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 الملخص:

 

هللا  تعالى  هي مهمة الرسل واألنبياء الذين هم خيرة هللا منن عبناد  الدعوة إلى 

وسنناراء  إلنننى خهيننه وهننني مهمنننة خهانناء الرسنننل وولعنننيهم مننن العهمننناء العنننامهين  

وهني أضلنل األعمناع بعند انيمنا  بناى تعنالى  أل  عمرتهنا  –والربانيين الصادقين 

من الباطل والشر  وإخراجهم  هداية الناس إلى الحق. وتحبيبهم ضي الخير  وتنايرهم

 من الظهمات إلى النول. 

وألهمية الدعوة إلى هللا تعالى جاء هذا البحث ليهيي اللوء عهنى بينا  وسنااهها 

 –االتصننناع الشخصنننيح  والحدي)نننة )ننند ةالمدلسنننة  –اليديمنننة )ننند ةاليننندوة الح ننننة 

ال  وضعالييهنا اليرجمة...ح   وبيا  أهمينة هنذ  الوسنا -االنيرنت  -اليهااز –الصحاضة 

 ضي تبهيغ الدعوة  وتوصيل الهدي الرباني إلى الناس أجمعين.

 وقد اشتمل هذا البحث على الفصول التالية:

 الاصل األوع : ماهية الدعوة إلى هللا 

 الاصل ال)اني :  تعريف الوسيهة ومشروعييها 

 الاصل ال)الث: من وساال الدعوة إلي هللا تعالي اليديمة 

 وساال الدعوة إلي هللا تعالي الحدي)ة الاصل الرابع: من 

 وتوصل إلى نتائج متعددة من أهمها:

أ  النندعوة إلننى هللا تعننالى عهننم لننه قواعنند وضيننه يحمننل تبعيننه أههننه ممننن  .1

 ولعوا الكياب وضهموا أصوله. 

وسنناال النندعوة انسنننمية منهننا ال)ابننت والميييننر و)ننل وسننيهة لهننا دول  .2

 ولة.مهم ضى نشر انسنم ضى ألجاء المعم

 الكلمات الداللية:        

  الخطبددددة   -المسدددد د  –االتصددددال ال خصدددد   –وسدددديلة  –الدددددعوة-  

 الترجمة.
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 الميدمة 
إن الحمد هلل نحمده ونستعينه، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا 
 وسيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضل له ومن يضلل فال هادى له.

ريك له وأشهد أن محمدًا عبده وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال ش
له وصحبه، ومن دعا بدعوته ورسوله صلوات هللا وسالمه عليه وعلى آ

 يوم الدين.الي 
هي مهمة الرسل واألنبياء  –تعالى  –وبعد فإن الدعوة إلى هللا 

الذين هم خيرة هللا من عباده وسفراءه إلى خلقه وهي مهمة خلفاء الرسل 
وهي أفضل  –، والربانيين الصادقين وورثتهم من العلماء العاملين

األعمال بعد اإليمان باهلل تعالى، ألن ثمرتها هداية الناس إلى الحق. 
وتحبيبهم في الخير، وتنفيرهم من الباطل والشر، وإخراجهم من الظلمات 

 إلى النور. 

نَِّني ِمَن َوَمْن َأْحَسُن َقْواًل ِممَّْن َدَعا ِإَلى َّللاَِّ َوَعِمَل َصاِلًحا َوَقاَل إِ "
 .(1) "اْلُمْسِلِمينَ 

والدعوة إلى هللا تعالى هي الدعوة إلى دينه، وإتباع هداه، وتحكيم 
بالعبادة واالستعانة والطاعة،  –تعالى  –منهجه في األرض، ، وإفراده 

والبراءة من كل الطواغيت التي تطاع من دون هللا. وإحقاق ما أحق هللا، 
عروف والنهي عن المنكر، والجهاد في وإبطال ما أبطل، واألمر بالم

 سبيل هللا.
ومثل هذه الدعوة إلى هذه المعاني ليست باألمر الهين الذي 
يقابل باإلغضاء والسكوت أو الموافقة والقبول وكيف تقبل هذه الدعوة 

                                                 
ح 1ة

 ح.33سولة ضصهت آية ة
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العقول الجامدة أو القلوب المريضة أو القوى المتسلطة، أو الفئات التي 
الدنيا؟ لهذا كان البد لهذه الدعوة العظيمة أضلها الهوى أو أغرقها حب 

الشاملة من دعاة أقوياء، يتناسبون مع عظمتها وشمولها، قادرين على 
أن يمدوا أشعة ضيائها في أنفس الناس وعقولهم وضمائرهم بعد أن 

 تشرق بها جوانحهم وتستضئ بها حياتهم.
ركة إن هذا الداعية المنشود هو القوى المحركة لعملية الدعوة وح

 سيرها. 
ودستور القرآن  صهي هللا عهيه وسهموالداعي تلميذ إمامه الرسول 

يتعلم منه دقته في اختيار اللفظ. وحكمته في اختيار القول فهو يقول 
َنُكمْ  للمخالفين " نَ َنا َوبَ ي ْ  .(2)"تَ َعاَلْوا ِإََل َكِلَمٍة َسَواٍء بَ ي ْ

ُتْم َصاِدِقيَ ُقْل َهاُتوا بُ ْرَهاَنُكْم ِإْن كُ وللمجادلين "  .(3)" ن ْ
ُكْم َلَعَلى ُهًدى َأْو ِف َضََلٍل ُمِبيٍ وللمعاندين "  .(4)" أَْو ِإَّيا
 .(5)"َوُقوُلوا لِلنااِس ُحْسًناألن شعاره "

فيتأدب بأدب القرآن تواضعًا، ويدفع بالتي هي أحسن منهجًا فإذا بسنة 
َنُه عَ  هللا تتحقق " َنَك َوبَ ي ْ يمٌ فَِإَذا الاِذي بَ ي ْ  .(6)"َداَوٌة َكأَناُه َوِلٌّ َحَِ

ندعو  ءشيوالبد أن يعي الداعي أن أي تقصير في تبيان إلى أي 
 الناس؟ 

وكيف ندعوهم؟ يمثل عقبة كؤودا في طريق الدعوة البد من إزالتها ليمهد 
 الطريق لمن أراد السير فيه حتى ال تتعثر خطأه أو تزل قدم بعد ثبوتها.

                                                 
ح 2ة

 ح.64آية ة -سولة آع عمرا  
ح 3ة

 ح.64آية ة -سولة النمل 
ح 4ة

 ح.24آية ة -سولة سبأ 
ح 5ة

 ح.53آية ة -سولة انسراء 
ح 6ة

 ح.34آية ة -سولة ضصهت 
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ن فقه الداعي ألنه إذا كان كل زمان يحتاج إلى ومن هنا كان البد م
علم يفصل تفصياًل إذا غم على الناس فإن علم الدعوة وفقها هو الذي نحن 

 في حاجة إليه اليوم.
إن العرب ما كانوا في حاجة إلى علم النحو والصرف المحسنات 
 البديعية حتى يفهموا لغة القرآن، والقرآن نزل بلسان عربي مبين. ولكن جاء

حتاج الناس لهذه القواعد بعد أن أصبح لسانهم أعجميًا حتى يضبطوا إزمان 
 األلفاظ ويحددوا المعاني فاحتاجوا لهذا العلم.

ونحن اليوم ما أحوجنا إلى ضبط المفاهيم والحركة  بعد ما رأينا من 
إفراط في الدعوة حتى كفر بعض الناس مجتمعهم الذي يعيشون فيه أو تفريط 

هذا القرآن مهجورًا، وحدث ما حدث من انحطاط للمسلمين  منه حتى أصبح
َهَواِت َفَسْوَف َيْلَقْوَن " اَلَة َواتََّبُعوا الشَّ َفَخَلَف ِمْن َبْعِدِهْم َخْلٌف َأَضاُعوا الصَّ
 .(7)"َغيًّا

سياحة محدودة في جانب من جوانب الدعوة، ما فيه  البحثوفي هذا 
قد أخطئ فيه هو "رشح نفسي  من توفيق هو محض الفضل األعلى، وما

 ورجائي أن يقبل ربي هذه الكلمات في ميزان الحسنات األمارة بالسوء".

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين 
    عمر الكندري د        
         

 

 

  

 
                                                 

ح 7ة
 ح.59آية ة -سولة مريم 
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 ماهية الدعوة إلى هللا الفصل األول : 
 أوالً: الدعوة: لية:

 كلمة تطلق ويراد بها عدة  معان.
 النداء يقال دعا فالن فالنا إذا ناداه: -1

ُثمَّ ِإَذا َدَعاُكْم َدْعَوًة ِمَن اأْلَْرِض ِإَذا "وكما جاء في قوله تعالى: 
 .(8)"َأْنُتْم َتْخُرُجونَ 

ِإَذا َسَأَلَك ِعَباِدي َعنِ ي َفِإنِ ي َقِريٌب السؤال كما في قوله تعالى: " -2
اِع ِإَذا َدعَ   .(9)"انِ ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ

َوَأْدُعو َربِ ي َعَسى َأالَّ َأُكوَن ِبُدَعاِء َربِ ي العبادة كما في قوله تعالى: " -3
 .(10)"َشِقيًّا
 .(11)"َأْن َدَعْوا لِلراَْحَِن َوَلًداالنسب قال تعالى: " -4
الدعوة إلى قضية يراد إثباتها أو الدفاع عنها سواء كانت حقا أو  -5

 باطاًل.
َواَّللاُ َيْدُعو ِإََل َداِر الساََلِم َويَ ْهِدي َمْن َيَشاُء ِإََل : "قوله تعالى:  ) أ ( فمن الحق

 .(12)"ِصرَاٍط ُمْسَتِقيمٍ 
قَاَل  )ب( ومن الباطل حكمة القرآن عن يوسف عليه السالم في قوله: "

 .(13)"َربِ  السِ ْجُن َأَحبُّ ِإَِلا ِماا يَْدُعوَنِِن إِلَْيهِ 

                                                 
ح 8ة

 ح.25آية ة -سولة الروم 
ح 9ة

 ح.186آية ة - سولة البيرة
ح 10ة

 ح.48آية ة -سولة مريم 
ح 11ة

 ح.91آية ة -سولة مريم 
ح 12ة

 ح.25آية ة -سولة يونس 
ح 13ة

 ح.33آية ة -سولة يوسف 
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ولية أو الفعلية والعملية "ال مالة الناس إلى مذهب أو المحاولة الق -6
 (14)ملة"

 عانياً: الدعوة: اصطنحاً:
 وردت فيها عدة تعاريف نذكر منها:

تعريف الدكتور أبو بكر ذكرى بأنها: قيام العلماء والمستنيرين في  -1
الدين بتعليم الجمهور من العامة بتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم 

 .(15)على قدر الطاقة"
وتعريف الشيخ محمد الغزالي بأنها: برنامج كامل يضم في أطوائه  -2

جميع المعارف التي يحتاج إليها الناس ليبصروا الغاية من محياهم 
 .(16)ليستكشفوا معالم الطريق التي تجمعهم راشدين"

وتعريف الشيخ محمد الصواف إذ يقول: الدعوة هي رسالة السماء  -3
إلى المخلوق، وهي دين هللا القويم إلى األرض، وهي هداية الخالق 

وطريقه المستقيم، وقد اختارها هللا وجعلها الطريق الموصل إليه 
ْسََلمُ  سبحانه: " يَن ِعْنَد اَّللِا اْْلِ ثم اختارها لعباده وفرضها  (17)"ِإنا الدِ 

ْسََلِم ِديًنا ف َ  عليهم، ولم يرضى بغيرها بدياًل عنها " َر اْْلِ َتِغ َغي ْ َلْن َوَمْن يَ ب ْ
 .(19()18)"يُ ْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ِف اْْلَِخرَِة ِمَن اْْلَاِسرِينَ 

وتعريف الشيخ فتحي يكن إذ يقول: الدعوة هدم وبناء، هدم جاهلية  -4
بكل أطوارها وأشكالها، سواء كانت جاهلية أفكار، أم جاهلية نظم 

                                                 
ح 14ة

 المصباح المنير ضي مادة: دعا.
ح 15ة

 .7الدعوة إلى انسنم د/ أبو بكر ذ)رى  ص
ح 16ة

 .14ص –مع هللا الشيخ محمد اليزالي 
ح 17ة

 ح.19ة آية –سولة آع عمرا  
ح 18ة

 ح.85آية ة –سولة آع عمرا  
ح 19ة

 .22الدعوة والدعاة لهشيخ محمد الصواف  ص



 -304- 

وشرائع، ومن ثم بناء المجتمع المسلم على قواعد اإلسالم في شكله 
تواه، في مظهره وجوهره، في تطلعه العقدي للكون واإلنسان، ومح

 .(20)والحياة"
وتعريف الدكتور توفيق الواعي إذ يقول: المعنى الذي تحمله الدعوة  -5

اإلسالمية وتحاول تبليغه للناس هو: جمع الناس على الخير 
وداللتهم على الرشد بتنفيذ منهج هللا في األرض قواًل وعماًل، وأمرهم 

وف، ونهيهم عن المنكر وإرشادهم إلى الطريق المستقيم، بالمعر 
ََّي بُ َِنا أَِقِم "والصبر والمصابرة على أعباء البالغ مصداقًا لقوله تعالى: 

الصاََلَة َوْأُمْر ِِبْلَمْعُروِف َواْنَه َعِن اْلُمْنَكِر َواْصِبْ َعَلى َما َأَصاَبَك ِإنا َذِلَك ِمْن َعْزِم 
 .(22()21)"اْْلُُمورِ 

هذه تعاريف خمسة للدعوة وكلها تلتقي حول مضمون مهم جدًا 
هو أن الدعوة ليست مقصورة على مجرد التعريف والبالغ، بل قد تتعدى 

 ذلك إلى البناء والتكوين.
وحين نقول الدعوة اإلسالمية فإنما نقصد بها الرسالة الخاتمة 

ال يأتيه وحيا من عند هللا في كتاب   التي نزلت على النبي محمد 
الباطل من بين يديه وال من خلفه بكالمه المعجز المكتوب في 

 بالتواتر والتعبد بتالوته.  المصاحف المنقول عن النبي 
 

 

\ 

                                                 
ح 20ة

 .39ضيحي يكن ص  –انسنم ضكرة حر)ة انينب 
ح 21ة

 ح.7آية ة –سولة ليما  
ح 22ة

 .8ص –الن اء الداعيات لهد)يول توضيق الواعي 
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 تعريف الوسيلة ومشروعيتها:  الثانيالفصل 

 : تعريف الوسيلة لغة واصطالحًاأوال

َيا َأيَُّهاا  ﴿تعالى الوسيلة في اللغة هي كل ما يتوصل به ويتقرب به إلى الغيب قال 

 .(23) ﴾ اَلِذيَن آَمُنوا اتَُّقوا َّللاََّ واْبَتُغوا إَلْيِه الَوِسيَلةَ 

فالوساايلة فااي اللغااة القربااة والمنزلااة ويقااال توساال إلااى هللا تعااالى، إذا عماال تقاارب بااه 

 .(24) إلى هللا تعالى

جناة، وهاي والوسايلة علام علاى أعلاى منزلاة فاي ال }مام أبان كثيار رحماه هللا وقال اإل

 .(25) { منزلة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

صطالح هي ما يستعين به الداعية على تبليغ الادعوة إلاى هللا تعاالى الوسيلة في اإل

 .(26) على نحو نافع مثمر

وهي أيضا ما يستعمله الداعية من إمكانات يوصل بها الدعوة إلى المدعوين وغالبًا 

 .(27) ما تكون حسية

 .(28) داة المنضبطة شرعًا الموصلة إلى غاية منضبطةوهي أيضا األ

                                                 

  .{35سورة المائدة آية } (3)
  .6/4837لسان العرب  (4)
 2/155فسير أبن كثير ت (5)
  .أصول الدعوة د / عبدالكريم زيدان (6)
  .2/42منهج اإلمام أبن كثير أبن تيمه في الدعوة د / الحوشاني  (7)
  .16منهاج الدعوة وأساليبها د / جريشة ص  (8)
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فمفهوم وسائل الدعوة في البحث ماا يساتخدمه الاداعي لنقال الادعوة إلاى المادعو مان 

صاافات خلقيااة، أو وسااائل قوليااه، أو أمااور تطبيقيااة أو وسااائل إعااالم حديثااة أو غياار 

 ذلك

 من ضوابط وسائل الدعوة

 : أوال: االنضباط بأحكام الشرع

شاارع فااإن كاناات الداعيااة قباال أن يسااتخدم أي وساايلة أن يعرضااها علااى ال ماان واجااب

  .وإن كانت مخالفة له تركها، موافقة له أخذ بها

فهااي وساايلة ، ن أي وساايلة نااش الشااارع علااى النهااي عنهااا بوجااه ماان أوجااه النهاايإ

تنازه يعلاى الداعياة أن يتجنبهاا و ، تحريما كاان أو كراهياة، ممنوعة بحسب نوع النهي

  .دامهااستخعن 

 ال هللا تعالى: ااالقول: ق ش الشارع عليها وسيلةامن الوسائل الدعوة التي ن

َيا َأيَُّها اَلِذيَن آَمُناوا اتَُّقاوا َّللاََّ وُقوُلاوا َقاْواًل  ﴿وقال تعالى ، (29) ﴾ وُقوُلوا ِللنَّاِس ُحْسناً  ﴿

 . (30) ﴾ َسِديداً 

 التدرج عند استخدام الوسائل :: ثانيا  

  .والصعود درجة درجة، التقدم شيئا فشيئا التدرج هو

) أن يتقااادم الاااداعي : أي فشااايئا شااايئاوتااادرج الااادعوة هاااو التقااادم فاااي تبليغهاااا للنااااس 

 فشيئا للبلوغ به إلى غاية ما طلب منه وفق طرق مشروعة ". ، بالمدعو شيئا

                                                 

  .{83سورة البقرة آية } (9)
  .{70سورة األحزاب آية } (10)
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لاى ألن النفوس البشرية طبعات إ، والتشريعية معا، والتدرج سنة من سنن هللا الكونية

لاااذا فإنهاااا تحتااااج إلاااى التاااأليف إذا أرياااد تغييرهاااا إلاااى قااايم ، النفااارة عااان تااار  الماااألوف

  .جديدة أو مألوفة

حتاى تتكياف ، ونازل الاوحي القرآناي منجماا، وقد جاء التشريع اإللهي الحكيم متادرجا

وباذلك قبلاوا ماا ، وما كبارت علياه مان التقالياد، النفوس على الوضع المغاير لعادتهم

  .من األحكام التشريعية بنفوس راضيةشرعت لهم 

ْلَناااُه  ﴿: قاال هللا ا ساابحانه وتعااالى ا وُقْرآنااًا َفَرْقَنااُه ِلَتْقااَرأَُه َعَلااى النَّااِس َعَلااى ُمْكااثه وَنزَّ

 . (31) ﴾ َتنِزيالً 

ولااو أخااذوا بجميااع الفاارائض فااي وقاات واحااد ، ونجمااا بعااد نجاام، أي شاايئا بعااد شاايء

 . (32) لنفروا

ماااؤمنين عائشاااة ا رضاااي هللا عنهاااا ا إلاااى مصااالحة هاااذا التااادرج ت أم الشاااار أوقاااد 

" إنما نزل أول ما نازل مناه ا أي القارآن الكاريم ا ساورة مان المفصال : التشريعي قائلة

ولاو ، حتى إذا ثاب النااس إلاى اإلساالم نازل الحاالل والحارام، فيها ذكر الجنة والنار

، ولاااو نااازل وال تزناااوا، أبااادأ نااادع الخمااار ال: لقاااالوا، نااازل أول شااايء ال تشاااربوا الخمااار

  ..... (. ال ندع الزنا أبدأ: لقالوا

  .والذي يهمنا في هذا الصدد هو الحديث عن التدرج في وسائل الدعوة

                                                 

  .{106سورة اإلسراء آية } (11)
 .  10/219لإلمام القرطبي  .الجامع ألحكام القرآن (12)



 -308- 

ئل حساب مراحال الادعوة وقد تدرج النبي ا صلى هللا علياه وسالم ا فاي اساتخدام الوساا

ى مراحال دعوتاه ا فاإذا نظرناا إلا، وعلاى مقتضاى حاجاات الادعوة إليهاا، التي مر بها

 : صلى هللا عليه وسلم ا نجد تدرجه في اتخاذ الوسائل الدعوية كالتالي

، ثام الكتاب والرساائل، ثام الغازوات، ثام السارايا، ثام الهجارة، استخدام الوسائل البيانياة

  .ثم الوفود والبعوث

 : إمكانية التطبيق: ثالثا  

هاال ، رج أن يالحااظ الداعيااةوذلااك ألن مقتضااى التااد، وهااذا الضااابط امتااداد لمااا قبلااه

أو فاااي شاااخش مااان ، يمكااان تطبياااق وسااايلة مااان الوساااائل فاااي ميااادان الااادعوة عاماااة

فالباد لاه مان تاأخيره إلاى وقات ، فإذا لام يجاد إمكانياة التطبياق، األشخاص المدعوين

  .حتى ال يتعرض الداعية والدعوة معا إلى الحرج والمشقة، يمكنه من العمل به

وساالو  ، ) إن كثياارا ماان المنتحلااين للعبااادة: رحمااة هللا ا قاال العالمااة اباان خلاادون ا

تغيياار  إلااىداعااين ، يااذهبون إلااى القيااام علااى أهاال الجااور ماان األمااراء، طاارق الاادين

رجااااء فاااي الثاااواب علياااه مااان هللا فيكثااار ، و األمااار باااالمعروف، المنكااار والنهاااي عناااه

كثارهم يهلكاون ويعرضون أنفسهم في ذلك للمهالاك وأ، أتباعهم من الغوغاء والدهماء

ألن هللا سااابحانه وتعاااالى لااام يكتاااب ذلاااك ، فاااي هاااذا السااابيل ماااأزورين غيااار ماااأجورين

 .نما أمر به حيث تكن القدرة عليهوإ، عليه

وال يظنن الداعية أنه حينما ياؤخر كلمتاه أو بياناه إلاى وقات الاتمكن مناه أناه ياأثم فاي 

ه قاال شايخ اإلساالم وعدم التمكن من تطبيق العمل ب، بل هو معفو عنه لعجزه، ذلك

 م... قد يؤخر البيان والبالغ أليا. ) فالعالم في البيان والبالغ: ا رحمة هللا ا هبن تيمأ

حكاااام إلاااى وقااات األياااات ، وبياااان اآلإلاااى وقااات الاااتمكن، كماااا أخااار هللا سااابحانه إنااازال 
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تمكان رساول هللا ا صالى هللا علياه وسالم ا إلاى بيانهاا والحجاة علاى العبااد إنماا تقاوم 

... فاااإذا . والقااادرة علاااى العمااال باااه، بشااارط الاااتمكن مااان العلااام بماااا أنااازل هللا: يئينبشااا

كاان بياناه لماا جااء باه ، حصل من يقوم بالدين من العلماء أو األمراء أو مجموعهماا

الرساول ا صالى هللا علياه وسالم ا شايئا فشايئا بمنزلاة بياان الرساول لماا بعاث باه شايئا 

 عليه وسلم ا ال يبلغ إال ما أمكان علماه والعمال ومعلوم أن الرسول ا صلى هللا، فشيئا

 . (33)ولم تأت الشريعة جملة ، به

                                                 

 -، الوسائل المعاصرة للدعوة إلى هللا أ.د/ مصاطفى الادميرى 60ا  20/59مجموع الفتاوى  ا 33
  .بتصرف 182- 181ص 
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 الفصل الثاني

 القديمةإلي هللا تعالي من وسائل الدعوة 
 

 القدوة الحسنة:: أوال 

المثاال الاذي يتشابه : يقال فالن قدوة يقتدى باه والقادوة، األسوة: القدوة في اللغة: لغة

  .ما يعملبه غيره ا فيعمل مثل 

فقااد يكااون اإلنسااان أسااوة ، وقياادت القاادوة هنااا بكونهااا ) حساانة ( لتخاارج القاادوة الساايئة

  .حسنة أو أسوة سيئة

) من سن في اإلسالم سنة حسنة فلاه أجرهاا وأجار مان عمال : وقد جاء في الحديث

،ومن سان سانة سايئة كاان علياه  يءبها من بعده من غير أن ينقش من أجورهم ش

  .(34) (ه من غير أن ينقش من أوزارهم شيءعمل بها من بعدوزرها ووزر من 

وهااذا المثااال : القاادوة الحساانة هااي المثااال الااواعي للساالو  الخلقااي األمثاال: اصااطالحا

الواقعي قد يكون مثاال حسنا ملموسا مشاهدا يقتدى به ،وقد يكون مثاال حاضرا فاي 

نه من سيرة وقصاش وصورته مرسومة في النفس بما أثر ع، الذهن بأخباره وسيرته

   .(35) ومن أنباء وأقوال وأفعال

تجساايد : القاادوة الحساانة فااي المجااال الاادعوى عبااارة عاان: مفهومهااا فااي مجااال الاادعوة

الداعية للقيم وللمبادئ التي يادعوا إليهاا فاي حركاتاه وساكناته مماا يجعلاه قادوة طيباة 

                                                 

  .رواه الترمذي في سننه (47)
  .486أصول الدعوة ص  (48)
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الناااس فيااه معاااني وأسااوة حساانة لغيااره ويكااون الداعيااة حينئااذ ) كالكتاااب المفتااوح يقاارأ 

ألن التأثير باألفعال والسلو  أبلغ وأكثر من ، سالم فيقبلون عليها وينجذبون إليهااإل

  .(36) التأثر بالكالم فقط

دعاا إليهاا واساتخدمها و القادوة الحسانة وسايلة ناوه القارآن الكاريم بهاا : مكانتها وشارفها

الكارام وكاان القادوة  الرساول ا صالى هللا علياه وسالم ا فكاان المثال األعلاى للصاحابة

ناه صالى هللا علياه وسالم بشار ماثلهم تتمثال فياه أللمسلمين في كل زمان ومكاان ماع 

كل الصفات الخلقية والطاقات الروحية والحيوية الخالقة فيصدقون بمباادئ اإلساالم 

يرونهاااا فاااي بشااار متحااار  ، الحياااة أنهااام يرونهاااا رأي العاااين وال يقربونهاااا فاااي كتااااب

 . (37) تهفوا لها مشاعرهمفتتحر  لها نفوسهم و 

إن األسوة الحسنة طريق عظيم من طرق الدعوة واإلرشاد ومن الوساائل المهماة فاي 

 تبليغ الدعوة إلى هللا سبحانه وتعالى، وجذب الناس إلى اإلسالم. 

فالسااايرة الطيباااة لرجااال الااادعوة اإلساااالمي وأفعالاااه الحميااادة وأخالقاااه الذكياااة تكاااون  -

الناااس معاااني اإلسااالم السااامية فيقبلااون عليهااا وينجااذبون  الكتاااب المفتااوح يقاارا فيااهك

 إليها، ألن التأثير باألفعال والسلو  ابلغ واعظم من التأثير باألقوال دون األعمال. 

والرسول )صلي هللا عليه وسلم( هو القدوة المباركة أمام رجال الادعوة يقتادي بسايرته 

 في الدعوة إلى هللا تعالى. 

                                                 

  .43أسس الدعوة د / محمد الوكيل ص  (49)
  .وما بعدها 43لسابق ص المرجع ا (17)
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ِ ُأْسااَوٌة َحَسااَنٌة لِ َماان َكاااَن َيْرُجااو َّللاََّ واْلَيااْوَم  َلَقاادْ  ﴿قااال تعااالى:  َكاااَن َلُكااْم ِفااي َرُسااوِل َّللاَّ

 (38) .﴾ اآلِخَر وَذَكَر َّللاََّ َكِثيراً 

نااه )صاالي هللا عليااه وساالم( القاادوة لجميااع النااواحي اإلنسااانية فااي المجتمااع، فهااو إ -

وكال صاديق، وكال مرباى األسوة الحسنة لكل داع، وكل قائاد، وكال أب، وكال زوج، 

 وكل سياسي، وكل رئيس دولة. 

هللا عنااه أن رسااول هللا )صاالي هللا عليااه وساالم( قااال "إن  ييااروى لنااا العباااس رضاا -

هللا خلااق الخلااق فجعلنااي ماان خياارهم. ثاام تخياار القبائاال فجعلنااي ماان خياار قبيلااة، ثاام 

 (39) ." وخيرهم بيتا، تخير البيوت فجعلني من خير بيوتهم فأنا خيرهم نسبا

فيجاااب علاااى كااال داعياااة مسااالم أن يحااارص علاااى االقتاااداء برساااول هللا )صااالي هللا  -

 عليه وسلم( اقتداء متكامال وليس متجزئا. 

 فال يجوز أن يقتدي به في بعض الجوانب ويخالفه في جوانب أخرى.  -

وعلاااى العااااملين فاااي حقااال الااادعوة اإلساااالمية والاااذي يتصااادرون للااادعوة إلاااى هللا  -

تمكااين لاادين هللا أن يكونااوا اشااد الناااس حرصااا علااى هااذا التكاماال فااي والعماال علااى ال

 يعتبرون قدوة لمن يدعونهم. فإنهماالقتداء 

فعلايهم التعاارف علااى هاادى الرسااول )صاالي هللا عليااه وساالم( وساانته فااي كاال أمااور  -

حياتاه فاي عالقتااه ماع رباه فااي صاالته وتهجاده، فااي ذكاره وخشايته ومراقبتااه لاه، فااي 

لناس إلى هللا وتحمله اإليذاء في سبيل ذلك، في حياتاه الزوجياة حرصه على دعوة ا

 وحسن عشرته. 

                                                 

  .(21) ة( سورة األحزاب أي38)
  .وأبو داود فهي سنته الترمذي( رواه 39)
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 األخاااوةمنهااا، فااي حثاااه علااى  يءفااي تمسااه بتعااااليم الاادين وعاادم ترخصاااه فااي شااا -

 والحب بين المسلمين ولين جانبه، في عفوه وكظم غيظه وعدم غضبه لنفسه.

ده وشاجاعته وإقدامااه فاي مشاورته للمساالمين فاي عزمااه وتوكلاه علااى هللا، فاي جهااا -

حاايط بساايرته وصافاته وأخالقااه صاالى نفاي القتااال إلااى غيار ذلااك، وأننااا ال نقصاد أن 

هللا عليه وسيلم التي يحب أن نقتادي باه فيهاا، ولكنناا نوصاى كال مسالم وكال عامال 

لااادعوة هللا أن يااادرس بكااال االهتماااام سااايرة رساااول هللا صااالى هللا علياااه وسااالم وسااانته 

 رد الثقافة والمعرفة.بقصد االقتداء وليس لمج

وأيضا القدوة فاي صاحابته صالى هللا علياه وسالم ويعجبناي فاي ذلاك ماا روى عان  -

 هللا عنه أنه قال: رضيابن مسعود 

من كان مستنا فليستن بمن قد مات فان الحي ال تؤمن عليه الفتنه، أولئك أصحاب 

عمقهااا علمااا، هااذه األمااة، ابرهااا قلوبااا، وأ  أفضاالمحمااد صاالى هللا عليااه وساالم كااانوا 

واقلهاا تكلفاا، اختاارهم هللا لصاحبه نبياه وإلقاماة ديناه، فااعرفوا لهام فضالهم، واتبعااوهم 

كااانوا علااى الهاادي  فااإنهمعلااى أثاارهم، وتمسااكوا بمااا اسااتطعتم ماان أخالقهاام وساايرهم 

 (40) .المستقيم

 : على هذا الكالم فيقول الغزاليويعلق الشيح محمد 

المعاصرة في العالم اإلسالمي فكروا فاي العاودة إن بعض الذين ضاقوا باالنحرافات 

إلى األمس القريب أو إلى بعاض قارون مضات فقلات لهام: مثلناا األعلاى فاي القارآن 

 . األول وحده

                                                 

 1/57( أخرجه أبو نعيم فهي الحلية 40)
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ففااي الحااديث عاان رسااول هللا صاالى هللا عليااه وساالم قااال فيااه: إنااه ماان يعااي  ماانكم 

المهديين. تمساكوا  بعدى فسيرى اختالفا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين

 (41) " .بها وعضوا عليها بالنواجذ

إنماا االقتاداء فاي فقط ليس في ركوب الخيل واإلبل والحرب بالسيف واالقتداء بداهة 

إن الفاااتحين األوائال انطلقاوا باسام هللا الواحاد ينقلااون ، األخاوةالتجارد والخشاية وإيثاار 

وماان الخرافااة إلااى الحااق ، الجماااهير ماان الظلمااة إلااى النااور وماان الظلاام إلااى العاادل

فشااغلوا الناااس بربيااة المياازان الااذي أقاااموه لكفالااة معاشااهم ومعااادهم عاان بحااوث مااا 

  (42) .وراء المادة

إن اإلسالم يعارض هاذه القادوة لايس لإلعجااب الساالب، وال التأمال التجريادي فاي  -

 . سبحات الخيال إنه يعرضها عليهم ليحققوها في ذوات أنفسهم كل بقدر ما يستطيع

 االتصال الشخصي : ثانيا 

 مفهوم االتصال:

فقهاااء الاادعوة واإلعااالم إلااى تصااور االتصااال تصااورا شااامال لكاال عمليااة  أكثاارذهااب 

ن االتصال هاو العملياة التاي بمقتضااها إتتكون من منبه واستجابة، فيقول بعضهم "

 ينقل الفرد القائم باالتصال أو الداعي منبهات لكي يعدل سلو  اآلخرين. 

ينتهي بعض التعريفات لالتصال على انه مجرد العملية التي يتفاعل بمقتضاها و  -

 . (43) " متلقي ومرسل الرسالة كائنات حية أو بشرا أو آالت

                                                 

 . 247/ 18اض بن سارية بفهي المعجم الكبير عن العر  الطبراني( أخرجه 41)

  .بتصرف 135- 132ص  الغزالي( هموم داعية الشيخ / محمد 42)
 53- 51ص  يالعلمية لنظريات اإلعالم /جيهان رشت( األسس 43)
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 مفهوم االتصال الشخصي 

هاادف باالتصااال الشخصااي هااو " ذلااك الشااكل ماان المواجهااة التااي تااتم بااين طاارفين 

ويمكاان أن ياااتم ، و تعريفااه بااهخباااره بشااايء أإتااأثير أحاادهما فااي اآلخااار عاان طريااق 

االتصال الشخصي المباشر بين فرد أو بين فرد أو جماعة أو بين جماعة وجماعة 

 بهدف التأثير أو التغير. 

والمواجهاااة التاااي تقبااال األخاااذ والااارد باااين المرسااال والمساااتقبل هاااو الصاااورة المميااازة  -

اساااية فاااي لالتصاااال الشخصاااي المباشااار، الاااذي يعتبااار وسااايلة اإلنساااان األولاااى واألس

 (44) ." الدعوة واإلعالم للهدى أو الضالل

واالتصاال الشخصاي أو القاول المباشاار هاو األصال فااي تبلياغ دعاوة هللا ساابحانه،  -

فااالقران الكااريم هااو كااالم رب العااالمين ساابحانه ناازل بااه الااروح األمااين جبرياال عليااه 

يرا ليكاااون بشااا –الساااالم باتصاااال مباشااار ماااع سااايدنا محماااد )صااالى هللا علياااه وسااالم( 

 ونذيرا للناس أجمعين. 

وُح اأَلِماينُ وإنَُّه َلَتنِزيُل َربِ  الَعااَلِميَن َنازَ  ﴿قال هللا تعالى:  َعَلاى َقْلِباَك ِلَتُكاوَن  َل ِباِه الارُّ

 (45) .﴾ ِمَن الُمنِذِريَن ِبِلَسانه َعَرِبيه  مُِّبينه 

ااَن الُمْشااِرِكيَن اْسااَتَجاَرَ  َفااَأجِ ﴿ وقااال تعااالى:  ِ ثُاامَّ وإْن َأَحااٌد مِ  ْرُه َحتَّااى َيْسااَمَع َكااالَم َّللاَّ

 (46) .﴾ َأْبِلْغُه َمْأَمَنُه َذِلَك ِبَأنَُّهْم َقْوٌم الَّ َيْعَلُمونَ 

 أنواع االتصال الشخصي 

                                                 

 . 25وأثرها اإلعالمي د /احمد غلوش ص  ي( الوفود فهي العهد المك44)

 . (195- 192( سورة الشعراء أيام )45)

 . (6) ة( سورة التوبة أي46)
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 لالتصال الشخصي نوعين من االتصال: 

  .( أي الدعوة الفردية االتصال الفردي ) النوع األول:

  .( ي الدعوة الجماعيةأ االتصال الجماعي ) النوع الثاني:

 : الدعوة الفردية  -1

نفاراد أو ماع جماع قليال إتعريفها: هي التوجه بالدعوة أو الخطااب إلاى المادعو علاى 

 من الناس لهم صفة الخصوص دون العموم. 

مشااروعيتها: هااذه الاادعوة بهااذا بالتحديااد مشااروعة لورودهااا فااي كتاااب هللا عااز وجاال، 

 . وسنة النبي )صلى هللا عليه وسلم(

ِ  ﴿)أ( ففي كتاب هللا يقول الحق تبار  وتعالى: " وَمْن َأْحَسُن َقْواًل مِ مَّان َدَعاا إَلاى َّللاَّ

  .(47)﴾ وَعِمَل َصاِلحًا وَقاَل إنَِّني ِمَن الُمْسِلِمينَ 

 . (48) ﴾ َواْدُع إَلى َربِ كَ ﴿ وقوله تعالى:  -

ِة واْلَمْوِعَظااِة الَحَسااَنِة وَجاااِدْلُهم ِبااالَِّتي اْدُع إَلااى َسااِبيِل َربِ ااَك ِباْلِحْكَماا﴿ وقولااه تعااالى  -

  (49) .﴾ ِهَي َأْحَسنُ 

)ب( وفى السنة قوله )صلى هللا عليه وسلم( "من دعا إلى هدى كان له مان األجار 

مثاال أجااور ماان تبعااه ال ياانقش ذلااك ماان أجااورهم شاايئا وماان دعااا إلااى ضاااللة كااان 

 .(50) " آثامهم شيئا عليه من اإلثم مثل آثام من تبعه ال ينقش ذلك من

                                                 

  .(33) ة( سورة فصلت أي47)
  .(67) ة( سورة الحج أي48)
  .(125) ة( سورة النحل أي49)
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وقولااه )صاالى هللا عليااه وساالم(: ماان رأى ماانكم منكاارا فليغيااره بيااده فااان لاام يسااتطع  -

 . (51) " فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإليمان

 واالستدالل باآليات واألحاديث واضح بين.  -

نباوي هناا وخالصته: أن صيغ الخطااب الفردياة التاي ورد بهاا التكلياف القرآناي وال -

 تؤكد المسئولية الفردية في حمل أعباء الدعوة اإلسالمية. 

 فوائد الدعوة الفردية: 

 للدعوة الفردية فوائد وخصائش نجملها فيما يلي: 

)أ( مخاطبة المدعو عن قرب وعلى انفراد، األمر الذي ييسر مفاتحته في كثير مان 

 فى جمع كثير من الناس. المسائل والقضايا التي ال يمكن تناولها على المأل، و 

باااين الاااداعي والمااادعو األمااار الاااذي يحمااال علاااى جماااع همتاااه ونشااااطه  ة)ب( مواجهااا

 لشعوره بأنه وحده المقصود بالحديث والحوار. 

 )ج( دوامها واستمرارها والسيما في أوقات الشدائد وساعات الضيق. 

 )د( كثرة التكرار فقد تقع في اليوم الواحد عدة مرات. 

ميسرة يقوم بها كل الناس وال تحتاج إلى المجهاود الاذهني وترتياب الفكارة )ها( سهلة 

 وأسلوب الحوار. 

                                                                                                                        

رقاام  2.6/ 4. البخاااري باااب إثاام ماان دعااا إلااى ضااالل أو ساان ساانه حساانة أو ساايئة( أخرجااه 50)

16 (2674 ) . 

 .79 –78رقم  1/69( أخرجه مسلم كتاب اإليمان: باب كون النهى عن النكر من اإليمان 51)



 -318- 

)و( مستورة عان أعاين النااس والسايما األعاداء الاذي يحماى مان الريااء والسامعة مان 

 ناحية، ويوفر لها األمن من ناحية أخرى. 

و )ز( تساااعد علااى اكتشاااف الطاقااات والمواهااب بحيااث يوضااع صاااحب كاال طاقااة أ

 موهبة في الموضع الذي يناسبه. 

)ح( توجاااد صااالة تااارابط وتعااااون باااين الاااداعي والمااادعو بحياااث إذا لااام يتيسااار كساااب 

 المدعو إلى صفوف الحركة لم يكن من ورائه خطر وال ضرر. 

 )ط( تكسب صاحبها خبرة وممارسة الدعوة إلى هللا التي هي من أوجب الواجبات. 

 نفسه حتى يكون أسوة وقدوة للمدعو. )ى( تحمل من يقوم بها على مجاهدة 

) ( تتيح الفرصة للمدعو كي يستفسر عن كل ما يعن له أو يشوب نفسه حتى إذا 

 إلى غير ذلك من الفوائد.  (52)كان الترابط والتكوين كان على نقاء.

 أثرها:

 قد يبدو ألول وهلة أن الدعوة الفردية بطيئة األثر قليلة اإلنتاج، ولكن هذا خطا.

ن الذين تفااهموا علاى المساتوى الفاردي المطمائن هام دائماا ركاائز الادعوات، إ ونقول

وهم األدوات الفعالة في كل الحركات اإلصالحية التي ظهرت عبر القرون، ومثلهم 

 األنبياء، وكمثل تالميذ الزعماء المصلحين.  أتباعكمثل الحوار بين 

ية فيقول: لالتصال الفاردي ويعجبني ما كتبه األستاذ فتحي يكن عن الدعوة الفرد -

حسااانات كثيااارة ال مجاااال لحصااارها ولكااان يكتفاااي هناااا باإلشاااارة أن االحتكاااا  الفاااردي 

يتاايح للاادعاة التعاارف علااى العناصاار المااراد جااذبها إلااى الاادعوة وتبليغهااا الفكاارة عاان 

                                                 

  42- 41( فقه الدعوة الفردية د /السيد محمد نوح ص 52)
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كثااب، كمااا يمكاانهم االحتكااا  ماان الوقااوف علااى أوضاااع هااؤالء ومشاااكلهم، ويسااهل 

 التشخيش والتوجيه والمعالجة. عليهم بالتالي عملية 

بادون  –نه يضع األخاوان جميعاا أثم يقول: ومن حسنات االتصال الفردي كذلك  -

أمام مسئولياتهم وواجباتهم، وبهذا ال يبقى العمل اإلسالمي محصاورا فاي  –استثناء 

عاادد ماان األفااراد الااذين يمارسااون مهااام التوجيااه واإلرشاااد وإنمااا يفاارض علااى كاال فاارد 

التنظايم أن ياؤدى دورة اإلنتااجي فاي حادود ماا تسامح باه إمكانياتاه وقدراتاه  من أفاراد

 وطاقاته.

وهاااذا مااان شاااانه أن يحاااول الجماعاااة إلاااى خلياااه عمااال الكااال فيهاااا يعمااال،وينتج وال  -

 .(53)مجال فيها للبطالة والكسب

وأخيرا فليضع الدعاة أمام أعيانهم باساتمرار قاول الرساول ا صالى هللا علياه وسالم ا  -

 (54)يهدى هللا بك رجال واحد خيرا لك من الدنيا وما فيها.الن 

 النوع الثاني من االتصال الشخصي )وهو االتصال الجماعي(  -2

 : )أي الدعوة الجماعية( و هي

خطاب أو كاالم يلقاى مان فارد إلاى جماعاه بقصاد التاأثير فاي نفوساهم وحملهام علاى 

 (55)ما يراد منهم بترغيبهم وإقناعهم.

 : الجماعيةصور الدعوة  من  

 الخ. ……… –الخطبة  –المسجد 
                                                 

  .37 – 36إذا يكن ص ( انظر كتاب كيف تدعوا إلى اإلسالم لألستاذ ف53)
 . هللا عنه رضي( رواه البخاري فهي الحديث رواه اإلمام على 54)

  .9( قواعد الخطابة وفقه العيدين د / احمد غلوش ص 55)
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 :أواًل: المسجد

رقعااااة  اتسااااعتوإن كااااان المسااااجد لاااام يصاااابح جهااااازا للاااادعوة اإلسااااالمية إال بعااااد أن 

  .المسلمين وهاجروا إلى المدينة

فمن أول يوم بناي رساول هللا صالى هللا علياه وسالم مساجده الشاريف علاى تقاوى مان 

وإنمااا فكاار فاااي بياات هلل لتقااوى صاالة األماااة ، هللا ورضااوان لاام يفكاار لنفسااه فاااي بياات

  .ويكفيه فخرا وشرفا أنه بيت هللا، إذ أن المساجد مراكز إشعاع للنور والهدى، بربها

 : وظائف المسجد في صدر اإلسالم

  .ا كانت رسالة المسجد في الصدر األول تشمل اإلسالم كله

  .ةا فالمسجد هو البرلمان وهو المدرسة وهو النادي وهو المحكم

: عااارض لهااام عاااارض إال ناااودي وال، ماااا دهاااى المسااالمين أمااار: { وهاااو البرلماااان1}

وفياه تكاون ، الخليفاة انتخاابجتمع المسالمون فاي المساجد فيكاون يف، للصالة جامعة

  .القوانين التي تستمد من الشرع ثم تعلن فيه على الناس وفيه تبحث، البيعة

ا يااادخل مااان البلاااد المساااجد يعلااان إن قااادم أميااارا بلااادا كاااان أول مااا: { وهاااو الناااادي2}

  .ويذيع منهجه وإن كانت حرب عقدت الرايات في المسجد، سياسته

وفيهاا شايدت صاروحها ، ففي المسجد وضاعت الثقافاة اإلساالمية: { وهو المدرسة3}

وكان يدرس في المسجد كل علم ينفع من علوم القرآن وعلوم السنة ،وعلوم الشريعة 

  . في الكون ،وعلوم اللسان ،وعلوم سنن هللا

فعلااى بسااط المساااجد وبااين أعماادتها وأساااطينها أصاادرت أعاادل : { وهااو المحكمااة4}

  .ها وفيها سطرت أروع صفحات القضاءءاألحكام وأجر 



 -321- 

  .(56) هذا حال المسجد في الماضي

ااااا أمااااا المسااااجد فااااي الحاضاااار ) فااااي العصاااار الحااااديث ( أصاااابح خاضااااعا للظااااروف 

ووسايلة إعاالم  إرادتهااومعبارا عان ، باالنظم الحاكماة والتيارات المختلفة الثقافية متأثرا

هللا  طليق فاي قاول كلماة فهو غير حر وال، بيد الحاكم أو الرئيس او الهيئة الحاكمة

  .(57) وال يبلغ الحق كما أراده هللا دون رقابة أو تدخل

أمااا الاادعوة فيهااا فهااي تاادور حااول معاااني بعياادة كاال البعااد عاان واقااع المساالمين ،وقااد 

  .ين تدخل بعض المساجد فتجد من يديرون معار  كالمية حول البدعةتعجب ح

تجاد مان يختلاف فاي الصاالة علاى النباي : فعلى سبيل المثال ال على سبيل الحصر

صاالى هللا عليااه وساالم والجهاار بهااا والساار بهااا عقااب الصااالة وهلاام جاارا دون تعريااف 

 األبريااءلمسالمين الناس بما يحا  حول اإلسالم من مؤامرات مروعاة وسافك لادماء ا

  .على األموال واألعراض واالعتداء

 والبوسنة والهرسك والشيشان وأفغانستان عنا اآلن ببعيد.  وإريترياا وما الفلبين 

يدع مجاال  ا مع أن الرسول صلى هللا عليه وسلم في حجة الوداع وضح ذلك بما ال

: بلااد حاارام ثاام قااالفااي : أيهااا الناااس أتاادرون فااي أي بلااد هااذا قااالوا: للشااك حيااث قااال

أتادرون فاي أي ياوم هاذا ؟ : في شاهر حارام ثام قاال: . قالواأتدرون في اي شهر هذا

إن دماءكم وأماوالكم وأعراضاكم علايم : في يوم حرام فقال صلى هللا عليه وسلم: قالوا

  .(58) حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى أن تلقوا ربكم

                                                 

  .{18كتاب الجامع األموي بدمشق ص } (36)
  .46ا  45الدعوة اإلسالمية ووسائلها د/ سليمان دبشة صا  (37)
 أخرجه البخاري في صحيحة  (38)
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 أساااسم البليااغ الواضااح جعاال الرسااول صاالى هللا عليااه وساالم ااا فتاارى فااي هااذا الكااال

الحياة والدماء واألموال واألعراض ومع ذلك فأنت تعجب من خطب اليوم فتجد من 

يزهد الناس في الدنيا وينفرهم منها ومانهم يقاول خطباة تقناع العقال لكنهاا بعدياة عان 

  .واقع المسلمين وحاجاتهم

ليااوم وقااد أعيااا المساالمين والاادعاة بناااء الرجااال ااا ولهااذا كلااه يرجااع ضااياع المساالمين ا

مااع ان عماار رضااي هللا عنااه قااال  ستعاضااوا عاان ذلااك بتشااييد المساااجد وزخرفتهااااف

للبناااء وهااو يبنااي المسااجد " أكاان النااااس ماان المطاار وإيااا  أن تحماار وتصاافر " لاااو 

ننفقه على المساجد المزخرفة لنجحت  على الدعوة اإلسالمية عشر معشار ما أنفقنا

وعليااه المعااول  االرتكااازذ أن الداعيااة فااي المسااجد هااو نقطااة إ، دعوة وأدت دورهاااالاا

  .ال يصبح للمسجد فائدة هوبدون

ااا أرأياات إلااى المساااجد المزخرفااة هاال اسااتطاعت أن تاادفع عاان نفسااها الجيااوش التااي 

 .. كال ؟ . هاجمتها والخيول التي داستها كال

ناااء النفااوس علااى األخااالق الجليلااة ولكاان الناااس لمااا أعياااهم ب: ااا قااال الشاايخ الغاازال

أماااا المسااالمون ، أقزامااااعااان ذلاااك ببنااااء المسااااجد الشااااهقة تضااام مصااالين  ستعاضاااواا

وتقويمها فكاانوا  أنفسكمالكبار فقد انصرفوا عن زخرفة المساجد وتشييدها إلى تزكية 

  .أمثلة صحيحة لإلسالم

بالمدينة ليس أرض ا والمسجد الذي وجه الرسول همته إلى بنائه قبل أي عمل آخر 

فااألرض كلهاا مساجد والمسالم ال يتقياد فاي عبادتاه بمكاان هاو ، تحتكر العباادة فوقهاا

ويتشابث باه أشاد تشابث وهاو وصال العبااد  اكتراثرمز ال يكترث له اإلسالم وأعظم 

وال قيمااة لحضاااارة  بااربهم وصااال يتجااادد مااع الااازمن ويتكاارر مااع آنااااء اللياال والنهاااار،
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والحضااارة ، رظتجهاال اليااوم اآلخاار وتخلااط المعااروف بااالمنعاان اإللااه الواحااد و  تااذهل

ر ظااباااهلل وبلقائااه وتمسااك بااالمعروف وتاابغض الن أبااداالتااي جاااء فيهااا اإلسااالم تااذكر 

   .(59) وتقف على حدود هللا

 : أثر المسجد في الدعوة إلى هللا

لقد كان النبي صالى هللا علياه وسالم ا إلاى جاناب أناه يجاهاد الكفار فاي كال الادنيا ال 

  .يفوته أن يجلس في المسجد للعلم والتعليم

ختااار النبااي صاالى هللا عليااه وساالم ا المسااجد ليكااون مركااز التعلاايم والتثقيااف إااا ولقااد 

  .والتفقه في الدين بتبليغ الوحي وتوضحيه في خطب الجمعة ومجالس العلم

المساالمين  اجتماااعااا والمسااجد أنسااب األماااكن لهااذه المهمااة العظيمااة خصوصااا عنااد 

  .ة في جماعة كل يوم خمس مراتللصال

ااا ولاقاااد حااااث النبااي صاالى هللا عليااه وساالم علااى حضااور مجااالس العلاام فااي المسااجد 

" مااا أجتمع قوم في بيت من بياوت هللا يتلاون كتااب هللا ويتدارساونه بيانهم إال : فقال

 نزلاات علاايهم السااكينة وغشاايتهم الرحمااة وحفااتهم المالئكااة وذكاارهم هللا فاايمن عنااده "

(60).  

وكااان الصااحابة ماان بعااده يتدارسااون القاارآن فااي مسااجده ا صاالى هللا عليااه وساالم ا 

  .ويتذاكرون فيه الحالل و الحرام ليتفقهوا في الدين

                                                 

 وما بعدها. 30فقه السيرة للغزالي صا  (39)

  .رواه مسلم عن أبي هريرة( 40)



 -324- 

اا إن مساجد الرساول ا صالى هللا علياه وسالم ا كاان يغاذي القلاوب واألرواح بالصاالة  

الغاااذاءان عليهماااا  ويغاااذي العقااول باااالعلم والمعرفاااة الشاااملة ،وهاااذان، والااذكر والقااارآن

  .حياة اإلنسان وفيهما قوته وشرفه

ولعل مما جاء من النصوص يحصر فيما مهمة المسااجد ماا روي عان أناس رضاي 

هللا عنه ا في حديث األعرابي الذي بال في المسجد قال رسول هللا ا صالى هللا علياه 

ي لذكر هللا تصلح لشيء من هذا البول وال القذر إنما ه إن هذه المساجد ال: وسلم ا

  .(61) والصالة وقراءة القرآن "

األمار هكاذا فاي مساجد رساول هللا ا صالى هللا علياه وسالم ا حلقاات متصالة  اساتمراا 

  .في عهد التابعين حتىودروس متتالية ووعظ وتذكير ال ينقطع 

فيجااب علااى الااادعاة أن يساالكوا ذلاااك المساالك ماان وعاااظ وتااذكير للنااااس حتااى نكاااون 

  .اآلخرةالدنيا و  جميعا من الناجين في

 الخطبة: ثانيًا: 

 : هافضل

فضااالها عظااايم وشااارفها كبيااار إذ فضااال العلاااوم وشااارفها بشااارف الغاياااة، والغاياااة مااان 

 الخطابة )إرشاد الناس إلى الحقائق وحملهم على ما ينفعهم في العاجل واألجل(. 

ن وحسااب الخطابااة شاارفا إنهااا وظيفااة قااادة األماام والشااعوب ماان األنبياااء والمرساالي -

   وكبار الساسة. و ومن على شاكلتهم من العلماء العالمين وعظماء المل

                                                 

  .رواه مسلم في صحيحه( 41)
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حاار  العواطااف، فهااي توالحقيقااة انااه بالخطابااة تمتلااك القلااوب وتسااتميل النفااوس و  -

التي تثير الحماس في النفوس الفاترة وتهدى النفوس الثائرة، وتقيم العدل وترد الظلم 

 (62) .دى الضال إلى سواء السبيلوهى التي تفض النزاع وتقطع الخصومات وته

 الخطبة وسيلة من وسائل اإلعالم: 

تعتبر الخطبة من أهم وسائل اإلعالم واالتصال بالناس إلقناعهم باألفكار والعقائد، 

باارز وساائل االتصااال فااي الماؤتمرات والناادوات والنااوادي والمسااجد وغياار ذلااك أوهاى 

عليها رساول هللا )صالى هللا علياه  من األماكن التي يجتمع فيها الجماهير، لذا عول

 . (63) " وسلم( وتأسى بمنهجه الدعاة من بعده

ولما كان الغرض من الخطبة الدينياة دعاوة النااس إلاى الهادى والقضاايا ومحارباة  -

الضاالل والرذيلااة وإصاالح فساااد القلاوب وتطهيرهااا مان األمااراض واألمار بااالمعروف 

قاد كاان علياه الصاالة والساالم يخطاب فاي والنهى عن المنكر وربط الدين بالحيااة، ف

المواساام والمجااامع واألسااواق، وكاناات خطبتااه تاادور حااول بيااان العقائااد ومااا أعااده هللا 

  (64) .ألوليائه وأهل طاعة وما أعده ألعدائه وأهل معصيته

وبمااا أن الاادعاة هاام حملااة مشااعل الاادعوة بعااد رسااول هللا )صاالى هللا عليااه وساالم(  -

 ي خطبته. فعليهم االقتداء به ف

 هدى النبي )صلى الله عليه وسلم( في خطبته:

 يقول بن القيم الجوزية عن ذلك: 

                                                 

  .13( الخطابة الدينية د / عبد الغفار عزيز ص 62)
 بتصرف  172( اإلعالم فهي صدر اإلسالم د / عبد اللطيف حمزة ص 63)

 ( المرجع السابق 64)
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)أ( كان النبي )صالى هللا علياه وسالم( إذا خطاب احمارت عينااه وعاال صاوته واشاتد 

غضبه حتى كأنه منذر جي  يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرب بين إصابعيه 

 السبابة والوسطى ويقول آما بعد. 

ب( كاااان )صاااالى هللا عليااااه وساااالم( يقصااااد الخطباااة ويطياااال الصااااالة ويكثاااار الااااذكر )

ويقصااد الكلمااات الجوامااع وكااان يقااول: إن طااول صااالة الرجاال وقصاار خطبتااه دلياال 

 على فقهه. 

)ج( كان )صلى هللا علياه وسالم( يعلام أصاحابه فاي خطبتاه قواعاد اإلساالم وشارائعه 

و نهاااى، كماااا أمااار الاااداخل وهاااو وياااأمرهم وينهااااهم فاااي خطبتاااه إذا عااارض لاااه أمااار أ

 يخطب أن يصلى ركعتين ونهى المتخطى رقاب الناس عن ذلك وأمره بالجلوس. 

)د( كان )صلى هللا عليه وسلم( يقطع خطبته للحاجاة تعارض أو الساؤال يوجاه إلياه 

ثم يعود لخطبته ويتمها وربما نزل من على المنبر للحاجة ثم يعاود فيتمهاا كماا نازل 

 هللا عنهما فأخذهما ثم رقى بهما فأتم خطبته.  رضيسين ألخذ الحسن والح

)ها( كان )صلى هللا عليه وسلم( يدعو الرجل في خطبته: "تعال يا فالن، اجلاس ياا 

 فالن، صلي يا فالن. 

)س( وكاااان )صااالى هللا علياااه وسااالم( ياااأمرهم بمقتضاااى الحاااال فاااي خطبتاااه فاااإذا رأى 

هاا، وكاان يشاير بإصابعيه السابابة منهم ذا فاقة وحاجة أمارهم بالصادقة وحضاهم علي

 في خطبته عند ذكر هللا تعالى ودعائه. 

)ص( كاااان )صااالى هللا علياااه وسااالم( يمهااال ياااوم الجمعاااة حتاااى يجماااع النااااس، فاااإذا 

اجتمعاوا خارج إلايهم وحاده، فاإذا دخال المساجد سالم علايهم فاإذا صاعد المنبار اسااتقبل 

أخاذ باالل فاي اآلذان فاإذا الناس يوجهه )صلى هللا عليه وسلم( علايهم ثام يجلاس، وي
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فااارغ مناااه قاااام النباااي )صااالى هللا علياااه وسااالم( فخطاااب مااان غيااار فصااال باااين اآلذان 

 والخطبة. 

)ل( وكاااان )صااالى هللا علياااه وسااالم( يخطاااب قائماااا فاااي الجمعاااة متجهاااا بوجهاااه قبااال 

أصحابه وقت الخطبة، وكان يقوم فيخطب ثم يجلس جلسة خفيفة ثام يقاوم فيخطاب 

 رغ منها اخذ بالل في اإلقامة. الخطبة الثانية فإذا ف

)ن( كااان )صاالى هللا عليااه وساالم( يااأمرهم بالاادنو منااه ويااأمرهم باإلنصااات قااائال لهاام 

ة ثالثااة نفاار: رجاال حضاارها بلغااو وهااو حظااه منهااا، ورجاال حضاارها "يحضاار الجمعاا

ياادعو فهاال رجاال دعااا هللا عااز وجاال إن شاااء أعطاااه وإن شاااء منعااه، ورجاال حضاارها 

بإنصات وسكون ولم يتخط رقبة مسلم، ولم يؤذ أحدا فهي كفارة له إلى ياوم الجمعاة 

بالحساانة فلااه  التااي تليهااا وزيااادة ثالثااة أيااام وذلااك الن هللا عااز وجاال يقااول "ماان جاااء

 الخ ما جاء في كتاب زاد المعاد.  (65) عشر أمثالها...

 

                                                 

اد البااان القااايم الجوزياااة تحقياااق شاااعيب االرناااؤط وآخااارين ح ( زاد المعااااد فهاااي هااادى خيااار العبااا65)
 .44 - 425ص 1
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 لثالفصل الثا

 الحديثة إلي هللا تعاليمن وسائل الدعوة 

 : المدرسةوسيلة  أوال : 

عمومااا وفااي التربيااة اإلسااالمية دور كبياار ومسااؤوليتها  ألن دور المدرسااة فااي التربيااة

ليطاااا مااان األبنااااء مااانهم مااان ترباااي فالمدرساااة مااان جهاااة تساااتقبل خ، فاااي ذلاااك خطيااارة

ومانهم ، ومانهم مان أخاذ منهاا قساطا مشاوها أو ناقصاا، التربية اإلساالمية الصاحيحة

ماان لاام يعاارف عنهااا شاايئا ولاام يناال منهااا قلاايال وال كثياارا ،وفااي المدرسااة يقاايم األبناااء 

، وفيهااا خلاايط ماان المدرسااين، فتاارات طويلااة تمثاال أكثاار ماان نصااف نشاااطهم اليااومي

 اهتماااامومااانهم مااان ال يعيااار هاااذه المباااادئ أي ، تم باإلساااالم ومبادئاااهومااانهم مااان يهااا

  .وهؤالء يعايشون التالميذ معظم نشاطهم وفترات دراستهم

من هنا تبدو أهمية المدرسة ومسؤوليتها حياث بادأت تتحمال معظام مساؤولية األسارة 

 . (66) وأبوية االبنبما يتوفر لها من وقت كبير قد ال يتوفر بين 

 مدرسةمسؤولية ال

ويمكان بيااان مساؤولية المدرسااة وماا ينبغااي أن تقااوم باه فااي مجاال التربيااة اإلسااالمية 

 : على النحو اآلتي

ا تنقية المعارف الدينية الي تقدم للتالميذ مان كال الشاوائب التاي علقات بهاا ساواء  1

هاو وافاد عليهاا مان الغارب  وماا، في ذلك ما هو موروث منها من قصاش وخرافاات

                                                 

  .508، 507دراسات في الثقافة اإلسالمية د / محمد عبدالسالم ص  (46)
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كااار تتعااارض مااع مااا أناازل هللا أو صااح عاان رسااول هللا صاالى هللا أو الشاارق ماان أف

  .عليه وسلم

وإتاحة الفرصة أمام التالميذ ، ا توفير البيئة الصحية لتطبيق تعاليم الدين ومبادئه 2

لممارسااة وتطبيااق تلااك المبااادئ مااع جميااع األعضاااء فااي المدرسااة ماان إدارة وهيئااة 

ورة للمجتماع اااذا صالحت ا لتكاون صإة ا والمدرسة خيار بيئا، تدريسية وعمال وتالميذ

  .ضائها من تعاون وتراحم وصدق مودةيح بما يشيع بين أعااالصح

 التاىوالقياادة الرائادة ، يحتاذيا توفير القدوة الحسنة التي تكون أمام التالمياذ ماثال  3

وجااادت فااايهم مااايال أو  وكلماااا، تقاااودهم دائماااا إلاااى المبااادأ الصاااحيح والقيماااة الفاضااالة

فااي موقااف ماان المواقااف المناساابة الحيااة ذات التااأثير  صااححت لهاام المسااار انحرافااا

  .العاطفي واألثر الفعال

فاالمعلم أب ، ا تاوفير المعلام المسالم الاذي يكمال دور األب أو يكاون عوضاا عناه 4

وكلما كاان معتازا بالمباادئ ، والتقدير ما لألب االحترامله في نفس الطفل من ، بديل

فإن كاان التلمياذ قاد ، كان أثره التربوي في تلميذه أفضل وأبرز والقيم اإلسالمية كلما

وإن لام يكان قاد ناال شايئا ، نال من هذه المبادئ قساطا فاي البيات فإناه ينمياه ويقوياه

ة فااي ذلااك وسااالوكه أمااام أبنائاااه األثاار الفعاااال و وللقاااد، تعهاادهيو فااإن عليااه أن يغرساااه 

  .والنتيجة السريعة والثمرة الصالحة

ماان التعاااون بينهااا وبااين البياات لتقااف علااى جهااود البياات فااي هااذا  ا إقامااة جساار 5

وإنماا ، المجال وتعرف مسؤوليتها ودورها فاال يصاح أن يهادم أحادهما ماا بنااه اآلخار

التربيااااة اإلسااااالمية  االباااانعلااااى تربيااااة هااااذا  المساااااعدةيسااااعى كاااال منهمااااا بجااااد فااااي 
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عاااااة مبااااادئ الصااااحيحة وبهااااذا التعاااااون تسااااتطيع المدرسااااة أن توجااااه البياااات إلااااى مرا 

  .موقف معين بالصورة المناسبة اتخاذمعيشته وأن يوجه البيت المدرسة إلى 

فاي التربياة الدينياة وذلاك عان طرياق تاوفير  االجتماعياةالمؤسساات  ورا القياام باد 6

هااااذه  ففااااي ذلااااك بعااااض العااااوض عاااان تقصااااير، الصااااحافة الدينيااااة واإلذاعااااة الدينيااااة

 . (67) ؤولياتها البيئيةخارج المدرسة في مس االجتماعيةالمؤسسات 

قلبياا واعتباره جازءا  ارتباطااأرتابط باه ، فالطفل إذا أحس بوجاود المساجد فاي المدرساة

 وازدادتفاإذ طلاب إلياه بعاد ذلاك الوضاوء والصاالة ساارع إلياه ، من مقدسااته الدينياة

  .يحبه ويكثر من التردد عليهو صلته به 

صااول الزائاادة النائيااة ليكااون ثاام يختااار أحااد الف، سااس المدرسااة بااال مسااجدأمااا أن تؤ 

فهااذا غياار مقبااول وال يتناسااب مااع دولااة إسااالمية ، أو ال يختااار مسااجد بتاتاااً ، مسااجداً 

  .تسعى لتربية أبنائها على المبادئ اإلسالمية

إننا نريد من كل مدرسة وفي كل معهد مناسبا وحبذا لو كان أفضل مباني المدرساة 

ن ايااماثام نرياد مان اإلدارة والمعل، الشاكلية شكال ليكون أكثار ترغيباا وهاذه هاي العماارة

 والتالميااااااااااااااذ عمااااااااااااااارة ذلااااااااااااااك المسااااااااااااااجد بالعبااااااااااااااادة والعلاااااااااااااام والعماااااااااااااال والتقااااااااااااااوى 

َكااَة وَلاْم  ﴿ االَة وآتَاى الزَّ ِ واْلَياْوِم اآلِخاِر وَأَقااَم الصَّ ِ َماْن آَماَن ِباااَّ إنََّما َيْعُماُر َمَسااِجَد َّللاَّ

وبهاذا يتحقاق ماا نصابو إلياه  .﴾ َك َأن َيُكوُناوا ِماَن الُمْهتَاِدينَ َيْخَ  إالَّ َّللاََّ َفَعَسى ُأْوَلئَ 

  (68) .بالمسجد وإبراز دوره وتحقيق أهدافه االهتماممن 

                                                 

  .{ 509، 508المرجع السابق ص } (47)
 {18التوبة } (48)
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 الصحافة وسيلة: ثانيا 

 ومعناها العلمي هو: 

  ." "وسائل االتصال بالجماهير سواء كانت هذه الجماهير جماعات أم شعوبا

  -ام:وتنقسم الصحافة إلى عدة أقس -

 )أ( القسم األول: هو الصحافة المطبوعة وهى التي تتكون من: 

 صحف يومية وأسبوعية وشهرية. 

 مجالت بأنواعها الكثيرة والمتعددة والدورية.  -

 )ب( القسم الثاني: هو الصحافة المنطوقة بشطريها الراديو والتليفزيون. 

 )ج( القسم الثالث:هو الصحافة المدرسية. 

التاي وضاع أساساها رساول هللا )صالى هللا  ساجديةمالرابع: هو الصحافة )د( القسم ال

 (69) .عليه وسلم(

 وتعتبر الصحافة من أهم وسائل االتصال بين الجماهير.  -

اإلعالم والترجمة واألخاالق، فهاي تقادم للنااس األخباار : ومن وظائفها األساسية -

رأى عااااام صااااحيح فااااي والمعلومااااات واألفكااااار واآلراء التااااي تساااااعدهم علااااى تكااااوين 

 (70) المسائل العامة، وما قد يعترضهم من مشكالت.

وكثيرا ما لعبت الصحافة دورا كبيارا فاي الثاورات والمظااهرات وخلعات حكاماا مان  -

 مناصبهم، وهى منبر الرأي العام، واقدر الوسائل على االحتفاظ بالمعلومات. 
                                                 

 55( الصحافة د / إجالل خليفة ص 69)

 49سنين عبد القادر ص ( الرأي العام والدعاية وحرية الصحافة د/ ح70)
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لشااااعب تسااااتطيع أن  والصاااحافة أداة سااااهلة ووساااايلة إعاااالم خطياااارة، فهااااي مدرساااة -

 .(71) " تصنع الرأي العام وتكونه كما تستطيع أن تحدث التطورات والثورات

اإلعااالم، فقااد حرصاات منااذ البدايااة علااى أن  سااائلولمااا كاناات الصااحافة هااي اباارز و 

 تكون الصحافة في كل مكان من العالم تعبر عن صوت اليهود، وتنقذ مخططاتهم. 

مشاااكلهم إلااى الصااحف والمجااالت لتقااع فااي وممااا يرثااى لااه أن يرساال المساالمون  -

 أيدي هذه األقالم المسمومة فال يدلون الناس على خير أو حق. 

وماااذا يكااون األماار عناادما يحاال مشاااكل الناااس رجاال ال خباارة لااه فااي فهاام أمااور  -

 أو ماركساي، أو لاه مفهاوم ضاال منحارف يوجودي، أو إبااح اتجاهالمجتمع، أو له 

(72).  

 سالمية: الضمانات للصحافة اإل

 يمكن أن نضع الضمانات التي بها تكون الصحافة إسالمية: 

أن يكون محتوى اإلعالم فاي الصاحافة ينباع مان فكارة التوحياد الخاالش هلل رب  -1

 العالمين. 

ِ َربِ  الَعاااَلِميَن  ﴿قااال تعااالى:    ُقااْل إنَّ َصااالِتي وُنُسااِكي وَمْحَياااَي وَمَماااِتي ِاَّ

ُل الُمْسِلِمينَ  ( ال َشِريَك َلهُ 162)  . (73) ﴾ وِبَذِلَك ُأِمْرُت وَأَنا َأوَّ

 يجب اجتناب النزاعات الخاصة التي تتأثر بالعاطفة.  -2

                                                 

 . 46( المرجع السابق ص 71)

   .13، 12( الصحافة واألقالم المسمومة أنور الجندي ص 52)
 . ( 161( سورة األنعام أيام )73)
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وَذُروا َظاِهَر اإلْثِم وَباِطَناُه إنَّ اَلاِذيَن َيْكِساُبوَن اإلْثاَم َساُيْجَزْوَن ﴿ قال تعالى:   

 . (74) ﴾ ِبَما َكاُنوا َيْقَتِرُفونَ 

وإَذا  ﴿ول الصاااحافة إلاااى أداة لبلبلاااة الااارأي العاااام. قاااال هللا تعاااالى ال تتحاااأيجااب  -3

وُه إَلاى الرَُّساوِل وإَلاى ُأْوِلاي اأَلْماِر  َن اأَلْمِن َأِو الَخْوِف َأَذاُعوا ِبِه وَلاْو َردُّ َجاَءُهْم َأْمٌر مِ 

 . (75) ﴾ ِمْنُهْم َلَعِلَمُه اَلِذيَن َيْسَتنِبُطوَنُه ِمْنُهمْ 

 الصور الخليعة والحوادث المثيرة وما شابه ذلك.يجب عدم نشر  -4

َم َربِ َي الَفَواِحَ  َما َظَهَر ِمْنَها وَما َبَطَن واإلْثَم واْلَبْغَي  ﴿قال تعالى:  -5 ُقْل إنََّما َحرَّ

ْل ِبِه ُسْلَطانًا وَأن َتُقوُلوا َعَلى َّللاَِّ  ِ َما َلْم ُيَنزِ    َما ال َتْعَلُمونَ ِبَغْيِر الَحقِ  وَأن ُتْشِرُكوا ِبااَّ

﴾ (76) . 

 يجب أن تكون هنا  دقة نقل في الرسالة اإلعالمية. -6

آَمُناوا إن َجااَءُكْم َفاِساٌق ِبَنَباأه َفَتَبيَُّناوا َأن ُتِصايُبوا  َياا َأيَُّهاا اَلاِذينَ ﴿ قاال تعاالى:   

 . (77) ﴾ َقْومًا ِبَجَهاَلةه َفُتْصِبُحوا َعَلى َما َفَعْلُتْم َناِدِمينَ 

يجااب أن تتجنااب الصااحافة اإلشاااعات المغرضااة والاادعايات الكاذبااة، واخااتالق  -7

األباطيااال والتااارويج الزائفاااة والنيااال مااان الخصاااوم بماااا لااايس فااايهم، وأن يقاااوم اإلعاااالم 

اإلسالمي على الواقعية والواقع، وليس معنى الخضوع للواقع ولو كان فاسدًا، الواقع 

لتحلل من كل قيم هاذا الناوع مان الواقعياة نفااه الذي يدعو إليه قوم إباحيون يريدون ا

 القرآن نفيًا صريحًا. 
                                                 

 (120( سورة األنعام أيام )74)
 (  83( سورة النساء آية ) 75)

 (  33( سورة األعراف آية ) 76)

 (6( سورة الحجرات آية )77)
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َيااا َداُووُد إنَّااا َجَعْلَناااَ  َخِليَفااًة ِفااي اأَلْرِض َفاااْحُكم َبااْيَن النَّاااِس  ﴿قااال تعااالى:   

ِ إنَّ اَلااِذيَن َيِضاالُّوَن َعاان َساابِ  ِ َلُهااْم ِباااْلَحقِ  وال َتتَِّبااِع الَهااَوى َفُيِضاالََّك َعاان َسااِبيِل َّللاَّ يِل َّللاَّ

 (78) .﴾ َعَذاٌب َشِديٌد ِبَما َنُسوا َيْوَم اْلِحَسابِ 

 التلفازوسيلة : ثالثا 

والتلفزيون ليس مجرد أداة لتسجيل األحداث في عصر بالغ السارعة فاي التطاور،  -

 وقدرته على اإلقناع تجعل منه قوة ال نظير لها. 

موياااه، يقااادم لنااا الواقاااع وهااو فاااي نفاااس ثاام إناااه أداة إلكترونيااة محايااادة ال تعاارف الت -

 الوقت بمثابة الخيال الذي يلطف حدة صدمة الواقع.

إنااه ماان الممكااان أن يقااوم التلفزيااون بجاناااب كبياار فااي الااادعوة إلااى هللا عااز وجااال  -

 مثال:

 )أ( في تحسين الصورة اإلسالمية التي شوهتها الصهيونية.

ماان تمجيااد الشااذوذ الجنسااي  دال)ب( فااي الاادعوة إلااى الفضاايلة ومكااارم األخااالق، باا

  .عوة إلى اإللحادوالد

)ج( في تعليم قراءه القرآن تالوة وتجويدا، وفى تثقيف الشباب وكيفياة االساتفادة مان 

أوقاتهم وغير ذلك من القضايا اإلسالمية المعاصرة. لماذا ال يقاوم التلفزياون ببارامج 

علاى القايم اإلساالمية تخدم قضايا المسلمين في العالم المعاصر في أسالوب يحاافظ 

والمقدسات اإلسالمية، إن البرامج التي تعرض على شاشة التلفزيون في العالم ليس 

فيها إال الرعب والعنف والشهوة والسرقة والشذوذ الجنسي واإللحاد باهلل رب العالمين 

 الزناا ةاألمار إلاى تسامي انتهى،وكل ما يدعو إلى التخلف والرذيلة والرجعية، بل لقد 
                                                 

 (  26)  ( سورة ص آية78)
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ا في فيلم اشارف خطيئاة، كماا انتهاى إلاى رفاع الماومس مرتباة الفاضالة فاي فايلم شرف

  .(79) المومس الفاضلة

إن باارامج التلفزيااون فااي بااالد المساالمين فااي واد والواقااع فااي واد آخاار، إن بالءنااا  -

ومصاااائبنا كامناااة فاااي إهمالناااا ألماااور دينناااا، فاااي جهلناااا وجهااال مااان نصااابوا أنفساااهم 

 ستيقظ.لقيادتنا، فهل لنا أن ن

 إذن فما هو العمل ؟  -

 واقع المسلمين هو الذي يحدد كيف نعالج هذا الموضوع. -

 إن األمر يحتاج إلى: -

حصاار المشااكالت التااي فااي المجتمااع اإلسااالمي الااذي يبااث اإلرسااال التلفزيااوني  -1

 لدوله ما خالل فترة معينة محددة.

ن يراعاااى المخطاااط تقاااديم قضاااايا تحمااال أفكاااار معبااارة عااان هاااذه القضاااايا علاااى أ -2

 اإلعالمي لهذه األجهزة.

المادارس علاى  ةيجب أن نستخدم التلفزيون فاي التنمياة االقتصاادية وفاى معاونا -3

تنميااة النظااام التعليمااي وفااى محاربااة القاايم الهابطااة واألفكااار الخاطئااة، وفااى قضااية 

 األمية التي حلت باألمة المحمدية.

 :وأخيرًا فان هذه الوسيلة سالح ذو حدين -4

                                                 

فقه الدعوة و  142، 141( أنظر كتاب: تأثير التليفزيون و الفيديو على القرية المصرية صا 79)
  219اإلعالم د / عمارة نجيب ص ا 
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)أ( إن اسااتعملت فااي الخياار ونشاار العلاام وتثبياات العقياادة وتاادعيم األخااالق الفاضاالة 

وتوجيااه األمااة إلااى مااا يصاالحها فااي أمااور دينهااا ودنياهااا فيكااون اقتنابهااا مباحااا باال 

 واجبا.

)ب( أما إن استعملت لترسيخ الفساد واالنحراف ونشر الميوعة واالنحاالل فاال يشاك 

اآلخااار بحرماااة اساااتعمالها وإثااام اقتنابهاااا وزر مااان  عاقااال منصاااف ياااؤمن بااااهلل والياااوم

 . (80) يستمع إليها(

 وسيلة الطباعة: : رابعا 

تعتبر وسيلة الطباعة من أقدم الوسائل الفنية المستخدمة، وذلك لتقدم عهد اختراعها 

 وعدم حاجتها إلى أجهزة ومعدات كثيرة. ، …لة استعمالهاو وسه

 وسيلة الكتابة القديمة. وقد كانت فى حقيقتها تطورًا هائاًل ل

ه لألمااراء والملاااو ، حيااث أرسااال لهااام هااادوسااايلة الكتابااة فاااى ع $فقااد اساااتخدم النبااى 

، ووجه بعض أصاحابه $الرسائل لدعوتهم إلى دين هللا، فانتشرت الكتابة فى عهده 

الاذى كاان يتنازل علياه، كماا كاان الحاديث يكتاب فاى إلى كتابة آياات القارآن الكاريم، 

حابته الكااارام، حتاااى جااااء عهاااد التااادوين، وظهااارت المصااانفات ، وعهاااد صااا$عهاااده 

المخطوطة فى مختلف العلوم، وكانت الكتابة الوسيلة الوحيدة فى ذلك الحاين لنشار 

هااذه الكتااب والمخطوطااات، وكاناات تكلااف جهاادًا كبياارًا ووقتااًا طااوياًل، إلااى أن ظهاارت 

فاى داد كبيارة ساخ الكتاب وطباعتهاا بأعاآالت الطباعة، فيسرت علاى النااس جميعاًا ن

 وقت قصير. 

                                                 

، تربيااة األوالد 9( أنظاار: حكاام اإلسااالم فهااي وسااائل اإلعااالم / عبااد هللا ناصااح علااوان ص 80)
  923فهي اإلسالم ص 
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فقاااد خااادمت الطباعاااة الااادعوة اإلساااالمية، خدماااة عظيماااة، حياااث ُطِبعااات الكثيااار مااان 

الكتب الدينية، وفى مقدمتها القرآن الكاريم، واساتفاد الادعاة مان هاذه الوسايلة اساتفادة 

كبيارة فاى نشاار ماا يادعون إليااه، فقااموا بطباعااة كتابهم، وترجمتهاا إلااى لغاات أخاارى، 

 عظم البلدان. ونشرها فى م

 وتتميز المطبوعات بشكل عام بعدة مميزات، من أهمها: 

أن القاااارئ يساااتطيع أن يسااايطر علاااى الوسااايلة بالطريقاااة التاااى تالئماااه، فهاااو  (1

… يساااتطيع أن يطلاااع علاااى الموضاااوعات التاااى يرغاااب فاااى االطاااالع عليهاااا

 وفى أى وقت يشاء. 

الدراسااااات أن الوساااائل الطباعياااة مالئماااة لنشااار الموضاااوعات المعقااادة فاااى  (2

 الصعبة ذات التفاصيل المتشبعة. 

وس والعناياااااة بالتفاصااااايل أن المطبوعاااااات تمكااااان النااااااس مااااان النقاااااد المااااادر  (3

  (81)الدقيقة".

أنهاااا تحتااااج مااان جمهورهاااا إلاااى جهاااد أكبااار للتعااارض إليهاااا ومتابعتهاااا فاااى  (4

 الوسائل األخرى. 

  (82)أن جمهور هذه الوسيلة من الطبقة المتخصصة والمتعلمة. (5

                                                 

 . 345د: عبد العزيز شرف، ص  ( المدخل إلى وسائل اإلعالم،61

 ، بتصرف. 361( دراسات إعالمية )الدور اإلعالمى ألجهزة العالقات العامة(، د:محمد معوض، ص62
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 وسيلة الترجمة: خامسا 

حيث إن متقاربة الترجمة على معنى البيان والوضوح والتفسير وكلها إن مدار كلمة 

 المترجم إنما يقوم ببيان وتوضيح وتفسير الكالم المراد ترجمته. 

 ومعنى الترجمة لغة:  

 . لغة المتكلمةذا عبر عنه بلغة غير يقال ترجم فالن كالمه إ

بلغااة المااتكلم، واساام الفاعاال ترجمااان، وفيااه لغااات وتاارجم كااالم غيرهااا إذا عباار عنااه 

ضاامهما معهااا يجعاال التاااء تابعااة والثانيااة أجودهااا فااتح التاااء وضاام الجاايم، َترُجمااان 

 للجيم ُترُجمان. 

والثالثااااة: فتحهااااا بجعاااال الجاااايم تابعااااة للتاااااء َترَجمااااان، والجمااااع تااااراجم والتاااااء والماااايم 

 (84)م ابااان منظاااور المصااارى وقاااال اإلماااا (83)أصاااليتان فاااوزن تااارجم فعلااال مثااال دحااارج

الترجمان والترجمان المفسر وقد ترجمه وترجم عنه، ويقال قاد تارجم كالماه إذا فساره 

 بلسان آخر ومنه الترجمان والجمع التراجم مثل زعفران وزعافر. أ.ها. 

ومااان الترجماااة كتاااب تاااراجم الرجاااال حياااث إن بهاااا اإلفصااااح واإلعاااراب عااانهم وعااان 

 بط. أحوالهم من حيث العدالة والض

                                                 

( المصباح المنير للعالمة أحمد بن محماد المقارى الفياومى، الجازء األول، التااء ماع الاراء وماا 63
 المكتبة العلمية.  74يثلثهما ص

فصاااال الااااراء حاااارف الماااايم طبعااااة المطبعااااة  120لخااااامس عشاااار ص( لسااااان العاااارب، الجاااازء ا64
 ها.  1303األميرية، بوالق مصر 
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 ومن معانى الترجمة: 

وقد أخبر هللا تعالى أنه أرسل الرسل بلغة قومهم، وبين سبب ذلاك وعلتاه أناه للبياان 

والتوضاايح وإقامااة الحجااة علاايهم وقطااع داباار العااذر بعاادم وصااول الاادعوة إلاايهم، قااال 

ُسااوله إالَّ ِبِلَساااِن َقْوِمااِه ِلُيَباايِ َن َلُهاامْ ﴿ تعااالى:  َفُيِضاالُّ َّللاَُّ َماان َيَشاااُء  وَمااا َأْرَسااْلَنا ِماان رَّ

  (85).﴾ وَيْهِدي َمن َيَشاُء وُهَو اَلَعِزيُز الَحِكيمُ 

فى تفسيره: "وهذه اآلية الكريمة قاطعة لعذر مان يقاول بأناه لام  القرطبيوقال اإلمام 

تبلغااه الاادعوة وذلااك ألن كاال ماان تاارجم لااه مااا جاااء بااه النبااى صاالى هللا عليااه وساالم 

  (86)ته الحجة وبلغه أمر الدعوة".ترجمة يفهمها فقد لزم

قاال رساول هللا صاالى هللا علياه وساالم "أرسال كال نبااى إلاى أمتااه بلساانها وأرساالنى هللا 

وقاال صالى هللا علياه وسالم: "والاذى نفساى بياده  (87)إلى كل أحمر وأساود مان خلقاه"

ال يسمع بى أحاد مان هاذه األماة يهاودى وال نصارانى ثام لام ياؤمن بالاذى أرسالت باه 

  (88)ان من أصحاب النار"إال ك

وبهااذا يتبااين بوضااوح نسااخ شااريعة اإلسااالمى لكاال الشاارائع السااابقة، وأنااه دياان عااام 

 وشامل لجميع البشر على اختالف أجناسهم وألوانهم ولغاتهم. 

                                                 

 4( سورة إبراهيم آية: 65
 ، طبعة دار الكتاب العربى. 340، الجزء التاسع، صالقرطبي( تفسير اإلمام 66

جابر بن  كتاب المساجد باب المساجد وموضع الصالة عن 271 – 1/270( أخرجه اإلمام مسلم فى صحيحه 67
 عبد هللا، طبعة عيسى الحلبى بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقى. 

كتاب السير باب الغنيمة ال تحل ألحد قبلنا عن ابى ذر، الطبعة الفنية  143-2/142فى سنته  الدارميوأخرجه 
 المتحدة. 

صلى هللا عليه وسلم ، كتاب اإليمان بان وجوب اإليمان برسالة نبينا 1/134( أخرجه اإلمام مسلم فى صحيحه 68
 إلى جميع الناس ونسخ الملل ملته. 
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ولقد جاءت كلمة الترجمة فى السنة المطهرة فى حاديث النباى صالى هللا علياه وسالم 

هللا لاايس بينااه وبينااه ترجمااان فينظاار أيماان منااه بقولااه )مااا ماانكم ماان أحااد إال ساايكلمه 

فال يرى إال ما قدم وينظر بين يدياه فاال يارى إال الناار تلقااء وجهاه فااتقوا الناار ولاو 

 رة(. بشق تم

ترجمااان وال حجاااب وفااى لفااظ )مااا ماانكم ماان أحااد إال ساايكلمه ربااه لاايس بينااه وبينااه 

 (89)يحجبه(

العظيمااة أنااه ال تشااتبه عليااه  وفااى الحااديث داللااة علااى صاافة ماان صااات هللا تعااالى

األصوات وال تخفى علياه اللغاات سابحانه وتعاالى، وأناه جال وعاال سايخاطب النااس 

فاى الخيارات وإقاام ومن وفق فى هذه الادنيا إلاى العمال الصاالح والزياادة بما يفهمون 

الصااالة فسااوف تسااهل عليااه اإلجابااة وماان وفااق إلااى عماال أهاال الشااقاء وحااب الاادنيا 

 سوف تصعب عليه اإلجابة ويهوله الموقف. وإيثار البقاء ف

 أهمية الترجمة فى الوقت الحاضر فى الدعوة إلى هللا تعالى: 

 وتتبلور أهمية الترجمة فى الوقت الحاضر من خالل ما يلى: 

تعتباااار الترجمااااة أهاااام وساااايلة لنشاااار الاااادعوة اإلسااااالمية، فااااى الشااااعوب غياااار  (1

ول وأركاااان اإلساااالم الناطقاااة باللغاااة العربياااة، وذلاااك عااان طرياااق ترجماااة أصااا

 تها. ءها وقراءعلى شكل رسائل صغيرة يسهل اقتنا

                                                 

، وقال حديث 2415، والترمذى تحت رقم 474/13-423، 400/11، والبخارى 256/4( أخرجه اإلمام أحمد 69
من طرق عن األعم  عن خيثمة بن  1843، وابن ماجة تحت رقم 2/ 703-704حسن صحيح، واإلمام مسلم 

  عبد الرحمن عن عدى بن حاتم.
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تبرز أهمياة الترجماة فاى عقاد الماؤتمرات الدعوياة والثقافياة التاى يشاار  بهاا  (2

ممثلاااون عااان جمياااع الااادول اإلساااالمية، ويمكااان مااان خاللهاااا إتاحاااة الفرصاااة 

 للجميع للمشاركة وهنا تبرز أهمية الترجمة الفورية. 

ابااااة الااااردود المختلفااااة، ووضااااع المؤلفااااات العلميااااة، وخاصااااة أهميتهااااا فااااى كت (3

 المعاجم.  وت الكبيرة ذات الصفة الموسوعية أالمؤلفا

أهميتهااااا فااااى إقامااااة العالقااااات الدوليااااة ماااان حيااااث إباااارام االتفاقيااااات وتوقيااااع  (4

المعاهااااادات االقتصاااااادية، والسياساااااية، والثقافياااااة وغيرهاااااا وإقاماااااة العالقاااااات 

 لفة. تالدبلوماسية المخ

صالى هللا علياه  –ول من بادأ بتأصايل العمال الدبلوماساى، هاو رساولنا الكاريم وأ

حين أمر زيد بن ثابت رضى هللا عنه بتعلم لغة اليهود، وذلكام إلرساال  –وسلم 

 واستقبال الرسائل المختلفة فى شئون الدولة اإلسالمية. 

وتباارز أهميااة الترجمااة وضاارورتها ماان خااالل أهميااة مواكبااة عجلااة التطااور،  (5

معرفااة آخاار مااا توصاال إليااه اإلنجاااز العلمااى فااى جميااع المجاااالت، وذلااك و 

عااان طرياااق ترجماااة النشااارات والااادوريات المختلفاااة المهتماااة بشااائون االختاااراع 

الباحثين  نه النشرات فى متناول يد الجميع مالعلمى والتقنى حتى تكون هذ

 والدارسين. 

اإلساااالمية، هاااو  إن ماان مساااتلزمات ميااازة االنفتاااح التاااى تميااازت بهااا الثقافاااة (6

معرفااة مااا عنااد الغياار ماان علااوم ومعااارف مختلفااة، وهنااا يااأتى دور الترجمااة 

 فى نقل كل ما هو مفيد فى جميع العلوم. 
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هااذه بعااض النقاااط التااى أرى أنهااا مهمااة فااى بيااان أهميااة الترجمااة وماادى حاجااة 

 األمة اإلسالمية إليها فى الوقت الحاضر. 

الترجماااة قاااديمًا، فاااوفروا لهاااا كااال اإلمكاناااات ولقاااد عااارف الخلفااااء العباسااايون أهمياااة 

 الترجمة على أكمل وجه. والمستلزمات لكى تتم عملية 

وفااى الوقاات الحاضاار ال يتصااور بعااث عمليااة ماان جديااد لكااى تااؤتى ثمارهااا المرجااوة 

منها فى الدعوة إلى هللا وغيرها إال بتضافر الجهود وتحديد األهداف، وتوفير السبل 

 الالزمة لذلك. 

 وسائل المهمة للنهوض بعملية الترجمة ما يلى: فمن ال

تأهيااال الااادعاة إلاااى هللا باااتعلم اللغاااات األخااارى وإرساااالهم فاااى بعثاااات دعوياااة  -1

 خارجية إلى األقليات اإلسالمية للقيام بواجب الدعوة. 

ولقد حاز األزهر الشريف بعلمائه الفضالء قصب السبق فى هذا المضامار لماا 

 لمجال. له من نشاط متواصل فى هذا ا

توحيد جهاود الادول اإلساالمية، والتنسايق بينهاا، وتوجيههاا إلاى هاذا الهادف  -2

 العظيم. 

إنشاااء مؤسسااات وهيئااات ترعااى عمليااة الترجمااة، وتاانظم مجالهااا وترساام لهااا  -3

اياة وتاأطير القاائمين بهاا، وإدراجهاا األهداف، وتحدد لها األولويات، مع رع

 ضمن األعمال األكاديمية الجامعية. 

 قواعد المهمة فى عملية الترجمة ومنها: وضع ال -4

 أ( عدم دخول غير المختصين بها. 
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 ب( إجادة اللغة المترجم منها وإليها. 

يسااتلزم زيااادة توضاايح بالنقاال الحرفااى للاانش، إذا كااان المقااام ج( عاادم االكتفاااء 

 وضرب أمثلة. 

، العناية بالمترجم وبمستواه الفكرى، ومادى اقتناعاه بأهمياة وجادوى الترجماة -5

 وبضرورة الممارسة اإلبداعية لها. 

إنشاء مكتبات متخصصة لألعمال المترجمة سواء منها ما كان فى الثقافة  -6

اإلساااالمية أو العلاااوم والمعاااارف األخااارى كالطاااب والهندساااة وغيرهاااا، وذلاااك 

 لسهولة الرجوع إليها عند الحاجة لها. 

 المذياعوسيلة : سادسا 

تصاااارعها حتاااى اآلن وسااايله أخااارى فاااي قاااوة  الماااذياع هاااو: وسااايله اإلعاااالم التاااي لااام

 تأثيرها وال سيما في المجتمعات الدينية.

ويتمياااز الماااذياع بمجموعاااة مااان الخصاااائش التاااي ينفااارد بهاااا عااان ساااائر وساااائل  -

اإلعالم األخرى، وهى أن موجاتاه قاادرة علاى اختاراق كال أنحااء العاالم فاي اقال مان 

تاادور حااول الكاارة األرضااية فااي  لمااح البصاار، وقااد أكاادت الدارسااات أن موجااه األثياار

نحو ثانية، ال يقف في سبيلها حدود أو حاواجز سياساية أو طبيعياة ولاذلك فالماذياع 

 . (90) في سرعة نقل األخبار والمعلومات االتصاليعتبر أقدر وسائل 

 إذن كيف تؤثر اإلذاعة في الرأي العام. -

                                                 

 .3( اإلعالم له تاريخه ومذهبه د/ عبد الطيف حمزة ص90)
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بار، وعان طرياق إن ذلك يكون عن طريق الخبر ثام عان طرياق التعلياق علاى الخ -

 الصحيفة الناطقة وعن طريق األحاديث اإلذاعية والندوات اإلذاعية. 

فالبد أن تسهم وسائل التوجيه جميعا وخاصة اإلذاعة في تثبيت تراثنا الذي هو سر 

حياتنا وحفظ قيمنا األصلية، وأن تنأى عن التيار المنحل الذي يهددنا بالفناء، فذلك 

 .رساامية فااي بااالد عربيااة مساالمة تحماال أمانااة األجيااالهااو الجااري بااأدوات التوجيااه ال
(91) 

ويجب أن تخاطب اإلذاعة كل األعمار، وان تهتم بقضايا رجل الشارع، وبقضايا  -

الشباب على وجه الخصوص، وخاصة ما يتعلق منها بالناحية العاطفية واالساتقرار 

 األسرى. 

 :موسيقي الديسكوخطر يواجه الشباب: وهو 

ام انتشار بااين الناااس داء أصااب الشااباب باانقش فاي حاسااة الساامع فجعلناي هااذه األياا

الهابطاة وهاى  السايديهاتوانحطاط فاي األخاالق والسالو ، وهاى موسايقى الديساكو و 

كارثااة ماان كااوارث القاارن العشاارين، واليهااود لهاام دور كبياار فااي نشاار هااذا الااداء بااين 

 الناس، لذلك يجب أن نبين للشباب خطر هذا الداء. 

طبااء أن الموسايقى الصااخبة التاي إعتااد عليهاا فتياان وفتياات القارن وقد أعلان األ -

العشااارين ساااواء فاااي األمااااكن العاماااة أو ضااامن غااارفهم الخاصاااة هاااي السااابب األول 

واألخير في إصابة نسبة كبيرة بضعف السمع، ويزداد شيئا فشايئا وإحادى الطبيباات 

                                                 

 .142( اإلسالم والمشكلة الجنسية ص91)
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عااال المساااتمعين بعاااد الدراساااة تقاااول: إن الموسااايقى الصااااخبة تثيااار األعصااااب، وتج

  .(92) ن أن يشعروا بذلك، هذا باإلضافة إلى التأثير المضر على السمعو عصبيين د

عاان هااذا الماانهج الضااال واللجااوء إلااى القاارآن الكااريم فانااه  االبتعااادوماان هنااا يجااب  -

 شفاء لما في الصدور. 

ُدوِر وُهًدى وَرْحَمٌة لِ ْلُمْؤِمنِ ﴿ قال تعالى:    .(93)﴾ ينَ وِشَفاٌء لِ َما ِفي الصُّ

ْلَنااااا َعَلْيااااَك الِكتَاااااَب ِتْبَيانااااًا لِ ُكاااالِ  َشااااْيءه وُهااااًدى وَرْحَمااااًة وُبْشااااَرى  ﴿وقااااال تعااااالى:  وَنزَّ

 . (94) ﴾ ِلْلُمْسِلِمينَ 

 في الدعوة:  السي ديدور 

إن هااذه الوساايلة تمتاااز بأنااك كداعيااة تتحاادث بحربااة تامااة وتسااتطيع أن تسااجل علااى 

تعمماااه علاااى الناااس بأعاااداد كثيااارة وفاااى وقااات  كااال ماااا ترياااد ماان قاااول وان السااي دي

 قصير جدا نسبيا. 

 هذه الوسيلة غير مكلفة ماليا وال تحتاج إلى جهد كبير وطاقات بشرية كثيرة.  -

الااذي يحتااوى علااى معلومااات خطياارة ومثياارة إلااى  السااي ديويمكاان أن يصاال هااذا  -

 أي مكان تريده أو أولوا إنسان يهمك أن يطلع عليه.

 السااي ديأولااوا إنسااان مهمااا كاناات الظااروف صااعبة أن يساامع هااذا  كمااا يسااتطيع -

 في أى زمان وأي مكان، بل أن ذلك يتم بسهوله ويسر.

                                                 

  77( فضائح القرن العشرين /رياض مصطفى ص 92)
 . (57( سورة يونس أيام )93)

 (57( سورة النحل أيام )94)
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يمكن أن يسمع في السايارة أو المتجار أو البيات أو المكتاب أو  السي ديأن هذا  -

 في رحله أو سفر في األرض أو السماء في الطائرة أو الباخرة أو غيرها.

مان وساائل اإلصاالح ونشار الخيار وتعميماه هاذه الوسايلة أن يجعلوا فعلى الدعاة  -

 على الناس.

 اإلنترنت وسيلة : سابعا 

لم تنل وسيلة لنقل ونشر المعلومات في تاريخ البشرية ما نالته وسايلة اإلنترنات مان 

سرعة االنتشار والقبول بين الناس، وعمق في التأثير في حياة النااس علاى مختلاف 

اتهم ومساااااتوياتهم، وتناااااوع فاااااي طبيعاااااة المعلوماااااات التاااااي توفرهاااااا، أجناساااااهم وتوجهااااا

وضخامة في حجم هذه المعلومات التي يمكن الوصول إليها دون عقبات مكانية أو 

فقااد بلااغ اآلن عاادد مسااتخدمي اإلنترناات مااا يقااارب المليااار إنسااان مااوزعين ، زمانيااة

ين بشااكل كبياار علااى شااتى أنحاااء العااالم، وتتوقااع الدراسااات أن ينمااو عاادد المسااتخدم

 في األعوام القادمة.

وأصااابح النااااس الياااوم ينظااارون إلاااى اإلنترنااات علاااى أناااه المصااادر األول والمفضااال 

للمعلومات واألخبار، وأن ووسائل اإلعالم التقليدية كالصحف والمجالت واإلذاعات 

لن تلبث أن تنقرض على يد االنترنت، كما انقرضات ألاواح الحجاارة علاى ياد الاورق 

من الطبيعي أن زعمًا جريًا من هذا ال يمكن أن ينشاأ مان فاراغ، وال باد أن البردي، و 

تكاااون هنااااا  أساااباب قويااااة يساااتطيع بهااااا االنترنااات أن يهاااادم إمبراطورياااات إعالميااااة 

 . (95) وجدت من قرون 

 تعريف االنترنت
                                                 

  .142ا  193الوسائل المعاصرة للدعوة إلى هللا، أ.د/ مصطفى الدميرى ص (75)
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االنترناات هااي شاابكة الشاابكات تلااك التااي تااربط األشااخاص والكمبيااوترات فااي جميااع 

 يةأنحاء الكرة األرض

وهناااا  تعرياااف أخااار هاااي مجموعاااة عالمياااة مااان الشااابكات االلكترونياااة تعتماااد علاااى 

وتعماال علاااى خطاااوط االتصاااال الهاتفياااة، وتتاااولى ، ( )تاااي ساااي باااي  مراساام البااارامج

 بعض الشركات بعض المستهلكين بخطوط الشبكة مع وصل الكمبيوتر بالخطوط 

 . (96) بمعدات )موديم(

 نشوء االنترنت

ي الخلف الطبيعي لشبكة الحاسوب، حيث أنه بادء فاي تطاوير أن شبكة االنترنت ه

شبكة الحواسب في السابعينات فاي وزارة الادفاع األمريكياة )البنتااجون( بشابكة أطلاق 

( االرباناات حتااى منتصااف الثمانينااات لتظهاار علااى شاابكة Arpanetعليهااا أساام )

 . (97) االنترنت الحالية

 الدعوة إلى هللا باالنترنت

المشااااركة بمقااااالت هادفاااة، وقيماااة بإرساااالها إلاااى مواقاااع إسااااالمية يساااتطيع الداعياااة 

مشاااهورة لنشااارها، وإذا كاااان الداعياااة يجياااد لغاااة غيااار العربياااة فاااال يبخااال بااادعوة غيااار 

أو إرشاادهم إلاى عناوانين مراكاز ، عن اإلسالم المسلمين ولو بعرض معلومات قليلة

  .وهيئات إسالمية معروفة

                                                 

  .99ص  98أكتوبر  9، عدد 15مجلة الكمبيوتر واالتصاالت مجلد  (76)
  .140المرجع السابق ص  (77)
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فيرسل على العنوان التالي حتى يتم حجبه ويكاون فإذا رأى موقعا من األولى حجبه 

 proxy repor@Isu-net.sa .بذلك قد ساعد على إزالة المنكر

، تساااااهم فااااي اإلعااااالن عاااان مواقااااع إسااااالمية مفياااادة وكتابااااة نبااااذة عنهااااا أنويمكاااان 

  .والتعريف بها حتى تتم الفائدة منها

وهاااو مثااال ، ة أن يسااتفيد مااان خدماااة البريااد اإللكتروناااي ) اإليمياال (ويسااتطيع الداعيااا

والاادعوة عاان طريقااه تعتباار ، البريااد العااادي يااتم عاان طريقااه إرسااال واسااتقبال الرسااائل

ألنااه ال يطلااع علااى ممااون الرسااالة إال المرساال والمسااتقبل فهااو يتميااز ، دعااوة فرديااة

مان فئاات المجتماع ساواء فيستطيع الداعية تأن يحصل على عنااوين كثيار ، بالسرية

فيرسل لهم الرسائل الوعظية ت، ، أو غيرهم من مقترفي الذنوب، أو ممثلين، مغنين

ولنااا فاااي رسااولنا أساااوة إذ ، وشااادة عذابااه وألاايم عقاباااه، ويااذكرهم باااهلل ،وحلماااه علاايهم

  .واألمراء الرسائل للملو أرسل 

رساااالة تعلااام علااام  وقاااد سااابقنا األعاااداء إلاااى ذلاااك فقاااد وصااال عبااار البرياااد اإللكتروناااي

كمااا وصاالت نفااس هااذه الرسااائل إلااى كثياار ماان ، التنجاايم لكااي تصاابح منجمااا معتماادا

  .الناس

، والاااادعاة لسااااؤالهم، وطلبااااة العماااال، وأيضااااا يسااااتطيع أن يرساااال كثياااارا ماااان العلماااااء

ودور النشار ، وإذا كاان الداعياة باحثاا فيساتفيد مان مواقاع المكتباات، مانهم واالستفادة

، أو رساالة علمياة مطبوعاة، وشاراء أي كتااب، وإصدارات، تبعلى ما عندهم من ك

عاان طرياااق اإلنترنااات مااان أي منطقاااة فاااي العااالم إذا كاااان هاااذا الكتااااب ال يوجاااد فاااي 

  .استحالتهإن لمن تكن ، فيوفر عليه بذلك عناء السفر ،ومشقته، منطقتها

mailto:repor@Isu-net.sa
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 ويساااتطيع الاااداعي المساااتخدم لإلنترنااات فاااي الااادعوة إلاااى اإلساااالم أن يساااتخدمه مااان

عااان طرياااق إرساااال ، ويراسااال مااان فاااي المشااارق والمغااارب دون عنااااء ومشاااقة، منزلاااه

  .الرسائل التي يطلع عليها الناس في أنحاء العالم

وهنااا  مواقااع كثياارة علااى اإلنترناات لإلفااادة مثاال موقااع فضاايلة الشاايخ اباان باااز التااي 

لي وحااوا، وعليااه مائااة ألااف صاافحة ماان الكتااب والرسااائل والفتاااوى ، أنشااأته السااعودية

  .ثالثة آالف ساعة صوتية لفتاوى الشيخ ومحاضراته

م حااوالي 1/1/2001وقااد بلااغ عاادد مسااتخدمي اإلنترناات فااي العااالم حتااى مساااء يااوم 

  .مليون شخش مما يدل على أهمية 353
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 الخاتمة

وبعددد فهددذا تصددوير مددوجز لددبعد وسددائل الدددعوة اإلسددالمية وتخددر  هددذ  الدراسددة 

 بنتائج من أهمها:

إلاى هللا تعاالى علام لاه قواعااد وفقاه يحمال تبعتاه أهلاه ممان ورثااوا أن الادعوة  -1

 الكتاب وفهموا أصوله. 

أمااة اإلسااالم عليهااا يقااع عاابء الاادعوة إلااى هللا تعااالى بااين العااالمين وذلااك  -2

 بتخصيش نفر منهم ليتفقهوا فى الدين ولينذروا إذا رجعوا إليهم. 

نكر خواصاها العلمااء أمة اإلسالم رسالتها األمر بالمعروف والنهى عن الم -3

م يحرماااوا هااااذا الشاااارف موا بوظيفااااة األنبياااااء، وعامتهاااا لاااااورثاااوا الكتاااااب وقااا

بتواصيهم بالحق والصبر وأمرهم ونهيهم فيماا علام مان الادين بالضارورة وال 

 يحتاج لنش أو دليل. 

وسااائل الاادعوة اإلسااالمية منهااا الثاباات والمتغياار وكاال وساايلة لهااا دور مهاام  -4

 الخ………رجاء المعمورةفى نشر اإلسالم فى أ

إنما هى إرادة صادقة وجهدد نسد ل هللا أن يكلدل و وال ندعى هنا أننا وصلنا للغاية، 

 بالنجاح. 

وإن ظهر فيه تقصدير وهدذا مدن  بدب البشدر نرجدو فيده المغفدرة مدب وعددنا بسدداد 

 ثغر ، وتصحيح خطئه إن شاء هللا تعالى. 

هللا على سيدنا محمدد وعلدى  حسبى ونعم الوكيل وصلى ووهللا من وراء القصد ه

 آله وصحبه وسلم. 
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