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 املستقبل الواقع وتطلعات    بني حتديات إعداد الدعاة  

 األستاذ الدكتور حممد عجاج اخلطيب 

 بسم هللا الرمحن الرحيم 
, من  سيئات أعمالنامن  نفسنا و , ونعوذ ابهلل من شرور أونستغفرهونستعينه , إن احلمد هلل حنمده 

, وأشهد  له إال هللا وحده ال شريك لهوأشهد أن ال إ ,يضلل فال هادي له , ومنال مضل لهفيهده هللا 
ومن اتبعهم  , هللا عليه وعلى آله وصحبه أمجعني, صلى عبده ورسوله, املبعوث رمحة للعاملني أن حممدا  

 . إبحسان إىل يوم الدين
 : املقدمة

ُكنُتْم َخْْيَ أُمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس  (: تعاىلله لقو  , مصداقا  ا الدعوة إىل هللا همتنا مجيعإن رسالة أ
َهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوتُ ْؤِمُنوَن ِِبللِّ     .]110آل عمران[ )َتَُْمُروَن ِِبْلَمْعُروِف َوتَ ن ْ

نُكْم أُمٌَّة َيْدُعوَن ِإََل اْْلَْْيِ َوَيَُْمُروَن ِِبْلَمْعُروِف (: وقوله سبحانه َهْوَن َعِن اْلُمنَكِر  َوْلَتُكن مِّ َويَ ن ْ
   . ]104آل عمران[ )َوُأْولَ ِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ 

حييط هبم   , ومااالجتماعية والثقافية والنفسية ؛ة أحوال املدعوينفمعر  ؛ومن مقتضيات فقه الدعوة
 . من حيث الزمان واملكان, مبا ييسر حسن الدعوة, وأداء الواجب

باهبا وسبل الوقاية منها  , ومعرفة أساليت تواجه األمة اإلسالمية عامةوإن االهتمام ابلتحدايت 
عل العلماء  , ولعه أن يديل بدلوه يف هذا امليدان, على كل من بوسوعالجها, أمر حتمي واجب

  ؛العظيم األثر, الكبري اخلطر ،هم الذين يتحملون العبء األكرب من هذا الواجبني  واخلرباء والباحث
   . صيانتها من األخطار احملدقة هبا , ويسهمون يفسبيل أمام األمة وعامتها ورعيتهافهم الذين ينريون ال

 , ولكثري منف التقين, فلن أعرض للفقر واملرض والتخل أكثر التحدايت اليت تواجه أمتنا وما
, وملؤمترات التنصري وغزو الغزو الفكري جتماعية والرتبوية واالقتصادية ... وال ملخططات القضااي اال

 .1العامل اإلسالمي 
 

 لألستاذ الدكتور حممد رشاد سامل . والغارة على العامل اإلسالمي لـ: أ.د.شاتلية ترمجة مساعد اليايف( انظر املدخل إىل دراسة الثقافة اإلسالمية 1
و حمب الدين اخلطيب . والتبشري واالستعمار لألستاذ الدكتور عمر فروخ و أ.د.مصطفى اخلالدي . ومذكرات السلطان عبد احلميد ط بريوت     

. 
 املعاصر أ.د.حممد حممد حسني ط مصر . وبروتوكوالت حكماء صهيون ط بريوت .واخلليج العريب أمام واالجتاهات الوطنية يف األدب     
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, وعلى  ة يف عقيدهتا وشخصيتها اإلسالميةنتباه إىل استهداف األمولكن يهمين أن أسرتعي اال
  .أال وهم الشباب  ؛فيهاوجه اخلصوص استهداف الطاقة الفاعلة 

قدم والتحضر والرتويح والت, ابلتقنيات املعاصرة وقد حتول الغزو الفكري إىل ميدان الواقع متسرتا  
   . واالستمتاع

 ويتجلى ذلك يف ثالثة أمور على األقل :
دهم ما أمكن عن عقيدهتم وإسالمهم,  ابلنفع , وإبعاإشغال املسلمني مبا ال يعود عليهم  األول:

,  جبميع الوسائل السمعية والبصرية, واملغرايت املادية, ابسم الرتويح  ,الذي هو سر قوهتم وبقائهم
,  زيد العملوإغرائهم مب .والكاتولوكات الرذيل والساقط, قهم ابلنشرات واجملالت والدعاايت وإغرا

وغري ذلك وعدم إاتحة الفرصة أمام الوالدين لرعاية أوالدمها ... , وتفتيت األسرةوطلب املال وإنفاقه, 
 .1مما هو واضح يف الرسالة املرفقة 

 

 التحدي العقدي د. سعيد حارب .وكتاب التنصري ) خطة لغزو العامل اإلسالمي ( ترمجة كاملة ألعمال املؤمتر التبشريي الذي عقد يف مدينة    
 ( صفحة وغريها . 900، نشرته دار ) م ارث ( للنشر يف حنو )  1978ت املتحدة األمريكية سنة جرين آيري بوالية كلورادو يف الوالاي    

 (  هذه الرسالة نبه إليها بعض املخلصني من خالل الربيد اإللكرتوين بعد أن اطلع على ما خيططه أعداء األمة هلا .   1

 السالم عليكم  .. 
 ول أن تقرأها ألن معظمنا واقع يف بعض حمظوراهتا اليت تبعدان عن هللا عز وجل .إن الرسالة التالية رسالة طويلة , ولكن حا

 هل أنت منشغل دائما  ؟
 هناك شيء مهم لتفكر به هذا الصباح مهما كنت منشغال  , أرجو أن تعطي هلذه الرسالة دقائق عدة , حىت تقرأها وتفكر يف مضموهنا .

 طان لتالمذته ) جلنوده ( األشرار :دعا الشيطان إىل مؤمتر عاملي , وقال الشي
 ] ال ميكننا أن نرتك املسلمني يذهبون للمساجد ويقرؤون القرآن , ويعرفون احلق .

ر ، لذلك وال ميكننا أن ندعهم يقيمون عالقة صادقة مع هللا تبارك وتعاىل ؛ ألهنم إذا أقاموا عالقة قوية مع هللا , فإن أتثريكم عليهم لن يستم
ون إىل املساجد , اتركوهم يعيشون حياة حمافظة , ولكن عليكم سرقة وقتهم , حبيث ال يقيمون عالقة محيمة صادقة مع هللا اتركوهم يذهب

. 
 هذا ما أريد منكم أن تعملوه اي تالمذيت . هكذا قال الشيطان جلنوده .

 اليوم كله .أبعدوهم وأضلوهم عن التفكري ابخلالق , والشعور به , ومبراقبته واالتصال به خالل 
 وسأل تالمذة الشيطان أستاذهم : كيف نستطيع أن نعمل ذلك ؟ ... 

 قال الشيطان : اشغلوهم مبا ال فائدة فيه خالل اليوم , واخرتعوا هلم برامج تشغلهم وتشغل أفكارهم .
زوجاهتم كي يعملن لساعات طويلة , وكي يعمل األزواج أغووهم كي يصرفوا أمواهلم , ويصرفوا ويصرفوا , مث كي يستدينوا ويستدينوا , أقنعوا 

 ساعة يوميا  . 12 – 10أايم يف األسبوع , ومن  7 – 6من 
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 وهبذا يعيشون حياة فارغة , وال يتمكنون من صرف الوقت الالزم من أوالدهم , وهبذا تتفرق العائلة .
يستمعوا للراديو أو املسجلة كلما قادوا السيارة , وأن يبقوا التلفاز  اشغلوهم كي ال يسمعوا ذلك الصوت اهلادئ ) األذان ( , ورغبوهم كي

يعمل يف املنزل , وأن تبقى كل هذه اآلالت كالكومبيوتر وغريها تعمل يف بيوهتم , وكذلك أن تبقى املوسيقى تسمع يف السوبر ماركت , 
 والفنادق واملطاعم , وغريها من األماكن العامة .

 طل تفكريهم , ويقطع صلتهم ابهلل .هذا الذي سبق كله سيع
ساعة يوميا  , اغزوا عقوهلم عندما يكونون يف سياراهتم ؛ ابإلعالانت يف  24املئوا لكل شخص طاولته ابجملالت واجلرائد , وزودوه ابألخبار 

ع النشرات اإلخبارية , والنشرات اليت الطرقات . املئوا  بريدهم ابلرسائل والربيد الرذيل والساقط , والكاتولوكات واليانصيب , ومجيع أنوا 
 ترغبهم ابحلصول على جواز وهدااي جمانية , واليت تقدم اخلدمات , وأحالم كاذبة .

ا رغبوهم كي يضعوا يف جمالهتم النساء اجلميالت , وعارضات األزايء , حىت يقتنع األزواج أبن اجلمال هو اجلمال الظاهري , فال يقتنعوا مب
وهذه األمور ستفرق األسر بسرعة , وحىت يف النشاطات اليت يقومون هبا ؛ لريجعوا منهكني ومنزعجني , وغري  عندهم من زوجات ,

جاهزين لألسبوع القادم . ال ترتكوهم يذهبون إىل التأمل يف الطبيعة , ليعلموا قدرة هللا يف اخللق . وإمنا شجعوهم للذهاب إىل حدائق 
 واحلفالت املوسيقية , والسينمات  .التسلية , واملناسبات الرايضية , 

 اشغلوهم مث اشغلوهم مث اشغلوهم .
 وعندما جيتمعون للعبادة , اشغلوهم ابلغيبة والنميمة , فيتفرقون وقلوهبم شىت ومشاعرهم قلقة .

تعاىل , فيعتمدون على أنفسهم , اتركوهم لينشغلوا أبمور روحية , ولكن املؤوا حياهتم أبمور تشغلهم , فال يبقى هلم وقت لطلب العون من هللا 
 ويضحون بصحتهم وبعوائلهم , من أجل حياهتم الدنيا .

 هذا الذي نصحتكم به سيؤثر , سيؤثر [  .
هم , كان هذا املؤمتر انجحا  , فذهب جنود إبليس بشوق ليطبقوا ما تعلموه من واجبات , فذهبوا إىل املسلمني أينما كانوا , ليشغلوهم ويشغلو 

 ملسلمون هنا وهناك .وليتفرق ا
 أان أسال : هل جنح الشيطان يف برانجمه ؟

 اجلواب لك عزيزي القارئ .
                                     BUSYانتبه للرسالة اليت حتملها كلمة منشغل ابإلنكليزية                                                        

           B: Beingحتت أتثري الشيطان                                                                                        
                                                                                                           U: Under  

                                                                                                          S: Satan`s  

  Y: Yokeفهل أنت منشغل ؟ ... ؟                                                                                   
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من خالل ترويج مجيع أنواع  ؛ الفتك بشباب األمة قوهتا العاملة, وأملها لقادمات أايمها الثاين : 
مما ينتهي   ؛ سبله, وتيسري وسائله وتسهيلقي املسكرات واملخدرات ... وإشاعة التحلل األخال

 . جملتمع إىل مهاوي الردى والضياعاب
 :ر بعض اإلحصائيات يف هذا املوضوع وامسحوا يل بذك

 .1  ألف مليون دوالر سنواي   ( 64واملخدرات )إن األمة العربية تنفق على اخلمور 
,  أكثر من ثالمثائة مليون دوالرلغ , أن حجم جتارة املخدرات ب2وذكرت منظمة الصحة العاملية 

يلهم عن , وتعطه أن املشكلة ليست اقتصادية فحسب, ولكنها تستهدف شباب األمةوجيب أن ننتب
 الدور السليب, إذ يصريون عالة على , إىلواالنتقال هبم من الدور اإلجيايب, دورهم الفاعل يف اجملتمع

تب على , هذا إىل جانب ما يرت رف عليهماجملتمع, حيتاجون إىل مؤسسات ترعاهم, وتعاجلهم وتش 
  .3, وعنف وعدوان  اإلدمان من حوادث مرورية, وجرائم قتل, واغتصاب, وجرائم سرقة

, نواجه  معركة حياة أو موت  –معركة املخدرات  -أن هذه املعركة  ويرى النائب العام يف مصر ] 
درات تدفع قيمتها  , وهذه املخواقتصاداي   وأخالقيا   , اجتماعيا  يستهدف ختريب مصر دوليا   خمططا  

 .4, مبا يصل إىل مليار دوالر [ابلعملة الصعبة
, أبهنا تسعى إىل ترويج السموم أجنبية يف مقدمتها إسرائيل وقد اهتم جملس الشعب املصري دوال  

سياحة اإلسرائيلية  , وأن هذه الظاهرة قد بدأت مع ازدايد اليف مصر –اهلروين والكوكايني  –البيضاء 
 .  5إىل مصر يف بداية الثمانينات 

ابملائة هناك خمطط خارجي ضد   : ]مائةؤولني عن مكافحة املخدرات يف مصروصرح بعض املس 
. وصرح بعضهم بدور اليهود  6, يستهدف الشباب إلضعاف القوى اإلنتاجية[ مصر, ودول املنطقة

على , وليسيطروا ليكسبوا من ورائها آالف املاليني, املخدرات األمريكية يف نشر جتارة والبنوك 
 

 )غدا  سوف يقتلون ( . 9/29هـ 1405لسنة  16وما بعدها . وانظر جملة رسالة اخلليج العريب العدد 15لداهم ص( انظر املخدرات اخلطر ا1
 م املركز العريب للدراسات األمنية والتدريب ابلرايض .1987هـ مايو 1407( شوال 59( جملة األمن واحلياة العدد )2
 الصفحة األخرية . 9/10/1985( صحيفة األهرام املصرية 3
 . 3و1( العدد السابق ص4
 . 4ص 3/1/1986( صحيفة األخبار القاهرية 5
 (. واملسؤول هو العميد الرتساوي .76-72ص 1986إبريل/ 15-9( )222( جملة اجمللة : العدد )1
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, حىت يسهل عليهم إقامة الدولة العاملية اليت حيكمون هبا العامل من وحيطموا األمم, مقدرات الشعوب 
   .1)أورشليم ( 

, ما قاله الدكتور محد  ابملخدرات وإضعاف شبابه وإتالفه  ومما يؤكد استهداف العامل العريب
عبد ندوة املخدرات جبامعة امللك ة ابململكة العربية السعودية يف مدير عام مكافحة اجلرمي املرزوقي

, وذلك يف الفرتة ما بني ( مليون حبة276رة واملنبهة بلغ )إن ما مت ضبطه من احلبوب املخد[ : العزيز
: ] وقال ]...( وذلك يف اململكة العربية السعوديةم1986 – 1979) ( هـ 1406 – 1399) 

, على غزو  دولية تعمل بشكل مكثف , أن هناك أطرافا  د لدى وزارة الداخلية يف اململكةلقد أتك
, إن هذه البالد كغريها من البالد العربية  ابألحرى )إسرائيل(و , ملكة العربية السعودية ابملخدرات امل

, وال  , وتفكيك مقوماتهع ري هذا اجملتم, وتدميف عملية إغراق السوق ابملخدرات  واإلسالمية مقصودة
 .  2, على أهنا عملية جتارية حبتة [  ننظر إىل عملية انتشار املخدرات  جيب أن

ائها عصاابت  , من ور سياسية, أكثر من أهنا كسب مادي أن هناك أبعادا   ؛وهناك أدلة قطعية
, وخباصة إىل اململكة  ل عمليات التهريب إىل دول اخلليج, تعمل وتشجع وتسهيهودية يف دول غربية

( سبع عشرة شبكة إسرائيلية لتهريب املخدرات إىل مصر 17وقد قبض على ) .3العربية السعودية 
ولون هتريبه إىل مصر ودول , وعلى ثالثة شبان يهود ويف حوزهتم طنان من احلشيش حيام1986عام 

( ثالثة ومثانني   83) م1986, وبلغ عدد اليهود املقبوض عليهم أثناء هتريب املخدرات عام اخلليج
   .4! !وجيندون غريهم هلذا , ائيليني يتحاشون التهريب أبنفسهمأبن اإلسر  .علما  إسرائيليا   يهوداي  

,   عربية واإلسالمية وتضاعف إنتاجهااتسعت مناطق زراعة املواد املخدرة يف بعض البالد ال كما
 .5وغري ذلك مما حيدق هبذه األمة ويستهدف وجودها  

 

 . 5ص  5/12/1985( األخبار القاهرية 2
 . 13م , ص 19/4/1987هـ , املوافق  20/8/1407( 8556( صحيفة الندوة : العدد )3
عن اللواء امليمان مدير إدارة مكافحة املخدرات ابململكة العريب السعودية , وقد قبض على  7م , ص5/1/1987( صحيفة الشرق األوسط 4

كبار جتار املخدرات يف نيويورك كلهم من اليهود , وهم يديرون شبكة دولية ضخمة لتهريب ) اهلروين ( و ) الكوكايني ( إىل   مخسة من
م آخر صفحة. واهتمت صحيفة ) كلودايرايت( 27/8/1986( 2829األمريكية . عن صحيفة الشرق األوسط العدد ) ملتحدةالوالايت ا
( ابالتصال بتجار املخدرات يف لبنان لرتوجيها . صحيفة الشرق األوسط C.I.Aاملخابرات اإلسرائيلية ) املوساد ( واملخابرات ) -االسرتالية 

 م , صفحة الرأي .22/5/1987املوافق           هـ ، 25/9/1407( بتاريخ 3097العدد )
 م .30/9/1987( 66( جملة الشرق األوسط عدد )5
( 3097م. والشرق األوسط العدد )4/1986/ 8 -2هـ , 29/7/1407-23, بتاريخ 77-72( ص221( انظر جملة اجمللة العدد )1

 م .22/5/1987املوافق      هـ    25/9/1407بتاريخ
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ية واإلسالمية من خمتلف جتنيد عدد كبري من املوالني ألعدائنا يف جمتمعاتنا العرب : الثالث
, وقد نشط يف اآلونة  مادية ومعنوية ؛بوسائل خمتلفة متعددة ؛ووسائلهم ,هم, يروجون ألفكار اجلنسيات 

فتمنح  ؛, وتيسري ذلك للمسلمني وغريهم1فلسطني عامة وبيت املقدس خاصة األخرية الرتويج لزايرة 
, وال حملتلةع فلسطني اي, متكن الزائر من التجول يف مجيرغب هبا على ورقة منفصلةأتشرية الزايرة ملن 

ويرحب هبم،  ، موعات السائحني دايران املغتصبةوتزور جم , على تلك الزايرة يوصم اجلواز مبا يدل
ريون وجه الثعلب الوديع إلسرائيل, ال وجهه املاكر, ويطاف هبم يف القدس وبيت  ف ،ويغدق عليهم

, أبهنم اجملرمون  فعني عن حياهتم وأعراضهم وبيوهتماجملاهدين املدافون من ـع  , ويصور هلم املستضحلم
 ون مضاجع اإلسرائيليني الذين ينشدون السالم ...  ض  ق  اإلرهابيون الذين يـ  

به من أبناء املسلمني إىل بالده,   , كما يعود من غررلسائحني إىل البالد الغربيةأفواج ا وتعود
 .إيطاليا ومشال أفريقيا لتؤكد ذلك وتركيا و  قربص, وإن مطارات دعاة إلسرائيل وأفكارها

, فال بد  ومستقبله, حاضره حنن اليوم أمام حتدايت عنيفة, خارجية وداخلية, تستهدف وجودان
طاقات األمة من أجل إنقاذ وجودها, ووقاية مستقبلها, واسرتداد هويتها, وإثبات  من استنفار مجيع 

,  هذه املسؤولية علماء األمة عامة, والدعاة خاصة , ويتحملشخصيتها, ووالئها املطلق هلل عز وجل
اسكها ووقوفها قوية  ألمة مت أقوى من التحدايت, مبا يكفل ل ولذا البد من إعداد الدعاة إعدادا  

 لكل جوانب الدعوة .  , شامال  متميزا   علميا   , إبعداد الدعاة إعدادا  لتستعيد دورها يف احلياة ؛شاخمة
    :   إعداد الدعاة إميانيا   : أوال  

ألخذ عنهم, جمالسة تعلم وأتدب  , وجمالستهم واي عن العلماء الرابنيني العاملنيوذلك ابلتلق
لقول هللا   , مصداقا  ى هللا عليه وسلم يف مجيع أحوالهأعينهم كمال التأسي ابلرسول صل , ونصب وختلق
ر  و ذ ك ر  اَّلله    : تعاىل  ك ثيريا  ل ق ْد ك ان  ل ك ْم يفي ر س ولي اَّللهي أ ْسو ٌة ح س ن ٌة ل يم ن ك ان  يـ ْرج و اَّلله  و اْليـ ْوم  اآْلخي

  .]21األحزاب [
ل , فيتلقون عن العلماء العقيدة من خالمبا يناسب مستوايهتمنعومة أظفارهم   يعتين ابلدعاة منذ 

ال   , إبميان عميقالقرآن الكرمي والسنة الشريفة, حبيث يتفاعل الداعية مع عقيدته, وينبثق سلوكه عنها
كما قال  , ليكون حبق  يف السر والعلن واملنشط واملكره, والعسر واليسر ,تنال منه   اخلطو ب والنوازل

 

 م  بطرح السؤال : ما حكم زايرة املسلمني اآلن لفلسطني ؟. 2001ت هذا املوضوع أجهزت اإلعالم يف الشهر األول من عام  ( أاثر 2
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ت ه  ز اد هْت ْم إي : لعاملنيرب ا ل ْت قـ ل وهب  ْم و إيذ ا ت ليي ْت ع ل ْيهيْم آاي  مي اان   إيمنه ا اْلم ْؤمين ون  الهذيين  إيذ ا ذ كير  اَّلل   و جي
   ]2األنفال[ و ع ل ى ر هب ييْم يـ تـ و كهل ون  

يفي بيوت أ ذين  اَّلله  أ ن  : سبحانه وتعاىل ون يف طاعة هللا يف مجيع أحواهلم, ليصدق فيهم قولهيتقلب
ْلغ د و ي و اآْلص الي ريج اٌل اله تـ ْلهييهيْم جتي ار ٌة و ال  بـ   ْيٌع ع ن ذيْكري اَّللهي و إيق امي تـ ْرف ع  و ي ْذك ر  فييه ا امْس ه  ي س ب يح  ل ه  فييه ا ابي

ةي و إييت اء الزهك اةي خي  اف ون  يـ ْوما  تـ   ل وا و ي زييد ه م الصهال  تـ ق لهب  فييهي اْلق ل وب  و اأْل ْبص ار  ليي ْجزييـ ه م  اَّلله  أ ْحس ن  م ا ع مي
س اب    .  ]38-36النور [ م ين ف ْضليهي و اَّلله  يـ ْرز ق  م ن ي ش اء  بيغ رْيي حي

بعقيدته   , أن يعيشه أو تنظريا   , ال فكرا  ةوالسبيل إىل حتقيق هذا أن يعيش الداعية اإلسالم حقيق
,  وعبادته ومعامالته, وقيمه وآدابه وأخالقه, أن يعيش خالل إعداده وتعلمه, فيحب هلل ويبغض هلل

 , والسبيل إىل هذا :1ويعطي هلل ومينع هلل ...  
فيجب  .أدبية وخلقية وسلوكيةعلمية و  فوائد ملا فيه من؛طلب العلم على العلماء الرابنيني العاملني

  , وواضح هذا يف منهج الرسول صلىالداعية تلميذ أئمة ال تلميذ كتب, وأن يتبع وال يبتدعأن يكون 
, وهو منهج الصحابة والتابعني ومن جاء بعدهم من هللا عليه وسلم يف تربية أصحابه, ودعوة أمته

واإليثار واخللق , واملودة علمية عملية حيفها احلب يف هللا , حياة شيوخهم وعلمائهم معالسلف الصاحل 
 .2الكرمي 

, ما استطاع الداعية إىل , والسعي إىل حفظهوتفسريا   , تالوة وفهما  العيش مع كتاب هللا تعاىل
, وزاد الداعية األول يف مجيع  والعمل به, فهو املعني األول لإلسالم, واستظهاره ومراجعته, هذا سبيال  

  .3أحواله  
 

عن أيب ( قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ) من أحب هلل , وأبغض هلل , وأعطى هلل , ومنع هلل , فقد استكمل اإلميان ( , أخرجه أبو داود 1
كتاب السنة , وأخرجه الرتمذي وأمحد عن معاذ بن أنس اجلهين , أن النيب صلى هللا عليه   4681برقم   220ص 4 عنه جرضي هللا أمامة

, وسنن  438ص 3وسلم قال : ) من أعطى هلل , ومنع هلل , وأحب هلل , وأبغض هلل , وأنكح هلل , فقد استكمل إميانه ( مسند أمحد ج
 .  60القيامة ابب  كتاب صفة  233ص 4الرتمذي ج

, وانظر سنن أيب داود والرتمذي والنسائي وابن ماجه    291-215وما بعدها و  ص 59ص 1( انظر اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ج2
 وما بعدها . 251, واحملدث الفاصل بني الراوي والواعي ص  24ص 8, وجممع الزوائد ج  6ص 4أيب داود ج . سنن 

, وانظر كتاب مجال القراء وكمال اإلقراء الكتاب  174-162ص 2الواردة يف فضل القرآن الكرمي : كتاب مجع الفوائد ج ( انظر األحاديث3
وما  342ص  2وما بعدها , وكتاب الرتغيب والرتهيب ج 110ص 1)منازل اإلجالل والتعظيم يف فضائل القرآن الكرمي ( ج الثالث منه 

 بعدها .
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: سألت عما سألت عنه  سعيد اخلدري رضي هللا عنه فقال: أوصين, فقال  إىل أيبجاء رجلٌ 
يك ابجلهاد  , وعل أوصيك بتقوى هللا, فإنه رأس كل شيء ."ك بل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من ق

 .1" , وذكرك يف األرضالوة القرآن فإنه روحك يف السماء, وعليك بذكر هللا وتفإنه رهبانية اإلسالم
ليندرج يف كمال الوالية  ؛قرب إليه مبزيد الطاعات والقرابت , ابلتداعية ابهلل عز وجلتقوية صلة ال

 {  أ ال إينه أ ْوليي اء اَّلل ي ال  خ ْوٌف ع ل ْيهيْم و ال  ه ْم حي ْز ن ون  } :هلل, فيستحق ما جاء يف قوله عز وجل
: ) فيما يرويه عن هللا عز وجلق قول الرسول صلى هللا عليه وسلم, , ويسعى إىل تطبي ]62يونس[

, وما  دي بشيء أحب إيل مما افرتضت عليه, وما تقرب إيل عبفقد آذنته ابحلرب  من عادى يل وليا  
يبصر وبصره الذي , ذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع به , فإبدي يتقرب إيل ابلنوافل حىت أحبهيزال ع

 . 2(   ...ألعيذنه ين, ولئن استعاذ ئن سألين ألعطينه, ول به, ويده اليت يبطش هبا, ورجله اليت ميشي هبا
وقال تعاىل :   .يه وسلم يذكر هللا يف كل أحيانه, فقد كان الرسول صلى هللا عل ذكر هللا عز وجل

     .]152البقرة[  )فَاذُْكُروِن َأذُْكرُْكْم َواْشُكُروْا ِل َوالَ َتْكُفُرونِ  (
 .]41األحزاب [  )ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اذُْكُروا اللََّ ِذْكراً َكِثْياً  (وقال : 

 . ]191آل عمران [ )الَِّذيَن َيْذُكُروَن الّلَ ِقَياماً َوقُ ُعوداً َوَعَلَى ُجُنوِِبِمْ ( :عز وجل وقال
عبدي يف نفسه ذكرته  كرين إذا ذ  ):ال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: يقول هللا تبارك وتعاىلوق

, وإذا  تقربت منه ذراعا   , وإذا تقرب مين شربا  يف مأل ذكرته يف مأل خري من ملئه, وإذا ذكرين يف نفسي
 .  4, ففي ذكر هللا حياة القلوب3(  , وإن أاتين ميشي أتيته هرولةتقربت منه ابعا   تقرب مين ذراعا  

 

 . ( : رجاله ثقات4/215( قال اهليثمى )11791رقم ،  3/82أخرجه أمحد )( 4
 ( .6137، رقم  5/2384أخرجه البخاري ) ( 2
, وموسوعة احلديث الشريف  613ص 2( أخرجه البخاري ومسلم وأمحد والرتمذي . انظر مجع الفوائد من جامع األصول وجممع الزوائد ج2

 . 10210, ومسند أمحد حديث  4850, وصحيح مسلم حديث  6982البخاري حديث           صحيح 
اري ومسلم ( قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ) مثل البيت الذي يذكر هللا فيه والبيت الذي ال يذكر هللا فيه مثل احلي وامليت ( أخرجه البخ3

ل شيء جالء , وإن جالء , وقال أبو الدرداء رضي هللا عنه :  ] لك 9201حديث  613ص 2انظر مجع الفوائد ج     وغريمها،   
, وقال كعب بن مالك رضي هللا عنه : ] من أكثر من ذكر هللا برئ من  1/396اإلميان           القلوب ذكر هللا عز وجل [ شعب 

ال رمحه هللا: ] الذكر للقلب مثل املاء للسمك , فكيف يكون ح      , وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية  1/415النفاق [ املصدر السابق 
 .  63السمك إذا فارق املاء [ الوابل الصيب ص
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ام ذكر هللا يقوي صلة العبد بربه,  إن دو  :واستغفارهحتميده وتكبريه ودعاؤه توحيد هللا وتسبيحه و 
الَِّذيَن آَمُنوْا َوَتْطَمِئنُّ قُ ُلوُِبُم ِبذِْكِر اللِّ َأاَل ِبذِْكِر   ): لقول هللا تعاىل , مصداقا  ويزيد من اطمئنان قلبه

 . ]28الرعد[ (اللِّ َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوبُ 
, ال إله إال هللا  ضل ما قلته أان والنبيون من قبليأف)    :ال رسول هللا صلى هللا عليه وسلموق

, تشرح 2, أحاديث صحيحة كثرية رد يف التسبيح والتحميد والتكبري, وقد و 1(  وحده ال شريك له
ذ عزميته وتزيد من إميانه ويقينه, وحتمله على العمل, , وتشحصدر املؤمن, وتقوي صلته ابهلل عز وجل

  . وجلوحسن مراقبة هللا عز 
لتزام أبذكار الصباح واملساء, واألذكار املوقوتة, وابلدعاء يف  وال بد أن ينشأ الدعاة على اال

ابلرسول عليه أفضل الصالة  , وأتسيا  بنفوسهم املناسبات اليت بينها الرسول صلى هللا عليه وسلم, مسوا  
 وأمت التسليم .

عز وجل , ويزيده من تقوى هللا   تقوى هللا عز وجل: كل ما سبق يقوي صلة الداعية ابهلل 
ََي  ) : له, وهبذا حيقق أمر هللا عز وجلسبحانه, ودوام مراقبته, وتقلبه بني اخلوف والرجاء, يف مجيع أحوا

يعًا َوالَ أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ات َُّقوْا الّلَ َحقَّ تُ َقاتِِه َواَل ََتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنُتم مُّْسِلُموَن َواْعَتِصُموْا ِبَ  ْبِل اللِّ َجَِ
ُكْم فََأْصَبْحُتم بِِنْعَمِتِه ِإْخَواانً وَُكنُتْم  تَ َفرَُّقوْا َواذُْكُروْا نِْعَمَت اللِّ َعَلْيُكْم ِإْذ ُكنُتْم َأْعَداء فَأَلََّف َبْْيَ قُ ُلوبِ 

ُ الّلُ َلُكْم آََيتِِه َلَعلَُّكْم ََتَْتُدونَ  َها َكَذِلَك يُ َبْيِّ ن ْ َن النَّاِر فَأَنَقذَُكم مِّ آل عمران  [(َعَلَى َشَفا ُحْفَرٍة مِّ
102-103[ 

فإن مل  ، ن تعبد هللا كأنك تراهاإلحسان أ)  :نه الرسول صلى هللا عليه وسلم يفكما حيقق ما بي
 .  3(  تكن تراه فإنه يراك

 

ه ال ( أخرجه الشيخان,وأخرج البخاري عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ) من قال ال إله إال هللا وحد2
له عدل عشر رقاب ، وكتب له مائة حسنة ,  له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير يف اليوم مائة مرة , كانت      شريك له , 

حرزا  من الشيطان يومه ذلك حىت ميسي, ومل أيت أحد أبفضل مما جاء إال رجل عمل أكثر منه(       وحميت عنه مائة سيئة , وكانت له 
 . 5924صحيح البخاري موسوعة احلديث النبوي رقم 

 وما بعدها . 261ص 1. وإحياء علوم الدين ج 679-616ص 2ج( انظر مجع الفوائد من جامع األصول , وجممع الزوائد 3
, وسنن النسائي  2535, وسنن الرتمذي  10, وصحيح مسلم حديث  4404و  48( أخرجه البخاري موسوعة احلديث النبوي حديث 5

 . 16851وحديث  179, ومسند أمحد حديث  62, وسنن ابن ماجه  4905حديث 
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من أثر كبري وعميق يف صقل النفوس, والسمو  ا لقيام الليل مبولعله من انفلة القول أن نذكر 
ن  , وديد ديدن الرسول صلى هللا عليه وسلم , وكان قيام الليلتقرب من هللا عز وجل, والابلعباد

 .بعدهمأصحابه والسلف الصاحل من 
عليه وسلم  الوقوف على حياة الرسول صلى هللا ؛وخري سبيل هلذا:  نفسيا  إعداد الدعاة  : اثنيا  

مراحل سريته صلى هللا عليه   , ومعرفة مجيع من خالل سريته العطرة, ودراستها دراسة متأنية متعمقة
  . وسلم, والتأمل يف دقائقها, واالنتفاع هبا, ودراسة مشائله, للتخلق أبخالقه الكرمية, والتأدب آبدابه 

,  فقهها ودالالهتا وما يستفاد منهاوإذا أتيحت دراسة السرية على العلماء العاملني الرابنيني , وبينوا 
ويف   .والدعاة خاصة ؛سع مدى يف نفوس طالب العلم عامة, وأو , وأعمق بعدا  كان هذا أعظم أثرا  

لروح وبعبارة أخرى يتحقق مسو ا .اليت دعا إليها بعض السلف الصاحلهذا تتحقق جماهدة النفس 
الذي  ؛ويقوى وازع اإلميان على الغرائز, ويتحقق اإلخالص هلل عز وجل ,والنفس على امليول واألهواء

هللا عليه وسلم يف مجيع األحوال,   ويتم حسن التأسي ابلرسول صلى, ح أميا عمل إال به ال يص
الصرب واحللم واألانة, والبذل والسخاء, اإليثار والتعاون, تربية روح الفريق,   ؛والتخلق خبلقه الكرمي

الرفق والرأفة والرمحة, الزهد  ,اإلقدام والشجاعة, التواضع والعفو, العزة والكرامة, احلب هلل والبغض هلل
, واألمر ابملعروف ابلدنيا والقناعة, احلمد والشكر, والصدق واألمانة, العدل, حسن املعاملة, والنصح

, وغري هذا من اخلصال احلميدة ,  طاعة هللا وحسن االلتزام, والوفاء والنظاموالنهي عن املنكر ... 
 .1ليت تفرد هبا اإلسالم اوالقيم الرفيعة 

حيقق هلم التبصر  , متميزا   علميا   البد من إعداد الدعاة إعدادا   : يفاإلعداد العلمي والثقا :  اثلثا  
, والقيم واآلداب واألخالق فيزودون  لة ابلعقيدة والعبادة واملعامالت , بكل ما له صفيما يدعون إليه 

, ومعرفة أحكام العبادات مجلة   عليه وسلممبا يكفيهم من تفسري كتاب هللا وسنة رسول هللا صلى هللا 
 ،, وسرية الرسول صلى هللا عليه وسلمخالقهوآداب اإلسالم وأ ,كام املعامالت , وأهم أحوتفصيال  

 معامل التاريخ  هبذا من وما يلحق ومعرفة معامل اخلالفة الراشدة, ,أكابر الصحابة والتابعنيوسري 
ملصادر  وأن يعرف أهم امن اللغة العربية وآداهبا ..   وافرا   وال بد من أن ينال الداعية حظا  ، اإلسالمي

 . ليفيد منها عند احلاجة إليها ؛واملراجع يف علوم اإلسالم
 

وما بعدها . و  126. وص 95وما بعدها . و  85وما بعدها . و  58وما بعدها . و  15ص 1طفى ج( انظر الشفا بتعريف حقوق املص1
 . 595-571وما بعدها . و  554ص 2ج . و 139-187
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حيسن  أن , فحسن جدا  ستعانة ابلتقنيات احلديثة, واالالداعية ابلعلوم املساعدة والبد من أن يلم
, وكل هذا من مهام املؤسسات يلم حباضر العامل اإلسالمي , وأناستعمال احلاسوب واالنرتنت

 .1ته  ج ومناهج تفي بعلم الداعية وثقافالدعوية اليت تتوىل وضع برام
. ويتعني عليه  عو يف البالد العربية واإلسالمية, وإن كان يدلضرورة مبكان أن يلم بلغة أجنبيةومن ا

, فقد أرسل الرسول صلى هللا إذا مل يكن لساهنا عربيا   البالد اليت يتصدى فيها للدعوة  أن يتقن لغة
 . يتقن لغة القوم الذين أرسل إليهم, كل رسول وم واحد ستة رسل إىل جهات متعددة وسلم يف يعليه 

ومن األمهية مبكان أن يعرف الداعية يف غري البالد العربية أحوال املدعوين االجتماعية والثقافية  
ليحسن القيام  ؛عن اترخيها وحاضرها , وموجزا  ها ودايانهتا وعاداهتا وتقاليدها, وأهم قضاايالقتصاديةوا

 . بواجبه
فة منهج القرآن إىل جانب كل ما سبق البد للداعية من أن يعرف أصول الدعوة من خالل معر 

ة متعمقة, كما يعرف أسس  , معرفة عامة شامل ومنهج الرسول صلى هللا عليه وسلم, الكرمي يف الدعوة
, وتبليغ  من حسن أداء األمانة, معرفة ممتازة متكنه الدعوة وقواعدها, وأنواعها ومناهجها وأساليبها

 . الرسالة
قلية والروحية , العان عناية فائقة, من مجيع جوانبه اعتىن اإلسالم ابإلنس  :اإلعداد البدين : رابعا  

, فاملسلم  متكامل الشخصية, حيسن القيام برسالة االستخالف سواي   ليكون إنساان   ؛ والنفسية والبدنية
نه يدعو إىل اهلدى مقابل الضالل, وإىل  أل ؛األدبية, فهو يف جهاد دائمخيوض غمار احلياة املادية و 

, وإىل النور مقابل  ىل األمانة يف صراعها مع اخليانة, وإاحلق جتاه الباطل, وإىل العدل مكان الظلم
 الظالم ... 

د من العناية بصحة , فال با يتطلب من الدعاة التحمل والصرب, وبذل الطاقة واجلهدذوكل ه
إن جلسدك عليك : )  عليه وسلم, وقد قال الرسول صلى هللاالبدن وسالمته, وتقويته واحملافظة عليه

, فأعط كل ذي حق  2, وإن لزوجك عليك حقا  , وإن لزورك عليك حقا  , وإن لعينيك عليك حقا  حقا  
 .3(  حقه

 

 ( انظر ثقافة الداعية للدكتور يوسف القرضاوي .1
 .   84كتاب األدب ، ابب   2272ص 5( صحيح البخاري ج1
 . 86دب ، ابب كتاب األ  2273ص 5( صحيح البخاري ج2
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: )  ال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: قودعا اإلسالم إىل القوة, عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال
وأحب إىل هللا من املؤمن الضعيف, ويف كل خري, احرص على ما ينفعك, واستعن  املؤمن القوي خري

ولكن قل: قدر هللا وما  لو أين فعلت كان كذا وكذا, : ابهلل وال تعجز, وإن أصابك شيء فال تقل
 .  1( , فإن لو تفتح عمل الشيطانشاء فعل

  ، , والقرحية يف أمور اآلخرةرأى بعضهم أهنا هنا عزمية النفس , وإن البدنية وغريها ؛والقوة عامة
إليه ...  وأشد عزمية   , وأسرع خروجا  على العدو يف اجلهاد فيكون صاحب هذا الوصف أكثر إقداما  

احتمال املشاق يف ذات هللا  , و ابملعروف والنهي عن املنكر, والصرب على األذى يف كل ذلك األمر يف 
, وحمافظة عليها, وحنو  هلا , وأنشط طلبا  والصوم واألذكار وسائر العبادات  , وأرغب يف الصالةتعاىل
  . جبات ع ما أييت به الضعيف من الوا, ميف اإلميان . واخلريية يف القوي والضعيف الشرتاكهماذلك 

ا عنده , وطلب احلرص على طاعة هللا تعاىل والرغبة فيم ؛ ) احلرص على ما ينفعك ( ـواملقصود ب
ول  , وقد دعا الرسوال تعجز وال تكسل عن طلب الطاعة, وال عن طلب العون, العون منه على ذلك 

ن القوة  إ أال: ) قال صلى هللا عليه وسلم, شجع على اكتساهبا, و صلى هللا عليه وسلم إىل القوة
 . 2(  , أال إن القوة الرميالرمي

يه وسلم على نفر من أسلم مر النيب صلى هللا عل : ) سلمة بن األكوع رضي هللا عنه قالوعن 
, ارموا وأان مع بين  : ارموا بين إمساعيل فإن أابكم كان راميا  ينتضلون, فقال النيب صلى هللا عليه وسلم

؟ : مالكم ال ترمون ال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم, فقالفريقني أبيديهمفالن, قال: فأمسك أحد 
 .                                               3( لكم: ارموا فأان معكم كفقال النيب صلى هللا عليه وسلم ؟: كيف نرمي وأنت معهم قالوا

ق بني اخليل سابق ابخليل اليت أضمرت ..  وسابأن الرسول صلى هللا عليه وسلم  )  ثبتوقد 
 .4(   اليت مل تضمر
, سبقته يف األوىل، وسابق عائشة رضي هللا عنها مرتني, أنه صارع ركانة وتغلب عليه تكما ثب

   .1وسبقها يف الثانية  
 

وعنده ) وإايك واللو , فإن اللو يفتح من  370, و  366ص 2. وأخرجه أمحد يف املسند ج 2664حديث  2052ص 4( صحيح مسلم ج3
 . 14وأخرجه ابن ماجه يف السنن كتاب الزهد ابب  الشيطان ( . 

 . 88ص 8. ونيل األوطار ج 431ص 6. وأمحد وغريه . انظر فتح الباري ج 64ص 13( صحيح مسلم بشرح النووي ج4
. قوله :) من أسلم ( أي من بين أسلم القبيلة 87ص 8. وأمحد .انظر نيل األوطار ج 432-431ص 6( أخرجه البخاري: فتح الباري ج3

 وينتضلون: أي يتبارون يف رمي السهام إىل هدف . املشهورة.
 . 349ص 5. وحتفة األحوذي ج14ص 13. وصحيح مسلم بشرح النووي ج 411ص 6( انظر فتح الباري ج4
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, وعلى ما يقوي البدن وينشطهه وسلم بكل كل هذا يدل على اهتمام الرسول صلى هللا علي
, وميكنه من حتمل  ورشاقة, ويدفع عنه اخلمول جواز التدرب على كل ما يكسب البدن قوة ونشاطا  

 . ت املادية واألدبيةاملسؤوليا
مع مالحظة أن امليادين   .املعنية إبعداد الدعاة, أن أتخذ هذا بعني االعتبار فعلى اجلهات  

ألحكام الشرعية, واآلداب  , وميكن خوض غمارها مع مراعاة اللدعوة , أرض خصبة جدا  الرايضية
حيفظ على  , مباؤسسات األشبال والكشافة واجلوالةهذا إىل جانب ميادين م .واألخالق اإلسالمية

 . وسالمة األبدانانشئتنا وشبابنا دينهم, وميتعهم بقوة العقيدة, واستقامة السلوك, 
: من املعلوم أن مجيع التخصصات يف اجلامعات واملعاهد  اإلعداد املسلكي التطبيقي  :خامسا  

لنطاق النظري إىل امليدان  ليخرج من ا ؛من التطبيق والتدريب يف ختصصه وافرا   ينال فيها الطالب قسطا  
أهل العلم هلذا اجلانب, فقد أخرج  والدعاة من أحوج , واإلسالم يدعو إىل هذا يف كل شيء, العملي

 عليه وسلم وحنن شببة : أتينا النيب صلى هللاالك بن احلويرث رضي هللا عنه قالالبخاري عن م
  -فأخربانه ، وسألنا عمن تركنا يف أهلنا ,فظن أان اشتقنا أهلنا ,متقاربون, فأقمنا عنده عشرين ليلة

صلوا كما رأيتموين أصلي, وإذا  , و م, فعلموهم ومروهمارجعوا إىل أهليك ): فقال - رحيما   وكان رفيقا  
 .2( أكربكم م, مث ليؤمكحضرت الصالة, فليؤذن لكم أحدكم
, فقلت: اي  بعثين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل اليمن قاضيا  عن علي رضي هللا عنه قال : ) 

هللا سيهدي قلبك, ويثبت  رسول هللا, ترسلين وأان حديث السن, وال علم يل ابلقضاء؟ فقال: إن 
مسعت من األول, , كما لسانك, فإذا جلس بني يديك اخلصمان, فال تقضني حىت تسمع من اآلخر

 . 3(, أو ما شككت يف قضاء بعد : فما زلت قاضيا  قال .فإنه أحرى أن يتبني لك القضاء
قضاء؟  ى هللا عليه وسلم معاذ إىل اليمن, فقال: كيف تقضي إذا عرض لك بعث الرسول صل 

نة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم,  : فبس فقال: أقضي بكتاب هللا, قال: فإن مل جتد يف كتاب هللا؟ قال
  . عليه وسلم, وال يف كتاب هللا؟ قال: أجتهد رأيي وال آلو: فإن مل جتد يف سنة رسول هللا صلى هللا قال

 

موسوعة احلديث الشريف  . وانظر لعب احلبشة   2214وحديث  3556( ) فصرعه النيب صلى هللا عليه وسلم ( , سنن أيب داود حديث 1
 . 4277املسجد , سنن أيب داود حديث         ابحلراب يف 

ويف رواية ) فلما رأى شوقنا إىل أهلنا قال : ارجعوا فكونوا  . 5662حديث  27. كتاب األدب ، ابب  2238ص 5( صحيح البخاري ج1
 . 602حديث 226ص 1صحيح البخاري ج     فيهم ... ( .           

, وعنده : ) قال علي رضي هللا عنه : فما شككت يف  602موسوعة احلديث الشريف , وأمحد حديث  3111( أخرجه أبو داود حديث 2
 .1088رواية ) فما أعياين قضاء بني اثنني ( حديث بعد (, ويف  قضاء بني اثنني
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وفق رسول رسول هللا ملا يرضي  : احلمد هلل الذي  صلى هللا عليه وسلم صدره وقالفضرب رسول هللا
 .1(   رسول هللا

هبا,   , ويعملون سلم يعلم الصحابة آايت من القرآن, فيحفظوهناوقد كان الرسول صلى هللا عليه و 
 .  مث ينتقلون إىل غريها

كعثمان بن عفان, وأيب بن    ؛الرمحن السلمي قال: أخربان من علمنا القرآن الكرمي عن أيب عبد
ها وعملنا  ا: فإذا تعلمنآايت, قال عشر   , أهنم كانوا يتعلمون عشر آايت بن مسعودهللا  , وعبدكعب

. وكان أكثر أهل العلم يستعينون على احلفظ , وهبذا تعلمنا العلم والعمل مجيعا  هبا, انتقلنا إىل غريها
 .2ابلعمل

الدعوة إىل هللا ة يف حسن , ويكتسب الدعاة مهار وهبذا يتقن املتعلم ما تلقى, وحيسن العمل به
يف , فحبذا لو يتاح التدريب العملي املتنوع عز وجل, كلما ازداد تدريبهم, إبشراف علماء متخصصني

املعاهد, والنوادي  , إىل املساجد و واالنطالق من قاعات الدرس .ميادين متعددة, ومستوايت خمتلفة
النسائية,   البات يف اجلمعيات وتتدرب الط ،املتنوعة ومؤسسات رعاية الشباب  , واجلمعيات الثقافية

تنقل املدرب بني خمتلف املستوايت, وجيتهد يف تعدد , ويومدارس الطالبات, ونوادي الفتيات 
,  لتصبح الدعوة سليقته وأكرب مهه ؛املوضوعات, وحيسن اإلبداع, يف املناهج واألسلوب والوسائل

وراء واجبه, كلما أمثرت  عا  , ويزداد سعادة واندفال يف ميادينها بشغف وحب وسعة صدر يتفاع
 . جهوده,  وأينع عطاؤه

هلل عز وجل  خملصا   -, والتزم بذلك املنهج الرابين لداعية هذا اإلعداد العام الشاملفإذا ما أعد ا
َأانَْ  ُقْل َه ِذِه َسِبيِلي َأْدُعو ِإََل اللِّ َعَلى َبِصْيٍَة  ) :يف عداد من قال فيهم رب العاملنيسلك نفسه  –

 . ]108يوسف[ (َوَمِن ات َّبَ َعِِن َوُسْبَحاَن اللِّ َوَما َأانَْ ِمَن اْلُمْشرِِكْيَ 
 :ةــاخلامت

يدان حممد وعلى آله وصحبه  , والصالة والسالم على سمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات احل
 :انتهينا من هذا البحث إىل ما يلي, وبعد فقد أمجعني

 

. وسنن الدارمي حديث  21000. وأمحد حديث  1249. والرتمذي حديث  3119( أخرجه أبو داود موسوعة احلديث الشريف حديث 3
168 . 

قتضاء العلم العمل للخطيب . واملقدمة يف أصول التفسري البن تيمية . وانظر ا 1/557. واملستدرك  6/172( انظر الطبقات الكربى 4
 البغدادي .
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 .اليت تواجه األمة اإلسالمية, وخطورهتا يف هذا العصردايت بيان كثرة التح
,  , وشحذ عزائمهم, وجتديد نشاطهمالستعادة فاعلياهتم ؛ة اإلعداد اإلمياين للدعاة وسبلهأمهي

 .والعمل بدافع إمياين ذايت
فيهم شروط الداعية أبعلى الدرجات, وكمال اآلداب, ومتام لتتوفر  ؛أمهية اإلعداد النفسي

 .الدعوة ابحلكمة واملوعظة احلسنة , إىل حسنإخالص النية هلل عز وجل األخالق. من
 . وبعض اللغات األجنبية ، , وتنوعه, وأمهية تعلم التقنيات املعاصرةأمهية اإلعداد العلمي والثقايف

 . , وتوسيع نطاقهاة, والتحرك هباليتحمل الداعية مشاق مسؤولية الدعو  ؛مهية اإلعداد البدينأ
 .ر األداء املسلكي يف جناح الداعي, ودو أمهية التدريب العمليتبني 

 . ه على أدلة من القرآن والسنة, وعمل السلف الصاحل, أصلتكل ما سبق بيانه 
 : واملقرتحات  التوصيات 

 .تتعهد الطلبة منذ نعومة أظفارهم ,نشاء مدارس ومعاهد وكليات للدعوةإ
 . ضوابط أخالقية واجتماعية وعلمية , وفقواملعاهد والكليات ة هذه املدارس حسن اختيار طلب

,  واستعادة دورها الفاعل يف احلياة, حتقق تطلعات األمة يف إثبات شخصيتها وضع برامج متميزة
 .ت بياهنا يف هذا البحثلفتقوم على األسس املهمة اليت أس

  , املشهود هلم ابلعدالة صصنيإلداريني واملشرفني من املتخ, وااختيار أعضاء اهليئات التدريسية
 .واالستقامة والغرية على اإلسالم

لتخريج داعيات مؤهالت فاعالت, تفني مبتطلبات القطاع  ؛اهتمامنا ابلذكور االهتمام ابإلانث 
 .النسائي

عن أي ضغوط   بعيدا    ، تتيح هلم التفرغ هلا , عزيزة للمشتغلني يف ميدان الدعوةضمان حياة كرمية 
 . مادية أو أدبية

خنبة ممتازة يف كل , والسعي إىل إجياد االهتمام جبميع فئات اجملتمع, يف مجيع التخصصات 
 . ختصص, تلم ابلدعوة وأصوهلا, تتوىل الدعوة وشؤوهنا يف فئتها

, ويف  يف العمال والفنيني وأصحاب احلرف, ق الدعوة يف مجيع قطاعات اجملتمع توسيع نطا 
ليستعيد  ؛عات العامة, والقطاويف القطاعات اخلاصة املتنوعة ,املتميزة االختصاصات وذوي املثقفني 

أئمتهم   ،والنصح للمسلمني , والنهي عن املنكر,دورهم يف الدعوة واألمر ابملعروفعاة والرعية ر ال
 . وعامتهم, ابحلكمة واملوعظة احلسنة
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وإعداد برامج مناسبة    ،والشباب والكهول ن والفتياتوجيه االهتمام إىل مجيع املستوايت: األطفال 
 .لكل مستوى

واجلمعيات االجتماعية والتخصصية,  , ي الرايضية والثقافيةاالهتمام جبميع املؤسسات والنواد
 .والنقاابت, وندب متخصصني للدعوة إليها

ية ...   ية والرتوحياملادية والثقاف ؛ عالم يف بيان التحدايت املعاصرةاالستفادة من مجيع وسائل اإل
سالم:  عقيدة, وعبادة,  , وبيان حقيقة اإلوبيان موقف اإلسالم منها, وتقدمي بدائل مشروعة هلا

أن يتوىل هذا العلماء الرابنيون, املوثوق بدينهم وعلمهم   ... على , وقيما  , وآدااب  , وسلوكا  ومعاملة
 .وخلقهم

لتبقى دعوهتا خالصة هلل عز  ؛القضاء وىل مؤسسات الدعوة إدارات مستقلة, كاستقاللأن يت
على من كبار األئمة والعلماء,  , ترتبط مبجلس أ, بعيدة عن أي ميل أو هوى, وإعالء كلمتهوجل

 .تتيح هلم احلرية يف ميدان عملهم ,يتمتعون حبصانة دستورية معتربة
السعي إىل توحيد جهودها  و  ،والتعاون بني املؤسسات الدعوية يف كل إقليم توثيق الصالت 

 .ومناهجها
, رابطة مستقلة ال صلة هلا ابألمور  يف البالد العربية واإلسالمية أتسيس رابطة للمؤسسات الدعوية

الربامج واخلطط الدعوية  , وتقدمي تسعى إىل بيان التحدايت, وتوحيد اجلهود ، اخلاصة أبية دولة
 .املناسبة, مع مراعاة خصوصيات كل إقليم

كل   , وتكوين جملس أعلى يفية, يف البالد غري اإلسالمهود املراكز والرابطات اإلسالميةتوحيد ج
وتوحيد خططها  ، بني مجيع املؤسسات الدعوية, والتعاون بينها , يسعى إىل توثيق الصالت قارة

الدعوية يف البالد  يتوىل شؤون األمور , س القارات جملس يضم ممثلني جملال وإقامة  .ومناهجها الدعوية
 .غري اإلسالمية

ية يف البالد العربية  , يضم ممثلني عن رابطة املؤسسات الدعو أعلىيف تشكيل جملس كبري وأملنا  
سالمية, يتوىل التنسيق والتعاون, وتبادل  لني للمجلس األعلى يف البالد غري اإل, وممثواإلسالمية
,  سالميةلتوكيد عاملية الدعوة اإل ؛ لدعوة, وكل ما يتعلق بشؤون اوتوحيد اجلهود الدعويةاخلربات, 

   وعمومها ومشوهلا. 
                                                  العاملني  ب واحلمد هلل ر 

 حممد عجاج اخلطيب . .أ.د
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 ثبت املصادر واملراجع 
 .القرآن الكرمي

 حممد حممد حسني ط مصر.. : أ.د  األدب املعاصرجتاهات الوطنية يف اال
 .إحياء علوم الدين: لإلمام أيب حامد الغزايل, ط دار القلم بريوت 

 .لإلمام حممد بن إمساعيل البخاري, املطبعة السلفية مصر :ب املفرداأل
 .للحافظ أيب بكر اخلطيب البغدادي, املكتب اإلسالمي بريوت  :اقتضاء العلم والعمل

, املنعقد يف املدينة املنورة اململكة  المي ملكافحة املسكرات واملخدرات متر العاملي اإلس حبوث املؤ 
 . الرايض –وزارة الداخلية إدارة مكافحة املخدرات  –العربية السعودية 

 . بروتوكوالت حكماء صهيون, ط بريوت 
 .عمر فروخ, ومصطفى اخلالدي, ط بريوت ومصر  . : أ.د التبشري واالستعمار

قيق الشيخ  , بتحد عبد الرمحن املباركفوري اهلندي: لإلمام حممحتفة األحوذي شرح جامع الرتمذي
 .عبد الوهاب عبد اللطيف, ط مصر

, ط دار إحياء  الرتغيب والرتهيب: للحافظ زكي الدين املنذري, تعليق مصطفى حممد عمارة 
 .صر, بريوت الرتاث م

املنعقد  1978ة كاملة ألعمال املؤمتر التبشريي لعام التنصري ) خطة لغزو العامل اإلسالمي ( ترمج
 . ادو ابلوالايت املتحدة األمريكية, ط دار ) م. أ. ر. ث (يف كلور 

بتحقيق  . علم الدين علي بن حممد السخاويمجال القراء وكمال اإلقراء للعالمة أيب احلسني
   .م1997  – هـ 1418دار املأمون للرتاث سنة  .يق مروان عطية, وحمسن خرابةوتعل 

, املغريب السوسي للشيخ حممد  حممد :ائدو ز مجع الفوائد يف اجلمع بني جامع األصول وجممع ال
 .املكتبة العلمية املدينة املنورة 

 . خلليج العريب أمام التحدي العقدي: د. سعيد حارب, ط ديبا
 .مكتبة وهبة مصر  , الداعية: الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي ثقافة

احلميد, دار إحياء   ي الدين عبدي, بتحقيق حممد حمللحافظ أيب داود السجستاين : سنن أيب داود
 .الرتاث العريب مصر
القادر  , وعبدظ أيب عيسى حممد بن عيسى الرتمذي, حتقيق صدقي العطار: للحافسنن الرتمذي

 . م 1994 – هـ 1414, ط دار الفكر  سنة نعرفا
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, حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي, ط عيسى احلليب القزويينللحافظ حممد بن يزيد : هسنن ابن ماج
 .القاهرة

بشرح احلافظ السيوطي, وحاشية السندي, ط  , الرمحن النسائي  : للحافظ أيب عبدسنن النسائي
 . املكتبة التجارية مصر

 . م 1990الكتب العربية بريوت سنة  , ط دار للحافظ أيب بكر البيهقياإلميان: شعب 
اليحصيب, حتقيق علي حممد الشفا بتعريف حقوق املصطفى: للقاضي عياض بن موسى 

 .دار إحياء الكتب العربية القاهرة, ط البجاوي
, ط دار ابن كثري  ـا. مصطفى البغلإلمام حممد بن إمساعيل البخاري, بعناية د :صحيح البخاري 

 . م 1993  – هـ 1414سنة   5ط   ,واليمامة, دمشق بريوت 
دار  , ط الباقي , حتقيق حممد فؤاد  عبدإلمام مسلم بن احلجاج النيسابوريل  :مسلم صحيح

 . إحياء الكتب العربية القاهرة
 .  مصر اللطيف, مطبعة حممد عبد الدين النووي  ييصحيح مسلم بشرح اإلمام حم

 . الطبقات الكربى: حممد بن سعد كاتب الواقدي, دار صادر بريوت 
شاتليه, ترمجة مساعد اليايف, وحمب الدين اخلطيب, املطبعة  . امل اإلسالمي: أ.دالغارة على الع

 .السلفية
العسقالين, مصطفى البايب احلليب لشيخ اإلسالم ابن حجر  :اري شرح صحيح البخاريفتح الب

 . م1959
 . م1938مصر , املكتبة التجارية الرؤوف املناوي  : للشيخ عبدفيض القدير شرح اجلامع الصغري

 .احلميد: السلطان عبد احلميد, ط بريوت  مذكرات السلطان عبد
 .  حيد آابد,  هللا احلاكم النيسابوري : أليب عبداملستدرك على الصحيحني

 .أمحد: اإلمام أمحد بن حنبل, ط دار صادر بريوت  مسند اإلمام
 . مقدمة يف أصول التفسري: شيخ اإلسالم بن تيمية

 . 1,  3صدار  إ: حلديث النبوي الشريفموسوعة ا
مصطفى البايب  2, طمام الشيخ حممد بن علي الشوكاين: لإلنيل األوطار شرح منتقى األخبار

 .   هـ1371احلليب مصر 
   .م1993ط املكتبة الثقافية بريوت ،الكلم الطيب: لإلمام ابن قيم اجلوزيةالوابل الصيب من 
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 الدورايت : اجملالت والصحف : 
 . دراسات األمنية والتدريب ابلرايض: املركز العريب لل األمن واحلياة جملة

 .الرايض -: مكتب الرتبية العريب جملة رسالة اخلليج العريب
 .جملة الشرق األوسط

 .اجمللةجملة 
 . صحيفة األخبار القاهرية
 .صحيفة األهرام القاهرية
 . صحيفة الشرق األوسط

 .    صحيفة الندوة
 واحلمد هلل رب العاملني

 مات  ز  واأل   هواء  هبا األ   تْ ف  ص  ع                              ة  ــأم   عي ـاي أيها الباكي لواق
 ات  ق  ر  احل  ا  نبقلوبي  تْ س  فه ـن  تـ  و                   ا            ن  نـ  زـْ ح   ى أاثرتْ احلره  ك  عربات  

 ات  رب  : الع   هي مساعي  خري   لكنه                           قا  مه ن  م   الكالم   املرء   د يسمع  ـق
 كذلك عندها الكلمات    ماتتْ                         ـانأرواحي  يف العزمات   ماتتي  نْ إي 

 ؟ وات  ـاألم األمةي  وات  ي م  يوهل                       حي   بال حال   يف قول   ال خري  
 د . عبد احلكيم األنيس 

 احلكيم األنيس إثر عربات ذرفت من عيين احملاضر  ارجتلها األخ الدكتور  عبد
( إعداد الدعاة بني حتدايت الواقع وتطلعات املستقبل) حممد عجاج اخلطيب يف تقرير حبثه . . دأ 

 . م 2001   /  4  / 18, املوافق  هـ  1422/  1/ 24األربعاء 


