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خري معلم الذي  حممد األمةصح على من بلغ الرسالة ون والسالموالصالة  حلمد هلل حق محدها
 : أما بعد. اونذير ًاارسل للناس كافة بشري

وبذلك نرى أن ، ى اإلفصاح والبيانالدين اإلسالمي دين إعالمي بطبيعته، ألنه يقوم علأن 
أمهية اإلعالم اإلسالمي تكمن يف تصحيح مفاهيم اإلسالم والدعوة إىل مبادئه السمحة، 
وقيمه األصلية النافعة، بطريقة علمية وعملية وفنية، لتكون هذه القيم منهاج حياة كل مسلم 

وعلى الرغم ، .ليده، وعبادتهيف بيته وعمله، ومع إخوانه وأقاربه، ويف معامالته وعاداته وتقا
ولكننا  واذا قام هبا البعض سقطت عن الباقني ةمن الفروض الكفائي مة الدعوةمهأن من 

 ُأْخِرَجْت ُأمٍَّة َخْيَر ُكْنُتْم}  وتعاىل كما قالاملنكر  باملعروف والنهي عن باألمرمأمورون 
 َخْيًرا َلَكاَن اْلِكَتاِب َأْهُل آَمَن َوَلْو ِباللَِّه َوُتْؤِمُنوَن ُمْنَكِراْل َعِن َوَتْنَهْوَن ِباْلَمْعُروِف َتْأُمُروَن ِللنَّاِس

 (.1){  اْلَفاِسُقوَن َوَأْكَثُرُهُم اْلُمْؤِمُنوَن ِمْنُهُم َلُهْم
الدقيق  عداداإلمن خالل  األمةما أن يوظف يف مصلحة فإ، ككل سالح له حدان واإلعالم

غري إعالما ن يكون وإما أ ،وحضارهتا وأهدافها األمةئ لرباجمه حبيث تكون ملتزمة مبباد
ويف هذه احلالة يكون  اإلعالمينيتغري من خالله كل ما تقع عليه يد هداف يألواضح ا
حباط وينتشر إلفمن خالله تتنتشر الشائعات ويتولد ا األمة أعداءسالحًا فتاكًا بيد  اإلعالم
 .الفساد

 

إلسالمية عالم والدعوة اإلمفهوم ا : ث مباحث املبحث اواولاىل ثال بحثالقسمت وقد 
، لغة واصطالحًا عالمإلاول تعريف أللب املطلب ايتضمن ثال ث مطاو ليهما،واحلاجه إ

من احلاجة إىل فيتض ما املطلب الثالث، أحيف اللغة واواصطال الدعوةتعريف  :واملطلب الثاين
 .وجود إعالم إسالمي
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املطلب اواول : من مطلبنيضيتو: هصائص اواعالم اواسالمي واهدافخ: اما املبحث الثاين 
 . واملطلب الثاين اهداف اواعالم اواسالمي، خصائص اواعالم اواسالمي

: ثال ث مطالب هوفي دور وسائل اواعالم يف نشر الدعوة اواسالمية: واما املبحث الثالث
)اوانترنيت منوذجًا( املطلب  ةاثر وسائل اواعالم يف نشر الدعوة اواسالمي: املطلب اواول

املطلب الثالث: امهية تطوير وسائل اواعالم  طريقة استخدام الدعاة لوسائل اواعالم: الثاين
 . اواسالمي

ً  يف  أما اليت اوردهتا وكتب  اآلياتمنهجية البحث فقد اعتمدت القرآن الكرمي اووا
من مث  اإلسالميةالدعوة  كتبمن مث كتب اللغة يف التعريفات اللغوية و احلديث والتخريج

كتب اواعالم بشكل عام كما اعتمد على اوانترنيت يف بعض املقاوات وكذلك بعض 
 طاريح والرسائل.واأل اجملالت
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أبلغته إياه، : وأعلمُته باألمر.. أعَلَم ُيعِلُم إعالمًا: مصدر الفعل الرباعي أعلَم، يقال 
 حىت أعلمه، واستعَلَميناستعلم يل خرب فالن وأعلمنيه : )) وأطلعته عليه، جاء يف لغة العرب

أي  بلغت القوم بالغا: هو التبليغ واإلبالغ أي اإليصال، يقالو) (2) .اخلرب فأعلمته إياه
 (3)،"بلغوا عين ولو آية: "أوصلتهم الشيء املطلوب، والبالغ ما بلغك أي وصلك، ويف احلديث

أي فليعلم الشاهد " فليبلغ الشاهد الغائب: "أي أوصلوها غريكم وأعلموا اآلخرين، وأيضا
يبلغ  أي نافذ (4)(إن اهلل بالغ أمره: )أمر اهلل بلغ أي بالغ، وذلك من قوله تعاىل: الغائب، ويقال

 (5). )أين أريد به
 

العملية اإلعالمية اليت تبدأ مبعرفة املخرب الصحايف  :يعرفه الدكتور سامي ذبيان بأنه
تجميع املعلومات ك مبعلومات ذات أمهية، أي معلومات جديرة بالنشر والنقل، مث تتواىل مراحلها

                                                             
 -دار إحياء الترا ث العريب ، علي شريي: تنسيق وتعليق، (هـ  111ت ) للعالمة ابن منظور ، لسان العرب 2

 .111ص ، 8ج ، (م  1811) الطبعة األوىل ، بريوت
: احملقق، حممد بن إمساعيل أبو عبد اهلل البخاري اجلعفي: املؤلف- البخاري صحيح، عمرو ابن اهلل عبد حديث من 2

) ، 111، 2، هـ1211، 1ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي ط، دار طوق النجاة: الناشر، حممد زهري بن ناصر الناصر
1241) 

 3اآلية  :الطالق 4
هـ( حتقيق: مكتب 718القاموس احمليط: جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآبادي )املتوىف: : ينظر 5

، 7لبنان ط –الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت ، سة الرسالةحتقيق الترا ث يف مؤس
 . 1111، 1، م 2005 -هـ  1421
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يرها، مث نشرها وإطالقها أو إرساهلا عرب صحيفة أو من مصادرها، نقلها، التعاطي معها وحتر
  (1). وكالة أو إذاعة أو حمطة تلفزة إىل طرف معين هبا ومهتم بوثائقه

نشاط اتصايل الذي يراد به نقل املعلومات اىل : بانه ويعرفه اواستاذ هادي نعمان اهلييت 
  :.(8)اواخر

التعبري املوضوعي لعقلية : )) بأنه (أوتوجروت)عرفه األملاين املتخصص يف شؤون اإلعالم 
  (7). (اجلماهري ولروحها وميوهلا واجتاهاهتا يف نفس الوقت

هو نشر للحقائق واألخبار واألفكار واآلراء : )) ستاذ إبراهيم إمام لإلعالم بقولهألتعريف ا
  (9)(( بوسائل اإلعالم املختلفة 

تنظيم التفاعل بني الناس وجتاوهبم ى اإلعالم هو عملية تفاهم تقوم عل: وعرفه طلعت امام
  (10). وتعاطفهم يف اآلراء فيما بينهم

نفسيًا  أ) اواسلوب املنظم للدعاية السياسية او ترويج اوافكار يف وسط مهيأيضا: بأنه ويعرف 
ر بيد ويت تتحكم بالرأي العام ومتسك زمام اوامواستقبال السيول الفكرية اليت تقذفها املصادر ال

 11.املعاصر يف يصدق على الواقع اواعالميرولعل هذا التعمن حديد 

                                                             
مدخل نظري  -اإلعالم احلديث يف النظرية والتطبيق ( املوضوع، التقنية والتنفيذ ) الصحافة اليومية واإلعالم  1

، (م  1811) الطبعة الثانية ، بريوت -سرية للطباعة والنشر دار امل، سامي ذبيان. د، وعملي إىل علم اإلعالم
 . 35ص

تاريخ ; دار الشؤون الثقافية:بغداد: مكان النشر والناشر; هادي نعمان،اهلييت: اجلديد املنظور اجلماهري اواتصال. 8
 . 23ص ; 1881: النشر

 . 22 ص، (م  1811) طبعة األوىل ال، السعودية -مطبعة هتامة ، حممود حممد سفر. د، اإلعالم موقف 7
  
، (م  1848) الطبعة األوىل ، القاهرة -مكتبة اإلجنلو مصرية ، إبراهيم إمام. أ، اإلعالم واواتصال باجلماهريينظر  9

 .12ص 
 -بريوت ودار الفرقان  -مؤسسة الرسالة ، موسوعة اإلعالم والصحافة، طلعت مهام، مائة سؤال عن اإلعالم 10

  .8 ص، (م  1811) الطبعة الثانية  ،عمان
 . 9ص، هـ بريوت، رفلمعادار ا ،1ط ، 1402، اإلسالمية مؤسسة إعالميةلشخصية ـ ا زهري اواعرجي 11
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بني اجلماهري الشركة او املؤسسة بوسائل  واآلراءنشر احلقائق واوافكار ويعرفه أخرون بأنه 
واواذاعة والسينما واحملاضرات والندوات واملعارض واحلفالت غري ذلك بغية  ةاواعالم كالصحاف

  (12). قناعإلالتفاهم وا
خبار واحلقائق واملعلومات عملية تزويد الناس باأل: ه الدكتور هادي نعمان اهلييت بأنهويعرف

عن طريق وسائل خاصه او هو اطالع الرأي العام يف الداخل واخلارج على ما يدور  الصادقة
   (13). وبث الثقافة والوعي بني صفوفة، من احدا ث ووقائع

تعريف امثل هلذا علماء اواعالم جيتهدون يف وضع  خالل عرضنا هلذا التعريفات املتعدد جند أن 
خيتلف عليه احد، تقريبا يف اساسيات العمل اواعالمي يف  ملصطلح احلديث، ان مثة شبه اتفاق وا

 : املبادئ واواسس اليت يقوم عليها اواعالم وهي
 . احلقائق اليت تدعمها اوارقام واواحصائيات ـ1
 . يف عرض الذاتيةمن د تجرلوا لموضوعيةا ئقلحقاا لتحليـ ا 1
 . مصادرها من اناتلبيا نقلو مجع في انةألمق وادلصـ ا 1
 : ما يلي يعينا ذوه 

لى اخليال واوافتراضيات، ان اواعالم الذي وا يقوم على اساس من الواقع بل ع – 1
 . مفهوم اواعالم ينفي عنه

ا عليه أهوائه على ان رجل اواعالم الذي يضفي وجهة نظره الشخصية اليت متليه – 2 
ويلون هذه املعلومات حسب ما يراه يفقد صفته كرجل ، املعلومات اليت يزود هبا اجلمهور

 . اعالم
ان مل يكن الصدق واوامانة منهاجا يف احلصول على البيانات من مصادرها فان اواعالم  -3 

 (14)يفقد اهم دعائم له وهو الصدق. 
  

                                                             
 .171.ص1978، مكتبة اجنلو املصرية، مةلعات العالقاا مإلعالا فن، إبراهيم امام. د 12
  .21، ص1979، بغداد دار اجلمهورية، الصهيونيةاإلعالم العريب والدعاية ، اهلييت هادي نعمان  13
حممد غيا ث ، اطروحة دكتوراه، ماهيته وخصائصه وأدواته وواقعة وإشكالياته الراهنة، اواعالم اواسالمي ( 14

 . 14-13ص ، مكتيب
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 ا واميننًا عن ترا ث اوامة وعاداهتا وتقاليدها اليت يتوجه اليهاأذا مل يأت اواعالم معربًا صادق -4
وبتايل وا ، وان يناسب ثقافات وتفكري اجلماهري وروح اوامة فأنه سوف وا يتالئم مجهوره

  (15). يستمعه
)هو تزويد اجلماهري بصفة عاّمة حبقائق الدين اإلسالمي املستمّدة من  

بصورة مباشرة أو غري مباشرة ومن خالل وسيلة  ة رسوله صلى اهلل عليه وسلمسنو كتاب اهلل
إعالمية دينية متخصصة أو عامة بواسطة قائم باواتصال لديه خلفية واسعة ومتعمقة يف موضوع 

عام صائب يعي احلقائق الدينية ويدركها ويتأثر هبا الرسالة اليت يتناوهلا وذلك بغية تكوين رأي 
 (11). يف معتقداته

ستخدام منهج إسالمي بأسلوب فّني إعالمي يقوم به ا: بأنه أيضًا ويعرف اواعالم اواسالمي 
مسلمون عاملون عاملون بدينهم متفهمون لطبيعة اإلعالم ووسائله احلديثة ومجاهريه املتباينة 

ية مستخدمون تلك الوسائل املتطورة لنشر األفكار املختصرة واألخبار احلديثة والقيم األخالق
ة التامة هبدف يواملبادئ واملثل للمسلمني وغري املسلمني يف كل زمان ومكان ويف إطار املوضوع

  (18)( التوجيه والتوعية واإلرشاد وإلحدا ث التأثري املطلوب والتعرف على مدى التأثري أووًا بأول
نهج اإلسالمي أكثر مشولية ألمور أمهها أن يكون احملتوى اإلعالمي مقّيدًا بامل التعريفوهذا 

 كما أّكد على أهلية رجل اإلعالم الذي يقدم املضمون بأسلوب 
فّني وجّذاب ليخاطب اجلماهري بصفة عاّمة بغض النظر عن توجههم الفكري والديين حيث 

وعلينا أن نبذل كل احملاووات اجلادة الصادقة يف سبيل  ،اإلعالم طاقة كربى وقّوة خطرية) إن
كما كانت تستخدم  ،وحتويلها إىل أجهزة بناء اجملتمع اإلسالمي ،عالماواستفادة من وسائل اإل

وسائل اواتصال الشخصي واجلمعي من شعر وخطابة وقصص وغريها يف تارخينا اإلسالمي 
املباواة أو جمرد  فليس عالج املوقف العصيب الذي نشأ عن اواتصال اجلماهريي هو عدم،اجمليد

قف مكتويف األيدي إزاء هذا الغزو الثقايف الرهيب من وسائل ووا ينبغي أن ن،الرفض السليب
                                                             

  14-13ص ، ماهية وخصائصه وأدواته وواقعة واشكالياته الراهنة، اواعالم اواسالمي  15
ودار الرفاعي بالرياض، .القاهرة ،مكتبة اخلاجني،اإلعالم اإلسالمي وتطبيقاته العملية: عبد احلليم حميي الدين 11 

 . 32ص ، م1812ه  1212، 1ط
هـ  1214مكتبة القدسي  ،عامل الكتب: عبد الوهاب كحيل :األسس العلمية والتطبيقّية لإلعالم اإلسالمي18 

 18ص ،م 1811
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 اإلعالم العصرية وإمنا علينا أن نبلغ الدعوة اإلسالمية إىل عقول الناس وقلوهبم يف مجيع أحناء
)17( . 

لفًا يف أساليبه أو موضوعه أو فنونه املتنوعة عن اإلعالم تفاإلعالم اإلسالمي ليس إعالمًا خم
ذو صبغة خاّصة مستمّدة من روح الشريعة اإلسالمية لتظهر يف جوهره وحمتواه لكّنه  ،املعاصر

وشكله وكل ما يصدر عنه حىت يكون معربًا عن قيم اجملمع اإلسالمي وأصالته وتراثه الفكري 
وبذلك تنطلق العملية اإلعالمية اإلسالمية لتحقيق هدف حمدد واضح ومتكامل . ديائوالعق

التثقيف والتعليم والتسلية واإلمتاع وفق قواعد حتدد وجهة هذه ولتشمل اإلخبار الصادق و
املسرية هي قواعد التقومي لإلعالم اإلسالمي ووابد من التأكيد على أّن الدعوة اإلسالمية منذ 
نشوئها استخدمت الوسائل اإلعالمية املتاحة لتبليغ دين اهلل احلنيف بالغًا مبينًا ومن البالغ املبني 

لشؤون احلياة الروحية واملادّية انسجاماًًُ مع ثنائية هذا املخلوق املكّلف املنتمي  أّنه دين شامل
 (19) مبادّيته إىل األرض واملنتهي بروحانّيته إىل العامل األمسى.

هو اإلعالم الذي خياطب اجلماهري عامة من خالل العمليات : اإلعالم اإلسالمي  )
رئية عرب خمتلف وسائل اإلعالم ومستجّداته املتطورة ضمن اإلعالمية املقروءة واملسموعة وامل

 . منهج قواعد التقومي لإلعالم اإلسالمي
 
 

                                                             
 12ص ،1811 ،القاهرة ،األجنلو املصرية ،الم اإلسالمياإلع: إبراهيم إمام 17
مقالة بقلم الدكتور ميسر سهيل خبري إعالمي وأستاذ اإلعالم يف معهد الفتح اواسالمي بعنوان )اإلعالم  19

  http://www.alfatihonline.com/articles/e3lam.htm اواسالمي(
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دعاء ( مبعىن طلب ، يدعو، كلمة دعوة مشتقة من الفعل ) دعا: 
 .(21)غبة اىل اهلل والدعوة تعىن الر، (20)وحث ونادى ورغب 

سواء كان هذا الشئ حسيا أم  ،يء،وهي مطلق الطلب اىل ش او النداءالصيحة  وهي
 (22)ماديا وسواء كان اىل اخلري أم سوء 

إن نكون  ويتضح مما سبق إن كلمة دعوة ميكنها إن تكون دعوة اىل اخلري كما ميكنها
 .دعوة اىل الشر

 
 :اواصطالح فتطلق ويراد هبا أمران أو معنيان الدعوة يف

 :هنا دين اإلسالم نفسه، وهلا بناء على هذا املعىن تعريفات،: 
خامت  دين اهلل الذي بعث به األنبياء مجيعا، جتدد على يد حممد صلى اهلل عليه وسلم -1

إياهم وتطبيقه يف واقع  وتبليغ اإلسالم للناس وتعليمه النبيني، كامال وافيا لصالح الدين
 .خرةواآل احلياة

 (23). اخلضوع هلل واوانقياد لتعاليمه بال قيد ووا شرط -1  
ألن لفظ الدعوة إذا ، عملية نشر اإلسالم وتبليغه، وهذا املعىن هو املقصود هنا: 

والبالغ، وهو املعىن  أطلق فإنه ينصرف عرفا إىل هذا املعىن، وهو الدعوة إىل اإلسالم مبعىن النشر

                                                             
محد بن حممد بن علي الفيومي مث احلموي، أبو العباس )املتوىف: حنو املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري: أ 20

 . 182 ،1 ،بريوت –الناشر: املكتبة العلمية ،هـ(880
حتقيق: مكتب حتقيق ،هـ(718القاموس احمليط: جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآبادى )املتوىف:  21

 1421، 7ط،لبنان –الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت الناشر: مؤسسة ،الترا ث يف مؤسسة الرسالة
 . 12،111وينظر لسان العرب وابن منظور، . 1111 ،1 ،م 2005 -هـ 

 . 11ص ، م 1811دار القلم  ،الكويت، 1ط،رؤوف شليب: الدعوة اإلسالمية يف عهدها املكي 22
ص ، 1111:القاهرة الطبعة-مؤسسة الرسالة:الناشر وشأمحد أمحد غل ،"أصوهلا ووسائلها"الدعوة اإلسالمية 23

11. 
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املعىن تعريفات كثرية  هذابناء على الذي تواردت عليه معظم النصوص يف الكتاب والسنة و
 (24):منها

حث الناس على اخلري واهلدى، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر; ليفوزوا بسعادة العاجل  -1
 .(25) واآلجل

تعددة، الرامية إىل تبليغ الناس اإلسالم، مبا حوى العلم الذي تعرف به كافة احملاووات الفنية امل -1
 .(21) من عقيدة وشريعة وأخالق

احلث على فعل اخلري، واجتناب الشر، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، والتحبيب  -1
 (28). عن الرذيلة، واتباع احلق ونبذ الباطل بالفضيلة، والتنفري

 
الدعوة إىل اهلل، هي الدعوة إىل اإلميان : الدعوة بأهنا –رمحه اهلل -شيخ اإلسالم ابن تيمية  عرفو

 )27( .يما أخربوا به وطاعتهم فيما أمروبه، ومبا جاءت به رسله، بتصديقهم ف
ما اهنا عملية ك ،وهو دين اواسالم ىل دين احلقكلمة دعوة تعين الدعوة ا: وعرفها ابو بكر زكي

  .(29)دينهم  بأمورتبصري عامة الناس 
 ودوالتهم على الرشد، بأمرهم مجع الناس إىل اخلري،: الدعوة إىل اهلل بأهنا كما تعرف 

 (والتكن منكم أمة يدعون إىل: ))باملعروف وهنيهم عن املنكر، قال تعاىل

                                                             
 ص 1118، حممد ابو الفتح البيانوين، الناشر مؤسسة الرسالة. املدخل إىل علم الدعوة، د: انظر  24
ص  م 1818 -هـ  1188، 1ط، علي حمفوظ دار اإلعتصامهداية املرشدين إىل طرق الوعظ واخلطابة،   25

11. 
 1111:القاهرة الطبعة-مؤسسة الرسالة :الناشر أمحد أمحد غلوش ،"أصوهلا ووسائلها" سالميةالدعوة اإل  21
 11ص
 .12ص، تأليف حممد منر اخلطيبمرشد الدعاة،، 28

: املتوىف احلراين تيمية بن احلليم عبد بن أمحد العباس أبو الدين تقي: الفتاوى جمموع :ينظر  27
 النبوية، املدينة الشريف، املصحف لطباعة فهد امللك جممع :الناشر قاسم بن مدحم بن الرمحن عبد :احملقق(هـ111

 . 185، 15ج م1881هـ،1416 :النشر عام السعودية العربية اململكة
 . 7ص، مطبعة املدين ،القاهرة ،ابو بكر زكي: الدعوة اىل اإلسالم 29
 .111: عمران آل سورة 30
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اهلل القومي،  دينهي هدية اخلالق إىل املخلوق، وهي الدعوة هي رسالة السماء إىل األرض، و
 قد اختارها اهلل وجعلها الطريق املوصلوطريقه املستقيم، و

لعباده، وفرضها عليهم، ومل يرض  مث اختارها )32(( إن الدين عند اهلل اإلسالم ) إليه سبحانه،
دينا فلن يقبل منه وهو يف اآلخرة من  ومن يتبع غري اإلسالم))بغريها بدياًل عنها 

 )34(. (33)((اخلاسرين
 

ليغه للناس عن علم وبصرية وفق الطرق املشروعة، اتباعا نشر اإلسالم وتب": وتعرف ايضًا بأهنا
 (35)".هلدي النيب صلى اهلل عليه وسلم، وابتغاء ملرضاة اهلل عز وجل وثوابه

إىل اهلل هي قيام الداعية املؤهل بإيصال دين اإلسالم إىل  فإننا نقول بأن الدعوة وخالصة 
املدعوين ويالئم أحوال  مع أصنافوفق األسس واملنهج الصحيح، ومبا يتناسب  الناس كافة

 . وظروف املخاطبني

  
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                              
 1214 - 1111، والنشر للطباعة الوفاء دار الوكيل، حممد السيد للدكتور دعاءال وآداب الدعوة أسس: انظر 31

 . 9ص، هـ
 .18 اآلية: عمران آل سورة  32

 .175اآلية : سورة آل عمران  33
 . 11ص دار اواعتصام، القاهرة 1881-1811حممود الصواف حممد ، الدعوة والدعاء: انظر 34
، الرياض العمار، بن ناصر بن عبد الرمحن محد. نصوص الدعوة يف القرآن الكرمي دراسة تأصيلية، د: نظري  35

 .11-11ص، 1ط، م1111-هـ 1211

 

http://www.omaraltaleb.com/KOTOB/maosoaa/23mim.htm#_Toc21279067
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إىل إعالم إسالمي متميِّز، يعمل على بيان احلقِّ،  -حنن املسلمني  -ما أحوَجنا اليوم  
كري اإلعالمي الغريب، الذي وَيكشف عن وجوه الباطل، وحيمي شبابنا من هذا الغزو الف

َيجتاح العاَلم اإلسالمي، وَيسري فيه كَسريان الدم يف العروق، ووا ُيحقِّق لنا أيَّ شيٍء، سوى 
أن نتعلَّم مبادئ وقيًما بعيدة عن ِصدق الكلمة وإيثار احلق، وهدَّامة لكلِّ املبادئ األخالقيَّة 

 )31(. والِقَيم اإلسالمية امُلثلى
ون بعيدا عن منهج اإلسالم واحملاذير اواسالميه يف صر ان يكإسالمي معا وا نعين بإعالم

اخلطاب، إمنا نعين بالعصري أن يكون إعالما منهجيا متطورا يسعى لإلبداع، وينجح يف 
الوصول إىل الشعوب، كافة الشعوب سواء كانت املسلمة أو غري مسلمة، فقد يكون اإلعالم 

ب الدعوة والدخول إىل اإلسالم لدى الشعوب األخرى، وان اإلسالمي اهلادف اسلوبا من أسالي
يبتعد هذا اإلعالم عن اخلطاب اجلامد اجلاف، وان يسعى دائما للمصداقية والوضوح، والعمل 
على الوصول ألكرب عدد من البشر يف كل مكان، باواضافه إىل مراعاة كافة األعمار واألجناس، 

 ..38ت والشاب والشابة واملتعلم واجلاهلحبيث يصل إىل األب واألم واوابن والبن
 

كل هذا جيعل مهمة .. اإلسالمية، وما ينزل بكثري من شعوهبا من فنت وابتالءات ما متر به األمة
اإلعالم والصحافة على وجه التحديد شاقة وحمفوفة باملخاطر; فنقل اخلرب الصادق وتصوير 

ى التفاؤل، كما أنه يعّرض ناقَله للقمع الواقع كما هو دون دّس أو تزوير رمبا وا يبعث عل

                                                             
يف رحاب اجلامعة اإلسالمية واليت نوِقَشت  "- حاجتنا إىل إعالم إسالمي "أطروحة الدكتور حممد زين اهلادي  31

 . 14ص باملدينة املنورة يف اخلامس والعشرين من شهر ربيع األول
http://www.alukah.net/culture/0/45922  

 شبكة فلسطني للحوار ثامر سباعنه،، حاجتنا اىل إعالم اسالمي معاصر 37

 

http://www.alukah.net/culture/0/45922/
https://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0CGQQFjAJahUKEwjPmPjL2LXIAhUpz3IKHSCdBLA&url=https%3A%2F%2Fwww.paldf.net%2Fforum%2Fshowthread.php%3Ft%3D995608&usg=AFQjCNENoGdh_3PuJ3WBhG2_RvoT1mlCXg
https://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0CGQQFjAJahUKEwjPmPjL2LXIAhUpz3IKHSCdBLA&url=https%3A%2F%2Fwww.paldf.net%2Fforum%2Fshowthread.php%3Ft%3D995608&usg=AFQjCNENoGdh_3PuJ3WBhG2_RvoT1mlCXg
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واإلرهاب يف أغلب األحيان; مما يزيد مهمة اإلعالمي املسلم صعوبة وتعقيدًا، وُيحّمله مزيدًا 
من األعباء إن أراد تأدية األمانة مبا يرضي اهلل تعاىل، وما أكثَر اإلعالميني الذين تعرضوا للقمع 

ولقد أدركت األمُم املتقدمة ، ي متامًا، دون تزييفحلقيقة كما هوالسجن والقتل بسبب نقل ا
سحَر اإلعالم وسلطته الضاغطة املؤثرة، فأنفقت املاليني لتحقيق سياساهتا من خالله، وإقناع 
اجلماهري بشرعية خططها وبراجمها من خالل عملية غسيل الدماغ اجلماعية، وصارت وسائُل 

روب اإلعالمية تكلف أحيانًا أكثر من اإلعالم تقوم جبزء من عمل اجليوش، وأصبحت احل
وبرغم أن الصحافة تسمى السلطة الرابعة إوا أهنا باتت تنافس السلطات  ،احلروب التقليدية

الثال ث، بل يتم من خالهلا التالعب بتلك السلطات، وابتزازها أو اوانقالب عليها أحيانًا، ألن 
يؤسس الصحافة ويوجهها، لتحقق أجهزة اواستخبارات يف كثري من البلدان صارت هي من 

  (37). أغراضها من خالهلا
ُيعترب اإلعالم يف الدول احلديثة السلطة الرابعة يف الدولة، وذلك ألمهيََّته الكبرية يف كشف ما 
استتر من الفساد، والسواد املنتشر يف الدولة; فاإلعالم اجلريء القادر على كشف فساد 

 الشعب أو احلكومة على حساب ضمريه، بل ُيسمعهم ما احلكومات، واألفراد، والذي وا حيايب
حيتاجون إليه هو اإلعالم الذي من املفترض أن ينال اواحترام وليس العكس; فاإلعالم الذي 

تسعى مؤسََّساته إلحراز املنفعة املاديََّة والشخصيََّة واء إنََّما يتملََّق احلكومة والشعب على حدٍَّ س
 .(39). بأيَِّ شيٍء آخر فقط، فهي وا تأبه وا بضمري ووا

اإلسالمية حكومات وشعوبًا يتطلع املسلُم إىل  األمةويف هذه الظروف العصيبة اليت متر ب 
إعالٍم نظيٍف هادٍف، يتحلى بالصدق والواقعية، وتتحقق للفرد من خالله معرفُة ما جيري حوله 

ادًا ثقافيًا ومعرفيًا، ، كما يتلقى هو وأسرته ز(املسّيس)واخلداع اإلعالمي  بعيدًا عن الدجل
ومن هذا املنطلق علينا أن ندرك خطر يعيش فيه، ويهتم بأمر املسلمني،  ويتابع أخبار العامل الذي

اإلعالم وأمهيته، ونعمل على مواكبة األساليب املتطورة يف هذا اجملال ضمن حدود الشريعة 
ألسلوب والطرح; ليكون اإلسالمية; فنحن حباجة إىل إعالم متوازن يعمل على التجديد يف ا

                                                             
  .حممد عبدالقادر الشواف. د: مة لإلعالم اهلادفحاجة األ 37
  حممد حممد، مقاله يف أمهية اإلعالم يف حياتنا( 39

 

http://www.alukah.net/Authors/View/Culture/887/


15 
 

أكثر قبووًا لدى خمتلف الفئات يف العامل اإلسالمي الفسيح، ويفتح قلبه وبراجمه لكل قلم صادق 
 . (40)مبدع، ويرعى كل موهبة متميزة يف أي جمال من جماوات اإلعالم

تاريخ  وأن العامل اليوم قد شِهد تطوًرا هائاًل يف جمال اواتِّصال واإلعالم مل يسبْق له مثيل يف
اإلنسانية كلِّه، فقد تعدَّدْت وسائل اإلعالم، وتنوَّعت أساليبه، وتشعَّبت جماواُت تأثريه، 
واستقطبْت هذه الوسائُل اهتماماِت الناس، واستولْت على املسافاِت واألوقات حىت متكَّن الناُس 

أنه على الرغم ِمن  وِمن املؤمل حقًّا ِمن تباُدل الرسائل واألصوات والصُّور على مداِر الساعة
ذلك كله طوينا الكشَح عن هذه املنَّة اإلهليَّة الكربى، واتَّخذنا اإلعالَم وراءنا ظهريًّا، فأدرك 

وأفكاَرها الباطلة  أعداؤنا الغرُب أمهيَة استغالل وسائل اإلعالم احلديثة خلدمِة أغراضهما خلبيثة
األغاين : خارَف حضارهتا اواستهالكيَّة، مثلبْين القاطنني كلِّهم على الصعيِد العاَلمي; حيمل ز

لينشأ أبناءًُ اإلسالم يف غربٍة عن ِدينهم وحضارهتم وتراثهم، وُيصبحوا فريسًة سائغًة ، والرقص
اإلسالَم بأنَّه  وصوَّرو، ومنِط احلياة الغربية بكلِّ ما فيها ِمن احنرافات ومفاسد وأوبئة لألفكار

ىل القوَّة الوحشيَّة، وأنَّه مصدُر كلِّ الشرور اليت تلحق بالعاَلم ِدين يدعو إىل عبادِة الشهوة وإ
بار القْتل والغْصب وهتك والغرب، وليس عنَده خرٌب حوَل اإلسالم واملسلمني ِسوى أخ

  .(41)األعراض
 
ليست قاصرة على أجهزة إعالم دينية متخّصصة، بل هي خطة عمل  اإلعالمية ةفاملنظوم لذا

 الدول اإلسالمية، وهي مضامني وحمتويات رسائلها اإلعالمية، مهما كل أجهزة اإلعالم يف
اختلفت أشكاهلا وقوالبها وتنوعت أساليبها ووسائلها، فهي مضامني صاحلة لكل زمان وكل 

اإلعالم اإلسالمي يف الّذود عن  احلاجه اىلكما تكمن ، مكان، تؤدي إىل النتائج املرجوة منها
وة مهما كانت من السمو، وا ميكن أن جتتذب إليها األنصار إوا دعوأن  اإلسالم والدفاع عنه

، وقد أخذ اإلعالم يف العصر احلديث مكانًا جيعله يف الدرجة األوىل من (إعالم)إذا كان هلا 
األمهية، ويعرف ذلك املسلمون ولكنهم وا يعملون به فيما يتعّلق بنشر اإلسالم، وإذا كان 

                                                             
الطبعة: السنة السادسة ،اإلسالمية باملدينة املنورة الناشر: اجلامعة، دور اإلعالم يف التضامن اإلسالمي: إبراهيم إمام 40

 .283، 1، م1974هـ،1404ربيع األول  -صفر -عشرة، العدد الواحد والستون حمرم
  مقوله من موقع:، عطاء املتني، حاجتنا اىل إعالم إسالمي 41

http://www.alukah.net/publications_competitions/0/36847 

 

http://www.alukah.net/publications_competitions/0/36847
http://www.alukah.net/publications_competitions/0/36847
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 ). الذاتية، رغم اهلجوم عليه، ورغم العقبات اليت تعترض طريقه اإلسالم نتشر فإنه ينتشر بقوته
42)  

 
  

                                                             
، حممد غيا ث مكتيب. مقاله د –أمهية اإلعالم اإلسالمي   42

http://www.almaktabi.com/ArticleDetail.aspx?ArticleID=10 
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 الدعوة منهج ومن اإلسالم تعاليم من وخصائصه صفاته يستمد متميز، إعالم اإلسالمي اإلعالم
 "الكلمة" خصائص من استنتاجها ميكن اإلسالمي اإلعالم خصائص نفإ أخرى وبعبارة فيه،
 :هي اخلصائص وهذه ..اإلسالم يرتضيها كما

القرآن يف الرسالة والدعوة اإلسالمية، كما أنه مسة  مسات فالصدق مسة من 
األمني  رسووًا وداعية، ومسة اجملتمع اإلسالمي -صلى اهلل عليه وسلم  -رسولنا الكرمي حممد 

فالقرآن كتاب الدعوة جاء من احلق باحلق، فهو ينهى عن ، احلريص على الدعوة اإلسالمية
ُأرسل للناس كافة باحلق مصدقًا  -صلى اهلل عليه وسلم  -الكذب واخلداع، كما أن الرسول 

فاإلسالم منهج حياة متكامل، ونظرته اإلعالمية . ملا بني يديه من سابق الرساوات األخرى
ى الصدق وتتحرى احلق سواء يف األخبار أو يف السلوك، وحىت يف النوايا، فال بد من تتوخ

 (43).إخالص النية لسالمة العمل
 املسلم، اجملتمع يف والتناصح والتعارف والتعامل اواتصال قوام هو القول يف والصدق 

 وا الَِّذيَن اْلَكِذَب ِريَيْفَت ِإنََّما) :تعاىل قال ـ وأشكاله صوره بكل الكذب عن اإلسالم هنى وقد
 اْلَأْوَثاِن ِمَن الرِّْجَس فاْجَتِنُبوا) :سبحانه وقال ،(44) (اْلَكاِذُبوَن ُهُم َوُأوَلِئَك اللَِّه ِبآياِت ُيْؤِمُنوَن
 .(41) (اِدِقنَيالصَّ َمَع َوُكوُنوا اللََّه اتَُّقوا آَمُنوا الَِّذيَن َأيَُّها َيا) :وقال ـ(45) (الزُّوِر َقْوَل َواْجَتِنُبوا
 

 اجملتمع يف اإلعالمية الكلمة تكون أن فالبد الكلمة على يقوم صوره كل يف اإلعالم كان وملا
 إسالمية رؤية عن نابعة املنبت صادقة تكون أن وابد أي ـ الصدق كل الصدق هي املسلم

                                                             
http://www.awda-، أمحد شجاع، دور اإلعالم اإلسالمي يف تطهري القلوب وإصالح الشعوب ( 43

dawa.com/Pages/Articles/default.aspx?id=7047 
 111:النحل سورة 44
 11:احلج سورة 45
 118:التوبة سورة 41
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 التطبيق الجم إىل نأيت وحني ..للمسلمني والنفع اخلري حتقيق إىل هتدف وحبيث صحيحة، صادقة
  :يلي ما تستلزم اإلعالم يف الصدق صفة فإن .اإلعالمي

 اإلسالمي اإلعالم يف فاخلرب نقصان، ووا زيادة بغري اجملردة باحلقيقة اوالتزام يعين ما وهو
 اخلرب صدق ونتبني نتيقن أن الكرمي القرآن أمرنا وقد اجملرد، للواقع صادقة مرآة يكون أن ينبغي
 فتنة، كل أساس ومها والشائعات للشكوك هنبا اإلسالمي اجملتمع ويصبح األمور ختتلط وا حىت
 َفُتْصِبُحوا ِبَجَهاَلٍة َقْومًا ُتِصيُبوا َأْن َفَتَبيَُّنوا ِبَنَبٍأ َفاِسٌق َجاَءُكْم ِإْن آَمُنوا الَِّذيَن َأيَُّها َيا) :تعاىل قال
 .(48) (َناِدِمنَي َفَعْلُتْم َما َعَلى

 

 بإحياءات تتسم صياغات عدة يف صيغ وقد الواحد اخلرب جند أن إعالميا املألوف من
 .اخلرب عنه يعرب الذي احلد ث من وموقفه اإلعالمي املصدر نظر وجهة حسب ختتلف

 ما إىل يعمد فال اإلسالم، يف الكلمة بأمانة ملتزم للخرب صياغته يف اإلسالمي واإلعالم
 احلقيقة بغري اإلحياء أو اإلثارة أسلوب استخدام أو التهويل من غريه إليه ديعم ما إىل يعمد

 :بصفتني تتسم أن ينبغي للخرب اإلسالمية والصياغة .اجملردة
 .نقصان ووا زيادة بغري جمردة كاملة احلقيقة ذكر ـ1
 .اخلرب صياغة يف اإلسالمية النظر وجهة حتقيق ـ1
 

 الذي احلد ث من الصحيح املوقف اختاذ على املسلم تعني صيغة يف اخلرب يصاغ أن مبعىن
 .(47)اخلرب عنه يعرب

 

                                                             
 4:احلجرات سورة 48
 .283، 1 دور اإلعالم يف التضامن اإلسالمي: 47
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 عامة اإلنساين للمجتمع اخلري حتقيق إىل اهلادف اإلعالم بأنه اإلسالمي اإلعالم يتميز
 حتقيق إىل هادفة تكون وأن وابد فيه "اإلعالمية املادة" فإن ولذلك خاصة; اإلسالمي وللمجتمع

 خفية، أو ظاهرة أضرارا طياته يف حيمل قد لفكر عرض جمرد تكون أن وا صاحلة انيةإنس غاية
 ، يضر ووا ينفع وا "لغو" جمرد تكون أن ووا

 َوُقوُلوا اللََّه اتَُّقوا آَمُنوا الَِّذيَن َأيَُّها َيا} :تعاىل قوله يف الكلمة أمانة مبدأ الكرمي القرآن أرسى وقد 
 َفْوزًا َفاَز َفَقْد َوَرُسوَلُه اللََّه ُيِطِع َوَمْن ُذُنوَبُكْم َلُكْم َوَيْغِفْر َأْعَماَلُكْم َلُكْم ْحُيْصِل َسِديدًا، َقْووًا

 (49) {َعِظيمًا
 القول وسداد معا واخلري الصدق جانبا له وفريت الذي القول ذلك هو السديد والقول 

 صدق عن صادرا القول يكون أن جانب إىل القول، إصدار قبل والروية والتعقل التفكر حيتم
 وإن قلبه، وراء املؤمن لسان وإن .." :وجهه اهلل كرم على لإلمام خطبة يف جاء وقد وإميان،

 خريا كان فإن نفسه، يف تدبره بكالم يتكلم أن أراد إذا املؤمن ألن لسانه، وراء من املنافق قلب
 )".عليه وماذا له ماذا يدري وا لسانه على أتى مبا يتكلم املنافق وإن واراه، شرا كان وإن أبداه،

50) 
 وتساميه اإلسالمي اإلعالم نقاء ركائز من ركيزة ميثل املقصد صدق أن جند وهكذا

 يضر ما كل من اإلعالمية للمادة محاية سياج ميثل أنه جانب إىل والعبث، اللغو عن وترفعه
  .(51) .املسلم اجملتمع بفكر

الكلمة أيضًا، فال بد للحكم أن يكون صادقًا، فاحلكم يعين اختاذ موقف إذا كان اخلرب صادقًا و 
من اخلرب رفضًا أو قبووًا، فعلى إعالمي النهضة أن يتوخى يف التفسري الصحيح للوقائع بغري 

وذلك تفاديًا ملا يترتب على ; والدعوة إىل الصدق والقول السديد. هوى، وعرض الوقائع بدقة

                                                             
  .11،11:األحزاب سورة 49
مركز اواحبا ث ، سونفارس احل، حتقيق، مجعه الشريف الرضي، كتاب هنج البالغة من خطب اوامام علي 50(

 ، العقائدية
 .283، 1دور اإلعالم يف التضامن اإلسالمي،  51
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أضرار اجتماعية وعقلية يف عملية اواتصال، وذلك ألنه قد يؤدي ذلك من أضرار جسيمة، ك
 (52). إىل التفكري األعوج واملخاطبة غري السليمة يف اجملتمعات اإلسالمية

 

 لواقع اخلضوع من الشائع الواقعية مدلول هبا نعين وا اإلسالمي اإلعالم وواقعية
 لواقع خيضع أو فيسايره اجملتمع لواقع خيضع أنه تعين وا مياإلسال اإلعالم فواقعية ومسايرته،

 للفطرة املنهج موافقة من املستمدة الواقعية تلك هنا هبا نعين وإمنا بصبغته، فيصطبغ العصر
  :شقني يف تتمثل اإلسالمي اإلعالم وواقعية ..العموم وجه على اإلنسانية وللحياة البشرية

 .منهجية ةواقعي .1
  .طبيقيةت واقعية .1

 للفطرة لإلعالم اإلسالمي املنهج ومالئمة موافقة تعين وهي :املنهجية الواقعية ـ 
  البشرية احلياة بناء يف العام اإلسالمي املنهج مع املنهج هذا واتساق البشرية

 
 

 اخلري إىل الدعوة.  
 باملعروف األمر. 
 املنكر عن النهي.  

 الدعوة مبنهج لإلعالم اإلسالمي املنهج اتصال تؤكد الثالثة األسس هذه فإن نرى وكما
 وعنصر التأثري عامل املسلمة اإلعالمية للكلمة كفل قد اإلسالم إن مث .بينهما انفصال فال العام

 العام التطبيقي املنهج أساس وهو احلسنة، واملوعظة كمةاحل مبنج التزامه خالل من اواستجابة
  .(53)جوانبها كل يف اإلسالمية للدعوة

                                                             
 حسام العيسوي إبراهيم  مقاله للكاتب، دور اإلعالم يف هنضة األمة 52
 .283، 1دور اإلعالم يف التضامن اإلسالمي،  53
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ومن هنا نستنتج ان خصيصة الواقعية يف اإلعالم اإلسالمي، هي إحدى اخلصائص العامة 
، لإلسالم، أو إحدى خصائص الفقه اإلسالمي الذي تنتمي إليه النظرة اإلسالمية يف اإلعالم

وذلك لكي  رجل اإلعالم يف اإلعالم اإلسالميواقع من املنظور اإلسالمي، هي مدخل ورؤية ال
 . ينري الواقع ويقوم بتغيريه، ليتطابق اجملتمع يف واقعة مع اإلسالم ومنهجه

 

، و الوسع من طبيعة اإلسالم العامة تستمّد رسالة اإلعالم اإلسالمي خاصية اإلحاطة والشمولية
وا جلنس معّين ، كما أنه دين للناس كافة، أو اخلالصة األخرية للوحي اإلهلي، فهو دين اهلل اخلامت

و َكفل احلقوق ، فقد اشتمل على كّل ما حيقق السعادة للخلق يف العاجلة و اآلجلة، من الناس
نطلق جيب على من هذا امل، و احلريات على حنو مل تعهده البشرية خالل أزماهنا التارخيية الغابرة
 اليت تثبت هذه اخلاصّية ، اإلعالميني املسلمني أن يبدعوا يف األساليب و املناهج و طرق األداء

و مثال ذلك أن يكون لإلعالم اإلسالمي حضوٌر و رأي و موقف ; األصيلة لإلعالم اإلسالمي
 (54). طبةأو هتّم اإلنسانية قا، (اجملتمع الداخلي )يف أي قضية هتّم اجلماعة الوطنية 

 والذي العام اإلسالمي باملنهج التزامه خالل من تتأكد اإلسالمي اإلعالم مشولية أن كما 
 بعد تأيت مث.مجعاء للبشرية الصاحلة اإلنسانية احلياة حاجات تليب اليت اجلوانب شىت فيه تتكامل

 املسلم نأ ذلك .غريه دون اإلسالمي اإلعالم هذا هبا ينفرد صفة وهي "األداء مشولية" ذلك
 نطاق خارج أو جمتمعه داخل سواء مفيد إعالمي بدور القيام يستطيع اإلسالمي اجملتمع يف الفرد

 يف اإلسالم نشر يف اإلسهام من قدميا املسلمني جتار به قام ما والتفصيل البيان عن وغين ،اجملتمع
 الشخصي اواتصال بوسيلة فردية إعالمية عمليات خالل من األرض بقاع وأقصى وأفريقيا اهلند

 جمتمع هو تكوينه بطبيعة اإلسالمي اجملتمع أن هنا نذكر أن أيضا يفوتنا ووا القدوة، والدعوة
 (55) .املسلمني بني والتناصح والتراجم التواد من أتباعه على اإلسالم حيتمه مبا وذلك إعالمي

                                                             
الدكتور هــة التـحــدياتخصائص و قسمات الرسالة اإلعالمية اإلسالميــــة و طـرق مواج  54

ورقة مقدمة للمؤمتر العاملي الثالث لإلعالم ، اجلزائر تبسة ــامعة أستاذ اواتصال و مهاراته جب، إبراهيم نويري
 . 8ص  ، اإلسالمي جباكرتا ــ أندونيسيا

 . 111،1، دور اواعالم يف التضامن اواسالمي، ابراهيم امام 55
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 الدنيا ليستوعب ملكانا يف اوامتداد هذا فقط تعين وا لإلعالم اإلسالمية النظرة يف والشمولية
 تتعدد مشويل منهج أيضا هو بل أجياهلا، كل يف البشرية ليحتوي الزمان يف اوامتداد وهذا كلها،
 هنا منو اجلسدية وحياته الوجدانية وحياته العقلية حياته يف اإلنسان لتشمل فيه الرؤية زوايا

 وسائل من تقدم اليت الدينية مةاملعلو يف حتصره وا اإلسالمي اإلعالم إىل الصحيحة النظرة كانت
 اإلسالمي واإلعالم .احلياة عن الدين تعزل ضيقة نظرة تلك واملرئية، واملسموعة املقروءة اإلعالم
 اجلماهري إىل كرسائل اإلعالمية األجهزة توجهها إعالمية مادة كل على مبسط متكامل منهج
  العمل على وظالهلا هدفها تلقي الشمولية مسة أن واحلق

 
 كان أو ،إسالمي جمتمع أي يف الداخل يف إعالما كان سواء اإلعالمي، امليدان يف اإلسالمي

  (51).اخلارجي العامل إىل اإلسالمية بالدعوة يتجه أي اخلارج، يف اإلعالم
 

عكس يف املقام و هي صفة ت، تتمّيز الرسالة اإلعالمية اإلسالمية أيضا خباصّية املرونة: املرونة
اليت ينطلق اإلعالم اإلسالمي من مبادئها و قواعدها و ، األول مضمون الشريعة اإلسالمية

و مثال ذلك قدرة الرسالة اإلعالمية اإلسالمية على التعامل مع ; يتشّوف إىل مقاصدها
نافعة و استخالص اجلوانب املفيدة أو ال، وفق قاعدة املرونة والتسامح، املستجّدات و النوازل

 (58) .ألن احلكمة تقتضي هذا املنهج، و حتييد آثار اجلوانب الضارة و غري املفيدة منها، منها
 يهدف إنساين فكر لكل فياض منبع اإلسالمي الفكر أن نذكر أن املقام هذا يف وينبغي

 واو اإلسالمي، اإلعالم مصادر يف املرونة عامل حيقق ما وهو اإلنسانية احلياة وتطوير بناء إىل
 يبلغ لكي املتطورة اإلعالمية والفنون الوسائل استخدام يف املرونة حتقيق سوى ذلك بعد يبقى
وهناك ، خارجها أو اإلسالمية اجملتمعات داخل سواء املرجوة غايته اإلسالم اإلعالم تأثري

 :خصائص اخرى منها

                                                             

 . 81ص، 1981العريب الفكر دار، القاهرة، محزه اللطيف عبد، اإلسالم صدر يف اإلعالم
 ، إبراهيم نويريالدكتور خصائص و قسمات الرسالة اإلعالمية اإلسالمية وطرق مواجهة التحديات  58
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 وتسمية الصرحية هةاملواج ،املناسب وقتها يف احلقيقة تقدمي ،البيان وضح مع األسلوب مجال 
 الغاية شرف ،مهاالس وجتنب التشويق ،اإلسالمية باألخالق اوالتزام ،بأمسائها املسميات
  (57) .واملقصد
 

  

                                                             
 .283، 1 دور اإلعالم يف التضامن اإلسالمي، 57
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 مستمر تذكري بل موجود غري التوحيد نا تعين وا الدعوة وهذه التوحيد اىل الدعوة جتديد 
 .اواعالمي الداعية عليه يركز ان ينبغي
 اإلسالم عصور من عصر أّي خيل فلم لإلسالم والدعوة املنكر عن والنهي باملعروف األمر :
 كانت وقد" كافة، للناس هؤواء وعلم دعَوة إعالمية توّصل وسائل من ووا وعلماء، دعاٍة من

 كل يف املسلم النشء من املتعاقبة لألجيال اإلسالمية التربية هي ركيزة ووسائلها ااهتبدع الدعوة
 من أي يف اإلعالم عن تنفصل مل الدعوة فإن كذلك قريب، عهد إسالمي حىت جمتمع

على  وركيزته اإلعالم مصدر كانت الدعوة إن بل العصور، مر على متعات اإلسالميةلمجا
 (59). الدوام

 ملؤسسات األوىل الوظيفة أن الدارسون ُيجمع، الصادقة واألخبار باملعلومة لناسا تزويد:  
 مبكان ميكن ووا املعلوماتية، عامل اليوم فعاملنا اإلخبار هي أهناو أشكاهلا اختالف على اإلعالم
 حتصيل يف جهده قصارى بذل املسلم اإلعالمي فعلى لألخبار، والفرد متعلمجا حاجة جتاهل

 يكون وبذلك تبًعا، لغريهم وا أو للمسلمني وسرعة بصدق ونقلها املوثوقة مصادرها من األخبار
 (10) .الكاذبة ألنباءا وكاوات عن الصادق اإلسالمي البديل ّوفَر قد

 
 وذلك) اجتماعي هدف) وحدته على واحلفاظ املسلم متعلمجوا الفرد بناء يف املسامهة 

 وغرس وترابطه، لماملس متعلمجا متاسك على باحملافظة
  (11).أفراده بني اإلميانية األخوة معاين وترسيخ والتقوى، الرب على التعاون روح

 
                                                             

، 28هـ  1404 12، 1، من سلسلة دعوة احلق 33العدد  .الواحد عبد حلامد اإلسالمي، اجملتمع يف اإلعالم59
 . م 1974، 7
 .10م ص  1971دار عامل الكتب  .الشنقيطي سادايت حممد سيد، والوظائف األهداف ياإلسالم اإلعالم  10
 

السنه،  يتصدر ها رابطة العامل اواسالم جملة دعوة احلق، خصائص اواعالم اواسالمي، حممد خري رمضان يوسف 11
 . 11ص ، م 1979ــ 1410، 98العدد ، الثامنه
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 فيه انتشرت الذي الزمان هذا يف خاًصة أخالقي هدف) الرذيلة وحماربة الفضيلة نشر 
 كانتو شاملة، حرًبا والعفاف العُفة فيه وُحوربت ا،نهوألوا صنوفها بكل واملنكر الفحشاءًُ
وكذلك نشر السلوك القومي والعدات ، أخالق حنرت اليت اجلرمية آلة املعاصرة اإلعالم وسائل

ورد احلقوق اىل اهلهاوان اواسالم من حيث املعامالت اواخالقية  اواسالمية مثل وصاية اجلار
 (12). يقوم السلوك اوانساين

 
تحريف واخضاعها للتصورات صيانة احلقائق الدينية واملفاهيم اواسالمية من ال :

العصرية الغربية او املصطالحات السياسية واواقتصادية اليت نشأت فياجواء خاصه وبيئات خمتلفه 
وهيه خاضعه دائما للتطور والتغيري، فيجب ان نفار على هذه ، وهلا خلفيات وعوامل وتاريخ
راض والكرامات واهنا على املقدسات واواعاواسالمية غريتنا  احلقائق الدينية واملصطلحات

 (13). حصون اواسالم املنيعه ومحاة شعائره
 
فكرًا وسلوكًا ووواء وإجياد التعارف  األمةولعل اهلدف األمسى لإلعالم هو توحيد :  

والتآلف بني أبنائها، واإلصرار على معاين األخوة والتراحم والتواد بني أفرادها، بل جيب على 
، أو تعريض األمةعلى كل من تسول له نفسه العبث بوحدة  السلطان أن يضرب بيد قوية

وواشك أن أهم ما ينبغي أن نسارع ه جرمية من جرائم اخليانة العظمي، وحدهتا للخطر، وهذ
إليه هو وقف محالت التشهري والسب والشتم واملهاترات بني أقطار العامل اإلسالمي، كما جيب 

 مواجهة احلمالت اإلعالمية 
 

كما ، ومقدساهتا وتنشيط الروح اجلهادية عند املسلمني. األمةالتفرغ للدفاع عن املعادية، و
وبني  وبني الدين والتربية واجملتمع، والعلم والدين واواخالق، يعمل على الربط بني الدين والعلم

وذلك برد  والدعائات املسمومه ويعمل على محاية اجملتمع من اواخطار اخلارجيه، الدين والدنيا

                                                             
  25ص، م 1971_ 1401، الرياض، الدعوة اواسالمية مفهومها واحلاجه اليها، حممد خري رمضان يوسف 12
 . 11ص  خصائص اواعالم اواسالمي، 13
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باواضافة اىل غرس مبادئ اواسالم والثقافة اواسالمية على كافة املستويات ، ا باخلرب الصادقعليه
 .(14)سواء كانت يف اواسرة او وسائل اواعالم او الكتب او التلفاز او اوانتر نت

 
 دور وسائل اواعالم يف نشر الدعوة اواسالمية: املبحث الثالث
 : ر الدعوة اواسالمية ) اوانترنيت منوذجًا (اثر وسائل اواعالم يف نش: املطلب األول

 
 استخدام هو العصر هذا يف عنها والدفاع اخلالدة، اإلسالمية الدعوة نشر ُسبل أهم من ولعل

 اإلنترنت، تقنية رأسها وعلى واإلعالمية، التكنولوجية واملستحدثات العصرية اواتصال أسلحة

 ضد اإلسالم عن الذود نستطيع طريقها فعن صال،اوات يف الوسيلة هلذه اهلائلة لإلمكانات وذلك

 أخرى، أحياًنا والتأثري والتنظيم أحياًنا والفاعلية بالقوة تتسم اليت والسوداء الرخيصة اواجتاهات

  )15( .األبواب هذه طرق من وابد وهلذا
 يف كل وُقدرٍة على الوصول إىل املاليني، نظرًا ملا متتاز به شبكة اإلنترنت من انتشاٍر واسٍعو 

مكان على سطح األرض فإن احلاجة ماسٌة لإلفادة منها يف الدعوة إىل اهلل تعاىل على اعتبار أهنا 
وتفاعٍل إجيايٍب ، وانتشاٍر كبرٍي، وأهنا حتظى بقبوٍل جيٍد، وسيلٌة من الوسائل احلية يف هذا العصر

فإن أعداء اإلسالم قد ; وليس هذا فحسب. من املاليني الذين ُيقبلون عليها يف أرجاء العامل
فاستغلوها ، وبث أباطيلهم، تنبهوا " إىل أمهية هذه الشبكة " اإلنترنت " يف نشر ُشبهاهتم

هلذا فإن الواجب ُيحتم علينا أن ُنضاعف اهتماماتنا هبذا ، استغالوًا واضحًا يف غزوهم لنا فكريًا
هذا اجملال على الرغم من أننا وأن حناول اللحاق بالركب احلضاري الذي ُسبقنا إليه يف ، الشأن

 (11). أحق الناس به

                                                             
م اواسالمي واسسه، سيد وينظر، اصول اواعال. 283، 1، دور اإلعالم يف التضامن اإلسالمي: إبراهيم إمام 14

ابو احلسن وينظر  .11ص  ،1ج، م1814_ 1214، دار عامل الكتب، الرياض، حممد سادايت الشنقيطي
من حبو ث املؤمتر اواول ) ت _د، مركز شؤون الدعوة باجلامعة اواسالمية، املدينه املنورة، علي احلسني الندوي

 . 8ص (لتوجية الدعوة واعداد الدعاة 
اللجنة اإلعالمية ، عالم اإلسالمي ومدى احلاجة إليه، مقاله الشيخ بسام بن خليل بن مصباح الصفديأمهية اإل 15

 11،11،1111: تاريخ النشر
  استخدام اإلنترنت يف الدعوة إىل اهلل ونشر اإلسالم 11
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وتتمثل أمهية الدعوة إىل اهلل تعاىل من خالل اإلنترنت يف الكثري من النقاط اليت نشري إىل أبرزها 

 : فيما يلي
  املسلمة األمة( أن الدعوة إىل اهلل تعاىل واجٌب دييٌن على كل ُمسلم قادٍر من أبناء 1
وميكن من خالهلا تبليغ الدعوة ، م حداثتها واسعة وسريعة اوانتشار( أن هذه الوسيلة رغ 2

 . الصحيحة
 . ( أن اإلنترنت وسيلٌة دعويٌة حرة 3
إذ إن " اإلنترنت هو  ( أن الدعوة إىل اهلل تعاىل من خالل شبكة اإلنترنت غري مكلفة ماديًا 4

  .والنشر، والدعاية، واإلعالن، أرخص وسيلة لالتصال
لدعوة إىل اهلل تعاىل من خالل اإلنترنت تصحيحًا لكثرٍي من املفاهيم اخلاطئة ( أن يف ا 5

 . واملعلومات غري الصحيحة
( أن معظم مستخدمي شبكة اإلنترنت ) يف الغالب ( من الطبقة املثقفة والفئة املتعلمة الواعية  1

 . ورجال األعمال، واملهنيني، وكبار املسئولني، والطالب، اجلامعات كأساتذة
 <وا شك أن املسلمني حىت اآلن مل ينجحوا يف استغالل شبكة املعلومات الدولية 
الشبكة تزيد  دعويًا بالشكل املطلوب، فاإلحصاءات تقول: إن املواقع التنصريية يف >اإلنترنت

اآلن مازال هزياًل،  ، ونصيب املسلمني من اإلنترنت حىت%1200على املواقع اإلسالمية مبعدل
املنظمات املسيحية هي  ىل املستوى املطلوب، وقد أشارت دراسة حديثة إىل أنووا يرقى إ

ويليها يف الترتيب املنظمات  من املواقع، %12صاحبة اليد العليا يف اإلنترنت حيث حتتل نسبة
. فقط %9حصة كل منهم على  اليهودية، بينما تساوى املسلمون مع اهلندوس، حيث مل تزد

لوسائط التقنية يف عامل اليوم سيما وأنه قرب املسافات بني الدول يعد اإلنترنت من أقوى ا
هذا الوسيط التقين أصبح ظاهرة عاملية وحضارية وب حىت أضحى العامل غرفة واحدة. والشع

تبث خالله األفكار واملعلومات والثقافات واملعارف اإلنسانية املختلفة وتوجه للماليني الذين 
الساعة. ومما يزيد من أمهيته أنه صار ساحة للفكر واحلوار ونشر يستخدمونه على مدار اليوم و

 اخلربات والتجارب املتشاهبة منها واملتباينة. 
                                                                                                                                                                              

http://www.awda-dawa.com/Pages/Subjects/default.aspx?id=5991 
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والفكر اإلسالمي ليس مبعزل عن ذلك وخصوصًا أنه فكر ناضج متجدد يتفاعل مع  
ل الظواهر والقضايا واألحدا ث ويؤثر فيها ملا يتمتع به من مرجعية إسالمية تقوم على أصو

 (18) اإلسالم وقواعده، ويف نفس الوقت يتسم باملرونة ويتعاطى مع كل األدوات العصرية.
وا شك أن املسلمني حىت اآلن مل ينجحوا يف استغالل شبكة املعلومات  

 دعويًا بالشكل املطلوب، فاإلحصاءات تقول: إن املواقع التنصريية يف>اإلنترنت<الدولية
اآلن  ، ونصيب املسلمني من اإلنترنت حىت%1200مية مبعدل الشبكة تزيد على املواقع اإلسال

املنظمات  مازال هزياًل، ووا يرقى إىل املستوى املطلوب، وقد أشارت دراسة حديثة إىل أن
ويليها يف  من املواقع، %12املسيحية هي صاحبة اليد العليا يف اإلنترنت حيث حتتل نسبة 

حصة كل منهم  املسلمون مع اهلندوس، حيث مل تزدالترتيب املنظمات اليهودية، بينما تساوى 
 (17) ·فقط %9على 

 
 موقعًا وقد 150ويقدر اخلرباء عدد املواقع اإلسالمية والعربية على اإلنترنت ب ـ  

اإلنكليزية مث  م، وكانت املواقع اإلسالمية األوىل باللغة1993بدأ ظهور هذه املواقع منذ العام 
على معلومات سطحية  ولكن معظمها كان حمدود التأثري وحيتوي بدأ ظهور مواقع بلغات خمتلفة

ويف اآلونة األخرية ظهر عدد من املواقع املتميزة اليت يقوم عليها ، والكثري منها غري صحيح
جماوات خمتلفة تدعمهم هيئات وشركات ومنظمات ووزارات إسالمية يف بلدان  متخصصون يف

 اقع تتميز حبسن التخطيط هلا حبيث ُخرِّجت يف تصميماتالعامل اإلسالمي، وهذه املو خمتلفة من
الساحة  القصور الذي جيب تالفيه ووا تزال جيدة ومادة أفضل مما سبق، وإن كان يشوهبا بعض

اجلديد دائما،  حباجة إىل املزيد من املواقع اإلسالمية اليت تستفيد من هذه التجارب لتقدم
 · (19)املتزايد على اإلنترنتوخصوصًا مع وجود هذا اإلقبال اإلسالمي 

 تعد ثورة كبرية يف عامل اواتصاوات، حيث>اإلنترنت<فال جدال يف أن شبكة
 أصبحت أقوى وسيلة إعالمية عاملية من حيث التأثري، ووصل عدد مستخدمي اإلنترنت يف

                                                             
 .278، 1امن اإلسالمي: دور اإلعالم يف التض 18
دكتوراه يف التفسري وعلوم  مقاله بقلم الدكتور عبد الرحيم الشريف، اإلنترنت وأثره يف نشر الدعوة اإلسالمية 17

 نآالقر
 . 278، 1 دور اإلعالم يف التضامن اإلسالمي 19
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هذه  مليون مستخدم، والواجب حيتم علينا حنن املسلمني أن نستفيد من 500 العامل إىل حنو
اإلسالم اليت حنملها،  قبل غرينا من بين البشر، باعتبار عاملية رسالة ورة اإلعالمية واواتصاليةالث

الشبكة الدولية اجلبارة  وجيب علينا إبالغها لكل من حييا على هذه األرض، ولقد فتحت هذه
ة، يف الدعوة أصبح ضرورة ملح آفاقًا جديدة للدعوة اإلسالمية والعمل اإلسالمي، واستغالهلا

كالطباعة والتصوير والكمبيوتر واإلذاعة  إىل جانب كل ما وصل اليه العلم من وسائل إعالمية
 (80)  ·الفضائية والتلفاز وخباصة اإلذاعات املوجهة والقنوات

 
 

اخلصائص اليت  وإذا نظرنا إىل اإلنترنت كوسيلة للدعوة إىل اإلسالم جندها تتميز مبجموعة من 
 :(81) اخلصائص ة وتأثريًا من أي وسط إعالمي آخر ومن هذهجتعلها وسيلة أكثر حيوي

 فقد أحدثت اإلنترنت نوعًا من اواندماج بني خصائص الوسائل: اواندماج -1
 اإلعالمية األخرى إذاعةـ تلفازـ صحف وجمالت، فهي جتمع بني الكلمة املكتوبة والصوت -1

والتثقيف  التربية والتعليم والصورة والفيديو يف وسيلة واحدة هي اإلنترنت، وجتمع كذلك بني
  ·والترفيه

مشترك منهم حنو  مليون 500فقد بلغ عدد املشتركني باإلنترنت يف العامل أكثر من : اوانتشار  -1
الدراسات فإن  مليونني يف العامل العريب، وهذا الرقم يف زيادة مستمرة، وحسب أحد ث

من هؤواء %11حيث إن مستخدمي اإلنترنت هم أكثر الشرائح احليوية يف اجملتمعات، 
دراساهتم  من هؤواء أكملوا%  21عاما، و 22و  14املستخدمني تتراوح أعمارهم بني 

 ·اجلامعية
من  مليون نسمة 11سنة قبل أن يصل إىل  11وتشري دراسة بريطانية إىل أن الراديو أمضى  

استمرت  فقدسنة أما اإلنترنت  11سنوات والكمبيوتر  4البشر أما التلفاز فقد احتاج إىل 
 · مخس سنوات فقط ووصل إىل العدد اخلمسني مليون نسمة
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اإلنترنت نوعًا من التفاعلي بني املشاهد وبني مصدر املعلومات ففي التلفاز  أحد ث: التفاعلية -4
 املشاهد جمرد مستقبل وا يستطيع أن يسهم باملشاركة، وكذلك الراديو بينما اإلنترنت كان

 ن يشارك يف هذه املعلومات عن طريق قنوات احلوارللمشاهد او املستخدم أ تيحت
(chating)  واواستطالعات واإلدواء بالرأي يف القضايا املختلفة . 

 من أسرع وأرخص وسائل (e-mail) فقد أصبح الربيد اإللكتروين: سهولة اواتصال -1
اواتصال يف العامل وتستطيع من خالله نقل ملفات نصوص حتتوي على عشرات الصفحات يف 

  ·قلمن دقيقة ألي شخص يف العاملأ
بني كميات  سهولة نقل وختزين املعلومات والبيانات فعن طريق اإلنترنت تستطيع أن تتنقل -4

ثوان معدودة يف  كبرية من الصور واملعلومات والوثائق ويسهل عليك ختزينها واواحتفاظ هبا يف
 . )82(ذاكرة الكمبيوتر

-عليهم الصالة والسالم -ا األنبياء والرسل أن الدعوة إىل اهلل فضيلة عظيمة تشرف هب
إىل هذه الفضيلة مستخدمني كل الوسائل  األمةوتسابق سلف  ،وقاموا هبا سرَّا وعالنية

وأن من  ،املشروعة اليت حتقق هذا اهلدف السامي وهو دعوة الناس إىل التوحيد واحلق واخلري
: اصة ما يتعلق باإلعالم اجلديد مثلأبرز وأهم الوسائل املتاحة اليوم هي وسائل اإلعالم وخ

وغريمها حيث توجه كثري من الناس إىل استخدامها ( تويتر-فيس بوك )الشبكات اواجتماعية 
يف  واواستفادة منها وبلغ مجهورها أعدادًا كبرية ويستطيع الدعاة اواستفادة من وسائل اإلعالم

وامُلشاركة ،.(E-mail)اإللكتروينواستخدام الربيد  .(Site)إنشاء املواقع الدعوية اإلسالم
واحلوار عرب غرف ،.(Forums)الفاعلة واإلجيابية يف ساحات وُمنتديات احلوار

الفيس : )وإنشاء صفحات وجمموعات يف مواقع الشبكات اواجتماعية مثل،(Chat)الدردشة
ل ، وتفعيل احلمالت الدعوية اليت تعزز األخالق والقيم عرب وسائ(بوك وتويتر واليوتيوب

 (83).اإلعالم اجلديد
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ويؤكد اهلاجري أن لذلك أمهية كربى تتمثل يف كثرة مستخدمي وسائل اإلعالم 
 ،اجلديد حيث بلغ مستخدموها مبئات اآلواف، وتنوع الشرائح اجملتمعية يف اإلعالم اجلديد

 إضافة إىل غلبة الشباب وهم من الشرائح املهمة دعويًّا، وكذا سهولة استخدام ودمج الوسائل
 ...( صوت ،نص ،صورة ،فيديو)اإلعالمية 

 ·(84).وإمكانية املناقشة واحملاورة املباشرة مع املدعوين
وينبغي التنبه لبعض األخطاء اليت جيب التحذير منها الغلظة والشدة يف الدعوة إىل اهلل 

وضرورة احترام مجيع املستخدمني  ،ومع املخطئني أو ممن تظهر عليهم عالمات الفسق
م باليت هي أحسن، والرد على اواستفسارات واملشاركات والتواجد املستمر لكي وحماورهت

يتواصل اجلمهور مع الداعية، وعدم املواجهة السريعة مع املخالفني، مع أمهية تكوين العالقات 
وعدم الغوص يف القضايا اجلدلية واواهتمام بالقضايا  ،احلسنة واوانطباع الطيب عن الداعية

 . (85) مةالكبرية وامله
أما الدكتور حممد بن عدنان السمان املدير التنفيذي ملوقع شبكة السنة النبوية وعلومها 

يف هذه العصور من الوسائل والتقنيات ما يعني على -سبحانه وتعاىل -لقد هيأ اهلل : فيقول
لم تبليغ الدين ونشره والتعريف بالعقيدة اإلسالمية الصحيحة، وسنة النيب صلى اهلل عليه وس

وسريته العطرة، ومل يعد التعامل مع هذه التقنيات ترفًا بل أصبح واقعًا معايشًا ألكثر سكان 
قت وأيسر طريق طريقها يتناقلون املعلومات واألخبار، يف أسرع و املعمورة فبها يتواصلون وعن

يف ولقد كان لنخبة من طلبة العلم والدعاة حضورهم املميز .....تطورًا وفق أحد ث التقنيات
مواقع ومنتديات إلكترونية من خالل اإلشراف واملشاركة املتميزة والتنوع الذي أضفى على 

نسبة وابأس هبا من اخلدمات اليت تقدم للمسلمني وغريهم وتصب يف ( اإلنترنت)الشبكة العاملية 
  (81) .خدمة الدعوة إىل اهلل تعاىل بلغات العامل املتعددة

واليت باتت تنافس الفضائيات بتعدد ( اإلعالم اجلديد)ومع ظهور ما يسمى مبواقع 
قنواهتا، حتتم على من تسنم شرف الدعوة إىل اهلل النظر يف األسلوب األمثل يف املشاركة يف مثل 
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هذه املواقع وذلك من خالل إطار جيمع اجلهود الدعوية ويرسم هلا منهجًا واضحًا للتعامل 
ذلك لتعدد الفئات املستهدفة واختالف مستوياهتم األمثل مع مثل هذه املواقع املستجدة و

أن يضبط العمل بضوابطه الشرعية اليت يراها  -فيما أرى  -العلمية، وهلذا فإنه من احلكمة 
العلماء املمارسون ملثل هذه األنشطة، وأن توحد اجلهود فيما خيدم أكرب شرحية ممكنة من 

ة خنبة من ذوي اواهتمام يف جلان وورش املتواصلني مع هذه املواقع، وذلك عن طريق مشارك
عمل تسهم يف بناء خارطة طريق هلذا العمل الذي أحسب أنه بعد اواستعانة باهلل، مث بتضافر 
اجلهود ومشاركة اخلربات سيحقق مثرات يانعة ومزيدًا من التواصل الذي خيدم الدعوة إىل اهلل 

  . )88(تعاىل
دير إدارة األوقاف واملساجد والدعوة واإلرشاد ويشري الشيخ عبداهلل بن نويفع العيادة م

مبحافظة القريات إىل أن من نعم اهلل عزوجل ومنه على عباده أن أفاء عليهم من نعم التقنيات 
احلديثة والتكنولوجيا الصناعية اليت ساعدت وسهلت كثريًا يف حياة اإلنسان يف سائر أحواله 

والتويتر وغريها من  بوك لغًا وعامًا نعمة اإلنترنت والفيساحلياتية ومن هذه النعم املؤثرة تأثريًا با
وسائل اإلعالم اوالكترونية احلديثة واليت تدخل كل بيت ومكتب ومؤسسة ويف كل قرية 
ومدينة على وجه األرض بل ويف السماء أيضًا كالطائرات، فاستغالل ذلك يف الدعوة إىل اهلل 

هائلة من البشر يف شىت بقاع املعمورة واميكن أن عن طريق هذه التقنيات سينقلها إىل أعداد 
  (87) .تكون هذه اجلموع من البشر يف نادي أو مسجد أو جامع أو مركز ثقايف ويف آن واحد

العزيز آل الشيخ من إجياد قاعدة تواصل يف مواقع  الشيخ صاحل بن عبد إن ما دعى إليه
إلعالم اجلديد من خالل شبكة املعلومات اإلعالم اجلديد باعتبار أن خماطبة الناس عرب وسائل ا

واشك أهنا دعوة وابد من األخذ هبا لنجاعة نتائجها وأمهيتها القصوى املؤثرة  الدولية اإلنترنت
ألهنا وسيلة تلقي مشتركة ومباشرة ويقل فيها امللل ويكون فيها التواصل جديًّا وأكثر منطقًا 

والتعامل معها فرصة عظيمة يف هذا الزمن فهي لغته  وأشد قبووًا ملساحة احلرية فيها وإن إقتناءها
وإن قرية يف ركن جبل ناء يف الصني تتساوى يف تلقي املعلومة  ولسانه وقلبه وفكره الال حمدود
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ونقاشها وإثرائها مع مسجد من مساجد الرياض أو مكاتب الدعوة يف أي قرية من قرى 
أعلم أن كثريًا اهتدوا لإلسالم عن طريقه اململكة يف التو واللحظة ويف نفس اإلحساس، إنين 

وعن طريق البحث يف عامل النت، إهنا فكرة ومقصد عظيم جيب أن يفعل وتوضع له قواعد 
وأسس النجاح بعيدًا عن الرتابة وضوابط اإلتكيت جيب أن تكون شبابية يسرية وميسرة إهنا 

لعلمه ووا ألثره وتأثريه يف عاملنا  أعظم تقنية يف هذا العصر إهنا العلم الذي وا حدود جملاله ووا
 .(89)املعاصر

ويؤكد الشيخ عبدالعزيز بن سليمان التوجيري إمام وخطيب جامع ابن عثيمني باخلرب 
أنه على الداعية أن يستغل شبكة اإلنترنت ويوظفها للدعوة إىل اهلل لتحقيق هذا اهلدف وأن 

األطماع الذاتية واخلالفات العقدية واملذهبية،  خيلص النية يف أثناء قيامه هبذه العملية بعيدًا عن
وهدفه نفع الناس، وحب اخلري هلم بدوالتهم على سبل النجاة وإعالم اآلخرين بأن الدين 
اإلسالمي دين حمبة ومشولية وانفتاح حضاري على اآلخرين، وجيب أن تكون هذه الدعوة 

تحقيق اهلدف املنشود للدعوة صادرة عن دعاة ثقاة ومؤسسات دعوية ذات مصداقية، ووابد ل
عرب شبكة اإلنترنت من تأهيل الدعاة وتدريبهم تدريبًا علميًا وتقنيًا، وعلى الداعية أن يتسلح 
بسالح العلم الشرعي احلقيقي وتوظف كل الوسائل املبتكرات احلديثة للقيام هبذه املهمة على 

 )70 . )عةأكمل وجه وإيصاهلا إىل كافة مناطق العامل بطرق خمتلفة مقن
ومن الضروري أن يراعي الداعي يف دعوته عرب شبكة اإلنترنت خصوصية هذه اإلدارة، 
واواستفادة منها قدر اإلمكان إليصال الفكرة أو املعلومة بكافة اإلمكانيات املتاحة، والدعوة 

افق عرب اإلنترنت تلتزم بأسلوب احلكمة واملوعظة احلسنة مع اوالتزام بأدب الدين احلنيف، وتتو
الدعوة عرب هذه الشبكة مع العصر، وكذلك تنويع كافة وسائل الدعوة إعالميًا وتقنيًا لتكون 
الفائدة منها يف كل زمان ومكان، ووابد من التنويه بدور اإلنترنت يف هذا اجملال حىت يصبح 

                                                             
 . 278 ،1دور اإلعالم يف التضامن اإلسالمي،  89
  عالم اجلديد وكيفية استغالله يف تبليغ الدعوةإل 70 

http://www.awda-dawa.com/Pages/Subjects/default.aspx?id=4804 

 



34 
 

ل املوقع اإلسالمي مكتبة إسالمية كبرية يطلع عليها عدد كبري من الناس بلغات خمتلفة يف ك
 . زمان ومكان

وليؤدي اإلنترنت دوره الفعال يف هذا امليدان فالبد من اختيار موقع مناسب وجذاب 
 (71).ومسجل رمسيًا مع تسهيل تنقل الزائر يف املوقع واواستفادة من مالحظات وانتقادات الزوار

ر كان ( يف عصرنا احلاض Internetومع ظهور شبكة املعلومات العاملية ) اإلنترنت ; وأخريًا
وا ُبد أن تصبح هذه الشبكة العنكبوتية امُلذهلة واحدًة من أحد ث وأهم وسائل الدعوة إىل اهلل 

وملا يترتب على تسخريها يف هذا اجملال من النفع العظيم واخلري ، تعاىل ملا هلا من األمهية والتأثري
م التقنية تطورًا كبريًا العميم مىت ُأحسن استخدامها واسيما يف هذا العصر الذي تطورت فيه العلو

، وهذه وسيلٌة جديدُة ينبغي استخدامها يف إبالغ الدعوة إىل الناس مجيعًا بإنشاء املواقع، ُمذهاًل
والقادرين على ، والعارفني بأسرار الشريعة، واواستعانة بأهل الفقه للدعوة، وجتهيز املادة العلمية

ُيمثل استخدامها يف الوفاء حباجات الدعوة و، الرد على ما يوجه إليها من تساؤواٍت أو شبهات
 واحدًا من التحديات اليت جيب أن ينهض هبا املسلمون
 : املطلب الثاين: طريقة استخدام الدعاة لوسائل اواعالم

اإلعالم فن رفيع وخطري وسالح ذو حدين، واإلعالمي اإلسالمي الناجح هو الذي 
والقنوات املناسبة، ويتابع صدى رسالته ومدى حيدد أهدافه، ويدرس مجهوره، وخيتار الرموز 

تأثريها يف الرأي العام، ومن الصعوبة أن يستعيد الثقة باجلمهور يف حال عمد إىل استغفال 
اجلمهور وردد األكاذيب، ويأيت هذا التحذير من مبدأ أن اجلمهور اإلسالمي يزدري الكذب، 

استعادة الثقة،  ه من الصعوبة جداويف حال وصم شخص أو مؤسسة وجمموعة هبذا الوصم، فإن
إضافة إىل أن املتلقي  مما جيعل مجيع اجلهود املبذولة من قبل وسيلة اإلعالم تذهب دون جدوى

بصورة عامة يبحث عن احلقيقة، ووسط الكم اهلائل من وسائل اإلعالم املسموعة واملقروءة 
مهور غري مضطر للتواصل مع واملشاهدة وما حيمله اإلنترنت من قنوات اتصال هائلة، فإن اجل

، ويضع "الكاذبة"وسيلة إعالم غري دقيقة يف معلوماهتا وأخبارها، فكيف هبا إذا ُوصمت بـ
الكاتب شرطا جازما لإلعالمي الناجح، وا سيما امللتزم بدينه وعقيدته اإلسالمية، فهو الذي 

هو الذي يدرس باستمرار يعتمد على فن تقدمي احلقائق بالطريقة اليت وا حتد ث آثارا سلبية، و
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صدى رسالته يف نفوس مجهوره، حىت يضمن أن الطريقة اليت انتهجها ستقوده إىل حتقيق أهدافه 
 .(72)اإلعالمية

ومن أهم وسائل الدعوة اجتماع علماء املسلمني املرموقني وكبار دعاة اإلسالم لتبادل 
باستمرار، وتبادل اخلربات  الرأي وتنسيق اجلهود والنظر يف تقوية وسائل الدعوة وجتديدها

وملا كان احلج من أهم املواسم الدينية  والتجارب يف ميدان الدعوة واإلعالم اإلسالمي.
واإلعالمية يف وقت معًا، كأن من الضروري انتقاء صفوة من أقوى الدعاة مبختلف اللغات 

، واختاذ القَرارات إلذكاء مشاعر األخوة والتضامن، مع عقد ندوات كبرية لقادة الرأي والتوجيه
والتوصيات يف املشكالت والقضايا اإلسالمية، هذا باإلضافة إىل حتقيق التعارف واملودة بني 

كما ينبغي دعم أجهزة اإلذاعة اإلسالمية بالرجال والربامج وبعدة لغات حىت تبلغ  احلجيج.
ناعي العريب لتحقيق الدعوة آذان أكرب عدد ممكن من الناس، وهنا ينبغي اواستفادة من القمر الص

وصول الدعوة اإلسالمية إىل مجيع أركان املعمورة، ألن اإلسالم دين عاملي شامل وعام. وينبغي 
أوا تكتفي اإلذاعات اإلسالمية بتالوة القرآن الكرمي بتقدمي بعض املواعظ، إذ أن العربة تكمن يف 

الربامج سادرة يف غيها  وعلى، ةسالميأ تقدمي الربامج العامة أدبية وعلمية وسياسية من منطلقات
 . (73)ومتردية يف شكلها ومضموهنا، فذلك مما يتناىف مع طبيعة اإلعالم اإلسالمي

دعا علماء الدين إىل ضرورة تأهيل الدعاة ورجال الدين الذين يتعاملون مع وسائل 
 يتراشق اللفظاإلعالم املختلفة تأهيال إعالميا، حىت ميكن القضاء متاما على ظاهرة اوانفالت وال

الوقت  ىل حد السباب والشتم واواستهزاء والتطاول على اآلخرين، حمذرين يفإالذى وصل 
السب والتهكم والسخرية  نفسه من استخدام اآليات القرآنية واألحاديث النبوية الشريفة يف

كما طالبوا حكماء . واواستهزاء باآلخرين، الذى يعد خروجا على آداب وتعاليم اإلسالم
بالتدخل وأخذ املبادرة وتصدر املشهد اإلعالمي، ونشر وإشاعة ثقافة التسامح  األمةلماء وع

اإلعالمى بني فرقاء السياسة حىت يعرب الوطن حمنته بسالم، وينهض اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا 
ر ويوضح الدكتور عبدالفتاح إدريس أستاذ الفقه املقارن بكلية الشريعة جبامعة األزه. وأخالقيا

هو من يدعو الناس إىل اإلميان باهلل تعاىل والتزام  -وفقا لتعريف العلماء  -أن الداعية إىل اهلل 
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شرعه ببيان احلالل واحلرام هلم ليأتوا مبا أمروا به من حالل اهلل وجيتنبوا احلرام مراعيا آداب 
يس بداعية، وامنا قد التخاطب مع الناس الىت جاء هبا الدين احلنيف، ومن مل يكن هبذه املثابة فل

يسمى مبسمى آخر بعيدا عن الدعوة إىل اهلل تعايل، ووا ميكن بأى حال من األحوال ان يتصف 
طريقة دعوهتم إىل اهلل تعايل، مشريا إىل أن الداعية حبق وا ميكن يف  مبا اتصف به الرسل واألنبياء

السباب يف  «يه وسلمصلى اهلل وعل»أن يستخدم آيات اهلل تعاىل ووا أحاديث رسول اهلل 
وأشار إىل أن من  اواستهزاء باآلخرين دعوتهيف  والشتم والقذف مهما تقابله من متاعب

ألنه ; السباب وشتم الناس، فإنه يعد خارجا على تعاليم اإلسالم يفاستخدم آيات القرآن الكرمي 
وجته ثالثا بلفظة اختذ اهلل هزوا، بل إن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، أنكر على رجل طلق ز

ضحا أن من أيلعب بكتاب اهلل تعاىل وانا بني أظهركم، مو :واحدة، فقام غضبان، وقال
السباب، فليس واعبا بكتاب اهلل تعاىل فحسب، بل هو مستهزئ  يستعمل ألفاظ القرآن يف

لو كنا نطبق شرع اهلل  -ذا ومستهني هبذا القرآن ومن صدر منه هذا القرآن، وحق من يفعل ه
ظل غياب القضاء وإغالق احملاكم،  يفنقطة الصفر  أن يقتل حدا، ولكننا مازلنا يف -عاىلت

شيء من شرع اهلل تعاىل على ارض واقع الناس حبسبان ان الدين  يوالوقوف ضد تطبيق أ
 . (74)مكانه وجماله داخل دور العبادة فقط كما ينعق البعض 

اذا ظل اإلصرار على ان نكون  -تقدم ولن ن« الدين يفالسياسة ووا سياسة  يفوا دين 
بعض برامج  يفوحول ما حيد ث حاليا  أخالقيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا -نقطة الصفر  يف
الفضائية من تراشق باأللفاظ النابية غري األخالقية، وأساليب السباب والشتائم بني " التوكشو"

ان هذا الصنيع فتح شهية مقدمى مايسمون انفسهم دعاة، اوضح الدكتور عبدالفتاح إدريس 
منصب او غري ذلك، موضحا ان يف  هذه الربامج لكل ألفاظ السباب والشتم ألى احد سواء

ذلك يرجع اىل اسباب منها، األجر اجلزيل الذى حيصل عليه اصحاب األجرومية الغنية بألفاظ 
فردات هذه تثري كثريا من اجلدل ولفت انظار الناس اىل مستعمل م اليتالسب والقذف 

األجرومية، ومن اسباب ذلك أيضا احنسار اواخالق اوانسانية من نفوس بعض القائمني على 
القنوات الفضائية، فضال عن ضياع الدين ووازعه من نفوسهم، علما بأن  يفالعملية اواعالمية 

نابية، بل وغريه من األديان ينهى عن ايذاء الناس بالشتم او بغريه من األلفاظ ال اإلسالميالدين 
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إن الدين ينفى أن يكون مستعمل هذه األلفاظ مسلما، ولقد قال رسول اهلل صلى اهلل عليه 
 (75). "ليس املسلم بالطعان او اللعان او الفاحش او البذيء"وسلم 

مث تفتح عليه وسائل « التوكشو»برامج  يفوهلذا صار من املألوف ان يستضاف احد  
يعف  اليتر عن قصد لسبه وشتمه وامساعه األلفاظ النابية اواتصال من اجلمهور وغري اجلمهو

وتقدم برامج  لإلسالمواوضح اننا لألسف الشديد وجدنا فضائية تنتسب  اللسان عن ذكرها
كواب الشراب املوضوعة أمامهم دينية، قام مقدم الربنامج ومن معه باواعتداء على الضيف بأ

بأنه وا شرف ووا كرامة ووا أخالق لدى أمثال  املنضدة، مما يعطى انطباعا لدى املشاهد على
القنوات الفضائية، كما شوهد بعض مقدمى الربامج يصف البعض بألفاظ  يفمقدم هذا الربنامج 

قاسية وغري وائقة، ويشبهه بالنساء، والبعض اآلخر ينعته بألفاظ سوقية، وتطاول اىل حد الشتم 
مقدمى بعض برامج الفضائيات مل يقف ف القىباألب واوام، مشريا اىل ان هذا اواحنطاط اواخ

هذا املستنقع اواخالقى من يقومون مبهمة الدعوة يف  عندهم فقط، ولكن لألسف سقط معهم
 .(71)عرب الفضائيات

وهذه طامة كربى لدى املشاهد الذى يتابع تلك الربامج، مشددا على انه وابد ان 
إىل اإلسالم، مستنكرا انه  يءة الىت تسالدولة ضوابط لذلك للقضاء على تلك الظاهريف  يكون

حىت اآلن مل نشاهد احدا من هؤواء املتطاولني نال عقابا ما من قبل املسئولني، علما بأن ما 
يطل منها، ووا حيتاج  لى العامل كله عرب الفضائيات اليتتلفظ به من عبارات شتم وسب معلن ع

يقول الشيخ حممود عاشور عضو جممع تأهيل الدعاة و اىل دليل او برهان إلثبات ذلك عليه
البحو ث اإلسالمية إن الداعية او عامل الدين حيتاج إىل تأهيل دعوى وتأهيل إعالمي، أما التأهيل 

هنج رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فيما أمره اهلل به ورباه عليه، حيث قال يف  الدعوى فيتمثل
ِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهْم ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُن ِإنَّ َربََّك } اْدُع ِإَلى َسِبيِل َربَِّك ِباْلِحْكَمتعاىل 

فينبغى على   ( 78)[ 125ُهَو َأْعَلُم ِبَمْن َضلَّ َعْن َسِبيِلِه َوُهَو َأْعَلُم ِباْلُمْهَتِديَن { ]النحل: 
ناع وليس بالضجيج والصريخ الدعوة إىل اهلل تعايل، بالعقل واإلقيف  الداعية ان يطبق هذا املنهج
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من والسباب والشتائم والبذاءات، سواء كان ذلك على منابر املساجد أو الشاشات الفضائية أو 
 يصح ووا نسمعه اآلن من األقوال وا الصحف املقروءة، وما وراء ميكروفونات اإلذاعة أو يف

دعوة اىل اهلل باللني عامل، بل جيب ان تكون ال أين يصدر من داعية او امام او من أ يينبغ
 تدخل اىل القلب والنفوس والوجدان، هلل تعايل، امنا املوعظة اليتواوالرفق والرمحة واملوعظة 

وتنقل السامع من حال اىل حال وتوجيهه اىل الطريق الذى يرتضيه اهلل سبحانه وتعاىل وجاء به 
الدعوة اىل اهلل  ان احلوار يفوأشار اىل  أحسن يه وجادهلم باليت: ))  عليه وسلمهللصلى ا النيب

لباب الناس ايبىن ووا يهدم، جيمع ووا يفرق، ويأخذ ب ،((تعاىل وابد أن يكون هادئا هادفا جاذبا
 أيبلد كان وىف  أيكان وىف  أياان يكون عليه املؤمن  يوحيوهلم اىل الطريق املستقيم الذى ينبغ

لمة املسلمني ويوحدهم امة واحدة جيب على الداعية ان يكون حواره جيمع ك وضع كان، كما
  .(79).(77){ َفاْعُبُدوِن َربُُّكْم َوَأَنا َواِحَدًة ُأمًَّة ُأمَُّتُكْم َهِذِه ِإنَّ}: يفرق، قال تعاىل ووا

  
معرفة الداعية او  اإلعالمي للداعية يتمثل يف التأهيلوضح الشيخ حممود عاشور ان 

حياة الناس وأهنم  له أثره يف( واملكتوب ياملقروء واملرئ)رجل الدين ان اواعالم بكل وسائله 
مقدمة اهتمامهم ووا نستطيع أن  إلعالم على قضاء حوائجهم، وتكون حاجاهتم يفيستعينون با

نفعل ذلك إوا إذا كانت هناك دورات اعالمية للدعاة حتدد له الطريق وتوجهه اىل األسلوب 
عرض املعلومة للمشاهدين وللمستمعني والقارئني، مبا يضمن وصول تلك املعلومات  األمثل يف

مغلف بأخالق الدين السمح دون  خطاب إعالمي ب والنفوس يفبطريقة تصل اىل القلو
تدخل اىل القلوب والنفوس  األذن والعني الكلمة الطيبة اليت إسفاف أو بذاءة، وحىت تألف

يرعى اهلل وخيشاه ويتقيه، ويدرك ان  فتحول اجملتمع اىل جمتمع امياين وحترك الضمائر والوجدان،
 وا ومنزجها بالوسائل اواعالمية اليت يعمل، وهبا نفعل الدعوةاثر العلماء قد أتى أكله فيقتنع و

تضع لنا خارطة طريق نسري عليها فتحدد لنا مسارنا كدعاة، وبذلك يوضع لعامل الدين  اليت تنفر

                                                             
 . 81: اآلية: اوانبياء 77
 .111ص : اإلعالم اإلسالمي 79

 



39 
 

النفوس ونرىب القيم تغذو القلوب و وايضا تنتشر الدعوة الصحيحة اليت القبول ولدعوته،
 .(90)قتنا الذى نعيش فيهو حنتاجها بشدة يف واملبادئ اليت

من بعض الدعاة عرب  اللفظيوحول كيفية مواجهة اوانفالت  احترام عقلية املتلقي
الفضائيات، أوضح الدكتور نبيل السمالوطي، استاذ علم اواجتماع جبامعة األزهر، انه جيب 

م بوصفه على الداعية أوا يدعى انه ميتلك احلقيقة املطلقة، فالميكن ألحد ان يتحد ث عن اإلسال
 هو الوحيد الذى يعرف اإلسالم، فكل إنسان من حقه ان جيتهد ويتيح لآلخرين هذا احلق،

صواب حيتمل اخلطأ وقول غريى خطأ حيتمل  قويل»ـ رمحه اهلل ـ  يكما قال اوامام الشافع
كالمنا هذا دين فمن جاء بأحسن منه «بوحنيفة ـ رمحه اهلل ـ وقول اوامام أ« الصواب

ذا فليس من حق أى داعية ان يدعى ان قوله هو الصواب باإلطالق، وأن قول غريه وهل« قبلناه
الذى يقتصر على القرآن والسنة،  اإلهلياخلطاب  فكلنا جمتهدون ونبحث عن الدليل يفخطأ، 

أما فيما عدا ذلك فهو خطاب بشرى فيؤخذ منه ويرد عليه، موضحا انه إذا طبق الدعاة تلك 
 القضاء على ظاهرة اوانفالت اللفظيقد وضعنا ارجلنا على بداية طريق القاعدة اعالميا نكون 

يهزأوا ويسخروا من  انه جيب على الدعاة أوايف  عرب الفضائيات، اما اخلطوة التالية فتتمثل
ية، كما جيب واواختالف يقره اواسالم والشرائع الدين يالرأي، فحق إبداء الرأيف  املخالفني

رسول اهلل صلى اله عليه وسلم األسوة احلسنة، وذلك يف  املشاهد، ولناو احترام عقلية املتلقي
وأشار إىل أن من  ضالل مبنييف  وإنا أو إياكم لعلى هدى أو"قول اهلل تعاىل يف  كما جاء

الفضائيات، اجلهل حيث تصدر بعض اجلهالء وأدعياء العلم يف  أسباب التراشق اللفظى
لفتوى والدعوة الىت من املفترض أوا تأتى إوا من وأنصاف املتعلمني للخطاب الديىن وا

املتخصصني كاملهن األخرى مثل الطب واهلندسة، موضحا ان اواختالف املذهىب وابد ان حيترم، 
ن كيفية نشر مو كلمة سواء بني الفرقاء وعدم تسفيه اى مذهب، ألن املختلف فيه واينكر
الدكتور نبيل السمالوطى حكماء وعلماء  وإشاعة التسامح اإلعالمى بني فرقاء السياسة، طالب

" تعالوا اىل كلمة سواء"بالتدخل وأخذ املبادرة وتصدر املشهد اإلعالمي، حتت لواء  األمة
وتكون املرجعية األوىل واألخرية لألزهر جامعا وجامعة، شيوخا وعلماء وأئمة، ليعلموا اجلميع 
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من كبوهتا وتنهض سياسيا واقتصاديا  ثقافة التسامح والعفو وآداب احلوار حىت خترج البالد
 (91)واجتماعيا
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))إن العامل اليوم ميوج من حولنا بتيارات وعقائد متباينة كل يبغي السيطرة والسيادة عرب 
وسائل اإلعالم فسخرهتا لنشر مسومها الكلمة املكتوبة واملسموعة. وأدركت األمم الكافرة أمهية 

وأباطيلها، إميانا منها بالدور الفعال الذي تلعبه وسائل اإلعالم يف نشر األفكار وتغيري العقائد. 
 . أمام تيار الدعوة اإلسالمية(( -يف الداخل واخلارج  -ويزداد ذلك يوما بعد يوم 

وسائل اواتصال عرب األثري عن شهد النصف الثاين من هذا القرن األثر امللحوظ يف تطور 
طريق الكلمة اليت تبثها اإلذاعة املسموعة، واليت ختطت هبا احلواجز املادية، عرب البحار واألهنار 

وانتقلت مع اإلنسان أينما حّل وأينما … والصحاري والقفار وإىل كل األماكن اجملهولة والنائية
 رحّل.

وأضحى يتأثر ... لعامل الذي يعيش فيهوأصبح الفرد يف جمتمعه وا حييا منعزوا عن ا
ومبا أن اإلعالم يف احلاضر واملستقبل سواء بسواء،  بالقوى واملؤثرات اجلديدة اليت تؤثر عليه

وسيلة فعالة من وسائل اواتصال باجلماهري فإنه من البداهة أن يعترب قيامها بدور فعال يف الدعوة 
ساسية عليها. بل إن هذا الواجب يتأكد نتيجة اإلسالمية وفاء لواجب من واجبات اإلسالم األ

ملرور اجملتمعات اإلسالمية بعصور متطاولة من اجلهل والتخلف الفكري.. كان من نتيجتها. أن 
تأثر وضوح الرؤية لدى هذه اجملتمعات بالنسبة ألفكار اإلسالم وقيمه. كما كان من نتيجته 

ن حيث التعلق باخلرافات واألوهام، أم م ظهور احنرافات بالغة ومدمرة، سواء من حيث السلوك
واستخدام اإلذاعة من أجل الدعوة إىل دين اهلل وفاء بواجب أساسي عليها جتاه اجملتمع 
اإلسالمي خاصة واجملتمع اإلنساين كله عامة. يتأكد ذلك إذا عرفنا أن ما اصطلح على تسميته 

واتصال باجلماهري عرب اإلذاعة كما بالثقافة ينزع إىل اواختالف والتفرقة عن الطريق وسائل ا
أكد ذلك ))أبراهام مولز(( وبني أن الناس يستمعون إىل األخبار والربامج اليت خترج من مصادر 
واحدة )وكاوات األنباء( فاإلنسانية تتجه ألن تعيش بنفس األفكار وقد يكون هلا نفس 

وهذا يدفعنا إىل أن ، عقائد بعض األمم على بعضها اآلخراواستجابات وهذا يفسر طغيان 
ندعو إىل أن هتدف إذاعاتنا إىل الدعوة لدين اهلل احلق باحلكمة واملوعظة احلسنة أمام تلك 

 اْلَحَسَنِة َواْلَمْوِعَظِة ِباْلِحْكَمِة َربَِّك َسِبيِل ِإَلى اْدُع}  التيارات املتباينة حتقيقا لقوله تعاىل:
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 ،(92) {ِباْلُمْهَتِديَن َأْعَلُم َوُهَو َسِبيِلِه َعْن َضلَّ ِبَمْن َأْعَلُم ُهَو َربََّك ِإنَّ َأْحَسُن ِهَي ِبالَِّتي َوَجاِدْلُهْم
 ِمَن َأَنا َوَما اللَِّه َوُسْبَحاَن اتََّبَعِني َوَمِن َأَنا َبِصرَيٍة َعَلى اللَِّه ِإَلى َأْدُعو َسِبيِلي َهِذِه ُقْل} وقوله تعاىل:

 .(93) {اْلُمْشِرِكنَي
نونه وأساليبه للتأثري على اجلماهري يدعونا إىل ولعل واقع اإلعالم اإلذاعي اليوم باختالف ف

أن ندعو إىل سبيل اهلل حبكمة وبصرية ألننا نعرف أن الغالبية العظمى من املستمعني متيل إىل 
عدم اواهتمام مبعرفة الطريقة اليت يتم هبا خلق الثقافة بل تتقبلها على أهنا إنتاج يعرض من 

رد يف الغالب األعم وا يفكر ووا حيلل بقدر ما يستمع حمطات اإلذاعة اليت تبث براجمها. فالف
 .(94)وينصت ولعل هذا جيعلنا أكثر حذرا وأكثر بصرية

 
وبرلسن. أن هذا يبدو جليا  Schramm وشرامLazarsfeld ولقد واحظ وازارزفلد

 بني من خيلق املواد املذاعة وبني من يسمعها.
ت للبث عن طريق األقمار الصناعية. إننا جند أن الدول الكربى متتلك اليوم أقوى حمطا

 اليت مألت كوكبنا األرضي بالعديد من العقائد والثقافات املرغوب فيها وغري املرغوب فيها.
لقد فطنت كثري من الدول الكربى إىل اإلذاعة ملا هلا من القدرة على التأثري الوجداين 

امج الترفيهية. ويف ثنايا ذلك والعقائدي من خالل الكلمة املسموعة واملوسيقى واألغاين والرب
تبث مسومها لتحطيم إرادة اجلماهري أو تعمل على نشر الشائعات لتضل الناس عن صراط اهلل 

 .(95)املستقيم
أمهية هذا اإلعالم تكمن يف تصحيح مفاهيم اإلسالم والدعوة إىل مبادئه السمحة،  كما 

القيم منهاج حياة كل مسلم يف بيته  وقيمه األصيلة النافعة، بطريقة علمية وفنية، لتكون هذه
وعمله، ويرى املؤلف أن اإلعالم له دوره املؤثر على هذا الصعيد، يف حال أصبح التوجه وفق 
ما حنن حباجة إليه يف جمتمعاتنا اإلسالمية، وأن العمل على ترسيخ ذلك وا يعتمد على أجهزة 

ولذا،  اإلعالم يف الدول اإلسالميةاإلعالم الدينية املتخصصة فقط، بل هو مسؤولية كل أجهزة 
                                                             

 . 125: اآلية: حلسورة الن 92
 107: اآلية: سورة يوسف 93
 . 278، 1دور اإلعالم يف التضامن اإلسالمي:  94
 .1،79اإلعالم والدعوة إىل اهلل،  95
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والتوعية وفتح القنوات املعرفية أمام أجيال  فإن مهمة اإلعالم اإلسالمي تتجاوز التثقيف
املسلمني، إىل التحفز ووضع اخلطط املناسبة يف التصدي للغزو الفكري واألخالقي الذي تتعرض 

رات، واليت تؤثر يف اجملتمعات وتنقل اإلسالمية، وسط شيوع وسائل اإلعالم العابرة للقا األمةله 
 .(91)أفكار وفلسفات وأخالقيات شعوب العامل إىل كل مكان

إن مهمة اإلعالم اإلسالمي جيب أن خترج من دائرة التنظري إىل حيز التنفيذ على أرض 
الواقع اإلعالمي يف العامل اإلسالمي، وإذا اقتصرت مهمة الباحث واألكادميي على التحذير من 

، وهو اإلعالم الذي يعيد صياغة ثقافة وقيم وأخالقيات جمتمعات األمةال مهم يف حياة خطر جم
بأسرها تسعى جهات ودول لتخريبها، ضمن حرب معلنة أحيانا وملموسة أحيانا أخرى، فإن 
من مهمة القائمني على األمر األخذ مبا يقوله املفكرون واألكادمييون، ألن حتذيراهتم مل تأت من 

لكثرة أعداءها واتساع رقعة تأثري أدواهتا  األمةبطر، منا من لوعة وأمل وخوف على  فراغ ووا
 .(98)اإلعالمية

 
 

  

                                                             
 142ص ، 1111 ،1ط، عبد الرزاق حممد الدليمي. د: اإلعالم اإلسالمي 91
 .ضرورة شرعية. التأهيل اإلعالمي للدعاة: علماء الدين :األهرام اليومي خالد أمحد املطعىن 98

 

http://digital.ahram.org.eg/makalat.aspx?eid=7545
http://digital.ahram.org.eg/makalat.aspx?eid=7545
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