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 امللخص

يعرب عن  يتداوؿ كثَتا على ألسنة العامة واخلاصة اإلعالـ اإلسالميإف مصطلح 
الوسيلة احلديثة يف نشر ادلعلومات تتعلق مبصاحل اإلسالـ وادلسلمُت، إال أف 

بالرغم من وجود الفرؽ  اإلعالـ الدعويوبُت البعض منهم ال يكاد يفرؽ بينو 
تتناوؿ ىذه القضية من خالؿ مؤلفات العلماء حوؿ الكثرب بينهما. فهذه ادلقالة 

 الدعويإلعالـ ت ىذه ادلقالة بأف لفقد أفاد .اإلعالـ اإلسالميموضوع 
كل زلاولة فنية هتدؼ إىل تبليغ دين يتناوؿ   اإلسالمي اإلعالـمفهوما أوسع من 

 .هللا للناس

 التمهيد

إّف اإلعالـ بكافة أنواعو وسيلة من وسائل الدعوة، وىو ذو أمهّية كبَتة دلا فيو 
تعريفهم لإلعالـ إىل  من نقل لألخبار وادلعلومات، إاّل أّف العلماء انقسموا يف

أنّو الدعوة، فخّص اإلعالـ عن هللا تعاىل بالدعوة ووسائلها بقسمُت، قسم عرّفو 
لتزاـ بالدين واالتصاؼ بصفاتو وأخالقو، أنّو االبوالدعاة وأساليبهم، وقسم عرفو 

فلم يقتصر اإلعالـ على أحد أو جهة وإّّنا مشل بو كّل ادلسلمُت، لذا فقد 
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الدراسة لبياف الفرؽ بُت اإلعالـ الدعوّي واإلعالـ اإلسالمي من جاءت ىذه 
 خالؿ تعريفات العلماء لإلعالـ.

 اإلعالم مفهوم

تتشابك التعريفات وختتلط ادلفاىيم عند البحث يف مصطلح اإلعالـ، 
"ليس ىناؾ تعريف زلدد دلفهـو اإلعالـ، سعد الدين بأنو إذ أنو كما أفاد ذلك 
فهـو وتداخلو يف كثَت من رلاالت انأنشطة والعالقات وذلك التساع ىذا ادل

زلمد )اإلنسانية، مث تباين وجهات نظر ومذاىب الباحثُت فيو" 
اتر على انألسنة يف كذلك إف اإلعالـ لفظ حديث العهد تو ( ٓٔ:ٜٜ٘ٔمنَت

 . (ٖ:ٜ٘ٙٔعبد اللطيف) ػ ومل يكن متداواًل بيننا قبل ذلك أيامنا ىذه
دخل إىل تعريف اإلعالـ من مدخل التعريف اللغوي إّف أغلب العلماء 

مبا أف لغتنا العربية  البحت،  والقليل منهم عرّفو من ناحية ادلعٌت اإلصطالحي،
عّلمتنا أف أصل كلمة إعالـ مأخوذ من ترؾ العالمة، فإف الواجب علينا أف 
ننحو ىذا ادلنحى يف صياغتنا للتعريف اإلصطالحي من باب رد الكلمة إىل 

لها اللغوي، وىذا ما فعلو أصحاب اإلجتاه انأوؿ، كما أنّو ال مانع من أص
جتاه الثاين من باب أّف ادلراد اجلانب الداليل كما فعل أصحاب االالتطرؽ إىل 

 صياغة تعريف اصطالحي.
وهبذا التمهيد؛ أدخل اآلف إىل التفريق بُت تعريفات العلماء لإلعالـ 
اإلسالمي نأوّضح أّف بعضهم صاغ تعريفو من الباب اللغوي البحت والبعض 
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اآلخر توّسع يف تعريفو فتطّرؽ إىل اجلوانب البالغية والداللية، وإليك تفصيل 
 ذلك.

 الدعوي. مفهوم اإلعالم اإلسالمي والفرق بينه وبني اإلعالم

إّف اإلنساف عندما يقرأ مصطلحاً، فإنّو يدركو إدراكًا سطحيًا للوىلة انأوىل، أما 
الفهم العميق فإنو ال يتأّتى مع بالغة الكلمات والعبارات، وإّنا يكوف مع 
سالسة الكالـ ادلختار وبساطتو، لذا فإنّنا إذا نظرنا يف التعريفات القددية 

ي يف تأثر بتعريفات اإلعالـ بادلعٌت العاـ واليت ىلإلعالـ اإلسالمي فسنجدىا "ت
تصاؿ وأساتذة اإلعالـ انأمريكيُت وانأوروبيُت الغالب مًتمجة عن أساتذة اال

 والعرب، ويرجع ذلك كلو إىل حداثة العهد بالكتابة عن اإلعالـ اإلسالمي"

 (ٚ٘:ٜ٘ٛٔعبد الوىاب)
يف ىذا يعود ، والسبب وختتلف تعريفات العلماء لإلعالـ اإلسالمي

تفاؽ على زلددات واضحة لتعريف ىذا ادلصطلح، واخلطوة انأوىل إىل عدـ اال
يف ارتياد البحث العلمي هبذا اجملاؿ حتتاج بالدرجة انأوىل إىل تأكيد ادلعامل 
واحملددات اخلاصة بالتعريفات لتهدي الباحثُت إىل انأطر اخلاصة بادلشكالت 

القواعد انأصلية للحقائق وادلعلومات اليت  العلمية يف ىذا اجملاؿ، وكذلك إىل
 تسهم يف حتديد إطار النتائج اليت تفيد يف تأىيل ادلعرفة العلمية.

وال بُّد قبل البدء ببياف الفرؽ بُت اإلعالـ اإلسالمي واإلعالـ الدعوي 
أف نؤّكد على وجود اجتاىُت لتحديد ادلعامل اخلاصة بتعريف اإلعالـ اإلسالمي 

 مها:
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اعتبار اإلعالـ اإلسالمي عملية اجتماعية دتس احلاجة إليها يف اجملتمع : انأوؿ
ردية، واليت تتمثل يف الوظائف اليت يقـو ادلسلم لتلبية احلاجات االجتماعية والف

 من خالؿ التفاعل ادلستمر بُت عناصر ىذه العملية.هبا اإلعالـ اإلسالمي 
يضم عناصر متعددة حتدد معامل  الثاين: اعتبار اإلعالـ اإلسالمي نظامًا دعويّاً 

ىذا النظاـ، وتتفاعل مع بعضها يف سبيل إرساء مبادئو وقواعده، ويتفاعل أيضاً 
 مع النظم االجتماعية انأخرى يف اجملتمع اإلسالمي، حبيث يؤثر ويتأثر هبا.

ومبا أّف اإلعالـ إخباٌر بانأشياء وانأنباء يف أّي زماف ومكاف وبأّي 
الـ اإلسالمي إخبار باإلسالـ وتعريف بو، بأي وسيلة  وسيلة كانت، فاإلع

كانت ُخُلقًا أو قواًل أو عماًل، أّما اإلعالـ الدعوي فهو نشر الدعاة لإلسالـ 
 ودعوهتم الناس آلدابو وشروطو وأركانو وسننو، بالوسائل الدعوية.

 تصالية _ادلرسلصر يف جزأين من أجزاء العملية االإذف؛ فالفرؽ بسيط ينح     
وادلستقبل والوسيلة والرسالة _ مها ادلرسل والوسيلة، فإذا كاف ادلرسل والوسيلة 
ُمنَدرَِجُِت حتت اسم الدعوة إىل هللا ُمْنَحِصَرْيِن هبا فهو إعالـ دعوّي، وأّما ما  
كاف من عمـو ادلسلمُت وواضحاً يف أخالقهم وأقواذلم وأعماذلم وتصرفاهتم فهو 

 إعالـ إسالمّي.
الكلمات أكوف قد بّينت الفرؽ بُت كال التعريفُت، وعليو فقابل  وهبذه     

الكالـ سيكوف لَسوؽ تعريفات العلماء وتوضيحها وتقسيمها إىل قسمُت؛ قسم 
أنّو دعوي، وحىت أَُأّكد على ما بّينتو بأنّو إسالمّي وآخر عرّفو بعرؼ اإلعالـ 

اإلعالـ يف جانب من فرؽ بُت التعريفُت، فسأستدّؿ بأقواؿ تسعة من علماء 
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أنّو "دعوي"، و بأقواؿ مخسة من علماء اإلعالـ يف جانب بتعريف اإلعالـ 
 أنّو "إسالمّي" وإليك بياف ذلك.بتعريف اإلعالـ 

 
 أنه إعالم دعوي:بأوالً : بعض العلماء مّمن عّرفوا اإلعالم 

اإلسالمي تزويد اجلماىَت حبقائق الدين "عرّفو زلي الدين عبد احلليم بأنّو: 
ادلستمدة من كتاب هللا وسنة رسولو صلى هللا عليو وسلم بصورة مباشرة أو غَت 
مباشرة، ومن خالؿ وسيلة إعالمية عاّمة، بواسطة قائم باالتصاؿ لديو خلفية 
ٍـّ  واسعة ومتعمقة يف مضموف الرسالة اليت يتناوذلا، وذلك بُغية تكوين رأي عا

زلي ) "ا إىل واقع يف سلوكو ومعامالتوصائب يعي احلقائق الدينية ويًتمجه
 .(ٗ٘:ٕٜٜٔالدين
ومبا أنّنا مّهدنا الكالـ بأّف ادلرسل والوسيلة مها من حيّدداف توجهات      

العلماء يف تعريف اإلعالـ، نقوؿ بأّف الدليل على أّف زلِي الدين عّرؼ اإلعالـ 
ادلتقن، وذلك جليٌّ يف أنّو إعالـ دعوي أنّو اشًتط الوسيلة الناجحة وادلرسل ب

ومن خالؿ وسيلة إعالمية عاّمة، بواسطة قائم باإلتصاؿ لديو خلفية ... قولو: "
   واسعة ومتعمقة يف مضموف الرسالة اليت يتناوذلا".  

بياف احلق وتزيينو للناس بكل الطرؽ "وعرفّو جنيب عمارة بأنّو 
باطل وتقبيحو بالطرؽ وانأساليب والوسائل العلمية ادلشروعة، مع كشف وجوه ال

ادلشروعة، بقصد جلب العقوؿ إىل احلق، وإشراؾ الناس يف خَت اإلسالـ وىديو 
. (ٔٔ:ٜٓٛٔ جنيب عمارة) "وإبعادىم عن الباطل وإقامة احلجة عليهم

والدليل ىنا واضح كسابقو، وىو أّف عمارة اشًتط وجود الوسيلة ووصفها 
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أنّو ببػ"العلم وادلشروعية"، وىذا دليل واضح على أنّو عّرؼ اإلعالـ اإلسالمي 
 دعوّي.

وقد عرّفو فيصل حسونو بأنّو إعالـ ذو مبادئ أخالقية وأحكاـ سلوكية،      
وقواعد وضوابط ال حييد عنها، مستمدة من دين اإلسالـ، وىو إعالـ واضح 

صد، عنوانو الصدؽ وشعاره صريح عفيف انأسلوب نظيف الوسيلة شريف الق
الصراحة وغايتو احلق، ال َيضّل وال ُيضّلل، بل يهدي إىل احلق وإىل اليت ىي 
، وال يعلن إاّل ما يبطن، وال يتبع انأساليب ادللتوية، وال سبل التغرير  أقـو

 (.ٔٙ:ٜٛٛٔ زلمود كـر) واخلداع وادليكيافيلية
الوسيلة واشًتط ذلا أّما الدليل ىنا؛ فهو أّف حسونو اشًتط وجود 

خصااًل وصفات، وذلك يف قولو: "...عفيف انأسلوب نظيف الوسيلة شريف 
 القصد...".

تصاؿ اليت تشمل مجيع عملية اال"زلمود كـر سليماف بأنّو وعرّفو 
ثلى، اإلخبارية 

ُ
أنشطة اإلعالـ يف اجملتمع اإلسالمي، وتؤدي مجيع وظائفو ادل

ادلستوى الوطٍت والدويل والعادلي، وتلتـز باإلسالـ يف  واإلرشادية والًتوحيية على 
كل أىدافها ووسائلها، وفيما يصدر عنها من وسائل ومواد إعالمية وثقافية 
وتروحيية، وتعتمد على ادللتزمُت باإلسالـ قواًل وعماًل، وتستخدـ مجيع وسائل 

 (.ٕٙ:ٜٛٛٔزلمود كـر )"وأجهزة اإلعالـ ادلتخصصة والعامة

ويف كالـ سليماف دليل واضٌح على أنّو مل يقصد العملّية االجتماعّية 
العاّمة بُت الناس، وإّّنا قصد العملّية الدعويّة البحتة، فاشًتط يف تعريفو وجود 
الوسيلة الناجحة، وذلك واضٌح يف قولو: "وفيما يصدر عنها من وسائل ومواد 
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شًتط او مل يقبل بأّي وسيلة وإّّنا إعالمية وثقافية وتروحيية"، والدليل اآلخر أنّ 
شًتط للعملّية االتصالّية أف تؤّدي اوسة ادلتقّدمة وىذا واضٌح عندما الوسيلة ادلدر 

ثلى، اإلخبارية وا
ُ
إلرشادية والًتوحيية" وعّقب على "مجيع وظائف اإلعالـ ادل

شًتاطو لوجودىا بأف تكوف قويّة تعمل "على ادلستوى الوطٍت والدويل ا
 ي". والعادل
استخداـ منهج إسالمّي بأسلوب فٍت، "وعرّفو عبد الوىاب كحيل بأنّو      

يقـو بو مسلموف عاِلموف عاِملوف بدينهم، متفهموف لطبيعة اإلعالـ ووسائلو 
احلديثة ومجاىَته ادلتباينة، مستخدموف تلك الوسائل ادلتطورة لنشر انأفكار 

وادلبادئ ادلثلى، للمسلمُت ولغَت  ادلتحضرة وانأخبار احلديثة والقيم انأخالقية
ادلسلمُت من كل زماف ومكاف يف إطار ادلوضوعية التامة، هبدؼ التأثَت والتوعية 

والدليل يف  .(ٜٕ:ٜ٘ٛٔ عبد الوىاب)"واإلرشاد إلحداث التغيَت ادلطلوب
استخداـ " تعريف كحيل ىو أنّو كسابقيو؛ اشًتط وجود الوسيلة وذلك بقولو:

يقـو  بأسلوب فٍت"، كما اشًتط ادلرسل الناجح وذلك بقولو: "منهج إسالمّي 
بو مسلموف عاِلموف عاِملوف بدينهم، متفهموف لطبيعة اإلعالـ ووسائلو احلديثة 

 ومجاىَته ادلتباينة"، وكّلها أدلة على أنّو عّرؼ اإلعالـ بالتعريف الدعوي.
قائع زلّل مضامُت الوحي اإلذلي وو "وعرّفو زلمد خَت يوسف بأنّو 

احلياة البشرية احملكومة بشرع هللا إىل كافة الناس، بأساليب ووسائل تتفق يف 
مسوىا وحسنها ونقائها وتنوعها مع ادلضامُت احلقة اليت تعرض من خالذلا، وىو 

 خَت يوسف) "زلكوـٌ غايًة ووسيلًة مبقاصد الشرع احلنيف وأحكامو
ٜٜٖٔ:٘). 
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جي ادلنظم اذلادؼ إىل تعريف وعرّفو برغوث الطّيب بأنّو اجلهد ادلنه
الناس حبقيقة اإلسالـ، وإحداث تغيَت جذري شامل متوازف يف حياهتم على 
طريق الوفاء بواجبات االستخالؼ، ابتغاء مرضاة هللا تعاىل والفوز مبا اّدخره 

واشًتاط الطّيب  .(ٚٙ:ٜٜٙٔ برغوث الطيب) لعباده الصاحلُت يف عامل اآلخرة
وجود التنظيم واذلدؼ يف الوسيلة، خَت دليل على أنّو عرّفها على انأساس ب

 الدعوّي، وىذا واضح يف قولو: "اجلهد ادلنهجي ادلنظم اذلادؼ". 
 

 ثانياً: بعض العلماء ممّن عّرفوا اإلعالم على أنّه إعالم إسالمّي:

فكار اجلديدة أو عرّفو عبد اللطيف محزة بأنّو "اجلهود اليت يبذذلا الناس لتأييد انأ
العقائد اجلديدة أو ادلذاىب اجلديدة، وىو خيتلف عن الدعوة اليت تعرب عن 

  عبد اللطيف) جهود وأصحاب العقائد اجلديدة اليت يبذلوهنا لنشرعقائدىم"
. وكما أسلفت؛ مبا أّف العامِل مل يشًتط شيئًا يف الوسيلة (ٔٓٔ:ٜٔٚٔ

وادلرسل، فهو دليل على أنّو إّّنا عّرؼ اإلعالـ بأنّو إعالـ إسالمّي. ومبا أّف محزة 
يف تعريفو ىذا مل يتطّرؽ إىل الوسيلة ومل يشًتط ذلا أّي شرط ، ووصف ادلرسل 

ـّ وسلتصُت، وىذا دليلٌ  واضٌح على أنّو مل يقصد  "بالناس" أي عمـو الناس عوا
 اإلعالـ الدعوّي. 

كما عرّفو إبراىيم إماـ بأنّو "لفظ جديد يعرّب عنو القرءاف بلفظ آخر 
بديل ىو الدعوة اليت يقصد هبا دين اإلسالـ ووسائل تبليغو، وطرؽ االتصاؿ 

. أّما الدليل يف تعريف (ٕٛ:ٜٓٛٔ ابراىيم إماـ) بالناس وأساليب سلاطبتهم"
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و كسابقو مل يشًتط أّي شرط يف ادلرسل والوسيلة، ومع أنّو صرّح بأّف إماـ أنّ 
اإلعالـ ىو "الدعوة" إاّل أّف ىذا ال يعّد دلياًل على أنّو أراد بتعريفو اإلعالـ 
الدعوّي، ذلك أّف اإللتزاـ بأسس اإلسالـ وأخالقو يعّد دعوة حبّد ذاهتا، ومبا أّف 

مل حيدد وسيلة معينة ومل يشًتط يف ادلرسل شيئًا فقد قصد من  إبراىيم إماـ
 تعريفو اإلعالـ اإلسالمي الذي أسلفنا بأنّو التزاـ باإلسالـ وأخالقو. 

كما عرّفو حيِت أبو بكر بأنّو: نشاط يعتمد على أساليب العالقات 
ماـ مجهور إ)أي العاّمة يف تصحيح صورة اإلسالـ وادلسلمُت يف أعُت أنفسهم 

داخلي(، ويف أعُت غَتىم )أي أماـ مجهور خارجي(، وىو رلموع العمل 
اإلعالمي الذي تقـو بو وسائل االتصاؿ اجلماىَتية، وكذلك االتصاؿ ادلباشر 

. والدليل يف تعريف حيِت أنّو (ٚٓٗ:ٕٜٜٔحيِت أبو بكر يف الدوؿ اإلسالمية"
ة بأهّنا العالقات قصد بادلرسل عمـو الناس وذلك عندما وصف العملية اإلعالمي

العاّمة بُت الناس، وأنّو وصف الوسيلة بأهنا عالقة الناس مع بعضهم وذلك 
 بقولو: "االتصاؿ ادلباشر"، فهذا دليل على أنّو مل يقصد اإلعالـ الدعوّي.

أّما زين العابدين الركايب فقد عرّفو بأنّو "أسلوب عصرنا احلديث لتبليغ 
البشارة والنذارة وانأمر بادلعروؼ والنهي  رسالة اإلسالـ، ويدخل يف مضمونو
 إعالـ باخلَت واإلنذار إعالـ باخلطر، َتعن ادلنكر والصدع باحلق، فالتبش

والصدع باحلق إعالـ للناس باحلق الذي ينبغي أف يلتزموا بو، وإعالـ بالباطل 
. والدليل يف تعريف الركايب أنّو (ٔٙ:ٜٛٛٔ زلمود كـر)الذي ينبغي أف يفارقوه"

أيضًا مل يشًتط شيئًا يف الوسيلة وادلرسل، وأّف الواضح من تعريفو أنّو أراد 
 اإلعالـ عن اإلسالـ بأي وسيلة كانت ومن مجيع ادلسلمُت.
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وعرّفو زلمد منَت حجاب بأنّو "اإلعالـ الذي يعكس الروح وادلبادئ 
قائق والقيم اإلسالمية ودياَرس يف رلتمع إسالمي، ويتناوؿ كافة ادلعلومات واحل

وانأخبار ادلتعّلقة بنواحي احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والقانونية 
. والدليل من كالـ (ٕٗ:ٖٕٓٓ زلمد منَت)حجاب .  والدينية وانأخالقية"

ىل الوسيلة أو ادلرسل بأيِّ شرٍط من إحجاب ىو أنّو كسابقيو مل يتطرؽ 
 ب من مجيع ادلسلمُت.الشروط، وبُّت بأّف اإلعالـ عن اإلسالـ مطلو 

 
 اخلامتة

، ىي الرسالة وبُت الناس على أربعة أجزاء رئيستقـو العمليات االتصالية 
اإلعالمية وادلرسل وادلستقبل والوسيلة، وىذه انأجزاء انأربعة ىي اليت حتّدد معامل 
صياغة تعريف العمليات االتصالية، واإلعالـ اإلسالمي عملية اتصالية بُت 

أّف رسالتو واضحة ىي اإلسالـ ومستقبلو واحد ىو عمـو الناس، الناس، ومبا 
فإّف ادلؤثر يف تعريفو ما بقي من أجزاء العملية االتصالية ومها ادلرسل والوسيلة. 

سالمي واإلعالـ الدعوي وقد أثبتت دراستنا أّف الفرؽ يف تعريف اإلعالـ اإل
ط يف التعريف أف يكوف مبٍّت على مرسل الرسالة اإلسالمية ووسيلتها، فإذا اشًتُ 

ادلرسل دعاة أو مؤىلُت أو اشًُتط أف تكوف الوسيلة دعوية زلضة كالصحف 
وادلساجد وغَتىا من مؤسسات الدعوة إىل هللا فهو اإلعالـ الدعوي، وإف كاف 
التعريف خاليًا من ىذه الشروط فإنّو يُقصد بادلرسل عمـو ادلسلمُت وبالوسيلة 

 وبالتايل فهو اإلعالـ اإلسالمي.  أخالقهم والتزامهم بدينهم
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بعد ىذا اجلهد ادلتواضع يف بياف بعٍض من جهود علمائنا دلصطلح 
اإلعالـ بشكَليو اإلسالمّي والدعوّي، سأقـو بتعريف كلٍّ منهما على حدة، 

 فأقوؿ:
ىو علم من علـو الدعوة اإلسالمية ووسيلة من وسائلها، اإلعالم الدعوّي: 

فنية هتدؼ إىل تبليغ دين هللا للناس، وىو إعالـ نوعّي تنّفذ فيو كل زلاولة 
متخصص، مجيع توجهاتو إسالمية، يتبٌّت بربارلو كّل ما خيدـ الدعوة اإلسالمية، 

ستخداـ اوخارج القطر اإلسالمّي، وحياوؿ  ويقصد مجهورًا مستهدفًا داخل
مضامينو  أدوات ووسائل اإلعالـ العادلي احلديثة وادلتطورة، مع العمل على صبغ

 بالصبغة اإلسالمية، خدمة لإلسالـ.
ىو إعالـ ُمرسلو ادلسلموف ووسيلتو أخالقهم، أساسو أّما اإلعالم اإلسالمّي: 

فكر عميق اجلذور، يدعو إىل العبودية اخلالصة هلل تعاىل، بنشر عقيدة التوحيد 
ادلسلمُت ونصرة الدين وإعالئو، وإشاعة الثقافة اإلسالمية واإلىتماـ بشؤوف 

وتنقية اإلسالـ من الشوائب العالقة بو، ومعاجلة القضايا الدينية، ويعمل على 
إجياد رأي عاـ إسالمي من خالؿ ترقية اىتمامات ادلسلم والسمو بعقلو 

حيد انأمة فكرًا ووجداناً ووجدانو وسلوكو، وزلو أّميتو الفكرية، ويسعى إىل تو 
تعاىل وتقريبها من الدين بالطرؽ والوسائل  وتطبيقًا بتمكينها من حبل هللا ووالءً 

ادلختلفة، ويسعى بانطالقو من القرءاف الكرمي إىل حتقيق كرامة اإلنساف "ولقد  
وحريتو وعزتو "وهلل العزة ولرسولو ( ٓٚ :ٚٔ:القرءاف) كّرمنا بٍت آدـ"

 .(ٛ:ٖٙ:القرءاف)وللمؤمنُت"
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دتّثل إعالماً وملّخص الكالـ أّف أخالؽ الناس وتصرفاهتم وعباداهتم 
إسالميًا عن دينهم، وأّف اجلهود اليت يبذذلا َمن انربَى للدعوة إىل هللا وبوسائل 

 .دعوية خالصة ديّثل إعالماً دعوياً زلضاً 
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