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 تعاىل ديثة يف الدعوة إىل اهللأهمية الوسائل احل

 عبدالرازق درغام عيسى .د

 املقدمة

                                                                  اؿطذ هلل سب ازعاملني، قأػؿذ أؽ ٓ إزـ اهلل قسذف ٓ ػشلذ زهـ، زهـ املسهذ    
                                                         ّ         قزـ اؿطذ حين قميمت، قؾك عسي خش ػنٌ تذلش، قأػؿذ أؽ طمذغا قطذّا سطهكص  

                                                                             ازػيب اهلاده، اززه بسغ ازشطهازى، قأدً إضاغهى، قغـهض إضهىش  دؼهب اهلل بهـ            اهلل 
   شش ش       أضا بعذ        ازغطى.

                                                                     إؽ قطاٍش ازذعكو اإلطٔضمى تذميى دذلذو، قمل تثب عػذ قطمسى بعمػؿا،  ثهذ  
                                        اطتغسكا قطاٍش ضتعذدو، خاـطبى، قازهذسغ،    -           عسمؿظ ازظٔع-                     قدذغا إغبماٌ قازشطش 

                     إىل ازمهكع تظهتغش                      تسهذ ازكطهاٍش                                              قإسطاص ازدتب زسطسكر قازشّطاٌ، قضها صازهت  
                                       ذلجهى خازتساهاص قاإلراعهى قازـهشماى                                              تبسمغ ازذعكو، زدؼ اطتذذت قطاٍش إعٔضمهى س 

                                                                       قآغرتغت زمظت مبعضص عؼ قاتع ازػاغ، بش إؽ أعذاٌ اإلطٔع اطتغسكؾا   ازرتقلهر  
                                    اؿىش بثـذ إبعاد املظهسظ عهؼ دلػهـ     غ             عاضى قاملظسطني  ب                        زباطسؿظ، قغؼشف بني ازػاغ 

                                       اطتغش ازػـاسً اإلعهٔع   بهح عثاٍهذؾظ         خززذ                            أق ػشدف ضؼ أخٔتـ اإلطٔضمى، ق
                                               ػا مى زسشج بني ازعامل خسـش ستي تتظ ازظمطشو عسمـ.  امل

               قؾهك طهٔذ رق      ،                                                    قٓ ػذ أؽ اإلعٔع   ازكتت اؿاكهش زهـ أؾطمهى ضتطمهضو    
                                                                                 سذلؼ، قخجري ضؼ املظهسطني اطهتاادقا ضػهـ، قاطهتهذضكف   غؼهش ازثهمظ قاملبهادِش       

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
  .اؾاضعى إمسشلى               
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                   ، قزهذً املظهسطني   ّ ّا      قأطهش    ّ ّا                                               ضا خاؽ زـ أثش   إضى اإلطهٔضمى ااعهات قأ هشاد      قؾك
       ٍ                                                         تثـري بٍمؼ   آطتاادو ضؼ قطاٍش اإلعٔع، قغاؿى   فاص ازذعكو إىل اهلل.  

           تظهتهذع       ازه                                                                  قتذ بسغت ازتثػمات اؿذلجهى ازمهكع دسدهى خهبريو ضهؼ ازتثهذع،       
غهشاض ضؼهشقعى أع ةػكعهى، قؿهاس ازدهش           ،                 ٕغشاض ضتعذدو طكاٌ                                                           أخاغهت تسهذ ٕا

                             قضهؼ ااهآت ازطمبهى ازه                            زستهثثري   اٗخهشلؼ،     ش                        ّ لتاػؼ   عشض ضا زذلـ طعمّا
                                                                        اطتهذضت  مؿا تسذ ازتثػمات ازذعكو إىل اهلل طبشاغـ قتعاىل، بؿذة تزخري املهْضػني  

                ّ               املعبهكد عهج، إتباعهّا ٕضهشف       -          عهض قدهش  -                                بذلػؿظ، قدعكو غريؾظ إىل اإلمياؽ باهلل 
چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ڎ      :                 ازههههزه لثههههكص            طهههبشاغـ 

  . ص  33  :      ـست ط  ڈ

                                                                     قأؿبض بإضداؽ ازذاعمى املظسظ أؽ لـش إىل ضٔلهني ازػهاغ بالهش ازكطهاٍش     
                     قزدهؼ ملـهاأ أخهشً      ،                                                    اؿذلجى، از  ظؿشت قاخرتعهت زهمع ضهؼ أدهش ازهذعكو     

ّٔ ملعاسكهى ازهذعكو، قازتؼهدمذ       ت       سظب غما ّ                                ضـػعمؿا، قضع أٍؽ بعلؿا اطتهذع أؿ                  ٍ               
                        ؼ إصاٌ ؾهزف ازكطهاٍش،                                      .  اؾذلش بازذعاو أٓ لثاهكا داضهذل        ّ قعثمذّو               ّ   اإلطٔع ػشلعّى

             ّ       ٍ                                                      از  أؿبشت طٔسّا را سٍذلؼ،  ثؾش ازباطش لظتامذقؽ ضػؿا بثتـهي ضها لظهتطمعكؽ    
                                                                 ززا جيب عسي ازذعاو أؽ لػتاعكا قلظهتامذقا ضهؼ ازكطهاٍش اؿذلجهى        ش              غؼش باطسؿظ

     ضهؼ               ؿهست دسدهى      ّ     ّ       خهجريّو دهذّا، ق        ؾهن                                         از  أؿبشت قطمسى آتـهاص بهني ازعهامل، ق   
             ازـعب سـشؾا.

                         ّ       ّ                             د ضؼ ازعسطاٌ قازذعاو دؿكدّا ضؼهدكسّو   غـهشو دلهؼ اهلل تعهاىل               قتذ بزص عذ
                                                                                    عسي عذو قاقس أؾطؿها: غؼهش ازعثمهذو قازجثا هى اإلطهٔضمى، قتهك ري أضؿهات ازدتهب         
                                                                        قاملشادع   ازاػكؽ ازعسطمى املهتساى   ػدش ازدرتقغن، قتهك ري  تهاقً ضؼهاؾري    

                       ؿهشو، قتمظهري خهذضات                                                     ازعسطاٌ املظسطني   ضظاٍش  ثؿمى، قغكاصص قضظتذذات ضعا
                                                                              ازبشح ازعسطن   ازثشآؽ ازدشلظ، قازظػى ازػبكلى املؼش ى، قغهري رزهذ ضهؼ اؾؿهكد     

        املك ثى.

 أسباب اختيار هذا الموضوع
                                                                        بماؽ ػشعمى قطاٍش اإلعٔع اؿذلجى اززه تػطسج   بجؿا ضهؼ املػطسهج ازؼهشعن،      . 1
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                        قازتضاع تعازمظ اإلطٔع.  
                               عشضهى آطهتطاإ إىل ازتساهاص،                                                تـشمض املاؿهكع اـهاطُ زهذً بعهن ازػهاغ       . 2

                            قغريف ضؼ قطاٍش اإلعٔع اؿذلجى.

                                                                       بماؽ دقس ازكطاٍش اؿذلجى   ازذعكو إىل اهلل تعاىل، قأؾطمتؿا   غؼهش اإلطهٔع،     . 3
                                                                             قازذ اإ عػـ كهذ ضطهاعؼ غهري املظهسطني، ازهزلؼ غؼهشقا مسهكضؿظ بهني ثػالها          

                               ازدتب، ق  قطاٍش اإلعٔع املهتساى.

                                                        ش   تعسمظ ازثشآؽ ازدشلظ قازظهػى املطؿهشو، سمهح تهزلع                         ضا أسذثتـ ؾزف ازكطاٍ  . 4
                                                                       بشاضر تعػي بتٔقو ازثشآؽ ازدشلظ قؼامعـ، قبماؽ ضعاغمـ قأطباب غضقص آلاتـ.

                  خاـطبهى قازههذسغ                                                                 بمهاؽ أؽ قطهاٍش ازههذعكو ٓ تتكتهب عػهذ ازكطههاٍش ازثذميهى       . 5
                                                              قإمنا تتطؼي ضهع ازتطهكس ازتدػكزهكدن ازهزه أطهذً زسبؼهشلى          ،           قاملكععى  ثط

 ّ      ّ ّا خجريّا.  خري

                                                                   ضؼ أدش رزذ آثشت ازدتابى   ؾزا املكككإ اززه لغاش عهؼ أؾطمتهـ خهجري    
                                              بذعكً ضا عٔتى قطاٍش اإلعٔع بازذعكو إىل اهلل تعاىل.   ،        ضؼ ازػاغ

                                                                      قتذ اختامت   ؾزا ازبشح باؿهذلح عهؼ ازالهاٍمات قاإلراعهى قازـهشا ى      
   ، ّ                   جّا ضظتثٔ تبهش رزهذ                ٕغن أ شدت زـ ع   ش                                 قضا لتعسج بؿطا، قمل أؼذخ عؼ آغرتغت

                             قمت غؼشف   إسذً اأت ازعسطمى.

                                                                     ضػؿر ازبشح: اعتطذ ازباسح عسي املػؿر ازكؿهان قازتشسمسهن قآطهتذٓزن،    
                                                                            قرزذ ظطع املعسكضهات ضهؼ ضـهادسؾا، ققاقزهى ؼسمسهؿا زسكؿهكص إىل ازػتهاٍر        

                    ّ                                          املشدكو، قٓ أرخش ػمَّا إٓ بذزمش ػشعن ضؼ ازثشآؽ أق ازظػى املطؿشو.

       قخامتى.   ،            قأسبعى ضباسح   ،     ضثذضى                      ذ تظطت ؾزا املكككإ إىل  قت

                                         : تعشلب ازكطمسى قضؼشقعمتؿا قككابطؿا.          املبشح إقص

                          ازكطاٍش املشٍمى ازظطعمى.     :            املبشح ازجاغن

                    : ازكطاٍش املثشقٌو.            املبشح ازجازح

                   ازكطاٍش ازظطعمى.     :            املبشح ازشابع
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 وضوابطواتعريف الوشيلة ومشروعيتوا : املبحح األول

                                                              تبش اـكض   غطاس ازبشح ػذس اإلػاسو إىل تعشلب ازكطمسى قكهكابطؿا،  
                              ّ     ّ                          ازهذعكو إىل اهلل تعهاىلش ٕؽ ؾػهار ؽك هّا خهبريّا ضهؼ اطهتغٔص                          قخمامى اطتغٔهلا  

                                                                         ازكطاٍش اؿذلجى   دعكو ازػاغ إىل دلؼ اهلل سب ازعاملني، قتذ سألػا بعهن ازػهاغ   
                               دش هلزف ازكطاٍشش ٕغهـ غعهش إىل        ْ ،  تْػ      كص اهلل                             لبذإ خش ػنٌ مل لدؼ عسي عؿذ سط

                                                                              اؾاغب ازظسيب  مؿا، قمل لش اؾاغب اإلجيابن اززه غتر عػهـ ازتكاؿهش ضهع ازعسطهاٌ،     
                                                                             قازذعاو عرب قطاٍش ازتكاؿش آدتطهاعن، قاإلراعهات ايسمهى قازذقزمهى، قآطهٔإ      

          إسض.                                   ُ                      عسي ازػذقات قاملْمتشات ازعسطمى از  ُتعثذ   خش بثعى ضؼ بثاإ

 تعريف الوسيمة :     أول  
                                                                      ازكطمسى زغى: ازثشبي قازكؿسى، لثاص: تكطش  ٔؽ إىل  ٔؽ بكطمسى، أه: تظهبب  

  . (1 )         إزمـ بظبب

                                                           ازكطمسى إرؽ ؾن ازظبب املكؿش إىل املثـكد، أق املعني عسي رزذ.  

                                               ضا لتكؿش بـ ازذاعمى إىل تطبمج ضػاؾر ازذعكو ضهؼ   =              ّ      قازكطمسى اؿطٔسّا ؾن: 
  . (2 ) +               ضعػكلى أق ضادلى     أضكس 

  . (3 )                                            ؾن ضا لتكؿش بـ إىل دعكو ازػاغ بطشلج ػشعن ؿشمض   :    قتمش

                                                                         قازههزه أتـههذف   ؾههزا ازبشههح فطكعههى ازكطههاٍش قإدقات ازتدػكزكدمههى، 
                                                                            قغريؾا ضؼ ازتثػمات املظهتهذضى ضهؼ تبهش ازطهشة املظهتهذع هلها بغهشض دهزب         

                       ازتساههاص، قاإلراعههى،     : ش    ضجهه   ،                                                      ازػههاغ إىل دلههؼ اهلل سب ازعههاملني، قإتػههاعؿظ باإلطههٔع  
                                      قازـشماى، قغريؾا ضؼ ازتثػمات اؿذلجى.  

                                                  ّ       ّ        زثذ بات دقس قطاٍش اإلعٔع املهتساى   سماو ااتطعهات دهضٌّا دكؾشلهّا    
                                                                              ؿطا   ؿماغى ازادش قازتطكس، خطا أؽ اغاتاذ خش بمت عسي  لهاٍمات ازعهامل ازمهكع     ُ ُض

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
  .   724           ضادو )قطش(    ،        بؼ ضػعكس   ، ٓ          زظاؽ ازعشب  -1
  .  49   :               ازاتض ازبماغكغن   ن     طذ أب ي  ،                    املذخش إىل عسظ ازذعكو  -2
  .  16   .:     2111 /    1421  :  1             داس إػبمسما ط   :      املغزقه          عبذازشسمظ  ز   :            قطاٍش ازذعكو  -3
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              أه ازاههشد أق                                                                  دعههش ضههؼ اـطههاب اإلعٔضههن أداو ميدههؼ تكظماؿهها عسههي ضظههتكً س 
                                                                                     اؾطاعى، بش ميتذ زمؼطش ازالهاٍمات ازثطشلهى، قاإلتسمطمهى، قازذقزمهى، قباتهت  اٍهذو       

  . (4 )                     ازالاٍمات ٓ دذاص سكهلا

 دليل مشروعيتها  :       ثانيا  
  .                                                         ثبتت ضؼشقعمى ازكطاٍش بازثشآؽ ازدشلظ قازظػى ازػبكلى املطؿشو

 القرآن الكريه :    أوال 

اؿدمظ تذص عسي اطتهذاع ازكطاٍش   زثذ داٌت آلات خجريو ضؼ ازتػضلش 
ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  قضؼ أؾطؿا تكزـ تعاىل:  ،ازذعكو إىل اهلل تعاىل

﮻  ﮼  ﮽   ھھ  ے  ﮺  ے  ۓ  ۓ﮲  ﮳  ﮴   ﮵   ﮶  ﮷  ﮸  ﮹ 

 ص125: ازػششط ﮾

                                     قضؼ لظري عسي غؿذـ ضؼ ازذعاو طهبمش                                ؿزف اٗلى ازدشميى قكشت زسػيب 
                                                       ٕؽ املذعكلؼ ٓ لتعهذقؽ إؿهػاة ازجٔثهى ازه  رخشتؿها        ش                    ازذعكو إىل اهلل عض قدش

                                   قاملكععى اؿظػى قاؾذاص باز  ؾن أسظؼ.       اؿدطى             اٗلى ازدشميى

ائ  خززذ اطتهذع ازثشآؽ ازثـفش ٕخز ازعربو قازععى. تاص تعاىل: 

ەئ        ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ              ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  

 ؿزف اٗلى . ص111: لكطبط  مئ     ىئ     ی  ی  ی  ی  جئ  حئ 
 ثذ سكت  ،قكشت زػا أؾطمى ازثـف ازثشآغن   ازذعكو إىل اهلل تعاىل

ازػاغش زمظعذقا   دغماؾظ، قلاكصقا    الظتامذ ضػؿ، دكاغب تشبكلى ضتعذدو
 آخشتؿظ.

                                   زتثشلههب املعػههي، قبمههاؽ ازرتغمههب    ش                                       خههززذ اطههتهذع ازثههشآؽ كههشب إضجههاص
پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ                      ُ                                 قازرتؾمههب   خههش ضجههش ُلههزخش. تههاص تعهههاىل:     

  . ص  25  :        إبشاؾمظ ط  ڀ

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
  .     2114   ، 1 /                                  ضشخض ازػكس زسبشهكخ قازذساطهات ط      :          طكد ازضؾاس ي   ،                    أؿكص املكادؿى اإلعٔضمى  -4

  . 5   :      سظطني   ،   غضو
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                      ثاىيا : الصية اليبوية

                                                        قطاٍش ضتعهذدو   طهبمش تبسمهغ دعكتهـ، سمهح اطهتهذع                      زثذ اؽز ازػيب 
ْ   ََ   ُ         املجش زعثذ ضثاسغى بني اـري قازؼش،  ع ْؼ َأَبن ُضكط ي ع ه  ُ        َتهاص  ٔإِغط ها ض ج هُش        ْ     َِ      ْؼ ازِػَبهن                                              ِٔ      َ

ـِاَزٔض ق اِزذ َسمٔع ازِظْكٌَ َخش اَضٔش اِزَطْظَذ ق غ اَ ٔخ اِزَدهرٔي َ ش اَضهُش اِزَطْظهَذ ٔإِضها      َ  ٔ ِ           اِزذ َسمٔع از  ْ  َ  ِ   ُ  َ    َ  ٔ  َ  ِ   ٔ  َ       َ  ْ  َ  ِ   ٔ  َ    َ   َ ْ  ِ     ٔ  َ    ِ     ٔ  َ  ِ     ٔ  َ    ِ 
ْ  َ   َ َأْؽ ُلْشَزل َذ  ُ  ْ ْ     ْ       َْ  ُ ق ٔإِضا َأْؽ ت ْبت اإ  َضْػـُ   ،َ  ّ    َ     ّ       ق ٔإِضا َأْؽ ت َذذ  َضْػهـُ ٔسحّيها َطم ب هىّ      ،  ٔ ِ   َ   ٔ  ُ  َْ     َ     ْ ٔ  ٔ ِ        ق غ هاَ ُخ اِزَدهرٔي ٔإِضها      ،  ٔ ِ   َ   َ  ِ   ُ ْ  َأْؽ        َ   َ

ٔ     َ      َ ُلْشٔشح  َثم اب َذ  ْ َ    ق ٔإِضا َأْؽ ت َذذ     ،ُ      ْ ّ      َ    ّ ٔسحّيا خ َبمج ّى    ضػـ   ٔ ِ   َ   ٔ( 5) .  

                          قضها  مؿها ضهؼ تشغمهب                                                       قاطتهذع خززذ ازثـى زمعترب املظهسظ ضهؼ أسهذاثؿا،   
ُ            ، قضا  مؿا ضؼ ػهش  مشهزسف،  ع هْؼ َأَبهن ط هَعمُذ        بـ                       قضا  مؿا ضؼ خري  مثتذه         قتشؾمب،  َ      ََ   ْ                             

ِ    ٖ  َ ُهْذٔسه  َأِؽ غ َبِن ازٖسـَ  ِ اِز  َ    ِ  َ    ٔ  ْ  ُ      َخاؽ  َ مط ْؼ َخاؽ  َتْبَسُدْظ س ُدٌش َتت هش  َتْظهع ّى ق َتْظهَعني  غ ِاظهاّ    َ     َتاص         ّ   ِ      َ  ْ  َ    ّ   ْ  َ     َ   ٌ  ُ     ْ  ُ  َ َْ      َ   ْ    َ      َ،   
ْ  ٔ َ ظ َثص  ع ْؼ َأْعَسٔظ َأْؾٔش اِزَثْسٔض  َ ِ   ٔ  ْ  َ  ٔ  َ ْ  َ  ْ ُ  َ  َ   ُ  َ َ         َ ُذِص ع َسي س اَؾُب َ َثت هاُف َ َثهاص      ،َ   َ        َ       َ    ِ  ُ َ            ٔإِغهـُ َتت هش  َتْظهع ّى ق َتْظهَعني         :َ   ْ  َ    ّ   ْ  َ     َ   ُ  ِٔ 

َ  ِ غ ِاًظا َ ؿ ْش َزـُ َضْؼ ت ْكب ُى َ َثاص  َزا َ َثت َسـُ َ َدِط  َ  ُ َ  َ  َ   َ     َ َ  ُ  ْ     ْ  َ  ُ َ  ْ    َ   ً ٔ              ش  َبـَ َضاٍ ّى ُثهِظ ط هَثص  ع هْؼ َأْعَسهٔظ َأْؾهٔش اِزهَثْسٔض         ِ   ْ  َ  ِ   ٔ  ْ  َ  ٔ  َ ْ  َ  ْ       َ     ِ  ُ  ّ    َ  َ َ   
ٕ     َ  ٕ َ ُذِص ع َسي س ُدٕش ع اَزٕظ  ُ      َ    ِ  ُ ْ     ْ   ُ         ٔإِغـُ َتت ش  َضاٍ َى غ ِإع َ ؿ هْش َزهـُ َضهْؼ ت ْكب هىُ       :َ َ     َ َثاص    ،َ   َ  ُ  َ  ْ    َ  ٕ ْ    ق ض هْؼ     ،َ َ          ْ     َ َثهاص  غ ع هظْ     ، ِٔ ُ   َ     َ    َ    ِ      

ُ     ْ  ُ      ْ      ِ  ْ   َ ل ُشكُص ب ْمػ ـُ ق ب ْمؼ  ازِتْكب َى   ُ َ    اْغَطَسْج ٔإَزي َأْسٔض َخز ا ق َخز ا   ،          َ   ٔ  ْ  َ   َٔ   ْ  َ َ ْ        َ ٔإِؽ َبؿ ا ُأغ اًطا ل ْعُبهُذقؽ  ازٖسهـ  َ اْعُبهْذ       ، ْ   ُْ   َ    ٖ       ُ  ُْ      ً    ُ      َ  ِ  ٔ َ
ْ  ُ ازٖسـ  ض ع ُؿْظ ق َزا ت ْشَدْع ٔإَزي َأْسَكَذ َ ٔإِغؿ ا َأْسُض ط ْكٌُ     ُ  ْ  َ     ِٔ  َ  َ  َ  ْ  َ   َٔ   ْ  َ  ْ      َ    ْ ـ هب  ازٖطٔشلهج         ،  ٖ        ُ  ٔ             َ هاْغَطَسج  س ِتهي ٔإر ا غ   ٖ               ٔ   ِ      َ َ  ْ  َ

ْ  ُ َأت اُف اِزط ْكُت ـ ط ْت َ مـَ ض َساٍََدُى ازِشْسط َى ق ض َساٍََدُى اِزع ز اَب   ، َ   ُ   ِ    َ ُ   ِ       َ َ اْخت   َ  َ      َ   ْ  ِ     ُ َ  َ  َ    َ َ   ْ َ      َ َثاَزْت ض َساٍََدهُى ازِشْسط هَى      ،َ   ْ          ْ  ِ     ُ  َ  َ  َ    ْ  َ  َ َ
ْ    ْ  ً  َ  ٗ   ق َتاَزْت ض َساٍََدُى اِزع ز اَب ٔإِغـُ َزْظ ل ْعط ْش خ ْمشًا َتهطٗ    ،          ًَ   ُ  َِ ّ   َ َ  َِ َ   َٔ     ٖ  َ د اٌ  ت اًٍَبا ُضِثَبّسا َبَثِسَبـَ ٔإَزي ازٖسـَ    ْ     ْ  َ  ُ ِٔ   َ       ِ   ُ َ  َ  َ    ْ ْ    َ َثت هاُؾْظ     ،  َ  َ   ُ    َ  َ

ُ    َ     َ  ٍّ ض َسْذ َ ن ُؿكس َو آد َضنٍّ    َ  ْ ْ  َ َ     َ ذ ع ُسكُف ب ْمػ ُؿْظ َ َثاص   ،   َ  َ           َتمُظكا ض ا ب ْمؼ  اِزَثْسك ْمٔؼ َ هٔإَزي َأِلَتٔؿط ها َخهاؽ        :َ     ُ  ُ     ْ  ُ       ٔ  َِ َ    َٔ  َ  ٔ  ْ   ْ  َ ِ     ْ          ُ  َ 
ٔ    َٖ   َ       َ َثاُطكُف َ ك د ُذقُف َأْدغ ي ٔإَزي اِزَثْسٔض اٖزَتن َأس اد    ،َ  ْ    َ ُ    َ  ُ َأْدغ ي َ ُؿك  َزـُ  ْ  َ ِ    َٔ     ْ  َ  ُ  ُ      َ  ُ  ُ ْ    َ َ َثب ل ْتـُ ض َساٍََدُى ازِشْسط َى   ،َ َ    ِ     ُ َ  َ  َ    ُ ْ    َ  َ( 6) .  

 حكم الوسائل وضوابطها :       ثالثا  
             دعههش إؿههش        ٌ   ش طههشٌة    ْ   ققطههْط   ،                                           ازػههاغ   سدههظ ازكطههاٍش ازذعكلههى طش ههاؽ

                                                                                  اإلباسى املطسثى، ثظ أطسج زػاظـ ازعػاؽ   اطهتهذاع خهش ضها لظهتطمعـ ضهؼ قطهمسى،       
                             اطههتعطش قطههاٍش قشضههى،      ،                                                     دقؽ ازػعههش إىل كههكابط ػههشعمى، أق ضااطههذ دلػمههى   

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
ـ َسَى ق اِزآد اَب   :                     أخشدـ ازبهاسه   ؿشمشـ  -5 ٔ   ٔ َ ب اب اِزك َؿِمَى َباِزذ أس ق اِزٔإْسظ أؽ ٔإَز  َ        ِ َ          َ َ     ِ      َ َخت اب: اِزَبش  ق از     ْ  ٔ ِ     ٔ    ِ  َ  َ  ِ َ   ، ْ  َ   ْمهـَ       ِ   

  .    4762   ذ: 
َ ُ    َ ْ ُ  ُ َخت اب ازِتْكب َى ب اب َتُبكٔص ت ْكب َى اِزَثاَتٔش ق ٔإْؽ َخُجش  َتْتُسـُ  :                   أخشدـ ضظسظ   ؿشمشـ  -6   ْ  ٔ    ٔ  َ  َ  ِ   َ  ْ     ٔ   .          ذ  ، َ        ِ  ْ  َ       َ ُ  
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   ٍ                               كٍمج املظثزى،  ذعش إؿهش املػهع                                        ٌ خاملعاصة، قازتـكلش ضؼ غري كشقسو. قطشٌة
                         ْ                     بههػف، ق  ؾههزلؼ ازطههش نيش فاغبههْى زسـههكاب ٓ                        ، قٓ لبههمض قطههمسى إٓ             قازتكتمههب 

                                   ع اهلل ضههؼ إباسههى ايههشع،، قضههزؾب              ِ       قتعههكا  مطهها سههِش                ٕ      ههاملبمشكؽ بههإطٕٔح  ،      ؽاههي
                                           املاغعني لْده إىل تعطمش املـاأ، قعشتسى ازذعكو.

          اإلباسهى،    -                   املادلهى قازعطسمهى  -                                        قازكطط اؿج: أؽ إؿش   ازكطاٍش بػكعمؿها  
                                          ادتؿادلى، خيلع اطهتعطاهلا زثكاعهذ املـهاأ          ضظثزى                            إٓ ضا قسد ازذزمش مبػعـ، قؾن 

         قاملااطذ.

 ضوابط اشتخداو الوشيلة

                                                                            إؿش دكاص اطتعطاص ازكطاٍش، قعذع ضػعؿها، إٓ إرا قسد غؿهن عػؿها، أق تشتهب       . 1
                    عسي اطتعطاهلا ضاظذو.

ٍ               أق عػهذضا ُلاهٍكت برتخؿها                                                    لتثخذ اطتعطاص ازكطمسى عػذ قسقد غف باؿح عسمؿها،    . 2   ُ         
                                                                                ضـههسشى، أق جيسههب ضاظههذو،  شمػَههز ٓ لػبغههن ازتهسههب عػؿهها. خإعههذاد ازثههكو 

                                زسثتاص، ققدكد ازدؿشباٌ   املظذذ.

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ                                                  ثضا إقص:  ثذ قسد  مهـ ازهػف تهاص تعهاىل:    

                      ، قأضههها ازجهههاغن:   ص  66  :          إغاهههاص ط  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې
                              ، قٓ لرتتب عسي رزذ أدغي ضاظذو.                      تتشثج باطتعطاهلا ضـاأ

                                           ستي ٓ تـبض غالى   راتؿا، إر غالتؿا إعاغهى     ش      ُ                      أؽ ٓ ُلتذاقص   ازكطمسى ضؿطتؿا  . 3
       ازػاغ.

4 .  ّٔ                                                            زؼههعاس زسدهها شلؼ، خبػههاٌ املظههادذ عسههي ػههدش خػههاٍع                  ّ     أؽ ٓ تدههكؽ أؿهه
                                                                                  ازػـههاسً، أق اطههتعطاص ازػههاتكغ أق اؾههشغ، زستػبمههـ عسههي بههذٌ أضههش ػههشعن   

  :               تاص سطهكص اهلل     :                                    و، قدزمش سشضتـ ضا سقه عؼ ابؼ عطش تاص               خإراؽ، أق ازـٔ
  . (7 ) + ظ ُ ُؿ ْ ْػ     َ  ؿك َض    ٕ كٕع َ َث   َ ـ َب ِ ِب   ؼ    ت    ْ ْؼ   ض  =

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
      قطهذ     :      ؼثمهج   .     4131  :  ذ                    باب   زبع ازؼهؿشو                 ر: ختاب ازسباغ  :                      أخشدـ أبك داقد   طػػـ  -7

  .    ؿشمض                   ازؼمخ إزباغن: سظؼ     عػـ       قتاص   :                   قمن ازذلؼ عبذ اؿطمذ
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                                                                      أؽ تدكؽ ػشعمى ضتاثى ضع أسداع ازؼشلعى، قضػظذطى ضعؿا، قبعمذو عؼ اؿهشاع    . 5
                           ، قضها أثهش عهؼ ازظهسب                                                       قازؼبؿى، قأؽ تػلكه ؼهت ختهاب اهلل، قطهػى غبمهـ    

    .        ازـاأ 

                                                                             ضػاطبتؿا زسطذعكلؼ، قضثذستؿظ عسي ضعش تؿا، ق ؿظ ضها تشلهذ إلـهازـ هلهظ ضهؼ        . 6
           خري قؿٔذ.  

      قأؽ ٓ    ،                                                                   أؽ لستضع ازذاعمى   قطاٍش دعكتـ قأطهازمبؿا قطشتؿها بازـهذح قاؿهج      . 7
                                                                       خيازب تكزـ  عسـ، قٓ ظاؾشف باطػـش ستي لكثهج   ػهـهـ، قتثبهش قطهاٍسـ،     

                      خطها أضهش اهلل تعهاىل         اهلل                                                  قتجطش دعكتهـ، قأؽ لدهكؽ تذقتهـ   رزهذ سطهكص      
وئ  ۇئ        ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ     ېئ         ىئ     :                            بههززذ، سمههح تههاص طههبشاغـ

  . ص  21  :       إسضاب ط  ىئ  ىئ  ی        ی  ی  ی

 حث اإلسالم عمى استخدام الوسائل        رابعا : 
                                                                ضع أؽ إؿش   ازكطاٍش اإلباسى،  إؽ اإلطٔع سح عسي اطتهذاضؿا، قسغهب  
                  ّ                               ّ                                  مؿا، بش أضش أسماغّا ببعلؿا، قدعش زـاسبؿا بؿا أدشّا، قسزس ضؼ ازتؿهاقؽ  مطها  مهـ    
ّٔ   ؾزا اؾاغب، إغضاص ازدتهب عسهي إغبمهاٌ، قأضهش      ّ                                                     سادى أق ضـسشى، قلدان دزم                         

                                           زهذ: أؽ أقص آلهات غضزهت، رخهشت قطهمسى       ر   ؼ        ازػاغ قض                        ازعباد عاعؿا، قغؼشؾا بني 
ژ    ڈڎ  ڎ   ڈ              تاص تعهاىل:    .                                          ضؼ أععظ قطاٍش ازذعكو إىل اهلل، أٓ قؾن: ازثسظ

                                                عض قدش باؿرب قازثسهظ قازدتابهى،  ثهاص تعهاىل:                ، قأتظظ اهلل  ص 4- 3  :      ازعسج ط  ژ  ڑ

ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ص 1  :      ازثسظ ط  

 استخدامهاوسائل الحديثة، وقواعد                           خامسا : موقف الداعية من ال
                                                                             مثى أضكس  ػمى ٓطتهذاع ازكطهاٍش تضلهذ ضهؼ  اعسمتؿها، قتكطهع ضهؼ أثشؾها،        
ّٔ عٍطها طهبج ضهؼ ازبمهاؽ، قازتاـهمش،   كهكابط اطهتهذاع           ٍ                                                              قُتزؾب طهسبماتؿا،  اله    ّ                   ُ 

        ضا لسن:  -            عػذ اطتعطاهلا-                                ازكطاٍش، لػبغن زسذاعمى أؽ لشاعن 

ّٓ                                       قاملتػكعهى، قازػا عهى، طاعهى زشبهـ                                             : عذع ازتثـري   اطتهذاع ازكطاٍش املتاسهى     ّ أق
                  ّ         قخذضى زذلػـ، قغؼشّا زذعكتـ.   ،       قزشطكزـ
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                ع قطههمسى  ههكح  َ َذ ْ ْه   ت ْ    ْظهه                                                             : أؽ تدههكؽ ضػاطههبى زضضاغههـ، قضداغههـ، قزسطههذعكلؼ  ههٔ ل      ّ   ثاغمههّا
                                        ضذاسخؿظ، قٓ دقغؿا، قٓ ضآ لػاطب بمَتؿظ.

        لػبغهن       ززذ                                                            : أؽ تدكؽ بظمطى قاتعمى، غري ضتدسب  مؿا، قإٓ اغثسبت إىل غالى. خ     ّ ثازجّا
                                                                                   أؽ ٓ لغادس رؾؼ ازذاعمى أؽ ازكطمسى ؾهن قطهمسى، قزمظهت غالهى، قأغؿها ٕداٌ دقس ٓ      
                                                                                تتعذاف، ٓ أؽ تـش إىل ضػؿر ازذعكو، أق تهْثش   ضلهاضني ازتبسمهغ، أق تؼهغسـ عهؼ      

        ازذعكو.

                                                                                   : ضكاخبههى تطههكس ازكطههاٍش: إؽ ضههؼ سدطههى ازذاعمههى ق طػتههـ، أؽ لكاخههب تطههكس       ّ   سابعههّا
                                                         ؾزا ازعـش، قأؽ ٓ لتهسب عؼ سخبؿها قاطهتعطاهلا، ملها هلها                       ازكطاٍش، قغاؿى  

                                                    ُ                         ضؼ أثش خبري   تكطمع إطاس ازذعكو قتككمشؿا، بهش عسمهـ أؽ ُلبهذإ   اطهتهذاضؿا     
                                                                           ضا اطتطاإ،  إؽ عذسى ازثطاس إرا طاست ٓ تشسظ ضؼ ؿادضؿا، قٓ تػتعش ضهؼ تهثخش   

                 بعهن ازكطهاٍشش                                                                    عػؿا، قزثذ تشادع خجري ضؼ اززلؼ خهاغكا لظهتػداكؽ عهؼ اطهتهذاع    
                                                       ملا أسظكا غطكسو ؾزا ازتهسب عهؼ ؾهزف ازكطهاٍش، طهاسإ        ش                   خاإلراعى، قازالاٍمات

                                                        خجري ضػؿظ إىل اطتعطاهلا، بعذ ضا خاغكا لػتثذقؽ ضؼ لظتعطسؿا.

   ّ                                  تبعّا زتطكس عادات ازػهاغ قأعهشا ؿظ،      ش       قازتذذد        ُ ازتطكُس                 ٔ قإؿش   ازكطأٍش =
         ازجبهات            َ   ازشباغمهىَ                  ٔ     قإؾهذاة قاملػهاؾرٔ                                              قزتثذع ازعسكع قازاػهكؽ، قإؿهش   املبهادِ    

                ّ                                                                 قعذع ازتشكص، تبعّا زدطهاص اهلل قعـهطى ػهشاٍعـ قإساطهى عسطهـ،  هإؽ زدهش عـهش         
                                                                           أطازمبـ ققطاٍسـ   امع غكاسن اؿماو، قأؽ ؾزف ازكطهاٍش املعاؿهشو تهذ تؼهرتر     

                                                       قتذ ؽتسب عػؿا،  ازذاعمى اؿدمظ ؾهك ازهزه خيتهاس زدهش        ،                 ضع قطاٍش عـش طابج
  . (8 ) +                       املػاطبى زـ قاملكدكدو  مـ      طاٍسـ      عـش ق

                   ّ        أػداهلا تذ أؿهبشت دهضٌّا ٓ        طمع                             قٓػذ أؽ قطاٍش آتـاص اؿذلجى ظ =
                                                                                    لتذضأ ضؼ سماتػا،  طؼ ضػا خيسك بمتـ ضؼ ازتساهاص أق ازدطبمهكتش، قضهؼ ضػها ٓ لطسهع      
                            ّ                                                 عسي ازـشب أق ااهٔت  بهش إؽ خهجريّا ضػها لثهتز دؿهاص ازامهذلك، قلؼهرتر           
                                                                             آغرتغت، قؾدزا ؿبغت سماتػا ؿهبغى دذلهذو، قػهدست قطهاٍش آتـهاص عاداتػها       

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
                                 ضْطظهى ازشطهازى بهريقت زبػهاؽ        : ط  .                    ازاهتض ازبمهاغكغي     ن         طهذ أبه   ي  ،                        املذخش إىل عسهظ ازهذعكو    -8

  .   341  .  ع    2111 / ه ؾ    1422 / 2 ط
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  ٓ     قؽ                                                    طت ظضٌ قا ش   تؼدمش أخٔتػا قأ داسغا، قأؿهبض ازدهجري    طؿ أ             قطباٍعػا، بش 
  . (9 ) +                     دقغؿا، بش لشً رزذ قآ   ضؼ                لظتطمع أؽ لعمؽ 

                                                                قزمع ضؼ املبازغى   ػنٌ أؽ لثاص: إؽ زسطظسطني تـب ازظبج   اطهتهذاع  
                           ـذضى دلػؿظ، قغؼش دعكتؿظ.     ش                        ازكطاٍش عرب تاسخيؿظ ازطكلش

                                   ظسطني زدش آزى سذثت، ميدؼ اطهتهذاضؿا                               ٔ أدص عسي رزذ ضؼ اطتهذاع امل
                                                                                  ـذضههى ازههذلؼ، قغؼههش ازههذعكو، قغاؿههى   ؾههزا ازعـههش، خازالههاٍمات، قازؼههبدى 
                                                                              ازعاملمى )اإلغرتغت(، قازرباضر اؿاطبمى، قٓ لكدهذ بهشاضر دلػمهى عسهي قدهـ إسض      
                                                                                خذضت ازذلؼ، خطا ؾهك اؿهاص   ازهرباضر ازعسطمهى اإلطهٔضمى، خطكطهكعى ازتاظهري،        

                                  ، قازاثـ، قازظريو، قبثمى املكطكعات.      قاؿذلح

                                                                       ٔبذ أؽ لشاعن ازذاعن اؿج ازطشح املعشق ى   صضاغهـ، ستهي تدهكؽ أخجهش       
    ّ                                                                                تثثريّا   ازػاكغ قازثسكب،  سك قطُ ازمهكع أسهذ بهٔد أقسبها قأضشلدها لػؼهش  مؿها        
                                                                            ازذعكو، زكدب عسمـ أؽ خيتاس ضؼ قطاٍش آؿاص بازػهاغ، قآطهتَػاغ بؿهظ، قبهح     

                                                                      داس  مؿظ، ضا لدكؽ تذ ساز   سماتؿظ آدتطاعمى قاملذغمى،  إؽ تػدش هلهزف          أساٍـ قأ
                                                                      ازكطاٍش، قأأ عسي س لؿاش  ظكة تزؾب دؿكدف طذً، قلدكؽ طهعمـ   سضهاد أق   

  . (10 )   ّ       ؿكتّا   قاد

 الوشائل البصرية الصنعية: املبحح الجاىي

           ، قلػبغهن                                                                ازتثػمات از  ميدؼ اطهتهذاضؿا   ازهذعكو إىل اهلل خهجريو قضتعهذدو    
                                                                          عذع آتتـاس عسي بعلؿا دقؽ اٗخش، قرزذ بؿذة تعطمظ ازهذعكو عهؼ طشلهج خهش     

                                             ازكطاٍش املتاسىش ستي لػتؼش اـري، قتعظ ازااٍذو.

 التمفزيون
                                  ـ ؿاسب املعذهظ ازكطهمط بثغهـ:                                          ِ ازتسااص أق ازتسماضلكؽ ؾك اؿطٔذ ضكزذ عِش

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
                                  داس إ ههاح ازعشبمههى ازثههاؾشو      ،                    عبذاؿطمههذ ؾػههذاقه  ز  ،                                       ضههػؿر ازههذعكو   قاتعػهها املعاؿههش     -9

  .   317  ع   .     2116- ه ؾ    1427 ، 1 ط
  .  59                ضني قطذ إؿٔسن ق: ٕ   ،                  ضػؿر ازذعكو إىل اهلل  -10
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  . (11 )                                             دؿاص غثش ازـكس قإؿكات بكاططى إضكاز ازدؿشبمى

       قلعهز     ش        : سّلهى Vision       بعهذ،    Télé                                     قتتدكؽ خسطهى تساضلهكؽ ضهؼ تظهطني:     
                                                           ، قميدؼ تعشلب ازػعهاع ازتساضلهكغن بثغهـ: أطهسكب إسطهاص       (             ازشّلى عؼ بعذ )         تشخمبؿا

  . (12 )                                            قاطتثباص ازـكسو اؿمى املشٍمى، قاملظطكعى بثضاغى

                        ٕغـ جيطهع بهني ازـهكسو       ش                                             قلعذ ازتساضلكؽ أتذس قطمسى إعٔضمى عش ؿا اإلغظاؽ
                  قؾطها ضهؼ أؾهظ      ،                                                         قازـكت، قبززذ لظتطمع ازظمطشو عسي ساطه  ازظهطع قازبـهش   

                                                      ا جيهشه   غاهع اإلغظهاؽ ضهؼ أ دهاس قضؼهاعش، قؾهك         مب                   اؿكاغ قأػذؾا اتـآ 
سمهاؽ قتهت سذقثهـ، قلػثسهـ مبها  مهـ ضهؼ                                                                                      لػثش اؿذخ إىل ضؼاؾذلـ   أغسب ٕا

                                         ت اؾذلهذو داخسمهى أق خاسدمهى بثطهسكب                                        ضعاؽ قاغاعآت، قخززذ لػثش املعسكضها 
                                                                      طؿش قدزاب، قلظاعذ املؼاؾذ عسي ضعش ى ازعامل ايمط بـ  ازكظاٍب از  لثهكع 

           ى إخهشً،        ؼهعبم                         ّ       ّ                                     بؿا ازتساضلكؽ أخجش اتظاعّا قتػكعّا ةها تثهكع بهـ قطهاٍش اإلعهٔع از     
                                                                          قميتسذ فآ أقطع قأغػي زػثش ضها جيهشه   ازعهامل بتثممطهـ قتثكميهـ قدعسهـ       

  . (13 )             ػي قتمظ ااتطع    لتطا

                                  ـ عسهي خطهش ازثػهكات ازغشبمهى      ب                                       قتبش اؿذلح عؼ أؾطمى ازتسااص   ازذعكو أغ
                                                                           از  غضت ازعامل اإلطٔضن، مبا تبجـ ضؼ مسهكع أخٔتمهى قطماطهمى قتشبكلهىش ستهي      

                                                       تربص أؾطمى اطتهذاع ؾزا اؾؿاص   ازتـذه زسثػكات اهلذاضى.  

                                ذقد، قدخست ازبمكت دقؽ اطهتَزاؽ                                     إؽ ؾزف ازثػكات إدػبمى از  اخرتتت اؿ
   ،       ازـهكت  =                                                                ضظتعطسى   رزذ ازعػاؿش ازجٔثى املْثشو عسي خمهاص اؾطهاؾري، قؾهن   

                                                               ، تعذ أتشب قطهمسى زٔتـهاص، قتهذ تهبني ضهؼ دساطهى ؼسمسمهى         +      قاؿشخى   ،       قازـكسو
                                                                               زعمػى امللطكؽ إدػيب املهزاإ   تساضلكغهات املغهشب ازعشبهن أؽ ازثهمظ ازظهسبمى       

                                                           باملاٍى ضؼ فطكإ ازثمظ از  لعدظؿا ؾزا امللهطكؽ، سمهح لشخهض    %    66   :    تؼدش
 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

  .  86 / 1   :                             ضؼ فطع ازسغى ازعشبمى ضادو تسب   :            املعذظ ازكطمط  -11
  ق   ع     1999  ،  1 ط  ،                                 ـكسه غضؾى، داس املعاسة، ازثهاؾشو ٓ                                أثش ازتساضلكؽ   تشبمى املشاؾثني،   -12

35  .  
                                             دمحذ ثابهت، دهٔص أضهني، دمحهذه عبهذ ازشدمحهاؽ       ٕ   ،                                   ازعكملى قتذاعماتؿا عسي ازكطؼ ازعشبن  -13

  .   177             سظؼ، قآخشقؽ، 
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                                                                           عسي دقس ازاشد بـاى أطاطمى، دقؽ ازػعش إىل ااطكإ، قلظهتهذع ازثظهكو قازعػهب    
      سمههح    ش                                                                       قطهمسى ؿطههش ازـههشاإ، قلتعـهب بؼههذو زسطذتطههع ازاشغظهن، قإضشلدههن   

            از  لتطتهع                                                             تعدع املظسظٔت ازاشغظمى، قإضشلدمى ععطى ؾزلؼ ازؼعبني، قاملضالا 
خهشً   ؿهكسو طهمَى، قتـهاؿا باؾؿهش،             ززذ                   بؿا خش ضػؿطها، خه                                                             تعؿهش ازهذقص ٕا

                                                                     قازتثخش، قتضداد خطكسو ؾزا امللطكؽ بـكسو غري ضباػشو عسي املؼاؾذلؼ خاؿهى  
                                                                        إطااص، سمح لشخض عسي دكاغهب ازعػهب، قاؾشميهى، قلهشقز ؾكاغهب آمهٔص       

                                     إبػهاٌ عهؼ اٗبهاٌ، قباإلكها ى إىل                                                اـسثن، قلربص كعب ازشقابط إطشلى، قاغاـهاص 
                                                                         رزذ لذ أؽ امللطكؽ إدػيب ٓ حيطش ضعـ ضا لػبغهن أؽ لػطمهـ   أطاازػها، بهش     
                                                                              لْده إىل تمظ قضاهاؾمظ ضغسكطهى قكهاسو زسطذتطهع، قٓ لْخهذ عسهي املعسكضهات،        
                                                                                قازثمظ از  ٓبذ ضؼ ازتثخمذ عسمؿا زسطاش، خطا تتطسبـ ازرتبمى اإلطهٔضمى   ظهش عسهظ    

  . (14 )                                      اع، اززه لشاعن تػاطب ازرباضر عطش إطااص   ازػ

   ،                                                                          قضؼ ازثمظ از  لثذضؿا اإلعٔع ازغشبهن املػاتلهى زسثهمظ ازعشبمهى قاإلطهٔضمى     
     ؼهن            سهني                                                               تمظ أبطاص إ ٔع اـمازمى، ق ػهكؽ اؾشميهى، قؿهشاإ ازعـهابات،     

  ص                                                                            املذاسغ، قإطش عسي كشقسو بزص اؾؿذ، قازادهش،  ػذهذ تػهكات ازتساضلهكؽ تهرب     
                                                                         اؿماو طؿسى بلشب اؿغ، قغشً خمب حياغ أطاازػها أغهاغن اإلعٔغهات، قلهشددقؽ     
ّٓ ضؼ تشدلذ ازؼهعاسات ازه  ضهؼ تهمظ فتطعػها، قضهؼ اسهى ازظهطكع          ّ                                                                      ػعاساتؿا بذ            

       خطهريو     ّ ّذَ    َده                                                    ّ               ّ           ازثاتسى أؽ املكاد ازتساضلكغمى عشبمى أع أدػبمهى، خهجريّا ضها ؼهكه أ دهاساّ     
                                             قغازبا ضا لدكؽ رزهذ   تكازهب غهري ضباػهشو                                   متع ازعثمذو اإلطٔضمى   ازـطمظ،

                                                                                   ؼتههاز إىل ضٔسعههى، قتتبههع، قسبههط، ؾههزا إضههش طههمثكً  مههـ امللههطكؽ ازعشبههن،  
                         قإدػيب، قضا لثذع زٖطااص.

 أهنية التلفاز يف الدعوة إىل اهلل تعاىل

                                     ّ              ّ                           ازتساضلهكؽ ضهؼ أقطهع قطهاٍش اإلعهٔع اغتؼهاسّا، قأخجشؾها تهثثريّا   سمهاو             ذ  لع  . 1
                                          ازالاٍمى أؽ تكؿش بجؿا إىل امهع ازبثهاإ                      اطتطاعت ازثػكات     ثذ         ازؼعكب، 

                                                                    ازدشو إسكمى، قؿاست بعن ايطات ازثكلهى ضكدهكدو   خهش ضدهاؽ عسهي      
سض تثشلبّا عسهي ضهذاس أسبهٔع قعؼهشلؼ طهاعى، قاطهتطاإ ازتساضلهكؽ أؽ         ٔ                                                  ؾزف ٕا               ّ              

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
  . 9- 8   ،          سطاؾش عطشه ز                           قطاٍش اإلعٔع   ازعـش اؿذلح،   -14
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                           ّ      ّ                                   لذخش سماو ازؼعكب، قحيتش ضداغّا باسصّا   تاٍطى كشقسلات املػهضص، قلرتبهع   
                                                                            صاقلى املدتب قمبداؽ ازعطهش، بهش لـهشبـ طهاٍج ازظهماسو   طهماستـ، قمل       

                                         سلهى خطها اغتؼهش ازتساضلهكؽ، ستهي          ؿك                              حيذخ أؽ اغتؼشت قطمسى إعٔضمهى ا 
                                                       اغتؼاس أدؿضو ازتساضلكؽ ايهذقدو  إغهـ لـهش إىل اهاؾري          قضع                ازذقص ازػاضمى،

           خهجري ضهؼ                                                                  غاريو ضؼ املؼاؾذلؼ أخجش ةا لتكتهع، سمهح غٔسهغ باطهتطشاس    
                                                                           ازذقص ازػاضمى أؽ ؾػار ااعات غاضمهى ضؼهاؾذو تػؼهث   املػهاصص أق  أضهاخؼ      

  . (15 )                                                    ازتذطعات ازبؼشلى خازػكاده قأضاخؼ ازعطش قاملثاؾن قغريؾا

                                                                            ق  ازبٔد املتثذضى خاؽ زستساضلكؽ أخجهش أؾطمهى، قأبسهغ إثهش، قتهذ أدهشت       
                             ً                                            إسذً ازذقسلات إضشلدمى اطتثـاًٌ اطتؿذة ازتعهشة عسهي أؾهظ املْطظهات رات     
                                                                               ازظسطى قازػاكر   سماو ااتطع إضشلدهن، خاغهت ازػتمذهى أؽ دهاٌ ازتساضلهكؽ        

                         دهاٌت ازـهشب   املشخهض              سهني                                            املشخض ازجاغن بعذ ازبمهت إبهمن ضباػهشو،    
                                                            استسههت اإلراعههى املشخههض ازظههابع عؼههش ضههؼ بههني املْطظههات      ززذ                   ازجههاغن عؼههش، خهه

     ُ                                                               قتذ ُطَش ازباسجكؽ عطا إرا تذس هلهظ أؽ حيتاعهكا بكطهمسى قاسهذو ضهؼ         . (16 )       املهتساى
                                                                            ازكطاٍش اإلعٔضمى،  داغت ازػتمذى تاكح ازتساضلكؽ، قسـكزـ عسي أعسي غظبى ضَكلهى  

                                                 عٔضمى، ثظ داٌت اإلراعى،  ازذقسلات ضؼ ؿشب، قفهٔت،                   بني امع ازكطاٍش اإل
                                                                                      ق  ازماباؽ اختؼب ضعؿذ دساطات ازشأه ازعاع ازتابع هلمَهى اإلراعهى ازماباغمهى أؽ خهجريا     

       ثٔثهى       خهش     أؽ  ق  ،                                  ّ                             ضؼ ازماباغمني لعتربقؽ ازتساضلكؽ دضٌّا ٓ لتذضأ ضؼ سماتؿظ ازمكضمهى 
             ق  ازكٓلهات     .             ضهات اؿمهاو                          قؽ ازتساضلهكؽ أؾهظ ضثك   ُ ُذُ    ُعه                         أػهاق ضؼ بهني عؼهشو ل   

                                                                  ّ                    املتشههذو إضشلدمههى لؼههري أسههذ ازتثههاسلش ازعسطمههى إىل أؽ ثسجههن إضههشلدمني تثشلبههّا 
                               ق  املطسدى املتشهذو ازربلطاغمهى      .                                         حيـسكؽ عسي أغباٍؿظ قضعسكضاتؿظ ضؼ ازتساضلكؽ

  . (17 )                                                      أؿبض ازتساضلكؽ قطمسى اإلعٔع إطاطمى زغازبمى ااؾري املطسدى

                اؿذلجهى ازه                                                ظسظ إىل ضٔلهني ازػهاغ بالهش ؾهزف ازكطهاٍش                     قؿكص ازذاعمى امل  . 2
   ت                                                            ظؿشت، قاخرتعت زمع ضؼ أدش ازذعكو، قزدؼ ملـاأ أخهشً سظهب غمها   

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
  .  27          بذس أدمحذ، ز                                           آتـاص باؾطاؾري بني اإلعٔع قازذعالى قازتػطمى،   -15
  .   217                ـطاي أدمحذ خػاخش ق مل                                                 ازذعكو اإلطٔضمى   ازثػكات ازالاٍمى ازكاتع قاملشػي،   -16
  .   218              املشدع غاظـ، ق   -17



 تعاىل ديثة يف الدعوة إىل اهللأهمية الوسائل احل

                  جملة اجلامعة األمسرية
326 

ّٔ ملعاسكههى ازههذعكو، قازتؼههدمذ    ّ                                            ضـههػعمؿا، قضههع أٍؽ بعلههؿا اطههتهذع أؿهه                  ٍ               
                                           بازذعاو إرؽ أٓ لثاهكا داضهذلؼ إصاٌ ؾهزف        ؾػا                             اإلطٔع ػشلعى، قعثمذو.  اؾذلش 

             ّ       ٍ                                           از  أؿبشت طٔسّا را سٍذلؼ،  ثؾش ازباطهش لظهتامذقؽ ضػؿها أتـهي              ازكطاٍش، 
                                ٍ                                         ضا لظتطمعكؽ   غؼش باطسؿظ، ززا  إٍغـ جيب عسي ازذعاو أؽ لػتاعكا، قلظهتامذقا  

 .                                                             ضؼ ازكطاٍش اؿذلجى از  أؿبشت   ؾزا ازعـش قطمسى آتـاص بني ازعامل

  :  جش                                                      ادتطاإ أؾظ خـاٍف ازكطاٍش ازظطعمى قازبـشلى  مؿا، قرزذ ض  . 3

   آضتذاد ازضضاغن قاملداغن، سمح تظتغشح ؾزف ازكطمسى ازضضاؽ   ازبح، قتهذ                                                                     
                                                                      ٓ ؽسك طاعى ضؼ بح تسااصه ضؼ بسهذ ضهؼ ازبسهذاؽ، خطها ؽهرتح اؿهكادض       
تطهاس                                                                                       اؾغشا مى،  ٔ لثهب أضاضؿها بعهذ أق تهشب، قٓ طهمطا بعهذ اخهرتاإ ٕا

          ازـػاعمى.

    سادهات ازػهاغ، قسغبهاتؿظ                                             تػكإ ضكككعاتؿا از  تبح  مؿا عمهح تٔضهع                            
  .       املتعذدو

       طؿكزى آطتطاإ إزمؿا، قاملؼاؾذو هلا،  هٔ تدسهب دؿهذّا خهبريّا، قٓ تتطسهب                     ّ      ّ                                             
   ّ      ّ                      ّ        ّ                                         قتتّا خاؿّا،  مظطعؿا ازظاضع تاٍطهّا، قتاعهذّا، قعسهي ازطعهاع، قأثػهاٌ ازدهٔع،       

                   قعػذ ازتطذد زسػكع.

 ؿا،                                                       شؾا، قسخف مثػؿا، سمح تظابثت ازؼشخات ازعاملمى   ؿهػاعت  ا       خجشو تك    
                                قتثسمش مثػؿا، قخجشت أضاخؼ عشكؿا.

       ،تػكإ املؼاؾذلؼ هلا، قاملتابعني زربافؿها ضهؼ ازدبهاس، قازـهغاس، قازشدهاص                                                                         
      . (18 )                       قازػظاٌ، قاملجثاني، قغريؾظ

 عسي ازتثثري   املؼاؾذ بازثهذقو اؿظهػى، قؾهزف ضمهضو ٓ تتطتهع بؿها          ا     تذستؿ                                                                     
                      ثثش بؿهظ املؼهاؾذقؽ،          ّ      ـػع لكضّا لته  ت   أؽ    ا      إضداغؿ ب                     قطاٍش آتـاص إخشً،  

                                                 زستهثثري آجيهابن   املهتسثني ضهؼ خهٔص ازثهذقو          ا            ميدؼ اطهتغٔهل        ضؼ ثظ ق

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
                                                 سطهازى ضادظهتري تظهظ اإلعهٔع باملعؿهذ ازعهازن          ،                                       ازتطجمسمى ازتسااصلى قأثشؾا   فاص ازذعكو  -18

  .  27   :            طذ سظؼ اهلاده ي  :   ؾه    1416                      زسذعكو باملذلػى املػكسو 
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       اؿظػى.

       تذسو ازتسماضلكؽ عسي غثش ازـكسو اؿمى ضهؼ أضهاخؼ لـهعب عسهي املؼهاؾذ                                                                       
   ،                                                خاؿى تسذ إضاخؼ از  تؼدش أؾطمى   غاكغ املؼهاؾذلؼ    ،            ازكؿكص إزمؿا

                                    بمت اهلل اؿشاع، أق املذلػهى املػهكسو،                               غثش ضؼاؾذ سمى ضؼ ضدى املدشضى    :   ضجش
                  املؼهاؾذ املظهسظ،           ُ     ضها لؼهذُ        قؾهك                                        خػثش ازـٔو، أق ضػاطذ اؿهر قازعطهشو،   

               ً                                                             قجيعسههـ لعههمؽ أدههكاًٌ إمياغمههىش زثذطههمى إضههاخؼ، قازؼههعاٍش ازهه  تعههشض 
  . (19 )     أضاضـ

    ،إبشاص تلالا املظسطني، قتبػمؿا، قعشكؿا زسعامل بازـكسو اؿظهػى ازـهشمشى                                                                     
  .                             كص، قإدكبى زسطؼاخش، قإبشاصؾا            ضع إللاذ اؿس

      غؼههش ازثههمظ قاملبههادِ اإلطههٔضمى قبههح سقذ ازههذعكو اإلطههٔضمى بههني غههري                                                                             
        املظسطني.

        ،خؼب اؿثاٍج قسد ازهذعالات قازادهش ازظهاتطى املػشسهى، ضجهش: ازشأمسازمهى                                                                           
                                                       قازؼمكعمى، قازعسطاغمى، قغريؾا ضؼ املااؾمظ املػا مى زإلطٔع.

 اضر اهلاد ى، طكاٌ خاغهت تشبكلهى، أق ادتطاعمهى، أق                              ضشٌ ازاشاغ ازػا ع، ببح ازرب                                                    
                                                                           إطٔضمىش زتشش قش إ هٔع، قازهرباضر اهلابطهى، قاملػا مهى زسثهمظ اإلطهٔضمى،       

  . (20 )               قازعشبمى إؿمسى

                                                                  إسماٌ املػاطبات اإلطٔضمى ازؼشعمى بعشض اياكشات، قازدسطاتش ضهؼ أدهش     . 4
                      إمياؽ املجثاني إىل إميهاؽ                                          تجثمب املظتطعني، قعشض سثاٍج اإلطٔعش زمتشكص 

  .       ازثػاعى

                                                                      ؿظ سثاٍج اإلطٔع، قإبشاص ضا حيمدـ أعذاّغا زسػمش ضؼ ضبادٍػا قعثمذتػا.    . 5

                                                              املظسظهٔت ازذلػمهى ازه  تعهشض اؿمهاو ازمكضمهى املعاؿهشو،                          تثذلظ تهذس ضهؼ    . 6

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
   ع      2117- ه ؾ    1427  ،        إسدؽ ط   ،                      زعذد ضْزاني داس ازػااٍع   ،                           اإلعٔع اإلطٔضن ازكاتع قازططكذ  -19

  .   215  :  ق
  .   115  :                 عكخ زعذد ضْزاني ق   ،                           اإلعٔع اإلطٔضن ازكاتع قازططكذ  -20
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                              ّ       ّ    تغشغ تمطى غبمسى، أق تػضإ خسثّا  اطذّا.  

                               لثهى عشكهؿا، قتعسمطؿها ضهؼ              قتطكلش طش   ،                                 ازعطش عسي س ع ضظتكً ازسغى ازعشبمى  . 7
                                      خٔص ازرباضر ازتساضلكغمى از  تعػي بززذ.

       لثهذع        ، عمح                   بني فطكعى ضؼ ازذعاو                                   ازعطش عسي إدشاٌ املظابثات   اـطابى  . 8
                                                               ضػؿظ خطبى ضكدضو ٓ تضلذ عؼ عؼش دتهاٍج، بسغهى عشبمهى  ـهمشى،                خش ضتظابج

         بشغهاضر                                                                     ثظ لثكع بتثممطؿا ضؼهالخ خهرباٌ   ازعطهش ازهذعكً، خطها حيهذخ        
                                                   شطاؽ املػابش اززه خاؽ لعشض عسي تػاو اؿا غ املـشلى.

                          ازعسهظ بازهذلؼ، قبمهاؽ                     ُ                                      عشض ازرباضر از  ُتعػي باإلعذهاص ازعسطهن، ازهزه لهشبط      . 9
                                                              خاز  لثذضؿا ازذختكس: صغسكص ازػذاس عسي تػاو ازشطازى،  ثذ خهاؽ                تذسو اهلل تعاىل

                                                                        هلزف ازرباضر تثثري تهكه عسهي املظهسطني، قغهري املظهسطني، قسدهع خهجري ضهؼ         
            إىل اهلل تعاىل.        ازعـاو

ّٔ، قفكدّا ضرتاّا بثخجش ضؼ زغهى،   آ        عشض ازثش  .  16             ةها لدهكؽ         قؾهك               ّ      ّ     ّ                  ؽ ازدشلظ ضشت
                          ؽ ازدهشلظ، خطها حيهذخ       آ         بهازثش                 خجري ضؼ غري املظسطني       تعشلب          زـ إثش   

          ؽ ازدشلظ. آ             تػاو ااذ زسثش

                                                قعضتؿا، قؼزلشؾا ضهؼ أطهباب كهعاؿا قتاشتؿها،                              تكعمى إضى بثطباب تكتؿا =  .  11
                                                                                      قتػطمههى تههذساتؿا، قس ههع ضظههتكً أداٍؿهها، قؼظههني إغتادؿهها، قسبطؿهها بجثا تؿهها،   

                  قتاسخيؿا، قؾكلتؿا.

                         شخات اهلذاضى ازه  تؿهذة                                            ؼـني أبػاٌ إضى ضؼ إ داس املظطكضى، قسؿذ اؿ  .  12
                                                                                هلذع ازذلؼ، قخؼهب أطهازمبؿا ققطهاٍسؿا، قضكادؿهى ٕا دهاس املػشش هى، قتػثمهى        
                                                                         ااتطع ضهؼ ازؼهكاٍب، قدسٌ املااطهذ، قتاػمهذ دعهكات آمهشاة قازلهٔص،        

                               قغؼش ازالمسى، قضثاقضى ازشرلسى.

                                                                              اإلطؿاع   تطكلش اـطهاب ازهذلز، قدعهظ دؿهكد ازهذعاو، قإبهشاص دعهاو دهذد           .  13
  . (21 ) +                        ّ زمػتؼش اـري بني ازػاغ امعّا   ش      غطكسلؼ ض

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
               غهذقو اإلطهٔع                              عاطب عبذا زشػمذ، عهح    ، ز                                        ازثػكات ازالاٍمى ازشطازى قاؾكدو قاملظتثبش  -21

= 
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             ؿظ، ستهي إىل        فهاضع                                                  آغتؼاس ازدبري زسدسطى بني ازػاغ، ققؿكهلا إىل بمكتؿظ ق  .  14
       غضؾؿظ.

                                                               طذ  شاغ خجري ضؼ ازػاغ، قإػغاهلظ مبا لػاعؿظ عطا ٓ لػاعؿظ أق للشؾظ.  .  15

                                                            ضهههؼ ازكطهههاٍش اإلعٔضمهههى اؿذلجهههى   إزثهههاٌ ازهههذسقغ                  ّ       اطهههتهذاضـ قطهههمسّى  .  16
 .                          قاياكشات قازػذقات قازاتاقً

                                                                                إلـاص ازعسهظ ازؼهشعن املظهتطذ ضهؼ ازدتهاب قازظهػى ق ؿهظ ازظهسب إىل دلهاس            .  17
                                                                                      املظههسطني املتباعههذو، قدلههاس ازداههش ازهه  لثههش  مؿهها ازعسطههاٌ قطسبههى ازعسههظ، أق 

                            ـهادس إزمؿها،  اهن ؾهزا                                                    املػاطج از  سمبا لـعب أق لظطض بػثهش ازدتهب، قامل  
َ              تغسب عسي تسذ ازـعكبات، ق مـ تمظري ازتسثن ازعسطن، عكًكا عؼ َسسهج ازعسهظ          ً                                                   
                                                                     املباػشو عسي ازؼمكخ، سمح ٓ ميدػؿظ رزذ، إكا ى إىل  اٍذتـ زسػظهاٌ، سمهح   

 .                                                    لـعب عسي خجري ضػؿؼ ضتابعى سسثات ازعسظ، قسلكسؾؼ ازذسقغ

                              اإلطهٔضمى ازـهشمشى املظهتطذو                                          تبـري املظسطني بذلػؿظ اؿج قتشطمخ ازعثمذو   .  18
                                                                           ضؼ ازدتاب قازظػى، ضع ازتشزلش ضؼ ازاشح املػشش ى، بازشد عسهي ػهبؿاتؿظ ازه     

 .                        لطشسكغؿا خٔص ؾزا ازربغاضر

ُ       ُ                        بماؽ قاطؼ اإلطٔع، قعذازتـ، قغؼش رزذ بسغاُت كتساُى، قبسهكغ رزهذ أتاؿهن      .  19                                        
 .                ازذغما، قأطشا ؿا

                            ز  لعشككغؿا   ختهبؿظ خهٔص                                             ازشد عسي ضطاعؼ ازمؿكد قازػـاسً، قػبؿاتؿظ ا  .  26
                   بشاضر ػبؿات قسدقد.

                                                                                   ازشد عسي ازتماسات املعاؿشو ضجش: ازبؿاٍمى، قازعسطاغمى، قازثادلاغمى، قبمهاؽ باطسهؿظ     .  21
                                                                     قامشا ؿظ عؼ اإلطٔع، ققتكعؿظ   ازداش   ادعاٍؿظ ؿشى ازػبكو بعهذ دعهكو   

  .     ازػيب 

      ضجهش             ؼ ازؼهمكخ                                             ضؼ ازذسقغ ازه  تْخهز عهادو بهازتسثن عه          ُ عذُد   ض ش ع        إضداغمى   .  22
 .                                               دسقغ ازتذكلذ زسثشآؽ ازدشلظ قتعطمظ ازااٍذو   رزذ

 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
= 

  . 4 / 3  :     2118      اـشطكع   ،                                               قاإلعٔع املعاؿش مبشخض ازؼؿمذ ازضبري ازذقزن زسطْمتشات
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                                  از  تعطش عسهي ازظهاسى اإلطهٔضمى       ى                                    قؾػار خجري ضؼ ازثػكات ازالاٍمى ازذلػم
                                 ااهذ زسثهشآؽ ازدهشلظ قاؿهذلح      )                                     ازه  تبهح ضهؼ ازظهعكدلى، قتػهاو         (      اتهشأ  )       خثػاو

             از  تبح ضهؼ     (     ازشدمحى )                         ّ        اـاؿى بازثشآؽ ازدشلظ أللّا، قتػاو    (     ازاذش )        ، قتػاو  (      ازػبكه
   ،                                                   ،  ؿهزف ازثػهكات تظهعي زػؼهش اؿهج بهني ازػهاغ                قغريؾا خجري  ،  (   ؿاا )           ضـش، قتػاو 

                             قتبـريؾظ بثضكس دلػؿظ قدغماؾظ.

 الوشائل املقروءة: املبحح الجالح

   اهلل                                                                 ضؼ أؾظ ازكطاٍش اإلعٔضمى اؿذلجى از  ميدهؼ اطهتغٔهلا   ازهذعكو إىل    
                                                                           عطت أماٌ ازعاملش بثـذ ازتثثري عسهي ازهشأه ازعهاع، ققدؿتهـ ازكدؿهى ازه         ق      تعاىل

                      ؿشب، قختب، قضطكلهات،   =ُ                                            ُلشلذؾا ؿاسب ازـشماى، تسذ ازكطاٍش املثشقٌو ضؼ 
  . +            قزكسات ضعسثى

 الصحافة :     أول  
                                                                          لشدع تاسلخ ازـهشا ى إىل ازعؿهذ ازشقضهاغن، سهني خهاؽ ازشقضهاؽ لـهذسقؽ        

                                          زمطسهع ازػهاغ عسمؿها، قلثهكع ضكظاهكؽ         ش                   ج   أضهاخؼ كتهاسو     ّ        ّ         ؿشاّا ضدتكبهّى، تعسه  
ُٕ   .   ضمني                             ُ بثشاٌتؿا، قإلـاص  دشتؿا إىل ا

                ضهؼ ازظهمػطا،          أتهذع    -       بٔ ػهذ -                                       قازـشا ى أتذع قطاٍش اإلعٔع اؿذلجى،  ؿن
                                  طػى، قلذ   ازـشب خـهاٍف ضكدهكدو        256   :                              قازشادلك، قازتسااص، مبا لضلذ عؼ

                                                                                  خههش قطههاٍش اإلعههٔع إخههشً، إٓ أؽ ازـههشماى ٓ تظههتطمع أؽ تثههذع إخبههاس   
   ،                                                                          بازظشعى از  لثذضؿا ازشادلك)املزلاإ(، قٓ تظتطمع أؽ تثذع قدؿات ازػعش بتطكلهش 

                                                                   ضجش: اأت، قٓ بؼدش أ لش ضؼ أه قطمسى أخهشً، قهلهزا أؿهبشت ازـهشب     
  . (22 )   َ                                دضٌَا ٓ لتذضأ ضؼ سماو إ شاد   ازعامل

                                                                      قضع تثذع قطاٍش اإلعٔع، قتطكسؾا، قتثخش ازـشا ى عهؼ ازـهذاسو، ٓ تهضاص    
       أغؿها     :                                                                           ازـشب تضداد  اعسمى قتكو، قؾهزا لعهكد ملطمضاتؿها قخـاٍـهؿا، قضهؼ بمػؿها      

ّ       ّ                                                      ّا ضضدقدّا بني قطاٍش اإلعٔع اؿذلجى،  ؿن ضؼ دؿى تػؼش امع إخبهاس          تسعب دقس
 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

  .   229  ق    ،              ـطاي أدمحذ خػاخش مل                                                 ازذعكو اإلطٔضمى   ازثػكات ازالاٍمى ازكاتع قاملشػي،   -22
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                                                       طش إخباس ازه  أراعؿها ازشادلهك، قتظتدؼهب إسهذاخ       ِ ِد                       ُ اؾذلذو، قضؼ دؿى ثاغمى ُت
                                                                                از  آثش ازتساضلكؽ آؾتطاع بؿا، قتعضصؾا بازكثاٍج املتعذدو ضؼ غـهكق تاغكغمهى، أق   

                                         اٍط، قسطكع بماغمى، قؿكس، قتبثي ازـهشماى                                     تػعمطمى، قأسادلح ضدطسى، قزكاٍض، قخش
                                                                               ضتػاقص ازمذ، قميدؼ تشاٌتؿها   أه قتهت خهاؽ، سظهب قتهت ازثهاسِ، بعدهع        

                                                    ؼ جيههرباؽ املظههتثبش سظههب قتتؿطهها، قميدههؼ زثههاسِ    ل                               ازتساضلههكؽ قازشادلههك، ازسههز 
                                                                           ازـشب أؽ لشادع ضا ختب  مؿا بعذ  رتو ضؼ ازضضؼ، قتبثهي زهـ قاكظهى، قلشدهع     

                                    جيهرب   ازتساضلهكؽ، قاإلراعهى عسهي               سهني                       تاس ضا لشلذف زسثشاٌو،               إزمؿا دقضا، قخي
               زـ، قٓ خيتاسؾا.       ؾا ؾن                 بشاضر ضعمػى، ؽتاس

                    ضهؼ أؾطؿها: تسهى       ،                                                        قازدسطى اإلطهٔضمى املطبكعهى عطكضها تعهاغن ضهؼ عثبهات      
                                                            ُ          ازدكادس اإلعٔضمى رقه ازتهــات   فاص اإلعٔع اإلطٔضن بازعهذد ازهزه ُلسهيب    

                                         اؿى، قغري اإلطٔضن عاضى، خاملطبكعات املكدؿهى   غ     طٔضن                سادمات ااتطع اإل
                                       ؽههف  َههى ضعمػههى ضههؼ  َههات ااتطههع          قخههاز                                      زٖطاههاص، أق ازػظههاٌ، أق ازؼههباب،

                                                                        اإلطٔضن، أق از  تبح  دشؾا عؼ طشلج ازثـى، أق املظهشسمى، أق ازه  تبشهح      
  -  ذت       إؽ قده -                                                        ضؼدٔت ااتطعات، قتثذع اؿسكص هلها، قاملطبكعهات اإلطهٔضمى   

                                                                           دجري ضػؿا لعتطذ عسي غؼش ازرتاخ اإلطٔضن ازثذلظ، قؾك ٓ ػهذ  مهـ خهري خهجري،     
  . (23 )                                          قزدؼ حيتاز إىل ضلاضني دذلذو ضعاؿشو، قضظتثبسمى

                              اـبمجى، قتتطجش إؾهذاة ازه       ظ      أؾذا ؿ                                 ثذ اطتغش ازـؿالػى ازـشا ىش زتشمج  ز
                     سشبهـ ازػاظهمى، إىل                                                           لظعي ازدماؽ ازعربه إزمؿا ضؼ خٔص قطاٍسـ اإلعٔضمى، قأطازمب
                لضعهضإ اؿازهى          قؾهك                                                         ازتهشلب ازادشه، قازعاطان، قازظسكخن زساهشد، قزسطذتطهع،   

                                                                               ازػاظمى زساشد قااتطع، قلؼكف تثازمذف، قتمطـ، قأخٔتـ، ثظ لكدـ طهسكخـ ق هج ضها    
                                                  أؽ فههاص ؾههزف ازكطههاٍش لظههتؿذة غؼههاط ازاههشد     :                             خيههذع ضـههاؿى ازـههؿمكغمى. أه
                                     تؼدمش ازكعن زذلـ مبا حيثج ضـهاؿـ ضهؼ      ىل ا  ي                         قااتطع ازاسظطمز، سمح لظع

                                                                                   خٔص ازظمطشو عسي املكاسد اإلعٔضمى، قازبػمى ازتشتمهى اإلعٔضمهى، مبها  مؿها إدؿهضو،      
                                                                                      قإغعطههى، قازتذؿمههضات ازتدػكزكدمههى، قازتثػمههات، قازههرباضر، قغريؾهها، ازهه  تههْضؼ  

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
  ،  3                                           بهذس أدمحهذ، قخازهى املطبكعهات ازدكلهت، ط                                              آتـاص باؾطاؾري بهني اإلعهٔع قازذعالهى،     -23
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             قاطههرتدادؾا،                                                                       تدههكلؼ قساههغ املعسكضههات، قإعههذادؾا قازتعاضههش ضعؿهها، قإسطههاهلا،   
  . (24 )                     قتك ريؾا، قتثضني تذ ثؿا

 هنيتوا يف الدعوة إىل اهلل تعاىلأ

                                                 ّ                        إؽ ازـشماى اإلطٔضمى مبا ؼطسهـ ضهؼ  دهش ضظهتػري ؼثهج أؾهذا ّا تشبكلهى،        
                                                      قأخٔتمى، قادتطاعمى ؼثج ازػاع زساشد قااتطع، قضؼ أؾطؿا:

           طهتطشاس،                                                               تذستؿا عسي تشطمخ إ داس قمتدني إػههاق ضهؼ ازشدهكإ إزمؿها با      . 1
   ؿا   ات ع ك                             ازطكلسهى املعثهذو، قأؽ ضككه         كعات                       تذستؿا عسي ضعاؾى املككه       قخززذ 

                                                                    ؽلع زستشسمش ازذتمج، قتػتثش ضهؼ ػههف ٗخهش دقؽ تؼهكلـ، أق ؼشلهب،      
                                                                   سغظ ؿعكبى آغتؼاس ققذقدلتـ، عرب أػداص كتساهى ضهؼ ضثهآت، قتـهف،     

  . (25 )                     قػعش، قضظشسمات، قغريؾا

                   ازـشا ى ضهؼ أؾهظ            سمح تعذ           ى املكاكمع،                               تذستؿا عسي تشطمخ إ داس، قضعاؾ  . 2
                     اإلعههٔع، قازذعالههى،    :                                                         قطههاٍش آتـههاص بههني اؾطههاؾري، قضههؼ قظاٍاؿهها ازشٍمظههى

                                                      املشقغى، قطؿكزى ازكؿهكص ضهؼ سمهح ازػؼهش قازتكصلهع         :                     قازتكدمـ. قضؼ ضضالاؾا
                                                                            إىل تطههاإ قاطههع، قعههشض ضكادؾهها بؼههدش ضباػههش أق غههري ضباػههش. قتكدههذ   

                                       و، ضؼ ازـشب، قاأت املػتؼشو   إطهشاٍمش                           زسـؿمكغمى ػبدى قاطعى قخبري
                                                                             قازعامل، سمح تظمطش ازـؿمكغمى عسهي أؾهظ ضشاخهض اإلعهٔع ازعاملمهى ازه  عهؼ        

  . (26 )                                                        طشلثؿا خظبت ازشأه ازعاع ازعاملن، قاطتطاعت أؽ تظهشف ـذضتؿا

                                                                              بػاٌ ازؼهـمى ازـهسبى: لظهؿظ ازتدهكلؼ ازػاظهن   تثكلهى ازؼهـهمى ضظهاؾطى          . 3
                                                             ، قازبمَى، قازعشقة ازػاظمى اـاؿى ػعهش ضهؼ ؾهزا ازاهشد أق                      عازىش ٕؽ ازرتبمى

       ّ        ّ         ّ                                          رار ػهـّا ضؿضقضّا، أق ؿاضذّا ميسذ ازثذسو عسي اضتـاق اهلضميى، قآغتـهاس  
                                           ؼكلسهؿا إىل دسغ زسعهربو.  تدهكلؼ ازؼههف،        ىل ا            ّ               عسمؿا داخسمّا، بهش قلظهعي   

       مهذاؽ                                              خهبري   ػهـهمتـ، قضثاقضتهـ، قثباتهـ   ض     ري  ثث   ته                        قتشبمتـ، قػشبتهـ هلها   
 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

                             خطث! ضشدع آستبهاط ازتؼهعيب                      قطذ ازبهاسه. ضكتع:    ،                               اؿشب اإلعٔضمى قإضؼ اإلعٔضن ازكطز  -24

         غري ؿشمض.

  .  43-  42                    سمش إبشاؾمظ سظكغى، قـ   ،              اؿشب قازجثا ى  -25
  .   252-   251    ع، ق    1982  ،                         هتاس ازتؿاضن، داس املعاسة مل   ،                         ازشأه ازعاع قاؿشب ازػاظمى  -26
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                                            عسهي تشبمهى ازاهشد بهازعضو،  هٔ لهػشز               اإلطٔضمى                         ازـشاإ. قتذ سشؿت ازذعكو 
ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ                        ٍ                 زسطشؼ، قٓ لظتظسظ زستشٍذلات، تاص تعهاىل:  

گ  گ    ڳ                        . قتههههاص تعههههاىل:   ص   139  :             آص عطههههشاؽ ط  ۓ  ﮲    ﮳

                           هاهلل تعهاىل لهذعك إزهن        ص 8  :         املػا ثكؽ ط  ڳ  ڳ   ڳ    ڱ    ڱ
                                                                     ػػب ازلعب ازػاظن، قآطتظٔع زسشضؽ اززه زهك أؿهابؿظ زلهاعت تهكتؿظ،     

  . (27 )                   قأؿبشكا خغجاٌ ازظمش

                                                                            غؼش ازكعن: تظعي ازـشا ى اإلطٔضمى إىل غؼهش ازهكعن قآغتبهاف قازمثعهى زهذً        . 4
                                                   اؿى زذً ازؼباب اززلؼ ؾهظ عطهاد إضهى قرخريتؿها،      غ                  خش تطاعات ازؼعب، ق

               ايؼ ؾن بذالهى        عذ                                     زكعن املػاطب عثؿظ قازتطظذ بجكابتؿظ، ق           قرزذ بغشغ ا
                              قزتدؼ ايػهى اؿازمهى بذالهى       ،                                      ازطشلج زٔغـشاة إىل املكاتب اؾادو   اؿماو

                                                                               ٕطسكب دذلهذ زسهتادري  مطها لهذقس سكزػها ضهؼ أسهذاخ، قازاؿهظ اؾمهذ ملها           
                                                                         لـاد ػا ضؼ قهؼ، قازتؼههمف ازهكاعن هلهاش ستهي ميدهؼ ضعاؾتؿها بـهكسو         

       ازهزه                                                                     ٍٔطى، قؾزا ؾك أطسكب اززلؼ طهبثكغا   ازتثهذع ازعسطهن، قاؿلهاسه     ض
                     ٓ غعش   رلش ازثا سى.   أؽ                              لارتض بػا قعسمػا ازسشاح بؿظ، ق

                                                تظعي ازـشا ى اإلطهٔضمى مبها ؼطسهـ ضهؼ ضثهآت                               آؾتطاع بازـشى ازػاظمى:  . 5
        اهلل،                                                                    إطٔضمى ضظتطذو ضؼ ازثشآؽ ازدشلظ، قازظػى املطؿهشو إىل تشطهمخ ازهمثني    

                                                                         قازشكا مبا عػذف، قازجثى  مـ، قؾزا جيعهش اإلغظهاؽ   أعسهي دسدهات ازـهشى      
   إىل                                                                         ٕؽ ازثسههج ازػاظههن غههاتر عههؼ عههذع ازشكهها، قازثػاعههى، قازػههاظش       ش         ازػاظههمى

                                          مبؼهاخش ؽاهج   سسهؿا،  تؼهعش بازمهثغ،                                    ؾطاعات ازبؼهشلى جيهذؾا متهش    ا
ٕ      ش       قاإلسباط                     ضهى، قؼـهمػؿا، أؽ                                               زززذ تعطش ازـشا ى اإلطهٔضمى عسهي إعهذاد ا

                                             قتذ أخذ ازثشآؽ ازدشلظ عسي ؼـني ااتطع قدمحالتهـ     ،                لثب عضع أضاع رزذ
ٍ      ّ        ضؼ ازذعالات امللاٍدو، قسآت اإلسباط، قاهلضميى ازػاظمى، بهش قخهٍشغ دهضٌّا                                           ٍ                 
   ّ                                                                   خبريّا ضؼ تكدمؿـ اإلعٔضن، قازرتبكهش زٔغتـاس عسي اهلضميهى ازػاظهمى، قػهشز    

                                            املعػكلهات املاثهكدو   ضكاتهب عذلهذو ضهؼ                                          اهلطظ، قتثكلهى ازعهضاٍظ، قإعهادو   
                                            ٍ       ٍ                            سآت املكادؿى ضهع اؿهشب ازػاظهمى، قازذعالهى امللهاٍدو ازه  ػهٍػؿا ازمؿهكد،         

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 www. alriyadh. com            ػاؾذ باػطض،  ز                                ازؼاٍعى اـطش ازثادع عرب ازتاسلخ،   -27
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  . (28 )                        قغريؾظ عسي ازذعكو اإلطٔضمى

                                             ّ                              ازاؿظ زسظػؼ ازدكغمى: زثذ دعش اهلل هلزا ازدكؽ طػػّا ٓ تهتغري، قٓ تتبهذص، لظهري      . 6
                                  ازعربو قازععى ضػؿا لا، قضهؼ غاهش                                          عسمؿا ازػاغ،  طؼ  ؿطؿا قطاس عسمؿا قأخز 

                                     قضهؼ ازهذقس اؿثمثهن ازهزه تظهعي         .                                    عػؿا قأداسؾا خسب ظؿهشف خهاب قخظهش   
                                                                             ازـهشا ى اإلطهٔضمى إىل ؼثمثههـ ازكتهكة عسههي ؾهزف ازظههػؼش ٕؽ ضهؼ أطههباب      
                                                                            اهلضميى ازػاظمى اؾؿش مبظهريو ازتهاسلخ ازبؼهشه، قسشخهى إسهذاخ، قازكتهاٍع،       

                                        ملكتب عسي ككٍـ، دقؽ ازعهربو ضهؼ املاكهن                               قازتثثش باؿذخ اٗغن، قؼذلذ ا
            قازتاسلخ.  

                                                                    اإلغظاؽ عػذضا لظتكعب ازتذشبى ازتاسخيمى، قسشخى إسذاخ لاؿهظ املاكهن   
ٍ                                                      قاؿاكش، قلؼٍهف املظتثبش، قلبز ضكتاـ عسي أطاغ ػشبى غادشى، قٓ لدهكؽ              
ٍ                  ٍ                             عشكى زسؿضميى ازػاظهمى. زهزا  هإؽ ازهذعكو تكٍدهـ غعهش اإلغظهاؽ زستثٍضهش   أسهذاخ                                                 

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ  ڎ     :                                         املاكن، قػاسب إضظ ازظابثى. زثكزهـ تعهاىل  

             قازهههههذعكو    ص   197-   196  :              آص عطهههههشاؽ ط  ڈ  ڈ     ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ڎ
ٍ                                                                        تكٍكض زإلغظاؽ عذع آطتثشاس   إسذاخ، قازثكً املْثشو   سمهاو ازبؼهشلى عػهذ       

  :           آص عطههشاؽ ط  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ                                       اؿههذخ اٗغههن، زههزا خياطبههـ بثكزههـ:
  . ص   146

                                                                     تػطمى ازشقذ املعػكلى: تعذ ازشقذ املعػكلى زٖػهاق دكؾش اؿهشب ازػاظهمى،     . 7
               ُ                                                          قخش اؾؿكد از  ُتبزص باطهتهذاع كتسهب إطهازمب زسشهشب ازػاظهمى ؾهذ ؿا       
                                                   ُ                  إطاطن إكعاة ازشقذ املعػكلى زسهـظ أق ازعذق، قخسج ضها ُلظهطي بهازشقذ    

                                سهشقذ املعػكلهىش ستهي لهضداد                                                   آغؿضاضمى، أضا عسي اؾؿى إخشً  مثابسؿا س هع ز 
                                                                          دمحاطؿظ، قتتبسكس دا عمتؿظش زدن لْدقا أ لهش أداٌ هلهظ. قؼثمهج ؾهزا اهلهذة      

  .                                                      لدكؽ عؼ طشلج املثآت از  لدتبؿا ازعسطاٌ   ازـشب اإلطٔضمى

                         ازه  تشخهض عسهي ؾهزا        (              ازؼْقؽ املعػكلى )                          ق  ازثكات املظسشى تظظ لظطي 
                                     اززلؼ لكدؿكؽ ازػاغ ازكدؿى ازظسمطى.                                        اؾاغب، قلدكؽ ازثاٍطكؽ عسمـ ضؼ ازذعاو

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 www. islamicdawaparty. org                                املكادؿى اإلعٔضمى قاهلضميى ازػاظمى.   -28

http://www.islamicdawaparty.org/


 عبدالرازق درغام عيسىد. 

 4 السنة  42العدد 

335 

                         ش  مؿا عذو أػماٌ ضػؿا: ا                    زف إؾذاة ٓبذ أؽ لتك هل          ج ازـشماى  م   تشث ز ق

                                                                          سؿذ ازذعظ املاده ازدا  زطباعهى ازـهشماى ضهؼ إدؿهضو اؿدكضمهى املعػمهى         . 1
                      بؼْقؽ ازذعكو اإلطٔضمى.

   ش       دعكلهى                                                                اؾتطاع املْطظات ازذعكلى اـريلى بثؽ لدهكؽ هلها ؿهشماى، أق فسهى       . 2
                         قتؼاسر بذقسؾا   ازهذعكو     ،                       تعرب عؼ أؾذا ؿا قتلالاؾا ل                   تدكؽ زظاؽ دعكتؿا، ق

       إىل اهلل.

                          آؾتطاع بازثلالا املعاؿشو.  . 3

                                                     اؿشق عسي طٔضى إطسكب، قاختماس ازسغى ازاـمشى املعاؿشو.  . 4

                                                               اؿشق عسي تػهكإ املككهكعاتش زتؼهطش سأه اإلطهٔع   امهع فهآت         . 5
    .   (29 )                 ؾتطاضات قازتهــات               عمح تؼطش امع آ  ،      اؿماو

                                                                    قؾزا منكرز ضؼ ازـشب اإلطٔضمى ازه  تػطهج بسظهاؽ اؿهج، قتـهذس عهؼ       
صؾهش، تـهذس عهؼ فطهع                                                                                       ضْطظى دلػمى عشلثى   ازعهامل خسهـ، أٓ قؾهن فسهى ٕا
                                                                         ازبشكخ اإلطٔضمى مبـش، ؼت سعالى إصؾش ازؼهشلب، قلـهذس ضػؿها عهذد ضطسهع      

                                     ش عسطهاٌ إصؾهش ازبهاسصلؼ   ضـهش                                         ُ خش ػؿش ؾذشه، ؾزف ازـشماى لدتب  مؿا ُد
                                                                        قاززلؼ حيطسكؽ ازادش املظتػري ازكططن، اززه ٓ إ شاط  مـ قٓ تاشلط، قتلظ ؾهزف  
           ّ     ّ                                                                      ازـشماى عذدّا خهبريّا ضهؼ املككهكعات ازذلػمهى، قازعسطمهى، قآدتطاعمهى، قازجثا مهى،        
                                                                                 قازادشلههى، إكهها ى إىل اؿههذلح عههؼ ازؼهـههمات اإلطههٔضمى ازهه   استههت اؿمههاو،  

                                                                      ت زسعامل اإلطٔضن ازعذلذ ضؼ إعطاص ازعسطمى، سمح تبذأ بتاظهري آلهات ضهؼ        قخسا
                                                                                 ازثشآؽ ازدشلظ زعامل ضؼ عسطاٌ إضى اإلطٔضمى، ضتػاقزى ازثشآؽ آلى آلى، ثظ بعهذ رزهذ   

                                     بثطهسكب عـهشه طهؿش، لتػاطهب ضهع                    ّ                     تتػاقص ػشسّا ؿذلح ضؼ أسادلح ازػيب
                                ضككهكإ لتػاطهب ضهع ازعهذد                                   ثهظ تتػهاقص خطبهى دلػمهى         ،                   امع  َهات املهجثاني  

سادلهح ازه          لهات، قٕا                                                                            ازؼؿشه بثطسكب عسطن سؿهني، قتتػهاقص خهززذ بعهن ٗا
           ّ                                                                       تػاقزت داغبّا ضؼ دكاغب اإلعذاص ازعسطهن، تتػهاقص  مهـ تهذسو اهلل، قععطتهـ   ؾهزا       
                                                                             ازدكؽ ازاظمض، باإلكا ى إىل املكككعات ازعاضى از  تؿظ إضهى اإلطهٔضمى، قتتػهاقص    

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
  .   331 /   331  :  ق   ،               عبذاؿطمذ ؾػذاقه ز  ،                            ضػؿر ازذعكو   قاتعػا املعاؿش  -29
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                                                               ازاتهاقً اإلطهٔضمى ازه  تـهذس عهؼ فطهع ازبشهكخ اإلطهٔضمى                    ّ      خززذ داغبّا ضهؼ 
                                                                          بإصؾش ازؼشلب، باإلكا ى إىل تػاقص داغب ضؼ دكاغب ازذ اإ عؼ اإلطهٔع، بتاػمهذ   
                                ُ                   ّ       ّ       ّ          ػبؿات أعذاٌ اإلطٔع، قخٔؿى ازثكص: ُتعذ فسى إصؾهش ضكطهكعّى عسطمهّى، دعكلهّى،     

          ّ      ّ                      عاملمّى، ػاضسّى ؾكاغب اإلطٔع املهتساى.

 لمطويات          ثانيا : ا
                                                    رات سذظ ؿهغري، ميدهؼ اؿهطشابؿا   اؿلهش، قازظهاش،               ضطبكعات    ؾن

                ش  مؿها ضهؼ    ا          ملها لتهك     ش                               تعذ ؾزف ازكطمسى قطهمسى غا عهى   ق  ،                          قضطازعتؿا   ازسمش قازػؿاس
         ازػادشى.         ازذعكلى               ضمضات ازكطمسى

 فوائدها

 ضا لظهؿش ضطازعتؿها ضتهي ضها ػهاٌ          قؾك                 دؾا عػذ اؿادى، ك د ق             طؿكزى اؿطش، ق                                      
       املذعك.

 ٌإر ميدهؼ                                                           شاغ خجري ضؼ ازػاغ،   أضاخؼ اغتعاسؾظ، قأثػهاٌ طهاشؾظ.       قتت     ضش         
                                 ضا لظؿش تػاقهلا زذً ازعاضهى، دقؽ      قؾك                                قكعؿا   أضاخؼ ػطعؿظ قاغتعاسؾظ، 

      خساى.

  ،قغؼشؾا          اغتؼاسؾا             ضا لظاعذ      قؾزا                     تسى ازتدساى املادلى      .  

       ضػاطبتؿا ؿاص ازػاغ ازمكع، ضهؼ عهذع متٗدهَػؿظ، أق سغبهَتؿظ             َ           َ  ٗ                    ضطازعهى ازدتهب                                     
        ازدبريو.

 شروط الكتيبات واليشرات الياجحة

                          ش  مؿا ازعػاؿش ازتازمى: ا                                        زدن تدكؽ ؾزف ازكطمسى غادشى، لػبغن أؽ لتك
                                         أؽ تتلطؼ ضادو دعكلى، ٓ ضادو عسطمى دتمثى.  . 1

                                          أؽ تدتب بعباسات طؿسى، لذسخؿا اؿكس ازثشاٌ.  . 2
       ُ              ، ستي ُتاؿظ ضؼ اؾطمع.   طؿش   ُ            أؽ ُتـاغ بثطسكب   . 3
                                          غط خبريش ستي لتظػي تشاٌتؿا ضؼ كعمان ازػعش.     ُ    أؽ ُتدتب  . 4

                                أؽ تككع   خش ضداؽ لشتادف ازػاغ.  . 5
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                                       قبؿزا تدكؽ رات غاع ععمظ، باتااح اؾطمع.

                        ثالثا : الموحات المعمقة
ٓ            ُ       املثـكد بؿا خش زكسى ضعسثى، لدتب عسمؿا ضها لهزٓخش ازػهاغ، قتُ                عسهج ٕدهش                                             

              ضطسثى، قخاؿى.       غكعاؽ          رزذ. قؾن

                                                  دتب عسمؿا ضكععى عاضى، تـسض زدهش صضهاؽ، قضدهاؽ،     ت                   أضا املطسثى  ؿن از  
                                                                         خدتابههى آلههى، أق سههذلح، أق تههزخري بههزخش، أق بعطههش ؿههاأ، قتعسههج       ،         قضػاطههبى

                                                                               املظههادذ، قعسههي دكاغههب ازطههشح، ق  ازبمههكت، قازههذقاٍش ازشمسمههى، قاملْطظههات 
        إؾسمى.

                   ري بهثضش قهذد، أق                                                     قأضا اـاؿى  ؿن: از  تككهع ؿهذخ ضعهني، أق زستهزخ    
                                                                      مبكطظ كـكق، خك او اضشِ، أق ضكطظ سهر، أق دخهكص عؼهش ره اؿذهى، قضها      

          ػابـ رزذ.

                                           ضكدؿههى ٕغههاغ كـكؿههني، أق ملػاطههبى قههذد،   -             قاؿههاص ؾههزف-         تدههكؽ 
                                                                         خازتزخري بازـرب عػذ املـمبى، أق ازشد باز  ؾن أسظؼ عػذ اإلطاٌو   اؿهر، قضها   

          ػابـ رزذ.

            ُ                           ؿش، قستي ٓ ُلهشز عػـ، ميدؼ كبطؿا مبا لسن:     ً               قإبثاًٌ هلا عسي ؾزا إ
                                 أؽ تككع ٕدش ازذعكو ٓ ازضلػى.  . أ  
                     أؽ تدتب غط قاكض.  . ب  
                           أؽ ٓ لغسب عسمؿا ازضخش ى.    . ز  
       ُ   ٓ                      أؽ ٓ ُلت دٓسب  مؿا، قٓ   ؿػعؿا.    . د  
                           أؽ لاظش ازدٔع ازغاضن  مؿا.  . ف  

           ضػعؿا.  -       بعذ رزذ-                                     شت ؾزف ازلكابط، مل لدؼ زسطشش ضني سذى  ا        إرا تك

ُ  ِّ                                       إرا قكعت ٕدش ازضلػى، قُتُدسِّب   صخش تؿها،  هٔ ػهذ   ضػهع ضجهش          أضا   ُ                      
     ضهؼ    -       قتتَهز -                                     ظذ قٓ لـهسض،  مظهدت عهؼ تعسمثؿها                               رزذ، إٓ أؽ لعسج بذهلا ضا لا

                        باب دسٌ ضاظذو أخرب ضػؿا.
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 ميساتوا

                                                    ضادتؿا ازعسطمى،  ؿن تتػاطب ضع ازعاضهى ضهؼ ازػهاغ          قككذ                    تسى خساتؿا املادلى، ق  . أ  
     ثكؽ.                  ٔ ؼطسؿظ ضا ٓ لطم

                               ؿكزى قؿكص املعسكضات إىل ازػاغ.   ط  . ب  

                           ّ عطكع ازػاع بؿا زسثشاٌ امعّا.  . ز  
ذ.  . د                                                                           بثاٌ ازػاع بؿا، ضاداضت ضعسثى، دقؽ بزص دؿذ، أق تلشمى   ضاص، أق قتت صٍا

                           ازتزخش قاؿاغ،  دظ ضؼ  ري  ثث ت                                 قٓ خياي عسي بـري ضا هلزف ازكطمسى ضؼ 
                             ى عؼ رخش اهلل، صازهت بثهشاٌو                                                 آلى أق سذلح ساعؿطا املشٌ ضؼ زكسى ضعسثى، قخظ غاس

             ضكععى ضعسثى.

                                                                   قٓ لضاص ازطٔب حياعكؽ آلات خشميهى، قأسادلهح ععمطهى، قأبمهات ػهعش      
                       امسى، ضؼ زكسات املذسطى.

 توجيوات وىصائح حوهلا

                                                 ضؼ املعسكضى از  تدتب  مؿا، قغاؿى إسادلح ازػبكلى.       خاتبؿا          أؽ لتثخذ   . أ  

       ضعمػى.  و   ضذ           أؽ تبذص خش  ق  ،                    أؽ تدكؽ   ضداؽ قاكض  . ب  

                                                                  أؽ لظثص أؾش املداؽ اززه عسثت بـ عؼ ساعؿا،  مظثص إضاع املظذذ املـهسني    . ز  
                                                             عؼ ساعؿا، قلظطع ةؼ ساعؿا، قميدؼ أؽ للع ضدا آت ملؼ حياعؿها ضهؼ   

       إقٓد.

                                                       ً                    قزك أؽ خش إضاع ضظهذذ قكهع خهش أطهبكإ زكسهى، تتلهطؼ آلهى أق سهذلًجا،         
             عسههي ضههذاس                                                                     قػههشذ ضلههطكغؿا خههٔص ؾههزف ازاههرتو، قطسههب ضههؼ املـههسني ساعؿهها 

                                                            ـشز املـسكؽ   ؾزا املظذذ   طػى قاسهذو بهاثػتني قنيظهني آلهى،        ش      إطبكإ
ُ                                   قاثػني قنيظهني سهذلجّا، ساعهّا، ق ؿطهّا، قزهك  عهش ؾهزا سب ُخهش أطهشو، قعطهش،                             ّ       ّ      ّ                
                                                                        قضْطظى، قداٍشو، زداؽ   ؾزا ضؼ اـري قازذعكو إىل اهلل ضا ٓ لتشـهش   إراعهى،   

                    ، بش قٓ ختاب ضثشقٌ.                               قٓ خطبى، قٓ ػشلط ضظطكإ أق ضػعكس
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 الوشائل الصنعية املبحح الرابع

                     ، قازبـهشلى   فهاص    و        املثهشقٌ            عؼ ازكطاٍش                              ّ ٓ تثش ازكطاٍش ازظطعمى أؾطمّى
                                                                             ازذعكو إىل اهلل تعاىل قزدش اؿكسف،  طؼ ازػاغ ضؼ زمع زذلـ قتهت لتهابع ازتساهاص،    

ّٓ لؼرته بـ تساهاصُاش   ّ               ُ      متابع اإلراعى خازظاٍثني، قضؼ ٓ جيذ ضا                       مسذهث إىل آطهتطاإ                                      
                                                                                 إىل اإلراعى، قضؼ ازػاغ ضؼ سشع ضؼ ضعش ى ازثشاٌو قازدتابهى،  هٔ لظهتطمع أؽ لثهشأ     
                                                                        ؿشماى، أق لتابع فسىش  مظتطع إىل اإلراعى، قزدش تكدؿـ   آطتطاإ قضهؼ أؾهظ   

                            ازكطاٍش ازظطعمى ضا لسن:

              أول : اإلذاعات
               قلعهز خهززذ:      +        قإراعهى        ُ      ُ    ّ     أراإ ُلهزلع ُرلكعهاّ   =        لثهاص                 ُ       اإلراعى باملعػي ازُسغهكه  

                                  ُ               ، قؾن باملعػي ازعاع ازػؼش ازعاع، قُرلكإ ضا لثهاص،   (30 ) +     ُ      ُ   ّ        أػاإ ُلؼمع ُػمكعّا قإػاعى =
      زلاإ.   بامل                                          ستي إؽ ازعشب لـاكؽ ازشدش اززه ٓ لدتظ ازظش 

ُ                  ّ                                                    قُعش ت اإلراعى اؿطٔسّا: بثغؿا آغتؼاس املػعظ، قاملثـهكد بكاطهطى ازشادلهك      
                                                                             ملكاد إخباسلى، قثثا مى، قتعسمطمى، قػاسلى، قغريؾا ضؼ ازرباضرش زمستثطؿها   قتهت   

           باطهتهذاع    -             شادً قااعات-                                         قاسذ املظتطعكؽ املػتؼشقؽ   ػتي أماٌ ازعامل، 
                                              أؾظ ازكطاٍش ازـهكتمى املظهطكعى، ازه  خاغهت                              ُ       أدؿضو آطتثباص املػاطبى، قُتعذ ضؼ 

                                                                                هلا ازـذاسو بني قطاٍش اإلعٔع تبش اغتؼاس ازتساضلكؽ اززه أصاسؿا إىل املشتبى ازجاغمهى،  
      ؿطهى                                                                        ثظ ظؿش اإلغرتغت  ثسدعؿا إىل املشتبى ازجازجى، زدػؿا مل تضص إسذً ازكطهاٍش امل 

                   ازكاطهع املتبهالؼ                        إىل كاطبهى اؾطؿهكس                                     ٕ قاطعى آغتؼاس، قؾن تؿذة بؼدش أطإغ
                                                                                     ثثا تـ، قضظتكلاتـ ازتعسمطمى، قأعطاسف، قتتعذد أغكاعؿا  ثغسبؿا تابع زسذقزى، قزدهؼ  
                    ّ                                                     اإلطٔضن ضػؿا غادس دذّا، قعػذ قدكدف ٓ لشتي إىل ضظهتكً ازتشهذه، قٓ لظهتطمع    

  . (31 ) ا                                                               ضػا ظى اإلراعات ازعاملمى، خإراعى زػذؽ، قؿكت أضشلدا، قأملاغما، قغريؾ

                                                        عذاٌ اإلطٔع اإلراعات ازتػـريلى، از  ؼاؿش ازعهامل اإلطهٔضن،              قتذ اطتغش أ

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
  .   247 / 3           ساريقصباده:  ز  ،             ازثاضكغ ايمط  -30
  .   256  ،            بشاؾمظ إضاع إل   ،            اإلعٔع اإلراعن  -31
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                                                                        قؼاقص ازتؼدمذ   ازذلؼ اإلطٔضن، قآ رتاٌ عسمهـ، قعسهي ضؼهشقعـ اؿلهاسه،     
            ّ       ّ                                                              خطا تسعب دقسّا ضبذٍمّا   دعظ ازـؿمكغمى، قدقزهى إطهشاٍمش، قضؼهشقعاتؿا ازتكطهعمى     

                    كس، لتعسهج   فهشد                                       ّ                  عسي سظاب ازعشب قاملظهسطني، خطها تسعهب دقسّا غهري ضػعه     
                                  ّ                                         اطتؿٔر ازكتت، قاطتذساز املظسطني بعمذّا عؼ إعٔضؿظ مبها تثذضهـ تسهذ اإلراعهات     
                                                                              ضؼ بشاضر ضؼكتى، قأطسكب ضتطمض، قتدتمهذ ضتثهذع ةهضقز بهإغشاٌات ضادلهى عهؼ       
                                                                              طشلههج املظههابثات، قاإلحيههاٌات قإعٔغههات تظههعي إىل تغههمري أمنههاط ازظههسكر،     

                                                    ثا ى، عمح لاثذ اإلغظهاؽ املظهسظ ثثا تهـ، قؾكلتهـ،                                    قازعادات، قإعشاة، قازثمظ، قازج
                                                                           قلتظ تاشلغـ ضؼ ازذاخش ضؼ دكؾش اإلطٔع، قضؼ ؾهزف اإلراعهات: ؿهكت إطهشاٍمش،     

                                                       قإراعى ضكغت خاسزك، قسادلك ازااتمداؽ، قإراعى ؿكت اإللمش.

                                   إراعههى ازثههشآؽ ازدههشلظ   ضـههش،     ّ    ظؿههكسّا                                  قخاغههت أقىل اإلراعههات اإلطههٔضمى
  .                                                   ت قاإلضاسات ازعشبمى، قاؾضاٍش، ثظ أعثبتؿا إراعات أخشً                 قازظعكدلى، قازدكل

                                                                        قاإلراعى قطمسى إعٔع هلا ةمضات خجريو: ضػؿا طعى آغتؼاس، قازظهشعى ازااٍثهى   
                                                                                   از  تػؼش بؿها ازدهٔع ضهؼ دؿهاص اإلسطهاص إىل دؿهاص آطهتثباص، خطها أؽ ضكدهات          

         آتـههاص                                                                           اإلراعههى تظههتطمع أؽ تتهطههي امههع ازعثبههات ازهه  متػههع أخجههش قطههاٍش 
                                                                           إخشًش ضع ازثماع بكظماتؿا أق ؼذبؿا،  آتـهاص اإلراعهن ٓ حيتهاز إىل قطهمط،     
                                                                        قازشطازى اإلراعمى تـش ضباػشو ضؼ املزلع إىل املظتطع، قتؼغش ساطى قاسهذو ؾهن   

                                                                 ضها لظهاعذ املتسثهن عسهي ازتـهكس قازتهمهش، إكها ى إىل ؿهغش             قؾك            ساطى ازظطع 
                                      اطبتـ ؾطمع املظتكلات، قتسى تدساتـ ضهؼ                                   سذظ ازشادلك، قطؿكزى دمحسـ قغثسـ، قك

                                            ّ      ّ     ّ                  ازتساضلكؽ، إىل غريؾا ضؼ املضالا از  ػعش زـ اؿكسّا خاؿهّا، خاؿهّى   ازبسهذاؽ    
  . (32 )            ّ                                      ازػاضمى ػاطعّى املظا ى، إرا مل تدؼ هلا تغطمى تساضلكغمى

 أهنيتوا

                                                                 ضؼ أؾظ ازكطاٍش اإلعٔضمى   ؾزا ازعـهش، قإؽ خهاؽ هلها أؿهش عػهذ              اإلراعى
                 ُ                                                     ؼ تبش،  ثذ خاغكا ُلشطسكؽ ضؼ لػاده   املذؽ قازثشً قإطهكاح، مبها لهثضش          إضظ ض

                                                   غري أؽ قدكدؾها بؿهزا ازؼهدش املتطهكس، قآغتؼهاس        .                                بـ ازظسطاؽ، أق مبا تشلذف ازثبمسى

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
  .  15  ،          أدمحذ ختاخش      ـطاي مل                                                 ازذعكو اإلطٔضمى قازثػكات ازالاٍمى، ازكاتع قاملشػي،   -32
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       ازعؿذ.             ُ ازكاطع سذلُح

   ُ                                               ّ                       ضا ُأسذخ ضهؼ قطهاٍش إعٔضمهى أخجهش داربمهى، قأقطهع اغتؼهاسّا، خهادت             ضع ق
                                    غهـ مل لهضص زإلراعهى أثهش  اعهش،         إ                      زؼهبدى ازعػدبكتمهى،                              تطغي عسمؿاش خازالهاٍمات قا 

                                                                               قضظههتطعكؽ خههشاخيب ازظههماسات، قازعطههاص   ضـههاغعؿظ، قازبههاٍعني   ضتههادشؾظ،  
                                   ٓ لظهتطمعكؽ أثػهاٌ أداٌ ضؿهاضؿظ      -        ازغازب  -                                قازػظاٌ   بمكتؿؼ،  ؿٌْٓ قأضجاهلظ 

-       دهػؿظ                             زالاٍمات، قغريؾها، قزدهؼ مي                                        اطتعطاص قطمسى دعكلى أخشً، خازدتب، أق ا
               طاإ إىل اإلراعى. ت ط  آ  -         بدش طؿكزى

                                                                   طشذ املكككعات ازعاضى، از  ؽف إضهى، قتؼهغش باهلها، قتعهاد إدقاٌ     
                                      از  تعاغن ضػؿا، ضؼ دؿش، قكعب   اإلمياؽ.

                                                                    املزلاإ دسمع خش إغظاؽ، قأغمع خهش قسهذو، قٓ ميهش ضهؼ مساعهـ أسهذ،       
                                قازػؿهاس، قؾهك أتهذع قطهاٍش                                                       لظطعـ ازـغري قازدبري، قازشدش قاملشأو، لعطش بازسمهش 

                                              ّ             ، قأخجش قطاٍش غثش ازدسطى املػطكتهى، قأتسهؿا تعثمهذّا ؾهن          لظشؾا                آتـاص اإلراعن قأ
                                                                           ازكطههمسى اإلعٔضمههى إقىل ازهه  اطههتطاعت أؽ تـههش إىل اؿكسؾهها   أه ضدههاؽ  
                                                                             ضتهطمى سكادض إضمى، قعثبات آغتثاص   املػاطج ازكعشو، قازثمكد ازظماطهمى ازه    

    .   (33 )                                   ازكطاٍش إخشً ضؼ ازكؿكص إىل فتطعاتؿا        متػض بعن 

                                                                        ازتعشلب باإلطٔع قضبادٍـ، ضع ازرتخمض عسهي اؾكاغهب اإلغظهاغمى، قاؿلهاسلى     
                                                                                  از  لذعك إزمؿها اإلطهٔع، قإبهشاص دقس اؿلهاسو اإلطهٔضمى   تطهكس  هشقإ ازعسهظ         

         اؾازمهى                                                إىل ايا عى عسي ازسغى ازعشبمى، قغؼشؾا بني أبػاٌ      خززذ               قاملعش ى، قتؿذة 
  . (34 )                                    متدػؿظ ضؼ تشاٌو ختاب اهلل، قايا عى عسمـ       ضؼ ثظ                  اإلطٔضمى   اـاسز، ق

                                                                        قؾزا منكرز عطسن ضؼ اإلراعات ازعاضسى عسي ازظهاسى ازذعكلهى، قؾهن إراعهى     
سض، قُغؼهش                                                                       ُ                  ازثشآؽ ازدشلظ مبـش، ؾهزف ازكطهمسى اهلاضهى ازه  اغتؼهشت   بثهاإ ٕا

                                        ي ازثههشآؽ ازدههشلظ، قازظههػى املطؿههشو،             سا عههت عسهه ق                                خريؾهها بههني ازثاؿههن قازههذاغن، 

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
                كزمهذ  هتض اهلل    ز   :                                                          دقس ازشادلك   ضعاؾى ازثلالا قاملؼدٔت ازظسكخمى   ااتطع املـشه  -33

  .  28  :            ضـطاي بشخات
  .   515            املشدع غاظـ:   -34



 تعاىل ديثة يف الدعوة إىل اهللأهمية الوسائل احل

                  جملة اجلامعة األمسرية
342 

            أؾظ بشافؿا:    ضؼ                قازرتاخ اإلطٔضن، ق

ّٓ                                                          مؿها املشتهش، قلهتظ خهتظ ازثهشآؽ خهش نيظهى ألهاع           :                       ضا لتـش بازثشآؽ ازدشلظ   :   ّ أق
                                                                                  بـكت خباس ازثشاٌ اززلؼ راإ ؿمتؿظ   ازعهامل خسهـ، لهتعسظ ضهػؿظ املظهتطع ازػطهج       

                                قختاب عسي اهلكاٌ لتسهك ازثهاسِ                                          ازـشمض زسثشآؽ ازدشلظ، خززذ املـشب ااكد، 
                                                                          نيع آلات لشددؾا بعن ازػاغ، خثؽ املظتطع ضهع ػهمخ لعسطهـ، قخهززذ ازثهشآؽ      
                                                                         ازدشلظ بشقالات ضتعذدو، خشقالى ساف، قتازكؽ، ققسؾ، قغا ع، قازذقسه، قغريؾهظ  
سض ضهؼ آطهتطاإ إىل                          ُ                                                            ضؼ ازثشاٌش ستي ٓ ُلشهشع أسهذ   أه بثعهى ضهؼ بثهاإ ٕا

  .                   ازشقالى از  ساغ بؿا

                                                                                     أضهها ضهها لتـههش بتاظههري ازثههشآؽ:  مؿهها بشغههاضر خسطههى   آلههى، لثههكع أسههذ       :      ّ   ثاغمههّا
صؾهش ازؼهشلب بؼهشذ ؾهزف                                                                                    املتهــني   ازتاظري قعسكع ازثهشآؽ ضهؼ داضعهى ٕا
                                          ُ                                ازدسطى قتاظريؾا، قخززذ بشغاضر أطباب ازػضقص ُلككض  مؿا طبب غضقص اٗلهى ازه    

                              ثشآؽ ازدهشلظ، ق  اؿثمثهى أؽ                                                       لثكع بؼشسؿا، قغريؾا ضهؼ ازهرباضر ازه  تتعسهج بهاز     
                                                       اززه لتابع ؾزف اإلراعى زؼ لؼبع ضػؿاش ٕغـ جيذ  مؿا بغمتـ.

                                                                            قمل تثتـش بشافؿا عسي ازثشآؽ ازدشلظ، بهش تتػهاقص ازظهػى ازػبكلهى، قخهززذ      
     ثهظ     ،-                      عسمؿظ ازـهٔو قازظهٔع  -                                   ّ            بشاضر تتـش بازؼهـمات اإلطٔضمى، بذٌّا ضؼ إغبماٌ

                                                       املظسظ، قغهري املظهسظ، ازهزه لشلهذ آؾتهذاٌ زإلطهٔع،                      ش زمتعشة عسمؿا          ازـشابى
                                                                             قخززذ  مؿا بشاضر تتـش بإطشو قااتطع قازبمَهى، قتهاسلخ ازاتكسهات اإلطهٔضمى     

                            زسبٔد ازعشبمى، قغري ازعشبمى.

               اإلطهٔع، قضها         عهؼ                                                       قخززذ سكت بشاضر تثكع بهازشد عسهي ازؼهبؿات املجهاسو     
          ازاشتهاؽ   )                 ُ           جاص عػذضا ظؿهش ضها ُلظهطي                                          لظتذذ عسي ازظاسى اإلطٔضمى،  عسي طبمش امل

                                                                           إسذً ازبٔد اإلطٔضمى اغربت ؾزف اإلراعى املباسخهى بهازشد عسهي ضها سهكاف         (   اؿج
                                     إطتار ازذختكس: عبذ اهلل مسهذ، أطهتار             ضؼ أضجاص                            ؾزا ازدتاب ضؼ كازاات ػشعمى، 

                                                            إدلاؽ قاملزاؾب، بدسمى ازذعكو اإلطٔضمى، داضعى إصؾش بازثاؾشو.    عسظ 

                         لهزؾب املثهذع زسربغهاضر       (               ضدتبى عهامل  )                  خززذ بشغاضر لظطي       اإلراعى      ؾزف
                                                          ثشقا   ازعامل، قراإ ؿهمتؿظ بهني ازثاؿهن قازهذاغن، سمهح       آ                     إىل أسذ ازعسطاٌ اززلؼ 

                                                                              لعشض  مؿا ازعامل بذالى غؼهثتـ إقىل، قأؾهظ ازؼهـهمات ازه  أثهشت   تدكلػهـ       
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                     ازـاعذ زسظري   سخابـ.                               ّ               ازعسطن، قازادشه،  مدكؽ رزذ دا عّا زسؼباب املظسظ 

                          ، لهتظ  مهـ عهشض دهضٌ      (             باسح قسطهازى  )                               قضؼ أؾظ ازرباضر از  تْثش بشغاضر 
                                                                           ضؼ ضػاتؼى سطازى ضادظتري أق دختكاسف ضؼ إسذً اؾاضعات املـهشلى،  مهتعسظ ضػهـ    
                                                  ّ                           ازباسجكؽ ضا لعمػؿظ عسي ازظري   عكثؿظ ازعسطمى، قدا عّا زطهٔب ازعسهظ إىل ازظهري    

              ؾزا اااص.

                                               ُ               ؾزا داغب ةها تعشكهـ ؾهزف اإلراعهى املباسخهى خسهـ خذضهىُ          إؽ     ّ        قأخريّا أتكص: 
                                                           زسهذعكو اإلطهٔضمى، قزهك تتبعػها خهش ضها تعشكهـ ؾهزف                 ُ ، قغؼُش-      عض قدش-        زذلؼ اهلل 

                تهابع بشافؿها       سم                  ّ     ّ                                            اإلراعى ٕخز ضػا تذسّا خهبريّا ضهؼ ازبشهح، قضهؼ أساد املضلهذ عػؿها       
                          لؼ قازذغما إٓ تػاقزـ.                      ّ              املهتساى از  مل ترتر داغبّا ضؼ دكاغب ازذ

                       ثانيا : األشرطة السمعية
        ؿهن:     ،                     ّ     ّ     ُ                                إؽ زٖػشطى ازظطعمى دقسّا خهبريّا ٓ ُلػدهش، قضؿطهى ععمطهى ٓ ػشهذ     

                                                                            عسظ ضتششر، قعسطاٌ دكازكؽ، قدعاو ضتػثسكؽ، ضع خش طازب عسهظ، قساغهب ؾذالهى،    
           سظب سغبتـ.

 أهنيتوا

                     ازػظهاٌ   بمهكتؿؼ،                          ؿظ: سخهاب املكاؿهٔت، ق     بمػ                           ضشٌ  شاغ خجري ضؼ ازػاغ، ضؼ  . 1
                                                                         قازعطههاص   ضـههاغعؿظ، قاملكظاههكؽ   ضدههاتبؿظ، قاملػتعههشقؽ   أضههاخؼ     

          اغتعاسؾظ.

                                        إضداغمى اختماس املادو ايبكبى زذً خش  شد.  . 2

                                                                    طؿكزى اؿطشاب ؾزا ازعسظ   ازظاش قاؿلهش، قازشخهكب، قاؾسهكغ، قازهرب       . 3
    عني.                                                          قازبشش، قداخش ازبمت قخاسدـ، قإضداغمى ازظطاإ ضػاشدلؼ أق فتط

                                                                                طههؿكزى اتتػههاٌ أدؿضتؿهها قضادتؿهها،  ثههذ أؿههبشت آٓت ازتظههذمش قاملػعههكس       . 4
                                         ( بثمثاؽ ميدؼ زثطاإ خبري ضؼ ازػاغ اتتػاّؾا.       ازامذلك )

                                                                                إضداغمههى عثههذ فههازع عسطمههى، قدعكلههى   خههش ضدههاؽ، بآطههتطاإ إزمؿهها، أق    . 5
طهشو عثهذ دسظهى ضهع أطهشتـ، أق املهذسغ ضهع             ،        ضؼاؾذتؿا                                                                   إر ميدهؼ زهشب ٕا
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                                                                          تٔضمزف، قاملهذلش ضهع عطازهـش قآطهتطاإ إىل إسهذً اياكهشات، قازتعسمهج        
                                                                          عسمؿا، قضذاقزى ازشأه، قتذسلب املذعكلؼ عسي إبذاٌ ازشأه، قازتػاؿض   ازعسهظ،  
ههذ، قضهها ػههابـ رزههذ. قرزههذ ملهها  مؿهها ضههؼ خاؿههمى آختمههاس                                                                                      قاطههتهشاز ازاكٍا
                                                                               قازتشدظ، قٕدهش ؾهزف املمهضات،  ثهذ ػهاسخت ؾهزف ازكطهمسى ضؼهاسخى  عازهى          

                            قسٍمظى   ضكخب ازذعكو إىل اهلل.

       ّ                                                          لعذ طٔسّا ضؼ أضلي أطسشى ازذعكو   ازعـش اؿاكش، قتذ أثبتت ازتذهاسب    . 6
                سهزس أؽ لعطههن   أ              إلطههٔع، زدهؼ      إىل ا           ّ                                  أغهـ خهاؽ طهببّا   ؾذالههى ػهباب ق تمهات      

                                              لعسظ قتكاؾا،  ؿزا تذ لدكؽ زـ اغعداطات طهسبمى                           اإلغظاؽ املظسظ زغريف ضادو ٓ 
                            خطريو ٓ فاص زستشذخ عػؿا ؾػا.

            ازدتمبهات،                                                      قميدؼ ؽـمف بعن  َات ااتطهع عػهذ تكصلهع إػهشطى، ق    
                                        ٍّ                     طماسات إدشو، قاـاؿى،  ؿٌْٓ عادهى ضاطهى دهٍذّا إىل املٔسعهى،        ن    طاٍث       أضجاص

 :                                    قاملتابعىش ٕطباب ضتعذدو زعش ضؼ أبشصؾا

         لبشجهكؽ      ؾظ          زهزا ػهذ     ش                                          ازرتدد عسي ؾزف ازطشتات لكسخ املسهش قازثسهج        خجشو    أؽ  . أ  
 .                                        عؼ أه قطمسى ضؿطا خاغت تطشد عػؿظ ؾزا املسش

 .                                            ؽ ازغازبمى ازععطي ضػؿظ لعمؼكؽ ؼت ضظتكً ازاثش أ  . ب  

                ٍ                                   عسي غريؾظ بؼدش بٍمؼ، سمح لدكغكؽ عكاضهش ضظهاعذو      ري  ثث ت            ؽ  ظادؾظ زـ  أ  . ز  
                                      املتػكعى، أق إػاعى ازغػهاٌ، قاملهكاد،                                         غثش قتؿشلب، قبمع، قتشقلر قطاٍش ازذضاس 
ّ            ززا  إؽ إؾهذاٌ أسهذؾظ ػهشلّطا أق       ش                                    قازرباضر ازظطعمى املاظذو زسذلؼ، قإخٔح                        

                      ٍ                     زمع بازمظهري عسهمؿظ، بهش إٍغؿهظ لاشسهكؽ            ّ                        ٌ فطكعّى ضؼ إػشطى طمدكؽ زـ أثٌش
   ّ                                   دذّا مبا تثذع إزمؿظ، قلطسبكؽ ضػذ املضلذ.

                                    تغٔص ازعادات، قازتثازمهذ املكسقثهى                                        آطتاادو ضؼ ػطعات ازػظاٌ قازشداص، قاط  . د  
                                                                      زذً بعن إطش، قاطتجطاسؾا   اااص ازذعكه، مك ضها لػتؼهش بهني ازػظهاٌ     
                                ُ                            ّ               خاؿى ضؼ تماضؿؼ بضلاسو املشأو ازه  ُسصتهت مبكزهكد، أق املتضقدهى سهذلجّا، أق      
                                                             ِْ                    ازثادضى ضؼ طاش بعمذ، قغهري رزهذ، قتثهذلظ ؾذلهى املهشأو،  شبهزا زهك ك هِطْػت          

                                                                ى فطكعههى ضههؼ إػههشطى، قازدتمبههات، قازػؼههشات ازذعكلههى،                     اهلذلههى املادلهه 
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  . (35 )     قغريؾا

 : الهاتف النقال       ثالثا  
                             ُ      ّ                                        ٓ ػذ أؽ اهلاتب ميجش غثسى ؾاٍسى ُتعهذ آلهّى ضهؼ آلهات ؾهزا ازعـهش، ازهزه        
                                                                         اؽظ سماتػا بظمش ضؼ قطاٍش آتـآت، از  دعست ازعهامل خسهـ خثشلهى ؿهغريو،     

ک  ک  ک  ک                                                             تظري  مؿا إخباس، قاملعسكضات بظشعى ازربح، قؿذح اهلل سمح تهاص:  

  . ص 5  :      ازعسج ط  گ

                                                 ٓ ميدهؼ آطهتغػاٌ عػؿها،  ثهذ تهاع ازعسطهاٌ            ؿطى ض    ّ                 قغعشّا ٕؽ اهلاتب قطمسى 
هـ عسهي راخهشو خهبريو                                                                                     بتطكلشف   أػداص كتساى، خهايطكص، قازٔطهسدن، قاستكٍا

               سد ازه  ؼهكه    ق                                                                     تتظع زعذد خبري ضؼ ازهرباضر ازذلػمهى، قازرت مؿمهى، ستهي بهشاضر ازهك      
ُ     ُدهش                                     زززذ أتبش ازػاغ عسي ػشاٍـ، قدخهش    ش                                   ازثشآؽ ازدشلظ، قبلع إدعمى، قإرخاس

                          ازبمكت املظسطى قغري املظسطى.

 أهنيتى

    :      اٗتن   ج   ق                                  ميدؼ خذضى اإلطٔع ضؼ خٔص ؾزف ازكطمسى 

                                                                     عطش خط دعكه طهاخؼ زإلدابهى عسهي املؼهدٔت ازه  ؼهكص دقؽ آزتهضاع         -
                                                                            بازؼشإ، قازتثمهذ بلهكابطـ ميدهؼ تظهطمتـ مبؼهشقإ اهلهاتب اإلطهٔضن، قلهتظ         

                   امع غكاسن اؿماو.                                    اإلدابى  مـ عسي كتسب إطَسى ازذلػمى  

                ؿطهى، قتثهذلظ                             غـ آتـهاص بازؼهـهمات امل   ث            خش ضعسؼ ضؼ ػ آ            عطش خط دعكه  -
                                                                         املظاعذو قاملعكغى   اإلدابى عؼ أه اطتاظاسات دلػمى خاؿهى بؿهظ، لهتظ سبهط     

ضهى قدعاتؿها، مبها للهطؼ طهٔضى         ْ           ؾٌْٓ املظه                                                                     قزني بطشلثهى زطماهى بعسطهاٌ ٕا
                                   زظذاد، قتذ  عست رزهذ دقس اإل تهاٌ                                     ضظريتؿظ، قسظؼ تكدمؿؿظ ملا  مـ اـري قا

                                                                       بثاإ ازبٔد اإلطٔضمى،  ٔ لرتدد املظسظ أؽ لتـش بؿظ ضؼ أدش اإلدابهى عهؼ   
       طْازـ.

                                               ؿطههى عسههي املظههتكً ازاههشده   ازههذعكو إىل اهلل                             اطههتهذاع ؾههزف ازكطههمسى امل
 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

  .  21-  21               عجطاؽ ازااسغ،          بشاؾمظ بؼ  إل             قطمسى دعكلى:     92  -35
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                                           تعاىل، قآطتثاضى عسي ضػؿذـ، قرزذ عؼ طشلج:  

                                             ازػثهاص عهؼ طشلهج تػضلسهـ عسهي بشغهاضر                                          تشاٌو ازثشاؽ ازدشلظ ضؼ خٔص اهلهاتب   -
                                                                   سد، خززذ آطتطاإ إىل ازثشاؽ ازدشلظ قاـطب قازهذسقغ قاملهكاعغ زعهذد     ق ق

                          خبري ضؼ ازعسطاٌ قاملؼالخ.  

                                           تزخريؾظ مبكعذ دسغ عسظ ٕسذ ازعسطاٌ قاملؼالخ.   -

                   ؿههظ   اإلراعههى أق  ض                            ٓطههتطاإ إىل بشغههاضر دعههكه        عسههي ا                      تههزخريؾظ أق تػبههمؿؿظ  -
            ازتسماضلكؽ.

                                                                        آتااح ضع إؿذتاٌ عسي أؽ لكتغ ازكاسذ ضػؿظ اٗخهش   ؿهٔو ازـهبض، بهثؽ      -
   ي                                   عمح حيـش عسي إدش ازععهمظ دقؽ أدغه     ،             زمْرغـ بازـٔو   ش              لذح اهلاتب عسمـ

  . (36 )     تدساى

                            متظ آتـاص بهني املظهسطني،      ،                                   قؾزا حيذخ ستي   بعذ املظا ى بني إ شاد
                             عسهي ازبؼهشلى، سمهح لظهش       -     قدهش     عض-                                قؾظ   دقص كتساى، قؾزا ضؼ  لش اهلل 
                                  هلظ طبش اهلذً ملؼ أساد أؽ لظري عسمؿا.

 اخلامتة

 النتائج :     أول  
                                     ٍش اؿذلجهى   ازهذعكو إىل اهلل تعهاىل              أؾطمى ازكطا     عسي                     بعذ ازتطكا ى ازظشلعى 

                       أخسف إىل ؾزف ازػتاٍر:  

  ،                                   ثشب بؿها املظهسظ إىل اهلل عهض قدهش                                       ازذعكو اإلطٔضمى ضؼ أدش إعطاص از  لت  . 1
                                                                    قٓ لثب تبسمغؿا عػذ قطمسى بعمػؿا، قإمنا لشغب   خش قطمسى ػهشعمى ؼثهج   

               سغبات ازذاعمى.

       ازهزه                                                                 اإلطٔع ٓ حياسب ازتثذع ازعسطن، قإمنا لشغهب   ازبشهح عهؼ اؾذلهذ       . 2
                                                     خهش لهكعش ستهي لكاخهب أسهكاص ازػهاغ، قٓ لدهكؽ                                 لتطؼي ضع تعازمطـ قتمطهـ  

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
  .   121 /   121   :                عبذ اؿطمذ ؾػذاقه ز  ،            ضػؿر ازذعكو  -36
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           مبعضص عػؿظ.

                                                تعهاىل بدهش ازكطهاٍش املتاسهى بهني لذلهـ، قٓ                                        ازذاعمى ضطازب بتبسمهغ دعهكو اهلل     . 3
                عسههمؿظ ازـههٔو -     ّ                                  ضثتههذلّا   رزههذ بإغبمههاٌ قاملشطههسني    ،                      حيثههشؽ ػههمَا ضػؿهها 

                  قازذعاو قازـادتني.  -      قازظٔع

ّٓ ؿهشمشّا،       ض              ازتسااص قطمسى   . 4 ّ       ّ            ؿطى   تبسمغ ازهذعكو اإلطهٔضمى إؽ اطهتغش اطهتغٔ                                          
     قدش.    ّ                                          بعمذّا عؼ ازتااؾات از  تـشة ازػاغ عؼ دلؼ اهلل عض 

                                           ّ      ّ                  زثذ سثثت اإلراعات ازذلػمى   ازعامل اإلطٔضن لاسّا باؾشّا   فاص ازهذعكو،    . 5
                                                                                 قأقؿهست سطهازتؿا إىل ازعهامل خسهـ، قغاؿهى بعهذ ازتثهذع ازهتثز ازهزه تههشب          

         املظا ات.

                                                                           أطؿظ ازعسطاٌ ازشباغمكؽ قازهذعاو املهسـهكؽ   اطهتغٔص ازـهشا ى اإلطهٔضمىش        . 6
                                          ػبؿات، قضا لػؼش ضؼ إباطمهش ازه  تبعهذ                                   زسشد عسي ضا لجاس سكص اإلطٔع ضؼ

                                         املظسظ عؼ دلػـ مبا تثذضـ ضؼ ضثآت ؾاد ى.  

                        ثانيا : توصيات ومقترحات

              لدكؽ ضؼ خٔهلا: ق                         اطتهذاع ازتثػمات اؿذلجى،              زبماؽ خمامى   و           دقسات زسذعا    عثذ    :   أقٓ

ٔ    :                                     سمؿا ازذاعمى، قأؽ ميتسُ بؿا تسبـ ضجهش  ع                           ضظاٍش تثطمظمى ٓبذ أؽ لتػبـ   . 1   ق       اإلخه
                  قازـرب قآستظاب.  

                                                                                ؿظ ازكاتع اززه لعمؽ بـ ازذاعمى قطبمعهى ازػهاغ ازهزلؼ لهذعكؾظ ستهي لدهكؽ         . 2
           ّ       خطابـ ضٍٔطّا هلظ.  

                          عسي ضا حيذخ   ؾزا ازعامل.       ٌ طٌٔإ ا                             ش زذً ازذاعمى ثثا ى دمذو، ق ا      أؽ لتك  . 3

                                                                        تذسلب ازذاعمى عسي املؿاسات، قازكطاٍش ازذعكلى خاؿى اؿذلجى ضػؿها، قخهززذ     . 4
                           كتسب ازتثػمات زتشثمج ؾذ ـ.         اطتهذاع

                                                                ازتذذلذ   قطاٍش قأطازمب ازذقسات زسذعاو ضؼ خٔص آزمات ضثرتسى، ضجش:   :     ثاغما

                                                                   تذسلب ازذعاو عسي أؽ تدكؽ زذلؿظ خطى عطش دعكلى قاكشى   سمهاتؿظ، قأٓ    . 1
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                                                                             لدتاكا بشدات ٕا عاص عسي املكاتهب ازه  ؼهذخ أضهاضؿظ، زهززذ  هإؽ ازػثطهى        
ُ                    ازظابثى ٓ تدان قسذؾا، قزدؼ ٓبذ ضهؼ قدهكد داغهُب آخهش قؾهك                ازكادهب   )                                          

               أ هشاد لشلهذ                                            ُ            اززه لثكع املتذسب بتػامزف، قؾك اختماس  شُد أق فطكعهى    (    اـاق
ٓ ّ                                                       أؽ لذعكؾظ، قللع خٓطّى قاكهشى املعهامل زهززذ، قلبهذأ   تػامهزؾا بعهذ أؽ                         
                                                     ً              لعشكؿا عسي ااطكعى، ق  غؿالى ازارتو لدتب، أق لعشض تثشلهشًا عهؼ طهري    
ٍ                                                  خطتـ، قضؼ ازبذؾن ازثكص: إٍؽ اياطبى ؾػا ٓ تدكؽ عسهي غتمذهى ازهذعكو،  طها                               

                                       بإغباتؿا، قزدؼ لهتظ ازتثمهمظ ٕطهسكب                                        ؾن إٓ بزقس خري غسثمؿا، قاهلل قسذف خامش 
                                                       ازذاعمى، قضػؿذمى عطسـ، قضا قادؿـ ضؼ إجيابمات قطسبمات.  

                                                                         إعذاد سسثات لتظ ضؼ خٔهلا ضػاتؼى تلهالا فتطعمهى، قعاملمهى، قدقس ازهذعاو       . 2
                              ُ                                                ضعاؾتؿا، قازتطشح إزمؿا، قغاؿهُى تسهذ ازثلهالا ازه  مل لطهشح بابؿها إٓ       

       ّ           ّ   أق سشدّا أق تػاطمّا.               ّ ازثسمش خك ّا

                                                                     تػعمظ غهذقات حيلهشؾا فطكعهى ضهؼ ازهذعاو ازعهاضسني أق املتهــهني            . 3
ٍ                                   ازعسكع اإلطٔضمى،  متشذثكؽ عؼ ضا لؿٍظ املتذسبني قلعشككؽ ػاسبؿظ ازذعكلى.                                     

                                     تؿههتظ بتطههكلش ضؿههاسات ازههذعاو       ،                                              تػعههمظ دقسات تثػمههى ضشا ثههى هلههزف ازههذقسو   . 4
                              كو، ضجش ازدطبمكتش، قاإلغرتغت.                                اطتعطاص ازتثػمات اؿذلجى   ازذع

                                                                          اطتجطاس ضكاؾهب، قضؿهؼ املتهذسبني   ازهذعكو إىل اهلل، قضظهاعذتؿظ   رزهذ،        . 5
                                                                تدكؽ ؾػار دسظات بعػكاؽ: خمب أدعهك إىل اهلل ضهؼ ضهكتعن  أق خمهب         عمح 

                أقظب ضؿاساتن   
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 املصادر واملراجع

                                  ازثشآؽ ازدشلظ بشقالى ساف عؼ عاؿظ.

                                بههذس أدمحههذ، قخازههى املطبكعههات  ز  ،                 عههٔع قازذعالهى                           آتـهاص باؾطههاؾري بههني اإل   . 1
    ع.     1996  ،  3  :  ط  ،       ازدكلت

  ،  : 1 ط  ،                                    سهكسه غضؾى، داس املعهاسة، ازثهاؾشو   ز  ،                              أثش ازتساضلكؽ   تشبمى املشاؾثني  . 2
     ع.    1999

  . ع    1999   ، 1  :                                   ظسمطاؽ ؿاأ، ضدتبى ازأذ، ازدكلت، ط ز  ،              أخٔتمات اإلعٔع  . 3

  ،                                  ضشخض ازػهكس زسبشهكخ قازذساطهات      :          طكد ازضؾاس ي  ،                     أؿكص املكادؿى اإلعٔضمى  . 4
  . ع    2664   ، 1  :      غضو ط

   ع.    1995  ،  2  :                                                      اإلعٔع اإلراعن قازتساضلكغن: ازدكلت، داس ازادش ازعشبن، ط  . 5

                 بهشاؾمظ ػهاخش،    إل  ،                                                           اإلعٔع ققطهاٍسـ قدقسف   ازتػطمهى آتتـهادلى قآدتطاعمهى      . 6
                                  ضْطظى أدضش زسػؼش قازتكصلع، ضازطا.

  ،  1  :        إسدؽ ط   ،                        ذد ضهْزاني داس ازػاهاٍع      زعه    ،                                 اإلعٔع اإلطهٔضن ازكاتهع قازططهكذ     . 7
   ع.    2667 / ه ؾ    1427

        سطههازى    ،                  طههذ سظههؼ اهلههاده   ، ي                                                 ازتطجمسمههى ازتسااصلههى قأثشؾهها   فههاص ازههذعكو  . 8
    ؾه.    1466                                                     ضادظتري تظظ اإلعٔع باملعؿذ ازعازن زسذعكو باملذلػى املػكسو 

       خطهث!                          طهذ ازبههاسه. ضكتهع:     ي  ،                                        اؿشب اإلعٔضمهى قإضهؼ اإلعٔضهن ازهكطز      . 9

                             ضشدع آستباط ازتؼعيب غري ؿشمض.

                                                  عتض ازظمذ عبهذ اهلل، داس غشلهب زسطباعهى قازػؼهش      مل  ،                       اؿشب ازػاظمى قازؼاٍعات  .  16
   ع.    1997         ازثاؾشو.   ،         قازتكصلع

  ،  2  :                                                           سمهش إبهشاؾمظ سظهكغى، داس ضثهذاد زسطباعهى قازػؼهش، ط      ـ   ،                اؿشب قازجثا هى   .  11
   ع.    2661

               ـطاي أدمحذ خػاخش مل                                                 ازذعكو اإلطٔضمى قازثػكات ازالاٍمى، ازكاتع قاملشػي:   .  12
   :                                                                دقس ازشادلك   ضعاؾى ازثلالا قاملؼدٔت ازظهسكخمى   ااتطهع املـهشه     .  13

                         كزمذ  تض اهلل ضـطاي بشخات. ز  ،             سطازى ضادظتري

   ع.    1982  ،                         هتاس ازتؿاضن، داس املعاسة مل  ،                          ازشأه ازعاع قاؿشب ازػاظمى  .  14
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   :      ؼثمهج                                داقد ازظذظهتاغن، داس ازادهش     ن                      ظسمطاؽ بؼ إػهعح أبه   ز  ،   قد          طػؼ أبن دا  .  15
                         قطذ قمن ازذلؼ عبذ اؿطمذ.

 www. alriyadh. com            ػاؾذ باػطض،  ز                                ازؼاٍعى اـطش ازثادع عرب ازتاسلخ،   .  16

   ،                                  عبهذاهلل ازبههاسه: داس ابهؼ خهجري       ن                       طهذ بهؼ إمساعمهش أبه       ، ي            ؿشمض ازبهاسه  .  17
                    د. ضـطاي دلب ازبغا.   :    ؼثمج  ع       1987  - ه ؾ      1467  ،  3  :  ط  .     بريقت   ،       ازمطاضى

                      ظهابكسه، داس إسمهاٌ                   اؿظني ازثؼريه ازػم   ن               ظسظ بؼ اؿذاز أب مل  ،          ؿشمض ضظسظ  .  18
                           ؼثمج: قطذ  ْاد عبذ ازباتن.  .     بريقت   ،            ازرتاخ ازعشبن

      دمحهذه   ق             دهٔص أضهني،    ق          ذ ثابهت،   دمحٕ   ،                                   ازعكملى قتذاعماتؿا عسي ازكطؼ ازعشبن  .  19
               عبذ ازشدمحؼ سظؼ.

                            عاطب عبذازشػمذ، عهح ضثهذع    ز  ،                                         ازثػكات ازالاٍمى ازشطازى قاؾكدو قاملظتثبش  .  26
   ،                                                                   إىل غذقو اإلطٔع قاإلعٔع املعاؿش مبشخض ازؼؿمذ ازهضبري ازهذقزن زسطهْمتشات   

  . ع    2668      اـشطكع

                                         طهاؾش قطهذ بهؼ لعثهكب ازاريقصآبهادً:         ن              ذ ازهذلؼ أبه   ا  ،             ازثاضكغ ايمط  .  21
      1426  ،  8   ط:   ،        زبػهاؽ    ،                             زسطباعى قازػؼش قازتكصلع، بريقت                     ؼثمج: ضْطظى ازشطازى

  . ع      2665  -   ؾه 

   ،                                     ضػعهكس إ شلثهن املـهشه: داس ؿهادس                          طهذ بهؼ ضدهشع بهؼ      ي   :            زظاؽ ازعهشب   .  22
                  بريقت ازطبعى إقىل.

  .www. islamicdawaparty. org                                املكادؿى اإلعٔضمى قاهلضميى ازػاظمى.   .  23

  .                         ؿادس ضؼ فطع ازسغى ازعشبمى  ،             املعذظ ازكطمط  .  24
                  ضْطظهى ازشطهازى      : ط  .                    ازاهتض ازبمهاغكغي     ن         طهذ أبه   ي  ،                        املذخش إىل عسهظ ازهذعكو    .  25

   ع.    2661 / ه ؾ      1422  ،  2  :             بريقت زبػاؽ ط
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   ع.    2666- ه ؾ    1427  ،  1  :          ازثاؾشو ط

              ضني قطذ إؿٔسن.ٕ   ،                  ضػؿر ازذعكو إىل اهلل  .  27

                                             عسههن ازههتطز، ػههبدى إسههشاس عسههي ػههبدى   ز  ،                                  ازػؼههمذ اؿههٔص ضػشههى أؾسطػاؾهها  .  28
            )اإلغرتغت(.                    املعسكضات ازذقزمى

                                               ػري سذهاب، اهلمَهى املـهشلى ازعاضهى زسدتهاب،         مله                           غعشلات اإلعهٔع اإلطهٔضن،    .  29
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