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 ملخص البحث  

 موضوع البحث 

 الدعويأسس التدريب 

 هدف البحث

، وبيان أهم خصائصه وطريقة نوع من التدريب يعتمد عىل الوحينيتقديم 

 اكتسابه.

 مشكلة البحث

لكل ، وأصناف التدريب عىل مستوى العاملدارس يف هناك العديد من امل

هناك َمن ُيدرج معلومات من مدرسة خصائصها واسلوهبا املميز، و

ومن هنا كانت مشكلة ، يس وفق آلية مقننةغالبًا ل ، لكنهتدريبيهالوحيني يف 

التدريب الدعوي واملنطلق يف بناء  علمية عمليةالبحث هي عدم وجود آلية 

 الكتاب والسنة )الوحيني(. من

 نتائج البحث 

 تقديم أسس للتدريب الدعوي وآلية صناعة حقيبة التدريب الدعوي

 الكلامت الدالة )املفتاحية(

 الدعوي، احلقيبة التدريبية.التدريب التدريب، الدعوة، 
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 مجال اهلميلي التدريب الدعوياساسيات 

 
والسالم عىل النبي العظيم، معلم البرشية  العليم، والصالةاحلكيم احلمد هلل 

اّدى الرسالة ونصح األمة  الغفار،ومنقذها من الضالل بإذن العزيز 

وما من رش إال  هفام من خري إال وقادها إلي الصواب،وأرشدها إىل طريق 

 الكرام.الِعظام والتابعني  صحبهآله ووعىل وحذرها منه، 

 ما بعُد:أ

 سنة يف التدريب 15كثر من أسنة يف العمل الدعوي ، و 25خالل أكثر من ف

أساسية وجوهرية ال يمكن أن نستغني  مسألةتيقنت أن ثمة  ،وعامل املوهوبني

وبالنظر  وهي : يف دعوته، عنها إذا أردنا حتقيق متابعة الرسول الكريم 

هو علم التدريب الدعوي والتأمل يف واقعنا املعارص ترسخ يف ذهني أن هذا 

بالغ حني أقول أن أيصال رسالتنا للناس أمجعني ، بل ال إهم املفاتيح يف أأحد 

بغض النظر عن  –أهم سبٍب يف سبق اعدائنا لنا يف الوصول إىل اآلخرين 

 –به املهارات التي تعينه هو هذا العلم ، والذي يكسب صاح –االستجابة 

اخللق أمجعني، وكم رأيت من مراكز  يفعىل فتح القلوب والتأثري  –اهلل  بعد

 مُت لِ ومعاهد هتتم هبذا العلم ولكن ألصحاب الدعوات األخرى، وكم َح 
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 مجال اهلميلي التدريب الدعوياساسيات 

وأميل باهلل كبري أنه سيظهر  ،أن يكون لدينا مركزًا متخصصًا يف هذا العلم

 . 1قريباً 

تبدأ بذرة صغرية وربام  –إن مل يكن كلها  –العلوم  أغلبويف املقابل فإن 

هلا عقاًل فيستلهمها ويزرعها، وما هي إال سنوات  اهلل كلمة عابرة يفتح

فتكون شجرة مثمرة، وتتفرع منها أغصان وعلوم أخرى، ويف تارخينا هناك 

نواة لعلم  كونفي "الرسالة"يكتب كتابه  2فهذا الشافعي ذلك،العديد من 

يكون حجر ف "املوافقات"يضع كتابه  3، وهذا الشاطبي"الفقه أصول"

 كثري.وغريمها  الرشيعة،مقاصد "ساس لعلم أ

فكتبت  الدعوي،سنوات بدأت العمل عىل التدريب  15كثر من أوقبل 

العديد من الدورات ونفذت العرشات يف خمتلف دول العامل، فكانت املفاجأة 

ني العديد من تووصلهلذا العلم كبري واملعروض قليل  أن التعطش

واالستفسارات عن التدريب الدعوي، وخاصة فئة الدراسني االقرتاحات 

، 4تطرق هلذا العلم يف جل الكليات الرشعيةللعلوم الرشعية، فقد تبني أنه ال يُ 

                                                           

 ، ومنهجه وأسسه العلمية.لكن ليس بطريقة التدريب الدعوي الدعاة،توجد بعض املراكز املهتمة بتدريب  1

 .األئمة األربعة ثالث ،( هـ204-150) القرّش عبد اهلل حممد بن إدريس الشافعّي  االمام أبو 2

 هـ( 790ت )االمام العالمة ابو اسحق ابراهيم بن موسى الشاطبي من علامء األندلس  3

لكنه يعتمد عىل تدريب الدعاة عىل بعض  االسالمية،يف اجلامعة  "التدريب الدعوي "يوجد مقرر  4

 املهارات وليس يف التدريب الدعوي بمصطلحنا. 
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هلذا العلم ملا ملسوه من أثر اجيايب عىل  تأصيلٍ  بل طلب العديد منهم كتاَب 

 منها.أنفسهم وعىل طريقة دعوهتم وحتقيق املراد الرشعي 

 البحث.هذا  هذا وغريه دفعني وبشدة إىل عمل
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 مهية البحث:أ

 ييل:بام  تكمن أمهية البحث

 املعارصة،لكل مناحي احلياة ز جانب من جوانب شمولية الوحيني، إبرا •

 ومنه موضوع التدريب.

 احلياة.االستعانة هبذه الدراسة عىل تدبر القرآن الكريم وتطبيقه يف  •

منطلقها  يف بناء احلقائب التدريبية تطبيقه تدريبية منهجية آليةتقديم  •

 . األساس الوحيني

تقديم مدرسة تدريبية جديدة للعامل أمجع كخطوة نحو دعوة الناس إىل  •

 الدين.اخلري وبيان وسطية هذا 

الَّ  إن» قوله:  جديدة، فقد ثبت عن حبيبنا ابتكار وسيلة دعوية  •  الدَّ

من سنَّ يف اإلسالِم ُسنًَّة  " ، ويف احلديث اآلخر5«كفاِعلِهِ  اخلريِ  عىل

من غري أن ينقص من  بعَده.وأجُر َمن عمل هبا  أجُرها،فله  حسنًة،

أمرًا عمل  وكل َمن ابتدأ"، والسنة هنا ابتداء العمل 6" "شء  أجوِرهم 

   7"به قوم بعده قيل: سنَّه

 

                                                           

 (1605رقم )لأللباين  الصغري،صحيح اجلامع  5

 (1017رقم مسلم ) صحيح مسلم، 6

 (245ص  13ابن منظور )  ج لسان العرب، 7
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 السابقة:الدراسات 

هناك عدة حماوالت لبعض األساتذة يف اجلامعات، وبعض االجتهادات 

بعض الكتب واملقاالت  وجدت والعاملني،الشخصية من بعض الكتاب 

 االسالمي ومنها: أو حول موضع التدريب يف العمل اخلريي املنتثرة،

يقول مؤلفة يف ، لـ د. هشام الطالب "التدريب القياديدليل  "كتاب  /1

 مقدمته:

لعليا طلبة اجلامعات يف مرحلة البكالوريوس والدراسات الهذا الدليل هو "

الذين تكون أعامرهم بني سن الثامنة عرش والثالثني تقريبًا. كام يمكن 

 "ن كان ذلك يقتيض بعض التعديالتإاستخدامه لألعامر االخرى، و

وبالتايل فهو يقدم برامج تدريبية لفئة خمصوصة، وال يتعلق بتأصيل التدريب 

 الدعوي.

من اصدار دار األندلس  "مهيته يف العمل االسالميأالتدريب و "كتاب  /2

 ، يقول مؤلفه يف مقدمته: م2000-هـ 1421 1جدة ط–اخلرضاء 

ذ التأهيل يعم اجلانب إحد جزيء التأهيل، أمن املعلوم أن التدريب هو  "

النظري والعميل معًا ...، وملا كان كذلك رأيت ان احتدث عن اجلزء العميل 

  "ة لبيانه وتوضيحهالذي أظن أن احلاجة ملح

 يتكون الكتاب من فصلني رئيسني:
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مهيته ووسائله وتأصيله من الكتاب أمعنى التدريب، والفصل األول: 

 والسنة وعمل السلف الصالح.

لبعض طرائق التدريب يف بعض القضايا املهمة  الفصل الثاين: عرض

مواجهة املواقف املحرجة، ، )التدريب عىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر

 اإللقاء،(. 

مقرر درايس وفق مفردات اجلامعة االسالمية يف  "التدريب الدعوي" /3

هـ دار النصيحة للنرش 1438، لـ د. سلطان بن عمر احلصني املدينة املنورة

 والتوزيع.

وهو يركز احلديث عن أهم مهارات الداعية املوفق مع برامج لبعض 

رات اخلطابة، والوعظ، ومهارات االحتساب، مهارات املهارات املهمة: مها

العمل اخلريي، التدريب الدعوي يف جمال االعالم واالتصال، مهارات 

  احلوار.

هناك عدة دراسات ومقاالت ومؤمترات عن التدريب يف العمل  /4

 اخلريي منها

للباحث     م2007-هـ 1428: التطويرالواقع وآفاق  املنظامت اخلريية:

 ،مشكالت يف املوارد البرشية ، ذكر من نتائج الدراسة:عطيةحممد ناجي بن 

  .التدريبيةقلة الدورات والربامج  ومنه
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كام أن هناك العديد من الدراسات املتعلقة ببعض جوانب التدريب وربطها 

 يف الكتاب والسنة مثل:

إعداد اسامة مجيل عبد الغني ربايعة  ،لغة اجلسد يف القرآن الكريم .1

ماجستري يف كلية اصول الدين جامعة النجاح الوطنية يف رسالة )

 فلسطني.

موضوعية(  قرآنية )دراسة اآلخرين يف وتأثريه الصامت االتصال .2

رسالة ماجستري كلية اصول الدين قسم  احللو:للباحثة فاطمة عرفات 

 فلسطني.   –مية يف غزة اجلامعة االسال –التفسري وعلوم القرآن 

تأصيل التدريب ويف كل تلك الكتب والدراسات مل يتطرق أحد إىل آلية  

انطالقًا من الوحيني )الكتاب والسنة(،  قائب التدريبيةصناعة احلالدعوي و

مع إشارة العديد منهم عىل أمهية ذلك وتكاثر النصوص والقصص 

يف رسم خارطة الطريق  ، فسعيت جمتهداواملواقف املعززة جلانب التدريب

 .للتدريب الدعوي بشكل مقنن، مع االستفادة من جهود السابقني الكرام
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 مجال اهلميلي التدريب الدعوياساسيات 

 

 

 

 

 

 

 منهج البحث 

يسلك البحث املنهج االستقرائي، من خالل استقراء أهم املصادر التي 

، ثم اخللوص إىل أهم نتائج واملنهجيات حقيبة التدريب الدعويتناولت بناء 

 مراجعتها وحتديد مزاياها وعيوهبا.يف املوضوع، ثم 

 وقد تم مجع املادة العلمية للبحث من خالل:

 االطالع عىل ما كتبه السابقون حول التدريب الدعوي. ❖

 ريبية الدعوية.داالطالع عىل ما كتبة السابقون حول احلقائب الت ❖
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الطريقة  طتقديم الطريقة اجلديدة من خالل حتليل النتائج واستنبا ❖

األنسب يف بناء حقيبة التدريب الدعوي، وتطبيقها عىل أرض الواقع 

 ومالحظة نتائجها.

 

 

 

 

 

 خطة البحث 

 وخامتة. فصول، وأربعة، ومتهيد، املدخل إىل:قسمت البحث 

 .املدخل ❖

 :ييل ويتضمن كل مما التمهيد: ❖

 فوائد املوضوع. (أ)

 مفاهيم مهمة.)ب( 

 للتدريب الدعوي. األول: املنطلقات االساسيةاملبحث  ❖
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 الثاين: قواعد يف التدريب الدعوي. املبحث ❖

 التدريب الدعوي. عملياتالثالث:  املبحث ❖

 الرابع: آلية إعداد احلقيبة التدريبية الدعوية. املبحث ❖

 اخلامتة: وتتضمن خالصة البحث والتوصيات. ❖

 وبعد 

فهو توفيق من اهلل  خري،فإن كان فيه من  ،-مقرصاوإن كنت  –فهذا جهدي 

وإن كان فيه خلل فرجائي من القارئ الكريم أن ينظر يل  القبول،واسأله 

 والسداد.ويدعو يل باملغفرة  ، وأنبعني النصح واإلرشاد

 

 : املدخل   

وبمدى  املعلوم،علقه برشف ت أمهها:ترتبط أمهية كل علم بعدة اعتبارات من 

 وبمدى توافقه مع رسالة اإلنسان يف األكوان. إليه،حاجة العباد 

، والتعرف عىل آياته الكونية والرشعية، فكل معرفة اهللوال شء أرشف من 

 ،-سبحانه –العباد مفتقرون إليه، وكل العباد بحاجة إليه، فال غنى هلم عنه 

فلام كان اهلل أرشف معلوم وكانت حاجة العباد كلهم إليه كحاجتهم للطعام 

 مت زت رت يب ىب نب مب ُّٱ سبحانه:ب والنََفس، جاء قول والرشا
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، جابة إبال  ٣٣: فصلت َّ نث مث زث رث  يت ىت نت

حسن قوال ممن يدعو إىل اهلل أي يعلم أألن اجلواب منطقي جدًا : فال أحد 

ويعرفهم بخالقهم، وبام هو مطلوب منهم وفق منهج  – كل الناس–الناس 

 خالقهم، وأضاف إىل ذلك العمل الصالح.

 زث يترث ىت نت مت  زت رت ُّٱويف اجلانب اآلخر، يأيت قوله تعاىل: 

: يوسف َّ ىك مك لك اك يق ىق  يف يثىف ىث نث مث

١٠٨ 

ف اهلل  ليبني أن الدعوة إىل اهلل ليست خاصة بالرسول الكريم  ، وإنام رشَّ

، وثمة كلمة مهمة  فهو داعية إىل اهلل فكل من اتبع الرسول اتباعه أيضًا ، 

البصرية من معاين ، و"عىل بصرية"جدًا لألتباع أشارت إليه هذه اآلية وهي 

 .العلم ، فالدعوة حتتاج إىل علم، وليس أي علم بل علم متقن 

ومن العلوم املهمة هنا هي كيفية ايصال تلك الدعوة والرسالة إىل اخللق كافة  

املعلومة ليست بأقل أمهية معرفة ، فإجادة كيف توصل ممكنة 8وبأعىل كفاءة

املعلومة نفسها ، ولعل هذا أحد األرسار يف تكرار بيان وظيفة الرسل هي 

 زث  رث يت ُّٱمنها قوله تعاىل :  ،آيات 7البالغ املبني يف أكثر من 

 َّ ىك مك  لك اك يق ىق يف يثىف ىث نث مث
                                                           

 "الكفاءة .الكفاءة هي القدرة عىل إنتاج أو حتقيق تأثريات مطلوبة بأقل جهد ونفقة وهدر" 8

 (209)ص  اقتصاديات الرتبية والتخطيط الرتبوي، أمحد اسامعيل حجي
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 مجال اهلميلي التدريب الدعوياساسيات 

، فإضافة املبني يوضح أنه بيان من نوع خاص وليس أي بيان ،  ١٨: العنكبوت

جيتهدون كثريًا ويتفننون يف   -عليهم السالم –ومن هنا كان الرسل واألنبياء 

أمجعني، واملتأمل يف  ألقوامهماملبني و تطبيقه يف دعوهتم  سلوب البالغأ

يلحظ هذا بال شك، واألمثلة كثرية وليس  سريهم ويف سرية نبينا حممد 

 جمال احلديث عنها اآلن.

     املعادلة:  فنتيجة 

 = التدريب الدعوي الدعوة إىل اهلل + البالغ املبني

ب  وبأسلوبأن الدعوة إىل اهلل جيب أن تكون بإتقان   مبني واضح مرغِّ

ن أن طريق ذلك هو معرفة األدوات واتقا كوال شوحمبَّب للمدعوين، 

فهو  ،"التدريب الدعوي "تطبيقها، وهذا ال يكون إال عن طريق املهارات و

 أن وما واقعنا املعارص إال خري شاهد عىل الوصول،جرس العبور وقنطرة 

ول دعوة دون أخرى، اتقان تلك املهارات هو السبب الرئيس يف انتشار وقبَ 

      .  علامً رسخ أو معرفة أو شخص دون آخر وإن كان الثاين أكثر
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 56من  16الصفحة 

 

 مجال اهلميلي التدريب الدعوياساسيات 

 

 

 

 

 

 

 

 التمهيد 

 فوائد املوضوع )أ(

 :"يكفي القالدة ما أحاط بالعنق " كقوهلمسأشري إىل أهم تلك الفوائد، 

 بالنسبة للعلامء:
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 56من  17الصفحة 

 

 مجال اهلميلي التدريب الدعوياساسيات 

 للعلامء،ألهم الوظيفة األساسية والعمل ا ووه: "التعليم املتقن " .1

 ورميها بني الناس بأي شكل، بل لهوالتعليم ليس إفراغ معلومات 

قدراهتم يف ايصال ، ومن أهم ما خيتلف به العلامء هو وعنارصه أسسه

ها يف نفوس املتلقني وتعميقها يف قلوهبم، وهذا بال يراملعلومات وجتذ

 عاليًا.   مهارة عالية شك يتطلب 

 ري ٰى ين  ننىن من زن رن مم ٹٱٹٱُّٱ املقارعة: .2

.  وجوده بعد اضمحلأي :  {زَهق  }(81اإلرساء: سورة ) َّ مي زي

 ففارقهم. بينهم مقيامً  كان فكأنه أصحابه تركه يف جماز الباطل وزهوق

ه النبي وانقىض الباطل الذي إلي يدعو الذي احلق وشاع استقر واملعنى:

 للجملة تذييل { زهوقاً  كان الباطل إن} ينهى عنه. ومجلة  كان النبي 

 هذا كان وإذا.  زمان كل يف باطل كل يشمل عموم من فيه ملا قبله التي

 فإذا الباطل ضد ألنه احلق شأن واالنتصار الثبات كان الباطل شأن

صيغة مبالغة، فالباطل نفسه رسيعًا ما  َزُهوق .9"احلق ثبت الباطل انتفى

، وجميء احلق إنام فالبد من جميء احلق ليزهق الباطل يذهب ويندثر،

هذا ما اقتضته سنة رب العزة  الرجال،يكون عىل أكتاف البطال وُخلَُّص 

  واجلالل.

                                                           
 (292ص 16)جالتحرير والتنوير، بن عاشور تفسري  9
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 56من  18الصفحة 

 

 مجال اهلميلي التدريب الدعوياساسيات 

 العلامء،وأوىل الناس بالقيادة والريادة وتوجيه الدفة هم  القيادة: .3

وهذا ال يتأتى إال حني يتقن العلامء مهارات احلياة ودروب القيادة 

 الصحيحة وفق منهج سليم وجرس ذلك هو التدريب الدعوي.

 ثانيًا: الدعاة:   

وتعني ممارسة العملية الرتبوية لألمة بأحسن الطرق وأفضل الرتبية:  .1

  وسهلة.ثم حتويل ذلك عرب برامج ممتعة  األساليب،

جماالت احلياة كثرية ومتشعبة، واألمة الواعية هي التي  سد الثغرات: .2

تسعى يف ردم كل الثغرات يف الوقت نفسه، وهذه املسؤولية العظيمة 

ولويات وفق املعطيات تتطلب معرفة الفجوات وترتيب األ

 واملوجودات ثم رسم اخلطة يف ذلك بمهارات عالية.

يف ايصال رسالة اخللق للخالق، فقد ال يتوفر للعلامء  ةاملسامه العاملية: .3

إكامل  يالدعاة ه وظيفةون تكت الكايف وال املهارات الكافية فالوق

 الرسالة لتحقيق الغاية.  

 ثالثًا   املؤسسات الدعوية:

 والتأكد منوتعني دراسة املنظمة من الداخل بطرق علمية  العدسة: .1

 الفردية.سريها بالعملية املؤسسية وجتاوز املرحلة 

  واملبدع.بناء منظومة متكاملة يف التطوير املستمر  التطوير: .2
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 56من  19الصفحة 

 

 مجال اهلميلي التدريب الدعوياساسيات 

مع  وائمللعمل املؤسيس الفاعل واملت للبرشية مثالٍ تقديم  :املثال .3

 10.النهضة العاملية

 

 

 

 

 

 

 

 أساسيةمفاهيم  )ب( 

 جزاءين:الدعوي مكونة من  كلمة التدريب

 التدريب:  •

وقد َدِرَب " . التدريب لغة يدور معنى التدريب حول التذليل واالعتياد

 َيْدَرُب وَدْرَدَب به إِذا اعتاَده
ِ
 كثرية،تعاريف أما اصطالحًا فهناك  11"باليشء

                                                           
 راجع كتاب املدخل إىل التدريب الدعوي لـ أ/ مجال اهلمييل 10

 حرف الدال  5لسان العرب، البن منظور ج  11
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 56من  20الصفحة 

 

 مجال اهلميلي التدريب الدعوياساسيات 

جمموعة من الربامج املهتمة بالتعليم وحتسني املهارة الفنية ليؤدي  ""منها انه 

 .١2"فضلأاملتدرب انجاز 

 فهو:يف هذا البحث للتدريب ريف الباحث أما تع

عملية مقننة تسعى إلكساب املتلقي مهارات حمددة من أجل احلصول عىل » 

 .«كفاءة إنتاجية أعىل

 الدعوة:  •

 13الصوت ألمر ما.لغة تدور حول معنى النداء ورفع 

تيمية، حيث ابن فمن أشهر من عّرف الدعوة شيخ اإلسالم أما اصطالحًا: 

عوة إىل اإليامن به، وبام جاءت به رسله  "يقول: عوة إىل اهلل هي الدَّ لدَّ

 ".14بام أخربوا به وطاعتهم فيام أمروبتصدقيهم 

إىل  الدعوة ُيعّرف الباحثومن خالل املعنى اللغوي واملعنى االصطالحي 

 : بأهنااهلل 

 ."نداء اخللق والطلب منهم وترغيبهم للدخول يف الدين احلق  "

 التدريب الدعوي  •

                                                           
 دليل التنمية البرشية، لالستزادة راجع كتاب التدريب الدعوي واملوسوعة التدريبية، وغريها  12

 مادة )دعوة(.جممع اللغة العربية لسان العرب، بن منظور، مادة )دعا( واملعجم الوسيط، اجع ر 13

 (158-157ص  15ج)جمموع فتاوى ابن تيمية، ابن تيمية،  14
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 56من  21الصفحة 

 

 مجال اهلميلي التدريب الدعوياساسيات 

للتدريب اقسام متعددة ومشارب متنوعة نظرا لتعدد االحتياجات وجتددها، 

اإلعالمي  املهني والتدريبفهناك التدريب الرتبوي وهناك التدريب 

وملا كان  التدريب،وغريها، وهذا التقسيم مبني غالبًا عىل الفئة املستهدفة من 

الدعوي باعتباره موجهًا  ظهور التدريبالدعاة من الفئات املهمة بدء 

 للدعاة.

يتطرق علامؤنا السابقون والالحقون لتعريف هذا املصطلح إال ما ندر،  لذا مل

ومن أشهر من كتب يف  له،كان من الصعب العثور عىل تعريف اصطالحي ف

 :ذلك د. سلطان احلصني حيث يقول

األنشطة  "بأنه:بإجياز  "التدريب الدعوي "يمكن تعريف مصطلح  "  

 . ١5"النظرية والعملية التي تعني الداعية إىل اهلل يف تطوير مهاراته الدعوية

 التعريف:مما يالحظ عىل هذا 

من جمرد أنشطة حرص التدريب يف األنشطة مع أن التدريب أوسع  •

 نظرية أو عملية.

قرص التعريف عىل مهارات الداعية ومل يتطرق إىل آلية اكتساب تلك  •

 .املهارات

باجلمع ا، والذي ذكرنامه التدريب وتعريف الدعوة إىل اهللبناءاً عىل تعريف و

 التدريب الدعوي:يمكن تعريف بينهام 

                                                           
 (14ص )، احلصني الدعويالتدريب   15
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 56من  22الصفحة 

 

 مجال اهلميلي التدريب الدعوياساسيات 

 اخللق يف الدين احلقعملية مقننة تسعى إلكساب املتلقي مهارات ترغيب "

 "الكتاب والسنة() الوحينيانطالقًا من  ،بأعىل كفاءة ممكنة

ن تكون املنهجية مرتكزة عىل الوحيني أتعني  "من الوحيني انطالقاً "كلمة 

 التدريبية. العملياتول واألهم يف بناء باعتبارمها املصدر األ

األسايس واألول يف بناء العمليات  املرجع أنومن خالل التعريف تبني 

 التدريبية هو الوحيني.

ومن الطبيعي أننا نستبعد التدريب عىل التقنيات احلديثة مثل برامج التدريب 

عىل احلاسب اآليل والصناعات املهنية املختلفة عىل اعتبار أن هذه علوم 

آخر  وبمعنى البرشي،برشية مكتسبة مع الزمن ومتجددة بام يبدع فيه العقل 

فإن جمال البحث هو يف املوارد البرشية وباألخص تنمية وتطوير الذات 

  (. )النفس

، لذا أرى لزامًا عيلَّ "مهارة" ومن الكلامت املهمة جدًا يف علم التدريب كلمة

 التدريب الدعوي حتديد مفهومها: مسألةوقبل الدخول يف 

 

 املهارة •
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 56من  23الصفحة 

 

 مجال اهلميلي التدريب الدعوياساسيات 

َء أْمَهُره بالفتح  يف اللغة: ْ  وقد َمَهْرُت اليشَّ
ِ
ء ْ امَلَهارة بالفتح احِلذُق يف اليشَّ

 .16"َمَهاَرة بالَفْتح أيضاً 
 

 

الذي يقرأ القرآن ) :قال  أن رسول اهلل  عنها،ويف حديث عائشة ريض اهلل 

 فله عليه يشتد وهو يقرؤه والذي الربرة الكرام وهو ماهر به مع السفرة

 .17(انأجر

 يف االصطالح: 

هناك تعريف كثرية كلها تدور حول االتقان واإلجادة والتلقائية مع وفرة يف 

 18"األشياء التي جتيد صنعها "الزمن، ومن ذلك تعريف املهارة بأهنا

 :وراي الباحث أن املهارة هي

سلوك أو »االتقان واإلجادة يف ممارسة العمل بحيث تكون سجية تلقائية 

 «.عادة

االتقان فعن عائشة ريض  عية القريبة املعنى من املهارة:الرش ومن الكلامت

اهلل حيب إذا عمل أحدكم عمالً أن  )إن قال:  أن رسول اهلل  عنهام،اهلل 

عن رسول   وكذلك كلمة االحسان، كام يف حديث شداد بن أوس  19(يتقنه

                                                           

 (409ص )أليب بكر الرازي  الصحاح،خمتار  16

 (1454 رقم)لأللباين صحيح أيب داود،  17

 (45ص)دليل اخلطيب الذكي، اسامة شحادة،  18  

 (1113 رقم، )لأللباينسلسلة األحاديث الصحيحة،  19
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 56من  24الصفحة 

 

 مجال اهلميلي التدريب الدعوياساسيات 

فإذا قتلتم فأحِسنُوا الِقتَْلَة. وإذا  ٍشء.إنَّ اهللَ كتب اإلحساَن عىل كلِّ  ):اهلل 

ْح   .20(ذبيحتَه ذبحتم فأحِسنُوا الذبَح. ولُيِحدَّ أحُدكم شفرَته. ولرُيِ

 مهارات التدريب الدعوي  •

مهارات التدريب الدعوي  يمكن تعريفما سبق ودجمه مع بعضه  من خال

 هي: 

واملنطلقة من بشكل متقن  العبداملامرسات والسلوكيات التي يامرسها "

 "اخللق يف الدين احلق أجل ترغيبمن  الوحيني

 

 

 

 

 

 

 األول: املنطلقات االساسية للتدريب الدعوي. املبحث

                                                           
 (1955 برقم) حجاج،مسلم بن  مسلم،صحيح  20
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 56من  25الصفحة 

 

 مجال اهلميلي التدريب الدعوياساسيات 

يف تكوينه وبناءه بالشكل له منطلقات هي األساس  التدريب الدعوي

 هي:املطلوب، وتلك املنطلقات يمكن إمجاهلا يف سبع منطلقات 

 املرسلني.تبليغ الناس مسؤولية اتباع سيد  .1

، قال مليار( 7للناس أمجعني )أكثر من  دينتبليغ الينبغي أن يكون  .2

 جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ُّٱتعاىل: 

 2٨: سبأ َّ  جت هب مب خب حب

، كام قال الرسول كل مسلم يدعو إىل اهلل بقدر استطاعته وعلمه .3

  21(آيةً  ولو بلغوا عني: ) الكريم 

 .22وسائل الدعوة إىل اهلل ال تنحرص بعدد معني .4

، فمن وسائل الدعوة تتجدد بتجدد الزمان واملكان واألشخاص .5

 العرص ومتطلباته. باملهم استثامرها بحس

                                                           
 (25682 رقم) البخاري،حممد بن اسامعيل  البخاري،صحيح   21

   انالفوزللشيخ صالح  "هل وسائل الدعوة توفيقية "استمع ملقطع  22
https://www.youtube.com/watch?v=F2b1TtACKdQ 
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 56من  26الصفحة 

 

 مجال اهلميلي التدريب الدعوياساسيات 

، قال من املنطلقات األساسية  للتدريب أننا خري أمة ُأخرجت للناس .6

  يه ىه مه جه ين ىن من ُّٱ تعاىل:

فلام  ،١١٠: عمران آل َّ ىييي مي خي حي جي

 .مستمرة جعلنا خري األمم ، زودنا بام جيعل هذه اخلريية

وال يمكن حتقيق هذا املطلوب واالتقان يف املنشود، إال باستثامر كل الوسائل 

املتاحة واألساليب املتعددة والطرق املتجددة، ليس عن طريق املعلومات 

فقط، بل يوازهيا ويسري معها جنبًا إىل جنب املهارات املالئمة لكل معلومة 

نام يكون عن طريق وهذا كله إ واملناسبة لكل فئة واملتوافقة مع كل عرص،

  قواعد راسخة وهو مبحثنا الثاين.، املبني عىلالتدريب الدعوي
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 56من  27الصفحة 

 

 مجال اهلميلي التدريب الدعوياساسيات 

 التدريب الدعوي. أسسالثاين: بحث امل ❖

فهي ليست يمكن اكتساهبا واتقاهنا،  عمليات وسلوكياتالتدريب  •

 حكرًا عىل أحد من البرش. 

االستفادة من اإلرث إجادة التدريب له عدة مناهج وأساليب، فعلينا  •

 البرشي يف هذا الفن وحسن توظيفه.

 واألعامل كالتدريبإذا كان هناك تدريبًا ختصصيا لبعض املهن  •

املهني والتدريب الرتبوي والتدريب الفني وغريها، فمن باب أوىل 

 أن يكون هناك تدريبًا خاصًا بالدعوة وهو التدريب الدعوي. 

 صناعة-اهللبإذن  –االبداع البرشي ال حرص له، فنحن نستطيع  •

وابتكار طريقة يف صناعة التدريب بام عندنا من إرث اسالمي 

 ضخم. 

 .م الغاياتوإن التدريب الدعوي هو علم الوسائل وليس من عل •

وجوب ورضورة أمهية التدريب الدعوي يكون بناءًا عىل  إدراك  •

، فلام كانت الدعوة إىل "به فهو واجب ما ال يتم الواجب إال "قاعدة 

  .كان علم التدريب الدعوي تابعًا هلا 23.اهلل واجبة

 أمور:أهم ما ُيميز التدريب الدعوي ثالثة  •

                                                           
يمكن مراجعة كتب حكم الدعوة إىل اهلل مثل كتاب الدعوة إىل اهلل واخالق الدعاة للشيخ عبد  23

 العزيز بن باز 
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 56من  28الصفحة 

 

 مجال اهلميلي التدريب الدعوياساسيات 

للعاملني يف ميدان  مع إعطاء األولوية عموماً  موجه للعاملنيأنه  .1

الدعوة إىل اهلل، ومفهوم الدعوة ال يعني الوعظ ودروس الفقه 

رية وغريها، وإنام يعني الدعوة بمعناها الشامل والتوحيد والس

 والكامل.

هو القرآن الكريم  العلمية الرئيسأن منطلقه األساس ومصدر مادته  .2

 ثم السنة النبوية.

 الرشعية. األولويةمن قواعد التدريب الدعوي  .3
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 56من  29الصفحة 

 

 مجال اهلميلي التدريب الدعوياساسيات 

 .التدريب الدعوي عملياتالثالث:  بحثامل ❖

التدريب  عملياتالدعوي ال ختتلف عن  التدريب عملياتأركان 

 ختصص بالتايل:، إال أهنا (املعروفة)الرباعية

 :24أربعة عمليات التدريبركان أ 

 

 

 

 / االحتياج التدريبي: 1

عىل املستوى  باملنشود،وتعني دراسة ورصد الواقع املوجود ومقارنته  

 )مدارسساليبه املتعددة أوهذا له طريقه ووسائله و واملؤسيس،الفردي 

 .خمتلفة(

 ؟ما الفجوة بني واقعنا ومتيزنا سؤال:ن االحتياج جييب ع

                                                           

 (بترصف) حممد العامري، )مقال العملية التدريبية .. التطوير اإلداري( 24

 قياس األثر تنفيذ الربامج إعداد الربامج االحتياج التدريبي
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 56من  30الصفحة 

 

 مجال اهلميلي التدريب الدعوياساسيات 

بالنسبة للتدريب الدعوي فاملهم هنا إدخال معيار األولويات  ❖

الرشعية يف معايري حتديد االحتياج، وكذلك التأكيد عىل الرشحية 

 املستهدفة واملرتبطة بامليدان الدعوي.

 / إعداد الربنامج التدريبي:  2

وهذا يكون نتيجة رصد االحتياج التدريبي ثم حتديد الطرق األنسب لردم 

الفجوة وتقليل الفارق، ومن الربامج التدريبية تولد احلقائب التدريبية 

فإن إعداد احلقائب التدريبية ، وكام ال خيفى املطلوب،يق اهلدف املناسبة لتحق

 له مدارس متعددة وفنون متجددة. 

من  ، وهذا بال شككيف نعالج الفجوة املهارية سؤال:الربنامج جييب عىل 

 حتديد األهداف بدقة. أولوياته

 :25ثالثةعمومًا  التدريبجماالت 

 معلومات ومعارف. .1

 قدرات ومهارات .2

معني للمشاركني نحو  بناء توجهوتعني السعي يف  اجتاهات وسلوكيات. .3

 .ددةقضية حم

 

                                                           

 (130ص  1رفعت الشامي ج، موسوعة التعليم والتدريب 25
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 56من  31الصفحة 

 

 مجال اهلميلي التدريب الدعوياساسيات 

 / تنفيذ الربامج التدريبية: 3

مع مراعاة االتقان يف  ممكنة،وتعني تطبيق الربنامج التدريبي بأعىل كفاءة  

التنفيذ والتجويد يف التطبيق. وهذا ايضًا )التدريب( له مدارسه وأسسه 

، ولسنا بصدد مناقشة تلك املدارس، وهي تعتمد بنسبة كبرية املنترشة يف العامل

 احرتايف.وقدراته يف تنفيذ احلقيبة بشكل  مهارات املدربعىل 

 تم معاجلة الفجوة. ستكيف  سؤال:ن والتنفيذ جييب ع

ر املدرب بناءا عىل عدة ويف التدريب الدعوي ينبغي مراعاة اختيا ❖

 أمهها:من اعتبارات، 

ن يكون متخصصًا يف أأن يكون ذا تأصيل رشعي جيد، وال أعني  .١

 –ن يكون لديه خلفية رشعية تعينه ألكن البد  الرشعية،الدراسات 

 .متقنهداف احلقيبة بشكل أيف حتقيق  –بعد اهلل 

 فيه،املجال الذي سيدرب  أن يكون صاحب رسالة أي ممن حيمل همَّ  .2

    وخاصة يف العمل الدعوي.

 :26أهم خصائص املدرب الناجح اثناء التقديمباإلضافة إىل 

 

 

                                                           

 59ص 2ج اختيار املدربني : رفعت الشامي، راجع موسوعة التعليم والتدريب  26

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 

 56من  32الصفحة 

 

 مجال اهلميلي التدريب الدعوياساسيات 

 / قياس أثر التدريب )التقييم والتقويم(: 4

ثم ما  له،وتعني رصد أثر الربنامج التدريبي ومدى حتقيقه للهدف املنشود  

 أعىل.وسائل تطوير وتنمية الربامج مستقباًل لتكون الكفاءة 

 إىل أي مدى تم ردم الفجوة.  سؤال:وقياس األثر جييب عىل 

ولعل من أصعب األمور قياس األثر التدريبي، وخاصة يف العلوم االنسانية، 

ومن هنا برزت عدة نظريات وأساليب يف قياس األثر، وهي ليست جمال 

 لكن جيب أال نغفلها أثناء مرستنا يف التدريب الدعوي.  اآلن،حديثنا 
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 56من  33الصفحة 

 

 مجال اهلميلي التدريب الدعوياساسيات 

  حقيبة التدريب الدعوي:إعداد  الرابع: آلية ملبحثا ❖

كان ، 27والتدريبية بناء املادة العلمية يفمهاًم عنرصا ملا كانت احلقيبة التدريبية 

 هبا. االهتامم والعنايةالبد من 

عبارة عن مكونات منهج تعليمي،  "منها  تعاريف،هلا عدة  احلقيبة التدريبية

 28".ومتنوعة ةذو عنارص متعدد لحمدد متكام يأو برنامج تدريب

 –جمموعة اخلربات واألدوات املعينة أهنا ": البحثوسيكون تعريفنا يف هذا  

 .29عىل حتقيق أهداف الربنامج التدريبي بأعىل كفاءة ممكنة –بعد اهلل 

 حماور التعريف:

، وليست شكاًل واحدًا، فهي تتضمن معلومات ومهارات جمموعة خربات

عىل كم املعلومات لدى وإرشادات وتوجيهات، وهذه تعتمد بدرجة كبرية 

 املدرب وخربته يف جمال الدورة وخربته يف التدريب.

، فاحلقيبة ليست هدفاً بذاهتا، وإنام وسيلة مساعدة هداف الربنامج أو الدورةأ

جودة أهداف الدورة لدى  –بال شك –لتحقيق اهلدف، وهذا يتطلب 

هو الوضوح والتحديد النوعي )نوع  ألهدافاملدرب، ونقصد بجودة ا

 الدورة ونوعية الفئة املستهدفة( والزماين )مدة الدورة أو الربنامج(. 

                                                           

 لكن يفرتض أن املدرب جييد تطبيق احلقيبة التدريبية. املدرب،هذا ال يعني التقليل من أمهية  27

 .187ص 2موسوعة العلم والفن يف التعليم والتدريب، رفعت الشامي ج 28

 املدخل إىل التدريب الدعوي   مجال اهلمييل 29
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 56من  34الصفحة 

 

 مجال اهلميلي التدريب الدعوياساسيات 

: واملقصود أن تساهم أعىل كفاءة

احلقيبة يف حتقيق أعىل درجات 

الكفاءة، واملقصود بالكفاءة هو 

اجلودة والرسعة حتقيق هذا املثلث: 

والتكلفة، فاألعىل كفاءة هو الذي 

حيقق جودة عالية بأرسع زمن وبأقل 

 تكلفة ممكنة.

 

 بناء حقيبة التدريب الدعوي 

 منها:هناك عدة مدارس يف إعداد احلقائب التدريبية 

 .املركز العاملي الكندي من I MASمنهجية  .1

 . ATCمنهجية  .2

 تكون غالبًا بناءا عىل اخلربة. املدربني والتيهناك منهجية خاصة لبعض 

هلا خصوصيتها، كان من  الدعويقيبة التدريب حملا كانت ووغريها كثري، 

املهم السعي يف استحداث نموذج إلعدادها بشكل علمي ومققن ييرس 

خطوات إعداد احلقيبة عملية بناءها بأفضل صورة ممكنة، ويمكن إمجال 

  الباحث:وفق املنهجية التي يقرتحها  التدريبية

 

Lore

 اجلودة

 الرسعة

 التكلفة
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 56من  35الصفحة 

 

 مجال اهلميلي التدريب الدعوياساسيات 

 اجلمع  .1

 االختيار .2

 االختيار .3

 .العرض .4

 

 ولكل خطوة توضيحات.

 

 اجلمع: /1

وهذه اخلطوة هي األهم، وهي أحد الفوارق األساسية بني التدريب  

 ، وهي أحد أركان البحث.عمومًا والتدريب الدعوي خصوصا

 .واملقصود هو مجع املادة العلمية

 وعند احلديث عن مجع املادة يربز لنا أمرين مهمني: 

 مصدر املعلومات. (أ)

 تلك املعلومات. ةمهارات معاجل (ب)

 

 مصدر املعلومات. (أ)

وبناءًا عليه  البناء،ومن أهم ما يميز احلقيبة الدعوي عن غريها هو مصادر 

 تكون مصادر صناعة احلقيبة التدريبية عىل الرتتيب التايل:

1 2 

3 4 
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 56من  36الصفحة 

 

 مجال اهلميلي التدريب الدعوياساسيات 

 :الكريمالقرآن  أوالً:

 أمهها:وذلك لعدة اعتبارات من  واألهم،وهو املصدر األول  

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ... ُّٱتأمل قوله تعاىل:  :شامل •

كل  "فكلمة  ، ٨٩: النحل َّ يئ ىئ نئ مئ  زئ

 30يعني أن القرآن فيه بيان كل شء "شء

 

ومعاين الكرم يف القرآن  ، 77: الواقعة َّ يل ىل مل خل ُّٱ:كريم •

القرآن أيضا كريم... » كثرية ومتنوعة فقد قال الرازي يف تفسريه 

 31«فلكونه كريام كل من أقبل عليه نال منه ما يريده

أي: كثري اخلري، غزير العلم، فكل خري  "كريم " سعدي:وقال الشيخ بن 

 .32وعلم، فإنام يستفاد من كتاب اهلل ويستنبط منه

 خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىنُّ :هادي •

 ٩: اإلسراء َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي

                                                           

 342البن كثري عند تفسري سورة النحل ص  العظيم،تفسري القرآن  30

 لإلمام فخر الدين الرازي عند تفسري سورة الواقعة. الكبري،التفسري  31

 تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان، ابن سعدي عند تفسري سورة الواقعة. 32

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 

 56من  37الصفحة 

 

 مجال اهلميلي التدريب الدعوياساسيات 

: التي قال) إِنَّ َهَذا اْلُقْرآَن هَيِْدي لِلَّتِي ِهَي َأْقَومُ  (قال ابن زيد، يف قوله" 

 33": هو الصواب وهو احلّق أصوبهي 

 فكان واجبًا تقديمه عىل غريه. الكريم،أعظم وأفضل وأجل من القرآن  فال

جمموعة أقوال واحوال وإقرار الرسول الكريم  املطهرة: وهيالسنة  ثانيًا: 

  وما ذكرناه يف وجوب تقديم القرآن ينطبق بشكل كبري عىل التثنية بالسنة ،

 املطهرة.

 الصحيح،وهو الواقع التطبيقي للمنهج االسالمي  السرية النبوية: ثالثًا:

وهي مملوء باملواقف واألحداث التي تعطي تصورا عمليًا عن القيم 

  اإلسالمية.

 

 تراث السلف  رابعًا:

  واملقصود هبم أهل القرون املفضلة الذين أثنى عليهم الرسول الكريم 

ال  عمران:قال  يلوهنم،الذين يلوهنم ثم الذين  قرين ثم القرونخري  "بقوله 

وىل أ، فهم خري القرون و ٣4"بعد قرنه قرنني أو ثالثة  أدري أذكر النبي 

  .باالقتداءالناس 

                                                           

تفسري سورة االرساء  الطربي عندحممد بن جرير  )تفسري الطربي(، جامع البيان يف تأويل القرآن 33

 9آية 

 (2535صحيح مسلم، االمام مسلم )رقم  34
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 56من  38الصفحة 

 

 مجال اهلميلي التدريب الدعوياساسيات 

 :االسالمي خامسًا: تارخينا

وال أقصد به أحداث التاريخ من حيث املعارك احلربية والرصاعات  

وإنام اقصد به كل ما كان يف ذلك التاريخ من قصص  ،والفتوحات 

  .ومواقف وأحداث دون فن حمدد أو علم خمصص

 املحيل:التاريخ  سادسًا:

فالناس حتب  الدورة،تاريخ املنطقة أو البلد أو املدينة التي ستقدم فيها وهو  

 من يتحدث عن انجازات وطنهم وبلدهم ومدينتهم.

 اإلرث البرشي سابعًا:

ال  هأسايس وهو: أنرشط  حتقيقمع  املوضوع،وهو كل النتاج البرشي يف  

 . اإلسالمية يتعارض مع ديننا وقيمنا

ُتبنى غالبًا عىل مصطلحات مهمة وتدور حوهلا، كان وملا كانت الدورات 

يف الدورة  ةالبد من طريقة مقننة للتعامل مع املفاهيم واملصطلحات األساسي

ومدى ارتباطها بالوحيني، خاصة حني تكون املصطلحات جديدة وحديثة، 

 وقد ال تكون موجودة يف الوحيني.

القرآن 

الكريم

السنة 

املطهرة

السرية 

النبوية

تراث 

السلف

تارخينا 

االسالمي

التاريخ 

املحيل

اإلرث 

البرشي
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 56من  39الصفحة 

 

 مجال اهلميلي التدريب الدعوياساسيات 

 باتباع اخلطوات التالية:  وآلية التعامل مع املصطلحات كام يراها الباحث هي

فهوم املراد يف الدورة واملصطلحات املطلوبة بناءًا ملحتديد ا املفاهيم:   .1

 منها.عىل عنوان الدورة وأهدافها والفئة املستهدفة 

تطابق مصطلح الدورة مع مالحظة مدى واملقصود : التطابق .2

 الوحيني.املصطلحات يف 

البحث عن إن مل يكن املصطلح موجود يف الوحيني يتم : التقارب .٣

 .قرب مصطلح أو أكثرأيف  وربام أكثر من مصطلح حأقرب مصطل

 "الناجحة القيادة "فمثال موضوع 

 املصطلح: القيادة.

 ال.اجلواب  القرآن؟هل مصلح القيادة موجود يف املفهوم: 

   .أسوة، نقيب ، أمة،قدوة إمام، ،القرآن أقرب املصطلحات: التطابق
 

 طالوت،ذو القرنني،  األنبياء، الكريم:شخصيات قيادية ذكرها القرآن  

 وغريهم 
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 56من  40الصفحة 

 

 مجال اهلميلي التدريب الدعوياساسيات 

 السنة:يف 

مل ترد كلمة قيادة بلفظها يف الكتب التسعة، ولكن مشتقاهتا "تطابق:  •

  مرة، منها حديث جابر بن عبد اهلل أن النبي  330وردت أكثر من 

 36 بو زيد اإلدرييسأ  35(فخر أنا قائد املرسلني وال )قال:

 امام  أمري، تقارب: •

إذا كانوا ثالثًة فال يتناَج اثناِن دون الثالِث وإذا  (عمر:عن عبد اهلل بن 

ُروا    37)أحَدهمكانوا ثالثًة يف سفٍر فلُيؤمِّ

سبعة  ُيظِلُُّهُم اهللُ تعاىل يف ظِلِِّه يوَم ) قال:   أن رسول اهلل هريرة:عن أيب 

  38(.  ...إمام  عدل  ،  ظِلُُّه:ال ظِلَّ إال 

ومن خالل تلك النصوص القرآنية وتفاسريها، األحاديث النبوية  

 وحها يمكن مجع مادة علمية جيدة.ورش

 

 

 

                                                           
  .احلديث حسنة األلباين يف ختريج مشكاة املصابيح 35

36 167center.com/ActivitieDatials.aspx?Id=-nama://http     
 (.258 /5) الزوائداهليثمي يف جممع   37

 (1423رقم )لبخاري صحيح البخاري، ا 38
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 56من  41الصفحة 

 

 مجال اهلميلي التدريب الدعوياساسيات 

 تلك املعلومات. ةمهارات معاجل (ب)

بعد مجع املادة العلمية من الوحيني يأيت دورة حسن توظيفها وتنسيقها 

واستخراج بعض كنوزها، وهذا يتطلب عدد من املهارات املهمة، ومن 

ساعة تدريبية(، يرى  200وكثرة التطبيق )إعداد أكثر من  االستقراءخالل 

 الباحث أن أهم تلك املهارات أربع هي:

 :املالحظةمهارة  /1 

التمعن يف األحداث باستخدام احلواس  والتدقيق يف األشياء أ تعني:

 .39اخلمس

واشكاهلا  متعددة،وهي بوابة الدخول لكل املهارات األخرى، واصنافها 

بل يف كل  فقط،ليس يف التدريب  عنها،وال أظن أن احدًا يستغني  كثرية،

 شؤون حياته.

 قوال ...األ ،السلوكيات اآلية، الكلامت، احلروف،من أمثلة مالحظة: 

 خل  ٰه مه جه هن من خن حن جن  مم  ٹٱٹٱُّٱ تطبيقي:مثال 

 6 - 5سورة اإلنسان:  َّ مم خم حم جم يل ىل مل

عينًا يرشب هبا "قوله الحظ أن القرآن استخدم حرف الباء بدل من يف  

 ."املقربون

                                                           

 (181ص )ثائر حسني:  الشامل يف مهارات التفكري،  39

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 

 56من  42الصفحة 

 

 مجال اهلميلي التدريب الدعوياساسيات 

 40مهارة االستنباط /2

 «الوصول إىل معلومة جديدة من معلومة موجودة بطرق خفية»وتعني 

 تطبيقي:مثال 

  حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن ٹٱٹٱُّٱ

 ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي
 8 – 1الشمس:  ٱَّ رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ

 ماذا تستنبط من تكرار القسم واختياره؟  قسم؟كم 

 

 : 41مهارة الربط /3

اد عوامل مشرتكة بني املوجود واملنشود، للحصول عىل أمر جديد إجيوهي 

 نسبيًا.

وربط األفكار، وربط األحداث  املصطلحات،من أصناف الربط: ربط 

 والوقائع، وربط األشخاص وغريها.

بينام املصطلحات الرشعية باقية، وكذلك  الزمان،ع املصطلحات تتغري م

 املفاهيم.

 مثال تطبيقي

                                                           
 :العزيزراجع موقع جامعة امللك عبد  40

http://almohiba.blogspot.com/2012/12/10.html  
 راجع كتاب أضواء البيان للشيخ الشنقيطي 41
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 مجال اهلميلي التدريب الدعوياساسيات 

  ٰه مه جه هن من حنخن جن مم خم حم جم هل ٹٱٹٱُّٱ

 ٣7: البقرة َّ

 ؟ التي تلقها آدم  الكلامتهي ما  

 خل ُّٱ ، وهي قوله تعاىل:األخرى، نعرف تلك الكلامتبالربط مع اآليات  

 َّ خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل
 2٣: األعراف

 .42مهارة التحليل /4

القدرة عىل تفكيك األشياء أو األفكار إىل مكوناهتا الفرعية وتفاصيلها 

يتبعه  تصنيفهاثم  معرفة العنارص وإدراك عالقتها مع بعضها.  وهي تتضمن:

 إىل النتائج أو االستنتاجات. واخريًا التوصل العالقة بينها إدراك

 وإن كانت حوادث فيمكن حتليلها من خالل أدوات األسئلة اخلمسة

 وكيف؟  متى؟ أين؟ملاذا؟    َمن؟: التحليل( )مصفوفة

 خن جنحن يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱمثال تطبيقي: 

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىه مه ينجه ىن  من
 ١١: النور َّ

                                                           
 جودت أمحد سعادة التفكري،لالستزادة راجع كتاب تدريس مهارات  42
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 مجال اهلميلي التدريب الدعوياساسيات 

 43حادثة اإلفك  حتليل

 اإلجابة السؤال م

1.  
َمن  /()الفاعلَمن املتحدث 

 ؟املتهم

 ريض اهلل عنهام عائشة /املنافقون

 أنتر فكّ  ريض اهلل عنها؟عائشة ملاذا اهتمت   .2

 يف املدينة املنورة أين؟  .3

 زمن نزول الوحي ؟متى  .4

 ال أدلة  كيف؟  .5

 هبتان عظيم مبني،إفك  النتيجة

 

 يف إعدادا احلقيبة التدريبية 44األوىل عن اخلطوةوقبل أن اختم الكالم 

 اخلطوة:البد من اإلشارة إىل متعلقات مهمة جدًا هبذه  الدعوية،

فمام هو  حتديده،التأكد من مطابقة املعنى يف اآلية مع املصطلح املراد  •

 . 45معروف أن املصطلح العريب والقرآين له عدة معاين

                                                           
، أنزل اهلل براءهتا يف قرآن ُيتىل وهبتانازورا  فيها أمنا عائشة ريض اهلل عنهم التي اهتمتحادثة اإلفك  43

  من خن جنحن يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل ُّٱ "إىل يوم القيامة. قال تعاىل:

 ١2 - ١١: النور َّٱ....ٱ ينجه ىن

 وهي اخلطوة األهم. 44

 .مثل الطريقة وإنام هلا معاين أخرى دائاًم، فليست تعني القائد أو املطاع "أمة  "مثل كلمة  45
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 مجال اهلميلي التدريب الدعوياساسيات 

االعتامد عىل املصادر املوثوقة يف علوم القرآن عمومًا ويف التفسري  •

 هل التخصص يف هذا الفن.أخصوصًا، وهذا مرجعه إىل 

 التأكد من صحة األحاديث النبوية قبل التعامل معه. •

يعارض ومن أهم ضوابطه أال  ضوابطه،االستنباط من الوحيني له  •

 صحته.وال يعمم إال بعد التأكد من  ،أساسيات الدين

بقية اخلطوات الثالث ال ، هنينا الكالم عن اخلطوة األوىلأوهبذا نكون 

 . 46ختتلف يف أساسياهتا عن التدريب يف جماالت أخرى

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 موسوعة العلم والفن يف التعليم والتدريب راجع 46
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 مجال اهلميلي التدريب الدعوياساسيات 

 ، وهو  حقيبة التدريب الدعويبقي سؤال مهم جدا للراغبني يف إعداد 

، وما أهم معرفتهاعد املُ همة التي جيب عىل ما أهم املعارف الرشعية امل

 ؟حقيبة التدريب الدعويعداد إلاملهارات الواجب اكتساهبا 

جابة منشورة إوبالتايل ال  السؤال،ن تطرق إىل هذا مل أجد مَ  احلقيقة أين

 إىل قسمني  إهنا تنقسماستقراء الباحث وجتربته يمكن القول ب معروفة، لكن

 وهي عىل نوعني أوالً: املعارف الرشعية،  

 بالوحيني  ما يتعلق األول: النوع

بعض العلامء  وقد عدَّ علوم القرآن الكريم، وهي متفرعة ومتشعبة،  )أ(:

لذا يصعب أن تكون كلها مطلوبة،  ،47فرع 100فروع علوم القرآن أكثر من 

 ( فروع هي: 10عرشة ) 48والذي حيتاجه املدرب الدعوي هو

العام واخلاص،  /4املُحكم واملتشابه. /3الوقف،  /2أسباب النزول،  /1

اإلعجاز،  /9رد الشبهات،  /8التفسري،  /7األمثال،  /6االلتفات،  /5

 التذييل.  /10

                                                           

 راجع كتاب النفاية للحافظ السيوطي. 47

  .هذا مبني عىل جتربتي الشخصية وسؤايل لبعض املختصني بالتدريب والعلوم الرشعية 48
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 مجال اهلميلي التدريب الدعوياساسيات 

 ومن أهم ما حيتاجه املدرب الدعوي هو التأكد من السنة،علوم  (ب)

 ورشوحها املوثوقة.  املعلومة،و أصحة احلديث 

يتعلق بآلية التعامل مع الكتب الرشعية ومهارة الوصول إىل  الثاين: النوع

فكام ال خيفى  (،الرشعي )الباحثاملعلومة املطلوبة بأرسع وقت ممكن 

لكنها تتطلب جودة الطريق  إليها،فاملعلومات كثرية وميرس الوصول 

    املوثوق.الصحيح والتثبت من املصدر 

يها عند احلديث عن مجع املادة العلمية وهذه قد متت اإلشارة إلثانيًا: املهارات 

، طاالستنبا /2املالحظة،  /1حلقيبة التدريب الدعوي، وذكرنا أهنا أربعة: 

 .التحليل /4الربط،  /3
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 مجال اهلميلي التدريب الدعوياساسيات 

 اخلامتة 

علم مفيد وطريق سديد، فالعلم هو املبثوث يف الكتاب  أثنني:أركان الدعوة 

والسنة وتراث األمة وكتب فيه الكثري والكثري وسيظل كذلك، اما الطريق 

 أنه ال يستغنيفيه  كال شومما  ،السديد فالكالم فيه أقل والبحث فيه نادر

 "البالغ املبني  "ولعل هذا أحد األرسار يف تكرار  اآلخر،أحد الركنني عن 

طريق وطريق األنبياء والرسل هو  القرآن الكريم عىل أهنا مهمة الرسل. يف

 العظامء.

لكن ال بديل عنه  شاق،قد يكون طريق البناء وفق هذه االلية متعب وطريقه  

فإن كان اآلخرون يتعبون يف  الوحيني،ملن أراد صناعة تدريبية معتمدة عىل 

هم يف التعب لكنا نرجو ما ال ناء براجمهم فنحن أوىل منهم، نعم سنشرتك معب

 جخ مح مججح  حج مث هت مت خت حت ُّٱيرجون 

  ١٠4 النساء: َّ خسمس حس جس مخ

قد آن أن نتحرر من أرس غرينا وُنبدع من أنفسنا ومن منهج خالقنا، لقد 

وفقني اهلل وجّربت الطريق واستمتعت به مع تعبه، وأفضل اللذة تكون بعد 

 فمن أسعد اللحظات أن يوفقك الباري لتكون مفتاح خري ودليل بر. التعب،

ـ قد فتحت باباً  البحث يف هذاأكون وإين أرجو أن   "علم التدريب الدعوي"ل

دي املخلصني واملشمرين والناشطني يف تبليغ هذا أييرتقب البناء عىل والذي 

     الدين.
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 مجال اهلميلي التدريب الدعوياساسيات 

 التوصيات

فهو ال يزال يف  "التدريب الدعوي " عنعمل دراسات أشمل وأكثر  ✓

 بدايته.

ضمن املقررات األساسية جلميع  "التدريب الدعوي "ادراج  ✓

 التخصصات الرشعية ملختلف املعاهد واجلامعات.

 الدعوي.انشاء مراكز متخصصة يف التدريب  ✓

 اعتامد آلية يف بناء حقيبة التدريب الدعوي، وحتكيمها ونرشها. ✓

يف بناءها بشكل  التدريب والسعيعمليات النظر والتأمل يف بقية  ✓

 احرتايف يتالءم مع حقيبة التدريب الدعوي.

اعتامد آلية لتقديم التدريب الدعوي للعامل عىل أنه أهم مصادر التدريب  ✓

 يف التنمية البرشية.

يف علم التدريب  الدبلوم( )مثلوضع درجة علمية معينة متخصصة  ✓

 الدعوي.

  للعامل.لتدريب الدعوي وتقديمه السعي يف ترمجة بعض منتجات ا ✓
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مجال اهلميلي التدريب الدعوياساسيات 

 أهم املراجع

 ورقة)البدري االجتاهات احلديثة يف التدريب، أ/ أمحد عبد العزيز  .1

 الدعوية(مقدمة ملرشوع الطرق املؤدية إىل التعليم العايل، املفكرة 

 )رسالةاالتصال الصامت وتأثريه يف اآلخرين، فاطمة عرفات احللو  .2

 م(2008كلية اصول الدين،  غزة،اجلامعة االسالمية يف  ماجستري،

دار الكتب  بريوت:)السيوطي امتام الدراية لقراء النقاية، جالل الدين  .3

 .م(1985 :1ط العلمية،

 1الرياض: دار البيان، ط)اهلل، أ.د حممد أحمزون  أسس الدعوة إىل .4

 هـ(1435

اضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن، حممد األمني بن حممد املختار  .5

 م(1995 :1طدار الفكر،  )بريوت،الشنقيطي 

حجي اقتصاديات الرتبية والتخطيط الرتبوي، أمحد اسامعيل  .6

 م(2001 :1دار الفكر العريب ط القاهرة،)

 :1ط النصيحة، )داراحلصني  بن عمر التدريب الدعوي، د. سلطان .8

 هـ(.1438
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 مجال اهلميلي التدريب الدعوياساسيات 

دار احياء  بريوت،)الرازي التفسري الكبري أو مفاتيح الغيب، الفخر  .9

 هـ(1420: 3ط العريب،الرتاث 

 ديبونو للطباعة االردن، حسني )عاّمنالشامل يف مهارات التفكري، ثائر  .10

 م(2009 :2ط والتوزيع،والنرش 

اجلامع ألحكام القرآن، حممد بن أمحد القرطبي حتقيق الشيخ عبد اهلل  .11

 هـ(1427 :1، مؤسسة الرسالة، ط )بريوت الرتكي

باز الدعوة إىل اهلل وأخالق الدعاة، عبد العزيز بن عبد اهلل بن  .12

 هـ(1423 :4رئاسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء ط  الرياض،)

 االردن، )عامناسامة شحادة  واملتحدث،لدليل الذكي للخطيب ا .13

   هـ(1432: 1مجعية احياء الرتاث ط

ووسائلها، د. فهد بن محود العصيمي  االدعوة إىل اهلل أمهيته .14

 )السعودية، دار ابن خزيمة(

 :1مكتبة احللبي ط )مرص،حممد بن ادريس الشافعي  الرسالة، .15

 هـ(1380

 )القطيف،املدخل إىل التدريب الدعوي، د. مجال يوسف اهلمييل  .16

 هـ(1436 1:ط اجلاليات،املكتب التعاوين للدعوة واالرشاد وتوعية 
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 مجال اهلميلي التدريب الدعوياساسيات 

مشهور بن حسن آل املوافقات، ابراهيم بن موسى الشاطبي املحقق  .17

 هـ(.1417 :1ط عفان،االردن، دار ابن  )عامن سلامن

 سحنون،دار  )تونس،تفسري التحرير والتنوير، حممد بن طاهر عاشور  .18

 م(1997 :1ط

دار  االردن، )عامنجودت امحد سعيد  التفكري،تدريس مهارات  .19

 م(.2011 :1ط الرشوق،

 مؤسسة الرسالة، ط )بريوت،كثري  اسامعيل بن العظيم،تفسري القرآن  .20

 م(2012 1:

املنان، الشيخ عبد الرمحن بتن تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم  .21

 ،)بريوتبن معال اللوحيق  الرمحن نارص السعدي املحقق: عبد

 (هـ1420 :1ط الرسالة،مؤسسة 

دار  مرص،)الطربي جامع البيان يف تأويل القرآن، حممد بن جرير  .22

 هـ(1422 :1هجر، ط

الدار العربية  )بريوت،دليل التدريب القيادي، هشام حييى الطالب  .23

 م(1994 :1ط للعلوم،
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 مجال اهلميلي التدريب الدعوياساسيات 

 )الرياض،حممد نارص الدين األلباين  الصحيحة،سلسلة األحاديث  .24

 هـ(1415 :1ط املعارف،مكتبة 

دار طوق  )بريوت،حممد بن اسامعيل البخاري  البخاري،صحيح  .25

 هـ(1422: 1ط  النجاة،

املكتب  )بريوت،حممد نارص الدين األلباين  الصغري،صحيح اجلامع  .26

 م(.1988: 3اإلسالمي، ط

 املعرفة،دار  )بريوت،صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج النيسابوري  .27

 م(2004: 1ط

مؤسسة  )الكويت،صحيح أيب داود، حممد نارص الدين األلباين  .28

 هـ(1423: 1غراس، ط

 بريوت،)األنصاري حممد بن مكرم بن عيل ابن منظور  العرب،لسان  .29

 هـ(1414: 3صادر، طدار 

 ماجستري، )رسالةلغة اجلسد يف القرآن الكريم، أسامة مجيل ربايعة  .30

جامعة النجاح الوطنية  العليا يفقسم أصول الدين بكلية الدراسات 

 م(.2010فلسطني  نابلس،يف 
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 مجال اهلميلي التدريب الدعوياساسيات 

عيل بن أيب بكر بن سليامن جممع الزوائد ومنبع الفوائد، أبو احلسن  .31

 هـ(1414: 1، مكتبة القديس ط)القاهرةاهليثمي 

 )بريوت،خمتار الصحاح، حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي  .32

 م(1999: 1املكتبة العرصية، ط

املكتب  )بريوت،بن عبد اهلل اخلطيب التربيزي  حممد املصابيح،مشكاة  .33

 م( حتقيق الشيخ حممد نارص الدين األلباين1985:3االسالمي، ط

، دار األندلس اخلرضاء جدة)محيد معامل يف منهج الدعوة، صالح بن  .34

 م(1999 :1ط

 )الرياض،موسوعة العلم والفن يف التعليم والتدريب، رفعت الشامي  .35

 م(2013: 1ط الفني، لإلنتاجقرطبة 

 

 

 

 الفهرس

 الصفحة املوضوع 
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مجال اهلميلي التدريب الدعوياساسيات 
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