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  امللخص

من خالل االطالع على أوضاع املبتعثني احلالية يالحظ قلة العناية باجلانب الديين يف 

ة ية واالجتماعيأوساط البعض منهم وهذا يؤثر سلباً على مستقبلهم يف عالقا�م األخالق

أمهية العناية باملبتعثني أثناء إقامتهم يف بلد الدراسة والنفسي حال العودة إىل البالد، 
أن احلكمة يف والنفسية واألخالقية واالجتماعية، وتوجيههم يف خمتلف اجلوانب الشرعية 

الدعوة إىل اهللا هي أساس حناج الدعوة وهي أهم ما ينبغي العناية به خالل تأهيل 

أن الكثري من حاالت النفور اليت يبديها بعض املدعوين ثني لبلدان الدراسة، لطالب املبتعا
يف تلك البلدان سببها عدم فهم احلكمة الصحيحة من الدعوة إىل اهللا، وبالتايل يكون 

تمني بأمر الدعوة إىل اهللا االصطدام بني الدعاة واملدعوين، وهذا ما خيشاه العلماء وامله

وحكمه وقيمه ومبادئه يف  وأحكامه وعقيدتهاإلسالم قيقة دين اجلهل حبار انتشتعاىل، 
أوساط غري املسلمني، يف مقابل بروز الصورة النمطية السلبية عن اإلسالم وأهله، وارتباطه 

باإلرهاب يف نفوس الكثري من غري املسلمني، وهذا يتطلب ضرورة تأهيل املبتعثني 

ن اإلسالم وأهله، وخاصة يف احمليط العلمي باحلكمة لتصحيح الصورة اخلاطئة ع
  واألكادميي يف البلدان غري املسلمة.

أوضاع  -تعزيز احلكمة  -العناية باملبتعثني  -الدعوة إىل اهللا  :الكلمات المفتاحية

  . املبتعثني
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 العربية للبنات باإلسكندريةوالثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية و السادسمن العدد  الثالث املجلد
 أمهية تعزيز احلكمة لدى املبتعثني 

The importance of strengthening the wisdom of the 

scholarship 

Abdullah bin Saleh Al-Aboud 

Dawa and Islamic Culture Department - Islamic University - 

Madinah - Saudi Arabia 

Email: abuod2000@hotmail.com   

Extract 

By looking at the current conditions of the scholarship, it is 

noticed that there is a lack of attention to the religious aspect 

among some of them, and this negatively affects their future in 

their moral, social and psychological relationships when 

returning to the country, the importance of caring for the 

scholars during their stay in the country of study and guiding 

them in various legal, psychological, moral and social aspects, 

that wisdom In the call to God is the basis for the success of 

the call and it is the most important thing that should be taken 

care of during the qualification of students scholarship to the 

countries of study, that many cases of aversion expressed by 

some of the invitees in those countries are caused by lack of 

understanding the correct wisdom of the call to the Him and 

therefore be 

The collision between the preachers and the invitees, and this 

is what the scholars and those interested in the matter of the 

call to God Almighty fear, the spread of ignorance about the 

reality of Islam, its faith, its rulings, rulings, values, and 

principles among non-Muslims, in exchange for the emergence 

of a negative stereotype about Islam and its people, and its 
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association with terrorism in the hearts of many non-Muslims, 

This requires the necessity of qualifying the scholars of 

wisdom to correct the wrong image of Islam and its people, 

especially in the scientific and academic environment in non-

Muslim countries. 

Keywords: The Call to God - Caring for Scholarships - 

Promoting Wisdom - Conditions of Scholarships. 
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   :مقدمة

 وزهدهم املنكر عن و�اهم فيه ورغبهم املعروف بفعل عباده أمر الذي هللا احلمد
 املرسلني، وإمام النبيني خامت حممد نبينا على ألكمالنا األمتان والسالم والصالة فيه،

 وأحيا ،السمحاء احلنيفية دين من اندرس ما به فجدد الرسل من فرتة على اهللا أرسله
 آله وعلى ، األخالق مكارم به وأمت ، اهلداية آيات بدعوته ونشر ، األنبياء سنة ببعثته

 واملوعظة باحلكمة ر�م سبيل إىل عوافد ، دينه يف الفقه اهللا رزقهم الذين ، وأصحابه
 باحلق يهدون أمة وجعلهم ، البالد أيديهم على وفتح ، العباد �م اهللا فهدى ، احلسنة

 M < = >    ? @  A  B :وعده لسابق حتقيقاً  ؛ يعدلون وبه

C D E  F G   H I J K L M N    O P  

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

c d  L
)١(.  

 خلفاء أمته سيجعل بأنه وسلم، عليه اهللا صلى لرسوله اهللا من وعد فهذا
 ولَيُبدَلنّ  ، العباد هلم وختضع البالد، تصلح و�م عليهم، والوالةَ  الناس أئمةَ : أي األرض،

 واملنة، احلمد وله. ذلك وتعاىل تبارك فعل وقد فيهم، وحكما أمنا الناس من خوفهم بعد
 وأرض العرب جزيرة سائر عليه اهللا فتح حىت وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول ميت مل فإنه

، كما أنه وعد )٢(الشام أطراف بعض ومن َهَجر، َجمُوس من اجلزية وأخذ. بكماهلا اليمن
  .ألمته عليه الصالة والسالم من بعده إن هي امتثلت ما أمرها اهللا تعاىل به

 :بعد أما
موضوع هام وتكتنفه العديد من  إن مما ال شك فيه أن موضوع االبتعاثف

األحوال واآلراء اليت تتضارب فيما بينها حول أمهيته من الناحية العلمية والتطويرية 

                                                           

  ).٥٥(: ) سورة النور، اآلية١(

 طيبة سالمة، دار حممد بن عمر ابن كثري حتقيق: سامي بن ، إمساعيلن العظيمتفسير القرآ) ٢(

  ).٧٧-٦/٧٦هـ.  (١٤٢٠، ٢للنشر والتوزيع، ط: 
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للكوادر البشرية للدولة، ومن جهة أخرى يرى آخرون أن االبتعاث ما هو إال وجه من 
  وجوه الغزو الفكري، واألخالقي للمجتمع املسلم، وبالتايل ينبغي احلذر منه.

والشك أن موضوع االبتعاث موضوع معقد بعض الشيء، وهو سالح ذو حدين 
فمن تلقى التوجيه والتعليم الصحيح، وتسلح بسالح احلق، والعقيدة الصحيحة، فإنه 

  بإذن اهللا لن يتأثر باجلانب السليب لالبتعاث، والعكس بالعكس.
تعد أمراً بالغ الدعوي يف عملهم  واملوعظة احلسنة للمبتعثنيالدعوة باحلكمة ولذا فإن 

  األمهية ملا هلا من أثار إجيابية على الطالب املبتعثني للدراسة يف البلدان غري اإلسالمية.
والتطرق ملثل هذا املوضوع وخاصة يف هذه اآلونة هو من األمور اليت دعت احلاجة 

دعوة املاسة إليها لبيان الوسائل واألساليب واألسس اليت ينبغي اختاذها يف توجيه و 
  املبتعثني وتأهيلهم قبل وأثناء فرتة االبتعاث.

  أهمية البحث:
  تكمن أمهية املوضوع يف عدة مسائل منها:

كون الدعوة إىل اهللا هي وظيفة هذه األمة، ومعيار تفضيلها على األمم  .١
  السابقة.

احلاجة إىل بيان احلكمة من دعوة املبتعثني قبل وأثناء االبتعاث، وما يف  .٢
  دينية ودنيوية. ذلك من مصاحل

ضرورة إبراز الوسائل واألساليب اليت تسهم يف حتقيق دعوة املبتعثني  .٣
  باحلكمة يف عملهم الدعوي.

التعرف على أهم السلبيات والعوائق املرتتبة على ترك تأهيل املبتعثني  .٤
 باحلكمة يف الدعوة إىل اهللا تعاىل.

  أهداف البحث:
  ا البحث هي:لعل من أبرز األهداف اليت يهدف إليها هذ

 .فضل الدعوة إىل اهللا وأمهية احلكمة فيها بيان  .١

 .سائل وأساليب الدعوة باحلكمة للمبتعثني يف عملهم الدعويإبراز أهم و  .٢

 .احلكمة يف دعوة املبتعثني قبل وأثناء االبتعاثبيان  .٣

 .تأهيل املبتعثني قبل االبتعاث وأثناء االبتعاث .٤
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على عدم تأهيل املبتعثني باحلكمة يف  اآلثار السلبية املرتتبةاستعراض أهم  .٥
 .الدعوة إىل اهللا تعاىل

  مشكلة البحث
  وتتمثل مشكلة البحث يف السؤال الرئيس للبحث وهو:

  باحلكمة يف الدعوة إىل اهللا تعاىل؟ تأهيل املبتعثنيما أهم وسائل وأساليب 
  - ويتفرع من هذا السؤال عدد من األسئلة الفرعية على النحو اآليت:

 ؟أمهية احلكمة فيها و ل الدعوة إىل اهللا فضما  .١

 ؟سائل وأساليب الدعوة باحلكمة للمبتعثني يف عملهم الدعويما أهم و  .٢

 ؟احلكمة يف دعوة املبتعثني قبل وأثناء االبتعاثما  .٣

 ؟تأهيل املبتعثني قبل االبتعاث وأثناء االبتعاثكيف يتم  .٤

ثني باحلكمة يف الدعوة إىل اآلثار السلبية املرتتبة على عدم تأهيل املبتعما أهم  .٥
 ؟اهللا تعاىل

  الدراسات السابقة.
حسب ما توصل إليه الباحث يف هذا املوضوع فإنه مل يعثر على دراسة علمية 
تطرقت هلذا املوضوع بشكل مباشر، وإن كانت هناك بعض الكتابات واألحباث اليت 

  تطرقت لالبتعاث من جوانب خمتلفة ومن تلك الدراسات:
 معاملتهم، أصول المسلمين، غير مع التعامل، الطريقي عبداهللاة أوًال: دراس
  .)١(فقهية دراسة  واستعمالهم

  منهج الدراسة:
اعتمد الباحث على املنهج التأصيلي االستنباطي يف القضايا والنوازل اليت تطرق هلا، 
كما استخدم منهج املقارنة والنقد من خالل استعراضه للقضايا اليت فيها خالف بني 

  الفقهاء، من أجل الوصول إىل القول الراجح بالدليل.
  أهداف الدراسة، من أبرزها:

بيان ما ميتاز به التشريع اإلسالمي من قدرة عالية يف تنظيم العالقات الدولية،  .١
  وشوؤن ا�تمع.

                                                           

هـ. ١٤٠٦) رسالة علمية تقدم �ا الباحث لنيل درجة الدكتوراه من املعهد العايل للقضاء بالرياض، ١(

  الرياض.-، دار الفضيلة١هـ. ط: ١٤٢٨نشرت بتاريخ/ 
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  معاجلة قضية (معاملة غري املسلمني واستعماهلم) مبوضوعية واعتدال. .٢
 املسلم وغري املسلم، واحلقوق اليت كفلها اإلسالم بيان األسس العامة للعالقة بني .٣

  لغري املسلمني يف بالد اإلسالم.
  أهم النتائج اليت توصل هلا الباحث.

أن اإلسالم يف أحكامه وتشريعاته قد استوعب كل ما حيتاج إليه الناس يف  .١
  حيا�م الدينية والدنيوية.

للثقلني من اإلنس  أن اخلطاب اإلسالمي ليس خاصًا باملسلمني، بل هو عام .٢
  واجلن.

أن التعامل مع غري املسلمني حيتاج إىل فقه رشيد حيافظ على التوازن واالعتدال  .٣
  يف املعاملة.

أن األمة اإلسالمية حباجة إىل مد اجلسور بينها وبني األمم األخرى فيما ال  .٤
خيالف الشرع من مصاحل احلياة، من باب جلب املنفعة (املصلحة) ودفع املضرة 

  فسدة).(امل

 الفقه في للخارج االبتعاث ثانياً: دراسة حصة بنت عبدالرحمن الرقيق، أحكام
  .)١(اإلسالمي

  منهج الدراسة:
اعتمدت الباحث املنهج الوصفي التحليلي، واتبعت يف ذلك أسلوب الفقهاء يف 

كر دراسة املسائل الفقهية: تصوير املسألة، وهل هي مما اتفق عليه، وحترير حمل النزاع، وذ 
  أقوال املذاهب فيها، عرض أدلة كل قول، الرتجيح بني األقوال اليت هلا حظ من النظر.

  أهداف الدراسة: 
  .فيها الشرعي احلكم وبيان االبتعاث، نازلة دراسة .١
  .فيها الشرعي احلكم وبيان  فقهية مسائل من  املبتعث حيتاجه مبا اإلملام .٢

  نتائج الدراسة:
  نظام االبتعاث، وتنظمه.ضرورة وضع ضوابط وشروط ترعى  .١

                                                           

هـ. ١٤٣٣رسالة علمية مقدمة من الطالبة لنيل درجة املاجستري يف قسم الفقه، بكلية الشريعة، ) ١(

  جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الرياض.
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 على الطلبة املبتعثني وخاصة املراهقني. يخطر التأثري الثقايف واالجتماع .٢
  أمهية العناية باجلانب الشرعي للمبتعثني. .٣

  .)١(اهللا الى الدعوة في وأثرها الحكمة ثالثاً: دراسة هناء محمد عباس، أسلوب
  - : الدراسة منهج

  . يليالتحل الوصفي املنهج الباحثة استخدمت
  -: الدراسة أهداف

 الذي الطيب االثر و الدعوة يف احلكمة موضوع بيان ايل الدراسة هذه �دف ١
  . املدعوا نفس يف ختلفه

  باحلكمة. الدعوة تبليغ سهوله و احلكيم الداعية أثار بيان ٢
  املدعوين. لدا قبوله مدى و احلكمة بأسلوب الدعاة تبصري ٣
  الداعية. قبل من احلكمة استخدام كيفيه بيان ٤

  :الدراسة نتائج
  . تستحقه ما ويعطيها األمور يقدر اهللا إىل الداعي جتعل االساليب معركة ان.  ١
مع  التعامل احسان يف ميكن الدعوى اخلطاب يف وتسديدهم الدعاة جناح ان. ٢
  .احلديثة العصر وسائل
  النبوة. وند احلكمة رزق قد وأنه عنه اهللا رضى لقمان عن النبوة صفة نفى. ٣
  .  اخلري إىل واملرشد الداعي حكمة عالمات من األهم مث باألهم البدء. ٤

 التعليمية البعثات رابعاً: دراسة سالم عبد اهللا أبو مخدة، ونوال موسى الترك، حكم
 غزة. – اإلسالمية والقانون، الجامعة الشريعة اإلسالمية، كلية غير البالد إلى

  .)٢(م ٢٠١٥ – ه١٤٣٦
  لدراسة:منهج ا

  التحليلي. الوصفي املنهج إىل باإلضافة االستنباطي، املنهج استخدم الباحثان
                                                           

) رسالة علمية مقدمة من الطالبة لنيل درجة املاجستري يف الدراسات اإلسالمية، قسم العقيدة ١(

  م.٢٠١٧العلمي، جامعة الرباط الوطنية، املغرب. والدعوة، كلية الدراسات العليا والبحث 

  م. رابط املوضوع.١٨/١٠/٢٠١٦) حبث منشور على الشبكة العنكبوتية، متت الزيارة بتاريخ: ٢(

cdn.arid.my/publications/746233f3-80d8-47.doc 



      
  

 

 
 
  

  ٢٩٩

 العربية للبنات باإلسكندريةوالثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية و السادسمن العدد  الثالث املجلد
 أمهية تعزيز احلكمة لدى املبتعثني 

  أهداف الدراسة:
  االبتعاث إىل بالد غري املسلمني. بيان مفهوم .١
  أسباب االبتعاث إىل بالد غري املسلمني.دراسة  .٢
  خماطر االبتعاث. التعرف على .٣
   الشرعية حكم االبتعاث إىل بالد غري املسلمني وضوابطه بيان .٤

  نتائج الدراسة:
 الدراسة موطن إىل األصلي موطنه من العلم أهل إرسال: هي التعليمية البعثات  .١

  .األصلي موطنه إىل العودة مث ومن العلم، �دف حمدودة، لفرتة
 إىل إرساهلا يتم اليت البعثات تشمل التعليمية للبعثات الفقهية األحكام دراسة  .٢
 هذه تتناوهلا فال البلدان من غريها وأما عهد، عالقة املسلمني وبني بينها اليت البالد

  .األحكام
 مع احلضاري االتصال على ويساعد البشرية، املوارد استثمار إىل يؤدي االبتعاث  .٣

 واملهارات باملعرفة أبنائنا ويسلح كما األخرى، الشعوب وحضارات ثقافات على االنفتاح
  .املختلفة الضرورية والعلوم

  ).١(اهللا، ثقافة الداعية وأثرها في الدعوة وقيع صالح اً: دراسة محمدخامس

  منهج الدراسة:
   سلك الباحث يف هذه األطروحة منهج البحث االستقرائي واملنهج االستنباطي.

  أهداف الدراسة:
  يسعى البحث إىل حتقيق عدة أهداف منها: )١
  بيان أمهية الدعوة ومكانة املشتغلني �ا. )٢
  ات الدعوة اإلسالمية واليت منها أ�ا عاملية .إبراز أهم مميز  )٣
  أمهية استخدام الوسائل احلديثة وتسخريها يف الدعوة إىل اهللا . )٤
  ضرورة التخطيط الدعوي يف الدعوة إىل اهللا . )٥

  نتائج الدراسة:

                                                           

حث اإلسالمية، كلية الدراسات العليا والب الدراسات يف املاجستري درجة لنيل مقدم ) حبث١(

  م.٢٠١٥العلمي، جامعة الرباط، املغرب. 



      
  

 

 
 
  

  ٣٠٠

 العربية للبنات باإلسكندريةوالثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية و السادسمن العدد  الثالث املجلد
 أمهية تعزيز احلكمة لدى املبتعثني 

  أن الدعوة إىل اهللا تعاىل من أعظم املهمات وأشرف التكاليف. )١
  الناس. احلاجة املاسة إىل نشر الدعوة يف أوساط )٢
  ضرورة أن يستخدم الداعية إىل اهللا الرفق واللني يف الدعوة إىل اهللا. )٣
  أمهية التخطيط الدعوي يف حتقيق نتائج الدعوة إىل الوجه املطلوب. )٤
  االهتمام بدراسة تفصيلية عن ثقافة الداعية. )٥

  
  التعليق على الدراسات السابقة:
ة مل تتطرق ملوضوع وسائل حسب ما توصل إليه الباحث فإن مجيع الدراسات السابق

باحلكمة يف الدعوة إىل اهللا تعاىل، وإن كانت كل دراسة تطرقت  تأهيل املبتعثنيوأساليب 
إىل جانب معني من جوانب االبتعاث والدعوة إىل اهللا يف بالد غري املسلمني، فنجد 

بني دراسة عبداهللا الطريفي حتدثت عن التعامل مع غري املسلمني من اجلانب الفقهي، و 
  فيه األسس العامة للعالقة بني املسلم وغري املسلم، وخاصة يف بالد املسلمني.

وجند يف دراسة حصة الرقيق أ�ا تطرقت للحديث عن أحكام االبتعاث لكن من 
  اجلانب الفقهي باعتباره نازلة من النوازل الفقهية اليت حتتاج إىل دراسة وبيان.

إىل أسلوب احلكمة يف الدعوة إىل اهللا وأثرها ويف دراسة هناء عباس، تطرقت الباحثة 
  يف جناح الدعوة.

 إىل التعليمية البعثات ونوال الرتك، عن حكم يف حني حتدث دراسة سامل أبو خمدة
اإلسالمية، ومل تتطرق الدراسة إىل اجلانب الدعوي بل ركزت على اجلانب  غري البالد

  ة.الفقهي والقانوين وأثره يف تنمية املوارد البشري
 - بشكل عام–فيما تطرق الباحث حممد صاحل يف حبثه إىل موضوع ثقافة الداعية 

  وأمهيتها يف جناح الدعوة إىل اهللا تعاىل.
بينما يف هذه الدراسة تطرق الباحث إىل أهم األساليب والوسائل يف تأهيل املبتعثني 

  للدعوة إىل اهللا باحلكمة، فهي تقتصر على عنصر معني، وهو املبتعثون .



      
  

 

 
 
  

  ٣٠١

 العربية للبنات باإلسكندريةوالثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية و السادسمن العدد  الثالث املجلد
 أمهية تعزيز احلكمة لدى املبتعثني 

  التمهيد: مدخل وتعريفات
  .مدخل لبيان املراد بعالقة املبتعث واحلكمة يف الدعوة إىل اهللا تعاىل

إن املسلم حني يسافر إىل بالد غري املسلمني لغرض العلم، كما هو احلال يف 
االبتعاث فإنه وحبكم ما نيط به شرعًا من ضرورة تبليغ رسالة اإلسالم، امتثاًال ألمر اهللا 

إنه بذلك يقع على عاتقه واجب عظيم وهو دعوة غري املسلمني إىل اإلسالم، ورسوله، ف
  وتوجيه املسلمني الذي يقيمون يف تلك البلدان إىل منهج اإلسالم الصحيح.

ولذا فإنه من املهم للمبتعث تعلم احلكمة يف الدعوة إىل اهللا تعاىل، والسعي إىل  
عمل اجلليل، والتعرف على الوسائل كسب املعارف واملعلومات اليت تعينه على هذا ال

واألساليب الناجعة يف الدعوة إىل اهللا تعاىل من خالل التعرف على خصائص ومسات 
  ا�تمع الذي سيقدم عليه، ويقيم به.

 التعريف بمفردات العنوان
  تعريف المبتعث لغة واصطالحاً:

 ِيف  البَـْعثث ، يبتعث ، ابِتعاثًا ، فهو ُمبتعِ ، بتعثَ امصدر االبتعاث يف اللغة: 
 ́ M ° ± ² ³: تـََعاَىل  َكَقْوِله اِإلْرساُل،: َوْجَهْني؛ َأحُدمها على الَعَرب َكَالم

µ   ¶  ¸ ¹  L
 . والثاين: ِإثارَةُ والبَـْعُث الرسوُل واجلمع بـُْعثانٌ  .أَْرَسْلنا َمْعَناهُ  )١(

لبَـْعثَُة: . واى ذاهباً لقضاء حاَجتهانـْبَـَعَث فالٌن لشْأنه ِإذا ثار وَمضَ  :يقالو  .قاِعدٍ  أَو بارٍِك،
، أو منحة دراسية كما هيئة ترَسل يف عمل معنيَّ مَؤقت، منها بعثة سياسية، وبعثة دراسية

  . )٢(]Scholarshipيعرب عنها أيضاً [
االبتعاث اصطالحاً: ومن املعىن اللغوي ميكن تعريف االبتعاث يف االصطالح 

إىل جهة مقصودة لتحقيق  - ، إبالغ أمرطلُب علم-بأنه إرسال شخص لغرض معني
  ذلك الغرض.

                                                           

  ).١٠٣) سورة األعراف، اآلية: (١(

مادة: (بعث)، أيب احلسن أمحد بن فارس، حتقيق: عبدالسالم هارون، دار معجم مقاييس اللغة،  )٢(

، الطاهر أمحد الزاوي، مادة: وترتيب القاموس المحيط ).١/٢٦٦هـ. (١٤٢٠بريوت. -اجليل

، تاج العروس من جواهر القاموس). و١/٢٩١هـ (١٤١٧، ٤العلمية، ط: (بعثه)، دار الكتب

حتقيق جمموعة من احملققني، دار مادة (بعث)، حمّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق احلسيين، الزَّبيدي، 

  ). ١٧٠-٥/١٦٨( اهلداية (ت ط: بدون).



      
  

 

 
 
  

  ٣٠٢

 العربية للبنات باإلسكندريةوالثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية و السادسمن العدد  الثالث املجلد
 أمهية تعزيز احلكمة لدى املبتعثني 

واملبتعث هو: الشخص الذي رحل إىل بالد املسلمني أو غري املسلمني لغرض 
  التعلم، وطلب العلم يف جمال معني بغية حتصيله، ومن مث العودة إىل بلده بذلك العلم.

  أنواع المنح الدراسية في ميدان االبتعاث العلمي للطالب.
  ف منح االبتعاث اخلارجي األكثر شيوعا على النحو التايل :ميكن تصني

) : وتعتمد هذه Merit-basedعلى أساس اجلدارة (  منح االبتعاث اخلارجي .١
على قدرات الطالب األكادميية ، الفنية ، والرياضية وغريها وتكون أنشطة املنحة 

م الطلب للحصول على امل نحة وهذا النوع من خدمة ا�تمع عامًال مؤثرًا لقبول ُمقدِّ
املنح ُمتنح من قبل املنظمات اخلاصة (األهلية) أو عن طريق كلية الطالب مباشرة 

  احلصول على درجات عالية يف االختبارات القياسية. نتيجة للتميز أكادميياً أو
) : تعتمد هذه املنح Need-basedمنح االبتعاث اخلارجي على حسب احلاجة ( .٢

  . ات النادرة أو القليلةحاجة البلد لبعض التخصص
معينة يف الطالب: يف هذه املنح جيب أن  امنح االبتعاث اخلارجي اليت تتطلب شروط .٣

ُحيدد أوًال جنس الطالب ، والتاريخ الطيب وغريها من العوامل اليت حتددها اهليئة 
  املاحنة.

نحها كلية منح االبتعاث اخلارجي اليت ختتص مبهنة معينة : هذه املنح الدراسية اليت مت .٤
الذين لديهم أو العمال ما للطالب أو حىت جهة حكومية أو مؤسسية ما أو جامعة 

الرغبة يف البحث يف جمال حمدد يف الدراسة . وأكثر املنحات يف هذا ا�ال ُمتنح 
  .)١(للطالب يف جماالت مثل التعليم الطيب والتمريض

  
  تعريف الحكمة لغة واصطالحاً:

  احلكمة يف اللغة:
قال ابن  ملعان عدة من أمهها : العدل، العلم واملعرفة، احللم، النبوة، القرآن. تأيت

حكم احلاء والكاف وامليم أصل واحد؛ وهو املنع، وأول ذلك احلكم؛ وهو املنع «فارس: 

                                                           

هـ. على الرابط: ١٢/١١/١٤٣٧: العايل، تاريخ الزيارة للتعليم الربيطانية العربية ) موقع األكادميية١(

http://www.abahe.co.uk/scholarship.html   



      
  

 

 
 
  

  ٣٠٣

 العربية للبنات باإلسكندريةوالثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية و السادسمن العدد  الثالث املجلد
 أمهية تعزيز احلكمة لدى املبتعثني 

، ومنه قوهلم: أحكم األمر إذا أتقنه، )١(»من الظلم، ومسيت حكمة الدابة أل�ا متنعها
واحلكيم هو من حيسن دقائق الصناعات، أفضل األشياء،  واحلكمة عبارة عن معرفة

. وتأيت احلكمة مبعىن احلكم، وهو املنع )٣(. واحلكمة إصابة احلق بالعلم والعقل)٢(ويتقنها
أيضاً، ولذا فإن تفسري احلكمة باملعرفة بين على املعرفة الصحيحة واليت فيها معىن املنع، 

  .)٤(والتحديد والفصل بني األشياء
  
  كمة يف االصطالح:احل

عرفت احلكمة يف االصطالح مبصطلحات كثرية متقاربة يف املعىن منها أن 
  ¾ ½ ¼ « M µ ¶ ̧ º¹احلكمة: القرآن، كما قال تعاىل: 

¿   À ÂÁ Ã Ä Å Æ Ç L 
السنة، كما قال تعاىل: . وتأيت مبعىن )٥(

M± ²     ³ ́ µ ¶ ̧ ¹ L 
. أي: السنة. وتأيت )٦(

 M . / 0 1 2 3 4 5    6الة، كما قال تعاىل: النبوة والرسمبعىن 

7 8 9 : ; < =    >  ? @ A B L 
الورع . وتأيت مبعىن )٧(

                                                           

  ).٢/٩١ابن فارس، باب احلاء والكاف، مرجع سابق: ( معجم مقاييس اللغة،) ١(

، أيب لسان العرب). ١/٦٨٤الطاهر أمحد الزاوي، مرجع سابق: ( ترتيب القاموس المحيط،) ٢(

الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور، باب امليم، فصل احلاء، دار صادر، بريوت (ت 

أبو السعادات املبارك بن النهاية في غريب الحديث واألثر، ). ١٤٣-١٢/١٤٠ط: بدون): (

مود حممد حم -حتقيق : طاهر أمحد الزاوى باب احلاء مع الكاف، مادة: (حكم)، حممد اجلزري، 

  ).١/١١٩(. م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩بريوت ،  -الطناحي، املكتبة العلمية 

-، للعالمة الراغب األصفهاين، كتاب احلاء، مادة: (حكم)، دار القلممفردات ألفاظ القرآن) ٣(

  .٢٤٨هـ. ص: ١٤٣٠، ٤دمشق. ط:

هـ. ١٤٢٥، ٤، سعيد علي القحطاين، الناشر (بدون) ط:الحكمة في الدعوة إلى اهللا تعالى) ٤(

  .١٤ص: 

  ٢٦٩ آية: البقرة ) سورة٥(

  ١٥١ آية البقرة، ) سورة٦(

  ٢ آية اجلمعة، ) سورة٧(



      
  

 

 
 
  

  ٣٠٤

 العربية للبنات باإلسكندريةوالثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية و السادسمن العدد  الثالث املجلد
 أمهية تعزيز احلكمة لدى املبتعثني 

 ! Mيف الدين، اإلصابة يف األقوال واألفعال ووضع كل شيء موضعه، كما قال تعاىل: 

" # $ % &  '  L
  .)٢(. أي: قوالً يوافق العقل والشرع.)١(

اإلصابة في األقوال واألفعال، واإلرادات، (وقيل فيها اصطالحًا احلكمة هي: 

واالعتقاد، ووضع كل شيء في موضعه)
 )٣(

.  

  
  تعريف الدعوة لغة واصطالحاً:

  الدعوة في اللغة:
إن الناظر يف معاجم اللغة ملادة (دعا) جيد تعدد دالال�ا، إال أ�ا تدور يف 

  جمملها حول الطلب، والسؤال، والنداء، والرغبة.
، والدعوة )٤(من الفعل: ( دعا )، والدعوة والدعاء مبعىن الرغبةفالدعوة: مصدر 

( * +  , - M : ، كقول احلق تبارك وتعاىل)٥(اسم للمرة الواحدة من الدعاء

 1       0 / .L 
، ومن استعمال الدعاء يف القرآن الكرمي، ويف احلديث  )٦(

  النبوي الشريف مبعىن الرغبة ما يلي:

 M » ¼  ½ ¾ ¿ ÁÀ Â Ãتع�الى: في القرآن الكریم قولھ 

Ä Å ÇÆ  È É Ê Ë Ì Í L )٧(  ،  

                                                           

  ١٢ آية لقمان، ) سورة١(

الرياض. تاريخ -، زيد عبدالكرمي الزيد، دار العاصمةالحكمة في الدعوة إلى اهللا تعريف وتطبيق) ٢(

  .١٥-١٣النشر: (بدون)، ص: 

 علي بن وتطبيق)، سعيد ونظر، (مفهوم، والسنة الكتاب ضوء يف الناجح الداعية مقومات) ٣(

  .١٦هـ. ص: ١٤١٥، ١القحطاين، الناشر: (بدون)، ط: وهف

   ).١٤/٢٧٥البن منظور، مرجع سابق:  ( لسان العرب، )٤(

، حممد بن مختار الصحاح).١٤/٢٥٨، ابن منظور، مرجع سابق، مادة: (دعا): (لسان العرب )٥(

 –حتقيق : حممود خاطر، مكتبة لبنان ناشرون مادة: (دعا)؛ در الرازي، أيب بكر بن عبدالقا

 ، ٢٠٥ص م.١٩٩٥ -هـ ١٤١٥بريوت. ط: طبعة جديدة ، 

  .٢٥سورة الروم، اآلية  )٦(

  .١٨٦سورة البقرة، اآلية  )٧(



      
  

 

 
 
  

  ٣٠٥

 العربية للبنات باإلسكندريةوالثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية و السادسمن العدد  الثالث املجلد
 أمهية تعزيز احلكمة لدى املبتعثني 

  . )١(M ̀   _ ^  ] \ [ Z Y  L  وقولھ تعالى:

: (( وس�أنبئكم ب�أول ذل�ك :  قول�ھ  –أیض�اً  –ومن استعمالھا ف�ي الح�دیث 

وك��ذلك أمھ��ات دع��وة أب��ي إب��راھیم، وبش��ارة عیس��ى ب��ي، ورؤی��ا أم��ي الت��ي رأت، 

  .)٢())  النبیین ترین

رأت ح�ین وض�عتھ ن�وراً أض�أت  لفظ زاد فی�ھ: (( أن أم رس�ول هللا  وفي

  . )٣(منھ قصور الشام)) 

  :الدعوة معىن عن اللغة كتب يف جاء ما وخالصة
  . - بكسرها – والدِّعوة ، - بضمها – والدُّعوة ،-  الدال بفتح – الدَّعوة

 عند وذلك كانت، ياأ الوليمة أو الطعام، إىل الدعوة مبعىن فهي الدال بفتح كانت فإن
  .)٤(العرب قبائل أغلب

: النسب، تقول فالن يدعى لفالن أي: -بالفتح، أيضاً  –والدَّعوة 
  .)٥(M g h  i j k l  L ينسب إليه، ومنه قوله تعاىل:

  .)٦(أما الدُّعوة بالضم: فھي الدعوة في دار الحرب

                                                           

  .٣٣سورة يوسف، اآلية  )١(

ين، حديث رقم: ، حممد بن ناصر الدين األلباسلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة )٢(

واحلديث صحيح دون هـ. قال األلباين: ١٤١٧، ١. ط:الرياض –مكتبة املعارف )، ٢٠٨٥(

لإلمام أمحد بن حنبل، رقم احلديث  المسند). ويف ٥/٢٠٢(  ...)؛وكذلك ترى(الزيادة األخرية 

  ).٤/١٢٧هـ. (١٤١٦، ١، ط: القاهرة –دار احلديث ، : أمحد حممد شاكر، حتقيق١٧٢٤٩

حتقيق : حممد السعيد ). ١٣٢٢برقم: ( ،أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي، عب اإليمانش )٣(

لإلمام  والمسند )؛٢/١٣٤هـ. (١٤١٠، ١. ط:بريوت –دار الكتب العلمية  ،بسيوين زغلول

، ١٧٧٤٨)، وحديث رقم ٤/١٢٧، مرجع سابق: (١٧٢٥٠أمحد بن حنبل، رقم احلديث 

)٤/١٨٤.(  

العبود، عمادة البحث  صاحل بن اهللا ، عبدالخارج في اهللا إلى لدعوةا في المملكة جهود) ٤(

  . ١/٣٥هـ. ١٤٢١، ١العلمي، اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، ط:

  .٥سورة األحزاب، اآلية  )٥(

 ). ٢/١٣م. (١٩٨١، البن السيد البطليوسي، دار الرشيد، العراق.المثلث )٦(
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ح لع�دي ادعاء النس�ب، ھك�ذا عن�د س�ائر الع�رب، والف�ت –بالكسر –والدِّعوة 

، فس�ائر الع�رب تف�تح )١(بن الرباب، وھذا على عكس ما تقدم في الدعوة إلى الطع�ام

: بكس�ر )٢(الدال في الدعوة إلى الطعام، وتكسرھا في النسب، ولغة عدي بن الرب�اب

  .)٣(الدال وتشدیدھا: الدعوة إلى الطعام، وبفتحھا ادعاء النسب

  تعريف الدعوة في االصطالح:

ال سیما المعاصرین م�نھم  –دعوة عند العلماء والباحثین اختلفت تعاریف ال

فمن نظ�ر إل�ى س�عة م�دلول ال�دعوة وش�مولھا من�احي الحی�اة: جع�ل تعریفھ�ا عام�اً  –

. ولع�ل )٤(غیر مقید بحد اصطالحي، ومنھم من قصر تعریفھ�ا عل�ى بع�ض جوانبھ�ا

  .)٥(االتجاه األول ھو األصوب

  ء السابقین الدعوة:ومن أھم التعریفات التي عرف بھا العلما

))  ال�دعوة إل�ى ال�دین(( لھا بأنھ�ا: -رحمھ هللا–تعرف ابن تیمیة 
وال�دعوة ،)٦(

إل��ى ال��دین عن��ده: تش��مل ال��دعوة إل��ى مراتب��ھ ال��ثالث، اإلس��الم وأركان��ھ، واإلیم��ان 

وأركانھ، واإلحسان؛ لدخولھا في معنى الدین من حدیث جبریل علی�ھ الس�الم، ال�ذي 

)) ھذا جبریل جاء یعلم الناس دینھم (( :قال عنھ النبي 
)٧(.  

                                                           

 ). ١٤/٢٦١سابق:  ( البن منظور، مرجع لسان العرب، )١(

، أليب بكر الرازي، مرجع سابق، ص: ومختار الصحاح ) ؛ ٢٦١، ١٤/٢٦٠ملرجع سابق: (ا )٢(

معجم مقاييس )، ؛ ١٤، ٢/١٣، البن السيد البطليوسي، مرجع سابق: (المثلث)، ٢٠٥(

  ).٢٨٠، ٢/٢٧٩، البن فارس، باب: الدال والعني وما يثلثهما، مرجع سابق: (اللغة

العبود، مرجع  صاحل بن اهللا اخلارج، عبد يف اهللا إىل الدعوة العربية السعودية يف اململكة ) جهود٣(

  . ١/٣٧سابق، 

  .٣١األنشطة الدعوية يف اململكة العربية السعودية، ص   )٤(

  .٤١العبود، ص:  صاحل بن اهللا اخلارج، عبد يف اهللا إىل الدعوة يف اململكة ) جهود٥(

، ١٥/١٥٧ن تيمية، مجع وترتيب عبدالرمحن حممد القاسم النجدي، : ، ابمجموع الفتاوى )٦(

١٥٨.  

البخاري، باب سؤال جربيل النيب صلى اهللا عليه وسلم،  حممد بن إمساعيلصحيح البخاري،  )٧(

  = هـ.١٤٢٢، ١، ط:دار طوق النجاة، حممد زهري بن ناصر)، حتقيق: ٤٩حديث رقم: (
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تتضمن األمر الذي یدخل فی�ھ:  –رحمھ هللا  –كما أن الدعوة عند ابن تیمیة 

  .)١(األمر بكل معروف، والنھي الذي یدخل فیھ: النھي عن كل منكر

أم�ر ب�المعروف إذا ظھ�ر ترك�ھ ونھ�ي ((  كما عرفھا أبو یعلي الف�راء بأنھ�ا:

))  ھعن المنكر إذا ظھر فعل�
، ولیس�ت ھ�ذه القی�ود ش�رط ف�ي ال�دعوة؛ األم�ر ال�ذي )٢(

  یدل على شمول الدعوة الحسبة. وهللا تعالى أعلم.

وتطلق احلكمة عند الفقهاء فيقـال: حكمـة التشـريع؛ أي علَّتـه..، ويـراد �ـا 
  . )٣( »الكالم الذي يقل لفظه وجيل معناه«أيًضاً 

  

  ومن أبرز تعاریف المعاصرین للدعوة ما یلي :

ح��ث الن��اس عل��ى الخی��ر والھ��دى، واألم��ر ب��المعروف ((  :ال��دعوة ھ��ي -١

))  والنھي عن المنكر؛ لیفوزوا بسعادة العاجل واآلجل
. وھو تعریف حسن )٤(

 جمع بین الدعوة والحسبة، وأركان الدعوة، وأھدافھا.

))  القیام بتبلیغ دین هللا جل وعال حسب الطاقة واإلمكان((  :الدعوة ھي -٢
تعریف للدعوة شمل كل ما ھو في مسمى ال�دین، بأبس�ط العب�ادات . وھذا ال)٥(

                                                                                                                                              

) ؛ ١/٣٢٠، مرجع سابق: (٣٧٤ل، رقم احلديث لإلمام أمحد بن حنب والمسند،)، ١/١٩( =

  .١٥/١٥٨البن تيمية، مرجع سابق:  ينظر: مجموع الفتاوىو

 . ١٥/١٨٥جمموع الفتاوى البن تيمية مرجع سابق  )١(

، القاضي أبو يعلى ، حممد بن احلسني، ابن الفراء، صححه وعلق عليه : األحكام السلطانية )٢(

،  م ٢٠٠٠ - هـ  ١٤٢١،  ٢بريوت ، لبنان. ط: -لمية حممد حامد الفقي، دار الكتب الع

  .٢٨٤ص: 

، ٢سورية. ط: –سعدي أبو جيب، دار الفكر. دمشق القاموس الفقهي لغة واصطالحا،  )٣(

  . ٩٧. ص: م١٩٨٨هـ  ١٤٠٨

 هـ.١٣٩٩، ٩دار االعتصام، ط:علي حمفوظ،  هداية المرشدين إلى طريق الوعظ والخطابة، )٤(

  .١٧ص 

ص  هـ.١٤٠٦ ،مكتبة املعارف، الرياض، عبد العزيز بن باز، إلى اهللا وأخالق الدعاةالدعوة  )٥(

 . بتصرف. ١٧ -٤
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وأیس��رھا، كم��ا قی��د القی��ام بتبلی��غ دی��ن هللا ج��ل جالل��ھ باالس��تطاعة، وھ��ذا م��ن 

 .)١(القواعد الفقھیة الكبرى

ولــذا فــإن معــىن احلكمــة يف جمــال الــدعوة إىل اهللا تعــاىل هــو: وضــع الشــيء 
تقــــدير املوقــــف، مث التفاعــــل مــــع يف موضــــعه، وهــــي أيًضــــا تعــــين العلــــم والــــوعي و 

احلــدث تفــاعالً مثمــرًا ال خيــرج عــن �ــج احلــق والصــواب الــذي اتضــحت معاملــه 
بنور القرآن وسري األنبياء؛ فطريق احلكمة حينئذ ليس طريق متاهة وضياع، ليس 
عليــه عالمــات ومنــارات، وكــذلك فهــو لــيس طريًقــا حمــدًَّدا جامــًدا، ال يفــرِّق بــني 

زمـــن وزمــن، أو مكــان ومكـــان، وال يقــيم للظــروف واألحـــوال  مــدعوٍّ وآخــر، وال
  . )٢(قيمتها واعتبارها

                                                           

العبود، مرجع سابق،  صاحل بن اهللا ، عبدالخارج في اهللا إلى الدعوة في المملكة جهود )١(

  .٤٦ص

الرياض. -مة، زيد بن عبدالكرمي الزيد، دار العاصالحكمة في الدعوة إلى اهللا تعريف وتطبيق )٢(

  .٢٤تاريخ النشر: (بدون) ص: 
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  المبحث األول: فضل الدعوة إلى اهللا وأهمية الحكمة فيها وفيه مطلبان:

  المطلب األول: فضل الدعوة إلى اهللا.

 والدعوة مفتاح كل خري يقرب من اهللا تعاىل، لذلك بذل األنبياء واملرسلون كل طاقتهم يف

القيام �ا على الوجه املطلوب، فمن نظر سريهم، وقصصهم يف القرآن الكرمي، يلحظ مدى تضافر 

جهودهم على القيام بالدعوة، والبيان، والبالغ عن اهللا تعاىل يف كل ما من شأنه إخراج الناس من 

M ;  : 9 8 7 6 5 4 32  الظلمات إىل النور، قال تعاىل:

 B A @ ? > = <L  )يد من أجاب الداعي يف دعوته، ، والسع)١

  .)٢(واستنار بنور اهللا له، وأنار الطريق لغريه

وال یقتصر فضل الدعوة إلى هللا تعالى، وخیرھا على المدعو فقط ب�ل ین�ال 

ال��داعي من��ھ خی��راً كثی��راً، أَّولُ��ھ: أن��ھ أج��اب هللا فیم��ا أم��ره ب��ھ م��ن ال��دعوة؛ فاس��تحق 

دای��ة، ورش��د، وطاع��ة: ص��داقة جاری��ة ثواب��ھ، وآخ��ره أن ك��ل أعم��ال الم��دعو م��ن ھ

:(( من دعا إلى ھ�دى ك�ان ل�ھ م�ن األج�ر مث�ل أج�ور للداعي، یدل على ذلك قولھ 

من تبعھ ال ینقص ذلك من أجورھم شیئاً، ومن دعا إلى ضاللة ك�ان علی�ھ م�ن اإلث�م 

  .)٣( مثل آثام من تبعھ ال ینقص ذلك من آثامھم شیئاً))

  - تعالى:ومما یدل على فضل الدعوة إلى هللا

. / M 0 القائمین علیھا، بقولھ عز وجل:  -سبحانھ وتعالى–مدحھ   )١

9 8  7 6 5     4 3 2 1 L)وال )٤ ،

 یمدح المرء إال على فضل.

                                                           

  .١سورة إبراهيم، جزء من اآلية  )١(

  .٨٤العبود، مرجع سابق، ص:  صاحل اهللا ، عبدالخارج في اهللا إلى الدعوة في المملكة جهود)٢(

)، اعتىن به: حممد ٢٦٧٤، لإلمام مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة، برقم: (صحيح مسلم )٣(

م. ٢٠١٣-هـ١٤٣٤، ١هـ) ط:١٣٢٩مي، (مصور عن دار الطباعة العامرة إبراهيم التمي

)، حتقيق: أمحد ٢٦٧٤لإلمام أبو عيسى حممد بن عيسى، برقم: (سنن الترمذي، )؛ ويف ٨/٦٢(

صحيح ابن  يف). و ٥/٤٣. (ت ط: بدون)، (بريوت –دار إحياء الرتاث العريب شاكر وآخرون، 

شعيب حتقيق: )، ١١٢، برقم: (ن بن أمحد أبو حامتمد بن حباحمل، حبان بترتيب ابن بلبان

  ).١/٣١٨هـ. (١٤١٤، ٢. ط:بريوت –مؤسسة الرسالة  ،األرنؤوط

  .١١٠سورة آل عمران، اآلية  )٤(
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M N ML K J I H أنھا مھمة الرسل ومن سار على دربھم  - )٢

 T S R      Q P  OL)١( .  

Mb a   c أنھا من أبرز صفات المؤمنین، قال هللا تعالى:  - )٣

 n m l k j i h g fe d

{ z y x wv u t sr  q p oL )٢(. 

M  u t أن ترك الدعوة: من صفات المنافقین: قال جل شأنھ:  )٤

 � ~ }  | { z yx w v

 ª © ̈    §  ¦¥ ¤ £ ¢¡L )٣(. 

أن القائم بالدعوة بإخالص، وصحة في نھجھ، ھو من أھل السنة والجماعة،  )٥

 الفرقة الناجیة.

عبادة العبد � تعالى، فإن المسلم البد لھ بعد العلم أن یعمل  أنھا سبب في كمال )٦

ال تكون : (بما علم، ومن الزم العمل الدعوة إلى ذلك؛ كما قال أبو الدرداء 

  .)٤()تقیًّا حتى تكون عالًما، وال تكــون بالعلم جمیًال حتى تكون بھ عامًال 

                                                           

  .٢٤: ، اآليةفاطرسورة  )١(

  .٧١سورة التوبة، اآلية  )٢(

  .٦٧سورة التوبة،  )٣(

النمري القرطيب، دراسة وحتقيق: أبو عبد  جامع بيان العلم وفضله، أيب عمر يوسف بن عبد اهللا)  ٤(

  ).٢/٧( م.٢٠٠٣-هـ١٤٢٤، ١دار ابن حزم، ط: - الرمحن فواز أمحد زمريل، مؤسسة الريان 
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  المطلب الثاني : أهمية الحكمة في الدعوة إلى اهللا.
احلكمة هي أوىل مراتب الدعوة اإلسالمية اليت بينها القرآن الكرمي، ووجه هلا 

  M v w  x y z: وتعاىل الشارع احلكيم األنبياء، كما قال سبحانه

{ }| ~ � ¡ £¢ ¤ ¥  ¦  § ̈ © ª ¬« ® ̄ 

° L
)١(.  

ومن هنا كان البد من العناية جبانب احلكمة يف الدعوة إىل اهللا وتقدميه على   
  مجيع مراتب الدعوة اليت بينتها اآلية، وبينها العلماء السابقون وهي:

 احلكمة. -١
 املوعظة احلسنة. -٢
 ا�ادلة باليت هي أحسن. -٣
 ا�ادلة بغري اليت هي أحسن. -٤

من أعظم األمور األساسية يف منهج الدعوة إىل اهللا تعاىل،  وهذا يُثبُت أن احلكمة
وهو صاحب الدعوة، مع اِإلميان، وهو قضية الدعوة   حيث امتأل �ا صدر رسول اهللا

يف حلظة واحدة، كما يؤكد قيمة وأمهية احلكمة من خالل جميئها حيملها جربيل وهو روح 
ة املكرمة، وهي البقعة املباركة، القدس، يف طست من ذهب، وهو أغلى املعادن، يف مك

وهو خري اخللق، بعد غسله مباء زمزم وهو أطهر املاء    ليمتلئ �ا صدر حممد رسول
  وأفضله. 

من مكانة عظيمة، وأثر بالغ النفع لحكمة يف الدعوة إىل اهللا تعاىل يبني لنا ما لهذا و 
 M µ ¶ ̧ º¹قال تعاىل: على املدعو وعلى الداعي على حد سواء؛ كما 

» ¼ ½ ¾  ¿   À ÂÁ Ã Ä Å     Æ Ç L 
)٢( .  

  
  ومما يدل على أمهية احلكمة يف الدعوة إىل اهللا تعاىل، أ�ا:

جتعل الداعي إىل اهللا يقدر األمور قدرها فال يزهد يف الدنيا والناس حباجة إىل  )١
النشاط واجلد والعمل، وال يدعو إىل التبتل واالنقطاع واملسلمون يف حاجة إىل 

                                                           

  ١٢٥ آية النحل، ) سورة١(

  .  ٢٦٩) سورة البقرة ، اآلية ٢(
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ع عن عقيد�م وبالدهم، وال يبدأ بتعليم الناس البيع والشراء وهم يف الدفا 
  مسيس احلاجة إىل تعلم الوضوء والصالة.

جتعل الداعية إىل اهللا يتأمل ويراعي أحوال املدعوين وظروفهم وأخالقهم  )٢
وطبائعهم، والوسائل اليت يُؤَتون من قبلها، والقدر الذي يبني هلم يف كل مرة 

  .يهم، وال يشق بالتكاليف قبل استعداد النفوس هلاحىت ال يثقل عل
وإن كان هذا هو أُسها  الرفق واللني، واحللم والعفو أن احلكمة ال تعين جمرد )٣

تكون باستخدام املوعظة احلسنة املشتملة على الرتغيب يف وأَساُسها لكنها تارة 
، سناحلق والرتهيب من الباطل، وتارة تكون باستخدام اجلدال باليت هي أح

إقامة احلدود  وأ ،بالضرب والتأديب وأالكالم، يف وتارة تكون باستخـدام القوة 
  .)١(ملن كان له قوة وسلطة مشروعة

أن من ضروريات تطبيق احلكمة يف الدعوة إىل اهللا تعاىل تعرف الداعي على  )٤
أحوال املدعوين، وطبائعهم، والظروف اليت يعيشو�ا، والسبل املناسبة 

التفريق بني طبقا�م، وإخالص النية يف ذلك هللا تعاىل، وأن يكون ملخاطبتهم، و 
 ذا بصرية يف الدعوة إىل اهللا سبحانه وتعاىل.

 -صلى اهللا عليه وسلم–أن على الداعية إىل اهللا تعاىل العناية البالغة مبنهج النيب  )٥
يف الدعوة إىل اهللا، وكيفية استخدام احلكمة يف خمتلف املواقف، واالجتهاد يف 

 حتقيق اهلدف من تطبيق احلكمة يف الدعوة إىل اهللا.

                                                           

  .٤-٣، سعيد علي القحطاين، مرجع سابق، ص: الحكمة في الدعوة إلى اهللا) ١(
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المبحث الثاني:وسائل وأساليب الدعوة بالحكمة للمبتعثين في عملهم 
  الدعوي، وفيه مطلبان:

  المطلب األول: وسائل الدعوة بالحكمة للمبتعثين في عملهم الدعوي.
 اهللا ِإىل فالنٌ  َوسَّل. بةوالُقرْ  الدََّرجة: والَوِسيلةُ : وسل الفعل من: لغة الوسيلة تعريف
 ِإذا: بَوِسيلةٍ  إِليه وتَوسَّل اهللا؛ ِإىل الراِغبُ : والواسل. إِليه به تقرَّب عمالً  َعِمل ِإذا وِسيلًة؛
الوسيلة: ما يتوصل به إىل و  الوسائل، ومجعها والُقْرىب، الُوْصلة: والَوِسيلةُ  بَعَمل، ِإليه تقرَّب

 ¿ ¾ ½ ¼ « M ¶ ̧    ¹ º: تعالـى اهللا ، قال)١(الشيء

À  Á Â ÄÃ Å  Æ Ç È         É L 
)٢(.  

 االتصال لتحسني الدعاة �ا يستعني اليت الطرق جمموعة هي: اصطالحاً  الوسيلة
 يف الدخول إىل دعو�م أو املعصية عن والبعد الطاعة على حضهم �دف باملدعوين،

  .)٣(اإلسالم
 إىل الداعي من األفكار ونقل املعاين لإيصا يف املستخدمة األداة: هي وقيل: الوسيلة

  .)٤(املدعو
  من أهم وسائل الدعوة باحلكمة للمبتعثني:

والقدوة بالقول، وبالعمل، ال شك أن هناك وسائل تقليدية هامة؛ كالدعوة 
-احلسنة، وال غىن عنها للداعية؛ حيث أن هلا أثر بالغ يف نشر الدعوة وميكن بيا�ا 

  -فيما يأيت: - باختصار
  . بالقولالدعوة : أوالً 

القول يف جمال التبليغ أنواع متعـددة منها: اخلطبة، والدرس، واحملاضرة، والندوة، 

                                                           

بن ا، النهاية في غريب الحديث واألثر). ١١/٧٢٤ابن منظور، مرجع سابق: ( لسان العرب، )١(

  . )١٨٥/ ٥( ، مرجع سابق:األثري، باب الواو مع السني

  ٥٧: ) سورة اإلسراء، اآلية ٢(

 ، عدنانالنبوية والسنة الكريم القرآن ضوء في الديني الخطاب في والتأثير اإلقناع وسائل) ٣(

، حبث منشور على شبكة غزة -جامعة األقصى ية اآلدابكلالكحلوت،   حممد حممود

  .٢االنرتنت.ص:

 والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشئون ، إبراهيم عبداهللا املطلق، وزارةالنبي دعوة في التدرج)٤(

  .٢٣هـ. ص: ١٤١٧، ١اإلسالمية، ط: والدراسات البحوث مركز - واإلرشاد
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 أمهية تعزيز احلكمة لدى املبتعثني 

واملناقشة واجلدل، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، والكلمة الوعظية، والدعوة الفردية، 
والُكتيِّب،  والنصيحة األخوية، والفتوى الشرعية، والكتابة: كالرسالة، واملقال، والكتاب،

والنشرة. والداعية يستعني يف تبليغ دعوته جبميع الوسائل املختلفة، املشروعة، املفيدة، وقد 
تكون بعض الوسائل نافعة يف زمن دون زمن، ويف جمتمع دون آخر، والداعية احلكيم هو 

  الذي خيتار الوسائل املناسبة لكل عصر ومصر. 
  

  ق الوسائل اآلتية: ووسيلة التبليغ بالقول تُبلَّغ عن طري
اللقاءات العامة: كإقامة احملاضرات، والندوات، واملناقشات، والدروس يف  - ١

املساجد، واجلامعات، واملعاهد، واملدارس، واملؤمترات، ويف املناسبات اليت حيضرها الناس 
  بصورة مجاعية. 

  هم. اللقاءات اخلاصة: كالدروس اخلاصة بطالب العلم، وال مينع حضور غري  -  ٢
  الدعوة الفردية: بالنصيحة األخوية، واهلدية الرمزية.  -  ٣
  وسائل اإلعالم احلديثة. املسموعة، واملرئية، واملقروءة، والشخصية.  -  ٥

وينبغِي أن يكـون قول الـداعية واضًحا بيـًِّنا، خالًيا من األلفاظ اليت حتمل حق�ا وباطًال 
عية املستعملة يف القرآن والسنة وعند علماء وخطًأ وصوابًا، وأن يستعمل األلفاظ الشر 

  . )١(املسلمني
  بالعمل:  ثانياً: الدعوة
يف كل فعـل يؤدي إىل إزالة املنكـر ونصرة احلق وإظهاره، تكون ببالعمـل  والدعوة

من رأى منكم منكًرا فليغيره بيده، فإن لم (   واألصل يف ذلك قولهحدود الشرع، 
والتبليغ بالعمل   )٢()   يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف اِإليمان

                                                           

  .  ١٠٥-١٠٤لقحطاين، مرجع سابق، ص: سعيد علي ا الحكمة في الدعوة إلى اهللا، )١(

مرجع )، ٤٩(رقم: ، كتاب اإلميان ، باب كون النهى عن املنكر من اإلميان مسلم صحيح )٢(

(اجلامع الصحيح)، حممد بن عيسى أبو عيسى الرتمذي  سنن الترمذي ).٦٩/ ١سابق: (

= ، دار إحياء )، حتقيق : أمحد حممد شاكر وآخرون٢١٧٢( ، حديث رقم:الفنتكتاب السلمي،  

، أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن النسائي،   المجتبى من السننو  ،بريوت –الرتاث العريب =

)، حتقيق : عبدالفتاح أبو غدة، مكتب املطبوعات ٥٠٠٨( حديث رقم: ،اإلميان وشرائعهكتاب 

= حديث ،الصالة ، كتابداود يبأل والسنن ،م١٩٨٦ –هـ ١٤٠٦،  ٢حلب، ط: –اإلسالمية 
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 أمهية تعزيز احلكمة لدى املبتعثني 

كما يكون بإزالة املنكر يكـون بإقامة املعروف: كبناء املساجد، وبناء اجلامعات واملعاهد 
ت فيها وتزويدها بالكتب النافعة، وبناء املستشفيات واملدارس اإلسالمية، وإقامة املكتبا

  . )١(اإلسالمية، ودور الرعاية االجتماعية، وطبع الكتب اإلسالمية وتوزيعها
  الحسنة:  بالقدوة ثالثاً: الدعوة

املهمة يف تبليغ الدعوة إىل اهللا وجذب الناس إىل اإلسالم التبليغ  الدعوةمن وسائل 
أفعاله احلميدة، وصفاته العالية، وأخالقه الكرمية والتزامه بالسـرية الطيبة للداعي، و 

باإلسالم ظاهًرا وباطًنا مما جيعله قدوًة طيبًة وأُسوًة حسنًة لغريه؛ ألن التأثري باألفعال 
  والسلوك أبلغ من التأثري بالكالم وحده. 

ني وأصول السرية احلسنة اليت يكون �ا الداعية قدوًة طيبًة لغريه ترجع إىل أصل
  عظيمني: حسن اخللق، وموافقة العمل للقول.

فحسن اخللق كلمة يندرج حتتها كثري من الصفات: كالتواضع، والوفاء بالعهد، 
واألمانة، وقوة العزمية، والشجاعة، والصرب، والشكر، واحللم، والرفق، والتقوى، واحلياء، 

  الرمحة. والعفو والصفح، واجلود والكرم، والصدق والعدل، وحفظ اللسان، و 
وموافقة القول للعمل هي أن يكون فعل الداعية موافقًا للطريق املستقيم، وسريته تطبيًقا 
عملًيا لقوله، وال خيالف ظاهره باطنه، فإن أمر بشيء التزمه، وإن �ى عن شيء كان أول 
 تارٍك له؛ ليفيد وعظه، وينفع إرشاده، ويثمر، ويقتدي به، فإن كان يأمر باخلري وال يفعله

  )٢(وينهى عن الشر وهو واقع فيه فهو حباله هذه عقبة يف سبيل الدعوة إىل الّله تعاىل. 
  رابعاً: الدعوة بالكتابة.

ومن ذلك استخدام الدعوة من خالل الكتابة واملقال العلمي،  ومن خالل النشر يف 
  ا�لة وعرب شبكة املعلومات "االنرتنت".. وغريها.

خارجية تتعلق باتخـاذ األسباب لتهيئة المجال وسـائل إضافة إلى ذلك هناك 
  المناسب. ومنها على سبيل المثال ما يأتي: 

                                                                                                                                              

إقامة  ، كتابأبو عبد اهللا حممد بن يزيد ابن ماجة القزويين ،سنن ابن ماجهو) ، ١١٤٠( رقم: =

دار الرسالة  وآخرون، ،طاألرناؤو ق: شعيب يقحت) ١٢٧٥( ، حديث رقم:الصالة والسنة فيها

   م.٢٠٠٩ -هـ  ١٤٣٠، ١، ط:العاملية

  ١٠٥: ، سعيد علي القحطاين، مرجع سابق، صالحكمة في الدعوة إلى اهللا) ١(

  . )٤٦٩-٣٩٥( :ص مرجع سابق، ) أصول الدعوة عبد الكرمي زيدان،٢(
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مع األخذ باألسباب. ومعلوم أن احلذر  -تعاىل - احلـذر املبين على التوكل على الّله - أ
أنواع من جهة ما حيذره الداعي املسلم، فهناك: حذره من الوقوع يف املعاصي، واحلذر من 

  لد، واحلذر من اتباع اهلوى، واحلذر من املنافقني والكفار. األهل والو 
بالغري يف تبليغ الدعوة، فالداعية حيرص على إيصال  - تعاىل - االستعـانة بعد اهللا - ب

  الدعوة إىل الناس؛ فيستعني بكل وسيلة مشروعة لتحقيق ما حيرص عليه. 
ه وعدم إضاعته، وإذا كان احملافظة على النظام املشروع: كحفظ الداعية تنظيم وقت -جـ

الدعاة مجاعة فعليهم أن يراعوا قواعد النظام اليت أمر �ا اإلسالم، حىت تثمر جهودهم وال 
  تضيع، فإن القليل من العمل بنظام والدوام عليه خري من الكثري مع الفوضى واالنقطاع. 

  خامساً: الدعوة عبر وسائل االتصال الحديثة.
ًا واسع النطاق لوسائل التواصل االجتماعي، ومواقع يشهد العصر احلديث انتشار 

االنرتنت املختلفة، كما أنه من املالحظ قوة تأثري هذه املواقع على األفراد وا�تمعات، 
وكو�ا مل خيلو منها بيت حجر وال مدر إال غزته مبا تقدمه من خدمات وتسهيالت 

ذا فهي تُعد رافداً مهماً ووسيلة فاعلة خمتلفة يف التواصل املباشر وغري املباشر بني الناس، ل
يف الدعوة إىل اهللا باحلكمة واملوعظة احلسنة، ونشر اإلسالم، وتصحيح صورته، وجذب 

  خمتلف شرائح وطبقات ا�تمع إىل احلق.
ومن تلك أبرز الوسائل اليت ميكن توظيفها يف خدمة الدعوة إىل اهللا وتأهيل املبتعثني 

  -الدعوي ما يأيت:لالستفادة منها يف عملهم 
 واملدونات واملشايخ للدعاة الشخصية واملواقع ، العامة الدعوية املواقع  
 اإللكرتونية املكتبات . 
 االجتماعي التواصل مواقع . 
 املباشر احلوار غرف . 
 احلوارية والساحات املنتديات. 
 الربيدية القوائم . 
 اإلنرتنت عرب اجلوال رسائل . 
 الفيديو مشاركة مواقع . 
  الصور مشاركة اقعمو . 
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وهذا بالطبع ال يغين عن الوسائل التقليدية املتبعة يف الدعوة إىل اهللا؛ كاحملاضرة، 
والكلمة التوجيهية، والدرس العلمي، والكتاب اإلسالمي، وعقد اجللسات واحلوارات 

  املباشرة للدعوة إىل حماسن اإلسالم.
  

*********  
  ين في عملهم الدعوي.المطلب الثاني: أساليب الدعوة بالحكمة للمبتعث

أساليب الدعوة من أهم األمور اليت ينبغي على الداعية العناية �ا، وفهمها بشكل 
صحيح، وهي أيضًا من أساسيات تأهيل الداعية إىل اهللا، وخاصة الطالب املبتعثون 
لبلدان غري إسالمية، ملا لذلك من فائدة عظيمة تعود على الداعية أوًال وعلى املدعوين 

  وعلى حتقق جناح الدعوة إىل اهللا تعاىل ثالثاً. ثانياً 
واألساليب ختتلف عن الوسائل كما مر معنا يف الوسائل، فوسائل الدعوة هي يف 
غالب األحيان تكون بأمور حسية؛ كالرسالة، واهلدية، والكتاب، والنشر عرب مواقع 

هي يف الغالب  التواصل االجتماعي، وعرب وسائل اإلعالم، وغري ذلك، بينما األساليب
تكون أمورًا معنوية؛ كاحلكمة يف الدعوة، ولني القول وشدته حسب احلال، والتدرج يف 
الدعوة، ولغة اخلطاب الدعوي حسب املكان والزمان واألحوال املخاطبني، إىل غري 

  ذلك.
 : الطريقأو السبيل هو األسلوبوميكن تعريف األساليب لغوياً بأ�ا: مجع أسلوب، و 

ال: هو على أسلوب من أساليب القوم: أي على طريق من طرقهم. ويقال: : يقوالفن
  . )١(فنون متنوعة أي يف أخذنا يف أساليب من القول: 
: هي العلم الذي يتصل بكيفية مباشرة بأ�ا أساليب الدعوةويف االصطالح تعرف 

م أساليب دعوته التبليغ، وإزالة العوائق عنه. واملصادر األساسية اليت يستمد الداعية ويتعل
وسرية السلف الصاحل: من   ، وسنة رسوله- تعاىل - احلكيمة منها هي: كتاب الّله

                                                           

يف  المصباح المنيرو  ، ١٢٥ :فصل السني، باب الباء، ص الفريوز آبادي، ،القاموس المحيط )١(

، املكتبة  )سلب(غريب الشرح الكبري للرافعي، أمحد بن حممد بن علي املقري الفيومي، مادة 

  . )٢٤٨/ ١(بريوت.  –العلمية 
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  . )١(الصحابة الكرام، والتابعني هلم بإحسان من أهل العلم واإلميان
 املدعوين إىل وإرشاداته تعاىل اهللا أوامر به بلغت ما الدعوة بأسلوب وقيل: واملراد

  .)٢(املطهرة النبوية والسنة الكرمي لقرآنا به جاء عما خيرج ال وهو
   .)٣(واإلقناع والتأثري العرض وعرفها البعض بأ�ا: فن

 هي إ�ا إذ األسلوب من هو أن: الوسيلة أعم األسلوب والوسيلة هنا بني والفرق
 مدلوهلما، يف االصطالحان يتداخل . وقد)٤(للناس وتوصله األسلوب تنقل اليت األداة
  .)٥(اخلطابية البيانية األدوات حنو منصباً ) األساليب( لـ واألغلب األصلي املعىن يبقى لكن

ومما هو معلوم أن جناح الدعوة قائم على اتباع األسلوب املناسب للمدعو وحاله 
ونوع املخالفة اليت وقع فيها، وقد بني القرآن مجلة من هذه األساليب ودعا إليها، وحث 

يف حياته ومسريته الدعوية،  - لى اهللا عليه وسلمص–على اختاذها، وطبق ذلك النيب 
  - ، ومن تلك األساليب:- رضوان اهللا عليهم–وعلمه ألصحابه 

  أسلوب احلكمة، وهو أعم وأمشل هذه األساليب وأمهها. -١
، الرتغيبأسلوب املوعظة احلسنة، ويندرج حتت هذا االسلوب (القصة،  -٢

  ).الرتهيب
  أسلوب اجلدال باليت هي أحسن. -٣
يف الدعوة. درجالتأسلوب  -٤

أمر بالغ األمهية والوقوف عنده وتدبره مهم جداً  نزول القرآن، يف التدرج إن سر
 قبول إىل للداعية إىل اهللا فإن نزول هذا التشريع على هذا النحو من التتابع أدعى

 التشريع دفعة نزل لو ما وحتملها وتطبيقها من قبل املدعوين، خبالف األحكام
 االمتثال؛ من الناس من كثري سينفر كان فإن ذلك بالعمل به؛واحدة، وأمر الناس 

                                                           

  ١٠٣، سعيد علي القحطاين، مرجع سابق، ص: الحكمة في الدعوة إلى اهللا) ١(

، أبو ا�د سيد نوفل، جملة اجلامعة اإلسالمية، الكريم القرآن في اهللا إلى الدعوة أساليب) ٢(

  .١٢٨، ص: ٤٩العدد: 

  .٢٤، إبراهيم عبداهللا املطلق، مرجع سابق، ص: النبي دعوة في التدرج)  ٣(

  املرجع السابق، الصفحة نفسها. ) ٤(

 املنورة، السنة باملدينة االسالمية الدين، جملة اجلامعة نواب بن الرب ، عبدالعصاة دعوة أساليب )٥(

  .١٤٤هـ. ص: ١٤٢٤) ١٢٣( العدد: والثالثون، السادسة
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مجلة واحدة، واليت اشتملت على مجلة من النواهي واالوامر  تلك األحكام لنزول
ولثقل على الناس  املخالفة ملا كانت قد اعتادت عليه النفوس، واستطابته األهواء ،

  االنقياد هلا ونفروا منها.
 نزل ما أول نزل إنما(رضي اهللا عنها) قالت: ومما يدل لذلك حديث عائشة 

 اإلسالم إلى الناس ثاب إذا حتى والنار الجنة ذكر فيها المفصل من سورة منه
 الخمر ندع ال لقالوا الخمر تشربوا ال شيء أول نزل ولو والحرام الحالل نزل
  .)١(. احلديثالزنا ندع ال لقالوا تزنوا ال نزل ولو أبدا

  .ابالسؤال واجلو أسلوب  -٥
  .االستفهام االستنكاريأسلوب  -٦
.التشبيه وضرب األمثالأسلوب  -٧
  مراعاة األوىل يف الدعوة. -٨

اختاذ االسلوب  - وخاصة املبتعث الذي سيؤهل للدعوة–ولكي ميكن للداعية 
األمثل يف توجيه املدعوين ال بد له من اتباع عدة خطوات هامة لذلك، وأمهها كما بينها 

  يأيت:العلماء (رمحهم اهللا) ما 
أوال: معرفة نوع املدعوين، وحاهلم، فإنه وال شك أن دعوة ذوي املقامات العليا 
وأهل احلل والعقد يف األمة ليست كدعوة عامة الناس، ودعوة املقارف للمعاصي ليست  

  كدعوة من وقع فيها عن غري عمد، ودعوة املراهقني ليست كدعوة غريهم.
، حيث أن معرفة الداعية هلذه املخالفات ثانياً: معرفة نوع املخالفة أو املنكر

ودرجا�ا، وما هو متعلق �ا من مفاسد على الفرد وا�تمع كفيل بقدرته على تصور 
األسلوب املناسب ملعاجلتها، وإنكارها وتغيريها، وإجياد البديل هلا، وأدعى لقبول احلق منه  

  كذلك.
 وأنواعها -خالفات الشرعيةوامل– باملعاصي املتعلقة املسائل �ذه الداعية فمعرفة

 ملعاجلة واألهم األوىل اخلطوة متثل إذ واحلكمة، العلم أبواب من عظيم باب ونتائجها
  .)٢(الرزين واملوقف احلكيم باألسلوب والطاعة التقوى حياض إىل وردهم العصاة

                                                           

، حممد بن إمساعيل البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب تأليف القرآن، صحيح البخاري )١(

  .٤٧٠٧ث رقم: حدي

  .١٦٩الدين، مرجع سابق، ص:  نواب بن الرب ، عبدالعصاة دعوة أساليب )٢(
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ه ثالثاً: العلم مبقتضى ما يدعوا إليه قوًال وفعًال، فال يأمر بأمر جيهل حكم اهللا في
فيجين على الدعوة والدعاة جبهله، وال تأخذه الغرية على احلق يف أن ينكر منكرًا جيلب 

  بع ما هو أعظم منه.
حبيث يظهر عليه أثر العلم يف رابعاً: التخلق بأخالق اإلسالم شكًال ومضموناً. 

  .)١(معتقده، ويف عبادته، ويف هيئته، ويف مجيع مسلكه حىت ميثل دور الداعية إىل اهللا
  خامساً: القوة يف احلق، والشجاعة يف حملها، وعدم التهور يف عالج األخطاء.

  سادساً: التأين وعدم العجلة يف احلكم على املدعوين.

                                                           

، ١املكرمة، ط:  مكة والتوزيع، للنشر الثقة ، حممد بن صاحل العثيمني، داراهللا إلى الداعية زاد )١(

  .٢١هـ. ص: ١٤١٢
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  المبحث الثالث: دعوة المبتعثين وفيه أربعة مطالب:
  

  المطلب األول: الحكمة في دعوة المبتعثين قبل وأثناء االبتعاث.
تأهيلهم للدعوة إىل اهللا تنبثق من ضرورة أ�م قادمون إىل احلكمة يف دعوة املبتعثني و 

بلدان غري إسالمية يف غالب األحوال، أو إسالمية إال أ�ا ال تويل اجلوانب الشرعية 
اهتمامًا كافياً، ولذا فإن من الضروري للمبتعث أن يعرف الكيفية الصحيحة، واألسلوب 

ي فريضة األمر باملعروف والنهي عن املنكر  األمثل يف امتهان هذه الوظيفة الشريفة أال وه
يف  -صلى اهللا عليه وسلم–كما بينها الشارع احلكيم سبحانه وتعاىل، وبينها عملياً النيب 

 MD E  F G H I J Kدعوته لدين اهللا، قال تعاىل: 

L  M N O P Q R  S T U V 

W X Y  Z [ \ ] ̂ _ ̀           ba c 

d e f g h  i  j   k ml n o p L 
)١(.  

 أهلية ذا جعله على العمل" يعين اهللا إىل للدعوة الشخص فتأهيل هذا وعلى
 غريه بواسطة تأهيله أو بنفسه، الشخص وتأهل ،اجلليل العمل كذاب لقيامل وصالحية

 النظر ؛ كما أنالعمل لذلك الشخص ذلك صالحية أمر واحد هو إىل ينتهيان كالمها
 م�ر  إىل وإرشادهم العباد وداللة اهللا، إىل الدعوة وهو الداعية به مقو سي الذي العمل إىل

ومن أجله مؤشر هام الستشعار  ،)٢("له خلقوا مبا وتبصريهم وتعاىل، سبحانه وخالقهم
  أمهية التأهيل بكل أبعاده للداعية وخاصة املبتعث إىل بالد غري املسلمني.

  

هذا امليدان، وعلى قدر  هذا وإن موضوع احلكمة يف الدعوة إىل اهللا جوهٌر مثٌني يف
الفقه فيه تتجاوب النفوس وتتفاعل؛ فكم ممن حيمل فكرًا نقي�ا سليًما أضاعه يف طرق 
ملتوية متشعبة، مل يتمكن فيها أن جيمع هذا الفكر ليوصله إيل مستمعيه، وعندما يرى 

                                                           

  ).١٥٧) سورة األعراف، اآلية: (١(

 بن حممد بن اهللا ، عبدية السعودية على شبكة المعلوماتالتأهيل الدعوي في المواقع الدعو ) ٢(

-املعلومات شبكة على السعودية الدعوية للمواقع األوىل الناصر، حبث مقدم للندوة اهللا عبد

  .٦-٥هـ. ص: ١٤٣٢الرياض. 



      
  

 

 
 
  

  ٣٢٢

 العربية للبنات باإلسكندريةوالثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية و السادسمن العدد  الثالث املجلد
 أمهية تعزيز احلكمة لدى املبتعثني 

الناس ذلك منه يسبق منهم إساءة الظن قبل إحسانه، فيتهمون هذا الفكر بالعجز 
  .)١(صور، واحلق أن العجز والقصور ليسا إالَّ يف حامله فقطوالق

  
والشك أن اكتساب احلكمة يف الدعوة إىل اهللا علمًا وعمًال هي من اخلري العظيم، 

 M µ ¶ ̧ º¹ » ¼ ½ ¾  ¿   À ÂÁ Ã قال تعاىل:

Ä Å     Æ Ç L 
، وسبيل جناح الدعوة ال يستقيم بغري احلكمة؛ كما أخرب )٢(

 ¤ ¢£ ¡ � ~ |{ }  M v w  x y z اهللا تعاىل:

¥  ¦  § ̈ © ª ¬« ® ̄ ° L 
)٣(

  

  
وأهم ما حيتاجه املبتعث لتحقيق الدعوة إىل اهللا باحلكمة، وتبليغ رسالة اإلسالم 
باملنهج الصحيح والطريقة السليمة هو تأهيله حىت يصبح ذا أهلية لتبليغ هذا الدين 

جة الواضحة، كما أنه ينبغي إعداده والتصدي لشبهات املغرضني، والرد على باطلهم باحل
يف اجلانب املهين للدعوة إىل اهللا ليكون قادرًا على احلديث أمام الناس، وإكسابه 

  االمكانات الالزمة للوعظ واالرشاد، وأساليب التأثري واالقناع لآلخرين.
  

                                                           

  .٥، زيد عبدالكرمي الزيد، مرجع سابق، ص: الحكمة في الدعوة إلى اهللا) ١(

  ).٢٦٩) سورة البقرة، اآلية: (٢(

  ).١٢٥) سورة النحل، اآلية: (٣(
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  المطلب الثاني: تأهيل المبتعثين قبل االبتعاث وأثناء االبتعاث.
للدعوة إىل اهللا باحلكمة قبل التحاق بربامج االبتعاث وأثناء  املبتعثنيتأهيل  أمهيةإن 

فرتة االبتعاث تنبع من أمهية الرسالة اليت حيملو�ا ومكانة املهمة اليت يقومون �ا وهي 
الدعوة إىل اهللا تعاىل، فهي وظيفة األنبياء وأتباعهم من بعدهم إىل قيام الساعة، وهذه 

ن املهتمني واملسؤولني العناية البالغة بأبناء املسلمني الذين املهمة العظيمة تتطلب م
أتيحت هلم فرصة الدراسة أو االبتعاث يف بلدان الغرب أو البلدان غري اإلسالمية بشكل 
عام، والسعي إىل تأهيلهم تأهيال شرعيا، ودعوياً حىت يكون رسل سالم إىل تلك البلدان 

ًا العمل على حتصني أولئك املبتعثني من اليت سيدرسون فيها، إضافة إىل ذلك أيض
  االفكار، واالجتاهات املنحرفة، واملخالفة لتعاليم اإلسالم وقيمه، وعقيدته. 

  
 وأغزر ، علًما وأوسع ، أسلوبًا وأوضح ، حجة وأقوى ،الً و قب أكثر املؤهل فالداعية

 عرفأ آخر جانب من هو مث نظرة، وأمشل انضباطًا، وأكثر محاًسا، وأعلى جتربة،
 قصب له جتد جانب كل يف وهكذا ... وعواقبها األمور ومبآالت الشرعية، باملقاصد

 ، التطوير نالت قد وأساليبها الدعوة وسائل تكون التأهيل ومع . والتميز السبق
 املقال يتضح وباملثال ، تأثريًا وأكثر ، انتشارًا أوسع لتكون والقياس للدراسة وخضعت

 ؛ النبوة عصر منذ واملستخدمة الفاعلة الدعوية الوسائل من الرسائل إرسال كان فإذا:
 واملصورة ، واإللكرتونية ، الورقية فالرسائل صورها تعددت قد الزمن هذا يف الرسائل فإن
 من يزيد مما ، حال كل يف أنسبها الوسائل تلك من يستخدم املؤهل والداعية ، اخل ..

 ، احلال يرقب املؤهل فالداعية الدعوة اتموضوع يف احلال وكذلك . دعوته أثر خالهلا
 هي وهذه ، احلال مقتضى يطابق فصيح فكالمه ، مقال مقام فلكل مقتضاها ويراعي

 أنه ريب وال ، أفضل حال إىل ونقله املدعو يف التأثري هو الرئيس واهلدف . البالغة قمة
 التأثر من أدىن أو قوسني قاب املدعو فإن السابقة اجلوانب يف للدعاة التأهيل حصل مىت

  )١(مستقيم صراط إىل يشاء من يهدي واهللا ، اهللا بإذن إليه يدعى ما وقبول

                                                           

الناصر، مرجع  حممد اهللا ) التأهيل الدعوي يف املواقع الدعوية السعودية على شبكة املعلومات، عبد١(

  .٦سابق، ص:



      
  

 

 
 
  

  ٣٢٤

 العربية للبنات باإلسكندريةوالثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية و السادسمن العدد  الثالث املجلد
 أمهية تعزيز احلكمة لدى املبتعثني 

 متكامل منهج ضمن ذلك يكون حبيث التأهيل، وحسن الرتبية قوة يستلزم وذلك
 الداعية بالتشبث املبتعث ويلزم اهللا، شرع من وأصوله قواعده يستنبط املعامل، واضح

  .)١(�ا
 يصحب مل وإن الشرعي، بالعلم إال حكيًما مستقيًما اهللا إىل ةالداعي يكون وال
 طريق، غري على فسلوكه إليه، ينتهي قدم آخر إىل الطريق يف يضعها قدم أول من الداعية

 من إمجاع وهذا والفالح، اهلدى سبيل عليه ومسدود الوصول، طريق عليه مقطوع وهو
  .)٢(العارفني

  عث قبل االبتعاث إىل جانبني أساسيني مها: وميكن تقسيم متطلبات تأهيل املبت
  أوًال: الجانب العلمي، والمشتمل على :

التأهيل النظري واملعريف بالعلم النافع من مصادره األصلية واملتمثلة يف الكتاب والسنة 
وآثار السلف الصاحل، ذلك أن العلم هو أعظم مقّومات الداعية الناجح، وهو أهم أركان 

بيقها يف املوقف الدعوي، وهلذا أمر اهللا به، وأوجبه قبل القول حتصيل احلكمة وتط
 M Ü Ý    Þ    ß  à  á â ã      ä æå ç والعمل، فقال تعاىل:

è é ê L )٣(.  

والعلم البّد فيه من إقرار القلب، ومعرفته مبعىن ما طلب منه علمه، ومتامه أن يعمل 
الذي هو أعظم أركان احلكمة اليت من أُوتيها فقد أُوَيت خريًا   -مبقتضاه؛ فإن العلم النافع 

عمل، فهو حجة على صاحبه يوم هو ما كان مقرونًا بالعمل، أما العلم بال  - كثريًا 
القيامة؛ وهلذا حذَّر اهللا املؤمنني من أن يقولوا ما ال يفعلون، رمحًة �م، وفضًال منه 

                                                           

شريفي، مقال نشر على موقع األلوكة،  ، هندبالكم ال بالكيف الدعاة إعداد في االهتمام )١(

 م، على الرابط: ١٦/٨/٢٠١٤بتاريخ: 

http://www.alukah.net/sharia/0/74701/#ixzz4Q0SgbHm

X  :هـ.١٥/١٠/١٤٣٧تاريخ االسرتجاع  

القحطاين، مرجع  وهف علي بن سعيد والسنة، الكتاب ضوء في الناجح الداعية مقومات )٢(

  .١٦سابق، ص: 

  ).١٩ة حممد، اآلية: ()  سور ٣(



      
  

 

 
 
  

  ٣٢٥

 العربية للبنات باإلسكندريةوالثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية و السادسمن العدد  الثالث املجلد
 أمهية تعزيز احلكمة لدى املبتعثني 

 Mk l m n    o p q r s  t   u v w، فقال: )١(وإحسانًا

x y z { |L )٢(.  

والشك أن العلم باب واسع وحبر ال ساحل له، وليس باإلمكان أن يعرف املبتعث  
كل جوانب العلم الشرعي يف فرتة وجيزة، خاصة إذا كان يف مسريته العلمية قبل 

هلذا فمن املهم أن تكون املناهج املوضوعة االبتعاث بعيدًا عن التخصصات الشرعية، و 
للتأهيل تتسم باإلجياز، والشمولية، وسالسة العبارة، وحسن التنظيم، واالهتمام بأمهات 

  املسائل، وأكثريها التصاقاً بالواقع.
  

  ويندرج حتت هذا اجلانب أمور أمهها:
دراسة أسس عقيدة أهل السنة واجلماعة، وفهمها وفهم ما يضادها من  .١

هج وعقائد فاسدة، والرتكيز على االجتاهات الفكرية الرائجة يف هذا منا
  العصر والتحذير منها.

دراسة كافية �مل العبادات والقواعد املعامالت يف الفقه اإلسالمي،  .٢
والتفقه فيها، والتمييز بني احلالل واحلرام بقدر يكفل للمبتعث الوعي 

  الشرعي للحذر من الوقوع يف تلك املخالفات.

حفظ أجزاء من القرآن الكرمي وجوامع احلديث النيب يف جانيب العبادات  .٣
  واملعامالت.

التأكيد على االخذ باألسباب احلسية واملعنوية املعينة على حتصيل العلم؛   .٤
كاحلفظ، والتكرار، واملراجعة، ومالزمة الدعاء، وتقوى اهللا تعاىل، 

اكن اللهو، ومواطن واإلخالص له، والتواضع للحق، واحلياء، وجمانبة أم
  الشبهات.

                                                           

القحطاين، مرجع سابق،  علي بن ، سعيدوالسنة الكتاب ضوء في الناجح الداعية مقومات)١(

  .٢١ص: 

  ).٣ -٢)  سورة الصف، اآلية : (٢(



      
  

 

 
 
  

  ٣٢٦

 العربية للبنات باإلسكندريةوالثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية و السادسمن العدد  الثالث املجلد
 أمهية تعزيز احلكمة لدى املبتعثني 

 التوحيد، علم وهو الدين، حياة هو فعلم: مخسة العلوم: (اهللا رمحه تيمية ابن وقال
 الدين، دواء هو وعلم واحلديث، القرآن مبعاين التذكر علم وهو الدين، غذاء هو وعلم
 مسعود، ابن قال كما منها يشفيه من إىل احتاج نازلة بالعبد نزل إذا الفتوى علم وهو

 السحر علم وهو الدين، هالك هو وعلم احملدث، الكالم وهو الدين، داء هو وعلم
  . )١()وحنوه

  ثانياً: الجانب السلوكي العملي، والمشتمل على:

 الحكمة:
احلكمة معىن شامل لكل ما من شأنه تقدمي هذا الدين للناس على الوجه الذي 

عليه وسلم، وهلذا فإن احلكمة ال تقتصر جاء به من عند اهللا، وبلغناه رسوله صلى اهللا 
على اللني يف القول فقط كما يظن البعض، بل هي تنتقل وتتحول مع حتول األماكن 
واألزمان، وأحوال الناس، واختالف املواقف، ونوع الدعوة، وحال املدعوين.. إىل غري 

  ذلك.
ظة احلسن، فتارة تكون احلكمة بالقول احلسن، وتارة بالرفق والني، ومرة باملوع

وقد يستدعي األمر أن تكون احلكمة باحلجة والرباهني العقلية، واألدلة النقلية، وقد تكون 
باجلدال باليت هي أحسن، ورمبا كانت بالتخويف، والشدة والغلظة ف القول وانتهار 
املذنب، وبالضرب، والعقوبات واحلدود الشرعية إذا استدعى األمر ذلك، وتكون احلكمة  

  د الصمت، وحسن اخللق، واحللم والعفو والصفح عن العاصي.كذلك مبجر 

  :أنواع الحكمة

النوع األول: حكمة علمية نظرية، وهي االطِّالع على بواطن األشياء، ومعرفة ارتباط 
  األسباب مبسببا�ا، خلًقا وأمرًا، وقدرًا وشرًعا.

  .)٢(النوع الثاين: حكمة عملية، وهي وضع الشيء يف موضعه

مة جتعل الداعي إىل اهللا يُقدِّر األمور قدرها، فال يـَُزهِّد يف الدنيا، إذًا فاحلك
والناس حباجة إىل النشاط واجلّد والعمل، وال يدعو إىل التبتل واالنقطاع، واملسلمون يف 

                                                           

  .)١٠/١٤٥( تيمية، مرجع سابق: البن مجموع الفتاوى)١(

لدين أيب عبداهللا حممد لإلمام مشس ا مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين،)  ٢(

  ).٣/٣٥٠( هـ.١٤٢٩، ٢الرياض. ط:-بن قيم اجلوزية، حتقيق: عبدالعزيز اجلليل، دار طيبة



      
  

 

 
 
  

  ٣٢٧

 العربية للبنات باإلسكندريةوالثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية و السادسمن العدد  الثالث املجلد
 أمهية تعزيز احلكمة لدى املبتعثني 

حاجة إىل الدفاع عن عقيد�م وبالدهم، وال يبدأ بتعليم الناس البيع والشراء، وهم يف 
وضوء والصالة...ودائمًا يراعي أحوال املدعوين وظروفهم مسيس احلاجة إىل تعلم ال

وأخالقهم وطبائعهم، والوسائل اليت يُؤَتون من قبلها، والقدر الذي يبّني هلم يف كل مرة 
حىت ال يثقل عليهم، وال يشّق بالتكاليف قبل استعداد النفوس هلا، والطريقة اليت خياطبهم 

  .)١(حسب مقتضيا�ا �ا، والتنويع والتشويق يف هذه الطريقة

  مة العملية ثالث:الحك درجاتو 

يه حّده، وال تعجله عن وقته، وال الدرجة األولى : أن تعطي كل شيء حقه، وال تعدِّ
  تؤّخره عنه.

: معرفة عدل اهللا يف وعيده، وإحسانه يف وعده، وعدله يف أحكامه الشرعية الدرجة الثانية
 M F G H  I  Jلم فيها وال فجور، قال تعاىل: والكونية اجلارية على اخلالئق، فإنه ال ظ

LK M N O P Q R S    T U L 
، وكذلك معرفة بِرِّه يف منعه، )٢(

جلواد الذي ال ينقص خزائنه اإلنفاق، وال يغيض ما يف ميينه سعة عطائه، فهو فإنه سبحانه هو ا
سبحانه ال يضع بره وفضله إال يف موضعه ووقته بقدر ما تقتضيه حكمته، فما أعطى إال 

  حبكمته وال منع إال حبكمته، وال أضل إال حبكمته.

  .)٣(: البصرية، وهي قوة اإلدراك والفطنة واخلربةالدرجة الثالثة

أكمل الناس: أوفرهم منها نصيبًا، و وكل خلل يف الداعية إىل اهللا فسببه اإلخالل باحلكمة، 
  . )٤(وأنقصهم وأبعدهم عن الكمال أقلهم منها مرياثًا

                                                           

  .٤٢القحطاين، مرجع سابق، ص:  والسنة، سعيد الكتاب ضوء يف الناجح الداعية ) مقومات١(

  .٤٠)  سورة النساء، اآلية: ٢(

  .٤٥-٤٤القحطاين، مرجع سابق، ص: والسنة، سعيد الكتاب ضوء يف الناجح الداعية ) مقومات٣(

  .٢٧، سعيد علي القحطاين، مرجع سابق، ص: الحكمة في الدعوة إلى اهللا تعالى )٤(



      
  

 

 
 
  

  ٣٢٨

 العربية للبنات باإلسكندريةوالثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية و السادسمن العدد  الثالث املجلد
 أمهية تعزيز احلكمة لدى املبتعثني 

تقوم عليها، ثالثة هي: العلم، واحللم، واألناة. وآفا�ا اليت  هاحلكمة ودعائماأركان و 
والعجلة، فال حكمة جلاهٍل، وطائٍش، وال وأضدادها، ومعاول هدمها: اجلهل، والطيش، 

  . )١(عجولٍ 

ولذا كانت األناة والتثبت املتالزمان مع الصدق واإلخالص هللا تعاىل من أهم األسس اليت 
يقوم عليها جناح الدعوة وانتشارها بني الناس، واألناة والتثبت ال يكونان ذا أثر ما مل يصحبها 

هذا أمر مهم ينبغي تأهيل املبتعث عليها، وتدريبه على الصرب وحتمل مشاق الدعوة وعقبا�ا، و 
  ممارسته، واستشعاره يف طريقه الدعوي يف املستقبل.

 القدوة الحسنة
فعلى الداعية املبتعث أن يتمثل قدوته يف هذه املهمة العظيمة، وقدة الدعاة إىل اهللا يف ذلك 

ل إال ما كان موافقًا ملا جاء به هو حممد بن عبد اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فال يقول وال يفع
  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم.

فإن الدعوة عمل لإلسالم، ووظيفة األنبياء مجيعاً عليه السالم، وكل عمل يبتغى به وجه اهللا 
  تعاىل البد فيه من أمرين مها: اإلخالص هللا تعاىل، ومتابعة رسوله صلى اهللا عليه وسلم.

ك، كان عليه أن يكون هو بنفسه قدوة لغري فيمتثل ما يأمر فإن حقق الداعية املبتعث ذل
الناس به، ويكون أوهلم عمًال به، وينتهي عما ينهى الناس عنه، ويكون أوهلم بعدًا وتركًا له، 

  حىت يكون أهال لالقتداء به. 

  
  المطلب الثالث: 

اهللا  اآلثار السلبية المترتبة على عدم تأهيل المبتعثين بالحكمة في الدعوة إلى
  .تعالى
االبتعاث العلمي هو مشروع هام وتنموي جيب على الدول النامية العناية به،  

وتفعيله، واختيار الطلبة املتميزين لذلك، إال أنه وخاصة يف هذا العصر تكتنف هذا 
املشروع الكثري من املخاطر األمنية، والنفسية واالجتماعية، والفكرية اليت من املمكن أن 

اهلدف البناء من االبتعاث إىل عامل هدم للفرد وا�تمع، من خالل ما تغري اجتاه 

                                                           

  .  )٤٨٠ /٢، مرجع سابق: (ابن القيم، مدارج السالكين )١(



      
  

 

 
 
  

  ٣٢٩

 العربية للبنات باإلسكندريةوالثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية و السادسمن العدد  الثالث املجلد
 أمهية تعزيز احلكمة لدى املبتعثني 

يصحب االبتعاث من جوانب أخرى يتأثر �ا الطلبة غالباً وخاصة الذين مل يتلقوا حتصيناً 
كافيًا يف بلدهم، وهذا ما جيعل الكثري من الغيورين على أبناء املسلمني ينتقدون فكرة 

ليص برامج االبتعاث، وحصرها يف احلاجات الضرورية االبتعاث، ويرون أنه ينبغي تق
  جداً.

والشك أن عدم تأهيل املبتعثني شرعيًا وفكريًا ونفسيًا قبل ذها�م إىل البلدان اليت 
سيتلقون فيها تعليمهم يؤدي إىل نتائج كارثية على املستوى العلمي، والفكري، والعقدي، 

  .واألمين، بل وحىت االنتماء االجتماعي والديين
واملتأمل يف أحوال املبتعثني وخاصة يف الفرتة األخرية يلحظ كثرت ظهور األفكار 
الشاذة والسلوكيات املخالفة للقيم اإلسالمية يف أوساط املبتعثني، أضف إىل ذلك ما 
يتعرض له بعض املبتعثني بني الفينة واألخرى من حوادث أمنية تصل يف بعض األحيان 

توجب على املختصني وأصحاب الشأن إعادة النظر يف نظام إىل القتل، وهذا األمر يس
االبتعاث، ومتطلباته، ونوع التخصصات اليت تستلزم فعًال لتحصيلها السفر إىل تلك 

  البلدان، وإىل غري ذلك.
إن من أهم ما ينبغي العناية به يف تأهيل املبتعثني هو اجلانب الشرعي والدعوي 

لذي سيقدم عليه التلميذ، وطبيعة ا�تمع وقيمه وطرق وسبل التعاطي األمثل مع ا�تمع ا
التواصل مع أفراده يف لغتهم، وعادا�م، وتقاليدهم مبا ال يأثر سلبًا على مبادئ وقيم 

  الطالب املسلم، ومبا ال تكون فيه خمالفة شرعية.
لذا فإن عدم تأهيل املبتعث باحلكمة يف الدعوة إىل اهللا يؤثر عليه وعلى الدعوة 

  المية تأثرياً سلبياً من عدة أوجه، ومن ذلك:اإلس
 إعطاء صورة سلبية عن اإلسالم وأهله. - ١

إتاحة الفرصة لآلراء واألفكار واالجتاهات املعادية لإلسالم واليت تتحدث باسم  - ٢

 اإلسالم أن جتد هلا فرصة لالنتشار والتأثري يف تلك ا�تمعات.

 تنفري الناس من دين اهللا تعاىل. - ٣

لنفس عند عدم جناح دعوته، وذلك لكونه مل يتلقى التأهيل املناسب ضعف الثقة با  - ٤

 هلذه املهمة اجلليلة.

عدم قدرة املبتعث على مواجهة الشبهات واليت يطرحها أعداء اإلسالم حول اإلسالم،  - ٥

 وبالتايل وقوعه يف اخلطأ إما للجهل أو لضعف احلجة.



      
  

 

 
 
  

  ٣٣٠

 العربية للبنات باإلسكندريةوالثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية و السادسمن العدد  الثالث املجلد
 أمهية تعزيز احلكمة لدى املبتعثني 

 رب من اليت كان يود معاجلتها.جتنب احلكمة يف املواقع احلرجة والوقوع يف أخطاء أك - ٦

عدم اجلرأة يف خماطبة اآلخرين، واخلوف من مالقاة اجلماهري، وهذا يؤدي إىل توقف  - ٧

املبتعث عن مهمة الدعوة إىل اهللا لعدم تلقيه التأهيل املناسب الذي جيعله قادرًا على 

 مواجهة الناس، واحلديث إليهم.

وحتقيق أهدافهم الفاسدة اليت تسعى إىل إتاحة الفرصة لدعاة الضالل لتمرير أفكارهم  - ٨

 حْرِف أبناء املسلمني عن املنهج القومي، وإثارة القالقل يف ا�تمعات املسلمة.

االسهام غري املباشر يف تأكيد الصورة النمطية اخلاطئة عن اإلسالم بأنه دين عنف،  - ٩

 وإقصاء لآلخر..اخل.

ية واليت توفر للشاب كل متطلباته الزج بأبناء املسلمني يف تلك األوساط غري اإلسالم -١٠

املادية واجلسدية، دون أن يكون قد أهل تأهيًال عقديًا وشرعيًا حيميه من االحنراف 

داخل تلك ا�تمعات هو من تضييع األمانة، والتفريط يف أنباء املسلمني، وجعلهم 

لفكر، لقمة سائغة للعدو الكافر يستغلهم كيف شاء باسم احلضارة والتقدم، والعلم وا

  والتطور....اخل.

  



      
  

 

 
 
  

  ٣٣١

 العربية للبنات باإلسكندريةوالثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية و السادسمن العدد  الثالث املجلد
 أمهية تعزيز احلكمة لدى املبتعثني 

  المطلب الرابع: مجاالت دعوة المبتعثين.
 هلا، والداعيني عليها القائمني أهلية مرهون مبدى الدعوات من دعوة أي جناح إن

 من امتالكه مبدى مرتبط الداعية وجناح تنخفض، و�م تعلو �م ورموزها، فهم عناوينها
 جيب الزمان هذا يف اإلسالم إىل والدعاة لدعوته، املناسبة والدعائم الصفات والسمات

  .)١(دعو�م شأن وعلو دينهم رفعة يف يساهم مبا واهتماماً  أكثر عناية يكونوا أن
  المجال العلمي:

التأهيل العلمي للمبتعثني هو أهم جمال ينبغي أن يعتىن به، لكونه يسهم يف بناء 
على نشر الدعوة، وتبليغ رسالة الطالب املبتعث بناء شرعيًا ودعويًا ليكون لديه القدرة 

اإلسالم، وألن فاقد الشيء ال يعطيه كان البد من العناية باجلانب العلمي لدى املبتعثني 
  وتنميته.

وألن العلم هو مصدر الثقافة للمجتمع كان البد من العناية باألصول اليت يقوم 
  فة اإلسالمية.عليها العلم وخاصة العلم الشرعي والذي يعد هو املوجع األول للثقا

وأصول العلم الشرعي هي الكتاب والسنة املطهرة، لذا فمن املهم تأهيل املبتعثني 
للدعوة إىل اهللا يف هذا اجلانب، والعناية بالكتاب والسنة، وتعليمهم أهم ما حيتاجونه يف 
حيا�م ودعو�م يف تلك البلدان خالل ابتعاثهم، وهذا التأهيل ال يقتصر على جمرد سرد 

عارف من خالل احملاضرات والدروس والقراءة الكتب، بل ال بد ربطهم من خالل امل
التواصل واالتصال الدائم بالعلماء واملشايخ املوثوقني يف هذه البالد املباركة، واإلفادة منهم 
وعرض املشكالت واملواقف اليت ال جيد املبتعثني هلا تفسريًا شرعيًا عليهم، وأخذ احلكم 

  الشرعي فيها.
العناية بتعليم املبتعثني أهم مبادئ العلم الشرعي يف   - كما سبق–ما أن من املهم ك

  كل من الفقه واحلديث، والتفسري، والعقيدة.
  المجال الثقافي:

ا�ال الثقايف يعترب أمشل من سابقه ا�ال العلمي حيث أن الثقافة متثل كل ما له 
ه، ولذا فإن من املهم تأهيل الدعاة وخاصة عالقة باإلنسان وما حييط به يف بيئته احمليطة ب

                                                           

، كمال يير اإلسالميةدرجة ممارسة الدور التربوي للدعاة في محافظات غزة في ضوء المعا) ١(

سامل النجار، رسالة ماجستري (غري منشورة) من قسم أصول الرتبية، كلية الرتبية، اجلامعة 

  .٢٨م. ص: ٢٠١١غزة. -اإلسالمية
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 أمهية تعزيز احلكمة لدى املبتعثني 

املبتعثني على منط الثقافات اليت سينتقلون إليها ويعملون فيها، إضافة إىل أنه من املهم 
أيضًا تأهيل املبتعثني يف هذا ا�ال على فهم واستيعاب أوجه الثقافة اإلسالمية السمحة 

  لدين اإلسالمي ومنهجه السليم.باعتبار أن الثقافة اإلسالمية هي جزء ال يتجزأ من ا
 واملعتقدات القيم قوامه" اجتماعي مبثابة "نسق ولذا اعترب املختصون أن الثقافة   

 كأيديولوجيا وأيضاً  املعيشية، واألمناط االجتماعية واملمارسات والفنون والعادات واملعارف
 أن حيث علومات،امل بتكنولوجيا عندهم الثقافة وترتبط األمور على احلكم معيار تتضمن

 وشاشات التليفزيون شاشات عرب خالله من العامل يُرى منظاراً  تعترب التكنولوجيا، تلك
 للحكم فعالة أداة أ�ا على عالوة احملاكاة ومناذج التحكم ولوحات الكمبيوتر، أجهزة
  .)١(وخالفة الرأي قياس يف واإلحصائية الكمية وسائلها بفضل

ايف، واجلانب العلمي هو أن اجلانب الثقايف أكثر مشولية، والفرق هنا بني اجلانب الثق
وتنوع من اجلانب العلمي، بينما اجلانب العلمي أكثر خصوصية، وعمقًا من اجلانب 

  الثقايف، وهناك عدة فوارق بني الثقافة والعلم من أمهها:
أن الثقافة تتميز بالطابع الشخصي لكل جمتمع، فثقافة املسلم ختتلف عن ثقافة  .١

سيحي، أو اليهودي، أو امللحد..اخل؛ ألن كل ثقافة تستمد أسسها وتعاليمها امل
من تصورها الديين للحياة والكون واإلنسان، بينما العلم ال ينتمي لعنصر معني 

واملقصود بالعلم هنا العلوم املادية البحتة كالرياضيات والعلوم واجلغرافيا - 
ي له أسس وضوابط مشرتكة وتفق ، فإنه يقوم على طابع موضوع- واهلندسة..اخل

  .)٢(بني مجيع الثقافات- يف أغل األحيان–عليها 

أن الثقافة هلا مسة التداخل والتأثر والتأثري بينها وبني غريها من الثقافات  .٢
وال تتأثر  - يف الغالب–األخرى، بينما العلم يقوم على قضايا ثابتة ال تتغري 

  بتغري الزمان واملكان.

  
                                                           

، طارق عبدالرؤوف عامر، حبث منشور على أصول التربية االجتماعية والثقافية واالقتصادية) ١(

  .٧٣م. ص: ٢٠٠٨الشبكة العنكبوتية، 

، إبراهيم بن محاد الريس، وآخرون، مدار الوطن للنشر، ط: لمدخل إلى الثقافة اإلسالميةا) ٢(

  .١٠م. ص: ٢٠١٢، ١٦
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 العربية للبنات باإلسكندريةوالثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية و السادسمن العدد  الثالث املجلد
 أمهية تعزيز احلكمة لدى املبتعثني 

  ام به يف هذا اجلانب:ومما ينبغي االهتم
املوائمة بني األصالة واملعاصرة، وذلك من خالل العناية باملبادئ والقيم الدينية،  )١

واألخالقية واالجتماعية اليت متيز ا�تمع املسلم، وتأهيل املبتعثني الكتساب 
املهارات والعلوم واملعاين النافعة واملوافقة لإلسالم من الثقافات األخرى اليت 

�ا أثناء االبتعاث، واحلذر من القيم واألفكار الوافدة أو املوفدة عليهم حيتكون 
واليت هدفها إذابة املبادئ والقيم اإلسالمية، وهدم عرى اإلسالم يف نفوس 

  املسلمني، وإبعادهم عن دينهم.

التوعية بالواقع املعاش، واملشكالت اليت حتيط بالعامل اإلسالمي يف مجيع  )٢
ي هلا، والطرق السليمة للحذر من الوقوع فيها، واالغرتار ا�االت وسبل التصد

  �ا.

اطالع الشباب املبتعثني من خالل اجلانب الثقايف على ما متيزت به احلضارة  )٣
اإلسالمية منذ القدم من تقدم علمي ومعريف، وثقايف وحضاري سبقت به كل 

سالمي وحب الثقافات األخرى، مما يعزز لدى الطالب قيمة االعتزاز بالدين اإل
يف محاية املبتعثني من االغرتار باحلضارة - بإذن اهللا–االنتماء إليه، وهذا يسهم 

  الغربية وما تشهده من تقدم علمي وتكنولوجي.

  المجال الدعوي (العملي):
وأهم ما ينبغي تأهيل املبتعث عليه يف هذا اجلانب هو الطريق الصحيح الستعمال 

بني له احلكمة مبفهومها الواسع، ويتم تدريبه على تطبيقها احلكمة يف الدعوة إىل اهللا وأن ت
يف الدعوة إىل اهللا من خالل األمثلة الكثرية اليت ثبت فعلها عن النيب صلى اهللا عليه 

  وسلم وأصحابه، ومن تلك األمثلة:
 :المثال األول

 صلى اهللا - ما ورد يف مسند اإلمام أمحد: عن أيب أُمامة أن فىت من قريش أتى النيب 
فقال: يا رسول اهللا، إئذن يل يف الزنا، فأقبل القوم عليه وزَجروه، فقالوا:  -عليه وسلم 

َمه، َمه، فقال: اُْدنه، فدنا منه قريًبا، فقال: أحتبه ألُمك، قال: ال واهللا، جَعلين اهللا فداك، 
هللا، جعلين قال: وال الناس حيبونه ألُمها�م، قال: أفتحبه البنتك، قال: ال واهللا يا رسول ا

اهللا فداك، قال: وال الناس حيبونه لبنا�م، قال: أفتحبه ألختك، قال: ال واهللا يا رسول 
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اهللا، جعلين اهللا فداك، قال: وال الناس حيبونه ألخَوا�م، قال: أحتبه لعمَّتك، قال: ال واهللا 
به خلالتك، قال: يا رسول اهللا، جعلين اهللا فداك، قال: وال الناس حيبونه لعمَّا�م، قال: أحت

ال واهللا يا رسول اهللا، جعلين اهللا فداك، قال: وال الناس حيبونه خلاال�م، قال: فوضع يده 
عليه، وقال: اللهمَّ اغِفر ذنبه، وطهِّر قلبه، وحصِّن فْرَجه، قال: فلم يكن بعد ذلك الفىت 

 .)١(يلتفت إىل شيء
دة أساليب كلها داخلة حتت ففي هذا املثال استعمل النيب صلى اهللا عليه وسلم ع 

الرفق واللني يف اخلطاب، تأليف وتأنيس املدعو، والدعاء  احلوار العقلي،  احلكمة وهي: 
 له باهلداية واخلري.

 :المثال الثاني 
أخذ بيده، وقال: يا  - صلى اهللا عليه وسلم  -عن معاذ بن جبل أن رسول اهللا و 

ال: أُوصيك يا معاذ، ال َتَدعنَّ يف ُدبر كل معاذ، واهللا إين ألحبك، واهللا إين ألحبك، فق
 .)٢()صالة، تقول: اللهمَّ أعين على ذِكرك وُشكرك، وُحسن عبادتك

 :الثالث المثال
صلى اهللا عليه وسلم  - ما ورد يف صحيح مسلم عن أنس أن نفًرا من أصحاب النيب 

بعضهم: ال عن عمله يف السر، فقال  -صلى اهللا عليه وسلم  -سألوا أزواج النيب  - 
أتزوَّج النساء، وقال بعضهم: ال آكل اللحم، وقال بعضهم: ال أنام على فراش، فحِمد 

                                                           

عبد العلي )حتقيق: ٥٠٣٢، حديث رقم: (أمحد بن احلسني بن علي البيهقي، شعب اإليمان) ١(

يف  ). و٧/٢٩٥هـ. (١٤٢٣، ١. ط:مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض، عبد احلميد حامد

)، وصححه األلباين انظر: ٢٥٧، ٥/٢٥٦، (لإلمام أمحد يف من حديث أيب أمامة  المسند

 ٣٧٠برقم  الرياض -مكتبة املعارف  ،حممد ناصر الدين األلباين، سلسلة األحاديث الصحيحة

.  

)، مرجع ٢٠٢٠ث رقم: (، البن حبان البسيت، حديصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان) ٢(

مرجع سابق:  )١٥٢٢( ، باب يف االستغفار، برقم:داود سنن أبي).  ٥/٣٦٤سابق: (

)٢/٦٣٠.(  
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اهللا وأثىن عليه، فقال: ما بال أقواٍم قالوا: كذا وكذا، لكين ُأصلي وأنام، وأصوم وأُفطر، 
 .)١()وأتزوج النساء، فمن رِغب عن ُسنيت، فليس مين

صلى اهللا عليه وسلم أسلوب النصح العام  ففي هذا املثال أيضًا استعمل النيب 
واجلماعي دون التصريح بأمساء أشخاص بعينهم، وهذا من احلكمة آلنه أدعى إىل قبول 

  احلق، وامتثاله.
 :المثال الرابع 

ما ورد يف صحيح مسلم عن معاوية بن احلكم السَُّلمي، قال: بينا أنا أصلي مع 
س رجل من القوم، فقلت: يرمحك اهللا، فرماين إذ عطَ  -صلى اهللا عليه وسلم -رسول اهللا 

القوم بأبصارهم، فقلت: واثُْكل أُميَّاه، ما شأنكم تنظرون إّيل، فجعلوا يضربون بأيديهم 
، فلما صلى رسول اهللا  صلى اهللا  - على أفخاذهم، فلما رأيتهم ُيَصمِّتونين، لكين سكتُّ

بعده أحسن تعليًما منه، فواهللا ما   فبأيب هو وأمي، ما رأيت معلًما قبله وال -عليه وسلم 
كَهرين وال ضربين وال شَتمين، قال: إن هذه الصالة ال يصُلح فيها شيء من كالم الناس، 

 .)٢()إمنا هو التسبيح والتكبري وقراءة القرآن....احلديث
صلى اهللا عليه -واليت استعمل فيها رسول اهللا  ،إىل غري ذلك من األمثلة البناءة

  مع املدعوين، وكل أفعاله صلى اهللا عليه وسلم حكمة ورمحة. مةكاحل - وسلم
وهنا ينبغي التنبيه على أن هناك وسائل حديثة هامة على املبتعث التعرف عليها 
واالستفادة منها وتوظيفها يف الدعوة باحلكمة إىل اهللا تعاىل ومن أهم تلك الوسائل 

ور هذه الشبكات إىل نقلة  احلديثة شبكات ومواقع التواصل االجتماعي حيث أدى ظه
كبرية يف جمال اإلعالم، والتواصل، واالتصال والتأثري، وحتريك الرأي العامة حول القضايا 
املعاصرة، وتوفر املعلومة يف حينها لكل متلق دون أن تعوق ذلك حدود أو أنظمة 

ع ، أو اقتصادية، أو حىت أخالقية،  وأعطت مستخدميها أفقًا أوسأو اجتماعيةسياسية 

                                                           

، اإلمام البخاري، كتاب النكاح، باب الرتغيب يف النكاح، حديث رقم: صحيح البخاري) ١(

باب استحباب النكاح ، لإلمام مسلم، كتاب النكاح، وصحيح مسلم) مرجع سابق. ٥٠٦٣(

)، ١٤٠١، حديث رقم: (ملن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه واشتغال من عجز عن املؤن بالصوم

  مرجع سابق.

، لإلمام مسلم، كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب حترمي الكالم يف الصالة صحيح مسلم) ٢(

  )، مرجع سابق.٥٣٧ونسخ ما كان من إباحته، برقم: (



      
  

 

 
 
  

  ٣٣٦

 العربية للبنات باإلسكندريةوالثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية و السادسمن العدد  الثالث املجلد
 أمهية تعزيز احلكمة لدى املبتعثني 

وساحة أرحب يف التواصل، والتعارف والتأثر والتأثري، كما كسرت حاجز احلدود احلسية 
واملعنوية بني خمتلف شرائح وأجناس البشرية ومن هذا املنطلق أصبحت واقعاً يفرض نفسه 
على الساحة الدعوية فكان البد من تأهيل املبتعثني الستخدامها وتوظيفها لصاحل نشر 

  خمتلف األقطار كل حسب طاقته، ومعرفته.  الدعوة إىل اهللا يف
و يعرف البعض مواقع التواصل االجتماعي بأ�ا: "منظومة من الشبكات اإللكرتونّية 
اليت تسمح للمشرتك فيها بإنشاء موقع خاص به، و من مث ربطه عن طريق نظام 

  .)٢(واهلوايات نفسها" االهتماماتاجتماعي إلكرتوين مع أعضاء آخرين لديهم 
  ن أشهر تلك املواقع والشبكات:وم

  فيس بوك . -١
  واتس آب . -٢
  تويرت. -٣
 انستجرام. -٤
  يوتيوب.  -٥
  جوجل +.  -٦
 لينكد إن. -٧
  سناب شات. -٨

  
  

                                                           

 ١٥دد: عال، زاهر راضي، جملة الرتبية، في العالم العربياستخدام مواقع التواصل االجتماعي ) ٢(

 .٢٣: ، صم٢٠٠٣، جامعة عمان األهلية، عمان، 



      
  

 

 
 
  

  ٣٣٧

 العربية للبنات باإلسكندريةوالثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية و السادسمن العدد  الثالث املجلد
 أمهية تعزيز احلكمة لدى املبتعثني 

  ?لخاتمة

? ?لباحث ?توصيا   ?فيها نتائج 

هذا ونسأل اهللا التوفيق والسداد ملا حيبه ويرضاه، وأن جيعل هذا العمل خالصاً 

سوء ومكروه، وجيعلنا ممن مشلهم قوله لوجهه الكرمي، وحيمي بالد املسلمني من كل 

  عزوجل: 

M . / 0 1 2 3 4     5 6 7  L
)١(.  

ويف ختام هذا العمل املتواضع يعرض الباحث جلملة من أهم النتائج والتوصيات 

  اليت مت استنتاجها من هذا البحث وذلك على النحو اآليت:

  أوال: أهم النتائج.

وتأهيل الطالب املبتعثني هلذه املهمة  وتعاىل تبارك اهللا إىل الدعوة بأمر القيام أن )١

املقومات اليت تكفل حتسني صورة اإلسالم يف أوساط ا�تمعات الغربية  أهم من

وا�تمعات الغري مسلمة وخاصة يف هذا العصر الذي شوهت فيه صورة اإلسالم 

عمدًا من قبل بعض النافذين يف تلك ا�تمعات يف خمتلف ا�االت اقتصادياً 

 .فكرياً واجتماعياً وسياسياً و 

ضرورة تأهيل املبتعثني عقدياً وشرعياً وثقافياً قبل ذها�م ملا يف ذلك من جوانب  )٢

إجيابية كثرية من أمهها حتصينهم فكريًا وأخالقيًا ضد التيارات املنحرفة، واملتحررة 

  يف تلك البلدان اليت ختالف البيئة اليت نشئوا فيها كلياً.

على أوضاع املبتعثني احلالية يالحظ قلة العناية باجلانب  من خالل االطالع )٣

الديين يف أوساط البعض منهم وهذا يؤثر سلباً على مستقبلهم يف عالقا�م 

  األخالقية واالجتماعية والنفسي حال العودة إىل البالد.

أمهية العناية باملبتعثني أثناء إقامتهم يف بلد الدراسة وتوجيههم يف خمتلف اجلوانب  )٤

  الشرعية والنفسية واألخالقية واالجتماعية.

                                                           

  ).١١٠) سورة آل عمران، اآلية: (١(



      
  

 

 
 
  

  ٣٣٨

 العربية للبنات باإلسكندريةوالثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية و السادسمن العدد  الثالث املجلد
 أمهية تعزيز احلكمة لدى املبتعثني 

أن احلكمة يف الدعوة إىل اهللا هي أساس حناج الدعوة وهي أهم ما ينبغي العناية  )٥

  به خالل تأهيل الطالب املبتعثني لبلدان الدراسة.

أن الكثري من حاالت النفور اليت يبديها بعض املدعوين يف تلك البلدان سببها  )٦

من الدعوة إىل اهللا، وبالتايل يكون االصطدام بني  عدم فهم احلكمة الصحيحة

  الدعاة واملدعوين، وهذا ما خيشاه العلماء واملهتمني بأمر الدعوة إىل اهللا تعاىل.

وحكمه وقيمه ومبادئه يف  وأحكامه وعقيدتهاإلسالم قيقة دين اجلهل حبانتشار  )٧

اإلسالم  أوساط غري املسلمني، يف مقابل بروز الصورة النمطية السلبية عن

وأهله، وارتباطه باإلرهاب يف نفوس الكثري من غري املسلمني، وهذا يتطلب 

ضرورة تأهيل املبتعثني باحلكمة لتصحيح الصورة اخلاطئة عن اإلسالم وأهله، 

  وخاصة يف احمليط العلمي واألكادميي يف البلدان غري املسلمة.

واليت تتحدث الباطلة البدع واخلرافات واملذاهب خطر النفوذ الكبري ألصحاب   )٨

 باسم اإلسالم وتدعوا إىل مذاهبها باسم اإلسالم.

أنه جيب على املسؤولني عن برامج االبتعاث العناية بتأهيل الطلبة املبتعثني بقدر   )٩

كاف من العلم الشرعي، والثقافة اإلسالمية الصحيحة املستنبطة من الكتاب 

رية هلم من االحنرافات، وزاد والسنة، لتكون هلم عونا على دراستهم، ومحاية فك

 هلم يف تبليغ الدعوة إىل دين اهللا تعاىل.

االهتمام بتأهيل املبتعثني يف اجلوانب التقنية وطرق استخدام الوسائل احلديثة  )١٠

 يف الدعوة إىل اهللا.

  

  ثانياً: أهم التوصيات.

 اطالع الطالب املبتعثني على أبرز قضايا وشبهات العصر املثارة حول اإلسالم، .١

وإكسا�م املعرفة الكافية للرد عليها، وهذا األمر يسهم يف تأهيل املبتعثني من 

  جانبني 

كتسب املبتعث املعارف الالزمة اليت حتصنه من االجنرار ياجلانب الوقائي حيث  .٢

  وراء األفكار واألهواء املضللة اليت تسعى إىل حرفه عن دينه، وقيمه ومبادئه.



      
  

 

 
 
  

  ٣٣٩

 العربية للبنات باإلسكندريةوالثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية و السادسمن العدد  الثالث املجلد
 أمهية تعزيز احلكمة لدى املبتعثني 

من خالله يتمكن املبتعث من القدرة على التصدي  اجلانب الثقايف الديين والذي .٣

للشبهات واألفكار الفاسدة والرد عليها حبكمة وعلم ويكون قادرًا على عالج 

  املشكالت اليت تواجه ا�تمع املسلم يف بالد الكفار.

ضرورة التأكيد على أمهية التأصيل العقدي للمبتعثني من خالل تقدمي دورات  .٤

  وقواعد العقيدة اإلسالمية الصحيحة.شرعية مكثفة ألهم أسس 

تدريب املبتعثني على أسس وضوابط األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وبيان  .٥

ما هلذه الشريعة احملمدية من مكانة عظيمة يف اإلسالم، وضرورة العمل من 

  أجلها.

التأكيد على ضرورة االلتزام باألخالق والقيم اإلسالمية، وبيان أن االلتزام �ا  .٦

  طلب شرعي، ومبدأ اجتماعي ضروري، وال فرق يف ذلك بني بلد وآخر.م

دراسة موجزة حلاضر العامل اإلسالمي وقضاياه املعاصرة، وحث املبتعث على  .٧

الوعي بالواقع من حوله، وما حياك لإلسالم وأهله من مكائد، وسبل التصدي 

يف ا�تمع  لذلك، والطرق املناسب لتوعية املسلمني به، وحتسني صورة اإلسالم

  الذي سيقدم عليه يف املستقبل  .

تأهيل املبتعث على إبراز معاين وقيم اإلسالم ومساحته، من خالل تطبيق املنهج  .٨

الصحيح للوسطية، وتعريفه حبدود احلرية اليت كفلها الشرع للناس أفراداً ومجاعات 

لعقل يف ضوء املعايري الشرعية املتمثلة يف حفظ الضرورات اخلمس (الدين وا

  والنفس واملال والنسل).

تثقيف املبتعث حول أهم املسائل املثار حول اإلسالم، والطعون املوجه إليه والرد  .٩

العلمي والشرعي عليها؛ كمسألة تعدد الزوجات، وحق التملك، وحقوق 

الوالدين واألرحام واجلريان، والعبودية، واحلدود الشرعية، واجلهاد، واإلرهاب، 

ء والرباء، والتسامح، والتعايش، واحلوار بني األديان... أخل، والتكفري، والوال

  وبيان الفروق بينها واحلكمة الصحيح فيها ومتييز احلق من الباطل حوهلا.

بيان خطر االستشراق، وحركات التنصري والكشف عن أهدافه، ووسائله،  .١٠

واألساليب اليت يتخذها حلرف الشباب املسلم عن الدين اإلسالمي، وعرض 



      
  

 

 
 
  

  ٣٤٠

 العربية للبنات باإلسكندريةوالثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية و السادسمن العدد  الثالث املجلد
 أمهية تعزيز احلكمة لدى املبتعثني 

شبهات والطعون اليت أثارها املستشرقون عن الدين اإلسالمي وأهله، والرد ال

  عليها.

توعية املبتعث من خالل دراسة االجتاهات الفكرية اهلدامة، واملذاهب  .١١

املنحرفة؛ كالعلمانية، واللربالية، والدميقراطية، والشيوعية، والرأمسالية، وبيان 

والسبل اليت يستخدمها أصحاب  خطرها على اإلسالم واهله، وتعرية الوسائل

تلك االجتاهات، والتحذير منها، وبيان املنهج الصحيح يف الرد عليها، وحماورة 

  أصحا�ا أو املتأثرين �ا، ووسائل دعو�م إىل الرجوع عنها.

تعريف املبتعثني بأهم التحديات اليت تواجه الدعوة اإلسالمية، سواء كانت  .١٢

سياسية، أو تقنية، وحتدي العوملة، واالنفجار  حتديات إعالمية، أو ثقافية، أو

التواصل االجتماعي مبختلف أشكاهلا، والدعوى اليت تنطوى  املعريف، ووسائل

حتت عباءة تلك التحديات؛ كدعوى اإلحلاد، واحلزبية، والطائفية، وغريها من 

  األفكار اليت تسعى إىل هدم ا�تمع املسلم دينياً وثقافياً وأخالقياً.



      
  

 

 
 
  

  ٣٤١

 العربية للبنات باإلسكندريةوالثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية و السادسمن العدد  الثالث املجلد
 أمهية تعزيز احلكمة لدى املبتعثني 

  اا س
  األحكام السلطانية ، القاضي أبو يعلى ، حممد بن احلسني، ابن الفراء، صححه

،  ٢بريوت ، لبنان. ط: - وعلق عليه : حممد حامد الفقي، دار الكتب العلمية 
  م  ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢١

  أساليب الدعوة إىل اهللا يف القرآن الكرمي، أبو ا�د سيد نوفل، جملة اجلامعة
  .٤٩دد: اإلسالمية، الع

  أساليب دعوة العصاة، عبد الرب بن نواب الدين، جملة اجلامعة االسالمية باملدينة
  هـ. ١٤٢٤) ١٢٣املنورة، السنة السادسة والثالثون، العدد: (

  ،استخدام مواقع التواصل االجتماعي يف العامل العريب، زاهر راضي، جملة الرتبية
 م،.٢٠٠٣، جامعة عمان األهلية، عمان،  ١٥العدد: 

  أصول الرتبية االجتماعية والثقافية واالقتصادية، طارق عبدالرؤوف عامر، حبث
  م.٢٠٠٨منشور على الشبكة العنكبوتية، 

  ،تاج العروس من جواهر القاموس، حمّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق احلسيين، الزَّبيدي
  حتقيق جمموعة من احملققني، دار اهلداية (ت ط: بدون).

  ي يف املواقع الدعوية السعودية على شبكة املعلومات، عبد اهللا بن التأهيل الدعو
حممد بن عبد اهللا الناصر، حبث مقدم للندوة األوىل للمواقع الدعوية السعودية على 

  هـ. ١٤٣٢الرياض. - شبكة املعلومات
  التدرج يف دعوة النيب، إبراهيم عبداهللا املطلق، وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف

  هـ.١٤١٧، ١مركز البحوث والدراسات اإلسالمية، ط: - واإلرشاد  والدعوة
  ،ترتيب القاموس احمليط، الطاهر أمحد الزاوي، مادة: (بعثه)، دار الكتب العلمية

  هـ. ١٤١٧، ٤ط:
  ،تفسري القرآن العظيم، إمساعيل بن عمر ابن كثري حتقيق: سامي بن حممد سالمة

  ).٧٧- ٦/٧٦.  (هـ١٤٢٠، ٢دار طيبة للنشر والتوزيع، ط: 
  جامع بيان العلم وفضله، أيب عمر يوسف بن عبد اهللا النمري القرطيب، دراسة

، ١دار ابن حزم، ط: - وحتقيق: أبو عبد الرمحن فواز أمحد زمريل، مؤسسة الريان 
  م.٢٠٠٣-هـ١٤٢٤



      
  

 

 
 
  

  ٣٤٢

 العربية للبنات باإلسكندريةوالثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية و السادسمن العدد  الثالث املجلد
 أمهية تعزيز احلكمة لدى املبتعثني 

  جهود اململكة يف الدعوة إيل اهللا يف اخلارج، عبد اهللا بن صاحل العبود، عمادة
  هـ. ١٤٢١، ١ي، اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، ط:البحث العلم

 :٤احلكمة يف الدعوة إىل اهللا تعاىل، سعيد علي القحطاين، الناشر (بدون) ط ،
  هـ.١٤٢٥

 احلكمة يف الدعوة إىل اهللا تعريف وتطبيق، زيد بن عبدالكرمي الزيد، دار العاصمة-
  الرياض. تاريخ النشر: (بدون).

 اهللا تعريف وتطبيق، زيد عبدالكرمي الزيد، دار العاصمةاحلكمة يف الدعوة إىل -
  الرياض. تاريخ النشر: (بدون).

   ،درجة ممارسة الدور الرتبوي للدعاة يف حمافظات غزة يف ضوء املعايري اإلسالمية
كمال سامل النجار، رسالة ماجستري (غري منشورة) من قسم أصول الرتبية، كلية 

  م. ٢٠١١غزة. -الرتبية، اجلامعة اإلسالمية
  ،الدعوة إىل اهللا وأخالق الدعاة، عبد العزيز بن باز، مكتبة املعارف، الرياض

 هـ.١٤٠٦
  زاد الداعية إىل اهللا، حممد بن صاحل العثيمني، دار الثقة للنشر والتوزيع، مكة

  هـ. ١٤١٢، ١املكرمة، ط: 
 الرياض  - اصر الدين األلباين، مكتبة املعارف ، حممد نسلسلة األحاديث الصحيحة

.  
  سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة، حممد بن ناصر الدين األلباين، مكتبة

  هـ. ١٤١٧، ١الرياض. ط: –املعارف 
  سنن ابن ماجه، أبو عبد اهللا حممد بن يزيد ابن ماجة القزويين، حتقيق: شعيب

  م. ٢٠٠٩ - هـ  ١٤٣٠، ١، ط:األرناؤوط، وآخرون، دار الرسالة العاملية
  : سنن الرتمذي (اجلامع الصحيح)، حممد بن عيسى أبو عيسى الرتمذي، حتقيق

  بريوت(ت ط: بدون). –أمحد حممد شاكر وآخرون، دار إحياء الرتاث العريب 
  ا�تىب من السنن ، أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن النسائي، حتقيق : عبدالفتاح أبو

  م١٩٨٦ –هـ ١٤٠٦،  ٢حلب، ط: –ت اإلسالمية غدة، مكتب املطبوعا
  شعب اإلميان، أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي، حتقيق : حممد السعيد بسيوين

 هـ. ١٤١٠، ١بريوت. ط: –زغلول، دار الكتب العلمية 



      
  

 

 
 
  

  ٣٤٣

 العربية للبنات باإلسكندريةوالثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية و السادسمن العدد  الثالث املجلد
 أمهية تعزيز احلكمة لدى املبتعثني 

  شعب اإلميان، أمحد بن احلسني بن علي البيهقي، حتقيق: عبد العلي عبد احلميد
  هـ. ١٤٢٣، ١والتوزيع بالرياض. ط:حامد، مكتبة الرشد للنشر 

  :صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان، حملمد بن حبان بن أمحد أبو حامت، حتقيق
  هـ.١٤١٤، ٢بريوت. ط: –شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة 

  صحيح البخاري، حممد بن إمساعيل البخاري، حتقيق: حممد زهري بن ناصر، دار
  هـ. ١٤٢٢، ١طوق النجاة، ط:

 سلم، لإلمام مسلم، اعتىن به: حممد إبراهيم التميمي، (مصور عن دار صحيح م
  م. ٢٠١٣- هـ١٤٣٤، ١هـ) ط:١٣٢٩الطباعة العامرة 

  سورية.  –القاموس الفقهي لغة واصطالحا، سعدي أبو جيب، دار الفكر. دمشق
  م. ١٩٨٨هـ   ١٤٠٨، ٢ط:

 ب امليم، فصل لسان العرب، أيب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور، با
  احلاء، دار صادر، بريوت (ت ط: بدون). 

 .م.  ١٩٨١املثلث، البن السيد البطليوسي، دار الرشيد، العراق 
  .  ،جمموع الفتاوى، ابن تيمية، مجع وترتيب عبدالرمحن حممد القاسم النجدي 
  ،خمتار الصحاح، حممد بن أيب بكر بن عبدالقادر الرازي، حتقيق : حممود خاطر

  م.١٩٩٥ - هـ ١٤١٥بريوت. ط: طبعة جديدة ،  –لبنان ناشرون مكتبة 
  مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني، لإلمام مشس الدين أيب عبداهللا

، ٢الرياض. ط:- حممد بن قيم اجلوزية، حتقيق: عبدالعزيز اجلليل، دار طيبة
   هـ.١٤٢٩

 سالمية، إبراهيم بن محاد الريس، وآخرون، مدار الوطن للنشر، املدخل إىل الثقافة اإل
  م.٢٠١٢، ١٦ط: 

  القاهرة،  –املسند لإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: أمحد حممد شاكر، دار احلديث
 هـ. ١٤١٦، ١ط: 

  املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعي، أمحد بن حممد بن علي املقري
  بريوت. –الفيومي، املكتبة العلمية 

  معجم مقاييس اللغة، أيب احلسن أمحد بن فارس، حتقيق: عبدالسالم هارون، دار
  هـ. ١٤٢٠بريوت. - اجليل



      
  

 

 
 
  

  ٣٤٤

 العربية للبنات باإلسكندريةوالثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية و السادسمن العدد  الثالث املجلد
 أمهية تعزيز احلكمة لدى املبتعثني 

 دمشق. -مفردات ألفاظ القرآن، للعالمة الراغب األصفهاين، كتاب احلاء، دار القلم
  هـ.١٤٣٠، ٤ط:

  ،(مفهوم، ونظر، وتطبيق) سعيد مقومات الداعية الناجح يف ضوء الكتاب والسنة
  هـ.١٤١٥، ١بن علي وهف القحطاين، الناشر: (بدون)، ط:

  : النهاية يف غريب احلديث واألثر، أبو السعادات املبارك بن حممد اجلزري، حتقيق
هـ ١٣٩٩بريوت ،  - حممود حممد الطناحي، املكتبة العلمية  -طاهر أمحد الزاوى 

  م ١٩٧٩ - 
  ٩حمفوظ، دار االعتصام، ط:هداية املرشدين إىل طريق الوعظ واخلطابة، علي ،

 هـ. ١٣٩٩
  ،وسائل اإلقناع والتأثري يف اخلطاب الديين يف ضوء القرآن الكرمي والسنة النبوية

غزة، حبث منشور  -عدنان حممود حممد الكحلوت، كلية اآلداب جامعة األقصى
 على شبكة االنرتنت.

 فقهية) عبداهللا  التعامل مع غري املسلمني، أصول معاملتهم، واستعماهلم  (دراسة
الطريقي، رسالة علمية تقدم �ا الباحث لنيل درجة الدكتوراه من املعهد العايل 

-، دار الفضيلة١هـ. ط: ١٤٢٨هـ. نشرت بتاريخ/ ١٤٠٦للقضاء بالرياض، 
  الرياض.

  أحكام االبتعاث للخارج يف الفقه اإلسالمي حصة بنت عبدالرمحن الرقيق، رسالة
لنيل درجة املاجستري يف قسم الفقه، بكلية الشريعة، علمية مقدمة من الطالبة 

  هـ. جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الرياض..١٤٣٣
  أسلوب احلكمة وأثرها يف الدعوة اىل اهللا هناء حممد عباس، رسالة علمية مقدمة من

الطالبة لنيل درجة املاجستري يف الدراسات اإلسالمية، قسم العقيدة والدعوة، كلية 
  م.٢٠١٧الدراسات العليا والبحث العلمي، جامعة الرباط الوطنية، املغرب. 

  حكم البعثات التعليمية إىل البالد غري اإلسالمية، سامل عبد اهللا أبو خمدة، ونوال
 –ه ١٤٣٦غزة.  –موسى الرتك، كلية الشريعة والقانون، اجلامعة اإلسالمية 

الزيارة بتاريخ:  م حبث منشور على الشبكة العنكبوتية، متت٢٠١٥
 م. رابط املوضوع: ١٨/١٠/٢٠١٦
 cdn.arid.my/publications/٧٤٦٢٣٣f٨٠-٣d٤٧- ٨.doc  



      
  

 

 
 
  

  ٣٤٥

 العربية للبنات باإلسكندريةوالثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية و السادسمن العدد  الثالث املجلد
 أمهية تعزيز احلكمة لدى املبتعثني 

  ثقافة الداعية وأثرها يف الدعوة، حممد صاحل وقيع اهللا، حبث مقدم لنيل درجة
املاجستري يف الدراسات اإلسالمية، كلية الدراسات العليا والبحث العلمي، جامعة 

 م.٢٠١٥الرباط، املغرب. 
  االهتمام يف إعداد الدعاة بالكيف ال بالكم، هند شريفي، مقال نشر على موقع

 م، على الرابط: ١٦/٨/٢٠١٤األلوكة، بتاريخ: 
 http://www.alukah.net/sharia/0/74701/#ixzz4Q0Sgb

HmX  
  هـ.١٥/١٠/١٤٣٧جاع: تاريخ االسرت  
  :هـ. ١٢/١١/١٤٣٧موقع األكادميية العربية الربيطانية للتعليم العايل، تاريخ الزيارة

 على 
  :الرابطhttp://www.abahe.co.uk/scholarship.html   

  

 


