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 الملخص

 ، أصبح ذو أھمیة بالغة فية بینھما وأثرھما على فئة الشبابوالعالق اإلعالمو  لحدیث عن الدعوةا
 ،عةنتشر وتسعى لتحقیق أھدافھا بسروذلك لعدة أسباب، فالمادة الدعویة المَوجھة ت ،الفترة األخیرة

 السمعیة والبصریة عندھا یكون التأثیر قویاً على المتلقین من الشباب. اإلعالمإذا استعانت بوسائل 

ABSTRACT 

Discussion regarding the relationship between da’wah (proselytization) and the 
media has been an ongoing one for a number of reasons. The advent of digital, 
visual and audio media has had an impact on the way da’wah is conveyed. 
Research into this field is significant, especially with regards to the youth as they 
interact with media on a daily basis. 

A message is either accepted or rejected on the basis of how it is being presented. 
The youth of today are presented with numerous ideological, religious and political 
information through the media which is why one of the main priorities of Muslim 
countries is to protect and safeguard their youth from internal and external negative 
influences. These influences may be ideological or cultural in nature, aimed at 
shaping ideas and mindsets. It is from this perspective that Muslim countries need 
to protect their youth from these dangerous concepts and instill within the youth 
correct the Islamic concepts.  

These challenges confirm the need to address these issues within the society firstly, 
by confronting the ideological challenges head on and secondly making the youth 
a central focus. The protection of society from corrupt ideas is of importance, as 
well as presenting the correct message of Islam. 

Accordingly, this is issue relating to da’wah and the media of great significance. 
Presenting the clear, moderate message of Islam and protecting the youth from 
corrupt cultural influences and ideas should be one of the foundations of any 
Muslim society.  
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ً أو إیجابیاً، مما یستدعي دراسة ھذه الظاھرة  لذلك كل دعوة تختلف حسب كیفیة  توظیفھا سلبیا
  ، ویكون أكثر أھمیة إذا كان الحدیث موجھاً ومرتبطاً بفئة الشباب.المتابعة والتحلیلوعبر البحث 

و رفض أي دعوة  مرتبط بمدى ُحسن عرضھا وتأدیتھا بأحسن األسالیب وتنوعھا أأصبح قبول 
 یة مؤثرة في أوساطاإلعالموتكون ھذه األسالیب والوسائل الدعویة و وتعددھا لیُْكتََب لھا النجاح

 ، بوصفھ طاقةكل یرید أن یجذبھ لدعوت وإعالمھ ،ذه الفئة ھي مستھدفة من عدة جھاتھ الشباب،
قضایا إیدیولوجیة دینیة ، والكل یرید أن یعمل على توجیھھ وفق أھداف وقبلھاومست األمم

م بتحصین : االھتمالھیئات العلیا للبلدان اإلسالمیةللكثیر من ا لذا أصبح من األولویات ،أوسیاسیة
الشباب من أي غزو داخلي أو خارجي، وأالَّ یكون عرضة للتأثر ومن ثم الفساد الفكري والدیني 

لوجي في المجتمعات ،وما ینتج من مشاكل فیما بعد نظراص للقناعات التي وجھت عبر واألدیو
 . اإلعالم

) وضع خطط وإستراتیجیات وحمایة أولویات  ھذه الھیئات الرسمیة (العامة والخاصة لذا صار من
ك سلوشبابھا من ھذه القناعات والتصورات والمفاھیم المتعددة الھدامة الدخیلة على الفكر وال

ب لبیاً على فھوم الطالوتعمل على محاربة أي فكر دخیل  یؤثر س ،والتوجھ العام في المجتمعات
، وإعادة بیان وشرح لمفاھیم اإلسالم وعلى ما أجمع علیھ علماء وحكماء األمة عبر من الشباب

 تاریخ اإلسالم والمسلمین.

مع الشركاء في المجت ضرورة العمل المشترك وحتمیتھ التنسیق مع بعضھذه التحدیات تؤكد 
ینھ من وتحص ،یولوجیة والعمل على توجیھ الشبابالمدني للتصدي لھذه الظواھر الفكریة واألید

كما ال یمكن  ،نبوة وفھم األمة لرسالة اإلسالماألخطار الفكریة والدینیة المنحرفة عن منھج ال
 ض التنظیمات بع المضاد والموجھ من قبل اإلعالمالتقلیل من تفعیل وسائل وأسالیب 

 

وأسالیبھا في االقناع على التضلیل و عرض "رسالتھا وأھدافھا" للشباب  ،والجماعات المتعددة
     واستھداف فئة الشباب وتجنیدھم والتأثر فیھم . یة المنحرفة الخطرة،اإلعالم عبر وسائلھا

وعالقتھ بالشباب لیفھم رسالة  ،والدعوة ھم یتعلق بموضوع اإلعالمأحسب أن موضوع البحث مُ 
األفكار المضللة تحت أي مسمى دینھ ویعود لفھم اإلسالم السمح والمعتدل  والمتوازن لیتجنب 

وأن یدرك أن الجمیع یرید أن یستھدفھ بوصفھ أساس استمرار األمة  وتنمیتھا عبر عمارة  ،كان
ب رسالة حضاریة عالمیة ، ویدرك أنھ صاحیسھم في تطویر بلده وشعبھ وأمتھاألرض وھو من 

، عبر تحقیقھ لكثیر من القیم والمعاني الحضاریة التزاماً وسلوكاً وثقافة واعتداالَ ووسطیة نسانیةإ
 ومجال تأثیره ومعرفة كیفیة التعامل معھ.  اإلعالموتطویراً وإبداعاً وأن یدرك خطورة 
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 المقدمة 

  :یمكن لنا أن نطرح ھذه اإلشكالیات التي نحسبھا مھمة وتعد مدخالً أساسیاً لھذه المقالة     
عد للشباب بتقدیم التصور المتوازن المأمول  في اإلعالملدعوة والموجھة لما األسالیب  .1

 فھم الواقع المعاصر لحل مشكالتھ ؟
في تفھم واقع الشباب والتعامل معھ كظاھرة صحیة  اإلعالمما األسس الموجھة للدعوة و .2

 ؟
شباب وتجاوزه نحو لمساعدة واقع ال اإلعالمما المعاییر التي تسیر  مسار الدعوة و .3

 .األفضل واألحسن
 

 : تحلیل الموضوع
 ھم ورعاھمواحتضـنھم واستوعب رسول صلى هللا علیھ وسلم بالشبابلقد اعــتنى اإلسالم منذ بعثة ال

یَن لدعوة اإلسالم وحمایتھ والمدافعین عنھ مع الرسول صلى هللا علیھ لبفكانوا أول المم، وربـاھ
لقد اھتم ف والمتتبع للسیرة الشریفة یجد ذلك واضحاً جلیاً. اسـتجاب الشباب قبل الشیوخفقد  ،وسلم

ین درسول هللا صــلى هللا علیھ وسلم بالشباب وأعطاھم من وقتـھ وجھده الكثیر لینشئھم على ال
، وقربھم إلیھ وجالسھم واستمع إلیھم ونصحھم خاصةویتربوا على نھجھ ومبادئھ فرعاھم رعایة 
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ادرة وشجعھم على المبحملوا المسؤولیة منذ فجر اإلسالم، وأكسبھم الثقة في نفوسھم وعلمھم لیت
ً ق ي فعل الخیر، وأقر بعــض أعمالھم، وأوصي بھم خیراً ألنھم أرق أفئـدة وألـینالفردیة ف ، لوبا

 یع ویؤاخذھم في مواطــنكان رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یشجع الشباب في مواطن التشـج
 ال، ویشدد علیھم في مواقف الشدة ویوجھھم إلى أفعالمؤاخذة، ویعطف علیھم في مقام العطف

 یةحاألمثلة التلمیحیة أو التصریحیة ویرغبھم في التضـ ، بضربالخـیر وینفرھم من الشر وأھلھ
، ویستعین بما فیھم من قوى الصـبر وقدرة التضحیة واألثـرة بینھمواإلبــداع ویحبب إلیـــھم  

 .)1(تحمل  واندفاع إیجابي لبناء مجتمع فاضل  قوامھ اإلسالم وال شىء سواه
رأى عمر (صغاراً وكباراً  :ویوجھ ویرشد ویعلم ویربي صحابتھ وینبھ النبي صلى هللا علیھ وسلم

سلمة ربیبھ وھو طفل صغیر لما أراد أن یأكل مع النبي صلى هللا علیھ وسلم وجالت یده بن أبي 
ن أبي في الحدیث الصحیح لربیبھ عمرب :بي صلى هللا علیھ وسلم بیده وقالفي الصفحة أمسك الن

   .)2()یا غــالم سم هللا وكل بیمینك وكل مما یلیك ( سلمة 
المحافظة علـى مقوماتھا بین الشباب ھي دعوة أساسیة وھامة الستمرار األمة و اإلعالمالدعوة و
وھي التي توضـع من أجلھا البرامج  ،مریة ھي أمل األمة ومستقبلــــھاھـذه الفئة العو ،وثوابتھا

مؤتمرات ھا الوتجنــد لھا المؤسسـات واألفراد وترصد لھا األموال وتسن بشأنـھا التشریعات وتعقـد ل
من مؤسسات مختلفـة إلى فئة الشباب وإشعارھم  ، وتقدیم التوجیھات النافعةوتوضع لھا التوصیات

أمر  ،كقادة ورعاة البلدبدورھم ومكانتھم الدینیة والدنیویة والحضاریة وماھو منتظر منھم مستقبالً 
جھاتھا صحیحة في تـــو ضروري وذو نتائج حسنة فكلما كانت ھذه الدعوة الموجھة لھذه الفئة

، فالشاب إذا تعلم ووعى وأدرك مسألة الدعوة بأسلوب الً كانت النتیجة أحسن وأضمن مستقبوأھدافھا 
أي انحراف فكري أو عقدي أو سوي صحیح معتــــدل متوازن صارت لھ عصمة ووقایة من 

ن أألنھ تلقى دعوة مؤسسة ثابتة مـن الطاعات والعبادات والممارسات الیومیة ما شأنھا  ،سلوكي
على أفراد اتھ وتجنبھ الزیـــغ واالنحراف الفكري والسلوكي والخلقي والذھني ویعود نفع ذلك على ذ

 ً  .المجتمــع جمیعا
 یوم ین یظلھم هللافقد أولى اإلسالم من خالل حدیث الرسول صلى هللا علــیھ وسلم عن السبعة الذ 

رضي  أبو ھریرة (روى اب المسلـم الملتزم، تأكیداَ على عنایة اإلسالم البالغة بالشبال ظل إال ظلھ
: إمام ھـوم ال ظل إال ظلسبعة یظلھم هللا في ظلھ یــــ( النبي صلى هللا علیھ وسلم قال:هللا عنھ عن 

عادل وشاب نشأ في عبادة ربھ ورجـل قلبھ معلق بالمساجد ورجالن تحابا في هللا اجـــتمعا علیھ 

																																																													
ـ مجلة الوعي اإلسالمي وزارة الشؤون اإلسالمیة واألوقاف بدولة  مقال مع الشبابھـ )    1397سلیمان التھامي (   )1( 

 الكویت 
 .94_ 92ص   147العدد           

دار المنھاج للنشر والتوزیع  الریاض    344سلسلة الصحیحة رقم   1ج  الجامع الصحیحمحمد بن إسماعیل  البخاري   )2(
 219ص  660حدیث رقم 
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 ب وجمال فقال: إني أخاف هللا ورجـل تصدق أخفىدعتھ امرأة ذات منص وتفرقا علیھ ورجل
 .)3(حتى التعلم شمالھ مـا تنفق یمینھ ورجل ذكر هللا خالیاً ففاضت عیناه)

مرحلة حرجة وحـساسة حـیث النــمو  لكون المرحلة التي یمر بھا خص الشاب في ھذا الحدیث
وحاجاتھا الملحة ألجــــل  الجسمي والعضوي والذھني والعصبي والفكري والجنسي، ومطالبھا

 لك كلھ سمع نداء ربــــھ ورسولھ، وعلى الرغم من ذتحـقیق دوافع كل رغبة على انفراداإلفصاح و
ــباً مواصالً طریقھ مؤثراً بذلك أوامرربھ صــابراً محتس ى نفسھ وألزمھا الطاعة والطھارةفعصــ

 آبھ بنداء الجسد والجنوح للشھوات.  إلى ربھ غیر
یة معتدلة، أخالقـــــ المسلم الذي توفرت لھ دعوة إسالمیة صادقة ومخلصة و تربیةفالشاب 
 ً تمنعھ من االنجراف وراء  موجھاً صادقاً یمكن الشاب من سلوكیات بعیدة عن االنحراف، وإعالما

شبع یغرائزه وشھواتھ، ویقیھ من آثار الحیرة والقلق واالضطرابات النفسیة، فالشاب المؤمن 
) وفي أجواء من األمان والسعادة والكرامة، وتسیطر على نفسھ بطرق مشروعة (الزواجرغباتھ 

  .الراحة واالطمئنان والرضى والسكینة
اإلسالمیة وقوة اإلیمان تحّصن الشاب من عواصف الحیاة وبراكینھا واضطراباتھا، و  فالتربیة

 ایة لتحقیق أھدافھ النبیلة، حتى النھیمة وجد ومثابرة، دون كلل والمللبكل عز تجعلھ یسـیر
  .وطموحاتھ المشروعة في الحیاة

وعلیھ فأسلوب الدعوة ھو الذي یرسخ اإلیمان في قلوب الشباب ویدربھم على ضبط النفس وتنظیم  
الرغبات وتقویة اإلرادة والقدرة على التحكم والسیطرة على النفس عند الغضب وھیجان األھواء 

 .)4(اللتزام بالخلق اإلسالمي لدى الشاب المسلم وھذه كلھا من آثار اإلیمان وا
إلیھ من طاعات  وما یدعو ،ومفاھیمھفأسلوب دعوة الشباب لفھم دینھ والتفاعل مع أحكامھ 

قبالً م واقعي بعیداً عن كل تنطع أو تطرفوعبادات ومعامالت ویحولھا إلى واقع عملي وتجسید 
یسھم  في أن یجعل الشباب یرغب في ان وسطیة في الفھم والسلوك والتوجھ على االعتدال وال

تربطھ عالقة خاصة مع هللا تعالى كطاعاتھ والتزاماتھ تعود بالنفع على أفراد مجتمعھ وتجعلھم 
عباداً صالحاین ومن ثم مواطنین نافعین لبلدھم وأمتھم أوالً ومع الناس كسلوك ومعامالت حسنة 

ً رة وتآلف ومودمؤث َ صالحا لمجتمعھ وأمتھ إضافة ة مع الجمیع ثانیا ً نافعا ، فیكون عطاؤه صادقا
لقلق ، بعیداً عن االنفسي والجسمي والروحي والجنسي إلى اكتسابھ شخصیة تتمیز بالتوازن
 .والصراع النفسي والذھني والسلوكي

 دیھ وزال العلملكن إذا أساء الفھم وأخطأ في الطریق واختل واضطرب واطتسب فكراً متنطعاً ل
والتوجیھ والفھم الدقیق عن فكره وزالت الحكمة في التصرف وانعدم الترشید والتسدید وافتقر إلى 

																																																													
) وأخرجھ اإلمام مسلم في ( كتاب  2391أخرجھ الترمذي في ( كتاب الزھد ) ( باب ما جاء في الحب في هللا ) حدیث ( صحیح   حدیث )3(  

اآلذان ) ( باب من جلس في المسجد ینتظر الصالة وفضل المساجد ) ) وأخرجھ البخاري في ( كتاب  1031الزكاة ) ( باب فضل  إخفاء الصدقة ) حدیث ( 
 . ).660حدیث ( 

 
 . 8) صااللكتروني  (یوسف القرضاوي .نتمقال في موقع الكاتب ـ  الشباب ومشكالتھ)ـ 1982( یوسف القرضاوي )4( 
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اب ، ویتحول ھذا الشنفسھ وأھلھ ومجتمعھ وبلده وأمتھ دعاة ومربین وموجھین فسیكون وباال ًعلى
ورات ك واألفكار والتصسلومن االعتدال إلى التطرف ومن الوسطیة إلى الغلو في الفكر وتبني ال

في فھم النصوص فیقع في التأویل والتفسیر المنحرف وليٍّ نصوصھا وتنزیلھا حسب الشاذة 
 )5(ة اآلنیة للشاب واالجتھاد المقیتالضیقة والظرف الخاص الذي یتماشى والمصلح الحاجة الذاتیة

ومن ثم إطالق األحكام الشرعیة والتي تنتج مواقف ذات دالالت على الغیر وعندھا یقع في 
المحظور الشرعي والعقلي والواقعي ثم التمادي في طریق الزیغ والفھم الخاطئ واالنحراف الذي 
 ضتَْنُجُم عنھ آثاٌر سلبیة مدمرة للحیاة العامة والخاصة ویحسبون أنھم یحسنون صنعاً مازالت بع

وتجني حصاد تصرفات طائشة من بعض شبابھا! رغم حسن  المسلمین تعاني منھا إلى الیوم بالد
 وصدق نوایا بعضھم .

وقد بینت األبحاث النفسیة أن من یفقد الحب والحنان ودفء الرعایة واالھتمام في األسرة 
 من رضة لالنحراف من غیرهوالمدرسة والمجتمع یعجز عن منحھا لآلخرین ویصبح أكثرع

 .)6(الشباب
ومن ھنا ندرك حجم  ،ة على مستقبل الشباب وبلده وأمتھفاألمر مخیف ذو عواقب وخیم

المسؤولیة الملقاة على الحكام والدعاة والمربین وأھل الحل العقد في دول العالم اإلسالمي لتقدیر 
 .عة نحو خیر وخدمة البالد والعبادأمانة األجیال وتوجیھھم الوجھة الصحیحة الناف

ین ب اإلعالمفي عملیة الدعوة ونویع األسالیب والوسائل المؤثرة وعلیھ بات من الضروري ت 
الشباب في واقعنا المعاصر حتى یتم تصحیح االعوجاج من األفكار والمفاھیم والتصورات 
والسلوكیات لدى الشباب والعمل على تنشئتھ تنشئة إسالمیة صحیحة معتدلة واقعیة: في العقل 

 السلوك والتمسك بالقیم التي قوامھا االعتدال والوسطیة والواقعیة.والفكر و
ضرورة مراعاة ھذه المرحلة العمریة یین كل من موقعھ اإلعالمومنھا یتطلب على الدعاة و

ایة م وعنالمستھدفة لمعرفة أسبابھا وعواملھا أثناء دعوتھ لھم والتعامل معھا بدقة وحرص واھتما
فسمات ھذه المرحلة بالذات تحتاج إلى دعاة متمیزون في العامل معھا  وانتقاء لألسلوب األمثل،

 لیضعون أیدیھم على تشخیص الداء وصرف الدواء والعالج!!
وة الدعاعاة ھذه المرحلة العمریة أثناء وبعد، استخدام أسالیب وعلیھ كانت بالضرورة بمكان مر

ة ت ھذه الفئة العمریلون مطالب وحاجایین دون قصد منھم یغفاإلعالممعھا ألن الكثیر من الدعاة و
ً دون تجدید أو تنویع فنجد أسلوب  ً متشابھا الخطاب والتوجیھ والترشید یكاد یكون واحداً نمطیا

،مما یستدعي توخي الحذر وفھم ھذه الفئة أكثر فأكثر وبدقة أكبر وحرص أبلغ واھتمام وعنایة 
عبیر عن الذات و فسح المجال لإلدالء وانتقاء لألسلوب األفضل ، أن تعطى مساحات أكبر للت

 .)7(بالرأي دون استخفاف أو سخریة أو تھمیش أو المباالة واإلجابة عنھا برفق وحكمة ورحمة 

																																																													
 45المغرب ص  مكناس ـرسالة إلى الشباب المسلم ( محاضرة) بمدینة ) ـ 2008یوسف القرضاوي ( )5(   
 .  55ـ قطر ص  1ـ رئاسة المحاكم الشرعیة والشؤون الدینیة ط مشكالت الشباب (ب  ت ) ) عباس محجوب ـ6(   
 195بیروت ص   1981فبرایر  / نیایر 19من مجلة الفكر العربي عدد   مشكالت الشباب إلى أین قیس النوري )  7(
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ومن طبیعة الشباب أن یستھویھ كل جدید ویراوده كل أمل في التغییر والقدرة على التضحیة في 
ر، لذلك كان التركیز دائماً على الشباب سبیل ما یؤمن بھ وقد تصل إلى صورة المغامرة وحد التھو

واستجابتھ السریعة في عملیات التغییر، ألنھ بذلك یثبت ذاتھ ویرضي تطلعاتھ ویحقق طموحاتھ 
أي تجاھل ، ووظروفھم واحوالھموإن أي خطأ في التعامل مع الشباب وفي التقدیر الدقیق لنفسیتھم 

بأقوال وأفعال واستخدام مصطلحات تجد ھوًى لھا سوف یخرجھ إلى أعداء اإلسالم الذین یغرونھ 
في نفسھ للتمرد والرفض والعنف والخروج والصراع إلى درجة قد تصل بھ إلى رفض كل شئ 

 .)8(دون تمییز....)
وعلیھ تحدید الھدف في أي مشروع عملیة أساسیة وخاصة إذا كان العمل مع الشباب ودعوتھ 
بإبعاده عن الحیرة والقلق والشعور بالھم والحزن واالضطراب النفسي وعدم التوازن وفقد األمل 

طالبھ مفي التغییر واإلصالح، مما قد یجعلھ فریسة عند األعداء ویسھل اصطیاده من خالل تلبیة 
اإلسالم على الشباب المسلم في تحقیق أھدافھ التغییریة فلیس لكونھ الجیل الذي لدیھ رص یح

شباب فال ،اء وھو بغیر اإلسالم تعاسة وبالءالصفات والمواصفات بل ھو العطاء و الخیر و البن
 .)9(طاقة یسخرھا اإلسالم في عمارة الكون وقد یسخرھا اآلخرون في إھالك البشریة

ھ استنزاف نفس صة مجال الشھوات والمال ناھیك عنمعھ وتلبیة المغریات لھ وخاوأسلوب الحیل 
وشخصیتھ وعقلھ وبلده بعد أن أغدقوا لھ ما یحتاج ویغدقوا علیھ ما یطلب لیسھل االرتباط والتعلق 
بھم وعندھا الیتردد في تنفیذ أي أمر یطلب منھ في نفسھ أو في أمتھ أو بلده ألنھ صار أسیر القلب 

 قل تابعاً!!.والع
فلكل جیل طریقتھ في التعامل مع األمور والمواقف والرؤى وأسلوبھ في الحل وإیجاد العالج 

رضــــي هللا لقضایاه لكن یبقى رھان المجتمع علیھ وھو متوقف على دوره، فلقد قال علي 
 .)10(عنھ:"أبناؤكم خلقوا لغیر زمانكم"

بین األبـناء واآلباء  لمتغیرات الزمن وفارق السنوذلك  معلوم بأن أبناءنا خلقوا لغیر زماننا،
وھـي الحفاظ ، شرعیة تــختلف عما كانت علیھ في السابق، ولكن ھناك مسؤولیة والمربین،

األبناء ومــیولھم  مع مراعــــاة نفسیة علـــیھم من االنحراف وتوجــیھھم التوجیھ السلیم،
 أثناء إسداء النصیحة والتوجیھ. التھـموواقـــــعــھم ورغباتھم وانشغا

نعیش في عزلة عن الشباب وعندنا كثیر من وفي ذلك یقول: األسـتاذ  أبو الحسن المودودي: (
سوء فھم ومن إساءة ظن ومن جھل للوضع الذي یعیش فیھ الشباب فإذا ملئت ھذه الفجوة بین 

تنعین ، ونجعلھم مقیراً إلیناأن نجر عدداً كب الكھول والشباب المثقفین بالثقافة الغربیة یمكن
، ولكن ذلك یحتاج إلى مخططات دقیقة عمیقة مخططات ستجیبین لھذه الدعوة متحمسین لھام

، فالحدیث مع الشباب  ة جدیدة، و یحتاج إلى أسلوب جدیدعملیة مدروسة، یحتاج ذلك إلى مكتب

																																																													
 60بدولة  قطر ـص  1ط  رئاسة المحاكم الشرعیة والشؤون الدینیة    الشبابمشكالت   (ب ت )  عباس محجوب)8(         

 14لبنان ص ـ مؤسسة الرسالة ـ بیروت  الشباب والتغییر  )ـ1983)  فتحي یكن  (9(
 25ـ12ـ دار الحامد ـ عمان ـ األردن  ص  مفاھیم في فقھ الدعوة وأسالیبھا (ب  ت ) د . عبد الحلیم محمد الرمحي ـ )10(
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نة بالحكمة والموعظة الحسیحتاج إلى الحكمة التي أشار إلیھا القرآن بقولھ { ادع إلى سبیل ربك 
 )11()125وجادلھم بالتي ھي أحسن} النحل :

ولنا في سیرة الرسول صلى هللا علیھ وسلم  القدوة الحسنة: فقد كان یرعى الشباب رعایة خاصة 
یقربھم إلیھ ویجالسھم ویستمع إلى آرائھم وأقوالھم لیشعرھم بذواتھم وكیانھم وتواجدھم  ویربي 

م على باإلسالم ونشوءھ، ویعتبر التزامھم ستقاللیة  ویدربھم على المسؤولیةفیھم الشخصیة اال
تعالى من أجلَّ القربات إلیھ، ویقدر دورھم وعطاءھم في نشر الدعوة والتضحیة من طاعة هللا 

نھم أل ، وكان دوماً یوصي بھم خیراً اعي التغییر والقدرة على التنفیذأجلھا وسرعة االستجابة بدو
ً أرق أفئدة و ، وأنھ صلى هللا علیھ وسلم قال في بدء البعثة ( آمن بي الشباب وكفر بي ألین قلوبا

 .توجیھاتھ إلى الشباب وكان النبي صلى هللا علیھ وسلم یولي جانبًا من )12(الشیوخ )
التي كان الرسول صلى هللا علیھ وسلم یمارسھما من خالل توجیھاتھ  اإلعالمھذه ھي الدعوة و

ان وك ب والكھل والشیخ والمرأة والعجوز،كل على حسب موقعھ وحالھللصغیر والكبیر والشا
عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ لما تَولَّى خالفة المسلمین جعل من الشباب محالً لشوراه بسبب 

لعباس وكان یقدم عبد هللا بن ا مل والتفكیر المنطقي واالستنتاج،صفاء عقولھم وقدرتھم على التأ
ھكذا  )13(حابة ویستمع إلیھ ویمیل إلى رأیھرضي هللا عنھما وھو حدیث السن في مجلس كبار الص

لبناء  ,، وھكذا بنى الرسول صلى هللا علیھ وسلم فكرة الدعوة في الرعیل األولكانت دعوة الشباب
ة األولى لبناء دولة المدینة المنورة الفتیة!، وسار على نھجھ الصحابة قاعدة صلبة تكون النوا

، وسار الجیل بعد الجیل یسیر على نفس الخطى بعدھم التابعون األشراف من األمةاألطھار ومن 
ئتھ للشباب شباعتبار أن تربیة النبي صلى هللا علیھ وتنعى في تطبیقھا والسیر على نھجھا ویس

 ً ً یُحتذى، بوصفھ أنشأ جیالً واعیا تعلم فعرف فوعى فالتزم فكان القدوة الحسنة كانت نموذجا
اب الشب في واقع اإلعالمواألسوة الرائدة في الفھم والتطبیق وفھم الواقع لذلك فقد اھتم بالدعوة و

 .وسعى في توجیھ تطلعاتھ وآمالھ
 

 خالصة البحث:
مما یقتضي من الشركاء، وأصحاب  ،اإلعالم محالة بین أسلوبي الدعوة وإن واقع الشباب متأثر ال

 العمل الجدِّي في توجیھ وتسدید خطى الشباب وتعلیمھ ،ي أعلى المؤسسات والھیئات العلیاالقرار ف
ن م و التي بھا یستطیع أن یحصن نفسھ النفعة لھ اطالعھ على الخطط واإلستراتیجیاتوتنویره و

جنب تللحیلولة على  ،علمیة وتاریخیة ودینیةإعالمیة ترصد لھ عبر مواد فكریة وأي دعوة أو مادة 

																																																													
  82ـ74دار العروبة ، الھور ، باكستان ، ص  بین یدي الشباب )  1970أبو األعلى المودودي( )11(
 330ص   8ابن عدي  المصدر  الكامل في الضعفاء رقم  ـخالصة الدرجة ـ غیر محفوظ ـ المحدثعبد هللا بن عباس  )12(
  60ـ  58قطر ص رئاسة المحاكم  والشؤون الدینیة بدولة   1ط   مشكالت الشباب (ب ت ) عباس محجوب )13(
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دخیلة بشأنھا أن تعلم النفور والعنف والسلبیة والتطرف والحكم على  أي اكتساب ألي فكر أو ثقافة
 اآلخرین  .

فاعلیة بقدر وتیة في نفوس وعقول الشباب بإیجابیة اإلعالمفبقدر ما تتمكن  األسالیب الدعویة و 
ً ما یكون العطاء والنماء وق  من الفھم الصحیح ، حیث یتمكنونطف الثمار في مجال واقعھم متاحا

دینھم  والسلوك المتزن في معرفة رسالة ،ؤیة الثاقبة لمستقبل واعد بالخیر، والروالتصور الناضج
ھ مھمة ده وعنفوانھ وجھ، ویجعل  من توجیھ حماسة الشباب وتضحیاتتنعكس في واقعھم وبیئاتھم

ى جھ لیأخذ بیده إلوالمو ،الصادق المرشد اإلعالمالعلماء والحكماء عبر الدعوة المتزنة ویقوم بھا 
عبر ضبط حركتھ الفكریة أو الدینیة أوالسلوكیة أوالتربیة االجتماعیة والنفسیة  ،الطریق الصحیح

تخٍل عن ھذه الفئة یُؤدي إلى وأي تقصیر أو تھمیش أو ،وجیھیة لتنفع أفراد البلد واألمةوالت
ممارسات منحرفة ھدامة مدمرة لألنفس أوالً وللطاقات وللممتلكات مما یعود على أفراد 

ً مستمراً نحالمجتمعات بالفساد والفوضى ویكون ھذا الفكر شوكة في ظھره مجتمعات و ھا وعائقا
 . مستقبلھا

 إلعالمااألخبار الیومیة عبر وسائل  ولنا شواھد في واقعنا المعاصر الحدیث لیس ببعید عنا وعن
ع الخطر یطال الجمیوصارت  ،لدین  والثقافة والسلوك والحضارةمما یشكل خطراً على  الفكر وا

 ً  .دوالً وشعوبا
لذا فالواجب على كل الھیئات الرسمیة الحكومیة والخاصة ومنظمات المجتمع المدني والسیاسي 

شعراء والخطباء والوعاظ وأئمة المساجد والمعلمون ونخبة المفكرین والفالسفة واألدباء وال
ھؤالء  واألساتذة كل من موقعھ أن یسھم ویشارك في ھذه التحدیات عبر العمل على احتضان

ھم في وإشراك كما ھووتوضیح الواقع اإلسالمي لھم  بما فیھ وعلیھ  ،الشباب وتوجیھھم وترشیدھم
لیسھموا في آلیات العالج ووضع الخطط والبرامج التسییر وتوفیر العمل وادماجھم في المؤسسات 

لیدركوا حقیقة واقع المسلمین المعاصر دون مبالغة أو مغالطة مع العمل على تغییر ھذا الواقع 
 بواقع أحسن وأفضل.

یة التي نأمل تحقیقھا وتجسیدھا في واقع الشباب لرفع مستوى اإلعالمھذه من األسالیب الدعویة و
اإلسالم الحضاریة وتعریفھا لھم، عبر نشرھا بین جمیع الناس باألسلوب  فھمھم بحقیقة ورسالة

 ،مل على تغییر المفاھیم والتصوراتالحسن المطلوب الذي ینبغي أن تنشر بھ ال غیر  والع
والقناعات والذھنیات والثقافات المكتسبة من تلك التي أساءت أحایین كثیرة  في الفھم والتصور 

ت لتلك الفھوم مما أفسد وجر ضرراَ ووباالً مازالت نتائجھ شاھدة على ثم استنتج بعدھا تأویال
 سوء الفھم وسوء التقدیر لتلك القناعات. 

ً لجنب، كل من موقعھ عبر مؤسسات  لذلك فنحن مطالبون بالعمل الجاد والتغییر اإلیجابي جنبا
میھا ومناھجھا، والمجتمع المجتمع المختلفة إنطالقاً من األسرة وأفرادھا، والمدرسة وطالبھا ومعل

وعالقاتھ ومؤسساتھ، كلھا تكون على مسافة واحدة عبر اكتساب جدید للفھم الصحیح لمقتضیات 
اإلسالم، والتطبیق المثالي الخالي من التعقید والتشدد وغلق االجتھاد لیسیر الشباب إلى فھم متكامل 
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 خالقیة والواقعیة، وینمي طموحاتھممتوازن یلبي حاجاتھم الفكریة واألدیولوجیة والسلوكیة واأل
 وآمالھم.

 
 

   الخاتمة
 تحتوي الخاتمة على ثالث جمل:

 الجملة األولى:  -

أن  ثبتأ والقناعات والفتاوي المنتشرة واألیدیولوجیات العقدیة، إن واقع الشباب وتأثره باألفكار 
جرد وجھات ولم تبق م ،لم یبق فرضیة فحسب، بل قابلة للتحقیق ،ما یقوم بدفع الشباب للمجھول

بتة في مث، مما یجعل الفرضیة بعضھم ھو جزء نتائج ھذا التأثر ، بل واقع  الشباب أثبت أننظر
 ،والعدل االجتماعي ،وتأثره بقضایا تمس الدعوة ، حیث أن الشباب وحماستھ، وعنفوانھ،الواقع

ن رعیة تجاه محكام الشوكیفیة إنزال األ ،ومفھوم االلتزام وشروطھ ،ومفاھیم التربیة والسلوك
كلھا بالفعل أفرزت جیالً من الشباب اندفع النتصار دینھ ومذھبھ، مستخدماً كل  ،یخالفھ في المعتقد

ً أو بعیداً على أفراد المجتمع  أسلوب ووسیلة،  دون معرفة بالنتائج أواألضرار التي تلحق قریبا
وافیة  إدراك لفقھ الواقع ودراسةودون  وعلى سیرورة حراكھا االجتماعي  والحضاري، واألمة،

ما ھو مھم  أھم علىوواعیة لقضایا المصالح والمفاسد والموازنة بینھما وفقھھا وتقدیم  ماھو 
 وكیف یمكن تقدیم الكل على الجزء تفادیاً ألي مفسدة متوقعة ،،،.

 .الجملة الثانیة -

والمغرب، شھد الكثیر من التجارب عض الدول في بالد المشرق إن الواقع العربي اإلسالمي لب 
ً ، وأالمحلیة، أضرت وأفسدت أكثر مما أصلحت ة روحزناً وذام نتجت بین أفراد المجتمع أمتعاضا

 :سیئى وتجارب فاشلة تحت أي مسمى، بل أثر على مسار حیاة ھذه الدول والشعوب بكاملھا
جوع وانتشر الفقر وال ،وتعطل االقتصاد وضعف تعطلت الكثیر من الدوائر الحكومیة والخاصة،

، وقل العمل وازدات البطالة وانعدم الشغل، وكثرة ت أحوال الناس في معاشھم ومعادھموساء
حیاة ، وتعطلت الرھا فراراً مما قد یلحقھا من أذىالھجرة بین النخب الفكریة والعلمیة أكثر من غی

لخوف منھا، وانتشر ان لیس الفكریة والعلمیة في المجتمع وساءت دور العلم والثقافة وتصدر مم
حكام ، واستصدار أالدینیة في تصنیف الناس، وأسھمت القناعات الفكریة والعقدیة وانعدم األمن

فقھیة تجاه كل فئة، مما أنتج تعدداً من الجماعات والتنظیمات كل یدعي أنھ وجماعتھ یھتدي بالسنة 
 ً ً  منھجا  ماعتھ من الفرقة الناجیة.   یؤھلھ ال محالة أن تكون ج ،وبالھدي النبوي مسلكا

 الجملة الثالثة:  -
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لمجتمع میة في امما أدى بالكثیر من النخب الفكریة والعل ،ن ھذه الفرضیة أثبت الواقع صحتھاإ 
لى ما ع ، تقدیم الكثیر من األطروحات العلمیة مبتدئة بأسئلة منھجیة جدیدة بناءً العربي واإلسالمي

سوءاً وتعطلت مصالح الناس، في خضم ھذه األحداث  األمورسار علیھ واقعھم وازدار 
بعض النخب العلمیة واألكادیمیة تطرح األسئلة كمشروع خالص وانقاض على  المتسارعة، بدأت

 الشكل اآلتي :

ــ إلى أي مدى یبقى واقعنا العربي تحت ھذه الفوضى الفكریة والعقدیة والتأویلیة التفسیریة تنخر 
 السلبیة في أجیالھ ؟مجتمعاتھ وتعمق الظواھر 

بالخروج من ھذه الظواھر  ــ إلى أي مدى یمكن إیجاد مشروع عمل حضاري واع إنساني یسھم
سعى تلحكماء التي أدركت عمق االختالف ، لكن یتصدره  نخبة من العلماء والعقالء واالسلبیة

ركة بین تل مشإلیجاد مصالحة داخلیة بین كل الفرقاء المختلفین تحت أي مسمى وبناء أرضیة عم
تسعى بجد للتقریب والتجمیع بعیداً عن أي  قناعة مسبقة أساسھا المذھب  ،كل شركاء الوطن واألمة

 .رقي أو اللغوي في الحوار القادمالدیني أو الع

یولوجیة بین بعض أفراد ــ إلى أي مدى تأثر واقعنا بما أنتجتھ ھذه الظواھر الفكریة واألید
ثرة أمام آماني التطور والتقدم ومواكبة الدول وتحقیق وجود ، اعتبرت حجرة عالمجتمعات

 ؟و مشارك نافع بین الشعوب األخرى حضاري فاعل وفعال

ــ إلى أي مدى یمكن تعزیز عنصر المواطنة باعتبارھا عنصراً من عناصر معادلة االستقرار 
یة المجتمعات العربواألمن والتعدد والتنمیة االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة والعلمیة في 

 واإلسالمیة ؟  
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