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 الشكر والتقدير

ال يسعني في ىذا المقاـ إال أف أتقدـ بخالص الشكر كعظيـ االمتناف إلى ا العزيز الذم لكال       

 ىدايتو كفضمو لما استطعت أف أمضي في طريقي نحك العمـ 

كما أتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى صاحبة العطاء الكبير جامعتي الحبيبة )جامعة القدس(، كالى جميع      

، شفيؽ عياش حفظة ا أعضاء ىيئة التدريس الذيف غذكنا بالعمـ، كأخص بالذكر الدكتكر الفاضؿ

 .المشرؼ عمى ىذه الدراسة، كالذم لـ يبخؿ بجيده ككقتو في إرشادم إلى مصادر العمـ

 كما أتقدـ بالشكر إلى كؿ مف ساىـ كمد يد العكف إلخراج ىذه الدراسة إلى حيز الكجكد

 

  



 ج
 

 الممخص 

الحمد  رب العالميف كالصالة كالسالـ عمى رسكؿ ا، كعمى آلو كأصحابو أجمعيف، كبعد فإف       
دراسة تاريخية "صر دكر اإلعالـ في نشر الدعكة اإلسالمية في الكقت المعاعنكاف ىذه الرسالة ىك 

دكر اإلعالـ في نشر الدعكة اإلسالمية في الكقت  ، كىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ إلى "كرؤية جديدة
كقد تمكنت الدراسة مف مناقشة الدعكة االسالمية مف حيث "دراسة تاريخية كرؤية جديدة "المعاصر 

 –دعكة سران ثـ جيرا في عصر الرسكؿمفاىيميا ف كمراحميا عبر العصكر كاألزمنة االسالمية بدء بال
الى الخمفاء الراشديف ثـ العباسييف، انتقاال الى العصر الحديث بكسائمو كأدكاتو  –صمى ا عميو كسمـ

 المتقدمة التكنكلكجية ككسائؿ االتصاؿ الحديثة.

ة كاالحكاـ كقد تكصمت الدراسة الى أف الدعكة االسالمية منيج تربكم كاسع ييدؼ الى تبميغ الرسال   
الدينية االسالمية بيف شعكب االرض، كتذكير مف انقطع عف االسالـ بالعكدة الى التعاليـ الدينية 
االسالمية، كقد ناقش  الفصؿ األكؿ منيا منيج الدعكة الذم يعتمد عمى دعكة الحؽ كىي دعكة 

كمة كالمكعظة الحسنة، التكحيد، كىي األصكؿ التي انبنت عمييا الدعكة االسالمية ككذلؾ الدعكة بالح
كعدـ تنفير الناس مف االسالـ، كجذب  الناس الييا، كذلؾ ال بد مف التدرج بالدعكة خاصة فيما يخص 

 بالمحرمات.

كما تميزت الدعكة االسالمية كالداعية المسمـ التي ال بد كأف تتكفر في الداعية المسمـ كىي        
غكف لديف ا تعالى كحاممكف لميراث النبكة ، كال يطمبكف أجر امتثاليـ ألمر ا تعالى، كأف يككنكا مبم

عمى عمميـ مف الناس الذيف يدعكىـ كمتمسككف بالنيج القكيـ كالسبيؿ األمثؿ كمتصفكف باألخالؽ 
 الحسنة كممتزمكف بالحؽ كاختيار الكقت المناسب، كالمعرفة الدينية كالعممية كاالجتماعية.

ية المسمـ ال بد كأف تتكفر فيو صفات عديدة كي تككف دعكتو صادقة أف الداعأشارت إلى كما     
نابعة مف عقيدتو، تتمثؿ في الصدؽ كاالخالص كالتقكل، كالظيكر بمظاىر حسنة ايدىا كحث عمييا 
االسالـ، فال جداؿ كال تعصب كال اجبار أك اكراه الحد في الدخكؿ في ديف ا بؿ ال بد مف الجداؿ 

، كناقشت المؤسسات الدعكية في نياية العيد مر بالمعركؼ كالنيي عف المنكربالتي ىي أحسف كاأل
الثماني كبداية العصر الحديث مثؿ  رابطة العالـ االسالمي كالندكات العالمية، كما ناقشت مناىج  
الدعكة االسالمية في العصر الحديث كالتي تمثمت في المنيج العقمي كالمنيج العاطفي كالمنيج 

 الحسي.



 د
 

كما تطرقت الرسالة الى اإلعالـ  كدكره في نشر الدعكة في العصر الحديث مف خالؿ مناقشة       
مفيكـ اإلعالـ اإلسالمي كتزكيد الجماىير بصفة عامة حقائؽ الديف االسالمي ، كذلؾ طبيعة االعالـ 
االسالمي كخصائصو، حيث تكصمت إلى أف االعالـ االسالمي كخصائصو ، حيث تكصمت إلى أف 
االعالـ  اإلسالمي يرتبط ارتباطا بالدعكة كىما مترابطاف يشتمؿ كؿ منيما اآلخر كاالعالـ ىك انتشار 

 الرسالة االعالمية كالدعكة ىي االخرل نشر الرسالة عبر الكسئؿ االعالنية المتاحة.  

األمر كتطرقت  إلى  أىداؼ اإلسالمي كىي جعؿ الناس يتجيف الى ا بالعبادة كااليماف. ك      
بالمعرؼ كالنيي عف المنكر كالدفاع عف االسالـ  كحمايتو، كنقؿ األخبار بطريقة صادقة كممحصة، 
كغرس ركح التعاكف عمى البر كالتقكل كنشر الفضيمة كمحاربة الرذيمة ، كبث التكعية االسالمية، 

 كاشاعة الثقافة االسالمية.

عكم الحديث كالتي منيا ارتفاع نسبة األمية في كتطرقت الرسالة إلى معكقات كتحديات االعالـ الد   
في الدكؿ  المجتمع االسالمي، كنقص الكعي االسالمي كبناء المؤسسات االعالمية

، كاتباع عنصر مف عناصر الدعكة دكف غيره كالصراع ةاالسالمية/كالتنظيمات الحزبية كالسياسي
اسد لكسائؿ االعالـ كالعكلمة كىيمنة الثقافة االعالمي كالتعصب، كتجزئة االمة االسالمية، كالتأثير  الف

 الغربية.
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Abstract 

     Praise be to Allah, the Lord of the Worlds, and peace and blessings be upon the 

Messenger of Allah, his family and companions. After that, the title of this message is the 

role of the media in spreading the Islamic call in contemporary times. Contemporary Time 

"Historical Study and New Vision" The study was able to discuss the Islamic call in terms 

of its concepts and stages through the ages and Islamic times, beginning with the call 

secretly and then openly in the era of the Prophet - peace be upon him - to the Caliphs and 

then the Abbasids, a For advanced technological and modern means of communication. 

    The study concluded that the Islamic call is a broad educational curriculum aimed at 

communicating the message and the Islamic religious rulings among the peoples of the 

earth, and reminding those who have not been able to return to Islamic religious teachings. 

The first chapter discusses the method of advocacy which is based on the call of truth, 

Which is based on the Islamic call, as well as the call for wisdom and good advice, and not 

to alienate people from Islam, and attract people to it, also must be gradual call, especially 

with regard to taboos. 

       The Islamic call and the Muslim preacher, which must be available in the Muslim 

preacher, are to comply with the command of Allah, and be indebted to the religion of 

Allah and bearing the inheritance of Prophethood, and do not ask for a reward for their 

work from the people who call them and seek the right approach and the best path and are 

characterized by good ethics and committed to the right Time, and religious, scientific and 

social knowledge. 

      She also pointed out that the Muslim preacher must have many qualities in order to be 

sincere call emanating from his faith, which is in honesty, sincerity and piety, and 

appearing in good manifestations supported and urged by Islam, there is no controversy 

and intolerance and no coercion or coercion of anyone to enter the religion of God, And 

discussed the religious institutions at the end of the Eighth and the beginning of the 

modern era, such as the Muslim World League and the World Seminars. It also discussed 

the methods of Islamic da'wah in modern times, which were represented in the mental 

approach, the emotional approach and the sensory method. 

       The message also addressed the media and its role in spreading the call in the modern 

era by discussing the concept of Islamic media and providing the general public with the 

facts of the Islamic religion, as well as the nature and characteristics of the Islamic media. 



 و
 

The two are interlinked and the media is the spread of the media message and the call is 

also propagated through the message media available. 

      And touched on the goals of Islam, which is to make people turn to God with worship 

and faith. It is a matter of knowing and forbidding evil, defending and protecting Islam, 

transmitting the news in a sincere and devoted manner, instilling the spirit of cooperation 

on righteousness and piety, spreading virtue and fighting vice, spreading Islamic awareness 

and spreading Islamic culture. 

      The message addressed the obstacles and challenges of the modern propaganda media, 

including the high illiteracy rate in the Islamic society, the lack of Islamic awareness, the 

building of media institutions in Islamic countries, political and partisan organizations, the 

adoption of an element of advocacy, media conflict and fanaticism, the fragmentation of 

the Islamic nation and the corrupt influence of the media. Globalization and the dominance 

of Western culture. 
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 تمييد

مقدمة الدراسة وأىميتيا



 المقدمة

الذم بنعمتو تتـ الصالحات، كالصالة كالسالـ عمى خاتـ األنبياء كالمرسميف الحمد  رب العالميف      

محمد بف عبد ا الصادؽ األميف، مؤسس الدعكة اإلسالمية كمبمغيا لكافة العالميف كالمجتيد في 

 صاؿ رساالت ربو بأمانة كتقكل كيقيف كبعد: إي

ز كجؿ فجاءت ىذه الدعكة لتتكج اسس التبميغ لرسالة عا  ىبني الديف االسالمي عمى الدعكة ال      

ألمر الرباني الذم خاطب بو نبيو الكريـ ل ، في امتثاؿو -صمى ا  عميو كسمـ–النبي المصطفى محمد 

اْدُع ِإَلٰى َسِبيِل َربَِّك ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة األمة أجمعيف كىك" ليعممو عمىصمى ا عميو كسمـ 

صمى ا عميو  –(. فالدعكة الى ا سبحانو كتعالى قد بدأت في عيد النبكة بتبميغ النبي1")ۖ  اْلَحَسَنِة 

، ككذلؾ لقد مف برسالتو بتعاليـ الديف االسالمي التي ترد اليو تباعاآتباعو كمف أصحابو ك أ –كسمـ

ف بتمؾ الدعكة في تبميغ الرسالة كالتعاليـ الدينية كاألخالؽ كالقيـ ك ف كالمؤمنك اجتيد الصحابة كالمكال

صمى ا عميو كسمـ، كقد سطركا بذلؾ اآليات كالصكر كالدالئؿ التي  –االسالمية بعد كفاة النبي

سالة السماكية المحمدية، فقد انبرل جعمت الناس يزدحمكف في الدخكؿ في الديف الحنيؼ كااليماف بالر 

، كالقيـ ميدةالح تفاصالحميدة كال باألخالؽلتبميغ الدعكة مجمكعة مف المسمميف الدعاة الذيف تخمقكا 

االيمانية الصادقة البعيدة عف الزيؼ كالتمفيؽ، مما جعؿ طريقيـ نحك ابالغ رسالة ربيـ كرسكلو الكريـ 

خكؿ في الديف كجادلكا الكافريف بالتي ىي احسف، كحققكا خالؿ سيال سمسا، لـ يكرىكا أحدا عمى الد

                                                           
 125سكرة النحؿ، آية (  1
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عظيمة في اعتناؽ العديد مف االقكاـ االسالـ ككانت الرسالة مشكرىـ الطكيؿ المنجزات الكبيرة كال

االعالمية التي يبثكنيا ال تحتكم تشييرا كال اعتداء عمى حقكؽ أحد كانما ىي في كصؼ كتحبيب 

كالحجج المستمدة مف  فيـ بالدخكؿ في ىذا الديف األمف مف خالؿ البراىيالناس في االسالـ كاقناع

الكريـ كالسنة النبكية السمحاء كالتي أخذت تبث عبر االفاؽ بدكف معرقؿ رغـ المكائد كالعراقيؿ  القرآف

طرييا مف األقكاـ الحاقديف لكنيا ألحقيتيا كلصدقيا كعدليا لـ تابو بيـ، في التي كانت تكضع 

 كمضت الى يكمنا ىذا. كانطمقت

كلكف كفي ىذا العصر الذم تكالبت فيو األمـ كظيرت فيو الرأسمالية كالعكلمة كالغزك الفكرم     

في ظؿ تيارات تعادم االسالـ أك تؤجر مف  اى كالثقافي بات دكر الدعكة االسالمية أكثر صعكبة كتعقيد

نفسيا كالذيف لـ يتأصؿ الديف االسالمي  اتباعو مف الميزكزيفخيؼ فيو يظير االسالـ بمظير سمبي لين

الديف االسالمي، كفي ظؿ ىذه اليجمة الشرسة عمى  ءلدييـ أك تخدعيـ االخاديع التي يؤلفيا أعدا

االسالـ كالمسمميف ال بد مف كقفو اسالمية عبر برامج تربكية تحقؽ لمديف مجده كلمدعكة االسالمية 

بعض الدعاة المزيفيف الذيف يتظاىركف بالدعكة كلكف و عزتيا كتحارب ذلؾ الفساد الذم طاؿ طريق

نما ألفكار حزبية كمذىبية كطائفية صنعكا منيا كليا ، كالديف االسالميتعالى دعكتيـ ليس   كا 

كصعبة، فنحف في عصر المصالح كال بد مف تغميب  ةكغسمت أدمغتيـ ما جعؿ طريؽ الدعكة كعر 

زبية أك المذىبية، فالديف االسالمي ىك ديف كاحد ال مصمحة الديف عمى المصمحة الشخصية أك الح

كأنار دركب الدعاة بما رفة، عكال تقييد الحريات، بؿ اطمؽ العناف لمعمـ كالم يقبؿ االعتداء كال القتؿ

ذ ندرس االعالـ االسالمي الذم ىك اعالـ منذ الكىمة االكلى إيحممكنو مف عمـ كثقافة كاسعتيف، فنحف 

عمى رسكلو الكريـ، كليس  -سبحانو كتعالى- مية اعالـ صادؽ نابع مف كحي الظيكر الدعكة االسال
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مف صنع البشر، كىك ضد ذلؾ االعالـ الذم كضع أسسو البشر ككضعكا فيو ما يخالؼ األمر كالنيي 

 الرباني الذم جاء في االعالـ االسالمي الحر النبيؿ.

الدعكة إلى االيماف بو كبما جاءت بو رسمو  ىي: يقكؿ شيخ اإلسالـ ابف تيمية " الدعكة إلى ا       

قاـ الصالة،  أخبركابتصديقيـ فيما  بو، كطاعتيـ فيما أمركا، كذلؾ يتضمف الدعكة إلى الشيادتيف، كا 

يتاء الزكاة، كصكـ رمضاف، كحج البيت، كالدعكة إلى االيماف با ككتب كرسمو كالبعث بعد المكت،  وكا 

 .شرهك كااليماف بالقدر خيره 

نيي عف المر بالمعركؼ ك حث الناس عمى الخير كاليدل كاألأنيا تعني  :الدعكة تعريؼقيؿ في ك       

زكيد الناس باألخبار الصحيحة، ت، كاالعالـ االسالمي ىك المنكر ليفكزكا بسعادة العاجؿ كاآلجؿ

اقعة مف الكقائع أك كالمعمكمات السميمة، كالحقائؽ الثابتة التي تساعدىـ عمى تككيف رأم صائب في ك 

عف عقمية الجماىير كاتجاىاتيـ  مكضكعٌيان مشكمة مف المشكالت، بحيث يعبر ىذا الرأم تعبيرا ن 

كىك بذلؾ يندرج تحت ابراز حقيقة االسالـ كالدعكة االسالمية عبر كسائؿ متنكعة كمتعددة ، كميكليـ

األفعاؿ كاألقكاؿ التي تتـ في  ؿقديمة كحديثة حسب مستمزمات كتطكرات العصر، فالقديـ كاف مف خال

االسكاؽ كالزيارات الميدانية كحضكر الدركس الدينية في المساجد، أما اآلف كقد تطكرت الكسائؿ فقد 

يشتمؿ عمى كسائؿ تكنكلكجية حديثة استطاعت أف تكصؿ االصكات كالدعكات عبر القارات 

عـ كأكسع ليشتمؿ ألنشاط االعالمي و شيء مما جعؿ اكقكالمحيطات، كجعمت أمر سريانيا سيال كال يع

مناطؽ نائية بعيدة بكقت قصير، كمف تمؾ الكسائؿ التمفاز كالمحطات الفضائية، كالحاسكب كما انتجو 

 مف تقنيات االنترنت كالمكاقع التي صممت عميو مثؿ الفيس بكؾ، كاالنسجراـ كغيرىا .

كة االسالمية مف حيث الرجكع الى عالـ كالدعف ىذه الدراسة كالتي جاءت تناقش اإلإ          

البدايات االكلى لألعالـ االسالمي لنشر الدعكة االسالمية عبر رسالة اعالمية كاضحة المعالـ تبمغ 
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مكر دينيـ كمف خالؿ ما اعترل الدعكة كاالعالـ الدعكم االسالمي مف معكقات تقؼ أماـ أالناس 

، كلعمنا ال عالمية التي تبث عبر ىذا االعالـتبميغ ىذا االساس الصادؽ مف االعالـ كالرسالة اال

نخالؼ الحقيقة حينما نقكؿ أف االعالـ االسالمي كالرسالة االعالمية االسالمية التي انطمقت مف مكة 

المكرمة لتطير في خيكط متناسقة لتصؿ أماكف بعيدة عف ذلؾ المكطف االصمي الذم انبثقت منو ىذه 

تضميؿ كتزييؼ، كلككنيا ال  ـي تعميـ كتدريب كتبياف حقائؽ كعدالدعكة، كلككف الدعكة االسالمية ى

تنخرط تحت لكاء حزب أك حركة أك فئة حاكمة، جاءت نقية بيضاء صافية تحمؿ معاني الكفاء لديف 

ا، كلككنيا ال تمجد الحاكـ أك الداعية الذم يقكـ ببث تمؾ الرسالة االعالمية الدعكية جاءت صادقة، 

الذم أصاب  رقمة كالتعكيؽ التي اعترتيا في فترة مف الفترات نتيجة الضعؼ السياسيكرغـ محاكالت الع

األمة كال سيما في أكاخر الدكلة العثمانية، إال أنيا كبإصرار تمؾ القمكب المؤمنة بأف ديف ا باؽو إلى 

بر التطكرات االرض كمف عمييا اجتيد الدعاة كاالعالميكف االسالميكف في نشرىا ع ا تعالى أف يرث

كالتقنيات الحديثة التي باتت تحتكـ الييا كؿ االفعاؿ كالتصرفات، تمؾ التطكرات التكنكلكجية اليائمة 

 العقبات. تمؾالتي قصرت المسافات ك 

 مشكمة الدراسة 

الكقت تتجسد مشكمة الدراسة في معرفة دكر االعالـ اإلسالمي في نشر الدعكة اإلسالمية في      

بذلؾ كمف خالؿ االطالع عمى أساليب الدعكة في الكقت الحاضر التي تتبناىا بعض كىي  المعاصر،

 الصكاب،المسؤكلة عف الدعكة لكحدىا كأنيا ىي الجماعات كاألحزاب كالتيارات. التي تعتبر نفسيا ىي 

كفي غياب التكامؿ الفكرم كالسياسي كالديني لدل تمؾ الحركات الدعكية حددت األىداؼ الحقيقية 

الديف  كتشكيوكأصبحت مناخان لالختراؽ  كسمـ( وصمى ا عميالمصطفى )كابتعدت عف مسار  كة،لمدع

األعداء. لذلؾ ارتأت الباحثة الدراسة في ىذا المكضكع لكضع رؤية جديدة كتٌصكر حديث مف قبؿ 
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مى لمدعكة اإلسالمية الحقة في العصر الحديث مف خالؿ األساليب كاألدكات الجديدة التي تعتمد ع

ب عف يالتركيز عمى جانب الجذب كاالبتعاد عف المنفرات، كمف ىذا المنطمؽ جاءت الدراسة لتج

   :األسئمة اآلتية

 فرضيو الدراسة 

كاتباع  هكحدااليماف با الدراسة لتشير إلى اف الدعكة اإلسالمية ىي الدعكة إلى  ةجاءت فرضي    

كاالبتعاد عف  لمناسمعاصرة لتكصيؿ الفكرة االيمانية األساليب الدينية كاالجتماعية كاالقتصادية ال

التعصب، كالتمسؾ بالرأم، كقد كانت الدعكة اإلسالمية منذ أف كانت سرية في المرحمة األكلى تعتمد 

عمى تبسيط القكاعد كاألحكاـ لمناس، كليس الطمب منيـ ترؾ المنكرات كالمعاصي مرة كاحدة فقد 

 .حتى كضعت القكاعد كاالحكاـ المتعمقة بياتدرجت في ابالغيـ تمؾ األحكاـ 

كالقرآف الكريـ ىك دستكر كىك اعالمي بالدرجة األكلى يعمـ الناس تعاليـ الديف كيخبرىـ        

بالقضايا الغامضة بالنسبة ليـ، كذلؾ يخبرىـ بقصص كأخبار االقكاـ السابقة حتى تككف ليـ عبر، 

السابقة التي عصت ربيا فتعرضت لميالؾ كالعقاب الشديد، يا األقكاـ تكيتجنبكا المعاصي التي ارتكب

مثؿ قكـ نكح، كغيرىـ كقد جاءت السنة النبكية مكضحة كمعممة المسمميف عف القضايا التي لـ 

 .ف الكريـ آيستطيعكا االستنباط كاالستدالؿ عمييا مف القر 

ا في االعالـ كمنيا الندكات، ىناؾ بعض األساليب كالكسائؿ الحديثة التي يتـ االعتماد عميي        

كالنشرات كالدركس، كالبرامج الدينية كالدعكية لممسمميف، لكف ىناؾ بعض اإلخفاقات ليذه الفضائيات 

كالسيما تمؾ التي تتبنى فكران معينان أك سياسيا أك دعكيان معينان ال تنقؿ الدعكة الصحيحة كبصكرة كاضحة 

 .لممؿ مف تمؾ الفضائيات التي تتحيز لحركة أك حزب معيف كمحيده لمناس مما يكلد لدييـ الفتكر كا
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 أهمٌة الدراسة 

تنبع أىمية الدراسة عف ككنيا مادة بحثية ميمة لتساعد في تيذيب الدعكة اإلسالمية كتبعدىا عف       

بعادىا عما يشكه مسارىا الكقكع في الخطأ  كتسكيؽ أفكار منافية لمديف كاألخالؽ كالقيـ اإلسالمية، كا 

 وكيعرقؿ طريقيا في كسب قمكب الناس نحك الدخكؿ في الديف اإلسالمي، أك عكدة مف ابتعدكا عن

ألغراض مادية أك الختالفيـ مع الكسيمة المتعمقة في تكصيؿ الديف اإلسالمي لمناس كتسكيؽ أفكار 

تنظيمية بيف الناس فيذه الدراسة تحاكؿ البحث في تاريخ الدعكة اإلسالمية مركزة عمى الجكانب ال

 الحنيؼ.كالفمسفة كالفكرية في ترغيب الناس في اتباع الديف اإلسالمي 

مف خالؿ كضع التصكرات  وكما تبرز أىميتيا مف خالؿ الجانب المعاصر الذم تركز عمي            

كالرؤل الحديثة التي مف شأنيا أف تغير مسار الدعكة المعاصر نحك جذب الناس، ككذلؾ مف خالؿ 

كسمـ كالصالحيف  ومكؾ اإلنساني كالكاقع العممي لممسمميف كاتباع سنة النبي )صمى ا عميتيذيب الس

 اإلسالمي.في نشر قكاعد الديف 

 أىداف الدراسة 

 دراسة لتحقيؽ األىداؼ اآلتية: 

 .ان _ تكضيح مفيـك الدعكة اإلسالمية لغة كاصطالح1

 ى ا عميو كسمـ( في مكة كالمدينة نشأة الدعكة في اإلسالـ كتطكرىا في عيد النبي )صم_ 2 

 _ الدعكة في عيد الخمفاء الراشديف 3

 _الدعكة في العيد االمكم كالعباسي كالعيد العثماني 4

 _ مراحؿ الدعكة في العصر الحديث 5
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 _ الدعكة في القرف العشريف 6

  االسالمية في العصر الحديثالدعكة _7

 ر الحديث في العصفي نشر الدعكة  ه_ االعالـ كدكر 8

 _ مستمزمات االعالـ 9

 _ كسائؿ االعالـ 10

 الرسالة االعالمية االسالمية_ 11

 _ األدكات الالزمة لنجاح العممية اإلعالمية )االنترنت، الفضائيات، الطباعة( 12

 _ عكائؽ كمشاكؿ تقؼ حائالن اماـ استخداـ الكسائؿ الحديثة 13

 ـ الغربي _ التنافس بيف االعالـ اإلسالمي كاالعال14

 _ الجميكر كاختالؼ الثقافات 15

 _ عدـ كجكد كفاءات 16

 _ عدـ القدرة عمى تحديد االختالؼ 17
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  الدراسات السابقة

أـ دراسات منشكرة في  هدكتكراىناؾ العديد مف الدراسات السابقة سكاء أكانت رسائؿ ماجستير أـ     

كة االسالمية نذكر مف بيف تمؾ الدراسات ما مجالت محكمة ناقشت قضية االعالـ االسالمي كالدع

  :يمي

 ثر االعالـ في نشر الدعكة االسالمية: أ:  بعنوان (عبد الحمٌد شنداخدراسة )لؤي 

 عمى يقـك ألنو ،لقد استيؿ الكاتب كتابة ىذا ببباف أف الديف االسالمي بطبيعتو ىك ديف اعالمي      

 كالدعكة اإلسالـ مفاىيـ تصحيح في تكمف اإلسالمي عالـاإل أف أىمية نرل كبذلؾ كالبياف، اإلفصاح

 حياة منياج القيـ ىذه لتككف كفنية، كعممية عممية بطريقة النافعة، األصمية السمحة، كقيمو مبادئو إلى

الرغـ  كعمى ،.كعبادتو كتقاليده، كعاداتو معامالتو كفي كأقاربو، إخكانو كمع كعممو، بيتو مسمـ في كؿ

 كلكننا مأمكركف الباقيف عف سقطت البعض بيا قاـ كاذا الكفائية الفركض مف عكةالد ميمة أف مف

 في يكظؼ أف فإما حداف، لو سالح ككؿ اإلعالـ . كاشار إلى افالمنكر عف كالنيي بالمعركؼ باألمر

 كحضارتيا، كأىدافيا األمة بمبادئ ممتزمة تككف بحيث الدقيؽ لبرامجو اإلعداد خالؿ مف األمة مصمحة

 ىذه كفي اإلعالمييف يد عميو تقع ما كؿ خاللو مف يتغير األىداؼ غير كاضح إعالما يككف أف ماكا  

كينتشر  اإلحباط كيتكلد الشائعات تنتشر خاللو فمف األمة أعداء بيد فتاكان  سالحان  يككف اإلعالـ الحالة

 .الفساد

 كالحاجةاإلسالمية  كالدعكة اإلعالـ مفيـك :األكؿ المبحث مباحث ةثالث الى البحث ـقس كقد       

 تعريؼ :الثاني كاصطالحان، كالمطمب لغة اإلعالـ تعريؼ األكؿ المطمب مطالب ةثالث كيتضمف إلييما،

 .إسالمي إعالـ إلى كجكد الحاجة فيتضمف الثالث المطمب أما ،كاالصطالح المغة في الدعكة
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 خصائص األكؿ المطمب :مطمبيف فكيتضم :كاىدافو اإلسالمي اإلعالـ خصائص :الثاني المبحث اما

 كسائؿ دكر :الثالث المبحث ماأك  .اإلسالمي اإلعالـ اىداؼ الثاني كالمطمب ،اإلسالمي اإلعالـ

 نشر في اإلعالـ كسائؿ اثر :األكؿ المطمب :مطالب ثالث كفيو اإلسالمية الدعكة نشر في اإلعالـ

 المطمب اإلعالـ لكسائؿ الدعاة استخداـ ريقةط :الثاني المطمب)نمكذجان  األنترنيت (اإلسالمية الدعكة

 .اإلسالمي اإلعالـ كسائؿ تطكير اىمية :الثالث

 الحديث ككتب اكردتيا التي اآليات في أكال الكريـ القرآف اعتمدت فقد البحث منيجية أما        

 بشكؿ عالـاإل كتب ثـ مف اإلسالمية الدعكة ككتب المغكية التعريفات في المغة كتب ثـ مف كالتخريج

 .كالرسائؿ كاألطاريح المجالت بعض ككذلؾ تالالمقا بعض في األنترنيت عمى اعتمد كما عاـ

 دائرة مف تخرج أف يجب اإلسالمي اإلعالـ ميمة إفكقد تكصؿ إلى نتائج ميمة مف بينيا        

ذا اإلسالمي، العالـ في اإلعالمي أرض الكاقع عمى التنفيذ حيز إلى التنظير  الباحث ميمة رتاقتص كا 

 ثقافة صياغة يعيد الذم اإلعالـ كىك األمة، حياة في ميـ مجاؿ مف خطر التحذير عمى كاألكاديمي

 كمممكسة أحيانا معمنة حرب ضمف لتخريبيا، كدكؿ جيات تسعى مجتمعات بأسرىا كأخالقيات كقيـ

 ألف كاألكاديميكف، المفكركف يقكلو بما األخذ األمر عمى القائميف ميمة فإف مف أخرل، أحيانا

 رقعة كاتساع يائأعدا لكثرة األمة عمى كخكؼ كألـ لكعة مف نماإ بطر، كال مف فراغ تأت لـ تحذيراتيـ

 ةأدكاتيا اإلعالمي تأثير
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الدعكم  الخطاب في التجديد: بعنوان (ه1432، الدويخ الرحيم عبد محمد بنت دراسة)أحالم

 .المعاصر

 جكىر الناس تعميـك  .معينة تاريخية في عقالتقك  دكف يرغيكالت لتطكرا سنف استيعاب ىدفت الدراسة إلى

 .المكازيف لدييـ كاختمت عنو حادكا أف بعد كحقيقتو، الديف

 فييا فتناكلت :المقدمة أما :كخاتمة فصكؿ، كأربعة كتمييد، مقدمة، عمى الرسالة اشتممتكقد          

 :التمييدك  .كخطتو كالباحثة، البحث جكمني فيو، سابقةال كالدراسات ختيار،اال كأسباب المكضكع، أىمية

 النقاط في البحث بمفردات التعريؼ كفيو كدكاعيو، المعاصر الدعكم الخطاب تجديد مفيـك بياف

 :آلتيةا

 الخطاب في التجديد( بكالمر  المفظ مف المقصكد تعريؼ  كاصطالحا ةغل التجديد تعريؼ -

 كاصطالحا ةغل الدعكة تعريؼك .كالتجديد بتداعاال بيف الفرؽ  كاصطالحا ةغل الخطاب تعريؼ),الدعكم

 الدعكم الخطاب عقكا :ينالثا الفصؿ .كضكابطو الدعكم الخطاب في التجديد :األكؿ الفصؿ .

 الخطاب في التجديد إلى الدعكة مف المعاصر تناق ك في الدعاة ؼقمك  :الثالث الفصؿ .المعاصر

 .الدعكم عالكاق عمى المعاصر الدعكم الخطاب في دالتجدي أثر :الرابع الفصؿ . الدعكم

ـ   كتكصياتو البحث، جنتائ ففييا : الخاتمة كأما  .المتنكعة الفيارس ث

التجديد في  مفيكـ تكضيح كالسُّنة، الكتاب مف التجديد ةغل تأصيؿ :البحث جنتائ أىـ كمف       

 الصكرة كتكضيح المعاصر، دعكمال الخطاب كسمبيات يجابياتا تكضيح المعاصر، الدعكم الخطاب

 .لخا ..الدعكم لمخطاب المثمى

  



11 
 

 تحميمية اإلسالمية دراسة المكاقع عبر الدعكة :بعنوان (2014، سالطنو دراسة )إيمان

التعرؼ  ةيبغ كذلؾ ،إسالمية الكتركنية مكاقع سبعة محتكل تحميؿ إلى الدراسة ىذه تيدؼ         

 :التالية التساؤالتت طرح اليدؼ ىذا يؽتحق أجؿ كمف الدعكة في دكرىا عمى

 الدعكية؟ رسالتيا إيصاؿ في تأثير اإلسالمية لممكاقع كالفنية الشكمية لمنكاحي ىؿ -1

 الدعكية؟ رسالتيا إيصاؿ في تأثير اإلسالمية المكاقع لمضمكف ىؿ .2

 التحميميالكصفي  المنيج مف المتفرع ،المضمكف تحميؿ منيج الدراسة ىذه فيمت استخد كقد    

 لممكقع، كعدد الزكار المعايير مف جممة كفؽ ةيبعنا اختبارىا تـ مكاقع سبع المدركسة العينة كشممت

 تحميؿ أداةت كقد استخدم كالجماعة السنة أىؿ لمذىب صريح بشكؿ المخالفة المكاقع كاستبعدنا

 متعمؽ جانب نياكثا لممكقع، الشكمية بالنكاحي متعمؽ جانب أكال ف،يجانب شممت التي المضمكف

 :التالية لمنتائج الدراسة خمصت األخير كفي .كأفكار كمفاىيـ قيـ مف المكقع يقدمو ما بمضمكف

 لممكاقع المستخدمة كالمغة كاإلبحار البحث كسيكلة استخداـ سيكلة مف كالفنية الشكمية لمنكاحي إف1 .

 .الدعكية رسالتيا إيصاؿ في كاضحا تأثرا اإلسالمية

 إيصاؿ في كاضحا تأثيرا كمفاىيـ كأفكار قيـ مف اإلسالمية المكاقع تقدمو ما ضمكفلم أف رغـ -2

 .كالفنية الشكمية النكاحي تأثير مف أقؿ التأثير ىذا أف الحظنا أننا إال الدعكية رسالتيا

 المعاصر اإلسالمٌةفًاإلعالم الدعوة مسؤولٌة بعنوان: (4102مٌاسً،  دراسة )مختار

 أفضؿ الصالة عميو محمد األمة ليذه األكؿ الداعية ىك اإلسالـ في الدعكة ةمسؤكلي تحمؿ مف إف

 ذلؾ يثنو قريش كلـ سادة كأكبر ائوأقرب كأقرب جمدتو بني مف الكثير األذل لقي حيث التسميـ، كأزكى

 دكؿ ممكؾ إلى بعث برسمو بؿ فقط، بمده في الرسالة ىذه تبميغ بتحمؿ يكتؼ كلـ األمر، ىذا ترؾ عف
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 ونذيرا بشيرا لمناسِ  ِإالا َكافاةً  وما َأرسْمناك) : تعالى قاؿ الناس، كافة إلى الديف ىذا بأمر آنذاؾ لـالعا

 (.1) يعَممونَ  اَل  الناسِ  َأْكَثر وَلكن

 في كتبعيـ .بعدم مف الميدييف الراشديف قاؿ الراشديف، الخمفاء إلى اإلرث ذلؾ ترؾ كفاتو كبعد     

 النكاحي كؿ مف الدعكة ىذه مسؤكلية تتحمؿ أف .ىذا يكمنا إلى التابعيف تابعي ـث التابعيف المنيج ذلؾ

 العالـ عمى يطمؽ أصبح حيث العصر، ىذا إعالـ كسائؿ كؿ كفي كالسياسية، كاالقتصادية االجتماعية

 القرية ىذه كسط اإلسالمي اإلعالـ يككف أف إذا فالبد .الصغيرة بالقرية اإلعالـ ىذا بكاسطة بأسره

 مف اإلسالمي اإلعالـ يعانيو ما رغـ إيصاليا مسؤكلية كيتحمؿ اإلسالـ رسالة يبمغ حتى لصغيرة،ا

 .العصر ىذا إعالـ مجاراة في تخبط

 ومناىجيا دراسة الدعوة أصول بعنوان: م(2015مطاريد،  مبروك عمي محمد دراسة )رمضان

 .النظري الجانب في تأصيمية

ـى  تعالى ا إلى لدعكةأف ا إلىاشار الكاتب  كمناىج  إبرازىا، العامميف العمماء عمى يجبي  كأصكؿى  معال

 ًعبرو كعظات، مف فيو ما عمى كالكقكؼ منو، كاالستفادة شرحو ينبغي كتاريخ منيا، االستفادة يحسف

 أصكؿ الدعكة في متخصصة كتب مجمكعة مف المستخمصة الصفحات ىذه إليو تقصد ما كىك

ذا ىذا،ك  .كتاريخيا  كالضالؿ، كالكفر الجيؿ ميًحيطً  ًمفٍ  األيم ةً  نقؿى  :ييٍعًني اإلسالمية الدعكة فيـكم كاف كا 

، حاؿو  إلى سىيءو  حاؿو  كمف كالرشاد، كاإليماف اليداية إلى محيط سىفو  حاؿو  كمف حسفو ىك  ما إلى حى

ليككف  كالفعؿ؛ بالقكؿ لمناس الحياتي الكاقع تغيير كطمب  لممدعك بالنسبة الحاؿ ككذا  منو أحسف

م ف الصفحات ىذه فإف الحياة؛ نكاحي جميع في لمشريعة مكافقا  ، دعكية تىخىصًصي ة مكضكعات تتضى

 بصفةً  الدعكة كاإلعالـ برنامج كطالبات كلطالب عامة، الجامعية المرحمة لطالب األىمية في غاية

                                                           
 28سكرة سبا، آية (  1
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 عمى الجميع حتى يككف ، ٍديىوكىى  سين تو كسمـ عميو ا صمى نبيو كعف شرعو، ا عف ًلييبىمغيكا خاصة؛

 .خير كجو عمى بتبميغو ليقكمكا يحممكنو الذم كبالمنيج إليو، يدعكف بما كبىينىةو  بصيرة

الرسؿ  دعكة مف نمكذج ذكر مع تعالى، ا إلى الدعكة تاريخ الصفحات ىذه كض حت كما     

 مكضكع :في كالمتمثمة  الخاتمة الةالرس  اإلسالمية الدعكة أصكؿ كبي نت  السالـ عميو نكح  السابقيف

 كالداعية كالكجداف كالحكاس، العقؿ تخاطب التي كمناىجيا كأخالقنا كشريعة عقيدة اإلسالـ كىك  الدعكة

 إعداده ككيفية كبياف صفاتو، لإلسالـ، العممي التطبيؽ إلى كالسعي كالتعميـ التبميغ بعممية يقـك الذم

مؽ عميو التي يجب كصفاتو كالمدعك ، كجوو  خير عمى ا إلى الدعكة بكاجب ليقـك كتأىيمو  بيا، الت خى

 ثـ منيـ، صنؼ كؿ ككيفية دعكة كاجبات، مف عمييـ كما حقكؽ، مف ليـ كما المدعكيف، كأنكاع

 إلى الدعكة مكضكعات مف خالليا تصؿ التي كالقنكات الطرؽ كىي الدعكية، كاألساليب الكسائؿ

 الحياة في متحققنا كاقعان  الدعكة اإلسالمية تجعؿ أف شأنيا مف التي ابكاألسب الطرؽ ككؿ .المدعكيف

 عمى الشرع دؿ   ككنية أك ، الكتاب كالسنة في إلييا ندب أك بيا ا أمر شرعية أسبابنا كانت سكاء

 ىذه .الدعكة أىداؼ مف ىدفنا الحاؿ في ىذه تككف التي مسبباتيا تقتضي كقىدىرنا ككننا ا كجعميا إباحتيا

 كالنجاح الصكاب كاف فكمما بتسديدىا، النجاح إال يتحقؽ كال بيا، إال الدعكة تقـك ال التي العناصر

 .ثمارنا كأطيب فائدة، أعظـ النتائج كانت فييا،

 أسبابيا، كالحمكؿ كبي نت الدعكة، بأركاف المتعمقة المشكالت بعض  كذلؾ  الصفحات ىذه ككضحت

ًتمتٍ  .ًعالجيا في ـى تيٍسيً  أف يمكف التي المقترحة  كاف كالتي المعاصرة الدعكية النماذج بعض بذكر كخي

 قائـ ا في كاألمؿ .اآلسيكية كالقارة ، األفريقية القارة في الدعكة اإلسالمية مجاؿ في الفاعؿ األثر ليا

 القصد، كراء مف كا لطالبنا كطالباتنا، كالفائدة النفع ربيا بإذف كتثمر أيكيمىيا، الصفحاتي  ىذه تيؤتي أف

 .السبيؿ سكاء إلى اليادم كىك
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 ىذا أدكات اإلعالم أخالقٌاتبعنوان   (م2016مدنى،  طاىرممك وورزمان دراسة )نسرين

دكات ىذا الصراع أ أىـ كمف قائما، مازاؿ األرض ىذه عمى كالباطؿ الحؽ بيف العنيؼ الصراع إف

 ابي يتحقؽ جديدة سيمةك صحابيا أك يركف أنيا  االعالـ ( الذم يكظؼ لخدمة فكرة معينة يؤمف بيا ا

 األغراض، كخدمة الغايات لتحقيؽ مسخرا كسيظؿ كاف اإلعالـ فإف كلذا مصالحيـ، كتتأكد كجكدىـ

 ذات كاعية كخطة سميـ منيج خالؿ مف إعالميا يبثو ما أكلكية تحدد أف أمتنا عمى يفرض ذلؾ فكؿ

 اإلعالـ يحمميا التي لألىمية نظرنا .اتيكطمكحا مةاأل ضمير عف تعبر كاسعة كأىداؼ كبيرة أبعاد

 مباحث، كثالثة تمييد عمى البحث اشتمؿ كقد ككظائفو، اإلسالمي اإلعالـ آداب إلبراز النية عقدنا

 مكقؼ كثانييا اإلسالمية، اإلعالـ كظائؼ فأكليا المباحث كأما ، اإلعالـ تعريؼ التمييد في تناكلت

  .كأسسو اإلسالمية اإلعالـ آداب ياكثالث اإلعالـ، مف اإلسالـ

 منهج الدراسة 

كصؼ دكر االعالـ في عمى المنيج التاريخي كالكصفي كالتحميمي  الباحثة في دراستيا  اعتمدت

، حيث أخرجت المادة مف بطكف الكتب كجمعت المعمكمات كالبيانات اإلسالمي في العصر الحديث

 كالحقائؽ كذلؾ كفؽ االجراءات اآلتية: 

 زك اآليات القرآنية الكريمة إلى مكاضعيا في القرآف الكريـ.ع -1

عزك األحاديث  النبكية الشريفة مف مصادرىا األصمية كالحكـ عمى ما كرد منيا فيما عدا  -2

  .الصحيحة

 ضمنو البحث مف آثار الصحابة كالتابعيف كتابعييـ مف مصادرىا .تتخريج ما ي -3

ا كاأللفاظ التي تحتاج إلى ػػػػػػػـ االصطالحات لبياف معانييػػػاجالرجكع إلى المعاجـ المغكية كمع-4

  .تكضيح
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 اثبات النتائج كالتكصيات في الخاتمة التي تكصمت الييا.-5

كقد جاءت الدراسة في أربعة فصكؿ كخاتمة اشتممت عمى أىـ النتائج كالتكصيات،  يسبقيا مقدمة    

 كتمييد 

  أتيا ومراحمياالدعوة في االسالم نش األول:الفصل 

 لغة كاصطالحاالمبحث األكؿ: مفيـك الدعكة في اإلسالـ 

 تطكرات الدعكة في االسالـ، حيث يضـ نشأة الدعكة في االسالـ كتطكراتيا كمراحميا المبحث الثاني: 

 منيج الدعكة االسالمية.: المبحث الثالث

    المبحث الرابع: خصائص كمميزات الداعية المسمـ.

التطورات التي حمت بالدعوة االسالمية منذ نياية العيد العثماني وحتى عصرنا : الفصل الثاني

 أربعة مباحث عمى النحك اآلتي: ك ، ان كيضـ تمييدالحاضر ، 

 المبحث األكؿ: تطكر الدعكة االسالمية منذ نياية العيد العثماني . 

 المبحث الثاني: تطكرات الدعكة في العصر الحديث.

 عكة االسالمية في العصر الحديث.المبحث الثالث: الد

 المبحث الرابع: مناىج الدعكة االسالمية في العصر الحديث.

 في نشر الدعوة في العصر الحديث  هاالعالم ودور  :لثالثاالفصل 

  مفيـك االعالـ االسالمي المبحث األكؿ: 



16 
 

  طبيعة االعالـ االسالمي كخصائصو :ثانيال بحثالم

  الدعكم االسالمي كخصائصيا كمميزاتيا ـعالمية في االعالالرسالة اال :لثالثا بحثالم

 أىداؼ االعالـ االسالمي كالرسالة االعالمية االسالمية :بحث الرابعالم

  المبحث الخامس: الضكابط كاآلداب الشرعية لمرسالة االعالمية االسالمية .

 غمب عمى تمك المعوقات.معوقات االعالم االسالمي الدعوي الحديث والبدائل لمتالفصل الرابع: 

  معكقات كتحديات االعالـ الدعكم االسالمياألكؿ:  بحثالم

  البدائؿ كالكسائؿ التي يمكف ليا أف تحمي االعالـ الدعكم االسالمي .الثاني:  بحثالم

  استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي في تنمية الجيكد االعالمية الدعكية االسالمية الثالث:  بحثالم

 ة الخاتم
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 :ولالفصل األ 
______________________________________________________________ 

  ونشأتيا ومراحمياالدعوة في اإلسالم 
 

 لغة واصطالحاالمبحث األول: مفيوم الدعوة في اإلسالم  -1.1

ء القدماء يتـ البحث في ىذا المبحث التعريؼ المغكم كاالصطالحي الذم اصطمح عميو العمما  

  عمى النحك اآلتي: يكالمعاصركف كالذيف تطرقكا لو بالبحث كالدراسة، كى

  المغة في الدعوةالمطمب االول: 

 النسبة، بادعاء كالدعكة مختصة .بو كنادل ،اعتقاده عمى حث :األمر إلى دعا دعا، مصدر دعكة

 " :تعالى قاؿ ،(1) عميو شيء كالحثلم الدعاء .كالجمسة القعدة :نحك اإلنساف عمييا التي لمحالة كأصميا

ْدعى ًَ ى وهللا 
َ
ِمِ َدازِِ ِإل

َ
اء َمْنِ َوَيْهِدي السَل

َ
ش ى ٌَ

َ
ِقُم ِصَسا ِإل

َ
 (2)"ط مْسخ

 الكريـ في عدة معاني مف بينيا:  القرآفكقد كرد في 

ْمِ" :النداء، كما جاء في قكلو تعالى -
ُ
َعْمخ َ

ِرًَن ش
َّ
اِئَي ال

َ
َسك

ُ
اُدوا ش

َ
ىُل ه

ُ
ق ًَ ْىَم  ٍَ ْم  َو

َ
ل
َ
َعْىُهْم ف

َ
د

َ
ف

ا
ً
ْىِبق َنُهم مَّ ُْ ا َب

َ
ى
ْ
ُهْم َوَجَعل

َ
ِجُُبىا ل

َ
ْسخ  فمـ يستجيبكا ليـ. (4)أم فينادكف (3)" ٌَ

                                                           
 5/267،  ـ 1998 صادر،دار  بيركت،، مادة دعا، لسان العرب( ابف منظكر،  1
 21سكرة يكنس، آية (  2
 52سكرة الكيؼ، آية (  3
 15/2275ـ ،  1988، القاىرة ، دار المعارؼ،  في ظالل القرأنقطب ، سيد، (  4
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ا َدَعاِنِ( نحك قكلو تعالى : " 1الدعاء ما يدعى ا بو مف القكؿ: )-
َ
اِع ِإذ  الدَّ

َ
ِجُُب َدْعَىة

ُ
 (.2)" أ

 (3) .التسمية : يقاؿ دعكتو بزيد، أم سميتو بو -

إذا دعي  –صمى ا عميو كسمـ  –( كمنو ما جاء في حديث رسكؿ ا 4) الطعاـ:الدعاء إلى  -

 (.5أحدكـ إلى طعاـ فميجب)

 (7ما يترؾ في الضرع ليدعك ما بعده ) (، كىك6) المبفنحك داعية  االستمالة، -

ِ" تعالى  و، كقد جاء ذلؾ بقكل(8الطمب، دعا الشيء، أم طمب احضاره ) -
َّ

ُبىًزا ّل
ُ
ْىَم ُ َُ ْدُعىا الْ

َ
 ج

ِثيًرا
َ
ُبىًزا ك

ُ
ِ.(10ال تطمبكا ىالكا كاحدا بؿ أطمبكا مرارا )أم  (.9)" َواِحًدا َواْدُعىا ُ

ِ" :  قاؿ تعالى: السؤاؿ-
َّ
اَء الل

َ
ا ِإن ش

َّ
ا َوِإه

َ
ى ُْ  َعلَ

َ
اَبه

َ
ش

َ
َس ح

َ
َبق

ْ
ا َما ِهَي ِإنَّ ال

َ
ى
َّ
ن ل َبّيِ

ًُ َك  ا َزبَّ
َ
ى
َ
ىا اْدُع ل

ُ
ال

َ
ُه ق

ِ
َ
ُدون

َ
ْهخ

ُ َ
 .(11)" َل

 االصطالحفي المطمب الثاني 

بالغو الحؽ بياف :بو يقصد مصطمح اإلسالمية الدعكة :  اإلسالـ خير في الناس إشراؾ بيدؼ كا 

، كقد المنكر عف كنيييـ بالمعركؼ بأمرىـ الرشد عمى لتيـكدال الخير عمى الناس جمع :كقيؿ .كىداه

                                                           
 287ـ ، ص 1982، القاىرة ، مكتبة الشركؽ الدكلية ،  معجم المغة العربية، المعجـ الكسيط (  1
 186سكرة البقرة، اية (  2
 1387ابف منظكر، لساف العرب، ص(  3
 1387ابف منظكر، لساف العرب، ص(  4
 651(ق ص1430، باب األمر بالمعركؼ بإجابة الداعي إلى دعكة )، كتاب النكاحأخرجو مسمـ(  5
 1283ـ، ص2005،  تحقيؽ مكتب التراث لمؤسسة الرسالة، بيركت، القاموس المحيطبادم، الفيركز أ(  6
 280ـ، ص 1979ابف فارس، معجـ مقاييس المغة، تحقيؽ: عبد السالـ محمد ىاركف، بيركت، دار الفكر، (  7
 238ـ ، ص 1994المعجـ الكجيز، مجتمع المغة العربية، مصر، (  8
 14سكرة الفرقاف، آية (  9

 .67لجنة عمماء األزىر، تفسير المنتخب، المجمس األعمى لمشؤكف اإلسالمية ، ص(  10
 69سكرة البقرة، آية (  11
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يف كيراد بو اإلسالـ، ككذلؾ بمعنى النشر كالتبميغ، كقد خصت جاء بمعنى الرسالة األخيرة اك الد

 الدعكة بعدة تعاريؼ مف قبؿ جمع مف العمماء منيا: 

 قاؿ-صمى ا عميو كسمـ–المقصكد بالدعكة إلى ا إلى دينو كىك اإلسالـ، الذم جاء بو محمد -

مُِتعالى: " 
َ

ْسَل ِ
ْ

ِه ْلا
َّ
 الل

َ
ًَن ِعىد  (.1" ) ِإنَّ الّدِ

كاألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر ليفكزكا بسعادة العاجؿ  كاليدل،حث الناس عمى الخير  ىي -

 (.2)كاآلجؿ 

رسلهكيعرفيا ابف تيمية بقكلو:  - به جاءت وبما به، االٌمان إلى الدعوة هً: هللا إلى "الدعوة

قاـ الصالة، بتصديقيـ فيما أخبركا بو، كطاعاتيـ فيما أمركا، كذلؾ يتضمف الدعكة إلى الشي ادتيف، كا 

يتاء الزكاة، كصكـ رمضاف، كحج البيت، كالدعكة إلى االيماف با كمالئكتو ككتب كالبعث بعد  وكرسم وكا 

 (.3) " كشره، كالدعكة إلى أف يعبد العبد ربو كأنو يراه هالمكت، كاإليماف بالقدر خير 

كتطبيقو فيما بينيـ" كىذا التعريؼ يظير  إياىـ وكما يقصد بالدعكة " تبميغ اإلسالـ لمناس ، كتعميم    

 ِفي في قكؿ ا تعالى: " –صمى ا عميو كسمـ  –جميا مف خالؿ بياف ميمة الرسكؿ 
َ

ِري َبَعث
َّ
ُهَى ال

 وَِ
َ
َمت

ْ
ِحك

ْ
اَب َوال

َ
ِكخ

ْ
ُمُهُم ال ِ

ّ
َعل َُ يِهْم َو ِ

ّ
َصك ٍُ اِجِه َو ًَ ْيِهْم آ

َ
ى َعل

ُ
ل
ْ
خ ًَ ْنُهْم   ّمِ

ً
 َزُسىّل

َ
ين ِ

ُّ
ّمِ
ُ ْ
ِفي ْلا

َ
ْبُل ل

َ
ىا ِمن ق

ُ
اه

َ
ِإن ك

ِبيٍنِ ٍل مُّ
َ

َل
َ
إليو مف ربو ، كقكلو تعالى :  ىك  تبميغ ليـ ما يكحى كقكلو تعالى : يتمكا عمييـ آياتو (4)" ض

: " كيزكييـ كيعمميـ " تعميـ ليـ كتربية عمى المبادئ الصحيحة التي جاء بيا الكحي ، كقكلو تعالى :" 

ف كان  كا مف قبؿ لفي ضالؿ مبيف " تربية كتطبيؽ لتعاليـ الديف فيما بينيـ .كيعمميـ الكتاب كالحكمة كا 

                                                           
 19سكرة آؿ عمراف، آية (  1
 17ـ، ص1979، دار االعتصاـ ،  ىداية المرشدين إلى طرق الوعظ والخطابةمحفكظ ، عمي، (  2
 15/96، دار الكفاء ،  مجموع الفتاويابف تيمية، (  3
 2سكرة الجمعة آية (  4
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 اإلسالـ تبميغ إلى بيا يتكصؿ التي) الًعٍممي ةً  (كاألصكؿ القكاعد مجمكعة عمـ بمصطمح يقصد    

 أصكلو لو كالتأصيمي النظرم، بالجانب ييتـ عمـ فيك، بينيـ فيما كتطبيقو إي اىـ، كتعميمو لمناس،

 رسالة إيصاؿ الداعية يستطيع كفقييا دراستيا خالؿ مف كالتي عمييا، ييبنى التي العممية كقكاعده

ؽو كأحكاـو  ًقيىـو  مف تحممو بما اإلسالـ ، كأىٍخالى  مشارًبًيـ كتنكع ،اختالفيـ عمى المدعكيف إلى كتشريعاتو

(1.) 

تحديد  في الختالفيـ تبعا كالباحثيف، الكاتبيف لدل كتعددت الدعكة، عمـ تعريفات اختمفتكما      

 أنيا عمى الدعكة إلى نظر مف فيناؾ أخرل، جية مف إلييا ـتينظر  كتفاكت جية، مف الدعكة معنى

 عف كجردىا كتعميـ، عمـ أنيا عمى إلييا نظر مف كىناؾ فحسب، اإلسالـ بو جاء لما كبياف تبميغ

 (.2)إليو الدعكة كمفيـك الديف مفيـك يمزج عاما تعريفنا عرفيا مف كىناؾ كالتنفيذم، التطبيقي الجانب

 .ى غير ذلؾإل ...

 المبحث الثاني: تطورات الدعوة في اإلسالم -2.1

صمى ا عمميو كسمـ –مرت الدعكة اإلسالمية كمنذ بدايتيا بمراحؿ كتطكرات مف عصر الرسكؿ       

  :كصكال إلى الكقت الحاضر –

 :م وتطورىانشأة الدعوة في االسال األول:المطمب -1.2.2

 عمى كاستمرت سرية-كسمـ عميو ا صمى- النبي بعثة منذ ميدىا بداية في الدعكة كانت         

 صمى النبي ألف كذلؾ تككف أف الحكمة كمف .السير أىؿ أكثر ذلؾ ذكر كما سنكات لمدة ثالث ذلؾ

صرارىا ككبرياءىا قريش عناد العمـ تماـ يعمـ كسمـ ا عميو ،  القديمة بتقاليدىا التمسؾ عمى كا 

                                                           
، رسالة ماجستير أصول الدعوة ومناىجيا ، دراسة تأصيمية في الجانب النظريمطاريد، رمضاف محمد عمي، (  1

 .14ـ ػ، ص 2015بكمية الشريعة كالدراسات اإلسالمية، خريؼ، 
 13، ص ـ 1995الرسالة،  مؤسسة ،شاممة منيجية دراسة الدعوة عمم إلى المدخل ،الفتح أبك البيانكني ، محمد(  2
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 بؿ ستقاكمو ، لدعكتو تذعف أك ، بسيكلة تسمـ فمف لذا ؛ لألصناـ كعبادتيا كأجدادىا بآبائيا كاعتزازىا

 عمى عمى سيطرتيا كيقضي مصالحيا ييدد اإلسالـ أف اعتقدت ألنيا ، جعبتيا في سيـ آخر حتى

 ريثما اإلسالمية بالدعكة النيكض سبيؿ في بمكاف األىمية مف المرحمة ىذه فكانت ،حكليا كما مكة

 . (1)الخاتمة رسالتيا معمنة لتنطمؽ ، الناس نفكس أمرىا في يتمكف

 :الجيرية الدعوة- الثانية المرحمة الثاني:المطمب -2.2.1

 ا قاؿ :حيث بالدعكة ليجير يقـك كأف ،بالحؽ يصدع أف كسمـ عميو ا صمى رسكلو تعالى ا أمر

 عمى الناس يدعك كسمـ عميو ا صمى فقاـ (2)" اَلشسكين عن وأعسض جؤمس بما فاصدع "تعالى

 : منيا مختمفة بطرؽ كسبؿ كجؿ عز ا ألمر امتثاال أمره مف بصيرة

 _عباس ابف عف البخارم ركاه فيما كذلؾ كعشيرتو قكمو بدعكة بدأ كسمـ عميو ا صمى أنو       

 اجبعك من َلن جىاحك واخفض ْلاقسبين عشيرجك رزوأه ) : "نزلت لما " : قاؿ _ عنيما ا رضي

 كجعؿ عمى الصفا كالسالـ الصالة عميو صعد (3) " حعملىِن مما بسيء إوي فقل عصىك فئن اَلؤمىين

 يخرج أف لـ يستطع الذم فجعؿ اجتمعكا حتى _ قريش لبطكف _ عدم بني يا فير بني يا : ينادم

 تريد بالكادم خيال أف لك أخبرتكـ : كسمـ عميو ا صمى النبي فقاؿ ؟ الخبر ىك ما لينظر رسكال يرسؿ

 . شديد عذاب يدم بيف لكـ نذير قاؿ فإني . كذبا عميؾ جربنا ما قالكا ؟ مصدقي أكنتـ عميكـ تغير أف

                                                           
تحقيؽ : مصطفى السقا كأخركف ، القاىرة ، مطبعة الحمبي كأكالده  السيرة النبوية ،المعافرم، عبد الممؾ بف ىشاـ، (  1
 .1/193ـ ،  1955، 
 94سكرة الحجر آية (  2
 214سكرة الشعراء آية (  3
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 وما ماله عىه أغنى ما وجب لهب  ًدا أبي جبت " فنزلت  (1)جمعتنا أليذا لؾ تبا : ليب أبك لو فقاؿ

 (2)كسب

إلى  البداية منذ تعالى ا إلى الدعكة في مر كسمـ عميو ا صمى الرسكؿ أف عمى يؤكد ذلؾ كؿ      

 كال يمتفت ،ذلؾ ييمو ال فكاف ،عارضو مف كعارضو ،أيده مف فأيده ،بيا النيكض سبيؿ في مراحؿ

 قاؿ العالميف حيث رب ا إلى كجيتو كانت بؿ ،استيزأ مف استيزاء أك ،أعرض مف إعراض إلى

 (3)"العاَلين زب هلل ومماحي ومحُاي  وسكيِو صَلحي إن قل"  :تعالى

صمى ا عميو –كمرت الدعكة الجيرية منذ بدايتيا في عصكر الدكلة اإلسالمية الالحقة لمرسكؿ    

 الراشدة الخالفة فترة ظم ت كالعثمانييف، كالعباسييف، كاالمكييف، الراشديف،في عيد الخمفاء –كسمـ 

 .)عنو ا رضي (طالب أبي عمي بف استشياد ى، إل) كسمـ عميو ا صمى (كفاتو منذ عامان  فثالثي

ًليى حيث  ًليى  .أشير كثالثة عاميف مدة األم ةً  أمر عنو ا رضي الصديؽ بكر أبك كى  عمرالفاركؽ  كىكى

ًليى  .الشير كنصؼ أشير كستة أعكاـ عشرة ميد ة األيم ةً  أمر عنو ا رضي  رضي عثمافالنكرٍيف  ذك كىكى

ًليى  .أياـ كعشرة اى معا عشر ياثن ميد ة األيم ةً  أمر عنو ا كى  األيم ةً  أمر عنو ا رضي عمي   الحسف أبك كى

 لإلسالـ، تبميغنا الراشديف؛ الخمفاء زمف في اإلسالمية الدعكة حركة استمرت تقريبا أعكاـ خمسة ميد ة

 (كسمـ عميو ا صمى (النبي زمف في عيدىا سابؽ كاف كما المسمميف يفب ألحكامو ان كتطبيق ،وليماكتع

 في قميالن  كتكقفت ؿ،ائاألكى  الثالثة الخمفاء عيد في رقعتو كامتدت اإلسالـ، انتشار تكس عت دائرة كقد

                                                           
، بيركت ، دار 4397، حديث رقـ  اب تفسير القرآنصحيح البخاري كتالبخارم، محمد بف إسماعيؿ أبك عبد ا، (  1

 ـ.1987ابف كثير ، 
 2ك1سكرة المسد آية ( 2
 162سكرة االنعاـ  آية ( 3
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 استشياد منذ كالفتف الداخمية باألحداث المسمميف انشغاؿ بسبب كذلؾ ؛)عنو ا رضي(عمي عيد

 (.1)عنو ا يرض عثماف

 المبحث الثالث: منيج الدعوة اإلسالمية -3.1  

تعتمد الدعكة اإلسالمية عمى منيج قكيـ سميـ في تبميغ تعاليـ الديف اإلسالمي، ككسب        

 كةعالدالمعتنقيف لو كالدخكؿ في اإلسالـ، كىك منيج تكارثتو الرسؿ كاالنبياء كخمفكه لمف تبعيـ في 

حكيـ، ال تشكبو شائبة في اثبات القكؿ بالفعؿ ليككف منيجا ربانيا يعتمد عمى العتماده عمى منيج 

األفعاؿ ال األقكاؿ فقط، فيك ما استطاعت بو الدعكة اإلسالمية أف تحقؽ نجاحا في أكساط لـ يدخميا 

، كيمكف اإلسالـ مف قبؿ أك لـ تكف مكتشفة في فترة ظيكر الدعكة اإلسالمية في القركف الكسطى 

 ىذا المنيج في المحاكر األتية :  تمخيص

دعوة الحق والذين يدعون من دونو ال يستجيبون لهم بشيء اال   لوقاؿ تعالى :" : دعوة الحق  :أوال

 (.2)"  كباسط كفيو الى الماء ليبلغ فاه وما ىو ببالغو وما دعاء الكافرين اال في ضالل

ناس مف ظالـ الكثنية كجيالتيا الى نكر ف دعكة الحؽ: ىي دعكة التكحيد، التي أخرجت الإ       

االيماف، كحياة العمـ كالمعرفة، كمف الظمـ كالطغياف الى العدؿ كاالستقامة، كمف الخكؼ كاالضطراب 

انيا دعكة )ال الو اال ا( كما جاء في تفسيرىا قكؿ عمى بف ابي طالب رضي  الى االمف كاالستقرار.

لحؽ " قاؿ: التكحيد كفي ظؿ ىذه الدعكة ال يتجو المسمـ اال لمخالؽ دعكة ا وعنو في قكلو تعالي:" ل ا

                                                           
 .15، صأصول الدعوة ومناىجيا، دراسة تأصيمية في الجانب النظريمطاريد، رمضاف محمد عمي، ( 1
 14سكرة الرعد ، آية ( 2
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الكاحد. عبادة كسؤاال كاستعانة، مرددا مف كؿ اعماقو )اياؾ نعبد كاياؾ نستعيف ( فال يعبد اال ا كال 

 (.1)يستعيف اال با كما جاء في الحديث :"اذا سالت فأساؿ ا كاذا استعنت فاستعف با"..

فدعكة غير  مبينا،الذيف نأكا عف دعكة الحؽ كضمكا ضالال  ألكلئؾف الكريـ المثؿ آكيضرب القر        

اف مثميـ كمثؿ انساف كقؼ عمى شفير بثر كقد بسط كفيو الى الماء  كضياع،فكانكا في ضالؿ  ا،

كليس  فمو.ى يريد اف يتناكلو مف بعد كىك في ارتفاعو عف البئر يبسط كفيو الى الماء بغية اف يصؿ ال

 المعقكؿ كال بالشيء الممكف كما ىك ببالغو . باألمرىذا 

انيـ ال ينتفعكف  سكاه،فكذلؾ حاؿ ىؤالء المشركيف الذيف يدعكف غير ا كيتجيكف الى             

فميسكا بمستجيبيف ليـ كليس  االخرة،كال تصؿ الييـ منيـ اية منفعة في الدنيا كال في  بمعبكداتيـ،

 (.2)كضالؿإياىـ اال في ضياع دعاؤىـ 

ادع ف الكريـ منيج الدعكة الى سبيؿ ا ككضح طريقيا، في قكؿ ا تعالي ) القرآ لقد أرسى ثانيا:

سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة  وجادلهم بالتي ىي احسن ، ان ربك ىو اعلم بمن ضل عن 

 (.3)سبيلو وىو اعلم بالمهتدين

دكاتيا، ليا اكبر األثر في استجابة الناس كاجتذابيـ كتكضيح معالـ الحؽ اماـ كاف الدعكة كا          

ما أكف نداء الحؽ كالخير، غاعينيـ حتى يتبنكا النتيجة التي يصمكف الييا عندما يستجيبكف لمداعي كيبم

الذم ال  الكاحد االحد باإللوساسو تمؾ العقيدة الكاحدة التي نؤمف فييا أمكضكع الدعكة : فيك اإلسالـ ك 

ف الدعكة الى الشيادة أف يخبر الناس بأمر ا تعالى رسكلو صمكات ا كسالمو عميو، أشريؾ لو، كقد 

ف ال الو اال ا كحده ال شريؾ لو ىي سبيمو، يدعك الى ا سبحانو كتعالى بيا عمى بصيرة كبرىاف أ
                                                           

بحث مقدـ لمؤتمر الدعكة اإلسالمية  ن في دعوة غير المسممين لإلسالم،منيج القرآالزميمي، زكريا إبراىيـ، ( 1
 .3ـ، ص2005كمتغيرات العصر، التابع لكمية أصكؿ الديف بالجامعة اإلسالمية بغزة ، 

 3ـ، ص1990، اإلسكندرية، مكتبة غريب، الدعوة اإلسالمية منيجيا ومعالمياىاشـ، أحمد عمر، ( 2
 125سكرة النحؿ، آية، ص ( 3
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قاؿ ا تعالي  (.1)و الصالة كالسالـيدعك كؿ مف اتبعو الى ما دعا اليو الرسكؿ عميك كيقيف كايماف، 

 (2)ادعو الى اهلل على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان اهلل وما انا من المشركين سبيليقل ىذه :"

تميزت الدعكة بأسمكب التدرج الذم يأخذ االنساف تدريجيا الى ثالثا: التدرج في الدعوة )مع المدعو( 

عنو  يٌ في منيجيا تكجيو الناس دفعة كاحدة بكؿ ما ىك منيما فيو اليدل كالرشاد، كلـ تأخذ الدعكة 

كبكؿ ما يتصؿ بالعقيدة كالعبادات كاألخالؽ كالعادات االجتماعية.. كلكنيا تدرجت في الدعكة بالحكمة 

كالمكعظة الحسنة في كثير مف المجاالت.. كانتقمت بالناس بعد التركيز عمى جانب العقيدة كتثبيتيا 

لـ يكف يحتمؿ التدرج حتى فييا  العقيدة،مر الدعكة فييا يتصؿ بشاف أف أغير  .األخرلالى الجكانب 

ف التكحيد ىك األساس الذم سيقكـ عميو بناء الجماعة كمنو ك تقاليد، كذلؾ ألأيتصؿ بو مف عادات 

 العمؿ.ستنبثؽ العبادات. كعمى أساسو يقبؿ 

االسالمية العقيدة يا الدعكة اإلسالمية، كىي العقائدية التي أتت ب بد مف حسـ القضية فكاف ال         

كمنكر لمديف االسالمي  تكضيح العقيدة الكاحدة التي ال يختمؼ في شأنيا ككضكحيا اال مكابر كضاؿف

ىناؾ العديد مف المؤامرات التي ، ال سيما كاف كتعاليمو، كالذم لـ يدرسيا كيستكضح معانييا كمفاىيميا

جكريف الذيف يريدكف تشكيو ىذه العقيدة أدتو عبر مجمكعة مف المتطاؿ الديف االسالمي كشرح عقي

الجاىمي القرشي كغيره مف الشعكب األخرل الجاىمة   يالمجتمع الكثن كقد يتناسى البعض أف، السمحاء

فكاف البد مف كشؼ ىذا الميؿ كازاحة تمؾ الظممات ليشرؽ  ،في جيالة ال تعرؼ النكر كاليدل ةن غارق

، ككاف ليا ذلؾ بالرسالة السماكية التي بنكره البشرية في كؿ خطاىا تستضئديد عمى الحياة فجر ج

 حممت الديف االسالمي بعقيدتو التي استطاعت أف تنقذ البشرية مف ضالليا كجيميا كظمميا كجكرىا، 

 االتية : باألمكرفيما يتصؿ  الدعكةككاف أسمكب التدرج بعد ذلؾ سمة 
                                                           

 .4، ص منيج القرآن في دعوة غير المسممين لإلسالم،الزميمي ، زكريا إبراىيـ، (  1
 .2سكرة يكسؼ آية (  2
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 .كالتي يدعى الناس الييا مكر بيا أأكال : في األمكر الم

 .مر بتركيا كحذر مف فعميا أثانيا: في األمكر المنيى عنيا كالتي حرميا اإلسالـ ك 

ثالثا: فيما يتصؿ بالمجادلة كالمعارضة كالتدرج مع القـك حتى يفيئكا الى اإلسالـ كالى ركحو كمبادئو 

 (.1)الفاضمة

اخذت الدعكة بأسمكب التدرج في بعض  ات(المحرم يتصل ببعض)حول ما  الدعوةرابعا التدرج في 

في ىذا الجانب بمالحظة ليا  نبدأكينبغي اف  المنييات،فقد اخذت بو كذلؾ في بعض  المأمكرات،

أىميتيا فيما يتصؿ ببعض ىذه االحكاـ كال سيما في جانب التحريـ ، كذلؾ باف التدرج كاف في كقت 

الفكه ، كبعض األمكر التي اخذت طريقة التدرج في يتطمب ىذا المنيج ، كمع جماعة استحكـ فييـ ما 

تحريميا، كانت في ظرؼ زمني يستدعى ذلؾ كلـ تكف الدكلة في اكؿ عيد اإلسالـ في مكة ، كقبؿ 

اليجرة، دكلة إسالمية بؿ كانت مشركة ، ككاف المشرككف يمثمكف قكه عنيفة ، فكاف األنسب التركيز 

 مران أكاـ بعد ذلؾ  فحيف نقكؿ اليكـ بأسمكب التدرج في الدعكة عمى جانب التكحيد أكال، ثـ تأتى االح

ف نطبقو اليـك أ، كالذم يمكف نقصد بو المنيج التربكم اإلسالمي العاـ الذم كاف أكالن  فإنما، نييان ك 

 (.2)بالصكرة الالئقو بو، كفي الزماف كالمكاف المناسبيف لو

اخذت الدعكة بأسمكب التدرج ككما  الفضائل(الرذائل وغرس بخامسا: التدرج في الدعوه )ما يتصل 

ع في الرذائؿ ك لى الخير كتجنيبيـ الكقإخذت بو في معالجة الحياة كدعكة الناس أمر كفى النيى في األ

 في الفحشاء كالمنكر فناىضت الدعكة عادات مرذكلة كتقاليد قبيحة  التردمك أ

                                                           
 17، صالدعوة اإلسالمية منيجيا ومعالمياىاشـ، أحمد عمر، (  1
 5، صمنيج القرآن في دعوة غير المسممين لإلسالمالزميمي ، زكريا إبراىيـ، (  2
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كاتت عمى كؿ في النفكس قبؿ اإلسالـ  كعممت عمى اقتالع تمؾ الرذائؿ التي كانت ضاربة بجذكرىا

مجرل الدعكة  كاتت  االنحرافات عف اإلسالـ مف العقبات المتراكمة التي كادت اف تسد الطريؽ اماـ

عمى تمؾ االنحرافات كانت متفشية في االعتقاد كالعبادات كالسمكؾ أتت عمى كؿ االنحرافات مف 

العقيدة كخمصت العقؿ البشرل مف  نحرافات فيالقكاعد  فقضت عمى أساسيا الذم كاف يتمثؿ في اال

 (.1)المزاعـ الباطمة  كالمعتقدات الزائفة كالسمكؾ القبيح

سكة الحسنة لمدعاة يتمثؿ في ذلؾ دعكة كالنمكذج األعمى كاالمثؿ لمدعكة كاأل سادسا : القدوة الحسنة

رسمو سبحانو أليو إ لمحؽ ىاديان  ان رسمو ا سبحانو كتعالى ، داعيأالرسكؿ صمكات ا كسالمو عميو، لقد 

عمى امتو، كارسمو يبشر بالنعيـ كؿ مف اتبع دعكتو، كسمؾ منيجو كاستقاـ عمى الجادة، كينذر  شاىدان 

بالعقاب كبالعذاب كؿ مف خالؼ دعكتو. كحاد عف منيج الحؽ كانحرؼ عف الصراط المستقيـ، كارسمو 

أييا النبي انا ارسمناك شاىدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا : "يا قاؿ تعالى كسراجا منيرا. بإذنوداعيا الى ا 

 (.2) الى اهلل باذنو وسراجا منيرا

رض ألى حماية الدعكة بترسيخ أصكؿ الحؽ في إتتضح معالـ الطريؽ الطريق الى حماية الدعوة 

د في سبيؿ ، كبالتضحية كالجياد كاالستشياتعالى االيماف كبتنقيو ما حكليا كاضاءة الحياة بيدل ا

ما ترسيخ تمؾ األصكؿ فيككف بالدعكة الحارة المخمصة كالتي تتمثؿ فييا القدكة قبؿ التكجيو أف العقيدة .

. كرد كؿ حمالت  لإلسالـكاما تنقية ما حكليا فيككف باقتالع جذكر الشؾ كالفساد رصد كؿ معاد 

ة الحياة بيدم ا فذلؾ بنشر ا اضاءمٌ أالتي يشنيا اإلسالـ بيف فترة كأخرل ك  المسمكمة.التشكيؾ 

صمية عمى أكسع مستكل. كبكؿ كسيمة مف الكسائؿ، كفي كؿ مجاؿ مف المجاالت الثقافة اإلسالمية األ

                                                           
 17، ص إلسالمية منيجيا ومعالمياالدعوة اىاشـ، أحمد عمر، ( 1
 45سكرة األحزاب، آية ( 2
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حتى ال تككف الفكرة اإلسالمية غريبة عمى كثير مف الناس الذيف ال يتيسر ليـ دراسة مفاىيـ اإلسالـ 

 (.1)دابو كمعامالتوآصكلو، ك أك 

 المسممخصائص ومميزات الداعية  ع:الراب المبحث-4.1

كىنا  فييا،كالتدرج  كالعبادة،ي، الىالحؽ اال ة عمى فيما مضى تعرفنا عمى الدعكة عمى القائم        

ألنو  المسمـ،ال بد مف اإلشارة إلى مميزات خصائص حامؿ ناقؿ ىذه الدعكة كالتي تتمثؿ في الداعية 

ا الشخص إلقناع الناس باليدؼ العاـ لمدعكة كىك يستخدميا ىذ خصائص ككسائؿال بد مف كجكد 

فأسمكب االقناع كالجذب ال تتكفر في جميع الناس لذلؾ الداعية  األكؿ،عبادة ا تعالى في المقاـ 

  .ال بد مف تكافر خصائص كمميزات ،المسمـ كي يكصؿ رسالتو اإلعالمية الدعكية

كصفاتيـ التي يعرفكف بيا، كما اف ليـ ثقافتيـ،  كآدابيـكغني عف القكؿ اف لمدعاة اخالقيـ         

 مكمقكمات أعماليـ. كنظرا لكؿ ذلؾ ينبغي العناية بالدعاة كاعدادىـ كتييئتيـ لمقياـ بالكاجب الدعك 

 كايصاؿ منيجا الى الناس كافة.

 التعريف بالداعية -5.1

 التعريف بالداعية لغة: 

ف تميؿ الشيء اليؾ بصكت ككالـ أكىك  كاحد،صؿ أ)الداؿ كالعيف كالحرؼ المعتؿ  فارس:يقكؿ ابف 

....، ك باطالن أحقا  يدعأك لغيرؾ، تقكؿ: أف تدعي حقا لؾ أ االدعاءيككف منؾ ...، قاؿ الخميؿ: 

                                                           
 5، ص منيج القرآن في دعوة غير المسممين لإلسالم،الزميمي ، زكريا إبراىيـ، (  1
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خر بعده ، فكأف األكؿ دعا الثاني .... ، كدكاعي الدىر : آذا سقط كاحد ك إداعية الحيطاف، كذلؾ ك 

 (.1) (الحكادثتميؿ  كأنياصركفو، 

 اصطالحا:لتعريف بالداعية ا

 منيا:عرؼ الداعية بعدة تعاريؼ اصطالحية 

الى دينو الذيف يدعكف  –أم با  –أكال : تعريؼ االماـ ابف قيـ الجكزية : )الدعاة المخصكصكف بو 

 .(.2) (كعبادتو كمعرفتو كمحبتو

 (..3)ثانيا: كقاؿ ابف منظكر: )الدعاة قكـ يدعكف الى بيعة ىدل اك ضاللة( 

 بالدعوة:تعريف الداعية في االصطالح الخاص 

كالتكميؼ الشرعي، كالقائـ عمى إيصاؿ ديف اإلسالـ الى الناس  التأىيؿىك : كؿ مف تتكفر فيو عكامؿ 

ف الداعية أحيث أنو مف المعمـك  ،، كفؽ منيج الدعكة القكيــ اعتباريان أ ان يكافة سكاء اكاف شخصا حقيق

ا في العصر الحاضر فقد مٌ أ ،الدعكة الى الناس بصكرتو الفرديةىك الشخص الذم يقكـ بإيصاؿ 

ة كالمنظمات كالمؤسسات ياستجدت عمى الميداف الدعكم العديد مف الشخصيات االعتبارية غير الحقيق

 (.4)ك األقساـ كالمعاىد كالمراكز الدعكيةأكاإلدارات كالجيات كالكميات 

الدعكة ، كىك احد  بأمرذلؾ : )الداعي الى ا ىك القائـ  يقكؿ الدكتكر خميفة العساؿ مؤكدا          

األركاف األساسية التي تعتمد عمييا أم دعكة في أم شكؿ مف اشكاليا ، فال بد ليا مف شخص يقـك 
                                                           

 2/279ابف فارس، معجـ مقاييس المغة، (  1
ق، 1432االسالمي ، ، تحقيؽ: مجمع الفقو مفتاح دار السعادة ومنشور والية العمم واالرادةابف قيـ الجكزية، (  2
1/194 
 1/987ابف منظكر، لساف العرب، (  3
، السعكدية ، دار الحضارة لمنشر كالتكزيع ،  األسس العممية لمنيج الدعوة اإلسالميةالمغذكم، عبد الرحيـ محمد، (  4

 507ـ ، ص 2010
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ك شخصية اعتبارية، كدكر النشر، كالسفارات، كالحككمات، أ ان يبيا سكاء كاف ىذا الشخص فردا حقيق

 (.1)ف شخصيات اعتبارية( كالمؤسسات، اك غير ذلؾ م

 (.2)االنساف المشخص المعيف  الحقيقي:كالمقصكد بالشخص 

ف يككف معيف أ، كااللتزاـ دكف كالمقصكد بالشخص االعتبارم: ما يعامؿ معاممة االنساف في االلزاـ    

 (3)األشخاص، كالشركات كالكقؼ كنحك ذلؾ

 كيتضح لنا مف خالؿ ما سبؽ اف لمدعاة قسميف ىما :

ديف  إليصاؿة، كالمقصكد بو االنساف المسمـ المكمؼ كالمؤىؿ يال : الداعية صاحب الشخصية الحقيقأك 

ىدا ومبشرا ونذيرا ، وداعيا الى اهلل اييا النبي انا ارسمناك ش يااإلسالـ الى الناس كافة. قاؿ تعالى:)

 (4) (وسراجا منيرا بإذنو

قصكد بو الجية التي تحؿ محؿ الداعية الفرد كتقـك ثانيا: الداعية صاحب الشخصية االعتبارية ، كالم

نُكْم ُأماٌة َيْدُعوَن ِإَلى اْلَخْيِر َوَيْأُمُروَن منيج الدعكة الى الناس كافة. قاؿ تعالى: ) بإيصاؿ َوْلَتُكن مِّ

  (5) (َوُأولَِٰئَك ُىُم اْلُمْفِمُحونَ  ۖ  ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَيْوَن َعِن اْلُمنَكِر 

كىذه الشخصية الدعكية االعتبارية تتنكع الى عدة أنماط منيا : الجيات الحككمية ككزارات            

الحج كالدعكة كاالكقاؼ كالمقدسات اإلسالمية، ككذا ىيئات كبار العمماء كالمجالس الدعكية كالفقيية، 

المؤسسات كالمراكز ككذا اإلدارات الحككمية المعنية بالدعكة كالتكعية كالتثقيؼ اإلسالمي، كالمنظمات ك 

                                                           
 258ـ، ص1998،  ، بيركت، دار النفائس لمنشر كالتكزيعمعجم لغة الفقياءقمعة جي ،محمد ركاس ، (  1
 508، ص األسس العممية لمنيج الدعوة اإلسالميةالمغذكم، عبد الرحيـ محمد ، (  2
 458محمد ركاس قمعة جي ، معجـ لغة الفقياء ص(  3
 46-45سكرة األحزاب، اآليتاف (  4
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الدعكية كغيرىا مف الجيات التي تقكـ بجيكد في نشر الدعكة كايصاليا لمناس ، كخاصة في الكاقع 

المعاصر الذم يشيد تغيرات كتطكرات عديدة في أنماط الحياة االجتماعية ، كما يقكـ عمييا مف 

 (.1)تنظيمات اجتماعية كمؤسسات ارشادية، كنظـ متنكعة

 :الدعاةخصائص 

 فىنالؾ العديد مف الخصائص التي تميز الدعاة القائميف عمى إيصاؿ منيج الدعكة الى الناس ع      

 يمي:غيرىـ كمف تمؾ الخصائص ما 

مر رسكلو بحمؿ منيج الدعكة الى الناس ، كايصاؿ الخير ليـ ، قاؿ أا تعالى ك  ألمرأكال : امتثاليـ 

وال نفر من كل فرقة منيم طائفة ليتفقيوا في الدين المؤمنون لينفروا كافة فموما كان تعالى: )

 (.2) (ولينذروا قوميم اذا رجعوا الييم لعميم يحذرون

)يا مناء عمى كحيو، كحراس لكتابو كسنة رسكلو قاؿ تعالى : أك  تعالى،مبمغكف حقيقيكف لديف ا  :ثانيا

ُيَبمُِّغوَن ِرَسااَلِت الماِو َوَيْخَشْوَنُو َواَل  الاِذينَ ، كقاؿ سبحانو:)(3)(أييا الرسول بمغ ما انزل اليك من ربك

وما ارسمناك اال كافة لمناس بشيرا كقاؿ سبحانو: ) (4)(َوَكَفٰى ِبالماِو َحِسيًبا ۖ  َيْخَشْوَن َأَحًدا ِإالا الماَو 

 (.5)(ونذيرا

لََّقْد َكاَن :" اؿ تعالىقكمتبعكف لسبيؿ الرسكؿ، كمحبكف لو كمتاسكف بو . النبكة،حاممكف لميراث  :ثالثا

َ َكثًٌِرا ْوَم اْْلِخَر َوَذَكَر َّللاَّ ٌَ َ َواْل ْرُجو َّللاَّ ٌَ ِ أُْسَوةٌ َحَسَنٌة لَِّمن َكاَن   (.6)"لَُكْم فًِ َرُسوِل َّللاَّ

                                                           
 509، ص الميةاألسس العممية لمنيج الدعوة اإلسالمغذكم، عبد الرحيـ محمد، (  1
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رابعان : ال يطمب الدعاة أجرا عمى عمميـ مف الناس الذيف يدعكنيـ ، كال يأخذكف مقابال عمى عمميـ 

ِه ِمْن أَْجٍر ۖ إِْن أَْجِرَي إَِّلَّ َعلَٰى َربِّ اْلَعالَِمٌنَ َوَما قاؿ تعالى: "مف المدعكيف،  ٌْ  (.1)"  أَْسأَلُُكْم َعلَ

خامسان: متمسككف بالمنيج القكيـ كالسبيؿ األمثؿ في الدعكة ، المستفاد مف كتاب ا تعالى كسنة 

لُِكلٍّ َجَعْلَنا ِمنُكْم ح  قاؿ تعالى " السمؼ الصالعف ثر أمما –صمى ا عميو كسمـ –رسكلو الكريـ 

 (.2)" ِشْرَعًة َوِمْنَهاًجا

لََقْد " سادسان: حريصكف عمى رجاء ىداية الناس ، كرجاء الخير كالتكفيؽ كالصالح ليـ ، قاؿ تعالى : 

ُكم بِاْلُمؤْ  ٌْ ِه َما َعنِتُّْم َحِرٌٌص َعلَ ٌْ ْن أَنفُِسُكْم َعِزٌٌز َعلَ ِحٌمٌ َجاَءُكْم َرُسولٌ مِّ  (.3)"ِمنٌَِن َرُءوٌف رَّ

قُلْ يج الدعكة لكافة المدعكيف، قاؿ تعالى: " منسابعان: تكجو الدعاة في خطابيـ لجميع الناس، إيصاؿ 

ُكْم َجِمًٌعا ٌْ ِ إِلَ اُس إِنًِّ َرُسولُ َّللاَّ َها النَّ ٌُّ ا أَ ٌَ" "(4.) 

نك لعمى العالية الرفيعة، قاؿ تعالى"  ثامنان : متصفكف باألخالؽ الحسنة، كالصفات الكريمة، كالمسالؾ وا 

 (.5)"  خمق عظيم

تاسعان: ممتزمكف بالحؽ، بعيدكف عف الباطؿ في كؿ أحكاليـ كشؤكنيـ كطرائؽ  بيانيـ ، كصنكؼ 

 (6)"  لو دعوة الحقمعامالتيـ مع الناس، قاؿ تعالى: " 

                                                           
 109سكرة  الشعراء، آية، (  1
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مجتمعات ، كعدـ انقطاع مجتمع عاشران: كثرة الدعاة، كتنكعيـ ،ككجكدىـ في كؿ األماكف كاألزماف كال

مف داعية أك منظمة كمؤسسة دعكية أك مركز إسالمي أك مسجد يقكـ عمى شؤكف الدعكة فيو أحد 

 (.1)الدعاة أك مجمكعة مف الدعاة

 بالدعوة؟من ىو المكمف 

مة فكؿ بالغ عاقؿ مف األ منيـ.مة اإلسالمية تتككف ف األأل كمسممة،كؿ مسمـ  ىك:المكمؼ بالدعكة 

فال يختص العمماء  نثى،أك أذكرا كاف  الكاجب،مكمؼ بيذا  –كىي المكمفة بالدعكة الى ا  –سالميةاإل

كانما يختص العمماء  المسمميف.نو كاجب متكجو لجميع كذلؾ أل الكاجب،اك الدعاة الرسميكف بيذا 

، كفتاكاه  (2)بجزئياتو  حكامو كجزئياتو كفتاكاه كمعانيو نظرا لسعة عمميـ بو كمعرفتيـأبتبميغ تفاصيمو ك 

 .كمعانيو لسعة عمميـ بو كمعرفتيـ بجزئياتو 

ِذِه َسِبيِمي َأْدُعو ِإَلى الماِو َعَمٰى َبِصيَرٍة َأَنا َوَمِن اتاَبَعِني قاؿ تعالى: ) َوُسْبَحاَن الماِو َوَما َأَنا ِمَن  ۖ  ُقْل ىَٰ

 ٍة ُأْخِرَجْت ِلمنااِس تَْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَتْنَيْوَن َعِن اْلُمنَكرِ ُكنُتْم َخْيَر ُأما ، كقاؿ سبحانو: )(3)(اْلُمْشِرِكينَ 

(4). 

 ية(آكقاؿ صمى ا عميو كسمـ : )بمغكا عني كلك 

يجاد الدعاة القادريف عمى إيصاؿ دعكة اإلسالـ الى الناس كافة، كيدخؿ  التكميف الشرعي بالدعوة كا 

يف ا تعالى اك بعضو لمناس سكاء اكاف رجال أـ امرأة كسكاء في ىذا القسـ كؿ مف يستطيع تبميغ د

                                                           
 510، ص األسس العممية لمنيج الدعوة اإلسالميةالمغذكم، عبد الرحيـ محمد، ( 1
 299ـ ، ص1976، بيركت، د.د ،  أصول الدعوةزيداف ، عبد الكريـ ، ( 2
 108سكرة يكسؼ، آية، ( 3
 110سكرة آؿ عمراف، آية، ( 4
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اكاف صغيرا اـ كبيرا كسكاء اكاف عالما اـ غير ذلؾ، كؿ حسب جيده كعممو كطاقتو كنظره، كما يمكف 

 لو القياـ بو مع مراعاة الضكابط الشرعية في الدعكة .

كىك  لمناس،يقدـ الدعاة  ذمك المستند الكى بالدعكة،اذا ىذا ىك التكميؼ الشرعي لمداعية لمقياـ      

 الذم يخكليـ القياـ بالدعكة، كاجرائيا عمى كجييا الحقيقي كبراىينيا الشرعية كالعقمية .

 مأسبيمو. ف ىذه أف يخبر الناس أ)يقكؿ ا تعالى الى رسكلو  ذلؾ:ابف كثير مكضحا  قاؿ          

عمى يدعك الى ا بيا  لو،الو اال ا كحده ال شريؾ  ف الأ ةكىي الدعكة الى الشياد كسنتو،طريقتو 

يدعك الى ما دعا اليو رسكؿ ا عمى بصيرة كبرىاف  اتبعوكيقيف كبرىاف ىك ككؿ مف  ،بصيرة مف ذلؾ

 (1)كشرعي(عقمي 

في ىذا التكميؼ اإلليي لمدعاة يجد انو مف أسباب نشر دعكة اإلسالـ في كؿ مكاف  كالمتأمؿ      

منيج الدعكة  سرار بقاءأكىذا مف  كتحجيميا.مف أسباب حفظيا كذيكعيا كعدـ اىماليا ك  كزماف،

 الدىكر.ككر  مر العصكراإلسالمية عمى 

 التكميف النظامي بالدعوة 

كزارة  مثؿ: الدعكة،اك الجية المخكلة بذلؾ لمداعية بمباشرة عممو في  االمر،كالمقصكد بو تكميؼ كلي 

كقد  الدعكة. بأمرالمعنية ؼ كالدعكة كاإلرشاد اك غيرىا مف الجيات كاإلدارات الشؤكف اإلسالمية كاالكقا

كغني عف القكؿ اف الجيات القائمة عمى امر  ميدانيا.يككف العمؿ المنكط بو عمال عمميا اك عمميا اك 

                                                           
، تحقيؽ: سامي بف محمد السالمة، بيركت، تفسير القرآن العظيم، تفسير ابن كثير ابف كثير، اسماعيؿ بف عمر،( 1

  998ـ ، ص1999دار طيبة، 
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الدعكة كتعييف الدعاة تضع مف الشركط كالضكابط ما يكفؿ اختيار الدعاة عمى الكجو الصحيح قدر 

 (.1) خارجو. يكما اف تمؾ الجيات تقكـ بتعييف الدعاة في داخؿ المجتمع اك ف مكاف.اإل

 اخالق الدعاة 

لألخالؽ أىمية بالغة في حياة الدعاة الى ا كالقائميف عمى إيصاؿ منيج الدعكة الى الناس ،     

ؽ العالية كالرفيعة ، كتحميو باألخال -صمى ا عميو كسمـ-كذلؾ ألمر ا تعالى بيا، كالتزاـ النبي

العمؿ الدعكم مف خمؽ رفيع ، كسجايا عالية ، كىذا يتطمبو كتمسؾ السمؼ الصالح باألخالؽ الكريمة، 

لكانيـ كلغاتيـ كطبقاتيـ، مع  أشكاليـ ك أف الداعية يخاطب جميع الناس عمى مختمؼ أكتعميؿ ذلؾ 

ف أك الكقكؼ ضده . بؿ ألمحؽ  جابتيـستاخالقيـ كطبائعيـ كمدل أعرافيـ كتقاليدىـ، كتنكع أتعدد 

مر الذم قد يستثير في الداعية األ ،ك الفعؿأمر تجاكز ذلؾ كيصؿ الى حد إيذاء الداعية بالقكؿ األ

، كتممس عف دينو كعف الدعكة التي يحمميا لمناس األذل دفعالطبيعية اإلنسانية التي جمبت عمى 

ذلؾ لف يفيد في تقدـ مسار منيج الدعكة ، بؿ قد  فكلمف  كالبعد عف المشكالت، ك مكاطف الرضا كاأل

 يؤخر المسار خطكات عديدة 

كتطبيقيا  حياتيـ،كتحقيقيا في  الفاضمة، باألخالؽكنظرا لكؿ ذلؾ فانو ينبغي لمداعية التمسؾ          

 بو.ف يتزينك  محميان  أككليس مجرد ترفا فكريا ن  الناس،كجعميا كاقعا يعيشكنو مع  الدعكية،في مسارتيـ 

كفصميا  الكريـ،ف آالمسمـ ىي اخالؽ اإلسالـ التي بينيا ا تعالى في القر  ةكاخالؽ الداعي       

 (2)كىي الزمة لكؿ مسمـ  سمككيـ،رسكؿ ا في سنتو، كانصبغ بيا صحابتو الكراـ في 

                                                           
 512، ص األسس العممية لمنيج الدعوة اإلسالميةالمغذكم، عبد الرحيـ محمد، (  1
 333عبد الكريـ زيداف ، أصكؿ الدعكة ، ص(  2
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الدعاة في  ككمما قصر كمقرراتو،خالؽ الدعاة تشمؿ كؿ معطيات الديف اإلسالمي الحنيؼ أك          

ككمما استمسؾ الدعاة  القياـ.عكة حؽ داإلسالـ كمما عجزكا بعدئذ عف القياـ بكاجب ال بأخالؽالتخمؽ 

نائية عف  مقاصدىا،تيـ صائبة في اكاالتصاؼ بخصالو الحميدة تككف مسار  العالية،اإلسالـ  بأخالؽ

 كالضالؿ.ىكاء كالزيغ األ

ف أكال يمكف  كاسعة،الداعية التمسؾ كالتحمي بيا كثيرة  المطمكب مفكاألخالؽ اإلسالمية          

ف كالسنة ، التي يعجز المرء عف آاخالؽ القر  ألنياال إك يطبؽ عمييا طرؼ، كما ذاؾ أيحدىا كصؼ، 

 إذا نحف اماـ حالتيف لمدعاة في مجاؿ االخالؽ:  اإلحاطة بما فييا.

مر بو الكتاب كالسنة كدرج عميو السمؼ أثؿ لما المتم كصفاتو، كآدابةخالقو أأكال الداعية الكامؿ في   

الزمانية كالمكانية  الظركؼكلما تتطمبو  السميمة،العقؿ كالفطر الصحيحة  ويقتضيكما  الصالح،

 ، كيتحقؽ ذلؾ باألمكر  اآلتية :بالمدعكيفكالمكضكعية مف تقدير كرعاية كعناية مف الدعاة 

 اإلخالص  -1

كاما المقصكد باإلخالص اصطالحا : (1)مف الكدر كالشكائبلغة: الصفاء  باإلخالصيقصد       

كقيؿ اإلخالص ىك : التبرم عف كؿ ما دكف ا (، 2)فيك تصفية الفعؿ عف مالحظة المخمكقيف 

 كيمكف اعتبار أف (4)( كقيؿ: االخالؽ ىك: تخميص القمب عف شائبة الكشب المكدر لصفاتو 3)تعالى 

                                                           
 184ـ،  ص1986، بيركت، مكتبة لبناف،  احمختار الصحالرازم،محمد بف عبد القادر،  (  1
 ، ـ2003تحقيؽ: محمد المعتصـ با البغدادم، بيركت، دار الكاتب العربي، ، مدارج السالكينابف قيـ الجكزية، (  2
2/91 
، تحقيؽ مركز البحكث  بمكتبة نزار مصطفى الباز،  د،ب ،  المفردات في غريب القرآنالراغب االصفياني، (  3

 ، 154ـ، ص2009زار مصطفى الباز، مكتبة ن
 34ـ ، ص2011، تحقيؽ: صديؽ المنشاكم، القاىرة ، دار الفضيمة، التعريفاتالجرجاني، عمي بف محمد ،  (  4
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التي يستعظميا الناس ال كزف ليا عند ا عز كجؿ اذا فقدت  ركح كؿ عمؿ، كاالعماؿىي االخالؽ 

 .الركح

كاإلخالص ركح الديف، كلباب العبادة، كاساس أم داع الى ا ، فاذا غاض ىذا المعنى اك        

 (1)خرة ىناؾ ما يستحؽ االحتراـ ال في الدنيا كال في اآل لـ يبؽى ؤؿ تضا

فاذا صمح ىذا  عميو،كاساسو الذم يبنى  كقمبو، الديف،جده ثمرة ي اإلخالص:في  إف المتأمؿ           

 عميو . انبنىساس، فسد جميع ما األساس فقد صمج البناء، كاذا فسد اال

وما أمروا اال ليعبدوا قاؿ تعالى : ) ذلؾ:كثر مف اية كمف أفي  باإلخالصكقد امر ا تعالى        

 (.2)اهلل مخمصين لو الدين(

كبذؿ  لمناس،كايصاؿ منيجيا  ليا،االنفعاؿ بالدعكة كالتحمس  تظير مف خالؿ  ص:اإلخالكعالمة 

فمالو ككقتو كجيده كفكره  يممؾ،خمص لشيء أعطاه كؿ ما أمف  فٌ ذلؾ أل تبميغيا،اقصى الجيد في 

كلنا في رسكؿ ا االسكة  تصرفو.مة منيج الدعكة كتحت دككؿ إمكاناتو ال بد اف تككف كميا في خ

كلـ يترؾ فرصة يقدر فييا عمى تبميغ الدعكة اال قاـ بيا،  يستطيع،حيث اعطى الدعكة كؿ ما  ،الحسنة

 . كلـ يكف يطمب جزاء كال شككران 

 ( .3)(ُقل الا َأْسأَُلُكْم َعَمْيِو َأْجرًا ِإالا اْلَمَوداَة ِفي اْلُقْرَبىقاؿ تعالى : )

منو، كيصمح ما  اعكجحكالو ، كيعالج ما أكيتفقد  قمبو،كعمى الداعية اف يراعي اإلخالص في         

، بحيث لألخرةخرب منو كذلؾ عف طريؽ تصفية حظكظ النفس، كقطع الطمع عف الدنيا، كالتجرد 
                                                           

، القاىرة ، دار نيضة مصر لمطباعة كالنشر كالتكزيع،  مع اهلل ، دراسات في الدعوة والدعاةالغزالي، محمد، ( 1
 .202ـ، ص2002

 .5نة، آية، سكرة البي( 2
 .23سكرة الشكرل، آية ( 3
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 باألككازيغمب ذلؾ عمى القمب، كيصبح غنيا مثؿ الثمج، بعيدا عف كؿ البعد عف القمكب الشبيو 

 (.1)يةخفالم

ف لـ تر حقيقتو ا  ىاـ، كخمؽ أساس في حياة الداعية، كىك ك كخالصة القكؿ: اف اإلخالص مطمب 

 لخفائو، اال اف اثاره خير شاىد عميو.

 التقوى  -2

 .(2)كذلؾ باتباع أكامره كاجتناب نكاىيو كقاية،ذاب ا عاف تجعؿ بينؾ كبيف  التقكل:حقيقة 

كعيد التكميؼ كايصاؿ  ة،الدعك مراقبة ا تبارؾ كتعالى في امانة  الداعية:كمف جممة تقكل           

رادة المعركؼ  الناس،حفظ الخير في  كذلؾ:كمف تقكل الداعية  تزييؼ.ك أالقكؿ لمناس دكف تحريؼ  كا 

كما يدخؿ في  عمييـ.كالحذر مف التخميط  ذلؾ،كعدـ غشيـ في  الشر،كتحذيرىـ مف  يدعكىـ،لمف 

كؿ عنو، اك استبداؿ بمناىج مبتدعة، عدـ العدك بحقيقة منيج الدعكة القكيـ، التزامو  الداعية:تقكل 

 (.3)الكاذبة الخادعة االدعاءات كمخترعة مف عند الناس، ميما تبرقت كتزينت كادعت 

التزامو بالحالؿ كبعده عف الحراـ في  الداعية،اف مف اىـ مطالب التقكل لدل  القكؿ:كغني عف       

مخارج مف المصاعب كالمشكالت، كما انو فيذا مف أسباب النجاة كال كالظركؼ،كؿ األحكاؿ كاالكقات 

،  (4)(من يتق اهلل يجعل لو مخرجاسبب عظيـ في معية ا تعالى لمداعية كتعميمو لو. قاؿ تعالى:) 

                                                           
 528، ص األسس العممية لمنيج الدعوة اإلسالميةالمغذكم، عبد الرحيـ محمد، (  1
 34، صالتعريفاتالجرجاني، (  2
 528، صاألسس العممية لمنيج الدعوة اإلسالميةالمغذكم، عبد الرحيـ محمد، (  3
 2سكرة الطالؽ، آية (  4
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واتقوا اهلل ، كقاؿ عز مف قائؿ: )(1)(ان اهلل مع الذين اتقوا والذين ىم محسنونكقاؿ سبحانو: )

 (2)(ويعممكم اهلل

 الصدق  -3

بتعاريؼ متنكعة كؿ كاحد منيا تناكؿ منحى مف مناحي الصدؽ اليامة، كذلؾ عرؼ الصدؽ      

يقكؿ الراغب االصفياني:)  التعاريؼ:كثيرة. كمف تمؾ  ألمكرلسعة مفيـك الصدؽ، كشمكلية محتكاه 

ك: مطابقة القكؿ الضمير، كالمخبر عنو معا، كمتى انخـر شرط مف ذلؾ لـ يكف صادقا ىالصدؽ 

 (3)تاما( 

 ( 4))الصدؽ ىك: حصكؿ شيء كتمامو ككماؿ قكتو، كاجتماع اجزائو(الجكزية:االماـ ابف قيـ كقاؿ    

كيمكف اف نعرؼ اف الصدؽ بانو: اسـ جامع لكؿ معاني االلتزاـ بالشيء كعدـ مخالفة الباطف   

 بالظاىر 

 : : الصبر 4

فقد عرؼ بتعاريؼ  ح( كأما في االصطال5)يعرؼ الصبر لغة بأنو "حبس النفس ككفيا عف الجزع"   

متعددة منيا: قاؿ الراغب: "الصبر حبس النفس عمى ما يقتضيو العقؿ كالشرع، اك عما يقتضياف 

 (6)حبسيما عنو" 

                                                           
 128سكرة النحؿ، آية (  1
 282سكرة البقرة، آية (  2
 277، ص المفردات في غريب القرآنالراغب االصفياني، (  3
 2/290 مدارج السالكينابف قيـ الجكزية، (  4
 354، ص مختار الصحاحالرازم، (  5
 273، ص المفردات في غريب القرآناالصفياني ، (  6
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 الشككل،كحبس المساف عف  كالتسخط،عف الجزع  حبس النفسكقاؿ االماـ ابف الجكزية " ىك        

 (1)كحبس الجكارح عف التشكيش"

بو القرآف  أمرأشير االخالؽ اإلسالمية، كأسمى المطالب الشرعية، فقد  كيعتبر الصبر مف       

ثؿ بو الصحابة الكراـ، كبقية السمؼ الصالح، كالعمماء الفضالء كالدعاة مالكريـ كالسنة النبكية، كت

 النبالء.

 الحمم واألناة: -5

 (.2)كقيؿ ىك تأخير مكافأة الظالـ الغضب،ة رعيعرؼ الحمـ بأنو الطمأنينة عند س

كالداعية إلى ا تعالى بأمس الحاجة إلى التخمؽ بالحمـ كاألناة كعدـ التسرع كالطيش كالعجمة، كذلؾ   

لما يحتاجو منيج الدعكة مف تركم كتأف في ايصالو لمناس، كلذا فالداعية الذم يتصؼ بالحمـ كاألناة 

 ىادئلج أمراض النفكس كىك يككف مرشدا ييدم إلى الخير، كنكرا ييدم إلى الرشد، فيستطيع أف يعا

فتنفر منو القمكب، كتشمئز مف النفكس،  الحمؽالغضب، كال يستثيره  هيستفز  ، الالقمبلنفس، كمطمئف ا

 ابؿ يككف في مجتمعو كاألب العطكؼ، كاألخ الشفكؽ، قدكتو في ذلؾ اماـ الداعيف محمد صمى 

 (.3)عميو كسمـ 

 

 

 
                                                           

 2/156 مدارج السالكينابف قيـ الجكزية، (  1
 92، صالتعريفات، الجرجاني(  2
تحقيؽ : قطب عبد الحميد قطب، مصر ، دار التكزيع كالنشر مفاىيم الدعوة والتجديد، العساؿ، خميفة حسيف، (  3

 .138، صـ 1997االسالمية ، 
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 الرفق:  -6

ىك: ليف الجانب بالقكؿ كالفعؿ،  ؿ(. كقي1)ليف الجانب، كىك خالؼ العنؼيعرؼ الرفؽ بأنو         

 (.2)كاألخذ باألسيؿ، كىك ضد العنؼ

كالرفؽ خمؽ إسالمي عظيـ، كأدب جـ رفيع ، حرم بكؿ داعية أف يتخمؽ بو كيتأدب عميو،       

رفؽ بالناس، كالميف كالمتأمؿ في حاؿ األنبياء كالرسؿ عمييـ الصالة كالسالـ يجد أنيـ غاية في الت

 معيـ، رجاء ىدايتيـ كدخكليـ في الدعكة اإلسالمية.

 عراض العفو اإل-7

عراض ( أما اإل3)يعرؼ العفك عمى أنو: التجاكز عف الذنب ، كقيؿ ىك اسقاط الحؽ الذم عمى الغير 

 ( 4)فيعني الصد كالتكلي كاالشاحة بالكجو

منة كالمطمئنة، اآل ةضييما الحياة االجتماعية السميمعراض خمقاف اسالمياف رفيعاف تفتاإلك كالعفك    

 ـتكفرىما في الداعية المسمـ، كال بد لو مف التحمي بيما إليصاؿ دعكتو كعد مف كىما سمتاف ال بد

 كجكد ثغرة مف الثغرات تعاب عميو في مجاؿ العفك كاالعراض. 

 التواضع وعدم التكبر: -8

ؿ، كعظيـ االخالؽ، كأبرز الصفات التي ينبغي أف يتحمى التكاضع ضد الكبر كىك مف جميؿ الخصا  

بيا الدعاة إلى ا، كالتكاضع في الحقيقة عدـ االفتخار باآلباء كاألجداد كمف التكاضع عدـ البغي 
                                                           

، تحقيؽ: عمي حسف بف عمي الحمبي، بيركت، النياية في غريب الحديثابف االثير الجزرم، المبارؾ بف محمد، ( 1
 .2/264ق،  1421زم|، دار ابف الجك 

تحقيؽ: عبد العزيز بف عبد ا بف باز ، شرح صحيح البخاري،  فتح الباريابف حجر العسقالني، احمد بف عمي،  ( 2
 .10/449ـ ، 2015كآخركف ، د.ب، الكتبة السمفية، 

 .316، ص معجم لغة الفقياءمحمد ركاس قمعة جي، ( 3
 77نفس المصدر، ص( 4
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، كىك مف القضايا التي يمقتيا الناس كال يحبكف أف يككف الناس متكبركف عمييـ كمتعاليف كاالعتداء

  كماليـ كعمميـ.عمييـ ميما بمغ جاىيـ 

كالداعية الذم يتكبر عمى الناس يحكـ عمى مسعاه كجيده بالفشؿ الذريع، إذ ليس لمناس حاجة عند    

كالعبادة الحقة   ،الداعية، بؿ ىك الذم لو حاجات عندىـ كأعظميا تحقيؽ كممة التكحيد كاإلخالص 

قامة معامالت الناس عمى ميزاف الشرع الحنيؼ، كصبغ  المجتمع الصبغة اإلسالمية، كلف تعالى، كا 

 يتأتى كؿ ذلؾ إال إذا تكاضع الداعية كاجتنب الكبر كالفكقية عمى الناس.

 إلى الناس:  البر واإلحسان-9

( كيعتبر البر كاإلحساف مف افضؿ الصفات 1)البر اسـ جامع لمخير، كيأتي  بمعنى االحساف كالصمة

تعميؿ ذلؾ أف الناس مجبكلكف عمى مف يبرىـ كيحسف كاألخالؽ كاآلداب  التي يتحمى بيا الدعاة، ك 

الييـ، كيمدىـ كيعطييـ مف جميع أنكاع العطايا المادية كالمعنكية، كيتسع مفيـك البر ليشتمؿ كؿ 

 معاني الخير كاإلحساف كما أمر ا بو كما نيى عنو.

 الرحمة : -10

كقيؿ في تعريفيا ( 3)ىي: رقة في القمب (. كقيؿ في تعريفيا2)عرفت الرحمة بأنيا: إرادة إيصاؿ الخير"

كتارة في االحساف  ايضان ىي: رقة تقتضي االحساف إلى المرحكـ، كقد تستعمؿ تارة في الرقة المجردة 

 (4)المجرد عف الرقة

                                                           
 .105، ص معجم لغة الفقياءي، محمد ركاس قمعة ج(  1
 110، صالتعريفاتالجرجاني، (  2
 .221، ص معجم لغة الفقياءمحمد ركاس قمعة جي، (  3
 191، ص المفردات في غريب القرآناالصفياني ، (  4
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كالصفات اليامة التي ينبغي أف يمتـز بيا الدعاة في تعامميـ مع  االخالؽ األساسية،كالرحمة مف   

ؽ قدر ما يستطيعكف، كعدـ تكميفيـ ما ال يطيقكف كاتيانيـ مف األبكاب التي كرحمة الخم الناس،

 يحبكنيا، كالمسالؾ التي يفضمكنيا.

 خالصة الفصل االول: 

مف خالؿ استعراض المفاىيـ االساسية لمدعكة االسالمية ظير جميا ككاضحا أنيا دعكة الى الحؽ     

ي االساس استكماؿ الشكط الدعكم الذم بدأه الرسكؿ كدعكة الى عبادة ا كحده ال شريؾ لو، كىي ف

الذم بدأ يدعك اصحابو الى سبؿ الرشاد، كقد مرت تمؾ الدعكة  –صمى ا عميو كسمـ  –الكريـ 

بمراحؿ ميمة كمفصمية في حياتيا ، حيث الدعكة السرية كالدعكة الجيرية، كارساؿ الرسؿ كالكفكد إلى 

اكرة لمبالد االسالمية ككاف كؿ مف ىؤالء الدعاء يحمؿ في نفسو القادة كالزعماء في المناطؽ المج

 ىدفا بارز كىك ايصاؿ الدعكة االسالمية الى مكاطف أخرل غير مكطنو.

كما أف الداعية المسمـ ال بد كأف تتكفر فيو صفات عديدة كي تككف دعكتو صادقة نابعة مف     

بمظاىر حسنة ايدىا كحث عمييا االسالـ،  كالظيكر كالتقكل،عقيدتو، تتمثؿ في الصدؽ كاالخالص 

فال جداؿ كال تعصب كال اجبار أك اكراه الحد في الدخكؿ في ديف ا بؿ ال بد مف الجداؿ بالتي ىي 

 (.1)المنكركاألمر بالمعركؼ كالنيي عف  أحسف

 

 

 

                                                           
 .141صمفاىيم الدعوة والتجديد، العساؿ، خميفة حسيف، (  1
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 نيالفصل الثا
_____________________________________________________ 

 حمت بالدعوة االسالمية منذ نياية العيد العثماني وحتى عصرنا الحاضر  التطورات التي
 

يتناكؿ ىذا الفصؿ تتبع التطكرات التي حمت بالدعكة االسالمية منذ نيايات العصر العثماني       

 .كحتى عصرنا الحاضر

 تمييد : -1. 2

كسائؿ كاألساليب كىدفيا كاحد الدعكة اإلسالمية ثابتة كىدفيا كاضح كال يتغير بتغير األفكار كال   

تغير سيما في  اعميي لـ يطرأيات ككسائؿ الدعكة ىي آكلكف  تتغير،كمضمكنيا كاركانيا كاحدة ال 

شبكة اتصاالت عرفيا التاريخ كىي التي حكلت  ألقكلامتالؾ العالـ ك عصر التقدـ التكنكلكجي الحديث 

مف تقنيات حديثة كالمكاقع االجتماعية  فرزتواكما  تكىي شبكة األنترن صغيرة،العالـ كقرية ككنية 

 اإلسالميةمما جعؿ الداعية يستخدـ تمؾ األساليب في الدعكة  كالتربكية كالترفييية كالدعكية،  كإلخبارية

كيجتيد في تطكيع تمؾ الكسائؿ في خدمة برنامجو الدعكم االسالمي ، كبما يتمشى مع ركح الشريعة 

اليـ الديف االسالمي الحنيؼ، سيما أف ىذه المكاقع كالتقنيات الحديثة قد االسالمية كنبذ ما يتعارض كتع

جمبت في طياتيا قضايا تنافي كتجافي الديف كتعرقؿ طريؽ الداعية في بث الرسالة االعالمية الدعكية 

  .االسالمية

ية كالحنكة في كقد حمؿ الداعية المسمـ في ظؿ تمؾ التطكرات باإلضافة إلى العمـ بالتعميـ الدين        

ف يمتمؾ معرفة تكنكلكجية حديثة في كيفية بد كأايصاؿ الرسالة الدعكية االعالمية االسالمية، ال 
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استخداـ تمؾ المكاقع الحديثة كمكاقع االنترنت، كالتصدم خالليا لميجمات الشرسة التي تحاؾ ضد 

ألعداء باالرىابي كالمشجع عمى االسالـ كالمسمميف كالدعكة االسالمية كاالعالـ االسالمي الذ كسمو ا

 العنؼ كالقتؿ كسفؾ الدماء. 

 العيد العثماني منذ نياية تطور الدعوة االسالمية  المبحث األول: -2.2

 في ا كممة إعالء عمى جاىديف كعممكا اإلسالمية، الدعكة نشر مسيرة العثمانيكف تابع         

ـ   األرض، ـ   كما ،)الفاتح محمد( السمطاف يد عمى ق 857 عاـ القسطنطينية فتح كت  جزيرة شبو فتح ت

 كتابع .لسمطانيا كاإلسالمي العربي العالـ ضـ تـ ككذلؾ البندقية، حدكد إلى ألبانيا كبالد المكرة،

 كصؿ حتى كبمجراد البمقاف، بالد كمعظـ كصكفيا، كمقدكنيا، الصغرل، آسيا في الفتكحات العثمانيكف

 . ق950 عاـ بكدابست سميـ السمطاف بف سميماف كدخؿ كالمجر، فيينا، أسكار إلى اإلسالمي المد

ظيرت تعاني مف رككد كتكقؼ، حيث  ةكلكف كفي نياية العيد العثماني بدأت حركة الدعك           

 العديد مف المعكقات التي اعترضت الدعكة االسالمية، كساىمت في رككدىا، ككاف مف أبرزىا ما يمي:

 البالد أىؿ بيف كالمغة الديف عمـك نشر في العثماني لمفتح كالثقافية العممية ركةالح مكاكبة عدـ .أ

 .خاصة بصفة  الكريـ القرآف لغة  العربية بالمغة العناية كعدـ المفتكحة،

 ذيكع انتشار السرقات اإلدارة فساد( الداخمية الجبية في كالفساد االنحرافات، صكر مف كثير شيكع .ب

 .)الرشكة

 .الشكرل مبدأ كغياب الفردم، كالحكـ االستبداد سيادة .ج

ٍرًب  كالصييكني الصميبي التخطيط .د  كىي الدكلة الدعكية مؤسساتيـ أكبر في كالمسمميف اإلسالـ لضى

 . الخالفة كنظاـ
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في  كبيرة جيكد لمعثمانييف كانت فقد ؛ كميةن  اإلسالمية الدعكة حركة تتكقؼ لـ ذلؾ، كؿ رغـ          

 العمكـ اإلسالمية، مختمؼ في العمماء مف كبير عدد فييـ كظير كاالقتصاد، كالتعميـ، عمـال مجاالت

 بإنذار كقامكا حاكلكا اإلصالح، مصمحكف، دعاة منيـ ظير كما كالفكرية، الدعكية الحركة مسيرة تابعكا

 (.1)أمكنيـ الذم بالقدر دينيـ الناس عمى كحفظكا كاآلخر، الحيف بيف الناس

اسباب التراجع لمدكلة العثمانية في الدعكة االسالمية ىك أنو مع بداية القرف الحادم عشر  كقد كاف مف

اليجرم أم منتصؼ القرف السادس عشر الميالدم تجٌمعت عٌدة عكامؿ داخمٌية كخارجٌية أكقفت تقٌدـ 

إلى العثمانييف، كجعمت سمطانيـ يتقٌمص، كدكلتيـ تضعؼ حتى انييارىا في آخر أمر ، مما أٌدل 

 .(2) ضعؼ مسيرة منيج الدعكة اإلسالمية 

لـ ييتـ العثمانيكف بالٌنكاحي العممٌية كالمغة العربية كالتي ترفد منيج الدعكة ، مما ساىـ في ك       

ف كاف ىناؾ بعض الجيكد العممٌية إال أنيا لـ تكاكب المجتمع اإلسالمي  ضعؼ حركة التأليؼ، كا 

عقيدة اإلسالمية الصحيحة التي تعد المنطمؽ األساس لمنيج الدعكة، لـ ييتـ العثمانيكف بال، ك بأكممو

  .(3)فنتج عف ذلؾ انتشار البدع كالخرافات كالطرؽ الصكفية المنحرفة
 

كيؤخذ عمى الدكلة العثمانية الكقكؼ ضد دعكة الشيخ محمد بف عبد الكىاب السمفية كقياـ          

سقاطيا في عاـ الدكلة السعكدية األكلى كمف ثـ تجريد الج ىػػ 1233يكش لمحاربتيا في عقر دارىا كا 

عمى يد إبراىيـ باشا قائد جيكش محمد عمي باشا كالي العثمانييف عمى مصر، مما كاف لو األثر 

كشيد أكاخر العيد العثماني نشكء العديد مف  ،السيء في إعاقة انطالقة مسيرة منيج الدعكة القكيـ

                                                           
 10ق، ص1438لسعكدية، جامعة أـ القرل ، ، ا ، تاريخ الدعوة والدعاةاألنصارم، حياة صديؽ(  1
 8/11ق ،  1411، بيركت ، المكتب االسالمي ، التاريخ االسالمي )العيد العثماني(شاكر، محمكد، ( 2
 2/155ق ، 1404، القاىرة ، دار الطباعة المحمدية،  تاريخ الدعوةالخكلي، جمعة عمي، ( 3
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لسيئة التي أثرت في مجريات حياة المجتمع اإلسالمي كأعاقت مسيرة االتجاىات كاألفكار كاألحزاب ا

: كىي منيج الدعكة اإلسالمي كمف أشير تمؾ االتجاىات كالجمعيات كالفرؽ : جمعية االتحاد كالترقي

كحركة مناكئة لنظاـ الخالفة العثمانية تحت ستار التجديد  ـ1916جمعية تركية نشأت في أكركبا عاـ 

ت في البداية تحت اسـ جمعية تركيا الفتاة كككنكا عدة خاليا سرية كانضـ ليـ ييكد مف كالتحديث، تككن

 ـ1924الدكنمة الذيف ساىمكا في االنقالب عمى الدكلة العثمانية كالغاء الخالفة االسالمية عاـ 

: كىي منظمة ييكدية سرية ىدامة تعمؿ تحت أىداؼ غامضة كتتستر تحت شعارات كالماسكنية(1)

كالحرية كاالخاء كالمساكاة كتستقطب الناس مف كؿ مكاف في العالـ كخاصة ممف ليـ مكانة  خداعة

كيقيمكف ما يسمى بالمحافؿ الماسكنية، كقد مرت الماسكنية بعدة مراحؿ ليا أفكارىا كمعتقداتيا الخبيثة 

 .كالقكمية (2)كما ليا كسائميا الماكرة 

يار الدكلة العثمانية  ىجمة استعمارية صميبية حاقدة أدت كشيدت المجتمعات اإلسالمية بعد اني       

إلى تجزئة العالـ اإلسالمي، كالقياـ باستعماره، كاستالب خيراتو كثركاتو مع بث الفكر الغربي المضاد 

في نشر المسيحية بيف المسمميف كالقياـ بنشر األفكار كالمسالؾ الدخيمة عمى المجتمع المسمـ كمحاكلة 

غمب عمييا االفقر كالحاجة كالجيؿ مع مكاكبة ذلؾ كٌمو بحركة بغيضة تدعي العممية أماكف عديدة ي

كىي تكيد لإلسالـ كالمسمميف كتشكه التاريخ اإلسالمي النير كىذا كمو ساىـ في إعاقة انطالقة مسيرة 

 منيج الدعكة اإلسالمية كأثر فيو إلى حيف. 

تي اعتمدت في بناء ذاتيا عمى القكة العسكرية، كمف خالؿ ما سبؽ نرل أف الدكلة العثمانية ال    

، قد أكجد رككدا في حركة الدعكة ة الثقافية كاالجتماعية كالدينيةكاىماليا جكانب عدة مف الحيا
                                                           

، الرياض، دار الندكة العالمية ةألديان والمذاىب واالحزاب المعاصر الموسوعة الميسرة في االجيني، مانع بف عماد، ( 1

 .1/1408ق، 1418لمطباعة كالنشر كالتكزيع، 
 .17ق، ص1414، جدة ، مكتبة الصحابة ، الماسونية، في اثوابيا المعاصرةصالح، سعد الديف، ( 2
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االسالمية، حيث الباقي منيا ىك ذلؾ الكعد الرباني بحفظ ىذا الديف كبقائو في الكجكد االنساني ميما 

تفكيرىا ككسائؿ عيشيا، فالديف االسالمي محركس مف رب الديف ظركؼ الحياة كتطكرت طرؽ تغيرت 

مف خالقو الذم خمقو كبثو بيف الناس، كجعؿ الرسالة االعالمية الدينية االسالمية تقكل بقكة مف يحمميا 

كتضعؼ بضعؼ مف يحمميا، فالدعكة العثمانية قد ضعفت في عصر الطغاة في العصر العثماني 

في جسـ الدكلة العثمانية كالذيف باتكا ىـ أصحاب السيادة كالسطكة عمى  الذم سمح لألجانب التغمغؿ

المجتمع العثماني كالعرب سكل مطبقيف إلرادتيـ ، كما أف العثمانييف قد حاربكا تمؾ الدعكات التي 

نادت بالقكمية العربية كاعتبرت أف أم دعكة تككف مف العرب مرفكضة لرفضيـ لمفكرة القكمية التحررية 

 قاـ بيا االحرار العرب.التي 

 تطورات الدعوة االسالمية في العصر الحديثالمبحث الثاني: -3.2

 التي سيفر معاىدة إثر ـ1924سنة العثمانية الدكلة بسقكط اإلسالمية الدعكة بداية ارتبطت        

 أف ذلؾ ، كمتشابكا متشعبا أمرا العصر الحديث في الدعكة عف الحديث كيعتبر. أتاتكرؾ كماؿ كقعيا

 كتنكعت المؤسسية، كالجيكد الفردية الجيكد بيف ترددت العصر ىذا خالؿ اإلسالمية الدعكة صكر

عمى  إسالمية قامت دعكات فيناؾ عمييا، القائميف قناعات حسب الدعكة أساليب أيضا إثرىا عمى

 الدعكة تبميغ ألارت مف ،كمنيا األفغاني الديف جماؿ دعكة مع الشأف ىك السياسية كما مةظاألن مكاجية

،كعمى  كىكذا رضا رشيد محمد تمميذه كلحقو عبده مدمح ذلؾ إلى ذىب كما كالتعميـ طريؽ التربية عف

 الغربي العالـ جغرافية إلى االسالمية الدكؿ في المكاني إطارىا الدعكة تجاكزت فقد االمتداد الجغرافي

 .(1) كىناؾ ىنا المنتشرة كالمراكز المؤسسات عف طريؽ

                                                           
ـ ،  2015عبد القادر لمعمـك االسالمية ،  ، جامعة األمير مدخل إلى عمم الدعوة ، الجزائرغرابة، زكية منزؿ ، (  1

 24ص
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ف المالحظ اف نياية الدكلة العثمانية التي تعتبر رغـ المساكئ التي كانت تعترم طريقة حمايتيا م   

لمدعكة االسالمية، قد جعؿ االسالـ يقكـ بذاتو في نفكس الناس كيجعؿ جماعات كأفراد كمؤسسات 

ة الديف كأشخاص لحمؿ لكاء الدعكة عمى عاتقيـ دكنما كمؿ أك ممؿ، فيـ الجنكد المجيكلكف في حماي

أكبر قدر ممكف  بكاالسالـ كرسالتو كدعكتو االعالمية االسالمية المكمؼ بتبميغيا لممسمميف الستقطا

 مف الناس لمدخكؿ في ديف ا.

 التي الدعكات اإلسالمية ك الحركات أىـ عف مكجزة صكرةب سنعرض مجاؿ االتساع ىذا كمع        

عبد  بف يد محمد عمى السمفية الحركة ظيرت .لعربيةا الجزيرة شبو ففي، االسالمي العالـ عرفيا

 مسائؿ العقيدة، في السمؼ اتباع مبدأ عمى الحركة ىذه قامت كقد، عشر التاسع القرف خالؿ الكىاب،

باألكلياء  التكسؿ ظاىرة :مثؿ مفاسد، مف لحقيا كما الشرؾ مف اإلسالمية العقيدة طريؽ تنقية عف

 عادت فإنيا العقيدة عمى طرأت التي اىرظالم ىذه رفضت ككما ةالبدع المختمف كمحاربة الصالحيف

 إلى العربية الجزيرة شبو تخطى كاسعا كانتشارا صدل الحركة لقيت ىذه كقد أشكاليا بكؿ الغربية المدنية

 .(1إفريقيا كشماؿ اليند

ة العربية ميد جاءت بيا الدعكة االسالمية في الجزير إف ىذا التطكر كالسرد عف تمؾ التطكرات التي    

، قد كاجيت بعض العقبات التي أعاقت طريؽ تقدميا كىك التطكر اليائؿ في العالـ ، الدعكة سابقان 

 ف. ك كالذم لـ يكاكبو الدعاة االسالمي

 السنكسي بف حمدم حركة االسالمية الصحكة عرفتيا التي اإلصالحية الدعكية الحركات كمف       

 يعتمد الذم الكىابي التكجو بيف بالجمع الحركة ىذه تميزت ، ليبيا في السنكسية بالحركة كالمعركفة

                                                           
 25، صمدخل إلى عمم الدعوة غرابة، زكية منزؿ ،  المرج(  1
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 انحرفت التي اإلسالـ مفاىيـ تصحيح عمى فعممت"الصكفي، كالنزكع الكريـ رسكلو كسنة ا كتاب عمى

 .(1) كالجياد كالتككؿ كالعبادة عنيا الصكفية طرؽ بعض

 مبدأ عمى قامت فقد الميدم أمد محمد يد عمى السكداف في ظيرت التي الميدية الحركة أما     

، األربعة المذاىب تكحيد ضركرة أيضا إليو دعت مما اإلنجميزم االستعمار قبضة البالد مف تحرير

 فترة في ،اليند في ظيرت التي الدىمكم ا كلي شاه اإلماـ حركة االصالحية الحركات أىـ كمف

 تمر كانت الذم المزرم الكاقع عف ناىيؾ الناس بعقكؿ استحكمت التي كالخرافات البدع انتشرت فييا

 بو تميزت كمما .فييا األمكر زماـ عمى قبضتيـ االنجميز استحكاـ إلى ضعؼ لمحكاـ مف بو اليند

 الدىمكم إدخاؿ اإلماـ بو قاـ مما ككاف اإلسالمية، العمـك تجديد إلى النزكع الدىمكم اإلماـ دعكة

آراء  عمى االنغالؽ كعدـ االجتياد باب فتح إلى كالدعكة جو،كمناى التعميـ طرؽ في شاممة تعديالت

زالة التصكؼ تطيير عمى عمؿ كما األربعة، الفقياء  غير الفمسفات بفعؿ بو لصقت التي المفاسد كا 

 (2)آنذاؾ اإلسالمية المنتشرة

 ـ1 921سنة البنا حسف يد عمى المسمميف اإلخكاف حركة ظيرت فقد مصر في أما              

 تككيف إلى الحركة كتيدؼ بأسره، العالـ دكؿ في كبيرا صدل لقيت  إصالحية حركة إسالمية كىي،

 كاقتصادية سياسية إصالحات إحداث إلى تيدؼ كما المسمـ، مجتمعلكا كاألسرة المسممة الفرد المسمـ

 لمسمميفا العمماء جمعية باسـ إصالحية حركة ظيرت الجزائر كفي. اإلسالمي لمتصكر كفقان  ، شاممة

 كىذه االبراىيمي، البشير محمد كاالصالح الدعكة في كرفيقو باديس بف الحميد عبد الشيخ أسسيا

 تعمـ ، دينية عممية - جمعية":اآلتية المنطمقات عمى اإلبراىيمي عمى لساف جاء لما طبقا تقـك الجمعية

                                                           
مكتبة  المتحدة، العربية ،اإلماراتالتأسيس ومنيجو السنوسي عمي بن محمد اإلمام ، محمد عمي الصالبي،( 1

 .133ص  ـ،2001 الصحابة 
 26، ص دعوة ، الجزائرمدخل إلى عمم الغرابة، زكية منزؿ ، ( 2
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 كتعمـ . تتستر ال كاضحة عمنية بكسائؿ في النفكس تمكينو عمى كتعمؿ فيو كترغب العمـ، إلى كتدعك

 منحاىا الديف في فييما كتنحك كترغب إلييما كتدعك متالزماف شيئاف ألنيما كالعربية الديف

 مكاـر تدعك إلى ك ... كعباداتو، عقائده في كسماحتو األكلى نقاكتو إلى بو الرجكع كىك الخصكصي؛

الديف  قبح التي االجتماعية الرذائؿ كتحارب كماليا، مف ألنيا عمييا كالعقؿ الديف حض التي األخالؽ

 عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم منيا يتعارض ما كتنزيو الكاضحة، الجادة أيضان  الطريؽ ىذه في كسمكت مقترفييا، كذـ اقترافيا

 التربية عكامؿ مف بو يستياف ال كعامؿ كالصالح، الخير أدكات مف أداة فيي . يتعارض ال كما الديف

 تشكر كراحة، ىناء فػػػػػػػػػػػػػػػػػػم لو يعممكف ما عمى األمر ألكلي صالح كعكف فع،النا كالتيذيب الصالحة

 . (1) تنكر كال وػػػػػػػػػػػػػػػػػأعمال

 في العصر الحديث االسالمية الدعوة المبحث الثالث: -4.2

ارىا لقد حاكلت الحركات االسالمية التي اتخذت مف الدعكة االسالمية سبيال لنشر افك          

مرجعيا ترجع اليو، كتفسر ىذا االطار مف خالؿ الدعاة التي  ان االسالمية التي تبنتيا كككنت ليا اطار 

كانت تجندىـ لنشر دعكاتيا كايصاليا إلى العالـ، في ظؿ عالـ اسالمي مزقو االستعمار كبث فيو كؿ 

كقد تجسد  ة العيد العثماني،ما أدل إلى التفكؾ كاالنحطاط  الذم كصمت اليو األمة االسالمية في نياي

 لمناسالعمؿ الدؤكب في تفسير الديف الحنيؼ ىذا المنيج في عدة جكانب ميمة كلعؿ أبرزىا ما يمي: 

ف يفقد تمط أكال سيما الجيالء منيـ الذيف كانكا يعتمدكف في نقؿ المعمكمة عمى سماعيا لذلؾ يخشى 

سالمية انطالقة كبرل في العصر الحديث داخؿ حيث شيد مسار منيج الدعكة اال ،التعاليـ كالمعمكمات

المجتمعات االسالمية كخارجيا، كقد كصؿ الدعاة بمنيج الدعكة االسالمية إلى آفاؽ  أرحب كأكسع 

                                                           
 الغرب بيركت ، دار اإلبراىيمي، طالب أحمد ،جمع اإلبراىيمي البشير محمد اإلمام آثار البشير، اإلبراىيمي محمد( 1

 899 ص ـ، 1991 اإلسالمي ج
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مما مضى، ككطئت أقداـ الدعاة العرب بالد أكركبا كأمريكا الشمالية كالجنكبية كبالد استراليا كبالد 

كغيرىا مف البمداف كالجزر في المحيطات كاألماكف المتنكعة ، كىذا جزر اليند الغربية كبالد افريقيا 

 (1)أعطى منيج الدعكة قكة كانتشارا كبيريف
 

خالؿ تأسيس الييئات ة االسالمية مف ك كما قاـ الدعاة في العصر الحديث بنشر منيج الدع       

شباب االسالمي ، كالجامعات كالمنظمات  الدعكية  مثؿ رابطة العالـ االسالمي، كالندكة العالمية لم

الدعاة كبرامج الدعكة االسالمية الحديثة ،  ـكالمراكز االسالمية ، كالتي لـ تكف معركفة مف قبؿ لتنظي

فكار االسالمية كمنيج الدعكة االسالمية في أماكف متعددة مف العالـ، أسيمت في بث كنشر األ يكالت

يارات كالجامعات الدعكية  المتنكعة كالتي اعتراىا يضاؼ إلى ذلؾ أف ىناؾ العديد مف المناىج كالت

الكثير مف النقص كالقصكر العاـ كعدـ العمـ كالفيـ كالتطبيؽ األمثؿ لمنيج الدعكة القديـ، فقد جاءت 

تمؾ الجماعات كالمؤسسات كالييئات لتجديد المنيج ، كتحصينو بالعمـ كالمعرفة، كاعادة تكجييو لمناس، 

اة الذيف ينتمكف إلى ىذه الييئات كالمؤسسات قادريف عمى الدفاع عف الديف كلكي يككف ىؤالء الدع

 .(2)خاطئة تكقفيـ أك تعترض طريقيـ الدعكم ألفكاراالسالمي بعمـ كمعرفة كال يترككف 

في العصر الحديث العديد مف الكسائؿ التي لـ  ةكما ساعد في نشر منيج الدعكة االسالمي        

ساىمت تمؾ الكسائؿ المفيدة كالنافعة في نشر الدعكة إلى آفاؽ رحبة ككاسعة، تكف معركفة مف قبؿ، ك 

كىك ما عرؼ بمبدأ تسخير جميع  -إف شاء ا-كسيأتي الحديث عنيا في الفصؿ الرابع بالتفصيؿ -

كسائؿ التكنكلكجيا في نشر الدعكة االسالمي في مختمؼ االكساط كاالصقاع مف العالـ، كحتى كىـ في 

                                                           
مية، ، المدينة المنكرة كمطابع الجامعة االسالحاضر العالم االسالمي وقضاياه المعاصرةالمصرم، جميؿ عبد ا، (  1

 .1/279ق، 1407
 45ق، ص 1411، الرياض، دار الفرقاف، حقيقة الدعوة إلى اهللالحصيف، سعد، (  2
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ا مف الشكائب التي تعكر صفكه كالتي لطالما ا كخالين صميـ منيج الدعكة االسالمية، ممحصن بيكتيـ ي

، كمف ثـ تعطيؿ الدعكة كالن ف إلى تدمير الديف االسالمي أك ف كاليادفك يقـك ببثيا االعداء كالمخالف

 .(1)االسالمية

المي، كلكف الميـ ىك لقد كصمت الدعكة إلى العديد مف الناس الذيف تـ دعكتيـ لمديف االس      

سبؿ مكضكعية لتبميغيـ الدعكة في ظؿ االختالؼ في المغات كالعادات كالتقاليد كالثقافات  ابتكار

كالتيارات، فال بد مف تكفر طكاقـ متعممة تحمؿ اسس عممية في نشر منيج الدعكة االسالمية خكفا مف 

ص مف تطكره، كما زاد األمر حسنا، ىك أف تنعكس المناىج التقميدية عمى المنيج الدعكم فتحجمو كتقم

تدفؽ أعداد كبيرة مف الناس غير المسمميف إلى أقطار العالـ االسالمي ألغراض العمؿ أك الزيارة كغير 

ذلؾ، كىذا ما أدل إلى استثمار تمؾ الفرص كالقياـ بتنظيـ الجيكد لدعكة أكلئؾ الناس مما زاد مف سكاد 

 .(2)المسمميف

ميا صلـ ي جدان  ةصمت اليو الدعكة االسالمية ذركتيا في نشرىا إلى أماكف بعيدرغـ ذلؾ كما ك       

االسالـ قط، فقد اعترضت طريؽ تبميغ منيج الدعكة االسالمية العديد مف المشكالت كالمعكقات في 

كمف تمؾ المشكالت باختصار ىك المناىج  –كالذم افردنا لو فصال في ىذه الرسالة –العصر الحديث

يا بعض الدعاة أك مف يتستركف بأثكاب الدعاة، كالذيف اكقعكا المنحرفة  كالمبادئ التي يحممكاالفكار 

العديد مف الشباب في شراكيـ، باإلضافة إلى االغراءات المادية التي يعرضيا العالـ المضاد لإلسالـ 

مى تقديـ مف أجؿ تعطيؿ نكافذ الدعكة، كابطاؿ منيجيا كرسالتيا الحميدة، إال أف حرص الدعاة ع

                                                           
، السعكدية ، دار الحضارة لمنشر  األسس العممية لمنيج الدعوة االسالميةالمغذكم، عبد الرحيـ بف محمد، ( 1

 180ق، ص1430كالتكزيع، 
 181نفس المرجع، ص( 2
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االسالـ نقيا إلى الناس كأف يكسعكا مف دائرة المسمميف ، كبخاصة في الكاقع المعاصر الذم يشيد فيو 

كخاصة مع تكافر الكسائؿ الدعكية المتطكرة التي أفادت ، منيج الدعكة انطالقة خيرة إلى الناس كافة

ضادة لإلسالـ كاالعالـ اإلسالمي، ، ككميا تعد حركات ممف جميع العمكـ كالمعارؼ االنسانية كالتقنية 

كذلؾ لعرقمة طريقة، فيي ترل في كؿ زماف يكجد معطميف لمدكر االسالمي، ال بد مف االبتعاد عف 

   كة .االسالمية حققت نجاحا في ميداف الدع بالقضايا التي اذا تمت أضافتيا لألسالي

 ث: االسالمية في العصر الحديناىج الدعوة مالمبحث  الرابع : -5.2

قكؼ عند تعريؼ ك قبؿ الخكض في بياف منيج الدعكة االسالمية في العصر الحديث ال بد مف ال     

، ، كالطريؽ الكاضح لمشيء المرسكمة كالخطة اـظالنلغة كاصطالحان، حيث في المغة يعني  المصطمح

يج كاالسـ  أك الطريؽ المؤدية لمغرض، كىك مف الفعؿ نيج ينتيج انتياجا، فيك منيج كالمفعكؿ من

 (1)منياج، كالجمع مناىج

 ثـ ، الداعية كيخطو يرسمو الذم الكاضح الطريؽ" بيا ليقصد "الدعكة مناىج" اصطالح يطمؽك       

 ـ المرسكمةظكالن الخطط " :ياأنٌ  آخر تعريؼ كفي  "ا شرع كتبميغو دعكتو في عميو كيسير يسمكو -

 (.2) "كركائزىا كطبيعتيا، كمكضكعيا، كاضعيا، مف حيث لمدعكة

 تمكنو التي الدعكية المناىج مختمؼ عمى البصير بالتعرؼ مطالب تعالى ا إلى فالداعية          

 إلى حتما سيؤدم بالخطكة بيذه االستيانة أف ،ذلؾ اإلثمار مف صكرة إلى بالعمؿ الدعكم الكصكؿ مف

، كالداعية المسمـ بناء مسدكد ريؽط إلى بو السير ،ك الدعكم نجاح العمؿ آليات أىـ بأحد اإلخالؿ

                                                           
، ابف منظكر، محمد ب(  1  ، ـ2،جلسان العربف مكرـك

 7 ،ص ق 1426 النشر، دار دكف الرياض،  أساليبيا و الدعوة مناىج محمد، عمي إبراىيـ أحمد،(  2
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عمى ما سبؽ ىك انساف يريد تبميغ رسالة يحمميا ، كيقكـ بعمؿ ، لذلؾ إف مف مميزات نجاح األعماؿ 

التربكية كغير التربكية ىك كضع الخطة الزمانية كالمكانية كاألدائية، فمف غير الدراسة المستفيضة عف 

فمح كال ينجح ، فعمية بداية كضع الخطة بناء عمى ظركؼ المجتمع الذم يريد ايصاؿ دعكتو اليو ال ي

 كعادات كتقاليد المنطقة كالشعكب التي يريد نشر الدعكة االسالمية فييا .

 ليا األمثؿ االستثمار تتطمب التي كالمكاقؼ استخداماتيا بحسب كتختمؼ الدعكية المناىج تتنكعك       

 بشأنيا مختمفة تصنيفات الدعكة بشأف الميتمكف كضع كقد ،ا إلى الدعكة مف المطمكب التأثير لتحقيؽ

 حددتيا  التي المناىج التي تمؾ أم ربانية مناىج إلى كتنقسـ كاضعيا حسب الدعكية المناىج ،فيناؾ

 مف انطالقا كضعيا في الدعكة عمماء اجتيد التي تمؾ كىي بشرية كمناىج كالسنة القرآف نصكص

 . الربانية المناىج

 االجتماعية كالمناىج العبادية المناىج: في تتمثؿ ك مكضكعيا حيث مف الدعكية المناىج ؾكىنا      

 ان الجكانب خطط ىذه مف جانب لكؿ " كىكذا العسكرية كالمناىج السياسية كالمناىج كالمناىج االقتصادية

 (.1)  الشرعية األحكاـ أساس كعمى  الربانية المناىج ضكء في كالمربكف يضعيا الدعاة ان مظكن

كأخرل  فردية مناىج إلى كتنقسـ طبيعتيا بحسب كذلؾ الدعكية لممناىج آخر تصنيؼ كىناؾ      

 دعكية كمناىج خاصة دعكية مناىج كىناؾ النكرية كالمناىج التطبيقية المناىج ،كمنيا جماعية مناىج

 . استخدامو كمعايير متطمباتو منيا كؿ ك ذلؾ، كما إلى عامة

                                                           
 األكقاؼ - كزارة اإلسالمي، الكعي ،مجمة " الدعوية الوسائل جانب في دعوية بصائر"  الفتح محمد ،أبك البيانكني(  1

 81، ص2002، 438اإلسالمية، الككيت، عدد كالشئكف
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 الداعية فييا يركز التي تمؾ أم ركائزىا أساس عمى تصنؼ التي الدعكية لمناىجا كىناؾ           

 كمنيج .الدعكم الخطاب محتكل لو يكجوما عند المدعك قمب أك عقؿ أك حكاس مف ما جانب عمى

ذا العقمي المنيج سمي لمعقؿ مكجيا كاف إذا ىنا الخطاب  سمي القمب إلى مكجيا المنيج كاف كا 

ذا  العاطفي بالمنيج  . الحسي بالمنيج سمي بالحس المنيج اختص كا 

 التفكر المدعك مف كيطمب يخاطبو ك العقؿ عمى يرتكز الذم األسمكب ىك: العقمي المنيج:أوال

عماؿ فحاـ الحؽ الى الكصكؿ أجؿ مف كالبراىيف كالحجج األدلة إقامة كيتطمب الفكر، كا   الخصـ كا 

قناعو  (.1)كا 

  كاالعتبار التفكر كالتدبرً  إلى كتدعك العقؿ، عمى ترتكز التي عكيةالد األساليب مجمكعة ىك أك     

 (.2)﴾َأَفَمْم َينُظُروا ِإَلى الساَماِء َفْوَقُيْم َكْيَف َبَنْيَناَىا َوَزيانااَىا َوَما َلَيا ِمن ُفُروجٍ ﴿ تعالى لقكلو

 العقؿ مخاطبة عمى ألساسا في يعتمد العقمي المنيج أف بما :العقمي المنيج أساليبأما           

 حدد ،كقد المنيج كىذا تتناسب معينة أساليب إلى يحتاج المدعك في المطمكب تحقيؽ التأثير ،فإف

 ا إلى الداعي عمييا يعتمد أف يمكف التي األساليب مف مجمكعة ا الدعكة إلى بشأف الميتميف بعض

 : أىميا ك

في  كتدبرىا كالبراىيف األدلة تأمؿ بعد العقؿ تحكيـ امني المقصكد عممية كىي :العقمية األقيسة- أ

 كقياس أشكاليا بجميع باألقيسة يعرؼ ما أيضا كمنيا ،الحؽ إلى خالليا مف لمكصكؿ ما مسألة

 ﴿ تعالى قكلو األكلى قياس نماذج كمف .الضمني القياس )العكس( الخمؼ كقياس كالمساكم، األكلى،

ـٍ  كىىيـ الر سيكؿً  ًبًإٍخرىاجً  كىىىمُّكاٍ  أىٍيمىانىييـٍ  كاٍ ن كىثي  قىٍكمان  تيقىاًتميكفى  أىالى  ؿى مىر ةو  بىدىؤيككي ؽُّ  فىالٌموي  أىتىٍخشىٍكنىييـٍ  أىك   أىف أىحى

                                                           
 134، ص2002 كالتكزيع، لمنشر الحامد دار عماف، ،وأساليبيا الدعوة فقو في مفاىيم ،محمد الحميـ عبد ( الرمحي،1
 .6سكرة ؽ، آية ( 2
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ًمًنيفى  كينتـي ًإف تىٍخشىٍكهي  ذٍِّبييـي  قىاًتميكىيـٍ  (13)مُّؤي َى ـٍ  الٌموي  يعي ييٍخًزًىـٍ  ًبأىٍيًديكي ـٍ  كى ٍركي يىنصي يىشٍ  كى ـٍ كى مىٍيًي ديكرى  ؼً عى  قىٍكـو  صي

ٍؤًمًنيفى   ىـ الناس الذيف مف يخشى اإلنساف كاف فإذا ظاىر، اآلية ىذه في األكلى فقياس،(.1)(14)مُّ

 كاألحؽ فاألكلى بالخشية لغيرىـ، يممككا أف ناىيؾ نفعا كال ضران  ألنفسيـ يممككف ال ضعاؼ ا عبيد

 .الجبار القكم الخالؽ ا بيا ىك

 ا صمى النبي إلى جاء الذم الشاب ذلؾ عف المشيكر فالحديث المساكم القياس أمثمة مف أما      

 . فداؾ ا جعمني كا ال :قاؿ ؟ؾألم أتحبو : (الكريـ الرسكؿ رد فكاف الزنا في يستأذنو كسمـ عميو

 (2)) ألم ياًتيـ ييحبكنو الن اسي  كال : قاؿ

 تمامان  فبالمثؿ ألمو الزنا يحب ال الشاب كاف فإذا ابؽالس الحديث في كاضح المساكم كالقياس         

 قياس كأما .لعماتيـ كال ألخكاتيـ، يحبكنو ال الحديث باقي سائر في ككذلؾ يحبكنو ألمياتيـ ال الناس

 بسنده مسمـ اإلماـ ركل فقد سمـ ك عميو ا صمى الرسكؿ حديث في كرد فما الخمؼ

 عميو ا صمي لمنبي قالكا كسمـ عميو ا صمي النبي أصحاب مف ناسان  أف عنو ا رضي ذر أبي عف

 كيتصدقكف نصـك كما كيصكمكف نصمي كما يصمكف باألجكر الدثكر أىؿ ذىب ا يا رسكؿ : كسمـ

 تكبيرة ككؿ .صدقة تسبيحة بكؿ إف تصدقكف؟ ما لكـ ا جعؿ قد ليس أك :قاؿ .أمكاليـ بفضكؿ

 كفي .صدقة منكر عف كنيي صدقة بالمعركؼ كأمر صدقة يمةككؿ تيم .صدقة تحميدة ككؿ .صدقة

 كضعيا لك أرأيتـ :قاؿ أجر؟ فييا لو كيككف شيكتو أيأتي أحدنا :ا رسكؿ يا قالكا صدقة أحدكـ بضع

 (3)أجر لو كاف في الحالؿ كضعيا إذا فكذلؾ كزر، فييا عميو أكاف حراـ في

                                                           
 .14-13سكرة التكبة ، آية (  1
 36/545، 2001، بيركت ، مؤسسة الرسالة ،  مسند أحمد بن حنبلابف حنبؿ، أحمد ، (  2
 1/213، البخاري صحيح شرح الباري فتحر، أحمد بف عمي، ابف حج(  3
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 عمى التأثير في العقمي المنيج يعتمدىا التي الميمة األساليب مف كىي :كالحكار كالمناظرة الجدؿ -ب

 صمف مستقال مكضعا ليا سنفرد ،ك الدعكة طرفي بيف التفاعؿ عممية مف بو تتميز لما المدعكيف

 . تعالى إلى ا الدعكة أساليب

 غيبية بأمكر تشبيييا طريؽ عف مجردة عقمية أمكر بياف" عادة بيا كيراد األمثاؿ تطمؽ : األمثاؿ -ج

 لدعكة عقمي كأسمكب تضرب ما كعادة النبكية، كالسنة الكريـ القرآف في كثيرة كاألمثاؿ ،(1)محسكسة

ًتٍمؾى ﴿ تعالى قكلو نجد مثال القرآف ففي ، ا ديف إلى المتمقي مىا ًلمن اسً  نىٍضًربييا اأٍلىٍمثىاؿي  كى  ًإال   يىٍعًقمييىا كى

 كتعاطفيـ تكادىـ في المؤمنيف مثؿ": كسمـ عميو ا صمى نبيال عف جاء ما السنة كفي (2)﴾ اٍلعىاًلميكفى 

 (3)كالحمى بالسير الجسد سائر لو تداعى شيء منو اشتكى إذا الجسد مثؿ ميـحكترا

 ك الكامنة ك الصريحة: المختمفة بصكرىا األمثاؿ النبكية السنة ك الكريـ القرآف استخدـ قدك           

 قكلو في كرد ما الصريحة صكرتيا في األمثاؿ استخداـ نماذج كمف المدعكيف، لمتأثير في السائرة

ثىؿً  :تعالى ثىؿي  أىٍسفىاران ًبٍئسى  يىٍحًمؿي  اٍلًحمىارً  ﴿ كمى  اٍلقىٍكـى  يىٍيًدم الى  كىالم وي  الم وً  ًبآيىاتً  كىذ بيكا ال ًذيفى  اٍلقىكـً  مى

 قكلو في كرد ما " المثؿ" بمفظ فييا يصرح ـل التي تمؾ كىي الكامنة األمثاؿ نماذج كمف (4)الظ اًلًميف﴾

كاٍ  عىاىىدتُّـٍ  ًإذىا الٌموً  ًبعىٍيدً  أىٍكفيكاٍ  ﴿:تعالى قىدٍ  تىٍكًكيًدىىا األٍيمىافى بىٍعدى  كىالى تىنقيضي عىٍمتيـي  كى ـٍ  الٌموى  جى مىٍيكي  الٌموى  ًإف   كىًفيالن  عى

ـي  ٍزلىيىا كىال ًتي تىكيكنكياٍ  كىالى  {91} تىٍفعىميكفى  مىا يىٍعمى ٍت غى ـٍ  تىت ًخذيكفى  قيك ةو أىنكىاثان  بىٍعدً  ًمف نىقىضى انىكي الن  أىٍيمى ـٍ  دىخى  أىف بىٍينىكي

ـي  ًإن مىا أيم ةو  ًمفٍ  أىٍربىى ًىيى  أيم ة تىكيكفى  لىييبىيِّنىف   ًبوً  الٌموي  يىٍبميككي ـٍ  كى ﴾ ًفيوً  كينتيـٍ  مىا اٍلًقيىامىةً  يىٍكـى  لىكي  (5)تٍختىًمفيكفى

                                                           
 ،  ـ 1993، العربي الفكر دار ، القاىرة ، اإلسالمية التوجييات ضوء في وأداؤه المعمم شخصية عمي،  راشد،(  1

 .44ص
 43سكرة العنكبكت، أية (  2
 4/270،  مسند أحمد بن حنبلابف حنبؿ، أحمد ، (  3
 5سكرة الجمعة، أية (  4
 92-91سكرة النحؿ، أية (  5
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 ، تعالى ا لديف لمتمكيف األمثاؿ ضرب يستخدـ أف بإمكانو ا إلى الداعية فإف ثـ كمف            

 عمى العقؿ تربي ذلؾ كؿ فكؽ كىي حددة،مك  مكجزة عبارات في الفكرة إيصاؿ عمى لقدرتيا كذلؾ

 . اليدؼ كتصيب المطمكب، تحقؽ يجعميا بشكؿ السميـ، المنطقي كالقياس الصحيح التفكير

 ،كأىـ االعتبار منو الغرض يككف الذم ،أم العقؿ يخاطب الذم المكف ذلؾ ىنا كنقصد : القصة -د

 تمؾ يعيش المتمقي يجعؿ بشكؿ كتجسيميا األحداث تصكير عمى القاص قدرة المكف ىذا بو ما يتميز

 .عينيو أماـ ككأنيا شاخصة األحداث

 التربكم التكجيو أنكاع لجميع مؤثر ككسيط النبكية كالسنة الكريـ القرآف استخدميا كقد          

 لىعىم ييـٍ  اٍلقىصىصى  فىاٍقصيصً  ﴿:تعالى قاؿ  ةظالمكع كتممس العبرة ألخذ النفكس كتييئة ،العقميكالركحي ك 

كفى   (1)﴾ يىتىفىك ري

 العقمي في القضايا التالية :  كيستخدـ المنيج     

 بدءا باإلنساف تحيط التي الشكاىد تمؾ بيا كنقصد :يةالعقم كالبديييات الظاىرة لألمكر المنكريف مع-1

 إلى االنساف المخمكؽ ىذا لرد العقمي المنيج ،فيستخدـ كغيرىا كاألرض السمكات خمؽ ك خمقو مف

ًمقيكا أىـٍ  ﴿:تعالى الحؽ قاؿ ٍيرً  ًمفٍ  خي ـي  أىـٍ  شىٍيءو  غى اًلقيكفى  ىي   (2)﴾ اٍلخى

 يمتمؾ أنو يدعي الذم الناس مف الصنؼ فيذا : عكيفالمد مف أفكارىـ ك بعقكليـ المعتديف مع-2

 . عقكليـ ك يتكافؽ الذم العقمي المنيج استعماؿ معيـ يصمح راجحا عقال

  األىكاء عف متجردا الشخص كاف فإذا:رائيـآٍل  التعصب عف البعيديف الناس مف المنصفيف مع-3

 النكع ىذا مع العقمي المنيج اراستثم يمكف ثـ مف ك ، الحؽ يقبؿ بأف أجدل كاف لرأم متعصب غير

 .الناس مف
                                                           

 176سكرة األعراؼ  ، أية (  1
 35سكرة الطكر  ، أية (  2
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 الناس مف صنؼ عقكؿ عمى يخيـ األحياف بعض في :بالباطؿ كالمخدكعيف بالشبيات المتأثريف مع-4

 العقمي استعماؿ المنيج معيـ يفضؿ ثـ كمف الحقيقة، إدراؾ عنيـ تحجب التي الشبيات مف صكر

عادتيـ الشبو إلزالة ىذه       (1)بكالصكا الحؽ جادة إلى كا 

 كالقكاعد العقمية االستنتاجات عمى اعتمادهفي تتجمى  خصائصكيتميز المنيج العقمي مف عدة       

 لتصؿ مقدمات مف باألساس تنطمؽ إنما مناظرة أك حكارا أك مجادلة فيو النقاشات فجميع :المنطقية

 فيو النقاش أف اعتبار عمىف :المدعكيف في تأثيره عمؽ، ك حتمية نتائج إلى المطاؼ نياية في بالنقاش

 المدعك لدل كشديدة عميقة تككف فيو اإلقناع عممية فإف ،منطقية كقكاعد عقمية منطمقات عمى يعتمد

 يتركو الذم فاألثر لذا .زعزعتيا أك تغييرىا، األفكار يصعب في قناعة إلى يتحكؿ كالرسكخ العمؽ كىذا"

 (.2)"ذكرالج ضارب أثر ىك البشرية النفس في العقمي المنيج

 إفحاـ إلى المطاؼ نياية في تؤدم العقمي المنيج محصمة أف ذلؾ: المعاند الخصـ إفحاـ        

 دائرتو ضيؽك  . التأكيؿ تحتمؿ ال التي الدامغة بالبراىيف عميو كالبينة الحجة إقامة طريؽ عف الخصـ

 يتأثركف بالمنيج بمف يـمقارنت تـ ما إذا قمة العقمي المنيج معيـ يستخدـ أف يمكف مف أف بمعنى:

 (     3) استخدامو دائرة تضيؽ لذلؾ ،ك العاطفي

ؿ استخداـ االقناع المف خعكة االسالمية ، دكبذلؾ يمكف القكؿ اف المنيج العقمي في تبميغ ال        

ف العقمي كتقديـ الحجج كالبراىيف التي تدعـ كالمو سكاء مف القرآف الكريـ أـ مف السنة النبكية ، أـ م

سير الدعاة كالصالحيف الذيف تميزكا باستخداـ االقناع العقمي لممدعكيف ، كىك اسمكب مستمد مف 

ِإنا  ۖ  َوَجاِدْلُيم ِبالاِتي ِىَي َأْحَسُن  ۖ  َسِبيِل َربَِّك ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة  إلىاْدُع "  ـالقرآف الكري

                                                           
 40-39، ص مدخل إلى عمم الدعوة ، الجزائرغرابة، زكية منزؿ ، (  1
 121،ص أساليبيا و الدعوة مناىج محمد، عمي إبراىيـ ( أحمد، 2
 41، ص مدخل إلى عمم الدعوة ، الجزائرغرابة، زكية منزؿ، (  3
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كالحكمة نابعة مف العقؿ كىك مكطنيا ( 1)"َوُىَو َأْعَمُم ِباْلُمْيَتِدينَ  ۖ  ن َسِبيِمِو َرباَك ُىَو َأْعَمُم ِبَمن َضلا عَ 

 األساسي.

ىك األسمكب الذم يعتمد عمى إيقاظ القمب فيحرؾ المشاعر كالكجداف : المنيج العاطفيثانيًا: 

التعنيؼ كالتجريح كىك كيظير فيو الداعية الرأفة كالرحمة كليف القكؿ كالكممة الحسنة الطيبة بعيدان عف 

 (2)األسمكب الذم يستخدمو الداعية مع اآلباء كاألقارب كالمحبيف كيحتاج إلى بر كرحمة

 (3) ) وقضى ربك أال تعبدوا إال إّياه وبالوالدين إحسانا(قاؿ تعالى:   

يعتمد المنيج العاطفي في عممية التأثير عمى مجمكعة مف األساليب التي عادة ما ك           

 ستيدؼ القمب كالكجداف كمف أىميا :ت

: كقد أمر ا تعالى باستخدامو بمفظ صريح كما نص عمى ذلؾ قكلو أسمكب المكعظة الحسنة -أ

ادع إلى سبٌل رّبك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتً هً أحسن إن رّبك هو أعلم ) تعالى: 

سمكب يرتكز أساسان عمى طيب الكالـ كرقتو ، فيذا األ(4) (بمن ضلّ عن سبٌله وهو أعلم بالمهتدٌن

كلطافتو كتبدك صكر المكعظة الحسنة عادة في الخطابة كالترغيب كالترىيب كالتذكير بنعـ ا عمى 

 المدعك كالكعد بالتمكيف مف ا تعالى كغيرىا مما يطرؽ شغاؼ القمكب كيحركيا.

) انتياج ىذا األسمكب قكلو تعالى :  : كقد نٌص عمى ضركرة أسمكب الرأفة كالرحمة بالمدعكيف -ب

فبما رحمة من َّللا لنت لهم ولو كنت فظاً غلٌظ القلب َّلنفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم 

                                                           
 125سكرة النحؿ، أية (  1
 135 ص سابؽ، مرجع  ،محمد الحميـ ،عبد ( الرمحي 2
 23سكرة االسراء، اية (  3
 125سكرة النحؿ، أية (  4
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كىك أسمكب لو فعاليتو  ، (1) ( وشاورهم فً األمر فإذا عزمت فتوكل على َّللا إن َّللا ٌحب المتوكلٌن

لمدعك أف قمبان رحيمان يخاطبو كيحتكيو كاف ذلؾ أدعى أف في التمكيف لمدعكة إلى ا ، فكمما أحس ا

ليو مف كالـ ا تعالى ، كقد ثبت ذلؾ عمميان في دعكتو صمى ا عميو كسمـ بشيادة إيكقف بما يستمع 

قكمو مف قريش ، مف ذلؾ ما فعمو النبي صمى ا عميو كسمـ يكـ فتح مكة عندما دخميا فاتحان ، 

كريـ  فقاؿ: )... يا معشر قريش ، ما تركف أني فاعؿ فيكـ؟ قالكا خيران ، أخ فكقؼ في الناس خطيبان 

 .(2)كابف أخ كريـ ، قاؿ: اذىبكا فأنتـ الطمقاء( 

: كىك أسمكب يعتمد عمى القياـ عمى شؤكف اآلخريف كمساعدتيـ كقت أسمكب قضاء الحاجات -ج

 المشاعر، كيكثؽ عراىا لدل المدعك.الشدائد كتقديـ يد المساعدة ليـ كقت الحاجة بشكؿ يبرز صدؽ 

 مع العاطفي المنيج استخداـ يحسف :كالجاىؿ األمي ع : العاطفي المنيج استخداـ مكاطفأما        

 ترغيبو طريؽ عف يفيده ما كتعميمو بو، كاالىتماـ الرفؽ إلى بحاجة الجاىؿ - ألف"، الصنؼ ىذا

: كال يعرؼ مستكل ايمانو قكة أك مع مف تجيؿ حالوك  .(3)" ... كرائو مف الكبير بالخير ككعده بالعمـ،

ضعفان، فعادة ما يكاجو الداعية أثناء القياـ بميمتو الدعكٌية مثؿ ىذا الٌصنؼ الذم ال تدرؾ حالو مف 

حيث درجة إيمانو كال يعرؼ أم المناىج أنسب إليو ، كفي ىذا الحالة يضطر الٌداعية أف يستخدـ 

مدعك كاستثارة مشاعره الداخمٌية ، ذلؾ أف المنيج العاطفي يمكف اعتماده المنيج العاطفي الستمالو ال

 مع كؿ الحاالت عمى خالؼ المناىج األخرل التي تفرض نفسيا في مكاطف معينة .
 

                                                           
 159سكرة آؿ عمراف، أية (  1
تحقيؽ : عمر عبد السالـ تدمرم ، بيركت ، السيرة النبوية )سيرة ابن ىشام ( ابف ىشاـ ، عبد الممؾ بف ىشاـ ، (  2
 2/412، 1990ر الكتاب العربي ، دا
 153 ص سابؽ، مرجع ،الفتح أبك محمد البيانكني،(  3
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: كمف ىؤالء النساء كاألطفاؿ كالمرضى كغيرىـ، مع أصحاب القمكب الرقيقةكيمكف استخدامو          

ستجابة عف طريؽ المنيج العاطفي لما يتميزكف بو مف رٌقة القمب كسرعة فمثؿ ىؤالء يككنكف أقرب لال

 التأثر.

كثيران ما تفرض بعض المكاقؼ العسيرة  :المؤثرةالعاطفٌية  الحاالتمع كما يمكف استخدامو          

مثؿ مكاقؼ الضعؼ التي تعترم المدعك أك ضعؼ الدعكة أف يستخدـ الداعية ىذا المنيج بغية 

 :األقاربمع ك  المدعكيف كالتخفيؼ عنيـ كىك أدعى أف يرفع مف معنكياتيـ كيعيدىـ لمحؽ.استمالة 

كىك  المناىج،فيؤالء يمكف أف يجدم معيـ ىذا النكع مف  كاألصدقاء،مثؿ اآلباء كاألميات كاألبناء 

 ابنو. منيج سمكو األنبياء كالرسؿ كالصالحكف مع ذكييـ كما ىك الشأف مع إبراىيـ لكالده كلقماف مع
 

فمف  :المؤثرةلطؼ أسمكبو كاختياره لمعبارات فتتمثؿ في : خصائص المنيج العاطفيأما          

سرعة ك  فإف األصؿ فيو اف يتميز بمطؼ عباراتو كرقتيا. القمب،منطمؽ أف المنيج العاطفي يخاطب 

: سطحي التأثيرىك ك  : كىك ثمرة طبيعية لألسمكب الذم يستخدمو المنيج العاطفي. تأثير المدعكيف بو

بمعنى أف درجة تأثير المنيج العاطفي عمى الشخص ليس عميقان " ففي المنيج العاطفي ليس ىناؾ 

تأمؿ أك تدبر أك اعتبار كال يعتمد عمى التجارب كالمشاىدات بؿ يحرؾ الشعكر كالكجداف مباشرة كمف 

 .(1)ما يزكؿ ذلؾ األمر " ىنا كاف التأثير سطحيان كليس عميقان مما يجعؿ أثره قصيران سرعاف 

مف المناىج الدعكية الميمة التي يجب عمى الدعاة األخذ بيا أثناء  كىك ثالثًا : المنيج الحّسي:

قياميـ بعممية االشياد عمى الناس ، خاصة مع اكلئؾ الذيف ال يتقبمكف الحؽ إال عف طريؽ الرؤية 

 كالمشاىدة الحسٌية المممكسة .

                                                           
 78 ،ص أساليبيا و الدعوة مناىج، محمد عمي إبراىيـ أحمد،(  1
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لحسي بأنو " األسمكب الذم يعتمد عمى الحس كالمشاىدة كىك األسمكب يعٌرؼ المنيج اك         

العممي كيدخؿ فيو اآليات الككنية التي تمفت الحس ثـ اعماؿ العقؿ لمكصكؿ إلى الحقيقة كمف التي 

 .(1)ترتكز عمى الحس كتعتمد عمى المشاىدات كالتجارب "

ـز ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيحسنو إال قميؿ مف الدعاة كيمت كيحتاج ىذا النكع مف األساليب إلى عمـ كخبرة كال       

ادع " )  .(2)األساليب باألساس الذم رسمو الكحي لرسكؿ ا  هالداعية في نقمو لمدعكة مف خالؿ ىذ

بالحكمة والموعظة الحسنة وجادليم بالتي ىي أحسن إن رّبك ىو أعمم بمن ضّل عن إلى سبيل ربك 

 .(3) (وىو أعمم بالميتدين سبيمو

: يعتمد المنيج الحسي عمى التجربة  في تعميـ األمكر التطبيقية العمميةىذا المنيج  يستخدـ           

كالمشاىدة كمف ثـ فإف استخدامو في األمكر العممية أمر مطمكب ، كقد اعتمده النبي صمى ا عميو 

اؿ: " صمكا كما رأيتمكني قعممية مثؿ الصالة حيث صحابتو الكثير مف التشريعات ال ـكسمـ في تعمي

 اصمي " كغيرىا مف التشريعات التي تتطمب التطبيؽ العممي كالحج كالكضكء.

: كيعيف في ذلؾ  يستخدـ في دعكة العمماء كالمختصيف في مجاؿ العمكـ التطبيقيةك           

رة عدـ التكسع في استخداـ االستدالؿ باإلعجاز العممي في القرآف كالٌسنة، مع مالحظة ضرك 

النصكص الشرعية لتأييد النظريات العممية كالفرضيات ، كيكتفي باالستشياد بيا عمى الحقائؽ العممية 

 (4)الثابتة، بأسمكب مناسب

                                                           
 اإلسالمية الجامعة مجمة،"الدعكة في كتطبيقاتو الحسي المنيج" يحي عمي كالدجني، يحي رباح، حسف محمد بخيت،( 1

 43،ص ـ 2010 ،يناير 18 ،مج 1 ،ع بغزة إلسالميةا الجامعة ،إصدار
 83 ص السابؽ، المرجع ، الحميـ محمد ،عبد الرمحي( 2
 125سكرة النحؿ، آية ( 3
 161 ص سابؽ، ،مرجع الدعكة عمـ إلى المدخؿ الفتح،  أبك محمد البيانكني،( 4
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ناؾ صنؼ مف الناس يحتاج في بعض الحاالت إلى نكع ى: يستخدـ في تعميؽ االيماف باك           

كي تطمئف قمكبيـ لذلؾ ، فيككف مف باب أكلى عمى الداعية أف يستخدـ ىذا مف المعاينة لما يؤمف بو 

 المنيج في تعميؽ اإليماف با في نفكس المدعكيف.

:  يعاني بعض المسمميف كبخاصة الشباب منيـ يستخدـ لزيادة تمسؾ المسمميف بإسالميـك           

مما يعترم بعضيـ حالة الشؾ في انتمائيـ  حالة االنبيار بعالـ الغرب مف حالة التقدـ التي يعيشيا،

لإلسالـ كالنظر إليو بعيف الريبة في أنو سبب تخمفيـ في العالـ اإلسالمي، مثؿ ىذا الكضع يتطمب مف 

الداعية استثمار المنيج الحسي في رد ىؤالء إلى جادة الصكاب، كال يككف ذلؾ إال " بتكضيح عممي 

السنة ىك السبب األساس لما نحف فيو مف تخمؼ عممي بدليؿ أف تمكؤ المسمميف كبعدىـ عف القرآف ك 

أف القرآف كالسنة مصدر اإلسالـ فييما مف اإلشارات العممية ما فييما، كلكف إىمالنا ليما، كعدـ 

 .(1)اىتمامنا بيما حجب عنا تمؾ الحقائؽ العممية

 يمكف ابراز خصائص المنيج الحسي في النقاط اآلتية:ك       

: كمرد ذلؾ اعتماده عمى المحسكسات التي يسمـ بيا كؿ إنساف عادة ، فإذا لـ  تأثيره سرعة –أكالن 

صراره عمى باطمو.  يسمـ دؿ ذلؾ عمى عناده كا 

 : كذلؾ العتماده عمى معاينة الشيء المحسكس .عمؽ تأثيره في النفكس البشرية –ثانيان 

منيج الحسي يحتاج في استخدامو في : مما ال شؾ فيو أف الحاجتو إلى الخبرة كاالختصاص – ثالثان 

كثير مف المكاطف إلى خبرة كاختصاص، "فال يحسف كافة أساليبو جميع الدعاة كال سيما إذا كانت 

                                                           
 78 ،ص أساليبيا و الدعوة مناىج، محمد عمي إبراىيـ ( أحمد، 1
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ىر العممية المحسكسة كاالدعكة لطبقة العمماء الستخداميا في إقناع طبقة المتعمميف الذيف يقتنعكف بالظ

 "(1).. 

خداـ ىذا المنيج بطريقة صحيحة نجح في دعكتو ، كأدل الدكر فإذا تمكف الداعية مف است         

، كىك مف المناىج غير المباشرة التي تشجع الناس عمى المنكط بو في ىداية الناس إلى اإلسالـ

الدخكؿ في االسالـ، كقد المست االحساس بالنسبة لممدعكيف ، كأقنعتيـ باتباع الديف االسالمي ، 

ي كضع الرسكؿ الكريـ منيجيا كقكاعدىا منذ بدايتيا ػ، كرغـ ما يحدث مف كاتباع تعاليمو السامية الت

تطكرات عممية كتكنكلكجية حدت بالعالـ إال أف المنيج في الدعكة ميـ جدان ألف كؿ فئة مف الناس 

 اليداية كاتباع طريؽ االسالـ.تحتاج إلى منيج كاسمكب خاص في 

 :الثاني خالصة الفصل

ساليب التي انتشرت بيا الدعكة اإلسالمية ، نجد أف ىذا األساليب مستكحاة مف خالؿ االطالع عمى األ

كسيرة الٌدعاة المسمميف الذيف ارتككا مف نبع اليداية المحمدية  –صمى ا عميو كسمـ -مف سيرة النبي 

في نشر الدعكة اإلسالمية حتى استطاعت الدعكة في العصكر الحديثة أف تتجاكز الحدكد بيف الدكؿ 

لقارات فكصمت إلى األجزاء الحديثة مف العالـ سكاء في قارتي األمريكيتيف الشمالية كالجنكبية ، كما كا

إلى أعماؽ قارة أفريقيا كذلؾ لجيكد دعاة مخمصيف لمديف اإلسالمي ال يبغكف سكء نشر ديف كصمت 

كرعايتيا كجعؿ الناس  ا ، كتبميغ الرسالة المحمدية التي تكفؿ ا سبحانو كتعالى بحفظيا كحمايتيا

يتكقكف في الدخكؿ فييا ، كالدعكة الخالصة ىي تمؾ الدعكة التي تستيدؼ نشر الديف اإلسالمي 

كتحديده لدل الشعكب التي دخمت اإلسالـ كتعريؼ الناس في كيفية تجنب البدع كالحزبية المقيتة في 

 الدعكة اإلسالمية 

                                                           
 47،ص ،"الدعكة في كتطبيقاتو الحسي المنيج " يحي عمي كالدجني، يحي رباح، حسف محمد بخيت،(  1
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لحديث األساليب العقمية كالعاطفية كالحٌسية مع كؿ كلقد تبنى الدعاة المسمميف في العصر ا      

جماعة دعكىا إلى اإلسالـ ، كذلؾ اقتداءن بالشريعة اإلسالمية ، كطرؽ كأساليب الدعاة المسمميف في 

 العصكر اإلسالمية المزدىرة سكاء في العصر الراشدم أـ األمكم أـ العباسي

عمى نشر التعاليـ الصحيحة ، كلقد كاجيكا  لقد حرص دعاة المسمميف في العصكر الحديثة        

صعكبات جمة منيا: المغريات المادٌية ككسائؿ االتصاؿ الحديثة كضعؼ األنظمة اإلسالمية السياسية 

 ، مما صعب األمر أماـ الدعاة المسمميف ، كضاعؼ جيكدىـ كعدد أساليبيـ في الدعكة اإلسالمية
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 الفصل الثالث
______________________________________________________ 

 اَّلعالم ودورة فً نشر الدعوة فً العصر الحدٌث
 

 تمييد: -1.3

دراسة كمناقشة دكر االعالـ الحديث في نشر الدعكة االسالمية، كذلؾ مف يتـ خالؿ ىذا الفصؿ       

التي تناكليا االعالـ خالؿ بياف كسائؿ االعالـ كتطكراتيا الحديثة كصكال إلى االساليب الحديثة 

الدعكم في نشر االسالـ كتكصيؿ االىداؼ كالفكرة الدعكية االسالمية لتتجاكز حدكد القارات كتعبر 

الحدكد في تربية الشعكب عمى اتباع تعاليـ الديف االسالمي الذم كاف مف خالليا قد تكالت الدعكات 

 االسالمية كتطكرت.

و لمشعكب يعمؿ عمى نقؿ الثقافة االسالمية كتعاليـ الديف ف االعالـ االسالمي المكجإحيث        

االسالمي، كىك عبارة عف مدرسة اسالمية تبث التعاليـ االسالمية، كقد أخذت تحؿ محؿ االساليب 

ر تمؾ الدعكة ػػػػػػػػػػػصقاع لنشالتنقؿ بيف األك القديمة في الدعكة االسالمية التي كانت ترتكز عمى السفر 

المية مباشرة لمشعكب التي كانت تكجو الييـ تمؾ الدعكة، ككانت تتـ الدركس االسالمية كالتعاليـ االس

في المساجد كمراكز الدعكة ككانت تقتصر عمى ركاد تمؾ المراكز، في حيف استطاع االعالـ الدعكم 

 كتقدـ ليـ الصكرة الصادقة عف البرامجاالسالمي المكجو الكصكؿ الى الشعكب في بيكتيـ كأعماليـ 

التربكية االسالمية، كىذا التبدؿ في الكسائؿ جعؿ ميداف الدعكة تتجاكز االساليب القديمة كتكاكب 

التطكرات الحديثة التي عنت العصر كطالت كافة مناحي الحيػػاة، كالدعكة االسالمية ىي االخرل كسيمة 
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يد االسالمية السمحاء التي تربى عمييا المسممكف األكائؿ تربكية تعزز القيـ االسالمية كالعادات كالتقال

 ابة كالتابعيف .حكزمف الخمفاء الراشديف كالص –صمى ا عميو كسمـ  –في عصر الرسكؿ 

  االسالمي:مفيوم االعالم المبحث األول: -2.3

عريفات ما بيف تمؾ التتعددت التعريفات التي ناقشت االعالـ االسالمي ككصفتو، ككاف مف         

 المستمٌدة اإلسالمي الديف بحقائؽ عاٌمة بصفة الجماىير تزكيد ىكأشار اليو محي الديف عبد الحميـ: "

كسيمة  خالؿ كمف مباشرة غير أك مباشرة بصكرة كسمـ عميو ا صمى رسكلو كسنة ا مف كتاب

مكضكع  في كمتعمقة كاسعة خمفية لديو تصاؿالبا قائـ بكاسطة عامة أك متخصصة دينية إعالمية

 بيا في كيتأثر كيدركيا الدينية الحقائؽ يعي صائب عاـ رأم تككيف بغية كذلؾ يتناكليا التي الرسالة

 .(1)"معتقداتو

ف االعالـ االسالمي ىك تكصيؿ االفكار الدينية كالمعتقدات إمف خالؿ ىذا التعريؼ يمكف القكؿ     

، كذلؾ مف خالؿ المحطات االعالـ الحديثة بكافة أشكالياالدينية االسالمية الى الجماىير عبر كسائؿ 

 كاإلذاعات كالمكاقع الدينية المتخصصة. 

بو  يقـك إعالمي فٌني بأسمكب إسالمي منيج استخداـ :بأنو أيضان  سالميالا عالـالا كيعرؼ      

متباينة ال كجماىيره الحديثة ككسائمو اإلعالـ لطبيعة متفيمكف بدينيـ عاممكف عالمكف مسممكف

 األخالقية كالمبادئ كالقيـ الحديثة كاألخبار المختصرة األفكار لنشر المتطكرة الكسائؿ تمؾ مستخدمكف

 التامة بيدؼ التكجيو المكضكعية إطار كفي كمكاف زماف كؿ في المسمميف كغير لممسمميف كالمثؿ

 .(2)بأكؿ ؿن ك أ التأثير مدل عمى كالتعرؼ المطمكب التأثير كإلحداث كاإلرشاد كالتكعية

                                                           
 32، ص ـ 1984الخانجي، ، القاىرة ،مكتبةالعممية وتطبيقاتو اإلسالمي اإلعالم الديف،  محيي الحميـ، عبد(  1
 29، صـ1985لـ الكتب ، ، القاىرة، عااإلسالمي لإلعالم والتطبيقّية العممية األسس، الكىاب كحيؿ، عبد(  2
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ذا نظرنا إلى ىذا التعريؼ نجد أنو يعتبر اكثر شمكلية كعمكمية مف التعريؼ األكؿ حيث انو ك         ا 

يناقش التكجيو كاالرشاد عبر الكسائؿ التقنية الحديثة كالبرامج التكنكلكجية الحديثة التي تـ ابتكارىا في 

في كؿ مكاف كفي كؿ زماف لنشر التعاليـ  العصر الحديث، كالتي تحمؿ رسالة اعالمية مكجية لمناس

، بأسمكب فني كجذاب يمكف أف يجعؿ الناس يقتنعكف بتمؾ الرسالة كتمؾ المعتقدات الدينية الدينية عبرىا

 التي تبثيا. 

 المجتمع تشمؿ التي االتصاؿ عممية في اإلعالـ أنشطة جميع" :بأنو اإلسالمي اإلعالـ كيعرؼ       

 كالدكلي الكطني المستكل عمى كالتركيحية اإلخبارية كاإلرشادية :المثمى كظائفو جميع كتؤدم اإلسالمي

 كثقافية إعالمية كمكاد كسائؿ مف عنيا يصدر كفيما ككسائميا كؿ أىدافيا في باإلسالـ كتمتـز كالعالمي

 زةكأجي كسائؿ جميع كتستخدـ كعمالن  قكالن  باإلسالـ الممتزميف اإلعالمييف كتعتمد عمى كتركيحية

 .(1)."كالعامة اإلعالـ المتخصصة

 عف المتنكعة فنكنو أك مكضكعو أك أساليبو في مختمفان  إعالمان  ليس اإلسالمي فاإلعالـ         

 جكىره في لتظير اإلسالمية الشريعة ركح مف مستمٌدة خاٌصة صبغة ذك لكٌنو اإلعالـ المعاصر،

الفكرم  كتراثو كأصالتو اإلسالمي المجمع قيـ عف معبران  يككف حتى عنو يصدر ما ككؿ كمحتكاه كشكمو

 .كالعقائدم

 كمتكامؿ كلتشمؿ كاضح محدد ىدؼ لتحقيؽ اإلسالمية اإلعالمية العممية تنطمؽ كبذلؾ        

 قكاعد ىي ىذه المسيرة كجية تحدد قكاعد كفؽ كاإلمتاع كالتسمية كالتعميـ كالتثقيؼ الصادؽ اإلخبار

                                                           
 الصناعية، اإلسالمية األيتاـ ،  دار8السنة ،3 ع ،اإلسالم ىدى التربكية، اإلسالـ خميؿ، قيـ مفيد سميماف،(  1

 18، ص ـ1989القدس،
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 الكسائؿ استخدمت منذ نشكئيا اإلسالمية الدعكة أفٌ  عمى التأكيد مف بدال ك  اإلسالمي لإلعالـ التقكيـ

 . مبينان  بالغان  الحنيؼ ا ديف لتبميغ المتاحة اإلعالمية

االسالمي يتمحكر حكؿ أف االعالـ  باإلعالـسبؽ يمكف صياغة تعريؼ خاص ما كبناء عمى        

فني جذاب يجذب  بأسمكبككسائؿ العصر الحديثة  بأساليباالسالمي ىك نشر تعاليـ الديف االسالمي 

التربكية الدينية التي كانت متبعة منذ ظيكر الدعكة االسالمية،  بكال ينفرىـ منيا، كفقان لألساليالناس لو 

كتسكيؽ االفكار االسالمية كالمعتقدات االسالمية الدينية بطريقة سيمة كمبسطة تجعؿ الناس يتجيكف 

 كيز.  لتمؾ الدعكة بكضكح كتر 

ـي  يتطمع كشعكبان  حككمات اإلسالمية باألمة تمر التي العصيبة الظركؼ ىذه كفي           إلى  المسم

، نظيؼو  إعالـو   حكلو بعيدان  يجرم ما معرفةي  خاللو مف لمفرد كتتحقؽ كالكاقعية، بالصدؽ يتحمى ىادؼو

 العالـ أخبار كيتابع كمعرفيان، افيان ثق زادان  كأسرتو ىك يتمقى كما ،)المسٌيس(اإلعالمي كالخداع كذبال عف

 كنعمؿ كأىميتو، اإلعالـ خطر يمكف ادراؾ المنطمؽ ىذا كمف المسمميف، بأمر كييتـ فيو، يعيش الذم

 إلى بحاجة فنحف ، اإلسالمية الشريعة حدكد ضمف المجاؿ ىذا في المتطكرة األساليب مكاكبة عمى

 في الفئات مختمؼ لدل كالقب أكثر ليككف ، لطرحكا األسمكب في التجديد عمى يعمؿ متكازف إعالـ

 أم في متميزة مكىبة كؿ كيرعى صادؽ مبدع، قمـ لكؿ كبرامجو قمبو كيفتح الفسيح، اإلسالمي العالـ

 .(1)اإلعالـ تالمجا مف مجاؿ

                                                           
 ددالع عشرة، السادسة، ، السنةالمنورة بالمدينة اإلسالمية اإلسالمي، الجامعة التضامن في اإلعالم إبراىيـ،  إماـ،(  1

 373ص ، ـ 1984كالستكف،  الكاحد
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اريخ ت في مثيؿ لو يسبؽٍ  لـ كاإلعالـ تِّصاؿالا مجاؿ في ىائالن  تطكرنا شًيد قد اليـك العالـ كأف        

 ىذه تأثيره، كاستقطبتٍ  تي المجا كتشع بت أساليبو، كتنك عت اإلعالـ، كسائؿ تعد دتٍ  فقد كمِّو، اإلنسانية

 الرسائؿ تباديؿ الناسي ًمف تمك ف حتى كاألكقات المسافاتً  عمى كاستكلتٍ  الناس، اىتماماتً  الكسائؿي 

السالمية االعالمية الدعكية إذا ما تـ ، كىك يجعؿ الرسالة االساعة مدارً  عمى كالصُّكر كاألصكات

تحرم الدقة فييا كتحدييا لكؿ الكسائؿ االعالمية االخرل المعادية لإلسالـ كالتي تيدؼ لمنيؿ منو 

ف شأنيا أف مكتحقيؽ مآرب اخرل تتمثؿ في السيطرة السياسية عمى العالـ كنشر االفكار اليدامة التي 

تكامؿ في نشر االسالـ ، كمحاربة كؿ المعتقدات المزيفة التي تيدـ المنظكمة االسالمية التي ىي كؿ م

 يأتي بيا االعالـ ككسائمو الحديثة .

 :وخصائصو اإلسالمي اإلعالم طبيعةالمبحث الثاني:  -3.3

 كشركطو، كمعاىده مقكماتو لو عممان االسالمي كغيرة مف االعالـ العاـ "  اإلعالـ أصبح لقد     

 المعارؼ كؿ إنضاجيا في تشارؾ ثمرة أصبح كما كأدكاتو، مستمزماتو لو ان كفن كمتخصصكه، كتقنياتو،

ف عمى االسالـ كنشر تعاليمو الدينية بيف الناس بتمؾ ك كىك أيضا ميمة يقكـ بيا الغيكر  "كالعمـك

 يرتبط قد ببعض منيا، كاختمط العمـك مف بكثير كاتصؿ اإلسالمي اإلعالـ دائرة اتسعتالكسائؿ، كقد  

 الصعب مف أصبحف ، حياليا أخرل مصطمحات مع مفيكمو كتشابؾ مدلكلو، فاتسع .يرتبط ال كقد بيا

 ببعض عالقتو عف كلمكشؼ العمـك التعرض لتمؾ دكفا جكانبي بجميع كاإللماـ كاإلحاطة عمييا الكقكؼ

 :يتالنحك اآل عمى أىميا إجماؿ كيمكف العمـك تمؾ

 :التالية المحاكر خالؿ مف بينيما لعالقةا تكضيح كيمكف :كالدعكة اإلسالمي اإلعالـ -أ

 أف يرل مف فمنيـ كاإلعالـ الدعكة بيف العالقة حكؿ فك الباحث اختمؼ لقد :اإلعالـ ىي الدعكة 1-

 السرية االتصاالت، المعركفة بالكسائؿ اإلسالـ دعكة انتشرتإذ  ،اإلسالمي اإلعالـ ىيالدعكة 

 ال الرسكؿ ظيكر منذ السمؼ كاف كلكف ،الكقت ذلؾ في كالمناداة كالخطابة الشخصي كاالتصاؿ
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 كالجمعي الشخصي الثالثة بأنكاعو كاالتصاؿ اإلعالـ، مصطمح الحديث، المصطمح ىذا يعرفكف

  -الرسكؿ أف" إذ  ..الدعكة مصطمح كىك عندىـ المعركؼ المصطمح مكانو كاستخدمكا كالجماىيرم،

 .(1) "التبميغ أك اإلعالـ ىك فقط كاحد مؿع عف ربو أماـ مسئكالن  كاف -صمى ا عميو كسمـ 

 أف إلى الباحثيف بعض ذىب حيث اإلسالمي، اإلعالـ في كتبكا ممف الكثير حذكه حذا كلقد      

 .(2) اإلعالـ ىي كالدعكة الدعكة ىك اإلعالـ

 

 ةدعك  كممة استبداؿ يحاكلكف اإلسالمي اإلعالـ مجاؿ في كتبكا ممف الكثير أف نجد كىكذا        

 بعض في تتفؽ قد كالتي منيما كؿ أىداؼ إلى النظر دكف أنفسيـ عند مف تفكيضان  إعالـ بكممة

 ـكلعميـ استندكا في ذلؾ إلى أف الدعكة بحد ذاتيا ىي اعال  األخرل الجكانب في تختمؼ كقد جكانبيا

تقدميا لممتمقي  اخبارية ةكىي تؤدم كسيمة اعالمية كرسال ،الناس بمبادئ االسالـ كتعاليمو كمعتقداتو

لحثو عمى اتباع الديف االسالمي كااللتزاـ بمبادئو السمحاء كتعاليمو النابعة مف التكجييات االليية 

كالمتمشية مف السنة العريقة التي احتكت التجارب كالحمكؿ لكؿ القضايا التي يتعرض ليا العالـ 

 .(3)كانتيائيا في مكانيااالسالمي كالديف االسالمي مف ىجمات مضادة لتحجيـ تمؾ الدعكة 

 :اإلعالـ تشمؿ الدعكة-2

 أف" عمى كأشمؿ أعـ الدعكة أف اإلسالمييف اإلعالمييف بعض رؤية إلى النظرة ىذه كترجع      

 الرغـ عمى منو أكسع بذلؾ فيي كسائميا مف ككسيمة الدعكة عمـك مف عمـ ىك الحديث بالمعنى اإلعالـ

 إال الكحي، نزكؿ كقت معركؼ غير كاف الحديثة كتقنياتو ظرياتوكن ككسائمو بأجيزتو اإلعالـ أف مف

                                                           
401،ص1978 العربً، الفكر القاهرة،دار ،اإلسالم صدر في اإلعالم   اللطٌف عبد حمزة،( 1
 87، ص م1997الوطنٌة، فهد الملك مكتبة، ،الرٌاضالميزان في النظري اإلسالمي اإلعالم إسماعٌل سعٌد صٌنً،( 2
ـ، 1981 للكتاب، العامةالهٌئة، اإلسكندرٌة ،والتطبيق المبادئ مياإلسال اإلعالم نظريات ،منٌر حجاب،( 3

 24ص
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 نقكؿ أف نستطيع اإلسالمية الدعكة عاتؽ عمى الممقى الدكر عمى الحالية العممية المقاييس بتطبيؽ أنو

 .لرئيسةا كدعامتو الديف ىذا أداة يزاؿ كال كاف اإلعالـ إف

 أك فركعو مف فرعان  الدعكة كتعد بؿ الدعكة ةكمم مف أشمؿ كممة اإلعالـ أف إلى البعض يذىبك      

 كثيرة أىداؼ كلو مكضكعية، بطريقة كاآلراء الحقائؽ نشر ىك اإلعالـ" ألف ذلؾ أساليبو مف أسمكبان 

 معينة بفكرة االقتناع بيدؼ الدعكة كمنيا اإلرشاد كمنيا التنكير كمنيا التثقيؼ كمنيا األخبار منيا

 .(1)ما بشيء : مف جزء الدعكة" أف ذلؾ في السبب كلعؿ العاـ الرأم عإلقنا أك معينة استجابة إلحداث

 عديدة كسائؿ إلى الدعكة ترتكز بحيث كمترابطاف متداخالف كالدعكة اإلعالـ فٌ إكيمكف القكؿ          

 ألنو بينيا مف اإلعالـ كيتميز ، كالمؤسسات كالجمعيات كالمراكز كاإلعالـ كاألندية المساجد ،بينيا مف

 األفكار تكصيؿ يسيؿ بحيث مجمكعات أـ فرادل كانكا أسكاء الناس مف كاسعان  جميكران  اطبيخ

 مف الدكر ىذا كيمارس دعكم دكر لو أيضان  اإلعالـ أف نجد الكقت نفس كفي خاللو، مف كتكجييا

 اإلقناع أك الترفيو أك االطالع مجرد إما ذلؾ مف كاليدؼ ، ما لجميكر المكجية الرسائؿ بث خالؿ

 إلى سبيميا تجد لف فكرة ككؿ إعالميا، ليا دعكة كؿ" ألف كبيرة بدرجة اإلقناع إلى الدعكة تعمدك 

 تصؿ كال ىدفيا تبمغ ال رسالة ككؿ باإلعالـ أم العقمي، كالتصادـ كالدرس بالمناقشة إال اآلخريف

 .(2)"اإلعالـ طريؽ مف إال غايتيا

 

 

 

                                                           
 220، صاإلسالمي لإلعالم والتطبيقّية العممية األسس الكىاب، كحيؿ، عبد( 1
 220، صمرجع سابؽ( 2
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 :الديني كاإلعالـ اإلسالمي اإلعالـ -ب

 النظرة ىذه اقتصرت حيث الديني كاإلعالـ اإلسالمي اإلعالـ بيف الخمط إلى الكثير ذىب لقد       

 المادة محتكل إلى الشمكلية النظرة إلى ييتـ أف دكنما الفقيي المكضكع أك الديني المقاؿ عمى

 : ىي مستكيات ثالثة إلى تقسيميا كيمكف .عاـ بشكؿ المستخدمة الكسيمة أك اإلعالمية

 إلى مكجية غالبان  كىي العامة األسبكعية كالمجالت اليكمية الصحؼ في المتخصصة صفحاتال1 .

 .العامة ثقافتو جكىر تشكؿ فيي لذا العادم، القارئ

 ال الذم الثقافة متكسط القارئ إلى مادتيا تقدـ كىي المتخصصة الشيرية أك األسبكعية الصحؼ 2 .

 .األسبكعية أك اليكمية العامة الصحؼ تنشره بما يكتفي

 كالدراسات األبحاث تنشر التي الحكلية أك سنكية النصؼ أك الفصمية أك الشيرية العممية الصحؼ3 .

 .عالية ثقافة المثقؼ القارئ إلى مكجية كىي التخصصات مختمؼ في الحديثة العممية

 جادة يمتـز بؿ عممية مجمة أك أسبكعية صحيفة أك صفحة عمى يقتصر ال اإلسالمي اإلعالـ كلكف

 كتطرحيا ساخنة قضية كؿ كاكبكت، كتعالجيا القضايا كافة تناقش صحؼ لو يككف أف الصكاب

  لجميكرىا

 بمعالجة يختص األخير ألف الديني اإلعالـ مف أشمؿ اإلسالمي اإلعالـ إفكمف ىنا ال بد           

 ىذه فنرل الحياة نبجكا مف كاحد جانب عمى كيقتصر الدينية كالمعامالت النفكس في العقيدة ترسيخ

 اإلسالمي اإلعالـ بينما ما، مكضكعان  يعالج دينيان  برنامجان  نشاىد أك جريدة أك مجمة داخؿ دينية صفحة

 كغيرىا كاالجتماعية كاالقتصادية السياسية الحياة؛ جكانب كافة يغطي الذم الشامؿ اإلعالـ ذلؾ فيك
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 لإلنساف كاألسس القكاعد كيضع الحياة، جاالتم كافة يعالج حياة منياج اإلسالـ ألف إسالمية برؤية

  .(1) (شىيء مف ٍالكتابً  في فىرطىنا ما( كقتو كؿ في تصرفو كيفية في

، كىما مترابطاف ارتباطأ  بالدعكةاالعالـ االسالمي نجد أنو يرتبط  طبيعةمف خالؿ دراسة          

ة كالدعكة ىي االخرل نشر رسالة كيشمؿ كؿ منيما االخر، فاإلعالـ ىك انتشار الرسالة االعالمي

 اعالمية عبر الكسائؿ االعالمي المتاحة كالممكنة.

 ومميزاتيا الثالث : الرسالة االعالمية االسالمية في وسائل االعالم الحديث بحثالم-4.3
االسالمي، الصياغ بقبكؿ بشرية، بؿ ىك محكـك بمنياج مف السماء كشريعتيا  منيج االعالـاف 

 كرسالتوت ىذا المنيج ىدؼ كمنطمؽ ككسيمة كممارسة ، لذا البد كاف تصطبغ مكارده المقدمة ، جعم

كمعانيو كافكاره كخططو بتمؾ التعاليـ السماكية، كىك حقيقة رسالتو التي تميزىا عف غيرىا مف الرسائؿ 

 االعالمية االخرل.

الديف االسالمي الذم مف  دئبمبارىانا عمى التزاميـ بكما اف الشمكلية الرسالة االعالمية االسالمية 

حيث اف القائمكف عمى االعالـ االسالمي الحديث  كاالستيعاب،خصائصو العالمية كالشمكلية  أبرز

 االعالمية،يحرصكف كؿ الحرص عمى اف تصاغ رسالتيـ االعالمية بشمكلية عبر التنكع في المكاد 

الرسالة االعالمية االسالمية تتمتع  كمالحظة طبقات المجتمع كالمستكيات العممية كالثقافية ما جعؿ

طياؼ أبؿ كؿ طبقات ك  الصعبة،فيي ال تستعمؿ االساليب المنمقة كالعبارات  كاالفياـ،بالسيكلة 

كجذبيـ نحك  عمييـ، كالتأثيرىدفيا مف ذلؾ استمالة قمكب الناس  الرسالة.المجتمع يستطيع فيـ تمؾ 

المية التي تجعؿ فف الداعية المسمـ سمس الكالـ، ذك فيي ال تخرج عف القاعدة االس االسالمي،الديف 

ف تككف أمف التعقيد، كمبتعد كؿ البعد عف التكمؼ، التصنع ككذلؾ يسعى الى  سمكؾ لغكم بسيط خاؿو 

                                                           
 .38سكرة االنعاـ ، آية (  1
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كمتمشية مع تطكراتو كافرازاتو  العصر،االفكار الكاردة خالؿ الرسالة االعالمية مكاكبة لتطكرات  ؾتم

(1).   

لعرص السابؽ تبيف لنا اف االعالـ االسالمي كرسالتو االعالمية ىي رسالة كاضحة مف خالؿ ا        

المعالـ تعالج قضية ميمة كىي تثقيؼ الناس بثقافة دينية مستمدة مف االكامر كالنكاىي االليية ، ال 

مف برامج التنقية فيي نقية بيدفيا سامية في مضمكنيا، ترقى برقي اليدؼ كالفرص الذم  ألمتخضع 

جدت مف اجمو كىك بث كنشر الثقافة االسالمية، كالدعكة الى ا، مينة الرسؿ كاالنبياء، كالصالحيف ك 

 تتخذ منيج نبكم تربكم كاضح المعالـ.

لطرح الرسالة االعالمية، تعتبر مف اىـ مقكمات نجاحيا،  سبانو مف مالحظة المكاف المنا         

بعض االماكف التي تبث منيا الرسالة االعالمية االسالمية، عطى اىمية بالغة لأف الكريـ آف القر أذ إ

تبث تمؾ  فماكف لعدـ مالئمتيا لتمؾ الرسالة كتدرسييا ، فميس كؿ مكاف يمكف اكنيى عف بعض األ

الفرائض ، فال مانع مف التذكير،  كتأديةلمعبادة  صالن أالرسالة االعالمية ،  فبعض االماكف قد تككف 

لة ، كبعض االماكف العامة كالنكادم كالجمعيات كالتجمعات السكانية ، التي يمكف بتمؾ الرسا ةازر ؤ كالم

اف تؤثر منيـ تمؾ الرسالة االعالمية االسالمية ، فالمكاف الذم تبث فيو الدعكة كالرسالة االعالمية 

تبث عبر منيما شركط الصالحية لبث تمؾ الرسالة، فال  تنبثؽ فأكالمكاف المكحد اليو ىذه الرسالة البد 

ف تبث تمؾ  الدعكة االعالمية عبر أاالسالمي كيمكف  المألكؼك خركج عف أغاني ك األأالمكسيقى 

قصص عف الصالحيف كعف السمؼ الصالح، كاختيار القصص المناسبة لمظرؼ الذم تبث خاللو 

 الرسالة االعالمية االسالمية.

                                                           
  ق1414لسنة  ،93عبد الكاحد، مصطفى، االعالـ كالمنيج االسالمي، سمسمة دعكة الحؽ، عدد ( 1
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ي الحديث ، كالتي البد اف  تتكفر في كمف خصائص الرسالة االعالمية في االعالـ االسالم        

أم رسالة اعالمية اسالمية، قاصدة الى الدعكة كتثبيت االفكار في نفكس المشاىديف كالمستمعيف 

كالمتابعيف، مف اجؿ جذبيـ نحك االسالـ كتبني طريقة، كاتباع منيجو القكيـ السميـ، بعض الخصائص 

لعاـ لمرسالة االعالمية االسالمية ينطمؽ عف عمد ف اليدؼ اإكىي اكال: كحدة اليدؼ كالحركة، حيث 

ايمانو بكظيفتو الشرعية، كيمتـز المنيج الرباني، كمف تحقيؽ سمات نبيمة، حيث انو لما كاف المفركض 

مف االعالـ كاساليبو مع االىداؼ االساسية التي تسعى الييا االمة االسالمية، كبالقدر الذم يككف 

  .(1)صب كاحدمجرل في د التي تفمثميا المثؿ الركا

فيما يتعمؽ بحركية االعالـ االسالمي، كالتي تعنى برام المفكريف كتفاعالت المؤسسة  امأ         

حداث عممية انقالب عمى بؤر ا  مة ك كتغيير فاعؿ في كسط األ كتأثيراالسالمية الى جياز تحريؾ 

سس اسالمية متينة غير قابمة أالتخمؼ كالجاىمية، كاستبداليا بالكعي كالعكاطؼ كالمشاعر عمى 

 .(2)لالىتزاز االجتماعي 

سباب االىتزاز أف يقكـ االعالـ االسالمي المعاصر بالبحث عف أمف  دبنو ال ألذلؾ يمكف القكؿ       

كالظركؼ المؤدية اليو، كمحاكلة كضع تصكرات شرعية اسالمية، تحاكؿ حؿ تمؾ المشكالت الناتجة 

كالتغير الككنية  التأثيركاالمكانيات الفكرية كالمادية كفؽ قكانيف  عف االىتزاز كتحريؾ الطاقات

 .(3) المتحكمة  في حركة النفس كالفكر كالسمكؾ كالعالقات االجتماعية 

ثانيا : الحرية في ممارسة االعالمية : اف ممارسة الحرية االعالمية تصبح كاجبا ضركريا ذلؾ بالدكر 

كينعي عف المنكر، كالذم يعد  بالمعركؼ يأمرالمجتمع اسالمي المكمؼ في اقامة  باإلنسافالمنكط 

                                                           
 .22ـ، ص2004، العراؽ ، جامعة الككفة ،  خصائص االعالم االسالميعناد، ىاشـ حمكد ، (  1
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حد الضركريات الدينية كالتي يمتـز الفرد المسمـ بمكجبيا بمسؤكلية التكميؼ الشرعي، كذلؾ لمتعدم في أ

مة كالحفاظ عمى عقيدتيا السماكية كترسيخيا، حتى مع كجكد الدكلة ال يتكقؼ ىذا الحؽ عف بناء األ

ف تحكؿ بيف أمنة لممارسة ىذه الحرية، كال يجكز مكب خالؿ ذلؾ تكفير المناخات اآلالمسمميف، كالمط

التي يككف في حاالت التجاكز عمى ليا ك الفرد المسمـ كتمسكو بيذا الحؽ ما لـ يكف ىناؾ مبرر شرعي 

 .(1)ك التقسيط اك التيـ الباطمة كغيرىا أاالخريف بالقذؼ 

صد مف مقاصد الرسالة االعالمية االسالمية التي عمييا مدار كمف ىنا نعتبر الحرية مق           

كفرع التكحيد الذم بو  اإلسالمي،مف اصكؿ النظاـ االجتماعي  أصؿنصكصيا كاحكاميا، بؿ ىي 

نيا ال أك العنصرية كاالستبعاد، كما أيتحرر االنساف مف كؿ العبكديات االخرل مف الجيؿ كالشؾ 

كعميو يحؽ  ،ك التيرب عف كؿ مسؤكليةألتحمؿ مف كؿ قيمة تعني االنفالت عف كؿ مرجعية كا

  .ف يقكؿ ما يشاء كيفعؿ ما يريدأاالسالمي  لإلعالمي

ثالثا: االلتزاـ بالشكاىد الشرعية الفقيية في مضمكف الرسالة االعالمية، حيث اف االعالمي الذم يبث   

اف يطرح الرسالة االعالمية ما لـ  مذيع ألمداعية مسمـ، فال يجكز  باألساسالرسالة االعالمية ىك 

حقائؽ يستطيع مف  بتويحط عمما بالضكابط الشرعية كالفقيية لما يقكؿ، ما لـ يكف يحمؿ في حقي

كف رسالتو تحمؿ معاني كمبررات كردكد فعؿ لبعض مف كخالليا السرد عمى مف يتصدل لو، كقد ت

المسمـ الذم ال يصيغ الرسالة  يفاإلعالمك يحاكؿ عرقمة طريقيا، أيتصدل لمدعكة االسالمية 

كشريعة البديية، كالقدرة عمى سرد الحجج  باألحكاـاالعالمية ال بد اف يتكافر فيو شركط العمـ 

 (2)كالبراىيف
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خامسا: اف خصائص الرسالة االعالمية تمثميا بالقيـ االسالمية السمحاء ، كالتي تستمد تمؾ القيـ مف 

الى يكـ الديف .  بإحسافلؾ مف خالؿ سير الصحابة كمف تبعيـ سير النبي صمى ا عميو كسمـ ككذ

 انيا تمؾ مف صفات الرسالة االعالمية.

برز صفات االعالمي االسالمي الذم يضيؼ الرسالة االعالمية، أرابعا : الصدؽ كالمكضكعية مف  

الداعية ، فيما صفتاف البد مف تكافرىما في ةف مف شيـ االسالـ الحنيؼ الصدؽ كالمكضكعيأحيث 

القكل  لتأثيراتف تحكم الرسالة االعالمية االسالمية بعض الحقائؽ الخاضعة أالمسمـ لذلؾ ال يجكز 

ف الصدؽ ىك عامؿ ناجح في تصكير القضايا التي تحكيميا الرسالة االعالمية إالخارجية، حيث 

تعني ما المكضكعية التي أبصكرة حقيقية، كليس برؤل كخطكات مضممة عارية عف الصحة ، 

م كاعتماد لغة الحكار في مكاجية االشكاليات كبياف الحجة بالدليؿ القاطع أاالنصاؼ كاحتراـ الر 

ف تتحمى الرسالة االعالمية بااللتزاـ بمنيج االسالـ المكضكعي في أكد االسالـ عمى أالساطع الذم 

مزاجية  وكتكصيات الحقيقة، ألنو المنيج الذم يحافظ عمى الحقيقة مف الضياع كتجنب رسائموبياف 

ساسي في بياف أك ضغط ما ىك أك تحجيـ المكرد االعالمي أكنفسية التصرؼ الالمسؤكؿ في تيكيؿ 

 (1)حقيقة المقمكب لمرأم العاـ

ال بد كاف تككف  ألسبابسادسا : الصبر التكاضع : البد لمرسالة االعالمية التي تبث عبر االعالـ 

عمى الناس في الثقا الخيار ف تمؾ الرسالة متكاضعة  كال يتبقىصابرة محتسبة عند ا تعالى كاف تكك 

بؿ ال بد اف تككف ىي اداة صقؿ خصية المسمـ كتيددىا لما يؤدم جمالية المكانة التي تتبمكر عنيا 

جمالية ككمالية االسالـ في منظكر عامة البشر ، كالتكاضع ىك الطريؽ االعالمي الى قمكب الناس 

الى التفكؽ عمى امكاليـ كاستطالع أرائيـ كىك راجمتو لمكصكؿ الى كافة شرائح  كالى محبتيـ كسيمة
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ؿ الكظيفي، كاف يكازف بيف العمؿ الدنيكم كبيف عالمجتمع كتتبع الحقيقة كاف يككف ىناؾ حسف لمتفا

 المصمحة العامة تحؿرسالتو االعالمية، كاف  بثالعمؿ الديني فال نخمط بينيما رجؿ االعالـ بث اثناء 

عمكمي كاخالقيات، فمصمحو الذيف االسالمي ىي  ديفف االسالـ ىك المصمحة الخاصة، أل محؿ

كما  ،ـ ثقافيةأـ اجتماعية أجميع محيطات حياتو سكاء كانت فربية  مىصمحو الفرد كعمقدمة عمى مت

 ؼلحضكر الفاعؿ الذم يحاكؿ أم طر اك  ةة االعالميغف مف خصائص الرسالة االعالمية ىك السبأ

 (1)عمى الخبر قبؿ االخر كىذا ما يحتاج الى حضر دائـ في الكسط االجتماعي  صقمياالمي اع

 )الرسالة االعالمية(أىداف االعالم االسالمي  رابع:ال حثالمب-5.3

 أم   أف البىدىًىٌيات كمف لخدمتيا، طاقاتو كجٌند نفسو لتحقيقيا نذر سامية أىداؼه  لو المسمـ لإلعالـ   

ال غايات؛ إلى كالكصكؿ أىداؼ لتحقيؽ أف ينصرؼ بغيين مكٌجوو  جيدو  ف  ، ك عبثنا كاف كا   ىك اإلعالـ ا 

 العممية تحكـ التي كالمرجعية كالنكايا في القكاعد يكمف إنما كالفرؽ ككسائمو، مكاضيعو في كاحده 

 يسمكو أف اإلعالمي عمى الذم الطريؽ معالـ سمفنا تحدد البكصمة التي بمثابة األمكر فيذه اإلعالمية،

 معينة، كنفس إعالمية مكاد لنشر دؼتي إعالمية كسيمة مثال فاإلنترنت بو، الصفة الخاٌصة يتخذ حتى

 فاإلعالمي كاإلعالـ الجيادم، الرسمي لإلعالـ بالنسبة اإلعالـ كصؼ عميو يصديؽ اإلنترنت ىذا

فساد لتمجيد العنكبكتية الشبكة تقنية يستخدـ المأجكر  يستخدـ المسمـ اإلعالميك  األخالؽ، الطاغكت كا 

 بينيما الفارؽ بقي إذنا األخالؽ، لمكاـر ـتيكدعك الطكاغيت مف لتحذير الناس كالخطكات التقنية نفس

 .األصكؿ كالفركع مف ذلؾ كغير لتحقيقيا يرمياف التي كالغايات منيما كؿ تحكـ القكاعد التي في

لغايات ال يخرج عنيا كقد يتـ تمخيصيا كاالعالـ االسالمي يتحدد ضمف منظكمة مف األىداؼ كا    

 في المكاضيع األىداؼ االتية : 
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إف مف أسمى أىداؼ االعالـ االسالمي كابمغيا ىدفا كغاية، ىك جعؿ الناس يجيكف إلى ا    

كعدـ االشراؾ بو، فمقصد االعالـ االسالمي  -سبحانو كتعالى–بالعبادة كااليماف القاطع بربكبية ا 

ىناؾ شباب مسمـ يعبد ا كحده ال شريؾ لو كيخضع كؿ افعالو كأعمالو خالصة  ىك أف يككف 

تعالى، كلنا في قكؿ الصحابي االعالمي المشيكر ربعي بف عامر دليال عمى ذلؾ، عندما قاؿ لرستـ: 

 الدنيا عةسى  إلى الدنيا كمف ضيؽ العباد، ربِّ  عبادة إلى العباد عبادة مف الناس لنخرج ابتعثنا؛ ا إف  "

كر كمف كاآلخرة،  .(1)"اإلسالـ عٍدؿ إلى األدياف جى

كمف االىداؼ الدعكية االخرل في االعالـ المسمـ ىك االمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر ،          

فمـ يعرؼ التاريخ االسالمي كجكد عصر مف العصكر بدكف اعالـ اسالمي دعكم ، فمنذ أف بدأت 

تحركت الرساالت االعالمية المكجية عمى يد قادة مف المسمميف الذيف  ةميمف السر الى اإلعال ةالدعك 

اكفدىـ رسكؿ ا غمى الممكؾ كالزعماء المعاصريف لدعكتيـ الى االسالـ كىـ يحممكف رسائؿ الى 

 إعالـه  الدعكة أف ذلؾىؤالء االقكاـ، كىذا ما اكده احد الكتاب حكؿ ىذا اليدؼ االعالمي االسالمي  

 أم ة الدعكة اإلسالـ كأم ة كىىًديو، ًدًينو عمى كداللهة بشىرًعو، إعالـه  تعالى ا إلى الدعكة"الـ، كاإلس عف

 حقيقتو في ألن و الدعكة بحاؿ؛ عف يىنفىؾُّ  ال اإلسالـ في كاإلعالـ الفضؿ، إلى كالتداًعي الخير، إلى

 الد عكة مضمكف مع كنىقائيا سيمكِّىا في تت فؽ ككسيمةو  شائؽ، أسمكب بكؿِّ  الدِّيف، ىذا لحقائؽ ميبيفه  بىالغ

 .(2)"الرائؽ

 كلمدعكة بالمعركؼ، كاألمر المنكر عف لمنيي المتطكرة الحديثة اإلعالـ كسائؿ استغالؿ كمنيا         

 اإلسالـ، في لمدخكؿ المسمميف غير كدعكة إسالميـ، كتنقية دينيـ لتجديد المسمميف دعكة اإلسالـ، إلى

يصاؿ  العاـ الرأم أف سيما كال الداعية، اإلعالمي عمى شرعي كاجبه  كذلؾ لمغرب، اإلسالـ كتص كا 
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دراؾ لفيـ يفتقد الكافرة تمعاتلمجا ىذه في  العظيمة، اإلسالـ رسالة تتضمنيا التي الصحيحة الصكرة كا 

 يشنيا لتيا الدعائية بفعؿ الحمالت أحياننا محرفة أك كمشكىة حيننا مبتكرة تصميا الرسالة ىذه ألف

 .(1)اإلسالـ أعداء

االسالـ  ةخرل ما يندرج تحت الكظيفة األساسية لحمايكمف األىداؼ االعالمية االسالمية األ    

كالدفاع عنو في كافة المراحؿ كفي كجو أم خطر قد يتعرض لو االسالـ، كىك الدعكة لمجياد بكافة 

عة، كىك ىدؼ ىجكمي دفاعي أـ عبر أشكالو، سكاء أكاف ذلؾ مف خالؿ استخداـ األسمحة المشرك 

الرفض كاالحتجاج كبالكممة كالقكؿ الصادؽ كابراز الحقائؽ ككشؼ الغمكض عف بعض األىداؼ التي 

يستخدميا العدك لتشكيو سمعة االسالـ كتمفيؽ التيـ كالقضايا لممسمميف، أك ضد مف يدسكف السمكـ في 

تعزيز التربية الغربية المنحمة، كالتي تجعؿ المسمـ  الدسـ مف خالؿ تمؾ البرامج اليدامة التي تسعى الى

 الميزكز يتنكر لذاتو كلدينو.

االسالمية االخرل التي يقكـ ببثيا االعالـ االسالمي كىي االخبار الصادقة كمف االىداؼ        

، كىي أىداؼ معرفية تسعى الى الممحصة كالتي ال تدخؿ في باب التشيير كالقذؼ كالقدح كالتمفيؽ

طاء المعرفة لمناس كال سيما كنحف نعيش في عصر التقدـ كالحضارة كالمعرفة المتقدمة، فيك عصر اع

المعمكمات ف لذا ينبغي عمى االعالـ االسالمي أف يجارم االعالـ العالمي الجديد مف معارؼ كعمـك 

تمؾ المعمكمات  االسالمي يسعى لتقديـ فاإلعالـكتقنيات حديثة ال بد لمفرد المسمـ مف االطالع عمييا 

بعد تمحيصيا كالتحقؽ مف فائدتيا كصدقيا، كابعاده عف التكغؿ في سماع كمشاىدة االخبار المزيفة 

 خر المسيس كالمأجكر .مف االعالـ اآل
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كما يسعى االعالـ االسالمي الى بناء الفرد كالمجتمع المسمـ كترابطو ، كغرس ركح التعاكف         

معاني االخكة االيمانية بيف أفراده ، أخكة مستمدة معاني االخكة مف الديف عمى البر كالتقكل، كترسيخ 

منذ المحظة االكلى لظيكر الديف االسالمي كجاء في دستكره العظيـ االسالمي الذم جاء بتمؾ التعاليـ 

َما اْلُمْؤِمُنوَن إِْخَوةٌ " جاء في قكلو تعالى:  مذالكىك القرآف الكريـ ك   .(1)" إِنَّ

 قضايا لتبٌني تدعكنا أخٌكة بينيـ؛ الفكارؽ جميع كأزالت اإلسالـ، تحت مظمةخكة  االسالمية فاأل      

ة  كالكطنية حدكد القكمية عف بعيدان  عنيـ، الكافرة كالدفاع الدكؿ في المسممة األقميات المسمميف كخاصن

 .المقيتتيف

 الذم الزماف ىذا في كخاصة، مةالرذي كمحاربة الفضيمة دؼ االعالـ االسالمي الى نشريكما ي       

 ككانت شاممة، حربنا كالعفاؼ العفية فيو ا، كحيكربتنيكألكا صنكفيا بكؿ كالمنكر الفحشاءي  فيو انتشرت

، كبثت فييـ كؿ الكريد إلى الكريد مف األمة أخالؽ نحرت التي آلة الجريمة المعاصرة اإلعالـ كسائؿ

فساد اخالقي كالذم اخذ االنساف يأتي بيا كيتفنف في  ما يخطر بباؿ االنساف اك ال يخطر ببالو مف

التي ادائيا ، فدكر االعالـ االسالمي  ىك نشر االفكار االسالمية المحممة بركح االخالؽ كالفضائؿ 

حمميا المسممكف الدعاة الذيف جابكا االصقاع كنشركىا في المجتمعات التي زاركىا فكانت عنكاف 

كقد تميز االعالـ االسالمي بحممو لتمؾ الفضائؿ كالمكاـر ككاف  كنبراس يستدؿ بو عمى المسمـ،

 المسممكف يبثكف تمؾ الرسالة االعالمية االسالمية عبر المحطات الفضائية كاالذاعات. 

كىناؾ ىدؼ اقتصادم اسالمي يسعى االعالـ االسالمي لتحقيقو ىك بث التكعية االسالمية         

 األمة أكضاع تحسيف إلى لمكصكؿحؿ المشكمة االقتصادية العالمية ، ك حكؿ استخداـ ادكات االقتصاد

 الربا كمحاربة كاالحتكار، الغش مف تمعلمجا كحماية األخذ كالعطاء، في كترشيدىا كاإلنفاؽ الكسب في
                                                           

 40سورةالحجرات،آٌة( 1
 



85 
 

دارة لمتجارة كأيسرىا الطرؽ كعرض أفضؿ الحراـ، كأكؿ  كاستثمار ثركات المفسديف، ككشؼ األمكاؿ كا 

 .المسمميف ةلخدم المسمميف

شاعة العاـ، الكعي تعميـك         يجاد اإلسالمية، الثقافة كا   الٌسكم، المتعمـ الحضارم المسمـ الفرد كا 

خكانو دينو لخدمة عمـك مف البشرية تكٌصمت إليو ما كؿ كيسٌخر اإلسالمي، كتاريخو بتراثو يعتزُّ  فرده   .كا 

لترفيو عف ابناء المسمميف بأساليب اسالمية بعيدة كما ييدؼ االعالـ االسالمي الى التركيح كا         

 ال انيبكك منضبطة اإلسالـ في كالمرح فالتسمية كالجماعات،عف التعدم عمى الحقكؽ الخاصة لألفراد 

نما المطمكبة، الغاية ىي فميست التسمية كاآلداب، الديف مع تتنافى  الممؿ كسر ىك منيا الغاية كا 

طرؽ سيمة كتقدـ لو النصائح كاالرشادات الدينية عبر برامج ككميدية ، بالعبادات عمى العبد كتنشيط

 .(1) ىادفة.

  الشرعية لمرسالة االعالمية االسالميةواآلداب الضوابط  لخامس:ا بحثالم-6.3

ال بد كأف تتكفر في االعالـ االسالمي عدة أداب  االعالمية،مف أجؿ الكصكؿ إلى الحقائؽ     

الرسالة االعالمية االسالمية، كالتي تتمثؿ في الضكابط كاآلداب الشرعية كضكابط شرعية، تخضع ليا 

 اآلتية: 

 : وااللتزام ومنع الغش والتزييف لمحقائق  أواًل: الصدق

 قاؿ ، صدقو راكيو مف تيقف قد ، صادقان  يككف أف االسالمي لممفيـك كفقا الخبر مكاصفات مف        

قٌِن  َنَبإ بِ َسَبإ  ِمن "َوِجْئُتكَ: تعالى (،  ىذا يعطي دليال كاضحا عؿ صدؽ كيقيف النبأ الذم جاء بو 2) "ٌَ

الطائر لسميماف ، فالصدؽ كاليقيف ىما الصفتاف المتاف تتميز بيما الرسالة االعالمية االسالمية ، كما 

الصدؽ بيف االسالـ أف النبأ كالرسالة االعالمية التي تحمؿ تمؾ االنباء يجب عمى المسمـ أف يتحرل 
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كاليقيف منيا ، فال يصدؽ كؿ ما يقاؿ، كأف ال تبث الرسالة االعالمية االسالمية بأنباء منقكلة دكف 

 َأن َفَتَبيُنوا ِبَنَبأٍ  َفاِسقٌ  َجاءُكمْ  ِإن آَمُنوا الِذينَ  َأيَيا َياالتحقؽ مف صدقيا كيقينيا، حيث قاؿ تعالى: " 

 (1)" َفَعْمُتْم َناِدِمينَ  َما َعَمى اَفُتْصِبُحو  َلةٍ  ِبَجَيا َقْوًما ُتِصيُبوا

 إلى ما الناس ليطمئف كصياغتو الخبر نقؿ في األحكاؿ كؿ يف مطمكب اإلسالـ في فالصدؽ      

 عميو صمى ا النبي يقكؿ، اإلسالمي اإلعالـ سمات مف سمة الصدؽ كيصبح معمكمات، مف يكرد

يكذب  الرجؿ يزاؿ كما ، صديقان  ا عند يكتب حتى الصدؽ كيتحرل يصدؽ الرجؿ يزاؿ ما : كسمـ

 (2)ان كذاب ا عند يكتب حتى الكذب كيتحرل

لذلؾ حرص االعالـ االسالمي عمى نقؿ االخبار الصادقة ، كالركايات التي يتيقف منيا               

، أك  كيتأكد مف صدقيا، كال يعمف أك يكرد خبرا عبر رسالتو االعالمية غير متأكد مف مدل مصداقيتو

 الدعكة جكىر الصدؽف يعمد الى نقؿ االخبار كتكرارىا دكف تمحيصيا كالتحقؽ مف يقينيا كصدقيا .

 أثر كيظير كسمـ، عميو صمى ا النبي بو اشتير ما أكثر كىك ، فييا األمف كصماـ اإلسالمية

 تدؿ كسمتو كىيئتو كالسالـ عميو الصالة نبينا صكرة كانت فقد" كصكتو الداعية كجو عمى الصدؽ

 (3)كذاب بكجو ليس أنو عرفت كجيو رأيت فمما :سالـ بف عبدا قاؿ كليذا ، صدقو عمى العقالء

تحرل  فإف ، ا إلى الدعكة كفي الناجح، اإلعالـ في األىمية بالغة صفة" الصدؽ فإلتزاـ      

 غرض ىـ الناس الذيف بثقة زلمفك  األساسية الضمانة ىما كقعت كما بكاقعتيا كااللتزاـ كالكقائع الحقائؽ

 اإلعالـ في الحقيقة كتحرل أىمية الصدؽ عمى أدؿ كليس ، ا الى الدعكة ىدؼ أك اإلعالمية، المادة
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 التي كاألساطير األكاذيب أف اإلسالمي التاريخ أثبتت حكليات لقد .نفسيا اإلسالمية الكقائع تاريخ مف

 (1) .ا الى الدعكة أصحاب مناقب في كالطيارة ستقامةاال أماـ كميا سقطت .قد اإلسالـ دعكة جيتااك 

 ذم كؿ ، يعطى عداكتو في منصفان  ، أحكامو في عادالن  يككف أف يجب اإلسالمي اإلعالـك         "

 إخفاء أك الحؽ إلى إظيار العناد يحممو أك حقيـ الناس غمط إلى االنتماء يحممو فال ، حقو حؽ

 اليكل مع لتتناسب تحريفيا المعمكمات أك تغيير إلى يعمد أك ، فسيفكالمنا األعداء في الخبر جكانب

 ركنا األساس ىذا يعد كلذلؾ(2) "تحتمؿ األمكر ماال تحميؿ أك قدرىـ انتقاص أك اآلخريف مف النيؿ في

 ِلّموِ  ينَ َقوامِ  ُكوُنواْ  آَمُنواْ  الِذينَ  َأيَيا َيا :"كجؿ عز تعالى يقكؿ ا ، اإلسالمي اإلعالـ أركاف مف ميما

 (3)ًلمتٍقكىل"  َأْقَربُ  ُىوَ  َتْعِدُلوْا اْعِدُلواْ  َأال َعَمى َقْومٍ  َشَنآنُ  َيْجِرَمنُكمْ  َوالَ  ِباْلِقْسطِ  ُشَيَداء

 والصراحة والوضوح المتابعين خداع ثانيًا: تجنب

 ، كغشو العاـ الرأم خداع يحاكؿ مف كؿ اإلسالـ حارب ،لذلؾ مكانتو لو اإلسالـ في العاـ الرأم      

 أساس عمى البشر بيف التعامؿ أسس اإلسالـ كأقاـ.بو المنكطة كظيفتو عف بو بعدان  ذلؾ في ألف

ننا.الكسائؿ مف كسيمة بأية كخداعيـ بالناس التغرير شأنو مف ما كؿ فحـر.كالصراحة الكضكح  نجد كا 

رسالتو الصراحة كالكضكح ، لذا كاف االعالـ يحمؿ في الناس عقكؿ كاستغالؿ لمخداع اإلسالـ تحريـ

 كسمـ عميو ا صمى النبي كاف الثانية العقبة البيعة فيألىدافو العامة ، كخير مثاؿ عمى ذلؾ: " 

 القـك عمى كاشترط نفسو عمي كأخذ ، كاألسكد األحمر حرب عمى بايعيـ لقد اليدؼ، ككاضح صريحا

 ، عسرنا كيسرنا في ، كالطاعة السمع عمى الحرب بيعة ا سكؿ بايعنا":الصامت بف عبادة لربو، يقكؿ
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 في ؼال نخا كنا، .أينما بالحؽ نقكؿ كأف ، أىمو األمر ننازع ال كأف ، عمينا كأثرة ، كمكرىنا كمنشطنا

 (1)"الئـ لكمة ا

 ، والحكمة الرأي إظيار في الخوف ثالثًا: عدم

 اتياألسس مسميا تمؾ تفقد كبدكنو ، األسس باقي لو تخضع الذم اإلعالـ أساس ىكك       

 لـ اإلسالـ بدعكة تامتأل إذا كالرسالة االعالمية االسالمية  اإلسالمياالعالـ  قمب إف كمضامينيا،

( فالرسالة االعالمية 2) "مْؤِمِنينَ  ُكنُتم ِإن َوَخاُفونِ  َتَخاُفوُىمْ  "َفالَ  : تعالى قاؿ بشيء يبالي يعد

الى كسيمة اعالمية فاشمة النياؿ اتنقؿ الحقيقة لخكفيا مف االسالمية اذا استحكذ عمييا الخكؼ تحكلت 

التيديدات ، كبذلؾ تتجرد االخبار التي تنقميا تمؾ الرسالة االعالمية االسالمية تككف غير صحيحة اك 

 مشكشة كال تصمح.

 في يكبر كأخذ ، صغيرة أمكر عند كأكقفو ، بمجامعو اليمع كأخذ ، الخكؼ عميو استحكذ إذا أما      

 كالخكؼ كذلؾ .باإليماف قمبو يعمر لـ ىذا فإف ، اإلقداـ مف كيرتعد ، األشباح كيتكىـ ، الخكؼ نفسو

 ككخكؼ ، باألمة األذل إيقاع إلى بدكره يؤدم الذم بالفرد األذل يكقع أف في الظالـ الحاكـ مف

 ، منيـ حدكا كىك ، كمو الجيش إبادة الى يؤدم الذم المكت مف القتاؿ ساحة في الذم الجندم

 ألما أكثر كىك ، العقيدة ضياع إلى يؤدم مما ءالمر  يحمميا التي العقيدة سبيؿ في السجف مف ككخكؼ

 .الدمار الى أدم ربما بؿ ، المخاطر الى يؤدم األمة عمى جدان  خطر الخكؼ كىذا . السجف مف
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 كالبيئة، المتابعيفحالة  حسب المكضكعات اختيار في حكيما يككف أف البرنامج مقدـ عمىك          

 الِحْكَمةَ  ُيؤِتي" :تعالى يشاء، قاؿ مف عمى عباده مف ابي يمف جؿ عزك ا مف عظيمة نعمة الحكمة

 (1)" ُأْوُلوْا اأَلْلَبابِ  ِإال َيذكرُ  َوَما َكِثيرًا َخْيرًا ُأوِتيَ  َفَقدْ  الِحْكَمةَ  يُؤتَ  َوَمن َيَشاء َمن

 بالرسكؿ أسكة ذلؾ في كلنا كانقياده، كقبكلو المتمقي فيـ كبحسب بالعمـ الدعكة الحكمة كمف        

 ا رسكؿ إلى فأرسمكه ، كتجمو تعظمو قريش رجالن  كاف ، الحصيف قصة نذكر كسمـ، عميو ا صمى

 : قاؿ كالسالـ الصالة عميو النبي الى جاء فمما دعكتو، عف ينتيي حتى يكممو كسمـ، عميو ا صمى

 حصيف فقاؿ يا كتذكرىا؟ آليتنا تشتـ انؾ ، عنؾ بمغنا الضي ىذا ما : الحصيف فقاؿ ، لمشيخ أكسعكا"

 تدعك؟ مف أصابؾ الضر فإذا : قاؿ ، السماء في ككاحد األرض في سبعة : قاؿ ؟ إلو مف تعبد كـ

 لؾ فيستجيب: قاؿ السماء، في الذم :قاؿ تدعك؟ مف الماؿ ىمؾ فإذا :قاؿ.السماء في الذم : قاؿ

 عميو ا صمى ا رسكؿ فقاؿ . فأسمـ تسمـ أسمـ حصيف يا الشرؾ؟ في أرضيتو معو؟ شرؾكت كحده

 (2) .منزلو إلى شيعكه : ألصحابو كسمـ

 خالصة الفصل الثالث

تكصيؿ االفكار مف خالؿ االطالع عمى مفيكـ االعالـ  االسالمي استطعنا الكقكؼ عمى أنو        

كىك  أشكاليا، مية الى الجماىير عبر كسائؿ االعالـ الحديثة بكافةالدينية كالمعتقدات الدينية االسال

يحمؿ رسالة اعالمية مكجية لمناس في كؿ مكاف كفي كؿ زماف لنشر التعاليـ الدينية عبرىا، بأسمكب 

 فني كجذاب يمكف أف يجعؿ الناس يقتنعكف بتمؾ الرسالة كتمؾ المعتقدات الدينية التي تبثيا . 

عمى أف الدعكة االسالمية كالدعكة الى االسالـ ىي بذاتيا يمكف اطالؽ عمييا  كما يمكف القكؿ  

 ترتكز بحيث كمترابطاف متداخالف كالدعكة اإلعالـف االعالـ االسالمي في كافة العصكر كاألزمنة .
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 ، كالمؤسسات الجمعيات ك المراكز ك كاإلعالـ األندية ك المساجد،  بينيا مف عديدة كسائؿ إلى الدعكة

 في العقيدة ترسيخ بمعالجة يختص األخير ألف الديني اإلعالـ مف أشمؿ اإلسالمي اإلعالـ لكف

 داخؿ دينية صفحة ىذه فنرل الحياة جكانب مف كاحد جانب عمى كيقتصر الدينية كالمعامالت النفكس

 اإلعالـ ذلؾ فيك اإلسالمي اإلعالـ بينما ما، مكضكعان  يعالج دينيان  برنامجان  نشاىد أك جريدة أك مجمة

 ألف إسالمية برؤية كغيرىا كاالجتماعية كاالقتصادية السياسية الحياة؛ جكانب كافة يغطي الذم الشامؿ

 في تصرفو كيفية في لإلنساف كاألسس القكاعد كيضع الحياة، مجاالت كافة يعالج حياة منياج اإلسالـ

 .كقتو كؿ

ج قضية ميمة كىي تثقيؼ الناس بثقافة دينية كاضحة المعالـ تعال االعالـ االسالمي  رسالةكما أف 

كأف أسمى أىداؼ االعالـ االسالمي كابمغيا ىدفا كغاية ، ىك  .مستمدة مف االكامر كالنكاىي االليية

كعدـ االشراؾ بو،  -سبحانو كتعالى –جعؿ الناس يجيكف إلى ا بالعبادة كااليماف القاطع بربكبية ا 

عالمية صادقة، كصريحة ككاضحة ، كعدـ الخكؼ مف اظيار الرأم كال بد أف تككف الرسالة اال

 بالحكمة ، 
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 الفصل الرابع
______________________________________________________________

 والبدائل لمتغمب عمى تمك المعوقاتالحديث  عالم االسالمي الدعويمعوقات اإل
 

 م الدعوي االسالمي:األول: معوقات وتحديات االعال بحثالم-1.4

 ، لرسالتو الدعكية أدائو دكف يحكؿ عائقا تٌمثؿ مختمفة داخمية مشكالت الدعكم اإلعالـ يكاجو       

 :اإلسالمي المجتمع كاقع عف الناتجة المشكالت كىي

 اإلعالـ الدعكم أداء دكف يحكؿ أساسيا عائقا يشكؿ اإلسالمي المجتمع في األمية نسبة ارتفاع 1- 

، دكف متابعتيا أك فيميا مف قبؿ اإلعالمية المادة مف كبيرة نسبة إىدار كيسبب كاممة، ولرسالت

قطاعات كبيرة مف افراد المجتمع االسالمي، بسبب أف ىذه القطاعات مف األفراد ال يممككف القدرة عمى 

سالمي الدعكم ، أك استخداـ الكسائؿ التكنكلكجية الحديثة في متابعة االعالـ االالقراءة أك الكتابة

 االسالمي. 

فيناؾ ، المناسبة غير اإلعالمية كالصياغة األمية نسبة ارتفاع كسببو اإلعالمي، الكعي نقص 2- 

بعض البرامج االعالمية االسالمية تنشر بعض المعمكمات المعقدة كالتي تحتاج الى عمماء لفيميا، 

 كنيا .كتقدـ لألفراد ما يجعميـ ينفركف منيا النيـ ال يفيمكف مضم

 اإلعالمية المناىج اعتمدت حيث متأخرا، كاف اإلسالمية الدكؿ في اإلعالمية المؤسسات بناء 3- 

 كمتطمبات المؤسسات ليذه الحالي الكضع بيف تناقضا أكرث مما إنشائيا، في الغربية
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حاء، كتو، كقد كضع االعالـ الغربي التبشيرم كالتشكييي لإلسالـ كقيمو السمكدع اإلسالمي المجتمع

تجيكف لإلعالـ الغربي كيترككف االعالـ االسالمي المرشد كالمكجو نحك الديف يما جعؿ الناس 

 .(1)االسالمي 

رث ربانية دعكة مف اإلعالـ استغالؿ في الدعاة مف الكثير يقع فيو  خطأىناؾ  -4  إلى نبكم، كا 

مف أحزاب اسالمية  حزبية كسياسية، كرفض أم دعكة اسالمية مف محطات اعالمية اخرل تنظيمات

تتناقض مع أحزابيـ، كىذا ما يجعؿ االعالـ التابع ليا يدكر في فمؾ اىداؼ الحزب السياسي كليس في 

فمؾ الدعكة االسالمية الصادقة كالمحايدة كالمستمدة تعاليميا مف دستكرم االسالـ كىما القرآف الكريـ 

سابقة التي فشمت كتفادم األخطاء التي يقعكف كالسنة النبكية، كعدـ االتعاظ مف التجارب االعالمية ال

فييا، كالتي أدت إلى فشميا، فنجد أف االعالـ االسالمي يطبؽ  تمؾ الكسائؿ كاألساليب التي تـ اتباعيا 

 مف تمؾ الكسائؿ االعالمية .

مناقشة جميع ، كعدـ عناصرىا مف كاحد عنصر عمى اإلعالمييف بعض عند الدعكة مفيـك اقتصار-5

مما يجعؿ األفراد الذيف يتابعكف ىذه المحطات االعالمية يظنكف أف الدعكة ىي كما تبثو تمؾ  جكانبيا

كما كجكد بعض المحطات االعالمية االسالمية مأجكرة كتبث اراء السياسة  الفضائية،المحطات 

عالمية الحاكمة في الدكلة كال تخرج عف اطارىا العاـ ، مما يجعؿ االفراد ال يثقكف بتمؾ المحطات اال

 (.2) .الدعكية االسالمية التي تككف عمى ىذه الشاكمة

 ضعؼ كحدتيـ إلى أدل مما المسمميف، بيف كالفكرم المذىبي التعصب في اإلعالمي الصراع -6

دعكتيـ، حيث تكجد المذاىب الفكرية االسالمية المتعددة، ككذلؾ الفرؽ االسالمية كالشيعة  كضعؼ

                                                           
 129ص ، ـ1999، ، القاىرة ، دار المعارؼ اإلسالمي المجتمع في اإلعالم ،حامد ، الكاحد عبد( 1
 346 . ،  صالدعوة عمم إلى مدخل الفتح،  أبك محمد البيانكني،( 2



93 
 

ء االعالميكف يقدمكف رسالتيـ حسب رؤيتيـ كنظرتيـ لمديف االسالمي كالخكارج كغيرىـ ما يجعؿ ىؤال

ما يجعؿ المتابعيف ليذه المحطات الدعكية كمحاكلة التمحيص فيما يكردكه مف برامج دعكية حتى تككف 

الرسالة االعالمية المقدمة متمشية مع الديف االسالمي كترؾ ما ال يتماشى مع الديف االسالـ، ك 

ما يجعؿ رسالتيـ مشككؾ فييا  البعض، بعضيـ عمى بالرداالسالمييف  الدعكييف ييفاإلعالم انشغاؿ

يبثكف بعض الرسائؿ االعالمية دكف تنفيذ تمؾ األفكار مف قبؿ المتابعيف، كما أف بعض االعالميف  

 شوه امما يجعؿ الناس ال تثؽ باإلعالمييف كالرسالة االعالمية الدكية التي يقكلكنيا ، كينشركنيا، كىذا 

 (.1)المدعوٌن لدى الثقة وأفقد الدعوة، كمال

، كالذم كضع اسسيا لتطاؿ الحركات كاالحزاب الحاقد الغربي االستعمارصنعيا  التي األمة تجزئة -7

االسالمية كالتي جعمت كؿ مجمكعة تنبرم لمدفاع عف مصالحيا دكف التفكير في المصمحة العامة التي 

كىذا ما جعؿ الرسائؿ االعالمية  -صمى ا عميو كسمـ –نبي الكريـ حث عمييا االسالـ كنبو ليا ال

سيا فعف نفسيا في كجو رسائؿ اعالمية اخرل تعتبر ن عكتدافػتأتي بألكاف متعددة كبطبائع مختمفة، 

رسائؿ دعكية اسالمية، كىذا يضاؼ الية حالة التخمؼ التكنكلكجي الذم يتميز بو العالـ االسالمي 

 (.2) تعمار الى أف يضع العالـ الثالث فيو حسب تقديراتو لمعكالـ كالذم سعى االس

 كتشكؿ اإلعالـ الدعكم تضايؽ باتت التي الداخمية التحديات عف أكثر تفصيالت إضافة كيمكف     

 إلى باإلضافة خارجية، جيكدىـ لمؤثرات فييا تقمصت ظركؼ في كذلؾ بو العامميف مسار في ىاجسا

 مف كمستمدة مقتبسة أم كمتأصمة، كأصيمة حمكؿ جذرية إلى تحتاج التي االتاإلشك مف كثير قاعدية

 أف، ك اإلسالمي اإلعالـ في المالي الدعـ ضعؼ نذكر، التحديات الداخمية ىذه كمف اإلسالـ تعاليـ

                                                           
 .353 ،  صالدعوة عمم إلى مدخل الفتح،  أبك محمد البيانكني،( 1
 18ص،1990   كالتكزيع، لمنشر اإلرشاد دار الجزائر، ؟ ،..أين إلى إعالمنا إسالمي إعالم حون ،عمي جريشة،( 2
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 دكرا ليا كاف مؤخرا اإلسالمية اإلعالمية القنكات مف بالرغـ التي تكاجيو، العقبات مف العديد ىناؾ

 يككنكف سنة 25 إلى 16 مرحمة في الشباب الف ايجابي بفعؿ كالشباب عمى المجتمع تأثير في كبيرا

بالقنكات  تأثرىـ مدل يظير ىنا كمف بالعاطفة كيتأثركف باالنفتاح عقكليـ كتتسـ عقمي مرحمة تككيف في

 في نفكس امؤثر  دكرا لعبت كالفضائيات كبير، بشكؿ عمييـ التأثير استطاعت التي الدينية الفضائية

 القنكات مف عدد ىناؾ كأف ،دينيـ إلى كالتقرب كالعبادة األخالؽ بمكاـر التحمي إلى بدعكتيا الشباب

 إلى باإلضافة "اقرأ"ك "الرسالة"ك "المجد" :أىميا إلييا الشباب جذب استطاعت التي اإلسالمية

 (.1)كاسع بشكؿ تباع التي الدينية االسطكانات

 رأس الماؿ سيطرة أك النفكذ أصحاب عمييا يسيطر عندما اإلعالـ لكسائؿ اسدالف التأثير كذلؾ       

 لصالح العاـ الرأم حشد بغرض اإلعالمية الرسائؿ لبث أداة اإلعالمي الجياز يجعؿ الذم األمر

 كرسائؿ أخبار مف األعالـ كسائؿ تبثو ما مصداقية تنعدـ الحالة ىذه كفي الماؿ كرأس النفكذ أصحاب

 ىذه عمى السمطة صاحب نظر كجية كىي كاحدة نظر كجية لصالح دائما مكجو كفتك إعالمية

 كخمؽ شؤكنيا في التدخؿ كمحاكلة لمقنكات المالكة األمكاؿ رؤكس سيطرة فأك ، اإلعالمية الكسائؿ

يجاد ككبت صاحب  أك المالؾ الشخص بيا يتسـ التي النمطية بحسب تشكؿ أك كممة كخنؽ الحرية كا 

 بعض المؤسسات فتككف المادم كالدخؿ المالية المكارد في االستقاللية انعداـ بسبب كذلؾ الماؿ رأس

 ال فيما عمييا بإدخاؿ كالتأثير األمكاؿ رؤكس أصحاب مف كالتدخالت لممزايدات عرضة اإلسالمية

عاقة تعالى ا يرضي  (.2)يةاألشكاؿ الممتك  مف شكؿ بأم اليادفة اإلعالمية مسيرتيا كا 

                                                           
، ، جامعة الكادم ، الجزائر، دراسة نظرية، رسالة ماجستيرتحديات االعالم  الدعوي  في ظل العولمةبككش، سعد، ( 1

 56، ص2015
 20 ص ـ، 2011 ،سالميةاال لمدعوة المعاصرة واألساليب الوسائل  صالح الرقب،( 2
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 أف الكاقعلمعكقات كالتحديات التي تكاجو االعالـ االسالمي كالدعكم العكلمة، إذ أف كمف اىـ ا   

 ظؿ في خاصة ، كاالقتصادم كالثقافي السياسي المستكل عمى سكاء لمعكلمة مختمفة سمبية أثار ىناؾ

 قاطفلم يمكف صغيرة قرية العالـ أضحى بأف القكؿ المبالغة مف يعد لـ االتصاؿ لكسائؿ اليائؿ التقدـ

 العالـ بقيادة تنفرد كبرل كاحدة دكلة اآلخر كىناؾ الطرؼ في يحدث ما معرفة أطرافيا مف أم في

 اإليديكلكجية انيزاـ بعد كأيديكلكجيتيا فمسفتيا نشكة انتصار كتعيش ىائمة اقتصادية مكارد كتمتمؾ

 تمؾ بسمك االعتقاد مع ةالشيكعي كعقيدتو االشتراكية السكفيتي كمنظكمتو االتحاد انييار مع المقابمة

 (.1) الدكؿ تمؾ في تحققت التي الثقافة

 تدفؽكجاءت العكلمة في ظؿ التخمؼ الثقافي كاالقتصادم كالتكنكلكجي لمعالـ االسالمي،  ك      

 كال حكاجز بال دكؿ العالـ إلى جديدة غربية كمعمكمات كسمككيات كعادات كاألفكار كالمفاىيـ الثقافة

 بيف االتصالية الفجكة زيادةك  .الجنسيات المتعددة الشركات بيف تجارل نافسيت إطار كفى ضكابط

 إلى أدل مما الجنكب دكؿ داخؿ الريؼ كالحضر بيف العالـ مستكل عمى الفقير كالجنكب الغنى الشماؿ

 كترسيخ الفقير الجنكب إلى الغنى الشماؿ مف طرؼ كالمعمكماتي اإلعالمي التدفؽ في الخمؿ تزايد

 كالتي الجنكب دكؿ عف المشكىة المبتكرة األنباء سرياف كتدفؽ في كالمتحيزة السمبية التقميدية األنماط

 كاإلعالني اإلعالمي لالستيالؾ سكؽ إلى الجنكب دكؿ تحكيؿ، ك التنمكية اإلنجازات كافة إغفاؿ تعتمد

 (.2)الشماؿ دكؿ في كالمعمكمات االتصاؿ لتركز تكنكلكجيا نتيجة

 اإلعالمي اإلنتاج فمعظـ ، الغربية الثقافة ىيمنةاالعالـ االسالمي الدعكم  كمف معكقات      

 التقدـ استثمار عمى القادرة فيي أمريكي غربي نتاج ىك شبكات اإلنترنت محتكل كمعظـ كالثقافي

                                                           
 59، صتحديات االعالم  الدعوي  في ظل العولمةبككش، سعد، ( 1
 34، ص1999للكتاب، العامة المصرٌة الهٌئة القاهرة ،الثالث والطرٌق العولمة السٌد، ٌاسٌن،( 2
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 ثقافة عف كتعبر محدد فكرا تحمؿ اإلعالمية المنتجات كىذه كاإلعالـ، تكنكلكجيا االتصاؿ في اليائؿ

الذم  ىك كالغرب سمكؾ، كأنماط كتقاليد كعادات قيـ مف تحممو ما بكؿ الخاصة مف ثقافتيـ معينة

 دكر الصحؼ أكبر كعمى اإلنترنت شبكات محتكل كعمى الفضائي البث القنكات أغمب عمى يسيطر

 صياغة إلى إعادة اتجاه الثقافي المجاؿ في تبدك فالعكلمة األنباء، كككاالت النشر كدكر كالمجالت

 تأثير ليا العكلمة اإلعالمية أف أم خاص بكجو األمريكية الغربية الثقافة ىي معينة ثقافة كفؽ لعالـا

 فمنظكمة ، االجتماعية القيـ منظكمة زعزعةك  ،الغربية لثقافتنا مغايرة جديدة ثقافة تسكيؽ كىك ىاـ ثقافة

 ككسائؿ القيـ ىذه حماية عمى أمة كؿ كتحرص التي العامة العقائد كالقكاعد في تتمثؿ االجتماعية القيـ

 في سمبية آثار كتترؾ كقيمنا عقائدنا مع كمختمفة منافية كتصكرات كآراء تبث أفكار العالمية اإلعالـ

 ككعييـ األصمية كمعتقداتيـ الشباب إدراؾ عمى خطر تشكؿ كبالتالي المتمقييف ككعى ككجداف إدراؾ

 (.1)رىـكفك عقكليـ تشغؿ بديمة قيـ لبث بقيميـ نتيجة

 رسمية ممكية مف بتعدد الفضائية العربية القنكات ممكية باف ىنا آخر تحدممعكؽ  كيظير      

 العربية ممكية القنكات أف الميدانية التجربة خالؿ مف كجدنا كقد لألفراد، خاصة ممكية إلى فقط لمحككمة

 الغالب في ىـ الذيف ؾ أنفسيـالمال األفراد ىيبة استكماؿ جزء تمثؿ صارت باألفراد، الخاصة الفضائية

 طريؽ عف ،االقتصادية االجتماعية كالمنافع الكاجية لتحقيؽ أك شخصية كدكافع كأعماؿ ماؿ رجاؿ

 بأخالقيات تتسـ مكضكعية كليست دكليـ كمجتمعاتيـ في القرار أصحاب إلى القنكات ىذه عبر التقرب

 .اإلعالـ

 األعالـ بدكر يرتبط ذلؾ أف باعتبار اإلسالمية ارةالحض تكاجيو الذمىناؾ تحدم كمعكؽ آخر      

 الغربية الحاضرة كىي القائمة، الحاضرة جانب مف التاريخي العداء أف نالحظ فإننا اإلسالمي،

                                                           
 60، صتحديات االعالم  الدعوي  في ظل العولمةبككش، سعد، ( 1
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 اختمؼ منيا جزء كىي الرأسمالية، الغربية لمحضارة العقائدم العداء ثـ صارخا، تحديا يقؼ الرأسمالية

 كال نجاح كيضخمو التحدم ىذا يؤكد أيضا ثـ صارخا تحديا يقؼ ،الشيكعية كىي عمييا كثار معيا

 المجتمع في الديف دكر تيقميص أف الرأسمالية الغربية المجتمعات كجدت كلقد، التقدـ إحراز في الجانبيف

التقدـ  حركة عف بعيد كركحي أخالقي إطار داخؿ بالديف االحتفاظ في كنجحت المادم، كسيمة لمتقدـ

 ذاتيا بمثابة حد في الديف فكرة عمى القضاء أف الشيكعية المجتمعات كرأت جتماعي،كاال االقتصادم

 الشيكعي كحقؽ المجتمع المادم التقدـ االحتكارم الرأسمالي المجتمع حقؽ كلقد التقدـ، يعكؽ سد ىدـ

 (.1)المادم التقدـ

سالة الدكية مف خالؿ ما سبؽ الحديث عنو مف معكقات كتحديات كاجييا االعالـ كالر       

عالـ الدعكم االسالمي يكاجو تحديات كبيرة منيا ما يتصؿ بالعالـ االسالمي ، تبيف أف االاالسالمية

الداخمي كالمتمثؿ في األمة االسالمية التي تعاني مف التخمؼ كالتراجع في مجاؿ العمـ كالتكنكلكجيا 

الماؿ  رأسباإلضافة إلى تدني  مية، كانتشار االمية بنسب كبيرة بيف صفكؼ الشعكب العربية كاالسال،

الذم ينفؽ في سبيؿ الدعكة االسالمية كاالعالـ االسالمي، في مقابؿ ما ينفؽ عمى االعالـ االخر 

السياسي كاالجتماعي كالثقافي المستمد ضكابطو مف القيـ العالمية المادية المتمثمة بتغميب المصالح 

الدعكة االسالمية، كىناؾ عكامؿ أخرل خارجية تتمثؿ الخاصة عمى المصمحة العامة كمصمحة الديف ك 

في االستعمار كاىدافو كسيطرة الدكؿ الغربية عمى االعالـ كالمحطات االعالمية الغربية كالتي تسيسيا 

 كتقمع ما يخالفيا أك يشجع كيتبنى رسائؿ اعالمية مخالفة لو.
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 عالم الدعوي االسالمي:الثاني: البدائل والوسائل التي يمكن ليا تحمي اال مبحثال-2.4

أف التغمب عمى تمؾ التحديات التي تكاجو االعالـ االسالمي تتمثؿ في عدة طرؽ ككسائؿ        

كسبؿ ، كلعؿ أبرز تمؾ البدائؿ كالسبؿ ىك رفع مستكل التعميـ كتقميص األمية في المجتمعات 

ؿ لألطفاؿ الذيف يدرسكف في االسالمية ، كتطبيؽ ذلؾ مف خالؿ برامج محك امية ليس لمكبار فقط، ب

في المجتمع  المدارس كىـ في الكاقع أميكف ال يستطيعكف القراءة كالكتابة، كأف تقميص اعداد األميكف

االسالمي يسيـ في زيادة استيعاب النشرات كالرسائؿ االعالمية التي تطرحيا المؤسسات االعالمية ، 

، كال تخضع ألم جية تمد تعاليميا مف القرآف كالسنةكال سيما تمؾ المؤسسات االسالمية السنية التي تس

، بؿ تككف حرة أفكارىا مستمدة مف االسالـ كتعاليمو كتنصاع لقكاعده كأحكامو، أك دكلة أك حزب

، كأف انخفاض نسبة األمية في المجتمع يزيد مف أعداد المسمميف المطبقيف لتعميـ الديف المبني عمييا

  ب الدعكة الحضارية االسالمية الدعكية . االسالمي كالخاضعيف ألسالي

كمف بيف البدائؿ أيضا ىي التكعية االسالمية التي تككف مأخكذة مف أساليب الدعاة المسمميف     

الذيف كانكا يقطعكف االصقاع كالبحار كالمناطؽ لتكصيؿ الرسالة االعالمية االسالمية، كلـ تكف تمؾ 

لذلؾ ال بد مف حيادية الرسائؿ ، ياسي أك ثقافي أك اجتماعيالرسالة خاضعة ألم تأثير سكاء أكاف س

 ةالدعكية االسالمية اؿ مف الديف االسالمي التي تمثؿ الناطؽ باسمو كتبث الرسائؿ اإلعالمي ةاإلعالمي

االسالمية الدعكية المنقحة كالممحصة كالخالية مف أم أخطاء أك تطاكؿ عمى أم حد كأم حزب كام 

، فالحيادية مطمكبة في االعالـ االسالمي الدعكم كىي األس التي اعتمدت عميو حركة سياسية كحزبية

كزمف الصحابة كالتابعيف ،  -صمى ا عمية كسمـ –الرسائؿ االعالمية التي كنت سائدة زمف الرسكؿ 

كابراز أساليب الدعاة المسمميف كالذيف يصكركف لنا تمؾ المفاىيـ كالمفردات الخاضعة لتعميـ الديف 

   السالمي.ا
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مف  ييب أف مسمـ كؿ عمى تجعؿ جساـ مخاطر مف اليـك اإلسالمي العالـ لو يتعرض ما إف        

 في اإلسالمية كالشعكب األمـ كافة دعكة عمي الجاد لمعمؿ كيسعى يقـك لكي ، نكمو مف كيفيؽ سباتو

 ذلؾ عميو ينبني لذما األساس يككف كأف ، الكممة كجمع الصفكؼ تكحيد إلى كمغاربيا األرض مشارؽ

 بين فألف أعداء إذ كىخم علُكم هللا وعمت واذكسوا جفسقىا وّل جمُعا هللا بحبل واعخصمىا) : تعالى قكلو ىك

 لعلكم آًاجه لكم هللا ًبين منها كرلك فأهقركم الىاز من حفسة شفا على وكىخم إخىاها بىعمخه فأصبحخم قلىبكم

 (.1) (تهخدوِن

 لنا ألنيا تكضح ،كالكممة الصؼ كحدة إلى الدعكة المحكر ىذا أساس ىي يمةالكر  اآلية ىذه إف      

 :منيا كالتي كالعبر، كالمكاعظ الدركس كتعممنا ،ذلؾ إلى تؤدم التي الكاضحة العممية الدراسة

 .اػػػػػكممتن كتفريؽ كحدتنا، كتفتيت صفكفنا، شؽ يريدكف الذيف األعداء كيد مف حذريف نككف أف-أكال

 بحذر معيا نتعامؿ كأف ، اإلسالمية الساحة ليا تتعرض التي االىتزازات مف حذريف نككف أف - ثانيا

 . بالغيف كحكمة

 كالقيادات لمعمماء كالتعصب األعمى، الحزبي أك الطائفي التعصب مف حذريف نككف أف - ثالثا

 .العامة كالمصمحة كالعدؿ الحؽ غير عمى ، كالرمكز

يف المسمميف ىك أف تككف كممتيـ كاحدة كدعكتيـ كاحدة كرسالتيـ فمف أىمية االتحاد ب        

االعالمية الدعكية كاحدة، كىذا ما يقكم ىذه الدعكة ككسائميا االعالمية ، كيجعميا سدا منيعا، كحاجزا 

عظيما في كجية اإلعالـ الغربي أك الماجكر مف الغرب الذم يشكه اعالمنا االسالمي الدعكم، كيجعؿ 

الدعكم االسالمي يتغمب عمى كؿ قكل الشر كنشر االخالؽ غير الحميدة، فيستطيع  ىذا االعالـ

بعدىا المسمـ أف يميز بيف ما ىك غث كما ىك سميف مف الرسائؿ االعالمية في العالـ كفي العالـ 
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االسالمي خاصة، كأف العالـ المكحد عمى كممة كاحدة كعمى ىدؼ كاحد يرتقي كيرتفع بحراسة مف ا 

ة، كقد يسيؿ ا لو دربا نحك المجد كاكتساب الطاقات االنسانية في صفكؼ المسمميف، أما أذا كحماي

ما نظر العالـ الى اعالـ فكؾ، كتعددت المحطات الدعكية االسالمية فكؿ منيا يبث رسالة تختمؼ أك 

 تتعارض مع االخرل يشعر بيشاشة الدعكة كاالعالـ الدعكم االسالمي .

أساس  عمى كتقـك ، بينيا فيما تختمؼ كال تتفرؽ أف ينبغي ال الكاحدة اإلسالمية األمة إف       

يقكؿ  حيث الكممة يكحد كلـ الصؼ يشؽ كالتشتت التفرؽ ذلؾ ألف اإلسالمية، بالدعكة النيكض

 كيقكؿ(.1)عظُم عراب لهم وأولئك البِىاث جاءهم ما بعد من واخخلفىا جفسقىا كالرًن جكىهىا وّل:(تعالى

حكم وجرهب فخفشلىا جىاشعىا وّل وزسىله هللا وأظُعىا) : ىتعال ن مع هللا إن واصبروا ٍز   (2)الصابٍس

 قاؿ مكاجية األعداء في كاليقظة كالحذر كاالستعداد باالتحاد يأمرنا حيث كمنعة قكة ديف فاإلسالـ      

 ال ا إف صالح عمؿ بو ـلي كتب إال نيال عدك مف ينالكف كال الكفار يغيظ مكطئا يطئكف كال)  :تعالى

  . (3) (المحسنيف أجر يضيع

 حتى ترتبط ميابة كال كرامة كال عزة كال قكة ليا يحصؿ كال كاحدة أمة تككف ال اإلسالمية فاألمة      

 . كالعقيدة كالديف األخكة رابطة منيا كالتي  األصيمة الدينية بالركابط

 إلى كيرقى بيا اإلسالمية باألمة ينيض صمبة قكية نةمتي كقكاعد أسس عمى المجتمع بناء إف      

 إعداد كتييئة النشء طريؽ عف ذلؾ كيككف ،السميـ المجتمع بناء في األكلى المبنة كيضع العال،
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نشاء المتالحقة، كاألجياؿ  كالجامعة كالمسجد كالمدرسة البيت مف تبدأ كالتي ،كمؤىمة مدربة ككادر كا 

 : كاإلعالـ كالمجتمع

عداده النشء تربية في جدا ميـ المسمـ البيت كاف لقد : البيت : أكال ىـ  كاألـ األب ألف ، كتييئتو كا 

 كمكم) : قاؿ كسمـ عميو ا صمى كالرسكؿ أعناقيـ، في أمانة ألنيـ لألكالد السميمة التربية في األساس

  (1) )رعيتو عن مسؤول وكمكم راع

 لذلؾ، كقت فراغ عنده ككاف استطاع إف لألكالد كالتربية عايةالر  في كالتنفيذ التكجيو عميو فاألب      

 النيكض سبيؿ في األكؿ المكاف البيت يعد كلذلؾ. ذلؾ تنفيذ في األكبر العبء تتحمؿ األـ كلكف

 . بصيرة عمى تعالى ا إلى يدعك مسمـ جيؿ تنشئة في القكم المتيف كاألساس اإلسالمية بالدعكة

 كاألجياؿ، النشء كتييئة إلعداد عظيمة مكانة ذك األكؿ عيده في المسجد كاف لقد : المسجد -ثانيا

كاف  كقد كجؿ، عز ا إلى الدعكة مصباح ىك المسجد كاف كسمـ عميو ا صمى ا رسكؿ ففي عيد

 ينطمقكف منو الذم الكحيد المنطمؽ ىك ككاف ، المسجد في القرآف يتعممكف عمييـ ا رضكاف الصحابة

 لمحاربة أعداء الجيكش ألكية فيو تعقد ككانت ، العالـ أرجاء في تعالى ا إلى لدعكةا نشر في

 .اإلسالـ

 جميمة تربكية كلو كظائؼ ، كسمـ عميو ا صمى ا رسكؿ صحابة فيو تربى الذم المكاف ىك كالمسجد

 كالطكاغيت كاألكثاف لمبشر مف العبكدية لمشعكب المحرر ىك كاف فقد  منيا عددا اليـك المسممكف أىمؿ

 الشمائؿ ككريـ األخالؽ المسممكف فيو خمقي يتعمـ إشعاع مصدر كاف كقد ،كحده  بعبكديتيـ ليتشرفكا

 تطغى كجزر مد بيف ىذا عمى المسجد كبقى "  خاللو مف اإلسالمية الدعكة بأعباء كيقكمكف ،
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 إلى حمقاتو فتنقمب عمماء يسمعكف كانكا ممف المساجد المنظميف لركاد عمى حينا الدنيكية األغراض

 (1)الشخصي أك الطائفي أك لمتعصب المذىبي كمعاقؿ لمرزؽ مكارد

 ، كالتربية قاصرة الدعكة تبقى المسمـ المجتمع يكجد كلـ كالمدرسة كالمسجد البيت كجد إذا : المجتمع

 إعداد عمى ، كيعمؿ ةاإلسالمي الدعكة بأعباء كيقـك ينيض أف المسمـ لممجتمع بد ال كلذلؾ ، منحصرة

 فيو كترتفع ، األخالؽ الكريمة كتجممو الصحيحة، اإلسالمية العقيدة تعمكه أسس عمى األجياؿ كتييئة

 . شريعتو كأحكاـ ا حدكد كتحكطو ، اإلسالمية الشعائر

القيـ  يحمؿ الذم ىك ألنو الحديث العصر في كاألساليب الكسائؿ أخطر مف اإلعالـ يعد :اإلعالـ

 العميا لمعمـ ألنو كالمثؿ كالنمكذج النظرية كيحمؿ اإلسالمية، الرسالة عف كيعبر اإلسالمية، خالؽكاأل

 التقنيات اإلعالمية كؿ مف يستفيد أف كيحاكؿ  الكسائؿ بمختمؼ بيا االقتداء كيثير صدقيا عمى يدلؿ

ل البشرية لخير تكظيفيا كيحسف اإلسالمية، بالقيـ مضامينيا كيضبط  الحديثة  بالعالميف حاؽ الرحمةكا 

 رحمة إال أرسلناك وما)قكلو تعالى في كذلؾ كسمـ عميو ا صمى محمد نبينا إرساؿ مف الغاية ألنو (2)

 (3) (للعاملين

 أنو حيث كجؿ عز ا إلى الدعكة نشر في استخدمناه إذا كذلؾ كبيرة أىمية لو التمفاز إف      

 أما ، لنا كشرعو تعالى ا أحمو ما بيا تذبح الحالؿ في ، ـالحرا كفى الحالؿ في تستخدميا كالسكينة

 إذا أننا حيث ،تما مثميا التمفاز ككذلؾ ، ىذا كتقتؿ ىذا بيا تضرب الناس عمى بيا تعدك الحراـ في

 مف ا حرمو استخدامو فيما كأما ، كغيرىا الدينية كالندكات القرآف كقراءة ا أحمو فيما استخدمناه
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 ميمة مكانة لو تككف الحالؿ في استخدـ لك فإنو كلذلؾ المحـر ىك فيذا خميعة تمثيمياتك  مسرحيات

 في أيضا الميمة الطرؽ مف كذلؾ كيعتبر الحنيؼ، دينيـ أمكر الناس كتعميميـ إلى الدعكة إيصاؿ في

 . اإلسالمية بالدعكة النيكض سبيؿ في األطفاؿ األجياؿ كخاصة كتييئة إعداد

ا  إلى الدعكة نشر عمى القياـ أجؿ مف العصر تطكرات مع تتكاكب تثقيفية ئؿكسا كجكد إف     

 ، البالد اإلسالمية تغزك أخذت التي اليائمة العممية التطكرات المسمـ يكاكب حتى منو بد ال أمر تعالى

 العالـ في االنتشار تؤثر كاسعة كمجالت كصحؼ إسالمي كمسرح كسينما إذاعة كجكد ألف كذلؾ

 .الحديث العصر في عنو غنى ال كالزما، كاجبا اإلعالـ كجكد أصبح كقد بأسره،

 مسؤكلية المتطكرة، كىذا الدينية البرامج طريؽ عف تأصيؿ زيادة إلى يحتاج مكجكد ىك ما كأما     

 عقميا، الكلد حتى ينضج المتنكعة النافعة الثقافية الكسائؿ كيييئكا يعدكا أف عمييـ يجب ألنو المربيف،

 .كعمميا فكريا الحياة في ككفكيت

اإلعداد  عمى تعمؿ ، اليـك اإلسالمي العالـ تغزك أخذت التي اليائمة العممية التطكرات إف     

معمكمة  أية عمى تحصؿ أف تستطيع خالليا مف كالتي نتنتر اإل عمى اإلسالمية المكاقع ألف كالتييئة،

 أىـ الكسائؿ مف أيضا يعتبر كىذا كذلؾ، تراسؿ أك ترسؿ أك كيسر، سيكلة بكؿ العالـ أنحاء جميع مف

 . اإلسالمية بالدعكة النيكض سبيؿ في الحديث العصر في كالعكامؿ
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الثالث: استخدام شبكات التواصل االجتماعي في تنمية الجيود االعالمية الدعوية  بحثالم-3.4

 االسالمية:

عكم االسالمي ىك نشر االعتداؿ ليا تنشيط االعالـ الدالأف مف الكسائؿ التي يمكف مف خ      

كالكسطية عمى شبكات التكاصؿ االجتماعي كالتي تحتاج الى بياف السبؿ التي يمكف خالليا المضي 

 إلى كيدعك السامية، اإلنسانية القيـ عمى يحث الحنيؼ اإلسالمي ديننا إف، حيث في ىذا الطريؽ

 اخرز  اإلسالمي كالتاريخ كاالعتداؿ، لكسطيةا عمى كيقـك البشر، المساكاة بيف كالى كاألخكة، العدالة

 .كالتفٌرد التعٌصب نبذ عنيـ كعرؼ السمحة، كأثرىـ، كأخالقيـ اإلسالمية السمؼ بمكاقؼ

 كخاصة عند الميتعصِّب، الرد مالمح أبرز أصبحت كاالستنكار، كالتشنيع، التخطئة، ظاىرة  إف      

ًمف  البد التي التطكر، سن ة كضركرات الحداثة رضتياف التي الميعاصرة، القضايا في االجتياد محاكلة

 الحياة، باعتبارىا سينف مف كسن ة التطكر لمعطيات استجابة ميعاًصرة، باجتيادات معيا العممي التعاطي

 آرا االجتيادات تعتبر التي النظر كجية قبكؿى  كلعؿ   . "دنياكـ بأمكر أعمـ أنتـ" قاعدة عمى حالة متحركة

 ًقبىؿ ًمف ترجيحيا دقة درجة كانت ميما كالصكاب لمخطأ قابمةن  إنسانيةن، كاجتياداتو  ء ألصحابيا،

 في االختالؼ كيستسيغ كالمكاني، الزمني إطارىا في عميو، المطركحة لممساءلة عند تقييمو المجتيد،

 الناس اليىعتنقي تكجد لـ فاالجتيادات ثـ كمف ،"عميـ عمـ ذم كؿ كفكؽ" قاعدة عمى خمفية النظر جيات

ـ   كمف بسكاء، الديف، سكاء أصكؿ بمثؿ  كأف يتعص ب، أف مجتيد ألم ينبغي ال بأنو القكؿ يمكف فإنو ث

ريف إلزاـ حؽ لو يرتِّب بما الفقيية، الحقيقة يمتمؾ كحده أنو كيصر  عمى آرائو، في يتعنت  باتباع اآلخى

 .قاؿ ما كؿ في قكلو

 عامة، مسؤكلية ىك المتشدِّد، التطرُّؼ كنبذ التزمِّت، فضكر  االعتداؿ، حس تنمية فإف كلذا       

 ،ام الر  تشكيؿ كقادة كالمربِّيف، كالدعاة كالميفكِّريف، الكتاب ًمف األمر بيذا المعنيِّيف عمى جميع تيحتِـّ

 كالحرص كالكسطية، االعتداؿ إلى كالحاجة التعصُّب، ظاىرة تداعيات االنتباه لخطكرة كاإلعالمييف
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، رصِّ  عمى ز بما لمناس العامة المصمحة تتطم بيا كضركرة قصكل، الصؼِّ  كالسمـ األمف ييعزِّ

 .بالتعصب تبديد طاقاتو مخاطر المجتمع عف كيدرأ االجتماعي،

 كشبكات مكاقع خالؿ مف كاالعتداؿ الكسطية مفاىيـ نشر خالليا مف يمكف التي السبؿ كمف       

 :التكاصؿ االجتماعي

تدعك  كشرعية كتاريخية فكرية لمادة كمرجعية اإلنترنت عبر المحتكل كمحمية شاممة مكتبات إنشاء-1

 األدلة كشرح ، كاالعتداؿ الكسطية بمفيـك التعريؼ ، حيث أفكالتعٌصب التطرؼ كنبذ كالكسط لالعتداؿ

 كالسمؼ كالصحابة كالسالـ، الصالة عميو عف الرسكؿ كالسير العبر كذكر ليما، الداعية الشرعية

 األمة بتكٌحد كالتعٌصب الغمك كنبذ التكسط كالنمك االجتماعي، كربط التكازف في أثره لبياف  صالحال

 . الكاحدة اإلسالمية الدكلة رقعة مف اتساع الرغـ عمى كالتشاحف التفكؾ كغياب اإلسالمية،

 في سكاء كاالعتداؿ، الكسطية إلى لمدعكة المبذكلة الجيكد بعض كجكد مف الرغـ كعمى        

 مكقع المثاؿ سبيؿ عمى منيا كأذكر اإللكتركنية، المكاقع بعض كحتى العممية، المؤتمرات كالجمسات

 بشكؿ الكسطية كاالعتداؿ كدعاة كالمشايخ، الديف بعمماء الخاصة الصفحات العالمي ككذلؾ المنتدل

 المطمكب، باالتساع الرسالة تنشر ال عمميا، ئيااثر  مف الرغـ عمى فييا المنشكرة البحكث فإف عاـ،

 مف الشباب العامة لمشريحة كليس المعمكمات، تمؾ إلى لمكصكؿ الساعيف لمباحثيف مصممة ألنيا

 .االجتماعي التكاصؿ شبكات كمستخدمي

التمٌثؿ  حقيقة تبٌيف اإلسالمي، التاريخ مف كسير قصص تضـ إلكتركنية مكتبة تصمـ أف فيمكف      

النص،  كقصر المصدر، بسالمة تتصؼ أف عمى .شيء كؿ في االعتداؿ كأصكؿ الكسطية، بصفات

 االجتماعي، التكاصؿ شبكات في التداكؿ كسيمة القارئ، عند السميمة لمفطرة مستثيرة الفكرة، كاضحة

 .كغيرىا الكاتساب، في أك بكؾ، الفيس عمى منشكر أك نصية سكاء كرسالة
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 كىذه .االجتماعي التكاصؿ تكشبكا مكاقع مختمؼ عبر دردشة كصفحات مجمكعات إنشاء-2

 إلى فييا كيدعكف اإلسالمية، بالشريعة كعمـ يةادر  ذكك أشخاص كيديرىا يرأسيا أف يمكف المجمكعات

 التعٌصب كنبذ السميـ، الفكر تقديـ بيدؼ كالحكار المناقشة عمى كمدربيف كالكسطية، االعتداؿ

 .كالتطٌرؼ

 مف تتخذ ، المتطرفة كالمجمكعات المنظمات تبعيات التي كالقيـ لألفكار التركيج حمالت إف      

 الفتاكل كحتى بالحجج دعميا ثـ الفكرة طرح عمى تعتمد ليا، مسرحا االجتماعي التكاصؿ شبكات

ف مصالحيـ، لتخدـ سياقيا مف المأخكذة الشرعية كالنصكص  ىذه لمحتكل رد ا األؼ بعض انجذاب كا 

 رد، ا األؼ ىؤالء لدل الشرعي الدليؿ أك كالحجة لمعمكمةا في نقص إلى؛ يعزل قد كالنقاشات الرسائؿ

 كالحجة الحكار فف في اءر خب كجكد عدـ بسبب المتعصبة لألفكار المركجيف بحجج منيـ قناعة أك

 .ديني طابع ذات رسالة ألم التركيج قبؿ شبابنا لدل كالتقٌصي البحث مبدأ نشر كعدـ ليـ، ليتصدكا

 المتداكلة المفبركة كالقصص كالصكر المغمكطة، كاألحاديث البدع مف الكثير انتشار نجد فكما      

 سيكلة مف الرغـ عمى المعمكمات، مف كالتثٌبت التحقؽ في تقصير عمى دليؿ فيك الشبكات، كؿ في

 كالكازع العاطفة غمبة كلكف إلييا، المجكء يمكف التي المتخصصة المكاقع مف العديد كجكد، مع ذلؾ

 .ذلؾ يمنع ما عادة دااألفر  لدل ىؤالء الديني

 فالكثير .اىتماميـ االجتماعي التكاصؿ مكاقع يكلكا لـ  الذيف االختصاص، أىؿ دكر يأتي كىنا        

 المحممة السمعية أك المرئية بالتسجيالت الممحقة التعميقات كيتابعكف يقرأكف مثال، اليكتيكب مف متابعي

 أفكارىـ، يدحضكف كمعرفة عمـ ذكم أشخاص كجكد فإف . كالنقاش لمحكار ساحة كتعتبر عمى المكقع،

 .التيار ذلؾ خمؼ راالنجرا مف المتابعيف يحمكف فقد تطرفيـ، بالدليؿ كيثبتكا كيبٌينكا زيفيـ،

 النبكية كالسنة الكريـ، القرآف مف قصصان  تنقؿ االجتماعي التكاصؿ مكاقع عبر مشاركات تقديـ .3

 أف كيمكف .الكسط السمح اإلسالـ بقيـ كتذكر تكضح الصالح، ؼكالسم الخمفاء مكاقؼ العطرة، كمف
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 لدل معجبييا، الكسطية مفيـك كتعزز تثٌبت متخصصة، صفحة أك مكقع ضمف المشاركات ىذه تككف

 كبير عدد متابعيف ذات أخرل صفحات ضمف مشتركيف متخصصيف، ادر أف مف مشاركات تككف أف أك

 .كاالعتداؿ التكسط قيـ لتعزيز المستيدفة الشريحة نطاؽ لتكسيع

 (1)بالكسطية التثقيؼ كأنشطة برامج في المشاركيف كحشد معيا كالتفاعؿ كالدعكة لألنشطة التركيج .4

 

 بالكسطية كالتثقيؼ كالدعكة لألنشطة لمتركيج متخصصو إسالمية مكاقع إنشاء خالؿ مف لؾذ     

 دفع بجكاز صدرت العمماء لبعض فتاكل ىناؾ أف عممان  ماديان، كدعميا اإلسالمية، القضايا كخدمة

 إلى إضافة تعالى، ا رحمو جبريف بف عبدا الشيخ فضيمة ىؤالء كمف اإلسالمية، لممكاقع الزكاة

 في اإللكتركني البريد مف كاالستفادة كفتاكاىـ، كمحاضراتيـ، مقاالتيـ لنشر المكاقع في العمماء دعكة

 نشر يتـ ال حتى صحتيا، مف التكثؽ بعد ، كاألخبار كالمقاالت امجر الب خالؿ مف الكسطية مفاىيـ نشر

 .مبالغات فيو أك حيصح غير ىك ما

 مف المتميزة النماذج كنشر الحسنة القدكة لتقديـ المدمجة امجر كالب باليكتيك  عبر التكعكية امجر الب.5

 .(2)االسالمي العمؿ قادة

 سيكلة أكثر أضحى كالسمعية المرئية سكاء ميةاإلعال كالمكاد كالتسجيالت الصكر تبادؿ إف          

 النصكص تأثير مف أبمغ كالسمعي البصرم التأثير بأف معركؼ ىك ككما التكاصؿ، شبكات عبر

 البرامج نشر في ذلؾ استغالؿ باإلمكاف فإنو الذاكرة، في رسكخا كأكثر األشخاص، عمى المكتكبة

                                                           
 العالمً ،المنتدى"واَّلعتدال الوسطٌة ثقافة تعزٌز فً ودورها الحدٌثة اَّلتصال وسائل، األمٌن محمد عبدالنبً، (1

 ـJuly 24, ، 2014.للوسطٌة
 "واَّلعتدال الوسطٌة ثقافة تعزٌز فً ودورها الحدٌثة اَّلتصال وسائل، األمٌن محمد دالنبً،عب (2
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 العمرية الشرائح باختالؼ ، مختمفة إنتاجية قكالب في كالتسامح، كالكسطية لالعتداؿ المتميزة كالنماذج

 . اإلعالمية المكاد ىذه إلييا المكجية

، الكاقع أكجدىا التي المحطات كؿ استغالؿ الدعكم اإلعالـ عمىك        ثابتا أصبحت أمرا كالتي اليـك

 المكاضيعناحية  مف عمييا المتحفظ كحتى العالـ، مجتمعات جميع في عنيا االستغناء يمكف ال

 أف يجب أكال كما البديؿ الكسائؿ ىذه تكييؼ فينبغي كالمسرح، السينما مثؿ منيا، كاليدؼ المطركحة

 كالبقر كالغنـ الطير لحـ الغزالي قدـ اإلماـ يقكؿ : « فإنو الخنزير، لحـ اإلسالـ حـر عندما ..نعرؼ

 قدـ أم الحسنة، الذكرل مكانو قدـ حـر الرياء كعندما النفس، عزة قدـ الكبر حـر كعندما سكاىا، كما

 .مرفكض شيء مكاف العادؿ العكض

 كتاب يطمب اإلسالـ أف نعمـ فنحف الكاسع، اإلسالمي الفقو طريؽ عف اإلسالمي البديؿ مف فالبد

َعُيُم اْلِكتَاَب َأْرَسْمَنا ُرُسَمَنا ِباْلَبيَِّناِت َوَأنَزْلَنا مَ  َلَقد ):تعالى قاؿ كميا، األدياف ىدؼ العدالة بؿ العدالة،

 كتكازف االجتماعي، ميزاف اإلصالح في تككف قد العدالة ىذه (1)(ۖ  َواْلِميزَاَن ِلَيُقوَم النااُس ِباْلِقْسِط 

جادة ليا المحاصيؿ كتنكيعا رعاية في الفالحيف عند تككف ،كقد الطبقات بيف  لقكلو استجابة لعائداتيا كا 

ْنُو َشْيًئا  ِكْمتَا اْلَجناَتْيِن آَتتْ :)تعالى ْرَنا ِخاَلَلُيَما َنَيرًا ۖ  ُأُكَمَيا َوَلْم َتْظِمم مِّ سبحانو -ا اعتبر( 2) (َوَفجا

 ..كتنميتيا استنباتيا بسكء ثمرىا ظممت أم نفسيا، ظممت أرض الردمء المحصكؿ أف -كتعالى 

 .اإلليية بالعدالة يعمؿ كأف ثمره، يظمـ أال الفالح مف نريد كنحف

 كيحـر الطيبات ليحؿ جاء إنو لإلسالـ العميا األىداؼ نعرؼ الدراسة  ىذه في أننا يـالم      

 الرحمة، كيكفر الحرج، يرفع ديف إنو عمييـ كانت التي كاألغالؿ إصرىـ الناس عف كيضع الخبائث،

                                                           
 21سورةالحدٌدأٌة (1
 11سورالكهفأٌة (2



119 
 

 أف عمينا اإلسالمي البديؿ فإف كلذلؾ أخراىا، في سعيدة تككف أف قبؿ دنياىا في سعيدة األمة كيجعؿ

 كال العقؿ فسد إذا تديف كال ،النقية اإلسالمية الفطرة تبتكره كما الناصح، الذكي المسمـ بالعقؿ نبتكره

 لالمتداد جديدة كساحات لمعمؿ، جديدة مياديف نكتشؼ أف فعمينا شكىت أك الفطرة فسدت إذا تديف

 .(1)لمتكاصؿ جديدة كقنكات

 

 تستقطب التي مف المجاالت مجاؿ كؿ تكظيؼ اليـك ةاإلسالمي الدعكة عمى الغيكريف مف المطمكب أف

 كيعمؿ منيا الفكرة يستقي حتى كلك بيا، المكجكدة لممكاد البدائؿ بابتكار مجتمع، كؿ في كبيرة شرائح

 لكؿ الشاممة كدعكتو اإلسالـ التي تجسد كالنماذج الصكر إلى يصؿ أف إلى كتطكيرىا تيذيبيا عمى

 قيـ كترسيخ اإلسالمية الدعكة لنشر االتصالية بالجماىير المنابر ىذه رتستثم كبالتالي الحياة، مناحي

 . الكسائؿ بنفس المضادة محاربة الدعكات أخرل جية كمف كمبادئو، اإلسالـ

 العاـ العالمي الرأم بناء في اإلعالـ كسائؿ تمعبو الذم الكبير الدكر ننسى أال يجب ككما        

 أيضا كعمييا بشكؿ فعاؿ بيا المنكط بدكرىا القياـ اليـك كاإلعالـ دعكةال أجيزة مف فالمطمكب كتكجييو،

 الرأم لحماية الديف اإلسالمي، بحقائؽ المسممة كغير المسممة الجماىير تزكيد مسؤكلية تتحمؿ أف

 أغمب تسكد التي المغمكطة الخاطئة كالمفاىيـ المعتقدات عمى كالقضاء بو، الجيؿ أخطار مف العاـ

 .كالمسمميف اإلسالـ عف العالـ دكؿ

 اإلسالـ كتزكيد ديار خارج اإلسالـ صكرة عمى الحفاظ مسؤكلية األجيزة ىذه تتحمؿ كما           

 مف بمكقؼ اإلسالـ كتعريفو المعاصرة، لمقضايا الصحيحة اإلسالمية بالرؤية العالمي العاـ الرأم

 في الحؿ استعصت عمى التي الدكلية تلممشكال البديؿ كتقديـ األخرل، كالمذاىب كاألدياف العقائد

                                                           
 كالنشر لمطباعة األمة دار الجزائر، ،ومواقف شيادات وآثار حياة الغزالي لشيخا الديف، نصر لعرابة، (1

 1061-07ص ـ ، 1998كالتكزيع،
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 أىـ مف كاف كالتي المجمدة، اإلسالمية األنباء ككالة األجيزة ىذه مف األخرل كنخص المجتمعات

يتـ  حتى الدعكم المجاؿ في تفعيميا كنقترح اإلسالمي، اإلعالـ تكاجو التي لمتحديات أىدافيا التصدم

 (1ائو)أعد قبؿ مف تكاجيو التي اٌلتحديات عمى يضاأ كيتعرؼ اإلسالمي، العالـ دكؿ بيف التٌبادؿ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 لمنشر العمـك دار قطر، ،العصرية والمعطيات الثوابت بين اإلعالمي العمل إشكاليات الديف، محي الحميـ، دعب ( 1

 195ىػ، ص1419 كالتكزيع، لمطباعة كالنشر
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 الخاتمة -4.4

 بحثي ىذا ا بعكف تـ لقد الرحمات، كتينشر البركات، كتتنزؿ الصالحات تتـ بو الذم  الحمد     

عكة االسالمية جميع ارجاء العالـ حاممة رسالة دال كصكؿ كجكب اقتضت عديدة مباحث متناكال

 كسيد النبييف خاتـ استطاع كقد الحكيـ، الشارع بو لما أمر مصداقا كىذا أجمعيف، يفلمعالم اعالمية 

 السميـ، كالمنيج الدامغة كالحجة السديد، كالرأم بالحكمة كىذا ضربكع األر  كؿ في إشعاعيا المرسميف

 ةعصري كسائؿ مف يمتمكو كما اإلعالـ رجؿ فعمى العصر، ذلؾ في كالمتاحة الكسائؿ المحدكدة رغـ

التحديات  عارضا سبؽ فيما ذلؾ كؿ كضحت فقد اإلعالمية، الدعكة تقتضيو ما كفؽ أف يستغميا

 . األخير ليذا المكاجية

كما تطرقت خالؿ ىذه الرسالة الى المفاىيـ االساسية كاالىداؼ العامة كالخاصة لمدعكة         

ا مف ركح الديف االسالمي كالتي االسالمية كخصائص كمميزات الداعية المسمـ كالصفات التي استميمي

ف مف قادة الجيكش اإلسالمية كمف الدعاة مف المثقفيف كالشيكخ الذيف حممكا ك تحمى بيا الدعاة المسمم

الدعكة االسالمية الى مختمؼ انحاء العالـ إلبالغ رسالتيـ االسالمية كالدعكة االسالمية التي حممت في 

كاالجتماعي كبناء العالقات بيف الحاكـ كالمحكـك التي البد كأف طياتيا نماذج البناء االسالمي كاالسرم 

تككف االحتراـ المتبادؿ كالطاعة لمقائد االسالمي كعمى الشعب أف يقكـ ببرنامجو الديني االسالمي 

بعيدا عف االنخراط في ممذات الدنيا كمالىييا، فمف تطكع لمدعكة االسالمية كحمؿ رسالتيا أف يككف 

حياز لصالح فئة دكف االخرل، كال بد مف أف تككف بعيدة عف التحيز، كالعيش في حياة مترفعا عف االن

 ممؤىا األمف كاألماف في المجتمع.

االعالمية االسالمية ككيفية بثيا  كالرسالةاالسالمي  لإلعالـكما عرضت خالؿ ىذه الدراسة         

السالمية ككشؼ الغمكض عف زيؼ ، كالتي البد مف ككنيا كاحدة مف كسائؿ بث الدعكة المجميكر

الحقائؽ االسالمية التي يبثيا االعالـ المأجكر كالمسيطر عميو كالمسيس، لتشكىيو االسالـ مف خالؿ 
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األدلة الممفقة كالتي يمتقيا مف مجتمعات غير مسممة اسالما حقيقيا يقينيا مبني عمى زيؼ العالقات 

التي كانت تحت اسـ االسالـ كبأجكر مف الغرب  كخاصة تمؾ الحركات االسالمية الحديثة كالقديمة

 كغير االخالقية باسـ االسالـ. ةتقكـ باألعماؿ الالإنساني

 الحديثة االتصاؿ كسائؿ لتجنيد كرؤل أفكار مجمكعة ضمف إسياـ البحث ىذا إفكما           

 الفاعؿ دكرىا اراالعتب في آخذيف المجتمع كتماسؾ األمة، ليحمة لخدمة التكاصؿ االجتماعي كشبكات

 . كسمككان  منيجان  الكسطية لتبني كتكجييو الرأم العاـ تشكيؿ في

 التغمب كسبؿ الكسائؿ، بيذه المتعمقة كالضعؼ القكة عكامؿ اكتشاؼ الضركرة مف فإنو كلذا        

 عيالك  رفع في إيجابيان  دكرا لتمعب تكريسيا بيدؼ ليا كالكفاءة الفاعمية كدراسة ىذه المعكقات، عمى

  . الكسطي اإلسالـ مبادئ لتحقيؽ التنكير المعرفي كحركة

يداف تحقيؽ االعالـ الكسطي المعتدؿ في نشر تعاليـ االسالـ عبر كسائؿ االعالـ ي مكف        

 لإلسالـاالسالمي ال بد مف مجمكعة مف التكصيات التي مف شأنيا تحقيؽ االعالـ الكسطي المعتدؿ 

  مي:التكصيات ما يكمف بيف تمؾ 

منيج  أنيا عمى كالتأكيد ، كالفمسفية كالفكرية المذىبية التيارات عف كاالعتداؿ الكسطية مفيـك فصؿ -1

التاريخية  كالدالئؿ المنطقية الثكابت كمف راسخ مبدأ كانما مبتدعة ليست كأنيا سمككي، أساس حياة

 .اإلسالمية لإلمة

اإللكتركنية  المكتبة إلنشاء كالعمماء لمفكريفكا اإلعالمييف مف االختصاص ذكم تضـ لجنة إنشاء -2

 .كاالعتداؿ الكسطية لمفيـك الشاممة

كالتربكييف  النفس عمماء مع بالتعاكف الكسط العدؿ اإلسالـ مبادئ لتحقيؽ اليادفة الرسائؿ صياغة -3

 ىذه مف اليدؼ لتحقيؽ األمثؿ بالصكرة إلخراجيا االجتماعي، التكاصؿ شبكات مجاؿ في كالخبراء

 .الرسائؿ
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 كتسميحيـ كاإلقناع كالحكار المناظرة كأصكؿ أساليب عمىاالعالمييف كالدعاة المسمميف  اتدريب -4

 االجتماعي التكاصؿ كمكاقع الدردشة غرؼ داخؿ الفكرية المكاجيات مف خكض يتمكنكا حتى بالمعرفة،

 .المختمفة

 البالد في التعميـ نظاـ ةعممن تحديات مكاجية في االجتماعي التكاصؿ شبكات أثر راسةد-5

التربكم  الدكر تفعيؿ في االجتماعي التكاصؿ شبكات أثر عف تكشؼ مستقمة بدراسات القياـ .اإلسالمية

 كالمدارس الجامعات في التدريس ىيئات أخذ مدل عف تكشؼ بدراسات القياـك  .المختمفة لممؤسسات

 .مبادئ مف عنو ينبثؽ كما االجتماعي شبكات التكاصؿ بماىية

 في دراسات العممي البحث لتشجيع أىمية ذات أنيا أرل التكصيات مف جممة أقترح األخير كفي      

 :في تتمثؿ مستقبمية

  .المجاؿ ىذا في كتب تأليؼ عمى كالمتتبعيف كالمحبيف اإلعالمييف تشجيع :أكال

 ماستر كرسائؿ تخرج راتمذك إنجاز عمى كاإلعالـ الدعكة أقساـ في األكاديمييف الباحثيف تشجيع :ثانيا

 .الدعكم اإلعالـ مكضكعات تعالج كدكتكراه

 اإلعالـ تنشيط عمى العمؿك  .الدعكم كنشاطو اإلعالـ تتناكؿ دراسية كأياـ ممتقيات برمجة :ثالثا

 عمى العمؿك  .االنترنت عبر شبكات التكاصؿ خاصة التكاصمية اإلعالمية المؤسسات جميع في الدعكم

 ككذا كاإلذاعي، الصحفي المجاؿ في النشطاء كبيف بينيـ الصمة كربط لمدعاة ةتككيني مراكز إنشاء

 .دعكية إسالمية فضائيات إنشاء الفضائيات؛ بؿ مختمؼ في متخصصة ببرامج الدعكم اإلعالـ تنشيط

 مع ا يد إذ الفردم؛ الذاتي العمؿ مف بدؿ التحديات لمكاجية عمؿ خطط كضع في التفكير        

 الفاحصكالتفطف المكثؼ العمؿ يستكجب الذم الغربي المعادم اإلعالـ مكاجية خاصة الجماعة،

 ختامية ككتكصية .ةالمعادٌ اإلعالمٌة وسائله فً واألطفال للشباب الهدامة مخططاته بدقائق
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 كالممفات الكثائؽ بجمع خاصة أقساـ تكفير بضركرة االىتماـ يجب االسالمي اإلعالـ عمى لمقائميف

  .كالدارسيف لمباحثيف كمرجع كتككف األخير ىذا عجمة تدفع أف شأنيا مف التي كالكتب
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عىٍمنىا  ـٍ كىجى ـٍ يىٍستىًجيبيكا لىيي ـٍ فىمى ٍمتيـٍ فىدىعىٍكىي يىٍكـى يىقيكؿي نىاديكا شيرىكىاًئيى ال ًذيفى زىعى كى
 بىٍينىييـ م ٍكًبقنا

 17 52 الكيؼ

 17 186 البقرة أيًجيبي دىٍعكىةى الد اًع ًإذىا دىعىافً 
 18 14 الفرقاف ال  تىٍدعيكا اٍليىٍكـى ثيبيكرنا كىاًحدنا كىاٍدعيكا ثيبيكرنا كىًثيرنا

ن ا ًإف شىاءى  مىٍينىا كىاً  ب ؾى ييبىيِّف ل نىا مىا ًىيى ًإف  اٍلبىقىرى تىشىابىوى عى قىاليكا اٍدعي لىنىا رى
 الم وي لىميٍيتىديكفى 

 18 69 البقرة

ـي " ًإف  الدِّ  ٍسالى  19 19 آؿ عمراف يفى ًعندى الم ًو اإٍلً
ـٍ  كِّيًي ييزى ـٍ آيىاًتًو كى مىٍيًي ٍنييـٍ يىٍتميك عى ىيكى ال ًذم بىعىثى ًفي اأٍليمِّيِّيفى رىسيكالن مِّ

ؿو مًُّبيفو  الى ف كىانيكا ًمف قىٍبؿي لىًفي ضى ييعىمِّميييـي اٍلًكتىابى كىاٍلًحٍكمىةى كىاً   كى
 19 102 الجمعة

 21 94 الحجر المشركيف عف كأعرض تؤمر بما دعفاص
 فإف المؤمنيف اتبعؾ مف لمف جناحؾ كاخفض األقربيف عشيرتؾ كأنذر

 تعممكف مما برمء إني فقؿ عصكؾ
 21 214 الشعراء

 22 162 االنعاـ العالميف رب  كمماتي كمحيام  كنسكي صالتي إف قؿ
كف ليـ بشيء اال لو دعكة الحؽ كالذيف يدعكف مف دكنو ال يستجيب

كباسط كفيو الى الماء ليبمغ فاه كما ىك ببالغو كما دعاء الكافريف اال 
 في ضالؿ

 32، 23 14 الرعد

ادع سبيؿ ربؾ بالحكمة كالمكعظة الحسنة  كجادليـ بالتي ىي 
 احسف، اف ربؾ ىك اعمـ بمف ضؿ عف سبيمو كىك اعمـ بالميتديف

، 61، 24 125 النحؿ
64 

عك الى ا عمى بصيرة انا كمف اتبعني كسبحاف ا قؿ ىذه سبيمي اد
 كما انا مف المشركيف

 24 2 يكسؼ

يا أييا النبي انا ارسمناؾ شاىدا كمبشرا كنذيرا ، كداعيا الى ا بإذنو 
 كسراجا منيرا

 27 45 االحزاب

كفى ًباٍلمىٍعري  يىٍأميري ٍيًر كى ـٍ أيم ةه يىٍدعيكفى ًإلىى اٍلخى نكي ٍلتىكيف مِّ يىٍنيىٍكفى عىًف كى كًؼ كى
ـي  كىأيكلىًَٰئؾى ۚ  اٍلمينكىًر  ٍفًمحيكفى  ىي  اٍلمي

 30 104 أؿ عمراف

 31 122 التكبةكما كاف المؤمنكف لينفركا كافة فمكال نفر مف كؿ فرقة منيـ طائفة 
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 ليتفقيكا في الديف كلينذركا قكميـ اذا رجعكا الييـ لعميـ يحذركف
 31 67 المائدة ف ربؾيا أييا الرسكؿ بمغ ما انزؿ اليؾ م

دنا ًإال  الم وى  يىٍخشىٍكنىوي كىالى يىٍخشىٍكفى أىحى ًت الم ًو كى كىفىىَٰ  ۚ  ال ًذيفى ييبىمِّغيكفى ًرسىاالى  كى
ًسيبنا ًبالم وً   حى

 31 39 االحزاب

 31 28 سبأ كما ارسمناؾ اال كافة لمناس بشيرا كنذيرا
ـٍ ًفي رىسيكًؿ الم ًو أي  ك الم وى كىاٍليىٍكـى ل قىٍد كىافى لىكي سىنىةه لِّمىف كىافى يىٍرجي ٍسكىةه حى

ذىكىرى الم وى كىًثيرنا  "اآٍلًخرى كى
 31 21 االحزاب

مىٍيًو ًمٍف أىٍجرو  ـٍ عى ا أىٍسأىليكي مى مىىَٰ رىبِّ اٍلعىالىًميفى إً  أىٍجًرمى  ًإفٍ  ۚ  كى  31 109 الشعراء ال  عى
ًمنٍ  ـٍ ًشٍرعىةن كى عىٍمنىا ًمنكي اًلكيؿٍّ جى  31 48 المائدة يىاجن

مىٍيكيـ  ًريصه عى ًنتُّـٍ حى مىٍيًو مىا عى ـٍ عىًزيزه عى ـٍ رىسيكؿه مٍِّف أىنفيًسكي اءىكي لىقىٍد جى
ٍؤًمًنيفى رىءيكؼه ر ًحيـه   ًباٍلمي

 32 128 التكبة

ًميعنا ـٍ جى  32 158 االعراؼ "قيٍؿ يىا أىيُّيىا الن اسي ًإنِّي رىسيكؿي الم ًو ًإلىٍيكي
نؾ ل  32 4 القمـ عمى خمؽ عظيـكا 

ًف ات بىعىًني  مى مىىَٰ بىًصيرىةو أىنىا كى ًذًه سىًبيًمي أىٍدعيك ًإلىى الم ًو عى افى  ۚ  ىىَٰ سيٍبحى  كى
ا الم وً  مى  اٍلميٍشًرًكيف ًمفى  أىنىا كى

 32 108 يكسؼ

 36 5 البينة كما أمركا اال ليعبدكا ا مخمصيف لو الديف
مىيٍ  ـٍ عى د ةى ًفي اٍلقيٍربى قيؿ ال  أىٍسأىليكي  37 23 الشكرل ًو أىٍجرنا ًإال  اٍلمىكى

 38 2 الطالؽ مف يتؽ ا يجعؿ لو مخرجا
 38 128 النحؿ اف ا مع الذيف اتقكا كالذيف ىـ محسنكف

 38 282 البقرة كاتقكا ا كيعممكـ ا
اًء فىٍكقىييـٍ كىٍيؼى بىنىٍينىاىى  كا ًإلىى الس مى ـٍ يىنظيري كجو أىفىمى ا لىيىا ًمف فيري مى ي ن اىىا كى  56 6 ؽ ا كىزى

انىييـٍ  ن كىثيكاٍ  قىٍكمان  تيقىاًتميكفى  أىالى  ـٍ  كىىيـ الر سيكؿً  ًبًإٍخرىاجً  كىىىمُّكاٍ  أىٍيمى ؿى  بىدىؤيككي أىك 
ؽُّ  فىالٌموي  أىتىٍخشىٍكنىييـٍ  مىر ةو  ) كينتـي ًإف تىٍخشىٍكهي  أىف أىحى ًمًنيفى  ـٍ ( قىاًتميكىي 13مُّؤي

ذٍِّبييـي  َى ـٍ  الٌموي  يعي ييٍخًزًىـٍ  ًبأىٍيًديكي ـٍ  كى ٍركي يىنصي يىٍشؼً  كى ـٍ كى مىٍيًي ديكرى  عى  قىٍكـو  صي
ٍؤًمًنيفى   مُّ

 56 14، 13 التكبة

ًتٍمؾى  مىا ًلمن اسً  نىٍضًربييا اأٍلىٍمثىاؿي  كى  58 43 العنكبكت اٍلعىاًلميكفى  ًإال   يىٍعًقمييىا كى
ثىؿً  ثىؿي  أىٍسفىاران ًبٍئسى  يىٍحًمؿي  اٍلًحمىارً  كمى  الم وً  ًبآيىاتً  كىذ بيكا ال ًذيفى  اٍلقىكـً  مى
 الظ اًلًميف اٍلقىٍكـى  يىٍيًدم الى  كىالم وي 

 58 5 الجمعة

كاٍ  عىاىىدتُّـٍ  ًإذىا الٌموً  ًبعىٍيدً  أىٍكفيكاٍ  قىدٍ  تىٍكًكيًدىىا األٍيمىافى بىٍعدى  كىالى تىنقيضي عىٍمتيـي  كى  58 92، 91 النحؿ جى
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مىٍيكي  الٌموى  ـي  الٌموى  ًإف   كىًفيالن  ـٍ عى ا يىٍعمى  كىال ًتي تىكيكنكياٍ  كىالى  {91} تىٍفعىميكفى  مى
ٍزلىيىا ٍت غى ـٍ  تىت ًخذيكفى  قيك ةو أىنكىاثان  بىٍعدً  ًمف نىقىضى انىكي الن  أىٍيمى ـٍ  دىخى  تىكيكفى  أىف بىٍينىكي

ـي  ًإن مىا أيم ةو  ًمفٍ  أىٍربىى ًىيى  أيم ة ـٍ  لىييبىيِّنىف  كى  ًبوً  الٌموي  يىٍبميككي ا اٍلًقيىامىةً  يىٍكـى  لىكي  مى
 ًفيًو تٍختىًمفيكفى  كينتيـٍ 

كفى  لىعىم ييـٍ  اٍلقىصىصى  فىاٍقصيصً   59 176 األعراؼ يىتىفىك ري
ًمقيكا أىـٍ  ٍيرً  ًمفٍ  خي ـي  أىـٍ  شىٍيءو  غى اًلقيكفى  ىي  59 35 الطكر اٍلخى

 61 23 االسراء لكالديف إحساناكقضى ربؾ أال تعبدكا إال إٌياه كبا
فبما رحمة مف ا لنت ليـ كلك كنت فظان غميظ القمب النفضكا مف 

حكلؾ فاعؼ عنيـ كاستغفر ليـ كشاكرىـ في األمر فإذا عزمت 
 فتككؿ عمى ا إف ا يحب المتككميف

 62 159 آؿ عمراف

 76 38 األنعاـ شىيء مف ٍالكتابً  في فىرطىنا ما
ا "   85 10 الحجرات اٍلميٍؤًمنيكفى ًإٍخكىةه ًإن مى

 87 22 النمؿ يىًقيفو  ًبنىبىإو  سىبىإو  ًمف كىًجٍئتيؾى 
نيكا الًذيفى  أىييىا يىا ـٍ  ًإف آمى اءكي يىا قىٍكمنا تيًصيبيكا أىف فىتىبىينيكا ًبنىبىأو  فىاًسؽه  جى  ًبجى
كا لىةو  مىى فىتيٍصًبحي ا عى  فىعىٍمتيـٍ نىاًدًميفى  مى

 87 6 الحجرات

نيكاٍ  الًذيفى  أىييىا ايى  ـٍ  كىالى  ًباٍلًقٍسطً  شييىدىاء ًلٌموً  قىكاًميفى  كيكنيكاٍ  آمى نكي  شىنىآفي  يىٍجًرمى
مىى قىٍكـو   ًلمتٍقكىل أىٍقرىبي  ىيكى  تىٍعًدليكٍا اٍعًدليكاٍ  أىال عى

 88 8 المائدة

افيكىيـٍ  فىالى  افيكفً  تىخى  89 175 آؿ عمراف مٍؤًمًنيفى  كينتـي ًإف كىخى
مىف يىشىاء مىف الًحٍكمىةى  ييؤًتي ٍيرنا أيكًتيى  فىقىدٍ  الًحٍكمىةى  يؤيتى  كى مىا كىًثيرنا خى  كى
 أيٍكليكٍا األىٍلبىابً  ًإال يىذكري 

 90 269 البقرة

 ليـ كأكلئؾ البينات جاءىـ ما بعد مف كاختمفكا تفرقكا كالذيف تككنكا كال
 عظيـ عذاب

 100 103 آؿ عمراف

 ا إف كاصبركا ريحكـ كتذىب فتفشمكا زعكاتنا كال كرسكلو ا كأطيعكا
 الصابريف مع

 100 120 التكبة

 102 107 االنبياء لمعالميف رحمة إال أرسمناؾ كما
ٍلنىا مىعىييـي اٍلًكتىابى كىاٍلًميزىافى ًليىقيكـى الن اسي  مىنىا ًباٍلبىيِّنىاًت كىأىنزى ٍمنىا ريسي لىقىد أىٍرسى

 ۚ  ًباٍلًقٍسًط 
 108 25 الحديد

ٍنوي شىٍيئنا  ـٍ تىٍظًمـ مِّ لى ن تىٍيًف آتىٍت أيكيمىيىا كى ٍرنىا ۚ  ًكٍمتىا اٍلجى فىج  لىييمىا كى  108 33 الكيؼ نىيىرنا ًخالى
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