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ABSTRACT 

This article deals with an important matter of calling people to Islam (Da'awah)، nowadays in 

Palestine، which is also the phenomenon of the (Da'awah's) problems. The problem with this 

appeal is the solidarity of Jews، Christians، hypocrites and atheists. (Da'awah) To some، the 

inducement of other's which leads to their weak.  The article also aims to get acquainted with the 

problems of the ( Da’awah) and how to treat it. The Islamic call (Da'wah) has a balance between 

matter، spirit، religion and the world. A side on one side is not overwhelming. Descriptive and 

concluded that the problems of the da`wah are many، some of which are external، some of which 

are internal، and some that are related to preachers. 

Keywords: problems، call (Da’wah) Islamic، Palestine 

 

 ملخص البحث 

وتكمن الدعوة اإلسالمية يف فلسطني  يتناول هذا املقال قضية مهمة من القضاي الدعوية  واليت تتمثل بظاهرة مشكالت  
اإلسالم كمنهج حياة يف كثري من وإمهال  بتكاتف اليهود والنصارى واملنافقني وامللحدين ضد هذه الدعوة،  مشكلته  

ف املؤسسة الدينية وإثقال الدعاة أبعباء ومسؤوليات كبرية وكثرية مما أوهن العزم ع  ض  و  األمور وجوانب احلياة املعيشية،
، فيهدف هذا املقال للتعرف على مشكالت الدعوة وكيفية عالجها فالدعوة عند بعضهم واضعف اإلرادة عند آخرين

من اجل ذلك كانت دراسة و  ،ال يطغى جانب على جانب  ، التوازن بني املادة والروح والدين والدنيافيها  اإلسالمية  
وقد اعتمد فيه الباحث على ضرورة البد منها للداعية املسلم واملدعو على حد سواء  فلسطني  الدعوية يف  املشكالت  

ما هو خارجي ومنها ما هو داخلي ومنها   املنهج االستقرائي الوصفي وتوصل فيه إىل أن مشكالت الدعوة كثرية منها
 . ما هو متعلق ابلدعاة

 فلسطني.  الدعوة، اإلسالمية، : مشكالت، كلمات مفتاحية
 

 املقدمة 
الدعاة ضمن نسيجها اجملتمعي لذلك يعد هذا اجملتمع جمتمعا مسلما حمبا للخري  حتظى فلسطني بشرحية واسعة من 

لذلك ينبغي وحالته هذه إن تبذل اجلهود اليت تركز على الدعوة والدعاة للعناية هبا وجتنيبها سبل  حريصا على الدين،
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ول وجدية اكرب األمر الذي يظهر ؤ ا الدعوة والدعاة بشكل مسالرتدي يف احلياة برصد ودراسة املشاكل اليت تتعرض هل
دور الدعاة واملؤسسة الدينية واجلماعات اإلسالمية لتهيئة املناخ املناسب للتقليل من آاثر املشكالت اليت تواجه قطاع 

وبصعوبة السيطرة على هذه فإن هذه املرحلة تتسم ابحلساسية جتاه الظروف الراهنة    الدعوة ومساعدته على جتاوزها،
إن مكوانت الواقع الفلسطيين السياسية واألمنية واالقتصادية والفكرية والنفسية والرتبوية والبيئية تلعب دورا   ،املشكالت

كبريا يف حتديد طبيعة املشكالت اليت تعاين منها الدعوة اإلسالمية فهي تشكل عوامل حتديد أمناط سلوك الدعاة وطبيعة 
ستجاابهتم ملا يستجد يف أفق احلياة الفلسطينية املخنوق. وال خيفى على كل ذي بصرية الظروف املعيشية اليت ردودهم وا

الفكرية واالجتماعية  لتنمية طاقاهتم  فلسطني والدعاة خاصة مما حيتم ضرورة مضاعفة اجلهود  الناس يف  حيياها عامة 
اعية واالقتصادية والنفسية غاية يف األمهية تطال كافة أفراد اجملتمع واالقتصادية ملا لذلك من آاثر دعوية يف احلياة االجتم

 ومؤسساته. 
 

 اخلارجية. مشكالت الدعوة اإلسالمية   املبحث األول :                 
اليهود والنصارى ومن حالفهم ضد هذه الدعوة، فضيقوا عليها  تتمثل مشكالت الدعوة اخلارجية بتكاتف 

كثري من أمور أهلها املعيشية  اليومية، مما نتج عن ذلك مشكالت أثقلت الدعوة وقيدهتا يف وحاربوها، فسيطروا على  
توعية الناس وعالج ما نتج عن ذلك من مشكالت،وقد جزء االحتالل فلسطني يف الوقت احلاضر جغرافيا وإداري إىل 

 أربعة أقسام وهم حييطون هبا من كل جانب. 
 . االحتاللاملطلب األول:    
أن االحتالل يشكل املشكلة الرئيسية اليت تواجه الدعوة اإلسالمية يف فلسطني،فاالحتالل يعين اجلرمية ومصادرة   ال شك   

احلقوق واحلريت والعذاب واملعاانة اليت ال تستثين أحدا من أبناء الشعب الفلسطيين وقطاعاته وعلى وجه اخلصوص 
 .اع حدود ألنه صراع بني احلق والباطلالدعوة اإلسالمية، فالصراع صراع وجود وليس صر   ةمحل

 حقوق  منظمات   من كثري  تعتربه  ما   جرّاء   أمنيا    توترا  العال   مناطق   أكثر  من  فلسطني  تعترب   سياسية،   انحية   من "  
 الوضع  أتزم  من  تزيد   اليت  االستيطانية  العمليات  جانب  إىل  الفلسطينيني  املدنيني  حبق  إسرائيلية  انتهاكات  الدولية  اإلنسان 

،كل   الكثريون  اعتربه  والذي   الغربية  الضفة   يف  أقامته  الذي   اإلسرائيلي  الفصل  كجدار   العنصرية  املعاملة   إىل   إضافة    عنصري 
وقد تفنن االحتالل مبمارسة هذه السياسات فقتل واسر وجرح   (1)." سيء  أمين   مناخ  خلق  يف  تسببت  األمور  هذه

ونكل ابلغالبية العظمى من أبناء فلسطني ويف مقدمتهم محلة الدعوة اإلسالمية مما أدى إىل انعدام األمن ونشوء العديد 
ا الدعوة اإلسالمية، ت كافة النواحي اإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية ويف مقدمتهس  من املشكالت اليت م  

الفلسطيين ويف  الشعب  منها  يعاين  اليت  قيل أن االحتالل هو منشأ كل املشكالت والعذاابت  إذا  مبالغة  يوجد  وال 
مقدمتهم الدعاة وال توجد إحصائيات دقيقة حول عدد الضحاي من الدعاة على يد االحتالل ولكن ميكن القول أن 
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األسرى الذين سقطوا يف املواجهة مع االحتالل،لدرجة ال يكاد خيلو بيت من هناك عدد كبري من الشهداء واجلرحى و 
بيوت محلة الدعوة اإلسالمية من شهيد أو أسري أو جريح ،ويساند االحتالل النصارى الذين يتكاتفون يف معركتهم ضد 

ف اإلسالمية  "إ الدعوة   اليت   خمططاته  والزالت  له   وكانت  فلسطني،   إىل  جذوره   تدامت  عظيم،  عاملي  خطر  التنصرين 
 فلسطني   على   لالستيالء   العاملية   الصهيونية  املؤامرات  مع  جنب   إىل   جنبا    الفلسطيين  الشعب   أبناء   تستهدف

من أجل ذلك ال بد من   االستعانة  ابهلل والتزود ابهلمة   (،2" ) وبيانه  ذلك  عن  الكشف  من   البد  ومقدساهتا،فكان
فالدعوة اإلسالمية ،ون حبرب من يرونه أكثر خطورة عليهم  ألن يستثين أحدا ، فيبد وبثها ابألمة كي يواجه هذا املد الذي  

 يعتربوهنا العدو األول ألهنا سبب يف توعية الناس وحتريكهم لنيل حقوقهم والدفاع عن دينهم.  
 . التضييق والعقبات يف طريق الدعاة  املطلب الثاين:

يعاين الدعاة يف فلسطني بوصفهم جزءا فاعال من الشعب الفلسطيين الرازح حتت نري االحتالل من قمع حلريهتم وسلبا 
 ، إلرادهتم ومصادرة حقوقهم  

مما يؤدي إىل خلق شعور عام ابلتوتر واإلحباط والقلق واخلوف على أسرهم وأبناءهم ألهنم يستهدفون ابإلفساد واالحنراف 
عية حسن يوسف حيث مت استهداف أسرته وإسقاط أثنني من اوالضغط عليهم. ومثال على ذلك الد   من أجل التشويه 

 أبناءه يف حقل العمالة. 
 االغتيال   هو  وهذا  وأوالدك  بيتك  هدفهم  سيكون   تستطع   ل  وإن   إضعافك  على  تعمل  سوف   بكاملها  عسكرية  دولة

وأدمغة مت غسلها بعناية من خرباء يف علم ،  وجثث تتحرك بيننا،  حروب إسرائيل اجلديدة قتل بال دماء  هذه ،املعنوي
 . (3س )النف

اإلعالم ملا يلعبه من دور يف حماولة فال يكتفون بذلك بل يسعون لإلرجاف فينشرون مثل هذه األخبار يف   
يقومون  الدعوة، كما أهنم  الشبهات حول  بنشر اإلشاعات حوهلم وإاثرة  عليهم وذلك  للضغط  الدعاة  تشويه صورة 
ابلتسويق للشهوات بنشر مواد مصورة ومسجلة ومكتوبة مليئة ابلرذيلة من أجل إشاعة الفاحشة ونشر الفساد ،وكل 

إمجاهلا  . ة وأهلها والسري حنو اجملهول فيؤثر سلبا على سري الدعوةهذا لصد الناس عن الدعو  ميكن  العوائق  وهذه 
 يف عدة أمور أساسية:

مكر األعداء والكيد والتخطيط حملاربة الدعوة والدعاة: وهذه سنة اثبتة يف هذه احلياة، وم عل م من معال الصراع     -1
 ا الدين.والكيد هلذ   ،بني احلق والباطل يف اتريخ الدعوة

 .فهذه حقيقة قائمة، وسنة اثبتة  ،تعاون األعداء يف سبيل تطبيق هذا املكر وتنفيذ ذاك الكيد    - 2
تنوع أساليب األعداء يف مواجهة الدعوة والدعاة، فإن أساليب األعداء يف هذا كثرية وعديدة، فمنهم من يدخل   - 3

واس للقضاء عليهم  املسلمني يف مواجهات صرحية مكشوفة  للدعوة على  االحتواء  من حياول  ومنهم  تئصال دعوهتم، 
فكلما ،  وأصحاهبا، ومنهم من يعمد إىل املراوغة واملخادعة، ومنهم من يستدرج الدعاة إىل ما فيه حتفهم وهالكهم
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ا مناسب ا  وعملوا على تطوير أساليبهم  ، استنفد األعداء أسلواب  أو ثبت هلم فشله يف مكان اختاروا أسلواب  آخر جديد 
 وال يزالون يكرروهنا ويطورون فيها إىل اليوم. ، ابستمرار على وجه حيقق هلم أهدافهم ويوصلهم إىل غايهتم

قوة وسائلهم املادية، وتسخري العلوم احلديثة والدراسات والتقنيات يف سبيل حتقيق أهدافهم، فإننا نرى أبم أعيننا    - 4
كما نرى كثرة مراكز األحباث والدراسات اليت   ،نب احلياة املاديةما وصلوا إليه من تقدم علمي وتقين يف خمتلف جوا

كما يعقدون ،  ويصرفون عليها يف سبيل دراسة واقع الدعوة والدعاة يف فلسطني من مجيع جوانبه املادية واملعنوية  ينشئوهنا
يوفرون وسيلة من الوسائل يف فال    ، املؤمترات واملعاهدات والندوات واالتفاقات من اجل التضييق وحماربة الدعوة وأهلها

 . ( 4)  سبيل حتقيق أهدافهم، عدا عن تفوقهم العلمي والتقين 
 . قلة مراكز التدريب الدعوياملطلب الثالث:    
املراكز اليت تفتح أمام الدعاة فرص التأهيل للدعوة إىل هللا عز وجل   ةإن من املشكالت اليت تواجه الدعوة اإلسالمية قل  

بتخصصات وأساليب حديثة،علما أبن غالبية املراكز املتوفرة يف األراضي الفلسطينية تقتصر يف الغالب على ختصصات 
 أمهها:   و من معوقات    ويعاين قطاع التدريب الدعوي يف فلسطني  ، وأساليب تقليدية ال تليب حاجة اجملتمع 

سياسات االحتالل اليت أفقدته القدرة على التطور للحيلولة دون أن يصبح ضمن سياسة واعية رشيدة تكسبه   -1
الكفاءة والقدرة على االرتباط مبتطلبات الواقع الفلسطيين يف هذا العصر على حنو خيدم مصاحل الدعوة اإلسالمية يف 

 فلسطني.
يعاين التدريب الدعوي من افتقار بعض الدعاة إىل اخلربة واملعرفة العلمية الكافية اليت متكنهم من األداء الدعوي  - 2   

 الناجح وذلك بسبب قصر فرتة التدريب والتأهيل الدعوي يف مواقع الدراسة ومراكز العمل. 
 تمع من االستفادة من العملية التدريبية.عدم وجود نظام ينظم هذا التدريب مما حيد من قدرة الدعاة واجمل  -3  
كما يعاين التدريب الدعوي يف فلسطني من حمدودية التجهيزات واملعدات احلديثة وعدم مسايرة املناهج املطبقة   -4  

وان ضعف دور هذه املؤسسات يلقي بظالل قامتة على أفاق املستقبل الذي ينبغي توفريه ،  احلديثة  التكنولوجيةللتطورات  
 شعور ابلقوة احلافزة اإلجيابية حنو حل مشكالت الدعوة اإلسالمية وحتقيق أماهلا. لل،  اةللدع 

 واالغرتاب. اهلجرة    املطلب الرابع:
يعاين املواطن الفلسطيين والداعية على وجه اخلصوص الكثري من املشكالت اليت يعجز معها عن التأقلم والبقاء يف بلده 

غرتاب والبحث عن فرص أفضل للحياة خارج فلسطني ،ومن العوامل اليت تدفع الدعاة مما يؤدي إىل تفكريه ابهلجرة واال
 للهجرة: 

فلسطني والدعاة ابلدرجة األوىل، فمنذ قيام الكيان احملتل وهو   سياسات االحتالل اليت تستهدف بقاء الشباب  يف  -1
يزرع العوامل الطاردة لفك رابط األهايل ومتسكهم أبرضهم وذلك عرب سياسات القتل واألسر وهدم البيوت ومصادرة 

 احلريت والتضييق على الشباب والدعاة يف كل أمور حياهتم.
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العاطلني   يدفع لدعاة يف فلسطني وعدم استيعاب الكم الكبري من اخلرجيني  البطالة، إن عدم وجود فرص عمل كافية ل   -2
 لتفكري ابهلجرة. لعن العمل  

إن غالء األسعار يف فلسطني وعدم كفاية األجور والرواتب لتلبية احلاجات األساسية يضعف من مهة الدعاة ، الغالء  - 3
أوضاعهم يف دول تعطي العديد من الفرص واحملفزات يف   وعزميتهم وجيعلهم يفكرون لالبتعاد عن هذا الواقع بغية حتسني 

 . (5)  مؤسساهتا وتوفر هلم حياة سعيدة 
 

 املبحث الثاين: مشكالت الدعوة اإلسالمية الداخلية .                       
 اكم. إن مما يعيق مسرية الدعوة وجود مشكالت من داخل اجملتمع سواء على مستوى األفراد أو اجلماعات  والنظام احل

  . التعصب القبلي واحلزيباملطلب األول:  
إن من املشكالت اليت تواجه الدعوة اإلسالمية يف فلسطني التعصب وهو إعطاء الوالء والتبعية للقبيلة واحلزب على 
حساب الدين،حيث تكون الرابطة قائمة على الدم أو االنتماء احلزيب،مما أدى إىل "انتشار ظاهرة الفئوية السياسية، 

 ومن أسباب انتشار ظاهرة التعصب: ،   ( 6)  خر" وانتشار ثقافة العنف والتعصب والكراهية ورفض اآل
من املؤكد أن العلم حيفز على التفكري ابلعواقب والتبعات اليت تبىن على التعصب مما حيد من   ،اجلهل أو قلة العلم -1

 . انتشار هذه الظاهرة أما اجلاهل فال يدرك عواقب األمور ومآالهتا فهو عدو لنفسه
واالنتماء إىل القبيلة أو   االلتصاق فة املنتشرة بني أفراد القبائل والعشائر هي ضرورة  ن الثقا إ   ثقافة القبيلة والعشرية،  -2

 العشرية إىل درجة التعصب وإعطاء األولوية لسمعة العائلة وشرفها على غريها من املبادئ. 
خمتلفة تردي الوضع السياسي واالقتصادي ونشوء االنتفاضات املتعاقبة  أدت إىل ظهور أحزاب وتيارات فكرية   -3

 تنافست فيما بينها الستقطاب أفراد اجملتمع ابستخدام بعض الوسائل اليت أدت إىل تكريس التعصب والنزاع.
 
 عواقب التعصب القبلي واحلزيب وآاثره على الدعوة املطلب الثاين:   

نشوء تعقيدات تسبب اختالل يف مبدأ الوالء والرباء، فيصبح الدعاة يف صراع بني ما ينادي به احلزب والقبيلة من  -1
لشرع من جانب آخر، فينزلق بعض الدعاة مع القبيلة أو احلزب مما يؤدي إىل اختالل مببدأ اجانب وبني ما ينادي به  

ن الدعوة والدعاة. "إن التناقض املخيف بني ما يؤمن به الداعية من الوالء والرباء وتشويه صورة الدعاة فينفر الناس م
أفكار وقيم وأخالق ومبادئ ومثل، وبني ما هو كائن يف اجملتمع من مظاهر اجلاهلية احلديثة سبب رئيسي مساعد يف 

 (. 7)   نشوء كثري من املشكالت واألزمات يف حياته"
الكايف والوعي الفكري وتبين مبدأ استيعاب اآلخرين ال يرتك جماال إن االنتماء لألحزاب واجلماعات قبل التعلم    -2

 للمودة والرمحة بني أفراد األحزاب مما يطبع قلوهبم بطابع من النفور وانعدام األلفة فيعيق مسرية الدعوة. 
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 التعصب يؤدي إىل ظهور شجارات وخالفات ينتج عنها انشغال الدعاة ابإلصالح وتقريب وجهات النظر بني   -3
 املختلفني كما يعيق من وصول الدعاة إىل أماكن وأشخاص حباجة إىل الدعوة. 

رائه ابلباطل وتربير كل خطأ آ التعصب يؤدي إىل إتباع اهلوى والتقليد األعمى لرئيس القبيلة أو احلزب واحملاجة عن     -4
 . وتقصري دون وعظ ونصح

 الدعاةعباء امللقاة على عاتق  األ   ةكثر املطلب الثالث:  
 مسالك:     ثالثةإىل   األعباء على الدعاة أدى هبم إىل أن يفرتقوا    ة ن كثر أ

مما أدى هبم   ، ن يسلك فريق من الدعاة مسلك االنعزال التام عن الدعوة نتيجة الضغوط وكثرة األعباء امللقاة عليهمأ -1
عالقاهتم  أو  اخلاصة  حياهتم  يف  سواء  الدعاة  بعض  عند  غريبة  سلوكية  عنها حتوالت  ظهر  مريبة  قيمية  حتوالت  إىل 

هذا الفريق    ه مية بني الدعوة والواقع املعيشي الذي حييا ي  ر فجوة ق  و ظه أدي لاالجتماعية العامة واالهتمامات اليومية مما  
عن الواقع واحمليط،وأدى إىل متردهم على األطر املرجعية املتمثلة يف األسرة واجملتمع والقيم وتسبب هلم الشعور ابالغرتاب 

ومن   ،جلهاأوتعلموا من    االسائدة املستمدة من الدين اإلسالمي احلنيف وهؤالء فقدوا اهلمة وختلو عن املهمة اليت تربو 
 ومشكلة يف طريق الدعوة.ء عبابرز صفاهتم امللل والضجر وإلقاء اللوم على اآلخرين فأصبحوا  

تراجعت   أن يسلك فريق من الدعاة مسلك االستقامة يف النفس مع العيش يف اجملتمع دون دعوة اآلخرين ،فهؤالء-2
اليت عاجلت مثل هذه  النبوية  السرية   األعباء  واملشكالت لعدم استحضارهم أحداث  أمام  أرادهتم  مهتهم وضعفت 
املشكالت ومن أبرز صفاهتم أهنم ال يبادرون وإن طلب منهم يتقدمون وإن تركوا يتأخرون فهذه مشكلة يف طريق الدعوة 

 ط الدعاة . ألن هذا الفريق هو األغلبية واألكثرية يف وس
أفراده ابهلمة الدعوية واإلرادة القوية وفهموا   ىفريق من الدعاة  سلك مسلك اجلدية وحتمل املسؤولية بعدما حتل -4

: " إمنا الناس كاإلبل املئة،وال يكاد ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا  ،سرية خري الربية، فهؤالء هم الرواحل الذين تقوم عليهم الدعوة
أبرز صفات هؤالء أهنم ال هتنهم املشكالت وال  يستسلموا ملا يقف يف طريقهم من  ومن  (،8)   أن يوجد فيها راحلة "

عدد هؤالء مشكلة من مشكالت الدعوة  ألهنم   ة عقبات وأهنم يبادرون وعند مسؤولياهتم يقفون، وميكن القول إن قل
ألعباء امللقاة عليهم وذلك لعلو ا  ةاملسؤوليات يف وسط مليء ابملشكالت وعدم شعور أفراد اجملتمع بكثر   ةيعانون من كثر 

 مهتهم ولصربهم وجلدهم. 
 حصر الدعوة يف أماكن وأزمنة وأشخاص   املطلب الرابع:  

كثريا من الدعاة قصروا ى  حصرت يف أماكن وأزمنة وأشخاص فرت   أهنا إن من املشكالت اليت تواجه الدعوة اإلسالمية  
الدعوة يف املساجد واملعاهد العلمية واجلامعات أو عرب وسائل التواصل االجتماعي وال يتعدون ذلك وغلبا ما تكون 

 دعوهتم مرتبطة بزمان وابملناسبات وهذا خالف منهج الرسول الذي دعا يف كل األماكن واألحوال. 
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اته وكل فرصة لتبليغ أمر هللا تعاىل وإخراج الناس من جوف الباطل كان يستغل كل حلظة من حلظات حيملسو هيلع هللا ىلص"فرسول هللا
يف املسجد   ، يف الشدة والرخاء  ،والضالل إىل نور اإلسالم وعدله، فقد دعا يف مجيع األماكن واألزمان يف احلر والربد

ت ر  ص  ة األخرى ق  ،كما أن املشكل(9)  ويف الصحة واملرض"   ،ويف احلضر والسفر  ،ويف السهول والودين   ،وفوق اجلبل
مام املسجد وحماضر اجلامعة،وهذا رجع إىل سببني األول ضعف مهة إالدعوة على بعض األشخاص كخطيب اجلمعة و 

والسبب الثاين عدم مساح املسئولني ابلدعوة والتدريس إال ملن   ، بعض الدعاة ومنهم من حيمل شهادات علميه شرعية
 وظيفة رمسية.           ا كان موظف

  .النظام احلاكم  اخلامس: املطلب  
الذي يضيق على الدعوة ويقف يف وجه الدعاة أحياان بسبب خالفات   إن من املشكالت يف طريق الدعوة النظام احلاكم 

الناصحني،   ةسياسية أو بسبب من يكرهون الدين نتيجة اجلهل ابألحكام الشرعية أو عدم القناعة هبا بسبب املتزلفني وقل
واجب على النظام أن يقوم هبا،كما أن من هي  ومن سياسة النظام إشغال الدعاة أبمور سياسية واقتصادية واجتماعية 

مما يؤدي   ،مشكالت الدعوة اليت يتسبب بوجودها النظام الرقابة األمنية واليت تقوم مبا يعرف ابملسح األمين قبل التوظيف
رئيس جلنة احلريت يف فلسطني وهذا ما أشار إليه  التوظيف بسبب االنتماء السياسي،  إىل استثناء عدد من الدعاة من  

 العمومية   الوظيفة   يف   يشرتط  أال   جيب   الذي   األمين   واملسح د. مصطفى الربغوثي يف مقابلة مع وكالة وطن لألنباء : "
التدخل ابملؤسسة   (،10)  "سياسية  ألسباب   حصل  قد  كان   حال  يف  العمومية  الوظيفة   من   الفصل  إىل  إضافة وهذا 

الدينية ال يراعي الكفاءة العلمية يف غالب األحيان وال االستقامة الدينية إمنا يراعي االنتماء السياسي أو الوالء للحزب 
احلاكم مع وجود استثناء لذلك لوجود معرفة أو وساطة من اجل التوظيف وهذا من قبيل "الفساد اإلداري واملايل يف 

ىل ظهور ضعف يف إدارة وكوادر املؤسسة الدينية، وتوظيف عدد من إ وهذا األمر أدى    (، 11")احلكوميةاملؤسسات  
األئمة واخلطباء ودعاة ومفتني وقضاة ليسوا أكفاء يف أغلب األحيان  فصار بذلك قلة ابلقدوات الصاحلة وغياهبا يف 

 ا. بعض األماكن فتولد عن ذلك ضعف ثقة الناس هبذه املؤسسة ومبوظفيه
فصار بذلك الفساد أحد املشاكل األساسية اليت تواجه الدعوة اإلسالمية، فقد اظهر استطالع أجراه املركز الفلسطيين 

 (. 12)  %" 79للبحوث السياسية واملسحية " أن نسبة االعتقاد بوجود فساد يف مؤسسات السلطة الفلسطينية تبلغ  
على األراضي الفلسطينية  بغرض  خدمة املواطنني فتبني أبهنا   كما إن هناك مجعيات وهيئات دولية مسح هلا أن تعمل

النصارى يف  الناس من دينهم الستقطاهبم ،فمن أساليب  وتنفر  الدعوة  فتعيق مسرية  تعمل ألجندة خارجية  تبشريية 
دف ستهاف  ، التضليل استغالل ضعف من يضللوهنم من خالل الفقر واحلاجة إىل العالج ومن خالل املدارس والتعليم

ثالثة أمور  خالل  من  الفلسطيين  املساعدة  ،اجملتمع  حبجة  والتعليم    ،اإلغاثة  املستشفيات،  بعض  وإنشاء  والعالج 
 . (13)  ابستهداف اجلامعات واملدارس 

 مشكالت متعلقة ابلدعاة املبحث الثالث:                                    
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هناك مشكالت متعلقة ابلدعاة أو بعضهم وهي عوامل منفرة من الدعوة أو الدعاة مما اثر على سري الدعوة  اإلسالمية  
 منها:

 املطلب األول: االبتعاد عن احلكمة واملوعظة احلسنة   
 املدعوين  حال  مراعاةبد من    يف كثري من األحيان ينفر الناس من الدعاة ،فالإن االبتعاد عن احلكمة واملوعظة احلسنة  

 اآلخذ   نفسه   على   املشدد   أحكامه  على   احلريص  فمنهم  ابلدين،  متسكهم  يف   متفاوتون   سواء،وهم  ليسوا  املكلفني   ن إف
 املعتدل   ومنهم  األحكام،   من  التفلت  إىل   املائل   واحليل  املخارج   عن   الباحث   املتساهل   ،ومنهم  األقوال  من   جيد  ما   أبشد 

 األحكام،مع  من  يناسبه  ما  ليعطيه  املستفيت  أو  املدعو  أبحوال  إدراك  على  يكون   أن   جيب  املفيت  أو  والداعية،  ذلك  يف
 . (14)  والتيسري  التخفيف   وقيود ضوابط  مراعاة

 و الفتاوى االرجتالية عامل  التاملطلب الثاين:  
هناك من الدعاة من يتعال ويرتقي منابر النصح والتوجيه مث ما يلبث حىت يظهر ضعفه العلمي وقد يكون خطيبا أو   

الناس به وبدعوته، وقد يكون له فتاوى ارجتالية ال تراعي يف كثري   فيستهزئعن البحث والتحضري    هواعظا فيستنفذ لعزوف
 البيئة فيظهر عن فتواه مشكالت تعود ابلسلب على الدعوة.  من األحيان الظروف واألحوال وال األشخاص وال  

 الفتوى  أمهية  عنهم  ويغيب  الشرعي   للعلم  املنتسبني  بعض   عند  الفتوى   عملية   يف   وهتاون   خلل   وجود  املشاهد  فمن
  اإلفراط   حد إىل  الناس   على   تشدد   اليت   الفتاوى   بعض   وجود ك هنا  إن  كما   منصبه  وخطورة   املفيت   مكانة  و أ  شأنه   وعظيم

 يف   تفريط  وال  فيه  إفراط  ال  الذي  الوسط  املنهج  معرفة  من  بد   ،فال  والتفريط  االنفالت  حد  إىل  كثريا  عليهم  تسهل  أو
  (15) .الدعوة  طريق يف مشكلة   فتسبب  الصحيح   مسارها  عن   الفتوى   خترج  ال  حىت الفتوى  تيسري  وضوابط  اإلفتاء

 استعجال النتائج  املطلب الثالث:   
ومن املشكالت اليت يصاب هبا بعض العاملني يف حقل الدعوة واليت جيب عليهم أن حيذروها ويتخلصوا منها استعجال   

ومعناه يف اصطالح الدعاة إرادة تغيري الواقع الذي يعيشه املسلمون اليوم يف حملة أو يف أقل من طرفة عني دون  ،النتائج
للظروف واملالبسات احمليطة هبذا الواقع، ودون إعداد جيد للمقدمات أو لألساليب والوسائل   نظر يف العواقب ودون فهم

اجلاهلية من طريقهم، ورفعت الراية اإلسالمية من جديد، ودوافع االستعجال عند هؤالء إما أن يكون  وإزالةيف حياهتم 
أو واقع األعداء، أو اجلهل أبساليب األعداء، أو شيوع ما احلماس أو احلرارة اإلميانية أو طبيعة العصر،  إالدافع النفسي و 

 . العجز عن حتمل املشاق ومتاعب الطريق  املنكرات مع اجلهل أبسلوب تغيريها أو
  .قحام العمل السياسي الوضعي يف الدعوةا  املطلب الرابع:    

السياسة يف زماننا تقسم إىل قسمني سياسة شرعية حممودة مرغب إليها، وسياسة وضعية ال بد من احلذر منها،  
الدعوي  العمل  الوضعية يف  السياسية  اخلالفات  إقحام  فلسطني  اإلسالمية يف  الدعوة  اليت واجهت  املشكالت  فمن 
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كيل األحزاب السياسية اليت انشغلت أو أشغلت أبمور بعيدة فانشغل الدعاة ابالنتخاابت واجملالس النيابية والربملانية وتش
 عن الدعوة فتحملت املسؤولية عن معايش الناس وأرزاقهم ومناصب إدارية وزارية أو نيابية أثقلتها فهذه سياسة وضعية.  

مل فيها عموم الناس على غري مقتضى النصوص الشرعية، إما أن يكون مستند   ،فالسياسة الوضعية هي كل سياسة حيح
هذه السياسة الشهوة وامللك، وإما أن يساس الناس مبقتضى النظر العقلي واالجتهادات كالقوانني اليت ي سحنها اخلرباء، 

 وعلى هذا فالسياسة الوضعية تبني أبهنا .( 16)  ك أو أن تكون مستوردة  أيض ا من أنظمة أخرى أنظمة كافرة وما شابه ذل
عود ابلسلب عليها فقد زهد الناس يف الدعوة ونفروا تال ختدم الدعوة بل تشغل الدعاة وترهقهم مبا ال ينفع الدعوة بل  

ليها وهذه حقيقة توصل إ ،م  2006من الدعاة بعدما دخلت احلركة اإلسالمية اجملالس البلدية والنيابية يف فلسطني عام   
العمل   ، حممد عبده قبل سنني طويلة السياسي بكونه داعية ومع ذلك أقحم  العمل  بعد جتربة مريرة عاشها يف ظل 

بعد فرتة وخربٍة وجتربة أبن أنفع شيء للمسلمني، وأنفع شيء  غري  خطه يف آخر حياته ألنه رأى فالسياسي يف الدعوة، 
وغري ذلك هو اإلصالح التعليمي الرتبوي، ولذلك ندم يف آخر عمره   يقاوم به االستعمار، ويقاوم به استبداد احلكام

على قضاء جزٍء كبرٍي من حياته يف العمل السياسي وقد وصف شيخه ورفيقه يف الكفاح مجال الدين األفغاين، فقال: 
ه هذا، أي أصبح غري وكان قادر ا على النفع العظيم ابإلفادة والتعليم، لكنه وّجه كل عنايته إىل السياسة فضاع استعداد

 .ألن السياسية أشغلته وضيعت جهده ،مستعد للتعليم والتثقيف
وكم أشغل الدعاة   ، فكم ضاع من األوقات يف الدفاع عن الدعوة ودرء ما يثار حوهلا بسبب العمل السياسي

السياسي املعرتك  الذين أقحموهم يف  للدعاة  السياسية  املواقف  تربير  األموا  ،أنفسهم يف  أنفقتوكم من  وكم من   ،ل 
ضاعت الغرض،    ، األوقات  هلذا  شحكلت  جلاٍن  من  الوظيفة فهناك  وكم  عن  الداعية  صرفت  احلقيقة  يف  أشياء كثرية 

مشكالت مما أدى إىل    كثريٌة دهاليزه وخبايه  ياألساسية، عن العلم والتعليم والدعوة، إىل الدخول إىل املعرتك السياسي وه
الناس، وزهد الناس يف الدعوة، وساءت   كثري من  ذا دخلت السياسة هانت يف قلوبالدعوة إ  ، ألنيف طريق الدعوة
ا فيما عنده  واإلنساننظرهتم للدعاة،   فإن رآك منافس ا له على دنياه، ولو كان قصدك ،حيبك ويكرمك ما رآك زاهد 
 (17)زهد فيكو حسن ا ساء ظنه 

 االبتعاد عن التيسري والتبشري   املطلب اخلامس: 
هناك من الدعاة من يسلك مسلك التشديد يف عرض األحكام والدعوة إىل هللا مع وجود سعة يف األمر فينفر الناس   

 . من الدعوة
 الفقهاء   وأقوال  النصوص  عند  جيمد  وال   فيه،  يعيش  الذي   والزمان  العصر  أحوال  يراعي  أن  هللا  إىل   يدعو   ملن  ينبغي

 يناسب  وال   األزمنة  بعض   ويناسب،  قعنااو   يناسب  وال  األماكن  بعض   يناسب   ما   األحكام   من   فإن   السابقني،   واألئمة
 جيده  ما   وعانوا  الواقع   عاشوا  يتشددون  الذين  الدعاة  بعضأن    ولو  ألنفسنا،   جنتهد  أبن   مطالبون  وإننا  احلاضر،  عصران

 نعرتف  أن  جنتهد  وحنن   فعلينا  خمتلف،  لزمان  قيلت  ألهنا ،  اجتهاداهتم  من   كثريا  وغريوا  أقواهلم  من   كثري  عن  لرجعوا  املدعوين 
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 عمت  وما  وضروراته،  العصر  ظروف   نقدر  وأن  والسلوك،  والعالقات  واألعراف  األفكار  يف  تغريات  من  حياتنا  على  طرأ   مبا
 مصدر   العرف   ألن  واحلال   والعرف  واملكان  الزمان  بتغري   الفتوى  تغري   من   علماؤان   قرره   ما   الواقع  على   نطبق   وأن  البلوى،  به

 (. 18)  إليه يرجع   والقاضي ،  للمفيت  مهم
 والتطلع إىل املناصب   ى تباع اهلو ااملطلب السادس:  

ه أن يرتقي يف هناك من الدعاة من ينظر إىل مصلحته الشخصية املادية أو املعنوية على حساب املبادئ والقيم ومه م ف
 . الواقع   ضغط حتت  الوقوعالسلم الوظيفي ليصل إىل أعلى املناصب حبجة  

 واالجتماعي  واالقتصادي  السياسي  لناسل  واقعا  يعايش   اإلفتاء  كمنصب   منصب  يتوىل   أو  هللا  إىل  يدعو  من إن 
 يتعرض  فقد  عليهم،   وفرض   هلم   صنع  واقع  هو  وإمنا   وأخالقه،   وشريعته   بعقيدته   اإلسالم   يصنعه   ل   الواقع   وهذا   والفكري، 

  توافق  فتوى  استصدار   يف  ترغب  اليت   السياسية  اجملموعات   أو  كالدول  خمتلفة  جهات   من  الضغوط  لبعض   املفيت   أو  الداعية
 رفعا   منها  الذرائع  هلذه   املفيت   يستجيب  وقد  ذرائع،  بعدة  فتواه  تربير  إىل  ويلجأ  الضغوط  هلذه  املفيت  فيخضع  إليه،  متيل  ما

 أو  يشغله منصب  على  اخلوف كثري   الدين  ضعيف  كان  إذا  لضغوط او  س، النا عن  والتخفيف  التيسري أو  األمة  عن  حلرج
 هو   الواقع   وليس   الواقع   على   احلاكم  هو  لشرع   ،فا  ابلفتنة  الناس  ويوقع   حرج   إىل  الدعوة   فيعرض  األسباب   من   ذلك  غري 

 (. 19)   الشريعة  على   احلاكم
  .تقديس بعض الدعاة للحاكم  املطلب السابع:  
  ورسوله   هللا  لطاعة  اتبعة   بكوهنا  مقيدة  الطاعة  هذه  ولكن   الشرعي،  األمر  ويل   طاعة   وجوب   بيان   من   بد  ال  األمر  بداية  يفو 

هللا  و أ ط يعحوا الرسحول  و أحويل  األ  م ر  : }ي  أ يه ا الذ ين  آم نحوا أ ط يعحوا  تعاىل  قوله  يف  العلم   أهل  عند   استقر  ماو  ه  املعىن   وهذا  ،ملسو هيلع هللا ىلص
ر   خ  اآل  و ال ي  و م   هلل   اب  ت حؤ م نحون   تحم   إ ن  كحن   و الرسحول   هللا   إ ىل   ف  رحدوهح  ٍء  ش ي  يف   ت  ن از ع تحم  ف إ ن   و أ ح س نح م ن كحم   خ ري ٌ  ذ ل ك    

}  تبعا   تكون  احلكام   طاعة   أن  على   داللة   األمر،   أويل   ها قبل فذكر لفظ )أطيعوا( مع هللا ورسوله، ول يذكر (،20)أت  و يال 
ٍء ف  رحدوهح إ ىل  هللا    تكملة  أيضا   ذلك  على  ويدل  بذاهتا،   مستقلة  وليست   ورسوله  هللا  لطاعة  اآلية }ف إ ن  ت  ن از ع تحم  يف  ش ي 

}  جتب   الف  السلطة،   وأهل  احلكامإىل    ال   والسنة،  الكتاب  األصلني   إىل   رديح   والتنازع  االختالف  لبيان أن(  21)و الرسحول 
 . جائرة  قرارات  أو  شرعية خمالفة  أي يف األمر  ويل   طاعة 

هناك جمموعة من الدعاة يقدسون احلاكم ويربرون له كل خطأ وتقصري دون نصح وتوجيه وهذه مشكلة تواجهها  
ثل  فكما،  الدعوة يف فلسطني  فرقة   عن  أخذوا  الذين  السلطان   علماء  هناك  اخلوارج،  منهج  التكفريي  الفكر   أصحاب  ميح

رجئة
ح
 أبنه   ووصفوه  ابملرصاد  ذلك  يفعل   ملن   ووقفوا  قراراته،  على  واالعرتاض   احلاكم  على  اإلنكار  ،فرتكوا  مبادئها  بعض   امل

 فحسب،  االجتماعي   الظلم   صناعة   يف  ويشاركوا  للديكتاتورية   يحكرسوا  ل  للعلم  املنتسبون  هؤالء،  الفنت  مثريي  اخلوارج   من
 املناسب   املناخ   أوجدوا   مث    وم ن  مطلقة،   بصورة   وطاعته  احلاكم  تقديس  على   الناس   محلوا  ما   حني   اإلسالم،   صورة  شوهوا  بل
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    األمر  ويل   مع  والتعامل   النظر  يف   اإلسالم   حددها  اليت   الشرعية  األطر   ذلك   يف   متجاوزين   يشعرون  ال   وهم   العلمانية  لتغلغل 
  (22).الشرعي

 االنغماس ابلرتف وامللذات   املطلب الثامن:   
هناك ظاهرة مقلقة يف اجملتمع الفلسطيين وهي االنغماس يف الرتف وامللذات وما يزيد القلق أن بعض الدعاة اجنروا مع   

طر أن ينشغل يف عالج هذه الظواهر املشكلة، فانشغل البعض يف بناء البيوت وزخرفتها  ض والبعض األخر ا  ، هذا الرتف
واقتناءها و  السيارات  فالبعض وتزينها وأتثيثها وشراء  لتوفريها،  والتباهي هبا وكل هذا حيتاج إىل مال  املناسبات  إقامة 

 .شغل الناس والدعاة من بينهميشتغل ليل هنار لتوفريها والبعض يقرتض أو يستدين من أجلها وهكذا أح 
 من   برغم  تطفو  بدأت   ظاهرة   موجة   فهي  اآلخر،   الوجه   هو  طائلة  مبالغ   كلفهيو   البعض  تعمدهي  الذي   الزائد   والرتف  البذخ

 األعراس   حفالت   يف   املناسبات  من  ديالعد   مسة   ابتت  البذخ  مظاهر   أن  إال  ، فلسطني  يف االقتصادية السيئة    األوضاع
 طائلة   أموال  فيها  تنفق  واليت  الكثرية، االجتماعية    واملناسبات  العامة الثانوية    امتحان  يف ابلناجحني    االحتفاالت  وكذلك 

 اليت   األطعمة  اتيكم  كانت  هللا،  رام  نةيمد   ضواحي  إحدى  ففي  أحياان  اآلالف  أوعشرات  الدوالرات  أالف  إىل  تصل
 د يسع  ري شيو ا ،  خروفثالثني    حنو  ذحبت  قد  س يالعر   عائلة  أن   ث يح  جدا،  ة ري كب  زفاف   حفل   خالل  نيللمدعو   قدمت 

 ما   توزعت   دوالر  أالف ية  مثان  قيمته  ما  كلفته  تهميكر   بنجاح  فرحته  أن   إىل  الناجحات  إحدى  والد ،  هللا  رام  نةيمد   من  نيأم
 شراء  وكذلك  ة،يوميال  الصحف  إحدى  يف  هتنئة  نشر  إىل  ابإلضافة  ة،ياحملل  التلفزة   حمطات  من  عدد  يف  هتنئة  نشر  نيب

 أن   ذكري  ت، يأخر   بطالبات  أسوة  هذا  كل  دوالر،  ألف   حنو   كلفت  للمباركة  خاصة  وقاعة    نيللمهنئ  وعصائر  تيحلو 
 التكلفة   كانت  ثيح  دة،يالشد   ابلبساطة  متتاز  وكانت  املنازل،  داخل  تقام  بيقر   وقت  حىت  كانتاملهنئني    استقبال  حفلة

 (.23ف)وتر  بذخ  موجة  فهي  يني الفلسط  للمجتمع  اآلخر   الوجه   هو  اآلن  حيدث وما  متواضعة
اإلنسان ويضعف األميان  ويؤدي  إىل تشويه خصائص النفس وتشويش   إذا فال بد من احلذر من الرتف ألنه  يشغل

أفكار العقل ويفقد الدافعية للعمل ويساهم يف اخلمول والكسل فترتاجع اهلمة وتضعف اإلرادة فمن كانت هذه حاله 
الثبات أمام   الدعاة على  ال يستطيع جماهبة التحديت اليت تواجهه ألنه سرعان ما ينهار أمامها لذلك جيب أن يرتىب

 . املغريت وان يكونوا بعدين عن أي مظهر من مظاهر الرتف والدعة
 الفكري عند بعض الدعاة  االحنرافاملطلب التاسع:    
الفكري والنزاع بني األحزاب واجلماعات   هناك احنراف فكري عند بعض الدعاة انشئ عن بعض املواقف،كاالختالف  

ن جتاه الدعوة وأهلها وضيق سبل العيش واألزمات النفسية اليت تعيشها أسرة الداعية يف و لؤو والتسلط الذي ميارسه املس
فلسطني،بسبب الظروف احلياتية القاسية اليت يعيشها أبناء الدعوة اإلسالمية مما يؤثر على شخصية الداعية الذي تضيق 

مامه سبل اهلناء بشعوره أبن الدور املنتظر منه ال قبل له حبمله، أو مادي يسعى للدوس على حقوق اآلخرين يف سبيل أ
وهناك لون أخر من االحنراف الفكري وهو  انبهار بعض احملسوبني على الدعوة ابلغرب والتماهي مع أفكارهم    ،نيل مراده
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هور مشكالت يف طريق الدعوة واختالل يف عقيدة الوالء والرباء عند ني ومنهجهم  فتسبب هذا األمر بظيوابلعلمان
 هؤالء. 

 الفجوة بي جيلي من الدعاة   املطلب العاشر:  
هناك فجوة بني الكبار والصغار فالعديد من الدعاة يف سن الشباب يشعرون بوجود فارق كبري يف التفكري مع اجليل 

إن عدم   ، السابق من الدعاة،مما جيعلهم يعيشون يف صحراء ال تعطيهم اخلربة والعالج وترتكهم هنبا ملستجدات العصر
ق مشكالت كالتوتر والقلق واإلطراب وإضعاف قدرة الشباب عن التوافق الدعوي العقلي بني األجيال من شأنه أن خيل 

فالشباب يريد الواحد منهم حلرصه أن يندفع   ،التفكري والتعبري عن أنفسهم وعن طموحهم،وأن يقتل روح اإلبداع لديهم
ة أكثر من والكبار هلم حكم  ،والكبار يريد الواحد منهم حلكمته أن ميتنع، فالشباب هلم طموح ومهة أعلى من الكبار

الصغار فال بد أن جتتمع احلكمة مع اهلمة وهذا منهج الدعوة يف سرية خري األمة،كما إن هناك جيل من الدعاة اجلدد 
كان لظهورهم عوامل منها ما هو ،و يف سن الشباب الذين برزوا على حساب غريهم من الدعاة الكبار أولوا الفضل

لعوامل مالحقة االحتالل وأعواهنم  للدعاة الكبار من  قتل أو اعتقال ومن ابرز هذه ا ،مقصود ومنها ما هو غري ذلك 
فهذا  الفراغ ميأل من قبل    ،داريةإفيرتكوا فراغ  يف جماالت متعددة يف املساجد واملدارس واجلامعات ومراكز    ،وتضيق

دعمهم مادي يهلم الظروف و يهيئ  الشباب الصغار وهم يفتقرون إىل العلوم الكافية واخلربة، وقد يكون لظهور هؤالء من  
و النكاية بغريهم وكلها حظوظ أوذلك ملآرب منها التوافق الفكري و املصاحلي    ، ومعنوي من داخل الدعوة ومن خارجها

نفس،ومنهم خملصني جيدون أنفسهم مضطرين الستالم مراكز التوجيه والنصح لكنهم حيتاجون إىل خربة ومعرفة للقيام 
 مشكالت يف طريق الدعوة. بواجبهم مما يسبب وجود 

 اخلامتة   
 إن أهم النتائج اليت توصل إليها الباحث هي : 

 عدد مشكالت الدعوة اإلسالمية يف فلسطني يف الوقت احلاضر مثانية عشر مشكلة. -1
املشكالت منها ما هو خارجي كاالحتالل ومن واالهم ومشكالت داخلية كالتعصب احلزيب والقبلي والتضييق على -2

 الدعاة ومشكالت متعلقة ابلدعاة كالتعال والتشديد واستعجال النتائج.
 واقع الدعوة اإلسالمية يف فلسطني يف الوقت احلاضر أشبه ما يكون ابلدعوة يف املرحلة املكية .-3
 هذه املشكالت حتتاج إىل حبث وختطيط لعالجها كي تعود الدعوة إىل ما كانت عليه يف بداية صدر اإلسالم. -4
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