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 بسـ  اهلل الرحمف الرحيـ
الحمد هلل الذم أكدع الحكمة أهمها، كعمـ آدـ األسماء كمها ، كأشهد أف ال إله إال اهلل  يفتػت      

بحمده كؿ رسالة كمقالة ، كأشهد أف محمدان عبده كرسػكله ، اػاحب الوبػكة كالرسػالة، كعمػ  آلػه 
ىحابه الهاديف مف الضبللة.كأا

ىأماىبطد:
فقد بات  معمكمان أف اإلعبلـ بكافة كسائمه المقرؤة ، كالمسمكعة ، كالمرئية مف أهـٌ كأخطر       

ما يؤثر عم  األفراد كالميجتمعات ؛ بما يمتمكه مػف عكامػؿ اإلاوػاع ، كالتػ ثير ، كاإلثػارة ؛ كهػك مػا 
بلـ مػػػف الكسػػائؿ التػػػل أجمػػت عممػػػاء الت ربيػػة كاإلعػػػبلـ ييمٌيػػز اإلعػػبلـ عػػػف ييػػره، حيػػػث إف  اإلعػػ

 كاالتااؿ عم  أهميته ف  العممية التكاامية اإلخبارية ، كالتعميمية ، كالتكعكية .
كاإلعبلـ كجػد موػذ القػدـ ، كرافػؽ كجػكد اإلوسػاف عمػ  األرض ، لكوػه كجػد باػكرة بسػيطة ،     

شكاالن متعػددة ، كاػكران متوكعػة ، كتطػٌكرت كظمت كسائؿ اإلعبلـ تطكر عبر العاكر ، كاتخذت أ
عبر األجياؿ لتاػؿ إلػ  مػا كاػمت عميػه فػل العاػر الحاضػر ، كباتػت تمتمػؾ القػدرة عمػ  ت ييػر 
المفػػاهيـ ، كاألفكػػار بشػػكؿ ممحػػكظ ، حتػػ  أاػػب  يطمػػؽ عميهػػا   السػػمطة الرابعػػة   ، كذلػػؾ بعػػد 

 مف أثر عم  المجتمعات .السمطة التشريعية ، كالقضائية ، كالتوفيذية ؛ لما لها 
كتظهر أهمية اإلعبلـ فػ  أوػه يقػـك بتزكيػد الوػاس باألخبػار الاػحيحة، كالمعمكمػات السػميمة،    

كالحقػػائؽ الثابتػػة التػػل تسػػاعدهـ عمػػ  تكػػكيف رأم اػػائب فػػل كااعػػة مػػف الكاػػائت أك مشػػكمة مػػف 
 كاتجاهاتهـ كميكلهـ .المشكبلت، بحيث يعبر هذا الرأم تعبيرنا مكضكعيًّا عف عقمية الجماهير 

كاػػمة اإلعػػبلـ باإلسػػبلـ اػػمة كثيقػػة ، كاػػد بػػدأت مػػت بػػدايات الػػدعكة اإلسػػبلمية ، فقػػد كػػاف      
ػ كافػة الكسػػائؿ  اإلعػبلـ اإلسػبلمل هػػك لسػاف الػػدعكة المعبػر عوهػػا ، كاػد اسػػتخدـ الرسػكؿ ػ 

 اإلعبلمية المتاحة ف  عاره ، ككظفها تكظيفان جيدا لخدمة اإلسبلـ .
كهذا مما يدلوا عم  أف اإلعبلـ اد أفاد ، كخدـ  األمة اإلسبلمية موذ فجر الدعكة اإلسبلمية ،     

كال تزاؿ اإلفادة موه اائمة حت  يكموا هذا ؛ إذا ما كجه الكجهة الاحيحة لما يعػكد عمػ  اإلسػبلـ 
 كالمسمميف بالوفت .

ائمه فػل المجتمػت ؛ كاوػت الػدعكة كوظران لؤلهميػة الكبػرل التػ  يضػطمت بهػا اإلعػبلـ بكافػة كسػ    
تحػػت عوػػكاف   القػػاوكف الكريمػػة مػػف كميػػة الحقػػكؽ جامعػػة طوطػػا ، لعقػػد مؤتمرهػػا العممػػل الرابػػت 

 ـَُِٕإبريؿ  ِْػ  ِّكاإلعبلـ   ف  الفترة مف 
كلٌمػػا كػػاف لئلعػػبلـ فػػل اإلسػػبلـ دكر رئػػيس فػػل التػػ ثير فػػل حيػػاة األمػػة ، كتشػػكيؿ ثقافتهػػا،     

ا ، كػػاف ال بػػد مػػف تسػػميط الضػػكء عمػػ  اإلعػػبلـ اإلسػػبلمل ، كتحديػػد مفهكمػػه ، ككعيهػػا ، كفكرهػػ
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كأهميته ، كضكابطه ، ككظائفػه ، كأهدافػه ، كمشػركعيته ، كبيػاف دكره فػ  وبػذ العوػؼ كالتطػرؼ 
اإلرهاب الذم أاب  يهدد المجتمعات البشرية كافة ، كمف ثـ كاف هذا البحث الذم أشارؾ به ف  

 ف تحت عوكاف :هذا المؤتمر الميمك
 ٔدٔرِ يف محايت اجملتًع يٍ اإلرْاب اإلعالو اإلساليي 

كال يخف  عم  أحد القدرة الت ثيرية لكسائؿ اإلعبلـ عم  المجتمعات ، مما يعطيهػا أهميػة كبػرل   
التل سعت جاهدة لمكاجهػة المحاكالت  كافةكفل  فل التادم لمفساد كالعوؼ كالتطرؼ كاإلرهاب  

أحػد أهػػـ  ، باعتبػػارهعمػػ  الػدكاـ  حاضػران  كػاف اإلعػػبلـ  تكل المحمػ  كالعػػالمل اإلرهػاب عمػ  المسػػ
 كاإلسهاـ فل القضاء عميه.، لتادم لئلرهاب الفاعمة ف  االكسائؿ 

 اإلسػبلمية دكر اإلعػبلـ فػل ترسػين موظكمػة القػيـ كهػدؼ هػذا البحػث هػك الت كيػد  هدفىالبحثى:ىىى
ء اإلوسػػاف المسػػمـ القػػادر عمػػ  مكاجهػػة التطػػرؼ لبوػػااإلسػػبلمل التػػل توطمػػؽ مػػف اػػحي  الػػديف 

لمفاهيـ الجماعات اإلرهابية مف خػبلؿ  الجادة ضركرة اياـ كسائؿ اإلعبلـ بالموااشة ، ك كاإلرهاب 
 كأبعادها الت  باتت تهدد كافة الكياوات البشرية .المتخاايف، كالكشؼ عف أخطارها 

 مل:يكتسب هذا البحث أهميته مف خبلؿ ما ي أهموظىالبحث
 التعرؼ عم  ماطم  اإلعبلـ كاإلعبلـ اإلسبلمل . .ُ
 .كأهميتها بياف كسائؿ اإلعبلـ اديما كحديثا كبياف مشركعيتها  .ِ
 .الضكابط الشرعية التل تحكـ اإلعبلـ اإلسبلملبياف  .ّ
 .كأهدافه  اإلسبلملبياف كظائؼ اإلعبلـ  .ْ
 بياف الدكر الموكط باإلعبلـ ف  مكاجهة اإلرهاب . .ٓ

ى: ىالبحث يعتمد هذا البحث عم  الموهج الكافل الذم ياؼ اإلعبلـ كأهدافه ككظائفه،   منؼج
 التاـ كال يو  ل  عف الموهج االستداللل .ككذا الموهج االستقرائل الذم يقـك عم  االستقراء 

 كما يم  :، كخاتمة ، كخمسة مباحث ، تككف هذا البحث مف مقدمة   خطظىالبحثى:
ى.اإلدالميىالمبحثىاألولى:ىمغؼومىاإلرالمى

ى.:ىودائلىاإلرالمىمغؼومؼاىىأنوارؼاىوأهموتؼاىوىمذروروتؼاىالثانيالمبحثى
 وظائفىاإلرالمىاإلدالميىوأهدافه..المبحثىالثالثى
ى.ضوابطىاإلرالمىاإلدالميىومنطلػاتهىالمبحثىالرابدى:

ىالمبحثىالخامسىدورىودائلىاإلرالمىفيىمواجؼظىاإلرهابىى.
   كأخر دعكاوا أف الحمد هلل رب العالميف    س.ثم اخلامتة واملراجع والفهر

ىدى/ىمحمدىرباسىربدىالرحمنىالمعنى
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 ادلبحث األٔل : يفٕٓو اإلعالو اإلساليي
 : كما يم كف  هذا المبحث وعرؼ بماطم  اإلعبلـ ، ثـ وبيف المقاكد باإلعبلـ اإلسبلمل    

 انهغت : يفأٔالً : اإلعالو 
مػػػف ماػػػطم  اإلعػػػبلـ بمفهكمػػػه الحػػػديث ، باعتبػػػاره مػػػف  خمػػػت المعػػػاجـ الم كيػػػة القديمػػػة   

الماػػطمحات الحديثػػة ، كلكوهػػا تحػػدثت عػػف أاػػؿ الكممػػة   اإلعػػبلـ   ، كماػػطم  اإلعػػبلـ يرجػػت 
 :كمف المعاول الم كية لئلعبلـ ما يمل لمجذر الم كم عمـ سكاء بفت  العيف أـ بكسرها ، 

تىػػٍيًف الاػػحاح " : ففػػ  مختػػار  ورنــهىبالذــي اإلرــالمىبمطنــىىاإلخبــارى  ُ ـي  ًبفىٍتحى ع ؿ ـ:  اٍلعىمىػػ
ػػ ػػهي  ًعٍممن ـى الش ػػٍلءى ًباٍلكىٍسػػًر يىٍعمىمي ًمػػ ـي  الث ػػٍكًب كىالر ايىػػًة. كىعى مىػػ . كى عى بىػػؿي ػػا اٍلجى ػػةي  كىهيػػكى أىٍيضن مى ا   اٍلعىبلى

بىرى  فى ىٍعمىمىهي  ًإي اهي..عىرىفىهي    ُ " . كى اٍستىٍعمىمىهي  اٍلخى

ًمٍمػػتي الشػػلءى عوػػه : كفػػ  لسػػاف العػػرب " واإلرــالنىىبالذــي التطروــفىىواإلرــالمىبمطنــى   ِ كعى
ـى ًبالش ٍلًء: شىعىرى ...  أىٍعمىميه ًعٍممان: عىرىٍفتيه. ًم ػا شىػعىٍرت.   كعى بىػًر ايديكًمػًه أىٍم مى ًمٍمػتي ًبخى ػا عى : مى ييقىػاؿي

ت   أىٍعمىمى  فو كأىٍعًمٍمًويه حى بىر فيبلى ـٍ ًلل خى : اٍستىٍعًم ييقىاؿي  .  ِ " ه، كاٍستىٍعمىمىول الخبرى ف ٍعمىٍمتيه ًإي اهي.كى

ػٍيوى  يقػكؿ األزهػرل "   ووأتىىاإلرالمىبمطنىىاألمـرىالػـاطدىى   ّ اىضى ـ، كىهيػكى اىٍكلػه: َكى ٍعػبلى ًمٍوػه اإلًٍ كى
 . ْ  ، أىم: أعممواهـ إعبلمان اىاطعا. ّ ًإلى  بىًو  ًإٍسرىاًءيؿى ًف  اٍلًكتىاًب{ 

:  اإلذطار:ىووأتيىاإلرالمىبمطنىىَ  ْ ـ. كالش:ػعار: العىبلىمػة. اىػاؿى ٍعػبلى ٍشػعىار: اإلًٍ اىػاؿى اأٍلىٍاػمىًعل: اإلًٍ
 .  ٓ  كىالى أرل مشاعر الحٌج إاٌل مف هىذىا ألو ها عبلماته لىهي.

ال ًة.: " ووأتيىاإلرالمىبمطنىىالتطروف  ٓ ا ًإٍوشىادي الض  ـي. كىالت ٍعًريؼي أىٍيضن ٍعبلى  .  ٔ كى الت ٍعًريؼي  اإلًٍ

كال يكػاد  :اإلوػذار: اإلعػبلـ بمػا يحػذر. اػاؿ ابػف عطيػة"  ووطلقىاإلرالمىرلىىاإلنذارىبالذـي ى  ٔ
اإلعبلـ اختص بما كاف ... يككف إال فل تخكيؼ يست زماوه االحتراز، فإف لـ يست كاف إشعارا

بإخبػػار سػػريت، كالتعمػػيـ اخػػتص بمػػا يكػػكف بتكريػػر كتكثيػػر حتػػ  يحاػػؿ موػػه أثػػر فػػل وفػػس 
 .  ٕ "   المتعمـ

                                                 
 ـ ُٗٗٗهػ / َُِْايدا ط الخامسة،  –،: المكتبة العارية ، بيركت  ُِٕ  مختار الاحاح ، الرازم ،  (ُ
 هػ ُُْْ -بيركت الطبعة: الثالثة  –،دار اادر  ُْٖ/  ُِ  لساف العرب ، ابف موظكر  (ِ
ٍسرىاء:  (ّ  ْ   سكرة اإلًٍ
 ـََُِبيركتالطبعة: األكل ،  -،دار إحياء التراث العربل  ِٔٔػ  َُٕ/  ُ  تهذيب الم ة ، األزهرم ،   (ْ
 . ِٔٔػ  َُٕ/  ُ،   تهذيب الم ة  (ٓ
 ،. َِٔ  مختار الاحاح الرازم ، ص  (ٔ
 ـَُٗٗ-هػَُُْ،ط عالـ الكتب القاهرة ط األكل ،  ْٔ  التكايؼ عم  مهمات التعاريؼ ، المواكم ، ص  (ٕ
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ـ: مادر  أعمػـ  كىهيػكى عبػارىة عىػف تىٍحًاػيؿ اٍلعمػـ "  تحصولىالمطلوماتى:وطنىىاإلرالمىو  ٕ ٍعبلى اإلًٍ
اطب  حداثه ًعٍود اٍلميخى ٍخبىار يىقت عم  .  ...كا  ٍخبىار، أًلىف اإلًٍ ـ دكف اإلًٍ ٍعبلى يٍشتىرط الاٍدؽ ًفل اإلًٍ كى

ـ بً  ٍعبلى ػا يكػكف بتكريػر ،  مىا ًإذا كىػافى ًبًإٍخبىػار سػريتاٍلكىًذب ًبحكـ التعارؼ، اٍختص  اإلًٍ كالتعمػيـ ًبمى
ت   يحاؿ ًمٍوهي أثر ًفل وفس المتعمـ  .  ُ .  كتكثير حى

ٍضػت اٍلعمػـ  التطروضى:وطنىىواإلرالمى  ٖ اػد يكػكف ذىًلػؾ ًبكى ـ الت ٍعػًريض أًلىف يعمػـ الش ػٍلء كى ٍعػبلى اإلًٍ
يكػكف اإلعػبلـإا اضطرروا قمب أًلىف اهلل تىعىالى  اد عمموىا مى الًفل  لىػة كاإلخبػار   ليػه كى ًبواػب الٌدالى

بىر عمـ ًبًه أىك لـ يعمـ كىالى يككف اهلل مخبر ًبمىا يحدثه مف اٍلعمـ ًفل اٍلقمب ٍظهىار لٍمخى   ِ . " اإلًٍ

هذه ه  بعض معاول كممة اإلعبلـ ف  الم ة ، كه  اريبة مما وي اؿ له مف تعريؼ اإلعػبلـ فهػك 
كداللتهػػا الم كيػػة تعطػػ  معػػاول ،  خبػػار ، كالػػببلغ ، كاإلشػػعار كالتعريػػؼ ، كاإلوػػذار يشػػمؿ :   اإل

 . لئلعبلـ الحديث
 االصطالح : يفثاَيًا : يفٕٓو اإلعالو 

 عرؼ اإلعبلـ بتعريفات متعددة متقاربة كمتكاممة كمف هذه التعريفات :
وشػر األخبػار كااراء  إمػاـ ب وػه " الدكتكر إبراهيـكمف أارب التعريفات لممعو  الم كل ما عرفه به 

 .كهك تعريؼ يتسـ بالعمـك كالشمكؿ  . ّ  عم  الجماهير"
المفهـك الاحي  لما يوب ل أف يكػكف عميػه اإلعػبلـ كفقػان لميثػاؽ عبدالمطيؼ حمزة / د يحددك     

ؽ تزكيد الوػاس باألخبػار الاػحيحة، كالمعمكمػات السػميمة، كالحقػائهك  " بقكله:الشرؼ اإلعبلمل 
الثابتة التل تساعدهـ عمػ  تكػكيف رأم اػائب فػل كااعػة مػف الكاػائت أك مشػكمة مػف المشػكبلت، 

 .  ْ  . بحيث يعبر هذا الرأم تعبيرنا مكضكعيًّا عف عقمية الجماهير كاتجاهاتهـ كميكلهـ"
خاائاػػه اإلعبلميػػة أهػػـ المفهػػـك الاػػحي  لئلعػػبلـ بػػذكر  سػػيد الشػػوقيطل /الػػدكتكركيكضػػ     

هػػك كػػؿ اػػكؿ أك فعػػؿ ااػػد بػػه حمػػؿ حقػػائؽ أك مشػػاعر أك عكاطػػؼ أك أفكػػار أك تجػػاًرب بقكلػػه " 
اكلية أك سمككية شخاػية أك جماعيػة إلػ  فػرد أك جماعػة أك جمهػكر ب يػة التػ ثير، سػكاء أكػاف 

  ٓ  " .الحمؿ مباشرنا بكاسطة كسيمة ااطم  عم  أوها كسيمة إعبلـ اديمنا أك حديثنا.

                                                 
 بيركت  –،المحقؽ: عدواف دركيش الواشر: مؤسسة الرسالة  ُْٖ  الكميات ،أبك البقاء الحوفل  ص  (ُ
 مار -، دار العمـ كالثقافة لموشر كالتكزيت، القاهرة  ٔٗية ،المؤلؼ: أبك هبلؿ العسكرم ، ص   الفركؽ الم ك  (ِ
 ـ.ُُٖٗ. ط :مكتبة األوجمك ػ القاهرة ،ط األكل   ُّٔ  العبلاات العامة كالمجتمت لمدكتكر إبراهيـ إماـ: ص ّ 

 ـ .ُٖٕٗهػ، ُّٖٗ: دار الفكر العربل، .  ، ط الثاوية القاهرةٕٓ  اإلعبلـ كالدعاية، عبدالمطيؼ حمزة ، ص  (ْ
 ُٕ  مفاهيـ إعبلمية مف القرآف الكريـ: دراسة تحميميػة لواػكص مػف كتػاب اهلل. سػيد محمػد سػاداتل الشػوقيطل ، ص  (ٓ

 الرياض: دار عالـ الكتب.
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قػـك عمػ  وقػؿ األخبػار الاػحيحة لمجمػاهير ب يػة التثقيػؼ ، كالتعمػيـ ، : ي ورلىىهذاىفـاإلرالمى   
 كالتكعية ، كالت ثير ، كتككيف الرأم العاـ وحك اضية مف القضايا.

 : ردةىأموروالناظرىلؼذهىالتطاروفىودركىى  
 :أوها حددت المفهـك الوظرم الاحي  لئلعبلـ الهادؼ ، الذم يوطمؽ مف معػايير ثابتػة  األولى

ف  ميثاؽ الشػرؼ اإلعبلمػل كهػ  الاػدؽ كالتحػرل فػ  الوقػؿ ،  اراسخة ، متفؽ عميه ، كايـ
 كوقؿ األخبار الاحيحة ، بحيث تعبر عف عقمية الجماهير .

 أف الكااػت اإلعبلمػل عمػػ  خػبلؼ ذلػؾ فمعظمػه مػػف اإلعػبلـ المكجػه ، كالم ػػرض ،  الثـانيى:ىى
ؽ ؛ ألهػػداؼ معيوػة ، كال يعبػر فػػ  كالبعيػد عػف المكضػكعية ، كالقػػائـ عمػ  الهػكل ، كاالخػتبل 

األعػػػـ األيمػػػب عػػػف عقميػػػة الجمػػػاهير كاتجاهػػػاتهـ ، بقػػػدر مػػػا يعبػػػر عػػػف تكجهػػػات أاػػػحابه 
  كميكلهـ .

 :الٌدعايػػة كالػػٌدعكة مترادفتػػاف، حيػػث يقػػكؿ فػػل كتابػػه  الػػبعض أفيػػرل  الثالــثى  :إلػػ  هراػػؿ
  .ٍدع  لها أهؿ الممؿ األخرل"أدعكؾ بدعاية اإلسبلـ"، أم بدعكته، كهل كممة الشهادة التل يي 

 ثانثًا : يفٕٓو اإلعالو اإلساليي :
يعد ماطم    اإلعبلـ اإلسبلمل   مػف الماػطمحات الحديثػة وسػبيان ، كمػف ثػـ توكعػت تعريفاتػه  

عوػػد البػػاحثيف ؛ تبعػػان لتخااػػاتهـ مػػف واحيػػة ، كلػػرؤيتهـ التوظيريػػة لمػػا يجػػب أف يكػػكف عميػػه 
 رل كمف هذه التعاريؼ :اإلعبلـ اإلسبلمل مف واحية أخ

ف مفهػػـك اإلعػػبلـ اإلسػػبلمل مػػا عرفػػه بػػه الػػدكتكر / محػػ  الػػديف اكمػػف أجمػػت التعػػاريؼ لبيػػ   
تزكيػد الجمػاهير بحقػائؽ الػديف اإلسػبلمل المسػتمدة مػف كتػاب اهلل كسػوة عبدالحميـ بقكله :" هك 

باالتاػاؿ لديػه  ػ باػكرة مباشػرة، أك مػف خػبلؿ كسػيمة إعبلميػة عامػة بكسػاطة اػائـ رسػكله ػ 
خمفية كاسعة متعمقة فل مكضكع الرسالة التل يتواكلها، كذلؾ ب ية تككيف رأل عاـ اػائب يعوػ  

كهػػك كمػػا وػػرل جمػػت بػػيف أركػػاف عمميػػة   . ُ  بالحقػػائؽ الديويػػة كترجمتهػػا فػػل سػػمككه كمعامبلتػػه
، كالرسػػالة التكااػػؿ اإلعبلمػػل الفعػػاؿ ، كالػػذم يشػػمؿ : اإلعبلمػػل اإلسػػبلمل الوابػػه كالمتخاػػص 

اإلعبلميػػة الاػػحيحة ، كالكسػػيمة اإلعبلميػػة المواسػػبة ، كالهػػدؼ األسػػم  مػػف الػػببلغ كهػػك تكػػكيف 
الرأم اإلسبلمل الاحي  لدل الجماهير ف  كافة القضايا المطركحة سكاء العقدية ، أـ التشريعية 

 ، أـ األخبلاية لتطبؽ ف  السمكؾ العاـ لممسمميف .

                                                 

: مكتبػػة الخػػاوجل، . الطبعػػة الثاويػػة ، القػػاهرةُْٕ اإلعػػبلـ اإلسػػبلمل كتطبيقاتػػه العمميػػة، محيػػل الػػديف عبػػدالحميـ، ص ُ 
 ـ، ُْٖٗهػ، َُْْالرياض: دار الرفاعل، 
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؛ أم: إوػػه حمػػؿ  إعػػبلـ عػػف اهلل كهلل "  ب وػػهاإلعػػبلـ اإلسػػبلمل ل الشػػوقيط/ الػػدكتكر  ياػػؼك    
مضػاميف الػػكحل اإللهػػل ككاػػائت الحيػػاة البشػػرية المحككمػػة بشػػرع اهلل إلػػ  الوػػاس كافػػة ب سػػاليب 
ككسائؿ تتفؽ فل سمك:ها كحسوها كوقائها كتوكعها مت المضاميف الحقة التل تعرض مف خبللها، 

  ُ "  بمقااًد الشرع الحويؼ كأحكامه -يايةن ككسيمةن  -كهك محكـك 
فاإلعبلمل المسمـ يوطمؽ مػف اإلخػبلص فػ  العمػؿ كالكجهػة هلل تعػال  ، كرسػالته التػل يوقمهػا    

إلػػ  الجمػػاهير هػػ  مضػػمكف الػػكحل المقػػدس الكتػػاب كالسػػوة ، كخطابػػه عػػالمل لموػػاس كافػػه ، 
 ف اهلل كرسكله . كسبيمه كافة الكسائؿ كاألساليب المشركعة ف  الببلغ المبيف ع

، كأكثرهػا بياوػان ، كأكثقهػا إحكامػان ، كأشػممها أهػدافان ، كمف أرج  التعريفات لئلعبلـ اإلسبلمل     
هػػك  عبػػدالكهاب كحيػػؿ بقكلػػه : " / كأوسػػبها مفهكمػػان ، كأاػػداها لهجػػةن مػػا عرفػػه بػػه الػػدكتكر 

ممكف بػػػديوهـ اسػػػتخداـ مػػػوهج إسػػػبلمل ب سػػػمكب فوػػػل إعبلمػػػل يقػػػـك بػػػه مسػػػممكف عػػػالمكف عػػػا
المتبايوػػػة، مسػػػتخدمكف تمػػػؾ الكسػػػائؿ  هر يمتفهمػػػكف لطبيعػػػة اإلعػػػبلـ ككسػػػائمه الحديثػػػة كجمػػػاه

؛ لوشر األفكار المتحضرة كاألخبار الحديثة كالقػيـ األخبلايػة كالمبػادئ كالمثػؿ لممسػمميف  المتطكرة
التكعيػػة كل يػػر المسػػمميف فػػل كػػؿ زمػػاف كمكػػاف فػػل إطػػار المكضػػكعية التامػػة ؛بهػػدؼ التكجيػػه ك 

 . ِ  . " كاإلرشاد إلحداث الت ثير المطمكب
المقاكد هك ابغ اإلعبلـ الحالل باب ة تتبلءـ مػت طبيعتوػا كمجتمػت مسػمـ أكال ككمجتمػت ف     

 . ّ "  بلموا عوا كعف طبيعتوا كأف يوبثؽ مف ايموا كتراثواػػػعربل ثاويا ،فبلبد أف يعبر إع
ما بيف الدعكة كاإلعبلـ اإلسبلمل مف تقارب فل المفهـك كوبلحظ أف هذا التعريؼ األخير كض    

ب:ػػؾى ، كاألسػػمكب ، كالكسػػيمة ، كال ايػػة كالموطمػػؽ كالتػػل يشػػممها اكلػػه تعػػال  :    ػػًبيًؿ رى اٍدعي ًإلػػ  سى
ـي بً  ب ؾى هيكى أىٍعمى ـٍ ًبال ًتل ًهلى أىٍحسىفي ًإف  رى جاًدٍلهي سىوىًة كى ًة كىاٍلمىٍكًعظىًة اٍلحى ؿ  عىٍف سىًبيًمًه كىهيػكى ًباٍلًحٍكمى مىٍف ضى

ـي ًباٍلميٍهتىًديفى   .  ْ   .   أىٍعمى
فالرسالة اإلعبلمية الدعكية يوب ل أف تككف كفؽ الحكمة ؛ سكاء أكاوػت ببليػان عػف اهلل ، أـ      

 دفاعان عف ديف اهلل ، كذلؾ استجابة ألمر اهلل تعال  ف  ااية .
 
 

                                                 
 .ـ سُٖ  مفاهيـ إعبلمية مف القرآف الكريـ. سيد محمد ساداتل الشوقيطل، ص  (ُ
ط:عػالـ الكتػب ػ بيػركت ، الطبعػة   ُٗ األسس العممية كالتطبيقية لئلعبلـ اإلسبلمل : لمدكتكر عبد الكهاب كحيؿ ، ص ِ 

 ـ.ُٖٓٗهػ ،َُْٔاألكل  عاـ 
 .ُٗ األسس العممية كالتطبيقية لئلعبلـ اإلسبلمل، د/ عبد الكهاب كحيؿ ، صّ 

 . ُِٓ  سكرة الوحؿ ااية  (ْ



 - 7 - 

 انثاَيدلبحث ا
 ٔأًْيتٓا ، ٔتطٕرْا،  ٔإَٔاعٓا، ؤسائم اإلعاليفٕٓو  

،  تعددت كسائؿ اإلعبلـ اديمان كحديثان ، كه  ف  تطكر مستمر، كال تتكاؼ ، كال تحد ، كال تعد   
 كف  هذا المبحث وتواكؿ التعريؼ بكسائؿ اإلعبلـ ، كأهميتها ، ككظائفها كما يم  :

 . ٔسائم اإلعالو  أٔالً : يفٕٓو 
كأاػمها يرجػت إلػ  مػادة   ك، س ،  الكسػيمة، عمػ  كزف فعيمػة،مة جمت كسي  الودائلىلعًظ: - أ

، ؿ    سىػاًئؿي ًسػٍيؿي كالكى ف  الاحاح حيث ااؿ : " الكسيمةي: ما ييتقٌربي بػه إلػ  ال يػر، كالجمػتي الكى
سُّؿي كاحد.يقاؿ: كس ؿى فبلفه إل  رب:ه كسيمىةن، كتكس ؿى إليه بكسيمة، أم تقٌرب إليه  كالتكًسيؿي كالتىكى

 الكسيمة ما يتقرب به إل  ييره، كيقاؿ: تكسؿ إليه بكسيمة إذا تقػرب إليػه بعمػؿف  ُ "عمؿ . ب
 تعو  ما يتكاؿ به إل  ال ير ، أك التكاؿ إل  مقاد مريكب  . ، ك

" فعودما يطمؽ هذا المفظ اليـك يوارؼ الذهف مباشرة إل  كسائؿ  أماىالودائلىفىىاالصطالحى:ى - ب
إلػػن   كلكػف الكسػيمة فػػل االاػطبلح اإلعبلمػػل  –اإلذاعػة  –حافة اإلعػبلـ الجماهيريػة   الاػػ

أعػػـ مػػف هػػذا التخاػػيص كثيػػران، فكػػؿ أداة لوقػػؿ المعوػػ  إلػػ  الوػػاس هػػل فػػل الحقيقػػة كسػػيمة 
إعػػبلـ ، أك هػػل القوػػاة التػػل يعبػػر موهػػا المعوػػ  إلػػ  الوػػاس، كهػػل فػػل أساسػػها الكممػػة أك 

) .لى تبلٍغ الدعوة مه أشٍاء وأمور" ع  وقٍل : هً"ما ٌستعٍه به الداعً . ِ القكؿ"
3
) . 

 إَٔاع ٔسائم اإلعالو:ثاَيًا : 
 :كثيرة كمتوكعة موها المعاارة اإلسبلمل كسائؿ اإلعبلـ ك 
 .كالمطبكعات كالمجبلت، كالاحؼ، البار، حاسة عم  تعتمد :بصروظ إرالم ودائل   ُ
 كالتسجيبلت كاإلذاعة، كالخطابة، فقط، السمت عم  تعتمد : دمطوظ إرالم ودائل  ِ
 كالسػيوما، كالباػر، السػمت حاسػتل عمػ  تعتمػد :بصـروظى دـمطوظى إرـالمى ودـائلى  ّ

  ْ  .كييرها كالتمفاز،كالمؤتمرات،
كالباحثيف إل  اياس تطكر حياة البشػر مػف خػبلؿ تطػكر كسػائؿ كأدكات   كاد ذهب بعض العمماء

عػبلـ، كهػك مػا يطمػؽ عميػه ، فقسمكا تارين البشرية لمراحػؿ تبعػان لمراحػؿ تطػكر كسػائؿ االاإلعبلـ

                                                 

 . ّٔٔمختار الاحاح باب الكاك مت السيف كالبلـ. ص  -ُ
 يت. ط األكل  . دار الحضارةلموشر كالتكز  َْ – ّٗاألسس الفكرية لئلعبلـ. د سيد محمد ساداتل الشوقيطل ص  -ِ
 .هػ، ط مطبعة سفير، الرياضُُّْالطبعة الثاوية ،ُِٔالحكمة فل الدعكة إل  اهلل تعال ، سعيد القحطاول، ص   (ّ
مائة سػؤاؿ عػف الاػحافة ماػر. لمطباعػة، السػعادة ط دار 81الوجػار ص جمػاؿ.د - اإلسػبلمل اإلعػبلـ إسػتراتيجية   ْ 

 ط دار الفرااف.ٕلمدكتكر طمعت هماـ ص
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  التفسير االعبلمل لمتارين   ، كهك التفسير الذم يقسـ التطكر االجتماعل لمبشػرية عمػ  ضػكء 
 تطكر كسائؿ االعبلـ، كهذه المراحؿ كالتالل:

 كالمواديف  . المرحمة السمعية فل التارين  الوفن فل األبكاؽ 
  كالكتابػة الموسػكخة  كالمعابػد كالقاػكرالمرحمػة الخطيػة  الػوقش كالرسػـ عمػ  جػدراف المقػابر

 عم  الجمكد أك الكرؽ .
 . المرحمة الطباعية  الاحؼ 
 االاػطواعية المرحمة االلكتركوية  الراديك كالتمفزيكف كالفيديك كاستخدامات الكمبيكتر كاألامار 

 .   ُ   اإلعبلـفل 
حيفة السػيارة، كالمجمػة تكاؼ عم  حارها فل الاػوالمعاارة عديدة كال كاإلعبلـ كسائؿ الدعكة ك 

المتخااة كالكتاب المتداكؿ كاإلذاعة المسمكعة كالشاشة المشاهدة فل البيكت أك دكر العػرض 
بػػؿ   ِ  . العامػػة أك الرسػػائؿ الكتابيػػة كالمحادثػػات كالمسػػرح كالحػػكار كالتبميػػغ كالمهرجػػاف... الػػن

 تشمؿ هذا كييره مف الكسائؿ المستحدثة .
ىتوجؼاتىمختلغظىىاإلدالمياإلرالمىىوللطلما ىفىىتػدومىودائل

 الكسائؿ الدعكية إل  اسميف: لالبياوك وفقد اسـ محمد أبكالفت   
كيريد بالكسائؿ المعوكية : جميت ما ييعيف الداعية عم  دعكته مػف أمػكر  : الكسائؿ المعوكية  ُ

كمػا إلػ  امبية ، أك فكرية كذلؾ كالافات الحميدة ، كاألخػبلؽ الكريمػة ، كالتفكيػر كالتخطػيط 
وما تعرؼ ب ثارها  . ذلؾ مف أمكر ال تيحىسُّ كال تيممس ، كا 

كيريد بالكسائؿ المادية : جميػت مػا ييعػيف الداعيػة مػف أمػكر محسكسػة أك  : الكسائؿ المادية  ِ
 ... مممكسة ، كذلؾ كالقكؿ ، كالحركة ، كاألدكات ، كاألعماؿ

 :كموهـ مف اسمها إل  ثبلث أوكاع أساسية هل
 . كهل المكجكدة فل فطرة اإلوساف تومك بومكه ، كالقكؿ كالحركة طريةالكسائؿ الف  ُ
:كهػػل الكسػػائؿ التػػل يكسػػبها اإلوسػػاف كسػػبان ، كيتعممهػػا كيتفىػػو ف فػػل "الكسػػائؿ الفويػػة "العمميػػة  ِ

 . إيجادها كتطكيرها ، كالكتابة ، كاإلذاعة ، كالتمفاز ، كما إل  ذلؾ
وشػاء :كهل ما يقاب"الكسائؿ التطبيقية "العممية  ّ ؿ الكسػائؿ الوظريػة مػف : إعمػار المسػاجد ، كا 

اامة الوكادم كالمخيمات ، كالجهاد فل سبيؿ اهلل ...إلن .   ّ  المؤسسات الدعكية ، كا 

                                                 

 .  ُٖٔٗ -مار  –. الواشر : عالـ الكتب   . بتارؼ ْٓ:  ّْص ـ الاحافة، د فاركؽ أبك زيد ، مدخؿ إل  عم  ُ
 ُِّْٕالعدد  -ـ ََِٓمايك  ُّ -هػ ُِْٔربيت ااخر  ٓاحيفة الرياض الجمعة   ِ
 .الثالثة مؤسسة الرسالة .الطبعةِْٖ-ِّٖالمدخؿ إل  عمـ الدعكة ، د/ البياوكول ص   (ّ



 - 9 - 

 كهواؾ مف اسـ الكسائؿ الدعكية إل  اسميف :
كسائؿ أامية : كهل المستفادة  مػف كتػاب اهلل تعػال  كمػف سػوة رسػكله اػم  اهلل عميػه   ُ

 عميه سمؼ هذه األمة الاال  كاوتهجكه.سار  كسمـ كما
ككسائؿ تبعية:كهل مااستحدث بعد ذلؾ مف كسائؿ كطرؽ دعكية وتيجة ماطرأ عم  حياة   ِ

الوػػػاس مػػػف أمػػػكر عديػػػدة ،كماسػػػاعدت العمػػػـك كالتقويػػػة عمػػػ  إوتاجػػػه كتيسيره.ككسػػػائؿ 
   .ُإلن .  االتااؿ كالتعميـ كالطباعة...

 تطٕر ٔسائم اإلعالو :ثانثًا : 
كاػػؿ إليوػػا مػػف آثػػارهـ الباايػػة، سػػوجد أوهػػـ  لػػك عػػدوا إلػػ  الحضػػارات اإلوسػػاوية القديمػػة، كمػػاك   

استخدمكا اإلعبلـ فل عبلااتهـ كفل تسيير شؤكوهـ كفل تكثيؽ مواحل حياتهـ، فقد تبادؿ الواس 
 المعمكمات فل البداية مشافهة. كوقؿ العداؤكف الرسائؿ الشفهية لمسافات بعيدة. كاستخدـ الواس

شػارات شػعاؿ الػدخاف ارع الطبكؿ كا  ريكف الكتابػة لبلتاػاؿ بػااخريف. ثػـ اسػتحدث السػكم الوػار كا 
كتضت حدنا لعار  االتااؿ، لتاب  كسيمة الكتابة ـ. ثـ اخترعت.ؽ3500 بالاكر فل وحك عاـ

فوكف  كادماء المارييف تقف البابميكفما ابؿ التارين؛ إذ بالكتابة بدأت حقبة التارين المكتكب. كا
كوقشػػكا عمػػ  جػػدراف معابػػدهـ. كفػػل العاػػر الركمػػاول تمثػػؿ  البػػردم، اإلعػػبلـ فكتبػػكا عمػػ  أكراؽ

اتخػذ اإلعػبلـ مظػاهر عديػدة مثػؿ  الجزيرة العربية اإلعبلـ فل الخطابة كالمبلحـ كالموااشات، كفل
الموتديات كاألسكاؽ كحمبات السباؽ. ككاوت دار الودكة فل مكة المكرمة المقر اإلعبلمػل لقػريش. 

كاألحاديػث الوبكيػة كاوػت  القػرآف الكػريـ عم  القايدة الشعرية كفف الخطابػة إال أف اإلسبلـ كأبق 
كسػػيمته اإلعبلميػػة األكلػػ . كازدهػػرت مهوػػة الواسػػخيف كالمتػػرجميف فػػل العاػػر العباسػػل األكؿ. 

كسػػػػػائؿ  األكركبيػػػػػة، عمػػػػػ  الحكػػػػػاـ اسػػػػػتخداـ الكسػػػػػطلكفرضػػػػػت الحػػػػػركب، فػػػػػل العاػػػػػكر 
 . ِ ؿ المعمكمات لتحقيؽ الوار كتباد كالخطابة المتاحة اإلعبلـ

كأماـ هذا التطكر الهائؿ لكسائؿ اإلعبلـ لـ يبؽ ألمػة اإلسػبلـ إال أف " تسػتيقظ لتطػكر كسػائؿ    
وهػا لاػكرة مػف اػكر ااتاالها ب اخريف مستخدمة أرا  ما كاؿ إليه العمـ فػ  هػذا المجػاؿ ، كا 

الحػػؽ سػػبحاوه :   كأعػػدكا لهػػـ مػػا أمروػػا بػػ ف وعػػد أااػػ  مػػا وسػػتطيعه موهػػا فػػ  اػػكؿ  التػػلالقػكة 
 .  ّ استطعتـ مف اكة   

                                                 
 .ق. دار إشبيمياَُِْ. ُ.طُٕة ، عبدالرحيـ الم ذكم صكسائؿ الدعك    (ُ
 ُّ  األسس العممية لوظريات اإلعبلـ. د جيهاف رشتل ص ِ
، سمسمة البحكث اإلسبلمية السوة  ُِٔد / محمكد محمد عمارة ، ص  المادمف  مكاجهة اإلعبلـ  اإلسبلملاإلعبلـ    ّ 

 مف سكرة األوفاؿ . َٔ كااية راـ ـ . ََِٖهػ / ت ُِْٗالكتاب الثالث  ّٗ

http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1
http://www.marefa.org/index.php?title=3500&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=3500&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://www.marefa.org/index.php/%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
http://www.marefa.org/index.php/%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85
http://www.marefa.org/index.php/%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85
http://www.marefa.org/index.php/%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%A9&action=edit&redlink=1
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كهذا حؽ ال ريب به ؛ إذ أف طبيعة اإلسػبلـ أوػه ديػف البيػاف ، كأعمػ  اػكر البيػاف هػ  إظهػار   
 المتاحة .اإلعبلمية بكافة الكسائؿ  ، حقائؽ اإلسبلـ ف  كجكه خاكمه

 انذعٕة يف أًْيت ٔسائم اإلعالورابعًا : 
سػػائؿ اإلعػػبلـ أك االتاػػاؿ الجمػػاهيرم بعامػػة ، المسػػمكعة كالمرئيػػة كالمكتكبػػة ، تتمتػػت ك         

ب همية خااة فل جميت أوحاء العالـ ، لما لها مف ت ثير مباشر كفكرم عمػ  الجمهػكر فػل كافػة 
المجاالت كالمياديف . كلكؿ كسيمة مف كسائؿ اإلعبلـ مميزات تختمؼ عف األخرل حسػب الوػكع أك 

المجػػبلت تمتػػاز بميػػزة ال يمكػػف لكسػػائؿ اإلعػػبلـ األخػػرل أف تتمتػػت بهػػا كهػػذه الشػػكؿ: فالاػػحؼ ك 
الميػػزة تتمثػػؿ فػػل إمكاويػػة االحتفػػاظ بالاػػحيفة أك المجمػػة أك الوشػػرة لػػدل اإلوسػػاف العػػادم لفتػػرة 

 . ُ زموية أطكؿ 
ا كاإلعػػبلـ اإلذاعػػل   المسػػمكع   لػػه تػػ ثير ككاػػت عمػػ  األذف ، كتتميػػز الخدمػػة اإلذاعيػػة بككوهػػ  

يمكوها الكاكؿ إل  المستمت المفترض ب اار فترة زموية محددة بكمفة أاؿ لمفرد كالجماعة عمػ  
  . ِ السكاء

اإلعبلـ المرئل كالمسػمكع  التمفزيػكف  ، يجتػذب العػيف كاألذف فػل ااف ذاتػه ، كتعػكد زيػادة اػكة  
كػ ف المشػاهد يػرل مػا الت ثير فػل اإلعػبلـ المرئػل إلػ  ككوػه يوقػؿ الاػكت كالاػكرة المرافقػة لػه ك 
 . ّ  يحدث عف ارب . فالفضائيات تخترؽ الحدكد دكف رايب سياسل أك عسكرم

اليػـك بعيػدة عػف ميػداف وشػر اإلسػبلـ كدعػكة   إف الاػحافة اإلسػبلميةأما الاحافة : فػالكاات    
 إووا وريد اػحافة إسػبلمية خالاػة لئلسػبلـ يحررهػا يير المسمميف كالدفاع ضد طعوات األعداء .

 .  ْ   احفيكف مسممكف يتقيدكف باإلسبلـ عقيدة كشريعة كأخبلؽ
والىوغوتنىىهناىأنىنؤكـدىرلـىىودـائلىالـدروةىواإلرـالمىالحدوثـظىوأهموتؼـاىفىوتوظوغؼـاىىىىىىىىىىىىىى

ى:ىلماىلؼاىمنىأثرىكبورىرلىىالغردىوالمجتمدىى(5)الدروىىالصحوحى

                                                 

،  ََِٖ. ط األكل . دار الفجر لموشر كالتكزيت  ٗٓكسائؿ االتااؿ وش تها كتطكرها. د محمد موير حجاب. ص:   ُ
 ِِْ - َِْاألسس العممية لوظريات اإلعبلـ. د جيهاف رشتل ص 

 .ِّْ ، األسس العممية لوظريات اإلعبلـ. د جيهاف رشتل ص ُٕٗ - ُٖٕالمرجت السابؽ. ص   ِ
 ِْْ، األسس العممية لوظريات اإلعبلـ. د جيهاف رشتل ص  ُِّوفس المرجت. ص   ّ
-هػػػَُْٖمكتبػػة الطالػػب الجػػامعل ، مكػػة المكرمػػة ، ،، ٔص ، الاػػحافة فػػل ضػػكء اإلسػػبلمل ، د. ماػػطف  الػػدميرم  ْ

  .ـ ُٕٖٗ
مكاػػت المختػػار اإلسػػبلم    اهلل هوػػدمالكاتػػب : عػػادؿ عبػػد ،  كسػػائؿ التكوكلكجيػػا الحديثػػة فػػل خدمػػة الػػدعكةاوظػػر :   ٓ

magazine.com-http://www.albayan . 

http://www.albayan-magazine.com/
http://www.albayan-magazine.com/
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د المسجد فقط أك الشػريط اإلسػبلمل مقد تعددت الكسائؿ الدعكية، فل العار الحالل، فمـ يعف    
مػػت عػػدـ التقميػػؿ مػػف شػػ ف هػػذه  -أك الكتػػاب كالكتيبػػات هػػل الكسػػيمة الدعكيػػة لمػػدعاة إلػػ  اهلل 

بػػؿ تطػػكرت الكسػػائؿ كتعػػددت فػػل زمػػف العػػالـ المفتػػكح، كالقريػػة  -الكسػػائؿ كأهميتهػػا الدعكيػػة 
لػ  طريقػة كالهدؼ هوا ليس حاران لعدد مف الكسائؿ الجديدة بقدر  الا يرة. ما هك توبيػه إليهػا كا 

 استخدامها دعكيان ليككف الداعية متكاابلن مت المجتمت الذم يعيش فيه.
كهك مكات اجتماعل شػهير ، كمػف خبللػه يمكػف التكااػؿ «: Facebook»أكالن: الفيس بكؾ   ُ

عمػػػؿ بوشػػػر الػػػديف كالػػػدعكة داخػػػؿ العػػػالـ العربػػػل كخارجػػػه، كتطكيعػػػه دعكيػػػان ااخػػػريف لمػػػت 
لتكااػؿ مػت ك تدعك إل  الحث عمػ  الفضػيمة كوشػرها بػيف الواس.« GROUPS»مجمكعات 

اػكرة اإلسػبلـ الاػحيحة التػل  كتكضي  يير المسمميف لدعكتهـ إل  الديف اإلسبلمل العظيـ
 شكهها ال رب عبر إعبلمهـ.

هػػػك أحػػػد المكااػػػت التػػػل تقػػػدـ خػػػدمات مجاويػػػة لمتكااػػػؿ «: TWITTER»ثاويػػػان: التػػػكيتر   ِ
 ؾ مف خبلؿ خدمة الرسائؿ القايرة، ، أك البريد اإللكتركول.االجتماعل ؛ كذل

، يمػد يكميػان بكػؿ جديػد. YOUTUPEثالثػان: يكتيػكب    ّ  :  مكاػت فيػديكهات  إسػبلمل محتػـر
عبػره  -خااػة  -كفل تاكرم أوه أحد الكسائؿ المهمة جدان لتكايؿ اإلسبلـ إل  المسػمميف 

 ة .مف خبلؿ المقاطت اإلسبلمية  المرئية، كالاكتي

 - Hotmail - Yahoo  كمجمكعػػات البريػػد اإللكتركوػػل  E:mailsرابعػػان: اإليمػػيبلت    ْ

maktoob - Gmail التل يمكف مف خبللها: وشر فكرة إسبلمية معيوػة، أك إرسػاؿ رسػالة  
. ميؽو فاضؿو المشاركة فل أعماؿ أعمػاؿ اجتماعيػة تخػدـ ك مؤثرة تاح  مفهكمان أك تدعك إل  خي

ة: مػػف خػػبلؿ التعػػاكف اإليجػػابل عمػػ  القيػػاـ بهػػا كدعػػكة رجػػاؿ األعمػػاؿ المجتمعػػات اإلسػػبلمي
 لممشاركة فيها.

كاات المشاين المعااريف، كاد ازداد عػدد الزائػريف كم : sitesخامسان: المكاات  بشكؿ مباشر   ٓ
كالمتابعيف كالمتافحيف لديهـ، كهك ما ييظًهر لوا جميان األثػر الفعػاؿ لكسػيمة اإلوتروػت كمكااػت 

 ة الجذابة عم  شبكة اإلوتروت.الدعك 

 : التل يمكف مف خبللها القياـ بااتل:تكايؿ رسػالة المػدكف bloggersسادسان: المدكوات    ٔ
يمكف مػف خبللهػا وشػر مػكاعظ كمقػاالت ك إل  متافحل مدكوته كتكجيه أفكارهـ وحك الاال .

ألحػداث؛ كهػك مػا مكاكبػة األحػداث الجاريػة كوشػر فكرتػه كتعميقاتػه عمػ  ا ككأخبار كتحميبلت.
 يجعمها أكثر فعالية ككااعية.



 - 12 - 

   المػػؤذف، كتحديػػد القبمػػة، كاإلمسػػاكية، كاألذكػػار : programesسػػابعان: البػػرامج الخدميػػة    ٕ
التػػل يمكػػف مػػف خبللهػػا عمػػؿ ااتػػل: أسػػممة أجهػػزة الكمبيػػكتر الخااػػة بػػااخريف، كأسػػممة 

 ااحبها.

كتطبيقاته : كمف بيف تطبيقاتػه ييػر بػرامج  mobileثاموان: وظاـ التقويات البلسمكية  الجكاؿ   ٖ
القػػرآف كاألذكػػػار كالبػػػرامج اإلسػػػبلمية، فػػػإف هوػػاؾ تقويػػػة البمكتػػػكث كالػػػكايرلس، المتػػػيف يمكػػػف 

 استخدامهما فل وقؿ المقاطت الاكتية كالمرئية الدعكية لآلخريف.

: كتحتػػاج إلػػ  مؤسسػػة إسػػبلمية تتخاػػص فػػل هػػذا المجػػاؿ، كتخاطػػب SMSتاسػػعان: رسػػائؿ   ٗ
 .كافة الشرائ  بالرسائؿ التل تواسبها  اجتماعيان كفكريان كعميمان كطبيان كرياضيان  كيير ذلؾ

 : التػػػػل يسػػػػتطيت مػػػػف خبللهػػػػا مرسػػػػميها E:BOOKSعاشػػػػران: الكتػػػػب اإللكتركويػػػػة     َُ
كمسػػتخدمها تكاػػيؿ معمكمػػات إسػػبلمية كتاػػحي  أفكػػار. كيمكػػف أيضػػان مسػػاعدة طمبػػة العمػػـ 

 تركوية.الشرعل بهذه الكتب اإللك

 : كهل كسيمة تكوكلػػكجية يمكف جعمها C D) (DVDالحادم عشر: األاراص المدمجة    ُُ
كسػػيمة لوشػػر الاػػكتيات اإلسػػبلمية كالفيػػػػديك، بمػػا يتواسػػب مػػت العاػػر الحػػالل وشػػر هػػذه 

التل كىثيػر اسػتخدامها لػدل الشػباب كسػائقل السػػػيارات، ،  MPّ، ك MPْالاػػكتيات عم  
  لداعية أك لمقرآف الكريـ.ويسًمعه اكتان جميبلن 

كسائؿ دعكة اإلسبلـ يير محدكدة، بؿ تقبؿ التطكير كاالبتكار بما ال يتواف  مت كهذا يدؿ عم  أف 
يجب تسخير كتطكيت ما تكفر مف كسائؿ التكوكلكجيا الحديثة فل الدعكة إلػ   كأوهالشريعة ال راء.

.-تعال   -اهلل،   . كتعد مف الضركريات الدعكية اليـك
 أف يضطمت به : اإلذاعللذا كاف مف أهـ أهداؼ اإلعبلـ     

 .  ػ وشر الدعكة اإلسبلميةُ 
 ػ إبراز أهمية التراث . ِ
 ػ العمؿ عم  وشر الم ة العربية ل ير الواطقيف بها . ّ
 ػ إوتاج كتبادؿ البرامج اإلذاعية كالتمفزيكوية مت الدكؿ األعضاء . ْ
 .  فة كالحقيقية لؤلمة اإلسبلميةػ إبراز الاكرة الااداة المشر  ٓ
 ػ مكاجهة الحمبلت الم رضة التل تشوها بعض األجهزة اإلعبلمية ال ربية عم  اإلسبلـ . ٔ
 .  ُ   ػ تاحي  الاكرة الخاطئة التل يحممها ال رب عف اإلسبلـ ٕ

                                                 

هػػػ. ُِِْ/ْمكاػػت اػػيد الفكائػػد، كاػفػػػػات حػػكؿ الشػػريط اإلسػػبلمل، أبػػك سػػحاب محمػػد السػػبيعل، بتػػارين /  ُ
http://saaid.net/Minute/mmّْ.htm 
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األدــسىوحتــىىتتحػــقىىأهموــظىاإلرــالمىالــدروىىوثمرتــهىالمرجــوةىالبــدىمــنىالتركوــزىرلــىىىىىىىىىىى
ىوأهمؼا:ىالدروىالمػوماتىوالمرتكزاتىالرئودظىللنؼوضىباإلرالمىو
ضركرة تكعية األمة ب همية اإلعبلـ كالتذكير ب ووا أمة ااـ تاريخها المجيد مف خبلؿ كسػائؿ  -ُ 

 إعبلـ كموابر ارتفت موها اكت الخير كالوار كاإلرشاد.
ميداويػػػة، لتقػػػديـ رؤاهػػػـ تحػػػريض الوخػػػب مػػػف اإلسػػػبلمييف، مػػػف ذكم الخبػػػرات المهويػػػة كال -ِ 

 كمعالجاتهـ، لبلستواد عميها فل بداية التجربة.
فػل مجػاؿ اإلعػبلـ بمختمػؼ فوكوػه، عمػ  أف تكػكف هػذه البػدائؿ   اواعة البػدائؿ اإلسػبلمية -ّ 

 ممتزمة بالرؤية اإلسبلمية ، كمؤطرة بالمرجعية الشرعية.
 باإلعبلـ الديول البحت. الرؤية الشاممة لئلعبلـ اإلسبلمل الموتظر كعدـ حاره -ْ 
اإللماـ بالكاات الذم يوبثؽ موه الخطػاب اإلعبلمػل اإلسػبلمل كيكجػه إليػه، بمعوػ  أف يكػكف  -ٓ 

إعبلموا تجاه المجتمعات المسممة ذا هدؼ رئيسل يوشد تحقيقه، بحيث يبوػل الشخاػية المتمقيػة 
  ُ   أك تقرأه!المروة كالمستقمة، القادرة فيما بعد عم  تفويد ما تسمعه أك تراه 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 ، مرجت سابؽ.ْٕلموظكر اإلسبلمل مجمة الوب  العدد االتااؿ فل ا  ُ
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 يشرٔعيت ٔسائم اإلعالو احلذيثت ادلبحث انثانث :
 وتواكلها عم  الوحك التالل :خااة الحديثة كالكسائؿ كف  بياف مشركعية كسائؿ اإلعبلـ 

 :ٔتطبيقٓا انذعٕٖأٔالً : أركاٌ انعًهيت اإلعالييت ٔشرٔط تكايهٓا 
  :تعارؼ عميه عود اإلعبلمييف ااف عم  األركاف التالية تقـك الموظكمة اإلعبلمية بمعواها الم

المرسؿ: كهك موشػ  الرسػالة، اػد يكػكف: شخاػان يػتكمـ، أك يكتػب، أك يسػتخدـ أجػزاء جسػمه ( 1
 فل عممية االتااؿ.

  الرسػػالة: كهػػل أسػػاس عمميػػة االتاػػاؿ، كاػػد تكػػكف: موطكاػػة، أك مكتكبػػة، أك مطبكعػػة، أك ِ
 ءة، أك حركة كييرها.اكتان، أك إشارة، أك إيما

  الكسيمة أك القواة: كهل األداة التل توقؿ الرسالة االتاالية مف المرسؿ إل  المستقبؿ، فقد ّ
 تككف: سمعية، أك بارية، أك سمعية كبارية، كاد تككف حكاس اإلوساف. 

 كيمكف تقسيـ الكسائؿ أك القوكات ثبلثة أوكاع:
 ؿ المكاجهة.االتااؿ الشخال: كيتـ بيف األفراد مف خبل  - أ
 االتااؿ الكسطل: كيتـ عبر كسيط مثؿ: الهاتؼ، كالفاكس، كاإلوتروت.  - ب
االتااؿ الجماهيرم: كهك تكايؿ الرسالة إل  جمهكر كبير كمتوكع عبر: اإلذاعة، أك  - ت

  .  ُالتمفزيكف، أك الاحافة، أك الكتاب.  
ك طفبلن، أك جمهكران.   المستقبؿ: كهك هدؼ عممية االتااؿ فقد يككف: رجبلن، أك امرأة، أْ

 كيوب ل عم  المرسؿ أف يعرؼ خاائص المستقبؿ، كطبيعته.
  االستجابة: كهل الت ذية الراجعة، أك ردة الفعؿ، كهل التعبير عف مدل ابكؿ الرسالة أك ٓ

 رفضها. كاد تككف االستجابة سريعة أك بطيئة، أك إيجابية أك سمبية.
راء عممية االتااؿ، كتساعد عم  فهـ عممية االتااؿ،   البيئة: كهل المحيط الذم يتـ فيه إجٔ

 .   ِكتحديد أسمكب االتااؿ، ككسائمه، كحجمه، كوكعه.  
مت كالمتكاممة فعممية االتااؿ اإلوساول تتككف مف مجمكعة مف العواار المتداخمة كالمتفاعمة   

لعوااػػر الخمسػػة ، كتتضػػمف ا ال يمكػػف االسػػت واء عوهػػا فػػ  التكااػػؿ بػػااخريف كالتػػلبعضػػها ، 
 : ك ظهر ما تككف  اإلسبلملمكجكدة ف  الخطاب الدعكل  الرئيسة كهل

                                                 
ػ ط دار الشػركؽ، عمػاف، األردف ط األكلػ   ْٓ  العبلاػات العامػة كاالتاػاؿ اإلوسػاول ػ اػال  خميػؿ أبػك إاػبت ػ ص (ُ

 ـ .ُٖٗٗعاـ
ة األردويػة، األردف ػ رسالة ماجستير يير موشكرة، الجامعػ ٖ  ل ة الجسـ فل القرآف الكريـ  ػ خيرم زهير الجويدم  ػ ص (ِ

 ـ.ََِِػ عاـ 
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   الداعية  أمالمرسؿ. 
   كالمستقبؿ المدعك. 
   اإلسبلـ  أمكالرسالة. 
   الخطبة أك الدرس أك المواظرة أك الحكار .. الن  أمكالكسيمة 
  لػػؾ االسػػتجابة التػػ  هػػ  المحػػيط الػػذم تػػؤدل فيػػه الرسػػالة   ، ثػػـ تػػ ت  بعػػد ذ أمكالبيئػػة

كذلؾ بتكايؿ رسالة اتاالية اد تككف عقديػة أك تشػريعية أك   مقاكد العممية الدعكية 
كبيػػر مػػف المسػػتقبميف، كذلػػؾ   رأخبلايػػة ، مػػف المرسػػؿ إلػػ  المسػػتقبؿ، أك إلػػ  جمهػػك 

باستخداـ كسيمة اتااؿ شػريطة أف تكػكف مواسػبة ألحػكؿ المسػتقبؿ   المػدعك   الزمويػة 
 .ة كاالجتماعية، حت  تحقؽ الرسالة هدفها المرجك ، كهك الت ثير اإليجابل كالمكاوي

،عم  أف  اإلعبلـ إو ما هك رسالة بمػا يوطػكم عميػه هػذا التعبيػر مػف  ُ يتفؽ خبراء اإلعبلـ ك 
 شعب مترابطة: 

 جهة البث كاإلرساؿ.   ُ
 جهة التمقل كاالستقباؿ.  ِ
 مكضكع البث أك محتكل الرسالة.   ّ
 ة. حامؿ الرسال   ْ

كاإلسػػبلـ بطبيعتػػه كبمقيػػاس هػػذا المفهػػـك المتفػػؽ عميػػه رسػػالة إعبلميػػة بػػالمعو  العممػػل 
وىًذيران كىال تيٍسػئىؿي  لمتعبير، فاهلل سبحاوه كتعال  هك المرسؿ ؽ: بىًشيران كى ٍمواؾى ًباٍلحى ااؿ تعال  :   ًإو ا أىٍرسى

ًحيـً     . ِ عىٍف أىٍاحاًب اٍلجى
ػٍمواؾى ًإال  كىاف ػةن ًلمو ػاًس بىًشػيران  :(ااؿ تعال  :  تمقل كاإلرساؿهـ جهة الجميعان كالواس   ما أىٍرسى كى

لًكف  أىٍكثىرى الو اًس ال يىٍعمىميكفى  وىًذيران كى   كى
  ّ . 

ػػٍمواؾى ًإال  اػاؿ تعػال  :   :كالحػؽ هػك مضػمكف الرسػالة  مػا أىٍرسى ؿى كى ؽ: وىػزى ًبػاٍلحى ٍلوػاهي كى ؽ: أىٍوزى ًبػاٍلحى كى
وىًذيران ميبىش:  وىز ٍلواهي تىٍوًزيبلن  *ران كى م  ميٍكثو كى مى  الو اًس عى ٍاواهي ًلتىٍقرىأىهي عى ايٍرآوان فىرى    ْ    كى

ب:ػؾى :  اهلل كحامؿ الرسالة هك رسكؿ ػا أيٍوػًزؿى ًإلىٍيػؾى ًمػٍف رى ااؿ تعال  :  يا أىيُّهىا الر سيكؿي بىم:ػٍغ مى

                                                 

كمػا بعػدها  مجمػة  ِّٗ  د / محمػد مكسػ  البػر  ص   دراسػة فػل المفػاهيـ كاألاػكؿ كالخاػائص  اإلعبلـ اإلسبلمل ُ 
محػػل الػػديف عبػػد الحمػػيـ: إشػػكاليات العمػػؿ ـ  ََِٓهػػػ /  ُِْٔجامعػػة القػػرآف الكػػريـ كالعمػػـك اإلسػػبلمية  العػػدد العاشػػر 

 .ُٔ-َٔـ، ص ُٖٗٗ، ُابت كالمعطيات العارية، كزارة األكااؼ ، اطر، ط/اإلعبلمل بيف الثك 
 ُُٗ  سكرة البقرة ااية ِ 
 ِٖ  سكرة سب  ااية ّ 
 . َُٔ،  َُٓ  سكرة اإلسراء ْ 
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ـٍ تىٍفعىٍؿ فىما بىم  ٍ  ٍف لى  .  ُ  تى ًرسالىتىهي كىالم هي يىٍعًاميؾى ًمفى الو اًس  كىاً 
 الكريـ الذم هػك القرآف كطبيعة اإلعبلـ يوبثؽ مف طبيعة اإلسبلـ اإلعبلمية  كبهذا ودرؾ أف 

 .آية اإلعبلـ فل وشر الدعكة اإلسبلمية. 
 و :يشرٔعيت انعًم اإلعاليي يف اإلسالثاَيًا : 

فقػػد عػػرؼ اإلوسػػاف كسػػائؿ  :  ِ فػػل الفقػػه اإلسػػبلمل أمػػا عػػف مشػػركعية العمػػؿ اإلعبلمػػل
اإلعبلـ فل مختمؼ البيئات كعم  مر العاكر بدأ باالتااؿ الشخال ،ثـ تطكرت كسائؿ اإلعبلـ 

،فاإلعبلـ مكجكد موذ أٍف فت  اإلوساف عيويه عمػ  حقػائؽ الحيػاة، كهػك   ّ كفقا لتطكرات المجتمت
 .  ْ البعضمكجكد موذ بدأ البشر يتعرفكف عم  بعضهـ 

كلقد أكد القرآف الكريـ هذه الحقيقة فػل أكثػر مػف مكضػت اػاؿ اهلل ػ تعػال  ػ َيىػا أىيُّهىػا الو ػاسي ًإو ػا   
اىبىاًئؿى ًلتىعىارىفيكا { .  ـٍ شيعيكبنا كى عىٍموىاكي جى ـٍ ًمٍف ذىكىرو كىأيٍوثى  كى مىٍقوىاكي خى
 ٓ  

بيعتػه، ألو ػه يقػـك عمػ  اإلفاػاح كالبيػاف كعم  ذلؾ وجد أف الديف اإلسػبلمل ديػف إعبلمػل بط    
ػا العوارية الم مقػة عمػ  وفسػها بعكس اليهكدية  كتتػذرع بالكتمػاف كالسػرية ًَإف  ال ػًذيفى يىٍكتيميػكفى مى

ـي ا ًعويػكفى أىٍوزىٍلوىا ًمفى اٍلبىي:وىاًت كىاٍلهيدىل ًمٍف بىٍعًد مىا بىي و اهي ًلمو اًس ًفل اٍلًكتىاًب أيكلىًئؾى يىٍمعىويهي ـي البل  يىٍمعىػويهي لم هي كى
ـي{  ـٍ كىأىوىا الت ك ابي الر ًحي مىٍيًه بىي ويكا فى يكلىًئؾى أىتيكبي عى كا كى  . ٔ * ًإال  ال ًذيفى تىابيكا كىأىٍامىحي

كألف  اإلسبلـ ديف اإلوساوية كافة، فقد كػاف موػذ أمػر اهلل ػ سػبحاوه كتعػال  ػ  الرسػكؿ ػ اػم      
ه كسمـ ػ أٍف يجهر بالدعكة، دعكة تمتمس سبيمها إل  القمكب بالمكعظػة الحسػوة، كالكممػة اهلل عمي

 . ٕ الطيبة، كالوذير المخمص

                                                 

 ٕٔ  سكرة المائدة ااية ُ 
رجػة الػدكتكرة بكميػة مخطػكط  مقػدـ لويػؿ د ُٗ، ياسر محمػد دربالػة ، ص  اإلسبلملالفقه  فل اإلعبلمل  اوظر : العمؿ ِ 

 ـ   َُِٔالحقكؽ جامعة طوطا لمعاـ 
" : ط: دار الوػػػكادر الطبعػػػة األكلػػػ  ّٕماػػػطف  بػػػف أحمػػػد موػػػاكر ص  ، د/  مػػػدخؿ إلػػػ  اإلعػػػبلـ اإلسػػػبلمل الفضػػػائلّ 

 ـ.  َُِِهػ،ُّّْ
يػركت. ، الطبعػة ، ط: مؤسسػة الرسػالة ػ بُٕ  أضكاء عم   اإلعبلـ  فل ادر اإلسبلـ لمدكتكر محمد عجػاج الخطيػب  ْ 

ط دار الفكػر العربػل ػ  ُٓالدعكة اإلسبلمية كاإلعبلـ الدكلل لمػدكتكر محػل الػديف عبػد الحميػد ك  هػ،ُٕٖٗهػ،َُْٕالثاوية 
اإلعبلـ اإلسبلمل دراسػة فػل المفػاهيـ كاألاػكؿ كالخاػائص: لمػدكتكر محمػد مكسػ  البػر  بحػث موشػكر بمجمػة ك بيركت ، 

 ـ.ََِٓهػ، ُِْٔالعدد العاشر ِٖٗإلسبلمية صجامعة القرآف الكريـ كالعمـك ا
 . ُّ ااية   سكرة الحجراتٓ 
 .َُٔ – ُٗٓ  سكرة البقرة اايات  ٔ 
 .ِٗٗ  اإلعبلـ اإلسبلمل دراسة فل المفاهيـ كاألاكؿ كالخاائص المرجت السابؽ:ص  ٕ 
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ػ جهػده فػل تبميػغ الػدعكة  اإلسػبلمية كوشػرها كلػـ يػدع كسػيمة لمػدعكة كلقد بذؿ الرسكؿ ػ      
اوحة إال شػؽ طريقػه إليهػا كال إل  اهلل عز كجؿ إال استفاد موها كال سبيبل إال سمكها كال فراػة سػ

مواسبة إال كػاف لػه واػيب فيهػا فمػـ يػذر اريبػا إال عػرض اإلسػبلـ عميػه كال بعيػدان إال شػد الرحػاؿ 
  ُ إليه

فاإلعبلـ اإلسبلمل  بدأ مت رسكؿ اهلل ػ اػم  اهلل عميػه كسػمـ ػ اػاؿ اهلل  ػ تعػال  ػ َهيػكى ال ػًذم      
ٍف كىػاويكا ًمػٍف  بىعىثى ًفل اأٍليم:ي:يفى رىسيكالن  ػةى كىاً  ـي اٍلًكتىػابى كىاٍلًحٍكمى ييعىم:ميهيػ ـٍ كى ييػزىك:يًه ـٍ آىيىاًتػًه كى مىػٍيًه ـٍ يىٍتميػك عى ًمٍوهي
ؿو ميًبيفو { بلى  . ِ  اىٍبؿي لىًفل ضى

كمف ثـ بػدأت مسػيرة اإلسػبلـ اإلعبلميػة كاإلعبلويػة. فػالعمف هػك مػوهج الػكحل كأسػمكبه فػل 
كالوب  ال يككف خفية كال سػران، ألف  طبيعتػه  فالكحل هك الوب  العظيـ خطاب الواس كوشر الحقائؽ ،

  ّ الظهكر كالعبلوية، كاإلوباء هك اإلعبلـ بكبلـ اهلل تعال ، كهك كظيفة الرسؿ
كعم  ذلؾ وجد أف رسالة اإلسبلـ هل رسػالة إعبلميػة بالدرجػة األكلػ  فقػد اػاؿ اهلل ػ تعػال  ػ َ يىػا 

ػا بىم ٍ ػتى ًرسىػالىتىهي كىالم ػهي يىٍعًاػميؾى ًمػفى الو ػاًس أىيُّهىا الر سيكؿي بىم:  ـٍ تىٍفعىػٍؿ فىمى ٍف لى ب:ؾى كىاً  ٍغ مىا أيٍوًزؿى ًإلىٍيؾى ًمٍف رى
} ًإف  الم هى الى يىٍهًدم اٍلقىٍكـى اٍلكىاًفًريفى
 ْ  

 : اإلسالوحكى انعًم اإلعاليي يف ثانثًا : 
فيرل بعض الباحثيف أف اإلعبلـ فػرض  : ٓ  سبلملأما عف حكـ العمؿ اإلعبلمل فل الفقه اإل

فػػرض عػػيف عمػػ  كػػؿ مسػػمـ بقػػدر طااتػػه كيػػرل الػػبعض ااخػػر أف اإلعػػبلـ فػػرض كفايػػة ...كالػػذم 
يهموا الت كيد عميه فل هذا السياؽ هك القكؿ ب ف اإلعػبلـ إمػا أف يؤخػذ عمػ  أوػه مؤسسػة كاممػة 

فل اإلعبلـ، فهك بهذا المفهـك فػرض متكاممة تدار مف ابؿ فريؽ مف رجاؿ اإلعبلـ المتخاايف 
ذا وظروػا  كفائل حكمه حكـ كثير مف أوظمة اإلسػبلـ األخػرل كوظػاـ التعمػيـ كالحسػبة ،كالجهػاد ، كا 
إل  اإلعبلـ اإلسبلمل مف حيث بعض عوااره، كالمػادة العمميػة كالجاوػب الفوػل كالتقوػل كالجاوػب 

ض العوااػر تخضػت لمفػركض العيويػة، كمػا المالل كالدعـ المعوكم كالتبميػغ كالوشػر، فوػرل أف بعػ
 "بم: يكا عو:ل كلىٍك آيةن"    فل مس لة التبميغ لقكله

                                                 

 .ِّ  أضكاء عم  اإلعبلـ فل ادر اإلسبلـ:  لمدكتكر محمد عجاج الخطيب  ُ 
 .ّكرة الجمعة ااية   سِ 
 . ََّ  اإلعبلـ اإلسبلمل دراسة فل المفاهيـ كاألاكؿ كالخاائص المرجت السابؽ ّ 
 .ٕٔ سكرة المائدة  ْ 
 . ُٗ، ياسر محمد دربالة ، ص  اإلسبلملف  الفقه  اإلعبلمل  اوظر : العمؿ ٓ 
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 . ُ كمت ذلؾ البد أف ودرؾ أف الفرض الكفائل فل هذا اإلطار يوتقؿ إل  فرض عيول كموها
 ػ مف يتادر لذلؾ فالذم يدرس اإلعبلـ أاب  ممارسة اإلعبلـ اإلسبلمل فرض عيف عميه.ُ
عمػ  الدكلػة اإلسػبلمية إاامػة إعػبلـ إسػبلمل يػدعك إلػ  اهلل كيبمػغ رسػالته  العيوػلالكاجب ػ مف ِ

 . ِ لممسمميف كيير المسمميف فل الدكلة اإلسبلمية كخارجها
 :اإلعالو ادلعاصرة حكى ٔسائم  رابعًا :

مها ، كلمعرفة حكـ الشرع ف  كسائؿ اإلعبلـ المعاارة مف حيث ااتوائها كالعمؿ بها كاسػتخدا    
" الوظريػة الشػرعية المتكاممػة لكسػائؿ اإلعػبلـ كما تقدمه مف محتػكل إعبلمػل  فبلبػد مػف تطبيػؽ 

 :  ّ  " كااتواءن  إوشاءن 
ككسائؿ اإلعبلـ تتطكر تطػكرا سػريعا عبػر   ْ مف المعمـك أوه تتعدد كسائؿ اإلعبلـ المعاارة ك    

ذا كػػاف األمػػر كػػذلؾ، فػػبل يمكػػف لوػػا أف  الػػزمف بػػؿ يمكػػف القػػكؿ إوهػػا تسػػابؽ الػػزمف فػػل تطكرهػػا، كا 
وكاػػػؼ لكسػػػائؿ اإلعػػػبلـ تكاػػػيفا شػػػرعيا مؤاتػػػا ياػػػب  ممػػػا عفػػػا عميػػػه الػػػزمف بمػػػركر زمػػػف 

ذا كػػاف األمػػر كػػذلؾ  ف وػػه مػػف الضػػركرم أف تكػػكف هوػػاؾ وظريػػة عامػػة شػػرعية تكػػكف إيسػػير ...كا 
ؾ الكسػػائؿ، اػػادرة عمػػ  اسػػتيعاب فػػكارؽ الػػزمف بمػػا تجمبػػه تمػػؾ الفػػكارؽ مػػف تطػػكر رهيػػب فػػل تمػػ

فوكػكف اػادريف بوػاء عمػػ  تمػؾ الوظريػة مػػف اسػتوباط مجمكعػة مػف المبػػادئ الشػرعية التػل تكػػكف 
كفيمة بالحكـ عمػ  الكسػائؿ اإلعبلميػة المتطػكرة اػاحبة الػزمف الخػاص بهػا كيراعػل تطكرهػا فػل 

 ييره مف األزماف مهما كاف يبعهد مستقبمه  .
مجمكعػة مػف الشػركط كالضػكابط  هػاحمػؿ كػؿ ركػف موعمػ  أربعػة أركػاف يهذه الوظريػة كتقـك     

 التل تساهـ فل تحديد الوظرية تحديدا دايقا عميقا كهذه األركاف هل:
 كهك يحدد لوا اإلطار الذم تدكر فيه األحكاـ  الشرعية العامة المتعمقة بكسائؿ الركنىاألول :

ر فػػل تمػػؾ الوظريػػة اإلعػػبلـ الحديثػػة مػػف حيػػث األاػػؿ  إوشػػاء كااتوػػاء ،كيعبػػر عػػف هػػذا اإلطػػا
 الشرعية  ااعدة " األاؿ فل األشياء اإلباحة".

                                                 

ية فل اإلسبلـ ت ايؿ كتشكيؿ لمدكتكر طه أحمػد . المرجعية اإلعبلمِّ   اإلعبلـ اإلسبلمل الكاات كالطمكح مرجت سابؽ ُ 
ـ. اإلعبلـ فل ادر اإلسػبلـ لمػدكتكر /محمػد ََُِهػ،َُّْط : دار الوفائس ػ األردف الطبعة األكل  عاـ  ٕٕػٕٔالزيدم

 .ّّٕعجاج الخطيب مرجت سابؽ
اإلعبلمية فل اإلسبلـ ت اػيؿ  . المرجعيةِْػِّ  اإلعبلـ اإلسبلمل الكاات كالطمكح لمجمكعة مف المؤلفيف مرجت سابؽ ِ 

 . ٕٕػٕٔكتشكيؿ لمدكتكر طه أحمد الزيدم
 . ّّْ، ياسر محمد دربالة ، ص  اإلسبلملف  الفقه  اإلعبلمل  اوظر : العمؿ ّ 
مائة سػؤاؿ عػف الاػحافة ماػر. لمطباعػة، السػعادة ط دار 81الوجػار ص جمػاؿ.د - اإلسػبلمل اإلعػبلـ إسػتراتيجية   ْ 

 ط دار الفرااف.ٕص لمدكتكر طمعت هماـ
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 :كهػػك يحػػدد لوػػا اإلطػػار الػػذم تػػدكر فيػػه األحكػػاـ العامػػة التػػل تتعمػػؽ بارتبػػاط  الــركنىالثــاني
شرعية كسائؿ اإلعبلـ باألهداؼ كال ايات مف إوشاء تمؾ الكسائؿ سكاء الخااة ببث الرسػالة 

 تمؾ األحكاـ العامة فل الوظرية  ااعدة " األمكر بمقاادها". اإلعبلمية أك باستقبالها ،كيحدد
 :كهك الذم يحدد لوا اإلطار الذم تدكر فيه األحكاـ العامة المتعمقة ب ثر الكاات  الركنىالثالث

 المعتبر شرعا فل  ت ير الحكـ التكميفل لكسائؿ اإلعبلـ المتطكرة فل أم زماف كمكاف  ااتوػاءن 
وشاءن   ذه  األحكاـ العامة ااعدة " لمكسائؿ حكـ المقااد".، كيحدد إطار ه كا 

 :كهك الذم يحدد لوا اإلطار الذم تدكر فيػه األحكػاـ العامػة التػل تػربط كسػائؿ  الركنىالرابد
اإلعبلـ المتطكرة كشرعيتها بكاات المحتكل اإلعبلمل أك الرسالة اإلعبلمية، كت مب أحد طرفل 

ئؿ اإلعبلميػػة عمػػ  ااخػػر فػػل تمػػؾ الكسػػائؿ ارتباطػػا اإليجػػاد أك العػػدـ  إوشػػاء كااتوػػاء لمكسػػا
بكااعهػػا المػػرتبط بوظريػػة الشػػريعة الكميػػة فػػل الماػػال  كالمفاسػػد كيعبػػر عوهػػا ااعػػدة " درء 

 المفاسد مقدـ عم  جمب الماال "
بتكامؿ هذه األركاف األربعة لتؾ الوظرية ياب  لديوا وظريػة كاممػة متكاممػة وسػتطيت أف وسػتوبط ك 

ـ الجزئيػػة أك الفرعيػػة الدايقػػة لمػػا يتعمػػؽ  بالكسػػائؿ اإلعبلميػػة المتطػػكرة مهمػػا ت يػػر موهػػا األحكػػا
  ُ  كااعها كمهما تقدمت التكوكلكجيا الخااة بها عبر زموها المستقبمل.

 : اإلسالوضٕء  يف سائم اإلعالو اإلساليئيشرٔعيت خايسًا : 
اهلل عميػه كسػمـ ػ اػد اسػتخدـ كافػة  ػ اػم  الوبػلكالمتتبػت لمسػيرة الػدعكة اإلسػبلمية يجػد أف    

كمػػف أهػػـ الكسػػائؿ اإلعبلميػػة التػػ   الكسػػائؿ اإلعبلميػػة المتاحػػة فػػ  عاػػره لتبميػػغ رسػػالة اإلسػػبلـ
 استخدمها ف  دعكته :

مف أهـ كسائؿ اإلعبلـ ف  العار الوبكل الخطبة كه  الكبلـ الموثكر الممق  عم    الخطبظى:  ُ
الجمت كاألعياد كالوكازؿ المتكررة  فللها مواسبات متعددة ااخريف بهدؼ اإلاواع كاالستمالة ك 

كييره . كه  أادـ كسيمة إعبلمية  كما تزاؿ الخطبة إل  ااف مف الفوكف ح كاالستسقاء كالوكا
كوممػ  ذلػؾ . ِ اإلعبلمية المؤثرة التل لك أحسف الخطبػاء اسػت بللها لفػاؽ ت ثيرهػا كػؿ كسػيمة

  بػػاإلعبلف العػػاـ لمجهػػر بالػػدعكة لمػػا وػػزؿ اكلػػه  بػػل   جيػػدا مػػف بػػدايات األمػػر اإللهػػل الو
  " ػًف اٍلميٍشػًرًكيفى ػا تيػٍؤمىري كىأىٍعػًرٍض عى    . ثػـ جػاء اإلعػبلف الخػاص بإوػذار ّتعال : " فىاٍاػدىٍع ًبمى

                                                 

 . ّْْ، ياسر محمد دربالة ، ص  اإلسبلملف  الفقه  اإلعبلمل  اوظر : العمؿ ُ 
 َٔ – ٖٓ. ص ِٖاطر. عدد:  –  اوظر : مقاالت فل الدعكة كاإلعبلـ اإلسبلمل. د محمد عماد محمد. كتاب األمة ِ

 بتارؼ
   ْٗ  الحجر: (ّ
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ًبيفى         كتػركل كتػاب السػوة تفااػيؿ ُاكمه كعشيرته، بقكله تعال :  كىأىوًذٍر عىًشػيرىتىؾى األىٍاػرى
ًعدى بلف عف ابف عباس رضل اهلل عوهما ااؿ : هذا اإلع ًبيفى  اى لىم ا وىزىلىٍت  كىأىٍوًذٍر عىًشيرىتىؾى اأٍلىٍارى
ت ػ  اٍجتىمىعيػكا الو ًبلُّ  ٍيشو حى ػًدُم ، ًلبيطيػكًف ايػرى ، يىػا بىًوػل عى عىؿى ييوىػاًدم يىػا بىًوػل ًفٍهػرو فىا فىجى مى  الا  عى

ـٍ يىٍسػػتى  ػػؿي ًإذىا لىػػ عىػػؿى الر جي ٍيشه فىجى ايػػرى ػػاءى أىبيػػك لىهىػػبو كى ، فىجى ػػا هيػػكى ػػؿى رىسيػػكالن ًليىٍوظيػػرى مى ًطٍت أىٍف يىٍخػػريجى أىٍرسى
ػد:ًال   ـٍ أىكيٍوػتيـٍ مياى مىػٍيكي ٍيبلن ًباٍلكىاًدم تيًريػدي أىٍف تيً يػرى عى ـٍ أىف  خى ـٍ لىٍك أىٍخبىٍرتيكي ـٍ ، فىقىاؿى : أىرىأىٍيتىكي    اىػاليكا وىعىػ

مى  ٍبوىا عى ر  ـٍ بىٍيفى يىدىٍم عىذىابو شىًديدو ، فىقىػاؿى أىبيػك لىهىػبو : تىبًّػا مىا جى ٍيؾى ًإال  ًاٍدانا،  اىاؿى : فىًإو:ل وىًذيره لىكي
اليػهي كى  ٍوػهي مى ػا أىٍيوىػ  عى تىػب  مى ٍعتىوىػا   فىوىزىلىػٍت َ تىب ػٍت يىػدىا أىًبػل لىهىػبو كى مى ػا لىؾى سىػاًئرى اٍليىػٍكـً ، أىًلهىػذىا جى مى

العمويػػة كالتػػ  حممػػت  اإلسػػبلملككاوػػت هػػذه الخطبػػة أكلػػ  كسػػائؿ اإلعػػبلـ     .ِ   كىسىػػبى {
مضمكف الرسالة الخاتمة مػف البشػارة لممػؤمويف كاإلوػذار لمكػافريف ، باػكرة كاضػحة كمقوعػة 

  لقكمه ، ممزما إياهـ بالحجة العقمية . كاائمة عم  الحكار كالادؽ كالشفافية مف الرسكؿ 
التجاريػة كاوػت إحػدل الظػكاهر لػرحبلت تؤكػد الشػكاهد القرآويػة عمػ  أف ا  الرحالتىالتجاروظ:  ِ

الحياتيػػة عوػػد العػػرب ، فقػػد كاوػػت لهػػـ اكافػػؿ تجاريػػة جبػػارة تجػػكب أوحػػاء الجزيػػرة العربيػػة ، 
ككاوت لهـ عبلاات تجارية مت الببلد المجاكرة لهـ ف  شبه الجزيرة ، كاد أشار القرآف الكريـ 

بػػذكر الػػرحمتيف التجػػاريتيف الاػػيفية إلػػل بػػبلد الشػػاـ شػػماالن،  إلػػل ذلػػؾ ممتوػػان عمػػل اػػريش
كالشػػتكية إلػػل بػػبلد الػػيمف جوكبػػان ، فقػػد كػػاوكا يجكبػػكف الاػػحراء شػػماالن كجوكبػػان طمبػػان لؤلاػػكات 

ٍيشو  ػٍيًؼ   *كاألرزاؽ ااؿ تعال  :  إليبلًؼ ايرى ـٍ ًرٍحمىػةى الش:ػتىاًء كىالا  كاػد كػاف لهػذه   . ّ ًإيبلًفًه
 .ف  التعريؼ باإلسبلـالكاض  دكرها  الرحبلت

تعد األسكاؽ مػف أهػـ كسػائؿ اإلعػبلـ القديمػة التػ    األدواقىوأماكنىالتجمطاتىالبذروظى:  ّ
استخدمها الوب  ام  اهلل عميه كسمـ ف  تبميغ الدعكة اإلسبلمية ، فقد كػاف الوبػ  اػم  اهلل 

 ا رسالة ربه حيث إف األسػكاؽ عميه كسمـ يطكؼ ف  أسكاؽ العرب داعيا إل  اهلل تعال  كمبم
تشػػهد كػػتبلن كبيػػرة مػػف التجمعػػات البشػػرية كهػػ  مظوػػة االسػػتماع كاالوتفػػاع بمضػػمكف الرسػػالة 
اإلسبلمية ، لذا استخدمها الوب  ام  اهلل عميه كسػمـ فػ  التكعيػة كالػببلغ كالوشػر كاإلعػبلف 

العربيػة دكران بػارزان عف دعكته ك سرع كسيمة إعبلمية ف  ذلؾ العار .  كال شػؾ أف لؤلسػكاؽ 
ف  التعريؼ باإلسبلـ ، فقد ذكر العمماء أوػه كاوػت لمعػرب أسػكاؽ كثيػرة يزاكلػكف فيهػا التجػارة 

ب ػاسو ػ مف أشهرها ك  ،داخؿ الجزيرة العربية كخارجها  سكؽ عكاظ جاء ف  البخارم عىًف اٍبًف عى

                                                 
 . ُِْ  الشعراء: (ُ
 ـ ََُِ -هػ  ُُِْ، الواشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: األكل ،  َِٗ/  ّْف حوبؿ   مسود اإلماـ أحمد ب (ِ
 سكرة اريش   (ّ
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ذيك اٍلمى  و ػػةي كى مىجى ػػا كىػػافى رضػػل اهلل عوهمػػا ػ اىػػاؿى كىاوىػػٍت عيكىػػاظه كى اًهًمي ػػًة ، فىمىم  ػػاًز أىٍسػػكىاانا ًفػػ  اٍلجى جى
ػج: "  وىػاحه   ًفػ  مىكىاًسػـً اٍلحى ـٍ جي مىػٍيكي ؿى الم ػهي   لىػٍيسى عى ػارىًة ًفيهىػا ، فىػ ىٍوزى ـي تىػ ىث ميكا ًمػفى الت:جى اإًلٍسػبلى

ُ . 
الجزيػرة العربيػة ، كمف ااثار الطيبة لمحركة التجارية أف هؤالء التجار الذيف كاوكا ي تكف إلل 

ػػ كيوقمػكف ذلػؾ إلػل ببلدهػـ ، ممػا كيمتقكف بتجار العرب كاوكا يسمعكف عف بعثػة الرسػكؿ ػ
ػػ كاػد كاوت سببنا فل ادـك الكثير مػوهـ إلػل أرض الجزيػرة العربيػة ؛ ليسػمعكا مػف الرسػكؿ ػ
ة كشػاهد كاف لذلؾ أثره الطيب فل اعتواؽ الكثيػر مػوهـ لئلسػبلـ كذلػؾ بفضػؿ الحركػة التجاريػ

ػ  أتػ  بوػل  ذلؾ ما ذكره الطبرم ف  تاريخه عف  محمد بف مسمـ بف شػهاب الزهػرم، أوػه ػ
عامر بف اعاعة، فدعاهـ إل  اهلل، كعرض عميهـ وفسه، فقػاؿ رجػؿ مػوهـ ،يقػاؿ لػه بيحػرة 
بف فراس: كاهلل لك أول أخذت هػذا الفتػ  مػف اػريش ألكمػت بػه العػرب. ثػـ اػاؿ لػه: أرأيػت إف 

اؾ عم  أمرؾ، ثـ أظهرؾ اهلل عمػ  مػف خالفػؾ؛ أيكػكف لوػا األمػر مػف بعػدؾ   اػاؿ: وحف تابعو
األمر إل  اهلل يضعه حيػث يشػاء. اػاؿ: فقػاؿ لػه: أفتهػدؼ وحكروػا لمعػرب دكوػؾ، فػإذا ظهػرت 
كاف األمر ل يروا ! ال حاجة لوا ب مرؾ. ف بكا عميه، فممػا اػدر الوػاس، رجعػت بوػك عػامر إلػ  

كتػػه السػػف؛ حتػػ  ال يقػػدر عمػػ  أف يػػكافل معهػػـ المكسػػـ، فكػػاوكا إذا شػػين لهػػـ؛ اػػد كاوػػت أدر 
رجعكا إليه، حدثكه بما يككف فل ذلؾ المكسـ؛ فممػا اػدمكا عميػه ذلػؾ العػاـ، سػ لهـ عمػا كػاف 
فل مكسمهـ، فقالكا: جاءوا فت  مف اريش، ثـ أحد بول عبد المطمب، يزعـ أوه وبل، كيػدعك 

معوا إل  ببلدوا. ااؿ: فكضت الشين يػده عمػ  رأسػه، ثػـ إل  أف وموعه كوقـك معه؛ كوخرج به 
ااؿ: يا بول عامر، هؿ لها مف تبلؼو ! هؿ لػذواباها مػف مطمػب ! كالػذم وفػس فػبلف بيػده مػا 

وها لحؽ، ف يف كاف رأيكـ عوه ! فكاف رسكؿ اهلل ػ ػ عمػ  ذلػؾ مػف تقكلها إسماعيمل اط ! كا 
لػػ  اإلسػػبلـ، كيعػػرض أمػػره؛ كممػػا اجتمػػت لػػه الوػػاس بالمكسػػـ أتػػاهـ يػػد عك القبائػػؿ إلػػ  اهلل كا 

عميهـ وفسه كما جاء بػه مػف اهلل مػف الهػدل كالرحمػة، ال يسػمت بقػادـ يقػدـ مػف العػرب؛ لػه 
ـه كشػػرؼه إال تاػػدل لػػه فػػدعاه إلػػ  اهلل، كعػػرض عميػػه مػػا عوػػده.   اسػػ

 .كاػػد أثمػػرت هػػذه ِ
ف واحيػة الػببلغ كالوشػر .كاػد العبلاات التجارية ثمارها المباركة ف  مجاؿ الدعكة اإلسبلمية مػ

ػػ هػذه الكسػيمة حيػث كػاف يػذهب إلػل األسػكاؽ كػؿ عػاـ فػل مكسػـ الحػج ، اسػت ؿ الوبػل ػ 
ذا كػػاف الكثيػػر مػػوهـ اػػد أعػػرض عػػف الػػدعكة إال أف هػػذه  ليعػػرض اإلسػػبلـ عمػػل الوػػاس ، كا 

مثػاؿ الكسيمة الدعكية مف خبلؿ األسكاؽ التجارية آتت ثمارها كؿ حيف بػإذف ربهػا ، كأاػدؽ 
عمل ذلؾ : الكفد التجارم المدول الذم جاء إل    مكة   كتعرؼ عمل اإلسبلـ مف رسػكؿ اهلل 

                                                 
اًهًمي ًة. ح راـ  (ُ  .َُص  ٖج  – َِٖٗ  احي  البخارل كتاب البيكع باب األىٍسكىاًؽ ال ًت  كىاوىٍت ًف  اٍلجى
 .ُِْص  ُ  تارين الرسؿ كالممكؾ ػ الطبرم ػ ج (ِ
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ػ فل سكؽ مكة فل بيعة العقبة األكلل كالثاوية حتل اػاركا طبلئػت لئلسػبلـ فػل يثػرب ،  ػ 
 كتـ ذلؾ عف طريؽ األسكاؽ كالتجارة .

مػػف أهػػـ كأخطػػر الكسػػائؿ :يعتبػػر المسػػجد فػػ  اإلسػػبلـ  المدــجدىكــأولىودــولظىإرالموــظىىى  ْ
عبلمية مف بدايات دعكته  اإلعبلمية ، كاد اتخذه الوب  ام  اهلل عميه كسمـ كسيمة دعكية كا 
كاستخدمه ف  التعميـ كالتثقيؼ كالتكعية كالتربية عم  المفػاهيـ الاػحيحة اتخػاذ الوبػل اػم  

لمسػجد فػ  لبابػه اهلل عميه كسمـ المسجد ك كؿ مؤسسة دعكية ديوية تربكيػة إعبلميػة " ألف ا
مدرسػػة اإلسػػبلـ ، كمػػا هػػك مكضػػت الاػػبلة كاالبتهػػاؿ ، كمػػا كاوػػت المسػػاجد شػػراان كيربػػان إال 

ركل   مكاوػا لمتعمػيـ كالتربيػة كاػد كػاف يتخػذه   (ُ)معاهد عمـ كمجالس شػرح كتفسػير . " 
ػػم   ، أىف  رىسيػػكؿى الم ػػًه اى ػػٍف أىًبػػل كىاًاػػدو الم ٍيًثػػل: مى  البخػػارم عى ػػاًلسه ًفػػل اهللي عى ػػا هيػػكى جى ـى بىٍيوىمى ػػم  سى ٍيػػًه كى

مىٍيػًه  ػم   اهللي عى ، فى ىٍابىػؿى اٍثوىػاًف ًإلىػ  رىسيػكًؿ الم ػًه اى ـى المىٍسًجًد كىالو اسي مىعىػهي ًإٍذ أىٍابىػؿى ثىبلىثىػةي وىفىػرو ػم  سى كى
مىٍيهً  م   اهللي عى مى  رىسيكًؿ الم ًه اى اىفىا عى : فىكى ذىهىبى كىاًحده، اىاؿى ػةن ًفػل  كى ديهيمىا: فىرىأىل فيٍرجى ، فى ىم ا أىحى ـى م  سى كى

: فىػ ىٍدبىرى ذىاًهبنػا، فىمىم ػا فىػرىغى  ، كىأىم ػا الث اًلػثي ـٍ ٍمفىهيػ مىػسى خى : فىجى ػري مىسى ًفيهىا، كىأىم ا ااخى ٍمقىًة فىجى رىسيػكؿي الحى
 : ـى اىاؿى م  سى مىٍيًه كى م   اهللي عى ـٍ عى »الم ًه اى ـٍ فى ىكىل ًإلى  الم ًه فى كىاهي أىالى أيٍخًبريكي ديهي ًف الو فىًر الث بلىثىًة  أىم ا أىحى

ٍوهي  ري فى ىٍعرىضى فى ىٍعرىضى الم هي عى ري فىاٍستىٍحيىا فىاٍستىٍحيىا الم هي ًمٍوهي، كىأىم ا ااخى  ..(ِ) «.الم هي، كىأىم ا ااخى
ها الوبػػ  اػػم  اهلل عميػػه كسػػمـ فػػ  كالكفػػكد مػػف الكسػػائؿ اإلعبلميػػة التػػ  اسػػتخدم الوفــودى:  ٓ

  الكفكد الذيف دعكته فقد كاف المسجد مكاف الستقباؿ الكفكد : ككاف يستقبؿ فيه الرسكؿ  
يفدكف إليه مسمميف ليتعممكا القرآف الكريـ، كالسوة الوبكية، كاألحكػاـ الشػرعية، ركل البخػارم 

، أىتى  اًلػػػؾه ػػػد ثىوىا مى : حى ػػػٍف أىًبػػػل ًابلىبىػػػةى، اىػػػاؿى ػػػبىبىةه عى وىٍحػػػفي شى ـى كى ػػػم  سى مىٍيػػػًه كى ػػػم   اهللي عى ٍيوىػػػا ًإلىػػػ  الو ًبػػػل: اى
كىافى رىسيكؿي الم ًه  لىٍيمىةن، كى ، فى ىاىٍموىا ًعٍودىهي ًعٍشًريفى يىٍكمنا كى ًفيقنا، فىمىم ا ظىف  أىو ا اىًد  ميتىقىاًربيكفى رىًحيمنا رى

:  -ا أىٍك اىًد اٍشتىٍقوى  -اٍشتىهىٍيوىا أىٍهمىوىا  ، »سى ىلىوىا عىم ٍف تىرىٍكوىا بىٍعدىوىا، فى ىٍخبىٍروىاهي، اىاؿى ـٍ اٍرًجعيكا ًإلى  أىٍهًمػيكي
ـٍ  كهي ميري ـٍ كى م:ميكهي ـٍ كىعى ذىكىرى أىٍشيىاءى أىٍحفىظيهىا أىٍك الى أىٍحفىظيهىػا  -فى ىًايميكا ًفيًه ػا رىأىٍيتيميػكًول  -كى ػمُّكا كىمى اى كى

رىتً  م:ل، فىًإذىا حىضى ـٍ  أياى ـٍ أىٍكبىػريكي ٍليىػؤيم كي ، كى ـٍ ديكي ـٍ أىحى بلىةي فىٍمييؤىذ:ٍف لىكي .. فكػاف يسػتقبؿ الكفػكد  (ّ)«الا 
التل تقدـ إليه، كيشٌرع لممسمميف أحكػاـ ديػوهـ كيوظمهػا، فكػاف المسػجد مركػزان إعبلميػان مهمػان 

 فل ذلؾ الكات كحت  كاتوا الحاضر.

                                                 
مطػابت ركز اليكسػؼ ، هديػة مجمػة األزهػر  ْص  ُإلسػبلـ عبػادة كثقافػة ، د /محمػد رجػب البيػكم  ج المسجد ف  ا)  (ُ

 هػ . َُّْلشهر شكاؿ 
ِ) (   ، ٍيثي يىٍوتىًهل ًبًه المىٍجًمسي  . ٔٔ/ ح  ِْ/  ُاحي  البخارل بىابي مىٍف اىعىدى حى
مىاعىةن، كىاإًلاىامىًة،  احي  البخارل بىابي األىذىاًف ًلٍمميسىاًفًر، ًإذىا كىاويكا  ) (ّ  .  ُّٔ/ ح  ُِٕ/  ُجى
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شػعر الموزلػة األكلػ  بػيف كسػائؿ اإلعػبلـ كالدعايػة احتػؿ ال:   الذطرىودولظىإرالموظىناجحظ  ٔ
فػػل العاػػر الجػػاهمل، كبقػػل الشػػعر كسػػيمة مػػف كسػػائؿ الػػدعكة كالػػدفاع عػػف اإلسػػبلـ كقاػػائد 
حساف بف ثابػت كعبػد اهلل بػف ركاحػة، كييػرهـ مػف األاػحاب رضػل اهلل عػوهـ، كاسػتمر هػذا 

كتفويػد الشػبهات، كجمػت العمػـك الدكر اإلعبلمل متميزان فل تسجيؿ الحكادث، كذكر البطػكالت، 
كاػػد كػػاف المسػػجد مكػػاف إلوشػػاد  . ُ كتقييػػدها، كييػػر ذلػػؾ مػػف فوػػكف البيػػاف الشػػعرم البميػػغ

كهك يوشد الشعر  مٌر بحساف  أف عمر  : لحديث أبل هريرة (ِ)الشعر الحكيـ الوافت 
ت إلػ  أبػل فقػاؿ: اػد كوػت أوشػدي كفيػه مػف هػك خيػر موػؾ، ثػـ التفػ  ّ فل المسجد، فمحظ إليه

ااؿ:   ْ  هريرة فقاؿ: أوشدؾ اهلل أسمعت رسكؿ اهلل يقكؿ:  أجب عول المهـ أي:ده بركح القدس
.كفػػل هػػذا الحػػديث داللػػة عمػػ  جػػكاز إوشػػاد األشػػعار التػػل تػػدعك إلػػ  الخيػػر فػػل  ٓ المهػػـ وعػػـ

المسػػجد؛لما فػػل ذلػػؾ مػػف األثػػر العظػػيـ فػػل الوفػػكس، كتشػػجيت أهػػؿ الحػػؽ، أمػػا مػػا جػػاء مػػف 
ديث الوهل عف تواشد األشعار فل المسجد، فالوهل محمكؿ عم  تواشػد أشػعار الجاهميػة، أحا

كأهؿ البطالة، فالم ذكف فيه ما سمـ مف ذلؾ، كايؿ: الم ذكف فيه: مشركط ب ف ال يكػكف ذلػؾ 
مما يش ؿ مىف فل المسجد
 ٔ . 

يمػة كالحديثػة  :تعػد الكتػب كالرسػائؿ مػف الكسػائؿ الدعكيػة كاإلعبلميػة القد الكتبىوالردائل  ٕ
يرسػؿ الكتػب كالرسػائؿ كالبعػكث  الفعػاؿ فػ  مجػاؿ اإلعػبلـ فقػد كػاف الوبػ   اأثرهػ الهػ كالت 

كالكالة لمقبائؿ القريبة كالوائية يدعكهـ فيها إلػ  اإلسػبلـ فكػاف لهػؤالء دكرا إعبلمػل كبيػر فػل 
كالمقػػكاس تبميػغ الػدعكة كوشػػر اإلسػبلـ.  فقػػد  أرسػؿ الرسػػؿ إلػ  اياػػر الػرـك كأميػػر باػرم 

أميػػر ماػػر، ككسػػرل ممػػؾ الفػػرس، كممػػؾ البحػػريف، كعمػػاف كاليمامػػة كييرهػػا مػػف الممالػػؾ 
كالقبائػػؿ كالمػػدف، فكػػاف هػػؤالء الرسػػؿ سػػفراء إعبلميػػكف لئلسػػبلـ، يجيبػػكف عمػػا يسػػ لهـ عوػػه 
الممكؾ كاألمراء كزعماء القبائؿ، كيبيوكف لهـ اإلسبلـ كيايته، كمف أبرزهـ ماعب بػف عميػر 

ألهػػؿ المديوػػة األواػػار عقػػب بيعػػة العقبػػة األكلػػ  يقػػرؤهـ القػػرآف  مه الرسػػكؿ عوػػدما أرسػػ
 عبيدة بف الجراح مت كفد وجراف.ك كيفقههـ أمكر ديوهـ،كأرسؿ أب

                                                 

 بتارؼ. ِٖ – ِٔ   اإلعبلـ فل ادر اإلسبلـ. ص ُ
 .ٖٔ/  ٗاحي  البخارل بىابي مىٍف اىضى  كىالىعىفى ًفل المىٍسًجًد   ) (ِ
 ، طبعة مؤسسة الجريس  بالرياض ، د / ت . ْْ،  ّْ  المساجد ، د / سعيد بف كهؼ القحطاو  ، ص ّ 
 .ح القدس: سيدوا جبريؿ   رك ْ 
 ، .ّْٓ  احي  البخارم، كتاب الابلة، باب الشعر فل المسجد، براـ ٓ 
 .ُٕٖ/ِ  اوظر: سبؿ السبلـ لماوعاول، ٔ 
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كهك شعيرة جميمة مف شعائر اإلسبلـ، يراد به إعبلـ المسمميف بػدخكؿ كاػت الاػبلة،  :ىاألذان  ٖ
يمػة، كهػك مػف أعظػـ الكسػائؿ اإلعبلميػة يرفت عم  رؤكس األشهاد خمس مرات فل اليـك كالم

اإليماوية التل يترب  المسممكف فل ظبللها؛ فيكحػدكف ربهػـ سػبحاوه كيتبعػكف رسػكلهـ عميػه 
 .  ُ الابلة كالسبلـ كيسعكف لمابلة كالكاكؼ بيف يدم ربهـ كفيها فبلحهـ

مػ  كهل فػف مػف فوػكف القػكؿ أيضػان يختمػؼ عػف الخطبػة فػل اعتمػاد المحاضػر ع المحاضرة:  ٗ
الحقػػػائؽ المجػػػردة كاإلحاػػػاءات الدايقػػػة، كالحجػػػج الموطقيػػػة، بػػػدكف اعتمػػػاد عمػػػ  الواحيػػػة 

 . ِ العاطفية، كتستخدـ المحاضرات فل شت  مجاالت المعارؼ العممية كاإلوساوية
مف أخاب كسائؿ اإلعبلـ يتعدد المتحدثكف فيها بكجػكد عريػؼ لهػا يقػـك عمػ   الندوة:  َُ

جيػػه الوقػػاش، كيتعػػرؼ فيهػػا عمػػ  ااراء المختمفػػة ، كتبحػػث توظيمهػػا كترتيػػب المتحػػدثيف كتك 
 المشكبلت مف زكايا عدة، مف خبلؿ تبادؿ الرأم كالموااشة، كمف ثـ التقكيـ كاياية الوتائج.

كتعػػد مػػف أكثػر الكسػػائؿ إثػػارة كجػذبان الوتبػػاه المتمقػػيف، كهػل مػػف أهػػـ كسػػائؿ  المنـاظرة:ى  ُُ
راع األفكػار كالمػذاهب المختمفػة، كتكػكف بػيف اإلعبلـ، خااة فل زمػف اخػتبلط المفػاهيـ، كاػ

اثويف مف تياريف مختمفيف، يبرهف كؿ مواظر عم  احة آرائه كمعتقداته، مػت بيػاف الشػبهات 
 كرد حجج المخالفيف.

فالجهاد كدفت الظالميف مف أعظـ الكسػائؿ التػل تمهػد الطريػؽ لمػدعاة إلػ  اهلل،  الجؼادى:  ُِ
  .ّسف ديف اإلسبلـ كابلحيته لكؿ مكاف كزماف " كتفس  لهـ السبيؿ لحسف اإلعبلـ بمحا

 
 
 
 
 

 ٔأْذافّ اإلساليئظائف اإلعالو  : رابعادلبحث ان
 : يملكف  هذا المبحث وتواكؿ أهـ كظائؼ اإلعبلـ كأهدافه كما 

 أٔالً : أْى ٔظائف ٔسائم اإلعالو :
 فل األمكر ااتية :    ُ كتتمثؿ كظائؼ اإلعبلـ األساسية  

                                                 

 بتارؼ ٕٗ – ْٕ. ص ِٖاطر. عدد:  –   مقاالت فل الدعكة كاإلعبلـ اإلسبلمل. د سيد رزؽ الطكيؿ. كتاب األمة ُ
  ُّْ – ُِّ   اإلعبلـ اإلسبلمل. ص ِ
 بتارؼ. ُِٓ – ُُٖ   اإلعبلـ اإلسبلمل خاائاه كأهدافه. ص ّ
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حيث يقـك المرسؿ بوقؿ المعمكمات كالكاائت كاألفكار إل  المتمقل  وظىمطرفوظى:وظوغظىإخبار  ُ
عبلمه بما يجرم فل العالـ مف أحداث كالعمؿ عم  تحميمها كالتعقيب عميها لممساعدة فل  كا 

 فهـ ما يحدث مف ظكاهر .
ى:  ِ ىتنمووظ ىتطلوموظ كيتـ ذلؾ مف خبلؿ تدريب المتمقيف عف طريؽ تزكيدهـ  وظوغظ

مات كالمهارات التل تؤهمهـ لمقياـ ب عمالهـ كتطكير إمكاوياتهـ العممية كفؽ ما تتطمبه بالمعمك 
 ظركفهـ الكظيفية .

ى:  ّ ىتعووروظ ىإقناروظ كذلؾ مف خبلؿ إحداث تحكالت فل كجهات وظر ااخريف  وظوغظ
كبالتالل تساعد الوظاـ االجتماعل كالسياسل عم  تحقيؽ إجماع أك تكافؽ وسبل بيف أفراد 

 تمت عم  اضية مف القضايا التل تهـ المجتمت .المج
ى:  ْ ىترفوؼوظ كذلؾ مف خبلؿ التركي  عف وفكس أفراد المجتمت كتسميتهـ ، كبالتالل  وظوغظ

 يجد المتمقل الراحة كالمتعة كالتسمية .
ى:  ٓ ىإرالنوظ كهذه تعتبر اليـك أهـ كظائؼ اإلعبلـ كأخطرها ، فمت تحٌكؿ اإلعبلـ إل   وظوغظ

أاب  جزءان مف الحركة االاتاادية كالتجارية ، كاارت اإلعبلوات  اواعة كسمعة ،
كتعتبر الكظائؼ الخمسة  كالدعايات هل الممٌكؿ األكبر لمكسائؿ اإلعبلمية المختمفة .

 العالـ المعاار.السابقة هل أهـ كظائؼ اإلعبلـ فل 

ىبالمجتمد  ٔ ىتؼتم البيوية  تتومية العبلاا : كما يحيط به مف ظكاهر كأحداث ك اجتماروظ
التل تتكل  تعميؽ الابلت االجتماعية كتكثيقها، فعودما تقدـ الاحؼ كؿ يـك أخبارا 
اجتماعية عف األفراد أك الجماعات أك المؤسسات االجتماعية كالثقافية فإوها بذلؾ تككف 
همزة كاؿ يكمية توقؿ أخبار األفراح كاألحزاف، كليست هذه الافحات بافحات عابرة كيير 

 (2) .ات الجماهيرػػالاحؼ، بؿ إوها كسيمة لبلتااؿ االجتماعل اليكمل بيف فئمهمة فل 
ىثػافوظ  ٕ فالتثقيؼ العاـ  تزيادة الثقافة كالمعمكما: تتضمف تعمـ مهارات جديدة ك  تربووظ

هدفه زيادة ثقافة الفرد بكاسطة كسائؿ اإلعبلـ كليس بالطرؽ كالكسائؿ األكاديمية التعميمية، 

                                                                                                                                               

 .ُّ، كاإلعػبلـ اإلسػبلمل ، الػدليمل ، ص  ّٖ  اوظر :اإلعبلـ اإلسبلمل فل مكاجهة اإلعبلـ المعااػر، الكشػمل ، ص ُ 
اإلعػػبلـ. د  ، األسػػس العمميػػة لوظريػػاتُِ – ٗكاوظػػر : كسػػائؿ االتاػػاؿ وشػػ تها كتطكرهػػا. د محمػػد مويػػر حجػػاب. ص: 

د / محمػػكد محمػػد عمػػارة ، ص  المػػادمفػػ  مكاجهػػة اإلعػػبلـ  اإلسػػبلمل.كاوظػػر اإلعػػبلـ  َّْ – ِّّجيهػػاف رشػػتل ص 
 ـ . ََِٖهػ / ت ُِْٗالكتاب الثالث  ّٗ، سمسمة البحكث اإلسبلمية السوة  ُِٔ

سس العمميػة لوظريػات اإلعػبلـ. د ، األُِ – ٗكاوظر : كسائؿ االتااؿ وش تها كتطكرها. د محمد موير حجاب. ص:    ِ 
 . َّْ – ِّّجيهاف رشتل ص 
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دث فل اإلطار االجتماعل لمفرد كسكاء أكاف ذلؾ بشكؿ عفكم كعارض أك كالتثقيؼ العاـ يح
 .(1)ىبشكؿ مخطط كمبرمج كمقاكد.

 ثاَيًا :أْى  أْذاف اإلعالو اإلساليي :
  :  ِ أما األهداؼ الرئيسية لئلعبلـ اإلسبلمل

يؤكد ك األهداؼ العامة لمموظكمة اإلعبلمية ،  كاألهداؼ الرئيسة لئلعبلـ اإلسبلمل تتفؽ مت   
 كذلؾ ببياف كأهدافه الرئيسية ، كالتل خبراء اإلعبلـ كالدعكة عم  الدكر الهاـ كالحيكم لئلعبلـ ،

   تتمثؿ فيما يمل :
ىالطػائدوظ:  ُ كذلؾ مف خبلؿ تبميغ الدعكة اإلسبلمية كترسيخها فل وفكس الخبلئؽ  األهداف

مىا كىافى اٍلميٍؤًمويكفى ًليىوفً  ـٍ اافية وقية ، يقكؿ تعال :  كى كٍا كىاف ةن فىمىٍكالى وىفىرى ًمف كيؿ: ًفٍراىةو م:ٍوهي ري
كفى ] سكرة  ـٍ يىٍحذىري ـٍ لىعىم هي عيكٍا ًإلىٍيًه ـٍ ًإذىا رىجى كٍا اىٍكمىهي ًلييوًذري طىاًئفىةه ل:يىتىفىق هيكٍا ًفل الد:يًف كى

يف كااخر [،  كيودرج تحت هذا الهدؼ الرد عم  الشبهات التل تثار بيف الحُِِالتكبة:
ثارة الشبهات كالشككؾ حكلها . كلعؿ مف  بهدؼ اد الواس عف العقيدة مف خبلؿ تشكيهها كا 

  مف خبلؿ الرسـك الكاريكاتيرية   لذا يوب ل عم  أبرزها محاكلة تشكيه اكرة الوبل  
كسائؿ اإلعبلـ التادم لمثؿ هذه المحاكالت بإبراز الاكرة الحقيقية لئلسبلـ، كيمكف أف 

ذلؾ بإتباع أساليب متعددة كاستثمار مكاات التكااؿ االجتماعل كالتكوكلكجيا الحديثة  يتحقؽ
  لتحقيؽ مثؿ هذه األيراض. 

ىوالتربووظ:  ِ ىوالتطلوموظ كيتـ تحقيؽ هذه األهداؼ مف خبلؿ عرض ما  األهدافىالثػافوظ
ككف وكاة يتـ به تعميـ الكعل كالفهـ كالمعرفة ، بحيث يكجد الفرد الاال  السكم كالذم ي

لمجتمت اال  ، كاد أثبتت األياـ ككاائت التارين أف تحقيؽ هذه األهداؼ لف يتـ إال مف 
خبلؿ العكدة ألاكؿ اإلسبلـ كيوابيعه الاافية كالتل يتادرها القرآف الكريـ كالسوة الوبكية، 

      كبذلؾ تسكد الثقافة الاحيحة الخالية مف الخرافات كاألساطير كالتشدد كالتطرؼ.
ىاالجتماروظ:  ّ فاإلعبلـ اإلسبلمل يهدؼ إل  تحقيؽ تماسؾ المجتمت كترابطه كذلؾ  األهداف

مف خبلؿ كيرس ركح التعاكف عم  البر كالتقكل كترسين معاول األخكة كالمحبة كاإليثار بيف 
 . ّ أفراده . 

                                                 

، األسس العمميػة لوظريػات اإلعػبلـ. د ُِ – ٗكاوظر : كسائؿ االتااؿ وش تها كتطكرها. د محمد موير حجاب. ص:    ُ 
 . َّْ – ِّّجيهاف رشتل ص 

عػػبلـ اإلسػػبلمل، ، إبػػراهيـ إمػػػاـ ، ، أاػػكؿ اإل ُْ  اإلعػػبلـ اإلسػػبلمل فػػل مكاجهػػة اإلعػػبلـ المعااػػػر، الكشػػمل ،ص ِ 
 .ُِٗ، اإلعبلـ اإلسبلمل، عبد الرزاؽ الدليمل ص  ّْ-ّّص
 .ُْ  اإلعبلـ اإلسبلمل فل مكاجهة اإلعبلـ المعاار، الكشمل ، ص ّ 
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أجؿ فاإلعبلـ اإلسبلمل يساعد فل وشر األهداؼ االاتاادية لؤلمة مف  األهدافىاالقتصادوظ:  ْ
تحقيقها، لما يترتب عم  ذلؾ مف تحسيف ألكضاع الواس ، فيتـ إرشاد المجتمت بالطرؽ 
السميمة لمكسب كاإلوفاؽ ، كما تسع  إل  التحذير مف ال ش كاالحتكار، كالتحذير مف الوهب 
كاالست بلؿ، كتدعك إل  محاربة الربا كأكؿ الحراـ، كعرض أفضؿ الطرؽ كأيسرها لمتجارة 

دارة الماؿ   ُ  دكف أف تكجد فل األمة ضيقان أك عوتان أك تسبب لمدكلة أزمة. كا 
ىالدوادوظ:  ٓ فمف أهداؼ اإلعبلـ تقديـ الوا  كاإلرشاد كالمشكرة الااداة لمحاكـ  األهداف

كالمحكـك عم  حد سكاء ، كبالتالل يوعكس ذلؾ إيجابان عم  العبلاة ما بيف الحاكـ كالمحكـك 
توميتها عم  أساس مف العدؿ كالطاعة كااللتزاـ كالرعاية مف خبلؿ تكثيؽ هذه العبلاة  ك 

لماال  األمة كالمحافظة عم  أموها كحريتها فل الداخؿ كتوظيـ العبلاات الدكلية كتحديد 
 مسارها سممان كحربان كادااة كمعاهدة فل الخارج.

ىوالجؼادوظ:  ٔ ىالطدكروظ وفار فمف أهـ أهداؼ اإلعبلـ فل اإلسبلـ التكعية كاالست األهداف
 .كرفت الركح المعوكية بيف أفراد األمة 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ضٕابط اإلعالو اإلساليي ٔيُطهقاتّ  اخلايس:ادلبحث 
إف العمؿ اإلعبلمػل فػ  اإلسػبلـ بمختمػؼ كسػائمه المقػرؤة كالمسػمكعة كالمرئيػة ، يقػـك عمػ      

إلعبلمػل مجمكعة مف الضكابط ، كيوطمؽ مػف مجمكعػة مػف األساسػيات كالقػيـ التػل يجػب عمػ  ا
؛ حتػػ  يضػػمف لعممػػه الوجػػاح كالتػػ ثير فػػ   اإلعبلمػػلالمسػػمـ أف يتحمػػ  بهػػا مهمػػا كػػاف مكاعػػه 

ال عد عممه ضربان مف الدجؿ ، كاإلفؾ ، كالتضميؿ. كمف أهـ هذه الضكابط :  الجماهير ، كا 

                                                 

 .ُْ  اإلعبلـ اإلسبلمل فل مكاجهة اإلعبلـ المعاار، الكشمل ، ص ُ 
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فمػدار اإلعػبلـ اإلسػبلمل      تحرىىالصدقىوالموضوروظىواجتنابىالكذبىفىىنػلىاألخبـار:ى (1
: اىاؿى رىسيكؿي اهلًل   كاية وبكية ذكرها اإلماـ مسمـ ف  احيحه يقـك عم ٍبًد اهلًل، اىاؿى : عىٍف عى

ػا يىػزىاؿي ال» مى و ػًة، كى ف  اٍلًبػر  يىٍهػًدم ًإلىػ  اٍلجى ، كىاً  ػٍدؽى يىٍهػًدم ًإلىػ  اٍلًبػر: ٍدًؽ، فىػًإف  الا: ـٍ ًبالا: مىٍيكي ػؿي عى ر جي
ػٍدؽى حى  ػر ل الا: يىتىحى ، فىػًإف  اٍلكىػًذبى يىٍهػًدم ًإلىػ  يىٍاديؽي كى ـٍ كىاٍلكىػًذبى ي ػاكي ت ػ  ييٍكتىػبى ًعٍوػدى اهلًل ًاػد:يقنا، كىاً 

ت ػ  ييٍكتىػبى  ػر ل اٍلكىػًذبى حى يىتىحى ؿي يىٍكػًذبي كى مىا يىزىاؿي الر جي كرى يىٍهًدم ًإلى  الو اًر، كى ف  اٍلفيجي كًر، كىاً   ًعٍوػدى اٍلفيجي
جاء التحذير مف الكذب اإلعبلمل الذل يتطػاير سػريعان فػ  األفػاؽ فيحػدث ك   . ُ   «اهلًل كىذ ابنا

ضرران كخبلالن ف  المجتمعات ، مف الفتف كالمفاسد التل تدمر األفراد كالجماعات ففػ  البخػارل 
ػم   سى مىٍيػًه كى ػم   اهللي عى : اىػاؿى الو ًبػلُّ اى ٍوػهي، اىػاؿى ٍوػديبو رىًضػلى الم ػهي عى : " رىأىٍيػتي الم ٍيمىػةى عىٍف سىميرىةى ٍبػًف جي ـى

ت ػػ  تى  ٍوػػهي حى ػػؿي عى ، يىٍكػػًذبي ًبالكىٍذبىػػًة تيٍحمى مىػػٍيًف أىتىيىػػاًول، اىػػاالى: ال ػػًذم رىأىٍيتىػػهي ييشىػػؽُّ ًشػػٍدايهي فىكىػػذ ابه ٍبميػػغى رىجي
ػػًة " ٌوػػل كاكلػه ػ اػػم  اهلل عميػه كسػػمـ "مػف حػػد ثى .  ِ  اافىػاؽى، فىييٍاػػوىتي ًبػًه ًإلىػػ  يىػٍكـً الًقيىامى عى
دي اٍلكىاذًبيف ًديثو يرىل أو هي كىذبه فىهكى أحى بحى
اإلعبلـ اإلسبلمل يعتمد عم  األسمكب المكضكعل، " ّ 

ػػؿ، كاتخػػاذ كافػػة الكسػػائؿ التػػل تومػػل ممكػػة التفكيػػر لػػدل اإلوسػػاف،  القػػائـ عمػػ  التحميػػؿ كالت مُّ
، كالعكاطػػػػػؼ، الػػػػذم يجػػػػػب أٍف تتكجػػػػػه إليػػػػه باإلاوػػػػػاع، ال أٍف تجػػػػػره جػػػػران بكسػػػػػاطة ال رائػػػػػز

 . ْ كاالوفعاالت

فمػف الحكمػة أف تيراعػ  أحػكاؿ   مراراةىأحـوالىالمخـاطبونىالطػلوـظىوالجبلوـظىوالبوئوـظى:ىىىىى (2
المخاطبيف ف  كافػة الكسػائؿ اإلعبلميػة ، فمػا ياػم  مػف الخطػاب اإلعبلمػل لبيئػة ال ياػم  

ـي البخػألخرل ، كما يتواسب مت فرد اد ال يتواسب مت أخر ،  ارمُّ فػل اػحيحه فقد أخرج اإلمػا
ػةو  ج  ، فىمىم ػا كىػافى آًخػري حى ػٍكؼو ٍبػدى الػر ٍحمىًف ٍبػفى عى : كيٍوػتي أيٍاػًرئي عى ٍوهيمىا، اىاؿى اٍبفي عىب اسو رىًضلى الم هي عى

: ًإف   ػػؿه اىػػاؿى ػػٍؤًمًويفى أىتىػػاهي رىجي ٍبػػدي الػػر ٍحمىًف ًبًمونػػ : لىػػٍك شىػػًهٍدتى أىًميػػرى المي ، فىقىػػاؿى عى ػػري هىػػا عيمى ج  فيبلىونػػا  حى
 : : لىٍك مىاتى أىًميري الميٍؤًمًويفى لىبىايىٍعوىا فيبلىونا، فىقىاؿى عيمىري ذ:رى هىؤيالىًء الػر ٍهطى »يىقيكؿي ىايكمىف  العىًشي ةى، فى يحى ألى

ػاعى الو ػ «ال ًذيفى ييًريديكفى أىٍف يىٍ ًابيكهيـٍ  ػتي رىعى ـى يىٍجمى ٍكًس : الى تىٍفعىٍؿ، فىًإف  المى مىػ  ، ايٍمتي اًس، يىٍ ًمبيػكفى عى
ـى المىدً  ت ػ  تىٍقػدى ، فى ىٍمًهػٍؿ حى ٍجًههىا، فىييًطيري ًبهىا كيػؿُّ ميًطيػرو مى  كى اؼي أىٍف الى ييٍوًزليكهىا عى ، فى ىخى يوىػةى مىٍجًمًسؾى

ػ سى مىٍيػًه كى م   اهللي عى اًب رىسيكًؿ الم ًه اى دىارى السُّو ًة، فىتىٍخميصى ًب ىٍاحى ـى ًمػفى الميهىػاًجًريفى دىارى الًهٍجرىًة  كى م 
 : ٍجًههىػػا، فىقىػػاؿى مىػػ  كى ييٍوًزليكهىػػا عى ػػاًر، فىيىٍحفىظيػػكا مىقىالىتىػػؾى كى قىػػاـو »كىاألىٍواى ًؿ مى ىايػػكمىف  ًبػػًه ًفػػل أىك  كىالم ػػًه ألى

                                                 
حيسٍ  (ُ ٍدًؽ    احي  مسمـ بىابي ايٍبً  اٍلكىًذًب كى  بيركت -دار إحياء التراث العربل ،َِٕٔ/ ح   َُِّ/  ًْف الا:
{ ]التكبػة (ِ اًدًايفى كيكويكا مىتى الا  ػا ييٍوهىػ  عىػًف ُُٗ:   احي  البخارل بىابي اىٍكًله تىعىالى : َيىا أىيُّهىا ال ًذيفى آمىويكا ات قيكا الم هى كى مى [ كى

 هػُِِْعة: األكل ، ط دار طكؽ الوجاة الطب ِٓ/  ٖالكىًذًب 
 ببل راـ.  ٖ/  ُ  احي  مسمـ ،مقدمة اإلماـ مسمـ ، باب كجكب الركاية عف الثقات كترؾ الكذابيف ،  ّ 
   ـُِٖٗ.الهيئة المارية العامة لمكتاب، اإلسكودرية، ّٗ وظريات اإلعبلـ اإلسبلمل،موير حجاب: ص ْ 
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ًديوىػةً  :  «أىايكميهي ًباٍلمى ًديوىػةى، فىقىػاؿى : فىقىػًدٍموىا المى ب ػاسو ػم   اهللي ًإف  الم ػهى »، اىػاؿى اٍبػفي عى م ػدنا اى بىعىػثى ميحى
ػا أيٍوػًزؿى آيىػةي الػر ٍجـً  ، فىكىػافى ًفيمى مىٍيًه الًكتىابى ؿى عى ؽ:، كىأىٍوزى ـى ًبالحى م  سى مىٍيًه كى يقػكؿ الحػافظي     .  ُ ".«عى

ًلػًه ًمػٍف أىطىػارى المعمقان عم  هذا الحػديث "  :-رحمه اهلل-ابفي حجرو  ـ: أىك  ػ ش ػٍلءى اىٍكليػهي ييًطيريهىػا ًبضى
ًمٍثميهي اًلٍبفً  ٍجًههىا كى ٍيًر كى مى  يى ًلًه أىٍم يىٍحًمميكوىهىا عى ًلمس رىٍخًسل: يىًطيريهىا ًبفىٍتً  أىك  اىاؿى ًإذىا أىٍطمىقىهي كى  كىٍهبو كى

يقػكؿ ابػف  كمػف فقػه الحػديث كمػا    ِ . " يىًطيرىو هىا أيكلىًئؾى كىالى يىعيكويهىا أىٍم الى يىٍعًرفيكفى اٍلميرىادى ًبهىا
ػٍف يىٍعًقميػهي كىالى حجر  : "  ػد ثي ًبػًه ًإال  مى ٍيػًر أىٍهًمػًه كىالى ييحى ـى الى ييكدىعي ًعٍوػدى يى مى  أىف  اٍلًعٍم ًفيًه الت ٍوًبيهي عى  كى

ـً مىٍف يي  كىازي ًإٍخبىاًر السٍُّمطىاًف ًبكىبلى ًفيًه جى د ثي اٍلقىًميؿي اٍلفىٍهـً ًبمىا الى يىٍحتىًمميهي كى ايػكعي أىٍمػرو ييحى ٍخشى  ًمٍوػهي كي
ػ ػهي اى ػؿ  ذىًلػؾى أىٍف ييٍبًهمى ػًة لىًكػف  مىحى ػًة اٍلمىٍذميكمى ػًة كىالى ييعىػدُّ ذىًلػؾى ًمػفى الو ًميمى مىاعى ٍكونا لىػهي ًفيًه ًإٍفسىػاده ًلٍمجى

ًة كىػافى كىػ لىعىؿ  اٍلكىاًاتى ًفل هىًذًه اٍلًقا  تىٍيًف كى ٍمعنا لىهي بىٍيفى اٍلمىٍامىحى جى ػري ًبالت ٍحػًذيًر ًمػٍف كى ذىًلؾى كىاٍكتىفىػ  عيمى
ـٍ ييعىاًاًب ال ًذم اىاؿى ذىًلؾى  لى   ّ . "  ذىًلؾى كى

فقػد تكػكف المعكمػة اػحي  كمكثقػة لكوهػا    مراراةىالزمانىوالوقـتىفـىىالخطـابىاإلرالمـيى:ىىىى (3
كال  ليست مواسبة لمكات كالزماف الت  ايمت فيها فتحدث فتة كضررا ، فميس كؿ ما يعمـ يقاؿ

ػم   ركل البخارل  فقدكؿ ما يقاؿ حضر كاته  ًفٍظتي ًمٍف رىسيػكًؿ الم ػًه اى : " حى ٍيرىةى اىاؿى عىٍف أىًبل هيرى
ػري فىمىػٍك بىثىٍثتيػهي ايًطػتى هىػذىا البي  ػديهيمىا فىبىثىٍثتيػهي، كىأىم ػا ااخى ػاءىٍيًف: فى ىم ػا أىحى ـى ًكعى ػم  سى مىٍيػًه كى     ْ ٍمعيػكـي "اهللي عى

همب، كأبك الزواد: يعو  أوهػا كاوػت أحاديػث أشػراط السػاعة، كمػا عػرؼ بػه  اػم  اهلل ااؿ الم
عميه كسمـ  مف فساد الديف، كت يير األحكاؿ، كالتضييت لحقكؽ اهلل تعال ، كقكلػه  اػم  اهلل 

، ككػاف أبػك -عميه كسمـ  : تمت يككف فساد هذا الديف عم  يدل أييممة سفهاء مف اريش 
ػر:ح. ككػذلؾ يوب ػ   هريرة يقكؿ: لك شئت أف أسػميهـ ب سػمائهـ، فخشػ  عمػ  وفسػه، فمػـ يياى

الحػػافظي  .  كيقػػكؿ ٓ  لكػػؿ مػػف أمػػر بمعػػركؼ إذا خػػاؼ عمػػ  وفسػػه فػػ  التاػػري  أف ييعىػػر:ض.
ػر:ؾي  " :-رحمه اهلل تعال -الذهبل  اًدٍيػًث ال ًتػل تيحى ػاًف بىٍعػًض األىحى ػكىاًز ًكٍتمى مىػ  جى : هىػذىا دىاؿع عى ايٍمػتي

                                                 
م   (ُ ،   احي  البخارل بىابي مىا ذىكىرى الو ًبلُّ اى مى  ات:فىاًؽ أىٍهًؿ الًعٍمـً ـى كىحىض  عى م  سى مىٍيًه كى  . ِّّٕ/ ح  َُّ/  ٗ  اهللي عى
 ُْٕ/  ُِ  فػػت  البػػارم شػػرح اػػحي  البخػػارم  المؤلػػؼ: أحمػػد بػػف عمػػل بػػف حجػػر أبػػك الفضػػؿ العسػػقبلول الشػػافعل  (ِ

 هػ ُّٕٗبيركت، . -الواشر: دار المعرفة 
 . ُْٕ/  ُِ  فت  البارم  ،  ا بف حجر  (ّ
 . َُِ/  ّٓ/  ُ  احي  البخارل بىابي ًحٍفًظ الًعٍمـً  (ْ
 / تحقيؽ: أبك تميـ ياسر بف إبراهيـ ُٓٗ/  ُ  شرح احي  البخارل البف بطاؿ   (ٓ

 ـََِّ-هػ ُِّْالسعكدية، الرياض  الطبعة: الثاوية،  -دار الوشر: مكتبة الرشد 
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ػرىاـو فىػبلى يىًحػؿُّ ًفتٍ  ًدٍيثه يىتىعىم ؽي ًبًحػُؿ أىٍك حى ، أىمىا حى ـ: ٍدًح كىالذ  ٍكًع، أىًك المى ٍكًؿ أىًك الفيري ًكٍتمىاويػهي وىةن ًفل األياي
ٍجهو، فىًإو هي ًمفى البىي:وىاًت كىالهيدىل.   ُ  "ًبكى

ــواحشىفــىىالمجتمــدى:ىىىىى (4 ــبىتــرووجىونذــرىالغ كاحش كيحظػػر فػػ  هػػذا أيضػػان وشػػر الفػػ  تجن
كالبػػذاءات التػػ  اػػد تكػػكف اػػحيحة كمعمكمػػة عمػػ  أوػػاس بعػػيهـ لكػػف يتحػػتـ أال تعمػػف عمػػ  

مػا جػاءى فػل اكلػه الجماهير ، فقد تكعػد اإلسػبلـ مػف يقػـك بوشػر الفػكاحش فػ  المجتمعػات  ب
ػػذىا تعػػال : َ ـٍ عى ويػػكا لىهيػػ به أىًلػػيـه ًفػػل الػػدٍُّويىا ًإف  ال ػػًذيفى ييًحبُّػػكفى أىٍف تىًشػػيتى اٍلفىاًحشىػػةي ًفػػل ال ػػًذيفى آمى

ـي كىأىٍوتيـٍ الى تىٍعمىميكفى    ِ . {  كىاٍاًخرىًة كىاهللي يىٍعمى

مف أهـ الضكابط الت  يجب مراعاتها ف  الخطاب   التثبتىمنىاألخبارىقبلىالبالغىوالنذرى: (5
ببليهػا لمجمػاهير  ، الدعكل كاإلعبلمل التثبت مف اإلخبار كالتحقؽ مػف اػداها ابػؿ وشػرها كا 

هىالىػةو مبلن بقكله ع ػا ًبجى ـٍ فىاًسؽه ًبوىبى و فىتىبىي ويكا أىٍف تيًايبيكا اىٍكمن اءىكي تعال : َيىا أىيُّهىا ال ًذيفى آمىويكا ًإٍف جى
 } مى  مىا فىعىٍمتيـٍ وىاًدًميفى كا عى اتداءن بموهج األوبياء ػ عميهـ السبلـ ػ  فهذا وب   ّ . فىتيٍاًبحي اهلًل  كا 

ػاءه الهدهػدي بوبػ و يقػيفو  يتحرل ادؽ األخبار ابؿ الحكـ كالببلغ لما -سبلـعميه ال-سيميماف  جى
{ ااؿ : َاص سبحاوه ذلؾ ف  اكله كما  ـٍ كيٍوتى ًمفى اٍلكىاًذًبيفى دىٍاتى أى  .  ْ  . سىوىٍوظيري أىاى

:  فاإلعبلـ اإلسػبلمل " يسػتق  معػاييره  نذرىالمحتوىىاإلرالميتحػوُقىالطدِلىواإلْنصاِفىفيى (6
يمه مف الشريعة اإلسبلمية فيتحػرل الاػدؽ كيتمسػؾ بػالحؽ كيوػ ل عػف التحيػز حتػ  كلػك كا

ويػكا كيكويػكا اىػك اًميفى كيؤكد هذا اكله تعال  :      ٓ كاف يتواكؿ اضا الخاـك " يػا أىيُّهىػا ال ػًذيفى آمى
م  أىال  تى  ـٍ شىوى في اىٍكـو عى و كي ٍعًدليكا اٍعًدليكا هيكى أىٍارىبي ًلمت ٍقكل كىات قيػكا الم ػهى ًلم ًه شيهىداءى ًباٍلًقٍسًط كىال يىٍجًرمى

ًبيره ًبمػا تىٍعمىميػكفى  ـٍ بيٍ ػض كالمعوػ  كمػا يقػكؿ اإلمػاـ الب ػكل :  .  ٔ   ًإف  الم هى خى أىٍم: الى يىٍحًمٍمػوىكي
ػ ، بىًؿ اٍستىٍعًمميكا اٍلعىٍدؿى ًفل كيؿ: أىحى ـٍ مى  تىٍرًؾ اٍلعىٍدًؿ ًفيًه : اىٍكـو عى ًلهىػذىا اىػاؿى ػديكًّا؛ كى ػًديقنا كىػافى أىٍك عى ، اى دو

ػػٍدليكـ أىٍاػػرىبي ًإلىػػ  الت ٍقػػكىل ًمػػٍف تىٍرًكػػًه. . إوػػه العػػدؿ الػػذل   ٕ  َاٍعػػًدليكا هيػػكى أىٍاػػرىبي ًلمت ٍقػػكىل{ أىٍم: عى

                                                 
إشراؼ الشين شعيب األرواؤكط الواشر : مؤسسػة الرسػالة  الطبعػة :  ٕٗٓ / ِ  سير أعبلـ الوببلء  المؤلؼ : الذهبل  (ُ

 ـ ُٖٓٗهػ /  َُْٓالثالثة ، 
 . ُٗ  سكرة الوكر:  (ِ
 . ٔ  سكرة الحجرات:  (ّ
 ِٕ  سكرة الومؿ:  (ْ
 .   ُٕ  كسائؿ الدعكة اإلسبلمية ، أ ، د / عبدالرحمف جيرة ص  ٓ

 . ٖ  سكرة المائدة األية  (ٔ
 ـ ُٗٗٗ -هػ َُِْطيبة الطبعة: الثاوية   ِٔ/  ِالقرآف العظيـ ابف كثير ،   تفسير (ٕ
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ٍحسىػػكافػػة يسػػتكعبي  يتىػػاًء ًذم موػػاحل الحيػػاًة، كمػػا اػػاؿ تعػػال : ًَإف  الم ػػهى يىػػٍ ميري ًباٍلعىػػٍدًؿ كىاإلًٍ اًف كىاً 
 } كفى ـٍ تىذىك ري ـٍ لىعىم كي يىٍوهى  عىًف اٍلفىٍحشىاًء كىاٍلميٍوكىًر كىاٍلبىٍ ًل يىًعظيكي   ُ . اٍلقيٍربى  كى

فػػاإلعبلـ اإلسػػبلمل إعػػبلـ طػػاهر   تجنــبىاألخبــارىالمرجغــظىباألذــخاصىوالتذــؼورىبؼــمى:ىىى (7
ٍهػرى ًباكوظيؼ إطاره العاـ     كىػافى الم ػهي سىػًميعنا الى ييًحػبُّ الم ػهي اٍلجى ـى كى ػٍف ظيًمػ لسُّػكًء ًمػفى اٍلقىػٍكًؿ ًإال  مى

ػػػا ًميمن فاإلسػػػبلـ " يػػػرفض التشػػػهير باألشػػػخاص كيعتبػػػره جريمػػػة فالتشػػػهير عقكبػػػة    . ِ   عى
كالعقكبة ال تقـك عم  رأل  بؿ عم  ذوب ثابت شرعان كالهدؼ موها زجر الواس عف فعػؿ مثمػه 

ـ  اهللي     ّ البويػاف األخبلاػ  لممجتمػت . " ، حت  ال توتشر الفاحشػة كيفسػد تعػال  أهػؿ فقػد ذى
ـٍ يىٍوتىػػًه اٍلميوىػػاًفقيكفى كىال ػػًذيفى ًفػػل  : َاإلرجػػاؼ كاألكاذيػػب كتكعػػدهـ بالعقػػاب األلػػيـ اػػائبلن  لىػػًئٍف لىػػ

ـ  الى ييجى  ـٍ ثيػ ًديوىػًة لىويٍ ًريىو ػػؾى ًبًهػ ـٍ مىػرىضه كىاٍلميٍرًجفيػكفى ًفػل اٍلمى كوىػؾى ًفيهىػا ًإال  اىًمػػيبلن ايميػكًبًه   ْ  . {  اًكري
ػػٍت سىػػرىايىا رىسيػػكًؿ الم ػػ رىجى ـٍ كىػػاويكا ًإذىا خى ذىًلػػؾى أىف  وىاسنػػا ًمػػٍوهي ًديوىػػًة{ ًباٍلكىػػًذًب، كى ًه َكىاٍلميٍرًجفيػػكفى ًفػػل اٍلمى

ػػ ـٍ ايًتميػػكا كىهيًزمي ـى ييكًاعيػػكفى ًفػػل الو ػػاًس أىو هيػػ ػػم  سى مىٍيػػًه كى ػػم   الم ػػهي عى ـي اٍلعىػػديكُّ اى : اىػػٍد أىتىػػاكي يىقيكليػػكفى كا، كى
ييٍفشيكفى اأٍلىٍخبىارى  : كىاويكا ييًحبُّكفى أىٍف تىًشيتى اٍلفىاًحشىةي ًفل ال ًذيفى آمىويكا كى اىاؿى اٍلكىٍمًبلُّ وىٍحكىهىا.كى   ٓ  .كى

:  فػػاإلعبلـ اإلسػػبلمل يوب ػػل أف يتػػكرع عػػف هػػذه تجنــبىالمبالعــظىبــالتؼوونىأوىالتؼووــلى  ٖ
ػٍف أىًبػل ائص التل يقـك عميها أاحاب الدعايات الافراء ف  اإلعبلـ الحر ففل البخارم الوق عى

ييٍطًريػ ػؿو كى مىػ  رىجي بلن ييٍثًوػل عى ـى رىجي م  سى مىٍيًه كى م   اهللي عى : سىًمتى الو ًبلُّ اى ٍوهي، اىاؿى ًه ميكسى  رىًضلى الم هي عى
 : ٍدًحػػًه، فىقىػػاؿى ػػؿً  -طىٍعػػتيـٍ أىٍك اى  -أىٍهمىٍكػػتيـٍ »ًفػػل مى اإلطػػراء كهػػك المبال ػػة فػػل ك     ٔ   «ظىهىػػرى الر جي

المدح.  اطعتـ ظهر الرجؿ  أثقمتمكه بػاإلثـ ألوػه ربمػا حممػه إطػراؤهـ لػه عمػ  العجػب كالكبػر 
ػٍف يكػكف همػه ر .كسمؾ سبيؿ المتكبريف فيقت فل اإلثـ الكبير الػذم يقطػت الظهػ كلػذلؾ فػإف  مى

الـ لف يجد الكات الكافل لديه لوشر المهاترات كسفاسؼ األمكر حمؿ الرسالة السامية إل  الع
لمؿء الفراغ أك إللهاء الرعية، كال فراغ عود الكسيمة اإلعبلمية، كاإلعبلـ اإلسػبلمل ال يكػذب، 
كال يتممؽ، كال يحر:ؼ، كال يتمكف، كال يوػافؽ، كال يسػتجدم، كال يخشػ  فػل الحػؽ لكمػة الئػـ. 

و مػا يعمػؿ عمػ  وشػر  كهك بالتالل يعم:ـ الواس القيـ كالفضائؿ، كال يوشػر الفضػائ  كالرذائػؿ، كا 

                                                 
 . َٗ  سكرة الوحؿ:  (ُ
 . ُْٖ   سكرة الوساء ااية  (ِ
 . َِ  كسائؿ الدعكة اإلسبلمية ، أ ، د / عبدالرحمف جيرة ص  ّ

 َٔ  سكرة األحزاب:  (ْ
 ـ ُٕٗٗ -هػ  ُُْٕتكزيت الطبعة: الرابعة، الواشر: دار طيبة لموشر كال  ّٕٕ/  ٔ  تفسير الب كم  (ٓ
ـي  (ٔ ا يىٍعمى ٍليىقيٍؿ مى ٍدًح، كى ا ييٍكرىهي ًمفى اإًلٍطوىاًب ًفل المى  . ُٕٕ/  ّ  احي  البخارل  بىابي مى
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الفضيمة، كيعمؿ عم  احتراـ عقكؿ الواس، كيحتـر العادات كالمشاعر التل توسجـ مت الشرع 
 . ُ اإلسبلمل، كهك يقؼ مت المظمكميف، كيحاسب المسئكليف

عػػدـ ك ماػػمحة المجتمػػت،  يوب ػػل أف تراعػػل الكممػػة اإلعبلميػػة:    مرارــاةىمصــلحظىالمجتمــدى (9
ٍبفى بىًشيرو  فالوٍُّعمىا عففف  البخارل مامحة المجتمت فل االعتبار. تككفإضرار ااخريف، كأف 

ػديكًد الم ػًه كىا مى  حي ثىؿي القىاًئـً عى : " مى ـى اىاؿى م  سى مىٍيًه كى م   اهللي عى ٍوهيمىا، عىًف الو ًبل: اى لكىاًاػًت رىًضلى الم هي عى
ـٍ أىٍسػفىمىهىا، فىكىػافى ال ػًذيفى ًفيهىا، كىمى  ػهي بىٍعضي ـٍ أىٍعبلىهىػا كى هي ابى بىٍعضي مى  سىًفيوىةو، فى ىاى ثىًؿ اىٍكـو اٍستىهىميكا عى

ٍاوىػا ًفػل وىًاػيًبوىا  رى ، فىقىاليكا: لىػٍك أىو ػا خى ـٍ مى  مىٍف فىٍكاىهي كا عى ٍرانػا ًفل أىٍسفىًمهىا ًإذىا اٍستىقىٍكا ًمفى المىاًء مىرُّ خى
لىـٍ  وى  كى ػٍكا، كى ـٍ وىجى مىػ  أىٍيػًديًه ػذيكا عى ٍف أىخى ًميعنا، كىاً  مىا أىرىاديكا هىمىكيكا جى ـٍ كى ػٍكا ويٍؤًذ مىٍف فىٍكاىوىا، فىًإٍف يىٍتريكيكهي جى

ًميعنا " إشػارة كاضػحة إلػل ضػركرة التػزاـ الموػابر اإلعبلميػة بماػمحة  قػرآف الكػريـكفل ال  ِ جى
كىال ػًذيفى  ذلؾ ككاف هدؼ مشيديه كما حكل القػرآف المجتمت.كفل ااة مسجد الضرار ما يؤكد 

رىسيػكلىهي ًمػ ػارىبى الم ػهى كى ػٍف حى ػادنا ًلمى ٍراى ػٍؤًمًويفى كىاً  تىٍفًريقنا بىػٍيفى اٍلمي كيٍفرنا كى ذيكا مىٍسًجدنا ًضرىارنا كى ٍف اىٍبػؿي ات خى
ٍسوى  كىالم هي يىٍشهىدي ًإو   لىيىٍحًمفيف  ًإٍف أىرىٍدوىا ًإال  اٍلحي ـٍ لىكىاًذبيكفى كى مىػ   *هي ـٍ ًفيًه أىبىدنا لىمىٍسًجده أيس:ػسى عى الى تىقي

كا كىالم ػػػػهي ييًحػػػػبُّ  ػػػػاؿه ييًحبُّػػػػكفى أىٍف يىتىطىه ػػػػري ػػػػؽُّ أىٍف تىقيػػػػكـى ًفيػػػػًه ًفيػػػػًه ًرجى ًؿ يىػػػػٍكـو أىحى الت ٍقػػػػكىل ًمػػػػٍف أىك 
ػػةو ًمػػ.  ّ    .اٍلميط ه:ػػًريفى  مىاعى كفى ًبػػًه وىزىلىػػٍت هىػػًذًه اٍايىػػةي ًفػػل جى ػػارُّ ٍسػػًجدنا ييضى ، بىوىػػٍكا مى فى اٍلميوىػػاًفًقيفى

بلن ًمٍف أىٍهػًؿ الو:فىػاؽً  كىاويكا اٍثوىٍل عىشىرى رىجي ، كى ػار ةن  مىٍسًجدى ايبىاءو بىوىػٍكا هىػذىا اٍلمىٍسػًجدى ًضػرىارنا، يىٍعًوػل: ميضى
تىٍفًريقنا بىػيٍ  رىسيكًلًه، َكى كيٍفرنا{ ًبالم ًه كى ، َكى ػمُّكفى ًفػل ًلٍمميٍؤًمًويفى ًميعنػا يياى ـٍ كىػاويكا جى { ؛ أًلىو هيػ ػٍؤًمًويفى فى اٍلمي

ًؼ كىاٍفًتػػ ، فىييػؤىد:مى ذىًلػؾى ًإلىػ  ااًلٍخػًتبلى ـٍ ػهي ػم:لى ًفيػػًه بىٍعضي ػرىاًر، ًليياى ، فىبىوىػٍكا مىٍسػًجدى الض: ٍسػًجًد ايبىػاءو رىاًؽ مى
م   ا اٍلكىًممىةً  رىؼى رىسيكؿي الم ًه اى ًكمى لىم ا اٍواى ؿى ًبػًذم أىكىافو مىٍكًضػتو ري وىػزى ـى ًمػٍف تىبيػكؾى كى ػم  سى مىٍيًه كى لم هي عى

مىٍيػ ؿى عى ، فىوىػزى ـٍ يىػٍ ًتيىهي ًديوىػًة أىتىػٍكهي فىسىػ ىليكهي ًإٍتيىػافى مسػجدهـ فػدعا بًبقىًميًاػًه ًليىٍمبىسىػهي كى ًه اىًريبو ًمػفى اٍلمى
بىرى مىٍسًجدً  مىٍيػًه  اٍلقيٍرآفي كىأىٍخبىرىهي الم هي تىعىالى  خى ػم   الم ػهي عى مىا هىمُّكا ًبًه، فىػدىعىا رىسيػكؿي الم ػًه اى رىاًر كى الض:

اىػاؿى لى  ٍمػزىةى، كى ٍحًشػيًّا اىاًتػؿى حى كى مىٍعفى ٍبفى عيدىُم، كىعىاًمرى ٍبفى الس كىًف، كى ، كى ـى مىاًلؾى ٍبفى الدٍُّخشيـً م  سى : كى ـٍ هيػ
  ْ . " ـً أىٍهميهي فىاٍهًدميكهي كىاٍحريايكهي اٍوطىًمقيكا ًإلى  هىذىا اٍلمىٍسًجًد الظ الً 

إف  مفهػـك اإلعػبلـ اإلسػػبلمل؛ :االلتـزامىبالتصـورىاإلدـالمىىالطـامىرـنىالكـونىوالحوـاةىىىىىىىى  َُ
إعػػبلـ عػػاـ فػػل محتػػكاه ككسػػائمه يمتػػـز فػػل كػػؿ مػػا يوشػػره أك يذيعػػه أك يعرضػػه عمػػ  الوػػاس 

                                                 

 ـ، ُٖٗٗ.: دار الوهضة اإلسبلمية، بيركت، ُُْتدكيف الفكر اإلعبلمل فل العالـ، عايد الشعراكم ص اوظر :   ُ 
: هىٍؿ ييٍقرىعي ًفل الًقٍسمىًة كىااًلٍسًتهىاـً ًفيًه   احي  ا (ِ   ُّٗ/  ّلبخارل بىابه
 . َُٖػ  َُٕ  سكرة التكبة  (ّ
 . ْٗ/  ْ  تفسر الب كل  (ْ
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ر اإلسػػبلمل لئلوسػػاف كالكػػكف كالحيػػاة المسػػتمدة أساسػػ ان مػػف القػػرآف الكػػريـ كاػػحي  بالتاػػكُّ
 . ُ السُّػو ة الوبكية كما ارتضته األيم ة مف ماادر التشريت فل إطارها

كالحرمػػات هػػل: حرمػػة الػػديف، كحرمػػة الًعػػٍرض، كحرمػػة  مرارــاةىحرمــاتىوحػــوقىالنــاس:  ُُ
الوفس، كحرمة العقؿ، كحرمة الماؿ.كاد حافظ الشارع عم  الضركرات الخمس، كهل: الػديف، 
كالًعٍرض، كالوفس، كالعقؿ، كالماؿ، أكجدها كأامحها كأكممهػا، كأبعػد عوهػا المكاوػت كدرأ عوهػا 

كعمػػ  المسػػمـ أٍف يجتوبػػه. فػػل ظػػؿ اإلعػػبلـ المفاسػػد، فػػ م عمػػؿ يخػػؿ بهػػا أك يهػػدمها محػػر ـ 
اإلسبلمل ال يتاكر أٍف يتكالها مف يرفض الػديف أك يسػخر موػه أك مػف رجالػه أك أحكامػه أك 
يثيػػر حكلػػه الشػػبهات أك يوتهػػؾ األعػػراض أك يفسػػد األخػػبلؽ كيثيػػر ال رائػػز مػػف خػػبلؿ إثػػارة 

 .  ِ الجوس الرخيص
نىونطلقىمنؼاىاإلرالمىاإلدالميىوودورىرلىىهذهىهىىأهمىالضوابطىوالمنطلػاتىالتيىوجبىأ

ىهدوؼاىووطملىفىىإطارهاى
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دٔر ٔسائم اإلعالو يف يٕاجٓت اإلرْاب  سادس:ادلبحث ان
ىتمؼود:ى

                                                 

كظػػائؼ اإلعػػبلـ اإلسػػبلمل، كراػػة مقدمػػة إلػػ  وػػدكة: "اإلعػػبلـ الػػدكلل كاضػػايا العػػالـ اإلسػػبلمل"محمد محمػػد يػػكوس: ،   ُ 
 .ِٗ-ِٖ، ص ـُٖٗٗالقاهرة، وكفمبر 

المعهػػد العػػالل لمفكػػر  طبعػػة .:ُّٓزيمػػكؿ رايػػب الوجػػار ص د /  أزمػػة التعمػػيـ المعااػػر كحمكلهػػا اإلسػػبلمية،اوظػػر :   ِ 
 .  ـَُٗٗاإلسبلمل، 
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كاػد تعػددت  : كؿ كسيمة إعبلمية اديمػة أك حديثػة ، المػصودىبودائلىاإلرالمىهناوىىىى
 : ُ سيـ التالل  كسائؿ اإلعبلـ المعاارة كيمكف إجمالها ف  التق

 كالمجػػبلت، كالاػػحؼ، الباػػر، حاسػػة عمػػ  تعتمػػد :باػػرية إعػػبلـ كسػػائؿ  ُ
 .كالمطبكعات

 .كالتسجيبلت كاإلذاعة، كالخطابة، فقط، السمت عم  تعتمد :سمعية إعبلـ كسائؿ  ِ
 كالسػيوما، كالباػر، السػمت حاسػتل عمػ  تعتمػد :باػرية سػمعية إعػبلـ كسػائؿ  ّ

 .كييرها كالتمفاز،كالمؤتمرات،
ىوا ىهنا ىباإلرالم ىالػرآنوظلمػصود ىاللعظ يااؿ الرسالة  التبميغ بمعو  اإلعبلـ : وحدب كا 

كفى   : لمجماهير أخذ مف اكله تعال  ـٍ يىتىذىك ري ـي اٍلقىٍكؿى لىعىم هي ٍموىا لىهي ا  لىقىٍد كى  بيافال ككفؽ ،  ِ   كى
 .  ّ   .بم: يكا عو:ل كلىٍك آيةن  :  ػااؿ ػ  الوبكم

ى كما يقكؿ أستاذوا الدكتكر / عمارة الذم يرتضيه اإلسبلـ  اإلدالميى:حدبىاالصطالحىمىاإلرالأما
وجيب : " هك بياف الحؽ كتزيوه لمواس بكؿ الطرؽ كاألساليب كالكسائؿ العممية المشركعة، مت 

شراؾ الواس ، بقاد جمب العقكؿ إل  الحؽ  كشؼ كجكه الباطؿ كتقبيحه بالطرؽ المشركعة؛ كا 
بعادهـ عف الباطؿ أك إاامة الحجة عميهـ فل وكاؿ خير  .   ْ " . اإلسبلـ كهديه كا 

ف  مكاجهة ظاهرة الموكطة بكسائؿ اإلعبلـ بكافة أوكاعها  العممية  كف  إطار بياف األدكار  
 وسير كفؽ المخطط العممل  ف  الوقاط التالية :اإلرهاب 

 : يفٕٓو اإلرْاب ٔياْيتّ ٔتشخيصّ : أٔالً 
إذ البد مف بياف  ؛وقطة مهمة ف  البحث كماهيته محميان كعالميان ـك اإلرهاب كبياف مفه    
، ككما يقكؿ األاكليكف :   إف الحكـ كوحاكمه ، كوحكـ عميه ، ة الشلء الذم وكجهه قحقي

 عم  الش ء فرع عف تاكره   لذا البد مف بياوه كتعريفه كتشخياه كما يم  :
ىاللعظىمغؼوم - أ ىفى لم ة العربية فل القاهرة استخداـ كممة اإلرهاب أار مجمت ا  اإلرهاب

:  ، كأكض  المجمت بكافه ماطمحا حديثا فل الم ة العربية أساسه  رهب  بمعو  خاؼ

                                                 

مائة سػؤاؿ عػف الاػحافة ماػر. لمطباعػة، السػعادة ط دار 81الوجػار ص جمػاؿ.د - اإلسػبلمل اإلعػبلـ إسػتراتيجية   ُ 
 ط دار الفرااف.ٕلمدكتكر طمعت هماـ ص

 .ُٓ  سكرة القاص ااية ِ 
كتػاب ـ ، الطبعػة : الثالثػة ، ُٕٖٗ –هػػ  َُْٕ -بيػركت  -  احي  البخارم البخارم ،ط : دار ابف كثير ، اليمامػة  ّ 

 . ِّْٕحديث راـ ،ُِٕٓ/  ّاألوبياء، باب ما ذكر عف بول إسرائيؿ.
مكتبػػة المعػػارؼ الريػاض ػ السػػعكدية ػالطبعة األكلػػ   ُٕ،ُٖوجيػب ص  عمػػارة .اإلسػػبلـ : د ضػكء فػػل اإلعػبلـ   ْ 

 ـ.َُٖٗهػََُْ
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أف اإلرهابييف كاؼ ييطمؽ عم  ال ذيف يسمككف سىًبيؿ العوؼ كاإلرهاب لتحقيؽ أهدافهـ  "
مجمكع أعماؿ ف اإلرهاب بأنه " أما معجم اللغة العربية المعاصرة فقد عر  .  ُ الساسية " 

العوؼ التل تقـك بها موٌظمة أك أفراد ااد اإلخبلؿ ب مف الد كلة كتحقيؽ أهداؼ سياسي ة أك 
ة أك محاكلة امب وظاـ الحكـ"   .  ِ خاا 

ىاالصطالح - ب ىفى ىاإلرهاب كتوكعت كتبايوت ، كبم ت حد ف  الكثرة ، : فمقد تعددت تعريفاته  أما
تعريؼ ؛ كذلؾ العتبارات تاريخية أك سياسية ، أك مامحية أحياوان ،  حت  تجاكزت المائة

فالبعض يركز فل تعريؼ اإلرهاب  " الختبلؼ األهداؼ كالتكجهات أحياوان أخرل كذا ك 
وما أسمكب أك  فػيركف أف اإلرهاب ليس فمسفة كال حركة " الطريقة " أك " األسمكب " عم  ، كا 

، تدرؾ أف ال أمؿ لها فل  اعة موعزلة كمحبطةطريقة ل رض تحقيؽ طمكح سياسل لجم
الكاكؿ إل  ما تريده إال عف طريؽ تخكيؼ األيمبية كمؤسساتها عف طريؽ إشاعة الرعب 

  ّ  " كالتضميؿ
 محاكلة فرد أك مجمكعة مف األفراد  " لإلرهابالمؼمظىوالجامطظىاالصطالحوظىومنىالتطروغاتى

،  ديف أك مكاؼ معيف مف اضية مف القضايا ، فرض رأم أك فكر أك مذهب أك أك الجماعات
، بدال مف المجكء إل  الحكار  ، عم  أواس أك شعكب أك دكؿ بالقكة كاألساليب العويفة

، كهذه الجماعات أك األفراد تحاكؿ فرض هذه األفكار بالقكة  كالكسائؿ المشركعة الحضارية
، كتعطل وفسها  م  ضبلؿألوها تعتبر وفسها عم  اكاب كاأليمبية مهما كاوت وسبتها ع

 .  ْ  " كضت الكااية عميها تحت أم مبرر
 ىوالطنفىورادفت ىاإلرهاب ىبون ىالدوادوظ حيث كسمت اإلرهاب  المودورظ

؛ كػااليتياؿ  أك التهديد به أك ب شكاله المختمفة -يير القاوكول -استخداـ العوؼ " :  ب وه
. كبشكؿ  . . ؽ هدؼ سياسل معيفكالتشكيه كالتعذيب كالتخريب كالوسؼ كييره ب ية تحقي

 .  ٓ  " عاـ استخداـ اإلكراه إلخضاع طرؼ مواكئ لمشيئة الجهة اإلرهابية

                                                 

 ، دار الدعكة  باالسكودرية.  ّٕٔ، ص    المعجـ الكسيط ، مجمت الم ة العربيةُ 
الواشػر: عػالـ الكتػب الطبعػة:  ْٗٗ/  ِ  معجـ الم ة العربيػة المعااػرة ، المؤلػؼ: د أحمػد مختػار عبػد الحميػد عمػر ، ِ 

 ـ.  ََِٖ -هػ  ُِْٗاألكل ، 
، ص  ، دراسة ااوكوية مقاروة عم  المستكيف الكطول كالدكلل ، محمػد مػؤوس محػل الػديف  اإلرهاب فل القاوكف الجوائلّ 

 ـ .  ُُٖٗ:   ، القاهرة ، طبعة مكتبة األوجمك المارية ّٗ
 ـ .  ُّٗٗ   ، القاهرة بار اليـكدار أخ ِّْ، العدد  ، كتاب اليـك ِٓص  ،   أمراء اإلرهاب ، عبد الستار الطكيمةْ 
 ُٖٓٗ:  ، بيركت ، الجزء األكؿ المؤسسة العربية لمدراسات كالوشر  عبد الكهاب الكيالل كآخركف    مكسكعة السياسةٓ 

 .   ـ 
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 بكافة أوكاعه  فيرل  بونماىداوىىبطضىالباحثونىبونىاإلرهابىواإلجبارىوالػؼرىوالتطرف
خاذ إجبار ااخريف مف خبلؿ التركيت كالتهديد بالتعويؼ الجسدم أك القهر الفكرم الت " أوه

، كأسمكبه  مكاؼ إيجابل يجافل الحؽ اإلوساول كيم يه أماـ فكر ااخريف كمعتقداتهـ
ل اء إرادة ااخريف كماادرة حقكاهـ  .  ُ  " الم االة الشديدة كا 

 العدوان الذي ٌمارسه أفزاد أو جماعاث  " :  بأوه اإلرهابىىوررفىالمجمدىالغػؼيىاإلدالمي

أف عمماء اإلسبلـ كما أكد  ،   ودمه وعقله وماله وعزضه: دٌىه  أو دول بغٍا على اإلوسان
. كيهدؼ إل  إلقاء الرعب  . . " يشمؿ اوكؼ التخكيؼ كاألذل كالتهديد " تعريؼ اإلرهاب

 .  ِ بيف الواس أك تركيعهـ أك تعريض حياتهـ أك حريتهـ أك أموهـ لمخطر 
 ىرنىمغؼومىاإلرهابىفىىالػانون : وات  اإلرهاب كما ي تلفقد عرؼ المقوف المارم  : أما

يقاد باإلرهاب  : " ـ عم  ما ي تل ُِٗٗلسوة  ٕٗع  المضافة إل  القاوكف ٖٔالمادة  
، يمج  إليه الجاول  فل تطبيؽ أحكاـ هذا القاوكف كؿ استخداـ لمقكة أك العوؼ أك التركيت

يض سبلمة ، بهدؼ اإلخبلؿ بالوظاـ العاـ أك تعر  ، فردم أك جماعل توفيذا لمشركع إجرامل
، أك  ، إذا كاف مف ش ف ذلؾ إيذاء األشخاص أك إلقاء الرعب بيوهـ المجتمت كأموه لمخطر

، أك باالتااالت أك  ، أك إلحاؽ الضرر بالبيئة تعريض حياتهـ أك حػرياتهـ أك أموهـ لمخطر
ستيبلء ، أك األمبلؾ العامة أك الخااة أك احتبللها أك اال المكاابلت أك باألمكاؿ أك بالمباول

،  عميها أك موت أك عرامة ممارسة السمطات العامة أك دكر العبادة أك معاهد العمـ ألعمالها
 .  ّ  " أك تعطيؿ تطبيؽ الدستكر أك القكاويف أك المكائ 

 أم فعؿ يادر مف فرد  " :  كما ي تل وجا ىتطروفىاإلرهابىفيىنظامىمجلسىالذطبىالمصري
، أك باكرة أكثر  أك ضد المجتمت أليراض سياسية أك مجمكعة أفراد ضد فرد أك مجمكعة

، هك استعماؿ العوؼ ب شكاله المادية كيير المادية لمت ثير عم  األفراد أك  تحديدا
، كخمؽ مواخ مف االضطرابات كعدـ األمف ب ية تحقيؽ هدؼ  المجمكعات أك الحككمات

أك األكضاع االجتماعية ، لكوه كبافة عامة يتضمف ت ثيرا عم  المعتقدات أك القيـ  معيف

                                                 

،  ، األهػراـ ُٗ" مقػاؿ راػـ  ،  سمسػمة اإلرهػاب كالتطػرؼ فػل فكػر المثقفػيف ، محمد حسف الحفواكم    اإلرهاب كالشبابُ 
 .  ٖ، ص  ـ ُِٗٗ/  ُُ/ ُٗايا كآراء اض

، طبعػػػػة دار الكفػػػػاء لمطباعػػػػة    ّٕ، ص    اإلرهػػػػاب فػػػػل اليهكديػػػػة كالمسػػػػيحية كاإلسػػػػبلـ ، زكػػػػل عمػػػػل أبػػػػك يضػػػػةِ 
 ـ .  ََِِ، عاـ   ، مار المواكرة كالوشر

 ـ  .  ُّٗٗ،  القاهرة  ، طبعة دار الوهضة العربية ِٗ، ص    اإلرهاب كالعقاب ، محمكد اال  العادللّ 
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، كالتل تمثؿ  كاالاتاادية كالثقافية كالسياسية السائدة التل تـ التكافؽ عميها فل الدكلة
 .    ُ  " مامحة اكمية عميا

 ىاألممىالمتحدة ىاإلرهابىرند : أعماؿ العوؼ الخطيرة التل تادر مف فرد أك  فيقاد به ف أما
، سكاء كاف يعمؿ بمفرده  اابتهـ أك مكتهـجماعة بقاد تهديد األشخاص أك التسبب فل إ

، كيكجه ضد األشخاص أك الموظمات أك المكاات السكوية أك  أك باالشتراؾ مت أفراد آخريف
، كضد أفراد الجمهكر العاـ دكف  الحككمية أك الدبمكماسية أك كسائؿ الوقؿ كالمكاابلت

هدؼ إفساد عبلاات الكد ، أك تدمير كسائؿ الوقؿ كالمكاابلت ب ، أك الممتمكات تمييز
، أك ابتزاز أك توازالت معيوة مف  ، أك بيف مكاطول الدكؿ المختمفة كالادااة بيف الدكؿ

. لذلؾ فإف الت مر عم  ارتكاب أك محاكلة ارتكاب أك االشتراؾ فل  الدكؿ فل أم اكرة كاوت
 .  ِ  " االرتكاب أك التحريض عم  ارتكاب الجرائـ يشكؿ جريمة اإلرهاب الدكلل

 ى ىدنظ ىاألمروكوظىفيىأكتوبر ىالخارجوظ ىرنىوزارة ىالصادر ىفيىالتػرور أف  مى2001ورد
،  ، كالذم يرتكب ضد يير المقاتميف العوؼ المتعمد ذك الدكافت السياسية " :  اإلرهاب يعول

، إل  جاوب  ، حيث إف يير المقاتميف هـ المدويكف كعادة ب ية الت ثير عم  الجمهكر
، أك الذيف هـ فل يير مهماتهـ كات تعرضهـ لمحادثة  مسمحيفالعسكرييف يير ال

،  . أما اإلرهاب الدكلل ، أك فل األكاات التل ال تكجد فيها حالة حرب أك عداء اإلرهابية
  ّ  " ، أك يتـ عم  أرض أكثر مف دكؿ كاحدة فهك الذم يشترؾ فيه مكاطوكف

ى: ىالػول كاالاطبلح ، حقيقته مف حيث الم ة  هذه وظرة عامة لمفهـك اإلرهاب كبياف وخالصظ
كمف خبللها وؤكد أوها تتفؽ ف  ، شراييف كيربيف ، لدل العمماء كالباحثيف  كالقاوكول الشرعل

 معظمها عم  عدة أمكر:
، كالتخكيؼ ، كالتهديد ، كاإلجبار ، كالتطرؼ ، العوؼ يطمؽ كيراد به أف ماطم  اإلرهاب   ُ

 .حؽ  كالتركيت ، كالرعب لآلخريف ب ير كجه
، كالتشكيه ، االيتياؿ أضاؼ القاوكويكف بيعدان آخرا ف  بياف حقيقة اإلرهاب كهك أوه يشمؿ   ِ

 ؛ لتحقيؽ أهداؼ سياسية . كالوسؼ، كالتخريب ، كالتعذيب 

                                                 

طبعػػة الهيئػػة   ّّ، ص  ُ، ج   اإلرهػػاب الػػدكلل كاوعكاسػػاته عمػػ  الشػػرؽ األكسػػط خػػبلؿ أربعػػيف اروػػا حسػػيف شػػريؼُ 
 ـ .  ُٕٗٗ  ، القاهرة المارية العامة لمكتاب

 .  ـ  ََُِ:   ، القاهرة ، طبعة دار البباكم لموشر ٖٓ، ص   اإلرهاب اواعة يير إسبلمية ، وبيؿ لكاا بباكمِ 
، ص  ـ  محمػؽ الجمعػة  ََِِ/ ِ/ ِٖ،  ، جريػدة األهػراـ ، طه عبد العمػيـ طػه    خطيئة التعريؼ األمريكل لئلرهابّ 

ّٔ  . 
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أف اإلرهاب استخداـ لمقكة كالعوؼ تجاه المدوييف كاألبرياء بكسائؿ كأدكات إرهابية لتحقيؽ   ّ
 أهداؼ عدكاوية .

، كيادر ضد أفراد ،  كموه العممل، كموه الفكرم ، كموه الجماعل ،  الفرمموه أف اإلرهاب   ْ
 أك مؤسسات ، أك مكاات .

 .المشددة تستحؽ العقكبة ، ك كالقاوكف  أف اإلرهاب جريمة مكتممة األركاف بموطؽ الشرع (5
أف اإلرهاب يوبت مف فكر متطرؼ يحاكؿ أاحابه فرضه عم  ااخريف ب ساليب ماكرة ،   (6

 ؿ فاجرة .ككسائ
أف اإلرهاب ظاهرة عالمية أدركت كافة دكؿ العالـ خطكرته ، كمف ثـ وظركا له مف خبلؿ بياف   ٕ

 مفهكمه  بالوظر ألهدافه تارة ، كأعماله التخريبية تارة أخرل تمهيدا لمكاجهته .
 : ٕاجٓتٓااإلرْاب ٔيظاْرة : اإلعالو بني تقرير  ثاَيًا 

 اإلعبلـ سبلح ذك حديف :عبلـ كالقاوكف كاالجتماع إف مف الحقائؽ المقرة لدل خبراء اإل  
 :ى ىللغضولظ  يدعك إليه كيرسخها ف  المجتمت كيحميه مف التطرؼ كالعوؼ كاإلرهاب : دالح

كيككف ذلؾ إذا كاوت العممية اإلعبلمية اائمة كفؽ الضكابط الشرعية لمعمؿ اإلعبلمل كالتل 
التل تركز عمل الادؽ كالاراحة، كمخاطبة  وشر األخبار، كالمعمكمات الدايقةتتمثؿ فل " 

، كتثقػيفهـ ال تخػديرهـ  عقكؿ الجماهير، كعكاطفهـ السامية، كاالرتقاء بهـ مف خبلؿ توكيرهـ
  . ُ. "  كخػداعهـ 

 ى:ىى ىللرذولظ فهك سبلح لمرذائؿ كالجرائـ إف كجه تكجيها سيئان  ، فيككف باعثا عم   ودالح
ؼ ال ربل كالمعادم  يبث الاكرة المشكهة لئلسبلـ فل أال اإلعبلـ العوؼ كاإلرهاب فمثبل

بعواكيف مثؿ "اإلسبلـ القاتؿ" "اوفجار اإلسبلـ"   الت  تعوكفالبرامج التمفزيكوية كالمقاالت ،
"خطر اإلسبلـ"  "اإلرهاب اإلسبلمل" "المارد اإلسبلمل" كؿ هذه العواكيف الاارخة التل 

بر المئات مف التحقيقات كالمقاالت كالتحميبلت أبرزتها احؼ ال رب ككسائؿ إعبلمه ع
الاحفية كالبرامج كالتقارير اإلذاعية  كالتمفزيكوية، كتعبر هذه العبارات عف ظاهرة إعبلمية 
متوامية أطمؽ عميها الاكرة الومطية  المشكهة عف اإلسبلـ  كعف العرب فل كسائؿ اإلعبلـ 

 .  ِ ال ربية . " 

                                                 
  دكر التمفزيكف، فل تشكيؿ الكعل االجتماعل، لطبلب الجامعات،  عاطؼ مطػر، رسػػالة ماجسػتير، ييػر موشػكرة، معهػد ُ

 .ُُٖص .ََِّالبحكث كالدراسات العربية، القاهرة، 
ط الزهراء لئلعبلـ العربل ػ  مديوة وار ػ القػاهرة.  ُّ  اكرة اإلسبلـ فل اإلعبلـ ال ربل لمدكتكر عبد القادر طاش ص ِ 

 ـ.ُّٗٗهػ،ُُْْالطبعة الثاوية عاـ 
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تػل اػاـ بهػا بعػض العممػاء المتخااػيف فػل شػ ف األفػبلـ التػل كمف خػبلؿ بعػض اإلحاػاءات ال
 تقدـ إل  األطفاؿ مف خبلؿ التمفزيكف  كجد ااتل: 

 % مف األفبلـ التل تقدـ إل  األطفاؿ تتواكؿ مكضكعات جوسية.ٔ.ِٗأ ػ 
 % مف هذه األفبلـ تبحث مكضكعات الجريمة .ْ.ِٕب ػ 
كفػكؽ كػؿ مػا  الشػهكاول العاػرم المكشػكؼ. % مف هذه األفبلـ تدكر حكؿ الحػب بمعوػاهُٓج ػ

 . ُ سبؽ تمتم  هذه األفبلـ بالمكااؼ الدرامية لبلبتزاز كاالوتقاـ كالحض عم  الكراهية 
بؿ أف كثيران مف بػرامج األطفػاؿ ال سػيما الكرتكويػة تومػل العوػؼ لػديهـ بشػكؿ مريػت، كعمػ  سػبيؿ 

% مػف ِْمػف القػط كالفػار ك %َْ% مف شخاػيات سػبلحؼ الويوجػا كِْالمثاؿ يحتؿ العوؼ 
% مشػػػاجرات، ّٓجرايوػػػدايزر. كتوكعػػػت أشػػػكاؿ العوػػػؼ الػػػذم مارسػػػته الشخاػػػيات الكرتكويػػػة: 

% تهديػػد، كأف األطفػػاؿ يميمػػكف لتقميػػد مػػا ٓ% تعػػذيب، كٓ% معػػارؾ، كُْ% مقالػػب، كّّك
  ِ . "  % لئلواثّٓ% لمذككر، كُٖيشاهدكوه بوسبة 

فل أذهاف الا ار، أفكارنا ك معتقدات ك ادمتها عم  أوهػا  كعم  هذا الومط، يرست تمؾ القوكات  
مف الميسممات !! كألقت فل أذهاف الكبار الشػؾ فػل طبيعتهػا بػيف مكافػؽ كرافػض، حتػ  أف شػ ؿ 

  ..ّالفتاة العربية أاب  يت رج  بيف األزياء كالحمل كالعرم كالخبلعة  "   
ـ القػادـ مػف الخػارج فمػه مػف ااثػار الكثيػر كهذا عف األثر السػمبل لئلعػبلـ المحمػل، أمػا اإلعػبل  

كهػػذا مػػا جعػػؿ بعػػض األطبػػاء الوفسػػييف كاألسػػتاذ بجامعػػة ككلكمبيػػا السػػمبية الػػذم ياػػعب حاػػره 
األسػػتاذ سػػػتيفف باوػػا أف يقػػػكؿ " إذا اػػ  أف السػػػجف هػػك جامعػػػة الجريمػػة فػػػإف التمفزيػػكف هػػػك 

 . ْ المدرسة اإلعدادية الوحراؼ األحداث " 
عبلـ ال ربل الفاسد أشد ما يككف ف  تهديد األمف القكمل ، كالهكية كظهر األثر اإل

الثقافية اإلسبلمية " فمقد أثار هذا التدفؽ اإلعبلمل كالثقافل القادـ مف الكاليػات المتحػدة 
األمريكية امعة عالمية، باعتبار الظاهرة اإلعبلمية مف أخطر الظكاهر تهديدنا لؤلمف الثقافل 

  . ٓكحدة كالهيكية القكمية داخؿ اإلاميـ الػكطول لمدكلػة . "  كاأليديكلكجل، كال

                                                 

 ِِّ  اإلعبلـ اإلذاعل كالتمفزيكول لمدكتكر إبراهيـ إماـ ُ 
دار .ّٖ، ِٕ، ُِرات التمفزيكف عم  األطفاؿ،لمدكتكر محمد معػكض،  األب الثالث كاألطفاؿ االتجاهات الحديثة لت ثي   ِ 

 هػَُِْالكتاب الحديث، الككيت، الطبعة األكل ، 
 ،http://temmaryoucef.ab.ma/140728.htmد تماضر يكسؼ  .كسائؿ اإلعبلـ ك القيـ ) ّ
 .ُٕٗٗعربل ػ بيركت الطبعة ط: دار الفكر ال ِّٖ  اإلعبلـ اإلذاعل كالتمفزيكول لمدكتكر إبراهيـ إماـ ْ 
وػكفمبر  ِْ-ِّ . مدخؿ لتحديد مفهـك االختراؽ اإلعبلمل، سعد لبيب، ودكة االختراؽ اإلعبلمػل لمػكطف العربل، القاهرة  ٓ

 .         ِْ،ُْص:  .ُٗٗٗ،ِ، معهد البحكث العربية، طُٔٗٗ
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% مػف مجمػكع العػامميف فػل َٗهذا إذ عمموا أف  اإلحااءات تشير " إل  أف أكثر مف  ض كيت 
خراجان كتمثيبلن كتاكيران كمكوتاجان هـ مف اليهكد   .  ُ . " الحقؿ السيومائل األمريكل إوتاجان كا 

ذا عمموػا أف اإلعػبلـ ال ربػل يعمػؿ ألجػؿ هػدؼ معوػكم خطيػر، كهػك: ت ريػب كيت كد هذا أيضان إ   
ـ  اػػيايتها اػػياية يربيػػة تتكافػػؽ مػػت  الشػػعكب اإلسػػبلمية كهػػدـ معتقػػداتها كتضػػميمها، كمػػف ثىػػ

  ِ موطمقات كتكجهات ال رب بعيدان عف شريعة اهلل الخالدة، كعودئذو تترسن التبعية التامة لم رب.
ـ اد يككف له أثر سمبل عم  المجتمت ككؿ إف كجهت كجهة يير احيحة إذف كسائؿ اإلعبل   

 كال متماشية مت القكاعد العامة لمشرع الحويؼ .
 :اإلعالو ٔاإلرْابىىىىىىى

اإلعبلـ كسبلح لمكاكؿ إلػ  أهػدافهـ ، فكثيػرا مػا كف كمف المؤسؼ أف اإلرهابييف " يستخدم     
تكػاب العمميػات اإلرهابيػة ب يػػة لفػت اوتبػاه الػرأم العػػاـ تمجػ  الموظمػات اإلرهابيػة فػل العػػالـ إلػ  ار 

العػػالمل إلػػ  اضػػيتهـ التػػل يػػدافعكف عوهػػا مػػف أجػػؿ إجبػػار الجهػػة المسػػتهدفة عمػػ  الرضػػكخ 
لمطػػالبهـ ،كيػػرل بعػػض البػػاحثيف أف بػػرامج اإلعػػبلـ التػػل تخػػدش الحيػػاء كتشػػيت الفاحشػػة كتعمػػـ 

فكرية المواسبة لبللتجاء إل  القكة كالعوؼ كاإلرهػاب االستهتار بالقيـ كالمبادئ التل تكجد البيئة ال
لمكاجهة تمؾ الدكؿ كحكؿ الدكر الخطير الذم يمارسه اإلعبلـ ، كما يعترض له المجتمت المسػمـ 
كعمػػ  األخػػص الشػػباب مػػف تيػػارات كأفكػػار توػػااض القػػيـ كالمبػػادئ اإلسػػبلمية كمػػا وػػتج عػػف هػػذه 

ب فالشػػباب المسػػمـ ياػػب بعضػػهـ طػػرؼ مػػف تمػػؾ الهجمػػة مػػف ردكد فعػػؿ سػػمبية أدت إلػػ  اإلرهػػا
الهجمة اإلعبلمية الشرسة ، ففريؽ موهـ جاوبه التكفيؽ فتطرفكا فػل فهػـ الػديف اإلسػبلمل الفهػـ 
الاحي  كما يتعاب فريؽ آخر تعابا أعم  كفل كبل الحػاليف يرجػت السػبب إمػا إلػ  سػكء فهػـ 

مػػا إلػػ  تػػ ثر بػػبعض ا مػػا إلػػ  ألحكػػاـ الػػديف كالشػػريعة السػػمحة ، كا  لمػػذاهب الهدامػػة المسػػتكردة كا 
مػػا إلػػ   فػػراغ  ديوػػل لػػـ   االوقيػػاد األعمػػ  لػػبعض المضػػمميف الػػذيف يتخػػذكف مػػف الػػديف  تجػػارة ، كا 
يجد  مف يسده  إف يالبية كسائؿ اإلعبلـ ياراة فػل بػرامج بعيػدة عػف كااػت المسػمميف المعااػر 

بلتهـ كبث الػكعل الػديول الاػحي  كبعيدة عف تطمعات الشباب كتممس احتياجاتهـ كموااشة مشك
 . ّ  مما يجعمها تساهـ بشكؿ أك ب خر فل ت ذية الشعكر بالتطرؼ كاإلرهاب .

 اجملتًع سهبًا ٔإجيابًا :ًا : أثر ٔسائم اإلعالو عهٗ ثانث

                                                 

 .ّٕت سابؽ، ص الوفكذ اليهكدم فل األجهزة اإلعبلمية كالمؤسسات الدكلية، مرج   ُ 
 .َُٗ لمدكتكر / خالد بف عبد الرحمف بف عمل الجريسل   الفف الكاات كالم مكؿ ِ 
  اإلرهاب كالتطرؼ مف موظكر االجتماع د/ عبد الحميد رشكاف بتارؼ ّ 
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يجابيػػان عمػػ   كيؤكػػد عممػػاء اإلعػػبلـ كاالجتمػػاع عمػػ  األثػػر الفعػػاؿ لكسػػائؿ اإلعػػبلـ سػػمبان كا 
بعممية تككيف الاكر   معػاول، مفػاهيـ، " تقـك كسائؿ اإلعبلـ الجماهيرية ف ، اإلفراد كالمجتمعات

تعاليـ   مف أجػؿ خمػؽ اػيـو معٌيوػةو لػدل الفػرد، كهػل فػل حالػة اشػتباؾ دائػـ مػت ذاتهػا كماػادرها 
ككااعهػػا كمتمقيهػػا كموافسػػيها مػػف أجػػؿ هػػذه المهمػػة الاػػعبة كالكاػػكؿ إلػػ  تشػػكيؿ القػػيـ التػػل 

   .  ُ"   تريدها
عم  القيـ كالمفاهيـ ككسائمه الحديثة أثر اإلعبلـ كال يخف  عم  ذم لب كبايرة 

، التشكيؽ  ت ثيرية عم  المجتمت ، مفيتمتت به اإلعبلـ المعاار مف خاائص لما ، كالمبادلء 
اإلعبلـ يؤثر بشكؿ مباشر عم  أفراد المجتمت مف خبلؿ ادرة ف" كاالستمالة ،  ، كاإلاواعكاإلثارة 
اإلعبلـ عم  الكاكؿ إل  اطاع كبير مف الواس توطمؽ مف ادرة كسائؿ اإلعبلـ عم  كسائؿ 

مخاطبة جماهير عريضة فل كات كاحد، كهذه خااية مف خاائص اإلعبلـ الجماهيرم بما 
يمكف معه التكجيه الجماعل وحك هدؼ أك اضية معيوة كاستوهاض الرأم العاـ لعمؿ ما سمبان أك 

ة تحرؾ الجماهير وحك سمكؾ أك ارار محدد ككما هك معركؼ عف إيجابان كبث مشاعر معيو
مجتمعوا العربل أوه مجتمت عاطفل وجد كسائؿ اإلعبلـ تحاكؿ أف تستميؿ الجمهكر لاالحها 

كما إف كسائؿ اإلعبلـ تعتبر مف الماادر األساسية  عف طريؽ تحريؾ مشاعر العاطفة لديهـ .
ل عميها األفراد مكاافهـ  بؿ يمتد إل  القيـ كأوماط لممعمكمة عود كثير مف الواس، كالتل يبو

السمكؾ، فقد يحدث أف يتقبؿ المجتمت ايمان كاوت مرفكضة ابؿ أف تحممها الرسالة اإلعبلمية، أك 
يرفض ايمان كاوت سائدة كمقبكلة مستبدالن بها ايمان جديدة لذا فبلبد مف تكظيؼ اإلعبلـ تكظيفان 

حب مبدأ كيتكمـ بمساف الواس كيعبر عف ضمير الشعب كما ال سميمان بحيث يككف إعبلـ حل اا
 . ِ بد أف يككف مرآة اجتماعية ااداة

مما جعؿ لئلعبلـ المعاار بكسائمه المختمفة السمطة العظم  ف  تقرير المفاهيـ  كهذا
 .عم  األفراد كالمجتمعات سمبان أك إيجابان كمف هوا كاف ت ثيره عميقنا الاحيحة ، أك الخاطئة ، 

 :عهٗ ٔجّ انعًٕو  ٔاإلرْابدٔر ٔسائم اإلعالو يف حماربت انفساد رابعًا : 
بعد أف بيوا ت ثير اإلعبلـ عم  أفراد المجتمت يتض  لوا اكة كخطكرة الدكر الذم تمعبػه كسػائؿ ك    

 اإلعبلـ فل محاربة الفساد  كالتادم له عم  الوحك ااتل:
 لمجتمت بالتعاكف مت هيئة مكافحة الفساد.وشر الكعل الكاائل كاألخبلال بيف أفراد ا  ُ

                                                 
 ،.ََُِليبيا: جامعة سبها،  ،ُِٕ، دعدواف إبراهيـ أحمد، صعمـ االجتماع التربكم األوساؽ االجتماعية التربكية   ُ
دراسة حكؿ كسائؿ اإلعبلـ فل المجتمعات الحديثة  ت ثيراتها ، كظائفها ،استخداماتها  د. محمد عبد الوبل المكسكم    ِ

www.al-mousawi.org  . 
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 .توظيـ حمبلت تكعية لمرأم العاـ لدعـ مكافحة الفساد   ِ
 وشر الدراسات المتخااة بهذه الظاهرة.    ّ
عطاءهػا     ْ متابعة الوػدكات كالمػؤتمرات التػل تخػتص بمكضػكع الفسػاد كوشػر التقػارير عوهػا كا 

 أهمية خااة .
 حاربة الفساد .متابعة اإلجراءات الحككمية الخااة بم  ٓ
 تسميط الضكء عميها . ك وشر تجارب الشعكب األخرل التل وجحت بالحد مف هذه الظاهرة   ٔ
 المتابعة الجديػة لقضايا الفساد المثارة كتتبعها لمكاكؿ إل  حؿ وهائل لها.   ٕ
اإلدارم كالحاجػػة لئلاػػبلح كبيػػاف ضػػركرة تكػػاتؼ الجميػػت  التكعيػػة ب هميػػة تحقيػػؽ اإلاػػبلح  ٖ

 ح اإلدارم الموشكد .لمكاكؿ لئلابل
ثػػارة اضػػايا الفسػػاد كايبلءهػػا األهميػػة   ٗ الشػػفافية فػػل كشػػؼ كػػؿ ممارسػػات اإلدارات الفاشػػمة كا 

 . ُ  القاكل بكضعها عم  سمـ أكلكياتها كاعتبارها مف األهداؼ األساسية لئلعبلـ.
أف وككف عم  كع  تاـ بما تحدثه كسائؿ اإلعبلـ مف آثار عم  المجتمعات بلبد فلذلؾ، 

فعاالن ل رس الفضائؿ كالقيـ الاحيحة، كتكعية المجتمت بالمخاطر  اجعمها سبلحو،كأف الثقافاتك 
 . الت  تهدد أموه كتزعزع استقرار أبوائه مف العوؼ ، كالتطرؼ ، كالتكفير ، كاإلرهاب

بالوفت ال عميها فيما يعكد  كسائؿ اإلعبلـ  مف األجدل كاألوفت لؤلمة أف يتـ استعماؿك 
المفاهيـ الاحيحة كالقيـ الهادفة الت  وحك ترسين الاحي  لؾ بتكجيهها التكجيه بالضر، كذ

يدعك إليه اإلسبلـ ، كوقض المفاهيـ الم مكطة كالهدامة الت  ال تتفؽ مت احي  الديف اإلسبلمل 
 .لتحقؽ الثمرة المرجكة موها؛ 

 ّبٕسائم اإلعالو يف يٕاجٓت اإلرْاب ٔحماصرت ت: األدٔار ادلُٕط خايساً 
فإوػػه مػػف البداهػػة أف يعتبػػر ، كبمػػا أف اإلعػػبلـ كسػػيمة فعالػػة مػػف كسػػائؿ االتاػػاؿ بالجمػػاهير   

،  األساسػية عميهػا يةلكاجبػات اإلسػبلمف  مكاجهة التطرؼ كاإلرهػاب مػف أكؿ اايامها بدكر فعاؿ 
 كيتمثؿ هذا الدكر فيما يمل : 

الصــحوحظىإلبــرازىدــماحظىتبنــىىودــائلىاإلرــالمىفــىىالــدولىاإلدــالموظىالمطــاوورىالمؼنوــظى  ُ
، كال يكػػكف هػػذا إال إذا اامػػت كسػػائؿ  كذلػػؾ بمػػد المجتمػػت بػػالقيـ اإلسػػبلمية الاػػحيحةاإلدــالمى:ى

أيسس اكية مف العمـ كالفكر كاإليماف حت  تمد المسمـ بالقيـ اإلسبلمية الاحيحة "  اإلعبلـ عم  
طيت أف يقضػػل عمػػ  كتمػػده كػػذلؾ بالحقػػائؽ حتػػ  يسػػت، كحتػػ  يسػػتطيت أف يعػػيش بهػػا حاضػػره 

                                                 
مقػػاؿ بعوػػكاف  دكر اإلعػػبلـ فػػل مكافحػػة الفسػػاد المػػالل كاإلدارم  / الكاتػػب اػػال  الطػػائل / اػػحيفة المػػؤتمر تػػارين    ُ
 www.inciraq.comلرابط عم  ا ََِٗ/ّ/ِ
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المسػػمميف الػػذيف  عوػػد بعػػضكتاػػح  المفػػاهيـ الخاطئػػة ،  المػػذاهب الباطمػػة المعاديػػة لئلسػػبلـ
 بهرتهـ ثقافة ال رب كاضاياه، كأف تقدـ البديؿ  البرامج اإلسبلمية المخططة كالمدركسة.

يػرا إف كث:  إرادةىالنظرىفيىخروطظىالبرامجىمنىأجلىمزودىمنىالبـرامجىاإلدـالموظىالؼادفـظىىى  ِ
مػػػف البمػػػداف اإلسػػػبلمية ال تحظػػػ  اإلذاعػػػة فيهػػػا بوسػػػبة تػػػتبلءـ مػػػت مسػػػئكلياتها تجػػػاه القضػػػية 

% مػػف وسػػبة برامجهػػا المذاعػػة. بػػؿ هوػػاؾ ُْاإلسػػبلمية، فػػالبرامج اإلسػػبلمية فيهػػا ال تزيػػد عػػف 
% كلعػػؿ هػػذا يػػدعكوا إلػػ  إعػػادة الوظػػر فػػل َُإذاعػػات إسػػبلمية ال تاػػؿ هػػذه الوسػػبة فيهػػا إلػػ  

لبرامج مف أجؿ مزيد مف البرامج اإلسبلمية الهادفة التل توبت عف فهـ سميـ كاع لطبيعػة خريطة ا
 . ُ  هذا الديف الحويؼ.

الوقػؿ الحػر كالمكضػكعل لؤلخبػار كالمعمكمػات ك  "والموضورىىللردـالظىاإلرالموـظىىىالنػلىالحرى  ّ
األاػؿ فػل اإلعػبلـ  . ِ " بإحدل الكسائؿ اإلعبلمية أك أو ه وقؿ األخبار كالكاػائت باػكرة اػحيحة

اإلسػبلمل او ػه إعػبلـ عػاـ ييػر متخاػص لمجتمػت مسػمـ أك دكلػة إسػبلمية أك حككمػة إسػبلمية، 
لكف الكاات لمجتمعاتوا اإلسبلمية يحتـ عميوػا القػكؿ بػ ف  اإلعػبلـ اإلسػبلمل فػل ظركفوػا المعااػرة 

بلـ اإلسػػبلمل؛ مفهػػـك اإلعػػك . ّ هػػك اػػكرة مػػف اػػكر اإلعػػبلـ المتخاػػص، كهػػك اإلعػػبلـ الػػديول
ر  إعبلـ عاـ فل محتكاه ككسائمه يمتـز فل كؿ ما يوشره أك يذيعه أك يعرضػه عمػ  الوػاس بالتاػكُّ
اإلسبلمل لئلوساف كالككف كالحياة المستمدة أساسان مف القرآف الكريـ كاحي  السُّػو ة الوبكية كمػا 

 . ْ ارتضته األيم ة مف ماادر التشريت فل إطارها
أهػـ كظػائؼ اإلعػبلـ توػػكير  " فمػف والتطـاونىضـدىقـوىىاإلرهـابىوالطنـفىىىىىىبـثىروحىالتضـامنىى  ْ

العقكؿ كتهذيب الوفكس فل ضكء تعاليـ اإلسبلـ، فمف كاجب اإلعػبلـ اإلسػبلمل الػدعكة لكحداويػة 
وقاذه مف سيطرة األهػكاء كالشػهكات كال رائػز. فػاإلعبلـ  اهلل، كتحريره اإلوساف مف عبكدية العباد كا 

ؽ الدكلة اإلسبلمية كال يوب ل العبث به أك استخدامه إلثارة الشهكات، كتحريؾ مرفؽ هاـ مف مراف
الريبػػات الػػدويا بػػيف الشػػباب كالواشػػئة، بػػؿ أف المفػػركض أف تراػػ  اهتمامػػات الوػػاس، كأف يسػػمك 

 اإلعبلـ بعقكلهـ كعكاطفهـ.

                                                 

الواشر: الجامعة اإلسبلمية، المديوة الموكرة  الطبعة:  ِٗ   اإلعبلـ كالدعكة إل  اهلل ، المؤلؼ: طه عبد الفتاح مقمد ص ُ 
 ـُٕٓٗهػ/ ديسمبر ُّٓٗالسوة الثاموة، العدد الثالث، ذك الحجة 

 .َُِـ، ص ُِٖٗاإلعبلـ، دكر اإلعبلـ فل التومية،محمد عبد القادر: كزارة الثقافة ك   ِ 
 .ّٔـ، ص ُّٖٗ، ُالمسئكلية اإلعبلمية فل اإلسبلـ، محل الديف عبد الحميـ: مكتبة الخاوجل، القاهرة، ط/  ّ 
.كراػة مقدمػة إلػ  وػدكة: "اإلعػبلـ الػدكلل كاضػايا العػالـ ِٗ-ِٖمحمد محمػد يػكوس: ص  كظائؼ اإلعبلـ اإلسبلمل،  ْ 

 ـ، ُٖٗٗاإلسبلمل"، القاهرة، وكفمبر 
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بلـ هػك كلعػؿ الهػدؼ األسػم  لئلعػ :توحودىاألمظىفكرًاىودـلوكًاىىتبنىىودائلىاإلرالمىمبدأى  ٓ
يجاد التعارؼ كالت لؼ بيف أبوائها، كاإلارار عم  معػاول األخػكة  تكحيد األمة فكران كسمككان ككالء كا 
كالتراحـ كالتكاد بيف أفرادها، بؿ يجب عم  السػمطاف أف يضػرب بيػد اكيػة عمػ  كػؿ مػف تسػكؿ لػه 

 اوة العظمل.وفسه العبث بكحدة األمة، أك تعريض كحدتها لمخطر، كهذه جريمة مف جرائـ الخي
 الطملىرلىىتردوخىالػومىوالتوروظىبػضاواىالوطنىوهمومـهىوالخـذرىمـنىاإلرـالمىالدـلبيى:ىىىىىى (6

كالشؾ أف أهـ ما يوب ل أف وسارع إليه هك كاؼ حمبلت التشهير كالسب كالشػتـ كالمهػاترات بػيف 
عػف األمػة  أاطار العالـ اإلسبلمل، كما يجب مكاجهة الحمبلت اإلعبلمية المعادية، كالتفرغ لمدفاع

مػػػت تعريػػػة الحضػػػارىة ال ربيػػػة كالثقافػػػةى .. كمقدسػػػاتها كتوشػػػيط الػػػركح الجهاديػػػة عوػػػد المسػػػمميف.
الشيكعية كالدعاية الاهيكوية كالمػذاهب الموحرفػة، كتسػميط األضػكاء عمػ  المعطيػات الحضػارية 

 . ُ  لئلسبلـ.

إسبلمل شامؿ  ذات وشاطكهذه المؤسسة  :إْدالموظىكبرىىإرالموظىإنذا ىمؤددظىثػافوظى  ٕ
تمػػارس عممهػػا فػػل جميػػت أوحػػاء العػػالـ سػػكاء بوشػػر المؤلفػػات أك ترجمتهػػا أك بإاػػدار الكتػػب 
كالاحؼ اإلسبلمية التل توطؽ باسـ المسمميف جميعان كتكػكف ذات شػكؿ إعبلمػل حػديث عاػرم 
 متطكر، باإلضافة إل  تبادؿ الخدمات كالبرامج كاألشخاص بيف المؤسسػات اإلعبلميػة اإلسػبلمية.
كيتمثؿ الدكر الذم يقـك به اإلعػبلـ فػل تحقيػؽ التضػامف اإلسػبلمل فػل عػدة أمػكر أهمهػا تبميػغ 
دعكة اإلسبلـ كشرح مبادئها كتعاليمهػا كدحػض االفتػراءات كالشػبهات عوهػا، كمجاهػدة المػؤامرات 

ميف الماكرة الخطيرة التل يريد بها أعداء اإلسبلـ مف الاهايوة كالشيكعيف كالاميبيف فتوػة المسػم
 . ِ  عف ديوهـ كتمزيؽ كحدتهـ كأخكتهـ.

التطــاونىوالتخطــوطىالــدروىىواإلرالمــيىرلــىىكافــظىاألصــطدةىلمواجؼــظىالغكــرىالتكغوــرىىىى  ٖ
إف عمػػػ  المؤسسػػػات العمميػػػة المسػػػؤكلة عػػػف الػػػدعكة اإلسػػػبلمية كعػػػف الجامعػػػات "  واإلرهـــابي

ت كجماعات الدعكة العاامة اإلسبلمية كالموظمات اإلسبلمية الرسمية التعاكف الاادؽ مت الموظما
كالمتزوػػة كالمشػػهكد لهػػا بالحكمػػة كاإلخػػبلص كال يػػرة عمػػ  األمػػة كاضػػاياها ، كمػػت أعػػبلـ الفكػػر 
اإلسػػبلمل كرجاالتػػه العػػامميف فػػل حقػػكؿ الػػدعكة باػػفة فرديػػة لتػػدارؾ األخطػػار المقبمػػة كالمهػػددة 

إلرشػاد كشػؤكف الفقػه كالػديف بالقياـ بالتخطيطػات عمػ  المػدل القريػب كالبعيػد الوتػزاع التكجيػه كا
كالتربيػػة كالتكػػكيف كالفتػػكل مػػف مسػػاعر الحػػرب كالفػػتف كاأليػػدم كالجهػػات التػػل اوتهجػػت السػػمكؾ 

                                                 

، مجمػػة الجامعػػة اإلسػػبلمية بالمديوػػة الموػػكرة    ِٖٔ   دكر اإلعػػبلـ فػػل التضػػامف اإلسػػبلمل ، أ / إبػػراهيـ إمػػاـ ، ص ُ 
 ـُْٖٗهػ/َُْْربيت األكؿ  -افر -الطبعة: السوة السادسة عشرة، العدد الكاحد كالستكف محـر

 . ِٗٔ    دكر اإلعبلـ فل التضامف اإلسبلمل ، أ / إبراهيـ إماـ ، صِ 
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المشيف كاالضطرابات المؤسفة التل ال تزيػد األمػة إال تػ خرا كتوشػر خبللهػا ركح التقػاطت كالتػدابر 
 . ُ  لفها عم  المسمميف .ككؿ ما يمزؽ الشبكة التل يىٍمتىٌف اهلل بقكتها كتبلحمها كت 

فمػف أهػـ الكاجبػات  بوانىودائلىاإلرالمىللمغؼومىالصحوحىلإلرهابىوالموقفىاإلدالميىمنـهى:ى  ٗ
الموكطة بكسائؿ اإلعبلـ بمختمؼ أساليبها أف تكضػ  لمجمػاهير المفهػـك الاػحي  لئلرهػاب حتػ  

ه فػرد أك جماعػة كممة تستخدـ لمرعػب أك الخػكؼ الػذم يسػببيككف عم  حذر موه كمف دعاته " ف
.كاػػد عػػٌرؼ مجمػػت الفقػػه   ِ أك توظػػيـ سػػكاء كػػاف ذلػػؾ أليػػراض سياسػػية أك شخاػػية أك ييرهػػا

اإلسػػبلمل اإلرهػػاب ب وػػه " العػػدكاف الػػذم يمارسػػه أفػػراد أك جماعػػات أك دكؿ ب يػػان عمػػ  اإلوسػػاف : 
كالقتػؿ  ديوه ، كدمه ، كعقمه ، كماله ، كعرضػه . كيشػمؿ اػوكؼ التخكيػؼ كاألذل ، كالتهديػد ،

خافػة السػبيؿ ، كاطػت الطريػؽ . ككػؿ فعػؿ يهػدؼ إلػ   ب ير حؽ ، كما يتاػؿ باػكر الحرابػة ، كا 
لحػاؽ الضػرر بالبيئػة أك المرافػؽ العامػة  إلقاء العوؼ أك التهديػد كالرعػب بػيف الوػاس كتػركيعهـ كا 

وهػا كالخااة . ككؿ هذا مف اكر الفساد فل األرض التل وه  اهلل سػبحاوه كتعػال  المسػمميف ع
كلما كاف اإلرهاب كالعوؼ بجميت أشػكاله ، كبمختمػؼ اػكره ، كالتطػرؼ بمجاكزتػه االعتػداؿ  . ّ "

ليس مف اإلسبلـ ، كاإلسبلـ برمء موػه كافػت المممكػة كأشػقاؤها مػف الػدكؿ العربيػة مكافػان ااطعػان 
 . ْ كحاسمان مف ظاهرة اإلرهاب كواشدت العالـ أجمت لتقكيض ظكاهره كمكافحته

ــحوحىا (10 ــرفىىىىىىىىتص ــىىالتط ــدىمحترف ــهىض ــدفاعىرن ــهىوال ــنىاإلدــالمىوقوم ــظىر ــاهومىالخاطئ لمغ
كذؾ بوشر آراء كجهػكد المؤسسػات اإلعبلميػة كالقاوكويػة فػ  مكاجهػة العوػؼ كاإلرهػاب واإلرهابى:ى

فمف أهـ ما يجب أف تقـك بػه كسػائؿ اإلعػبلـ أف توشػر جهػكد المؤسسػات  :كتكعية الجماهير بها
قد أادر مجمس هيئة كبػار جهة اإلرهاب كالعوؼ كعم  سبيؿ المثاؿ " فاإلعبلمية العالمية ف  مكا

العمماء بالمممكة العربية السعكدية بياوان فل دكرته التاسعة كاألربعيف الموعقدة بالطائؼ ابتداء مف 
هػػػ أشػػار فيػػه أف المجمػػس " درس مػػا يجػػرم فػػل كثيػػر مػػف الػػببلد اإلسػػبلمية ُُْٗ/ْ/ِتػػارين 

تفجيػر ، كمػا يوشػ  عوػه مػف سػفؾ لمػدماء كتخريػب لمموشػ ت ، كوظػران إلػ  كييرها مػف التكفيػر كال
خافػػة  تػػبلؼ أمػػكاؿ معاػػكمة ، كا  خطػكرة هػػذا األمػػر كمػػا يترتػػب عميػػه مػػف إزهػػاؽ أركاح بريئػػة ، كا 
لموػػاس كزعزعػػة ألمػػوهـ كاسػػتقرارهـ فقػػد رأم المجمػػس أف مػػا وجػػـ عػػف هػػذا مػػف اسػػتباحة الػػدماء 

                                                 

بحػث مقػدـ لممػؤتمر العػالمل عػف مكاػؼ  ّّ   اإلسبلـ ديف الكسطية كالفضائؿ كالقيـ  ، د / عبدالسػبلـ الهػراس ، ص ُ 
 ـ .ََِْق ػ  ُِْٓالسعكدية  جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلميةاإلسبلـ مف اإلرهاب  

 ـ .ُٖٓٗعربية، القاهرة، ، دار الوهضة الُٖاوظر : اإلرهاب السياسل: عبد الرحيـ ادؽ، ص  ِ 
  هػ  .ُِِْ،  ْراجت بياف مكة المكرمة ، مجمت الفقه اإلسبلمل ، ص  ّ 
 ـ .ََِِهػ/ُِّْ،  ُ، ط ُٕٖاوظر : المممكة العربية السعكدية كمكافحة اإلرهاب : عزت مراد ، ص  ْ 
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الخااة كالعامة كتفجير المساكف كالمركبات ، كتخريب الموش ت كاوتهاؾ األعراض كسمب األمكاؿ 
، فهذه األعماؿ كأمثالها محرمػة شػرعان بإجمػاع المسػمميف لمػا فػل ذلػؾ مػف هتػؾ لحرمػة األوفػس 
المعاكمة كهتؾ لحرمة األمكاؿ كهتؾ لحرمات األمف كاالستقرار كحياة الوػاس ااموػيف المطمئوػيف 

كاحهـ كهتؾ لمماال  العامة التل ال يو  لمواس فػل حيػاتهـ فل مساكوهـ كمعايشهـ كيدكهـ كر 
عوها . كاد حفظ اإلسبلـ لممسمميف أمكالهـ كأعراضهـ كأبػداوهـ كحػـر اوتهاكهػا كشػٌدد فػل ذلػؾ . 
ف مػا يجػرم فػل بعػض البمػػداف مػف سػفؾ لمػدماء البريئػػة كتفجيػر لممسػاكف كالمركبػات كالمرافػػؽ  كا 

كمـاىأكـدىرلمـا ىىىى. ُ عمػؿ إجرامػل كاإلسػبلـ بػرمء موػه " العامة كالخااة كتخريػب لمموشػ ت هػك
المدــلمونىفــيىكــلىمكــانىرــنىذــجبؼمىالمطلــقىلمــاىورتكبــهىبطــضىالمعــامرونىمــنىجــرائمىىىى

كتجعؿ المسمميف فل كؿ مكػاف عرضػة لبلوتقػاـ كاالضػطهاد . كأكػدكا  إرهابوظىتدي ىإلىىاإلدالم
مػػف أعظػػـ الكبػػائر المحرمػػة التػػل  فػػل بياوػػات لهػػـ اػػدرت عقػػب األحػػداث اإلرهابيػػة التفجيريػػة أف

شددت الشريعة اإلسبلمية عم  حرمتها كأكدت عم  ضػركرة اجتوابهػا سػمب األمػف أك الراحػة عػف 
خػػػافتهـ سػػػكاء كػػػاوكا مسػػػمميف أك ييػػػر مسػػػمميف رعػػػابهـ كا  فالذـــروطظىاإلدـــالموظى. ِ الوػػػاس كا 

. فكػؿ مػف ثبػت  ظوالػانونىالدوليىوتبرآنىمنىاإلفدادىواإلجرامىكمـاىتأبـاهىالغطـرةىالدـلومىىىى
شرعان أوه ااـ بعمػؿ مػف أعمػاؿ التخريػب كاإلفسػاد فػل األرض التػل تزعػزع األمػف باالعتػداء عمػ  
األوفس كالممتمكات الخااة أك العامة كوسؼ المساكف أك المسػاجد أك المػدارس أك المستشػفيات 

يب البتػركؿ كوسػؼ كالمااوت كالجسكر كمخازف األسمحة كالمياه كالمكارد العامة لبيت الماؿ ك واب
القتػػؿ لداللػػة اايػػات المتقدمػػة عمػػ  أف مثػػؿ هػػذا الطػػائرات أك خطفهػػا كوحػػك ذلػػؾ ، فػػإف عقكبتػػه 

، كألف خطر كضرر الذم يقطت الطريؽ فيعتػدم عمػ   اإلفساد فل األرض يقتضل إهدار دـ المفسد
جػراـ .فػ م  ّ شخص فيقتمه أك ي خذ مالػه، كاػد حكػـ اهلل عميػه بمػا ذكػر فػل آيػة الحرابػة إفسػاد كا 

رهاب لموػاس تحرمػه الشػريعة اإلسػبلمية كالقػاوكف الػدكلل . ف مػا يقػـك بػه اإلرهػابيكف كتركيت كا  كا 
زهاؽ لؤلركاح البريئة ، كاعتداء عم  األوفػس كاألمػكاؿ ، كاطػت لمطػرؽ  اليـك مف اتؿ كتركيت ، كا 

يمػػة الحرابػػة فػػ  ، كزعزعػػة لؤلمػػف فػػ  الػػببلد ، كييرهػػا مػػف األعمػػاؿ اإلجراميػػة ليتسػػاكل مػػت جر 
 الشريعة اإلسبلمية بؿ كيفكاها ، فيجب أف تطبؽ عميهـ أحكامها .

                                                 

، تاػدر عػف  ّٕٓ، ص َُِْ،  ُُْٗ،  ٔٓبياف مجمس هيئة كبار العمماء ، مجمة البحػكث اإلسػبلمية ، العػدد   ُ 
  رئاسة إدارة البحكث العممية كاإلفتاء ، الرياض .

، كتيػػب البيػػاف ممحػػؽ  ّاوظػػر : البيػػاف الختػػامل لممػػؤتمر الثػػاول عشػػر لمجمػػت البحػػكث اإلسػػبلمية بػػاألزهر الشػػريؼ ، ص  ِ 
  ـ .ََِِويك هػ / يك ُِّْبمجمة األزهر ، الجزء الثالث ، السوة الخامسة كالسبعكف ، ربيت األكؿ 

، مجمػة البحػكث اإلسػبلمية ،  ّْٖهػػ ، صَُْٗ/ُ/ُِ، كتػارين  ُْٖراجت بياف مجمس هيئة كبػار العممػاء راػـ   ّ 
  ، تادر عف رئاسة إدارة البحكث العممية كاإلفتاء ، الرياض . َُْٗ،  ِْالعدد 
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 ومنىأهمىاألدوارىالتيىوضطلدىبؼاىاإلرالمىفىىمواجؼظىاإلرهابىالدورىالمطرفيىوالتنـووريى:ى  ُُ

مف األدكار المهمة الت  يجب أف يقػـك بهػا اإلعػبلـ فػ  مكاجهػة اإلرهػاب كالتكفيػر كالجماعػات ى ُ 
أف يقػػـك بػػدكر معرفػػل كدكر توػػكيرم. كالػػدكر المعرفػػل يتمثػػؿ أساسػػا فػػل التشػػخيص  المتطرفػػة "

الدايؽ لظاهرة اإلرهاب مف كجهة وظر العمـ االجتماعل حت  تتبيف أبعاده المختمفػة، كيمكػف بوػاء 
التركيز عم  أهميػة يككف بكر التوكيرم كالد عم  هذا التشخيص رسـ سياسة متكاممة لمكاجهته. 

 كالذل يتمثؿ فيما يمل :الوقدم باعتبار ذلؾ البداية الضركرية لتجديد الفكر الديول.تككيف العقؿ 
ال وبػػالغ لػػك أكػػدوا أف هوػػاؾ طراػػا متعػػددة "  التأووــلىاإلرهــابيىللنصــوصىاإلدــالموظىمطرفــظى - أ

لمت كيؿ اإلرهابل لمواكص اإلسبلمية، كالكظيفػة األساسػية لهػذا الت كيػؿ هػك إضػفاء الشػرعية 
أسػاليب العوػؼ التػل تتبعهػا الجماعػات الديويػة المتشػددة التػل تتبوػ  اتجاهػا اإلسبلمية عمػ  

زاء المسػػػمميف أوفسػػػهـ لػػػك كػػػاوكا حكامػػػا باعتبػػػارهـ مػػػف  عػػػدائيا إزاء ييػػػر المسػػػمميف، بػػػؿ كا 
الطكاييت الذيف يحؽ شرعا الخركج عميهـ كاتالهـ، أك مف عكاـ المسمميف الػذيف ال يؤموػكف 

لحكـ عم  المجتمعات اإلسبلمية المعاارة أوها مجتمعات جاهمية، ا.. مثؿ ب فكارهـ المتطرفة.
كالدعكة إل  االوقبلب المسػم  عمػ  الػدكؿ القائمػة لفػرض تطبيػؽ مبػادئ الشػريعة اإلسػبلمية 

كتكالػػت بعػػد ذلػػؾ االجتهػػادات الت كيميػػة اإلرهابيػػة التػػل  إلخراجهػػا مػػف الجاهميػػة إلػػ  الحضػػارة.
أبرزهػػػا جماعػػػة "الجهػػػاد" الماػػػرية، ككػػػذلؾ الجماعػػػة اامػػػت بهػػػا جماعػػػات تكفيريػػػة متعػػػددة 

اإلسػػػبلمية الماػػػرية، كبعػػػد ذلػػػؾ توظػػػيـ "القاعػػػدة" بقيػػػادة "أسػػػامة بػػػف الدف"، كأخيػػػرنا توظػػػيـ 
 سكريا كالعراؽ.  "داعش" الذم أعمف الخبلفة اإلسبلمية فل

إلرهػابل، أف العقؿ التقميدم هك المقدمة الضركرية لوش ة العقػؿ ا   :تذروحىالطػلىاإلرهابي - ب
 كال يمكػػف الكشػػؼ عػػف مككوػػات العقػػؿ اإلرهػػابل إال بتحديػػد آليػػات الخطػػاب المتطػػرؼ كالمػػراكغ

: كهل أخطر آلياته عم  كجه اإلطبلؽ، هل استخداـ الفتكل فل تكفير الخاـك كمف أخطرها 
، أك مف مفتو هاكو يادر الفتاكل عم  هكاه.   ِ  الفكرييف، سكاء ادرت مف مفتو محترؼو

طارىرصدناىللجؼـودىاإلرالموـظىودورهـاىفـىىمواجؼـظىاإلرهـابىوالتطـرفىوالطنـفىنـذكرىىىىىىىىىىفىىإو  
لمـؤتمرىىاى  :ىنموذجاىمنىهذهىالجؼودىالتىىوجبىأنىتذكرىفتذكرىفىومنىهذهىالنماذجىالمذرفظ

جمـادىىاألولـىىىى23ى-25المنطػـدىخـاللىالغتـرةىمـنىىىىى(ىىدورىاإلرالمىفـيىالتصـديىلإلرهـابىىى)ىىالدولي
ىبمصرى.ىىمىبجامطظىأدووط2016سىمارى3ى–ى5هـى/ىى1437

                                                 

المركػػز العربػػل لمبحػػكث مكاػػت  وشػػر ف ، ، السػػيد يسػػي اب: الػػدكر المعرفػػل كالتوػػكيرم لئلعػػبلـ الماػػرمكاجهػػة اإلرهػػم  ُ 
 . ـَُِٓ/يكليه/ِٔ .كالدراسات

 ، السيد يسيف ، ـ س اب: الدكر المعرفل كالتوكيرم لئلعبلـ المارمكاجهة اإلرهم  ِ 
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ف  بياف دكر اإلعبلـ   1 تمامان لمفائدة وذكر طرفان مف التكايات الت  اوته  إليها هذا المؤتمر وا    
:ىف  مكاجهة اإلرهاب كموها  

عبػد  يشيد المػؤتمر بػالجهكد الحثيثػة التػل تقػـك بهػا جمهكريػة ماػر العربيػة بقيػادة الػرئيس  ُ
بػف  لعربية السعكدية بقيادة خادـ الحرميف الشريفيف الممؾ سػممافالفتاح السيسل، كالمممكة ا

عبػػد العزيػػز آؿ سػػعكد ؛ لمكاجهػػة اػػكل التطػػرؼ كاإلرهػػاب ، كيػػدعك اهلل أف يكمػػؿ خطكاتهمػػا 
كيقػػدر المػػؤتمر جهػػكد رابطػػة العػػالـ ، بالوجػػاح كالتكفيػػؽ حفاظػػان عمػػ  كحػػدة األمػػة اإلسػػبلمية

كاألبحػاث كالبػرامج المتوكعػة فػل مختمػؼ  المػؤتمراتاإلسبلمل فل مكافحة اإلرهاب مف خػبلؿ 
 أوحاء العالـ.

يؤكد المؤتمر عم  أف مسؤكلية اإلعبلـ يجب أف ترسن موظكمة القػيـ التربكيػة الوبيمػة  التػل   ِ
مكاجهػة  توطمؽ مف احي  الديف بكافها الخطكة األكل  لبوػاء اإلوسػاف المسػمـ القػادر عمػ 

 امج التربية اإلعبلمية فل الدكؿ العربية كاإلسبلمية.مف خبلؿ تعزيز بر  التطرؼ كاإلرهاب

ّ  :  يؤكػػد المػػؤتمر عمػػ  ضػػركرة دعػػـ حريػػة الػػرأم كالتعبيػػر كاػػياوتها شػػريطة أف تكػػكف حريػػة ن
 مسؤكلة كموضبطة بقيـ اإلسبلـ كأحكامه، كأف تسع  إل  البواء ال الهدـ.

 مراعػاة المعػايير المهويػة أهمية توفيذ مكاثيؽ الشرؼ اإلعبلمل التل توص عمػ  عم   ت كيد ال  ْ
 كاألخبلاية عود وشر ما يتعمؽ موها بالعمميات اإلرهابية، كالحد مػف التجػاكزات التػل تقػت فيهػا
 بعض كسائؿ اإلعبلـ كالتل تسهـ فل اوتشار ظاهرة اإلرهاب كوشر التطرؼ كال مك كاإلاااء.

المختمفػة  تربكيػة كالديويػةت كيد أهمية تكامؿ الجهكد بػيف المؤسسػات اإلعبلميػة كالثقافيػة كال   ٓ
ال تكػكف  فل العالـ اإلسبلمل ؛ لكضت خطة إستراتيجية لمكافحة اإلرهػاب كالتاػدم لػه، حتػ 

 هل فقط التل تتادر المشهد فل المكاجهة. -مت أهميتها–الحمكؿ األموية 

األسػػرة فػػل حمايػػة  أهميػػة اضػػطبلع كسػػائؿ اإلعػػبلـ بتباػػير الػػرأم العػػاـ المسػػمـ ب هميػػة دكر  ٔ
 ياؿ الواشئة مف السقكط فل براثف التطرؼ كالعوؼ كاإلرهاب.األج

مػػف  ضػػركرة ايػػاـ كسػػائؿ اإلعػػبلـ بالموااشػػة الكاعيػػة كالدايقػػة لمفػػاهيـ الجماعػػات اإلرهابيػػة   ٕ
 خػػبلؿ المتخااػػيف، كالكشػػؼ عػػف أخطارهػػا كتفويػػد حججهػػا كالػػرد عميهػػا مػػف خػػبلؿ تكظيػػؼ

 .القكالب كاألشكاؿ اإلعبلمية التقميدية كالجديدة

                                                 

 ٓهػػػ /  ُّْٕجمػادل األكلػػ   ِٓ  اػدر فػػل مديوػة أسػػيكط بجمهكريػػة ماػر العربيػػة ، مكاػػت اليػـك السػػابت ، بتػػارين ُ 
 ـَُِٔمارس 
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كالتػل  التركيز فل الرسائؿ اإلعبلمية المكجهػة لم ػرب عمػ  التمييػز بػيف حريػة الػرأم كاإلبػداع  ٖ
ااخريف كعقائػدهـ،  يوب ل احترامها ، كبيف مسؤكلية اإلعبلـ ال ربل فل ضركرة احتراـ أدياف

 .ليس له ديف كعدـ الربط القسرم بيف اإلسبلـ كاإلرهاب، كالت كيد عم  أف اإلرهاب

ـ إفسػػاح المجػػاؿ فػػل كسػػائؿ اإلعػػبلـ أمػػاـ الػػدخبلء كمػػدعل العمػػـ ممػػف يشػػكهكف عػػد أهميػػة  ٗ
 الاكرة الاحيحة كالمشراة لئلسبلـ كيثيركف الفتوة كالتعاب كالكراهية.

لػػػدعـ الجاليػػػات  تفعيػػػؿ دكر كسػػػائؿ اإلعػػػبلـ بالػػػدكؿ اإلسػػػبلمية فػػػل الجهػػػكد المبذكلػػػة  َُ
 اإلسػبلـ كالػذكد عوػه كالتعريػؼ بمبادئػه اإلسبلمية فل الخارج لمقياـ بدكرها فل تجميػه حقػائؽ

 السمحة. 

إعداد الككادر  ت كيد ضركرة اهتماـ أاساـ ككميات اإلعبلـ بالجامعات اإلسبلمية عم   ُُ
الحكار مت ااخر  اإلعبلمية القادرة عم  الموافسة، كتزكيدها بمواهج أخبلايات اإلعبلـ كآداب

 فل ضكء تعاليـ اإلسبلـ الحويؼ.

اإلجػراءات الكفيمػة  يف مختمػؼ المؤسسػات فػل الػدكؿ اإلسػبلمية التخػاذضركرة التعاكف ب  ُِ
 اإلرهابية لوشر أفكارها. لمحد مف ظاهرة اإلرهاب االلكتركول باعتبارها مف أدكات الجماعات

كفػػػل هػػػذا اإلطػػػار سػػػكؼ ترعػػػ  رابطػػػة الجامعػػػات اإلسػػػبلمية عقػػػد وػػػدكة يشػػػارؾ فيهػػػا   ُّ
يجاد السبؿ الكفيمة لمبلحقة اإلرهابييف عبر شػبكة الحديثة؛ إل كعمماء التكوكلكجيا اإلعبلميكف

 .كاإلرهابييفكاإلعبلـ الرامل، بما يكفؿ مكاجهة عممية احيحة لئلرهاب  اإلوتروت
كال شؾ أف اوعقاد المؤتمر تحت هذا العوكاف   دكر اإلعبلـ فل التادم لئلرهاب   جاء اوطبلاان  

ط بكسائؿ اإلعبلـ االضطبلع به لمكاجهة مف  استشعار القائميف عميه لخطكرة الدكر الموك 
. اإلرهاب كالتادم له  

كهػػذا يتطمػػب كضػػت خطػػة إعبلميػػة اسػػتراتيجية بالتعػػاكف بػػيف شػػت  الجهػػات الرسػػمية ، 
كالمجتمعيػػة ، كالعمميػػة ، كالجامعػػات ، كمراكػػز البحػػكث ؛ لتوفيػػذ مػػا جػػاء مػػف تكاػػيات فػػ  هػػذا 

إلرهػاب كالتطػرؼ ، الػذم أاػب  يهػدد البشػرية المؤتمر كييره مف الجهػكد المخماػة ؛ لمكاجهػة ا
 جمعاء تحت شعار الديف ، كالديف موه براء .

البوـانىالصـحوحىلموقـفىىىىى:ىومنىاألدوارىالمؼمظىالتيىوجبىأنىوػومىبؼاىاإلرالمىبكلىودـائلهىىىىى
سػبىؽ اإلسػبلـي جميػتى القػكاويف  : فمقػدفـىىمواجؼتـهىىىىاإلدالميىالمنؼجىبوانىاإلدالمىمنىاإلرهابىو

 كمف ذلؾ:، مف العوؼ كالتطرؼ اإلرهاب كحمايًة المجتمعات  كاجهةً فل ملكضعية ا
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  ػٍف اىتىػؿى اػاؿ تعػال    اتػًؿ الوػاس جميعنػا: فك ومػا ب ير وفسان إوساوية مف اتؿ فف  اإلسبلـ أف مى
ًميعنا  .   ُ   وىٍفسنا ًب ىٍيًر وىٍفسو أىٍك فىسىادو ًفل األىٍرًض فىكى ىو مىا اىتىؿى الو اسى جى

  ػا ظىهىػرى ًمٍوهىػا  ( : اػاؿ تعػال  حـر اإلسبلـ الب   عم  ااخػريف ب:ػل اٍلفىػكىاًحشى مى ـى رى ػر  ػا حى ايػٍؿ ًإو مى
ؽ:  ـى كىاٍلبىٍ لى ًب ىٍيًر اٍلحى مىا بىطىفى كىاإًلٍث كى
 ِ   . 

  ذىا ( : عمػيهـ كأف اهلل يب ضػهـ اػاؿ تعػال   شػٌوتكشػدد اإلسػبلـ عمػ  المفسػديف فػ  األرض كىاً 
ٍرثى كىالو ٍسؿى كىالم هي ال ييًحبُّ اٍلفىسىادى تى  ييٍهًمؾى اٍلحى ل   سىعى  ًفل األىٍرًض ًلييٍفًسدى ًفيهىا كى     ّ   كى

  كًبػػػر:هـ إذا لػػػـ يقػػػاًتمكهـ مػػػف أهػػػؿ الكتػػػاب ، كلػػػـ يوػػػهى اهلل المسػػػمميف عػػػف اإلحسػػػاًف ل يػػػرهـ
ـٍ الم ػػهي   كيخرجػػكهـ مػػف ديػػارهـ، اػػاؿ تعػػال :  ـٍ ال يىٍوهىػػاكي لىػػ ـٍ ًفػػل الػػد:يًف كى ـٍ ييقىػػاًتميككي ػػٍف ال ػػًذيفى لىػػ عى

ـٍ  تيٍقًسطيكا ًإلىٍيًه ـٍ كى كهي ـٍ أىٍف تىبىرُّ ـٍ ًمٍف ًديىاًركي ككي  .   ْ   ييٍخًرجي

   ه  مُك فل الٌديف ألف  فل ذلؾ مهمكةن كالالتطٌرؼ كاجتواب إل  االعتداًؿ المسمميف  اإلسبلـ  كج 
ل مك  فل الديف؛ فإوما أهمؾ مىف كاف ابمىكـ ال مٌك فل الديف أكيدة، فقاؿ :  إٌياكـ كا

 ٓ . 

  الى يىًحؿُّ ًلميٍسًمـو أىٍف »فقاؿ :  إل  التخكيؼ كاإلرهاب كالتركيًت كالقتؿ،كحـر اإلسبلـ كؿ ما يؤدل
ك:عى ميٍسًممنا ٍيػرىةى، يىقيػكفػ  اػحي  مسػمـ     ٔ  «ييرى ، سىػًمٍعتي أىبىػا هيرى ػًف اٍبػًف ًسػيًريفى : اىػاؿى أىبيػك عى كؿي

ـى:  م  سى مىٍيًه كى م   اهللي عى ػهي »اٍلقىاًسـً اى ت ػ  يىدىعى ًئكىػةى تىٍمعىويػهي، حى ًديدىةو، فىػًإف  اٍلمىبلى مىٍف أىشىارى ًإلى  أىًخيًه ًبحى
اهي أًلىًبيًه كىأيم:هً  ٍف كىافى أىخى  .  ٕ  «كىاً 

  كهػػك حػػد هـ تماألبريػػاءى كاػػ تػػرك:ع مػػفلممفسػػًديف فػػل األرض، عقكبػػات مشػػددة ككضػت اإلسػػبلـ
يىٍسعىٍكفى ًفػل األىٍرًض فىسىػادنا أىٍف ااؿ تعال  :  ، الحرابة  رىسيكلىهي كى اًربيكفى الم هى كى زىاءي ال ًذيفى ييحى ًإو مىا جى

ـٍ ًمٍف ًخبلؼو  ميهي ـٍ كىأىٍرجي م بيكا أىٍك تيقىط تى أىٍيًديًه  .  ٖ   ييقىت ميكا أىٍك يياى

   كاإلاوػاع كلػيس اإلجبػار اػاؿ تعػال  : عمػ  الحٌجػة كالبرهػاف، اإلسبلـ يقـك كموهج الدعكة إل
ػػذىك:ره     ػػا أىٍوػػتى مي مىٍيػػؾى ًإال  اٍلػػبىبلغي  كاػػاؿ :   ُ    فىػػذىك:ٍر ًإو مى اٍدعي ًإلىػػ     اكلػػه تعػػال :ك .  ِ   ًإٍف عى

                                                 

 . ِّالمائدة:سكرة   ُ 
 . ّّاألعراؼ:سكرة   ِ 
 .. َِٓالبقرة:سكرة   ّ 
 . ٖالممتحوة:سكرة   ْ 
ػاري باب احي  ابف حباف   ٓ  ٍاًؼ اٍلحىاى  ال ًتل تيٍرمى  ًبهىا اٍلًجمى الواشػر: مؤسسػة  حققػه: شػعيب األروػؤكط ُْٖ/  ٗ ًذٍكري كى

 .سواده احي  عم  شرط مسمـ، رجاؿ ثقات رجاؿ الشيخيفإ ـ ُٖٖٗ -هػ  َُْٖالطبعة: األكل ،  الرسالة، بيركت
مى  اٍلًمزىاحً   ٔ  ذي الش ٍلءى عى    بيركت –الواشر: المكتبة العارية، ايدا /  َُّ/  ْسوف أبل داكد بىابي مىٍف يىٍ خي
ًح ًإلى  ميٍسًمـو احي  مسمـ   ٕ  شىارىًة ًبالس:بلى  بيركت -لتراث العربل دار إحياء اََِِ/  ْبىابي الو ٍهًل عىًف اإلًٍ
 . ّّالمائدة:سكرة  ٖ 
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سىوىًة  ًة كىاٍلمىٍكًعظىًة اٍلحى ب:ؾى ًباٍلًحٍكمى اػاؿ ك ، ، ْ    ال ًإٍكرىاهى ًفػل الػد:يفً   ؿ تعال : اا. ك    ّ   سىًبيًؿ رى
ت   يىكيكويكا ميٍؤًمًويفى   تعال :  .   ٓ    أىفى ىٍوتى تيٍكرًهي الو اسى حى

كال ، كال التطػرؼ ، كال العوػؼ ، كليس اإلكراه ، هذا هك موهج اإلسبلـ فل الدعكة إل  اهلل تعال   
 .باإلرها

 
 
 
 

 

 

 خامتت انبحث
ىحثىلمجمورظىمنىالنتائجىأهمؼاىماىولىى:توصلىهذاىالب

أف اإلعبلـ يقـك عمػ  وقػؿ األخبػار الاػحيحة لمجمػاهير ب يػة التثقيػؼ ،   ُ
كالتعمػػيـ ، كالتكعيػػة ، كالتػػ ثير ، كتكػػكيف الػػرأم العػػاـ وحػػك اضػػية مػػف 

 القضايا.
يقػػـك بتزكيػػد الجمػػاهير بحقػػائؽ الػػديف اإلسػػبلمل  اإلسػػبلملكأف اإلعػػبلـ   ِ

ػ باكرة مباشرة، أك مف خبلؿ  هلل كسوة رسكله ػ المستمدة مف كتاب ا
كسػػيمة إعبلميػػة ب يػػة تكػػكيف رأل عػػاـ اػػائب يعوػػ  بالحقػػائؽ الديويػػة 

 . كترجمتها فل سمككه كمعامبلته

                                                                                                                                               

    ُِال اشية:سكرة  ُ 
 ْٖالشكرل:سكرة  ِ 
 . ُِٓالوحؿ:سكرة  ّ 
 ِٔٓالبقرة:سكرة  ْ 
 . ٗٗيكوس:سكرة   ٓ 
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تعػػددت كسػػائؿ اإلعػػبلـ كتوكعػػت حسػػب الزمػػاف كتطػػكرت تطػػكرا ممحكظػػا   ّ
الت ثيريػػة بمكػػاف ال يخفػػ  حتػػ  تخطػػت الحػػدكد  األهميػػةحتػػ  باتػػت مػػف 

 ج رافية لمببلد .ال
مػف مجمكعػػة مػػف الضػكابط الشػػرعية يجػػب أف  اإلسػػبلمليوطمػؽ اإلعػػبلـ   ْ

 يسير عم  هديه كال يتخم  عوها حت  يضمف الت ثير الاحي .
لظاهرة اإلرهػاب ، لتػ ثيره  التادمكبرل ف   ةمسؤكلياإلعبلـ مسئكؿ أف   ٓ

فػػ  تكجهػػات الػػرأل العػػاـ كاتجاهاتػػه مػػف خػػبلؿ مػػا يػػزكده بػػه مػػف أخبػػار 
 .كاألفكار إيجابان أك سمبان كمعمكمات مما يحدث ت ييرا ف  المفاهيـ 
ى

ىوالحمدىللهىربىالطالمون
ى
ى
ى

 فٓرس ادلراجع

األب الثالػػث كاألطفػػاؿ االتجاهػػات الحديثػػة لتػػ ثيرات التمفزيػػكف عمػػ  األطفاؿ،لمػػدكتكر محمػػد معػػكض،    ُ
 هػَُِْدار الكتاب الحديث، الككيت، الطبعة األكل ، .ّٖ، ِٕ، ُِ

المعهػػد العػػالل لمفكػػر  طبعػػة  زيمػػكؿ رايػػب الوجػػارد /  مػػة التعمػػيـ المعااػػر كحمكلهػػا اإلسػػبلمية،أز   ِ
 . ـَُٗٗاإلسبلمل، 

،  دار أخبػػػػػػار اليػػػػػػـك ِّْ، العػػػػػػدد  كتػػػػػػاب اليػػػػػػـك  ، أمػػػػػراء اإلرهػػػػػػاب ، عبػػػػػػد السػػػػػػتار الطكيمػػػػػػة  ّ
 ـ .  ُّٗٗ   القاهرة

هػػ /  ُّٕٗفكػر بدمشػؽ ػ طبعػة ثاويػة أسػكاؽ العػرب فػ  الجاهميػة ػ سػعيد األف ػاو  ػ طبعػة دار ال  ْ
 ـ. َُٔٗ

ماػر.مائة سػؤاؿ عػف  لمطباعػة، السػعادة الوجػار ط دار جمػاؿ.د - اإلسػبلمل اإلعػبلـ إسػتراتيجية  ٓ
 ط دار الفرااف.ٕالاحافة لمدكتكر طمعت هماـ ص

اػاؼ إشكاليات العمؿ اإلعبلمل بيف الثكابت كالمعطيات العارية محل الػديف عبػد الحمػيـ: ، كزارة األك   ٔ
 ـُٖٗٗ، ُ، اطر، ط/
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أضووواء علووى  اإلعوو ص  فووً موودر اإلسوو ص للوود تور مبموود عموواة الرسٍوو  ،  : م سسووت الزسووالت    (7

 .ه 1897ه ،1047بٍزوث. ، السبعت الثاوٍت 

األسس العممية كالتطبيقية لئلعبلـ اإلسبلمل : لمدكتكر عبػد الكهػاب كحيػؿ ، ط:عػالـ الكتػب ػ بيػركت   ٖ
 ـ.ُٖٓٗهػ ،َُْٔ، الطبعة األكل  عاـ 

 لموشر كالتكزيت األسس الفكرية لئلعبلـ. د سيد محمد ساداتل الشوقيطل. ط األكل  . دار الحضارة  ٗ

اإلسبلـ ديف الكسطية كالفضائؿ كالقيـ  ، د / عبدالسبلـ الهػراس ، بحػث مقػدـ لممػؤتمر العػالمل   َُ
ق ػ  ُِْٓكدية عػف مكاػؼ اإلسػبلـ مػف اإلرهػاب  جامعػة اإلمػاـ محمػد بػف سػعكد اإلسػبلمية السػع

 ـ .ََِْ
اإلعبلـ اإلسػبلمل كتطبيقاتػه العمميػة، محيػل الػديف عبػدالحميـ، الطبعػة الثاويػة ، القػاهرة: مكتبػة   ُُ

 ـ، ُْٖٗهػ، َُْْالخاوجل، الرياض: دار الرفاعل، 
د / محمػػػكد محمػػػد عمػػػارة ، سمسػػػمة البحػػػكث  المػػػادمفػػػ  مكاجهػػػة اإلعػػػبلـ  اإلسػػػبلملاإلعػػػبلـ   ُِ

 ـ . ََِٖهػ / ت ُِْٗلكتاب الثالث ا ّٗاإلسبلمية السوة 
هػػػػ، ُّٖٗاإلعػػػبلـ كالدعايػػػة، عبػػػدالمطيؼ حمػػػزة ،  ، ط الثاويػػػة القػػػاهرة: دار الفكػػػر العربػػػل،   ُّ

 ـ .ُٖٕٗ
اإلعبلـ اإلسػبلمل   دراسػة فػل المفػاهيـ كاألاػكؿ كالخاػائص   د / محمػد مكسػ  البػر  مجمػة   ُْ

 ـ  ََِٓهػ /  ُِْٔ جامعة القرآف الكريـ كالعمـك اإلسبلمية  العدد العاشر

اإلعػػػبلـ اإلذاعػػػل كالتمفزيػػػكول لمػػػدكتكر إبػػػراهيـ إمػػػاـ  ط: دار الفكػػػر العربػػػل ػ بيػػػركت الطبعػػػة   ُٓ
ُٕٗٗ. 

وجيػب مكتبػة المعػارؼ الريػاض ػ السػعكدية ػالطبعة األكلػ    عمػارة .اإلسػبلـ : د ضػكء فػل اإلعبلـ  ُٔ
 ـ.َُٖٗهػََُْ

اح مقمػػد الواشػر: الجامعػة اإلسػبلمية، المديوػػة اإلعػبلـ كالػدعكة إلػ  اهلل ، المؤلػػؼ: طػه عبػد الفتػ  ُٕ
 ـُٕٓٗهػ/ ديسمبر ُّٓٗالموكرة  الطبعة: السوة الثاموة، العدد الثالث، ذك الحجة 

اإلعبلـ اإلسبلمل دراسة فل المفػاهيـ كاألاػكؿ كالخاػائص: لمػدكتكر محمػد مكسػ  البػر  بحػث   ُٖ
 ـََِٓهػ، ُِْٔالعاشرلعدد اموشكر بمجمة جامعة القرآف الكريـ كالعمـك اإلسبلمية 

، دراسػة ااوكويػة مقاروػة عمػ  المسػتكيف الػكطول كالػدكلل ، محمػد  اإلرهاب فػل القػاوكف الجوػائل  ُٗ
 ـ .  ُُٖٗ:   ، القاهرة ،  طبعة مكتبة األوجمك المارية مؤوس محل الديف

ؿ " مقػا ،  سمسمة اإلرهاب كالتطرؼ فل فكر المثقفػيف ، محمد حسف الحفواكم  اإلرهاب كالشباب  َِ
  ـ ُِٗٗ/  ُُ/ ُٗ، اضايا كآراء  ، األهراـ ُٗراـ 

، طبعػة دار الكفػػاء لمطباعػػة  اإلرهػاب فػػل اليهكديػة كالمسػػيحية كاإلسػبلـ ، زكػػل عمػػل أبػك يضػػة  ُِ
 ـ .  ََِِ، عاـ   ، مار المواكرة كالوشر

 ـ  .  ُّٗٗ،  القاهرة  ، طبعة دار الوهضة العربية اإلرهاب كالعقاب ، محمكد اال  العادلل  ِِ
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طبعػة   ، ُ، ج اإلرهاب الدكلل كاوعكاساته عم  الشرؽ األكسط خبلؿ أربعيف اروا حسيف شريؼ  ِّ
 ـ .  ُٕٗٗ  ، القاهرة الهيئة المارية العامة لمكتاب

:   ، القػػػاهرة ،  طبعػػػة دار الببػػػاكم لموشػػػر اإلرهػػػاب اػػػواعة ييػػػر إسػػػبلمية ، وبيػػػؿ لكاػػػا ببػػػاكم  ِْ
 .  ـ  ََُِ

 ـ .ُٖٓٗادؽ، دار الوهضة العربية، القاهرة، اإلرهاب السياسل: عبد الرحيـ   ِٓ

 ـََُِالطبعة: األكل ،  بيركت –تهذيب الم ة ، األزهرم ،  ،دار إحياء التراث العربل   ِٔ

 ـَُٗٗ/قَُُْأكل ،  التكايؼ عم  مهمات التعاريؼ ،المواكم ،ط عالـ الكتب القاهرة ط  ِٕ
 ـ ُٗٗٗ -هػ َُِْطيبة الطبعة: الثاوية  تفسير القرآف العظيـ ابف كثير ،  ِٖ

 ـ ُٕٗٗ -هػ  ُُْٕتفسير الب كم الواشر: دار طيبة لموشر كالتكزيت الطبعة: الرابعة،   ِٗ
 ـ، ُٖٗٗتدكيف الفكر اإلعبلمل فل العالـ، عايد الشعراكم دار الوهضة اإلسبلمية، بيركت،   َّ

ل"محمد كظائؼ اإلعبلـ اإلسبلمل، كراة مقدمة إل  ودكة: "اإلعبلـ الدكلل كاضايا العػالـ اإلسػبلم  ُّ
 ـ، ُٖٗٗمحمد يكوس: ، القاهرة، وكفمبر 

 .هػ، ط سفير، الرياضُُّْالحكمة فل الدعكة إل  اهلل تعال ، سعيد القحطاول، طبعة ثاوية  ِّ

  ََِِ/ ِ/ ِٖ،  ، جريدة األهراـ ، طه عبد العميـ طه  خطيئة التعريؼ األمريكل لئلرهاب  ّّ

لجامعػػػات،  عػػػاطؼ مطػػػر، رسػػػػالة دكر التمفزيػػػكف، فػػػل تشػػػكيؿ الػػػكعل االجتمػػػاعل، لطػػػبلب ا  ّْ
 .ََِّماجستير، يير موشكرة، معهد البحكث كالدراسات العربية، القاهرة، 

دكر اإلعػػبلـ فػػل التضػػامف اإلسػػبلمل ، أ / إبػػراهيـ إمػػاـ ، مجمػػة الجامعػػة اإلسػػبلمية بالمديوػػة   ّٓ
كؿ ربيػػػت األ  -اػػػفر -الموػػػكرة  الطبعػػػة: السػػػوة السادسػػػة عشػػػرة، العػػػدد الكاحػػػد كالسػػػتكف محػػػـر

 ـُْٖٗهػ/َُْْ

 ـ،.ُِٖٗدكر اإلعبلـ فل التومية،محمد عبد القادر: كزارة الثقافة كاإلعبلـ،   ّٔ
 .ط دار الفكر العربل بيركت ، محل الديف عبد الحميد ،د/ الدعكة اإلسبلمية كاإلعبلـ الدكلل  ّٕ

 ـ ُٖٓٗهػ /  َُْٓسير أعبلـ الوببلء  الذهبل مؤسسة الرسالة  الطبعة : الثالثة ،   ّٖ

 ـََِّ-هػ ُِّْطبعة: ثاوية،  كتبة الرشد  السعكديةمحي  البخارل البف بطاؿ  شرح ا  ّٗ
 هػُِِْاحي  البخارل ط دار طكؽ الوجاة الطبعة: األكل ،   َْ

 بيركت –احي  مسمـ الواشر: دار إحياء التراث العربل   ُْ

مديوػة  اكرة اإلسبلـ فل اإلعبلـ ال ربل لمػدكتكر عبػد القػادر طػاش ط الزهػراء لئلعػبلـ العربػل ػ   ِْ
 ـ.ُّٗٗهػ،ُُْْوار ػ القاهرة. الطبعة الثاوية عاـ 

، دعػػدواف إبػػراهيـ أحمػػد، محمػػد المهػػدم عمػػـ االجتمػػاع التربػػكم األوسػػاؽ االجتماعيػػة التربكيػػة  ّْ
 ،ََُِليبيا: جامعة سبها،  ،الشافعل،

ة ، ياسػر محمػد دربالػة ، مخطػكط  مقػدـ لويػؿ درجػة الػدكتكر  اإلسبلملف  الفقه  اإلعبلملالعمؿ   ْْ
 ـ   َُِٔبكمية الحقكؽ جامعة طوطا لمعاـ 
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العبلاػػػات العامػػػة كالمجتمػػػت لمػػػدكتكر إبػػػراهيـ إمػػػاـ: ط :مكتبػػػة األوجمػػػك ػ القػػػاهرة ،ط األكلػػػ     ْٓ
 ـ.ُُٖٗ

العبلاات العامة كاالتااؿ اإلوسػاول ػ اػال  خميػؿ أبػك إاػبت ػ ػ ط دار الشػركؽ، عمػاف، األردف   ْٔ
 ـ .ُٖٗٗط األكل  عاـ

  ُّٕٗبيركت، . -بف حجر أبك الفضؿ العسقبلول: دار المعرفة  اي  فت  البارم شرح اح  ْٕ
 مار –فركؽ الم كية ، أبك هبلؿ العسكرم ،  دار العمـ كالثقافة لموشر كالتكزيت، القاهرة ال  ْٖ
 بيركت –الكميات ،أبك البقاء الحوفل   مؤسسة الرسالة   ْٗ

اجسػتير ييػر موشػكرة، الجامعػة ل ة الجسـ فل القرآف الكػريـ  ػ خيػرم زهيػر الجويػدم  ػ رسػالة م  َٓ
 ـ.ََِِاألردوية، األردف ػ عاـ 

 هػ ُُْْ -بيركت الطبعة: الثالثة  –لساف العرب ، ابف موظكر ،دار اادر   ُٓ

 ـُٗٗٗهػ / َُِْمختار الاحاح ، الرازم ، المكتبة العارية ، بيركت ط الخامسة،   ِٓ

اكر: ط: دار الوػكادر الطبعػة مدخؿ إل  اإلعبلـ اإلسبلمل الفضائل لمدكتكر ماطف  بف أحمػد موػ  ّٓ
 ـ.  َُِِهػ،ُّّْاألكل  

مدخؿ لتحديػد مفهػـك االختػراؽ اإلعبلمػل، سػعد لبيػب، وػدكة االختػراؽ اإلعبلمػػل لمػػكطف العربػل،   ْٓ
  .ُٗٗٗ،ِ، معهد البحكث العربية، طُٔٗٗوكفمبر  ِْ-ِّالقاهرة 

 .  ُٖٔٗ -مار  –مدخؿ إل  عمـ الاحافة، د فاركؽ أبك زيد ، . الواشر : عالـ الكتب   ٓٓ

 ـ ََُِ -هػ  ُُِْمسود اإلماـ أحمد بف حوبؿ ، مؤسسة الرسالة الطبعة: األكل ،   ٔٓ

 .الثالثة مؤسسة الرسالة المدخؿ إل  عمـ الدعكة ، د/ البياوكول.الطبعة  ٕٓ

ط : دار الوفػائس ػ  المرجعيػة اإلعبلميػة فػل اإلسػبلـ ت اػيؿ كتشػكيؿ لمػدكتكر طػه أحمػد الزيػدم  ٖٓ
 ـََُِهػ،َُّْألكل  عاـ األردف الطبعة ا

مطػابت ركز اليكسػؼ ، هديػة  ُلمسجد ف  اإلسبلـ عبادة كثقافػة ، د /محمػد رجػب البيػكم  ج ا  ٗٓ
 هػ . َُّْمجمة األزهر لشهر شكاؿ 

المساجد مفهـك كفضائؿ كأحكػاـ كحقػكؽ كآداب فػ  ضػكء الكتػاب كالسػوة ، د / سػعيد بػف كهػؼ   َٔ
 د / ت .القحطاو  ،  طبعة مؤسسة الجريس  بالرياض ، 

 ط دار الفرااف. ٕمائة سؤاؿ عف الاحافة لمدكتكر طمعت هماـ ص  ُٔ

مفاهيـ إعبلمية مف القرآف الكػريـ: دراسػة تحميميػة لواػكص مػف كتػاب اهلل. سػيد محمػد سػاداتل   ِٔ
 الشوقيطل ، الرياض: دار عالـ الكتب.

 . ِٖدد: اطر. ع –مقاالت فل الدعكة كاإلعبلـ اإلسبلمل. د محمد عماد محمد. كتاب األمة   ّٔ

 . ِٖاطر. عدد:  –مقاالت فل الدعكة كاإلعبلـ اإلسبلمل. د سيد رزؽ الطكيؿ. كتاب األمة   ْٔ

، الجػػزء األكؿ المؤسسػػة العربيػػة لمدراسػػات   عبػػد الكهػػاب الكيػػالل كآخػػركف  مكسػػكعة السياسػػة  ٓٔ
 .   ـ  ُٖٓٗ:  ، بيركت كالوشر
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 كودرية. ،  دار الدعكة  باالس المعجـ الكسيط ، مجمت الم ة العربية  ٔٔ

معجـ الم ة العربية المعاارة ، المؤلؼ: د أحمد مختار عبد الحميد عمػر ، الواشػر: عػالـ الكتػب   ٕٔ
 ـ.  ََِٖ -هػ  ُِْٗالطبعة: األكل ، 

، ُالمسػػئكلية اإلعبلميػػة فػػل اإلسػػبلـ، محػػل الػػديف عبػػد الحمػػيـ: مكتبػػة الخػػاوجل، القػػاهرة، ط/  ٖٔ
 ـ، ُّٖٗ

 ـ .ََِِهػ/ُِّْ،  ُإلرهاب : عزت مراد ، ، طالمممكة العربية السعكدية كمكافحة ا  ٗٔ
محمػد محمػد يكوس.كراػة مقدمػة إلػ  وػدكة: "اإلعػبلـ الػدكلل كاضػايا  كظائؼ اإلعبلـ اإلسبلمل،  َٕ

 ـ، ُٖٗٗالعالـ اإلسبلمل"، القاهرة، وكفمبر 
وظريػػة اإلعػػبلـ فػػ  الػػدعكة اإلسػػبلمية ، د أميوػػة الاػػاكل كد/ عبػػدالعزيز شػػرؼ ، مكتبػػة ماػػر   ُٕ

 ـُٖٓٗ

   ـُِٖٗريات اإلعبلـ اإلسبلمل،موير حجاب:.الهيئة المارية العامة لمكتاب، اإلسكودرية، وظ  ِٕ

 .ق. دار إشبيمياَُِْ. ُكسائؿ الدعكة ، عبدالرحيـ الم ذكم.ط  ّٕ

كسائؿ االتااؿ وش تها كتطكرها. د محمػد مويػر حجػاب.. ط األكلػ . دار الفجػر لموشػر كالتكزيػت   ْٕ
 . ـ ََِٖ

 
 

 فٓرس ادلٕضٕعاث
ى..................األٔل : يفٕٓو اإلعالو اإلساليي .......................................................... ادلبحث

ى................................................................................................................ أواًلى:ىاإلرالمىفيىاللعظى:
ى........................................................................................ :ىمغؼومىاإلرالمىفىىاالصطالحى:ثانوًاى

ى.............................................................................................. ثالثًاى:ىمغؼومىاإلرالمىاإلدالميى:
 ............................نثاَي : يفٕٓو ٔسائم اإلعالو، ٔإَٔاعٓا ، ٔتطٕرْا، ٔأًْيتٓا ادلبحث ا

ى........................................................................................................................أواًلى:ىمغؼومىىودائلىاإلرالمىى.
ى........................................................................................................................ائلىاإلرالم:ثانوًاى:ىأنواعىود

ى..........................................................................................................................تطورىودائلىاإلرالمى:ثالثًاى:ى
ى............................................................................................................................رابطًاى:ىأهموظىودائلىاإلرالم

 ........................................ادلبحث انثانث : يشرٔعيت ٔسائم اإلعالو احلذيثت
ى.....................................................أواًلى:ىأركانىالطملوظىاإلرالموظىوذروطىتكاملؼاىوتطبوػؼاىالدروى:

ى.............................................................................................مى:مذروروظىالطملىاإلرالميىفيىاإلدالثانوًاى:ى
ى.......................................................................................................اإلدالمى:حكمىالطملىاإلرالميىفيىثالثًاى:ى

ى.........................................................................................................:اإلرالمىالمطاصرةىرابطًاى:ىحكمىودائلى
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ى......................................................................................:اإلدالمىىخامدًاى:ىمذروروظىودائلىاإلرالمىفيىضو ى
ى..............................ضٕابط اإلعالو اإلساليي ٔيُطهقاتّ................................ رابع :ادلبحث ان

 ..................................................تحرىىالصدقىوالموضوروظىواجتنابىالكذبىفىىنػلىاألخبار (1

 .................................................مراراةىأحوالىالمخاطبونىالطػلوظىوالجبلوظىوالبوئوظى  ِ

 ...............................................................   لخطابىاإلرالميى:مراراةىالزمانىوالوقتىفىىا  ّ

 .......................................................تجنبىترووجىونذرىالغواحشىفىىالمجتمدى:  ْ

 ............................................................................................  التثبتىمنىاألخبارىقبلىالبالغىوالنذرى: (5

 ..............................................: نذرىالمحتوىىاإلرالميتحػوُقىالطدِلىواإلْنصاِفىفيى  ٔ
 .: ٔظائف اإلعالو اإلساليي ٔأْذافّ......................................... ايسادلبحث اخل

ى..................................دائلىاإلرالمى:.....................................................................................أواًلى:ىأهمىوظائفىو
 .....................................................................ثانوًاى:أهمىىأهدافىاإلرالمىاإلدالميى:

 ..........................: ......ٔر ٔسائم اإلعالو يف يٕاجٓت اإلرْاب س دسادادلبحث ان
 .............................................................................................ىأواًلى:ىمغؼومىاإلرهابىوماهوتهىوتذخوصهى:

ى................:..........................................................ثانوًاى:ىاإلرالمىبونىتػرورىىظاهرةىاإلرهابىومواجؼتؼاى
 ..........................ثالثًاى:ىأثرىودائلىاإلرالمىرلىىالمجتمدىدلبًاىوإوجابًاى:..........................................................

ى...............................................:دادىواإلرهابىرلىىوجهىالطمومىرابطًاى:ىدورىودائلىاإلرالمىفيىمحاربظىالغ
 ..................بودائلىاإلرالمىفيىمواجؼظىاإلرهابىومحاصرته..................................ىظخامدًاى:ىاألدوارىالمنوط
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 خصائص اإلعالم االسالمي
 

 هاشم حمود عناد. د.م
 كلية الفقه/جامعة الكوفة 

 
 المقدمة

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
  ٍف أىٍحسىفي  ىٍكالن ًممَّمٍف دى ع ًإلى  اهلًل كى ىًمؿى  عًلحعن كى عؿى ًإ َّمً   ًمفى اٍلميٍسًمًميفى مى  كى

 (33:ف مت)

الحمد هلل رب السمكات كاألرضييف كبعرئ الخبلئؽ أجمعيف  كبع ث األ بيعء كالمرسميف د عة 
كهداة كمبشػػريف كم ذريف كأفضؿ ال بلة كالسبلـ  م  اشرؼ األ بيعء كخير  بعد اهلل أجمعيف ك م  

. آله الطيبيف الطعهريف  

الذم يمفت ال ظر ف  الكا ع المعع ر حركة التطكر كالتقدـ ف  م ظكمة االت عؿ البشرم 
الت  د ت إليهع الحعجة اإل سع ية المرتبطة بعلفطرة البشرية ككف اإل سعف مجبكؿ  م  االت عؿ 

 يع أىيُّهىع }بعآلخريف كالميؿ إل  تععط  المعمكمعت كاكتسعب المعرفة مع أب عء  ك ه ب عءن لقكله تععل 
ـٍ ًإفَّم اهللى  ـٍ ً ٍ دى اهلًل أىٍتقعكي فيكا ًإفَّم أىٍكرىمىكي ـٍ شيعيكبعن كى ىبعًئؿى ًلتىععرى عىٍم عكي ـٍ ًمٍف ذىكىرو كىأيٍ ث  كىجى مىٍق عكي ال َّمعسي ًإ َّمع خى

ًبيره  ًميـه خى  {.( 13:الحجرات) ى
 فكعف اإل سعف يمعرس  شعطه االت عل   ديمعن  بر الكسعئؿ البدائية ثـ تبمكرت هذه الممعرسة بحكـ 

بعلتطكر التك كلكج   بر الزمف حت  أضحت  ظرية معتبرة ف  سيعؽ ال ظريعت العممية الحديثة 
فهك كأف لـ يكف معركفعن ف  سعبؽ الزمف بهذا الع كاف إال إ ه اليختمؼ ف  - بعإل بلـ-سيميت

مضمك ه كمحتكاه ف  أداء رسعلته كتأثيره  م  الرأم الععـ كمع االختبلؼ الحع ؿ بيف األمس 
 .كاليـك إال ف  تطكر الكسعئؿ اإل بلمية

ك د بعت كاضحعن بأف الفضعء اإل بلم  المعع ر كتق يعته المتطكرة، دفعت بقدرتهع العممية آفع عن  
كاسعة، حيث أ بح مف الممكف  قؿ ال كر كالمكعلمعت كبقية المعمكمعت شيئعن يسيرا، كجعمت مف 
الككف الفسيح  رية  غيرة سميت بعلسمعء المفتكحة، تبلشت فيهع الحدكد القكمية، كألغيت الحكاجز 
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بيف الحضعرات، كتداخمت ثقعفعت الشعكب   دمع حققت أداءن مميزان، ك مبت مكازيف دكليه بؿ أ تمعتهع 
مف جذكرهع، كا  هعرت جدراف سميكة كسيعسعت  عهرة، كخمعت سمطة الرؤسعء كالحكعـ، كأ تحـ 

الجيكش المخططعت كالمؤامرات بؿ حت  اإل قبلبعت، ك كرت بعدسعت الكعمرة كه  تضرب بقعع 
مدف كأهداؼ بأر   األسمحة التدميرية، كشعهد الجمهكر ف  أغمب مدف الععلـ حربعن حقيقيةن ببل 

.  مك تعج
 كؿ ذلؾ تـ بفعؿ البث الفضعئ  المبعشر الذم يعد ثكرة أت عليةن تك كلكجيةن فع مةكالغريب المدهش 

أف إ بلم ع اإلسبلم  لـ يتطكر بعد ال ف  كسعئمه كال ف  م عهجه كمع هك الحعؿ لدل الدكؿ 
  0المتقدمة كجمع عت اإل تعج لهذه الكسعئؿ اإل بلمية المت ك ة

مع أكد  كله لكؿ المؤسسعت اإل بلمية اإلسبلمية أ ه ليس كؿ مع تقدـ مف التطكر اإل بلم  ك   
ال بد مف اإل راض   ه أك مكاجهته  (رجس مطمؽ أك شر أ ـ)ف  الععلـ ال سيمع الغرب م ه هك

ف  السمعء المفتكحةالت  السيمع بأم شكؿ مف األشكعؿ كهذا غير معقكؿ، فمكال هذه التق ية الهعئمة 
ـ 1996أختر ت المسعحعت كالحدكد، لبقيت  ضعيع ع المعع رة ط َّم الكتمعف،كقع ع ف  لب عف  عـ 

ـ،كفمسطيف 2003ـ كالقبكر الجمع ية الت  تـ إكتشعفهع مع بعد 1987كحمبجة ف  العراؽ  عـ 
كغيرهع مف القضعيع ذات األهمية البعلغة ف  تأريخ المسمميف ممع يستد   إ عدة ال ظر ف  أسبعبهع 
ككشؼ مبلبسعتهع كال يتـ ذلؾ إال بعلتق ية اإل بلمية الت  الي بغ  ل ع التقعطع معهع كميعن كا  مع  مي ع 

.  الحذر مف تععممهع المزدكج ف  أغمب األحيعف
     كالغرك  م  مع تقدـ أف هذا البحث ف  مكضكع اإل بلـ يكتسب أهمية كبرل ف  الك ت 

ًليىٍهًمؾى مىٍف هىمىؾى  }الحعضر لغرض تعريؼ القعئميف  ميه بمك ؼ الشريعة اإلسبلمية تميزان  ف غيرهع 
ًميـه  فَّم اهللى لىسىًميعه  ى ٍف بىيِّ ىةو كىاً  يىٍحي  مىٍف حى َّم  ى ٍف بىيِّ ىةو كى ( {. 42:اال فعؿ) ى
 المتعمقة بعإل بلـ الخ عئص كالميزات  فكعف لزامعن مف م طمؽ الشعكر بعلمسؤكلية أف أضع 

اإلسبلم    كا ع لهذا البحث المتكاضع مف اجؿ تحفيز الععمميف كااللتفعت  م  مع ي سجـ مع 
األطر الشر ية الت  مف شأ هع أف تحدد المسعر الذم ي ب ف  م محة األمة الت  دخمت ف  

 . الذيف حعكلكا تشكيه هكيتهع اإلسبلميه معترؾ  قعئدم كا  بلم  م ذ زمف بعيد مع خ كمهع 
 : كهذا البحث يتضمف ثبلثة مبعحث  األكؿ الخ عئص الفكرية كالعقعئدية كفيه المطعلب التعلية

 ، الهدفية كالحركية :الثعلث، الععلمية كالشمكلية زمع عن كمكع عن : الثع  ، رسعلية الم هج: األكؿ
 .  بعلضكابط الشر يةااللتزاـالخعمس ، الحرية ف  الممعرسة اإل بلمية:الرابع

ل دؽ األكؿ اأمع المبحث الثع   بع كاف الخ عئص اإل سع ية  كاألخبل ية  كفيه  دة مطعلب 
الرابع تقديـ الم محة ،الثعلث حسف التععمؿ الكظيف  ، كالثع   ال بر كالتكاضع ،كالمكضك ية
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أمع المبحث الثعلث الخ عئص المه ية كالعممية كفيه  دة  . الخعمس االستقبللية كالحيعدية ،الععمة
 الثعلث السبؽ ، بهعكااللتزاـالثع   البحث  حك الحقيقة  الم هج  ،  االكؿ العممية كالتخطيط:مطعلب

 ، الرابع الكفعءة كالجرأة ،اإل بلم 
.  السعدس  كة الحجة كالتأثير، كاألدبيةالتعريخية الثقعفة اكتسعبالخعمس 
 

 خ عئص اإل بلـ اإلسبلم 

تمهيد 
 التععريؼ: أكالن 

هك أف ييعًمـ الشيخي : م درأ مـ، كهك أ ـي مف اإللهعـ، ك  د المحدثيف:اإل بلـ) :لغة :اإل بلـ 
كيعد إ بلـ الج س جهعلة :الطعلبى أفَّم هذا الكتعب ركايته أك سمع ه مقت ره  ميه، ك كؿ الفقهعء

(.  1)(الك ؼ أف يقعؿ دار بمحمَّمة كذا، كجهعلة الك ؼ أف ال يذكر ضيقهع كال سعتهع

 عـ بعلتعريؼ كاإلخبعر لغيره،كالفعؿ الثبلث   ممه : مف الفعؿ أ مـ،كمع   أ مـةكممةن مشتؽ) فعإل بلـ
كلقد اتفقت كممة المغكييف (2)(أم  رفه،كخبره،كيجكز أف  قكؿ  ممته الشئ بمع    رفته كخبرته

اإلخبعر، التبميغ :اإل بلـ) م  مع ذكر عه ه ع كمع ال  ذكره بأفَّم المراد به هك اإلخبعر أك التبميغ ك
()3  .)

 ممع تقدـ يتضح أف اإل بلـ لغةن ال يككف إال بيف طرفيف يقكـ أحدهمع بعإل بلـ بعلشئ،كيتمق  
 0الثع   مع أ مـ به 

يتضح مف خبلؿ التعريؼ المغكم أف ه عؾ شبهعن تداخؿ بي ه كبيف المع   : أمع اإل بلـ ا طبلحع
هك إفَّم التطكر السريع الذم شهدته الكسعئؿ الحديثة، أضعؼ إليه بعض )اال طبلح ، غعية األمر

التفسيرات غير الجكهرية؛ حيث كعف الهدؼ م هع مجعراة اإل بلـ لمختمؼ األ ظمة السيعسية، 
كاالجتمع ية، كاال ت عدية، كالفكرية، كمختمؼ م عح  الحيعة األخرل هذا مف جهة، كمف جهة ثع ية 

بمع   أٌف اإل بلـ كعف كمع زاؿ هدفه هك  قؿ األخبعر، كاألفكعر، .(4)(تتعمؽ ف  الكظيفة كالهدؼ
 كعف  قبلن مبعلغعن ـكاآلراء إل  اآلخريف؛ سكاءن كعف ال قؿ مكضك يعن يعتمد الكا عية ف  م طمؽ  ممه، أ

فيه يفتقر الم دا ية كالكا ع، إذ الذم تغير هك اآلليعت، كاألجهزة، كالكسعئؿ، الت  تعددت كت ك ت 
.  ف  الع ر الحديث
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 كمف حيث الكظيفة بمع يتعمؽ بعلكممة الت  ت عب أف تككف  عد ة لدل الكثير إال مف الرسعلييف 
كالمخم يف، ف  حيف لك أطمق عهع  م  أسعس محتكاهع الكظيف  فه  التختمؼ بيف  بلحهع 
كفسعدهع، كخيرهع كشرهع، كهذا مع ال يتفؽ مع الحقيقة السعمية الت  ي شدهع العقبلء  م  مدل 

. الدهكر بغض ال ظر ف اإل تمعء العقعئدم كالفكرم كغير ذلؾ

كبمع أف محكرية البحث تدكر مدار تقييـ المه ة اإل بلمية مف كجهة  ظر إسبلمية، لذا فقد  عر   
: كمف هذه التععريؼ.لزامعن  مي ع  رض بعض تععريؼ اإل بلـ ضمف المحعظ اإلسبلم 

بحقعئؽ الديف اإلسبلم ، المستمدة مف كتعب اهلل كس ة رسكله، -ب فة  عمة- تزكيد الجمعهير)-أ
مبعشرة، بكاسطة  عئـ بعإلت عؿ، لديه خمفية كاسعة كمتعمقة ف  مكضكع الرسعلة الت  يت عكلهع، كذلؾ 

(.   5)(بغية تككيف رأم  عـ  عئب يع  الحقعئؽ الدي ية كيدركهع كيتأثر بهع ف  معتقداته كمععمبلته

الد كة الت  يق د بهع ديف :لفظ جديد، يعبر   ه القرآف الكريـ بمفظ آخر بديؿ، هك):هك- ب
(. 6)(اإلسبلـ ككسعئؿ تبميغه، كطرؽ االت عؿ بعل عس كأسعليب مخعطبتهـ

هك كؿ  كؿ أك فعؿ   د به حمؿ حقعئؽ أك مشع ر،أك كاطؼ أك أفكعر،أك )ك رفه آخركف- ج
تجعرب  كليه،أك سمككية شخ ية،أك جمع ية،إل  فرد أك جمع ة،أكجمهكر،بغية التأثير،سكاءن كعف 

(.  7)(غير مبعشرـ  حديث،أـالحمؿ مبعشران بكاسطة كسيمة أ طيًمح  ميهع أ هع إ بلـ  ديـ أ

  ك عحب هذا التعريؼ كأ ه يعتمد الحقعئؽ المجردة مع ال دؽ كالمكضك ية،كيرفض اإل بلـ 
الكضع  كك ه ليس له طبيعة كاحدة، فم ه مع هك  عدؽ، كم ه مع هك كعذب كم ه مع هك خير، 

 م  البعحث إال أف يختعر  كم ه مع هك شر، كم ه مع هك ضبلؿ، كم ه مع هك هدل ك بلح، كمع
.  مع هك ال حيح م ه كالمتفؽ مع الرؤية اإلسبلمية

مكع عته  كه عؾ مف  رفه بشكؿ محدد مف حيث هك  عظر إل  المكرد الكم  مف خبلؿ كسعئمه كا 
: فقعؿ

اإل بلـ اإلسبلم  هك إ بلء كممة اهلل تععل ، ف  كؿ   ر بكسعئؿ االت عؿ كعفه، الم عسبة )-د
( . 8)(لكؿ   ر، كالت  ال تت ع ض مع مقع د الشريعة اإلسبلمية

ال شعط االت عل  بيف اإل سعف ك ك ه بمع يتعمؽ بعفكعر ) كاختيعر ع لمتعريؼ مف المجمؿ المتقدـ هك 
(  كركح الشريعه اإلسبلميةبمع ترتبط كأهداؼ السمعءتجعرب م قكله ك قعئد ك مـك كثقعفة ك
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: أمع مدلكؿ م طمح إسبلم 

فكأ ه يحمؿ إشعرات كاضحة تتفؽ كمسعيرة االتجعه - اإل بلـ اإلسبلم - هك مف  بعرةؼ   ك
اإل بلم  المميز له  ف غيره ف  السعحة االجتمع ية الت  تتكافر فيهع جممة مف ال شعطعت 

كاال تقعدات كالفمسفعت الحضعرية بمختمؼ أشكعلهع لذا حدد بعضهـ إسبلمية الم طمح فعبر   ه 
يكح  بذلؾ بعف اإل بلـ ف  مجتمع إسبلم  يتطبع بكؿ أ سعمه كتفسيراته كاليعته كأدكاته كشخك ه )

كهذا معيمعثؿ غعية . (9)(بطعبع إسبلم  معتمدا  م  ركعئز كخ عئص تمثمت بعإلسبلـ دكف غيره
ف  الكضكح لمفكر اإلسبلم  كشمكله كسمك  قيدته كسبلمتهع، مضعفع إل  ذلؾ  علميته كديمكمته 
كشمكخ حضعرته مع الحيعة الد يكية تميزا له  ف غيره مف بقية األديعف كاأل ظمة الكضعية،كبمع إف 
اإل بلـ  شعط اجتمع   يستد   ال ظعـ كالم هج كاآلليعت كغيرهع فبلبد أف يككف له  مـ يميزه  ف 

مع مع يقعربه ف  األداء فعمـ ة بقية العمـك األخرل كيحدد معله مف غعيعت كأهداؼ كارتبعطعت م هج 
دراؾ ):اإل بلـ هك العمـ الذم يدرس المتخ ص فيه االت عؿ الكاسع بأب عء ج سه  ف ك   كا 

كالظركؼ الزمع ية كالمكع ية كمع يحيط به . ككذلؾ دراسة ردكد الفعؿ ال عجمة   ه. كم هجية كاضحة
مف امكر اخرل،       

كمقتض  كؿ  مـ له مكضكع فمف الطبيع  أف يككف مكضكع  مـ اإل بلـ هك المعمكمة أك الخبر 
ي عؿ الحقعئؽ كالمععرؼ  بعل ظر لفع ميته ف   ممية ا تقعله لغرض االت عؿ به مع اآلخريف، كا 

.  كالمعمكمعت الت  يراد إ بلمهع لممخعطبيف بهع

 أهمية اإل بلـ:ثع يعن 

أل  ع  عتقد ,  ك حف إذ  ؤكد  م  أهمية اإل بلـ اإلسبلم  كتفعيؿ دكره ف  السعحة اإلجتمع ية 
كمع آلت اليه مف  ممية , بعلتحكالت الت  شهدتهع شعكب الععلـ ال سيمع ف  القرف مع بعد العشريف 

كمغعيرة مكازيف القكل الكبرل  م  كجه التحديد , أ هيعر مععدلة الحرب البعردة كتكاز عتهع الدكليه 
 .فكعف السبب مع كراء ذلؾ هك ثكرة االت عالت الت  ك ؼ م هع المسممكف بدرجه  عليه مف الحذر 
كمف المعمكـ أف االمه أيعن كع ت أذا  در لهع اف تمتمؾ ادكات كآليعت تق ية اإل بلـ تككف ببل شؾ 

 .ه  االكفر حظع ف  بسط  كتهع  م  المجتمع اإل سع   كتحقيؽ مأربهع كأهدافهع 
 ك م  هذا االسعس ي بغ   م  امت ع اإلسبلمية أف تأخذ  بعيف اال تبعر هذا التطكر الحع ؿ ف  

ال أ ؿ تستطيع مف , الم ظكمة اإل بلمية كتكل  أهتمعمهع الجعد ف  ب عء مؤسسعت إ بلمية ر ي ة 
خبللهع تفعيؿ  دراتهع الذاتية لغرض الك كؼ بقكة كحـز لمدفعع  ف هكيتهع كمجدهع الذم استهدفته 
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 كل الشر كالرذيمة بكؿ أ كا هع ك  كفهع مف خبلؿ إ بلمهع المسمـك الذم بمغت أثعره السيئة 
كهذا مع يد كهع ال  أيجعد المقكمعت كالمؤهبلت , بتأجيج الحركب الطعئفية كال عرات المذهبيه 

كال يتحقؽ ذلؾ إال مف خبلؿ اإل بلـ الرسعل  الذم يرتبط , الب عءة لمكاجهة هذا التحدم السعفر 
برسعلة السمعء الخعلدة كيعد محكرا فع بلن لقكتهع ف  جميع الميعديف امعـ ا دائهع ا طبل ع مف  كله 

ـٍ )تععل   كي ٍيًؿ تيٍرًهبيكفى ًبًه  ىديكَّم اهلًل كى ىديكَّم ًمٍف ًربعًط اٍلخى ع اٍستىطىٍعتيـٍ ًمٍف  يكَّمةو كى ـٍ مى   (كىأىً دُّكا لىهي
يجب إف ال يتك ؼ فهـ ):بقكله( دس)كهذا ال ص كمع أشعر إليه السيد الشهيد محمد بع ر ال در 

المسمميف م ه  م  القتعؿ كمستمزمعته فحسب بؿ هك يسرم لكؿ مع يستد   لؤلمة مف مقكمعت 
لمكاجهة أ دائهع  تعلية كع ت، أك فكرية أك ثقعفية، أك تربكية، إذا مع تفع مت معهع االمة بمسؤكلية 

خبلص  تمدا ف  كؿ ذلؾ  م  المكاهب كالممكعت كالمؤهبلت كالظركؼ الععممه به ف  الكا ع  ـكا 
(. 10 )(االجتمع  

ذا مع  رر ع هذه الحقيقه المشعر اليهع  جد أف بمقدكر االمة اإلسبلمية اف ت ؿ ال  أهدافهع  كا 
الم شكدة بعد تعزيز  درتهع اإل بلمية كالك كؿ ال  مكعمف القكه ك التأثير مف خبلله  م  جميع 

 .المستكيعت الت  مف شأ هع اف تب   حيعتهع الكريمه بشرؼ كا تزاز 
كمف غير شؾ اف يت ؼ هذا اإل بلـ الرسعل  ف  المجتمع بخ عئص كميزات تتداخؿ ف  جميع 

 كركح اإلسبلـ الشفعفة كيمثؿ كجههع المشرؽ ف  د يع الكجكد ئـمحعكره ككسعئمه ككظعئفه، بمع يتبل
المفتقرة إل   كاب الحقيقة ف  إ بلمهع الكم  لكؿ مفع ؿ الحيعة االجتمع ية، كهذا يع   أف 

ـ حركته الهعدفة بقداسة  اإل بلـ اإلسبلم  ال ك   إ مع هك مطعلب  قبل كشر ع بعالطبلع إل  مع يقكَّم
كطهعرة خ عئ ه المستمدة مف  قيدته ككتعبه الكريـ، كاالهتداء بهمع  حك التكعمؿ بداللة  كله 

ـٍ أىٍجران  }تععل  عًلحعًت أىفَّم لىهي ٍؤًمً يفى الَّمًذيفى يىٍعمىميكفى ال َّم ييبىشِّري اٍلمي ـي كى ًإفَّم هذىا اٍلقيٍرآفى يىٍهًدم ًلمَّمًت  ًه ى أىٍ كى
، كذلؾ مف اجؿ أف يضف   م  جميع أ شطته كممعرسعته العممية المشرك ة  فة (11){كىًبيران 

يد بمع يحقؽ المغعيرة الكاضحة  مع ي ع ضه  مالمشرك ية كالتأ
كيدفع الرأم الععـ بعالتجعه ال حيح الذم تبتغيه رسػػعلة السػػمعء كد عتهع الربع يػكف، كمع  ػػص  م  

كك كا د عة إلي ع بعلكؼ  ف محعـر اهلل كاجت عب معع يه )بقكله  (ع)ذلؾ حػديث اإلمعـ ال ػعدؽ
(  12)(كأتبعع رضكا ه فإذا ك تـ كذلؾ كعف ال عس إلي ع مسعر يف

إف المميزات كالخ عئص لئل ػػػبلـ اإلسبلم  كفيرة، إذا مع تـ ح رهع بد ة بيد إف مع اذكره 
: ف  هذا البحث معله أهمية، بمع يت عسب كطبيعة البحث، كه  كعآلت 
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المبحث األكؿ 

الخ عئص الفكرية كالعقعئدية 

رسعلية الم هج  : المطمب األكؿ

لمع كع ت الشريعة اإلسبلمية كالزالت تمتمؾ رؤية شعممة  ف الككف كالحيعة، بع تبعرهع رسعلة 
ربع ية تهدؼ إل  إخراج ال عس مف الظممعت إل  ال كر كمف حيرة الجهؿ كالضبلؿ إل   كر الهداية 
كالمعرفة، فمف الطبيع  أف يككف ا عكعسهع  م  مفع ؿ كمرتكزات حركتهع كارتقعئهع كم هع إ بلمهع 

. الحيكم الذم يعبر  ف تطمععتهع كأهدافهع بمع ي سجـ كركحهع الربع ية

فعلم هجية اإل بلمية ف  ال ظعـ اإلسبلم  تعتمد أسعسع  م  أ ؿ متيف يرتبط بعرش السمعء ) 
كدي هع الخعتـ كجكدا ك دمع، مع   كمب  ، فكرا كحركة، ممع يدفعهع إل  الثبعت ك دـ االضطراب، 

كت أل هذه الم ظكمة اإلسبلمية المعت مة بعلثكابت الربع ية  ف التغيير مف حعؿ إل  حعؿ كمع  ميه 
( 13)(الم ظكمعت الكضيعة الت  ال تجد مرس  ترسك  ميه

يتبيف ل ع مف ذلؾ اف اإل بلـ اإلسبلم  ليس م عغع كمكضك ع  م  أسعس الم عهج 
الكضعية الت   عغتهع العقكؿ البشرية،إ مع هك محكـك بم عهج السمعء كشريعتهع المقدسة هدفع 

 ع ككسيمة كممعرسة،كالبد مف أف ت طبغ مكارده كرسعلته كمعع يه كأفكعره كخططه بعلتععليـ ؿكم ط
. السمعكية كهذا  يف رسعليته الت  تميزه  ف غيره

 كمف الكاضح إف مقع د الشرع مف خمؽ اإل سعف ه  المسؤكلية كالهدفية فيؤخذ هذا المق د 
كالهدؼ طريقة ف  اإل بلـ اإلسبلم ، حيث ا ه ليس كسيمة لمعبث كتجرية أك عت فراغ بمع تحكمه 

الشهكات كاألهكاء كالميكالت اإل سع ية، بؿ ه  رسعلة هعدفة لكؿ البشر تحممهـ فيهع مسؤكليتهـ 
مى  }الشر ية ف  الحيعة الت  أرادهع الخعلؽ سبػػحع ه كتععل  بداللة  كله تععل   ًإ َّمع  ىرىٍض ىع األىمع ىةى  ى

مىهىع اإل سعف ًإ َّمهي كعفى ظىميكمعن  مى السَّممػػعكاًت كىاألىٍرًض كىاٍلًجبعًؿ فىأىبىٍيفى أىٍف يىٍحًمٍم ىهع كىأىٍشفىٍقفى ًمٍ هع كىحى
هيكالن  (. 14){جى

  مف ه ع ي بغ  التأكيد  م  اإلحسعس بعلمسؤكلية الشر ية ف  تكجيه اإل بلـ لخدمة المبعدئ 
الرسعلية، كالعمؿ  م  تقكية العبل ة بيف األمة كرسعلتهع السمعكية، كاف يككف الدافع األسعس  لعمم ع 
اإل بلم  ف  شت  ميعدي ه هك القيعـ بكاجب الد كة إل  اهلل تععل  كاألمر بعلمعركؼ كال ه   ف 

 ك حف  عيش مرحمة السيمعالم كر، مستهدفيف مف ذلؾ رضع اهلل تععل  كحمعية األمة مف اال زالؽ، 
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. التحدم ف  مكاجهة شرسة مع مف يريد ب ع السكء كالبغضعء

الرسعلية بهذه الحدكد تعد مف الخ عئص البلمعة الت  يقـك بهع مشرك  ع اإل بلم  بمع لهع مف ؼ 
 فة المغعيرة كالممعيزة له  مع سكاه كهذا يؤكد ضركرة السع  الحثيث كالجعد ف  مؤسسة اإل بلـ 

. اإلسبلم  أف تجعمهع   ب أ ي هع

الععلمية كالشمكلية زمع عن كمكع عى :المطمب الثع  

تيعد شمكلية الرسعلة اإل بلمية اإلسبلمية برهع عن  م  التزامهـ بمبعدئ الديف اإلسبلم  الذم مف 
خ عئ ه الععلمية كالشمكلية كاالستيععب، كمف ه ع يحرص القعئمكف بعإل بلـ  م  طرح الرسعلة 
اإل بلمية بشمكلية  بر الت كع ف  المكاد اإل بلمية كمبلحظة طبقعت المجتمع كالمستكيعت العممية 

كالثقعفية، كتتمتع الرسعلة اإل بلمية بعلسهكلة كاإلفهعـ، فه  تطرح مكادهع  بر  يعغة لغكية 
مفهكمة لجميع طبقعت المجتمع ف  برامج م ك ة إلثراء المتمقيف بعختبلؼ مستكيعتهـ، كالستمعلة 

.  مكبهـ كالتأثير فيهـ

كبمع أف الديف اإلسبلم  هك ديف الحيعة الذم ي ظر ف  تشريععته إل  كا ع الحيعة كمتطمبعتهع كعف 
لزامعن  م  اإل بلـ اإلسبلم  ف  طرح الرؤل كاالفكعر اإلسبلمية أف ي ظر إل     ر الزمعف 

كالمكعف لتكاكب رسعلته مستجداته كمتطمبعته، لك  ال ي طدـ العمؿ اإل بلم  بجدار  فس  كزمع   
  معؿيم ع مف تأثيره ف  المتمقيف، كمع يجب كضع االستراتيجيعت المبلئمة لمكاكبة الع ر كاست

 عؿ  آليعته كاسعليبه، ف بلحظ أف جميع االديعف السمعكية  د الحظت    ر الزمعف كالمكعف،
ٍم ىع ًمٍف رىسيكؿو ًإالَّم ًبًمسىعًف  ىٍكًمًه ًلييبىيِّفى لىهيـٍ }تععل  ع أىٍرسى مى (. 15){كى

بمععجز تكاكب الع ر كتمحظ المكعف كتكتسح مع كعف رائجعن ف  زمع هـ  (ع) فقد جعء األ بيعء
كتق ع ال عس برسعالتهـ، فف  الع ر الذم فيه القكؿ الف ؿ لمسحر ف  مجعؿ اإل بلـ، ت بح أهـ 

ه  تحكيؿ الع ع إل  حية كاظهعر اليد البيضعء، كف  العهد  (ع)كسيمة إ بلمية، بيد ال ب  مكس 
هك  (ع)الذم كعف فيه ال عس بحعجة إل   بلج آلالمهـ، كعف أهـ سبلح إ بلم  بيد ال ب   يس 

حيعء المكت ، كف  الع ر الذم يككف فيه لمكبلـ أكبر تأثير  مععلجة الم عبيف بأمراض مزم ة كا 
كأكبر سبلح إ بلم  بيد رسكؿ - بمع يمثمه مف معجزة ثقعفية- ثقعف ، يأت  القرآف 

(. 16)((ص)اإلسبلـ

  دمع الحظ إف المكا ظ كالخطعب (ع) ف  رسعالتهـ كعلحسيف األ بيعءككذا مف هك كارث 
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اإل بلم  المبعشر ف    ره الي فع ف  إ بلح ال عس كتغييرهـ،فقرر أف يككف دمه الزك  كمف 
معه اسمكبعن إ بلميعن جديدان إليقعظ الضمعئر كتحريؾ ال فكس  حك الحؽ المبيف كالدفعع  ف الشريعة 
المقدسة كفعبلن إ ه  د حقؽ  كابية إ بلمه الذم تميز حت   ف األ بيعء، كالذم الزاؿ  كتعن مدكيعن 

.   تتكارثه أجيعؿ األمة دفع عن  ف مقدسعتهع ثبعتعن  م  كرامتهع ك زتهع الت  يتطعكؿ  ميهع الطعغكف

كمع أف مبلحظة المكعف الم عسب لطرح الرسعلة اإل بلمية يعد مف أهـ مقكمعت  جعحهع، ف بلحظ 
يجعبعن، ككأمثمة  م  ذلؾ  كله  أف القرآف الكريـ أ ط  أهمية ك  عية إل  بعض االمػعكف سمبعن كا 

ٍك ىع }تععل   رىاـً ًإلى  اٍلمىٍسًجًد األىٍ  ى  الَّمًذم بىعرى ٍسػًجًد اٍلحى عفى الَّمًذم أىٍسرىل ًبعىٍبًدًه لىٍيبلن ًمفى اٍلمى سيٍبحى
ٍكلىهي  كـي ًف  أىٍد ى  األىٍرضً }، ك كله تععل  (17){حى ًمبىًت الرُّ ـٍ ًمٍف }،ك كله تععل  (18){غي ٍكلىكي ًممَّمٍف حى كى

مى  ال ِّفىعؽً  ًدي ىًة مىرىديكا  ى ًمٍف أهؿ اٍلمى (.  19){األىٍ رىاًب مي ىعًفقيكفى كى

. الهدفية كالحركية: المطمب الثعلث

  سبؽ كاف اشر ع ال  السمكؾ اإل بلم  اإلسبلم  كممعرسعته الكظيفية، بمع ه  ا عكعس طبيع  
لمفكر التكحيدم كرؤيته الرسعلية الخعلدة، ك  دمع تستقر خ عئ ه المقكمة  جد أف الهدفية كالحركية 

. متداخمة ف  طيعتهع كمتضم ة ف  مكضك عتهع

فعلهدفية تع   اإليمعف بفكر العمؿ المبلزمة لرؤية التشريع السمعكم، ك دـ اال زيعح   هع تكجهع ) 
(. 20)(كت رفع كالسع  الجعد  حك تحقيؽ مطعلب تمؾ الفكرة

 ست تج مف هذا التعريؼ أف اإل بلـ الهعدؼ هك ذلؾ اإل بلـ الذم ي طمؽ ف   مؽ إيمع ه 
. بكظيفته الشر ية كيمتـز م هجه الربع  ، كلـ يخرج مف إطعرهع الععـ حت  تحقيؽ غعيته ال بيمة
كيقعبمه اإل بلـ الغير هعدؼ، كيع   اإل بلـ الذم يهمه  بؿ كؿ شئ أف يعمؿ بعلشكؿ دكف 

دكف اهتمعمه مف المضمكف، كمع تحمك له رغبعته كأهكاءه ال فسية كالمزاجية كمطعمعه الد يكية 
. بتحقيؽ الفكرة الت  ا طمؽ مف خبللهع كالع كاف الذم تمحكر حكله كهك إسبلمية اإل بلـ

إف  يمة العمؿ إ مع هك  يمة الفكرة الت  ي طمؽ  م  أسعسهع الععمػػػػمكف،كيبذلكف )كمعمكـ
مجهكدهـ مف اجؿ تحقيقهع فإذا كع ت الفكرة مقدسة فه  تضع كسعـ شرؼ كفخر لععممهع، كاف 

كع ت مد سة ف عحبهع رجس ال محعلة،كالعػػمؿ إ مع يككف هػػعدؼ   دمع يتبمكر ف  اطعر تخطيط  
(. 21)(فكرم سمعكم

ك م  ضكء هذه المعطيعت الهدفية  تكجه إل  إ بلم ع اإلسبلم  الذم يتحرؾ مف فكره ال عئب 
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بكا عية ال شعئبة فيهع، أف يضع مؤسسعته كككادره تحت مظمة فكرته الرسعلية كي دفع كفؽ مع لديه 
مف مؤهبلت كاليعت لتحقيؽ المقع د المشرك ة ف  الكسط االجتمع  ، بعيدا  ف العبثية كالمغكية 

. الت  تخرجه  ف الهدفية المقكمة لمشرك ه المقدس

كلمع كعف المفركض مف اإل بلـ اإلسبلم  أف يككف هعدفعن ف  جميع تطمععته، فبل بد مف أف ) 
ت سجـ تكجهعته كأسعليبه مع األهداؼ األسعسية الت  تسع  األمة المتشر ة  حكهع، بعلقدر الذم 

(. 22)(يككف مثمهع كمثؿ الركافد الت  تجرم ف  م ب كاحد

كمف البديه  إف هذه األمة المشعر إليهع ال ت شد إال الكمعؿ بثقعفتهع كك يهع كت حيح ركاسبهع، 
كالحفعظ  م  تراثهع األ يؿ كغيرهع مف األهداؼ السعمية، كبمع إف اإل بلـ اإلسبلم  جزء ال يتجزأ 

. مف ركافد األمة فع ه يتعيف  ميه بمقتض  الضركرة أف يككف هعدفع  حك ذلؾ ف  جميع معطيعته

ه  تحكيؿ م عهج كأسعليب )الت  تع   ف  رآم المفكريف- بحركية اإل بلـ-  كمع يتعمؽ
كتفع بلت المؤسسة اإل بلمية إل  جهعز تحريؾ كتأثير كتغيير فع ؿ ف  كسط األمة كأحداث  ممية 
بدالهع بعلك   كالعكاطؼ كالمشع ر  م  أسس إسبلمية متي ة  ا قبلب  م  بؤر التخمؼ كالجعهمية، كا 

بحث تكمف هذا الم طمؽ يتعيف  م  م ظكمة إ بلم ع أف  (23)(غير  عبمة لبلهتزاز االجتمع  
إف  يغة المشركع )لقكؿ مف  عؿ أسبعب األهتزاز الذم  عدة مع يحدث  تيجة ظركؼ  سيرة 

المخطط فكريع ك قعئديع ال تخمؽ حركة تكعممية ف  الكسط االجتمع   إال مف خبلؿ القدرة الفعمية 
لغعء كؿ  كامؿ الضعؼ كالق كر كالتخمؼ  ف طريؽ تعبئة كت سيؽ   ع ر القكة ف   ف  حذؼ كا 
تحريؾ الطع عت كاإلمكع عت الفكرية كالمعدية كفؽ  كا يف التأثير كالتغيير الكك ية المتحكمة ف  حركة 

كمف األهمية لكا ع الحعؿ إف بمقدكر إ بلم ع  (24)(ال فس كالفكر كالسمكؾ كالعبل عت االجتمع ية
الهعدؼ أف يسجؿ لمتعريخ  فزة  ك ية ف   ممية التحريؾ كتفعيؿ الطع عت الكعم ة ف  األمة، إذا مع 

. كضع برامجه كم عهجه كأسعليبه ف  هذا االتجعه ال حيح

 .الحرية ف  الممعرسة اإل بلمية :المطمب الرابع

 ه  مكرد اختبلؼ  مع لدل األ ظمة اإل بلمية الكضعية إ مع: هذه الميزة إل بلم ع اإلسبلم 
الف الفكر اإلسبلم  ال ي ظر لمحرية اإل بلمية  م  ا هع حؽ لمفرد مطمقعن كال لممجتمع بؿ ه  ف  

اف الحرية ف  ال ظعـ اإلسبلم  ا مع ه  حؽ يرتق  لي بح مف  )ت كره اكبر مف ذلؾ، كمع يقعؿ 
الضركرات الحتمية لتمكيف الفرد مف االضطبلع بعلدكر الم كط به ككعئف مكمؼ، كهذا يع   اف 
ممعرسة هذا الحؽ ت بح كاجبعن يقتضية ذلؾ االضطبلع بعلدكر الم كط بهذا الكعئف المكمؼ ف  
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كفى  }ا عمة مجتمع االستخبلؼ ا طبل عن مف  كله تععل  يىٍأميري ٍيًر كى ـٍ أيمَّمةه يىٍد يكفى ًإلى  اٍلخى ٍلتىكيٍف ًمٍ كي كى
كفى  ٍفًمحي ـي اٍلمي ًف اٍلميٍ كىًر كىأيكلًئؾى هي يىٍ هىٍكفى  ى كًؼ كى الفكر اإلسبلم  ال يؤمف بعلحرية . (26(()25){ًبعٍلمىٍعري

اإل بلمية كحسب بؿ يعتقد أ هع احد الضركرات الدي ية كالت  يمتـز الفرد المسمـ بمكجبهع مسؤكلية 
التكميؼ الشر   كمع   ت  ميه اآلية المبعركة لمت دم ف  ب عء االمة كالحفعظ  م   قيدتهع 

السمعكية كترسيخهع، بؿ حت  مع كجكد الدكلة ال يتك ؼ هذا الحؽ  ف المسمميف، كمع  ميهع اال اف 
تكفر الم عخعت اآلم ة لممعرسة هذه الحرية، كال يجكز لهع بأم  كرة تحكؿ بيف الفرد المسمـ 
كتمسكه بهذا الحؽ مع لـ يكف ه عؾ مػػبرر شػػػر   كحعالت التجعكز  م  اآلخػػػريف بعلقذؼ اك 

  .التسقيط اك التهـ البعطمة كغيرهع

كالذم يعد  (مجتمع الستخبلؼ  )كممع ال شؾ فيه اف المسعهمة ف  ب عء المجتمع ال علح 
هك السبيؿ األسعس  لتحقيؽ الفرد لغعيعته العميع ف  هذا الكجكد، ك م  رأسهع رضكاف اهلل تععل  اذا 

اكتسب حريته ف  اختيعر تكميفه الشر   ككسر  يكد العبكدية المعدية فيككف مهيئعن بمع يتطمب األمر 
ت ؿ مف بذؿ التضحيعت الغعلية مف الك ت كالجهد كالمعؿ كال بر  م  االذل ف  سبيمهع ك د 

.  ف  كرببلء (ع)ال كبة إل  االستشهعد كمع هك مك ؼ اإلمعـ الحسيف 

 كالبلفت لم ظر أف الحرية  حيح ككمع أث ي ع إ هع الحؽ الم كط سمعكيعن لئل سعف ال سيمع 
 ةالجهعز اإل بلم   م  كجه التحديد اف يمعرس دكره ف  ترسيخ العقيدة ك شر مفعهيمهع الرسعل 

لغرض   ع ة جبؿ االستخبلؼ، بيد ا ه ليس مف ال حيح اف تككف هذه الحرية مطمقة الع عف 
. دك مع تتحدد كفؽ ضكابط شر ية تحرزهع مف التعدم  م  مقدرات ككرامعت االخريف

كليس مف شؾ ف  اف الحرية مق د مف مقع د الرسعلة اإلسبلمية الت   ميهع مدار   ك هع )  
كفرع التكحيد الذم به يتحرر , كأحكعمهع بؿ ه  ا ؿ مف أ كؿ ال ظعـ االجتمع   اإلسبلم 

اإل سعف مف كؿ العبكديعت األخرل مف الجهؿ كالشؾ اك الع  رية كاالستعبعد كمع اشر ع سعبقعن، إال 
يقكؿ . ا هع ال تع   اال فبلت  ف كؿ مرجعية اكالتحمؿ مف كؿ  يمة اك التهرب  ف كؿ مسؤكلية

(.  27)(اإل بلم  مع يشعء كيفعؿ مع يريد

كمف الم دا ية ف  القكؿ هك اف تضع الم ظكمة اإل بلمية اإلسبلمية  م   كا دهع بمع تمتـز   
كعدرهع ف  ام مك ع معيف ازاء الجرائـ البل أخبل ية الت  ال يمكف إثبعتهع بشكؿ معدم كعل فعؽ 

 الريعء،التدليس كمع ال  ذلؾ،  كتتك د مف يرتكبهع بعلعقعب االله  ف  االخرة المداه ةاإل بلم ، 
اف الفمسفة اإل بلمية ف  اإلسبلـ كضعت ضكابط  ديدة ف  )كربمع ف  الد يع كذلؾ  م  مف يؤكد
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مسعرهع العمم  كفؽ الحرية الم كطة، كضم ت  م  مف يتغعضعهع العقكبة األخركية كالد يكية 
ايضعن، كمف هذه الضكابط االبتععد  ف الكممة ال عي ة، كالعبعرة الجعرحة، الغمظة الم فرة، العرض 
السخيؼ الذم يجرم كراء أرضعء الغرائز، تج ب الشعئععت المغرضة كالد عيعت الكعذبة، اختبلؽ 

األبعطيؿ، التركيج الزائؼ، ال يؿ مف الخ ـك بمع ليس فيهـ،كالمدح بمع ال يستحقه الممدكح، كتج ب 
السخرية كاالستهزاء كسػب االمكات كالبخس  م  اآلخػػريف، كا تهعؾ الحرمعت، كافشعء االسرار الغير 

 (.28)(مجكز افشعئهع،كاالرتػػػشعء ككؿ مع هك يؤدم ال  مخعلفة الشعرع المقدس

 . فقهيعن االلتزاـ بعلضكابط الشر ية :المطمب الخعمس

 بمع ا ه مسمـ ك عشر لمد كة اإلسبلمية ك معـ امع هع أإل بلم  لممت دم األسعسيةمف الثكابت 
ي بغ   ميه اف يتطمع ف  األسس الشر ية كضبط مكضك عتهع، ألف العمؿ اإل بلم  اإلسبلم  

يقكـ  م  أسعس الم طمقعت اإلسبلمية كالضكابط الدي ية،لذا يفترض به أف يحيط  ممعن بأمكر الديف 
كيطمع  ميهع ليمعرس  ممه  م  أسس الشريعة أكال، كتقكيـ أ معؿ ال عس  م  اسعسهع ثع يعن، كال 

كا كىعفَّمةن فىمىٍكالى  ىفىرى }ي طدـ بحكاجز شر ية اث عء القيعـ بكظعئفه، لقكله تععل   مىع كىعفى اٍلميٍؤًم يكفى ًليى ًفري كى
كفى  ـٍ يىٍحذىري ـٍ لىعىمَّمهي عيكا ًإلىٍيًه ـٍ ًإذىا رىجى كا  ىٍكمىهي ًليي ًذري ـٍ طىعًئفىةه ًليىتىفىقَّمهيكا ًف  الدِّيًف كى (. 29){ًمٍف كيؿِّ ًفٍر ىةو ًمٍ هي

ال تأمر بعلػػػػػمعركؼ كال تػػػ ه  ف الم كر حت  تككف  علمعن، كتعمـ مع )(ص)ككمع كرد  ف ال ب 
(. 30)(تأمر

ف اإل بلم  الذم يككف  ممه بمسيس دائـ مع اآلخريف كفؽ األطر االجتمع ية الععمة فأ
كليس المق كد بعلتفقه . راؾ األحكعـ الشر ية تفعديعن لك ك ه ف  المع ية المحرمةدي بغ  له فهـ كأ

اف يككف رجؿ اإل بلـ فقيهعن مجتهدان، ا مع التفقه المطمكب لمعرفة مقع د الديف كركح الشريعة 
، ألف التفقه (31)(ق ف  الديفقاذا اراد اهلل بعبد خيران فؽ)(ص) لحديث ال ب إست عدان كحقعئؽ اإلسبلـ 

التشريع  أداة كا ية بهع تتحدد  ظرة كممعرسة الكعدر اإل بلم  مف ال عحية المه ية كالكظيفية 
ة فيمـز سدكبكاسطتهع يتـ ت ظيـ  بل عته مع اآلخريف  م  أسعس فهمه لمم محة في دفع اليهع، اك مؼ

يجة ييعد مف األمكر تق بعلفػػالم  مسعحته المجتمع كطبيعته مغرية لكفػالحذر م هع الف العمؿ اإلع
, الظعهر اف الفقه  مـ الد يع) بقكله  بهذا اإلتجعهشعر اإلمعـ الغزال   م  أهمية التفقهأك د .ديةػبالتع

 كا مع هك كذلؾ مف خبلؿ ت ظيـ ، تععل  هللس  مـ لآلخرة فهك غير مقرب اك مبعد بذاتهػأم ا ه ل 
 بل عت ال عس فيمع بي هـ بعلشكؿ الذم يكفر لهـ امكع ية التععيش السمم  مع بعضهـ كيضمف  دـ 

(. 32)(ك ك هـ بعلمحرمعت
كلهذا السبب يككف اإل بلم  المتفقه ف  دي ه كالحعذؽ ف  شريعته ا در مف غيره  م  اتخعذ 
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،كهذا مع  د كا إليه مؤسسعت ع اإل بلمية بعاللتزاـ بهذه المكا ؼ ال علحة ف  كظيفته الد كية
 .الخ ي ة

 
المبحث الثع   

: الخ عئص اإل سع ية  كاألخبل ية

   مف الخ عئص الت  يتميز بهع اإل بلـ اإلسبلم  مف خبلؿ شرك ه بمهعمه األسعسية،ه  
المبعدئ اإل سع ية ذات الفطرة السميمة الت  يقتض  بمكجبهع اإل سعف بمع هك إ سعف اف يرتق   حك 

مته السمعء لذلؾ، ب عء  م   كله تععل   بؿ  (33){كخمق ع اإل سعف بأحسف تقكيـ}الكمعؿ بمع  كَّم
مىٍق ع تىٍفًضيبلن  }فضمته  م  جميع المخمك عت لقكله تععل   م  كىًثيرو ًممَّمٍف خى ـٍ  ى ٍم عهي فىضَّم ( 34){كى

  ك ممية التقكيـ كالتفضيؿ  عتجة  ف  دراته العقمية المكجهة له  حك التكعمؿ إذا مع  رر االهتداء 
مَّمع كىفيكران }بعالتجعه الفطرم السديد،كالخركج مف مععدلة كاإل سع ية  )(35){ًإ َّمع هىدىٍي عهي السَّمًبيؿى ًإمَّمع شعًكران كىاً 

ه  احد المعع   اال تزا ية مف  يـ كمبعدئ الحقيقة الفطرية الت  ت أل ب فسهع  ف المستكل 
الحيكا   المتد  ، الف الحعسة الخمقية ا بععث فطرم لئل سع ية  مكمع ا طبل ع مف  كله تععل  

كف  سبيؿ  (36){ك فس كمع سكاهع فألهمهع فجكرهع كتقكاهع  د افمح مف زكعهع ك د خعب مف دسعهع}
الحعسة الخمقية الت  ييعد ضمير اإل سعف بمثعبة الحعرس الكف   ميهع بعث اهلل تععل  ال بييف 

(. 37)(بعلرسعالت الت  تبيف مع ي بغ  أف يقترؼ اإل سعف ف  سمكؾ كمع ال ي بغ 

 كمف دكف شؾ إف اإلسبلـ هك ديف اإل سع ية كأحكعمه تتجعكب مع فطرة اإل سعف ف  غرس القيـ 
، كا طبل ع مف ذلؾ حرم بعإل بلـ (38){فبمع رحمة مف اهلل}كالفضعئؿ األخبل ية لقكله تععل  

اإلسبلم  أف يرسـ مف هذه الخ ك ية مععلـ المسعر االرتقعئ  ف  حركته االجتمع ية، كفؽ 
معطيعت خبل ة متميزة بحسب تععممه ك بره  م  األذل كشجع ته ف  المبعدرة ككفعءه ف  العهد 

خبل ه ف  التكميؼ، استجعبة  كأمع ته ف  الكممة كمركءته ف  العطؼ، ك فكه  ف اإلسعءة كا 
( . 39)(إ كـ لف تسعكا ال عس بأمكالكـ فسعكهـ بأخبل كـ)(ص)لقكله

بعد معركة بدر،  (ص)  كابرز شكاهد هذه ال فعت كالفضعئؿ الحميدة المشخ ة ف  سيرته العممية
ك د بعت رسكؿ سعهرا تمؾ الميمة كلمع سئؿ  ف ذلؾ  عؿ )كمع ف  الخبر   د تععممه مع األسرل 

يسهر   أ يف  م  العبعس كلمع أرخك كثع ه  عؿ افعمكا ذلؾ مع جميع األسرل ككذا  فع  ف أهؿ 
 .(40)(مكة بعد الفتح بقكله ال تثريب  ميكـ فعذهبكا فع تـ الطمقعء
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فكعف يشرب المبف كيأمر بحمؿ بع يه )حي مع تقعبؿ مع  عتمه ابف ممجـ (ع)  كمثؿ ذلؾ مع فعمه  م 
كغيرهع مف الممعرسعت اإل سع ية كاألخبل ية، ال يسع المجعؿ بعرضهع إ مع ه   (41)(إل  أسيرهـ

مؤشر  م  إ سع ية الديف ك مؽ أخبل يعته كأدبيعته الر ي ة المحفزة كالمشجعة بكجكب   ع ة 
إ بل ية ت سجـ كهذه ال ػػػفعت المػػػقكمة ل ظريته الت  تتػػػػك ؼ  ميهع المععلـ الرسعلية ف  الكسط 

. االجتمع  

ال دؽ كالمكضك ية :المطمب األكؿ

مف المعركؼ أف  عمؿ ال دؽ كالكذب له تأثيره ف  تككيف الرأم الععـ، فإذا مع استخدـ   
اإل بلم  اإلسبلم  ال دؽ ف  د عيته فعف الرأم الععـ سيعد أمران ايجعبيعن م ه، كخبلؼ ذلؾ ييعد 

كال دؽ مف سمعت رجؿ اإل بلـ اإلسبلم ، بؿ هك جكهر الد كة )لغكا تفقده الثقة ف  كؿ مع يذكره 
اإلسبلمية ك معـ األمعف فيهع، كييعد  فة بعلغة األهمية ف  اإل بلـ ال عجح، كالضمع ة األسعسية 
لمفكز بثقة ال عس الذيف هـ غرض المعدة اإل بلمية ف  تعريخ الك عئع اإلسبلمية  فسهع، لقد أثبتت 

حكليعت التعريخ اإلسبلم  كاألكعذيب كاألسعطير الت  كجهت بهع د كة اإلسبلـ ف  بعض األزم ة  د 
سقطت كمهع أمعـ االستقعمة كالطهعرة ف  م ع ب كمآثر األبرار كال علحيف كأ حعب الد كة إل  اهلل 

ميكفى }تععل  بمع أكده  كله تععل  دىؽى اٍلميٍرسى يع أىيُّهىع الَّمًذيفى } ك كله تععل ،(42) {هذا مع كى ىدى الرَّمٍحمفي كى ى
عًدً يفى  كيك يكا مىعى ال َّم ك م  المؤسسة اإل بلمية ف  ال ظعـ اإلسبلم   (44(.()43){آمى يكا اتَّمقيكا اهللى كى

أف تمتـز بهذه الخ ك ية األخبل ية كفضيمة م ع بيه ف  تقكيـ مسعرهع الكظيف  ا تداء بركاد 
  دمع كضعت  م   دره  رب الجعهمية آ ذاؾ  (ص)اإل بلـ الرسعل ، كيكفي ع فخرا كا تزازا ب بي ع

كسعـ ال دؽ كسمته بعل عدؽ األميف ا تمده ر يدا أسعسيع ف  بيعف د كته كا  بلـ رسعلته 
. المقدسة

الت  تع   الحيعدية كاإل  عؼ كاحتراـ الرأم، كا تمعد لغة الحكار ف  : كأمع المكضك ية
 ؿ هعتكا برهع كـ إف ك تـ }مكاجهه اإلشكعليعت كبيعف الحجة كالدليؿ السعطع بدليؿ  كله تععل 

يعكـ لعم  هدل أك ف  ضبلؿ مبيف}ك كله تععل   (45){ عد يف (.  46){كأ ع كا 

فعلقراف الكريـ إ مع يؤكد ذلؾ فهك يريد مف الععمميف االلتزاـ بم هجه المكضك   ف  بيعف الحقيقة 
الف إ بلم ع )ك دـ اال سيعؽ كراء الم علح الذاتية كالفئكية كاال حيعز ف   قؿ الك عئع كمع ه  

اإلسبلم  مع داـ يتمسؾ بتععليـ كح  القراف، إ مع يستهدؼ  ممية التغيير كب عء اإل سعف كترشيده 
 حك الكمعؿ، كال يتـ ذلؾ إال بعلم هج المكضك   الذم مف شأ ه أف يحعفظ  م  الحقيقة مف 
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الضيعع كتج ب كسعئمه كمؤسسعته مزاجية ك فسية الت رؼ البلمسؤكؿ ف  تهكيؿ أك تحجيـ المكرد 
(   47)(اإل بلم  أك ضغط مع هك أسعس  ف  بيعف حقيقة المطمكب لمرأم الععـ

ال بر كالتكاضع  :المطمب الثع  

ال شؾ أف العمؿ اإل بلم  طريؽ ذات الشككة الممئ بعآلالـ كاألذل كالمعع عة كالمثعبرة كالجد 
بىرى أيٍكليكا اٍلعىٍزـً ًمٍف }كاالجتهعد فهك  مؿ  كامه ال بر كاالستقعمة كالثبعت لقكله تععل   اٍ ًبٍر كىمىع  ى

يـك كعف إ بلميع م ممع  م  إببلغ رسعلته بهمة ك زيمة مع  (ص) مخعطبعن  بيه (48) {الرُّسيؿً 
شدة مععرضيه كمعع ديه،   دمع كعف يتحدل الخطكب الت  كاجهته ف  بيعف د كته المقدسة كلـ 

ل  جع ب مع  يدخر كسعع مف اجؿ ذلؾ سرا ك م ع ليبل ك هعرا لقكمه الذيف كع كا  م  ديف أبعئهـ، كا 
 ميكـ )هذا المع   بقكله (ع)كع كا  ميه مف شدة ك  بية كحمية جعهمية، كمع أكد األمعـ  م 

بعل بر فعف ال بر مف اإليمعف كعلرأس مف الجسد،كال خير ف  جسد ال رأس معه،كال ف  إيمعف ال 
(. 49)( بر معه

كالم هج اإلسبلم  يد ك إل  الكمعؿ ف  شخ ية المسمـ كيتب    قمهع كتهذيبهع، لمع يؤدم إل  
المكع ة الت  تتبمكر   هع جمعلية ككمعلية اإلسبلـ ف  م ظكر  عمة البشرية، فكممع كع ت لممسمـ 

 فعت حميدة فه  بعل تيجة تعكد لئلسبلـ كالمسمميف، فعلتكاضع سمة مف سمعت الم ظكمة 
ترجـ ذلؾ بأركع كأجمؿ  كرهع  بؿ  (ص)األخبل ية ف  جميع رسعالت السمعء، كخعتـ األ بيعء

ممع  (ع)البعثة كبعدهع   دمع معرس دكره اإل بلم  ف  الكسط االجتمع  ، كمثمه  ترته أهؿ البيت
خمقت جعذبية حب كمكاالة ال مثيؿ لهع ػ كأف أفئدة مف ال عس تهكم إليهـ ػ كبعلتأكيد اف ذلؾ األهكاء 

. مع هك إال ا عطعفة حقيقة رسمتهع ال فكس السعمية بأخبل هع كتكاضعهع بيف ال عس
التكاضع هك طريؽ اإل بلم  إل   مكب ال عس كال  محبتهـ كسبيمه إل  التعرؼ  م  أحكالهـ ؼ

 يعيش رجؿ  م  حيف كاستطبلع آرائهـ، كراحمته لمك كؿ إل  كعفة شرائح المجتمع كتتبع الحقيقة،
  ف المجتمع كال يمكف أداء رسعلته كالقيعـ بكظيفته كمع ي بغ ، قاإل بلـ المتكبر كالمستعم  ف   زؿ

بؿ ال ي ؿ إل  حقعئؽ األمكر كال يتكاضع لمحؽ،كأركع مع  عشدت به السمعء  بيهع الخعتـ  كله 
ٍؤًمً يفى }تععل   ٍف اتَّمبىعىؾى ًمٍف اٍلمي ؾى ًلمى اف أحبكـ إل  كأ ربكـ م   ()ص)ك عؿ ال ب  (50){كىاٍخًفٍض جى ىعحى

،كاف أبعدكـ م   يكـ القيعمة الثرثعركف، كهـ  يكـ القيعمة مجمسعن أحس كـ خمقعن،كأشدكـ تكاضعع ن
كأهؿ بيته الطعهريف أسكة حس ة ف  الخمؽ ( ص)كل ع ف  سيرة الرسكؿ األكـر.(51)(المستكبركف

. الرفيع، كالتكاضع، كمحعسف األخبلؽ
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. حسف التععمؿ الكظيف :المطمب الثعلث

ي عؿ رسعلته إل   بعلرغـ مف شدة ال عكبعت الت  تكاجه الم در اإل بلم  ف  مزاكلة أ معله كا 
متعمقيه، ي بغ   ميه االلتزاـ بمكازيف معتقده الدي   السمعكم كم هجه المحمدم ف  د كته كا  بلمه 

بعركع  كر التععمؿ حت  مع المتقعطعيف معه، لذا  رل  عمؿ الشفعفية كحسف التععمؿ مف أهـ 
مميزات كخ عئص رجؿ اإل بلـ مف المٌيف ف  المععممة كالمجعدلة مع اآلخريف بعلت  ه  أحسف 
كبعلمك ظة كالحكمة، بعيدان  ف مظعهر القسكة كالفحش كالخ ع، غير سمج األخبلؽ، متكدد إل  
ال عس بطيب كبلمه كحسف تععممه، كبمكعـر األخبلؽ يككف لرسعلته أبمغ األثر ف  ال فكس كأكثر 

كا ًمٍف }استمعلة لمقمكب، لقكله تععل   ًميظى اٍلقىٍمًب الىٍ فىضُّ لىٍك كيٍ تى فىظًّع غى ـٍ كى فىًبمىع رىٍحمىةو ًمٍف المَّمًه ًلٍ تى لىهي
ٍكًلؾى  اٍذهىٍب ًإلى  ًفٍر ىٍكفى ًإ َّمهي طىغى  فىقيكالى لىهي  ىٍكالن لىيِّ نع لىعىمَّمهي يىتىذىكَّمري أىٍك }كلقكله تععل  . (52){حى
ٍس نع}كلقكله تععل  . (53){يىٍخشى  (. 54){كى يكليكا ًلم َّمعًس حي

. تقديـ الم محة الععمة:المطمب الرابع

اإل بلـ اإلسبلم  بمع هك الكجه الحضعرم كالعمم  كاألخبل   لشريعة السمعء كمع ذكر ع بؿ 
 كم عهجه،  ميه اف ي طمؽ بحكـ دائرة التكميؼ الشر   قهك المرآة الععكسة لمديف الح يؼ ك يـ

خبلص لخدمة  قيدته كأمته تحقيقعن كدفع عن  ف  الممقعة  م   عتقه بمسؤكلية العمؿ بأمع ة كا 
م علحهع المشرك ة، إذ اف تقديـ الم محة الععمة لؤلمة اإلسبلمية كالبشرية جميععن  م  بقية 

الم علح الخع ة ه  مف الميزات كالخ عئص الت  يرتكز  ميهع إ بلم ع اإلسبلم  كك ه إ بلـ 
 كامكع عته لخدمة قت مكم كب عء، كال بد اف يربأ ب فسه  ف الم علح الشخ ية كتكظيؼ كسعئؿ

. الم علح الفئكية كالتركيج لشخ يعت كجمع عت  م  حسعب م علح االمة ك ضعيعهع االسعسية
مف الضركرم اف يتأس  اإل بلـ اإلسبلم  بركاد حركته الرسعليف )كمف الجميؿ كمع يقعؿ 

الذيف مثمهـ كمثؿ الشمعة تزيف  فسهع لتضئ الدرب لمسعلكيف بركح ممئهع االيثعر كفك ية م علح 
كخير مثعؿ يحتذل به ف  . (55)(االمة  م  الم علح الفئكية كالحزبية كالمذهبية كالشخ ية كغيرهع

الذيف سخركا ا فسهـ لحمعية اإلسبلـ كم علح المسمميف كاف جٌر ذلؾ  (ع)هذا ال دد هـ اهؿ البيت
أث عء تغميب م محة االمة كمبدئهع  بؿ ال ظر ف  مع  (ع)كمع ف  ت ريح االمعـ  م . ضرران  ميهـ

المهـ ا ؾ تعمـ أ ه لـ يكف الذم كعف م ع م عفسة ف  سمطعف كال )يتعمؽ بكجكده الشخ   بقكله 
ألتمعس شئ مف فضكؿ الحطعـ، كلكف ل رٌد المععلـ مف دي ؾ ك ظهر اإل بلح ف  ببلدؾ فيأمف 

(. 56)(.المظمكمكف مف  بعدؾ، كتقعـ المعطمة مف حدكدؾ 
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 .االستقبللية كالحيعدية:المطمب الخعمس

إذا كعف اإلسبلـ  د أ عط بعألمة كمجمكع ف  تحمؿ مسػػػؤكليتهع الشػػػػر ية لتحقيؽ أهدافه الربع ية 
فػػػبلبد مف كجكد أسس ي طمؽ م هع اإل بلـ اإلسبلم  الذم يتكل  هذه المهمة أكالن، ك م  ضكء تمؾ 

األسس يقـك بأ شطته بعستػقبلؿ كحيعد ال يد ك إل  جهة معي ة كال إل  فئة مع كال يعمؿ لحسعب 
حػػػزب معيف، فعف الحزبكية كالفػئكية تحجـ مف مدل إتسعع  ممه كي عف  الشمكلية،كيقـز مف  ظمته 

كدكره، كيقمؿ مف تأثػيره،فػػهك يػػكٌحد بيف ال عس بعلػد كة إل  اهلل كبكؿ مع أمر به كال يفػػػرؽ بي هـ 
.  كيجعمهـ شػيععن 

ـٍ ًإلى  المَّمًه ثيَّـم }:بداللة  كله تععل  ع أىٍمريهي ـٍ ًف  شىٍ ءو ًإ َّممى كىع يكا ًشيىعنع لىٍستى ًمٍ هي ـٍ كى ًإفَّم الَّمًذيفى فىرَّم يكا ًدي ىهي
ـٍ ًبمىع كىع يكا يىٍفعىميكف (. 57){يي ىبِّئيهي

 فعلحيعد سمة اإل بلـ اإلسبلم  كالمعئز بي ه كبيف اإل بلـ اآلخر المكجه حزبيعن كمذهبيعن كسيعسيعن 
لقكل كلدكؿ كلم ظمعت تتبعيف آراؤهع ككؿه يد   أ ه المدافع  ف اإلسبلـ كاإلسبلـ م هـ بيراء ك كؿ 

( 58)ككبلن يد   ك بلن بميم  كليم  ال تقر لهـ بذاكع: األديب شعهد حعؿ  م  ذلؾ

 فميس كؿ مف حمؿ شععر اإلسبلـ أ بح ممثبلن  ف اإلسبلـ كال عطؽ الرسم  بعسمه مثممع 
كهـ األسكة كالقدكة لكؿ ت رفعت ع إ بلمية كع ت  (ع)يؤكده كا ع ع الحعل ، كالمعركؼ أف أهؿ البيت

أك غيرهع  د اك فكا ا فسهـ لخدمة الديف كاإلسبلـ كالمسمميف كلـ يكك كا ك عظعن لمسبلطيف يشتركف 
لمم  كر العبعس  إال دليبل  (ع)كمع  كؿ ال عدؽ. ضمعئرهـ كدي هـ ليفتكا بمع كافؽ رأم السمطعف

ـى ال تغشع ع ) (ع)  حك اهلل دكف غيره كمع ف  الخبر كتب الم  كر لئلمعـاستقعمتهـ عطععن  م   ًل
 مع  رجكؾ اآلخرةليس ل ع مع  خعفؾ مف أجمه، كال   دؾ مف أمر : كمع يغشع ع سعئر ال عس؟ فأجعبه

ت حب ع : ؟ فكتب اليه!له، كال ا ت ف   عمة ف ه ئؾ،كال تراهع  قمة ف عزيؾ بهع، فمع    ع   دؾ 
كهذا أف دؿ  م  . (59)مف أراد الد يع ال ي  حؾ كمف أراد اآلخرة ال ي حبؾ :لت  ح ع، فأجعبه

ش ء إ مع يدؿ  م  أف إ بلم ع اإلسبلم  ي بغ  أف يككف مت فعن بعلحيعدية كمع معرسهع أهؿ 
. (ع)البيت

 

المبحث الثعلث 

الخ عئص المه ية كالعممية 
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.  الم هج العممية كالتخطيط :-المطمب األكؿ

  ممع اشر ع إليه اف اإل بلـ اإلسبلم  يستسق  حركته الفع مة ف  الكا ع االجتمع   مف ركح القرآف 
لذا ي بغ  أف يب    م  أسس  ممية هعدفة كتخطيط م هج  متقف بعيدا  ف . كالس ة المطهرة

شع ة الركح اإليمع ية الدا ية  المغكية كالمزاجية مف اجؿ إحراز مهمته ف  تأ يؿ الفكر اإلسبلم  كا 
الذيف إف مك عهـ ف  األرض }إل  ب عء األمة ال علحة بكؿ أبععدهع مثممع أرادت السمعء بقكله تععل  

(. 60){أ عمكا ال بلة

  كمف المؤكد   دمع ت عكس العممية كالم هجية اإلسبلمية كخ عئص كسمعت ف   مؿ اإل بلـ 
كتطمععته الكا ية فردا كعف أك مؤسسة، إ مع يؤدم ذلؾ إل   رؼ ال ظر  ف ألكاف التقميد األ م  

ثعرة الفكض  كالتخبط، كحيث كعف ال ب  يك   المسمميف بعلعمـ كالمعرفة  (ص)كالتبعية المز كمة كا 
ك د بيف هذا  (مف  مؿ  م  غير  مـ كعف مع يفسد أكثر ممع ي مح): بؿ ممعرسة العمؿ بقكله

أف  علـ الكممة كالفكرة يكازم  علـ الحقيقة الخعرجية كيسعكيه لذا  مي ع )المع   احد المفكريف بقكله
آف  مـز إ بلم ع أف يستهدؼ ت كير هذا الععلـ كتمؾ الحقيقة كتحكيمهع إل  فكرة كمك ؼ ف  ذه ية 

 ست تج مف ذلؾ أف إ بلم ع إذا مع  در له أف يتجعهؿ أك يتغعفؿ  (61)(اإل سعف المخعطب ك فسه
 ف هذه الميزة ال عدرة كيقـك  م  خبلفهع فقد تككف  تعئجه كمردكداته كخيمة ال محعلة ف  كؿ  ضية 

. يستهدؼ تعريفهع لمرأم الععـ

. البحث  حك الحقيقة كااللتزاـ بهع:المطمب الثع  

مف ابرز الجكا ب العممية الت  يختص بهع اإل بلـ اإلسبلم  اف يت ؼ بعلم دا ية، كه  غير   
 عبمة لمتحقؽ إال بعلجهد المبذكؿ ف  التحرم كالتثبت  حك الحقيقة ف   حة مع  شر اك يقعؿ اك 

كمف أكليعت السيعسة )يعرض ألف السيعسة اإل بلمية بأمس الحعجة إل  الم دا ية كمع يقعؿ 
اإل بلمية ال عجحة حعجتهع ال  بيعف الحقيقة ف  الفكر كالحكار كالخطعب كالك عية، كذلؾ اف الكممة 
مجردة حي مع تككف  كت جميؿ أك رسـ ف   يعغة تعبيرية ف يحة ال تمبث اف تفقد دكرهع ف  

(. 62)(تشكيؿ ال فس، ك ػػػقؿ العقكؿ، كتػػػػك ية القػػػمكب حيف تعرل مف معدة الفكر الكا ع 

الـز  م  إ بلم ع اإلسبلم  الرسعل  اف يتحرل الحقيقة، ػػكء مع تقدـ  جد مف اؿػػػػػػك م  ض
كيتأكد مف الخبر كمعرفة أبععده، ك مته بعألحداث الكبرل كال غرل،لغرض اف يتج ب السطحية 

إف    ر البحث كالتحرم يطعلب به ) بؿ القيعـ بإ بلمهع لؤلمة كمع يقعؿ– كاإلضرار بعآلخريف
رجؿ اإل بلـ دائمع كلك هع  د تككف  ممية شع ة بعل ظر لكثرة الععمميف ف   يعغة الخبر اإل بلم  
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(  63)(ف  مؤسسة كاحدة ممع يتعسر د ة الخبر ف  كا ع ع المعع ر

كلك تقكؿ  مي ع بعض }كالقراف يركز  م  أهمية الد ة كالتكثيؽ بعألخبعر الكاردة لقكله تععل 
إشعرة إل  تمسؾ ال ب  بعدـ إ داره لؤلكامر دكف تكثيقهع كهك (64){األ عكيؿ ألخذ ع م ه بعلكتيف

كأكثر مف ذلؾ كعف يك   أ حعبه بعاللتزاـ ف   قؿ األخبعر (65)(لك  يت لهكيت)(ص)القعئؿ
ال حيحة بعد تدكي هع خشية التزكير كالتبل ب كيأمرهـ بمحعكعة ال حعبة بأفععله كسمككه إمعع ع ف  

ككػػؿ ذلؾ يعد م هجع تكعمميع  (66)( مكا كمع رأيتمك   أ م ) (ص)تطبيؽ القيـ اإلسػػػبلمية كقكله
لئل ػػبلـ اإلسبلم  يمـز بمكجبه اإل ػػبلم  تطبيقه حفعظع  م  هذه الخ ك ية المقكمة لكا عه 

. السميـ

 . كالحضكر الفع ؿ السبؽ اإل بلم  :المطمب الثعلث

مع التقدـ الذم أحرزته البشرية ف  ميعديف اإل بلـ كاالت عؿ سيمع ف  العقد األخير مف هذا   
ك م  ضكء م عهجهع -القرف،حيث أ بح ضركرة حيعتية ال م عص   هع، بيد إف المدارس اإل بلمية

 عشت تجعذبعت حميمة، أك متهع إل  الدخكؿ ف  معترؾ ال تحمد - العقدية كالفكرية كالسيعسية
 قبعه بهدؼ إ  عع الرأم الععـ كاستمعلته إل  تكجهعتهع  بؿ غيرهع، ممع احدث  ممية التأثير كالتأثر 

. بشكؿ سعفر بإستخداـ شت  الكسعئؿ كاألسعليب ذات التأثير األ كل  م  الطرؼ اآلخر

   كمف هذه األسػػعليب هك السػػبؽ اإل بلم  الذم يحعكؿ مف خػػبلله أم طرؼ إ بلم  االستػػيبلء 
إف ) م  الخبر  بؿ اآلخر كهذا مع يحتعج إل  حػػػضكر دائـ ف  الكسػػط االجتمع   بعلػ ظر لقػػػكلهـ 

 ػػع دة السبؽ اإل بلم  تعد أسمكبع إ ػػبلميع  عئبع متجع سعن مػػػع تسعبؽ العػػكامؿ الت  تتك ؼ  ميهع 
 جعحعت المػدرسة اإل ػػبلمية بمع تكشؼ  ف حضكرهع الفع ؿ كتمعسهع المستمر مع األحداث 
كالتطكرات كالمػتغيرات ف  الكا ع االجتػمع   بمع تحقؽ المبعدرة ف  إ ػبل هع مفعجأة مف خبلؿ 

كسعئمهع اإل بلمية لمرأم الععـ  ف أم حدث ذات  مة كثيػػقة مػػعه إذا مع تكفرت م دا يته بعلشكؿ 
(. 67)(الذم ال يقكدهع ال  الفشؿ

كلمع كع ت المدرسة اإل بلمية ف  اإلسبلـ كاحدة مف هذه المدارس مت ك ة االتجعهعت الفكرية 
 ميهع أف تككف  م  درجة  علية مف االهتمعـ بتفعيؿ هذه ال فة اإل بلمية مف خبلؿ دائمية 

 ف  األحداث ذات الخطكرة كاإلثعرة المؤثرة أحيع ع ف  الرأم السيمعحضكرهع ف  الكسط الجمعهيرم 
الععـ كمحعكلة تكجيههع ل علح  ضعيع األمة اإلسبلمية  بؿ أف تتحكؿ ضدهع كالمبعدرة إل  تطبيؽ 
ي علهع إل   مععيشة ميدا يته ف  جمهكرهع لغرض االطبلع  ف كثب ف   ضعيع كمشعكؿ األمة كا 
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المتمق   ف طريؽ المقعببلت كالتحقيقعت اإل بلمية الم كرة كالمذا ة بعلحيثية الت  تتحكؿ كسعئمهع 
. إل  لسعف  عطؽ يعبر  ف تب    ضعيعهع ك رض مشعكمهع

كمف الضركرم إف تسهـ المؤسسة اإل بلمية بجدية ف  تب    ضعيع األمة الت   عشت ردحع مف ) 
الزمف الحرمعف كالت كيؿ  م  أيدم جبعبرة التعريخ، كاف تتحمؿ مسؤكليعتهع الجسيمة فكريع كثقعفيع ف  

حركة دائبة كمهذبة لتعبئة األمة كا  عدة   عبهع التعريخ  كت مية حسهع الجمع   مف خبلؿ 
مععيشتهع الميدا ية، كتسميط الضكء  م  معع عتهع كمح تهع أل هع بأمس الحعجة إل  مف ي عغمهع 

 برهع كتحممهع كالمطعلبة بحقك هع المسمكبة  هرا كالك كؼ معهع  م  مف تسعيره كبريعئه لم يؿ م هع 
ألم مبرر كعف لتتمكف مف اخذ دكرهع الريعدم ف  مقعكمة أضدادهع ك يعدتهع لممجتمع اإلسبلم  كمع 
كع ت  ميه سعبقع، كمع م ظكمة إ بلم ع اإلسبلم  األ يؿ إال معردا  مبل ع يحرؾ مشع رهع كيقكم 

إرادتهع  حك شريعة الحؽ الخعتمة لتككف بذلؾ ال مكذج األ م  الذم تحتػػػذيه سعئر األمـ كشعهدة 
(. 68)( ميهـ بمع ه  خير امة أخرجت لم عس

  كـ هك رائع كجميؿ لك تحققت هذه االستجعبة لهذه الد كات المخم ة كتحشدت لهع طبلئع 
إ بلم ع الخيرة المتفع مة مع سبقهع الحػػػػضكرم كاإل بلم  لكعف أهكف  م  األمػػة مكا مة طريقهع 

.  حك التكعمؿ

. الكفعءة كالجرأة :المطمب الرابع

مف مقتضيعت الحكمة أف يت ؼ اإل بلـ اإلسبلم  إدارة كككادر كمؤسسعت كبجميع 
متعمقعته كأدكاته بعلكفعءة حسب االخت عص لمع تفرضه  ميه المسؤكلية الشر ية مف جكدة األداء 

. الكظيف  لغرض الك كؿ إل  تحقيؽ األهداؼ كالغعيعت

 كمف دكف شؾ أف رضع اهلل تععل  مف أسم  الغعيعت كاجمهع فعلكفعءة العممية كالعممية 
لئل بلـ ه  الضمع ة األسعسية ف  إثبعت الحجة القطعية أمعـ الخ ـك كالمعع ديف كمع حدث لم ب  

ـي فىًإفَّم اهللى يىٍأًت  ًبعلشَّمٍمًس ًمفى اٍلمىٍشًرًؽ فىٍأًت  }مع ال مركد لمع كرد ف   كله تععل   (ع)إبراهيـ  عؿى ًإٍبراًهي
ٍغًرًب فىبيًهتى الَّمًذم كىفىرى كىاهللي ال يىٍهًدم اٍلقىٍكـى الظَّمعًلًميفى  فمكال كفعءة إبراهيـ ف  بيعف  (69){.ًبهع ًمفى اٍلمى

 ف  اختيعر األسمكب الذم يبلـز ت كع األفراد كالجمع عت، فرب م هـ  السيمعحجته لتغير المك ؼ
تق عه الحجة العقمية  ف طريؽ الذهف كالك  ، كآخركف  ف طريؽ الحس كالكجداف، كسكاهـ  ف 
طريؽ الق ص كالخيعؿ، ككؿ ذلؾ إ مع يتحقؽ بعلك   كالدراية كالتشخيص لمكا ع الذم تحتعج فيه 

الم ظكمة اإل بلمية بممعرسة كظيفتهع الرسعلية كاستعمعؿ اآلليعت كاألدكات المتعحة بعلقدرة الت  
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ت سجـ ككفعءة المتععط  معهع إ بلميع، كخبلؼ ذلؾ إ مع ي عب المسعر اإل بلم  بعلتعثر ف  أداء 
مهعمه التكميفية، الف السطحية كالبسعطة كركعكة الطرح سيجعؿ المكضك عت شكمية خعلية مف الثمرة 

المتكخعة كهذا مع ي بغ  االلتفعت إليه بحذر ف  كا ع الحعؿ الذم يمعرسه إ بلم ع اإلسبلم  تركيزان 
إف اإل بلـ اإلسبلم  يمثؿ خ د ع متقدمع ف  مراحؿ ال راع كخ ك ع ف  ) م  مف يرل بقكله

األزمعت كحعالت التكتر كاالضطرابعت فحرم به أف يمتمؾ الكفعءة الععلية ف  خبرته ك درته 
التخطيطية كالم هجية كاإلدارية ف  ممعرسة دكرهع الم كط به كيت رؼ بمسؤكلية شر ية ككط ية ف  

كيفية تكجيه كمععلجة حعالت التكتر كاألزمعت السيعسية كاالجتمع ية ف  األمة كيدفعهع بقكة  م  
أ دائهع بطريقة فتح الثغرات ف  تح ي عتهع ليضعهـ ف  المك ؼ الضعيؼ كت بح األمة اإلسبلمية 
ه  األ كل،كمت  مع شعرت بعلقكة كاال ت عر  م  أ دائهع فتككف أكثر  مكدا كأجرا مقعكمة لكؿ 

(. 70)(مف يراكدهع كاإل بلـ هك المسؤكؿ  ف هذه المهمة إل  حد كبير

كمف المؤكد مف ال عحية العممية أف الكفعءة لكحدهع ال تحقؽ مع هك مطمكب إ بلميع إال أذا مع 
تععضدت كبقكة مع المبعدرة ال ريحة بجرأة كشجع ة، كهذا مع ي بغ  أف يت ؼ به إ بلم ع الكؼء 
ا طبل ع مف د كته العم ية ف   در اإلسبلـ كالت  أكجبتهع السمعء مف خبلؿ العمـك كاالطبل عت 

دع بمع ػػأص- زؿ إليؾػػػػػػػػبمغ مع اف- يؿ ربؾػػػػػػػػػادع ال  سب-المست بطة مف ال  كص العديدة كم هع 
. كلتكف م كـ امة يد كف إل  الخير- تؤمر

  ستكشؼ مف ذلؾ بعف اإل بلـ اإلسبلم  ليس ت ظيمع سريع يراد له الكتمعف كالسككت ف  
 ضعيعه الم يرية إ مع هك متجسد ف  طبيعة الديف الح يؼ بععلميته كشمكليته المطمقة غعيته 
خراجهـ مف الظممعت إل  ال كر كمبعدرتهع بعلعمف إ بلميع بجرأة  الك كؿ إل  إحيعء البشرية كا 
. كشجع ة إ مع تقـك كتعزز مرتكزات كمععلـ حركته الكا ية ف  ارض اهلل الكاسعة بقعء كخمكدا

ك م  ضكء ذلؾ ترل أف السمعء  د كبخت كلع ت مف يككف كعتمع  م  ال عس مع رغبت 
مقػػػعبؿ ذلؾ أ هع  (71){أف الذيف يكتػػػػػمكف مع أ زلػػ ع مف بي عت}ك كله إليهـ بداللة  ػػػكله تععل 

أحس ت كأكرمت اإل بلمييف الذيف ال تأخذهـ ف  اهلل لكمه الئـ كيخعفك ه دكف غيره مف البشر ف  
(. 72){الذيف يبمغكف رسعالت اهلل كيخشك ه كال يخشكف أحدا}بيعف رسعلته الحقة بػػداللة  ػكله تععل  

األ ال يم عف رجبل مهعبة ) (ص) ف  م عدؽ الجهعد ف   ػػكله (ص) ك د جعمه رسكؿ اهلل
(. 73)(ال عس أف يتكمـ بعلحؽ إذا  مػػػمه إال أف أفضؿ الجػػهعد كممة حؽ   د سمطعف جعئر

كح يمة ذلؾ يستد   مف رجؿ اإل بلـ أف يمعرس دكره الرسعل  ف  كشؼ كبيعف مع ي بك 
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. إليه بمع تقتض  م محة اإلسبلـ كضكابطهع الشر ية لبمكغ األهداؼ المقدسة

. كاألدبية التعريخيةاكتسعب الثقعفة :المطمب الخعمس

التأريخ لكحة   عتهع المكا ؼ كاألحداث م ذ فجر البشرية، كستبق  إل   هعية الد يع تتحرؾ مع 
 بمعطيعت ثقعفية كحضعرية مت ك ة، ك م  اإل ػبلم  اإلسبلم  اف يت فح تمؾ األجيعؿتحرؾ 

 كتأريخ كاألمـ ال عس أحكاؿالمكحة التعريخية، كيطمع  م  مضػمك هع بعلقدر المستطعع، كيتعرؼ ال  
الحضعرات كبعألخص معرفته كاطبل ه  م  التأريخ اإلسبلم  كتأريخ مسػػػيرة األ بيعء كأك يعئهـ، 
فبلبد له مف أف يعتمد ف   راءته لتأريخ اإلسػػبلـ  م  الم عدر المكثػػك ة الت  ت أل ب فسهع  ف 

الدس كالكضع، كمع  ميه أف يمػػػػػػيز بيف الغث كالسميف فع ه بعد إطبل ه  م  هذه الثقعفة سيغذم 
بهع الجمعهير كيثقؼ االجيعؿ  ميهع، بأ تبعره حعمبلن أمع ة يجب أف يك ػػػمهع دكف تزكير كتحريؼ،ال 

كمع -سيمع كأف التأريخ مم ء بعلكضع كالتزكير ك سبة القضعيع غير ال حيحة ال  رجعالت اإلسػػػػبلـ
 -يتعمؽ بعلثقعفة األدبية كالمغكية 

مف يتكمـ العربية كحسب، بؿ ه  شعممة لجميع المغعت كاآلداب، إال أ  ع  ؤكد ؿهذا ال يع   ؼ
معتتجه اليه لغة القرآف المجسدة ف  ببلغته كف عحته كأدبيعته المميزة  ف غيره الت  يعتمدهع 

اإل بلم  ال محعلة ف  حجته الر ي ة كثقعفته المتي ة، لمع يركؽ له مزج أفكعره مع  رائته لم  كص 
القرا ية المت عسبة كمكضك ه ف   قؿ رسعلته إل  جمهكره بشكؿ مؤثر كمع ي بغ  له أف يككف لديه 

كحفظه بعض االحعديث مف الس ة (ع)ر يد أدب  مف شعر ك ثر كحكـ مف كبلـ أهؿ البيت
المع كمة، كمعرفته بف كف الببلغة كأسعليبهع كاستخداـ الخيعؿ كالتشبيه كالك عيعت كاالستععرات،فربمع 

تككف أبمغ إلي عؿ الرسعلة ف  كثير مف االحيعف، كمع يجب أف تككف لديه معرفة بعلمغة العربية 
مكعف تطبيؽ  كا دهع ف  ممعرسعته اإل بلمية، فرب حركة إ رابية تضعؼ أك ت قص مف كممة  كا 

ع يىٍخشى  المَّمهى ًمٍف ً بىعًدًه }تؤدم إل  تبعدر مدلكؿ مغعير غير مراد له كمع لك  رأ  كله تععل  ًإ َّممى
برفع لفظ الجبللة بدؿ   به،ك  ب لفظ العممعء بدؿ رفعه فيتغير تمعـ المع   كيقع . (74){اٍلعيمىمىعءي 

. ف  الخطأ الفعدح
 كة الحجة كالتأثير :المطمب السعدس

 األخبعرالمبلحظ ف    ر ع الحعضر كيؼ يتسعبؽ اإل بلـ ال   شر مع هك جديد مف 
كالمعمكمعت حسب المقكلة القعئمة ػ السبؽ اإل بلم  ػ ككثيرا مع يقع ذلؾ الخبر  عريع مف ال حة 

أل ه لـ يخضع ال  مععيير مكضك ية، أك مع كرائه مف مقع د غير سميمة، لذا يجب اف تتكفر ف  
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الرسعلة اإل بلمية اإلسبلمية   ع ة الحجة كالبرهعف كتعتمد  م  االدلة المق عة كالبراهيف الدامغة 
ال  عع المستقبؿ  م  أسس  ممية كمكضك ية، بعيدة  ف التهريج كالضكضعء كالتهكـ كالقعء الكبلـ 

 م   كاه ه دكف مسؤكلية كتثبت ك تحقيؽ  ف  حته كثبكته، كمع ي بغ  التعرؼ  م  أبععد 
 ك تعئج رسعلته كمدل  بل تهع بعالحداث ال غرل كالكبرل حت  تتخمص مف السطحية كالضرر
لمجهعت البريئة،اك اف تككف  عمبل مسع دا ألثعرة ال عرات كخمؽ األزمعت بيف أكسعط المجتمع 

  .المسمـ
ؿى اٍلجى َّمةى ًإالَّم مىٍف كىعفى هيكدنا }ك د ركز القراف الكريـ  م  البرهعف كالحجة بقكلة تععل   كى ىعليكا لىٍف يىٍدخي
عًدً يف ـٍ ًإٍف كي تيـٍ  ى ـٍ  يٍؿ هىعتيكا بيٍرهىع ىكي عً يُّهي عرىل ًتٍمؾى أىمى ـٍ }: ، ك كله تععل (75){أىٍك  ى ى ٍ هي فىأىٍ ًرٍض  ى

ـٍ  ىٍكالن بىًميغنع ـٍ ًف  أى فيًسًه ـٍ كى يٍؿ لىهي كدليم ع  م  بيعف الحجة مع طعلعت ع به سيرة . (76){كىً ٍظهي
الت  كع ت تقض  بإ معؿ العقؿ كالبرهعف ف  إ  عع ال عس بزيؼ اال  عـ كالد كة إل   (ع)األ بيعء

كأمع مف جهة . العقؿ كالفطرة معؿمف ال مركد كاست (ع)اهلل تععل ، كمع حدث مع  ب  اهلل ابراهيـ
يق د م ه الضعبطة ال هعئية لمفع ؿ العممية اإل بلمية،كهك كحدة معيعرية لمؤدل التأثير كالذم 

الرسعلة الكا مة لممتمق   بر مراحؿ متعددة، لذا يعد التأثير مف اهـ خ عئص الرسعلة اإل بلمية 
بمع تحممه مف  كة الفكرة كأسمكب طرحهع ككفعءة الكسيمة كمهعرة المرسؿ ف  تقريب رسعلته إل  
االذهعف كالقمكب، فتعرة يأت  التأثير مف  مؽ الفكرة كمسعيرتهع لكا ع الحعؿ، كتعرة مف  كة سبؾ 

ست ختيعر الكممعت الجزلة كا   الخيعؿ كالععطفة ال  عع الجمهكر بفكرة معي ة، كتعرة التأثير  معؿالكبلـ كا 
يأت  ال ألسبعب مكضك ية،كا مع ألسبعب ذاتية شخ ية تكمف ف   فس المرسؿ كمكع ته ف  
المجتمع الذم يمعرس  ممه فيه،كهذا االمر يستد   مف اإل بلـ اإلسبلم  اف يمتـز بعلثكابت 

المقررة  قبل كشر ع بغية التمعس ثمرة جهكده،كسر  جعح القرآف اف آيعته تخعطب كؿ جيؿ ككؿ أمة 
بحسبهع، كتفهـ آيعته مع مع ي سجـ مع طبيعة حيعتهع فعف ظعهره أ يؽ كبعط ه  ميؽ كالبعض 

اإل سعف رهف ا معله ألحراز مع يرجك م ه كأم  مؿ ليس فيه ثمرة متكخعة د يكية اك اخركية )يقكؿ
(. 77)(لك كعف  بعديع فضبل  ف كك ه اجتمع   فيعد لغكا  ريحع

 كالحمد هلل رب الععلميف
ـٍ ًبمع } سىتيرىدُّكفى ًإل   عًلـً اٍلغىٍيًب كىالشَّمهعدىًة فىيي ىبِّئيكي ـٍ كىرىسيكليهي كىاٍلميٍؤًم يكفى كى مىكي ميكا فىسىيىرىل اهللي  ىمى كى يًؿ اٍ مى

 (105:التكبة){كيٍ تيـٍ تىٍعمىميكفى 
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الخالصة 
بعد هذه الجكله الت  كفق ع مف خبللهع ال  أستطراد  ممفعت البحث ف   خ عئص اإل بلـ 

 .اإلسبلم  تك م ع ال   تعئج أهمهع كعألت  
ابرزت الدراسة معرفة اإل بلـ ف  الكا ع اإلجتمع   لغة كأ طبلحعن بعل ظر لكجكد الشبه - 1

مف خبلؿ التطكر السريع الذم شهدت الكسعئؿ الحديثه مع مع  بعلهع لغرض  قؿ , المتداخؿ بي همع 
كبمع   أخر كك ه  ممية  قؿ ك عئع كأحداث كأراء  بر , األخبعر كاألفكعر كاألراء ال  األخريف 

اك  ممية تزكيد الجمعهير بحقعئؽ الديف , هذا مف جهة , الكسعئؿ السمعية كالمرئية كالكتبية 
 .حسب الرؤية اإلسبلميه مف جهة أخرل , اإلسبلم  المستمدة مف كتعب اهلل كالس ة الشريفة 

أظهرت الدراسة معلئل بلـ مف أهمية بعلغة ف  المجتمع اإلسبلم  بعل ظر لمتطكر السريع الذم - 2
كمع  م  األمة اإلسبلمية إال , شهدته السعحة اإلجتمع ية الععلمية ف  السيطرة  م  الفضعء الكك   

أف يككف لهع الحظعن الكافر ف  إيجعد م ظكمة إ بلمية ر ي ة غعيتهع الحفعظ  م  مبعدئهع ك شر 
 .تراثهع الفكرم  م  ربكع المعمكرة 

تمك ع مف الك كؿ ال  أف مشرك عن كعإل بلـ اإلسبلم  ال يتقكـ إال بخ عئص كميزات تتجسد - 3
كأهمهع الخ عئص الفكرية الت  تتفرع م هع , تمعمعن مع رسعلة السمعء الخعلدة تمييزان له  ف غيره 

كمع اف الشمكلية كالععلمية ه  , رسعلية الم هج اإل بلم  المعتمد  م  األ ؿ المتيف سمعكيعن 
مضعفعن ال  ألهدفيه كالحركية ف  , األخرل الت  تتبمكر ف  كا عية الرسعلة الشعممه زمع عن كمكع عن 

 .الكسط اإلجتمع   
كمع أف ه عؾ خ عئص ال يمكف االستغعء   هع ف  العمؿ اإل بلم  كالت  تتعمؽ ف  الجع ب - 4

 .األخبل   كعالخبلص كال بر كالتكاضع كال دؽ كالمكضك ية كالحيعدية كغيرهع 
كتبيف كذلؾ بكجكد خ عئص مه ية ذات أهمية بعلغة ف  ممعرسة اإل بلـ كم هع العممية - 5

كالمبعدرة  كالجرأة كؿ ذلؾ يككف أمران ضركريعن , كالحضكر الفع ؿ ف  السعحة اإلجتمع ية , كالكفعئة
 .يتععط  معه الكعدر اإل بلم  الذم يطمح دائمع بعل جعح كالتكفيؽ ف  مهمته الرسعلية 
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