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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 العمل اإلسالمي أهدافه ومقتضياته

 :املراد بالعمل اإلسالمي
 .كل جهد يبذله الداعية أو املعلم يف سبيل التبشري باإلسالم وتبليغ رسالته 

 :أهداف العمل اإلسالمي
 .حتقيق العبودية هللا تعاىل يف األرض −1
 .قاد والعبادة والسلوكبيان احلد الفاصل بني احلق والباطل يف قضايا االعت −2
اهللا تعاىل عـىل  رفع راية اإلسالم وترسيخ دعائم رشيعته عىل كل أرض منَّ  −3

 .أهلها بقبول هذا الدين
 .تصفية الرتاث اإلسالمي املكتوب مما علق به من الفكر الدخيل −4
مـنهج −تربية جيل الصحوة وإرشـاده إىل أحسـن السـبل وأقـوم املنـاهج −5

 −األمة القرآن و السنة عىل فهم سلف
مجع كلمة املسلمني عىل كتاب اهللا وسنة رسوله صىل اهللا عليه وآلـه وسـلم  −6

 .عىل فهم السلف الصالح
 :مقتضيات العمل اإلسالمي

 :من مفتضيات اهلدف األول
 .تعليم الناس حقوق اهللا تعاىل عىل عباده وتربيتهم عىل حمبته وطاعته .1
تربيتهم عىل حمبته املحبة تعليمهم حقوق املصطفى صىل اهللا عليه وآله وسلم و .2

 .الصحيحة واختاذه القدوة يف كل صغرية وكبرية من شؤون الدين
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 .بيان ما يضاد ذلك من الرشك وذرائعه والبدعة ووسائلها,والتحذير منه .3
 :من مقتضيات اهلدف الثاين

 .وتربيته تربية إسالمية تناسب سنه النشءتعليم  .1
 .همتفقيه الشباب بدينهم وتعريفهم بقضايا أمت .2
 .توعية الناس توعية عامة بام هو رضوري من أمور الدين .3

 :من مقتضيات اهلدف الثالث
 .ترسيخ حماسن اإلسالم يف نفوس أفراد األمة .1
 .تنبيه الناس إىل عدالة اإلسالم يف أحكامه ومراعاته ملصالح اخللق دون متييز .2

 :من مقتضيات اهلدف الرابع
التخصـص يف العلـوم الرشـعية تكوين جيل من طالب العلم القادرين عـىل  .1

 .الدقيقة
 .تفريغ عدد من الباحثني املحرتفني للقيام بتحقيق الرتاث وغربلته وتصفيته .2
قيام مؤسسات علمية تعنى بالعقيدة اإلسـالمية والفقـه واحلـديث وأصـوهلام  .3

والبحوث التارخيية ونحوها بقصد التأصيل والتوضـيح والبيـان وإبعـاد كـل 
األمم املخالف ملبادئ اإلسـالم,ويف جمـال التصـفية  دخيل مناف أفرزته تراث

التصــور اإلســالمي لــن خيلــص مــن التشــويه ينبغــي أن نعلــم أن الفكريــة 
كلّ ما أطلق عليـه اسـم الفلسـفة مجلةً واالنحراف واملسخ إال حني نلقي عنه 

اإلسالمية, وكل مباحث علم الكالم, وكـل مـا ثـار مـن اجلـدل بـني الفـرق 
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, ثـم نعـود إىل القـرآن الكـريم, والسـنة ة يف شتى العصور اإلسالمية املختلف
  .الصحيحة عىل فهم السلف الصالح

إبعاد الباطل وإبقاء احلق من مقاالت الفرق ثم نعود إىل ما ثبت يف : واملراد
 .الكتاب والسنة الصحيحة

 :من مقتضيات اهلدف اخلامس
ت الـدين تكوين جيل من الشباب املثقفـني الـواعني لقضـاياهم ومتطلبـا .1

 .واحلياة
 −بل ومن الدعاة أيضا–إن تغيري أوضاع األمة فـي مـفـاهيم كثري من الشباب 

يفتقر إىل تأصيل رشعي تتوازن فيه املصالح واملفاسد ساعة اإلقدام أو 
قصور يف فهم الواقع املعاش, وخلل يف وهذا االفتخار عائد إىل اإلحـجــــام, 

ــيـيــر ذاهتا, وأحسب أن قصـة عبد اهللا بن فهم مقاصد اإلسالم من عملية التـغ
حذافة ـ ريض اهللا عنه ـ أفضل ما يمكن إيراده عـنـــد مــناقشـة هـذه الظاهرة 

بكى من غري جزع حني قرر امللك الشبـاب فإنـه  ريض اهللا عنه  لد هـؤالء
يف الروماين إلقاءه يف قدر يغيل بزيت متمنياً أن لو كانت له أكثر من نفس تعذب 

سبيل اهللا, ولكنه يف الوقت ذاته ريض بتقـبيل رأس امللك بعد أن اشرتط عليه 
صنيعه  ولقد مدح عـمــــر بن اخلطـاب  ريض اهللا عنهام إطالق أرس املسلمني,

حق عىل كــل مسلم أن يقبِّل رأس عبد اهللا بن ":هذا وكافأه بتقبيل رأسه حيث قال
 "انظر تفسري ابن كثري". "أ, فقام فقبل رأسهحذافة, وأنا أبد
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بكل ما فيه مـن إخـالص,  وقــف مــــن عبد اهللا بن حذافة ريض اهللا عنه هذا امل
وصدق وتضحية يربز لـنـا من جانب آخر قدراً عالياً من فقهـه يف محـل الرسـالة 
اإلسالمية فلم تكن الدعوة يف ذهنـه تعـنـــي فقـط إجـادة املـوت يف سـبيل اهللا, 

جادة احلياة يف سبيل اهللا; وغياب هـذا النـوع مـن الفقـه يعنـي ولكن أيضاً تعني إ
 .خلالً يف العمل اإلسالمي

 .االقرتاب من جيل الشباب وفهم مشكالهتم ومن ثم رسم العالج املناسب هلا.2
 .إجياد برامج عملية فعالة الستيعاب طاقاهتم ورصفها فيام يعود عليهم بالنفع.3
 .يفية االستفادة منه دون كلل أو مللتعليم الشباب سبل هندسة الوقت وك .4

  ;تعليمهم طريقة التفكري املتقن وطريقة ضبط اجلهود واحلركات بضوابط الرشع. 5
ألن فقدان الضـوابط الرشـعية يف الفهـم , والتلقـي , والعمـل , يـؤدي جزمـاً إىل 

والنهوض لن يكون إال وفق األسس والقواعد الرشعية , املبنيـة . القصور واخللل 
يف  −والعاملون لإلسالم ال ينقصـهم . الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح عىل

الصدق واإلخالص, وإنَّام حيتاجون إىل العلم الدقيق بمحكـامت الرشـع  −الغالب 
ولـذا كـان التحـدي .. وأصولـــه, ليـتـسـنـى هلم تنزيلها عىل مقتضـيات العرصـ

 .نسان املفكرإلسالمية هو بناء اإلالكبري الذي تواجهه الصحوة ا
إننا نعاين من أدواء عديــدة نتيجة تأثرنـا بالبيئـة التـي نعـيش فيهـا وآثارهـا التـي 
تتحكم غالبا يف اهتاممات اإلنسان وتقولب أطروحاته, ومـن مالمـح تلـك اآلثـار 

 :عىل سبيل املثال 
 .قصور بنيِّ يف طريقة التفكري −
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 ., ويشغل نفسه هبا قصور يف نوعية املسائل التي يفكر فيها اإلنسان −
 .قصور يف طريقة بحث األفكار , ومناقشتها مع اآلخرين −
 .قصور يف توظيف األفكار يف ميادين العمل والبناء −

 :من مقضتيات اهلدف السادس
إن الفرد املنعزل ال يستطيع أن يرسل اخلري إىل غريه, بل البد أن يكون عمله يف صورة 

كاً ويتحرك بتوازن دقيق بني الروح الفردية فريق عمل منسجم يؤدي نشاطاً مشرت
وتقوم  "الفرد للمجموع واملجموع للفرد"والروح اجلامعية فيكون عمله يف إطار من 

 ."روح الفريق واملبادرات الذاتية"اسرتاتيجيته عىل أساس من 
 :وحتى يتحقق ذلك ال بد من

 .رمز وحدة األمة دعوة مجيع املسلمني إىل العودة إىل الكتاب والسنة باعتبارمها .1
 .تشجيع البحوث اهلادفة إىل بيان أسباب اخلالف وأسس الوحدة اإلسالمية .2
 .بناء العمل اإلسالمي عىل أساس من اإلنصاف ونبذ اخلالفات الشخصية .3
تربية الشباب عىل الوالء للحق من أي مصدر أتى وعدم بناء الـوالء والـرباء عـىل  .4

 .األشخاص واملجموعات
 :سالميمن وسائل العمل اإل

 :املدرسة .1
 :احللقة .2
 :املنرب .3
 :اإلعالم .4
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 :وتنقسم إىل : االتصاالت .5
 .اتصاالت شخصية  . أ

 .جوالت دعوية  . ب
 .خميامت صيفية  . ت
 .دورات رشعية وعلمية  . ث

 وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وأصحابه أمجعني
 )م29/10/2003= هـ1424/ رمضان/  3(

 −لوغا−


