
 

 
مهاراث حتديد األهداف الدعىيت 

 وحطبيقها يف الدعىة إىل اهلل
 
 

 الدكتىره

 خىلت بنج يىسف املقبل
 األستاذ املشارك يف كمية الدعىة واإلعالم

 
 

 مستلة من
 

 حولية كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية

 م1034 -هـ  3415، لعام الثالثونو لثثاالالعدد 

 6157/1034والمودعة بدار الكتب تحت رقم 

 
 0401111040شبين الكوم ت -عمارات الزراعيين-أمام كلية الهندسة-دار األندلس للطباعة



ا ة إا  و اف اا  رات  
 

 - ٣ -

F  
الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله   

  :وصحبه أجمعين، أما بعد
 رسوله  وسنة اهللافالدعوة إلى اهللا تنطلق من أسس وقواعد مستقاه من كتاب  

)e( ودعوا إلى اإلسالم وفق قواعد ، الذين بلغوا الرسالةصالحالسلف ال وسيرة 
   .صلوا للمراد بعون اهللا وتوفيقهوأهداف محددة ساروا عليها فو

 ليتمكن من ،مهارات تحديد أهداف دعوتهبحاجة إلى معرفة لذا فإن الداعية   
 الدراسة  وبناء على ذلك قامت فكرة هذه ،يصالها للمدعو بالشكل الصحيحإ

مهارات تحديد األهداف الدعوية وتطبيقها في الدعوة للتعرف على  تهدف يوالت
  :ايليمن خالل م إلى اهللا
  .المراد بالمهارة والهدف الدعويتوضيح  ·
 .التعرف على مهارات تحديد األهداف الدعوية ·

 . تهم الدعاةالتيالتوصل إلى أهم األهداف  ·

  .تطبيق األهداف في الدعوة إلى اهللاطرق  ·

  

راا : 

؛ الذي يعتمد على أهم التأصيلي ستخدم في هذا البحث المنهجأهذا وسوف 
والمنهج االستقرائي؛ .  اإلسالمية في التوصل إلى نتائج الدراسةمصادر المعرفة

  )١( .وهو تتبع الجزئيات كلها أو بعضها للوصول إلى حكم عام يشملها

                                                             
، ١ط( محمـد الحيـزان   ،  مجاالتهـا ،  أسـاليبها ،  أسـسها ،  البحوث اإلعالميـة  : انظر )١(

عبـدالرحمن  ،  وضوابط المعرفة وأصول االستدالل والمنـاظرة     . ١٦ص،  )،هـ١٤١٩
 .١٨٨ص، )هـ١٤١٤، ٤ط، دمشق، دار القلم(، الميداني
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رات اؤ:  

  :ستجيب هذه الدراسة على التساؤالت التالية
   ؟المهارة وما الهدفما تعريف  - ١
  ؟األهداف في الدعوة ما أنواع -٢
  ؟ المطلوبة للدعاة لتحديد األهدافالمهارات ما -٣
  ؟طرق تطبيق األهداف في الدعوة إلى اهللا  ما-٤

  
    رات ا:  

 :المقدمة وتشتمل على-
 التعريف بمصطلحات الدراسة  -
 أهداف الدراسة  -
 تساؤالت الدراسة -
 منهج البحث -
 تقسيم الدراسة -

  ت و: ا اول  

  . واصطالحاًةلهدف لغالمهارة وا :المطلب األول  
التأصيل الشرعي لتحديد األهداف في الدعوة إلى اهللا مـن           :المطلب الثاني   

  .الكتاب والسنة
  

ما ة: اا  راتاع اأم:  

   . مهارات شخصية:المطلب األول  
  . مهارات مكتسبة:المطلب الثاني  
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ا ا: اف ااع اأم:  

  .هدف عقدي :لالمطلب األو
  .هدف شرعي :المطلب الثاني
  .هدف أخالقي :المطلب الثالث

  
اا ا :   افا  رات  قط

  :اة

  . الطرق العامة:المطلب األول
  . الطرق الفرعية الخاصة:المطلب الثاني

  
  .، وتشمل على أهم نتائج، وتوصيات البحثالخاتمة
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 تتعلق مصطلحات ومفاهيم: املبحث األول
  مبوضوع الدراسة

   و :  

  

ــة  :ا اول ــدف لغ ــارة واله  المه
  .واصطالحاً

   ما التأصيل الشرعي لتحديـد     :ا 
  .األهداف في الدعوة إلى اهللا من الكتاب والسنة
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  املطلب األول
  ًاملهارة واهلدف لغة واصطالحا

  رة:أوا :  

 وأكثر ، الحاذق بكل عمل: والماهر،هي الِحذق في الشيئ :المهارة لغة ·  
 ويقال مهرتُ .السابح:  والجمع مهرة؛ والماهر،ما يوصف به السابح المجيد

وقد مهر الشيئ : قال ابن سيدة. بهذا األمر َأمهر به مهارة أي صرت به حاذقاً
راً ومهمهر مهارةوفيه وبه يهوراً وم. 

 لم تفعل به المهرة ولم تعطه الِمهرة، وذلك إذا عالجت شيئاً فلم :وقالوا  
ويقال . إنسانا أو أدبه فلم يحسنترفق به ولم تحسن عمله، وكذلك إن غذى 

لم تأت إلى هذا البناء المهرة أي لم تأته من ِقبل وجهه ولم تبنه على ما : أيضاً
الحاذق : والماهر.) . الماهر بالقرآن مثل السفرة مثل:وفي الحديث. كان ينبغي

  )٢(.األسد الحاذق باالفتراس:  والمتمهر)١(.بالقراءة
جاز مهمة بكيفية محددة ودقة إنهي التمكن من : المهارة اصطالحا ·  

 )٣(.متناهية وسرعة في التنفيذ

السرعة والدقة في أداء عمل من األعمال مع االقتصاد  :Skillة لمهاروا  
  )٤(.الوقت المبذول، وقد يكون هذا العمل بسيطاً أو مركباًفي 

                                                             
ـ ١٤١٤،  ٢ط،  بيـروت ،  دار إحياء التراث العربـي    (،  ابن منظور ،  لسان العرب  )١( ، )هـ

١٣/٢٠٧. 

 .٦١٥ص، )هـ١٤٠٦، ١ط، بيروت، مؤسسة الرسالة(، الفيروزآبادي، القاموس المحيط )٢(

  ، تعريف كلمة مهارة، وكبيديا )٣(
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A9 

، توبير،  الدار المصرية (،  حسن شحاته وآخرون  ،  معجم المصطلحات التربوية والنفسية    )٤(
 .٣٧٠ص، )هـ١٤١٢، ١ط
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  .وي واالصطالحي وهو المراد في هذا البحثغويتضح التطابق بين المعنى الل
  م :فا:  

 ، والغرض،كل مرتفع من بناٍء أو كثيب رمل أو جبل :الهدف لغة ·  
دخل، :  دعاء للنعجة إلى الحلب، وهدف إليه: وهدف هدف،والرجل العظيم

 )١( .ومنه دنا وانتصب واستقبل  أشرف وإليه لجأ، وله عرض،:وأهدف عليه

أهدف لي الشيئ،  :يقال. واإلهداف الدنو منك واالستقبال لك واالنتصاب  
فهو مهدف، وأهدف لك السحاب والشيئ إذا انتصب؛ واإلهداف الدنو،أهدف 

كل شيئ :لهدفواي قربوا، والهدف المشرف من األرض وإليه يلجأ،  أالقوم
، كان إذا مر بهدف مائل أوصدف )e(أن النبي : وفي الحديث .يم مرتفععظ

 ، الغرض هو الهدف:مائل أسرع المشي؛ والهدف كل بناء مرتفع مشرف، وقيل
  )٢( .وجمع الهدف أهداف، وأهدف على التل أي أشرف

 ):Goal(الهدف العام عرف علماء التربية : الهدف اصطالحا ·  
 )٣( .ف الناتج التعليمي المتوقع تحقيقه لدى المتعلمهو عبارة تص

  .وهو مايقارب المعنى المراد في هذه الدراسة
الشئ : القدرة على التحقيق والهدف هو:مما سبق اتضح لنا أن المهارة هي  

  .تحقيقة المراد
ومن هذين التعريفين نستطيع تحديد تعريف عام لهذا الدراسة والتي تحمل   

: ديد األهداف الدعوية وتطبيقها في الدعوة إلى اهللا بأنهاعنوان مهارات تح
  .القدرة على تحديد الناتج الدعوي ومن ثم تحديد أمثل الطرق لتحقيق تلك النتائج

                                                             
 .١١١٤ص، الفيروزآبادي، القاموس المحيط )١(

 .١٥/٥٢، ابن منظور، لسان العرب )٢(

، بيروت،  الدار المصرية (،  حسن شحاته وآخرون  ،  فسيةمعجم المصطلحات التربوية والن    )٣(
 .٣٥٥ص، )هـ١٤١٢، ١ط
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  املطلب الثاني
التأصيل الشرعي لتحديد األهداف يف الدعوة إىل اهللا من 

  الكتاب والسنة
  

نة على منهجية اإلسالم في في هذا المطلب سنتناول األدلة من الكتاب والس  
  :تحديد األهداف الدعوية من خالل التقسيم اآلتي

أو :آن اا  دا:  

بعض األنبياء ني من خالل عرض هدف لسنستعرض الهدف الدعوي القرآ  
 فاألنبياء هم الذين اصطفاهم اهللا من بني )١(. في القرآن الكريمهمذكرالوارد 

باده، يبشرون من آمن منهم وعمل صالحاً بحسن البشر يحملون دعوته لع
الثواب والمكافأة في الحياة الدنيا واآلخرة وينذرون من كفر وعمل سيئاً بالعقاب 

M  [  ZY  X  W  V  U   T 8  7 )٢(.المصير وسوء

  d  c  b    a   ̀ _   ̂     ]  \L ٤٨: األنعام.  
                                                             

سنذكر بعض األنبياء الوارد ذكرهم في القرآن الكريم ألننا لو عملنـا حـصراً كـامالً                 )١(
ألهداف جميع األنبياء في القرآن الكريم لخرج هذا البحث بمئات الصفحات وهذا لـيس              

،  أخرى ذكرت في مقدمة البحث البد من مراعاتها        الهدف من البحث إذ أن للبحث أهدافاً      
ولعل من أراد االستزادة في هذه النقطة فعليه الرجوع إلى الكتب التي تحدثت بالتفـصيل     

، ونـوح ،  وسنكتفي بالتحدث عن نبـي اهللا إبـراهيم       . عن النبوات وكتب تفاسير القرآن    
 .)(وشعيب 

ـ ١٤١٢،  ٥ط،  األردن،  نفـائس دار ال (،  عمر األشـقر  ،  الرسل والرساالت : انظر )٢( ، )هـ
، دار العلـم للماليـين  (، عفيف عبدالفتاح طبارة، ومع األنبياء في القرآن الكريم     .٤٧ص

 .١١ص )بيروت
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إفراده بالعبادة وهو الهدف قد كان لألنبياء هدف عام أال وهو توحيد اهللا ول  
  لكن كان لكل نبي هدف،الذي سعى له جميع األنبياء صلوات اهللا وسالمه عليهم

جتثاث منكر وغرس معروف لذا سنستعرض أهداف  ال؛خاص به أرسل لقوم
  :بالتدرج التالي األنبياء
  ·  ا ماإ )u(: 
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  .٧٩ – ٧٥: األنعام
انه في الزمن والبيئة التي عاش فيها نبي اهللا داسات التاريخية أظهرت ال  

  .إبراهيم كان الناس يؤلهون الشمس والقمر والكواكب
لقد كان الهدف من الدعوة عند نبي اهللا إبراهيم في هذه اآليات مناظرة   
  . وبيان بطالن إلهية األجرام العلوية وغيرها،لقومه
رصة إال ويحاور فيها كان اليترك فو ، الذي آمن باهللا وحده)u(فإبراهيم   

 من ذلك تلك المحاورة التي أراد بها بيان بطالن ،قومه ويجادلهم في معبوداتهم
  .ظهار أن المعبود بحق هو اهللا وحده وإ،عبادة الكواكب والشمس والقمر
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 وجدت عبادة القمر في مدينة اور بلد )u(في عصر نبي اهللا إبراهيم ف  
طلق ، كما عبدت الشمس وأ)نانار(م ر اس وكان يطلق على القم)u(إبراهيم 

طلق ، كما وجدت عبادة الكواكب وأشهرها كوكب الزهرة التي أ)شماس( عليها
   )١()مردوخ( ، وكوكب المريخ)عشتار(عليها 
حدد نبي اهللا إبراهيم المنكر المنتشر وبدأ بالدعوة إلى اهللا بمهارة رائعة   

 هل يستحق ،بي، فهلم ننظرهذا ر: متقنة فقد طبق مهارة التنزل مع الخصم أي
 لعاقل أن يتخذ إلهه هواه الربوبية؟ وهل يقوم لنا دليل على ذلك، فإنه ال ينبغي

 فإن ، كيف يعبد؟بغير حجة وال برهان، فالذي يغيب ويختفي عمن عبده
ومدبراً له في جميع شؤونه،  المعبود، البد أن يكون قائماً بمصالح من عبده،

 فتبرأ من الشرك وأذعن ،على بطالن مايعبدونولقد قام البرهان القاطع 
   )٢(. وأقام على ذلك البرهان،بالتوحيد

وهنا يستفيد الدعاة إلى أهمية التعمق في فكر ومعتقد المدعو والتفكير في   
إيجاد طرق توصل لهم الدعوة إلى اهللا من غير تخبط وتعجل في اختيار الوسيلة 

   )٣(الدعوية
  ·  ا حمم )u(: 
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 ابراهيم أبو األنبياء، عباس   . تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان، السعدي       :  انظر )١(
 .١١٨ص، عفيف طبارة،  مع األنبياء:نقال عن، ١٦٩ص، العقاد

 .٢٢٤ص، السعدى، تفسير الكريم الرحمن: انظر )٢(

لالستزادة يمكن الرجوع لكتاب الوسائل واألساليب الدعويـة المـشروعة والممنوعـة              )٣(
  .للدكتور حسين خطاب
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 ظل )u(لقد حدد نوح هدفاً لهذه الدعوة بمهارة مناسبة لحال قومة، نوح   
 ، سلك معهم طريق التهديد والترغيب،يدع قومه ليال ونهارا سرا وعالنية

خوفهم من عذاب اهللا ورغبهم في طاعته، بين لهم أنه اليرغب في ملك وال جاه 
 وبعد ، ولما استنفذ كافة الوسائل واألساليب الدعوية المتاحة لهبل هدفه هدايتهم،

أن ضاقت في وجهه كل السبل إلصالحهم، عندئذ لجأ إلى ربه يشكو قومه أن 
بل هم أضلوا بدعوتهم إلى  . ما نجح فيهم وال أفاد،هذا الكالم والوعظ والتذكير

هللا نوح تطهير هذه هنا أراد نبي ا .عبادة األصنام أضلوا بها كثيراً من الخلق
األرض من هذا الجمود في الغي والتمسك بالضالل والدعوة للعبادة المنحرفة 
التي بدأت تؤثر على عامة الناس فدعا ربه أن ال يذر على األرض من 
الكافرين من يدور على وجه األرض وذكر سبب ذلك أن بقاؤهم مفسدة محضة 

  .لهم ولغيرهم
ثرة مخالطته إياهم، ومزاولته ألخالقهم، علم وإنما قال نوح ذلك، ألنه مع ك  

فلهذا استجاب اهللا له دعوته، فأغرقهم أجمعين ونجى نوحا  بذلك نتيجة أعمالهم،
  )١(.ومن معه من المؤمنين

                                                             
 .٦٨ص، عفيف طبارة، و مع األنبياء، ٨٢٢ص، السعدي، تيسير الكريم الرحمن :انظر )١(
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من هذا يستفيد الدعاة أن اليأس من المدعوين ال يكون إال بعد استنفاذ كافة   
 )(يترك أمر الهداية هللا  ويتذكر أن عليه البالغ و،الطرق المتاحة للدعوة

  .ويتوجه هللا ويتضرع له أن ينقذ أهل التقى من تأثير أهل الكفر والفجور
·  ا م )u(: 
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  .٨٨ – ٨٤: هود
حدد نبي اهللا شعيب هدف للدعوة وسعا إليه بكل وسعه وطاقته ولقد كانت   
 من دعوة قومه اجتثاث منكر التطفيف بالكيل والميزان والتي استطاع أن فالهد

يوصل الدعوة إليهم بطرق مختلفه والتي كانت اكثرها تأثيراً بهم هي كونه من 
التقى لذا نراهم بعدما  إذ كان القدوة لقومه في الصالح و،الصالحين في ذاته

الماثل أمامهم لهذا نحوا منحى  عجزوا عن ايجاد جانب سلبي في شخص الداعية
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هل صالتك هي التي :  أال وهو االستهزاء بحسن سيرته وسريرته فقالوااًعجيب
  !!أثرت في نفسك فجعلتك مرشداً لنا

نوفي ونترك التطفيف و !!من موجبات استقامتك أن نترك مايعبد آباؤنا هل   
  !!بالكيل
ن كنت على يقين وطمأنينة من ربي في صحة إ :فكان رد نبي اهللا شعيب  

 فلست أنهاكم عن أمر ،ما جئت به، وأعطاني اهللا من أصناف المال ما أعطاني
  .وأفعله أنا

فالمال موجود عندي وعندكم وكال يرغب بالزيادة في الخير لكني منعت   
  .نفسي من الحرام وادعوكم لذلك ايضا

والمقام هنا مقام تزكية للنفس دفع هذا بقوله وما توفيقي إال باهللا،أي ما   
ال بحولي . يحصل لي من التوفيق لفعل الخير واالنفكاك عن الشر إال باهللا تعالى

  )١(.والبقوتي
فالدعاة البد أن يحددوا بمهارة األنبياء أهداف دعواتهم ويصلوا إليها بتوفيق   

  .عوة والبالغ على أتم وجهاهللا حتى يكون القبول للد
  .هذه بعض األمثلة من القرآن الكريم على مهارة تحديد الهدف الدعوي  

  
  · ا ا  دا م: 
لعل في السيرة النبوية من الشواهد على مهارة تحديد الهدف الدعوي الشئ   

  نذكر بعض الشواهد من السنة النبوية على ذلك وسوف الكثير 
، وكانت )e(كنت غالماً في حجر رسول اهللا :  قالt)( بن سلمة عن عمر ·

   سم اهللا وكل بيمينك ياغالم(: )e(يدي تطيش في الصحفة، فقال لى رسول اهللا 
                                                             

 ٢٠٠ص، عفيف طبارة، و مع األنبياء، ٣٤٣ص، سعديال، تيسير الكريم الرحمن :انظر )١(
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  )١(.تلك طعمتي بعدفما زالت ). وكل مما يليك

حدد رسولنا الكريم بمهارته الفائقة الهدف من دعوته لصبي صغير لم   
  .ر له توجيهات اصبحت ديدنه طول حياتهيتعود آداب الطعام فذك

إنك ستأتي  (: لمعاذ بن جبل، حين بعثه إلى اليمن)e(قول رسول اهللا   ·  
أن يشهدوا أن الإله إال اهللا، وأن محمداً : قوماً أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى

رسول اهللا، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن اهللا قد فرض عليهم خمس 
 كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا بذلك، فأخبرهم أن اهللا قد فرض صلوات في

 فإن هم أطاعوا لك بذلك، عليهم صدقة، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم،
 .)٢()فإنه ليس بينه وبين اهللا حجاب واتق دعوة المظلوم، فإياك وكرائم أموالهم،

من الغاية حدد الهدف من الدعوة وفق تدرج جميل يصل به الدعاة إلى   
فإن هم : (درج إلى الشريعة لكن بعد ماذا؟ بعدالدعوة فقد بدأ بالعقيدة ثم ت

  ..)أطاعوا لذلك
وحذر من منفرات الدعوة والتي تتسبب بنتاج سلبي على الدعوة بكل   

  .ركانهاأ
 يتخولنا بالموعظة في األيام )e(كان النبي : (وعن ابن مسعود قال ·  

  .)٣()كراهة السآمة علينا
من صحابه لكن ما الهدف  إيصال الدعوة ووعظ أ)e(أراد الرسول قد ف  

  طالة؟به بالموعظة وعدم االستمراية واإلصحاتخول أ
  )كراهة السآمة علينا: ( )e(الهدف في قول رسول اهللا 

                                                             
ـ ١٤١٩،  الريـاض ،  بيت األفكـار  (،  أبي عبداهللا بن اسماعيل   ،  البخاري  )١( كتـاب  ،  )هـ

 .٥٣٧٦/١٠٦٤، باب التسمية على الطعام واألكل باليمين، األطعمة

 .١٤٩٦  حديث رقمالبخاري، كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من األغنياء، )٢(

 .٦٨/٣٩،  يتخولهم بالموعظة والعلم)e(باب ماكان النبي ، كتاب العلم، يالبخار )٣(
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  املطلب األول
  )١(مهارات شخصية

وهي المهارات األساسية في الدعاة والتي يتحلى بها الداعية ليصل بالدعوة             
هي سمات غريزية في الداعية التطلب بعلـم وال يـستزاد         للهدف المرجو منه و   

  :منها بمعرفة ومن أهم هذه المهارات
   :حداث والقدرة على التعرف عليهاالحساسية المستمرة لأل -١  
ن مواقـف   حساس بما يحدث ويدور حولهم م     تعرف واإل وهي تمكنهم من ال     
 ويـستطيع   احداث ومدركا له  ألهو الذي يكون حساسا ل    :والداعية المتميز . معينة

 حيث يـستطيع أن يكـون منفتحـا إلدراك الحقـائق الماديـة       ،هاعمأن يتوافق   
را على االستجابة للمواقف التي تحدث بطريقـة        والمعنوية للمدعوين ويكون قاد   

   )٢(.مناسبة

    M 8 7@  ?  >   =  <  ;  L فالمؤمن كيس فطن 
  .٧٥: الحجر
  )٣(.الذين لهم فكر وروية وفراسة، يفهمون أي المتأملين المتفكرين،  

                                                             
في هذا المبحث ال أتحدث عن عامة الدعاة بحكم الدعوة فرض على كل مـسلم لكنـي                  )١(

أتحدث عن الدعاة الرسميين والذين البد أن يتصفوا بعدة صفاة للقيام بالدعوة إلى اهللا في               
 يتخير من أصحابه من هو صالح للقيام فـي  )(اهللا االقطار المختلفة وقد كان رسول   

الدعوة في البلدان المختلفة وما كان ذلك إال لتميزهم بمجموعة مهارات ومزايا تختلـف              
 .عن غيرهم

الـشركة  (،  رضا الـسيد  ،  دى األفراد ذوي المهارات اإلدارية العليا     لعادات التميز   :انظر )٢(
 .٩ص، )م٢٠٠٧، ١ط، قاهرةال، العربية المتحدة للتسويق والتوريدات

 .٣٨٦ص، السعدي، تيسير الكريم الرحمن )٣(
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لفراسة تتكون للعبد بحسب قربه من اهللا، فإن القلب إذا قرب من اهللا وا  
رضات السوء المانعة من معرفة الحق وإدراكه، وكان تلقيه انقطعت عنه معا

من مشكاة قريبة من اهللا بحسب قربه منه، وأضاء له من النور بقدر قربه، 
  )١(.فرأى في ذلك ما لم يره البعيد المحجوب

اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور اهللا، ثم قرأ (( :)e(وقال رسول اهللا   
  رواه الترمذي)). ]ك آليات للمتوسمينإن في ذل[ :قول اهللا تعالى

 :مهارة تحليل وحل المشكالت والحكم على األمور واتخاذ القرارات -٢  
ترتبط مهمة الداعية ارتباطا وثيقا باتخاذ القرارات، ويمكن اتخاذ القرارات   

بأساليب منطقية، وكمية، أو باستخدام تحليل المميزات والعيوب في المواقف 
  .لغامضةغير المؤكدة أو ا

س العادل على األمور وعنده الحوالداعية المتميز هو الذي يمتلك الحكم   
مشاعر المعنوية والحقائق والبديهة التي يستطيع بها إيجاد التوازن بين ال

  )٢(.المادية
ومن ذلك موقف الرسول عليه أفضل الصالة وأتم التسليم وهو قدوة وإمام   

مشكالت فلما اعتدى بني قريظة على امرأة الدعاة في اتخاذ القرارات وتحليل ال
واستنجدت بالصحابي وقتله اليهود وبذلك نقضوا العهد والميثاق هنا  مسلمة،

ضل فلزم القائد أن يتخذ موقفاً يحسم هذه القضية فما كان من رسول اهللا عليه أ
فََأدرك ، "ي قُريظَةَ لَا يصلِّين َأحد الْعصر ِإلَّا ِفي بِن الصالة والتسليم إال أن قال 

                                                             
  خطبة للشيخ ناصر األحمد، بعنوان الفراسة والذكاء، )١(

 h p://www.islamdoor.com/k/121.htm 

 .١٠عليا، رضا السيد، صانظر عادات التميزلدى األفراد ذوي المهارات اإلدارية ال )٢(
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 :وقَاَل بعضهم،  لَا نُصلِّي حتَّى نَْأِتيها:فَقَاَل بعضهم، بعضهم الْعصر ِفي الطَِّريِق
 ِمنَّا ذَِلك ِردي لِّي لَمْل نُصب ، ِللنَِّبي ذَِلك فَذُِكر)e(ما ِمنْهاِحدنِّفْ وعي فَلَم .)١(  

 :هارة التعامل مع اآلخرينم -٣  
الداعية المتميز يستطيع ممارسة مهارات التعامل مع اآلخرين المتعددة مثل   

القدرة على االتصال الفعال، والتفويض، وحل الصراعات، واستمالة األفراد 
  .وتوجيههم

ولقد كان رسول اهللا عليه أفضل الصالة وأتم التسليم القدوة واألسوة في   
عامل مع الناس فلم يكن خلقه ترجمان لما يحمل من مشاعر تطبيق مهارة الت

حزن وغضب ورضا وسعادة بل على العكس من ذلك كان يتعامل مع الناس 
بحسب مشاعرهم فالغاضب والحزين والمتهور والفرح كل هؤالء مروا على 

رضاهم وأسعدهم وبالمثال يتضح ص رسول اهللا فتعامل معهم بأسلوب أشخ
  .المقال
صلَّى ،  كُنْتُ َأمِشي مع رسوِل اللَِّه : قَاَل،رِضي اللَّه تَعالَى عنْه  أنسعنف  

 لَّمسِه ولَيالَى عتَع ِة  ،اللَّهاِشيغَِليظُ الْح اِنيرنَج درِه بلَيعو، اِبيرَأع كَهرفََأد 
تَّى نَظَرةً حذَةً شَِديدباِئِه جِبِرد ذَهبوِل اللَِّه فَجساِتِق رِة عفْحتُ ِإلَى ص ، لَّى اللَّهص

 لَّمسِه ولَيالَى عذَِتِه، تَعبِة جِشد ِد ِمنرةُ الْباِشيا حتْ ِبهَأثَّر قَاَل،قَد ثُم :دمحا مي  ،
كاِل اللَِّه الَِّذي ِعنْدم ِلي ِمن رو،مسِه رِه ، ُل اللَِّه  فَالْتَفَتَ ِإلَيلَيالَى عتَع لَّى اللَّهص

لَّمسو،ِحكض طَاٍء، ثُمِبع لَه رَأم ٢(.. ثُم(  
وتعامل الرسول الكريم مع الطفل ومع الكبير في السن ومع المرأة وكل   

 فللدعاة القدوة الحسنة في سيرة رسول اهللا عليه ،اعطاه حقه في حسن التعامل
  . التسليمتمأأفضل الصالة و

                                                             
 .٣٨٣٧/٩٦٤، )e(رواه البخاري، كتاب المغازي، باب مرجع النبي  )١(

 .١٠٥٧  حديث رقمرواه مسلم في صحيحه،) ٢(



     ا / اره
  

 - ٢٤ -

  املطلب الثاني
  املهارات املكتسبة

سابق وفي هذا المبحث سنتحدث عن نوع مبحث سبق وعرفنا المهارة في   
  من أنواع المهارات أال وهو المهارة المكتسبة

 الذاتيهي المهارة التي تنمى ذاتياً وتعليمياً وبالتحفيز :فالمهارة المكتسبة  
ميتها أو نتيجة لضغط المجتمع عليه أو نسان ذاتياً على تنوهي التي يحرص اإل

  ينميها اآلباء في أبنائهم 
وهذه المهارات يجب أن تتوفر في الداعية ليحسن تحديد وإيصال األهداف   

  :للمدعوين والتي منها
 :المرونة االنفعالية -١  

ة، فعلى الدعاة تحمل كل مايمر به يواجه الدعاة  في دعوتهم ضغوطا كثير  
وال نقصد ،ن التعامل اإليجابي مع مامر بهمكافية تمكنه  مرونةبمن مواقف 

  .)١(بالمرونة الالمباالة، بل التحكم بالنفس واالنفعاالت والتسامح مع اآلخرين
  8 7M   6  5  4  3  2      1  0  /.  -  ,   +  *  )

  H  G  FE  D  C   B  A  @?  >  =  <  ;  :  9   87
K  J  I  L ١٥٩: آل عمران.    

وغلظ القلب قساوته وقلة إشفاقه وعدم انفعاله  فالفظ هو الكريه الخلق،  
لو كنت فظا غليظ القلب الترفق بهم : والمعنى  التفرق،:واالنفضاض .للخير

  )٢(.لتفرقوا من حولك هيبة لك واحتشاما منك
                                                             

 .١١ص، رضا السيد، عادات التميز: انظر )١(

 .١/٣٩٤، )بيروت، دار المعرفة(، محمد الشوكاني، فتح القدير )٢(
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 بين أمرين إال اختار )e(ما خير النبي :  قالت)(فعن عائشة   
ا كان اإلثم كان أبعدهما منه، واهللا ما انتقم لنفسه في شئ رهما مالم يأثم، فإذسأي

  )١(.يؤتى إليه قط، حتى تنتهك حرمات اهللا، فينتقم هللا
لدعاة في رسولهم األسوة والقدوة في مرونته في التعامل مع األحداث لو  

وهذه من المهارات التي يستطيع أن ينميها الدعاة من خالل قراءة السيرة النبوية 
 على تفاسير كضم الغيظ، والقراءة في كتب فن التعامل مع الناس واالطالع

  .عموما والمدعوين خصوصا وبالمران والصبر يصل الداعية إلى مبتغاة
 :االبتكار -٢  
هي القدرة على إيجاد طرق جديدة ومبتكرة للدعوة  :والمراد بهذه المهارة  

ره عما يخدم  فالداعية يبحث ويفحص في عصبوسائل وأساليب غير تقليدية،
 ولكن للدعاة هنا وقفة فليس كل المدعوين من وسائل وأساليب عصرية مبتكرة،

 فاألمر ليس همال بل ،جديد يستعمل كوسيلة للدعوة ألن به جذب للمدعوين
الجديدة هناك قيد يجب أن يضعه الدعاة أمام أعينهم حين استخدام الطرق 

د الشرعية وعدم تخطيها لحاجز  عدم مخالفتها للحدووالمبتكرة للدعوة أال وهو
ية فالطرق الدعوية ليست توقيف، )e( شرعه اهللا على يد رسوله الحرام الذي

طالق، وإنما فيها ماهو توقيفي وهو المنصوص بالكلية، وال اجتهادية على اإل
  )٢(.ولكنه مضبوط بضوابط الشرع في الكتاب والسنة، ومنها ماهو اجتهادي،

فال شك أن المتتبع لمسيرة الدعوة في ( : المغذوييقول الدكتور عبدالرحمن  
تاريخها الطويل يجد أن األمة اإلسالمية وعلى مقدمتها سلف هذه األمة الصالح، 

                                                             
 .٦٧٨٦/٦٧٩٠ب إقامة الحدود واالنتقام لحرمات اهللا، رواه البخاري، كتاب الحدود، با )١(

وسائل الدعوة إلى اهللا وأساليبها بين التوقف واالجتهاد، حسين محمد عبدالمطلب،            :انظر )٢(
 .٦٥، ص)هـ١٤١٤، ١دار الوطن، الرياض، ط(
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خذ بوسائل الدعوة المشروعة والنافعة، والتي فيها خير قد أجمعت على األ
وإعزاز ألهل الحق واإليمان، سواء عن طريق كتاب اهللا تعالى وما ورد فيه 

، )e( وسائل وأساليب عظيمة نافعة، أو ما ورد في سنة وسيرة رسول اهللا من
أوما كان تبعا لذلك ومتمشيا مع مبادئه وحكمه، سواء أكانت وسائل معنوية، أم 

  )١(.مادية، أم غير ذلك
 :الجد في العمل وترك التواني والكسل - ٣  

 والنشاط  لجد وعدم التباطؤ والتهاون،فا   ،وهذه مهارة تدل على علو الهمة      ·  
 فالدعاة كلما دعـاهم     ،ميز المهارات المكتسبة في الدعاة    في الدعوة إلى اهللا من أ     

داعي العمل إلى فعل الخير قاموا إليه بحيوية ونشاط جاد، فهم يكرهون الكـسل              
اللهم إني أعوذ    :)e(ويحتقرونه ويستعيذون باهللا منه، ويدعون بدعوى الرسول        

ك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين         بك من العجز والكسل، وأعوذ ب     
 ).وقهر الرجال

  : من صفات المنافقيناوقد ذم اهللا التكاسل والتباطؤ في العمل وجعلهم  
   M 8 7  Q      P  O  N  M   L  K  J  I  H

[  Z          Y  X  W  V  U  T      S  R  L١٤٢:  النساء.  

 M 8 7  ̧   ¶   µ    ́  ³  ²  ±  °  ¯  ¹ 

           Å  Ä    Ã  Â  Á  À  ¿    ¾     ½  ¼  »  º
Æ   L٥٤:  التوبة.  

  
  

                                                             
 .١٩، ص)هـ١٤١٤، ١دار إشبيليا، الرياض، ط( وسائل الدعوة، عبدالرحيم المغذوي )١(



ا ة إا  و اف اا  رات  
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  املبحث الثالث
  أنواع األهداف الدعوية

  

 هدف عقدي :ا اول    

  ما هدف شرعي:ا   
  ا هدف أخالقي :ا  
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ا ة إا  و اف اا  رات  
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  املطلب األول
 ديــــدف عقــــه

المراد بالهدف وفي هذا المبحث سنتحدث عن الهدف بق سبق في مبحث سا  
مما ال ريب فيه أن تحديد األهداف ف ،العقدي كنوع من أنواع األهداف الدعوية

أن يكون موجهاً نحو تحقيق و فأي عمل ناجح ال بد. وح الرؤيةيساعد على وض
تمد وإال أصبح العمل نوعاً من المحاولة والخطأ التي تع. أهداف محددة ومقبولة

على العشوائية واالرتجال وفي هذا ضياع للوقت والجهد والمال، مما ال تستطيع 
هذه العشوائية في حقيقة األمر هي ما نود أن . طاقتنا أن تقبله أو تتحمل عواقبه

   )١(. في قيام الداعي بالدعوة إلى اهللانتجنبه
 والهدف العقدي هو أهم وأساس األهداف فإذا تحقق هذا الهدف وفق ·  

مهارة الدعاة وبتوفيق من رب العباد كان الداعي قد أسس القاعدة لالنطالق 
يامحمد، أخبرني عن (... :)u(فالتوحيد هوأساس اإلسالم وفي حديث جبريل 

اإلسالم أن تشهد أن الإله إال اهللا، وأن محمدا " :)e(فقال رسول اهللا  اإلسالم،
  .الحديث )٢(...)رسول اهللا،

 إال لتحقيق الهدف العقدي، وفي )e(وما الغزوات التي غزاها رسول اهللا   
إنك ستأتي قوماً أهل  (: لمعاذ بن جبل، حين بعثه إلى اليمن)e(قول رسول اهللا 

أن يشهدوا أن الإله إال اهللا، وأن محمداً رسول : كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى

                                                             
جامعة ، يسري مصطفى السيد. د، "صياغة األهداف التعليمية    " ورشة عمل حول    : انظر )١(

، مركـز االنتـساب الموجـه بـأبوظبي    ، اإلمارات العربيةالمتحـدة ـ كليـة التربيـة    
Wor%20Objectives%20ationalEduc/yousry/com.khayma.www://http
htm.kshop   

 

 .١/٣٧، رواه مسلم )٢(
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 - ٣٠ -

M 8 7  E  D   C  لخلق، الغاية الكبرى لاهللا هو فتوحيد )١ (...)اهللا

  I   H  G  FL ٥٦: الذاريات  
 ، ومنهجه وغايته،شعار المسلم ودثاره، ومبتدؤه ومنتهاه فالعقيدة السليمة  

والرعاة والرعية، والحاكم والمحكوم، كما هي  وهي منهج للفرد والجماعة،
منهج للحياة على تعدد مجاالتها، واتساع حاجاتها، وتجدد أحوالها، وهذه 

حاطة في شمول خضوع األمة ألمر معبودها، مفهومه من شهادة التوحيد، اإل
  )٢(.ومستمدة من معناها

فإن البدء ،إذا يتوجب على الدعاة اختيار الهدف الرئيس للدعوة والبدء به  
التدرج في الدعوة حسب  ذى اهللا تعالى باألهم قبل المهم، إفي الدعوة إل

ي يجب على الداعية إلى اهللا تعالى من أهم الضروريات التيات لهو واألول
وقد دل على ثبوت هذا المبدأ الكتاب والسنة  .معرفتها والعمل على تحقيقها
  .- رضوان اهللا عليهم - وعمل سلف هذه األمة الصالح 

إذ قص اهللا تعالى علينا في كتابه الكريم قصص األنبياء وأخبارهم مع   
ه إلى توحيد اهللا تعالى وإخالص أقوامهم، فكان كل واحد منهم يبدأ بدعوة قوم

  .العبادة له وحده ونبذ الشرك وأهله
u( M   <  ;  :  9     8  7  6  5( عن نوح 7 8  

I  H  G  F  E  D  C  B   A  @   ?  >  =   L     
 .٥٩: األعراف

                                                             
  .١٤٩٦/١٤٩٦البخاري، كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من األغنياء،  )١(
مقدمة في فقه أصول الدعوة، شرح حديث جبريل اإلسالم واإليمان واإلحـسان،             :انظر) ٢(

  .٢٦، ص)هـ١٤١٥، ٢دار ابن حزم، بيروت، ط(أحمد سالم، 



ا ة إا  و اف اا  رات  
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̄°  ±  u( M  ª  µ   ́ ³  ²(وقال تعالى عن هود        ®  ¬  «
  ¾   ½  ¼  »º     ¹   ̧ ¶L ٦٥: ألعرافا.  

̈   ©u(   M  ¬  «  ª( وقال تعالى عن صالح     §  ¦

 ́ ³  ²  ±  °   ̄   ®  L٧٣: األعراف.  

́   u(  M  º  ¹   ¸¶  µ(وقال تعالى عن عيسى     ³  ²

  ¼  »L ٥١: آل عمران.  
    وهذا المنهج هو المنهج الذي انتهجه جميع األنبياء وانطلـق نبينـا محمـد                

بالدعوة إلى التوحيـد وإخـالص العبـادة هللا          -والتسليم  عليه أفضل الصالة     -
 )١(.وحده

 
 
 
 
 

  
  
  
  
  

  

                                                             
مكتبة العلـوم   (،  حمود الرحيلي ،  المنهج الصحيح وأثره في الدعوة إلى اهللا تعالى       : انظر )١(

 .٢٣ص، )هـ١٤٢٤، ١ط، المدينة المنورة، والحكم
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  املطلب الثاني
  يــدف شرعــــه

رساء العقيدة السليمة في المجتمع البد من اهتمام الدعاة بالهدف إبعد   
الشرعي وبالطبع هناك ترتيب بين األهداف فإذا كان المجتمع منحرفا عن 

 يبدأ الدعاة بالهدف العقدي ولكن إن كان المجتمع مسلما العقيدة يعبد غير اهللا هنا
لكن ظهرت على بعض عناصره تقصيرا في بعض الشرائع هنا يقيم الهدف 
الشرعي وبالطبع مهارة تحديد الهدف مهارة البد منها في الداعية تطبيقا لتوجيه 

 فإن هم أطاعوا لك بذلك(...رسول اهللا لمبعوثه إلى اليمن حيث وجهه بقوله 
فيها صالح العباد في لقد أوضح اهللا تعالى أن الشريعة اإلسالمية  ...)فأخبرهم

الدنيا واآلخرة وأوضح لهم الطريق وهداهم الصراط المستقيم، ولذا كانت 
  )١(.الحاجة إلى هذه الشريعة عظيمة وهامة

 فرسالة اإلسالم روح العالم ونوره وحياته،" :يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية  
  )٢("ح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنورفأي صال

  :ولقد قامت الشريعة اإلسالمية على أسس محددة منها
 اليسر ورفع الحرج ·
 العدل والحق ·
 الرأفة والرحمة ·
 حفظ مصالح العباد ·
 التدرج في التشريع ·
 تقديم المصالح ودرء المفاسد ·
 .الدعوة إلى المعروف والنهي عن المنكر ·

                                                             
 .١٤٩، ص)مكتبة الرشد، الرياض(الدعوة وصلتها بالحياة، عبدالرحيم المغذوي، : انظر )١(

 .١٩/٩٣ :مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية )٢(



ا ة إا  و اف اا  رات  
 

 - ٣٣ -

  املطلب الثالث
  يــــخالقدف أــــه

ذات آثار فـي الـسلوك   ) فطرية أو مكتسبة (صفة مستقرة في النفس     الخلق    
  .محمودة أو مذمومة

واإلسالم يدعو إلى محمـود     . فالخلق منه ماهو محمود، ومنه ماهو مذموم        
  .األخالق، وينهى عن مذمومها

وأي مجتمع من المجتمعات اإلنسانية ال يستطيع أفراده أن يعيشوا متفاهمين             
داء مالم تربط بينهم روابط متينة من األخالق الكريمة، لـذا كانـت عنايـة               سع

ية النفس تطهيرها مـن     اإلسالم موجهة لتزكية النفس وتهذيبها، والمراد من تزك       
فيها، ومتـى   اإلثم، وإزالة حظ الشيطان منها، وتنمية فطرة الخيرنزغات الشر و  

 األخـالق فيهـا،      هذه التزكية غدت صالحة لغرس فـضائل        النفس فيحصلت  
وتهذيب طباعها تهذيبا مصلحا ومقوما وكابحا وموجها، وبتهذيب طباع الـنفس           

  )١(.يتهيأ المناخ النفسي الصالح لتفجير منابع الخير
لهدف األخالقي في مجتمع الدعوة من أولويات امن أجل ذلك كان لتحديد   

لقي المراد تحقيقه الدعاة وبالطبع يحتاج لمهارة من قبل الداعية ليحدد الهدف الخ
  .في مجتمع معين

فقـد وضـع     )٢(."األخالق  إنما بعثت ألتمم مكـارم      :")e( وقد قال الرسول    
وهو  الأ للدعوة إلى األخالق     اً محدد اًرسول اهللا عليه أفضل الصالة والسالم هدف      

                                                             
، ٦ط،  دمـشق ،  دار القلـم  (،  عبدالرحمن الميـداني  ،  األخالق اإلسالمية وأسسها  : نظرا )١(

 .١٠ص، )هـ١٤٢٣

  .)٢٧٣(رقم " األدب المفرد " رواه البخاري في  )٢(



     ا / اره
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ية ممدوحة منها   قم مكارم األخالق فالمجتمع العربي كان يتميز بصفات اخال        اإتم
  .م بهدف إتمام هذه األخالقسالإل الوعد ونحوه وجاء االكرم وصدق

 ،عها في نفوس المدعوين   روهكذا على الدعاة تحديد أهدافهم الدعوية ليتم ز         
لتكوين األخالقي للشخصية اإلسالمية البد أن يراعي الدعاة وبمهارة األهداف          لو

  :التالية
 )e(رسول اهللا البد من استيعاب مافي كتاب اهللا تعالى للتخلق به ألن  - ١  

الكريمة والوصايا العظيمة  كان خلقه القرآن وألن كتاب اهللا ملئ باألخالق
©  M 8 7  ¡     ¬   «  ª  :ومنها  ̈  §  ¦  ¥  ¤  £    ¢

  »  º  ¹̧     ¶  µ   ́  ³  ²±  °  ¯®

  É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á    À  ¿  ¾  ½¼
   Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ      Í  Ì  Ë     Ê  !  $  #  "

  3  2  10  /  .  -   ,+  *  )  (  '  &  %
  CB  A   @  ?>  =  <  ;  :  9  8  76         5  4

I  H  G  F  E  D   L ١٥٢ – ١٥١ :األنعام. 

  .  من أخالق)e( وكذلك استيعاب مافي سنة رسولنا الكريم -٢  
ما عليه إال   ن األخالق اإلسالمية ميزان توزن به شخصية المسلم الداعية و         إ  

 .أن يعرض نفسه عليها ليعلم ماله من تلك األخالق

ن تهذيب النفس اليتم حتى تتحلى بالفضائل واألخالق، فالنفس مجبولة          إ -٣  
المحمود يهـذب   على أخالق مهملة وأخالق مرسلة فالمحمود فيها يؤدب وغير          

 .واآلداب زينة للشخصية اإلسالمية يسمو بها مقادير كبيرة



ا ة إا  و اف اا  رات  
 

 - ٣٥ -

يب األخالق الباطنية يجب أن تهـذب حتـى يـستقيم الجانـب             ن تهذ إ -٤  
 المـدعو تطهيـر  يدعو إلى  يجب أن   لداعيةاألخالقي في الشخصية اإلسالمية فا    

 ..من بغي وغش وكبرياء وحسد ،من األخالق الرديئةوظاهرة باطنه 

 القدوة الحسنة فالداعيـة     حدد الداعية وسيلة لدعوته أال وهي     يجب أن ي   -٥  
 أن يتحلـى بالـشمائل الكريمـة    وعليـه ب للناس بالدعوة والعمل    يجب أن يتقر  

ومكارم األخالق من طالقة الوجه وإفشاء السالم وإطعام الطعام وكظـم الغـيظ    
  )١(.ونحوه

  
  
  
  
  
  

                                                             
، ١ط، الكويـت ، دار الـدعوة (، جاسـم مهلهـل  ، األهداف الرئيسة للدعاة إلى اهللا   :نظري )١(

 . ١٥٧-١٥٤ص، )هـ١٤٠٩
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ا ة إا  و اف اا  رات  
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  املبحث الرابع
 األهداف يف  حتديدطرق تطبيق مهارات

  الدعوة
  
  العامة الطرق :ا اول    
    ما الفرعية الخاصةرق  الط:ا  
  
  
  
  
  
  
  



     ا / اره
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ا ة إا  و اف اا  رات  
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  املطلب األول
  ةــــعامالرق ـــالط

ندرج تحتها القيام يوهي التي تمثل تحقيق األهداف العامة في اإلسالم و  
مة المسلمين وال يشترط اوالنهي عن المنكر عند ع معروفمر بالبمسئولية األ

ا المسلمون هي يتبعالطرق الت كون القائم بالدعوة يتحلى بشروط معينة بل هي
M 8 7  P   على كل مسلم كل بحسبهةفي دعوتهم بحكم كون الدعوة واجب

   a   ̀  _   ̂   ]  \[  Z  Y  X  W  VU     T  S  R   Q

c  b  L ١٠٨: يوسف  
ولتطبيق مهارة تحقيق األهداف العامة بالنسبة لعامة الناس يحتاج إلى عدد   

  :من المهارات أال وهي
امتثاال لقول : المسئولية الفردية لدى عامة المسلمينتنمية الشعور ب ·

 )١("كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته" الرسول الكريم 
 بإنكار المنكر والغيرة على حرمات اهللا والنصح تنمية المبادرة الفردية ·

وهذه المهارة تتبع ماقبلها فمتى أحس الشخص بالمسؤولية  :للمسلمين
 عمله الصحابة رضون اهللا اال على ذلك متجاه الدعوة بادر بها وخيرمث

ماية للعقيدة فلم ينتظروا توجيها حعليهم من مبادرات ذاتية حفظا للدين و
من أحد بل بمجرد رؤيتهم لمنكر يفعل أومعروف يترك يبادرون إلى 

حرص على غرس هذه ي وهنا يبرز دور المربي الذي ،النصح والتوجيه
لنصيحة لها منزلة عالية من الدين ه وطالبه، وائالمهارة في نفوس ابنا

                                                             
 .١٧٩/١٧٩، باب من تسوك بسواك غيره، ب الجمعةكتا، رواه البخاري )١(
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هللا ولكتابه :"قلنا لمن ؟ قال" الدين النصيحة" :)e(قال رسول اهللا 
 )١("ولرسوله وألئمة المسلمين وعامتهم

 :تنمية المهارات الدعوية ·
قناع ا عامة الدعاة مثل القدرة على اإلهناك مهارات عدة يحتاجه

فة أهم أسس الخطابة معر على مهارات الحوار مع المدعوين ووالتعرف
 .واإللقاء ومهارات الكتابة والتأليف

 :تنمية الصفات الدعوية ·
 البد أن تتحقق فيهم وهي ال تتحقق جملة دعاة إلى اهللا صفات وسماتللف

واحدة أو تأتي بالتوجيه المباشر أو التلقين بل البد من دراستها وتعلمها 
  )٢(.وتطبيقها

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 .)٥٥(رواه مسلم،  )١(

مدار الـوطن للنـشر،     (تربية الشباب المسلم األهداف والوسائل، محمد الدويش،        : انظر )٢(
 .١٣٠-١٢٤-١٣، ص)هـ١٤٢٣، ١ط



ا ة إا  و اف اا  رات  
 

 - ٤١ -

  املطلب الثاني
  رعية اخلاصةالطرق الف

  
، - تبـارك وتعـالى    -وللمهارة هذه غاية عليا وهي تحقيق العبوديـة هللا            

 أن تكـون     يجـب  ويجب أن تكون هذه الغاية هي التي تحكم سائر األهداف، بل          
عليه الـصالة    -جميع األهداف موصلة إليها محققة لها، وهي غاية دعوة النبي           

 M 7 F  E  D   CI   H  G   L  :كما قال تعـالى    ،- والسالم

  ٥٦: الذاريات
ـ               ي واألمة اإلسالمية في الوقت الحاضر تحتاج إلى طاقات فاعلة تـسهم ف

عداد الفعلي للدعاة في مرحلة مبكرة فإن ذلك يسهم         إنقاذها وقيادتها،وحين يبدأ اإل   
  .في تحقيق األهداف الدعوية بالشكل الصحيح

  :ة عدة وسائل منهاولتطبيق مهارات تحديد األهداف الدعوية بالطرق الخاص
 هـذا المـنهج     )e( فقد استخدم رسول اهللا      :التذكير بفضل الدعوة وآثارها    ·

ثم ادعهم إلـى اإلسـالم      :"  إلى اليمن قال له    t)(والمسلك فحين بعث عليا     
وأخبرهم بما يجب عليهم، فواهللا ألن يهدي بك رجالً خير لك من أن يكـون          

 )١("ك حمر النعمل
إلى اهللا بخالف كثير من األعمال ليست مما يقوم           فالدعوة :التدريب العملي  ·

به اإلنسان لوحده، بل البد من داعية ومـدعو، ويتحتـاج لبنـاء مهـارات         
الـدعاة  ومن ثم ليس التناول النظري وحده كافيا فـي دفـع             وقدرات عدة، 

                                                             
 .٢٩٤٢، رواه البخاري )١(
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 فبه يزيـد الـشوق   ،ة عمليةللدعوة، بل البد أن يكون هناك تدريب وممارس     
 .تزال الرهبة والتردد، ويولد الثقة بالذات واالعتياد، وواأللفة

 فهـي الميـدان     :دراسة السيرة النبوية وسير األنبياء والدعاة الـسابقين        ·
التطبيقي للدعوة ودراستها تترك أثرا بالغا في البناء واإلعداد الدعوي، ولها           
نتائج مهمة منها تقوية العزيمة لدى الدعاة واكتساب الخبـرات والتجـارب            

طين النفس على الصبر والتأني وعدم االسـتعجال فـي طلـب    الدعوية وتو 
 .النتائج

   M 8 7Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾  L٩٠: األنعام.  

فال غنى للدعاة عن دراسة سير األنبياء والصالحين والتعرف على منهجهم   

{  ~  �  ¡  ¢     M 8 7 .الدعوة والتأسي بهم والسير على خطاهم في

   ̈   §  ¦  ¥         ¤  £  ³  ²  ±°   ̄  ®  ¬  «  ª  ©

  µ  ´L ١٤٦: آل عمران.  

 :التعرف على جهود أهل الباطل ·  
أمر ن عرض ما يبذله أهل الباطل من جهد في نشر باطلهم والدعوة إليه إ  

يبعث على إثارة الحمية للدين ولوم النفس على التقصير والقعود وهو منهج 
لمين ما اصابهم ذكرهم اهللا  ففي أعقاب غزوة أحد حين أصاب المس،قرآني

¦   M 8 7  :عداء كذلكألتبارك وتعالى أن هذا الشأن ليس شأنهم وحدهم فل

  ́   ³  ²  ±  °   ¯®  ¬  «  ª  ©   ̈ §
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   Â  Á  À   ¿  ¾  ½¼  »  º  ¹      ̧  ¶  µL     
  .١٤٠: آل عمران

هم  النافع والمفيد عرض مايبذله دعاة الباطل من جهد في دعـوت      نلذا فم   
 فـي   للباطلهم كما يفعل المنصرون المتغربون عن بلدانهم وبذل للنفس والمـا          

ة الشعور بالحمية وتعلو لديهم الهمـم للبـذل         اسبيل دعوة باطلة فيتولد لدى الدع     
  )١(.والعطاء

  
  

ا و و ا و و وآ  م  
  

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
مكتبة الملـك   (،  حطانيسعيد الق ،  مقومات الداعية الناجح في ضوء الكتاب والسنة      : انظر )١(

، محمـد الـدويش   ،  والوسائل وتربية الشباب األهداف   .٧١ص،  )هـ١٤١٥،  ١ط،  فهد
 .١٢١-١١٣-١٣ص
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E  
 النبي بعدة الحمدهللا الذي بحمـده       الحمد هللا وحده والصالة والسالم على من        

  وبفضله تتم الصالحات وتزيد البركات وتعم الخيرات
 بالكتابة في بحث يحمل عنـوان مهـارات تحديـد           ىالحمد هللا الذي من عل      

األهداف الدعوية وتطبيقها في الدعوة إلى اهللا والذي أسأل اهللا أن يجعله مباركـا        
  :ات وهي كاآلتي خلصت منه بعدة نتائج وتوصيوقد نافعا 

أو :ا أ:  

 بين مهارات تحديد األهداف في الدعوة وبين األهـداف فـي       اًأن هناك فرق   - ١
في تحديد الهدف الدعوي ومن ثم      الدعوة إذ أن المهارة تعني السرعة والدقة        

 .تطبيقه على المدعو بينما الهدف الدعوي يعني الغاية من الدعوة
 ، مهـارة أكاديميـة ومهـارة شخـصية        المهارات بشكل عام على نوعين؛     - ٢

 .فاألولى مكتسبة والثانية فطرية
 يجب أن يسعى إليها الدعاة بالتدرج أال وهـي هـدف            ةللدعوة أهداف ثالث   - ٣

 .عقدي، وشرعي، وأخالقي
هناك طرق لتطبيق مهارات تحديد األهداف في الدعوة منها الطرق العامـة     - ٤

ا، ومهـارات فرعيـة     التي يجب أن تتوفر في جميع المسلمين ولها أسـسه         
خاصة للدعاة إلى التوحيد والذين يبذلون الجهد لنشر الدين في جميع اقطار            

 .في دعمهم وتأييدهم فهم دعاة رسميون العالم وللدولة المسلمة يد
م :تا:  

 أهمية التعمق في المهارات الدعوية - ١
 .تحقيق أهداف الدعوة يحتاج إلى دراسة وتأصيل قبل التطبيق - ٢

بحوث إذ أن لرة تطوير البحوث الدعوية والبعد عن النمطية المميتة لضرو - ٣
البحوث التي تالمس واقع الناس وتتماشى مع عصرانية البشر تجلب القراء 

 .لالطالع واالستفادة وتطوير الذات
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  عـــرس املراجــفه
 القرآن الكريم - ١
ق، دمـش  دار القلـم،  ( األخالق اإلسالمية وأسسها، عبدالرحمن الميـداني،      - ٢

  .)هـ٦،١٤٢٣ط
، ٩ط الكويت، دار الدعوة، ( ،جاسم مهلهل  األهداف الرئيسة للدعاة إلى اهللا،     - ٣

  .)هـ١٤٠٩
ــداهللا بــن اســماعيل، البخــاري،صــحيح  - ٤ ــي عب ــت األفكــار، ( أب بي

  .)هـ١٤١٩الرياض،
مـدار الـوطن    (تربية الشباب المسلم األهداف والوسائل، محمد الـدويش،          - ٥

  .)هـ١٤٢٣، ١ط للنشر،
 عبـاس   ،ابراهيم أبو األنبياء   م الرحمن في تفسير كالم المنان،     تيسير الكري  - ٦

  .نقال عن مع األنبياء، عفيف طبارة ،١٦٩ص العقاد،
  خطبة للشيخ ناصر األحمد، بعنوان الفراسة والذكاء، - ٧

h p://www.islamdoor.com/k/121.htm 
  ،)الرياض مكتبة الرشد،( عبدالرحيم المغذوي، ياة،الدعوة وصلتها بالح - ٨
  .)هـ١٤١٢، ٥دار النفائس، األردن، ط( الرسل والرساالت، عمر األشقر، - ٩

بيـروت،   دار إحياء الكتب العربية،   ( أبو مسلم النيسابوري،     مسلم،صحيح   -١٠
  ).هـ١٣٧٤ ١ط

  .رضا السيد عادات التميزلدى األفراد ذوي المهارات اإلدارية العليا، -١١
  .)بيروت دار المعرفة،( محمد الشوكاني،  القدير،فتح -١٢
، ١ط بيـروت،  مؤسـسة الرسـالة،   (  الفيروزآبـادي،  ،القاموس المحيط  -١٣

  .)هـ١٤٠٦
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، ٢ط بيـروت،  دار إحياء التـراث العربـي،  ( لسان العرب، ابن منظور،   -١٤
  .)هـ١٤١٨

  .مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية -١٥
الـدار  ( اته وآخـرون،  معجم المصطلحات التربوية والنفسية، حسن شـح       -١٦

  .)هـ١٤٢٤، ١ط ت،وبير المصرية،
شرح حديث جبريـل اإلسـالم واإليمـان         مقدمة في فقه أصول الدعوة،     -١٧

  ).هـ١٤١٥، ٢ بيروت، دار ابن حزم،( أحمد سالم، واإلحسان،
مكتبة ( مقومات الداعية الناجح في ضوء الكتاب والسنة، سعيد القحطاني،         -١٨

  .هـ١٤١٥، ١ط الملك فهد،
مكتبـة  ( حمود الرحيلي،  الصحيح وأثره في الدعوة إلى اهللا تعالى،      المنهج   -١٩

  .)هـ١٤٢٤، ١ط المدينة المنورة، العلوم والحكم،
يـسري مـصطفى    . د ،"صياغة األهداف التعليميـة     " ورشة عمل حول     -٢٠

 مركز االنتساب  ، كلية التربية-جامعة اإلمارات العربيةالمتحدة ،السيد

  ، الموجه بأبوظبي
http://www.khayma.com/yousry/Educational%20Objectives%
20Workshop.htm  

حـسين محمـد     وسائل الدعوة إلى اهللا وأساليبها بين التوقف واالجتهـاد،         -٢١
  .)هـ١٤٢٤، ١ط الرياض، دار الوطن،( عبدالمطلب،

، ١ط الريـاض،  دار إشـبيليا،  ( الـدعوة، عبـدالرحيم المغـذوي     وسائل   -٢٢
  .)هـ١٤٢٠

  .الوسائل واألساليب الدعوية المشروعة والممنوعة للدكتور حسين خطاب -٢٣
 .موقع وكبيديا -٢٤
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