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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
أعضاء ىيئة التدريس الذيف غذكنا بالعمـ ،كأخص بالذكر الدكتكر الفاضؿ شفيؽ عياش حفظة ا﵀،
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
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الممخص
الحمد ﵀ رب العالميف كالصالة كالسالـ عمى رسكؿ ا﵀ ،كعمى آلو كأصحابو أجمعيف ،كبعد فإف
عنكاف ىذه الرسالة ىك دكر اإلعالـ في نشر الدعكة اإلسالمية في الكقت المعاصر "دراسة تاريخية
كرؤية جديدة" ،كىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ إلى دكر اإلعالـ في نشر الدعكة اإلسالمية في الكقت
المعاصر "دراسة تاريخية كرؤية جديدة "كقد تمكنت الدراسة مف مناقشة الدعكة االسالمية مف حيث
مفاىيميا ف كمراحميا عبر العصكر كاألزمنة االسالمية بدء بالدعكة س انر ثـ جي ار في عصر الرسكؿ–
صمى ا﵀ عميو كسمـ– الى الخمفاء الراشديف ثـ العباسييف ،انتقاال الى العصر الحديث بكسائمو كأدكاتو
المتقدمة التكنكلكجية ككسائؿ االتصاؿ الحديثة.
كقد تكصمت الدراسة الى أف الدعكة االسالمية منيج تربكم كاسع ييدؼ الى تبميغ الرسالة كاالحكاـ
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
التكحيد ،كىي األصكؿ التي انبنت عمييا الدعكة االسالمية ككذلؾ الدعكة بالحكمة كالمكعظة الحسنة،
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
امتثاليـ ألمر ا﵀ تعالى ،كأف يككنكا مبمغكف لديف ا﵀ تعالى كحاممكف لميراث النبكة  ،كال يطمبكف أجر
عمى عمميـ مف الناس الذيف يدعكىـ كمتمسككف بالنيج القكيـ كالسبيؿ األمثؿ كمتصفكف باألخالؽ
الحسنة كممتزمكف بالحؽ كاختيار الكقت المناسب ،كالمعرفة الدينية كالعممية كاالجتماعية.
كما أشارت إلى أف الداع ية المسمـ ال بد كأف تتكفر فيو صفات عديدة كي تككف دعكتو صادقة
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
بالتي ىي أحسف كاألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر ،كناقشت المؤسسات الدعكية في نياية العيد
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.
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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.
كتطرقت إلى أىداؼ اإلسالمي كىي جعؿ الناس يتجيف الى ا﵀ بالعبادة كااليماف .كاألمر
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.
كتطرقت الرسالة إلى معكقات كتحديات االعالـ الدعكم الحديث كالتي منيا ارتفاع نسبة األمية في
المجتمع

االسالمي،

كنقص

الكعي االسالمي

كبناء

المؤسسات

االعالمية

في

الدكؿ

االسالمية/كالتنظيمات الحزبية كالسياسية ،كاتباع عنصر مف عناصر الدعكة دكف غيره كالصراع
االعالمي كالتعصب ،كتجزئة االمة االسالمية ،كالتأثير الفاسد لكسائؿ االعالـ كالعكلمة كىيمنة الثقافة
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.

ه

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.

و

تمييد

مقدمة الدراسة وأىميتيا 

المقدمة
الحمد ﵀ رب العالميف الذم بنعمتو تتـ الصالحات ،كالصالة كالسالـ عمى خاتـ األنبياء كالمرسميف
محمد بف عبد ا﵀ الصادؽ األميف ،مؤسس الدعكة اإلسالمية كمبمغيا لكافة العالميف كالمجتيد في
إيصاؿ رساالت ربو بأمانة كتقكل كيقيف كبعد:
بني الديف االسالمي عمى الدعكة الى ا﵀ عز كجؿ فجاءت ىذه الدعكة لتتكج اسس التبميغ لرسالة
و
امتثاؿ لألمر الرباني الذم خاطب بو نبيو الكريـ
النبي المصطفى محمد –صمى ا﵀ عميو كسمـ ،-في
س ِب ِ
ظ ِة
يل َرِّب َك ِبا ْل ِح ْك َم ِة َوا ْل َم ْو ِع َ
صمى ا﵀ عميو كسمـ ليعممو عمى األمة أجمعيف كىك" ْادعُ إِلَ ٰى َ
س َن ِة ۖ"( .)1فالدعكة الى ا﵀ سبحانو كتعالى قد بدأت في عيد النبكة بتبميغ النبي– صمى ا﵀ عميو
ا ْل َح َ
كسمـ– أصحابو كأتباعو كمف آمف برسالتو بتعاليـ الديف االسالمي التي ترد اليو تباعا ،ككذلؾ لقد
اجتيد الصحابة كالمكالكف كالمؤمنكف بتمؾ الدعكة في تبميغ الرسالة كالتعاليـ الدينية كاألخالؽ كالقيـ
االسالمية بعد كفاة النبي– صمى ا﵀ عميو كسمـ ،كقد سطركا بذلؾ اآليات كالصكر كالدالئؿ التي
جعمت الناس يزدحمكف في الدخكؿ في الديف الحنيؼ كااليماف بالرسالة السماكية المحمدية ،فقد انبرل
لتبميغ الدعكة مجمكعة مف المسمميف الدعاة الذيف تخمقكا باألخالؽ الحميدة كالصفات الحميدة ،كالقيـ
االيمانية الصادقة البعيدة عف الزيؼ كالتمفيؽ ،مما جعؿ طريقيـ نحك ابالغ رسالة ربيـ كرسكلو الكريـ
سيال سمسا ،لـ يكرىكا أحدا عمى الدخكؿ في الديف كجادلكا الكافريف بالتي ىي احسف ،كحققكا خالؿ
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مشكرىـ الطكيؿ المنجزات الكبيرة كالعظيمة في اعتناؽ العديد مف االقكاـ االسالـ ككانت الرسالة
االعالمية التي يبثكنيا ال تحتكم تشيي ار كال اعتداء عمى حقكؽ أحد كانما ىي في كصؼ كتحبيب
الناس في االسالـ كاقناعيـ بالدخكؿ في ىذا الديف األمف مف خالؿ البراىيف كالحجج المستمدة مف
القرآف الكريـ كالسنة النبكية السمحاء كالتي أخذت تبث عبر االفاؽ بدكف معرقؿ رغـ المكائد كالعراقيؿ
التي كانت تكضع في طرييا مف األقكاـ الحاقديف لكنيا ألحقيتيا كلصدقيا كعدليا لـ تابو بيـ،
كانطمقت كمضت الى يكمنا ىذا.
كلكف كفي ىذا العصر الذم تكالبت فيو األمـ كظيرت فيو الرأسمالية كالعكلمة كالغزك الفكرم
كالثقافي بات دكر الدعكة االسالمية أكثر صعكبة كتعقيداى في ظؿ تيارات تعادم االسالـ أك تؤجر مف
يظير االسالـ بمظير سمبي لينخيؼ فيو اتباعو مف الميزكزيف نفسيا كالذيف لـ يتأصؿ الديف االسالمي
لدييـ أك تخدعيـ االخاديع التي يؤلفيا أعداء الديف االسالمي ،كفي ظؿ ىذه اليجمة الشرسة عمى
االسالـ كالمسمميف ال بد مف كقفو اسالمية عبر برامج تربكية تحقؽ لمديف مجده كلمدعكة االسالمية
عزتيا كتحارب ذلؾ الفساد الذم طاؿ طريقو بعض الدعاة المزيفيف الذيف يتظاىركف بالدعكة كلكف
دعكتيـ ليس ﵀ تعالى كالديف االسالمي ،كانما ألفكار حزبية كمذىبية كطائفية صنعكا منيا كليا
كغسمت أدمغتيـ ما جعؿ طريؽ الدعكة كعرة كصعبة ،فنحف في عصر المصالح كال بد مف تغميب
مصمحة الديف عمى المصمحة الشخصية أك الحزبية أك المذىبية ،فالديف االسالمي ىك ديف كاحد ال
يقبؿ االعتداء كال القتؿ كال تقييد الحريات ،بؿ اطمؽ العناف لمعمـ كالمعرفة ،كأنار دركب الدعاة بما
يحممكنو مف عمـ كثقافة كاسعتيف ،فنحف إذ ندرس االعالـ االسالمي الذم ىك اعالـ منذ الكىمة االكلى
لظيكر الدعكة االسالمية اعالـ صادؽ نابع مف كحي ا﵀ -سبحانو كتعالى -عمى رسكلو الكريـ ،كليس
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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.
يقكؿ شيخ اإلسالـ ابف تيمية " الدعكة إلى ا﵀ ىي :الدعكة إلى االيماف بو كبما جاءت بو رسمو
بتصديقيـ فيما أخبركا بو ،كطاعتيـ فيما أمركا ،كذلؾ يتضمف الدعكة إلى الشيادتيف ،كاقاـ الصالة،
كايتاء الزكاة ،كصكـ رمضاف ،كحج البيت ،كالدعكة إلى االيماف با﵀ ككتبو كرسمو كالبعث بعد المكت،
كااليماف بالقدر خيره كشره.
كقيؿ في تعريؼ الدعكة :أنيا تعني حث الناس عمى الخير كاليدل كاألمر بالمعركؼ كالنيي عف
المنكر ليفكزكا بسعادة العاجؿ كاآلجؿ ،كاالعالـ االسالمي ىك تزكيد الناس باألخبار الصحيحة،
كالمعمكمات السميمة ،كالحقائؽ الثابتة التي تساعدىـ عمى تككيف رأم صائب في كاقعة مف الكقائع أك
مكضكعيان عف عقمية الجماىير كاتجاىاتيـ
مشكمة مف المشكالت ،بحيث يعبر ىذا الرأم تعبي ارن
ٌ
كميكليـ ،كىك بذلؾ يندرج تحت ابراز حقيقة االسالـ كالدعكة االسالمية عبر كسائؿ متنكعة كمتعددة
قديمة كحديثة حسب مستمزمات كتطكرات العصر ،فالقديـ كاف مف خالؿ األفعاؿ كاألقكاؿ التي تتـ في
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
كالمحيطات ،كجعمت أمر سريانيا سيال كال يعكقو شيء مما جعؿ النشاط االعالمي أعـ كأكسع ليشتمؿ
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 .
إف ىذه الدراسة كالتي جاءت تناقش اإلعالـ كالدعكة االسالمية مف حيث الرجكع الى
البدايات االكلى لألعالـ االسالمي لنشر الدعكة االسالمية عبر رسالة اعالمية كاضحة المعالـ تبمغ
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الناس أ مكر دينيـ كمف خالؿ ما اعترل الدعكة كاالعالـ الدعكم االسالمي مف معكقات تقؼ أماـ
تبميغ ىذا االساس الصادؽ مف االعالـ كالرسالة االعالمية التي تبث عبر ىذا االعالـ ،كلعمنا ال
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
الدعكة ،كلككف الدعكة االسالمية ىي تعميـ كتدريب كتبياف حقائؽ كعدـ تضميؿ كتزييؼ ،كلككنيا ال
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،
كرغـ محاكالت العرقمة كالتعكيؽ التي اعترتيا في فترة مف الفترات نتيجة الضعؼ السياسي الذم أصاب
األمة كال سيما في أكاخر الدكلة العثمانية ،إال أنيا كبإصرار تمؾ القمكب المؤمنة بأف ديف ا﵀ با و
ؽ إلى
أف يرث ا﵀ تعالى االرض كمف عمييا اجتيد الدعاة كاالعالميكف االسالميكف في نشرىا عبر التطكرات
كالتقنيات الحديثة التي باتت تحتكـ الييا كؿ االفعاؿ كالتصرفات ،تمؾ التطكرات التكنكلكجية اليائمة
التي قصرت المسافات كتمؾ العقبات.
مشكمة الدراسة
تتجسد مشكمة الدراسة في معرفة دكر االعالـ اإلسالمي في نشر الدعكة اإلسالمية في الكقت
المعاصر ،كىي بذلؾ كمف خالؿ االطالع عمى أساليب الدعكة في الكقت الحاضر التي تتبناىا بعض
الجماعات كاألحزاب كالتيارات .التي تعتبر نفسيا ىي المسؤكلة عف الدعكة لكحدىا كأنيا ىي الصكاب،
كفي غياب التكامؿ الفكرم كالسياسي كالديني لدل تمؾ الحركات الدعكية حددت األىداؼ الحقيقية
لمدعكة ،كابتعدت عف مسار المصطفى (صمى ا﵀ عميو كسمـ) كأصبحت مناخان لالختراؽ كتشكيو الديف
كتصكر حديث
مف قبؿ األعداء .لذلؾ ارتأت الباحثة الدراسة في ىذا المكضكع لكضع رؤية جديدة
ٌ
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لمدعكة اإلسالمية الحقة في العصر الحديث مف خالؿ األساليب كاألدكات الجديدة التي تعتمد عمى
التركيز عمى جانب الجذب كاالبتعاد عف المنفرات ،كمف ىذا المنطمؽ جاءت الدراسة لتجيب عف
األسئمة اآلتية:
فرضيو الدراسة
جاءت فرضية الدراسة لتشير إلى اف الدعكة اإلسالمية ىي الدعكة إلى االيماف با﵀ كحده كاتباع
األساليب الدينية كاالجتماعية كاالقتصادية المعاصرة لتكصيؿ الفكرة االيمانية لمناس كاالبتعاد عف
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
تدرجت في ابالغيـ تمؾ األحكاـ حتى كضعت القكاعد كاالحكاـ المتعمقة بيا.
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،
كيتجنبكا المعاصي التي ارتكبتيا األقكاـ السابقة التي عصت ربيا فتعرضت لميالؾ كالعقاب الشديد،
مثؿ قكـ نكح ،كغيرىـ كقد جاءت السنة النبكية مكضحة كمعممة المسمميف عف القضايا التي لـ
القرف الكريـ .
يستطيعكا االستنباط كاالستدالؿ عمييا مف آ
ىناؾ بعض األساليب كالكسائؿ الحديثة التي يتـ االعتماد عمييا في االعالـ كمنيا الندكات،
كالنشرات كالدركس ،كالبرامج الدينية كالدعكية لممسمميف ،لكف ىناؾ بعض اإلخفاقات ليذه الفضائيات
كالسيما تمؾ التي تتبنى فك انر معينان أك سياسيا أك دعكيان معينان ال تنقؿ الدعكة الصحيحة كبصكرة كاضحة
كمحيده لمناس مما يكلد لدييـ الفتكر كالممؿ مف تمؾ الفضائيات التي تتحيز لحركة أك حزب معيف .
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