمة من اب .

ما تواجاه األمة من تحديات وعقبلات سلواء أكانلت ملن مكلر أعلدالاا بالا أم ملن 

تحديات العصر أم عدم مناجية كثيلر مملن يقوملون بواجل  اللدعوة مملا أللبس عللى كثيلر 

ة إللى لفلت النظلر إللى الحاجلة ل علداد الجيلد والنالو  من النا  أمر دينام زادت الحاج

بالداعية للقيام بدوره فلي ابصلالح ببصليرة ملن ربله وهلدى ملن سليرة أنبيالله وأخللا ملن 

 تراىه.

 وتتلخص مشكلة الدراسة في اإلجابة عن التساؤالت التالية:
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 ما أهم مصادر الداعية المعاصر؟ .1

 عية المعاصر أم تزيد األمر تعقيدا؟ه  التقنيات الحديثة تهدم وتعزز دور الدا .2

 ما التحديات الحقيقية التي يواجااا الداعية وتحول دون ايامه بدوره المنوط به؟ .3

 ما األسس الصحيحة لتكوين داعية معاصر؟ .4

 الحدود المكانية للبحث: جمهورية مصر العربية.

  2018الحدود الزمانية للبحث: 

 أهمية الدراسة و أهدافها:

تنبع أهمية الدراسة من أهمية ومكانة الدعوة إللى هللا تعلالى، ومكانلة هلله األملة بلين -1

ْعَعَ ْ: -تعلالى –األمم بوسطيتاا وخيريتاا،اال  ََ عَََدإ ًةَْوَسًطاْل َِتك ون وإْش  َْجَعل نَاُك  ُْأمَّ ِِلَ َوَكَذَٰ

وَم  واللال تعللالى:[ 143]البقللرة: َإلنَّععاِ ْ  ُ ُن َووَتت ِّْ  ْوتت ََ تتْع وَتتْإل وَم ْنلَتتِ وْل ُْ ة ِّي تتْن  ك َوْلتتكَن م ِّن

َْْهْومَ  وفن َووَ  ُ  [.104]آل عمران  بناْلَِّْع

مواكبة الداعية للوااع المعاصر وتطلوير أسلالي  اللدعوة بملا يتناسل  ملع تطلور  -2

 المجتمع تقنيا وفكريا.

نبللوي وحاجللة إلقللاء الضللوء علللى مصللادر وأسللس إعللداد الداعيللة فللي العاللد ال -3

 الملسسات التربوية لاله األسس في عملية إعدادها للداعية المعاصر.

 أما عن األهداف:

 فهناك أهداف محددة تكمن في التالي:

 تأصي  المعنى العلمي والمناجي ألداء الداعية المعاصر. .1

 التعرف على أسس تكوين الداعية المعاصر. .2

 ات المعاصرة.تطوير ادرات الداعية المعاصر لمواجاة التحدي .3

ونع برنامج تنفيلي لتفعي  ادرات الداعية المعاصر فلي إدارة الواالع ومواجالة  .4

 تحدياته.

 تساؤالت الدراسة:

 ما المصادر األساسية للداعية المعاصر؟ .1

 كيف نولف القصص القرآني كنموام للداعية المعاصر؟ .2

 كيف يمكن تطوير عم  الداعية لمواكبة عصره ومواجاة تحدياته؟ .3

 الدراسة:منهج 

بمعلليئة هللا تعللالى سأسللتهدم المللناج االسللتقرالي االسللتنباطي، حيللث أاللوم بتتبللع  

مناج األنبياء في الدعوة إلى هللا )نماام وأنماط(مستنبطا منالا األساسليات التلي ينبملي أن 

يتحلى باا ك  داعية، وبناءا عليه ونع برنامج لتطوير وتأهي  الداعيلة وفلق هلله السليرة 

 بياء هللا تعالى.المعراة ألن
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 الدراسات السابقة:

مللناج التربيللة ابسللالمية فللي إعللداد الداعيللة فللي العصللر الحانللر، وهللو بحللث  .1

جامعللة أم  -صللمير تكميلللي لنيلل  درجللة الماجسللتير فللي التربيللة ابسللالمية بكليللة التربيللة 

ه، للباحثة: حنان بنت أبلو بكلر بلن محملد فالتله، والبحلث كملا هلو 142٧-ه1426القرى، 

نح من عنوانله وكملا االلت الباحثلة أن هدفله تونليح المقصلود ملن التربيلة ابسلالمية وا

والتعرف على أهميتاا ومصادرها وأسساا في إعداد الداعيلة، وهلو منصل  عللى دراسلة 

لوااع معاهد إعداد الدعاة في المملكة العربية السعودية، وهلا مهتللف علن دراسلتي حيلث 

 الوااعية.أتناولاا من الناحية المناجية و

إعلـداد الدعلـاة تلبيللة لحاجلـة الواالـع المعاصللر دراسلة تحليليلة مللن نلوء القللرآن  .2

هللـ، 1426 -والسللنة، وهللو بحللث مقللدم لملللتمر الللدعوة ابسللالمية ومتميللرات العصللر 

م، للبللاحثين: د. عبللد السللالم اللللوح، أ. محمللد هللبير، كليللة أصللول الللدين الجامعللة 2005

اللدف مللن الدراسللة كمللا هللو فللي مقدمللة البحللث: هللو تبنللي فلسللطين، وال –ابسللالمية بمللزة 

إعللداد وتللدري  دعللاة متميللزين يتالءمللون وينسللجون مللـع متطلبللات الللدعوة فللي وااعنللا 

المعاصلر، وهلو يتعلابه مللع دراسلتي فلي بعللا أهدافله ملن ونللع بلرامج تأهيليلة بعللداد 

س تكلوين الداعية المعاصر وإن اختلفت في المناج، ومهتلف عن دراستي في تأصلي  أسل

 الداعية والمناجية العلمية للل .

خطللاف الداعيللة بللين األصللالة والمعاصللرة، للعللي  سللمير حعلليش، دار اةفللال  .3

العربية، وهو كتاف يبحث في طريقة تحضير مادة الهطابة وترتيباا، وصلواًل إللى تلوفير 

قلا نماام عملية، فكان هدفه األول هو ااتراح بعا مونوعات على الداعيلة ليعالجالا وف

لما تقتضيه لروف بيئته.. وتنمية القدرة على ابتكار مونوعات كلان الالدف الثلاني، أملا 

الاللدف الثالللث فاللو تنميللة القللدرة لللدى الداعيللة علللى معالجللة المونللوعات بوااعيللة. وهللو 

 يهتلف عن بحثي في تركيزه على جان  واحد في إعداد الداعية وهو مونوع الهطابة.

م، 1983كر االسالمي، للدكتور محملد رأفلت سلعيد، األصالة والمعاصرة في الف .4

وهو كتاف يبحث في تحديد معاني األصالة والمعاصرة في الفكر ابسالمي عامة، وماهو 

التصور ابسالمي الصحيح لاله القضية فيما يتعللق بلالحوادث وتجلددها. و بحثلي يتنلاول 

مي وهلو جانل  مصطلح األصالة والمعاصلرة فلي جانل  واحلد ملن جوانل  الفكلر ابسلال

 الدعوة وتأسيس الداعية.

 هيكل البحث:

تم تقسيم البحث إلى مقدمة: وتعتم  على أهمية البحث وأسلباف اختيلاره وأهدافله 

 وتسا الته.

 –األصلللالة  –تمايلللد: ويعلللتم  عللللى تعريلللف بمصلللطلحات البحلللث )الداعيلللة 

 المعاصرة(
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 المبحث األول: أسس تكوين الداعية.وفيه مطلبان:

 ول: مصادر تكوين الداعية.المطل  األ 

مقومللات  –مقومللات الداعيللة المعاصللر)مقومات خلقيللة للداعيللة المطلل  الثللاني : 

 ااتية للداعية(.

 المبحث الثاني: ماارات التأىير لمواكبة عصر الداعية.

 المبحث الثالث: وسال  الدعوة المعاصرة ودورها في تكوين الداعية.

 المطل  األول: تعريف الوسال  لمة واصطالحا . 

 –المطل  الثاني: االستهدام العلمي للوسلال  ألنبيلاء هللا علليام الصلالة والسلالم  

 .-نماام وأنماط

 المبحث الرابع: دور الوسال  الدعوية المعاصرة في تكوين داعية جيد. 

 الهاتمة، وفياا أهم النتالج والتوصيات.

 المصادر والمراجع. 

 حينما اال: –رحمه هللا تعالى  –وأخيرا أتمث  بقول ابمام العاطبي 

وإن كان خرل فادركه بفضلة من الحلم وليصلحه من جاد مقوال
(1)

 

 أسأل هللا تعالى ابخالا والقبول ، إنه ولي ال  والقادر عليه .

 التمهيد

 أوال: تعريف الداعية.

 ثانيا: تعريف األصالة.

 ثا: تعريف المعاصرة.ثال

 أوال: تعريف الداعية.

الداعيلة هلو الللي يلدعو النلا  إللى دينله أو إللى مبدلله. و اللدعاة الوم  في اللغةة:

يدعون إلى بيعلة هلدى أو نلاللة، وأحلدهم داع، ورجل  داعيلة إاا كلان يلدعو النلا  إللى 

بدعة أو دين، أدخلت التاء فيه للمبالمة
(1)

. 

اعلي هللا، والنبلي صللى هللا عليله وسللم داعلي األملة وفي تالي  اللملة: المللان د

إلى توحيد هللا وطاعته.
(2)

 

ّن  اللين استمعوا القرآن وولّوا إلى اومام منلرين  اال  نالا مهبراً عن الج  ما ياا ااو 

ن  عالااٍف أا  ك،م ّم  ر  ي،ج  ن ا،ن،وب ك،م  وا ن،وا ب ه  يام ف ر  لاك،م ّم  آم  يا َه  وا يب،وا دااع  ج 
 [31األحقاف: َ] ل يمٍ أا

                                           
(1)

 متن حرز األماني ووجه التااني، لالمام العاطبي. 
(1)

 .14/258هـ، 1419، 3، دار إحياء التراث العربي، لبنان، ط: لسان العربابن منظور،  
(2)

 -بيروت  –( ط: الناهر: دار إحياء التراث العربي 3/٧٧) ،تهذيب اللغةأبو منصور،  

 .ت : محمد مرع  –م 2001الطبعة: األولى، 
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وفي تام العرو : ودعوة الحق هاادة أن ال إله إال هللا.
(3)

 

وفللي المصللباح المنيللر: دعللوت، هللا أدعللوه دعللاء : ابتالللت إليلله بالسلللال ورغبللت 

فيما عنلده ملن الهيلر، ودعلوت زيلداً: ناديتله وطلبلت إابالله. والجملع :دعلاة وداعلون مثل  

ليه وسلم داعي الهلق إلى التوحيداضاة واانون، والنبي صلى هللا ع
(4)

. 

فقد لارت عدة تعريفات نالحظ فيالا العلمول ملع اكلر التحلديات  أما اصطالحا:

ووصف المناج، ويعتبر هلا مدخال لمفالوم جديلد لللدعوة ومنطلقلا للتعامل  معالا، وكأنالا 

تمايللد لتأسلليس ر يللة تتفللق مللع الوااللع، وتنسللجم مللع العصللر، وتتفللق مللع التحللديات. يقللول 

هليلة النصلح والتوجيله السلديد ملن اللدعوة هلي ايلام ملن لله أ»الدكتور )أبو بكلر زكلري(: 

المسلمين في كّ  زمان ومكان بترغي  النّا  في ابسالم اعتقادًا ومناًجا، وتحليرهم ملن 

«غيره بطرل مهصوصة
(5)

. 

هي برنلامج كامل  يضلّم فلي أطوالله جميلع »وعّرفاا العي  محَمد المزالي فقال: 

من محيلاهم، وليستكعلفوا معلالم الطريلق المعارف الَتي يحتام إلياا النّا  لي،بصروا الماية 

«الَتي يجمعام راهدين
(2)

. 

وبلل  نهلص إلى أن الداعية اصلطالحا هلو: َالمكللـف باللـدعوة إللى هللا تعلـالى 

ب اامللـة الحجللـة والبرهللـان وبالكلمللـة الحسللنة، فاللو المجاللز والمعللد إعللداداً خاصللاً وتربيللة 

األنبياء والمرسلونَ خاصة ليقوم بمامة هااة كتل  التي دعا إلياا
(3)

  . 

 ثانيا: تعريف األصالة:

واألصالة في اللمة: ترجع إلى المصدر أص  أي أصل  العليء، ويقلال: صلار اا 

َ ىبلت والوي، وأصل  العليء: أساسله الللي  ل ا أص ، وفلي المعجلم الوسليط وغيلره، َأص،

 يقوم به ومنعأه اللي ينبت منه.

 معاني القوة والثبات واالستحكام.تتضمن  -كما يقول علماء اللمة  -فاألصالة 

وملللن ملللدلوالت األصلللالة: القاعلللدة وأصللل  كللل  هللليء: أسلللفله، وأيضلللاً: اللللدوام 

 واالستمرار، يقال: إن النه  بأرننا ألصي  أي هو باا ال يزال وال يفنى(.

واألصللالة فللي البحللوث: تعنللي المحافظللة علللى ااتيللة الباحللث، المحافظللة علللى 

حيث ال تتمير، وال  بأن يستند إلى األصول فلي االسلتدالل، هويته، بقاء بصمته كما هي ب

وأن يسعى إلى تحقيق أهدافه المرتبطة بعقيدته وهويته األصليلة، ولللل  فل ن األصلالة فلي 

                                           
(3)

 ت : مجموعة من المحققين. –ط : دار الاداية  38/51، تاج العروسالزبيدي،  
(4)

 .بيروت -ط : المكتبة العلمية  194، ا المصباح المنيرأحمد الفيومي،  
(5)

 .8، مكتبة دار العروبة، القاهرة، د. ط، د.ت، االدعوة إلى اإلسالمأبو بكر زكرى،  

 .1٧( المزالي، مع هللا، دار الكت  الحديثة بمصر، ا2)

هـ، 1419، الريا ، دار اهبيليا، 1( العمار، إعداد الداعية في نوء سورة فصلت، ط3)

 4ا.
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 الرأي حين يهرم الباحث رأيه جودة هلا الرأي ورزانته واوته.

ولللل  واألصالة في األسلوف: االبتكار اللي ال ينف  عن اواعد وأصلول اللدين، 

يمكللن أن يقللال بللأن األصللالة فللي البحللوث هللي تتنللااا مللع التبعيللة والتقليللد والبعللد عللن 

األصول التي يلمن باا ابنسان ويعتقلدها، فكلملا وجلدت السلمة السللبية فلي الباحلث، فالو 

أبعد ما يكون عن األصالة ويكلون بحثله أبعلد ملا يكلون علن التأصلي  الصلحيح الللي يفيلد 

ي وفي الوات نفسه يحافظ على عقيدتيه وطبيعتهابنسان ويفيد المتلق
(4)

. 

 ثالثا: تعريف المعاصرة:

لمة: من العصر، وهو: الدهر و الحين. اال ابن فلار : العلين، والصلاد، واللراء 

أصوٌل ىالىة صحيحة، والعصر هو الدهر
(5)

 . 

لل ، أو دولللة، أو تطللورات طبيعيللة، أو  ومللن معانيلله: الللزمن اللللي ينسلل  إلللى مل 

ة يقللال: عصللر الدولللة العباسللية، عصللر الكاربللاء، عصللر اللللَرة، العصللر القللديم، اجتماعيلل

العصللر المتوسللط، والعصللر الحللديث، وهكلللا
(6)

ة».و  للرا فاعالللة مللن العصللر، «: المعاصا م،

لرٌ »وتعني اجتماع هيئين في عصر واحد، ومنه وصف العلهص بأنله  أي: أدرك « معاص 

رة»أه  هلا العصر، واجتمع معام.أما  فالمقصود باا الكالنة في  -بكسر الصاد-« المعاص 

هلا العصر اللي نعليش فيله
(٧)

لرة هلي التلي حصللت فلي هللا العصلر،  ، فلالنوازل المعاص 

 عصر الثورة العلمية، القرن الععرين وما بعده.

واصلللطالحا ممكلللن أن نعلللرف المعاصلللرة بأنالللا َلفظلللة تعنلللي مواكبلللة العصلللر 

العصرية تعني ما تعني عمليلة التمييلر التلي ومعايعته فلك  عصر عصريته، والحداىة أو 

بمقتضاها تحص  المجتمعات المهتلفة على الصفات المعتركة التي تتميز باا المجتمعلات 

المتقدمللة والعصللرية تطلللق علللى المجتمللع إاا اتصللف باللا وتعنللي مجموعللة الهصللالص 

فلرد ف نالا تعنلي البنالية التي تميز المجتمع العصري علن المجتملع التقليلدي. أملا بالنسلبة لل

مجموعللة االتجاهللات والقلليم وأسللالي  التفكيللر التللي تتطلباللا المعللاركة الفعالللة فللي مجتمللع 

 عصري.

وال تعني المعاصلرة تجلاوز العلرع بلأي حلال ملن األحلوال بقلدر ملاهي مواكبلة 

 للتطور في الوسال  دون المسا  بالعرع.

                                           
-http://bohotti.blogspot.com/2014/04/blog( تعريف مفاوم معنى األصالة 4)

post_9789.html 

 .340،ا 4( ابن فار ، مقاييس اللمة، م 5)

هـ  1425، )القاهرة: مكتبة العرول، الطبعة الرابعة، مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط( 6)

 .604م(، ا  2004-

، )بيروت: المعاصرةالغلو في حياة المسلمين ( انظر: اللويحق، عبد الرحمن بن معال، ٧)

 .21هـ( ا  1412ملسسة الرسالة، الطبعة األولى 
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ومللن هللله التعريفللات لكلل  مللن األصللالة والمعاصللرة يتضللح أن وصللف الللدعوة  

باألصالة وصف صالح لك  زمان ومكان، ولليس وصلفاً خاصلاً بالعصلر الحلديث كملا الد 

للرة، واختيللار األسلللوف الللدعوى المناسلل   يتللوهم، فللدعوة النللا  بلسللانام ولمللتام معاصا

فرة فلي عصلر ملن العصلور لنعلر لمواف من الموااف معاصارة واستهدام الوسال  المتلو

في تمسكه بأصالة دعوته ال يحيد عنالا،  -صلى هللا عليه وسلم -الدعوة معاصرة، وسيرته

وال يقب  مساومة فياا وفى اات الوالت معالجتله واالع عصلره، وتهيلره األسلالي  النافعلة 

 لدعوته معاصرة .

ن أسللس فاألصللالة تعنللي جعلل  العللرع ااعللدة لكلل  هلليء، فللال بللد عنللد البحللث علل

الداعية من االنطالل من ااعدة العلرع الحكليم فالو لنلا القاللد واللدلي  الللي ناتلدي بله فلي 

الظلمات.أمللا المعاصللرة، فاللي مواكبللة العصللر ومعايعللته، أي أناللا مجموعللة االتجاهللات 

 والقيم وأسالي  التفكير التي تتطلباا المعاركة الفعالة في مجتمع عصري.

 داعية:المبحث األول: أسس تكوين ال

 المطل  األول: مصادر تكوين الداعية.

 المطل  الثاني: مقومات الداعية المعاصر.

لقية للداعية.  أوال: صفات خ،

 ىانيا: صفات ااتية للداعية.

 المطلب األول: مصادر تكوين الداعية

 –هلي  األزهلر  –انطالاا من الول ابملام األكبلر األسلتاا اللدكتور أحملد الطيل  

تجديد التراث ابسالمي ال يحسنه إال عالم ىابت القدمين في دراسة المنقلول  حفظه هللا:َإن

والمعقول، فاهم لطبيعة التراث ولطبيعة المناهج وأدوات التحليل  الفكلري المسلتهدمة فلي 

البحث والتقصي َ 
(8)

فالبد على الداعية أن يكلون ململا بمجموعلة ملن العللوم والمعلارف  

 والمصادر، وهي كالتالي:

 ر أساسية وهي:مصاد

 .  القرآن الكريم .1

القرآن العظيم هو كتاف الاداية، ولمة الحيلاة، واصلة الكلون الصلاداة ملن بدايتله 

إلى ناايته، ب  هو تجديد لميالد ابنسان على اختالف اللدهور والعصلور، يهاطل  اللنفس 

 ً ومرافقلاً،  البعرية ويأخلل بيلدها، آملراً وناهيلاً، مرهلداً وواعظلاً، ومبعلًرا ومنللراً، حارسلا

معلماً وموجااً، سميراً وجلياً، أنيساً ورفيقاً، فاو الهير في سموه، والسعادة في أوجاا، ملا 

 أبدع تراكيبه، وأروع أساليبه، وأسمى معانيه.

                                           
(8)

التراث والتجديد منااعات وردود أ.د أحمد الطي  هي  األزهر ورليس مجلس حكماء  

الطبعة الثانية  –ط: مكت  إحياء التراث ابسالمي بمعيهة األزهر – 6ا –المسلمين 

 م.2016 -هـ143٧
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إنلله ألفللال إاا اهللتدت فللأموام البحللر الزاخللرة، وإاا هللي النللت فأنفللا  الحيللاة 

جلوه تضلح  فلي وجله الميلوف، وإن اةخرة، ومتى وعدت من كرم هللا تعالى، جعللت الو

 أوعدت بعلاٍف جعلت األلسنة ترعد، من حمى القلوف.

إللللى القلللرآن، الللل  أنالللم  –خاصلللة فلللي هللللا الزملللان  –ملللا أحلللوم المسللللمين 

اليستطيعون أن يواجاوا اضايا عصرهم وزمانام إال بلالقرآن العظليم، يعتصلمون بله فلي 

دنيلاهم، ويسلتقبلون بله أخلراهم، فلقلد  روابطام، ويقيمون أحكامه في حياتام، يصلحون به

ااتضلللت سلللنة هللا تعلللالى فلللي خلقللله أن يكلللون اتبلللاعام القلللرآن العظللليم سلللبباً لنجلللاتام. 

َرَضْ َوَمنْ  َْلْ  ِذك ِري َعنْ  َأع  نَّ
ِ
هْ  َضن كًْ َمِعيَشةًْ فَا مَْ َوََن ُش   ىْ  إل ِقيَاَمةِْ يَو 

َ  [124]طه:  َأَع 

والتعريف بله ونعلره، وتحبيبله إللى النفلو ، فاالهتمال بالقرآن، وخدمة القرآن، 

وتعللويق األفئللدة إليلله، والتبصللير بلله، ولفللت األنظللار إليلله، واببانللة عللن حقالقلله وفضللله 

وعظمتلله، وإاامللة الحجللة علللى اةخللرين، لمللن أفضلل  مللا يعللتم  بلله، وتنفللق فيلله األعمللار 

 فس.واألواات، وتبلل فيه األموال، ويضحى فيه بالماج وبك  ما هو أغلى وأن

القرآن للداعية فيه تأهي  تربوي وإعداد إيملاني لنفسليته للتملل  عللى الصلعوبات 

والعوالق التي تواجاه في طريق دعوته  وللل  كان من توجيه هللا تعلالى لرسلوله الكلريم 

للا فللي بدايللة بعثتلله هللو ترتيلل  القللرآن حيللث اللال تعللالى:   -صلللى هللا عليلله وسلللم  – ياللا أايهاا

َزّم  ، *  ت ياًل ال م، آنا تالر  تّ    ال ق،ر  را لاي ه  وا د  عا ن ه، اال ياًل * أاو  ز  فاه، أاو  ان ق،ص  م  ا،م  اللَي  ا إ اَل اال ياًل * ن ص 

اًل ىاق ي ً  لاي  ا ااو  ن،ل ق ي عا  [5]المزم : َ* إ نَا سا

ر الداعية بطبيعة الطريلق، ويضلع يديله عللى بلدايات  فقد حوى بين دفتيه ما ي،بّص 

المعلوار وأحداىلله ونااياتله، طبيعللة العقيللدة، وطريقلة التبليللس، وطبيعللة اسلتقبال القللوم لاللا، 

وال  ملع كل  دعلوة ملن اللدعوات، فلالقرآن العظليم ملليء بقصلص السلابقين ملن األنبيلاء 

 والدعاة.

يتعلم الداعية من خالل هلا القصص الصبر الجمي  والنفس الطوي  فلي مواجالة 

وهي بعيدة كثيًرا أو اليالً عن مناج هللا تعالى، وهو ما يحتلام إللى نفو  طال علياا األمد 

صبر على االلتواءات واالنحرافات وىق  الطبالع وتفاهة االهتمامات  كما توج  عليه أن 

يصللبر علللى االنتكللا  اللللي يفللاجله فللي هللله النفللو  بعللد كللّ   مرحلللة، ومللن ىللم فللليس 

 مسات وإيحاءات مقدرة تقديًرا.القصص القرآني مجرد حكايات ت،روى، ولكنه ل

كلل ه هلللا وغيللره يستهلصلله الداعيللة مللن القللرآن الكللريم عبللر اصصلله ومواافلله، 

وأفكللاره وتصللوراته، وايملله وموازينلله فيمللا يقدملله بللين يللدي مللا يقصلله علينللا مللن أنبللاء 

 السابقين.

 والخالصة أن:

  القرآن فيه من اصص السابقين ودرو  المابرين ما ياون على الداعية ملا يالايله ملن

ْصةةةلى هللا عليةةة  وسةةةلم ُّأاى وصلللدود ملللن النلللا   ولللللل  الللال هللا تعلللالى لنبيللله  ق عععل 
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ِذهِْ ع و َسِبيِلْ َهعَٰ َلْ َأد 
ِ
ِْ إ ْعََ ْ  إّللَّ ََّبَعِِنْ َأََنَْوَمنِْ بَِصرَيةْ  ۚ  َحانَْ ْۚۖ إت ب  ِْ َوس   َوَمعاَْأََنِْمعَنْ إّللَّ

ِِكيَْ ُش   [108]يوسف:  إل م 

  القللرآن يجعلل  الداعيللة علللى بصلليرة مللن أمللره، ويكللون عنللده ونللوح للر يللة وتحديللد

ْللاللللدف، ياللللون دون تحققلللله كلللل  صللللع ، كمللللا اللللال تعللللالى:  ً ْ َولُك  ععععَكْ نَق عععع   عَلَي 

َِْ ِمععععععععنْ  ععععععععلِْ َأن َبععععععععا س  ععععععععت ْ َمععععععععا إلر  ََ َْ ْۚ  ف ععععععععَ إَد َْ ِبعععععععع ِْ ن ثَب ِ ِْفْ َوَجععععععععا

ِذهِْ ِعَظةْ  إل َحق ْ َهعَٰ ِمِنيَْ َوِذك َرى ْ َوَمو   [120]هود: َِّلل م   

  القللرآن نللروري للداعيللة مللن أجلل  اكتسللاف ماللارات وأسللالي  دعويللة مللن خللالل مللا

 يسرده القرآن من اصص لألنبياء والمرسلين مع اومام.

 يلة القرآن مطلوف للداعية من أج  توصلي  رسلالته والتعبيلر علن فكرتله  فلال بلد للداع

من أن يزين كالمه ويليد آراءه بآيات من اللكر الحكيم، خاصة ملا يتعللق منالا بلأمور 

 الحالل والحرام.

   للقرآن دور في تكوين ىقافة الداعية تكوينا رصينا مكينا هامال لما يحتاجه في توصلي

 رسالته، يجعله يقف على أر  صلبة أمام الثقافات الوافدة واألفكار المستوردة.

 سللبق وغيللره الكثيللر فالداعيللة فللي حاجللة إلللى األجللر المتحصلل  مللن تللالوة  فضللال عمللا

القرآن ومطالعته والنظر في كتلاف هللا تعلالى  حيلث إن لله بكل  حلرف ععلر حسلنات 

 كما أخبر المصطفى صلى هللا عليه وسلم.

 السنة النبوية الشريفة.  .2

ي بعللد للسللنة النبويللة مكانللة عظيمللة فللي التعللريع ابسللالمي، فاللي األصلل  الثللان

: َ   -رحملله هللا  –القللرآن الكللريم، والتطبيللق العملللي لمللا جللاء فيلله، اللال ابمللام العللوكاني 

ال ف،  الا ي،ها ين يَةٌ وا ةٌ د  ورا ر، كاام  نا اح  يع  األ  ر  ا ب تاع  لااا الا
ت ق  اس  ة  وا طاَارا يَة  السهنَة  ال م، ّج  ف ي اال ل ا ى،ب،وتا ح،

َظ لاه، في د ن  الا حا ين ابسالم.  .إ اَل ما
(9)

. 

 ضرب المثل:

فعن جابر بن عبد هللا أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مر بالسلول، داخلال ملن 

بعا العالية، والنا  كنفته. فمر بجدي أس  ميت. فتناوله فأخل بأانه. ىم اال َأيكلم يحل  

أنله لكلم؟َ أن هلا له بدرهم؟َ فقالوا: ما نح  أنه لنلا بعل . وملا نصلنع بله؟ الال َأتحبلون 

االوا: وهللا لو كلان حيلا، كلان عيبلا فيله، ألنله أسل . فكيلف وهلو ميلت؟ فقلال َفلوهللا لللدنيا 

                                           
(

العوكاني ، ( 9
 -( ط : دار الكتاف العربي1/9٧الفحول إلي تحقيق الحق من علم األصول )إرهاد 

 .م1999 -هـ 1419الطبعة األولى 
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أهون على هللا، من هلا عليكمَ.
(10)

 

 البيان بالرسم:

فعن عبد هللا بن مسعود اال: خَط لنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خطًّا ىم اال: 

ه وعلن هلماله ىلم الال: َهلله سلب َ الال يزيلد: َهلا سبي  هللاَ ىلم خلط خطوًطلا علن يمينل

َْْمتفراللللللللة علللللللللى كلللللللل  سللللللللبي  مناللللللللا هلللللللليطان يللللللللدعو إليلللللللله ىللللللللم اللللللللرأ: َوَأنَّ

عععَذإ إِطععع  َهعَٰ َتِق ًا ِِصَ سععع   وهْ  م  َِّبع  َْوَلْ فَعععات عععوإ ۚۖ َِّبع  ب لَْ تَت َ ْ إلسععع   َْععععنْ  فَتََفعععرَّ ْ َسعععِبيِ ِْ ِبععع     ۚ

 ْ ِل   ْ  َذَٰ اُك  ْتَتَّق ونَْ َوصَّ َ.[ 153]األنعام: َّ ِبِ ْلََعلَّ   
(11)

 

 حسن االستهالل في الحديث:

عن طريق السلال مثالً، كما في حلديث: َأتلدرون ملن المفللس؟
(12)

َ أو حلديث: 

َما تعدون الصلرعة فليكم؟َ، وهللا أسللوف يجللف السلامع، ويعللق بصلره وسلمعه والبله 

 بالداعية.

 الرفق واللين:

ص له في الزنا خيلر مثلال  ن جاءه ليرّخ  عللى الل ، وكانلت عاابتله وفي مواف ما

مع النبي خيرا بفض  رفقه معه.
13
 

وهناك أمور كثيرة وجوان  عديدة يستطيع الداعية أن يحصللاا ملن أالوال النبلي 

في المقامات المهتلفلة يصلع  حصلرها، وملن المالم هنلا  -صلى هللا عليه وسلم  –الكريم 

ل الداعية بين حال وحال، وبين ههص وههص، وبين مكلان  وآخلر، وبلين زملان أن يفّر 

 وغيره.

 السيرة النبوية المطهرة.  .3

 -عليامللا السللالم –لقللد اسللتجاف هللا دعللاء خليللله إبللراهيم، وألاللر بعللرى عيسللى 

فأرسلل  رسللوله بالاللدى  –صلللى هللا عليلله وسلللم  –وحقللق ر يللا آمنللة بنللت وهلل  أم النبللي 

ملل  الكللون فللي أن يك –جلللت ادرتلله  -وديللن الحللق ليظاللره علللى الللدين كللله، فلمللا أراد هللا

                                           
(

10)
 .295٧الزهد والراالق برام:  رواه مسلم: كتاف 

(11)
م واال 2001 –ه  1421( ط: ملسسة الرسالة ٧/208أخرجه ابمام أحمد في مسنده ) 

النجود، وبقية رجاله ىقات رجال العيهين ، المحقق:إسناده حسن من أج  عاصم بن أبي 

( من طريق عبد الرحمن بن 9٧، والبموي )5وأخرجه ابن نصر المروزي في َ السنةَ ا 

 مادي، بالا ابسناد.
(12)

( ط: مصطفى 4/613(، والترملي في سننه )14/138أخرجه ابمام أحمد في مسنده ) 

 الترمليَ حديث حسن صحيح َ.، واال 19٧5 -هـ  1395الثانية، -البابي الحلبي 
13
( 36/545المراد الحديث اللي أخرجه األمام أحمد في مسنده من حديث أبي أمامة الباهلي )  

 م .2001 -هـ 1421األولى  –ط : ملسسة الرسالة 
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مادتله وروحله، وأن يلنعم عللى ابنسلانية بللاألخالل الكامللة، لينقللها ملن العثلرات، أرسلل  

رسوله سيدنا محمدا صللى هللا عليله وسللم، فجلاء لينتقل  بالبعلرية خطلوات فسليحات نحلو 

عالم أفض ، تتحقق فيه حياة معراة بالفضال  واةداف، واد عدّ المراح  الملدية إلى هللا 

لنبي  ملن صلميم رسلالته، كملا أنله علدّ ابخلالل بالله الوسلال  ابتعلادا عنله، وكلأن الادف ا

: َ إنمللا بعثللت ألتمللم مكللارم -صلللى هللا عليلله وسلللم  –سللالال سللأله: لللم بعثللت ؟ فيجيلل  

 األخالل َ.

فليست بعثته فتحا مبينا بتمام األخالل النااصة فحس ، ب  ليصل  بالبعلرية إللى 

يث يضع المناام الدايق لتالي  النفس ابنسانية اب  ك  هلي ، اروة األخالل وسناماا، ح

 ىم يناا بابنسانية صالحا وإصالحا للدنيا واةخرة معا.

حيللاة للداعيلة خاصللة وللنللا  عامللة، ألن  -صلللى هللا عليله وسلللم –وسليرة النبللي 

ا كانللت تحللويال لتللاري  ابنسللانية، بلل  كللان ملليالده ملليالد -صلللى هللا عليلله وسلللم –بعثتلله 

ل نسللانية مللن جديللد، حيللث تبللدد الظللالم إلللى نللور، والضللالل إلللى هللدى، والعصللبية إلللى 

أخوة،والملظة إلى رحمة، وبلدأ التلاري  يطلوي صلفحاته المظلملة، ويفلتح صلفحات النلور 

 والاداية

مستفيضلة بعلر  اةيلات التلي  –وبهاصة السور المكية منله  –والقرآن الكريم 

فلي تبليلس دعلوة الحلق، وموالف الكفلار  – عليله وسللم صللى هللا –تفصح عن مناج النبلي 

 منه.

 سيرة الخلفاء الراشدين.  .4

النبللي صلللى هللا عليلله وسلللم هللو إمللام الللدعاة إلللى ابسللالم، يسلليرون بسلليرته، 

ويقتللدون باديلله، واللد ربللى أصللحابه وأعللدهم لحملل  الرسللالة، وتحملل  معللاااا، وأعللدهم 

حياتام، وبلدأ ب علدادهم أول مبعثله فلي دار ليكونوا ادوة لمجلتمعام بسللوكام وبلللام وتضل

األرام بن األرام رنلي هللا عنله، ىلم تعالدهم بالتربيلة وغلر  ابيملان فلي اللوبام طلوال 

 سني العاد المكي،ولم ينته دوره

في مكة حتى أكمله في المدينة، فأخرجت مدرسلة النبلوة للنلا  أجيلاالً ملن أرفلع 

م، الواىقين بطريقام المعتزين بلدينام، ونعلروا المستويات من الدعاة المدافعين عن ابسال

مع النبي صلى هللا عليه وسلم ابسالم حتى أخضعوا جزيرة العرف له، ىم التحلق بلالرفيق 

األعلى واد أعد أصحابه وراءه لحم  الدعوة إلى خارجاا، وأتم خلفا ه الراهدون ملا بلدأه 

 صلى هللا عليه وسلم.

ليلله وسلللم، هللم أفقلله األمللة، وأبرهللا الوبللاً، إن أصللحاف سلليدنا محمللد صلللى هللا ع

وأالالا تكلفللاً، وأصللحاا اصلداً، وأكملاللا فطللرة، وأتماللا إدراكلاً، وأصللفاها أاهانللاً، هللاهدوا 

التنزي ، وعرفوا التأوي ، وفاموا مقاصد الرسول صلى هللا عليله وسللم، لقلد سلمعوا خبلر 

ينوا اللوحي بعلد أن بعلث أهل  الكتلاف عنله، بل  واألخبلار ملن الجلن ابل  أن يبعلث، ىلم علا

وأحسللوا بثقللله، ورأوا خللاتم النبللوة بللين كتفيلله صلللى هللا عليلله وسلللم، وأخبللرهم بللأمور مللن 
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الميلل  فللرأوا تحققاللا عيانللاً، ورأوا اسللتجابة دعاللله، وهللموا رالحللة الطيلل  مللن عرالله، 

، وعاينوا مس يده ليناً وبرودة، وهربوا من مكان هربته في ابناء هراباً أحلى ملن العسل 

وأطي  من المس ، وهاهدوا تكثير الطعام، وسمعوا تسبيحه وهلو يلكل  بلين يديله، ورأوا 

الماء ينبلع ملن بلين كفيله، وحنلين الجللع إليله، والتلآم العلجر عليله، وهلكوى البعيلر إليله، 

وتسللابق نللول الاللدي إليلله للنحللر، وأخبللار اللللراع بمللا فيلله مللن السللم، فللال عجلل  أن يبلللس 

: -رنلي هللا عنله -ونوا أعظم األمة، وأفضلاا منزللة، الال ابلن عملرإيمانام الثريا وأن يك

}ال تسبوا أصحاف محمد، فلمقام أحدهم ساعة خير من عم  أحدكم أربعين سنة{.
(14)

 

ال يوازيالا  -وللو لحظلة  -: }وفضليلة الصلحبة -رحمله هللا –اال ابملام النلووي 

اللل  فضلل  هللا يلتيلله مللن  عملل ، وال تنللال درجتاللا بعلليء، والفضللال  ال تلخللل بالقيللا ،

يعاء{.
(15)

 

 المطلب الثاني: مقومات الداعية المعاصر

لكي يتأه  الداعية للنجاح في دعوته يجل  أن يتحقلق بلبعا المقوملات الالزملة 

التي تجعله مستقيما في دعوتله، معتلدال فلي مناجله، فيثملر بمعليئة هللا توفيقلا فلي دعوتله، 

ناجح متعددة وكثيلرة، منالا ملا يرجلع إللى صلفاته وفوزا برنى ربه، ومقّومات الداعية ال

لقية، ومناا ما يرجع إلى صلفات ااتيلة، وبطبيعلة الحلال للن أسلتطيع أن أحصلي جميلع  اله،

 المقومات لكنني سأاتصر على أهماا.

 أوال: صفات خلقية للداعية.

الداعية يحتام إلى إعداد وتكوين وال يمكن إعداده إعلدادا تاملا وال تكوينله تكوينلا 

عميقا إال حينما يكون اابال لالتصاف باله الصفات، فاناك صفات يج  على الداعيلة إللى 

هللا التهلق باا، وليسلت ملن خصالصلـه فقلط، ولكنالا ملن واجل  طبيعلة عملله فل اا تهللى 

 الداعية عن تل  األخالل فقد يحرم من ىمار دعوته وال تقر عينه.

 ومن هذه الصفات:

العم ، وفي الظلاهر والبلاطن، وفلي السلر والعللن، في القول و الصدق واألمانة: .1

الصدل مع ربه سبحانه تعالى، ومع ملن يتعامل  ملـن بنلـي البعلر فلي تعاملله معالم، وفلي 

امتثاللله سلللوكا فيمللا يللدعوه إللليام، وحقيقللة الصللدل حصللول العلليء وتماملله وكمللال اوتلله 

تلله، وعمللله، واجتمللاع أجزالللـه، ونعنللي الصللدل فللي هلللا السلليال، ابخللالا هلل فللي دعو

بحيللث يقصللد بدعوتلله التقللرف إلللـى هللا سللبحانه وتعللالى، وإصللالح عبللاده بلل خراجام مللن 

ة هلل تللمات الجا  والعصيان، إللى نلور العللم والطاعلة، فتكلون دعوتله نابعلة علـن محبلـ

                                           
(14)

، 484/  2، وابن أبي عاصم 31/  1، ابن ماجة 5٧/  1رواه أحمد في فضال  الصحابة  

 .146/  4، والمطال  العلية 24/  1زوالد ابن ماجة  والهبر صححه البوصيري في
(15)

المناام هرح صحيح مسلم بن الحجام، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن هرف النووي  

 هـ.1392الثانية،  -بيروت  –( دار إحياء التراث العربي 16/93هـ( )6٧6)المتوفى: 
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ولدينلله، ومحبللة الهيللر لكافللة البعللر، والللدعوة النابعللة عللن إخللالا مللع القللوة والعزيمللة 

  ال بد أن تلىر وتعم  عملاا.واالعتماد على هللا

والصبر ملن أعظلم اللنعم التلي أنعلم هللا بالا المللمنين، الال النبلي  الحلم والصبر: .2

صلى هللا عليه وسلم: )ما أعطي أحد عطاء خـيرا ملـن الصلبر(
(16)

، والد ورد فلي القلرآن 

الكللريم أكثللر مللن ىمللانين مونللعا، وهللو فللي اللمللة الحللبس والكللف، وحللبس الللنفس عللن 

واتاا، وحبسللـاا علللى طاعللة هللا سللبحانه وتعللالى، فيكللون الصللبر عللن العللاوات فللي هللـا

الدعوة إلى هللا ترك االنتقام والرد على ملن يعلر  أو يللاي أو يعلول أو ملا يصلي  ملن 

حاجة، اد تقوده إلى ترك الدعوة فيصلبر ويصلابر، يصلبر عللى ملا ينالله ملن أاى الهللق  

ن يناله أاى من هلرار الهللق، المنلاولين لدعوتله ، والحللم ألن من اام باله المامة فـالبد أ

أمر مام للداعية وله أسوة حسنة بهيلرة خللق هللا سليدنا محملد صللى هللا عليله وسللم، ففلي 

صحيح البهاري من حديث أنس رني هللا عنه اال: )كنت ماهياً مع رسول هللا صللى هللا 

أدركلله أعرابللي فجبللل برداللله جبلللة عليلله وآللله وسلللم وعليلله بللرد نجرانللي غللليظ الحاهللية ف

هديدة ، اال أنس: فنظرت إلى صفحة عاتق النبي واد أىرت فيالا حاهلية اللرداء ملن هلدة 

جبلته ىم اال األعرابي: يا محمد مر لي من مال هللا اللي عندك، فالتفلت إليله النبلي صللى 

هللا عليه وسلم ىم أمر له بعطاء(
(1٧)

  

ة إلى هللا ال بد أن يكون اا ال  ينلبا بالرحملة الرفق واللين والرحمة: إن الداعي

والعفقة، على النا ، وإرادة الهير لام والنصح لاـم، فاو ال يكلف علن دعوتله، وال يسلأم 

مـن الرد وابعرا   ألنه يعلم خطورة عاابة المعرنين العصاة، وأن إعرانام بسلب  

رسلل  عللليام السللالم كللانوا جالاللم، فاللو ال ينفلل  عللـن إانللـاعام وإرهللـادهم، فاألنبيللاء وال

يبدءون دعوتام إلى التوحيد وإلى إخلالا العبلادة هللا وحلده ونفلي ملا سلـواه، ىلـم يبينلـون 

مـايععرون من الهوف على أممالم إاا أعرنلوا علن عبلادة هللا وحلده ال هلري  لله، فاللا 

ْن وْلحَ  نوح عليه السالم يقول هللا عنه: ونكئَ ُي بَإيْلَْا ََِّناَم ولسي ََتال وو ََتْإ َِّت ي ث  ِٰ َلفَتوو وي َسََْْ َحكي
ومَ   ُ ُْ ََل وَْشع  ْذَْاه ُ بَْغكًَْ َوه  ََ َ وء  فَ  ُي وء  َوولسي ُي  [59]األعراف: َّآبَاَءَْا ولضي

وفي الصحيح أن النبي صللى هللا عليله وسللم الال: )ملا كلان الرفلق فلي هليء إال 

زانه وما نزع من هيء إال هانه 
(18)

  

ويقلول أيضللاً: )إن هللا رفيللق يحل  الرفللق( 
(19)

فالداعيللة النلاجح هللو اللللي يرفللق  

                                           
(16)

الاة  باف: بااف، ا كتاب: الزكاة –أخرجه البهاري في صحيحه   أ س  ت ع فااف  عان  الما س  ح:  -ال 

1469. 
(1٧)

لَى هللا،  - ِكتَاُب فَْرِض الُخُمِس –أخرجه البهاري في صحيحه   ا كاانا النَب يه صا باف: بااف، ما

ه   و  ناح  م،س  وا نا اله، ه،م  م  غاي را م  وا لَفاةا ا،ل،وب،ا، لا ي الم، لَما ي،ع ط  سا لاي ه  وا   3149ح:  –عا
(18)

 (.2594لم برام )رواه مس 
(19)

 (.2165، ومسلم برام )10/3٧5البهاري  
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 .بالمدعوين ويستهدم في دعوته الحكمة والموعظة الحسنة

فللالمطلوف مللن الداعيللة هللو التلطللف مللع المللدعو والرفللق بلله واألاربللون أولللى 

 بللالمعروف، والنصلليحة التللي نطمللع أن تكللون سللمة لللاهرة لللدى الداعيللة المعاصللر هللي

النصيحة المتكاملة التي تبطن ابخلالا وحسلن القصلد، وسلالمة النيلة وطالارة الطويلة، 

 كما يج  أن تظار بمظار العفقة والحرا على ابصالح.

العلم والحكمة: والحكمة هي ونع الع  في مونعه، وتطلق الحكمة ويراد بالا 

ت،ه، لا العلم والفقه:  ما ح  را لاي  ا وا الا فاض  ، َه  عا لاو  للهونا إ اَل وا لا ي،ض  ما لهوكا وا ن ا،م  أان ي،ض  ااَمت َطال فاةٌ ّم 

ءٍ  للي  للن ها ونا ا م  للره للا ياض، ما للا،م  و وا ، وايلل : الحكمللة: هللي السللنة النبويللة [113]النسللاء:  أانف،سا

ِتْواألحاديث النبوية،  َةَْ ؤ  َْ  َمنْ  إل ِحْك  َْوَمنْ  يََشا َتْ ۚ  َعةَْ ي    إ ُأوِتَْ فََقعدْ  إل ِحْك  ً ْ َكِثعرًيإ َخعري   ۚ

كَّرْ  َوَمععا ل َبععاِ ْ يَععذَّ َ  َ ُْأول ععوْإ لَّ
ِ
ْنَِّتتَْ ةَمن  لُْقَماا  ََ َولَقَتتْإ آكَْوَْتتاواللال تعللالى:  [،269]البقللرة:  إ وْلحن

وتإع  َ َيْنتِم َحِّن َُ فَتإنمي غي ِن   َوَِّتْم َنفَت ت َْْفسن ُ  لن يَِّا وَْشن  ْن ُْ فَإ نۚ  َوَِّْم وَْشن  ي ُْ َلِلن ، [12]لقملان: َّوْشن 

 يعني: الفقه والبصيرة.

فالحكمة، كلملة يلراد بالا الفقله، ويلراد بالا ونلع العل  فلي مونلعه الالللق بله، 

)أدعوا إلى هللا على بصيرة(، يعني: على علم بما أدعلو اليله. و البصليرة  :وال  مث  اوله

 هي العلم الصحيح المبني على كتاف هللا و سنة رسوله عليه الصالة و السالم.

كمللة أن الداعيللة يعاملل  كلل  فئللة بمللا يتناسلل  معلله، فالمللدعوون إمللا أن ومللن الح

يكونوا جالاال يقبللون الحلق إاا بلين لالم، وإملا أن يكلون عنلدهم هل  ملن الكسل  بعلد بيلان 

الحق لام فيحتلاجون إللى موعظلة، وإملا أن يكلون عنلدهم هلباات يتعلقلون بالا ويبلررون 

 زول هبااتام وتنقطع معلرتام.ماهم عليه بعبااتام، فيحتاجون إلى جدال حتى ت

الحكمة، وتعني الدعوة إلى هللا في الوات المناس  والمكلان المناسل ، والطريقلة 

 المناسبة، فلك  مقام مقال يناسبه.

دور الداعيلة يحتللام إلللى العلللم الللوافر واألفلق الواسللع، ألنلله يونللح الللدين ويبللين 

مله، وملن هنلا كانلت حاجتله إللى للنا  سمو مبادله ونظمله، ويلرد العلباات التلي تثلار أما

 التحصي  الدالم. والمعرفة العاملة.

وال  بأن يكون الداعية متوانعاً وغير ممتر بملا معله ملن العللم، فلال  التواضع: .3

يملدح نفسلله وال يزكياللا، ومللن جوانل  التوانللع أيضللاً مللا يتعللق بالمعللامالت اليومي ّللة مللع 

مجالسة الفقراء والجلو  إلليام واالسلتماع النّا ، فال يمنعه علمه ومكانته في الدعوة من 

 وابنصات لعكاويام.

ومن توانعه عليه الصالة والسالم:أنه كان يقضلي للنلا  حلوالجام حتلى كانلت 

الجاريللة لتأخللل بيللده عليلله الصللالة والسللالم فتطللوف بلله فللي المدينللة وكللان عليلله الصللالة 

بُّوَْتِ  والسالم يسلم على الصبيان، واد وصف هللا الملمنين أنام  ُْ َوو حن بُّه  ٍُ و حن وَ ْكنم غي  بنقَْو
اف وَم لَْوََِّْ ََلئن  ََ ن َوََل وَ إ وَم فنم َسبنولن غي وَم و َجاهن ُن ةٍ َللَِ وْلَنافن زي ْنوَم ةَلن ْؤِّن ٍْ َللَِ وْلِّ  لي ٍُ ۚ ةَذن
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ُع  و عع َللن ِن َِّم وََشاء  ۚ َوغي  َووسن ن و ْؤكنو لنَك فَْضل  غي
 (،54المالدة: ) ذَٰ

فيج  على الداعية أن ال يمفل  علن هللا الهللق العظليم ، إن بعلا اللدعاة لكثلرة 

معاغلام يصدر منام تصرفات أو أفعال كالعرود والتجام فيفسرها النا  على أنه متكبلر 

 فال يفتح الداعية هلا الباف على نفسه وعليه بالصبر. 

ي مللدعاة لتبوللله ايللادة النللا  هلل -فللول أناللا كمللال ااتللي للداعيللة  -إن األخللالل 

وتوجياام وللدعاة في ال  أسوة برسول هللا صلى هللا عليه وسلم لقد تمتع بالهلق واهلتار 

في النا  بالصدل واألمانة، والحلم والعفو والكرم وح  الهير للنلا ، وصلدل هللا تعلالى 

 وهكلا يج  أن يكون الدعاة. 4القلم : َ  ين ىن نن من زنهٱ وهو يقول:

 صفات ذاتية للداعيةثانيا: 

 أوال: اإلخالص:

يكاد الجميع يجزم بأن أسا  نجاح الداعية يدور تحت هلا األصل  )ابخلالا(، 

َوَِّتا تعلالى:  –وكيف ال وابخالا يدور عليه ملدار األعملال كلالا ؟ ، مصلدااا لقلول هللا 
َنتاةَۚ  َوذَٰ  تَةةَ َوو ْؤك توو ولزي توو ولصي وِّ  َْفَاَء َوو قن كوَم ح  وَم لَِ  ولإن لنصن َْ  ِّ َ وَْعب إ وو غي وو ْنَلي لن  ُ ِّن

تَك ة  لن
ْن  وم  وْلقَونكَِّ  [5]البينة: َّ إن

َ فأسا  الداعية إلى هللا ابخالا، ألنه روح الدين ولبلاف العبلادة، ولملا كانلت 

 وحده ال تتم إال بعونه وتوفيقه،فيج  أال تكون إال له وابتماء وجاله، ولليس الدعوة إلى هللا

ألحد أن يهط فياا خطا أو يقول كلمة، أو يعد برنامجا، أو يقوم بعم  ما ، صميرا كلان أو 

، ولليس فلي اللدعوة -سلبحانه  –، وعلى هدى منه -سبحانه –كبيرا إال بقصد مرنات هللا 

هلدف أرنلي، إنالا أكبلر ملن الل  وأطالر، واللدعاة يقتفلون مكان لعاوة أو هوى، أو أي 

آىار األنبياء في حسن البالغ ونعدان المثوبة...َ.
(20)

   

إن الداعية اللي جع  ابخالا صفة ال تفاراه يقار العواللق التلي تقطلع غيلره، 

صللى هللا  –وال يلتفت للموال  التي تبعلده علن هللا ، بل  يظل  أبلدا متملثال الول رسلول هللا 

لال   –ليه وسلم ع ء  عالالى ال ما لر  ا  ال ما لر  لن  ح  لا م  لدا لااا اف سا لناٍم ب أ الا ف ي غا س  ال عاان  أ،ر  ل باان  جا ا ا  َ ما

ين ه  َ. ف  ل د  الَعرا وا
(21)

 

 ثانيا: الحرص على هداية الناس:

                                           
(20)

رسالة ماجستير للباحث / أحمد محمد العدناني بكلية  – الصفات األساسية للداعية المسلم 

رحمه  –م ب هراف العي  محمد المزالي 19٧8 -هـ 1398جامعة المل  عبد العزيز  –العريعة 

 (. 8)ا/  –هللا 
(21)

ت: عادل بن يوسف العزازي و أحمد بن  (1/338هيبة في َ المصنف َ )أخرجه ابن أبي  

 فريد المزيدي

( 4/166م، والترملي في َ السنن َ )199٧الطبعة: األولى،  -الريا   –الناهر: دار الوطن 

يٌح. ح  ساٌن صا يٌث حا د   واال: هالاا حا
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الحرا على هداية النا  من أهلم الصلفات التلي يجل  أن يتصلف بالا الداعيلة، 

حلرا عللى هدايلة النلا  هلو معرفتله أن إيمانله ال يكمل  حتلى يحل  مما يلدفع الداعيلة لل

)ال يلللمن أحللدكم حتللى يحلل  ألخيلله مللا يحلل   :بخوانلله مايحلل  لنفسلله، اللال رسللول هللا

لنفسه(.
(22)

 

كما أن حرصه على هداية النا  هو من هفقته ورحمته بام وهي سنة يقتدي باا 

استععاره لعظيم األجر في دعوته فيحرا ، مع  -صلى هللا عليه وسلم  –برسوله الكريم 

 على هداية غيره.

 ثالثا: القدوة الحسنة:

وأاصد بصفة القدوة أن يكون الداعية أسوة صالحة ومثال خير في أفعاله عموملا 

وفيما يدعو إليه خصوصا. فقد يكون سببا لاداية النا  وابولام الحق، فينبمي على اللدعاة 

 ق العملي اللي ال يفام إال بالتطبيق العملي.االهتمام بلل  وخاصة في التطبي

إن سلوك الداعية مح  رصد النا  ونظرهم فاو فلي نظلرهم القلدوة، والد وعلى 

رني هللا تعالى عنله  –سيدنا  معاا بن جب   –ال  داعية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

أرجلالم فلملا إلى اليمن وكان رجال أعرم فعندما صلى بالنا  بسط رجله فبسط النلا    -

صلى اال: َالد أحسلنتم ولكلن ال تعلودوا ف نملا بسلطت رجللي فلي الصلالة ألنلي اهلتكيااَ 
(23)

 . 

 المبحث الثاني : مهارات التأثير لمواكبة العصر

هللي صللفة وخصلللة ال يتمتللع باللا إال الللدعاة الحقيقيللون وهللي جملللة مللن  التةةأثير:

الصلفات والمواهلل  والماللارات وعلللى رأسللاا، العهصللية، والتمتللع بالماللارات تقللود إلللى 

 التأىير وتعطـي جاابيـة نحـو الدعوة ودعاتاا.

وال يسللتطيع الداعيللة أن يلللىر فللي اةخللرين إال إاا هللاركام فللي معانللاتام فلل اا 

داعية من وااع النا ، وعاش معكالتام، كان أارف إلى الوبام، وأادر على حل  ااترف ال

معكالتام، وأمل  لقوة التأىير فيام إن الداعية الحقيقي يهتلط مع النا ، لليفام معلكالتام، 

ويرهدهم إلى حلاا، فاألنبياء العظلام اختلطلوا ملع النلا ، ومعلوا فلي األسلوال وهلاركوا 

إال الصللمالر واةىللام، إناللم ااسللموهم كلل  هلليء إال نللعفام النللا  كلل  مللا فللي الحيللاة، 

الفكري، والهلقي، إنام مع النا  ليفاموهم ويرحموهم، ويرهدوهم، وليكونلوا لالم القلدوة 

 والنبرا .

 وال يكون كالم الداعية ملىراً إال إاا توافرت فيه هروط مناا:

 ن يقلول وملا الالدف ابعداد العلمي الجيد: فينبملي أن يعلرف الملتكلم ملااا يريلد أ

                                           
(22)

نا  ِكتَاُب اإِليَماِن: -أخرجه البهاري في صحيحه   ا  باف: بااٌف: م  يه  ما اخ  َ  أل  ان  أان  ي،ح  يما اب 

ه    .13ح:  –ي،ح  ه ل ناف س 
(23)

 (.3/159البداية والنااية، ) 
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من المحانرة، ما مونوعاا األسلا ، ملا األفكلار الرليسلة، ملا المعلاني التفصليلية التلي 

ت،عمق األفكار األساسية، ما األدلة النقلية، ما األدلة العقليلة، التلي تلدعم ملا يلله  إليله، ملا 

النلا ، ىلم األمثلة الوااعية وما القصص الملىرة التي تونح وترس  ما يريد أن ينقله إلى 

كيف يرت  وينظم هلله األفكلار والعلواهد، واألدللة والقصلص، وملا الللي ينبملي أن ي،قلال 

أوالً، أنعرح الفكرة ىم نأتي بالدلي ، أم نأتي بالدلي  ىم نعرحه ؟ فالبد ملن تنظليم األفكلار، 

وتعقيقاا وتفريعاا، وفق خطة وانحة، محكمة معلومة.
(24)

 

األسلللوف، وداللة األمثلللة، وحضللور  اللوة المضللمون، وروعللة العللر  وجمللال

القللل ، وابخللالا فللي هدايللة اةخللرين، كلل  هللله العللروط تجعلل  اةخللرين ملتلللزمين 

 بحضور در  الداعية.

  وعلى الداعية الناجح أن يفكر بسامعيه، فعليه أن يجع  لام صلورة فلي اهنله، ملااا

مونلوعات التلي يحبون ؟.. وبمااا ياتملون ؟.. وملا المونلوعات التلي تعنليام ؟.. وملا ال

سئموها ؟.. فالمونوعات التي ال تتص  بحيلاة النلا ، وال تتعللق بمعلكالتام، وال ت،جيل  

عن تسا التام وال تناي حيرتام ؟ مث  هله المونوعات ال يلقون إلياا آااناً صلاغية، وال 

 يجدون رغبة في متابعة االستماع إلياا.

 م ال يعرفون هيئاً وهلو يعلرف كل  والداعية الناجح ال ي،ععر المستمعين بالنقص، فا

هيء، فال ينبمي أن ي،حدىام بلمة ال يفاموناا، وال ينبمي أن يعر  عليام أفكلاره بطريقلة 

ال يألفوناللا، ال ينبمللي أن يجعلل  بينلله وبيللنام هللوة كبيللرة، بلل  عليلله أن يبسللط لاللم الحقللالق 

عليله أن يضلرف لالم  المعقدة وييسر لام س،ب  الفالم باسلتهدام العبلارة الوانلحة المألوفلة،

األمثلللة، أن يقللَص عللليام القصللص المونللحة، إن هلللا األسلللوف هللو مللا يوصللف بالسللا  

الممتنع، فاو سا  على المستمع ممتنلع عللى المقللد، وإن الللين تركلوا آىلاراً وانلحة فلي 

 مستمعيام تميزت أساليبام بالساولة واالمتناع.

 يللة الرصللينة، التللي ال تجللرح وال والداعيللة النللاجح هللو اللللي يسللتعم  الفكاهللة اللك

تلاي أحداً، ب  ربما كانت نابعة من مونوع الحديث نفسله، والد تكلون مونلحة للبعا 

الحقالق فيه، فاي تجدد نعاط المستمع، وتقوي فيه االنتباه، وتعزز عنده الفالم، وهلي تقليم 

 نوعاً من الصلة المحببة بين المتكلم والمستمع.

 نظلره عللى كل  ملن يسلتمع إليله، فكلأن هلله النظلرة التلي ـوي،فض  أن يمَر الداعيلة ب

ي،لقياا المتكلم على المستمع تقليم اتصلاالً روحيلاً بيناملا فضلالً علن أنالا تعلده المسلتمع إللى 

المتكلم، وت،عينه عللى متابعلة المونلوع، والتفاعل  معله، بينملا انقطلاع النظلر بلين الملتكلم 

يقطللع الصلللة الروحيللة بينامللا، لالللا كانللت والمسللتمع، يضللعف المتابعللة، ويسللب  السللأم، و

المسللاجد التللي تتلليح للهطيلل  أو المللدر  أن يللرى كلل  المسللتمعين أكثللر فعاليللة فللي أداء 

                                           
(24)

 موسوعة النابلسي للعلوم ابسالمية :هروط الداعية الناجح د محمد رات  النابلسي.  
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 رسالة المسجد.

  ومللن أهللم عواملل  التللأىير أن يعللرف الداعيللة، أن لكلل  هلليء حللداً يقللف عنللده، وإاا

لما ينبمي أن يعمل  فلي تجاوزه أدى ال  إلى تأىير سلبي معاكس لادف المتكلم. فاناك حدٌ 

والت معلين، هنلاك حللدٌ النتبلاه المسلتمع، هنللاك حلدٌ لمقلدار التلأىير اللللي يمكلن إحداىله فللي 

 فرصة معينة.

  وهنللا محلل  ابهللارة أن مللن عواملل  نجللاح المللتكلم، بلل  مللن عواملل  جللل  انتبللاه

ـ  المستمعين طوال فترة المحانرة، أن يعلموا جميعاً متى تنتاي المحانرة، فالا اللدر 

مثالً ـ ينتاي ملع أاان الععلاء، إان الجميلع منصلرفون إليله ألنالم يعرفلون توايتله ومدتله، 

واد يبنون على مدته المحددة مواعيلدهم األخلرى، ويسلتريحون ملن القللق الللي يسلاورهم 

إاا كانت مدة المحانرة مفتوحة.
(25)

 

 ه تعبّ لر علن االبتسامة الصاداة والوجه البعوش: فاالبتسامة الصلاداة وبعاهلة الوجل

ك الوجلدان وتالزه المعلاعر، فتلرى  عاطفٍة جيَاهٍة صاداٍة داخ  اللنفس، هلله العاطفلة تحلّر 

أىرهللا نللوًرا يضلليء وجلله صللاحباا، حتللى ليكللاد وجالله ينطللق بمللا فللي البلله مللن ودٍّ وحللّ ٍ 

 لآلخرين، فتنجلف القلوف إلى هلا الوجه البَسام، وتععر األرواح بألفٍة وودٍّ معه. 

سللامة المعللراة علللى وجللٍه طلللٍق كفيلللةٌ بللأن تفللتح ممللاليق النفللو ، وأن تنفللل إلللى فاالبت

أعمال القلوف، واد كان النبي صلى هللا عليه وسلم صاح  ابتسامٍة ال مثي  لاا، حتى الال 

لن رسلول ّه صللى  لًما م  عنه عبد هللا بن الحارث رني هللا عنه: )ما رأايت أاحدًا أاكثر تبسه

هللا عليه وسلم(
(26)

  

ويدعونا النبي صللى هللا عليله وسللم نحلن أيًضلا إللى أن نكلون ملن أصلحاف االبتسلامة 

الصافية الصاداة التلي ت،فلتح لالا القللوف، فيقلول صللى هللا عليله وسللم: )تاباسهلم ا فلي وجله 

أخي  ل  صداة(
(2٧)

  

  حسللن ابنصللات: فحسللن ابنصللات، يلبّ للي حاجللةً هاَمللةً لمللن يحيطللون بالداعيللة، أال

وهي تطلهعام إلى من يسلتمع إلليام وينصلت لمعلكالتام ويهفلف هملومام ويفلرح لفلرحام 

 ويرهد سلوكام. 

فحسللن ابنصللات يحملل  فللي طيَاتلله رسللالةً البيَللة تعبّ للر عللن االحتللرام والتقللدير والمحبَللة 

 هلا بدوره يمده جسور المودَة واأللفة بين القلوف ويعّمق المحبَة بيناا.للمتحدّ ث، و

كس  الوف المدعوين: يج  عللى الداعيلة أن يسلعى لكسل  القللوف حتلى يحقلق 

أىره فيام ألن النفلو  تنقلاد لملن تحل  ، هكللا جبلالا هللا تعلالى أال تلرى أن أسلرع النلا  

                                           
(25)

 المقال السابق. 
(26)

 .3٧21رواه الترملي بسنٍد حسن  
(2٧)

 .2022سن رواه الترملي بسنٍد ح 
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م ملن كلانوا يهالطونله ويعرفونله ويحبونله..كأبي انقيادا لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ه

بكر الصديق رني هللا عنه وعلي بلن أبلي طالل  وزيلد بلن حارىلة..وكلمات أم المللمنين 

خديجة رني هللا عناا خير دلي  على الل  غلداة مفاجئلة اللوحي لله أول ملرة والد أصلابه 

سلي ، فقاللت لله : صلى هللا عليه وسلم الفزع ).. وأخبرهلا الهبلر والال الد خعليت عللى نف

كللال  ، أبعللر فللوهللا ال يهزيلل  هللا أبللدا إنلل  لتصلل  الللرحم وتصللدل الحللديث وتحملل  الكلل  

وتقري الضيف وتعين على نوال  الحق(
(28)

 . 

  وممللا يفللتح الللوف النللا  لللدعوة الداعيللة: حسللن الهلللق و لطللف المععللر وجمللال

سن الاندام وطي  الرالحلة، ملن األملور التلي تسلاعد الد اعيلة عللى كسل  اللوف الايئة وح،

اةخرين، ألَن النفس بطبيعتاا تمي  وتنجلف إلى كلّ   جميل ، وفلي هللا يقلول النبلي صللى 

هللا عليلله وسلللم: )إَن هللا تعللالى جميللٌ  يحلل ه الجمللال، ويحلل ه أن يللرى أىللر نعمتلله علللى 

عبده(
(29)

 . 

 عن حبة بن جوين اال: كنا عند علي رني هللا عنه فللكرنا بعلا الول عبلد هللا

بن مسعود رني هللا عنه، وأىنى القوم عليه فقالوا: يا أمير الملمنين، ما رأينا رجلالً كلان 

أحسلللن خلقلللاً، وال أرفلللق تعليملللاً، وال أحسلللن مجالسلللة، وال أهلللد ورعلللاً ملللن عبلللد هللا بلللن 

مسعود!!
(30)

  

وعن عبد هللا بن عمرو اال: ىالىلة ملن الريش، أصلبح الريش وجوهلاً، وأحسلناا 

تاا جناناً، إن حلدىوك للم يكللبوك، وإن حلدىتام للم يكللبوك: أبلو بكلر الصلديق أخالااً، وأىب

وأبوعبيدة بن الجراح وعثمان بن عفان(
(31)

  

 المبحث الثالث : وسائل الدعوة المعاصرة ودورها في تكوين الداعية.

 المطل  األول: تعريف الوسال  لمة واصطالحا .

 وسال .المطل  الثاني: استهدام األنبياء العملي لل

 المبحث الثالث 

 مدخل

 وسائل الدعوة المعاصرة ودورها في تكوين الداعية.

إّن وسال  وأسالي  الدعوة متجددة، والملمن مطال  باببداع في وسلال  اللدعوة 

وعدم الجمود، مع مالحظة أّن الوسال  تأخل حكم المايات في هلرع هللا، وهلرعنا يلرفا 

مبدأ الماية تبرر الوسيلة. فأصبح من واج  دعاة ابسالم وعلماله أن يسلتفيدوا ملن جميلع 

بيصلال  -لالرت فلي عصلر ىلورة المعلوملات واالتصلاالت التلي-أنواع الوسال  الحديثلة

                                           
(28)

 .159ومسلم  -6581متفق عليه: البهاري  
(29)

 (.1999(، والترملي )4091(، وأبو داود )91رواه مسلم ) 
(30)

 (.3/110أورده ابن سعد في الطبقات ) 
(31)

 .14938رواه الطبراني وإسناده حسن واكره البياقي كما في المجمع برام  
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 دعوة هللا تعالى إلى ك  النا ، وبك  اللمات إن أمكن ال . 

والداعيلللة النلللاجح ال يتلللرك وسللليلة لعلللر  دعوتللله وكسللل  األنصلللار لالللا إال  

استعملاا، وهو يستفيد من ك  ما أتيح لله ملن وسلال  حديثلة، وملن مسلتجدات العصلر فلي 

  فالللو يلللدعو عبلللر القنلللوات الفضلللالية، وعلللن طريلللق هلللبكة المعلوملللات اللللدعوة إللللي هللا

الدولية)ابنترنت(وك  ما ي،ستجد من وسلال  وتقنيلات حديثلة، وال يحصلر نفسله فلي داللرة 

نلليقة مللن الوسللال ، مللع الحفللال علللى ىوابللت الللدعوة وأصللولاا، والداعيللة النللاجح يأخللل 

ن والمكلان واألهلهاا واألحلوال، بالتنوع فلي وسلالله الدعويلة، وبملا يتناسل  ملع الزملا

وأصللبح اليللوم ب مكللان الداعيللة المسلللم أن يصلل  إلللى ماليللين النللا  بفضلل  هللله الوسللال  

الحديثلة، والتلي لاللرت واخترعلت للليس ملن أجل  الللدعوة، ولكلن لمصللالح أخلرى حسلل  

نوايا مصنعياا، ومع أّن بعضلاا اسلتهدم أصلالً لمعارنلة اللدعوة والتعلكي  فلي ابسلالم 

غاللل  علللى أمللره ،حيللث جعلل  الكثيللر مناللا مسللهرا  –تعللالى  –عقيللدة إال أن هللا هللريعة و

لهدمة ابسلالم. فالجلدير باللدعاة إان أال يقفلوا جاملدين إزاء هلله الوسلال ، التلي أصلبحت 

سالحا اا حدّين، فأه  الباط  يستفيدون منالا أاصلى ملا يسلتطيعون فلي نعلر بلاطلام، لللا 

علوا ويسلتفيدوا ملن الوسلال  الحديثلة التلي أصلبحت فلي هللا ف نّه يج  عللى اللدعاة أن ينتف

العصللر هللي وسلليلة االتصللال المباهللر بللين العللالم. ويمكللن القللول بللأّن الوسللال  الدعويللة 

 الحديثة كثيرة جداً، وربما من الصع  حصرها ، وفيما يلي تعريف الوسيلة .

 المطلب األول: تعريف الوسيلة

 الوسيلة فـي اللغة: 
الوسيلة ما يتقرف به إلى المير، والجمع: الوسي ، والوسال .اال الرازي: 

(32)
 

واال المقّري: الوسليلة هلي ملا يتقلرف بله إللى العليء، وتوّسل  إللى ربّله بوسليلة 

أي: تقّرف إليه بعم .
(33)

 

واال األصفااني: الوسيلة هي التوص  إلى العيء برغبة.
(34)

 

وَم  هما اوله تعالى:واد جاء في التنزي  آيتان جاء فياما اكر الوسيلة  وَتا ةَوَُّهتا وليتذن
ومَ  ُْ ك ْفلنح  ِن لَعَلين  إ وو فنم َسبنولن ولََْ َوَجاهن ِن وْلَوسن َ َووْبكَغ وو ْنلَْو  [35]المالدة: َّآَِّْ وو وكيق وو غي

تة: -تعالى  –واوله  تولََْ ةَوُّه  ُ  وْلَوسن ت بكنهن َُ وَم وَْإل وَم وَْبكَغ وَم ْنلَتِ  ْحَِّكَتِ  ولَئنَك وليذن َُ توَم  ج  ُْ ُ  َووَ َُ ت َْ ُْ ةَ

و ًُ بكنَك َناَم َِّْحذ و َُ  َُ اف وَم َلذَوبَِ  ْنمي َلذَو ََ  [5٧]ابسراء: ََّووَ

 والوسيلة فـي االصطالح العام:

                                           
(32)

 . ٧21، مختار الصحاح –الرازي  
(33)

، ول ستزادة انظر: 2/824، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير –المقرّي  

، تحقيق: د. عبدالرحمن عميرة التعريفات –، الجرجاني 4/86القامو  المحيط  –الفيروزآبادي 

30٧ .. 
(34)

 .523، تحقيق: محمد سيد كيالني، المفردات في غريب القرآن –األصفااني  



 Doi: 10.33850/jasis.2020.102816 سيدأمحد جنمد/ السيد 

 

 

52 

اال ابن كثير: والوسيلة هي التي يتوص  باا إلى تحصي  المقصود.
(35)

 

واال القاسمي: فالوسيلة التي أملر هللا بالا أن تبتملي إليله هلي: ملا يتقلرف بله إليله 

من الواجبات والمستحبات.
(36)

 

 والوسيلة في اصطالح الدعاة :

ايلل  إناللا: مللا يتوصلل  بلله الداعيللة إلللى تطبيللق منللاهج الللدعوة مللن أمللور معنويللة أو  •

مادية.
(3٧)

 

تبليس الدعوة إلى هللا على نحو نافع مثمر.واي  إناا: ما يستعين به الداعية على  •
(38)

 

 المطلب الثاني: استخدام األنبياء العملي للوسائل.)نماذج وأنماط (

وااعلي  لكلي ” نموام تاريهي“األنبياء هم المثال اللي تضعه العناية ابلاية في 

لا تبقى البعرية متفاللة مقاومة للعر، ساعية إللى الوصلول إللى أالرف نقطلة ممكنلة ملن هل

 المثال الحي الوااعي. 

وال سليما فلي لحظلات انتصلارهم  -علليام السلالم-والفترة التي وجد فياا األنبيلاء 

 وسيطرة مبادلام هي أعلى المراح  التي يمكن أن تص  إلياا البعرية.

  والللد تلللولى هللا تلللدريبام عمليلللا حتلللى يكونلللوا الللادرين عللللى اسلللتعمال

لعصا اب  مواجاة الطاغية فرعلون، وللو للم يعلمله الوسال : فقد علّم موسى آلية استهدام ا

ما تحول إليه العصا وأخره إلى ساحة المواجاة لكانلت الكارىلة، ألن موسلى سلوف يلولي 

 هاربا إاا رأى الثعبان.

من هنا جاءت أهمية التدري  عللى اسلتهدام الوسلال  ابل  خلو  ميلدان اللدعوة 

 إلى هللا.

اكا و فالا اال تعالى:  لالم  ي،عاقّ ل     يالا أان  أال ق  عاصا لد ب ًرا وا لَلىم م، لان  وا ا جا انَاا أ تازه كا آهاا تاا  َما را

ن ينا  م  نا اة  ف  و إ نَ ا م  الا تاها وساىم أاا ب    وا  [31: القصصَ]م،

هلا اب  المواجاة، أملا عنلد المواجالة وبعلد تلقلي التلدري  العمللي فقلد ىبلت عليله الصلالة 

َم كَْلقَف  َِّا وَ ْفنن ومَ والسالم، اال تعالى:  ِٰ َلَصاه  فَإنذَو هن وَس  ِّ ِٰ  [45]الععراء: َّفَ َْلقَ

  وبعا النا  اد ال يسـتـجلـي  لللدعوة إال أن يلرى هليئاً عظيملاً يجعلله

يقف مباوراً معجبلاً، هليئاً يعلده إللى ابسلالم هـلـداً، ويأسلره أسلراً ويجعلله يعيلد حسلاباته 

 والحانر ىم يتهل في نفسه القرار.ويفكر بعمق ويقارن بين الماني 

هكللا وافللت ملكلة سللبأ التلي كانللت تعبلد الـعـمـللـس هـلـي واـللـوماا عنلدما دعاهللا 

إلللى ابسللالم أبللت أن تنقللاد مللع اعترافاللا بضللعفاا أمللام اـللـوة  -عليلله السللالم  -سللليمان 

                                           
(35)

 .2/60، قرآن الكريمتفسير ال –ابن كثير  
(36)

 .6/185 محاسن التأويل، –القاسمي  
(3٧)

 .282، المدخل إلى علم الدعوة –د. محمد أبو الفتح البيانوني  
(38)

 .429، أصول الدعوة –د. عبدالكريم زيدان  
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ل لي سـلـيـمان وجنوده، ولكن عندما دخلت الصرح وحسبته لجة كملا  لا اد خ، حا و ا يل ا لااا الَصلر 

يرا ۗ ااالات  را  ار  ن ااوا َردٌ ّم  ما ٌح مه ر  ا   ااالا إ نَه، صا كاعافات  عان سااااي اا بات ه، ل،َجةً وا س  أات ه، حا ّف  إ نّ ي فالاَما را

ينا  ّف  ال عاالام  َ  را انا ّلِل  عا س،لاي ما ت، ما لام  أاس  ي وا ت، ناف س   [44النم : َ]لالام 

القلللوة الهارالللة لـتـلىلللـر فلللـي البالللا وتقودهلللا إللللى  لقلللد ع،رنلللت عليالللا مظلللاهر

ابيمان.وحللال هللله المللرأة تعللبه أحللوال كثيللر مللن النللا  اليللوم حيللث خللدعوا ببريللق العلللم 

 والتكنولوجيا فال يستسلمون لدعوة ال تهاطبام بلسانام وال تراى إلى مستواهم.

دعوة إللى هللا، فالا نبلي هللا سلليمان اسلتهدم كل  ملا آتلاه هللا ملن ملل  فلي نعلر الل

بكتلاٍف، ألقلاه إللى بلقليس، فيله   -عليله السلالم  –فجعا  الادهد داعيًا هلل! إا  أرسلله سلليمان 

اا،  يمٌ نليٌر لاا ولقوم  تااٌف كار  ق يا إ لاَي ك 
،ل  ، إ نّ ي أ ألا ا ال ما  [30 – 29النم : َ] ااالات  ياا أايهاا

ي هللا نلوح عليله السلالم ملا تلرك واد نلّوع األنبيلاء فلي اسلتهدام الوسلال  فاللا نبل

وسلليلة إال اسللتهدماا الانللاعام بدعوتلله، سللرا وجاللارا وترهيبللا وترغيبللا ووعيللدا ووعللدا 

واستدالال، واحتجاجا باألدلة العقلية والحسية، من وااع أنفسلام وحيلاهتم ومملا بلين أيلديام 

 من السماء واألر ، وما فياما من آيات ، وهلا لاهر في سورة نوح.

لنللا  مللن يكللون وعيلله وإدراكلله فللي الناللار أكثللر مللن الليلل  بحسلل  طبيعللة فملن ا

نعاطه وسعيه فلي الحيلاة، وملنام ملن يكلون أصلفى اهنلاً لسلماع اللدعوة وحججالا وأكثلر 

تقبالً للموعظة باللي  حيث يمل  السكون والتأم ، وهو ما ال يكلون بالنالار. كملا أنله عللم 

ا وجالت إليله جالراً أملام الملأل وفلي العللن  أن من النا  من يستنكف عن ابول دعوتله إا

فأسر إليه بدعوتله ليحلرره ملن ايلود وتلأىيرات العقل  الجمعلي العلام، وفلي اات الوالت للم 

يتلرك اللدعوة العلنيللة لجملاهير النلا  لتنعلليط الحلوار المجتمعلي لتثبيللت المواالف وتمييللز 

 لعام.االتجاهات.فاو بلل  نّوع في الوسال  مراعاة ألحوال النا  وطبا

   يسللتهدم أاللوم الوسللال  فللي  -عليلله السللالم  –وهلللا أبللو األنبيللاء إبللراهيم الهليلل

بالمنللالرة والمحاجللة باامللة حجللة هللا ودحللا الباطلل    -عللز وجلل   - دعوتلله إلللى هللا

 والعرك وهباه.

فرصده للكواك  الملكورة واحدا تلو اةخلر وهلي تميل  وتأفل  علنام ليأخلل ملن 

 حالاا البرهان الوانح أمام أعينام على بطالن مايزعمون من ألوهيتاا.

فمن يرعاهم ويحفظام ويدبر هلّونام وهلون هللا الكلون حلين غيابالا وأفولالا، 

روا باللا، وينفضللوا أيللديام وإان فعللليام أن يرفضللوا هللله اةلاللة المزعومللة الباطلللة ويكفلل

مناا، ويتجاوا إلى إلاام الحق، اللي فطر السلموات واألر ، والللي ال يميل  واليحلول 

ويعلم جميع أحوالام ومطلع على حركاهتم وسكناتام ويرعاهم ويحفظام ويلدبر هللّونام. 

َن عا بحجج اوية يستمدها من الوااع الملمو  والكون المنظور.اال تعالى:  ل ، فالاَما جا له  اللَي  لاي 

ًغا ااالا هالاا  را بااز  أاى ال قاما *فالاَما را بّ ي فالاَما أافا ا ااالا ال أ،ح  ه اةف ل ينا كابًا ااالا هالاا را أاى كاو  بّ لي را را

أاى ا *فالاَما را م  الَضلالّ ينا لنا ال قالو  بّ ي ألك،لوناَن م  ن ي را د  لةً االالا فالاَما أافا ا ااالا لائ ن لَم  ياا  غا سا بااز  لَعلم 

ليا ل   ا  ج  ت، وا َجا  *إ نّ ي وا ك،ونا ر  َما ت،ع  يٌء ّم  م  إ نّ ي بار  فالات  ااالا ياا ااو 
بار، فالاَما أا بّ ي هالاآ أاك  ي هالاا را لَلل 
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ك ي ر  ع  نا ال م، ا أاناا  م  ما ن يفًا وا األار  ا حا ات  وا اوا  [٧9 – ٧6]األنعام:  فاطارا الَسما

الله عنلدما حلآم الحللاكم ملدعي األلوهية،فحآجله ونلالره هلله المنللالرة وكللل  ح

 القوية الوانحة الحجة.

 المبحث الرابع: دور الوسائل الدعوية المعاصرة في تكوين داعية جيد

إن إعداد الدعاة واج  يلتزم به المسلمون، وعلى األملة أن تقلوم بله أداء لواجل  

 الدعوة، ووفاء لألمانة التي لزمتاا.

ادف عملية إعداد الدعاة إللى إيجلاد نفلر ملن المسللمين متميلز بصلفات خاصلة وت

تمكنه من القيام بالواج  اللي أنيط به وهو تبليس الدعوة. وهللا النفلر ملتلزم بتقلويم الصللة 

 باهلل وبالدعوة والمدعوين.

َوالمعاصرة ال تكون وااعا فعليلا إال بمواكبلة العصلر فكلرا وتطبعلا، فقلد يكلون  

عصريا في ملبسله ومسلكنه وطراله الممالدة وملع الل  يعلد هللا المجتملع متهلفلا  المجتمع

عن عصره وإن عاهه، فما أسا  ااتبا  ال  بعلراله لملن اسلتطاع إليله سلـبيال، وهلو ملا 

يهتلللف عللن التحللديث اللللي يعنللي امللتالك وسللال  المعرفللة، وكلل  أمللة فللي حاجللة إلللى هلللا 

اويللة ونظللام اللادر وصللالح لتعبئللة هللله ابرادة  التحللديث وال يتحقللق لاللا مرادهللا إال بلل رادة

وتوجيااا في طريق التصنيع والتحديثَ
39
 

واد كان األنبياء عليام السالم يعيعون اضايا عصلرهم  فللوط عليله السلالم دعلا 

إلى التوحيد ىم ندد بالفساد األخالاي اللي كان عليه اومله، وهلعي  عليله السلالم دعلا إللى 

تصادي والظلم اللي كلان عليله اومله، وموسلى دعلا إللى التوحيلد التوحيد وندد بالفساد االا

بَلللدَت بان لللي .. وابيملللان ونلللدد باالسلللتعباد وابهانلللة للنلللا   لالللَي أان  عا لللا عا نهاا لللةٌ تام، للل ا ن ع ما ت ل  وا

ال ي ا  را  [22الععراء: َ]إ س 

وهكلا في أي عصر ينبمي أن يعيش الداعية اضية عصلره، بل  الد كلان األنبيلاء 

يتحللدىون عللن الفسللاد  -مللع أن أاللوامام لللم يسللتجيبوا بعللد لقضللية التوحيللد-السللالم  عللليام

والضالل واالنحراف اللي كان في عصرهم، فال تلرى سلورة يللكر فيالا للوط إال ويللكر 

فياا الحديث عن الفسلاد والعللوا الللي كلان عليله اومله، وال سلورة يللكر فيالا هلعي  إال 

 عن بهس النا  أموالام وحقواام.وترى حديثه عن الفساد االاتصادي و

نله ملن تقلديم  ف ن الداعية المعاصر في حاجة إلى الفقه والوعي والثقافلة التلي تمّك 

ابسالم تقديًما ي،عبر بجالء والتزام عن ىوابت الوحي، لكنه في الوات نفسه ي،حسن اللدخول 

ات وأنملاط الجيد إلى )العقل  المعاصلر( لكل  ملا يحتعلد بله هللا العقل  ملن أفكلار وتصلور

حياة، وال  من خالل الوسال  الحديثة لك  عصلر،فلك  عصلر لمتله وإاا للم يلتقن الداعيلة 

معالجة اضايا عصره بلملة عصلره للم تلنجح دعوتله، ولملة هللا العصلر هلي التكنولوجيلا 

                                           
39
مقال بعنوان : األصالة والحداىة في  – 2019مجلة االاتصاد ابسالمي العالمية  العدد يناير  

 العمارة واالاتصاد.
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ووسللال  االتصللال االجتمللاعي عبللر بللرامج االنترنللت المتعللددة، والتللي أصللبحت لمللة هلللا 

 لمث والسمين مايلىر في كثير من اضايا المجتمع.العصر وأصبح فياا من ا

التلي لالرت فلي عصلر ىلورة -فعليه أن يستفيد من جميع أنواع الوسلال  الحديثلة

بيصال دعوة هللا تعالى إلى كل  النلا ، وبكل  اللملات إن أمكلن  -المعلومات واالتصاالت

 ال . 

إال  والداعيلللة النلللاجح ال يتلللرك وسللليلة لعلللر  دعوتللله وكسللل  األنصلللار لالللا 

استعملاا، وهو يستفيد من ك  ما أتيح لله ملن وسلال  حديثلة، وملن مسلتجدات العصلر فلي 

اللللدعوة إللللي هللا  فالللو يلللدعو عبلللر القنلللوات الفضلللالية، وعلللن طريلللق هلللبكة المعلوملللات 

الدولية)ابنترنت(وك  ما ي،ستجد من وسلال  وتقنيلات حديثلة، وال يحصلر نفسله فلي داللرة 

على ىوابلت اللدعوة وأصلولاا، ويأخلل بلالتنوع فلي وسلالله  نيقة من الوسال ، مع الحفال

الدعويللة، وبمللا يتناسلل  مللع الزمللان والمكللان واألهللهاا واألحللوال، فقللد أصللبح اليللوم 

ب مكان الداعية المسلم أن يصل  إللى ماليلين النلا  بفضل  هلله الوسلال  الحديثلة، فللم يعلد 

الوسيلة الدعوية للدعاة إللى هللا  المسجد فقط أو العريط ابسالمي أو الكتاف والكتيبات هي

بل  تطلورت الوسلال  وتعلددت  -مع عدم التقلي  من هأن هله الوسلال  وأهميتالا الدعويلة-

 في زمن العالم المفتوح، والقرية الصميرة..

 وأهم هذه الوسائل:

 إن إنعلاء انلوات فضلالية إسلالمية دعويلة أصلبح اليلوم القنوات الفضائية الدعوية :

فاي أكثر الوسال  الدعوية تحقيقلاً لواجل  اللدعوة إللى هللا تعلالى، حيلث إن من الواجبات، 

هناك من النّا  من ال تص  إليام الدعوة إال بواسطة هله الوسيلة، وما ال يتّم  الواجل  إال 

به فاو واج . إن مسألة إنعاء القناة الفضالية لم يعلد خيلاراً لألملة بل  هلو واجل  هلرعي 

ط ، وإنعاء القنلاة الفضلالية الدعويلة ماملة: الحكوملات المسللمة بهاعة الحق وكعف البا

والعلمللاء والللدعاة وابعالميللين والمفكللرين والتجللار وغيللرهم، ممللن لديلله اسللتطاعة فللي 

 ابساام في إنعاء هله القنوات بالدعم المالي أو الفكري أو البدني

 :)هلبكة المعلوملات يمكن للداعية أن يستفيد ملن  شبكة المعلومات الدولية)اإلنترنت

الدولية لبث الدعوة، وكلل  المدعو يستفيد مما فياا من العلوم العلرعية، ففيالا الكثيلر ملن 

الكت  العرعية، والملواعظ والهطل  والمحانلرات واللدرو ، وغيلر الل  ملن البلرامج 

النافعللة، مللع نللرورة الحلللر ممللا فياللا مللن المنكللرات والضللالالت. والللدعوة فياللا تكللون 

رة مباهرة، وبعدة لمات لدعوة المسلمين وغيلر المسللمين فلي هلتى بقلاع بالصوت والصو

األر . َومللن فوالللد )ابنترنللت( الحصللول علللى بللرامج عديللدة فللي العلللوم المهتلفللة فللي 

التفسللير والحللديث، والفتللاوى الفقايللة، واللمللة، إنللافة إلللى تحميلل  الكتلل  والمصللنفات 

هله تفيد كثيلراً ملن النلا  فلي اللدول التلي العديدة، بلماٍت مهتلفٍة على أجازة الحاسوف، و

يصع  أو ال يكمن نق  الكت  ابسالمية إلياا، إنافةً إلى تبصير المسلمين بلأحوال العلالم 
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ابسالمي، وما يعانون وطرح معكالتام و سب  حلااَ
(40)

 

 ويمكن االستفادة من االنترنت عن طريق ما يلي :

ة: َهللادت السللنوات األخيللرة جاللوداً ب نعللاء موااللع دعويللة علللى العللبكة العنكبوتيلل .أ 

متزايللدة لتطللوير تطبيقللات الحاسللوف فللي خدمللة األغللرا  ابسللالمية والعللرعية. واللد 

تركزت معظلم تلل  الجالود حلول تطلوير اسلتهدامات الحاسلوف فلي خدملة السلنة النبويلة 

)تحقيق وتصنيف وحفظ واسترجاع(، وفي خدمة القرآن الكريم )حفظ واسلترجاع وهلرح 

ات وتفاسير(. كلل  برزت التطبيقات التي تالدف لبنلاء نظلم معلوملات واواعلد معاني كلم

بيانللات فقايللة وألغللرا  حسللاف المواريللث وخدمللة علللم الفللرالا، كمللا توجللد بعللا 

التطبيقات التعليمية التي تالدف لتعلليم األطفلال كيفيلة أداء الصلالة وكيفيلة ممارسلة بعلا 

ال يتعام  فيه الداعية مع ادر كبير من المعلوملات الععالر الدينية...إَن الدعوة ل سالم مج

التي يرغ  في إيصالاا إلى ملن يلدعوهم، لللا فل ّن الحاسلوف وهلبكة )ابنترنلت( سلتكون 

وسال  فعالة في هلا المجال، لما لاله التقنيات من الدرات عاليلة عللى حفلظ كلم هالل  ملن 

ينلت العديلد ملن الدراسلات المعلومات وتيسير عمليات استرجاعاا والوصلول إليالا. والد ب

السابقة أن هناك عناصر عديدة تزيد من فعاليلة تقنيلات الحاسلوف وهلبكة )ابنترنلت( فلي 

مجال الدعوة ابسالميةَ
(41)

 

البريللد ابلكترونللي: إّن الداعيللة يسللتطيع خدمللة ابسللالم عللن طريللق هللله األداة فللي  .ف 

والل  ب رسلال رسلال  إللى الدعوة إلى هللا تعالى واألملر بلالمعروف والنالي علن المنكلر، 

جميللع النللا  مسلللمام وكللافرهم، فأَمللا المسلللم فقللد يكللون مقصللراً أو وااعللا فللي معصللية أو 

بدعللة فينبلله للللل ، وينصللح ويللوعظ ويلللكر، وأمللا الكللافر فبدعوتلله إلللى ابسللالم وعرنلله 

عليه، وإزاحة العباات عنه التي تزعزع ىقته بابسالم. وعنلاوين مثل  هللالء األهلهاا 

الحصللول علياللا مللن طريللق الصللحف والمجللالت السلليارة التللي تاللتم بنعللر عنللاوين يمكللن 

ارالاا.
(42)

 

المنتلللللديات: ويسلللللتطيع الداعيلللللة أن يهلللللدم ابسلللللالم بواسلللللطة المنتلللللديات ملللللن  .م 

زاويتين:األولى:إنعاء المنتديات الدعويلة المفيلدة، وهللا يلدخ  فلي إنعلاء المواالع النافعلة، 

  هلله المنتلديات والرفلع ملن مسلتواها، واالرتقلاء بالا، والثانية: المعلاركة الفعاللة فلي مثل

 وتفعي  دورها في الدعوة ابسالمية.

                                           
(40)

استخدام البالتوك في الدعوة إلى هللا عز وجل والبديل عاصم بن عبد هللا القريوتي،  

 مقال على مواع صيد الفوالد. – المقترح
(41)

، انظر مواع الدين على عوة إلى هللا عبر الشبكة العنكبوتيةالدخالد بن عبد هللا البعر،  

 هبكة المعلومات الدولية .
(42)

: إعداد مواع السنة ابسالمي، مواع صيد كيف تدعو إلى هللا تعالى عبر اإلنترنتانظر: 

 الفوالد.
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غرف الدردهة)البالتوك(: يمكن استهدامه كوسليلة ملن الوسلال  ابعالميلة الحديثلة  .د 

في إلقاء اللدرو  والمحانلرات والنلدوات والفتلاوى. وفيله تيسلير التلقلي العلملي عوًنلا 

على العيوخ حيث ال يمكنام ال ، إنافة إلى فالدتله للنسلاء حيلث عن حلق العلم المباهرة 

 يصع  على كثير منان متابعة حلقات العلم وحضورهن الدرو .

 : نظام التقنيات الالسلكية الجوال  
ومن بين تطبيقاته برامج القرآن واألاكار والبلرامج ابسلالمية، وهنلاك تقنيلة البلوتلوث 

، اللتلللين يمكلللن اسلللتهداماما فلللي نقللل  المقلللاطع الصلللوتية والمرليلللة الدعويلللة واللللوايرلس

: وهي تحتام إلى ملسسة إسلالمية تتهصلص فلي هللا المجلال، SMSلآلخرين، ورسال  

وتهاط  كافة العرالح بالرسال  التي تناسباا )اجتماعياً وفكرياً وعليماً وطبيلاً وريانلياً( 

يام، ورسال  أخالاية أو تربوية، ويمكلن أن تكلون رسال  تلكرة بالص»وغير ال   فمثالً: 

 «.هله الرسال  عبر القنوات الفضالية أو البريد ابلكتروني أو الااتف الجوال

  :برامج التواصل االجتماعي 

فعلى الداعية أن يكون على دراية بطرل استهداماا دعوياً ليكون الداعية متواصالً ملع 

 هله البرامج: المجتمع اللي يعيش فيه.ومن

مليون إنسلان عللى  250الفيس بوك : وهو مواع اجتماعي هاير يدخ  عليه حوالي  .أ 

مستوى العالم، وهو ما يلكد أهميته ورواجه الوااعي، ومن خالله يمكلن التواصل  ملع أي 

إنسللان فللي أي مكللان وزمللان، ومللن هنللا فقللد انتبلله إليلله دعللاة ك،ث،للر فللي زماننللا، وتللم عملل  

ليه لمهاطبة جماهيرهم ونعر الدين والدعوة داخل  العلالم العربلي صفحات ههصية لام ع

 وخارجه، وبالنسبة لتطويعه دعوياً ف نه يمكن القيام باةتي:

 عم  مجموعات تدعو إلى الحث على الفضيلة ونعرها بين النا . -1

مراسلة جميع أصحاف الصفحات الموجودة لدي  بما تريد توصيله من ايم وأخلالل  -2

 ن أعمال فانلة.وغيرها م

التواص  مع غير المسلمين لدعوتام إلى الدين ابسالمي العظيم  والل  ب تقلان لملة  -3

 المهاط ، وتونيح صورة ابسالم الصحيحة التي هوهاا المرف عبر إعالمام.

التويتر : هو أحد الموااع التي تقلدم خلدمات مجانيلة للتواصل  االجتملاعي والتلدوين  .ف 

مين ب رسال أهم اللحظات في حياتام فلي هلك  تلدوينات نصلية المصمر، ويسمح للمستهد

حللرف إلللى مواللع تللويتر  واللل  مللن خللالل خدمللة الرسللال  النصللية  140ال تزيللد عللن 

 القصيرة، برامج التراس  الفوري، أو البريد ابلكتروني.

يوتيوف نقي : مواع فيديوهات إسلالمي محتلرم، يملد يوميلاً بكل  جديلد. وهلو موالع  .م 

العباف السعوديين يقوم بعر  لقطات الفيديو الهالية من المحتوى المهلالف اام به بعا 

العلاير، المهلتلط فيله الحابل  بالنابل ، وفلي « يوتيوف»لمبادل الدين ابسالمي، من مواع 

عبلره ملن  -خاصلة-تصوري أنه أحد الوسال  المامة جداً لتوصي  ابسالم إللى المسللمين 
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 ، والصوتية(.خالل المقاطع ابسالمية )المرلية

البلرامج الهدميللة )الملللان، وتحديللد القبلللة، وابمسلاكية، واألاكللار(: التللي يمكللن مللن  .د 

 خاللاا عم  اةتي:

 أسلمة أجازة الكمبيوتر الهاصة باةخرين، وأسلمة صاحباا. - 1

اللللدعوة إللللى الحفلللال عللللى الصلللالة فلللي واتالللا، والتللللكير بمواايتالللا لصلللاح   - 2

ع عمله ألداء الصالة، كحملة )إال صالتي(.الكمبيوتر، وهو ما يجعله يقط
(43)

 

وال ه  أن االستفادة من موااع التواص  االجتماعي في الدعوة إللى هللا أملر مالم إا ال 

تعك  عناء للناصح وال معقة، فالناصح مطالاٌ  بتطوير وسال  النصح حس  العصلر بملا 

حة. واللدعوة ابسلالمية يتناس  مع العريعة المراء، وبما يحقق الادف المرجو من النصلي

أحوم ما تكون إلى استهدام هله الوسال  وبفاعليلة لعلرح مبلادل، واليم، وموالف ابسلالم 

ملللن القضلللايا المطروحلللة عللللى السلللاحة فلللي مهتللللف المجلللاالت الدينيلللة، والسياسلللية، 

 واالاتصادية، واألخالاية، والعسكرية، وابنسانية، وغيرها. 

اسللتحوات « تلويتر»و« الفيسللبوك»االجتملاعي وبهاصلة ويالحلظ أن مواالع التواصلل  

علللى عقللول كثيللر مللن النللا ، وبهاصللة العللباف مللنام، ممللا يجعلنللا نلكللد علللى نللرورة 

التوجلله صللوف هللله الوسلليلة الغتناماللا فللي الللدعوة ابسللالمية، مللن خللالل دعللوة غيللر 

وللوم فلي المسلمين ل سلالم وتعلريفام بله، ودعلوة العلباف المسللم للتمسل  بدينله وعلدم ال

بحر الظلمات المليء بموبقات التواص  مع اةخرين، وهي ال تهفى على أحد، بل  أكلدتاا 

الدراسات العلمية وغيرها، ومنالا دراسلة أجريلت عللى عينلة ملن طلالف الجامعلة، حيلث 

أكدوا أن الفيسبوك اد يتعار  ملع الثقافلة والقليم والمبلادل السلالدة فلي مجتمعلاتام، وملع 

م االستمناء عن متابعته.ال  فام ال يمكنا
(44)

 

الفيسلبوك وحمايلة »م بعنلوان 2011وحس  دراسة أجرتالا هلركة كيتعلوم بللون علام 

( مليلون يسلتهدمون الفيسلبوك، وفلي دراسلة 800تبين أن حلوالي )« الهصوصية الفردية

المتهصصللة بتسللويق العالمللات التجاريللة علللى العللبكات  Surge ons digitalلعللركة 

مليلون مسلتهدم للفيسلبوك، وأن حلوالي  500م بينلت أن أكثلر ملن 2010االجتماعية عام 

 مليون مستهدم لتويتر. 100

م 2010كما توصلت إحدى الدراسات حول الطالف والعلبكات االجتماعيلة علام 

                                           
(43)

استخدامات برامج التواصل االجتماعي في راني بن جميعان العمري، مقال بعنوان:  

راني بن جميعان 2016ابري   01، صحيفة الجزيرة، الجمعة اإليجابيات والسلبيات الدعوة

 .15891العمري، العدد 
(44)

استخدامات وتمثالت الشباب الليبي لشبكات التواصل  عبدالكريم العجمي الزياني، 

دراسة ميدانية على عينة من  االجتماعي واإلشباعات المتحققة منها )الفيسبوك نموذجا(.

 جامعتي الفاتح وناصر األممية في ليبيا.طالف 
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في المئة من الطالف مونوع الدراسة استهدموا الفيسبوك الكتسلاف معلارف  40إلى أن 

فلي المئلة ملنام يسلتهدمون  50اء، وأن نسلبة في المئة للبحلث علن أصلدا 20وخبرات، و

الفيسبوك كعبكة اجتماعية، وأن هلا االستهدام يعلملام علن الدراسلة، وأن هللا االسلتهدام 

في المئة. 30يلدي بام إلى التكاس  والتراخي بنسبة 
(45)

 

إال أنه ال يمكننا إنكار سلبيات ومفاسد هله التقنية إاا للم يسلتملاا المسللم اسلتمالالً 

صللالحاً ونافعللاً إا هللي سللالح او حللدين، ألناللا للليس فياللا حللدود للتعاملل  بللين المسللموح 

والممنوع، أو بين الحالل والحرام  ب  ك  ههص حر فيما يطرحه ملن فكلر أو سللوك أو 

اعتقاد، فتجد انتعارا كثيفا لتل  الصفحات التي تدعو إلى نعلر ابباحيلة وابلحلاد، وعقيلدة 

للل  مللن األفكللار الهبيثللة والدخيلللة علللى هلللا المجتمللع المسلللم الحريللة العهصللية، وغيللر ا

الملتلزم بحللدود هللا تعللالى، بلل  هنللاك حريللة ههصلية تفعلل  مللا تريللد كيفمللا تريللد، طالمللا ال 

تتعدى على حرية غيرها، وهلا مناف تماما ل سلالم جمللة وتفصليال، وهدفله الوحيلد هلدم 

تل  الصلة القوية بين المسلم وبين دينه
(46)

. 

سلبياتاا الطعن في العهصيات العلمية أو الدينيلة أو االجتماعيلة والسياسلية ومن 

بمير حق، وجلل  األكاايل  واألباطيل ، وتلفيلق اللتام التلي يعللم هللا بلراءة ملن ايللت فيله، 

لالم  »  لكناا الحمااة والجاالة ونعف ابيمان، وفي الحديث:  لان ه  وا للاما ب ل سا لن  أاس  ع عالرا ما يالا ما

للن  ي،ف لا   ، فا  نَلله، ما م  ات ا  را للو  الا تاتَب ع،للوا عا وه،م  وا الا ت،عايّ للر، ينا وا للل م  س  ا،وا الم، ، الا ت،للل  ب لله  للان، إ لاللى اال  يما اب 

لاللو  ف للي ه، وا للح  تالله، ياف ضا را للن  تاتابَللعا َه، عاو  ما تالله،، وا را للل م  تاتابَللعا َه، عاو  س  يلله  الم، ةا أاخ  را للو  ف   تاتابَلعا عا للو  جا

ل ه   ح  «..را
4٧
   

فالداعيللة مطالالل  بتطللوير نفسلله دالمللاً تكنولوجيللاً ليجيللد توصللي  رسللالته إلللى  

اةخرين  فلم يعد ينفع أن ينتظر الداعية في مسجده ليأتيله النلا  فيلبلمام دعلوة ربالم، بل  

صار من الالزم أن يتوجه هو إليام بأي وسيلة يستطيعاا وتتوفر لديه  إا إننا أصلبحنا فلي 

 لسرعة.عالم ا

وعليه تسهير وتطويع ما تلوفر ملن وسلال  التكنولوجيلا الحديثلة فلي اللدعوة إللى 

 . فاي تعد في عصرنا من الضروريات الدعوية اليومية.-تعالى  -هللا، 

 

  

                                           
(45)

دراسة ميدانية في استخدامات -الطالب والشبكات االجتماعية صالحة الدماري،  

، بحث مقدم نمن متطلبات وإشباعات طالب كلية الفنون واإلعالم للفيسبوك كشبكة اجتماعية

 م.2010دبلوم الدراسات العليا، جامعة الفاتح، كلية الفنون وابعالم. 
(46)

 مواقع التواصل االجتماعي وأثرها على الشخصية المسلمة، مقال على موقع اإلصالح 

 .2٧/8/2013متوفر بتاري 
4٧
ن  )    م  ل  يم  الم، اءا ف ي تاع ظ  ا جا  ( وصححه العي  هاكر.3٧8/  4أخرجه الترملي في سننه بااف، ما



 Doi: 10.33850/jasis.2020.102816 سيدأمحد جنمد/ السيد 

 

 

60 

 خاتمة البحث

الحلديث  -تعلالى  –الحمد هلل اللي بنعمته تتم الصالحات وبعلد، فقلد تلم بفضل  هللا 

لداعية، داعما ال  ببعا من سير بعا األنبياء والمرسللين عن األسس الرليسة لتكوين ا

وانعكللا  اللل  علللى نعللاطام الللدعوي، وأن تللل  التحللديات تزيللد الداعيللة المسلللم صللالبة 

وىباتاً على دعوته، ب  وتدعوه لعلدم اليلأ  والهنلوع، فالو المكلّرم ملن ربله، اللداعي إللى 

 ت هله صفاته.التمس  بكتابه، المح  لنبيه، ووهللا لن ييأ  من كان

واد بيَنات هله الدراسة بعا األسلس التلي ينبملي للداعيلة أن يسلير عليالا ليحقلق 

 النجاح لدعوته، والعطاء ألمته، والهير لوطنه.

كمللا وأناللا بينللت كيللف يمكللن تطللوير عملل  الداعيللة لمواكبللة عصللره ومواجاللة  

ونللحت مللا  تحدياتلله، ودور الوسللال  الدعويللة المعاصللرة فللي تكللوين داعيللة جيللد، كمللا

 للتهطيط الجيد من إيجابيات في نجاح عم  الداعية.

 :نتائج البحث

 بعد هذا العرض يمكن الخروج بالنتائج اآلتية:

على الداعية أن يكون ملما بطلرف ملن العللوم الحياتيلة التلي تحليط بله وبأمتله، مثل   أوالً:

رعية علللم االجتمللاع والقللانون الللدولي وعلللم الللنفس وغيرهللا بجانلل  العلللوم العلل

 ليتعرف على أهم المستجدات على الساحة بحكمة وبصيرة.

 –وسللال  التللواا االجتمللاعي الحديثللة وسلليلة جيللدة وبيئللة مسللاعدة للللدعوة إلللى هللا ثانيةاً: 

خصوصا فلي لل   –، حبلا لو استهدماا الدعاة االستهدام األمث  بحكمة -تعالى 

 ابابال العديد علياا.

على الداعية أن يقوم بواج  واتله، تواصلال ملع جمالوره، متفلاعال معالم، معلاركا  ثالثاً:

 ألفراحام وأحزانام.

إدراك  -1على الداعية أن يأخل بوعي وجلد ملا اصلطلح عليله بمثللث الوالت وهلو:  رابعا:

 تنزي  النص على الوااع. – 3 –إدراك الوااع  -2النص 

علللى الجماللور  كللي يتصللف باللا الداعيللة،  بيللان صللفات الداعيللة النللاجح الملللىر خامًسةةا:

 وكلل  زاده في طريق الدعوة  كي يتزود به.

يج  علينا أن نعي أهمية التراث وأن نقوم باستيعابه واستثماره، وليس القفلز ملن  سادًسا:

فوالله، وأن نعللي أن الللرد الصللحيح علللى مللن يثللورون علللى التللراث ويقللللون مللن 

 وال وأن نستثمره ىانيا.ايمته وأهميته، هو أن نفام التراث أ

الدعاة على ىمر من ىمور ابسالم عظيم وواجبام تصحيح الصورة المملوطة علن  سابعًا:

ابسلالم للقضلاء علللى َ ابسلالموفوبياَ، والل  بنعللر سلماحة ووسلطية ابسللالم 

 في التعايش.

 التوصيات:

العملل  علللى معللروع تفسللير للقللرآن الكللريم بأسلللوف جديللد، يتضللمن اسللتهرام الليم  أوال:
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التعايش والقيم الحياتية من القلرآن الكلريم، ملع الراءة جديلدة لتنزيل  اللنص عللى 

الوااللع، هلللا المعللروع يقللوم ب هللراف مجموعللة مللن العلمللاء الفضللالء فيضللعون 

يريللة أو ملسسللة خطللة عمللله ىللم يأخللل كلل  باحللث بقللدر معللين وتتبنللاه جمعيللة خ

 علمية.

ال  –العمل  علللى إحيلاء ايمللة الوالف وتهصليص جللزء منله لطباعللة الكتل  الاادفللة  ثانيةا:

، مللع إمللداد الللدعاة بمكتبللة هللاملة فللي هللتى التهصصللات -سلليما كتلل  التللراث 

 .-العرعية مناا والقانونية واالجتماعية  –المهتلفة 

كمللا هللو الحللال  –علللى يللد معللايهام بللالتلقي  -وال أسللتثني نفسللي –أوصللي الللدعاة  ثالثةةا:

 –اديما، فمنام نتعلم األخالل اب  العلم، وهم أعلون النلا  عللى تبليلس رسلالة هللا 

 .-عز وج 

 وهللا المستعان، وعليه التكالن.
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 القرآن الكريم.

، بيلروت ـلـ 1، ت: محمد عو  مرعل ، طتهذيب اللغةاألزهري، محمد بن أحمد،  .1
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