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  ملخص البحث 

  

الحمددهلل ر  ا اللددنلم و ف ل الددة التددال ل  ددى الدددام سلدد  يدد هلل الم يددل و يدد هلل ن    
محمهلل لآله لصحبه  جمل و ف لمو دسن بهللسو ه لاهتهللى بدنته إل  يوم الحش  لال قد و 

: 
   -لبلهلل:
اإن البحث يننقش قل ة مهمة مو قلنين الفك  لالهللسول  ال لهد   ودو   الويدن ة     

 الم  بوة بنلجن ب الهللسويف لقهلل خلص البحث إل  من يأ   :  
ضددد ل ل  ودددو   ليدددن ة الدددهللسول ل فل دددة علدددر بمدددن ينددددجى مددد  ا  ددد  ا يدددام ة     -

بنلب ئدة    ل  الزمدنن ف ل تدأ لعلر  ن الفك  ا  دن   ا  ين   المجتملنت يتوو  بم
لالمكدددنن ف لبنلتدددنل  ادددإن  ودددو   الدددهللسول اددد  ضدددوي المتو ددد ات الملنصددد ل يلدددهلل ضددد ل ل 

 ملحة.

 كددز البحددث سلدد   ا ددة محددنل   ينيدد ة   جددنل الددهللسول بنلشددكة الملنصدد  الدد ي  -  
يواكب اللت  ف ل تمثدة بنلجن دب الزمدن   ف لالمكدن   ف لالتقن دنت لالويدن ة الحهلليثدة ف 
لك ف ددة  وف فهددن لتددنلو الددهللسول بنلشددكة الدد ي يحقددن  سلدد  مدددتوى مددو االيجنب ددنت ف 

 ل تحنش  الدلب نت  ل يقلة مو الوقوع ا هن .

ضدد ل ل دسددى المدددنجهلل لالم اكددز الثقنا ددة ا يددام ة ادد  الاددن د ف ل  شددني المز ددهلل  -   
 منهن .

 نل ف لاليدددد مالدددددل  إلدددد  إ شددددني ملنهددددهلل لم اكددددز  بحددددن  إيددددام ة بلوددددنت متلددددهللد -  
بددددنللوت و اال كل ز ددددة لالف  ددددد ة ف ل مددددهللادهن بكددددة ا مكن  ددددنت الا مددددة    داي  يددددنلتهن 
اللظ مددة ادد  الددهللسول إلدد  ي ف ل تددح و المفددنه ى اللنلقددة ادد   عهددنن الودد ب  و بدددبب 

مددن سلددن ادد   ةالتشددو ش ا سامدد  لالحمددات اللهللا  ددة الملددندلف إع ال بددهلل مددو ملنلجدد
 ات خن ئة سو الهلليو ا يام  لالشلوا ا يام ة . اكن هى مو  تو  

لال بددهلل مددو الق ددنم بددهللل ات  هلل  ب ددة للددهللسنل  تنددنلا  عددهلل   يددنل ب الددهللسول ف ل نددنلا  -  
آخدد  د ايددة منهج ددة ادد  سلددى الددنفل ا  دددن   لسلددى االجتمددنع   لتنم ددة مواهددب الددهللسنل 
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ينبوددد   ادددهللهى بددد خ  ل ودددو   قدددهلل ا هى ا مدددن يتللدددن بمل ادددة  فدددد ة المادددن ب و ف لكددد ا  
ا بحن  الللم ة ا من يتللدن بفدو الاونبدة لا لقدنيف ل يدنل ب التدأ   ف لد ايدة  وجهدنت 
الدد  ي اللددنمف ل وللددن هىف لماددن بتهى بمددن يل ددن بددأعوالهى ف لبمددن يتننيددب مدد  ع ث ددنت 

 الزمنن لالمكنن لالب ئة لالظ لف الت  يل شهن الهللاس ة .

  نت ا يدددام ة ف ادددإن ا مدددة بدددأمل الحنجدددة إلددد  لمددد  ا بثدددني اللهلليدددهلل مدددو الفلدددن -  
لض  إيت ا  ج ة إسام ة  أخ  سل  سن قهن  وع هلل الاونا الهللسويف ل حهلليهلل ا هدهللاف 
المنشددودل ف ل ح  ددهلل مددو ال يشددكة خودد ا سلدد  ا يددام مددو يددنعة المواجهددة ف لصددب 
الجهددود ل  ك زهددن ادد  اال جددن  التددح و ف لعلددر بوضدد  خوددة بدد ام  ملنصدد ل  واكدددب 

 الحهلل  بكة  حهللين ه ل فنص له . 
لآخدد  دسوا ددن  ن الحمددهلل ر  ا اللددنلم و لالتددال لالدددام سلدد  يدد هلل ن محمددهلل لآلدده     

 لصحبه  جمل و .
  وو   ف لين ة ف دسولالكلمنت المفتنع ة : 

 

Developing means of the propaganda in the light of the 

contemporary suitability to the Islamic thought . 

Abstract: 

   This research investigates an important issue among the issues 

of the thought and propaganda which is developing the means 

related to the aspect of the propaganda . 

The present research arrives at the following :- 

- Necessity of developing means of propaganda and activating 

this in agreement with  the Islamic frames because the human 

thought in all societies develops by passing time and it is 

affected by the environment and place . Accordingly , 

developing the propaganda in the light of the contemporary 

changes is considered as an urgent necessity . 

- The research concentrates on three basic aspects to get success 

in the propaganda in its cotemporary form which agrees with the 

age . they are presented by temporal , spatial , and the 

mechanisms and modern means aspects and how to make use of 

these aspects for the benefit of the propaganda to realize the 
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 highest level of positive results and avoid the negative one or 

lessen them . 

- Necessity of supporting the mosques and the culture Islamic 

center abroad besides establishing more ones . 

- Proceeding to establishing institutes and Islamic research 

centers which use different languages , particularly , English and 

French and provide them with all the possibilities  needed to 

achieve their greet message to call for the belief in Allah and 

correct the concepts born in the minds of the western due to 

confusion of information and the aggressive countercampaign . 

it is a must that their wrong ideas about the  Islamic religion and 

the Islamic peoples should be corrected . 

 - With the emergence of many Islamic satellite channels , the 

nation is in poor  need to set an informatory strategy to adopt a 

unified propaganda discourse , determine the intended aims , 

neutralize the one who does not make any danger to Islamic 

from the confrontation field , exerting the efforts and 

concentrating them in the right direction by sitting a plan of 

contemporary programmes which suit the event and  its 

challenges and details .                              

Keywords : Development, Means, Invitation  
     

 

 المقدمة

 

الحمد هلل رب العالمين ، وأفضل الصالة وأتم السالم على سيد المرسلين سييداا ححميد  

 وآله وصحبه أجمعين ، وحن دعا بدعوته واهتدى بسنته إلى يوم الحشر واليقين :

   -وبعد:

فيي أ أد دعييوة ااجحييج تحتيياا وسيياولكا إلييى حواجبييج للعصيير وح رياتييه   و ليي   أ     

بالبيئيج والمكياأ ،  رالفكر اإلاسااي في ساور الم تمعات يتطور بمرور الزحاأ ، ويتيث 

ويتغير بحسب أسلوب تفكير الم تمع، وامي   قافتيه ، واتسياع حعارفيه ، وبالتيالي في أ 

تطوير وساول الدعوة في ضيو  المتغييرات المعاصيرة يعيد ضيرورة حلحيج ، و سييما 

فييي مضييم التحييديات التييي تواجييه ا حييج اإلسييالحيج، والتغييير فييي اميي  التفكييير عنييد 

س، و سيييما يييريحج الشييباب، فمييع تصيياعد الك مييج الفكريييج قطاعييات واسييعج حيين النييا

ه إلى العالم اإلسيالحي ، والتيي اسيتتدحي فيكيا جيل الوسياول حين  والغزو الثقافي الموجَّ

أجل ضرب النسيج ا جتماعي ، وتفكي  أواصر البنييج ا مالقييج فيي الم تميع المسيلم 
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ة حيين أجييل الييردع حيييأ أصييبو تطييوير الوسيياول الدعويييج بالنسييبج للمسييلمين ضييرور 

والييدفاع عيين حيييام اإلسييالم وعقيدتييه ، ولبييأ المناعييج الفكريييج فييي افييوس الشييباب 

لمواجكج الغزو الثقيافي التطيير، واليدعوات الكداحيج التيي ألبسيي  يابيا ييتى حين أجيل 

تسييويقكا دامييل ح تمعاتنييا اإلسييالحيج، فتييارة ألبسييي  ييوب التقييدم والحدا ييج وححاربييج 

 وب المشترجات اإلاسياايج البعييدة عين ا ديياأ حين ميال  حيد الرجعيج ، وتارة ألبسي 

جسور التواصل الفكرد واشر الثقافج الغربيج ، وتيارة باسيم السيالم العيالمي وححاربيج 

اإلرهاب والعنف والتطرف الفكرد حن مال  حشد الم تمع الدولي وحنظماته العاحليج 

وقيوف حوقفيا حناهضيا لقضيايا على الساحج العالميج بغيج حواجكيج الميد اإلسيالحي ، وال

المسلمين في المحافل الدوليج ، و سيما ا حم المتحدة التي يساود  عبوها الكبار بيين 

 الضحيج وال الد حيأ ُضيعي في دهاليزها حعظم قضايا المسلمين .

إأ العالم اإلسالحي اليوم يمر بمعرجج صيراع الوجيود ، و  أعنيي بصيراع الوجيود    

مسييلمين جثيييروأ حيين حيييأ العييدد ، ولكيين المقصييود الصييراع الثقييافي العييددد    أ ال

 والفكرد حيأ يتحتم علينا إعداد العدة للمواجكج الفكريج والحضاريج .  

 -وفي ضو  حا تقدم فقد قسمي البحأ إلى حقدحج و ال ج حطالب وماتمج  :    

 وعيتكا .المطلب ا و  : تعريفات عاحج للدعوة ووساولكا وبياأ حشر تناولي في

وأحا المطلب الثااي ، فقد جرسته لدراسج : تطيوير وسياول اليدعوة فيي ليل المتغييرات 

 الزحاايج والمكاايج في ضو  الفكر اإلسالحي .                  

ومتمي البحأ بالمطلب الثالأ ، حيأ تناولي فيه : تطوير العميل اليدعود حين ميال  

 استتدام الوساول والتقنيات الحديثج .

وهللاَ أسييثُ  أأ يوفقنييا لمييا يحبييه ويرضيياع ، وأأ ي عييل هيي ا العمييل مالصييا لوجكييه     

الكريم إاه ولي  ل  والقادر عليه ، وآمر دعوااا أأ الحميد هلل رب العيالمين ، وأفضيل 

 الصالة وأتم التسليم على سيداا وحبيبنا ححمد وآله وصحبه أجمعين .
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 المطلب األول 

 ووسائلها وبيان مشروعيتهاتعريفات عامة للدعوة 

قبل أأ أتناو  المطالب المتعلقج بتطوير وساول الدعوة أرى حن المناسب تحديد حفاهيم      

البحأ، وبما ينس م حع قواعد البحأ العلمي حيأ حكدت للموضوع بك ا المطلب ال د 

عوة ،  م يحدد تعريف الدعوة اإلسالحيج لغجً واصطالحاً ، وتعريف الوساول المتعلقج بالد

أتناو  حشروعيج تل  الوساول وا ت اهات الفكريج المتعلقج بكا حن حيأ جواكا توقيفيج أم 

 اجتكاديج .       

                                                     أوالً : تعريف الدعوة لغة ًواصطالحاً : 

 تعريف الدعوة لغةً : -أ

اللغويج يالحظ أأ جلمج الدعوة في اللغج العربيج تثتي حن مال  التثحل في المعاجم       

 -بمعاأ عدة سثتناولكا ، وحن  م أعرا على وجه التراب  والمناسبج بينكا :

حن دََعْوُت الناس إ ا طلبتكم ليثجلوا عندك طعاحا، فيقا : احن في  -بفتو الدا  -الدَّْعَوةُ  -

)دَْعَوةِ( فالأ و)َحْدَعاِتِه(
(1) 

 طرفج بن العبد:                                                      ، وحن هنا قا 

احن في المشتات ادعو ال فلى            ترى اآلدب فينا ينتقر           
 (2)
  

وتثتي جلمج دعوة بمعنى الصياح أو الندا  ، فيقا  دعا فالاا أد صاح به، وحنه قو   -

فلم يست به عند  اك ح يُب إلى الندى ع دعا يا حن ي يب جعب بن سعد :  ودا
(3)
 . 

وقد يتعدى الفعل دعا بحرف ال ر " إلى" ، فيراد به الحأ على فعل يي ، فيقا :  -

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   چ  دعاع إلى الطعام، ودعاع إلى هللا . قا  سبحااه وتعالى  :

 (4) چڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  
. 

 

                                                 

( المصباح المنير في غريب الشرح الكبير :  حمد بين ححميد بين عليي المقيرد الفييوحي 1)
 .    1/194، المكتبج العلميج ، بيروت ، ط/بدوأ تاريخ،

 -هـ 1423/ 1(  ديواأ طرفج بن العبد : دار إحيا  التراث العربي ، بيروت ، ط2)

 . 1/84م ،  2002

بن ححمد بن الحسن المرزوقي ا صفكااي  ( يرح ديواأ الحماسج :  بي على أحمد3)

هـ( ، تحقيق : غريد الشيخ ، وضع فكارسه العاحج: إبراهيم يمس الدين ،  421)المتوفى: 

 . 1/1091م ،  2003 -هـ  1424لبناأ ط/  –دار الكتب العلميج، بيروت 

 . 33( سورة فصلي : آيج 4)
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ژ  ژ   ڑ  ڑ    ک  کک  ک  گ  گ  چ  قا  تعالى:وتثِت بمعنى التسميج والندا  حعا،  - 

(1)چگ   گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ
، َوقد جا   

)) جاأ  في ا  ر عند وصفكم لصفج توزيع العطا  في عكد التليفج الرايد ُعَمَر 

م الناَس على سابَِقِتكم في أُْعِطياِتكم ، فَ ِ َا اْاتََكِي الدَّْعَوة ِإَلْيِه جبََّر ((  يَُقد ِ
(2)
: أَدِ الن ِدَاُ   

والتَّْسميجُ، َوأَْأ يُقا  دُوَا  يَا أحيَر المؤحنيَن. يُقَاُ  دََعْوُت َزْيدًا ِإ َا ااديتَه، ودََعْوتُهُ َزْيدًا 

يتَه  حوا ِفي العَطاِ  َعَلْيِكْم . إِ َا سم  ، َويُقَاُ : ِلَبِني فُالأ الدَّْعَوةُ َعَلى َقْوِحِكْم ِإ َا قُد ِ
(3)

 

وتطلق ويراد بكا التبليغ وا ستغا ج ... إلى غير  ل  حن المعااي  ات الد  ت  -

واحدهم داعٍ، المتقاربج .               والدُعاة : قوم يَْدعوأ إَِلى َبْيعِج هدى أَو َضالَلج، 

َورجل دَاِعيَج ِإ ا َجاَأ َيْدُعو النَّاس إَِلى بِدَعج أَو دين ، وأدملي اْلَكا  فِيِه لْلُمبَاَلغَج.
(4)
 

ودعوُت أَْدُعو دُعاً  فَثَاا داعٍ َواْلَمْفعُو  حدعو  
(5)
 . 

عوة، ِإ ا اد عى فِ  - عوة في النسب بالكسر، حن َقْولكم: رجل دَِعي  بي ِن الد ِ ي قوم، والد ِ

وليس له اسب فيكم ، أو هو أأ ينتسب اإلاساأ إلى غير أبيه وعشيرته، وقد جااوا 

يفعلواه، فنكى عنه وجعل الولد للفراش 
(6)

، وفي الحديأ : ))   ِدعوة في اإلسالم ، 

 هب أحر ال اهليج ، الولد للفراش وللعاهر الح ر (( 
(7 )
. 

َحا  اد عاً  ، َوا ْسم الدَّعوى، َوسمعي دَْعَوى اْلَقْوم والدَّْعَوى حن َقْولكم: ادَّعيي َعَلْيِه  -

 ِفي اْلَحْرب ِإ ا تداعوا بيا بني فالأ َويَا بني فالأ
(8)
  .                                      

                                                 

 . 110( سورة اإلسرا  : آيج 1)

حديأ وا  ر :  بي القاسم ححمود بن عمرو بن أحمد، ( الفاوق في غريب ال2)

هـ( ، تحقيق : علي ححمد الب اود ، وححمد أبي 538الزحتشرد جار هللا )المتوفى: 

 . 1/427/ بدوأ تاريخ ، 2الفضل إبراهيم ، دار المعرفج ، لبناأ ، ط

ححمد بن ( النكايج في غريب الحديأ وا  ر: لم د الدين أبي السعادات المبارك بن 3)

هـ( ، تحقيق: 606ححمد بن ححمد ابن عبد الكريم الشيبااي ال زرد ابن ا  ير )المتوفى: 

 -هـ 1399طاهر أحمد الزاوى ، وححمود ححمد الطناحي، المكتبج العلميج ، بيروت ، 

 . 2/121م، 1979

( تك يب اللغج :  بي حنصور ححمد بن أحمد بن ا زهرد الكرود، )المتوفى : 4)

( ، تحقيق : ححمد عوم حرعب ، دار إحيا  التراث العربي ، بيروت ، هـ370

 . 3/78م ،1/2001ط

هـ( ، 321( جمكرة اللغج:  بي بكر ححمد بن الحسن بن دريد ا زدد )المتوفى : 5)

 . 2/1056م ،1987/ 1تحقيق : رحزد حنير بعلبكي ، دار العلم للماليين ، بيروت ، ط

 . 2/121وا  ر:  ( النكايج في غريب الحديأ6)

ِجْستااي )المتوفى: 7) ََ ( سنن أبي داود :  بي داود سليماأ بن ا يعأ ا زدد الس ِ

بيروت ،  –هـ( ، تحقيق : ححمد ححيي الدين عبد الحميد ، المكتبج العصريج ، صيدا 275

 . 2274، برقم  2/283بدوأ تثريخ . 

 . 2/1056( جمكرة اللغج : 8)
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محيطج بكا،  م والمالحظ حما تقدم أأ الكلمج العربيج تثم  يكلكا حن  قافج البيئج ال   

تتطور بتطور المعرفج اإلاساايج والحضاريج ، فبد  حن أأ جااي يعبر بكا في بدئ 

ا حر على يي  حسي، وهو الطعام ال د يد  على صفج الكرم ال د ايتكرت به 

الشتصيج العربيج ، أصبحي فيما بعد تطلق على حعنى في قمج السمو والنبل أآل وهو 

الد  ت  نلعقل وتزجيج النفس ، ويمكن لنا أأ استشف حالدعوة إلى غ ا  الروح وا

الحسيج بعض الد  ت المعنويج ، ف  ا جاأ صاحب المثدبج يقدم لضيوفه غ اً  حسياً 

يشبع البطوأ ، ف أ الداعيج إلى هللا أو المنادد للصالة وغيرهما يقدحاأ لمن يدعوااه 

                                                                                     غ اً  روحيًا يغ د العقو  وا رواح .             

إأ تعيدد التعريفيات لياهرة بيارزة فيي أدبييات جيل   تعريف الدعوة  اطدحاً :   -ب     

العليييوم   و لييي  لتنيييوع الفكيييم وطريقيييج التفكيييير واميييتالف ا زحنيييج وا حكنيييج، وقيييد حظيييي 

يج بتعريفييات جثيييرة حيين قبييل البيياحثين والمتتصييين ، فلييم يُ مييع حصييطلو الييدعوة اإلسييالح

العلما  على تعريف جاحع حااع لكا، و ل  لتعدد حشياربكم وات اهياتكم الفكرييج والمعرفييج ، 

 وتطييييور أسيييياليب الييييدعوة ، وتبيييياين أاميييياط المييييدعوين ، وامييييتالف لييييروفكم المكاايييييج 

 والزحاايج .

وفيمييا يييثتي اتنيياو  جاابيياً حيين تليي  التعريفييات واناقشييكا واتتييار حنكييا حييا اييراع حناسييباً       

                                                                                                             -لم ريات العصر الحالي وتطوراته :

 اليدعوة: هيي هللا إليى اليدعوة) : بقوله - هللا رحمه - جتيمي ابن اإلسالم ييخ عرفكافقد  -1

 فيمييا وطيياعتكم بييه، أمبييروا فيمييا بتصييديقكم رسييله، بييه جييا ت وبمييا ،بييه اإليميياأ إلييى

 وصيوم الزجياة، وإيتيا  الصيالة، وإقيام الشيكادتين، إليى اليدعوة يتضيمن و لي  أحروا،

 بعيد والبعيأ ورسيله وجتبيه وحالوكتيه باهلل اإليماأ إلى والدعوة البيي، وحج رحضاأ،

( . يراع جثاه ربه العبد يعبد أأ إلى والدعوة ويرع، ميرع بالقدر واإليماأ الموت،
(1)  
     

 ورجيين اإليمياأ، وأرجيياأ اإلسيالم، أرجياأ إلييى اليدعوة عليى ايييتمل التعرييف وهي ا   

 . اإلحساأ
(2)

                   

وعرفكا الدجتور عبد الكريم زيداأ بقوله : ) اليدعوة هيي حصييلج العميل المبايير  -2 

حييع النيياس حيين مييال  حبايييرة الييداعي للوسيياول فعييال فييي ضييو  حييا فكمييه حيين القييرآأ 

                                                 

العباس أحمد بين عبيد الحلييم  يتقي الدين أبل لشيخ اإلسالم ابن تيميج : الفتاوى ح موعج( 1)

، المدينيج  عبيد اليرحمن بين ححميد بين قاسيم ، تحقيق : هـ(728بن تيميج الحرااي )المتوفى: 

 . 158-15/157، م1995 - هـ1416 ، ط/ النبويج، المملكج العربيج السعوديج

 فييرا بيين أحمييد بيين حمييود. د:  اإلسييالم إلييى المشييرجين دعييوة فييي الكييريم القييرآأ حيينكج( 2)

 العربيييج المملكييج المنييورة، المدينييج اإلسييالحيج، بال احعييج العلمييي البحييأ عمييادة،  الرحيلييي

 . 1/39،  م2004-هـ1424 /1، ط السعوديج
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الكيييريم، والسييينج النبوييييج المطكيييرة، وسييييرة السيييلف الصيييالو، واسيييتنباطات الفقكيييا ،  

والت ارب النافعج ( . 
(1)

                                                                                  

ويالحظ أأ هي ا التعرييف يرجيز عليى بيياأ المصيادر التيي يسيتقي حنكيا الداعييج وسياول      

 التبليغ واإلرياد .

الييدعوة هييي الترجيييز علييى المعييااي السيياحيج وعرفكييا ا سييتا  أحمييد مميييس بقولييه : )  -3

ليعميير هيي ا   وت علييه مليفييج هلل فييي ا رم  ،التييي تكييرم النييوع البشييردوا هييداف النبيلييج 

، وح تكيدا فيي الفضياول بعيد الواجبيات، بلقيا  سييدع وحيو ع وحصدقا حؤحنا بتالقه ،الكوجب

ويبتغي لكييم العييوا فييي ،عييدوع ا صييلي وهييو الشيييطاأ اليي د يريييد الزيييغ بيياآلدحيينل حتصييديا

 . ( الفكر والسلوك
(2) 

                                                                            

 علم عن للناس وتبليغه اإلسالم اشروعرفكا الشيخ عبد هللا المطوع بقوله هي : )  -4

 وجل عز هللا لمرضاة وابتغا  ،  النبي لكدد إتباعا المشروعج، الطرق وفق وبصيرة

 .( و وابه
(3) 

و هب بعض الباحثين إلى تعريفكا حن  -5                                      

هو الدعوة إلى اإلسالم :  المقصود بالدعوة اإلسالحيجمال  يرح حقاصدها حيأ قالوا 

والحأ على اعتناقه والحض على ا اتراط في سل   ،الحنيف بالتعريف به والترغيب فيه

 ه .المؤحنين به والعاحلين بشريعت
(4)

                                                                                           

 الناس بدعوة ا هليج له حن قيام) : هي الدعوة وعرفكا ا ستا  حمود الرحيلي بقوله -6

 ً  وا ساليب بالوساول واعتقاداً  وعمالً  قو ً  به والتثسي  الرسو  أ ر  قتفا  جميعا

 .(  وحكاأ زحاأ جل في المدعوين أحوا  حع تتناسب التي المشروعج
(5)

                                                                                                           

عرفكا ا ستا  ححمد أحين بن عاحر بقوله : )هي تبليغ الناس جميعا دعوة اإلسالم،  - 7

وهدايتكم إليكا قو  وعمال في جل زحاأ وحكاأ، بثساليب ماصج تتناسب حع المدعوين 

على حتتلف أصنافكم وعصورهم( 
(6)

                                                                       .                  

وال د أراع حناسبا حن ه ع التعريفات هما التعريفين ا ميرين   و ل   يتمالكما على 

                                مصاوص وحميزات حنكا :                                                                                                         

                       ترجيزهما على عالميج الدعوة اإلسالحيج ، ووجوب تبليغكا لكافج الناس أينما وجدوا .                                                -

                                                 

 - هيـ1421 /9، بييروت ، ط حؤسسيج الرسيالج أصو  الدعوة : د. عبد الكيريم زييداأ ،( 1)

 . 301، ص م2001
(2)
السياسج الشرعيج لألقليات اإلسالحيج : ا ستا  أحمد مميس : حنشور الكتروايا :  

 14http://www.assakina.com/politics/6567.html#ixzz1e2noumBXص
(3)
 /3، ط التدحرييج دار ، المطيوع المحسين عبيد بين ححميد بن هللا عبد:  اإلصالحيج الدعوة 

 . 1/21، م2004 - هـ1424 السنج

 . 15المصدر افسه : ص (4)

 فييرا بيين أحمييد بيين حمييود. د:  اإلسييالم إلييى المشييرجين دعييوة فييي الكييريم القييرآأ حيينكج( 5)

 . 1/40: الرحيلي

حنشور الكتروايا :  .9أساليب الدعوة واإلرياد، د. ححمد أحين بني عاحر ص( 6)

http://www.alukah.net/Library/0/29227/#ixzz1eQKzobil 

http://www.assakina.com/politics/6567.html#ixzz1e2noumBX
http://www.assakina.com/politics/6567.html#ixzz1e2noumBX
http://www.alukah.net/Library/0/29227/#ixzz1eQKzobil
http://www.alukah.net/Library/0/29227/#ixzz1eQKzobil
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وجوب امتيار ا ساليب التي تناسب المدعو    أ ا سلوب المناسب يُسكم في ا اح  - 

حراعاة الزحاأ والمكاأ  -                                    الدعوة .                      

وا يتاص ال ين تنقل إليكم الدعوة ، إ  إاكا دليٌل على فقه الداعيج .                                        

التسليم التام بثأ الدعوة الناجحج هي التي تتواجب حع العصر وح ريات ا حداث  -

                                  وحتغيراتكا .   

ايتراطكا أأ تكوأ ا ساليب حشروعج ، وأأ   تتدش حصلحج أو ت لب حفسدة أو  -

 تعطل حكما.

 فكييم إلييى يحتييااالنيياجو  الداعيييجإأ  ثانياااً : تعريااف الوسااائا واألساااليب لغااة واصااطالحاً :

 للا   إليى اليدعوة لتبلييغ   الكفيا ة حين قيدر عليى يكيوأ حتيى تبليغكيا، أسياليبو الدعوة وساول

-، وفيما ييثتي تعرييف للوسياول وا سياليب لغيج واصيطالحاً : وبصيرة وإتقاأ ب حكام تعالى
 

(1)
 

 تعريف الوسائا لغةً واصطالحاً :  -1

 المقصود تحصيل إلى به يتوصل حا هي :لغة ال في الوسيلة - أ
(2)

 في ا  ير ابن ، قا 

 وساول وجمعكا به، ويتقرب الشي ، إلى به يتوصل حا هي الوسيلج:  النكايج
(3)
 . 

 

 حين اليدعوة تبلييغ عليى الداعيج به يستعين حا هي :تعريف وسائا الدعوة اصطالحاً   -ب   

 وأحييور أييييا 
(4)
المييدعو إلييى وحملكييا ا سيياليب تبليييغ بييه يييتم حييا جييل هييي: ، أو  

 (5)
، إ أ  

 ا داة أو للغاييج الموصيلج القنياةعبير  اليدعود ا تصيا هي عبيارة عين  الدعوة في الوسيلجف

 للناس وا فكار المعااي اقل في المستتدحج
(6)

 حسييج أحيور حين الداعييج يستعمله حا هي ، أو

حييأ  ، الميدعو حيا  يناسيب حيا حع حراعاة امتيارع ، الناس إلى دعوته بكا ينقل حعنويج، أو

                                                 

، ولم أقتصر على تعريف الوساول   و ل   اكيا حين أقيرب بإاما قمي بتعريف ا سلو( 1)

 حن ا لفال  ات الصلج بالموضوع  فتناولتكا باعتبارهاا لفال حن حيأ المعنى بالوساول ، 

عظيييم : إلبيين جثييير أبييي الفييدا  إسييماعيل بيين عميير بيين جثييير القريييي ال القييرآأ تفسييير( 2)

 .53/ 2 هـ . 1419/ 1هـ(، دار الكتب العلميج ، بيروت ، ط774الدحشقي )المتوفى: 

 .185/  5 ا  ير، ابن:  وا  ر الحديأ غريب في النكايج( 3)
(4)
 وزارةي ، القحطيياا بوهيي بيين علييى بيين سييعيد. د:  تعييالى هللا إلييى الييدعوة فييي الحكمييج 

 /1، ط السيييعوديج العربييييج المملكيييج ، واإلريييياد واليييدعوة وا وقييياف اإلسيييالحيج الشيييؤوأ

 . 1/126، هـ1423

 .429 ص زيداأ، الكريم عبد. د : الدعوة أصو ( 5)

 ص ،  الشنقيطي ساداتي ححمد سيد. د: السالم  عليه إبراهيم دعوة في اإلعالم رجاوز( 6)

29. 
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 الحكمييج، أصييو  حسييب علييى الوسيياول حيين إليييه يحتيياا حييا يقييدمينبغييي علييى الداعيييج أأ  

 . حا  لكل والمناسبج الشرعيج، الضواب  وحراعاة
(1)
 

 تعريف األسلوب لغة واصطالحاً :  -2

 ،جالطريقي: فيي اللغيج العربييج إليى حعياأ حنكيا ا سيلوبتعدد حعنيى  :في اللغة  األسلوب -أ 

                                                                                -، والفن ، وفيما يثتي بياأ  ل  :والم هب

 حن جطريق على أد: القوم أساليب حن أسلوب على هو: يقا ج، الطريق: بمعنى  ا سلوبف 

ته طريقمير : أد طريقج صالحج ، وأسلوب الكاتب : أد  أسلوب في أاتم: يُقا ، طرقكم

 جتابته في
(2)
                                                                                                        . 

 . ح هبهأد : ج ا في فالأ أسلوب سلكي: يُقا ا سلوب : بمعنى الم هب ، و 

.  حتنوعج فنوأ، و حنه أفااين أد :القو  حن أساليب في أم اا: يقا : الفنوا سلوب : هو  
(3)
 

 التبليييغ، حبايييرة بكيفيييج يتصييل اليي د العلييم هييي :اصااطالحاً  الاادعوة أساااليبتعريااف  -ب

 عنييه العواوييق وإزالييج
(4)

 والكيفيييات دعوتييه، فييي الداعيييج يسييلككا التييي الطييرق:  هييي، أو 

 بثصيييوله والعميييل تطبيقيييه، عليييى والحيييأ اإلسيييالم، تبلييييغ بكيييا ييييتم التيييي المقنعيييج، الميييؤ رة

 عليى ييد  وحميا ا سياليب، أوعييج الوسياول  أ الوسياول  طرييق عين تنقيل وهيي وفروعه،

 حين صينف لكيل حنكيا المناسيب يقيدمينبغي عليى الداعييج أأ و أاواعكا، جثرة ا ساليب أهميج

 وحكااتييه، وعلمييه، صيينف، جييل عقيييدة يناسييب حييا  ليي  فييي ويراعييي المييدعوين، أصييناف

.وح تمعه ولغته، وجنسه،
(5)
 

 هيو: وقد  جر العلما  تعريفات أمرى لألسيلوب لعيل حين أبرزهيا تعيريفكم إيياع بقيولكم       

 اإليضياح قصيد المعيااي عين بكيا للتعبيير وتثليفكيا ا لفيال امتييار طريقيج أو اإلاشيا  طريقج

. والتث ير
(6)
 

. حفرداته وامتيار جالحه، تثليف في المتكلم يسلككا التي الكالحيج الطريقج:  هو أو
(7)
 

                                                 

،  القحطااي وهب بن علي بن سعيد:  البتارد اإلحام صحيو في الدعوة فقهينظر : ( 1)

، المملكج العربيج  واإلرياد والدعوة واإلفتا  العلميج البحوث ةإلدار العاحج الرواسج

 . 2/1129، هـ1421 /1السعوديج ، ط

  وآمروأ، أايس إبراهيم : الوسي  المع م وينظر: .178/ 2 سلب، حادة :العرب لساأ( 2)

 .440/ 1 سلب، حادة

 ،248/ 1 :المنير والمصباح ،125 ص البا ، باب السين، فصل المحي ، القاحوس( 3)

 .441/ 1:الوسي  والمع م

 . 411 ص زيداأ، الكريم عبد .د : الدعوة أصو ( 4)

   2/1129، القحطااي وهب بن علي بن سعيد:  البتارد اإلحام صحيو في الدعوة فقه( 5)

/ 12، حكتبيييج النكضيييج ، جمكورييييج حصييير العربييييج ، ط الشيييايب حميييد:  ا سيييلوب ( 6)

 .44 ص،  م2003

 .18 ص ، الروحي الرحمن عبد بن فكد. د: الكريم  القرآأ مصاوص  (7)
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 حتتارة، وجمل عبارات في وقضايا وأفكار حعاأ حن عرضه يراد حا عرمأو هو :  

. المقا  حن حقام لكل ي ب وحا وأحوالكم، المتاطبين فكر لتناسب
(1)
 العرم فن:أو هو  

. واإلقناع والتث ير
(2)
 

وحن مال  المقاراج بين التعريفات اللغويج وا صطالحيج للوساول وا ساليب ، ف اه      

 في المستتدحج ا داة:  هي الوسيلج أإ حيأ :وا سلوب الوسيلج بين الفرق يتبين لنا

  . المدعو إلى الداعي حن ا فكار واقل المعااي، إيصا 

 أعم الوسيلج أأ بينكما والفرق واإلقناع، والتث ير العرم فن: فكو ا سلوب أحا     
(3)
 حن 

 . للناس وتوصله ا سلوب تنقل التي ا داة هي إاكا إ  ا سلوب
(4)
  

 

 يثالثاً : بيان مشروعية الدعوة وأهمية وسائلها في الفكر اإلسالم

 

 مشروعية الدعوة اإلسالمية في الفكر اإلسالمي :       -1
 فيي تعيالى هللا بكيا أحير التيي القربيات وأجيل الطاعيات أهيم حين تعيالى هللا إلى الدعوةإأ      

وتسييتقي الييدعوة حشييروعيتكا حيين حنطلقييات جثيييرة ويييواهد  ،  رسييوله لسيياأ وعلييى جتابييه

 -عديدة ابين جااباً حنكا على النحو اآلتي :

 

 مشروعية الدعوة من القرآن الكريم : -أ

 إلييى عبييادع يييدعو اليي د فكييو،  بنفسييه سييبحااه البييارد تو هييا تعييالى هللا إلييى الييدعوة أإ - 

 طرييق هيي التيي أحيرع وحتالفيج حعصيته عن وينكاهم ال نج، طريق هي التي وتقواع طاعته

(5)چحئ   مئ  ىئ   يئ  جب    حب  خب   مب  ىب        يب  جت  چ  :تعيالى قيا  ، والع اب النار
 

 بتوحيييدع الصييريحج ألواحييرمتضييمنج لال الكتييب وأاييز  ،الرسييل تعييالىهللا  أرسييل وليي ل   

 عليى وآياتيه حتلوقاتيه حين والبيراهين ا دليج اصيب وتعالى سبحااه أاه جما وطاعته، وتقواع

 تصييرف أأ ي ييب اليي د الحييق واإللييه الكييوأ، هيي ا فييي المتصييرف المييدبر التييالق الييرب أاييه

. سواع حا دوأ سبحااه له العبادة أاواع جميع
(6)
 

                                                 

 . 523 ص ، بطين أبا ححمد أحمد. د: المعاصرة  المسلمج المرأة  (1)

 البحييوث حرجييز الريييام، ، المطلييق هللا عبييد بيين إبييراهيم :  النبييي دعييوة فييي التييدرا( 2)

 /1ط ، واإلريييياد واليييدعوة وا وقييياف اإلسيييالحيج الشيييؤوأ وزارة اإلسيييالحيج، والدراسيييات

  . 1/24، هـ1417

أد بينكما عموم ومصوص حطلق ، فكل أسلوب وسيلج ، وليس جل وسيلج    (3)

 ، فالوساول أعم حطلق ، وا ساليب أمص حطلق . أسلوب

 . 1/24، المطلق هللا عبد بن إبراهيم :  النبي دعوة في التدراينظر : ( 4)

 . 25سورة يواس : آيج   (5)

 . 1/22الدعوة اإلصالحيج :   (6)
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 التليق مييار هيم نالي ي والمرسيلين ا ابييا  وليفيج هللا إليى الدعوة أأ ويبين القرآأ الكريم - 

 سيبحااه إلييه باليدعوة لييكلفكم   مييارهم عبيادع حين اصيطفى تعيالى هللا في أ العبياد، وأيرف

 دينه وتبليغ
(1 )

. 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  چ قييا  تعيييالى:  

(2) چڑ  ڑ
 وييثتي ، هللا عبياد حين المصيطفين ا طكيار ا مييار هيؤ   وليفج فكي  

ڀ   ڀ   چ    :وتعيالى تبيارك ربيه عنيه قيا  الي د  ححميد ابينيا وحكااج فضالً  حقدحتكم في

(3) چٿ ٿ   ٿ      ٿ  ٹ     ٹ  ٹ ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  
 فييييييييييثد ، 

 .؟  بكا ويقوحوأ الناس ميار يتو ها وليفج حن وأيرف أجرم وليفج

چ  چ قييا  تعييالى : وأيييرفكا ا قييوا  أحسيينالييدعوة إلييى هللا حيين  جعييلوالقييرآأ الكييريم  -

 (4)چچ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ڎ  ڈ  
هنيييا  سيييتفكاموا ،  

ً  أد :قيو  أحسين أحيد  : أد المتقيرر النفيي بمعنى  هللا إليى دعيا حمين وحاليج وطريقيج جالحيا

 ب مييع هللا بعبيادة بيا حر المبطليين وح ادليج، والمعرضيين الغيافلين ووعظ ،ال اهلين بتعليم

 بكيل طرييق وتقبيحيه ،عنيه هللا اكى عما والزجر أحكن، حا وتحسينكا عليكا والحأ أاواعكا،

 والنكيي أحسين، هيي بيالتي أعداويه وح ادليج اإلسيالم ديين أصيل إليى اليدعوةو ترجيه، يوجب

. المنكر عن والنكي بالمعروف وا حر الكفر، حن يضادع عما
(5)
 

 الكلييم حقدحييج فييي وتصييعد ا رم، فييي تقييا  جلمييج أحسيين هييي حينئيي  الييدعوة كلمييجف        

 الي د هلل ا ستسيالم وحيع،  الكلميج يصيدق الي د الصالو العمل حع ولكن ،السما  إلى الطيب

. التبليغ إ  يثأ فيكا للداعيج ليس هلل مالصج الدعوة فتصبو ،ال ات حعه تتوارى
(6)
 

 ،ا حيم سياور بيين وتميزهيا ،غيرهيا عليى ا حيج هي ع تفضييلوقد بي ن القيرآأ الكيريم سيبب  -

: تعيالى قيا  المنكير، عين واكيكيا بالمعروف بثحرها هللا إلى تدعو جواكافي  عليكم وميريتكا

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹڤ  چ 

(7) چ
 فييي يييدملوا حتييى أعنيياقكم، فييي السالسييل فييي بكييم تييثتوأ للنيياس النيياس مييير: أد  

                                                 

 . 1/22المصدر افسه :  ( 1)

 . 165سورة النسا  : آيج  ( 2)

 . 46 – 45سورة ا حزاب : اآليتاأ  ( 3)

 . 33سورة فصلي : آيج ( 4)

 هللا عبييد بيين ااصيير بيين الييرحمن عبييد:  المنيياأ جييالم تفسييير فييي الييرحمن الكييريم تيسييير( 5)

 . 1/749،  م 2000- هـ1420 /1، طالرسالج حؤسسج،  (هـ1376: المتوفى) السعدد

 . 5/3121في لال  القرآأ :  (6)

 . 110:  عمراأ آ سورة ( 7)
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 للنياس النياس وأافيع،  ا حيم ميير أاكم والمعنى ،اإلسالم 
(1)

، وهيو جناييج عين ييدة الحيرص 

فيي   التطياب بين عمير على افع الناس حن مال  تبليغكم الدعوة اإلسيالحيج ، ورود عين

( حيييثلكم جييياأ فعلكيييم فعيييل حييينحعيييرم توضييييحه هييي ع اآلييييج الكريميييج ) 
(2)
 أحييير حييين أد:  

 حين فكيو،  اليثالث الصيفات بكي ع وأتيى،  تعيالى بياهلل وآحين،  المنكر عن واكى،  بالمعروف

.  التيرة ا حج ه ع أهل
(3)
 

 مشروعية الدعوة من السنة النبوية : -ب

حفلي السنج النبويج عليى حنظوحيج ضيتمج وحتكاحليج حين التوجيكيات الدعوييج التيي تسيعى  -

إلى بنا  جيل حؤحن يسيكم فيي عميارة ا رم وبنيا  الحضيارة اإلاسياايج عليى وفيق المينكج 

 هللا إلييى الييدعوة أأ فكمييوا عليييكم هللا رضييواأالربييااي، وحيين هيي ا المنطلييق ، فيي أ الصييحابج 

  حيين أجييل ا سييتزادة حيين العلييم والفقييه   الرسييو  بسييؤا  يبييادروأ فكييااوا ، واجبييج تعييالى

 هللا إلييى الييدعوة أهميييج يييدرك حييديثا يسييلم حيين جيياأ بييل ملفكييم، حيين أقييواحكم بييدعوة ليقوحييوا

حن مال  إيمااه بوجوبكا  تعالى،
(4)
 عليى القييس عبيد وفيد قيدم)) : قيا   عبياس ابن عنف ،

 الحيرام، الشيكر فيي إ  إلي  اصل ولسنا ،ربيعج حن الحي ه ا حن إاا: فقالوا ،  هللا رسو 

...(( ورا اا حن إليه وادعو عن  اثم ع بشي  فمراا
(5)
 

وعيدم  تعيالى هللا إليى لليداعي وتتابعيه وا جير الثيواب وقد أجدت السنج النبويج على ااتقا  - 

كي ع ااقطاعه، حن غير اقصاأ حن أجير الميدعو، وهي ا حين عظييم جيرم هللا تعيالى ورحمتيه ب

 ا جير حين ليه جاأ ، هدى إلى دعا حن)) : قا   هللا رسو  أأ  هريرة أبي فعنا حج ، 

 حين علييه جياأ ضياللج، إليى دعا وحن ييئا، أجورهم حن  ل  ينقص   تبعه، حن أجور حثل

((  ييئا آ احكم حن  ل  ينقص   تبعه، حن آ ام حثل اإل م
(6)
 عظيم الحيديأ هي ا ، حيأ يبيين 

 حثييل لييه جيياأ هييدى إلييى دعييا حيين ف اييه،  بدعوتييه النيياس تييث ر علييى المترتييب للداعيييج ال ييزا 

  لي  جياأأ سيوا  تابعييه، آ ام حثلحن اإل م  عليه جاأ ضاللج إلى وج ا حن دعا تابعيه، أجور

 عبيادة أو عليم تعلييم  لي  جياأأ وسيوا  إلييه، حسيبوقا جاأ أم ابتدأع ال د هو والضاللج الكدى

.  ل  غير أو أدب أو
(7)  

 

                                                 

يراجع تفسير اإلحيام البتيارد لةييج الكريميج : صيحيو البتيارد :  بيي عبيد هللا ححميد ( 1)

بن إسماعيل البتارد ال عفي ، تحقيق : ححمد زهير بن ااصر الناصير، دار طيوق ، تيرقيم 

 . 4557، برقم  6/1255هـ  1422/ 1ححمد فؤاد عبد الباقي ، ط

 .15/346:  حسلم صحيو على النوود يرح( 2)

 . 1/25ينظر : الدعوة اإلصالحيج : ( 3)
(4)
 . 1/26ينظر : المصدر افسه :  

 . 523، برقم 1/111صحيو البتارد : ( 5)

 261صحيو حسلم :  بي الحسين حسلم بين الح ياا القشييرد النيسيابورد ، )المتيوفى ( 6)

روت ، ط/ بييدوأ هييـ( ، تحقيييق : ححمييد فييؤاد عبييد البيياقي ، دار إحيييا  التييراث العربييي ، بييي

 . 2674، برقم  4/2060تاريخ 

 . 1/26ينظر : الدعوة اإلصالحيج : ( 7)
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 حسيعود أبيي عينوقد بيني ا حاديأ النبويج أأ حن د  على التير فليه حثيل أجير فاعليه ، ف - 

 بيي أبيدع إايي: فقيا  ،  النبيي إليى رجل جا )) : قا   ا اصارد
(1) 

 :فقيا  فياحملني،، 

 د    حين:   هللا رسيو  فقيا  يحمليه، حين عليى أدله أاا هللا، رسو  يا: رجل فقا  ، عندد حا

((  فاعله أجر حثل فله مير على
(2) 

، وج ا حن يدعو الناس إليى هللا، وييدلكم إليى الصيالحات 

 إ  له حثل أجور العاحلين .

وقد أ بتي السنج النبويج أأ الدعوة إليى هللا تنيدرا ضيمن الطيرق اليثالث التيي حين ماللكيا  -

 أأ  هريييرة يأبيييسييتمر العمييل الصييالو لباسيياأ بعييد وفاتييه وحغادرتييه عييالم الييدايا ، فعيين 

 عليم أو، جارييج صيدقج:  يالث حين إ  عمليه ااقطيع ابين آدم حيات إ ا)) :  قيا   هللا رسو 

((  له يدعو صالو ولد أو، به ينتفع
(3)
 الي د العليمتيدمل فيي عميوم  تعالى هللا إلى الدعوة، و 

 . به ينتفع

 بالضييرورة يييد  الييدعوة حشييروعيج علييى يييد  حييا جييل وحمييا ت ييدر اإليييارة إليييه : هييو أأ    

، واستقصا   لي  حميا يضييق بيه تعالى هلل وقربج طاعج  اكا وحنزلتكا  وفضلكا يرفكا على

   .المقام لكننا سنكتفي بما أوردااع على سبيل المثا    الحصر 

 أهمية تطوير الوسائا الدعوية في الفكر اإلسالمي : -2

 أهمية دراسة موضوع التطوير في الوسائا الدعوية : -أ

يج القضيايا حين الشيرعيج، المقاصيد إليى التوصيل الوسياول وأحكيام فقيه حعرفجإأ          الملح 

 العصيير هيي ا فييي الوسيياول تكييا ر حييع  سيييما ،المعاصييرة  فييي السيياحج الفكريييج اإلسييالحيج

ا ة ح هلج بصورة وت ددها التطيوير فيي الوسياول  حوضيوع بحيأ أهميج تلتيص ويمكن، أم 

 -: الدعويج حن مال  حا يثتي

 نكياتالم: النواهي في فيدمل أواحر، أو اواعٍ  إحا التكليف إ  التكليف  ربع الوساول أإ -

 . الوساول وهي وأسبابكا المصالو: ا واحر في ويدمل  ال راوع وهي وأسبابكا

ً  حنكا ا ستفادة وجيفيج الوساول حعرفج فيإأ  - ً  واإلبداع، اإلاتاا آلفاق فتحا  لمعاقد وقبضا

ً  ا حور،                                                               . الصراط سوا  على وسيراً  الطريق، ب ادة واستمساجا

 وإيصيا  ،تفعييال للعميل اليدعود  الشيرعيج بالضيواب  المنضيبطج بالوسياول العميل فيإأ  -

  لتمياس أقيربو ، للصيدق أدعيى بي ل  العميل فيكيوأ ، للشيرعوإتباعياً  ،حريديه  ىإل للحق

 . والثواب ا جر

                                                 

 واقلييه بييي بييدع النسييخ بعييض وفييي( بييي أبييدع) :  البيياقي عبييد فييؤاد ححمييدقييا  ا سييتا  ( 1)

 وحعنياع ، اللغيج فيي وحعيروف ،الصيواب هيو وا و  :قيا  حسيلم رواة جمكيور عين القاضي

 . حرجوبي وهي دابتي هلكي
(2)
 . 1893، برقم  3/1506صحيو حسلم :  

(3)
 . 1631، برقم  3/1255صحيو حسلم :  
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 اإلصييالح وسيياول حيين جبييير عييدد فييي الواقعييج التالفييات ح ييم تقييدير يمكيين الوسيياول بفقييه  - 

 . والبنا والتطوير  التغيير وحناهج
(1)
 

وحن مال  التتبع في جتب اتجاهات العلماء في قضية تطوير وسائا الدعوة :  -ب

 رويسين في حسثلج تطوير الوساول الدعويج :الدعوة والفكر ، ف اه ين لي لنا ات اهين 

حييأ ييرى جثيير حين العلميا  أأ وسياول اليدعوة أحير اجتكيادد ، وبالتيالي ،  االتجاه األول :

الدعويييج الناجعييج يعييد حيين ا حييور المتروجييج للداعيييج   ليتتييار حييا هييو  جفيي أ امتيييار الوسيييل

حناسييب للزحيياأ والمكيياأ والبيئيييج التييي يعييي  فيكييا ، وحيين  ييم فيي أ تطويرهييا بمييا يييتال م 

والمتغييييرات التيييي يعيشيييكا اليييدعاة ، وبميييا   يتعيييارم حيييع النصيييوص الشيييرعيج والتييي  

 ما في عصراا الحالي .التشريعي العام يعد حن ا حور الضروريج ، و سي

ويييرى بعييض العلمييا  إلييى أأ الييدعوة أحيير تييوقيفي، وحيين  ييم فيي أ وسيياولكا  االتجاااه الثاااني :

، وي ب ا قتصار على الوساول التقليديج .  اأيضا توقيفيج ،فال ي وز ا جتكاد فيك
(2)
 

 تنقسييموقبييل التعليييق علييى هيي ين ا ت يياهين أرى حيين المناسييب بييياأ أقسييام الوسيياول حيييأ 

أو باعتبارهيييا حييين  باإللغيييا  أو با عتبيييار لكيييا الشيييرع ييييكادة إليييى بيييالنظر الوسييياول حطليييق

   : أقسام  ال ج إلىالوساول المسكوت عنكا 

ً  حعتبييرة وسيياول القساام األول :  أْحيير السيينج أو الكتيياب فييي بييه أحيير حييا جييل:  وهييي ، يييرعا

 . للمصالو أسباب أو حصالو جلكا الوساول وه ع ، استحباب أو وجوب

 تحيريم اكيي السينج أو الكتياب في عنه اكي حا جل: وهي يرعاً، حلغاة وساول القسم الثاني :

.  للمفاسد أسباب أو حفاسد جلكا الوساول وه ع جراهج أو
(3)
 

ً حشييروع سييبب  : فيي  أ : )القسييمين هيي ين بييياأ فييي الشيياطبي قييا    جلييه حصييلحج وفيييه إ  ا

 فيال ..المشيروع السيبب عن اايئج ليسي أاكا فاعلم: حفسدة عليه اابنى وقد رأيته ف أ ، ُيرع

ً  سبب : يظكير فيميا حصيلحج علييه اابنيى وقيد رأيتيه في أ ُحنيع،  جلكيا حفسيدة وفيه إ  حمنوعا

 ليه ُوضيع حيا: حنكيا واحيد جيل عين ينشيث وإاميا،  الممنوع السبب عن بنايئج ليسي أاكا فاعلم

ً  جييياأ إأ حنيييه حنيييع وحيييا حشيييروعاً، جييياأ إأ الشيييرع فيييي  ا حييير أأ:  لييي  وبيييياأ:  حمنوعيييا

 هيو وإاميا حيا ، و  افيس إتيالف الشيارع بيه يقصيد ليم حيثالً  المنكير عين والنكيي بالمعروف

 إتييالف حقصييودع ليييس جال كيياد، : الباطييل وإمميياد الحييق لرفييع  المشييروع السييبب يتبييع أحيير

                                                 
(1)
،  التكياحي هللا عبيد.د:  اإلسيالحيج الشيريعج فيي وأحكاحكيا الوسياولينظر جميع  ل  فيي :  

 اإلسييالحي المنتييدى عيين تصييدر ، وهييي ح لييج علميييج ححكمييج (عييددا 238) البييياأ ح لييج

8/106 . 
(2)
 بوهي بين عليي بن سعيد:  تعالى هللا إلى الدعوة في الحكمج ينظر : ولمزيد حن التفاصيل 

 454و 453ص زييداأ، الكيريم عبيد لليدجتور :الدعوة أصو . وينظر:  1/151، القحطااي

 (هيـ1421: المتيوفى) العثيميين ححميد بين صيالو بن ححمدللشيخ :  والدعوة العلم . وينظر :

 فييوزاأ بيين صييالوللشيييخ :  المنك يييج والتوجيكييات العلميييج اإلجابييات . وينظيير أيضيياً: 3/14

 . 1/8: الفوزاأ هللا عبد بن
(3)
 . 8/106،  التكاحي هللا عبد.د:  اإلسالحيج الشريعج في وأحكاحكا الوساولينظر:  
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 افسيه اإلاسياأ اصيب جكيج حين: اإلتيالف الطرييق في يتبعه لكن   الكلمج إعال  بل النفوس، 

(  القتا  وتناو  السالح ويكر الفريقين تنازع يقتضي ححل في
(1)
 .                

 سكي حا جل:  وضابطكا المرسلج الوساول:  وهي،  عنكا حسكوت وساول القسم الثالث : 

 أباحه أو الشارع عنه
(2)
     . 

أحا فيما يتعلق بسبب قو  البعض إأ وساول الدعوة توقيفيج ، ف أ  ل  يرجع إلى حا        

                                                                                    -يثتي :

 تكيوأ بحييأ للوسييلج، أسيرى اليدعاة يقع أأ حن إأ القاولين بالمنع تترجز لديكم حتاوف -

 الداعيييج فيغفييل الوسيياول، حيين عنييه المنكييي فييي الوقييوع إلييى حييدعاة تليي  أو الوسيييلج هيي ع

 علييى تطغييى قييد التييي الماديييج الوسيييلج تييث ير حيين بفعييل عنكييا يتنيياز  أو حكمييج، حقوحييات

 والكلمييج ،الحسيينج والقييدوة ،الفكيير وسييالحج ،الصييادقج النيييج فييي المتمثلييج المعنويييج الوسيييلج

 الطيبج
(3)
 . 

 جياأ حكميافيي ح يا  اليدعوة  الحديثيج الوساول اتتا وقد يكوأ سبب تحفظ القاولين بعدم  -   

 يييرى   الييرأد هيي ا تبنييى حيين أأ حرجعييه دعوينالميي إلييى ححتواهييا وصييو  وسييرعج تث يرهييا

 بمضيمواكا اليدعوة إليى واظير،  ااطالقتكيا حني  اليدعوة علييه قاحي ال د النم  عن التروا

 التوقيفييج والمعياحالت العبيادات حثيل  لي  فيي حثلكيا ، توقيفييج أاكيا عليى وأساليبكا ووساولكا
(4) 
لكيين هيي ا الييرأد   ي ييد حييا يسييعفه حيين ا دلييج والشييواهد  لسييبب بسييي  هييو أأ الوسيياول  

الدعويييج الحديثييج   يوجييد اييص قطعييي أو لنييي يحرحكييا، وبالتييالي ، ف انييا ارجييع إلييى أصييل 

قل تقدير ، وإ  ف ايه ب حكاانيا تتيريج الوسياول الدعوييج ا ييا ، وهو اإلباحج ا صليج على أ

 الحديثج تحي قاعدة " حا   يتم الواجب إ  به فكو واجب "    

وجييدير باليي جر أأ الييرأد المعمييو  بييه فييي السيياحج الفكريييج والدعويييج : هييو القييو  بتطييوير 

الوسيياول الدعويييج ، وبمييا يتناسييب حييع الزحيياأ والمكيياأ والبيئييج ححييل الييدعوة ، فالشييتص 

أقيوا   حين ويسيتنتجا وروبي تتتليف وسييلج دعوتيه عين حين يعيي  فيي حكياأ آمير حيثالً ، 

 فييي القاعييدة أأ ) حعظييم المييدارس والمشييارب اإلسييالحيج وأفعييا  العلمييا  المعاصييرين حيين

                                                 
(1)
 بالشييياطبي الشيييكير الغراييياطي اللتميييي ححميييد بييين حوسيييى بييين بيييراهيمإل : الموافقيييات 

،  عفيياأ ابيين دار،  سييلماأ آ  حسيين بيين حشييكور عبيييدة يأبيي ، تحقيييق : (هييـ790: المتييوفى)

 . 1/376،  م1997/ هـ1417 /1ط
(2)
 عبييد: ، تحقيييق التميمييي الوهيياب عبييد ححمييد:  عليكييا ا حكييام تييدور قواعييد أربييعينظيير:  

 ، سييعود بيين ححمييد اإلحييام جاحعييج، الحسيين ححمييد بيين صييالوو الروحييي، زيييد بيين العزيييز

 1/4، ط/بدوأ تاريخ ،  السعوديج العربيج المملكج الريام،
(3)
 أبحياث العليوااي، جيابر طيه: د. والميدامل والتطي  الوسياول: اإلسيالحيج الدعوةينظر :  

 بكينييا ايروبيي فيي المنعقيد اإلسيالحي للشيباب العالمييج النيدوة لمنظميج التاحس اللقا  ووقاوع

 م،1982 أبرييل حين 24 ،-20 الموافيق هـ1402 رجب أو  إلى الثاايج جمادد 26 بتاريخ

 . 83 -71 ص هـ، 1402 /1ط اإلسالحي، للشباب العالميج الندوة ، الريام
(4)
 الشييريعج فييي وأحكاحكييا الوسيياولولمزيييد حيين التفاصيييل حييو  هيي ا الموضييوع ينظيير :   

 . 8/106،  التكاحي هللا عبد.د:  اإلسالحيج
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(  وحكاايييا زحاايييا اليييدعوة حييا  حراعييياة هيييي الدعويييج وا سييياليب الوسييياول اتتييا  
(1) 

، وإأ 

 هي ا في أ ، ا ا رار ورا  حناجفات جاابيج، وجد  حو  حشروعيج الوساول الدعويج الحديثيج

 الوقيي فيي الوسياول، هي ع حيو  حوحيدة اظيرة إليى لنصيل طوييل وقيي إليى احتاا أانا يعني

 هي ا إليى ينظيروا لم ال ين ،والمبشرين للدين المسيحي  المنصرين حثل غيراا، فيه ا د ال د

 علييى  ليي  ورا  حيين ويحصييلوأ اسييتغال ، أفضييل يسييتغلواكا تحييريم، أول تحلييي اظييرة البعييد

 فييي و سيييما ، لييه رسييموا عمييا النتيياوج زادت ربمييا بييل ، يتوقعواييه اليي د التييث ير حيين يييي 

 المسلمج غير الم تمعات
(2)
   . 

 

 المطلب الثاني

 تطوير وسائا الدعوة في ظا المتغيرات الزمانية والمكانية

 في ضوء الفكر اإلسالمي

                                            

إأ الداعيييج النيياجو هييو اليي د يكييوأ مطابييه الييدعود عالجييا لقضييايا المرحلييج، وجوابييا      

كالت العصيير اليي د يعيشييه والواقييع اليي د يتلبسييه ، و  بييد أأ تكييوأ حناه نييا الدعويييج لمشيي

حرتبطييج بواقعنييا، فميين غييير المفيييد أأ تنحصيير الييدعوة فييي ال ااييب النظييرد ، وتبعييد عيين 

حالحسج الـواقع، و  تنز  إلى الشارع وهموم الناس 
(3)
                                                    . 

و  يمكننيا حواجبيج العصير وحتغيراتييه إ  حين ميال  تطييوير وسياول اليدعوة وأدواتكييا         

 ولغرم إعطا  تصور وافي عن الموضوع ، فقد قسمي ه ا المطلب على النحو اآلتي : 

                                                  أوال : تطوير وسائا الدعوة في ظا المتغيرات الزمانية :
يشييترط فييي أد وسيييلج دعويييج أأ تكييوأ حواجبييج للعصيير ، إ    بييد أأ تتضييمن حنيياهج       

الييدعوة دراسييات حعاصييرة، وأفكييار جديييدة حواجبييج لواقييع المتغيييرات الزحنيييج بكييل أبعادهييا 

، وبمييا  عالسياسيييج وا جتماعيييج والفكريييج  جييي تييتم المعال ييج بمييا ينسيي م وحشييكالت الم تميي

ي  ، واميي  التفكييير اليي د يعيشييه الم تمييع الموجييه لييه التطيياب يتمايييى حييع أسييلوب العيي

 الدعود على وفق اآلليات والوساول المناسبج .      

إ    ي ييوز أأ يكييوأ مطيياب الييدعاة ووسيياولكم الدعويييج مييارا الزحيياأ والمكيياأ، وإ       

تطبيقيه،  أصبو التطاب الدعود ميالييا فيي حقيقتيه، أو حغالييا فيي المثالييج يسيتبعد تحققيه أو

حما يتسبب في ااعدام أسباب الوصو  والفشل في تحقيق ا هداف المرجوة 
(4)

                                                . 

                                                 
(1)
 . 148 ص ، المطلق هللا عبد بن إبراهيم : التدرا في دعوة النبي  

(2)
 ،النملييج الحمييد إبييراهيم بيين علييي :حواجكتييه وسييبل ووسيياوله وأهدافييه حفكوحييه التنصييير 

 .12صهـ ، 1419 /12ط ، التوبج حكتبج، لرياما

ينظيير: دعييوة ال ميياهير وحكواييات التطيياب : د.عبييد هللا الزبييير عبييد الييرحمن ، حطبعييج ( 3)

 . 90-89صهـ ، 1421وزارة ا وقاف والشؤوأ اإلسالحيج ، دولج قطر، ط/

 87ينظر : دعوة ال ماهير وحكواات التطياب : د.عبيد هللا الزبيير عبيد اليرحمن ، ص ( 4)

. 
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وفيمييا يييثتي سييثبين أهميييج حراعيياة المتغيييرات الزحاايييج فييي الييدعوة ، حييع بييياأ آليييات        

وسيياول حديثييج تتييدم حشييروع  تطييوير وسيياولكا لتواجييب تغيييرات الزحيياأ حيين مييال  ابتكييار

الدعوة   لتصل إلى أقصى حدى في التبليغ ، وبما يمكنكا حن الوصو  إليى القليوب والعقيو  

:-                                                  

  أهمية مراعاة المتغيرات الزمانية في الدعوة : -1    

ضييايا الييدعوة ااطالقييا حيين الميينكج وتن لييي أهميييج حراعيياة المتغيييرات الزحاايييج فييي ق      

                                                                 -القرآاي والكدد النبود في حراعاة حتغيرات الزحاأ :

فييالقرآأ الكييريم حييع أاييه مطيياب أزلييي وجييالم هللا القييديم  إ  أاييه اييز  حن مييا حفرقييا علييى  -

يييا ا حييوا  الزحاايييج والمكاايييج، فتتنييز  آيييات بمكييج ، ا حييداث والقضييايا والوقيياوع، حراع

 واقيرأ، جالضيحى، حنكيا، القصار بعض في حتى وأمرى تتلى بالمدينج ، وبينكما آيات ترتل

  عليييييييييييييى حفرقيييييييييييييج حنكيييييييييييييا واحيييييييييييييدة جيييييييييييييل ازليييييييييييييي التيييييييييييييي والمييييييييييييياعوأ،

 ا مين
(1)
 . 

والعلييج فييي  ليي  هييي أأ التطيياب القرآاييي يعييالج القضييايا والمشييكالت التييي يعاايكييا       

الم تمع باستتدام وسيلج التيدرا باليدعوة ، وحيا  لي  إ  ليكيوأ القيرآأ هيو التطياب القيادر 

علييى حتابعييج قضييايا النيياس، وحعال ييج حشييكالت ا قييوام، حراعيييا عاحييل الييزحن، وحسييتغال 

حين أسياليب اليدعوة الناجحيج ، فـقيـد لكيـرت الِحَكيم البليغيات حين الوقي المناسيب جثسيلوب 

(2)چ ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿچ :  تن يييـيم القيييرآأ بقيييـوله تعيييالى
 ،

ىئ  ىئ  ىئ    ېئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئچ وبقولييييييييه تعييييييييالى 

(3) چی  ی  یی
فالحكمييج ا ساسيييج حيين تن يييـم القييرآأ وتفريييق تنزيلييه ليقييرأع ،  

على الناس على حكيأ.. فيي جيل حيين يقيرأ علييكم حيا يسيد حاجيج  اك الحيين،  رسو  هللا 

وفيييييييي جيييييييل زحييييييياأ يتليييييييو علييييييييكم حيييييييا يزييييييييد أهليييييييه اقترابيييييييا إليييييييى الحيييييييق 
(4)
  . 

 و لي  ، وحكميه أحكاحيه وحعرفيج وفكميه حفظيه فيي هللا حين تيسييرا التن ييم فيي أجما إ      

 لنفسيه تقوييج فييه أأ جميا،  احكاحيإو وفكميا حفظيا إلييه ييوحى حا وعي على لنبي ل حطمئن

 جله  ل  ضب  على الشريفج
(5)
 ، وبالتالي تترسخ حفردات الدعوة في عقو  الناس . 

                                                 
(1)
 المتيوفى) دراز هللا عبيد بين ححميد:  الكيريم القيرآأ في جديدة اظرات العظيم النبث ينظر: 

 م2005 -هييـ1426ط/ ، وححققييج حزيييدة طبعييج ،والتوزيييع للنشيير القلييم دار ،(هييـ1377: 

،1/187 . 

 . 16سورة اإلسرا  : آيج ( 2)

 . 32سورة الفرقاأ : اآليج ( 3)

 . 88ينظر : دعوة ال ماهير وحكواات التطاب : د.عبد هللا الزبير عبد الرحمن ، ص( 4)

،  (هيـ1367:  المتيوفى) الزرقيااي العظييم عبد ححمد:  القرآأ علوم في العرفاأ حناهل( 5)

 . 1/53/ 3، ط ويرجاع الحلبي البابي عيسى حطبعج
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لعاحل الوقي تحسبا لردة فعيل حيديثي العكيد باإلسيالم احتناعيه  وحن أحثلج حراعاة النبي  - 

  عيين تحويييل الكعبييج إلييى قواعييد إبييراهيم   فعيين عاوشييج رضييي هللا عنكييا قالييي : قييا ،

: )) لو  أأ قوح  حديثو عكد بال اهلييج ، فثمياف أأ تنكير قليوبكم   لنظيرت  رسو  هللا 

 رم (( ، وفيي رواييج : )) لبنييي الكعبيج أأ أدمل الح ر في البيي ، وأأ الزق بابه فيي ا

علييى قواعييد إبييراهيم (( 
(1)
وقييد دمييل إلييى الكعبييج عييام الفييتو ، وحعييه جيشييه ،  ، فييالنبي  

 وحوله صيحابته الي ين   يتيرددوأ فيي تنفيي  أواحيرع ، وقيد ت معيي قباويل العيرب حوليه 

وأضييحى  ودحييرت ا صيينام ، وجسييرت يييوجج الشييرك ، وأصييبحي دولييج المسييلمين قويييج ،

حيين تحويييل  النيياس يييدملوأ فييي دييين هللا أفواجيياً ، ففييي أوا حعييالم القييوة هيي ع احتنييع النبييي 

،  ليييس لديييه أداييى ييي  فييي و   صييحابته الكييرام  الكعبييج إلييى قواعييد إبييراهيم ، فكييو 

وحبكم له ، وحسارعتكم إلى تنفي  ا واحر ، ولكن قضيج تحويل الكعبيج ، وإعيادة بناوكيا تعيد 

ايا التي يكتم بكا الرأد العام في جميع أاحيا  ال زييرة العربييج ، و سييما والعيرب حن القض

ييم البيييي وت لييه ، والنبييي  اظيير إلييى افييوس المسييلمين ال ييدد ، فوجييدها  حنيي  ال اهليييج تُعظ ِ

غييير حكيئييج لمثييل هكيي ا عمييل ، فمثييل هيي ا التغيييير قييد يغييرس فييي افييوس الييبعض الريبييج 

سيالحكم   يسيتوعبوأ حثيل هكي ا حيدث ، فمين عظميج أمالقيه والتشك  ، فكم بحكيم حدا يج إ

لتوجكات الناس ، وحشاعرهم   أ اليزحن غيير حناسيب لمثيل  ارى حراعاته  ويماوله 

 هك ا عمل . 

 آليات تطوير وسائا الدعوة في ظا المتغيرات الزمانية : -2 

وفيما ييثتي بيياأ  بيرز اآللييات الفكرييج والفنييج التيي يمكين أأ تسياهم فيي تطيوير فكير       

                              -الداعيج   ليواجب تطورات العصر وحتغيرات الزحاأ وحنكا :

حعرفيييج الداعييييج لوقيييع التحالفيييات السياسييييج والمعسيييكرات الدولييييج، وا سيييتفادة حييين  - أ

 محاور العالميج، وتوليفكا لصالو الدعوة .                                                              التناقضات بين ال

فبمييا إأ السياسييات تتغييير ، والتحالفييات تتبييد  بحسييب الظييروف والزحيياأ ، إ  إأ واقييع       

ج العمييل الييدعود الييراهن يتتلييف عيين واقعييه فييي حقبييج ا ربعينييات" إبيياأ الحييرب العالمييي

ا ولى وحا بعدها " ، وحرحلج حيا بعيد ااكييار ا تحياد السيوفيتي تتتليف عين حرحليج حيا بعيد 

تتغيييير بتغيييير الوقييياوع  تاحيييتال  العيييراق وأفغااسيييتاأ    أ الظيييروف تتبيييد ، والتحالفيييا

وا حييداث ، وحييا اريييد أأ اصييل إليييه هييو أأ الداعيييج ينبغييي أأ يكييوأ  ا حنكييج سياسيييج  

                                                 

، جتيياب الحييج ، بيياب الح يير وبعضييه  9151، بييرقم  128/ 5حصيينف عبييد الييرزاق : ( 1)

/ 2حن الكعبج ، وإلبن حاجه بلفظ )) لو   أأ قوك حديثو عكد بكفر ... (( سينن ابين حاجيه : 

، جتاب المناس  ، باب الطواف بيالح ر ، والمع يم ا وسي  للطبراايي  2955، برقم  985

، والمسند المستترا على صحيو اإلحام حسلم :  بيي اعييم أحميد  7379، برقم  228/ 7: 

هـيـ ( ، تحقييق : ححميد حسين الشيافعي ، دار الكتيب  430بن عبد هللا ا صيبكااي )المتيوفى 

، وقيييا  الحيييافظ الزيلعيييي : أمرجيييه أبيييو داود  4/ 9م ،  1996/ 1العلمييييج ، بييييروت ، ط

 عنكييا ، وقيا  الترحي د حيديأ حسيين والترحي د عين علقميج عين أحييه عين عاوشيج رضيي هللا

صحيو ، وعلقمج ه ا : هو علقمج بن بيال  حيولى عاوشيج رضيي هللا عنكيا ، تيابعي ، حيداي، 

 .   43/ 3احتج به البتارد وحسلم . اصب الرايج : للحافظ الزيلعي ، 
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ج العمل الدعود ، وإأ الدقج في التتطي  لمواجكيج التحيديات التيي ليولف ه ع الحنكج لتدح 

لتوليفكيا   تعترم الدعوة جااي أحد أبرز رجياوز السياسيج التارجييج التيي ااتك كيا النبيي

فيي التعاحيل حيع قبيليج  لصالو الدعوة اإلسالحيج، وقد ت لي ه ع الحنكج السياسيج للرسيو  

حعكم تنص على أأ : )  سيلم حين مزاعيج لمين  لنبي مزاعج إ  إأ المعاهدة التي أبرحكا ا

آحن حنكم، وأقام الصالة، وآتي الزجاة، وااصو في دين هللا، أأ لكم النصر عليى حين دهمكيم 

إ ا دعيياهم، و هييل بيياديتكم حييا  هييل حاضييرتكم ، وأاكييم  بظلييم ، وعليييكم اصيير النبييي 

حكاجروأ حيأ جااوا( 
(1)
. 

لسياسييج ، و سييما حيا يتعليق بمبيدأ الموازايج بيين المعسيكرات ويستفاد حن ه ع الو يقيج ا     

وا حالف السياسيج، حيأ يتبين لنا أحور حكمج اوجز حا يتعلق ب اايب اليدعوة فيي حسيثلتين 

  : 

َر الرسيو  ححميد  المسألة األولى :     العيدا  القيديم بيين قيري  ومزاعيج لتدحيج  لقد َستَّ

اوليج تمثيل تحسيين العالقيج حيع قبيليج مزاعيج، وهيي ليم الدعوة اإلسالحيج ، وجاايي هي ع المح

تنتسييب لبسييالم بعييد، ولييم تُبييايع عليييه ، وهيي ا ا حيير فيييه فاوييدة حيين حيييأ الحييدود الشييرعيج 

لسياسج ا عدا  ، وأأ الحرب مدعج ، والواقع التياريتي بيا حس القرييب ييدلنا عليى أهمييج 

يعطيى المسيلموأ فرصيج  هبييج فيي التصارع بين القوى الدوليج ، وحن مال  هي ا الصيراع 

الدعوة والعمل  اشغا  جل طرف با ت اع اآلمر ، وحا الصراع الكبير فيي الحيرب البياردة 

بييين المعسييكر الغربييي الرأسييمالي بقيييادة أحريكييا ، والمعسييكر الشييرقي ا يييتراجي بقيييادة 

وفيتي ، وتقسييمي ا تحيياد السييوفيتي إ  د لييج علييى حثييل هيي ا الفكييم ، فلمييا ااكييار ا تحيياد السيي

َع المسيلموأ الييوم  َب اقتصادع ، تفردت بعد  ل  أحريكا بالعالم جله ، حييأ ت يرَّ أقاليمه وُمر ِ

اليييويالت حييين هييي ا التفيييرد ، فيييثين المسيييلموأ الييييوم حييين اسيييتغال  فيييرص التنييياقض بيييين 

المعسييكرات المعاديييج ؟ فكيي ع الصييين التييي تربييو علييى ُممييس عييدد سييكاأ العييالم ، واليابيياأ 

بج القاعدة الصناعيج الضتمج ، وه ع ألماايا التي وقفي عليى رجليكيا حين جدييد ، فمين صاح

حيين دعيياة المسييلمين يسييتغل تناقضييات المصييالو وا فكييار بييين هيي ع القييوى؟ 
(2)
وتسييتيرها  

 لصالو الدعوة حن مال  اشر الفكر اإلسالحي وقيمه ، ومدحج حصالو المسلمين العليا . 

المسلمين حين مزاعيج بيالك رة    ايه  حيظ أايه  يطالب الرسو   لم المسألة الثانية :    

سيكسب حن مزاعج، وهي حقيمج في ديارها أجثر حين جسيبه حنكيا إ ا هياجرت للمدينيج ، فقيد 

جااي تعي  وس  قري    ول ل  فكي في حرجز مطير يسمو لكا بيثدا  حكيام جبييرة لليدعوة 

ن ، وقياحكييا بييدور الحليييف اليي د يييدافع عيين اإلسييالحيج ، حنكييا حييدبع بثمبييار أعداوييه المكيييي

ويُثييب  أعييدا ع فييي حييرب الدعايييج التييي سييبقي الكزيمييج الكبييرى التييي حنيييي بكييا  الرسييو  

قري  في يوم الفرقاأ 
(3)
  . 

                                                 

/ 3ح موعيييج الو يييياوق السياسييييج : د. ححمييييد حمييييد هللا ، دار اإلرييييياد ، بيييييروت ، ط (1)
 .   165م ، ص  1969هـ ـ  1389
ينظر: الفقه السياسي للو اوق النبويج : د. ماليد سيليماأ الفكيداود ، دار عميار ، ا ردأ  (2)
 .   130/بدوأ تاريخ ، ص 1، ط
/ 3اسيم ، دار الكتياب اللبنيااي ، بييروت ، طاشثة الدولج اإلسالحيج : د. عوأ الشيريف ق (3)

 .   52م ، ص  1980 -هـ   1400
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وجدليل على  قته فيكم ، وتعبييراً عين روح الميودة احيوهم ، يعطييكم حقيوق المكياجرين ،     

حع جواكم لم يكاجروا حن دييارهم ، و  يسيتثنى حين  لي  " إ  حين سيكن حينكم حكيج " ، فقيد 

حنزلج لم يعطكيا أحيداً حين النياس ، أأ جعلكيم حكياجرين بثرضيكم ، وجتيب  أعطاهم النبي 

و  يتيسيير تقييييم أهميييج هيي ا العييرم إ  بنسييبته إلييى المكااييج التييي جااييي  لكييم بيي ل  جتابيياً ،

يُشيي ع  للك ييرة إلييى المدينييج فييي اظييام اإلسييالم السياسييي قبييل فييتو حكييج ، فقييد جيياأ النبييي 

المسلمين ماصج في حكج وحا جاورها للك رة إلى المدينج ، حتيى يقيوى حرجيز اإلسيالم فيكيا 

ليج لم ابكج أعداوه حن أهل حكج ، وتزداد فعاليجُ المسلمين القتا
(1) 

 ، وحن غيرهم . 

وتييد  هيي ع ا تفاقيييج علييى أأ حيين حقتضيييات السياسييج الشييرعيج ا ميي  بقييوااين الموازاييج     

السياسيج بين المعسكرات وا حالف ، فقيد يكيوأ حين حصيلحج المسيلمين إقاحيج تحالفيات فيي 

ن الكتيل القاوميج إ ا جياأ  لي  حميا الم ا  العسكرد ، أو ا قتصادد، أو الت يارد حيع أد حي

يتدم المصلحج العليا لألحج وااتشار دعوتكا، والحفيال عليى جيااكيا وسييادتكا ، واسيتقاللكا ، 

 وإأ ه ا ا حر ليس له عالقج بتما ل المعتقد لدى الطرفين . 

تطيييوير عميييل وجيييا ت ا ابيييا  اإلسيييالحيج ودعمكيييا بحييييأ تصيييبو فعاليييج، وتتصيييف   -ب 

لمصييداقيج والحرفيييج العاليييج ، ورفييد الييدعاة بييممر أمبييار المسييلمين فييي العييالم ، بالشييفافيج وا

وتكيئييج بييراحج تتتصييص بمناقشييج واقعكييم ، والتحييديات التييي تييواجككم ، والمعوقييات التييي 

تعتريكم، حيأ إأ لبعالم دورا فاعال في تبليغ اليدعوة للنياس ، فكيو يسياهم فيي تفعييل دور 

فييي زحاانييا الحاضيير يعييد قييوة فعالييج قييادرة علييى تغيييير قناعييات  إلعييالمأ ا الييدعاة   و ليي  

جثييير حيين النيياس   بييل إأ اإلعييالم فييي زحاانييا هيي ا أسييق  دو  وحكوحييات بييدوأ إطييالق 

 وا قتصيياديج السياسيييج القييوى سيياور حييع تتفاعييل حضيياريج قييوةرصاصييج واحييدة ، فكييو ) 

 تكييوأ بييديال عيين حتييى اإلسييالحيج ا ابييا  وجالييج إاشييا  والييدعوة إلييى ، ا مييرى والثقافيييج

 ،ميياص بوجييه اإلسييالحي العييالم أمبييار اسييتقا  فييي الدوليييج وا حريكيييج ا وروبيييج الوجييا ت

(  عام بوجه م تمعات ا مرىوال
(2)

                                                                                    .                             

فعيل التواصل بيين اليدعاة وتبياد  التبيرات والت يارب ، وآلييج  لي  تتحقيق حين ميال  ت -ت

عقيييد الميييؤتمرات والنيييدوات النوعييييج الموسيييعج لليييدعاة ، و سييييما الشيييباب حييينكم ، وعيييدم 

والتيروا بورقيج عميل  –جميا اعتيداا  لي   –ا قتصار على اليدعاة البيارزين والمشيكورين 

ا  بيين اليدعاة لييس لقيا  تعيارف فحسيب بقيدر حيا هيو لقيا  حنك يج لتدحيج اليدعوة    أ اللقي

 الثقافيييج المراجييزدور  تعزيييزعميل بييين دعيياة يحملييوأ همييوم ا حييج، وإأ حيين المكييم أيضييا ) 

الفكييير  يسيييعى حييييأ اإلسيييالحيج الحضيييارة  اتييييج عليييى للحفيييال جليييه العيييالم فيييي اإلسيييالحيج

 حيع الوحيدة، ليروح ال يو وتكيئيج ،اإلسيالحيج اليبالد بين التضاحن روح تعزيز إلى اإلسالحي

 الحقيييوق فيييي اإلسيييالحيج اليييدو  بيييين التاحيييج والمسييياواة التعييياوأ روح ب يييياعج ا هتميييام

(  والواجبات
(3)
                                                                   . 

                                                 

 .   50المصدر افسه : ص  (1)

 بالمدينييج اإلسييالحيج ال احعييج ، إحييام إبييراهيم : اإلسييالحي التضيياحن فييي اإلعييالم دور( 2)

 . 1/271،  م1984/هـ1404 ا و  ربيع -صفر -ححرم (61) العدد /16، ط المنورة

 . 1/271المصدر افسه :  ( 3)
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وحن أجل أم  حيز واسع في الشارع، والتواصل حيع النياس والتيث ير بكيم ينبغيي تشيكيل  -ث 

 والمناقشيات التفياوم طرييق عين السيلميج بالطرق المنازعاتل نج حن الدعاة الكبار لفض 

 اإلاسياأ حقيوق احتيرام حيع بمقتضياها، والعميل اإلسيالحيج المبيادئ وتعزيز ا مويج، الوديج

 ً  .، ففي  ل  تث ير بليغ في الناس  السمحج اإلسالحيج جالشريع لمبادئ وفقا

إأ المتغيرات الزحاايج فرضي واقعا جديدا على الدعاة يتمثيل بظكيور جييل حين الشيباب  -ا

المتيث ر بييالفكر المييادد ، والتقنيييات الحديثييج ، ووسياول ا تصييا  المعاصييرة التييي قربييي جييل 

عوة، وحمييل الرسييالج بسييبب تييث ر المسييافات ، وجعلييي الشيياب حنعييز  عيين هييم توصيييل الييد

فكرع بالنظرة المادييج الضييقج للحيياة، فكثيير حين الشيباب   يعيرف حعنيى العميل التطيوعي، 

و  البيي   و  الكفيياح حيين أجييل الييدعوة ، وهيي ا يتطلييب وقفييج جييادة حيين قبييل الييدعاة إلي يياد 

التنظيير  حعال ج حعاصرة تنس م حع ه ع المتغيرات ، حييأ إأ جثييرا حين النياس سيئموا حين

والكالم ال مييل، والتطيب البليغيج والكلميات المسي وعج ، وقيديما قيالوا" إأ الطفيل إ ا بكيى 

  تسكته القُبَل " وحن أجل رب  القو  بالعمل ينبغي السيعي إليى تفعييل النشياط اليدعود فيي 

 فيما يثتي : ال وااب العمليج ، والتي سث جر جاابا حنكا

تفعيل العمل اليدعود حين ميال  تقيديم التيدحات الصيحيج للمرضيى الفقيرا  بغيض النظير  –

عن الدين والمعتقد عن طرييق إاشيا  حستشيفيات وصييدليات بي دارة إسيالحيج غيير ربحييج ، 

وقييد  حظييي بعييض ال معيييات التيريييج اإلسييالحيج المدعوحييج حيين قبييل العلمييا  العيياحلين 

بعييض البلييداأ اإلسييالحيج حيييأ قيياحوا بكيي ا العمييل وصييناديق التبرعييات فييي المسيياجد فييي 

 .                                                                            يالراوع، وجاأ له صداع وتث يرع ا ي اب

العمييل علييى إقاحييج دورات فييي التنميييج البشييريج يييديرها جييادر حتتصييص حييؤحن بفكييرة  –

لييص الشيباب حين قاعيات اللكيو والقميار التيي أصيبحي وجيرا الدعوة اإلسالحيج حن أجيل تت

 لبفساد .              

تش يع رجا  ا عما  حن المعيروفين باليدين والصيالح عليى ا سيتثمار فيي حييداأ تنمييج  –

الطفييل المسييلم ج اشييا  روضييج أطفييا  تعلييم الطفييل المسييلم أصييو  التربيييج اإلسييالحيج بغيييج 

 كم .غرس القيم والفضاول في أ هاا

السييعي حيين أجييل حليي  ال ااييب الترفيكييي فييي حييياة المسييلم حيين مييال  تفعيييل دور الفييرق  – 

اإلاشيياديج ، وإقاحييج المكرجااييات التييي تييدعى إليكييا ا سيير الملتزحييج  جييي يسييد البيياب أحييام 

الترفيييه المشييوب بالمعاصييي  جييا متالط واحييوع، وا سييتثمار فييي جااييب السييياحج الملتزحييج 

بعييد صييعود  –حيج لألسيير المحترحييج المحافظييج جمييا حييدث فييي ترجيييا جييثأ تكييوأ حدينييج سيييا

حيييأ أاشييئي حنت عييات ماصييج با سيير المحتشييمج حصييرا حيييأ  -اإلسييالحيين إلييى السييلطج 

تساهم في التتفيف عن جاهل ا سر المحافظج أعبيا  عيدم ميروجكم إليى ا حياجن المتتلطيج 

ا سير الملتزحيج حين جيل أاحيا  العيالم التي   تليق بكم ، وقد اجت بي هي ع الفكيرة جثييرا حين 

اإلسالحي ، باإلضافج إلى أأ جثيرا حن غير الملتيزحين يتصيوروأ أاكيم إ ا التزحيوا بشيعاور 

فييي قفييص حديييدد ضيييق واكييد وحرحيياأ فييي إطييار اظريييج "   االييدين، فيي اكم سييوف يييدملو

 أ اليدين  ي وز" "وه ا حيرام" فنيرى الشيباب والشيابات يرييد أأ يتمتيع بشيبابه وحيويتيه  

 ييم يتييوب فييي حرحلييج المشيييب ،  –سييوف يوصييد ا بييواب فييي وجكييه  –بحسييب تصييورع  –

 وه ا تصور ماط    لسببين : 
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هييو أأ اإلسييالم ليييس دينييا حنغلقييا جمييا يتصييور ، بييل يييدعو اإلسييالم إلييى التفييا    أحاادهما: 

                                                       والفرح وا بتساحج وبأ  قافج التير ، والتمتع بالمباحات حن الرزق .        

أاه أهدر عنفواأ الشباب في غير طاعج هللا في وقي جااي اليدعوة بيثحس الحاجيج  والثاني :

 إلى طاقته حع احتفاله بمتعته والترفيه المشروع ال د   يتعارم حع الشرع .

اإلسييالحي للتعريييف باإلسييالم،  رإقاحييج حرجييز صييحفي إسييالحي برعايييج حنظمييج المييؤتم -ح 

تضمن فيه حشارجج جل الدعاة العياحلين عليى السياحج، و  يقتصير عليى اليدعاة المشيكورين 

فحسييب   لتسييلي  الضييو  علييى حييواطن التلييل فييي العمييل الييدعود وحعال تييه، واقييد أوجييه 

 القصور بعيدا عن الم احالت.

دعود وحفرداتييه ، فتطيياب تطييوير وسيياول الييدعوة حيين مييال  تطييوير لغييج التطيياب اليي -   

الحييرب البيياردة ليييس جتطيياب زحيين العولمييج، وسياسييج اافييراد القطييب الواحييد فييي المسييرح 

السياسييييي الييييدولي، وجيييي ا  لغييييج التطيييياب وأسييييلوبه وحفرداتييييه لمرحلييييج حييييا قبييييل أحييييداث 

/أيلو 11
(1)
الشكيرة ، والتي غييرت المسيار السياسيي اليدولي بحسيب تيداعياتكا ، وحرحليج  

ربيج، وحا أطلق عليه بـ" الربيع العربي " تتتلف في لغتكيا ومطابكيا عميا قبلكيا الثورات الع

 حن حراحل ، حيأ إأ على الداعيج أأ يواجب هموم الشارع وتطلعاته .

وحين بيياب الحقيقيج واإلاصيياف ، في أ المسيياجد حمثلييج بيدعاتكا جيياأ لكيم دور بييارز فييي        

الثييث ير وا لتفيياف حييو  ال ميياهير ، سييوا  فييي العمييل ا غييا ي ، واحتضيياأ ال ميياهير، جمييا 

حدث فيي حصير والييمن وليبييا إبياأ الثيورة ، وجي ا فيي العيراق حييأ تحوليي المسياجد إليى 

حيدااييج   لرعاييج ييؤوأ المك يرين والمشيردين فيي اليدامل، أو ملييج أزحيج، وورييج عميل 

النازحين حن التارا جالسوريين واحيوهم ، لي ا في أ حين الصيحيو تغييير حفيردات التطياب 

اليييدعود حييين ميييال  اإلتيييياأ بموضيييوعات وأفكيييار وحفيييردات تتناسيييب حيييع ح يييم الحيييدث 

 وجزالته، وبما يتناسب حع حواجبج ح ريات العصر وحتغيراته .

ا هتمام بالقطاع النسود باعتبار أأ النسا  أقدر على التيث ير بالطفيل وا سيرة عموحيا ،  -ر

وفيمييا يتعلييق بكيي ا ا حيير، فيي أ التقصييير بيياد للعييياأ، ويمكيين تشتيصييه  و  وهلييج حيييأ إأ 

حضييور المييؤتمرات والنييدوات والييدورات وورش العمييل المتتصصييج بالييدعوة ، وحناقشييج 

ى الرجييا  فقيي ، و  يحضييرها الكييادر النسييود إ  قليييال .   أحييوا  المسييلمين حقصييورة عليي

  

ا هتمام بتربيج النايئين حن أبنا  الدعوة حن الناحييج التعليمييج وا مالقييج وا جتماعييج،  -ز

وضييرورة وضييع حيينكج صييحيو ييياحل للعمييل الييدعود  إلاشييا  القييدوة الصييالحج وا سييوة 

كج ، باإلضافج إلى تعليمكم فقيه ا ولوييات، وفقيه الحسنج، وإعداد َحَملَج الدعوة على ه ا المن

الواقع اظريًا وتطبيقيًا ، وهو حا سيعى القيرآأ الكيريم إليى لفيي أاظيار المسيلمين علييه حييأ 

 عناصيير قييررت "وهييي سييورة حكيييج" إ  إبييراهيم سييورة فييي الييدعود البرايياحجماصيييج  إأ

 ، اليدعوة حعوقيات عليى وابكيي بعيدهم، حين واليدعاة الرسل صفات وبيني ،الدعود المنكج
                                                 

سيبتمبر/أيلو  افيدت حالييين حين الكتيب  11وجدير بال جر : هو أاه فيي أعقياب أحيداث  (1)
حييين  -سيييوا  التيييي تناوليييي اإلسيييالم بشيييكل اي يييابي أم سيييلبي  -التييي تتحيييدث عييين اإلسيييالم 

المكتبات ا حريكييج ميال  بضيعج أييكر ، وا حير يحتياا إليى إحكااييات هاوليج   وجيود لكيا 
 وى لدى الدو  اإلسالحيج .س
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 هللا عيين الييبال  فييي حنكييا اإلفييادة وجيفيييج،  الييدعوة وسيياول فييي وفصييلي ، حواجكتكييا وجيفيييج 

 سبحااه
(1)

، فكي تتتلف حن حيأ أسلوب الدعوة وآلياتكا جما هيو حبيين فيي سيورة الماويدة   

  أ لكل زحاأ أسلوبه في إعداد جيل الدعوة الناي  .                                               

 النياس ينيز  وأأ ، اليدعوة وسياول فيي يتيدرا أأ نياجوال جالداعيي عليى أ في:  وبال ملج      

،  ورسيله هللا أابييا  بكيا قيام التي الدعوة بثساليب يقتدد وأأ ، حنازلكم
(2)
حين ميال  ااتكياا  

حنكج دعود يواجيب العصير الي د يعيشيه، ويفقيه المرحليج ، ويفكيم الواقيع ، فلييس التطياب 

ال د يطلق في زحاأ الرجود والرقيود جالتطياب الي د يصيدر فيي عكيد اليقظيج والنكيوم.. 

و  يصييو أأ يكييوأ التطيياب أيييام ا ستضييعاف والكييواأ جالتطيياب أيييام ا سييتعال .. و  

عييزة والتمكييين جالتطيياب فييي حييا  ا اكييزام والتبعيييج .. و  التطيياب فييي التطيياب حييا  ال

زحاأ الصحوة جالتطاب في زحاأ الغفلج.. ولكين لكيل زحياأ مطياب يناسيبه، ويفيل حدييدع، 

ويسد  غورع 
(3)
 . 

                                                                                                                                                          

 :   ثانيا : تطوير وسائا الدعوة في ظا المتغيرات المكانية

جيوأ ا حكيام ،        إأ حن المالحيظ أأ أوميج الفقيه واليدين ، ودعياة السيلف الصيالحين يَُتر ِ

المكياأ الي د  ويستصدروأ الفتاوى ، ويصيغوأ مطاب الدعوة وحفرداتكيا بحسيب حيا يالويم

هييم فيييه   ليي ل  جيياأ لبحييام الشييافعي فقكيياأ: فقييه قييديم بنيياع علييى بيئييج أهييل بغييداد وحييالكم 

وواقعكم ، وفقه جديد بُني على بيئج حصر وحـا  أهلـكا وواقعكيم، وحـيـا  اك إ  لتغيير واقيع 

النيياس فييي حصيير عيين حييا  أهييل العييراق، فبييادر يتيياطبكم بمييا يناسييب حييالكم وواقعكييم ، 

أ والواقع قد يؤ راأ على ا حكام والمواقف والقيرارات وا هيداف وا سيتراتي يات، فالمكا

وبيييث رهم ينقليييب المفضيييو  فاضيييال ، والفاضيييل حفضيييو ، ولمصيييالحكما يصيييبو اليييراجو 

حرجوحا والمرجوح راجحيا، وبفكمكميا يينقض القيرار وتتبيد  المواقيف.. وفيي جيٍل المقصيد 

ا رم ، ا على هو السعي لتمكين دين الحق في 
(4)
واشر اليدعوة وإيصيالكا إليى النياس ،  

وفيمييا يييثتي سييثبين أهميييج حراعيياة المتغيييرات المكاايييج فييي الييدعوة ، حييع بييياأ آليييات تطييوير 

 -وساولكا   لتواجب تغيرات المكاأ :

                                                                                                                      

 أهمية مراعاة المتغيرات المكانية في الدعوة : -1

إأ حن مصاوص الدعوة اإلسيالحيج أاكيا رسيالج عالمييج عيابرة للقيارات تت ياوز الحيدود      

والمسييياحات المكاايييج حييين ميييال  ااسيي احكا حيييع جيييل ا حكنييج، وحعال تكيييا لكيييل  جال غرافييي

                                                 

 فيتو وسييملألسيتا  :  إبيراهيم سورة مال  حن والتوجيه والدعوة التربيج أساليب ينظر : (1)

 . islam.com-http://www.al :اإلسالم حوقع:  الكتاب حصدر،  1/76،  هللا

 حنك يييج دراسييج) ا سييتعمار - ا ستِشييراق - التبشييير:  وموافيكييا الثال ييج المكيير أجنحييج( 2)

)المتيوفى :  الدحشيقي المييدااي َحبَنََّكيج حسين بين اليرحمن عبدللشيخ  : (الفكرد للغزو ياحلج

 . 1/706، م2000 - هـ 1420 /8، ط دحشق – القلم دار ،(هـ1425

 . 89الرحمن : صينظر: دعوة ال ماهير وحكواات التطاب : د.عبد هللا الزبير عبد  ( 3)

 . 92دعوة ال ماهير وحكواات التطاب : د.عبد هللا الزبير عبد الرحمن : ص ( 4)

http://www.al-islam.com/
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وحكياأ وبميا يناسيبكا ، والعيالم المعاصير الي د يمير  المشكالت التي قد تطيرأ عليى جيل بيئيج 

بمشكالت حستعصيج بدأ يتفكم حدى حاجته إلى الفكر اإلسالحي ودعوته أجثير حين  د قبيل ، 

فييال بييد أأ اييؤدد أحااييج تبليييغ دعييوة اإلسييالم بكييل الوسيياول الممكنييج ، وايينكج جييل الطييرق 

ت المكااييج جياعلين حين قوليه المشروعج التيي تحقيق حبيدأ اليبال  الميؤ ر، فيي ليل المتغييرا

 (1) چ  ڭے  ے  ۓ  ۓ  ھہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھچ                 تعييالى:

 يعارا وحنكاا عمل لكل حكاأ يحل فيه الدعاة .                                                   

فييي ا يياح وبنييا  علييى  ليي  فيي أ طريقييج التطيياب الييدعود والوسيياول المتتيي ة فيييه ، لكييا أ يير 

اإلسييالحيج وااتشييارها، وجيي ا العنايييج باللغييج وأسييلوب التطيياب علييى وفييق حتغيييرات  الييدعوة

المكاأ والبيئج المحيطج ، وهو حا يتطلب حراعاة فقه ا ولويات، وفقيه الواقيع، وتقيديم ا هيم 

على المكم،   بل إأ الفاضل قد يصير حفضو  فيي بعيض ا حيياأ إ ا جياأ فيي  لي  مدحيج 

 .                                                                                للدعوة 

يقو  يييخ اإلسيالم ابين تيمييج رحميه هللا فيي  ات المعنيى: "والمفضيو  قيد يكيوأ أافيع       

لييبعض النيياس لمناسييبته لكييم ، جمييا قييد يكييوأ جنسييه فييي الشييرع أفضييل فييي بعييض ا حكنييج 

المفضييو  تييارة يكييوأ أفضييل حطلقييا فييي حييق جميييع النيياس... وقييد وا زحنييج وا حييوا ... ف

 لمناسيييبته  بالمفضييو  ينتفعييوأ قييديكييوأ أفضييل لييبعض النيياس،  أ ااتفيياعكم بيييه أتييم... ف

(  أهله حن يكواوا أأ إلى يصلوأ   ال د بالفاضل ينتفعوأ   حا الناقصج  حوالكم
(2)
. 

 

 آليات تطوير وسائا الدعوة في ظا المتغيرات المكانية :   -2

وحن باب الترجيز على ا هم سثتناو  آليات تطوير وسياول اليدعوة فيي القيارة ا وروبييج     

  و ل   عتبارات عديدة حنكا أأ تطوير الدعوة في أوروبيا ليه أهمييج إسيتراتي يج فيي واقيع 

فيييوارق والمتغييييرات المكااييييج داميييل بليييداأ العيييالم الوجيييود اإلسيييالحي فيييي العيييالم ، وأأ ال

اإلسالحي " بالد الشرق " تكاد تكوأ ححدودة ، فالداعييج فيي حصير أو ال زاوير أو المغيرب 

حييثال يواجييه افييس البيئييج التييي يواجككييا الداعيييج فييي العييراق واليييمن   للتشييابه النسييبي فييي 

، في أ الوضيع يتتليف  ابالنسبج  وروب الطبيعج ا جتماعيج واللغويج والعادات والتقاليد ، أحا

امتالفييا جيي ريا عمييا هييو حوجييود فييي بييالد الشييرق اإلسييالحي ، فيحتيياا الداعيييج إلييى تطييوير 

وساوله الدعويج   لتتناسب حع حتغييرات المكياأ والبيئيج التيي يعيي  فيكيا ، وفيميا ييثتي بيياأ 

 وربيج :                                                                       برز الوساول التي يمكن للداعيج توليفكا لتدحج الدعوة اإلسالحيج في البالد ا 

فيي أوروبيا، وتوليفكيا بالشيكل الصيحيو لصيالو  ةا ستفادة حن أجوا  الحريات الموجيود -أ

الييدعوة ، وعييدم فعييل يييي  يكييدد الوجييود اإلسييالحي المتنيياحي فييي أوروبييا ، والمالحييظ أأ 

التشييدد والغلييو إلييى الييبالد ا وروبيييج حتصييورين أأ هيي ا هييو بعييض الييدعاة ينقلييوأ فكييرة 

وبعضييكم قييام بتوليييف أجييوا  الحريييج الموجييودة فييي   -بحسييب تصييورهم–اإلسييالم الحييق 
                                                 

 . 25سورة النحل : آيج ( 1)

 الحرااييي تيميييج بيين الحليييم عبييد بيين أحمييد العبيياس يأبيي الييدين تقيييل:  الفتيياوى ح مييوع( 2)

 لطباعيج فكيد الملي  ح ميع،  قاسيم بين ححميد بين الرحمن عبد، تحقيق :  (هـ728: المتوفى)

 . 22/348،  م1995-هـ1416، ط/السعوديج العربيج المملكج ، الشريف المصحف
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الدو  ا وروبيج  لصالو أجندات حزبيج وفئويج وحناطقيج ضييقج حييأ   تكياد اشيرة أمبيار  

طااييا حيثال ، وقيد قيدحوا للقضيا    تمر إ  وطالعتنا بثمبيار حشياهير الغليو فيي فراسيا أو بري

 لغرم ترحيلكم أو افيكم مارا البالد لمتالفتكم القوااين ؟ .              

إأ الداعيج الناجو هو ال د يعمل بكدو  و جيا ، و  يسيتفز اآلميرين فيي بالدهيم   جيي       

ربيييج ، يكيوأ مييير سيفير لبسييالم فيي بييالد الغيرب   أأ يكييوأ حثيار جييد  فيي الصييحافج الغ

ويثيير عييداوة اآلميرين وردات فعييل سييلبيج حييأ يييكل بعييض المتطيرفين ا وربيييين أحزابييا 

د النامب ا وروبي بالمحافظج عليى هوييج أوروبيا المسييحيج ، والحيد  َِ وتكتالت ااتتابيج تعِ

حن ه رة المسلمين إليكا . 
(1)

                                                                                  

المكييم : ينبغييي علييى الداعيييج أأ يراعييي فقييه ا ولويييات فييي الييدعوة ،  ىتقييديم ا هييم عليي -ب

وحن هنا قرر العلما  قاعيدة  هبييج فيي ح يا  اليدعوة ، و سييما فيي اليبالد ا وروبييج وهيي 

" ا حكيياما عمييا  واإليميياأ قبييل أأ "الييدعوة إلييى 
(2)
يميياأ، : أد أأ تُقَييدَّم الييدعوة إلييى اإل 

بمفاهيميييه وأصيييوله، عليييى اليييدعوة إليييى العبيييادات والمعييياحالت، حييين حيييال  وحيييرام فيييي 

المييثجو ت، والملبوسييات، وغيرهييا، وتطبيييُق هيي ع القاعييدة هييو ا صييل فييي حقييام الييدعوة، 

وبتاصييج لميين فقييد اإليميياأ، أو حصييل لييه فيييه ملييل أو ضييعف 
(3)
، فالتمييار حكييم جييدا لكيين  

الكبيرى يربي  حسيار اليدعوة ، وا وليى باليدعاة الحيأ عليى الترجيز عليه ، وتيرك المسياول 

سييتر الييرأس، وتييرك حسييثلج تغطيييج الوجييه فييي الييبالد ا وروبيييج تثميي  فاعليتكييا وحييداها عيين 

طريييق التييدرا فييي التطبيييق ، والتييدرا هييو سيينج رباايييج روعيييي فييي أحكييام جثيييرة جال كيياد 

وترك التمر وغيرهما 
(4)

جييز ال كيود عليكيا هيي السيعي ، والقضايا الكبيرى التيي ي يب تر

                                                 

وفيميييا يتعليييق بواقيييع حرييييج اليييدعاة فيييي أوروبيييا حقارايييج بالعيييالم العربيييي أود تسييي يل  (1)

المالحظج اآلتيج : وهي أاه حن المؤسف أأ ارى بعيض دعياة اإلسيالم يُطياردوأ فيي بعيض 

حلئيي السي وأ باإلسيالحيين ، وسيترت أجكيزة ا اظميج المسيتبدة حين  البلداأ العربيج حييأ

أحيين سياسييي وبييوليس سييرد وأجكييزة المباحييأ والمتييابرات   لمراقبييج وحالحقييج اليييدعاة 

والملتييزحين دينيييا ، وحتابعييج ت معيياتكم واشيياطاتكم الدعويييج فييي حييين ا ييد ا تحيياد العييالمي 

أاشيييطته حييين حيييؤتمرات وايييدوات لعلميييا  المسيييلمين فيييي دبلييين عاصيييمج ايرلنيييدا يميييارس 

وححاضييرات وغيرهييا حيين دوأ أيييج حضييايقج ، جمييا إأ حيين المت ييل والمعيييب أأ تُسييتقبل 

وزيرة التارجيج اإلسراويليج في بعيض بليداأ التطبييع العربيي فيي حيين ييرفض عميدة لنيدأ 

اسييتقبالكا   ل راومكييا ، ويسييتقبل الشيييخ يوسييف القرضيياود ا حييين العييام لالتحيياد العييالمي 

لمييا  المسييلمين ويكرحييه أفضييل تكييريم . ولمزيييد حيين التفاصيييل : ينظيير : جريييدة الرايييج لع

                       .                                                                                   www.alraea.comم . وحوقعكا ا لكتراي 15/5/2008القطريج بتاريخ 

حنكج الدعوة في ضيو  الواقيع المعاصير : عيدااأ بين ححميد آ  عرعيور ، وهيو جتياب ( 2)

حاوز على جاوزة ا حيير ايايف بين عبيد العزييز للسينج والدراسيات واإلسيالحيج المعاصيرة ، 

 . 57م ، ص2006-هـ 1426/ 1المملكج العربيج السعوديج ، ط

 . 58ضو  الواقع المعاصر : صينظر : حنكج الدعوة في ( 3)

 : الموافقياتولمزيد حن التفاصيل حو  قضييج للتيدرا فيي التشيريع وا حكيام يراجيع : ( 4)

 . 6/406،  لشاطبيل

http://www.alraea.com/
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حيين أجييل توسيييع رقعييج الوجييود اإلسييالحي فييي الييبالد ا وروبيييج ، وجسييب حسييلمين جييدد ،  

لييديكن بييدايات الكدايييج والميييل إلييى  يوعييدم تنفييير غييير المح بييات حيين ا وربيييات حيين الالويي

ناييج الدمو  في اإلسالم ، وإأ عدم التيدرا فيي تطبييق ييعاور اليدين بالنسيبج لكيم، وعيدم الع

بكم سوف يحدث ردة فعل عكسيج   يتمناهيا أد حتليص لليدعوة ، لي ا ينبغيي إدميا  حفياهيم 

اإلسالم إلى أفكارهم تدري يا ، وترسيتكا فيي أ هيااكم بميرور الوقيي حييأ يعيد هي ا وسييلج 

حكمييج حيين وسيياول الييدعوة   و ليي  لتصوصيييج المكيياأ، وحراعيياة للظييروف التاصييج التييي 

التييي تتتلييف جيي ريا عيين الم تمعييات الشييرقيج حيين حيييأ اللبيياس يعيشييواكا فييي ح تمعيياتكم 

 والطعام والشراب والعادات والسلوجيات .                  

توليف العميل الرياضيي والفنيي لتدحيج اليدعوة اإلسيالحيج : وحين الوسياول التيي ينبغيي  -ث

يج والفنيييج تفعيلكييا فييي الييبالد ا وروبيييج هييي توليييف النشيياطات الرياضيييج ، والفييرق الشييباب

لصييالو الييدعوة ، حيييأ جيياأ للمنشييد سيياحي يوسييف ا  يير البييالغ فييي الشييباب البريطييااي حيين 

مال  أعماله الفنييج الكادفيج ، وحين لطياوف الكيرم اإللكيي عليى اليدعوة اإلسيالحيج أأ بعيض 

المظيياهر التييي ااتقييدت جثيييرا حيين قبييل الييدعاة قييد تحولييي لصييالو الييدعوة ، وحيين  ليي  حالييج 

تيرد حييين قبيييل جثيييير حييين ييييبابنا فيييي تشييي يع اييياديي   حدرييييد وبرييييلواج اإلقبيييا  الكسييي

ا سباايين لكرة القدم ، حييأ أقبيل جثيير حين ا سيباأ لدراسيج اإلسيالم والتيث ر بيه  لميا رأوا 

حن يغف المتابعج حن ال مكور العربي   ويا  هللا أأ يرجع بعيض أحفياد ا ادلسييين الي ين 

التي ميرتكم بيين الميوت أو الك يرة أو اعتنياق المسييحيج ، تنصروا بسبب الك مج الصليبيج 

فرجع البعض إلى أصولكم، وبد وا يستكشفوأ تاريتكم حن جدييد، وهكي ا بيدأ ينميو الوجيود 

اإلسالحي ويتصاعد في اسباايا، لي ا في أ الداعييج الي جي هيو الي د يحيو  السيلبيات إليى فعيل 

         اي ابي يتدم قضيته .                         

عرم قضايا المسلمين بشكل علمي حتوازأ بعيدا عن التصعيد واإل يارة : وحميا ينبغيي  -ا

على الدعاة ااتكاجه جوسيلج حن وساول الدعوة ابتعادهم عين اإل يارة والتصيعيد فيي التطياب 

الدعود   و ل   انا اعي  في عصر العليم واإلقنياع العقليي ، و  يمكين أأ تقنيع بالضي يج 

اعتيياد علييى ا حييور العلميييج والتفكيير ، ولكيي ا فيي أ جثيييرا حيين العلمييا   والصييوت العييالي حيين

الغربيين اجتشفوا اإلسالم حن مال  البحأ العلمي واإلع از الربااي الموجود فيه 
(1)

                                         

اإلسيالحيج فيي أوروبيا فيي ضيو  ا اتشيار اإلسيالحي  ةوضع إستراتي يج لمستقبل اليدعو -ح

، وفيي  حسيلم حالييين 9 حيا يزييد عين أحريكياالكبير في أوروبا ، فالمسلموأ بلغ تعدادهم في 

 ألمااييا، وفيي  حالييين 5. 3 حا يزييد عين فراسا حسلم ، وفي حاليين 3 حا يزيد عن بريطاايا

 أليف 200 حيا يزييد عين هولنيدا وفيي ، أليف 850 حيوالي بل يكيا حسلم ، وفي  حليوأ 9. 1
(2)
 -أد بعييد سيينوات قليلييج-م 2020، أحييا فييي بروجسييل ، فتشييير التقييديرات إلييى أاييه عييام  

 أوا حريكيي التبيرا  ستصبو اسبج المسيلمين فيكيا أجثير حين الثليأ، وفيي هي ا الصيدد يحي ر

 حيين تنيياحي ح ييم الوجييود اإلسييالحي فييي الييبالد العربييي العييالم يييؤوأ فيييالمتتصصييوأ 

                                                 

ولمزيد حن التفاصيل ينظر : اإلسالم وحقاوق العلم : ححميود عبيد الير وف قاسيم ، دار ( 1)

 ، وحا بعدها .59م ، ص 1995/ 4البشير، عماأ ، ط

 . 173/54داد المسلمين في الغرب : ح لج البياأ : تع( 2)
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 الشيرقالمتتصص فيي ييؤوأ و براستوأ ب احعج ا ستا  لويس صرح برااردوقد  ،غربيج 

 سييتحولوأ أوروبيا فيي المسيلمين أأ ا لمااييج " فيليي دد"  صيحيفج حيع حيوار في ا وس 

،  الديموجرافيييج ا ت اهييات علييى اعتمييادا الحييالي الميييالدد القييرأ اكايييج حييع أغلبيييج إلييى

 المغييرب حيين جييز ا سييتكوأ أوروبيياإأ : لييويس براييارد وقييا  الحاليييج، الك ييرة وحرجييات

 و  ،الييزواا سيين فييي يتييثمروأ ا وروبيييين أأ ليي ل  المؤيييدة العواحييل حيين و جيير ، العربييي

 ،حبكييرة سيين فييي يتزوجييوأ أوروبييا حسييلمي لكيين ا طفييا   حيين قليييل عييدد سييوى ين بييوأ

 ا طفا  حن أجبر عددا وين بوأ
(1)
 . 

أحا عن عدد المساجد وح مكا ف أ اليدعاة المتلصيين يكسيبوأ المعرجيج عليى ا رم        

حن مال  النمو المتصاعد في المساجد المشيدة، ولعل آمر حا يييد حين المسياجد الكبييرة فيي 

أوروبا المس د الكبير في فراسا حيأ يعد حن إأ أجبر المساجد في أوروبيا، وهيو فيي حدينيج 

ي إلى جوارع حقبرة وقفيج إسالحيج   ليدفن حيوتى المسيلمين ، وقيد صيمم ستراسبور ، وأقيم

المس د حكندس ايطالي ، جياأ قيد صيمم حين  د قبيل حسي د روحيا الكبيير. جيدير بالي جر أأ 

القااوأ الفراسي العلمااي   يتيو للدولج القييام ببنيا  دور العبيادة حتيى للمسييحيين الكا وليي  
(2)

اسيييج ببنييا  حسيي د للمسييلمين احتييوى علييى حييرم للنسييا ، ، ولكيين سيياهمي الحكوحييج الفر

وحكتبييج جبيييرة، وجييل  ليي  ب كييود المتلصييين حيين الييدعاة
(3)

....ليييأ يييعرد حييا ا لييو حصييل 

المسلموأ على الدعم الالزم حن أبنا  جلدتكم  لينشروا اليدعوة ، وحيا ا ليو توحيدت صيفوف 

موجييودة فييي بالداييا إلييى بييالد اإلسييالحيين، ولييم ينقلييوا المناجفييات والمكيياترات الكالحيييج ال

المك يير ، وحييا ا لييو رزق المسييلموأ فييي بييالد المك يير بييدعاة حوسييوعيين حيين العيييار الثقيييل 

جمحمد الغزالي وحصيطفى السيباعي والصيواف وعبيد العزييز البيدرد وغييرهم حين اليدعاة 

 الصادقين المواجبين للعصر بدعوتكم ومطابكم .

فيي تشيكيل جماعيات ضيغ     عاإلسيالحي الشيروجما ينبغي عليى دو  حنظميج التعياوأ  –خ 

" لييوبي" سياسييي إسييالحي  لتدحييج الييدعوة حيييأ إأ دو  العييالم تمييارس ضييغوطا سياسيييج  

لحمايج حصالحكا ، وأفكارها ، وحين أحثليج  لي  فيي العالقيات الدولييج : الليوبي ا رحنيي فيي 

ل ا عتيراف بميا فراسا حيأ ضغ  ا رحن على الساسيج الفراسييين بورقيج ا اتتابيات حقابي

حين قبيل العثمياايين ضيد ا رحين فيي الحيرب  ايسمى الم ازر المزعوحج التي يُظين ارتكابكي

وأصدر ح لس الشييوخ الفراسيي قااوايا يينص عليى ت يريم  -بحسب زعمكم-العالميج ا ولى

حيين ينكيير تليي  الم ييازر المزعوحييج ، وحيين أحثلييج اللييوبي الضيياغ  لتدحييج القضييايا الدينيييج 

اللوبي اإلسراويلي حيأ يسيطر اليكيود عليى حراجيز صينع القيرار فيي جثيير حين والسياسيج: 

البلييداأ الغربيييج ، ويعييود  ليي  إلييى تنظيييمكم  افسييكم سياسيييا واقتصيياديا ، وقييد ا حييوا فييي 

استصييدار جثييير حيين القييرارات  لصييالو قضيياياهم سييوا  فييي ح لييس ا حيين أو حيين مييال  

                                                 

 .                                                                          م29/7/2004 :الكويتيج الوطن صحيفج( 1)

جييدير باليي جر أأ الغالبيييج السيياحقج حيين الفراسيييين يعتنقييوأ الكا وليكيييج ، وهييي الييدين ( 2)

 .   الرسمي في البالد 

ولمزيد حن التفاصيل عن ه ع الواقعج يراجع حوقع القناة الفراسيج على  (3)

  www. France 24 enternational.comا اتراي
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قيج التيي تعيرم لكيا اليكيود عليى ييد النيازيين " القوااين التي تقضي بت ريم حن ينكر المحر 

الكولوجوسي " ، إ أ فالمسلموأ في الغرب بحاجج إلى تنظييم أافسيكم بميا يتيدم اسيتمراريج 

لكييم سييوا  الييدعم السياسييي أو  مالييدعوة، وي ييب علييى الييدو  اإلسييالحيج تييوفير الييدعم الييالز

 ا قتصادد .     

ول جاابيييج : إأ حيين أسييباب ااكيييار الكييياأ عييدم إيييغا  المسييلم ا وروبييي بييثحور وحسييا -د

اإلسييالحي فييي ا اييدلس اهتمييام الييدعاة بييا حور ال اابيييج، وتييرجكم لألحييور النييواز  العظييام، 

واسوا أو تناسوا أاكيم عليى  غير حين  غيور اإلسيالم، واييتغلوا بال زوييات وتناسيوا الكلييات 

وع   تنتكيي، والمسييتعمر حييأ جاايي حلقيات العليم تميأل المسيياجد هنياك، وحسياول فقيه الفير

الغييازد علييى أبييواب حاضييرة اإلسييالم  وأحييدهم يييدرس بعييض الفييروع الفقكيييج أو فييروع 

الفروع التي   عالقيج لكيا ب عيداد ا حيج لمواجكيج حيا ييراد بكيا، وجي ا هيو الحيا  إبياأ غيزو 

هييـ ، ولكيي ا فيي أ فكييم المرحلييج، وفقييه 656المغييو  لبغييداد وسييقوطكا علييى أيييدد التتييار عييام 

واقييع أصييل حعتبيير فييي الشييرع، يؤيييدع تنييز  القييرآأ علييى حاجييات النيياس والمناسييبات، ال

ويؤجدع تغير الفتوى بتغير ا زحنج وا حكنج وا حوا  ، بنا  عليى اعتبيار المرحليج والواقيع 

 .
(1)  

                                                                                           

  هتمام ب ااب التطكير النفسي حن برا ن الكفر ، وعدم الترجيز على ا حور الشكليج : ا - 

إأ إربيياك الييدامل لبسييالم بتفاصيييل الفقييه وجزوياتييه ، وآرا  الفقكييا  وحيي اهبكم وعييدم      

حراعاة مصوصيته باعتبارع حيديأ عكيد باإلسيالم يعيد أحيد أبيرز أسيباب التلكيؤ فيي العميل 

عييدم الترجيييز علييى ا حييور ال اابيييج والقضييايا الفرعيييج : حثييل متيياأ  الييدعود   ليي ا ي ييب

ال جور لحديثي العكد باإلسالم حن ا وربييين ، وعيدم إدميالكم فيي تفصييالت الكتيب الفقكييج 

 القديمج حيأ ي ب تبسي  الدين لكم ، وترغيبكم فيه .

 

   :عند حديثي العكد باإلسالم  سبل زيادة اإليماأالترجيز على  -ر

يُستحسن بالداعيج  جر بعض ُسبل زيادة اإليماأ التي تُعين على اإلقبا  إلى الطاعج       

، وأدا  حا افترم عليه حن الواجبات وا رجاأ، وا اتكاِ  عن المعاصي ، وبما يسكل 

على الداعيج الدعوة، وقبو  المدعوين لكا ، فكلما ازداد اإليماأ، ازداد العبد صالحاً 

ربه، وجلما اقص وضعُف، اقترب العبد حن السو ، وأعرم عن ربه، وإقبا ً إلى 

والوساول التي تزيد اإليماأ جثيرة، وحن أبرزها : الدعوة إلى التفكر في آ   هللا، وإلى 

 التثحل في حتلوقاته :

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     گ  گ  ٹ ٹ چ  

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ      گ

                                                 

 عبييد بين اليرحمن عبيد : السياسييج أوضياعنا عليى أضيوا  لمزييد حين التفاصييل ينظير : (1)

 . 1/43، م 1978 - هـ 1398 /1، ط الكويي ، القلم دار ، اليوسف التالق
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 چڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ       ڻ  ڻ 
(1)
ڱ  ں  ں   چ   ٹ ٹ ، و 

 . (2) چۀ  ہ  ہ    ۀڻ  ڻ   ڻ  ڻ  

وبال ملج : في أ فكيم المرحليج والواقيع ومصوصييات المكياأ يعيد ضيرورة ييرعيج           

لتبليغ الدعوة، وحقتضى حضارد   لنشر رسالج اإلسالم ، وفيي هي ا الصيدد يقيو  ابين القييم 

رحمييه هللا:   يييتمكن المفتييي و  الحيياجم حيين الفتييوى والحكييم بييالحق إ  بنييوعين حيين الفكييم: 

قيييع، والفقيييه فييييه، واسيييتنباط عليييم حقيقيييج حيييا وقيييع بيييالقراون وا حيييارات أحيييدهما : فكيييم الوا

والعالحات حتى يحي  به علما، والنيوع الثيااي: فكيم الواجيب فيي الواقيع، وهيو فكيم حكيم هللا 

فيي هي ا الواقيع،  يم يطبيق أحيدهما عليى  ال د حكم به في جتابه أو عليى لسياأ رسيو  هللا 

اآلمر.. فالعاِلم حن يتوصل بمعرفج الواقع والتفقه فييه إليى حعرفيج حكيم هللا ورسيوله... وحين 

تثحل الشريعج وقضايا الصحابج وجدها طافحج بك ا، وحن سل  غير هي ا أضياع عليى النياس 

حقوقكم . 
(3)  

                                                                                                                       

 المطلب الثالث

 تطوير العما الدعوي من خالل استخدام الوسائا    

 والتقنيات الحديثة 

 

لتبليييغ أد فكيرة ، وتوصيييل أد دعييوة  حين أقييوى الوسياو  لوسيياول التقنييج الحديثييجعيد ات      

إليى النيياس   و هميتكييا فقيد أفردتكييا بمطلييب حسيتقل ، فييالمواقع اإلسييالحيج عليى يييبكج علييى 

المعلوحييات الدوليييج " ا اتراييي" لكييا دور حكييم فييي تبليييغ الييدعوة للنيياس ، و سيييما يييريحج 

ويتر " و" " جيييالفيس بيييوك" و" التييي يالشيييباب حييينكم ، وجييي ا حواقيييع التواصيييل ا جتمييياع

اليوتيييوب"  والصييحافج ا لكتروايييج المعنيييج بنشيير الفكيير اإلسييالحي ، فلييم تعييد الحييدود تعيييق 

حيييأ أصييبو العييالم جالقريييج الواحييدة فييي لييل العولمييج  -فييي عييالم اليييوم وصييو  المعلوحييج 

المفتوحييج " وبوجييود  تالفكريييج والثقافيييج فييي إطييار حييا أطلييق عليييه بييـ " عصيير السييماوا

سالحيج التي تميأل ا  يير بي جر هللا عيز وجيل يكيوأ لزاحيا عليى القياومين عليى الفضاويات اإل

أحيير الييدعوة ااتكيياا برايياحج دعييود حيينظم حيين مييال  تنظيييم التطيياب الييدعود ، وتوحيييد 

اليير ى وال كييود،  وعييدم التضييارب أو التصييادم، إ  ينبغييي توزيييع المكييام وسييد الثغييرات 

لمناسييب ، والوسيييلج المناسييبج فييي الزحيياأ الموجييودة فييي الم ييا  الييدعود ، وأميي  الييدور ا

 والمكاأ المناسبين .

وحيين أجييل إعطييا  تصييور وافييي عيين الموضييوع ححييل البحييأ أرى حيين المناسييب بييياأ       

أهميج دور المواقع ا لكتروايج في اشر الفكر اإلسالحي ، وحين  يم أعيرا إليى أهمييج تالفيي 

                                                 

 . 191 -190سورة آ  عمراأ : اآليتاأ ( 1)

 . 21 -20سورة ال اريات : اآليتاأ ( 2)

 سييعد بيين أيييوب بيين بكيير أبييي بيين محمييد: ل العييالمين رب عيين المييوقعين إعييالم ينظيير : (3)

 دار ،إبيراهيم السيالم عبيد ححميد: تحقييق،  (هيـ751: المتوفى) ال وزيج قيم ابن الدين يمس

 . 1/69،  م1991 - هـ1411 /1، ط يروتب ، العلميج الكتب
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واقيييع ا لكترواييييج حييين قبيييل اليييبعض ، للم  اآل يييار السيييلبيج التيييي يسيييببكا ا سيييتتدام السيييي 

وضييرورة وضييع إسييتراتي يج إعالحيييج حبنيييج علييى أسييس علميييج لطريقييج عييرم القضييايا 

 اإلسالحيج ، وفيما يثتي بياأ لتل  المحاور :

              

                          : اإلسالمية في نشر الدعوة والفكر اإلسالميوالفضائيات دور المواقع أهمية  -1

و لي  بعيدحا أضيحي ، الييوم فيي عصير التكنولوجييا و يورة المعلوحيات  العالم عي ي      

والنييالر لواقييع العييالم يتبييين لييه تسييارع حييوارد ، التقنيييات القديمييج آميي ة فييي ا احسييار 

باإلضييافج إلييى سيييطرة اليدو  الكبييرى علييى السييوق العييالمي لكيي ع  هييا ،المعلوحيات وتطور

 المييوارد
(1)
  ولكيي ا فيي أ المسييلمين حطييالبوأ بتحرييير إعالحكييم ، وتتليصييه حيين سيييطرة  

اآلمرين عليه ، والمالحظ أأ دواور صنع القرار المعادد لليدعوة اإلسيالحيج بيدأت توسيع 

حيين جبكاتكييا لمواجكييج المييد اإلسييالحي ، فلييم يقتصييروا علييى المييواد اإلعالحيييج المسييموحج 

ين المتث رين بيالفكر الغربيي بيل ييرعوا بفيتو التي تُبأ عن طريق قنوات بعض المستعرب

وقنياة روسييا الييوم ، والقنياة  B.B.C , C.F.1و  C.N.N)  قنوات بنستتكا العربيج حثيل

، والقنييياة اإلسيييراويليج ، وقنييياة ا تحييياد ا وروبيييي...( حييييأ تلغيييى بييي ل  D.Wا لمااييييج 

حتياجيات ال مكيور حواجز اللغج التي جاايي حوجيودة فيي السيابق ، والسيعي احيو إييباع ا

العربيي بمييواد وبيراحج ليسييي فيي ح ملكييا  قافيييج ، وإاميا يعييد الترفييه والتسييليج ، وأعمييا  

الدراحا ، والشق اإلمبارد أهم ا سس التي تقوم عليكا 
(2)

   . 

ولمواجكج التحدد الثقافي والمعرفي ، وحن أجل صيد الغيزو الفكيرد ، ف ايه ينبغيي عنيد      

نيييات الحديثييج حراعيياة أحيير فييي غايييج ا هميييج ، أ  وهييو ضييرورة اسييتتدام الوسيياول والتق

 العميلتنسيق ال كود ، وتعبئج الطاقات ، وحشد القدرات الموجودة عند المسلمين فيي إطيار 

اليي د يسيياهم فييي صييد الك ييوم اإلعالحييي الغربييي والغييزو الثقييافي الوافييد ، والقيييام  اإلي ييابي

الفكريييج والحضياريج ، فالمسييلموأ هيم ليسييوا بيالك وم المضياد اليي د يحيو  حسييار المعرجيج 

 التضياحن روح بيأب ، واحين حطيالبوأ الطرف ا ضعف إ ا حا اتحدت جكودهم وحقدراتكم

اإلمطبييوط اإلعالحييي  جالمسييلمين    أ اإلعييالم اإلسييالحي   يمكنييه حواجكيي بييين والوحييدة

الغربي إ  حن مال  العمل بروح الفريق الواحد المتصف بنكراأ الي ات، والعميل حين أجيل 

 تييرى))  :  هللا رسييو  قييا :   قييا  بشييير بيين النعميياأ قضيييج المسييلمين الكبييرى، فعيين

 سياور ليه تيداعى عضيوا ايتكى إ ا ال سد، جمثل وتعاطفكم، وتوادهم تراحمكم في المؤحنين

((  والحمى بالسكر جسدع
(3)
 . 

                                                 

إيكاليات العمل اإلعالحيي بيين الثوابيي والمعطييات العصيريج ححيي اليدين عبيد ينظر: ( 1)

، السنج الثاحنيج عشير، وزارة ا وقياف والشيؤوأ اإلسيالحيج 64، "جتاب ا حج، العدد  الحليم

 . 99، ص م1998 ، ط/ يوليو –، الدوحج ، يوايو 

العربييج : سياحي الطيايع ، الم ليج  جا ت اهات اإلعالايج في المحطيات الفضياويينظر : ( 2)

 . 137م، ص1998/ 8المصريج لبعالم ، جاحعج القاهرة ، العدد 

 . 6011، برقم  8/10صحيو البتارد : ( 3)
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 إلييى بعضييكم موأضييين ا فييراد فيي أ الحييي، ال سييد لتكييوين ال سييم ماليييا تنضييم وجمييا       

 تيؤدد التيي والتكاحيل التضاحن روح تولد هو ا اضمام ه ا في والسر ،ا حج كواواليُ  بعض

قيوم عليى فكيرة العميل بيروح الفرييق الواحيد ، ي اإلسيالحي فالم تمع والتماس ، التراب  إلى

 الواحييد، ا علييى والمثييل الواحييد، والكييدف الواحييدة العقيييدة هييي ا حييج تييرب  التييي والرابطييج

، الواحييدة والشييريعج ،الواحييدة والقيييم ،الواحييدة والثقافييج الواحييدة، والسيينج الواحييد والكتيياب

 ا حييييج فييييي لتضيييياحنوا التييييراب  روح إلييييياعج حقييييدس واجييييب اإلعييييالم وهييييو والتبليييييغ

 اإلسالحيج
(1)
 . 

   

 التحديات التي تواجه المسلمين على شبكة االنترنت والبث الفضائي النوعي :             -2

ويتبيين  د باحييأ وحتصييفو لشيبكات ا اتراييي والبييأ الفضياوي النييوعي ح ييم التحييديات 

التي تواجه المسلمين حييأ يتيوم مبيرا  ا لكترواييات واإلعالحييين المسيلمين أييرس 

حعرجج حيدااكا الفضا  ا لكترواي حيأ يواجه الدعاة المسلموأ طوفااا هياوال حين اليتك م 

، ويكافو المتلصوأ حين اليدعاة أحيام بحير حيتالطم  فى واإلسا ة لبسالم وابيه المصط

المسيموحج الموجكيج للعيالم اإلسيالحي ، والشيباب  عا حواا حين ا  يير المعيادد ، والمواقي

شييبكج النييوعي لسييتغال  ا واقييع العربييي علييى وجييه التصييوص ، وحيين مييال  النظيير فييي 

لنييا  تبييينفضيياوي ، ف اييه تحيين قبييل المسييلمين ، وجيي ا البييأ الالمعلوحييات الدوليييج اإلاتراييي 

المواقيع التنصييريج فيي الشيبكج تزييد عليى المواقيع اإلسيالحيج بمعيد   -أ:المعطيات اآلتييج 

1000.% 

و  يرقييى إلييى المسييتوى ، اصيييب المسييلمين فييي اإلاتراييي حتييى اآلأ حييازا  هييزيالً  -ب

 . المطلوب

العلييييا فيييي أييييارت دراسيييج حديثيييج إليييى أأ المنظميييات المسييييحيج هيييي صييياحبج الييييد  -ا

الترتييب المنظميات اليكودييج،  فيي % حين المواقيع، ويليكيا62اإلاتراي حييأ تحتيل اسيبج 

 حيعو،  % فقي 9بينما تساوى المسلموأ حع الكندوس، حيأ لم تزد حصج جيل حينكم عليى 

حواقييع  إاشيا المؤسسيات فييي حين قبيل بعييض اهتمييام  ا مييرةفقيد لكيير فيي اآلواييج  ،  لي 

والدوليج حييأ بيرز اهتميام أجثير حين  اإلقليميج اإلسالحيجمات ومصوصاً المنظ ، إسالحيج

إلييى تطييوير عملكييا حاجييج حاسييج ب د قبييل إ  أاكييا حازالييي 
(2)
حيين مييال  توسيييع عملكييا،  

وتصييحيو المسييار ، وت يياوز ا مطييا  والسييلبيات، والسييعي احييو ا حييور ا ي ابيييج التييي 

 تتدم الدعوة وقضايا المسلمين .

هييو أأ الييدعوة بحاجييج إلييى حواقييع الكتروايييج اوعيييج تتصييف بالفاعليييج وجييدير باليي جر :      

والمواجبييج للعصيير ، وتتفاعييل حييع المتغيييرات با فكييار ال ديييدة فييي ضييو  حيويييج الفكيير 

اإلسييالحي ويييموليته وواقعيتييه وفاعليتييه ، فييالمكم هييو النوعيييج المييؤ رة وليسييي الكثييرة ، 

                                                 

 . 1/272: إحام إبراهيم ، اإلسالحي التضاحن في اإلعالم دور( 1)

ليييدعوة اإلسيييالحيج ، ح ليييج اليييوعي اإلسيييالحي وزارة اشييير ا فيييي( دور ييييبكج اإلاترايييي 2)

، حنشييور م 9/2008/ 11بتيياريخ  516 ا وقيياف والشييؤوأ اإلسييالحيج ، الكويييي ، العييدد ،

 . http://alwaei.com\index ph الكتروايا
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يا المعاصرة بميا يناسيبكا حين أحكيام وحواقيف والمقصود بالنوع المؤ ر : هو حا يعالج القضا 

، ويؤ ر بمحيطه فكريا و قافيا ، وليس المقصود حنه جميع جتيب التيراث اإلسيالحي " الكتيب 

القديمييج " وتصييديرها علييى صييفحج الموقييع    أ تليي  الكتييب لكييا فرسييااكا حيين البيياحثين 

وحعطياتيه ، والمفكرين بل المطلوب صيياغج مطياب دعيود يتناسيب حيع حتغييرات العصير 

و  حييااع حيين إعييادة صييياغج الكتييب القديمييج   ل علكييا حناسييبج  فكييام الشييباب ، وهيي ع حكمييج 

 الفحو  حن العلما  والدعاة والمفكرين .

نبذة موجزة عن البث الفضائي المعادي للفكر اإلسالمي وممارسته للغزو الفكري  -3

  والثقافي :
لعيالم العربيي تميارس دورا تتريبييا  مالقييات إأ جثيرا حن الفضياويات الموجكيج إليى ا     

الشباب عبر ترويج حضاحين هابطج تقيوم عليى إفسياد الي وق العيام ، وبيأ القييم ا جتماعييج 

الغربيج التيي تصيطدم فيي جوهرهيا بالثقافيج العربييج واإلسيالحيج المحافظيج عبير بيأ قنيوات 

  اليديني ، والتبياين المي هبي فضاويج تثير الغراوز ، أو بأ بيراحج تشي ع عليى الفتنيج وال يد

بين المعتقدات حيأ لم تعد حكمج اإلعالم تقيوم عليى إييباع ا هتماحيات وغيرس المعلوحيات 

فقيي  ، وإامييا تحييو  إلييى صييناعج ا هتماحييات ، وإعييادة التشييكيل الثقييافي لباسيياأ حيين مييال  

 القنوات اإلعالحيج المتتلفج ، والتقنيات المتطورة في حدود حاجته واهتماحه
(1)
  . 

ولتسيييلي  الضيييو  عليييى ح يييم التحيييديات التيييي تواجيييه الشيييباب اإلسيييالحي عليييى وجيييه      

التصييوص سييوف أتنيياو  بعييض اإلحصيياويات والدراسييات التييي تبييين ح ييم التحييدد اليي د 

تواجكه ه ع الشريحج المكمج التي هي عماد أد ح تمع يرييد النكيوم والتقيدم : حييأ تشيير 

عنصيرا حين طيالب وطالبيات ال احعييات  200واحكيا دراسيج أجرييي عليى عينيج عشيواويج ق

العربيييج حيين أحيياجن حتعييددة ، وقييد توصييلي الدراسييج إلييى عييدد حيين النتيياوج حيين أبرزهييا : أأ 

% حيين اليي ين أجييرد عليييكم البحييأ يشيياهدوأ القنييوات الفضيياويج ا جنبيييج بمعييد   ييالث 45

أفضييل أوقييات  % يشيياهدواكا بمعييد  أربييع سيياعات يوحيييا ، وأأ39,5سياعات يوحيييا ، وأأ 

% ، وجييا ت حشيياهدة أفييالم 74المشيياهدة تكييوأ ليييال حيييأ تصييل إلييى اسييبج المشيياهدة إلييى 

% وأفيالم التييا  العلميي 33% ، وا فالم ا جتماعيج بنسيبج 45,5العنف وال ريمج بنسبج 

% ، وجييا ت البييراحج الموسيييقيج والغناويييج فييي 7,5% ، وأفييالم الرعييب النفسييي 14بنسييبج 

في المشاهدة . الترتيب ا و  
(2) 

 

عاحييا ( ، 20-15أحييا بالنسييبج لبحصيياويات التييي تناولييي يييريحج المييراهقين حيين سيين )      

الممزوجيج  تف أ النسب حريعيج للغاييج حييأ توصيلي الدراسيات إليى أأ ا غيااي والمنوعيا

% ،  يييم 97,3بالفييييديو جلييييب الكييياب  جيييا ت فيييي صيييدارة اهتماحيييات الميييراهقين بنسيييبج 

% ، أحييا 83,5% ،  يم بيراحج الشيباب والرياضيج بنسيبج 88,8المسلسيالت وا فيالم بنسيبج 

% 94,4بالنسبج لدوافع المشاهدة ، فقد بلغي اسيبج المشياهدة حين أجيل التسيليج والمتعيج إليى 

                                                 

اإلسييالحيج : دراسييج تحليليييج ، د. ح ييدد ححمييد الييداغر ،  جالقنييوات الفضيياوي تات اهييا( 1)

 .   29م ، ص1/2011، جاحعج الكويي ، طح لس النشر العلمي 

الفضيياويات الوافييدة وسييلطج الصييورة: ياسيير مضييير البييياتي، ح لييج المسييتقبل العربييي، ( 2)

 .111م ، ص2011ايساأ/ 267بيروت ، العدد 
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% ، وأوضيحي الدراسيج أأ ح موعيج قنيوات 92,8ق والمليل بنسيبج ، والتتلص حين الضيي 

MBC  يم 78,8حظيي بثعلى اسبج حشاهدة حن بين القنوات الفضياويج العربييج بنسيبج  ، %

وراديييو تلفزيييوأ   LBC% ،  ييم جييا ت قنيياة 70,8قنيياة المسييتقبل الفضيياويج اللبناايييج بنسييبج 

فيي الصيدارة  MTVقيد جيا ت قنياة % ، أحا القنيوات ا جنبييج ف61,5بنسبج  ARTالعرب 

% . 43,3بنسيييييييييييييييييييييييبج  CNN% ،  يييييييييييييييييييييييم قنييييييييييييييييييييييياة 57,7بنسيييييييييييييييييييييييبج 
(1) 

   

وحع ااطالق حرحلج البأ الفضاوي على ا قميار الصيناعيج فيي العيالم العربيي حييأ دأبيي   

حعظييم الكنيياوس إلييى تفعيييل دورهييا التنصيييرد والتبشيييرد ، وحيين قبييل  ليي  اسييتطاعي تليي  

الييبالد العربيييج واإلسييالحيج، فقييد اشييروا  قييافتكم حيين مييال  الكنيياوس امتييراق الفضيياويات فييي 

أفييالم الكييارتوأ وا فييالم المدبل ييج ، وتشيي يع الكتابييات والتيييارات التييي تتعييرم لبسييالم ، 

م 2007وحناصرتكا بيزعم حرييج اليرأد والتعبيير ، وتشيير اإلحصياويات الكنسييج عين عيام 

التيي تسيير عليى اك كيا والتيي تعميل عليى  إلى أأ عدد القنوات المسيحيج التابعيج للكنيسيج أو

فضاويج اوعيج ااطقج باللغج العربيج ، وحين أبيرز هي ع القنيوات : )  12الساحج العربيج بلغي 

المع ييزة ، وسييات سييفن ، والحييياة ، والمحبييج ، والكراحييج ، والشييفاع ، والييروح ، وأغييابي ، 

ليم تكتيف بالبيأ باللغيج  وعشتار ، وآيور ، والسوحريج ، واور سات ( وبعض هي ع القنيوات

العربيييج بييل قاحييي ببييأ براح كييا بلغييات أمييرى عديييدة حثييل : اللغييج الترجيييج ، والفارسيييج ، 

ساعج  24وا رديج ، والمالويج ، ويمتد البأ لكا طوا  الـ 
(2)
 . 

وفييي هيي ا المقييام أود أأ أتنيياو  بشييي  حيين التوضيييو الييدور التطييير اليي د تقييوم بييه قنيياة     

الحيييياة   و لييي  لمعرفيييج ح يييم التحيييدد واإلسيييا ة الموجكيييج إليييى ديننيييا الحنييييف ورسيييولنا 

ل دورايا اليدعود حين ميال  توصييل رسيالج اإلسيالم الصيحيحج ،  المصطفى    ولكي افَع ِ

فالقناة اآلافج ال جر تعلن صراحج الك وم عليى اليدين اإلسيالحي وحواجكج اإلعالم المعادد ، 

، وماصييج عبيير ح موعييج البييراحج واللقييا ات التييي يقييدحكا القييس زجريييا بطييرس اليي د اتكييم 

حلقييج ، جمييا  100اإلسييالم بثاييه دييين يييكوااي فييي برااح ييه ) الحييوار الحييق ( فييي أجثيير حيين 

حلقيج للطعين فيي السينج  14، و حلقج أمرى للطعن في القيرآأ الكيريم وعلوحيه 30مصص 

في اسبه وزوجاته أحكيات الميؤحنين فيي برااح يه سيؤا  جيرئ . النبويج ، واتكم النبي 
(3)

 

، وحاشاااع يه ااص ة وااسال وة  ااس  الاار ءاا ع ةهو اامةرة  ، ولااو ة ال اام  الاار  اا  ي اا  
 وحي ة  الار ، و  ر أمد    ار الدى ة  حاد  ة ا    وةنل اا ن ار ةا  اار    ا  

أحد وة دع، و  ف    د ة خهق ، وح  ا  ة حاق،  ا ة والر يهاال ةاياس  وةنا  إ ة    
 ة مد وة دواع ير أقدس ة القد ا   عد هللا .

                                                 

اسيييتتدام الميييراهقين للقنيييوات الفضييياويج وا ييييباعات المتحققيييج : حصيييطفى حميييدد ، ( 1)

 . 47م ، ص2012جاحعج المنيا ، حصر ، ط/

م ، 2005ينظييير : التليييوث الفكيييرد : حسييين التيييل ، دار الليييوا  للنشييير ، ا ردأ ، ط/( 2)

، وينظيير أيضييا : اللييوبي الصييكيواي والكيمنييج علييى وسيياول اإلعييالم : ححمييد اصيير  25ص

 . 3، ص 2005( حايو لسنج  25موالدة ، ح لج الحقاوق ، عدد) 

وينظير : الليوبي الصيكيواي والكيمنيج ،  35ينظر : التليوث الفكيرد : حسين التيل ، ص( 3)

 . 3على وساول اإلعالم : ححمد اصر موالدة، ص



   

 
 

570 

 

 م 2013 نيسان –عشر  العدد اخلامس –الرابع  اجمللد جملة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية 
Issn – 2071-6028 

 للفكر اإلسالمي يف ضوء املواكبة العصرية  تطوير وسائل الدعوة

 

                                   

حيع جمكيور المسييحيين والمسيلمين  وجدير بالي جر أأ قنياة الحيياة هي ع تعيد ا جثير تفياعال   

على حد سوا  حن مال  حوقعكا على ا اتراي حين ميال  عيدد المشيارجين واليداملين عليى 

احوقعك
(1)

     . 
وحما سبق يتضو أايه وعليى اليرغم حين ححدودييج عيدد الفضياويات المسييحيج التيي تبيأ      

وسييلوجيات وات اهييات  حيين المنطقييج العربيييج، ف اكييا اسييتطاعي أأ تييؤ ر بالفعييل علييى أفكييار

جمكور ليس بالقليل في المنطقج العربيج ومارجكيا حين ميال  تغييير ا فكيار، وامي  ا جيل، 

والشرب، والليبس، والعيادات، والتحييج، وطريقيج التفكيير عنيد جثيير حين الشيباب، واظيرتكم 

تييج إلييى اليي ات ، وا سييرة ، والم تمييع ، والمسييتقبل ، فييالكثير يفكيير بالطريقييج الماديييج البح

المنعزلج تماحا عن أد توجه أو تفكير إسالحي ، إ  أصبو تقديس المادييات ، وجعلكيا ييعارا 

وهيدفا أسييمى للحيياة أحييرا حثلوفيا لييدى جثييير حين الشييباب ، وقيد احتييد تيث ير اإلعييالم المعييادد 

المسييموم إلييى ا قليييات اإلسييالحيج فييي التييارا ، ولييم يقتصيير التييث ير هيي ا علييى الفضيياويات 

فضياويج تسيااد العميل التبشييرد حوجكيج حين أوربيا  45افاً بل إأ هنياك أجثير حين الم جورة آ

إلى العالم العربي ، وتعد القنوات التي تبأ حن أوروبا الغربييج أجثرهيا قبيو  وااتشيارا ليدى 

سياعج أسيبوعيا ، وييثتي رادييو  293المستمعين في المنطقج العربيج حيأ ت يع حا ح موعه 

ميج ، ورادييو حوايي جيارلو حين حييأ عيدد سياعات البيأ، إ  يصيل سوا على رأس تل  القاو

سييياعج  63سييياعج أسييبوعيا،  يييم اإل اعيييج البريطااييييج، إ  يصييل بثكيييا إليييى  119بثكمييا إليييى 

سياعج ،  165أسبوعيا ، أحا بقيج حناطق العالم ، فيُبأ أسبوعيا على آسيا والشيرق ا قصيى 

سييياعج ، وأفريقييييا  185الشيييرقيج  سييياعج ، وأوربيييا 87ويبيييأ عليييى القيييارتين ا حيييريكيتين 

سيياعج أسييبوعيا ، وتيي يع  42,75سيياعج ، وتيي يع اإل اعييج المسيييحيج  26وجنييوب الصييحرا  

ساعج يوحيا باللغج العربيج .  18إ اعج إسراويل لوحدها 
(2)  

   

أحا عن عدد حؤسسيات البيأ اإل اعيي والتلفزييواي للتنصيير عليى حسيتوى العيالم ، فقيد       

تلفزيواييييج وإ اعييييج ، حييييأ تبيييأ براح كيييا ب مييييع اللغيييات واللك يييات  ( ححطيييج650بليييغ )

العالميج 
(3)

 
.
 

حييأ تبيين الدراسيات إليى أأ اليكيود  أما فيما يتعلق بالقنوات الفضائية الصاهيونية :      

% حين 95يسيطروأ على أربيع ييبكات تلفزيواييج أحريكييج تشيكل فيي ح موعكيا أجثير حين 

لتي تبأ للعالم يوحيا ، والمالحظ أأ حالكي ه ع الشيبكات هيم حين ا مبار المحليج والعالميج ا

حتعصبي اليكود، وحن غالة الفكير الصيكيواي الحاقيد عليى اإلسيالم وأهليه ،   بيل إأ )بيات 

روبنسوأ( وهيو أحيد المسيتثمرين البيارزين فيي القطياع اإلعالحيي ييؤحن بيثأ إسيراويل هيي 

أ إ اعج إسراويل التيي تبيأ حين تيل أبييب تؤجيد يعب هللا المتتار ، وحما يلفي النظر أيضا أ

                                                 

ا اتراييي لمعرفييج ح ييم المشييارجين فيييه والييداملين  ىويمكيين الرجييوع إلييى حوقعكييا عليي( 1)

 . http: www.life.tvعليه : 

،  أزحج الفضاويات العربييج : ححيي اليدين عبيد الحلييم ، جرييدة الشيرق القطرييج ينظر : (2)

 م .2007، لشكر أيلو  / 15رقم العدد 

 . 35اإلسالحيج : ص  جالقنوات الفضاوي تات اها ينظر : (3)
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وبشييكل دعيياوي ، وب لحيياح  فييي أاكييا صييوت إسييراويل حيين أوريييليم القييدس تثجيييدا  لكييوأ  

حوجييج حيين أربييع  15، وهييي تيي يع علييى  -بحسييب افتييرا اتكم  -القييدس عاصييمج إلسييراويل

سييطرة ساعج في ا سبوع بمعد  بأ ييوحي جاحيل ، وتمتيد ال 267لمدة  ةححطات بلغات عد

الصكيوايج على وساول اإلعيالم حتترقيج المنطقيج العربييج حييأ يسييطر اليكيود عليى بعيض 

أجكزة اإلعالم في بعض الدو  العربيج واإلسالحيج 
(1)
 . 

وفييي ضييو  حييا تقييدم : فيي أ ا حيير يسييتوجب أأ يكييوأ للمسييلمين وجييا ت إمباريييج ،        

وحضيارته ، وتعبير عين طموحيات  وحؤسسات إعالحيج وصحفيج حستقلج تدافع عن اإلسيالم

حيين ينتمييوأ إليييه ، ويتعييالم دور الفضيياويات اإلسييالحيج ، وأهميتكييا حييع لكييور فضيياويات 

عربيج عديدة تعنى بالشعو ة وأعما  السحر والتن يم ، وقيرا ة الفن ياأ وا بيراا ، وقيرا ة 

واللكييو المسييتقبل حيين زواا وعمييل ورزق وحييا إلييى  ليي  ، باإلضييافج إلييى المتعييج والتسييليج 

الُمطعَّيييم بيييالفكر المسييييحي
(2)

، فتتتيييرق بييي ل  جيييدراأ البييييوت الحصيييينج حسيييتكدفج ا سييير 

المسييلمج، وترجييز ب عالحكييا علييى يييريحج الشييباب والفتيييات ، وجيي ا ا طفييا  فييي الم تمييع 

العربي ، وماصج التلي يي باعتبيار أأ أفيرادع يتصيفوأ بيالغنى والثيرا  ، فكيم ا جثير قيدرة 

والمكالميات الكاتفييج ، وحين  يم فكيم  جالقنيوات عبير الرسياول ا لكتروايي على ا تصيا  بتلي 

ا جثر قدرة عليى ييرا  حنت يات تلي  الفضياويات التيي تيزعم أاكيا تعيالج ا حيرام النفسييج 

والبدايج المستعصيج ، وغير  ل  حن ا دعا ات التي وجدت طريقكا إليى آ اأ البسيطا  حين 

المسلمين .
(3)  

 

                    

ند بعض المشاهير من الدعاة الذين يظهرون ع سلبية التي قد تحدثال موراأل تالفي -4

  قبا وقوعها : مستخدمي شبكة اإلنترنتعلى الفضائيات وكذا سلبيات بعض 
تعترينا فرحج غاحرة عندحا ين و داعييج فيي التيث ير فيي الشيارع ، و سييما فيي أوسياط       

ة لييبعض الييدعاة حيييأ  اع صيييتكم فييي أرجييا  المعمييورة الشييباب ، ولكيين حييع تنيياحي الشييكر

بفضل ا  ر الطيب ال د ترجوع في قلوب ححبيكم ، وحع حرور الوقيي أفيرزت هي ع الشيكرة 

حالج حين التتنيدق ال مياهيرد عنيد اليبعض ، و سييما فيي البيراحج الرحضياايج التيي تظكير 

حييأ ملفيي بعيض  في يكر رحضاأ ، وايتج عين  لي  أ ير سيلبي ي يب تالفييه قبيل وقوعيه

المناجفات والمشادات الكالحيج التي تحدث أحيااا بين بعض الدعاة في هي ع الفضياويج أو تلي  

أحيييورا ينبغيييي تيييدارجكا، إ  حييين غيييير الالويييق أأ يُسيييتدرا اليييبعض أحيييام عاحيييج النييياس إليييى 

                                                 

ولمزيد حن التفاصيل حو  سيطرة اليكود على اإلعالم ينظر : الفضياويات اإلسيالحيج : ( 1)

 . 16هـ ، ص1423، لشكر ححرم ،  66: حسن السودااي ، ح لج النبث ، عدد 

حييييأ ا ميييتالط والتبيييرا الفاضيييو المميييزوا   star academyحييين أحثيييا  حسيييابقج  (2)

 بالميوعيييييييييييج حييييييييييين جيييييييييييال ال نسيييييييييييين ، والييييييييييي د عيييييييييييرم عليييييييييييى ححطيييييييييييج

اللبناايييج ، وحظييي بنسييبج حشيياهدة حرتفعييج وحلفتييج للغايييج فييي أوسيياط الشييباب   LBCالييـ  

 والشابات على احتداد الوطن العربي .

 . 37اإلسالحيج : ص جيالقنوات الفضاو تينظر : ات اها( 3)
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حكاترات جاابيج جياأ ا وليى وا جيدى الترفيع عنكيا ، والترجييز عليى القضيايا الكبيرى 
(1)
  ،

 faceا ي ب الحي ر حين الفتياوى الغريبيج والشيا ة فيي ليل عصير التواصيل ا جتمياعي جم

book  حيييأ إأ لكييور الفتيياوى الشييا ة يفييتو البيياب أحييام المكيياترات الكالحيييج التييي تحييرف

حسار الدعوة ، وت ير اليدعاة إليى ححاضيرات دفاعييج   لتبريير أو رد أو اقياش تلي  الفتيوى 

أو ه ا التصريو ، وحن أحثلج  لي  ، الفتيوى الشيكيرة " برضياع الكبيير " حييأ جاايي حثيار 

ار واستك اأ حن قبيل جثيير اإلعالحييين حين العلمياايين ، وجي ا واستنك  جد ، وربما استكزا

فتوى هدم ا هراحات في حصر ، وحن قبل  ل  جااي ردود أفعيا  فضييعج عليى فتيوى هيدم 

اآل ييار التابعييج للبييو يين فييي أفغااسييتاأ ، حيييأ أقييدم بعييض المتطييرفين حيين البييو يين علييى 

حيين أفتييى بكييدم تليي  اآل ييار أأ جريمييج حييرق المصييحف أحييام الكيياحيرات ااتقاحييا ، واسييي 

الصحابج الفاتحين رضي هللا عنكم حروا حنكا ، وليم يمسيوها بسيو  ، جميا أايه اسيي قيو  هللا 

(2) چ  ۆھ  ھ  ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇچ  تعييييييييالى 
، ولسيييييييينا 

بصييدد إيييراد تفاصيييل هيي ع الحييوادث والوقيياوع بقييدر ترجيزاييا علييى أهميييج حعرفييج الداعيييج 

 رة أد فتوى أو تصريو في عصر التقنيات والفضا  المفتوح .بتطو

 

ضرورة وضع إستراتيجية إعالمية مبنية على أسس علمياة لطريقاة عارل القضاايا  -5

  : اإلسالمية

 اليدعوة تبليغ حتيىعيدة  لغياتوب ، والبيراحج كفيا اتبال اإلسيالحيج اتاإل اعي دعم ينبغي      

 لتحقييق  العربيي الصيناعي القمر حن ا ستفادة ينبغي وهنا الناس، حن حمكن عدد أجبر آ اأ

 ييياحل عييالمي دييين اإلسييالم  أ   المعمييورة أرجيياأ جميييع إلييى اإلسييالحيج الييدعوة وصييو 
                                                 

وحيين أحثلييج  ليي  الحاد ييج الشييكيرة التييي وقعييي بييين الداعيييج عمييرو مالييد والشيييخ ححمييد ( 1)

حساأ ، وردود بعض ا زهرين على بعيض آرا  المفتيي اليدجتور عليي جمعيج ، وااتقيادات 

حين المناجفيات ،   بعض الدعاة لبعض آرا  وأفكيار اليدجتور أحميد عبييد الكبيسيي وغيير  لي

ولسي بصدد  جر الحاد ج بعينكيا بقيدر ترجييزد عليى ضيرورة الحي ر والدقيج عنيد اسيتتدام 

الفضاويات والتقنيات الحديثج ، وجاأ ا ولى حصر  المساول المثييرة لل يد  الفكيرد ، وجي ا 

الردود وا ستدراجات والمالحظيات فيي ا وسياط العلمييج جال احعيات والكلييات الشيرعيج ، 

يييتم طييرح ا فكييار والييرد عليكييا عيين طريييق الم ييالت العلميييج الدوريييج   عيين طريييق  أو

الماليييين حيين ا عييدا   ااإلعييالم المفتييوح والفضيياويات والوسيياول ا لكتروايييج التييي يشيياهده

وا صدقا  والعوام والتواص ، وحن المؤسف أأ ينتقل هي ا الصيراع الكالحيي إليى أاصيار 

قيج الصيراع بيين أاصيار اياديي ا هليي والزحياك المصيرد أو ه ا الداعيج أو  اك عليى طري

ايياديي بريييلواج و  حدريييد ا سييباايىى ، فتييرى جييل ح موعييج تتعصييب لميين تحييب حيين 

الدعاة المشاهير بينما ضاع الكدف ا صلي حين تبلييغ اليدعوة المحمدييج التيي هيي أحاايج فيي 

أحييام أعييدا  الييدعوة ،  أعنيياق ال ميييع ، وقييد فتحييي هيي ع ا جييوا  البيياب علييى حصييراعيه

فظكييرت ابييرات السييتريج والتشييفي حيينكم بقييولكم " إأ الييدعاة فيمييا بييينكم غييير حنسيي مين ، 

 أأ يوحدوا أحج جاحلج تحي جلمج واحدة " ؟؟ .    افكيف يستطيعو

 . 108سورة ا اعام : آيج  (2)
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 بعييض تقييديمأو ب الكييريم القييرآأ بييتالوة اإلسييالحيج اإل اعييات تكتفييي أأ   وينبغييي ،وعييام 

 حنطلقيات حين وسياسييج وعلمييج أدبيج العاحج البراحج تقديم في تكمن العبرة أإ إ  ، المواعظ

 غيكييا فييي سييادرة البييراحج تتييرك أأ أحييا ، وحبادوييه اإلسييالم تعيياليم هييدى وعلييى ، إسييالحيج

 . اإلسالحي اإلعالم طبيعج حع يتنافى حما ف ل  وحضمواكا، يكلكا في وحترديج
(1) 

 

ينبغي على اإلعالم اإلسالحي حراعاتكا وا لتزام بكا  جوفيما يثتي سثتناو  أحورا حكم

                                                     -باعتبارها أساساً لبستراتي يج اإلعالحيج اإلسالحيج :

 ا بتعاد عن المساول التالفيج التي تتسبب في يق الصف اإلسالحي . -

 بثدب الحوار عند التتاطب حع المتالف . عدم التك م على اآلمرين ، وا لتزام -

الترجييييز عليييى ا حيييور ا ساسييييج ، وتيييرك ا حيييور الكاحشييييج ، والتمسييي  بالكلييييات ،  -

وغييض الطييرف عيين ال زويييات ، والمحافظييج علييى ا صييو  والتمسيي  بكييا ، وترحيييل 

 المساول الفرعيج إلى حا يناسبكا حن أحاجن    أ لكل حقام حقا  .

فكير حبيادر ، الفكر اإلسالحي ضرورة التحو  حن ردود ا فعا  إلى المبادرات    أ  -

ا فقيي   و أ الييدعوة تحتيياا إلييى تفكييير اسييتراتي ي حبنييي علييى المبييادرة وليييس حييدافع

المدروسييج فييي ضييو  ا فييق البعيييد اليي د يتطيي  لمسييتقبل الييدعوة فييي لييل التطييور فييي 

 .     جالحديث تالتقنيا

تيتم بصيفج فردييج أو  يوبال ملج : ف أ جثيراً حن ال كود الدعويج في الم يا  ا لكترواي       

تقييوم بكييا حؤسسييات صييغيرة   ليي ا فيي أ حيين الضييرورد أأ تقييوم حؤسسييات جبيييرة جاحعييج 

بتطوير  ل  العمل، وجمع يتاته وتصيويبه   أ ال كيد المينظم يثمير ، وال كيد الغيير حينظم 

ه ليسييي أجيييدة ، جمييا إاييه حيين الضييرورد تييوفير الييدعم الييالزم لتليي  قييد يثميير ، ولكيين اتاو يي

المشاريع ، وينبغي أأ   يترك أحر تمويلكا إلى الصدقات التي يقيدحكا بعيض المحسينين حين 

هنييا أو هنيياك ، والتييي قييد تنقطييع أحيااييا، أو تتييث ر بكييوى ورغبييات الييداعمين  و أ حواجكييج 

  إاكييم يييدعموأ حشيياريعكم وفييق تتطييي  حيينظم أعييدا  الييدعوة تقتضييي اسييتمراريج الييدعوة إ

 وبدوأ ااقطاع .

                                                                                

  

                                                 

 . 1/270، إحام إبراهيم : اإلسالحي التضاحن في اإلعالم دور( 1)
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 الخاتمة 

الحمهلل ر  ا اللنلم و ف ل الة التال ل  ى التدل ى سلد  يد هلل ن محمدهلل لآلده لصدحبه 
    - جمل و :

                                                                                      لبلهلل :                   
اددإ   لبلددهلل مددن  قددهللم مددو مونلددب  ننللدده ا هددن جوا ددب مهمددة ا مددن يتللددن بتوددو        

ليددن ة الددهللسول ع ددث  كددزت ا هددن سلدد   ا ددة محددنل   ينيدد ة   جددنل الددهللسول بنلشددكة 
ل تمثدددة بنلجن دددب الزمدددن   ف لالمكدددن   ف لالتقن دددنت الملنصددد  الددد ي يواكدددب اللتددد  ف 

لالوين ة الحهلليثدة ف لك ف دة  وف فهدن لتدنلو الدهللسول بنلشدكة الد ي يحقدن  سلد  مددتوى 
مدددو االيجنب دددنت ف ل تحنشددد  الددددلب نت  ل يقلدددة مدددو الوقدددوع ا هدددن    ن الاودددأ دل دددة 

خودني ي د  اللمة ف ال ل الل ب ا مو يلمة ا  المجنا الهللسويف ل حدهلل  اد  سملده  
مقتودل  ى يقوم بتتح حهن    ن الاوأ يمة البشد  ف لكدة  ج بدة ال بدهلل  ن  تاللهدن 
 خودددني ف ل  مدددن الل دددب اددد مو ال يلمدددة ل بقددد  اددد  إ دددن  التنظ ددد  القدددول  اقددد  ف لمدددو 
المل ب  يلن  ن يلمة الم ي ل اود  ف لال يتدحو مددن  اللمدة ل تااد  ا خودني ف 

شلة ف لال يوو  مو جههلل  ل واكب اللت  ف لال يقتدبل ل دتم  ا   ك ا  التجن ا الفن
مددو التجددن ا الننجحددة ف لالاوددأ  يلددن ادد مو يبقدد  جنمددهللا خنمددهللا سلدد  مددنه  قددهلليى سفددن 
سل ه الزمو ف ليند   التن  خ    ن الزمنن لسقن ا الدنسة ال   ج  إلد  الدو اي  بدهللا ف 

تجه مدو البحدث لمدو لاد  الاتدنم  لد  ددج ة  هدى التوصد نت لالماعظدنت التد  ايدتن
  همهن :                                                                                                             

ض ل ل دسى المدنجهلل لالم اكز الثقنا ة ا يدام ة اد  الادن د ف ل  شدني المز دهلل منهدن                     -
بدنللوت و  نالدل  إل  إ شني ملنههلل لم اكز  بحن  إيدام ة بلودنت متلدهللدل ف لاليد م –

اال كل ز ة لالف  دد ة ف ل مدهللادهن بكدة ا مكن  دنت الا مدة    داي  يدنلتهن اللظ مدة اد  
الددددهللسول إلدددد  ي ف ل تددددح و المفددددنه ى اللنلقددددة ادددد   عهددددنن الودددد ب  و بدددددبب التشددددو ش 

مدن سلدن اد   اكدن هى مدو  ةة الملندلف إع ال بهلل مو ملنلجدا سام  لالحمات اللهللا  
  تو ات خن ئة سو الهلليو ا يام  لالشلوا ا يام ة . 
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لال بهلل مو الق نم بهللل ات  هلل  ب ة للهللسنل  تننلا  عهلل   ينل ب الدهللسول ف ل ندنلا آخد   - 
د ايددددة منهج ددددة ادددد  سلددددى الددددنفل ا  دددددن   لسلددددى االجتمددددنع   لتنم ددددة مواهددددب الددددهللسنل 

ودددو   قدددهلل ا هى ا مدددن يتللدددن بمل ادددة  فدددد ة المادددن ب و ف لكددد ا ينبوددد   ادددهللهى بددد خ  ل 
ا بحن  الللم ة ا من يتللن بفدو الاونبدة لا لقدنيف ل يدنل ب التدأ   ف لد ايدة  وجهدنت 
الدد  ي اللددنمف ل وللددن هىف لماددن بتهى بمددن يل ددن بددأعوالهى ف لبمددن يتننيددب مدد  ع ث ددنت 

 ف الت  يل شهن الهللاس ة لالمهللسو و .الزمنن لالمكنن لالب ئة لالظ ل 
لم  ا بثني اللهلليهلل مو الفلن  نت ا يام ة ف اإن ا مة بدأمل الحنجدة إلد  لضد   -

إيدددت ا  ج ة إسام دددة  أخددد  سلددد  سن قهدددن  وع دددهلل الاودددنا الدددهللسويف ل حهلليدددهلل ا هدددهللاف 
المنشددودل ف ل ح  ددهلل مددو ال يشددكة خودد ا سلدد  ا يددام مددو يددنعة المواجهددة ف لصددب 

ل  ك زهددن ادد  اال جددن  التددح و ف لعلددر بوضدد  خوددة بدد ام  ملنصدد ل  واكددب الجهددود 
 الحهلل  بكة  حهللين ه ل فنص له . 

لآخدد  دسوا ددن  ن الحمددهلل ر  ا اللددنلم و لالتددال لالدددام سلدد  يدد هلل ن محمددهلل لآلدده     
 لصحبه  جمل و .
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 المصادر والمراجع العلمية 

 ـ   القرآأ الكريم .

المحطيييات الفضييياويج العربييييج : سييياحي الطيييايع ، الم ليييج ا ت اهيييات اإلعالاييييج فيييي  .1

 م .1998/ 8المصريج لبعالم ، جاحعج القاهرة ، العدد 

ات اهييات القنييوات الفضيياويج اإلسييالحيج : دراسييج تحليليييج ، د. ح ييدد ححمييد الييداغر ،  .2

 م . 1/2011ح لس النشر العلمي ، جاحعج الكويي ، ط

ا سيتعمار ، دراسيج وتحلييل  -ا ستِشيراق  -شيير أجنحج المكر الثال يج وموافيكيا : التب .3

وتوجيه )دراسج حنك يج يياحلج للغيزو الفكيرد(، عبيد اليرحمن بين حسين َحبَنََّكيج المييدااي 

 م . 2000 -هـ  1420/ 8هـ( ، دار القلم ، دحشق، ط1425الدحشقي )المتوفى : 

ق : عبيد العزييز أربع قواعد تدور ا حكام عليكا : ححمد عبيد الوهياب التميميي ، تحقيي .4

بين زييد الروحيي، صيالو بين ححميد الحسين ، جاحعيج اإلحيام ححميد بين سيعود ، الرييام، 

 السعوديج ، ط/بدوأ تاريخ .

أزحييج الفضيياويات العربيييج : ححييي الييدين عبييد الحليييم ، جريييدة الشييرق القطريييج ، رقييم  .5

 م .2007، لشكر  أيلو  / 15العدد 

  سيورة إبيراهيم : لألسيتا  وسييم فيتو هللا ، أساليب التربيج والدعوة والتوجيه حين ميال .6

 . islam.com-http://www.alحصدر الكتاب : حوقع اإلسالم:     

أساليب الدعوة واإلرياد، د. ححمد أحين بني عاحر ، حنشور الكتروايا :  .7

http://www.alukah.net/Library/0/29227/#ixzz1eQKzobil . 

استتدام المراهقين للقنوات الفضاويج وا يباعات المتحققج: حصطفى حمدد ،  .8

 م.2002جاحعج المنيا ، حصر، 

/ 4الر وف قاسم ، دار البشير ، عماأ ، طاإلسالم وحقاوق العلم : ححمود عبد  .9

 م .1995 -هـ1415

،  ا سلوب :  حمد الشايب ، )دراسج بالغيج تحليليج  صو  ا ساليب ا دبيج(  .10

 م . 2003/ 12حكتبج النكضج ، جمكوريج حصر العربيج ، ط

إيكاليات العمل اإلعالحي بين الثوابي والمعطيات العصريج ححي الدين عبد  .11

، السنج الثاحنج عشر، وزارة ا وقاف والشؤوأ 64جتاب ا حج ، العدد الحليم ، 

 م .1998يوليو ، ط/  –اإلسالحيج ، الدوحج ، يوايو 

/ 9أصو  الدعوة : د. عبد الكريم زيداأ ، حؤسسج الرسالج ، بيروت ، ط .12

 م .2001-هـ1421

ر القلم، أضوا  على أوضاعنا السياسيج : عبد الرحمن بن عبد التالق اليوسف ، دا .13

 م . 1978 -هـ 1398/ 1الكويي، ط

إعالم الموقعين عن رب العالمين : لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد يمس  .14

هـ( ، تحقيق: ححمد عبد السالم إبراهيم دار 751الدين ابن قيم ال وزيج )المتوفى: 

 م .1991/ 1الكتب العلميج ، بيروت ، ط

http://www.al-islam.com/
http://www.alukah.net/Library/0/29227/#ixzz1eQKzobil
http://www.alukah.net/Library/0/29227/#ixzz1eQKzobil
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بد هللا المطليق ، وزارة الشيؤوأ اإلسيالحيج : إبراهيم بن ع التدرا في دعوة النبي  .15 

حرجز البحوث والدراسيات اإلسيالحيج ، المملكيج العربييج  -وا وقاف والدعوة واإلرياد 

 هـ .1417/ 1السعوديج ، ط

تفسير القيرآأ العظييم : إلبين جثيير أبيي الفيدا  إسيماعيل بين عمير بين جثيير القرييي  .16

 هـ . 1419/ 1يج ، بيروت ، طهـ(، دار الكتب العلم774الدحشقي )المتوفى: 

 م .1/1995التلوث الفكرد : حسن التل ، دار اللوا  للنشر ، ا ردأ ، ط .17

التنصير حفكوحه وأهدافه ووساوله وسبل حواجكته : علي بن إبيراهيم الحميد النمليج ،  .18

 هـ . 1419/ 12الريام ، حكتبج التوبج ، ط

الكييرود )المتييوفى:  تكيي يب اللغييج :  بييي حنصييور ححمييد بيين أحمييد بيين ا زهييرد .19

هييـ( ، تحقيييق : ححمييد عييوم حرعييب ، دار إحيييا  التييراث العربييي ، بيييروت ، 370

 م .1/2001ط

تيسير الكريم الرحمن فيي تفسيير جيالم المنياأ :عبيد اليرحمن بين ااصير بين عبيد هللا  .20

 م . 2000-هـ 1420/ 1هـ( حؤسسج الرسالج ، ط1376السعدد )المتوفى: 

هييـ( ، 321د بيين الحسيين بيين دريييد ا زدد )المتييوفى: جمكييرة اللغييج:  بييي بكيير ححميي .21

 م .1987/ 1تحقيق : رحزد حنير بعلبكي، دار العلم للماليين ، بيروت ، ط

الحكمييج فييي الييدعوة إلييى هللا تعييالى : د. سييعيد بيين علييى بيين وهييف القحطييااي ، وزارة  .22

/ 1ط الشييؤوأ اإلسييالحيج وا وقيياف والييدعوة واإلرييياد ، المملكييج العربيييج السييعوديج ،

 هـ .1423

الييدعوة اإلسييالحيج : الوسيياول والتطيي  والمييدامل : د. طييه جييابر العلييوااي، النييدوة  .23

 م .1982  -هـ  1/1402العالميج للشباب اإلسالحي ، الريام ، ط

الدعوة اإلصالحيج : عبيد هللا بين ححميد بين عبيد المحسين المطيوع ، دار التدحرييج ،  .24

 م .2004هـ ـ 1424/ السنج 3ط

هير وحكواات التطاب : د.عبد هللا الزبير عبيد اليرحمن ، حطبعيج وزارة دعوة ال ما .25

 هـ .1421ا وقاف والشؤوأ اإلسالحيج ، دو  قطر ، ط/

دور اإلعييالم فييي التضيياحن اإلسييالحي : إبييراهيم إحييام ، ال احعييج اإلسييالحيج بالمدينييج  .26

 م .1984-هـ1404ربيع ا و   -صفر -( ححرم61/ العدد )16المنورة ، ط

يييبكج اإلاتراييي فييي اشيير الييدعوة اإلسييالحيج، ح لييج الييوعي اإلسييالحي وزارة دور  .27

م ، حنشيور 9/2008/ 11بتياريخ  516ا وقاف والشؤوأ اإلسالحيج، الكويي ، العدد ،

 . http://alwaei.com\index phالكتروايا. 

 -هييـ 1423/ 1ديييواأ طرفييج بيين العبييد، دار إحيييا  التييراث العربييي، بيييروت ، ط .28

 م.2002

 بيين حاجييه أبييي عبييد هللا ححمييد بيين يزيييد القزوينييي، )المتييوفى:  ابيين حاجييه : سيينن .29

هـ( ، تحقيق: ححمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحييا  الكتيب العربييج ، بييروت ، بيدوأ 273

 تثريخ .
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ِجْسييتااي )المتييوفى:  .30  ََ سيينن أبييي داود :  بييي داود سييليماأ بيين ا يييعأ ا زدد الس ِ

 –لييدين عبييد الحميييد ، المكتبييج العصييريج ، صيييدا هييـ( ، تحقيييق : ححمييد ححيييي ا275

 بيروت ، بدوأ تثريخ .

 السياسج الشرعيج لألقليات اإلسالحيج : ا ستا  أحمد مميس : حنشور الكتروايا .31

       http://www.assakina.com/politics/6567.html#ixzz1e2noumBX    
يييرح النييوود علييى صييحيو حسييلم :  بييي زجريييا ححيييي الييدين يحيييى بيين يييرف  .32

 هـ .2/1392هـ( ، دار إحيا  التراث العربي ، بيروت ط676النوود )المتوفى: 

كااي يرح ديواأ الحماسج :  بي علي أحمد بن ححمد بين الحسين المرزوقيي ا صيف .33

هيييـ( ، تحقييييق : غرييييد الشييييخ ، دار الكتيييب العلمييييج ، بييييروت ، ط/  421)المتيييوفى: 

 هـ . 1424

صييحيو البتييارد :  بييي عبييد هللا ححمييد بيين إسييماعيل البتييارد ال عفييي ، تحقيييق :  .34

/ 1ححمييد زهييير بيين ااصيير الناصيير، دار طييوق ، تييرقيم ححمييد فييؤاد عبييد البيياقي ، ط

 هـ .1422

ين حسييلم بيين الح يياا القشيييرد النيسييابورد ، )المتييوفى صييحيو حسييلم :  بييي الحسيي .35

هـ( ، تحقيق : ححمد فؤاد عبد البياقي ، دار إحييا  التيراث العربيي ، بييروت ، ط/  261

 بدوأ تاريخ . 

 م .                                                                        29/7/2004صحيفج الوطن الكويتيج:  .36

هيـ( ، 1421دعوة : للشيخ ححمد بن صيالو بين ححميد العثيميين )المتيوفى : العلم وال .37

 هـ . 1408/ 1المملكج العربيج السعوديج، ط

الفييياوق فيييي غرييييب الحيييديأ وا  ييير :  بيييي القاسيييم ححميييود بييين عميييرو بييين أحميييد  .38

ححمييد أبييي الفضييل  -هييـ( ، تحقيييق : علييي ححمييد الب يياود 538الزحتشييرد )المتييوفى: 

 / بدوأ تاريخ .2لبناأ ، ط –عرفج إبراهيم ، دار الم

، لشييكر ححييرم ،  66الفضيياويات اإلسييالحيج : حسيين السييودااي ، ح لييج النبييث ، عييدد  .39

 هـ .1423

الفضاويات الوافدة وسلطج الصورة : ياسر مضير البياتي ، ح ليج المسيتقبل العربيي  .40

 م .2001ايساأ/ 267، بيروت ، العدد 

سييعيد بيين علييي بيين وهييب القحطييااي، فقييه الييدعوة فييي صييحيو اإلحييام البتييارد :  .41

الرواسج العاحج إلدارات البحوث العلمييج واإلفتيا  واليدعوة واإلريياد ، المملكيج العربييج 

 هـ .1421/ 1السعوديج ، ط

الفقييه السياسييي للو يياوق النبويييج : د. مالييد سييليماأ الفكييداود ، دار عمييار ، ا ردأ ،  .42

 /بدوأ تاريخ . 1ط

 -هيـ  34/1425يد قطب ، دار الشيروق ، بييروت ، طفي لال  القرآأ : لألستا  س .43

 م .2004

القاحوس المحي  : لمحمد بن يعقوب الفيروزآبيادد ، تحقييق : عليي ححميد الب ياود  .44

 م . 1981 -هـ  2/1401، دار المعرفج ، بيروت ، ط

http://www.assakina.com/politics/6567.html#ixzz1e2noumBX
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لسيياأ العييرب : لمحمييد بيين حكييرم بيين حنظييور ا فريقييي المصييرد : دار صييادر ،  .45 

 .   /بدوأ تاريخ1بيروت ، ط

اللييوبي الصييكيواي والكيمنييج علييى وسيياول اإلعييالم : ححمييد اصيير موالييدة ، ح لييج  .46

 .   2005( حايو لسنج  25الحقاوق ، عدد) 

ح موعج الفتاوى لشييخ اإلسيالم ابين تيمييج : لتقيي اليدين أبيي العبياس أحميد بين عبيد  .47

قاسيم  هـ( ، تحقيق : عبد الرحمن بن ححميد بين728الحليم بن تيميج الحرااي )المتوفى: 

 م.1995-هـ1416، المدينج النبويج، المملكج العربيج السعوديج ، ط/ 

/ 3ح موعييج الو ييياوق السياسييييج : د. ححمييد حمييييد هللا ، دار اإلريييياد ، بييييروت ، ط .48

 م .1969هـ ـ  1389

المسيييند المسيييتترا عليييى صيييحيو اإلحيييام حسيييلم :  بيييي اعييييم أحميييد بييين عبيييد هللا  .49

ييق : ححميد حسين الشيافعي ، دار الكتيب العلمييج ، هيـ( ، تحق430ا صبكااي )المتيوفى 

 م .1996/ 1بيروت ، ط

المصييباح المنييير فييي غريييب الشييرح الكبييير : أحمييد بيين ححمييد بيين علييي المقييرد  .50

 الفيوحي ، المكتبج العلميج، بيروت  ط/بدوأ تاريخ .

 212حصنف عبيد اليرزاق :  بيي بكير عبيد اليرزاق بين هميام الصينعااي )المتيوفى  .51

 2/1403ق : حبيييب الييرحمن ا عظمييي ، المكتييب اإلسييالحي ، بيييروت ، طهييـ( ، تحقييي

 هـ .

هييـ(  360المع ييم ا وسيي  :  بييي القاسييم سييليماأ بيين أحمييد الطبرااييي )المتييوفى  .52

تحقيييق : طييارق بيين عييوم هللا ابيين ححمييد وعبييد المحسيين بيين إبييراهيم الحسييني ، دار 

 هـ . 1415الحرحين ، القاهرة ، ط/

المع ييم الوسييي  : إبييراهيم حصييطفى، وأحمييد الزيييات، وحاحييد عبييد القييادر، وححمييد  .53

 ح مع اللغج العربيج ، القاهرة ، ط/ بدوأ تثريخ .  -الن ار ، دار الدعوة 

حناهيييل العرفييياأ فيييي عليييوم القيييرآأ : ححميييد عبيييد العظييييم الزرقيييااي )المتيييوفى :  .54

 وأ تاريخ ./ بد3هـ( ، حطبعج عيسى البابي الحلبي ويرجاع ، ط1367

حيينكج الييدعوة فييي ضييو  الواقييع المعاصيير : عييدااأ بيين ححمييد آ  عرعييور ، وهييو  .55

جتيياب حيياوز علييى جيياوزة ا حييير اييايف بيين عبييد العزيييز للسيينج والدراسييات واإلسييالحيج 

 م .2006-هـ 1426/ 1المعاصرة ،المملكج العربيج السعوديج ، ط

د.حميود بين أحميد بين فيرا حنكج القرآأ الكريم في دعيوة المشيرجين إليى اإلسيالم :  .56

الرحيلي، عمادة البحأ العلميي بال احعيج اإلسيالحيج، المدينيج المنيورة، المملكيج العربييج 

 م .2004-هـ1424/ 1السعوديج ، ط

الموافقييات : إلبييراهيم بيين حوسييى بيين ححمييد اللتمييي الغرايياطي الشييكير بالشيياطبي  .57

لماأ ، دار ابين عفياأ ، هـ( ، تحقيق : أبي عبيدة حشكور بن حسن آ  سي790)المتوفى: 

 م .1997-هـ1417/ 1ط

النبث العظييم اظيرات جدييدة فيي القيرآأ الكيريم: ححميد بين عبيد هللا دراز )المتيوفى :  .58

 م .2005 -هـ1426هـ( ، دار القلم للنشر والتوزيع، ط/1377
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اشييثة الدولييج اإلسييالحيج : د. عييوأ الشييريف قاسييم ، دار الكتيياب اللبنييااي ، بيييروت ،  .59 

 م .1980 -ـ ه 1400/ 3ط

هييـ(  762اصييب الرايييج :  بييي ححمييد عبييد هللا يوسييف الحنفييي الزيلعييي ، )المتييوفى .60

 هـ . 1357تحقيق : ححمد يوسف البنورد ، دار الحديأ ، حصر ، ط/

النكايج في غريب الحديأ وا  ر: لم د الدين أبيي السيعادات المبيارك بين ححميد بين  .61

هييـ( ، 606ال ييزرد ابيين ا  ييير )المتييوفى: ححمييد بيين ححمييد بيين عبييد الكييريم الشيييبااي 

بيييروت،  -تحقيييق: طيياهر أحمييد الييزاوى ، وححمييود ححمييد الطنيياحي، المكتبييج العلميييج 

 م .1979 -هـ 1399

 238الوساول وأحكاحكا في الشريعج اإلسالحيج : د.عبيد هللا التكياحي ، ح ليج البيياأ ) .62

 ي .عددا( ، وهي ح لج علميج ححكمج تصدر عن المنتدى اإلسالح

 


