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بسمميحرلا نمحرلا هللا 
اغبمد هلل الذي أرسل رسولو داعيا إىل هللا إبذنو وسراجا منَتا ،والصالة والسالـ على اؼببعوث
شاىدا ومبشرا ونذيرا .وبعد:
ألّنا وظيفة من سبق من
تع ّد الدعوة إىل هللا -تعاىل -من أفضل األعماؿ وأشرفها وأعظمها؛ ّ
الرسل ،فإ ّف ّأوؿ ما فعلوه ىو ال ّدعوة إىل هللا تعاىل ،فكانوا ي ْدعوف الناس ويتوّكلوف
األنبياء و ّ
َح َس ُن
(وَم ْن أ ْ
على هللا رجاء ىدايتهم ،فاهلل -تعاىل -وحده ىو من يهدي عباده ،قاؿ تعاىلَ :
ِ (ٔ)
قَػوًال ِّفبَّن دعا إِ َىل َِّ ِ
اػباصة
اؿ
و
األق
و
األفعاؿ
و
الكلمات
تعترب
حيث
،
صاغبًا)
ََ
ّ
اَّلل َو َعم َل َ
ْ
ابل ّدعوة من أفضل ما يُقاؿ ويُفعل ،فال ّداعي أيمر ابؼبعروؼ ،وينهى عن اؼبنكر ،ويعود ذلك

الرفض،
عليو ابلنفع واألجر من هللا -تعاىل -مهما كانت النّتيجة ،سواء كانت ابلقبوؿ أو ّ
ِ
ُجور من تبِعوُ ،ال
مثل أ ُ
فقد قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص( :من دعا إىل ً
ىدى ،كاف لو من األجر ُ
ٍ
ص ذلك من أ ُ ِ
مثل آاثـ من تبِعوُ،
ين ُق ُ
ُجورىم شيئاً ،ومن دعا إىل ضاللة ،كا َف عليو من اإلمث ُ
نقص ذلك من آاثم ِهم شيئاً)(ٕ) .
ال يَ ُ
التعريف مبصطلح الدعوة:
(وسائل الدعوة ) مصطلح مركبة من كلمتُت ،وسائل وىي مضاؼ ،والدعوة وىي اؼبضاؼ
إليو ،وال يعرؼ اؼبقصود من ىذا الًتكيب اإلضايف إال بعد معرفة معٌت كل كلمة منو.
تعريف الوسائل :أما الوسائل  :فهي صبع وسيلة من (وسل إذا رغب ،والوا سل الراغب إىل
هللا عز وجل ،وقاؿ لبيد بل كل ذي دين إىل هللا واسل)(ٖ) .

ٔ  -سورة فصلت. ٖٖ:
ٕ  -رواه مسلم .
ٖ  -معجم مقاييس اللغة (. )ٔٔٓ/ٙ
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ويف اللساف ( :ىي يف األصل ما يتوصل بو إىل الشيء ويتقرب بو )(ٔ) .
فالكلمة تدور على ( ما يتوصل بو إىل الشيء اؼبطلوب ).
وقولو يف اللساف (ما يتوصل بو إىل الشيء) أي كل ما من شأنو أف يوصل إىل اؼبقصود من
الطرؽ واألساليب واألفعاؿ واألقواؿ وكبو ذلك فكلها وسائل ويسمى كل واحد منها وسيلة.
تعريف الدعوة:
الدعوة من دعا يدعو ،ومعٌت الكلمة يدور على (الطلب) ومنو الدعوة إىل الطعاـ .
فالدعوة إذف طلب الشيء واغبث عليو والسوؽ إليو  ،فإذا دعوهتم إىل الدين فأنت تطلبهم
المتثالو وربثهم على اعتناقو وتسوقهم إىل ربقيقو يف حياهتم .
وهبذا يدخل يف معٌت الدعوة ،دعاء الناس إىل الدين وتعليمهم ما فيو من اؽبدي  ،وربقيق
ذلك يف حياهتم وواقعهم كما يف قولو تعاىل :
(ىو الذي بعث يف األميُت رسوال منهم يتلوا عليهم آايتو ويزكيهم ويعلمهم الكتب واغبكمة
وإف كانوا من قبل لفي ضلل مبُت)(ٕ) .
فالنيب صلي هللا عليو وسلم يتلو آايت هللا  ،ويتابع أثرىا على من يدعوىم ابلتعليم اؼبستمر،
ويزكيهم أي يسعى يف ربقيق ىذه التعاليم يف واقع حياهتم  ،فالتزكية ىي غاية الدعوة كما قاؿ
تعاىل( :قد أفلح من تزكي)(ٖ) ،ومعلوـ أف حصوؿ الفالح ىو غاية الدعوة كما يصف هللا
تعاىل اؼبؤمنُت ابؼبفلحُت يف مواضع كثَتة يف القرآف.

ٔ . )ٕٚ٘/ٔٔ( -
ٕ  -سورة اعبمعة . ٕ:
ٖ  -سورة األعلى . ٔٗ :
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خالصة ما تقدم يف تعريف الدعوة :
الدعوة ىي طلب تغيَت الواقع اغبيايت للناس ابلقوؿ والفعل ليكوف موافقا للشريعة يف صبيع
نواحي اغبياة .وهبذا يكوف مفهوـ الدعوة كما تدؿ عليو النصوص الشرعية أعم من ؾبرد إلقاء
القوؿ إىل الناس وكفى ،وإف كاف ىذا من الدعوة بل ىو أصلها ،لكن ليس ىذا فحسب ،بل
يدخل يف مفهومها ىذا التبليغ ،والًتبية والتعليم لتكوين النماذج اإلنسانية اليت تتمثل فيها
الناس يف صبيع ميادين اغبياة.
أما وسائل الدعوة إىل هللا يف االصطالح :
فهي «:ما يتوصل بو الداعية إىل تطبيق مناىج الدعوة من أمور معنوية أو مادية ».
وقيل  « :ما يتوصل بو إىل دعوة الناس بطريق شرعي صحيح »(ٔ).
وفبا سبق ذكره يف معٌت الوسائل الدعوية ،يظهر أف الوسائل الدعوية ذلا أركاانً أربعة وىي :
وسل :وىو الفاعل للوسيلة ليصل إىل مقصده .
ُٔ /متَ ّ
ٕ /تَػ َو ُّسل :وىو الفعل الذي يباشره الفاعل للوسيلة ليصل إىل مقصده .
ُٖ /متَػ َو َّسل بو :وىو الوسيلة اؼبوصلة إىل اؼبقصد .
ُٗ /متَػ َو َّسل إليو :وىو اؼبقصد .
وسل ،وإلقاؤه للخطبة تَػ َو ُّسل ،و اؼبتَػ َو َّسل بو ىو
فالداعية الذي يلقي خطبةً –مثالًُ -متَ ّ
ُ
اػبطبة ،اؼبتَػ َو َّسل إليو وىو التأثَت يف مستمع اػبطبة(ٕ) .
ُ

ٔ  -وسائل الدعوة للدكتور عبدالرحيم اؼبغذوي (ص. )ٔٙ:
ٕ  -الوسائل الدعوية للشيخ أضبد بن عبدالعزيز اغبمداف (ص. )ٔٔ:
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أمهية معرفة الداعية للوسائل وكيفية تطبيقو ذلا
ال بد لكل داعية لتحقيق أىدافو والوصوؿ إىل غاايتو من استخداـ الوسائل اليت تعينو على
ذلك ،فاهلل عز وجل قد ربط األسباب ابؼبسببات وأمر ابألخذ ابلوسائل اؼبؤدية إىل الغاايت.
قاؿ تعاىل {:اي أيها الذين آَمنوا اتَّػ ُقوا هللا وابػتػغُوا إِلَي ِو الو ِسيلَةَ وج ِ
اى ُدوا ِيف َسبِيلِ ِو لَ َعلَّ ُك ْم
َُ
ََ
َ َ َْ ْ َ
تُػ ْفلِ ُحو َف}(ٔ) .
وقباح الدعوات متوقف على كماؿ مناىجها وصحة أساليبها وقوة وسائلها ،وفبا يراعى يف
الوسائل أف تكوف فبا تقرب إىل هللا تعاىل وتصل بدعوهتم إىل الناس سبشياً مع سنن هللا تعاىل
يف أرضو .ومن أجل ذلك ينبغي على الداعية تعويد نفسو على اؼبطالعة يف كتاب هللا تعاىل
وقراءتو وحفظو وتدبره وفهمو ألنو اؼبصدر اؽباـ للدعوة ،والسبيل األمثل للداعية الذي اعتصم
هبدي وإف سبسك بو قبح كما قاؿ تعاىل ":ومن يعتصم ابهلل فقد ىدي إىل صراط
مستقيم"(ٕ) .كذلك ينبغي على إعماؿ النظر والقراءة اؼبستمرة يف سنة رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص وسَتتو
العطرة وماىي الوسائل واألساليب والطرؽ اغبكيمة اليت انتهجها النيب ملسو هيلع هللا ىلص كما يتعُت على
الداعية اؼبوفق أف يسَت يف ركاب السلف ىذه األمة الصاحل وأف ينتهج ّنجهم ويلتزـ طريقهم
ويستفيد من وسائلهم وأساليبهم يف الدعوة إىل هللا تعاىل ."....
مشروعية الوسائل الدعوية:
لقد جاءت نصوص متضافرة من الوحيُت على مشروعية الوسائل الدعوية منها:
ٔ-قولو تعاىل" :فاقصص القصص لعلهم يتفكروف"(ٖ) .

ٔ  -سورة اؼبائدة . ٖ٘ :
ٕ  -سورة آؿ عمراف . ٔٓٔ:
ٖ  -سورة األعراؼ .ٔٚٙ :
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ٕ-قولو تعاىل" :ويضرب هللا األمثاؿ لعلهم للناس يتذكروف"(ٔ) .
ٖ-قولو تعاىل" :فقوال لو قوال لينا لعلو يتذكر أو خيشى "(ٕ) .
ومن السنة:
"كاف كالـ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كالما فصال يفهمو كل من يسمعو"(ٖ).
"أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص كاف إذا تكلم بكلمة أعادىا ثالاث حىت تفهم عنو.)ٗ("..
وجاء عن موعظتو ملسو هيلع هللا ىلص "كاف يتخولنا ابؼبوعظة يف األايـ كراىة السآمة علينا"(٘) .
طرق معرفة الوسائل الدعوية(: )6
ؼبعرفة الوسائل الدعوية ثالث طرؽ بيَّنها أىل العلم وىي :
ٔ /النَّص الشرعي :فَح َاؿ ِ
ورود النَّص على كوف أمر مع ٍ
ُت وسيلةً إىل مقصود شرعي ،فقد
َ
ثبت بو أّنا وسيلة شرعية .
ٕ /النَّظر الصحيح .
ٖ /التجربة .
والوسائل اليت تعرؼ من خالؿ النَّظر الصحيح ،والتجربة يشًتط فيها تكوف منضبطةً
ابلضوابط الشرعية .
ٔ  -سورة إبراىيم .ٕ٘ :
ٕ  -سورة طو .ٗٗ :
ٖ  -أخرجو أبو داود ،كتاب األدب ،ابب اؽبدي يف الكالـ (ٗ ،)ٕٙٔ /رقم.)ٖٜٗٛ( :
ٗ  -أخرجو البخاري ،كتاب العلم ،ابب من أعاد اغبديث ثالاث ليفهم عنو (ٔ ،)ٖٓ /رقم.)ٜ٘( :
٘ أخرجو البخاري ،كتاب العلم ،ابب ما كاف النيب ملسو هيلع هللا ىلص يتخوؽبم ابؼبوعظة والعلم كي ال ينفروا رقم . )ٙٛ( :
 - ٙالوسائل الدعوية للشيخ أضبد بن عبدالعزيز اغبمداف (ص. )ٔٔ:
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الوسائل الدعوية بني الوقف واالجتهاد(: )1
اؼبراد هبذا العنواف  ،اعبواب عن التساؤؿ الذي كثَتاً ما يُطرح يف كتب الدعوة  ،أو منتدايهتا،

وىو :ىل وسائل الدعوة توقيفية أو اجتهادية ؟
أقوال أىل العلم يف ىذه ادلسألة :

اختلف أىل العلم يف ىذه اؼبسألة على ثالثة أقواؿ:
القول األول :إف وسائل الدعوة توقيفية وال ؾباؿ لالجتهاد فيها (.وأبرز من ذىب إىل ىذا
القوؿ الشيخ بكر أبو زيد  ،والشيخ عبدالسالـ بن برجس) .
القول الثاين :إف وسائل الدعوة اجتهادية ،يراعى فيها مصلحة الدعوة إىل هللا تعاىل ،فكل
ٍ
وسيلة ال زبالف الشرع جيوز استعماؽبا ،وإف مل يدؿ على حكهما النص اػباص (. .وأبرز من
ذىب إىل ىذا القوؿ الشيخ ابن ابز ،والشيخ ابن عثيمُت ،والشيخ عبدالكرمي زيداف ،والشيخ
دمحم البيانوين) .
القول الثالث :التفصيل يف ىذه الوسائل ،فمن وسائل الدعوة ما توقيفي ،ومنها ما ىو
اجتهادي  (.وأبرز من ذىب إىل ىذا القوؿ د .مصطفى ـبدوـ ،و د .عبدالرحيم اؼبغذوي).
والراجح  -وهللا أعلم -ىو القوؿ الثالث .
قاعدة دعوية :وسائل الدعوة توقيفية ابعتبار ما خالف النص منها  ،واجتهادية فيما مل
خيالف النص(ٕ)  .أقوؿ  -:ىذه مسألة طاؿ حوؽبا اعبدؿ  ،وما اعتمدانه يف ىذه القاعدة
ىو الراجح إف شاء هللا تعاىل وقد اختلف أىل العلم رضبهم هللا تعاىل يف ىذه اؼبسألة على
ثالثة أقواؿ  ،فقيل أبّنا اجتهادية مطلقا وىذا القوؿ فيو توسع غَت مرضي  ،وقيل أبنو
ٔ  -علم الدعوة إىل هللا تعاىل دراسية أتصيلية  ،للدكتور دمحم بن سعد بقنة الشهراين (ص. )ٖٖٛ :
ٕ  -قواعد دعوية للشيخ وليد بن راشد السعيداف .
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توقيفية مطلقا  ،وىذا فيو إقفاؿ للباب إقفاؿ غَت مرضي وقيل ىي اجتهادية وتوقيفية  ،فما
دامت الوسيلة ال تتناىف وال تتعارض مع الدليل  ،فال حرج فيها  ،وأما الوسائل اليت تتعارض
مع شيء من األدلة فإننا مننعها  ،فهي اجتهادية ابعتبار ما ال يتعارض منها مع شيء من
النصوص  ،وتوقيفية ابعتبار ما يتعارض منها مع الدليل  ،فال نفتح الباب مطلقا  ،وال نقفلو
مطلقا  ،بل نفتحو يف حدود الدليل ،الوما ذباوز الدليل فإننا نقوؿ  -:ال خَت فيو  ،وىذا
القوؿ أظنو ىو الراجح إف شاء هللا تعاىل  ،وىو القوؿ الوسط يف ىذه األقواؿ  ،وخَت األمور
أوسطها  ،وأنت خبَت أبف ىذا القوؿ مفرع على قاعدة الوسطية عند أىل السنة واعبماعة
رضبهم هللا تعاىل  ،واليت تقوؿ ( أىل السنة وسط بُت فرؽ األمة كوسطية األمة بُت األمم )
فال تضييق على الدعاة يف الوسائل فيما مل خيالف النص الصحيح الصريح  ،وإمنا اؼبنع يف
تلك الوسائل اؼبخالفة للنصوص الصحيحة الصرحية  ،ولسنا يف ىذا القوؿ نتبع القاعدة
اليهودية أف الغاية تربر الوسيلة  ،ال  ،بل كبن نؤمن إف الغاية ال تربر الوسيلة إال بدليل من
الشرع  ،ولكننا ال نرى أف الوسائل اليت مل تكن معروفة أبعياّنا على عهد النيب صلى هللا عليو
وسلم من احملداثت إف مل تكن زبالف النصوص الثابتة  ،فإف كاف اؼبقصود من توقيفية أّنا
موقوفة على الشرع وجيب أف ال زبالف الكتاب والسنة وطريقة السلف فهذا صحيح ،وىى
هبذا اؼبعٌت توقيفية قاؿ تعاىل { َّما فَػَّرطْنَا ِيف ِ
الكتَ ِ
اب ِمن َش ْي ٍء}وقاؿ ملسو هيلع هللا ىلص " من عمل عمال
ليس عليو أمران فهو رد " وإف كاف اؼبقصود ابلتوقيفي أنو يُقتصر على ما كاف يف عصر

لتحسن الصنعة مع أف أصلو
الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص ويًتؾ ما حدث بعده فبا مل يكن يف زمانو وإمنا َم ُرده ّ

كاف موجودا ويدخل يف العموـ اؼبعنوي ؼبا كاف يف عصره  ،فإف كاف ىذا معٌت توقيفي

؟فليست كذلك ،فمثال الكتاب والتأليف للعلماء من أعظم وسائل الدعوة ومع ذلك مل تكن
يف زمن الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص ،إمنا حدثت فيما بعد وأصبع عليو العلماء  ،والذي يف عصره كاف كتابة
كتب الرسائل  ،ومل يكن التأليف يف عصره وال من بعده بل كاف عمر ينهى عن الكتابة من
أجل احملافظة على القرآف ،ومع ذلك فال شك أف أصوؿ الدعوة توقيفي  ،لكن الشأف يف
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األمور اغبديثة  ،وعلى كل حاؿ فاؼبسألة خاضعة للنظر واالجتهاد  ،فمن توصل بنظره
واجتهاده إىل أّنا توقيفية  ،فليتعبد هلل تعاىل هبذا القوؿ  ،ولكن ال حق لو أف جيعلها من
اؼبسائل العقدية الكبَتة اليت ينكر فيها على اؼبخالف  ،بل على اعبميع تقوى هللا تعاىل وبياف
اغبق وطرؽ الدليل  ،وإحكاـ اللساف عن الكالـ الذي ال ينبغي  ،فمن قاؿ أبّنا توقيفية ،
فلم أيت ببدع من القوؿ  ،ومن قاؿ أبّنا اجتهادية فلم أيت ببدع من القوؿ  ،ومن قاؿ أبّنا
اجتهادية ابعتبار وتوقيفية ابعتبار كما ىو القوؿ الذي تعتمده ىذه القاعدة فلم أيت ببدع
من القوؿ  ،فمثال ما يسمى ابؼبظاىرات اليت يدعى فيها النظاـ إىل إحقاؽ اغبق وإبطاؿ
الباطل  ،ىذه الوسيلة ال ذبوز ؼبا فيها من اػبروج على اغبكاـ  ،وؼبا فيها من الفوضى
وتعريض النفس للخطر  ،وؼبا فيها من إاثرة الرأي العاـ على اغبكاـ دبا ال ربمد األمة عقباه ،
وؼبا فيها من إتالؼ األمواؿ وإىالؾ اغبرث والنسل  ،وؼبا فيها من اجملاىرة أبخطاء اغبكاـ أما
لعامة  ،وؼبا فيها من اإلنكار العلٍت على اغبكاـ  ،وىذا لو دوره الكبَت يف الفوضى وإاثرة
الفتنة .
ونقوؿ أيضا  -:الدعوة إىل هللا تعاىل بًتصبة معاين القرآف الكرمي  ،وىذا ال حرج فيو ،بل فيو
من اػبَت الكثَت والنفع العظيم ما هللا تعاىل بو عليم  ،ولكن ال بد وأف تصدر ىذه الًتصبة من
اعبهات اؼبعتمدة واليت يشرؼ عليها أىل السنة واعبماعة حىت ال يدخل فيها بعض البدع من
ربريف الكلم من بعد مواضعو  ،مع أف ترصبة معاين القرآف الكرمي ليست من األمور اؼبعروفة
يف العهد األوؿ  ،ولكنها تدؿ عليها األدلة الكثَتة اآلمرة إببالغ ىذا القرآف وإظباعو للناس ،
وىذه الًتصبة ال أتخذ حكم القرآف الكرمي ،ولكنها ذبري ؾبرى كتب التفسَت  ،وهللا أعلم .
ونقوؿ أيضا  -:الدعوة إىل هللا تعاىل بتوزيع األشرطة النافعة الطيبة واليت تتضمن تصحيح
العقيدة وتصحيح العبادة  ،ونشر اػبَت والسنة وإحياء الدين وإماتة البدع  ،وكذلك طباعة
الكتب النافعة الطيبة ،كل ذلك من األمور الطيبة اليت فيها اػبَت الكثَت والنفع العظيم  ،مع
أف الدعوة بطباعة الكتب ليس من اؼبعروؼ يف العهد النبوي الكرمي ،ولكن ؼبا مل يكن شبة
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دليل دينع منها فهي من الوسائل الدعوية اؼبقبولة  ،واليت نتج عنها من اػبَتات ما ال يعلمو
إال هللا تعاىل  ،وعلى ذلك انعقدت كلمة أىل السنة واألئمة  ،وهللا أعلم .
ونقوؿ أيضا  -:الدعوة إىل هللا تعاىل عرب مواقع الشبكة العنكبوتية  ،ابفتتاح موقع أو اؼبشاركة
يف اؼبواقع اؼبتاحة الطيبة  ،فالدعوة إىل هللا تعاىل يف ىذه اؼبنتدايت طيب جدا  ،وقد حصل
فيو من النفع ما هللا بو عليم  ،ولكن ال بد من مراقبة هللا تعاىل  ،وتقواه جل وعال  ،واغبذر
من الدخوؿ إىل بعض اؼبواقع الكفرية اإلغبادية  ،أو اؼبواقع اإلابحية الفاتنة  ،وإال فالنتائج
الدعوية يف ىذه الشبكة ال ديكن إنكارىا وهلل اغبمد واؼبنة  ،وهللا أعلم .
واؼبهم حىت ال نطيل  -:أف من منع االجتهاد يف وسائل الدعوة وبناىا على التوقيف إمنا نظر
إىل تلك الوسائل اؼبخًتعة اليت خولف هبا النص وعورض هبا الدليل  ،فغلب جانب التوقيف
فيها  ،ومن قاؿ أبّنا اجتهادية إمنا نظر إىل تلك الوسائل الطيبة اليت أخرجها هللا تعاىل
لعباده وال زبالف شيئا من األدلة فجاء القوؿ الثالث ليجمع بُت القولُت وتتحرر بو وجهة
نظر الفريقُت  ،فإف كانت تلك الوسيلة زبالف شيئا من األدلة فنقف يف وجهها ونقوؿ-:
وسائل الدعوة توقيفية هبذا االعتبار  ،وإف كانت الوسيلة ال زبالف شيئا من النصوص ،
فنقوؿ  -:ال حرج فيها  ،ألف وسائل الدعوة اجتهادية هبذا العتبار  ،ولعلنا قد بينا لك ما
نريده إف شاء هللا تعاىل  ،وهللا ربنا أعلى وأعلم .
أنواع الوسائل الدعوية:
الوسائل الدَّعويَّةُ ثالثةُ أقساـ :
وسائل دعويَّةٌ معتربةٌ شرعاً :
-1
ُ
ِ
كخطبة اعبمعة ،والتعلي ِم يف
خاص ابعتبارىا؛
شرعي
نص
وىي
الوسائل الدَّعويَّةُ اليت ورد ٌّ
ٌّ
ٌّ
ُ
اؼبساجد ،والوعظ .
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األمةُ من بعده.
فهذه
الوسائل الدَّعويَّةُ ابشرىا رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص و َّ
ُ
-2وسائل دعويَّةٌ ملغاةٌ شرعاً :
ِ
كالكذب يف الدَّعوة .
خاص إبلغائها ؛
وىي
الوسائل الدَّعويَّةُ اليت ورد ٌّ
شرعي ٌّ
نص ٌّ
ُ
خاص
ووسائل دعويَّةٌ مسكوت عنها :وىي
-3
الوسائل الدَّعويَّةُ اليت مل يرد ٌّ
شرعي ٌّ
نص ٌّ
ُ
ُ
ابعتبارىا ،أو إلغائها .
وىي أكثر الوسائل الدَّعويَّة اليت يستعملها الدُّعاة.
كثرت
وتنوعت َّ
حىت أصبح تصني ُفها ابابً
وقد تعددت الوسائل الدَّعويَّةُ يف ىذا الزمن ،و ْ
ْ
من أبواب التػَّعُّر ِ
ؼ عليها لكثرهتا .
َ
الوسائل جعلها َّ
ِ
وىذا التنوعُ يف
ؿبط اىتماـ العقالء ،وأصبح التعامل معها انتفاعاً ودفعاً
ِ
الداعية إىل هللا تعاىل أف يتعرؼ
وربذيراً أمراً ال مناص منو وال ؿبيد عنو ،لذا كاف لزاماً على
ويدفع ما ديكنو دفعو ،وىذا اؼبوقف منو دليل وعي
عليها ،وينتفع دبا ديكنو االنتفاعُ بو منها،
َ
وإدر ٍاؾ وفطنة .قاؿ هللا تعاىل  {:اي أيها الذين آَمنوا اتَّػ ُقوا هللا وابػتػغُوا إِلَي ِو الو ِسيلَةَ وج ِ
اى ُدوا ِيف
َُ
َ َ َْ ْ َ َ َ
َسبِيلِ ِو لَ َعلَّ ُك ْم تُػ ْفلِ ُحو َف }(ٔ) .
اس بضرورةِ
أعلم النّ ِ
والدُّعاةُ إىل هللاِ تعاىل أوىل الن ِ
ِ
َّاس انتفاعاً
ابلوسائل الدَّعويّة ،لكوّنم َ
التمشي مع سن ِن هللاِ تعاىل الكونيّة ،حيث جعل هللاُ تعاىل اؽبدايةَ –أعٍت ىدايةَ الدَّاللة–
ِ
اجب
متوقفةً على تبلي ِغ الدُّعاةِ لدينو ،و ُ
التبليغ ال يكوف إالّ من خالؿ الوسائل ،وما ال يتم الو ُ
إالّ بو فهو واجب .

ٔ  -سورة اؼبائدة . ٖ٘ :
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ِ
يسَر هللاُ عز
اليوـ قد َّ
قاؿ ظباحةُ
الشيخ ُ
ُ
بن ابز –رضبو هللاُ تعاىل ":-ويف وقتنا َ
عبد العزيز ُ
بطرؽ مل ربصل ؼبن قبلنا ،فأمور الدعوةِ اليوـ متيسرةٌ أكثر ِمن ٍ
وجل أَمر الدعوةِ أكثر ٍ
طرؽ
َ
َ ْ
ُ
ْ
َ
َْ
ِ
كثَتة ،وإقامةُ َّ ِ
َّاس اليوـ فبكنةٌ ٍ
اإلذاعة ،وعن طر ِيق
بطرؽ متنوعة؛ عن طر ِيق
اغبجة على الن ِ َ
ِ
الصحافة ،من ٍ
طرؽ شىت .اىػ.
التلفزةِ ،وعن طر ِيق
وقسم دمحم أبو الفتح البيانوين الوسائل إىل قسمُت(ٔ):
أ ـ الوسائل ادلعنوية.
ب ـ الوسائل ادلادية.
ونريد ابلوسائل اؼبعنوية  :صبيع ما يُعُت الداعية على دعوتو من أمور قلبية  ،أو فكرية وذلك

س
كالصفات اغبميدة  ،واألخالؽ الكردية  ،والتفكَت والتخطيط وما إىل ذلك من أمور ال ُربَ ُّ
وال تُلمس  ،وإمنا تعرؼ آباثرىا ...
ونريد ابلوسائل اؼبادية  :صبيع ما يُعُت الداعية من أمور ؿبسوسة أو ملموسة  ،وذلك كالقوؿ
 ،واغبركة  ،واألدوات  ،واألعماؿ ...

ونظراً لكثرة الوسائل ادلادية وتنوعها اصطلحنا على تقسيمها إىل ثالث أنواع أساسية ىي:
_1الوسائل الفطرية :
وىي الوسائل اؼبوجودة يف فطرة اإلنساف وجبلتو وتنمو بنموه  ،كالقوؿ واغبركة
-2ـ الوسائل الفنية "العلمية":
وىي الوسائل اليت يكسبها اإلنساف كسباً  ،ويتعلمها ويت َفنَّن يف إجيادىا وتطويرىا  ،كالكتابة
 ،واإلذاعة  ،والتلفاز  ،وما إىل ذلك ..
ٔ  -اؼبدخل إىل علم الدعوة ،للدكتور دمحم أبو الفتح البيانوين (ص. )ٕٖٛ:
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-3الوسائل التطبيقية "العملية":
وىي ما يقابل الوسائل النظرية من  :إعمار اؼبساجد  ،وإنشاء اؼبؤسسات الدعوية  ،وإقامة
النوادي واؼبخيمات  ،واعبهاد يف سبيل هللا  ....وما إىل ذلك .
وىناؾ من قسم إىل وسائل أصلية :وىي اؼبستفادة من كتاب هللا تعاىل ومن سنة رسولو
ملسو هيلع هللا ىلص وما سار عليو سلف ىذه األمة الصاحل وانتهجوه.
ووسائل تبعية :وىي ما استحدث بعد ذلك من وسائل وطرؽ دعوية نتيجة ما طرأ على حياة
الناس من أمور عديدة ،وما ساعدت العلوـ والتقنية على إنتاجو وتيسَته .كوسائل االتصاؿ
والتعليم والطباعة....
مناذج عن الوسائل ادلعنوية وادلادية:
فمن الوسائل اؼبعنوية:
توثيق الصلة ابهلل وذلك عن طريق حبو وجب رسولو  ،وتقدمي حبهما على ؿببة غَتمها  ،وعن
طريق احملبة يف هللا والبُػ ْغض يف هللا  ،وإتباع هللا ورسولو  ،وكراىية الكفر والفسوؽ
والعصياف ....وما إىل ذلك .
ومنها  ،التخلق ابألخالؽ اغبسنة اليت تعرض صباؿ اإلسالـ وؿباسنو  ،ورببب الناس
ابإلسالـ  ،واألخالؽ اغبسنة كثَتة منها :
الصدؽ  ،واعبود والكرـ  ،والشجاعة واإلقداـ  ،والصرب واغبلم  ،وما إىل ذلك.
ومنها  :التعلم والتعليم  ،وذكر هللا عز وجل  ،واألخوة يف هللا  ،والتخطيط  ...وما إىل ذلك
من وسائل معنوية قلبية وفكرية ...
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الص ْرب:
– وسيلة َ
وقد اخًتت اغبديث عن الصرب خاصة ألنو من أبرز الوسائل اليت حيتاج إليها الدعاة يف طريق
دعوهتم  ،ومن أعظم الطرؽ اؼبوصلة إىل النجاح .
فقد أمر هللا عز وجل عباده عامة ابلصرب  ،فقاؿ { :اي أيها الذين آمنوا اصربوا وصابروا
ورابطوا واتقوا هللا لعلكم تفلحوف}(ٔ).وقاؿ تعاىل {:والعصر* إف اإلنساف لفي خسر* إال
الذين آمنوا وعملوا الصاغبات  ،وتواصوا ابغبق  ،وتواصوا ابلصرب}(ٕ).
اصِ ْرب إِ َّف َو ْع َد هللاِ َح ٌق.)ٖ(}...
كما أمر رسولو خاصةً بو فقاؿ {:فَ ْ
وقاؿ {:واصرب على ما يقولوف واىجرىم ىجراً صبيالً}(ٗ).
وقاؿ لو { :ولربّك فاصرب}(٘).
مناذج عن الوسائل ادلادية:
سبق أف اؼبقصود ابلوسائل اؼبادية صبيع ما يُعُت الداعية على دعوتو من أمور ؿبسوسة أو
ملموسة  ،وأننا اصطلحنا على تقسيمها إىل ثالثة أنواع :
ٔ-وسائل فطرية
ٕ-وسائل فنية "علمية"
ٖ-ػ وسائل تطبيقية "علمية "
ٔ  -سورة آؿ عمراف . ٕٓٓ:
ٕ  -سورة العصر .
ٖ  -سورة غافر. ٛٛ :
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٘  -سورة اؼبدثر . ٚ :
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ونظراً لكثرة ىذه الوسائل  ،سأكتفي ابإلشارة إىل عدد منها  ،من ىذه األنواع :
فمن الوسائل اؼبادية الفطرية  :القوؿ جبميع أشكالو  ،واغبركة جبميع أنواعها  ،ومن أشكاؿ
القوؿ  :اغبديث الفردي بُت الداعي واؼبدعو ،والدرس واحملاضرة  ،واؼبوعظة العامة  ،واػبُطْبة

 ،وما إىل ذلك .

ُّل  ،والسفر  ،واؽبجرة  ،والزايرات الدعوية وما إىل ذلك....
ومن أشكاؿ اغبركة  :التنق ُ
ِ
صحف وؾبالت
الوسائل اؼبادية (الفنية)  :الوسائل اليدوية  :كالكتابة والوسائل اؼبقروءة م ْن ُ

اؼبسجلة  ،واإلذاعة واؽباتف  ،والسمعيّة
وكتب وغَتىا  ،والسػمعية  :كمكرب الصوت  ،و ّ
البصريّة  ، :مثل القنوات الفضائية .
تقسيمات أخرى لوسائل الدعوة( ، )1ولعل ذلك يرجع إىل سعة موضوع الوسائل ،وتنوعها،
وكثرهتا  ،فمن تلك التقسيمات:
من أىل العلم من يرى أف وسائل الدعوة تنقسم إىل قسمُت:
ٔ /وسائل تعبدية ٕ /وسائل عادية .
ومنهم من يرى أف الوسائل تنقسم ابعتبار اغبكم التكيفي إىل طبسة أنواع :
ٔ /وسائل واجبة ٕ /وسائل منوبة ٖ /وسائل ؿبرمة ٗ /وسائل مكروىة ٘ /وسائل مباحة.
ومنهم يرى تقسيم الوسائل حسب قوة حاجة اػبلق إليها :
ٔ /وسائل ضرورية ٕ /وسائل حاجيّة ٖ /وسائل ربسينيّة .

ٔ  -يرجع إىل كتاب األسس العلمية ؼبنهج الدعوة اإلسالمية للدكتور عبدالرحيم اؼبغذوي (صٓ. )ٙٛٙ-ٙٛ
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ومنهم من يرى تقسيم ىذه الوسائل من حيث عمومها وخصوصها:
ٔ /وسائل دعوية عامة ٕ /وسائل دعوية خاصة .
ومنهم من يرى تقسيم وسائل الدعوة من حيث انتشارىا وؿبدودية االنتشار :
ٔ /وسائل دعوية واسعة االنتشار ٕ /وسائل دعوية ؿبدودة االنتشار .
ضوابط الوسائل الدعوية :
إف لوسائل الدعوة إىل هللا تعاىل وأساليبها ضوابط حىت ال تنحرؼ عن قواعد الشرع ،وال
زبرج عن األىداؼ اليت وضعت من أجل قباح الدعوة اإلسالمية.
الضابط األول:
االنضباط أبحكاـ الشرع :أي يشًتط أف تكوف الوسائل واألساليب الدعوية مأخوذة من
نصوص الكتاب والسنة ،أو أف تكوف مستنبطة عن طريق اؼبصادر الشرعية األخرى مثل:
االجتهاد ،القياس ،االستحساف ،اؼبصاحل اؼبرسلة ،ومعٌت ذلك أال يستخدـ الداعية الوسائل
واألساليب احملرمة واؼبمنوعة ،أي اليت جاء النهي عنها يف الكتاب.
الضابط الثاين:
أال يؤدي استعماؽبا من أجل مصلحة إىل الوقوع يف مفسدة أعظم :أي حبيث ال تًتتب
مفسدة على استخداـ الوسيلة أكثر من اؼبصلحة اليت كاف جيب أف ربققها ،ألنو قد تكوف
{وال
الوسيلة فبتازة ،وؽبا شروط جيدة ،ولكن استخدامها يًتتب عليو مفسدة ،قاؿ تعاىلَ :
تَسبُّوا الَّ ِذين ي ْدعو َف ِمن د ِ
اَّللَ َع ْدواً بِغَ َِْت ِع ْل ٍم}(ٔ).
اَّللِ فَػيَ ُسبُّوا َّ
وف َّ
ََ ُ ْ ُ
ُ

ٔ  -سورة األنعاـٔٓٛ : :
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يقوؿ الشيخ عبد الرضبن بن انصر السعدي رضبو هللا تعاىل يف ىذه اآلية الكردية :ففي ىذه
اآلية الكردية دليل للقاعدة الشرعية وىي :أف الوسائل تعترب ابألمور اليت توصل إليها.
الضابط الثالث:
مراعاة األولوايت :إنو جيب على الداعي أف يراعي األولوايت يف استخدامو الوسيلة
واألسلوب ،ومراتب الوسائل واألساليب اتبعة ؼبراتب مصاغبها ،فالوسيلة إىل أفضل اؼبقاصد
ىي أفضل الوسائل ،والوسيلة إىل أرذؿ اؼبقاصد ىي أرذؿ الوسائل ،مث تًتتب الوسائل بًتتب
اؼبصاحل واؼبفاسد ،فمن وفَّقو هللا للوقوؼ على ترتيب اؼبصاحل عرؼ فاضلها من مفضوؽبا
ومقدمها ومؤخرىا.
الضابط الرابع:
التدرج يف استخداـ الوسائل واألساليب :وىو التقدـ شيئاً ،والصعود درجة درجة ،ومعناه :أف
{وقُػ ْرآانً فَػَرقْػنَاهُ لِتَػ ْقَرأَهُ َعلَى الن ِ
َّاس َعلَى
يتدرج الداعي بدعوتو شيئاً فشيئاً ،كما قاؿ تعاىلَ :
مك ٍ
ْث َونَػَّزلْنَاهُ تَػْن ِزيالً}(ٔ)  .وقد استخدـ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف الوسائل واألساليب الدعوية
ُ
"التدرج فمن البياف العاـ للدعوة ،إىل اؽبجرة ،إىل السرااي ،إىل الغزوات ،إىل الكتب ،والرسل،

إىل الوفود ،إىل البعوث ،إىل انطالؽ اعبهاد يف ربوع الدنيا".
الضابط اخلامس :أالَّ تكوف الوسيلة أو األسلوب شعار الكفار ،مثل البوؽ والناقوس لليهود
والنصارى ،وذلك لنهي رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  " :ليس منا من تشبو بغَتان ،ال تشبهوا ابليهود وال
ابلنصارى – اغبديث"(ٕ).

ٔ  -سورة اإلسراء. ٔٓٙ :
ٕ  -أخرجو الًتمذي يف سننو أبواب االستئذاف عن رسوؿ هللا صلى هللا عليو و سلم  ،ما جاء يف كراىية إشارة اليد
ابلسالـ (٘ ،)٘ٙ/قاؿ الًتمذي إسناده ضعيف .
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الضابط السادس :إتقاف الداعية للوسيلة :حيث جيب على الداعية أف يكوف قادراً على
ملما بفوائدىا وطرؽ نفع الناس هبا .
استعماؿ الوسيلة ،متقنّا ؽباَّ ،
كمن يهتم بتوزيع
الضابط السابع :فال ينبغي أف تُستخدـ وسيلة ال تناسب حاؿ اؼبدعوينَ ،

الكتب الدعوية العربية ؼبن ال يفهمها وال يقرُؤىا من األعاجم ،وكذلك العكس ،فإف كاف
من فقو الدعوة مراعاة أحواؿ اؼبدعوين ،فإف من ضوابط الوسائل الدعوية استفادة اؼبدعو من

ىذه الوسيلة من عدمو .
()1

خصائص وسائل الدعوة:

ىناؾ عدة خصائص لوسائل الدعوة ،ولعل بعضها أظهر من بعض وىذه اػبصائص عديدة
لكثرة وسائل الدعوة ،ولكن ديكن إصباؿ ىذه اػبصائص فيما يلي:
ٔ /الشرعية :واؼبقصود من ذلك اتصاؼ وسائل الدعوة ابلوصف الشرعي .
ٕ /اإلنسانية :واؼبقصود من ذلك أف وسائل الدعوة زباطب اإلنساف ،ويستعملها الداعية .
ٖ /عمومها ومشوذلما :عبميع الناس ،وعدـ اختصاص وسائل الدعوة بطائفة معينة أو زمن
معُت أو مكاف معُت .
ٗ /الواقعيّة :سبتاز وسائل الدعوة خبصيصة الواقعيّة ،فهي تنطلق من واقع الناس وزباطبهم على
ضوء ذلك .

٘ /سهولتها ويسرىا :من قبل من يستعملها وىم الدعاة ،أو من قبل من يستفيد منها وىم
اؼبخاطبوف هبا .

ٔ  -يرجع إىل كتاب األسس العلمية ؼبنهج الدعوة اإلسالمية للدكتور عبدالرحيم اؼبغذوي (ص. )ٚٓٔ-ٜٜٙ
19

()1

ستة أسباب جتعل اإلنرتنت يف مقدمة وسائل الدعوة إىل هللا

اإلنًتنت ذباوز حدود اعبغرافيا واختصار الزمن ..لإلنًتنت وجو آخر غَت ما يشار إليو من
ربطيم للحواجز وذباوز للحدود  .ىناؾ حسب اإلحصائيات كبو ٓ٘ٔ مليوف مستخدـ
ؽبذه التقنية يف ـبتلف أكباء العامل األمر الذي يعتربه اؼبهتموف فرصة مواتية واترخيية لنشر
الدعوة اإلسالمية سيما وأف ىناؾ األلوؼ فبن نطقوا الشهادة كاف لإلنًتنت دور مهم يف
إسالمهم.
مل تنل وسيلة من وسائل نقل ونشر اؼبعلومات يف اتريخ البشرية ما انلتو اإلنًتنت من سرعة يف
االنتشار والقبوؿ بُت الناس  ،وعمق يف التأثَت يف حياهتم على ـبتلف أجناسهم وتوجهاهتم
ومستوايهتم  ،وما دييز اإلنًتنت ىو تنوع طبيعة اؼبعلومات اليت توفرىا  ،وضخامة حجم ىذه
اؼبعلومات اليت ديكن الوصوؿ إليها دوف عقبات مكانية أو زمانية  ،وتتوقع الدراسات أف ينمو
عدد اؼبستخدمُت إىل ما ىو أكثر من ٓ٘ٔ مليوانً يف األعواـ القادمة فقد أصبح الناس
اليوـ ينظروف إىل اإلنًتنت على أّنا اؼبصدر األوؿ واؼبفضل للمعلومات واألخبار  ،وقد يقاؿ
أف وسائل اإلعالـ التقليدية كالصحف واجملالت واإلذاعات لن تلبث أف تنقرض على يد
اإلنًتنت  ،كما انقرضت ألواح اغبجارة على يد ورؽ الربدي .
فيما يلي بعض األسباب اليت ذبعل اإلنًتنت وسيلة إعالـ واتصاؿ اؼبستقبل بال منازع .
وابلتايل من أفضل وسائل الدعوة إىل هللا ونشر الدين اإلسالمية .
ٔ -الإلمكان  :تتخطى اإلنًتنت كل اغبواجز اعبغرافية واؼبكانية اليت حالت منذ فجر
التاريخ دوف انتشار األفكار وامتزاج الناس  ،وتبادؿ اؼبعارؼ  ،ومن اؼبعروؼ أف حواجز
اعبغرافيا منها اقتصادي (تكلفة شحن اؼبواد اؼبطبوعة من مكاف إىل آخر) ومنها فكري وثقايف
ٔ  -من ؾبلة اإلصدار التعريفي ودليل اؼبشاركُت يف اؼبعرض اػبامس لوسائل الدعوة يف اؼبدينة اؼبنورة ..
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(حيولة بعض الدوؿ دوف دخوؿ أفكار وثقافات معينة إىل بالدىا)  ،أما اليوـ فتمر مقادير
ىائلة من اؼبعلومات عرب اغبدود على شكل إشارات إليكًتونية ال يقف يف وجهها شيء ويف
ذلك نواح إجيابية ال تعد وال ربصى .واليت ديكن ذبنيدىا يف قضية الدعوة .
ٕ -الالزمان  :إف السرعة الكبَتة اليت يتم هبا نقل اؼبعلومات عرب الشبكة تسقط عامل
اؼبعلومات عرب الشبكة تسقط عامل الزمن من اغبساابت  ،وذبعل اؼبعلومة يف يدؾ حاؿ
صدورىا  ،وتسوي بينك وبُت كل أبناء البشر يف حق اغبصوؿ على اؼبعلومة يف نفس الوقت
وابلتايل فأنت تعيش يف عصر (اؼبساواة اؼبعلوماتية).
ٖ -التفاعلية  :تعودت وسائل اإلعالـ التقليدية أف تتعامل معك كجهة مستقبلة فقط ،
ينحصر دورؾ يف أف أتخذ ما يعطونك وتفقد ما ال يعطونك  ،ولذلك فهم الذين يقرروف ما
تقرأ أو تسمع أو تشاىد أما يف عصر اإلنًتنت فأنت الذي تقرر ماذا ومىت تريد أف ربصل
عليو من معلومات  ،وأكثر من ذلك فبإمكانك اآلف من خالؿ منتدايت التفاعل واغبوار
أف تنتقل من دور اؼبستقبل إىل دور اؼبرسل أو الناشر .وىذه نقلة ربصل ألوؿ مرة وسبكن
الناس من التحرؾ على أرض مستوية دوف أف يطغى صوت أحدىم على اآلخر  ،وؽبذا أمهية
كبَتة بال شك يف اغبوار الشرعي أو حوار األدايف  ،وينبغي علينا كمسلمُت إدراؾ ما ربملو
ىذه التقنية من دعم لقضية الدعوة.
ٗ -اجملانية  :وىي أمر مل حيصل سباماً بعد .لكنو سيحصل خالؿ السنوات القادمة  ،حيث
إف الكثَت من األمناط التجارية بدأت تتبلور لتمكن اجملتمع من اعتبار خدمة اإلنًتنت من
اػبدمات األساسية يف اغبياة واليت سيتم توفَتىا للجميع بشكل ؾباين أو شبو ؾباين .
٘ -تنوع التطبيقات  :ما ذكرانه من أمثلة قليلة على استخدامات وفوائد اإلنًتنت ما ىو
إال غيض من فيض  ،إذ إف التطبيقات واػبدمات اليت تقدمها الشبكة تبلغ سعتها سعة
اغبياة فمن التطبيقات التعليمية والًتبوية اليت زبدـ أطفالنا يف تعلمهم واستكشافهم للعامل ،
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إىل اػبدمات اليت تسهل االتصاؿ كالربيد اإللكًتوين وغرؼ اغبوار  ،إىل التطبيقات التجارية
اليت ربوؿ العامل أبسره إىل سوؽ صغَتة يستطيع فيها البائع واؼبشًتي إسباـ صفقاهتم يف غبظات
 ،إىل اؼبواقع اإلخبارية واؼبعلوماتية واألكادديية واؼبرجعية اليت زبدـ الباحثُت واؼبطلعُت يف شىت
اجملاالت إبمكاننا كبن الدعاة اؼبسلمُت أف نعمل على صب كل ىذه التطبيقات يف حبَتة
الدعوة ونشر ديننا اغبنيف  ،لالستفادة من ىذه اإلمكاانت اؽبائلة اليت توفرىا لنا التقنية
اغبديثة يوماً بعد يوـ.
 -ٙسهولة االستخدام  :ال ربتاج أف تكوف خبَتاً معلوماتياً أو مهندساً أو مربؾباً حىت
تستخدـ اإلنًتنت  ،وال حيتاج رواد الشبكة إىل تدريبات معقدة للبدء ابستخدامها  ،بل إىل
ؾبرد مقدمة يف جلسة ؼبدة ساعة مع صديق يوضح لو اؼببادئ األولية لالستخداـ.
ؼباذا اإلنًتنت ؟
ألنو أصبح إبمكانك إطالع العامل أبسره وتعريفو بدينك الذي يقوـ بعض الناس بتشويو
صورتو يومياً ابستخداـ تقنيات العصر ومنها (اإلنًتنت) إف ىذه األداة اليت أؽبم هللا هبا
اإلنساف ليخًتؽ اؼبسافات يف سرعة الربؽ وليدخل بيوت الناس صبعياً بال حواجز فرصة
اترخيية للعاملُت يف ؾباؿ الدعوة إىل اإلسالـ وللحريصُت على نشر كلمتو  ،ليصلوا إىل
العاؼبُت ويقولوا ؽبم ىذا ديننا وىذه دعوتنا  ،ويكونوا شهداء على الناس  ،و اي ؽبا من أمانة
!! فاهلل هللا يف الدعوة اي دعاة اإلسالـ . !! ..
صعوابت وعقبات تواجو بعض الدعاة ،عند استخدام التقنيات احلديثة(:)1
من أبرز تلك الصعوابت أو اؼبعوقات اليت تقابل الدعاة عند استخداـ ىذه التقنيات وخاصة
االنًتنت اآليت:
ٔ  -مقاؿ بعنواف :الدعوة واستخداـ االنًتنت
رابط اؼبادةhttp://iswy.co/e483c :
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ٔ .قلة العلم ابحلاسب اآليل ومهاراتو :مع أّنا ليست صعبة أو معقدة ،فربامج التشغيل
أصبحت مرئية وأصبح إبمكاف أي شخص االلتحاؽ بدورة ؼبدة شهر أو أقل وتكوف كافية
الستخداـ اغباسب اآليل وتوظيفو يف ؾباؿ الدعوة إىل هللا تعاىل.
ٕ .قلة معرفة اللغات :من العقبات كذلك يف توظيف التقنيات اغبديثة يف الدعوة إىل هللا
اعبهل ابللغات األخرى واليت إف عرفها الداعية خاطب ؾبموعات كبَتة يف العامل.
ٖ .بعض النواحي الفنية :ومن العقبات اليت تقف أماـ الدعاة يف استخداـ االنًتنت أو
غَتىا من الوسائل اغبديثة يف الدعوة إىل هللا ىي قضية النواحي الفنية ،فهناؾ بطء وانقطاع
يف اػبدمة يف بعض األماكن ،كما أف ىناؾ خدمات ال يستطيع الشخص العادي
استخدامها.
ٗ .ضعف القناعة :من أىم النقاط اليت تقف أماـ استخداـ التقنيات اغبديثة وخاصة
االنًتنت فلدى بعض الدعاة ضعف أو عدـ قناعة يف استخداـ التقنيات أصالً ،إما بسبب
عدـ إتقاّنم ؽبذه اػبدمة أو بسبب عدـ معرفتهم ابػبدمات اليت تقدمها .٘ .اػبوؼ :وأقصد
بو اػبوؼ السليب لدى البعض ،وخاصة فبن وىبو هللا العلم والصالح ،فهو خياؼ من
الدخوؿ إىل عامل التقنيات اغبديثة خوفاً من الوقوع يف معصية ،أو مشاركة يف منكر ،ومع أف
االحتياط مطلوب إال أف مثل ىذا الفعل يفرح بو أىل الفساد ليمارسوا دورىم بعيداً عن
معرفة أىل اػبَت والصالح ،وتبقى الساحة خالية ؽبم وحدىم.
بعد معرفة العقبات اليت تواجو الدعاة يف الدعوة من خالؿ التقنيات اغبديثة ،ترى ما ىي
اػبطوات الواجب ازباذىا هبذا اػبصوص؟  -ىناؾ خطوات ومقًتحات البد من ازباذىا يف
سبيل تذليل تلك الصعوابت اليت تواجو الدعاة عند استخدامهم للتقنيات اغبديثة ،من ىذه
اػبطوات :عقد دورات للدعاة حوؿ استخداـ التقنيات اغبديثة ،ويكوف من خالؽبا:
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ٔ  .مسائل أتسيسية البد أف ينتبو ؽبا الداعية وأف ديتلئ هبا قلبو مثل اإلخالص والصرب
واالحتساب.
ٕ .فهم الواقع الذي يعيش بو الداعية وطبيعة الناس الذين يدعوىم حىت يكوف خطابو مالئم
ؽبم.
ٖ .أف يتوفر لدى الداعية ثقافة جيدة ،واطالع على ما حيدث يف ىذا العامل.
ٗ .تدريب الداعية على اؼبهارات والوسائل الدعوية خاصة اغبديثة منها ،وكذلك استخداـ
ـبتلف التقنيات لتحقيق ىدفو.
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