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١.  
  رY¡ �ا E.�..............................................................�EzE1Wاس��A�1U,#2ا�����.د.�أ

�م�ا�������  �.�3-¤�3£�5¢،�&"����ا%$#"ر�/������ا �

٢.  
  ��EU2ا �EzE1W................................................................��1+51��2|�را§¦�.�د.م.أ

�م�ا���������Qا �0م�وا ���2ة،�&"����ا%$#"ر�/������ا �,�:¤-�3.  

٣.  
� ............�.......................................�,#2ا E_+|�_+2ي�©"67.د.�أ�,�EzE1W ا��ª�«  

�م�/��&"����ا%$#"ر،�.�����"رن �3-¤:��  ا������.�����ا �

٤.  
� �......................................................�أ_+�2,#2ا Eزاق���b.د.�أ�,�EzE1W ا��ª�«  

�م�ا������./��&"����ا%$#"ر،��3-¤:�,��2ة�����ا ��  

٥.  
� �...........................................................���V�t,#"س�,�دة.د.�أ�,�EzE1W ا��ª�« 
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٦.  
��....................................................�,#2ا £W"ح��E���2+1.د.�أ�,�EzE1W ا��ª�«  

�:¤-�3¢�5£3�،E«ا%ز����"&��/E-��/|U2 ل�ا�����أ��.  

٧.  
��............................................................����E+,�2+1+"6³.د.�أ�,�EzE1W ا��ª�«  
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٨.  
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��/�/��&"����آل�ا #¡K،�أدU"ن�3-¤:� ÉD ا����  .ا%ردن�

٩.  
��.................................................�_"زم�,#2ا �»"ب�,"رف�.د.م.أ�,�EzE1W ا��ª�«  

�:¤-�3ºU2_�،ا%$#"ر���م�ا������/��&"�������ا ��.  

١٠.  
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�  �67ا 1#�ث���24َُّ
ُ
J2َّ ا��EDB� �X�13ا EDوط�ا ��+���ا½��3:��|���� 

 �ا�
	�أن����ن� -١
ُّ
����.

ً
 ���ا����������ا

��ا�
	�����ن ���أن -٢�� �َ ِ
ُ

َ% �أو�،"ِ

ُ
�-�ى �+*�ٍ� �)'���& �ِ �

ُ
 أ

ً
،�أم�0/.��

ً
�  .،��5اء���3َّ

 .ا<5=+���ا����م�ت�;��:���أ�)'���ن ��أن�ا�
	��)'� 89ط6ُ  - ٣

٤- �?�@	A�ا�%
�ت�BADE"�FGHن�اBA&Cن،�و��ُ�@IAHت،�إ��إذا�ا�L�M;N@�?�ا	ث�:�	��%
@:��

 �Sا�A�.�Q��+�R	��DE"�FGH�?@وا��ة�إ��

٥- ��%
 .+��0��Q[�ت�أو�\�]�ت�أو��IZQNت�89X'Yوا��أو�VWX��Aا��ا��TU�Mذات�ا�
	�ث�:@

����أن�W��`+�a8b�)Turnitin(�FGH	�T^;:_ا�
	�ث��� -٦X/:��
c"ل�=A5ا��'(��	
:��eHا�

)20%(�:eHس��
A�
��ا�c"�30(،�و%(،�?hت�و�I���A�ة�اih�Q�ا. 

٧-  ّ'kأو�_	h�Fkث�إ�	
�ِ �:;^�Tا��e+ َ
��	

�ل�ا���eHر�iA�mأن���]�� ُّ?	Xو�،�X�	A�ا��[�\�%

�e+ب�
5o[�]��دون����ن�ا�ا��Zaة�� ،�H �ة�أ��م،��FGHأن���:A*�وز�+
ً
�I�H� َّأن��@h[�]��+�ا�ا���

rs�m^�ورة��ل ����
���	
 ���& �،�ا�
َّ
aإ�I�rs�m����=t�uS�H�FGHن�BIv	Nا. 

٨- �T^;��	
�ِ �+e����wX�@Aا� َ
%�e�8B
��?�ا����rxا�A;�_�)'�اBQCن�-�،�ا�
	���S�Nع�ا�

ِ َ	 ُ+ �إFkا�
	����5%�ُ �ا��w��@A)'�ا-����I]h=Aل�و)'
ّ

vw�،���C�:�eH�
ً
=^h �@Xw��	
�ِ �+�eا� َ
%�

 ٍ8B
-� 
ُ
� 

َ
�ة���:A*�وز:�}[�eXّي �ِ �+�'(�،. 

٩- %5�
ُ
BIن�+=��Zت�: ِ

ّ
v	َ

ُ
Nو��ا�،���
��ا�i-oإ��ا�
	��ُ�& ��إ�Fkا��U�.�|} 

١٠- FGH� �ِ��
�ة�"��DEإر�5ل�ا���
	ِ� +�eا��0���U��اw��@A���i-oواNت��Z�=. 

١١-  ُ�~��M����

	���D�I_�ا�������X/���eH)200(��I�3�eH��X/:�������AW+ت��I�33(،�و(�

 �I�3ت،�و 
ُّ
 ���ن�اD�N_�ا<�B��aي�+��د��أن��FGHوا<���B�*a،�ا��������BAن����

ً
���e+�u��H�~AvNا


�رaoم�ا<�- ا��5 �ري��*�+���ا���������89�����3ا��a�c".  

�eاD�N_�ا< � -١٢ َّI^A 
َّ
��������
 .�ا<�B��a�����B��aي��QHان�ا�
	��وا�w5ا�

 .�M�ُ�uQH�~�ا�
������ر�hق�8B5ة�ذا:���ُ+�0/ة -١٣

١٤- ����
�م�ا�@�ُ 
ً
� َّ�M-�

ً
م���& ��\��0[ٌ��-��_��u،�و �إ��ارا َّ�@

ُ
Nا��	
�ا� �����u�hنَّ]�A��%I	AX

�اء��FGHا��@�ق�ا���X�vW��eX�-.��3+���)'���ل�cNو����ا�@����a�aاAHا� 

١٥-  
َّ
aوإ�،��*Nرأي�ا�%�I:رة���� &Nث�ا�	
 �I:��I%�رأي�أ���{|��R@h.ا�

 ��5اء،�ا�
	�ث�+�cداتا�H����+/�+�8B����*Nدة� -١٦
ُ
"  ِ �َ��	
 �ُ ���wأم�ا�

ْ
&� . 

�D4?I!ْ?0 B%BMوAط�Cא�AKD%�א
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 EUُوط�اED ا�E
ْ

D
َّ
B� ���2�

ُ
Jث�ا���³`��67ا 1# ِ

ّ
=

َ
 ا½��3:�ا £

 �إر�5لو +�TاN*��،��ا�L�;A~����ن  -١
ً
��a89وv�ث�إ�	
��ا�X���?X�L�eH�،ا��*N�V"89وv�>ا: 

issccoll@uoanbar.edu.iq 

٢-  ُ�T
M��	
 .+�WQدة�و��h�cIت،�ا����5ب�a8b)Word�(�FGH+`�ا�ُ�رد���ا�

٣ - � �اد���نHإ��	W��ا�FGH�Vmا���	Q�ا� :FGHأ�%W5٣(�وأQ�(� ، 
ً
�Q�I�� 

ً
،��)�٣Q(�و��cرا

ً
أ�^�

�+�T+�ا�Hة��،)A4(:�ا��ر�����wو �:�wت��	W��ا. 

٤- ����Av�ن�ا��:R;�:�)Simplified Arabic(�+�]�9ن�واI���،�5دoن�ا���و���،. 


	�ا��Wt���A	�ت��c�cm%����ن  -٥��FGH��	Q�ا�Vmا��:�:Fkوoا��	W��انا�QH��	
�ا��.��،�ا�

��ذ����،وإ��w|�=�Iو�QHا�w|��aا�
���Bن�أ�I5ء�U_D�+��	
+��Tوا<����B��aا������������BAن�ا�

����AWNت�ا�I���ا،�� َّw
ُ
C،�+�@Nا�� َّw

ُ
C���
Nأو�ا�،~��MNا�� َّw

ُ
C،�I:�Dا�� 

ً
 .ا��Nدر���.��Iوا-8Bا

٦-  ُ�~Av�FGH��	W��ا�Fkوoا�R@h�e+��	

�ر��0+���+*���:ا�aoم�ا�����ا<5=+���. 

�دأ�)١٨(�������wا��.���ا�
	���QHان����ن  -٧��X�"Ç�R5و��	W��ا�Fkوoا. 

٨-  
ُ
:~Avء��I5ن�أB���
�دأ�)١٦(������w،�و�QHا�w|��aا���X�"Ç�)Bold(�R5و��	W��ا�Fkوoا�،

.�	
 أ�QH�%W5ان�ا�

٩-  
ُ
:.���
 89ك�+B���h�cن��QHان�ا�
	��وا�w5ا�

١٠- �uI5ا��	:����
���)'�ذ��.Av�ُ~�إ��I%�ا��
�}�ة،�+�T+�ا�Hة�ا�+ 

١١-  
ُ
:~Avت��aا�Q��ا����وoا)� :،�+�@Nا����
Nأو�ا�،~��MNا�،�I:�D[�ا+�،�ا��در�ا��Nا�(

w������)د�)١٦� .ا��W	��و�X�"Ç�)Bold(�R5أ�

١٢-  
ُ
:~Avت��aا�Q��ا��X�a���ا�w������)دأ�)١٤���X�"Ç�)Bold(ن�BI���	W��ا. 

١٣-  ُ�~Av9ن�+��	
�)١٤(�������wا� ،T+�R
S��	W��ا� ، 
ُ
�ر\����د.��+89��h�cكو:��)١Q�(�

�Mc��� ولoا�R@h�%��ة��@h�e+9ن�Nا. 

١٤-  
ُ
:~Av��� �	
�ا� �)١٢(�����w\�ا+� ،� ��ا��W	��)'و:��ن �]cWa(���£�� �¦Éا�_)��%W5أ

 .ا�89���w��Wt�%	��T+�،-��ر�)١(�\ivا:���B5ن��Bن�ا�[�+��ر�����wن �FGHأن�،�ا�
	��+9ن

١٥- �:`+�a8b��،V"�I���ا�w5�������a@�آ�ص�ا��Q�ا����A6ُ 89ط����=U2Jا�b�Ê�)�EDB� ��z�ا =#

v:� .)٢ا��"�

��ا�������ا���وف��	c~�ا��Nدر�:�:�~����ن  -١٦ :
ً
��.��¡(� ....� �خ، �ح، �ج، �ث، �ت، �ب، ،�(أ،

�
ً
�I���:��I��+�.�@�: 

ً
�ام��;A5���?�c&A�ي�اi�ن �ا����u�h�w� ..)١(،�\ivا��T+��M@a�R@hا��

١٧- �eH��|��	Wtد��Hوز��*A��r¥�ث�ا�	

�ل�ا�@���+/�+�8B����*N٣٠(ا(��	Wt. 
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�E
ْ

D
َّ
B ر�ا�����أ&'J�67ا�`a,:v@½ا��  ا =1

١- � �ا�
���Bن e+� F(�Acْ6ُ� �ا���اق 
��دا-%+ 
ً
��� �رُه:��أ�§� �وH �ون �cI-و� �.�+

�ا�ـد��Qٍر��Hا¨'�)125000( eH� ،)٢٥(�� Fkوoا� �	Wt� �زاد ��hن ،�	
�ا� e+� FGH��ذ�

�رُه:���ª�
�Wt	ٍ� �د��Qرٍ �)��C=C)3000آ�ف�ُ�^�ف�+ ِ%ّ3�eH�'¨ا�H. 

٢- � �ا�
���Bن e+� F(�Acْ6ُ� �ا���اق 
��-�رج+ 
ً
��� �وH �ون �cI-و� �.�+� �رُه:��دو�ر،

�رُه:��ذ���e+�FGا�
	�،��hن�زاد�WtH	��اoو��Fk)٢٥(،��eHا�ـ)$ 125(��ª�
ُ�^�ف�+

�C=C3(�دو�رات� $(�.�ٍ	Wt� ِ%ّ3�eH 

�ªا�
�����������Wا�»|�.��� -٣
َّ
�
�ُ oأ�0ر��%I	AXو�،�\���c���� 

َّ
 A	��h�3�%X.ا��0ر�ا�&

٤- � 
��ªا�iي�:�u��w	�ا�
����¬�~�إذاN8اء،���6ُد�اbDا��Fkإ�u��5إر���Um 
ّ
�c�e+�uُI

.R@h8اء�bDأ�0ر�ا��uُQ+�
ً
�+��;+��ِ��
 ا�

٥- �Thد���U�
ّ

�،�و��ُ�& ���	��uإ�
ْ

 
َّ

�ل�ا�&� .�3+���0ر�اo ��ُ�/ود�ا�
������Avب�

٦- � &���	
��ا��Uل��IvA5وط�ا� �ا���I���ا���QW�ة�-=ل�وا���e+��C=C:89اوح�+

Fkإ����cm)أ}[�)�٩- ٣�e+�¯Xور �:�ر�tب��A�� ل�
� .ا�& ��°�وف�و�	c~�ا�& �،�

٧-  َ/�ُ� ���
�ا� �(ود �DE&���Ac+(�u�	�� e+� ��a89وv�إ� ،� ?X�L� eH� ،���I%ا< :�%5

�e+��]�X/:�evIXو��*Nا�T��+� 
ً
 .أ�^�
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 الصفحة حبث يف الباحث البحث ت

1 

أثر السياق يف توجيه القراءات 
عند اإلمام الواحدي رمحه اهلل  واختيارها

تعاىل يف تفسريه البسيط، سورة البقرة 
 أمنوذجًا

 اهلل أمحد إيالف خري السيدة
 24-1 التفسري أ.م.د. ياسر إحسان رشيد

2 
دواعيه،  احلنابلةخالف األصل عند 

دراسة استقرائي َّة  وصوره، ومقاصده
 األستاذ املشارك الدكتور  حتليليَّة

 أريج بنت فهد عابد اجلابري
أصول 
 90-25 الفقه

املسائل اليت نقل الزركشي االتفاق عليها  3
 دراسة تطبيقية، يف مباحث املفهوم

 رغد هاشم إمساعيل
 أ.م.د. إمساعيل خليل فرحان 

أصول 
 122-91 الفقه

4 
 الفروق األصولية يف حاشية ابن عابدين

 «أمنوذجًا الفرق بني الظن وغلبة الظن»
 دراسة أصولية مقارنة

 م.م. مصطفى حممد حامد
 أ.م.د. قيصر محد عبد  

أصول 
 146-123 الفقه

5 

مظهر احلقائق اخلفية من البحر الرائق 
)املتوفى  الدين الرملي احلنفيلألمام خري 

إىل  الصالة من بداية كتابهـ(  1081سنة: 
 دراسة وحتقيق ،باب األذان

 السيد مصلح حسن علي
 198-147 الفقه حممد نبهان إبراهيم رحيم .أ.د

6 
ترجيحات البيهقي يف كتابه اخلالفيات، 
دراسة فقهية مقارنة، كتاب الوالء واملدبر 

 أمنوذجا

 احلميد محيد مجعةعبد السيد 
 224-199 الفقه أ.د. حممد عبيد جاسم

7 
التأصيل الشرعي ملبدأ تفريد العقوبة يف 

 القانون العراقي
أ.م.د. باقر جواد مشس الدين 

 270-225 الفقه الربيفكاني

8 

ترجيحات ابن الفرس األندلسي الفقهية 
يف كتابه أحكام القرآن )سورة املائدة( 

بالصيد دراسة مقارنة املسائل متعلقة 
 أمنوذجا

 السيد ثامر حسني علي  
 296-271 الفقه أ.م.د. باسم حممد عبيد

9 
االستثناُء يف اإلمياِن عند  اإلماِم البدِر 
الزَّركشيَّ يف كتاِبِه تشنيِف املسامِع جبمِع 

 اجلوامع

 السيدة مروة محيد صليب
 326-297 العقيدة اهلل أ.م.د. حسني علي عبد

 352-327 الفكر نزار عامر حسني .أ.م.د املعاصردور الدعاة يف اإلعالم  10
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (10 ) 
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  (10 ) 

 باللغة العربيةملخص 
 نزار عامر حسني  دأ.م. 

وعلى آله الطيبين   والمرسلين،الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على خاتم األنبياء 
إن اإلعالم اليوم أصبح يحتل مركز الصدارة في هذا : فوبعد  ...وصحبه الغر الميامين

بل يبني البعض  ، ويرتبط بحياة البشر بشكل مباشر ويؤثر فيهم ويغير قناعاتهم الكوكب،
والصورة التي  .  من وسائل اإلعالم المختلفة  رما يصدمنهم كثيرًا من أحالمه وأهدافه على  

،  ونسمعه ويصل إلينا عنهم  هدما نشاهتجعلنا نحكم على اآلخرين من بني البشر، هي  
، إليهم عن اإلسالم والمسلمين من أخبار وأحداث في العالم اإلسالمي  لما يصوكذلك  
العالم قرية صغيرة يعرف الناس أخبار بعضهم بسرعة فائقة وبصورة واضحة    لما جعوهذا  

ين  لكن المشكلة تكمن في الصورة التي تنقل عن اإلسالم والمسلم.  وخالل ثواني معدودة
،  والتي يسيطر على اآللة اإلعالمية فيها بعض أعداء اإلسالم ومناوئيه  األخرين، الى  

لذلك حاولت في بحثي هذا الموسوم )دور الدعاة في اإلعالم    ولك أن تتخيل الصورة.
مع وجود سيل  ، المعاصر( تسليط الضوء على دور الدعاة والمهمة الصعبة المنوطة بهم

وقد قسمت هذا البحث  ،  خ السلبي ضد اإلسالم والمسلمينمن التضليل اإلعالمي والض
التفصيل والذي اعتمدت فيه  ،  الى مقدمة وثالثة مباحث وخاتمة الكثير من  وفي ثناياه 

على مجموعة من المصادر والمراجع الحديثة والمعاصرة والتي تغطي الموضوع من جميع 
وصلى اهلل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه  .  جوانبه راجيًا من اهلل التوفيق والسداد

 أجمعين
   الكلمات المفتاحية: دور، دعاة، اإلعالم
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THE ROLE OF PREACHERS IN CONTEMPORARY MEDIA 

Asst. Prof. Dr. Nizar Amir Hussein 

Summary:  

Praise be to God, Lord of the Worlds, and prayers and peace be 

upon the Seal of the Prophets and Messengers, and upon his good 

family and his faithful companions, and beyond. Today, the media 

is taking center stage in this planet, and is directly related to human 

life, affects them and changes their convictions. Some of them even 

build many of their dreams and goals on what is issued by the 

various media. And the image that makes us judge other human 

beings, is what we see, hear and reach us about them, as well as 

what reaches them about Islam and Muslims from news and events 

in the Islamic world, and this is what made the world a small village 

where people know each other’s news very quickly and clearly and 

within a few seconds. But the problem lies in the image that is 

transmitted about Islam and Muslims to others, in which some 

enemies and opponents of Islam control the media machine, and 

you can imagine the picture. Therefore, I tried in my research 

entitled (The Role of Preachers in Contemporary Media) to shed 

light on the role of preachers and the difficult task entrusted to them, 

with the presence of a torrent of media misinformation and negative 

pumping against Islam and Muslims. In which I relied on a group 

of modern and contemporary sources and references that cover the 

subject in all its aspects, hoping that God grants success and 

payment. And may God’s prayers and peace be upon our master 

Muhammad, his family and all his companions. 
Keywords: role, preachers, media 
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 املقدمة

خاتم النبيين وسيد الخلق اجمعين  والصالة والسالم على  ،  الحمد هلل رب العالمين
  ... والتابعينوآله وصحبه  الصادق الوعد األمين    محمد  وامام الدعاة والمصلحين سيدنا  

 وبعد:
له فرسععععععععععانه من الدعاة الذين حملوا على عاتقهم ،  ميدان الدعوة واسععععععععععع رحب  ن  إ

وتحملوا ألجلعععه المتعععاععععب وركبوا ،  نفسععععععععععععععهم لهعععذا العمعععلألى اهلل فنعععذروا  إتبليغ العععدعوة  
 هئ مئ خئ حئ جئوقبل ذلك توكلوا على رب األرباب   باألسععععععععععععبابالمصععععععععععععاعب واخذوا  

 . (3:الطالق)   جب
 اهلل علعععععى معععععر القعععععرون منعععععذ بعثعععععة النبعععععي  إلعععععىالعععععدعوة  أسعععععاليبوقعععععد تنوععععععت 

زمنععععععة أطبيعععععععي بالنسععععععبة لحالععععععة المععععععدعوين ففععععععي  أمععععععروهععععععذا التنععععععوع ، لععععععى يومنععععععا هععععععذاإ
تناسعععععب العصعععععر العععععذي ععععععا  فيعععععه  أسعععععاليبخعععععرش انتشعععععرت أانتشعععععرت الخطابعععععة وفعععععي 

ي جعععععل مععععن الععععذو فععععي العصععععر الحععععديث اإلعععععالم  وأبرزهععععا األسععععاليبومععععن هععععذه ، النععععاس
لععععى إسععععهل علععععى الععععدعاة مهمععععة الععععدعوة  وهععععذا مععععا، سععععهل وأسععععرعأالتواصععععل بععععين النععععاس 

 . صقاع األرضأاإلسالمي في كل  اهلل ونشر الدين
لذلك ولغيره رأيت ان اسط ر بعض الكلمات واكتب بعض العبارات وأدلي ببعض 

و  والدعاة  اإلسالمية  الدعوة  عن  في  المعلومات  المعاصردورهم  هذه ،  اإلعالم  وكانت 
الدعاة واتمنهجي أساسيين هما  أمرين  تتركز على  البحث  الوثيقة  ي في  والعالقة  إلعالم 
 .  ابينهم

 .  (الدعاة في اإلعالم المعاصردور ) خترت للبحث عنوانًا هواوقد 
المقدمة    هقسمت الخاصة  :األولجاء    ،لى ثالثة مباحثعبعد  بالمفاهيم   ليعرف 

ما المبحث أ،  و يمر عليها بدون شرحهاأن يتجاهلها  بالبحث والتي ال يمكن ألي باحث أ 
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فقد تحدثت فيه عن الدعوة اإلسالمية واإلعالم اإلسالمي والعالقة الوثيقة بينهما    :الثاني
ما  أ، برز الوسائل اإلعالمية التي يستفاد منها الداعية في نشر وتبليغ الدعوة اإلسالميةأو 

   . بخاتمةفكان عن الدعاة في اإلعالم المعاصر ودورهم ثم ختمت البحث    :الثالثالمبحث  
لكن  ،  فالنقص هو صفة مالزمة للبشر وعملهم،  عملي هذا الكمالدعي في  أوال  

ن يكون هذا العمل نافعا لمن يقرأه وال ينسانا من صالح دعاءه فهذا جهد المقل أتمنى  أ
 .  نه نعم المولى ونعم المجيبإن يغفر خطايانا ويتجاوز عن زالتنا  أواهلل اسأل 

 وصلى اهلل على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم
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 :ولألاملبحث ا
 التعريف باملفاهيم وأهمية الدعوة

 ول: ألاملطلب ا
 التعريف باملفاهيم

 : تعريف الدعوة لغة :ولا أ
ى الشيء بمعنى الحث على قصده والدال والعين والحرف  إل من الدعاء  :  الدعوة لغة

دعوت :  تقول  .يك بصوت وكالم يكون منكإل ن تميل الشيء  أصل واحد وهو  أالمعتل  
 .(1) دعو دعاءً أ

، لى اهلل بالسؤالإ ابتهلت    :يأ   ، دعو دعاءأدعوت اهلل  :  وجاء في المصباح المنير
لى الصالة فهو داعي  إودعا المؤذن  ، ناديته: ودعوت زيداً ،  ورغبت فيما عنده من الخير

 .(2)ى اهلل والجمع دعاة وداعونإل
وهعععععو معععععا  ،ويعععععراد بهعععععا النعععععداء والنشعععععر والتبليعععععغ ،مصعععععدراً  «العععععدعوة»كمعععععا تطلعععععق 

ألنهععععععا غالبععععععًا مععععععا تععععععأتي مرادفععععععة ؛ يتعلععععععق بموضععععععوع بحثنععععععا والمعنععععععى الععععععذي يععععععرتبط بععععععه
 .(3)لمعنى االتصال

والداعية هو المكلف شرعًا بتبليغ دعوة اهلل وهو الذي حمل األمانة وعمل على  
 نت مت زت رت يب ىب نب مب:  وهو الذي مدحه اهلل بقوله،  (4) نشر الدين اإلسالمي

 . (33:)فصلت  مث زث رث  يت ىت

 
اللغة:  ينظر(  1) فارس.  معجم مقاييس  السالم محمد هارون:  تح،  ابن  العرب،  عبد  الكت اب    ، مصر،  اتحاد 

 .  2/228  ،م2002
 .  1/194 ،بيروت ،المكتبة العلمية،  أحمد الحموي، المصباح المنير: ينظر( 2)
جامعة  ، رسالة ماجستير، محمد أبو فرحة الحسيني، سلوك الداعية وأثره في تبليغ الدعوة اإلسالمية: ينظر( 3)

 .  14ص  ،م1981  ،كلية أصول الدين، األزهر
 .  40ص  ،م2001 ،صابر احمد طه، الدعاة إلى اهلل في ضوء الكتاب والسنة: ينظر( 4)
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وهي من األلفاظ    ،على معنيين  «الدعوة»تحمل هذه الكلمة  :  الدعوة اصطالحاا   :ثانياا 
للدعوة  ،  ى عدد كبير من التعريفات اإلصطالحية التي ال يمكن حصرهاإلالمشتركة اضافة  

 .  ي عملية نشر اإلسالم وتبليغ الرسالةفو الرسالة والثاني أنها اإلسالم أ
وألن المعنى الثاني هو األقرب لقضية اإلتصال بالمدعوين فسنركز على بعض 

 :  تناولته ومنهاالتعريفات التي 
تيمية   ابن  اهلل–قول  الدعوة  إلالدعوة  :  -رحمه  اهلل هي  وبما  إى  به  اإليمان  لى 

 .(1)خبروا به وطاعتهم فيما امرواأجاءت به رسله بتصديقهم فيما 
ياهم إ تبليغ اإلسالم للناس وتعليمه  :  بو الفتح البيانوني في معنى الدعوة أنهاأوذكر  

 .(2) وتطبيقه في واقع الحياة
المرشد عنها  لاوق الناس دعوة اإلسالم في كل زمان ومكان  إ هي  :  علي  بالغ 

  .(3)باألساليب والوسائل التي تتناسب مع احوال المدعوين
العلم الذي تعرف كافة المحاوالت الفنية :  لو  فقد عرفها بقولهغحمد  أما الدكتور  أ

 . ( 4) خالقأى تبليغ اإلسالم للناس بما حوش من عقيدة وشريعة و إلالمتعددة الرامية 
 
 
  

 
- 15/157  ، 2ط  الرياض   ،مكتبة ابن تيمية  ،عبد الرحمن بن محمد:  تح،  ابن تيمية.  مجموع الفتاوش:  ينظر(  1)

158  . 
الدعوة:  ينظر(  2) علم  الى  البيانوتي،  المدخل  الفتح  أبو  الرسالة،  محمد    ، م2014،  3ط  ،بيروت  ،مؤسسة 

 .  17ص
،  م 1989،  مصر ،  1ط،  مكتبة لينا،  علي صالح المرشد،  مستلزمات الدعوة في العصر الحاضر :  ينظر(  3)

 .  21ص
 . 10ص، م 1979 ،القاهرة ،دار الكتاب ،احمد غلو ، الدعوة اإلسالمية وأصولها ووسائلها: ينظر( 4)
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 : املطلب الثاني
 هميتهاأمشروعية الدعوة و

 مشروعيتها وحكمها  : أولا 
العديد ى اهلل ثابتة في الكتاب والسنة المطهرة وقد جاءت  إلمشروعية الدعوة    ن  إ

 ىل :  قوله تعالى  (1) دلةألنها من الفرائض ومن هذه اأ و ،  دلة على وجوبهاألمن اآليات وا

  ، (125)النحل:    خئ حئ جئ يي:  وقوله    ،(104)آل عمران:   زن رن مم ام يل
 رت  :وقوله تعالى  ،( 87)القصص:    مث  زث رث يت ىتنت مت زت:  وقوله  
 .  (108)يوسف:  يت ىت نت مت  زت

كثر وبطرق لم تحصل لمن قبلنا من  أمر الدعوة  أ  وفي وقتنا هذا قد يسر اهلل  
فالواجب على  ،  نترنت وغيرها الكثيرإل طرق كثيرة عن طريق اإلذاعة والتلفرة والصحافة وا

نزله اهلل  أى عباده كما  إلن يبلغوا رساالت اهلل  أمر و ألن يقوموا بهذا اأهل العلم والدعاة  أ
 .(2)طاقته وقدرته كل حسب على نبيه 
من دل على خير فله ):  قوله  ما من السنة المطهرة فقد جاء في حديث النبي  أ

  . (4)(فو اهلل لئن يهدي اهلل بك رجال خير لك من حمر النعم):  وقوله  .  (3) ر فاعله(أجمثل  
 :  هدافها أهمية الدعوة و أ: ثانياا 
هميتها فتنبع من اهمية الدين فقضية الدين لعبت دورا حيويا في حياة الشعوب أما  أ

العام   الرأي  ا  فقدوتشكيل  الوجودإل كان  التفكير بالبحث عما وراء  وال يوجد  ،  نسان دائم 

 
  ،الرياض ،دارة البحوث العلمية واإلفتاءإرئاسة ، عبد العزيز بن باز.  خالق الدعاةأالدعوة إلى اهلل و : ينظر( 1)

 .  15 ،1/14  م،2002
 .  16ص  ،المصدر السابق( 2)
 .  6/41، عانة الغازيإ باب فضل ، مسلمرواه ( 3)
 .  47/ 4، تدفنباب من انتظر حتى ، البخاريرواه ( 4)
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وقام بناؤه اإلجتماعي على معتقدات دينية خاصة منذ  إال  مجتمع من المجتمعات البشرية  
 .(1) يمثل ضرورة اجتماعية الزمت اإلنسانية ن الدينأفجر التاريخ وذلك 

   المثال:هدافا عديدة سنذكر منها على سبيل أن للدعوة أومما يجب ذكره 
 . (2) (بلغوا عني ولو آية)  :ى الناس لما ورد عنه إل تبليغ رسالة اإلسالم  .1
مور دينهم وعقيدتهم وشريعتهم خاصة من يجهل منهم أهي سبب لتعليم الناس   .2

 .  مور من عامة الناس وبسطائهمألهذه ا
سباب أمن والطمأنينة في المجتمع المسلم ومن  ألسباب اشاعة اأنها سبب من  إ .3

 . مكافحة الجريمة
سباب تكوين الوحدة اإلسالمية بين الشعوب اإلسالمية وتعميق  أنها سبب من  إ .4

 . سالمي مفهوم التضامن اإل
واالجر والثواب في طاعته  وتحقيق سعادتي الدنيا واآلخرة    الفوز برضا اهلل   .5

 .  سبحانه
ن األهداف بحسب الجمهور لى نوعين م إهداف الدعوة  أوقد قسم بعض المختصين  

 .  المستهدف
 . (3)هداف الدعوة مع المسلمين )مجتمع المدينة المنورة( أ .1
  .هداف الدعوة مع غير المسلمين )مجتمع مكة قبل الهجرة(أ .2

ن تلتف في مضمونها مع الفوائد أ هداف من الممكن  ألكثر لهذه ا أوهناك تفصيل  
ساس في تشكيل اهداف الدعوة منذ ألهمية لكن ما ذكرناه هنا يعد األالتي ذكرناها في ا

 .  بداية البعثة النبوية وحتى يومنا هذا

 
 .  8ص ،عبد اهلل الخريجي ،جتماع المعاصرعلم اال: ينظر( 1)
 .  4/170،  كتاب األنبياء ،البخاريرواه ( 2)
 .  17- 14ص ،دار ابن خزيمة، فهد حمود العصيمي ،هميتها ووسائلهاا ، الدعوة الى اهلل: ينظر( 3)
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 المعاني التي تحملها الدعوة اإلسالمية  : ثالثاا 
حكام التي تخص اإلنسان صغيرها وكبيرها ولم أللقد تضمنت الشريعة اإلسالمية ا

كثر من ذلك كله  أكله وشربه بل  أحتى تناولت طريقة  ،  ي جانب من حياة البشرأتهمل  
، هداف معينة للدعوة اإلسالميةأوكل ذلك جاء وفق  ،  وهو ما يتعلق بطهارة ثوبه وبدنه
لنعرف   نذكر بعضا منها  الذي وازن  أسوف  الوحيد  الدين  الجانبين  ن اإلسالم هو  بين 

الروحي والمادي واعطى لكل منهما حصته وبين اهميته فكانت تحمل المعاني التي تحملها  
 :  رز هذه المعانيأبالدعوة اإلسالمية ومن 

 .  تصال به وحمده ومحبتهمكانية االا  التجربة العقلية للشعور بوجود اهلل و  .1
واإلستجابة لها كوسيلة لتنفيذ  تقبل وتفسير الطبيعة كمعرض لإلبداع اإللهي   .2

 . مضمون الحكمة اإللهية العامة
و  أاالشتراك في الحياة االجتماعية كمثالية دينية اساسية وليس لمجرد التدرج   .3

 .  النفع المادي العاجل
وا .4 بالسالم  النفس  ألالشعور  الروحية التصال  والسعادة  والمتعة  والسكينة  من 

  .(1)اإلنسانرديا يحس به والعقل باهلل وهذا الشعور قد يبدو ف
  

 
 .  80- 77ص  ،م1970، القاهرة ،الجامعيةدار الكتب ، محمد كمال جعفر، في الدين المقارن: ينظر( 1)
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 : املبحث الثاني
 سالمية واإلعالم املعاصرالدعوة اإل

ن االعالم باجهزته ووسائله ونظرياته وتقنياته الحديثة كان غير أعلى الرغم من  
نه بتطبيق المقاييس  إال أ ،  معروف وقت نزول الوحي على صاحب الرسالة سيدنا محمد  

نستطيع   اإلسالمية  الدعوة  عاتق  على  الملقى  الدور  على  الحالية  نقول  أ العلمية  ن  أن 
  .( 1) لرئيسيةاالعالم كان والزال اداة هذا الدين ودعامته ا

ن الدعوة اإلسالمية هي  أبعد من ذلك ويقول أ ى إلمام ا براهيم إبل يذهب الدكتور 
ذ يقول )القرآن الكريم يعبر عن الفكرة اإلعالمية الواجبة في التعريف باإلسالم  إاإلعالم  

 . (2) وبيان مزاياه الكريمة بلفظ آخر بديل عن اإلعالم وهو الدعوة(
 : ولاملطلب األ

 التعريف باإلعالم املعاصر
ن تصفه أثمة العديد من التعريفات القديمة والحديثة التي تتناول االعالم وتحاول 

راه األقرب وهو أبرز ما وقفت عنده و أ وصفا دقيقا والنريد ذكرها جميعا تجنبًا لإلطالة ومن  
 .  برز التعاريف المعاصرةأمن 

)تزويد الناس باألخبار الصحيحة والمعلومات السليمة والحقائق الثابتة :  عالماإل
،  و مشكلة من المشكالتأالتي تساعدهم على تكوين رأي صائب في واقعة من الوقائع  

  .(3)بحيث يعبر هذا الرأي تعبيرًا موضوعيا عن عقلية الجماهير واتجاهاتهم وميولهم(
فالدعوة عمل اعالمي بكل ما تحمله العبارة من معنى في اذهان واساتذة وخبراء  

ال عمل اعالمي يخاطب العقل  إن نقول ما هي  أ االعالم واالتصال بالجماهير كما يمكن  

 
  ، م2002،  القاهرة  ، دار الفجر  ،محمد منير حجاب  (،التطبيق  ،النظرية  ،المبادئ)  سالميعالم اإلاإل:  ينظر(  1)

 .  114ص
 .  29ص،  م1980، القاهرة ،المصرية-نكلومكتبة األ. مامإبراهيم إ ،المرحلة الشفهية، سالميعالم اإلاإل( 2)
 .  27ص ،م 1985، القاهرة ،دار الفكر العربي ،مامإبراهيم إ: اإلعالم اإلسالميأصول ( 3)
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ى المنطق والبرهان كما تقدم ذكر ذلك في تعريفها ومعناها في بداية المبحث إلويستند  
  .(1) الثاني

بالذ الجدير  اأكر  ومن  في  االعالمي  النظام  من  إلن  هو  اأسالم  نظمة ألقوش 
البشريةاإل عرفتها  التي  االعالم  ،  عالمية  تنظم  التي  للقواعد  ثابتا  تاريخا  نجد  نكاد  وال 

  .(2) سالميإلال في التاريخ اإتنظيمة حقيقية  
ا  الخطوة  هو  والمباشر  الشخصي  االتصال  العمل ألويعد  خطوات  من  ولى 

لى دين اهلل عز و جل في مكة وغيرها  إفي الدعوة    االعالمي الكبير الذي قام به النبي  
  .(3) من البالد

عالميا يتضاءل بجانبه جهابذة إعبقريا  كان    ن النبي  أ حد المختصين  أوقد ذكر  
وسائل اإلعالم وطرق  اتخذ من  االعالم في العالم فقد اكتشف اهمية االعالم لنشر دعوته و 

 .(4)عالمي العديد منهاالعمل اإل
 : املطلب الثاني

 عالم ومبادئههمية اإلأ
 عالم  همية اإلأ: ولا أ

ويعد ،  زمنة مختلفةأكثيرة هي الضروريات التي ترافق االنسان في حياته وعبر  
كونه  ،  نسانهميته وتتضح مكانته في حياة اإلأعالم واحدة من هذه الضروريات وتبرز  اإل

بل استمرت  ،  ممألنسان واوهي ظاهرة قديمة قدم اإل،  فراد والشعوبوسيلة االتصال بين األ

 
  ،م1980  ،القاهرة،  مطبعة المدني،  محي الدين عبد الحليم،  عالم اإلسالمي وتطبيقاته العمليةاإل:  ينظر(  1)

 .  147ص
الشريعة اإلسالمية:  ينظر(  2) في  قاسم،  ضوابط اإلعالم  ،  الرياض  ، المكتباتعمادة شؤون    ،يوسف محمد 

 . 5ص ، م1979
 .  73ص،  م1971 ،القاهرة، دار الفكر العربي ،عبد اللطيف حمزة ،عالم في صدور اإلسالماإل: ينظر( 3)
 .  106ص ،م 1987  ،عمان،  دار الفرقان، طلعت همام ، عالممائة سؤال عن اإل( 4)
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بخاصة  عالم بهذه المعاني من االهمية بمكان في كل عصر وزمان و نسانية تعتبر اإلاإل
لة المفضلة لتغيير الشعوب وصبغها بالصبغة التي  عصرنا هذا والذي يعد االعالم فيه اآل

لما يحتويه من تخطيط وغايات بعيدة  ،  عالم(طلق عليه )عصر اإلأ المرسل حتى  يريدها  
 .(1) ثر وقوة التوجيهفق وعمق األجدا في سعة األ
يام وفي كل الظروف والتطورات ألن االعالم المعاصر اصبح في هذه اأوال شك  

والثقافية واالقتصادية  واالجتماعية  العولمة  ،  السياسية  الفكر  وتفشي  على  وسيطرتها 
وبروز النظام العالمي الجديد في ثوبه االستعماري تحت سيطرة اصحاب النفوذ  ، العالمي

ن تتغير مفاهيم االعالم المعاصر وفق تلك المعطيات التي تتحكم في  أ العالمي ال بد  
 .(2)عالم وطرق توجيههاوسائل اإل

اربعة مبادئ تتعاضد كل اجهزته  نه ينطلق من  أعالم  جمع علماء اإلألقد  :  ثانياا 
 :  اآلتيساليبه في المحافظة عليها وهي على النحو أوتقنياته ووسائله و 

 .  حصائياترقام واإلألالحقائق المدعمة با .1
 .  التجرد من الذاتية والتحلي بالموضوعية في عرض الحقائق .2
 .  عالميةمانة في جمع البيانات من مصادرها اإلألالصدق وا .3
 . (3)عالماإلليه إ التعبير الصادق عن الجمهور الذي يوجه  .4
خذنا هذه المبادئ وطبقناها على وسائل االعالم المعاصرة والمختلفة نرش  أذا ما  ا  و 

وذلك يعود لعدة ،  عالميض الواقع وفي العمل اإلر أكثرها ال يطبق هذه المبادئ على  أ
وفي ذات الوقت يقوم الدعاة في  ،  العالمهمها صراع القوش العظمى للسيطرة على  أسباب  أ

 
اإلاإل:  ينظر(  1) مواجهة  في  اإلسالمي  المعاصرعالم  الوشليعبد  ،  عالم  عمار  ،اهلل   ، 2ط  ،اليمن،  دار 

 .  13ص  ،م1993
 .  7ص ، م2011  ،عمان، سامةأدار  ،  حسين عبد الجبار ،عالم المعاصراتجاهات اإل: ينظر( 2)
 .  33ص ، عبد اهلل الوشلي، سالميعالم اإلاإل: ينظر( 3)
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سالمية إلكثرهم بتطبيق تلك المبادئ والتي هي من صميم المبادئ ا أسالمي  إلاعالمنا ا
 .  مرنا بتبليغها للناسأ ليها ديننا الحنيف و إوالسلوكيات االخالقية التي دعا 

وصول همية العلم والمعرفة والتمسك بالمبادئ االعالمية الصحيحة في الونظرا أل
سالمية إلعالمية ا فقد دفعت النظرية اإل،  قناع الصادقساس من اإلألى الحقائق على  إ

 .(1) ى تحصيل العلم واالستزادة منهإلالفرد 
  

 
 . 74ص ،محمد منير حجاب ،سالميعالم اإلاإل( 1)
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 : املبحث الثالث
 الم املعاصرعالدعاة يف اإلدور 

 : ولاملطلب األ
 خالقهأصفاته والداعية 

   : الداعية: ولا أ
نرش   المعاصر  االعالم  قضايا  في  والبحث  االطالع  المختصين  أمن خالل  ن 

االعالمية   العملية  عناصر  والمستقبل  إيقسمون  المرسل  رئيسة وهي  عناصر  ثالثة  لى 
 .(1)والرسالة

وبحسب ،  والمرسل الشك هو االعالمي الذي يخاطب جمهوره ويعرض لهم رسالته
ساليب  أض للناس دعوته وفق ضوابط معينة و ن يكون الداعية الذي يعر أالرسالة ممكن  

 .  قناعهم به ا  متنوعة ويلقي على عاتقه توصيل ما عنده لجمهوره بل و 
مانة وعمل على  ألالمكلف شرعا بتبليغ دعوة اهلل وهو الذي حمل ا:  هوفالداعية  

 .(2)سالميإلنشر الدين ا
ا نبينا محمد  إول  ألوالداعي  تعالى هو  لى اهلل 

تعالى،  (3)  خن حن   جن:  قال 

 .  (46-45)األحزاب:      ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من
الداعية   االشتراك في  أوعلى  به من  يكلف  وبما  يجب عليه  وبما  بدوره  يقوم  ن 

ضل البرامج النافعة في مجال االصالح أفوسائل االعالم عبر القنوات المتنوعة وتقديم  
ن يرتبط  أو ،  نحاء العالم وبحسب االستطاعةأوالبناء بالحجة والبرهان الساطع في جميع  

 .(4) وتصحيح مفاهيمهم واعتقاداتهم الخاطئةرشادهم وتثقيفهم الثقافة الشرعية بالجمهور إل
 

 .  267ص ،مامإبراهيم إ ،عالمصول اإلأ: ينظر( 1)
 .  40ص  ،صابر احمد طه،  الدعاة الى اهلل: ينظر( 2)
 .  307ص  ،م2001 ، 9ط، مؤسسة الرسالة، عبد الكريم زيدان، صول الدعوةأ: ينظر( 3)
 .  1/181 ،1ط، دار طيبة الخضراء  ،ناجي بن دايل السلطان ، دليل الداعية: ينظر( 4)
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 خالقه  أصفاته و : ثانياا 
سالم إللى األخالق الحسنة والصفات الكريمة وهي اخالق اإيحتاج الداعية الناجح  

 .التي بينها كتاب اهلل وسنة رسوله 
للداعية  أومن   ينبغي  التي  واالخالق  الصفات  هذه  الصدق  أهم  هي  يلتزمها  ن 

والدعوة   والعفو  إواالخالص  والرحمة  والصبر  واللين  والرفق  والحلم  بصيرة  على  اهلل  لى 
والتواضع وااليثار والوفاء والشجاعة واالمانة والذكاء والحياء والتقوش واالرادة القوية والهمة  

والنظام  والتفاؤل  عنه    العالية  والدفاء  باالسالم  واالعتزاز  الوقت  على  والمحافظة  والدقة 
 .(1)ى اليمنإل رسله أمعاذ بن جبل عندما  مر نبينا أكما ، والتدرج بالدعوة

لى هذه الصفات التي ذكرناها فهل سنجدها عند كل دعاة إ ى بتمعن  إلفلو نظرنا  
هدافها متباينة من خالل استقدام أغراضها و أ صبحت  أاليوم وخاصة في الفضائيات التي  

  ، ساتذةأدعاة،  ،  العديد من المتدينين والذين يدعون العلم ويسمون بتسميات مختلفة )مشايخ
  سالم وهو الالدينية وبعضهم قد يسئ الى اإل..الخ( ليظهروا على الشاشات والبرامج  .

هذا مع جل احترامي وتوقيري لعلمائنا ومشايخنا الكرام الذين يظهرون وننهل من  ،  يدري
 .  علمهم ودررهم

داعية اليوم ماتقدم من الصفات واالخالق والقواعد والضوابط كان من    ذا طبق إف
 .(2)ل العقوللى القلوب قبإعظم الناس حكمة ومعرفة ووصلت رسالته أ

 
 

 
مام محمد بن جامعة اإل،  رسالة ماجستير،  سعيد بن وهف القحطاني،  ينظر: الحكمة في الدعوة الى اهلل(  1)

 . 121ص  ،ه1423، السعودية ،وقافوزارة األ ،سالميةسعود اإل
مام محمد بن جامعة اإل،  رسالة ماجستير،  سعيد بن وهف القحطاني،  ينظر: الحكمة في الدعوة الى اهلل(  2)

 . 123ص  ،ه1423، السعودية ،وقافوزارة األ ،سالميةسعود اإل



 

 343 

  (10 ) 

 املطلب الثاني: 
 عالم احلديثةالداعية ووسائل اإل

ثرا ملحوظا في تطور وسائل أ لقد شهد النصف الثاني من القرن العشرين المنصرم  
البحار واالنهار والصحاري    االثير،االتصال عبر   المادية عبر  الحواجز  والتي تخطت 

صبح  أو   ،ينما حل وارتحل أنسان  إلوانتقلت مع ا  والمرئية،والقفار والى كل االماكن المجهولة  
 .(1) عالم وسيلة فعالة من وسائل االتصال الجماهيرياإل

ني والبث اآلرز خصائصها التواصل  أبالعالم اليوم يشهد بيئة اعالمية جديدة    ن  إ
مع تفاعل واضح بين  ،  المباشر من خالل تجاوز الحدود والتعددية في قنوات االتصال

خطورة هذه البيئة على نسيجنا الثقافي  يعزب عن البال    وال،  عالمية والمستقبلالمادة اإل
 .(2)كان وما يزال هدفا لألختراق والغزوفديننا ، والسياسي واالقتصادي 

 ول: الفضائياتأ
، التواصل الفضائي في مجاالت عديدةب   لقد برز في اآلونة االخيرة اهتمام كبير

خاصة من الدول الصناعية التي سخرت الفضاء لخدمة اغراضها وفي مقدمتها االغراض  
المستقبل في ظل  أاالعالمية بحكم   الكشف عن طموحات  االقدر على  ن االعالم هو 

المرسل  بين  التعامل  نطاق  توسيع  في  رغبة  لذلك  تبعا  الفضائية  االتصاالت  تطور 
 .(3) والمتلقي
 

 
،  السنة الثامنة،  المدينة المنورة،  سالميةالجامعة اإل.  طه عبد الفتاح مقلد  ،عالم والدعوة الى اهللاإل:  ينظر(  1)

 . 87ص  ،ه1395 ،العدد الثالث
  . ه1416  ،1ط  ،السعودية،  مكتبة العبيكان،  عبد القادر طا   ،سالميعالم وقضايا الواقع اإلاإل:  ينظر(  2)

 . 151-149ص
الجويلي  ،قمار الصناعيةعالمي عن طريق األالبث اإل:  ينظر(  3) المسيرة  ،الطيب  ،  مؤسسة سعيدان  ،دار 

 .7- 5ص  ،م1991، 1ط ،بيروت
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مما ،  الصناعية امكن ارسال كم هائل من المعلومات  وعن طريق استخدام االقمار
،  (1)نسان وقناعته تجاه المواقف المختلفة ابالغا واقناعا وتوجيها وحوارايؤثر على فهم اإل

لى جهاز المستقبل مباشرًة  إوبأشكالها المختلفة صوتًا وصورًة من مصدرها على االرض  
 .(2)من غير اعتبار للزمان والمكان

سطوة  إ و ن  وقلق  أ االعالم  حيرة  في  جعلهم  وبصيرتهم  البشر  بصائر  على  ثره 
ى طريق الهداية والنور فضاعف االحساس بأهمية استثمار طاقات  إل ووجههم نحو التطلع  

لى جهد كل  إحيث اصبح الناس في امس الحاجة  ،  لى اهللإالفضائية في الدعوة  القنوات  
والقن  للناس  ثقافة  التدين  يجعل  )داعية(  المناسبة  اعالمي  العصر  وسيلة  الفضائية  وات 

بحكم تطورها وشدة جذبها للناس على مختلف طبقاتهم وال يكون ذلك ممكنا ما لم ،  لذلك
يحسن المسلمون طرق التبليغ والدعوة العصرية والمرتبطة بمعاني االيمان والحق والصدق  

 .(3)في كفاية واقتدار
الفضائيات وشاشات التلفاز تعطي المجال خذ مكانهم في  أن تقصير الدعاة في  إ

ليبعدوا   الشاذة  وفتاواهم  المغلوطة  المنحرفة ومعلوماتهم  افكارهم  للناس  يبثوا  بأن  لغيرهم 
 الناس والمسلمين عن دينهم وعقيدتهم الصافية وتدخلهم في ضالالت الشرك والخرافة.

سالمية  إلالفضائيات ان يقدموا ما عندهم خالل  أ لذا وجب على الدعاة والمصلحين  
 : سالمي الحنيف ويكون ذلك من خاللإلوغيرها عن كل ما يتعلق بالدين ا

عالمية عن  ن الصورة اإلإحيث  ،  سالم بصورته الحقيقية للعالم اجمعإلتقديم ا .1
في حين تغيب  ،  كاذيبأل سالم صورة مشوهة ومضللة وفيها العديد من اإلا

 
،  1ط  ،ردناأل،  دار الشروق،  د. حميد جاعد الدليمي،  طار العامالمفاهيم واإل  عالمي التخطيط اإل:  ينظر(  1)

 .  17ص  ،م1998
 .  25ص ، ه1418 ،الرياض، عبد اللطيف دبيان، المستقبل والعالم العربيزمن : ينظر( 2)
 .  43- 41ص ،  ه1420،  السعودية،  وقافوزارة األ ،  سيد محمد سادات الشنقيطي،  القنوات الفضائية:  ينظر(  3)
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 . سالم ومحاسنهإلعن الشاشات مزايا ا
والداعية بشكل خاص في كل جوانب الحياة كونه  بيان دور المسلم بشكل عام   .2

ألن الكثير من المغرضين غالبا ما يقدمون المسلم في   ؛جزء من هذا العالم
 .  عالم بأبشع الصوراإل

التركيز على دور المؤسسات الدينية كالمساجد والمدارس الدينية والجامعات  .3
و دمجها أخرش حملة منظمة الغالقها  ألهي ا  سالمية والتي تواجهإلوالكليات ا
 .  مع غيرها

سالم من االعمال  إلوتعريف الناس بموقف ا،  شكالهأنبذ العنف والتطرف بكل   .4
بل واستنكار ذلك صراحة ودون  ،  سم الدينااالرهابية التي تمارس في العالم ب

   .و وجلأخوف 
ا .5 الفكر  اإلطرح  واستعراض  الوسطي  تزمت  آل سالمي  بدون  الدينية  و  أراء 

صول  تمس األ  فضل االبتعاد عن المسائل الخالفية خاصة التي الواأل،  تطرف
 .  بل تتعلق بالفروع

االجابة عن المسائل الفقهية والفتاوش يكون حصرا عن طريق علماء مختصين   .6
ذكرناه هو ليس كل شيء يتعلق بدور    ن ماأوال شك  ،  حكامألفي الشريعة وا
 فضائيات فهناك المزيد الذي اليسع المكان والزمان  الدعاة في ال

 .  نترنت وبرامجهاإل: ثانياا 
للداعية   )اإلأيمكن  الدولية  المعلومات  يستفيد من شبكة  الدعوة ن  لبث  ، نترنت( 

ومن فوائده الحصول على برامج عديدة في العلوم المختلفة في العقيدة والتفسير والحديث  
الفقهية على  إ،  والفتاوش  والمصنفات  الكتب  تحميل  الى  الحاسوبأضافة  وهذه ،  جهزة 

ذا ما استطاع  إ،  ليها حول العالمإالطريقة تفيد كثيرًا الدول التي يصعب نقل الكتب الورقية  
المسلمون في كل مكان ،  المختصين ترجمتها  التي يعاني منها  المشاكل  وكذلك معرفة 
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 .(1)ومساعدتهم في حلها
ولقد انتشرت العديد من المواقع الدعوية على االنترنت وفيها اناس متخصصون  

سالمية إلوبعضها حكومي مثل موقع وزارة الشؤون واالوقاف ا ،  لى اهلل على بصيرة إيدعون  
وغيرها  الحرمين  يمكن أومواقع  ،  وموقع  ال  العالم  انحاء  كل  في  والدعاة  للعلماء  خرش 

ومواقع أ كما  ،  حصرها القبلة  واتجاه  العالم  الصالة حول  بمواقيت  تعنى  مواقع  هناك  ن 
وغير ذلك مما يستفيد  ،  خرش للقرآن الكريم استماعا وتعلماأو ،  للفتاوش المسموعة والمرئية 

 .(2)ليها بشكل كبير ولها روادها ومتابعيهامنه االف المسلمين حول العالم وهم مقبلين ع
هذا فضال عن مواقع التواصل االجتماعي والبرامج الحديثة والتي نستخدمها في  

وما لها من تأثير في  ،  حياتنا الومية كالفيس بوك وتويتر واالنستغرام وغير ذلك الكثير
 .  مجال الدعوة

 :  همهاأنترنت( وهناك ميزات عدة للدعوة عبر )اإل 
نترنت( كبير جدا وهو في  قبال الناس على استخدام )اإل إ:  نترنت( جاذبية )اإل  .1

،  رضألنحاء اأ لى الشبكة ماليين الناس في كل  إحيث ينضم شهريا  ،  ازدياد
 .  سالممما يساعد الداعية على تزويد المتابعين بالمعلومات الصحيحة عن اإل

يوزعه على عشرة آالف راد شخص ما طباعة كتيب صغير  أفلو  :  قلة التكلفة .2
نترنت فبإمكانه توزيعه على  ما عن طريق اإلأ،  شخص فسيكلف مبلغا عاليا

 .  الماليين دون تكلفة تذكر
االستخدام .3 ا  ألي ممكن  :  سهولة  المبادئ  يعرف  الستخدام  ألشخص  ولية 

لى الخبراء  إمر  ألن يكون عارفا باالنترنت واستخدامه وال يحتاج اأالحاسوب  

 
للدعوة اإلالوسائل واأل:  ينظر(  1) المعاصرة  الرقب،  سالميةساليب  صول  أ كلية    ،سالميةالجامعة اإل،  صالح 

 . 419ص ، م2005 ،غزة،  الدين
 .  86ص،  م2011 ،ردناأل ،سامةأدار   ،حسين عبد الجبار ، عالم الحديث والمعاصراتجاهات اإل: ينظر( 2)
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 .  هذا حافز للدعاة في تسهيل عملهم ونشر دعوتهمو ،  المهندسينأو 
ولذا ،  نترنت متوفرا في كل دول العالم تقريباصبح اإل أ لقد  :  نترنت(عالمية )اإل .4

ن أبل يمكن  ،  و مسجدأو مدرسة  أفإن الداعية ليس محصورا في مكان معين  
 .  نترنتيدعو في أي مكان بمجرد دخوله الى اإل 

شكال وصور من التواصل  انترنت على عدة  يشتمل اإلذ  إ:  تعدد وسائل الدعوة .5
و المرئي  أو المكتوب  أوباإلمكان تزويدهم بالمسموع  ،  خرينآلواالتصال مع ا

 . من المحاضرات والخطب
،  عالم مع المرء كجهة مستقبلة تزودها بما تريدذ تعودت وسائل اإلإ:  التفاعلية .6

 .(1) و يناق أو يسأل أن يحاور أنسان ممكن إلنترنت فاما عصر اإل أ
 المطويات والنشرات الجدارية : ثالثاا 

المطوية هي سهلة العبارة ومختصرة على من ال يقدر مطالعة الكتب الكبيرة فهي  
ولم تنقطع المطويات منذ وقت طويل  ،  سلوب شيق وحجم صغيرأتعطي فكرة مختصرة ب

الذكية لكن مع الحرص  المحمولة واالجهزة  الهواتف  التقدم الحاصل في مجال  مع كل 
على ان تكون المطوية خالية من االختالفات والتعقيدات ويكون هناك متابعة لما يصدر  

 .(2)من مطويات تفاديًا للتكرار والملل
والتي تنتشر في االماكن العامة والطرق  نات  ما النشرات الجدارية ولوحات االعالأ

ن يستفاد منها  أمكان للداعية  اإلفب،  والمدارس والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات 
وان المناسبة  أللذا اعتنى بالجانب الفني والموضوعي واستخدم الخط الواضح واإخاصة  

يضا كل ذلك باالمكان عمله باالجهزة الحديثة كالحاسوب والطابعات الحرارية والليزرية  أو 

 
 .  424-422ص ،صالح الرقب ،الوسائل واألساليب المعاصرة: ينظر( 1)
  :نترنتموقع الرياض على اإل. ماكن العملأى اهلل في إل طرق ووسائل الدعوة : ينظر( 2)

http://www.riyadhedu.gov.sa  
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 .(1) وهي بالغالب ليست ذات كلفة عالية مادياً 
اأوقد تستخدم   القر آليضا في كتابة  الشريفة ويستفاد األنية و آ يات  النبوية  حاديث 

النبي   قول  وتكون ضمن  وقراءة  عليها حفظا  يطلع  من  ولو  :  منها كل  )بلغوا عني 
 .(2)آية(

 ذاعات  اإل: رابعاا 
ن هناك فارق زمني بينها وبين  إ حيث  ،  عالم المعاصرذاعة اقدم وسائل اإل تعد اإل

،  التلفاز من ناحية الظهور لذلك ضلت هي مصدر التواصل مع الجمهور لسنوات طويلة
الحديثة قل المتابعون  ومع التقدم الحاصل في وسائل االعالم وظهور العديد من الوسائل  

لالذاعات بشكل عام والدينية بشكل خاص لكنن هناك شريحة ليست قليلة من المجتمع 
اإل عن  لها  غنى  واصحاب  ،  ذاعة ال  العام  النقل  في  والركاب  والعاملين  السائقين  مثل 

لها    التي كان  المحالت خاصة في المناطق الشعبية وهناك الكثير من االذاعات في العالم
ذاعي اليوم يختلف عن ما مضى  عالم اإل ولعل واقع اإل،  بير في نفوس متابعيهاثر كأ

حيث فطنت الكثير من الدول الكبرش الى االذاعة لما لها القدرة على التأثير الوجداني  
المتنوعة والبرامج  المسموعة  الكلمة  خالل  من  للعقائد  ،  والعقائدي  بعضها  يروج  والتي 

ويتجاهل االسالم الحقيقي والعقيدة السليمة الصافية بسبب سطوة التيار  والمذاهب الضالة  
 .(3)العلماني على انظمة الحكم في العالم اجمع

  

 
 .  30ص  ،ه1424، 1ط  ،خالد محمد الدبيجي. دليل الفرص والوسائل الدعوية: ينظر( 1)
 . سبق تخريجه( 2)
 .  88-87ص ،طه مقلد ،عالم والدعوةاإل: ينظر( 3)
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  ةاخلامت
اللهم ،  وااله  سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومنوالصالة والسالم على  ،  الحمد هلل

 :وبعد ...نت العليم الحكيمأنك إا علمتنا ال م إال علم لنا 
ن نقف وقفة بسيطة نستعرض فيها خاتمة نجملها أنهينا بحثنا  أن  أفال بد بعد  
 التالي: بنقاط على النحو 

واال  .1 اللغوية  معانيها  استعراض  لنا  الدعوة ومن خالل  يتبين  ها  أنصطالحية 
 . رشادهم له ا  سالم و إللى اهلل بتبليغ دين اإتعني الدعوة 

ثابت .2 الدعوة  القرآن  مشروعية  العديد من  ،  والسنة ة في  بحثنا هذا  وأوردنا في 
 .اآليات القرآنية واألحاديث النبوية التي تدل على ذلك 

كما  ،  سالمية تنطلق من اهمية هذا الدين في نفوس الجميعإلهمية الدعوة اأ .3
 .  حدأهدافا واضحة ال تخفى على أن لها أ

ر ذلك  اعالمي كما ذكألنها في حد ذاتها عمل  باإلعالم؛  للدعوة عالقة وثيقة   .4
 .  المختصين في مجال االعالم وخاصة في زماننا المعاصر

لالعالم اهمية كبيرة في نشر الدعوة وله اهدافه ومبادئه وهو اليوم علم ال يقل   .5
 .  همية عن بقية العلومأ

المرتكز  .6 الدعوة واالعالم وهم  بين  العالقة  النقطة االهم في هذه  الدعاة هم 
ودورهم كبير في إيصال صوت اإلسالم ،  سالميةالدعوة اإلالذي تستند عليه  

 .  الحقيقي للعالم أجمع
  ن يركزوا على وسائل االعالم الحديثة والمعاصرة كالفضائياتأالبد للدعاة   .7

وسع من أومواقع االنترنت والتواصل االجتماعي لكثرة روادها وانتشارها بشكل  
   . غيرها
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 واملراجعاملصادر 
 الكريم القرآن 

ردن  ألا،  سامةأاتجاهات االعالم الحديث والمعاصر، حسين عبد الجبار، دار   .1
 .  م2011

 .  م1985، دار الفكر العربي القاهرة ،مامإبراهيم إ اإلسالمي، أصول اإلعالم  .2
 .  م2001، 9ط ،  مؤسسة الرسالة، عبد الكريم زيدان، أصول الدعوة .3
دار    ،محمد منير حجاب  «، التطبيق،  النظرية،  المبادئ»سالمي  اإلعالم اإل .4

 .  م2002، القاهرة، الفجر
،  نكلو المصرية مكتبة األ،  مامإبراهيم  إ ،  المرحلة الشفهية،  سالمياإلعالم اإل .5

 .  م1980، القاهرة
  ، دار عمار،  عبد اهلل الوشلي،  عالم المعاصرفي مواجهة اإلاإلسالمي  اإلعالم   .6

 ،اليمن م1993 ،2ط  ،اليمن
،  مطبعة المدني،  محي الدين عبد الحليم،  وتطبيقاته العملية اإلسالمي    عالماإل .7

 .  م1980القاهرة 
القاهرة  ،  دار الفكر العربي  ،عبد اللطيف حمزة  ،اإلسالم   اإلعالم في صدر .8

 .  م1971
المدينة  ،  سالميةإلالجامعة ا  ،طه عبد الفتاح مقلد  ،ى اهللإلاإلعالم والدعوة   .9

 .  ه1395 ، العدد الثالث، الثامنةالسنة  ، المنورة
،  1ط،  مكتبة العبيكان،  عبد القادر طا    ،سالميإل اإلعالم وقضايا الواقع ا .10

 .  ه1416 ،السعودية
  ،دار المسيرة،  الطيب الجويلي،  قمار الصناعيةعالمي عن طريق األالبث اإل .11

 .  م1991 ،بيروت، 1ط، مؤسسة سعيدان
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اإل  .12 الدليمي ،  العامطار  المفاهيم واإل،  عالميالتخطيط  دار  ،  د. حميد جاعد 
 .  م1998، 1ط ،ردناأل، الشروق

الدعوة   .13 في  اهللإل الحكمة  القحطاني،  ى  وهف  بن  ماجستير،  سعيد  ،  رسالة 
 .عه1423،  السعودية،  وقافوزارة األ،  سالميةإلمام محمد بن سعود اإلجامعة ا

 .  م2001، حمد طهأصابر ، لى اهلل في ضوء الكتاب والسنة إالدعاة  .14
  ،دار الكتاب المصري،  حمد غلو أحمد  أ،  صولها ووسائلهاأالدعوة اإلسالمية   .15

 .  م1979، القاهرة
،  دار ابن خزيمة،  فهد بن حمود العصيمي،  هميتها ووسائلها، ألى اهللإالدعوة   .16

 د.ت.
و إالدعوة   .17 اهلل  الدعاةألى  باز ،  خالق  بن  العزيز  البحوث  إرئاسة  ،  عبد  دارة 

 .  م2002  ، الرياض  ،العلمية واإلفتاء
 .  1ط، دار طيبة الخضراء، ناجي بن دايل السلطان، دليل الداعية  .18
 .  ه1424،  1ط ،خالد محمد الدبيجي ، دليل الفرص والوسائل الدعوية .19
 .  ه1418 ،الرياض،  عبد اللطيف دبيان، زمن المستقبل والعالم العربي .20
و  .21 الداعية  اإلسالميةأسلوك  الدعوة  تبليغ  في  جامعة  ،  ماجستيررسالة  ،  ثره 

  . صول الدين أكلية   .األزهر
محمد زهير  :  تحقيق،  براهيم البخاريإمحمد بن إسماعيل بن  ،  صحيح البخاري .22

 . ه1422، 1ط ،بيروت، دار طوق النجاة، الناصر
محمد فؤاد عبد  :  تحقيق،  مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ،  صحيح مسلم .23

 .  ه 1374 ،القاهرةحياء الكتاب العربي، إالباقي دار 
الشريعة اإلسالميةضوابط اإل .24 عمادة شؤون   ،يوسف محمد قاسم،  عالم في 

  .م1979،  الرياض، المكتبات
،  نترنتموقع الرياض على اإل،  ماكن العملألى اهلل في  إطرق ووسائل الدعوة    .25

( http://www.riyadhedu.gov.sa) 
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   ، د.ت. عبد اهلل الحريجي،  جتماع المعاصر علم اال .26
 .  م1970،  القاهرة،  دار الكتب الجامعية،  محمد كمال جعفر،  في الدين المقارن .27
،  السعودية،  وقافوزارة األ،  سيد محمد سادات الشنقيطي،  القنوات الفضائية .28

 .  ه1420
 .  م1987  ،عمان، دار الفرقان، طلعت همام،  عالممائة سؤال عن اإل .29
  ، مكتبة ابن تيمية،  محمدعبد الرحمن بن  :  تحقيق،  ابن تيمية،  مجموع الفتاوش .30

 .  2ط ، الرياض
 3مؤسسة الرسالة، ط،  بو الفتح البيانوتي أمحمد  ،  ى علم الدعوةإلالمدخل    .31

 .  م2014، بيروت
،  1ط،  مكتبة لينا،  علي صالح المرشد،  مستلزمات الدعوة في العصر الحاضر .32

 .  م1989، مصر
  .د.ت، بيروت ، المكتبة العلمية، حمد الحمويأ، المصباح المنير .33
اتحاد ،  عبد السالم محمد هارون:  تحقيق ،  ابن فارس  ،معجم مقاييس اللغة .34

 .  م2002  ،مصر، الكت اب العرب
وا .35 األالوسائل  للدعوة  المعاصرة  الرقب،  سالميةإلساليب  الجامعة  ،  صالح 

 .  م2005 ،غزة، ول الدينأصكلية  ،سالميةإلا
 
 

 


	01
	01 الواجهة
	04 شروط النشر
	04 شروط النشر
	شروط النشر عربي 2021
	المحتويات

	المحتويات
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