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 2 أضــباب ضـعف فاعمٗٛ اخلطـاب الدعــٕٙ ٔضــبن التػمــب عمّٗــا 

 ةـــمقدم 
احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، ذع ًمٜم٤م ديٜم٤ًم ىمقياًم، وهداٟم٤م ساـم٤ًم ُمست٘مٞماًم، وأؾمبغ 

ڄ     ڄ  ڄ   ڃ    ڄڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦچ  قمٚمٞمٜم٤م ٟمٕمٛمف فم٤مهرة وسم٤مـمٜم٦م

َـّ قمٚمٞمٜم٤م، وأيمرُمٜم٤م سم٠من ضمٕمٚمٜم٤م ُمـ اًمداقملم إمم 1)چ  ڃ  ( ؾمبح٤مٟمف هداٟم٤م وقمٚمَّٛمٜم٤م، وُم

ؾمبٞمٚمف .  وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن ؾمٞمدٟم٤م حمٛمدًا قمبده 

ن أُمٞمٜم٤ًم قمغم وطمٞمف، ُمبٞمٜم٤ًم ًمٙمت٤مسمف، ظم٤ممت٤ًم ٕٟمبٞم٤مئف ورؾمقًمف، أرؾمٚمف اهلل رمح٦م ًمٚمٕم٤معملم، ًمٞمٙمق

 .  ورؾمٚمف، وًمت٘مقم سمف احلج٦م قمغم هذه إُم٦م إمم يقم اًمديـ

اًمٚمٝمؿ صؾِّ وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمٚمٞمف، وقمغم آًمف، وأصح٤مسمف اًمؼمرة إشم٘مٞم٤مء ، أئٛم٦م 

اًمديـ، وصٗمقة اخلٚمؼ سمٕمد إٟمبٞم٤مء واعمرؾمٚملم. ورىض اهلل قمٛمـ اشمبع ؾمٜمتٝمؿ، وؾمٚمؽ 

 ودقم٤م سمدقمقهتؿ ، ، واىمتٗمَك أصمرهؿ، وٟمٍمهؿ إمم يقم اًمديـ.  ـمري٘متٝمؿ ،

 دــأما بع
وم٢من اًمداقمٞم٦م إمم اهلل شمٕم٤ممم طم٤مُمؾ رؾم٤مًم٦م وُمبٚمغ أُم٤مٟم٦م، وٓ ُيتّمقر ُمـ طم٤مُمؾ 

رؾم٤مًم٦م اًمدقمقة إمم اهلل شم٘مّمػم أو شمٗمريط وذم قمٜم٘مف ُمسئقًمٞم٦م إزاء اإلصالح واًمتٖمٞمػم ، 

ھ  ھ       ے  چ -هلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ صغم ا -وذم اخلٓم٤مب اًمرسم٤مين اًم٘مرآين ًمٚمٛمّمٓمٗمك 

( ، وهق ٟمداء ضمٚمٞمؾ ومٞمف أُمر سمتحٛمؾ إُمر اًمٕمٔمٞمؿ واًم٘مٞم٤مم سمحؼ 2) چے   ۓ ۓ  

اًمدقمقة وشمبٚمٞمغ اًمٜم٤مس ديـ اهلل وُم٤م ي٘متْمٞمف ذًمؽ ُمـ ٟمذارة اًمبنمي٦م ، وختٚمٞمّمٝم٤م ُمـ 
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 3 أضــباب ضـعف فاعمٗٛ اخلطـاب الدعــٕٙ ٔضــبن التػمــب عمّٗــا 

 اًمنم ذم اًمدٟمٞم٤م، وُمـ اًمٜم٤مر ذم أظمرة. 

ذ إمم ىمٚمقب اعمدقمقيـ ، وُمـ هٜم٤م يم٤من ٓ سمد ُمـ ظمٓم٤مب دقمقي ُم١مصمر يٜمٗم   

وي٘مرب هلؿ اخلػم ويدومع قمٜمٝمؿ اًمرض ، وي٠مظمذ سم٠ميدهيؿ إمم أؾمب٤مب اًمسٕم٤مدة ذم اًمدٟمٞم٤م 

ستققمب٤ًم هدَي اًم٘مرآن واًمسٜم٦م ذم احلرص قمغم اعمدقمقيـ وطم٥م اخلػم هلؿ ، وأظمرة ، ُم

 وم٤مًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إٟمام أرؾمٚمف رسمف رمح٦م ًمٚمٕم٤معملم ، يدقمق اًمٜم٤مس إمم اهلل شمٕم٤ممم

  ھہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھچ قمغم سمّمػمة ممتثال ًإُمر اإلهلل

﮼  ﮽    ﮻﮳  ﮴   ﮵   ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮲ے  ے  ۓ  ۓ

 ( 1) چ﮾  ﮿   

ىم٤مسا قمغم إىم٤مُم٦م احلج٦م أو إسمراء  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -ومٚمؿ يٙمـ ظمٓم٤مسمف 

٠مصمػم ذم اًمذُم٦م ويمٗمك ، وإٟمام يم٤من ظمٓم٤مسم٤م دقمقي٤م وم٤مقماًل وُم١مصمرًا مجع أؾمب٤مب اًم٘مقة واًمت

اعمدقمقيـ واحلرص قمٚمٞمٝمؿ ، واًمّمؼم ذم دقمقهتؿ وشمٕمٚمٞمٛمٝمؿ ، وإصالح قمٞمقهبؿ ، 

 واًمسٕمل ذم يمؾ ُم٤م يٕمقد قمٚمٞمٝمؿ سم٤مخلػم. 

أن ي٠مظمذ سم٠ميدي  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وهبذا اخلٓم٤مب اًمدقمقي اؾمتٓم٤مع 

 ٦م .اًمٜم٤مس إمم اهلل شمٕم٤ممم، وأن جيد ُمٜمٝمؿ اؾمتج٤مسم٦م وىمبقًٓ وأؾمامقم٤ًم ُمّمٖمٞم٦ًم ، وأومئدًة واقمٞم

هذا وإن اًمٜم٤مفمر إمم اًمقاىمع اًمدقمقي اعمٕم٤مس ًمٞمدرك ُمدى اًمبقن سملم اخلٓم٤مب 

اًمدقمقي اًمٜمبقي ، وسملم اخلٓم٤مب اًمدقمقي اعمٕم٤مس اًمذي يٕم٤مين ُمـ ُمِمٙمالت ضمٕمٚم٧م 

                                                 
 125ؾمقرة اًمٜمحؾ آي٦م رىمؿ :  ( (1

١٠٥٢



   
 4 أضــباب ضـعف فاعمٗٛ اخلطـاب الدعــٕٙ ٔضــبن التػمــب عمّٗــا 

ُمٜمف ظمٓم٤مسم٤م حيت٤مج إمم شم٘مقيؿ أطمٞم٤مٟم٤م ، وطم٤مًم٧م سمٞمٜمف وسملم أن يٙمقن وم٤مقمال وُم١مصمرا ذم  

 دقمقي إول .اعمدقمقيـ، وُمـ صمؿ مل يٕمد ذم ىمقة اخلٓم٤مب اًم

ويم٤من ُمـ أصمر هذا اخلٓم٤مب اًمدقمقي أن اٟمٍمف اعمدقمقون قمـ سمٕمض اًمدقم٤مة ، 

٤مة ذم اإلصالح اًمدقم ُمـ اًمبٕمض دور ىمؾ يمام  - اهلل رطمؿ ُمـ إٓ –ووم٘مدوا اًمث٘م٦م ومٞمٝمؿ 

واًمتٖمٞمػم، ومْمال قمـ أن ضٕمػ اخلٓم٤مب اًمدقمقي ىمد أقمٓمك اًمٗمرص٦م ًمٚمبٕمض ُمـ همػم 

 ؿ قمغم اًمدقمقة سم٤مًمٖم٤م.اعمتخّمّملم أن يتّمدى ًمٚمدقمقة ومٙم٤من أصمره

وُمـ صمؿ ضم٤مء هذا اًمبح٨م قمـ أؾمب٤مب ضٕمػ اخلٓم٤مب اًمدقمقي واًمٕمٛمؾ قمغم 

ڎ  ڈ  ڈ    ڎڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌچ  ُمٕم٤مجلتٝم٤م اٟمٓمالىم٤م ُمـ ىمقل اهلل شمٕم٤ممم

(، وٓ ؿمؽ أن اًمبّمػمة ذم 1) چڑ   ک  ک  ک  ک   گ  گ    ڑژ  ژ

ؾمب٤مهب٤م، شمقصال إمم وضع اًمدقمقة إمم اهلل شمٕم٤ممم شم٘متيض ُمٕمروم٦م ُمِمٙمالت اًمدقمقة وأ

 احلٚمقل ًمٚمٛمِمٙمالت وُمٕم٤مجل٦م أؾمب٤مب اًمْمٕمػ .

 أضباب اختٗاز املٕضٕع : 
 سم٤مإلض٤موم٦م إمم ُم٤م ؾمبؼ ذيمره وم٢من ُمـ إؾمب٤مب اًمداقمٞم٦م إمم اظمتٞم٤مر هذا اعمقضقع ُم٤م يكم :

أن اًمدقمقة إمم اهلل شمٕم٤ممم هل أومْمؾ إقمامل وأذومٝم٤م ىمدرا إذ هب٤م صالح  :ًأولًً

ؿ وُمٕم٤مدهؿ ، ًمذا يم٤من ٓ سمد أن يٙمقن اخلٓم٤مب اًمذي حيٛمؾ شمٚمؽ أُمر اًمٜم٤مس ذم ُمٕم٤مؿمٝم

اًمدقمقة ُمتْمٛمٜم٤م ٕؾمب٤مب اًمٗم٤مقمٚمٞم٦م واًمت٠مصمػم طمتك شم١ميت اًمدقمقة صمامره٤م وحت٘مؼ أهداومٝم٤م ، 

وُمـ هٜم٤م يم٤من اًمبح٨م قمـ إؾمب٤مب اًمتل شم١مدي إمم ضٕمػ هذا اخلٓم٤مب أُمرا رضوري٤م 
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 5 أضــباب ضـعف فاعمٗٛ اخلطـاب الدعــٕٙ ٔضــبن التػمــب عمّٗــا 

 ُمـ أضمؾ اًمٕمٛمؾ قمغم ُمٕم٤مجلتٝم٤م. 

تٛمد أمهٞمتف ُمـ ُمْمٛمقٟمف وأهداومف، ومٛمْمٛمقٟمف وٓ ؿمؽ أن اخلٓم٤مب اًمدقمقي يس

هق اًمدقمقة اإلؾمالُمٞم٦م سمِمٛمقًمٞمتٝم٤م ، وىمد ضم٤مءت إلصالح اًمديـ واًمدٟمٞم٤م ، وًمتٖمٞمػم 

واىمع اعمدقمق وًمـ يتؿ ذًمؽ إٓ ُمـ ظمالل ـمرح دقمقي يٛمتٚمؽ ُمـ قمقاُمؾ اًمت٠مصمػم 

 واًمٗم٤مقمٚمٞم٦م ُم٤م حي٘مؼ ُم٘م٤مصد شمٚمؽ اًمدقمقة وأهداومٝم٤م.

قمـ أؾمب٤مب اًمٗم٤مقمٚمٞم٦م واًمت٠مصمػم جيٕمؾ اًمٕمٛمؾ أن اخلٓم٤مب اًمدقمقي اًم٘م٤مس  :ًثاكقاًً

اًمدقمقي وم٤مىمدا ٕؾمٛمك أهداومف وهق حتقل اعمدقمق ُمـ ؾمٞمئ إمم طمسـ وُمـ طمسـ إمم 

أطمسـ ، وهلذا يم٤من ُمـ اًمرضوري أن ي٘مػ اًمداقمٞم٦م قمغم أؾمب٤مب ضٕمػ ظمٓم٤مسمف وان 

 يتٕمرف قمٚمٞمٝم٤م طمتك يستٓمٞمع ُمقاضمٝمتٝم٤م وشمذًمٞمٚمٝم٤م ذم ؾمبٞمؾ اًمقصقل إمم هم٤ميتف.

 واًمّمقاب اخلٓم٠م يٕمؽمهيؿ سمنم -إٟمبٞم٤مء طم٤مؿم٤م –قم٤مة إمم اهلل شمٕم٤ممم أن اًمد :ًثالثاًً

 وٓ ، دقمقهتؿ ٟمج٤مح وسملم سمٞمٜمٝمؿ شمٕمقق أؾمب٤مب اًمدقمقي ظمٓم٤مهبؿ يّم٤مطم٥م وىمد ،

ٛم٦م ىم٤مضٞم٦م سم٠من اًمٜمٝمقض سم٤مًمٕمٛمؾ اًمدقمقي ًمـ يتح٘مؼ دون ُمٕمروم٦م احلٙم أن ؿمؽ

دقمقة ٕؾمب٤مب اخلٚمؾ وُمقاضع اًمت٘مّمػم ، واًمٕمٛمؾ قمغم إصالح ذًمؽ دومٕم٤م عمسػمة اًم

 وحت٘مٞم٘م٤م ٕهداومٝم٤م.

أن شمرك شمٚمؽ إؾمب٤مب اعمٗمْمٞم٦م إمم ضٕمػ اخلٓم٤مب اًمدقمقي ُمـ ؿم٠مٟمف  :ًرابعاًً

أن يبدد ضمٝمقد اًمدقم٤مة ويْمٞمع أوىم٤مهتؿ ، وهلذا يم٤من ٓ سمد ُمـ اًمٕمٛمؾ قمغم ُمٕم٤مجل٦م شمٚمؽ 

 إؾمب٤مب طمرص٤م قمغم آؾمتٗم٤مدة ُمـ اجلٝمقد اًمدقمقي٦م اعمبذوًم٦م.

ُمـ ومٝمؿ واع ًمٚمٙمت٤مب واًمسٜم٦م هق  أن اخلٓم٤مب اًمدقمقي اًمذي يٜمٓمٚمؼ :ًخامساًً
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 6 أضــباب ضـعف فاعمٗٛ اخلطـاب الدعــٕٙ ٔضــبن التػمــب عمّٗــا 

اًمبٞم٤من اًمقاضح اًمذي شم٘مقم سمف احلج٦م، ويٜم٘مٓمع سمف اًمٕمذر وشمتح٘مؼ ُمـ ظمالًمف أهداف  

ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ     چاًمدقمقة ، ىم٤مل ضمؾ ؿم٠مٟمف :

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  چ   وىم٤مل (1) چڦ   ڦ  

 ( 3)  (2)چ      ڈڎ  ڎ  ڈ

٦م اًمٙمريٛم٦م ٟمدرك أمهٞم٦م اخلٓم٤مب اًمدقمقي ، وذم ضقء هذه اًمٜمّمقص اًم٘مرآٟمٞم

ورضورة اًمٕمٜم٤مي٦م سمف ُمـ أضمؾ أن شمّمؾ هداي٦م اهلل شمٕم٤ممم إمم اعمدقمقيـ ، واًمذيـ 

يتٓمٚمٕمقن سمدورهؿ إمم ظمٓم٤مب دقمقي حمٙمؿ يستٛمد أص٤مًمتف ُمـ اًمقطمل اًمنميػ ، 

ويٕم٤ميش ُمِمٙمالت اًمٜم٤مس ، وُم٤م يٓمرأ ذم طمٞم٤مهتؿ ُمـ ُمستجدات ، ومال يٜمٗمّمؾ قمٜمٝمؿ ، 

 طمػمة ُمـ أُمرهؿ : سمؾ ي٘مدم هلؿ ُمـ هداي٦م اإلؾمالم زادًا يستٛمدون ُمٜمف وٓ يؽميمٝمؿ ذم

ًُم٤م يٜمتٗمٕمقن سمف ذم أُمقر ديٜمٝمؿ ودٟمٞم٤مهؿ .

اًمقىمقف قمغم إؾمب٤مب اًمتل ُمـ ؿم٠مهن٤م هيدفًالبحثًإؼً:ًًاهلدف وَ البخح :

أن شمقهـ اخلٓم٤مب اًمدقمقي ، وشم١مصمر قمغم وم٤مقمٚمٞمتف وشمٕمقق شم٘مدُمف وحتد ُمـ ٟمٗمٕمف ، 

٤ًم وقمالضمٝم٤م ذم ضقء اًم٘مرآن واًمسٜم٦م وؾمػم اًمدقم٤مة واعمّمٚمحلم.واًمٕمٛمؾ قمغم شمِمخٞمّمٝم

وًمسٜم٤م ٟمٕمٜمل سمذًمؽ شمٗمريغ اخلٓم٤مب اًمدقمقي ُمـ ُمْم٤مُمٞمٜمف وأصقًمف وُمب٤مدئف ، 

ومذًمؽ ُم٤م ٓ يٛمٙمـ اعمس٤مس سمف سمح٤مل ُمـ إطمقال ، وًمٙمٜم٤َّم ٟمٕمٜمل سم٤محلدي٨م قمـ 

                                                 

 44ؾمقرة اًمٜمحؾ آي٦م:  ( 1)

 165 ؾمقرة اًمٜمس٤مء آي٦م ، ( 2)

   314اًمدقمقي اًمتحدي٤مت وأُم٤مل ، د/ قمٓمٞم٦م قمدٓن ، ُم٘م٤مل سمٛمجٚم٦م اًمبٞم٤من ، قمدد  دمديد اخلٓم٤مب ( (3
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 7 أضــباب ضـعف فاعمٗٛ اخلطـاب الدعــٕٙ ٔضــبن التػمــب عمّٗــا 

اخلٓم٤مب اًمدقمقي هٜم٤م طمسـ قمرض هذا اخلٓم٤مب ، واًمتجديد ذم أؾم٤مًمٞمبف ووؾم٤مئٚمف  

اخلروج قمغم صمقاسمتف وُمرضمٕمٞمتف ، واًمبح٨م قمـ أؾمب٤مب ىمقشمف ووم٤مقمٚمٞمتف وهذا ُم٤م  دون

حي٤مول اًمبح٨م ُمٕم٤مجلتف ُمـ ظمالل اًمقىمقف قمغم أسمرز إؾمب٤مب اًمتل أدت سم٤مخلٓم٤مب 

اًمدقمقي اعمٕم٤مس إمم شمٚمؽ احل٤مًم٦م ُمـ اًمْمٕمػ ، واًمٕمٛمؾ قمغم شمِمخّمٞمٝم٤م وشمقضٞمح 

ٚمٚمف اًمٗمْمؾ واعمٜم٦م وًمف احلٛمد ؾمبؾ اعمٕم٤مجل٦م اعمقضققمٞم٦م هل٤م . وم٢من أصب٧م ذم هذا اًمٕمٛمؾ وم

واًمِمٙمر ، وإن يم٤مٟم٧م إظمرى ومحسبل أٟمٜمل اضمتٝمدت ، وأؾمتٖمٗمر اهلل اًمٕمٔمٞمؿ وأشمقب 

ًًإًمٞمف ، وأؾم٠مًمف اًمٕمٗمق قمـ اًمزًمؾ.  

شمٓمٚم٥م اًمبح٨م اؾمتخدام اعمٜمٝم٩م اًمقصٗمل قمرض٤ًم وشمٜمٔمػمًا صمؿ  وٍّج البخح :

( ، 1ب٤ًم أو شم٘مقياًم)اعمٜمٝم٩م اًمتحٚمٞمكم اًمذي ي٘مقم قمغم دراؾم٦م اإلؿمٙم٤مٓت شمٗمٙمٞمٙم٤ًم أو شمريمٞم

 يمام ٓ همٜمك زم قمـ آؾمتٗم٤مدة سمب٘مٞم٦م اعمٜم٤مه٩م اًمتل ختدم اًمبح٨م طم٤مل احل٤مضم٦م إًمٞمٝم٤م.

 ضم٤مءت اًمدراؾم٦م ذم ُم٘مدُم٦م ومتٝمٞمد وُمبحثلم وظم٤ممت٦م : : دزاضٛتكطٗي ال

أُم٤م اعم٘مدُم٦م ومٙم٤مٟم٧م قمـ أمهٞم٦م اعمقضقع وأؾمب٤مب اظمتٞم٤مره واهلدف ُمـ اًمبح٨م 

 اًمدقمقي : ومٞمتْمٛمـ حترير ُمٕمٜمك اخلٓم٤مب ًمتٛمٝمٞمدوُمٜمٝم٩م اًمبح٨م وشم٘مسٞمؿ اًمدراؾم٦م، أُم٤م ا

وأماًادبحثًاألولً:ًأسبابًضعفًفاعؾقةًاخلطابًالدعويًادتعؾؼةًبالداعقةً

 وىمد اؿمتٛمؾ قمغم اعمٓم٤مًم٥م اًمت٤مًمٞم٦م : ، وسبلًالتغؾبًعؾقفا

                                                 

، ٟمنم ُمٜمِمقرات  96،  66اٟمٔمر أسمجدي٤مت اًمبح٨م ذم اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م ، د/ ومريد إٟمّم٤مري ، ص ( (1

 م 1997هـ ، 1417اًمٗمرىم٤من ، اًمدار اًمبٞمْم٤مء، اًمٓمبٕم٦م إومم ، 
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 اعمٓمٚم٥م إول : قمدم يمٗم٤مي٦م اًمتدري٥م اًمٕمٛمكم ًمٚمدقم٤مة وؾمبؾ اًمتٖمٚم٥م قمغم ذًمؽ. 

 اًمدقمقى ًمبٕمض اًمدقم٤مة وؾمبؾ اًمتٖمٚم٥م قمغم ذًمؽ . اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين : ىمّمقر اًمٗم٘مف

اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م : ضٕمػ روح اًمتْم٤مُمـ واعمِم٤مريم٦م سملم اًمدقم٤مة وؾمبؾ اًمتٖمٚم٥م قمغم 

 ذًمؽ .

 ًمدى سمٕمض ًمٚمدقم٤مة وؾمبؾ اًمتٖمٚم٥م ذًمؽ اعمٓمٚم٥م اًمراسمع : اخلٚمؾ ذم اجلقاٟم٥م اًمسٚمقيمٞم٦م 

اقعًوأماًادبحثًالثاينً:ًأسبابًضعفًفاعؾقةًاخلطابًالدعويًادتعؾؼةًبالو

ًوىمد اؿمتٛمؾ قمغم اعمٓم٤مًم٥م اًمت٤مًمٞم٦م :وسبلًالتغؾبًعؾقفاً.ًًالدعوي

اعمٓمٚم٥م إول : اًمقؾم٤مئؾ اعمْم٤مدة ًمٚمٕمٛمؾ اًمدقمقي وأصمره٤م قمغم اخلٓم٤مب اًمدقمقي 

 وؾمبؾ اًمتٖمٚم٥م قمٚمٞمٝم٤م.

 : اًمٖمزو اًمث٘م٤مذم وأصمره قمغم اخلٓم٤مب اًمدقمقي وؾمبؾ اًمتٖمٚم٥م قمغم ذًمؽ. اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين

 ٤مدي٦م وؾمبؾ اًمتٖمٚم٥م قمغم ذًمؽ. اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م : ضٕمػ اًمٙمٗم٤مي٦م اعم

 ومتتْمٛمـ اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل شمقصؾ إًمٞمٝم٤م اًمبح٨م. وأماًاخلامتةً:
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 دــــالتىّٗ 
 :  وفًّٕ اخلطاب الدعٕٙ : أٔاًل

، ُمٕم٤مضمؿ اًمٚمٖم٦م سمٛمٕمٜمك اًمٙمالم ، وُمراضمٕمتف : ورد اخلٓم٤مب ذم  مػفومًاخِلطاب -أ

 (1)واعمِم٤مورة ومٞمف ، يمام ورد سمٛمٕمٜمك اًمرؾم٤مًم٦م اعمٙمتقسم٦م 

ف اخلٓم٤مب سم٠مٟمف  وأُم٤م اًم٘مقل اًمذى يٗمٝمؿ سمف اعمخ٤مـم٥م  "ذم آصٓمالح وم٘مد قُمرِّ

 (2) "ؿمٞمئ٤م 

عويً ً-ب : ٟمسب٦م إمم اًمدقمقة ، واًمدقمقة ذم إـمالىمٝم٤م ىمد يراد هب٤م اإلؾمالم أو  الدَّ

اًمرؾم٤مًم٦م ، وىمد يراد هب٤م قمٛمٚمٞم٦م شمبٚمٞمغ اإلؾمالم وٟمنمه ، ًمٙمـ اعم٘مّمقد ُمـ هذه اًمٜمسب٦م 

 ( 3غ  )هٜم٤م اعمٕمٜمك اًمث٤مين وهق اًمتبٚمٞم

وقمٚمٞمف وم٤مخلٓم٤مب اًمدقمقي هق اًمبٞم٤من اًمذي ُمـ ظمالًمف يتقضمف اًمداقمٞم٦م إمم اعمدقمق 

 "وأظمرة . أو هق آظمذا سمٞمده إمم أؾمب٤مب اًمسٕم٤مدة ذم اًمدٟمٞم٤م ًمٞمٕمرومف اإلؾمالم ويدقمقه إًمٞمف 

ُم٤م يٓمرح قمغم أظمريـ هبدف شمٕمريٗمٝمؿ اإلؾمالم أو شمرىمٞمتٝمؿ ذم اإليامن أو شمثبٞمتٝمؿ قمٚمٞمف 

 (4) " وٟمحقه أو إزاًم٦م اًمِمبٝم٤مت

                                                 

 .243ٞمط ص ، اعمٕمجؿ اًمقؾم 1/36٠اٟمٔمر ًمس٤من اًمٕمرب  ( 1)

، حت٘مٞمؼ د/ حمٛمد  316اًمتقىمٞمػ قمغم ُمٝمامت اًمتٕم٤مريػ ، عمحٛمد قمبد اًمرؤف اعمٜم٤موي ، ص  ( (2

 هـ.141٠رضقان اًمداي٦م ، ٟمنم دار اًمٗمٙمر اعمٕم٤مس، سمػموت ، اًمٓمبٕم٦م إومم ، 

هل إسمالغ اًمٜم٤مس رؾم٤مًم٦م اإلؾمالم، ذم يمؾ زُم٤من وُمٙم٤من،  "اًمدقمقة سمٛمٕمٜمك اًمتبٚمٞمغ واًمٜمنم  ( (3

ُمستٚمزُم٤مت اًمدقمقة ذم اًمٕمٍم ،  اٟمٔمر:  "اًمقؾم٤مئؾ اًمتل شمتٜم٤مؾم٥م ُمع أطمقال اعمدقمقيـ سم٤مٕؾم٤مًمٞم٥م و

 ، ُمٙمتب٦م ًمٞمٜم٦م . م1989هـ / 14٠9، 1، ط21احل٤مرض، قمكم ص٤مًمح اعمرؿمد، ص: 

 175ظمٓمب٦م اجلٛمٕم٦م ، د/ سمٙمر زيمل قمقض ، ص  ( (4
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وإذا يم٤من أصؾ اخلٓم٤مب يٕمٜمل اًمٙمالم إٓ أٟمف سم٢مض٤موم٦م اًمدقمقة إًمٞمف ص٤مر اخلٓم٤مب  

اًمدقمقي اًمذي ٟمٕمٜمٞمف ذو ُمدًمقل واؾمع وؿم٤مُمؾ ، ومال ي٘مػ قمٜمد طمدود ظمٓمب٦م يٚم٘مٞمٝم٤م 

ظمٓمٞم٥م ، أو درس ي١مديف داقمٞم٦م ، وإٟمام يمؾ ـمرح أو سمٞم٤من ُمـ ؿم٠مٟمف أن يٕمرف اعمدقمقيـ 

ؾمقاء يم٤من هذا اًمبٞم٤من ىمقٓ أو ومٕمال أو  -اشم٥م اإليامن مجٞمٕم٤م سم٤مإلؾمالم أو يرىمٞمٝمؿ ذم ُمر

يمؾ ذًمؽ داظمؾ ذم ُمدًمقل اخلٓم٤مب اًمدقمقي ويٛمٙمـ قمغم ضقء ُم٤م ؾمبؼ حترير  -طم٤مٓ 

ُمٗمٝمقم قمٜمقان اًمبح٨م: ) أؾمب٤مب ضٕمػ وم٤مقمٚمٞم٦م اخلٓم٤مب اًمدقمقي وؾمبؾ اًمتٖمٚم٥م 

 قمٚمٞمٝم٤م ( طمٞم٨م يٕمٜمل : يمؾ أُمر ي١مدي إمم  وم٘مد اًمٕمٛمؾ اًمدقمقي ًمٜمِم٤مـمف وىمقة شم٠مصمػمه ،

 .     واًمٓمرق اًمتل ُمـ ظمالهل٤م يٛمٙمـ ُمٕم٤مجل٦م شمٚمؽ إُمقر
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 ح األٔهــــاملبخ 
 أضباب ضعف فاعمٗٛ اخلطاب الدعٕٙ املتعمكٛ بالداعٗٛ ٔضبن التػمب عمّٗا

 ل :ــمدخ

سم٤مًمٜمٔمر إمم إؾمب٤مب اًمٕم٤مُم٦م اًمتل أدت إمم ضٕمػ اخلٓم٤مب اًمدقمقي وىمٚم٦م شم٠مصمػمه 

قمٞم٦م ويتٕمٚمؼ سمف ، ويؽمشم٥م قمٚمٞمف ظمٚمؾ يٓمرأ قمغم ، ٟمجد أن ضم٤مٟمب٤م ه٤مُم٤م ُمٜمٝم٤م  يتّمؾ سم٤مًمدا

أدائف ومٞمحقل سمٞمٜمف وسملم شمبٚمٞمغ رؾم٤مًمتف قمغم اًمقضمف إيمٛمؾ ، وي٘مػ ؾمدا وطم٤مضمزا دون 

اؾمتج٤مسم٦م اعمدقمقيـ وشم٠مصمرهؿ أو يبتٕمد هبؿ قمـ احلؼ سمٕمد اؾمتج٤مسمتٝمؿ ًمف ، وهلذا يم٤من ُمـ 

تٝم٤م اًمرضوري أن ٟم٘مػ قمغم شمٚمؽ إؾمب٤مب وأن ٟمتٕمرف قمٚمٞمٝم٤م طمتك ٟمستٓمٞمع ُمقاضمٝم

 وشمذًمٞمٚمٝم٤م ذم ؾمبٞمؾ اًمقصقل إمم هم٤ميتٜم٤م ُمـ اخلٓم٤مب اًمدقمقي.

إن شمٚمؽ إؾمب٤مب اعمرشمبٓم٦م سم٤مًمداقمٞم٦م إٟمام متثؾ قم٘مب٤مت ذم ؾمبٞمؾ شمبٚمٞمغ اًمدقمقة ، 

ًمذا وم٢من احلٙمٛم٦م اًمدقمقي٦م شم٘متيض أن ٓ ٟم٘مٍم أو هنٛمؾ ذم اًمبح٨م قمـ ؾمبؾ اًمتٖمٚم٥م 

ىمتف وضمٝمده ..إمم قمغم شمٚمؽ إؾمب٤مب ٕهن٤م شمٕمقق اًمداقمٞم٦م قمـ أداء ُمٝمٛمتف وشمْمٞمع و

همػم ذًمؽ ُمـ آصم٤مر ؾمٚمبٞم٦م شمؽمشم٥م قمغم شمرك شمٚمؽ اعمٕمقىم٤مت ذم ـمريؼ اخلٓم٤مب اًمدقمقي 

دوٟمام قمالج ، إُمر اًمذي حيتؿ قمغم يمؾ همٞمقر قمغم اًمدقمقة أن يتحرك ُمـ أضمؾ أن 

 يٕمقد ًمٚمخٓم٤مب اًمدقمقي دوره وشم٠مصمػمه .

٦م وإذا يم٤من اًمٙمالم ذم هذا اعمبح٨م قمـ أؾمب٤مب ضٕمػ اخلٓم٤مب اًمدقمقي اعمتٕمٚم٘م

سم٤مًمدقم٤مة ، ومال يٕمٜمل ذًمؽ أٟمٜم٤م ٟمتٙمٚمؿ سمّمٗم٦م اًمٕمٛمقم ، وًمٞمس سم٤مًمرضورة أن شمٙمقن شمٚمؽ 

إؾمب٤مب ُمتٚمبس٦م سمٙمؾ اًمدقم٤مة ، وإٟمام طمسبٜم٤م أن ٟمجده٤م ذم جمتٛمع اًمدقم٤مة ىمقي٧م أو 

ضٕمٗم٧م ، وُمـ صمؿ وضم٥م اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م سمٕمٜم٤مي٦م طمتك ٓ شم٠مظمذ صٗم٦م اًمٕمٛمقم إن شمؿ 
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 شمريمٝم٤م وإمه٤مل قمالضمٝم٤م . 

ؽ اًمٕم٘مب٤مت ُمتّمٚم٦م سم٤مًمداقمٞم٦م أن شمٙمقن ُمٜمتنمة ذم مجٞمع وًمٞمس ُمٕمٜمك يمقن شمٚم "

اًمدقم٤مة وإن همٚم٥م قمٚمٞمٝم٤م ـم٤مسمع اًمٕمٛمقم وًمٙمـ يٙمٗمك أن شمقضمد ذم صٗمقف اًمدقم٤مة وإن 

ىمٚمقا ، أو يٕم٤مٟمك ُمٜمٝم٤م اعمّمٚمحقن أي٤ًم يم٤مٟمقا : وم٢من اعمرض اخلٓمػم إذا وضمد ذم ومرد أو 

همٗمٚم٦م قمٜمف ٟمٔمرًا أومراد دون اٟمتب٤مه إًمٞمف رسقم٤من ُم٤م يٕمؿ ويٜمتنم ذم أظمريـ وهؿ ذم 

 )1) "ًمٚمتداظمؾ ذم اًمٕمالىم٤مت اإلٟمس٤مٟمٞم٦م 

وقمغم اًمداقمٞم٦م ذم هذا اعم٘م٤مم أن يدرك أن اًمتٕمرف قمغم شمٚمؽ إؾمب٤مب 

وشمِمخٞمّمٝم٤م قم٤مُمؾ رئٞمس ذم اًمتٖمٚم٥م قمٚمٞمٝم٤م ُمـ أضمؾ اًم٘مٞم٤مم سمٛمسئقًمٞم٦م شمبٚمٞمغ اخلٓم٤مب 

 اًمدقمقي قمغم اًمقضمف إيمٛمؾ.

ب ، ُم٘متدي٤ًم ذم ذًمؽ سم٠مئٛم٦م يمام أن قمغم اًمداقمٞم٦م أٓ يٞم٠مس ُمـ ُمٕم٤مجل٦م شمٚمؽ إؾمب٤م

اهلدى ُمـ اًمدقم٤مة واعمّمٚمحلم قمؼم اًمٕمّمقر ، ومٙمؿ ُمـ قم٘مب٤مت اقمؽمض٧م ـمريؼ 

دقمقهتؿ ومام وهٜمقا ًمذًمؽ وُم٤م أص٤مهبؿ ي٠مس أو ىمٜمقط ، وواصٚمقا دقمقهتؿ وذًمٚمقا 

 اًمّمٕم٤مب أُم٤مُمٝم٤م طمتك شمؿ هلؿ ُم٤م أرادوا ، 

٦م وومٞمام يكم قمرض ٕسمرز أؾمب٤مب ضٕمػ اخلٓم٤مب اًمدقمقي اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمداقمٞم

 وذًمؽ ُمـ ظمالل اعمٓم٤مًم٥م اًمت٤مًمٞم٦م :

ً  

                                                 

 1/2٠٠2، دار اًمسالم ، ط92سمّم٤مئر دقمقي٦م ، د/ حمٛمد أسمق اًمٗمتح اًمبٞم٤مٟمقٟمك ، ص   (1)
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 ب األٔهـــاملطم 
 عدً كفاٖٛ التدزٖب العىم٘ لمدعاٚ ٔضبن التػمب عمٜ ذلك

إن اًمقاىمع اًمدقمقى اعمٕم٤مس ظمػم ؿم٤مهد قمغم أن قمدم يمٗم٤مي٦م اًمتدري٥م اًمٕمٛمكم 

ًمٚمدقم٤مة ُمـ أسمرز أؾمب٤مب ضٕمػ اخلٓم٤مب اًمدقمقي ويٛمثؾ قم٘مب٦م يم١مودًا ذم ؾمبٞمؾ شمبٚمٞمغ 

قمز وضمؾ ، ومٙمؿ شمّمدى ًمتٚمؽ اًمدقمقة دقم٤مة ًمٞمس هلؿ طمظ ُمـ اًمت٠مهٞمؾ اًمدقمقة إمم اهلل 

واًمتدري٥م اجلٞمد ومٙم٤من رضرهؿ قمغم اًمدقمقة أسمٚمغ ، ٕهنؿ ضم٤مٟمبقا اهلدي اًم٘مرآين اًمذي 

يرؿمدٟم٤م ومٞمف احلؼ ضمؾ وقمال إمم اًمدقمقة إمم ديٜمف قمغم سمّمػمة ، وإذا يم٤مٟم٧م اًمبّمػمة 

تٛمؿ ًمٚمٛمٕمروم٦م ، وُمٙمٛمؾ هل٤م ، شم٘متيض اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م ، ومال ؿمؽ أن اًمتدري٥م اًمٕمٛمكم ُم

ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ    چوضمزء ٓ يٜمٗمّمؾ قمٜمٝم٤م ، وصدق اهلل قمز وضمؾ إذ ي٘مقل :

 )1)چی    ی       ی  ی  جئ    ىئېئ   ىئ   ىئ

 وىمٓم٥م وقمٛمقده٤م اًمدقمقة ريمـ يٛمثؾ وهق –إن اًمداقمٞم٦م إمم اهلل قمز وضمؾ 

 إٓ يتؿ ٓ وذًمؽ ومٞمٝم٤م أىمٞمؿ اًمتل اعمٝمٛم٦م شمٚمؽ ىمدر قمغم يٙمقن وأن سمد ٓ – رطم٤مه٤م

 ُمـ يتٛمٙمـ طمتك اًمٕمٛمكم واًمتدري٥م اًمٕمٚمٛمل اًمتٙمقيـ ومٞمف يراقمك ضمٞمدا إقمدادا سم٢مقمداده

 دقمقيـ واًمت٠مصمػم ومٞمٝمؿ.اعم وشمقضمٞمف وشمبٚمٞمٖمٝم٤م اًمدقمقة قمرض

وٓ ؿمؽ أن ُمـ اعمِمٙمالت اًمتل يٕم٤مين ُمٜمٝم٤م اخلٓم٤مب اًمدقمقي اعمٕم٤مس 

٠مهٞمؾ اًمٕمٛمكم ، آٟمٗمّم٤مل سملم اًمتٙمقيـ اًمٕمٚمٛمل اًمٜمٔمري ًمٚمداقمٞم٦م وسملم اًمتدري٥م واًمت

ومٝمٜم٤مك ومجقة ُمٚمحقفم٦م سملم إُمريـ واًمٚمذيـ يٜمبٖمل أن يسػما قمغم ظمط واطمد ، ٕن 

                                                 
 9ؾمقرة اًمزُمر ، آي٦م  ( (1
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اًمدراؾم٦م اًمٜمٔمري٦م وطمده٤م ٓ شمٙمٗمل ذم صٜم٤مقم٦م داقمٞم٦م ٟم٤مضمح وُم١مصمر ، وإٟمام ٓ سمد ُمـ  

اًمتدري٥م طمٞم٨م يسد شمٚمؽ اًمٗمجقة وحيقل شمٚمؽ اًمدراؾم٦م اًمٜمٔمري٦م إمم واىمع قمٛمكم 

 ُمٚمٛمقس .

ذم اًمٗمؽمة إظمػمة  "سمق زيد إمم شمٚمؽ اعمِمٙمٚم٦م سم٘مقًمف وىمد أؿم٤مر اًمديمتقر حمٛمد أ

ًمقطمظ أن اًمِمٙمقى ىمد يمثرت ُمـ شمدين ُمستقى يمثػم ُمـ اخلٓمب٤مء واًمققم٤مظ 

واعمتحدصملم ُمـ ظمرجيل إزهر اًمنميػ ، وىمد أدى هذا إمم اهت٤مُمٝمؿ سم٘مٚم٦م اًمٕمٚمؿ 

ٞم٥م واخلؼمة اًمتل شم١مهٚمٝمؿ إمم احلدي٨م اعمبلم ، وهذا آهت٤مم فم٤ممل ذم ؿم٘مف إول ، ُمّم

ذم ؿم٘مف اًمث٤مين اعمتٕمٚمؼ سم٤مخلؼمة ، وم٤مًمٕمٚمؿ ُمقضمقد سمدرضم٤مت ُمتٗم٤موشم٦م قمٜمد ظمرجيل إزهر 

اًمنميػ ، إٓ أن اخلؼمة ذم جم٤مزم إداء واًمتبٚمٞمغ شمٜم٘مّمٝمؿ ، وىمد ٟمت٩م هذا اخلٚمؾ سمسب٥م 

اًمؽميمٞمز اًمِمديد قمغم اًمتٚم٘ملم ذم اًمٕمٚمقم اًمٜمٔمري٦م وإمه٤مل اًمتدري٥م واًمتٓمبٞمؼ وُمـ هٜم٤م 

عمٕمٚمقُم٤مت اًمٜمٔمري٦م ، وصٕم٥م قمٚمٞمف ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من أن يٕمؼم اُمتأل قم٘مؾ اًمٓم٤مًم٥م سم٤م

 (1) "قمام سمداظمٚمف 

وذم ضقء هذا اًمٙمالم ٟمستٓمٞمع أن ٟم٘مرر أن اًمتدري٥م اًمٕمٛمكم ذط ُمـ اًمنموط 

إؾم٤مؾمٞم٦م اًمتل ٓ جي٥م إهمٗم٤مهل٤م ذم ؾمبٞمؾ إقمداد اًمداقمٞم٦م ىمبؾ ان يتّمدر ًمٚم٘مٞم٤مم سمٛمٝمامت 

 أدائف وفم٤مئػ اًمدقمقة إمم اهلل شمٕم٤ممم .

ًضحًأمهقةًالتدريبًيفًمقدانًالعؿلًالدعويًمنًخاللًماًيغً:وتت

                                                 

اعمْمٛمقن ، دراؾم٦م ذم قمٚمؿ اخلٓم٤مسم٦م ، د/ حمٛمد حمٛمد أسمق زيد ، ص : أ ، ٟمنم ُمٙمتب٦م إزهر احلديث٦م ،  ( (1

 م .1993هـ ، 1413ـمٜمٓم٤م ، 
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ًالتدريبًالعؿغًهوًسبقلًالستػادةًمنًالدراسةًالـظريةً:ً-أً 

إن اًمدراؾم٦م اًمٜمٔمري٦م اًمتل حيّمؾ قمٚمٞمٝم٤م اًمداقمٞم٦م ذم اًمٙمٚمٞم٤مت واعمٕم٤مهد اًمنمقمٞم٦م 

واعمرايمز اًمدقمقي٦م اعمتخّمّم٦م هل إصؾ ذم شمٙمقيـ اًمداقمٞم٦م ، ًمٙمـ شمٚمؽ اعمٕم٤مرف 

ب٘مك ضم٤مُمدة ، وىمد يٕمؽمهي٤م اًمٜمسٞم٤من ُم٤م مل شمؽمضمؿ ُمـ ظمالل اًمتدري٥م اًمٕمٛمكم إمم واىمع شم

 ومم٤مرؾم٦م وشمٓمبٞمؼ .

وؿم٠من اًمداقمٞم٦م ذم ذًمؽ يم٤معمدرس واًمٓمبٞم٥م واًمٕم٤مُمؾ واعمقفمػ وهمػمهؿ ُمـ 

أصح٤مب إقمامل اًمذيـ حيت٤مضمقن إمم شمدري٥م يمل شمتحقل اعمٕم٤مرف اًمٜمٔمري٦م اًمتل 

 امهلؿ قمغم وضمف أيمٛمؾ .شمٚم٘مقه٤م إمم ُمٝم٤مرات دمٕمٚمٝمؿ ي١مدون أقم

وأُم٤م إذا يم٤من اًمتدري٥م ىم٤مسًا ، ؾمقاًء ذم ذًمؽ اًمداقمٞم٦م أم همػمه ممـ حيت٤مج إمم  "

شمدري٥م ومسقف شمتآيمؾ اعمٕمٚمقُم٤مت اًمتل يم٤مٟم٧م سمحقزشمف سمٛمرور إي٤مم ومٞمْمٞمؼ ٟمٓم٤مق 

اعمٕمروم٦م ًمديف وحيتٗمظ سم٤محلد إدٟمك اًمذي يس٤مقمده قمغم أداء ُمٝمٛمتف قمغم ٟمحق ىم٤مس 

ٙم٤مٟمف أن يِمٕمر اعمتدرب سم٤ميمتس٤مب ُمٕمٚمقُم٤مت وُمٝم٤مرات وـمرق ...أُم٤م اًمتدري٥م ومب٢مُم

 ( 1)"ضمديدة ٓ قمٝمد ًمف هب٤م، يمام أن سم٢مُمٙم٤مٟمف أن يٜمٕمش ُمٕمٚمقُم٤مت وُمٕم٤مرف ذسمٚم٧م 

وهبذا اًمٙمالم يتْمح أن اًمِمٝم٤مدات إيم٤مديٛمٞم٦م اًمتل حيّمؾ قمٚمٞمٝم٤م اًمدقم٤مة ٓ 

 شمٗمل وطمده٤م سم٤معمٓمٚمقب ُم٤م مل شمرشمبط سمتدري٥م ومم٤مرؾم٦م وشمٓمبٞمؼ قمٛمكم يتبٕمف شم٘مقيؿ

 وشمقضمٞمف وإرؿم٤مد .   

                                                 

، سمتٍمف ، ٟمنم دار اعمسٚمؿ اًمري٤مض ، ط  398ٟمحق اًمؽمسمٞم٦م واًمتٕمٚمٞمؿ ، د/ قمبد اًمٙمريؿ سمٙم٤مر ، ص  ( (1

 هـ142٠،  1
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 التدريبًالعؿغًيساعدًعذًاكتسابًمفاراتًالدعوةًإؼًاهللًتعاؼً: –بً 

ٓ خيٗمك أصمر اًمتدري٥م ذم إيمس٤مب اًمداقمٞم٦م ُمٝم٤مرات اًمدقمقة اعمختٚمٗم٦م يم٤مخلٓم٤مسم٦م 

 واًمدرس واعمح٤مرضة واعمٜم٤مفمرة واًمٜمدوة وهمػمه٤م ُمـ ُمٝمامت اًمدقمقة إمم اهلل شمٕم٤ممم .

ٜمف ُمـ ُمقاضمٝم٦م اًمٜم٤مس وٓ ؿمؽ أن اًمداقمٞم٦م اعم١مه " ؾ هق اًمذي شمٚم٘مك شمدريًب٤م يٛمٙمِّ

رس ُمرسمًٞم٤م ُمرؿمًدا ، وذم ُمرايمز  ذم اعمسجد إُم٤مًُم٤م ُمٕمٚماًم، وظمٓمٞمب٤م ُمٗمقه٤م ، وذم اًمدَّ

ً٘م٤م  (1) "اًمدقمقة واًمت٠مصمػم إدارًي٤م ٟم٤مضمًح٤م، وىم٤مئًدا ُمٞمداٟمًٞم٤م ُمقومَّ

ًالتدريبًسبقلًالـفوضًبالعؿلًالدعويً: -ج

تامم سمت٠مهٞمٚمف يٙمقن اًمٜمٝمقض سم٤مًمٕمٛمؾ اًمدقمقي قمغم ىمدر شمدري٥م اًمداقمٞم٦م وآه  

 وآرشم٘م٤مء سمف وحتّمٞمؾ اًمثٛمرات اعمرضمقة ُمـ ظمالًمف .

( 2وإذا يم٤مٟم٧م اًمدول طمريّم٦م قمغم آرشم٘م٤مء سم٤مًمتدري٥م ذم يم٤موم٦م جم٤مٓت احلٞم٤مة )

ومال ؿمؽ أن دقم٤مة اإلصالح هؿ أومم اًمٜم٤مس سم٤مًمتدري٥م ، اٟمٓمالىم٤م ُمـ قمٔمؿ اعمسئقًمٞم٦م 

تٓمٞمع اًمدقم٤مة اًمقوم٤مء سمتٚمؽ اعمسئقًمٞم٦م دوٟمام شمدري٥م ي١مهٚمٝمؿ اعمٚم٘م٤مة قمغم قم٤مشم٘مٝمؿ ، وًمـ يس

ًمذًمؽ ، ٕن وم٤مىمد اًمٌمء ٓ يٕمٓمٞمف ، وٕن ضٕمػ اًمت٠مهٞمؾ عمـ شمّمدر عمٝمٛم٦م اًمدقمقة 

                                                 

وم٘مف إدارة اًمدقمقة ، اًمتدري٥م اًمٕمٛمكم ، د/ حمٛمد يرسي ،  سمتٍمف ، ُم٘م٤مل قمغم ؿمبٙم٦م اعمٕمٚمقُم٤مت  ُمـ ( (1

 http://dar-alyousr.com/?p=562اًمدوًمٞم٦م قمغم اًمراسمط 

شم٠ميت أُمريٙم٤م قمغم رأس ىم٤مئٛم٦م اًمدول اًمتل هتتؿ سم٤مًمتدري٥م ذم اعمج٤مٓت احلٞم٤مشمٞم٦م اعمختٚمٗم٦م طمٞم٨م شمٜمٗمؼ  ( (2

ذيمر سمٕمض اإلطمّم٤مءات أن أُمريٙم٤م طمٙمقُم٦م وؿمٕمب٤م شمٜمٗمؼ قمغم قمغم اًمتدري٥م سمسخ٤مء سم٤مًمغ ، وشم

 سمتٍمف. 4٠٠،  993.. اٟمٔمر : ٟمحق اًمؽمسمٞم٦م واًمتٕمٚمٞمؿ ، ص  "ُمٚمٞم٤مر دوٓر ؾمٜمقي٤م  12٠اًمتدري٥م 
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جيٕمٚمف يٗمسد أيمثر مم٤م يّمٚمح ، وهق سمحؼ يٕمد ُمـ أؿمد اًمٕم٘مب٤مت اًمتل شم١مصمر ؾمٚمب٤م قمغم  

 وم٤مقمٚمٞم٦م اخلٓم٤مب اًمدقمقي وآرشم٘م٤مء سمف .

ًزًالـػيسًلدىًبعضًالدعاةً:التدريبًيؽرسًاحلاجً-ًد

ُمـ إُمقر اًمتل شم١ميمد قمغم أمهٞم٦م اًمتدري٥م ذم ُمٞمدان اًمٕمٛمؾ اًمدقمقي ، ُم٤م يٛمٙمـ 

أن ي١مديف اًمتدري٥م ُمـ يمرس ًمٚمح٤مضمز اًمٜمٗمز ًمدى سمٕمض اًمدقم٤مة واًمذي يٕمقىمٝمؿ قمـ 

اًم٘مٞم٤مم سمام شم٘متْمٞمف ُمٝمٛمتٝمؿ ُمـ اًمبٞم٤من واًمبالغ ، ومٞم٠ميت دور اًمتدري٥م ًمٞمٙمس٥م اًمداقمٞم٦م 

 ج٤مقم٦م وصم٘م٦م ذم اًمٜمٗمس دمٕمٚمف يٜمٓمٚمؼ ذم ُمٝمٛمتف دوٟمام وضمؾ أو ظمقف .اعمتدرب ىمقة وؿم

وم٤معمرء جمبقل قمغم اخلقف مم٤م يقيمؾ إًمٞمف ويٜم٤مط سمف وحيس٥م ًمذًمؽ طمس٤مسم٤مت  "

َب قمغم ُم٤م هق ُم٘مدم قمٚمٞمف وم٢مٟمف يزول سمذًمؽ ُم٤م جيده ذم ٟمٗمسف ُمـ ختقف  ُمتٕمددة وم٢مذا ُدرِّ

ُمـ أقمامل ُمٝمام  وحتسس وضمٝمقد وىمّمقر ، وي٘مبؾ راضٞم٤م ؾمٕمٞمدًا قمغم ُم٤م يمٚمػ سمف

 )1)"قمٔمٛم٧م أمهٞمتٝم٤م وصٕم٥م اًم٘مٞم٤مم هب٤م 

 كٗفٗٛ وٕاجّٛ ضعف التدزٖب العىم٘ لمدعاٚ:

ٓ ؿمؽ أن ضٕمػ اًمتدري٥م اًمٕمٛمكم ُمـ أسمرز اًمتحدي٤مت اًمتل شمقاضمف اًمدقمقة إمم 

اهلل شمٕم٤ممم ، وشم١مصمر ؾمٚمب٤م قمغم اخلٓم٤مب اًمدقمقي سمّمٗم٦م قم٤مُم٦م، وهذا سمدوره جيٕمٚمٜم٤م أُم٤مم 

ػم هذا اًمقاىمع ًمٚمدقمقة ، ومال جم٤مل هٜم٤م ًمٚمؽماظمل ُمسئقًمٞم٦م قمٔمٞمٛم٦م ُمـ أضمؾ شمٖمٞم

واًمتٙم٤مؾمؾ ، ٕن اًم٘مٞم٤مم سمحؼ اًمدقمقة ي٘متيض شمْم٤مومر اجلٝمقد ُمـ أضمؾ إصالح هذا 

                                                 

، ٟمنم دار إٟمدًمس  33اًمتدري٥م وأمهٞمتف ذم اًمٕمٛمؾ اإلؾمالُمل ، د/ حمٛمد ُمقؾمك اًمنميػ ، ص  ( (1

 م2٠٠3هـ ، 1424اخلرضاء ، ضمدة ، اًمٓمبٕم٦م اًمراسمٕم٦م ، 
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 اخلٚمؾ وإقم٤مدة شم٠مهٞمؾ اًمدقم٤مة وشمدريبٝمؿ سمام يتٜم٤مؾم٥م ُمع اعمٝمٛم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م اعمٜمقـم٦م هبؿ . 

عمٕمٓمٞم٤مت يمام شمبدو احل٤مضم٦م ُم٤مؾم٦م ًمٚم٘مٞم٤مم هبذا إُمر ٓ ؾمٞمام ذم فمؾ اعمستجدات وا

اًمتل جي٥م أن يتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م اًمداقمٞم٦م ذم فمؾ اًمثقرة اعمٕمرومٞم٦م اهل٤مئٚم٦م ذم قم٤ممل اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م 

 واًمٗمْم٤مئٞم٤مت اعمٗمتقطم٦م .  

ورم ؾمبٞمؾ إقمداد اًمدقم٤مة وشم٠مهٞمٚمٝمؿ وشمدريبٝمؿ ُمـ أضمؾ ظمٓم٤مب دقمقي ُم١مصمر 

 وومٕم٤مل ٓ سمد مم٤م يكم :

لعىم٘ يف الدعٕٚ أٔال :  ضسٔزٚ االزتباط بني اجلاٌب العمى٘ الٍظسٙ ٔالتدزٖب ا
 إىل اهلل تعاىل: 

شم٘مدم أن آٟمٗمّم٤مل سملم ضم٤مٟمبل اًمتٜمٔمػم واًمتدري٥م أطمد أؾمب٤مب ضٕمػ اخلٓم٤مب 

اًمدقمقي اعمٕم٤مس ، وُمـ صمؿ إذا أردٟم٤م ظمٓم٤مسم٤م دقمقي٤م وم٤مقمال وُم١مصمرا ومٞمٜمبٖمل أن ٟمْمع ذم 

آقمتب٤مر رضورة آرشمب٤مط اًمقصمٞمؼ سملم اجل٤مٟم٥م اًمٜمٔمري إيم٤مديٛمل وسملم اجل٤مٟم٥م 

 بٞم٘مل سمحٞم٨م يسػمان ذم ظمط واطمد يٙمٛمؾ يمؾ ُمٜمٝمام أظمر .اًمٕمٛمكم اًمتٓم

وم٤مًمتدري٥م أطمد ىمسٛمل اًمت٠مهٞمؾ : إذ اًمت٠مهٞمؾ ىمسامن : ٟمٔمري وقمٛمكم ، ويمال  "

اًم٘مسٛملم ُمٝمؿ ٓ يستٖمٜمك قمٜمف ، ًمٙمـ اًمؼماُم٩م اًمتدريبٞم٦م شمٗمؽمض وضمقد ُمستقى حمدد 

 (1) "ُمـ اًمٗمٝمؿ واًمققمل ، وُمـ صمؿ اًمسٕمل ًمٚمبٜم٤مء قمٚمٞمف 

سملم اًمتٕمٚمٞمؿ واًمتدري٥م ُمٓمٚمب٤م قم٤مدي٤م إٟمام هق أُمر رضوري وًمٞمس هذا آرشمب٤مط 

ذم إقمداد اًمداقمٞم٦م طمتك يٙمقن ىم٤مدرا قمغم آرشم٘م٤مء سم٤معمدقمقيـ ، واًمٜمٝمقض سم٤مُٕم٦م ُمـ 

 يمبقهت٤م وواىمٕمٝم٤م اًمزء.

                                                 

 27اًمتدري٥م وأمهٞمتف ذم اًمٕمٛمؾ اإلؾمالُمل ، د/ حمٛمد ُمقؾمك اًمنميػ ، ص  ( (1
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رسمقن ٟم٤مؿمئتٝمؿ سملم  "وىمد وم٘مف قمٚمامؤٟم٤م هذا إُمر وم٤مهتٛمقا سمف أيام اهتامم   ومٙم٤مٟمقا يدِّ

اعمس٤مضمد، ومٗمٞمٝم٤م شُمتٚم٘مك اًمٕمٚمقم اًمٜمٔمري٦م، وشُمرى وشمسٛمع  أيدهيؿ ذم ؾم٤مطم٦م اًمتٚم٘مل إومم:

ك ُمع قمٛمٚمٝم٤م  -شم٠مصٞماًل وشمٜمٔمػًما -ومت٤مرس اًمتٓمبٞم٘م٤مت اًمٕمٛمٚمٞم٦م، ومٙم٤من قمٚمؿ اًمدقمقة  ُيتٚم٘مَّ

مم٤مرؾم٦ًم وشمٓمبٞمً٘م٤م سمٛمِم٤مومٝم٦م اًمِمٞمقخ وخم٤مًمٓم٦م اًمٕمٚمامء، وسم٤معمامرؾم٦م سمحرضة اًمٙمب٤مر 

 اٟمٗمّمؾ إطمقال ذم وشمبدلٍ  ناًمزُم٤م ذم شم٘مدمٍ  وُمع وسم٤مًمت٘مقيؿ احل٤مرض واًمتقضمٞمف اًمٜم٤مضمز.

رة اعمرضمقة، واٟمتنمت اًمثٛم ومٖم٤مسم٧م اًمت٠مهٞمؾ، إمم اًمتٜمٗمٞمذ واومت٘مر اًمتدري٥م، قمـ اًمتٕمٚمٞمؿ

إُمٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م، وص٤مر ُم٠مًمقوًم٤م اًمٞمقم أن يرشم٘مل اًمداقمٞم٦م ُمٜمؼًما ومال يٕمجؿ طمروًم٤م، وٓ ي٘مٞمؿ 

  (1) " ! ًمٗمًٔم٤م! وٓ حيسـ وقمًٔم٤م

اًمذي ي٘متيض رضورة اًمتدري٥م اًمٕمٛمكم وىمد سمٜمك قمٚمامؤٟم٤م رمحٝمؿ اهلل هذا اًمٗمٝمؿ 

ذم ُمٞمدان اًمدقمقة مم٤م اؾمتٜمبٓمقه ُمـ اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م ومٝمام ُمؽمقم٤من سم٤مًمِمقاهد اًمتل شم١ميمد 

 قمغم أمهٞم٦م اًمتدري٥م ، ومٛمـ ذًمؽ قمغم ؾمبٞمؾ اعمث٤مل:

ُم٤م ورد ذم ىمّم٦م ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم ُمـ هتٞمئتف وشمدريبف قمٛمٚمٞم٤م قمغم ُمقاضمٝم٦م  –أً

چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڃ  چ ومرقمقن ، وذًمؽ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  

ڱ  ڱ  ڱ  ں    ڱک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ

ں  ڻ   ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے   

                                                 

ُمـ وم٘مف إدارة اًمدقمقة ، اًمتدري٥م اًمٕمٛمكم ، د/ حمٛمد يرسي ، ُم٘م٤مل قمغم ؿمبٙم٦م اعمٕمٚمقُم٤مت اًمدوًمٞم٦م  ( (1

 http://dar-alyousr.com/?p=562قمغم اًمراسمط  
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 ( .1)  چے  ۓ  ۓ    ﮲  ﮳   ﮴  ﮵  

 – اًمسالم قمٚمٞمف – وم٢مًم٘م٤مؤه "ومٗمل هذه أي٤مت دٓٓت سم٤مهرة قمغم أمهٞم٦م اًمتدري٥م 

قىمػ ىمبؾ اعم رهب٦م ُمقاضمٝم٦م قمغم اًمتدري٥م ُمـ ٟمقع ٟم٤مفمريف أُم٤مم طمٞم٦م إمم وحتقهل٤م اًمٕمّم٤م

واهلل شمٕم٤ممم يم٤من  ... يده إمم ضمٜم٤مطمف -قمٚمٞمف اًمسالم  -طمدوصمف ، ويمذًمؽ احل٤مل ذم ضٛمف 

ٕول وهٚم٦م ، ًمٙمـ ُمـ احلٙمؿ ذم هذا  -قمٚمٞمف اًمسالم  -ىم٤مدرا قمغم أن يثب٧م ُمقؾمك 

ن هلل شمٕم٤ممم ؾمٜمٜم٤م ذم يمقٟمف جي٥م اطمؽماُمٝم٤م واًمتدرب قمغم اًمتٕم٤مُمؾ اًمّمٜمٞمع أن ٟمدرك أ

 .( 2) "ُمٕمٝم٤م 

ُم٤م ورد ُمـ هتٞمئ٦م أٟمبٞم٤مء اهلل شمٕم٤ممم عمٝم٤مم اًمدقمقة سمرقمل اًمٖمٜمؿ ، وإمم ذًمؽ  –بً

 (.3ش ) ُم٤م سمٕم٨م اهلل ٟمبًٞم٤م إٓ رقمك اًمٖمٜمؿ» اإلؿم٤مرة سم٘مقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ : 

حيّمؾ هلؿ اًمتٛمرن سمرقمٞمٝم٤م قمغم ُم٤م يٙمٚمٗمقٟمف أن  " واًمرس ذم ذًمؽ يمام ىم٤مل اًمٕمٚمامء :

ُمـ اًم٘مٞم٤مم سم٠مُمر أُمتٝمؿ وٕن ذم خم٤مًمٓمتٝم٤م ُم٤م حيّمؾ هلؿ احلٚمؿ واًمِمٗم٘م٦م ٕهنؿ إذا صؼموا 

قمغم رقمٞمٝم٤م ومجٕمٝم٤م سمٕمد شمٗمرىمٝم٤م ذم اعمرقمك وٟم٘مٚمٝم٤م ُمـ ُمرسح إمم ُمرسح ودومع قمدوه٤م 

ُمـ ؾمبع وهمػمه يم٤مًمس٤مرق وقمٚمٛمقا اظمتالف ـمب٤مقمٝم٤م وؿمدة شمٗمرىمٝم٤م ُمع ضٕمٗمٝم٤م 

طمتٞم٤مضمٝم٤م إمم اعمٕم٤مهدة أًمٗمقا ُمـ ذًمؽ اًمّمؼم قمغم إُم٦م وقمرومقا اظمتالف ـمب٤مقمٝم٤م وا

                                                 

 24:  17ؾمقرة ـمف أي٤مت ُمـ  ( (1

 . 8٠،  79وأمهٞمتف ذم اًمٕمٛمؾ اإلؾمالُمل ، د / حمٛمد ُمقؾمك اًمنميػ ، ص اًمتدري٥م  ( (2

، سمرىمؿ  2/789أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم صحٞمحف ، يمت٤مب اإلضم٤مرة ، سم٤مب : رقمل اًمٖمٜمؿ قمغم ىمراريط ،  ( (3

2143 . 
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وشمٗم٤موت قم٘مقهل٤م ومجؼموا يمرسه٤م وروم٘مقا سمْمٕمٞمٗمٝم٤م وأطمسٜمقا اًمتٕم٤مهد هل٤م ومٞمٙمقن  

حتٛمٚمٝمؿ عمِم٘م٦م ذًمؽ أؾمٝمؾ مم٤م ًمق يمٚمٗمقا اًم٘مٞم٤مم سمذًمؽ ُمـ أول وهٚم٦م عم٤م حيّمؾ هلؿ ُمـ 

 (1) "اًمتدري٩م قمغم ذًمؽ سمرقمل اًمٖمٜمؿ 

ً  اًمدقمقة قمغم ٕصح٤مسمف - وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم –رد ُمـ شمدريبف ُم٤م و -جـ

 : واإلومت٤مء واًم٘مْم٤مء

 قمغم ٕصح٤مسمف شمدري٥م وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم ومٗمل ؾمػمة اًمٜمبل اعمّمٓمٗمك "

 اهلل ريض قمغم ومٕمـ ٟم٤مفمريف، قمـ – أيًْم٤م – وسمٕمٞمًدا يديف سملم واًم٘مْم٤مء واًمتٕمٚمٞمؿ اًمدقمقة

 وأٟم٤م شمرؾمٚمٜمل اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘مٚم٧م ٤م،ىم٤مضٞمً  اًمٞمٛمـ إمم  اهلل رؾمقل سمٕمثٜمل: ىم٤مل قمٜمف

ٚمبؽ ويثب٧م ًمس٤مٟمؽ وم٢مذا ىم ؾمٞمٝمدي اهلل إن »: وم٘م٤مل سم٤مًم٘مْم٤مء، زم قمٚمؿ وٓ اًمسـ طمدي٨م

:  ضمٚمس سملم يديؽ اخلّمامن ومال شم٘مْملم طمتك شمسٛمع ُمـ أظمر يمام ؾمٛمٕم٧م ُمـ إول

٤مء ـٙمٙم٧م ذم ىمْمـىم٤مل: ومام زًم٧م ىم٤مضًٞم٤م أو ُم٤م ؿمش ٤مء ـوم٢مٟمف أطمرى أن يتبلم ًمؽ اًم٘مْم

، ورسمام ىم٣م سمٕمض أصح٤مسمف أُم٤مُمف وسم٢مذٟمف، ومٕمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ريض اهلل  (2) سمٕمد

قمٜمف ىم٤مل: عم٤م ٟمزًَم٧م سمٜمق ىمرئم٦م قمغم طمٙمؿ ؾمٕمد هق اسمـ ُمٕم٤مذ، سمٕم٨م رؾمقل اهلل  ويم٤من 

ومج٤مء، ش ىمقُمقا إمم ؾمٞمديمؿ»ىمريًب٤م ُمٜمف، ومج٤مء قمغم مح٤مر، ومٚمام دٟم٤م ىم٤مل رؾمقل اهلل : 

                                                 

، ٟمنم دار اعمٕمروم٦م ،  4/441ومتح اًمب٤مري ذح صحٞمح اًمبخ٤مري ، ًمٚمح٤مومظ اسمـ طمجر اًمٕمس٘مالين ،  ( (1

 هـ .1379سمػموت ، 

،  636، سمرىمؿ  1/83أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد ذم ُمسٜمده ، ُمسٜمد قمكم اسمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف ،  ( (2

ٟمنم ُم١مؾمس٦م ىمرـمب٦م ، اًم٘م٤مهرة . وىم٤مل اًمِمٞمخ ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط ذم شمٕمٚمٞم٘مف قمٚمٞمف : صحٞمح رضم٤مًمف 

 صم٘م٤مت رضم٤مل اًمِمٞمخلم .
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 أن أطمٙمؿ وم٢مين: ىم٤مل طمٙمٛمؽ، قمغم ٟمزًمقا ه١مٓء إن“ومجٚمس إمم رؾمقل اهلل  وم٘م٤مل ًمف:  

 (2)" (1ش )اعمٚمِؽ سمحٙمؿ ومٞمٝمؿ طمٙمٛم٧م ًم٘مد»: ىم٤مل اًمذري٦م، شُمسبك وأن اعم٘م٤مشمٚم٦م، شم٘متؾ

وُمـ ظمالل شمٚمؽ اًمِمقاهد ٟم٘مػ قمغم رضورة آرشمب٤مط سملم اًمدراؾم٦م اًمٜمٔمري٦م 

 واًمتدري٥م ذم شمٙمقيـ اًمدقم٤مة .

 : : ضسٔزٚ عٍاٖٛ املؤضطات العمىٗٛ ٔالدعٕٖٛ بالتدزٖباًـثاٌٗ

يٜمبٖمل ان شمتْم٤مومر ضمٝمقد اعم١مؾمس٤مت واهلٞمئ٤مت اًمدقمقي٦م واًمٙمٚمٞم٤مت اًمتل خترج

اًمدقم٤مة إمم اهلل شمٕم٤ممم ُمـ أضمؾ إقمداد داقمٞم٦م يمػء يٛمتٚمؽ زادًا قمٚمٛمٞم٤ًم يتٜم٤مؾم٥م ُمع ذف 

 ُمٝمٛمتف، وذم ٟمٗمس اًمقىم٧م ىمد شمؿ شمدريبف وص٘مؾ ُمٝم٤مراشمف اًمدقمقي٦م .

سمٕمض ُم١مؾمس٤مت  وٓ ٟمستٓمٞمع أن ٟمٜمٙمر ضمٝمقدا خمٚمّم٦م ذم هذا اًمب٤مب شم٘مقم هب٤م

اًمدقمقة يمقزارة إوىم٤مف ُمـ ظمالل ُمرايمزه٤م اًمتدريبٞم٦م ، وُمٕم٤مهده٤م إلقمداد اًمدقم٤مة ، 

ًمٙمـ شمٚمؽ اجلٝمقد ٓ شمٗمل سم٤معمٓمٚمقب ومْمال قمـ أن شمٚمؽ اًمدورات اًمتدريبٞم٦م يٖمٚم٥م 

 قمٚمٞمٝم٤م اجل٤مٟم٥م اًمٜمٔمري أيمثر ُمـ اًمتدري٥م . 

رايمز وُمـ هٜم٤م طمتك ٟمستٓمٞمع شمٙمقيـ داقمٞم٦م ُم١مهؾ يٜمبٖمل آهتامم سم٢مٟمِم٤مء اعم

اًمتدريبٞم٦م اعمتخّمّم٦م ، وذًمؽ ُمـ ظمالل إىمس٤مم اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمٙمٚمٞم٤مت واعم١مؾمس٤مت 

اًمدقمقي٦م ووزارات إوىم٤مف واًمتل يٜمبٖمل أن دمٕمؾ شمدري٥م اًمدقم٤مة قمغم رأس 

                                                 

ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ ريض اهلل قمٜمف، أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم صحٞمحف ، يمت٤مب ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م، سم٤مب ُمٜم٤مىم٥م  ( (1

 . 3593، سمرىمؿ  1384/ 3

ُمـ وم٘مف إدارة اًمدقمقة ، اًمتدري٥م اًمٕمٛمكم ، د/ حمٛمد يرسي ، ُم٘م٤مل قمغم ؿمبٙم٦م اعمٕمٚمقُم٤مت اًمدوًمٞم٦م  ( (2

 . http://dar-alyousr.com/?p=562قمغم اًمراسمط/ 
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 أوًمقي٤مهت٤م واهتامُم٤مهت٤م ،  

يمام يٜمبٖمل قمغم شمٚمؽ اعم١مؾمس٤مت اًمتٜمسٞمؼ ومٞمام سمٞمٜمٝم٤م ، وحتديد اطمتٞم٤مضم٤مت 

ًمؼماُم٩م اًمتدريبٞم٦م اعمٜم٤مؾمب٦م ورسمٓمٝم٤م سم٤معمٜم٤مه٩م وضمٕمٚمٝم٤م اعمتدرسملم ُمـ اًمدقم٤مة ، ووضع ا

ضمزءا رئٞمس٤م ُمٜمٝم٤م، ُمع شمقومػم آطمتٞم٤مضم٤مت واعمتٓمٚمب٤مت اًمالزُم٦م هل٤م طمتك شمْمٛمـ 

 آؾمتٛمراري٦م .

 دورات سمحْمقر - جم٤مًمف ذم يمؾ –ويٜمبٖمل إًمزام ُمـ يريد اًمتّمدي ًمٚمدقمقة  "

 سم٤مًمتدري٥م اعم٘مرون اًمتٚم٘مل قمٜمده ويٜمْمبط ُمقاهبف شمّم٘مؾ طمتك اعم١مؾمس٤مت شمٚمؽ ذم

 ؾمدة إمم طم٤مزه اًمذي اًمٜمٔمري اًمٕمٚمؿ وارشم٘مك ٟمْم٩م وىمد اعمجتٛمع إمم ومٞمخرج ، واًمتجرسم٦م

 ( 1)" اًمٕمٚمؿ صمٛمرة – احل٘مٞم٘م٦م ذم  –اًمٕمٛمؾ اًمتٓمبٞم٘مل اًمذي هق 

وُمـ ظمالل شمٗمٕمٞمؾ شمٚمؽ اعمرايمز اًمتدريبٞم٦م واؾمتدقم٤مء أصح٤مب اخلؼمة ُمـ 

ظمالل إقمداد داقمٞم٦م ذي اًمٕمٚمامء واًمدقم٤مة هل٤م ٟمستٓمٞمع أن ٟمرشم٘مك سم٤مخلٓم٤مب اًمدقمقي ُمـ 

( وُمـ صمؿ يدظمؾ ومٞمٝم٤م ُمٕمروم٦م 2سمّمػمة دقمقي٦م ، وشمٚمؽ اًمبّمػمة شمٕمٜمل اعمٕمروم٦م واًمتح٘مؼ)

 اًمداقمٞم٦م يمٞمػ يدقمق إمم اهلل شمٕم٤ممم ُمـ ظمالل ُم٤م طم٤مزه ُمـ قمٚمؿ ٟمٔمري وشمدري٥م قمٛمكم .

قمغم ىمدر إقمداد اًمداقمٞم٦م ٟمٔمري٤م وقمٛمٚمٞم٤م شمٙمقن ٔيف ضٕٞ وا ضبل خنمص إىل أٌْ :

صم٤مر اعمرهمقسم٦م ، ويستٓمٞمع أن يدمم سمدًمقه ويبٚمغ رؾم٤مًمتف ، ُمـ ظمالل اًمٜمت٤مئ٩م اًمٓمٞمب٦م وأ

                                                 

 .42ٛمؾ اإلؾمالُمل ، د/ حمٛمد ُمقؾمك اًمنميػ ، ص اًمتدري٥م وأمهٞمتف ذم اًمٕم ( (1

، ٟمنم دار اًم٘مٚمؿ ، اًمٓمبٕم٦م  1/127اٟمٔمر : اعمٗمردات ذم همري٥م اًم٘مرآن ، ًمٚمراهم٥م إصٗمٝم٤مين ،  ( (2

 هـ  .1412إومم 
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ظمٓم٤مب دقمقي ُم١مصمر يٜمٗمذ إمم اًم٘مٚمقب واًمٕم٘مقل ، ويسٝمؿ ذم شمٖمٞمػم واىمع اعمدقمق إمم  

أطمسـ طم٤مل ، ومْمال قمـ أٟمٜم٤م هبذا اإلقمداد واًمت٠مهٞمؾ ٟم٠مُمـ قمغم اًمٕمٛمؾ اًمدقمقي ُمـ 

 همػم اعمتخّمّملم اًمذيـ يٗمسدون أيمثر مم٤م يّمٚمحقن .

 ٘ــب الجاٌـــاملطم
 قصٕز الفكْ الدعٕٝ لدٝ بعض الدعاٚ ٔضبن التػمب عمٜ ذلك

ٓ ؿمؽ أن ُمـ أسمرز إؾمب٤مب اًمتل أومْم٧م سم٤مخلٓم٤مب اًمدقمقي إمم ُم٤م ذيمرت : 

اًم٘مّمقر ذم اًمٗم٘مف اًمدقمقي ًمدى ـم٤مئٗم٦م ُمـ اًمدقم٤مة اًمذيـ حتٛمٚمقا ُمسئقًمٞم٦م اًمدقمقة دوٟمام 

 وم٘مف وومٝمؿ : ومٙم٤من رضرهؿ قمغم اًمدقمقة سم٤مًمٖم٤ًم. 

اإلقمداد سمِم٘مٞمف اًمٜمٔمري واًمٕمٛمكم ًمٚمداقمٞم٦م ُمٓمٚمقسم٤ًم ورضوري٤م يمام  وإذا يم٤من

 : أؾمٚمٗمٜم٤م : وم٢مٟمف ٓ سمد إمم ضم٤مٟم٥م ذًمؽ ُمـ وم٘مف وومٝمؿ ، وذًمؽ ُم٤م ي٘متْمٞمف ىمقل اهلل شمٕم٤ممم

ڑ   ک  ک  ک  ک     ڑڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڎڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌچ 

 . )1)چگ  گ  

ووقمك وإدراك  وًمـ شمٙمقن اًمدقمقة إمم اهلل قمغم سمّمػمة دون قمٚمؿ وومٝمؿ

وُمٕمروم٦م يتٛمٙمـ اًمداقمٞم٦م ُمـ ظمالهل٤م ُمـ شمبٚمٞمغ اًمدقمقة سمٕمٞمدًا قمـ اًمتخبط واًمٗمقضقي٦م 

 وآردم٤مل واًمٕمِمقائٞم٦م اًمتل شمرض سم٤مخلٓم٤مب اًمدقمقى وحتقل دون وم٤مقمٚمٞمتف وشم٠مصمػمه .

ومٝمؿ واؾمتٜمب٤مط شم٤مريخ اًمدقمقة وأؾمب٤مهب٤م  "إن وم٘مف اًمدقمقة اًمذي ٟمريده يٕمٜمك 

أهداومٝم٤م وٟمت٤مئجٝم٤م ومٝماًم واؾمتٜمب٤مـم٤م قمغم ضقء اًمٙمت٤مب وأريم٤مهن٤م واؾم٤مًمٞمبٝم٤م ووؾم٤مئٚمٝم٤م و

                                                 

 1٠8ؾمقرة يقؾمػ ، آي٦م رىمؿ  ( 1)
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واًمسٜم٦م وومٝمؿ اًمسٚمػ اًمّم٤مًمح يٛمٙمـ اًمدقم٤مة إمم اهلل شمٕم٤ممم ُمـ قمرضٝم٤م سم٠مطمسـ ـمري٘م٦م  

وأيمثر ُمالئٛم٦م عمـ شمقضمف إًمٞمٝمؿ اًمدقمقة ذم خمتٚمػ سمٞمئ٤مهتؿ ، وشمب٤ميـ أًمسٜمتٝمؿ وًمٖم٤مهتؿ 

   )1) "وشمٕمدد أضمٜم٤مؾمٝمؿ 

ُمٝمٛمتف قمغم ٟمقر وهدًى قم٤معم٤م سمام يدقمق وُمـ ظمالل هذا اًمٗم٘مف يٜمٓمٚمؼ اًمداقمٞم٦م ذم 

إًمٞمف قم٤مروم٤م سم٠مطمقال ُمدقمقيف ويمٞمٗمٞم٦م دقمقهتؿ ُمـ ظمالل حت٘م٘مف سمٗمٝمؿ صم٤مىم٥م يستٓمٞمع ُمـ 

ظمالًمف ان حي٘مؼ ُم٤م يّمبق إًمٞمف ُمـ شمبٚمٞمغ دقمقشمف إمم اعمدقمقيـ واًمت٠مصمػم ومٞمٝمؿ ، إض٤موم٦م إمم 

ل شمقاضمٝمف: ُمٕمرومتف سمٙمٞمٗمٞم٦م اًمتٕم٤مُمؾ ذم اعمقاىمػ اعمختٚمٗم٦م، واًمتٖمٚم٥م قمغم اعمِمٙمالت اًمت

 وومٝمؿ دىمٞمؼ وإدراك .يمؾ ذًمؽ ُمـ ظمالل قمٚمؿ رصلم راؾمخ

ٔفٗىا ٖمٜ اعسض ألبسش وظاِس الكصٕز يف الفكْ الدعٕٙ اليت أٌتجت خطابا دعٕٖا  
 حيتاج إىل تكٕٖي ،  ٔكٗف ميكَ التػمب عمّٗا :

 أٔال : غٗاب الٕع٘ بالٕاقع الدعٕٙ ، ٔضبن التػمب عمْٗ :

ظمٓم٤مسم٤م ٟم٤مومٕم٤م ٓ سمد أن يٕمل اًمقاىمع وأن يدريمف طمتك يٙمقن اخلٓم٤مب اًمدقمقي    

ضمٞمدًا سمجٛمٞمع أسمٕم٤مده ُمـ أضمؾ أن يتٕم٤مـمك ويتٗم٤مقمؾ ُمٕمف ، وإن اعمالطمظ ذم ظمٓم٤مب 

اًمدقمقة اعمٕم٤مس ضٕمػ إدراك اًمقاىمع أو همٞم٤مسمف مم٤م ٟمت٩م قمٜمف آسمتٕم٤مد قمـ اعمِمٙمالت 

قمـ  احل٘مٞم٘مٞم٦م اًمتل يٜمبٖمل أن يتٜم٤موهل٤م اخلٓم٤مب اًمدقمقي ًمدى سمٕمض اًمدقم٤مة ، يمام ٟمِم٠م

ذًمؽ أن حتقل اخلٓم٤مب اًمدقمقي ًمدى سمٕمض اًمدقم٤مة إمم  ظمٓم٤مب وقمٔمل ٓ قمالىم٦م ًمف 

إًمٞمف ، وًمس٧م سمذًمؽ أىمٚمؾ ُمـ ؿم٠من ظمٓم٤مب |سمٛمّم٤مًمح اعمدقمقيـ وُم٤م شمِمتد طم٤مضمتٝمؿ 

                                                 

اهلل شمٕم٤ممم ، د /  ، ووم٘مف اًمدقمقة إمم 1/18اٟمٔمر : وم٘مف اًمدقمقة إمم اهلل ، د /قمغم قمبد احلٚمٞمؿ حمٛمقد  (1) 

 1428، ط اًمرؿمد / 2٠اسمراهٞمؿ ٟمقريـ ، ص
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اًمققمظ وُم٤م يِمتٛمؾ قمٚمٞمف ُمـ ٟمّمح وشمذيمػم : ًمٙمـ أن يستٖمرق ذًمؽ اخلٓم٤مب وىم٧م  

 اشمف . اًمداقمٞم٦م وضمٝمده ومٝمذا دًمٞمؾ قمغم قمدم إدرايمف ًمٚمقاىمع وُمتٖمػم

يمام أدى قمدم ُمراقم٤مة اًمقاىمع اًمدقمقي إمم مجقد اًمبٕمض وحتجره واٟمٖمالىمف 

 سمسب٥م إهمٗم٤مًمف عم٘م٤مصد اإلؾمالم وشمرك شمٜمزيؾ اًمنمع قمغم اًمقاىمع .

ورم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمسٜم٦م اعمٓمٝمرة يمثػم ُمـ اًمدٓئؾ واًمِمقاهد قمغم رضورة 

 اعمنميملم آهل٦م ؾم٥م قمـ اعمسٚمٛملم هنك "ُمراقم٤مة اًمقاىمع ووم٘مٝمف واًمبّمػمة سمف .ومٛمـ ذًمؽ 

قمـ ىمت٤مل اعمٜم٤موم٘ملم ، واٟمتٝم٤مؤه قمـ هدم اًمٙمٕمب٦م  – وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم – اًمٜمبل وهنك ،

يؽمشم٥م قمغم ذًمؽ ُمـ اعمٗمسدة اًمٕمٔمٛمك ذم اًمديـ ، وإقم٤مدة سمٜم٤مئٝم٤م قمغم ىمقاقمد اسمراهٞمؿ عم٤م

 سمٕمض وإقمٓم٤مءه ، سمنموـمف احلديبٞم٦م ًمّمٚمح – وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم –يمام أن إُمْم٤مءه 

م عم٤م يؽمشم٥م قمغم اًم٘مق ًمبٕمض وُمداراشمف ، اًمٖمٜم٤مئؿ ُمـ اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمٕمٓم٤مي٤م ٚمقهبؿىم اعم١مًمٗم٦م

ذًمؽ يمٚمف ُمـ اعمّمٚمح٦م اًمٕمٔمٛمك ذم اًمديـ ....ذم ذًمؽ يمٚمف أيمؼم دًمٞمؾ قمغم أمهٞم٦م ُمٕمروم٦م 

 (1) "اًمقاىمع ذم اخلٚمؼ واًمقاضم٥م ذم اًمنمع ؾمقاء سمسقاء

ورم ضقء شمٚمؽ اًمدٓئؾ واًمِمقاهد شمتْمح رضورة ُمراقم٤مة اًمقاىمع ووم٘مٝمف ، 

وإٓ وم٢من همٞم٤مب هذا اإلدراك يِمٙمؾ قم٘مب٦م اُم٤مم اًمداقمٞم٦م ٕٟمف طمٞمٜمئذ  ًمـ يتٛمٙمـ ُمـ 

اًمرؤي٦م اًمقاضح٦م ًمألُمقر ويمٞمٗمٞم٦م اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م ، واخت٤مذ اًم٘مرارات اعمٜم٤مؾمب٦م عم٤م يٕمؽمض 

 ـمري٘مف ُمـ ُمِمٙمالت .

                                                 
 م2٠٠3، اًمٓمبٕم٦م إومم ، 63ُمٕم٤ممل ذم أصقل اًمدقمقة ،د/ حمٛمد يرسى ، ص  ( (1
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واٟمٓمالىم٤م ُمـ هذا اًمٙمالم وذم ؾمبٞمؾ آرشم٘م٤مء سم٤مخلٓم٤مب اًمدقمقي واحلرص  

سمد ُمـ شمقضمٞمف اًمدقم٤مة إمم أن ُمـ وم٘مف اًمدقمقة رضورة ُمراقم٤مة قمغم وم٤مقمٚمٞمتف وشم٠مصمػمه ٓ 

اًمقاىمع اًمذى يٕمٞمِمقن ومٞمف ودراؾمتف دراؾم٦م وم٤مطمّم٦م متٙمٜمٝمؿ ُمـ اًمتٕم٤مـمل ُمٕمف ، وقمغم 

أؾم٤مس شمٚمؽ اًمدراؾم٦م يستٓمٞمع اًمدقم٤مة وضع اخلٓمط واعمٜم٤مه٩م واظمتٞم٤مر اًمقؾم٤مئؾ 

ت اًمتل وإؾم٤مًمٞم٥م اعمٜم٤مؾمب٦م وحت٘مٞمؼ آهداف واًمتٖمٚم٥م يمثػم ُمـ اًمٕمقائؼ واًمٕم٘مب٤م

 شمٜمِم٠م قمـ همٞم٤مب إدراك اًمقاىمع .

 ثاٌٗا : اخلمن يف تستٗب األٔلٕٖات ٔضبن التػمب عمٜ ذلك : 

إن يمثػمًا ُمـ اعمِمٙمالت اًمتل يٕم٤مين ُمٜمٝم٤م اخلٓم٤مب اًمدقمقي اًمتل شم١ميمد قمغم 

همٞم٤مب وم٘مف اًمدقمقة ، ُمٜمِم١مه٤م قمدم ُمراقم٤مة اًمداقمٞم٦م ًمألوًمقي٤مت ، وُم٤مذا ي٘مدم ُمـ 

، ورم هذا اًمٗم٘مف وشمٓمبٞم٘م٤مشمف ذم إُم٦م سمّمٗم٦م قم٤مُم٦م إُمقر ، وُم٤مذا ي١مظمر، وُمع همٞم٤مب

ضمقاٟم٥م طمٞم٤مة اخلّمقص طمدث يمثػم ُمـ آضٓمراب واخلٚمؾ ذم جم٤مل اًمدقمقة قمغم وضمف 

إُم٦م اًمتل اظمتٚم٧م ومٞمٝم٤م اعمٗم٤مهٞمؿ واظمتٚمٓم٧م ومٞمٝم٤م إُمقر وم٠مصبح اًمّمٖمػم قمٜمد اًمبٕمض 

 إوًمقي٤مت . شمرشمٞم٥مذًمؽ مم٤م ٟمِم٠م قمـ همٞم٤مب ... إمم همػم يمبػما وأضحك إُمر اًمٕمٔمٞمؿ هٞمٜم٤م 

وُمـ هٜم٤م وم٢من اخلٓم٤مب اًمدقمقي سمح٤مضم٦م إمم دقم٤مة قمٜمدهؿ ُمـ اًمققمك واًمٗم٘مف 

واحلٙمٛم٦م ذم اًمدقمقة ُم٤م يراقمقن سمف ؾمٚمؿ آوًمقي٤مت اًمدقمقي٦م وشمرشمٞمبٝم٤م ، واًمذي يٕمٜمك 

وضع يمؾ رء ذم ُمقضع اًمّمحٞمح واًمبدء سم٤مٕهؿ صمؿ سم٤معمٝمؿ ، وشم٘مديؿ إومم 

 همػمه .  وإضمدر وإظمٓمر وُم٤م ُمـ ؿم٠مٟمف أن ي٘مدم قمغم

وُمـ ظمالل هذا اًمٗم٘مف حيدد اًمداقمٞم٦م ظمٓمتف ويراقمك ُمتٓمٚمب٤مت ظمٓم٤مسمف اًمدقمقي 

ٟمِمٖمؾ اًمداقمٞم٦م سمبٕمض اًم٘مْم٤مي٤م اًمتل ًمٞمس٧م ُمـ إمهٞم٦م سمٛمٙم٤من وشمرك ووم٤مقمٚمٞمتف ، وم٢مذا ا
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ُم٤م هق أهؿ وأظمٓمر ، ضم٤مٟم٥م اًمّمقاب ومل يٙمـ وم٘مٞمٝم٤م ذم دقمقشمف ، ومل يٙمـ خلٓم٤مسمف أصمر،   

وم٤مًمداقمٞم٦م واًمٓمبٞم٥م ذم  "طمسلم ظمٓم٤مب سم٘مقًمف : وهذا ُم٤م ي١ميمد قمٚمٞمف ومْمٞمٚم٦م اًمديمتقر

قمالضمٝمام يبدآن سم٤مٕهؿ ، ويمؿ ُمـ ُمريض ذه٥م إمم اًمٓمبٞم٥م يِمٙمق أعم٤ًم ذم ُمٙم٤من ُم٤م ، 

وإذا ايمتِمػ اًمٓمبٞم٥م ؿمٞمئ٤ًم أظمٓمر ٓ يتقاٟمك ، يبدأ سمف وًمق اٟمتٝمك إُمر إمم ضمراطم٦م 

لم إمم اًمٕمٛمؾ قم٤مضمٚم٦م ، إهن٤م إوًمقي٤مت ، وًمذا ُمـ اًمباله٦م اًمتل ٟمراه٤م قمٜمد سمٕمض اعمٜمتسب

اًمدقمقي أن ٟمراهؿ يزٟمقا مجٞمع ىمْم٤مي٤م اعمدقمق سمٛمٞمزان واطمد ويستٗمرهمقن اًمقؾمع ذم 

ىمْم٤مي٤م ًمق سم٘مٞم٧م قمغم ُم٤م هل قمٚمٞمف ًمـ ي٘مع رضر قمغم اعمدقمق وٓ اًمدقمقة ، سمؾ وٓ رء 

قمغم اًمٙمقن سم٠مرسه ، ويؽمك أُمقرًا ضمقهري٦م ًمق مل يٜمبف اًمداقمٞم٦م إًمٞمٝم٤م ًمٙم٤من اخلٓمر ًمف 

 .(1)"وًمديٜمف 

ي١ميمد قمغم رضورة اًمبدء  اًمقاىمع اًمٕمٛمكم ًمٚمخٓم٤مب اًمدقمقي ًمٚمٜمبل  هذا وإن

ذم ىمقُمف صمالث  وم٘مد ُمٙم٨م رؾمقل اهلل  "سم٤مٕهؿ ىمبؾ اعمٝمؿ وسم٤مٕصقل ىمبؾ اًمٗمروع 

قمنمة ؾمٜم٦م يدقمق إمم اإليامن، وُيريبِّ أشمب٤مقمف قمغم زي٤مدشمف، دون أن يتٕمرض عمٕمٔمؿ 

امرؾمقن ُم٤مقُمّد سمٕمد إطمٙم٤مم، أو يٜمٝمك قمـ ُمٕمٔمؿ اعمحرُم٤مت، ويم٤من سمٕمض أصح٤مسمف ي

ذًمؽ ُمـ اًمٙمب٤مئر، يم٤مخلٛمر، واعمٞمرس وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ، ومل يٜمٝمٝمؿ قمٜمٝم٤م، ىمبؾ أن يتقـمـ 

اإليامن ذم ىمٚمقهبؿ : ومٚمام وىمر اإليامن ذم اًم٘مٚمقب، وذًم٧م ًمب٤مرئٝم٤م اًمٜمٗمقس، أُمرهؿ 

 (2) "سم٤مًمٕمب٤مدات.. صمؿ سملم هلؿ أطمٙم٤مم اعمٕم٤مُمالت.. وهن٤مهؿ قمـ اعمحرُم٤مت

                                                 

 .52احلٙمؿ قمغم أظمريـ ، ص  -اعمج٤مدًم٦م  -ضقاسمط اًمٕمٛمؾ اًمدقمقي ذم جم٤مٓت اعمققمٔم٦م  ( (1

 .1٠9قمقر ، ص ُمٜمٝم٩م  اًمدقمقة ذم ضقء اًمقاىمع اعمٕم٤مس، قمدٟم٤من اًمٕمر ( 2)
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ٚمؿ سمذًمؽ ي٘متٗمل أصمر اًم٘مرآن اًمذي ٟمزل أوٓ يدقمق واًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم 

إمم اإليامن ، طمتك إذا اؾمت٘مر اإليامن ذم اًم٘مٚمقب يم٤مٟم٧م اًمدقمقة إمم إطمٙم٤مم 

 إِٟمَّاَم  } " -قمٜمٝم٤م اهلل ريض –واعمٕم٤مُمالت ، وإمم ذًمؽ اإلؿم٤مرة سم٘مقل أم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م 

َل  َٟمَزَل  ـَ  ؾُمقَرةٌ  ُِمٜمْفُ  َٟمَزَل  َُم٤م َأوَّ ؾِ  ُِم اجْلَٜم٦َِّم َواًمٜم٤َّمِر طَمتَّك إَِذا صَم٤مَب اًمٜم٤َّمُس إمَِم  ِذيْمرُ  ومِٞمَٝم٤م اعمَُْٗمّمَّ

سُمقا اخْلَْٛمَر . ًَمَ٘م٤مًُمقا َٓ َٟمَدُع   َٓ شَمنْمَ
ٍ
َل ؿَمْكء اإِلؾْماَلِم َٟمَزَل احْلاََلُل َواحْلََراُم ، َوًَمْق َٟمَزَل َأوَّ

ٍد  اخْلَْٛمَر َأسَمًدا . َوًَمْق َٟمَزَل . َٓ شَمْزُٟمقا . ًَمَ٘م٤مًُمقا َٓ  ٦َم قَمغَم حُمَٛمَّ َٟم٤م َأسَمًدا . ًَمَ٘مْد َٟمَزَل سمَِٛمٙمَّ  -َٟمَدُع اًمزِّ

٤مقَم٦ُم َأْدَهك  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ٤مقَم٦ُم َُمْققِمُدُهْؿ َواًمسَّ َوإِٟمِّك جَل٤َمِرَي٦ٌم َأًْمَٕم٥ُم ) سَمِؾ اًمسَّ

 إَِّٓ َوَأَٟم٤م قِمٜمَْدُه 
ِ
 (1)" {َوَأَُمرُّ ( َوَُم٤م َٟمَزًَم٧ْم ؾُمقَرُة اًْمَبَ٘مَرِة َواًمٜمَِّس٤مء

ٔيف ضٕٞ وا ذكس خنمص إىل أُ : ثالجا : ضعف العٍاٖٛ باألضالٗب ٔالٕضاٟن الدعٕٖٛ 
ُمـ وم٘مف اًمدقمقة أن يراقمل اخلٓم٤مب اًمدقمقي إوًمقي٤مت  ومٞمبدأ   -ٔضبن التػمب عمٜ ذلك :

 سم٠مهؿ اًم٘مْم٤مي٤م وي٘مدُمٝم٤م قمغم ُم٤م ؾمقاه٤م.

ُمـ ُمٔم٤مهر همٞم٤مب اًمٗم٘مف اًمدقمقي ضٕمػ اًمٕمٜم٤مي٦م سم٤مًمقؾم٤مئؾ وإؾم٤مًمٞم٥م 

دقمقي٦م، وإذا ُم٤م ٟمٔمرٟم٤م إمم اخلٓم٤مب اًمدقمقى اعمٕم٤مس ؾمقف ٟمجد ىمّمقرًا واضح٤ًم اًم

قمٜمد سمٕمض اًمدقم٤مة ذم وم٘مف اًمقؾم٤مئؾ وإؾم٤مًمٞم٥م اًمدقمقي٦م ، مم٤م يِمٙمؾ قم٘مب٦م حتقل دون 

 شم٠مصمػم اخلٓم٤مب اًمدقمقى ووم٤مقمٚمٞمتف.

وم٤مًمقؾم٤مئؾ اًمدقمقي٦م ُم٤م زال يِمقهب٤م قمٜمد اًمبٕمض مجقد وحتجر دوٟمام ؾمٕمك إمم 

                                                 

، سمرىمؿ  4/191٠رواه اًمبخ٤مري ذم صحٞمحف ، يمت٤مب ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن ، سم٤مب : شم٠مًمٞمػ اًم٘مرآن ،  ( (1

 . م1987سمػموت ، اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مًمث٦م  –، ٟمنم دار اسمـ يمثػم  47٠7
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 (، وقمغم اًمٕمٙمس ُمـ ٤1م واًمٕمٛمؾ قمغم شمٜمققمٝم٤م )شمٓمقيره٤م واًمٜمٝمقض هب 

ذًمؽ ٟمجد ُمـ يتقؾمع ذم سم٤مب اًمقؾم٤مئؾ دون ُمٕمروم٦م سم٤مًمْمقاسمط اًمنمقمٞم٦م 

( . ويمذًمؽ احل٤مل ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مٕؾم٤مًمٞم٥م اًمدقمقي٦م ، وم٤مًمبٕمض 2ًمٚمقؾم٤مئؾ اًمدقمقي٦م )

( ، واًمبٕمض ٓ هيتؿ ذم ظمٓم٤مسمف إٓ سم٤مًمٕم٘مؾ 3ظمٓم٤مسمف ٓ يتقضمف إٓ ًمٚمٛمِم٤مقمر واًمقضمدان )

 ... إمم همػم ذًمؽ ُمـ صقر اخلٚمؾ ذم سم٤مب اًمقؾم٤مئؾ وإؾم٤مًمٞم٥م. واإلىمٜم٤مع

                                                 

ُمـ ٟمامذج ذًمؽ ُم٤م ذيمره اًمديمتقر اًمبٞم٤مٟمقين قمـ طم٤مل يمثػم ُمـ دقم٤مة اًمٞمقم اًمذيـ يٙمتٗمقن سمحٚمؼ  ( (1

ؿ اعمتقارصم٦م، ويزهدون سمام شم٘مدُمف إًمٞمٝمؿ اًمت٘مٜمٞم٦م احلديث٦م ُمـ وؾم٤مئؾ شمٕملم قمغم ٟمنم اًمققمظ، واًمتٕمٚمٞم

قمٚمٛمٝمؿ، وشمٕمٛمٞمؿ وقمٔمٝمؿ، ذم اًمقىم٧م اًمذي يتٜم٤مومس ومٞمف أهؾ اًمب٤مـمؾ ذم اؾمتخدام شمٚمؽ اًمقؾم٤مئؾ، 

ويتٗمٜمٜمقن ذم شمسخػمه٤م ًمدقمقهتؿ...اٟمٔمر: ُم٘م٤مل: قمـ إظمٓم٤مء اعمٜمتنمة طمقل ُمٗمٝمقم إص٤مًم٦م 

 صٗمح٦م اًمديمتقر اًمبٞم٤مٟمقين قمغم ُمقىمع اًمتقاصؾ اإلضمتامقمل ومٞمس سمقك واعمٕم٤مسة ، ُمٜمِمقر قمغم

 ، قمغم اًمراسمط : 1/4/2٠16سمت٤مريخ 

https://www.facebook.com/drmaab/posts/776957997027569?com

ment_id=779606750679292&comment_tracking=79B755tn7557

0A755R75579D.  

ٜمص قمغم ُمنموقمٞمتٝم٤م ذم اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م أو اًمٜمص قمغم هٜم٤مك ضقاسمط ًمٚمقؾم٤مئؾ اًمدقمقي٦م ُمٜمٝم٤م :اًم ( (2

قمدم ُمنموقمٞمتٝم٤م وُمٜمٝم٤م : دظمقهل٤م ذم دائرة اعمب٤مح ، وُمٜمٝم٤م: ظمروضمٝم٤م قمـ يمقهن٤م ؿمٕم٤مرا ًمٖمػم اعمسٚمٛملم 

، وُمٜمٝم٤م: اًمؽمظمص ذم اؾمتٕمامل سمٕمض اًمقؾم٤مئؾ اعمٛمٜمققم٦م ذم سمٕمض إطمقال ، يراضمع : دراؾم٤مت ذم 

 .م2٠٠8، اًمٓمبٕم٦م اًمراسمٕم٦م  142 -112ص  وؾم٤مئؾ اًمدقمقة ، ًمٚمديمتقر /ؾمٕمٞمد اًمّم٤موي ،

وذًمؽ يمح٤مل سمٕمض اًمدقم٤مة اًمذيـ ٓ يقازٟمقن سملم اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م ذم دقمقهتؿ ومٞم٠ميت يمالُمٝمؿ  =  ( (3

=   ذم ؾمٞم٤مق واطمد إُم٤م شمرهمٞمب٤م ذم اجلٜم٦م وٟمٕمٞمٛمٝم٤م ورمح٦م اهلل وقمٗمقه وُمٖمٗمرشمف ، وإُم٤م شمرهٞمب٤م ومال 

، ُمع أن ُمٜمٝم٩م اًم٘مرآن واًمسٜم٦م هق اعمقازٟم٦م سملم يتحدصمقن إٓ قمـ قمذاب اًم٘مؼم واًمٜم٤مر وأهقاهل٤م 

 اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م .
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وٓ ؿمؽ أن ُمـ آيمد أؾمب٤مب اًمٗم٘مف ذم اًمدقمقة أن حيسـ اًمداقمٞم٦م اظمتٞم٤مر  

وؾمٞمٚمتف اًمتل يريد اؾمتخداُمٝم٤م وإؾمٚمقب اًمذى يستخدُمف سمحٞم٨م يٜم٤مؾم٥م يمؾ ُمـ 

اًمقؾمٞمٚم٦م وآؾمٚمقب طم٤مل اعمدقمق ، وسمام أن اعمدقمقيـ أصٜم٤مف ُمتٕمددة وم٢من ذًمؽ 

ضم٥م ُمراقم٤مة اخلٓم٤مب اًمدقمقي ًمٙمؾ صٜمػ ذم اظمتٞم٤مر اًمقؾم٤مئؾ وآؾم٤مًمٞم٥م ، يستق

 ٕن يمثػمًا ُمـ اجلٝمقد اًمدقمقي٦م شمْمٞمع وم٤مئدهت٤م وشمذه٥م أدراج 

اًمري٤مح سمسب٥م أن اًمداقمٞم٦م ٓ يٗم٘مف اظمتٞم٤مر وؾمٞمٚمتف وأؾمٚمقسمف اعمٜم٤مؾمبلم ، وهذا 

٘مف ظمٚمؾ يسب٥م ضٕمٗم٤م ذم اخلٓم٤مب اًمدقمقي ، وٓ يٛمٙمـ اًمتٖمٚم٥م قمغم هذا اخلٚمؾ إٓ سمٗم

 اًمقؾم٤مئؾ وإؾم٤مًمٞم٥م اًمدقمقي٦م .

واًم٘مرآن اًمٙمريؿ يٕمٚمٛمٜم٤م أن اًمٜم٤مس أصٜم٤مف وأطمقال وـمب٤مع وُمِم٤مرب ، وهذا 

ہ  ہ   چ سمدوره يستٚمزم شمٜمققم٤ًم ذم ـمري٘م٦م اًمدقمقة وقمرضٝم٤م ، وُمـ صمؿ ظم٤مـم٥م اهلل قمز 

ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ﮲  ﮳  ﮴   ﮵  ﮶   

 چ﮷  ﮸  ﮹  ﮺﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿   
(1)

  

ذم دقمقة اعمسٚمؿ خيتٚمػ قمٜمف ذم دقمقة اًمٙم٤مومر، ورم دقمقة اعم١مُمـ  وم٤مٕؾمٚمقب "

اًم٘مقى اًمس٤مسمؼ سم٤مخلػمات قمٜمف ذم دقمقة اعم١مُمـ اعم٘متّمد واًمٔم٤ممل ًمٜمٗمسف ..وهٙمذا ، 

وهٜم٤مك ُمـ آؾم٤مًمٞم٥م ُم٤م يٜمٗمذ إمم اًم٘مٚم٥م يم٤مًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م ، وُمٜمٝم٤م ُم٤م يٜمٗمذ إمم 

اظمتٞم٤مر اًمِمٙمؾ اعمٜم٤مؾم٥م اًمٕم٘مؾ يم٤مجلدل واحلقار وٟمحقه٤م، واحلٙمٛم٦م اًمدقمقي٦م شم٘مت٣م 

ًمٙمؾ ُمقىمػ وم٢من ُم٤م ي٘م٤مل ذم آومراح خيتٚمػ قمام ي٘م٤مل ذم آشمراح ، وُم٤م ي٘م٤مل ذم أي٤مم 

                                                 

 . 125ؾمقرة اًمٜمحؾ ، آي٦م :  ( 1)

١٠٨٠



   
 32 أضــباب ضـعف فاعمٗٛ اخلطـاب الدعــٕٙ ٔضــبن التػمــب عمّٗــا 

 )1)"اًمِمدة همػم ُم٤م ي٘م٤مل ذم أي٤مم اًمرظم٤مء  

ورم ضقء هذا اًمٙمالم يتْمح أن اظمتالف اطمقال اعمدقمقيـ يتبٕمف اظمتالف ذم 

ة ذًمؽ طمتك ٓ يٛمثؾ اًمقؾم٤مئؾ وآؾم٤مًمٞم٥م اًمدقمقي٦م، وأن اًمٗم٘مف اًمدقمقى ي٘مت٣م ُمراقم٤م

قم٘مب٦م شمبتٕمد سم٤مخلٓم٤مب اًمدقمقي قمـ اعمٜمٝم٩م اًمذى رؾمٛمف اهلل قمز وضمؾ ًمدقم٤مة اإلؾمالم ، 

ومدقم٤م اًمٜم٤مس ُمستخدُم٤م أومْمؾ -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -واًمذى ؾم٤مر قمٚمٞمف إُم٤مم اًمدقم٤مة 

اًمقؾم٤مئؾ اًمنمقمٞم٦م اعمٛمٙمٜم٦م ، وؾم٤مًمٙم٤م أومْمؾ إؾم٤مًمٞم٥م ، وُمراقمٞم٤م أطمقال اعمدقمقيـ ذم 

 ًمف ايمؼم إصمر ذم ىمبقل دقمقشمف وٟمج٤مطمٝم٤م . يمؾ ذًمؽ ، مم٤م يم٤من

وإذا يم٤من ًمٙمؾ قمٍم وؾم٤مئٚمف وأدواشمف وم٢مٟمف يٜمبٖمل قمغم اًمدقم٤مة إمم اهلل قمز وضمؾ 

 أن يتٗم٤مقمٚمقا ُمع شمٚمؽ اًمقؾم٤مئؾ وأن يبذًمقا ضمٝمدهؿ ذم اًمبح٨م قمـ أومْمؾ 

واًمدقم٤مة ُمـ سمٕمده سم٘مقًمف : اًمقؾم٤مئؾ وأضمداه٤م ٟمٗمٕم٤ًم وأرسقمٝم٤م  وضمؾ ٟمبٞمف 

داف واًمٖم٤مي٤مت ، ذيٓم٦م أن شمٙمقن شمٚمؽ اًمقؾم٤مئؾ ُمٜمْمبٓم٦م وصقًٓ وحت٘مٞم٘م٤ًم ًمأله

 سم٠مطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م .

وسمحس٥م ىمقة اًمقؾمٞمٚم٦م وُمٜم٤مؾمبتٝم٤م حل٤مل اًمداقمل ودقمقشمف يٙمقن شم٠مصمػمه٤م 

أُم٤م اًمقؾمٞمٚم٦م  "وإُمٙم٤مٟمٞم٦م اًمتقصؾ ُمـ ظمالهل٤م إمم حت٘مٞمؼ أهداف اخلٓم٤مب اًمدقمقي ، 

، وٓ سم٤مًمٙمٞمٗمٞم٦م  اًم٘م٤مسة واًمْمٕمٞمٗم٦م ومال يٛمٙمـ أن شمقصؾ إمم هم٤مي٦م ذم اًمقىم٧م اعمٜم٤مؾم٥م

اعمٓمٚمقسم٦م ، وإن شمٙم٤موم١م يمؾ وؾمٞمٚم٦م إٟمام يٙمقن سمحسبٝم٤م ، وسمحس٥م اًمٖم٤مي٦م اعمستخدُم٦م ُمـ 

 ( . 2) "أضمٚمٝم٤م ، 
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رضورة اًمٕمٜم٤مي٦م سم٤مًمقؾم٤مئؾ وإؾم٤مًمٞم٥م اًمدقمقي٦م ، ٔخنمص وَ ِرا الكالً إىل : 

 وأٟمف قمغم ىمدر آهتامم هب٤م يٙمقن اخلٓم٤مب اًمدقمقي وم٤مقمال وُم١مصمرا .

ٖٛ املٍّجٗٛ ٔعدً حتدٖد األِداف  لدٝ بعض الدعاٚ ٔضبن زابعا : افتكاد السؤ
 التػمب عمٜ ذلك :

إن اًمٗم٘مف ذم اًمدقمقة  ي٘متيض  رضورة وضمقد رؤي٦م ُمٜمٝمجٞم٦م ؾمديدة ، وختٓمٞمط 

واضح ، وحتديد ٕهداف اًمٕمٛمؾ اًمدقمقي ، إٓ أن اًمقاىمع اًمدقمقي ي١ميمد قمغم أن وم٘مد 

أسمرز  ُمـ - اًمدقم٤مة سمٕمض قمٜمد –اعمٜمٝمجٞم٦م وهمٞم٤مب اًمتخٓمٞمط ذم اًمٕمٛمؾ اًمدقمقى 

اعمِمٙمالت اًمتل يٕم٤مٟمك ُمٜمٝم٤م اخلٓم٤مب اًمدقمقي اعمٕم٤مس ، واًمذي همٚم٥م قمٚمٞمف ـم٤مسمع 

 اًمٗمقىض وآردم٤مل .

وٓ ؿمؽ أن وضمقد ُمٜمٝم٩م واضح يٜمٔمؿ اًمٕمٛمؾ اًمدقمقى ويقضح أهداومف ُمـ 

اًمذى يٕمٜمك سمتبٚمٞمغ اًمديـ اإلؾمالُمل، واًمذي خيْمع  "أهؿ أؾمب٤مب ٟمج٤مح هذا اًمٕمٛمؾ

 )1)"٘مؼ ذم اًمٜمٝم٤مي٦م هدوم٤ًم ُمـ أضمٚمف ضم٤مءت اًمرؾم٤مٓت واًمرؾمؾ عمٜمٝم٩م حمدد اعمٕم٤ممل ًمٞمح

طمتك سمد ُمـ دراؾم٦م وختٓمٞمط وحتديد ًمألهداف ، وٓ ومال سمد إذًا ُمـ ُمٜمٝم٩م واضح

 شم١مشمك اًمدقمقة صمامره٤م سم٢مذن اهلل ، واًمداقمٞم٦م اًمٗم٘مٞمف هق اًمذى يٕمل ذًمؽ ، ويدرك أمهٞمتف.

ؾمٛم٦م سم٤مرزة ذم  واعمت٠مُمؾ ذم ؾمػمة اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ جيد اًمتخٓمٞمط "

دقمقشمف : طمٞم٨م مل  متض اًمدقمقة اردم٤مًٓ ، سمؾ مت٧م سمتخٓمٞمط حمٙمؿ وسمٕمد شمٗمٙمػم قمٛمٞمؼ ، 

وأظمذ يم٤مُمؾ سم٤مٕؾمب٤مب واًمتقيمؾ قمغم اهلل سمٕمد ذًمؽ ، وم٢مذا ٟمٔمرٟم٤م إمم هجرة أصح٤مسمف إمم 
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احلبِم٦م أو هجرشمف إمم اعمديٜم٦م وضمدٟم٤م ظمٓم٦م واضح٦م وراء ذًمؽ ،ٓ يّمٕم٥م قمغم  

ومٚمامذا أُمر أصح٤مسمف سم٤مهلجرة إمم احلبِم٦م ظم٤مص٦م؟ عم٤مذا مل خيؽم اًمدارس اؾمتٜمب٤مـمٝم٤م،  وإٓ 

هلؿ سمٚمًدا ىمريًب٤م أو أرًض٤م قمرسمٞم٦م؟ وعم٤مذا أذن ًمٚمبٕمض سم٤مهلجرة دون اًمبٕمض؟ وعم٤مذا مل 

يٚمحؼ هبؿ ُمٝم٤مضمًرا إمم احلبِم٦م؟ إن اجلقاب قمـ هذا يمٚمف يدل قمغم أن إُمر  مل يٙمـ 

 )1) "ُمردمال ، سمؾ وراءه هدف وظمٓم٦م 

اًمٙمالم ٟمدرك أن وم٤مقمٚمٞم٦م اخلٓم٤مب اًمدقمقى شمتٓمٚم٥م ُمٜمٝمج٤م وذم ضقء هذا 

أمهٞم٦م ُمقىمع اًمداقمٞم٦م  "واضح٤م وختٓمٞمٓم٤م وحتديدا ًمألهداف ، وذًمؽ اٟمٓمالىم٤م ُمـ 

ويمقٟمف يقىمع قمـ اهلل قمز وضمؾ ، وٕن اعمٜمٝم٩م ذط ًمّمح٦م اًمٕمٛمؾ اًمدقمقى ، وأيْم٤ًم 

 )2) "طمتك ٟم٘مٓمع اًمسبٞمؾ قمغم ادقمٞم٤مء اًمٕمٛمؾ اًمدقمقى ، وشم٠مصٞمؾ اطمؽمام اًمتخّمص 

يمام أٟمف وومؼ هذا اعمٜمٝم٩م اًمقاضح شمقضع ظمٓمط اًمٕمٛمؾ اًمالزُم٦م واعمٜم٤مؾمب٦م حل٤مل 

اًمداقمٞم٦م وطم٤مل اعمدقمقيـ ، وقمغم اًمٕمٙمس ُمـ ذًمؽ وم٢مٟمف ذم فمؾ همٞم٤مب اعمٜمٝم٩م يٖمٚم٥م 

قمغم اًمٕمٛمؾ ـم٤مسمع آردم٤مل واًمٕمِمقائٞم٦م ، وشمب٘مك يمثػم ُمـ اًمؼماُم٩م وإقمامل اًمدقمقي٦م 

ظمٓمط ص٤محل٦م ًمٚمتٓمبٞمؼ دمد ُمـ يٗمٕمٚمٝم٤م  دوٟمام حت٘مٞمؼ ٕهداومٝم٤م : ٕهن٤م مل شمؽمضمؿ إمم

 ويت٤مسمٕمٝم٤م وينمف قمغم حت٘مٞمؼ اهلدف ُمٜمٝم٤م .

 "ويٛمٙمـ إمج٤مل إجي٤مسمٞم٤مت اًمتخٓمٞمط ذم اًمٕمٛمؾ اًمدقمقى سمّمٗم٦م قم٤مُم٦م ذم أن 

اًمتخٓمٞمط حيدد أهداف اًمدقم٤مة وهم٤مي٤مت سمراجمٝمؿ وُمنموقم٤مهتؿ اًمدقمقي٦م ويٗمٞمد ذم 
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ة اعمٜم٤مؾمب٦م ًمٙمؾ داقمٞم٦م طمسـ شمٜمٗمٞمذه٤م وشم٘مقيٛمٝم٤م... يمام يس٤مقمد ذم اظمتٞم٤مر ـمرق اًمدقمق 

سمحس٥م ىمدراشمف وإُمٙم٤مٟم٤مشمف ، وجيٕمؾ ُمـ اًمسٝمؾ اًمتقىمع عمٕمقىم٤مت اًمؼمٟم٤مُم٩م اًمدقمقى 

إوًمقي٤مت ًمدى اًم٘م٤مئٛملم قمغم اًمتل شمٗم٤مضمئ اًمداقمٞم٦م ، يمام يسٝمؿ اًمتخٓمٞمط ذم شمرشمٞم٥م

اًمؼمٟم٤مُم٩م اًمدقمقى ، وحيدث يمثػمًا ُمـ آٟمسج٤مم سملم أقمامل اًمداقمٞم٦م ُم٤م يٛمٜمع 

إقمامل ، ومال شمْمٞمع اجلٝمقد وإوىم٤مت . .إض٤موم٦م إمم أن  آزدواضمٞم٦م واًمتْم٤مرب ذم

اًمتخٓمٞمط يقومر يمثػمًا ُمـ اًمٜمٗم٘م٤مت اًمتل شمقضع ذم همػم ُمقضٕمٝم٤م ٟمتٞمج٦م ًمْمٕمػ 

اًمتخٓمٞمط أو اٟمٕمداُمف ... ويٕمٛمؾ اًمتخٓمٞمط يمذًمؽ قمغم شم٘مقيؿ اًمقاىمع اًمدقمقى ، 

وحتديد ُمقـمـ اًمْمٕمػ طمتك يٛمٙمـ شمالومٞمٝم٤م ، يمام يس٤مقمد ذم وضع ُمٕم٤ميػم وأؾمس 

ٕم٦م إقمامل اًمدقمقي٦م ، وجيٕمٚمٝم٤م أيمثر ؿمٛمقًٓ وشمٙم٤مُماًل ، وهق ُم٤م يٜمٕمٙمس سمدوره قمغم ُمت٤مسم

 . (1) "اؾمتٛمرار اجلٝمقد اًمدقمقي٦م وٟمج٤مطمٝم٤م 

وذم ضقء هذا اًمٙمالم يٛمٙمـ أن ٟم٘مرر أن ٟمج٤مح ظمٓم٤مب اًمدقمقة يٕمتٛمد ذم 

ٟمج٤مطمف ووم٤مقمٚمٞمتف قمغم اًمتخٓمٞمط اًمسديد ، واًمرؤي٦م اعمٜمٝمجٞم٦م اعمبٜمٞم٦م قمغم أؾمس قمٚمٛمٞم٦م 

 شم١مدي ذم اًمٜمٝم٤مي٦م إمم ُم٤م ٟمّمبقا إًمٞمف ُمـ ظمٓم٤مب دقمقي وم٤مقمؾ وُم١مصمر.واضح٦م 

                                                 

اًمتخٓمٞمط ذم ظمدُم٦م اًمدقمقة إمم اهلل شمٕم٤ممم ، ظم٤مًمد اًمّم٘مػم ، سمح٨م ُمٜمِمقر قمغم ؿمبٙم٦م اعمٕمٚمقُم٤مت قمغم  ( 1)

 .http/www.saaid.net/aldwah/05 ُمقىمع صٞمد اًمٗمقائد ، قمغم اًمراسمط :
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 حــب الجالـــاملطم 
 ضعف زٔح التطاوَ ٔاملصازكٛ بني الدعاٚ ٔضبن التػمب عمٜ ذلك

ٓ ؿمؽ ان همٞم٤مب اًمرواسمط إظمقي٦م وضٕمػ اًمّمالت اًمقصمٞم٘م٦م سملم اًمدقم٤مة ىمد 

ٟمج٤مح ت أنأرض سم٤مخلٓم٤مب اًمدقمقي اعمٕم٤مس وأضٕمػ ُمـ شم٠مصمػمه ، وُمـ اًمبدهٞم٤م

اًمٕمٛمؾ اًمدقمقى ُمرشمبط سم٤مًمتْم٤مُمـ واعمِم٤مريم٦م و اًمتٕم٤مون ، وشمْم٤مومر اجلٝمقد ، ووضمقد 

 روح اجلامقم٦م سملم اًمدقم٤مة ، وذًمؽ طمتك يثٛمر هذا اًمٕمٛمؾ ويٕمٓمك ٟمت٤مئجف اعمٜمِمقدة.    

إن اًمقاىمع اًمدقمقى اعمٕم٤مس حيٗمؾ سمٙمثػم ُمـ اًمِمقاهد اًمداًم٦م قمغم ضٕمػ روح 

٤مء ٟمٔمرة سمٕمْمٝمؿ اًمبٕمض وفمـ سمٕمْمٝمؿ اًمبٕمض ، مم٤م أؾم "اًمتْم٤مُمـ سملم سمٕمض اًمدقم٤مة 

وضمرأ يمثػم ُمٜمٝمؿ قمغم إصدار إطمٙم٤مم قمغم همػمهؿ سم٤مًمتٙمٗمػم شم٤مرة واًمتْمٚمٞمؾ واًمتبديع 

أظمرى، ومٗمرق سملم صٗمقومٝمؿ وسم٤مقمد سملم ىمٚمقهبؿ ، ..طمتك أصبح سمٕمض اًمدقم٤مة يٜمٔمر إمم 

ض اًمداقمٞم٦م ُمـ همػم مج٤مقمتف أو قمغم همػم ُمٜمٝمجف إمم قمدو ًمدود ...واظمتٚم٧م ُم٘م٤ميٞمس سمٕم

اًمدقم٤مة ذم احل٥م واًمبٖمض داظمؾ اًمٕمٛمؾ اًمدقمقى ٟم٤مؾملم أو ُمتٜم٤مؾملم أن ُمـ أوصمؼ 

 )1)"قمرى اإليامن احل٥م ذم اهلل واًمبٖمض ذم اهلل 

وُمـ اًمٓمبٞمٕمل ذم فمؾ هذا اجلق اعمِمحقن سملم اًمدقم٤مة أن خترس اًمدقمقة ضمٝمقدهؿ 

اًمتل ض٤مقم٧م ذم اًمرد وإظمذ واجلدال واًمتٕمّم٥م وآٟمتّم٤مر ٕٟمٗمسٝمؿ ، ومْمال قمـ 

ذا اًمسٚمقك ُمـ سمٕمض اًمدقم٤مة يٕمٓمل ومرص٦م ًمٚمب٤مـمؾ أن يٜمتنم ويتٛمدد ـم٤معم٤م أن أن ه

أصح٤مب احلؼ ىمد اٟمِمٖمٚمقا سم٠مٟمٗمسٝمؿ ،  يمام أٟمف واحل٤مل يمذًمؽ وم٢من اعمدقمقيـ قمٜمدُم٤م 

                                                 

 ، سمتٍمف 2/52٠ُمدرؾم٦م اًمدقم٤مة   ( (1
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يٜمٔمرون إمم  شمٚمؽ اًمٜمامذج ُمـ سمٕمض اًمدقم٤مة ويرون سمٞمٜمٝمؿ هذا اًمتٜم٤مومر واًمتٜم٤مطمر ومسقف  

 صغم –اًمذى ضم٤مء سمف ٟمبل اإلؾمالم يٜمٗمرون ُمٜمٝمؿ وُمـ ظمٓم٤مهبؿ اًمذي ظمرج قمـ اعمٜمٝم٩م 

 -ؾمٚمؿ و قمٚمٞمف اهلل

 كٗفٗٛ التػمب عمٜ ِرا اخلمن يف صفٕف بعض الدعاٚ : 
1-ً:ً ًبالتعاون ًاإلهلي ًاألمر يٜمبٖمل قمغم اًمدقم٤مة إمم اهلل قمز -وجوبًامتثال

وضمؾ أن يٕمٚمٛمقا أن اًمتْم٤مُمـ واًمتٕم٤مون ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ رضورة إيامٟمٞم٦م وواضم٥م ذقمل دل 

ېئ    ېئۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئ  ۇئەئ  وئ  وئ  ۇئچ قمٚمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم :

  (1)  چىئ     ی  ی  ی  ی  ىئىئ

وٓ ؿمؽ أن اًمدقمقة إمم اهلل شمٕم٤ممم وشمبٚمٞمغ ديٜمف ُمـ أقمٔمؿ أقمامل اًمؼم واًمت٘مقى 

اًمتل شم٘متيض شمٕم٤مون اًمدقم٤مة إمم اهلل ، وُمـ هٜم٤م يم٤من إُمر اإلهلل سم٤مًمتٕم٤مون قمغم اًمؼم 

ٞم٤ًم أن يٕملم سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤ًم قمغم يمؾ قمٛمؾ ٕٟمف يقضم٥م قمغم اًمٜم٤مس إجي٤مسم٤ًم ديٜم "واًمت٘مقى 

ُمـ أقمامل اًمؼم اًمتل شمٜمٗمع اًمٜم٤مس أومرادًا وأىمقاُم٤ًم ذم ديٜمٝمؿ ودٟمٞم٤مهؿ ، ويمؾ قمٛمؾ ُمـ 

أقمامل اًمت٘مقى اًمتل يدومٕمقن هب٤م اعمٗم٤مؾمد واعمْم٤مر قمـ أٟمٗمسٝمؿ ، ومجٛمع سمذًمؽ سملم 

هق اًمتحٚمٞم٦م واًمتخٚمٞم٦م ، وًمٙمٜمف ىمدم اًمتحٚمٞم٦م سم٤مًمؼم وأيمد هذا إُمر سم٤مًمٜمٝمك قمـ ضده و

اًمتٕم٤مون قمغم اإلصمؿ سم٤معمٕم٤ميص ويمؾ ُم٤م يٕمقق قمـ اًمؼم واخلػم ، وقمغم اًمٕمدوان اًمذى 

يٖمرى اًمٜم٤مس سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمض وجيٕمٚمٝمؿ أقمداء ُمتب٤مهمْملم يؽمسمص سمٕمْمٝمؿ اًمدوائر 

 . (2)  "سمبٕمض 

                                                 

 . 2ؾمقرة اعم٤مئدة ، ضمزء ُمـ أي٦م رىمؿ   (1)

 م .199٠، ٟمنم اهلٞمئ٦م اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٙمت٤مب ،  1٠8/  6شمٗمسػم اعمٜم٤مر  ( 2)
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ًالعؿلًالدعويًحيتاجًإؼًتضافرًاجلفودً:ً-2 

شمتٓمٚم٥م  إن اًمٕمٛمؾ اًمدقمقي ٓ يٜمحٍم ذم ؿمٙمؾ واطمد وإٟمام ًمف صقر ُمتٕمددة

وم٤مًمداقمٞم٦م ُمٝمام  "اًمتْم٤مُمـ سملم اًمدقم٤مة سمحٞم٨م ي١مدي يمؾ ُمٜمٝمؿ ذم اعمج٤مل اًمذي حيسٜمف 

شمٕمددت ُمقاهبف وم٢مهن٤م شم٘متٍم قمـ اإلسمداع واإلشم٘م٤من ذم يمؾ جم٤مل ، ومٝمٜم٤مك ُمـ يستٓمٞمع 

ويت٘مٜمف ، وهٜم٤مك ُمـ يٜمنم اًمٕمٚمؿ اخلٓم٤مسم٦م وجيٞمده٤م ، وهٜم٤مك ُمـ حيسـ اًمت٠مًمٞمػ

٤مد ، وآظمر يبدع ذم اًمٕمٛمؾ اخلػمى ، وهٙمذا ويدرؾمف ، وصمٛم٦م ُمـ يٕمرف اًمٕمٛمؾ اًمسٞم

ٓ يتّمقر أن شمٖمٓمك هذه اعمج٤مٓت إٓ سم٤مؾمتٗمراغ يمؾ داقمٞم٦م ضمٝمده ذم جم٤مل إشم٘م٤مٟمف 

  (1)"ًمٞمحّمؾ اًمتٙم٤مُمؾ 

واٟمٓمالىم٤م ُمـ هذا اًمٙمالم يٜمبٖمل قمغم اًمدقم٤مة ُمٕمروم٦م أن اخلٓم٤مب اًمدقمقي ٓ 

تْم٤مُمـ سملم يٜمحٍم ذم ؿمٙمؾ واطمد ، وهق إُمر اًمذي ي٘متيض رضورة اًمتٕم٤مون واًم

 اًمدقم٤مة ُمـ أضمؾ وم٤مقمٚمٞم٦م هذا اخلٓم٤مب وٟمج٤مطمف .

 العؿلًعذًتعؿققًمعاينًاألخوةًومؼتضقاهتاً: - 3

إن اًمٖمػمة قمغم اخلٓم٤مب اًمدقمقي ، واحلرص قمغم شم٠مصمػمه يتٓمٚم٥م ُمـ اًمداقمٞم٦م أن 

ًمٞمس أرض قمغم اًمدقمقة ُمـ احلزسمٞم٦م اعمٜمٖمٚم٘م٦م واعمذهبٞم٦م اًمْمٞم٘م٦م ، سمؾ ٓ يٙمدر  "يقىمـ أٟمف 

اإليامٟمٞم٦م وٓ يْمٕمػ اًمراسمٓم٦م اإلؾمالُمٞم٦م أؿمد ُمـ اًمتحزب اعم٘مٞم٧م ، صٗمق إظمقة 

يمٞمػ يرضمك اًمتٕم٤مون ؟  سمؾ يمٞمػ شمبٜمل اًمرواسمط ، واًمقضمف اًمٓمٚمٞمؼ وآسمتس٤مُم٦م اًمرومٞمٕم٦م 

طمٙمر قمغم احلزب صمؿ اجلامقم٦م ، أُم٤م همػمهؿ ومٜمّمٞمبف اًمٕمبقس واًمقضمف اًمٙم٤مؿمح ؟ يمٞمػ 

                                                 

 . 1٠2ُم٘مقُم٤مت اًمداقمٞم٦م اًمٜم٤مضمح ، د/ قمٛمر سم٤م دطمدح ، ص :  ( 1)
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أُم٤م همػمهؿ ومٞمبسط متد ضمسقر اًمتٕم٤مون وأصح٤مب إظمٓم٤مء هيقٟمقن ُمـ ؿم٠مهن٤م ،  

اًمٚمس٤من ذم اًمتِمٝمػم سمف ... سمؾ يمٞمػ يرضمك اًمت٘م٤مرب ، ومْماًل قمـ اًمتٕم٤مون إذا يم٤من 

اعمٜمتٛمل قمٜمدهؿ حمّمقرًا أو حم٤مسًا ، ومال ي٘مرأ إٓ يمت٥م اجلامقم٦م وٓ يتتٚمٛمذ أو يتٚم٘مك 

 .  (1)"إٓ قمـ ؿمٞمقخ احلزب واعمذه٥م 

ذم ٚمٞمٝم٤م ُمـ احل٥موهٙمذا ٓسمد ُمـ شمٕمٛمٞمؼ ُمٕم٤مين إظمقة اإليامٟمٞم٦م وُم٤م يؽمشم٥م قم

 اهلل واًمبٖمض ذم اهلل .

 -: التلكقدًعذًالعالقةًبػًالتضامنًوالتعاونًوبػًالتجردًيفًاإلخالص - 4

إن اًمداقمٞم٦م احلريص قمغم ٟمج٤مح ظمٓم٤مسمف وشم٠مصمػمه ذم اعمدقمقيـ يٜمبٖمل أن يدرك أن 

حت٘مٞم٘مف ًمٖم٤ميتف ًمـ يت٠مشمك دون دمرد وإظمالص هلل شمٕم٤ممم سمحٞم٨م يٜم٘مل ىمٚمبف ُمـ إهقاء 

ومٝمٜم٤مك  "ًمٜمزقم٤مت اًمتل حتقل سمٞمٜمف وسملم شمٕم٤موٟمف ُمع إظمقاٟمف ُمـ اًمدقم٤مة إمم اهلل شمٕم٤ممم وا

قمالىم٦م سمٞمٜم٦م سمؾ شمٜم٤مزع ضمكم سملم سمذل اًمتٕم٤مون واًمرهمب٤مت اًمِمخّمٞم٦م. وم٤مًمّمدق ذم 

اًمتٕم٤مون وسمذًمف يستٚمزم شمٜم٤مزًٓ قمـ اًمرهمب٤مت اًمِمخّمٞم٦م وإهقاء اًمذاشمٞم٦م ، وُمـ ىم٤مم 

ب٤مشمف، إٟمام يٖمٚم٥م هقاه، ويتجرد ذم إظمالصف: سم٤مًمتٕم٤مون قمغم وضمٝمف، وورم أقمب٤مءه وُمتٓمٚم

سمؾ ي٘مدم اعمّم٤مًمح اًمٕمٚمٞم٤م، واحل٤مضم٤مت اًمٙمؼمى، قمغم اعمّم٤مًمح اخل٤مص٦م ، وُمٜمف يدرك 

اًمٜم٤مفمر أصمر اًمتٕم٤مون احل٘مٞم٘مل ذم سمٜم٤مء اًمقطمدة ويمبح ذ اًمتنمذم، وُمـ هٜم٤م شمتجغم 

٤مٟم٤ًم أرومع اًمؽماضمح٤مت سملم اًمتٕم٤مون واعمٜم٤مومع اًمذاشمٞم٦م. إهن٤م ىمْمٞم٦م أؾم٤مؾمٞم٦م جي٥م أن حتتؾ ُمٙم

 (2) " ًمدى اًمدقم٤مة واعمٗمٙمريـ ذم ُمٞم٤مديـ اًمدقمقة

                                                 

 . 122ُمٕم٤ممل ذم ُمٜمٝم٩م اًمدقمقة ، د / ص٤مًمح سمـ محٞمد ، ص :  ( 1)

 121اًمس٤مسمؼ ، ص  ( 2)
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وُمـ ظمالل هذا اًمٙمالم ٟمدرك شمٚمؽ اًمٕمالىم٦م اًمقصمٞم٘م٦م سملم اًمتٕم٤مون واإلظمالص  

 وأصمرمه٤م ذم ٟمج٤مح اخلٓم٤مب اًمدقمقي .

5-ً:ً ًالختالف ًحؼقؼة ًففم إن ُمـ أهؿ أؾمب٤مب اًمتٕم٤مون ومٝمؿ  ً-رضورة

ي١مدى إمم شمِمتٞم٧م اجلٝمقد  طم٘مٞم٘م٦م آظمتالف ٕن همٞم٤مب هذا اًمٗمٝمؿ ُمـ ؿم٠مٟمف أن

ًاًمدقمقي٦م ، ويبٕم٨م قمغم قمدم اًمتٕم٤مون واًمؽماسمط .

إن اًمداقمٞم٦م احلّمٞمػ هق اًمذى يٗمٝمؿ طم٘مٞم٘م٦م آظمتالف اعمبٜمل قمغم آضمتٝم٤مد ،  "

وحيسـ اًمٔمـ سم٢مظمقاٟمف ، ويٚمتٛمس اًمٕمذر هلؿ ، وحيرص قمغم مح٤مي٦م أقمراضٝمؿ واًمتٕم٤مون 

٦م واًمٕمٚمامء ... ومٝمذا اإلُم٤مم ُمٕمٝمؿ ، وإؿم٤مقم٦م اخلػم ، وًمف ذم ذًمؽ ٟمامذج ُمـ إئٛم

ومٚم٘مٞمٜمل ، أي  "، ومٞمختٚمٗم٤من ويٗمؽمىم٤من ، ىم٤مل يقٟمس  (1)اًمِم٤مومٕمل يٜم٤مفمر يقٟمس٤ًم اًمّمدذم

اًمِم٤مومٕمل ، وم٠مظمذ سمٞمدي وم٘م٤مل : ي٤م أسم٤م ُمقؾمك أٓ يست٘مٞمؿ أن ٟمٙمقن إظمقاٟم٤ًم وإن مل ٟمتٗمؼ 

   ذم ُمس٠مًم٦م ؟

واًمت٘م٤مرب ويذه٥م وهبذا اًمٗمٝمؿ اًمث٤مىم٥م واًمٕم٘مؾ اًمراضمح يتح٘مؼ اًمتٕم٤مون 

                                                 

ص سمـ طمٞم٤من أسمق ُمقؾمك اًمّمدذم اعمٍمي اعم٘مري احل٤مومظ ، وًمد ؾمٜم٦م ُم٤مئ٦م وأرسمٕملم ، هق أسمق طمٗم ( 1)

وطمدث قمـ ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م وقمبد اهلل سمـ وه٥م ، وهمػمهؿ ، وىمرأ قمغم ورش ص٤مطم٥م ٟم٤مومع ، 

ويم٤من ُمـ يمب٤مر اًمٕمٚمامء ذم زُم٤مٟمف ، وطمدث قمٜمف ُمسٚمؿ واًمٜمس٤مئل واسمـ ُم٤مضم٦م ، و أسمق طم٤مشمؿ ، وأسمق 

ًمٜمس٤مئل صم٘م٦م ، شمقرم ؾمٜم٦م أرسمع وؾمتلم وُم٤مئتلم ، اٟمٔمر : ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء زرقم٦م .. وهمػمهؿ ، وىم٤مل ا

23  /329  ،34٠ . 

 . 1٠/  17ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء  ( 2)

 . 1٠3ُم٘مقُم٤مت اًمداقمٞم٦م اًمٜم٤مضمح ، ص :  ( 3)
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اًمتٜم٤مومر واًمتٜم٤مطمر ، وٟمخٚمص ُمـ ذًمؽ إمم أن : اًمتْم٤مُمـ واعمِم٤مريم٦م ، وشم٘مقي٦م رواسمط  

اًمتٕم٤مون اًمقصمٞمؼ سملم اًمدقم٤مة أومرادًا وُم١مؾمس٤مت ، ُمـ ؿم٠مٟمف أن حي٘مؼ أهداف اًمدقمقة 

 ويسٝمؿ ذم ٟمج٤مح ظمٓم٤مهب٤م ووم٤مقمٚمٞمتف .

 عــب السابـــاملطم
 بن التػمب عمٜ ذلكاخلمن يف اجلٕاٌب الطمٕكٗٛ لدٝ بعض لمدعاٚ ٔض

ًم٘مد ٟمِم٠مت سمٕمض أؾمب٤مب ضٕمػ اخلٓم٤مب اًمدقمقي ٟمتٞمج٦م خلٚمؾ ذم اجل٤مٟم٥م

اًمسٚمقيمل ًمدى اًمبٕمض ُمـ اًمدقم٤مة ، وٓ ؿمؽ أن شمٚمؽ إؾمب٤مب متثؾ ؾمدا وطم٤مضمزا 

حيقل سملم اعمدقمقيـ وسملم شم٠مصمرهؿ سم٤مخلٓم٤مب اًمدقمقي ، وذًمؽ ٕن هذا اخلٚمؾ يتّمؾ 

ٚمب٤م قمغم ظمٓم٤مسمف ، وهذا ُم٤م يستقضم٥م ُمـ سم٤مًمداقمٞم٦م ويرشمبط ارشمب٤مـم٤م ُمب٤مذا سمف ومٞم١مصمر ؾم

اًمٕم٤مُمٚملم ذم طم٘مؾ اًمدقمقة آهتامم سم٢مصالح ُمثؾ هذا اخلٚمؾ ، واًمٕمٜم٤مي٦م سمٛمٕم٤مجلتف 

واًمتحذير ُمٜمف ، صٞم٤مٟم٦م خلٓم٤مب اًمدقمقة وطمرص٤م قمغم وم٤مقمٚمٞمتف وشم٠مصمػمه ، وومٞمام يكم 

قمٚمٞمٝم٤م ذم أقمرض ٕسمرز ُمٔم٤مهر اخلٚمؾ اًمسٚمقيمل ًمدى سمٕمض اًمدقم٤مة وؾمبؾ اًمتٖمٚم٥م 

 :اإلؾمالُمٞم٦م  ضقء اًمدقمقة

 : االٌفصاه بني الكٕه ٔالعىن ٔضبن التػمب عمٜ ذلك: أٔاًل

إن اًمسٚمقك اًمٕمٛمكم ًمٚمداقمٞم٦م ًمف شم٠مصمػم ُمب٤مذ قمغم آؾمتج٤مسم٦م ًمٚمخٓم٤مب اًمدقمقي 

واًمتج٤موب ُمع اًمداقمٞم٦م واًمتٗم٤مقمؾ ُمٕمف ، ومٙمٚمام يم٤من ؾمٚمقيمف ُمتقاوم٘م٤م ُمع ُم٤م يدقمق إًمٞمف 

ـ ذًمؽ يمٚمام يم٤من ؾمٚمقيمف اًمٕمٛمكم يمٚمام اٟمٕمٙمس ذًمؽ قمغم دقمقشمف إجي٤مسم٤م، وقمغم اًمٕمٙمس ُم

ُمٜمٗمّمال قمـ ىمقًمف يمٚمام يم٤من ظمٓم٤مسمف قمديؿ إصمر ، وم٤مىمدا ًمٚمٜمٗمع ، ٕن ص٤مطمبف مل يت٠مصمر سمف 

 ذم ٟمٗمسف ، ومٙمٞمػ ي١مصمر ذم أظمريـ ؟
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وىمد رضب اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل ُمث٤مٓ سم٤مًمغ اًمروقم٦م ذم اًمتّمقير حل٤مل ه١مٓء  

قمٚمامء  "ىمقال واًمسٚمقك وم٘م٤مل : اًمدقم٤مة اًمذيـ يٕم٤مين ظمٓم٤مهبؿ شمٜم٤مىمْم٤م واٟمٗمّم٤مٓ سملم إ

اًمسقء ضمٚمسقا قمغم سم٤مب اجلٜم٦م يدقمقن إًمٞمٝم٤م اًمٜم٤مس سم٠مىمقاهلؿ ويدقمقهنؿ إمم اًمٜم٤مر 

ومٙمٚمام ىم٤مًم٧م أىمقاهلؿ ًمٚمٜم٤مس هٚمٛمقا، ىم٤مًم٧م أومٕم٤مهلؿ ٓ شمسٛمٕمقا ُمٜمٝمؿ . ومٚمق سم٠مومٕم٤مهلؿ، 

يم٤من ُم٤م دقمقا إًمٞمف طم٘م٤م يم٤مٟمقا أول اعمستجٞمبلم ًمف، ومٝمؿ ذم اًمّمقرة أدٓء وذم احل٘مٞم٘م٦م 

 ( .1) "ٓم٤مع اًمٓمرق ىم

وٓ خيٗمك ُم٤م يِمٙمٚمف آٟمٗمّم٤مل سملم ىمقل اًمداقمٞم٦م وسملم قمٛمٚمف وؾمٚمقيمف ُمـ 

ظمٓمقرة قمغم اًمداقمٞم٦م اًمذى يٕمرض ٟمٗمسف سمذًمؽ ًمٖمْم٥م اهلل قمز وضمؾ ، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم 

ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  چ 

ہ  ۀ  ۀ  ہ   ہ    ڻچ وىم٤مل ؾمبح٤مٟمف  (2)   چھ  ھ  ھ  

 )3) چھ  ے  ے     ھہ  ھ  ھ

 وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم –ورم اًمّمحٞمحلم ُمـ طمدي٨م أؾم٤مُم٦م سمـ زيد أن اًمٜمبل 

ضُمؾِ  جُي٤َمءُ ) -:ىم٤مل ( ذِم اًمٜم٤َّمِر وَمَٞمُدوُر يَماَم 4) َأىْمَت٤مسُمفُ  وَمتَٜمَْدًمُِؼ  اًمٜم٤َّمرِ  ذِم  وَمُٞمْٚمَ٘مك اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ  َيْقمَ  سم٤ِمًمرَّ

اَمُر سمَِرطَم٤مُه وَمَٞمجْ  َتِٛمُع َأْهُؾ اًمٜم٤َّمِر قَمَٚمْٞمِف وَمَٞمُ٘مقًُمقَن َأْي وُماَلُن َُم٤م ؿَم٠ْمُٟمَؽ َأًَمْٞمَس يُمٜم٧َْم َيُدوُر احْلِ

                                                 

 هـ14٠8، ط دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب ،سمػموت،  94اًمٗمقائد ، ص  ( 1)

 3،  2ؾمقرة اًمّمػ ،أيت٤من  ( 2)

 44ب٘مرة ،ٔي٦م ؾمقرة اًم ( 3)

ومتٜمدًمؼ أىمت٤مسمف أي : خترج أُمٕم٤مؤه ُمـ ُمٙم٤مهن٤م ، اٟمٔمر اًمٗم٤مئؼ ذم همري٥م احلدي٨م ، ًمإلُم٤مم اًمزخمنمي ،   ((4

 .  ، ٟمنم دار اعمٕمروم٦م ، سمػموت ، اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 1/434
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ـْ   َٓ آشمِٞمِف َوَأهْن٤َميُمْؿ قَم ـْ اعمُْٜمَْٙمِر ىَم٤مَل يُمٜم٧ُْم آُُمُريُمْؿ سم٤ِمعمَْْٕمُروِف َو  شَم٠ْمُُمُرَٟم٤م سم٤ِمعمَْْٕمُروِف َوشَمٜمَْٝم٤مَٟم٤م قَم

 )1( ) اعمُْٜمَْٙمِر َوآشمِٞمفِ 

ُمسٕمقد رىض اهلل قمٜمف ىم٤مل : ) إن اًمٜم٤مس ىمد أطمسٜمقا اًم٘مقل  وقمـ قمبد اهلل سمـ

يمٚمٝمؿ ، ومٛمـ واومؼ ىمقًمف ومٕمٚمف ومذاك اًمذي أص٤مب طمٔمف ، وُمـ ظم٤مًمػ ىمقًمف ومٕمٚمف وم٢مٟمام 

 )2يقسمخ ٟمٗمسف ( )

أُم٤م يمٞمػ ي١مصمر هذا اًمتٜم٤مىمض سملم إىمقال واًمسٚمقك قمغم اخلٓم٤مب اًمدقمقي 

قمٚمٛم٧م أٟمف ي٘مقل وٓ اًمٜمٗمقس جمبقًم٦م قمغم قمدم آٟمتٗم٤مع سمٛمـ  "ومٞمٔمٝمر ذًمؽ ذم أن

يٕمٛمؾ، أو يٕمٚمؿ صمؿ ٓ يٕمٛمؾ ، أضػ إمم ذًمؽ ان يمثػمًا ُمـ اًمٜم٤مس ٓ يتجف ٟمحق اًمٕمٛمؾ 

طمتك يرى واىمٕم٤ًم ُم٤مصماًل وأٟمٛمقذضم٤م ُمٓمب٘م٤م يتخذه اؾمقة ويدرك سمف أن هذا اعمٓمٚمقب أُمر 

ذم ُم٘مدور يمؾ أطمد ، سمؾ ُمتك يٙمقن اعمرء ىمدوة ص٤محل٦م وأؾمقة طمسٜم٦م ُم٤م مل يس٤مسمؼ إمم 

 )3) "؟  سمف ُمـ ظمػم وشمرك ُم٤م يٜمٝمك قمٜمف ُمـ ؾمقءومٕمؾ ُم٤م ي٠مُمر 

وُمـ هٜم٤م وم٢من ٟمج٤مح اًمداقمٞم٦م ذم ُمٝمٛمتف ُمرشمبط سمٛمقاوم٘م٦م ىمقًمف قمٛمٚمف ويمقٟمف ىمدوة 

 ًمٚمٛمدقمقيـ ، وم٢من ظم٤مًمػ ذًمؽ يم٤من وسم٤مًٓ قمغم اًمدقمقة وٟمٗمر ُمٜمف اعمدقمقون .

 ٔإُ مما ٖفٗد يف التػمب عمٜ ِرا اخلمن يف ضمٕك الداعٗٛ :

قى اهلل وُمراىمبتف ، وأن يتّمقر ُمآل اعمخ٤مًمٗملم أن يستِمٕمر اًمداقمٞم٦م شم٘م - أ

                                                 

سمرىمؿ 2/1191رواه اًمبخ٤مري ذم صحٞمحف ، يمت٤مب سمدء اخلٚمؼ ، سم٤مب : صٗم٦م اًمٜم٤مر وأهن٤م خمٚمقىم٦م  ( (1

3٠94 . 

 ، ٟمنم دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت. 1/16٠يمت٤مب اًمزهد ًمإلُم٤مم أمحد ،  ( 2)

 ،  81ُمٕم٤ممل ذم ُمٜمٝم٩م اًمدقمقة ، د/ص٤مًمح سمـ محٞمد ، ص  ( 3)
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ٕىمقاهلؿ ويمٞمػ اهنؿ يٕمرضقن اٟمٗمسٝمؿ عم٘م٧م اهلل قمز وضمؾ ، وأن يٕمٚمؿ ان اًم٘مدوة  

 احلسٜم٦م اًمّم٤محل٦م أؿمد شم٠مصمػما ذم اًمٜمٗمقس.

 اًم٘مرآن إمم اًمٜم٤مس دقم٤م وىمد –صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -أن يت٠مؾمك سم٤مًمٜمبل  -ب

ن ظمٚم٘مف اًم٘مرآن ، يم٤م طمتك قمٛمٚمٞم٤مً  وشمٓمبٞم٘م٤مً  قيم٤مً ؾمٚم اًم٘مرآن هذا متثؾ صمؿ ، قمٚمٞمف أٟمزل اًمذي

ومٙم٤من ذًمؽ اًمسٚمقك اًمٕمٛمكم اعمٓم٤مسمؼ عم٤م يدقمق إًمٞمف ُمـ أسمرز أؾمب٤مب ٟمج٤مح ووم٤مقمٚمٞم٦م 

 .  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -ظمٓم٤مسمف اًمدقمقي 

سم٤مإلض٤موم٦م إمم ُم٤م ؾمبؼ وم٢مٟمٜم٤م ذم هذا اعم٘م٤مم ٓ ٟمستٓمٞمع أن ٟمٖمٗمؾ طم٘مٞم٘م٦م أن   - ج

وم٢مذا  "اًمداقمٞم٦م وإن يم٤من ذم ُم٘م٤مم اًم٘مدوة إٓ أٟمف سمنم ىمد يٕمؽميف اخلٓم٠م واًمٖمٗمٚم٦م واًمزًمؾ 

سمف وآىمتداء، ذًمؽ ومٚمٞمب٤مدر سم٤مًمتقسم٦م واًمرضمقع وًمُٞمْٕمٚمؿ أن هذا ًمٞمس سمامٟمع ُمـ اًمت٠مد طمدث 

 (1)"ٙمامل هلل وطمده وٓ ُمٕمّمقم إٓ ُمـ قمّمؿ اهلل وم٤مًمْمٕمػ اًمبنمي هم٤مًم٥م واًم

َٓ  "وىمد أؿم٤مر احل٤مومظ اسمـ طمجر رمحف اهلل إمم هذا اعمٕمٜمك سم٘مقًمف : ـْ ىَم٤مَل  ٤م َُم َوَأُمَّ

َّٓ وَمَٞمْسَتٚمْ  َْومَم وَمَجٞمٌِّد ، َوإ ْٕ ُف ا ـْ ًَمْٞمَس٧ْم ومِٞمِف َوْصَٛم٦ٌم ، وَم٢مِْن َأَراَد َأٟمَّ َّٓ َُم  ِزمُ َي٠ْمُُمُر سم٤ِمعمَْْٕمُروِف إِ

هُ  ـْ ُهٜم٤َمَك هَمػْمُ َُْمِر إَِذا مَلْ َيُٙم ْٕ  (2) "  ؾَمدَّ سَم٤مِب ا

ًٓ  " "وىم٤مل اًم٘م٤ميض أسمق سمٙمر سمـ اًمٕمريب رمحف اهلل  ـمِِف َأْن َيُٙمقَن قَمْد ـْ َذْ َوًَمْٞمَس ُِم

َّٓ قَمْدٌل . َوَهذَ  ُ اعمُْٜمَْٙمَر إ َٓ ُيَٖمػمِّ ٜم٦َِّم ، َوىَم٤مًَم٧ْم اعمُْْبَتِدقَم٦ُم :  ا ؾَم٤مىِمٌط : وَم٢مِنَّ قِمٜمَْد َأْهِؾ اًمسُّ

                                                 

 .82ُمٕم٤ممل ذم ُمٜمٝم٩م اًمدقمقة إمم اهلل  ، ص  ( 1)

 .13/53ومتح اًمب٤مري ،  ( (2
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ـْ اعمُْٜمَْٙمِر قَم٤ممٌّ ذِم مَجِٞمِع اًمٜم٤َّمسِ   ـْ اخْلَْٚمِؼ ، َواًمٜمَّْٝمُل قَم  (1) "اًْمَٕمَداًَم٦َم حَمُّْمقَرٌة ذِم ىَمٚمِٞمٍؾ ُِم

وهبذا اًمٙمالم يتْمح أن اًمداقمٞم٦م ىمد يٙمقن ُمتٚمبس٤م سمٌمء يتٜم٤مىمض وُم٤م يدقمق إًمٞمف 

ؿ أٟمف طمتك يٙمقن يمالُمف ، وًمٞمس ذًمؽ سمامٟمع ُمـ أن ي١مدي قمٛمٚمف ، ًمٙمـ قمٚمٞمف أن يٕمٚم

ٟم٤مومٕم٤م ًمٚمٜم٤مس يٜمبٖمل أن يٓم٤مسمؼ ىمقًمف قمٛمٚمف سم٠من يٛمتثؾ ُم٤م ي٠مُمر اًمٜم٤مس سمف ، وأن يٜمتٝمل قمام 

وكخؾصًمماًسبقًإؼًأنًاخلطابًالدعويًحتىًيؽونًفاعالًوممثراًيٜمٝم٤مهؿ قمٜمف .  

ًيـبغيًأنًيؽونًصاحبهًقدوةًيطابقًسؾوكهًقولهًفقتلثرًالـاسًبهًويستجقبونًلهً.

 الداعٗٛ لإلخالص  ، ٔضبن التػمب عمٜ ذلك : فكد –ثاٌٗا 

إن ُمـ ُم٘مقُم٤مت اخلٓم٤مب اًمدقمقي اًمٜم٤مضمح أن يٙمقن ُمبٜمٞم٤م قمغم اإلظمالص هلل 

شمٕم٤ممم ، ٟم٘مٞم٤م ُمـ ؿمقائ٥م اًمري٤مء واًمٕمج٥م واًمسٛمٕم٦م واًمِمٝمرة وطم٥م اًمٔمٝمقر وٟمحق 

ذًمؽ ُمـ طمٔمقظ اًمٜمٗمس ، وهبذا اًمتجرد يٙمقن اخلٓم٤مب أسمٚمغ شم٠مصمػما ، وأقمٔمؿ وم٤مقمٚمٞم٦م ، 

 قٓ قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم . وأرضمك ىمب

وأُم٤م اخلٓم٤مب اًمدقمقي اًمذي مل يتجرد ص٤مطمبف هلل شمٕم٤ممم ومراح ي٘مّمد سمف اًمٜم٤مس 

ُمـ أضمؾ أن يٜم٤مل ُمٙم٤مٟم٦م أو حئمك سمتٕمٔمٞمؿ وُمٜمزًم٦م وم٢مٟمف سمذًمؽ يقهـ اًمديـ ويرض 

يمٞمػ ُيتّمقر ُمـ ه١مٓء  "اًمدقمقة ، ومْمال قمـ أٟمف يٕمرض ٟمٗمسف ًمسخط اهلل شمٕم٤ممم : سمؾ

امن ، وأن يدقمقهؿ إمم اهلل ؟ إن اًمداقمٞم٦م اعمرائل ي٘مؽمف ضمريٛم٦م أن ُيَٕمٚمِّٛمقا اًمٜم٤مس اإلي

ُمزدوضم٦م . إٟمف ذم ضمبلم اًمديـ ؾمب٦م ُمتٜم٘مٚم٦م وآوم٦م ضم٤مئح٦م . وشم٘مٝم٘مر إدي٤من ذم طمٚمب٦م 

احلٞم٤مة يرضمع إمم ُمس٤مًمؽ ه١مٓء إدقمٞم٤مء . وىمد روي٧م آصم٤مر يمثػمة شمٗمْمح ؾمػمهتؿ 

                                                 

 . 1/349أطمٙم٤مم اًم٘مرآن ، " ( (1
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 46 أضــباب ضـعف فاعمٗٛ اخلطـاب الدعــٕٙ ٔضــبن التػمــب عمّٗــا 

ٟمتٙم٤مؾم٤مت قمغم أيدى وشمٙمِمػ قم٘مب٤مهؿ . واًمذى حيَم ُم٤م أص٤مب ىمْم٤مي٤م اإليامن ُمـ ا 

 (1) "أدقمٞم٤مء اًمتديـ ٓ يستٙمثر ُم٤م ُأقمد هلؿ ذم أظمرة ُمـ ويؾ

إن اًمداقمٞم٦م اًمذى يقىمع قمـ اهلل قمز وضمؾ ٓ يٚمٞمؼ سمف ان يرائل اًمٜم٤مس ويٓمٚم٥م 

احلٔمقة واعمٙم٤مٟم٦م قمٜمدهؿ سمٕمٛمٚمف ، ٕٟمف سمذًمؽ يٗمسد هذا اًمٕمٛمؾ ، وؾمقف يرد قمٚمٞمف يمام 

: )إن أظمقف ُم٤م أظم٤مف قمٚمٞمٙمؿ اًمنمك  سم٘مقًمف-وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم –أظمؼم اًمٜمبل 

إصٖمر ىم٤مًمقا ي٤م رؾمقل اهلل وُم٤م اًمنمك إصٖمر ىم٤مل : اًمري٤مء : إن اهلل شمب٤مرك وشمٕم٤ممم 

ي٘مقل يقم دم٤مزى اًمٕمب٤مد سم٠مقمامهلؿ اذهبقا إمم اًمذيـ يمٜمتؿ شمراؤون سم٠مقمامًمٙمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م 

 )2وم٤مٟمٔمروا هؾ دمدون قمٜمدهؿ ضمزاء ()

ذا اًمب٤مب ، طمٞم٨م جيٕمؾ اًمداقمٞم٦م وٓ ي٘مؾ اًمٕمج٥م ظمٓمقرة قمـ اًمري٤مء ذم ه

يستٕمٔمؿ ٟمٗمسف ويروح يسٗمف ُمـ آراء اًمٜم٤مس طمقًمف ُمتٕم٤مًمٞم٤ًم سمخٓم٤مسمف قمٚمٞمٝمؿ ، ومال يرى 

 إٓ ٟمٗمسف .  

وٓ ؿمؽ ُمـ أيمؼم آسمتالءات أن شمتْمخؿ ٟمٗمس اًمداقمٞم٦م طمتك يرى أن رأيف  "

وم٘مط هق اًمّمقاب ، وآراء اعمخ٤مًمٗملم ٓ صح٦م ومٞمٝم٤م سمقضمف ُمـ اًمقضمقه ، سمؾ إظمٓمر أن 

٤مول إًمزام اًمٜم٤مس سمرؤيتف وطمده ، وحيٛمؾ هم٤مرة ؿمٜمٕم٤مء قمغم يمؾ ُمـ خي٤مًمٗمف اًمرأي ، حي

 (3) "ًمٕمٛمرى إن هذا ُمـ ؾمقء اًمٗمٝمؿ ، وىمّمقر اًمؽمسمٞم٦م ، وضٕمػ اًمٜمٗمقس 

                                                 

 ، 162، ص ُمع اهلل ، دراؾم٤مت ذم اًمدقمقة واًمدقم٤مة  ( 1)

،  23686سمرىمؿ 5/429ًأظمرضمف اإلُم٤مم أمحد ذم ُمسٜمده ، طمدي٨م حمٛمقد سمـ ًمبٞمد ريض اهلل قمٜمف  ( (2

 اًم٘م٤مهرة. -وىم٤مل اًمِمٞمخ ؿمٕمٞم٥م إرٟم١مط إؾمٜم٤مده صحٞمح  ، ٟمنم ُم١مؾمس٦م ىمرـمب٦م 

 73شم٠مُمالت ذم وم٘مف اًمدقمقة ص ( 3)

١٠٩٥



   
 47 أضــباب ضـعف فاعمٗٛ اخلطـاب الدعــٕٙ ٔضــبن التػمــب عمّٗــا 

 قمٚمٞمف اهلل صغم –إن اًمٕمج٥م سم٤مًمرأي واًمٜمٗمس ُمذُمقم ذم اًمنمع ، وىمد ىم٤مل اًمٜمبل  

 (1رء سمٜمٗمسف( )اعم وإقمج٤مب ، ُمتبع وهقى ، ُمٓم٤مع ؿمح: ُمٝمٚمٙم٤مت صمالث) – وؾمٚمؿ

ـِ اعمُْٜمَْٙمِر طَمتَّك إَِذا  وىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ) .. اْئَتِٛمُروا سم٤ِمعمَْْٕمُروِف َوشَمٜم٤َمَهْقا قَم

٤م ُُمَٓم٤مقًم٤م َوَهًقى ُُمتََّبًٕم٤م َوُدْٟمَٞم٤م ُُم١ْمصَمَرًة َوإقِْمَج٤مَب يُمؾِّ ذي َرْأٍى سمَِرْأِيِف وَمَٕمَٚمْٞمَؽ   -َرَأْي٧َم ؿُمحًّ

.. ( )َودَ  -َيْٕمٜمِك سمِٜمَْٗمِسَؽ   (2ْع قَمٜمَْؽ اًْمَٕمَقامَّ

وأُم٤م وضمف يمقن قمج٥م اًمداقمٞم٦م سمٜمٗمسف ورأيف قم٘مب٦م ذم ؾمبٞمؾ وم٤مقمٚمٞم٦م ظمٓم٤مسمف 

أن قمج٥م اًمداقمٞم٦م وشمٕم٤مًمٞمف قمغم اًمٜم٤مس يٙمِمػ قمٞمقسمف  "اًمدقمقي وشم٠مصمػمه  ومبٞم٤مٟمف 

ٕقمٞمٜمٝمؿ اًمٗم٤مطمّم٦م اعمتتبٕم٦م ومٞمستسخٗمقٟمف ويستخٗمقٟمف ويقضمٝمقن ًمف ٟمٔمرات ازدراء 

واؾمتٙمب٤مره وقمجبف سمٜمٗمسف ويروٟمف ُمٖمرورا يتٕم٤ممم سمٜمٗمسف  واطمت٘م٤مر قم٘مقسم٦م قمغم شمٕم٤مًمٞمف

وهق وضٞمع ويتٕم٤مفمؿ وهق طم٘مػم ...إن اًمٜم٤مس سمحس٥م ُم٤م ومٓمروا قمٚمٞمف ُمـ صٗم٤مت 

ٟمٗمسٞم٦م يٙمرهقن اعمستٙمؼميـ اعمٕمجبلم سم٠مٟمٗمسٝمؿ اًمذيـ يتٕم٤مًمقن قمٚمٞمٝمؿ ، وحيبقن 

 (3) "وي٘مدرون اعمتقاضٕملم ُمقـمئل آيمٜم٤مف اًمذيـ ي٠مًمٗمقن وي١مًمٗمقن

ٕمج٥م طم٤مئاًل سملم اًمداقمٞم٦م وسملم اعمدقمقيـ اًمذيـ ٓ يرضقن ُمٜمف وهٙمذا ي٘مػ اًم

                                                 

ٟمنم دار  7252سمرىمؿ  5/452أظمرضمف اًمبٞمٝم٘مل ذم ؿمٕم٥م اإليامن ، سم٤مب اخلقف ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ،  (  1)

هـ ، وقمبد اًمرزاق ذم ُمّمٜمٗمف ، سم٤مب ومتٜم٦م اًمٜمس٤مء ، 141٠اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت ، اًمٓمبٕم٦م إومم 

 هـ. 14٠3ٟمنم اعمٙمت٥م اًمسالُمل ، سمػموت ، اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م  2٠6٠6، سمرىمؿ  11/3٠4

: وُمـ ؾمقرة  ؾمٜمـ اًمؽمُمذي، يمت٤مب شمٗمسػم اًم٘مرآن قمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ، سم٤مب (  2)

 ، وىم٤مل اإلُم٤مم اًمؽمُمذي : هذا طمدي٨م طمسـ همري٥م . 3٠58سمرىمؿ 5/257اعم٤مئدة 

 1/51٠وم٘مف اًمدقمقة إمم اهلل ، اعمٞمداين  (  3)
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 48 أضــباب ضـعف فاعمٗٛ اخلطـاب الدعــٕٙ ٔضــبن التػمــب عمّٗــا 

هذا اعمسٚمؽ ومٞمٜمٗمرون ُمٜمف ويبتٕمدون قمٜمف .، وُمـ هٜم٤م يم٤من ٓ سمد ُمـ أضمؾ أن يٙمقن  

ظمٓم٤مب اًمداقمٞم٦م وم٤مقمال وُم١مصمرا ُمـ إصالح ًمٚمٜمٗمس وُمٕم٤مجل٦م ًمتٚمؽ أوم٤مت اًمٜمٗمسٞم٦م 

 اًمٜم٤مؿمئ٦م قمـ وم٘مد اإلظمالص .

 اجلٛ تمك اآلفات يف أوٕز وٍّا : ٖٔتىجن وٍّج الدعٕٚ اإلضالوٗٛ يف وع
 . شمٕمٛمٞمؼ ُمراىمب٦م اهلل شمٕم٤ممم ذم ٟمٗمسٞم٦م اًمداقمٞم٦م -أ "

 ان يتّمقر ُمآل اعمرائلم وُمّمػمهؿ. -ب 

أن يٓمبع ٟمٗمسف قمغم إظمٗم٤مء إقمامل اًمٚمٝمؿ إٓ إذا يم٤من اًمٕمٛمؾ مم٤م ٓ يٛمٙمـ ًمّم٤مطمبف   -ج 

٥م قمٚمٞمف ان ان يٗمٕمٚمف إٓ فم٤مهرا ومال جيقز ذقم٤م ان يؽميمف سمحج٦م اعمراءاة سمؾ واضم

يٗمٕمٚمف صمؿ جيتٝمد خمٚمّم٤ًم ذم دومع اًمري٤مء قمـ ٟمٗمسف وذًمؽ سمتجريد اًمٜمٞم٦م واًمتقضمف إمم 

 (1)"اهلل قمز وضمؾ وآؾمتٕم٤مٟم٦م سمف 

قمغم اًمداقمٞم٦م أن يدرك أن اعمدقمق طملم يِمٕمر ُمٜمف سمٗم٘مد اإلظمالص ومٚمـ يسٛمع ًمف   - د

وًمـ ي٘مبؾ ُمٜمف ، وؾمقف شمْمٞمع هٞمب٦م اًمداقمٞم٦م ذم ٟمٗمقس اعمدقمقيـ اًمذيـ يم٤من 

 ؾ ُمـ أضمؾ صمٜم٤مئٝمؿ وُمدطمٝمؿ .يٕمٛم

أن يٕمٚمؿ أن اهلل ؾمبح٤مٟمف هق "قمغم اًمداقمٞم٦م إذا وضمد ذم ٟمٗمسف ؿمٞمئ٤ًم ُمـ اًمٕمج٥م  - هـ

اعمٜمٕمؿ قمٚمٞمف سم٢مجي٤مده وإجي٤مد أقمامًمف ، ومال ُمٕمٜمك ًمٕمج٥م قم٤مُمؾ سمٕمٛمٚمف وٓ قم٤ممل 

سمٕمٚمٛمف وٓ مجٞمؾ سمجامًمف وٓ همٜمك سمٖمٜم٤مه إذ يمؾ ذًمؽ ومْمؾ اهلل شمٕم٤ممم ، وإٟمام 

 ( .2) "ًمٜمٕمؿ قمٚمٞمف أدُمل حمؾ ًمٗمٞمض ا

                                                 

 سمتٍمف 2/498ُمدرؾم٦م اًمدقم٤مة  (  1)

 222خمتٍم ُمٜمٝم٤مج اًم٘م٤مصديـ، ص  ( 2)
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 49 أضــباب ضـعف فاعمٗٛ اخلطـاب الدعــٕٙ ٔضــبن التػمــب عمّٗــا 

اًمٕمج٥م ُمـ ٟمزغ اًمِمٞمٓم٤من اًمذى يٗمسد "ٓ سمد وأن يست٘مر ذم ٟمٗمس اًمداقمٞم٦م أن  -و 

اًمٜمٗمقس واًم٘مٚمقب ويٗمسد إقمامل وي٘مٞمؿ سملم اًمداقمٞم٦م واعمدقمق قم٘مب٦م ص٤مدة 

يمرهي٦م وجيٕمؾ ُم٤م حيٛمٚمف اًمداقمٞم٦م ًمٚمٜم٤مس ُمـ رؾم٤مًم٦م اهلداي٦م واإلصالح قمديؿ 

 ( .1) "إصمر 

إىل أُ متخٗص اإلخالص يف العىن الدعٕٙ وَ آكد أضباب ٔيف ضٕٞ ِرا الكالً خنمص 
 فاعمٗٛ اخلطاب الدعٕٙ ٔجناحْ ، ٔعمٜ قدز إخالص الداعٗٛ ٖكُٕ تٕفٗل اهلل لْ .

 ٖأس الداعٗٛ وَ اإلصالح ٔالتػٗري ٔضبن التػمب عمٜ ذلك :  -ثالجا : 

ُمـ اعمِمٙمالت اًمتل شمقاضمف اخلٓم٤مب اًمدقمقي وشمْمٕمػ ُمـ وم٤مقمٚمٞمتف ، أن يٞم٠مس 

اقمٞم٦م ممـ يدقمقهؿ ، ويدومٕمف اًمٞم٠مس إمم اًم٘مٕمقد قمـ اًمٕمٛمؾ اًمدقمقى ، وقمدم اًمرهمب٦م اًمد

 ذم شمٖمٞمػم واىمع اعمدقمقيـ وحت٘مٞمؼ أهداف اًمدقمقة .

وٓ ؿمؽ أن هذا اًمٞم٠مس ُمـ اًمداقمٞم٦م ظمٚمؾ يتٜم٤مرم ُمع دقمقة اإلؾمالم اًمتل 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ   طمذرت ُمٜمف ذم ُمثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم

 (2) چٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ      ٹ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ڀپ   پ  ڀ  ڀ

إن هذه اًمٔم٤مهرة ُمـ اًمٞم٠مس واًمتثبٞمط إذا اؾمتٗمحٚم٧م ذم أُم٦م وشمرؾمخ٧م ذم  "

ٟمٗمسٞم٦م اًمدقم٤مة وم٢مهن٤م ذم احل٘مٞم٘م٦م اًم٘م٤مصٛم٦م اًمتل شم٘مّمؿ ُمسػمة اًمٕمٛمؾ اإلؾمالُمل ، 

 (3)"واحل٤مًم٘م٦م اًمتل حتٚمؼ اًمتٗم٤مؤل سم٤مًمٜمٍم 

                                                 

 1/512وم٘مف اًمدقمقة إمم اهلل ، طمبٜمٙم٦م اعمٞمداين،  ( 1)

 87ؿ ؾمقرة يقؾمػ آي٦م رىم ( (2

 2/591ُمدرؾم٦م اًمدقم٤مة  ( 3)
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اًمدقمقي ، ٕٟمف  وذم ضقء هذا اًمٙمالم شمتْمح ظمٓمقرة اًمٞم٠مس ذم ُمٞمدان اًمٕمٛمؾ 

 يٛمثؾ هزيٛم٦م ٟمٗمسٞم٦م شمٗميض إمم أن يٗم٘مد اخلٓم٤مب اًمدقمقي ٟمِم٤مـمف ووم٤مقمٚمٞمتف .

إن أقمداء إُم٦م يدريمقن ظمٓمر اهلزيٛم٦م اًمٜمٗمسٞم٦م وؿمدة آصم٤مره٤م ، وُمـ صمؿ يٕمٛمٚمقن 

ضم٤مهديـ قمغم ٟمنم اًمٗمٙمر آهنزاُمل سملم اعمسٚمٛملم قمٛمقُم٤ًم وسملم دقم٤مهتؿ وُمّمٚمحٞمٝمؿ 

ُم٦م شم٤مسمٕم٦م ذًمٞمٚم٦م ، ٓ شمرومع رأؾم٤ًم وٓ متٚمؽ قمغم وضمف اخلّمقص ، وذًمؽ طمتك شمب٘مك إ

ُمـ أُمره٤م ؿمٞمئ٤ًم ، وُمـ هٜم٤م يم٤من ٓسمد ُمـ ُمقاضمٝم٦م هذا اًمٗمٙمر واًمٕمٛمؾ قمغم اًمتخٚمص 

وم٤مهلزيٛم٦م اًمٜمٗمسٞم٦م شمٗمقق سمٙمثػم ذم آصم٤مره٤م وٟمت٤مئجٝم٤م اهلزيٛم٦م  "ُمـ آصم٤مره اًمسٞمئ٦م ، 

ًمتقاضمف  اًمٕمسٙمري٦م : ٕن اهلزيٛم٦م اًمٕمسٙمري٦م ىمد شمتحقل إمم ٟمٍم يقم أن شمٜمٓمٚمؼ اإلرادة

اًمتحدي ، ًمٙمـ اهلزيٛم٦م اًمٜمٗمسٞم٦م شمٔمؾ شم٘مٞمد إرادة اإلٟمس٤من ، وشمٕمٓمؾ ىمدرشمف قمغم اعم٘م٤موُم٦م 

، وشمدومٕمف ًمٚمِمٕمقر سم٤مإلطمب٤مط ًمت٘م٣م  قمغم أي أُمؾ ًمإلصالح ، وسمدًٓ ُمـ أن يبح٨م 

قمـ أي ؾمبٞمؾ ًمٚمخروج ُمـ إزُم٦م يٙمتٗمل سم٤مًمٕمقيؾ ، وأن ٓ جم٤مل ًمٚمخروج ُمـ إزُم٦م 

 . ( 1) "قاىمع إٓ سم٤مٓؾمتسالم واًمرض٤م سم٤مًم

وذم ضقء هذا اًمٙمالم شمتْمح سمٕمض أصم٤مر اخلٓمػمة واعمدُمرة ًمٚمٝمزيٛم٦م اًمٜمٗمسٞم٦م ، 

 وُم٤مذا يٛمٙمـ أن حتدصمف ذم إُم٦م سمّمٗم٦م قم٤مُم٦م ، وذم دقم٤مهت٤م قمغم وضمف اخلّمقص .

  

                                                 

 "، سمح٨م ُم٘مدم إمم ُم١ممتر  27ومٙمر اهلزيٛم٦م ، ظمٓمره وؾمبؾ ُمقاضمٝمتف ، د / حمٛمد سمخٞم٧م ، ص :  ( 1)

اعمٜمٕم٘مد سمٙمٚمٞم٦م أصقل اًمديـ ذم اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ، سم٤معمديٜم٦م  "اإلؾمالم واًمتحدي٤مت اعمٕم٤مسة 

 م. 2٠٠7اعمٜمقرة ذم إسمريؾ 
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ٔأوا كٗف ميكَ التػمب عمٜ ِرا اخلمن الرٙ وَ شأٌْ أُ ٖؤثس عمٜ اخلطاب الدعٕٙ  
 فٗتىجن فٗىا ٖم٘ :

قمغم اًمداقمٞم٦م أٓ يؽمك ٟمٗمسف  سم٤مٕؾمب٤مب وإيٙم٤مل أُمر اًمٜمت٤مئ٩م إمم اهلل شمٕم٤ممم :إظمذ  -1

ًمٚمٞم٠مس واًم٘مٜمقط ُمٝمام يم٤مٟم٧م إؾمب٤مب ، وقمٚمٞمف أن يقـمـ ٟمٗمسف قمغم اًمثب٤مت 

واًمتحكم سمروح اًمتٗم٤مؤل وإُمؾ، وأن َيٙمِؾ أُمر اًمٜمت٤مئ٩م إمم اهلل قمز وضمؾ  ، وقمٚمٞمف 

قيؾ اًمٜم٤مس وشمٖمٞمػمهؿ ُمـ وًمٞمس ُمسئقًٓ قمـ حت "أن يٕمٚمؿ أن دوره هق اًمبالغ 

اًمٙمٗمر إمم اإليامن وُمـ اًمٕمّمٞم٤من إمم اًمٓم٤مقم٦م ، وٓ يس٠مل قمـ قمدد ُمـ اؾمتج٤مب ًمف 

 (1) "واشمبٕمف ُم٤م مل شمٙمـ ًمديف ؾمٚمٓم٦م اًمتٖمٞمػم سمٞمده داظمؾ اعمسٚمٛملم 

وشمرؾمٞمخ ُمٕم٤مين اإليامن  قمغم اًمداقمٞم٦م أن يدومع هذا اًمٞم٠مس سمحسـ اًمٔمـ سم٤مهلل شمٕم٤ممم، -2

اعمٕمروم٦م احل٘م٦م سم٤مهلل شمٕم٤ممم ودوام اًمٜمٔمر ذم آي٤مشمف  ": لواًمٕم٘مٞمدة ذم اًمٜمٗمقس ُمـ ظمال

اعمٜمٔمقرة ذم اًمٙمقن وذم اًمٜمٗمس ، وآي٤مشمف اعمسٓمقرة ذم يمت٤مسمف وؾمٜم٦م ٟمبٞمف حمٛمد صغم 

ُمٕمروم٦م طم٘م٦م شم٘مقد إمم طمسـ  ?، وم٢من ذًمؽ يٕمرومٜم٤م سم٤مهلل ضمؾ ضمالًمف?اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 (2)"اًمٔمـ سمف قمز وضمؾ،  وأٟمف ٟم٤مس ديٜمف و وُم١ميد أهٚمف وأوًمٞم٤مءه 

مم٤م يٗمٞمد اًمداقمٞم٦م ذم هذا اًمب٤مب أن يستٚمٝمؿ ُمـ ىمّمص إٟمبٞم٤مء واعمرؾمٚملم قمٚمٞمٝمؿ  - 3

اًمّمالة واًمسالم ُم٤م يدومٕمف إمم اًمٕمٛمؾ واًمّمؼم وحتٛمؾ اًمِمدائد ، ومٙمؿ واضمٝمتٝمؿ 

ُمـ ُمّم٤مقم٥م ، ويمؿ قم٤مٟمقا ُمـ شمٙمذي٥م أىمقاُمٝمؿ ومام وهٜمقا ، وُم٤م شمرسب إًمٞمٝمؿ 

 طمتك ٟمٍمهؿ اهلل وأيدهؿ . ي٠مس ، واٟمٓمٚم٘مقا ذم دقمقهتؿ ٓ يثٜمٞمٝمؿ قمٜمٝم٤م رء ،

                                                 

 1/362اين اعمٞمدوم٘مف اًمدقمقة إمم اهلل،  ( 1)

  98زاد قمغم اًمٓمريؼ ،د/ؾمٞمد ٟمقح، ص  ( 2)

١١٠٠
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وُمـ ظمالل شمٚمؽ اخلٓمقات يستٓمٞمع اًمداقمٞم٦م سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم أن يتٖمٚم٥م قمغم  

 اًمٞم٠مس واًم٘مٜمقط .

 زابعاً : الفتٕز ٔضعف اهلىٛ ٔضبن التػمب عمٜ ذلك : 
إن اخلٓم٤مب اًمدقمقي ٓ حيٛمؾ مهف وٓ ي٘مقم سمٛمسئقًمٞمتف وشمبٕم٤مشمف إٓ قم٤مزَم اهلٛم٦م 

ـ يستِمٕمر قمٔمؿ ُمسئقًمٞمتف ويريد أن يٙمقن أهاًل هل٤م ، ص٤مدق اًمٕمزيٛم٦م ىمقيَّ اإلرادة مم

 ومال يٕمرف اًمٗمتقر واًمٙمسؾ ـمري٘م٤م إمم ىمٚمبف ، قمغم طمد ىمقل اًم٘م٤مئؾ:

ــصاٟي    ــأت٘ الع ــصً ت ــن الع ــدز أِ ــٜ ق  عم

       ً  ٔتـــأت٘ عمـــٜ قـــدز الكـــساً املكـــاز

   
ــػاز ِا  ــي يف عــــني الصــــػري صــ  ٔتعظــ

ــاٟي     ــٗي العظـ ــني العظـ ــػس يف عـ (1)ٔتصـ
 

   
٨م اًمداقمٞم٦م أن يٙمقن قم٤مزم اهلٛم٦م ، ص٤مدق اًمٕمزم ، ص٤مسمرا ودقمقة اإلؾمالم حت

ُمث٤مسمرا ، ٓ يّمده قمـ ـمريؼ احلؼ ص٤مد ، وٓ ي٘مػ أُم٤مم ظمٓم٤مسمف قم٘مب٦م ، ي١مدي دوره 

 وي٘مقم سمٛمٝمٛمتف قمغم أيمٛمؾ اًمقضمقه . 

وىمد شمقاردت ٟمّمقص اًم٘مرآن واًمسٜم٦م ذم طم٨م اعم١مُمٜملم قمغم ارشمٞم٤مد ُمٕم٤ممم  "

رهؿ ذم أسمِمع صقرة يمام ىمص اهلل قمٚمٞمٜم٤م آُمقر ومٛمـ ذًمؽ : ذم ؾم٤مىمٓمل اهلٛم٦م، وشمّمقي

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  چ قمٚمٞمف اًمسالم ًم٘مقُمف: -ُمـ ىمقل ُمقؾمك 

، ...وُمـ ذًمؽ ذم اعمٜم٤موم٘ملم اعمتخٚمٗملم قمـ اجلٝم٤مد ًمس٘مقط مهتٝمؿ،  (2) چۆ  ۆ

(، وأُم٤م 3) چوئ  ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ    وئچ وىمٜم٤مقمتٝمؿ سم٤مًمدون، وم٘م٤مل ذم ؿم٠مهنؿ:

                                                 

اًمبٞمت٤من ًمٚمٛمتٜمبل ، ذم صدر ىمّمٞمدة يٛمدح هب٤م ؾمٞمػ اًمدوًم٦م ، اٟمٔمر : ذح ديقان اعمتٜمبل ًمٚمقاطمدي ،  ( 1)

1/274  ، 

 61ؾمقرة اًمب٘مرة ، آي٦م رىمؿ :  ( 2)

 87( ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م رىمؿ 3)
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 شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝمؿ  وذم ـمٚمٞمٕمتٝمؿ إٟمبٞم٤مء واعمرؾمٚمقن أصح٤مب اهلٛمؿ اًمٕم٤مًمٞم٦م، وم٘مد أصمٜمك اهلل 

قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمسالم وذم ُم٘مدُمتٝمؿ أوًمق اًمٕمزم ُمـ اًمرؾمؾ، وقمغم رأؾمٝمؿ ظم٤ممتٝمؿ 

( وىمد 1)چائ  ائ              ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ     چ :-صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -حمٛمد 

ؾ، يمام أوضحف دمٚم٧م مهتٝمؿ اًمٕم٤مًمٞم٦م ذم ُمث٤مسمرهتؿ وضمٝم٤مدهؿ ودقمقهتؿ إمم اهلل قمز وضم

ذم ىمّمص إٟمبٞم٤مء يمٜمقح وإسمراهٞمؿ وُمقؾمك وقمٞمسك وحمٛمد صٚمقات  -قمز وضمؾ-اهلل 

 (2) "اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم.

ورم ضقء شمٚمؽ اًمٜمّمقص يٜمبٖمل قمغم اًمداقمٞم٦م أن يتخٚمص ُمـ اًمٗمتقر ، وأن 

يسٕمك ذم دقمقشمف دوٟمام ؾم٠مم أو يمسؾ ، ُم٘متدي٤ًم ذم ذًمؽ سم٠مٟمبٞم٤مء اهلل قمز وضمؾ وشم٤مسمٕمٞمٝمؿ 

ٚم٧م مهٛمٝمؿ ، وإذا قمٚمٛمٜم٤م أن أقمداء اًمدقمقة ٓ يٛمٚمقن وٓ يٗمؽمون وٓ ي٘مٕمدون ممـ قم

ُمـ أضمؾ ٟمنم سم٤مـمٚمٝمؿ وآٟمتّم٤مر ًمف ، وم٢من ذًمؽ أدقمك ٕن يٜمٗمض دقم٤مة اإلؾمالم قمـ 

 وضمقهٝمؿ همب٤مر اًمٗمتقر واًمٙمسؾ .

 ٔإُ مما ٖعني الدعاٚ إىل اهلل تعاىل يف التػمب عمٜ الفتٕز ٔضعف اهلىي:

ًمٕم٦م ذم يمت٥م اًمسػمة و اًمت٤مريخ و اًمؽماضمؿ ، وم٢مهن٤م ُمِمحقٟم٦م دوام اًمٜمٔمر و اعمٓم٤م "

واإلرادات اًمّم٤مدىم٦م سمٙمثػم ُمـ أظمب٤مر اًمٕم٤مُمٚملم اعمج٤مهديـ ، أصح٤مب اًمٕمزائؿ اًم٘مقي٦م

اًمتل شمرسى قمـ اًمٜمٗمس ، وشمسٚمٞمٝم٤م وشمقًمد ومٞمٝم٤م طم٥م آىمتداء واًمت٠مد ، يمذًمؽ ٓ سمد 

ٙمقن إهب٦م ، ُمـ اًمقىمقف قمغم ُمٕمقىم٤مت اًمٓمريؼ ُمـ أول يقم ذم اًمٕمٛمؾ : طمتك شم

ويٙمقن آؾمتٕمداد عمقاضمٝمتٝم٤م و اًمٖمٚم٥م قمٚمٞمٝم٤م ، ومال يب٘مك جم٤مل ًمٗمتقر أو اٟم٘مٓم٤مع ، يمام 

                                                 

  35ؾمقرة إطم٘م٤مف آي٦م :   (1)

 2٠٠4سمتٍمف ،  دار اإليامن ، ط  128:  126حمٛمد اؾمامقمٞمؾ ، ص قمٚمق اهلٛم٦م، د/  ( 2)
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ٓ همٜمك ًمٚمدقم٤مة ذم هذا اعم٘م٤مم ُمـ صحب٦م اًمّم٤محللم ُمـ أصح٤مب اهلٛمؿ اًمٕم٤مًمٞم٦م ، إذ أن  

ه١مٓء هلؿ ُمـ اًمّمٗم٤مء اًمٜمٗمز واإلذاق اًم٘مٚمبل ، واإلؿمٕم٤مع اًمروطمل ، ُم٤م يسبك ، 

 (1)"اهلٛمؿ و اًمٕمزائؿ ، وي٘مقى اإلرادات  وجيذب سمؾ ُم٤م حيرك

ٔيف ضٕٞ ِرا الكالً خنمص إىل ضسٔزٚ اهلىٛ العالٗٛ لمداعٗٛ وَ أجن أُ ٖكُٕ خطابْ 
 فاعال ٔوؤثسا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                 

 سمتٍمف 1/14،15آوم٤مت قمغم اًمٓمريؼ ، د/ؾمٞمد ٟمقح ،  ( 1)
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 ٘ـح الجاٌـــاملبخ 
 أضباب ضعف اخلطاب الدعٕٙ املتعمكٛ بٕاقع الدعٕٚ

 ن : ــودخ

ي شمرشمبط سم٤مًمداقمٞم٦م ، وم٢من هٜم٤مك يمام أن هٜم٤مك أؾمب٤مسم٤ًم شم١مصمر قمغم اخلٓم٤مب اًمدقمق

شم٘مػ إزاء وم٤مقمٚمٞمتف وطمٞمقيتف، ًمٙمٜمٝم٤م ُمرشمبٓم٦م سمقاىمع أيْم٤م أؾمب٤مسم٤ًم شم١مصمر قمغم هذا اخلٓم٤مب و

اًمدقمقة اعمٕم٤مس واًمٔمروف اعمختٚمٗم٦م اعمحٞمٓم٦م هب٤م واًمتل ٓ ؿمؽ شمت٠مصمر هب٤م اًمدقمقة إمم اهلل 

 شمٕم٤ممم .

ػ وٓ ؿمؽ أن هذا اًمقاىمع اًمدقمقي احل٤مومؾ سم٤مٕؾمب٤مب اًمتل أدت إمم ضٕم

ظمٓم٤مب اًمدقمقة ي٘متيض ُمـ اًمٖمٞمقريـ قمغم اًمدقمقة اًمقىمقف ُمع شمٚمؽ إؾمب٤مب حتٚمٞمال 

وشمِمخٞمّم٤م وُمٕم٤مجل٦م ٕن شمٚمؽ إؾمب٤مب متثؾ قم٘مب٤مت شم٘مػ ذم ـمريؼ اًمدقمقة وُمـ صمؿ 

ظمٓم٤مب دقمقي وم٤مقمؾ يٜمبٖمل اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م وحم٤موًم٦م إزاًمتٝم٤م ُمـ أضمؾ احلّمقل قمغم

 وُم١مصمر.

رج اعمٜم٤مخ اًمدقمقى شمٙمقن أىمؾ أن اعمِمٙمالت اًمتل شم٠مشمك ُمـ ظم٤م "ويرى اًمبٕمض 

رضرًا وشم٠مصمػمًا ُمـ شمٚمؽ اعمِمٙمالت اًمتل شمبتغم هب٤م اًمدقمقى ُمـ سمٕمض أهٚمٝم٤م أو 

اعمحسقسملم قمٚمٞمٝم٤م ، ومتٚمؽ اخل٤مرضمٞم٦م ُمرصقدة وُمتقىمٕم٦م سمحٞم٨م يسٝمؾ ُمراضمٕمتٝم٤م أو قمغم 

 .(1)"إىمؾ اًمتخٗمٞمػ ُمـ ٟمت٤مئجٝم٤م 

                                                 

،  116اًمٜم٘مد اًمذايت ًمٚمقاىمع اًمدقمقى ، ًمسٚمٞمامن سمـ قمبد اًمٕمزيز اًمرسمٕمل ، ُم٘م٤مل سمٛمجٚم٦م اًمبٞم٤من ، قمدد  ( 1)

 سمتٍمف . 24ص : 
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ص قمغم هداي٦م وقمغم يمؾ طم٤مل وم٢من اًم٘مٞم٤مم سم٠مُم٤مٟم٦م اًمدقمقة إمم اهلل شمٕم٤ممم واحلر 

اعمدقمقيـ ي٘مت٣م ُمـ اًمدقم٤مة إمم اهلل شمٕم٤ممم اًمبح٨م قمـ يمؾ ُم٤م ُمـ ؿم٠مٟمف أن يٕمؽمض 

ـمريؼ اًمدقمقة وحيقل دون اٟمتٗم٤مع اعمدقمقيـ هب٤م ؾمقاء أيم٤من ذًمؽ إُمر ُمرشمبط سم٤مًمدقم٤مة 

وُمٜمٝمجٞمتٝمؿ أم ُمرشمبط سمٌمء ظم٤مرج قمٜمٝمؿ، وومٞمام يكم أسمرز أؾمب٤مب ضٕمػ اخلٓم٤مب 

واًمٔمروف اعمحٞمٓم٦م هب٤م ُمع ذيمر ؾمبؾ اًمتٖمٚم٥م قمٚمٞمٝم٤م ، اًمدقمقي اعمرشمبٓم٦م سمقاىمع اًمدقمقة 

 وذًمؽ ُمـ ظمالل اعمٓم٤مًم٥م اًمت٤مًمٞم٦م :

 ب األٔهـــاملطم
 الٕضاٟن  املطادٚ لمعىن الدعٕٙ لدعٕٙ ٔضبن التػمب عمّٗا

ٓ خيٗمك دور اًمقؾم٤مئؾ اعمْم٤مدة ًمٚمٕمٛمؾ اًمدقمقي وأصمره٤م اًمزء قمغم ظمٓم٤مب 

ؾ وؾم٤مئؾ اإلقمالم اعمختٚمٗم٦م اًمتل اًمدقمقة ووم٤مقمٚمٞمتف ، وٓ ؿمؽ أن ُمـ أسمرز شمٚمؽ اًمقؾم٤مئ

شمتخذ ُمٜمٝمج٤م ُمِمبقه٤م ُمـ ظمالل اًمتِمقيش قمغم اًمدقمقة واًمدقم٤مة ، ومْمال قمـ ٟمنم 

 اًمٗمس٤مد وآٟمحالل واًمتحٚمؾ ُمـ اًم٘مٞمؿ وإظمالق.

إن سمٕمض وؾم٤مئؾ اإلقمالم اعمٕم٤مسة ذم سمٕمض اًمبالد اإلؾمالُمٞم٦م ، شمدور ذم "

٘م٤مئ٘مف ، واًمٙمذب وآومؽماء دائرة واطمدة قمٜمقاهن٤م طمرب اإلؾمالم ، ُمـ ظمالل شمِمقيف طم

قمٚمٞمف وقمغم ذيٕمتف وقم٘مٞمدشمف وٟمبٞمف ودقم٤مشمف ، وإمه٤مل اًمؼماُم٩م اًمديٜمٞم٦م ، وطمج٥م حم٤مؾمٜمف 

 (1) "قمـ اًمٜم٤مس 

                                                 

 ، ووؾم٤مئؾ قمالضمٝم٤م ،سمتٍمف ، د/ حمٛمد أُملم طمسـ ، ُمِم٤ميمؾ اًمدقمقة واًمدقم٤مة ذم قمٍمٟم٤م احل٤مرض ( 1)

 92ص 
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قمغم حم٤مرسم٦م اًمٗمْمٞمٚم٦م وٟمنم اًمرذيٚم٦م سم٤مًمتٚمٛمٞمح ُمرة "يمام قمٛمٚم٧م شمٚمؽ اًمقؾم٤مئؾ  

خ٤مـمب٦م وسم٤مًمتٍميح ُمرة أظمرى ًمٞمالً وهن٤مرًا ، سم٤مإلض٤موم٦م إمم إومس٤مح اعمج٤مل ًمٚمٛمٜمحروملم عم

أيمؼم قمدد ُمـ اًمٜم٤مس ًمٜمنم اًمٗمٙمر اعمٜمحرف ، وًمتحريػ ُمٕم٤مين اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م ، 

ُمع شمّمقير اًمٕمٚمامء وـمالب اًمٕمٚمؿ واًمدقم٤مة إمم اهلل شمٕم٤ممم ذم يمثػم ُمـ وؾم٤مئؾ اإلقمالم 

اعم٘مروءة واعمسٛمققم٦م واعمرئٞم٦م قمغم أن ُمٜمٝمؿ ُمـ هق ُمٜمحرف  ظمٚم٘مٞم٤م وأهنؿ ـمالب دٟمٞم٤م.. 

وٓ يث٘مقا ذم يمالُمٝمؿ ، وسمذًمؽ ختٚمق اًمس٤مطم٦م هلذه اًمٜمققمٞم٦م طمتك ٓ يستٛمع اًمٜم٤مس إًمٞمٝمؿ 

 (1)"اعمْمٚم٦م ًمب٨م دقمقاهؿ 

وىمد أقمٓمك آٟمٗمّم٤مل سملم اخلٓم٤مب اًمدقمقي واإلقمالم اًمرؾمٛمل ومرص٦م 

ُمـ ظمالل اًمتِمقيش  "إلضٕم٤مف اخلٓم٤مب اًمدقمقي واًمقىمقف دم٤مه حت٘مٞم٘مف ٕهداومف 

الد اعمسٚمٛملم وطمدهؿ سمِمٙمٚمٞمف اعمٞمٙم٤مٟمٞمٙمل واًمدٓزم قمغم اًمدقمقة ُمـ اإلقمالم ، وذم سم

ي٘مقم اإلقمالم سمٕمٛمٚمٞم٦م إي٘م٤مع ُم٤ميمرة سملم احلٙمقُم٦م واًمديـ ، وسملم اًمدوًم٦م واًمدقمقة 

 (2)"ُمستٕمٛماًل أؾمٚمقيب اًمتِمٙمٞمؽ واًمتِمقيش ُمٕم٤ًم 

أضػ إمم ذًمؽ أن اإلقمالم اإلؾمالُمل يٕم٤مٟمك ُمـ ضٕمػ ؿمديد ؾمقاء ُمـ

٤مًمٜم٤مطمٞم٦م اعمٝمٜمٞم٦م ويٛمٙمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمت٘مٜمٞم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سمقؾم٤مئؾ آشمّم٤مل احلديث٦م أو ومٞمام يتٕمٚمؼ سم

 إسمراز أؾمب٤مب هذا اًمْمٕمػ وُم٤م شمرشم٥م قمٚمٞمف ُمـ ُمِمٙمالت ومٞمام يغم :

ً ًم٘مد متثؾ ذًمؽ اخلٚمؾ ذم آٟمٗمّم٤مل سملم ً:ًوالتطبققًادامرساتًيفًاخلؾلً–أ

                                                 

 ، سمتٍمف 15اًمٕمٚمامٟمٞم٦م وصمامره٤م اخلبٞمث٦م ، د / حمٛمد ؿم٤ميمر اًمنميػ ، ص :  ( 1)

 . 72وم٘مف اًمدقمقة واإلقمالم ، ص :  ( 2)
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اعمٜمٝم٩م اًمقاضح ًمدقمقة اإلؾمالم وسملم ؾمٚمقك سمٕمض اعم١مؾمس٤مت اإلقمالُمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م  

الُمٞمقن، ضمٕمٚمقا هدومٝمؿ وٟمّم٥م أقمٞمٜمٝمؿ ومٝمٜم٤مًمؽ ُم١مؾمس٤مت إقمالُمٞم٦م ي٘مقم قمٚمٞمٝم٤م إؾم "

َـّ اًمٜمٔمري٦م ٓ شمٖمٜمل قمـ  ـ يمام ي٘مقًمقن ـ آٟمٓمالق ُمـ صمقاسم٧م اإلؾمالم وقم٘مٞمدشمف، وًمٙم

اًمتٓمبٞمؼ ومٜمِم٤مهد جم٤مزوم٤مت وخم٤مًمٗم٤مت واضح٦م ذم ظمط سمٕمض اعم١مؾمس٤مت اإلقمالُمٞم٦م 

اإلؾمالُمٞم٦م، ُمـ فمٝمقر ؿمخّمٞم٤مت ٓ مت٧م ًمٚمٛمٜمٝم٩م اإلؾمالُمل سمّمٚم٦م ... وحي٤موًمقن أن 

 (1) "وومتٜم٤ًم وؿمبٝم٤مت ذم آذان اعمستٛمٕملم  يبثقا ؾمٛمقُم٤مً 

ومتثؾ ذًمؽ ذم ىمٚم٦م وضمقد يمقادر  :ًادطؾوبًاإلعالميًالتلهقلًضعفً–بً

إداري٦م قمٜمده٤م ُمـ احلٙمٛم٦م واحلٜمٙم٦م ُم٤م يس٤مقمد قمغم آرشم٘م٤مء سمٛم١مؾمس٤مت اإلقمالم 

 "اإلؾمالُمل وذًمؽ ٟمتٞمج٦م ًمٖمٞم٤مب اًمتخٓمٞمط وضٕمػ اًمت٠مهٞمؾ اإلقمالُمل اعمٜم٤مؾم٥م  

ٕطمٞم٤من أنَّ اًمٕمٛمؾ ذم سمٕمض هذه اعم١مؾمس٤مت اإلقمالُمٞم٦َّم، حت٧م إدارة ومٜمجد ذم يمثػم ُمـ ا

َـّ سمْم٤مقمتٝمؿ ذم قمٚمقم اإلدارة واًمتخٓمٞمط ًمٚمٛمِم٤مريع  سمٕمض اعمِم٤ميخ اًمث٘م٤مت، وًمٙم

٦م واًمتٙم٤مؾمؾ  ُمزضم٤مة وضٕمٞمٗم٦م، ومْماًل قمـ اًمٕمٛمؾ ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من سمروح اًمٗمقضقيَّ

ت ذم سمٕمض اًمقفم٤مئػ واًمتقايمؾ، وىمٚم٦َّم اخلؼمة ُمع اؿمتٖم٤مل اًمقؾم٤مـم٤مت واعمحسقسمٞم٤م

٤م شمٔمـ أهن٤م حتسـ اإلقمالُمٞم٦م، واًمتل ٓ حتسـ اإلدارة ذم هذه اعم١مؾمس٤مت، ُمع أهنَّ

ً(2)"صٜمٕم٤ًم، ويمؿ ُمـ ُمريد ًمٚمخػم مل يّمبف 

ً ً–جـ ًاإلعالمقةًادمسساتًبعضًيفًالتعصبً وىمد سمدا ذًمؽ واضح٤م ذم ً:ً

                                                 

اإلقمالم اإلؾمالُمل ذم ظمط اعمقاضمٝم٦م ، ظمب٤مب احلٛمد ، ُمقىمع اعمسٚمؿ قمغم اًمراسمط/  (1)

/http://www.almoslim.net/node/656962 

 اًمس٤مسمؼ ٟمٗمسف . ( 2)
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دمد سمٕمض  وم٘مد " شمٚمؽ اًمٜمٔمرة احلزسمٞم٦م اعمتٕمّمب٦م ًمبٕمض ُم١مؾمس٤مت اإلقمالم اإلؾمالُمل : 

،  ٦م واقمٞم٦مـؼمة إقمالُمٞمـالُمٞم٤ًم ٟم٘مٞم٤ًم وظمـخّم٤م حيٛمؾ ُمٜمٝمج٤ًم إؾمـ٤مت اإلقمالُمٞم٦م ؿمـاعم١مؾمس

ًمٙمٜمَّف خيتٚمػ ُمٕمٝمؿ ذم سمٕمض اًمتّمقرات واعمٗم٤مهٞمؿ، ومػمومْمقٟمف سمدًٓ ُمـ أن يب٘مقه 

 . (1) " ! ُمٕمٝمؿ

وٓ ؿمؽ أن شمٚمؽ اعمِمٙمالت ذم اإلقمالم اإلؾمالُمل ؾم٤مقمدت قمغم ىمقة اإلقمالم 

دور اخلٓم٤مب اًمدقمقي وطم٤مل دون اًمت٠مصمر سمف  ، وهق إُمر اًمذي  اعمْم٤مد ، مم٤م أضٕمػ

يٛمكم قمٚمٞمٜم٤م رضورة اًمتٖمٚم٥م قمغم شمٚمؽ اعمِمٙمالت ُمـ أضمؾ اًمتقصؾ إمم ظمٓم٤مب دقمقي 

 وم٤مقمؾ وُم١مصمر يستٓمٞمع أن ي٘مل اعمخ٤مـمبلم ُمـ آصم٤مر اإلقمالم اعمْم٤مد 

 ٔميكَ التػمب عمٜ تمك املصكالت وَ خاله:

ٛمف ، ُمٕمٜمقي٤م وُم٤مدي٤م طمتك ي١مدي دوره اًمٕمٛمؾ قمغم وضمقد إقمالم ه٤مدف ودقم - 1

ذم شمٗمٕمٞمؾ اخلٓم٤مب اًمدقمقي ، وإذا يم٤من اإلقمالم أطمد أهؿ وؾم٤مئؾ اًمت٠مصمػم قمغم اًمرأي 

اًمٕم٤مم ، وم٢من اًمقاضم٥م قمغم يمؾ همٞمقر قمغم اًمدقمقة أن يتقضمف سم٤مًمٕمٜم٤مي٦م واًمرقم٤مي٦م ًمٚمج٤مٟم٥م 

يبٜمل وٓ هيدم ويّمٚمح وٓ يٗمسد ، اإلقمالُمل طمتك شمٙمقن خمرضم٤مشمف ه٤مدوم٦م وُم٤م يبثف

هذا سمدوره يستدقمك ُمـ رضم٤مل اإلقمالم أن يٙمقٟمقا قمغم ىمدر ُمسئقًمٞمتٝمؿ وأن و

 يتحٛمٚمقه٤م سم٠مُم٤مٟم٦م ووقمك وطمرص قمغم شم٘مديؿ اًمٜمٗمع ًمٚمٜم٤مس .

وطمتك يٙمقن رضم٤مل اإلقمالم يمذًمؽ يٜمبٖمل أن يٕمدوا إقمدادًا يتٜم٤مؾم٥م ُمع  - 2

رؾم٤مًمتٝمؿ ؾمقاء قمغم ُمستقى اًمت٠مهٞمؾ اًمٕمٚمٛمل أم قمغم ُمستقى آًمتزام إظمالىمل 

                                                 

 اًمس٤مسمؼ ٟمٗمسف .  (1)
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 ل .واًمسٚمقيم 

وإمم ضم٤مٟم٥م اإلقمداد اجلٞمد يٜمبٖمل أن شمٙمقن رؾم٤مًم٦م اإلقمالم ذات ُمْمٛمقن  - 3

واضح ٟمّمؾ ُمـ ظمالًمف إمم حت٘مٞمؼ إهداف واًمٖم٤مي٤مت اعمٜمِمقدة ُمـ اخلٓم٤مب 

اًمدقمقي، واًمتل ُمـ أمهٝم٤م : هداي٦م اًمٜم٤مس وشمقضمٞمٝمٝمؿ إمم ُم٤م يٜمٗمٕمٝمؿ ذم ُمٕم٤مؿمٝمؿ 

 وُمٕم٤مدهؿ .

ًاخل ًفاعؾقة ًأن ًكخؾصًإؼ ًالؽالم ًهذا ًأنًومنًخالل ًيـبغي ً طابًالدعوي

تؽونًمنًالؼضاياًادحوريةًيفًاإلعالمًاإلسالميً،ًخاصةًيفًظلًالتشويشًادتعؿدً

ًيفً ًبدوره ًوالذىًيـبغيًأنًيؼابلًبـشاطًإعالميًيؼوم ،ً ًادضاد منًوسائلًاإلعالم

ً.كؽًخطابًالدعوةًوتبؾقغفاًوالدفاعًعـفاً

 ٘ـب الجاٌــاملطم
 الدعٕٙ ٔضبن التػمب عمٜ ذلك: الػصٔ الجكايف ٔأثسٓ عمٜ اخلطاب

يٕمد اًمٖمزو اًمث٘م٤مذم ُمـ أسمرز اًمتحدي٤مت اًمتل يقاضمٝمٝم٤م اخلٓم٤مب اًمدقمقي اعمٕم٤مس ، 

وىمد طمرص أقمداء إُم٦م قمغم هذا اًمٜمقع ُمـ اًمٖمزو سمٕمد أن أدريمقا أن حتقيؾ اعمسٚمٛملم 

اًمٖمزو اًمث٘م٤مذم اًمذي اختذ وؾم٤مئؾ قمدة ُمـ قمـ ديٜمٝمؿ سم٤مًم٘مقة أُمر همػم ممٙمـ ، ومٙم٤من هذا

ٝم٤م اًمٕمٛمؾ قمغم إضٕم٤مف اخلٓم٤مب اًمدقمقي اإلؾمالُمل وؾمٚمخ اعمسٚمٛملم قمـ ديٜمٝمؿ أمه

 هبدف إسمٕم٤مدهؿ قمٜمف .

ويتٛمثؾ اهلجقم اًمث٘م٤مذم قمغم اخلٓم٤مب اًمدقمقي اإلؾمالُمل ذم آٟمت٘م٤مدات  "

وآهت٤مُم٤مت اعمقضمٝم٦م هلذا اخلٓم٤مب ، واًمتل هتدف إمم اًمتٛمرد قمغم اإلؾمالم وشمنميٕم٤مشمف 

احلْم٤مري ،  واًمسٞم٤مد واًمٕمسٙمري هلذه إُم٦م ، وًمٙمٞم٤مهن٤م وُمب٤مدئف اًمتل شمِمٙمؾ إُمـ اًمث٘م٤مذم
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ُمتذرقم٦م سم٤مًمتجديد ذم اخلٓم٤مب أطمٞم٤مٟم٤م ، وسم٤مإلصالح أطمٞم٤مٟم٤م أظمرى إمم همػم ذًمؽ ُمـ  

 (1) "اعمّمٓمٚمح٤مت اخل٤مدقم٦م و اًمتل يتؿ شمسقيؼ ُمِم٤مريع اهلٞمٛمٜم٦م اًمث٘م٤مومٞم٦م ُمـ ظمالهل٤م 

 إضٕم٤مف وىمد أظمذ هذا اًمٖمزو ُمٔم٤مهرة قمديدة ، ويمٚمٝم٤م ذم اًمٜمٝم٤مي٦م شمٕمٛمؾ قمغم

اًمديـ ذم ٟمٗمقس اعمسٚمٛملم ، وُمـ أسمرز ُمٔم٤مهر اًمٖمزو اًمث٘م٤مذم اًمتل قمٛمٚم٧م قمغم إضٕم٤مف 

 اخلٓم٤مب اًمدقمقي :

 ُمـ ُمٔمٝمًرا يم٤مٟم٧م واًمتل –. وم٢مذا ُم٤م سمحثٜم٤م ذم محالت اًمتِمقيف محالتًالتشويه  :ًأولًًً"

 يتّمؾ ُم٤م يمؾ ُمس٧م احلٛمالت هذه أن وضمدٟم٤م – اًمٗمٙمري اًمٖمزو ُمٔم٤مهر

 .وطمٞم٤مة وومٙمر وشم٤مريخ وشمراث ؿوٟمٔم قم٘م٤مئد ُمـ سم٤مإلؾمالم

ًاإلسالم :ًثاكقاًً ًتعالقم ًمع ًتتػق ًل ًالتي ًالـزاعاتًاجلاهؾقة ...واًمدقمقة إمم  إحقاء

اًمتحٚمؾ واإلسم٤مطمٞم٦م: وهذه دقمقة ظمبٞمث٦م ، ٕهن٤م شمٓمٕمـ إُم٦م ذم أظمالىمٝم٤م وىمٞمٛمٝم٤م، 

وىمد ؿم٤مقم٧م ذم اعمجتٛمٕم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م أُمقر شمٕم٤مومٝم٤م اًمٗمٓمر اًمسٚمٞمٛم٦م، وًمٙمٜمف 

 ٓ يٕمؽمف سم٤مًم٘مٞمؿ اًمٗم٤مضٚم٦م. آٟمحراف اًمذي

ًوالثؼافة: : ثالثاًً ُمدارس وٓ خيٗمل أن اًمٖمزو اًمٗمٙمري يٜمتنم ُمـ ظمالل التعؾقم

 اًمتٕمٚمٞمؿ وُمٕم٤مهده وضم٤مُمٕم٤مشمف أومْمؾ ُمـ أي ُمٔمٝمر آظمر.

ًالجتامعقة :ًرابعاًً : وهل ُمٔمٝمر ُمـ ُمٔم٤مهر اًمٖمزو اًمٗمٙمري، وىمد وضمد اخلدمات

ضمتامقمٞم٦م ـمريؼ يس٤مقمد قمغم اعمخٓمٓمقن ًمٖمزو اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل أن اخلدُم٤مت آ

إُمرار ُم٤م يراد إُمراره ُمـ ظمالل اخلدُم٤مت آضمتامقمٞم٦م، وًمذًمؽ أصبح٧م 

                                                 

 6ُمٕم٤ممل اخلٓم٤مب اًمدقمقي قمٜمد اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ، د/ ـم٤مًم٥م أسمق ؿمٕمر ، ص  ( 1)
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، وويم٤مٓت  اعمالضمئ، واعمستِمٗمٞم٤مت، واعمستقصٗم٤مت، واجلٛمٕمٞم٤مت اخلػمي٦م 

 (1) "اإلهم٤مصم٦م ، ودور إيت٤مم واعمسٜملم ، وهمػمه٤م . 

اًمدقمقي وُمـ ظمالل هذا اًمٙمالم يتْمح يمٞمػ ي١مصمر اًمٖمزو اًمث٘م٤مذم قمغم اخلٓم٤مب 

ُمـ ظمالل هتٛمٞمِمف وإضٕم٤مف أصمره ُمـ ظمالل اهلٞمٛمٜم٦م قمغم يم٤موم٦م ُمٜم٤مطمل احلٞم٤مة اإلؾمالُمٞم٦م 

وحم٤موًم٦م إسمٕم٤مد أي أصمر ًمٚمديـ ومٞمٝم٤م ، وهذا ُم٤م يستدقمل شمٙم٤مشمػ اجلٝمقد ُمـ أضمؾ 

ُمقاضمٝم٦م هذا اًمٖمزو ، واًمٕمٛمؾ قمغم احلد ُمـ آصم٤مره .

 الػصٔ  الجكايف: ٔفٗىا ٖم٘ بٗاُ بعض األضالٗب اليت وَ خالهلا ميكَ الٕقٕف جتآ

وسمٞم٤من ظمٓمقرشمف قمغم إُم٦م ، واًمتبّمػم سم٠مرضاره  التحذيرًمنًالغزوًالثؼايف – 1

 قمغم اخلٓم٤مب اًمدقمقي ، وومْمح وؾم٤مئٚمف وخمٓمٓم٤مشمف ذم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل .

وهذا دور اًمٕمٚمامء واًمب٤مطمثلم واًمدقم٤مة ، ومٙمٚمٝمؿ ُمدقمقون ًمإلؾمٝم٤مم يمؾ قمغم "

وُم١مؾمس٤مشمف أُم٤مم تٜمبٞمف إًمٞمف ، وومْمح ريم٤مئزهىمدر اؾمتٓم٤مقمتف ذم اًمتققمٞم٦م هبذا اخلٓمر ، واًم

اًمرأي اًمٕم٤مم اعمسٚمؿ ، وأُم٤مم يمؾ اًمٗمئ٤مت سمدءا ُمـ اًمٗمرد واٟمتٝم٤مء سم٤مًمدوًم٦م...ويٛمٙمـ أن 

شمتؿ هذه اًمتققمٞم٦م ُمـ ظمالل وؾم٤مئؾ يمثػمة ُمثؾ اًمٙمت٤مب أو اعمجٚم٦م أو اإلذاقم٦م 

 واًمتٚمٗمزيقن أو اًمِمبٙم٦م اًمدوًمٞم٦م ًمٚمٛمٕمٚمقُم٤مت )اإلٟمؽمٟم٧م( ، ويٛمٙمـ ُمـ ظمالل إصدار

ٟمنمات شمققمٞم٦م شمدر قمـ اعم١مؾمس٤مت اًمدقمقي٦م ، أو اهلٞمئ٤مت اًمدقمقي٦م اًمرؾمٛمٞم٦م اًمِمٕمبٞم٦م ، 

 (2) "أو اؾمتٖمالل اًمتسجٞمالت اًمّمقشمٞم٦م واعمرئٞم٦م وآؾمتٗم٤مدة ُمٜمٝم٤م .. 

                                                 

اًمٖمزو اًمٗمٙمري ذم اًمتّمقر اإلؾمالُمل ، د/ أمحد قمبد اًمرطمٞمؿ اًمس٤ميح ، سمح٨م ُمٜمِمقر سمجٚم٦م جمٛمع  (  1)

 سمتٍمف . 2118إمم  2111، ص 7اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ،اًمٕمدد 

، ٟمنم دار اًمٙمٚمٛم٦م  336،  335اًمٖمزو اًمٗمٙمري اًمتحدي واعمقاضمٝم٦م ، د/ اؾمامقمٞمؾ قمكم حمٛمد ، ص  ( 2)

 م .2٠13، اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ، 
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وٓ ؿمؽ  أن شمٖمٞمػم هذا اًمقاىمع اًمذي يٕم٤مين ُمـ آصم٤مر هذا اًمٖمزو اًمث٘م٤مذم ًمٞمس  

وقمزم ، وًمذًمؽ وم٢من اًمدقم٤مة إمم سم٤مُٕمر اًمسٝمؾ ، وإٟمام حيت٤مج إمم صؼم وُمث٤مسمرة وضمٝمد 

ذم دقمقشمف ، ُمع احل٤مضم٦م إمم اًمٙمِمػ   سم٤مًمت٠مد سم٤مًمٜمبل  "اهلل قمز وضمؾ ُمٓم٤مًمبقن 

اعمستٛمر عمٙم٤ميد أقمداء اإلؾمالم وومْمح خمٓمٓم٤مهتؿ وشمٕمري٦م أهداومٝمؿ ، وإزاطم٦م إىمٜمٕم٦م 

قمـ وضمقهٝمؿ احل٘مٞم٘مٞم٦م ، ويمِمػ زيػ أومٙم٤مرهؿ ، وُمٗمٝمقُم٤مهتؿ وُمذاهبٝمؿ ودقمقاهتؿ 

يمؾ أؾم٤مًمٞم٥م اًمبٞم٤من ويمؾ وؾم٤مئؾ اإلقمالم اعمت٤مطم٦م اًمتل يستٓمٞمع محٚم٦م  ، وُمع اؾمتخدام

 . ( 1)  "اًمرؾم٤مًم٦م آٟمتٗم٤مع هب٤م 

ًصحقحة -2 ًإيامكقة ًتربقة ًاددعوين ًبرتبقة ُمـ ظمالل ظمٓم٤مب دقمقي  العـاية

يٕمٛمؾ قمغم شمرؾمٞمخ ُمٕم٤مين اًمٕم٘مٞمدة ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ ، وسم٨م ىمٞمؿ اإلؾمالم وصقرشمف 

ٚمؽ اًمؽمسمٞم٦م طم٤مئط صد ُمٜمٞمع دم٤مه محالت اًمّمحٞمح٦م وُمب٤مدئف ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ ، ومتثؾ شم

اًمٖمزو واعمروضمقن ًمف ، اًمتِمقيف واًمٙمذب واًمدؾم٤مئس اًمتل ي٘مقم هب٤م أصح٤مب هذا

وشمبدو أمهٞم٦م شمٚمؽ اًمؽمسمٞم٦م ذم يمقهن٤م اًمٕمٜمٍم اًمقىم٤مئل اًمٗمٕم٤مل ضد إومرازات هذا اًمٖمزو 

 وٟمت٤مئجف اًمْم٤مرة ، ويمام ىمٞمؾ : اًمقىم٤مي٦م ظمػم ُمـ اًمٕمالج .

شمٙمِمػ سم٤مـمٚمف ، وشم٘مقض سمٜم٤مءه اًمزائػ فةًعؾؿقةًمواجفةًهذاًالغزوًمواج -3

، وشمٗمْمح زيٗمف وحتّمـ أهؾ اإلؾمالم ُمٜمف ، وشمٔمٝمر أمهٞم٦م شمٚمؽ اعمقاضمٝم٦م ذم أن اًمٗمٙمر 

وم٢مذا يم٤من قمامد اًمٖمزو اًمٗمٙمري هق احلرب سم٤مًمٙمٚمٛم٦م واًمرأي  "ٓ ي٘م٤موم إٓ سم٤مًمٗمٙمر 

، واًمِمبٝم٦م واًمٗمٙمرة ...وم٢من أُم٣م إؾمٚمح٦م ذم ُمقاضمٝمتف أن شمٙمقن ُمـ ٟمٗمس اجلٜمس 

                                                 

 .2/597وم٘مف اًمدقمقة إمم اهلل ، ًمٚمِمٞمخ اعمٞمداين ،  ( 1)
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ُمع ُمالطمٔم٦م أن احلج٦م ٟم٤مصٕم٦م اًمؼمه٤من ، ًمذا ومٚمـ يٙمقن أضمدى ُمـ أن ٟم٘م٤موم اًمٖمزو  

سم٤مًمٕمٛمؾ قمغم ٟمنم احلؼ وإذاقم٦م اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل اعمٜمبثؼ ُمـ اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م ، وم٢من هذا 

اًمٕمٛمؾ ُمـ ؿم٠مٟمف أن حيّمـ اعمسٚمٛملم ُمـ ضم٤مٟم٥م وهيتؽ أؾمت٤مر اًمب٤مـمؾ ُمـ ضم٤مٟم٥م 

 ( 1)"آظمر

جفةًالغزوًالػؽريًوالعؿلًعذًوقايةًومنًخاللًتؾكًالوسائلًكستطقعًموا

ًادجتؿعًمنًمضارهً.

 حـــب الجالـــاملطم
 ضعف الكفاٖٛ املادٖٛ ٔضبن التػمب عمٜ ذلك :

ُمـ إُمقر اًمبدهٞم٦م أن ٟمج٤مح أي قمٛمؾ وازده٤مره ي٘مقم قمغم أؾمس ، وُمـ أهؿ 

شمٚمؽ إؾمس اًمٙمٗم٤مي٦م اعم٤مدي٦م اًمالزُم٦م ، وًمذًمؽ إذا يمٜم٤م ٟمتحدث قمـ اًمدقمقة إمم اهلل 

ٟمج٤مح شمٚمؽ ٕم٤ممم واًمتل هل أذف إقمامل وأضمٚمٝم٤م ىمدرا ، وم٢مٟمٜم٤م يٜمبٖمل أن ٟمدرك أنشم

اًمدقمقة ووم٤مقمٚمٞم٦م ظمٓم٤مهب٤م وشم٠مصمػمه ًمـ يت٠مشمك دون يمٗم٤مي٦م ُم٤مدي٦م شمتقضمف إمم اًمدقمقة وإمم 

 اًمدقم٤مة قمغم طمد ؾمقاء .

إن اخلٓم٤مب اًمدقمقي ًمف جم٤مٓت ُمتٕمددة وُمتٓمٚمب٤مت يمثػمة طمتك ي١ميت صمامره ، 

إٓ ُمـ ظمالل دقمؿ ُم٤مدي يٖمٓمل يم٤موم٦م جم٤مٓشمف ويٚمبل  وًمـ يٜمٝمض هذا اخلٓم٤مب

 اطمتٞم٤مضم٤مشمف.

وإن ٟمٔمرة وم٤مطمّم٦م إمم اًمقاىمع اًمدقمقي اعمٕم٤مس ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مًمدقمؿ اعمتقضمف إمم 

                                                 

 .337اًمس٤مسمؼ ، ص  ( 1)
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اًمدقمقة ًمتجٕمٚمٜم٤م ٟمدرك ؾمبب٤م ُمـ أسمرز أؾمب٤مب ضٕمػ اخلٓم٤مب اًمدقمقي وشمراضمٕمف ،  

اًمتل شمزداد  وذًمؽ أن ُم٤م يرصد ًمٚمدقمقة ُمـ ُمٞمزاٟمٞم٤مت ٓ يتٜم٤مؾم٥م ُمع طمجؿ ُمتٓمٚمب٤مهت٤م

يقُم٤م سمٕمد يقم ، ذم فمؾ اعمتٖمػمات اًمتل يِمٝمده٤م واىمع اًمدقمقة ُمـ وضمقد أومٙم٤مر 

ودقمقات هداُم٦م ، وهمزو ومٙمري يرصد ًمف ُمـ اعمٞمزاٟمٞم٤مت ويت٤مح ًمف ُمـ اإلُمٙم٤مٟم٤مت 

 واًمقؾم٤مئؾ ُم٤م ٓ يت٤مح ًمٚمدقمقة إمم اهلل شمٕم٤ممم 

ف سم٘مٞم٦م أُم٤مم وًمقٓ أن اإلؾمالم طمؼ صم٤مسم٧م ُم١ميد سمت٠ميٞمد اهلل شمٕم٤ممم ًمف عم٤م سم٘مٞم٧م ًم "

ضمح٤مومؾ اًمٔمٚمؿ واًمٓمٖمٞم٤من اعمزودة سمٙم٤موم٦م اًمقؾم٤مئؾ اًمدقمقي٦م احلديث٦م ُمـ ٟمنمات 

وجمالت وصحػ ورؾم٤مٓت وُمس٤مرح وإذاقم٤مت وذًمؽ يمٚمف ًمٚمقصقل إمم ىمٚمقب 

 (1) "اًمٜم٤مس ذم سمٞمقهتؿ وُمت٤مضمرهؿ وُمّم٤مٟمٕمٝمؿ وُمزارقمٝمؿ 

ذم  وطمسبٜم٤م ذم هذا اعم٘م٤مم أن ٟمٜمٔمر إمم اًمدقمؿ اعم٤مدي اعمرصقد ٕضمٝمزة اًمدقمقة

اًمٗمٙمري ، اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل ، وسملم ُم٤م شمرصده احلٙمقُم٤مت اًمٖمرسمٞم٦م ُمـ أضمؾ اًمٖمزو

ؾمقف دمٕمٚمٜم٤م شمٚمؽ اعم٘م٤مرٟم٦م ٟمدرك ُم٤م يٕم٤مٟمٞمف ظمٓم٤مب اًمدقمقة ٟمتٞمج٦م ًمٜم٘مص اًمدقمؿ اعم٤مدي 

 وقمدم يمٗم٤ميتف.

إٟمٜم٤م إذا رضمٕمٜم٤م إمم اًمدقمقة اإلؾمالُمٞم٦م وىم٤مرٟم٤م ُم٤م هق خمّمص ًمتٛمقيٚمٝم٤م ذم  "

سمام متٚمٙمف أضمٝمزة اًمٖمزو اًمٗمٙمري وُم٤م يرصد هل٤م ذم ُمٞمزاٟمٞم٤مت اًمدول اإلؾمالُمٞم٦م 

ُمٞمزاٟمٞم٤مت اًمدول اًمتل مت٤مرؾمف ، سمدا ًمٜم٤م اًمٕمجز اًمٙمبػم ذم إُمٙم٤مٟم٤مت اًمدقمقة قمغم 

اعمستقيلم اًمداظمكم واخل٤مرضمل ُمـ طمٞم٨م اًم٘مدرة اعم٤مًمٞم٦م اًمالزُم٦م ، واًمتل سمدون شمقاومره٤م 

                                                 
 88، د/ حمٛمد أُملم طمسـ ، ص ُمِم٤ميمؾ اًمدقمقة واًمدقم٤مة ذم قمٍمٟم٤م احل٤مرض ، ووؾم٤مئؾ قمالضمٝم٤م  ( (1

١١١٤



   
 66 أضــباب ضـعف فاعمٗٛ اخلطـاب الدعــٕٙ ٔضــبن التػمــب عمّٗــا 

، إن ىمّمقر شمّمبح هذه اًمدقمقة سملم ُمقضم٤مت اًمٖمزو اًمٗمٙمري ىمزُم٤ًم سملم قمامًم٘م٦م ؿمداد  

اًمتٛمقيؾ قمـ اًمقوم٤مء سمٛمتٓمٚمب٤مت اًمدقمقة وأضمٝمزهت٤م ووم٤مء يٛمٙمٜمٝم٤م ُمـ أن شمّمٛمد ذم 

ُمٕمريم٦م اًمٍماع وشمٓمقر ُمـ أؾمٚمحتٝم٤م ووؾم٤مئٚمٝم٤م وشمٙمٞمػ ٟمٗمسٝم٤م سم٤مٕؾم٤مًمٞم٥م اعمالئٛم٦م ذم 

 . (1)"طمرب اعمقاضمٝم٦م اًمٗمٙمري٦م واعمذهبٞم٦م ، ضمٕمٚمٝم٤م يم٤محلامئؿ سملم اًمٜمسقر 

 وهق ريمـ اًمدقمقة وقمٛمقده٤م ، ذم وومْمال قمـ ذًمؽ وم٢من اًمداقمٞم٦م إمم اهلل شمٕم٤ممم

طم٤مضم٦م ُم٤مؾم٦م إمم دقمؿ ُم٤مدي يٙمٗمل ُمتٓمٚمب٤مشمف وطم٤مضمٞم٤مشمف طمتك ي١مدي دوره ويٜمٝمض 

سمخٓم٤مسمف قمغم اًمقضمف اعمٓمٚمقب ، وٓ يٜمِمٖمؾ سمٖمػم اًمدقمقة يمام هق واىمع سمٕمض اًمدقم٤مة ممـ 

 ٓ يتٗمرهمقن ًمدقمقهتؿ ُمـ أضمؾ أن يٙمٗمقا أٟمٗمسٝمؿ ُم١من احلٞم٤مة وؿمٔمػ اًمٕمٞمش .

قمٞم٦م جي٥م أن حي٤مط سمٞمرس ُم٤مدى يٛمٙمٜمف ُمـ احلّمقل قمغم وم٢من اًمدا "وُمـ هٜم٤م 

طم٤مضمٞم٤مشمف وي٘م٣م ًمف ًمقازُمف ُمـ ُم٠ميمؾ وُمنمب ، يمام أن اًمٞمرس اعم٤مدي ًمٚمداقمٞم٦م داومع إمم 

اًم٘مقة واإلقمج٤مب سم٤مًمٖمٜمل آهتامم سمام ي٘مقل ويٗمٕمؾ ، ٕن اًمٜم٤مس ضمبٚمقا قمغم اطمؽمام

ذم ٟمٗمس اًمقىم٧م . إن واجل٤مه ، وقمدم إقمٓم٤مء اًمداقمٞم٦م هذا اًمٕم٤مُمؾ اعم١مصمر رضر سم٤مًمدقمقة 

اًمدقمقة جي٥م أن حت٤مط سمٙم٤موم٦م قمقاُمؾ اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م ، وُمـ ُمرهمب٤مهت٤م إطم٤مـم٦م 

اًمداقمٞم٦م هبذا اًمٞمرس ، وًمٞمس اعمراد سم٤مًمٞمرس أن يٙمقن ُمـ أهمٜمٞم٤مء اًمٜم٤مس ، وًمٙمٜمٜم٤م ٟم٘مّمد سمف 

اًمتٛمٙمـ ُمـ ُمقاضمٝم٦م أقمب٤مء احلٞم٤مة ُمع اًمٜم٤مس سمّمقرة وؾمط ، وًم٘مد اُمتـ اهلل قمغم رؾمقًمف 

أي وضمدك وم٘مػمًا    چگ  گ  گ  گ  چ ًمٞمرس وم٘م٤مل شمٕم٤ممم :سمتح٘مٞمؼ هذا ا

                                                 

ُمِمٙمالت اًمدقمقة واًمدقم٤مة ذم اًمٕمٍم احلدي٨م ويمٞمٗمٞم٦م اًمتٖمٚم٥م قمٚمٞمٝم٤م ، د / حمٛمد طمسلم اًمذهبل ،  ( 1)

 . 123،  122ص : 

 . 8ؾمقرة اًمْمحك أي٦م رىمؿ  ( 2)
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ُمـ اًمتٗمرغ ًمٚمتٕمبد واًمتٗمٙمػم طمتك  وم٠مهمٜم٤مك سمامل ظمدجي٦م ، وشمٚمؽ ٟمٕمٛم٦م ُمٙمٜم٧م اًمٜمبل  

 .  "هتٞم٠م ًمٚمدقمقة إمم اهلل شمٕم٤ممم 

وُمـ ظمالل شمٚمؽ اًمٙمٗم٤مي٦م اعم٤مدي٦م ًمٚمدقم٤مة إمم اهلل شمٕم٤ممم ، وًمٚمدقمقة ُمـ ىمبٚمٝمؿ 

ال وُم١مصمرا، ويمٞمػ ٓ وىمد اٟمٓمٚمؼ اًمداقمٞم٦م اعمٕمد إقمدادا ضمٞمدا ٟمْمٛمـ ظمٓم٤مسم٤م دقمقي٤م وم٤مقم

سمٙمؾ ىمقة وقمزم ي١مدي ُمٝمٛمتف ، وىمد شمقومرت طم٤مضمٞم٤مشمف ، ٓ يِمٙمق مه٤م ، وٓ يٕمؽميف ىمٚمؼ 

 ، وٓ يٗمٙمر إٓ ذم دقمقشمف وٟمج٤مطمٝم٤م .

 ضبن التػمب عمٜ ضعف الكفاٖٛ املادٖٛ :

ًعذًمستوىًالدعوةً:ًً-1

وُمـ هٜم٤م يم٤من ٓسمد ُمـ اًمتٙم٤مشمػ واًمتْم٤مُمـ  إن اًمدقمقة ُمسئقًمٞم٦م إُم٦م مجٞمٕمٝم٤م ،

ُمـ أضمؾ شمقومػم دقمؿ ُم٤مدى وُمٕمٜمقي ًمٚمدقمقة إمم اهلل قمز وضمؾ داظمؾ سمالد اعمسٚمٛملم 

وظم٤مرضمٝم٤م ، وهلذا وم٢من اًمدول اإلؾمالُمٞم٦م ُمٓم٤مًمب٦م سمت٠مُملم يمٗم٤مي٦م ُم٤مدي٦م ًمٚمدقمقة إمم اهلل 

 اعمِمٙمالت واًمٕم٘مب٤مت اًمتل شمٕمؽمضشمٕم٤ممم شمٗمل سمٛمتٓمٚمب٤مهت٤م وحت٘مؼ أهداومٝم٤م وشمزيؾ

 ـمري٘مٝم٤م.

واًمتل شم٘متيض ُمـ اًمدول  "ويت٠ميمد ذًمؽ إُمر ىمٞم٤مُم٤م سمٛم٘مت٣م اعمسئقًمٞم٦م اًمدقمقي٦م 

پ  پ   چ اًمتل شمٕمتٜمؼ اإلؾمالم وشم١مُمـ سمف وشمٕمٚمؿ قمٔمؿ اعمسئقًمٞم٦م أُم٤مم اهلل 

( أن خيّمّمقا ُمب٤مًمغ ُم٤مًمٞم٦م ُمـ ُمٞمزاٟمٞم٤مت 2) چپ  پ  ڀ  ڀ           ڀ  ڀ  

                                                 

 . 438،  437اًمدقمقة اإلؾمالُمٞم٦م ، أصقهل٤م ووؾم٤مئٚمٝم٤م ، ص :  ( 1)

 93 - 92احلجر أيت٤من رىمؿ : ؾمقرة  ( 2)
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وهل اًم٘مٓم٥م إقمٔمؿ ًمف ٞمٝم٤م ديـ اإلؾمالم اًمدقمقة اإلؾمالُمٞم٦م اًمتل ي٘مقم قمٚمدوهلؿ ًمتٛمقيؾ  

 (1) "سمسالُمتٝم٤م ي٘مقم اإلؾمالم ويت٘مدم وسمٛمح٤مرسمتٝم٤م ي٘مػ اإلؾمالم وٓ يت٘مدم 

وٓ ؿمؽ أن اًمدول اإلؾمالُمٞم٦م اًمٖمٜمٞم٦م قمٚمٞمٝم٤م دور قمٔمٞمؿ ذم هذا اًمِم٠من ، ىمٞم٤مُم٤م 

سمحؼ اًمدقمقة وووم٤مء سمٛمتٓمٚمب٤مت ٟمج٤مطمٝم٤م واٟمتِم٤مره٤م، يمام أٟمف ٓ يٜمبٖمل ذم هذا اعم٘م٤مم أن 

دور إهمٜمٞم٤مء ُمـ اعمسٚمٛملم وأصح٤مب إقمامل اًمذيـ يٜمبٖمل أن يقضمٝمقا ؿمٞمئ٤م ُمـ ٟمٖمٗمؾ 

 أُمقاهلؿ وصدىم٤مهتؿ ًمٚمدقمقة إمم اهلل شمٕم٤ممم دقمام هل٤م طمتل شم١ميت صمامره٤م سم٢مذن رهب٤م .

ًعذًمستوىًالدعاةً:ً-2ً

اًمدقم٤مة إمم اهلل هؿ اًم٘م٤مئٛمقن قمغم أُمر اًمدقمقة ، احلريّمقن قمغم اٟمتِم٤مر ظمٓم٤مهب٤م 

، وُمـ صمؿ يٜمبٖمل أن ي٘مدم إًمٞمٝمؿ يمؾ قمقن ودقمؿ ُم٤مدي وُمٕمٜمقي ،  وٟمج٤مطمف ووم٤مقمٚمٞمتف

ًمٜمج٤مح دقمقهتؿ وىمٞم٤مُمٝمؿ وًمذًمؽ وم٢مٟمف ذم ؾمبٞمؾ آرشم٘م٤مء سمٛمستقى اًمدقم٤مة شمقصال

 سمٛمٝمٛمتٝمؿ يٜمبٖمل ُم٤م يكم :

ُمٜمح اًمدقم٤مة اًمرواشم٥م اعمجزي٦م اًمتل ٓ شم٘مؾ قمـ رواشم٥م ٟمٔم٤مئرهؿ ُمـ  -أ "

أي قمٛمؾ آظمر ذم ىمٞمٛمتف ووؾم٤مئٚمف أصح٤مب اعمٝمـ إظمرى ، وأمهٞم٦م قمٛمؾ اًمدقم٤مة يٗمقق 

 وٟمت٤مئجف .

متتع اًمدقم٤مة سمٙم٤موم٦م آُمتٞم٤مزات اًمتل يتٛمتع هب٤م يم٤موم٦م ُمقفمٗمل اًمدوًم٦م ُمـ  -ب

 قمالج جم٤مين وإضم٤مزات وومرص ًمٚمؽمىمٞم٦م .

اؾمتحداث وفم٤مئػ قمٚمٞم٤م ًمٚمدقم٤مة يّمٚمقن إًمٞمٝم٤م سم٤مًمؽمىمل وومؼ ىمقاقمد ُمٕمٞمٜم٦م  -ج

                                                 

 88ُمِم٤ميمؾ اًمدقمقة واًمدقم٤مة ذم قمٍمٟم٤م احل٤مرض ، ووؾم٤مئؾ قمالضمٝم٤م ، د/ حمٛمد أُملم طمسـ ، ص  ( 1)
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ًمديٜمل ذم يمؾ ُم١مؾمس٦م صم٤مسمت٦م ، وًمٞمس هٜم٤مك ُم٤م يٛمٜمع ُمـ إٟمِم٤مء وفم٤مئػ اعمستِم٤مر ا 

 وُمّمٚمح٦م إلسمراز رأى اًمديـ وشمقضمٞمٝم٤مشمف .

ُمٜمح اًمدقم٤مة اًمسٙمـ اعمٜم٤مؾم٥م اًمذى يسٛمح هلؿ سم٤مٓؾمت٘مرار اًمٕم٤مئكم واهلدوء  - د

 اًمٜمٗمز ، ويسٛمح هلؿ سم٤مؾمت٘مب٤مل أصح٤مب احل٤مضم٤مت وـمالب اعمٕمروم٦م .

شمٞمسػم وؾم٤مئؾ آٟمت٘م٤مل ًمٚمدقم٤مة قمغم أن شمٙمقن قمغم وضمف ٓئؼ ُمٜم٤مؾم٥م  - هـ

 ل يٕمٞمِمقن ويتحريمقن ومٞمٝم٤م .ًمٚمبٞمئ٦م اًمت

شمٙمٚمٞمٗمٝمؿ سمبٕمض اعمسئقًمٞم٤مت آضمتامقمٞم٦م ذم اعمٜمٓم٘م٦م اًمتل يدقمقن ومٞمٝم٤م ،  - و

وذًمؽ يم٤مًمٗمّمؾ ذم اعمٜم٤مزقم٤مت واإلذاف قمغم اعم١مؾمس٤مت اًمِمٕمبٞم٦م يمتٕمٚمٞمؿ اًمٙمب٤مر ، 

 وهذا ُمـ أضمؾ إسمرازهؿ أُم٤مم اًمٜم٤مس ذم دور اعمسئقل اهل٤مم .

 هلؿ يرست ىمد دام وُم٤م ، ًمدقمقةا همػم آظمر قمٛمؾ سم٠مي اًم٘مٞم٤مم ُمـ ُمٜمٕمٝمؿ – ز 

 .  "ًمٙمس٥م احلالل ومال طم٤مضم٦م سمٕمد ذًمؽ ٕى قمٛمؾ وا اًمٙمريٛم٦م احلٞم٤مة

وذم ضقء شمٚمؽ اًمقؾم٤مئؾ يٛمٙمـ أن ٟمتٖمٚم٥م قمغم ُمِمٙمٚم٦م ضٕمػ اًمٙمٗم٤مي٦م اعم٤مدي٦م 

 اًمتل شم٘مػ طم٤مئال دون وم٤مقمٚمٞم٦م اخلٓم٤مب اًمدقمقي وىمقة اٟمتِم٤مره ، واهلل ُمـ وراء اًم٘مّمد 

 

  
                                                 

 . 93،  92يمٞمٗمٞم٦م إقمداد اًمداقمٞم٦م ، د / أمحد همٚمقش ، ص :  ( 1)
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 اخلامتة 

دؾم٧م أؾمامؤه ، وقمز ضم٤مهف ، ويمثر قمٓم٤مؤه ، وقمؿ ٟمقاًمف ، ومٝمق احلٛمد هلل شم٘م

اعمحٛمقد قمغم يمؾ طم٤مل ، وسمٕمد : وم٘مد ووم٘مٜمل اهلل شمٕم٤ممم إلمت٤مم هذا اًمبح٨م اًمذى ىمٛم٧م 

ومٞمف سمتٜم٤مول أسمرز إؾمب٤مب اًمتل أدت إمم ضٕمػ وم٤مقمٚمٞم٦م اخلٓم٤مب اًمدقمقي اعمٕم٤مس ، 

شمٕمٚمؼ سم٤مًمبٞمئ٦م اًمدقمقي٦م  ؾمقاء ُمٜمٝم٤م ُم٤م شمٕمٚمؼ سم٤مًمداقمٞم٦م واشمّمؾ سمف ذم ُمٜمٝمجف أو ؾمٚمقيمف أم

 واًمٔمروف اعمحٞمٓم٦م هب٤م ، وىمد وىمٗم٧م ذم هذا اًمبح٨م قمغم قمدد ُمـ اًمٜمت٤مئ٩م ُمٜمٝم٤م :

أن اخلٓم٤مب اًمدقمقي هق اًمبٞم٤من اًمذي ُمـ ظمالًمف شمّمؾ دقمقة اهلل إمم اًمٜم٤مس ،  أولً:

وهذا اًمبٞم٤من ذو ُمدًمقل واؾمع وؿم٤مُمؾ ، ومٞمِمٛمؾ يمؾ ـمرح ُمـ ؿم٠مٟمف أن يٕمرف 

ؾمقاء يم٤من هذا اًمٓمرح  -يرىمٞمٝمؿ ذم ُمراشم٥م اإليامن اعمدقمقيـ مجٞمٕم٤م سم٤مإلؾمالم أو 

 يمؾ ذًمؽ داظمؾ ذم ُمدًمقل اخلٓم٤مب اًمدقمقي . -ىمقٓ أم ومٕمال أم طم٤مٓ 

اخلٓم٤مب اًمدقمقي اعمٕم٤مس يٕم٤مين طم٤مًم٦م ُمـ اًمْمٕمػ واًمريمقد ، وىمٚم٦م اًمت٠مصمػم أن  ثاكقاً:

ذم اعمدقمقيـ ، إُمر اًمذي يتٓمٚم٥م ُمٕمف اًمبح٨م قمـ إؾمب٤مب اًمتل أدت إمم 

ويمٞمٗمٞم٦م اًمتٖمٚم٥م قمٚمٞمٝم٤م ، طمتك يٕمقد ًمٚمخٓم٤مب اًمدقمقي شم٠مصمػمه  شمٚمؽ احل٤مًم٦م

 ووم٤مقمٚمٞمتف. 

:ً ؾمقاء ذم أن أؾمب٤مب ضٕمػ اخلٓم٤مب اًمدقمقي اعمٕم٤مس ُمٜمٝم٤م ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمدقم٤مة  ثالثا

إقمدادهؿ أو ُمٜمٝمجٝمؿ ذم اًمدقمقة أو ؾمٚمقيمٝمؿ ، وىمد شمرشم٥م قمغم ذًمؽ ُمِمٙمالت 

دقمقيـ أصمرت ذم وم٤مقمٚمٞم٦م ظمٓم٤مهبؿ، ووىمٗم٧م ؾمدا وطم٤مضمزا دون اؾمتج٤مسم٦م اعم

وشم٠مصمرهؿ ، وهلذا يم٤من ُمـ اًمرضوري أن ٟم٘مػ قمغم شمٚمؽ إؾمب٤مب وأن ٟمتٕمرف 
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هم٤ميتٜم٤م ُمـ قمٚمٞمٝم٤م طمتك ٟمستٓمٞمع ُمقاضمٝمتٝم٤م وشمذًمٞمٚمٝم٤م ذم ؾمبٞمؾ اًمقصقل إمم 

 اخلٓم٤مب اًمدقمقي.

:ً اًمٔمروف اعمحٞمٓم٦م سم٤مًمدقمقة طم٤مومٚم٦م هل إظمرى سم٤مٕؾمب٤مب اًمتل أدت إمم  أن رابعا

٤مدي ، وضٕمػ وؾم٤مئؾ اإلقمالم ضٕمػ ظمٓم٤مب اًمدقمقة وُمٜمٝم٤م ىمٚم٦م اًمدقمؿ اعم

اإلؾمالُمل ،إض٤موم٦م عم٤م شمتٕمرض ًمف إُم٦م ُمـ همزو ومٙمري ، وهق إُمر اًمذي 

ي٘متيض اًمقىمقف ُمع شمٚمؽ إؾمب٤مب حتٚمٞماًل وشمِمخٞمّم٤ًم وُمٕم٤مجل٦م ُمـ أضمؾ 

 .اًمتٖمٚم٥م قمٚمٞمٝم٤م شمقصال إمم ظمٓم٤مب دقمقي وم٤مقمؾ وُم١مصمر

 دـــٔبع

 شمقومٞم٘مف وم٤محلٛمد هلل اًمذي سمٜمٕمٛمتف شمتؿ اًمّم٤محل٤مت ، وأؿمٙمره ؾمبح٤مٟمف قمغم

وإطمس٤مٟمف، وأؾم٠مًمف اعمزيد ُمـ ومْمٚمف وضمقده وإيمراُمف ، وُأصكم وُأؾمٚمؿ قمغم ُمـ أرؾمٚمف 

هداه إمم يقم اًمديـ ، رسمف رمح٦م ًمٚمٕم٤معملم ، وقمغم آًمف وصحبف أمجٕملم ، وُمـ اشمبع

 واحلٛمد هلل ذم سمدء وذم ظمتؿ .
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 ادزـــسس املصــفّ 
٤مري ، ٟمنم ُمٜمِمقرات أسمجدي٤مت اًمبح٨م ذم اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م ، د/ ومريد إٟمّم - 1

 م 1997هـ ، 1417اًمٗمرىم٤من ، اًمدار اًمبٞمْم٤مء، اًمٓمبٕم٦م إومم ، 

 م1/2٠٠2سمّم٤مئر دقمقي٦م ، د/ حمٛمد أسمق اًمٗمتح اًمبٞم٤مٟمقٟمك ، دار اًمسالم ، ط - 2

 شم٠مُمالت ذم وم٘مف اًمدقمقة، د / ـمٚمٕم٧م قمٗمٞمٗمل ، ٟمنم اجلٛمٕمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م ، سمدون - 3

/ حمٛمد ُمقؾمك اًمنميػ ، ٟمنم دار اًمتدري٥م وأمهٞمتف ذم اًمٕمٛمؾ اإلؾمالُمل ، د - 4

 م2٠٠3هـ ، 1424إٟمدًمس اخلرضاء ، ضمدة ، اًمٓمبٕم٦م اًمراسمٕم٦م ، 

 م .199٠شمٗمسػم اعمٜم٤مر، عمحٛمد رؿمٞمد رض٤م ، ٟمنم اهلٞمئ٦م اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٙمت٤مب ،  - 5

اًمتقىمٞمػ قمغم ُمٝمامت اًمتٕم٤مريػ ، عمحٛمد قمبد اًمرؤف اعمٜم٤موي حت٘مٞمؼ د/ حمٛمد  - 6

 هـ.141٠اًمٗمٙمر اعمٕم٤مس، سمػموت ، اًمٓمبٕم٦م إومم ،  رضقان اًمداي٦م ، ٟمنم دار

 ظمٓمب٦م اجلٛمٕم٦م ، د/ سمٙمر زيمل قمقض ،  - 7

اًمدقمقة اإلؾمالُمٞم٦م ، أصقهل٤م ووؾم٤مئٚمٝم٤م ، د/ أمحد همٚمقش ، ٟمنم دار اًمٙمت٤مب  - 8

 اًمٚمبٜم٤مين .

 اًمزهد ًمإلُم٤مم أمحد ، ٟمنم دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت. - 9

 هبل ، ٟمنم دار اًمرؾم٤مًم٦مؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ، ًمٚمح٤مومظ اًمذ - 1٠

احلٙمؿ قمغم أظمريـ  -اعمج٤مدًم٦م  -ضقاسمط اًمٕمٛمؾ اًمدقمقي ذم جم٤مٓت اعمققمٔم٦م  - 11

، د/ طمسلم جمد ظمٓم٤مب ، ٟمنم ُمٓمبٕم٦م اًمٗمجر اجلديد ، ـمٜمٓم٤م ، اًمٓمبٕم٦م إومم 

 م .1996هـ ، 1417

 م2٠٠4قمٚمق اهلٛم٦م، د/ حمٛمد اؾمامقمٞمؾ ،  دار اإليامن ، ط  - 12
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تحدي واعمقاضمٝم٦م ، د/ اؾمامقمٞمؾ قمكم حمٛمد ، ٟمنم دار اًمٙمٚمٛم٦م ، اًمٖمزو اًمٗمٙمري اًم - 13 

 م .2٠13اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ، 

اًمٖمزو اًمٗمٙمري ذم اًمتّمقر اإلؾمالُمل ، د/ أمحد قمبد اًمرطمٞمؿ اًمس٤ميح ، سمح٨م  - 14

 .7ُمٜمِمقر سمجٚم٦م جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ،اًمٕمدد 

، سمػموت ، اًمٗم٤مئؼ ذم همري٥م احلدي٨م ، ًمإلُم٤مم اًمزخمنمي ، ٟمنم دار اعمٕمروم٦م  - 15

 .  اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

ومتح اًمب٤مري ذح صحٞمح اًمبخ٤مري ، ًمٚمح٤مومظ اسمـ طمجر اًمٕمس٘مالين ، ٟمنم دار  - 16

 هـ .1379اعمٕمروم٦م ، سمػموت ، 

 م1996وم٘مف اًمدقمقة إمم اهلل ، اعمٞمداين ، ٟمنم دار اًم٘مٚمؿ ، سمػموت ،  - 17

 هـ1428وم٘مف اًمدقمقة إمم اهلل شمٕم٤ممم ،د/ اسمراهٞمؿ ٟمقريـ ، ط اًمرؿمد / - 18

 م199وم٘مف اًمدقمقة إمم اهلل، د/قمغم قمبد احلٚمٞمؿ حمٛمقد ، ٟمنم دار اًمقوم٤مء ، - 19

 م1998هـ ، 1418د/ قمامرة ٟمجٞم٥م ، وم٘مف اًمدقمقة واإلقمالم ،  - 2٠

ومٙمر اهلزيٛم٦م ، ظمٓمره وؾمبؾ ُمقاضمٝمتف ، د / حمٛمد سمخٞم٧م ، سمح٨م ُم٘مدم إمم  - 21

ل اًمديـ ذم اعمٜمٕم٘مد سمٙمٚمٞم٦م أصق "اإلؾمالم واًمتحدي٤مت اعمٕم٤مسة  "ُم١ممتر 

 م. 2٠٠7اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ، سم٤معمديٜم٦م اعمٜمقرة ذم إسمريؾ 

 هـ14٠8اًمٗمقائد ، ٓسمـ اًم٘مٞمؿ ، ط دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب ،سمػموت،  - 22

يمٞمٗمٞم٦م إقمداد اًمداقمٞم٦م ، د / أمحد همٚمقش ، سمح٨م ُمٜمِمقر ضٛمـ سمحقث اعم١ممتر  - 23

٦م سم٤معمديٜم٦م اعمٜمقرة اًمٕم٤معمل ًمتقضمٞمف اًمدقمقة وإقمداد اًمدقم٤مة ، ٟمنم اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم

 م . 1977هـ ، 1397، رسمٞمع إول 
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 ًمس٤من اًمٕمرب ، ٓسمـ ُمٜمٔمقر ، ٟمنم دار ص٤مدر سمػموت . - 24 

 خمتٍم ُمٜمٝم٤مج اًم٘م٤مصديـ، ًمإلُم٤مم اعم٘مدد ، ٟمنم ُم١مؾمس٦م اًمٙمت٥م اًمث٘م٤مومٞم٦م ،   - 25

،  4ط ُمدرؾم٦م اًمدقم٤مة ، د/ قمبد اهلل ٟم٤مصح قمٚمقان ، ٟمنم دار اًمسالم ، اًم٘م٤مهرة . - 26

 م.2٠٠7

هـ / 14٠9، 1ُمستٚمزُم٤مت اًمدقمقة ذم اًمٕمٍم احل٤مرض، قمكم ص٤مًمح اعمرؿمد، ، ط - 27

 م، ُمٙمتب٦م ًمٞمٜم٦م .1989

 ُمسٜمد اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمبؾ ، ٟمنم ُم١مؾمس٦م ىمرـمب٦م ، اًم٘م٤مهرة . - 28

ُمِم٤ميمؾ اًمدقمقة واًمدقم٤مة ذم قمٍمٟم٤م احل٤مرض ، ووؾم٤مئؾ قمالضمٝم٤م ، د/ حمٛمد  - 29

٤مت قمٚمقم اًمنميٕم٦م واًم٘م٤مٟمقن ( ، أُملم طمسـ ، سمح٨م ُمٜمِمقر ذم جمٚم٦م ) دراؾم

،  1، اًمٕمدد  35شمّمدره٤م قمامدة اًمبح٨م اًمٕمٚمٛمل ، اجل٤مُمٕم٦م إردٟمٞم٦م ، جمٚمد 

 م 2٠٠8

ُمِمٙمالت اًمدقمقة واًمدقم٤مة ذم اًمٕمٍم احلدي٨م ويمٞمٗمٞم٦م اًمتٖمٚم٥م قمٚمٞمٝم٤م ،اًمديمتقر  - 3٠

حمٛمد طمسلم اًمذهبل ، سمح٨م ُمٜمِمقر ضٛمـ سمحقث اعم١ممتر اًمٕم٤معمل ًمتقضمٞمف 

، ٟمنم اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سم٤معمديٜم٦م اعمٜمقرة ، رسمٞمع إول  اًمدقمقة وإقمداد اًمدقم٤مة

 م . 1977هـ ، 1397

اعمْمٛمقن ، دراؾم٦م ذم قمٚمؿ اخلٓم٤مسم٦م ، د/ حمٛمد حمٛمد أسمق زيد ، ٟمنم ُمٙمتب٦م  - 31

 م .1993هـ ، 1413إزهر احلديث٦م ، ـمٜمٓم٤م ، 

٦م ُمٍم ُمع اهلل ، دراؾم٤مت ذم اًمدقمقة واًمدقم٤مة ، اًمِمٞمخ حمٛمد اًمٖمزازم ، ٟمنم هنْم - 32 

. 
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ُمٕم٤ممل اخلٓم٤مب اًمدقمقي قمٜمد اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ، د/ ـم٤مًم٥م أسمق ؿمٕمر ،  - 33 

-7سمح٨م ُمٜمِمقر ضٛمـ سمحقث ُم١ممتر اًمدقمقة اإلؾمالُمٞم٦م وُمتٖمػمات اًمٕمٍم ، 

م، اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ، همزة 2٠٠5أسمريؾ  17-16هـ ، 1426رسمٞمع إول  8

. 

 م2٠٠3ٕم٦م إومم ، ُمٕم٤ممل ذم أصقل اًمدقمقة ،د/ حمٛمد يرسى ، اًمٓمب - 34

ُمٕم٤ممل ذم ُمٜمٝم٩م اًمدقمقة ، د / ص٤مًمح سمـ محٞمد ، ٟمنم دار إٟمدًمس اخلرضاء ،  - 35

 م .1999ضمدة ، اًمٓمبٕم٦م إومم 

 اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط ، ٟمنم جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ، اًم٘م٤مهرة - 36

اعمٗمردات ذم همري٥م اًم٘مرآن ، ًمٚمراهم٥م إصٗمٝم٤مين ، ٟمنم دار اًم٘مٚمؿ ، اًمٓمبٕم٦م  - 37

 هـ  .1412إومم 

ُم٘مقُم٤مت اًمداقمٞم٦م اًمٜم٤مضمح ، د / قمٛمر سم٤مدطمدح ، ٟمنم دار إٟمدًمس اخلرضاء ،  - 38

 هـ1417ضمدة ، 

ُمٜمٝم٩م  اًمدقمقة ذم ضقء اًمقاىمع اعمٕم٤مس، قمدٟم٤من اًمٕمرقمقر ، اًمٓمبٕم٦م إومم ،  - 39

 م .2٠٠5هـ ، 1426

ُمٜمٝم٩م اًمدقمقة ، د/ طمسلم جمد ظمٓم٤مب ، ٟمنم ُمٓمبٕم٦م اًمرضقان ، ـمٜمٓم٤م ، اًمٓمبٕم٦م  - 4٠

 م .2٠12راسمٕم٦م قمنم اًم

 1ٟمحق اًمؽمسمٞم٦م واًمتٕمٚمٞمؿ ، د / قمبد اًمٙمريؿ سمٙم٤مر  ، ٟمنم دار اعمسٚمؿ اًمري٤مض ، ط  - 41

 هـ ،142٠، 

 اعمجالت وُمقاىمع اًمِمبٙم٦م اًمدوًمٞم٦م ًمٚمٛمٕمٚمقُم٤مت :

١١٢٤
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اإلقمالم اإلؾمالُمل ذم ظمط اعمقاضمٝم٦م ، ظمب٤مب احلٛمد ، ُمقىمع اعمسٚمؿ قمغم  - 42 

 http://www.almoslim.net/node/656962/اًمراسمط/ 

اًمتخٓمٞمط ذم ظمدُم٦م اًمدقمقة إمم اهلل شمٕم٤ممم ، ظم٤مًمد اًمّم٘مػم ، سمح٨م ُمٜمِمقر قمغم  - 43

ؿمبٙم٦م اعمٕمٚمقُم٤مت قمغم ُمقىمع صٞمد اًمٗمقائد، قمغم اًمراسمط : 

http/www.saaid.net/aldwah / 32. 

اًمٜم٘مد اًمذايت ًمٚمقاىمع اًمدقمقى ، ًمسٚمٞمامن سمـ قمبد اًمٕمزيز اًمرسمٕمل ، ُم٘م٤مل سمٛمجٚم٦م  - 44

 سمتٍمف 24ص :  ، 116اًمبٞم٤من ، قمدد 

دمديد اخلٓم٤مب اًمدقمقي اًمتحدي٤مت وأُم٤مل ، د/ قمٓمٞم٦م قمدٓن ، ُم٘م٤مل سمٛمجٚم٦م  - 45

 ،  314اًمبٞم٤من ، قمدد 

ُمـ وم٘مف إدارة اًمدقمقة ، اًمتدري٥م اًمٕمٛمكم ، د/ حمٛمد يرسي ،  ُم٘م٤مل قمغم ؿمبٙم٦م  - 46

 562alyousr.com/?p=-p://darhttاعمٕمٚمقُم٤مت اًمدوًمٞم٦م قمغم اًمراسمط 
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 ٕعاتـــــسس املٕضــفّ 

 الصفخٛ ٕعاتــــسس املٕضــفّ

  اعم٘مدُم٦م

  اًمتٛمٝمٞمد

اعمبح٨م إول: أؾمب٤مب ضٕمػ وم٤مقمٚمٞم٦م اخلٓم٤مب اًمدقمقي اعمتٕمٚم٘م٦م 

 سم٤مًمداقمٞم٦م وؾمبؾ اًمتٖمٚم٥م قمٚمٞمٝم٤م،

 

اعمٓمٚم٥م إول : قمدم يمٗم٤مي٦م اًمتدري٥م اًمٕمٛمكم ًمٚمدقم٤مة وؾمبؾ 

 ٥م قمغم ذًمؽ.اًمتٖمٚم

 

اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين : ىمّمقر اًمٗم٘مف اًمدقمقى ًمدى سمٕمض اًمدقم٤مة وؾمبؾ 

 اًمتٖمٚم٥م قمغم ذًمؽ .

 

اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م : ضٕمػ روح اًمتْم٤مُمـ واعمِم٤مريم٦م سملم اًمدقم٤مة 

 وؾمبؾ اًمتٖمٚم٥م قمغم ذًمؽ .

 

اعمٓمٚم٥م اًمراسمع : اخلٚمؾ ذم اجلقاٟم٥م اًمسٚمقيمٞم٦م ًمدى سمٕمض ًمٚمدقم٤مة 

 وؾمبؾ اًمتٖمٚم٥م ذًمؽ .

 

أؾمب٤مب ضٕمػ وم٤مقمٚمٞم٦م اخلٓم٤مب اًمدقمقي اعمتٕمٚمؼ اعمبح٨م اًمث٤مين : 

 وؾمبؾ اًمتٖمٚم٥م قمٚمٞمٝم٤م سمقاىمع اًمدقمقة

 

اعمٓمٚم٥م إول : اًمقؾم٤مئؾ اعمْم٤مدة ًمٚمٕمٛمؾ اًمدقمقي وؾمبؾ اًمتٖمٚم٥م 

 قمغم ذًمؽ .
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 الصفخٛ ٕعاتــــسس املٕضــفّ 

اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين: اًمٖمزو اًمث٘م٤مذم وأصمره قمغم اخلٓم٤مب اًمدقمقي وؾمبؾ 

 اًمتٖمٚم٥م قمغم ذًمؽ .

 

  ؾ اًمتٖمٚم٥م قمغم ذًمؽ .اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م : ضٕمػ اًمٙمٗم٤مي٦م اعم٤مدي٦م وؾمب

  اخل٤ممت٦م

  ومٝمرس اعمّم٤مدر

  ومٝمرس اعمقضققم٤مت
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