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 الرسالة ملخص
 

 : وبعد          اصطفى الذين عباده الذين عباده على وصالة وكفى هلل احلمد
 الداعية حياة يف هوأثر  الدعوة مقاصد فقه: البحث فعنوان

 . البحث ومنهج وخطة املوضوع أمهية وفيها املقدمة على البحث ويشتمل
 الداعيةة– األثر – الدعوة – مقاصد)  البحث ابملصطلحات التعريف:   وفيه التمهيد

 . الدعوة مقاصد أمهية بيان(
 ربةةة أ علةةةى ويشةةةتمل(  تعةةةاىل هللا إىل الةةةدعوة مقاصةةةد أبةةةرز: )  بعنةةةوان:  األول الفصةةةل

 الثةاي املبحةث.  املبني ابلبالغ الناس على احلجة إقامة مقصد: األول املبحث:  وهي مباحث
 كلمةة  وإعةال  الةدين إظهةار مقصةد: الثالث املبحث. النار من وإنقاذهم الناس هداية مقصد: 
 .  اخلمس الضرورايت حفظ مقصد:  الراب  املبحث.  الظلم ورف  العدل وإقامة األرض يف هللا

 علةى ويشةتمل(  الةدعوة مقاصةد لتحقية  الداعيةة إعةداد)  بعنةوان:  الثةاي لفصةلما اوأ
 مرحلةة:  الثةاي املبحةث. واخللقةي الرتبةو  اإلعةداد مرحلةة:  األول املبحةث وهي مباحث ثالثة

 .  العملي اإلعداد مرحلة:  الثالث املبحث. العلمي اإلعداد
 علةى ويشةتمل(  الداعيةة حياة يف لدعوةا مقاصد فقه أثر) بعنوان:  الثالث الفصلويف 

 يف الشةمولية:  الثةاي املبحةث. والغايةة الوجهةة إخةال :  األول املبحةث:  وهةي مباحث أربعة
 والتكامل التفاعل:  الراب  املبحث. والعمل الفكر يف الواقعية:  الثالث املبحث. والعمل الفكر

 . الدعاة بني املستمر
 . والتوصيات النتائج اهم:  على وتشتمل: اخلامتةأخريا  مث

 
 . التوفي  وابهلل

 
 الطالب/ عثمان هينج سامي 
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Abstract 

 

Praise be to Allah, and enough is enough and pray for the slaves who slaves 

who chose and after : 

The title search: the jurisprudence of the purposes of the call and its impact on 

the lives of preacher  

   

It includes research on the foreground and the importance of the topic and plan 

and research methodology . 

Boot and where: Definition of terms Search (purposes - call - impact - calling) 

statement importance of the purposes invitation . 

Chapter One: entitled: (the most prominent advocate of the purposes to God) 

and includes four sections: the first section: a destination for people to make 

the case described the communiqué. The second topic: destination guide 

people and save them from the fire. Third topic: the intent of the manifestation 

of religion and uphold the word of God in the land and the administration of 

justice and injustice. Section IV: destination save the five essentials. Chapter 

II: entitled (preparation calling to achieve the purposes of the call) and 

includes three sections, a first topic: the preparation phase of educational and 

moral development. Second topic: the preparation phase of science. Third 

topic: the practical stage setup. Chapter III: entitled (the impact of the 

jurisprudence of the purposes of the call in the life of preacher) and includes 

four sections: the first section: sincerity and destination end. Second topic: 

inclusiveness in thought and action . 

The third topic: realism in thought and action. Fourth topic: the continuous 

interaction and integration between the preachers . 

Then Conclusion: These include: the most important findings and 

recommendations . And reconcile with God 
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 إهداء
 واليت تعبت من أجلي منةذ طفةوليت -أطال هللا يف عمرها  -الغالية  إىل والديت

 -ر ةه هللا -العزيةز  وإىل والةد  وقامت على تربييت ورعةاييت بعةد وفةاة والةد  ر ةه هللا
أبنةةائي الةةيت صةة ت  أمو وإىل زوجةةيت  السةةن السةةاب  مةةن عمةةر  الةةذ  تةةويف وأل  زلةةت 

سةةةةة أعةةةةوام ونصةةةةف متتاليةةةةة يف مةةةةرحليت البكةةةةالوريوس علةةةةى وضةةةةعي الدراسةةةةي ملةةةةدة م
 واملاجستري يف هذه اجلامعة املوقرة جامعة املدينة العاملية مباليزاي .  

أحة  مةم كةل خةري وأن يكونةوا دعةاة إىل هللا تعةاىل  لصةني  نالةذي وإىل أبنائي
 . هلل يف دعوهتم

     وإىل كل صدي  شاركت معه يف العمل الدعو 
ابحلكمةة واملوعظةة احلسةنة والادلةة على بصةرية و  هللا تعاىلية إىل وإىل كل داع
 ابليت  هي أحسن .
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 شكر وتقدير

أتوجةةةه ابلشةةةكر اخلةةةالا هلل تعةةةاىل الةةةذ  وفقةةةن وسةةةهل يل مهمةةةيت وأعةةةانن وأرشةةةدي   
وأخةا ابلةدعا   -بعةد هللا تعةاىل  -وأتوجه ابلشةكر وعظةيم ا متنةان لكةل مةن لةه فضةل علةي 

د  الكرميني كما أتوجةه ابلشةكر اجلزيةل لفضةيلة الةدكتور لمةد السةيد البسةاطي الةذ  منهم وال
 أشرف على حبثي فجزاه هللا عن خريا . 

فرصةةةة إلكمةةةال الدراسةةةة بعةةةد حةةةت يل الوأشةةةكر جامعةةةة املدينةةةة العامليةةةة مبةةةاليزاي الةةةيت أا
 مواصلة الدراسة مبدة ليست ابليسرية .  عنانقطاعي 

ا لمةةد وعلةةى ولةةه وصةةحبه أتعةةني ومةةن تةةبعهم  حسةةان إىل يةةوم وصةةلى هللا علةةى نبينةة
 الدين واحلمد هلل رب العاملني .
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 املقدمة

  ونعةةوذ ابهلل مةةن شةةرور أنفسةةنا ومةةن سةةي ات مةةد هلل دمةةده ونسةةتعينه ونسةةتغفره إن احل
 أعمالنةةا   مةةن يهةةده هللا فةةال مضةةل لةةه   ومةةن يضةةلل فةةال هةةاد  لةةه   وأشةةهد أن   إلةةه إ  هللا

 وحده   شريك له   وأشهد أن لمدا عبده ورسوله .
     [102]ول عمران :ح  تقاته و  متوتن إ  وأنتم مسلمون (  ) أييها الذين ومنوا اتقوا هللا  

أيهةةةا الةةةذين ومنةةةوا اتقةةةوا هللا وقولةةةوا قةةةو  سةةةديدا يصةةةل  لكةةةم أعمةةةالكم ويغفةةةر لكةةةم  )اي
 أما بعد:  [71-7]األحزاب :  عظيما (ذنوبكم ومن يط  هللا ورسوله فقد فاز فوزا 

فإن أصدق احلديث كتاب هللا   وخري امد  هد  لمد صةلى هللا عليةه وسةلم  وشةر 
 األمور لداثهتا   وكل لدثة بدعة  وكل بدعة ضاللة   وكل ضاللة يف النار.
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 أمهية املوضوع وسبب اختياره:  
نفسةةها حيةةث  -تعةةاىل -ة الةةدعوة إىل هللاأمهيتةةه مةةن أمهيةةيسةةتمد املوضةةوع هةةذا البحةةث   

لةةةك تقةةةد فقةةةه فأن الةةةدعوة  لةةةى هللا كمةةةا هةةةو معلةةةوم مةةةا  ةةةاايت عظيمةةةة ومقاصةةةد نبيلةةةة  مةةةن 
 املقاصد والغاايت ختبط يف منهجه وأفسد يف دعوته !!

ف دعوتةه   أهةدايفخبالف ما إذا كان الداعية بصريا يف مقاصد ما يدعو إليةه   فقيهةا 
 والسةنة ون الكةرماملسةتمد مةن نةور وهةدق القةر  -احلكيم يف األمةر والنهةيد الشارع يعرف مقص

وتنوعةةةةت  فإنةةةةه يكةةةةون علةةةةى مةةةةنهج واضةةةة  وطريةةةة  مسةةةةتقيم مهمةةةةا كثةةةةرت املعوقةةةةات -املطهةةةةرة 
ضةحا ققة  نهجةا واماملصاع  يف وجه الدعوة واختلفت األزمان  حىت يصب  للداعية إىل هللا 

يم يف رع احلكةةلةةى هةةذا الةةدين  وألن مقاصةةد الشةةامةةن خاللةةه  ايتةةه وهدفةةه مةةن دعةةوة النةةاس  
فهةا عةاىل أن يعر ت هللا الدعوة اثبتة   تتغري على مر األايم والعصور جي  على كل من يدعو إىل

لةةدعوة مقاصةةد احة  املعرفةةة ويسةعى لتحقيقهةةا مهمةا تعةةددت وتنوعةت الوسةةائل واألسةالي    ف
 أن   تتبدل إىلتتغري و  الدعوة يف الغد  إىل هللا األوىل هي مقاصد الدعوة اليوم وهي مقاصد 

 يرث هللا األرض ومون عليها ..
ر ةةه (1)ومقاصةةد الةةدعوة و اايهتةةا هةةي لةة  الةةدعوة وروحهةةا ولةةذا يقةةول اإلمةةام الشةةاطي

:" إن زلةةةة العةةةا  أكثةةةر مةةةا تكةةةون عنةةةد ويقةةةول أيضةةةا (2)":" املقاصةةةد هةةةي أرواا األعمةةةال- هللا
 " الغفلة عن اعتبار مقاصد الشرع 

 

                                                            

 .واللغة والتفسري ابحلديث عاملا وكان   الشاطي لمد أبو   الرعين أ د بن فرية بن القاسم (1 ) 

 . 344/هة1410 بريوت - املعرفة دار   دراز عبدهللا:  ت للشاطي   املوافقات (2 ) 
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 :  مشكلة البحث 

إىل هللا اليةةوم مةةن أهةةم وتكمةةن مشةةكلة هةةذا البحةةث يف أن كثةةريا مةةن اخةةتالف الةةدعاة 
: ا ختالف يف النظر إىل حتقي  املقاصد الدعوية   فقد خيتار بعة  الةدعاة مقصةدا أسبابه هو

  دعواي ويعمل على حتقيقه بغ  النظر عن أن يكةون هةذا املقصةد شةرعيا أو  ةري شةرعي   وإن
كان املقصد شرعيا فقد يهمل ابقي املقاصد الدعوية الشرعية اليت حةث عليهةا الشةارع احلكةيم 

 يف حتقيقها ..
ممكةةةن  يسةةةتطي  الداعيةةةة إىل هللا تقةةةدم أ  املقاصةةةد أعظةةةم وأيهةةةا أوىل اب هتمةةةام وأيهةةةا

   وجي  أن يعةرف الداعيةة إىل هللا مقاصةد الشةارع الةيت عليهةاالتحقي  على حس  ا ستطاعة
الةةدليل ويلتزمهةةا و  قيةةد عنهةةا أو يتحايةةل عليهةةا مبقاصةةد موهومةةة تعةةود عليةةه ابلضةةرر والةةوزر   

 ابملدا واألجر .  
 

 :أهداف البحث
زمها و  قيةد تةةأن يعرف الداعية إىل هللا تعاىل مقاصد الشرع اليت دل عليها الةدليل ويل -1

الوزر   ابملةدا واألجةر عنها أو يتحايل عليها مبقاصد موهومة تعود عليه ابلضرر و 
. 

أن يستطي  الداعيةة إىل هللا تعةاىل تقةدم ا  املقاصةد أعظةم وأيهةا أوىل اب هتمةام وأيهةا  -2
 ممكن وأيها ممكن التحقي  على حس  ا ستطاعة . 
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 الدراسات السابقة للبحث :
 :الدراسات السابقة

الشةةيع عبةةدالر ن كتةةاب فقةةه الةةدعوة  لةةى هللا تعةةاىل وفقةةه النصةة  واإلرشةةاد للعالمةةة  -1
   الصادر من دار القلم للنشر والتوزي  . حبنكة امليداي حسن

 كتاب أصول الدعوة للدكتور عبدالكرم زيدان . -2
ي سةةةةةا  و  تةةةةةال يفةةةةة: أ.د طلعةةةةةت لمةةةةةد عففقةةةةةه الةةةةةدعوة فليةةةةةف كتةةةةةاب فمةةةةةالت يف -3

 عبدالوهاب . لمد عبدالستار 
  حلكمةةة وا عتةةدالدها علةةى اكتةةاب فقةةه الةةدعوة اإلسةةالمية يف الغةةرب ووجةةوب  ديةة -4

 األمني الريسوي .فليف : علي بن 
كتةةاب قواعةةةد وضةةوابط فقةةةه الةةدعوة عنةةةد شةةيع اإلسةةةالم مةةن ابةةةن تيميةةة دراسةةةة فقهيةةةة  -5

 عابد بن عبد هللا الثبييت .: فليف
  

 منهجي يف البحث :
 فصيل املوضوع من خالل نصو  الكتاب والسنة . -1
أو مةةةا يتعلةةة  بةةةه وا سةةةتفادة منةةةه يف كتابةةةة هةةةذا ا طةةةالع علةةةى مةةةا كتةةة  حةةةول املوضةةةوع  -2

 البحث .
 ذكر ما يناس  عنوان البحث ومواضيعه من بع  الكت  أخرق .    -3
 عزو اآلايت القرونية الكرمية إىل سورها وارقامها يف امامش .  -4
الرتتةةةة لمعةةةالم الةةةواردة ألةةةائهم يف البحةةةث ممةةةن سةةةيغل  علةةةى ظةةةن عةةةدم شةةةهرهتم   و    -5

    بة الكرام األعالم واألئمة األربعة وأئمة احلديث وأصحاب السنن . أترجم للصحا
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 :خطة البحث

 تشمل خطة البحث على ما يلي :
 .أمهية املوضوع وخطة ومنهج البحث وفيهااملقدمة 

 التمهيد وفيه :
 الداعية ( –األثر  –الدعوة  –التعريف ابملصطلحات البحث ) مقاصد  -
 بيان أمهية مقاصد الدعوة . -

 
 :أرب  مباحث وهي وفيهاىل ( : ) أبرز مقاصد الدعوة إىل هللا تع: بعنوانالفصل األول

 مقصد إقامة احلجة على الناس ابلبالغ املبني .  :املبحث األول
 مقصد هداية الناس وإنقاذهم من النار . : املبحث الثاين

 ة العدلمقصد إظهار الدين وإعال  كلمة هللا يف األرض وإقام :املبحث الثالث
 ورف  الظلم .

 : مقصد حفظ الضرورايت اخلمس .املبحث الرابع
 

 :ثالثة مباحث وهي وفيهوة ( : بعنوان ) إعداد الداعية لتحقي  مقاصد الدعالفصل الثاين
 : مرحلة اإلعداد الرتبو  واخللقي .املبحث األول
 : مرحلة اإلعداد العلمي .املبحث الثاين

 د العملي .: مرحلة اإلعداالثاملبحث الث
 
 
 
 



(     ) 
 

 : أربعة مباحث وهيفيه ية ( و : بعنوان )أثر فقه مقاصد الدعوة يف حياة الداعالفصل الثالث

 .إخال  الوجهة والغاية :املبحث األول
 .: الشمولية يف الفكر والعملاملبحث الثاين

 .: الواقعية يف الفكر والعملاملبحث الثالث
 .بني الدعاة اعل والتكامل املستمر: التفاملبحث الرابع

 
 على :وتشتمل  :اخلامتة
 أهم النتائج . -
 التوصيات . -

 الفهرسة :
 فهرس اآلايت القرونية الكرمية . -
 فهرس لمحاديث النبوية الشريفة .  -
 فهرس للمصادر واملراج  . -
 فهرس للموضوعات . -
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 التمهيد :
 

 :ويشمل على
 

 الداعية ( . -ثر األ -الدعوة  -مقاصد  -التعريف مبصطلحات البحث ) فقه  -
 .بيان أمهية فقه مقاصد الدعوة -
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 التعريف مبصطلحات البحث : -أ

 أوال : التعريف مبصطلح ) الفقه ( 
الفةةةا  والقةةةاف وامةةةا  أصةةةل  تعريةةةف الفقةةةه يف اللغةةةة :جةةةا  يف كتةةةاب مقةةةاييس اللغةةةة :"

افقهةةه .. وكةةل علةةم واحةةد صةةحي  يةةدل علةةى إدراو الشةةي  والعلةةم بةةه   تقةةول فهمةةت احلةةديث 
  (1)"ل لكل عا  ابحلالل واحلرام فقيهبشي  فهو فقه   مث اختا بذلك علم الشريعة فقي

" يقةةال : أويت فةةالن  -كمةةا جةةا  يف كتةةاب لسةةان العةةرب   -والفقةةه يف األصةةل الفهةةم 
 أ  ليكةةةول  [122]التوبةةةة  : (  ليتفقهةةةوا يف الةةةدينفقهةةةا يف الةةةدين أ  فهمةةةا فيةةةه   قةةةال تعةةةاىل : ) 

  .(2)علما  به
 

فلةةه عةةدة تعريفةةات يتضةةمن بعضةةها بعضةةا   أقر ةةا  أمااا تعريااف الفقااه يف االصااطال  :
  فالفقةةه يف الةدعوة هةةو الفهةةم (3)ملوضةوعنا : أنةةه معرفةةة األحكةام الشةةرعية الةةيت طريقهةا اإلجهةةاد

وة والعلم أبصةول الةدعوة ومقاصةدها ومناهجهةا ووسةائل والتلطةيط للةدعوة إىل هللا   ألن الةدع
إىل هللا   تتوقةةف عنةةد حةةد اخلطةة  املن يةةة والةةدروس الدعويةةة ودوهةةا   وإ ةةا حتتةةاج إىل فقةةه يف 

 األصول واملقاصد واملناهج والوسائل واألسالي  الدعوية .
 
 

                                                            

 . بريوت اجليل ردا   هارون عبدالسالم: ت فارس  بن   اللغة مقاييس (1 ) 

 . منظور بن مكرم بن لمد   العرب لسان (2 ) 

 . والتوزي  للنشر الصميعي دار   اجلوين احلرمني إلمام الورقات (3 ) 
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 اثنيا : التعريف مبصطلح ) املقاصد الدعوية ( 
 )        ثةي لثالمةن الفعةل ا وردت كلمةة مقاصةد يف اللغةةتعريف املقصد يف اللغاة : 

ل أصةول د والةدا" القةاف والصةاب مقاييس اللغة عند كلمة ) قصةد (:قصد ( كما جا  يف كتا
 . ثالثة يدل أحدها على : إتيان شي  والعلم به

وقولةه  هو قاصدوالقصد : استقامة الطري  قصد يقصد قصدا فوجا  يف كتاب لسان العرب :"
  قاصد.ومنها طري   ري [9]النحل : ( وعلى هللا قصد السبيل ومنها جائر) تعاىل : 

عةةةاىل تى هللا : عمليةةةة بيةةةات هةةةدف الةةةدعوة  لةةة أماااا تعرياااف املقصاااد الااادعو  يف االصاااطال 
العمةةةل رعي   و وحتةةةد  املطلةةة  الةةةذ  يسةةةعى الةةةدعاة إىل هللا لتحصةةةيله   ووضةةةعها يف إطةةةار شةةة

 لتحقيقه   وا ستقامة على الطري  ابلضوابط الشرعية .
 

  واإلحلةةةاا   والنةةةداتةةةدور مةةةادة ) دعةةةوة ( يف اللغةةةة مةةةا بةةةني الطلةةة اللغاااة :تعرياااف الااادعوة يف 
 وا ستمالة .

 
 : ت ومنها: فقد عرف العلما  بعدة تعريفا أما مصطلح ) الدعوة ( يف االصطال 

 .. (1) تبليغ اإلسالم للناس   وتعليمه إايهم   وتطبيقه يف واق  احلياة
 

لشةي  واجلمة  بقيةة ا "ثةر يف كتةاب لسةان العةرب أبنةه : جةا  تعريةف األ تعريف األثر يف اللغة
 واثر وأثور .

هةةةم مقاصةةةد رتكهةةةا ف: النتيجةةةة اإلجيابيةةةة الةةةيت ي التعرياااف االصاااطالحي ألثااار مقاصاااد الااادعوة
 الدعوة إىل هللا والعمل مبقتضاها . 

 

                                                            

 40م  :19932بريوت ط  -املدخل إىل علم الدعوة   لمد البيانوي   مؤسسة الرسالة  (1 ) 
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 .(1): الذ  يدعو  لى دين أو فكرة   واما  للمبالغة  تعريف الداعية يف اللغة
 

 .(2): هو املبلغ لإلسالم واملعلم له والساعي إىل تطبيقه  ريفه يف االصطال أما تع
 

  : بيان أمهية فقه مقاصد الدعوة -ب 
ا جةل ويتقةرب  ة عةز و الدعوة إىل هللا عز وجل عبادة عظيمة من أعظم العبادات اليت قبهةا هللا

 ممةن دعةا إىل سةن قةو ن أحقال تعةاىل : ) ومةإليه سبحانه وأجلها وأحسنها وأزكاها عند هللا . 
 [.33هللا وعمل صاحلا وقال إنن من املسلمني ( ]فصلت :

مةةةن   وم الةةةدين يةةةومةةةن دعةةةا بةةةدعوهتم إىل  -علةةةيهم السةةةالم  -وهةةةي سةةةبيل األنبيةةةا  واملرسةةةلني 
 العلما  الناصحني   الدعاة الصادقني .

    . (3)العبدفمقام الدعوة إىل هللا أفضل مقامات  -ر ه هللا  -يقول ابن القيم 
 
 
 
 
    
 

       
 

  
  

                                                            

 حامد عبدالقادر / لمد النجار جمم  اللغة العربية دار الدعوة. /املعجم الوسيط   إبراهيم مصطفى / أ د زايت (1 ) 
 40م  :19932بريوت ط  -املدخل إىل علم الدعوة   لمد البيانوي   مؤسسة الرسالة   (2 ) 
 . 1/132بريوت  :  -ابن القيم اجلوزية   دار الكت  العلمية اجلواب الكايف  (3 ) 
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 األولالفصل 
 

  أبرز مقاصد الدعوة إىل هللا تعاىل
 : ويشتمل على أربعة مباحث

 . املبحث األول : مقصد إقامة احلجة على الناس ابلبالغ املبني
 . املبحث الثاي : مقصد هداية الناس وإنقاذهم من النار

 . ن وإعال  كلمة هللا يف األرض وإقامة العدل ورف  الظلماملبحث الثالث : مقصد إظهار الدي
 . املبحث الراب  : مقصد حفظ الضرورايت اخلمس
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 : املبحث األول
 

 . مقصد إقامة احلجة على الناس ابلبالغ املبني
 : ويشتمل على ثالثة مطال 

  . املطل  األول : قيام احلجة  رسال الرسل وإنزال الكت 
  . طل  الثاي : امتثال دعاة احل  أمر هللا عز وجل  قامة احلجة على الناسامل

  قامة احلجة على الناس وفشل املعرضني -عليهم السالم -املطل  الثالث : قيام الرسل 
  . عنهم                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(  7  ) 
 

 . قيام احلجة إبرسال الرسل وإنزال الكتب: املطلب األول
وغ يةةه ببلةةأن   يعةةذب أحةةدا إ  بعةةد قيةةام احلجةةة عل -عةةز وجةةل-اقتضةةت حكمةةة هللا

 ) : ل تعةاىلة كمةا قةامةن الكتةاب والسةن املتظةافرةنذارة الرسل إليه كما دلت علةى ذلةك األدلةة 
 [15] اإلسرا  :وما كنا معذبني حىت نبعث رسو ( 

 ( يتواييكم ) اي معشةةر اجلةةن واإلنةةس أ  أيتكةةم رسةةل مةةنكم يقصةةون علةةوقةةال تعةةاىل: 
  [130]األنعام :

وقد ثبت يف الصحيحني عن أيب مسعود رضي هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا 
لةةةةةك بعةةةةةث النبيةةةةةني مبشةةةةةرين عليةةةةةه وسةةةةةلم "   احةةةةةد أحةةةةة  إليةةةةةه العةةةةةذر مةةةةةن هللا مةةةةةن أجةةةةةل ذ

 .(1)"ومنذرين
بعةةد قيةةام  هللا تعةةاىل وأنةةه   يعةةذب أحةةدا إ كثةةري ر ةةه هللا " إخبةةار عةةن عدلةةه قةةال اإلمةةام ابةةن  

وجةةل    احلجةةة عليةةه  رسةةال الرسةةول إليةةه .. إىل  ةةري ذلةةك مةةن اآلايت الدالةةة علةةى أن هللا عةةز
 .(2)يدخل النار أحدا إ  بعد إرسال الرسول إليه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

   ابب قول الني _ صلى هللا عليه وسلم : "   شلا أ ري من هللا يدالتوح كتاب  يف البلار  أخرجه (1 ) 
 ( . 7416رقم ) 24/262        

 .5/52هة 1401بريوت  - دار الفكر تفسري القرون الكرم أليب الفدا  إلاعيل بن كثري  (2 ) 
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 .اسة على النإبقامة احلج -وجل  امتثال دعاة احلق أمر هللا عز :املطلب الثاين

ا ل إليهةةةةةوجةةةةةل للوصةةةةةو  هةةةةةد الةةةةةدعاة إىل هللا عةةةةةزإن مةةةةةن املقاصةةةةةد الةةةةةيت مةةةةةن أجلهةةةةةا جيت
 دينةه وأدا  ه بتبليةغوجةل لتحقيقهةا هةي امتثةال أمةر  ويتسابقون ويتنافسون لنيةل مرضةات هللا عةز

بيةا  ي مهمةة األنملبةني فهةوجل  ا إلقامة احلجة على الناس ابلةبالغ ا رسالته كما أمرهم هللا عز
يةةة مةةن  ذا مةةا وكةةوجةةل يف   بةةل حصةةر هللا عةةز والرسةةل علةةيهم السةةالم ومةةن تةةبعهم إىل يةةوم الةةدين

  . فحس  كتابه مهمة الرسل وأتباعهم يف البالغ املبني إلقامة احلجة على الناس
ب معهةم الكتةا ن وأنةزل) كان النةاس امةة واحةدة فبعةث هللا النبيةني مبشةرين ومنةذري : قال تعاىل

 [213]البقرة :ابحل  ليحكم بني الناس فيما اختلفوا فيه( 
سةةعود ر ةةه هللا يف تفسةةريه " أ  لسةةت وظيفةةتهم إ  تبليةةغ الرسةةالة تبليغةةا واضةةحا أو الو قةةال أبةة

  .(1)"موضحا وإابنه طري  احل  وإظهار أحكام الوحي
 

 [17يس : ]  ) وما علينا إ  البالغ املبني ( : وقال تعاىل
ه توضي  األمةور ر ه هللا يف تفسريه " أ  البالغ املبني الذ  قصل ب -قال العالمة السعد  

املطلةةوب بيا ةةا وماعةةدا هةةذا مةةن وايت ا قةةرتاا أومةةن سةةرعة العةةذاب فلةةيس إلينةةا وإ ةةا وظيفتنةةا 
الةةيت هةةي الةةبالغ املبةةني قمنةةا  ةةا وبيناهةةا لكةةم فةةإن اهتةةديتم فهةةو حظكةةم وتةةوفيقكم وإن ضةةللتم 

 .(2) فليس لنا من األمر شي  ..."
 
 
 
 
 

                                                            

 . احلنفي بن لمد سعودال أليب(  الكرم القرون مزااي إىل السليم العقل إرشاد)  السعود أيب تفسري (1 ) 

 . السعد  لصر بن عبدالر ن   املنان كالم  تفسري يف الر ن الكرم تيسري (2 ) 
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 .عنهموفشل املعرضني لناس إبقامة احلجة ل -معليهم السال-:قيام الرسلالثالثاملطلب 
وجةةل الرسةةل وأتبةةاعهم مةةن الةةدعاة إىل هللا  الةةبالغ املبةةني هةةو احلمةةل الةةذ   لةةه هللا عةةز

  م إليه .وانتد م إليه -وجل  عز
قةةال تعةةاىل :) قةةل أطيعةةوا هللا وأطيعةةوا الرسةةول فةةإن تولةةوا فإ ةةا عليةةه مةةا  ةةل وعلةةيكم مةةا 

 . [54] النور :ا وما على الرسول إ  البالغ املبني (  لتم وإن تطيعوه هتتدو 
علةةةى عبةةةاده واضةةةحة كاملةةةة امةةةة حةةةىت   فمةةةن مقاصةةةد الةةةبالغ املبةةةني إقامةةةة احلجةةةة هلل 

جةةةا ل مةةةن بشةةةري و  نةةةذير أو :   يقةةةل النةةةي أو   يبلغنةةةا ذلةةةك أو    يقولةةةوا يةةةوم القيامةةةة : مةةةا
العبةارات الةيت تةوحي بعةدم بلةوغ البيةان مةم نعرف ذلك أو كنا عن هذا  افلني و ةري ذلةك مةن 

هم بتبليةغ ديةن هللا وشةرعه وبيانةه وجةل هةذه احلجةج  رسةال الرسةل واألنبيةا  وأمةر  فقط  هللا عةز
 .للناس وأمت البيان 
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 :يناملبحث الثا
 

 مقصد هداية الناس وإنقاذهم من النار
 

 :ويشتمل على مطلبني 
 .لة القرون الكرم والسنة املطهرة على مقصد هداية الناس املطل  األول : د 

  . املطل  الثاي : صور من حر  األنبيا  عليهم السالم على هداية الناس
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 ية الناساملطهرة على مقصد هداداللة القرآن الكرمي والسنة  :املطلب األول
لظلمةات مةن ا راج النةاس: إخةلعظيمة اليت من أجلهةا يةدعو الةداعفمن مقاصد الدعوة ا

ن ظلمةةات لكةةافر مةةابةةه وينجةةوا مةةن النةةار وإخةةراج  إىل النةةور وإرشةةادهم إىل احلةة  حةةىت أيخةةذوا
لعلةةةةم اىل نةةةةور إالكفةةةةر إىل نةةةةور احلةةةة  والصةةةةراط املسةةةةتقيم وإخةةةةراج اجلاهةةةةل مةةةةن ظلمةةةةات اجلهةةةةل 

 ل ) هللاوجة قةال عةز وامدق وإخراج العاصي من ظلمات املعصية إىل نور الطاعةة واإلتبةاع كمةا
رجو م مةن خيم الطا وت النور والذين كفروا أولياؤه إىلخيرجهم من الظلمات ا منو أويل اللذين 

 [.  275]البقرة :الظلمات ( إىلالنور 
يةةه  علوممةةا يةةدل علةةى عظمةةة هةةذا املقصةةد مةةا جةةا  يف الصةةحيحني مةةن ضةةربه صةةلى هللا

يةث حالنةور  الظلمةات إىل مثال يصور مدق وحرصه على هداية الناس وإخراجهم من -وسلم 
 قال تعاىل " 

بل لقد جعل صلى هللا عليه وسلم هدايةة رجةل واحةد علةى يةد الداعيةة إىل هللا خةري لةه 
ممةةا جيمعةةه النةةاس مةةن حطةةام الةةدنيا الفةةاي قةةال عليةةه الصةةالة والسةةالم " فةةو هللا ألن يهةةدق بةةك 

  .(1)رجل واحد خري لك من  ر النعم
فاتةةةه و نةةةار عنةةةد لم لعمةةةه أيب طالةةة  وحرصةةةه علةةةى إنقةةةاذه مةةةن الدعوتةةةه صةةةلى هللا عليةةةه وسةةة ومةةةا

علةى  سةيد  ري مثالخإ   وفرحه  سالم اليهود  حني قال " احلمد هللا الذ  أنقذه من النار
  .ذلك املقصد العظيم

 
 
 
 

                                                            

 (2783) رقم 3/1077.  والسري اجلهاد كتاب  يف البلار  أخرجه (1 ) 
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 صور من حرص األنبياء عليهم السالم على هداية الناس: املطلب الثاين
ة األنبيةةةا  والرسةةةل علةةةيهم الصةةةالة والسةةةالم جيةةةد هةةةذا إن املتأمةةةل يف سةةةرية ومةةةنهج دعةةةو 

املقصد واضةحا جليةا يف طريقةه دعةوهتم النةاس وحرصةهم علةى هةدايتهم فهةذا علةى سةبيل املثةال 
هم الصةراط املسةتقيم  قةال كان يف  اية احلر  علةى دعةوة قومةه وهةدايت  -عليه السالم  -نوا 

يةةدعوهم إىل هللا مةةن  ةةري  [14لعنكبةةوت : ]افلبةةث فةةيهم ألةةف سةةنة إ  مسةةني عامةةا (. ) تعةةاىل :
ريب قةال  عنةه : )قتور و  توان مستلدما تي  األسالي  املمكنة كما قةال تعةاىل عةن حكايةة 

 . [6-5]نوا : (  . فلم يزدهم دعائي فرارا إي دعوت قومي  ار 
أروع األمثلة يف حرصه علةى  -صلى هللا عليه وسلم  -ولقد ضرب نبينا وحبيبنا لمد 

هدايةةة قومةةةه مةةن قةةةريش والعةةةرب بةةل والنةةةاس أتعةةني وكةةةان يةةةدعو فةةوق اجلبةةةل ويف املسةةةجد ويف 
يف  -عةز وجةل  -الطري  وأسواق العرب ومنازل النةاس ويف مواسةم احلةج يقةوم ابلةدعوة إىل هللا 

احلضر والسفر ويف األمن والقتال والصحة واملةرض وعنةدما يةزور أو يةزار وكةان بوجةه دعوتةه إىل 
وإىل مةةن أبغضةةوه حةةىت حرمةةه أكرمةةه هللا ابلنفةةر الكةةرام مةةن األنصةةار الةةذين ابيعةةوه يف مةةن أحبةةوه 

هدفةةةه عظةةةيم وهةةةو  -عزوجةةةل  -العقبةةةة وكةةةان ذلةةةك فتحةةةا وانطالقةةةة عظيمةةةة يف الةةةدعوة إىل هللا 
 هداية الناس إىل دين هللا . 
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 الثالث:املبحث 
 

 وإقامة العدل ورفع الظلممقصد إظهار الدين وإعالء كلمة هللا يف األرض 
 

  : ويشتمل على مطلبني
 املطل  األول : 

  . األرض د لة القرون الكرم والسنة املطهرة على مقصد إعال  كلمة هللا تعاىل يف
 : املطل  الثاي

  . إقامة العدل ورف  الظلم أساس التمكني يف األرض
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 : املطلب األول

 . يف األرض  تعاىل مقصد إعالء كلمة هللايفملطهرة لة القرآن الكرمي والسنة ادال
صةةا رين  خضةةاعهمفإظهةةار الةةدين وإعةةال  كلمةةة هللا يف األرض وإر ةةام الباطةةل وأهلةةه وإ

 اة إىل هللاسةةةعى الةةةدعتعةةةاىل وشةةةرعه املنةةةزل مةةةو مةةةن املقاصةةةد العظيمةةةة الةةةيت يذليلةةةني حلكةةةم هللا 
 ملقصةةد العظةةيماهةةذا يةة  سةةبيله وسةةيلة لتحق لتحقيقهةةا ومةةذه الغايةةة العظيمةةة شةةرع هللا اجلهةةاد يف

إ  علةةى  ال عةةدوان) وقةةاتلوهم حةةىت   تكةةون فتنةةة ويكةةون الةةدين هلل فةةإن انتهةةوا فةة: حيةةث قةةال
  [ .193] البقرة :الظاملني (  

" بعثةت بةني يةد  السةاعة ابلسةيف حةىت يعبةد هللا وحةده  : وقال صلى هللا عليه وسلم  
  (1)  شريك له "

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

 أخرجه اإلمام أ د يف املسند يف مسند بن هاشم ومسند عبدهللا بن عمر رضي عنهما (1 ) 
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 . التمكني يف األرضإقامة العدل ورفع الظلم أساس : طلب الثاينامل
إن العدل هو ميزان هللا الذ  وضةعه للللة  ونصةبه إلقامةة القسةط فهةو إحةدق قواعةد 

والسةةةما   ):و  صةةةالا فيهةةةا إ  معةةةه كمةةةا يقةةةول هللا تعةةةاىل   الةةةدنيا الةةةيت   انتظةةةام مةةةا إ  بةةةه 
 . مليزان . وأقيموا الوزن ابلقسط و  ختسرون ( رفعها ووض  امليزان . أ  تطغوا يف ا

  . [9-7]الر ن :
والتنةةوير ( وامليةةزان هنةةا  ويقةةول العالمةةة الطةةاهر ابةةن عاشةةور ر ةةه هللا يف كتابةةه ) التحريةةر

 مراد به العدل .
  . قامت  ومىت   تقم بعدل   تقم فالعدل نظام كل شي  فإذا أقيم أمر الدنيا بعدل
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 املبحث الرابع
 

 . مقصد حفظ الضرورايت اخلمس
 

 : ويشتمل على ثالثة مطال 
 .: تعريف الضرورايت اخلمس املطل  األول
  . : أدلة اعتبار الضرورايت اخلمساملطل  الثاي
  . : أمهية موضوع حفظ الضرورايت اخلمس للداعية إىل هللااملطل  الثالث
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 .  الضرورايت اخلمس تعريف:  املطلب األول
 

 تعريفها لغة :
 )مصةدر  الضرورايت من الضر وهو ضد النفة  اسةم مصةدر مةن ا ضةطرار وا ضةطرار

حلاجةةةة ارة علةةةى اضةةةطر( يقةةةال : اضةةةطره إىل كةةةذا إذا أجلةةةأه إليةةةه ولةةةيس منةةةه بةةةد وتطلةةة  الضةةةرو 
 الشديدة 

  : ويف ا صطالا
  .(1)بلوغ اإلنسان حد إن   يتناول املمنوع هلك أو قارب

قاصدها يف م حفظ وعرفها الشاطي ر ه هللا تعاىل بقوله " تكاليف الشريعة ترج  إىل
 اخلل  وهذه املقاصد   تعدو ثالثة أقسام 

 أحدها : أن تكون ضرورية 
 والثاي : أن تكون حاجيه 

 والثالث : أن تكون حتسينية 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

 . الفيومي لمد بن أل د   املنري املصباا (1 ) 
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 .أدلة اعتبار الضرورايت اخلمس: املطلب الثاين
 

لوالةةةدين ي ا وابال تعةةةاىل : ) قةةةل تعةةةالوا اتةةةل مةةةا حةةةرم ربكةةةم علةةةيكم أ  تشةةةركوا بةةةه شةةةقةةة
هةا ش مةا ظهةر منالفةواح إحسال . و  تقتلوا أو دكم من إمةالق دةن نةرزقكم وإايهةم و  تقربةوا
قربةوا . و  ت لةونلكةم تعقوما بطن و  تقتلوا النفس اليت حرم هللا إ  ابحل  ذلكم وصةاكم بةه لع

    .[151] األنعام : ( يتيم إ  ابليت هي أحسن حىت يبلغ أشدهمال ال
  : ) و  تشركوا به شي ا ( . جا ت الد لة حلفظ الدين يف قوله 

  حفظ النفس يف قوله : ) و  تقتلوا النفس اليت حرم هللا ( . ويف 
مةا واحش وا الفة: ) و  تقربةوجا ت الد لة حلفظ العرض ) النس  والنسل ( يف قولةه 

 ظهر منها وما بطن ( .
  .تيم ( لة حلفظ املال يف قوله تعاىل : ) و  تقربوا مال اليوجا ت الد 

ليمة عقةول السةوجل علةى أصةحاب ال يف ثنا  هللا عزوجا ت الد لة حلفظ العقل كما 
 )ذلكةم وصةاكم :تعةاىل  وأمره تعاىل ابلةتأمل والتفكر والتدبر وجعل العقل مناطةا للتكليةف قةال

 لعلكم تعقلون ( . به
وأتعةةت األمةةة اةافظةةة علةةى تلةةك الضةةرورايت اخلمةةس والسةةعي ملةةا يكفةةل اسةةتقامتها  
كمةةةا دلةةةت عليهةةةا نصةةةو  الشةةةريعة الكثةةةرية واألدلةةةة املتنوعةةةة قةةةال الشةةةاطي ر ةةةه هللا " اتفقةةةت 
األمة بل سائر امللل على أن الشريعة وضعت للمحافظة علةى الضةرورايت اخلمةس وهةي الةدين 

  .(1)س والنسل واملال والعقلوالنف
 
 
 

                                                            

 . للشاطي املوافقات (1 ) 
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 . أمهية موضوع حفظ الضرورايت اخلمس للداعية إىل هللا: املطلب الثالث
 

إن الضةةةرورايت اخلمةةةس هةةةي أهةةةم مةةةا جةةةا ت الرسةةةا ت حبفظةةةه لتنظةةةيم حيةةةاة اخلالئةةة  
وإقامةةةة مةةةنهج هللا تعةةةاىل علةةةى األرض وذلةةةك مةةةن خةةةالل احلفةةةا  علةةةى أصةةةول مسةةةه يسةةةميها 

حفةةةظ  -فقةةةه الكليةةةات اخلمةةةس أو الضةةةرورايت اخلمةةةس وهةةةي ) حفةةةظ الةةةدين علمةةةا  أصةةةول ال
 حفظ النسل (  -حفظ املال  -حفظ النفس  -العقل 

هةةذا ويف اجلملةةة فةةإن  الةة  مةةا ذكةةرل مةةن املقاصةةد الدعويةةة السةةابقة ترجةة  إىل احلفةةظ 
ث الكليةةات اخلمةةس ولكةةن ألمهيةةة إبرازهةةا وانتشةةةار مصةةطلحها عنةةد أهةةل العلةةم أفردلهةةا مببحةةة

خا  وإ  فاألصل يدور م  هذه الضرورايت ولكن فقه الداعية يتطلة  منةه التمييةز بةني أهةم 
" فقه األوليةات" وهللا ةهذه الضرورايت وأيها أح  ابلتقدم عند التعارض وهو ما يسمى اليوم ب

 أعلم وأحكم وهو املستعان وعليه التكالن. 
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 : الفصل الثاين
 لتحقيق مقاصد الدعوةإعداد الداعية 

 
  : وفيه ثالث مباحث

  . املبحث األول : مرحلة اإلعداد الرتبو  واخللقي
  . املبحث الثاي : مرحلة إعداد العلمي
  . املبحث الثالث : مرحلة إعداد العملي
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 املبحث األول
 مرحلة اإلعداد الرتبو  واخللقي

 
 ويشتمل على اربعة مطال  :

  .وجل وحده طل  األول: تربية النفس على اإلخال  والتجرد هلل عزامل
 اإلعداد الرتبو  للداعية.ادة يف : أمهية العباملطل  الثاي

  . املطل  الثالث: الرتبية ابلقدوة احلسنة
 عداد اخللقي وبنا  شلصية الداعية.: اإلاملطل  الراب 
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 وجل وحده ص والتجرد هلل عزتربية النفس على اإلخال:  املطلب األول
 

هلل  إلخةةال إن مةةن أهةةم مةةا جيةة  علةةى الداعيةةة التةةدرب عليةةه هةةو متةةرين الةةنفس علةةى ا
روا الدين  الذ  هوخال  الصايف و إلتعاىل وحده   شريك له وتنقية النفس وتصفيتها مبا  ا

 هلل وعطةةاؤهم هللقةةوامم ولبةةاب العبةةادة وأسةةاس أ  داع إىل هللا فاملللصةةون أعمةةامم كلهةةا هلل وأ
 حده ومنعهم هلل وحبهم هلل وبغضهم هلل فمعاملتهم ظاهر وابطنا لوجه هللا و 

:   واإلخةةال  للداعيةةة ألةةزم مةةن كةةل شةةي  وأمهيتةةه تفةةوق كةةل أمةةر وهةةو اسةةتجابة ألمةةر هللا تعةةاىل 
علةى خةوف مةن احلرمةان بةرد  ويف تركةه [5]البينةة :) وما أمروا إ  ليعبدوا هللا  لصني له الدين ( 

قةةال يف احلةةديث القدسةةي " أل أ ةةء الشةةركا   - جةةال وعةةال -األعمةةال ومنةة  التوفيةة  ألن هللا 
  (1)عن الشرو من عمل عمال أشرو فيه معي  ري  تركته وشركه"

 
 
 
 
 

                                                            

 . هللا  ري عمله يف أشرو من ابب   والرقائ  الزهد كتاب  يف مسلم أخرجه (1 ) 
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 . أمهية العبادة يف اإلعداد الرتبو  للداعية: املطلب الثاين
 

 تربةواي مةن كو ةا الغايةة الكة ق الةيت تكمن أمهية ودور العبادة يف إعةداد الداعيةة إىل هللا
             : ) ومةةةةةا خلقةةةةةت اجلةةةةةن واإلنةةةةةس إ  ليعبةةةةةدون ( خلقهةةةةةا هللا اخللةةةةة  ألجلهةةةةةا كمةةةةةا قةةةةةال تعةةةةةاىل

  .[56ارايت :] الذ

ن يدرو ضرورة وعظةم أثةر األخةذ بةوافر احلةظ والنصةي  أفعلى الداعية املسلم  هنا ومن
تعاىل بشىت أنواع العبادات الظاهرة والباطنة يف تزكية وصالا من التعبد والتأله والتقرب إىل هللا 

سةةتكثار مةةن النوافةةل وا شةةتغال ابألذكةةار  نفسةةه وذلةةك  قامةةة الفةةرائ  كمةةا أمةةر هللا تعةةاىل وا
واألوراد الشةةرعية وكثةةرة تةةالوة القةةرون أل  الليةةل وأطةةراف النهةةار و ةةري ذلةةك مةةن أنةةواع القةةرابت 

د أمةةةر هللا تعةةةاىل رسةةةوله صةةةلى هللا عليةةةه وسةةةلم وأرشةةةده لةةةةإلعداد والطاعةةةات امللتلفةةةة ومةةةذا فقةةة
) اي  : والتةةزود بةةزاد الطاعةةة والتقةةوق ليسةةتطي  القيةةام حبمةةل أعبةةا  الةةدعوة الثقيلةةة فقةةال سةةبحانه

أيها املزمل . قم الليةل إ  قليةل . نصةفه أونقةا منةه قلةيال . أو زد .عليةه ورتةل القةرون تةرتيال . 
  .  [5-1] املزمل : ثقيال ( إل سنلقي عليك قو  

: )  وفمل أخي الداعية أثر إقامة الصالة يف هتذي  الةنفس وتربيتهةا يف قةول هللا تعةاىل
اتل ما أحي إليك من الكتاب وأقم الصةالة إن الصةالة تنهةى عةن الفحشةا  واملنكةر ولةذكر هللا 

 . [45] العنكبوت :أك  وهللا يعلم ما تصنعون ( 
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 . ثالث :الرتبية ابلقدوة احلسنةاملطلب ال
ذر اةبةة بةأسةباب  خيفي أبدا أثر القةدوة يف تقبةل النصةيحة واألفكةار أ ةا مةن أعظةم  

العطةرة  يةة إىل هللاة الداعيف القلوب ووجود القناعة يف العقول وكثري من املدعويني ينتفعون بسةري 
  !! افهمو ليت قد   يوأخالقه احلسنة وأعماله الصاحلة أكثر انتفاعهم أبقواله وا

 اليةةوم اآلخةةرو و هللا قةةال هللا تعةةاىل : ) لقةةد كةةان لكةةم يف رسةةول هللا أسةةوة حسةةنة ملةةن كةةان يرجةة
  .  [21] األحزاب :وذكر هللا كثريا ( 

ذا صةةعد املنةة  فنهةةي النةةاس إ - رضةةي هللا عنةةه -ومةةذه األمهيةةة كةةان عمةةر بةةن اخلطةةاب 
نةةاس عةةن كةةذا وكةةذا وإن النةةاس ينظةةرون إلةةيكم نظةةر " اي  يةةت ال: عةةن شةةي  تةة  أهلةةه فقةةال 

 .(1)"الطري إىل اللحم وأقسم هلل   أجد أحدا منكم فعله إ  اضعفت عليه العقوبة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

 .   2/37 األثري اببن املعروف الكرم عبد بن علي احلسن أليب   التاريع يف الكامل (1 ) 
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 . اإلعداد اخللقي وبناء شخصية الداعية: املطلب الرابع
 

ديةةةةن الم فاإلسةةةة أمهيةةةةة األخةةةةالق يف اإلسةةةةالم عظيمةةةةة وحتتةةةةل املكانةةةةة العاليةةةةة يف الةةةةدين
ن زاد عليةك مةاخلل   اإلميان هوالرفيعة بل كما قال بع  العلما :  األخالق احلميدة واآلداب

ه الصةةةةالة لني عليةةةةيف اخللةةةة  زاد عليةةةةك يف اإلميةةةةان واخللةةةة  احلسةةةةن صةةةةفة سةةةةيد األنبيةةةةا  واملرسةةةة
 اهةد ر ةه هللانهمةا وجموالسالم نبينا لمد صلى هللا عليه وسلم " " قال ابن عبةاس رضةي هللا ع

 إلسالم .لعلى دين عظيم وهو دين ا
  يتصور قيام ساقة إ  عليها  وحسن اخلل  يقوم على أربعة أركان  

 العدل . -4   العدل -3   الشجاعةو العفة  -2  الص  -1

لسةافلة األخةالق اتي  األخالق الفاضلة من هذه األربعةة ومنشةأ تية   أوسقوط النفس ومنش
  :وبناؤها على أربعة أركان

 الغض  . -4   الشهوة  -3  الظلم  -2  اجلهل -1
ألن مةن طبيعةة النةاس الةيت جةبلهم    يكون قدوة حبسةن خلقةه وتواضةعهفالداعية إىل هللا

  وإن  هللا عليها أ م   يقبلةون قةول مةن يسةتطيل علةيهم وقتقةرهم ويستصةغرهم ويتكة  علةيهم 
ينفةةرون عةةن املكتةة  ويغلقةةون  ائ  النةةاس فةةإ مطبةةهكةةذا جبلةةت كةةان مةةا يقولةةه حقةةا وصةةدقا  

فةال يصةل إليهةا مةن قولةه شةي  بةل قةد يكةون ذلةك سةببا   قلو م دون كالمةه ووعظةه وإرشةاده 
إىل كرههم احل  منه ومن  ريه فعلى الداعي أن يفقةه هةذا األمةر جيةدا وليتة  هللا ربةه و  يكةون 

 . (1)الناس من الدعوة إىل هللا لنفرهسببا 
 
 
 
 

                                                            

 .   زيدان الكرم لعبد الدعوة أصول (1 ) 
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 :لثايناملبحث ا
 مرحلة اإلعداد العلمي

 : ويشتمل على ثالثة مطال 
  . : وجوب العلم قبل القول والعمل وأمهيته األولاملطل  

  . املطل  الثاي : دراسة فقه املعاصر وفهمه
  . املطل  الثالث: برلمج اإلعداد العلمي العام املقرتا إلعداد الدعاة إىل هللا تعاىل
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 . وجوب العلم قبل القول والعمل وأمهيته :املطلب األول
 

               أنةةةةةةةزل هللا عةةةةةةةز وجةةةةةةةل علةةةةةةةى نبينةةةةةةةه لمةةةةةةةد صةةةةةةةلى هللا عليةةةةةةةه وسةةةةةةةلم هةةةةةةةوا إن أول مةةةةةةة
إقةةرأ ابسةةم ربةةك الةةذ  خلةة  . خلةة  اإلنسةةان مةةن علةة  . إقةةرأ وربةةك األكةةرم .  : ) قولةةه تعةةاىل

 .  [ 5-1] العل  : الذ  علم ابلقلم . علم اإلنسان ما   يعلم ( 
فكانت النعمة العظمةى واملنةة الكة ق علةى نبيةه وعلةى النةاس أتعةني أن علةم اإلنسةان 
ة ما   يعلم فشرفه وكرمه  ذا العلم الشريف كما قال تعاىل ممتنا على نبيه صلى هللا عليه وسلم 
: ) وأنزل هللا عليك الكت  واحلكمة وعلمك ما   تكن تعلم وكان فضةل هللا عليةك عظيمةا ( 

 .  [113لنسا  و ] ا
فبةةدأ هللا تعةةاىل توجيةةه نبيةةه صةةلى هللا عليةةه وسةةلم إىل العلةةم قبةةل الةةدعوة والعمةةل الصةةا  

هللا مةأمور ابإلعةداد العلمةي قبةةل  والداعيةةة إىل  أصةةال والعمةل ابعةا لةه العلةم املقةرب إليةه فجعةل
منني واملؤمنةةةات ( ) فةةةاعلم انةةةه   إلةةةه إ  هللا واسةةةتغفر لةةةذنبك وملةةةؤ : إعةةةداد كمةةةا قةةةال تعةةةاىلأ  

  .[19]لمد :
يف : فقدم العلم علةى القةول والعمةل والةدعوة وقةد بةوب اإلمةام البلةار  ر ةه هللا تعةاىل

 .ية م قبل القول والعمل مث ذكر اآلفقال ابب العل اآليةعلى هذه  صحيحة
 
 
 
 
 
 
 
 



(  28  ) 
 

 
 . دراسة فقه الواقع املعاصر وفهمه: املطلب الثاين

 
ويف ضةةوئه تتلةةذ املوقةةف املصةةريية  اإلحكةةامىب عليةةه كثةةري مةةن فقةةه الواقةة  علةةم جليةةل تنةة

ويف هةذا يقةول " بةه فهةو واجة  مةا   يةتم الواجة  إ "مما هو مقرر يف قواعد الشريعة أن:وإن 
يةةتمكن املفةةيت و  احلةةاكم مةةن الفتةةوق واحلكةةم ابحلةة  إ  بنةةوعني مةةن الفهةةم  و  :ابةةن قةةيم ر ةةه

لقةةرائن واألمةةارات والعالمةةات سةةتنباط علةةم حقيقةةة مةةا وقةة  ابيةةه وافهةةم الواقةة  والفقةةه ف : أحةةدمها
فهم الواج  يف الواق  وهو فهم حكم هللا الذ  حكم بةه يف   :حىت قيط به علما والنوع الثاي

 .  (1)"خرآلكتابه او على لسان رسوله يف هذا الواق  مث يطب  أحدمها على ا
 تعةةاىل وكتابةةه ودينةةه عرفةةوا سةةبيل فالعةةاملون ابهلل -ر ةةه هللا  -ولةةذلك يقةةول ابةةن القةةيم 

 .(2)املؤمنني معرفة تفصيلية وسبيل الرمني معرفة تفصيلية فاستبان مم السبيالن
 
 

 
 
 
 
 

                                                            

 .  . القيم  بن.  العاملني رب عن املوقعني أعالم (1 ) 

 .  201  .   القيم  بن الفوائد (2 ) 
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 الربانمج العلمي املقرت  إلعداد الدعاة إىل هللا: املطلب الثالث
 

عيةةةة يدع ةةةدد نفسةةةه ويهي هةةةا لنفةةة  أمتةةةه ليكةةةون بصةةةريا يف فهةةةو مطلةةة     ةةةء عنةةةه أل  دا
دعوتةةه عاملةةا مبةةا يةةدعو إليةةه قةةواير يف حجتةةه مثمةةرار يف عملةةه لجحةةا يف اسةةلوبه اثبتةةا يف مسةةريته 

التوكةةل علةةى هللا تعةةاىل وا سةةتعانة بةةه ومةةن مث يسةةلك  عيةةة يف هةةذه الطريةة  هةةواوأعظةةم زاد للد
يوجةةةة  التعةةةة  الكثةةةةري مةةةة  الفائةةةةدة ا  قليلةةةةة  فتةةةةهوطةةةةرق الةةةةتعلم الصةةةةحيحة فاجلهةةةةل بطريةةةة  و 

نيةةة الثةةواب عنةةد هللا تعةةاىل  مستحضةةر يف طلبةةه للعلةةم إخةةال  النيةةة هلل تعةةاىل وحةةده مستصةةحبا
متجنبةةةا الةةةراي  وحةةة  الظهةةةور وطلةةة  املنصةةة  واجلةةةاه متللفةةةا أبدب التواضةةة  واخلفةةة  اجلنةةةاا 

ظا وتدبرا وعمةال مقتنيةا كتة  السةنة متلبسا بثوب الرف  واللني معتنيا ابلقران احلكيم تالوة وحف
وا اثر وكتةة  العلمةةا  الةةرابنيني اةققةةني مةةن سةةلف األمةةة املهةةديني ومةةن سةةار علةةى در ةةم و ةةل 
مةةةةن معيةةةةنهم أمثةةةةال شةةةةيع اإلسةةةةالم ابةةةةن متيمةةةةة قةةةةدس هللا روحةةةةه وتلميةةةةذه ابةةةةن القةةةةيم ر ةةةةه هللا 

الوهاب ر ةةه هللا بةةن عبةةد ة وعلةةى رأسةةهم اإلمةةام لمةةدومصةةنفات علمةةا  دعةةوة التوحيةةد املباركةة
اثر وو ريهةةا مةةن كتةة  أهةةل السةةةنة والةةيت تقةةوم علةةى تعظةةةيم الكتةةاب والسةةنة وتقةةدميها وتقتفةةةي 

قةةوة إ  بعةةون هللا  حةةول فيةةه و  ومةةنهج السةةلف الصةةا  معتةة ا الةة لمج سةةببا لتحصةةيل العلةةم  
 وفضله .          
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 الفصل الثالث
 

 . يف حياة الداعية أثر فقه مقاصد الدعوة
 

 وفيه أربعة مباحث:
 . حتقي  إخال  الوجهة والغاية األول:املبحث 
 . الشمولية يف الفكر والعمل الثاي:املبحث 
 . الواقعية يف الفكر والعمل الثالث:املبحث 
 التفاعل والتكامل املستمر بني الدعاة. الراب :املبحث 
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 املبحث األول:
 

 ص الوجهة والغاية .قيق إخالحت
 

 ويشتمل على مسة مطال :
  .اإلخال حقيقة  األول:املطل  
 تعاىل دليل فقه الداعية. -إخال  الوجهة هلل الثاي:املطل  
 ( . قوم   أسألكم عليه أجرار  اي)  قاعدة جناا الداعية إىل هللا : الثالث:املطل  

 . هللا  افة الراي !!( املطل  الراب  : حبالة الشيطان : )ترو الدعوة إىل
 املطل  اخلامس : إنكار الذات يف سبيل هللا لة الدعاة املللصني.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



(  32  ) 
 

 
 . حقيقة اإلخالص  :املطلب األول

 اإلخال  لغة :
" اخلةا  والةالم والصةاد أصةل واحةد مطةرد وهةو تنقيةة  :-ر ةه هللا  – (1)قال ابةن فةارس

 .(2)الشي  وهتذيبه"
ذ  ذكةةره تعريةةف الةةد عرفةةه العلمةةا  بتعريفةةات كثةةرية مةةن أقر ةةا الفقةة ا صةةطالا:أمةةا يف 
 حيث يقول:–ر ه هللا –عن أيب القاسم القشري   -اإلمام ر ه هللا
مقةةا ت لةةبع  السةةلف يف اإلخةةال  نةةذكر طرفةةا منهةةا للفائةةدة  –ر ةةه هللا  –وذكةةر النةةوو  

 ر ه هللا تعاىل  – (3)حيث قال : وعن حذيفة املرعشي
 

" نظةةةةةةر األكيةةةةةةاس يف تفسةةةةةةري  :قةةةةةةال –ر ةةةةةةه هللا تعةةةةةةاىل  – (4)التسةةةةةةرت  وعةةةةةةن سةةةةةةهل
اإلخةةال  فلةةم جيةةدوا  ةةري هةةذا أن تكةةون حركتةةه وسةةكونه يف سةةره وعالنيتةةه هلل تعةةاىل وحةةده   

 ميازحه شي    نفس و  هوق و  دنيا" .
تقةةرب هةةو ال : أن يكةةون الةةداف  علةةى الةةدعوة والعمةةل والباعةةث مةةافةةاإلخال  إذن هةةو

 . ةوحده   شريك له طلبا للراي  والسمع –وجل عز– إىل هللا
  

                                                            

  من أصله  واألدب اللغة( م1004-941= هة329) احلسني أبو   الراز  القزوين زكراي بن فارس بن أ د (1 ) 
 1/193 للزركلي( التأويل جام ) و( اللغه مقاييس) تصانيفه من  قزوين       

 . فارس  بن اللغة مقاييس (2 ) 

 .  .   عنه وروق الثور  سفيان صح    املذكورين العباد أحد كان  مرعش أهل من (3 ) 

  الصوفية أئمة أحد( م896-815=  ه283-200) لمد أبو    التسرت  يونس بن هللا عبد بن سهل (4 ) 
 ( للزركشي ماألعال. )  األفعال وعيوب والرايضيات اإلخال  علوم يف املتكلمني وعلمائهم       
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 دليل فقه الداعية . –تعاىل  –إخالص الوجهة هلل  املطلب الثاين :
ن هللا  ا: ) قةةل هةةذه سةةبيلي أدعةةوا إىل هللا علةةى بصةةريةع أل ومةةن اتبعةةن وسةةبحقةةال تعةةاىل
  [ .108( ] يوسف :  وما أل من املشركني

  :-ر ه هللا  –الط    يقول اإلمام ابن جرير
صةلى هللا عليةه وسةلم : قةل اي لمةد هةذه الةدعوة الةيت  –"يقول تعاىل ذكره لنبيه لمد 

أدعةةو إليهةةا والطريقةةة الةةيت أل عليهةةا مةةن الةةدعا  إىل توحيةةد هللا وإخةةال  العبةةادة لةةه دون اآلمةةة 
 و علةةى هللا وحةةده  واألواثن وا نتهةةا  إىل طاعتةةه وتةةرو معصةةيته سةةبيلي وطةةريقيت ودعةةويت أدعةة

 شريك له على بصرية بذلك ويقني علم من به أل 
:" فةةإن اإلنسةةان عليةةه أو  أن يكةةون أمةةره هلل وقصةةده -ر ةةه هللا  –ويقةةول ابةةن تيميةةة 

طاعةةة هللا فيمةةا أمةةره بةةه وهةةو قةة  صةةالا املةةأمور أو إقامةةة احلجةةة عليةةه فةةإن فعةةل ذلةةك لطلةة  
كان ذلك  ية   يقبله هللا وكذلك إذا فعل ذلك لطل  لنفسه ولطائفته وتنقيا  ريه   الرايسة

السمعة والراي  كان عمله حابطةا مث إذا رد عليةه ذلةك وأوذ  أو نسة  إىل أنةه  طةى  و رضةه 
فاسةةةد طلبةةةت نفسةةةه ا نتصةةةار لنفسةةةه وأاه الشةةةيطان فكةةةان مبةةةدأ عملةةةه هلل مث صةةةار لةةةه هةةةوق 

ك املةؤذ  وهكةذا يصةي  أصةحاب يطل  ب هان ينتصر على من وذاه ورمبةا اعتةدق علةى ذلة
املقا ت امللتلفة إذا كان كل منهم يعتقد أن احلة  معةه وانةه علةى السةنة فةإن أكثةرهم قةد صةار 
مم يف ذلك هوق أن ينتصر جاههم أو رايستهم ومةا نسة  إلةيهم   يقصةدون أن تكةون كلمةة 

  . هللا هي العليا وأن يكون الدين كله هلل بل يغضبون على من خالفهم
صةةلى هللا عليةه وسةلم  السةةالك سةبيله وسةةبيل  –لداعيةة إىل هللا تعةاىل إذا املتبةة  للنةي فا

قبلةةه يةةدعو إىل هللا وحةةده   يةةدعو إىل نفسةةه أو  –علةةيهم الصةةالة السةةالم  –األنبيةةا  واملرسةةلني 
إىل شلا معني أو منهج معني أو طائفة معينة وإ ا يقصد الدعوة إىل هللا ابلد لة إليةه تعةاىل 

حده فحس    ويكون مهه و ايته من دعوته إخراج النةاس مةن الظلمةات إىل النةور   ونفعهةم و 
وألن تكةةون كلمةةةة هللا هةةةي العليةةةا ودينةةةه هةةةو الظةةاهر القةةةاهر علةةةى النةةةاس وشةةةرعه هةةةو اةكةةةم يف 
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ة مةةن األخةةرق املارقةةة األرض املةةذموم و  الةةدعوة إىل حكةةم بشةةر أو سةةلطان ظةةا  األخةةرق املارقةة
 !! من الدين

 
 قوِم ال أسألكم عليه أجراً ". قاعدة جنا  الداعية إىل هللا : " اي املطلب الثالث:

 
: اإلخال    فال جيعةل دعوتةه حرفةة تكسة  جي  أن يتصف به الداعية " إن أهم ما

األمةةوال و  ذريعةةة للتقةةرب إىل  ةةري هللا   و  سةةلمار للوصةةول إىل اجلةةاه والسةةلطان   بةةل يبتغةةي 
 الواحد األحد   و  يريد من أحد سواه جزا  و  شكورار ...بدعوته وجه هللا 

  وعلةةةةى -علةةةةيهم الصةةةةالة والسةةةةالم  –والةةةةدعوة إىل هللا تعةةةةاىل سةةةةبيل األنبيةةةةا  والرسةةةةل 
  زود كمةةا تةةزودوا  ويتصةةف مبةةا اتصةةفوا بةةه  ويتةةيف هةةذا الطريةة  أن يسةةلك كمةةا سةةلكواالسةةالك 

 هللا تعاىل أجرار !!!إ م أخلصوا هلل الواحد و  يطلبوا من أحد سوق 
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 الشيطان : ) ترك الدعوة إىل هللا خمافة الرايء!!( (1)حبالة املطلب الرابع:
 

لةك إذا أخةذ ذ على فالواج  الاهدة الدائمة لتصحي  النية وتصفيتها وهللا هو املعني
نةةا لنهةةدينهم ا فيهةةدو والةةذين ج)  :عينةةة علةةى اإلخةةال  قةةال تعةةاىلالداعيةةة ابألسةةباب الشةةرعية امل
ليةةه أبةةواب اخلةةري انتهةةى  ظنةةو م الباطلةةة   نسةةد ع .[69]العنكبةةوت: ( سةةبلنا وإن هللا ملةة  اةسةةنني

  . كالمه
لباعةث لةه ان كةان وقال أبو الفرج بن اجلةوز  : فأمةا تةرو الطاعةات خوفةا مةن الةراي  فةإ
الةةدين  لةةى ذلةةكعث علةةى الطاعةةة  ةةري الةةدين فهةةذا ينبغةةي أن يةةرتو ألنةةه معصةةية وإن كةةان الباعةة

كةذلك إذا و ث الدين وجل  لصا فال ينبغي أن يرتو العمل ألن الباع وكان ذلك ألجل هللا عز
 ن. ينبغي ذلك ألنه من مكايد الشيطاترو العمل خوفا من أن يقال مرا  فال 

نةك مةرا  إة فقةال : إذا أاو الشةيطان وأنةت يف صةال-ر ةه هللا  -قال إبةراهيم النلعةي
 . !! فزدها طو  

وأما ما رو  عن بع  السلف أنه ترو العبادة خوفا من الةراي  فيحمةل هةذا علةى أ ةم 
: كنةت  -ر ةه  –أحسوا من نفوسهم بنوع تزين فقطعوا وهو كما قال ومن هةذا قةول العمةش 

وقةةال :   يظةةن  عنةةد إبةةراهيم النلعةةي وهةةو يقةةرأ يف املصةةحف فاسةةتأذن رجةةل فغطةةى املصةةحف 
 يرتو العبادة خةوف وقوعهةا علةى وجةه الةراي  فةأوىل أن   وإذا كان   !! أي اقرأ فيه كل ساعة

  (2)يرتو خوفا عج  يطرأ بعدها "
ىل إتةةةاج ق  صةةةحي  انةةةه   لةةةيس ابألمةةةر املستعصةةةي عةةةن العةةةالجواحلاصةةةل أن أمةةةر الةةةراي

 – ام أ ةةدمشةةقة وجماهةةدة أفصةةحت عنهةةا عبةةارات الصةةاحلني مةةن سةةلف األمةةة فقةةد قةةال اإلمةة
  .: أمر النية شديد-ر ه هللا 

عاجلةت شةي ار أشةد علةي مةن نيةيت أل ةا تتقلة   : مةا -ر ةه هللا –وقال سفيان الثور  
 !! (3)علي

                                                            

 . مصائده (1 ) 

 . املقدسي مفل   بن الشرعية اآلداب (2 ) 

  = الصوفية أئمة أحد( م896-815=  ه283-200) لمد أبو    التسرت  يونس بن هللا عبد بن سهل (3 ) 
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 إنكار الذات يف سبيل هللا مسة الدعاة املخلصني املطلب اخلامس :
 

 دعو إىليةةولقةةد وضةة  العلمةةا  مؤشةةرات بواسةةطتها يسةةتطي  الةةداعي أن يعةةرف هةةل هةةو 
رف  ةا تعةإ" و : بقولةه : -ر ةه هللا  –فسه   منها ما ذكره أبو حامةد الغةزايل هللا أو يدعو إىل ن

  قبةةةولطلةةة  الل  ن الةةةواعظ املقبةةةول إن كةةةان يعةةةظ هلل    حقيقةةةة ذلةةةك اإلخةةةال  أبمةةةر  وهةةةو أ
رية وأ ةزر ن منةه سةوقصده دعوة اخلل  إىل هللا   فعالمته أنه لو جلةس علةى مكانةه واعةظ أحسة

 ة وتضاعف قبول الناس له منه علمار وأطي  منه مج
  –وجل عز –فأعظم درجات اجلود أن جيود الداعية بنفسه يف سبيل هللا 

 : (1)وكما قيل
 جلوداواجلود ابلنفس أقصى  اية      جيود ابلنفس إن ضن البليل  ا     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                           

 ( للزركشي األعالم . ) األفعال وعيوب والرايضيات اإلخال  علوم يف املتكلمني وعلمائهم =      

 . الغواي صري : بة امللق  األنصار  الوليد  بن مسلم الوليد أليب البيت بنس  (1 ) 
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 املبحث الثاين

 
 .الشمولية يف الفكر والعمل

 ويشتمل على مطلبني : 
 األول : مشولية الداعية إىل هللا يف العلم والفكر. املطل 

 املطل  الثاي : مشولية الداعية إىل هللا يف الدعوة والعمل .
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 .والفكر العلم يف هللا إىل الداعية مشولية:  األول املطلب
 

  و إليةةه   و ا يةةدعفالبةةد للةةداعي إىل هللا إذا أن يكةةون علةةى فكةةر واعع وعلةةم وبصةةرية  مبةة
اننةةا ة يف زميةةدعو إىل شةةي  جيهلةةه أو يشةةك فيةةه   وكةةذلك كيةةف سةةيواجه األحةةداث املتسةةارع
إذا   ت العصةةرهةةذا ويف الةةزمن املسةةتقبل وكيةةف سةةيكون موقفةةه الشةةرعي الصةةحي   ةةاه مسةةتجدا

بةني الكفةر لسةمني و كان جاهالر عراير من سل  العلم والبصرية  بل كيةف سةيفرق بةني الغيةث وا
 نة والبدعة وبني املعروف واملنكر ؟!!واإلميان وبني الس

 –طرية  الةدعوة كمةا قةال ابةن كثةري  اسةتبانةفال بةد لةه مةن يقةني وبرهةان يسةاعده علةى 
 [108يوسةف ( ] ومن  اتبعةن  على بصريةع أل فسريه معلقار على قوله تعاىل : ) يف ت -ر ه هللا

 . (1)"ي وشرعيبصريةع ويقني وبرهان عقل على " يدعون إىل هللا  احيث قال: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

 . كثري   بن   الكرم القرون تفسري (1 ) 
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 مشولية الداعية إىل هللا يف الدعوة والعملاملطلب الثاين: 
الدعوية شاملة كاملة لكةل النةواحي سةوا  كانةت دنيويةة أو أخرويةة   وهةذا إن املقاصد 

مما ينبغي أن تصطبغ شلصية الداعية إىل هللا به فيسةلر الداعيةة كةل أوقةات دعوتةه فيمةا ينفة  
إىل الصواب ردا تيال   وإن مقاصد الدعوة الشةمولية يف شةىت الةا ت لتةؤثر الناس   ويردهم 

يف العمةل  الشةمول ذكر يف الداعية إىل هللا يف عمله كما أثرت يف فكره كذلك   وهنا  بد من
الدعو  ن فال يظن الداعية أن العمل الدعو  مقصورا يف جانة  اخلطابةة أو الةوعظ أو دوهةا 

واألنفةةة  للةةةدعوة منهةةةا يف زمانةةةه ت عةةةدة  بةةةد مةةةن اسةةةتلدام األصةةةل  فقةةةط   بةةةل هنةةةاو جمةةةا 
ومكانةةه   فةةإن أمكةةن أن أيخةةذ الداعيةةة إىل هللا مةةن لةةك جانةة  مةةن جوانةة  الةةدعوة بنصةةي  

 فحسن وإن   يستط  فاألصل  واألنف  .
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 الثالث: املبحث
 

 الواقعية يف الفكر والعمل .
 

 طال  :ويشتمل على ثالثة م
 حقيقة الواقعية. األول:املطل  
 حاجة الدعاة إىل هللا لواقعية الفكر والتطبي  .  الثاي:املطل  
 خطر اإلفراط يف مفهوم الواقعية. الثالث:املطل  
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 : حقيقة الواقعية.املطلب األول
 

ه وهةذا ربةلعبةد لاور   اإلسالم يف احلد األعلى واألرف  يف كل ما مةن شةأنه أن يقةرب 
 ور ةةةة  يف املسةةةةتوق العةةةةايل يشةةةةمل فعةةةةل املسةةةةتحبات واملنةةةةدوابت وتةةةةرو املكروهةةةةات   وحةةةةث

ة لرفعةة الدرجةلسمو وااانتصار املر  على نفسه األمارة ابلسو  وعلى وساوس الشيطان ليبلغ يف 
يةةة " المثقةةة   "ة احلقيلكةةن نقصةةد املثاليةة العظمةةى وهةةو مةةا يسةةمى يف قةةاموس اليةةوم بةةة " املثاليةةة"

ار علةةةى وا نتصةةة واإلخةةةال  يف العمةةةل واألمانةةةة واخللةةة  الفاضةةةللغةةةرب الكةةةافر !! فالتوحيةةةد ا
 حلقيقةةةة فيتثاليةةةة ا: املثاليةةةة احلقيقةةةة !! فاملنفس و ريهةةةا مةةةن الصةةةفات احلميةةةدة هةةةيشةةةهوات الةةة

حياتةةه   سةةائر شةةؤون  عملةةه ويفيف اعتقةةاده ويف قولةةه ويف –وجةةل عةةز –ابلتةةزام العبةةد مةةنهج هللا 
 ر هذا ا لتزام يكون قربه بعده من املثالية!!  وبقدكلها

 
 ونقصد ابلواقعية هنا : 

مراعةةاة فطةةرة اإلنسةةان وحةةدود قدرتةةه وطاقتةةه املمكنةةة فةةإذا كةةان مشةةروعا للمةةر  األخةةذ 
الةةيت هةةي  ةةذا  الةةروا وحياهتةةا والةةيت تسةةمو ابلةةنفس البشةةرية وتعلةةو  ةةا  –حبةةظ وافةةر مةةن العبةةادة 

إ ةةةا   تغفةةةل حةةة  اجلسةةةد وملذاتةةةه يف حةةةدود مةةةا أابا هللا ف –لتقةةةرب مةةةن خالقهةةةا ومعبودهةةةا 
لكةن أصةوم وأفطةر وأصةلي وارقةد :" صةلى هللا عليةه وسةلم بقولةه –وأحله كما قةرر النةي الكةرم 

صةلى هللا عليةه وسةلم لعثمةان  –  وكما قةال(1)وأتزوج النسا  فمن ر   عن سنيت فليس من "
رسةول  اي          بةت عةن سةنيت قةال   وهللا " اي عثمةان أر :-رضةي هللا عنةه  –بن مظعون 

هللا ولكن سنتك أطل  قال فإي ألم وأصلي وأصةوم وأفطةر وأنكة  النسةا  فةات  هللا اي عثمةان 
نفسةك عليةك حقةا فصةم وافطةر وصةل فإن ألهلك عليك حقا وإن لضيفك عليةك حقةا وإن ل

يريةد هللاد بكةم )  :قةال تعةاىلة ويسر ورفة  للحةرج كمةا "  دين يسمو ابإلنسان ويعلو به بر ومن
 . [ 185:البقرة ]( اليسر و  يريد بكم العسر

 
 

                                                            

 ( .1371) رقم 1/519 الصالة يف القصد من به يؤمر ما ابب   الصالة:  كتاب  يف داود أبو أخرجه (1 ) 
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 . حاجة الدعاة إىل هللا لواقعية الفكر والتطبيق :املطلب الثاين
 

ن الواقة   عيةدة عةب:   يعيش يف أوهام و  أحالم يكون واقعيا يف فكره وعمله  أ  أن
  يف مثاليةةال يغاىلمدة من الكتاب والسنة فبل يكون فكره واقعيا يبينه على أسس شرعية مست

خةةالق مةةا  اب واألو  يعصةةي فيحملةةه مةةن الشةةرائ  واآلد ئاإلنسةةان فيجعلةةه كاملالئكةةة   خيطةة
  .  يطبقه و  يستطيعه

وات إىل الشةهه و  يطل  له العنان يف السلوو واألخالق ويسم  له أن ينطل  مة  هةذ
د أو شةرط دون قية انيته فيستمت  بشةهواته وملذاتةه  وخترج به عن إنسوخر مدق حىت تستعبده

 فيكون كاألنعام بل أضل سبيال.
ةر وإ نكةم ختتصةمون إ يل  ولعةل  –لقد قال  ا  أ ل  ب ش  صلى هللا عليه وسلم عن نفسه: " إ   

يةه  شةي ار  ةن قضةيتد لةهد حبد ة   أخ  ي دو ما أل  د ف م  بعضكدم أن يكون أحلن حبجته من بع   فأقض 
ةةن الن ةارخةةذه ففةال أي إذا كةةان إن مةةن خصةائا اإلسةةالم العظيمةةة الةةيت  (1)"إ ةةا أقطة  لةةه ق طع ةةةر م 

  بد للداعية إىل هللا تعاىل ا تصاف  ةا يف منهجةه ودعوتةه مراعةاة نفةوس املةدعوين وواقعيةة مةا
يطرحةةه مةةم مةةن خةةالل سياسةةة التةةدرج كمةةا هةةو حةةال اإلسةةالم يف حةةال نةةزول التشةةري  عنةةدما 

 . ملدعوين سنة التدريج فيما يشرعه مم   إجياابر أو حترميار راعى م  ا
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                            

 (.6748) رقم 6/2622 لللصوم اإلمام موعظة ابب   األحكام:  تابك  يف البلار  أخرجه (1 ) 
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 .املطلب الثالث: خطر اإلفراط يف مفهوم الواقعية

 
 عةز–: تغيري فساد الواق  وتسةيريه إىل مةا قة  ربنةا ية إىل هللا هوإن املطلوب من الداع

يل تغيةةري هةةذا الواقةة    ويرضةةاه مةة  مراعةةاة املوضةةوعية يف الفكةةر والةةدعوة والطةةرا يف سةةب –وجةةل
لكةةةةن مةةةةن اخلطةةةةأ املسةةةةتبني هةةةةو وقةةةةوع بعةةةة  الةةةةدعاة إىل هللا تعةةةةاىل يف فةةةةع : " الرضةةةةا ابلواقةةةة  
ةم    ومسايرته" بل هي : " ا  زامية أمةام ضةغط الواقة  " حةىت يصةب  الواقة  هةو األصةل واحل ك 

 والدعوة هي الفرع واةكوم عليه !! 
  فيتللةةى ا كةةي   تصةةطدم مةة  واقعةةه املزعةةومفيتللةةى عةةن مبادئةةه وقةةرف فيهةةا ويبةةدم

شةةي ار فشةةي ا  عةةن مبادئةةه حةةىت ينتهةةي بةةه املطةةاف إىل ا دةةراف الكامةةل يف  ايةةة الطريةة    ألن 
 ا ستعداد للتنازل يتزايد كلما رج  خطوه إىل الورا  وفرق بني املداراة واملداهنة !! 

: عصةرنة الةدين أو مبعةء وخةرسمى بة تطوير الدين ي إن مثل هذا السلوو يؤد  إىل ما
على طريقةة اليهةود والنصةارق   وتسةويغ الواقة  املعاصةر إلدخةال كثةري مةن القةيم الغربيةة الكةافرة 

 يف دائرة اإلسالم !!
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 املبحث الرابع :
 

 التفاعل والتكامل املستمر بني الدعاة
 ويشتمل على ثالثة مطال  :

 عاون بني الدعاة إىل هللا .املطل  األول : حتمية بث روا الت
 املطل  الثاي : التلصا ودوره يف تكامل الدعاة إىل هللا .

 املطل  الثالث : التكامل بني الدعاة ودوره يف توازن نظرة بعضهم لبع 
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 حتمية بث التعاون بني الدعاة إىل هللا . املطلب األول :
 

يهةةةا الداعيةةةة إىل هللا مةةةن فقهةةةه ملقاصةةةد دعةةةوة إن مةةةن الثمةةةار اإلجيابيةةةة الكبةةةرية الةةةيت جين
اإلسالم املباركة تفاعله وتعاونه املستمر م  إخوانه الدعاة لتحقي  تي  أهداف دعةوة اإلسةالم 
اخلالةةةةةدة   ليكتمةةةةةل بنةةةةةا  هةةةةةذه الةةةةةدعوة ويتماسةةةةةك يف قةةةةةوة وثبةةةةةات   فالةةةةةدعاة علةةةةةى  تلةةةةةف 

يشد بعضه بعضا ويكمل بعضه  ختصصاهتم املتنوعة كالبنيان املرصو  وكالصف الواحد الذ 
بعضةةا   فالداعيةةة مبفةةرده معةةرض للةةنقا واخلطةةأ والفتةةور   قليةةل بنفسةةه ولكنةةه مةة  بقيةةة إخوانةةه 
الةةدعاة يشةةكلون كيةةان األمةةة املتكامةةل   فيكمةةل بعضةةهم بعضةةا ويشةةد بعضةةهم أزر بعةة      

عوة حتتةةاج مةةن ميكةةن أن يتصةةور أن الداعيةةة مبفةةرده يقةةوم مبهةةام ومتطلبةةات الةةدعوة كلهةةا   فالةةد
إىل النةاس بال ةا مبينةا   لةبس فيةه و  ختلةيط   والةدعوة حتتةاج مةن  -وجل عز –يبلغ دين هللا 

يقةةوم علةةى سةةد حةةوائج املسةةلمني وإ ةةاثتهم أينمةةا كةةانوا   والةةدعوة حتتةةاج إىل مةةن يسةةوس النةةاس 
صةةا    والةةدعوة حتتةةاج إىل مةن يقةةوم مب -سةبحانه  –املنةزل مةةن عنةةده  –وجةةل عةةز –بشةرع هللا 

الناس عامة وهكذا   وهذا   ميكن أن يتحقة  إ  بتعةاون الةدعاة إىل هللا تيعةا كمةا أرشةد هللا 
سةةةبحانه وتعةةةاىل عبةةةاده مةةةن قبةةةل وحةةةثهم علةةةى التعةةةاون علةةةى الةةة  والتقةةةوق فقةةةال سةةةبحانه : ) 

ةةد يدد الع ق ةةاب  (وتعةةاونوا علةةى الةة   والتة ق ةةو ق و    تة ع ةةا و ندوا ع ل ةةى اإلمث  والعةةدوان واتة قدةةوا ال     إ ن  ال  ش 
 .[2]املائدة :
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 التخصص ودوره يف تكامل الدعاة إىل هللا: املطلب الثاين
 

التلصةةا الةةدعو  لةةيس لديةةد علةةى دعةةوة اإلسةةالم   بةةل جةةز    يتجةةزأ مةةن مشةةروع 
مبهةةام    ميكةةن أن يقةةوم -يف  ةةايل األمةةر  -الةةدعوة الكبةةري   فكمةةا أسةةلفنا أن الداعيةةة مبفةةرده 

الدعوة لوحده كلها   مما جيعل التلصةا يف جمةا ت الةدعوة ضةرورة ملحةة وخاصةة يف عصةرل 
 احلاضر املعقد !! 

أرشةةد عبةةاده املةةؤمنني ملثةةل هةةذا مةةا  -عةةز و جةةل  -واملتأمةةل للقةةرون الكةةرم لةةد أن هللا 
ان املةؤمنني : ) ومةا كةالةدعوة إىل هللا   كمةا قةال تعةال دام أن يسهم ويساعد يف حتقي  مقاصةد

لينفةةروا كةفةةة فلةةو  نفةةر مةةن كةةل فرقةةة مةةنهم طائفةةة ليتفقهةةوا يف الةةدين ولينةةذروا قةةومهم إذا رجعةةوا 
 . [ 122] التوبة :  إليهم لعلهم قذرون ( 

وجةةةد أن التلصةةةا الةةةدعو  لةةةل  -صةةةلى هللا عليةةةه وسةةةلم  -ومةةةن فمةةةل سةةةرية النةةةي 
 -نتقةي لكةل مهمةة دعويةة مةن أصةحابه ي -صلى هللا عليةه وسةلم  -اعتبار   حيث كان الني 

مسةةتوق اجلهةةاد يف سةةبيل مةةن يناسةةبها مةةن ذو  ا ختصةةا  سةةوا  علةةى  -رضةةوان هللا علةةيهم 
 هللا أو التعليم أو على مستوق املدعوين وبي اهتم امللتلفة . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(  47  ) 
 

 
 التكامل بني الدعاة ودوره يف توازن نظرة بعضهم لبعض املطلب الثالث :

  
املطلةةوب بةةني تيةة  مةةن ينتسةةبون إىل الةةدعوة إىل هللا تعةةاىل هةةو: التعةةاون يف  إن التعةةاون

اخلةةةري والةةة  والتقةةةوق ونشةةةر املةةةنهج القةةةوم   وكةةةل مةةةا فيةةةه مصةةةلحة لإلسةةةالم واملسةةةلمني   فمةةةىت 
تعةةةةاون الةةةةدعاة إىل هللا فيمةةةةا بيةةةةنهم علةةةةى نصةةةةرة ديةةةةن هللا والةةةةدعوة إليةةةةه   ونبةةةةذ اآلرا  املنحرفةةةةة 

  أاي كانةةت هةةذه اآلرا  عقديةةة أو خلقيةةة أو لمني   وكشةةف حقيقتهةةا للنةةاسى املسةةالدخيلةةة علةة
اجتماعيةةة أو  ريهةةا   فهةةذا تعةةاون لمةةود واجةة  شةةرعا   واألدلةةة الصةةرقة يف الكتةةاب والسةةنة 
حافلةةة  ةةذا املعةةء   قةةال تعةةايل : ) وتعةةاونوا علةةى الةة  والتقةةوق و  تعةةاونوا علةةى اإلمث والعةةدوان 

 . [ 2] املائدة :  شديد العقاب ( واتقوا هللا إن هللا
  وحةذر مةن   وهةو التعةاون علةى الة  والتقةوقفح  الشةارع احلكةيم علةى التعةاون احلة

التعةةةاون الباطةةةل وذمةةةه وهةةةو مةةةا قةةةد يقةةة  فيةةةه بعةةة  املنتسةةةبني للةةةدعوة مةةةن التعةةةاون علةةةى اإلمث 
 ن .او العدو 
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 اخلامتة 
 وجهةه جلةالل ينبغةي كمةا  لةه والشةكر هلل داحلمة   الصةاحلات تةتم بنعتةه الةذ  هلل احلمةد

 . ويرضى ربنا ق  كما  فيه مباركا طيبا كثريا   دا   سلطانه وعظيم
 - هللا اسةةال الةةذ  املتواضةة  البحةةث هةةذا كتابةةة  متةةت منةةه ومنةةة تعةةاىل هللا مةةن فبفضةةل

 . الكرم لوجه خالصا يكون أن - وجل عزو
 خةةةالل مةةةن إليهةةةا توصةةةلت الةةةيت والتوصةةةيات النتةةةائج مةةةن تلةةةة هنةةةا وأذكةةةر : النتاااا ج أهااام -أ

 : يلي ما أمهها واليت البحث
 التلطةةيط علةةى يعةةني ممةةا بقةةة الدعويةةة األهةةداف بتحديةةد يعةةن الةةدعوة مقاصةةد فقةةه إن -

 . للدعوة السليم
 و ةاايت وأهةداف مبقاصةد البصرية تعاىل هللا  لى الدعوة يف البصرية مقتضيات من إن -

 . إليها ندعو اليت الدعوة هذه
 : املعاصر واقعنا يف اإلسالمية األمة وختلف ادطاط أسباب  أهم من

 . شانه من بعضهم وتقليل والرتبية الدعوة يف التوحيد على هللا إىل الدعاة تركيز ضعف
 : التوصيات -ب 

 فهةةةم علةةةى القةةةائم   تعةةةاىل هللا إىل الةةةدعوة ملسةةةائل الشةةةرعي ابلتأصةةةيل ا عتنةةةا  ضةةةرورة .1
 . ضو يهما على الدعوية والقواعد الفوائد استنباط ولاولة والسنة الكتاب

 اجلديةةةدة افسةةةالم أعةةةدا  أسةةةالي  ملواجهةةةة املناسةةةبة احللةةةول إجيةةةاد علةةةى ابلرتكيةةةز اوصةةةي .2
 . الدعوة مقاصد حتقي  وإعاقة العامة احلياة من وإقصا ه اإلسالم مضمون لتحجيم

 خاصةةةةة معاهةةةةد  نشةةةةا  وذلةةةةك واإلعةةةةداد التةةةةدري  مبوضةةةةوع  ا هتمةةةةام بةةةةزايدة أوصةةةةي .3
 الدعويةة مهةاراهتم وتنميةة كفةا هتم  لرفة  وعمليةا علميا هللا إىل والداعيات الدعاة إلعداد

. 
 توفيقةه علةى اةمةود وهةو هللا فمن صواب من فيه كان  فما   جهد   اية فهذا وختام   
 . الشيطان ومن فمن خطأ من كان  وما  

 . العاملني رب هلل واحلمد اتعني وصحبه وله وعلى لمد نبينا على هللا وصلى
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 العلمية الفهرسة

   
 فهرس اآلايت القرونية الكرمية . -
 فهرس لمحاديث النبوية الشريفة .  -
 فهرس للمصادر واملراج  . -
 فهرس للموضوعات . -
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 . الكرمية القرآنية اآلايت فهرس
 

 اآلايت القرآنياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة الرقم
 

اسم 
 السورة

رقم 
 اآلية

رقم 
 الصفحة

 22 45 العنكبوت أحي إليك من الكتاب وأقم الصالةاتل ما   .1

 26 1 العل  إقرأ ابسم ربك الذ  خل   .2

 17 151 األنعام ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون  .3

 38 108 يوسف على بصريةع أل ومن  اتبعن    .4

 26 19 لمد فاعلم انه   إله إ  هللا واستغفر لذنبك  .5

 11 14 العنكبوت فلبث فيهم ألف سنة إ  مسني عاما  .6

 11 5 نوا قال ريب إي دعوت قومي  ار  .7

 8 54 النور قل أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإ ا عليه  .8

 17 151 األنعام  قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم أ  تشركوا به   .9

 32 108 يوسف قل هذه سبيلي أدعوا إىل هللا على بصريةع   .10

 7 213 البقرة فبعث هللا النبيني مبشرين كان الناس امة واحدة  .11

 23 21 األحزاب لقد كان لكم يف رسول هللا أسوة حسنة  .12

 10 275 البقرة هللا ويل اللذين أمنوا خيرجهم من الظلمات إىل النور  .13
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 2 122 التوبة  ليتفقهوا يف الدين  .14

 34 69 العنكبوت والذين جهدوا فينا لنهدينهم سبلنا  .15

 14 7 الر ن ووض  امليزانوالسما  رفعها   .16

 اآلايت القرآنياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة الرقم
 

اسم 
 السورة

رقم 
 اآلية

رقم 
 الصفحة

 26 113 النسا  وأنزل هللا عليك الكت  واحلكمة وعلمك  .17

 45 2 املائدة  وتعاونوا على ال  والتقوق و  تعاونوا على اإلمث  .18

 3 9 النحل وعلى هللا قصد السبيل ومنها جائر  .19

 13 193 البقرة   تكون فتنة ويكون الدين هللوقاتلوهم حىت   .20

 17 36 النسا  و  تشركوا به شي ا  .21

 17 33 ا سرا  و  تقتلوا النفس اليت حرم هللا  .22

 17 151 األنعام و  تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن  .23

 17 34 ا سرا  و  تقربوا مال اليتيم  .24

 21 5 البينة الدين وما أمروا إ  ليعبدوا هللا  لصني له  .25

 22 56 الذارايت وما خلقت اجلن واإلنس إ  ليعبدون  .26

 7 17 يس وما علينا إ  البالغ املبني  .27

 46 122 التوبة وما كان املؤمنني لينفروا كةفة  .28

 6 15 اإلسرا  وما كنا معذبني حىت نبعث رسو   .29
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 هة 7 األحزاب اي أيها الذين ومنوا اتقوا هللا وقولوا قو  سديدا  .30

 22 2-1 املزمل اي أيها املزمل . قم الليل إ  قليل .  .31

 6 130 األنعام اي معشر اجلن واإلنس أ  أيتكم رسل منكم   .32

 هة 102 ول عمران ح  تقاته و  متوتن  أييها الذين ومنوا اتقوا هللا  .33

 41 185 البقرة يريد هللاد بكم اليسر و  يريد بكم العسر  .34
 



(  53  ) 
 

 الشريفة لنبويةا لألحاديث فهرس

  الشاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااريفة النبوياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة ألحادياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااثا الرقم
 ذ

رقم 
 الصفحة

 21 أل أ ء الشركا  عن الشرو  .1

ا  أ ل  ب ش ر وإ نكم ختتصمون إ يل  ولعل بعضكدم   .2  42 إ   

 13 بعثت بني يد  الساعة ابلسيف حىت يعبد هللا  .3

 10 احلمد هللا الذ  أنقذه من النار إ  خري  .4

 41 ي وأصوم وأفطر وأنك  النسا فإي ألم وأصل  .5

 41 فمن ر   عن سنيت فليس من  .6

 32 قل اي لمد هذه الدعوة اليت أدعو إليها والطريقة   .7

 6   احد أح  إليه العذر من هللا من أجل ذلك بعث   .8

 10 و هللا ألن يهدق بك رجل واحد خري لك من  ر النعم  .9
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  واملراجع للمصادر فهرس
 

 املراجااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااع الرقم
 

 القرون الكرم   .1

 هة1410بريوت  -دراز ن دار املعرفة املوافقات للشاطي ت : عبدهللا   .2

 مقاييس اللغة لنب فارس ت: عبدالسالم هارون دار اجليل بريوت   .3

 لسان العرب   لمد بن مكرم بن منظور   .4

 الورقات إلمام احلرمني اجلوين   دار الصميعي للنشر والتوزي    .5

 بريوت  - علم الدعوة لمد البيانو مؤسسة الرسالة املدخل إىل  .6

 املعجم الوسيط إبراهيم زايت / عبد القادر / لمد النجار جمم  اللغة العربية   .7

 دار الكت  العلمية  -ا لجواب الكايف  بن القيم اجلوزية   .8

 در اجليل  -صحي  البلار    .9

 ر الفكر بريوت تفسري ابن كثري أليب الفدا  إلاعيل بن كثري دا  .10

تفسري إيب السعود ) إشادة العقل السةليم إىل مةزااي القةرون الكةرم ( أليب السةعود لمةد بةن   .11
 احلنفي .

 أصول الدعوة لعبد الكرم زيدان .  .12

 أعالم املوقعني عن رب العاملني فنب القيم   .13

 الفوائد  بن القيم   .14

 اآلداب الشرعية  بن مفل  .  .15

 أل د بن لمد الفيومي  املصباا املنري    .16

 الكامل يف التاريع    بن األثري   .17
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 للموضوعات فهرس
 

   املوضااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوعات  الرقم
رقم 

 الصفحة
 ج اهدا   .1

 د شكر وتقدير   .2

 هة املقدمة  .3

 و وس  اختياره  أمهية املوضوع  .4

 ز أهداف البحث 0مشكلة البحث   .5

 ا الدراسات السابقة للبحث  .6

 2 لبحث التعريف مبصطلحات ا  .7

 ويشتمل على أربعة مباحث الفصل األول
  املبحث األول : ابرز مقاصد الدعوة إىل هللا تعاىل

 ويشتمل على ثالثة مطال  :             

 6 املطل  األول : قيام احلجة  رسال الرسل وإنزال الكت  .   .8

9.  
  قامة -عزو جل-املطل  الثاي : امتثال دعاة احل  أمر هللا 

 احلجة على الناس                
7 

10.  
  قامة احلجة -عليهم السالم  -املطل  الثالث : قيام الرسل 

  وفشل املعرضني عنهم .                  
8 

 املبحث الثاين : مقصد هداية الناس وإنقاذهم من النار 



(  57  ) 
 

  مطلبني :ويشتمل على  

   املوضااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوعات  الرقم
رقم 

 الصفحة

 10 ة القرون الكرم والسنة املطهرة على مقصد هداية الناس املطل  األول : د ل  .11

 11 املطل  الثاي : صور من حر  األنبيا  عليهم السالم على هداية الناس  .12

 املبحث الثالث : مقصد إظهار الدين وإعالء كلمة هللا يف
 وإقامة العدل ورفع الظلمرض األ            

 ويشتمل على مطلبني :

13.  
 د لة القرون الكرم والسنة املطهرة إعال  كلمة هللا :  املطل  األول

 تعاىل يف األرض                  
13 

 14  :  إقامة العدل ورف  الظلم أساس التمكني يف األرض املطل  الثاي  .14

  
 املبحث الرابع : مقصد حفظ الضرورات اخلمس

 ويشتمل على ثالثة مطال  :               
  

 16 ول : تعريف الضرورايت اخلمساملطل  األ  .15

 17 املطل  الثاي : أدلة اعتبارات الضرورات اخلمس  .16

 18 املطل  الثالث : أمهية موضوع حفظ الضرورات اخلمس للداعية إىل هللا  .17

 إعداد الداعية  لتحقيق مقاصد الدعوة : الفصل الثاين 
 : وفيه ثالثة مباحث 
    واخللقيمرحلة اإلعداد الرتبو  : املبحث األول

  ويشتمل على أربعة مطال  : 

 21 املطل  األول : تربية النفس على اإلخال  والتجرد هلل عزوجل وحده   .18



(  58  ) 
 

 22 املطل  الثاي : أمهية العبادة يف اإلعداد الرتبو    .19

 23 املطل  الثالث : الرتبية ابلقدوة احلسنة  .20

   املوضااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوعات  الرقم
رقم 

 الصفحة

 24 عداد اخللقي وبنا  شلصية الداعية : اإلاملطل  الراب    .21

   : املبحث الثاين : مرحلة اإلعداد العلمي ويشتمل على ثالثة مطالب 

 26 املطل  األول : وجوب العلم قبل القول والعمل وأمهيته   .22

 27 املطل  الثاي : دراسة فقه الواق  املعاصر وفهمه  .23

 28 داد الدعاة إىل هللااملطل  الثالث : ال لمج العلمي املقرتا إع  .24

 الفصل الثالث : اثر فقه مقاصد الدعوة يف حياة الداعية  
 وفيه أربعة مباحث : 

  املبحث األول : حتقيق إخالص الوجهة والغاية
 ويشتمل على مسة مطال                     

 31 املطل  األول : حقيقة اإلخال    .25

 32 دليل فقه الداعية -عاىل ت -إخال  الوجهة هلل املطل  الثاي :   .26

27.  
املطل  الثالث : قاعدة جناا الداعية إىل هللا : "اي قوم   أسالكم عليه أجةرأ 

" 
34 

 36 املطل  اخلامس : إنكار الذات يف سبيل هللا لة الدعاة املللصني   .28

 املبحث الثاين : ويشتمل على مطلبني  

 38 العلم والفكر املطل  األول و مشولية الداعية إىل هللا يف   .29
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 39 املطل  الثاي و مشولية الداعية إىل هللا يف الدعوة والعمل   .30

31.  
 املبحث الثالث : الواقعية يف الفكر والعمل 

 ويشتمل على ثالثة مطال  : 
 

 41 املطل  األول : حقيقة الواقعية   .32

   املوضااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوعات  الرقم
رقم 

 الصفحة

 42 لواقعية الفكر والتطبي   املطل  الثاي : حاجة الدعاة إىل هللا  .33

 43 املطل  الثالث : خطر اإلفراط يف مفهوم الواقعية   .34

 املبحث الرابع : التفاعل والتكامل املستمر بني الدعاة  
  ويشتمل على ثالثة مطال  :                              

 45 املطل  األول : حتمية بث التعاون بني الدعاة إىل هللا   .35

 46   الثاي : التلصا ودوره يف تكامل الدعاة إىل هللا املطل  .36

37.  
 املطل  الثالث : التكامل بني الدعاة ودوره يف توازن نظرة بعضهم 

 لبع                    
47 

 48 التوصيات  -أهم النتائج  -اخلامتة   .38

 50 فهرسة اآلايت القرونية   .39

 52 فهرسة األحاديث  .40

 53 واملراج  فهرس املصادر  .41

 54 فهرس للموضوعات  .42
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