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THE FUNDAMENTALS OF THE PERSONALITY & PERFORMANCE FOR THE 

PROPAGANDIST EDUCATOR AS IT COME IN THE HOLY QUR'AN 
فت الدراسة إلى الكشف عن المقومات الشخصية واألدائية للداعية المربي كما جاءت في القرآن هد: لخص م

من المقومات التي ينبغي أن ة جمل ة إلىالكريم وذلك باستخدام المنهج الوصفي التحليلي، توصلت الدراس
تتوافر في المربي من أبرزها، التعبد هللا عز وجل والتوكل عليه والتلطّف بالناس والتفاؤل والقدوة الحسنة 
والكفاءة العلمية والثقافية والقدرة على االتصال والتخاطب مع اآلخرين وإدارة الحوار وحسن التصرف 

لرسل الكرام عليهم السالم في دعوة الناس والعمل المتواصل على امنهج وأوصت الدراسة بضرورة اتباع 
  .تطوير أساليبهم في الدعوة

ABSTRACT: The purpose of this study is to discover the fundamentals of the 
personality and performance for the propagandist educator as it come in the Holy 
Qur'an . 

The descriptive analytical method was used in this study. 
In accordance with the major finding of this study, the researcher concluded that 
there are some fundamentals should be in the personality of propagandist such as: 
worship to "Allah", optimistic man, good party man, good tempered, and mannerly 
man .Moreover, good example to the others, have the scientific and culture 
efficiency, and have the secrets of good communication, I mean, how to talk to 
anyone, anytime, anywhere. 
Finally, the study recommended the following: 

The propagandists have to follow the messengers approach (PRACE BE 
UPON THEM), in their working. Moreover, they have to focus on continuous 
improvement to achieve the quality in their calling. 
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  :قدمةم
الخطاب اإلسالمي والمهمة اإلسالمية  ربها جوه ثل موضوع الدعوة والمفاهيم المرتبطةيم

التي تقع على كاهل خير أمة أخرجت للناس وعلى كاهل الدعاة خاصة في ظل التحوالت 
ضعاف المسلمين وهيمنة قوى الكفر واالستكبار وعصر مور الثقافات واألفكار ستالخطيرة وا

  .المتباينة
مقومات التمكين لهذه األمة  مسالم وأهلدعوة إلى اهللا هي الركن الركين في صرح اإلاو

التي ملت ما اقتبس لها من ماديات الغرب ونظمه، وهي دليل الخروج من المفازة للوصول إلى 
  ).٩٦، ص١٩٩٧سف، يو(لى يد الدعاة المخلصين ع دار السالم
لْتَكُن و: "إذا كانت الدعوة إلى اهللا ضرورة بشرية فهي كذلك فريضة شرعية لقوله تعالىو

م نكَرُِأنكُمنِ الْمع نونْهيو وفرعبِالْم ونرْأميرِ وِإلَى الْخَي ونعدةٌ يل عمران، اآليةآ" (م  :
١٠٤(.  

وة هي رسالة السماء لألرض وهي هدية الخالق إلى المخلوق وهي دين اهللا القويم دعالو
ليه سبحانه ، ثم اختارها لعباده إالموصل  وطريقه المستقيم وقد اختارها اهللا لنفسه وجعلها الطريق

ن الدين ِإ"لقوله تعالى  ،)٢٣ص ،١٩٨١لصواف، ا(وفرضها عليهم ولم يرض بغيرها بديال عنها 
نعالَماِإلس اللّه ١٩: عمران، اآلية لآ" (د( ، وقوله"ونْهَل مقْبينًا فَلَن يالَمِ داِإلس رتَغِ غَيبن يم) "ل آ

  ).٨٥: ن، آيةعمرا
ما كَان الْمْؤمنُون و"ِلسمو الدعوة وأهميتها عند اهللا فهي ال تتوقف في جميع الظروف، و

الَ نَفَر من كُلِّ فرقَة منْهم طَآِئفَةٌ لِّيتَفَقَّهواْ في الدينِ وِلينذرواْ قَومهم ِإذَا رجعواْ وِلينفرواْ كَآفَّةً فَلَ
تتوقف في السلم أو  مما يعني أن مهمة الدعوة ال، )١٢٢: لتوبة، اآليةا" (لَعلَّهم يحذَرون لَيهِمِإ

لسعي لهداية اإلنسان وإبالغه الكمال اإلنساني، وإعداده للدنيا ا مهمة الدعاة هيالحرب إذ أن 
  .واآلخرة
حدود أشكال  تقف عندن العمل لدين اهللا تعالى مستمر ومتنوع وفسيح، ومهمته ال ألو

معينة بل يتعدى الشكل إلى المضمون والمحتوى، ومسئولية العامل تزداد يوما بعد يوم ومسئوليته 
  )٩٣، ص١٩٨٧عيد، س(. نها قبل ذلكم بعد انتصار فكرته أعظم

ألن حاجات المرحلة الراهنة وتزايد حجم التحديات وظروف التطوير والتغيير التي يمر و
عالته وتزاحم المشكالت واضطراب المفاهيم والتصورات كل ذلك يحتم امي وتفبها العالم اإلسال

ليات المفروضة لمواجهة ئومراجعة الكثير من طرائق الدعوة وتطويرها مما يزيد من حجم المس
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متطلبات هذه المرحلة وليس المقصود طبعا هو مراجعة الثوابت ولكن مراجعة األساليب 
  .والوسائل
أفكارهم ومواقفهم واجتهاداتهم عل ضوء المستجدات وفي  ع الناسمن الحق أن يراج"و

تغييراً في أسلوبها  عةوقد توجب هذه المراج... إطار الثوابت التي ال تتغير بتغير الزمان والمكان
  )١٠، ص٢٠٠٤لقرضاوي، ا(". وقد توجب تغييراً في ترتيبها في سلم األولويات أو غير ذلك

ر الدعوة في ظل التحديات العظيمة واألزمات اجعة لمستبرز أهمية التخطيط والمراو
واألمم ب فالتحديات الكبرى واألزمات الكبرى هي التي توقظ الشعو"الكبيرة التي تواجهها األمة 

من سباتها وتصنع الحضارة وتشكل التحوالت الكبرى في مسيرة الحياة وتقضي على الصور 
الشعوب وتحفزها لإلقالع من جديد ذلك  ةفي حيا المشوهة والعناصر الشائخة والكيانات الرخوة

أن إحباطات الماضي وخيباته عند األمم الحية ال تقضي على إمكانات المستقبل أو ما يمكن أن 
" . نسميه خميرة النهوض واإلمكان الحضاري وإنما تؤكد عليها وتشير إليها وتثير فاعليتها

  ).٨٧، ص١٩٩٢سنة، ح(
ى إزالة الحواجز الزمانية والمكانية والثقافية لتهدف إ العولمة"مما يؤكد ذلك أن و

ة اروالسياسية واالقتصادية بين األمم والشعوب وتحاول بطرق مختلفة فرض قيم معينة وحض
وتعظم أهمية دور ، )٣٧٤، ص٢٠٠٢لسدالن، ا(" معينة هي قيم الحضارة الغربية أو قيم األقوياء
سالم والدعوة لتغيير خطابه اإلسالمي، مما على اإل الداعية المربي في مواجهة الهجمة الشرسة

بح أمةً تصيعني انسالخ األمة من تاريخها والتنكر لعقيدتها وتغيير مناهج تفكيرها وثقافتها، وأن 
بال رسالة، كل ذلك يدعو بإلحاح إلى إخراج النموذج الرباني الذي يقع عليه مسئولية قيادة األمة 

لدور الذي يقوم به هذا الداعية المربي سواء قصد به اات وأن وتوجيهها لمواجهة هذه التحدي
إخراج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم أو تحذيرهم أو تصحيح أخطاء المنحرفين منهم أو 
إزالة الشبهة التي يثيرها األعداء وتفنيدها وإظهار زيفها وبطالنها فإنها ليست دعوة الناس للتلفظ 

دعوة بفعل أمور توجه نظرة اإلنسان إلى اهللا والكون والحياة وتجعله فاعال  بعبارة محددة ولكنها
  .في مجتمعه
ثها رغم ضراوة الهجمة وشراستها ثاسالة اإلسالم خالدة ومبادئ اإلسالم ال يمكن اجترو

ولكن خلود الرسالة هو تكليف تضطلع بمسئوليته العملية التربوية تبرهن من خالله على قدرتها 
  .لمثل األعلى وأن ذلك النموذج ليس مقتصرا على مرحلة النبوة فقطانموذج  على إنتاج
غم اإلصابات الداخلية والخارجية التي أصابت الدعوة ورغم النتائج اإليجابية التي رو

إنها بحاجة إلى مزيد من توظيف الطاقات واإلمكانات وحشد الجهود وليس ذلك إال "حققتها إال 
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كل وظيفة من وظائف الدعوة إعداده الخاص وزمنها المناسب لن يكون بإعداد الدعاة للعطاء وأ
 العامة يقدم طروال يتحقق ذلك إال عن طريق نظام تربوي محدد الخطوات يعتمد القواعد واأل

عيد، س(".داعية خالصة مركزة في التربية والتكوين والقيادة والتنظيم والتخطيط والمتابعةلا
  )١٢، ص١٩٨٧

قع على الداعية ليجسد العالقة الوثيقة بين الدعوة والتربية حيث يي الذي إن الدور التربوو
مة المعيار الشاهدة على الناس، ألأن الفرد والمجتمع هو الهدف من هذه العملية التربوية بإخراج ا

امتداد للمفهوم الذي حملته مدرسة النبوة الخاتمة مدرسة محمد صلى اهللا "فالدعوة إلى اهللا هي 
الدعوة والبالغ، التربية والبناء، اإلعداد : سة التي كانت تضم ميادين الحياة كلهارم، المدعليه وسل

والتوجيه، النشاط السياسي واالقتصادي واالجتماعي والفكري والنفسي، وسائر ميادين الحياة دون 
  )١٣٧، ٢٠٠٠لنحوي، ا(" . استثناء

األفعال في مواجهة  لى ردودعلوم أن إعداد الداعية المربي ال ينبغي أن يعتمد عمو
األزمات أو أن يخبط خبط عشواء، فال بد من العودة إلى األصول والمنطلقات لتصحيح هذا 

صفية والتربية لنفي ما حرفه الغالون وانتحله المبطلون وأوله الجاهلون، لتالواقع، واعتماد مبدأ ا
، وليس مثل كثير من دعاة بالمطلو والداعية المربي كما يعده المنهج القرآني هو النموذج المثالي

اضطربت في أذهانهم المفاهيم والتبست الحقائق باألباطيل وتشوش "الخطاب الديني الذين قد 
معارفهم مقوالت تلقوها من مصادر غير موثقة، لم تمحض ولم تناقش من أهل العلم والتحقيق، 

اث السلف وثقافة العصر، الذين يجمعون بين صحيح المنقول وصريح المعقول، ويوازن بين تر
ويوفقون بين ظواهر النصوص ومقاصدها ويعرفون كيف يستلهمون الماضي ويعايشون الحاضر 

  )٣٩، ٢٠٠٤وي، ضالقرا(" . ويستشرفون المستقبل
ن الدعوة اإلسالمية ال يمكن أن تقوم بالدور المنوط بها إال إذا وجد المربي الداعية إو

نية وينأى بها عن مزالق الضالل بإتباع المنهج ار اإلنسوالنموذج الرباني الذي يصحح مسا
  .المستقيم ويعيد التوازن المفقود في معادلة تربية المسلم للدنيا و اآلخرة

الدعوة اإلسالمية إلى داعية مؤهل للقيام بمهام تلك الدعوة يتمكن من القيام  اجوتحت"
لمهارات الالزمة لنجاحه في مهمته افايات وباألدوار المرتبطة بهذه المهمة السامية، تتوفر لديه الك

وفي تنفيذ أدواره كما ينبغي، حتى يكون فاعالً في مجال الدعوة، مؤثرا في جمهوره بالدرجة التي 
  )٥١، ص٢٠٠٤رف، ش(" . يحقق فيها واجباتها ويقوم بتبليغها بما يحقق أهدافها

أهم ثغر من ثغور  هو على ن غياب الداعية المربي الذي يمثل القيادة الراشدة والذيإو
اإلسالم من شانه أن يفسح المجال لنشر األفكار المعادية والهدامة في تربية المجتمع وتوجيهه 
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تعيث فسادا في األرض والفكر والقلب باإلضافة إلى منع  الكثيرين من أهل ة وترك القوى الفتاك
  .رهاالعطاء من التلقي عنه ومن اللحاق بركب الدعوة والعمل في إطا

  :لة الدراسةمشك
  :ي ضوء ما سبق، يمكن أن تصاغ مشكلة الدراسة في األسئلة التاليةوف

  .اهللا ى األهمية الشرعية والتربوية للدعوة إل ما -١
  .المقومات الشخصية للداعية المربي كما جاء في القرآن الكريم  ما -٢
  .المقومات األدائية للداعية المربي كما جاءت في القرآن الكريم  ما -٣
  
  :الدراسة فداأه
  :دف الدراسة إلى ته
  .ضيح األهمية الشرعية والتربوية للدعوة إلى اهللا تو -١
  .كشف عن المقومات الشخصية واألدائية للداعية المربي كما جاءت في القرآن الكريم ال -٢
  :مية الدراسةأه
  :تسب الدراسة أهميتها من خالل ما يلي تك
  .ناء المجتمع اإلسالمي بفي  همية الكبيرة للدعوة إلى اهللا وأثرهااأل -١
  .الم اإلسالميلعا الموضوع في سياق تداعيات العولمة وأخطارها المحدقة باذه اولنت تييأ -٢
  .د الدراسة محاولة لتأهيل جانب حيوي من جوانب اإلعالم التربوي وفق الرؤية اإلسالميةتع -٣
  :كن أن يستفيد من نتائج هذه الدراسة يم -٤
  .وقع والحريصون على إصالح مجتمعاتهم مكل  دعاة إلى اهللا عز وجل فيال -
  .باحثون والكتاب المعنيون بتطوير العمل الدعوي وتجويده ال -
  .كل هذه الدراسة إطاراً مرجعياً ، لقياس فعالية الداعية المربي تش -
  

  :ود الدراسةحد
ور الدراسة حول القرآن الكريم من خالل التركيز على الخطاب الدعوي التربوي تد
  .سل الكرام عليهم السالم والموجه ألقوامهم رعن الالصادر 

  :هج الدراسةمن
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حثان أسلوب التحليل الكيفي كأحد مداخل وتقنيات المنهج الوصفي وذلك بتناول باتخدم الاس
اآليات القرآنية المتعلقة بالداعية المربي ومن ثم إدراجها تحت الجانب الخاص بها والمعبر عنه 

  .في أسئلة الدراسة
  

  :اسةرات الدوخط
  :مر الدراسة بالخطوات التالية ست

  .ربوية للدعوة إلى اهللا لتاألهمية الشرعية وا: الً أو
  .المقومات الشخصية واألدائية للداعية المربي في القرآن الكريم : نياً اث
  .النتائج والتوصيات : الثاً ث

  :األهمية الشرعية والتربوية للدعوة إلى اهللا: الً أو
، ن نسان وفضله على سائر المخلوقات؛ فاستحقّ بذلك أن يكون سيد الكوإلهللا اد كرم الق

لقد كانت هداية اإلنسان وتوجيهه وإصالح حاله وتنمية استعداداته ومواهبه وقدراته وتوجيهها "و
نحو الخير الصالح وإحداث التغيرات المرغوبة في سلوكه وتوجيهه إلى ما ينبغي أن تكون عليه 

مجتمعه وبني جنسه وسائر الكون وأوجه نشاطه وسر وجوده ومصيره موضع بو" قهعالقته بخال
اهتمام الرساالت السماوية ودعوات اإلصالح ومحط اهتمام الفالسفة والمفكرين على امتداد تاريخ 

  ).٧٣، ٧٢، ص ص١٩٨٨لشيباني، ا(. الفكر اإلنساني
ك ما يصلحها في الدنيا اإلدر حتاج البشرية إلى الرسل؛ ألن عقول الناس ال تكفي وحدهاتو

ع مع الغير، وقد تجره غرائزه إلى التعادي، فال بد ماواآلخرة، كما أن اإلنسان بطبعه محتاج لالجت
من نظام يحترمه الجميع وقانون يلتزمون به، كما أن الناس يستحيل عليهم أن يعرفوا ربهم 

 الحياة وفق منهجه، فكان ال بد الدته وويدركوا أسماءه وصفاته وأفعاله، وبالتالي ال يستطيعون عبا
من الرسل لتبين ما يقصر عن إدراكه العقل اإلنساني، فكان ال بد من داعية يدعوه ومعلم يعلمه 

وإذا تأمل العاقل وتفكر فسيجد أن حاجته للهدي والنور "ومرشد يدله فهو بحاجة للتوجيه واإلرشاد 
ما واقتضت ك )٢٨، ص١٩٨٣لزنداني، ا(" جاتالذي يخرجه من هذه الظلمات مقدم على كل الحا

محض فضله وكرمه رسالً في كل أمة، ليبينوا للناس طريق ب حكمة اهللا تعالى بعباده أن يصطفي
الخير وسبل السعادة في الدارين، فيدعوهم إلى عبادة اهللا وحده ويحذروهم من عبادة غيره 

نَا في كُلِّ ُأمة رسوالً َأنِ اعبدوا اللَّه ثْبع لَقَدو"ويأمروهم بمكارم األخالق وينهونهم عن قبيحها 
تَناجو٣٦: لنحل، اآليةا(" وا الطَّاغُوتَب.(  
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بين القرآن أن اإلنسان بحاجة إلى التوجيه واإلرشاد ليحفظ فطرته ويستمر دوره الخالق وي
ي اإلنسان عحرك وعلى األرض، فهو مخلوق كرمه اهللا ونفخ فيه من روحه وغاية التوجيه أن ي

ق األعلى مركوز في الفطرة البشرية الاالتجاه إلى الخ"باهللا والكون والحياة وما من شك في أن 
نابع من أعماق النفس، غير أن هذا الشعور األصيل كثيرا ما أخطأ الطريق إلى معبوده الحق اهللا 

بد معه آلهة شتى، أو ع أو جل جالله، وجرفته تيارات الجهل أو الغفلة أو التضليل فعبد غير اهللا
عبده بغير ما شرعه ورضيه من صور التعبد ولذا كانت مهمة الرسل أن يوجهوا الفطرة وجهتها 

، ١٩٧٥لقرضاوي، ا("السليمة إلى اهللا، وأن يحفظوا ذلك الشعور األصيل من االنحراف
  ).١٣١ص

يقاظ رسل إلد اقتضت حكمة اهللا ورحمته التي وسعت كل شيء أن يبعث األنبياء والقل
الفطرة الغافية وعالج الفطرة المريضة ودفع الفطرة السليمة إلى رحاب اإليمان والتوحيد 

لفطرة ال تظل على نقائها وتؤثر فيها قوى التربية والتنشئة، اف والعبودية هللا والتسليم المطلق له
على اهللا  للناسفتحيد عن منهج اهللا، مما يقتضي بعث النبيين مبشرين ومنذرين، ولكي ال يكون 

دةً فَبعثَ اللَّه النَّبِيين مبشِّرِين ومنْذرِين وَأنْزَل حان النَّاس ُأمةً واكَ: "حجة بعد الرسل، قال تعالى
علل "ا وأن كم) ٢١٣: لبقرة، اآليةا(" معهم الْكتَاب بِالْحقِّ ِليحكُم بين النَّاسِ فيما اخْتَلَفُوا فيه

اهللا لم تنقص قط، بل لقد  ينلنفوس والجماعات لم تتغير منذ األزل، والحاجة إلى الطلب لها من دا
  )٧٤، ص١٩٩٦لغزالي، ا(" . ازدادت واشتدت

الخطاب القرآني إلى البشرية كلها مؤمنها وكافرها، مهتديها وضالها قيمه "د عكس وق
مستخدما األمر والنهي المباشر تارة،  ختلفةالخالدة كما حددها رب الناس لهؤالء الناس بصور م

ريح تارة، والتلميح تارة أخرى، ومستخدما في كل الحاالت تصوالحث تارة أخرى ومستخدما ال
اهللا خلق عباده ف )١٣، ص١٩٩٦هطاوي، ط(" المخاطب وحالته النفسية والعقلية ومستوى تفكيره

لوا، فكانت مهمة الرسل إعادة دوا وبعلى الحنيفية ووضعهم على صراطه المستقيم لكنهم انحرف
 وحده فقد جاء عن النبي  صلى اهللا عليه وسلم فيما يرويه هللالناس إلى ما كانوا عليه من عبادة ا

سلم، م". (ني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهموإ"عن ربه 
  )٢١٩٧، كتاب الجنة، ص٤ت، ج.د

ل ما من شأنه توجيه الفرد واألمة، لما فيه صالحها وما يهيئ كمية بتحفل األصول اإلسالو
ليست إال "لها من أمرها رشداً ويهدي النفس البشرية إلى سواء السبيل، فآيات الترغيب والترهيب 

ضرباً من ضروب النصح والتوجيه واإلرشاد والوعظ واإلنذار، كذلك فإن اتباع الشريعة 
ن توجيه سلوك الفرد توجيهاً صحيحاً، فاإلسالم يرشد أصحابه اإلسالمية في حد ذاته ضرب م
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م وينظم لهم حياتهم الفردية واألسرية والجماعية والعقائدية والعملية وعالقتهم حهويوجههم وينص
  .)١٧٢، ص١٩٨٧لعيسوي، ا(" بغيرهم من األمم

ت الهداييندرج تحت التوجيهات الوصايا والمواعظ والنصائح واإلرشادات والتأديبات واو
البشرية وصية اهللا سبحانه  يخوالموجهات، فلقد كانت أول التوجيهات اإللهية وأول وصايا في تار

قُلْنَا يا آدم اسكُن َأنْتَ وزوجك الْجنَّةَ وكُال منْها رغَداً حيثُ و"وتعالى آلدم وحواء في الجنة  
 أنوهذا يدحض مقولة ، )٣٥: لبقرة، اآليةا" (ونَا من الظَّاِلمينفَتَكُشْئتُما وال تَقْربا هذه الشَّجرةَ 

اإلنسانية بدأت من درك الحيوانية والهمجية بل من أتم ما يكون عليه االجتماع البشري علما 
أول من سكن األرض كان عاقال "وهدى ورشدا وتوحيدا واستقامة وخلقا وتربية، وهذا يعني أن 

حشا منتقال عن الحيوانية الخالصة كما ذهب إلى ذلك مالحدة ويا متحكيما ولم يكن همج
  .)١٥، ص١٩٨٧ليل، خ(" التطوريين
رْأ بِاسمِ اقْ"ستكماال لعناية اهللا ورحمته وتوجيهه؛ فقد احتوت أول آية في القرآن الكريم وا

ي التربية والتوجيه فالمي يمثل المنهج اإلس -وجيها وإرشادات– )١: لعلق، اآليةا" (ربك الَّذي خَلَقَ
لخالق، وطريق الوصول إلى هذه التربية هو واوالتصور اإللهي،والذي يبدأ باسم اهللا المربي 

تصحب التوجيهات اإلسالمية الفرد و )١٩: حمد، اآليةم" (اعلَم َأنَّه ال ِإلَه ِإالَّ اللَّهفَ"القراءة والعلم، 
حياة، فاإلسالم يقوم بتوجيهه للفرد باختيار لإلى افي جميع مراحل حياته، بل قبل أن يخرج 

  .)١٧٦، كتاب النكاح،  ص٢، ج١٩٩٠لحاكم، ا" (لنطفكم وايرتخ"الزوجة الصالحة 
لتوجيه واإلرشاد هو حق مجاني لكل إنسان يشير إلى ذلك ما جاءت به النصوص وا

"  ِإن َأجرِي ِإال علَى رب الْعالَمين جرٍما َأسَألُكُم علَيه من َأو"القرآنية على لسان الرسل الكرام 
  .)١٨٠، ١٦٤، ١٤٥، ١٢٧، ١٠٩: تلشعراء، اآلياا(

تتضح أهمية الدعوة والتوجيه واإلرشاد في اإلسالم من اعتبار الدين النصيحة مصداقًا و
" امتهمدين النصيحة قلنا لمن قال هللا ولكتابه ولرسوله والئمة المسلمين وعال"للهدي النبوي 

جرير بن (صحابي الما وبدا ذلك من خالل قول ك. )٧٤، كتاب اإليمان، ص١ت، ج.سلم، دم(
، كتاب ١ت، ج.سلم، دم" (يعت النبي صلى اهللا عليه وسلم على النصح لكل مسلمبا): "عبد اهللا

ية هذا النصح يعم الدعوة إلى اإليمان واإلصالح الخلقي والتربية الفكرية والعملو )٧٥اإليمان، ص
وكف األذى عنهم م إرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياه"عا وتتضمن النصيحة للمسلمين يجم

هذا و )٣٩ص ،٢، ج١٩٧٢ لنووي،ا(" فيعلمهم ما يجهلونه من دينهم ويعينهم عليه بالقول والفعل
المعنى يدرج النصيحة في داخل التوجيه وتحت الهدي التربوي، بل ويوضح معنى حقيقة الدعوة 

في تقرير حق ث التربوي في اإلسالم ويبدو جليا سبق اإلسالم للفكر التربوي الحدي توجيهوال
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أن التوجيه واإلرشاد "لى إ )٥٧، ص١٩٨٠هران، ز(التوجيه واإلرشاد لكل إنسان، فقد أشار 
حاجة نفسية هامة لدى اإلنسان، ومن مطالب النمو السوي إشباع هذه الحاجة، وعلى هذا يكون 

د فرحقًا من حقوق كل فرد حسب حاجته في أي مجتمع ديموقراطي، أي أن لل دإلرشاالتوجيه وا
حقًا على المجتمع في أن يوجه كإنسان، ومن واجب الدولة توفير وتيسير خدمات التوجيه 

  ".واإلرشاد لكل فرد يحتاج إليها
 فإن -الفرد والمجتمع- ن الدعوة إلى اهللا هي صمام األمان الذي يحفظ اهللا به األمةوأل

ي سلكها والحث عليها، ف اإلسالم ال يكتفي بتقرير وجوب الدعوة، بل يأمر ويرغب في االنتظام
لْتَكُن منْكُم ُأمةٌ يدعون ِإلَى الْخَيرِ ويْأمرون بِالْمعروف وينْهون عنِ و: "فقد جاء في الهدي القرآني

فْلالْم مه ُأولَِئكنْكَرِ والْمون١٠٤: ل عمران، اآليةآ" (ح( ،"وعن دملًا مقَو نسَأح نام  ِإلَى اللَّه
ينملسالْم ني مقَاَل ِإنَّنا واِلحَل صمعاهللا  إن"كما جاء في الهدي النبوي ، )٣٣: صلت، اآليةف" (و

على معلم  نليصلوومالئكته وأهل السماوات واألرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت 
دعا إلى هدى كان  من: "أيضا ردوو، )٥٠، كتاب العلم، ص٥ت، ج.لترمذي، دا" (الناس الخير

، كتاب العلم، ٤ت، ج.سلم، دم" (له من األجر مثل أجور من تبعه ال ينقص ذلك من أجورهم شيئا
 ، كتاب٣ت، ج.سلم، دم" (دل على خير فله مثل أجر فاعله من: "ورد أيضاو )٢٠٦٠ص
ن ِإ"حملها، ن ا وأنه يرهب من التفريط في هذه المهمة، والتقاعس عمك. )١٥٠٦رة، صااإلم

ِئك يلعنُهم الَّذين يكْتُمون ما َأنزلْنَا من الْبينَات والْهدى من بعد ما بينَّاه ِللنَّاسِ في الْكتَابِ ُأولَـ
اللَّاع منُهلْعيو اللّهبال  ما: "فقد جاء في هديه صلى اهللا عليه وسلم، )١٦٠: لبقرة، اآليةا" (نُون

لهيتمي، ا" (أقوام ال يفقهون جيرانهم  وال يعلمونهم وال يعظونهم وال يأمرونهم وال ينهونهم
أمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لت: "اء أيضاجو )١٦٤، كتاب العلم، ص١، ج١٩٨٦

، كتاب ٤ت، ج.لترمذي، دا" (عقابا منه ثم تدعونه فال يستجاب لكم عليكمليوشكن اهللا أن يبعث 
  .)٤٦٨ن، صفتال

حمل رسالة اإلسالم التي نزلت من عند اهللا تعالى "ذا كانت الدعوة إلى اهللا تعالى هي وإ
على رسوله صلى اهللا عليه وسلم وتبليغها للناس كاملة بأصولها وفروعها، وذلك بكل وسيلة 

 هللاألمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعد وسيلة من وسائل الدعوة إلى اافإن  شرعية مباحة،
  )٤٧٧، ص١٩٩٧لحدري، ا(." تعالى بل هو أعظمها على اإلطالق

  :يكتسب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر أهميته من خالل ما يليو
وك الفردي لم السد األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من أهم المعايير اإلسالمية لتقوييع -١

  .واالجتماعي

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  مصطفى منصور. محمود أبو دف، أ. د

  ٩

كر، الظروف االجتماعية الصحية الالزمة لتربية منيئ األمر بالمعروف والنهي عن اليه -٢
  )١٧٩، ص ١٩٩٣لي، ع(. الشخصية المسلمة

تمل األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في مضمونه على وسيلة قوية للضبط يش -٣
ن بطبيعته، يشعر باألمن كلما توافق مع ااإلنس"االجتماعي ومن الجدير ذكره في هذا المقام أن 

من المعهود أن بعض الناس قد و )٨٧، ص١٩٨١يث، غ(" عته التي يعيش فيهامامعايير وقيم ج
تستثيرهم الفضائل ذاتيا ولكونهم يعيشون في مجتمع يتعاملون معه، يولون اهتماما بالرأي العام 

حملون إطالق األلسنة عليهم بالنقد والذم تال ي ورضا الناس عنهم واحترامهم وتقديرهم لهم ومن ثم
  ).٤٥٥، ص ١٩٩٧ألسمر، ا(كهم وتصرفاتهم وبالتالي ينصاعون للرأي العام لوأو احتقار س

ن الشواهد على أثر الضبط االجتماعي لألفراد، في المجتمع المسلم من خالل إنكار المنكر ما وم
: إن لي جارا يؤذيني فقال: رسول اهللا جل ياقال ر: عن أبي هريرة قال"جاء في الحديث الشريف 

: ما شأنك قال: فانطلق فأخرج متاعه فاجتمع الناس عليه فقالوا، إلى الطريق عكطلق فأخرج متاان
، طلق فأخرج متاعك إلى الطريقان: لي جار يؤذيني فذكرت ذلك للنبي صلى اهللا عليه وسلم فقال

" ارجع إلى منزلك فواهللا ال أؤذيك: ه فقالاه فأتاللهم العنه اللهم اخزه فبلغ: فجعلوا يقولون
  .)٥٨، ص ١٩٨٥ت، .دلبخاري، ا(
القيام بواجب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من السهولة بمكان بحيث يستطيع كل  إن -٤

فرد مسلم كبيرا كان أم صغيرا ذكرا أو أنثى بغض النظر عن مستواه التعليمي أو الثقافي، فال 
المنكر  دةعلى شهادة جامعية أو رخصة لمزاولته، كما أن مجاه لحصولتتطلب ممارسته ا

بدرجاتها الثالث باللسان واليد والقلب، تتيح الفرص لكل فرد بأن يقوم بهذا الواجب حسب قدرته 
  .وطاقته، مما يجعل ممارسته في المجتمع، أمرا ممكنا وميسورا

والثمار الطيبة الناتجة عن قيام األفراد  لموسةا ال شك فيه أن هناك جملة من اآلثار التربوية الممم
لشرعي المتمثل في الدعوة إلى اهللا واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويمكن تلخيص ا بواجبهم

  :ذلك فيما يلي
اية المجتمع من الظلم والتفكك واالستبداد ووقايته في جانبه اإلعالمي من االنحراف حينما وق -١

  .سالم ونشرهاية اإليتخلى عن مهمته في حمل را
الناحية التربوية حينما يتخلى عن دوره في صياغة الشخصية اإلسالمية  نم مجتمعلا ايةوق -٢

  .)١٧٤،١٧٥، ص ص١٩٩٧لحدري، ا( وذلك حينما تنتشر النماذج السيئة وتوجد المناهج الفاسدة
مل عم ويوع األخالق الفاضلة في المجتمع وانحسار الرذائل والمفاسد التي ينكرها اإلسالشي -٣

رأى منكم منكرا فغيره بيده  من"على تغييرها المؤمنون برسالته، عمال بالتوجيه النبوي الشريف 
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فقد برئ ومن لم يستطع أن يغيره بيده فغيره بلسانه فقد برئ ومن لم يستطع أن يغيره بلسانه 
  .)١١٢، ص ٨ت، ج.لنسائي، دا( "فغيره بقلبه فقد برئ وذلك أضعف اإليمان

وينهونهم عن المنكر، فإن المجتمع  ينلمصلحون في المجتمع للمفسدين واآلثماتصدى ينما يوح
قال : عن النعمان بن بشير قال"ينجو بأسره من االنحطاط والهالك وقد جاء في الحديث الشريف 

ل القائم على حدود اهللا والمدهن فيها، كمثل قوم استهموا مث: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
سفلها، فكان الذين في البحر أ حر، فأصاب بعضهم أعالها وأصاب بعضهمبفي العلى سفينة 

ال : أسفلها يصعدون فيستقون الماء فيصبون على الذين في أعالها، فقال الذين في أعالها
فإنا نثقبها في أسفلها فإن أخذوا على أيديهم : ندعكم تصعدون قتأذوننا فقال الذين في أسفلها

  )٤٧٠، ص ٤ج ت،.لترمذي، دا" . (كوهم غرقوا جميعاروإن تفمنعوهم، نجو جميعا 
ر العلم والثقافة اإلسالمية في المجتمع، من خالل تكرار األمر بالمعروف والنهي عن نش -٤

المنكر على أسماع الناس، كلما خفي معروف أو ظهر منكر على مر األيام، وذلك أن اإلنسان ال 
ى ما إلحينما يدعو األمر الناهي غيره  ،حياتهيفتر عن سماع العلم في كل ساعة من ساعات 

  )١٨، ص ١٩٨٥طا، ع(. يصح شرعا 
  :المقومات الشخصية واألدائية للداعية المربية في القرآن الكريم : نياً ثا

ل نظام عناصره ومقوماته التي يقوم عليها وال ينهض إال بها، وله مدخالته وعملياته لك
فيها يعني تعطيل  للففقدانها بالكلية أو وجود أي خ ومات،ومخرجاته، مما يعني أهمية هذه المق

  .عملية التوجيه وبالتالي الحئول دون الوصول إلى أهدافها مهما كان سمو هذه األهداف
  :مقوم لغةال

 )٤٩٩، ص٢ت، ج.بن منظور، دا(قوام األمر هو نظامه وعماده : د في مادة قومور
رها في افالشخصية واألدائية الالزم تو صلخصائسمات واال"المقومات كما يعرفها الباحثان و

  ".الداعية المربي المؤهل للقيام بدوره بنجاح
تار اهللا الرسل الكرام ليكونوا سفراء بينه وبين عباده، واصطفاهم لحمل األمانة وتبليغ اخ

صالة وِإيتَاء العَل الْخَيرات وِإقَام م فجعلْنَاهم َأِئمةً يهدون بَِأمرِنَا وَأوحينَا ِإلَيهِو"الدعوة والرسالة 
ينابِدكَانُوا لَنَا عو كَاةقتضت حكمته أن يجعلهم أكمل البشر خلقًا او )٧٣: ألنبياء، اآليةا" (الز

وأفضلهم علما وأشرفهم نسبا، وأن يحفظهم بعنايته ويكألهم برعايته ويربيهم على عينه، 
والمحرمات، فهم حملة مشعل ت نوب والمعاصي وارتكاب المنكراذفي المعصومون من الوقوع 

كان كل منهم صورة "الهداية واإلصالح، وقادة ركب اإلنسانية والقدوة للبشرية جمعاء حيث 
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مجسمة للكمال الروحي الذي يحتاج إليه أهل زمانه، ورسوال إلى قومه وأمته ليطهرهم ويزكيهم 
  .)١٢ص ،١٩٨٦أللوائي، ا( "مال اإلنسانيكح والويأخذ بأيديهم إلى أوج اإلصال

د كان رسل اهللا عليهم السالم دعاة ومعلمين، بل كانوا معلمين للمعلمين فقد تخرج على قل
يدي كل منهم جيل أو أجيال من المعلمين؛ الذي دافعوا عن الرسالة معهم وساهموا في نشرها في 

ن كلَو"م الربانيون هف )٢٤٤، ص١٩٨٠د، بوع(حياتهم، كما عملوا على استمرارها من بعدهم 
ونسرتَد ا كُنْتُمبِمو تَابالْك ونلِّمتُع ا كُنْتُمبِم ينيانبا كان ذلك مو )٧٩: ل عمران، اآليةآ( "كُونُوا ر

ي إال باالختيار واإلعداد ولقد أشار التوجيه القرآني إلى ضرورة اختيار الدعاة المربين وإعدادهم ف
إن أهلية و )١٢١: لنحل، اآليةا" (باه وهداه ِإلَى صراط مستَقيمٍاجتَ"ه عن إبراهيم عليه السالم ثحدي

الدعاة إلى اهللا قضية كبرى تشغل بال كل من يتصدى للعمل اإلسالمي في كل عصر من 
، إنسان تربيته مللعالالعصور، والدعوة العالمية تحتاج إلى إنسان متميز قادر على حملها وتقديمها 

  .وخلقه القرآن
لدعوة في المفهوم التربوي ، هي عملية تفاعل قيادية بين طرفين، أحدهما الداعية وا

واآلخر هو المدعو، و يتوقف نجاح الدعوة كعملية توجيه وقيادة على عوامل كثيرة من أهمها 
  .كفاية القائم بهما

وعصبها والعنصر األهم فيها،  ةتربويلداعية المربي هو محور العملية الدعوية الوا
معلم ال بد أن يمتلك الكفايات األدائية والضرورية لعمله وال بد أن يتصف بصفات تؤهله وك

  ).٤٨، ص١٩٩٢الونة وآخرون، ع(. للمهمة الصعبة التي يقوم بها 
ة لداعية المربي هوقائد يمارس دورا قياديا لحياة األمة ومستقبلها، لكونه أداة موجهوا

المبدع والقائد والمصلح االجتماعي و الخبير االقتصادي م ية يصنع بأفكاره وسلوكه العالبللتر
  .واإلداري والسياسي والعسكري وغيرهم

تضح مما سبق أنه ال بد للمربي من استعداد وإعداد، واالستعداد شرط أساس واإلعداد وي
الي، ولكي يؤدي الداعية عواالنفشرط مكمل له واالستعداد يتضمن الجانب الجسمي والعقلي 

المربى بمعناه الواسع دوره، ال بد من أن يتوافر فيه مقومات مهمة يقسمها الباحث إلى قسمين  
ومفتاح هذه المقومات والخصائص هو القدرة على القيادة فهي مهمة لكل عمل، . شخصية ومهنية

 )٦٢،ص١٩٩٢مدان،ح(يات المرجوة فال بد لكل مهمة إنسانية من قيادة توجهها للوصول إلى الغا
لمقومات األساسية للداعية المربي امتالكه لمهارات تمكّنه من أداء عمله، وتحليه بصفات ا إنو

  .تجعله محبوبا
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تشترط التربية اإلسالمية فيمن يقوم بدور المربي شروطًا خاصة أهمها الصالح والعلم "و
ه الشروط هذيصنع مربيا ولكن ال بد من  حده الفالصالح وحده ال يصنع معلما والعلم و… والفن

  )١٨٥، ص١٩٩٠لنجار، ا(" . الثالثة مجتمعة لتكوين المربي الناجح
أن المعلم في "رتباط التعليم والدعوة والتربية ذلك ا )٦١، ص١٩٩٩لبيانوني، ا(ؤكد يو

طيط خلوم وتمفهوم اإلسالم إنما هو معلم وداعية ومربٍ وقدوة، ال تقتصر مهمته على تلقين ع
فهو وارث للعلم النبوي فالرسول عليه السالم هو " وس الطالبرؤمسائل وحشو معلومات في 

إن من مهام و )١٦٤، كتاب الطالق، ص٤، ج١٩٩٦ألصبهاني، ا" (ما بعثت معلماإن"المعلم األول 
الَّذي بعثَ  وه"ذ والعمل والتطبيق والتنفي) التخلية والتحلية(الرسول المعلم التبليغ والبيان والتزكية 

ي األمفينكَانُوا م ِإنةَ وكْمالْحو تَابالْك مهلِّمعيو كِّيهِمزيو هاتآي هِملَيتْلُو عي منْهوالً مسر ُل  ينقَب
  .)٢: لجمعة، اآليةا" (لَفي ضالٍل مبِينٍ

 لى أنإ )٥٥، ص١ت، ج.زالي، دغلا(ار ألن التعليم أحد أدوار الداعية المربي فلقد أشو
، فهو ممثل المجتمع المسلم والقيم على "اشتغل بالتعليم فقد تقلد أمرا عظيما وخطرا جسيما"ن م

معتقداته وتصوراته وأخالقه باإلضافة إلى كونه موجها ومصلحا وقدوة وقائدا ولقد بوأ اهللا الداعية 
اسَألوا َأهَل فَ"األمة وسلوكها، وهو أحد مراجع األمة  لكل عقوالمربي مكانًا عظيما، فهو الذي يش

ونلَمال تَع كُنْتُم هللا ليعلمن وا"الدعوة هي مسئولية دينية واجتماعية ف )٤٣: لنحل، اآليةا" (الذِّكْرِ ِإن
، كتاب العلم، ١، ج١٩٨٦لهيتمي، ا" (قوم جيرانهم ويفقهونهم ويعظونهم ويأمرونهم وينهونهم

  .)١٦٤ص
التبليغ عن اهللا "حيث أن : ات المبلغين عن الرسولصفإلى ) ابن القيم(ير اإلمام ويش

سبحانه يعتمد على العلم بما يبلغ والصدق فيه لم تصلح مرتبة التبليغ بالرواية والفتيا إال لمن 
 اتصف بالعلم والصدق، فيكون عالما بما يبلغ صادقًا فيه، ويكون مع ذلك حسن الطريقة، مرضي

حمود، م(" ، عدالً في أقواله وأفعاله، متشابه السر والعالنية في مدخله ومخرجه وأحوالهةالسير
  .)٨٢١، ص١٩٩٣

لك فال بد لمن يتصدى لهذا العمل أن يكون مؤهالً له، فأي خلل في إعداد القائم به ال لذ
يقدم مساعدة  فهو التصلحه األساليب وال التقنيات التعليمية الحديثة، كما أنه وسيط تربوي فعال، 

ه ترتبط بالكفاءة واإلعداد، فالمعلم هو صفات وأداء وهو عنصر رئيس لكن اتمن فراغ ومواصف
ت، .لخطيب، دا(غير مستقل عن مجموعة العناصر المعلمة والمربية التي يلتقي بها المتعلم 

لى ضرورة توافر ست خصال في شخصية إ )٤٩، ص٢، ج١٩٨٢طب، ق(يشير و )١١٣ص
المتلقي، وأن يكون عنده ما يعطيه وأن يحسن ة أكبر من شخصي"تكون شخصيته  نوهي أ المربي
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طريق العطاء، وأن يكون له القدرة على االهتمام بمن يربيهم والقدرة على المتابعة والتوجيه 
، والمقومات في صفات الرسل عليهم السالم من "الدائم، والقيادة التي تقدر على فرض الطاعة

والتربية والتعليم والريادة، فهي قواسم مشتركة مما يشير إلى الدور المتكامل  ةالدعو مستلزمات
  .والمتغير للداعية المربي

ن خالل استقراء اآليات القرآنية وتحليلها أمكن اشتقاق جملة من مقومات الداعية وم
  :المربي يمكن إجمالها على النحو اآلتي

  :المقومات الشخصية) أ
يتميز بها الداعية المربي وتطبع ي ت الموروثة أو المكتسبة التاالصف تلك" قصد بها وي

  " .شخصيته بطابع خاص يميزه عن اآلخرين ويجعل تأثيره فيهم قوياً 
  :مكن إجمال أبرز هذه المقومات في اآلتي يو

  :لصلة الوثيقة باهللا -١
  :يلي اك فيممثل هذه الصفة ما يجب أن يكون عليه الداعية في جنب اهللا ويتضح ذلوت

  :إلسالم والبراء من الشرك وأهلهل العتزاز باالنتماءا -
 )٧٢: ونس، اآليةي" (ُأمرتُ َأن َأكُون من الْمسلمينو"ء على لسان نوح عليه السالم جا

) ٧٧: يةلشعراء، اآلا" (ِإنَّهم عدو ِلي ِإال رب الْعالَمينفَ"ء على لسان إبراهيم عليه السالم جاو
وكما جاء على ، )٣٥: ود، اآليةه" (َأنَا برِيء مما تُجرِمونو: "الملسورد على لسان نوح عليه او

  .)٥٤: ود، اآليةه" (اشْهدوا َأنِّي برِيء مما تُشْرِكُونو: "لسان هود عليه السالم
االنتماء، فاالنتماء  اا بهذن كون اإلنسان مسلما ممتثالً ألوامر اهللا يقتضي أن يكون معتزإ

واالعتزاز به هو من أوثق ما يجب أن يتصف به الداعية وورد باأللفاظ نفسها على لسان  ملإلسال
اإلسالم هو انتماء ف )٩١:لنمل،اآليةا" (ُأمرتُ َأن َأكُون من الْمسلمينو"محمد صلى اهللا عليه وسلم 

قد جاء في الهدي الرباني موضحا ف )٧٨: لحج، اآليةا" (قَبُل من و سماكُم الْمسلمينه"وشعار 
" من َأحسن قَوالً ممن دعا ِإلَى اللَّه وعمَل صاِلحاً وقَاَل ِإنَّني من الْمسلمينو"أهمية هذا االنتماء 

  .)٣٣: صلت، اآليةف(
ي مظهرا بل هي حقيقة تستقر ف ليست العتزاز باإلسالم يمنح اإلنسان العزة، والعزةا

القلب، لذلك يجب أن يكون االعتزاز باإلسالم وحده ال بالقومية والنسب، أما الذين يخجلون من 
االنتساب له فهم ليسوا جديرين بنسبه، كما أن االنتماء للمسلمين يوجب على الداعية أن يهتم 

هم، فقد جاء في الهدي النبوي اوقضايبالمسلمين ويدرك مشاعرهم وحاجاتهم واستشعار همومهم 
كما ، )٣٥٦، كتاب الرقاق، ص٤، ج١٩٩٠لحاكم، ا" (ن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهموم"
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أن االنتماء لإلسالم يمنح الموجه القدرة على التقرب إلى اآلخرين وجذبهم له وتشبههم به ويمنحه 
من األمر بالمعروف والنهي  عنها ما يتفرعو )٤٥، ص١٩٩٢مدان، ح(ما يسمى سلطة االنتماء 

  .عن المنكر والنصيحة هللا ولكتابه ولرسوله وألئمة المسلمين وعامتهم
ن الصور التي تترجم االنتماء لإلسالم؛ الغضب هللا ولدينه فقد جاء على لسان شعيب وم

الكريم عن موسى  لقرآنجاء في او )٩٢: ود، اآليةه" (رهطي َأعز علَيكُم من اللَّهَأ"عليه السالم 
َأخَذَ بِرْأسِ َأخيه يجره ِإلَيه قَاَل ابن ُأم ِإن الْقَوم استَضعفُوني وكَادواْ يقْتُلُونَني فَالَ و" عليه السالم

ينمِ الظَّاِلمالْقَو عي ملْنعالَ تَجاء وداألع تْ بِي١٥٠: ألعراف، اآليةا" (تُشْم(.  
وشدة الحساسية لما يصيبها وإنها الغيرة على الحق، ة نفعال لما يمس جانب العقيداله اإن

فاللين غير الضعف، فعندما تنتهك حرمات اهللا يغضب الداعية التربوي، فإن غضب الداعية ال 
يكون إال هللا وليس لشخصه، لكن إذا كان األمر يمس شخصه وغضب فليسكت جاء في الهدي 

، ١ت، ج.بن حنبل، دا" (فليسكتم ا وال تعسروا وإذا غضب أحدكووبشر مواعل"النبوي 
  )٢٣٩ص

  
  :لقيام بحقوق اهللا-

جعلْنَاهم َأِئمةً يهدون بَِأمرِنَا وَأوحينَا ِإلَيهِم فعَل و"ل تعالى في حق الرسل عليهم السالم قا
فأداء العبادات من ، )٧٣: ألنبياء، اآليةا" (كَانُوا لَنَا عابِديناة والْخَيرات وِإقَام الصالة وِإيتَاء الزكَ

المقومات التي تقوم عليها الشخصية اإلسالمية والتي لن تكون مسلمة حقا إال بها ولكن التأكيد 
عليها واجب في وقت أصبح هذا المقوم ثانويا، ويؤكّد المربون المسلمون على ذلك، ويطلب ابن 

مس ش(عائر وعلى المندوبات الشرعية قوالً وعمالً لشبي أن يكون محافظًا على اري المجماعة ف
فعلى الداعية أن يوثق عالقته بالكتاب والسنة حفظا وقراءة وفهما وعمال ، )٧٨، ص١٩٨٦الدين، 

" حيث أن الهدي القرآني قد أشار إلى إن الداعي المربي ال بد أن يكون مهتديا لكي يهدي الناس 
  .)٢١: اآلية، س ي" ( جرا وهم مهتَدونَأ وا من الَّ يسَألُكُمبِعاتَّ
  :لتوكل على اهللا واللجوء إليه واستشعار معيته ا -

على لسان و )٧١: ونس، اآليةي" (علَى اللَّه تَوكَّلْتُفَ"د على لسان نوح عليه السالم ور
لَى ع"سان شعيب عليه السالم ل علىو )٥٦: ود، اآليةه" (هاللَّنِّي تَوكَّلْتُ علَى ِإ"هود عليه السالم 

علَى اللَّه فَتَوكَّلُوا ِإن كُنْتُم و"على لسان موسى عليه السالم و )٨٩: ألعراف، اآليةا" (اللَّه تَوكَّلْنَا
يننْؤمجاء على لسان شعيب عليه السالم و )٢٣: لمائدة، اآليةا" (م"ويقفا تَوي إالم  هلَيع بِاللَّه

  .)٨٨: ود، اآليةه" (لْتُ وِإلَيه ُأنيبتَوكَّ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  مصطفى منصور. محمود أبو دف، أ. د

  ١٥

لداعية موصول باهللا صادع بأمره مؤمن به، واإليمان يقتضي التوكل ويعني اتصال القلب فا
ـًا، فهو آخذ باألسباب متوكل على خالقها، وحقيقة التوكل هو صدق  بخالقه فيكتسب قوة وثبات

، ١٩٨٢لوظاف وآخرون، ا(ودفع المضار ح عز وجل في استجالب المصال اهللا اعتماد القلب على
  .)١٤٢ص

 يتعارض التوكل مع األخذ باألسباب المادية، فقد جاء على لسان لوط عليه السالم وال
 هريرةفي الحديث الذي رواه أبو و )٨٠: ود، اآليةه( "و َأن ِلي بِكُم قُوةً َأو آوِي ِإلَى ركْنٍ شَديدلَ"
م اهللا لوطا إن كان ليأوي إلى   رح: "قال -لى اهللا عليه وسلمص– هللاأن رسول ا -ضي اهللا عنهر–

ركن شديد  إذ قال لقومه لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد  قال فما بعث اهللا نبيا بعده 
الذي الركن الشديد و )٨٧، كتاب الخلق، ص١٤، ج١٩٩٣بن حبان، ا" (إال في ثروة من قومه

قوي فهو يتمنى أن يكون قويا بنفسه أو قويا بغيره ليفعل مع ب مناه كعصبية وعشيرة أو حزت
  .)٦٩ت، ص.لعدوي، دا(المجرمين ما يستحقون 

ن توافر اإلمكانيات المادية واألدبية والثقافية والسياسية عامل إلنجاح الدعوة والتوجيه إ
لمادية فيما ا ة، ويتمثل أثر اإلمكانياتووالدعوإن عدم توافرها أو ضعفها يعوق مسار التوجيه 

تتلقاه اإلرساليات المسيحية من دعم للتبشير في العالم وضعف ما يقدم للمؤسسات اإلسالمية وأثر 
هذا ال و )١٩٠، ص١٩٨٦لسمان، ا(ذلك في التسلل التبشيري والصهيوني في أفريقيا وغيرها 

  .ألسباب ا حدها ولكن يعتمد على مسببوألرض يعني أن الدعاة والمربين يعتمدون على أسباب ا
ا أن التوكل يعني الثقة باهللا ثم بالنفس ثم التصميم على العمل فقد جاء على لسان نوح مك

 )٧١: ونس، اآليةي" (م اقْضوا ِإلَي وال تُنْظرونِثُ"لى قوله تعالى إ" َأجمعوا َأمركُمفَ"عليه السالم 
على لسان هود عليه السالم و )٩٣: ود، اآليةه" (نِّي عامٌلِإ"الم سيه الاء على لسان شعيب علج
نه ال يقول هذا إال من هو واثق كل الوثوق إ )٥٥: ود، اآليةه" (كيدوني جميعاً ثُم ال تُنْظرونِفَ"

  .باهللا
عم واهللا لو وضعوا الشمس في يميني والقمر  يا"ؤكد ذلك ما جاء في الهدي النبوي وي

، ١٩٩٠ن هشام، با" (تى يظهره اهللا أو أهلك فيه ما تركتهح ري على أن أترك هذا األمرافي يس
ذلك ينبغي أن تمتلئ قلوب المربين والموجهين والدعاة بالثقة باهللا وحده لمواجهة ل) ١٠١، ص٢ج

  .العقبات والطاغوت أيا كان
لبقرة، ا" (ون من الْجاهلينكُن َأاَل َأعوذُ بِاللّه َأقَ"اء على لسان موسى عليه السالم وج

اء في وج، )٦٢: شعراء، اآليةلا(" ن معي ربي سيهدينِِإ"جاء على لسانه أيضا و )٦٧: اآلية
" تَحزن ِإن اللَّه معنَا ال"التوجيه القرآني على لسان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلّم مخاطبا أبا بكر 
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د من ثقة اإلنسان بنفسه، فهو في حفظ اهللا زيإن استحضار معية اهللا ي ،)٤٠: توبة، اآليةلا(
  .ورعايته وتوفيقه، فهو ال يخاف إال اهللا فهو كافله وحافظه ومعينه وناصره

" ب انْصرني بِما كَذَّبونِر"و مستنصر باهللا فقد ورد على لسان نوح عليه السالم فه
). ٣٠: عنكبوت، اآليةلا" (انْصرني باَل رقَ"وط عليه السالم للسان وعلى  ،)٢٦: مؤمنون، اآليةلا(
  .على المربي اللجوء إلى اهللا في كل أمر فهو معينه وناصرهف

  
  :ألدب مع اهللا -

 ،)٨٠: شعراء، اآليةلا" (ِإذَا مرِضتُ فَهو يشْفينِو"ء على لسان إبراهيم عليه السالم جا
، وكذلك ما ورد على لسان موسى  هللااء إلى اهللا وكالهما من افه والشفقد نسب المرض إلى نفس

هو استعمل عسى ولم يجزم ف) ١٢٩: عراف، اآليةألا" (سى ربكُم َأن يهلك عدوكُمع"عليه السالم 
  .تأدبا مع اهللا ومنعا لتواكلهم

  :إلخالص والتجرد والزهد في الدنيا واالحتساب عند اهللا -
ن َأجرِي ِإ) "٧٢: نس، اآليةوي" (جرِي ِإال علَى اللَّهَأ نِإ"ان نوح عليه السالم سعلى ل ءجا

ينالَمالْع بلَى رراً  ال"على لسان هود عليه السالم و) ١٠٩: شعراء، اآليةلا" (إال عَأج هلَيع َألُكُمَأس
باأللفاظ نفسها على لسان نوح وهود وصالح و) ٥١: اآلية د،وه" (ِإن َأجرِي ِإال علَى الَّذي فَطَرني

، ١٤٥، ١٢٧، ١٠٩: شعراء، اآلياتلا" (ن َأجرِي إال علَى رب الْعالَمينِإ"وشعيب عليهم السالم 
١٨٠.(  

الرسل الكرام يبتغون بعملهم وجه اهللا وتحقيقًا للرسالة المنوطة بهم ال يبتغون األجر من ف
اإليمان ومقتضيات اإلسالم فاإلخالص س لرسالتهم، واإلخالص من أسون هللا سواه، فهم مخلصو

ما ُأمروا إال ِليعبدوا اللَّه مخْلصين لَه الدين و"مقياس قبول العمل لما جاء في التوجيه القرآني 
نَفَاءل إال ما ممن العاهللا عز وجل ال يقبل  إن"ما جاء في الهدي النبوي ك) ٥: بينة، اآليةلا" (ح

كل عمل يجب أن يقصد به وجه ف) ١٤٠، ص٨، ج١٩٨٣طبراني، لا" (هجهخلص وابتغي به و
اهللا، اإلخالص المطلوب هو إخالص النية المؤدي إلى إخالص العمل؛ فهو الدافع إلتقانه وبذل 

  .المزيد من الجهود لتطويره
لسان نوح عليه  اء علىقترن التجرد واالحتساب عند اهللا بالتعفف عن األجر فقد جوي

) ٢٩: د، اآليةوه" (َأسَألُكُم علَيه ماالً ال) "٧٢: نس، اآليةوي(" ا سَألْتُكُم من َأجرٍفَم"السالم 
" ما َأسَألُكُم علَيه من َأجرٍو"باأللفاظ نفسها على لسان نوح وهود وصالح وشعيب عليهم السالم و
اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ولا ورد الخطاب لرسمك) ١٨٠ ،١٤٥، ١٢٧، ١٠٩: شعراء، اآلياتلا(
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، ١٩٨٣شنقيطي، لا( بينيو) ٨٦: اآلية ،ص" (ْل ما َأسَألُكُم علَيه من َأجرٍ وما َأنَا من الْمتَكَلِّفينقُ"
يرهم يؤخذ من هذه اآليات الكريمة أن الواجب على اتباع الرسل من العلماء وغ"نه أ) ٢٠، ص٣ج
  ".مجانا من غير أخذ عوض على ذلكم يبذلوا ما عندهم من العل نأ

عدم أخذ األجر هو مقياس صدق الداعي وإخالصه، إنه ال يمارس مهنة بل ينهض  نإ
تُم لَكن كُونُوا ربانيين بِما كُنْتُم تُعلِّمون الْكتَاب وبِما كُنْو"برسالة وقد دلل القرآن الكريم على ذلك 

ي ليكن تعليمكم وتوجيهكم أساسا هللا ال لنيل الوظيفة أ) ٧٩: يةآلعمران، ا لآ" (درسونتَ
  .والمعيشة

هذا ال يعني عدم جواز أخذ األجر للمفرغ للدعوة فهناك فرق بين االرتزاق بالدعوة و
إنما  لخطابةالوظائف التي يحبس عليها صاحبها كالتعليم واإلمامة وا"وأخذ األجر للمتفرغ لها ف

، ١٩٨٧عيد، س(" ال بها عن االحتراف واالكتساب وهذا جائز شرعاغويأخذ األجر لكونه مش
  .)١٥٩ص

ى أن انقطاع المربي للعلم يحتاج إلى إل) ٢٥٥، ٢٥٤، ص ص١٩٨٠بود، ع(يشير و
أو  تمكين مادي وهذا العائد ال يتناقض مع التعليم كرسالة، إذ أن لكل رسالة عائدها سواء في الدنيا

علم لألجر، أن ذلك يتنافى مع رسالته، فخير ما يؤجر عليه هو لمخرة، وال يفهم من تقاضي ااآل
الواجب وأجر الدنيا ال يمنع من أجر اآلخرة مع توفر النية الحسنة، فالمعلم وقبل كل شئ يقصد 

  .بتعليمه وتهذيبه وتوجيهه وجه اهللا تعالى ونشر العلم
به إلى األغراض  صلعلمه عن جعله سلّما يتو هينز" المربي بأن) ابن جماعة(وصي وي

، ١٩٨٦مس الدين، ش( "الدنيوية من جاه أو مال أو سمعة أو شهرة أو خدمة أو تقدم على أقرانه
إن أخطر شيء على الدعاة انشغالهم بالدنيا واللهاث وراء سرابها الخادع، فالزهد ، )٧٧ص

ما أنها من وسائل ك يد الداعية وليس في قلبه، نيا فيالحقيقي ليس بقلة المال، ولكن بأن تكون الد
استدراج الطواغيت للدعاة، ليركنوا إليها ويسكتوا عن الحق، وعلى الدعاة أال يتوصلوا بالدعوة 

  .إلى االرتزاق واالكتساب، وأن يزهدوا في دنيا الناس
  :لتأدب والتلطف في الخطابا -٢

ألعراف، ا(ي كثير من اآليات منها ف" قَومِا ي"د على لسان الرسل عليهم السالم ور
  .)٧٨، ٦٥، ٥٩: اآليات

لدعوة إلى اهللا هي عملية إنسانية تربوية لذلك فالتأدب والتلطف هو سلوك بناء فا
للداعية المربي بعكس الطاووسية والتكبر والصلف وجاء في القرآن الكريم على لسان لقمان البنه 
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"ِللنَّاو كخَد رعلتوجيه إلى موسى وهارون عليهما السالم ا ما جاءك )١٨: مان، اآليةلق(" سِال تُص
  .)٤٤: ـه، اآليةط" (قُوال لَه قَوالً لَيناًفَ"بالتلطف واللين في دعوة فرعون 

  :عة الصدر والتسامح وتحاشي االستهزاء والصبر على أداء الدعوةس -٣
" واحاعفُوا واصفَفَ"قرآني لوجيه اذه مقومات الزمة للداعية المربي، وجاء في التفه

كما أن الداعية المربي بعيد عن الجهل واالستهزاء فقد جاء على لسان ، )١٠٩: لبقرة، اآليةا(
رادا على قومه الذين ، )٦٧: لبقرة، اآليةا( "عوذُ بِاللَّه َأن َأكُون من الْجاهلينَأ"موسى عليه السالم 

اَل يا قَومِ لَيس قَ"اء على لسان نوح عليه السالم جو )٦٧: لبقرة، اآليةا" (واًزنَا هتَتَّخذَُأ"قالوا له 
اَل يا قَومِ لَيس بِي قَ"اء على لسان هود عليه السالم جو )٦١: ألعراف، اآليةا" (بِي ضاللةٌ

، لمؤمنونا" (جِنَّةٌ هٌل بِن هو إال رجِإ"قول قوم نوح عليه السالم و )٦٧: ألعراف، اآليةا" (سفَاهةٌ
ألعراف، ا" (اَل الْمأل من قَومه ِإنَّا لَنَراك في ضالٍل مبِينٍقَ"ن نوح عليه السالم عو )٢٥: اآلية
  .)٦٠: اآلية

د صبر الرسل على توجيه أقوامهم وإيذائهم لهم حيث ورد على لسان قوم شعيب عليه فق
ِإنَّا لَنَظُنُّك من و"قول قوم هود و )١٨٥: يةاآللشعراء، ا" (حرِينالْمسنَّما َأنْتَ من ِإ"السالم له 

بِينالمربي يتسم بضبط النفس والتغاضي عن السفاهات وضبط ف )٦٦: ألعراف، اآليةا" (الْكَاذ
النفس ال يعني التجرد من المشاعر ولكن يعني التحكم فيها فهو ال يرد على القول البذيء بمثله 

يتجنب النقد والتهكم والعنونة، فلقد اتهم الرسل بالكذب والجنون ، بنزاهة القول وطهارته و يتسمفه
فما قالوا إال سالما وما نطقوا إال حسنًا، وهذا توجيه للمربين بعدم الرد عند سماع كلمات منفرة أو 

ن كرامتهم مالنيل عبارات نابية، كذلك عدم التشهير بالمدعوين أو تحقيرهم أو التهكّم بهم و
واالستهزاء بهم، فهو داعية ومربٍ وموجه يجب أال يفقد رسالته، إنه يقابل السيئة بالحسنة ولكن 

قاصرة على حاالت اإلساءة الشخصية ال العدوان "السماحة "يجب أن يفهم المربون والدعاة أن 
كل صورة من صورها أو على العقيدة وفتنة المؤمنين عنها فأما في هذا فهو الدفع والمقاومة ب

ما أن السماحة غير ك )٣١٢٢، ص٥، ج١٩٨٢طب، ق(" الصبر حتى يقضي اهللا أمرا كان مفعوالً
اسين، ي(" السماحة وحسن المعاملة مسألة خلق وسلوك أما الوالء فمسألة عقيدة"الوالء ذلك أن 

  .)٢١٠، ص١٩٨٣
يعني أيضا  ذى، بل يقتصر معنى سعة الصدر على احتمال السفاهات واحتمال األوال
لَبِثَ فيهِم َألْفَ سنَة فَ"داء الدعوة فقد جاء في التوجيه القرآني عن نوح عليه السالم أ الصبر على

ِإذْ و"قصة موسى عليه السالم مع قومه من قوله تعالى و )١٤: لعنكبوت، اآليةا" (ِإال خَمسين عاماً
همى ِلقَووسفَ"ى قوله إل" قَاَل ماذَبوهح فْعوا يا كَادملُو٧١: لبقرة، اآليةا" (ون(.  
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لصبر من معايير الداعية المربي والقائد التربوي وجاء في القرآن الكريم الكثير من فا
التوجيهات التي تحثّ على الصبر فهو من صفات المعلم والمتعلم فقد جاء على لسان موسى عليه 

هو يستوعب الكثير من أخالق ف) ٦٩: لكهف، اآليةا" (بِرااه صتَجِدني ِإن شَاء اللَّس"السالم 
ورد أيضا الخطاب و )٢٧: لقمر، اآليةا" (اصطَبِرو"اإليمان، فقد جاء التوجيه لصالح عليه السالم 

 )٣٥: ألحقاف، اآليةا" (اصبِر كَما صبر ُأولُوا الْعزمِ من الرسِلفَ: "لمحمد صلى اهللا عليه وسلم
 )١٧: قمان، اآليةل" (اصبِر علَى ما َأصابك ِإن ذَِلك من عزمِ األمورِو"ه على لسان لقمان البن ءاجو
ذلك على الداعية المربي الصبر على أثقال الدعوة ومشكالتها والصبر على أداء رسالته، كما ل

 و يقعوا فريسة إجاباتأحوله  يجب أال يضيق صدر المربي بأسئلة المخاطبين حتى ال ينفضوا من
طأ من اآلخرين، كما يجب أن يحتمل تصرفاتهم ويصبر على توجيههم، فمحور رسالته إلفهم خ

المؤمن يألف وال خير فيمن ال يألف  إن"وتألف قلوبهم وخيرهم ونفعهم وجاء في الهدي النبوي 
ن يتسع صدره ألمربي وعلى الداعية ا، )٧٣، كتاب اإليمان، ص١، ج١٩٩٠لحاكم، ا" (وال يؤلف

  .لسماع اآلخرين حتى يمكنهم سماعه
  :ألمانةا -٤

" نِّي لَكُم رسوٌل َأمينِإ"د على لسان نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم السالم ور
  .)١٨٧، ١٦٣، ١٢٥، ١٠٧، ٧٢: لشعراء، اآلياتا(

ا ي"آني ريه القألمانة بمعناها الواسع تشمل كل ما يسأل عنه اإلنسان وجاء في التوجوا
جاء في الهدي و )٢٧: ألنفال، اآليةا" (ذين آمنُوا ال تَخُونُوا اللَّه والرسوَل وتَخُونُوا َأمانَاتكُمَأيها الَّ

، كتاب ١، ج١٩٩٠لحاكم، ا" (أشار على أخيه أمرا يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه من"النبوي 
م واألخذ بمبدأ ال أدري، عدم على أهله وعدم كتمان الللعلم إمن األمانة عزو او )١٨٤العلم، ص

  .)٥١، ص١٩٩٤بد اهللا والرشدان، ع(وضع العلم إال في موضعه الصحيح 
من األمانة وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وعدم استغالل المركز للمصلحة و

 توجيه األجيال أمانة،وص بها الشخصية أو الفئوية أو الحزبية وإسناد تدريس المادة إلى المتخص
ما أن الضرب على يد الظالم من األمانة، سواء كان الظلم إداريا أو نفسيا أو اجتماعيا ونصح ك

  .األخ والجار والزميل المخطئ إذا حاد عن الجادة أمانة
  :لصدقا -٥

). ٤١ :اآليةريم، م" (نَّه كَان صديقاً نَبِياًِإ"قد جاء في وصف إبراهيم عليه السالم فل
شرط الزم لكل من يعمل في التوجيه والتربية وبدونها ينقض العمل من و لصدق صفة واجبةا

أساسه، فقد وصف إبراهيم عليه السالم بالصدق قبل وصفه بالنبوة وإن هذا هو واقع جميع 
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" ب أهلهرائد ال يكذال"الرسل، فقد عرف محمد صلى اهللا عليه وسلم بالصادق األمين قبل البعثة و
على المربي أن يكون صادق اللهجة، ف )٢٧٧تاب عالمات النبوة، صك ،٨، ج١٩٨٦لهيتمي، ا(

س اإليمان  بالتحلي وال بالتمني ولكن ما لي"وجاء في الهدي النبوي . وعالمة الصدق هو السلوك
  .)٨٠، ص١، ج١٩٨٩لبيهقي، ا" (وقر في القلب وصدقته األعمال

صلح لَكُم ي والً سديداً،قَ قُولُواو"ي األعمال فالصدق لصدق في األقوال يؤدي إلى اف
الَكُممن الكذب يهدي إلى الفجوروإ"اء في الهدي النبوي جو )٧١، ٧٠: ألحزاب، اآليتانا" (َأع "

كون المسلم جبانا وبخيال وال يكون كذابا يو )٢٢٦١، كتاب األدب، ص٥، ج١٩٨٧لبخاري، ا(
  " في المزاح والمراء وإن كان صادقاب ان كله حتى يترك الكذميؤمن العبد اإلي ال"وورد أيضا 

ليتجنب الداعية المربي الكذب إذ ال يليق ويمكن اللجوء إلى و )٣٦٤، ص٢ت، ج.بن حنبل، دا(
، فإن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، فالكذب خصلة من خصال )التورية المثمرة(المعاريض 

نه ويجب غرس فضيلة الصدق م ر من الشر إال شر أشدابرير للخطأ أي فرالنفاق والكذب هو ت
في نفوس األطفال وعدم الكذب عليهم فعلى الدعاة والمربين واآلباء أن يعطيا من نفسيهما القدوة 
بالصدق والبعد عن الكذب فالولد أو التلميذ الذي يرى أبويه يكذبان أو يغشّان ال يمكن أن يتعلم 

  .بمن يقدمون له النصح وال يمكن أن يثق الصدق واألمانة
  

  :لتواضعا -٦
ا َأبت ِإنِّي قَد جاءني من الْعلْمِ ما لَم ي"د على لسان إبراهيم عليه السالم مخاطبا أباه ور

كْأتي الكشاف عن تواضع ف )١٨، ص٣، ج١٩٩٥لزمخشري، ا(أورد و )٤٣: ريم، اآليةم" (ي
وهذا جانب هام في الدعوة، لعدم " نفسه بالعلم الفائق لجهل المفرط، والفلم يسم أباه با"إبراهيم 

لشعراء، ا" (اخْفض جنَاحك ِلمنِ اتَّبعك من الْمْؤمنينو"إحراج المدعو وجاء في القرآن الكريم 
  .فينبغي أال يتعالى الداعية على غيره بعلمه أو ماله أو نسبه، )٢١٥: اآلية

دون سماع الحق منه فهو ال ل الناس وترفعه عنهم يحو عالء الداعية علىن تكبر واستإ
  يحس بهم وال بمشاكلهم فكيف يستجيبون له  ؟ وكيف له أن يتكبر فلله العزة والكبرياء ؟

  :لتفاؤل وعدم اليأسا -٧
ه ال يعرف التشاؤم بل يعرف العمل ويشير إلي ذلك قول صالح عليه السالم لقومه إن

" يرنَا بِك وبِمن معكاطَّ: "أي عملكم عند اهللا، عندما قالوا له، )٤٧: لنمل، اآليةا" (عنْد اللَّه اِئركُمطَ"
لَبِثَ فَ"كما أنه ال يعرف اليأس فقد قال تعالى متحدثًا عن نوح عليه السالم ، )٤٧: لنمل، اآليةا(

يه علي خطابه عز وجل لنوح فرد و )١٤: اآليةلعنكبوت، ا" (فيهِم َألْفَ سنَة إال خَمسين عاماً
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  ٢١

كَيفَ فَ"رد على لسان شعيب عليه السالم و )٣٦: ود، اآليةه" (ال تَبتَِئس بِما كَانُوا يفْعلُونفَ"السالم 
رِينمٍ كَافلَى قَوى عم النصح واإلرشاد وبذل ، )٩٣: ألعراف، اآليةا" (آسفيجب أال يحزن من قد

ستدخل في مكونات المدعو وفي خبراته  مالن تضيع جهوده سدى وإنفد أعذر إلى اهللا جهده، فهو ق
وقد تظهر بفعل موقف أو محرك يوما ما وألن العمل بالتوجيه والدعوة إلى اإلصالح محفوفة 

الموجه -بالمخاطر، محوطة باألشواك ومن شأن هذه المخاطر أن تكون ذريعة لتثبيط همة الداعية
للموجه أن ييأس وال أن يدع التوجيه واإلصالح، يقول  يلى نفسه فال ينبغوتسرب اليأس إ

فالسـأم " ذا سئم المدعوون من طول الدعوة فليس للداعي أن يسأمإ: ")٣ت، ص.لعدوي، دا(
والملل معطّالن لبلوغه أهدافه وإن الفرار أو اليأس يضعف مفهوم صاحب الرسالة ألن صاحب 

  .الرسالة يأبى ذلك
بالمخاطر ومعبد باألشواك  وفالتغيير واإلصالح محف يلدعوة إلى اهللا فن طريق اإ

ومن ال يدرك ذلك فال يدرك حقيقة الدعوة ومع أن ضعف االستجابة قد يبعث في النفس شيء من 
  .اإلحباط لكن إدراك حقيقة الدعوة يقوي العزيمة ويبعث الهمة على مواصلة الطريق

  :لعزيمة وقوة اإلرادة والشخصيةا -٨
ود، ه" (ومِ اعملُوا علَى مكَانَتكُم ِإنِّي عامٌلقَ ياو"يب عليه السالم عء على لسان شجا

ن الداعية المربي الموجه يخشى اهللا وحده ومن يخشى اهللا ال يخشى غيره ومن خشي إ )٩٣: اآلية
" ونِثُم ال تُنْظركيدوني جميعاً فَ"غيره يخشى من كل شيء، جاء على لسان هود عليه السالم 

  . )٥٥: ود، اآليةه(
لى الداعية المربي أن يكون ذا عزيمة قوية، فهو ذو ثقة بنفسه قادر على تجاوز ع

" خُذْها بِقُوة وْأمر قَومك يْأخُذُواْ بَِأحسنها سُأرِيكُم دار الْفَاسقينفَ"الصعاب، ويأخذ مهمته بقوة 
ما فعل موسى عليه السالم ك بي جيالً تربية جديدة،روصا وهو ي، خص)١٤٥: ألعراف، اآليةا(

بتربية قومه بعد خروجهم من مصر وإمعانهم في الجبن وإخالدهم إلى الذل ومن القوة األخذ 
باألولويات في الدعوة والتربية، وكما أن العزيمة واإلرادة الزمتان للداعية والمربي، إذ أن طريق 

ج السائر فيه إلى صبر وإرادة وعزيمة قوية، فمن ال يملك ايق بعيد وشاق يحتالدعوة والتربية طر
  .هذه األمور ال يستطيع السير إلى النهاية

  :لشجاعة األدبية والصراحة والجرأةا -٩
ألنعام، ا" (قَد كُنْتُم َأنْتُم وآباُؤكُم في ضالٍل مبِينٍلَ"د جاء على لسان إبراهيم عليه السالم فق

نْتُم وآباُؤكُم األقْدمون، فَِإنَّهم عدو َأ يتُم ما كُنْتُم تَعبدون،َأاَل َأفَرقَ"ه أيضا نعلى لساو )٥٤: يةاآل
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ينالَمالْع به أن يجهر بالحق وال و )٧٧ - ٧٥: لشعراء، اآلياتا(" ِلي ِإال ريجب على الموج
  .يجامل إنه يرفق ولكن ال يحابي

مضى إلى الدعاة العاملين األمناء،  قتية اليوم أكثر من أي وموج الدعوة اإلسالما أحو
ن معظم علماء المسلمين اليوم أ) ٨٩، ٨٧، ص ص ١٩٨٦ال، جم(الجرآء على الحق ويؤكد ذلك 

ال يؤدون واجبهم كما ينبغي فمنهم من هو منطوٍ على نفسه ال يتصدى باألمر بالمعروف والنهي 
ير أو الفرائض إلى جانب االتصال فسيا ببعض الدروس في التفنه وال بقلمه مكتعن المنكر ال بلسا

مسئولية العلماء الصامتين أو المنافقين، عن فساد "بالسادة والحكام والتقيد بميولهم واتجاهاتهم وأن 
المجتمعات اإلسالمية وشيوع المنكرات بين أفرادها وجماعاتها مسئولية عظمى ودورهم في 

  ".وواجب قويمها مهم وخطيرإصالحها وت
ذلك يؤدي إلى إعراض الشباب عن العلماء  نأ )٩٢، ص ١٩٩٤، ويلقرضاا(ؤكد يو

وخاصة المقربين من السلطان منهم، فهم عندهم في موضع االتهام ألنهم يمالئون الحاكم رغم "
ه لا ظالم بل قالوا علمهم بأنه ال يحكم بما أنزل اهللا وهم لم يكتفوا بأن سكتوا عن أن يقولوا للظالم ي

  ."ما أعدلك وما أعظمك
  :خالطة المدعوين واالندماج معهمم -١٠

ن كَان كَبر علَيكُم مقَامي وتَذْكيرِي بِآيات اللّه فَعلَى ِإ"ء على لسان نوح عليه السالم جا
كُنالَ ي ثُم كَاءكُمشُرو كُمرواْ َأمعمكَّلْتُ فََأجتَو اللّه كُمرونِ َأمرالَ تُنظو واْ ِإلَياقْض ةً ثُمغُم كُملَيع "

  ).٧١: ونس،اآليةي(
يخالط الناس ويصبر على أذاهم بقصد تصحيح الخطأ وتقويم االعوجاج، والناس "و فه

، ١٩٩٧ألسمر، ا(" بطبيعتهم يودون من يخالطهم وال يودون من يعزل نفسه عنهم في برج عاجي
لم يهتم بأمر  من"مطبقا الهدي النبوي ه انه هموم دعوته وأمته ووطنيو يعيش بكل كهف )٤٢٢ص

فهو ذو حساسية اجتماعية ومصلح ، )٢٧٠، ص٧، ج١٩٩٤لطبراني، ا" (المسلمين فليس منهم
وهو اجتماعي يتسم باإليجابية وروح التعاون مع اآلخرين فهو دائم االنفتاح على غيره ولكن في 

ططي التربية عن الناس في مخن انعزال الدعاة المربين وإة في تميز، ووعي وفطنة ومخالط
أبراجهم العاجية، وعدم مخالطتهم واالعتماد على التقارير يضيع الجهود والمواهب كما أنه يترتب 

  .على العزلة أن يقوم بتوجيه الناس غير المربين والدعاة توجيها خطأ وتربية منحرفة
بعثوا بالخلوات ي هم في معاشهم ومعادهم، ولمهالناس، وتوجيلرسل إنما بعثوا لهداية اف

على النفر الذين هموا  -صلى اهللا عليه وسلم-واالنقطاع عن الناس والترهب، وقد أنكر النبي
 - ضي اهللا عنهر–عن ابن عمر : باالنقطاع للتعبد وترك مخالطة الناس وجاء في الهدي النبوي
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م أعظم أجرا اهيخالط الناس ويصبر على أذ يمؤمن الذال" قال -صلى اهللا عليه وسلم-عن النبي 
، كتاب الفتن، ٢ت، ج.بن ماجه، دا" (من المؤمن الذي ال يخالط الناس وال يصبر على أذاهم

ذلك فالذي ال يشارك اآلخرين في همومهم ومشكالتهم وأفكارهم ويجلس جانبا ال ل )١٣٣٨ص
  .يصلح للدعوة والتربية

  ):زلة البناءةعال(الشبهات  البتعاد عن مواطنا -١١
" َأعتَزِلُكُم وما تَدعون من دونِ اللَّهو"إبراهيم عليه السالم ن ء على لساجا

ي للضرورة وهذا ال يتعارض مع المخالطة فكلتاهما للتربية والتوجيه وما من وه) ٤٨:ريم،اآليةم(
ق ويكشف عن جهل فعلى ضيق األ إن الفرار من المجتمع أو العزلة عنه أسلوب يدل"شك في أن 
عيد، س(" عوة ويدل أيضاً على اليأس من المجتمع وعلى فشل الداعية في اإلصالحلدبأولويات ا

ن أخطر شيء أ )٦٠ -٥٩، ص ص ١٩٩٢بو فارس، أ(يؤكد و )١٣٥، ١٣٤، ص ص١٩٨٧
لدعاة فهي يضعف الدعوة والدعاة انعزالهم عن الجماهير وانعزال الجماهير عنهم أما العزلة من ا

االتصال بالناس ودعوتهم إلى الخير وأمرهم بالمعروف ب وضة شرعا ألن صاحبها مأمورفمر
ونهيهم عن المنكر ويترتب على انعزاله شيوع المفاسد األخالقية واالنحرافات الفكرية وينفرد 

لباحثان وجيه الناس غير الدعاة ومن ثم يوجهونهم توجيها خطئا ويربونهم تربية منحرفة ويتفق ابت
بة هي العزلة البنَّاءة، التي تعتبر مرحلة ووسيلة، فهي ال تعني لوا الرأي إذ أن العزلة المطذمع ه

  .نكوصاً بل استمراراً بل هي وسيلة من وسائل التربية والتوجيه فهي مخططة وهادفة
ذلك فإن الداعية المربي ال يصح أن يكون على النمط المألوف، فهو إما متحفظ يعرف ل

ه عما يجد حوله من تغييرات ومؤثرات وأما أنه فسالشيء الكثير، ولكنه عزل ن أحكام الدين من
ولكن عليه أن يعيش مع الناس وللناس لتحقيق . غير مباٍل ال يدرك شيئا من أهداف هذه التربية

  .دعوة اهللا
  :لقدوة الحسنة وتطابق القول والعملا -١٢

ود، ه" (هاكُم عنْهنُْأخَاِلفَكُم ِإلَى ما َأ ُأرِيد َأنما و"ء على لسان شعيب عليه السالم جا
عن عمر أنه و )٢: لصف، اآليةا" (م تَقُولُون ما ال تَفْعلُونِل"جاء في القرآن الكريم و )٨٨: اآلية

  أخوف ما  إن"قال كفى بالمرء غيا أن يعيب شيئا ثم يأتي مثله وجاء في الهدي النبوي 
  ).٤٤، ص١لمسند، جا" (م اللسانيكل منافق عل خاف على أمتيأ

داعية المربي هو رباني الهدف والسلوك والفكر، وثيق الصلة باهللا، عالم بدينه معلم له، لا
فهو يربي بسيرته قبل تعليمه وتوجيهه بلسانه ويده، وإدراكا من التوجيه اإلسالمي ألهمية القدوة 

في الهدي ء من القدوة السيئة، فقد جا رها مع التحذيالحسنة كتجسيد للتوجيه العملي فقد شدد علي
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سن  في اإلسالم سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص  من"النبوي 
من أجورهم شيء ومن سن في اإلسالم سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من 

  .)٧٠٥ص ،كتاب الزكاة ،٢ت، ج.سلم، دم" (بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء
وجيه اإلسالمي في إعداد الداعية المربي على القدوة والنموذج لتال عجب أن يركز اف

تتمثل و )٢٣٩، ص١٩٩٠لنجار، ا(" العلم بدون عمل صالح علم ناقص"الذي يقتدى به، ألن 
مع تيادة في المجالقدوة في األخالق والسلوك والمظهر والهندام بال مبالغة أو مغاالة، إن القدوة والق

راد المجتمع وتعديل سلوكاتهم فالقدوة بداية طريق اإلصالح والتوجيه أفلها دور كبير في توجيه 
  .وإصالح اآلخرين على إصالح النفس أوالً

لقدوة مسئولية الكبير أمام الصغير والرئيس أمام المرؤوس، فالفضائل والرذائل تنتقل او
ني وقد تهدم تبهواء واإليحاء فالقدوة قد تلتقليد واالسعن طريق رصد األنموذج بالمحاكاة وا

والقدوة الحسنة أول طريق النجاة من التلوث الفكري والعلماني والقدوة الصالحة تبني، بعكس 
قَد كَان لَكُم فيهِم ُأسوةٌ لَ"الفاسدة التي تهدم ويؤكد القرآن الكريم على أهمية اإلقتداء برسل اهللا 

وي ودعوي ، ولكن ال قيمة له إذا لم ربمن السهل وضع منهاج تو) ٦: متحنة، اآليةلما" (حسنَةٌ
إن القدوة هي التي تجعل الصور الذهنية للمبادئ والمثل "يتحول إلى نماذج بشرية تجسده و
التوجيهات ليست غاية في ف )٧٣، ص١٩٨٥بد العال، ع(" معروضا عرضا واقعيا أمام األعين

لذي يحقق هذا المنهج المكتوب ا لسلوك، والداعية المربي هواغيير وتعديل ذاتها وإنما هي للت
وسلوكه هذا في غاية األهمية، فالداعية المربي هو عصب ) السنة والقدوة(القرآن والمنهج العملي 

العملية التربوية وهو موضع النموذج والمثل وهو رسالة توجيهية حية وصورة لما يدعو إليه، 
  .أبنائه يتأثير األب فوتأثيره يتجاوز 

الداعية بعيد االلتزام عن اإلسالم فتنة للناس يصرفهم بسلوكه عنه ويقطع الطريق  نإ
الداعية نفسه شهادة للدعوة وهذه الشهادة قد تحمل الناس على قَبول الدعوة وقد "عليهم إذ أن 

 نكل عصر ومكا تحملهم على ردها ورفضها والذين يتعاملون مع المبادئ مباشرة قلة قليلة في
  .)٧٧، ص ١٩٨٧عيد، س(" مع حملة المبادئ والناطقين باسمهان وأما أكثر الناس فيتعاملو

إن المدعوين إذا رأوا التزام الداعية بما يدعو إليه وثقوا به واتبعوه وإذا رأوا خالف و
  .ذلك نفروا منه ولم يستمعوا ويستجيبوا له

ح وظهور الداعي بمظهر المصل رى الحق والخيالدعوة إل"ن أ )٦٦، ص١٩٨٦مال، ج(يؤكد و
الرشيد ال يكفيان إلسالم المسلم وال يفيان بشروط الجهاد في سبيل الدعوة اإلسالمية ما لم يكن 
المسلم الداعي إلى اهللا أسوة عملية لما يدعو إليه ويجاهد في سبيله إن القرآن يريد ممن ينتسب 
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مصداقا للتوجيه القرآني " العتقاد والمقالاب كونه مسلم إلى اإلسالم أن يكون مسلم العمل إلى جان
"وينملساَلم ني مقَاَل ِإنََّنا واِلحَل صمعا ِإلَى اَهللا وعد نمال مقَو نسَأح ن٣صلت، آية ف" (م(.  

اإلسالم يطلب من الداعية أن يدعو نفسه وأهله قبل أن يدعو الناس لذلك يجب أن يكون ف
يتشرب األبناء قيم اإلسالم ومبادئه وسبيل ذلك أن ي ن والمربون أسوة صالحة، لكادعاة والوالدال

يقوموا بإنزال معاني التوجهيات التربوية على أنفسهم وعلى واقع حياة أبنائهم تالميذهم وأن 
م يخضعوا هذا الواقع تحت ضوء هذه التوجيهات، ألن التناقض بين التوجيه القولي والعملي يهد

  .ة وال سيما إذا كان من المربي والداعيةيكيان الشخص
  :المقومات األدائية) ب

ي جملة المقومات المتعلقة باإلجراءات والخطوات التي يتخذها الداعية المربية وهو وه
  .يؤدي دوره بفعالية وكفاءة

  :يمان الموجه بأنه صاحب رسالة ساميةإ -١
، ١٤٣، ١٢٥: لشعراء، اآلياتا" (َأمين م رسوٌلنِّي لَكُِإ"د على لسان الرسل الكرام ور

ألعراف، ا" (لَكنِّي رسوٌل من رب الْعالَمينو"اء على لسان هود عليه السالم جو )١٨٧، ١٦٣
  .)٦٧: اآلية

إيمان الداعية المربي برسالته يدفعه للعمل واإلخالص من أجل تحقيق هذه الرسالة،  إن
ان المتربي بأن مربيه صاحب رسالة؛ يملحياة ورسالتها، كما أن إاتربية مهنة فهو يعتبر الدعوة وال

يخلق الثقة في نفس المتربي به وبرسالته، وإن انعدام هذه الثقة وهذه القناعة يحول دون إثمار 
الجهود الدعوية والتربوية، فعدم ثقة المدعوين بدعاتهم وبإخالصهم يجعلهم ال يولون توجيهاتهم 

تضيع الجهود سدى وتذهب أدراج الرياح، ولقد أفادت نتائج األبحاث أن من فواالمتثال، االهتمام 
أبرز سمات المعلمين األكفاء اإليمان الراسخ بالمبدأ والفكرة والرغبة في نقل هذا اإليمان للناس 

  .)٤٣، ٤٢، ص ص١٩٨٣بيب، ل(والقدرة على نقله 
ف يضعف ويتزعزع، وشيء بعده س إذا ضعف مفهوم الرسالة في نفس الداعية فإن كلو
ال يصبح المرء داعية إلى فكرة "يكون ضعيف الجذور مبتوت النسب والوشائج إذ أنه س ذلك ألنه

من األفكار إال بعد تحقق انتسابه إليها وتفاعله مع قضاياها وصاحب الدعوة يعيش بها وتعيش به 
  .)٦، ص١٩٨٧عيد، س(" وتحسب عليه كما يحسب عليها

بالمسئولية فقد جاء على لسان نوح ع ة يقتضي تبليغها واالضطالليمان بالرساما أن اإلك
على لسان صالح عليه و )٦٨- ٦٢: ألعراف، اآلياتا" (لّغكم رساالت ربيأب"وهود عليهما السالم 
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وجاء على لسان إبراهيم عليه السالم ، )٧٨: ألعراف، اآليةا" (د أبلغتكم رسالة ربيلق"السالم 
"لَىوا عوِل مسالر بِينالغُ الْم١٨: لعنكبوت، اآليةا" (ِإال الْب(.  

ك أن اإلعالم بدين اهللا والقيام بمهمة البالغ من لوازم العبودية هللا ودالئل إخالصها ذل
من مقتضيات االستجابة لنداءات اهللا التي بلغت في القرآن اكثر من مائة وثالثة وعشرين نداء، "و

هللا في اآلخرة واالستجابة ا في الدنيا وتسلم من عذاب ةيا حياة طيبكلها موجهة للبشرية لتح
  .)١٠١، ص١٩٩٧لشنقيطي، ا( "لنداءات  اهللا تكمن في االمتثال ألوامره واجتناب نواهيه

ِإذْ َأخَذَ و" على الداعية المربي أن يبذل العلم لطالبه وال يكتمه، وجاء في القرآن الكريمف
ينيثَاقَ الَّذم لُْأوتُوا ا اللَّهنُنَّهيلَتُب تَابك ونَهال تَكْتُمرد في وو، )١٨٧: ل عمران، اآليةآ" (ِللنَّاسِ و
، ٥ت، ج.لترمذي، دا" (سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار من"التوجيه النبوي 
  .)٢٩كتاب العلم، ص

قُْل لَهم في و" يوجيه القرآنن مقتيضات البالغ ، البالغة في القول كما جاء في التوم
ما يقتضي أن يكون المبلغ على علم بلغة العرب م )٦٣: لنساء، اآليةا( "سهِم قَوالً بليغاًفَُأنْ

وأساليبها، لذلك فعلى الدعاة والمربين اعتماد اللغة العربية بحثا واضطالعا وكتابة ومحادثة كما 
اس بالصورة لنام وسائل إيضاح ومخاطبة ادالبالغ استخعلى الموجه والداعية للوصول إلى درجة 

  .والفلم والخارطة والرسم البياني والبريد اإللكتروني والمواقع الدعوية على شبكة اإلنترنت
  :لكفاءة العلميةا -٢

 )٦٢: ألعراف، اآليةا" (َأعلَم من اللَّه ما ال تَعلَمونو"ء على لسان نوح عليه السالم جا
ما جاء على لسان صالح عليه ك )٢٨: ود، اآليةه" (نْدهعآتَاني رحمةً من و"سانه أيضا على لو

أعطاني رحمة منه مما أوحى إلي من التوحيد "ي أ )٦٣: ود، اآليةه" (آتَاني منْه رحمةًو"السالم 
 )٣٣ص ت،.لعدوي، دا(فسرت الرحمة بالرسالة و )١٩، ص٣، ج١٩٨٣لشنقيطي، ا(" والهدى

ني أن رسالة العلم والتوجيه هي رحمة لذلك يجب أال يستخدم من أجل اإلفساد، ويجب أن عما يم
ألنبياء، ا" (وطًا آتيناه حكْما وعلماول: "يكون هناك أخالقية للعلم وقال تعالى عن لوط عليه السالم

  .)٧٤: اآلية
فُ ما لَيس لَك بِه ال تَقْو"م ا اإلسالم إلى أن يكون كل سلوك وتوجيه مؤسسا على العلدع

عأفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه من"في الهدي النبوي و )٣٦: إلسراء، اآليةا" (لْم "
العلم يسبق العمل واإليمان يسبقهما كليهما ويذهب و )١٨٤، كتاب العلم، ص١، ج١٩٩٠لحاكم، ا(
عمل التعليم واإلرشاد  قل يقدم علىليس هناك إنسان عا"لى أنه إ )٧١، ص١٩٩٣لشيباني، ا(
جيه وغيرها من أوجه النشاط المرتبطة بوظيفة المعلم وينصب من نفسه معلما ومرشدا تووال
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وموجها إال إذا كان له األساس العلمي الذي يؤهله لذلك، إال كان كمن يريد أن يقدم شيًئا وهو 
ص على التعليم وما يرتبط به خوإقدام أي شفاقده وفاقد الشيء ال يعطيه كما تقول الحكمة العربية 

من أعمال أخرى كالتوجيه اإلرشاد والفتوى وغيرها بدون أساس علمي كاف من شأنه أن يعرضه 
  ".للذم في الدنيا والعقاب في اآلخرة

لرسل لديهم علم رباني يبين لهم السبيل الواجب اتباعه، ومعرفة بموقف كل قوم من فا
تبعها وأن يؤهل لدراسة طبائع ي يعني أن يزود الموجه بخطة هم لهم، مماالرسالة التي حملها رسول

الناس ونفوسهم وطبائع العمل وسبل نجاحه، وقد أثبتت توجيهات القرآن الكريم صفة العلم للرسل 
ونفت عنهم صفة علم الغيب، وبينت أن نوح عليه السالم ال علم له بباطن أتباعه وال حقيقة ابنه، 

الموجه هو العلم المحمود الموصول باهللا، فعلى - المعلم-ه الداعيةبب أن يتحلى والعلم الذي يج
الداعية المربي والمتخصص أن يكون مجيدا لمادته عالما بطبيعتها ومحتواها وفلسفتها وما يتصل 
بها من أبحاث تربوية وعلمية، ومتمكنًا من كل ذلك حتى ال يعطي معلومات أو توجيهات غير 

  .صحيحة
ت العلم؛ وهي التعلم من أجل الغرور والتكبر والعجب والعلم للمراء ايجب تجنب آفا كم

والمخاصمة وهذا ينطبق تماما على الموجه فهو معلم ومربي، كما أن الكفاءة العلمية تتطلب من 
المربي أن يكون على علم ووعي باألهداف والغايات فقد جاء على لسان صالح وشعيب عليهما 

هو على بينة من أمره، فهو ف )٨٨، ٦٣: ود، اآليتانه" (ن ربيمكُنْتُ علَى بينَة  يتُم ِإنرَأَأ"السالم 
، ٤، ج١٩٨٢طب، ق(يجد في  نفسه حقيقة ربه واضحة بينة تجعله على يقين من طريقه 

و ِإلَى ْل هذه سبِيلي َأدعقُ"هو يعرف ماذا يعمل ولماذا؟ وكيف؟ إنه الوعي الكامل ف )١٩٠٨ص
  .)١٠٨: وسف، اآليةي" (ومنِ اتَّبعني اه علَى بصيرة َأنَلَّال

لك يجب أن يكون الداعية المربي واعٍ ألهداف المراحل الدعوية والتربوية وأهداف لذ
الدعوة كما أن هذا الوعي يشتمل على واقع الدعوة والمدعوين ، وعلى أساس هذا الوعي تحدد 

ضحة محددة وغير غامضة منطلقة وابد من وجود رؤية تربوية  تحقق ذلك فالاألولويات ولكي ي
من مرجعية الدعوة اإلسالمية وإن غياب هذه الرؤية يجعل المعلم والمربي والداعية على غير 
هدى أو كتاب منير ومن مستلزمات العلم الالزم للداعية إطالعه على األساليب والطرائق التربوية 

يستجد في مجال الدعوة وغيرها، فيكون شعاره النمو المعرفي،  التصال، وماالحديثة ونظريات ا
"لْماًوي عنزِد بفهو ذو اتجاهات إيجابية نحو طلب العلم، وعليه ، )١١٤: ه، اآليةط" (قُْل ر

إذ ال "استخدام طرائق التربية والتعليم الحديثة وتوظيفها في الدعوة فهو ذو معرفة بثقافة العصر 
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ولن، ك(" طابه أن يفهم إنسان عصره شيئاخ فة عصره ومدى فهمه وأسلوبامن يجهل ثق يمكن
  .)١٣١، ص٢٠٠٣

ن الداعية المربي الناجح هو الذي يستجيب لتطورات الحياة الخيرة ومتطلباتها من وإ
حوله، وما يحدث في المجتمع اإلنساني من تغيرات إيجابية وما يستحدث من اتجاهات معاصرة 

تطلب منه عدم الجمود والتمحور حول خبراته التي ي ي والثقافي والمهني، وهذاماله األكاديفي مج
اكتسبها خالل ممارسته مما يستدعي تعلم التقنيات الحديثة كتقنية االنترنت وتوظيفها في الدعوة 

  .إلى اهللا
 همية التطوير العلمي ألساليب الدعوة واألخذ بأفضلأ" )٦٠، ص ١٩٨٦مال، ج(ؤكد يو
عاة وهو موضوع مهم جدا ألن األساليب القديمة ال تفلح في لدلمية والعملية في إعداد اعالمناهج ال

  ".إقناع المدعوين بما يتحدث عنه الدعاة فال بد من أن يتحدث إليهم بلغة العصر الذي يعيشون
  :لقدرة على االتصال والتخاطب مع اآلخرينا -٣

 )١١٢: لشعراء، اآليةا" (نبِما كَانُوا يعملُو يا علْممو"د على لسان نوح عليه السالم ور
ما ُأرِيد َأن ُأخَاِلفَكُم ِإلَى ما َأنْهاكُم عنْه ِإن ُأرِيد ِإال اإلصالح ما و"على لسان شعيب عليه السالم و

وم نُوحٍ َأو قَكُم مثُْل ما َأصاب ن يصيبيا قَومِ ال يجرِمنَّكُم شقَاقي َأو" )٨٨: ود، اآليةه" (استَطَعتُ
يدعبِب نْكُمم لُوط ما قَوماِلحٍ وص مقَو َأو وده م٨٩: ود، اآليةه" (قَو( .  

لداعية المربي الواعي كيس فطن، لبق في وعظه وتعليمه، حكيم في دعوته الناس للحق ا
واإلقبال على  انلقلوب، فيحبب إليها اإليماتغلغل في ومن أهم صفات المربي الحق أن يحسن ال

الدين، ويقدم العلم على دفعات ويسوق العظة في خطرات ويتجنب اإلطالة واإلثقال واإلمالل 
يعتمد المنطق الرصين على البيان واإلفصاح للتخاطب مع اآلخرين و )٢٧٦، ص١٩٩٤اشد، ر(

: ه، اآليتانط" (ا قَوِليومن ِلساني، يفْقَه ةًْل عقْداحلُو"وأشار إلى ذلك دعاء موسى عليه السالم 
ما و"ما ويتطلب مهارة االستماع وحسن المراجعة جاء على لسان شعيب عليه السالم ك )٢٨، ٢٧

اللَّه شَاءي ا ِإال َأنيهف ودنَع لَنَا َأن كُون٨٩: ألعراف، اآليةا" (ي(.  
ذه النعمة أال ه من شكر اهللا على"لدامغة واة والحجة إن من المنطق الرصين البالغو

نستعملها في إضعاف حق أو ترويج باطل وأن ال نعطلها عند الحاجة إليها، وكثير من الناس 
يعطى حجة دامغة وبيانًا قويا ولكنه يقف من الحق كالشيطان األخرس، يسكت على الباطل حتى 

ن أ فعلى الداعية المربي، )٤٥صت، .وي، دلعدا(" يشيع ويترك الحق مخذوالً غير منتصر
  .يستخدم قدراته البحثية وملكاته في دعم الدعوة وإنجاحها وتوجيهها
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ا يجب أن تكون لغة التوجيه ونوعية القول مستمدة من التوجيهات القرآنية التي تحدد كم
" قَوالً بليغاً منْفُسهِقُْل لَهم في َأو"مواصفات لغة المعرفة والتوجيه والتي تنطلق من قوله تعالى 

قوال معروفا بينا واضحا محددا وسديدا خاليا من الخطأ "ك اللغة التي تحمل لت )٦٣: لنساء، اآليةا(
يلتزم الحق ويبحث عن الحقيقة ويحمل المعلومة الوثيقة إلى الناس لينتفعوا بها وليس ذلك فقط بل  

تهزاء اسوج عن مكونات التكريم من رريح وال خيجب أن يكون القول كريما ال إهانة فيه وال تج
  .)٣٧٦، ص١٩٩٧ألسمر، ا( "واستخفاف إلى غير ذلك تحت دعوى حرية النقد أو حرية الفكر

لك فإن اتصاف الداعية المربي ببالغة لغوية مقبولة ومهارة لتوصيل الرسالة التي ذل
النطق الجيد   يعاة من ذويريدها شرط ضروري والزم؛ مما يشير إلى أهمية كون المربين والد

  .ليمة للحروف والخالين من عيوب النطقلسوالمخارج ا
فالذين اعتادوا أن "ا أن البالغة تعني البعد عن الكلمات المبهمة واألساليب المتقعرة مك

يستعملوا الجمل المبهمة والمغلقة والمحملة بالتعابير الفلسفية ألجل إظهار الوقار والفخامة في 
، ٢٠٠٣ولن، ك(" فهم المخاطبين للبالغ سنن المهم في اإلرشاد هو حألخطأ عظيم كالمهم على 

  .)١٤٢- ١٤١ص ص 
  :إليجاز الواضح في التوجيها -٤

وفُوا َأ"، )١٠٨: لشعراءا" (اتَّقُوا اللَّه وَأطيعونِفَ"ء على لسان نوح عليه السالم وغيره جا
رِينخْسالْم نال تَكُونُوا مَل وتوجيهات موجزة واضحة الد كانت ، لق)١٨١: ، اآليةءلشعراا( "الْكَي

  .قدمت في إطار واضح محدد لكنه ليس التحديد المتناهي المفصل للتعليمات والتوجيهات 
  :سن التصرف في إدارة األزماتح -٥

" بِعنِأال تَتَّاَل يا هارون ما منَعك ِإذْ رَأيتَهم ضلُّوا، قَ"د على لسان موسى عليه السالم ور
  .)٩٣ ،٩٢: ه، اآليتانط(

وهم -لداعية المربي مطالب بحسن التصرف وإدارة األزمات وال يتأتى ذلك للدعاة او
إال بالتخطيط الواعي الذي ينقل الدعوة إلى اإلطار الفني المنتج وأن  - بشر يخطئون ويصيبون

ا األهداف ، وجسمها هعية رأسعلى الدعاة أن يتجهوا نحو التخطيط للدعوة ، إذ الخطة الوا"
والربط بين األهداف والوسائل عن طريق األساليب ومادتها اإلمكانيات البشرية والمادية  ئلالوسا

عيد، س(" والمعنوية موجهها المتابعة والتقييم وثمراتها ظهور األهداف على شكل نتائج ملموسة
  .)١١٨، ص١٩٩٢

  :سعالجتهاد والمثابرة والجلد واستفراغ الوا -٦
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اء جو. )٥: وح، اآليةن" (نِّي دعوتُ قَومي لَيالً ونَهاراًِإ" على لسان نوح عليه السالم دور
اء في جو )٨٨: ود، اآليةه" (ن ُأرِيد إال اإلصالح ما استَطَعتُِإ"في خطاب شعيب عليه السالم 

والخبرة،  قةلوسع الطااو )٢٨٦: اآلية ،لبقرةا(" يكَلِّفُ اللَّه نَفْساً إال وسعها ال"التوجيه القرآني 
  .)١٦: لتغابن، اآليةا" (اتَّقُوا اللَّه ما استَطَعتُمفَ"

لدعوة هي رسالة الحياة ومهمتها والداعية مطالب ببذل قصارى جهده ومسئول عن ا
م تكليف نفسه وسعها، فهو يزداد في مدارج البذل ومواكبة االنفجار المعرفي مطالب بتقدي

  .)٤١: لتوبة، اآليةا" (روا خفَافاً وثقَاالًفانْ"اعة للتوجيه القرآني طاالست
  " ممن خَلَقْنَا ُأمةٌ يهدون بِالْحقِّ وبِه يعدلُونو"لدعاة المربون يهدون بالحق فا

  .)١٨١: ألعراف، اآليةا(
لى أنفسهم وال عقوقعون هم دعاة إلى الحق ال يسكتون عن الدعوة به وإليه وال يتف
الذي يعرفونه ويحملونه، ولكنهم يهدون به غيرهم فلهم قيادة فيمن حولهم من  حقينزوون بال

الضالين عن هذا الحق المتنكرين لذلك العهد ولهم عمل إيجابي ال يقتصر على معرفة الحق، وإنما 
  .)١٤٠٣، ١٤٠٢، ص٣ج، ١٩٨٢طب، ق(يتجاوزه إلى الهداية به والدعوة إليه والقيادة باسمه 

لدعوة والتربية والتوجيه أمر ممدود متصل يتطلب العمل المتواصل الذي يربط فيه فا
  .الداعية المربي حاضره ومستقبله بدعوته فهو يعطيها كله

  :وتوفير البيئة التربوية الصالحة) القول والعمل(نويع األساليب في ت -٧
لَم َأ"، )١٣: ح، اآليةون" (ون ِللَّه وقَاراًجال تَرا لَكُم م"ء على لسان نوح عليه السالم جا

فَ خَلَقَ اللَّها كَيوي قُ"جاء على لسان إبراهيم عليه السالم و )١٥: وح، اآليةن" (تَروا فيرْل س
  .)٢٠: لعنكبوت، اآليةا" (األرضِ فَانْظُروا

ا الزمان والمكان، يوه مراعلداعية المربي الناجح ينوع في أساليبه بما يناسب من يدعا
صر توجيهه على النصيحة بل يستخدم  الترهيب والترغيب ويدعو العقل إلى إعمال الفكر، قتفال ي

إنه يوجه بالقول والعمل و قادر على التجديد، يستجيب للتطورات العلمية الحديثة، فهو يتمتع 
ة على تغيير المنكر رلك القدبالمرونة ، ويستخدم األسلوب المناسب للموقف المناسب، ومن ذ

وتوفير بيئة تربوية صالحة ويتمثل ذلك فيما فعله إبراهيم وموسى عليهما السالم، فقد جاء عن 
جعلَهم فَ"جاء أيضا و )٩٣: لصافات، اآليةا" (راغَ علَيهِم ضرباً بِالْيمينِفَ"إبراهيم عليه السالم 

ذْهب فَِإن لَك في الْحياة َأن ااَل فَقَ"وسى عليه السالم مى لسان علو )٥٨: ألنبياء، اآليةا" (جذَاذاً
رفاً لَنُحاكع هلَيي ظَلْتَ عالَّذ ِإلَى ِإلَهِك انْظُرو تُخْلَفَه داً لَنعوم لَك ِإنو اسستَقُوَل ال م ثُم قَنَّه

المربي (إدراك نوح عليه السالم ي ويبين التوجيه القرآن، )٩٧: اآليةه، ط" (لَنَنْسفَنَّه في الْيم نَسفاً
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" ال يلدوا إال فَاجِراً كَفَّاراًو"لدور البيئة في التوجيه وأثرها في التنشئة فقد جاء قوله ) والداعية
إن ولدوا نشّأوا أوالدهم على الشرك وربوهم و" )١٧ت، ص.لعدوي، دا(يقول و )٢٧: وح، اآليةن(

عن البيئة الفاسدة وعن قرناء السوء، كي ال يتعدى الفساد  ادلهذا أمر اإلسالم باالبتعو" الكفرعلى 
اإلسالم يريد أن يجعل البيئة كلها قائدة في التربية "ن أ )٥٣١، ص١٩٧٧الجن، ي(لألبرياء ويؤكد 

 أي أمر األخالقية وخير قدوة لها، وذلك بعدم السماح أوال أن تظهر منها أي ظاهرة مفسدة، أو
الفساد فيما بعد، ثم يجعل جميع المؤسسات االجتماعية وسائل  لىمن األمور ممكن أن يؤدي إ

موجهة إلى التربية األخالقية وذلك بجعلها تلقن درسا في الفضيلة وتوجيها إلى االلتزام بها وأخيرا 
آلثار ل مناوضاليه، بوضع تشريع تربويٍ عام يكون موجها إلى ذلك، ويكون مساندا له، ودافعا إ

  ".حدثها التربية النظاميةت التربوية التي
  :لقدرة على إدارة الحوارا -٨

" اَل يا قَومِ َأرَأيتُم ِإن كُنْتُ علَى بينَة من ربيقَ"د على لسان نوح عليه السالم ور
علَى رجٍل  مربكُ وعجِبتُم َأن جاءكُم ذكْر منَأ"ـاء أيضـا جو )٢٨:ود،اآليةه(

نْكُم٦٣:ألعراف،اآليةا"(م(.  
الحوار هنا هو الحوار القائم على أساس واضح وعلى اللين واللطف أما إذا وصل و

الجدل الذي يقوم على غير أساس واضح أو على غير تكافؤ ظاهر تبرز في "الحوار إلى طريقة 
س ن أهداف الدعاة ربط الناألهو مرفوض األنانية وترتفع فيه األصوات وتبدو فيه الخصومة ف

  .)٢٣، ص١٩٨٠قر، ص(" على المحبة والجدل يقضي عليها ويزرع البغضاء
 منو".. قد نهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الجدل في مواضع كثيرة منها و

 )٢١٥، ص٢، ج١٩٨١بن حمزة الحسيني، ا( "ترك المراء وهو محق بنى اهللا له في وسط الجنة
 كنه القاصد لدفع ما يرد عليه من فاسد أو صحيحولهو المناظر طالبا للصواب  س الممارييلو
  .)٥٤ت، ص.لماوردي، دا(

رز مقومات الحوار المثمر فيما أب) ١٣٤، ١٣٣، ص ص ٢٠٠٢بو دف، أ(يلخص و
  :يلي
  .افر أكبر قدر من الوعي والفهم للقضية المتحاور عليهاتو -١
  .شوحة للنقار وتحديد عناصر القضية المطرحص -٢
  .د المزيد من األدلة والحجج والبراهينحش -٣
  .ول الحق وترك التعصب األعمى لألفكار إذا ثبت بطالنهاقب -٤
  .اعاة أدب الحوار بخفض الصوت وحسن اإلصغاء وعدم المقاطعةمر -٥
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  :عرفة مواطن القوة والضعف لدى المدعوينم -٩
ال تَبخَسوا و) "١٨١: آليةالشعراء، ا" (وفُوا الْكَيَلَأ"ء على لسان شعيب عليه السالم جا

مهاءَأشْي ٨٥: ألعراف، اآليةا" (النَّاس( ،"رٍِإبِخَي اكُمنِّي َأر) "على لسان لوط و )٨٤: ود، اآليةه
على لسان هود و )٨١: ألعراف، اآليةا" (نَّكُم لَتَْأتُون الرجاَل شَهوةً من دونِ النِّساءِإ"عليه السالم 
  .غير ذلكو )١٣٠: لشعراء، اآليةا" (ذَا بطَشْتُم بطَشْتُم جبارِينِإو"م عليه السال
د كانت التوجيهات الصادرة عن الرسل الكرام نابعةً من فهم دقيق لألمراض لق

االجتماعية بين المدعوين ، مما يشير إلى أن يكون الداعية المربي متفهما لمخاطبيه يعمل لحسن 
بخصائص نموهم وحاجاتهم وميولهم النفسية وعلى معرفة بالبناء م ى عللوجيههم، عدعوتهم وت

الفكري والثقافي والروحي للمخاطبين وكذلك المستوى االجتماعي ومعرفة ما يحتاجون إليه وال بد 
من معرفة مراحل النمو ومتطلباته فتوجيه الكبير يختلف عن توجيه الصغير مما يعني أن يكون 

  .مع الطفل والشاب مع الشاب والشيخ مع الشيخ لربي كالطفالداعية الم
تطلب معرفة مواطن القوة والضعف، اليقظة واالنتباه لما يجري من ميول وسلوك، وت

لقمر، ا" (ارتَقبهم واصطَبِرفَ"يوضح ذلك التوجيه القرآني لصالح عليه السالم لمراقبة أحوال قومه 
، ١٩٩٦نطاوي، ط(" يسلكه معهم بيقظة واعيةن يه ألما يجب ع إرشاد له إلى"فيه ف )٢٧: اآلية
اَل بِْئسما قَ"يتضح تطبيق ذلك فيما ورد على لسان موسى عليه السالم لقومه و )١١٢، ص١ج

ن هُؤالء متَبر ما هم فيه وباطٌل ِإ"جوابه لقومه و )١٥٠: ألعراف، اآليةا" (خَلَفْتُموني من بعدي
ا كَانُوام عيمهو واعِ للمؤثرات واالتجاهات الفكرية التربوية على ف )١٣٩: ألعراف، اآليةا" (لُون

  .األجيال ومعتقداتها وأساليب تفكيرها
شير ما سبق إلى ضرورة أن يكون الداعية المربي قادرا على المتابعة والتوجيه يو 

ويؤكد أن الشخص الذي ال  ه،ربييه إلى من المستمر، وال يعني المحاسبة على كل هفوة بل االنتبا
يجد في نفسه الطاقة على المتابعة والتوجيه المستمر شخص ال يصلح للتربية ولو كان فيه كل 

ذا يتطلب من الداعية المربي أن يكون دائم هو )٤٧، ص٢، ج١٩٨٢طب، ق(جميل الخصال 
نفسي واالجتماعي المي وسلجانب الجالمالحظة لمدعويه ال يهمل المالحظة والتوجيه، فهو يالحظ ا

كان علماء السلف الناصحون هللا ودينه يلقون شباك االجتهاد "ويدلل على ذلك قول ابن جماعة 
وإن الداعية ، )١٨٨، ص١٩٨٥بد العال، ع( "لصيد طالب ينتفع الناس به في حياتهم ومن بعدهم

م فالمدعوون متباينون هم أو يربيالناجح لهو القادر بإذن اهللا على الوقوف على قدرات من يدعوه
إن "في العلم والعمل والعمر والقناعات وهم مختلفوا الطبائع والصفات مما يؤثر على استجاباتهم و

الجهل بحال المدعوين قد يوقع الداعية في أخطاء من شأنها أن تعيق عمله الدعوي وتؤخر 
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بو أ(" مما يدعوهم إليهو إلى النفور منهاستجابة الناس لما يدعوهم إليه، وقد يتجاوز هذا الحد 
كما ويدخل تحت هذه اإلشارة التربوية معرفة التيارات والفلسفات ، )٦٤، ص ١٩٩٢فارس، 

التربوية الهدامة في المجتمع اإلسالمي لحماية األجيال من أوبئتها الفكرية والخلقية واالطالع على 
  .هار بالنماذج التربوية الوافدةنبواال ية والضعفالفكر التربوي اإلسالمي الغني؛ للتحرر من التبع

  ):القيادة(لقدرة على الضبط والتوجيه ا -١٠
الُواْ ادع لَنَا ربك يبين لّنَا ما هي قَاَل ِإنَّه قَ"ء على لسان موسى عليه السالم لقومه جا

يب انوع الَ بِكْرو ةٌ الَّ فَارِضقَرا بقُوُل ِإنَّهيذَِلك فَافْ نعرونا تُْؤمؤكد ي.  )٦٨: لبقرة، اآليةا" (لُواْ م
ن من يعجز عن القيادة ال يصلح للتربية وأنه بدون القدرة على أ )٤٨، ص٢، ج١٩٨٢طب، ق(

ال يكون للتوجيه جدوى، وال يتم من عملية التربية شئ ولو كانت التوجيهات صحيحة "القيادة فإنه 
، فمهمة الداعية المربي الرئيسة هي قيادة "بعة واالهتمامتاالم ىالقدرة علولو كانت عند المربي 

األجيال وليس تربيتها فقط، فالمربي الداعية يأخذ دور المبادرة والقيادة واستشراف المستقبل 
والتخطيط له، وينبغي عليه أن يعرف ماذا يريد أن يحقق بالضبط وينبثق عن القيادة القدرة على 

قَاَل موسى ألخيه هارون اخْلُفْني في و"لكفاءات والتفويض واتخاذ القرار اواختيار  توجيه المهام
ي ضرورة اختيار القيادة الدعوية والتربوية على أسس سليمة أ )١٤٢: ألعراف، اآليةا" (قَومي

املة فهو وتولية األصلح وإن اتخاذ القرار يقوم على االختيار بين البدائل وبعد تخطيط ودراسة ش
ائيا وهو يتطلب مهارات خاصة القتراح الحلول المناسبة للمشكالت، فهو حازم وحاسم شويس عل

  .مما يعني البعد عن االرتجال الذي يتجاهل التخطيط والمنهج واألسلوب واألداة
قد جاء ف )٦٤، ص ١٩٩٢مدان، ح(ن متطلبات القيادة أيضا القدرة على تحريك الهمم مو

ألعراف، ا" (سى ربكُم َأن يهلك عدوكُم ويستَخْلفَكُم في األرضِع" مليه السالعلى لسان موسى ع
هو قادر على إثارة الدافعية وحفز الهمم، ويقوم ذلك على اإليمان بقيمة الفرد ف )١٢٩: اآلية

لى عة القدرة وجماعية القيادة فهو واثق من نفسه، قادر على حل المشكالت ومما تستلزمه القياد
" ن َأنْتُم إال مفْتَرونِإ"ار الحكم السليم وعلى النقد البناء، فقد جاء على لسان هود عليه السالم صدإ
 )٨١:ألعراف،اآليةا" (ْل َأنْتُم قَوم مسرِفُونب"على لسان لوط عليه السالم و )٥٠: ود، اآليةه(
ن اإلشارات ، وم)١٣٨: ألعراف،اآليةا" (ونلُجهقَوم تَ اَل ِإنَّكُمقَ"لى لسان موسى عليه السالم عو

، )١٣٨: ألعراف، اآليةا" (نَّكُم قَوم تَجهلُونِإ"التربوية الهامة في قول موسى عليه السالم لقومه 
قد أصدر عليهم حكمه ، )١٣٨: ألعراف، اآليةا" (عْل لَنَا ِإلَهاً كَما لَهم آِلهةٌاج"بعد قولهم له 

: ا جهل التوحيد وأنشأ يصحح لهم الضعف وأخذ يناقشهم فقال تعالى على لسانههنجهل لبالجهل وا
فبدأ بتصحيح ، )١٤٠: ألعراف، اآليةا" (غَير اللَّه َأبغيكُم ِإلَهاً وهو فَضلَكُم علَى الْعالَمينَأ"
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قويمه بنائيا لدفع ت يكون مربي  بأنأفكارهم ومفهومهم عن اإلله وفي هذا إشارة تربوية للداعية ال
  .المدعوين إلى األمام ، ذلك أن قضية العقيدة هي األهم 

  :لعدل والموضوعيةا -١١
قَاَل بصرتُ بِما لَم * اَل فَما خَطْبك يا سامرِي قَ"ء على لسان موسى عليه السالم جا

قَاَل فَاذْهب فَِإن لَك * ذْتُها وكَذَِلك سولَتْ ِلي نَفْسي بفَنَ رسوِليبصروا بِه فَقَبضتُ قَبضةً من َأثَرِ ال
هلَيي ظَلْتَ عالَّذ ِإلَى ِإلَهِك انظُرو تُخْلَفَه ا لَّندعوم لَك ِإنو اسسَأن تَقُوَل لَا م اةيي الْحفًا فاكع 

موسى عليه السالم لم يصدر حكمه ف. )٩٧- ٩٥: ه، اآليةط" ( الْيم نَسفًا ينَّه فلَّنُحرقَنَّه ثُم لَنَنسفَ
على السامري إال بعد االستماع إليه مع علمه بما فعله قبل أن يلقاه، مما يشير إلى عدم التسرع 
في الحكم دون سماع البينة من جميع األطراف ويؤكد ذلك ما ورد  في التفسير عن نبي اهللا داود 

ما أتاه الخصمان يحتكمان إليه فحكم متسرعا ألحدهما دون سماع جواب وحجة  ندم عالعليه الس
استَغْفَر ربه وخَر فَ"وقد عاتبه اهللا على ذلك ، )٥٤، ص٢٣، ج١٩٦٨جازي، ح(الخصم اآلخر 

َأنَابعاً واك٢٤: ، اآليةص( "ر(.  
صنيفهم طبقًا للهوى ت م أوهفي أنفس ن الموضوعية أيضا عدم محاسبة الناس على مامو

وعدم إصدار أحكام بناء على الظن فخبيئة النفوس وما يعتمل فيها ال يعلمه إال اهللا، فقد قال نوح 
 ،) ٣١ :ود، اآليةه" (لَّه َأعلَم بِما في َأنْفُسهِمال"عليه السالم ردا على قومه دفاعا عن أتباعه 

  ).١١٢: شعراء، اآليةلا(" انُوا يعملُونبِما كَ ما علْميو" وقوله أيضا
ما أن من الموضوعية والعدل قبول العذر بعد سماع البينة، يوضح ذلك قول موسى ك

اَل قَ"بعد اعتذار هارون عليه السالم ، )١٥١: ألعراف، اآليةا" (ب اغْفر ِلي وألخير"عليه السالم 
على الداعية المربي أن ف )١٥٠: ألعراف، اآليةا" (ادوا يقْتُلُونَنيكَي وضعفُونابن ُأم ِإن الْقَوم استَ

يتحقق من وقوع الخطأ ألن تبرئة المخطئ خير من عقاب البريء، وأال يحكم على الناس بال 
ي من ن الظَّن ال يغْنِإ"دليل، وأال يحاسبهم بدون بينة فاهللا أعلم بسرائرهم، وأال يأخذهم بالظنة 

  .ما عليه قبول العذر في ذلك إذا جاءه من أخيه المسلم أو زميلهك )٣٦: ونس، اآليةي" (شَيئا قِّلْحا
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  لنتائج والتوصياتا

  :النتائج ) أ
  :صلت الدراسة إلى جملة من النتائج يمكن تلخيص أبرزها فيما يلي تو

في تربية الفرد  علةووسيلة فاكل الدعوة إلى اهللا عز وجل بكل أبعادها عنصراً هاماً تش -١
المسلم وحماية الشخصية وتحصينها من عوامل الهدم واإلفساد وكذلك لها دور كبير في بناء 

  .المجتمع الفاضل المتماسك 
داعية إلى اهللا يقوم بمهمة تربوية مكملة ومساندة لما يقوم به المعلم في المدرسة واألسرة ال -٢

ة وإرشادات للناس لها دور كبير في توجيه يوربيهات توخطابه الموجه إلى الناس يتضمن توج
  .سلوكهم نحو الخير 

ى يكون الداعية المربي فاعالً ومؤثراً في المجتمع ، ينبغي أن تتوافر فيه جملة من حت -٣
التعبد هللا عز وجل والتوكل عليه والتلطف مع الناس : المقومات الشخصية واألدائية من أبرزها 

اإلدراك والتصرف الحسن في القول والعمل والكفاءة  ةل وقواؤتفوالصدق وسعة الصدر وال
  .العلمية والثقافية والقدرة على االتصال والتخاطب مع اآلخرين وإدارة الحوار وحسن التصرف 

  
  :التوصيات ) ب

  :ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحثان بما يلي  في
ن رسالتهم في وم وهم يؤدالالضروري أن يقتدي الدعاة بالرسل الكرام عليهم الس من -١

  .تصحيح الناس وإرشادهم إلى طرق الخير ويتطلب ذلك منهم الوقوف على سيرهم بتأنٍ 
صي الدعاة إلى ضرورة اكتساب مهارات التقويم الذاتي حتى يستطيعوا تطوير أدائهم في نو -٢

  .مجال الدعوة بصورة مستمرة 
اكبة التطورات والمستجدات ومسلمين لمبالد ال فيترح إنشاء معاهد إلعداد الداعية المسلم نق -٣

  .والعمل على مواجهة تحديات الغزو الفكري والثقافي في بالد المسلمين 
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  مصادر والمراجعال
  .لقرآن الكريما* 
تحقيق شعيب األرنؤوط، ، يح ابن حبانصح): ١٩٩٣(ن حبان، محمد بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي اب -١

  .، مؤسسة الرسالة، بيروت٢الطبعة
دار ، بيان والتعريف في أسباب ورود الحديثال): ١٩٨١(ة الحسيني، السيد إبراهيم ابن محمد زن حماب -٢

  .الفكر العربي، بيروت
  .مؤسسة قرطبة، مصر، ند أحمدمس): ت.د(ن حنبل، أحمد أبو عبد اهللا الشيباني اب -٣
فؤاد عبد الباقي،  دمحم: قيقتح، ن ابن ماجهسن.): ت.د( نين ماجة، أبي عبد اهللا محمد بن يزيد القزوياب -٤

  .دار الفكر
  .دار صادر، بيروت، ان العربلس): ت.د(ن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم اب -٥
تحقيق ، سيرة النبوية المعروفة بسيرة ابن هشامال): ١٩٧٩(ن هشام، أبو محمد عبد الملك المعافري اب -٦

  .اهرةالتراث العربي للطباعة والنشر، القر أحمد حجازي السقا، دا
  .مكتبة آفاق للطباعة والنشر، غزة، دمة في التربية اإلسالميةمق): ٢٠٠٢(دف، محمود خليل  أبو -٧
  .دار الفرقان للنشر والتوزيع، عمان، س في التصور اإلسالميأس): ١٩٨٢(و فارس، محمد عبد القادر أب -٨
للنشر والتوزيع،  الفرقاندار ، سفة التربية في اإلسالم انتماء وارتقاءفل): ١٩٩٧(سمر، أحمد رجباأل -٩

  .عمان
مسند المستخرج على صحيح اإلمام ال): ١٩٩٦(صبهاني، أبو نعيم أحمد بن عبد اهللا بن أحمد بن إسحاق األ -١٠

  .تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، مسلم
  .دار القلم، دمشق، الهندية ةه القاردعوة اإلسالمية وتطورها في شبال): ١٩٨٦(لوائي، محيي الدين ألا -١١
رتيب وتقديم كمال يوسف الحوت، عالم الكتب، ت دب المفرد،األ): ١٩٨٥(بخاري، محمد ابن إسماعيل ال -١٢

  .بيروت
تحقيق مصطفى ديب البغا، ، البخاريح يصح): ١٩٨٧(بخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد اهللا الجعفي ال -١٣

  .، دار ابن كثير، بيروت٣الطبعة
، دار ابن حزم للطباعة ٢الطبعة، الة المعلم وآداب العالم والمتعلمرس): ١٩٩٩(بد المجيد عانوني، بيال -١٤

  .والنشر والتوزيع، بيروت
عوض، دار إحياء التراث  يمقيق إبراهتحن الترمذي، سن): ت. د(ترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى ال -١٥

  .العربي، بيروت
، تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون، ، ن الترمذيسن): ت.د(ترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى السلمي ال -١٦

  .دار إحياء التراث العربي، بيروت
، مؤسسة ٣الطبعة، النقد الذاتي ضرورة النقد الذاتي للحركة اإلسالمية في): ١٩٨٥(بي، خالص جل -١٧

  .الرسالة، بيروت
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حوة للنشر، صدار ال ،٢الطبعة، ايا معاصرة في محكمة الفكر اإلسالميقض): ١٩٨٦(ال، أحمد محمد جم -١٨
  .القاهرة
تحقيق مصطفى ، مستدرك على الصحيحينال): ١٩٩٠(حاكم، محمد بن عبد اهللا أبو عبد اهللا النيسابوري ال -١٩

  .وتعبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بير
  .، دار الجيل، بيروت٦الطبعة، تفسير الواضحال): ١٩٦٨(ازي، محمد محمود حج -٢٠
تربية الوقائية في اإلسالم ومدى استفادة المدرسة الثانوية ال): ١٩٩٧( الرحمن حدري، خليل عبد اهللا عبدال -٢١

  .معة أم القرىجامنها، 
ر التربية داشراف في التربية المعاصرة مفاهيم وأساليب وتطبيقات، اإل): ١٩٩٢(دان، محمد زياد حم -٢٢

  . الحديثة، عمان
  .هر، غزةجامعة األز، خل إلى علوم التربيةمد): ت.د(خطيب، عامر ال -٢٣
  .دار المعرفة، بيروت، قصص القرآني في منطوقه ومفهومهال): ت.د(خطيب، عبد الكريم ال -٢٤
دار القلم للنشر ، مي العام والتربوي دراسة مقارنةالم النفس اإلسعل) : ١٩٨٧(يل ، محمد رشاد خل -٢٥

  .والتوزيع ، الكويت 
تحقيق ، دوس بمأثور الخطابرفال): ١٩٨٦(ديلمي، أبي شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه الهمذاني ال -٢٦

  .السعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت
صية المعلم وأداؤه في ضوء بعض التوجهات اإلسالمية في شختنمية ): ١٩٩٤(شد، علي محيي الدين را -٢٧

  .، عالم الكتب، القاهرة٦٢، ج٩المجلد، لة دراسات تربويةمجالتربية، 
قيق صالح محمد الخيمي ونذير تحليم المتعلم في طريق التعلم، تع: )١٩٨٥( زرنوجي، برهان الدينال -٢٨

  .حمدان، دار ابن كثير، دمشق
  .، عالم الكتب ، القاهرة  ٢ط، توجيه واإلراشد النفسي ال) : ١٩٨٠(الم لسران ، عبد ازه -٢٩
لعلمية، االكتب  دار، كشاف في التفسيرال): ١٩٩٥(زمخشري،اإلمام أبو القاسم جار اهللا محمود بن عمر ال -٣٠

  .بيروت
دار الكتاب ، ممع البيان الحديث تفسير مفردات ألفاظ القرآن الكريمج): ١٩٨٠(زين، سميح عاطف ال -٣١

  .المصري، القاهرة
وث المؤتمر العالمي التاسع للندوة بحالشباب واالنفتاح العالمي ): ٢٠٠٢(سدالن، صالح غانم عبد اهللا ال -٣٢

  .٢٠٠٢للعام  ١١\١ – ١٠\٢٩شعبان،  ٢٦- ٢٣ياض من الفترة رد في الالعالمية للشباب اإلسالمي المنعق
  .، دار العدوي، عمان٣الطبعة، اعد الدعوة إلى اهللاقو: )١٩٨٧(يد، همام عبد الرحيم سع -٣٣
  .، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة٢طبعةالتراتيجية اإلدارة في التعليم، اس): ١٩٨٥(يمان، عرفات سل -٣٤
قليات المسلمة األإستراتيجية الدعوة اإلسالمية في الدول غير اإلسالمية، ): ١٩٨٦( سمان، محمد عبد اهللال -٣٥

حاث ووقائع المؤتمر العالمي السادس للندوة العالمية للشباب أب، في العالم ظروفها المعاصرة آالمها وآمالها
  .١٩٨٦ناير ي٢٧-٢٢فقهـ الموا١٤٠٦جمادى األولى  ١٧ -١٢، المنعقد في الرياض في الفترة من١ج اإلسالمي،
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  ...ا جاءتكمقومات الداعية المربي م

  ٣٨

لة علمية مجتربية الاة لفعالية الثقافة العلمية، دعمقياس تقدير ال): ٢٠٠٤(ف، عبد العليم محمد عبد العليم شر -٣٦
  .، القاهرة١ج ١٢٤محكمة للبحوث التربوية والنفسية واالجتماعية تصدر عن كلية التربية جامعة األزهر، العدد 

  .، دار اقرأ، بيروت٢الطبعة، بوي عند ابن جماعةرذهب التمال): ١٩٨٦(س الدين، عبد األمير شم -٣٧
رسالة دكتوراه منشورة، ، يفة اإلخبار في سورة األنعاموظ): ١٩٩٧(د محمد ساداتي سيشنقيطي، ال -٣٨

  .، مركز الدراسات واإلعالم، دار إشبيليا، الرياض٤الطبعة
مطابع األهلية لألوفست، لا، قرآنواء البيان في إيضاح القرآن بالأض): 1983(شنقيطي، محمد األمين ال -٣٩

  .الرياض
  .الدار العربية للكتاب، طرابلس، ليبيا، أسس التربية اإلسالمية من): ١٩٩٣(مد التوميمحشيباني، عمر ال -٤٠
  .، مكتبة وهبة، القاهرة٨طبعة الف ندعو الناس، كي): ١٩٨٠(ر، عبد البديع صق -٤١
، مؤسسة الرسالة، ٢طبعة اللدعاة، الدعوة والقرآن وإلى القرآن ا من): ١٩٨١(صواف، محمد محمود ال -٤٢
  .وتبير
تحقيق حمدي بن عبد المجيد ، معجم الكبيرال): ١٩٨٣(طبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم ال -٤٣

  .، مكتبة العلوم والحكم، الموصل٢السلفي، الطبعة
  .القاهرة ،الحرمينر دامعجم األوسط، ال): ١٩٩٤(طبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم ال -٤٤
دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، ، قصة في القرآن الكريمال): ١٩٩٦(سيد  مدطاوي، محطن -٤٥

  .القاهرة
مكتب التربية العربي لدول ، التعليم عند بدر الدين بن جماعة فن): ١٩٨٥(د العال، حسن إبراهيم عب -٤٦

  .الخليج، الرياض
لة مجمفهوم العلم في القرآن الكريم، ): ١٩٩٤( زاهي عبد اهللا د اهللا، عبد الرحمن صالح والرشدان،عب -٤٧

  .، عالم الكتب، القاهرة٦٨، ج٩المجلد، دراسات تربوية
  .دار الفكر العربي، القاهرة، تربية ومشكالت المجتمعال): ١٩٨٠(ود، عبد الغني عب -٤٨
  ).ن.د(، وة الرسل إلى اهللا تعالىدع): ت.د(عدوي، محمد أحمد ال -٤٩
لخالل، دار الكتب العلمية، ل دمة كتاب األمر بالمعروف والنهي عن المنكرمق): ١٩٨٥(در ا، عبد القاعط -٥٠

  .بيروت
  .دار الفكر العربي ، القاهرة ، ول التربية اإلسالمية أص) : ١٩٩٣(ي ، سعيد إسماعيل عل -٥١
ة، س المفتوحقدمنشورات جامعة ال، ائق التدريس والتدريب العامةطر): ١٩٩٢(ونة، شفيق وآخرون عال -٥٢
ناعم.  
  .دار الوثائق ، الكويت ، كولوجية المراهق المعاصر سي) : ١٩٨٧(عيسوي ، عبد الرحمن محمد ال -٥٣
  .، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت١ج، ياء علوم الدينإح): ت.د(غزالي، أبو حامد محمد بن محمدال -٥٤
  .، اإلسكندريةةالجامعيدار المعرفة ، ك االنحرافلومشاكل االجتماعية وسال): ١٩٨١(ث، محمد غي -٥٥
  .، دار الصحوة، القاهرة٣الطبعة، صحوة اإلسالمية بين الجحود والتطرفال): ١٩٩٤(قرضاوي، يوسفال -٥٦
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  ٣٩

  .ر الشروق، القاهرةداابنا اإلسالمي في عصر العولمة، خط): ٢٠٠٤(قرضاوي، يوسف ال -٥٧
  .، دار الشروق، بيروت١٠الطبعة، نرآظالل الق في): ١٩٨٢(ب، سيد قط -٥٨
  .، دار الشروق، بيروت٦طبعة، هج التربية اإلسالميةمن): ١٩٨٢(مد ب، محقط -٥٩
جمة إحسان قاسم الصالحي، دار النيل ترق اإلرشاد في الفكر والحياة، طر): ٢٠٠٣(لن، محمد فتح اهللا كو -٦٠

  .للطباعة والنشر
  .دار النهضة العربية، بيروت، العامة للتدريس سساأل): ١٩٨٣(يب، رشدي وآخرون لب -٦١
ر الكتب العلمية، داب الدنيا والدين، أد): ت.د(ن علي ابن محمد بن حبيب البصري سأبو الحماوردي، ال -٦٢

  .بيروت
، ٤الطبعة، ريس التربية اإلسالمية أسسه وتطبيقاته التربويةتد): ١٩٩٠(اور، محمد صالح الدين علي مج -٦٣

  .دار القلم، الكويت
ر الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، ا، د٤بعةالط، ه الدعوة إلى اهللافق): ١٩٩٣(مود، علي عبد الحليم مح -٦٤

  .المنصورة
تحقيق محمد فؤاد ، يح مسلمصح): ت.د(لم، مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري أبو الحسين مس -٦٥

  .يروتب عبد الباقي دار إحياء التراث العربي،
عالمي للفكر للمعهد اا، مة التعليم المعاصر وحلولها اإلسالميةأز): ١٩٩٠(نجار، زغلول راغب ال -٦٦

  .اإلسالمي، هيرندن، فيرجينيا
  .، مطابع الفرزدق التجارية، الرياض٣الطبعة، اء المؤمنينلق): ١٩٨٥(نحوي، عدنان علي رضا ال -٦٧
ار النحوي للنشر والتوزيع، د ربية في اإلسالم النظرية والمنهج،تلا): ٢٠٠٠(نحوي، عدنان علي رضا ال -٦٨

  .الرياض
  .ار الكتب العلمية، بيروتد ن النسائي،سن): ت. د(مد بن شعيب حلرحمن أنَّسائي، أبو عبد اال -٦٩
، دار  ٢ط، ح النووي علي صحيح مسلم شر) : ١٩٧٢(نووي ، أبو زكريا يحيى بن شرف بن مدي ال -٧٠

  .تراث العربي ، بيروت الإحياء 
  .دار الريان للتراث، القاهرة، مع الزوائدمج): ١٩٨٦(هيتمي، علي بن أبي بكر ال -٧١
  .مؤسسة الرسالة، بيروت، اب اإليمانكت): ١٩٨٢(اهللا وآخرون  دظاف، عبوال -٧٢
  .دار األرقم، عمان، تربية اإلسالمية في ظالل القرآنال): ١٩٨٣(سين، عبد اهللا يا -٧٣
  .مكتبة الخانجي، القاهرة، تربية األخالقية اإلسالميةال): ١٩٧٧(لجن، مقداد يا -٧٤
ر السالم للطباعة دامية في ضوء القرآن الكريم، المة اإلستمكين لألال): ١٩٩٧(سف، محمد السيد محمد يو -٧٥

  .والنشر، القاهرة
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