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  إقرار
  

ُأقر أنا مقدم الرسالة أنها قُدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير وأنها نتيجة 
أبحاثي الخاصة باستثناء ما تمت اإلشارة إليه حيثما ورد، وأن هذه الرسالة، أو أي 

  .منها لم يقدم لنيل أية درجة عليا ألي جامعة أو معهدجزء 
  

  محمود عمر حسين أسعد
  .............................التوقيع

  م 2011/ 2/ 27: اريخالت
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تقديم مشرف الفاضل على رسالتي، والذي لم يتوان للحظة، عن لشكر الجزيل للأ

  .الدكتور عبد الكريم سرحان رشاد والعون،النصح واإل
  :الشكر للجنة المناقشة

العلمية ونقده البناء في  ة والذي ساهمت مالحظاتهالدكتور حسام الدين عفان
  .تحسين وتصويب الرسالة

 الدكتور نشأت األقطش والذي كانت آراؤه النقدية العلمية والمنهجية رافداً
  . للرسالة نحو األفضل واألجمل

ولكل من ، من الهيئة التدريسية في جامعة القدس، كل من علمني حرفاًل الشكر
  .فكارعلومات واألعدني وزودني بالمسا

عن قراءة الرسالة،  لم يتوان بشكل خاص الذي الدكتور محمد حنيني شكرأو
  .بداء الرأي والنصحإو

ف تلفزيون فلسطين على رشيأدارة وإو ،فخري سليمانشكر كل من الزميل أ
  .شرطة والمعلومات المطلوبة للدراسةتزويدي باأل

  

                                                
  .7سورة ابراهيم ، االية )  1(
  .114سورة طه ، االية )  2(
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 الملخص     

 هالدراسة التطبيقية لهذالمتعلقة بالمرسل، و اتإلى مناقشة النظريهدفت الدرسة 
 الوصول بالمرسل جلمن أوالفكر اإلسالمي،  المعاصرفي الفكر اإلعالمي  ،النظريات
إلى أسلوب فيه  ،ألهداف الدنيا واآلخرة معا، والتخلص من أسلوب الهجوم إلى العمل

  .   رحمة للعالمين

 ة التاريخيةخالل الدراسفاز، من المرسل في برامج التل الدراسة ك تناولتلذل
أهدافه، حريته، لغته، مصادر معلومات المرسل،  تناولت رها النظريفي اطاالتحليلية، ف
ها أو مخالفتها للمنهج لتقائإمدى و ،حسب النظريات الوضعيةوذلك  ،حياديته، موضوعيته
العناصر ته بعالقغيره من المرسلين، وما عن ما يميز مرسل التلفاز ، وناقشت اإلسالمي

 كفاية؟فرض هل عمله فرض عين أم ه، ولتي تواجهأالتحديات هم وأ ،خرىعالمية األإلا
  ه؟ صفاته، وما هي كيف يتم اختيارو

وبحثت  ،المرسل في البرامج الحوارية تناولتقد ف التطبيقيالدراسة  طارفي إ ماأ
برنامج الشريعة في  سئلة الحوارأو ضيوف البرامجوختيار مواضيع النقاش إفي كيفية 
  .ونماذج من مرسلي تلفاز فلسطين الذي يبث في قناة الجزيرة الفضائية والحياة

أن منهج همها إلى جملة من النتائج أ طار النظريفي اإل ولقد توصلت الدراسة   
لتزام توجيهات إلذلك ال بد من  لعلمي الرصين للمنافسة اإلعالمية،اإلسالم هو المنهج ا

في تقنيات  من تطورات آخر ما توصل إليه العلم ، ومواكبةن ناحيةن والسنة مقرآال
  .بكل قوة علمية عالمياإل التفوق لىإ وصوالً ،تصالاإل

مرسل النمطي المرتبط ن الإلى أفقد توصلت الدراسة طارها التطبيقي إفي ما أ  
ختيار إفي حرية لاال يمتلك و ،هاوجهات نظر يردد عالمية الرسميةبالمؤسسة اإل

رتباك ويميل الى لغة عليه اإل متخصص فيظهرالغير ما المرسل أ لموضوع والضيف،ا
علمي، ويمرر  غير دارة الحوار بشكلإلى شاء مع الجمل المفككة، مما يؤدي إناإل

في حين توصلت ألدراسة إلى أن ، لمغلوطة من خالل المرسلالضيف ألمعلومات أ
سهلة  لعلمية، واللغة تكونالحوار اسيطرة على مفاصل  كثرلمتخصص يكون أالمرسل ا

  .بالوقت المناسبومختصرة وواضحة، وتكون مداخلة المرسل 

ة بتشكيل مرجعية سياسية ولغوية وإعالمية وشرعية لكل مؤسسة وصت الدراسأوقد  
جماعي مع  ن يعمل بشكلإلعداد أاإلزام المرسل في فترة ليها المرسل، وإعالمية، يعود إ

في  عالمبعد دراسة اإل المرسل ن يتخصصأ صتووأ ،معد متخصص ومخرج مبدع
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مع تدريس الضوابط الشرعية  ،الخ...دب والفن والرياضة السياسة واإلقتصاد واأل
  . سالميةسل في الفضائيات اإلللمر
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Abstract: 
This study aims at discussing the theories concerning the sender of 
message (communicator ) and the practical applications of these theories 
as addressed in the contemporary Islamic media thought, in particular, 
and the overall Islamic thought, in general. The goal is for the Sender to 
achieve the objectives of this life and the hereafter alike, and to replace 
the approach of attacking others to that of providing mercy and 
understanding to the whole humanity. 
Thus, the study examines the Sender in the different television programs 
through the descriptive analysis method. Using the theoretical framework, 
the study addresses the sources of the sender, his language, goals, 
independence, objectivity, and neutrality. This examination follows the 
man-made theories and studies their compatibilities and differences with 
the Islamic principles.  The study also discusses the distinctions between 
the sender in the television programs from those other senders.  It also 
looks into the relationship between the Sender and other media elements, 
highlighting the most significant challenges facing it, and whether the 
sender’s role is an individual obligation or one that is a group duty. The 
study also explores the qualifications of the sender and how he is 
selected. 
As for the practical application of the study, it deals with the sender in talk 
shows and specifically discusses the program “Al-Shari’a Wal Hayat,” 
which is aired on Al-Jazeera Satellite Station, including the topics, the 
guests and the questions of the show.  The section also presents 
samples of senders working for the Palestinian TV. 
In its theoretical part, the study presents several outcomes, the most 
important of which include the conclusion that the Islamic approach is the 
most scientific and competitive method for the media.  It abides by the 
teachings of Qur'an and Sunnah, at the one hand, but it also keeps up 
with the most advanced and scientific telecommunication technologies. 
The practical application part of the study concludes that the 
stereotypical Sender working for a government media organization is a 
mouthpiece for that organization and repeats its established views.  He 
would have no freedom in choosing the topics or the guests of the 
programs.  As for the inexperienced Sender, the study shows that he 
generally appears confused and tends to use wordy language with 
sentence construction problems.  This will lead to running the program in 
an indistinctive manner, so much so that the guest would pass on 
misinformation through that sender.  In contrast, the study finds that the 
specialized Sender is always in control of the topics discussed and uses 
a clear and more cohesive language. 
The study recommends the establishment of a political, linguistic, 
journalistic, and Islamic reference for each media organization.  The 
sender would use these references as part of doing his work.  The 
sender would also be expected to work as part of a team with a 
specialized producer and creative director.  The study also recommends 
that the sender, upon completion of his journalism studies, should 
specialize in other fields, including politics, economics, literature, art, and 
sports.  Lastly, the Sender should be well versed on the relevant Sharia 
teaching, especially as related to the work in the Islamic satellite stations. 
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  المقدمة      
عليه السالم،   األولى آلدم ، فكانت مهمة اإلنباءالمجتمعاتتصال منذ نشأة بدأ اإل

tt(، تصال بالمالئكةإأول  في ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ãã ããΠΠΠΠ yy yyŠŠŠŠ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷∞∞∞∞ ÎÎ ÎÎ;;;; // //ΡΡΡΡ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎηηηη ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ oo ooÿÿÿÿ ôô ôôœœœœ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ////()1(، تصال، ثم تدرجت وسائل اإل
األذن مباشرة أو بالبصر من خالل الصور أو الرسم، حتى وصل إلى سواء بالكالم 

خالل التلفاز أو غيره من  اإلعالم المعاصر إلى وسائل متقدمة، تنقل على أنظار الماليين
الوسائل المرئية الحديثة، مما جعل العملية اإلعالمية تتحول شكالً ومضموناً وهدفاً، 

جتماعية تعددت ا، ومع تطور الحياة السياسية واإليسعى إليها صاحب الرسالة ومرسله
  . )2(المبادئ والقيم، وكل دولة تسعى لسيادة أفكارها

 ،والمستقبل ،والوسيلة ،والرسالة ،المرسل: ىتصال إلقسم الباحثون اإل
ثر الرسالة، والتشويش، والمرسل من خالل التلفاز هو مدار البحث أأي  ؛ستجابةواإل

  .الذي بنيت عليه هذه الدراسة

المرسل هو المذيع في التلفاز أو المذياع، وقد يكون مراسال إلحدى القنوات 
سم الدولة أو مؤسسة ما، وكل إعالمي بالفضائية، وكذلك خطيب الجمعة، والناطق اإل

  .متحدث للجمهور أو األفراد هو مرسل

فال يشترط في بمواصفات مرسل تتالءم وطبيعته،  يختص كل جهاز إعالمي
أن يصلح للعمل في  ،المرسل الذي يصلح للعمل في أي من المؤسسات اإلعالمية

  .غيرها

شارات، والصور، والحركات، واإل ،ستعمل المرسل في التلفاز الكلماتي
  .والمؤثرات الصوتية، وغيرها من متطلبات العمل التلفزيوني

تتداخل في العمل التلفزيوني وظائف وتخصصات متعددة، بحيث تكمل بعضها 
البعض وال يمكن فصلها، فالهندسة تتفرع ما بين مهندس أو فني الصوت واإلضاءة 

الميدان، وصور الدراما  والديكور، والمصور يتفرع إلى مصور أستوديو ومصور في
قم عمل، واما أن المخرج والمنتج والمنفذ، ط، ك...تختلف عن صور األخبار وهكذا

                                                
  33سورة البقرة، االية )  1(
ة اإلعالم، وجعلت احلكومات توليه من دخل اإلعالم تشكيالت احلكومات املعاصرة كوزارة مستقلة حتت مسمى وزار)   2(

األمهية، وخاصة البث التلفزيوين، الذي يعترب الركيزة األساسية للحكومات، يف حماولة إلقناع اجلمهور بأفكارها وبراجمها 
  .اخل...وسياساا 
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والمراسل والمحرر  ل الجماعي، ويكمل المرسل والمعدضمن العم ،ولكل منهم وظائفه
  .والمدقق بعضهم البعض في العمل اإلعالمي

لدراسة المتخصصة في ال تأتي إال من خالل ا ،جميع التخصصات السابقةن إ
أو المعاهد اإلعالمية، ثم التدريب والممارسة، قبل الدخول في تنفيذ العمل  ،الجامعات
 .)1(اإلعالمي

، فأصبح التنافس على )2(ساعدت التكنولوجيا المعاصرة والمتسارعة في التطور
ميزة من قبل الفضائيات ذات اإلمكانيات والقدرات المت ،ستقطاب أفضل المرسلينأشده إل

  .األموال الطائلة ،على غيرها، وبذلت في سبيل إيجاد الكوادر اإلعالمية

دخلت اإلغراءات المالية، والصراعات السياسية، والفكرية، والعرقية، ساحة 
نحرف الكثير من المرسلين عن رسالة الحق والصالح إاإلعالم، فساعدت على 

خرة، وذلك بسبب تحكم األهواء والبناء وعمارة األرض، وخيري الدنيا واآل ،واإلصالح
لتزام السلطان من جهة، ومن جهة أخرى اإلوالرغبات، وحب الذات والمال والجاه و

بالمدارس اإلعالمية الغربية، التي غلبت مصالح البناء في الدنيا حسب أهدافها، وليس 
ن الغرب في بناء يالمسلم بعض للبناء الروحي من سبيل في هذه المدارس، وجارى

  .اته، ووقعوا فيما وقع فيه الغرب من اإلباحية بكافة صورهامؤسس

إن المرسل في التلفاز، هو مرسل جديد ومؤثر وفاعل  :مما سبق يمكننا القول
ومتطور، ومشاهد في كل مكان، ووسائله متغيرة ومتجددة ومتطورة بسرعة هائلة 

  .الخ...الصوتية  ومؤثرة، وفنونه متعددة ومتلونة، ما بين الصورة والصوت والمؤثرات

  

  

  

                                                
رسلي املستقبل، دخل اإلعالم اجلامعات وأصبحت كليات اإلعالم كغريها من الكليات، ولعل أالف اخلرجيني هم م)   1(

فهل . اخل...حيث تفرع املرسل يف القنوات التلفزيونية ما بني السياسي والثقايف واالقتصادي والرياضي والديين والترفيهي 
  تدريس اإلعالم التلفزيوين النظري يف اجلامعات كاف إلخراج مرسلني مؤهلني إسالميا؟

   ل الرسالة أم اإلنسان؟ولكن هل التكنولوجيا وحدها تصنع التقدم يف إيصا)  2(
ما الذي ستقدمه التكنولوجيا من إضافة حتتاجها البشرية يف تغيري سلوكها واملسامهة يف تنميتها وتطوير سبل عيشها وذيب 

  أخالقها؟
التكنولوجيا ال شك أا سامهت يف سرعة اإلرسال للمشاهدين، فهل سامهت سرعة اإلرسال يف سرعة التغيري وخدمة 

  كافة ااالت املشروعة؟ اإلنسان يف
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 :ومنهج البحث خطة الدراسة     

  :أهمية الدراسة     
ودراسة  ،العلوم الشرعية واألصول اإلسالمية سالمية، علىاإل ركزت الدراسات

مطلوب، ولكن األمر يتطلَّب بذل الجهد والعناية بالعلوم الحديثة، امر وهذا  ،اللغة العربية
دراسة وتأصيالً، ونقداً وتحليالً؛ بما يوفر  ،ها اإلعالمومن ،والفنون اإلنسانية الجديدة

، سالميةأحكام الشريعة اإلضوابط والملتزم ب ،طاقات علمية قادرة على اإلسهام بالجديد
  . أو القوى البشرية المدربة ،أو التقنيات ،سواء في مجال البرامج

امج كثير من مقدمي البرفي عدم وضوح الرؤيا لدى  ،تكمن أهمية البحث
اإلعالمية اإلسالمية  يةا، ولم تتضح بعد ما يميز النظرالسيما اإلسالمية منه ،التلفزيونية

األساليب واألهداف لدى في عن النظريات اإلعالمية المعاصرة، وأين تلتقي وأين تفترق 
  .مع النظريات اإلعالمية األخرى ،مقدم البرامج اإلسالمية

، فهو الذي يةاإلعالم العملية األهم في المرسل هو الحلقة نأ الدراسة فترضوت
يبحث عن المعلومة، ويصوغ مضمون الرسالة بأسلوبه، وينشرها عبر وسائل اإلعالم، 
ويوجه ضيوفه، ويخفي معلومة وينشر أخرى حسب رؤيته؛ فمن الواجب الديني، 

مثل هذه الدراسة، لينضم الجهد  يتم البحث فيوطني، واألخالقي والمهني، أن وال
  .واضع إلى من سبق ومن يأتي بعد، وال يكلف اهللا نفسا إال وسعهاالمت

  :مشكلة الدراسة

  :تيتكمن مشكلة الدراسة في اآل     
، )2(ممزوجة بالحزبية أو الفئوية ،)1(، الماديةاإلعالميين أكثرطغت على  -1

  .دون النظر إلى ما يتفق وروح اإلسالم 

أم بغيرة من  ،لفاز وهو الوسيلة األهممعظم مرسلي المعلومات، سواء في الت -2
الوسائل، يرسلون ويقدمون ويذيعون وينشرون، إما بعاطفة، وإما أن يكون المرسل قارئا 
فقط، وليس له عالقة بما كتب له، وإما مهاجما، وإما باحثا عن عيوب، أو ملتزما 

  .الخ....بسياسة المؤسسة اإلعالمية التي يعمل من خاللها 

                                                
  .تتجاوز اجور ومرتبات بعض العاملني يف الفضائيات اخلاصة يف فلسطني ة العشرة االف دوالر ، أي مبعدل عشرين ضعف متوسط الرواتب)  1(
 حد احلجوم االعالمي على يعد تافزيون فلسطني وتلفزيون االقصى دليال على حرصهما الشديد يف الدفاع عن احلزب يف فترة االنقسام وتصل اىل)  2(

  . احلزب االخر
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أخبار، برامج سياسية، (الت بمرسلي ومقدمي ومذيعي اإلعالم هناك إشكا  -3
بحاجة إلى إعادة نظر ضمن منهج اإلسالم، وليس ضمن ) الخ....دينية، خطيب جمعة، 

  .منهج المدارس اإلعالمية المعاصرة، التي تتفق حينا وتختلف أحيانا مع منهج اإلسالم

  :ختيار الموضوعإأسباب        
  .)1(مؤهلينالغير على  اإلعالميين لتلفزيونات بعض اعتماد إ  -أ

عتماد على وكاالت األنباء إللغربية، واأن على المدارس عتماد المرسليإ -ب
  .)3(وخاصة أن معظم مموليها أو مدرائها من اليهود ،)2(األجنبية

  .بيع وشراء األخبار، وان كانت تضر بمصلحة المسلمين والوطن - ج

لصغير وتصغير الكبير إعالميا، ومساهمة المرسل بث اإلشاعات، وتكبير ا -د
على مستوى الدول العربية واإلسالمية، واألخطر  ،في الصراع السياسي القومي

  .)4(المساهمة في الصراع السياسي الوطني داخل البلد الواحد

ن ألتي يرددها المرسل المسلم، دون أ )5(التنبيه إلى المصطلحات الحديثة - هـ 
  .رتها باالًيلقي لها ولخطو

عالمي، تحدد من لبنة صغيرة في صرح البناء اإل ،آمال أن تضع هذه الدراسة
  .المنهج اإلسالمي الحنيف في المرسل عموما، ومرسل البرامج اإلسالمية خاصةخاللها 

      

                                                
، وبالعودة اىل شؤون املوظفني ) موظف  410(  م  11/10/2010بلغ عدد موظفي تلفزيون فلسطني حىت تاريخ )  1(

أي ) موظف 93) (اخل... املونتاج واالخراج والتصوير والتقدمي  واهلندسة( تبني ان عدد من يعملون يف جمال العمل التلفزيوين
بشكل تقرييب من عدد املوظفني العام، واجلدير بالذكر ان محلة الصحافة واالعالم هم االقل حظا، اما باقي % 22سبة بن

التخصصات كاالخراج واملونتاج والتصوير فهم محلة دورات من مراكز، وهناك من تعني على الثانوية العامة او دون  وتدربوا 
مت احلصول على العدد ( من مل يتدرب على أي عمل وحيسب على شؤون املوظفني  على العمل بعد تعيينهم يف التلفاز وهناك

  ) دون تفاصيل اكثر من دائرة شؤون املوظفني ، تلفزيون فلسطني، ام الشرايط ، رام اهللا، فلسطني
  ....كاالسيوشيتد بريس واليونايتد بريس وغؤها من الوكاالت االمريكية والوروبية )  2(
  . وخ اليهودي من املالكني الكبار لبعض وكاالت االنباء  ومراكز االعالمويعترب مريد)  3(
وهذا واضح لكل مشاهد لبعض مرسلي تلفازي فلسطني واالقصى، فهما مؤسستان فلسطينيتان تقعان حتت االحتالل، )  4(

  .يد االخرلكن لكل مرسل رسالته اخلاصة وامللتزمة بسياسة احلزب، ويرى كل اخلطأ يف الرسالة  على الصع
  .وغريها مما سيأيت يف مبحث املصطلحات الوافدة....كاالرهاب والتطرف )  5(
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  :لزمانية والمكانيةالحدود ا
بوعيا برنامج الشريعة والحياة الذي يبث على قناة الجزيرة الفضائية أسمرسلو 

من المرسلين على فضائيات ستعانة بنماذج مع اإل. م2010حتى عام  1996ذ عام من
   .ستشهاد ودعم رأي أو فكرة ، تراه الدراسة يخدم هدفهاأخرى لإل

  :دراسةأهداف ال  
إلى مناقشة الدراسات النظرية المتعلقة بالمرسل، والدراسة  هذه الدراسة تهدف

  :من خالل النقاط التالية التطبيقية لهذة النظريات؛ وذلك

والفكر ، ـ محاولة البحث عن ضوابط المرسل في الفكر اإلعالمي الوضعي 1
  .وصول إلى نقاط التشابه والتبايناإلسالمي، لل

حول كل ما يتعلق بالمرسل، ضمن  ،ـ محاولة جمع ما تفرق من أفكار 2
اساتهم كغيره من دركتابات اإلعالميين والعلماء والمفكرين، الذين مر المرسل في 

 .، وجاء متفرقا في كتاباتهم عناصر اإلعالم

اإلسالمي، كي ينافس التدفق اإلعالمي  ول إلى آلية تطوير المرسللوصأـ  3
 .الذي غزا كل البيوت دون إذن أصحابها ،الهائل

ألهداف الدنيا واآلخرة  إلى العمل في اإلعالم اإلسالمي الوصول بالمرسل -4
إلى  ،ية جمعاء، في المجاالت كافة، والتخلص من أسلوب الهجوممعا، وإنقاذ البشر

  .أسلوب فيه رحمة للعالمين

وبما أن هذه الدراسة هي للمرسل في اإلعالم بشكل عام، وللمرسل في اإلعالم 
اإلسالمي بشكل خاص، فهي تستهدف طالب اإلعالم والدراسات اإلسالمية والعاملين في 

 ،لكتابة المتخصصة، وهذا ال ينفي عنها صفة الثقافةمجال اإلعالم، فهي اقرب إلى ا
  .   خارج الفئات المستهدفة في الدراسة

آمال أن تكون للدراسة نتائج ذات قيمة، خاصة لمن له معرفة أو صلة باإلعالم 
 .ووسائله
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  :دراسةأسئلة ال
لعلمية والشكلية ؟ وهل الصفات الشخصية المتمثلة ألمرسل اما هي صفات  -1

  لنطق مهمة للمرسل؟با

  أي البرامج لها األولوية من الناحية الشرعية؟  -2

سالمي رسالته مع مراعاة رسل في اإلعالم اإلكيف يمكن أن يوصل الم -3
  ؟التنوع الثقافي والطائفي والقومي

  :دراسةفرضيات ال    
تؤثر سلبا أو  ،تصالية والشخصية والعلميةإلقدرات ومهارات المرسل ا -1
  .على مضمون الرسالةإيجابا 

 .المرسل لتي ينشرهاأالمعلومات عالقة بين تأثر الناس وبين مصداقية  يوجد -2

ختيار المواضيع تكبح جماح رغبات المقدم، وتنعكس إالمؤسسة بإدارة تدخل  -3
  .سلبا على اإلعالمي ورسالته

  .لمقدم في التلفاز أكثر خطورة وتأثيرا  على المجتمع من أي مرسل آخرأ  -4

المرسل في القنوات اإلسالمية، ال يختلف بأساليبه عن مقدمي الفضائيات  -5
لوعظية الواضحة ألرسائل أأو  ،الخاصة أو الحكومية، فليس له من صبغة سوى لبسه

     .لدينيةأبصبغتها 

  :  دراسةأساليب ال  
ات من خالل الدراس ،تسجيل الممارسات اإلعالمية الماضية والحاضرة  -1 

التي تتصل  ،ستخراج األحكام الشرعيةستنباطي إلة، ثم نستثمر المنهج اإلالسابق
 ،القران الكريمن تكون أهم المصادر هنا بالممارسات اإلعالمية، ومن البديهي أ

عند علماء الحديث، وقد نحتاج في األمور الشرعية  يحةواألحاديث النبوية الصح
لفقهاء وعلماء الشريعة اإلسالمية ا أراء التطبيقية إلى معرفة الحكم، وسنذهب إلى

  .المعاصرين بالسؤال المباشر

، )الشريعة والحياة(برنامج لبعض مرسلي تحليلية نقدية  تاريخيةدراسة  -2
  .الذي يبث أسبوعيا على قناة الجزيرة الفضائية
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  :اومصادره دراسةمراجع ال

  .والوضعي رتبطت باإلعالم بشقيه اإلسالميإلتي أالكتب والدراسات   -أ

خرى أ الشريعة والحياة، ودراسةبرنامج  ساليب بعض المرسلين فيأدراسة  -ب
  .في تلفاز فلسطين للمقارنةِلمرسلَينِ 

  .على شبكة االنترنيت الشريعة والحياة برنامجالرجوع إلى حلقات  - ج

  :مجتمع وعينة الدراسة     

قد بلغ عدد حلقات و ،يتكون مجتمع الدراسة من برنامج الشريعة والحياة
، والذي تناوب على تقديمه ثمانية حلقة 504=  2009لغاية  1999البرنامج من العام 

ومسجدها محط  وبما ان القضية الفلسطينية وقدسية ارضهامقدمين بينهم سيدة واحدة، 
عينة تم اختيار قد ، فبالديانات السماوية الثالث ، وارتبطتانظار المسلمين والعالم

 25والتي بلغت  بالموضوع الفلسطيني، الحلقات ذات الصلةمن  شكل مقصودب الدراسة
  .سلوب المرسل مدار هذه الدراسة في إدارة الحوار أ، بهدف معرفة حلقة

  :صعوبات واجهت الدراسة     
من ال يدرس النظريات اإلعالمية بتفاصيلها من مصادرها الغربية، ويمارس 

تصال من جهة، ومن توصل إليه العلم من تقنيات اإلما اإلعالم عمليا، ويطلع على آخر 
ال يدرس الشريعة اإلسالمية واللغة العربية من جهة ثانية، فليس من السهل أن يكتب في 

   )1(.يواكب وينافس العصر ،تفاصيل إعالم إسالمي

وجد الباحث كتبا في اإلعالم اإلسالمي، ذكرت المرسل بأفكار متناثرة هنا 
  .رغم أن موضوعاتها ليست عن المرسل ،الوصول إليها وهناك، وبشكل يصعب

، مما العربية لندرة المراجع ،أما عن المرسل في التلفاز فكان الجهد األكبر
ستنتاج من بعض األبحاث، والتي ال تتحدث عن التلفاز إلضطر الباحث إلى محاولة اا

  . أصال

                                                
" ويعزز ما ذكره الباحث، النتائج اليت ذكرها صيين، بعد عينة الدراسة، اليت أجريت على بعض كتب اإلعالم اإلسالمي )   1(

  ."ط املصادر اإلعالمية  هو عشرون فقطمتوسط املصادر غري اإلعالمية يف عينة الدراسة هو سبعون، وكان متوس
من يريد الكتابة يف اإلعالم اإلسالمي، بصفته ميدانا جديدا، قد حيتاج إىل : "وتتفق هذه الدراسة مع ما ذهب إليه صيين

اعيل، صيين، الدكتور سعيد امس: االطالع على اكرب كمية من املواد العلمية، يف جمال الدراسات اإلعالمية واإلسالمية   انظر 
  .265م، ص 1997 -هـ1417مكتبة امللك فهد الوطنية، : الرياض. االعالم االسالمي النظري يف امليزان
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بحثية اإلسالمية وبات التي واجهت الدراسة ندرة اآلراء الفقهية والومن الصع
   .سالميةإعالمي من وجهة نظر التي تؤصل للمرسل اإل

  :الدراسات السابقة    
واكتفى  ،)1(كتفى بعض الباحثين في التأريخ لإلعالم اإلسالمي كأنور الجنديإ

كعبد اللطيف  ،آخرون بالحديث عن بعض عناصر اإلعالم ودراستها بشكل عملي
عالم في صدر اإلسالم بعض الضوابط، التي ، وأضاف حمزة في كتابه اإل)2(حمزة

، وكتب حمزة في المذاهب اإلعالمية، )3(وضعها اإلسالم لكل عنصر من عناصر اإلعالم
، كما بحث عبد العزيز شرف )4(والتي يطلق عليها اإلعالميون النظريات اإلعالمية

                                                
)1 حمب الدين (، جملة الفتح)رشيد رضا( حدد الباحث دراسته بالقرن الرابع عشر اهلجري، ودرس جملة املنار)   

  .ية بعد احلرب الثانية اىل اية القرن الرابع عشر، جملة االزهر، الصحف االسالم)حسن البنا( ،صحف االخوان)اخلطيب
ناقش مواضيع هذه الصحف، وعالقاا حبركة االصالح السياسي والديين، اليت واكبت كثري من احلركات املعاصرة، وخالل 

: انظر.( التحرر فترات اية الدولة العثمانية وبداية االستعمار الغريب، وفترات احلرب العاملية، وعالقة هذة الصحف حبركات
  ).ت.دار االنصار، مكتبة الثقافة الدينية ، د . تاريخ الصحافة االسالمية.  اجلندي، انور

تناول الباحث عناصر عدة يف فن التحرير الصحفي استهله بالرأي العام، وقسم البحث إىل عناوين مساها كتب عنوا )  2(
  .فن اخلرب، فن املقال، فن التقرير: بالتايل
لكتاب إىل فصول عدة وشرح التعريفات واألساليب، وأسهب يف كل فصل من خالل األمثلة اليت استشهد ا يف قسم ا

صفحة، وتعترب كتابات عبد اللطيف محزة مرجعا غنيا للمحرر واملرسل  600منشورات الصحف املصرية، حىت قارب الكتاب 
، اهليئة املصرية العامة املدخل يف فن التحرير الصحفي محزة، عبد اللطيف،: انظر. (الصحفي، خاصة الصحافة املكتوبة

  ).م2002للكتاب، 
حتدث الكاتب عن وسائل االعالم عند االنبياء والرسل، مث عن وسائل االعالم االوىل، واليت تبدأ بالشعر واخلطابة قبل )   3(

االعالم يف العصور االوىل، وتطرق الباحث  نزول القران، الذي اصبح اهم وسيلة اعالمية، واعترب االذان والغزوات من وسائل
اىل الدعايات اليت كانت سائدة لنصرة فكره او مجاعة، وكيف عاجل القران الشائعة، وحتث عن االعالم بالقدوة واثره، كما 

ر الفكر دا: القاهرة. االعالم يف صدر االسالممحزة،عبد اللطيف، : انظر. (فرق الكاتب بني معىن الدعوة والدعاية واالعالم
  ).م1970العريب، 

نظرية السلطة، ونظرية احلرية، ونظرية املسؤولية : ناقش الباحث النظريات اإلعالمية املعروفة يف كتب اإلعالم وهي)  4(
االجتماعية، والنظرية السوفيتية، وقارن بني هذه النظريات، وارتباطاا باألنظمة، وأسباب تطوراا، وأين تفترق وأين تلتقي، 

. االعالم له تارخيه ومذاهبهمحزة، عبد اللطيف، :  انظر.( واكبها من قوانني وضوابط يف التشريعات الوضعية لكل بلد وما
  ).م1965دار الفكر العريب، :  القاهرة
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اإلعالمية،  ، ودرس بعض الباحثين  الفلسفات)1(وأمينة الصاوي في النظريات اإلعالمية 
  .)2(وقارنها بفلسفة اإلسالم اإلعالمية 

ستدرك بعض الباحثين المسلمين الدراسات اإلعالمية من وجهة نظر الفكر إ
، وهناك )3( اإلسالمي، ويرى عمارة نجيب أن ال سبق للغرب على اإلسالم في اإلعالم
 ، وهناك)4(يمن بحث عن األهداف التي ينشدها اإلعالم اإلسالمي، كما فعل سمير راض

ن الكريم والسنة المطهرة، كما فعل محمد عبد القادر آمن بحث عن اإلعالم في ثنايا لقر
محمد شتيوي تحت نفس الطالب وكتب رسالة ماجستير في جامعة القدس  ،)5(حاتم

يتسع لعشرات الرسائل، ) ن والسنةآاإلعالم في القر(لباحث أن عنوان ويرى ا ،)6(العنوان
                                                

القران الكرمي  -االعالم يف اتمعات القدمية   ج –مدخل اإلعالم   ب   -أ: قسم الكتاب إىل فصول عشرة  منها)  1(
الصاوي، : انظر. (االسس االعالمية للدعوة االسالمية -حممد عليه السالم الداعية االمثل  هـ –ية االعالم االسالمي  د ونظر

  ).، مكتبة مصرنظرية اإلعالم يف الدعوة االسالمية. أمينة، شريف، عبد العزيز
اليت تغاير التصور الكوين اإلسالمي، وناقش تناول الباحث الفلسفات اإلعالمية اليت تعتمد على املنطلقات العلمانية و)  2(

الباحث ما تقدمه وسائل اإلعالم يف البلدان اإلسالمية واليت تدور يف فلك األطروحات العلمانية، ويهدف الباحث إىل حماولة 
.( الدعوة اإلسهام يف عالج اخللل من خالل وضع كل األطروحات حتت جمهر النقد العلمي املستند على املبادئ اإلسالمية يف

املعهد العاملي للفكر ). رسالة دكتوراة(فلسفات االعالم املعاصرة يف ضوء املنظور االسالمي، .السماسريي، م: انظر
  ).م1981 -هـ1401االسالمي، 

درس الباحث نتائج غياب االسالم عن احباث االعالم، كما حدد موقف االسالم من الدراسات والبحوث يف هذا امليدان، )  3(
ش الباحث بشكل جيد اسلوب تقدمي املضمون اإلسالمي، وخيلص الباحث إىل بطالن الظن بان االوروبيني وحدهم، هم وناق

جنيب، : انظر.( اصحاب السبق اىل وضع ما يسمى بعلم االتصال، وان أرقى وسائل اتصال واالعالم هي اليت جاء ا االسالم
  ).م1983،الفاروق احلديثة للطباعة والنشر: ةالقاهر. املدخل لدراسة اإلعالم اإلسالميعمارة، 

اعترب الباحث استخدام البث املباشر يف الدعوة إىل اهللا، والدفاع عن املسلمني وشرح قضاياهم فرض كفاية، وركز )  4(
لباحث الباحث على أسس اإلعالم اإلسالمي وادابة، كما ناقش العوامل املؤثرة يف اإلعالم اإلسالمي، ويف ختام البحث فرق ا

راضي، : انظر. (بني اإلعالم اإلسالمي وبني إعالم فيه فقرات إسالمية، حيث خيتلط اإلعالم املنضبط باإلسالم وغري املنضبط
   ).26هـ،  ص  1417،  172رابطة العامل االسالمي، عدد . االعالم االسالمي رسالة وهدفمسري مجيل، 

غ واإلعالم بدعوة اإلسالم، فالقران الكرمي خياطب الناس كل مبا يناسبه، ناقش الباحث طرائق القران الكرمي يف اإلبال)  5(
فاملؤمنون هلم خطاب وأسلوب، وكذلك الكافرون، مث املنافقون، فكل له خطاب وموضوع وأسلوب، كما حدد الباحث 

: مبلغ الرسالة، ج: مي،  بالقرآن الكر: أ: مهمة الداعي يف آيات القران الكرمي، وناقش الكاتب بعض عناصر االعالم القرآين
وقد قسم الباحث الرأي العام عند  .أساليب الدعوة، وهذه العناصر ضمن ما جاء به القران الكرمي: الوسائل اإلعالمية،  د
ويف اجلزء . طوائف الرقيق - بقية طوائف الشعب الفقراء   ج - األغنياء وأصحاب النفوذ  ب   -أ: ظهور االسالم اىل ثالثة

 -أ: الكتاب ناقش الباحث نظرية االعالم وثورة االتصال باجلماهري، ويربط الكاتب بني السلسله االعالمية وهيالثاين من 
 التأثري -املرسل اليه  هـ -ة االعالمية  دشروط جيب توفرها يف الفكر -نوعية الفكرة  ج -شخصية رجل اإلعالم  ب

: انظر. (تب ناقش معظم عناصر االعالم باشارات سريعة وجيدةومن الواضح أن الكا .السلوك ورد الفعل -واالستجابة  و
  ).م1985-هـ1405دار قتيبة، : بريوت. االعالم يف القران الكرميحامت، حممدعبد القادر، 

تركزت الدراسة على اسس االعالم االسالمي يف الكتاب والسنة، وناقش الباحث أساليب الفنون اإلعالمية يف القران، )  6(
األساليب اإلعالمية يف السرية، وناقش السلوكية واحملاذير الشرعية يف العمل االسالمي، وختم البحث مبسرية العمل والوسائل و
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يشمل عناصر متعددة لإلعالم،  دة، فالرسالة حملت عنواناًالرسائل، وليس رسالة واح
فأي إعالم يقصد ؟ هل المكتوب أم المسموع أم المرئي؟ وماذا يبحث تحت هذا العنوان 

الخ، فما زال الكثير من التفاصيل ....؟ هل المرسل أم الرسالة أم الجمهور أم الوسيلة؟ 
  .تندرج تحت هذا العنوان

ل اإلعالم اإلسالمي، وحاول تطبيقه على الواقع، يتأص جتهد بعض الباحثين فيإ
، وهناك من حاول البحث عن )2(، وعبد العزيز شرف)1(كما فعل محمد محجوب

، وقام آخرون بالبحث عن إعالم )3(الدراسات اإلعالمية في الجامعات اإلسالمية كنغيمش
لقنوات الفضائية ، ويرى الباحث أن كثيرا من ا)4(إسالمي للدولة اإلسالمية المرجوة

اإلسالمية، تمارس ما اقترحه الحموري، وبما انه حدد رسالته في الدولة واإلعالم، مع 
إلى التركيز في  ا الباحثبير ويحتاج إلى مجلدات، وهذا ما دعالعلم أن اإلعالم عنوان ك

  .البحث على عنصر واحد  كالمرسل

                                                                                                                                              
). رسالة ماجستري( االعالم االسالمي يف ضوء الكتاب والسنةشتيوي،حممد، : انظر. (اإلعالمي يف ضوء الكتاب والسنة

  ).م2006 -هـ1427جامعة القدس، : القدس
ش الباحث القضايا اليت جيب أن يعاجلها اإلعالم اإلسالمي، من خالل التركيز على نظرية إعالمية ونظام إعالمي، ناق)   1(

ومن املالحظ ان عنوان الكتاب حيمل يف طياته حتديد معامل الطريق،  .يتوافق ومستجدات العوملة للقرن احلادي والعشرين
مستعينا بآراء العلماء واملختصني، وذلك حلث القائمني على اإلعالم يف تبين وتأصيل لإلعالم اإلسالمي، وفق الكتاب والسنة، 

االعالم االسالمي حمجوب، حممد، : انظر. (اإلعالم اإلسالمي كأسلوب عمل ونظام، من اجل التمايز للمجتمعات اإلسالمية

  ).م2002، دار الفجر للنشر والتوزيع، املبديء والنظرية والتطبيق
التكنولوجيا احلديثة وطرق استخدامها يف وسائل اإلعالم، وما تأثريها، ومدى أمهية استخدام اإلعالم  ناقش الباحث)  2(

شرف،عبد : انظر. (اإلسالمي ومواكبة التطورات، وختم مبالحق من دراسات اليونسكو حول تكنولوجيا االتصال اإلعالمي
  ).117م، ص 1998قباء للطباعة والنشر والتوزيع،  دار: القاهرة. االعالم االسالمي وتكنولوجيا االتصالالعزيز، 

قدم الباحث دراسة نظرية دف إىل إنشاء املراكز اإلعالمية النظرية واملنهجية والتطبيقية يف اجلامعات اإلسالمية، وتوصل )  3(
عالمية اإلسالمية تعاين الباحث إىل ضرورة تدريس اإلعالم اإلسالمي وفق ضوابط الشريعة اإلسالمية، حىت ال تترك الساحة اإل

فراغا ملحوظا يف جمال الدعوة اإلسالمية واإلعالم اإلسالمي اهلادف، وطالب الباحث علماء الشريعة اإلسالمية، أن يضعوا يف 
حسابام، أن الدعوة اإلسالمية هي عملية اتصالية، لذلك يتطلب األمر تدريس الدعاة نظريات االتصال، وتدريبهم على 

. االعالم يف اجلامعات االسالميةنغيمش، هاشم امحد، :  انظر. ( ل احلديثة واستخدامها يف الدعوة اإلسالميةوسائل االتصا
  ).م2007 -هـ1427مركز البصرية للبحوث والتطوير االعالمي، : دار الفجر للنشر والتوزيع، بغداد: عمان

سات اإلعالم يف دولة اإلسالم، وأجاب الباحث عن الدراسة تتحدث عن اإلعالم بشكل عام، وتركز على التخطيط لسيا)  4(
ما مستند السياسات اإلعالمية يف الدولة اإلسالمية؟ ما خصائص السياسات اإلعالمية يف الدولة اإلسالمية؟ ما : تساؤالت

ليه وسلم، وقارن الباحث اإلعالم اإلسالمي يف عهد الرسول صلى اهللا ع. أهداف السياسات اإلعالمية يف الدولة اإلسالمية؟
وما جيب أن يكون عليه اإلعالم يف الدولة اإلسالمية،  وبني ما هو قائم يف العامل اإلسالمي اليوم، وتقدم الباحث بنموذج 

: القدس). رسالة ماجستري(سياسة االعالم يف الدولة االسالميةاحلموري، عصمت، : انظر. ( مقترح لقناة تلفزيونية إسالمية
  ).م2009 -هـ1430جامعة القدس، 
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ه لواقع الباحثين فهمراسة اإلعالم اإلسالمي، حسب قامت محاوالت عدة لدكما 
، وهناك كتابات عمدت إلى محاولة )2(، والوشلي)1(دوارد سعيدإكما فعل  ،في مجتمعاتهم

  .)3(نقدية  لبعض كتب اإلعالم اإلسالمي، كما فعل صيني

تعددت الدراسات اإلعالمية حسب المواضيع والعناوين المتعلقة بالعمل وقد 
وحرية الرأي والتعبير، وخطر البث الوافد  ،  ولعل أخالقيات العمل اإلعالميالصحفي

على األمة العربية واإلسالمية، وغيرها من العناوين، بحث فيها دارسوا اإلعالم 
، وناقش )4(سعيد بن ثابت ،اإلسالمي، وكتب في الحرية اإلعالمية على سبيل المثال

ي الرأي العام ، وكتب ف)6(، ومروان كجك)5(الخطر القادم من اإلعالم الوافد أنور الجندي
، وكتب عن رجل اإلعالم تيسير )7(العام في اإلسالم على سبيل المثال زهير االعرجي

                                                
يناقش ادوارد سعيد العوامل اليت أدت إىل نشأة صورة اإلسالم واملسلمني يف الغرب وخصوصا يف أمريكا، ومعظمها )   1(

عوامل راسخة ترجع إىل العهود االستعمارية، وكتابات املستشرقني، وبعض أجهزة اإلعالم اجلبارة يف أمريكا، ويصف ادوارد 
تغطية سعيد،أدورد، : انظر. ( أن يفعلوه حىت يصححوا هذه الصورة املغلوطةسعيد الدواء، وما ينبغي للمسلمني

  ).28م، ص 2006رؤية للنشر والتوزيع، : القاهرة. العناين، حممد: ترمجة.االسالم
يئة يشري الباحث إىل السبق التكنولوجي يف وسائل اإلعالم احلديثة عند أعداء اإلسالم، مما أدى إىل نتائج خطرية وآثار س)  2(

جناها املسلمون جراء تقصريهم ذه الوسائل احلديثة، فاستمر التضليل وانتشرت اإلباحية، وطالب الباحث املسلمني بالتفكري 
االعالم االسالمي يف الوشلي، عبد اهللا قاسم، : انظر. (مليا من اجل املواجهة، من خالل الوسائل واألساليب احلديثة املشروعة

  ).م1994-هـ1414دار عمار للنشر والتوزيع،: اليمن، صنعاء. مواجهة االعالم املعاصر
كتابا ما بني رسائل علمية وغري علمية ، ومت مناقشتها ضمن فرضيات مقترحة يف ميزانه، ) 130( استعرض الباحث )  3(

االسالمي النظري يف االعالم :  انظر. ( واخرج البحاث معظم الكتب من دائرة الكتابة العلمية املرجوة يف االعالم االسالمي

  ). 577-403مرجع سابق، ص ص . امليزان
فرق الباحث بني مفهوم احلرية وضوابطها يف اإلسالم، واحلرية ضمن املذاهب واملدارس اإلعالمية الوضعية، وربط )  4(

احلرية االعالمية بت، سعيد، ثا: انظر. (الباحث احلرية باألهداف اليت جاء ا اإلسالم، وقيد احلرية مبا قيدته الشريعة اإلسالمية

  .م1991 -هـ1412دار عامل الكتب، : الرياض. يف ضوء االسالم
استعرض الكاتب فيه الصحافة العربية يف مرحلة النكبة والنكسة، وهاجم جمموعة من كتاب االعالم املعاصرين، كيوسف )   5(

وغريهم، حيث يرى ان الصحافة العربية على  السباعي ومصطفى امني واحسان عبد القدوس وحممد حسنني هيكل وطه حسني
: انظر. (وجه العموم، واملصرية بشكل خاص، مدانة، وحيملها مسؤلية تدهور كل االوضاع السياسية واالخالقية يف البالد

  ).م1980دار االعتصام، : 1، ط الصحافة واألقالم املسمومةاجلندي،انور، 
يديو السلبية على األسرة، وخاصة فئيت االطفال والشباب، وبدأ الباحث بتعريف يتحدث الباحث عن آثار التلفزيون والف)   6(

اإلعالم بشقيه االجيايب واملنحرف، مث رجل االعالم االسالمي، وانتقل اىل تاريخ الصحافة قبل االسالم ويف صدر االسالم حىت 
لى االحياء، والدعاية، وشد انتباه النساء واالطفال، وقتنا املعاصر، وركز حبثه على االعالم التلفزيوين، يف اشاعاته، والكذب ع

، الرياض، دار طيبة األسرة املسلمة أمام الفيديو والتلفزيونكجك، مروان، : انظر. (وانتهي بفتاوى حترم او جتيز التلفاز
  ).م1988 -هـ 1408للنشر، 

حسب تعبريه، وقسم الكاتب مصادر تكوين عرف الكاتب الرأي العام، وحذر من خطورة االعالم على انصاف املثقفني )  7(
وحدد الكاتب عوامل الراي العام  .قضايا  متثل امجاع الناس –الواقع    ج  –الدين    ب  -أ: تكوين الرأي العام إىل

قسم الكاتب اساليب الرأي   .االشاعة واالشاعة املضاضة - احلدث   د    -القيادة   ج  –احلضارة    ب   - ا: اإلسالمي
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استطرد ، والذي )2(، وورد الحديث عن اإلعالم الديني للباحث عبد اهللا شحاتة)1(ألفتياني
في شرح المواضيع التي بثها ونشرها عبر وسائل اإلعالم، ويشير بإسهاب مطول إلى 

مها في وسائل اإلعالم، كالعبادات والمعامالت وغيرها من الدراسات العناوين التي قد
  .الفقهية

أما أخالقيات العمل اإلعالمي، فالدين اإلسالمي كله مبني على األخالق، وكل ما 
ولكن ضوابط تطبيقها كتب عن األخالق في المدارس الغربية، هو من القيم المشتركة، 

و بتعاليم القوانين الوضعية التي جاء بها كتاب لتزام بتعاليم الدين، أتختلف حسب اإل
  ). 3( )جون ل هاتلونج( الغرب كالباحث

  :مالحظات     
اإلعالم في القرآن والسنة، والرأي العام،  على الدرسات السابقة تركز -1

واألقالم المشبوهة، واإلعالم في صدر اإلسالم، بشكل أكاديمي، وهناك دراسات 
  .تاريخية

ث حتى كتابة خطته على دراسة تفصيلية مستقلة عن مرسل لم يعثر الباح
وإن كانت هناك محاولة جيدة  ببحث مستقل، التلفاز، ومحاولة التأصيل الشرعي له

للحديث عن الضوابط واالحكام الشرعية لإلعالم في رسالة ماجستير في الفقه 
 موضوع ر علىسع، وماواإلعالم اإلسالمي بشكل  ناولت عليه وكل ما عثر ،)4(المقارن

                                                                                                                                              
اسلوب حتويل انتباه االمة  هـ  –اسلوب عرض احلقائق  د  –اسلوب االثارة العاطفية  ج  –أسلوب التكرار   ب   -أ: العام
. الرأي العام االسالمي وقوى التحريك -دراسات يف االعالماالعرجي، زهري، : انظر.( اسلوب الربامج االجيابية احملددة -

  ).م1977بريوت، دار التعارف للمطبوعات، 
لكتاب اقرب اىل كتب السرية وكتب التاريخ منه اىل االعالم، يبدأ الباحث بتاريخ اجلاهلية مث صدر االسالم فالعصر ا)  1(

االموي والعباسي والفاطمي، ويواصل مباحثه بسرد ديين عن الدعوة االسالمية، دون حماولة منه اىل ربطها باالعالم الذي هو 
دار عمار للنشر والتوزيع، : عمان. مقومات رجل االعالم االسالميسري حممود، الفتياين، تي: انظر. (مسة العصر احلديث

  ).م1987 -هـ1408
  .م1978اهليئة املصرية العامة للكتاب، :، القاهرةالدعوة اإلسالمية واإلعالم الديينشحاتة، عبد اهللا، )  2(
ملسؤوليات أمام األحداث اجلسام، والوسائل يشري الباحث إىل أخالقيات الصحافة من وجهة نظر أمريكية، ويناقش ا)   3(

استغالل  –حرية الصحافة، واعترب احلرية من اجل اجلماهري، ب  -أ: قسم البحث إىل .السليمة للحصول على األخبار
كتابة القصة الصحفية بإنصاف، وهذا ما يقود يف هذه  -عدم االحنياز الصحفي  هـ  -الصدق والدقة  د  -الصحفي  ج
اخالقيات ل، .هاتلنج، جون: انظر. (  املقارنة بني من ينضبط مبنهج اإلسالم، وبني من يلتزم بالقوانني الوضعيةالدراسة إىل

  ).م1981الدار العربية للنشر والتوزيع ، . عبد الرؤوف، كمال: ترمجة. الصحافة
، غزة، فلسطني: اجلامعة االسالمية ، كلية الشريعة والقانون،رسالة ماجستري يف الفقه املقارنعايش ، حسام خليل، )   4(

  .م2007 -هـ  1428
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وبما أن المرسل يشكل , وهي الزاوية التي عزم الباحث التطرق إليها، بعجالةالمرسل 
، تي سيبحث فيها، ليكون عنوان الدراسة الارهيختإتم فقد  ،مجاالً خصبا للدراسة والتركيز

انب من زوايا اإلعالم ، تحاول هذه الدراسة اإلضاءة على ججنب التكرارتنحتى و
ونحسب  ،وما نحسبه ليس إبداعا وال زعما باكتشاف، ولكن محاولة لإلضافةاإلسالمي، 

   .األجر والتوفيق من اهللا

ن الكريم والسنة آمعظم الكتابات في اإلعالم اإلسالمي مقتبسة من القر -2
بعض الكتابات "  :ما ذكره صيني بأن معالنبوية الشريفة، وتتفق هذه الدراسة 

عات في أو االتصال عموما، فهي إما تخدم موضو اإلعالم وموضوعاتها ال تخدم
 وأكيمياء  ن الكريم ليس كتابآإذا كان القر، و)1("التاريخ التفسير، أو السيرة، أو الفقه، أو

 الكريم هو رسالةن آلكن الثابت أن القر" ضحة، فلك، رغم اإلشارات الوا وأفيزياء 
ع التشريعات التي تنتظم بها ، نزل بالحق لتحقيق غرض معين هو الدعوة، ووضةإعالمي

جملة من الوسائل، منها الحوار المنطقي والقصة والموعظة  ؤون الدنيا واآلخرة، سالكاش
مناقشة  جدركان من األ، و)2("الحسنة، ومناقشة المواقف والقضايا التي تعرض للناس

  .وهذا ما تم تناوله في هذه الدراسة ،سلوب واحدو أأعنصر واحد 

بل ذهب  ،اإلسالم فجرإلثبات أن اإلعالم موجود منذ  لمتعددةلمحاوالت اأ -3
أمام  طلب المعاصر لإلعالمييندم وقضية إنباء المالئكة، فليس هذا المآالبعض إلى عهد 

ضخامة التكنولوجيا اإلعالمية، فال بد من مواكبة العصر، والنهوض بكل عنصر من 
الضوابط والمبادىء التي ضمن ه، ينافس اإلعالم بكل تطوراتعناصر اإلعالم، ليواكب و

فمجرد اإلشارة بأمجاد الماضي، ال يحل مشكالت المستقبل، ومجرد " ، جاء بها اإلسالم
، والواقع يتطلب )3("نه غير إسالمي، ال يغير من الوضع الراهن شيئاأمهاجمة ما نعتقد 

كنيك الت "عالم، خاصة وان كل عنصر من عناصر اإلبوالمتعمقة  الدراسة المتخصصة
ثر وقوة فق وعمق األي سعة األعالم، قد بلغ غايات بعيدة جدا فالحديث في اإل

  .)4("التوجه

  
                                                

  .396، مرجع سابق، ص االعالم االسالمي النظري يف امليزان)  1(
، احباث ووقائع اللقاء الثالث للندوة العاملية للشباب االسالمي االعالم االسالمي والعالقات االنسانية النظرية والتطبيق)  2(

السياسة االعالمية يف القران بني التاريخ واملعاصرة : م، بعنوان 1976/ 16/10 -هـ  1396شوال  23املنعقد يف الرياض 
  .171، ص 3ط 
  .397، مرجع سابق، ص  االعالم االسالمي النظري يف امليزان)  3(
  .50، مرجع سابق، ص االعالم االسالمي والعالقات االنسانية النظرية والتطبيق)  4(
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  الفصل االول

  تمهيد
  

  : وفيه ثالثة مباحث
  تعريف عناصر العنوان  :المبحث األول 

  لمرسلكلمات بمعنى ا :المبحث الثاني 

  .نبذة تاريخية :المبحث الثالث 
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  :تعريف عناصر العنوان :ول ألالمبحث ا     
العنوان،  تضمنهاف بالعناصر التي يعرلتأمن المناسب قبل الشروع في البحث 

  .المالمرسل، البرامج، التلفاز، اإلعالم المعاصر، اإلس: وهي

  :المرسل      

ن الكريم، وكان آاللغة العربية وفي القر معاجمفي  عدة ورد للمرسل معان
ومن ثم يصبحون  ينستقبلالخلق هم موباقي عز وجل هو المرسل  أن اهللا المعنى األشهر

  .)1(مرسلين

  :المرسل لغة     

ستعماله بلفظ واحد للمذكر إبعثته برسالة يؤديها، ويجوز  ،أرسلت رسوال
فيجمع على رسل بضمتين وإسكان  ،والمؤنث والمثنى والمجموع، ويجوز التثنية والجمع

ل لم يتصل إسناده رسيدي إذا أطلقته، وحديث م السين لغة، وأرسلت الطائر من
ل في قراءته بمعنى تمهل أطلقته من غير تقييد، وترس بصاحبه، وأرسلت الكالم إرساالً

ها أو رسالة،  وجمع  هم إلى بعض رسوالًبعض فيها بال عجلة، وتراسل القوم أرسَل
  .)2(رسائل

سلين، للمالئكة واألنبياء فجاءت كلمة مرسل ومر ،ن الكريمآأما في القر
هو اهللا عز وجل في شخص الرسول الذي يبعثه إلى " ل والمخلوقات الطبيعية، والمرس

  .)3("قومه

وقد يكون المرسل هو المرسل ": هم مرسلين أيضا نفالمرسل هم األنبياء، الذي
وهو َأن  ،نَى بعكسِ ذلكيكون المخاطَب مرسالً والمتَكَلِّم مرسالً وهو في المع"، )4("إليه

علما احد، ال ومستقبال في آن وويكون الفرد مرس" ،)5("المخاطَب مرسل والمتَكلِّم مرسٌل
في آن واحد، والشواهد  له أن االزدواجية في اإلنسان تجعل منه قائما باالتصال ومتلقيا

                                                
  .172، مرجع سابق، ص قات االنسانية النظرية والتطبيقاالعالم االسالمي والعال)  1(
املكتبة . 226ص/1، جاملصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعياملقري،امحد بن حممد بن علي املقري الفيومي، ) 2(

  .العلمية بريوت
  .172، مرجع سابق، ص االعالم االسالمي والعالقات االنسانية النظرية والتطبيق)  3(

393.، مرجع سابق، ص/ 10ج سان العربل)  4 ) 
)5 ، حتقيق جمموعة من احملققني،  تاج العروس من جواهر القاموسالزبيدي، حممد مرتضى احلسيين الزبيدي، )  
  .دار اهلداية. 52ص/27ج
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))(ن الكريم آفي القر ((#### öö ööθθθθ || ||¹¹¹¹#### uu uuθθθθ ss ss???? uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// (( ((#### öö ööθθθθ || ||¹¹¹¹#### uu uuθθθθ ss ss???? uu uuρρρρ ÎÎ ÎÎ���� öö öö9999 ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////()1( ،)(( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ$$$$ ŸŸ ŸŸ2222 ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχ öö ööθθθθ yy yyδδδδ$$$$ uu uuΖΖΖΖ oo ooKKKK tt ttƒƒƒƒ  tt ttãããã 
99 99���� xx xx6666ΨΨΨΨ •• ••ΒΒΒΒ çç ççννννθθθθ èè èè==== yy yyèèèè ss ssùùùù 44 44()2(".)3(.  

هم  فالمرسل والمرسللمعان عدة،  ن الكريمآالقرفي  لكلمة المرس جاءتو
!! (:المالئكة !!$$$$ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr'''' ss ssùùùù $$$$ yy yyγγγγ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ oo ooΨΨΨΨ yy yymmmmρρρρ ââ ââ‘‘‘‘ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ¨¨ ¨¨VVVV yy yyϑϑϑϑ tt ttFFFF ss ssùùùù $$$$ yy yyγγγγ ss ss9999 #### ZZ ZZ���� || ||³³³³ oo oo0000 $$$$ ww wwƒƒƒƒ ÈÈ ÈÈθθθθ yy yy™™™™()4(، )ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ nn nn==== yy yy™™™™ öö öö���� ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ ]] ]]ùùùù óó óó���� ãã ãããããã()5(  قال بعض
، )6("يعني المالئكة أرسلوا للمعروف واإلحسان وقيل المرسالت هي الرسل : المفسرين

§§(: رسل هم األنبياءالمو §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& $$$$ oo ooΨΨΨΨ nn nn==== ßß ßß™™™™ ââ ââ‘‘‘‘ #### uu uu���� øø øøIIII ss ss???? (( (( ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ ää ää.... $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ ZZ ZZππππ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& $$$$ oo ooλλλλ éé éé;;;;θθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§‘‘‘‘ çç ççννννθθθθ çç çç//// ¤¤ ¤¤‹‹‹‹ xx xx....()7(،  قاَل
في الكَشَّاف خْشَرِيمالز :" كُونوُل يسسالرِل والرسرنَى المعبِمل رجل ، )8("الَةوالمرس

uu(: صالح uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ uu uuρρρρ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ || ||ÁÁÁÁ øø øø%%%% rr rr&&&& ÏÏ ÏÏππππ uu uuΖΖΖΖƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ×× ××≅≅≅≅ ãã ãã____ uu uu‘‘‘‘ 44 44 tt ttëëëë óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ÉÉ ÉÉΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss))))≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ (( ((####θθθθ ãã ããèèèè ÎÎ ÎÎ7777 ®® ®®???? $$ $$#### šš šš ÎÎ ÎÎ==== yy yy™™™™ öö öö���� ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####()9( ،)tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% $$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù 

öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 çç çç6666 ôô ôôÜÜÜÜ yy yyzzzz $$$$ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr&&&& tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yy™™™™ öö öö���� ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ : ل شياطينوالمرس، )11("األمر الشديد يكثر فيه التخاطبو" ،)10()####$$

)óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 rr rr&&&& tt tt���� ss ss???? !! !!$$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr&&&& $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& tt tt ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ≈≈≈≈ uu uuŠŠŠŠ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### ’’’’ nn nn???? tt ttãããã tt tt ÍÍ ÍÍ���� ÏÏ ÏÏ0000≈≈≈≈ ss ss3333 øø øø9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ –– ––———— àà ààσσσσ ss ss???? #### xx xx———— rr rr&&&&()12(، " ومعنى اإلرسال هنا

ŸŸ(: المرسل رياح، )13("التسليط ŸŸ≅≅≅≅ ÅÅ ÅÅ™™™™ ÷÷ ÷÷���� ãã ãã���� ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ $$$$ ZZ ZZ0000 ÏÏ ÏÏ¹¹¹¹$$$$ ss ss%%%% zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ËË ËËxxxxƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ hh hh����9999 $$ أي ريحا تقصف " )14()####$$

ÈÈ(: المرسل السماء، )15("األشياء تكسرها كما تقصف العيدان وغيرها ÈÈ≅≅≅≅ ÅÅ ÅÅ™™™™ öö öö���� ãã ããƒƒƒƒ uu uu !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$####()16(، 

                                                
  .3سورة  العصر، االية )  1(
  .79سورة  املائدة، االية )  2(
أشار إليها يف ، 166م، ص 1994دار الفكر العريب،  ،لفزيونبث وافد على شاشات الت، .إنشراحالشال، )  3(

  ،)Jeam Cloutier( الثمانينات باحث كندي 
  .17سورة مرمي، االية  )  4(
  . 1سورة املرسالت ، االية )  5(

.240، املرجع السابق، ص /9ج لسان العرب)   6 ) 
  .44سورة املؤمنون ، االية )  7(
الكشاف عن حقائق الترتيل وعيون األقاويل يف وجوه : د بن عمر الزخمشري اخلوارزمي أبو القاسم حممو, الزخمشري ) 8(

  .بريوت –دار إحياء التراث العريب . 190ص / 3ج. عبد الرزاق املهدي: التأويل حتقيق
  .20سورة يس ، االية )  9(
  .57سورة احلجر ، االية )  10(

.243، مرجع سابق، ص/1ج املعجم الوسيط)  11 ) 
  .83رة مرمي ، االية سو)  12(

.285، مرجع سابق، ص/11ج لسان العرب،)  13 ) 
  .69سورة االسراء ، االية )  14(

.283، املرجع السابق، ص/9جلسان العرب )  15 ) 
  .11سورة نوح، االية )  16(
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$$$$(: المرسل رحمة ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ËË ËËxxxx tt ttGGGG øø øø0000 tt ttƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ==== ÏÏ ÏÏ9999  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 77 77ππππ uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq §§ §§‘‘‘‘ ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù yy yy7777 ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ ôô ôôϑϑϑϑ ãã ããΒΒΒΒ $$$$ yy yyγγγγ ss ss9999 (( (( $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ôô ôô7777 ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ ôô ôôϑϑϑϑ ãã ããƒƒƒƒ ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÅÅ ÅÅ™™™™ öö öö���� ãã ããΒΒΒΒ ………… çç ççµµµµ ss ss9999 
.. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ÍÍ ÍÍνννν ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// 44 44 uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ââ ââ““““ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ•••• yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ãã ããΛΛΛΛ ÅÅ ÅÅ3333 pp pptttt øø øø:::: $$ ’’’’(، وقد يرسل اإلنسان الشيء الملموس ،)1()####$$ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ îî îî'''' ss ss#### ÅÅ ÅÅ™™™™ öö öö���� ãã ããΒΒΒΒ ΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö���� ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) 

77 77ππππ −− −−ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ yy yyγγγγ ÎÎ ÎÎ////()2(.  

  :صطالحي إلمعنى المرسل ا        

من يبعث كُل دعي معلومات عبإلوسيلة من وسائل ا روقد يكون الًتصال مرس ،
و المؤسسات أ ،عتباريةاإلرية مثل المراسل، أو الشخصيات مصادر بش"لمرسل ا

  .)3("الصحفية واإلذاعية والتلفازية

ن يوصلها أيريد  ،خص الذي يحمل معلومات أو رسالة معينةهو الش":  فالمرسل
  .)4("أكثر ةًحتى تكون مؤثر  ،لنقل هذه الرسالة ،ويختار أفضل السبل ،إلى اآلخرين

  :البرنامج     

أو التي يرسم فيها ما ، )5("الورقة الجامعة للحساب": البرنامجحسب معاجم اللغة، 
النسخة التي يكتب فيها المحدث و ،سلعهمو من أمتعة التجار ،ن بلد إلى بلدما يحمل م

، )6(والخطة المرسومة لعمل ما كبرامج الدرس واإلذاعة ،أسماء رواته وأسانيد كتبه
بفتح الموحدة والميم صرح به عياض في المشارِق، وقيل بكسر الميم وقيل البرنَامج "و

عامقَةُ الجرما كما في بعض شروح الموطأ، الوسابِبكسرِه7("ةُ للح( .  

وبرمجة  كبرمجة الكمبيوتر،: معان معاصرة على ويطلق البرامج أو البرنامج
، ة ترتيب محتوياته ومكانها الصحيح، بمعنى إعاد)الريسيفر( بل األقمار الصناعية مستق
  .، وتأتي بمعنى مواعيد الدروس والمحاضرات تخدم كلمة برنامج في سلك التعليموتس

                                                
  . 2سورة فاطر، االية )  1(
  .35سورة النمل، االية )  2(
  .118سابق، ص ، مرجع االعالم االسالمي النظري يف امليزان)  3(
     حممد هشام  أبو القمبز)   4(

http://www.saaid.net/book/8/1575.doc  
مؤسسة / 231ص/1ج. القاموس احمليط: الفريوزاباداي، االمام جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوزاباداي)  5(

  .الرسالة، بريوت
  .52، مرجع سابق، ص/1ج املعجم الوسيط)   6(
  420مرجع سابق، ص ،/5ج تاج العروس)   7(



 27 

على وسيلة من وسائل  ،هو الموضوع المرسلفي هذه الدراسة  ومعنى البرنامج
على و، )بثه ونشره( ضيوفه ووقت إرسالهاإلعالم، ويكون مبرمجا في وقته وعنوانه و

اقرب إلى عنصر الرسالة ومضمونها، فهناك  ذلك يكون معنى البرنامج في اإلعالم
 ،والبرامج الرياضية ،يهيةوالبرامج الترف ،قتصاديةوالبرامج اإل ،البرامج السياسية
  .وهكذا... والبرامج الموجهة ،والبرامج الدينية

  : التلفاز      

نجليزية مية، دخلت العربية من اللغتين اإلكلمة التلفزيون ليست عربية بل أعج" 
ت بلفظ تلفزيون في المعجم قرها مجمع اللغة العربية بالقاهرة، واستعملأوالفرنسية، وقد 

صدره هذا المجمع في مجلدين، وعرف هذا الجهاز بأنه جهاز نقل ، الذي أالوسيط
، أما كلمة الرائي، فقد رجحها بعض صوات بواسطة األمواج الكهربائيةالصورة واأل

        .)1("العلماء المعاصرين كالشيخ علي الطنطاوي 

  :اإلعالم     

وعلم "، )2("محصلت له حقيقة العل: ، وعلم الرجل)ملع(اللغوية  ة اإلعالمماد
واإلعالم من مادة علم، والعلم " ، )3(الشيء عرفه وتيقنه، وأعلمه األمر أطلعه عليه

  .)4("نقيض الجهل 

بلغ وأوصل تعني إشاعة المعلومات وبثها وتعميمها ونشرها وإذاعتها أعلم وأف" 
، )6("ةواإلعالم غير التعليم، الن اإلعالم اختص بما كان من أخبار سريع"، )5("على الناس

فال بد أن نفرق بين اإلعالم "  )7("أما التعليم فينطوي على التكرار والتكثير"، )6("ةسريع
التعليم، إخبار بعلم والتعليم، الن اإلعالم مجرد خبر ينشر على الناس ليعلموا به، أما 

                                                
انظر مادة تلفزيون .( 142م، عامل الفكر، ص 2000-1999، اإلعالم اإلسالمي خصائصه وأهدافهبالغ، عناية اهللا، إ)  1(

ترتيب ندمي مرعشلي واسامة مرعشلي ، الد  –يف الصحاح يف اللغة والعلوم للجوهري بترتيب حديث ومصطلحات عصرية 
  ).144االول  ص 

  .105، مرجع سابق، ص  8، ج  روستاج الع)  2(
  .24، مرجع سابق، مادة علم ، ج  ابن منظور)  3(
  .21مرجع سابق، ص . مقومات رجل االعالم االسالمي)  4(
  .13م، ص 1985 -هـ1405، دار الفكر العريب، اصول االعالم االسالميامام، إبراهيم، )  5(
  .26، مرجع سابق،  ص االعالم االسالمي رسالة وهدف)  6(
  .13، مرجع سابق، ص اصول االعالم االسالمي)  7(
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وجاءت كلمة ، )1("قد يتضمن اإلعالم تعليما، ولكنه يلقى على سبيل اإلخبارليتعلموه، و
××(الم أذان بمعنى إع ××ββββ≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ rr rr&&&& uu uuρρρρ šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ÆÆ ÆÆ dd ddkkkk pp pptttt øø øø:::: $$ $$#### ÎÎ ÎÎ���� yy yy9999 òò òò2222 FF FF{{{{ $$   .أي إعالم )2()####$$

   :صطالحاإلعالم في اإل     

  : )4(من ذلكو، )3(التعريفات المتعلقة باإلعالم تعددت

انه التعبير الموضوعي لعقلية الجماهير ): "5(توجروت لإلعالمأتعريف  -أ
فاإلعالم تعبير موضوعي وليس ذاتيا . ")6("واتجاهاتها في نفس الوقت وروحها وميولها

... أو مشتغال بالسينما أو التلفزيون  ،من جانب اإلعالمي، سواء كان صحفيا أو مذيعا
فاإلعالم يقدم حقائق مجردة بعضها سار وبعضها غير سار، فاإلعالمي ليس له غرض 

  .  )7(" عالم في ذاتهمعين فيما ينشره على الناس، اللهم إال اإل

النقل الحر والموضوعي لألخبار والمعلومات، بإحدى وسائل اإلعالم، أو " -ب
أنه نقل األخبار، والوقائع بصورة صحيحة، وأنه يستهدف العقل وال يهدف إلى أي 

  .)8(" لغرض التمييز بينه وبين الدعاية  ،غرض سوى اإلعالم ذاته

باألخبار الصحيحة والمعلومات السليمة  تزويد الناس" عرفه إبراهيم إمام - ج
والحقائق الثابتة، التي تساعدهم على تكوين رأي صائب، في واقعة من الوقائع أو مشكلة 
من المشكالت، بحيث يعبر هذا الرأي تعبيرا موضوعيا عن عقلية الجماهير واتجاهاتهم 

  .)9(وميولهم 

أو  ،ه حمل حقائقاإلعالم هو كل قول أو فعل، قصد ب" عرفه الشنقيطي -د
أو سلوكية شخصية أو جماعية أو  ،أو تجارب قوليه ،أو أفكار ،أو عواطف ،مشاعر

                                                
  . 26، مرجع سابق،  ص االعالم االسالمي رسالة وهدف)  1(
  . 3سورة التوبة، االية )  2(
  .19م، ص 1978مكتب غريب، : القاهرة. علم النفس االجتماعي يف ااالت االعالميةعبد الباقي، زيدان، )  3(

  .337م، ص 1984عامل الكتب، : القاهرة. علم النفس االجتماعيم، زهران، حامد عبد السال)  4(
  .24، مرجع سابق، ص مقومات رجل االعالم االسالمي)  5(
وذكرة ) توجوروت( هذا التعريف للعامل االملاين.( 10، مرجع سابق، ص االعالم االسالمي يف مواجهة االعالم املعاصر)  6(
  .27له تارخيه ومذاهبه ص  عبد اللطيف محزة يف كتابه االعالم. د
  .24، مرجع سابق، ص مقومات رجل االعالم االسالمي)  7(
م، 1982دار الرشيد للنشر، منشورات وزارة الثقافة واالعالم، : ، بغداددور االعالم يف التنميةامحد، حممد عبد القادر، )  8(

  .27ص 
  .28، مرجع سابق،  ص االعالم االسالمي رسالة وهدف)  9(
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أم بواسطة وسيلة اصطلح على أنها  ،سواء أكان الحمل مباشرا ،ربغية التأثي ،جمهور
  .)1("وسيلة إعالم قديم أو حديث 

بل  ،دههذه التعريفات تتحدث عن إعالم غير الذي نشاه"ويرى سمير راضي أن 
وهذه التعريفات صالحة ...أجد أحيانا أن اإلعالم يبتعد أن يكون تعبيرا لعقلية الجماهير

إيصال " ،عالم بانه، ويعرف اإل)2("من كونها تعريفا لشيء واقع ،لتكون هدفا أكثر
ويتوقع منه أن يؤثر  ،بأسلوب يخدم ذلك الهدف ،معلومة معينة إلى المتلقي لهدف معين

اإلعالم ما هو إال عملية جمع المعلومات وإعادة " ،)3("غير من ردود فعلهوي ،في المتلقي
  .)4("وبين هذين األمرين تكمن عمليات عديدة ومعقدة ،عرضها على الناس

كما وتؤيد الدراسة التعريف الذي تبناه سمير راضي ألنه األنسب إلى واقع 
  .تكنولوجية الحديثةماليين البشر عبر الوسائل الاإلعالم المعاصر الذي يشاهده 

  : اإلسالم       

نقياد والخضوع اإلفي القرآن الكريم بمعنى  وجاء. ستسالم مطلقااإل: لغة اإلسالم
uu( لق سبحانهللخا uu���� öö öö���� tt ttóóóó ss ssùùùù rr rr&&&& ÇÇ ÇÇƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ «« ««!!!! $$ $$#### šš ššχχχχθθθθ ää ääóóóó öö öö7777 tt ttƒƒƒƒ ÿÿ ÿÿ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!! uu uuρρρρ zz zzΝΝΝΝ nn nn==== óó óó™™™™ rr rr&&&&  tt ttΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ÄÄ ÄÄ⇓⇓⇓⇓ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ YY YYãããã öö ööθθθθ ss ssÛÛÛÛ 

$$$$ \\ \\δδδδ öö öö���� ŸŸ ŸŸ2222 uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ šš ššχχχχθθθθ ãã ããèèèè yy yy____ öö öö���� ãã ããƒƒƒƒ()5(. رتضاه اهللا عزوجل إالدين الذي  ما وجاءت بمعنىك

)àà ààMMMMŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅÊÊÊÊ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 zz zzΝΝΝΝ≈≈≈≈ nn nn==== óó óó™™™™ MM MM}}}} $$ $$#### $$$$ YY YYΨΨΨΨƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ()6( ،)¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) šš šš ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$ $$#### yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã «« ««!!!! $$ $$#### ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ≈≈≈≈ nn nn==== óó óó™™™™ MM MM}}}} $$ $$####()7(.  

ال " المعاصرةالغربية سالم في سياقاته إدورد سعيد أن مصطلح اإل ويرى 
وساعد ، إلسالمم انطباقا واقعيا على صورة الحياة البالغة التنوع داخل عالإينطبق 

فاإلسالم أصبح يرتبط اليوم في  ،اإلعالم الغربي على صورة نمطية مسيئة لكلمة اإلسالم
  .)8("الغرب باألنباء المثيرة المفجعة بصفة خاصة

                                                
  .28ملرجع السابق،  ص ا)  1(
  .28، املرجع السابق،  ص )2(
  .29املرجع السابق،  ص )  3(
  .30املرجع السابق،  ص )   4(
  .83سورة آل عمران، االية )  5(
  . 3سورة  املائدة ، االية ) 6(
  .19سورة آل عمران، االية  )  7(
  .29 -28، مرجع سابق، ص ص تغطية االسالم)  8(
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قتصادية وتاريخية إجتماعية وإ لصق باإلسالم له عدة أسباب وعواملأولعل ما 
ورغم نفسهم، أ، ومنها يعود للمسلمين منها يعود للغربف ،يرجع إلى اإلسالم أكثر مما

وجود العوامل الداخلية والخارجية التي أساءت إلى المعنى الذي أراده رب العالمين 
ستعمال المصطلح في الغرب، ال يعني على اإلطالق إصورة إساءة "فان  ،لإلسالم

  .السماح بها أو الموافقة عليها داخل المجتمعات اإلسالمية

م إلى مصطلح اإلعالم اإلسالمي، فاإلعالم اإلسالمي ليس وتقودنا كلمة اإلسال
 .إنما هو إعالم بناء ونماء وإخاء ،إعالم صراع وصدام ومواجهة

قتصادية واإلعالمية ات المعاصرة أن بعض الممارسات اإلومن المالحظ
ة الخطأ البشري الغير والسياسية، عندما غلفها أصحابها بمصطلح اإلسالم، ونتيج

  .)1("إلى السماح بقدر واضح من األخطاء) اإلسالم(ستعمال مصطلح إدى أف" معصوم  

، فأي اإلسالم يقصدون؟ هل ما يراه أهل ندما يردد الباحثون كلمة اإلسالموع
سالمية المنتمية الى تنادي به األحزاب اإل السنة والجماعة؟ أم ما يراه الشيعة؟ أم ما

ن أواإلسالمي البد لمن يستعملهما إلسالم إن مصطلحي ا" ، الخ....؟  هاتين الطائفتين
  .)2("بل وأي فئة من فئاته؟ ريقة ما، أي صورة لإلسالم يقصده؟يحدد بط

وترى هذه الدراسة أن اإلعالم اإلسالمي، الذي تم اختيار المرسل كأحد عناصره 
من ضوابط وتوجيهات  ،للبحث والدراسة، هو ما جاء في القران الكريم والسنة الشريفة

التي ينشدها لصالح العالمين  ،والغايات لهدف واألسلوب والوسائلرسل، من حيث اللم
 ،ويبعضهم ،وبأنفسهم ،وعالقاتهم بربهم ،ومعامالتهم ،وسياستهم ،جميعا، باقتصادهم

، وعالقتهم بالكون والحياة والطبيعة، والمعتقدات ،والديانات ،من األمم وبغيرهم
  "ن باالسالم قوال وعمالوالملتزم"المرسلون االسالميون هم ف

  

  

  

  

  

                                                
  .29مرجع سابق، ص  ،تغطية االسالم)  1(
  .154املرجع السابق، ص )  2(
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  كلمات  بمعنى المرسل: المبحث الثاني     
، تنوعفيها المفاهيم التي طرحتها الكتابات اإلعالمية اإلسالمية  يرى صيني

لكلمة  متعددةكلمات ومصطلحات  يجد الباحث نأاال ، )1(يصل إلى درجة التناقض أحيانا
وال بد  خرج عن المعنى اإلعالمي للمرسل، وكلها تؤدي وظيفة اإلرسال، وال تالمرسل

  :من توضيح بعضها

  : مراسل     

تطلق كلمة مراسل على من نقل رسائل البريد، وتطلق على الموظف الذي 
خر، أو من مكان خص آليوصل الوثائق والمستندات داخل المؤسسة أو خارجها من ش

اسلَه مراسلَةً فهو ور آلخر، وفي المدلول اللغوي تعني مفاعل، بمعنى المشاركة،
  .)2(مراسٌل

أما في المصطلحات اإلعالمية، فتم تقسيم المراسل حسب المنطقة، وحسب 
، فالمراسل قتصادلرياضة، أم السياسة، أم اإلالمضمون الذي يرسله، سواء أرسل أخبار ا

الذي يعمل داخل الوطن، والمراسل الخارجي الذي يتخذ مقر عمله من إحدى " المحلي،
الذي يختص  ،رض الوطن، الذي به المحطة، والمراسل اإلقليميألعواصم خارج ا

   .)3("بتغطية منطقة أو إقليم كالمنطقة العربية

  :المندوب    

، ليؤدي مهمة ختارتهإختياره، ليمثل الجهة التي إالمندوب هو الشخص الذي تم 
مندوب عن الوزير أو ومندوب الشركة، و ،محددة تم تكليفه بها، فهناك مندوب المبيعات

  .أو حفل معين ،ويمثله في مؤتمر ،الرئيس، ليلقي كلمة عنه

وجاءت كلمة مندوب في كتب اإلعالم، دالة على من يمثل المؤسسة اإلعالمية، 
الذي تهتم المؤسسة بمعرفة تفاصيل األحداث الجارية فيها، ولو لم تكن  ،في مكان الحدث

من هنا ، الخبر من أي وسيلة إعالمية أخرى مهتمة بتفاصيل ما يجري، الكتفت بنقل
هو العنصر الهام : " جاءت كلمة مندوب عند اإلعالميين دالة على هذا المعنى، فالمندوب

                                                
  .390 -388، مرجع سابق، ص ص االعالم االسالمي النظري يف امليزان)  1(

.77، مرجع سابق، ص/29ج تاج العروس)  2 ) 
، مركز جامعة القاهرة للتعليم املفتوح، االخبار االذاعية والتلفزيونية. السيد، سعيد حممد، مكاوي، حسن عماد)  3(

  .95م ص 1999
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في عملية جمع األخبار ووظيفته واحدة، وهو أن يذهب بنفسه إلى مسرح الحياة، 
   .)1("ون منها النبأ الذي يهم الجمهورالتي يتك ،ويحصل بنفسه على المعلومات

لفرق بين المندوب أ"بين المندوب والمراسل  قارنةول البعض إجراء محا
والثاني  ، فاألول يعمل داخل نطاق المدينة،اسل يتمثل في مكان ممارسة النشاطوالمر

إال أن المراسل  ،، وال يوجد فروق بين المندوب والمراسل)2("خارج حدود هذه المنطقة
ته قيما في مدينة داخل الوطن، ويزود مؤسسأو م ،قد يكون مقيما خارج الوطن
ختارته المؤسسة لمهمة إعالمية معينة إ ،، بينما المندوببالمعلومات مباشرة عند حدوثها

  .ومحددة، تهتم بها المؤسسة

  :الموفد     

جتماعية، إقتصادية أو إلمهمة سياسية أو  لوفد مجموعة من الناس ذهبوا معاًأ
صلى اهللا عليه وسلم معلنة إسالمها، وفي صلح محمد ي وكانت الوفود تأتي إلى النب

بن هو سهيل  ،اهللا عليه وسلمصلى محمد الحديبية كان موفد قريش التفاوضي إلى النبي 
المراسل المؤقت الذي "ني، فهو والموفد في كتب اإلعالم ال يخرج عن هذه المعا، عمرو

، ثم ال يلبث أن يعود إلى لتغطية حدث هام ،توفده محطته إلى مكان معين في العالم
  .)3("نتهاء المهمةإالمحطة، بعد 

من حيث األهداف اإلعالمية، وذلك لف الموفد عن المراسل والمندوب، ال يخت
من خالل البحث عن المعلومات الدقيقة من مكانها وزمانها، والحديث مع أصحاب 

مية، والتي القرار وشهود العيان، وإرسالها بالصوت والصورة إلى مؤسسته اإلعال
حصلت على دقائق المعلومات  أنها وحدهاو ،بدورها تنشرها على الجمهور بكل ثقة

خاص (اضح وتفاصيلها، ولعل هذا ما يقود بعض الفضائيات إلى أن تكتب بخط كبير وو
  ).وهكذا.. ، بالجزيرة، خاص بالعربية

     

  

  

  
                                                

  .97، ص م 2002، اهليئة املصرية العامة للكتاب، املدخل يف فن التحرير الصحفيمحزة، عبد اللطيف، )  1(
  .95 -94، مرجع سابق، ص ص االخبار االذاعية والتلفزيونية)  2(
  .95املرجع السابق، ص )  3(
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   :مذيع    

ن الكريم آعرف به الناس، وفي القرنتشر وإ، بمعنى )ذاع سيط فالن(  يقال          
)#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ ÖÖ ÖÖ���� øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÇÇ ÇÇ øø øøΒΒΒΒ FF FF{{{{ $$ $$#### ÍÍ ÍÍρρρρ rr rr&&&& ÅÅ ÅÅ∃∃∃∃ öö ööθθθθ yy yy‚‚‚‚ øø øø9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ãããããã#### ss ssŒŒŒŒ rr rr&&&&  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// (( (( öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ çç ççννννρρρρ –– ––ŠŠŠŠ uu uu‘‘‘‘ ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÉÉ ÉÉΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### ## ##†††† nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< '' ''ρρρρ éé éé&&&& ÌÌ ÌÌ���� øø øøΒΒΒΒ FF FF{{{{ $$ $$#### 

öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ çç ççµµµµ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== yy yyèèèè ss ss9999 tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ………… çç ççµµµµ tt ttΡΡΡΡθθθθ ää ääÜÜÜÜ ÎÎ ÎÎ7777 // //ΖΖΖΖ oo ooKKKK óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 33 33()1(.  
أو  ،أو فنية ،أو رياضية ،قتصاديةإأو  ،ومات سياسيةفالمذيع هو الذي يرسل معل

والمؤثرات  ،مصحوبة بالصور ،بالكلمات ستوديومن داخل األالخ، فيذيعها ...دينية 
الذي يرسل عبر  ،الصوتية على الناس في التلفاز، وتخرج الصور من دائرة المذيع

  .)2("وهو النجم لقاريهو ا" عالم، عرف اإل، ويعتبر المذيع في ) " الراديو( المذياع 

      ممقد:  

اهللا جّل جالله هو  ،)3()رم والمؤخالمقد( أسماء اهللا الحسنى فيوردت كلمة مقدم       
مقتضى يضعها في مواضعها على مقتضى حكمته وعلى يقدم األشياء و":المقدم ألنه 

  .ستحقاقاإل
، وأبغض أعماالً فأخرها لثواب أحب أعماالً فقدمها في ااهللا أي أن ،المقدم هنا والمؤخر

قدم األنبياء على األولياء و ،يقدم في أجل إنسان ويؤخر في أجل إنسان آخر، وفي الثواب
قدم الصحابة الكرام على ، كما وقدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على جميع األنبياءو

  .)4("التابعين والتابعين على تابعي التابعين

من وجهة هو الذي يقدم الموضوع  )5(تلفازمقدم ال ن يكون معنىأيمكن  وعليه
أو من وجهة نظر المؤسسة التي يعمل بها، وهو الذي يقدم ضيف  ،نظره الخاصة

  .البرنامج ويعرف الجمهور به

       
                                                

  .83سورة النساء، االية )  1(
  .64 -63مرجع سابق، ص ص  ،االخبار االذاعية والتلفزيونية)  2(
مصطفى عبد القادر : املستدرك على الصحيحني، حتقيق: حممد بن عبد اهللا أبو عبد اهللا احلاكم النيسابوري, النيسابوري )   3(

  .م1990 - هـ 1411 - بريوت  - دار الكتب العلمية , 1ط). 41(ح.62ص/1ج, عطا
  السالميةموسوعة النابلسي للعلوم االنابلسي، حممد راتب، )  4(

http://www.nabulsi.com/text/02akida/6names-hamd/names-123-05a.php 
يستخدم بعض مقدمي الربامج التلفازية ـ مثل مذيعي نشرات األخبار ـ أداة مساعدة تسمى املُلَقّن عن بعد، وهي )  5(

ص الذي يقرأ، كأنه ينظر مباشرة إىل جهاز يعرض كلمات النص للمقدم سطرا تلو آخر، وتوضع يف مكان، حبيث يبدو الشخ
  .آلة التصوير
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  :تصالالقائم باإل     

وهي ال تخرج عن  ،)1(في كتب اإلعالم تصال كثيراًم باإلتتردد كلمة القائ
المرسل والقائم " تصالعبر وسيلة من وسائل اإل ،أو يقدم ،يرسل أو ،الشخص الذي يعد

وأنهما تصال مصطلحات تدل على أنهما أفراد أو مؤسسات معروفة عند الجمهور، باإل
 ،تصال يقتضي البالغاإل وأن"،)2("تصالية في الغالب أو دائمااللذان ينشئان العملية اإل

ية العالج وتقول أخصائ"، )3("ةوهو توصيل ما تريده إلى اآلخرين بصورة صحيح
  .)4("تصال هو عملية أخذ وعطاء للمعاني بين شخصيناإل' ":الشهيرة فرجينيا ساتر

لتي كانت عنوان كتاب للفتياني، فهي تشمل أأما كلمة رجال اإلعالم اإلسالمي 
وخطيب  ،والديكور ،واإلضاءة ،ومهندس الصوت ،والمصور ،والمعد ،والمنتج ،المخرج
الخ، فهي كلمة شاملة ، فكل من يعمل في اإلعالم فهو ....والناطق اإلعالمي  ،الجمعة

  .من رجال اإلعالم

  : رسول      

هو المرسل من شخص أو جهة معينة، ويحمل رسالته إلى  شخص أو جهة 
رؤساء  على كل شخص جاء من قبل الملوك أو ،أطلق العرب كلمة رسولو ،ثانية

الخ، وفي ...قال هذا رسول بني هاشم، وهذا رسول هرقل في العشائر، ويحمل رسالة ما،
ختصت كلمة رسول بحاملي كالم اهللا عزوجل إلى البشرية، فجاءت إ الكريم نآالقر

tt(للداللة على المالئكة، كما جاء عن جبريل عليه السالم  ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& ãã ããΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ ÅÅ ÅÅ7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ || ||==== yy yyδδδδ LL LL{{{{ 

                                                
تشعب كتاب اإلعالم اإلسالمي حول مصطلحي اإلعالم واالتصال، فهناك من اعتربمها مبعىن واحد وهناك من فرق )   1(

هناك من بينهما،  وهناك من اعترب اإلعالم شديد الصلة باالتصال فهو جزء منه، فإذا كان االتصال عاما فان اإلعالم خاص، و
استبعد االتصال الذايت أو املباشر من جمال اإلعالم، وهناك من اعترب أي اتصال ال يقصد من ورائها التأثري ليست إعالما، وهناك 

 -38، مرجع سابق، ص ص االعالم االسالمي النظري يف امليزان:  انظر. ( من عاد إىل اللغة ليتتبع معاين اإلعالم واالتصال
46 .  

  .117السابق، ص املرجع )  2(
  .  5حممد هشام ابو قنبز، فن التواصل مع االخرين، ص )  3(

http://www.saaid.net/book/8/1575.doc  
  5املرجع السابق، ص )  4(
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ÅÅ ÅÅ7777 ss ss9999 $$$$ VV VVϑϑϑϑ≈≈≈≈ nn nn==== ää ääññññ $$$$ || ||‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ2222 yy yy————()1(، لمة عل كافة األنبياء والمرسلين وأطلقت الك)$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ îî îî‰‰‰‰ ££ ££ϑϑϑϑ pp pptttt èè èèΧΧΧΧ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ×× ××ΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ 

ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% ôô ôôMMMM nn nn==== yy yyzzzz  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### öö öö7777 ss ss%%%% ãã ãã≅≅≅≅ ßß ßß™™™™ ”” ””����9999 $$ $$#### 44 44()2(.     

  : نبي       

ليس أحد : قال سيبويه"لنبي المخبر عن اهللا عز وجل، أنبأ عن اهللا أي أخبر، أ
بي، قيل يا نبيء غير أنهم تركوا الهمز في الن ،من العرب إال ويقول تنبأ مسيلمة بالهمز

لست بنبيء اهللا ولكني  :اهللا، فقال له ال تنبر باسمي، فإنما أنا نبي اهللا، وفي رواية فقال
سمه، فرده على قائله ألنه لم يدر بما إأنكر الهمز في  ،نبي اهللا، وذلك أنه عليه السالم

  .)3("سماه

$$$$( ،المة التي حملتها مريم عليها السوجاءت الكلمة لتعني األنباء الجديد ££ ££ϑϑϑϑ nn nn==== ss ssùùùù $$$$ yy yyδδδδ rr rr'''' ¬¬ ¬¬6666 tt ttΡΡΡΡ 

 ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// ôô ôôMMMM ss ss9999$$$$ ss ss%%%% ôô ôô tt ttΒΒΒΒ xx xx8888 rr rr'''' tt tt7777 // //ΡΡΡΡ rr rr&&&& #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ (( (( tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% uu uu’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ rr rr'''' ¬¬ ¬¬7777 tt ttΡΡΡΡ ÞÞ ÞÞΟΟΟΟŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### çç çç�������� ÎÎ ÎÎ6666 yy yy‚‚‚‚ øø øø9999 $$ أي أخبرت به ونقلته إلى غيرها "، )4()####$$
")5(.  

öö(، )6(وكلمة األنباء واألمر باإلنباء كثيرة في القران الكريم ööΝΝΝΝ ææ ææηηηη ÷÷ ÷÷∞∞∞∞ ÎÎ ÎÎ mm mm;;;; tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ ¨¨ ¨¨ββββ rr rr&&&& uu uu !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### 88 88ππππ yy yyϑϑϑϑ óó óó¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ%%%% 

88 88ππππ yy yyϑϑϑϑ óó óó¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ%%%% öö ööΝΝΝΝ ææ ææηηηη uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷���� tt tt////()7(، )ãã ãã≅≅≅≅ øø øø???? $$ $$#### uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttææææ rr rr'''' tt tt7777 tt ttΡΡΡΡ zz zzΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ))))()8(، )ãã ãã≅≅≅≅ øø øø???? $$ $$#### uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttãããã rr rr'''' tt tt6666 tt ttΡΡΡΡ ?? ??yyyyθθθθ çç ççΡΡΡΡ()9(، )!! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ yy yymmmm ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) 

ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ tt tt⁄⁄⁄⁄ ÎÎ ÎÎ mm mm6666 tt tt⊥⊥⊥⊥ çç ççFFFF ss ss9999 öö ööΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏδδδδ ÌÌ ÌÌ���� øø øøΒΒΒΒ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββρρρρ áá áá���� ãã ããèèèè ôô ôô±±±± oo oo„„„„()10(  ، وبدأت رحلة اإلنسان باإلنباء)tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ãã ããΠΠΠΠ yy yyŠŠŠŠ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ 

ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷∞∞∞∞ ÎÎ ÎÎ;;;; // //ΡΡΡΡ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎηηηη ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ oo ooÿÿÿÿ ôô ôôœœœœ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ////()11(، وتنتهي باإلنباء كذلك)(( ((#### àà ààσσσσ ¬¬ ¬¬6666 tt tt⊥⊥⊥⊥ ãã ããƒƒƒƒ ßß ßß≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ΡΡΡΡ MM MM}}}} $$ $$#### ¥¥ ¥¥‹‹‹‹ ÍÍ ÍÍ×××× tt ttΒΒΒΒ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// tt ttΠΠΠΠ ££ ££‰‰‰‰ ss ss%%%% tt tt���� ¨¨ ¨¨zzzz rr rr&&&& uu uuρρρρ()12(.  

                                                
  .19سورة مرمي، االية  )  1(
  .144سورة آأل عمران ، االية )  2(

162، مرجع سابق، ص/1ج لسان العرب )  3 ) 
  .3سورة التحرمي، االية  )  4(
  .27، مرجع سابق،  ص االعالم االسالمي رسالة وهدف)  5(
  .299، مرجع سابق، ص االعالم االسالمي والعالقات االنسانية النظرية والتطبيق)  6(
  .28سورة القمر، االية )  7(
  .69سورة الشعراء ، االية )  8(
  . 71سورة يونس ، االية )   9(
  . 15سورة يوسف ، االية )  10(
  . 33البقرة ، االية سورة )  11(
  . 13سورة القيامة، االية )  12(
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ستعمل النبأ إالكريم ن آإن القر"وهناك من فرق بين الخبر القريب والبعيد 
واألنباء في اإلخبار عن األحداث البعيدة الغور زمانا ومكانا، وكذلك في األخبار 

ستعمل الخبر واألخبار في الكشف عن الوقائع القريبة إعلى حين ... الصادقة العظيمة
ستعمل كلمة أخبار لألحداث البعيدة والعظيمة، كما إن آالعهد بالوقوع، والحقيقة أن القر

  . )1("ستخدم كلمة أنباء لألحداث القريبةإ

§§( :فجاء، تداخل بين كلمة النبأ والخبرهناك ن الكريم آوفي القر §§ΝΝΝΝ tt ttãããã tt ttββββθθθθ ää ää9999 uu uu !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ tt ttFFFF tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ 

ÇÇ ÇÇ tt ttãããã ÎÎ ÎÎ**** tt tt6666 ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏàààà yy yyèèèè øø øø9999 $$ ôô(: وقوله عز وجل، )2()####$$ ôôMMMM uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ yy yyèèèè ss ssùùùù ãã ããΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttãããã ââ ââ !! !!$$$$ tt tt6666 // //ΡΡΡΡ FF FF{{{{ $$ $$#### 77 77‹‹‹‹ ÍÍ ÍÍ×××× tt ttΒΒΒΒ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ôô ôôΜΜΜΜ ßß ßßγγγγ ss ssùùùù ŸŸ ŸŸωωωω 
šš ššχχχχθθθθ ää ää9999 uu uu !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ tt ttFFFF tt ttƒƒƒƒ()3(، "عثر عند دارسي اإلعالم أصطالح، فلم أما في اإل: يقول الشنقيطي

بأ ال الن" يضاًأ، وهذا ما ذكره الوشلي وسمير راضي )4("على تمييز بين الخبر والنبأ
ن طبيعته الظهور والعالنية، واإلنباء اإلعالم بكالم اهللا، وهو أل ،يكون خفية وال سراً

tt(وظيفة الرسل  ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ãã ããΠΠΠΠ yy yyŠŠŠŠ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷∞∞∞∞ ÎÎ ÎÎ;;;; // //ΡΡΡΡ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎηηηη ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ oo ooÿÿÿÿ ôô ôôœœœœ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ////()5(، " فاإلنباء هو مدلول اإلعالم ومعناه، واآلية
بة لإلنسان واآلية تضمنت المدلول اإلعالمي للرسالة وهو اإلنباء واإلخبار، وهي مصاح

yy(ونجد أن األنباء تأتي بمعنى إخبارك بما ال تعلم " ، )6("من أول وجوده yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ tt tt7777 // //ΡΡΡΡ rr rr&&&& 

ÉÉ ÉÉ==== øø øø‹‹‹‹ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏmmmmθθθθ çç ççΡΡΡΡ yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))()7("." بمعنى الخبر ،مر له صلة بالعلمأ ،نبأأو ،أي اخبر ؛علمأن إ، 
  .)8("دراك الشيء على حقيقتهإوليس بمعنى 

  :كلمة المخبر      

أول مراسل لألخبار في صدر اإلسالم، فكان يأتي  ،عبد اهللا بن أبي بكر دعي
خالل  ،ولوالده أبي بكر الصديق ،للنبي صلى اهللا عليه وسلم ،بأخبار قريش يوما بعد يوم

                                                
  .282، مرجع سابق، ص االعالم االسالمي النظري يف امليزان)  1(
  . 2سورة النبأ ، االية )  2(
  .66سورة القصص ، االية )  3(
  .275، مرجع السابق، ص االعالم االسالمي النظري يف امليزان)  4(
  .33سورة البقرة، االية  )  5(
  .12، مرجع سابق، ص االعالم االسالمي يف مواجهة االعالم املعاصر)  6(
  .44سورة آل عمران، االية )  7(
  .26، مرجع السابق،  ص االعالم االسالمي رسالة وهدف)  8(
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العباس بن عبد  ،رحلة الهجرة، واستمر نقل األخبار الصادقة عن قريش للمراسل الثاني
  .)1(المطلب

رجل الذي أرسله النبي صلى اهللا عليه وسلم في مهمة هناك من أطلق على ال
ونقد  ،اللطيف حمزة سرية، للتعرف على أخبار قريش بالمخبر الصحفي، كما فعل عبد

  .)2("ستخباراتلطوا بين المراسل الصحفي ورجل اإلخ " :ذلك صيني بقوله

ه الخبر هو حادث تهتم ب"  :منها )3(ف الباحثون الخبر بأكثر من تعريفعروقد 
هو الجديد الذي : والخبر"، )4("الجماهير ويمتاز باآلنية، ويؤثر في الرأي العام ويثيره

كبر عدد ممكن من أهتمام إن أحسن األخبار، هو ما أثار إو... يتلهف القراء على معرفته
ما مدلوله بعلم البالغة كما أ، )6("واألخبار هي كل شيء لم تعلم به أمس"، )5("الناس
  .)7("ا ينقل عن الغير ويحتمل الصدق والكذب لذاتهفهو م" سيأتي 

 )8(:قال صاحب تاج العروس" ومن الواضح أن الخبر والنبأ بينهما تشابه كبير 
النبأ خبر ذو فائدة يحصل به علم أو غلبة ظن، : وقال الراغب"النبأ والخبر مترادفان، 

šš(ن، وال يقال للخبر نبأ حتى يتضمن الفائدة وحصول العلم وغلبة الظ šš���� çç ççGGGG øø øø⁄⁄⁄⁄ ÅÅ ÅÅ____ uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ¥¥ ¥¥**** tt tt7777 yy yy™™™™ 
:: ::**** tt tt6666 tt tt⊥⊥⊥⊥ ÎÎ ÎÎ//// AA AA ÉÉ ÉÉ)))) tt ttƒƒƒƒ()9(، ،أي بخبر صادق غير كاذب)$$$$ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ββββ ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ ää ää.... uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ 77 77,,,, ÅÅ ÅÅ™™™™$$$$ ss ssùùùù :: ::**** tt tt6666 tt tt⊥⊥⊥⊥ ÎÎ ÎÎ//// 

(( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããΨΨΨΨ ¨¨ ¨¨���� tt tt6666 tt ttGGGG ss ssùùùù()10(، ن غلب الظن على صحتهإأي تثبتوا من صحته و")11(.  

    

  
                                                

  .61 -60، مرجع سابق، ص ص اصول االعالم االسالميانظر : للمزيد حول نقل ومجع االخبار عن قريش)  1(
  .282، مرجع سابق، ص السالمي النظري يف امليزاناالعالم ا)  2(
، مرجع سابق، ص املدخل يف فن التحرير الصحفي: اورد عبد اللطيف محزة عدة تعريفات للخرب ميكن الرجوع اليها )  3(

  .89 -88ص 
وم اإلسالمية، مكتبة كلية الدعوة والعل: ، فلسطني، ام الفحممذكرات يف الصحافة واإلعالم اإلسالميحمسن، أمحد، )  4(
  .105ت، ص .د
  .87، مرجع سابق، ص املدخل يف فن التحرير الصحفي)   5(
  .88، املرجع السابق، ص املدخل يف فن التحرير الصحفي)  6(
  .25، مرجع سابق،  ص االعالم االسالمي رسالة وهدف)  7(
  .166، مرجع سابق، ص 3، ج  تاج العروس)  8(
  .22سورة النمل، االية )  9(
  . 6سورة احلجرات، االية )  10(
  .25، مرجع سابق،  ص االعالم االسالمي رسالة وهدف)  11(
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  ):القول( القائل       

عناصر القول والقائل والمخاطب،  ةالمية، فيها ثالثعإداة أن آكلمة قل في القر" 
ن الكريم من ووصف القرآ )1("وصياغتها بفعل امر الزام من اهللا للمسلم بان يقول الحقيقة

šš(من يقول وينفي ما قال  ššχχχχθθθθ àà àà0000 ÎÎ ÎÎ==== øø øøtttt ss ss†††† «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// $$$$ tt ttΒΒΒΒ (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%%( )2(.  

بن جبل  جاب معاذأداة القول وهي اللسان عندما أوجاء التحذير النبوي من 
النبي صلى اهللا عليه  فقال ،قوالهمأبسؤاله هل الناس مؤاخذون على  ضي اهللا عنهر

" لسنتهمأال حصائد إمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أثكلتك :" وسلم
والذي يكون  ،خر حذر النبي صلى اهللا عليه وسلم من الكالم العشوائيآوفي حديث  ،)3(

عن أبي هريرةَ عن النبي  صلى اهللا عليه وسلم  "  مع ثانياوالمجت والًأضرره على نفسه 
 ِإنو اتجرالًا يرفع اهللا بها دي لها بلْقلَا ي انِ اللَّهومن رِض ةمبِالْكَل تَكَلَّملَي دبالْع قال ِإن

ي لها بلْقلَا ي اللَّه خَطمن س ةمبِالْكَل تَكَلَّملَي دبالْعنَّمه4("الًا يهوى بها في ج(.  

  :والدعاية واإلعالمي  اعيةلدأ     

، بسبب التداخل )عالميلداعي والدعاية واإلأ( تاجمعت هذه الدراسة بين كلم
الذي جاء في كتب اإلعالم اإلسالمي، حيث كان لها مدلول عند األوائل، وأصبح لها 

  .مدلول معاصر مغاير لما تعارف عليه القدماء

للنبي محمد صلى اهللا عليه وسلم،  ن الكريم، وصفاًآت كلمة الداعية في القرجاء
!!(فكان هو داعي اهللا،  !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss))))≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ (( ((####θθθθ çç çç7777ŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ____ rr rr&&&& zz zz ÅÅ ÅÅçççç#### yy yyŠŠŠŠ «« ««!!!! $$ $$####()5(، )$$$$ �� ��ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏãããã#### yy yyŠŠŠŠ uu uuρρρρ ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) «« ««!!!! $$ $$####  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ÎÎ ÎÎ//// %%%% [[ [[`̀̀̀#### uu uu���� ÅÅ ÅÅ���� uu uuρρρρ #### ZZ ZZ�������� ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ •• ••ΒΒΒΒ( 

)6(.  

                                                
  .302، مرجع سابق، ص االعالم االسالمي والعالقات االنسانية النظرية والتطبيق)  1(
  .74سورة التوبة، االية )  2(
أمحد حممد شاكر : الترمذي، حتقيق اجلامع الصحيح سنن: الترمذي ، حممد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي )   3(
وقال أبو ) .  2616(ح. باب ما جاء يف حرمة الصلَاة . كتاب الْإِميان عن رسول اللَّه صلى اهللا عليه وسلم .  3ص/5ج.

 يححص نسيثٌ حدى أي الترمذي هذا حيسبريوت  -دار إحياء التراث العريب . ع.  
. مصطفى ديب البغا. د: بن إمساعيل أبو عبداهللا البخاري اجلعفي، اجلامع الصحيح املختصر، حتقيقحممد , البخاري )   4(
باب حفْظ اللِّسان وقَولِ النيب صلى اهللا عليه وسلم  من كان يؤمن بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ فَلْيقُلْ . كتاب الرقَاقِ .  2377ص/5ج

تمصيا أو لريالَى  خعت هلقَوو ": يدتع يبقر هيلٍ إال لَدظُ من قَولْفاليمامة , دار ابن كثري ,  3ط).   6113(ح" .ما ي- 
  .م 1987سنة , بريوت 

  .31سورة االحقاف، االية )  5(
  .46سورة االحزاب، االية )  6(
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، )1("هي النداء للمشاركة في شيء أو هي التجمع على شيء:" والدعوة لغة 
األول : وللدعوة اإلسالمية معنيان"، )2("ويراد بها النشر والنداء والتبليغ وتطلق مصدراً"

رسالة اإلسالم، وما تتضمنه من عقيدة وشريعة وقيم وأخالق وسلوك، والثاني هو التبليغ 
والداعي هو "، )3("أو إيصال هذه الرسالة إلى الناس، وحثهم على فهمها واإليمان بها

  .)4("رعا بالدعوة إلى اهللالمكلف ش

  :أما الدعاية     

لتي تفرض فكرة خاصة على الناس إلغراض سياسية أعبارة عن الوسائل  فهي"
.... كن بين الدعوة والدعاية فرق كثيرأما قبل قرون فلم ي"، )5("قتصاديةإجتماعية أو إأو 
، )"المدعوك بدعاية اإلسأني أأما بعد ف( ث رسالة إلى المقوقس فالرسول بع.... كثير

دعوك أوقد تكون الدعاية بمعنى الدعوة، "، )6()" دعوك بدعاية اإلسالمأ( ولكسرى أيضا 
وهذا الرأي ما ذهب إليه إبراهيم إمام أيضا، في ، )7("دعوك بدعاية اإلسالم، أي بدعوتهأ

وكذالك  ،والمقوقس ملك مصر ،حديثه عن الكتب التي بعث بها إلى كسرى ملك الفرس
دعوك بدعاية أني أف: " وكلها جاءت بالصيغة اآلتية شة،إلى النجاشي ملك الحب

  .)8("اإلسالم

عتبار إالدعوة واإلعالم والدعاية، على  مصطلحاتبين  البعض فرقوقد 
راشدين، والدعاية خصوصية الدعوة للرسول صلى اهللا عليه وسلم، واإلعالم للخلفاء ال

فالدعوة هي " بمعنى واحد  ئانعتبر الدعوة واإلعالم شيإمن ، وهناك )9(للحكام والساسة
والرد على ، )10("والجديد في األمر هي الوسائل المستعملة ،اإلعالم واإلعالم هو الدعوة

واستعمل كلمه  ،من خالل الكتب التي بعثها النبي صلى اهللا عليه وسلم ،هذا الرأي

                                                
  .18، مرجع سابق، ص مقومات رجل االعالم االسالمي)  1(
  .12-9دار الكتاب املصري، ص ص : ، القاهرة1، ط  الدعوة االسالمية اصوهلا ووسائلها. وش، أمحدغل)  2(
  .22، مرجع سابق، ص اصول االعالم االسالمي)  3(
  .22، املرجع السابق، ص اصول االعالم االسالمي)  4(
  .44، مرجع سابق، ص اإلعالم اإلسالمي خصائصه وأهدافه  )5(
  ) .7(ح. باب بدُء الْوحيِ .  9ص/1ج :صحيح البخاري   )6(
  .18، مرجع سابق، ص مقومات رجل االعالم االسالمي)  7(
  .26، مرجع سابق، ص اصول االعالم االسالمي)  8(
  .46، مرجع سابق، ص اإلعالم اإلسالمي خصائصه وأهدافه  )9(
  .30، مرجع سابق، ص مقومات رجل االعالم االسالمي)  10(
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ى اهللا ، فهذا تفريق وخلط ال داعي له، ما دام النبي محمد صل)دعوك بدعاية اإلسالمأ(
  .يمثل الدعوة والدعاية لدين اهللا عز وجل ،عليه وسلم

واعتبروها تدل  ،جمعوا بين معنى اإلعالم والدعوةمع الذين  يتفق الباحث إن
القديم والمعاصر بين داللة المعنى  لمعنى والغرض، ويتفق مع من فرقواعلى نفس ا

فالدعوة تختلف عن " ير ن المدلول والمعنى تغفهو تفريق صحيح، أل ،للداعي والدعاية
الدعاية بمعناها الحديث بالرغم من أن األصل اللغوي لكل منهما واحد، ذلك أن الدعاية 

هناك من فرق و ،)1("وتستند إلى الخيال وقد تعمل على تشويه الحقائق ،تخاطب العواطف
 ،وبين محاولة اإلقناع بها، وبين ترجمة الواقع الموجود فعال ،فرق بين إيصال المعلومة

ولتنمية الواقع الموجود، وأما كلمة  ،وبين السعي الحثيث والهادف لبناء واقع جديد
سبب للجمع  )دعوك بدعاية اإلسالمأ( صلى اهللا عليه وسلمالدعاية والدعوة فكان لقوله 

هي نفس قواعد وأسس اإلعالم من  ،معتبرين أسس الدعوة والبالغ في اإلسالم ،بينهما
عتبر الدعوة جهود إاك من يخالف عبد اللطيف حمزة حين كل وجه لشمولهما له، وهن
والدعاية ما بذله حكام  ،واإلعالم ما بذله الخلفاء الراشدون ،الرسول في نشر اإلسالم

والدعاية في الترويج  ،المسلمين من بعدهم، وبينما فرق البعض بين الدعوة للخير
  .)2(م للنشرعتبر الدعوة للمضمون واإلعالإللمبادئ الفاسدة، وجاء من 

، ولكن لكلمة دعاية في المفهوم اإلسالميمما سبق يتضح المعنى االيجابي و
فاستخدمت كلمة الدعاية "كما ذكر حمزة  معناها تغير في وسائل اإلعالم الحديثة

)propaganda(صل الكلمة الالتينية جاء بمعنى بذر البذور، كناية عن نشر المذهب أ، و
، أما عند صطالحي عند المسيحيينكاثر، وهذا هو المعنى اإلتثمر وتتلكي تنبت بذوره ل

فتعني تلقين المذهب الشيوعي ونشره بين الناس، وهم يرون أن التعليم  ،الشيوعيين
وثمة نشاط آخر يرتبط بالدعاية الشيوعية، أال وهو اإلثارة وتهييج يء واحد، والدعاية ش
يسي في السياسة واالقتصاد فتقوم الدعاية بدور رئ ،، أما عند الغربالجماهير
  .)3("والتجارة

فاستحدث وزارة للدعاية، جعل "لى الدعاية لتأثيرها على الخصم ولعل هتلر لجأ إ
نفعالية، ستعمال الشعارات اإلإعتمد على إثارة القلق، وإعلى رأسها الداهية جوبلز، الذي 

                                                
  .21، مرجع سابق، ص الصحافة واإلعالم اإلسالمي مذكرات يف)  1(
  .74 -55، مرجع سابق، ص ص االعالم االسالمي النظري يف امليزان)  2(
  .28 -27، مرجع سابق، ص ص اصول االعالم االسالمي)  3(
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م التي يستحيل ونشر األكاذيب والتهويل في األخبار، وبذل الوعود الكاذبة واألحال
  .)1("تحقيقها

  :المعلن 

وقد يعلن عن بضاعة جديدة  ،قد يعلن المرسل عن تعليمات جديدة ملزمة
وسيلة من وسائل  اإلعالن معتبراً ،عالن التجاريإمام على اإلبراهيم إوركز  ومميزة،

وال شك أن الترويج للسلع، أيسر كثيرا من الترويج للمبادئ  ،الدعاية التجارية
ولعل المعلن يروج للفاسد والصالح من البضاعة، ويكبر ويعظم الفوائد  ،)2(تقداتوالمع

فاخطر ما  ،المختلقة، بعيدا عن رأي الشرع من حالل أو حرام، أو احتكارات تجارية
  . مهما تعارض ذلك مع الصالح العام ،يفعله اإلعالن المحافظة على سمعة المعلن

س البشرية من خالل كلمات وصور ويدخل المعلن إلى مشاعر ورغبات النف
 ،، بأعلى درجات اإلتقانالمؤثرات الصوتية والصور المثيرةجذابة، مع استخدام أفضل 

من المونتاج والجرفك وفي التلفزيون تدخل الموسيقى واألغاني والمناظر الماجنة لخلق 
ن إسراف ن اإلعالأيذهب بعض النقاد إلى القول ب"، من المرح المفتعل تيسيرا للتقبلجو 

 عالمأن فلسفة اإل، ومن الواضح )3("ه، وحث على الترف وروح االستهالكال مبرر ل
تمثل الحصيلة الرئيسية للميزانيات والتمويل  الذي" عالنتعتمد على اإل، الرأسمالي

  .)4("ولوالها ال يقوم لإلعالم قائمة

، وهذا ية ضخمةإلعالن يمثل تحديا للمعلن المسلم، فالمنافسة المالن اأمما سبق ف
بحاجة إلى جهد علماء الشريعة، لوضع الحلول التنافسية للمعلن، ولكن ضمن ضوابط 

قتصاد، راسات وأبحاث، تجمع بين علماء اإلالشرع، ولعل هذه مهمة شاقة وبحاجة إلى د
وعلماء الشريعة، والخبراء والمتخصصين اإلعالميين، وعلى وجه الخصوص في الفن 

  .التلفزيوني

  

  

  

                                                
  .28املرجع السابق، ص )  1(
  .30 -29املرجع السابق، ص ص )  2(
  .30املرجع السابق، ص )  3(
  .30السابق، ص املرجع )  4(
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  : صة التعريفاتخال  

: ال ينطبق المرسل حسب هذه الدراسة على كثير من العاملين في التلفاز -1
  .)1(واألخبار ،ومدير البرامج، والمخرج، والمنتج، والمعد ،كالمحرر

من يستعرض الكتابات اإلعالمية اإلسالمية يالحظ مصطلحات مرادفة  -2
 ،ذه الكلمات عن كون المراسلومتقاربة في المدلول من كلمة المرسل، وال تخرج ه

 ،والمنبئ ،والمخبر ،الداعيةو ،والمقدم ،والمذيع ،والنبي ،والرسول ،والموفد ،والمندوب
  .  والمعلن، هم مرسلون ،والقائل

إال أن هناك خالف بين مرسل ومرسل،  في المترادفات رغم التشابه -3
بة للظرف والزمان والمكان، ستخدم األساليب والوسائل المناسإفالمرسل لرسالة السماء، 

فجاء الوحي بالكالم من وراء حجاب، أو متمثال بصورة رجل، أو من خالل الرؤيا 
ستخدم األنبياء والرسل األساليب والوسائل حسب الواقع، إقد المنامية أو الحقيقية، و

وضمن الوسائل واألساليب المناسبة والمتاحة لهم، وطور من جاء بعدهم الوسائل 
  .يب، حتى جاء عصر التقنية الحديثة والمتجددة يوما بعد يومواألسال

ن المرسل الحقيقي هو من ضمن هذه الدراسة، أل مرسالًكميرا التلفزيون   ال تعتبر -4
؟ فهي ال ترسل إال من هرسالإحدد للكاميرا ماذا تلتقط؟ وماذا ترسل؟ وما الذي يمنع 

ا، بل اإلنسان يحملها ويضعها في خالل مرسل حقيقي مفكر، فالكاميرا ال تذهب وحده
  .المكان المناسب

أما المصور فهو مرسل، ولكنه خرج من هذه الدراسة، ألنه يرسل الصور فقط،  -5
وأحيانا يرسلها مصحوبة باألصوات الحقيقية، ولكن في كثير من األحيان، يدخل 

ان ا المونتاج ومهندسو الصوت والصورة تعديالت، من خالل الحذف واإلضافة، كم
  .هو الذي يحدد ما يرسل وما ال يرسل ،المراسل او المذيع او المقدم

      

                                                
". هو الشخص الذي يقوم بتجهيز املادة اليت حتمل اجلوانب السمعية والبصرية حىت تكون صاحلة للبث على اهلواء: "احملرر)  1(

كاتب النصوص فهو شخص لديه "اما ". يقوم بتوزيع املهام اليومية على املندوبني واطقم التصوير: "وهناك حمرر توزيع املهام 
هو املسؤول : "، ويعترب املنتج "ويل افكار اخلرب او القصة اىل شيء ملموس من خالل االستماع او املشاهدةالقدرة على حت

فهو : "، اما املخرج " املباشر عن حمتوى املادة التلفزيونية، ويقسم املنتج احيانا اىل منتج منفذ ومنتج النشرة واملنتج امليداين
هو الشخص املسؤول عن اعداد نشرة : "ويعترب مدير االخبار ". ود الفنيني العاملني معهاملسؤول عن بث املواد على اهلواء، ويق

االخبار االذاعية : انظر. (فهو يشري اىل االجتاهات االربعة  newsمصطلح كلمة اخبار باللغة االجنليزية " اما ". االخبار

  ). 61 -20، مرجع سابق، ص ص والتلفزيونية
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   نبذه تاريخية:  لمبحث الثالثأ     
عتبار أي خبر من شخص إفي عالم الذين تناولوا نشأة اإلمعظم الباحثين  دأب

نه ال يعبر عن أبالمفهوم اللغوي، إال  ن كان هذا الكالم صحيحاًإلشخص هو إعالم، و
  .لمعنى المتعارف عليه لإلعالما

فيبدأون حديثهم عن القصيدة الشعرية  ،يتحدث الباحثون عن بدايات اإلعالم
والخطبة والمناداة واألعياد واألسواق والندوة وإشعال النار على رؤوس الجبال 

ومن يكتب  ،والقصص، وأحيانا ال تفرق بين من يكتب عن التاريخ الجاهلي واإلسالمي
على فهم  كل هذا ال يساعدشهور والمعروف بين اإلعالميين، وبالمعنى المعن اإلعالم 

الشاعر في العصور  نأ ، من هنا نجد عبد القادر حاتم يعتبروتطوير اإلعالم المعاصر
عام،  فمنذ أكثر من ألف وخمسمائة"  :وذلك بقوله الجاهلية هو المرسل أو ناقل األخبار،

تصاالت أو إذاعة إلمعروفة لنا هذه األيام من تصال اوفي وقت غابت فيه وسائل اإل
فال يمضي وقت طويل حتى  ،كان الشاعر ينشد قصيدة... وتلفزيون وأقمار صناعية

... رض شبه الجزيرة العربية الممتدة األطرافأعلى  ،تكون هذه القصيدة على كل لسان
ما القحطاني أ، )1("فيسمع نبأه العرب جميعا ،وكان القتال ينشب في الشرق أو الغرب

كان زهير بن أبي ف" ساليب التأثير في المستقبلين عند الشاعر القديم أفتناول فنون القول و
دون أن يتأثر باأللم أو بالدم  ،يبدأ بإلقاء حوليته عندما ،يضع كفه على رأس سيفه سلمى

  ).2("فكم هذه الصورة مؤثرة.. يلقيه نفعاله بماإجراء  ،النازف من يده

تبار الشاعر والخطيب والمنادي مرسلين، فهم مرسلون قديما عإورغم صحة 
وحديثا، بل أصبح هناك قنوات تلفزيونية خاصة بالشعر والتسوق، وإذا كان سوق عكاظ 

خذ أهو سوق للشعراء والخطباء وإلعالن الحرب، فلم يعد للسوق هذا الدور، فالتلفاز 
من ما أ، وت فضائية للتسوقن كان هناك قنواإهذه األدوار، وترك السوق للتسوق، و

من خالل  ،خذ التلفاز هذا الدورأتحدث عن القصص كإعالم قبل اإلسالم وبعده، فقد 
، وهناك بعض سموعةئية بعد أن كانت مكتوبة أو مالمسلسالت واألفالم، فهي قصص مر

الحروب والغزوات من وسائل اإلعالم القديمة، لكن إعالم اليوم عتبرإالدارسين من 

                                                
  .71م، ص 1985-هـ1405دار قتيبة، : بريوت. العالم يف القران الكرميا. حامت، عبد القادر)  1(
إصدار  - Microsoft Word: ، نوع امللف]DOC[،  اثر القنوات الفضائية العربيةالقحطاين، سامل بن علي، )  2(

HTML . 
        www.pv.gov.sa/DocLib2/العربية20%الفضائية20%القنوات20%أثر.doc  
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خبار والتحليالت السياسية، وب، فأصبحت الحروب مادة مغذية لألن الحريتحدث ع
  .وليست من وسائله المعاصرة

ستشهد ال األخبار عبر التاريخ القديم، وسرعة نق دراسةالباحثين  حاول بعض
ثنين إ، حينما قطع مسافة تزيد عن )1("معركة المارثون"في بما قام به احد المشاركين 

تاريخ رجع أ، وهناك من نتصار في المعركةمه بخبر اإليبلغ قول ،وثالثين كيلومتر
حتمالية إوثم وضع ، )3("م.ق480منذ عام  )2(هتمام باألخبار ونقلها بسرعة إلى الفرس اإل
نشأ أول نظم أالذي ) كالودشاب( أن ينسب نقل األخبار بسرعة إلى العالم الفرنسي  "

ن الكريم هو أسرع آن الهدهد في القرأ ، وترى هذه الدراسة)4("م 1793التلغراف عام 
yy(حسب النصوص القرآنية  ،من نقل األخبار عبر التاريخ yy‰‰‰‰ ¤¤ ¤¤)))) xx xx0000 ss ss???? uu uuρρρρ uu uu���� öö öö���� ©© ©©ÜÜÜÜ9999 $$ $$#### tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss)))) ss ssùùùù $$$$ tt ttΒΒΒΒ ~~ ~~†††† ÍÍ ÍÍ<<<< II IIωωωω 

““““ uu uu‘‘‘‘ rr rr&&&& yy yy‰‰‰‰ èè èèδδδδ ôô ôô‰‰‰‰ ßß ßßγγγγ øø øø9999 $$ $$#### ÷÷ ÷÷ΠΠΠΠ rr rr&&&& tt ttββββ%%%% ŸŸ ŸŸ2222 zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš šš ÎÎ ÎÎ7777 ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ ………… çç ççµµµµ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ tt tt//// ÉÉ ÉÉ jj jj‹‹‹‹ tt ttãããã __ __{{{{ $$$$ \\ \\////#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã #### ´´ ´´‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ xx xx©©©© ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ pp pptttt rr rr2222 øø øøŒŒŒŒ (( ((#### VV VV{{{{ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 
 ÍÍ ÍÍ hh hh____ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ???? ùù ùù'''' uu uuŠŠŠŠ ss ss9999 99 99≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ ùù ùù==== ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎ0000 && && ÎÎ ÎÎ7777 •• ••ΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ yy yy]]]] ss ss3333 yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù uu uu���� öö öö���� xx xxîîîî 77 77‰‰‰‰‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏèèèè tt tt//// tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss)))) ss ssùùùù àà ààMMMMÜÜÜÜ yy yymmmm rr rr&&&& $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// öö ööΝΝΝΝ ss ss9999 ññ ññÝÝÝÝ ÏÏ ÏÏtttt éé ééBBBB  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// šš šš���� çç ççGGGG øø øø⁄⁄⁄⁄ ÅÅ ÅÅ____ uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

¥¥ ¥¥**** tt tt7777 yy yy™™™™ :: ::**** tt tt6666 tt tt⊥⊥⊥⊥ ÎÎ ÎÎ//// AA AA ÉÉ ÉÉ)))) tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) ‘‘ ‘‘NNNN‰‰‰‰ yy yy`̀̀̀ uu uuρρρρ ZZ ZZοοοο rr rr&&&& tt tt���� øø øøΒΒΒΒ $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ àà àà6666 ÎÎ ÎÎ==== ôô ôôϑϑϑϑ ss ss???? ôô ôôMMMM uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ????ρρρρ éé éé&&&& uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ àà àà2222 && && óó óó xx xx«««« $$$$ oo ooλλλλ mm mm;;;; uu uuρρρρ îî îî¸̧̧̧ öö öö���� tt ttãããã 

ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã(...)5(.  

ن اهللا سبحانه وتعالى هو المرسل األول أ اإلسالمية،في الدراسات  يجد الباحث
لين إلى البشرية، فحمل لذين أصبحوا ضمن إرادة اهللا مرسأإلى األنبياء والمرسلين، 

ن من اهللا عز وجل رسالة الحق والعدل وخيري الدنيا واآلخرة إلى كافة البشر، والمرسل
لى هو افاهللا سبحانه وتع" ،لسماءي من اوأدوها بأمانة، ضمن األساليب التي أنزلت بوح

!!(المرسل  !!$$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) yy yy7777≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// #### ZZ ZZ�������� ÏÏ ÏÏ±±±± oo oo0000 #### \\ \\����ƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ (()6(والحق هو مضمون الرسالة ، )ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, pp pptttt øø øø:::: $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// uu uuρρρρ 

                                                
كم  اىل اجلنوب الشرقي من اثينا، حيث انتصر االثينيون على  32ة وسهل ببالد االغريق القدمي على بعد املارثون قري)  1(

نقال عن املوسوعة العربية . 20، مرجع سابق، صاالعالم االسالمي يف مواجهة االعالم املعاصر( م، .ق 490الفرس سنة 
  ).1612ص 

ر، على وضع جمموعة من الفرسان يف نقاط خمتلفة على طول الطريق من نقطة يعتمد النظام الفارسي القدمي لنقل االخبا) "  2(
االرسال اىل نقطة االستقبال، ويكون عدد الفرسان مساويا لعدد االيام اليت تتطلبها الرحلة، ويقوم الفارس االول بتسليم 

قطة االستقبال، ويتم تسليمها يدا بيد على الرسالة اىل الفارس الثاين ومنه اىل الفارس الثالث وهكذا، حىت نقل الرسالة اىل ن
  ).29، مرجع سابق، ص االخبار االذاعية والتلفزيونية( طول الطريق

  .29املرجع السابق، ص )  3(
  .30املرجع السابق،  ص )  4(
  .، وما بعدها 23،  22،  21،  20سورة النمل، االيات  )  5(
  .119سورة البقرة، االية )  6(
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çç ççµµµµ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ øø øø9999 tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, pp pptttt øø øø:::: $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑ tt tt““““ tt ttΡΡΡΡ()1(،  والمستقبل كافة الناس)!! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ yy yy7777≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ZZ ZZππππ ©© ©©ùùùù !! !!$$$$ ŸŸ ŸŸ2222 ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999 #### ZZ ZZ�������� ÏÏ ÏÏ±±±± oo oo0000 

#### \\ \\����ƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ()2(،  " عالم بالخطرإنذار إعالم بالخير واإلفالتبشير")وحامل الرسالة هو )3 ،

$$$$( رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ãã ããΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### õõ õõOOOO ÏÏ ÏÏ kk kk==== tt tt//// !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ tt ttΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ““““ΡΡΡΡ éé éé&&&& šš šš���� øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ yy yy7777 ÎÎ ÎÎ ii ii//// ¢¢ ¢¢‘‘‘‘()4(.  

زمنا طويال، يحمل رسالته بوسائل متواضعة  سار ن المرسلأوالواضح 
إلى لى خطيب وشاعر، إمع زمنه وبيئته، وتطور المرسل من مشعل للنار،  ومتناسبة

ات رلى ضروإحتى وصل المرسل المعاصر  مرسل لإلعالم المكتوب، ثم المسموع،
بداع التقني ضمن تقنيات اإل ،الجمع بين الكتابة والسماع والرؤيا، من على الهواء مباشرة

   .المتسارع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .105، االية  سورة االسراء)  1(
  .28سورة سبأ ، االية )  2(
  .301، مرجع سابق، ص االعالم االسالمي والعالقات االنسانية النظرية والتطبيق)  3(
  .67سورة املائدة ، االية )   4(
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  الفصل الثاني
  ل التلفاز مرس

  : وفيه خمسة مباحث

  . التلفازنشأة  :     المبحث األول

ثر مرسل التلفاز على المجتمع، وما الذي يميزه أ     :المبحث الثاني
   .الخ...عن باقي مرسلي اإلذاعة والصحف وخطباء المنابر 

ر عناصالعالقة  بين المرسل في التلفاز وال    :المبحث الثالث
  .خرىعالمية األاإل

  .التنافس بين المرسلين      :المبحث الرابع

  .التحديات التي تواجه المرسل :   المبحث الخامس
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 47 

  التلفاز نشأة: ولاألالمبحث      
تصال قديما وحديثا بين  تعالى الخلق، وتنوعت وسائل اإلبدأ اإلعالم منذ أن خلق اهللا

الم ألقولي، فبدأ منذ أن علم اهللا سبحانه أما اإلع"، )3(والمرئي )2(والمسموع )1(المكتوب
، واإلعالم المرئي منذ أن خلق اهللا العين لترى وترقب ما في )4("دم األسماء كلهاآوتعالى 
حتى أنه عند  ،العالم حوله من خالل الصور والرؤية بالعينالشخص  يرىو"الكون، 

نتباهه على إغلب فهو يركز أ ،الحديث عن المعاني المجردة يحولها إلى صور مشاهدة
: صور وألوان، وعندما يصف حادثة معينة يصفها من خالل الصور، وتجد عباراته

وذلك بسبب تأثره بالنمط الصوري القائم على الصور  ،مالحظة ،يظهر ،أنظر ،أرى
لتي جمعت السمعية والبصرية معا أالوسائل "، من هنا تظهر اهمية )5("المتالحقة والضوء

آن الكريم بالنظر هتمام القرإخفى يوال  ،)6("لفزيون والمسرح والسينماتتمثل في التوالتي 
   .ر من كلمتي اسمعوا وأنصتواأكث )انظروا(د كلمة يتردشياء من خالل الى األ

رغم الدراسات التي تحدثت عن قدم اإلعالم ووسائله حسب حاجة المجتمعات، 
 ونةما حصل للتلفاز في اآل ، وهذا)7(إال أن التطور في هذه الوسائل من طبيعة البشر

كثر من تطور تقني أنسان الحالي ، حيث عاصر اإلذهلت العقولأخيرة من تطورات األ
  .قل من عشرين سنةأب

كل ما نقوله اليوم في اإلعالم، ال جديد "بر الدكتور عبد القادر حاتم أن ويعت
، لكن الوسائل )9(، ربما هذا الكالم صحيحا من حيث العناصر اإلعالمية المعروفة)8("فيه

ت غيرت وقلبت كل نترني تجدد مستمر، فالتلفاز واإلالوسائل تغيرت وتطورت وف

                                                
  . كالصحافة ووكاالت األنباء واملطبوعات واملنشورات)  1(
  . وارات بني شخصني او اكثركاإلذاعة واخلطبة والندوة والشائعات واملناقشة واحل)  2(
  .كفنون رسم اللوحات التشكيلية والنحت والرقص)   3(
  .32، مرجع سابق، ص مقومات رجل االعالم االسالمي)  4(
 http://www.saaid.net/book/8/1575.doc،   فن التواصل مع االخرينحممد هشام  أبو القمبز  ، )  5(
  .36سابق، ص ، مرجع  االعالم يف القران الكرمي)  6(
االعالم ". (وسائل اإلعالم قدمية قدم العامل، على اختالف يف الوسائل واألساليب وفق تطورات احلياة اإلنسانية)  "  7(

  .249، االعالم االسالمي يف العهد املكي، مرجع سابق، ص االسالمي والعالقات االنسانية النظرية والتطبيق
  .17ع سابق، ص ، مرجاالعالم يف القران الكرمي)   8(
عناصر االعالم قدميا وحديثا هي املرسل واملستقبل والرسالة والوسيلة ورجع الصدى والتشويش ، حىت ان لكل رسالة )  9(

سورة  "(كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات اىل النور:" هدف يف كل زمان، وهي يف االسالم موضحة بقوله تعاىل 
  ).1ابراهيم، االية 
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تطور ، ف)1("تتغير تكنولوجيا التلفزيون بسرعة خاطفة" موازين الوسائل التقليدية، حيث 
ويرجع الفضل في تطوير "خرى، راكمي كما توصف تطورات العلوم األالتلفاز بشكل ت

كتشافات الحيوية التي ظهرت عة من العلماء، فهناك بعض اإلمجموالتلفزيون إلى جهود 
را في نقل ، وأدت دورا كبي)2(التاسع عشر وبداية القرن العشرينفي أواخر القرن 

والتي  ،م1817سنة ) السيلينيوم(كتشاف مادة إكتشافات كان الصورة، وبداية هذه اإل
في ) باول نيبكوف(عالم االلماني كان ال، و)3()"بارون برزيليوس(اكتشفها العالم السويدي 

لى نبضات كهربائية عام إلتقاط الصور وتحليلها مقدمة العلماء الذين بدأوا محاوالت إل
الذي بدأ تجاربه على التلفزيون في واشنطن )  تشارلز فرانسيس جنكيز(م، وتبعه 1883
لعرض  ،ول تجربة تمهيديةأم هو 1926، وهناك من الباحثين من يعتبر عام 1925عام 

 ،)جون بيرد(مام العلماء في المعهد الملكي بلندن، على يد أحقيقي ناجح لجهاز تلفزيون 
                                                

. لبيب، سعيد: مراجعة وتقدمي. العدوي، حممد شكري: ، ترمجةالتغطية االخبارية للتلفزيونلويس، كارولني ديانا،  ) 1(
  .201م، ص 1993املكتبة االكادميية، : القاهرة

  .47، مرجع سابق، ص االعالم االسالمي والعالقات االنسانية النظرية والتطبيق)  2(
فرنسيس (م، بدأ 1890أن ينقل الصور بواسطة الالسلكي، ويف عام ) بول نبكوف(اين م استطاع األمل1884ويف عام )    3(

إجراء جتارما ) فورنري(و)رجنو(م بدأ الفرنسيان 1900، ويف عام )التلفزيون(إجراء جتاربه ملا أطلق عليه فيما بعد اسم ) جنكز
إىل ) ماركوين(م وصل 1915تحركة، ويف سنة م أن ينقال صورة سلكية م1906على التلفزيون الفرنسي، واستطاعا عام 

الروسي املولد واألمريكي اجلنسية أن ) فالدميري زوركاين( م استطاع 1923التلفون املرئي وكان يقصد التلفزيون، ويف عام 
يف ) فرنسيس جنكز( وبعد عدة سنوات من التجارب، استطاع   .أو ما أطلق عليه صمام الكامريا) االيكونسكوب( خيترع 
) الكسندرسون( م أن يتوصل إىل التلفزيون، وخالل السنتني التاليتني، توصل بعض العلماء إىل نفس االختراع مثل 1925عام 
م مت نقل أول صورة يصاحبها الصوت بني مدينيت واشنطون 1927ويف عام ) .  جون بريد( و ) فيلو فارنسورث( و 

م كانت حمطة التلفزيون 1928ويف عام  .ل عرب املسافة بني مدينتنيونيويورك، وكانت هذه أول صورة تلفزيونية حية تنق
قد بدأت تذيع برامج جتريبية، ويف هذا العام متت إذاعة أول دراما تلفزيونية، ) جنرال الكترك( التجريبية اليت متلكها شركة 

بية اليت كانت منتشرة يف إحناء م ظهور بعض احملطات التلفزيونية التجري1929وشهدت سنة ).  رسول امللكة( وكان امسها 
م 1930ومنذ اية العشرينيات بدا انه ميكن استخدام التلفزيون يف األغراض التجارية، ففي عام   .متفرقة من الواليات املتحدة

 ) م استطاعت حمطة1932ويف عام   .يف نيويورك أيضا ( W2XBS) حمطة تلفزيونية جتريبية باسم (NBC) أقامت شبكة
W2XAB) لتابعة لشبكةا (CBS )  أن تنقل أول صوت إخباري يف التلفزيون، حيث تابعت نتائج الرئاسة األمريكية اليت 

م استطاعت شركة التلغراف والتليفون األمريكية أن توصل مدينيت 1937ويف عام ).  هربرت هوفر( على ) روزفلت(فاز ا 
من خالل  (NBC ) م استطاعت شبكة1939ويف سنة  . التلفزيونفيالدلفيا و نيويورك بكابل ارضي، مما يسهل نقل برامج 

  .أن تنقل خطابا للرئيس األمريكي روزفلت، وكانت هذه بداية ظهور أول رئيس دولة يف التلفزيون (W2XBS ) حمطتها
ت تقنية وبعد احلرب العاملية الثانية، بدأت الشبكات التلفزيونية تقدم نشرات األخبار من خالل مذيع، ووجدت صعوبا

 م ظهرت1953حينذاك، مث استطاع مديرو األخبار تطوير الصيغ اإلخبارية ، مث تصوير أفالم إخبارية مدفوعة األجر، ويف عام 
(ABC ) دقيقة، مث تطورت التكنولوجيا التلفزيونية فظهر الفيديوتيب، مث ظهرت األقمار الصناعية،  15،وقدمت نشرات ملدة

م أصبح عرض األفالم امللونة هو القاعدة عند التغطية اإلخبارية ، 1969فزيون امللون، يف عام مث منتصف الستينات ظهر التل
، مرجع االخبار االذاعية والتلفزيونية." (م 1980ولعل ابرز مظاهر تطور اخلدمة اإلخبارية هو إنشاء شبكة أخبار لكابل 

  ).49 -38سابق، ص ص 
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جراء تجارب معملية في مجال التلفزيون، وقدم إم ب1922والذي بدأ عمله منذ عام 
ستخدم نظام إ، وبعد وفاة بيرد م1931نبوب المشع عام ن بنظام األالتلفزيون الملو) بيرد(
م، وقد شعر 1969قمار صناعية في البث التلفزيوني عام أكون من ثالثة الم) انتلسات( 

والذي  ،نسان على سطح القمرإول أبنقل صور هبوط  ،العالم بالبث المباشر في هذا العام
  .)1(هد في خمسين دولةشاهده ما يقارب ستمائة مليون مشا

لدول تصال ودخلت التكنولوجيا معظم البيوت، وتنافست اتطورت وسائل اإل
والمؤسسات في تبني شبكات التلفزة الحكومية والخاصة، وتسارعت المنافسة بعد ظهور 

وبعد أن كانت "اسوب  في عمل الفضاء واإلعالم، ومساهمة الح ،ةياألقمار الصناع
وجدت  بعدما ،%20من وسائل اإلعالم أصبحت ال تمثل إال % 80الكلمة والخطبة تمثل 

ر ور المذياع بالعشرينيات وظهوظه، فبعد )2("ة والتلفزيونوسائل كثيرة لإلعالم كاإلذاع
تلفاز من خالل الحاسوب وشبكات أصبحت تتابع برامج ال ،)3(اتيالتلفاز بالخمسين

نستطيع القول بأن النصف الثاني من القرن العشرين كان عصر التلفزيون، و." تترنناإل
خذ  فيها مدى أخالف أوروبا التي وقد كان انتشاره في البلدان العربية كبيراً وسريعا، ب

من الزمن وتدرج، لكن نجد أن بلداناً عربية لم تعرف األبيض واألسود، بل وقفت 
 ،سالميةالشديد بين البلدان العربية واإل ورغم ذلك نجد التفاوت ،)4("مباشرة على الديجتل

   . )5("مةعالمية والثقافية والترفيهية الالزإنتاج المواد اإلمن حيث قدرتها على "

  

  

                                                
م ص ص 1999، الشركة املصرية العاملية للنشر، قروء واملسموع واملرئياساسيات العمل الصحفي املراغب، نبيل، )  1(

449- 252 .  
  .33م، ص 1986اهليئة املصرية العامة للكتاب،: القاهرة. الدعوة االسالمية واالعالم الديينشحاته، عبد اهللا، )  2(
جوتنربج، الذي كان اول من : علماء ثالث وهميرجع الفضل يف بداية تطور وسائل االعالم احلديثة واساليبه التقنية اىل )  3(

فكر يف اختراع الطباعة، وماركوين، الذي استطاع ان يبين جهازا لالرسال، واخر لالستقبال، تفصلهما مسافة كيلومترين، 
، فكان القاعدة االساسية اليت انطلقت منها تقنية )سلفيوم( وديرزيتيوس، الذي اكتشف عنصرا جديدا اطلق عليه اسم 

  ).22، مرجع سابق، ص االعالم االسالمي يف مواجهة االعالم املعاصر( الختراع التلفزيوين ا
  . 4، مرجع سابق، ص  اثر القنوات الفضائية العربية)  4(
م، 1991مركز دراسات الوحدة العربية، : لبنان، بريوت. االعالم واالتصال يف الوطن العريباجلمال، راغب، )  5(

  .143ص 
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ويمكن لنا أن نطلق على العصر الحالي عصر التلفاز بعد ظهور النظام الرقمي 
ما  ،جهزة التلفاز في الوطن العربيأو يتناقص عدد مالكي أنه كان يزداد أ، خاصة و")1(

ودخلت ، )2(حصائية التي قدمها الجمال، حسب الدراسة اإلم1978 – 1965بين عامي 
إلى غرف األخبار  )3(وهي إدخال نظام الكمبيوتر ،لفازوسيلة متطورة عالم الت

  . ستوديوهات الملحقة بهاواأل

قطار بعض األ نأاال ن حول بدايات التلفاز في الوطن العربي، الباحثوختلف إ
مبكرة  فظهرت محطات تلفزيونية" قاللها، العربية قد عرفت البث التلفزيوني قبل است

، ثم ظهرت )4("ستعمارأدخلها اإل، لكها جهات أجنبيةتمنسبيا في بعض البلدان العربية 
، 1956دخل التلفزيون الجزائر والعراق عام ف" ،المحطات التلفزيونية العربية األخرى

، والكويت والمغرب والسودان عام 1960، ومصر وسوريا عام 1959ولبنان عام 
، 1968 ، واالردن عام1966، وتونس عام 1964، واليمن الديمقراطية عام 1962

، 1977، وعمان 1973، والبحرين 1970وقطر  1969واالمارات العربية المتحدة عام 
ي في كل من لم يكن يوجد بث تلفزيون ،1982، وحتى عام 1975واليمن الشمالية 

ما أ، و)5( "، في حين كانت موريتانيا تجري تجارب البث التلفزيونيالصومال وجيبوتي
أول محطة تلفزيونية تعمل على أساس تجاري، هي  نأف"عالم التجاري على صعيد اإل

تابعة للدولة، باستثناء محطة تجارية ثانية ظهرت في  حطة التلفزيون اللبناني، وهيم
لبنان بعد ذلك، ومن أنشط هذه المحطات محطة القاهرة، مع العلم أن أول محطة رسمية 

  .)6("ظهرت في العالم العربي كانت بغداد

                                                
فقد هيأ هذا النظام فرصة  (Digital) لبث املرئي قفزة نوعية تارخيية بظهور البث الرقمي الذي يعرف بنظامحقق ا) " 1(

ومن مث جتاوز نظام البث السابق الذي . كبرية لالنتقال إىل عصر االستخدام الشامل للجهاز املرئي يف حقول متعددة ومتنوعة
، اليت يتعني فك رموزها وإعادة )طريقة املوجات(ة التناظرية يف آن واحد بقي ولفترة طويلة، يعتمد على طريقة البث الرقمي

بثها، إال أن النظام الرقمي جتاوز هذه الطريقة، وأصبح يعتمد على طريقة اآلحاد واألصفار، وهو نفس النظام الذي يعمل به 
نائي االجتاه، والفيديو كاسيت، إىل جانب ذلك ساعد التوصل إىل تصنيع السلك الث . احلاسوب ويفهمها بصورة مباشرة

  ).347،  مرجع سابق، ص علم النفس االجتماعي". (والناسخات واملسجالت، وغريها من وسائل دعم العملية االتصالية
  .116 -112، مرجع سابق، ص ص االعالم واالتصال يف الوطن العريب)  2(
وزيادة قدرات الوسائل اإلعالمية املرئية بصورة كبرية  ساعد تطور احلاسوب واألجهزة التكنولوجية األخرى على دفع) " 3(

  ).347،  مرجع سابق، ص علم النفس االجتماعي". ( قد تكون أقرب للخيال من احلقيقة
  .112، مرجع سابق، ص االعالم واالتصال يف الوطن العريب)  4(
  .112، املرجع السابق، ص االعالم واالتصال يف الوطن العريب)  5(
  .48، مرجع سابق، ص م االسالمي والعالقات االنسانية النظرية والتطبيقاالعال)  6(
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 هوا في التلفاز وإرسال البرامج، مجال التكنولوجي والجديد الذي حدث في
،  )2(من أي مكان ،)1(استخدام األقمار الصناعية المتعددة، لنقل الصورة والصوت مباشرة

 ،)3(ورا لكافة التلفزيونات في العالمبعد حجز القناة مواعيد محددة، وهذا أصبح ميس
  .)5(كات الكوابل األرضيةوشب ،)4(والحديث عن التلفاز يشمل الشبكات الفضائية 

 ،مقارنة مع عمر شبكات الفضاء الدولية تقنية  الفضاء  في الوطن العربي ماأ
في تأسيس  ،ثنا عشرة دولة عربيةإفبدأ بمرحلة مبكرة، فكانت البداية عندما شاركت 

 ،م1967، وبعد هزيمة )انتلسات( المعروفة باسم  ،تصاالت الفضائيةالمنظمة الدولية لإل
الشروع في دراسة  ،عالم العرب في مدينة بنزرت التونسيةجلس وزراء اإلأقر م

عالم العربي، وقدم المهندس صالح عامر دراسة لتطوير اإل ،ستخدام الوسائل الحديثةإ
، ثم )6(قطار العربيةالتلفزيونية بين األلتوزيع البرامج  ،احتمال استخدام قمر صناعي

، ثم في بغداد )7(، وفي عمان1969ة في الخرطوم عربيذاعات الحاد اإلتإتوالت توصيات 
  .1972ودمشق  1971بغداد 

أواخر في  ،ذاعات الدول العربيةإتحاد إلى جانب إطلبت ست دول عربية 
تصاالت الفضائية في إستخدام اإلمكانية إيفاد لجنة لدراسة إمن اليونيسكو  م1970

                                                
 (TDFتى دى اف ( يؤرخ لتكنولوجيا البث املباشر، باطالق اول قمر صناعي فرنسي للبث التلفزيوين املباشر باسم )  "  1(

بث وافد ". ( مال امريكا اجلنوبيةيف غويانا الفرنسية، بش) كورو(من قاعدة ) اريان(على منت الصاروخ االورويب ) م 1988

  ).200، مرجع سابق، ص  على شاشات التلفزيون
-ATSايه يت اس السادس  ( وان كان البث املباشر لربامج التلفزيون قد حدث عندما استعانت اهلند بالقمر الصناعي ) "  2(
  ).200املرجع السابق، ص ". (االمريكية حتت تصرفها) النازا(الذي وضعته ) 6
وبزيادة كفاءة وأمهية الوسائل اإلعالمية املرئية، أصبح اجلهاز املرئي أكثر تفاعليا بقدرة املشاهد على التحدث مع مقدمي )  3(

الربامج، والتأثري على سلوكهم، خالل العروض اليت يقدموا بواسطة اجلهاز املرئي الشامل، الذي يعرف باسم 
)Multimedia ( وقد أكدت التجربة الكنديةQube cable    النتائج  اليت أفرزها النظام املذكور، واآلثار اليت ميكن أن

، ، مقدمة يف علم االعالم واالتصال بالناسكامل، حممود عبد الرؤوف. ( يتركها على العملية االتصالية شكال ومضمونا
  ).123م، ص 1997مكتبة ضة الشرق،: القاهرة

عربسات ( اول قمر صناعي عريب " و" م بنقل شعائر احلج من مكة املكرمة1985بداية التشغيل الفعلي لعرب سات )  "  4(
الفرنسية بشمال ) كورو(من قاعدة ) 3اريان ( م على منت الصاروخ الفرنسي 1985اطلق يف الثامن من شباط عام ) واحد

، بث وافد على شاشات التلفزيون". ( ايف امريك) كانافريال(امريكيا اجلنوبية، والقمر العريب الثاين يف العام نفسه من قاعدة 
  ).175مرجع سابق، ص 

  .230-220، مرجع سابق، ص ص بث وافد على شاشات التلفزيون: للمزيد عن الكوابل ونشأا انظر)  5(
  .279 -278، مرجع سابق، ص ص االعالم واالتصال يف الوطن العريب)  6(
  .281 -280املرجع السابق، ص )  7(
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تنفيذ الفكرة بعد عام  وبدأ، )1(يدت المشروع أوبالفعل وصلت اللجنة و ،المنطقة العربية
 لى مجموعة العملإم قدمت بعثة اليونسكو الثالثة تقريرها 1975ب آوفي م، 1974

لى إتصاالت في عمان، وخرج المشروع في العام التالي الهندسية البرامجية المشتركة لإل
، )عربسات(ت تصاالية لإلنشاء المؤسسة العربإعلى  ،بتوقيع الدول العربية ،حيز الوجود

، وقع عقد تصنيع م1980يار أمحطة التحكم في العربية السعودية، وفي  وتم اإلتفاق على
الثامن ول في التاسع من شباط، والثاني في أطلق القمر الصناعي األ، وقمار الصناعيةاأل

  .)2(م1985عشر من حزيران عام 

ى وبدخول البث المباشر عالم الفضاء أصبحت أحداث العالم مكشوفة أمام مرأ
من خالل الصورة على طبيعتها، بعيدا عن تقنيات المونتاج والتسجيل، وحذف  ،العالم

بعض الصور الغير مناسبة، وبث ما يتناسب والسياسات والميول واألهداف، وما زال 
التطور مستمرا، وأصبح التأثير على الدول والمجتمعات والعادات والتقاليد والديانات، 

ستطاع التلفزيون أن يصبح وسيلة مهمة بين إ، من هنا التلفاز ولم ينج األطفال من تأثير
ومباشرة  ،بما يتميز به من ظاهرتي الصوت والصورة ،مختلف األجهزة اإلعالمية

تصاالت تلعب أقمار اإل"، حيث نتشرت وتطورت األقمار الصناعيةإ بعد أن ،النقل
  .صبحت أيسر في حملها، واألجهزة الحديثة تزداد صغرا ودقة، وأ)3("الجديدة، دورها

تحتل الصورة مركزا مهما في وسائل اإلعالم، ويفسر هذه الظاهرة المثل و
ناشر ثقافات العصر،  ، ويعتبر التلفاز)4("الصيني القديم أن صورة واحدة تعادل ألف كلمة

تصالية فهو الوسيلة اإل" العصر، عبر المسلسالت واألفالم وثقافة الغناء والموسيقى،
وتنطلق منه الدعايات للزي الغربي والمأكل والمشرب، بل  ،)5("كثر جماهيريةاأل

إلى الجمهور ليس ومعظم ما يقدم  ،)6("غلبه طابع المحاكاة"فقد  والترويج للفكر الغربي،
قتصاد وحاالت الطقس التلفاز يفهم الناس السياسات واإلومن  نتاج المحلي،من اإل

رسوم، ويتابع الرياضي المباريات، فأصبح وأسعار العمالت، ومن التلفاز يتابع األطفال ال
ها والمساهمة في تطويرها وعدم ستخدامإالتلفاز ضرورة معاصرة، وعلى المسلمين 

  .تفاء بنقلها ونشر الدين والثقافةكاإل
                                                

  .282 -280بق، ص ص املرجع السا)  1(
  .286 -278املرجع السابق، ص ص )  2(
  .202، مرجع سابق، ص التغطية االخبارية للتلفزيون)  3(
  .91، مرجع سابق، ص مذكرات يف الصحافة واإلعالم اإلسالمي)  4(
  .143، مرجع سابق، ص االعالم واالتصال يف الوطن العريب)  5(
  .143، املرجع السابق، ص االعالم واالتصال يف الوطن العريب)  6(
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ستعمال البلدان العربية لهذه التقنيات الحديثة، وخاصة في مجال إوبالرغم من "  
تخاذ القرار باستعمال هذا الجهاز أو غيره، إ، فان اإلذاعة والتلفزيون ووكاالت األنباء

واستعمال هذا النظام أو غيره، ال يلتزم دائما باألسس العلمية السليمة، كالمعرفة الدقيقة 
المشاهد يجد " ن ألذلك ف، )1("لإلمكانيات والقدرات الهندسية، إضافة إلى ضعف التنسيق 

فهي إما  هدفها  ،مة على كثرتها وتنوعهاالقنوات الفضائية العربية ال تخدم قضايا األ
المشاهد العربي، وهي  الربح المادي، أو السعي لنقل ما يدور في الشوارع الغربية إلى

لى ما إقرب أ، فهي )2("وتنوعها إال أنها ال تسمن وال تغني بل تجيع وتفقر على كثرتها
ن هنا يرى البعض تريده السلطات الحاكمة في الوطن العربي، مما يريده الجمهور، م

 .)3("التلفاز في الوطن العربي  ربيب السلطة، حتى التجارية منها" نأ

لى لم يترك التلفاز بلدا إال وأصبح أهم وسائله اإلعالمية، فإذا ما نظرنا إ
حتالل، أصبحت حاضرة في البث التلفزيوني، فمنذ فلسطين، التي مازالت تعاني اإل

والتي " تفاقات السالم، أنشأت التلفازإاألرض بعد وطئت السلطة الوطنية الفلسطينية 
  . )4(" أصبحت إضافة للقنوات التلفزيونية والفضائية العربية واإلسالمية

  :من الواضح أن اختراع وتطوير تقنيات التلفاز األتي      

  .)5(اًوال عربي اًالمكتشف األول ليس مسلم -1

ن المغرب وتونس أ، والدليل )7(مية وال إسال )6(رة لم تكن عربيةالتقنية والخب -2
، واليمن )وروفزيوناأل( أعضاء في شبكة ن يكونوا أاضطروا  ،وتونس والجزائر

                                                
دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، : القاهرة. االعالم االسالمي وتكنولوجيا االتصالشرف،عبد العزيز شرف، )  1(

  .157م، ص 1998
  .4، مرجع سابق، ص اثر القنوات الفضائية العربية)  2(
  .143، مرجع سابق، ص االعالم واالتصال يف الوطن العريب)  3(
  347،  مرجع سابق، ص علم النفس االجتماعي ) 4(
  .49 -38، مرجع سابق، ص ص االخبار االذاعية والتلفزيونية)  5(
يطلق يف ظروف تتسم بالغرابة، فهو وان كان عربيا  1985ان القمر الصناعي العريب الذي بدأ تشغيله يف عام )  "  6(

قه موكل اىل صواريخ اجنبية، كذلك فان احملطات االرضية املوكلة به باالسم، اال ان تصنيعه مت بواسطة شركات اجنبية، واطال
  ).226، مرجع سابق، ص االعالم االسالمي وتكنولوجيا االتصال". (اجنبية

أما يف دولة الكويت فقد ظهرت احملطة التلفزيونية أوال على طريقة اإلرسال األمريكي، قبل قليل من تاريخ افتتاح هذه )  "  7(
م، وكذلك حمطة اإلرسال التلفزيون يف الظهران من العربية 1962ذات بأجهزا املرسلة على الطريقة األوروبية عام احملطة بال

االعالم االسالمي ". ( السعودية، ومت التعاقد مع شركات فرنسية لبناء أوسع شبكة تلفزيونية يف الشرق األوسط كله

  ).48ق، ص ، مرجع سابوالعالقات االنسانية النظرية والتطبيق
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أطلقه ول قمر أن أ ،خرآ، ودليل )1()سبوتنيك( الديمقراطية وسوريا في الشبكة السوفيتية 
لى الفضاء مكوك الفضاء إ، والقمر الثاني حمله )يربانإ(وروبي الصاروخ األ

  .)2(مريكياأل

تبث من أوروبا وليس من داخل  ،واإلسالمية )3(بعض الفضائيات العربية -3
  .بلدانها 

ليست مسئولة سياسيا وال  ،الفضائيات التي تبث من داخل بلدانها اإلسالمية -4
ستعمار اإل" ، ولعل مصطلح )4(مائها من أقمار صناعية وشبكات بثتقنيا عما يدور في س

السيادة "ن لما يجري في وقتنا الحاضر أل األقربهو الوصف  )5("لكترونيستعمار اإلاإل
  .)6("اإلعالمية جزء من سيادة الدولة فوق أراضيها

سار بخطى متسارعة قبل أن  ،)7(ر التلفزيوني بين الشعوب الغربيةنتشااإل -5
  .تعرفه الشعوب اإلسالمية، التي ما زال معظمها يعاني الفقر واألمية

  

  

  

  

                                                
  285، مرجع سابق، ص االعالم واالتصال يف الوطن العريب)  1(
  .288املرجع السابق، ص )  2(
أعلنت شرارة بدء اإلعالم الفضائي العريب من لندن، وأطلق بعدها جمموعة قنوات تابعة  1991يف عام   MBCقناة )  "  3(

املخصصة للمسلسالت  mbc4ة لألفالم األمريكية، و املخصص mbc2هلا أصبحت تعرف بإسم  اموعة، منها  قنايت 
امحد دعدوش، االعالم الفضائي ( ، مصدر سابق، نقال اثر القنوات الفضائية العربية". (  والربامج واألخبار األمريكية أيضا

  www.awda.comالعريب، العلمانية يف عقر دارنا، موقع عودة ودعوة، 
-TV(واالملانية ) TDF( وتعمل اقمار البث املباشر اليت تغطي مساءنا برباجمها يف اطار شبكات غربية منها الفرنسية )  "  4(

SAT  ( والربيطانية )BSB ( والسويدية)TELE-X  )  " (مرجع سابق، ص  بث وافد على شاشات التلفزيون ،
210.(  

  .210جع سابق، ص ، مر بث وافد على شاشات التلفزيون)   5(
  .179، املرجع السابق، ص  بث وافد على شاشات التلفزيون)  6(
مل يأخذ التلفزيون يف الواليات املتحدة سوى ربع قرن لينتشر من جمرد أعداد قليلة يف " أما يف الواليات املتحدة األمريكية )   7(

، فلم يأخذ جهاز التلفزيون القوي 1964عام % 93إىل أن عمت نسبة استخدامه فيها إىل حوايل  1940بعض األسر عام 
، دور االعالم االسالمي والعالقات االنسانية النظرية والتطبيقعبد ايد العبد، ". (سوى عشرة أعوام فقط لدخول هذه األسر

  .404االعالم االسالمي يف االعداد للقوة، مرجع سابق، ص 
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على المجتمع، وما الذي يميزه عن باقي لتلفاز ثر مرسل اأ: المبحث الثاني
  .الخ...اإلذاعة والصحف وخطباء المنابر  مرسلي 

ن أمن الواضح عالمية، فأهمية من بين العناصر اإلكثر األ يعد المرسل هو
لى إجل الوصول أمن  ،ويسخر باقي العناصر ،ويخطط ،هو الذي يفكر ،المرسل
  .و المستهلكأ ،لالمستقبِ

مكاناته إالمرسل الجيد هو الذي يسخر كل  نأ عالم في الغربو اإلارسيعتبر د
هو الصحفي الجيد،  ،فمفتاح الصحافة الجيدة"  ،لى قلوب المتلقينإجل النفاذ أمن  ،العلمية

  .)1("فكار المسبقةالمستكشف، البريء من التعصب واأل المتعلم، المفكر، الحريص،

وقع تحت يديه من عناصر بهدف  ، يستخدم كل مارتكازطة اإلفالمرسل هو نق
هدى علماء الفيزياء ودراسات "أن اهللا سبحانه وتعالى لى المستقبل، وبما إالوصول 
ار الصناعية، والتي تستخدم في اإلتصاالت، فمن واجب اإلعالم قمإلى بناء األ ،الفضاء

 صبحأ الإو... لى اهللا إالدعوة  ن يستثمر هذه المخترعات الجديدة، لخدمةأ ،سالمياإل
  .)2("ثمينآكلنا 

قفزة هائلة فاقت  تصال قفزتتكنولوجيا اإل"أن  خيرةمن الواضح في السنوات األ
أن كانت الحضارات ، فبعد )3("وخاصة فيما يتعلق بالبث التلفزيوني ،توقعات الخبراء

وفرسان الخيول، فقد  لى بلد مع المشاهإتنقل من بلد "واألحداث في العصور السابقة 
سرع وسيلة صحفية معاصرة للرد أ، فهو )4("قتحاممن التلفزيون وسيلة لإل يومتخذت الإ

  .)5(ساليب وطرق ال حصر لهاونقل األحداث بأ ،على الخصوم

ن الحروب المعاصرة هي حرب أ ،عالم والسياسةيعتبر الباحثون في اإل
الحها ن حرب الخليج كانت حربا جديدة سأ ،عالمأجمعت بعض وسائل اإل" فقد  ،يةعالمإ

نه يجب أن البترول كان السالح في الحرب العالمية الثانية، فأذا كنا نسلم بإالتلفزيون، و
كانت تعمل  CNNن أن التلفزيون كان السالح في حرب الخليج، ومن الواضح أالتسليم ب

                                                
  .99 ، مرجع سابق، صالتغطية االخبارية للتلفزيون)  1(
  .56، مرجع سابق، ص اصول االعالم االسالمي)  2(
  .195، مرجع سابق، ص  بث وافد على شاشات التلفزيون)  3(
  )بتصرف. (314، مرجع سابق، ص االعالم االسالمي والعالقات االنسانية النظرية والتطبيق)  4(
  .460، مرجع سابق، ص اساسيات العمل الصحفي املقروء واملسموع واملرئي)  5(
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 ،)ليش فاونسا(وعندما سؤل الزعيم البولندي " ،)1("حدث المعلوماتأفي قمة التكنولوجيا و
لى جهاز التلفزيون إشار أوروبا الشرقية، أنهيار الشيوعية في إالجوهري في  عن السبب

بعد :" مستشار الرئيس كارتر) زبجنيو بريجننسكي(وقال ، )2("هذا هو السبب: قائال
النمط الثالث للسيطرة على  ،تصال وشبكاتهتمثل تقنية اإل ،عصر المدفع والتجارة والمال

روا الغزوات والحروب من وسائل سالمي قد اعتبعالم اإلسو االرذا كان داإو ،)3("العالم
عالم المعاصر من وسائل أن القضية انعكست، فأصبح اإلعالم، يرى الباحث اإل

  .عالم كما قيلئرات، وليست الغزوات من وسائل اإلكالدبابات والطا ،الحروب

من  ،همية وخطورة التلفازأكثير من الباحثين تؤكد على الراء آن أمن الواضح 
إن التلفزيون : طباء النفسيين بجامعة كولومبياأحد األقال " عالم المختلفة بين وسائل اإل

ثر النفسي الذي يثيره ، ويعتبر الدارسون األ)4("نحرافهو المدرسة اإلعدادية لإل
ثر أو أ، ثر الصحيفة في القاريءأقوى من أعمق وأ ،التلفزيون على وجدان المشاهد

بل هو مشاهد  ،خبار للعلم بالشيءأليست  ،يبثه التلفزيون فما الراديو في المستمع،
نه لمن دواعي إ: قال توفلي" ، و)5(تحرك عقل وفكر ووجدان المشاهد ،بالصور الملونة

 ،فيه فراطار، ولكن من اإلخبال تعاني في المستقبل من قلة األ ن الناس سوفأ ،السخرية
وكالة األنباء  إن ،السابق لألمم المتحدة ن العاماألمي"، وقال )6("يسبب الشلل لى حدإ

  .)7("في مجلس األمن 6التلفزيونية هي العضو رقم 

في الواليات المتحدة وكندا "م، 1968جري عام أستطالع الرأي الذي إذا كان إ
خبارهم، فحاز التلفاز على أحول مصدر  ،نجلترا والمانيا وفرنسا وايطاليا واسبانياإو

ن هذه النسبة تغيرت أ، فبال شك  )8(% "25والراديو % 49والصحف %  57نسبة 
  .كثيرا في عصر التلفاز الحالي

                                                
  .198  - 195، مرجع سابق، ص ص   بث وافد على شاشات التلفزيون)  1(
  .459، مرجع سابق، ص اساسيات العمل الصحفي املقروء واملسموع واملرئي)  2(
  .14م، ص 1993دار الفكر العريب، .  الشال، إنشراح: ، ترمجة احلرب االذاعيةبن حالة، فؤاد،  )  3(
  .211، مرجع سابق، ص  زيونبث وافد على شاشات التلف)  4(
  .468 467، مرجع سابق، ص ص اساسيات العمل الصحفي املقروء واملسموع واملرئي)  5(
  .220، مرجع سابق، ص بث وافد على شاشات التلفزيون)  6(
ص  م، ص1977دار النهضة العربية للطباعة والنشر، : بريوت. اساليب االتصال والتغيري االجتماعيعودة، حممود، )  7(

60- 65.  
  .453، مرجع سابق، ص اساسيات العمل الصحفي املقروء واملسموع واملرئي)  8(



 57 

، حداث الجسامما استعرضنا دوره الهام في بث األذا إهمية التلفاز جلية أوتظهر 
إنذاره التلفاز وجه الرئيس االمريكي جون كنيدي  ، فمن خاللالتي حصلت في العالم

لصواريخ الكوبية، وكان التلفاز المحرك الرئيسي للرأي زمة اأثناء أ ،تحاد السوفيتيلإل
مصر جرى في وما   )1(داث البوسنة وحرب الخليج الثانيةاحأثناء حرب فيتنام، والعام 

ومن  .وليبيا وتونس من ثورات شعبية على انظمة الحكم ونقلها التلفاز مباشرة دليل اخر
فهي سباق مع  ،تحتمل التأجيلخبار في الوقت الحالي ال أن وظيفة نقل األالواضح 

  .)2(خرى، بينما السرعة ليست مهمة في برامج الترفيه والتثقيف المحطات والشبكات األ

ن أعتقد أ"  -عندما نجحت تجربته االولى - لقد كان محقا جون بيرد حينما قال
، من هنا تأتي )3("لى مسرح للصور المتحركة يوما ماإالتلفزيون قد يحول كل بيت 

يبدأ ارتباط الطفل بالتلفزيون قبل " حيث  ،طفالال سيما على األ ،هميتهأالتلفاز وخطورة 
  .)4("لتحاقه بالمدرسةإ

ن مرسل التلفاز يختلف عن مرسل االذاعة والصحافة المكتوبة، أمن الواضح 
ننا في التلفاز نعرف اسمه أال إسم المرسل فقط في المسموعة والمكتوبة، إفبينما نعرف 

و تجهمهه، ونرى كيف يرتب هندامة، وتدخل أبتساماته إونعرف  ،هوشخصه وصوت
خراج صورته وصوته من خالل المؤثرات إتكنولوجيا التلفزيون، لتلعب دورا في 

 ،لتي توحي بخلفيات مختلفة الشكل واللون والمدلولأ ،ضاءة والديكوراتواإل )5(الصوتية
بداعات التكنولوجيا ورؤية إم هي من أ ،وال تميز هل بالفعل جلس المرسل بقربها

خطاء أللكترونيا، ومن اإحيان يكتب ما يقوله المرسل في بعض األ المخرج، وكذلك
ن تصاحبه صورة لما أيرى صورة المقدم دون ن المشاهد أ القاتلة في بعض التلفازات،

ن كل ما أن المسموع والمرئي على حد سواء، وهذا ال يعني بالضرورة ، فكأيتحدث عنه
عالم المرئي، ن الصورة هي العنصر الرئيس في اإللى صورة، ولكإعنه يحتاج نتحدث 

مور المجردة تجذب اإلهتمام، وتحرك العواطف، وتكسو األ"التلفزيونية   ن الصورةأل

                                                
  .454 -453املرجع السابق، ص ص )  1(
  .466املرجع السابق، ص )  2(
  454املرجع السابق، ص )  3(
  .506املرجع السابق، ص )  4(
ريات خاصة، كاصوات الرعد وسقوط املطر وصوت اصوات تضاف لتجاري الطبيعة، والحداث تأث: املؤثرات الصوتية)  5(

اهليئة املصرية . ، ترمجة النصريي، عدليل التأليف التلفزيوينلوثر، جورج، . (اخل...خطوات اجلنود، او طلقات الرصاص 
  ).233م ص 1980العامة للكتاب، 
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بعاد الشخصية، وتعطي المشاهدين أنسانيا، وتشخص القضايا العامة، وتكشف إوشاحا 
  .)1("حساسا بالمشاركة في الحدثإ

ستغراقه حاستي وذلك إل" )2("تصاللفزيون في الصف األول بين وسائل اإلإن الت"
، وهذا ما يجذب انتباه فهو يستخدم الصوت والصورة والحركة معا ،السمع والبصر

يخفف متاعب الذهاب للمسرح  ،ن وجود الرائي في المنزلألى ذلك إضف أ، المشاهد
وهو جالس على  ،خبارأالم من ع على ما يدور في العطالفهو يستطيع اإل ،والسينما

  .)3("كرسي في بيته 

لى حد ما عن إخرا ه قد يكون متأن ما تقرأأبين المطبوع والمرئي،  من الفروق
لم  ،خبار التي تقرؤها في صحيفتك اليوميةأن األوهكذا يحتمل " ،توقيت ساعة الحدث

  .)4("خر التطوراتآنها ال تشمل أو أ ،تعد صحيحة

ال يستطيع مشاهد "أنه ميزة للصحيفة على التلفاز بحجة  عتبر بعض الباحثينإ
كان مفهوم الفرق بين  ذا، فإ)5("ويختار ما يشاء  ،ن يتصفحة كالصحيفةأالتلفزيون 

رة تشاهد لمرة ن المطبوع يعاد قراءته مرات عديده، بينما الصوأالمطبوع والتلفزيون، 
مكان مشاهدة ذا الفارق، فأصبح باإلألغت هن التكنولوجيا الحديثة قد واحدة ولن تعود، فإ

ت، ناهيك عن البرامج المعادة على نفس القناة التلفزيونية، نترناللقطات المصورة على اإل
  .و في قنوات متعددةأ

على العكس تماما من  ،تلتصق الصورة الحقيقية بشكل واضح في ذهن المشاهد
عة تصبح ذات معنى عند فالكلمة المطبو"، ة التي يتخيلها بعد قراءة قصة ماالصور

عندما يربط صورته الذهنية بما يعنيه الكاتب، ويبسط التلفزيون هذه  ،القاريء فقط
ن أن يربط بين الصورة والكلمة المنطوقة، فبدال من أال إوما على المشاهد  ،العملية

نه ينقله مباشرة من الصورة إلى المعنى، فإلى الصورة إينتقل ذهنه من الكلمة المكتوبة 
نها فكذلك المسموع م ،، وال يقتصر هذا القول على الصحافة المطبوعة)6("لى المعنىإ
وعندما " ،)7("قل من العينأحتفاظ بها إدراك المعلومات وعلى اإلذن على قدرة األ" نأل

                                                
  .        24مرجع سابق، ص  التغطية االخبارية للتلفزيون)  1(
  .142، مرجع سابق، ص مي خصائصه وأهدافهاإلعالم اإلسال)  2(
  .142املرجع السابق، ص )  3(
  .        28، مرجع سابق، ص التغطية االخبارية للتلفزيون)   4(
  .186املرجع السابق، ص )  5(
  .        25املرجعال سابق، ص )   6(
  .158املرجع السابق، ص )  7(



 59 

قنعة الخارجية، وتلتقط ما كان أداة رائعة للكشف، فإنها تزيل األرا التلفزيون يماتصبح ك
را على يمامما يشهد بقدرة الك ،ويزخر التلفزيون بمناسبات ال تنسى....ن يتركأبدونها 

فليس  ،و المسموعةأ، )1("لى الكلمة المطبوعةإحيانا ترجمتها أالتي يتعذر  ،كشف الحقائق
  .اعر البكاء، كمن يراها بالتفاصيلو مشأوصف عملية القتل 

إلى ن يستمع أتطيع لى جانب ذلك يسإن مشاهد التلفزيون يتلقى الكلمات، ولكنه إ"
عين، ويتابع حركة الذقن وهزة الكتف، ن يراقب تعبيرات األرات الصوت، وأداء ونباأل

 ،يماءات، والذي يتاح هنا للمشاهدفي غمزات الوجه الدقيقة ولغة اإل ختصار يشاركإنه بإ
خالص الموجود في الكلمات، من خالل الطريقة التي يتحدث بها هو مقياس لمدى اإل

  . )2("والتي غالبا ما تكشف عن شخصه المرسل،

ن يكون لدى مندوب أتقتضي  ،ن طبيعة الوسيلة التلفزيونيةأومن الواضح "
و ألدى مرسلي الوسائل المطبوعة  التي تفوق تلك ،التلفزيون معرفة ومهارات

  . )3("مكانات التكنولوجياإوحدود و ،ن يفهم المتطلبات الخاصة للوسيلةأالمسموعة، وعليه 

  . )3("التكنولوجيا
ن كثيرين ممن يشاهدون أن الجمهور يحب التلفزيون، والواقع أصارى القول وق"
خبارية إن قصة أ، فهناك ما يدل على لى شراء صحيفةإ ما كانوا ليبادروا ،التلفزيون

 .)4("هتماما كافياإن تثير أيمكن  ،جيدة في التلفزيون

فاز، هو مرسل التلن أستشهادات، ستعراضات السابقة لآلراء واإليتضح من اإل
همية وخطورة وتأثيرا، من بين زمالئه المرسلين، عبر أ كثرواأل كثر مشاهدة،األ
ليكون مهنية ن يمتاز المرسل بقدرات علمية وأخرى، وهذا يتطلب سائل اإلعالمية األالو

  .عالميةرسالة اإلللجمهور على قبول ال امحفز

  

  

  

  
                                                

  .        23-22املرجع السابق، ص )  1(
  .        26ملرجع السابق، ص ا)  2(

  .        22، ص )بتصرف(املرجع السابق)  ( 3
         . 24املرجع السابق، ص )  4(
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  .خرىعناصر اإلعالمية األز والالعالقة  بين المرسل في التلفا: بحث الثالثمال    

المرسل "بعضها ببعض وهي  ساس على عناصر يرتبطيقوم اإلعالم في األ
) هارولد الزويل(ثر الرسالة، وقد لخصها أستجابة أي والرسالة والوسيلة والمستقبل واإل

المرسل ) من؟(ثير؟ ويقصد بلى من ؟ وبأي تأإي وسيلة؟ ل ماذا؟ بأمن؟ يقو: بقوله
ذاعة إعالميا، وسواء كان دار صحيفة او إو جهازا أسواء كان فردا  ،ه الرسالةالذي يوج

  .)1(" و غير ذلكأو تلفزيون أ

عالم في سلسلة ذات حلقات متماسكة، ويؤدي ضعف أي حلقة تجري عملية اإل" 
حلقات متصلة عالم، ها، فالمرسل والمستقبل ووسيلة اإللى ضعف السلسلة كلإفيها 

ه وسلم، ليه النبي صلى اهللا عليإشار أ، وهذا يتطابق مع ما )2("عالماإل متكاملة في عملية
سالم، إل، في أي ثغر من ثغر افي ضرورة التماسك، ومحافظة كل عنصر على مكانه

يؤكد على  صلى اهللا عليه وسلملنبي ل وجاء في هذا المعنى حديثفال يؤتين من قبله، 
كَمثَِل قَومٍ  ،لْقَاِئمِ على حدود اللَّه والْواقعِ فيهامثَُل ا :"همية كل فرد في ما اوكل اليه أ

ينَةفوا على سمتَها ،اسفَلَهَأس مهضعبا ولَاهَأع مهضعب ابا إذا  ،فََأصهفَلفي َأس ينالَّذ فَكَان
مقَهوا على من فَورم اءا من الْمتَقَومن  فَقَالُوا لو َأنَّا ،اس قًا ولم نُْؤذيبِنَا خَرقْنَا في نَصخَر

 وِإن َأخَذُوا على َأيديهِم نَجوا ونَجوا جميعا ،فَِإن يتْركُوهم وما َأرادوا هلَكُوا جميعا ،فَوقَنَا
غير المرسل، حتى وصف البعض العالقة عالم ال يرى المشاهدون منها إلوسفينة ا، )3("
نه يشعر إنه جزؤ من جمهور كبير، بل أال يدرك " ن المشاهدلمرسل، بأين المشاهد واب

ن هناك عناصر ورغم ذلك فإ ،)4("وكأن هناك عالقة شخصية تربط بينه وبين المذيع
تبحر وسط  عالم، التيفي قيادة وتوجيه سفينة اإل مهممهمة ال يراها المشاهد، ولها دور 

  .من هنا وهناك عالمية متالطمة،إمواج أ

                                                
  .27، مرجع سابق، ص االعالم االسالمي يف مواجهة االعالم املعاصر)  1(
  .117، مرجع سابق، ص االعالم االسالمي وتكنولوجيا االتصال)  2(
  ).2361(ح. باب هل يقْرع يف الْقسمة والاستهامِ فيه. كتاب الشرِكَة . 882ص/2ج: صحيح البخاري)  3(
  .23، مرجع سابق، ص االخبار االذاعية والتلفزيونية)  4(
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جل أشكل العمل التلفزيوني من فريق عمل، والعالقة بين الفريق تكاملية، فمن يت
، ليختار التصميم )1(لى مهندس الديكورإن يظهر المرسل على شاشة التلفاز، فهو بحاجة أ

ن تتناسب في أالشكلية، والتي يفترض )2(ستوديوالمناسب، ومن ثم ينفذ تجهيزات األ
لى إعالمي، وهو بحاجة ، مع مضمون العمل اإلعبيرات صورهالوانها وتأمكانها و
لى مصورين إضاءة المناسبة، وبحاجة ، ولضبط اإلو فنيين لضبط الصوتأمهندسين 

لى ما سبق، السائق ومساعد إيضاف ، و)3(لى منتجإومخرج ومنفذ ومعد، ويحتاج 
، دور حيوي للمخرج والمصور والمذيعوهناك " الخ، ...المصور ومساعد المخرج ،

و بعض عناصر أ ،المذيع والضيفنتقال بين والقطع لإل ،ايا التصوير وحجم اللقطاتفزو
يؤثر على  ،و تؤكد ما جاء على لسان الضيفأو بعض المشاهد التي تشرح أ ،الديكور
  . )4("المشاهد

ختيار المواضيع، إيحسن " ر الداعمة للمرسل ولرسالته عندماتتكامل العناص
الطاقات الفنية، في التصوير، واإلخراج، واألداء، فضل أنيد وقات بثها، وتنسيقها، وتجأو

  .)5(.."نتاج، والسيناريووقوة اإل

أن يعتبر عمله كما قيل ن يغرد وحده، وأن المرسل ال يمكنه أيتضح مما سبق 
هو منبع الرسالة، ويتمثل في المرسل ن ، ومهما قيل بأ)One Man Show(نجليزية باإل

في اإلطار الثقافي للقائم " ، وأن الرسالة يتم إعدادها )6(و مؤسساتشخص أو أشخاص أ
ن مرسل أال إ، )7("طار المجتمعي الذي يعيش فيهب اإلتصال، الذي يمثل في الغالباإل

، وكما خرين من طواقم العملمساعدة األكثر حاجة لهو األ ،التلفاز على وجه الخصوص
نتاج إعداد وإيتسم في  ،التلفزيون وبخاصة في مجال ،تصالالقائم باإل":نأشارت الشال فأ

  .)8("المتاحة له في دولته ،مكانات البشرية والمادية والتقنيةباإلستعانة بكافة اإل ،برامج
                                                

، ، مرجع سابقدليل التأليف التلفزيوين(منظر يشيد داخل االستوديو ليؤدي املمثلون او املذيعون ادوارهم فيه : الديكور)  1(
  ).232م، ص 1980ص 

املرجع سابق، ص (املكان املخصص للتصوير وتسجيل الصوت، ويبىن حسب مواصفات هندسية وفنية خاصة : االستوديو)  2(
229.(  

املرجع السابق، ص (اخل ...الشخص الذي يتوىل االدارة والتخطيط ومناقشة النصوص وتقدير التكاليف : املنتج)  3(
233.(  

  .496، مرجع سابق، ص حفي املقروء واملسموع واملرئياساسيات العمل الص)   4(
  .50، مرجع سابق،  ص االعالم االسالمي رسالة وهدف)  5(
  .177، مرجع سابق، ص اإلعالم اإلسالمي خصائصه وأهدافه)  6(
  .195، مرجع سابق، ص  بث وافد على شاشات التلفزيون)  7(
  .177 -176املرجع السابق، ص ص )  8(
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ية الكريمة إستشهد كل من بحث في اإلعالم اإلسالمي بأسلوب المرسل باآل
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tt tt,,,, ÎÎ ÎÎ#### ÏÏ ÏÏ jj jj.... uu uuθθθθ tt ttGGGG ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ ن نستنتج أمكان أنه باإليرى الباحث ومع صحة ما اشار اليه االخرون  ،)1()####$$
خرج ومصور وفني من مرسل وم ،العالقة ما بين طواقم العمل التلفزيوني منها

واللين في  ،)2(، وذلك من خالل التراحم والتعاطف ما بين الطواقمالخ...صوت 
السريعة في حدث  و الصورةوينتهي المشهد أ ،ن التعصب قد يؤخر العملأل ،المواقف

فقد يؤدي بالطاقم أو  ،ظا مع طاقمهذا كان المرسل فوما زال الفريق يتجادلون، وإ ،ما
فالعفو عن بعض الهفوات بين فريق   ن ينفض من حول مرسله،ء الفريق بأعضابأحد أ

بين  لعمل في الوقت المطلوب، والمشورةنجاز اوإ، يساعد على السير طاقم العمل
أين وكيف يقف فضل؟ وأالمشاهد  أيحول  - ؛ المرسل والمصور والمخرج والمعد

 فضل الصور والكلمات،ألى إالوصول يساعد على   -فضل؟ي الكلمات أالمرسل؟ وأ
تأتي خصوصية المرسل  ،سبابإلى الدقة، وبعد األخذ بكل هذة األقرب أويكون العمل 

  .ذا عزمت فتوكل على اهللالمسلم، فإ

حترام وتقدير ما يقوم به الزمالء، إن القدرة على إ" عالممن هنا يقول باحثو اإل
ن يثني المرسل على طاقم أ، ومن المهم )3("ة كبيرة، على المرء اكتسابهاميزة ذات قيم

سل يعمل كالنجم، بينما الحصاد ن المرأحدهم الثناء، ألالعمل، وخاصة عندما يستحق 
نسان على عمله، عندما يعلم إ أيناس كثيرين، وهذا ما يحفز أخير هو نتيجة جهود األ
ال اغفإلى العزلة أو إمجال واسع لمن يميلون فليس هناك "نه موضع استحسان وتقدير، أ

  .)4("خرين في التلفزيوناآل

أما المراسل الصحفي الذي يتصرف وكأنه النجم األول، حسب رأي كارولين 
قل من المندوب الذي يتعامل بحب وروح أنتاج خبر ممتاز، فأن فرصته في إ" لويس

                                                
  .159عمران، االية  سورة آل )  1(
اعترب تومس كانغر االعالمي السويدي ان العالقة ما بني املراسل واملصور كالعالقة بني العشاق، ومن خالل احملبة )  2(

والتراحم يكون املراسل حريصا على املصور ان ال يقع يف اخلطر اثناء التصوير، واملصور بدوره يلتقط افضل الصور الجناح 
، يف جامعة بري زيت، القصة االخبارية التلفزيونيةدورة شارك فيها الباحث عن ( ه حيبه بشكل شخصي عمل املراسل، الن

  ).فلسطني ، رام اهللا، جامعة بريزيت، معهد التدريب. م2005كانون االول  16 -5وفترة الدورة  من تاريخ  
  .193، مرجع سابق، ص التغطية االخبارية للتلفزيون)  3(
  .193بق، ص املرجع السا)  4(
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الم يقدم له الفنيون م ،شيءلى إوقد ال يصل .... خالقة مع فريق التصوير والمونتير
  .)1("يجابيةمساعدتهم اإل

حسان في طاقم العمل بالشكر، سيقود إو أتقان إويعتبر عدم مقابلة المرسل إلي 
الفضائي، واألسوأ  ن السمو به، لينافس في عالم البثضعاف مستوى العمل، بدال مإلى إ

عتراف يهم، وعدم اإلالترفع عن الثناء علخرين، ومن ذلك هو اإلستهانة بقدرات اآل
الحواجز بين  يضع فكل ذلك ،خلقيةصفاتهم الو ،دبية والفنيةوقهم اإلبداعية واألبحق

  .فراد العملالمرسل وباقي أ

يدخل التعاون والتنسيق والترتيب والمشورة  بين المرسلين المتخصصين، وتميل 
امج الرياضية، ن مرسل البرأرسال الجماعي الفكري، ونقصد بذلك إلى اإلهذه الدراسة 

والكل ... والتربوية، والترفيهية، وهكذا ،قتصاديية، والبرامج السياسيةاإل ومرسل البرامج
المسلمين، ومنضبط بضوابط دعاء على بقوة العقل والبرهان، ويفند اإلعن رسالته مدافع 

بداعات البشر إعالمية، من مية، ومتسلح بمستلزمات مهنته اإلسالاإلخالق األ
هداف ء، والكل يؤكد على فكرة موحدة األن الغربي والشرقي على حد سواوالمتخصصي

سالمية، والمتمثلة بالعالمية والنتائج المرجوة، وتكمل األخرى في الرسالة اإلعالمية اإل
سالمي نفسه على أو الفكر اإلن يجهد مرسل السياسة أوالشمولية، فليس من المقبول 

المرسلون وقتصاد، مرسل الرياضة والترفيه واإل ،سبيل المثال، ويناقضه فكرا وسلوكا
رحم اهللا اخي : صلى اهللا عليه وسلم كان يقول لمسلمون يؤيد بعضهم بعضا فالنبيا

نبياء كما قال حين فتح مكة لقريش ء وكان يؤيد ويثني ويردد كالم األنبياأحد األويذكر 
  .)2() لكمال تثريب عليكم اليوم يغفر اهللا ،خي يوسفأقول كما قال أني إ( 

عامال  رسال ضمن رؤية موحدة،لإل ،تعتبر عملية تجنيد المراسلين في كل مكان
لعرض ... رها مباشرة خبار من مصادتتلقى األ ،نشاء شبكة معلومات قويةإل"مهما 

لم بالمعلومة الموثقة، حداث، وتزويد المسلم وغير المسوجهة نظر اإلسالم في تلك األ
  .)3("جنبيةت األنباء األوتقليل اإلعتماد على وكاال

                                                
  .47املرجع السابق، ص )  1(
سيد كسروي , عبد الغفار سليمان البنداري.د: حتقيق. السنن الكربى: أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن النسائي, النسائي)  2(

  .1991 - 1411 -بريوت  -دار الكتب العلمية : دار النشر.  1ط). 11298(ح.  382ص/6ج. حسن
  .56، مرجع سابق ،  ص لة وهدفاالعالم االسالمي رسا)  3(
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حيانا على آليات التنفيذ، وهذا شيء طبيعي، تلف العاملون في طاقم التلفزيون أيخ
ŸŸ( فالفشل هو النتيجة المتوقعة  ،لى نزاعإذا تحول الخالف الفكري أو المهني إولكن  ŸŸωωωω uu uuρρρρ 

(( ((####θθθθ ãã ãããããã tt tt““““≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ ss ss???? (( ((####θθθθ èè èè==== tt tt±±±± øø øø0000 tt ttGGGG ss ssùùùù || ||==== yy yyδδδδ õõ õõ‹‹‹‹ ss ss???? uu uuρρρρ öö öö//// ää ää3333 çç ççtttt†††† ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘()1( .  

  :التنافس بين المرسلين :لمبحث الرابع أ     
 كمنافسةلى ميدان المنافسة الحقيقية إسالمية ل في برامجه اإللم يدخل المرس

ما االفالم أ، ، والتي اكتفى باستيرادهاوالبرامج الوثائقية )3(والفن )2(ةيبرامج الرياضال
 يةسالمفيقدمها في الفضائيات اإل ،قتصاديةواإل )5(والحوارات السياسية )4(والمسلسالت

فأبدع بها اإلعالم الوضعي،  -  صالأن وجدت إ - المية عإو مرسلون بخلفية شرعية أ
همية مثل هذه أسالمي  يقتصر على الفقة والسيرة، مع وما زال كثير من اإلعالم اإل

لى الفضائيات ذات إرياضة قتصاد والالمشاهد يتجه لمعرفة السياسة واإلالعلوم، فنجد 
ن المنافس أل حيانا،أسالم والمسلمين إلو حتى المعادية لأ، و العلمانيألوضعي التوجه أ

إليه ظهار الصدق، ينجذب إو يحاول أول، ويصدق أول بأالقوي الذي ينقل الحدث 
  .)6(نسان بفطرته، التي ترغب دائما في معرفة كل جديد، عما يجري في العالماإل

وى سرعة غراء، على مستجذب المشاهدين من خالل اإلتعمل المنافسة على 
ودقة الخبر، ومستوى الضيف الفكري والعلمي، وجرأة المرسل وقدرته عن التعبير عما 

لى طرح مواضيع يهتم بها الجمهور كل إضافة إيدور في ذهن المشاهد من تساؤالت، 
قترب المرسل في التلفاز إحسب رغباته السياسية والثقافية والعلمية والترفيهية، وكلما 

                                                
  .46سورة االنفال، االية )  1(
علموا ابناءكم السباحة والرماية وركوب اخليل، ويتحدثون عن السباق بني النيب : مع العلم ان  املسلمني يقرأون حديث)  2(

ظ املرسل املسلم املتخصص يف حممد صلى اهللا عليه وسلم  وزوجته السيدة عائشة، وغريها من االمثلة، اال ان املشاهد مل يلح
  .الرياضة

مليون اتصاال،  80أن عدد الذين صوتوا لربنامج سوبر ستار يف جزئه األول، على حسب املكاملات التليفونية، بلغ قرابة )  3(
بينما كان عدد املصوتني من مجيع البلدان العربية يف جملس األمن يف األمم املتحدة، على وثيقة االعتراض على ضرب 

  ) .هـ 1425ـ ربيع األول  97ـ عدد  جملة حتت العشرين(ماليني صوت 4أفغانستان، وصل فقط إىل 
بدأت بعض االفالم واملسلسالت تعرض كمسلسل يوسف النيب، وابراهيم خليل اهللا، ومرمي وعيسى عليهم السالم مجيعا، )  4(

  .عمر املختار، وهو ليس من انتاج عريبولكنها من انتاج اللشيعة، وحباجة اىل دراسة خاصة، وقبل ذلك فلم 
هل هناك مرسل مسلم ختصص يف علوم السياسة الشرعية ؟ ليحاور يف الربامج السياسية من قنوات فضائية تبنت االسالم )  5(

  .شعارا هلا
ق، ، مرجع ساببث وافد على شاشات التلفزيون: ( حلرب اخلليج  CNNانظر ما جاء يف دراسة للرأي حول تغطية )  6(

  ).88 -84ص ص 
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م، وال عالالذي يعتمد اإلنشاء لغة لإل خراآل المرسل نافسية، كلما من المنافسة الحقيق
قالع تجد مبررات كثيرة عند الجمهور لإلو في الشكل، وقد يقدم أي جديد في المضمون أ

والبحث عبر الفضاء عما يحترم عقله ورغباته  ،عن مشاهدة البرامج الوطنية والدينية
يتم عالجه من خالل صحفي آخر يحقق "  مسلمأي تقصير يقوم به المرسل ال ويعتبر، )1(

زاحم الفكر فيه في عالم  ، فال حاجة في عصر ت)2("لى ظهور الحقيقةالتوازن الذي يؤدي إ
و البرامج التي يكثر فيها الجدل أ ،و الدردشات غير المفيدةالفضاء إلى البرامج الكالمية أ

فينشغل فيها المذيعون  ،أيكثر من روالتي أجاز فيها الشرع أ ،حول السنن والفضائل
او  فكرا سواء كانت الحرب كالما او ،ذيعات، في وقت الحرب على المسلمينموال
  .)3(حتالالا

: مر به اهللا سبحانه وتعالى بقولهأعداد الذي تحتاج المنافسة الحقيقية إلى اإل
)(( ((####ρρρρ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏãããã rr rr&&&& uu uuρρρρ ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999 $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ΟΟΟΟ çç ççFFFF ÷÷ ÷÷èèèè ss ssÜÜÜÜ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$####  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ;; ;;οοοο §§ §§θθθθ èè èè%%%%()4(، ن البرامج  عن هذا األمر، أل خرجعالم ال توقوة اإل

مام برامج أال تترك فرصة المنافسة " في الدول المنافسة تقاناإلشد أالبرامج  المتقنة 
، )5(" وما يشكله ذلك من عوائق ،ساسيةلنقص في البنية األ ،معدة في دول متخلفة عنها

ها احمتهو من صنع وتقنيات الدول التي ننوي مز ،ن ما يود المسلمون المنافسة بهأعلما 
من  ،ساسيةالجانب التقني والبنية األ: "في عالم اإلعالم الفضائي، وترى الشال ان

                                                
بث وافد على : ( انظر النتائج اليت توصلت اليه الباحثة انشراح الشال حول االجيابيات اليت يراها املشاهد يف البث الغريب)  1(

  ).150، املرجع السابق، ص شاشات التلفزيون
  .126، مرجع سابق، ص االخبار االذاعية والتلفزيونية)  2(
جريح  2000املفاجيئ على غزة، والذي سقط الشهداء باملئات، وبلغ عدد اجلرحى اكثر من رصد الباحث يوم اهلجوم )  3(

، فكان ما يقدم على فضائيات اسالمية كالناس والرمحة والرسالة واقرأ، ملدة مخس ساعات بعد اهلجوم، برامج بعيدة عن 
ل املثال يف قناة الرسالة برنامج اعادة لطارق احلدث متاما رغم ان املستهدف االول كان حركة اسالمية ، فكان يبث على سبي

سويدان يتحدث عن السحر واجلن، اما الناس فكانت تتناول حلقة خاصة عن املرأة ، وختلل الربنامج دعايات للطناجر 
 27وقد بدأ اهلجوم اجلوي االسرائيلي على قطاع غزة يوم السبت (( .باقي الفضائيات االسالمية كثرياوجودا، ومل ختتلف 

طائرة حربية، وكان االستهداف االكرب للمقار االمنية، فسقط شهيدا  80م واستخدم االحتالل ما ال يقل عن 2008ديسمرب 
الرصد كان بنفس هذا التاريخ من الساعة الثانية ظهرا حىت (  )).اللواء توفيق جرب مدير شرطة غزة والعقيد امساعيل اجلعربي

  ).اخلامسة مساء باملشاهدة
إذا أردت أن تفهم )  واعدوا هلم ما استطعتم من قوة( ويفسر الدكتور حممد راتب النابلسي .  60ورة االنفال ، االية س)  4(

 اد ألعدائنا بكل أنواع القوى، وماآلية، فهماً دقيقاً، أصولياً، فهماً نظامياً، لغوياً وفق قواعد علم أصول الفقه، جيب أن نستع
اتمعات كسالحٍ على أعدائهم، فاملعلومات قوة، التغطية الفضائية قوة، التدريب قوة، األسلحة أكثر القوى، اليت تستخدمها 

  .املتفوقة قوة، األسلحة اليت حتقق إصابات حمكمةً قوة
  ).http://www.quran-radio.com/tafseer_nabulsi/34.asp: انظر(  
  .177، مرجع سابق، ص  بث وافد على شاشات التلفزيون)  5(



 66 

لى تبعية من إتشير  ،ت تصوير ومعدات ووسائل نقل وخالفهأستوديوهات واآلنشاءات وإ
ن أبما "أصابت الباحثة بقولها هنا ، فكيف ينافس التابع المتبوع ؟ و)1("نوع ما 

ن نتحكم في المضمون أن نطوعها وأقل من أستوردها، فال التكنولوجيا ال نملكها بل ن
ن حتى لو علم بأ ،ن فضول المشاهد لمعرفة ما يجري حوله تجعله يتابع أي تلفاز، أل)2("

مشاركان في الحرب على بالد المسلمين، فكم  ،المرسل والقناة التي يرسل من خاللها
لجمهور تلفزيون اإلحتالل تابع اولى، وكم في حرب الخليج األ) CNN(تابع الناس 

  .ةمثلة كثيراإلسرائيلي قبل ذلك ؟ واأل

سالمي لسرعة والدقة كعوامل منافسة، فلإلعالم اإلوفي معرض الحديث عن ا
عالم الغربي يجعل من السبق الصحفي فإذا كان اإل: " إمامبراهيم إورده أرأي مهم هنا 
دون  ،خبار في عجلة شديدةنشر األفيسرع ب ،يحرص عليها ويتباهى بها ،قيمة حضارية

د كُأويحرص على الت ،مينةفأن اإلعالم اإلسالمي يتوخى الدقة والموضوعية األ ،روية
$$$$( )3("والتثبت من دقتها  ،نباءمن صحة األ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ββββ ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ ää ää.... uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ 77 77,,,, ÅÅ ÅÅ™™™™$$$$ ss ssùùùù :: ::**** tt tt6666 tt tt⊥⊥⊥⊥ ÎÎ ÎÎ//// 

(( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããΨΨΨΨ ¨¨ ¨¨���� tt tt6666 tt ttGGGG ss ssùùùù()4(.  

وليس بتخصص  ،بالدراسة العلمية يمسالاإل معالاإلفي  ينافس ويزاحم المرسل
خراج راسة فنون التصوير والمونتاج واإلبداع التقني من خالل داإلعالم فقط، وينافس اإل

فراد تتفاوت في أي مجال من أن قدرات األفليس هناك خالف في ." الخ... والصوت
ق هو الطريساس تعليمي قوي، أالمجاالت، ولكن الممارسة المستمرة المستندة على 

تي ضرورة التدريب المنهجي المستمر، لتطوير مهارات لتنمية هذه القدرات، ومن هنا تأ
  .)5(" حسن ما عندهمأفراد وضع نظام للحوافز، يضمن تقديم األالعاملين، و

: منها اتقمعوالبالعديد من يحاول بعض المرسلين المنافسة، لكنه يصطدم 
الحريات، المنافسة بالعالمية، ويصطدم عند الفضائيات  مكانيات والتي هي دوناإل

  .قرانه المرسلينأحيانا مع أمتكافئة الغير والصالحيات المتاحة،  و

إلى دى هذا التنافس المعاصر أسالم التنافس المادي بين المرسلين، وقد يمقت اإل
ج كثر ماال وشهرة، حتى لو كان ممول المرسل قناة تغرد خارالبحث عن الفضائية األ

                                                
  .178املرجع السابق، ص )  1(
  .196املرجع السابق، ص )  2(
  .51، مرجع سابق، ص اصول االعالم االسالمي)  3(
  .6سورة احلجرات، االية )  4(
  .99، مرجع سابق، ص االخبار االذاعية والتلفزيونية)  5(
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بسياستها، ألن الهدف ليس الرسالة  المرسل فيلتزم ،سالميةن أو خارج البيئة اإلالوط
  .ولهو الهدف األ ،نما الهدف المالياإلسالمية أو الوطنية، وإ

ومهما قيل عن المنافسة اإلعالمية ونظرة المرسل اليها بأي اتجاه كان، فإن 
يضع المرسل المسلم وغير ف الفضائيات، الواقع اإلعالمي، المكتظ بالمرسلين عبر اآل

 ،قتصادية وسياسية وفكرية، سواء على مستوى المرسل الشخصيإتحديات  مماأالمسلم 
أو ذا لم يسع المرسل لخدمة الحقيقة سواء بدافع الربح، فإ" أم على مستوى اإلسالم، 

يتيحه ن النظام التنافسي الذي أهداف وضعية، فأو بدافع خدمة أخالقية، بدافع حاسته األ
فكار، يجعل الحقيقة تنتصر في النهاية، فما تعدد األصوات والسوق الحرة المفتوحة لأل

خرون لنشره، والخطأ الذي يرتكبه مرسل يصححه صحفي آيسعى بعضهم لحذفه يسعى 
خر، ومحاولة خدمة قضية خاصة يكشفها تلفاز آكذوبة التي يسوقها يصوبها آخر، واأل

  .)1("خرآ

’’’’ (:كل مرسل مسلم بقوله يأمر اهللا سبحانه وتعالى ÎÎ ÎÎûûûû uu uuρρρρ yy yy77779999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ÄÄ ÄÄ§§§§ ss ssùùùù$$$$ uu uuΖΖΖΖ oo ooKKKK uu uu‹‹‹‹ ùù ùù==== ss ssùùùù 

tt ttββββθθθθ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ0000≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ tt ttGGGG ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ وتينا من قوة فكرية أعالم المتقدم، بكل ما فلننافس الفضائيات واإل )2()####$$
لقاء ماال وإ ،لى البغض والعداوةإال يدفعه التنافس أعالمي على اإلو" ،قتصادية وتقنيةإو

  .)3("يناسب من الكلمات والشعارات 

الى  المنافسة بينهاو عالمر اإلحث عالقات المرسل بعناصص دراسة مبتخل
  :تياآل

جة العلم الحديث، فهو نتإلى كل ما أ يمسالاإلعالم في اإليحتاج المرسل  -1
  .حكام الشرعيةضالته وهو أولى به، بعد ضبطه بميزان األ

، ن يستشير اللجان الفنيةأستشار، على المرسل إتحت قاعدة ما ندم من  -2
  .ولجان شرعية، ليتم التوافق بين الحكم الشرعي والتقنية العالية

الخ، مهم جدا حتى ينافس ...و السياسةأقتصاد تخصص المرسل بالدين او اإل -3
  .الفكر على قواعد علمية رصينة، بمشورة زمالئه المرسلين

                                                
ملعهد العاملي للفكر االسالمي، ، افلسفات االعالم املعاصرة يف ضوء املنظور االسالميالسماسريي، حممود يوسف، )  1(

  ).بتصرف(  526-525م، ص ص 1981 -هـ1401
  .26سورة املطففني ، االية )  2(
  .75، مرجع سابق، ص اإلعالم اإلسالمي خصائصه وأهدافه  )3(
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مام تقدم رسائل أالخالف بين طواقم العمل نتيجته حتمية لفشل الرسالة،  -4
  . لخصوما

 ،تعتبر البرامج الكالمية واللقاءات التلفزيونية مع شخصيات غير علمية -5
  .خرىألى قناة إومن ثم حافزا للتحول  ،من المنفرات ،وغير مفيدة للمجتمع

  

  :لتي تواجه المرسلألتحديات أ: لخامسألمبحث أ      
لعديد ابشكل خاص  سالميفي اإلعالم اإل يواجه المرسل بشكل عام، والمرسل

عالمية ضرورة ال ، منها داخلية ومنها خارجية، وأصبحت المواجهة اإلتحدياتالمن 
خياراً، ليس لمجرد المواجهة ورد الفعل فقط؛ بل إلعزاز كلمة اهللا، من خالل أجهزة 

  .ووسائل يقوم عليها متخصصون مدربون، مؤمنون برسالة اإلسالم

عالمي المستورد، اإل والفكر عالم،سائل اإلملكية و: تتمثل التحديات فيو
عالمية اإل سالمية والوضعية، والبيئةافئة، وكثرة القنوات الفضائية اإلمتكالغير والمنافسة 

سالمية بشكل خاص، لمسه في التلفزيونات العربية واإلسالمية التوجه، وهذا ما نإلغير ا
سالمية الشريعة اإلمج المتعلقة بنسبة البرا بنموذج تلفزيون فلسطين لنرى كم هيونكتفي 

والواضح من ، )1(متخصص بزاوية معينةالغير كنوذج للتلفاز العام  ،على سبيل المثال
ي هذا ديننا وبرنامج على عادة برنامجإنسبة البرماج الدينية مع ن أ الجدول في المالحق

جمالي إمن % 2.7حد هي ، وقداس األضافة لنقل شعائر صالة الجمعةإبصيرة، 
ذا ما إو النقص قليال، أسالمية بالزيادة لف باقي التلفزيونات العربية واإلتختالبرامج، وقد 

قد  ،، ومن باب الدقةسالميةالمتخصصة ببرامج الشريعة اإلالقنوات التلفزيونية استثنينا 
  .ترتفع النسبة في المناسبات الدينية كشهر رمضان على سبيل المثال

 سالميفي اإلعالم اإل امام المرسلأيستنبط الباحث من القرآن الكريم تحديات 
  :وتتمثل باالتي

ŸŸ(بالمعلومات الكاذبة  محاولة تضليله -1 ŸŸωωωω öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ ãã ãã≅≅≅≅ ôô ôôÒÒÒÒ ss ssùùùù «« ««!!!! $$ $$#### yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã ………… çç ççµµµµ çç ççGGGG uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ MMMM ££ ££ϑϑϑϑ oo ooλλλλ mm mm;;;; 

×× ××ππππ xx xx0000 ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ©© ©©ÛÛÛÛ óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ χχχχ rr rr&&&& xx xx8888θθθθ YY YY==== ÅÅ ÅÅÒÒÒÒ ãã ããƒƒƒƒ()2(.  

                                                
الحق ص ، امل2 امللحقم يف تلفاز فلسطني يف 2010/ 10انظر اجلدول البياين الذي حيدد الربامج املطروحة خالل شهر )  1(

255.  
  .113سورة النساء ، االية )   2(
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ÉΘΘΘΘ(كل من يستمع اليه  الن يحبه عالميةأن رسالته ومادته اإل  -2 öö ööθθθθ ss ss))))≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 

öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 çç ççGGGG øø øøóóóó nn nn==== öö öö//// rr rr&&&& ss ss'''' ss ss!!!!$$$$ yy yy™™™™ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ’’’’ ÎÎ ÎÎ nn nn1111 uu uu‘‘‘‘ àà ààMMMM óó óóssss || ||ÁÁÁÁ tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999  ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ āā āāωωωω tt ttββββθθθθ ™™ ™™7777 ÏÏ ÏÏtttt éé ééBBBB šš šš ÏÏ ÏÏ⇔⇔⇔⇔ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ≈≈≈≈ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$####()1(.  

، كالمصالح السياسية هداف دنيويةاجه المرسل من ال يرغب في الحق ألسيو -3
ن المرسل أن الكريم يبين القرآو وحب النفوذ والتفرد بالسلطان،قتصادية، والمنافع اإل

’’’’( ،و يرىأن يسمع أذنيه وعينيه، وال يريد أ المسلم، سيجد من يغلق ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾==== àà àà2222 öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ èè èè???? öö ööθθθθ tt ttãããã yy yyŠŠŠŠ 

tt tt���� ÏÏ ÏÏ0000 øø øøóóóó tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ9999 óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ss ss9999 (( ((#### þþ þþθθθθ èè èè==== yy yyèèèè yy yy____ ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ àà ààιιιι yy yyèèèè ÎÎ ÎÎ6666≈≈≈≈ || ||¹¹¹¹ rr rr&&&& þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍΞΞΞΞ#### ss ssŒŒŒŒ#### uu uu (( ((#### öö ööθθθθ tt tt±±±± øø øøóóóó tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ uu uu5555$$$$ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏOOOO (( ((####ρρρρ •• ••���� || ||ÀÀÀÀ rr rr&&&& uu uuρρρρ (( ((####ρρρρ çç çç���� yy yy9999 õõ õõ3333 tt ttFFFF óó óó™™™™ $$ $$#### uu uuρρρρ()2(،  وسيجد من

$$$$tΑΑΑΑ(لمال والدنيا و طمعا في اأه، ستجابة للحاكم، ومواالة  لإو الرؤيا أال يريد السماع  ss ss%%%% 

ÓÓ ÓÓyyyyθθθθ çç ççΡΡΡΡ ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> §§ §§‘‘‘‘ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ öö ööθθθθ || ||ÁÁÁÁ tt ttãããã (( ((####θθθθ ãã ããèèèè tt tt7777 ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### uu uuρρρρ  tt ttΒΒΒΒ óó óóΟΟΟΟ ©© ©©9999 çç ççνννν ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ ÌÌ ÌÌ““““ tt ttƒƒƒƒ ………… çç ççµµµµ ää ää9999$$$$ tt ttΒΒΒΒ ÿÿ ÿÿ………… çç ççνννν àà àà$$$$ ss ss!!!! uu uuρρρρ uu uuρρρρ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) #### YY YY‘‘‘‘$$$$ || ||¡¡¡¡ yy yyzzzz()3(.  

يواجهه كل  مرأ، النقيضتهامات للمرسل من الطرف الذي يقف على اإل -4
ôô( ،نبياء والمرسلونمرسل، ولم ينج منه األ ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ ôô ôôMMMM tt tt//// ÉÉ ÉÉ jj jj‹‹‹‹ ää ää.... ×× ××≅≅≅≅ ßß ßß™™™™ ââ ââ‘‘‘‘  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ yy yy7777 ÎÎ ÎÎ==== öö öö7777 ss ss%%%% (( ((####ρρρρ çç çç���� yy yy9999 || ||ÁÁÁÁ ss ssùùùù 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã $$$$ tt ttΒΒΒΒ 

(( ((####θθθθ çç çç//// ÉÉ ÉÉ jj jj‹‹‹‹ ää ää.... (( ((####ρρρρ èè èèŒŒŒŒρρρρ éé éé&&&& uu uuρρρρ ## ## ¨¨ ¨¨LLLL yy yymmmm öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ9999 ss ss???? rr rr&&&& $$$$ tt ttΡΡΡΡ çç çç���� óó óóÇÇÇÇ tt ttΡΡΡΡ 44 44 ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑ ÏÏ ÏÏ dd dd‰‰‰‰ tt tt7777 ãã ããΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== ss ss3333 ÏÏ ÏÏ9999 «« ««!!!! $$ $$#### 44 44 ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ xx xx8888 uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ && &&““““ ÎÎ ÎÎ**** tt tt6666 ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ 

šš šš ÎÎ ÎÎ==== yy yy™™™™ öö öö���� ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####()4(.  

بل الملفت لنظر المستق رسالأمام اإل ،عالميةإلى المزاحمة اإلدخول المرسل  -5
نباء والمعلومات المتناقضة والملفقة والمضللة والكاذبة، ا من األالذي يواجه سيال منهمر" 

  .  )5("نسان يلهث وراء الحقيقةأصبح اإلراؤه ومقاالته، فآسانيده وتفسيراته وأوكل منها له 

ة ختالف اللهجات العربيإو ،قتصاديواإل)6(الضعف السياسي والتباين الفكري -6
ام، والمرسل الذي يتبنى من التحديات الكبرى التي تواجه المرسل بشكل ع سالمية،واإل

  .سالمي بشكل خاصالنهج اإل

محاولة تأهيل جيل إعالمي متخصص في فنون اإلعالم وتقنياته، عن  - -7
طريق توجيه هذا الجيل نحو المؤسسات اإلعالمية في بالد الغرب، فعادوا يحملون تقنية 

                                                
  .79سورة االعراف، االية )  1(
  .7سورة نوح، االية  )  2(
  .21سورة  نوح ، االية )  3(
  .34سورة االنعام، االية  )  4(
  .59، مرجع سابق ،ص  االعالم يف القران الكرمي)  5(
  .440املرجع السابق ،ص )  6(
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سم اإلسالم ويفكر بعقل إأ جيل إعالمي يحمل في ظاهره الغرب وفكر الغرب، فنش
 ،عالم الغربيأن يحمل تالمذة اإلومن الغريب "، الذي ينكر اإلسالم ومبادئه، )1(الغرب

  .)2(عالمية ضد بالدهمنفس الحمالت اإل

تضاعف أثر اإلعالم على المجتمعات المسلمة، وال سيما بعد سيطرة األقمار  -8
سيجد المرسل ، و)3(معظمها غير حريصة على تقديم مفاهيم اإلسالمالصناعية، والتي في 

  . الذي يرسل الفضيلة من يرسل مقابله الرذيلة

سالم، إن لم غير متحمس لنشر مباديء اإلاإلعالم الموجه لدول المسلمين  -9
جاءت متأثرة بعادات وتقاليد أصحابها، التي  ورسائل المرسل المسلم،تماماً؛  يكن معاد

  .)4(انت في معظمها مخالفة لشرع اهللا، سواء في المضمون أو الشكل أو اإلخراجك

من  ،ثيرصعوبة ضبطه مع ما تحمله موجات األنفجار المعلوماتي واإل - 10
 .عالمية، ال تنسجم مع القيم والمعتقداتإخبار وبرامج  ومواد أ

المسلمين  طالق الشائعات الكاذبة بغرض التشويش والبلبلة، لنزع ثقةإ"  - 11
####(انفسهمأببعضهم و ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ ÖÖ ÖÖ���� øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÇÇ ÇÇ øø øøΒΒΒΒ FF FF{{{{ $$ $$#### ÍÍ ÍÍρρρρ rr rr&&&& ÅÅ ÅÅ∃∃∃∃ öö ööθθθθ yy yy‚‚‚‚ øø øø9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ãããããã#### ss ssŒŒŒŒ rr rr&&&&  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////()5(  شاعوهأأي")6( ،

                                                
م، اصدر ثالثة من السوريني، الذين خترجوا يف جامعات 1882حتت االحتالل الربيطاين منذ ويف مصر اليت وقعت )  "  1(

التبشري االمريكية، صحفا تؤيد االحتالل واجم الدولة العثمانية، ومن هذه الصحف، صحيفة املقطم اليت انشأها يعقوب 
جود االجنليز يف مصر، انه اكرب نعمة، م، وكان فارس منر يقول عن و1889صروف، وشاهني مكاريوس، وفارس منر سنة 

اصول " .( وكان اصحاب جملة املقتطف، وهم خرجيوا مدارس التبشري االمريكية، يدعون للماسونية وزرع االحلاد يف مصر

  .134  -133، مرجع سابق، ص ص االعالم االسالمي
  .17املرجع السابق، ص )  2(
  255، ص 2امام باقي الربامج  يف امللحق  مانظر اجلدول الذي ميثل نسبة مفاهيم االسال)  3(
ثبت من خالل تقريرين   نشر جزء منها على شكل وثيقة سرية، أن أمريكا بعد أن فشلت يف تقدمي نفسها من خالل )  "  4(

اءة قناة احلرة واذاعة سوا،  قامت  بدعم قنوات عربية هلا قبول،  لكي تسعى لتحسني صورة  أمريكا، ويستلزم من ذلك اإلس
مع إذاعتها و قناة العربية، سجلت اموعة   mbcإىل اإلسالم من خالل الربامج اليت تقدمها،  وهذه القنوات هي  جمموعة 

اثر القنوات الفضائية العربية، (  ".وحسب التقرير األخري، سبقاً يف االنفتاح على الغرب، ونشر الثقافة ومبادئ احلياة الالمنطية

  ) 17مرجع سابق، ص 
  .83سورة النساء، االية  )  5(
  .58، مرجع سابق، ص االعالم االسالمي يف مواجهة االعالم املعاصر)  6(
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šš(و ššχχχχθθθθ èè èèùùùù ÌÌ ÌÌ hh hh���� pp pptttt ää ää†††† zz zzΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎ==== xx xx6666 øø øø9999 $$ $$####  tt ttãããã  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏèèèè ÅÅ ÅÅÊÊÊÊ#### uu uuθθθθ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ �()1(ومحاولة التشويش ،،)tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx0000 xx xx.... ŸŸ ŸŸωωωω 
(( ((####θθθθ ãã ããèèèè yy yyϑϑϑϑ óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@ #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ oo ooλλλλ ÎÎ ÎÎ;;;; ÈÈ ÈÈββββ#### uu uu öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### (( ((#### öö ööθθθθ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù ÷÷ ÷÷//// ää ää3333 ªª ªª==== yy yyèèèè ss ss9999 tt ttββββθθθθ çç çç7777 ÎÎ ÎÎ==== øø øøóóóó ss ss????()2(.  

وبين  ،ال يوجد تنسيق ما بين المجامع الفقهية وعلماء الشريعة من جهة - 12
عالم إلفي مرجعية افيواجه المرسل تحدي  عالمية من جهة ثانية،المؤسسات اإل

  . سالميإلا

وب الشع"أن عادة الثقة للمرسل المسلم من التحديات، خاصة وإتعتبر  - 13
نها مصادر الكذب أرغم  ،اعدائهاأعالم إخبار من اإلسالمية ال تثق بإعالمها، وتتلمس األ

  .)3("والتزوير

التمسك بقيم المجموعة  ،من التحديات النفسية التي تواجه المرسل المسلم - 14
و أ ،لى خلق توترات عرقيةإليها والتعصب لها، والتي قد تؤدي إو القبيلة التي ينتمي أ

المسلم المستقبل  مماأحباطات نفسية إو خلق أ ،و دينيةأ ،و دوليةأ ،و ثقافيةأ ،قبلية
  .ما بين فكر سلفي وشيعي وتكفيري ووسطي ،للرسالة

  :لىإيحتاج المرسل لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية 

ن يكون عالة على غيره في أجتهاد والتطوير، بدل روح مبادرة التغيير، واإل -1
  .االت المعرفة والتقنيةكثير من مج

عن الهدف التجاري، الذي يجعل لإلثارة والتشويق، األولوية على  البعد -2
  .)4(عالم الصحيحاإل

وصحابته  الرسول صلى اهللا عليه وسلم سالم ويعيشه كما فهمهأن يفهم اإل -3
التلفاز  تجد" الدرس الديني، وكما قيل ما يبدأعند تلفزيونه،حتى ال يقفل المستقبل  ،الكرام

  .)1("هو الموجه الرئيس حتى في وقت األكل 

                                                
  . 13سورة املائدة ، االية )  1(
  . 26سورة فصلت ، االية )  2(
  .58، املرجع السابق، ص االعالم االسالمي يف مواجهة االعالم املعاصر)  3(
التلفزيون ذوي الثقافات االباحية، هلم ميزة تنافسية على من ليسوا من اصحاب تلك منتجي شرائط " يرى برجنسكي ان)  4(

الثقافة، وقد كانت النتيجة النهائية ان التلفزيون الغريب اصبح مييل يوما بعد يوم وبشكل متزايد اىل االمور الشهوانية واجلنسية 
ولعل نظرة عابرة اىل التلفاز، ). 237مرجع سابق، ص ، فلسفات االعالم املعاصرة يف ضوء املنظور االسالمي(."واحلسية

ان الذين حيبون ان تشيع الفاحشة يف الذين :" كافية لتظهر نشر الفاحشة بكل ما خيالف قيم االسالم، دون اعتبار لقوله تعاىل
  ).19سورة النور، االية "( امنوا هلم عذاب اليم يف الدنيا واالخرة واهللا يعلم وانتم ال تعلمون
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 ،صحابهاأفكار لخدمة فكرة يؤمن بها أن صراع األن يعي أعلى المرسل  -4
  .)2(ن يكون عالما بحيثيات وطبيعة الصراعأوعليه  ،طبيعي شيء

  

  

يشد " ، والتي من خاللها )3(يستخدم المرسل كل االمكانيات العلمية والتقنية -5
  .)4("رسال حتى نهايتهإلنسان من بداية اإلإنتباه ا

ة للعوامل الداخلية في العالم والدراسة العلمي ،طالع الواسعيعتبر اإل -6
ضرورية للمرسل  ،فرادا وجماعاتأوالخارجية التي تستهدف المسلمين  ،سالمياإل

  .)5(المسلم 

 وأفكل شعب  ،ليه، دراسة علميةإخصية المرسل ن يدرس شأعلى المرسل  -7
ومعتقداته  ،ومفاهيمه الخاصة ،وثقافته الخاصة ،له ذوقه الخاص ،و جماعةأفرد 

  .)6(وتطلعاته الخاصة ،وبيئته الخاصة ،الخاصة

فإن ذلك يساعد على وحدة  ،عالميلتزم المرسل المسلم صراط اهللا اإلذا اإ -8
قة بين العالم فالفر ،عالمية المتعددة بكل مفاهيمهاإتبع السبل اإلومن  ،سالميةاألمة اإل

¨¨(، سالمي حتميةاإل ¨¨ββββ rr rr&&&& uu uuρρρρ #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ ‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏÛÛÛÛ≡≡≡≡ uu uu���� ÅÅ ÅÅÀÀÀÀ $$$$ VV VVϑϑϑϑŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ ãã ããΒΒΒΒ çç ççννννθθθθ ãã ããèèèè ÎÎ ÎÎ7777 ¨¨ ¨¨???? $$ $$$$$$ ss ssùùùù (( (( ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ãã ããèèèè ÎÎ ÎÎ7777 −− −−FFFF ss ss???? ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ çç çç6666 �� ��¡¡¡¡9999 $$ $$#### ss ss−−−− §§ §§���� xx xx0000 tt ttGGGG ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ////  tt ttãããã 
 ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ####‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ7777 yy yy™™™™()7(.  

  

  

                                                                                                                                              
  .16، مرجع سابق، ص اثرالقنوات  الفضائية  العربية)  1(
  .7، مرجع سابق،  ص االعالم االسالمي رسالة وهدف)  2(
يف اال الدويل ميكن ان تستخدم وسائل االعالم شىت االساليب الدعائية اليت تقلب احلقائق راسا على عقب، وتشوه )  "  3(

اهري شعبها، ام بعيون الشعوب االخرى، وذلك لتهيئة الرأي العام احمللي ورمبا صورة اخلصم باحلق وبالباطل، سواء يف عيون مج
، مرجع سابق، ص فلسفات االعالم املعاصرة يف ضوء املنظور االسالمي". (الدويل، الي عمل تقوم به حيال الدولة اخلصم

240.(  
  .36، مرجع سابق، ص  االعالم يف القران الكرمي)  4(
  .38ص املرجع السابق، )  5(
  ).43 -42املرجع سابق، ص ص : (انظر اىل تفاصيل خصوصيات كل شخص او شعب )  6(
  .153سورة االنعام، االية )  7(
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  الفصل الثالث
  لمرسل وضوابط الشريعة اإلسالميةا

  :مباحث  ستةوفيه 

  .سالميعالم اإلفي اإل المرسل التلفزيوني :  المبحث األول

 فرض عين أم عمله؟ وهل هل كل مسلم مرسل:  المبحث الثاني
   كفاية؟ فرض

  . ختيار المرسلإكيف يتم  :  المبحث الثالث

  :صفات المرسل :   المبحث الرابع

  : مطالب ةربعأ وفيه             

   .صفات المرسل الشكلية   -1

   .صفات المرسل العلمية   -2

   .الفنيةصفات المرسل    -3

  .الصفات العامة للمرسل   -4

  . مصادر المرسل  :  المبحث الخامس

  .هداف المرسلأ :   المبحث السادس
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  :سالميفي اإلعالم اإل المرسل التلفزيوني : ولالمبحث األ    
ليس  ( بقولههم من السماع، أعتبر النبي محمد صلى اهللا عليه وسلم النظر إ

لواح فلما عاين ما صنع قومه في العجل فلم يلق األخبر موسى بأن اهللا إ، كالمعاينة الخبر
ن نرى البون الشاسع بين التلفاز، الذي يجمع أ، وهذا يدعونا )1()لواحألقى األما صنعوا 

تصاالت، ولعل أهمها البصر، وبين باقي وسائل اإلبين الحواس كافة في وقت واحد، و
ختالفا بينا عن إنفعال بالمشاهدة، تختلف تأئر واإلال نأمناسبة الحديث فيها داللة على 

$$$$(وفي تفسير قوله تعالى حكاية عن موسى عليه السالم السماع،  ££ ££ϑϑϑϑ ss ss9999 uu uuρρρρ yy yyìììì yy yy____ uu uu‘‘‘‘ ## ## yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) 

 ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% zz zz≈≈≈≈ tt tt7777 ôô ôôÒÒÒÒ xx xxîîîî $$$$ ZZ ZZ0000 ÅÅ ÅÅ™™™™ rr rr&&&& tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% $$$$ yy yyϑϑϑϑ || ||¡¡¡¡ øø øø⁄⁄⁄⁄ ÎÎ ÎÎ//// ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤθθθθ ãã ããΚΚΚΚ çç ççFFFF øø øø0000 nn nn==== yy yyzzzz .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ üü üü““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// (( (( óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF ùù ùù==== ÉÉ ÉÉffff tt ttãããã rr rr&&&& zz zz÷÷÷÷ öö öö∆∆∆∆ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ (( (( ’’’’ ss ss++++ øø øø9999 rr rr&&&& uu uuρρρρ yy yyyyyy#### uu uuθθθθ øø øø9999 FF FF{{{{ $$ $$#### 

xx xx‹‹‹‹ ss ss{{{{ rr rr&&&& uu uuρρρρ ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈ùù ùù&&&& tt tt���� ÎÎ ÎÎ//// ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅzzzz rr rr&&&& ÿÿ ÿÿ………… çç ççνννν ”” ””���� èè èègggg ss ss†††† ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) 44 44 tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% tt tt øø øø⌠⌠⌠⌠ $$ $$#### ¨¨ ¨¨ΠΠΠΠ éé éé&&&& ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤθθθθ àà àà0000 yy yyèèèè ôô ôôÒÒÒÒ oo ooKKKK óó óó™™™™ $$ $$#### (( ((####ρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ%%%% xx xx.... uu uuρρρρ  ÍÍ ÍÍ____ tt ttΡΡΡΡθθθθ èè èè==== çç ççGGGG øø øø)))) tt ttƒƒƒƒ ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù ôô ôôMMMM ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ôô ôô±±±± èè èè@@@@ 

šš šš†††† ÎÎ ÎÎ1111 uu uu !! !!#### yy yy‰‰‰‰ ôô ôôãããã FF FF{{{{ $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ  ÍÍ ÍÍ____ ùù ùù==== yy yyèèèè øø øøgggg rr rrBBBB yy yyìììì tt ttΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$ ن المناسبة في قصة موسى عليه السالم إ .)2()####$$
ن المرسل رب أا سمع من ربه خبر عبادة قومه للعجل، ولم يتأثر بالسماع، رغم عندم

ى موسى عليه السالم أثير المشاهدة، عندما رإتضح تأالعالمين، والمستقبل نبي، بينما 
ن تماما، وهي كالم ر كتابا مقدسا كالقرآلواح، والتي تعتبللعجل، فرمى األعبادة قومه 

  .لحيته، من هنا يتضح الفرق بين السماع والمشاهدةخيه وأاهللا، وبدأ يجر برأس 

ختيار إن يكون محكوما بالشرع في تحديد هدفه، وأالمرسل المسلم يجب 
فليس ألحد من البشر  الفضل في وضع  اإلعالم اإلسالمي، "أسلوب تقديمها، المعلومة، و

لم في كثير من وس لى النبي محمد صلى اهللا عليهإوحى به أنه من اهللا سبحانه وتعالى، أل
   .)3("ياتاآل

                                                
  ) .3250(ح.  351ص/2ج: املستدرك على الصحيحني للحاكم )   1(
     150سورة األعراف، االية )  2(
  .25م، ص2002ر الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، دا،بيقاالعالم االسالمي املباديء النظرية التطحجاب، حممد منري،)  3(
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مام ألمسؤلية أمام اهللا سبحانه، أالمسؤلية "مام ثالث مسؤليات أالمرسل المسلم 
يمارس " هللا عز وجل وال رادته من اإ، فهو يستمد )1("مام المجتمعأالضمير، والمسؤلية 

  .)2(" و سلطةأو هيئة أو جماعة ألفرد  رضاءإعالمي العمل اإل

قناع إمالء اإلرادة واإلما محاولة أ" سالمي هو البالغ إلم اعالألغرض من اإل
قناع، ال إليه باإلبالقوة، فغير وارد تماما، وال بد من احترام عقل المستقبل والذي  نتوجه 

كراه حتى في الدين إلفعدم ا ،)3("نفعاالت جرا بواسطة الغرائز والعواطف واإلن نجره أ
II(أمر به القران الكريم IIωωωω oo ooνννν#### tt tt���� øø øø.... ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$ $$#### (( ليس مجرد ناقل "  المرسل المسلم نأال إ ،)4()))

ويحقق العدالة  ،ويبني المجتمع ،يقدم منهاجا يخدم الدعوة ،نما هو داعيةإخبار، ولأل
  .)5("ستقرارواإل

، ن الكريمآ، ملتزما بتوجيهات القرالمرسل المسلم يوجه الرسالة للناس كافة
 لىإورسالة ) دمآيا بني ( دم آلى بني إورسالة ) ناسيها الأيا ( لى الناس إفهناك رسالة 

!!(لى رحمة العالمين إ، وكل الرسائل تهدف )منواآيها الذين أيا ( المؤمنين  !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ šš šš����≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& 

āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ZZ ZZππππ tt ttΗΗΗΗ ôô ôôqqqq yy yy‘‘‘‘ šš šš ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ nn nn====≈≈≈≈ yy yyèèèè ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999()6( ،ن معظم رسائلهم أسالمي ومما يؤخذ على مرسلي اإلعالم اإل
إلى الناس والمنافقين واألعداء مين، وقلما توجه لى فئة المؤمنين والمسلإموجهة 

سلوب المناسب، لكل فئة من بالحكمة والموعظة الحسنة، ضمن األصدقاء، وكل واأل
  .فئات البشر

، عندما يكون )7("سالمي بصفة الربانيةالفكر اإلعالمي اإل" يتميز المرسل في
 ،و تبريرهأمنحاز لفعله "فسيكون غير  ،المرسل ملتزم بالتوجيهات والتوصيات الربانية

  .)8("نسانرها قيم معيارية خارجة عن وضع اإلباعتبا ،وغير متأثر بتكوينه وظروفه

                                                
  .45، مرجع سابق، ص اصول االعالم االسالمي)  1(
  .26، مرجع سابق، ص االعالم االسالمي املباديء النظرية التطبيق)  2(
  .27 -26املرجع السابق، ص ص )  3(
  .256سورة  البقرة، االية  )  4(
  .27، مرجع سابق، ص لنظرية التطبيقاالعالم االسالمي املباديء ا)  5(
  .107سورة االنبياء، االية )  6(
  .102، مرجع سابق، ص فلسفات االعالم املعاصرة يف ضوء املنظور االسالمي)  7(
  .103املرجع السابق، ص )  8(
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####(نه يفسح المجال للباطلأن لم يقل الحق فإو ،ن يقول الحقأعلى المرسل  ss ssŒŒŒŒ$$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù 

yy yy‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ãã ãã≅≅≅≅≈≈≈≈ nn nn==== āā āāÒÒÒÒ9999 $$ ها الباطل، ن ال يتحايل على الحق ليخدم بأوهذا يقود المرسل  )1()####$$
 ،)2()كلمة حق يراد بها باطل( في الخوارج  رضي اهللا عنه بي طالبأوكما قال علي بن 

ŸŸ(من هنا تأتي خطورة المرسل الذي يخلط الحق بالباطل ،)2()باطل ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎ6666 ùù ùù==== ss ss???? �� ��YYYY yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### 

ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ≈≈≈≈ tt tt7777 øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////()3( ،وهو يعلم الصحيح منها  ،كثر خطورة كتمان المرسل للحقيقةواأل)(( ((####θθθθ ãã ããΚΚΚΚ çç ççGGGG õõ õõ3333 ss ss???? uu uuρρρρ 

¨¨ ¨¨,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ çç ççΗΗΗΗ ss ss>>>> ÷÷ ÷÷èèèè ss ss????()4(، " إقناع و ،ومنطق في العرض ،لى قوة في الحجةإوالحق يحتاج
  .)5("سلوبأو ركاكة األ ،و ضعف الحجةأ ،فكم من حق ضاع بفقد المنطق ،سلوبفي األ

  .)5("سلوباأل
، يقول )6("و تحريفأو تهويل أحداث دون تهوين الصدق هو النقل الواقعي لأل" 

ِإن الصدقَ يهدي إلى الْبِر وِإن الْبِر يهدي إلى الْجنَّة : (يه وسلمصلى اهللا عل محمد النبي
وِإن الرجَل لَيصدقُ حتى يكُون صديقًا وِإن الْكَذب يهدي إلى الْفُجورِ وِإن الْفُجور يهدي 

ن يحدث أكفى بالمرء كذبا ( ، )7()تَب عنْد اللَّه كَذَّاباإلى النَّارِ وِإن الرجَل لَيكْذب حتى يكْ
  .)9("المثل في الكذب بكالم جرائد  ان يضربوأوقد درج الناس على "، )8()سمع بكل ما 

سالمي يوجه ي في سرعة نقل الخبر، فالمنهج اإلمام مصطلح السبق الصحفأ
$$$$(لى  التدقيق وتبيان الحقائق قبل نشرها إالمرسل  pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ββββ ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ ää ää.... uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ 77 77,,,, ÅÅ ÅÅ™™™™$$$$ ss ssùùùù :: ::**** tt tt6666 tt tt⊥⊥⊥⊥ ÎÎ ÎÎ//// 

(( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããΨΨΨΨ ¨¨ ¨¨���� tt tt6666 tt ttGGGG ss ssùùùù ββββ rr rr&&&& (( ((####θθθθ çç çç7777ŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ èè èè???? $$$$ JJ JJΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% 77 77'''' ss ss####≈≈≈≈ yy yyγγγγ pp ppgggg ¿¿ ¿¿2222 (( ((####θθθθ ßß ßßssss ÎÎ ÎÎ6666 óó óóÁÁÁÁ çç ççGGGG ss ssùùùù 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã $$$$ tt ttΒΒΒΒ óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF ùù ùù==== yy yyèèèè ss ssùùùù tt tt ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ tt ttΡΡΡΡ()10(،  ويطالبه المنهج

                                                
  .32سورة يونس، االية )  1(
حمب : حتقيق, لباري شرح صحيح البخاريفتح ا: أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي, ابن حجر)  2(

  .بريوت –دار املعرفة : دار النشر. باب قتل اخلوارج وامللحدين بعد إقامة احلجة عليهم.  284ص/12ج, الدين اخلطيب
  .42سورة  البقرة، االية ) 3(
  .42سورة  البقرة، االية ) 4(
  .64، مرجع سابق،  ص االعالم االسالمي رسالة وهدف)  5(
  .65رجع السابق،  ص امل)  6(
يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وكُونوا مع :" باب قَولِ اللَّه تعالَى . كتاب الْأَدبِ . 2261ص/5ج:صحيح البخاري )  7(

 نيقادبِ  وما"الصى عن الْكَذهن5743(ح.ي. (  
. حممد فؤاد عبد الباقي : حتقيق. صحيح مسلم :  ي النيسابوري مسلم ، مسلم بن احلجاج أبو احلسني القشري)   8(
  .بريوت  –دار إحياء التراث العريب ) . 5( ح.باب النهيِ عن احلديث بِكُلِّ ما مسع  .  10ص/1ج
  .66االعالم االسالمي رسالة وهدف، مرجع سابق،  ص )  9(
  .6سورة احلجرات، االية )  10(
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####( ،خبر منهألى من هو إسالمي في العودة اإل ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ ÖÖ ÖÖ���� øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÇÇ ÇÇ øø øøΒΒΒΒ FF FF{{{{ $$ $$#### ÍÍ ÍÍρρρρ rr rr&&&& ÅÅ ÅÅ∃∃∃∃ öö ööθθθθ yy yy‚‚‚‚ øø øø9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ãããããã#### ss ssŒŒŒŒ rr rr&&&& 

 ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// (( (( öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ çç ççννννρρρρ –– ––ŠŠŠŠ uu uu‘‘‘‘ ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÉÉ ÉÉΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### ## ##†††† nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< '' ''ρρρρ éé éé&&&& ÌÌ ÌÌ���� øø øøΒΒΒΒ FF FF{{{{ $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ çç ççµµµµ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== yy yyèèèè ss ss9999 tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ………… çç ççµµµµ tt ttΡΡΡΡθθθθ ää ääÜÜÜÜ ÎÎ ÎÎ7777 // //ΖΖΖΖ oo ooKKKK óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 33 33()1(.  
بدون  ،ن يصاغ بنفس الدرجة من الصدقأيجب  ،ذا ما تم التثبت من الخبرإف" 
و تعطي أ ،لتعطي معنى مغايرا للحقيقة ،جزاءأء دون جزاأو نقل أو تشويه أتحريف 

ôô( ،)2("حتماالت وتلميحات تفقد الخبر صدقهإ ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% uu uuρρρρ tt ttββββ%%%% xx xx.... ×× ××,,,,ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ tt ttββββθθθθ ãã ããèèèè yy yyϑϑϑϑ óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ zz zzΝΝΝΝ≈≈≈≈ nn nn==== ŸŸ ŸŸ2222 «« ««!!!! $$ $$#### ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO 
………… çç ççµµµµ tt ttΡΡΡΡθθθθ èè èèùùùù ÌÌ ÌÌ hh hh���� pp pptttt ää ää†††† .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// $$$$ tt ttΒΒΒΒ çç ççννννθθθθ èè èè==== ss ss)))) tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ šš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ôô ôôèèèè tt ttƒƒƒƒ()3(،  فبعد المعرفة  ،سرائيلإوهذه صفات بني

، ولكن المتيقنين من المعلومة الم، وهذا حكم يعمم ليشمل المرسليننية يحرفوا الكاليقي
  .هداف والمصالح الدنيويةأو غيرها من األسباب واألسباب سياسية، التحريف أل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

  .83سورة  النساء، االية )  1(
  .68، مرجع سابق،  ص االعالم االسالمي رسالة وهدف)  2(
  .75سورة البقرة ، االية )  3(
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  كفاية؟ فرض فرض عين أم عملههل كل مسلم مرسل ؟ وهل : الثانيالمبحث       
لمسلمين منذ بداية ظهور التلفاز، حول أحكام شرعية، دار جدل بين علماء ا

  .تتعلق بالوسيلة، والمستقبل، وأخيرا المرسل

بدأ السؤال عند ظهور الوسيلة، هل امتالك التلفاز حرام أم حالل؟ وعندما انتشر 
التلفاز في بلدان العالم اإلسالمي، أصبح السؤال عن المستقبل، هل النظر إلى التلفاز 

ل؟ وبعد انتشار الفضائيات، وأصبحت بالمئات في العالم اإلسالمي، أصبح حرام أم حال
  السؤال هل العمل في التلفاز حرام أم حالل؟

ما يدسه من سموم من بث وإذا نظرنا إلى "يرى البعض أن التلفاز نافع وضار، 
م حتياط منه، وعدإثارة الجنس، يجعلنا في كمال اإل ستهتار بالفضائل، وكيفيةالرقص واإل

وإغماض العين  ،واحدة، ويرى الباحث أن النظر بعين )1("جيد عناف إصدار القرار بأنه
ة التلفاز، والحديث عن مخاطره ومفاسده، دون النظر إلى ضرورة يماألخرى عن أه

ستثماره لصالح الدين واإلنسان والكون والحياة، يجعل منه أكثر فسادا وشراسة، وما إ
  .وبتقنياته وفنونه، وتوجيهه كما يشتهون كان ذلك إال لتفرد الغرب به

يبرر لها استعمال أفضل وسائل  لقد استخدم الناس في كل عصر عبر التاريخ ما
صلى اهللا عليه وسلم،  محمد ، وهذا بالفعل ما قام به النبي)2(تصال ضمن المتاحاإل

ان عصر وك"ن، وغيرها من الوسائل المتاحة، فاستعمل الشعر والخطابة والرسائل واألذا
                                                

  .144، مرجع سابق، ص اإلعالم اإلسالمي خصائصه وأهدافه)  1(
يعترب بعض الباحثني  اجلهاد من الوسائل االعالمية يف صدر االسالم كعبد اللطيف محزة وعبد القادر حامت، ونستشهد مبا )  2(

واالصل يف اجلهاد انه ميهد الطريق حلرية االعالم االسالمي وحرية االتصال بالناس ليسمعوا كالم اهللا ، : " قاله  ابراهيم امام 
اصول االعالم " ( ويتيح الفرصة امام الدعاة كي يبلغوا الرسالة ويؤدوا االمانة ، النه صلى اهللا عليه وسلم بعث رمحة للعاملني 

ترى هذه الدراسة ان الرسالة اليوم تصل دون السيف، فالتلفاز يدخل البيوت مجيعا دون ) 10بق، ص ، مرجع سااالسالمي
  .قوة، ومن هنا يعترب السيف الغراض اخرى غري االعالم املعاصر
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اإلسالم يعتمد على الكلمة واللقاء المباشر، واليوم نجد وسائل إعالم عديدة منها اإلذاعة 
 ،ن يستغلوا كل فرصة للدعوة في كافة وسائل اإلعالمأفعلى دعاة اإلسالم ...والتلفزيون

  . )1("مع استخدام أسلوب العصر وطريقته ومنهجه

رغم  ،جهود لجعله وسيلة لإلصالحإن إقبال الناس على التلفاز يتطلب تضافر ال
والتي ال يعتبر جوها  ،أن بعض القائمين على أمره تربوا في أحضان التربية الغربية

  .)2(دينيا

يعتبر الجدل في كل مرحلة من مراحل التطور اإلعالمي، من العوامل المعيقة 
رام أم فالدخول في جدل السينما ح" والتي هي خيرية هذه األمة،  ،للدعوة اإلسالمية

حالل ؟ خير من ذلك كله وأجدى العمل الجاد على دفع الشباب إلى النبوغ في هذا 
  .)3("المجال، فالحكم ينصب على المستوى والمحتوى

يعتبر الفقه اإلسالمي هو الرافد لكل باحث عن الحرام والحالل، وما زال 
في بعض  ات سريعةالحديث عن أحكام التلفاز مغيبا عن كتب الفقه، وال تجد له إال إشار

وحتى التناول الفقهي للممارسات اإلعالمية، كان يتسم بترديد "كتب اإلعالم اإلسالمي، 
إلنتاج بعض المواد  ،أقوال فقهية عامة، ال تكفي لمن يريد إرشادات شبه محددة

  .)4("اإلعالمية

تعتبر الوسيلة اإلعالمية المتطورة من ضرورات حفظ المال والعرض والنفس، 
كل يعرف دور اإلعالم في إنهاء حرب فيتنام، وال سيما عندما تبنى وجهة النظر فال" 

، )5(كبر دولة في العالمأالمطالبة بوقف الحرب، ودور اإلعالم في إنهاء حكم رئيس 
  .)6("ستقالة فيما عرف بفضيحة ووترجيتبإجباره على اإل

                                                
  .17مرجع سابق، ص . الدعوة االسالمية واالعالم الديين)  1(
  .143، مرجع سابق، ص اإلعالم اإلسالمي خصائصه وأهدافه)  2(
  .307، مرجع سابق، ص االعالم االسالمي والعالقات االنسانية النظرية والتطبيق)  3(
  .392، مرجع سابق، ص االعالم االسالمي النظري يف امليزان)  4(
م 1972فضيحة ووتر جيت فضيحة جتسس باجهزة تنصت يف عهد الرئيس االمريكي ريتشارد نيكسون، بدأت عام )   5(

نيكسون " م العنوان بالصفحة االوىل حبجم ضخم 1974/ 9/8حيث نشرت الواشنطون بوسط يف وانتهت باستقالته، 
انظر تفاصيل ( وحصلت الواشنطون بوست على جائزة بعد مطاردا خالل حترياا عن قصة ما عرف بوترجيت " يستقيل

  http://www.yabeyrouth.com/pages/index3377.htm ) قصص واحداث صحفية شهرية: ووتر جيت

  . 16، مرجع سابق،  ص االعالم االسالمي رسالة وهدف)  6(
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ع السيف وال الخيل فاإلسالم لم يختر" ، اًمذموم يعتبر الجدل حول الوسيلة جدالً
، )1("ولكنه استخدم هذه الوسائل، بعد أن منحها الضابط األخالقي ،وال اللغة العربية

فليست هناك وسائل وأدوات محددة دون غيرها لنشر الدين اإلسالمي، بل يجب استخدام "
فهناك غير المسلمين " ،)2("لتوصيل كلمة الحق إلى الناس أجمعين ،كل الوسائل المتاحة

، الن اختيار أفضل طرق توصيل الحق )3("ين ينبغي أن تبلغهم الدعوة وإال كنا آثمينالذ
فكل طريق يتأتى عنه توصيل الدعوة، فهو " ، والحكمة كلمة جامعة، )بالحكمة(إلى العالم
  .)4(" مطلوب

يشاهد العالم التلفاز عبر الفضاء، وعن بعد مسافات كبيرة بين المرسل 
جل الدعوة وتبليغ رسالة اإلسالم، بهدف ألمرسل عناء السفر من والمستقبل، ولم يتجشم ا

من الجهل والفقر والظلم إلى نور العلم  ناس من عبادة غير اهللا، وإخراجهمإخراج ال
أليس التلفاز " والغنى والعدل، ومن الحق أن يتساءل الدعاة ومرسلو اإلعالم عبر التلفاز

والصورة ... النبي، إلى ماليين الناس؟وسيلة، تعين على توصيل كالم اهللا، وكالم 
والصوت والحركة واأللوان المتعددة جواذب، تشد الناس إلى الجلوس، أمام هذه الشاشة 

كبر التحديات أ، وأما ما يجذب الناس من طريق الحرام فهو محرم، وهو من )5("الصغيرة
وعة ستطالع من خالل مجمإأظهر "ه مرسلي البرامج اإلسالمية فقد لتي تواجأالتحديات 

منهم يرى أن القنوات الفضائية % 62: ستقبال للقنوات أنإكبيرة ممن يقتنون أجهزة 
  .)6("وذلك لجذب المشاهدين ،تعتمد على المرأة بشكل أساسي

جتهادات وإبداعات اإلنسان، ما دامت تعمل على خدمة ترك اإلسالم الوسيلة، إل
فالوسيلة " بتة القطع بالحرمة،الدين واإلنسان والكون والحياة، دون مخالفات شرعية ثا

جتهاد المسلمين، ن أركان اإلسالم، ترك اختيارها إلاإلعالمية عن الركن الثاني م
  .)7("فاقترحوا بوقا، واقترحوا ناقوسا، واستقروا على األذان

                                                
  .305، مرجع سابق، ص االعالم االسالمي والعالقات االنسانية النظرية والتطبيق)  1(
  .39، مرجع سابق، ص اصول االعالم االسالمي)  2(
  .39املرجع السابق، ص )  3(
  .444، مرجع سابق، ص  االعالم يف القران الكرمي)  4(
  .304، مرجع سابق، ص االعالم االسالمي والعالقات االنسانية النظرية والتطبيق)  5(
  .15، مرجع سابق، ص اثر القنوات الفضائية العربية)  6(
  .305، مرجع سابق، ص االعالم االسالمي والعالقات االنسانية النظرية والتطبيق  )7(
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عليها تحريا  أقبل وه عظيم في الوسائل، إن هالجيل اإلسالمي المعاصر حظ" 
!!( :معها تكيف من يأخذ بقوله تعالى تمتاحة، وتكيفللتقرب إلى اهللا بكل وسيلة  !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& 

 ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ @@ @@ΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§‘‘‘‘ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ÈÈ ÈÈββββ$$$$ || ||¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎ==== ÎÎ ÎÎ////  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% šš šš ÎÎ ÎÎ ii ii tt tt7777 ãã ããŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; (()1(،  فكل مسلم مكلف بمخاطبة جيله بلسان

  .)2("عصره

يعتبر الزمن الحالي هو عصر التلفاز، فال يكاد يخلو بيت أو مؤسسة منه، فضال 
فأسلوب عرض اإلسالم بالتلفاز " عض ألكثر من تلفاز في البيت الواحد، عن امتالك الب
يجعل ... ن خلو الميدان منهاأل...أصبح استخدامها ضرورة شديدة ئية،والقنوات الفضا

ال اوسيلة الدعوة إلى اهللا ناقصة، والتقصير فيها يسأل عنها المتسبب أمام اهللا، واستعم
  .)3("ستعمالن الحكم فيها مبني على اإلألاآللة ال يقال لها حرام أو حالل، 

))( "إن اهللا عز وجل أمرنا باإلعداد لكل شيء، ((####ρρρρ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏãããã rr rr&&&& uu uuρρρρ ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999 $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ΟΟΟΟ çç ççFFFF ÷÷ ÷÷èèèè ss ssÜÜÜÜ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$####  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 
;; ;;οοοο §§ §§θθθθ èè èè%%%%()4( ،واإلعالم أصبح قوة عظيمة")(: وجلوقال عز" ،)5ää ääíííí ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ 

ÏÏ ÏÏππππ yy yyϑϑϑϑ õõ õõ3333 ÏÏ ÏÏtttt øø øø:::: $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////()6( ،اسبة للدعوةومن الحكمة اختيار الوسيلة المن")والتلفاز هو األكثر انتشارا  )7
  .وتأثيرا في عالمنا المعاصر

وإذا افترضنا الفضائيات هي بمثابة سوق عكاظ في الجاهلية، فعلى المرسل أن  
ويميل الباحث إلى ، والدفاع عن اإلسالم والمسلمين يكون كحسان بن ثابت، في الذود

ستغلوا جميع الوسائل المتاحة لنشر الدعوة، وان على الدعاة إلى اهللا أن ي:" الرأي القائل
يستخدموا سالح العصر وأسلوبه، والعلماء يقولون إن القوة تكون في كل عصر بما 

ن ما ، أل)اإلعالمي(سالح، إلحراز النصريناسبه، وال بد أن يكون سالح المؤمن أرقى 
  .)8("ال يتم الواجب إال به فهو واجب

                                                
  . 4سورة ابراهيم ، االية )  1(
  .303، مرجع سابق، ص سالمي والعالقات االنسانية النظرية والتطبيقاالعالم اال)  2(
  49- 48، مرجع سابق ،  ص ص االعالم االسالمي رسالة وهدف)  3(
  .60سورة االنفال، االية  )  4(
  .15، مرجع سابق،  ص االعالم االسالمي رسالة وهدف)  5(
  .125سورة النحل، االية )  6(
  15، مرجع سابق،  ص وهدف االعالم االسالمي رسالة)  7(
  .33، مرجع سابق، ص الدعوة االسالمية واالعالم الديين)  8(
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في تعلم "لمين مع وسائل اإلعالم الحديثة لمسينادي بعض الباحثين بتكيف ا
$$$$(اإلخراج والتمثيل والتقديم التلفزيوني، لقد أمر اهللا المؤمنين بالقول السديد  pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### 

(( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu (( ((####θθθθ àà àà)))) ®® ®®???? $$ $$#### ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ää ää9999θθθθ èè èè%%%% uu uuρρρρ ZZ ZZωωωω öö ööθθθθ ss ss%%%% #### YY YY‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ yy yy™™™™()1(، والقول السديد  يشمل الوسيلة اإلعالمية")2( .  

اإلسالم بأن رسالته واحدة، ويكمل كل مرسل ما ابتدأه  يمتاز المرسل في
وقيمهم واحدة،  ن الكريم يجد أن رسل اهللا دعوتهم واحدة،آالسابق، فمن يقرأ القر
أدى النبي صلى اهللا عليه وسلم رسالته، وتولى أمر الرسالة "وأساليبهم متعددة، فلقد 

أن مضى هؤالء جميعا، وسلموا  أصحابه، فمن المسئول عن هذه الرسالة اإلسالمية، بعد
 ،)3("الرسالة لمن بعدهم، وأصبحت أمانة في أعناقهم، وفي أعناق من يرثهم من بعدهم

) ää ää3333 tt ttFFFF øø øø9999 uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ×× ××ππππ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& tt ttββββθθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÎÎ ÎÎ���� öö öö���� ss ssƒƒƒƒ øø øø:::: $$ $$#### tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ãã ããΒΒΒΒ ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ÅÅ ÅÅ∃∃∃∃ρρρρ ãã ãã���� ÷÷ ÷÷èèèè pp ppRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// tt ttββββ öö ööθθθθ yy yyγγγγ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã ÌÌ ÌÌ���� ss ss3333ΨΨΨΨ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ نه ال إ" ، )4()4 ####$$

من غير هاد يدعو، وال مرشد يبين، قياسا على  لرسل أن يكونواللبشرية من بعد ا يمكن
$$$$(قوله تعالى  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ $$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ ää ää.... tt tt ÎÎ ÎÎ//// ÉÉ ÉÉ jj jj‹‹‹‹ yy yyèèèè ãã ããΒΒΒΒ 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm yy yy]]]] yy yyèèèè öö öö6666 tt ttΡΡΡΡ ZZ ZZωωωωθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘()5(،  وقوله تعالى)ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ >> >>ππππ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ŸŸ ŸŸξξξξ yy yyzzzz $$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù 

$$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù ÖÖ ÖÖ����ƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ tt ttΡΡΡΡ()6( ،فالنذير والبشير ال بد من وجودهما في كل عصر")7( .  

ن دعوة، والدعوة عمل إعالمي بكل ما تحمل هذه العبارة إن الدين اإلسالمي دي" 
  .)8("تصالعنى في أذهان أساتذة اإلعالم واإلمن م

ختلف العلماء في حكم الدعوة، فقال بعضهم إنها فرض عين، وقال آخرون إ" 
ب الرأي القائل بأنه فرض عين باآليات التي تحث اصحأ، واستشهد )9("إنها فرض كفاية

$$$$(على تبليغ الدعوة  عليه وسلمصلى اهللا  النبي pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ãã ããΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### õõ õõOOOO ÏÏ ÏÏ kk kk==== tt tt//// !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ tt ttΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ““““ΡΡΡΡ éé éé&&&& šš šš���� øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 
yy yy7777 ÎÎ ÎÎ ii ii//// ¢¢ ¢¢‘‘‘‘()10(،)öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%%  ÍÍ ÍÍνννν ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ þþ þþ’’’’ ÍÍ ÍÍ????ŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ãããããã ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ rr rr&&&& ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) «« ««!!!! $$ $$#### 44 44 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã >> >>οοοο uu uu�������� ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt tt//// OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& ÇÇ ÇÇ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ  ÍÍ ÍÍ____ yy yyèèèè tt tt6666 ¨¨ ¨¨???? $$  تكليفواعتبروا  ،)1()####$$

                                                
  .70سورة االحزاب ، االية )  1(
  .328 -327، مرجع سابق، ص ص االعالم االسالمي والعالقات االنسانية النظرية والتطبيق)  2(
  .32، مرجع سابق،ص  االعالم يف القران الكرمي)  3(
  .104عمران، االية  سورة آل )  4(
  . 15سورة االسراء ، االية )  5(
  .24سورة فاطر، االية )  6(
  .371، مرجع سابق، ص  االعالم يف القران الكرمي)  7(
  .21، مرجع سابق، ص مذكرات يف الصحافة واإلعالم اإلسالمي)  8(
  .93، مرجع سابق، ص مقومات رجل االعالم االسالمي)  9(
  .67الية  سورة املائدة، ا)  10(
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ر والتحقق قبل اإلرسال من الواجب التبصن إو مته،أل صلى اهللا عليه وسلم تكليف النبي
يكون الداعي له بصر باألمور، يأتيها من طريقها المسلوكة في رفق ولين " أيضا، بحيث 

 ،)2("في دعوته، ويأتي األمور من مصادرها ومواردها، مؤمنا بها على بينة من أمرها
  .)3("امرهستجابة ألوامر اهللا تعالى، واإلعراض عنها إعراض عن أوإفالقيام بالدعوة 

$$$$ :(، فيستشهدون بقوله تعالىن الدعوة فرض كفايةأأما أصحاب الرأي القائل ب tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ 

šš ššχχχχ%%%% xx xx.... tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### (( ((####ρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ0000ΨΨΨΨ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 ZZ ZZππππ ©© ©©ùùùù !! !!$$$$ ŸŸ ŸŸ2222 44 44 ŸŸ ŸŸωωωω öö ööθθθθ nn nn==== ss ssùùùù tt tt���� xx xx0000 tt ttΡΡΡΡ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää.... 77 77ππππ ss ss%%%% öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ×× ××ππππ xx xx0000 ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ss ssÛÛÛÛ (( ((####θθθθ ßß ßßγγγγ ¤¤ ¤¤)))) xx xx0000 tt ttGGGG uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ jj jj9999 ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$ $$#### 

(( ((####ρρρρ ââ ââ‘‘‘‘ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ΨΨΨΨ ãã ããŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ tt ttΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããèèèè yy yy____ uu uu‘‘‘‘ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö���� ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ‾‾ ‾‾==== yy yyèèèè ss ss9999 šš ššχχχχρρρρ ââ ââ‘‘‘‘ xx xx‹‹‹‹ øø øøtttt ss ss††††()4(، ) ää ää3333 tt ttFFFF øø øø9999 uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ×× ××ππππ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& tt ttββββθθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÎÎ ÎÎ���� öö öö���� ss ssƒƒƒƒ øø øø:::: $$ $$#### 

tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ãã ããΒΒΒΒ ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ÅÅ ÅÅ∃∃∃∃ρρρρ ãã ãã���� ÷÷ ÷÷èèèè pp ppRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////()5( ، " ويفسروا )6("أنها للتبعيض) منكم(.  

نقف عند  ،وللوقوف على بعض الكتابات حول جدلية حكم العمل في اإلعالم
  :بعض اآلراء

  .)7("م فريضة إسالمية ، وهو فرض عين وفرض كفايةاإلعال"  -1

إن استخدام البث المباشر في الدعوة إلى اهللا والدفاع عن المسلمين وشرح "  -2
قضاياهم، أصبح فرض كفاية يمليه واقع الحال، فالبث المباشر موجود وتأثيره واقع، وال 

  .)8("بد من سد الثغرة، وإال أصبحنا مقصرين وآثمين بهذا التقصير

إن الدعوة إلى اإلسالم " ، )9("وة إلى اإلسالم فرض كسائر الفروضإن الدع"  -3
نه إ" ، )10("فرض عين على كل قادر عليها، وهو فرض كفاية على الجماعة اإلسالمية 

  .)11("واجب كفائي وعيني معا 

                                                                                                                                              
  .108سورة يوسف، االية  )  1(
  .211، مرجع سابق، مذكرات يف الصحافة واإلعالم اإلسالمي)  2(
  .93، مرجع سابق، ص مقومات رجل االعالم االسالمي)  3(
  . 122سورة التوبة ، االية )  4(
  .104سورة ال عمران ، االية )  5(
  .95 ، مرجع سابق، صمقومات رجل االعالم االسالمي)  6(
، ص 1985مكتبة مصر، : القاهرة. نظرية االعالم يف الدعوة االسالمية. شرف، عبد العزيز. الصاوي، أمينة)  7(

21.  
  .14، مرجع سابق،  ص االعالم االسالمي رسالة وهدف)  8(
  .394، مرجع سابق، ص  االعالم يف القران الكرمي)  9(
  .383، ص ، املرجع السابق االعالم يف القران الكرمي)  10(
  .396املرجع السابق، ص )  11(
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والدعوة تكليف وفريضة على كل مسلم بالغ عاقل ذكرا كان أو أنثى، "  -4
إن الدعوة إلى اهللا فرض عين " ، )1("كون الدعوة قائمة على علم وبصيرةشريطة أن ت

وما أتاه اهللا من علم  ،إن التكليف عام يقوم كل بكفايته... وفرض كفاية في وقت معا
  .)2("فكل مسلم يدعو إلى اهللا بالقدر الذي يعلمه... وموهبة 

حد في أعلى  ليس حكرا ،رشاد والتوجيهعالمي والدعوة واإلالعمل اإل"  -5
فكار والمعلومات، مهمتها فقط تقديم األ ،و هيئاتأفراد أسالمي، فال يوجد فيه المجتمع اإل

  .)3("نما هذه مهمة كل فرد مسلمإو

فاإلعالم اإلسالمي واجب على كل مؤمن ومؤمنة، : ويقول إبراهيم إمام "  -6
هذا عن الدعوة إلى ولو أن أحدا قال : " ، ويعلق صيني"ومن تخاذل عنه ال يعد مؤمنا

  .)4("اإلسالم لعد مبالغة ، فكيف يقال هذا عن اإلعالم اإلسالمي بأي معنى كان

إن الدعوة إلى اإلسالم فرض عين على كل قادر عليها، وفرض كفاية "  -7
  .)5("على الجماعة اإلسالمية

 "وردت كلمة الدعوة للنبي صلى اهللا عليه وسلم في القران الكريم بفعل األمر 
، وهذا )6("مته، إال أن يقوم الدليل على تخصيص التكليف بالنبيكل أمر للنبي هو أمر ألو

ومن المقررات الشرعية في الدالالت " وهذا ما ذهب إليه عبد القادر حاتم أيضا، 
مته، إال أن يقوم الدليل على بي صلى اهللا عليه وسلم، هو أمر ألالقرآنية أن كل أمر للن

، وجاء األمر بالتبليغ موجها للنبي فكان اهللا عليه وسلم تكليف بالنبي صلىتخصيص ال
  .)7("هذا أمر للناس كافة

ستبعاد جدلية العمل في التلفاز حرام أم حالل؟ والخالف يقتصر إمما سبق يتبين 
  أم فرض عين ؟ ،هل هو فرض كفاية ،على جدلية وجوب العمل

                                                
  .23 -22، مرجع سابق، ص ص اصول االعالم االسالمي)  1(
  .24املرجع السابق، ص )  2(
  .50، مرجع سابق، ص االعالم االسالمي املباديء النظرية التطبيق)  3(
  .380، مرجع سابق، ص االعالم االسالمي النظري يف امليزان)  4(
  .222، مرجع سابق، ص افة واإلعالم اإلسالميمذكرات يف الصح)  5(
  .214املرجع السابق، ص )  6(
  .376، مرجع سابق، ص االعالم يف القران الكرمي)  7(



 85 

، همئمثل نب( عددة وتأمر بصيغ مت من يقرأ القران الكريم، يجد آيات متعددة،
ن واجب الدعوة واإلعالم أب" تدل داللة صريحة ال تحتاج إلى تأويل، ) مرأأبلغ، قل، أ

  .)1("مر ال يحتاج للتأكيد، فهي مسؤولية شرعية، وليست عمال هامشياألإلسالم، 

، وفرض على كل من من أصول اإلعالم اإلسالمي، انه إعالم واجب"
ن التقصير في اإلعالم باإلسالم والدعوة أب"الرأي القائل  ، ويميل الباحث إلى)2("يستطيع

: " وهذا ما ذهب إليه باحث آخر بقوله ،)3("إليه معصية يعاقب عليها اهللا سبحانه وتعالى
وهو مخالفة صريحة لقول  ،)4("إن التقصير في اإلعالم باإلسالم والدعوة إليه معصية

، ولكن األداء كما سمع، دون زيادة )5()يةبلغوا عني ولو آ( :النبي صلى اهللا عليه وسلم
نَضر اهللا امرًأ سمع منَّا (ل النبي صلى اهللا عليه وسلم اأو نقص، وهذا ما وضحته أقو

فَواللَّه لََأن يهدي اهللا بِك رجلًا خَير : (قوله صلى اهللا عليه وسلم، و)6()شيئا فَبلَّغَه كما سمع
  )7().حمر النَّعمِ خَير لك من َأن يكُون لك

تصل دراسة هذا المبحث إلى نتيجة مؤداها، أن عمل المرسل يصل إلى حد 
العبادة، فعندما يربط المرسل عمله اإلعالمي بالعبادة، تصبح أهدافه ووسائله وأساليبه 

وليس في التصور اإلسالمي نشاط إنساني ال ينطبق عليه معنى " ملتزمة بما أمر اهللا به 
فالمسؤولية اإلعالمية في اإلسالم، ما هي إال عبادة كلف بها " ، )8("وأخيرا أوالًالعبادة 

، )9("جميع المسلمين، وهذه المسؤولية ال تقل أهمية عن سائر العبادات األخرى
والمسؤولية اإلعالمية في اإلسالم تلقى على كاهل كل مسلم، بقدر ما تسمح له بذلك "

يما ال يحمد عقباه، ويضلل الناس بدل أن يهديهم، وعليه قدرته وإمكانياته، حتى ال يقع ف
  .)10("أن يدعو في حدود ما يعرف فقط

                                                
  .210، مرجع سابق، ص مذكرات يف الصحافة واإلعالم اإلسالمي)  1(
  .91، مرجع سابق، ص مقومات رجل االعالم االسالمي)  2(
  .96املرجع السابق، ص )  3(
  .79نادي مكة الثقايف االديب،  ص : مكة املكرمة. اصول االعالم احلديث وتطبيقاته. سرسيق)  4(
  ) .3274(ح. باب ما ذُكر عن بنِي إِسرائيلَ  .  كتاب الْأَنبِياِء .  1275ص/3ج: صحيح البخاري )  5(
باب ما جاء يف الْحثِّ على . اهللا عليه وسلم كتاب الْعلْمِ عن رسول اللَّه صلى.  34ص/5ج: سنن الترمذي )  6(

  .وقال أبو عيسى أي الترمذي هذا حديثٌ حسن صحيح ) . 2657(ح. تبليغِ السماعِ  
  ) .2847(ح. باب فَضلِ من أَسلَم على يديه رجلٌ . كتاب الْجِهاد والسيرِ . 1096ص/3ج: صحيح البخاري )  7(
  .31، مرجع سابق، ص اصول االعالم االسالمي)  8(
  .25، ص .، مرجع سابقمذكرات يف الصحافة واإلعالم اإلسالمي)  9(
  .27املرجع السابق، ص )  10(
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وسواء كانت الدعوة  فرض عين أم فرض كفاية، ال بد لها من وسيلة تناسب 
العصر، وبما أن التلفاز هو الوسيلة األكثر شيوعا وتأثيرا في العالم، فان اإلرسال عبر 

يدخل في الحكم ذاته، القائل بالفرض على  ،حق ونشر العدلجل إحقاق الأالتلفاز من 
وقد يتوهم البعض أن واجب الدعوة ال يلزمه، ألنه ليس من العلماء، " المرسل المسلم،

((بدليل قوله تعالى  ää ää3333 tt ttFFFF øø øø9999 uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ×× ××ππππ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& tt ttββββθθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÎÎ ÎÎ���� öö öö���� ss ssƒƒƒƒ øø øø:::: $$ $$#### tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ãã ããΒΒΒΒ ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ÅÅ ÅÅ∃∃∃∃ρρρρ ãã ãã���� ÷÷ ÷÷èèèè pp ppRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////()1(،  لكن الرازي
 ، عدا عن ذلك فان إعالم األبناء والزوجات)2("هنا للتبيين وليست للتبعيض) من(عتبر إ

  .، ال ينجو منها مرسل، فالكل في حكم فرض العين هناواألقربين، واألصدقاء، والعشيرة

يدور مع العلة  العمل في التلفاز حكم تخلص دراسة هذا المبحث إلى أن
هداية البشر والدعوة من ، وحكم الشرعيستخدام هو الذي يحدد نوع الوالمقاصد، واإل

  .تعتبر عبادة هللا  الوسائل دثحأخالل 

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .104سورة ال عمران ، االية )  1(
  .23، مرجع سابق، ص اصول االعالم االسالمي)  2(



 87 

  

  

  

  

  

  ختيار المرسلإكيف يتم : المبحث الثالث     
عن كيفية  عرف العرب قديما أهمية اختيار المرسل، فجاء شعرهم معبراً

  :ختياراإل
سالً           فَأرسرة مه ِإذا كُنْتَ في حاجْل  لَبِيباً  وال  تُوص 

هصحكيماً وال تَع ى          فشاوِرالْتَو َأمر عليك باب 1(وِإن(  

ى النجاشي ضد المهاجرين ختيار عمرو بن العاص كمرسل من قبل قريش إلإتم 
ختيار، ما رأته قريش من صفات في عمرو بن العاص من الدهاء ، وسبب اإلالمسلمين
على اإلقناع، إضافة إلى المكانة والعالقة التي  يحظى بها عند  والمقدرة ،والحكمة
  .  النجاشي

ختيار من عصر لعصر، وتتغير من جهة إلى أخرى، وتتغير تتغير وسائل اإل
  . ختيارالحاجات والغايات المرجوة من اإل الشروط حسب

جل أتتنافس الفضائيات ذات اإلمكانيات والقدرات المتميزة والمتطورة، من 
أفضل المرسلين، من مذيعين ومراسلين ومقدمي برامج، وتبذل األموال  تقطابسإ

الطائلة، في سبيل إيجاد الكوادر اإلعالمية، ودخلت اإلغراءات المالية الساحة اإلعالمية، 
  .لصالح  المقربين إليهم يحتكرون وظائفها ،مما جعل بعض القائمين على وسائل اإلعالم

تقطاب المرسلين المميزين، والذين يعملون في اس الىتلجأ بعض الفضائيات 
  .)2(فضائيات أخرى، من خالل الحوافز األكثر إغراءا، واألجور المرتفعة 

عتبارات معقدة ومتشابكة، إفي التلفاز الحكومي، فيدخل فيه  ختيار المرسلإأما 
ء نتماء والوالختيار حسب اإلعن التخصصات اإلعالمية، منها اإل والتي تبتعد كثيراً

                                                
220، مرجع سابق، ص/8تاج العروس ج)   1 ) 

ور ومرتبات بعض العاملني يف الفضائيات اخلاصة يف فلسطني ة العشرة االف دوالر ، أي مبعدل عشرين ضعف تتجاوز اج) 2(
  .متوسط الرواتب
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السياسي، ومنها حسب العالقات الشخصية للمتنفذين في تلك المؤسسة، وال غرابة أن 
بسط قواعد وضوابط اللغة العربية، أو أن صوته أتجد المرسل ال يتقن وال يعرف 

وصورته غير مناسبين للظهور على شاشة التلفاز، وقد تجد حملة الصحافة في بعض 
  .)1(% 5التلفزيونات ال يتجاوز نسبة 

يتم اإلعالن أحيانا عن حاجة التلفاز إلى موظفين، فتنهال الشهادات والمؤهالت 
مسبقا، ولم يكن اإلعالن إال مجرد  الموظفين ختيارإعلى شؤون الموظفين، وقد  يتم 

  .التعيينات، التي تمت في التلفازعلى إجراء روتيني، وإلضفاء قانونية وشرعية 

حكم ألمرسل، فاهللا سبحانه وتعالى وهو ختيار اإلوضع اإلسالم منهجا واضحا 
ه لرسله من المالئكة ومن ختياره سبحانإفكان  ،صطفى األنبياء والمرسلينإالحاكمين، 

ªª( ،)2("وهم يمثلون صفوة الصفوة ،والكماليتصف بكل السداد "البشر  ªª!!!! $$ $$#### ’’’’ ÅÅ ÅÅ∀∀∀∀ ss ssÜÜÜÜ óó óóÁÁÁÁ tt ttƒƒƒƒ šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

ÏÏ ÏÏππππ xx xx6666 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ nn nn==== yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### WW WWξξξξ ßß ßß™™™™ ââ ââ‘‘‘‘ šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### 44 44()3(.  
ن خيرة الناس، فاهللا سبحانه عندما وصف المسلمين بأنهم خير يعتبر المرسل م

öö( مة أخرجت للناس، جعل السبب هو األمر بالمعروف والنهي عن المنكرأ ööΝΝΝΝ çç ççGGGGΖΖΖΖ ää ää.... uu uu���� öö öö���� yy yyzzzz >> >>ππππ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& 

ôô ôôMMMM yy yy____ ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷zzzz éé éé&&&& ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ==== ÏÏ ÏÏ9999 tt ttββββρρρρ ââ ââ÷÷÷÷ ßß ßß∆∆∆∆ ùù ùù'''' ss ss???? ÅÅ ÅÅ∃∃∃∃ρρρρ ãã ãã���� ÷÷ ÷÷èèèè yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// šš ššχχχχ öö ööθθθθ yy yyγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ss ss???? uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã ÌÌ ÌÌ���� xx xx6666ΖΖΖΖ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ èè èè???? uu uuρρρρ «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 33 33 öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ šš šš∅∅∅∅ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu 

ãã ãã≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ6666 øø øø9999 $$ $$#### tt ttββββ%%%% ss ss3333 ss ss9999 #### ZZ ZZ���� öö öö���� yy yyzzzz ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ©© ©©9999 44 44 ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ šš ššχχχχθθθθ ãã ããΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ çç çç���� ss ssYYYY òò òò2222 rr rr&&&& uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ àà àà)))) ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡≈≈≈≈ xx xx0000 øø øø9999 $$ وكذلك جعل " ،)4()####$$

ªª(صطفاهم على العالمينإنه أخبر أاهللا عز وجل رسله أفضل خلقه، و ªª!!!! $$ $$#### ãã ããΝΝΝΝ nn nn==== ôô ôôãããã rr rr&&&& ßß ßß]]]] øø øø‹‹‹‹ yy yymmmm ãã ãã≅≅≅≅ yy yyèèèè øø øøgggg ss ss†††† 

………… çç ççµµµµ tt ttGGGG ss ss9999$$$$ yy yy™™™™ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ 33 33()5(.  
ت الصالح هو البحث عن األصلح، وصفا ختيار المرسلإجعل اإلسالم معيار 

))(القدرة واألمانة واألهلية، يالمعتبرة في اإلسالم، ه (( āā āāχχχχ ÎÎ ÎÎ)))) uu uu���� öö öö���� yy yyzzzz ÇÇ ÇÇ tt ttΒΒΒΒ || ||NNNN öö öö���� yy yyffff øø øø↔↔↔↔ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ‘‘ ‘‘““““ ÈÈ ÈÈθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### 

ßß ßß ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ FF FF{{{{ $$ ŸŸ(ومعيار األمانة، هو خشية اهللا تعالى، وترك خشية الناس ، )6()####$$ ŸŸξξξξ ss ssùùùù (( ((#### ââ ââθθθθ tt tt±±±± ÷÷ ÷÷‚‚‚‚ ss ss???? }} }}¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### 

                                                
  .،سبق توثيقهعدد موظفي تلفزيون  )  1(
  .154، مرجع سابق، ص  االعالم يف القران الكرمي)  2(
  .75سورة  احلج، االية  ) 3(
  .110سورة آل عمران، االية )  4(
  .124سورة االنعام، االية )  5(
  .26سورة القصص، االية  )  6(
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ÈÈ ÈÈββββ öö ööθθθθ tt tt±±±± ÷÷ ÷÷zzzz $$ $$#### uu uuρρρρ()1(، علومات وشرائها والتي قد تؤدي إلى فساد في المجتمع، والحذر من بيع الم

ŸŸ(أو ضرر في الدين  ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####ρρρρ çç çç���� tt ttIIII ôô ôô±±±± nn nn@@@@  ÉÉ ÉÉLLLL≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÎÎ ÎÎ//// $$$$ YY YYΨΨΨΨ yy yyϑϑϑϑ rr rrOOOO WW WWξξξξŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== ss ss%%%%()2(،  ،من واجب " والجرأة في التعبير
لتقي رجال ....دراية في تحليل القضايا الدينية اإلعالميين المسلمين أن يكون عندهم

الذين لم يفهموا من اإلسالم إال قدرا  ،المعترضيننزالق والسير في ركب اإلعالم اإل
  .)3("بسيطا

ختيار إختيار األكثر أمانة، ضرورة ملحة في إجتهاد في تعتبر محاولة اإل
فتراء على والتدليس واإل ،المرسل، فعدم األمانة يؤدي بالمرسل إلى بث ونشر الكذب

إن الصحافة نور " ،قدراتهاقد تودي بالمجتمعات وم ،المعارضين، وبالتالي يؤدي إلى فتن
حين توضع في يد األمناء على مصير األمة اإلسالمية، ونار مدمرة حين توضع  ،ونار

  .)4("في أيدي غير هؤالء

ختيار، فقال صلى اهللا عليه حذير النبوي الشريف على أهمية اإلمن هنا جاء الت
 منه فقد خان من استعمل رجال من عصابة وفي تلك العصابة من هو أرضى هللا:" وسلم 

ستعانة بالذين هم أحسن عمال، ، ويرى الباحث أن اإل)5("اهللا وخان رسوله وخان المؤمنين
عمال، والمتخصصين والخبراء والفنيين، مع مراعاة جانب التزامهم بآداب الشريعة 

  .اإلسالمية، هو من المطالب التي حث عليها النبي صلى اهللا عليه وسلم

رق في اإلرسال، بسرعة البي اآلونة األخيرة سائل اإلعالم فو تقدمت وتطورت
والغير قادر على التفاعل مع المخترعات الحديثة، يجعل  ،مؤهلالغير ختيار المرسل إو

فس كبير والوسائل ال حدود الرسالة اإلعالمية، ال تتجاوز المكان الذي ترسل منه، فالتنا
من حيث قدرته على توظيف فالمرسل في اإلعالم اإلسالمي يجب أن يختار بعناية، "لها، 

  .)6("تقنيات االتصال توظيفا فعاال، من حيث المهارة والتصور

عتبر اإلسالم الخبرة ضرورية ألي عمل، وال تخرج  أهمية الخبرة في مجاالت إ
öö(: ان حيث قال تعالىاإلعالم عن المنهج الذي جاء به القر öö≅≅≅≅ tt tt↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ ss ssùùùù  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// #### ZZ ZZ�������� ÎÎ ÎÎ6666 yy yyzzzz()7(، )ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ 

                                                
  .44سورة املائدة ، االية )  1(
  .44سورة املائدة ، االية )  2(
  .76 - 75، مرجع سابق، ص ص اإلعالم اإلسالمي خصائصه وأهدافه)  3(
  .148املرجع السابق، ص )  4(
  ) . 7023(ح.   كتاب األحكام.  104ص/4ج: املستدرك على الصحيحني )  5(
  .117، مرجع سابق، ص االعالم االسالمي وتكنولوجيا االتصال)  6(
  .59سورة الفرقان ، االية )  7(
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yy yy7777 ãã ãã∞∞∞∞ ÎÎ ÎÎ mm mm;;;; uu uuΖΖΖΖ ãã ããƒƒƒƒ ãã ãã≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷WWWW ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 99 99�������� ÎÎ ÎÎ7777 yy yyzzzz()1( ، ،وتستنبط الدراسة  أن مطلب الشريعة اإلسالمية في سؤال الخبير
  .ختيارمرسل ذو الخبرة، هو األولى في اإلختيار الخبير، والإال يختلف عن 

فالدعوة "ختيار حسب التخصص، ختيار حسب الخبرة، اإلويدخل ضمن شرط اإل
ليس من المعقول أن يترك يضطلع بها من هم أهل لها، و ،اإلسالمية دعوة تخصصية

  .)2("وال إلى جماعات ذات شعارات متضاربة ،األمر فيها إلى فرق متخاصمة

ستفادة تتطلب اإل تزداد أعداد الفنيين المسلمين كل يوم، واألمانة الدينية والوطنية
ختيار النزيه لهم، ضمن ما يراه الخبراء والعلماء والمتخصصون، اإل من خبرتهم، بعد
المال في العالم اإلسالمي فان ه بأخالقيات الشريعة اإلسالمية، وفي المقابل ومن ثم ضبط

وفير، ومن المعروف أن المال والخبرة، هم روافد اإلعالم الناجح والمنافس،  وما على 
ÈÈ( ،الخبراء ورؤوس المال إال العمل ضمن ما يرضي اهللا عزوجل ÈÈ≅≅≅≅ èè èè%%%% uu uuρρρρ (( ((####θθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ôô ôôãããã $$ $$#### ““““ uu uu���� zz zz���� || ||¡¡¡¡ ss ssùùùù ªª ªª!!!! $$ $$#### 

öö öö//// ää ää3333 nn nn==== uu uuΗΗΗΗ xx xxåååå ………… ãã ãã&&&& èè èè!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ (( ((()3(.  
حثت آيات كثيرة في القران الكريم على العلم، والمرسل العالم بما يقول وما 

، وهو المرسل ر على إيصال رسالته إن كان مذيعاوالقاد حعليه قوله، هو المرسل الناج
حث األكثر قدرة على محاورة ضيوفه إن كان مقدما للبرامج الحوارية، وهذا يقود البا

أكثر فاعلية وقدرة على إيصال  ،إلى اعتبار المرسل المعد أو المشارك في اإلعداد
خذ المعلومات أ الرسالة إلى الجمهور من المرسل القارئ للنشرة  فقط، أو المقدم الذي

رسل، أن اهللا سبحانه وتعالى زاد معد آخر، والدليل على أهمية العلم للم واألفكار من
¨¨( ،لرسالتهصطفاهم إالعلم للذين  ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### çç ççµµµµ8888 xx xx0000 ss ssÜÜÜÜ ôô ôô¹¹¹¹ $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ ………… çç ççνννν yy yyŠŠŠŠ#### yy yy———— uu uuρρρρ ZZ ZZππππ ss ssÜÜÜÜ óó óó¡¡¡¡ oo oo0000 ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏèèèè øø øø9999 $$ $$#### 

ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ óó óó¡¡¡¡ ÉÉ ÉÉffff øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ()4(.  

" رتضاه اهللا سبحانه حسب اآلية السابقة، إصطفاء للعلم والجسم، منهج يعتبر اإل
من ال يكون فيه من العيوب، مثل الحدة مر تايخويذهب علماء اإلسالم إلى أن المرسل 

ن صاحبها يضع األشياء في غير موضعها، ويسبق بها إة والعجلة، فالغفلوالحسد و
، فإذا كان المرسل ضعيف اإلرادة والشخصية، )5("أوقات فرصها، فرب عجلة تهب ريثا

                                                
  .14سورة فاطر ، االية )  1(
  .283، مرجع سابق، ص مذكرات يف الصحافة واإلعالم اإلسالمي)  2(
  .105سورة التوبة ، االية )  3(
  .247سورة البقرة، االية )  4(
  .118، مرجع سابق، ص االعالم االسالمي وتكنولوجيا االتصال)  5(
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قتصاديين، ومن خالله تمر الدعايات والمعلومات فقد يصبح دمية بيد السياسيين واإل
دعاءاتهم السياسية والشخصية، أكثر إة واألفكار المغلوطة، والتي يهدف أصحابها خدم
ثانيا، فال بد أن  ، وجمهور العالمينمنها خدمة هللا ورسوله ولجمهور المؤمنين أوالً

ذوي قلوب يقظة ....إحصائيين، وفنيين، ومؤلفين، وكتابا ذوي خبرة  ،خبراء"يكونوا 
  . )1(محبة لإلسالم

كثر قبوال على شاشة واأل ،ختيار الشكل األجملإال يرى اإلسالم غضاضة في 
التلفاز، فالنفس البشرية تميل إلى الجمال، وله في النفس قبوال، وهي صفة أحبها اهللا 

  .)2()إن اهللا جميل يحب الجمال( سبحانه،  

ختيار، مرحلة اإلعداد والتدريب، وهذا ما تقوم به معظم تأتي بعد مرحلة اإل
وأساليب اإلعالم، ففي كل يوم ما  تلفزيونات العالم، بسبب التطور المستمر في وسائل

ليكون مناسبا للعمل  ،ال بد من إعداد المرسل وتهيئته ،ختيارهو جديد، فبعد اإل
هتمت الدراسات اإلعالمية الحديثة، بتدريب رجال إ"التلفزيوني، وألهمية تدريب المرسل 

، ونسي )3("بتطوير هذه الدراسة) لوين(، وقام )لبوروستن(اإلعالم، وإعدادهم كدراسة 
صطفاء إتصال، من خالل سالم له اهتمام خاص بالقائم باإلالمسلمون أو تناسوا، أن اإل

  .األنبياء وتربية اهللا لهم على عينه، فكانوا أحسن الناس خلقا وأصدقهم قوال

فاهللا سبحانه " ، األساليب التي شجع عليها اإلسالممن  ويعتبر اإلعداد والتدريب
 عليه وسلم، وهيئه لهذه الرسالة العظمى على الشكل األكمل عد نبيه صلى اهللاأوتعالى 

ÈÈ(ثم أمره باألداء الجيد،  ،  فأعده للقراءة أوال،)4(" ÈÈ≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏ oo oo???? uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ tt ttββββ#### uu uu öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### ¸¸ ¸¸ξξξξ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ???? öö öö���� ss ss????()5(، "اقرأ آيات  اي
ن ذلك يكون عونا على فهمها وتدبرها على الوجه ن على تمهل، ألآآيات القر

ن الكريم والسنة آس إعالمية، جاءت في القرفتدريب الدعاة على أس" ،)6("األكمل
تتالءم مع هذا العصر والعصور  ،الشريفة، والتدريب أيضا على وسائل إعالمية حديثة

  .)7("القادمة

                                                
  .43، مرجع سابق، ص اإلعالم اإلسالمي خصائصه وأهدافه)  1(
  ).91(ح. باب تحرِميِ الْكبرِ وبيانِه  .  كتاب الْإِميان .  93ص/1ج: صحيح مسلم )  2(
  .بتصرف. 436 -435، مرجع سابق، ص ص التطبيقاالعالم االسالمي والعالقات االنسانية النظرية و)  3(
  .163، مرجع سابق، ص  االعالم يف القران الكرمي)  4(
  .4سورة املزمل، االية )  5(
  .168، مرجع سابق، ص  االعالم يف القران الكرمي)  6(
  . 437 -436، مرجع سابق، ص ص  االعالم يف القران الكرمي)  7(
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يرى الباحث من األسباب في ضعف الرسائل اإلعالمية اإلسالمية المعاصرة، 
ى مستوى األداء سواء عل ،هو عدم التدريب على أساليب اإلرسال عبر شاشات التلفاز

ن حصل إبتسامة، وإلأو حركات اليد والرأس وا ،أو الجلوس ،أو الشكل ،الصوتي
التدريب متأخرا عما أبدع فيه الغرب واآلخرون  دريب لبعض علماء المسلمين، فيكونالت

كأنهم على منابر  ،في وسائل اإلعالم، فما زال بعض الذين يرسلون مواعظ تلفزيونية
  . جيشا الجمعة، أو ينذرون
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  صفات المرسل: الرابعالمبحث        
ن يتصف بخصال، أن كل رسالة ال بد لها من مرسل وهذا المرسل ال بد وإ
فكانت كلمته  )1( "ديبيأحسن تأدبني ربي فأ" دبهم أصطفاء اهللا للرسل فإختيار وإفكان 

öö( لينة محببة ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ || ||MMMMΨΨΨΨ ää ää.... $$$$ ˆˆ ˆˆàààà ss ssùùùù xx xxáááá‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ==== xx xxîîîî ÉÉ ÉÉ==== ùù ùù==== ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ ‘‘ ‘‘ÒÒÒÒ xx xx0000ΡΡΡΡ ]] ]]ωωωω ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999 öö ööθθθθ yy yymmmm()2(،  ويتجمل ويتزين ويبتسم

!!(ويصبر ويرحم  !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ šš šš����≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ZZ ZZππππ tt ttΗΗΗΗ ôô ôôqqqq yy yy‘‘‘‘ šš šš ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ nn nn====≈≈≈≈ yy yyèèèè ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999()3(.  

يتغني كل من يتحدث عن اإلعالم اإلسالمي والوضعي بكلمة الصدق في نقل 
قريش قبل المصدق له صلى اهللا عليه وسلم، لوجدنا  محمد الخبر، ولو نظرنا إلى النبي

ن حقيقة عدم آن قبل المناصرين، ويؤكد القروله بعد الدعوة المعارض الدعوة، وشهد
öö(،تكذيبه ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ŸŸ ŸŸωωωω šš šš���� tt ttΡΡΡΡθθθθ çç çç//// ÉÉ ÉÉ jj jj‹‹‹‹ ss ss3333 ãã ããƒƒƒƒ ££ ££ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ÍÍ ÍÍ>>>>≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$ $$#### ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÎÎ ÎÎ//// «« ««!!!! $$ $$#### tt ttββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ yy yyssss øø øøgggg ss ss††††()4(،  وهذا الصدق سيسأل

ŸŸ(سيسأل عنه حتى الصادق ŸŸ≅≅≅≅ tt tt↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ jj jj9999 tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$####  tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏ%%%% ôô ôô‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏ¹¹¹¹()5(.  

ن القى عناء الجب وعناء أبعد  ،سوة طيبةأالمرسل له من يوسف عليه السالم 
وصل الرسالة حيثما كان، فكان مرسال جميل أغراء الفتن، ودخول القصور، فإالسجن، و

  .الخلق والخلقة

$$$$( يقول عيسى عليه السالم tt ttΒΒΒΒ ãã ããββββθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ þþ þþ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< ÷÷ ÷÷ββββ rr rr&&&& tt ttΑΑΑΑθθθθ èè èè%%%% rr rr&&&& $$$$ tt ttΒΒΒΒ }} }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< @@ @@ dd dd,,,, yy yyssss ÎÎ ÎÎ////()6( ويتابع )$$$$ tt ttΒΒΒΒ 
àà ààMMMM ùù ùù==== èè èè%%%% öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ  ÍÍ ÍÍ____ ss ss???? óó óó÷÷÷÷ ss ss∆∆∆∆ rr rr&&&& ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////()7(.  

                                                
املكتبة التجارية : دار النشر.  1ط.  225ص/1، جفيض القدير شرح اجلامع الصغري: اوي عبد الرؤوف املن, املناوي )  1(

حديث :" ونقل ما قاله الزركشي, ولألمانة العلمية فقد قال عنه املناوي حديث ضعيف . هـ 1356 -مصر  -الكربى 
  .جلوزي يف الواهيات معناه صحيح لكنه مل يأت من طريق صحيح وكذلك ذكره ابن ا"أدبين ريب فأحسن تأدييب 

  .159سورة ال عمران ، االية )   2(
  .107سورة االنبياء ، االية )  3(
  .33سورة االنعام، االية )  4(
  .8سورة االحزاب، االية  )  5(
  116سورة املائدة ، االية )  6(
  117سورة املائدة ، االية )  7(



 94 

ولعل خطورة الكذب اإلعالمي، وخاصة بأمور الدين، ما صرحت به اآلية 
ŸŸ(الكريمة  ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) ss ss???? $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ9999 ßß ßß#### ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ ss ss???? ãã ããΝΝΝΝ àà àà6666 çç ççGGGG oo ooΨΨΨΨ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø9999 rr rr&&&& zz zz>>>> ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ ss ss3333 øø øø9999 $$ $$#### #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ ×× ××≅≅≅≅≈≈≈≈ nn nn==== yy yymmmm #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ uu uuρρρρ ×× ××ΠΠΠΠ#### tt tt���� yy yymmmm (( ((####ρρρρ çç çç���� tt ttIIII øø øø0000 tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ jj jj9999 ’’’’ nn nn???? tt ttãããã 

«« ««!!!! $$ $$#### zz zz>>>> ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ ss ss3333 øø øø9999 $$ $$#### 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββρρρρ çç çç���� tt ttIIII øø øø0000 tt ttƒƒƒƒ ’’’’ nn nn???? tt ttãããã «« ««!!!! $$ $$#### zz zz>>>> ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ ss ss3333 øø øø9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββθθθθ ßß ßßssss ÎÎ ÎÎ==== øø øø0000 ãã ããƒƒƒƒ()1(.  

يسارع معظم من كتب في صفات اإلعالمي المسلم في تعميم صفات الصدق 
والنزاهة، على كل العاملين في ميادين اإلعالم، علما أن بعض المهن تحتاج إلى عنصر 

ي الكتاب والسنة اإلتقان أكثر من عنصر الصدق، واإلتقان من التوجيهات اإلسالمية ف
، ولعل صيني المس هذه الحقيقة في )2()إن اهللا يحب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه( 

تصال، من وجهة عالمي، أو المصدر، أو القائم باإلوفي الحديث عن صفات اإل: " قوله
النظر اإلسالمية، هناك شروط ربما كان فيها شيء من المبالغة، وتحتاج إلى إعادة 

في أن نعرف أن هذه الشروط متعسفة، عندما نتذكر أن اإلعالمي قد يكون ويك......نظر
إلى غير ذلك من ..ومصور  ،ومنتج ،وديكور ،وصورة ،وصوت ،مهندس إضاءة

األعمال الفنية، التي ال يحتاج فيها اإلعالمي إلى أن يكون عالما بدينه، أو عارفا بكل ما 
  .)3("وكل ما هو حالل ،هو حرام

يجابية، وتضمينه إلمنحى نفسه في تجميع ما أمكن من صفات أاني وينحو ألفتي" 
كتابه عن صفات رجل اإلعالم اإلسالمي، فقد جعل من مواصفات رجل اإلعالم النظافة، 

ن أن يكون رياضيا، وأومنها الطهارة ولبس أحسن الثياب، ونظافة المكان الذي يسكنه، و
أن يعشق الجمال والزينة في جسمه  يكون قوي اإلرادة وقوي األعضاء، وال جرم عليه

أما بالنسبة لمجموعة المهارات التي تقف .....وثوبه ونعله، وفي بيته وكل ما يتصل به
  .)4("خلف المذيع فكأنها غير موجودة أو ثانوية 

عتبرها  مهمة إكبر عدد ممكن من الصفات، التي أحاول بعض الباحثين جمع 
قوي الشخصية، واضح الصوت، : صفات الداعية" ية أو للمرسل أو لرجل اإلعالم،للداع

عذب الحديث، ناصع الحجة، هادئ النفس، واسع األفق، ملما بقسط من العلوم الحديثة، 
ليتمكن من ربط الدين بالدنيا، يتمتع بسمعة طيبة، بعيدا عما يعاب من قول أو عمل، 

نها وظيفة أو وسيلة ن يكون مؤمنا برسالته، ال ينظر إليها على أأليكون قدوة للناس، و
                                                

  .116سورة  النحل، االية  )  1(
.  349ص/7ج. سليم أسد حسني: حتقيق. مسند أيب يعلى: علي بن املثىن أبو يعلى املوصلي التميمي  أمحد بن, أبو يعلى )  2(

  . 1984 – 1404 -دمشق  -دار املأمون للتراث : دار النشر.  1ط) . 4386(ح. مسند عائشة
  .374 -373، مرجع سابق، ص ص االعالم االسالمي النظري يف امليزان)  3(
  .376-375، املرجع السابق، ص ص  النظري يف امليزان االعالم االسالمي)  4(
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ن أن عليه واجب مقدس يؤديه، غير مرتبط بوقت معين، وألكسب العيش فحسب، و
ن يندمج في المجتمعات دون تحيز لفئة دون أيكون مع الفقير مثلما يكون مع الغني، و

ه العلمي والديني، ن ال يقنع بمؤهلأن يبتعد عن التيارات الحزبية أو الطائفية، وأأخرى، و
ن يكون لسانه من أستزادة من العلم ومتابعة األحداث، ولإلطالع والدراسة، يم اإلوإنما يد

ال يتكلم إال بعد تدبر، وال ينطق إال بما يتحقق منه، وال يروج شائعة لم يقم  ،وراء عقله
عن أسلوب التهكم والتهجم،  ن يكون عف اللسان، بعيداًأالدليل القاطع على صدقها، و

الشباب بالباطل، وما يؤدي إلى بلبلة، طمعا في نيل أغراض وليتجنب إثارة عواطف 
$$$$(سياسية وحزبية أو طائفية، فهذا ليس من الدين في شيء،  pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu (( ((####θθθθ àà àà)))) ®® ®®???? $$ $$#### ©© ©©!!!! $$ $$#### 

(( ((####θθθθ ää ää9999θθθθ èè èè%%%% uu uuρρρρ ZZ ZZωωωω öö ööθθθθ ss ss%%%% #### YY YY‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ yy yy™™™™()1(، ن يعاون في حل مشكالت الناس أو")2(.  

أو الدقة أو الموضوعية، لن ينجح في  المرسل المتهم من الجمهور بعدم الصدق
إيصال رسائله إلى الجمهور، أو تغيير سلوكياته، أو الرقي بالمجتمع، فكانت صفات 
المرسل القدوة محمد صلى اهللا عليه وسلم، قبل بدأ ممارسة المهمة الموكلة إليه، فعندما 

تُكُم َأن خَيلًا بِالْوادي تُرِيد َأرَأيتَكُم لو َأخْبر(ل الرسول صلى اهللا عليه وسلم أهل مكة أس
أنت : فكان جوابهم )3()َأن تُغير علَيكُم َأكُنْتُم مصدقي قالوا نعم ما جربنَا علَيك إال صدقًا

قط، وفي موقف آخر، برر المسلمون إلى  عندنا غير متهم، وما جربنا عليك كذباً
مانة أبمعرفتهم صدق ووة الرسول صلى اهللا عليه وسلم النجاشي ملك الحبشة قبولهم دع

وكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب قال له  .."وعفاف النبي محمد صلى اهللا عليه وسلم 
أهل جاهلية نعبد األصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع  أيها الملك كنا قوماً

لى ذلك حتى بعث اهللا إلينا األرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف فكنا ع
منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا إلى اهللا لتوحيده ولنعبده ونخلع ما  رسوالً

وأمرنا بصدق الحديث وأداء  ،كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة واألوثان
حش ونهانا عن الفوا ،األمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء

وأمرنا  ،وأن نعبد اهللا ال نشرك به شيئا ،وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة
تبعناه على إقالت فعدد عليه أمور اإلسالم فصدقناه وآمنا به و ،بالصالة والزكاة والصيام

                                                
  .70سورة االحزاب ، االية )  1(
  .286، مرجع سابق، ص مذكرات يف الصحافة واإلعالم اإلسالمي)  2(
معنى واحد اسمان من الرحمة الرحيم والراحم بِ" الرمحن الرحيمِ "كتاب التفسري .  1787ص/4ج:  صحيح البخاري)  3(

  ) .4492(ح. أَلن جانِبك " وأَنذر عشريتك الْأَقْربِني واخفض جناحك " باب . كَالْعليمِ والْعالمِ 
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وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما  ،فعبدنا اهللا وحده ولم نشرك به ،ما جاء به من عند اهللا
  .)1("ثم ذكر باقي الحديث ،أحل لنا

تعتبر حائال  ،لغير مقبولة لدى الرأي العامأي صفة من الصفات ألمرسل المتهم بأ
ن تثبت أبين المرسل والجمهور، فهذا يوسف عليه السالم رفض الخروج من السجن قبل 

لن   ،نه دون هذه البراءةأ، فكان يعي عليه السالم بالدليل القاطع عند الرأي العام براءته
  .يؤدي الرسالة المرجوة والمؤثرة على مصداقية ما يقول

حترام إيجب أن يتميز المرسل بصفات خاصة، منها أن يكون موضع ثقة و
وخالصة القول في شخصية "ن يكون متخصصا ذا خبرة في مجاله، أالمتلقي، و
ققان وبصفات خلقية حميدة، وهما أمران يح ،بالعلم نه يجب أن يكون مزوداًأاإلعالمي 

  .)2("حترام الجميعإالثقة، ويكسبانه 

من المالحظات على كتابات اإلعالم اإلسالمي حول أخالقيات وصفات رجل 
  :اإلعالم أو المرسل أو الصحفي

كل الصفات المذكورة من الصدق واألمانة وكلمة الحق والنزاهة  -1
ربه، وليست من بآعتنق اإلسالم وإالخ، هي صفات إسالمية عامة لكل من ...والصبر 

ن كانت من الصفات المهمة، لكن إخاصة برجل اإلعالم أو الصحفي والمرسل وحده، و
األجدى إبراز خصوصيات اإلعالمي بها، وهذا ما ستحاول هذه الدراسة إلقاء الضوء 

  .علية

إن هذه الصفات، ال تخرج عما جاء في كتب السيرة وكتب تاريخ الخلفاء  -2
األولياء  اريخ اإلسالمي، من صفات المؤمنينهم، عبر التالراشدين والمسلمين من بعد

  .)3(.والصالحين

                                                
حممد مصطفى . د: حتقيق,  صحيح ابن خزمية: حممد بن إسحاق بن خزمية أبو بكر السلمي النيسابوري , ابن خزمية )  1(

باب ذكر البيان أن فرض الزكاة كان قبل اهلجرة إىل أرض احلبشة إذ النيب صلى اهللا عليه وسلم .  13ص/4ج. األعظمي 
  . 1970 – 1390 -بريوت  -املكتب اإلسالمي : دار النشر) . 2260(ح.مقيم مبكة قبل هجرته إىل املدينة 

  .40 -38، مرجع سابق، ص ص  االعالم يف القران الكرمي)  2(
تيسري الفتياين منوذج هلذا النوع من الباحثني الذي بدأ بالتاريخ والسرية، وانتقل للحديث عن مقومات رجل . كتاب د)  3(

االعالم، وعندما  حتدث يف فصل كامل عن املقوم الروحي، قسمه ما بني العقيدة والعبادات من صالة وصوم وزكاة وحج، 
ولكنها ليست خاصة باالعالمي دون غرية من املسلمني، مث تالها باملقوم معتربا هلا اثار هامة على رجل االعالم، وهذا صحيح، 

  .163 -103، مرجع سابق، ص ص مقومات رجل االعالم االسالمي. (االخالقي، واالخالق مطلوبة من كل مسلم 
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ترى الدراسة أن شرطية اإلسالم، هو شرط من شروط من أراد أن يكون   -3
خالقة وصفاته، بكل تعاليم أمرسل للبرامج اإلسالمية، ومن الطبيعي أن يلتزم بسلوكه و

$$$$(هاء بالهدف المنشود نتإبتداء باإليمان وأداء العبادات، وإاإلسالم،  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ àà ààMMMM øø øø)))) nn nn==== yy yyzzzz ££ ££ ÅÅ ÅÅgggg øø øø:::: $$ $$#### 

}} }}§§§§ΡΡΡΡ MM MM}}}} $$ $$#### uu uuρρρρ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ÈÈ ÈÈββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç7777 ÷÷ ÷÷èèèè uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999()1(.  

لتي يبتغي بها األجر أأن يعتبر المرسل كل ما يقوم به، هو من العبادة  -4
لذي أمر بالقول والجهر به، واليوم وسائل اإلعالم أوإرضاء مرضاة اهللا عز وجل، 

نترنت الل المذياع واإلي للقول والجهر به، من خلحديثة والمتطورة، هي المطلب التعبدأ
  .والتلفاز، الذي هو مدار هذه الدراسة

يرى الباحث أن أهم الصفات التي يجب التركيز عليها في مرسل التلفاز المسلم 
  :هي

فليست وظيفتك " أن ال يكون المرسل إمعة، إذا آمن  أولو األمر قال آمنا،  -أ
  .)2("ستسالم ما تمليه عليك المصادرإ أن تقبل دون أن تبصر فتنشر في

ôô(أن يتصف المرسل بالصدق والعدل  -ب ôôMMMM ££ ££ϑϑϑϑ ss ss???? uu uuρρρρ àà ààMMMM yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== xx xx.... yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ $$$$ ]] ]]%%%% ôô ôô‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏ¹¹¹¹ ZZ ZZωωωω ôô ôô‰‰‰‰ tt ttãããã uu uuρρρρ()3( ،

ن بعض ، أل)4(، والصدق مع الذاتالمطلوب هو صدق األقوال واألفعالوالصدق 
، ما يتصرفونيقولون بعكس  المرسلين يقولون ماال يقتنعون به إما خوفا أو نفاقا، وأحيانا

tt(: واهللا تعالى يقول ttββββρρρρ ââ ââ÷÷÷÷ ßß ßß∆∆∆∆ ùù ùù'''' ss ss???? rr rr&&&& }} }}¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### ÎÎ ÎÎ hh hh���� ÉÉ ÉÉ9999 øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// tt ttββββ öö ööθθθθ || ||¡¡¡¡ΨΨΨΨ ss ss???? uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 || ||¡¡¡¡ àà àà0000ΡΡΡΡ rr rr&&&&()5(.  

شخصية المرسل السلوكية، تؤثر على المستقبل، فينفض الجمهور من حول   - ج
öö(لى تلفاز آخر، إتلفازه  ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ || ||MMMMΨΨΨΨ ää ää.... $$$$ ˆˆ ˆˆàààà ss ssùùùù xx xxáááá‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ==== xx xxîîîî ÉÉ ÉÉ==== ùù ùù==== ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ ‘‘ ‘‘ÒÒÒÒ xx xx0000ΡΡΡΡ ]] ]]ωωωω ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999 öö ööθθθθ yy yymmmm()6(.  

لمعرفة العلمية وإتقان المهنة، تجعل المشاهد يثق بالمعلومات واألفكار أ -د
  .والحقائق الجديدة، التي يشير إليها المرسل

                                                
  .56سورة الذاريات، االية )  1(
  .        41، مرجع سابق، صالتغطية االخبارية للتلفزيون)   2(
  .115رة االنعام، االية سو)  3(
  .47 - 45، مرجع سابق، ص ص االعالم االسالمي املباديء النظرية التطبيق)  4(
  .44سورة  البقرة ، االية )  5(
  .159سورة آل عمران، االية  )  6(



 98 

صفات شكلية، وصفات علمية، : وترى هذه الدراسة ضرورة الحديث عن
  .للمرسل وصفات فنية، وصفات عامة

  :صفات المرسل الشكلية:  ولالمطلب األ    
  إلسالمي الشكلية ضرورية؟هل صفات المرسل ا

وغطاء رأس، أو لبس  )1(ويقصد الباحث بالشكلية، كاللحية، والزى التقليدي
  .الخ...البذلة أألنيقة

تناولت بعض كتب اإلعالم اإلسالمي النظافة والزي، وكل ما ذكر ال يخرج عن 
 اًميكتب الفقه عن الطهارة وأحكام اللباس، وهي مطلوبة من كل مسلم، سواء أكان إعال

، فحب الجمال وحب النظافة، فطرة في النفس اإلنسانية، وهي عالمة )2(أو غير إعالمي
خَمس من الْفطْرة الْختَان (:، وفي الحديث النظافة من اإليمانفإيمانية لكل من التزم بها، 

ذكر األمر باإلحسان إلى و" ،)واالستحداد ونَتْفُ اِإلبِط وقَص الشَّارِبِ وتَقْليم اَألظْفَارِ
  .)3("الشعر لمربيه وتنظيف الثياب إذ النظافة من الدين

جل التأثير على المستقبل، أوإذا ما طالب اإلسالم بنظافة المرسل، فهي من 
لتقاء الناس وقبولهم للمرسل نجدها في قوله إ، فمقصد اً، أو محاورسواء كان مرسالً

ûû ( :تعالى ûû ÍÍ ÍÍ____ tt tt6666≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt ttΠΠΠΠ yy yyŠŠŠŠ#### uu uu (( ((####ρρρρ ää ää‹‹‹‹ èè èè{{{{ öö öö//// ää ää3333 tt ttGGGG tt tt⊥⊥⊥⊥ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ———— yy yy‰‰‰‰ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää.... 77 77‰‰‰‰ ÉÉ ÉÉffff óó óó¡¡¡¡ tt ttΒΒΒΒ()4(.  

ن فيه مقاصد اللقاء مع اهللا عزوجل، وفيه لقاء بشري بمن لماذا المسجد؟ أل
 حضر المسجد، ونظرات الناس ستتجه إلى ما تروقه أنفسهم من جمال الصورة واللباس

  .ستماعقتراب والنظر واإلواألناقة، وهذه بمثابة مقدمة لإل

لروايات التي تؤكد أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم كان يلبس تعتبر األحاديث وا
وقد كان لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حلة  جبة للوفود، إشارة إلى المقصد السابق،

برد يلبسها في العيدين   عليه وسلمصلى اهللاكان للنبي ( يلبسها للعيدين والجمعة

                                                
لعورة، وان ال مت اطالق الزي التقليدي، الن االسالم مل حيدد زيا بشكل حمدد، وامنا وضع صفات للزي املطلوب،  لستر ا)  1(

يصف وال يشف، وغريها من الصفات، فالنيب حممد صلى اهللا عليه وسلم، مل يلبس احلطة او الدشداش على سبيل املثال، ومل 
  . يضع على رأسه الطربوش االمحر وامللفوف بالقماش االبيض

  .167، مرجع سابق ، ص  مقومات رجل االعالم االسالمي: انظر على سبيل املثال كتاب )  2(
شعيب : حتقيق. بترتيب ابن بلبان صحيح ابن حبان: حممد بن حبان بن أمحد أبو حامت التميمي البسيت, ابن حبان)   3(

  .م 1993 – 1414 -بريوت  -مؤسسة الرسالة : دار النشر. 2ط). 5482(ح. 294-293ص/12ج. األرنؤوط
  .31سورة االعراف، االية )  4(
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ن مقدم البرامج عليه أن يلبس ويتزين أبستنتاج، ، وهذا يقود الباحث إلى اإل)1() والجمعة
للقاء ضيوف برامجه في األستوديو أوال، وللفت نظر المشاهدين بجمال وأناقة المسلم 

، والتي تكتمل بجمال كالمه، وعقالنية ومنطقية الطرح، لتلقى القبول عند جمهور ثانياً
دكتور عبد اهللا شحاتة المشاهدين، حتى لو كانوا مخالفين في الرأي أو الدين، وما قاله ال

ن يكو" عن صفات الخطيب الشكلية، ينطبق على كل مرسل، وخاصة مرسل التلفاز
صوته،  ةَن شخصيته ووقفته وإشارته وجهارأل، جيد اإللقاء، الخطيب رائع المنظر

، ولعل )2("ستمالة ه، كل هذه أعوان على التأثير واإلوحسن هندامه وبزته، وحسن خلق
ه بعض المرسلين في البرامج اإلسالمية، عندما يتحدث المرسل عن خطر ما يقوم بأمن 

األناقة، ولم يكن أنيقا في لبسه، أو عن األدب وهو صاخب، فالمرسل الصحفي في مكان 
أو الظهور  ،الئقةالغير الصحفيين أن يتجنبوا التصرفات فعلى " تتجه إليه أنظار الماليين

  .)3("بمظهر غير الئق

ر وغير ذلك، ين الذي فيه تشبه بغير المسلمين، من قصة شعأما اللباس والتزي
، فقد تصل أحيانا إلى الحرمة، وخاصة بعض اللباس الذي يهدف ويخالف ضوابط الشرع

وليس بهدف توصيل الرسائل الهادفة إلى خيري الدين والدنيا، بما  ،إلى إظهار المفاتن
  . أمر به الشرع

فهناك من يتحدث  ،حدها التكفي للمرسلنها وأال إهمية الصفات الشكلية أومع 
 نيق بينما العقل تقليدي،أعصر بزي بزي تقليدي وعقل مستنير، وهناك من يواكب ال

ذا كانت إخر صيحات الموضة آمواكبة الغرب في  أبداًناقة الشكل ال تعني أل ووجما
  .مخالفة للضوابط الشرعية

  :صفات المرسل العلمية :المطلب الثاني     
  ؟ )4(فات المرسل اإلسالمي العلميةما هي ص

                                                
. حممد عبد القادر عطا: حتقيق.  سنن البيهقي الكربى: بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي أمحد بن احلسني , البيهقي )   1(
 – 1414 -مكة املكرمة  -مكتبة دار الباز : دار النشر) .  5779(ح. باب ما يستحب من االرتداد بربد .  247ص/3ج

1994.  
  26، مرجع سابق، ص الدعوة االسالمية واالعالم الديين)  2(
  . 47، مرجع سابق، ص اخالقيات الصحافةج، هاتلن)  3(
علوم سياسية   - إعالم إسالمي  ج –دراسات شرعية أو إسالمية     ب : يقصد الباحث من الصفات العلمية ؟ املؤهل املطلوب)  4(
  .غريها من التخصصات –احلاسوب   ز  –لغات أجنبية   و  -اللغة العربية  هـ  –د 
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على المرسل أن يجمع بين صفتي الرواية والدراية، والرواية دون دراية، 
ÈÈ(ن الكريم آوصفها القر ÈÈ≅≅≅≅ ss ssVVVV yy yyϑϑϑϑ xx xx.... ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÅÅ ÅÅssss øø øø9999 $$ $$#### ãã ãã≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ øø øøtttt ss ss†††† #### II II‘‘‘‘$$$$ xx xx0000 óó óó™™™™ rr rr&&&&()1(،  وقد يروي ويذيع ما يفسد وال

 ى اإلسالم وقيمهوحت به األقالم اإلعالمية الغربية، والتي ال تمت إلأيصلح، أو مما 
  .وال تمت إلى خصوصيات المجتمعات اإلسالمية بصلة،

سمع مقالتي فحفظها  نضر اهللا عبداً:( يعتبر قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم
ن يستمع ويبحث جيدا، أهو الضابط الشرعي للمرسل، ب ،)2()ووعاها وأداها كما سمعها

  . بدقة ويحفظ ما عرفه جيدا، ويعي المضمون ومن ثم يؤديها

يعتبر المرسل الملم والمتمكن من المواضيع التي يطرحها مع ضيوفه في برامج 
على الجمهور، ويساعد المتحدثين على إخراج أفضل ما لديهم من  مؤثراً التلفاز، مرسالً

إذا ما حاول المتحدث إعطاء معلومات مضللة، وهذا منهج  المعلومات، ويكون فطناً
بما  واهللا عز وجل يأمر المرسل أن يكون بصيراً ،بر فطنمفكر متدالمؤمن فإسالمي، 
))(: يدعو إليه ((#### þþ þþθθθθ ãã ãããããã ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ rr rr&&&& ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) «« ««!!!! $$ $$#### 44 44 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã >> >>οοοο uu uu�������� ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt tt//// OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& ÇÇ ÇÇ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ  ÍÍ ÍÍ____ yy yyèèèè tt tt6666 ¨¨ ¨¨???? $$ وأمر بالحكمة، والحكمة تحتاج  ،)3()####$$

ää(: إلى معرفة جيدة ääíííí ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏππππ yy yyϑϑϑϑ õõ õõ3333 ÏÏ ÏÏtttt øø øø:::: $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////()4(.  

كار بشكل سريع من لبرامج التلفزيونية بلملمة األفيقوم بعض مرسلي أو مقدمي ا
نترنت أو الصحف، وأحيانا يعتمدون على معد يجهز لهم األفكار، وهذا النوع من اإل

المرسلين ال يمكن أن يحمل رسالة هادفة أو واضحة للمشاهدين، عدى عن خلوها من 
نشاء وتكرارها المعلومات الجديدة، مما يضطر المرسل إلى الدوران حول عبارات اإل

  . بصيغ مختلفة، وبلغة مفككه ومهلهلة،  حتى تكتمل المدة المحددة لوقت البرنامج

ليس من السهل أن يتصف المرسل بصفات العلم والمعرفة، إال بإتباع ما حث 
  :عليه اإلسالم في الكتاب والسنة ومنها

&&&&(القراءة المستمرة  -1 tt tt���� øø øø%%%% $$ $$####()5(.  

                                                
  .5سورة اجلمعة ، االية  )  1(

حثِّ على تبليغِ باب ما جاء يف الْ. كتاب الْعلْمِ عن رسول اللَّه صلى اهللا عليه وسلم.  34ص/5ج:  سنن الترمذي)  2(
  .وقال أبو عيسى أي الترمذي هذا حديثٌ حسن صحيح ) . 2657(ح. السماعِ 

  .108سورة يوسف، االية  )  3(
  .125سورة  النحل، االية )  4(
  . 1سورة العلق، االية )  5(
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≅≅≅≅(طلب العون من اهللا عزوجلو الزيادة العلمية اليومية، -2 èè èè%%%% uu uuρρρρ ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> §§ §§‘‘‘‘ ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤ ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ———— 

$$$$ VV VVϑϑϑϑ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏãããã()1(.  

öö(اإلرسال عن علم ال عن جهل أو ظن واجتهاد -3 öö≅≅≅≅ èè èè%%%% öö öö≅≅≅≅ yy yyδδδδ ““““ ÈÈ ÈÈθθθθ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ çç ççΗΗΗΗ ss ss>>>> ôô ôôèèèè tt ttƒƒƒƒ 

tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ôô ôôèèèè tt ttƒƒƒƒ()2(.  

كتمل من تحضير لمدة معينة، لموضوع ما إأن ال يعتقد المرسل، أن علمه  -4
)!! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ΟΟΟΟ çç ççFFFF���� ÏÏ ÏÏ????ρρρρ éé éé&&&& zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏèèèè øø øø9999 $$ $$#### āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) WW WWξξξξŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== ss ss%%%%()3(.  

أن ال يعتقد المرسل، أن ما يقوله ضيفه المتخصص في برنامج ما، هو كل  -5
قائمة في كل مكان  ،خبر وأكثر درايةأحتمالية العثور على من هو إالعلم، فما زالت 

ss(وزمان  ss−−−− öö ööθθθθ ss ssùùùù uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ àà àà2222 ““““ ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ AA AAΟΟΟΟ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏææææ ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ()4(.  

، الن عملية اإلعالم، ال تقوم على التفكير يلمقدرة على البحث العلمأ" -6
وال بد للداعية أن يكون عالما بموضوع " ، )5("النظري، أو التأمالت والخواطر فقط

  .)6("ن فاقد الشيء ال يعطيهوفقه، أل اإلسالم من عقيدة وشريعة وأخالق ونظم

على المرسل أن يستعين بأهل الرأي والخبرة من المتخصصين، لتفسير  -7
####(: ، وهذا هو التوجيه الرباني بقوله تعالى)7(حداث، ومساعدته على حسن إدراكهااأل ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ 

öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ ÖÖ ÖÖ���� øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÇÇ ÇÇ øø øøΒΒΒΒ FF FF{{{{ $$ $$#### ÍÍ ÍÍρρρρ rr rr&&&& ÅÅ ÅÅ∃∃∃∃ öö ööθθθθ yy yy‚‚‚‚ øø øø9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ãããããã#### ss ssŒŒŒŒ rr rr&&&&  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// (( (( öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ çç ççννννρρρρ –– ––ŠŠŠŠ uu uu‘‘‘‘ ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÉÉ ÉÉΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### ## ##†††† nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< '' ''ρρρρ éé éé&&&& ÌÌ ÌÌ���� øø øøΒΒΒΒ FF FF{{{{ $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

çç ççµµµµ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== yy yyèèèè ss ss9999 tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ………… çç ççµµµµ tt ttΡΡΡΡθθθθ ää ääÜÜÜÜ ÎÎ ÎÎ7777 // //ΖΖΖΖ oo ooKKKK óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ()8(.  

ترى هذه الدراسة أن جميع العلوم واجبة على المرسل، فالمرسل في السياسة 
قتصاد اإلسالمي مفهوم السياسة الوضعية، ومرسل اإليجمع بين السياسة الشرعية و

                                                
  .114سورة  طه، االية  ) 1(
  .9سورة الزمر، االية  )  2(
  .85سورة االسراء، االية  )  3(
  .76سورة يوسف، االية  )  4(
  .294، مرجع سابق، ص  مقومات رجل االعالم االسالمي)  5(
  .38، مرجع سابق، ص اصول االعالم االسالمي)  6(
  ).بتصرف(  38، مرجع سابق، ص ي املباديء النظرية التطبيقاالعالم االسالم)  7(
  .83سورة النساء، االية  )  8(
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قتصاد، ومرسل الرياضة عارفا ومتخصصا بتفاصيلها، وكذلك مرسل األرصاد لإل دارساً
  . كذاوه...الجوية، ومرسل الفنون 

كير الحر، واإلرادة وكل العلوم يضبطها ويسمو بها المرسل المسلم، من التف
 .نضباط بأخالق وقيم وأهداف اإلسالمالحرة، مع اإل

   

  

  :صفات المرسل الفنية: المطلب الثالث   
إذا كان عبء نشر وحماية الثقافة اإلسالمية على المساجد والقصائد والمدارس، 

م، تتحمل مسؤولية العصر بكل ما تحمل من إبداع فني وتقني، حدث وسائل اإلعالأن إف
دوة، قدرة على التمكن فالدعوة هي قدرة وق" والعمل بآخر ما توصل إليه االختراع، 

  .)1("ستعداد الفنيالعلمي واإل

، فعلى مرسل التلفزيون أن يتعلم )2("اإلعالم ترجمة لفكر األمة وفنها"وإذا كان 
، تطلبت وتعقيداً زدادت تطوراًإلوجية متطورة كل يوم، فكلما ويتعايش مع حقيقة تكنو

فنيين مهرة للسيطرة عليها، وضبطها بروح المرح والمهارة والذكاء، حتى يوصل 
نخدم الدين حين نستخدم وسائل الفن "بات الفنية الغير متوقعة، فنحن رسالته، برغم العق

ن نرتفع به إلى أقية، ونخدم الفن بوطرائقه، في نشر التعاليم الروحية والمبادئ األخال
وإذا " ، )3("ستغالل، فيكون ذلك تكريما للفنالذي يتعالى عن األخالط، وسوء اإلالمستوى 

لخدمة العقيدة  ،لتقيا في منتصف الطريقإ ،وإذا تدين رجل الفن وتفنن رجل الدين
  .)4("الصحيحة ورفعة الفن األصيل

أن تستغني عنه دولة أو حزب، يعتبر اإلعالم من ضرورات العصر، وال يمكن 
من مزاياه  فالمسلمون يحتاجون إلى اإلعالم، واإلعالم بدون فنونه، يفقد كثيراً

  .)5("يحتاج إلى اإلعالم اإلسالمي، واإلعالم ال يستغني عن الفن" المعاصرة،  فالعالم 

                                                
  .158، مرجع سابق، ص  االعالم يف القران الكرمي)  1(
  .156، مرجع سابق، ص االعالم االسالمي والعالقات االنسانية النظرية والتطبيق)  2(
  .350املرجع السابق، ص )  3(
  . 350، ص املرجع السابق)  4(
  .156املرجع السابق، ص )  5(
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متابع لما وصلت إليه التقنية اإلعالمية، سيكتفي باألسلوب الغير إن المرسل 
وبهرت "متقدمة، فلقد تقدم فن التصوير، قليدي الذي مرت عليه األمم والشعوب الالت

يضاف إلى ذلك كتابة النص بأسلوب فني ... وسحرت أعينهم السينما والتلفزيونالناس 
وهنا ال بد من التعاون المنظم بين المال والفكر والكفاءة ... في المونتاج واإلخراج

  .)1("الفنية

لمعد أو المهندس وحده، فلكل يحمله المرسل أو المخرج أو اوهذا التعاون ال 
ن إستخدام األرقى لوسائل اإلعالم الحديثة، فلنخبة بهذا الدور في اإلأوما لم تقم " دوره

، وأما دور المرسل بين زمالئه من كافة )2("أثرها سيضعف، وصوتها سينخفض
ليصل إلى  ،برات زمالئهستعانة بخستثمار كافة التقنيات، واإلإالتخصصات، فعليه 

فال بد أن تغري المشاهد بالبقاء معك، وإال فانه قد يفضل "لمشاهد، مرحلة إغراء ا
  .)3("الذهاب إلى المطبخ إلحضار مشروب

لجمال في الفن ال ينبع من اإلتقان والجودة فحسب، بل ينبغي أن يكون أخالقيا، أ"
على قواعد األخالق، فالفن الراقي  قائما ،جل هذا ال بد للفن أن يكون مثل الدينأومن 

ليس ذلك الذي يثير في النفس أحر المشاعر وأعنفها، ولكنه ذاك الذي يثير فيها أكرم 
  .)4(" المشاعر وأنبلها

يوجه الحس إلى الجمال في المصابيح، التي تزين السماء، "ن الكريم آن القرإ
ôô( السماء ويبين زينة ،)5("وفي الحدائق ذات البهجة بل وفي اإلنعام ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### 

ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### %%%% [[ [[`̀̀̀ρρρρ ãã ãã���� çç çç//// $$$$ yy yyγγγγ≈≈≈≈ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ −− −−ƒƒƒƒ yy yy———— uu uuρρρρ šš šš ÌÌ ÌÌ���� ÏÏ ÏÏàààà≈≈≈≈ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ==== ÏÏ ÏÏ9999()6(، يستثمر المخرج التلفزيوني ما جاء في فلماذا ال
  .الخ...القران الكريم من تصوير رائع للسماء والنجوم وزينة االرض 

ة دون تعتبر التكنولوجيا اإلعالمية من متطلبات اإلعالم المعاصر، والمنافس
فيتحتم على العالم " خر ما توصل إليه اإلبداع البشري هو هزيمة إعالمية، آستعمال إ

اإلسالمي، أن يوجه عنايته إلى هذا الجانب الحيوي، الذي يعد سالحا ذا حدين، فيكون 
ختصاص في التمثيل واإلخراج واإلضاءة والتسجيل ن من ذوي اإلويوالفن الخبراء

                                                
  .بننتصرف. 313املرجع السابق، ص )  1(
  .328املرجع السابق، ص )  2(
  .81، مرجع سابق، ص  التغطية االخبارية للتلفزيون)  3(
  .349، مرجع سابق، ص االعالم االسالمي والعالقات االنسانية النظرية والتطبيق)  4(
  .354املرجع السابق، ص )  5(
  . 16سورة احلجر ، االية )   6(
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ستوديوهات، والمعدات واألاألجهزة  ويمتلكرسال، وغير ذلك، والتصوير والتأليف واإل
حتى إذا منعت لجان المراقبة من عرض فلم من األفالم، وجدت ما تعوضه، أما إذا 

  .)1("فقدت العوض، فال مناص لها من سد الفراغ

yy(: ومن الدالئل التنافسية قوله تعالى yyξξξξ ää ää.... ‘‘ ‘‘‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ œœ œœΡΡΡΡ ÏÏ ÏÏ II IIωωωω àà ààσσσσ ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ yy yyδδδδ ÏÏ ÏÏ II IIωωωω àà ààσσσσ ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ yy yyδδδδ uu uuρρρρ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ ss ssÜÜÜÜ tt ttãããã yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ 44 44 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ 
tt ttββββ%%%% xx xx.... ââ ââ !! !!$$$$ ss ssÜÜÜÜ tt ttãããã šš šš���� ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ #### �� ��‘‘‘‘θθθθ ÝÝ ÝÝàààà øø øøtttt xx xxΧΧΧΧ()2(ًعلى المسلمين  ، فالعطاء في مجال اإلعالم، لم يكن محظورا

ستورده إبسبب إسالمهم، فهو متاح لهم ولغيرهم، لكن غيرهم أخذه وطوره، والمسلم 
رف وقد يرى البعض مثال في وسيلة السينما أو في وسيلة المسرح، وسيلة للت" وقلده،

ستغالل هاتين الوسيلتين في الدعاية إستطاعت الصهيونية إينسى كيف  هواإللهاء، لكن
  . )3("ألفكارها، والترويج لمبادئها

أن التكنولوجيا اإلعالمية ضرورة ال بد منها للدعوة  ترى دراسة هذا المبحث
رسال التي يقوم بها المرسل المسلم، وإذا كان عمل المرسل فرض عين وكفاية، فان اإل

ن نها، يدخل في حكم فرض الكفاية، ألحدث الوسائل التكنولوجية، وبأفضل فنوأعبر 
 .المهمة كبيرة وال يستطيع الوصول إليها كل مسلم

  :الصفات العامة للمرسل:  المطلب الرابع     
يتعالى بعض المرسلين في التلفاز على جمهور المستقبلين، : التواضع -1

وما نشاهده اليوم من تكبر المشتغلين في اإلعالم، "ي كل شيء، اولون التميز عليهم فويح
ك إلى الرغبة ويرجع ذل ...ع على جهل المتكبر بربه وبنفسهفهو حماقة وجهل ودليل قاط

فهو ... متياز وجود في الواقع ولو لم يكن لهذا اإل ،متياز عليهمبإشعار اآلخرين باإل
عندما  ،العجب والغرور إلى نفس المرسل، ولعل ما يدخل )4("تصغير لآلخرين بغير حق

  . أو عندما تكتب عنه صحيفة ما وعن إبداعاته ،عندما يظهر على شاشات التلفاز

ن الكريم والسنة النبوية على صفات فعلها النبي صلى اهللا عليه وسلم آيؤكد القر
ôô(وأمر بها، والرسول صلى اهللا عليه وسلم قدوتنا في التواضع  ôôÙÙÙÙ ÏÏ ÏÏ0000 ÷÷ ÷÷zzzz $$ $$#### uu uuρρρρ yy yy7777 yy yynnnn$$$$ uu uuΖΖΖΖ yy yy____ ÇÇ ÇÇ yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ9999 

                                                
  ..357، املرجع السابق، ص االعالم االسالمي والعالقات االنسانية النظرية والتطبيق)  1(
  .20سورة  االسراء ، االية )  2(
  .416، مرجع سابق، ص االعالم االسالمي والعالقات االنسانية النظرية والتطبيق)  3(
  .163 -162مرجع سابق، ص ص  ،مقومات رجل االعالم االسالمي ) 4(
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yy yy7777 yy yyèèèè tt tt7777 ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš šš ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ وأما التواضع ألهل الدنيا وألهل الظلم، فذاك الذي ال عز  ، )1()####$$
  .والخيبة التي ال رفعة معها ،معه

وترتبط بصفة التواضع صفة التودد إلى السامعين، الن الناس ال يحبون من 
عن  جرداًن يكون مأيتعالى عليهم، ومن الضروري معرفة ميول الناس ومهنهم، و

  .)2(ن تكون كلماته مفضية إلى غرض وهدف واضح أاألغراض الدنيوية، و

إن المتواضع يجالس المساكين والفقراء والمحتاجين والمشردين، فبتواضعه 
يدخل إلى قلوبهم، فيصفون له الحال والواقع بكل محبة وثقة، فيأخذ المعلومات من 

  .)3(إلنشائي واإلبداع الكالمي من بعيدمصادرها صافية نقية، دون اللجوء إلى الوصف ا

öö(: الكالم اللين -2 ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ || ||MMMMΨΨΨΨ ää ää.... $$$$ ˆˆ ˆˆàààà ss ssùùùù xx xxáááá‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ==== xx xxîîîî ÉÉ ÉÉ==== ùù ùù==== ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ ‘‘ ‘‘ÒÒÒÒ xx xx0000ΡΡΡΡ ]] ]]ωωωω ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999 öö ööθθθθ yy yymmmm()4( فالغلظة ،
" يعني لين الكالم خلوه من الحكمة في األلفاظ عامل نفور الجمهور عن المرسل، وال

المناسبة في الوقت المناسب  فالحكمة الحقة هي وضع الشيء في موضعه، وتقديم العظة
’’’’(، )5("وبالحكمة المناسبة ÎÎ ÎÎAAAA ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ ss ssππππ yy yyϑϑϑϑ òò òò6666 ÅÅ ÅÅssss øø øø9999 $$ $$####  tt ttΒΒΒΒ ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„ 44 44  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ || ||NNNN ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ ss ssππππ yy yyϑϑϑϑ òò òò6666 ÅÅ ÅÅssss øø øø9999 $$ $$#### ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ssùùùù uu uu’’’’ ÎÎ ÎÎAAAAρρρρ éé éé&&&& #### ZZ ZZ���� öö öö���� yy yyzzzz 

#### ZZ ZZ�������� ÏÏ ÏÏWWWW ŸŸ ŸŸ2222 33 33 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ãã ãã���� āā āā2222 ¤¤ ¤¤‹‹‹‹ tt ttƒƒƒƒ HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) (( ((####θθθθ ää ää9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt tt6666 øø øø9999 FF FF{{{{ $$ قتناع المرسل المسلم بأهمية إ، ومن الحكمة )6)(####$$
ة جمعاء، وحاجة البشرية إلى هذا الدين، فهي أساس مهم في اإلسالم في إسعاد البشري

نطالقه وإبداعه وانتاجة للرسائل اإلسالمية الهادفة بشكل عقالني، باألسس والضوابط إ
لتي رسمها القران الكريم، وعمل بها األنبياء والمرسلون، وال تتأتى األهداف المنشودة أ

ا لنجاح أي مشروع إعالمي، واإلسالم بالتمني، وإنما بالتخطيط، الذي يعتبر أساسي
س وبالدين بحاجة إلى مرسلين على درجة عالية من الذكاء والبصيرة والثقة بالنف

  .اإلسالمي

                                                
  .215سورة الشعراء، االية  )  1(
  ).41-40ملخص ص ص ( ، مرجع سابقاإلعالم اإلسالمي خصائصه وأهدافه  )2(
) يفترشون االرض ويلتحفون السماء ( درج بعض املراسلني على وصف املشردين يف احلروب والكوارث الطبيعية بام )  3(

  .حلقيقية للتشرد واالمه، ودون العناء يف اللقاءات اجلدية معهمدون الدخول اىل املعاناة ا
  .159سورة ال عمران ، االية  )  4(
  14، مرجع سابق، ص الدعوة االسالمية واالعالم الديين)  5(
  .269سورة البقرة، االية )  6(



 106 

وال يتبع أهواء السياسيين : المرسل المسلم يدعو ويستقيم بما أمر به -3
ää(واالقتصاديين والعابثين، وال يلتزم إال بما ينضبط بضوابط الشرع  ääíííí ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ $$ $$$$$$ ss ssùùùù (( (( öö ööΝΝΝΝ ÉÉ ÉÉ)))) tt ttFFFF óó óó™™™™ $$ $$#### uu uuρρρρ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ŸŸ ŸŸ2222 

|| ||NNNN öö öö���� ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ éé éé&&&& (( (( ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ôô ôôìììì ÎÎ ÎÎ7777 ®® ®®KKKK ss ss???? öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu !! !!#### uu uuθθθθ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&&()1(.  

  

  

  

  

  مصادر المرسل: الخامسالمبحث      
صحابه، وقد ألى إو معلومته ليسند الكالم أيذكر المرسل عادة مصدر خبره 

ختالف يتغير حسب سياسة المصدر تختلف المعلومات من مصدر آلخر، وهذا اإل
  .هدافهأسلوبه وأو

داد مصداقية المرسل بذكر المصدر الذي زوده بالمعلومة، وبدون ذكر تز
ذا إال يستطيع الحكم " و القاريءأن المعلومة تكون غير كاملة، والمستمع إالمصدر ف

نباء من ، وتعتبر وكاالت األ)2("م ال أليه تستحق الوثوق بها إكانت المعلومات المقدمة 
  . )3(المصادر المهمة للمعلومات في العالم

اسل الداخلي المندوب، المر: و المعلومة منهاأذكر الباحثون عدة مصادر للخبر 
نباء المحلية والدولية والعالمية، مراكز الشرطة، المؤسسات والخارجي، وكاالت األ
جتماعات العامة، النوادي، إختالفها، الشخصيات العامة، اإلالعامة، المحاكم على 

  .)4(المؤتمرات الصحفية، المصادفة 

همية أمهمة، ولكن كل مشاهد يرى  المرسل جمع المعلومات التي يراها يحاول
ذا لم يكن إنحياز، إختيار المرسل باإلالصورة من وجهة نظره الشخصية، ولذلك قد يتهم 

فيضيفون  ،ثارةالصحفيون الذين يتعمدون زيادة اإلالخبر يتفق وقيمه الشخصية، وهناك 

                                                
  .15سورة الشورى ، االية )  1(
  .101اخالقيات الصحافة، مرجع سابق، ص )  2(
  .101 -71، مرجع سابق، ص ص بار االذاعية والتلفزيونيةاالخ)  3(
  .79 -96، مرجع سابق، ص ص املدخل يف فن التحرير الصحفي: للمزيد انظر)  4(
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، ويرى خطراألالتزييف هو  قوال المصادر، وهذاأى نصوص لإمن عندهم  كالماً
  . )1(نحياز لها ما يبررهاأنه في حاالت يكون للشكوى من اإلهاتلونج 

حزاب لمعلومات المختلفة، فهناك بعض األمام مصادر اأيقف المرسل المسلم 
تصدر " فكارها، وهناك الشركات والمؤسسات والوزارات وغيرها أالتي  تحاول ترويج 

فعند نقل ، )2("التي تخدم الجهة التي تنشرها ،تضمن دائما نوعا من الدعايةنشرات ت
إنه من " م مجرد نقل للشائعات؟ أالمعلومة هل تم التحقق منها؟ وهل المعلومة صحيحة 

سم، وهكذا عن مصادر معروفة باإل فضل بكثير التعامل مع تصريحات حقيقية، نقالًاأل
  .  )3("خبار صادقةأنهم يحصلون على بأ ،يصبح لدى الجمهور نوع من الضمان

ا المرسل في ضافية التي قد يقضيهأن الدقائق القليلة اإل" لىإعالم يذهب باحثو اإل
سليما في مهنة  ستثماراًإتمثل  ،ماكن ومراجعتهاالتأكد من الخبر واألسماء والتواريخ واأل

في عام "المركز بحاث، حيث قام أكدته دراسة مركز بيل لأل، وهذا ما )4("الصحافة
ن الناس أ، فتبين صادر التي يعتبرها الجمهور صادقةثير المأبعمل دراسات عن ت 1951

لها قدرة كبيرة على  ،ختصاص الدقيقأن ذات اإلو ،يثقون بالتي هي فعال صادقة
  .)5("قناعاإل

الشكل في معلومات التلفاز، فقد تأتي الصور و أوقد يتالعب المصدر بالمضمون 
، )6(جزاء مهمةأقتطع منها إهواء السياسية والشخصية، وقد مرتبة حسب األ من المصدر

( وهذا كله يدخل ضمن التقنية المعروفة في عمل التلفاز ،وقد تكون المعلومات مجتزأة
جندات مات الواردة عبر الوكاالت ذات األخطر ما تتميز به المعلوأ، وهذا من )المونتاج
فعاش "المصدر ولم يلتفت المرسل المسلم الى خطورة  و التابعة للحكومات،أ ،السياسية

                                                
  . 67 -62، مرجع سابق، ص ص اخالقيات الصحافة)  1(
  31املرجع السابق، ص )  2(
  .78املرجع السابق، ص )  3(
  . 62، املرجع السابق، ص )  4(
  .438، مرجع سابق، ص عالم االسالمي والعالقات االنسانية النظرية والتطبيقاال)  5(
كان السيناتور هنري جاكسون من واشنطن، قد رشح نفسه ليختاره احلزب الدميقراطي ممثال له يف انتخابات الرئاسة، )  "  6(

للحفل من داخل اجلمهور،  والقى خطابا يف حشد مؤلف من مخسني شخص، والتقط احد مصوري وكاالت االنباء صورة
واظهرت الصورة ثالثة اشخاص يف الصف االول فقط، احدهم غالم صغري فوق دراجة، وعندما نشرت الصورة يف امريكا 

  ).67، مرجع سابق، ص اخالقيات الصحافة". (دون التوضيح الالزم، كان السيناتور مثار السخرية
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حداث المسلمين ومجازرهم أعالم غير المسلم، خاصة في اإلعالم اإلسالمي عالة على اإل
  . حداث تجري في العالمأ، وكذالك كل معلومة عن )1("في البوسنا والهرسك والفلبين

الوضعي،  عالمادر تتميز عن مصادر المرسل في اإلسالمي مصللمرسل اإل
الوحي، والواقع المحسوس، "سالم وهي، لتي حددها اإلمعرفة اوتتمثل في مصادر ال

ستأثر اهللا عز وجل بها على إوالتي  ،، ويعتمد المرسل في حديثه عن الغيبيات)2("والعقل
عالم الوضعي، ويتفق عند الحديث عن وال يحاول التخمين كالمرسل في اإلالوحي، 

خدام موهبة ستإما أساليب علمية، وأستقرائه بما يناسبه من إل الواقع المحسوس، من خال
  .جتهاد فال خالف عليهاالعقل للقضايا محل اإل

ساليب الحصول على المعلومات، بين مؤيد أرغم الخالف في الغرب على 
سالم له ضوابط في كيفية الحصول على أن اإلال إ )3(سلوب كشف الحقيقةأومعارض في 

  : )4(لسماسيري منهاالمعلومات ذكرها ا

ŸŸ(و التجسسأعدم الحصول عليها عن طريق التصنت  -1 ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡ pp ppgggg rr rrBBBB()5(.  

طالع على الوثائق أو باإلن ال يحصل عليها دون موافقتهم خلسة، أ – 2
  .  و القائم عليهاأذن صاحبها إوالمستندات بدون 

يم رشاوي مثل تقد ،ي وسيلة من الوسائل غير المشروعةأال يحصل عليها بأ -3
  .سالمأخالقيات اإلالتي ال تقرها  ،و غير ذلك من السبلأ ،في صورة هدايا

أن يهتم بأمور المسلمين بمشارق سالمي ال بد وأن المرسل اإلترى هذه الدراسة 
تلفة، وال يكتفي ماكن المخن خالل المراسلين الموزعين في األم ،رض ومغاربهااأل

عن واقع  ،فالم الوثائقيةإنتاج األل يقوم على رسال رسائل فقط، بالمرسل المسلم بإ
المرسل ن يكون أنسانية منصفة، ويجب إسالمية إالمسلمين وغير المسلمين، بنظرة 

                                                
  .103ص  ، مرجع سابق، االعالم االسالمي رسالة وهدف)  1(
  .102 -99، مرجع سابق، ص ص فلسفات االعالم املعاصرة يف ضوء املنظور االسالمي)  2(
يف دور رجال اعمال، وكان ذلك دف الوصول ) شيكاغو صن تاميز(م تنكر عدد من حمرري جريدة 1977يف عام )  "  3(

وتسجيل بعض املوظفني وهم يقبلون نقود  اىل كشف الرشوة يف جهاز التفتيش التابع للمدينة، وقام الصحفيون بتصوير
رؤسات التحرير ناقشوا هذه الوسائل وغريها، ويبدو ام متفقون على انه ال يوجد خطأ كبري اذا تظاهر الصحفيون   ."الرشوة

، ةاخالقيات الصحاف". (بام يف وظائف اخرى، من اجل احلصول على اخبار، طاملا انه ليست هناك عملية خداع متعمدة هنا
  ).28 -27مرجع سابق، ص ص 

  .461، مرجع سابق، ص فلسفات االعالم املعاصرة يف ضوء املنظور االسالمي)  4(
  .12سورة احلجرات، االية )  5(
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إارسال المواعظ، ستوديو فقط وأحداث، وليس الجلوس في المسلم موجود على ساحة األ
لوان الطبيعة، ة بأأساليب متنوعة، وفنون ملونعالم التلفزيوني له مجاالت متعددة، وفاإل
نشاء، أسلوب اإلصوت مؤثرة، وحركات معبرة مدعمة بكلمات، تشرح وتفسر ليس بأو
  .نما بالخبر الجديد والمفيد والمؤثر والهادفإو

ن كان إمعة، فينقل عن الغير وإال كاإلن بعض المرسلين ال يعمل أومن الغريب 
فكار ، فيأخذ منه األمقاالً يجدأو تدقيق، وقد يبحث عبر اإلنترنت، ف، دون تمحيص عدواً

عداد لبرامجه، فيردد ما جاء على لسان الغير، وينسى المرسل المسلم قول النبي قبل اإل
تَكُونُوا ِإمعةً تَقُولُون إن َأحسن الناس َأحسنَّا وِإن ظَلَموا ال (محمد صلى اهللا عليه وسلم 
 كُمطِّنُوا َأنْفُسو نلَكنَا وواظَلَمماساءوا فال تَظْل ِإننُوا وستُح الناس َأن نس1()إن َأح(.  

ظهار تسامحهم وعدالتهم، والكل إيتردد مصطلح تحسين صورة المسلمين، و
ن كميرا التلفاز إلى وقفة، إسالمي، وهذا الكالم بحاجة أنها من مسؤليات اإلعالم اإليردد 

مسلمين في كل مكان، وعندما تبث تنقل صورة حية وحقيقية عن سلوك وتصرفات ال
مية ونسبته المرتفعة، والخالف الفكري عن الفقر بنسبة عالية، واأل ف الكمرات صوراًآآل

عالم إن كانت تسمى عند كتاب اإلالديني، وكلمات التكفير، والمناظر الغير حضارية، و
كثر من لتلفاز بألنهاية يظهر على شاشات ان الواقع في اأال إبالصورة النمطية للمسلمين، 

ن يكون هو المصدر أ إلى نه بحاجةإمام المرسل وكيف يغير الصورة؟ أقناة، فما الحل 
الغير سارة،  الوقائع كغيره، وينقل الوقائع الحقيقية الحسنة للرد على الغرب، وينقل

كتفى المرسل المسلم إذا إما أصحاب القرار عن حلول لها، أللبحث مع المسؤلين و
  .فسيبقى يردد ما يرددون ،مصالح الغرب بمصادر فيها

آن الكريم تالوة القرعلى غلبها أسالمية في الفضائيات في رامج اإلقتصرت البإ" 
و البرامج المتيسرة أحاديث النبوية الشريفة وبعض البرامج الفقهية وبعض األ
على بث القران  ترقتصالمتخصصة وإزدادت القنوات الفضائية ، وإ)2("المختصرة

ن الكريم التابعة للمملكة العربية آكقنوات المجد، والعفاسي، والقر، يم بالكاملالكر
 شباب، والصوفية، 4سالمية، كراما، ومتخصصة باألناشيد اإلالسعودية، وقنوات 
والهدى باللغة  ،والهداية ،والرسالة ،قرأإو ،والناس ،كالرحمة ،وقنوات دينية منوعة

  .وطه ،وسنا ،ميشاكرو ،كطيور الجنة ،ميةسالال اإلطفقنوات األو ،نجليزيةاإل
                                                

وقال أبو عيسى ) . 2007(ح.باب ما جاء يف الْإِحسان والْعفْوِ . كتاب الْبِر والصلَة .  364ص/4ج:  سنن الترمذي)  1(
  .الترمذي هذا حديثٌ حسن غَرِيب لَا نعرِفُه إال من هذا الْوجه  أي
  .106، مرجع سابق،  ص االعالم االسالمي رسالة وهدف)  2(



 110 

لمتخصصين في أما نشر المرسلين أسالمي، وكل هذا ما يستسهله اإلعالم اإل
 ،خرىأسالمي من جهة وناشرين للفكر اإل ،لهم من جهة ليكونوا مصدراً  ،نحاء العالمأ

 ،لغربيةمفتوحا للقنوات ا رك المجاَلوتَ ،سالميإختصاص اإلعالم اإلنه ليس من أفيبدو 
خبار السياسية وتقترب من النظريات مهتمة باألسالمية الوبعض القنوات العربية واإل

فيبادر بالقول  ،حد المرسلين المسلمين الحديث عن مواقف سياسةأذا ما قرر إالغربية، و
  .و غيرها من القنواتأ  CNNنه سمع الخبر في إ

  

  أهداف المرسل: السادس المبحث      
" للفكر الذي يؤمن به كل منهم، ويعتبر اف بين مرسل ومرسل تبعاًهدتختلف األ

مام المجتمع أمام اهللا وأمسؤولون  جميعاً ،ورجال التربية ،عالمورجال اإل ،رجال الدين
أهداف رجال اإلعالم كما ، و)1("رباب تغيير بالعقولأوكلهم  ،عن موقفهم من المنكرات
  . )2("ثقيف والحثهي التشكيل والت"ذكرها البعض باإلجمال 

أهم وظائف األنبياء والمرسلين همية المرسل ومكانته السامية جعل من وأل"
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$$$$(وخاطب اهللا نبيه بهذه المهمة "  pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ÷÷ ÷÷ ÉÉ ÉÉ<<<< ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### !! !!$$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) yy yy7777≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& #### YY YY‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ xx xx©©©© #### ZZ ZZ���� ÅÅ ÅÅ ee ee³³³³ tt tt6666 ãã ããΒΒΒΒ uu uuρρρρ #### \\ \\����ƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∈∈∈∈∪∪∪∪ 

$$$$ �� ��ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏãããã#### yy yyŠŠŠŠ uu uuρρρρ ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) «« ««!!!! $$ $$####  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ÎÎ ÎÎ//// %%%% [[ [[`̀̀̀#### uu uu���� ÅÅ ÅÅ���� uu uuρρρρ #### ZZ ZZ�������� ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ •• ••ΒΒΒΒ()9(")10(.  

                                                
  .356، مرجع سابق، ص  االعالم يف القران الكرمي)  1(
  .21، مرجع سابق، ص احلرب االذاعية)  2(
  .33سورة البقرة، االية )  3(
  .28قمر، االية  سورة  ال)  4(
  .69سورة  الشعراء، االية  )  5(
  .71سورة يونس، االية  )  6(
  .15سورة يوسف، االية  )  7(
  .14، مرجع سابق، ص االعالم االسالمي يف مواجهة االعالم املعاصر)  8(
  .46 -45سورة االحزاب، االيات )  9(
  .15ابق، ص ، مرجع ساالعالم االسالمي يف مواجهة االعالم املعاصر)  10(
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öö(، تبعه من المؤمنينإومهمة من  ،نها مهمتهأوبين "  öö≅≅≅≅ èè èè%%%%  ÍÍ ÍÍνννν ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ þþ þþ’’’’ ÍÍ ÍÍ????ŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ãããããã ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ rr rr&&&& ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) 

«« ««!!!! $$ $$#### 44 44 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã >> >>οοοο uu uu�������� ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt tt//// OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& ÇÇ ÇÇ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ  ÍÍ ÍÍ____ yy yyèèèè tt tt6666 ¨¨ ¨¨???? $$ ôô( ،قوالأحسن األفضل وأنها أ، وبين )1()####$$ ôô tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ßß ßß || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm rr rr&&&& ZZ ZZωωωω öö ööθθθθ ss ss%%%% 

 ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ !! !!%%%% tt ttææææ yy yyŠŠŠŠ ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) «« ««!!!! $$ $$####( )2( ")3(.  

zz(ن الكريم  آهدافه حددها القرتختلف األهداف بين مرسل ال يؤمن باآلخرة فأ zz ÎÎ ÎÎ ii iiƒƒƒƒ ãã ãã———— 

ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ==== ÏÏ ÏÏ9999 �� ��==== ãã ããmmmm ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ yy yyγγγγ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ ii iiΨΨΨΨ9999 $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ tt tt6666 øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÎÎ ÎÎ�������� ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÍÍ ÍÍοοοο tt tt���� ss ssÜÜÜÜΖΖΖΖ ss ss)))) ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉ==== yy yyδδδδ ©© ©©%%%%!!!! $$ $$#### ÏÏ ÏÏππππ āā āāÒÒÒÒ ÏÏ ÏÏ0000 øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 

ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ øø øø‹‹‹‹ yy yy‚‚‚‚ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏππππ tt ttΒΒΒΒ §§ §§θθθθ || ||¡¡¡¡ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ≈≈≈≈ yy yyèèèè ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏ^̂̂̂ öö öö���� yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 33 33 šš šš���� ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ßß ßßìììì≈≈≈≈ tt ttFFFF tt ttΒΒΒΒ ÍÍ ÍÍοοοο 44 44θθθθ uu uu‹‹‹‹ yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### (( (( ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ………… çç ççνννν yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã ÚÚ ÚÚ∅∅∅∅ óó óó¡¡¡¡ ãã ããmmmm 

ÉÉ ÉÉ>>>>$$$$ tt tt↔↔↔↔ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ هداف من منطلق ، وبين مرسل يؤمن بالحياة األخرى، فهو يختلف باأل)4()####$$
حتى  ،ليهاإبدية في جنات النعيم، هو الغاية العليا التي يسعى السعادة األالفوز ب"  ،عقائدي

مامه أفال مفر  ،خرىأما من ال يؤمن بوجود حياة ألو ضحى بالوجود الدنيوي برمته، 
، فالخالف شديد في )5("ماله في تحقيق الوجود الدنيوي السعيدآن يحصر غاياته وأمن 

هداف ال أتغي رضوان اهللا، ومرسل يبحث عن هداف الرسالة التي ينشدها مرسل يبأ
  .هداف لما بعد الموتأتتعدى الواقع المعاش، وال 

حاتم الهدف من سالمي، فيرى تناول كثير من الباحثين األهداف لإلعالم اإل
صالح  ، وحددها حاتم بإ)6("لى المستقبلينإفكار والمعلومات هو توصيل األ" عالماإل

المجتمع  صالح حالإالعبد فيما بينه وبين نفسه، و صالحإالعباد بربهم، و عالقة
السمو بعقول الناس ووجدانهم وسلوكهم، "فالهدف المنشود للمرسل المسلم  سالمي،اإل
إشاعة الثقافة اإلسالمية، ومحو األمية الفكرية، مع بث روح األلفة والمودة والتعارف و

ال يهتم بشؤون المسلمين  نسجام بين المسلمين، ويهتم بشؤون المسلمين، الن منواإل
سالمي، إحكام بمنظور حداث كافة واألخبار والمعلومات واأللى األإفليس منهم، وينظر 

  .)7("نجح الحلول لها أويبين قضايا المسلمين، ويبرزها، ويحللها، ويعرض 

                                                
  .108سورة يوسف، االية  )  1(
  .33سورة فصلت، االية )  2(
  .15مرجع سابق، ص  االعالم االسالمي يف مواجهة االعالم املعاصر،)  3(
  .14سورة آل عمران، االية  )  4(
  .218، مرجع سابق، ص فلسفات االعالم املعاصرة يف ضوء املنظور االسالمي)  5(
  .37، مرجع سابق، ص  الكرمي االعالم يف القران)  6(
  .32 -31، مرجع سابق، ص ص اصول االعالم االسالمي)  7(
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، نسان لتحقيقهاإليا التي يسعى كل ن السعادة هي الغاية العأ" ويرى السماسيري 
   .)1("ومن ال يؤمن بها ،خرىأا ينطبق على من يؤمن بحياة ن هذأوال شك 

إختلف األنبياء عليهم ن إو ،سالم هو هدف واحدإن الهدف الذي ينادي به اإل
حتسابا هللا، إن المرسل المسلم يقوم بعمله أويرى الباحث ساليب والوسائل، السالم في األ

ال يدخل في باب اإلعالم  ،ةراده اهللا بكل تفاصيل الحياأغ كل ما وكل مرسل ال يبلّ
  .سالمياإل

  :تين تحديد مهمات المرسل المسلم باآلويمك

ΝΝΝΝ(لى دين اهللا بكل السبل المتاحة إالدعوة  -1 çç ççGGGGΖΖΖΖ ää ää.... uu uu���� öö öö���� yy yyzzzz >> >>ππππ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& ôô ôôMMMM yy yy____ ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷zzzz éé éé&&&& ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ==== ÏÏ ÏÏ9999 

tt ttββββρρρρ ââ ââ÷÷÷÷ ßß ßß∆∆∆∆ ùù ùù'''' ss ss???? ÅÅ ÅÅ∃∃∃∃ρρρρ ãã ãã���� ÷÷ ÷÷èèèè yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// šš ššχχχχ öö ööθθθθ yy yyγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ss ss???? uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã ÌÌ ÌÌ���� xx xx6666ΖΖΖΖ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####()2(.  

!!(لى كافة الناسإتوجيه الرسالة  -2 !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ yy yy7777≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ZZ ZZππππ ©© ©©ùùùù !! !!$$$$ ŸŸ ŸŸ2222 ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999()3( ونشر ،

xx(الرسالة عالميا،  xx8888 uu uu‘‘‘‘$$$$ tt tt6666 ss ss???? ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttΑΑΑΑ ¨¨ ¨¨““““ tt ttΡΡΡΡ tt ttββββ$$$$ ss ss%%%% öö öö���� àà àà0000 øø øø9999 $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã  ÍÍ ÍÍνννν ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö öö6666 tt ttãããã tt ttββββθθθθ ää ää3333 uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 šš šš ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ nn nn====≈≈≈≈ yy yyèèèè ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999 #### �� ������ƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ tt ttΡΡΡΡ()4( ،

öö(وهدي المخالفين دينيا  öö≅≅≅≅ èè èè%%%% ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### (( ((#### öö ööθθθθ ss ss9999$$$$ yy yyèèèè ss ss???? 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) 77 77ππππ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== ŸŸ ŸŸ2222 ¥¥ ¥¥ !! !!#### uu uuθθθθ yy yy™™™™()5(،  وموجه للمؤمنين

)≅ è% šÏΖ ÏΒ÷σßϑ ù=Ïj9()6( ،لى النور إخراج كل الناس من الظلمات إو)yy yyllll ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷‚‚‚‚ çç ççGGGG ÏÏ ÏÏ9999 }} }}¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 
ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ èè èè==== —— ——àààà9999 $$ $$#### ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘θθθθ –– ––ΨΨΨΨ9999 $$ ستهدف فئة إذا إ، راًعالم مبتوأقوم، ويعتبر اإل، والهداية للتي هي )7()####$$

$$$$(عالى حانه وت، فهذا المرسل ينطبق عليه قول اهللا سبالمسلمين فقط yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù || ||MMMM øø øøóóóó ‾‾ ‾‾==== tt tt//// ………… çç ççµµµµ tt ttGGGG ss ss9999$$$$ yy yy™™™™ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘()8(.  

………… çç ççµµµµ tt ttGGGG ss ss9999$$$$ yy yy™™™™ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘()8(.  
ن الكريم لم آول، فالقرأول بأحداث ويناقشها أن يواكب األالمرسل يجب  -3

ء على كل المستجدات لقاء الضوإتى عليها، ومن واجبات المرسل أال وإيترك حادثة 
  .مسالراسة وتقييما وتقويما بمعايير اإلد ،قتصادية والعلمية والفكريةالسياسية واإل

                                                
  .218، مرجع سابق، ص فلسفات االعالم املعاصرة يف ضوء املنظور االسالمي)  1(
  .110سورة آل عمران، االية )  2(
  .28سورة سبأ ، االية )  3(

. 2سورة الفرقان، االية )  4 ) 
  .64االية  سورة آل عمران، )  5(
  .30سورة النور ، االية )  6(
  . 1سورة ابراهيم، االية )  7(
  .67سورة املائدة ، االية )  8(
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تقديم اإلسالم ومبادئه ونقد ما لصق به، من خالل برامج تجمع بين قوة  -4
فالمرسل المسلم يقوم  . الحجة وفن اإلقناع والتأثير، بجانب الجاذبية وحسن العرض

tt(لحق ظهار اإختلف عليه الناس ومحاولة إبتبيان ما  tt ÎÎ ÎÎ ii ii tt tt7777 çç ççFFFF ÏÏ ÏÏ9999 ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ çç ççλλλλ mm mm;;;; ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ àà àà0000 nn nn==== tt ttGGGG ÷÷ ÷÷zzzz $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù()1(.  

 ،من خالل عمله ،لى جانب الفقراء والمنكوبينإل المسلم الذي ال يقف لمرسأ -5
ŸŸ(ينطبق عليه قوله تعالى  ŸŸωωωω uu uuρρρρ ÷÷ ÷÷ÙÙÙÙ çç ççtttt ss ss†††† 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÇÇ ÇÇΠΠΠΠ$$$$ yy yyèèèè ss ssÛÛÛÛ ÈÈ ÈÈ ÅÅ ÅÅ3333 óó óó¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####()2(.  

من خالل  ،لتعريف بالشعوب والمجتمعاتأ ،من مهمات المرسل المسلم -6
öö(رادها اهللا ألينفذ حكمة  ،فالم الوثائقية وغيرهااأل ööΝΝΝΝ ää ää3333≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ uu uuρρρρ $$$$ \\ \\////θθθθ ãã ããèèèè ää ää©©©© ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ tt tt7777 ss ss%%%% uu uuρρρρ (( ((#### þþ þþθθθθ èè èèùùùù uu uu‘‘‘‘$$$$ yy yyèèèè tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ9999()3( ،

فالمه الوثائقية، سواء بهدف تعريف المسلمين أوياتي التعريف من خالل برامجة و
  .سالميةأو تعريف العالم بالشعوب اإلبشعوب المعمورة، 

āā(ن لم يكن الهدف مرضات اهللا  إالخير في رسائل المرسلين  -7 āāωωωω uu uu���� öö öö���� yy yyzzzz ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 
99 99�������� ÏÏ ÏÏVVVV ŸŸ ŸŸ2222  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ1111 uu uuθθθθ ôô ôôffff ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ôô ôô tt ttΒΒΒΒ tt tt���� tt ttΒΒΒΒ rr rr&&&& >> >>ππππ ss ss%%%% yy yy‰‰‰‰ || ||ÁÁÁÁ ÎÎ ÎÎ//// ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& >> >>∃∃∃∃ρρρρ ãã ãã���� ÷÷ ÷÷èèèè tt ttΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ££ ££xxxx≈≈≈≈ nn nn==== ôô ôô¹¹¹¹ ÎÎ ÎÎ)))) šš šš ÷÷ ÷÷ tt tt//// ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### 44 44  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ öö öö≅≅≅≅ yy yyèèèè øø øø0000 tt ttƒƒƒƒ 

šš šš���� ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ uu uu !! !!$$$$ tt ttóóóó ÏÏ ÏÏFFFF öö öö//// $$ $$#### ÏÏ ÏÏNNNN$$$$ || ||ÊÊÊÊ óó óó÷÷÷÷ ss ss∆∆∆∆ «« ««!!!! $$ $$#### tt tt∃∃∃∃ öö ööθθθθ || ||¡¡¡¡ ss ssùùùù ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ???? ÷÷ ÷÷σσσσ çç ççΡΡΡΡ #### �� ������ ôô ôô____ rr rr&&&& $\Κ‹Ïà tã()4(.  

  :ويخلص الباحث الى مهمات معاصرة للمرسل المسلم 

تتناول  ،فالم وثائقيةأفالم درامية وأونية وعداد برامج تلفزيإالعمل على  -1
وحضارة المسلمين عبر  ،سالميأصول الدين اإلمل على تتش ،مواضيع متعددة ومتنوعة

  .التاريخ وفي العصر الحديث

 ،سالميةائقية ودراما خاصة بالمناسبات اإلعداد برامج وافالم وثإالعمل على  -2
  .و دينيةأسواء كانت سياسية 

 ،خبارية، فقد يحتاج الى القصة اإلوالوسيلة سلوبأن يختار األ مرسلعلى ال -3
ذا ، فإكثر من خبرأ، وقد ال يقتضي لى التقريرإوقد يحتاج  ،وقد يحتاج الى الفلم الوثائقي

فها هي سورة  ،ن الكريمآركانها وعناصرها في القرأفسيجد  ،خباريةإختار القصة اإلما 

                                                
  .64سورة  النحل، االية )  1(
  .34سورة  احلاقة، االية )  2(
  .13سورة  احلجرات، االية )  3(
  .114سورة النساء، االية  )  4(
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الذي  ،لى دراستها المرسلإلتي يحتاج أقصص روع الأتعتبر من  ،يوسف عليه السالم
   .)1(يكتب القصص االخبارية للتلفزيون

فالم عن مشاهير أو ،فالم وثائقية حول المسلمين في كل بلد على حدةأنتاج إ -4
فالم أو سالميةوكذلك برامج خاصة عن البلدان اإل ،المسلمين السابقين والمعاصرين

  .عنها  وثائقية

المنضبط بضوابط نشاد والطرب الفن واإلبداع واإل إثراءالعمل على  -5
فضل ألحان أجمل وألمنافسة بكلمات أويشترط  ،كمنافس وبديل للغزو المدمر ،سالماإل

  .وهاموليس رهن األ ،حتى يكون التحدي عملي ،قوىأوجاذبية 

zz(عالم تزين ما تحبه النفس وسائل اإل -6 zz ÎÎ ÎÎ ii iiƒƒƒƒ ãã ãã———— ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ==== ÏÏ ÏÏ9999 �� ��==== ãã ããmmmm ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ yy yyγγγγ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ ii iiΨΨΨΨ9999 $$ $$#### 

tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ tt tt6666 øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÎÎ ÎÎ�������� ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÍÍ ÍÍοοοο tt tt���� ss ssÜÜÜÜΖΖΖΖ ss ss)))) ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉ==== yy yyδδδδ ©© ©©%%%%!!!! $$ $$#### ÏÏ ÏÏππππ āā āāÒÒÒÒ ÏÏ ÏÏ0000 øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ øø øø‹‹‹‹ yy yy‚‚‚‚ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏππππ tt ttΒΒΒΒ §§ §§θθθθ || ||¡¡¡¡ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ≈≈≈≈ yy yyèèèè ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ 

ÏÏ ÏÏ^̂̂̂ öö öö���� yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ()2(سلوب واأل ،ضمن المنهج الحالل ،ن ما تحتاجه النفسي، والمرسل المسلم يز

öö(الحالل  öö≅≅≅≅ èè èè%%%% ôô ôô tt ttΒΒΒΒ tt ttΠΠΠΠ §§ §§���� yy yymmmm ss ssππππ oo ooΨΨΨΨƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ———— «« ««!!!! $$ $$#### ûû ûû ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$#### yy yyllll tt tt���� ÷÷ ÷÷zzzz rr rr&&&&  ÍÍ ÍÍνννν ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ tt tt7777 ÏÏ ÏÏèèèè ÏÏ ÏÏ9999 ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ tt tt6666 ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ ©© ©©ÜÜÜÜ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉ−−−− øø øø———— ÌÌ ÌÌ hh hh����9999 $$ $$####()3( .  

   

  

  

  

  

  

  

  

                                                
تبدأ بعرض املوضوع واظهار عناصر الصراع، مث تظهر املكان والزمان، وتنطلق عناصر القصة االخبارية، هي كاي قصة،  )  1(

القصة يف احداثها، اىل ان تصل عقدة الصراع، وصوال اىل احلل التدرجيي لعقدة الصراع، اليت تشد املشاهد او القاريء او 
دورة شارك فيها الباحث حول القصة  (.املستمع، ومجيع هذة العناصر، متوفرة يف قصة يوسف عليه السالم باروع االساليب

  )االخبارية ، سبق توثيقه
  .14سورة آل عمران، االية )  2(
  .32سورة االعراف، االية  )  3(
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  المرسل واللغة: المبحث األول     
شترط علماء إو ،لى معنىإوالجملة يجب أن تؤدي  ،)1(تتشكل الجمل من كلمات

ن الكلمات ما هي أويرى علماء فقه اللغة  ،عند صياغتها )2(ن تكون الجملة مفيدةأالنحو 
 ،)4(غراض بالفكروفسر علماء اللغة األ ،)3(غراضأصوات، يعبر بها كل قوم عن أإال 

  .)5(م توصيل؟أوجرى نقاش بين علماء اللغة، فهل اللغة وسيلة تعبير 

قناع المستقبلين إ"قناعية، يستهدف من خاللها المرسل اإل وقد تكون اللغة وسيلة
  .)6("و دفعه لعمل ماأ ،و وجهة نظر ماأ ،و رأي معينأ ،بفلسفة محددة

بهدف التعبير  سلوبا معيناًأمن خالل اللغة، وقد يتخذ المرسل تصل المعلومات 
 ،حتفاظ بالفكروبدون اللغة سيكون من الصعب اإل" و التحريك لمشاعر،أعن المشاعر 

  .   )7("خرينإستعادته ونقله لآلو

وهذا الكالم  ،)8("تصال بين الناساللغة هي وسيلة اإل" أنيرى عبد القادر حاتم 
، كما يرى ذا لم تكن معبرة عن معانيهاإغة ة العربية، ولكن اللحسب كتب اللغ صحيح

طا وثيقا، وهي من رتباإوترتبط اللغة بالمجتمع "صوات، أفهي مجرد  ،بعض علماء اللغة
                                                

  .17 -13، دار املعارف مبصر،القاهرة، د ت، ص  ص 5، ط1،ج النحو الوايف. حسن، عباس)  1(
،الد االول، دار الفكر للطباعة والنشر 1، ط 1، جلكشرح ابن عقيل على الفية بن ما. عبد احلميد، حميي الدين)  2(

  .14م، ص 1974 - هـ1394والتوزيع، 
م، ص 1972 -هـ1392دار النهضة العربية، : ، لبنان، بريوتفقه اللغة يف الكتب العربية. الراجحي، عبده)  3(

60.  
  .74املرجع السابق، ص )  4(
  .70-69املرجع السابق، ص ص )  5(
  .94، مرجع سابق، ص السالمي وتكنولوجيا االتصالاالعالم ا)  6(
  .97املرجع السابق، ص )  7(
  .66، مرجع سابق، ص  االعالم يف القران الكرمي)  8(
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والتي طالبت  ،ليه مواثيق الشرف العربيةإ، وهذا ما تنبهت )1("نسانيصنع المجتمع اإل
ويصونونها من  ،لغة العربية وبالغتهاعالميون العرب على سالمة اليحافظ اإل"أن ب

  .)2("وذلك دعما للتفاهم بينهم  ،لتحل تدريجيا محل العامية ،مزالق العامية والعجمة

فاللغة العربية من اللغات السامية " تعتبر اللغة العربية من اللغات الغنية بمفرداتها
، من هنا تحدث )3("ساليبها، ووضوح مخارج حروفهاأالتي تمتاز بكثرة مفرداتها، وتنوع 

ن يحصى، كالم أكثر من أكالم العرب " ن إبن فارس، بأنباري وتحدث علماء اللغة كاأل
ن يواجه عناء في البحث عن أ ،ومما يعاب على المرسل ،)4("ال نبيإالعرب ال يحيط به 

عذبة  ،واسعة الثروة في المفردات ،لغتنا العربية مرنة التعبير" نأعلما  ،الكلمة المناسبة
فتجد " تتفاعل مع قائلها  اللغة، و)5("خفيفة الوقع على السمع  ،سهلة النطق ،صواتاأل

  .)6("نفعاليةبيعة، واللغة العلمية، واللغة اإلنسان، ولغة الطلغة اإل

، سالمالعربية الفصحى لتوصيل رسالة اإل تخذ اللغةإذا كان اهللا سبحانه وتعالى إ
عاء، رغم تعدد اللهجات العربية، فهل يجب على لى البشرية جمإ ن الكريمآلمتمثلة بالقرأ

م يمكنه أن يحيد عنها؛ ويجاري كل مرسل البلد التي يرسل ألتزام بها، سل المسلم اإلالمر
  منها؟

الذي  ،سالميالفصحى مهمة  للعالم العربي واإل رسال باللغة العربيةيعتبر اإل
 بناء البلد الواحد، ويعتبرأين بل ب ،ليس فقط بين دولة ودولة ،ختالف اللهجاتإيعاني من 

سالم من مهمات المرسل حيث عالمية اإل ،خرى واجب شرعياإلرسال باللغات األ
  .ال من خالل لغاتهمإتى الهداية وال تتأ ،خل بهداية العالمينأوبدونها يكون  ،المسلم

، والتي يكون لها وقع على لقاء المتعددةأساليب اإليعتبر تعدد القراءات بمثابة 
  .نآعلوم القر من صبح علم القراءات ألقاء مية اإله، وألسامعال

                                                
م، 1986 -هـ1406دار النهضة العربية، : ، لبنان، بريوتااز واثره يف الدرس اللغوي. عبد اجلليل، حممد بدري)  1(

  .11ص 
والذي اقره جملس اجلامعة العربية يف دورته السبعني عام   3767ميثاق الشرف االعالمي رقم املادة التاسعة من )  2(

  .69 -68، مرجع سابق، ص  ص االعالم واالتصال يف الوطن العريب: انظر. م1978
  .67، مرجع سابق، ص  االعالم يف القران الكرمي)  3(
  .154، مرجع سابق، ص ااز واثره يف الدرس اللغوي ) 4(
  .101، مرجع سابق، ص االعالم االسالمي وتكنولوجيا االتصال)  5(
  .31، مرجع سابق، ص ااز واثره يف الدرس اللغوي)  6(
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سالمية  تجعل الخطاب عالميا، وال يكون الخطاب عالميا إن عالمية الدعوة اإل
ولو أرسل المرسلون كل  ‘كل العرب والمسلمين في كل العالمال من خالل لغة يفهمها إ

ويخرج بذلك عن معاني  ،بلهجة قومه، ألصبح الخطاب لفئة محددة وضيقة من الناس
نه خرج أوترى هذه الدراسة . نية، التي جعلت الرسالة للناس كافة وللعالمينآيات القراآل

  .الخ...أو وطنيعالم قطري، إو أعالم حزبي، إ، فلنسمه إسالميعالم إعن كونه مرسل 

عندما يكون  وتحديداً ،ختيار المرسلإتعتبر الفصاحة من العناصر المهمة في 
لة البيان، آالفصاحة تمام " )1("لظهور والبيانأ: "غةللبرامج، والفصاحة ل و مقدماًأ مذيعاً

لثغ والتمتام ال يسميان فصيحيين، والفصاحة مقصورة على اللفظ دون أن األوالدليل 
لفاظه أن تكون أالكالم الفصيح هو الظاهر البين، والمقصود بالظاهر، "، )2("المعنى

ومن له : بن االثيرإيقول " ، )3("ستخراج من كتاب لغةإلى إا مفهومة، ال يحتاج في فهمه
كصوت  وتار، وصوتا منكراًأذن نغمة لذيذة كنغمة أن لأللفاظ في األدنى بصيرة، يعلم أ

لفظة الغصن والعسلوج، ولفظة : "إبن األثير رأيه بمقارنات منها، ويوضح )4("حمار
الخنشليل هو السيف، ولعل هذا ما ن العسلوج هو الغصن، وأمع  )5("السيف والخنشليل

عالم ولنفرق في لغة اإل" ،لتفرقة بين اللغة الفصحى واللغة الصعبةألى عدم إيقود البعض 
ذ ليس كل فصيح صعبا، إ ،قلونإال األبين اللغة الفصحى واللغة الصعبة التي ال يفهمها 

أي نفسه عند ونجد الر، )6("سهال على سامعيه كما يقول العقادوال كل عامي ركيكا 
إذا و ،فبعض الكلمات يندر سماعها ،لفاظ المألوفةإستخدم األ: "ب بقولهمصحفيي الغر

حيانا أتختلف  ،وهناك كلمات نستخدمها في الحديث... إستغرابارتباكا وإنها تثير قيلت فإ
  .)7("عما نستخدمه في القراءة والكتابة تماماً

ي محمد صلى اهللا لى النبإليد بو الوأتذكر كتب السيرة عن رسول قريش عتبه 
وأراني : صلى اهللا عليه وسلممحمد ن من النبي آقال بعد سماعه القر نه أعليه وسلم، 

... بالشعر وال بالسحر وال بالكهانة واهللا ما سمعت مثله قط، واهللا ما هو ني سمعت قوالًأ

                                                
  .12م، ص 1985 -هـ1405دار النهضة العربية للطباعة والنشر، : ، بريوتعلم املعاينالعتيق، عبد العزيز، )  1(
  .13املرجع السابق، ص )  2(
  .15بق، ص املرجع السا)  3(
  .17املرجع السابق، ص )  4(
  .17املرجع السابق، ص )  5(
  .107، مرجع سابق، ص االعالم االسالمي وتكنولوجيا االتصال)  6(
  .176، مرجع سابق، ص التغطية االخبارية للتلفزيون)  7(
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ن يدرك كيف أ"مطالب  المرسل المعاصر، و)1"(با الوليد بلسانهأسحرك واهللا يا : قالوا
  .)2("مام الكميراأيستخدم صوته وكيف يعتني بمظهره وحركته 

كمل وجه، ألفصاحة مهمة لمن يقدم رسالته على أعتبر موسى عليه السالم إ

ö≅è=ôm(ليفهم القوم رسالته،  ،بحيث يفهمه المتلقون، فدعا اهللا بحل عقدة لسانه $#uρ Zοy‰ø) ãã 

ÏiΒ ’ÎΤ$|¡ Ïj9 ∩⊄∠∪ (#θ ßγs)ø0 tƒ ’ Í< öθ s%()3(، ) ÅÅ ÅÅ���� rr rr&&&& uu uuρρρρ ÜÜ ÜÜχχχχρρρρ ãã ãã����≈≈≈≈ yy yyδδδδ uu uuθθθθ èè èèδδδδ ßß ßßxxxx || ||ÁÁÁÁ øø øøùùùù rr rr&&&&  ÍÍ ÍÍ hh hh____ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ ZZ ZZΡΡΡΡ$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ9999()4(لسان ، و

!!(ن يكون بلسان من يتحدث اليهم أالمرسل يجب  !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&&  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ @@ @@ΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§‘‘‘‘ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ÈÈ ÈÈββββ$$$$ || ||¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎ==== ÎÎ ÎÎ////  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% 

šš šš ÎÎ ÎÎ ii ii tt tt7777 ãã ããŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;;()5( ، ن يكون ملما بلغاتهم، أو الشرق، عليه أن يبين للغرب أراد أفمن
والسؤال للمرسلين  ،نجليزيةإلى بعض البرامج اإلسالمية باللغة اإلشارة هنا اإل وتجدر
الفرنسية والصينية والهندية  ينأين باقي اللغات؟ أبعالمية الخطاب،  سالمياًإبين المطالَ

فهل المليار من السكان  ،ن الصين والهند تعدادها بالمليارأعلما ...واإلسبانية واليونانية
  المية الخطاب؟ مستثنون من ع

ما تقصر اللغة عن  فكثيراً" نفعاالت أحيانا عن بعض اإليعجز الكالم عن التعبير 
، )6("خرىوعن العواطف واإلنفعاالت من الناحية األ ،فكار من ناحيةالتعبير عن األ

  .لتوضح ذلك بسهولة ،فليستعيض عنها المرسل المعاصر بالصورة التلفزيونة

توسيع نطاق "إال وما عليه  ،وميسرة للمرسل المسلم ن التلفاز وسيلة متطورةإ
وسحر عصرنا، هو "، )7("وتوسيع فرص الصدع بالحق بين العالمين ،البالغ المبين

وبراعته في تزيين  ،ثيرهوقوة تأ ،وسرعة بثه ،وفنونه المختلفة ،عالم بوسائله التقنيةاإل
، سلوبأجمل أسالم بأن يقدم اإلونا، ن يكون مبيأومن شروط البالغ "، )8("ما يريد تزيينه

                                                
مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من تاريخ : أيب القاسم علي بن احلسن إبن هبة اهللا بن عبد اهللا الشافعي , ابن عساكر )  1(

 –بريوت  -دار الفكر : دار النشر.  247ص/38ج. حمب الدين أيب سعيد عمر بن غرامة العمري : حتقيق, حلها من األماثل 
  .م1995

  .278، مرجع سابق، ص االخبار االذاعية والتلفزيونية)  2(
  .28 -27سورة طه، االيات )  3(
  .34سورة  القصص، االية )  4(
  .4سورة  ابراهيم ، االية  )  5(
  .94، مرجع سابق، ص االعالم االسالمي وتكنولوجيا االتصال)  6(
  .296، مرجع سابق، ص االعالم االسالمي والعالقات االنسانية النظرية والتطبيق)  7(
  .301املرجع السابق، ص )  8(
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ن آوحث القر ،نبياء، وهذه المهمة بدأها األ)1("وضح بيانأدق وأحسن وسيلة، وأ، وسلوبأ
ن خبر السماء أوبما . "إمكانياتمواصلة التبليغ بما تيسر لهم من  على الكريم كل مسلم

بطاال إ ،عالمإاتقان فنون اإلمام المسلمين غير أنقضى زمن المعجزات فليس إنقطع وإقد 
  .)2("قناعمبين يقتضي التوصيل والتعريف واإلوالبالغ ال...لصنع السحرة المعاصرين

ن أحيان كثيرة ال يمكن أبالغة الكمرا في "إن عالم يقولون اإل ين باحثأرغم 
تعتبر من العناصر المؤثرة  ،ن  بالغة الكالم عند المرسلأال إ، )3"(تضاهيها بالغة الكلمة

  معنى البالغة؟  المؤثرة على المستقبلين، فما

سميت البالغة بالغة النها : "عدة، ذكرها عبد العزيز العتيقللبالغة تعريفات 
لفاظ أقليل يفهم وكثير ال يسأم، معان كثيرة في  ،")4("لى قلب سامعه فيفهمهإتنهي المعنى 

حسنهم بديهة، أسهلهم لفظا وأ: بلغ الناسأيجاز، إصابة المعنى وحسن اإللفاظ قليلة، أ
بالغ المتكلم إطناب من غير خَطَل، محة دالة، اإليجاز من غير عجز واإللالبالغة 

البالغة "،)5("لقوة على البيان مع حسن النظامأحاجته، حسن العبارة مع صحة الداللة، 
في السكوت، ومنها ما يكون في  فمنها ما يكون: سم لمعان تجري في وجوه كثيرةإ

، ومنها ما يكون جوابا، ها ما يكون شعراًشارة، ومناإلستماع، ومنها ما يكون في اإل
فعامة هذه األبواب الوحي ... في الحديث، ومنها ما يكون في اإلحتجاج ومنها ما يكون

، )7("فهامالبالغة هي الفهم واإل"، )6("يجاز هو البالغةإلى المعنى، واإلشارة فيها واإل
واضحا بعبارة  داءأنى دية المعفي موضعه من طول وايجاز، وتأوضع الكالم : البالغة"

ثر خالب، مع مالءمة كل كالم للمقام الذي يقال فيه، أصحيحة فصيحة، لها في النفس 
ذا إنتهاء، يقال بلغ فالن مراده البالغة تنبيء عن الوصول واإل"، )8("وللمخاطبين به

  .)9("قترابها من الداللة الحديثة لالتصالإومن الداللة العربية للبالغة ....وصل

                                                
  .300املرجع السابق، ص )  1(
  .301املرجع السابق، ص )  2(
  493، مرجع سابق، ص اساسيات العمل الصحفي املقروء واملسموع واملرئي)  3(
  .7، مرجع سابق، ص علم املعاين)  4(
  .8املرجع السابق، ص )  5(
  .9املرجع السابق، ص )  6(
  .9املرجع السابق، ص )  7(
  .10املرجع السابق، ص )  8(
  23، مرجع سابق، ص مقومات رجل االعالم االسالمي)  9(
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بالغة وتعتبر  ،كثر تأثيرا في المتلقينهي األسلوب األ بر بالغة المرسلتعت
كبر دليل أعشى حادثة األ"ولعل  ،كيف نفهم وكيف نُفهم مهمة للمرسل: الخطاب أإلقناعي

ليسلم، وأعد لذلك قصيدة راد المثول بين يدي النبي صلى اهللا عليه وسلم أعندما 
ن يؤثر في الناس شعره في أمخافة  ،يرجع بل حتىعصماء، فأغرته قريش بالمال واإل

  .)1("مدح النبي صلى اهللا عليه وسلم، وذم قريش

معظم الخطب التي ألقيت في الجاهلية وصدر القدماء هذه الحقيقة، ف أدرك
 ،صلى اهللا عليه وسلم كـانت موجـزة وواضحة حتى خطب الرسـول, سالم قصيرةاإل

ز بالطول والتكرار وإدخال جمل معقدة، وال ، فتتميأما خطب السياسيين العـرب اليوم
إلى لقربها  مدون على كلمات القرآن الكريم،يعتمدون على بالغة الكالم بقدر ما يعت

وهذا ما كان جليا خالل حرب الخليج على العراق، كان الرئيس  ،سالميةالمجتمعات اإل
فرة صدام حسين يستعمل آيات وألفاظـا قرآنية ومصطلحات دينية بوالراحل 

  . "أيها الرفاق"دأ خطبه بالتحية ملحـوظة، في حين كان قبل عشرين سنة  يب

الصراع  تعتبر الخطابة وسيلة اإلعالم الحربية والسياسية والنقدية في مراحل
إلى أن يصبح هم البالغة والبالغيين تحديد  على السلطة، والخالفات السياسية، مما أدى

 ،وحسن الصياغة ،فدقة العبارة" ‘.لمتلقي ومشاعرهوسائل التعبير، والتأثير في عقل ا
 ،وصدق الخبر ،حكام الدليلإو ،وبديع العرض ،وفصاحة البيان ،سلوبوسالمة األ

لى إكلها عوامل تؤدي  ،ويسر التناول ،والترفق في الدعوة ،نصاف في التقديرواإل
  .)2("النجاح المأمول 

كتركيب الجمل بصورة صحيحة تصال مهمة للمرسل، الدقة اللغوية في اإلتعتبر 
، المرسل موضوعة بشكل مباشر ومحدد ن يتناولأو ،محتوية على المعلومات المطلوبة

فال غموض وال معاني مشكوك في ، قصر طريقأن يصل إلى المتلقي من أو
ورصف الجمل المكونة  ،عالمية صياغة فنية سهلة الفهموصياغة الرسالة اإل"‘ صحتها
ن يعي المرسل أو ،)3("عجاب لدى المستقبلفا يثير اإلستحسان واإلة اإلعالمية رصللرسال

أعظم الحقائق ن يتحدث عن أو" ،حتماالت فهم الجمهور لهاإالمرسل دالالت اللفظ و
ام المصطلحات ستخدإعالمية نجده يسرف في بأبسط األلفاظ، فإذا لم يهضم الرسالة اإل

                                                
  .20، مرجع سابق،  ص عالم االسالمي رسالة وهدفاال)  1(
  .258، مرجع سابق، ص االعالم االسالمي والعالقات االنسانية النظرية والتطبيق)  2(
  .290، مرجع سابق، ص  مقومات رجل االعالم االسالمي)  3(
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او أما يقدمه من معلومات "أن ، ويخطيء المرسل حين يظن )1("بانة الفنية ويعجز عن اإل
فالفروق الثقافية بين المرسل  ،)2("سوف تفهم بالطريقة التي يفهمها هو بها ،فكارأ

من  فهناك عقبات تنشأ" لمرسل والمتلقيبراهيم إمام عقبات بين اإعتبرها إ ،وجمهوره
ن إ"اني وفي علم المع ،)3("قتصاديةعوامل السن واللغة والدين واإلتجاهات السياسية واإل

التي  ،نفعالية والصور الذهنيةحسب الشحنات اإل ،خرلكلمات تتغير مدلوالتها من فرد آلا
  .)4("يحملها الفرد لهذه الكلمات

رتفاع فوق مستوى أما اإل"مع كافة المستويات مهم للمرسل  التوازن اللغوي
المرسل الذي ال و ،)5("نه يفسد عملية التناغمفإ ،و الهبوط الشديد دون مستواهأالمستقبل 
 ،ن يستخرج اللغة الفنية من الفصحىأال يمكن "ة العربية فصاحة وبالغة وداللة يتقن اللغ
  .)6("عالميةإالى لغة إليتمكن من تحويرها  ،ن يكون ملما بهاأدون 

 ،شراقعلى الوظيفة الهادفة والوضوح واإلتقوم "عالم لغة خاصة إن لغة اإل
جتماعي شامل، ولغته ظاهرة مركبة إعالم تعبير ه، فاإلبذاتوتكاد تكون فنا تطبيقيا قائما 

  .)7("خاصة لكل مظاهر النشاط الثقافي من علم وفن وموسيقى وفن تشكيلي

  :يرى الباحث

، ن اللغة العربية الفصحى، هي الوسيلة األساسية للعالم العربي واإلسالميأ  -1
  .عالمرسلو اإلأتقنها مذا ما إسالمي ويمكن ان تُتعزز في العالم اإل

تقان اللغة إال من خالل إعالم، ال يأتي دام الكلمات بشكلها السليم في اإلستخإ-2
  .حسب التعبير الشائع) بالسليقة( العربية الفصحى، وليس 

ضرورة ال غنى  ،ومخارج الحروف ،وسالمة اللسان ،الفصاحة في النطق -3
  .عالم المسموع والمرئيعنها للمرسل في اإل

  .المرسل عامل مهم في التأثير على المتلقيبالغة  -4

                                                
  .286املرجع السابق ، ص )  1(
  279املرجع السابق، ص )  2(
 - 73م، ص ص 1981، القاهرة، مكتبة االجنلو املصرية ، 3، ط  م واالتصال باجلماهرياالعال. امام، إبراهيم)  3(

74.  
  .198، مرجع سابق، ص فلسفات االعالم املعاصرة يف ضوء املنظور االسالمي)  4(
  .287، مرجع سابق، ص مقومات رجل االعالم االسالمي)  5(
  .285املرجع السابق، ص )  6(
  .98، مرجع سابق، ص نولوجيا االتصالاالعالم االسالمي وتك)  7(



 123 

تقان كافة لغات العالم دون إوتتطلب  ،سالمية عالميةالرسالة اإلعالمية اإل -5
  . ن يتقنها مرسل واحدأستثناء، وليس المقصود إ

  

  

  

  

  نشاءالمرسل بين الخبر واإل: المبحث الثاني      
نه ال يعرف أما إ: )1(ةثمن ثال ن المخاطب يكون واحداًأة يعتبر علماء البالغ

في المعلومة،  ومتردداً ن يكون شاكاًأما إالمعلومة؛ ويسمونه خالي الذهن من الحكم، و
  .)2(لها ن يكون منكراًأما إو

عالمة، والمخاطب المتشكك ال بد من إفالمخاطب الذي ال يعلم الخبر ال بد من 
ثبات العكس لما يعتقد، وكل إتبديد وتوضيح المعلومة المتشكك فيها، والمنكر ال بد من 

  .و بالصور القاطعة للشكوكأ ،عالمية، سواء باألدلة الكالميةإلساليبه األه وسائله و

فادة المخاطب بشيء لم يكن له علم به من إول  أأل: نمريأحد ألما الخبر فيلقى أ
قول ن المتكلم عالم بما يقول، كأن يأفادة المخاطب إعالمه به، والثاني إقبل، ويراد 

حتالل، والمخاطب هنا لم يعرف شيئا جديداً، أعلم انك اُسرت في سجون اإل: اطبللمخ
  .)3(كُل ما عرفه أن المتكلم عارف بمضمون الكالم

اللفظ "طلق عليهما في علم البالغة أيحتوي كالم المرسل على عنصرين، 
عند البلغاء لتحق إسفل، أعجاز، وحد إلعلى هو اأحد " ، وللبالغة طرفان)4("والمعنى

  .)5("صوات الحيوانات، وبين هذين الطرفين مراتب كثيرةأب

م ن كان الكالإف ،)1(و كاذبأنه صادق فيه إن يقال لقائله أوالخبر ما يصح "
  .)2("ن كان غير مطابق له كان قائله كاذباإ، وللواقع كان قائله صادقا مطابقاً

                                                
  .48ت ، ص .مكتبة كريدية اخوان، د: ، بريوتحماضرات يف علم املعاين. عبد اجلليل، حممد بدري)  1(
  .58 -55، مرجع سابق، ص ص علم املعاين)  2(
  .55 -52املرجع السابق، ص ص )  3(
  .11املرجع السابق، ص )  4(
  .11املرجع السابق، ص )   5(
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 ،يخبرنا به اهللا ورسله فكل ما ،خبار مقطوع بصحتها وال تحتمل الكذبأهناك 
سبوع خمسة أخبار مقطوع بكذبها كاألرض تحتنا، وهناك والبديهيات كالسماء فوقنا واأل

  .)3(يامأ

 ساليبأومن  ،)5("هو الكالم الذي ال يحتمل الصدق والكذب: )4(نشاءإلا" ما أ
منى وكذلك عندما يت ،فهنا ال يعطيهم خبرا ،صبرواإ: ن يقول المرسل للجمهورأنشاء اإل

 ،جديداً فهو ال يعطي خبراً  ،و يمدح الشعب الفلسطيني بعبارات البطولة والتضحيةأشيئا 
و أنشاء ال يصلح للمخاطب المتشكك واإل الخ،...جل المدح والفخرأمدح من نما يإو

  .المنكر للمعلومة

ال تخرج  ،)7(التي يتحدث عنها علماء البالغة)6(غراض الخبر البالغيةأتعتبر 
غراض التي يقوم بها المرسل، فالمرسل قد ال يخرج كثيرا عن المعاني البالغية عنها األ
ستعطاف أإلسترحام واإلو العسكري، أقتصادي و اإلأظهار الضعف السياسي إ:  االتية

ى بالعالم الحر، وقوانين حقوق و ما يسمأ ،سالمية والعربيةإلى األخوة اإلوالموجه 
لمدح للقادة أو وطن محتل، أبوب؛ كشهيد ظهار التحسر على شيء محإنسان، اإل

لحث على السعي أاو بمنجزات وطنية، أنتصارات ألفخر بإو لفكر معين، أوالزعماء 
حمد بن أو السعي والجد للدين والدنيا معا، قال أوالجد في مجاالت متعددة ومتنوعة، 

نكار والنفي تعجب والتمني واإلفمنها ال ،والمعاني التي يحتملها الخبر كثيرة )8(:فارس
  .مر والنهي والتعظيم والدعاء والوعد والوعيدواأل

، فكالم )10(و النهيأمر ، سواء في األ)9(علماء البالغةتتعدد أساليب الكالم عند 
على أدنى منزلة لمن هو أادنى منزلة هو لألمر، وكالم األلى من هو إعلى منزلة األ

المرسل وكالم رشاد، ليب النصح واإلإلتماس؛ كأسادعاء، وكالم النظراء المتساوين هو 

                                                                                                                                              
  .47، مرجع سابق ، ص حماضرات يف علم املعاين)  1(
  .48، مرجع سابق، ص علم املعاين)  2(
  .49املرجع السابق، ص )  3(
  .60، مرجع سابق ، ص حماضرات يف علم املعاين)  4(
  .74، مرجع سابق، ص علم املعاين)  5(
  .72 -68املرجع السابق، ص ص )  6(
  .59 -57، ص ص ، مرجع سابق حماضرات يف علم املعاين)  7(
  .73 -72، مرجع سابق، ص ص علم املعاين)  8(
  .95 -83املرجع السابق، ص ص )  9(
  .70  -60، مرجع سابق، ص ص حماضرات يف علم املعاين)  10(
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نزال الناس منازلهم، إ، بمعنى همعع ضيوف برامجه حسب موقعه ومواقم هسلوبأيتحدد 
و يرفع منازل من ال أفال يترفع عن نظرائه، وال يقلل من شأن القادة والعلماء، وال يبجل 

  . يستحقون

إن كانت هذه و لمسلم،لتيئيس، فال تصلح للمرسل اساليب التوبيخ والتحقير واأما أ
ŸŸ (:سالوب التيئيس في قوله تعالىيب مما جاء به القران الكريم؛  كأسالاأل ŸŸωωωω (( ((####ρρρρ ââ ââ‘‘‘‘ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ tt ttGGGG ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% 

ΛΛΛΛ ää äännnn öö öö���� xx xx0000 xx xx.... yy yy‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// óó óóΟΟΟΟ ää ää3333 ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ))))()1(.  

ن بناء الفعل للمجهول، وهذا صحيح أللى عدم إعالميين يتجه  كثير من اإل
نها محرمة على أل؟ وهذا ال يعني ن يعرف من فعل؟ ومن قاأالمشاهد والمستمع يريد 

، وقد ذكرت ستعمالهاإذا لزم إمعنى لتجاهلها وال  ،غراضها في اللغةأالمرسل حيث لها 
، رغبة للمتكلم كون الفاعل مجهوالً: "مجهول منهاستعمال المبني للإغراض أكتب اللغة 

ة المتكلم رغب ،ظهار تعظيمه للفاعلإالمتكلم في  بهام على السامع، رغبةالمتكلم في اإل
، عدم تحقق غرض و خوفه عليهأالمتكلم من الفاعل  ، خوفظهار تحقير الفاعلإفي 

  .)2("معين من ذكر الفاعل

لى خبر جديد إنشائية، ال تؤدي إلبحث عن كلمات أبعض المرسلين  يحاول
ن أعلما  ،نتيجة لضعف ملكة اللغة العربية عندهم، وكل ما هنالك حشو للكالم للمشاهد

الزاخرة بالقوة مبنى  ،و العبارة المحددةأن يجد الكلمة أيستطيع "تب التلفزيوني الجيد الكا
قترن ذلك بالصورة الجيدة والصوت الواضح المؤثر، شكل ذلك مادة قوية إذا ومعنى، فإ

  .)3("فعالة

نتاج التلفزيوني على الصورة، والمؤثرات الصوتية، اد اإلعتمونتيجة إل
هتمام كثير من المرسلين تراجع إ، عناصر االعالم التلفزيوني رها منوالديكورات، وغي

الرضا  ،من السهل جدا في التلفزيون خصوصا"صبح أها وعن جزالة اللغة وقوة معاني
  .)4("وترك صلب الموضوع  ،بحالوة اللسان والقشور المبهجة

                                                
  . 66سورة التوبة ، االية )  1(
  .101، مرجع سابق، ص حماضرات يف علم املعاين)  2(
         .30سابق، ص ، مرجع التغطية االخبارية للتلفزيون)  3(

  .172املرجع السابق، ص )  4(
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: ازيجواإل ،"لفاظ قليلةالمعاني الكثيرة بأ جمع" )1(يجازإلعرف علماء البالغة ا
أن تكون " )3(فوا المساواةوعر، )2"(قل ما يمكن من الحروفألغرض بأهو العبارة عن "

، وعرفوا )4("لفاظ بقدر المعاني، وال يزيد بعضها على بعضالمعاني بقدر األلفاظ واأل
زيادة اللفظ عن المعنى لغير فائدة " والتطويل" لفظ على المعنى لفائدةزيادة ال" )5(اإلطناب

ن أالجملة الطويلة، غير مالئمة للقراءة، فقد يضطر المرسل ن أ رى الباحثوي، )6("
دائه في أيتوقف تأثيره على حسن لمذيع ن اأنفاسه في منتصفها، ومن المعروف أيلتقط 
نما يدع إو ،حكاما مسبقةأال تحمل نبرات صوته "ن أ، وحددها بعض الباحثين بالقراءة

ويشترط جودة الصوت من  ،اب وما هو خطأو المشاهد يستنتج ما هو صوأالمستمع 
وتنويع  ،لقاءويحتفظ بسالسة اإل ،خالل توافق نطق الكلمات مع التنفس الطبيعي للمذيع

  .)7(" والتركيز على قراءة صحيحة وطبيعية ،والسرعة المناسبة ،نغمات الصوت

حيانا التطويل، بسبب وفرة أطناب، وأسلوب اإللى إيلجأ بعض المرسلين 
نشائي طويل، كي ال إعتقادهم، فيبحث عن كالم إلى تعليق حسب إوالتي بحاجة  ،الصور

ثير، أو غموض التركيبات وسيلة للتأن اللغة التي تتخذ الطول إ"يترك الصور وحدها، 
ليست ، فالكتابة للتلفزيون )8("مر قاتلأما في التلفزيون فهي أمر رديء في الصحافة، أ

تعليقاته دون نص مكتوب، يبدأ المرسل  ند االداء، وعكالكتابة للصحف في تفاصيلها
ن أمامه بشكل عفوي، ويرى الباحث أمر هو تعليق على الصور التي وكل ما في األ

ن أيفضل  ،والتي تنقل على الهواء بشكل مفاجيئ ،حداث هامةأالصور المباشرة حول 
ال إناس، ووالتي تخفى على كثير من ال ،ال الصور الغامضةإ يفسريسكت المرسل وال 

اء مباشرة ظهور المرسل للتعليق على الهوو إنشائي،تعب المشاهد بكالم أتعب نفسه وأ
فاء كتأنه يمكن اإل، بمعنى مكانيات الوسيلةإستغالال سيئا إل" دون صور، فيعتبر حديثه

، فهل المشاهد بحاجة لرؤية )9("لى الشاشةإدون النظر ، بسماع الصوت فقط لفهم المعنى

                                                
  .202 -188، مرجع سابق، ص ص علم املعاين)  1(
  .182، مرجع سابق، ص حماضرات يف علم املعاين)  2(
  .220، مرجع سابق، ص علم املعاين)  3(
  .183، مرجع سابق، ص حماضرات يف علم املعاين)  4(
  .205 -202، مرجع سابق، ص ص علم املعاين)  5(
  ..وما بعدها . 203، مرجع سابق، ص   حماضرات يف علم املعاين)  6(
  .63 -62، مرجع سابق، ص ص االخبار االذاعية والتلفزيونية)  7(
  .       29، مرجع سابق، ص التغطية االخبارية للتلفزيون)  8(
  .222، مرجع سابق، ص االخبار االذاعية والتلفزيونية)  9(
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هل الكلمة التي صيغت " والسؤال حداث التي يخبرنا عنها؟رؤية صور األ مأالمرسل؟ 
  . )1("لفاظ وصفيةأم مجرد أبها المعلومة تحمل معاني معينة، 

يجاز ل الكتابة للصورالتلفزيونية، فاألفضل ما عرف بعلم البالغة باإلوفي حا 
ليس  ،نشائية السطحيةفالعبارة اإل"، )2("ن تكون موجزة ومرتبة وقابلة للتحدث بهاأفيجب "

" الفكرة واضحة في ذهن المرسل  ، ومالم تكن)3("طالقأثر وال فاعلية على اإلليس لها 
  .)4("ن تعبيره عنها سيكون قاصرافإ

لقاء، ليس لما كتب له إلى تدريب مستمر على فن اإلن مرسل التلفاز بحاجة إ
عالميون في اإلليه إيشير مر، وهذا ما إذا لزم األفقط، ولكن لما يقوله من تلقاء نفسه، 

ما  أ، )5("في كلمات قليلة ن تتعلم كيف تقول كثيراًأسيكون لزاما عليك :" الغرب بقولهم
  .)6("ن الشخصية ليست ما تقول ولكن كيف تقولإ: "يقولفمريكي آرثر ميلر الكاتب األ

ن للتلفاز أال إ ،دق العبارات اللغويةأساليب وأفضل األستخدام إهمية أرغم 
" كاديمية أثبتت الدراسات األفقد    ،وقات كثيرة كل ملكات اللغةأخر يفوق في آ اًرعنص

وفي مقدور المشاهدين تذكر بعض ...ت وحدها ال يمكنها منافسة الصورةن الكلماأ
  .)7("كثر من قدرتهم على تذكر نص الخبر نفسهأ ،الصور لحرب فيتنام

، تصل بالمرسل رة والمؤثرةالجذاب والصورة المعبسلوب ألكالم الواقعي واأل
يبدأ الخبر بجملة " نأوعلى المرسل التلفزيوني  شاهدين،لى قلوب وعقول وعواطف المإ

وال يخش "ومترادفاتها  ساليبهاالغنية بأ يستثمر مالكات اللغة العربية، و)8("لجذب المشاهد
ام ستخدوالوسائل األخرى لإل ،ستعارات والدعابةإستخدم اإليخش البالغة والتلوين و

غراء ترك إفقد يقع تحت "صوات الحية الصور الجميلة واأل ، ومع وجود)9("الفني للغة
  .فضل، وهذا هو األ)10("دون تدخل من جانبه ،الصورة تعبر عن الموقف

                                                
  30، مرجع سابق،  ص المي رسالة وهدفاالعالم االس)  1(
  .       30، مرجع سابق، ص التغطية االخبارية للتلفزيون)  2(
  .419، مرجع سابق، ص االعالم االسالمي والعالقات االنسانية النظرية والتطبيق)  3(
  .161، مرجع سابق، ص االخبار االذاعية والتلفزيونية)  4(
  .74، مرجع سابق، ص التغطية االخبارية للتلفزيون)  5(
  .279، مرجع سابق، ص االخبار االذاعية والتلفزيونية)  6(
  .160املرجع السابق، ص )  7(
  .177، مرجع سابق، ص التغطية االخبارية للتلفزيون)  8(
  .180املرجع السابق، ص )  9(
  .180املرجع السابق، ص )  10(
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دخل السأم ي نطق بال معنى، لةُآوكأنه  ،جل الحديثأل الذي يتحدث من المرس
 ،نسانخالل المذيع اإل تصال مناإلأن يشعر الجمهور بفيجب " والملل على المشاهدين

لى ما إوال يلتفت  ،، وقد ينشغل المرسل بعباراته الجميلة)1("نسان آليإوليس من خالل 
  .)2("ن يتجنب التضارب بين الصورة وما يقالأفال بد " يبث من صور 

خبار بدال من المقاالت إن تأثير اإلتصال في الرأي العام يزداد قوة بإستخدام األ" 
أو مجزرة الحرم قصى ألحراق المسجد اإ، فخبر )3("نشائيةبات اإللية والكتاالجد
الهجوم الذي و سرائيلي على لبنانأو خبر الهجوم اإل، زلزال مدمر و خبرأبراهيمي، اإل

او خبر ثورة الشباب في تونس  الخ،...تاله على غزة واستشهد المئات في اليوم االول
وفلسفات  ،نشاءفي الرأي العام من كل كلمات اإلا ثيرأكثر تأتعتبر  ومصر وليبيا،

همية العبارات ولغتها حسب أبدع كاتبوها، وهذا ال يقلل من أالمحللين السياسيين مهما 
، وليس هو المؤثر ثيرإن كان مساعدا في التأو ،نشاء ليس هو المطلوبولكن اإل ،الحدث

  . حداث الجسيمةاأل قوى فياأل

ستعراض إي مفتاح الكلمة الناجحة وليس مهمتنا ه ،البساطة في التعبير"إن  
وقد يكون الصمت جزءا ...أن ترتبط بالصورةالكلمات يجب "ن أ، كما )4("مهارتنا اللغوية

  .)5("جزءا من النص التلفزيوني

  :تيإلى اآلنشاء دراسة مبحث المرسل بين الخبر واإلوتصل 

ها عامل من ستعراض مهارته اللغوية، ولكنإليس الهدف المنشود للمرسل  -1
  .عوامل التأثير على المتلقي

مهمة المرسل تقتصر على نقل المعلومات وتوضيحها وتفسيرها، وال يكون   -2
  .دبإال بتملكه لفنون البالغة واألالتعبير الجيد والموجز 

فقد خرج من اإلعالم  ،ذا خال الكالم من المعلومة واكتفى بالتزيين اللغويإ  -3
  .بدالى اإلنشاء ولغة األ

                                                
  .279، مرجع سابق، ص االخبار االذاعية والتلفزيونية)  1(
  .180، مرجع سابق، ص التغطية االخبارية للتلفزيون)  2(
  .297، مرجع سابق، ص اصول االعالم االسالمي)  3(
  .176، مرجع سابق، ص االخبار االذاعية والتلفزيونية)  4(
  .160املرجع السابق، ص )  5(
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صوات في الهواء، وال أدب، هو لبالغة واألإنشاء المرسل الغير متمكن من ا -4
  .عالميةهو ما ينعكس سلبا على الرسالة اإلو أي تعبير جميل، وأيجد المتلقي أي معنى 

عالمية، ك أي مقوم من مقومات النجومية اإلال يمتلنشائي المرسل اإل -5
لى إيستطيع ترجمة الصحافة الجيدة "لى من إن النجومية بحاجة أل ،ويخسر المصداقية

  .)1("عمل تلفزيوني

  

  

  

  

  :المصطلحات الوافدةالكلمات ولمرسل وأ: لثالثالمبحث ا       
، من فوضى همية البحث في المصطلحات وخطورتها على المرسلأتأتي 

حيانا، أربكت المرسل أسالمية، والتي المصطلحات على ساحة اإلعالم العربية واإل
عالمية أو سياسة وتوجهات المؤسسة اإل ،و المنتجأشتباكه مع مدير التحرير إلى إ دتأو

  .التي يعمل فيها

ن هناك أ"وتشير بعض اإلحصائيات  هتم القدماء والمحدثون بالمصطلح،إ 
، )2("جنبيةأخمسين مصطلحا جديدا يولد في الوطن العربي كل نصف ساعة، ومعظمها 

مصطلحات : ربعة حقول داللية تتمثل فيأ"لى إ ويقسم بعض الباحثين المصطلحات
و أيجابية، ومصطلحات سلبية تضليلية، ومصطلحات موضوعية، ومصطلحات خطابية إ

  .)3("دعائية

ن تأخذ عدة معان وتعتمد أصطلح، ويمكن للكلمة ماللغويون بين الكلمة وال ميز 
هو رمز لغوي "المصطلح : في معناها على السياق، ووردت للمصطلح تعريفات منها

كلمة : ، المصطلح)5("تفاق طائفة على شيء مخصوصإ: "، والمصطلح)4("لمفهوم معين

                                                
  .194، مرجع سابق، ص التغطية االخبارية للتلفزيون)  1(
  .40، ص 2009، 1، منشورات وزارة االعالم، رام اهللا، فلسطني، طم والثقافة والسياسةاملصطلح يف االعال)  2(
  .76املرجع السابق، ص )  3(
  .37املرجع السابق، ص )  4(
  .37املرجع السابق، ص )  5(
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" ،)1("و جملة تعامل كوحدة ثابته، ويتجدد معناه وداللته من الطريقة التي يستخدم فيهاأ
ما المصطلح أ"، )2("وتنفيذ للرؤية السياسية العامة هو تعبير وترجمة: عالميالمصطلح اإل

و جماعة، أستخدام لفظ ما عند فرد إفهو جملة الخواطر التي يثيرها  ،لبراليكمفهوم 
تراكمي فهو " المصطلح و"، )3("و فكريةأو سياسية أو دينية أثنية إسواء كانت الجماعة 

  .  )4("ختالف التحدياتبتجدد الرؤى والنظريات، ويختلف بإيتجدد 

مة الفكرية وحدة األل اإلعالمية وصوالًتوحيد المصطلحات طالب البعض ب
مشكلة ن الأ معتبراً ،)6(تحديد المصطلحات وليس توحيدهال ، ونادى آخرون)5(والسياسية

والتي لم  تكمن في دالالت المصطلحات وإنماجنبية، ليست في ظهور المصطلحات األ
  . )7(ن واحدة عند المثقفين العرب تك

ة السواء، وهي كلمة فأمر بالكلم ،والمصطلح لى خطورة الكلمةإسالم نبه اإل
öö(العدل مع غير المسلمين  öö≅≅≅≅ èè èè%%%% ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### (( ((#### öö ööθθθθ ss ss9999$$$$ yy yyèèèè ss ss???? 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) 77 77ππππ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== ŸŸ ŸŸ2222 ¥¥ ¥¥ !! !!#### uu uuθθθθ yy yy™™™™ $$$$ uu uuΖΖΖΖ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// öö öö//// ää ää3333 uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// uu uuρρρρ( )8( ،

óó( سالم للحوار، وأمر بكلمة التقوىوهي القاعدة التي رسمها اإل óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ tt ttΒΒΒΒ tt tt““““ øø øø9999 rr rr&&&& uu uuρρρρ ss ssππππ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== ŸŸ ŸŸ2222 33 33““““ uu uuθθθθ øø øø)))) −− −−GGGG9999 $$ $$#### 

(( ((#### þþ þþθθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx.... uu uuρρρρ ¨¨ ¨¨,,,, yy yymmmm rr rr&&&& $$$$ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ5555()9( يقول صلى اهللا عليه وسلم ،):  إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من
قال لمن أطاب  ؟لمن يا رسول اهللا :فقال أبو مالك األشعري ،باطنها وباطنها من ظاهرها

ل ، والكلمة الطيبة صدقة، وأمر بقو)10()وبات قائما والناس نيام ،وأطعم الطعام ،الكالم
!!(اللين والمعروف  !!$$$$ tt tt6666 yy yyδδδδ øø øøŒŒŒŒ $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) 44 44 xx xxöööö ss ssÛÛÛÛ ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ ŸŸ ŸŸωωωωθθθθ àà àà)))) ss ssùùùù ………… çç ççµµµµ ss ss9999 ZZ ZZωωωω öö ööθθθθ ss ss%%%% $$$$ YY YYΨΨΨΨ ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ ©© ©©9999 ………… ãã ãã&&&& ©© ©©#### yy yyèèèè ©© ©©9999 ãã ãã���� ©© ©©.... xx xx‹‹‹‹ tt ttFFFF tt ttƒƒƒƒ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 

44 44 yy yy´́́́ øø øøƒƒƒƒ ss ss††††()11(وقولة تعالى ، :)×× ××ΑΑΑΑ öö ööθθθθ ss ss%%%% ÔÔ ÔÔ∃∃∃∃ρρρρ ãã ãã���� ÷÷ ÷÷èèèè ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ îî îîοοοο tt tt���� ÏÏ ÏÏ0000 øø øøóóóó tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ()12(.  

                                                
  .74املرجع السابق، ص )  1(
  .85املرجع السابق، ص )  2(
  .39املرجع السابق، ص )  3(
  .31 املرجع السابق، ص)  4(
  .13 -11املرجع السابق، ص ص )  5(
  .40املرجع السابق، ص )  6(
  .44املرجع السابق، ص )  7(
  .64سورة آل عمران، االية  )  8(
  .26سورة الفتح، االية  )  9(
وقال احلاكم هذا حديث صحيح على شرط ) . 270(ح. 153ص/1ج: املستدرك على الصحيحني للحاكم )  10(

  .الشيخني 
  .44-43طه، االيات سورة )  11(
  .263سورة البقرة، االية  )  12(
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ستعمار الغربي بتكريس كلمات في باطنها الرحمة ومن قبلها العذاب، إهتم اإل
ومصطلح "المية وسياسية وإقتصادية عإة وساعدهم في ذلك ما يتمتعون به من قو

لى الكلمة إ، واهللا سبحانه وتعالى وجه المؤمنين )1("قوياء يسود وينتشر ويفرض نفسهاأل
öö( بالشجرة، هاَالطيبة، وحذرهم من الكلمة الخبيثة، ومثل ööΝΝΝΝ ss ss9999 rr rr&&&& tt tt���� ss ss???? yy yy#### øø øø‹‹‹‹ xx xx.... zz zz>>>> uu uu���� ŸŸ ŸŸÑÑÑÑ ªª ªª!!!! $$ $$#### WW WWξξξξ ss ssWWWW tt ttΒΒΒΒ ZZ ZZππππ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== xx xx.... 

ZZ ZZππππ tt tt6666 ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ ss ssÛÛÛÛ ;; ;;οοοο tt tt���� yy yyffff tt tt±±±± xx xx.... BB BBππππ tt tt7777 ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ ss ssÛÛÛÛ $$$$ yy yyγγγγ èè èè==== ôô ôô¹¹¹¹ rr rr&&&& ×× ××MMMM ÎÎ ÎÎ////$$$$ rr rrOOOO $$$$ yy yyγγγγ ãã ãããããã öö öö���� ss ssùùùù uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎAAAA ÷÷ ÷÷σσσσ èè èè???? $$$$ yy yyγγγγ nn nn==== àà àà2222 éé éé&&&& ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ ää ää.... ¤¤ ¤¤ ÏÏ ÏÏmmmm ÈÈ ÈÈββββ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ÎÎ ÎÎ//// $$$$ yy yyγγγγ ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ 33 33 
ÛÛ ÛÛUUUU ÎÎ ÎÎ���� ôô ôôØØØØ oo oo„„„„ uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$#### tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ssWWWW øø øøΒΒΒΒ FF FF{{{{ $$ $$#### ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ==== ÏÏ ÏÏ9999 óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ‾‾ ‾‾==== yy yyèèèè ss ss9999 šš ššχχχχρρρρ ãã ãã���� āā āā2222 xx xx‹‹‹‹ tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∈∈∈∈∪∪∪∪ ãã ãã≅≅≅≅ ss ssVVVV tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ >> >>ππππ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== xx xx.... 77 77ππππ ss ssWWWW���� ÎÎ ÎÎ7777 yy yyzzzz >> >>οοοο tt tt���� yy yyffff tt tt±±±± xx xx.... >> >>ππππ ss ssVVVV���� ÎÎ ÎÎ6666 yy yyzzzz 

ôô ôôMMMM ¨¨ ¨¨VVVV çç ççGGGG ôô ôô____ $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉ−−−− öö ööθθθθ ss ssùùùù ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ $$$$ yy yyγγγγ ss ss9999  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 99 99‘‘‘‘#### tt tt���� ss ss%%%%()2(مرهم بالطاعة وحددها بالقول المعروف، أ، و

)×× ××ππππ tt ttãããã$$$$ ss ssÛÛÛÛ ×× ××ΑΑΑΑ öö ööθθθθ ss ss%%%% uu uuρρρρ ÔÔ ÔÔ∃∃∃∃ρρρρ ãã ãã���� ÷÷ ÷÷èèèè ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ()3(.  

))(لى القول الطيب في كتابه الحكيم إن اهللا سبحانه هدى المسلمين أرغم  ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) 

ÉÉ ÉÉ==== ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ ©© ©©ÜÜÜÜ9999 $$ $$#### šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ ومن أي مصدر كان، وال  عباده الذين يستمعون ألي قول ر، وبشّ)4()####$$

÷÷(حسن، الكالم األ الإوال ينتقون منه  ÷÷���� ÅÅ ÅÅ ee ee³³³³ tt tt6666 ss ssùùùù ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ tt tt7777 ÏÏ ÏÏãããã ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∠∠∠∠∪∪∪∪ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ ãã ããèèèè ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ tt ttFFFF óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ tt ttΑΑΑΑ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### tt ttββββθθθθ ãã ããèèèè ÎÎ ÎÎ6666 −− −−FFFF uu uu‹‹‹‹ ss ssùùùù 

ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ uu uuΖΖΖΖ || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm rr rr&&&&()5(" ،أو سالم أعداء اإللمصطلح الذي كرسه لليستمعون  أن بعض المسلمينال إ
عتبار لمعناة ومغزاه السياسي والوطني والديني، وهذا جليا إدون  المحتلون، ويلفظونه

 سرائيل يلعبون دوراًإصوت  ومراسلو"إعالم اإلحتالل اإلسرائيلي صطلحات في م
م الكيان الصهيوني بالمصطلحات هتماإوساعدهم  )6("يرا ومهما في المعركة االعالميةخط

عالم لهذه الغاية، ويساهم في صياغة من خالل تجنيد وسائل اإل ،عالميةبالمصطلحات اإل
عالم له صاحب وله آلته التي تنتج فاإل " )7(المصطلحات جهاز المخابرات وعلماء النفس

عالميون، إجتماعيون وسياسيون وإتنتج المصطلح، وثمة مطابخ ومختصون نفسيون و
دمنوا أ ن بعض المثقفينإف"وفي المقابل ، )8("و بديلةأنتاج مصطلحات جديدة إتقف وراء 
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 ، يقول)1(" و تمحيصأجتهاد، ودون فحص إو أعمال فكر إعملية نقل المصطلحات دون 
وليس من "وينجم عنه تشويه للحقيقة  ،والكالم قد يخضع لعمليات جراحية: هاتلونج
، وال يمكن ختراع تصريحات من عندهإيقدم على طالقا تبرير عمل صحفي إالممكن 
، ومما )2("ساسيبحيث تفقد معناها األ ،او تعليقات مصدرأختصار تصريحات إقبول 

ت ضد الثقافة من تسريب مصطلحا"الصهيوني نج ما يقوم به اللوبي يعزز مقولة هاتلو
عالم االمريكية واالوروبية والعربية وحتى ، ورددت وسائل اإلوالهوية الفلسطينية

  .     )3(الفلسطينية المصطلحات نفسها

مانة، خاصة للمرسل الذي أسالم الكلمة التي يتشكل منها المصطلح إعتبر اإل
أعظم األمانات التي حملها مانة الكلمة من أن إ"مام عينيه، أتنشر المصطلحات بقلمه و

   .)4("نبياء والدعاة األ

ما الذين يستعملون المصطلحات الوافدة، ومنهم من يجادل ويدافع عنها وعن أو
ن الكريم يطالبهم بالدفاع عنهم وعن مصطلحاتهم المستوردة يوم القيامة، آقائليها، فالقر

óó(يدوا كالمهم في الحياة الدنيا أمثلما  óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ yy yyδδδδ ÏÏ ÏÏ II IIωωωω àà ààσσσσ ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ yy yyδδδδ óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF øø øø9999 yy yy‰‰‰‰≈≈≈≈ yy yy____ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] tt ttãããã ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÍÍ ÍÍοοοο 44 44θθθθ uu uuŠŠŠŠ yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$####  yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù 

ãã ããΑΑΑΑ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ yy yyffff ãã ããƒƒƒƒ ©© ©©!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] tt ttãããã uu uuΘΘΘΘ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏππππ yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ uu uuŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 $$ $$#### ΠΠΠΠ rr rr&&&&  ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ãã ããββββθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttãããã WW WWξξξξŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ2222 uu uuρρρρ()5( ،ن الكريم آشدد القر كما

…………(المرسل فيما يقول وما يكتم من المعرفة  على çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ãã ããΝΝΝΝ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ tt tt���� ôô ôôγγγγ yy yyffff øø øø9999 $$ $$#### šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### ãã ããΝΝΝΝ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ $$$$ tt ttΒΒΒΒ 
šš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ çç ççFFFF òò òò6666 ss ss????()6( .  

نصاف المثقفين، ولكن اهللا أمام أستعمال المصطلح إقد يستطيع المرسل تبرير 
$$$$(رقيب وعليم بما يلفظ من مصطلحات  ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ àà ààáááá ÏÏ ÏÏ0000 ùù ùù==== tt ttƒƒƒƒ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ @@ @@ΑΑΑΑ öö ööθθθθ ss ss%%%% āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏµµµµ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ yy yy‰‰‰‰ ss ss9999 ëë ëë====‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ%%%% uu uu‘‘‘‘ ÓÓ ÓÓ‰‰‰‰ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏGGGG tt ttãããã()7(ذا إ، و

####( خالفين والكافرين والمشركينكان اهللا تعالى طالب المسلم بقول العدل مع الم ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF ùù ùù==== èè èè%%%% 
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(( ((####θθθθ ää ää9999 ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôãããã $$ $$$$$$ ss ssùùùù öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ tt ttββββ%%%% ŸŸ ŸŸ2222 #### ss ssŒŒŒŒ 44 44’’’’ nn nn1111 öö öö���� èè èè%%%%()1(، سالمي فكيف بمن يقول ويلفظ مصطلحات كاإلرهاب اإل
  وغيرها من المصطلحات؟ 

سالم من يخون وهو يعلم ، وحذر اإلمسلم يحمل الكلمة وينقلها بامانةالمرسل ال
$$$$(نه يخون أ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ zz zzƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ŸŸ ŸŸωωωω (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡθθθθ èè èèƒƒƒƒ rr rrBBBB ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### uu uuρρρρ (( ((#### þþ þþθθθθ çç ççΡΡΡΡθθθθ èè èèƒƒƒƒ rr rrBBBB uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ≈≈≈≈ tt ttΒΒΒΒ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè ss ss????()2(  ،

ن أمانة، وعلى المرسل انة اهللا وخيانة رسوله وخيانة اآلية الكريمة  جمعت بين خيفاآل
 هواء المفكرينأ، وال يتبع مةوطن واألاهللا لمصلحة الدين والمره أيدعو كما 
ää(،المستعمرين ääíííí ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ $$ $$$$$$ ss ssùùùù (( (( öö ööΝΝΝΝ ÉÉ ÉÉ)))) tt ttFFFF óó óó™™™™ $$ $$#### uu uuρρρρ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ŸŸ ŸŸ2222 || ||NNNN öö öö���� ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ éé éé&&&& (( (( ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ôô ôôìììì ÎÎ ÎÎ7777 ®® ®®KKKK ss ss???? öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu !! !!#### uu uuθθθθ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&&()3(فال  ،اً، وليجعل قوله سديد

$$$$( وطان،ه المصطلحات التي تحمل العداء لألفال تنفذ من خالل pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu (( ((####θθθθ àà àà)))) ®® ®®???? $$ $$#### ©© ©©!!!! $$ $$#### 

(( ((####θθθθ ää ää9999θθθθ èè èè%%%% uu uuρρρρ ZZ ZZωωωω öö ööθθθθ ss ss%%%% #### YY YY‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ yy yy™™™™()4(أفضل المصطلحات الوافدة  جوع عن تكريس، والتوقف والر
مانة بخطئه أعتراف الصحفي بكل إو" وكما قيل من التمسك بها والدفاع عنها، عالملإل

  .    )5("صالح فجوة الثقة بين الصحيفة وقرائهاإل ،سيفعل الكثير

ت التي ال تؤدي ستعمال المرسل للمصطلحات والكلماإسباب أن أيرى الباحث 
  :تيآلالمعنى الدقيق ا

ها غير ما فنجد المرسل يستخدم كلمات ومعنا: ضعف المعرفة باللغة العربية -1
بشكل  أيكد أ، بشكل عارض أيشار أ:" د عند مرسل االخبارعناه المرسل، ومما يترد

نكر أنكار، إبعد  أيعترف إلحاح، بإ أيتحتوي على عدم التصديق، طالب  دعىإقاطع، 
، )6(..." ستطردإخاف وعلق وأالتعليق، وهناك  تهام، الحظ وتحتوي معنىإبعد  أي

فهناك على سبيل " اإلخبارية يحة في التقاريرختيار الكلمات غير الصحإ يتم وكثيراً
من  وهناك، )7("ولكل منها معنى خاص ،ختلسإ ،سلب ،باغت ،تسلل ،قتحمإ: المثال

معنى،  أيمن  ليست مهترئة فقط ولكنها فارغة" هابعضوعالميا، إيكرر كلمات مستهلكة 
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ن أنه يمكن أبرياء ومصادر موثوق بها، هل معنى هذا أعتداء صارخ، ضحايا إمثل 
  .)1("ذا لم نثق به؟إو ضحية خبيثة؟ وكيف يكون مصدرا أعتداء هاديء إيكون هناك 

ند الحديث عن األسرى في سجون ع: رتباك في تحديد دالالت المصطلحأإل -2
أولى يها ة األسرى وتارة المعتقلين وتارة السجناء، فأنجد المرسل يستعمل تار ،حتاللاإل
  .ستخدامباإل

مطلقي المصطلحات كل  انرتباك في تحديد المصطلح، ية اإلومما يعزز نظر
يوم في شأن جديد، وفهم جديد، ولفظ جديد، وكل يفسر المصطلح بداللة مختلفة، ونالحظ 

لى إ ،ئيلي، فمن التحريرسراحديث عن مفردات الصراع العربي اإلفي مجرى ال"ذلك 
رض مقابل السالم، ومن السالم إلى األ ،لى الصمود والتصديإ ،ثار العدوانآزالة إ

وعند الحديث عن المناضل الفلسطيني، فهل هو فدائي حسب  لى سالم الشجعان،إ، العادل
عالم إارهابي حسب اإلم أم مجاهد حسب الحركة االسالمية؟ أتعبير الحركة الوطنية؟ 

لحديث عن المستوطنات سرائيلي؟ وعند اإعالم اإلحتالل اإلم مخرب حسب أي؟ الغرب
ناس بينهم أاستوطن بها أماكن خراب نها أفمن يسميها مستوطنات يعني "  سرائيليةاإل
ناس ليعمروها، ومن أستوطن بها إماكن أ فهيشياء مشتركة، ومن يسميها مستعمرات أ

خرين، ومن يسميها تجمعات آناس أمن  إغتصبوهاناسا أن أيسميها مغتصبات يعني 
  .ن هذا السكن مؤقت وغير دائمأو ،عوا ليسكنوهاسكانية يعني ان اناسا تجم

إحتياجات حسب الرؤية فهل نطلق عليها : وعند الحديث عن الحقوق المسلوبة
  ين يقف المرسل؟أمام اإلرتباك هذا فأ، و)2(م نسميها حقوق؟ أحتاللية؟ اإل

اكثر أصلية إستعمال المصطلح الغربي بلغته األن أسلين عتقاد بعض المرإ -3
أنه لم تهجم ويبدو "إلى عشق اآلخرمن محاولة تعريبها، وهنااك من يعزو ذلك  قبوالً

من  يدولوجيات بدالًأ" فاستعمل، )3("وروبية بقدر ما هجمنا نحن عليهاعلينا الحداثة األ
و أميليشيات بدل جماعات  ركروتت، )4("من سياسات ستراتيجيات بدالًإمعتقدات، و

و أتفاق إو أساس، وبروتوكول بدل وثيقة أو يضع حجر األعصابات، ويدشن بدل يفتتح 
إلى نشرة  أهالً بكم: مذيعي األخبار ومقدمي البرامج فيقولونحتى وصل التقليد برنامج، 
ة اللغوية سالم، وهذا بحكم التبعيبدالً من تحية اإل ،و مساءأسعدتم صباحا أو أاألخبار، 
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، إما (welcome to the news) بالمصادر األجنبية، ال سيما اإلنجليزية والتأثر الحرفي
  .أو تلقي التدريب على أيدي خبراء الغرب بسبب التقليد،

شرق ومصطلح ال" ،وسطإستبدل الغرب مصطلح المشرق اإلسالمي بالشرق األ
ي، بل كان تعبيراً عن تقسيمات ستخدام العربي واإلسالماألوسط لم يكن له جذور في اإل

ن في ويكرس المسلم هذا المصطلح حتى اآل، )1(ستعماريةر الحقبة اإلللعالم في إطا
و يقرأ في أ ،عالمإلى وسيلة إن يستمع أال إعالم، وما على المواطن البسيط وسائل اإل
  .مامهأوسيجد المصطلح ماثال  ،أي صحيفة

و أرضاءا للنظم إ وطن رغبا ورهباً،معادي للدين والستخدام المصطلح الإ -4
فكاره الغرب، خدمة ألى المصطلحات التي قصد إالخطورة تدرجت و: خوفا من الغرب

 الصراع، بدل النزاع  المقاومة، اإلرهاب بدل: مفاهيمو صطلحاتكومعتقداده وسياساته، 

ستشهاديين، اإل نتحاريين بدلالغربية، اإل الضفة بدل والسامرة  يهودا القدس، أورشليم بدل
ها الكيان ستثمروالتي إ، السكنية بدل المستوطنات األحياء غتيال،اإل ستهداف بدلاإل

لتعبر عن إنكار الهوية الوطنية  "المجاالت، فجاءت جميع في هابثف ،الصهيوني
 ،األعمى التقليد من بنوع والمفاهيم، المصطلحات هذه البعض يردد الفلسطينية، وقام

باراك هو وزير الدفاع، : ومراميها، ونسمع بعض المرسلين يقول امدلوالته فهم وبدون
 والخطأ ،"حتاللال من وزير الجيش، وقتلت قوات األمن اإلسرائيلية، بدال من قوات اإلبد

وليس " األشكال من شكل بأي بيئتة، وعن طبيعته عن مفهوم أو مصطلح أي تجريد الفادح
 . )2("و يقال له هدفأو يكتب أعلى الشاشة حسن نية، فكل ما يظهر وعالم براءة في اإل

، سرائيليخدمة سياسات اإلحتالل اإلرتبطت بالمعتقدات لإمن الكلمات التي و
أرض الميعاد بدال من فلسطين، و بدال من فلسطين المحتلة،، يهودا والسامرة والجليل

ت العنف المتبادل، والعمليا"سرائيلي والغرب معا مصطلحات اإلحتالل وأطلق اإل
فاستخدمها  ،)3("ستخدام القوةإفراط في ية، والمواجهات بين الطرفين، واإلنتحاراإل

المرسل المسلم، فجاء مصطلحة مخالفا لمعنى تحرير البالد المحتلة، فاستخدم مصطلح 
، وتردد مصطلح عرب طينتحرير كل شبر من أرض فلسبدال من  حتاللدحر اإل

ستعمل المرسل مصطلح الهولوكوست إم، و1948سرائيل، بدال من فلسطين المحتلة عام إ

                                                
  .369 -368، جملة البيان، ص ص مصطلح الشرق االوسط من التعبري اجلغرايف اىل البديلرميح، طلعت، )  1(
  . 14 -11، مرجع سابق، ص ص املصطلح يف االعالم والثقافة والسياسة)  2(
  . 54املرجع السابق، ص ص )  3(
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بدال من أسطورة المحرقة النازية، وبدأ المرسل الفلسطيني يتحدث عن المطالب 
  .الفلسطينية، بدال من الحقوق الفلسطينية

ومنحهم  المتحدة،وفق قرارات األمم  تهمفكرة عودالليست الالجئين، وفي قضية 
 جغرافية، إليها،وعودة أهلها  ،أهلهاين إلى لكن القضية هي عودة فلسط فقط،التعويض 
را للكلمة مفتوح القلب واعي الحس مقد"وما لم يكن المرسل وهوية، وسياسة  ومنازالً،

شد من أكان ضرره على الدعوة  ،ثر الذي تحدثه في قلب سامعهاالتي يقولها، مدركا لأل
مقابلها فإسرائيل  ذا قالإو، فالنتيجة طرد المحتل ،فلسطين المحتلةذا قال فإ، )1("نفعه لها

عكس خالفاً في هوية يبل  لفظياً،عكس تعبيراً يالمصطلح ال ، فالشعب الفلسطيني
 . هدافهاأستراتيجية وخالفاً في اإلالمصطلح، و

إسطبالت  من حائط البراق، بدالً المبكى ما المصطلحات المتعلقة بالقدس كحائطأ
، وجبل الهيكل األقداس بدال من قبة الصخرة، وقدس المصلى المروانيمن  بدالً سليمان
 وحارة اليهود بدالً القديمة بدالً من الحوض المقدس، من جبل بيت المقدس، والبلدة بدالً

  .وحارة الشرفأمن حارة المغاربة 

 تسمياتفهي  ،الغربيةالشرقية والقدس ك ،تدخل المصطلحات السياسية القدس
ما أاليهود في الغربية، حق على الموافقة  وتحمل مضامين ،لتكريس مفاهيم التقسيم

  .)2(حتالليإتوسعي  كتعبير )القدس الكبرى(اسم إاالحتالل فاطلق 

 ،والمصطلحات الوافدة لفاظرسلين تزيين وضبط بعض األبعض الم يحاول
: مثل كلماتعتقاده الديني، إو أخرى، وكل حسب ميوله السياسي من األواالنتقاص 

المشروع  ،عملية التسوية ،نفتاحاإل ،لتطرف الدينيا لتعصب،أ لحرية،أالديمقراطية، 
ن إ" .إستسالم، رضوخ ،سالم ،حوار، إمالءنقسام، ال، اإلالواقع ،الثوابت ،الوطني

هدافها أ ان تصلوال يمكن  ،كانت وال تزال تتركز على الكلمات ،لى الحقإالدعوات 
  .)3("الكلمات دون

  :تيإلى اآلصطلحات ويصل الباحث في دراسة الكلمات والم

                                                
  361، مرجع سابق، ص  االعالم يف القران الكرمي)  1(
املصطلح يف (، يف   1للمزيد حول املصطلحات والكلمات اليت تستخدم يف وسائل االعالم ميكن العودة اىل امللحق رقم )  2(

   .120 -101، ص ص 2009، 1، منشورات وزارة االعالم، رام اهللا، فلسطني، طاالعالم والثقافة والسياسة
  .41، مرجع سابق، ص افهاإلعالم اإلسالمي خصائصه وأهد  )3(
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يقع بعض المرسلين في سوء الفهم للقضايا المطروحة، فيتم الخلط بين  -1
  . المصطلحات الرائجة، وبين مدلولها

لى إلى دراسة جادة من المرسل، والعودة إضبط المصطلحات بحاجة   -2
لتبس إفي حال  ،المؤسسات اللغوية والسياسية والدينية، حتى يتجنب الفهم المغلوط

  .لمصطلح على المرسلا

وتصفها بالعنف واإلرهاب  ،التي تسئ إلى المقاومة لبعد عن المصطلحاتأ -3
سترداد إورفع الظلم و ،وتتجاهل أن هذا حق مشروع في الدفاع عن النفس ،والدموية
  .الحقوق

حتالل من ترويج للكلمات والمصطلحات، ومهما حاول الغرب واإلستعمار واإل
≅≅≅≅Ÿ( سبحانه وتعالىفلن تغير من كالم اهللا yy yyèèèè yy yy____ uu uuρρρρ ss ssππππ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== ŸŸ ŸŸ2222 šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx0000 ŸŸ ŸŸ2222 44 44’’’’ nn nn???? øø øø0000 �� ��¡¡¡¡9999 $$ $$#### 33 33 èè èèππππ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== ŸŸ ŸŸ2222 uu uuρρρρ 

«« ««!!!! $$ $$#### šš šš†††† ÏÏ ÏÏφφφφ $$$$ uu uu‹‹‹‹ ùù ùù==== ãã ããèèèè øø øø9999 $$ غيرة  أم المرئي على المرسل، في اإلعالم اإلسالمي سواء وهذا يوجب) ####$$
، حتى يجاري هنصوص و ليأو مداهنة، أال عاليا دون خجل إن ال يجعله أمن الوسائل، 
  .حياناًأنتقاص منه ق، الذي ال يعترف بالفكر اإلسالمي، ويحاول اإلوالشرفكر الغرب 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 138 

  

  

  

  

  

  

  

  أسلوب المرسل: الرابعالمبحث      
أو ضمن متطلبات  ،جتهاداتهإيخاطب المرسل المعاصر الجمهور ضمن 

يأتي عن طريق  ،مكمن الخطورة في اإلعالم" فإن : وكما قيلالمؤسسة التي يعمل بها، 
يواجه المرسل المسلم تحديات و، )1(" وأسلوب العرض أو التقديم ،والمعلومة الهدف

وبعضها  ،بعضها يعلو ويسمو فيخاطب الروح والعقل" فهناك أساليب  اإلعالم المعاصر،
  .)2("يهبط فيخاطب الشهوة والجنس، ولكل أسلوب يتناسب مع المهمة المكلف بها

والتي  ،غرائز اإلنسان وحاجاته" رلتي تثيأألساليب ا اإلعالم المعاصرأتقن 
حسب توجهاتهم، ولكن اإلسالم ال  )3("إعالميا إلى أعماق اإلنسان ينبغي أن تكون مدخالَ

بث خاللها من الباطل أكثر مما يبث من التي  ييدخل في المحرم من هذه األساليب، 
والماكياج  الحق، وهو يخدع الناس، إذ يزين الباطل بالصورة واللون والحركة واإلخراج

، والشيطان يفعل نفس الشيء فهو يزين )4(، وغيرها من األساليبوالبسمة والتظرف
øø(ألوليائه أعمالهم،  øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ zz zz −− −−ƒƒƒƒ yy yy———— ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ss ss9999 ßß ßß≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ nn nn====≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ôô ôôãããã rr rr&&&&()5( ،)zz zz −− −−ƒƒƒƒ yy yy———— uu uuρρρρ ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ss ss9999 ßß ßß≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ$$$$ ŸŸ ŸŸ2222 

šš ššχχχχθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ()6(فتخرج م ،مديكور أنيق، تُحاط ب برامج دمةة في برنامج تلفزيوني، أو مقثل
ويقدمها مذيع لبق، بينما يعرض الدين في ورق رديء، أو في خطبة، ال فيا قوة األداء، 

                                                
  .21، مرجع سابق،  ص االعالم االسالمي رسالة وهدف)  1(
  .21املرجع السابق،  ص )  2(
  .318، مرجع سابق، ص االعالم االسالمي والعالقات االنسانية النظرية والتطبيق)  3(
  .بتصرف. 316 -315املرجع السابق، ص ص )  4(
  .48سورة االنفال ، االية )  5(
  .43ورة االنعام ، االية س)  6(
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فلماذا ال يستغل اإلعالم اإلسالمي "، )1(يق في المعنى، وال وضوح في الهدفوال تدق
، )2("صفهكبر عدد ممكن من البشر إلى أفي ضم  ،الدوافع الفطرية الطبيعية لدى اإلنسان

  وباألساليب الجذابة والتي نادي بها القران الكريم؟

ن الكريم المرسل المسلم إلى مخاطبة العقل والحس والقلب، آرشد القرألقد 
نه يوازن بين المتطلبات المنطقية والعاطفية والروحية أبمعنى " فيخاطب الروح والجسد

ؤمن، ويخاطب الفقير والغني، نه يخاطب الكافر والمنافق والمأ، كما )3("لدى اإلنسان
  .ويخاطب الكبير والصغير، ويخاطب الحاكم والمحكوم

، كما بينت آيات الناس كافة والعالمين جميعاًوبما أن المرسل المسلم هدفه  
ن األساليب تتنوع وتتكيف مع أفكار ومستويات وعادات وتقاليد العالم إن الكريم، فآالقر

لكل فئة في المجتمع ف"سب المجتمعات اإلسالمية فقط، كافة، وال تقتصر على أساليب تنا
وهذان  ،مخاطبة الكافرين أسلوبمخاطبة المؤمنين غير  فأسلوب ،معين أسلوب

كان على  إذا إالوال يتيسر للمرسل ذلك  ،)4("مخاطبة المنافقين أسلوبغير  األسلوبان
وقد  ،)5("اتهم المختلفةحتياجاتهم الفعلية ومستويإوعي كامل بالجمهور وحقيقة تكوينهم و"

ستقطاب إلمنافسة في ختيار أفضل األساليب لإيصل المرسل المسلم إلى حكم وجوب 
مفتاح  وايدير أن إال موما عليه ،دون مقابل المنافسة متوفرة في بيوتهم" نالجمهور، أل

  .)6("أخرىقناة  إلىالجهاز 

قيقي للولوج إلى فمعرفة األسلوب المناسب لكل مجتمع أو قوم، هو المدخل الح
33( إلى األفضل،تغيير القوم  إلىوالتي بدورها تقود  ،لتغييرها نفوسهم 33 āā āāχχχχ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω çç çç���� ÉÉ ÉÉ ii ii���� tt ttóóóó ãã ããƒƒƒƒ $$$$ tt ttΒΒΒΒ 

BB BBΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss)))) ÎÎ ÎÎ//// 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm (( ((####ρρρρ çç çç���� ÉÉ ÉÉ ii ii���� tt ttóóóó ãã ããƒƒƒƒ $$$$ tt ttΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÅÅ ÅÅ¦¦¦¦ àà àà0000ΡΡΡΡ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ////()7( ، األسلوب يحتاج إلى بصيرة نافذة،وهذا )öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%%  ÍÍ ÍÍνννν ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ 

þþ þþ’’’’ ÍÍ ÍÍ????ŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ãããããã ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ rr rr&&&& ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) «« ««!!!! $$ $$#### 44 44 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã >> >>οοοο uu uu�������� ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt tt//// OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& ÇÇ ÇÇ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ  ÍÍ ÍÍ____ yy yyèèèè tt tt6666 ¨¨ ¨¨???? $$ $$####()8(.  

                                                
  .بتصرف. 316 -315، مرجع سابق، ص ص االعالم االسالمي والعالقات االنسانية النظرية والتطبيق)  1(
  .320املرجع السابق، ص )  2(
  33، مرجع سابق، ص االعالم االسالمي املباديء النظرية التطبيق)  3(
  .21، مرجع سابق، ص  االعالم يف القران الكرمي)  4(
  .33، مرجع سابق، ص االعالم االسالمي املباديء النظرية التطبيق)  5(
  .186، مرجع سابق، ص التغطية االخبارية للتلفزيون)  6(
  . 11سورة الرعد ، االية )  7(
  .108سورة يوسف، االية )  8(
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تصرف دائما وكأن ما تقوم به يذاع على الهواء ": للمرسل عالميوا الغربإيقول 
الحظ أن ...نضباط سلوكيإلكنها أيضا مباشرة، وليست المسألة أصول مهنة فحسب، و

، )1("في هدوء ولن يريحه أن يصرخ المندوب المشاهد يتابعك في بيته، وربما جالساً
 إذاإلى أسلوب لفت  الكريم  القران أن إال ،ن كان من إعالميي الغربإوهذا القول و

ôô(عند المشاهد  كون أكثر قبوالًي ،المرسل المسلم ستثمرهإ ôôÙÙÙÙ àà ààÒÒÒÒ øø øøîîîî $$ $$#### uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ yy yy7777 ÏÏ ÏÏ???? öö ööθθθθ || ||¹¹¹¹()2(.  

األسلوب الشيق المشاهد، والذي قد ينشغل عن بعض أعماله لمتابعة  يجذب
الناس غالبا ما يشاهدون التلفزيون وهم  أنتذكر " :قيل وكماالمرسل المؤثر في أسلوبه، 

، فما الذي سيجذبهم للمشاهدة غير األسلوب الشيق )3("أخرى أشياء بأداءمشغولون 
والذي يشير إلى أن الناس ) غذاء التلفزيون" (بتكرإوهناك من  والمثير والملفت لالنتباه؟

  .)4("عتادوا تناول وجباتهم أثناء مشاهدة التلفزيونإ

، باألساليب المساعدةدون االستعانة  ،على شاشة التلفاز يتحدث المرسل أحياناً
ولم يراع أن  خاصة، اإلسالميةعلى القنوات  ،في كثير من البرامج الدينية وهذا واضح

صورة الوحيدة على ال أن إالعتاد مشاهدة الصورة المتحركة، إالمستقبل لبرامج التلفاز 
 أنفال تنتظر  ،متهالكا بطيئا األداءكان  فإذا" جالس، وهو  الشاشة، هي صورة المرسل

  .)5("أمامكيبقى المشاهد 

نه يسمع المشاهدين أومن المالحظات على مرسل البرامج اإلسالمية التلفزيونية، 
، ليؤكد مصداقية أو على األقل صوت من يتحدث عنهم الرأي دون مقابلة تلفزيونية،
إذا كان السماع المباشر هو أعلى درجات تحمل يعارضه، فالرأي الذي يؤيده أو ينتقده و

، قتصاد والمواطن البسيطوعالم اإل ن سماع جمهور المستقبلين من السياسيإ، ف)6(الحديث
  .عنهم ، أكثر مصداقية من سماعه للمرسل نقالًالبسيط

التي تساعد على  كثير من األساليب فييتفق اإلعالم الغربي واإلعالم اإلسالمي 
 واأللفة،التلفزيون وسيلة تتسم بالمودة  أنتذكر " :ين، فكتاب الغرب يقولونجذب المشاهد

وجهك  أن وتأكد ،في غرفة واحدة وأنتماصاحبك  إلىتتحدث  اتتحدث فيه كم أنويجب 

                                                
  .66، مرجع سابق، ص التغطية االخبارية للتلفزيون)  1(
  .19سورة لقمان، االية  )  2(
  .176، مرجع سابق، ص التغطية االخبارية للتلفزيون ) 3(
  .394، مرجع سابق، ص االعالم االسالمي والعالقات االنسانية النظرية والتطبيق)  4(
  .82، مرجع سابق، ص التغطية االخبارية للتلفزيون)  5(
  .88م ، ص 1986دار العامل للماليني، : لبنان، بريوت. علوم احلديث ومصطلحه، صبحيالصاحل، )  6(
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))(، وهذا التوجه ليس ببعيد عما أمر به اإلسالم )1("يعكس المعاني التي تنقلها ((####θθθθ ää ää9999θθθθ èè èè%%%% uu uuρρρρ ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ==== ÏÏ ÏÏ9999 

$$$$ YY YYΖΖΖΖ óó óó¡¡¡¡ ãã ããmmmm()2( ،)öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ$$$$ yy yyϑϑϑϑ‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ™™™™ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏδδδδθθθθ ãã ãã____ ãã ããρρρρ()3( ، ) 4()صدقةلك وتبسمك في وجه أخيك( 

ŸŸ(: وكذلك اللين في القول والخطاب بتسامة مهمة للمرسل،فاإل ŸŸωωωωθθθθ àà àà)))) ss ssùùùù ………… çç ççµµµµ ss ss9999 ZZ ZZωωωω öö ööθθθθ ss ss%%%% $$$$ YY YYΨΨΨΨ ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ ©© ©©9999 ………… ãã ãã&&&& ©© ©©#### yy yyèèèè ©© ©©9999 

ãã ãã���� ©© ©©.... xx xx‹‹‹‹ tt ttFFFF tt ttƒƒƒƒ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 44 44 yy yy´́́́ øø øøƒƒƒƒ ss ss††††( )5(.  

من خالل إثارة وتحريك اإلحساس  نتباه وجذب المشاهد تأتيللفت اإلإن المدخل 
نفسه قبل أن يبدأ،  المرسل لأأن يسالجمالي للدخول إلى نفوس الناس، ومن الضروري 

وكيف يتحرك بها  ؟ركبولكن كيف تُ ،نتباه؟ فليس المهم أن الحروف عربيةكيف أثير اإل
  .)6(؟اللسان

مشركين، في أسلوب الحروف نتباه الإلفت ن الكريم إلى أسلوب آعمد القر
  .)7(، حسب بعض التفاسيرالقران الكريم سورض بع التي بدأت بها المقطعة 

وبما يتالءم وعقول الناس،  إلى أسلوب يواكب تطورات زمانه،يحتاج كل عصر 
كما جاء على لسان نزال الناس منازلهم إالناس وال بد من  على قدر عقول لخطابفا

بمحدث  نتأما ( الحديث  فيو ،)8()حدثوا الناس بما يعرفون( رضي اهللا عنه اإلمام علي
 وذكره مسلم في مقدمة صحيحه، )9()ال كان لبعضهم فتنةإال تبلغه عقولهم  بمحدث قوماً

ناس لان ننزل أهللا صلى اهللا عليه وسلم مرنا رسول اأ( نها قالت أم المؤمنين عائشة أعن 
صبهاني في المسند المستخرج على صحيح االمام وذكره اإلمام األ ،)10()منازلهم

                                                
  .92، مرجع سابق، ص التغطية االخبارية للتلفزيون)  1(
  .83سورة  البقرة، االية  )  2(
  .29سورة الفتح ، االية )  3(
وقال عنه الترمذي هذا ). 1956(ح. باب ما جاء يف صنائع املعروف. كتاب الرب والصلة. 339ص / 4ج: سنن الترمذي)  4(

  .حديث حسن غريب
  .44الية سورة طـه، ا)  5(
  .بتصرف. 316 -315، مرجع سابق، ص ص االعالم االسالمي والعالقات االنسانية النظرية والتطبيق)  6(
  .135م، ص 1981دار النهضة العربية للطباعة والنشر، : ، بريوت يف علوم القران. الشريف، عبد اهللا. كفايف،حممد)  7(

  ).127(ح. خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ان ال يفهمواباب من . كتاب العلم.59ص / 1ج: صحيح البخاري)  8(
  ).5(ح . باب النهي عن احلديث بكل ما مسع .  11ص / 1ج: صحيح مسلم)  9(

  .  6ص / 1ج:  صحيح مسلم)  10(
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والعصر الحالي ، )2("يب اإلعالم أو الدعوة تتكيف بحال العصرأسال" وبما أن  ،)1(مسلم
ن إف، واألقرب إلى عقول ورغبات الناس، تأثيراً األكثروأساليبه هي  هو عصر التلفاز،

الواجب الشرعي يتطلب أساليب تلفزيونية منافسة لجواذب العصر، وبما ال يتعارض مع 
  .)3("كن أن تلوي الحقيقةيم"ن أساليب التلفاز أ، خاصة والضوابط الشرعية

لضبط األساليب المؤثرة والجذابة ن الكريم والسنة الشريفة بتوجيهات آء القرجا
األساليب المستمدة من واقع  )4(أورد عبد اهللا الوشلي ، ولقد للعواطف والمشاعر والعقول

 األسلوبوالتلفزيون  اإلذاعةتبعت برامج إلو و"  ،واقع القرآن الكريم والسنة النبوية
  .)5("الجيد اإلقبالستجد  فإنها ، نآكما جاء في القر عالمياإل

ää(،ن الكريم بهاآتعددت األساليب التي أمر القر ääíííí ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏππππ yy yyϑϑϑϑ õõ õõ3333 ÏÏ ÏÏtttt øø øø:::: $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 

ÏÏ ÏÏππππ ss ssàààà ÏÏ ÏÏãããã öö ööθθθθ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏππππ uu uuΖΖΖΖ || ||¡¡¡¡ pp pptttt øø øø:::: $$ $$#### (( (( ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ øø øø9999 ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ yy yy____ uu uuρρρρ  ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// }} }}‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏδδδδ ßß ßß || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm rr rr&&&&()6( عتماد إإلى ، وجاء األمر بالدعوة

)) (:اليب القول واألداء في ممارسة اإلعالم، والتي تتمثل في القول الحسنأفضل أس ((####θθθθ ää ää9999θθθθ èè èè%%%% uu uuρρρρ 

ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ==== ÏÏ ÏÏ9999 $$$$ YY YYΖΖΖΖ óó óó¡¡¡¡ ãã ããmmmm()7(  )öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ || ||MMMMΨΨΨΨ ää ää.... $$$$ ˆˆ ˆˆàààà ss ssùùùù xx xxáááá‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ==== xx xxîîîî ÉÉ ÉÉ==== ùù ùù==== ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ ‘‘ ‘‘ÒÒÒÒ xx xx0000ΡΡΡΡ ]] ]]ωωωω ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999 öö ööθθθθ yy yymmmm()8( ،البصيرة في و

öö (:األداء والتوصيل öö≅≅≅≅ èè èè%%%%  ÍÍ ÍÍνννν ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ þþ þþ’’’’ ÍÍ ÍÍ????ŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ãããããã ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ rr rr&&&& ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) «« ««!!!! $$ $$#### 44 44 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã >> >>οοοο uu uu�������� ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt tt//// OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& ÇÇ ÇÇ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ  ÍÍ ÍÍ____ yy yyèèèè tt tt6666 ¨¨ ¨¨???? $$ $$####()9(.  

ولم يلتفت إلى أسلوب  ،بأسلوبي اإليجاز والمساواة ن الكريمآجاء القرو 
غة يفهمها أبناء العصر من ين هي كلمات عربية مبينة وفصيحة بلآاإلطناب، وكلمات القر

                                                
 مسلم املسند املستخرج على صحيح االمام: االصبهاين، ابو نعيم امحد بن عبداهللا بن امحد ابن مهران اهلراين االصبهاين)  1(
بريوت ،  -دار الكتب العلمية.  1ط ) . 57(ح .  89ص /  1ج. حتقيق حممد حسن حممد حسن امساعيل الشافعي. 

  .م1996
  .420، مرجع سابق، ص االعالم يف القران الكرمي)  2(
  .202، مرجع سابق، ص التغطية االخبارية للتلفزيون)  3(
تنوع يف األداء القرآين،الواقعية يف احلوار، التزام الصدق، املواجهة الصرحية حدد الوشلي االساليب، بالبيان املعجز، ال)   4(

" ولَو كُنت فَظّاً غَليظَ الْقَلْبِ لَانفَضوا من حولك: "وتسمية األشياء بأمسائها، وحدد فعالية السلوك، مستشهدا باآليات القرآنية
وعباد الرحمنِ الَّذين يمشونَ علَى اَألرضِ هوناً وإِذَا خاطَبهم "أخالق عباد الرمحن ، ويصف "وإِنك لَعلَى خلُقٍ عظيمٍ"، 

، مرجع سابق، االعالم االسالمي يف مواجهة االعالم املعاصر" (    والَّذين يبِيتونَ لربهِم سجداً وقياماً* الْجاهلُونَ قَالُوا سالماً 
  .48 -43ص ص 

  .430، مرجع سابق، ص  االعالم يف القران الكرمي)  5(
  .125سورة  النحل، االية  )  6(
  . 83سورة البقرة، االية )  7(
  .159سورة  آل عمران، االية )  8(
  .108سورة يوسف، االية )  9(
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موضوعاته  سواء بأساليبه أو ،في األداء ع القران الكريمالعرب البلغاء والفصحاء، ونو
)$$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ôô ôôÛÛÛÛ §§ §§���� ss ssùùùù ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ && && óó óó xx xx««««()1(  .  

من الدراسات، وتصل األساليب  كبيراً الدعوة ووسائلها حظاً نالت أساليب
ن فعل األمر من اهللا عز وجل قد يدل ر بها اهللا عز وجل حد اإللزام، ألاإلعالمية التي أم
ساليبه بأ لكل فئات المجتمع، ومن الضروري أن يكون األسلوب واضحاً على الوجوب، 

ة المتعددة المتنوعة، المشوقة الجذابة، المقنعة المؤثرة، المتصفة بصفة المعاصر
هتمام بكل صغيرة وكبيرة حتى ال تترك أي ثغرة في والصالحية لكل زمان ومكان، واإل

اء، بناء الدعوة إلى اهللا، واألخذ بأسلوب التنويع في التعبير وطريقة التكرار في األد
ال يستطيع أن يوقف المرسل في التلفاز،ن المشاهد أل ل الحقائق العلمية المسلمة،وتناو 

لذا يتطلب صياغة الكلمة بطريقة تستوعبها األذن  ستعصى على الفهم،إليستوضح ما 
، وتلك إشارات ولفتات ألهم أساليب اإلعالم اإلسالمي، كما دل عليها القرآن على الفور

  .لتزام بهاب يلزم رجال اإلعالم اإلسالمي اإلنبوية، وهي أساليوبينتها السنة ال

ونجد يهدف األسلوب الجيد والجميل في النهاية إلى التغيير والتأثير في المتلقي، 
من اآليات  وكثير ،ني في التوبةآالفرصة المفتوحة كأسلوب قر "ن الكريم أسلوبآفي القر

، وكذلك )2(المفتوحة أمل في كسب العالمفرصة فال )الذين إال( ستثناءجاءت بصيغة اإل
 لإللقاءالمناسب  األسلوبستخدام إللمرسل ويمكن " ني،آقر أسلوبستفهام هو التعجب واإل

بعض مقدمي البرامج  إلى أسلوب لجأ  بالفعل، و)3("ستفهامبصورة مختلفة كالتعجب واإل
لوب التكرار فهو جلي أس أما، )4(تجاه المعاكسكمقدمة لبرامجهم، كبرنامج اإلستفهام اإل

ن الكريم، وأسلوب التكرار المطلوب للمرسل ليس بسبب فراغ جعبته من آكذلك في القر
، من هنا للمشاهد الذي يبحث عن الجديد والمفيد  الًمم أصبح وإالالمعلومات أو األفكار، 

دون ملل  األداءالتنوع في التعبير والتكرار في "يكون  أن اإلعالميينشترط بعض إ
  .)5("مستقبلينال

                                                
  . 38سورة االنعام ، االية )  1(
  .326، مرجع سابق، ص والتطبيق االعالم االسالمي والعالقات االنسانية النظرية)  2(
  .162، مرجع سابق، ص  االعالم يف القران الكرمي)  3(
برنامج يبث على قناة اجلزيرة الفضائية، اسبوعيا كل يوم ثالثاء، ويقدمه فيصل القاسم، وغلب على مقدمات البنامج )  4(

  .طرح اسئلة حباجة اىل نقاش خالل احللقة التلفزيونية
  .245، مرجع سابق، ص المي والعالقات االنسانية النظرية والتطبيقاالعالم االس)  5(
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عند جمهور المشاهدين،  ار من األساليب التي تكرس الفكرةأسلوب التكر يعد
فمن ال يتذكر بعض الكلمات التي كررها بعض الممثلين في بعض المسلسالت 

أثبتت إحدى الدراسات أن " ، وهذا يعزز ما توصلت إليه بعض الدراسات، فقد )1(العربية
كفيل بزرع هذه  ،سينمائي وهو يدخن ألربع مرات تكرار عرض أحد النجوم في فيلم

öö(: ، وقد حث القران الكريم على مثل هذا األسلوب بقوله)2("العادة في نفوس معجبيه öö���� ÏÏ ÏÏ jj jj.... ss ssŒŒŒŒ uu uuρρρρ 

¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù 33 33““““ tt tt���� øø øø.... ÏÏ ÏÏ ee ee%%%%!!!! $$ $$#### ßß ßßìììì xx xx0000ΖΖΖΖ ss ss???? šš šš ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ " فالتكرار اإلعالمي بقصد التذكير يورث دفعا قويا"  )3()####$$
ôô(مثال ضرب األ، وهناك أيضا أسلوب )4( ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ $$$$ oo ooΨΨΨΨ öö öö//// uu uu���� ŸŸ ŸŸÑÑÑÑ ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ==== ÏÏ ÏÏ9999 ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ ÈÈ ÈÈββββ#### uu uu öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää.... 

99 99≅≅≅≅ ss ssWWWW tt ttΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ‾‾ ‾‾==== yy yyèèèè ©© ©©9999 tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ©© ©©.... xx xx‹‹‹‹ tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ()5(ةمتبع في وسائل اإلعالم المعاصر ، وضرب األمثال.  

 ،، فمن أساليب القولن الكريم إلى أساليب القول والحركة والصوتآأشار القر
)#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ tt tt6666 ss ssÛÛÛÛ%%%% ss ss{{{{ šš ššχχχχθθθθ èè èè==== ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ yy yyffff øø øø9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% $$$$ VV VVϑϑϑϑ≈≈≈≈ nn nn==== yy yy™™™™()6( لتوجيهستشهاد باآلية الكريمة ويمكن اإل 
حدهم، فال ينشغل أتصاالت الجمهور، فتخرج كلمات غير الثقة من إمرسل الذي يتلقى ال

المشغول عن المهاترة  ،نفقا فيما ال يليق بالرجل الكريمن يأ ،صيانة للوقت والجهد"بهم 
  . )7("رفعأبما هو أهم وأكرم و

ن الكريم إذن آلمرسل كل البيوت من خالل شاشة التلفاز، وقد حدد القريدخل ا
ŸŸ(دخول البيوت  ŸŸωωωω (( ((####θθθθ èè èè==== ää ääzzzz ôô ôô‰‰‰‰ ss ss???? $$$$ �� ��????θθθθ ãã ãã‹‹‹‹ çç çç//// uu uu���� öö öö���� xx xxîîîî öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÏÏ ÏÏ????θθθθ ãã ãã‹‹‹‹ çç çç//// 44 44____ ®® ®®LLLL yy yymmmm (( ((####θθθθ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎΣΣΣΣ ùù ùù'''' tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@ (( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ kk kk==== || ||¡¡¡¡ èè èè@@@@ uu uuρρρρ ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã $$$$ yy yyγγγγ ÎÎ ÎÎ==== ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&&()8( ،

  .)9(فالبدء بتحية اإلسالم قبل الحديث إلى المشاهدين، ما يتميز به المرسل المسلم

ن الكريم أسلوبا ألداء المرسل عندما يقرأ نشرة أخبار، أو يقدم آوضع القر
ŸŸ( ، معلومة لجمهور المستقبلين ŸŸωωωω õõ õõ8888 ÌÌ ÌÌ hh hh���� pp pptttt éé ééBBBB  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// yy yy7777 tt ttΡΡΡΡ$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏ9999 ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyffff ÷÷ ÷÷èèèè tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ9999 ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ////()1(.  
                                                

بليال ( يف مسلسل حارة ابو عواد، وكرر االطفال والشباب على حد سواء كلمة ) شي غاد( تكررت كلمات مثل )  1(
اخل، كذلك ... وهي ايضا يف مسلسل باب احلارة ) هال واهللا أي واهللا لعيونك( يف مسلسل باب احلارة، وكلمة ) بلبلوكي

  .تكررت كلمة علوج، واليت كان يرددها حممد الصحاف وزير االعالم العراقي يف حرب اخلليج االخرية
  .11، مرجع سابق، ص اثر القنوات الفضائية العربية)  2(
  .55سورة الذاريات ، االية )  3(
  .83، مرجع سابق، ص اإلعالم اإلسالمي خصائصه وأهدافه)  4(

. 27آية  سورة الزمر ،)  5 ) 
  .63سورة الفرقان، االية  )  6(
  .26، مرجع سابق، ص  االعالم يف القران الكرمي)  7(
  . 27سورة النور، االية  )  8(
  . اسعد اهللا اوقاتكم او غريها من العبارات: بعض املرسلني يبدأون بعبارات )  9(
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رسم اإلسالم صورة جميلة، ما أجمل أن يلتزم بها مقدم البرامج، الذي يقف أمام 
ن لذلك وقع على المشاهدين إه وتكون هادئة، فزن بوقفته ومشيتالجمهور، فعندما يت

)ßß ßßŠŠŠŠ$$$$ tt tt7777 ÏÏ ÏÏãããã uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq §§ §§����9999 $$ $$#### šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ àà àà±±±± ôô ôôϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### $$$$ ZZ ZZΡΡΡΡ öö ööθθθθ yy yyδδδδ()2( ، " مشية ال فيها تكلف وال تصنع
  .)3(" و كبرياءأوال خيالء 

التوجه إلى الجمهور عند  أثناءن الكريم آالقر هاأما حركة المرسل، فقد حدد
ŸŸ(الحديث معهم  ŸŸωωωω uu uuρρρρ öö öö���� ÏÏ ÏÏ ii iièèèè || ||ÁÁÁÁ èè èè???? šš šš‚‚‚‚ ££ ££‰‰‰‰ ss ss{{{{ ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ==== ÏÏ ÏÏ9999()4( فعند الظهور على الشاشة بصورة مركزة ،

، فعلى )5()كلوز( من كاميرا المصور على وجه المرسل، وهو ما يعرف بلغة اإلعالم 
  .المرسل المسلم أن يلتزم بأمر اهللا، بعدم تصعير الخد

لغة  فاإلشارة" ،مؤثرة لمرسل البرامج التلفزيونيةتعتبر لغة اإلشارة من األساليب ال
أثرت  ،باللغة في موضعها المالئم اإلشارةاقترنت  فإذا، أو لفته متحركة مفهومةمنظورة 

ال يكفي للتعبير عن العواطف  ،، وصوت الخطيب مهما تتغير نبراته ونغماتهتأثيرا عظيما
  .)6("تساعده حركات اليد والرأس والمنكبين ومالمح الوجه أن، فال بد من كلها

العين  العين تكشف عما بداخل النفس، فمثالً"ماء النفس عن لغة العيون يقول عل
 أوالتواضع  إلى، والعين المغلقة تشير اإلعجاب أوالخوف  أوالمفتوحة تمثل الغيظ 

 تنبئ وشماالً ستهانة، والعين المتحركة يميناًحتقار واإلالبغضاء، والنظر الشزر يترجم اإل
 إلى، والنظرة إلى الدعاءالسماء ترمز  إلىالمنطلقة ، والعين شمئزازالرياء واإلعن 

ستقرار واللمعة ترجمان عين المستقرة تعبر عن الثبات واإلتعبر عن الحياء، وال األرض
ن أطب الجمهور وتؤثر فيهم، وللمرسل ، وعين المرسل في التلفاز هي التي تخا)7("الظفر

  .يختار أي عين يعبر بها عن أفكاره للمشاهدين

أن اإلسالم ال يمنع قبول أي وسيلة أو أسلوب، مهما كان  هذا المبحث وخالصة
المسلم  اإلعالميو....فخيره حالل وشره حرام ،محتواها إلىولكن ينظر "مصدرها 

                                                                                                                                              
  .16سورة القيامة، االية  )  1(
  .63سورة الفرقان، االياة  )  2(
  .25، مرجع سابق، ص  االعالم يف القران الكرمي)  3(
  . 18سورة لقمان، االية  )  4(
  .ويستعملها العاملون يف التصوير بلغتها االجنليزية اثناء احلديث عن اللقطة املصورة) clos(كلمة كلوز هي كلمة اجنليزية )  5(
  .26، مرجع سابق، ص الدعوة االسالمية واالعالم الديين)  6(
  . 27 -26املرجع السابق، ص ص )  7(
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!! ( :قوله تعالى إلىستنادا إ ،)1("ن يخاطب الناس بالوسيلة المثلىأمطالب ب !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&&  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 
@@ @@ΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§‘‘‘‘ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ÈÈ ÈÈββββ$$$$ || ||¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎ==== ÎÎ ÎÎ////  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% šš šš ÎÎ ÎÎ ii ii tt tt7777 ãã ããŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;;()2( .  

اإلعالم والغلظة ليس مكانها كالم  إعالمي،ما دام عمله في أساليبه  المرسل ليناً
!!(كبر الطغاة أمع  !!$$$$ tt tt6666 yy yyδδδδ øø øøŒŒŒŒ $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) 44 44 xx xxöööö ss ssÛÛÛÛ ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ ŸŸ ŸŸωωωωθθθθ àà àà)))) ss ssùùùù ………… çç ççµµµµ ss ss9999 ZZ ZZωωωω öö ööθθθθ ss ss%%%% $$$$ YY YYΨΨΨΨ ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ ©© ©©9999 ………… ãã ãã&&&& ©© ©©#### yy yyèèèè ©© ©©9999 ãã ãã���� ©© ©©.... xx xx‹‹‹‹ tt ttFFFF tt ttƒƒƒƒ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 

44 44 yy yy´́́́ øø øøƒƒƒƒ ss ss††††()3(،  والكافر والمشرك والغني  مع المسلم والمؤمن والمنافقوالكلمة السواء

ôô(الخ، فيرسل للعامة بأسلوب اليسر والسهولة ...والفقير ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ $$$$ tt ttΡΡΡΡ ÷÷ ÷÷���� œœ œœ££££ oo oo„„„„ tt ttββββ#### uu uu öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### ÌÌ ÌÌ���� øø øø.... ÏÏ ÏÏ ee ee%%%%#### ÏÏ ÏÏ9999()4( ،

)çç ççµµµµ≈≈≈≈ tt ttΡΡΡΡ öö öö���� ¡¡ ¡¡¡¡¡¡ oo oo„„„„ šš šš���� ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ$$$$ || ||¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎ==== ÎÎ ÎÎ////()5( ،)zz zz || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm rr rr&&&& ÏÏ ÏÏ]]]]ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ pp pptttt øø øø:::: $$ ، أما الجدال والحوار فهي للمثقف والمتعلم )6()####$$

ŸŸ(ي الدين والمخالف ف ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((#### þþ þþθθθθ ää ää9999 ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ pp ppgggg éé ééBBBB ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ6666 øø øø9999 $$ $$#### āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ))))  ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// }} }}‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏδδδδ ßß ßß || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm rr rr&&&&()7( وبالكلمة السواء ،

öö(السواء  öö≅≅≅≅ èè èè%%%% ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### (( ((#### öö ööθθθθ ss ss9999$$$$ yy yyèèèè ss ss???? 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) 77 77ππππ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== ŸŸ ŸŸ2222 ¥¥ ¥¥ !! !!#### uu uuθθθθ yy yy™™™™()8(ن الهدف هو الهداية ومصالح ، أل
يفرق دون  جل الجدل، فهو بحاجة إلى أسلوب يجمع والأالناس، وليس الجدل من 

öö(ستعالء أو ترفع، و كما قال النبي صلى اهللا عليه وسلم إ öö≅≅≅≅ èè èè%%%% !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& ×× ××���� || ||³³³³ oo oo0000 öö öö//// ää ää3333 èè èè==== ÷÷ ÷÷WWWW ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ## ## yy yyrrrrθθθθ ãã ããƒƒƒƒ 

¥¥ ¥¥’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ))))()9(.  

، وما بين مبشر ن ميسر ومعسرما بي ،اإلسالمي إلعالمن في اوالمرسلمازال 
 سول صلىوالر ،حيارى الجمهورالخالف الفكري بين علماء المسلمين يترك و، ومنفر

  .)10()يسرا وال تعسرا وبشرا وال تنفرا، تطاوعا وال تختلفا (:اهللا عليه وسلم رسم المنهج

تحتاج دراسة األساليب القرآنية، ومقارنتها باألساليب اإلعالمية المعاصرة إلى 
المرسل المسلم يتنوع بأساليبه ووسائله و، هنا تفاصيلها بحثسة مستقلة، وال مجال لدرا

                                                
  .116، مرجع سابق، ص اإلعالم اإلسالمي خصائصه وأهدافه)  1(
  . 4سورة ابراهيم، االية )  2(
  .44 - 43سورة طه، االيات  )  3(
  . 17سورة القمر، االية  )  4(
  .97سورة مرمي، االية  )  5(
  .23سورة الزمر، االياية  )  6(
  .46ية  سورة  العنكبوت، اال)  7(
  .64سورة ال عمران، االية  )  8(
  . 110سورة الكهف ، االية )  9(
. باب ما يكْره من التنازعِ والاختلَاف يف الْحربِ . كتاب الْجِهاد والسيرِ . 1104ص/3ج: صحيح البخاري)  10(
  ) .2873(ح
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öö(لمستقبلة، فمن إنذار العشيرة واألقربين حسب الجهة ا öö‘‘‘‘ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ yy yy7777 ss ss???? uu uu�������� ÏÏ ÏÏ±±±± tt ttãããã šš šš ÎÎ ÎÎ//// tt tt���� øø øø%%%% FF FF{{{{ $$ إلى  )1()####$$
والتي في معظمها  ،إلى الملوك والرؤساء، إلى خطب الجمعةالموجهه إلى الخطابات 
في أسلوب سهل،  واضحة شاملة للمعاني"م الداخلي، وكلها يجب أن تكون إرسال  لإلعال

ن اإلطالة حتى ال تورث الملل ، وبعيدة عاي فهمهف نفسهستمع الم هدجال ي كي
  .)2("نصراف عن السماعواإل

مع  ،التي تقوم عليها الدعوة األساسية، األركانقدم لنا " إن اهللا سبحانه وتعالى 
ي البحث عنها عند اللبراليين ال حاجة للمرسل المسلم فو، )3("ووسائلها أساليبهابيان 
ألحديثه،  واألساليب منهم المخترعات والوسائل يقتبس أنوهذا ال يمنع  ،شتراكيينواإل
الْحكْمةُ (: ي حديث النبي صلى اهللا عليه وسلمف ،اإلسالم ضالة المؤمنعتبره إمما  فهذا

وصل إلى العالم ، وما أجمل األسلوب الذي ي)4()ضالَّةُ الْمْؤمنِ فَحيثُ وجدها فَهو َأحقُّ بها
ªª(نزله اهللا، العالم أحسن الحديث، الذي ا ªª!!!! $$ $$#### tt ttΑΑΑΑ ¨¨ ¨¨““““ tt ttΡΡΡΡ zz zz || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm rr rr&&&& ÏÏ ÏÏ]]]]ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ pp pptttt øø øø:::: $$ $$####( )5(.  

ن يحقق هذا الهدف وكل همسة أيتصل ليؤثر وكل مضمون يقدمه يجب "المرسل 
من العوامل المؤثرة بالمشاهدين، و، )6("يجب أن يكون لها حساب ،خطوة أو حركة أو

!!(جمهوره  لغة من مرسل قريبأن يكون ال ،واألكثر قبوال !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&&  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ @@ @@ΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§‘‘‘‘ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ÈÈ ÈÈββββ$$$$ || ||¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎ==== ÎÎ ÎÎ//// 

 ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%%()7( ماله وآالمهآ و هحاسيسأو هومشاعر هقريب من فكرو )ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 öö ööΝΝΝΝ àà àà2222 uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ ÑÑ ÑÑ^̂̂̂θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ 

ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ àà àà0000ΡΡΡΡ rr rr&&&& îî îî““““ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ•••• tt ttãããã ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã $$$$ tt ttΒΒΒΒ óó óóΟΟΟΟ šš ššGGGG ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ tt ttãããã ëë ëëÈÈÈÈƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� yy yymmmm ΝΝΝΝ àà àà6666 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ šš šš ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÔÔ ÔÔ∃∃∃∃ρρρρ ââ ââ uu uu‘‘‘‘ ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏmmmm §§ §§‘‘‘‘()8(.  

  

  

  

                                                
  .214سورة الشعراء ، االية )  1(
  .30، مرجع سابق، ص مي خصائصه وأهدافهاإلعالم اإلسال)   2(
  .198، مرجع سابق، ص  االعالم يف القران الكرمي)  3(
ضلِ الْفقْه على باب ما جاء يف فَ. كتاب الْعلْمِ عن رسول اللَّه صلى اهللا عليه وسلم .  51ص/5ج:  سنن الترمذي)  4(

ةادبى أي الترمذي ه) . 2687(ح. الْعيسوقال أبو ع يثٌ غَرِيبدذا ح.  
  .23سورة الزمر، االية  )  5(
  .34، مرجع سابق، ص االعالم االسالمي املباديء النظرية التطبيق)  6(
  .4سورة  ابراهيم، االية  )  7(
  .128سورة التوبة، االية  )  8(
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  الفصل الخامس

  الحرية والقيود المرسل بين
  

  : ربعة مباحثأوفيه 

  . حرية المرسل :  ولالمبحث األ

  . عالميةالمادة اإل بيع وشراء  :المبحث الثاني

  . الموضوعية والحيادية  :المبحث الثالث

  .ضوابط الشرع في المرسل  :المبحث الرابع
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  حرية المرسل : المبحث األول       
وتغنى بها  ،نسان وحدهحرية التي لم تقتصر على اإلهللا التعشق مخلوقات ا

جلها أوواجه من ن يمارس الحرية، أن خلقة اهللا أنسان منذ وحاول اإل ،الشعراء
 ما بين مؤيد لتقييدها، وما بين فدافع عنها الحاكم والمحكوم عبر التاريخ،المستبدين، 

هت الديانة المسيحية بعد فواج"السياسية والمالية،  مطلق لها العنان، وكل حسب مصالحه
، )1("نكرت بدورها حرية التعبير والرأيأن سادت أوبعد  أجلها،ضطهادا من إظهورها 

ومست المتنفذين  ،حرية التعبير) جون بيتر زنجي( عندما مارس وظهر الصراع جلياً
 وهذا ،)2(القذف والتحريض ضد الحكومةمن باب  وا حريتهاعتبرف مريكا،أفي الحكم في 

ن يحكم البالد لمدة ثالثة أال يستطيع "بأنه به نابليون،  ما صرح ب تماما بيتناس وهذا
رغم "سطورة أعالم رية اإلعتبر حإ، وهناك من )3("ةشهر في ظل حرية الصحافأ

  .)4("أي الممولين ؛فعند الممارسة نجد ضغوط الحكومة وضغوط المعلنين ،القانون

 399 -470ي القديم سقراط الحكيم اليونان"لى إيرجع بعض الباحثين الفضل 
سقراط،   ستاذهأفالطون أ، وتابع )5("وضع لحرية التعبير فلسفة ونظاما م، والذي.ق

راء اآل توالت، و)6("الحقيقة من خالل المناقشة الحرة لىإيمكن الوصول "معتبرا انه 
عتبر ي ،جون ميلتون في القرن السابع عشر لفيلسوف البريطانيا" ، فنرىوالنظريات

                                                
 -هـ 1414اللبنانية،  الدار املصرية: القاهرة. اخالقيات العمل االعالمي دراسة مقارنة. مكاوي، حسن عماد)  1(

  .39م، ص 1994
  .72املرجع السابق، ص )  2(
  65املرجع السابق، ص  )  3(
  .18، مرجع سابق، ص  احلرب االذاعية)  4(
  .35، مرجع سابق، ص اخالقيات العمل االعالمي دراسة مقارنة)  5(
  .37املرجع السابق، ص )  6(
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خالقي توسع سياق الفكر األ"، وفي القرن التاسع عشر )1("ية فوق الحريات جميعاالحر
 )2("عالم الفكر التجريبيأحد أوهو  ،)ورت ميلجون ستي(نجليزي وف اإلخالل الفيلسمن 

  . ميل دنظريات الحرية عن نبثقتإومنها 

 من ميثاق حقوق )11(ر في المادة عتراف رسمي بحرية الرأي والتعبإول أ يعد
الحرب العالمية  بعدعالم ، ثم بدأ تعبير حرية اإلم1789الثورة الفرنسية  بعدنسان اإل

، 19م من مادته 1948نسان عام ق اإلعالن العالمي لحقو، ومن ثم صدر اإل)3(الثانية
  .)4("بداء رأيه والتعبير عنهإلكل فرد الحق في " نهأ والتي تنص على

عتمد إسواء  ،)5(في كل ما يقول اًسل حريكون المر أنال يمكن  نهأيرى الباحث 
كما يرى  ،عقلية أسسعلى  أو األلوهية،كفرعون مدعي  ،وقراطيةأسس ثيعتمد على إ

، وال )7(تريتشكيكما يرى هيجل و ، وال يمكن كبت حريته لمصلحة الدولة ،)6(ميكافللي
يفرض : جون كندي األمريكيوال إطالق حريته فتضر بمصالح الدولة، قال الرئيس 

 أو ،يتعارض والصالح العام هل هذا الخبر: ويسأل دائما"اتية على نفسه رقابة ذلصحفي أ
  .)8("هل هذا الخبر صالح لجذب القراء؟: أنفسهميسألوا  أنمن الدولة؟ قبل أيتعارض مع 

 أحرارا أمهاتهمالناس ولدتهم  أنيرى  ،كان عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه إذا
كان  وإذا"، )9() أحرارا أمهاتهمم الناس وقد ولدتهم ستعبدتإمتى : (في مقولته المشهورة

ن ، فإولد حراً اإلنسان أن إلى ،جتماعيقد ذهب في كتابه العقد اإل) ك رسوجان جا(
  .)10("الماركسيين يرون عكس ذلك

                                                
  .45املرجع السابق، ص )  1(
  .52-51ص ص  املرجع السابق،)  2(
  .20، مرجع سابق، ص  االعالم واالتصال يف الوطن العريب)  3(
  .32املرجع السابق، ص  )  4(
اننا   -1: وترتكز دعواه حلرية التعبري على اساس نفعي ومن ابرز مربراته" جون ستيوارت مل" من املؤيدين للحرية املطلقة)  5(

فلسفات االعالم (اخلاطيء حيتوي بداخله على جزء ولو صغري من احلقيقة  ان الرأي -2اذا اسكتنا رأيا فقد خنفي حقيقة  

  ).59، مرجع سابق، ص املعاصرة يف ضوء املنظور االسالمي
  .55- 49املرجع السابق، ص ص )   6(
  .55-49املرجع السابق، ص ص )  7(
  .428املرجع السابق، ص )  8(
  ) .36010(ح.  294ص/12ج:   متقي اهلنديلل كرت العمال)  9(
  .281، مرجع سابق، ص فلسفات االعالم املعاصرة يف ضوء املنظور االسالمي)  10(
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لتناقض "وقد نجد ا ،ستمرارانين الحريات التي وضعها البشر بإعدل قوتتغير أو تُ
يضع عشرة تعديالت على "فنرى الكونجرس االمريكي ، )1("في معنى وحدود الحريات

 اًفردي اًفلم تعد الحرية اإلعالمية حق" ،)2("سم وثيقة الحقوقم تعرف بإ1789لدستورعام ا
بل أصبحت ترتبط بمسؤولية الفرد تجاه " ،)4(، كما في اللبرالية التقليدية)3("اًمطلق

ا إلى حدود الحريات اإلعالمية ، وإذا ما نظرن)5("في ممارسته لهذه الحرية ،المجتمع
وله الحق  ،فهو الذي يحدد من له الحق في التعبير عن أراء الجماهير" للحزب الشيوعي

قرار اللجنة المركزية  كرسو ،)6("في التكلم نيابة عنها، ومن ليس له حق في ذلك
" عالم بدور مهم ، حيث طالب اإلهذه الحقيقة م1960ب الشيوعي الذي صدر عام للحز

وحها، وعدم التساهل يدولوجية الشيوعية ورإطار األفي  ،يما يخص تثقيف السوفييتف
فال مجال " اهل للحرية الفرديةوهنا تج، )7("يدولوجية والفكر البورجوازيفي مواجهة األ

هو صوت  ،فتراض وجود صوت واحد يعبر عن الحقيقة المطلقةإللحرية في ظل 
حرية الفرد "وحرية الفرد تماما، فإذا كانت  وال يمكن القضاء على فكر، )8("الحزب
ن المجتمع هي األخرى، أل جتماعية ال يمكن أن تكون إال صفراًفإن الحرية اإل اًصفر

الكبت اإلعالمي، والذي يخالف  أيضا ونالحظ ،)9("الحر هو الذي يكون أفراده أحرارا
م نشر كل رجشتراكي يإن الفكر اإلعالمي اإل" ،المفاهيم التي نادت بالحريات اإلعالمية

جتماعي، أو ما يروج لألفكار البرجوازية، أو ما ينتقد لنظام اإلما من شأنه اإلساءة إلى ا
العقيدة الماركسية، أو ما يتضمن دعاية للسلطات الحاكمة، أو ديكتاتورية 

 ،، وإذا ما قارنا ذلك بما فهمه المسلمون األوائل لمعنى حرية التعبير)10("البروليتاريا
المسلمين عمر بن  ةخليف أمام ،الناس جاهابسط أ ه عندنجد ،الرأي إبداءوالجرأة في 

لقومناه  عوجاجاًإدنا فيك واهللا لو وج: عندما قالها األعرابي ،الخطاب رضي اهللا عنه
يا معشر  ،حيث كان يقول على المنبر ،ورضي اهللا عن عمر بن الخطاب(بسيوفنا،

                                                
  .40 -36، مرجع سابق، ص  ص االعالم واالتصال يف الوطن العريب)  1(
  .50، مرجع سابق، ص اخالقيات العمل االعالمي دراسة مقارنة)  2(
  .221مرجع سابق، ص ، فلسفات االعالم املعاصرة يف ضوء املنظور االسالمي)  3(
  .67مرجع سابق، ص  اخالقيات العمل االعالمي دراسة مقارنة،)  4(
  .223-222، مرجع سابق، ص ص فلسفات االعالم املعاصرة يف ضوء املنظور االسالمي)  5(
  .380املرجع السابق، ص )  6(
  .18، مرجع سابق ، ص احلرب االذاعية)  7(
  .382، مرجع سابق، ص ء املنظور االسالميفلسفات االعالم املعاصرة يف ضو)  8(
  .37، مرجع سابق، ص اصول االعالم االسالمي)  9(
  .445، مرجع سابق، ص فلسفات االعالم املعاصرة يف ضوء املنظور االسالمي)  10(
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لت المسلمين ماذا تقولون لو مفقام إليه رجل فسل  ،رأسه َلبرأسي إلى الدنيا كذا ومي
قال  ،فقال إياي تعني بقولك ،وأشار إلى قطعه ،أجل كنا نقول بالسيف كذا :سيفه وقال

لحمد هللا أ ،فقال عمر رحمك اهللا ،فنهره عمر ثالثاً وهو ينهر عمر ،نعم إياك أعني بقولي
ي حرية تعبير هذه أمام المرسل، ، فأ)1()تعوجت قومني الذي جعل في رعيتي من إذا

األمر والمتنفذين في السياسة لذي ال يمارس حريته اإلعالمية، خوفا أو نفاقا ألولي أ
نه أيعني  إنما خر،آشخص  ألي أو ،عن حريته للحاكم اإلنسانتنازل  إن"قتصاد، واإل

  .)2("إنسانيتهيتنازل عن 

سلطة وخيار الجمهور، أمام خيارين، خيار ال يصبح المرسل في أحيان كثيرة
صالح وإذا ما كان يتمتع بحرية نابعة من إيمانه بمصالح الدين والوطن والمجتمعات، وم

تهام بمحاباة السلطة، لو ركز على فقد يعرض نفسه لإل" األرض وما عليها من مخلوقات،
القانون والنظام، وكذلك لو ركز على المحتجين، فسيبدو متعاطفا مع وجهة نظرهم، 

  .)3("لتزام بالموضوعيةهو اإل ،الصعوبة هناوقمة 

من ما دام البشر هم يستمر تعديل قوانين الحريات حسب المصالح واألهواء، 
أنها التحرر ألجل بدل  وأضحى ينظر إليها على ،فتطور مفهوم الحرية اللبرالي، وضعها

ن فلسفة إ" من هنا نجد التطور في مفهوم الحريات لإلعالم التنموي،، و)4(التحرر من
التي تتعلق بحماية  ،اإلعالم التنموي تميل إلى إعطاء الدولة حق تقييد الحريات اإلعالمية

التي تقود حركة هذا المجتمع في مسيرته  ،الكيان االجتماعي، وبحماية السلطة
  .)5("التنموية

"  ،يرى أي باحث أن مفاهيم الحريات اإلعالمية عند الغرب تتباين بشكل واضح
، فهو في الدول الغنية مرة السلطةإي الدول الفقيرة تحت التلفزيون فذا كان إو

قتصادية، وبين إعندما تكون األهداف سياسية أو ، و)6("والديمقراطية تحت رحمة الثروة 

                                                
حممد : صححامل: حتقيق.  السنن واملبتدعات املتعلقة باألذكار والصلوات: حممد عبد السالم خضر الشقريي , الشقريي )  1(

  .دار الفكر : دار النشر.  372ص/1ج. خليل هراس 
  .390، املرجع السابق، ص فلسفات االعالم املعاصرة يف ضوء املنظور االسالمي)  2(
  .136، مرجع سابق، ص التغطية االخبارية للتلفزيون)  3(
أي : جل فيقصد ا  الغاية من التحرر التحرر من شىت اشكال السيطرة والضغوط ، اما التحرر ال: يقصد باحلرر من )  4(

، مرجع سابق، فلسفات االعالم املعاصرة يف ضوء املنظور االسالمي. (التحرر الجل حتقيق االهداف اليت يسعى اليها اتمع 
  ). 430ص  

  .451املرجع السابق، ص )  5(
  .463، مرجع سابق، ص اساسيات العمل الصحفي املقروء واملسموع واملرئي)  6(
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 إلىترفيهية موجهة إلى داخل مجتمعاتهم، أو موجهة  أووبين ما تكون األهداف تربوية 
الحريات إذا مست سياساتهم أو دولهم مجتمعات خارج حدود بلدانهم، فتكبت وتمنع 

لكل ما يمس عقائد وسياسات  ،ومصالحهم، ويطلق لها العنان وتصبح حرية رأي
إذا نظرنا إلى التشريع ف ،اإلسالمية منهاوخاصة  األخرى،وعادات وتقاليد المجتمعات 

و فاحش مشكلة تحديد ما ه أننجد  فإننا، فيما يتعلق بأخالقيات المجتمع وآدابه، األمريكي
واجهت المحكمة  التي من المشكالت وما هو غير فاحش، تعد إعالميةمن مواد 

من الطبيعي في ظل مثل هذا الفهم الذي ف" السماسيري ، وكما يرى)1(الدستورية العليا
 ،اإلعالموسائل  أمامتتاح حريات واسعة  أن، واألخالقيات لآلدابتبناه الفكر اللبرالي 

  .)2("أخالقيذنب  بأي إحساسدونما  ،لمثيرةلنشر المواد الخليعة وا

التبعية للغرب في قوانين  النظري العرب والمسلمين عالميينفكر اإليغلب على 
وبين من يتبنى الفكر  الف بين من يتبنى الفكر اللبرالي وغيره،، فنجد الخالحريات

ة القمع، لى ما سماه بعض الباحثين بحريإقرب أما تطبيق الحريات فهو أ ،)3(سالمياإل
ذا ما إمام رئيس التحرير، وأفاقد الحرية في التعبير عن رأيه "بي العر ن الصحفيأو
  .)4(" و نقلهأصر على رأيه فسيعني ذلك فصله أ

من حريات الرأي المسموح بها في الغرب من  تعتبر الشريعة اإلسالمية كثيراً
يحرم  "فاإلسالم  ،ا، وعذاب في اآلخرةالمحرمات، والتي حدد لها عقوبات في الدني

ŸŸ(عتداء على األفراد بالقذف أو السب أو التشهير، كما يحرم غزو خصوصياتهماإل ŸŸωωωω uu uuρρρρ 
(( ((####θθθθ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡ pp ppgggg rr rrBBBB()5(الجرائم، وللعقوبات المقابلة لها ، ويضع الفقه اإلسالمي تقنينا واضحا لهذه ، "

حتى ال يخرج صاحب الرأي عن إرشاد الوحي ومقاصده وغاياته وقيمه وكلياته، " 
سم هواء والنزوات والضالالت بإى ال يضل وال ينحرف توجيهه وال ينزلق إلى األوحت

  .)6("حرية الرأي، أو غيرها من الكلمات البراقة الجوفاء

نشر ما يثير حفيظة الشعوب، سواء كانت  عندوتعني اللبرالية بحرية الرأي 
عليه وسلم، وما  تمس األديان والعقائد، كالرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد صلى اهللا

                                                
  .333، مرجع سابق، ص  اخالقيات العمل ااالعالمي ، دراسة مقارنة)  1(
  .423، مرجع سابق، ص فلسفات االعالم املعاصرة يف ضوء املنظور االسالمي)  2(
  .35 -23، مرجع سابق، ص  ص االعالم واالتصال يف الوطن العريب)  3(
  .70املرجع السابق، ص  )  4(
  .12سورة احلجرات، االية  )  5(
  .334، مرجع سابق، ص فلسفات االعالم املعاصرة يف ضوء املنظور االسالمي)  6(
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، ومهاجمة آن المتواصلةكتبه سلمان رشدي من قبل، ومحاوالت حرق ومهاجمة القر
 أنها" لية في رفضها الرقابة على النشر،الدين اإلسالمي والمسلمين، وتأتي مبررات اللبرا

ستمرار في ن الطغاة من اإلتمك وأنهافي حرية القول،  لإلنسانتنتهك الحق الطبيعي 
ن الصحافة التي تخضع للرقابة هي أ، وق عملية البحث عن الحقيقةتعو نهاوأ، السلطة

   .)1("قلها قدرة على نشر الصدق، والرقابة تقوم على الكبت والتسترأ

عدم تناول " سالمي هو الدين الوحيد المستهدف، بدليلأن الدين اإلومن الواضح 
، )2("سالماإلالي الذي تتناول به نفعأو لليهودية بنفس الحماس اإلعالم للمسيحية أجهزة اإل

خر، سواء كانت آحتياجات سوق من نوع إمنتقاة بعناية لتلبية "سالموالصور التي تمثل اإل
، وعند الحديث عن اإلحتالل )3("و ما يسمى بالمصلحة القوميةأالسياسات الحكومية، 

، وهو الطابع سرائيلإلى الطابع الديني إلن تشير الصحافة الغربية أيندر " سرائيلياإل
  .)4("اسرائيل نفسهاإ الذي تصرح به

نادى اإلعالم اللبرالي بضرورة تنافس اآلراء واألفكار، ورأى أن سوق اآلراء " 
" ،)5("رأي أيواألفكار، يكاد يماثل السوق الرأسمالية ذاتها، حيث يطرح فيها بكل حرية 

، من هنا )6("فكارفي وضع مفهوم السوق الحرة لال) جون ميلتون(لى إويرجع الفضل 
عالم والحكومة يعتبر العالقة بين وسائل اإل) يبروالتر ج(مريكية أستاذ الصحافة األ" نجد 

ال يكون تابعا للحكومة، أأي عالقة منفعة متبادلة، والصحفي ينبغي  ؛هي عالقة تجارية
ولعل بعض إعالميي الغرب المس حقيقة من يرفعون شعار  ،)7("لها ال يكون عدواًأو
قتصادية، وليس للحرية بمعناها وقيمها النبيلة إلحريات، ألهداف ومصالح سياسية أو ا

بعبء الدفاع عن "ة الفكر في فرنسا والذين قاموا فرغم نهوض فالسف وجود عندهم،
) مونتسكيو(و) فولتير(أمثال الحرية في مختلف ميادينها ومنها حرية الرأي والتعبير، من 

إرتكبت كم من الجرائم : كبار المفكرين الفرنسيين قالوا"نجد  اننأال إ ،)جان جاك رسو( و
  .)8("الحرية أيتهاسمك بإ

                                                
  .426 -425املرجع السابق، ص ص )  1(
  .30، مرجع سابق، ص تغطية االسالم)  2(
  .8املرجع السابق، ص )  3(
  .115املرجع السابق، ص )4(
  .366ق، ص ، مرجع سابفلسفات االعالم املعاصرة يف ضوء املنظور االسالمي)  5(
  .47، مرجع سابق، ص اخالقيات العمل االعالمي دراسة مقارنة)  6(
  .176املرجع السابق، ص  )  7(
  .278، مرجع سابق، ص  االعالم يف القران الكرمي)  8(
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نتيجة للقوانين اللبرالية في الحريات اإلعالمية، والتي لم تراع التوازن المنهجي 
لم "لة والبيئة واإلنسان بشكل عام الذي أمر به اإلسالم، بين حرية الفرد والمجتمع والدو

كف يد السلطة عن التدخل  وأدى بالمسؤوليات،قيقي من قبل اإلعالميين لتزام حإيحدث 
 واإلثارةنشر مواد الجنس  قتصاد، فتماإل أمامترك الساحة  إلى، اإلعالميفي المجال 

 واألكاذيب واإلشاعات، م الحياة الخاصة للشخصيات العامةقتحاإوالجريمة والعنف، و
 األحيانوالمساس في بعض  ،الحكومية راراألس، وكشف المسئولين الحكوميينعن فساد 

  .)1("القومي باألمن

المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، والتي صدرت وما )2(والقوانينيق الشرف إن مواث
ما دام  ،بها المرسل  ينضبطلم  ،)3(ودولية إعالميةوما زالت تصدر عن مؤسسات 

  . متساهالً أو )4(الرقيب غائبا

عتبر الحرية  الفردية حق مشروع إو ،اإلسالم فعززهاوجاء تميز العرب بحب الحرية، 
II(: فقال سبحانه وتعالىلكل إنسان، ولو ارتبط هذا الحق بالدين والمعتقد،  IIωωωω oo ooνννν#### tt tt���� øø øø.... ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 
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ÈÈ (:بقوله تعالى ن الكريم يؤكد هذه الحقيقةآوجاء القر ÈÈ≅≅≅≅ èè èè%%%% uu uuρρρρ ‘‘ ‘‘,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ óó óóΟΟΟΟ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ nn nn//// §§ §§‘‘‘‘ (( ((  yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù uu uu !! !!$$$$ xx xx©©©© 
 ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ãã‹‹‹‹ ùù ùù==== ss ssùùùù ∅∅∅∅ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ uu uu !! !!$$$$ xx xx©©©© öö öö���� àà àà0000 õõ õõ3333 uu uu‹‹‹‹ ùù ùù==== ss ssùùùù 44  ضغط معنوي على المخالفين،  أيوينهى اإلسالم عن  ،)6()44

||(: فقال تعالى ||MMMMΡΡΡΡ rr rr'''' ss ssùùùù rr rr&&&& çç ççνννν ÌÌ ÌÌ���� õõ õõ3333 èè èè???? }} }}¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ šš šš ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããΒΒΒΒ()7( ،)7777 ¨¨ ¨¨ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ŸŸ ŸŸωωωω ““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö ööκκκκ ss ssEEEE ôô ôô tt ttΒΒΒΒ || ||MMMM öö öö6666 tt tt7777 ôô ôômmmm rr rr&&&& 

££ ££ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### ““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö ööκκκκ uu uu‰‰‰‰  tt ttΒΒΒΒ ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„ 44 44 uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ nn nn==== ÷÷ ÷÷ææææ rr rr&&&& šš šš ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ tt ttFFFF ôô ôôγγγγ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////()8( ووضع اهللا تعالى للنبي محمد ،

                                                
  . 68، مرجع سابق، ص  اخالقيات العمل ااالعالمي ، دراسة مقارنة)  1(
ص  ، مرجع سابق، صاخالقيات العمل ااالعالمي، دراسة مقارنة: يات انظرلالطالع على القوانني املتعددة حول احلر)  2(

  .159 -141ولالطالع على رقابة التنظيمات ومواثيق الشرف  ص ص .133 -105
  .62-61، مرجع سابق، ص ص فلسفات االعالم املعاصرة يف ضوء املنظور االسالمي)  3(
يت املرتبط باخلوف من ا االعالمية الوضعية، والرقيب القانوين والرقيب الذيقصد بالرقيب هنا الرقيب القانوين يف القوانني)  4(

رقابة اهللا يف الفكر االسالمي، والذي يعترب من ابرز الفروق يف هذه الدراسة، بني ما وضعه البشر من قوانني، وبني ما وضعه 
  .رب البشر من اوامر ونواهي

  .256سورة البقرة، االية  )  5(
  . 29ف ، االية سورة الكه)  6(
  .99سورة يونس، االية  )  7(
  . 56سورة القصص ، االية  )  8(
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÷÷(: صلى اهللا عليه وسلم دوره اإلعالمي بقوله سبحانه ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) àà ààOOOO≈≈≈≈ nn nn==== tt tt7777 øø øø9999 $$ $$####()1(، )$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ’’’’ nn nn???? tt ttãããã 

ÉÉ ÉÉΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) àà ààOOOO≈≈≈≈ nn nn==== tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### ÚÚ ÚÚ ÎÎ ÎÎ7777 ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ ||(  المستقبلينالمطلوب هو السيطرة على وليس  ،)2()####$$ ||MMMM óó óó¡¡¡¡ ©© ©©9999 

ΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ @@ @@���� ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ øø øøŠŠŠŠ || ||ÁÁÁÁ ßß ßßϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ////()3(.  

ينظر اإلسالم إلى حرية الرأي والتعبير من منطلقات شرعية، هدفها األول 
واألخير مصالح الفرد والمجتمع، سواء أكان مسلما أم غير مسلم، وتراعي مصالح العالم 

، فللفرد عقاب وثواب في أي ممارسة سيطةكل ما خلق اهللا على وجه الب جمع، ومصالحأ
إن حريات الفرد وحقوقه التي أباح اإلسالم له التمتع بها، " ،ومنها حدود حريته ،يقوم بها

، ويرى عبد القادر حاتم )4("هي أيضا محدودة بقواعد الشريعة ويحاسب المرء إن تخطاها
جتهاد حرية الرأي واإل بعد حرية العقيدة تأتي حرية الرأي والتعبير، وإذا كانت"حاتم أن 

  .)5("مكفولة بالنسبة ألمور الدين، فمن المنطقي أن تكون مكفولة لما دون ذلك من أمور

حدود حريته التي ال تتجاوز ما أمر اهللا به، والتي  يتميز المسلم عن غيره في
 أيالرأي في  إبداءحرية ف"يعتبرها حقائق ثابتة وملزمة وليس له الحرية المطلقة فيها، 

، "مصدر ثابت للحقيقة أيمفهوم وضروري في مجتمعات تنكر  أمر ،ضية من القضاياق
ن آكتسبوها من مصدر الوحي، ودونت في القرإفالحقائق التي عند المسلمين، والتي 

لتي تخضع الكريم، ال يعتبرها غير المسلمين، بسبب إيمانهم بالمحسوس من الحقائق، وا
تلزم معتنقيها " اإلسالميلمة المناظرة لها في الفكر سلمابينما )6(للتجربة والبحث العلمي،

 ،الطعن في صحتها وسالمتها أوبالنقد  ،التي جاء بها الوحي ،ال يتعرضوا للثوابتأب
  .)7("تحت راية حرية الرأي 

ال تعني أن يعمل الشخص ما " مطلوبة للمرسل في الفكر اإلسالميلحرية الأ
  .)8("اإلسالمالتي حددها  واآلداب،ل والقول يراعي حدود العم أنمن غير  ،يشاء

                                                
  . 48، االية ىسورة الشور)  1(
  .54سورة النور، االية  )  2(
  .22سورة  الغاشية، االية  )  3(
  .397، مرجع سابق، ص فلسفات االعالم املعاصرة يف ضوء املنظور االسالمي)  4(
  .123، مرجع سابق، ص   لكرمياالعالم يف القران ا)  5(
  .209، مرجع سابق، ص فلسفات االعالم املعاصرة يف ضوء املنظور االسالمي)  6(
  .209املرجع السابق، ص )  7(
  .73، مرجع سابق، ص اإلعالم اإلسالمي خصائصه وأهدافه)  8(
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، فعلى سبيل المثال حرية شخصية، يراه اإلسالم محرما إن بعض ما يراه الغرب
متجاهلين قول ، )1("وكأنها راقصة والرجال ينظرون إليها ،تخرج المذيعة بأبهى زينة" 

≅≅≅≅(اهللا تبارك وتعالى  èè èè%%%% šš šš ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999 (( ((####θθθθ ‘‘ ‘‘ÒÒÒÒ ää ääóóóó tt ttƒƒƒƒ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ôô ôôΜΜΜΜ ÏÏ ÏÏδδδδ ÌÌ ÌÌ����≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ öö öö//// rr rr&&&& (( ((####θθθθ ÝÝ ÝÝàààà xx xx0000 øø øøtttt ss ss†††† uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ yy yy____ρρρρ ãã ãã���� èè èèùùùù 44 44 yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ 44 44’’’’ ss ss1111 øø øø———— rr rr&&&& 

öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; 33 33 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### 77 77�������� ÎÎ ÎÎ7777 yy yyzzzz $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// tt ttββββθθθθ ãã ããèèèè oo ooΨΨΨΨ óó óóÁÁÁÁ tt ttƒƒƒƒ()2(.  

والتي جاءت كردود على "، )3("حق حماية الخصوصية"من القوانين الوضعية 
مسالك خاطئة لكثير من الصحف المتدثرة بفكر فلسفة اإلعالم اللبرالي، وعلى رأسها 

  .)4("قتحام الحياة الخاصة للمشاهير واألغنياء إالتي عملت على  ،الصحف الصفراء

ليس من الحرية المسموح بها في الفكر اإلسالمي نشر قضايا تمس أعراض 
الناس، فقد شدد اإلسالم على عدم نشر قضايا الجنس، ألثارها السيئة على النفس 

في التستر على والمجتمع، ووضع ضوابط أخالقية متعددة، فكم كان اإلسالم دقيقا 
من ستَر مسلما ستَره اللَّه (: المسلمين، وهذا ما عبر عنه النبي صلى اهللا عليه وسلم بقوله

ةراآلخا ونْيي الد5()ف(.  

يعتمد منهج اإلسالم في الحريات على وسطية تراعي فيها حق الفرد والدولة 
خرى، لذالك ال أللى حقوق اع يةة على حد سواء، فال تطغى أي حروالمجتمع والبيئ

نه ال ينظر إليها أ، كما رية اإلعالمية على أنها حق للفردالفكر اإلسالمي إلى الح"ينظر 
ويحرم على الدولة التدخل بأي صورة تحول بين الفرد وبين ... على أنها حق للمجتمع

  .)6("التمتع بهذا الحق، مالم يكن هناك مبرر مشروع 

في الفكر اإلسالمي ، فنجد  ،وحرية السكوت ،الرأي إبداءوتتساوى حرية القول 
هو المطلب  السكوت اإلسالم، وأحيانا نجديطالب به  أمرالقول والتعبير عن الرأي 

 أنهاعلى  إليهاحق، بل ينظر  أنهاعلى  إليهافحرية الرأي والقول ال ينظر " ، الشرعي
ذلك سبيال، فهو  إلىستطاع إا ينهى عنه م أنظاهرا  رأى منكراً إذا ،واجب على المرء

                                                
  .15، مرجع سابق، ص  اثر القنوات الفضائية العربية)  1(
  . 38ة سورة النور ، االي)  2(
  .172 -169، مرجع سابق، ص   ص اخالقيات العمل ااالعالمي دراسة مقارنة)  3(
  .437، مرجع سابق، ص فلسفات االعالم املعاصرة يف ضوء املنظور االسالمي)  4(
 عمر عبد اهللا: حتقيق.  املنتقى من السنن املسندة: عبد اهللا بن علي بن اجلارود أبو حممد النيسابوري , ابن جارود )  5(

 – 1408 -بريوت  -مؤسسة الكتاب الثقافية : دار النشر.  1ط) . 802(ح.باب يف احلدود  .  203ص/1ج. البارودي 
1988 .  

  .456، مرجع سابق، ص فلسفات االعالم املعاصرة يف ضوء املنظور االسالمي)  6(
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، والساكت عن فالساكت عن الحق كالناطق بالباطل ،يتكلم أويسكت  أنفي  ليس حراً
  .)1("خرس أالحق شيطان 

بعض الحقائق واألفكار والتوجيهات، من المسلمات في الفكر اإلسالمي،  تُعد
ن تبت أو م ألوال مجال لوسائل اإلعال"بها الوحي وثبتت بالنص القاطع، والتي جاء 

التي ليس هناك تنشر مادة تخالفها تحت مسمى حرية الرأي أو حرية الفكر، أما األمور 
من يدلي  أهليةشريطة ه، ختالف المسموح ب، فهناك مساحة من اإلنصوص قاطعة بشأنها

 ، وكونه مخلصا النية لوجه اهللا، ومتجرداًاإلسالمية باآلداببدلوه في هذا الصدد، وتحليه 
  .)2("الحقيقة إلىوساعيا بنزاهة للوصول  ،وىمن اله

في ممارسة الفرد لحريته  إطارهاتتدخل في  أنالحدود المسموح للدولة  إن"
 إساءةعن  اإلعالميينمن حق الدولة مساءلة و"، )3("الشرعي باإلطار، محكومة اإلعالمية

ن الحرية بي اإلسالموبذلك يوازن  ،يتم عن طريق القضاء أنبشرط  ،ستعمال الحريةإ
يتخذ  أنيستطيع  اإلعالمية،مالك الوسيلة  أنوالواقع "، )4("توازنا دقيقا والمسؤولية
 أكانت، سواء أوامره أويخالف توجيهاته  إعالمي أيطرد  إلىرادعة تصل  إجراءات

أقوى "ولكن من ، )5("في صالحه الخاص أم ،في الصالح العام التوجيهات تصب هذه
هو الكشف الكامل لهذا التهديد في  ،قاومة الهجوم على حريتهالم لدى الصحافة سلحةاأل

  .   )6("الصحف

ستقراره، مسوغ للدولة لمنع المرسل من إمن المجتمع وأحماية اإلسالم   يعتبر
تؤدي وما لم "كان هناك تهديد خارجي أو داخلي إذا  ،الرأيتحت مسمى حرية  نشرال

ي أن تكون مدعاة إلنتهاك فتنة، فال ينبغضطراب أو إإلى المادة اإلعالمية المنشورة 
  .)7("نتقاص منها الحاكم لهذه الحرية واإل

يدلي بدلوه  نأتطلب من كل فرد  ،التي تجل العقل وتكرمه اإلسالمنظرة  إن" 
الفرد  التي تمنعيفرض القيود  أن، وتحرم على الحاكم من قضايا وأمتهفيما يهم مجتمعه 

ما دام ليس هناك  ،اك قدسية لرأي توجب كبت ما دونه، فليس هنإبداء رأيه بحريةمن 
                                                

  .398املرجع السابق، ص )  1(
  .336املرجع السابق، ص )  2(
  .399ابق، ص املرجع الس)  3(
  .46، مرجع سابق، ص اصول االعالم االسالمي)  4(
  .440، مرجع سابق، ص فلسفات االعالم املعاصرة يف ضوء املنظور االسالمي)  5(
  .34، مرجع سابق، ص اخالقيات الصحافة)  6(
  .462، مرجع سابق، ص فلسفات االعالم املعاصرة يف ضوء املنظور االسالمي)  7(
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ا مكاوي ن حرية الرأي والتعبير كما يراهإ، )1("صاحب هذا الرأي إليهنص قاطع يستند 
نحسار الحصانة عن أي فرد في المجتمع، إيمان بالعقل، واإل"تعتمد على عناصر ثالثة 
  .)2("ووجود بيئة تتسم بالتسامح

  :األتي يرى الباحث

ختيار في الدين، ومن واجب اإلحرية  اهللا خلق اإلنسان، وترك له نإ  -1
المرسل أن يمارس حريته لصالح الدين والوطن واإلنسان والكون، ويعتبر خوفه من 

بتت حريته لمصالحها السياسية القوانين الوضعية والحكومات مخالفة شرعية، إذا ك
جل أحرية الصحافة هي من ن إ" الغرب عالمييإبعض ويقول  ،قتصادية الخاصةواإل

  . )3("ية جهةأعتداء من إو أنتهاك إالشعب، ويجب الدفاع عنها ضد أي 

إذا كانت ضوابطها ، لفة قوانين الدولة ومواثيق الشرفال يحق للمرسل مخا -2
الناس، وتعتبر مخالفة  وأعراضمن المواطن وحقوق أمن الوطن وأحفظ  إلىدف ته

  .نبيلة أهدافهم، ما دامت األمر أوليلمخالفة  القوانين الوضعية مخالفة شرعية

 أصحابوبين متطلبات  اإلعالمية،عندما يخير المرسل بين حريته  -3
، ويقع تحت تهديد الحكومية اإلعالميةمسؤلي المؤسسات  أو ،المؤسسات الخاصة

وإما قطع  ،الفصل، فإما الحديث عن المخالفين سياسيا ما بين التشويه والهجوم اإلعالمي
من اهللا والرزق على رب العالمين، ومصلحة  من العمل، فالخوف الرزق والفصل

  .نسان الشخصيةالوطن والدين مقدمة على مصالح اإلالمجتمع و

  

  

  

  

  

  

  
                                                

  .305 – 304ابق، ص ص املرجع الس)  1(
  .52، مرجع سابق، ص  اخالقيات العمل ااالعالمي دراسة مقارنة)  2(
  .33، مرجع سابق، ص اخالقيات الصحافة)  3(
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  عالميةالمواد اإل بيع وشراء: المبحث الثاني       
يتخرج طالب اإلعالم من الجامعات، ويتجه كل منهم إلى البحث عن عمل في  
بسبب  ،فاز هو األكثر إغراءويجد الصحفي الجديد العمل في التلاإلعالمية،  المؤسسات

فمنهم من يعمل كموظف وراء الشهرة من جهة ثانية،  وسعياً ،األجور العالية من جهة
إلى العمل ، ومنهم من يتجه أو الخاصةالحكومية  اإلعالميةحكومي في المؤسسات 

المعلومات التي زود بها المؤسسة ثمن  أو، )1(، فيتقاضى ثمن جهوده الصحفيةالحر
، أو الصور، طلبا للمال لألنباءالمرسل مشروعية بيع  ، ويناقش هذا المبحث)2(اإلعالمية

والواجب األخالقي، أمام مصدر رزق  ،والواجب الوطني ،وأين يقع الواجب الديني
     المرسل؟ 

ارة من خالل على التجالخاصة منها،  وتحديداً تعتمد المؤسسات اإلعالمية
مالكة الشركات البعض أصحاب ف"، المواد التي تنتجها وشراء بيعخالل  ومن ،اإلعالنات
أو  ،جل الربحأال يعملون إال من  ،مالكة لوكاالت أنباء وإذاعاتالشركات الأو  ،للصحف
لتحقيق أهدافها التي  ،أو خدمة ألنظمة ومنظمات تؤمن بالسيطرة على اإلنسان ،السيطرة

  .)3("ةال إنساني ابأنه افهيمكن وص

مالي، قتصادي الرأسإنطالقا من الفكر اإلتعتبر التلفزة في الغرب تلفزة ربحية، 
إعالميو  عن الهدف الربحي، وهذا ما يؤكده ولم تخرج التلفازات ذات التوجه القومي

قيام عدد  أساستشكل على "وترى ديانا لويس أن النظام التلفزيوني األمريكي  الغرب،
لمشاهدين تجارية، تقدم خدماتها ل أسسد من الشبكات القومية، غالبيتها العظمى على محد

 ،من المحطات التلفزيونية المحلية عدد كبير جداً إلى باإلضافة، في كل الواليات المتحدة
في حالة بث  ،شتراكاتاإل أو اإلعالناتوتعتد في تمويلها على  التي تخدم مناطق محددة،

                                                
والذي ) بالتقرير االخباري( يتقاضى بعض الصحفيني مثن جهدهم، وهناك تسعرية خاصة لكل فضائية على ما يعرف )  1(

نصف كمعدل، فيكون اجرة  املراسل او مثن تقريرة حسب الفضائية ما بني مئة ومخسني دوالر مدته ما بني دقيقتني ودقيقتني و
وثالمثئة دوالر، وكذلك املصور واملونتري وفين الصوت والسائق وقد تتفاوت اجورهم قليال اوكثريا حسب القناة الفضائية، 

ة كاحلروب ، ولعل ما حصل يف فلسطني خالل وجيدر االشارة اىل ان مثن التقارير ترتفع وتزداد يف حاالت املخاطر
  .م ، كان مصدر مال وفري للمرسلني واملصوريني رغم بشاعة احلدث 2002االجتياحات االسرائيلية 

يتقاضى املذيع واملراسل واحملرر واملصور واملخرج واملهندس رواتب عاليه، ويف التلفزيونات اخلاصة يتقاضى املراسل )  2(
  .الف دوالر، كمراسل اجلزيرة يف فلسطني 12 نيدوالر شهريا وب 3000بالدوالر ما بني 

  .58، مرجع سابق،ص  االعالم يف القران الكرمي)  3(
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يلزم  ،ستخدام شفرة خاصةبإ أو، )الكوابل(األرضيةالشبكات برامجها عن طريق 
  .)1(شتراكإفك الشفرة لدى المستقبلين، وهذه تعطى مقابل  أجهزةستخدامها وجود إل

 أهدافهبغض النظر عن  ،في النظام الغربي هو المال األهمالهدف  يتضح أن
بديهيا في المجتمع  فيما يبدو )2()لجنس يبيعأ(مصطلح "حتى أصبح ، األخالقيةونتائجه 

  .)3("األمريكي الحديث

ŸŸ(يمنع بيع آيات اهللا الذي  اإلسالم،وهنا مفارقة واضحة بين منهج  ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####ρρρρ çç çç���� tt ttIIII ôô ôô±±±± nn nn@@@@ 

 ÉÉ ÉÉLLLL≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÎÎ ÎÎ//// $$$$ YY YYΨΨΨΨ uu uuΚΚΚΚ rr rrOOOO WW WWξξξξŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== ss ss%%%%()4(، المال رأسيشتق فلسفته من سلطان  الذي الغربي اإلعالم"و، 
بحيث تصبح وسائل  ،اإلعالميةمن المشروعات  األرباحالمتمثل في ضرورة جني 

، )5("فساد المجتمع وتدهور قيمه إلى أدى إذا، حتى مجرد سلع للتجارة والكسب اإلعالم
ما يريده السوق  أصبح ،ونتيجة للتبعية اإلعالمية الغربية لكثير من المرسلين المسلمين

قابلة  عتبارها سلعة تجاريةبإ )6(تنظر  إلى األخبار" فالمجتمعات الغربية   ،يقدمه المرسل
نتقائية للمرسل فمن هنا نجد اإل ،)7("وتخضع لقانون العرض والطلب ،للبيع والشراء

وبين  لكن ربحه غير مضمون، ،والمفاضلة بين خبر يعود بالفائدة على المجتمع والدولة
فمن بين ماليين األحداث التي تقع " تحتاجه األسواق اإلعالمية وفيه المال الوفير، خبر 

ويقوم بتلميعها ويعرضها  ،منها العالم، يختار المندوب عددا قليالً في كل لحظة في
والصور التي ينفرد بها  اإلخباريةوالتقارير  األنباء، وتكمن الخطورة في بيع )8("للبيع

، ودون النظر إلى ون النظر إلى أهداف هذه الفضائيةأكثر، دلمن يدفع  مرسل معين
مع هذه األنباء والصور، وما هو الفكر الذي معاداتها للدين والوطن، وكيف ستتعامل 

                                                
         . 8مرجع سابق، ص . التغطية االخبارية للتلفزيون )  1(
  .329، مرجع سابق، ص  اخالقيات العمل ااالعالمي ، دراسة مقارنة)  2(
  .539، مرجع سابق، ص اصرة يف ضوء املنظور االسالميفلسفات االعالم املع)  3(
  .41سورة البقرة ، االية )  4(
  .16، مرجع سابق، ص اصول االعالم االسالمي)  5(
شيء حقيقي ومؤثر   -تعبري عن شيء حدث بالفعل  ج   -تعبري عن شيء حقيقي  ب -أ : تعددت تعريفات اخلرب منها)  6(

: للمزيد انظر: (ير عن حدث يتضمن معلومات مت مجعها بدقة وكتابتها من خالل مندوبنيتقر   -يف العامل االجتماعي  د
  ).125، مرجع سابق، ص االخبار االذاعية والتلفزيونية

  .125املرجع السابق،  ص )  7(
  .125املرجع السابق،  ص )  8(
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الفرق بين حملة األقالم الذين يحترمون أنفسهم، "تروجه من خاللها، ومن هنا يتبين 
  .)1("وحملة األقالم التي يعلنون عنها في المزاد العلني، ويبيعونها لمن يدفع المال األوفر

البرامج أو األفالم  ، في البحث عنواإلسالمية الغرب تقلد الفضائيات العربية
وحيثما يذهب المشاهدون تتبعهم على "وحشوها باإلعالنات التجارية،  ،األكثر مشاهدة

برامج بين هذه اإلعالنات  لو أنهم يضعوا(، ومن طرائف الناس )2("الفور أموال المعلنين
مثل  ،أخبار التلفزيون سلعة للتسوق"، حتى أن بعض الباحثين صور )اإلعالنات لكثرتها

  .)3("مبيوتر ومعجون األسنانالخوخ والك

" لم تسلم منه التلفزيونات الحكومية ، ووهذا واضح في التلفزيونات الخاصة
عتبار آخر، إ أيتفضل الكسب المادي على ، فوسائل اإلعالم المملوكة إلفراد أو هيئات

يمكن أن يتوافق مع اإلعالم ستهالكي، وهو ما ال إوتعتبر اإلعالم سلعة لها طابع 
 هي ،يطالب المرسل أن تكون دوافعه وأهدافه والنتائج المرجوة الذي، )4("ياإلسالم

والمساهمة في تبيان الحقوق وإظهار الواجبات، قبل  ،خدمة الوطن والمجتمعات البشرية
ومن : "عناية اهللا إبالغ بقوله ليهإ النظر إلى المكاسب المادية الشخصية، وهذا ما ذهب

مية، أن تكون الدوافع للوصول إلى األهداف دوافع شروط القائمين باألعمال اإلعال
، إذ أن األغراض مادي، إال بقدر ضئيل حسب الضرورةمعنوية، بعيدة عن الربح ال
بتغاء وجه اهللا، ولتكون المي عن أهداف الدعوة إلى اهللا إلالمادية المحضة، تبعد اإلع

  .)5("كلمة اهللا هي العليا 

  :وتخلص دراسة المبحث إلى األتي

الهدف الدعوي مطلب شرعي، وال أولوية للمال أو للشهرة أمام الدعوة إلى  -1
  .اهللا عز وجل

  .المصلحة الوطنية ومصلحة الشعوب مقدمة على مصالح المال والجاه -2

الكسب المادي والبحث عن الرزق مطلب شرعي، والمرسل الذي درس  -3
عنه الشرع، من بيع مواد دون المساس بما ينهى  اإلعالم يتكسب من عمله اإلعالمي

                                                
  .484 ، مرجع سابق، صاالعالم االسالمي والعالقات االنسانية النظرية والتطبيق)  1(
  .184، مرجع سابق، ص التغطية االخبارية للتلفزيون)  2(
  .184املرجع السابق، ص )  3(
  .550، مرجع سابق، ص االعالم االسالمي والعالقات االنسانية النظرية والتطبيق)  4(
  .74، مرجع سابق، ص اإلعالم اإلسالمي خصائصه وأهدافه)  5(



 163 

إعالمية فيها مساس بالدين أو األخالق العامة، ويحرم بيع ما فيه مساس بأمن الوطن 
   . اإلسالمي والمواطن

كعلوم الدين  ،والتي فيها علم ومعرفة ،يشجع الباحث بيع المواد الثقافية -4
قاليد اإلسالمية رف بالعادات والت، والمواد التي تعجتماعوعلوم الطب واإلقتصاد واإل

على شكل أفالم وثائقية أو قصص  وبيع ما فيه فائدة للدين والوطن واإلنسانية، األصيلة،
، مطلب نشر الدعوة والدفاع مطلبين من مطالب الشريعة معاًإخبارية، فيحقق المرسل 

خاصة  أوهيئة عامة  أولن يقدم منتج ": كما قيل الكسب المالي، وومطلب  ،عن المسلمين
  .)1("ضمن تحقيق الربح  إذا إال ،نوع أيمن  إسالميفني  إنتاجعلى 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

  .574، مرجع سابق، ص  نية النظرية والتطبيقاالعالم االسالمي والعالقات االنسا)  1(
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  والحياديةالموضوعية : الثالمبحث الث      
، ويتداخل أحيانا مع مصطلح لسنة اإلعالميينأيتردد مصطلح الموضوعية على 

 رونالمفسرون المعاص كتبيو ,وحياد المرسل موضوعيةاألكاديميون بوينادي , الحيادية
 ،)2(، وعبد اهللا السراج)1(الشنقيطي األمينمحمد كن الكريم، آللقر في التفسير الموضوعي

ويخلص  ،)3(دب العربي، ويناقش علماء النقد األدبي الذاتية والموضوعية في األوغيرهم
فما ن الصراع بين النظريات الذاتية والموضوعية صراع لفظي، ألى إالعشماوي 

لتزام المرسل إما مدى وما المقصود بالحيادية؟ مرسل؟ المقصود بالموضوعية لل
ما حكم الشرع في من ال يلتزم وهل المرسل المسلم محايد؟ المعاصر بالموضوعية؟ 

  وهل الحياد مطلب شرعي؟ بالموضوعية؟

لكل إعالم مبادئ يقوم ن أوضوعية ال بد من التركيز على وقبل البحث في الم
أو من فلسفته الوضعية، فاإلعالم المعاصر نشأ من تراكم  عليها، تنبع من عقيدته الدينية،

نتماءات إلى ثقافات إخبرات وتجارب متعددة، وشارك في صياغته وتمييز خصائصه، 
ختالف إتشكل نظريات اإلعالم المعاصرة، بوسياسات متعددة، ساهمت جميعها في ت
  .ئها وفكرهاعلى إيصال وإرسال مبادأهدافها ومبادئها، وساعد التسابق التقني 

ات الباحثين في اإلعالم في دراس، حث معنى الموضوعية والحيادية معاًيلمح البا
الحقائق التي تدعمها " ألفتياني من األسس التي يقوم عليها اإلعالم  هيعتبرفما  ،اإلسالمي

وهذا يعني ...ض الحقائقالتحلي بالموضوعية والتجرد من الذاتية في عرو، اإلحصائيات
حسب ما  أهواؤهالتي تمليها عليه  ،الذي يضفي وجهة نظره الشخصية عالماإلرجل  أن
عتبر من إي، الذي لويطابق هذا الرأي ما ذكره الوش، )4("إعالميفقد صفته كرجل  ،يراه

الحقائق المدعمة باألرقام واإلحصائيات، " مبادئ اإلعالم المجمع عليها عند اإلعالميين
الصدق واألمانة في وموضوعية في عرض الحقائق، والتجرد من الذاتية والتحلي بال

  .)5("جمع البيانات من مصادرها األصلية 

                                                
دار : ، لبنان، بريوتالتفسري واملفسرون يف العصر احلديث.  االلوسي، حممد صاحل: تقدمي.  صاحل، عبد القادر حممد)  1(

  .249م، ص 2003- هـ1424املعرفة، 
  .293، املرجع السابق، ص  التفسري واملفسرون يف العصر احلديث)  2(
م، 1984 - هـ1404دار النهضة العربية،: بريوت. قضايا النقد االديب بني القدمي واحلديث. ي، حممد زكيالعشماو)  3(

  .13ص 
  .27، مرجع سابق، ص مقومات رجل االعالم االسالمي)  4(
  .33، مرجع سابق، ص االعالم االسالمي يف مواجهة االعالم املعاصر)  5(
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الموضوعية ف" والحيادية، كان جميل راضي أكثر تفصيال لمعنى الموضوعية
لتزام والموضوعية معناها اإل... وبيان مختلف األوجه على حقيقتها صدق تصوير الواقع
 ،جانبية أو ال عالقة لها بالموضوعمواضيع  فال تخرج منه إلى ،بحقائق الموضوع

، )1("والموضوعية حياد في النقل وتوثيق المعلومة توثيقا مبنيا على الحقائق والشواهد
العالقة بين المصطلحين عند الباحثين  توضح) ة حياد في النقلالموضوعي(وجملة 
  .الثالثة

ية، وأسباب والحيادية ألسباب سياسالموضوعية لتزام بليس من السهل اإل
يذهب إليه بعض العلماء من " رغم ما ،ثقافية ترتبط بالتقاليد الموروثةعقائدية، وأسباب 

ن العالم في حاجة إلى الصوت اإلعالمي الواعي غير المتحيز، بحيث يقدم النصح أ
  .)2("قتصادية المختلفةعاملين في الميادين السياسية واإلواإلرشاد لجميع الفرقاء، ال

ال  إدعاء واوت إزاء القضايا الحساسة، وهمع تف ،عالميون الحياديةيدعي اإل" 
، ولكن المشكلة في عدم وضوح الرسالة التي يتم تحميلها للمواد قنع أحداًييمكن أن 

وبتقنيات  ،باذخة ستوديوهاتأاإلعالمية، فعندما يتعمد اإلعالميون بث نشرة األخبار من 
و المذيعة وطريقة اإللقاء، ثم إتباع الخبر بتحقيق هتمام كبير بمظهر المذيع أإمكلفة، مع 

رتياح لدى ، يستتبع كل ذلك إيجاد نوع من اإلتصال هاتفي مع أحد المختصينإو ،مصور
رض لكل نتباه إلى أن التحقيق لم يتعالقناة والقائمين عليها، دون اإل المشاهد بكفاءة

تصال الضيف الذي تم اإل قة مفبركة، وأنتمت صياغته بطري وجهات النظر، وأن الخبر
  .)3("والتي قد يخالفه فيها معظم أفراد المجتمع ،به لم يطرح إال وجهة نظره الخاصة

ن يعيشوا حياة أالصحفيين ليس متوقعا منهم "ن أمريكي هاتلونج رى الكاتب األوي
إلى فهم ينتمون ن ينقطعوا عن المشاركة في أي شي عدا مهنتهم، أو أمطهرة تماما، 

  .)4("لى دور العبادةإ، والسياسية حزاباأل

 طالَيب يندر و" قوىترك الحبل لألالضعيف بالموضوعية والحيادية، في حين ي
، وهو الطابع الذي تصرح به سرائيلإلى الطابع الديني إلربية ن تشير الصحافة الغأ

تمثل عالم الغربي؟ الذي ينتقي الصور التي أين الموضوعية في اإل، و)5("اسرائيل نفسها

                                                
  .73ابق،  ص ، مرجع ساالعالم االسالمي رسالة وهدف)  1(
  .15، مرجع سابق، ص اصول االعالم االسالمي)  2(
  .11، مرجع سابق،  ص اثر القنوات الفضائية العربية)  3(
  . 52، مرجع سابق، ص اخالقيات الصحافة)  4(
  .115مرجع سابق، ص  تغطية االسالم،)  5(
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على الدارسين  ، ولم يعد خافياً)1(المسلمين  بعناية، كما أشارت الدراسة في مبحث الحرية
ثبتت أ" فقد ،رض الواقعأوالباحثين حقيقة الموضوعية والحيادية عند تطبيقها على 

في الصراعات طراف معينة أو أعالم الغربية تتحيز لطرف أن وسائل اإلدراسات عديدة 
 و حركاتأو دول أ ،خرىأو فكرية أتجاهات سياسية إ ، وتشوه صورهيةو الدولأالداخلية 
العدالة في تغطية هذه الوسائل نعدام إ، وهو ما يعني و دينيةأقليات عرقية أو أتحريض 

  .)2("حداث الداخلية والخارجيةلأل

أثناء وصفه  ،المرء ال ينسى تعليمه وجنسيته ودينه" نأدوارد سعيد إيرى و
القيم "ن أعالم ذلك، في بعض دارسي اإل ، ويبرر)3("افات األجنبيةلمجتمعات والثقل
غالبا ما تكون قوية في بعض  ،تجاهات السياسيةلتقليدية والمعتقدات الدينية واإلا

عالم وحياده وبعده عن التاكيد على موضوعية اإل نأ، من هنا يرى الباحث )4("الدول
عن الواقع، وهذا ما ذهب اليه  بعيداً وتطبيقه ،الهوى والغرض، كثيرا ما يكون شعاراً

  .)5("ال يمكن تطبيقها على الواقع ،و الموضوعية المطلقةأن فكرة الحياد إ : "إبراهيم امام

في خوف المرسل من السلطات الحاكمة أو تقربه وتتمثل األسباب السياسية، 
بار دقيقة جهود الصحفيين في الدول النامية لكتابة أخ" منها، ويرى السيد ومكاوي أن

، ونتيجة التدخل )6("وموضوعية، قد تؤدي إلى نوع من الصراع مع القيادات الحكومية
السياسي من جانب الحكومات، يؤدي إلى فقدان الكثير من المصداقية والموضوعية 

ن أي عمل للصحفي في أ ويرى هاتلونج ،والمهنية عند المرسلين، لصالح الحكومات
  . )7("مانته بطريقة ميؤس منهاأفقد تنازل عن " ،منصب سياسي

تعتبر النعرة الطائفية أو الحزبية أو المصالح السلطوية، عند بعض مرسلي 
نحياز إلى هذا الفريق أو ذاك، مما جعل رسائلهم رامج، من العوامل المؤدية إلى اإلالب

ا ، من هنتنافر بين المرسلينال غير واضحة للعالم اإلسالمي والغربي، بسبب التناقض أو

                                                
  .8املرجع السابق، ص )  1(
  .540، مرجع سابق، ص ر االسالميفلسفات االعالم املعاصرة يف ضوء املنظو)  2(
  .141، مرجع سابق، ص تغطية االسالم)  3(
  .146، مرجع سابق،  ص االخبار االذاعية والتلفزيونية)  4(
  .16، مرجع سابق، ص اصول االعالم االسالمي)  5(
  .145، مرجع سابق،  ص االخبار االذاعية والتلفزيونية)  6(
  . 53ص   ، مرجع سابق،اخالقيات الصحافة)  7(
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بغض النظر عن  ،البحث الموضوعي عن الحقائق"ن أنجد الباحثين كمكاوي يؤكد 
   .)1("المشاعر والمعتقدات

خطر ما يواجه المرسل، عندما يتحول من عناصر اإلعالم إلى وسيلة أمن 
يصبح وسيلة من وسائل األحزاب السياسية أو الدينية،  ،من كونه مرسال إعالمية، فبدالً

  .من أفكار خالله والمرسل وسيلة يروجون ما شاءوا سلون الحقيقيون،هم المرفاألحزاب 

 وقد يبتعد المرسل عن الموضوعية أو الحياد، أمام قضايا الوطن ضد المحتلين،
لمات، ختيار الكإتناول الخبر، وتقديمه، وأسلوب عرضه، و"فطريقة  وهذا تحيز مشروع،

أن يقلل من آثره، ولكن ال  التحيز الشخصي يمكنف، كلها تتضمن وجهة نظر محددة
  .تعبر عن ميول في إظهار مشهد ما ،، وعملية التقاط الصور والمونتاج)2("يلغيه بالكامل

، قد تأتي بنتائج عكسية و عسكريةأهداف سياسية موضوعية ألن البعد عن الإ
م 1967كانت هزيمة ف" ،سرائيليث الحروب مع اإلحتالل اإلحداأكما حصل في وصف 

كثرة المغاالة في ) ثغرة الثقة(وسبب  ،عالم العربيةأجهزة اإلثغرة ثقة بين قد صاحبها 
فهناك فرق دائما بين الصورة الحقيقية " ، )3("كاذيب ال حد لهاأنتصارات مزعومة وإ

هتمام المرسل إوهنا ال بد من التفرقة بين ، )4("والصورة التي تقدم للناس ،الموضوعية
والتي تؤثر بشكل مباشر على  ،فحماسه للقضايا المصيرية مته،أوتفاعله مع قضايا دينه و
 ن المرسل مؤمنبل يقنع المتلقي بأ ،ال يؤثر على الموضوعية" الدين والوطن والعرض

  .إال إذا خرج عن الحق فيصبح تعصبا ،)5("مقتنع بهاو ،قضيتهل ومتحمس

نه مته وديطلب اإلسالمي، فالمرسل المخلص ألن صدق نقل الحقائق، هو المإ
عالم الناجحالصدق صفة بالغة األهمية في اإل"ه عليهم المعلومات، ألن وشعبه، ال يمو ،

  .)6("روايتها كما وقعت، هما الضمانة للفوز بثقة الناستحري الحقائق والوقائع وو

بقول  و عمالًأن الغاية تبرر الوسيلة، أبدعوى "ال مبرر للبعد عن الموضوعية 
الباطل، فمثل هذه العبارة ال  في ن نخوض كثيراًأنبغي لى الحق يإللوصول : بعضهم
  . )1(" ن تصدر عن مؤمن ال يعرف غير الحقأينبغي 

                                                
  .68، مرجع سابق، ص  اخالقيات العمل ااالعالمي دراسة مقارنة)  1(
  . 19، مرجع سابق،  ص االخبار االذاعية والتلفزيونية)  2(
  .274، مرجع سابق، ص مذكرات يف الصحافة واإلعالم اإلسالمي)  3(
  .298، مرجع سابق، ص اصول االعالم االسالمي)  4(
  76، مرجع سابق،  ص  الة وهدفاالعالم االسالمي رس)  5(

  .244، مرجع سابق، ص االعالم االسالمي والعالقات االنسانية النظرية والتطبيق)  6(
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لى تغيير المعلومات إعداء، فال يعمد أحكامه حتى مع األفي  لمرسل يكون عادالًأ
 ويعتبر العدل ركناً" ،خرينلتتناسب مع الهوى في النيل من اآلوتحميلها ماال تحتمل، 

$$$$( ،)2("سالميأركان اإلعالم اإلن مهما م pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡθθθθ ää ää.... šš šš ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ≡≡≡≡ §§ §§θθθθ ss ss%%%% ¬¬ ¬¬!!!! uu uu !! !!#### yy yy‰‰‰‰ pp ppκκκκ àà àà−−−− 

ÅÅ ÅÅÝÝÝÝ óó óó¡¡¡¡ ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// (( (( ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ ÌÌ ÌÌ���� ôô ôôffff tt ttƒƒƒƒ ãã ããββββ$$$$ tt tt↔↔↔↔ oo ooΨΨΨΨ xx xx©©©© BB BBΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss%%%% ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã āā āāωωωω rr rr&&&& (( ((####θθθθ ää ää9999 ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? 44 44 (( ((####θθθθ ää ää9999 ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôãããã $$ $$#### uu uuθθθθ èè èèδδδδ ÜÜ ÜÜ>>>> tt tt���� øø øø%%%% rr rr&&&& 33 33““““ uu uuθθθθ øø øø)))) −− −−GGGG==== ÏÏ ÏÏ9999 (( (( (( ((####θθθθ àà àà)))) ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### uu uuρρρρ 

©© ©©!!!! $$ $$#### 44 44 āā āāχχχχ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### 77 77�������� ÎÎ ÎÎ6666 yy yyzzzz $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// šš ššχχχχθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss????()3().#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF ùù ùù==== èè èè%%%% (( ((####θθθθ ää ää9999 ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôãããã $$ $$$$$$ ss ssùùùù öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ tt ttββββ%%%% ŸŸ ŸŸ2222 #### ss ssŒŒŒŒ 44 44’’’’ nn nn1111 öö öö���� èè èè%%%%()4(.  

تصارت بمبالغات االإ - خطائها الجسيمة أرغم  -  المرسلين ذا بررنا نواياإو
نحيازا بشكل إعن الموضوعية، و بعيداً ،شياء بغير مسمياتهامة، وتسمية األالمزعو

هم في وصف السياسيين نطلقوا بمبالغاتإ رسلين الذينعاطفي لمجتمعاتهم، فال مبرر للم
 ،البعد عن المبالغةومن العدل " ،لى الحاكم زلفىإن تقربهم أمال منهم بأ، قتصادينواإل

وي النفوذ السياسي و ذأو القادة أالذي يخلع على الحكام  ،مثل المدح المذموم
، )5("م فوق مستوى غيرهمويرفعه ،لقاب العظيمةفيغدق عليهم األ ،قتصادي والدينيواإل
اذا ما إخاصة  ،ستخفاف بالمادح والممدوحإح الممجوج يوالمد" :أصاب راضي بقولهو

   .)6("صار المدح ذما ؛سباب سياسيةإنقلب أل

في عوامل االنحياز  يدخل العامل المادي الذي بنت عليه الرأسمالية سياستها
صحفي الذي يقبل دعوة من ال" عن الموضوعية المزعومة، إنلجهة ضد أخرى بعيدا 

، على حساب إسرائيل، هذا )8(، للقيام بجولة في الشرق األوسط)المحتلة( ،)7(إسرائيل
الصحفي قد يعود ولديه فهم أفضل للصراع في المنطقة، ولكنه سيعود وقد اكتسب 

  .  )9(" انحيازا إلسرائيل، أو على األقل سيبدو منحازا لمن دفع له ثمن رحلته

                                                                                                                                              
  .363املرجع السابق، ص )  1(
  .70، مرجع سابق،  ص االعالم االسالمي رسالة وهدف)  2(
  .8، االية  املائدةسورة )  3(
  .152سورة االنعام، االية  )  4(
  .71، مرجع سابق،  ص م االسالمي رسالة وهدفاالعال)  5(
  .71املرجع السابق ،  ص )  6(
كن ادخلت اىل االستخدام من اخلطأ ذكر كلمة اسرائيل دون ربطها باحملتلة، وكما ان اسرائيل اسم الحد االنبياء ، ول)  7(

  .، والنقل هنا لكاتب امريكياالعالمي
، النه مصطلح استعماري يكرس تقسيما ملنطقة عربية واسالمية هلا امساؤها من اخلطأ استعمال مصطلح الشرق االوسط)  8(

  .املعروفة، وحياول الغرب اضفاء مصطلح هدفه سياسي، ولالسف يتردد كثريا يف االعالم العريب واالسالمي
  . 50، مرجع سابق، ص اخالقيات الصحافة)  9(
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المال كيف يمكن للمرسل أن يكون موضوعيا أو محايدا، عندما  وأمام مصالح
الحقيقي للمؤسسة التي يعمل بها،  يصف مؤسسة راعية بالمال لبرنامجه، أو هي المالك

شرها ينخبار التي س، فما هي األمنه المرسل هاخدمة خاصة طلبالمسؤل  عندما يقدم
ما المتوقع ان  ،نفقة الحكومةوعلى  ،)1(مع رئيس الدولة المرسلعنه؟ وعندما يسافر 

على حساب  وكل ذلك ،مع المسؤل تناول الغداءقد يو ،فارهة قامة في فنادقينشر بعد اإل
  الحكومة؟

وبعثته وتكفلت بمصاريفه  ،وعندما يغطي المراسل نشاطات ومؤتمرات بالخارج
م ماأ ،)2(مشاكل الحجاج ومتطلباتهم ، كيف سينقلعلى سبيل المثال وقافاألوزارة 

لصحفيين اعرف بعرف  وما ،شارات المرور والفنادقإالوزير الذي قدم له التذاكر و
  ؟أي مصروف الجيبة) البوكت مني(

نحياز والبعد عن مهما في اإل سباب الثقافية والتقاليد الموروثة عامالًتعتبر األ
الموضوعية على المستوى الحرفي من "ن أرى بعض الباحثين حيانا، ويأالموضوعية 

فهناك العديد من الصحفيين الذين ال يستطيعون فصل خلفياتهم تماما  ،صعب تحقيقهاال
  .)3("عن الحدث الذي يتم تغطيته

، والتي مام الواقع، وتأثير العاطفةأنحياز تتشابك األولويات بين الموضوعية واإل
قاد وهذا ما  على المرسل والمستقبل معا،، و سلبيةأيجابية إفعال ألى ردود إقد تؤدي 

رغم  ؟القيمة الخبرية العالية هل يجب نشر صورة الحدث ذاف ،لى تسؤالتإن عالميياإل
زنة وهل يجب نشر الصورة المثيرة والمح ،جسد الضحية ممزقا بشكل مزعجر وظه

؟ وهل يجب نشر سلسة الصور التي يظهر فيها تعذيب ة يظهر الرعب على وجههاإلمرأ
يها أو ،ستخدامهاإية صور يمكن رارات بالنسبة ألإتخاذ قن إ"عدام وتظهر الوحشية ؟إو

ن مثل هذه إ"وهناك من يحاول تشويه الصورة "،)4("ليست مهمة سهلة  ؟غفالهاإيمكن 
  .  )5("إلتقطها المصورالتي  ،لحقيقةتشوه ان ال أيجب  ،العمليات الجراحية للصورة

                                                
  . وما بعدها 211فصل السابع ، ص لالنظر اىل الدراسة التطبيقية للمرسل النمطي يف ا)  1(
مراسالن  ، وهم، مخسة للعملموفد   17م  ، 2010 -هـ 1431ام مية يف تلفزيون فلسطني لععالبعثة احلج اإلسافر يف )  2(

م بالعودة اىل شؤون املوظفني ، تلفزيون فلسطني، فلسطني ، را(  .، والباقي الداء فريضة احلج على نفقة احلكومةومصوران ومهندس
  ).اهللا ، ام الشرايط، تلفزيون فلسطني

  .136، مرجع سابق، ص االخبار االذاعية والتلفزيونية)  3(
  .94، مرجع سابق، ص اخالقيات الصحافة)  4(
  . 99، املرجع سابق، ص )  5(
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القضية  تفليس ،هالي الضحايا والرأي العامأسر وال بد من التفكير بمشاعر األ 
  .نسانيإلى بعدها اإلفالقضية تحتاج  ،نتخابيإو مكسب أ ،ثبات موقف سياسيإقضية 

 ،وقد يكتم الحق قاصدا ،سالم ضوابط للمرسل الذي يخلط الحق بالباطلوضع اإل
ظهار إخطر كتم الحق وأو للسياسة العامة للتلفاز، واأل ،ستجابة لرؤساء التحريرإو أ

ŸŸ(باطل نهأوهو يعلم  ،الباطل ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎ6666 ùù ùù==== ss ss???? �� ��YYYY yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ≈≈≈≈ tt tt7777 øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// (( ((####θθθθ ãã ããΚΚΚΚ çç ççGGGG õõ õõ3333 ss ss???? uu uuρρρρ ¨¨ ¨¨,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ çç ççΗΗΗΗ ss ss>>>> ÷÷ ÷÷èèèè ss ss????()1(.  

لتزم فيها ي ،فيناقش قضاياه بموضوعية" ،المتلقيوالمرسل المسلم يحترم ذكاء 
قائم على تحليل  ،ومنطق مقبول وعادل ،بشكل علمي ونزيهبدراسة عناصر الموضوع 

   .)2("عن التجني بعيداً ،ستنتاج السليمواإل ،الواقع ستقراءإو ،األحداث

في الحديث  اإلسالميالمنهج  إلىن الكريم دليل المرسل آالموضوعية في القر
ôô(لم يضعهم بسلة واحدة  ،الكتاب أهلعن الخصوم، عندما يتحدث عن  ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### 

ôô ôô tt ttΒΒΒΒ ββββ ÎÎ ÎÎ)))) çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ ùù ùù'''' ss ss???? 99 99‘‘‘‘$$$$ ss ssÜÜÜÜΖΖΖΖ ÉÉ ÉÉ)))) ÎÎ ÎÎ//// ÿÿ ÿÿ ÍÍ ÍÍνννν ÏÏ ÏÏ jj jjŠŠŠŠ xx xxσσσσ ãã ããƒƒƒƒ yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ ôô ôô ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ββββ ÎÎ ÎÎ)))) çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ ùù ùù'''' ss ss???? 99 99‘‘‘‘$$$$ oo ooΨΨΨΨƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎ//// āā āāωωωω ÿÿ ÿÿ ÍÍ ÍÍνννν ÏÏ ÏÏ jj jjŠŠŠŠ xx xxσσσσ ãã ããƒƒƒƒ yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ tt ttΒΒΒΒ || ||MMMM øø øøΒΒΒΒ ßß ßßŠŠŠŠ 

ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã $$$$ VV VVϑϑϑϑ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ss ss%%%%()3( ،)####θθθθ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 [[ [[ !! !!#### uu uuθθθθ yy yy™™™™ 33 33 ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### ×× ××ππππ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& ×× ××ππππ yy yyϑϑϑϑ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ss ss%%%% tt ttββββθθθθ èè èè==== ÷÷ ÷÷GGGG tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu «« ««!!!! $$ $$#### uu uu !! !!$$$$ tt ttΡΡΡΡ#### uu uu ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ øø øø‹‹‹‹ ©© ©©9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ 

tt ttββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ àà ààffff óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„()4(.  

 ،ة في مساواة المسلمين والكافرين بين الهدى والضاللوتظهر الموضوعية جلي
!!( :في قوله تعالىحتى يتبين الحق بشكل موضوعي  !!$$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ àà àà2222$$$$ −− −−ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ)))) 44 44’’’’ nn nn???? yy yyèèèè ss ss9999 ““““ ´´ ´´‰‰‰‰ èè èèδδδδ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 

99 99≅≅≅≅≈≈≈≈ nn nn==== || ||ÊÊÊÊ && && ÎÎ ÎÎ7777 •• ••ΒΒΒΒ()5(  "ن الحق والباطل سواء حتى تأتي بأ، ليست هذه هي الفرضية العلميةأ
  .)6("تأتي البراهين لتثبت الحق

 وليس صياغة ،ر، تعنى القرب من الحقيقةاو الموضوعية في الحوأة يالواقع
صوت هواء لفالكلمة حين تبقى مجرد "  بليغة وألفاظ مزينةلجمل عبارات جوفاء لفظية و

ى من مادة الفكر ن تفقد دورها، حينما تعرأجميل في صياغة تعبيرية فصيحة، ال تلبث 

                                                
  .43سورة البقرة ، االية )  1(
  .73، مرجع سابق،  ص االعالم االسالمي رسالة وهدف)  2(
  . 75ان، االية  سورة ال عمر)  3(
  .113سورة ال عمران، االية  )  4(
  . 24سورة سبأ ، االية )  5(
  .349، مرجع سابق، ص  االعالم االسالمي النظري يف امليزان)  6(
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عالمي في نقل المعلومات جبه اإلعي واهو الذي ي ،، فالمرسل الموضوعي)1("الواقعي
عن فكرة  ن يكون بعيداًأو....رتجال والظنصح له األخذ باإلوال ي،بالدقة العلمية"

ن آ، ونجد القر)2("سأال فال بإو ،ثرت فهو خيرأن إنها أمور على وطرح األ ،الالمباالة
يد الناس تزو"اء على اليقين، فهدف المرسل هو الكريم يشدد على عدم الظن، والبن

و أ، دون المساس )3("صلية الموثوق بهاق الثابتة النابعة عن المنابع األخبار والحقائباأل
كتشاف إة، والتي تؤدي حتما عند لى الموضوعية والنزاهإج تسيء نتقاص منها بحجاإل

فق مع ما يعتقد ي معلومة ال تتأحبس فال ت"، لى فقدان الثقة بالمرسلإالجمهور لها 
، فالمرسل سيواجه ما )4("طراف فرصتها في الحديثأعط كل األمانة ولها بأق.. المرسل 

الحقائق مجردة، وليس له "وعليه ان يقدم  ،وما يغضب الجمهور ،ما يرضي الجمهور
  .)5("، بينما يهدف الداعية الى غاية معينةعالم لذاتهإال اإلشره على الناس غرض فيما ين

كون أن يال بد " طرافسل مع كافة األسلوك المتوازن للمروتشمل الموضوعية ال
إليهم الخبر قدم ه بأن يمدين لمشاهدي هوو ،؛ فهناك دائما طرفان في كل مشكلةمتوازنا

  .)6("طرافبأكبر قدر من المعلومات من كل األ

، ستمارةإظهرت نتائج بحثية من خالل أ ؟هل المرسل محايد :السؤال الرئيسيو 
، فهل يستطيع "القنوات متحيزة وال تلتزم الحياد غلبأن أ")7(نجاب عليها المبحوثوأ

  في وسيلة منحازة كالتلفاز الذي هو مدار البحث؟  ن يكون محايداًأالمرسل 

ولكن عند  ،الرائع، عمليا ونظرياشيء ستقالل الصحافة، بالإدورد سعيد إوصف 
ن يكتب ع ،مريكي تقريباأكل صحفي " نأ ،مريكي يرى سعيدتطبيقها على الصحفي األ

شريك في القوة  ،ليهاإي ن الدار الصحفية التي ينتمأعماقه وعي بأوفي  ،العالم
 مراًألصحافة استقالل إاصبح  ،جنبيةللتهديد من الدول األ، بحيث لو تعرضت مريكيةاأل

  .)8("ثانويا

                                                
  .57، مرجع سابق، ص االعالم االسالمي والعالقات االنسانية النظرية والتطبيق  )1(
  .42ابق، ص ، مرجع ساإلعالم اإلسالمي خصائصه وأهدافه  )2(
  .12املرجع السابق، ص )   3(
  .105، مرجع سابق، ص التغطية االخبارية للتلفزيون)  4(
  .16، مرجع سابق، ص اصول االعالم االسالمي)  5(
  .104، مرجع سابق، ص التغطية االخبارية للتلفزيون)  6(
  .151، مرجع سابق، ص بث وافد على شاشات التلفزيون)  7(
  .141، مرجع سابق، ص متغطية االسال)  8(
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" قرب للعمل ضمن توجهاتها أة، فهو ما المرسل الذي يعمل في مؤسسة معينأ
م أ ةيول سياسيالم ت، سواء كان)1("سة التي تتفق مع ميوله اب المؤسيفضل العمل لحسو

القيم ك"و البرنامج أو القصة أاء الخبر نتقإهناك عوامل تؤثر على "، وةم وطنيأ ةديني
السياسة وخبارية، المصادر اإلو، الجمهورو، القيم المهنيةوتصال، الشخصية للقائم باإل

بسبب  ت، وهذه العوامل ليس)2("م والشرائط فالاألو، نباءتأثير وكاالت األو، عالميةاإل
فيتأثر بها  ،كمصدر للمعلومة اهاحدإعتماده على إولكن  ،لى معلوماتهاإنحياز المرسل إ

  .فكراها من غير قصدوبأ

الناطق العسكري والمرسل التلفزيوني  لدىنحياز والموضوعية إلتتشابك قضية ا
عالم الجمهور إت الواقعية بهدف ا، فمن يرسل المعلومعند بعض الباحثين ،بالميدان

هداف ات لجهات محددة بعينها ألمن يرسل المعلومبآخر التطورات، يختلف تماما ع
من الجمهور، من هنا  و وطنية، فهو مرسل ولكن ال يرسل لينشر على المألأعسكرية 

خلط بين ن عبد اللطيف حمزة أويبدو " :نتقاد لعبد اللطيف حمزة بقولهوجه صيني اإل
والمراسلين المحايدين  ،طراف المتحاربةراسلين الذين يعملون كجواسيس ألحد األلما

، وهذه تفرقة صحيحة، وليس هذا النوع من )3("خبار الحربأالذين يسعون لتغطية 
  .سلين ما تبحث فيه هذه الدراسة، فهو يحتاج لبحث مستقلاالمر

دواته عمل أفي عالم إلا"ن ألى إسالمي ن في اإلعالم اإلينظر بعض الباحثي
 ،ستخدمت هذه االدوات لخدمة الحق والخيرإذا يد ولكنه في مضمونه غير محايد، فإمحا
، وهذه )4("ستخدمت لخدمة الباطل فيكون نتاجها خبيثاإذا إن نتاجها يكون طيبا، وفإ

أن يكون اإلعالم خذ بها حجاب في حديثه عن ضرورة أ ،المفاهيم لمعنى الموضوعية
لهدف نشر كلمة  ،عالم موجهإسالمي هو اإلعالم اإل" ن أفهو يرى سالمي موجه، اإل

  .)5("سالميإعداد رأي عام إ، والعمل على عالئه، ومعالجة القضايا الدينيةإالدين و

مر أنحياز، فعندما للحياد واإلن القران الكريم وضع ميزانا دقيقا أيرى الباحث 
وترك النتائج  ،البيان والوضوح فقطبومرهم بالبالغ أ ،بتوصيل رسالة السماء األنبياء

مير اإلعالمي المسلم وثقافته األصيلة وروحه يصبح ض" ن، وهذا يقود ألعلى اهللا سبحانه

                                                
  .106، مرجع سابق، ص االخبار االذاعية والتلفزيونية)  1(
  .119 -105املرجع السابق، ص ص )  2(
  .82مرجع سابق، ص  االعالم االسالمي النظري يف امليزان)  3(
  .7، مرجع سابق،  ص االعالم االسالمي رسالة وهدف)  4(
  .25، مرجع سابق، ص التطبيقاالعالم االسالمي املباديء النظرية )  5(
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مهما كانت االغراءات المالية والسياسية والضغوط  ،دافعا له على قول الحق ،مينةاأل
  .)1("جتماعيةاإل

  هل رأي المرسل الشخصي ضروري؟

داء المعلومة الدينية أقيام بواجب للالمرسل  ،آن الكريمقريات كثيرة في الآ رشدت
$$$$ (:، دون محاولة التدخل بنتائجهابالدليل والبينة tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÅÅ ÅÅ^̂̂̂θθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) àà ààOOOO≈≈≈≈ nn nn==== tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### ÚÚ ÚÚ ÎÎ ÎÎ7777 ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####()2(، 

)ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ çç ççGGGG øø øøŠŠŠŠ ©© ©©9999 uu uuθθθθ ss ss???? (( ((#### þþ þþθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷ææææ $$ $$$$$$ ss ssùùùù $$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr&&&& 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ9999θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ àà ààOOOO≈≈≈≈ nn nn==== tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### ßß ßß ÎÎ ÎÎ7777 ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####()3(، )öö öö≅≅≅≅ yy yyγγγγ ss ssùùùù ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ßß ßß™™™™ ”” ””����9999 $$ $$#### āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) àà ààOOOO≈≈≈≈ nn nn==== tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### 

ßß ßß ÎÎ ÎÎ7777 ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ ، والنتائج على اهللا سبحانه سالميةللدعوة اإل البالغ المبينب يطالب ذا كانفإ، )4()####$$
صحاب ن يترك المرسل توضيحها ألأولى، وأن تبيان السياسة وغيرها بالدليل فإ
öö(ختصاص اإل ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ çç ççννννρρρρ –– ––ŠŠŠŠ uu uu‘‘‘‘ ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÉÉ ÉÉΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### ## ##†††† nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< '' ''ρρρρ éé éé&&&& ÌÌ ÌÌ���� øø øøΒΒΒΒ FF FF{{{{ $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ çç ççµµµµ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== yy yyèèèè ss ss9999 tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ………… çç ççµµµµ tt ttΡΡΡΡθθθθ ää ääÜÜÜÜ ÎÎ ÎÎ7777 // //ΖΖΖΖ oo ooKKKK óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ 

öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ()5(ن تروي الواقعة ألم يعد كافيا "المرسل توضيح الحقائق  يري علىالسماس ، ويؤكد
  .)6("ن تذكر الحقائق المتعلقة بالواقعةأولكن من الضروري  ،الواقعة بصدق

غراض إذا بني على ضالل أل )7(الحكام عنيعتبر رأي المرسل الشخصي 
يبتعد تماما عن ي سالمفاإلعالم اإل"وطان لرسول واألخيانة هللا ول ،المنافع الخاصة
و التمويه أ ،داة في يد السلطان للتحكم في الناسأن يكون أوال يمكن  ،المداهنة والتحيز

، على نحو ما يحدث من دعايات في النظم و تسخيرهم واللعب بعقولهمأ ،عليهم
، وهو ما يسمى باإلعالم لزامر واإلاداة للضغط والقهأعالم اإلالتي تجعل من  ،السياسية

   .)8("لتسخير الجماهير لتنفيذ سياسات معينة ،و التطويعيأستمالي اإل

الحظ و ،حول حقيقة وقدسية التفرقة بين الرأي والخبر"تجادل الصحفيون طويال 
ن أستطيع  تنك كصحفي الأ: جيمس استون الكاتب الصحفي في جريدة النيويورك تايمز

                                                
  .49، مرجع سابق، ص اصول االعالم االسالمي)  1(
  .18سورة العنكبوت، االية )  2(
  .92سورة املائدة ، االية )  3(
  .35سورة النحل، االية )  4(
  . 83سورة النساء ، االية )  5(
  .530، مرجع سابق، ص فلسفات االعالم املعاصرة يف ضوء املنظور االسالمي)  6(
يستخدم  بعض املرسلني يف املؤسسات االعالمية احلكومية صفات مبالغ ا عن امللك او احلاكم او رئيس الدولة ، فهو الباين )   7(

  .اخل...ره يف مصاحل الشعبللوطن واحلامي والذي افىن عم
  .15، مرجع سابق، ص اصول االعالم االسالمي)   8(
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زونتال في صحيفة . كتب أ مو"، )1("يضاأن تفسرها أ، بل عليك تنشر الحقيقة مجردة فقط
ما عدى  ،ن يتخلى عن أي لون من النشاط السياسيأن الصحفي عليه إ: نيويورك تايمز

  .  )2("وهذا هو الثمن الذي ندفعة لكوننا رجال صحافة ،نتخاباتحقه في التصويت في اإل

عالمي، ويمزج عادة المرسل هو الناطق اإلد مؤتمر صحفي يكون وفي حال عق
عالمي دوافعه إن كان للناطق اإل، ويه الشخصيلصحفيين ورأن يوصله للأبين ما يريد 

سواء على المستوى المحلي  ،راءأن يفصل بين الحقائق واآلالسياسية فعلى مرسل التلفاز 
أم مستشار خبار حارس لأل حفيالص هل"، وكان هاتلونج محقا بتساؤله أو الدولي

 ،خالقية في الصحافةوابة القاعدة األساسية األحراس الب"ن أ، ومحقا بتعليقه ب)3("؟لها
  . )4("خرآفيبدون وكأنهم يخدمون هدفا  ،ما المستشارونأ ،مانةأعالم الجمهور بإيقوموا ب

م صبح عمله تقديأو ،خبار غير المنحازةإذا تخلى المرسل عن هدف تقديم األ
 ،ولن يعترف له الناس بمهنية ،عالميةإنه يفقد جانبا هاما من وظيفته اإلف ،النصح والرأي

د هو رأس وسوف تضعف ثقة المشاهد، والمشاه ،نه منحازأبسط مشاهد سيالحظ أبل 
 ،ن هدفهة معرفة الحقيقةأل، خرآلى مرسل إيتجه  و ،سيترك المرسل مال المرسل، الذي

ن هذا المرسل ينتمي إ :تهام من الجمهورإبسط أو ،المرسلراء آوليس سماع خطابات و
ن يعي المرسل أه عن حزبة؟ وهنا ال بد ن يقولأ فما الذي يتوقع ،عالم حزبيإلى إ

م التحليل؟ فالفرق بين أ، )5(م التعليقأعالمية، وهل مهمته النشر إالتفرقة بين مسميات 
بالتحليل الغير  رسل قد يدخلن المأ، رغم )6(عالمفي كتب اإل واضحهذه المصطلحات 
  .   )7("م لم نردأردنا أسواء  ،جابة عن كيف وقع الحدث تتضمن تحليالًفاإل"مقصود احيانا، 

  .   )7("نرد
                                                

  . 71ص، مرجع سابق، اخالقيات الصحافة)  1(
  . 55املرجع السابق، ص )  2(
  . 73املرجع السابق، ص )  3(
  .74املرجع السابق، ص )  4(
هنا تايت امهية التعليق الذي ينطوي على االرشاد " عندما تايت األخبار املعادية من الغرب وممن سار على ج مدارسهم )   5(

فكرة او قضية بالقبول او الرفض والتاييد او املعارضة، وال بد ان  ونصح املشاهدين، والتعليق بوجه عام ميثل حكما على خرب او
، مرجع اصول االعالم االسالمي:  انظر"  : يكون هذا احلكم مبنيا على الصدق والعدل والدقة واحلكمة وحسن التعليل

  .54سابق، ص 
ملاذا شن الكرملني محلة سالمه يف هذا  ان نقول ان الكرملني شن محلة سالم فهذا نبأ ، وان نقول: "يقول ليستر مايكل)  6(

الوقت بالذات فهذا حتليل، وان نقول انه ينبغي على احلكومة االمريكية ان تؤيد وتدعم محلة السالم اليت شنها االحتاد السوفييت 
  ).18، مرجع سابق ص االخبار االذاعية والتلفزيونية:انظر" ( فهذا تعليق

  .19املرجع سابق، ص )  7(
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ال إو البليغ ال يحترم أالذكي  "نب المرسل بالموضوعية العقالنية ألسالم يطالاإل
أن ينا ومن هذه الناحية يسهل عل ،عالمناإن يقوم أساس يجب وعلى هذا األ ،البليغ

" نجدهم ،لى عهد الرسول صلى اهللا عليه وسلم والسلف الصالحإ، ولو عدنا )1("تيهمنأ
صلى با سفيان عن محمد أل قيصر الروم أفعندما س ،كانوا ال يكذبون حتى مع خصومهم

 ،)2("مينإنه فينا الصادق األ ،ن يتنبأ ؟ قال الأهل جربتم عليه الكذب قبل  اهللا عليه وسلم،
عالمنا قام على إن أولو " :لى القولإسالمي ل بعض الباحثين في اإلعالم اإلوهذا ما جع

الكتسبنا مكانة سامية في عالم  ،خبارونشر األ ،الصدق وحده في سرد الحوادث
عالم غيرنا ليس لنا بإ، ف)3("ن نتجنب النيل من الخصوم بما ليس فيهم أويجب ....عالماإل

!! (:تعالى ، ويبقى قولهن الغاية تبرر الوسيلةأغيرنا  !!$$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ àà àà2222$$$$ −− −−ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ)))) 44 44’’’’ nn nn???? yy yyèèèè ss ss9999 ““““ ´´ ´´‰‰‰‰ èè èèδδδδ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 99 99≅≅≅≅≈≈≈≈ nn nn==== || ||ÊÊÊÊ 

&& && ÎÎ ÎÎ7777 •• ••ΒΒΒΒ()4(إلى لى المرسل وليس إسالم، والخطأ يعود ، شاهدا قويا على موضوعية اإل
اذا اخطأنا نعترف " سالم، والحل لمن تجاوز الموضوعية كما وصفه عمر عبد الفتاحاإل

  .)5("ي عن الكذب شيئاعذارا ال تغنأال نفتعل  ،بخطئنا برجولة

  :تييصل الباحث الى اآل

صوم، ولو كان في مطلبا شرعا في الحوارات بين الختعتبر الموضوعية  -1
  .دلة والبراهينقضايا الكفر واإليمان، فالمرسل يستخدم البينة واأل

ثمه إن يتصف بالموضوعية، فالتعصب أنحياز للدين مطلب شرعي، على اإل -2
  .كثر من نفعهأ

و لصالح الحكومات، أنحياز لصالح الشعوب على حساب الحكومات، اإل -3
  .للصالح العامتصف بالموضوعية، وكانت النيه خالصة إذا إمشروع 

، والبعد عن خرى، بهدف التعصبأسالمية إدولة  نحياز للدولة ضداإل -4
ββββ :(ن الكريم آالموضوعية، مخالفة شرعية ينهى عنها القر ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈββββ$$$$ tt ttGGGG xx xx0000 ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ss ssÛÛÛÛ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### 

                                                
  .259، مرجع سابق، ص الم االسالمي والعالقات االنسانية النظرية والتطبيقاالع)  1(
  .261املرجع السابق، ص )  2(
  .261، املرجع السابق، ص االعالم االسالمي والعالقات االنسانية النظرية والتطبيق)  3(
  .24سورة سبا، االية  )   4(
  .261، املرجع السابق، ص التطبيقاالعالم االسالمي والعالقات االنسانية النظرية و)  5(



 176 

(( ((####θθθθ èè èè==== tt ttGGGG tt ttGGGG øø øø%%%% $$ $$#### (( ((####θθθθ ßß ßßssss ÎÎ ÎÎ==== ôô ôô¹¹¹¹ rr rr'''' ss ssùùùù $$$$ yy yyϑϑϑϑ åå ååκκκκ ss ss]]]] ÷÷ ÷÷���� tt tt////()1(ن السببآوذكر القر :)$$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ×× ××οοοο uu uuθθθθ ÷÷ ÷÷zzzz ÎÎ ÎÎ))))()2(صالح إلفا
  .مطلوب

عدائها المحتلين، واجب أسالمية، ضد إو ألي دولة أنحياز للدولة القطرية اإل -5
  .شرعي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  . 9سورة احلجرات ، االية )  1(
  . 10سورة احلجرات ، االية )  2(
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  الشرع في المرسل ضوابط: المبحث الرابع      
تعتبر هذه و، جتهد السياسيون والنقابات الصحفية في وضع القوانين للصحفيإ

ذا وجد العقاب وحضر الرقيب، ويكون للرقيب الذاتي دور إالقوانين ضابطة للمرسل 
ضاف الوازع الديني، فعندما يعلم المرسل أسالم إلصحاب الضمائر الحية، ولكن اأعند 

تزام خوفا إلفا ،رضائهإلى إويهدف  ،ب له في السراء والضراءن اهللا سبحانه مراقأ
  . كل ما نادت به الدساتير الوضعية دون عناءبوطمعا من اهللا يضبط 

عن أي تصرف  ،خرة للمرسل ولغير المرسلسالم يحدد عقابه في الدنيا واآلإلا
شرعية ستنباط ضوابط المرسل الإمكن ويو سخرية، أو كالم منفر أفيها كذب و كلمة أ

  :تيوالتي تتمثل باآل ،ن الكريمآمن القر

ξξξξ(، ويذم خصومه األصل في المرسل أن ال يزكي نفسه -1 ss ssùùùù (( ((#### þþ þþθθθθ ’’ ’’.... tt tt““““ èè èè???? öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 || ||¡¡¡¡ àà àà0000ΡΡΡΡ rr rr&&&& (( (( 
uu uuθθθθ èè èèδδδδ ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ nn nn==== ÷÷ ÷÷ææææ rr rr&&&& ÇÇ ÇÇ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// ## ##’’’’ ss ss++++ ¨¨ ¨¨???? $$ $$####()1(.  

$$$$(أن ال يبني أخباره على الظن والتكهن  -2 pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu (( ((####θθθθ çç çç7777 ÏÏ ÏÏ⊥⊥⊥⊥ tt ttGGGG ôô ôô____ $$ $$#### #### ZZ ZZ�������� ÏÏ ÏÏWWWW xx xx.... zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 
ÇÇ ÇÇ dd dd ©© ©©àààà9999 $$ $$#### āā āāχχχχ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// ÇÇ ÇÇ dd dd ©© ©©àààà9999 $$ $$#### ÒÒ ÒÒΟΟΟΟ øø øøOOOO ÎÎ ÎÎ)))) (( ن يحدث أكفى بالمرء كذبا " ، وال يحدث بكل ما سمع )2()))

$$$$(، بل يتثبت ويتيقن من المعلومة)3("بكل ما سمع  pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ββββ ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ ää ää.... uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ 77 77,,,, ÅÅ ÅÅ™™™™$$$$ ss ssùùùù :: ::**** tt tt6666 tt tt⊥⊥⊥⊥ ÎÎ ÎÎ//// 

(( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããΨΨΨΨ ¨¨ ¨¨���� tt tt6666 tt ttGGGG ss ssùùùù()4( ن يكون على بصيرةأ، فالقول يجب،)ôô ôô tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ nn nn==== øø øøßßßß rr rr&&&& ÇÇ ÇÇ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 33 33““““ uu uu���� tt ttIIII øø øøùùùù $$ $$#### ’’’’ nn nn???? tt ttãããã «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ ¹¹ ¹¹//// ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ xx xx.... ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 
tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% zz zz ÇÇ ÇÇrrrrρρρρ éé éé&&&& ¥¥ ¥¥’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ ss ss9999 uu uuρρρρ yy yyyyyyθθθθ ãã ããƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ÖÖ ÖÖ óó óó xx xx««««  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ãã ããΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ““““ΡΡΡΡ éé éé'''' yy yy™™™™ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷WWWW ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ tt ttΑΑΑΑ tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& ªª ªª!!!! $$ $$#### 33 33 öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ ## ##““““ tt tt���� ss ss???? ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) 

šš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ tt tt���� yy yyϑϑϑϑ xx xxîîîî ÏÏ ÏÏNNNN öö ööθθθθ pp ppRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$#### èè èèππππ ss ss3333 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ nn nn==== yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ (( ((#### þþ þþθθθθ ää ääÜÜÜÜ ÅÅ ÅÅ™™™™$$$$ tt tt//// óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ãã____ ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷zzzz rr rr&&&& ãã ããΝΝΝΝ àà àà6666 || ||¡¡¡¡ àà àà0000ΡΡΡΡ rr rr&&&& (( (( tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$#### 

šš ššχχχχ ÷÷ ÷÷ρρρρ tt tt““““ øø øøgggg éé ééBBBB zz zz>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã ÈÈ ÈÈββββθθθθ ßß ßßγγγγ øø øø9999 $$ $$#### $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// öö ööΝΝΝΝ çç ççFFFFΖΖΖΖ ää ää.... tt ttββββθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) ss ss???? ’’’’ nn nn???? tt ttãããã «« ««!!!! $$ $$#### uu uu���� öö öö���� xx xxîîîî ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, pp pptttt øø øø:::: $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ çç ççGGGGΨΨΨΨ ää ää.... uu uuρρρρ ôô ôô tt ttãããã  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu 

tt ttββββρρρρ çç çç���� ÉÉ ÉÉ9999 õõ õõ3333 tt ttFFFF óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@()5( ،"أرى تاركا سنة النبيإنها بحق كل من قال بدا لي و: قال القرطبي")6( ،

                                                
.32سورة النجم، االية  )  1 ) 
. 12سورة احلجرات، االية  )  2 ) 

  .10املقدمة ، ص  صحيح مسلم،)  3(
  .6سورة احلجرات ، االية )  4(

. 93سورة  االنعام، االية  )  5 ) 
دار الشعب : دار النشر.  39ص|7ج.  اجلامع ألحكام القرآن: أبو عبد اهللا حممد بن أمحد األنصاري القرطيب , القرطيب ) 6(
   القاهرة –
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نه يمنع نشر الخبر الذي لخبر المخالف للواقع والحقيقة، فإسالم كما يمنع نشر اإن اإل"
ستخدام إال ينبغي و" ، )1("حسن من نشرهأخفاءه إن أسالم إليكون واقعيا وحقيقيا، ويرى ا

إساءة التعبير عن األديان األخرى حتى لو و أسب والشتم، لى الإالحرية بطريقة تؤدي 
  .)2("كبرألى ضرر إن ذلك قد يؤدي كانت منحرفة، أل

كل المسلم على المسلم حرام  (ال يخوض المرسل اإلسالمي في األعراض  -3
āā(ال المظلومإسالم الجهر بالسوء ، يحرم اإل)3()دمه وماله وعرضه āāωωωω �� ��==== ÏÏ ÏÏtttt ää ää†††† ªª ªª!!!! $$ $$#### tt tt���� ôô ôôγγγγ yy yyffff øø øø9999 $$ $$#### 

ÏÏ ÏÏ þþ þþθθθθ �� ��¡¡¡¡9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ))))  tt ttΒΒΒΒ zz zzΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎ==== àà ààßßßß()4( شاعة الفواحش إ، ويحرم)āā āāχχχχ ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ ™™ ™™7777 ÏÏ ÏÏtttt ää ää†††† ββββ rr rr&&&& yy yyìììì‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ±±±± nn nn@@@@ 

èè èèππππ tt tt±±±± ÅÅ ÅÅssss≈≈≈≈ xx xx0000 øø øø9999 $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; ëë ëë>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã ×× ××ΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏ9999 rr rr&&&&()5( ،)  المسلم من سلم المسلمون من لسانه

ŸŸ(ال يجوز السخرية من المعارضين والمخالفين ، و)6()ويده ŸŸωωωω öö öö���� yy yy‚‚‚‚ óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ ×× ××ΠΠΠΠ öö ööθθθθ ss ss%%%%  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ BB BBΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss%%%%()7(.  

عدم إطاعة رئيس التحرير أو الجهة المسئولة، إذا كان هدفها من نشر الخبر  -4
ŸŸ(الفساد وليس اإلصالح ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ èè èè???? zz zz÷÷÷÷ öö öö∆∆∆∆ rr rr&&&& tt tt ÏÏ ÏÏùùùù ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô££££ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∈∈∈∈⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø0000 ãã ããƒƒƒƒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ 

tt ttββββθθθθ ßß ßßssss ÎÎ ÎÎ==== óó óóÁÁÁÁ ãã ããƒƒƒƒ()8(الفساد في األرض " عتبر الزمخشريإوقد عدم تهييج الحروب والفتن، ، و
هداف المرسل المسلم بل تعاون على أنقسام في إو أ، فال فرقة )9("تهييج للحروب والفتن

  . البر والتقوى

öö(األصل في المرسل اإلسالمي أن يكون من خيرة المجتمع  -5 ööΝΝΝΝ çç ççGGGGΖΖΖΖ ää ää.... uu uu���� öö öö���� yy yyzzzz >> >>ππππ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& 

ôô ôôMMMM yy yy____ ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷zzzz éé éé&&&& ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ==== ÏÏ ÏÏ9999 tt ttββββρρρρ ââ ââ÷÷÷÷ ßß ßß∆∆∆∆ ùù ùù'''' ss ss???? ÅÅ ÅÅ∃∃∃∃ρρρρ ãã ãã���� ÷÷ ÷÷èèèè yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// šš ššχχχχ öö ööθθθθ yy yyγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ss ss???? uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã ÌÌ ÌÌ���� xx xx6666ΖΖΖΖ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ ن يدعو المرسل قومه أ، و)10()####$$

                                                
  .162، مرجع سابق، ص اإلعالم اإلسالمي خصائصه وأهدافه)  1(
  .40، مرجع سابق، ص اصول االعالم االسالمي)   2(
. وعرضه وماله  باب تحرِميِ ظُلْمِ الْمسلمِ وخذْله واحتقَارِه ودمه. الصلَة والْآدابِلْبِر وكتاب ا. 1986ص/4ج: صحيح مسلم)  3(
  .)2564(ح
  .148سورة النساء، االية  )  4(
  .19سورة النور، االية  )  5(
  ) .10(ح. م الْمسلمونَ من لسانِه ويده باب الْمسلم من سل. كتاب الْإِميان . 13ص/1ج:  صحيح البخاري)  6(
  .11سورة احلجرات، االية  )  7(

. 152سورة الشعراء، االية   )  8 ) 
. 179، ص  1، ج الكشاف للزخمشري)  9 ) 
. 110سورة  ال عمران، االية   )  10 ) 
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فضل من نوح عليه قبول لرسالته، فليس مرسل اليوم بأبالليل والنهار، وال يمل عدم ال
tt(السالم  ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> uu uu‘‘‘‘ ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßßNNNN öö ööθθθθ tt ttãããã yy yyŠŠŠŠ ’’’’ ÍÍ ÍÍΓΓΓΓ öö ööθθθθ ss ss%%%% WW WWξξξξ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 #### YY YY‘‘‘‘$$$$ yy yyγγγγ tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ ∩∩∩∩∈∈∈∈∪∪∪∪ öö ööΝΝΝΝ nn nn==== ss ssùùùù óó óóΟΟΟΟ èè èèδδδδ ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ ÌÌ ÌÌ““““ tt ttƒƒƒƒ üü üü““““ ÏÏ ÏÏ !! !!%%%% tt ttææææ ßß ßßŠŠŠŠ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) #### YY YY‘‘‘‘#### tt tt���� ÏÏ ÏÏùùùù()1(.  

ستعمال إ"ستطاعة ات الملتزمة دينيا ووطنيا حسب اإللى العمل بالقنوإالتوجه  -6
ن الرسالة الخاطئة أكما  ،و عدم فهم الرسالةأسوف يعني قلة  ،القناة غير الصحيحة

  .)2("ستجابة سلبيةإ وحدوث ،لى البلبلةإستؤدي 

$$$$ :(تكال على اهللا وعدم الخوف من الناس في الحقاإل – 7 pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ãã ããΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### õõ õõOOOO ÏÏ ÏÏ kk kk==== tt tt//// !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ 
tt ttΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ““““ΡΡΡΡ éé éé&&&& šš šš���� øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ yy yy7777 ÎÎ ÎÎ ii ii//// ¢¢ ¢¢‘‘‘‘ (( (( ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ ©© ©©9999 öö öö≅≅≅≅ yy yyèèèè øø øø0000 ss ss???? $$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù || ||MMMM øø øøóóóó ‾‾ ‾‾==== tt tt//// ………… çç ççµµµµ tt ttGGGG ss ss9999$$$$ yy yy™™™™ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ 44 44 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ šš šš���� ßß ßßϑϑϑϑ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### 33 33( )3( 

  .ن يخشى غير اهللاأفاهللا سبحانه هو الذي يعصم وال يحق للمرسل 
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  الفصل السادس
  النقاش ختيار الضيوف ومواضيعإالمرسل  ما بين 

  :ربعة مباحثألى إويقسم 

  .المرسل في البرامج الحوارية   :المبحث األول

  . ختيار المرسل لمواضيع النقاشإ  :المبحث الثاني

  . ختيار ضيوف البرامجإ :المبحث الثالث

  .سئلة الحوارأختيار إ: المبحث الرابع
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  ةالمرسل في البرامج الحواري: ولالمبحث األ       
والمسجلة، وساعدت تكنولوجيا نتشرت البرامج الحوارية التلفزيونية المباشرة إ

والمداخلة بفكرة معينة على أ، حيانا في السؤالأالبث المباشر على مشاركة الجمهور 
كثر في البرنامج، وقد يكون الحوار بمشاركة أو أ البرنامج، ويحاور المرسل ضيفاً
 قتصاديةإيناقش المرسلون مواضيع سياسية ودينية وومباشرة للجمهور في قاعة معينة، 

عتبارية إالحوار مع شخصية  قد يكونو ،الخ...ورياضية وفنية وعلمية وإجتماعية
  . وهكذا... و رجل دينأكون مع مواطن وقد ي و رئيس الوزراء،أ ،كرئيس الدولة

بين  هناك عالقة خلق اهللا سبحانه وتعالى الناس مختلفين في صفات كثيرة، فهل
وبين األساليب التي   ،حاد أو الوصول إلى خالف ،تفاقإنقاط وصول المتحاورين إلى 

المقدم الناجح يحرك الرأي العام نحو ؟ وهل المقدم من خاللها محاور النقاش يثير
  ؟على توصيل رسالته أصبح قادراً ا؟ وهل المرسل المسلمالرسالة التي ينشده

  : )1( عالميين مهمة للمتلقي وهيبعض اإل ربع كما سماهاتعتبر الشقيقات األ

  .القديم الذي ال جديد فيه دون تكرارحصول المشاهد على معلومات جديدة  - 

  . للحصول على المعلومة ثارة والتي تجعل المشاهد متلهفاًاإل - 

  .و القصة على الجمهورأمدى تأثير الموضوع  - 

  .بتكار والخلق عند المرسلمدى اإل - 

وبرامج المناقشات  ،بالتالمقابرامج دراسة بين نوعين من نفرق في هذه ال
قابالت هو الحصول على فالهدف من برامج الم" ، فهناك من يخلط بين النوعينالحوارية

  .)2("راء والمعلوماتتستهدف برامج المناقشات تبادل اآلبينما  االراء،والمعلومات 

سواء من حيث  ،لى حد بعيدإمن البرامج ال تشبع النهم  ن كثيراًأيالحظ المتابع 
صل في برامج ، واألختيار الضيوف ونطاق المناقشةإو من حيث أ ،شكل التقديم
لى حلول إللوصول  ،راء والمعلوماتتبادل اآل" لىإن تهدف أ ،و الحواراتأالمناقشات 

لكن  بعض المرسلين يرون و، )3("و مشكلة معينةأ ،سئلة هامةأحول  ،و محتملةأواقعية 
  .ول، ثم صحفيون في المقام الثانيجوما في المقام األهم ننفسأفي 

                                                
  .283مرجع سابق، ص  االخبار االذاعية والتلفزيونية،)  1(
  .302املرجع السابع، ص )  2(
  .302املرجع السابق، ص )  3(
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ل المرس، وكراهينهى عن اإل واإلسالم ،قناعصل على اإلاإلعالم يقوم في األ
رادة إارادة الغالب من المتجادلين، و تنشدن المجادلة المسلم ال يجادل في الحقائق، فإ

تظر الفوز في معارك مع محاور التلفزيون ان ال ين ، فعلىلب تمنع وصول الحقاالغ
  . المسؤلين والمختصين

، يعتقده هدافه محاولة تصحيح خطأأيحاور المرسل المسلم وفي نواياه و
رفيقا  عليهم، فكم كان عيسى عليه السالمنتصار أجل اإلرحمة بهم، وليس من  ،خروناأل

ββββ(بقومه المخالفين في الفكر، حين قال لربه  ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ öö öö5555 ÉÉ ÉÉ jj jj‹‹‹‹ yy yyèèèè èè èè???? öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù xx xx8888 ßß ßßŠŠŠŠ$$$$ tt tt6666 ÏÏ ÏÏãããã (( (( ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ öö öö���� ÏÏ ÏÏ0000 øø øøóóóó ss ss???? öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999 yy yy7777 ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù 

|| ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& ââ ââ““““ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ•••• yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ÞÞ ÞÞΟΟΟΟŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ3333 pp pptttt øø øø:::: $$ المعاندة عند بني ومل رغم المكابرة عيسى عليه السالم، كان يأ، ف)1()####$$
من مهاجمة  بدالً"أنه ، ويرى عمر عبد الفتاح ن يجد في رحمة اهللا متسعاًأه، في قوم
ثبات فساد ما يقومون إعالمنا على إ يقوم نأيجب  ،خطاء خصومنا والنيل مما يقدسونأ

سهل  ،وقعنا الحيرة في تفكيرهمأذا ما إحتى  ،مثلةباألدلة واأل ،به ويعتقدون صالحه
ن ما عندنا خير مما أوال نقول لغيرنا ...قامتهم على الطريق السوي المستقيمإعلينا 
  .)2("وقهمتياز ما عندنا وتفإن نقدم البراهين الواقعية على أبل ال بد و ،عندكم

م أ ،سواء في التلفاز ،عالميإن الكريم مدرسة الحوار لكل مرسل آعتبر القري
فنجد الحوار بين العبد ،  نماذج  الحوار بين فئات متعددة ، حيث نجدبغيره من الوسائل

غنياء والفقراء والمجتماعات، وكل ذلك بين النبي وربه، وبين المرسل واألونفسه، و
والعصر الذي  ،سلوب يتناسب وطبيعة المخالفسول حاور بأكل رتمثل في الرسل، و

’’’’(خاه هارون أهو فيه، فموسى عليه السالم كلم ربه وحاور  ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) àà ààMMMMŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ±±±± yy yyzzzz ββββ rr rr&&&& tt ttΑΑΑΑθθθθ àà àà)))) ss ss???? || ||MMMM øø øø%%%% §§ §§���� ss ssùùùù 

tt tt ÷÷ ÷÷ tt tt//// ûû ûû ÍÍ ÍÍ____ tt tt//// ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏℜℜℜℜ tt tt���� óó óó™™™™ ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ ss ss9999 uu uuρρρρ óó óó==== èè èè%%%% öö öö���� ss ss???? ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< öö ööθθθθ ss ss%%%%()3(، براهيم خليل اهللا فهو مدرسة إما أ، وحاور فرعون
حوار قام به وكل  ،لى دراسة تحلل كل سؤال وجوابإويحتاج  تذى،يح الحوار ونموذج

   .عليه السالم

  :براهيم عليه السالم في الحوار ما ياتيإة نتعلم من منهجي

سئلة ضع األن ابراهيم عليه السالم وأ ،ترى هذه الدراسة: والًأيبحث لمرسل أ - 
ن أ، فقبل ضمن قناعاته ومحاوراً ومقتنعاً مناًحتى يكون مؤوالفرضيات قبل أي حوار، 

                                                
  118 سورة املائدة ، االية)  1(

  .254، مرجع سابق، ص قاالعالم االسالمي والعالقات االنسانية النظرية والتطبي)  2(
  . 94سورة طه ، االية )  3(
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، سأل عالميةسئلته اإلأنى عليه السالم يحاور غيره حاور نفسه عليه السالم، من هنا ب
ال يخلو من  ،وكان حواره متسما بمنطق قوي"باه وقومه عن التمائيل التي يعبدونها، أ

بدأ و ،)1("ذات التفكير الواقعي السليم ،البساطة ولكنها بساطة الفطرة الذكية اللماحة
öö(الجواب بسؤال، ööΝΝΝΝ èè èèδδδδθθθθ èè èè==== tt tt↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ ss ssùùùù ββββ ÎÎ ÎÎ)))) (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ$$$$ ŸŸ ŸŸ2222 šš ššχχχχθθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏÜÜÜÜΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ()2(وكانت نتيجة السؤال ، )(( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããèèèè yy yy____ tt tt���� ss ssùùùù ## ##’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) 

óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ àà àà0000ΡΡΡΡ rr rr&&&&()3(نفسهم؟ ألى إين المرسل الذي يجعل محاوره ومستقبلي رسالته يرجعوا أ، ف
ى اليوم نر ،براهيم عليه السالمإصنام كما فعل إلى كبير األن يوجه المرسل التهم أوبدل 

  .سالملى اإلإلتهم الباطلة يوجهون ا ،صنامكبراء األ

وال يبادر الى  ،وينصاع لنداء العقل ،ن ال يسقط في المكابرةأمرسل العلى  - 
براهيم بعد إوال يقع بما وقع به قوم  ،بدال من المناقشة الحرة المسؤلة ،العنف الكالمي

ΝΝΝΝ(،لجأوا الى العنف ،هزيمتهم بالحوار الحق ss ss9999 rr rr&&&& tt tt���� ss ss???? ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ¢¢ ¢¢llll !! !!%%%% tt ttnnnn zz zzΝΝΝΝ↵↵↵↵ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ ÷÷ ÷÷ββββ rr rr&&&& çç ççµµµµ9999 ss ss????#### uu uu 

ªª ªª!!!! $$ $$#### šš šš���� ùù ùù==== ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ãã ããΝΝΝΝ↵↵↵↵ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) }} }}‘‘‘‘ ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ ”””” ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####  ÇÇ ÇÇ‘‘‘‘ óó óóssss ãã ããƒƒƒƒ àà ààMMMM‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&&  ÄÄ ÄÄ óó óórrrr éé éé&&&& àà ààMMMM‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ éé éé&&&& uu uuρρρρ (( (( tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ãã ããΝΝΝΝ↵↵↵↵ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) 

�� ��χχχχ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ©© ©©!!!! $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎAAAA ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ ÄÄ ÄÄ§§§§ ôô ôôϑϑϑϑ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉ−−−− ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ÏÏ ÏÏNNNN ùù ùù'''' ss ssùùùù $$$$ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ5555 zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉ>>>> ÌÌ ÌÌ���� øø øøóóóó yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### || ||MMMM ÎÎ ÎÎγγγγ çç çç6666 ss ssùùùù ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt tt���� xx xx0000 xx xx.... 33 33 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω ““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö ööκκκκ uu uu‰‰‰‰ 

tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$ لى المرسل الذي يجعل الغرب إعالم المسلمين اليوم بحاجة إ، و)4()####$$
هدافنا، فيغير ويبدل، ومن يعتقد أوالشرق يبهتون وينبهرون بحضارتنا وبحقوقنا وبصدق 

¨¨(براهيم عليه السالم كان بمفرده كأمة إن أ، فاليعلم ذا مبالغةن هأ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) zz zzΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) šš ššχχχχ%%%% xx xx.... 

ZZ ZZππππ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&&()5(.  

بحث أي  عنديقول للمخالفين "ن أدم البرامج المسلم ن الكريم مقآيعلم القر
!!(موضوع من الموضوعات  !!$$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ àà àà2222$$$$ −− −−ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ)))) 44 44’’’’ nn nn???? yy yyèèèè ss ss9999 ““““ ´´ ´´‰‰‰‰ èè èèδδδδ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 99 99≅≅≅≅≈≈≈≈ nn nn==== || ||ÊÊÊÊ && && ÎÎ ÎÎ7777 •• ••ΒΒΒΒ()6( وذلك ،

  .)7("ليشعرهم بالنزاهة التامة في طلب الحقيقة والبحث عنها 

                                                
  .179، مرجع سابق، ص االعالم االسالمي والعالقات االنسانية النظرية والتطبيق)  1(
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øø(مين ال بما يعلم وال يحاول التخإيضا، عدم الكالم أويعلم المرسل  øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ………… çç ççµµµµ tt ttΡΡΡΡ öö ööθθθθ ¤¤ ¤¤)))) nn nn==== ss ss???? 

öö öö//// ää ää3333 ÏÏ ÏÏGGGG oo ooΨΨΨΨ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø9999 rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// tt ttββββθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) ss ss???? uu uuρρρρ //// ää ää3333 ÏÏ ÏÏδδδδ#### uu uuθθθθ øø øøùùùù rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ }} }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 ΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// ÒÒ ÒÒΟΟΟΟ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏææææ ………… çç ççµµµµ tt ttΡΡΡΡθθθθ çç çç7777 || ||¡¡¡¡ øø øøtttt rr rrBBBB uu uuρρρρ $$$$ YY YYΨΨΨΨ ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ yy yyδδδδ uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã «« ««!!!! $$ $$#### 

×× ××ΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã()1(،  ويضع لهم المنهج)ωωωω uu uuρρρρ ßß ßß#### øø øø)))) ss ss???? $$$$ tt ttΒΒΒΒ }} }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 yy yy7777 ss ss9999  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// íí ííΟΟΟΟ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏææææ 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) yy yyìììì ôô ôôϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### uu uu���� || ||ÇÇÇÇ tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ yy yyŠŠŠŠ#### xx xxσσσσ àà àà0000 øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 

‘‘ ‘‘≅≅≅≅ ää ää.... yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& tt ttββββ%%%% xx xx.... çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ tt ttãããã ZZ ZZωωωωθθθθ ää ää↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ tt ttΒΒΒΒ()2(.  

تعتبر البرامج الحوارية، من البرامج التي يتحدث فيها المرسل مع المسؤل وجها 
، لما يتعلق و حلوالًأجوبة ألوجه، ويستخرج منه المعلومات التي ينتظر المشاهدون 

اجباتهم و ما يتعلق بوأو مما له عالقة بمعتقداتهم، أجتماعي، أو اإلبمستقبلهم السياسي 
د علمية على المتحاورين وهكذا، والبرامج الحوارية لها فؤا... و حرامأالدينية من حالل 

وتعميقه بين  ،تصال الوجاهي زيادة الفهمفمن األهداف التي يحققها اإل"نفسهم أ
  .)3("المشاركين

ه فلذي يقطع حديث ضين المرسل الجيد هو المرسل اأعالميين يعتقد بعض اإل
جابة الضيف من النوع الذي يبتعد عن اإلذا كان إ ،صحيحاا هذا الكالم ستمرار، ربمبإ

و يتحدث أ، و يتحدث عن نفسهأ و يحاول البعد عن الموضوع،أو يراوغ بها، أ ،المطلوبة
، ولكن مثلة كثيرةإجابة محددة، واأللى إبحاجة ومن خلفه الجمهور والمرسل  ،بالعموم

  ؟ نتهاء الجملة إهل يقاطع كالمه قبل 

أو  ،لى المزيد من الوقت لشرح حركة النجومإقد يكون الخبير الضيف بحاجة 
إلى عملية حسابية و يحتاج أ و توضيح الحديث النبوي الشريف،أ، يةلشرح معنى اآل

ذا إ، خاصة رائهآفي  يجب معارضة المتحدث كثيراًال فالخ، ... ،قتصاديةإثبات قضية إل
، وتكمن ليه المتخصصإصص في مضمون الموضوع الذي يشير كان المرسل غير متخ

وتظهر مقبولة من الناحية  ،لمقوالت لها خطر" الخطورة هنا في تمرير الضيف،
فن  من هنا يعتبر، )4("السطحية، وتستخدم لتغطية الكثير مما ال يدري الصحفي عنه شيئا

عن وتحب من يبتعد  ،فالناس تحب من يصغي لها، من بديهيات الحوار الجيداإلنصات 
كل مصطلح تجد له  نأخاصة و الدقيقة، كلماتالنتقي ، ومن يالتكلف بالكالم والتصرفات

   .الكثير من المرادفات
                                                

  . 15سورة النور ، االية )  1(
  .36سورة االسراء، االية  )  2(
  .8، مرجع سابق، ص مذكرات يف الصحافة واإلعالم اإلسالمي)  3(
  .30مرجع سابق، ص  تغطية االسالم،)  4(
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، ولمعرفة حداث الجديدة والحوار حولها الجمهور لمعرفة تفسيراتهاتجذب األ
و موقف أقتصادية إو أزمة سياسية أو الخبير فيها، سواء كانت القضية أرأي المسؤول 

آخر، حداث في واد صرة، فال يكون المرسل في واد واألو فتوى معاأسالم من فكر اإل
حداث إخباراً أنها واكبت األفالباحث بعلم النزول يعلم  ،ن الكريم تماماوهذا ما فعله القرآ
خر كانت آن الكريم منجما، وبتعبير آوهذا سر نزول القر" ،ولأول بأوتفسيراً وتصحيحاً 

... اً لموقفو شرحأ ،و جوابا عن سؤالأ ،ستجابة لحادث معينإيات تنزل أو اآلالسورة 
 ،حداث والوقائع حين حدوثها، كي تتصف بالحرارة والحيويةفعلمنا القرآن مواجهة األ

ال يتفقان مع  ،حداثأما استباق األمور والقفز من فوق األ ،ثير بالنفوسوتتميز بقدرة التأ
  .)1("عالم والمناقشةواإل ةمنهج المعاصرة في المحاور

حد ضيوفه عنده مشكلة، ولكنه أن ألى المراسل الذي يعرف إشارة وتجدر اإل
 يدقق ويبحث ليتبين المرسل المسلمن إثارة لهذه المشكلة، حتى ال يخاطر، إية أيخفي 

ن ال أالمرسل يجب ف و الوطن،أرتباط بالدين إم لها أهل هي خاصة؟  ،نوع المشكلة
ن المهنة تتطلب إ"، المصلحة الوطنيةو فيه ضرر بأ ،ل بما ال يرضي اهللايشارك المسؤ

  .   )2("وقدما ثابته واثقة بنفسها ،هنا عينا ترى بوضوح

متياز على غيرهم من الناس، فيحاول ان إنه إلى عملهم بأينظر بعض المرسلين 
س هذا وليست من متطلبات العمل، وتوجه كارولين لوي يتميز بصفات شكلية متعددة،

ولم  ،بهةقدم نفسك كمخلوق عادي مجرد من األن تأمهمتك " :النوع من المرسلين بقولها
سالمي الذي ينهى عن ، وهذا كالم يتطابق مع المنهج اإل)3("يهبط من علياء التلفزيون

المذيع هو "ن المرح، والنصوص كثيرة، وذلك أل الكبر والغرور، والنهي عن المشي
أن يعرف الجمهور من يقول؟ ، فليس المطلوب )4("الرسالة نفسهاللرسالة وليس هو  ناقل

عندما ينسى "وينتقل التركيز على المرسل  ،هم، ماذا يقول؟ وتضيع الرسالةولكن األ
 ،المندوب من هو، وعندما يضطرب لديه الفارق بين العالقة الشخصية والعالقة المهنية

  .)5("سما، هادئا، وحان يكون منصفاأنه يفقد قدرته على فإ

                                                
  .243، مرجع سابق، ص ية النظرية والتطبيقاالعالم االسالمي والعالقات االنسان)  1(
  .24، مرجع سابق، ص اخالقيات الصحافة)  2(
  .167، مرجع سابق، ص التغطية االخبارية للتلفزيون)  3(
  .282، مرجع سابق، ص االخبار االذاعية والتلفزيونية)  4(
  .157، مرجع سابق، ص التغطية االخبارية للتلفزيون)  5(
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معجزة "ستمرت إو ،يتميز العصر الحالي بالتكنولوجيا وسهولة نقل المعلومات
يتطلب من  ،عالم الناجحأن اإلومما ال شك فيه "، )1("البيان التي تتمثل في ظاهرة الحوار

التفاني وضوعية التفكير وتحمل المسؤلية والقائمين صفات الذكاء والخيال الواسع وم
الطريقة التي يفكر  ومعرفة ،متالك القدرة على التعبيروإ ،علم النفسلمام بواإل ،بالعمل

  .)2("خرونويشعر بها اآل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

  .242، مرجع سابق، ص مي والعالقات االنسانية النظرية والتطبيقاالعالم االسال)  1(
  .75املرجع السابق، ص )  2(
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  ختيار المرسل لمواضيع النقاشإ: المبحث الثاني      
بالحصول على  ،ختيار مواضيع الحوار في البرامج التلفزيونيةإتبدأ عملية 

 ،تي المرحلة الثانية، ثم تأ)مضمون الرسالة(عالم سمى باإلوهو ما ي ،والًأالمعلومات 
تهي ، ثم تنهمية للجمهورأكثر إختيار األات ووهي مرحلة تصنيف المواضيع والمعلوم

تصال الجماهيري وحدد الدارسون وظائف اإل )1(خر،إلى الطرف اآلبنقل المضمون 
  .)2("االقناعوالترفيه، والتعليم، وعالم ، باإل"

تتمثل في حقوق متصارعة، ب ائل تتعلقمس ،رامجه الحواريةيناقش المرسل في ب
لى إحق اهللا، وحق النفس، وحق المجتمع، والحق الفردي، وحق الغير، ويحتاج النقاش 

ومشاكل الناس  ،واد ن ال يكون المرسل فيأيم، والوضوح والبعد عن الغموض والتعم
شياء لصريحة وتسمية األبالمواجهة ا"، والمرسل الجيد هو الذي يقوم )3(خرآفي واد 
  .)4("بمسمياتها

ؤل، فالمرسل يقف موقفا رتكبه مسإو خطأ أ ،قد يكون هناك خطر يتهدد المجتمع
قتراح الحلول، وعلى إال بد من ال يقتصر دوره على التنبيه، بل يجابيا في نقاشه، وإ

   .، في برامجة الحوارية)5("كالمفتش العمومي"ن يكون أالمرسل 

فكار ، فهناك األعالمية متعددة ومتنوعة ومتشعبةإللى الساحة االمواضيع عن إ
كم ف ،)6(الخ...فكار العسكريةواأل ،قتصاديةواألفكار اإل ،جتماعيةواألفكار اإل ،السياسية

من  فتقارها التاييد المنطقيأو طرحها، إلمن المواضيع التلفزيونية الجيدة ال تتم مناقشتها 
ن والمخرجين، لى توترات تواجه المرسلين والمعديإ ، والتي قد تتحولصحاب القرارأ

ستنباط لعناوين جديدة، فتقف البيروقراطية، والسياسة، الذين يرغبون في اإلقتراح واإل
صبح الصحفيون مجرد فأ" بداع،إو أو تغيير أمام كل تجديد أوالعالقات، والمصالح، 

ض يتعر ،مطلوب منه ي صحفي ال يرضخ لما هوأو ،رسالأجهزة جيدة لإلستقبال واإل
  .)7("قصى العقوباتأل

                                                
  )بتصرف.(75، مرجع سابق، ص االعالم االسالمي النظري يف امليزان)  1(

.171املرجع السابق، ص )  .2 ) 
  .268، مرجع سابق، ص مذكرات يف الصحافة واإلعالم اإلسالمي)  3(
  .244، مرجع سابق، ص مي والعالقات االنسانية النظرية والتطبيقاالعالم االسال)  4(
  .557، مرجع سابق، ص فلسفات االعالم املعاصرة يف ضوء املنظور االسالمي)  5(
  .41-40، مرجع سابق، ص ص  االعالم يف القران الكرمي)  6(
  .550، مرجع سابق، ص فلسفات االعالم املعاصرة يف ضوء املنظور االسالمي)  7(



 188 

وهذا ما ينطلى على  ،البيروقراطية القوانين واالمالءاتووسائل ساليب أتتعدد  
ضيف ومن ال يستضيف، وتختار حيث تحدد له من يست ،بعض المقدمين في البرامج

رد السلطات بعد اليوم قد ال تط" :، وكما قيلرائها وتوجهاتهاآقوياء فكريا، لدعم األ
بحوار غير  ،ولكنها ترضى بمنافستهم ،المفكرين وال تمنعهم من التفكير والتعبير

  .خرآضيف  ضد ،سود في النقاشحد ضيوفه كاألأ، فيظهر المرسل و)1("متكافيء

في البرامج  واويةفهل األ ولويات،فقه األ سالمية،تناقش علوم الشريعة اإل
ام للسياسة وواقع األمة؟  معامالت أالقتصاديه؟م الألدروس العقيدة والعبادات؟  التلفزيونية

 ،ولوية للرسائل الموجهة للداخلهل األ ل؟طفاترفيهية والرياضية وبرامج األم للثقافية والأ
  م ماذا؟ أم الموجهة للخارج؟  أ

حسب ما يهم خر، من مجتمع آل عالمموضوعات اإلنتقاء إتختلف معايير 
، واألحداث كثر بروزاًقتصادية، واألخبار األة واإلخبار النخبة السياسيأالجمهور ما بين 

حداث ، واألومواضيع التنمية ،حدثث الكم والكيف، والمواضيع األمن حي ،كبر حجمااأل
  .)2(إيجابيما بين خبر سلبي وخبر  ،التي تعكس الصراعات

مل، يعني بالمسائل السياسية، سالمي شااإلعالم اإل"أن، مامإبراهيم إيرى 
داب، والفكر المتجدد، ويطرح الثقافية، ويهتم بالعلوم، واآلجتماعية، و، واإلواإلقتصادية

وعرف ، )3("الحلول المناسبة للمشكالت، على هدي الدين، بعد التحليل العلمي الدقيق
هم هذه الظاهرة بعاد الظاهرة المدروسة، ومن ثم فَأحاطة بجميع اإل: "السماسيري الشمول

ن مجرد أ، ذلك حد عناصرهاأهمال إدون  ،ا الطبيعيقهووضعها في سيا ،على حقيقتها
  .)4("ختالل فهمهاإلى إسوف يؤدي  ،التغافل عن أي عنصر منها

عالمية يهتم بها المرسل، إولويات ضرورة ختيار الموضوعات حسب األإيعتبر 
كانت حسب الموضوع  ،منبياء عليهم السالهم ما تركزت عليه رسائل األوالمتتبع أل

رسلوا اليه، ُأصالحية تناسب المجتمع الذي إوينفرد بعض الرسل بدعوات "، يةهمأكثر األ
، مثلية الجنسيةفشعيب عليه السالم حارب تطفيف الكيل والميزان، ولوط حارب ال

يهود، والمسيح حارب حب المال وحارب موسى التفرقة العنصرية بين المصريين وال

                                                
  .328، مرجع سابق، ص االعالم االسالمي والعالقات االنسانية النظرية والتطبيق)  1(
  .153 -123، مرجع سابق، ص ص االخبار االذاعية والتلفزيونية)  2(
  .53، مرجع سابق، ص اصول االعالم االسالمي)  3(
  .106 -104، مرجع سابق، ص ص فلسفات االعالم املعاصرة يف ضوء املنظور االسالمي)  4(
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فشملت  ،جاءت رسالته للعالمين ،ليه وسلمصلى اهللا عهتمام بالمادة، والرسول محمد واإل
  .)1(" صلية للدياناتاألسس العامة والخطوط األ

عتماد الحديث، وصنفوه ما بين إشدد علماء الحديث في ضوابط وشروط 
حاديث الصحيحة النافعة وكتب األحاديث مليئة باأل الضعيف،ون الصحيح والحس
ختيار إ ،في البرامج الدينية داًوتحدي ،سلممعالمية، فعلى المرسل اللألغراض اإل

  .ة، والبعد عن الموضوعة والضعيفةالصحيح حاديثاأل

ذا كان إختيار المواضيع، فإالعصبيات الشخصية عند  المسلم يتجنب المرسل
، ليهاإ شد ميالًأفال يكون  ،و الال دينيةأو العلمانية أو المتدينة ألى الطبقة الوسطى إينتمي 
إلى الناس في النظر  ،عن مقتضيات المهنة ،جتماعية الخاصةأن يفصل رؤيته اإليجب 
ختيار ، فأساس اإلنووليكن الحكم الفصل هو المشاهد ،حداث والمعلومات دون تحيزواأل
خر، دون تحيز لجانب دون أحد األبعاد على اآلالتوازن في التناول، بحيث ال يطغى " هو
  .)2("خرىيقلل من دور الجوانب األ الأو ،براز دورهإخر، وآ

ليها في إسالم نشر كل معلومة تم التوصل ال يقبل اإل"ختيار الموضوع إعند 
ن أوعلى الصحفيين "، )3(و الوطنأ هداف تخدم مصلحة الناسأذا لم يكن لها إ ،البحث

ن أن يتم علنا، وعليهم أن كل ما يهم الجمهور يجب أن يتأكدوا أيكونوا يقظين دائما، و
، )4("غراض شخصيةل الصحافة ألستغالإو جهة تحاول أ يكونوا حذرين من أي شخص

ذا إمن القومي قد تلحق الضرر باأل  ،فبعض المعلومات التي ال شك في قيمتها الصحفية"
   .     )5("تم نشرها

ر هو التدخل خطالمرسلين، واأل ن قبل بعضجحافا مإيواجه مضمون الرسالة 
و أشباع رغبة سياسية، ه المضمون إلو توجيأسالمية دون علم، في مضمون الرسالة اإل

ما ليس من الدعاة يدخلون على الدين  فنرى كثيراً"و عصبية حزبية خاصة، أقتصادية، إ
ناس عن الجوهر شكلية، تصرف ال الدين بكلماتويالت خاطئة، ويغرقون ، بتأمنه

                                                
  .63 -62، مرجع سابق، ص ص الدعوة االسالمية واالعالم الديين)  1(
  .105، مرجع سابق، ص فلسفات االعالم املعاصرة يف ضوء املنظور االسالمي)  2(
م، واخذوا جمموعة من 1979بعد ان استوىل رجال احلرس الثوري يف ايران على سفارة امريكا يف طهران عام )  "  3(

كرهائن كان بعض الصحفيني وبعض شبكات التلفزة يف امريكا يعلمون طيلة عدة اسابيع ان جمموعة من ستة  االمريكيني
امريكيني جلأوا سرا اىل سفارة كندا يف طهران، ولكن كل وسائل االعالم مل تذكر كلمة واحدة عن اخلرب حىت جنح الكنديون 

  .25، مرجع سابق، ص ات الصحافةاخالقي: انظر". ( يف ريب اموعة بأمان خارج ايران
  .33املرجع سابق، ص )  4(
  .24املرجع السابق،  ص )  5(
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واب التي ال ترى الص ،للمذاهب والفرق الدينية نرى تعصباًف ،سالمساسي لإلوالهدف األ
وعندما تطفح "لى دعاية إ، فيتحول مضمون الرسالة )1("ال في نفسها وتخطيء غيرهاإ

  .)2("عالم، يفقد الناس ثقتهم في كل ما يقدم اليهمالدعاية على جوهر اإل

كتفاء بنقاش ضيف وعدم اإل ،نأصحاب الشأشراك إ لىإتحتاج بعض المواضيع 
يجب  ،راءلموضوع تختلف حوله اآل عندما يعرضو"، )3(ستوديوأو ضيفين من داخل األ

فضل تناول المواضيع ومن األ ،ن ما يقدمه ليس رأيا شخصياإ ،ن يكون واضحاًأ
  .)4("الخالفية بحذر

سالم من التغذية عقله وروحه ونفسه، ولم يمانع اإل لى تغذيةإيحتاج المتلقي 
لقنوات ة، والمشاهد لضمن ضوابط الشرع، والموازنة بين متطلبات الجمهور ضروري

 ، فيذهب لسد حاجته الترفيهية)5("غفال البرامج الترفيهيةإ"ن يجد أما إسالمية الفضائية اإل
مقابالت تلفزيونية مع فنان يجاهر "خرى، وهناك قد يشاهد، أفضائية  لىإ الترفيهية

 وليعلمنا كيف نقود حياتنا، فهل نسي المسلمون قدوتهم ،بمعاصيه، ليسأل عن أكله وشربه
  .  )6(ه وسلم؟محمد صلى اهللا علي

ŸŸ(يلتزم المرسل المسلم بكتاب اهللا العزيز الذي في مضمون رسالته  ŸŸωωωω ââ ââ‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ tt ttóóóó ãã ããƒƒƒƒ 

ZZ ZZοοοο uu uu�������� ÉÉ ÉÉóóóó || ||¹¹¹¹ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ¸¸ ¸¸οοοο uu uu�������� ÎÎ ÎÎ7777 xx xx.... HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ yy yyγγγγ8888 || ||ÁÁÁÁ ôô ôômmmm rr rr&&&&()7(، هتمام بكل كبيرة اإل" سل المسلمفمن واجب المر
 وأ ،نتقاء العبادات، وليس في تعاليم اإلسالم مجال إل)8("ثغرة أيوصغيرة حتى ال تترك 

ن أسالم يجب تعاليم اإلف" ،رك باقي التوجيهات الربانيةتوت ،السياسة التي تخدم الحزب
حاطة يكون الداعي والمدعو سواء في اإل بحيث ،فال يخفى منها شيء ،تقدم كلها

                                                
  .267 -266، مرجع سابق، ص ص مذكرات يف الصحافة واإلعالم اإلسالمي)  1(
  .550، مرجع سابق، ص فلسفات االعالم املعاصرة يف ضوء املنظور االسالمي)  2(
لى سبيل املثال فال يكفي احلديث مع استاذ الشريعة االسالمية فقط، وال بد من مساع اذا ناقش املرسل موضوع املراهقة ع)  3(

  .رأي الشباب املراهق، واطباء علم النفس، والقانونيني، اضافة اىل معرفة ظروف االسر، والبيئة، واملستوى العلمي، وهكذا
  .179، مرجع سابق، ص االخبار االذاعية والتلفزيونية)  4(
  .52، مرجع سابق، ص  االسالمي النظري يف امليزان االعالم)  5(
ومن املؤسف يف برنامج متلفز على إحدى الفضائيات العربية، كاد املذيع يطري فرحا، وهو يزف للمشاهدين أن رجالً )  "  6(

الفضائية  اثر القنواتسامل بن علي القحطاين، :  انظر". أجرى عملية جراحية يف وجهه، ليصبح شبيهاً بإحدى املغنيات

  .20م ص  22/8/2006 -هـ7/1427/ 28 حي املهندسني، –ام درمان  -، السودان العربية
  . 49سورة الكهف ، االية )  7(
  .245، مرجع سابق، ص االعالم االسالمي والعالقات االنسانية النظرية والتطبيق)  8(
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هو ما يغوص تحت نواع الصحافة أفضل أ"، وكما قيل فإن )1("بمحتويات هذا الدين
  .)2("زمن تتطور نحو التأولى شؤإي العام السطح، وينبه الرأ

 )3("تأمل الموضوع من وجهة نظر مشاهد التلفزيون"تعتبر وجهة النظر القائلة  
م نيابة عنهم، فالمواطن العادي ن المرسل هو الممثل الشخصي للجمهور، ويتكلأل ،صائبة

ن تنوب وسائل أللتحري، ويتوقع وليس لديه الوقت الكافي  ،مشغول بحياته الخاصة"
  .)4("عنه، ومن هنا يتحمل المرسل مسؤلية نقل الحقيقة ال المصطنعة  عالماإل

أو من مالحظة المشاهدين  خوفاً لى التظاهر بالمعرفة،إالمرسلين  يلجأ بعض
ن يصر على مواصلة الحديث دون أكبر خطأ يرتكبه المذيع أو"نه ال يعلم،المسؤلين بأ

قد ال يفهمون مضمون  ،في معظمهم نالذي ،على المشاهدين وهذا ينعكس سلباً ،)5("توقف
حيانا يستخدم فأ:" مريكية المرسل بقولهااتبة األما يقصده الضيف، وتوجة الكمضمون 

يضاح ، هل تسمح بإفهمأولكني ال  ،المتحدث لغة غير مفهومة، عندئذ تدخل قائال آسف
منك عن الفهم،  كثر عجزاًأن يكون أنه من المحتمل أل ،نك مدين بذلك للمشاهدإ ذلك؟

مهور ن الجأومن المحتمل  ،لى شخصإو أمر ألى إحيانا خالل المقابلة يشير محدثك أو
نتهت إذا ، فإ...)إلىو اعتقد انك تشير أ...تعني بذلك(ن تلقي بثقلك أيجهله، يجب 

 ثارتها، خلفت لدى المشاهد شعوراًإسئلة فشلت في أس المشاهد وما زال في رأ ،المقابلة
  .)6("بعدم الرضا

تحضير يأتي عن طريق ة المرسل العلمية من التحضير الجيد، والتأتي معرف
، وهذا هو المنهج الذي رسمه رب العزة للنبي محمد صلى اهللا عليه وسلم، والًأالقراءة 
قرأ بهمة إ"قرأ كل شيء يقع تحت يدك، إ.... قرأإ: سالم قائال لهأن يبدأ برسالة اإلقبل 
هناك المواد واألفكار، ومن خالل البحث ف مل جيداًمن القراءة السلبية، تأ يجابية بدالًإو
معرفة صفات وحياة  يضاًأ، ويشمل البحث ف القصص التي تنتظر من يفصح عنهاآالآ

ن أتجنب ... وال سيما هؤالء الذين يعيشون حياة تختلف عن حياتك ليهم،إمن تتحدث 
خر آويكتفون بمتابعة وراء الناس،  تكون من هذا النوع من المندوبين الذين يمشون دائماً

                                                
  .279املرجع السابق، ص )  1(
  .206جع سابق، ص ، مرالتغطية االخبارية للتلفزيون)  2(
  .139املرجع السابق، ص )  3(
  .184املرجع السابق، ص )  4(
  .492، مرجع سابق، ص اساسيات العمل الصحفي املقروء واملسموع واملرئي)  5(
  .149  -148، مرجع سابق، ص ص التغطية االخبارية للتلفزيون)  6(
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الواثق من نفسه، وهذه الثقة ال ذيع الم" ومن عوامل ثقة المشاهدين بالخبر ،)1(" ما يحدث
  .)2("ال من خالل تمكنه من المادة التي يقدمهاإتتأتى 

 ،لكل ما يقال له من محاوره ،المرسل قليل المعرفة بالمادة المعدة له يستجيب
قال له، ومن حق ويرسل دون نقد كل ما ي فينقل ،الضيف دون تحري ما يقوله
 ،و يرىأيزيد رصيد المعرفة عندهم، ويتحدى كل ما يسمع أن  ،المشاهدين على المرسل

  .لتزويد المشاهدين بالحقائق التي ينتظرونها دون تضليل

دارة محاورها، إسلوب أعلى في برامج التلفاز الموضوعات  نقاشتعتمد عملية  
هميته وضيف أو ،ال بد من مقدمة جيدة يعرض فيها الموضوعف" وتبدأ بمقدمة جيدة
دعاء إهر للمشاهد مصداقية ظ، ويعزز اللقاء الجيد بالصور التي تُ)3("البرنامج ومؤهالته

حداث أفالم األختفت صورة المذيع من على الشاشة لتحل محلها إوكلما "، المرسل
و أجابات إو ألى توضيحات إية وتحتاج كل قض، )4("اثارةإكثر أكانت النشرة  ،الجارية

وهناك طرق ذكية ولماحة وناعمة ودبلوماسية ال حدود " حلول من ضيوف البرنامج،
ذا كان إوخاصة  ،)5("عمق ما في الضيف من معلومات وخبراتأفضل وأستخراج إل ،لها

ظهار الشيء في فإ" كان ضيف البرنامج هو المسؤل المباشر عن مثل هكذا قضايا، 
الصور التي ال تصاحبها معلومات "ن ، أل)6("من مجرد الحديث عنه فضلأالتلفزيون 

  .)7("كافية، قد تكون مضللة

مهتمين بما يقوله الناس عنهم شخصيا، "لى حب الذات إيميل بعض المرسلين 
ن يكون موضع أن يعرفه، فالصحفي الذي يريد أهتمام بما يحق للجمهور أكثر من اإل

خدمة ذات  تأديةو اصحاب السلطة، يعجز عن أاهير عجاب ومحبة، وال سيما من المشإ
لى جانب الرغبة في كسب إن الحيدة والموضوعية تتضاءالن أو للجمهور؛ ألقيمة للمهنة 
صبح أنه أن يذيعه؛ ألفليس من المحتمل  ،رضا، وحتى لو ظفر بشيء مهملالمحبة وا

  .  )8("يرى نفسه موضع سر وصداقة اكثر منه مراقبا صحفيا

                                                
  .       40املرجع السابق، ص )  1(
  .489، مرجع سابق، ص في املقروء واملسموع واملرئياساسيات العمل الصح)  2(
  .289، مرجع سابق، ص ص االخبار االذاعية والتلفزيونية)  3(
  .468، مرجع سابق، ص اساسيات العمل الصحفي املقروء واملسموع واملرئي)  4(
  .479املرجع السابق، ص )  5(
  .75، مرجع سابق، ص التغطية االخبارية للتلفزيون)  6(
  .85املرجع السابق، ص )  7(
  .103املرجع السابق، ص )  8(
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دارة الحوار عامال مهما للمرسل المسلم، سواء على إنساني في بعد اإليشكل ال
م غيرهم من المؤيدين أم المسؤلين، أم المثقفين، أمستوى حواره مع البسطاء، 

مل الناس؟ وكيف تبتسم في وجوه ن يسأل المرسل نفسه، كيف تعاأوالمعارضين، فال بد 
ب بالضيوف؟ كيف تتحدث وكيف خرين؟ وكيف تقدم التحية وتستقبلها؟ وكيف ترحاآل

تنتبه لمحدثك ؟ كيف تدير المناقشة بلباقة؟ كيف تفصل بين النقد الموضوعي والتحامل 
  .)1(الشخصي في مواقفك؟

نساني، فعند مناقشة إنصاف والعادلة مطلب قانوني ويعتبر باحثوا اإلعالم، أن اإل
هولة عند بعض مصادر ستهامات تنهال بيصة واإلكن منصفا؛ فالكلمات الرخ" أي قضية

إنك عرضة ف ،تهامات دون فحص الدوافعإكتفيت بنقل هذه الكلمات واإلذا فإ ،خباراأل
ن أنك يمكن أن تتذكر أ ،ن لديك سلطة كبيرة تصاحبها مسؤليةإ، برياءباأل ضرار ظلماًلإل

، هو مريكيةأن كان مصدره صحفية إالم ووهذا الك ،)2("تدمر حياةً بعدة كلمات مستهترة 
ββββ(مر اهللا به أما هو  ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ ää ää.... uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ 77 77,,,, ÅÅ ÅÅ™™™™$$$$ ss ssùùùù :: ::**** tt tt6666 tt tt⊥⊥⊥⊥ ÎÎ ÎÎ//// (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããΨΨΨΨ ¨¨ ¨¨���� tt tt6666 tt ttGGGG ss ssùùùù ββββ rr rr&&&& (( ((####θθθθ çç çç7777ŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ èè èè???? $$$$ JJ JJΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% 77 77'''' ss ss####≈≈≈≈ yy yyγγγγ pp ppgggg ¿¿ ¿¿2222()3(.  

سالم يطالب اإل، و)4(كالمية يؤيد البعض البرامج الحوارية التي تمتاز بمشادات
ŸŸ(القول اللينالمرسل ب ŸŸωωωωθθθθ àà àà)))) ss ssùùùù ………… çç ççµµµµ ss ss9999 ZZ ZZωωωω öö ööθθθθ ss ss%%%% $$$$ YY YYΨΨΨΨ ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ ©© ####(اللغو ، وعند الكالم الذي يمتليء ب)5()9999©© ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ (( ((####ρρρρ ““ ““÷÷÷÷ ss ss∆∆∆∆ 

ÈÈ ÈÈθθθθ øø øøóóóó ‾‾ ‾‾====9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// (( ((####ρρρρ ““ ““÷÷÷÷ ss ss∆∆∆∆ $$$$ YY YYΒΒΒΒ#### tt tt���� ÅÅ ÅÅ2222()6( ة في تبادل امبار"، ولكن ما نشاهدة على بعض الفضائيات هو
تقديم العون و أ ،و شرح الموقفأ ،التخفيف على المشاهد وتنويره بدل ،الكلمات الالذعة

 نصاتع واإلوالسما، حترامإبداء اإلالمطلب الشرعي هو ، ف)7("هالي الذين يعانونلأل
))( الكريم نلرسالة القرآ سالميةاإل من مطالب الشريعة بعناية ((####θθθθ ãã ããèèèè ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$$$$$ ss ssùùùù ………… çç ççµµµµ ss ss9999 (( ((####θθθθ çç ççFFFF ÅÅ ÅÅÁÁÁÁΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ()8( ،

  .)9("لما لم يقل بعد بل ،ليس لما يقال فقط"  ولكن السماع

                                                
  .329، مرجع سابق، ص االعالم االسالمي والعالقات االنسانية النظرية والتطبيق)  1(
  .104، مرجع سابق، ص التغطية االخبارية للتلفزيون)  2(
  . 6سورة احلجرات ، االية )  3(
بث على قناة اجلزيرة الفضائية كل مساء ثالثاء، ويقدمة فيصل كما حيصل يف برنامج االجتاه املعاكس، والذي ي)  4(

  .القاسم
  . 44سورة طه ، االية )  5(
  .72سورة الفرقان ، االية )  6(
  .102، مرجع سابق، ص التغطية االخبارية للتلفزيون)  7(
  . 204سورة االعراف ، االية )  8(
  .158، مرجع سابق، ص التغطية االخبارية للتلفزيون)  9(
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ن يخوض المرسل المسلم في برامج الدين، ال بد من فهم مقاييس الحالل أقبل 
خطاء التي تسيء اطل والخير والشر، وال يقع في األالبوالحرام، ليميز بين الحق و

 من،اقاش في موضوعات تخل بالنظام واألمسلم ، ويتجنب النإعالمي لوظيفته وسمعته ك
نشغال بالتافه من أعراض الناس، وتلويث سمعة األبرياء واإلوالبعد عن الخوض في 

  .الحديث

ن يتلقى أاهد يهمه فالمش" ،ال يصحاومن الضروري معرفة ما يصح نشره وم 
وعلى  ،)1("كثر من مجرد رؤية المرسل على الشاشةأالمعلومات الصحيحة الحديثة 

ن يراعي وحدة الفكر في المجتمع، ويحترز عن نشر المواد التي تهدد وحدة أ" المرسل
والصراحة في  ،عالمي المسلم رعاية الواقعية في الحوار، ومن واجب اإلالمجتمع
  .)2(سوية للمشاكل الحيوية، على حساب العقيدة والشريعة وعدم الت ،المواجهة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

  .67املرجع السابق، ص )  1(
  .82 - 75، مرجع سابق، ص ص اإلعالم اإلسالمي خصائصه وأهدافه)  2(



 195 

  ختيار ضيوف البرامجإ: لمبحث الثالثا      
يقوم المرسل بدور الوسيط بين تساؤالت الجمهور في كافة القضايا، وبين 

و الخبير بشؤون قضية ما، فيبحث عن المشكالت واسبابها ونتائجها، أالمسؤول المباشر 
اءل عن حلولها، ويضع الجمهور في واقع االحداث المتعلقة ببالدهم، والبالد التي ويتس

هم السياسي والثقافي والديني واقفها وسياساتها على حياتهم ومستقبلتؤثر م
  .الخ...قتصاديواإل

قتصادية والسياسية والثقافية، في ات الجمهور الفكرية والدينية واإلحتياجإتتعدد 
والمرسل هو المؤتمن في البحث عن قادة  هم اليومية،اتوسلوكي همترتبط بعقائدقضايا 

ن والمثقفين، ليزودوا المشاهدين بإحتياجاتهم الفكرية، أل من الساسة والعلماء ،الرأي العام
ن من يتحدث إيمانا منهم بأ، )1("عالميؤمنون بكل ما يجيء في وسائل اإل غالبية الشعب"

بتعاد أو اإلصابة الحقيقة كل عقل عرضة إل" ن أ اًفي التلفاز، هو خبير ومتخصص، علم
öö(، )2(هو مقدار الخبرة والعلم  ،خرآعنها، وما يرجح رأي على  öö≅≅≅≅ èè èè%%%% öö öö≅≅≅≅ yy yyδδδδ ““““ ÈÈ ÈÈθθθθ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### 

tt ttββββθθθθ çç ççΗΗΗΗ ss ss>>>> ôô ôôèèèè tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ôô ôôèèèè tt ttƒƒƒƒ()3(."  

))(: ن الكريم للمرسل صفات من يسأل في قوله تعالىآحدد القر ((#### þþ þþθθθθ èè èè==== tt tt↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ ss ssùùùù ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& ÌÌ ÌÌ���� øø øø.... ÏÏ ÏÏ ee ee%%%%!!!! $$ $$#### 

ββββ ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ çç ççGGGGΨΨΨΨ ää ää.... ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββθθθθ çç ççΗΗΗΗ ss ss>>>> ÷÷ ÷÷èèèè ss ss????()4(وقوله تعالى ، :)öö öö≅≅≅≅ tt tt↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ ss ssùùùù  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// #### ZZ ZZ�������� ÎÎ ÎÎ6666 yy yyzzzz()5( فمن يا ترى هو الخبير؟ ،
ي أفي ر حد الناس، قد يكون دجاالًأفي نظر  عد خبيراًن من يإف" وكيف نعرف خبرته؟  

ss(علم منه أ، وقد تجد الخبير ولكن هناك من هو )6("خرآ ss−−−− öö ööθθθθ ss ssùùùù uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ àà àà2222 ““““ ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ AA AAΟΟΟΟ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏææææ ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ()7( ،
و كان بارعا في أصدقائه في التلفاز، أقد فاز بهذه الشهرة، بفضل "وقد يكون الخبير 

  .)8("فالظهور في التلفزيون عند بعض الناس هو وسيلة للتفاخر" تزكية نفسه

  :المي وسائل معرفة الخبير من غيرهسبين المنهج اإل

                                                
  .59 - 48، مرجع سابق، ،ص ص  االعالم يف القران الكرمي)  1(
  .304، مرجع سابق، ص فلسفات االعالم املعاصرة يف ضوء املنظور االسالمي)  2(
  .9سورة الزمر، االية  )  3(
  .43حل ، االية سورة الن)  4(
  .59سورة الفرقان ، االية )  5(
  .116، مرجع سابق، ص التغطية االخبارية للتلفزيون)  6(
  .76سورة يوسف ، االية )  7(
  .116 114، مرجع سابق، ص ص التغطية االخبارية للتلفزيون)  8(
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و من خبرته أفي مجاله، العالم المتخصص سواء بمؤهالت علمية عالية  -1
ن يستووا أال يمكن  ،ن الذين ال يعلمونأن الكريم آن القرالطويلة في مجال علمي ما، وبي

öö(بالذين يعلمون  öö≅≅≅≅ èè èè%%%% öö öö≅≅≅≅ yy yyδδδδ ““““ ÈÈ ÈÈθθθθ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ çç ççΗΗΗΗ ss ss>>>> ôô ôôèèèè tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ôô ôôèèèè tt ttƒƒƒƒ()1(.  

ن يتبين أن الخبير من يأتي بالدليل والبرهان، ويستطيع المرسل المسلم أ -2
öö(دلة والبراهينر من غيرة بالمطالبة الدائمة باألالخبي öö≅≅≅≅ èè èè%%%% (( ((####θθθθ èè èè????$$$$ yy yyδδδδ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 uu uuΖΖΖΖ≈≈≈≈ yy yyδδδδ öö öö���� çç çç//// ββββ ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ çç ççGGGGΖΖΖΖ àà àà2222 

šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ || لى معرفة الحق إنشائي، بل هو بحاجة فالمشاهد ال يود سماع الكالم اإل ،)2()¹¹¹¹||
  .من الباطل

ا قها، وال يأخذهأن يتبين كل معلومة ويدقالمرسل  ن الكريمآأمر القر -3
$$$$(لمحلل السياسي و من األ وكمسلمات من المسؤ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ββββ ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ ää ää.... uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ 77 77,,,, ÅÅ ÅÅ™™™™$$$$ ss ssùùùù :: ::**** tt tt6666 tt tt⊥⊥⊥⊥ ÎÎ ÎÎ//// 

(( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããΨΨΨΨ ¨¨ ¨¨���� tt tt6666 tt ttGGGG ss ssùùùù ββββ rr rr&&&& (( ((####θθθθ çç çç7777ŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ èè èè???? $$$$ JJ JJΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% 77 77'''' ss ss####≈≈≈≈ yy yyγγγγ pp ppgggg ¿¿ ¿¿2222 (( ((####θθθθ ßß ßßssss ÎÎ ÎÎ6666 óó óóÁÁÁÁ çç ççGGGG ss ssùùùù 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã $$$$ tt ttΒΒΒΒ óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF ùù ùù==== yy yyèèèè ss ssùùùù tt tt ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ tt ttΡΡΡΡ()3( .   

أئمة سالمية والفكرية، ويجد تعدد المذاهب اإلمام أيجد المرسل المسلم نفسه 
إستغالل حيان نحو المذاهب والتيارات واألحزاب اإلسالمية، يميلون في بعض األ

و أستقبلتهم كالجئين إد و الموجود في بالأعالم الديني في التلفاز الموجود في بالدهم، اإل
رأي رأي منحاز ورأي محايد و"أن هناك ن يعلم أفعلى المرسل قبل حوارهم  مهاجرين،

، وهذه المعارف عند المرسل تساعده على الوضوح في )4("تجاهورأي مؤيد إلمؤيد 
والتجاوب مع العقول والنفوس حسب ثقافاتهم المختلفة، بال قهر وال "د الهدف وسرعة الر

  .)5("كراهإسيطرة وال 

ن آن القرو المناقضين في الفكر، وبيأال مع المخالفين إسلوب الحوار ال يكون أ
tt(نسان م طبيعة اإلالكري ttββββ%%%% xx xx.... uu uuρρρρ ßß ßß≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ΡΡΡΡ MM MM}}}} $$ $$#### uu uu���� ss ssYYYY òò òò2222 rr rr&&&& && && óó óó xx xx«««« ZZ ZZωωωω yy yy‰‰‰‰ yy yy`̀̀̀()6(،  لى الرسل إولو نظرنا
ال مع المخالفين، وليس مع إعليهم السالم، لم يكن جدالهم ونقاشهم العقالني  جميعاً

ساليب، مهما كان حجم إلى الحوار بأفضل األالمتفقين بالرأي، وكان التوجيه الرباني 
أعظم من فرعون مدعي األلوهية، فجاء و السياسة، فمن يا ترى أ المخالف في الفكر

                                                
  . 9سورة الزمر ، االية )  1(
  .111سورة البقرة، االية )  2(
  .6، االية  سورة احلجرات)  3(
  .57، مرجع سابق، ص  االعالم يف القران الكرمي)  4(
  .58املرجع السابق، ص )  5(
  .54سورة الكهف، االية  )  6(
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ŸŸ(: مر لموسى وهاروناأل ŸŸωωωωθθθθ àà àà)))) ss ssùùùù ………… çç ççµµµµ ss ss9999 ZZ ZZωωωω öö ööθθθθ ss ss%%%% $$$$ YY YYΨΨΨΨ ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ ©© ©©9999 ………… ãã ãã&&&& ©© ©©#### yy yyèèèè ©© ©©9999 ãã ãã���� ©© ©©.... xx xx‹‹‹‹ tt ttFFFF tt ttƒƒƒƒ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 44 44 yy yy´́́́ øø øøƒƒƒƒ ss ss††††()1( ، ولم يختلف
يام، فجاء التوجيه للنبي محمد صلى اهللا ب مع اليهود والنصارى مع مرور األسلواأل

ŸŸ(عليه وسلم  ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((#### þþ þþθθθθ ää ää9999 ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ pp ppgggg éé ééBBBB ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ6666 øø øø9999 $$ $$#### āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ))))  ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// }} }}‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏδδδδ ßß ßß || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm rr rr&&&&()2(، " ن أويجب على المرسل
في  ،نسانيةأو مادة مجردة من اإلنه مجرد شيء أمامه على ألى الشخص الذي إال ينظر 

 ،لمكابران ال  يكبح المرسل جماح المعاند وأ، وهذا ال يعني )3("سبيل الخبر الذي يريده
44( عصاباأل الهدوء وضبطولكن بالسكينة و 44 ôô ôôìììì ss ssùùùù ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ $$ $$####  ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// }} }}‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏδδδδ ßß ßß || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm rr rr&&&&()4(ن الهدف ، أل

إلى كشف ، ويهدف )5("و تحقيرهأحراجه إهداية المجادل وليس "سالمي المنشود هو اإل
قتصادي، بما يخدم مصالح أو التوجيه الفكري واإل ،خبار من السياسيينالحقائق واأل

  .وال سيما المسلمين ،الجمهور

ال يقتصر على المتفقين  ،ختيار للضيوف في برامج التلفازاإل نأق يتبين مما سب
ختيار إول هو ها، بل المطلب األعالمية التي يعمل بأو المؤسسة اإلبالرأي مع المرسل، 

  .عالم المعاصركر، وهذا معاكس لما يقوم عليه اإلالمخالفين بالف

ن عزتهم أظنا منهم ستضافة المسؤلين في برامجهم، إيحاول بعض المذيعين، 
تضافة بناء على س، وال تتم اإلتنعكس على مصالح المرسل الشخصيةونفوذهم س

ول قأفي بعض االحيان، و ، قد يكون الكالم بالمقياس الدنيوي صحيحاًمتطلبات البرنامج
ل من المحال، وكما قيل لو دامت لغيرك ما وصلت ن دوام المسؤوبعض األحيان، أل

ن نشدان العزة من اهللا عز وجل ا المقياس الرباني، فإمأالدنيوي، ليك، هذا بالمقياس إ
(وحدة  tt ttΒΒΒΒ tt ttββββ%%%% xx xx.... ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ãã ããƒƒƒƒ nn nnοοοο ¨¨ ¨¨““““ ÏÏ ÏÏèèèè øø øø9999 $$ $$#### ¬¬ ¬¬TTTT ss ssùùùù ää ääοοοο ¢¢ ¢¢•••• ÏÏ ÏÏèèèè øø øø9999 $$ $$#### $$$$ �� ��èèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ssdddd()6( قدير،  يتجنب والمرسل المؤمن بقوة اهللا ال

غراضهم، أهدافهم تسخير المرسل ألستكانة لمخلوقين، قد يكون من الخضوع والمذلة واإل
$$$$(نافعهم الذاتية، واهللا وحدة يرفع الناس ويستغلونهم لم uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷èèèè ss ssùùùù uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ || ||ÕÕÕÕ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// ss ss−−−− öö ööθθθθ ss ssùùùù << <<ÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// 

                                                
  .44سورة  طه، االية  )  1(
  .46سورة العنكبوت، االية  )  2(
  .141، مرجع سابق، ص التغطية االخبارية للتلفزيون)  3(
  . 34سورة فصلت ، االية )  4(
  .95، مرجع سابق،  ص االعالم االسالمي رسالة وهدف ) 5(
  .10سورة فاطر ، االية )  6(
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;; ;;MMMM≈≈≈≈ yy yy____ uu uu‘‘‘‘ yy yyŠŠŠŠ()1( ، خر من خالل آو ينزل من أن يرفع من قدر شخص، أوال يجوز للمرسل
  . رسائله

دبية المحفزة  للمشاهدين على متابعة أي عمل يعتبر التشويق من العناصر األ
سيكولوجية (إرتكاز علم فالتشويق هو محور " التلفاز،دبي، وينطبق هذا على برامج أ

، )2("ن يتفهموا وسائلهأسالمي عالم اإل، وال بد للعاملين في مجاالت اإل)عالم الحديثاإل
في تقديم " راء البرامج الحوارية الدينية بين اآلوينطلق التشويق المصاحب للصراع في 

الفات المقبولة الموجودة فعال بين ختفي حدود اإل ،وجهات النظر الفقهية المتعارضة
  .)3("العلماء

مقدم  م غيرهم،أو الفكرية أسياسية سواء ال ،يستخدم بعض ضيوف البرنامج
دور المرسل ال "توجيهات، لكن الو أفكار البرنامج كوسيلة لتمرير ما يريدون من األ

ل ما صيأقصى ما يستطيع لتأن يمارس أن يقتصر على نقل ما يقال، بل يجب أيجوز 
 أيتصال مباشر لما يقوله إن يوفر خط أ ،يقال وتحريه، وليست مهمته في المقابلة

  .)4("لى الصوابإ وصوالً ،ن يطبق قواعد التحقيقأنما عليه إمسؤل، و

و ذات فكر أقتصادي، إو أقد يستضيف المرسل شخصية ذات نفوذ سياسي 
و على أ ،ى المرسلن يسيطر على اللقاء، سواء علأعلمي متميز، ويحاول البعض 

سيطرة على ن تستقر الأبداء وجهات نظرهم، ال بد إخرين يشاركونه في آضيوف 
فاق آلى إن يقود اللقاء أفسيحاول  ،ذا كانت للضيف اليد العلياإ، والمقابلة في يد المرسل

وهنا  ،)5(سئلة لم يطرحها المرسلإجابات مطولة ألتهمه وال تهم المشاهدين،  فيعطي 
حد الضيوف على وقت أستحواذ إالتدخل في الوقت المناسب ليحول دون " ل على المرس
مريكية بيان جمعية رؤساء تحرير الصحف األونصت المادة الثانية من "، )6("البرنامج

ضد كل من "أن يكونوا يقظين تحث الصحفيين  ،خالقيات العمل الصحفيأحول مباديء 
 ستغاللإمهمة شاقة، فالذين يحاولون غراض شخصية، وهذه إستغالل الصحافة أليحاول 

                                                
  .32سورة الزخرف ، االية )  1(
  .186، مرجع سابق، ص  االعالم االسالمي النظري يف امليزان)  2(
  .182، املرجع السابق، ص )  3(
  .145-144، مرجع سابق، ص ص التغطية االخبارية للتلفزيون)  4(
  .150 -146املرجع السابق، ص ص )  5(
  .308، مرجع سابق، ص االخبار االذاعية والتلفزيونية)  6(
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أو تسويق فكار أساليب تسويق المباديء واأل، ومن )1("الصحافة كثيرون وفي غاية الذكاء
ليه هاتلونج إشار أو ما أ ،ما يقوم به البعض من عقد مؤتمر صحفي ،نفسهماألشخاص أل
مل نشر أ على ،عالمإجتماعات خاصة لوسائل اإلينظم السياسيون عادة : "حينما قال

وهنا للباحثة كارولين  ،)2("نها توفر لهم دعاية مجانيةأ، كما خبار قد يكون مشكوك فيهاأ
ذكياء كيف يستخدمون التلفزيون تعلم السياسيون األ"ساليب الضيف ألويس كالم جيد عن 
ذا إ ،مع الجمهور ن يكون سلبياًأفكارهم، ويمكن لمندوب التلفزيون ألرفع شأنهم ودعم 

عندما  ،ن يتعلم كيف يتصيد فريستهأخرون ما يريدون، ويمكنه يه اآليفعل ف قفاًتخذ موإ
خفائها، وقد إمن  بحيث يكشف الحقيقة بدالً ،يستخدم التاثير المتبادل بين السياسي والكمرا

و قد يذهلون فال إستخدام وسيلة اإلتصال، أذكياء في أيضا أيكون المواطنون العاديون 
في تعليقاتهم حتى يظفروا بالظهور على شاشة التلفزيون، وقد  ينطقون، وقد يبالغون

لى يقظة إنفسهم، ولذالك فمرسل التلفزيون يحتاج أن يكشفوا أترهبهم الكميرا ويخشون 
ن يتعلم كيف أعليه  ،خرىأ، ومن ناحية السياسيو ألكي يقوم بمناورة المواطن  ،خاصة
لى النقطة التي إن يستدرج محدثه أبحيث يستطيع   ،و المسؤلأعصاب المواطن أيريح 

وكأن الكمرا ليست موجودة على  ،ن يعبر فيها عن مشاعره الحقيقيةأيستطيع 
  .)3(طالقاإل

ستفسار إدون  ،و ما يتناسب وضيفهأهواء أتباع إومن الضعف في المرسل 
öö ( ستيضاحإو ööΝΝΝΝ ÉÉ ÉÉ)))) tt ttFFFF óó óó™™™™ $$ $$#### uu uuρρρρ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ŸŸ ŸŸ2222 || ||NNNN öö öö���� ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ éé éé&&&& (( (( ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ôô ôôìììì ÎÎ ÎÎ7777 ®® ®®KKKK ss ss???? öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu !! !!#### uu uuθθθθ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&&()4(واء وعدم هإتباع األ قضية، و

ÈÈ(رض إلى فساد األ، تؤدي بالحق والعدل والموضوعيةتزام اإل ÈÈθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ yy yyìììì tt tt7777 ©© ©©???? $$ $$#### ‘‘ ‘‘,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu !! !!#### uu uuθθθθ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& 

ÏÏ ÏÏNNNN yy yy‰‰‰‰ || ||¡¡¡¡ xx xx0000 ss ss9999 ÝÝ ÝÝVVVV≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ÞÞ ÞÞÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ �� ��∅∅∅∅ ÎÎ ÎÎγγγγŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù()5( ،بين الذين يرغبون  التمييز وعلى المرسل
معلومات المهمة را، ومن لديهم بعض اليمام الكمأشيء  أين يقواوا أيرغبون في 

  .الحقيقية

بل هو  عالميين فقط،برنامج ليس مطلب اإلالعدالة والموازنة بين ضيوف ال
أو طبقة لى شخص إفال ينحاز "إسالمي باألساس، مهما كانت الظروف واألحوال مطلب 

                                                
  .42، مرجع سابق، ص اخالقيات الصحافة)  1(
  .43، مرجع سابق، ص اخالقيات الصحافة)  2(

  .        22، مرجع سابق، ص التغطية االخبارية للتلفزيون )( 3
  . 14سورة الشورى، االية )  4(
  71سورة املؤمنون، االية )  5(
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$$$$(، )1("منفعة مادية أوقومية  أو جنس أو pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡθθθθ ää ää.... tt tt ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ≡≡≡≡ §§ §§θθθθ ss ss%%%% ÅÅ ÅÅÝÝÝÝ óó óó¡¡¡¡ ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// uu uu !! !!#### yy yy‰‰‰‰ pp ppκκκκ àà àà−−−− ¬¬ ¬¬!!!! 
öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ àà àà0000ΡΡΡΡ rr rr&&&& ÍÍ ÍÍρρρρ rr rr&&&& ÈÈ ÈÈ øø øø yy yy‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øø9999 $$ $$#### tt tt ÎÎ ÎÎ//// tt tt���� øø øø%%%% FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44 ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ïï ïï∅∅∅∅ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ $$$$ †† ††‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ xx xxîîîî ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& #### ZZ ZZ�������� ÉÉ ÉÉ)))) ss ssùùùù ªª ªª!!!! $$ $$$$$$ ss ssùùùù 44 44’’’’ nn nn<<<< ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÍÍ ÍÍκκκκ ÍÍ ÍÍ5555 (( (( ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù (( ((####θθθθ ãã ããèèèè ÎÎ ÎÎ7777 −− −−FFFF ss ss???? 

## ##““““ uu uuθθθθ oo ooλλλλ ùù ùù;;;; $$ $$#### ββββ rr rr&&&& (( ((####θθθθ ää ää9999 ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? 44 44 ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ (( ((#### ÿÿ ÿÿ………… ââ ââθθθθ ùù ùù==== ss ss???? ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& (( ((####θθθθ àà ààÊÊÊÊ ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷èèèè èè èè???? ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββ%%%% xx xx.... $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? #### ZZ ZZ�������� ÎÎ ÎÎ6666 yy yyzzzz()2(.  

ذا مع الغني والفقير على حد سواء، فإسالم منهجية واضحة للحديث وضع اإل
نشغل المرسل مع كبار الساسة ورجال المال، ولم يكن الهدف مصلحة المجتمع، وقع إ

ى عن ستغنى وتلهإهتم بمن إفي المحذور الذي عاتب اهللا سبحانه نبيه عليه، عندما 
$$$$(الفقير ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ rr rr&&&& ÇÇ ÇÇ tt ttΒΒΒΒ 44 44 oo oo____ øø øøóóóó tt ttFFFF óó óó™™™™ $$ $$#### ∩∩∩∩∈∈∈∈∪∪∪∪ || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr'''' ss ssùùùù ………… çç ççµµµµ ss ss9999 33 33““““ ££ ££‰‰‰‰ || ||ÁÁÁÁ ss ss???? ∩∩∩∩∉∉∉∉∪∪∪∪ $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã āā āāωωωω rr rr&&&& 44 44’’’’ ªª ªª1111 ¨¨ ¨¨““““ tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩∠∠∠∠∪∪∪∪ $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ rr rr&&&& uu uuρρρρ  tt ttΒΒΒΒ xx xx8888 uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ 

44 44 tt ttëëëë óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ ∩∩∩∩∇∇∇∇∪∪∪∪ uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ 44 44 yy yy´́́́ øø øøƒƒƒƒ ss ss†††† ∩∩∩∩∪∪∪∪ || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr'''' ss ssùùùù çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ tt ttãããã 44 44‘‘‘‘ ¤¤ ¤¤SSSS nn nn==== ss ss????()3(التلهي عن غنياء والساسة، و، فالتصدي لأل
  .المرسل المسلم مر ال يقبله الشرع منأمصالح الفقراء وباقي فئات المجتمع، 

غنياء هم أن يكون فيهم الفقراء، فاألالبرنامج يجب  أن الضيوفال يعني 
عوة ومن الحكمة في الد"  ،ينعكس على كثير من الناس ورأيهمقرار، أصحاب النفوذ وال

، )4(" تباعمن األ ستجابة هؤالء ستجر وراءها كثيراًإن أل ،قصد الرؤوس والشخصيات
وكسرى ملك  ،كهرقل ملك الروم ،يهتم بقادة الدول والقبائل ،لمصلى اهللا عليه وس وكان
، صحاب النفوذأالرؤساء والوزراء و ، فلماذا يناقش المرسل، والمقوقس وغيرهمالفرس

  كتفى بعلماء الشريعة فقط ؟ إبينما المرسل المسلم 

منها مراعاة  الم ضوابط للمرسل عند الحديث مع ضيوف برامجه،سحدد اإل
، )5("سلوب المناسب لهإختيار األومن الحكمة في الدعوة مراعاة مقام المدعو و"المقامات 

  .خالل فتح مكة ،بي سفيانأ، وهذا ما فعله النبي صلى اهللا عليه وسلم مع )5("له

وهذا  ،دعاء صداقتهإستمالة المرسل وإصحاب النفوذ محاولة أمن طبيعة البشر و
ββββ(اهللا له  لوال رعاية ،ما فعلوه بالرسول صلى اهللا عليه وسلم ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ (( ((####ρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ%%%% ŸŸ ŸŸ2222 yy yy7777 tt ttΡΡΡΡθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏFFFF øø øø0000 uu uu‹‹‹‹ ss ss9999 ÇÇ ÇÇ tt ttãããã 

üü üü““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ yy yymmmm ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& šš šš���� øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) yy yy““““ ÎÎ ÎÎ���� tt ttIIII øø øø0000 tt ttFFFF ÏÏ ÏÏ9999 $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttãããã ………… çç ççνννν uu uu���� öö öö���� xx xxîîîî (( (( #### ]] ]]ŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ xx xx8888ρρρρ ää ää‹‹‹‹ ss ssƒƒƒƒ ªª ªªBBBB ^^ ^^ωωωω WW WWξξξξŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== yy yyzzzz()6(،  ن  كل ما أوالخالصة

                                                
  .49، مرجع سابق، ص اصول االعالم االسالمي)  1(
  .135سورة النساء، االية  )  2(
  .11 - 1سورة عبس، االيات  )  3(
  .161، مرجع سابق، ص  االعالم يف القران الكرمي)  4(
  .162املرجع السابق، ص )  5(
  .73سورة االسراء، االية  )  6(
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أمام صراع ن يتيح المجال أو ،دارة النقاشإالقدرة على تنظيم " ما يطلب من المرسل هو
    .)1("شخاص اع األوليس صر ،فكاراأل

أن يبدي ويحاول  ،كثر من ضيفةأن المرسل يتحدث أحيانا أيالحظ المشاهدون 
ن ضيفه هو هدف المقابلة، فالمشاهدون لم أنه هو المرسل وأستمرار، ويتناسى رأية بإ
هو وجه  ،ن يراه خالل اللقاءأما يريد المشاهد " ،مام التلفاز ليشاهدوا المرسلأيجلسوا 

أو الخبير في شؤون فالمشاهد ينتظر رأي المفكر  ،بداء الرأيإ، وعند )2(" الضيف كامال
ن يعرف أن يعرف موقف المسؤل وخطط الحكومة، ويريد أقتصاد، ويريد الدين واإل
ن أفهو يريد   ،ي المرسلأبر صحاب الفكر والقرار، فالجمهور ال يهتم كثيراًأالكثير من 
عامل مساعد وليس النجم، فال يتدخل " نهألى لضيف، ويقتصر دور المرسل عيسمع من ا

ذا إال إن يدخل بالسؤال التالي، أضيق الحدود، وليدع محدثه ينهي جملته، قبل أال في إ
  .)3("خرآذا لم يكن هناك من سبيل إ ،لى مسارهإعادة الحوار فهنا يتدخل إل ،كان يستطرد

اطل ثوب الحق،  لباس البإهداف دنيوية، تتمثل في يف البرنامج ألقد يتجه ض
zz( ن الكريمآ، وهذا ما نهى عنه القرقتصادأم اإلسواء بمسائل السياسة  zzΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏ9999 šš ššχχχχθθθθ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎ6666 ùù ùù==== ss ss???? ¨¨ ¨¨,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### 

ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ≈≈≈≈ tt tt6666 øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ çç ççGGGG õõ õõ3333 ss ss???? uu uuρρρρ ¨¨ ¨¨,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè ss ss????()4(لتصحيح  ،، فالمهمة هي خدمة الجمهور
إلى معاش الدنيا  شادهمرإو ،حداثأالمعتقدات الخاطئة وتوعيتهم بما يدور حولهم من 

ن يتولى أن مهمته إخدمة نفسه،  أوليس في خدمة المسؤل "، فالمرسل خرةوالفوز باآل
أمين، غير ستخدامه لمهارته كمراقب وناقل إحراسة الناس، ويتوقف الكثير على حسن 

  .)5("قوالهمأعمال المسؤلين ومتحيز أل

نه صالح لكل زمان ف بأيمتاز الفكر اإلسالمي بأنه فكر متجدد، وهو ما يعر
ن يطرح الواقع من كافة جوانبه، وعند النقاش أومكان، وهذا يتطلب من المرسل المسلم 

لى الجدل بالتي هي إنما يدعو إو يستهين به، وأخر وال يبخسه أي اآليحترم الر" ن أعليه 
قد قدر عقولهم، وومخاطبتهم نزال الناس منازلهم إقتناع، وإلقناع واأحسن، سبيال لإل

                                                
  .307، مرجع سابق، ص ة والتلفزيونيةاالخبار االذاعي)  1(
  .54، مرجع سابق، ص التغطية االخبارية للتلفزيون)  2(
  .147املرجع السابق، ص )  3(
  .71سورة ال عمران، االية  )  4(
  .163، مرجع سابق، ص التغطية االخبارية للتلفزيون)  5(
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عطاؤهم إشخاص يجب األ" يناقش المرسل من له عالقة مباشرة بقضية ما، فمثل هؤالء 
  .لى مواقعهم في المجتمعإ، دون النظر )1("قرب فرصةأحق الرد في 

ثناء النقاش حول فكرة تتعارض أنفعال والصراخ إلى اإليميل بعض الضيوف 
التهم وإصطناع العيوب وقذف إال القبيح وكيل فال يصدر عنها " ،و مصالحهمأمع فكرهم 

، ونجد هذا النوع من الضيوف )2("تزانإبال وجه حق وال حجة وال منطق وال  ،برياءاأل
ما يهتم التلفزيون بالصخب  وكثيراً"ثارة للمشاهدين، إسلوب رسلين كأليه بعض المإيميل 
يطلب  نأو"  مرسل هو مهم في تخفيف حدة الضيف،ولكن دور ال ،)3("نفعال الفارغ واإل

  . )4("حترامإن يتم ذلك بهدوء وأوال بد  ،من المسؤل تقديم الدليل على صحة ما يقول

ان  –ايضاأمر يشمل الحوار والنقاش واأل - أمر عبادة اهللا سبحانه وتعالى ن إ
ââ( يكونو ââ !! !!#### ££ ££‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏ©©©© rr rr&&&& ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ ¤¤ ¤¤0000 ää ää3333 øø øø9999 $$ $$#### ââ ââ !! !!$$$$ uu uuΗΗΗΗ xx xxqqqq ââ ââ‘‘‘‘ öö ööΝΝΝΝ ææ ææηηηη uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷���� tt tt////()5(، فالرحمة هي المطلب فيما بين المسلمين، 

  .عداء بكل قوةيعذر بعضهم بعضا، ويبحثو عن األدلة الدامغة مع األو

ختيار ومع اإل"المسؤول العام بإسمه، ويستخدم اللقب،  ن ال يدعأيفضل للمرسل 
للضيف، والتي سئلة ، ويوجه األ)6("يجب مراعاة ما سوف يؤثر على حساسيات القراء

ن أن مهمتك تستدعي إ" تعميماتلتزام بصلب الموضوع، لكي يخرج عن التحمله على اإل
و تلقنه أفكار أال توحي إليه باألن تكون حريصا أولكن يجب  ،تستخرج ما لدى الضيف

الذي يفتح  ن يحوز المرسل على الحبأوال بأس ، )7("و تضع الكلمات في فمه أما يقول 
لعدم  لى حد المواالة، وفي نهاية اللقاء، من النهايات الموفقةإيفتح له السبيل، ولكن ليس 

سالك هذا أدعني .. مامنا سوى ثالثين ثانيةألم يبق "إحراج الضيف و أقطع الفكرة 
  .)8("السؤال

، صحيحا خالف الشديد مع وجهات نظر ضيوفهمال يعتبر بعض المرسلين
وتضعف قضية  ،تهام مزعجةإن صحافة اإل" ،ويتبعون ما يسمى بالدفاع عن الشيطان

                                                
  . 81، مرجع سابق، ص اخالقيات الصحافة)  1(
  .268، مرجع سابق، ص ي والعالقات االنسانية النظرية والتطبيقاالعالم االسالم)  2(
  .169، مرجع سابق، ص التغطية االخبارية للتلفزيون)  3(
  .107املرجع السابق، ص )  4(
  . 29سورة الفتح ، االية )  5(
  . 89، مرجع سابق، ص اخالقيات الصحافة)  6(
  .168مرجع سابق، ص التغطية االخبارية للتلفزيون، )  7(
  .151املرجع السابق، ص )  8(
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ن مستهلك ألى إوهي تشير  ،تهين ثقافة المشاهدو ،إليه المرسلالجانب الذي يميل 
  .)1("ستيعاب الدليلخبار ليس لديه االدراك الكافي إلاال

  :تيإلى اآلختيار الضيف إتخلص دراسة 

كلما  ،مكاندر اإلكلما كانت لدى المرسل معلومات وافية عن ضيفه ق  -1
  .سهلأصبحت مهمة الحوار أ

لى إقرب واأل ،كثر معرفةواأل ،ةكثر خبراأل ،لتحري الجيد عن الضيفأ -2
  .صنع القرار

لى المعلومات فقط دون تحيز مع إوالسعي  ،سئلة في هدوءطرح  األن تُأ -3
  .طرف

أو يروج فكر ل روج بين من ي ،ختيار ضيوف البرنامجإالتمييز عند  -4
  . وبين من يعود بالفائدة على الجمهورشخاص، أل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

  .102املرجع السابق، ص )  1(
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  سئلة الحوارأختيار إ: المبحث الرابع      
ن يتفهم أن يتساءل عن كل ما يجد فيه إشكاال، فيحاول أنسان بفطرته يحاول اإل

كثر أن الكريم في آكل شيء يدور بخلده، ويهمه في حياته الدنيا، وهذا ما عبر عنه القر
 ،السؤال طرح كيفيةفي  ،النظرية عالميةاإل الدراساتجتهدت بعض إقد ، ويهآمن 
 ،لتقاءي وزميله السيد، لنالحظ اإللمكاو أمريكية، ودراسة مصريةاسة نقتصر على درو

  :)1(مريكية ي، ونبدأ بكارولين ديانا لويس األنختالف مع المنهج القرآواإل

نسان عادي يقوم إنك أحساس باإل حتى تعطي ،لسهلةسئلة ان تبدأ باألأيمكن 
  .لى قلب الموضوعإتجه مباشرة إ ، ثمبعمله

ما لم تكن ، وعندما تخرج عن المسار جابات،لإل يتصدىن أ لينتظر من المرس 
ذ تصبح مجرد إشيء،  أيفلن تنجح في تقييم المعلومات التي تسمعها وستقبل  ،على علم

ن يعبث أسيكون في مقدوره  ،معلوماتكن يعرف ضيفك حقيقة أبمجرد ، ومحرك للمقابلة
  .بك فيقول ما يروقه

تحصر نفسك في مقابلة ، ومع ذلك ال المعدةسئلة األ ي كل مقابلةلتكن معك ف 
  .رد عليهالو اأجابات إلى اإلستماع إ، دون سئلتك المعدةأ، تواصل فيها مبرمجة سلفا

مستوى المرسل الثقافي والمهني، فالسؤال التافه  أن تكشفيمكن للمقابلة الحية   
  .  ال يمكن حذفه، فينشر ويراه ويسمعه كل الناس

ما شعورك؟ : يخطيء به معظم مندوبي التلفزيون هو السؤال الشائع الذي 
فال شك  ،لى شخص قد عانى منذ لحظات من خسارة جسيمةإفعندما يوجه هذا السؤال 

ال و ،دائماً سهالًسئلتك مختصرة، وليس هذا أن تكون أحاول ، ونه يتجاوز حدود اللياقةأ
  .مهور الذي يتابعكيسر على الجأجابة واحدة فهذا إتحصل على ل أسئلة مركبة،توجه 

، والتي ذكرها مكاوي وزميله االسئلة للمرسل في كيفية طرح التوجيهاتمن 
  :)2(السيد

من المرسلين من يعلق ، ولى توضيحإال السؤال الذي ما زال بحاجة إاد ال يع
نطالق وإذا كانت اإلجابة كافية فاإل ،يجابا، وهذا ليس بصحيحإو أعلى كالم ضيفه، سلبا 

سئلة التي ال عالقة لها أو األالمفتوحة،  ، والبعد عن األسئلة المغلقة أوالثاني ى السؤالأل

                                                
  ).بتصرف(148 -141املرجع السابق، ص ص )  1(
  .299 -298، مرجع سابق، ص ص االخبار االذاعية والتلفزيونية)  2(
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اذا خرج عن إال إعدم مقاطعة الضيف و ،لبعد عن المقدمات الطويلةوا ،بخبرة الضيف
كثر من موضوع في نفس أسئلة التي تتناول واإلبتعاد عن األ ،ساسياألالموضوع 

  .)1("من وجهكثر أو تلك التي تفهم على أالوقت، 

سئلة متفقا عليها مسبقا مع أالصحفيين الذين يوجهون "ن أيعتبر هاتلونج 
في بعض  يبدو هذا الرأي صحيحاً ،)2("ستغالل وظيفتهم الصحفيةإالمصدر، يسيئون 

أبحاث العلم مع والمحاور المتفق عليها سئلة أن األالحوارات السياسية، ويرى الباحث 
و أدلة العلمية قوى األأيساعد الضيف في البحث عن ا فضل، وهذا مموالفكر هو األ

  .  كمل وجهألى المشاهدين على إقتصادية، وينقلها أو اإلالفقهية 

، ومن اإلشكاالت )4(ووسائلها في كتب اللغة والبالغة )3(ستفهامدوات اإلأتعددت 
ة، فهي ستفهام مستهلكإدوات أالمرسلين ال يعرفون منها سوى  أن،عالميةعلى الساحة اإل

، والتي )هل(ستفهام أداة اإلستعمال أو مغلقة، بإجابات مفتوحة إال تخرج عن حدود 
  .)5(جابتها ال تتعدي  نعم والإ

: وصريح، كالسؤال حيانا لتعليل شيئ واضحأ) لماذا( ستفهام أداة اإلتستخدم 
ذا، ن كلمة لماأو الصارخ؟ ومن المعروف أثم لماذا قام اإلحتالل بهذا اإلعتداء اآل

و تبرير الحدث ما أبحاجة لتفسير و تفسير، والمرسل أستفسار وبحث عن تبرير، إ
ما الكلمات التي أ، وصحاب القرارأدلة وشهود العيان ورأي إلى ذلك سبيال، باألستطاع إ

يرها ، فهي كلمات ال مبرر لها، ألن ثم والغاشم والصارخ وغاآل: ال مثلتصاحب السؤ
  .الخ...صارخ وسافر وحاقد ومعتدغاشم وظالم و اإلحتالل هو

                                                
  .215، املرجع السابق، ص )  1(
  .   45، مرجع سابق، ص اخالقيات الصحافة)  2(
( ، كيف)للزمن املستقبل( ، ايان )للزمان(، ماذا، مىت)لغري العقالء( ، ما)للعقالء( مزة، هل، من اهل: ادوات االستفهام)  3(

حسب ما يضاف اليها يتحدد ( ، أي )للعدد( ، كم )بتشديد النون، وتأيت ملعان عدة ( اىن ) للمكان( ، اين )تعيني احلال
مىت نصر اهللا، اعتربها علماء اللغة : تفهام، فعندما نقول، وقد تستعمل ادوات االستفهام، ولكن معناها ليس االس)غرضها

وقد تايت . من هذا او ما هذا واملعىن التحقري او التصغري، عندما نسأل اتني االداتني وحنن نعلم االجابة: استبطاء، وقد نقول
لسطني من امريكا؟ وقد تكون مبعىن االستبطاء كقولنا كم دعوتك وليس املقصود العدد، وقد تكون لالستبعاد كقوهلم اين ف

  ).121 - 101علم املعاين، مرجع سابق، ص ص : للمزيد انظر......... (للتوبيخ امل اقل لك؟
  .85 -70، مرجع سابق ، ص ص حماضرات يف علم املعاين)  4(
خرقا للقوانني الدولية؟ هل ترى؟ هل تعترب ما جرى؟ اليس هذا ( وما على املشاهد اال ان ينظر اىل التلفاز ليستمع تعبريات)  5(
  كيف تنظر اىل ما جرى يف قطاع غزة؟  كيف تقيم ما جرى؟   -وهنا االجابة اللغوية بلى-
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كيف دخل اإلحتالل؟ (ن يبحث المرسل عن أ: حتاللاألجدر في سؤال اإلمن 
؟ نتائج عدوانه على عدد الشهداء تبعها مع المواطنينإساليب التي ؟ وما األي الوسائلوبأ

؟ ما الحلول الالزمة؟ وكيف؟ ومن قتصادلى البنية التحتية وعلى اإلوالجرحى، وع
والبحث  ،ستفساراتأآلف اإلن لم يلتزم؟ ورأي القانون؟ وإ؟ وما المطلوب منه؟ والمسؤل

  .)1(ستفهام الخاصة بهأداة اإلسلوبه وأمام المرسل، وكل له ألها عن حلول مطروح 

و أسئلة في صيغة تهكمية تكون األ فال ،خالقيات السؤالالمسلم بأ يتميز المرسل
ثم اإلستهجان واإلستبشاع، ال ! إن هذا الوضعول المرسل الجيد ال يكتفي بالقو، تهجمية

لحلول ثم البحث عن ا ،طارها الصحيحإووضعها في  ،سباببد من البحث عن األ
  .و الجمهورأة على الجهات المسؤلة لقاء الالئمإ، دون المناسبة

لى كتاب اهللا، فنجد إحول مواضيع متعددة ومختلفة، فلو رجعنا  تساءل العرب
šš(يع شتى ل في مواضاؤالتس šš���� tt ttΡΡΡΡθθθθ èè èè==== tt tt↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã ÏÏ ÏÏ'''' ©© ©©#### ÏÏ ÏÏδδδδ FF FF{{{{ $$ $$####()2(، )yy yy7777 tt ttΡΡΡΡθθθθ èè èè==== tt tt↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ ÇÇ ÇÇ∅∅∅∅ tt ttãããã ÌÌ ÌÌ���� ôô ôôϑϑϑϑ yy yy‚‚‚‚ øø øø9999 $$ $$#### 

ÎÎ ÎÎ���� ÅÅ ÅÅ££££ ÷÷ ÷÷���� yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ()3(،) šš šš���� tt ttΡΡΡΡθθθθ èè èè==== tt tt↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ #### ss ssŒŒŒŒ$$$$ tt ttΒΒΒΒ tt ttββββθθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ0000ΖΖΖΖ ãã ããƒƒƒƒ( )4(،)yy yy7777 tt ttΡΡΡΡθθθθ èè èè==== tt tt↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã 44 44’’’’ yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ tt ttGGGG uu uuŠŠŠŠ øø øø9999 $$ $$####()5(،)šš šš���� tt ttΡΡΡΡθθθθ èè èè==== tt tt↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã 
ÇÇ ÇÇÙÙÙÙŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅssss yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####()6(،)yy yy7777 tt ttΡΡΡΡθθθθ èè èè==== tt tt↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ !! !!#### ss ssŒŒŒŒ$$$$ tt ttΒΒΒΒ ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏmmmm éé éé&&&& öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;;()7(،)yy yy7777 tt ttΡΡΡΡθθθθ èè èè==== tt tt↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã ÏÏ ÏÏππππ tt ttãããã$$$$ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$####()8(،) yy yy7777 tt ttΡΡΡΡθθθθ èè èè==== tt tt↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã 

ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ$$$$ xx xx0000ΡΡΡΡ FF FF{{{{ $$ $$####()9(،)šš šš���� tt ttΡΡΡΡθθθθ èè èè==== tt tt↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã ÇÇ ÇÇyyyyρρρρ ”” ””����9999 $$ $$####()10(،)šš šš���� tt ttΡΡΡΡθθθθ èè èè==== tt tt↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ uu uuρρρρ  tt ttãããã ““““ ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ tt ttΡΡΡΡ öö öö���� ss ss)))) øø øø9999 $$ $$####()11(،)yy yy7777 tt ttΡΡΡΡθθθθ èè èè==== tt tt↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã 

                                                
يستطيع املرسل استعمال ادوات االستفهام كافة حسب ما حيتاج اجلمهور من اجابات، فقد يعلم اجلمهور ان مرشحني )  1(

واجلمهور ال يعنيه يف ) أحممد ام علي فاز بالرئاسة(االستفهام بالغرض  فقط مها للرئاسة وينتظرون النتيجة، وقد تفي مهزة
) اهلمزة ( اما  اداة االستفهام .  اسهل واقل الفاظا) من فاز؟( املرحلة االوىل اكثر من معرفة من فاز، ولكن االستفسار ب 

ك شخص يكتب القصص ويلقي الشعر على سبيل املثال اذا كان هنا( فتكون هي االجدر، عندما يكون حرية حول معلومة 
  )أشاعر انت ام اديب ام رياضي؟( فيكون للهمزة وقعها ومكاا ) وميارس الرياضة باحتراف

  .189سورة البقرة، االية  )  2(
  .219سورة البقرة، االية  )  3(
  .219سورة البقرة، االية  )  4(
  .220سورة البقرة، االية  )  5(
  .222سورة البقرة، االية  )  6(
  .4سورة  املائدة، االية  ) 7(
  .42سورة  النازعات، االية  )  8(
  .1سورة االنفال، االية  )  9(
  .85سورة االسراء، االية  )  10(
  .84سورة الكهف، االية  )  11(



 207 

ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ$$$$ tt tt7777 ÅÅ ÅÅgggg øø øø:::: $$ $$####()1( ، )yy yy7777 tt ttΡΡΡΡθθθθ èè èè==== tt tt↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã ÌÌ ÌÌ���� öö ööκκκκ ¤¤ ¤¤¶¶¶¶9999 $$ $$#### ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ#### tt tt���� yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### 55 55ΑΑΑΑ$$$$ tt ttFFFF ÏÏ ÏÏ%%%% ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù)(2(  ستفساراتهم إبياء وجهوا ناأل نأكما

tt( :لى اهللا عز وجلإستفساراتهم إ ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> uu uu‘‘‘‘ 44 44’’’’ ‾‾ ‾‾ΤΤΤΤ rr rr&&&& ÜÜ ÜÜχχχχθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< ÖÖ ÖÖΝΝΝΝ≈≈≈≈ nn nn==== ää ääîîîî( )3(.  

نجد مدلوله وما عرف بالتحقيق الصحفي،  ن الكريمآيلمس الباحث في القر
خ االصغر للنبي يوسف بن يعقوب أأليامين، بنهل القرية، عن مالبسات سجن أبسؤال 

ÈÈ( ،عليهم السالم ÈÈ≅≅≅≅ tt tt↔↔↔↔ óó óó™™™™ uu uuρρρρ ss ssππππ tt ttƒƒƒƒ öö öö���� ss ss)))) øø øø9999 $$ $$####  ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$#### $$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ àà àà2222 $$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù uu uu�������� ÏÏ ÏÏèèèè øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ûû ûû ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$#### $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== tt tt6666 øø øø%%%% rr rr&&&& $$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù()4(،  لى إمن هنا نصل
ذهان المشاهدين أساس تعبر عما يدور في أسئلته، والتي هي باألدور المرسل في طرح 

ستفسارات شتى، دون مداراة لضيوفه على حساب الحقيقة، التي ينتظر المشاهد إمن 
  .الكشف عن مالبساتها

فائدة  الذي يعود بالسوء، وليس من ورائهحذر القرآن الكريم عن السؤال 
$$$$(و الدين أللمجتمع  pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ŸŸ ŸŸωωωω (( ((####θθθθ èè èè==== tt tt↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@ ôô ôô tt ttãããã uu uu !! !!$$$$ uu uu‹‹‹‹ ôô ôô©©©© rr rr&&&& ββββ ÎÎ ÎÎ)))) yy yy‰‰‰‰ öö öö6666 èè èè???? öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 öö ööΝΝΝΝ ää ää.... ÷÷ ÷÷σσσσ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ nn nn@@@@()5( ، وهذا
 جل هدف نبيلألى السؤال من إ السائل رضي اهللا عنهبي طالب أوجه علي بن  وهذا ما

  .)6()سل تفقها وال تسأل تعنتا( 

سؤال قد يطرأ على ذهن  أين يوجه أوعليه  ،يعتبر المندوب ممثال للمستمع" 
الوصول  هدافهاأنجد  ،الكريم نآالقر في سئلةاأل باليسألى إ، ولو نظرنا )7("هذا المستمع

حانه وتعالى السؤال من اهللا سب سلوبأفجاء  ،الخير والهداية للناس جميعاًلى نتيجة فيها إ
$$$$(ب ن اهللا سبحانه يعلم الجواب، كيف ال وهو عالم الغيوأبليس، مع إل tt ttΒΒΒΒ yy yy7777 yy yyèèèè uu uuΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ āā āāωωωω rr rr&&&& 

yy yy‰‰‰‰ àà ààffff óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) yy yy7777 èè èè???? óó óó÷÷÷÷ ss ss∆∆∆∆ rr rr&&&&()8( )tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ßß ßß§§§§ŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== öö öö//// ÎÎ ÎÎ**** ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ $$$$ tt ttΒΒΒΒ yy yy7777 ss ss9999 āā āāωωωω rr rr&&&& tt ttββββθθθθ ää ää3333 ss ss???? yy yyìììì tt ttΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÉÉ ÉÉffff≈≈≈≈ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ ، وجاء األسلوب )9()####$$

                                                
  .105سورة طه، االية  )  1(
  .217سورة البقرة ، االية )  2(
  .9سورة مرمي، االية  )  3(
  .82ية سورة  يوسف ، اال)  4(
  .101سورة املائدة، االية  )  5(
  .318، رقم 402، ص 6، طبعة الشعب، كتاب ج البالغةعلي بن ايب طالب، )  6(
  .217، مرجع سابق، ص االخبار االذاعية والتلفزيونية)  7(
  .12سورة االعراف، االية  )  8(
  .32سورة احلجر، االية  )  9(
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(نبياء التسائلي مع األ || ||¤¤¤¤ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏèèèè≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt øø øø⌠⌠⌠⌠ $$ $$#### zz zzΝΝΝΝ tt ttƒƒƒƒ óó óó���� tt ttΒΒΒΒ || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uu || ||MMMM ùù ùù==== èè èè%%%% ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ==== ÏÏ ÏÏ9999 ’’’’ ÎÎ ÎÎΤΤΤΤρρρρ ää ää‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏƒƒƒƒ ªª ªªBBBB $$ $$#### uu uu’’’’ ÍÍ ÍÍ hh hhΓΓΓΓ éé éé&&&& uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ yy yyγγγγ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈββββρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ 

«« ««!!!! $$ ÷÷(، وكذلك سؤال اهللا للبشر )1()####$$ ÷÷ΛΛΛΛ ää ääΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uu ‘‘ ‘‘‰‰‰‰ xx xx©©©© rr rr&&&& $$$$ ¸¸ ¸¸)))) ùù ùù==== yy yyzzzz ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ rr rr&&&& ââ ââ !! !!$$$$ uu uuΚΚΚΚ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### 44 44 $$$$ yy yyγγγγ8888 oo ooΨΨΨΨ tt tt////()2(.  

øø(،ليه السالم نموذجا للمرسل المسلم في السؤال والجواب معابراهيم عإيعتبر   øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) 
tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ//// LL LL{{{{  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% uu uuρρρρ $$$$ tt ttΒΒΒΒ ÍÍ ÍÍνννν ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ ãã ãã≅≅≅≅ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏOOOO$$$$ yy yyϑϑϑϑ −− −−GGGG9999 $$ $$#### ûû ûû ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& $$$$ oo ooλλλλ mm mm;;;; tt ttββββθθθθ àà àà0000 ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ tt ttãããã ∩∩∩∩∈∈∈∈⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% !! !!$$$$ tt ttΡΡΡΡ ôô ôô‰‰‰‰ yy yy`̀̀̀ uu uuρρρρ $$$$ tt ttΡΡΡΡ uu uu !! !!$$$$ tt tt////#### uu uu $$$$ oo ooλλλλ mm mm;;;; 

šš šš ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎ7777≈≈≈≈ tt ttãããã ∩∩∩∩∈∈∈∈⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΖΖΖΖ ää ää.... óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ àà àà2222 ää ääττττ !! !!$$$$ tt tt////#### uu uu uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 99 99≅≅≅≅≈≈≈≈ nn nn==== || ||ÊÊÊÊ && && ÎÎ ÎÎ7777 •• ••ΒΒΒΒ ∩∩∩∩∈∈∈∈⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ (( ((#### þþ þþθθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% $$$$ uu uuΖΖΖΖ oo ooKKKK ÷÷ ÷÷∞∞∞∞ ÅÅ ÅÅ____ rr rr&&&& ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, pp pptttt øø øø:::: $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ôô ôôΘΘΘΘ rr rr&&&& 
|| ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÎÎ ÎÎ7777 ÏÏ ÏÏèèèè≈≈≈≈ ‾‾ ‾‾====9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∈∈∈∈∈∈∈∈∪∪∪∪ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ≅≅≅≅ tt tt//// öö öö//// ää ää3333 šš šš//// §§ §§‘‘‘‘ �� ��>>>> uu uu‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ uu uuΚΚΚΚ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### �� ��∅∅∅∅ èè èèδδδδ tt tt���� ss ssÜÜÜÜ ss ssùùùù OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã //// ää ää3333 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ 

zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ šš šš ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∈∈∈∈∉∉∉∉∪∪∪∪ «« ««!!!! $$ $$$$$$ ss ss???? uu uuρρρρ ¨¨ ¨¨ββββ yy yy‰‰‰‰‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ2222 VV VV{{{{ //// ää ää3333 yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ ôô ôô¹¹¹¹ rr rr&&&& yy yy‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// ββββ rr rr&&&& (( ((####θθθθ —— ——9999 uu uuθθθθ èè èè???? tt tt ÌÌ ÌÌ���� ÎÎ ÎÎ//// ôô ôô‰‰‰‰ ãã ããΒΒΒΒ ∩∩∩∩∈∈∈∈∠∠∠∠∪∪∪∪ óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ nn nn==== yy yyèèèè yy yyffff ss ssùùùù 
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ال بد من عرض الخلفيات المحيطة  ،سالميةن يبدأ المرسل في البرامج اإلأقبل 
ن أدون  ،ستان وكشميرمسلمي الشيشان وافغانعن ما نسمع من يتحدث  فكثيراً ،بالحدث

 ،ن  يتعرف على طبيعة البلدأودون  هناك، يكون على دراية بما يجري بشكل تفصيلي
، وكل ذلك ، وسبب الصراعقاليمواأل ،والثقافة ،والمعتقدات والعادات ،وعدد السكان

راد التعليق أذا ما إوسالميتها، ،  قد ال يعترف بإعالمإيحصل علية من وكاالت ووسائل 
  .عداءإال صراخ ودعاء على األع ال تسم

فال تبتعد عن  ،سبابها ونتائجها المتوقعةأحداث وإلى تحليل األما عندما يذهب أ
سواء  ،لى الحدث بصلةإوالتي قد ال تمت  ،حاديث الشريفةنصوص القرآن الكريم واأل

  .أم من حيث ما فسرها العلماء ،من حيث سبب النزول
                                                

  .116سورة املائدة، االية  )  1(
  .27سورة النازعات، االية   ) 2(
  .77 -48نبياء، االيات  سورة األ)  3(
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  : تيإلى اآلسئلة واألع ختيار الموضوإ يتخلص دراسة مبحث

مع مراعاة التوزيع  ،ختيار المواضيع ذات القيمة والمتنوعة والشاملةإيجب  -1
الجغرافي للعالم الذي ستصله الصورة بعاداته وتقاليده ومعتقداته ومستواه المعيشي 

شكل وتوقيت البث المناسب وال ،ثارةإكثر أي البرامج أو ،هتمامه بالتلفازإومدى  ،ولغته
  ...وتوقع رد الفعل هناك ،سلوب المناسبناسب واللغة المناسبة واألالم

عالمية والسهلة والجذابة وباللغة اإل ،والًأالتعبير عن المواضيع بالصورة  -2
مر بالمعروف والنهي بحجة األ ،وعدم الصراخ في وجه المشاهد ،والمشوقة والمؤثرة

  .عن المنكر

صر الصورة كعن ،ها للموضوعستعمال كافة عناصر التلفاز وتسخيرإ -3
أو من خالل التقارير  ،بداع في المونتاجوالمؤثرات الصوتية واإلخراج الجيد واإل

  ...فالم الوثائقيةالقصص التلفزيونية واأل

تتمثل في تقوى اهللا، "خالقيات المرسل والتي ألسئلة بأا ترتبط طبيعة -4
  . ال من اهللاإخوف نسان من الأمام اهللا، وتحرير اإلوالشعور بالمسؤلية 

ن الرسالة العالمية أل ،ن يبث على الفضاءأالخالف الفكري الداخلي ال يجوز  -5
 ،راده اهللا منهاأى المنهج السليم الذي إللى ما يقربها إنما بحاجة إو ،ليس لها بهذا الخالف
  .جمعينأوهو هداية الناس 
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  الفصل السابع
  المرسلين  ات على  نماذج منتطبيقي

  :مبحثانوفيه 

  :المرسل النمطي : المبحث األول

  :وفيه مصلبان

  عالمية الحكوميةفي المؤسسة اإلالمرسل النمطي  -أ

  سالميإيناقش فكر و في المؤسسة الحكومية المرسل النمطي  -ب

دراسة نقدية تحليلية لبعض مرسلي الشريعة والحياة  :المبحث الثاني
  .)قناة الجزيرة الفضائية( 

  :بانوفيه مطل

  :هدافهأنشأة البرنامج وفكرته و -أ

    طينية ناقشت القضية الفلس لبعض المرسلين في حلقات دراسة تحليلية - ب    
  .في برنامج الشريعة والحياة
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  : ولالمبحث األ     

  :)1()برنامج حكي عالمكشوف( نموذج المرسل النمطي :ولالمطلب األ     
  )لنبحث عن الحقيقة( كتابة يبدأ البرنامج بموسيقى مع 

نطالقها إاوضات قبل شهدت المف :لسالم عليكم ورحمة اهللاأ: مقدمة المرسل
التي لو  ،نتقادات والتحذيراتفقه وال زال الكثير من الرفض واإل، راعسيراً ميالداً

من خالل حوار وطني  ،الموقف والنهج الرسمي الفلسطيني صحابها بفعل يسندأستبدلها إ
جر من قبل لمزايدات مدفوعة األ ،كثر من مجرد ما يشبه المزادأكان نفعها ل ،مسؤول

وال  ،ال قلة من الذين ال ننكر عليهم حرصهمإ ،دعياء الحرص على القضية ومصيرهاأ
بمحض  حد يشكك في توجهاتهم، ولم يختر المستوى الرسمي الفلسطيني المفاوضاتأ
متثال للمنطق والواقع وتخليص بة باإلليس لعدم الرغ هةليها مكرإفقد ذهبت  ،رادتهإ

بيب أتل نما بفعل عدم الرغبة والجدية لدى حكومة إو ،حتاللأرضنا من اإلشعبنا و
  .نحو السالم)  نحنحة( بالتقدم خطوة واحدة 

ن ذهابنا أ، ولم يخفى ئتالفه اليمينيإركان أنتنياهو و وهذا ما يؤكده موقف السيد
التي لم  ،هائل تعرضت له القيادة الفلسطينية جاء تحت وقع ضغط ،لى المفاوضاتإ

، المتشدقين بمفردات العبث السياسيلسنة أيسعفها لم تسعفها من هذا الضغط القهري 
ثرت تحمل تبعات قرارها نها آأال إ ،سرائيليةدم الجدية اإلدراك القيادة بعإوبالرغم من 
بفعل  ،نتقادات الدوليةلإلالذي بات عرضة  ،سرائيليلتعرية الموقف اإل ،بمسؤلية عالية
وعليه ال بد من المراكمة على  ،قتصادنا وقدسناوعبثه بأرضنا وأمننا وإ ،سياسته الطائشة

بعاصمتها  ،قامة الدولة الفلسطينية المستقلةإالمنادي بضرورة  ،جماع الدوليما يشبه اإل
لتأويل ال يقبل ا ،وهو نص واضح وصريح ،القدس المحتلة على حدود عام سبعة وستين

  .وال المتاجرة

فهي  ،سرائيليإن ال زالت تحت سقف التعنت اإلو ،آلن وقد بدأت المفاوضاتأ
من خالل اإلعالن  ،كدته القيادةأوهذا ما  ،خرى تحت سقف ثوابتنا الوطنيةأمن جهة 
سرائيل صدق نواياها تجاه إثبتت أذا ما إو ،ن المفاوضات ستكون مدتها شهرصراحة بأ

فلنا مسلك  ،ن لم تفعل ذلكإو ،ل المسيرة في طريق هذه المفاوضاتفستتواص ،السالم
  .خرآ

                                                
ارشيف / 7366رقم الكاسيت / نيويورك/ م، لقاء السيد الرئيس2010/ 9/ 24شليب، حكي عاملكشوف ماهر )  1(

  .تلفزيون فسطني
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  .سرائيليلفنا بدأت متعثرة بفعل الموقف اإلسألمفاوضات كما أ

لى قرب إ، بالنظر سباب نجاحها وتداعيات فشلهاأها وفاقها ومستقبلها ومعيقاتآ
وضوع نناقشه م ،ستيطانيإنتهاء التجميد اإلالسادس والعشرين من الشهر الجاري موعد 

، بو مازنألسيد الرئيس محمود عباس مع ا ،ستثنائية من نيويوركفي هذه المكاشفة اإل
  .مساء الخيرصباح الخير سيادة الرئيس 

ت عليه نأشرت ألذي أ ،يام قليلة تفصلنا عن نهاية الشهرأ ،بداية ،سيادة الرئيس
هل ثمة  ،أي بعد يومين ؛لى السادس والعشرينإشارة إ ،عندما قلت سنفاوض لمدة شهر

  لى مواصلة هذه المفاوضات؟إما يشير 

  :مالحظات    

 ،سم الحكومة يتحدثإعالمي بإناطق  هناك وكأن ،نشائيةإمقدمة طويلة  -1
  .كثر من ثالث دقائق بقليلأومدتها 

  .موقف على حساب موقفإلى  ،الصحفي الواضح نحيازإ -2

، وقليل جهات ما جر منأأليتلقون نهم أ ،تهام خصومهإ مبادرة الصحفي إلى -3
  .لحريص على القضيةأمنهم 

 تيا لموقف سياسي، نحيازاً ذاإتكشف  ،ستخدام عبارات تقيميةإيسارع إلى  -4
   ".المتشدقين" مثل كلماتستخدامه لإوهذا يبدو واضحا من 

  :سئلة البرنامجأنماذج من     
) اييي( ارجية العربالسبت ستلتقون وزراء الخ) اييي(سيادة الرئيس: س  -1

  ؟ ) وفتح يديه(  26نتهاء لفترة إهل يعني وبعد يوم من لقائكم سيكون هناك 

  ين هو؟أوهنا ال بد من سؤال المرسل عن سؤاله 

وهذا ليس اللقاء  ،مريكياألتقيتم بقادة الجالية اليهودية في إسيد الرئيس : س -2
هل هذا يأتي  ،كثر من دولةأفي  ابقاًس) بضم الهاء بوضوح( لتقيتم بهم إيعني  ؛ول لكماأل
  ثير ؟ إطار سياسي جديد لإلطالع والتأفي 

أين و  ؟والتأثير على من ؟طالع منإل: وهذا يقود الباحث إلى مساءلة المرسل
  كثر من مرة؟ألتقاهم إطار السياسي الجديد ما دام اإل
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ومطل على  ،سرائيليلرئيس تكاد تكون متخصص بالشأن اإلسيد ا : س-3
تختلف  ،سقاطات الدينية والسياسية المعانيهل اإل ،ختالف توجهاتها السياسية والدينيةإ

  هو ترانسفير للشعب الفلسطيني؟،ن الهدف واحد أم أ ،من حيث المضامين

  :شكالياتإ السؤال ن فيأيرى الباحث 

أكاديميا صص والمتخ ،عندما خاطب رئيس الدولة ،لم يختر التعبير المناسب -أ
، )سرائيليتكاد تكون متخصص بالشأن اإل( لمة سستخدم كإ، عندما سرائيليةاإلبالشؤون 

ويفاوض  ،ن رئيس دولة في العالمأهل يشك المرسل هنا و. وتكاد هي كلمة للتشكيك
ومطل : ( يستخدم عبارة معطوفة بالشك على سابقتها ويقولل ،على كل كبيرة وصغيرة

  ).ختالف توجهاتها السياسيةإعلى 

لمضامين، ترانسفير، فلم يوفق بصياغتها أسقاطات الدينية، لمات اإلأما ك -ب
  . لبسيطأبشكل واضح للمشاهد 

أنت مرتاح وهل  ؟كيف ؟مم المتحدةماذا عن خطاب كلنتون في األ: س -4
  ؟للللنت مرتاح للصيغة وللللأهل  ،لمتحدةأمم عفوا خطابه في األ ؟وباماأل

  .ن المرسل مرتبكأيبدو هنا 

هل سيكون هناك  ،نقسامأخرى عن موضوع اإلسال مرة أنا بدي أ طيب: س -5
  نقسام؟اماتيكية من الرئيس محمود عباس إلنهاء اإلخطوة در

  خرى؟أويتساءل الباحث لماذا تسأل مرة 

  :ختام اللقاء

إلى اللقاء في الحلقة عزائي المشاهدين أ لشكرأشكرك جزيل أسيادة الرئيس 
  .سبوع المقبلالقادمة األ

   .ستثنائيةإال في حالة إولن تكرر  ،و خاصةأستثنائية إهي حلقة : والًأ

  ؟أم من فلسطين ين من نيويوركأمن  ،سبوع القادم والحلقة القادمةاأل: ثانياً

  :مالحظات 

   .نشائية وطويلةإسئلة األ -1

  .من الورق وء وقراءة وتلك ،المرسل رأيموقف وسئلة فيها األ بعض -2

  نهاء الرئيس كالمه؟إدت بعد لماذا ور ،كلمة نعم -3
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م على أ ؟، هل سيتم بحث كافة القضاياسئلة بصيغة خياراتوضع بعض األ -4
  م ؟أم أم أمراحل 

 .من الحوار اًلقتل كثير ، و الأجاب الرئيس بنعم أسؤال هل تكرر ؟ ولو  -5

لى محور جديد، وال يوجد إ، وكل سؤال يذهب لى سؤالإنتقال من سؤال اإل -6
  .حوارو أنقاش 

: برنامج: سالميإالمرسل النمطي في برنامج  يناقش فكر : المطلب الثاني
   :)1()بدون لف ودوران(

 ناقشتن الدراسة أختياره مع إوسبب  ،لحديث عن البرنامج ال بد من التعريف بهويتهأقبل 
  .ول ومن تلفاز فلسطينللمرسل النمطي في المطلب األ نموذجاً

قضايا سياسية وتارة فهو يناقش  ،تتضح معالم التخصص عليهبرنامج لم ال نأمن الواضح 
  .وهكذا... قضايا فكرية خرىأجتماعية وإقضايا 

، ناقشة قضايا فكرية لها عالقة باإلسالمختيار البرنامج هو دخول المرسل في مإوسبب 
قامت الدراسة التي وخرى أحمدية في حلقة األفناقش حلقة عن السلفية وناقش الفرقة 

  .داء المرسل فيهاأ تحليلب

بكم في حلقة تاسعة في برنامج  وسهالً هالًأوقاتكم وأسعد اهللا أ :المرسل مقدمة 
سمعنا عن  وقد ،عتقاديدفعنا لإلستدراك واإل ،برنامج ثقافي فلسفي ،بدون لف ودوران

ا من جديد في لكنن ،وسمعنا عن الصوفية ،خونجية والشيوعيةالسلفية والبهائية واإل
 ،صدر مفتي نابلس فتوى بتكفيرهمأ، 2005عنا عن األحمدية لماما في العام فلسطين سم

حمدية فرقة ضالة غير أو األن القاديانية إ :حمد شوباشأقال حينها مفتي نابلس الشيخ 
كان من جديد وستوضحنا إو ،،بحثنا من خالل البرنامج، تتبنى عقائد فاسدة، سالميةإ

خرى أدعوى  يضاًأو ،ه من منطقة رام اهللا، رجل طلق زوجتهناك محاولة التطليق
   .حمديةألنه تبنى األ ،خر من زوجتهآلتطليق رجل 

وجهت رسالة للرئيس  ،لجماعة ومقرها قرية الكبابير قرب حيفا رفضت بعضأ
   .وقاف تدعو فيها للتراجع عن الفتوىولوزير األ ،ى التراجعإلتدعو فيها  2005بو مازنأ

                                                
سطني ، ام الشرايط ، رام م ، ارشيف تلفزيون فل29/6/2010/ ، الثالثاء  6391تقدمي ناصر اللحام ، رقم الكسيت )  1(

  .اهللا ، فلسطني
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ميرزا غالم (م على يد 1989ديان الهندية في العام حمدية في بلدة قاوظهرت األ
 �����ورميرزا (خرهم آثم خلفه خمسة خلفاء  ،م1908والذي توفي في العام  ،)حمدأ

  .)1()حمدأمزرور 

 ،)2(لف ثمانين الف كتابأ، و المسيح المنتظر قادمأن المهدي أعتبر إغالم نفسه 
ا هو لصالحهم وما هو ليس ، في هذا منهم جماعة دينية وليست سياسيةإن ويقولو

وبالتالي يبتعدون  ،نهم ال يتدخلون في السياسةإتهموا بأ، من وجهة نظر البعض لصالحهم
ن ، في حين هم يقولون بأنجلترا التي كانت تحتل الهندإيحاربون وبالتالي  ،عن الجهاد

ا وبأن ينشرو ،وأنهم أمام السيخ ،سالم والصالةاإلعالء شأن سمحت لهم بإنجلترا إ
لى حيفا عن طريق إحمدية فلسطين م وصلت األ1924، في العام اإلسالم في الهند

لهم على  تخذوا مقراًإو ،حمدأحمدي الثاني بشر الدين محمود وقدوم الخليفة األ ،البحر
هذه القرية في  .بابير يعرف بمسجد سيدنا محمودفي الك ، بنوا مسجداًجبل الكرمل

، لكن ال وجود لهم في مدن حمديونأذ ليس كلهم إمهم ، معظف نسمةالكبابير ثالثة اآل
 ،فريقياإوروبا وأنهم موجودون في الهند وباكستان وأرغم  ،الضفة الغربية وقطاع غزة

، تم تكفيرهم على يد مليون نسمة بعدد العرب 200عددهم ن وسنستوضح اآلن بأ
ة وجهة نظر وروح نهم يتهمون بمخالفأل ،شوباش مفتي نابلس ليس البداية وال النهاية

ما سنرى من خالل الحلقة، ويقال م كم النبيين وليس خاتَمن خالل حديثهم خات ،الشريعة
   .سالميةالخالفات في نظر وروح الشريعة اإلن هناك الكثير من بأ

 ؛بحديث لينانه خص العرب بأ :في كتاب حمامة البشرى يقول مؤسس الجماعة
  .يحظون بحضانة دعواهي جعل العرب أ

 ،من حيفا للتبشير في دمشق شمسم ذهب الشاب جالل الدين 1931في العام  
، لديهم مجلة تدعى مجلة خرىألى قاديان مرة إ، ثم غادر ن يقتلأوكاد  ،فتعرض للطعن

ماعة ت مؤسس الجيضا كان لكن ومؤلفاأوهي باللغة  ،لى البشرىإالبشارة تم تحويلها 
  .يضا هاجموا الصوفيةأ، كلهم على جميع الطرق وروبيةباللغة األ

، كانوا مؤسسوها و القاديانيةأحمدية ر ونعرف باأللى التقريإنذهب  والًأدعونا 
، يقولون ، زاروا الخليلزاروا بيت لحم ،وزاروا القدس ،م1924زاروا حيفا في العام 

                                                
  .من الالفت التواريخ الغري مضبوطة عند املرسل)  1(
  .هذه املعلومات اوردها املقدم دون ان يزودنا باالدلة على صحتها)  2(
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لمسيحيون ينتظرون المسيح، أكرشنا، لهندوس أديان تنتظر نبيا منتظر بأن معظم األ
  . ، والمسلمون المهدي المنتظرينتظرون بوذا والبوذيون

      .حمديةتقرير بعد المقدمة عن األتم عرض ثم 

  :مالحظات على المقدمة    

  .وحجم المقدمة ال يتناسب والمادة التلفزيونية ،)ثانية 32دقائق و 5مدة المقدمة (طويلة -1

 .مفككة وغير مترابطة -2

 إنشائية -  3

 .جمل بال معنى وغير مكتملة-4

 .األفكار مشتتة وتحتاج إلى تركيز -5

بتساؤل عن كتفى المقدم إعاد ما ذكره المرسل بالمقدمة، ولو أن التقرير أيرى الباحث 
، وعالقتها بالفكر والسياسة، وترك هم افكارهاأتباعها، وأوعدد  دها،تواج أينحمدية واأل

  .دمة والتقريرما بين المق ،لخفف عبء عشر دقائق على المشاهد..التفاصيل للضيوف

  :األسئلة    

عداد هذه الحلقة قرأت إبدأ أن أقبل  ،خواتي مشاهدينا الكرامأخوتي وإ: س – 1
فعال أردود  ،فعال عليهاقرأت ردود األ ،حمديةأعرف عنها الكثير عن األوكنت ال  والًأ

 من ،كبر محمد سيد طنطاويفضيلة الشيخ اإلمام األيضا من أو ،من المفتين غاضبة جداً
وجدت  ،درست انا وقرأت ،كان هناك هجوم شديد ،كما الحظنا من الكثير من العلماء

سنسأل مفتي جنوب الخليل  ،سيكون من الناحية الدينية ،طبعا القول في هذا الموضوع
 ن محمداًأو ،ال اهللاإن ال اله أن تشهدون قرأت وجدت بأقول ألكن كصحفي  ،وأهل العلم
لماذا  ،نبذ الشر ،والدعوة للخير ،شياءالخمس جذر األ تؤمنون باألركان ،رسول اهللا

  خرين لم يفهمونكم بعد؟أن اآلنتم متفاجئون ولال تبتسمون يعني بسخرية من أهل ؟تُكفروا

  :تييرى الباحث اآل

سؤال ال يكتفي المقدم بأ ن المقدم درس وبحث ووجد؟أماذا يستفيد المشاهد من 
  بالسؤال على مضمون الحلقة؟ما فائدة الحشو   لماذا كفركم البعض؟

ي هناك شيء مستفز لعالم السنة ف ،طيب ندخل في صلب الموضوع: س -2
يعني في خطأ في فهم من الجانب  ؛نتم هناكأهل  ،هو قضية محددة ،هل الدينوأل
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قل في تكفيركم وتطليق زوجاتكم في المناطق لماذا لم تتجاوزوها حتى على األ ،خراآل
هل هي جذرية لهذه  ،وبتقعوا في قضية خالفية ،و غيروأنفوذ التي لم يكن لكم فيها 

نو وقضية كما سمعنا من الشيخ بأ ،قضية المهدي المنتظر ؛الدرجة حتى ال تتخلوا عنها
  و بين مؤسس الجماعة وبين السماء؟أهناك يعني عالقة وحي بينكم وبين 

المنتظرسؤال المهدي : ساؤالت وهين هذا السؤال يمزج بين عدة تأالحظ ي ،
عندما ذكر  ،حمدية ومعتقداتهمسؤال عن فكر األ حمدية،ال عالقة وفهم اآلخرين لألوسؤ

  .حمديةسؤال عن موقف الطالق لمن يتّبع األالمقدم  الوحي والسماء، 

سأل وحضرتك يعني أنا أ ،براهيم محمد بويا الدينإطيب دكتور الشيخ : س -3
ن محمد رسول أال اهللا وإله إن ال أشهد أ الشيخ بحكي ،تعلم والمشاهدون من حضرتكأس
ليست كلمة تكفير كبيرة على أ ،سالم الخمسوبقوموا بالمناسك األخرى وبأركان اإل ،اهللا

 ؟ليست كلمة جديدة في مجتمعناأ ؟نهم ليسو مؤسسي الجماعة حتى يتهمواأوخصوصا 
يعني  ؛شاب مثل هذا الشاب ،ن تأخذ كافة المجاليضا وحضرتك اآلأذا تسمح لي إو

  ليست جديدة على المجتمع الفلسطيني؟أ ،تطليق زوجتو

قول لك هنا بنوا أ ،نا يعني سوى باحث وصحفيأبراهيم ولست إدكتور : س -4
كيف  - ..ويستمر بالعدد - مدارس وعيادات ،لغة  56ن ل آترجموا القر ،ف المساجدآآل

كيف يمكن  ،ائدن طبعا ال يوجد حل وسط في مسائل دين فهذه عقأ ؟كيف يمكن ؟يمكن
 ،بالزندقة نت تتهمني مثالًأيعني  ؛ذا ينفيإ ،ذا ينفي ذلك الكالم الدكتور الشيخ محمدإن أ
 ،و في أي مكانأو في الخليل أستجلبتني سواء في السعودية إ ،نت تتهمني بالهرطقةأ

يقول  ،ن اهللا كذاأنت تقول بأهل  ،نسحبأنا أقول لك ال أ؟ نت تجاهر بكذاأ، هل سألتني
 ؟حمر وغيروهل تقول بأن اهللا يوقع بالقلم األ ،نت عالمأو - ذنك يا دكتورإبعد  -ك الل

  يعني ينفي  تنفي هذه التهم؟ .يقول لك ال

قدمة المرسل، وتقرير الحلقة، واألسئلة الطويلة، ن من يجمع مأيرى الباحث 
ة شيء نشائي المكرر والمفكك والمتشابك، سيجد نصيب الضيفين من الحلقوالكالم اإل
  .، وكأن الحلقة للمقدم، والضيوف هم شهود على صحة ما يقوليسير جداً

  

  

  :المبحث الثاني     
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  :هدافهأوفكرته والشريعة والحياة برنامج نشأة : المطلب االول      
المرسل المتخصص في برنامج إسالمي وذلك بعد مناقشة  يناقش المبحث نموذج

، ويناقش الفروق بين من في المبحث السابق صصالمرسل النمطي والمرسل غير المتخ
جل الدراسة التطبيقية للفصول ، وذلك من أفريق ومن يعمل منفرداًيعمل ضمن روح ال

  .النظرية السابقة

وسبب إختيار نماذج من مرسلي الشريعة والحياة، أن البرنامج يدخل ضمن قناة غير 
مرسل ومرسلة، وإستضاف متخصصة بالشريعة اإلسالمية، وقدم البرنامج أكثر من 

عدداً كبيراً من علماء المسلمين ومن كافة األقطار العربية واإلسالمية، وناقش قضايا 
  .إسالمية متعددة ومتنوعة

برنامج ال بد من الحديث عن نشأة البرنامج لوحتى نصل إلى آلية عمل المرسل في ا
بها، قبل الدراسة وآلية عمل المرسل وإختيار الضيوف والموضوعات وعالقة المرسل 

  .التحليلية لبعض المرسلين

نطالق قناة الجزيرة الفضائية عام برنامج الشريعة والحياة منذ السنة األولى إل بدأ
 اًويعتبر البرنامج إسالمي، حمد الشيخأم، وكانت البداية مع المقدم األول للبرنامج 1996

  .)1(اًوليس ديني

  

  

  

  

  

                                                
ية إخبارية، كانت هذه االنطالقة األوىل برنامج إسالمي، وال أقول ديين برنامج إسالمي ينطلق من قناة فضائ: القرضاوي)  1(

األصل فيها أا للخرب وليست للتثقيف والتوجيه والفكر، وكان هذا شيئا جديدا، وقد قلدا يعين فضائيات أخرى كانت هي 
 -هـ  16/10/1427انظر عبد الصمد ناصر،الذكرى العاشرة النطالقة الشريعة واحلياة، األربعاء ( األوىل يف هذه الناحية، 

  )غرينتش( 13:16، )مكة املكرمة( 16:16الساعة ) خر حتديثآ(م  8/11/2006املوافق 
http://www.aljazeera.net/channel/archive/archive?ArchiveId=1031426     
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على  القائمين بدقة، من خالل مشاورات بين) ة والحياةالشريع(سم البرنامج إختيار إوتم  
وإعادة بثه على  ،ختيار وقت بثهإ، وتم )2(والشيخ يوسف القرضاوي )1(قناة الجزيرة

 .  )3(مباشرة بالدراسة والتشاور أيضا ،الهواء

، وقد )مفهوم الشريعة ودورها في تنظيم حياة البشر(  ول حلقةأناقش البرنامج في     
عض العناوين، والتي ترتبط بالمناسبات الدينية، كشهر رمضان المبارك، تتكرر ب

واإلسراء والمعراج، والهجرة النبوية، والمولد النبوي، وقد تتكرر الموضوعات 
سالمية، كالعناوين المتعلقة والتي تواكب األحداث الكبرى على الساحة اإل ،السياسية

قد  ،الموضوع الذي تعرضه الجزيرة"ن أ يوسف القرضاوي خعتبر الشيإ، و)4(نتفاضةباإل
  .)5("ولكنه ال يتكرر بجزئياته ومحاوره وتفصيالته  ،يتكرر بعنوانه

ويميل البرنامج إلى الحوار مع الضيف، والذي تمثل بشكل رئيسي بالشيخ يوسف       
القرضاوي، إضافة إلى عدد من العلماء والمتخصصين والمفكرين، والذين يتم اختيارهم 

                                                
فضيلة الشيخ لو عدنا إىل النشأة األوىل، كيف جاءت فكرة برنامج إسالمي، كما تقول يف قناة : عبد الصمد ناصر)  1(

 هذه الفكرة ومن من؟إخبارية متخصصة، كيف انبثقت 
احلق أن هذه الفكرة جاءت من املسؤولني عن قناة اجلزيرة، يعين من رئيس جملس اإلدارة ونائبه من الشيخ : يوسف القرضاوي

محد بن ثامر واألخ حممود السهالوي، مها أصحاب هذه الفكرة، وقد تداولنا هل نسميه الدين واحلياة؟ اإلسالم واحلياة؟ أو 
أن أقرب األمساء، هو اسم جديد على الربامج التليفزيونية، الشريعة واحلياة، ألن كلمة الشريعة معناها أننا نريد  الكذا؟ ووجدنا

اإلسالم مبنهج للحياة ال جمرد عقيدة الهوتية، وال جمرد تفكري نظري جتريدي، ولكن شريعة تنظم للناس حيام، حياة الفرد 
الشريعة واحلياة، كيف تنظر إىل حياة .. حياة الدولة، العالقات الدولية، هذا معىن الشريعةحياة األسرة حياة اتمع حياة األمة 

  )املرجع السابق(  الناس؟ وكيف تطب هلا من صيدلية هذا الدين العظيم؟ 
أحد  هو أنا حرصت يف هذا الربنامج، وطبعا أنا ظللت أقدم الربنامج فترة طويلة وال يكاد يشاركين: يوسف القرضاوي)  2(

إال عند اإلجازات، فكنت أنا يعين أقدمه يعين باستمرار، وأنا اللي رمست يعين معامله ووضحت مالحمه، ووضعت له أسسه، 
  ).املرجع السابق( ..مشروع حياة: عبد الصمد ناصر  .أردت أن يكون برناجما إسالميا ال دينيا مبعىن

فريدا، رمبا كان أول برنامج إسالمي ذا الشكل، ووقتها أيضا كسر وقتها ظهر الربنامج وكان شكله : عبد الصمد ناصر)  3(
قاعدة كانت معروفة يف التليفزيونات العربية، كانت التليفزيونات العربية ختصص يوم اجلمعة للربامج الدينية، وجاء هذا 

  الربنامج وبث يوم األحد، ملاذا يوم األحد هذا سؤال يطرحه الكثريون؟
روعي يف يوم األحد أن خناطب األخوة خارج البالد العربية واإلسالمية، األخوة يف أوروبا، وهذه هو : يوسف القرضاوي

  .البالد وبعض البالد العربية أيضا
  .املسلمني يف الغرب عموما يعين: عبد الصمد ناصر

األحد، وتعمل يوم  املسلمني يف الغرب بصفة عامة، وبعض البالد العربية واإلسالمية تعطل يعين يوم: يوسف القرضاوي
املرجع ( اجلمعة، فأردنا أن خناطب هذه الفئات، وأن كان الربنامج خياطب الناس يف الغرب والناس يف الشرق يعين سواء، 

  ).السابق
  .وما بعدها 242، ص اجلدول ،  1ملحق رقم  انظر )  4(
)5  (http://www.aljazeera.net/channel/archive/archive?ArchiveId=1031426  
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تصاالت إويتلقى مقدم البرنامج  ،)1(الخط الوسطي الذي يتبناه الشيخ القرضاوي ضمن
ستفسارات، ويعبر بعض المتصلين عن أرائهم في إالجمهور على شكل مداخالت أو 

  .)2(القضايا المتنوعة، التي يطرحها البرنامج

لى إبرنامج بدأ البرنامج بالفتاوى للجمهور، وكانت مدة الحلقة ساعتين، ثم تحول وقت ال
ختيار إ، وتطور البرنامج فيما بعد من خالل )3(ستقر على ساعةإساعة ونصف، ثم 

ختيار إفي  اًالموضوعات وتقليص مدة البث لساعة تلفزيونية، ويبدو أن للمقدم دور
، ومن )4(حمد منصورأالمقدم الثاني للبرنامج  ضوعات البرنامج، وهذا ما عبر عنهمو

  . )5(ختيار المواضيع أيضاإوي يشارك في الواضح أن الشيخ القرضا

جتماعي وسياسي إفموضوعاته تشمل ما هو "  ويتصف البرنامج بالشمولية، والعالمية  
عن  فلم يعد الدين مرتبطا بالمسجد فقط، ويقدم خطابه للعالم بعيداً ،قتصاديإوثقافي و

رة التلفاز ن هناك دراسة لخطوأ، ومن الواضح )6("الخصوصيات القطرية والثقافية

                                                
  عن بعض الضيوف الذين نستضيفهم يف غيابك فضيلة الشيخ؟ هل أحيانا تكون غري راضٍ: مد ناصرعبد الص)  1(

أحيانا فعال، ألين أجد أنه يف خط ثاين معاكس خلط الربنامج، فكأننا يعين نعمل ضد الربنامج وضد اجتاهه : يوسف القرضاوي
املرجع ( ..نريد يعين من خيرج على هذا ويأيت يشغل الناس بأشياء أخرى الوسطي الواقعي التوازين، هذا يعين املعاصر، ال

  ).السابق
وحرص الربنامج يف مراحله كافة على اجلانب التفاعلي من خالل اتصاالت املشاهدين ومشاركتهم، وبقى : معتز اخلطيب)  2(

حرص على استضافة شخصيات متنوعة  له مجهوره الكبري، ومع أن الشيخ القرضاوي كان الضيف الرئيسي للربنامج، فقد
  ).املرجع السابق.( كذلك

  .الربنامج زمان كان ساعتني: يوسف القرضاوي)  3(
  ..وتقزم إىل: عبد الصمد ناصر
  ).املرجع السابق( .وبعدين صار ساعة ونصف، وبعدين صار ساعة: يوسف القرضاوي

قع الناس، من اهتمامات الناس، من تقلبات احلياة اليومية بدأت أختار موضوعات من حياة الناس، من وا - أمحد منصور )  4(
  ).املرجع السابق( بالناس، 

فابتداء يعين تقريباً من أيام األخ أمحد منصور، بدأنا حندد موضوعات لكل حلقة، وكان الربنامج يف : يوسف القرضاوي)  5(
  ).املرجع السابق.( ع ونستكمل عناصره بقدر اإلمكانأول األمر ساعتني، فكان يعين جند عندنا من الوقت ما خندم به املوضو

ألن كلمة الدين يعين ختتص باجلانب الروحي العقدي العبادي الشعائري، إمنا كلمة اإلسالم تسع : يوسف القرضاوي)  6(
ا أردته إسالميا، حىت احلياة كلها، يعين تسع الثقافة والتربية والدعوة واالقتصاد والسياسة واالجتماع واألسرة واحلياة كلها، فأن

إحنا يف أصول الفقه نقول جاءت الشريعة تراعي الكليات اخلمسة، إيه الكليات اخلمسة أو اخلمس؟ الدين والنفس والعقل 
والنسل واملال، فالدين إحدى الكليات، فلذلك أنا أردته يكون برناجما إسالميا، وأردت أن ال يكون برناجما حمليا، يعين ألهل 

فنحن نراعي أيضا البيئة احمللية، ولكن ننظر } ليكُونَ للْعالَمني نذيراً{املية وهذه طبيعة اإلسالم، أنه رمحة للعاملني قطر فقط الع
أَالَّ تطْغوا في {إىل العامل، وننظر أن إحنا بنخاطب العامل يف كل مكان أيضا الوسطية الربنامج هذا ميثل خصيصة الوسطية 

 انيزانَو) 8(امليزوا املِسرخوال ت طسنَ بِالْقزوا الويمال طغيان وال إخسار، ال إفراط وال تفريط، هذا هو برنامج حيايت، }أَق ،
  ).املرجع السابق..( كله هو املنهج الذي اخترته لإلفتاء وللدعوة وللتعليم
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خراج إعداد وإومن يعمل في  ،والضيف ، من قبل المقدمين،وأهمية مثل هذا البرنامج
  .)1(لبرنامجأ

  :نال البرنامج شهرة واسعة لعدة أسباب

 .لشهرة التي حظيت بها قناة الجزيرةأ -1

  .والخبرات المتوفرة في قناة الجزيرة ،اإلمكانيات المالية والتقنية -2

، )2(الوسطية هوأطروحات ،ه الضيف الدائم الشيخ القرضاوييحمل يالعلم والفكر الذ -3
 .ومستوى معظم الضيوف العلمي والفكري

 .بما يتالءم مع الفروق الزمنية بين دول العالم  ،قات البرنامجإعادة بث حل -4

 .خروبين المسلمين واآل ،الحديث عن قضايا لها عالقات وتداخالت بين الشرق والغرب -5

 .ومتنوعةمالمسة قضايا متعددة   -6

 .  ستفتاءاتإشراك الجمهور بالمداخالت واإل -7

للحديث عن البرنامج، فنجد من حاول  ،وهذا ما حفز بعض الباحثين والدارسين والنقاد
لباحثة أوعن طرحه في برنامج الشريعة والحياة، فقدمت  ،الكتابة عن الشيخ القرضاوي

  .)3(القرضاوي ووسائل اإلعالم حول الشيخ  ،، أطروحة الدكتوراه)بتينا غريف(األلمانية 

                                                
  ما خطورة الرسالة الدعاوية عرب التلفزيون؟: عبد الصمد ناصر)  1(

  ..الرسالة الدعوية هي األخطر: القرضاوي يوسف
عرب التلفزيون، طبعاً التلفزيون متهم دائماً بأنه رسالة هدم، يعين ولكن إذا قدم مثل هذا الربنامج، فقد : يوسف القرضاوي

  .أصبح رسالة هداية وبناء يعين
الصمد ناصر نلتقي مشاهدينا الكرام يف  حتيات املخرج منصور طالفيح ومعتز اخلطيب يف اإلعداد ومين عبد: عبد الصمد ناصر

  ).املرجع السابق( .احللقة القادمة حبول اهللا
أوال الشيخ يوسف ... فقط أود أن أقدم شهادة كمراقب ومبعزل عن أي عالقة شخصية وحمبة خاصة: غسان بن جدو)  2(

ملسألة الثالثة شيخ يوسف القرضاوي متيز من ا... وبعد قيمته الفقهية هو قيمة فكرية كربى...القرضاوي يقدم دائما كأن فقيه 
خالل الشريعة واحلياة، ألنه كان مبواقف شجاعة وجريئة سواء من القضية الفلسطينية، أو من خالل بعض االستحقاقات 

لشيخ الدائمة اليت مرت على األمة، ومفيد وأنا أحتدث من الساحة اللبنانية، أن أذكر بأن املوقف األخري الذي أعلنه فضيلة ا
... يوسف القرضاوي يف أتون العدوان اإلسرائيلي على لبنان، الذي دعم فيه املقاومة بشكل صريح، كان له تأثري كبري وكبري

  ).املرجع السابق.( على شيعة العامل، وخاصة الذين كانوا رمبا يتهمون بعض السنة بالنربة الطائفية
الربنامج ال يتأثر به أو ال يهتم به املسلمون فقط، وإمنا هناك اهتمام أيضا  الغريب فضيلة الشيخ أنه هذا: عبد الصمد ناصر)  3(

من غري املسلمني، هناك أطروحات دراسات كتابات حول الربنامج، أخرها كانت زيارة ملواطنة أملانية حتضر أطروحة دكتوراه 
الدراسات الشرقية احلديثة يف برلني، وهي حول فضيلتكم الشيخ القرضاوي ووسائل اإلعالم، بتينا غريف وهي باحثة يف مركز 
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قناة ( الشريعة والحياة  لبعض مرسلي دراسة نقدية تحليلية  :المطلب الثاني
  )الجزيرة الفضائية

م 1999برنامج الشريعة والحياة منذ عام من  لينمرسلدراسته الباحث  ختارإ
م يدون قبل ت، لأن التوثيق على شبكة اإلنترنوسبب التحديد الزمني،  م،2009لغاية عام 

كتمال العام، خالل مناقشة هذا إفيعود لعدم  2010ستثناء عام إما سبب أهذا التاريخ، 
  .م2010/ 8/ 1المبحث من جهة، ولعدم وجود حلقات ارتبطت بالقضية الفلسطينية لغاية 

 504 (طالع علىبعد اإل وذلك ،بشكل مقصود ختيار عينات الحلقاتإتم   
والتي  سرائيلي،تتعلق بفلسطين واإلحتالل اإل الحلقات التي لىتم التركيز عو .)1()ات حلق

ى الحلقات التي ناقشت القضية إل التوجهفكان  ،)2()حلقة 25(حد عشر عاما أبلغت خالل 
أهمية القضيه مركزية و، وذلك لحتالل االسرائيليوالصراع مع اإل ،الفلسطينية

 ،خريناقش من خالله عالقة اإلسالم باآلالميا، واس عداًن البرنامج يحمل بالفلسطينية، وأل
ودور  ،خيه المسلمونصرة المسلم إل ،في المقاومة سالميةام الشريعة اإلحكيناقش أو

  .العلماء والحكام والشعوب في مساندة الشعب الفلسطيني

، قصى عند المسلمينألهمية المسجد األ ،يدخل البعد الديني في صلب الموضوع
من جهة ثانية يعتبر ما و ،رتباط بالديانات المسيحية واليهوديةإمقدسات لها وتجاوره مع 

  .وعقائده ومصالحه على مستوى العالمبعاده أله  ،يجري في فلسطين ومقدساتها

                                                                                                                                              
اآلن معنا على اهلاتف من برلني، أود أن أوجه هلا سؤال حول بتينا إذا كنت تسمعينين، ما هو التأثري تأثري الربنامج يف املسلمني 

  يف الغرب؟ وملاذا يتهم املسلمون يف الغرب أيضا بالربنامج؟
  .السالم عليكم فضيلة الشيخ وعبد الصمد: برلني -رقية احلديثة باحثة يف مركز الدراسات الش -بتينا غريف 
أنا نفسي أقول تأثري الربنامج على املسلمني يف الغرب أوال، ال نعرف كثريا عن طبيعة تأثري التليفزيون على : بتينا غريف

يف أملانيا أتراك، ال يتكلمون  ثانيا، طبعا الزم نسأل أي مسلمني نتحدث عنهم؟ مثال أغلبية املسلمني. املشاهدين بشكل عام
العربية، ولكن يف زمن هذا اإلطار ممكن أقول، حنن نعرف من تصاوير يف مشال أوروبا عن تأثري برنامج الشريعة واحلياة قوية، 

   ..من زمن اجليل األول من املسلمني العرب يف الغرب
سر هذا االهتمام الغريب بشخصية الدكتور العالمة يوسف طيب أنيت كباحثة غربية بتينا، نريد أن نسأل، ما : عبد الصمد ناصر

  =القرضاوي وبربناجمه الشريعة واحلياة؟ هل هناك عوامل أخرى غري اليت ذكرت اآلن؟
أنا أفتكر يعين هم يهتمون بالربنامج؛ بسبب الشيخ أوال، ثانيا ويهتمون بالقرضاوي بسبب هو يهتم بالغرب : بتينا غريف= 

من ناحية أخرى تم بالقرضاوي أو يهتم بالقرضاوي حىت صحفيون وسياسيون غري متخصصني ... ب وباملسلمني يف الغر
بالشرق األوسط؛ بسبب يعين واحد، هو فتاوى مساعدة العمليات يف فلسطني، وثانيا نشر هذه الفتوى عرب التلفزيون مع 

  ).املرجع السابق( ..اإلنترنت
  .242، ص انظر ملحق )  1(
  .لسابقاملرجع ا)  2(
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طالع على ثمانية مقدمين وبعد اإل ،)المرسل(الدراسة عينات المقدم حددت  
لذي ليس له أي حلقة حمد الشيخ اأ :لبرنامج، وهم حسب التسلسل الزمنيتناوبوا على ا

نصاري ، ماهر عبداهللا ، خديجة بن قنة، أحمد منصور، حامد األعلى شبكة االنترنت، 
  .عثمان عثمانعبد الصمد ناصر، عبد القادر و توفيق طه،

الرجال ختيار ثالثة مقدمين من إتم ركز على دراسة المرسل فن الرسالة تُأوبما 
كثر نصيبا ، ألنهم هم األوذلك بشكل مقصود نةوحيدة من النساء خديجة بن قوالمقدمة ال

ماهر عالمي الراحل اإلفقدم  .)1(وهم الذين ناقشوا القضية الفلسطينية في عدد الحلقات
وعثمان عثمان ) 39( وخديجة بن قنة ) 87( ناصر  وعبد الصمد) حلقة 237( عبد اهللا 

   .د حلقاتهزداد عدإوبالطبع  ،وهو ما زال يقدم حتى كتابة الرسالة) 106( 

لى سياسة إختيار ضيوف البرنامج فليس للمرسل حرية اإلختيار ويعود إ ماأ
 .من حلقات البرنامج% 54.5 ، مانسبته )حلقة 275( قرضاوي شيخ الفكان لل المؤسسة،

 ومتخصصاً عالما ومفكراً 150على ما يقارب   )حلقة 229( وتوزعت باقي الحلقات
كثر الضيوف أولم تتجاوز مشاركة  ،)2(بموضوع الحلقةو ما له عالقة أ، بعلوم الشريعة

ولم يتم ، ضيفت في حلقة واحدةستُإى، والتي معدى الغالبية العظ) حلقات 10(  داًعد
الذي هو مدار البحث، ) المرسل(نما حسب المقدمإو ،ختيار الحلقات حسب الضيوفإ
  .ختيار الموضوعات والتي لها ارتباط بالموضوعإو

أن يساهم في وضع أسئلة  إلى أي حد يمكن لمقدم الحلقة :اؤليبرز التس وهنا
فمن يضع األسئلة؟  ومن يقرر اختيار الضيوف؟ ألن هناك حلقات  ؟الحلقة التي سيقدمها

أي أن هناك  ؛لم يساهم في وضعهاوكأن مقدم الحلقة من برنامج الشريعة والحياة بدت 
قة، وبالتالي كانت مداخالتها أو تدخالتها أسئلة بدت معلّبة وتم تسليمها جاهزة لمقدمة الحل

وهناك .  )3(ودون أن تشرح أو تضيف شيئاً إلجابات الضيف ،ومقاطعاتها بال مبرر
وجرى وضع أسئلة تحت  ،حلقات كشفت عن أنه  في حال تم اإلعداد المسبق لكل حلقة

لبناء مكن تقديم حلقة جيدة من حيث اأبمشاركة مقدم الحلقة، و ،إعداد مسبقوإشراف 
                                                

  املرجع السابق )  1(
  . املرجع السابق)  2(
كانت االسئلة جيدة وخمتارة بدقيقة، ولكن دون مداخالت واضحة من املقدمة، واقتصرت املداخالت على كلمة او )  3(

  ).عالقة املسلمني باليهود(كلمتني فقط،  انظر احللقة 
 9:44، )مكة املكرمة( 12:44الساعة ) ثآخر حتدي(م  19/1/2005املوافق  -هـ  8/12/1425األربعاء 

  غرينتش(
http://www.aljazeera.net/channel/archive/archive?ArchiveId=112577    
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العام، حلقة متماسكة تقدم صورة واضحة لموضوع الحلقة، كما هي الحلقات المقدمة من 
  . أو األستاذ عثمان عثمان )1(األستاذ ماهر عبد اهللا

ويالحظ المتتبع لحلقات برنامج الشريعة والحياة، وفيما يخص  األسئلة التي 
إال في  ،)2(اول الموضوعنت أسئلة موفقة في تنكا فهي عادة ،الحلقات قدمورحها ميط

دون إعطائه  السريع إما اإلعداد ؛ستثنائية، وذلك يعود إلى ما يمكن أن نسميهإحاالت 
، أو محاولة التدخل الفجائية ذات النتائج غير الموفقة التي )3(الجهد المطلوبوحقه ووقته 

كان إعداداً عداد الجيد؛ خصوصاً إذا أما عند اإل. ديداً إلجابات الضيفال تضيف شيئاً ج
صحيح . عندها يمكن لهذه األسئلة أن تلم بالموضوع من جوانب شتى ،من طاقم مهني

ختيار ضيوفهاً  بشكل موفق؛ من حيث أن إأن هناك بعض الحلقات التي لم يجر 
مستوى قادر على تناول الموضوع وطرح  يتطلب ضيفا يحمل فكراً ذو ةموضوع الحلق

وذلك  ،تناولها بشكل سياسي أو دعائي  أن يتمال ،إجابات ذات مضمون فكري وعميق
 - جاسم مهلهل الياسين ، وكان الضيف )البعد الديني للصراع العربي اإلسرائيلي(كحلقة 

 ةمن العاملين النشطين في جميع، وعرفه المقدم جمعية اإلصالح االجتماعي بالكويت
عين للعمل اإلسالمي والمتاب ،ومن المتابعين للقضية الفلسطينية ،جتماعياإلصالح اإل

لى باحث في الديانات إن العنوان بحاجة أومن الالفت . على مدار سنوات وعقود طويلة
بمحاور الموضوع، جتماعي عالقة وليس للعمل في اإلصالح اإل ،والتاريخ والسياسة
  .)4(ودون الغور في صلب الموضوع ،جابات بشكل عاموبالفعل جاءت اإل

امج الشريعة والحياة أن اإلعالمي المرحوم ماهر ويالحظ المتابع لحلقات برن
من اإلعالميين تناوبوا على  صحيح أن هناك عدداً .دارة حلقاتهإناجحا في كان  ،عبد اهللا
، لكن مع ذلك يمكن تسجيل مجموعة من المالحظات على مقدمي هذا خرىأحلقات تقديم 

  . البرنامج

                                                
  256، ص املالحق ص 4انظر مناذج من االسئلة يف امللحق )  1(
  .256السابق، ص  امللحق انظر مناذج االسئلة لالعالمي الراحل ماهر عبد اهللا من حلقة ذكرى احراق املسجد االقصى يف)  2(
االستثنائية واليت جاءت بعض مطالب الشارع العريب )  مأساة القدس الشريف( انظر نوعية االسئلة يف احللقة )  3( 

  :واالسالمي
 22:04، )مكة املكرمة( 1:04الساعة ) آخر حتديث(م  4/6/2004املوافق  -هـ  14/4/1425اجلمعة 

  http://www.aljazeera.net/channel/archive/archive?ArchiveId=89325 )غرينتش(
 22:09، )مكة املكرمة( 1:09الساعة ) آخر حتديث(م  4/6/2004املوافق  -هـ  14/4/1425اجلمعة )   4(
  (غرينتش(

http://www.aljazeera.net/channel/archive/archive?ArchiveId=89674  
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ويمكن تسجيل .  ت المقدمولعل تقديم الحلقة يحمل أهمية ال تقل عن تدخال
الذي تمكن من وضع مقدمات حلقاته بشكل أكثر  ،التوفيق لألستاذ المرحوم ماهر عبد اهللا

 ،وربما يتقدم عليه األستاذ عثمان عثمان بعض الشيء في هذا المجال. )1(توفيقاً من غيره
 في اللذان لم يصال ،مقارنة باإلعالمية خديجة بن قنه أو األستاذ عبد الصمد ناصر

فهناك .  مقدماتهم إلى ما وصل إليه األستاذان اإلعالميان ماهر عبد اهللا وعثمان عثمان
أما مقدمات حلقات األستاذين ماهر عبد اهللا . وعه مباشرةمن كان يدخل في موض

ما يغني المشاهد  ،فكانتا من التماسك والوضوح واإلختصار والكفاية ،وعثمان عثمان
وباإلضافة إلى هذا . ت حول موضوع الحلقة وحول الضيفوما يوفر عليه طرح تساؤال

وليس  ،فقد كان هناك تقديماً موفقا للضيف من خالل أعمال ونشاط ضيوف الحلقات
  . )2(مجرد كلمات إنشائية حول الموضوع وضيف الحلقة

هو إشكالية وجود بعض المقدمات التي  ،وما يمكن اإلشارة إليه في هذا المجال
كما جاء في مقدمة تقدم بها األستاذ عبد الصمد حول العهدة  ،خطاءتحمل مغالطات وأ

ا ، وفي هذ)3("سمحت لليهود باإلقامة في بيت المقدس"التي حسب إدعائه  ،العمرية
  .مغالطة كبرى

فقد نجح أيضا  ،ومداخالتهه وعأما بخصوص سيطرة مقدم الحلقة على موض
وكان هناك . ناصر أكثر من غيرهم المرحوم ماهر عبد اهللا وعثمان عثمان وعبد الصمد

وتحديداً عندما  ،تدخالت مبالغ فيها من حيث الطول من قبل األستاذ عبد الصمد ناصر
القدس بين التاريخ (ستضاف الدكتور مصطفى أبو صوي في حلقة تحمل عنوان إ

ولكن  ،، وليس الخطأ في المداخالت الكثيرة2005عام  )اإلسالمي والواقع السياسي

                                                
  .255ص ، املالحق  3يف ملحق : مقدمة ماهر عبداهللا )  1(
  .255، اللحق السابق،انظر الربط يف مقدمة ماهر عبد اهللا بني موضوع احراق املسجد االقصى والشيخ رائد صالح)  2(
واآلية اليت يقول } فَاخلَع نعلَيك إنك بالوادي املُقَدسِ طُوى{يعين قصدك باآليات أنك ]: مقاطعاً[عبد الصمد ناصر )  3(

يعين لو } سبحانَ الَذي أَسرى بِعبده لَيالً من املَسجِد احلَرامِ إلَى املَسجِد األقصى الَذي باركْنا حولَه{تابه سبحانه وتعاىل يف ك
هـ فتح املسلمون القدس، وعندما دخل عمر 636بدايةً دكتور مصطفى يف سنة , نتحدث عن حمنة املسلمني مع هذه املدينة

ا أعطى املسيحيني عهداً باألمان لكنائسهم وممارستهم ومعتقدام الدينية، ومسح أيضاً لليهود باإلقامة يف هذه بن اخلطاب إليه
  منذ مىت بالضبط وبالذات بدأت حمنة املسلمني مع هذه املدينة؟, املدينة

     القدس بني التاريخ اإلسالمي والواقع السياسي
 9:36، )مكة املكرمة( 12:36الساعة ) آخر حتديث(م  20/7/2005املوافق  -هـ  12/6/1426األربعاء  
  (غرينتش(

http://www.aljazeera.net/channel/archive/archive?ArchiveId=130165  
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كثر أث دن لم يكن المقدم تحإ ،جوبة تكاد تكون متساويةأن األسئلة واألنتباه لإل الفتلا
   . )1(من ضيفة

إما لشرح فكرة يراها : نحن نفهم أن يأتي تدخل مقدم الحلقة بأهداف من نوع
غير واضحة للمشاهد، أو لتعميق فكرة وردت في سياق مداخلة ضيفه، أو لتوسيع مدى 

ر اتساعاً؛ أما أن يكون التدخل كما ورد في بعض أسئلة األستاذ الحوار وإعطائه أفقا أكث
 ،التي تحمل عنوان دور البعد اإلسالمي في معالجة القضية الفلسطينية ،ماهر عبد اهللا

ويدخل المشاهد إلى مواضيع خارج  ،فهذا ما يدفع بموضوع الحلقة بعيداً عن اإلهتمام
  .)2(اق الحلقةسي

والمصطلحات والتعابير التي يتناول بها  لتي يستخدمهاللغة اباالمرسل عالقة  أما
في أن هناك مبالغة  فقد الحظ الباحث ،مداخالته ومقاطعاته لضيوف الحلقةفكاره وأ
 ؛إنسانية التنصل من أية روابطإلى حد  ،اديتهامفاهيم مبالغ في حيستخدام مصطلحات وإ
الحلقة الثانية وموضوعها وهذا يتضح لمن شاهد  .بما يعني مساواة الضحية بالجالدو

ستخدمه مقدم الحلقة األستاذ ماهر إمن تعبير  ،فقد يفاجأ المشاهد. ن وحول القدسكان ع
فماذا يقصد باإلرهاب المضاد  .)3(حين قال اإلرهاب اليهودي واإلرهاب المضاد ،عبداهللا

كيف  وكيف يمكن أن يبرر لنفسه إقدامه على استخدام ما يساوي بين الجالد والضحية؟؟
ستولى عليها الغرباء وهو إيمكن أن يقدم الفلسطيني وأرضه التي تعرضت لإلغتصاب و

   ؟كيف يمكن وصف دفاع الفلسطيني عن أرضه ووجوده باإلرهاب ؟يدافع عنها

  

  

  :الخالصة     
                                                

  .257املالحق ص .  5انظر مناذج من اسئلة عبد الصمد ناصر، مقارنة مبقدار اجوبة الضيف، يف منوذج رقم )  1(
إن الرئيس ياسر عرفات اعتذر إلسرائيل عن مقتل اثنني : صالح، من تركيا، بالفاكس يقولموالنا عندي سؤال من األخ )  2(

من جنودها، أصالً كانا حياوالن التسلل إىل رام اهللا دف أعمال ختريبية، بينما قتلت إسرائيل حىت اليوم ما يقارب أكثر من 
  ذا نعتذر حنن وال يعتذر إلينا؟مائة وعشرة شهداء من بينهم أطفال وشيوخ، فمن يعتذر هلؤالء؟ ملا

ذكرمت أكثر من مرة إرهاب اليهود واإلرهاب املضاد،حقيقة معركتنا مع اليهود هي، ملاذا : سؤالنا عن اليهود.. طيب)  3(
نقاتل حنن اليهود، ملاذا حيرص اليهود على البقاء هنا، ونريد حنن أن خنرجهم من هنا؟ هل نقاتلهم ألم يهود؟ هل ألننا ال 

  يعجبنا الدين اليهودي، أم أن مثة مسألة غري هذا يف صراعنا مع اليهود؟
 22:04، )مكة املكرمة( 1:04الساعة ) آخر حتديث(م  4/6/2004املوافق  -هـ  14/4/1425اجلمعة 

    (غرينتش(
http://www.aljazeera.net/channel/archive/archive?ArchiveId=89325  
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بعد دراسة النماذج التي اختارها الباحث في رسالته، وتناول ثالثة نماذج من 
  :تبين التاليالمقدمين 

، ال يمتلك حرية عالمية الرسميةالمرتبط بالمؤسسة اإل يالنمط النموذج  -1
  .ختيار ضيفهإختيار موضوعه وحرية إ

  .يردد المقدم وجهات نظر المؤسسة التي يعمل بها -2

  .متيازاتأكبر قدر من اإليبذل المقدم قصارى جهده لنيل  -3

 في التعبير عن   حسب قدرته ،عالمية الرسمية المرسلتختار المؤسسة اإل -4
  .فكرها وسياستها

  :تييقع المقدم غير المتخصص في اآل -5

  .رتباك في التعامل مع اللغةاإل -أ

  ).مفيدةالغير (  نشاء المطول والجمل المفككةاإل -ب

  .فكارضعف التركيز وتشتت األ - ج

ويمرر الضيف  ،دارة الحوار بشكل علميإال يمتلك المقدم القدرة على  -د
  .المغلوطة من خالله المعلومات

  :المرسل المتخصص يمتاز باآلتي -6

  .ختيار المواضيع والضيوفإالمساهمة الجماعية في  -أ

  .اللغة سهلة ومختصرة وواضحة -ب

  .السيطرة على مفاصل الحوار العلمية - ج

  .ختصارمة الحلقة تعبر عن مضمونها مع اإلمقد -د

  .)1(ة لم تكتمل بعدهـ المداخلة بالوقت المناسب للحصول على معلوم

سواء كانت خاصة  ،عالميةأن التوجه العام للمؤسسة اإل إالرغم كل ما سبق  -و
ن أو غيرها، فإقتصادية إو أو دينية أعالمية سياسية إو حكومية، وسواء كانت مؤسسة أ

  .هذا التوجه يلقي بظالله على المرسل

                                                
 عندما حتدث الشيخ رائد صالح عن تاريخ املسلمني ومل يذكر املسيحيني واليهود، ملحق انظر مداخلة ماهر عبداهللا)  1(
  .256، املالحق ، ص  4



 228 

ل الرسالة حفز للجمهور على قبومرسل العلمية والمهنية مالقدرات  - ز
  .عالميةاإل

أخذ مع اإلستناد على األسس المهنية للمؤسسة، فإن ذلك وحده ال يكفي دون  -و
له دور هام ال يمكن تجاوزه مهما علت  ، الذي التوجه السياسي للمؤسسة اإلعالمية

  .مهنية المؤسسة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الدراسة خاتمة     
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وال سيما كثر أهمية وخطورة وتأثيرا، هو األكثر مشاهدة، واأل مرسل التلفاز إن
بعد سيطرة األقمار الصناعية، والتي في معظمها غير حريصة على تقديم مفاهيم 

من هنا فهو ، سيجد المرسل الذي يرسل الفضيلة من يرسل مقابله الرذيلةاإلسالم، و
اذبة، وكل من األنباء والمعلومات المتناقضة والملفقة والمضللة والك منهمراً سيالً يواجه

  .منها له أسانيده وتفسيراته وآراؤه ومقاالته

اإلقليمية  ال ينحصر دور المرسل في اإلعالم اإلسالمي وعمله في الحدودو
إلى تخوم ومساحات الفضاء اإلعالمي  ك الداخلي فقط، وإنما يتجاوز ذلكستهاللإل

tt(. العالمي ttββββ%%%% xx xx.... ââ ââ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ZZ ZZππππ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& ZZ ZZοοοο yy yy‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏnnnn≡≡≡≡ uu uuρρρρ yy yy]]]] yy yyèèèè tt tt7777 ss ssùùùù ªª ªª!!!! $$ $$#### zz zz↵↵↵↵ ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ;;;; ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### šš šš ÌÌ ÌÌ���� ÏÏ ÏÏ ee ee±±±± uu uu;;;; ãã ããΒΒΒΒ tt tt ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ΨΨΨΨ ãã ããΒΒΒΒ uu uuρρρρ()1(،   فهو يتميز عن
غيره بأهداف الرسالة، والتي تهدف إلى إيصال اإلنسان بخالقه، وضبط عالقته مع 

لغير، ويخاطب العقل، ويترك له ثم ليعرف ما بحوزة ا. المسلمين وغير المسلمين
ا، بينما المرسل غير ف الدنيا واآلخرة معاهدأفرسالته تجمع بين . ختيار دون إكراهاإل

  .)2(يميل إلى أهداف مادية فقط   المسلم،

يعلق بعض المرسلين المسلمين على الكوارث الطبيعية عند الغرب باآليات و
)#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ !! !!$$$$ tt ttΡΡΡΡ ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ uu uu‘‘‘‘ rr rr&&&& ββββ rr rr&&&& yy yy7777 ÎÎ ÎÎ==== öö ööκκκκ –– ––ΞΞΞΞ ºº ººππππ tt ttƒƒƒƒ öö öö���� ss ss%%%% $$$$ tt ttΡΡΡΡ öö öö���� tt ttΒΒΒΒ rr rr&&&& $$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù uu uu���� øø øøIIII ãã ããΒΒΒΒ (( ((####θθθθ àà àà)))) || ||¡¡¡¡ xx xx0000 ss ssùùùù $$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù ¨¨ ¨¨,,,, yy yy⇔⇔⇔⇔ ss ssùùùù $$$$ pp ppκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttææææ ãã ããΑΑΑΑ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### $$$$ yy yyγγγγ≈≈≈≈ tt ttΡΡΡΡ öö öö���� ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ yy yy‰‰‰‰ ss ssùùùù #### ZZ ZZ�������� ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ôô ôô‰‰‰‰ ss ss????()3( ،

والمرسل . ستشهاد يسيء إلى رسالة المسلم، فيظهر شامتا، واإلسالم يطالبه بالعونإوهذا 
، والمؤمن )4(ستقامة والموضوعية مع الصديق والعدويلتزم اإل المسلم، الموضوعي،

  .وغير المؤمن، وبالتالي يحوز على الثقة وينافس المضللين

                                                
  .213سورة البقرة ، االية )  1( 
منتجي شرائط التلفزيون ذوي الثقافات االباحية، هلم ميزة تنافسية على من ليسوا من اصحاب تلك " يرى برجنسكي ان)  2(

انت النتيجة النهائية ان التلفزيون الغريب ان اصبح مييل يوما بعد يوم وبشكل متزايد اىل االمور الشهوانية واجلنسية الثقافة، وقد ك
  ).237، مرجع سابق، ص فلسفات االعالم املعاصرة يف ضوء املنظور االسالمي:  انظر( ، "واحلسية

  .16سورة االسراء ، االية )  3(
ن رسالتنا رسالة رمحة وعون لالنسانية، ويف وكان االجدى اظهار ا،الكرمل واعتربه عقاب من اهللا بعض املرسلني مشت حبريق )   4(

عندما يكون اخلطاب والرسالة من  هذا اقرب اىل حتقيق اعجاب االخرين باالسالم واملسلمني واكثر نفعا للرسالة الدعوية ، واالخطر 
ملوقف الفلسطيين متناقض بني من يعزي ومن يظهر التمىن حبلول البالء على حزب سياسي اسالمي والدعوة يف صلب اعماله ، فكان ا

كما عرب عباس عن تعازيه إلسرائيل يف القتلى وكان أغلبهم من الضباط املتدربني من مصلحة السجون وكانوا يف (االعداء، 

ء يف احلكومة الفلسطينية املقالة قال رئيس الوزرا, يف مقابل ذلك, نزيل من أحد السجون 500طريقهم للمشاركة يف إجالء 

  ، )لالحتالل اإلسرائيلي" إن احلريق عقاب من اهللا"إمساعيل هنية 
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/D0C0D76A-5498-4614-8051-

4B7FE9FA1DC3.htm?WBCMODE=AuthoringPreview_Current    
  )غرينتش( 9:41، )مكة املكرمة( 12:41الساعة ) يثآخر حتد(م  6/12/2010املوافق  -هـ  30/12/1431االثنني 
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ي ينبغي أن يقدم صورة واقعية، فال يتوهم المرسل المسلم في اإلعالم اإلسالم
حياتنا   وإذا كانت بعض الممارسات في. سالمالملصق باإل وال يوهم المشاهدين بالكالم

عتماده على المسلم أن يتحدى البث الوافد، بإ بعيدة عن اإلسالم، فيجب على المرسل
  . األدلةاإلسالم ب  القدرة والعلم والثقة والصدق والحقيقة، ومن خالل بسط

وعلى المرسل في اإلعالم اإلسالمي أن ال ينساق خلف الكثير من المثبطات 
وعليه أن ال يستبعد وجود البرامج المخالفة لإلسالم، وهي عادة ما تكون . والمغريات

ت قناعات بِثّلكن ما ي. و تلك البرامج التي تهاجم المسلمينأمدعومة بأموال طائلة، 
¨¨(: مي ويوطد عزيمته إيمانه بقوله تعالىالمرسل في اإلعالم اإلسال ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx0000 xx xx.... 

tt ttββββθθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ0000ΖΖΖΖ ãã ããƒƒƒƒ óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ss ss9999≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& (( ((####ρρρρ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰ ÝÝ ÝÝÁÁÁÁ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999  tt ttãããã ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ «« ««!!!! $$ $$#### 44 44 $$$$ yy yyγγγγ tt ttΡΡΡΡθθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ0000ΖΖΖΖ ãã ããŠŠŠŠ || ||¡¡¡¡ ss ssùùùù §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO ÜÜ ÜÜχχχχθθθθ ää ää3333 ss ss???? óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ ZZ ZZοοοο tt tt���� óó óó¡¡¡¡ yy yymmmm( )1(.  

اإلعالمي، فان ذلك يساعد  ذا التزم المرسل في اإلعالم اإلسالمي بصراط اهللا إو
البعيدة عن المفهوم  بل اإلعالمية المتعددةالس يتّبعوعندما . دة األمة اإلسالميةعلى وح

¨¨ :(اإلسالمي بكل مفاهيمها، فالفرقة بين العالم اإلسالمي حتمية ¨¨ββββ rr rr&&&& uu uuρρρρ #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ ‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏÛÛÛÛ≡≡≡≡ uu uu���� ÅÅ ÅÅÀÀÀÀ $$$$ VV VVϑϑϑϑŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ ãã ããΒΒΒΒ 

çç ççννννθθθθ ãã ããèèèè ÎÎ ÎÎ7777 ¨¨ ¨¨???? $$ $$$$$$ ss ssùùùù (( (( ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ãã ããèèèè ÎÎ ÎÎ7777 −− −−FFFF ss ss???? ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ çç çç6666 �� ��¡¡¡¡9999 $$ $$#### ss ss−−−− §§ §§���� xx xx0000 tt ttGGGG ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ////  tt ttãããã  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ####‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ7777 yy yy™™™™()2(. ن يفهم المرسل في أن الواجب وم
اإلعالم اإلسالمي اإلسالم ويعيشه كما فهمة الجيل األول، وكما وضحة النبي محمد 

ولعل الفهم واألداء الخاطئ، ما جعل بعض المشاهدين، إن لم يكن . صلى اهللا عليه وسلم
  .عند الحديث الديني حتى ينتهي  أكثريتهم، يقفلون التلفاز

ترف الرباني، المستند على أفضل الوسائل واألساليب، والمرسل المسلم المح 
uu(. قها أصحابهازينت ونمإسيظهر برسالته على كافة الرسائل، مهما كثرت و uuθθθθ èè èèδδδδ üü üü”””” ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### 

ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ 33 33““““ yy yy‰‰‰‰ ßß ßßγγγγ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÈÈ ÈÈ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### ………… çç ççνννν tt tt���� ÎÎ ÎÎγγγγ ôô ôôàààà ãã ãã‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÇÇ ÇÇƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$ $$####  ÏÏ ÏÏ&&&& ÍÍ ÍÍ jj jj#### àà àà2222()3( ،)ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè yy yy____ uu uuρρρρ ss ssππππ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== ŸŸ ŸŸ2222 

šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx0000 ŸŸ ŸŸ2222 44 44’’’’ nn nn???? øø øø0000 �� ��¡¡¡¡9999 $$ $$#### 33 33 èè èèππππ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== ŸŸ ŸŸ2222 uu uuρρρρ «« ««!!!! $$ $$#### šš šš†††† ÏÏ ÏÏφφφφ $$$$ uu uu‹‹‹‹ ùù ùù==== ãã ããèèèè øø øø9999 $$ $$####()4( .  

ات الجارية، التطورالطوفان وعواصف باخرة وسط ك إن واقع اإلعالم اإلسالمي
  .المنظم وروح المسؤولية المنتمية للرسالة السماويةبالعمل الجماعي  ويعصمها إلتزامها 

                                                
  .36سورة االنفال، االية  )  1( 

  .153سورة االنعام، االية )  2(
  . 33ة ، االية بسورة التو)  3(
  .40سورة التوبة ، االية )  4(
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  :ةاألتي النتائج وقد توصلت الدراسة إلى     
ال يوجد تنسيق ما بين المجامع الفقهية فبمفرده  سالمي يواجه تحدياتمرسل اإلن الإ •

  . وعلماء الشريعة من جهة، وبين المؤسسات اإلعالمية من جهة ثانية

ما بين فرض العين يصل إلى حد العبادة،  سالمياإل عمل المرسلالعمل في التلفاز و •
 مي بالعبادة، تصبح أهدافه ووسائلهفعندما يربط المرسل عمله اإلعالوفرض الكفاية، 

 .سالميةنضبطة بأحكام الشريعة اإلوأساليبه م

من واجب المرسل أن يمارس حريته لصالح الدين والوطن واإلنسان والكون، ويعتبر  •
ت حريته لمصالحها خوفه من القوانين الوضعية والحكومات مخالفة شرعية، إذا كبت

 .قتصادية الخاصةالسياسية واإل

ق للمرسل مخالفة قوانين الدولة ومواثيق الشرف، إذا كانت ضوابطها تهدف إلى ال يح •
المواطن وحقوق وأعراض الناس، وتعتبر مخالفة القوانين الوضعية ومن الوطن أحفظ 

  .سالميةق والشريعة اإل، وتتفمخالفة شرعية لمخالفة أولي األمر، ما دامت أهدافهم نبيلة

، كما أن سالميفي اإلعالم اإل م الدعوة إلى اهللا عز وجلهرة أماال أولوية للمال أو للش •
ما ويحرم بيع  وب مقدمة على مصالح المال والجاه،المصلحة الوطنية ومصلحة الشع

مادي والبحث عن الرزق الكسب الن أ، مع مراعاة والمواطنفيه مساس بأمن الوطن 
 .مطلب شرعي دون المساس بما ينهى عنه الشرع

بالتجربة   مد الحقائق الغيبية من الوحي، ويستمد معارف الدنيايست المرسل المسلم •
ن آجتهادات البشرية، وليس من القرفالمعارف التقنية تؤخذ من اإل. ميوالبحث العل
  . والسنة فقط

ستثناء إإتقان كافة لغات العالم دون دب، ووفنون البالغة واآل ،إتقان اللغة العربية الفصحى
  .الرسالة اإلعالمية على يجاباإوهو ما ينعكس 

في الحوارات بين الخصوم، ولو كان في قضايا الكفر  الموضوعية مطلب شرعي •
لب شرعي، على أن يتصف نحياز للدين مطاإلعتبرت الدراسة إوواإليمان، 
 .بالموضوعية

نحياز للدولة القطرية أو ألي دولة إسالمية، ضد أعدائها المحتلين، واجب اإلن إ •
 .شرعي
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  :دراسة التحليليةومن نتائج ال

ختيار موضوعه إالمرتبط بالمؤسسة اإلعالمية الرسمية، ال يمتلك حرية المرسل النمطي  •
 .وجهات نظر المؤسسة التي يعمل بها ضيفه، ويرددختيار إوحرية 

القدرة  اللغة، وال يمتلكرتباك في التعامل مع اإليظهر عليه غير المتخصص المرسل   •
  .، ويمرر الضيف المعلومات المغلوطة من خاللهعلى إدارة الحوار بشكل علمي

ته سهلة ومختصرة وواضحة ويسيطر على مفاصل لغتكون المرسل المتخصص  •
 نأ، وهذا ما يؤكد فرضية الدراسة، ببالوقت المناسبته مداخلالحوار العلمية، وتكون 

  .قدرات المرسل العلمية والمهنية محفز للجمهور على قبول الرسالة اإلعالمية

كفي دون أخذ التوجه السياسي للمؤسسة اإلعالمية، الذي  له ا ال تسس المهنية وحدهاأل •
فرضية الدراسة  وضح، وهذا ما يدور هام ال يمكن تجاوزه مهما علت مهنية المؤسسة

فاق كون التدخل فاتحا آلحيانا، ويأسسة تكبح من قدرات وأهداف المرسل ن تدخل المؤأب
  .بشكل جماعيووس ذا كان بشكل علمي مدرإجديدة 
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  :توصيات   
  : تيتوصي الدراسة باآل

ستشارية، من إأن تعمل الفضائيات اإلسالمية على تشكيل هيئة ضرورة  -1
، وتعتبر المرجعية األولى ناء واإلعالميين وعلماء اللغة والمحللين السياسييهالفق

لمغلوط، في حال الفهم ا حتى يتجنب لضبط المصطلحات المرسل اليها عودةو .للمرسل
  .التبس المصطلح عليه

ستشاري عند المرسل، خاصة مع تكريس مفهوم العمل الجماعي واإل -2
  .المتخصص األكاديمي قبل مباشرة اإلعداد، ومع مخرج تلفزيوني قبل مباشرة اإلرسال

قتصاد أو األدب رياضة أو اإلأن يتخصص المرسل بالسياسة أو ال ضرورة -3
ط ن ال تخرج عن الضوابأ، إضافة لدراسته اإلعالمية ومعرفته اللغوية، والخ...والفن

  .ستشارية في البند األولالشرعية التي تحددها اللجنة اإل

تأصيل المنهج اإلعالمي اإلسالمي الذي تمرر منه كافة المناهج العمل على   -4
خدمة  لى قاعدةمنهج اإلسالم وعيعمل المرسل ضمن  كيالمتعلقة بأمور الدين والدنيا، 

اإلنسانية، ورحمة للعالمين بكل دياناتهم ومعتقداتهم، ولتشمل رسالته الرحمة لإلنسان 
  .والحيوان والنبات والجماد

تأصيل الفكرة، وتأصيل الكلمة حماية لها من المصطلحات العمل على  -5
لجوء لى مراجعه الصحيحة وعدم الإسند الوافدة الضارة، وكذلك تأصيل المصدر بحيث ي

  .سس علميةأال في حاالت الضرورة والمستندة على إجتهادات الشخصية إلى اإل

يكون  أنجتهاد والتطوير، بدل اإلأن يسعى المرسل من خالل المؤسسة إلى  -6
  .عالة على غيره في كثير من مجاالت المعرفة والتقنية

على  البعد عن الهدف التجاري، الذي يجعل لإلثارة والتشويق، األولوية -7
بيع المواد الثقافية، والتي فيها علم الدراسة ب الصحيح، وفي المقابل توصي اإلعالم

جتماع، والمواد التي تعرف بالعادات الطب واإلقتصاد واإل وعلومومعرفة، كعلوم الدين 
والتقاليد اإلسالمية األصيلة، وبيع ما فيه فائدة للدين والوطن واإلنسانية، على شكل أفالم 

أو قصص إخبارية، فيحقق المرسل مطلبين من مطالب الشريعة معا، مطلب نشر وثائقية 
  .الدعوة والدفاع عن المسلمين، ومطلب الكسب المالي
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طالع الواسع، والدراسة العلمية للعوامل الداخلية في العالم اإلسالمي، اإل -8
ن أو وجماعات، ضرورية للمرسل المسلم، والخارجية التي تستهدف المسلمين أفرادا

المظهر، مع حسن االختيار وحسن يرتكز عمل المرسل على الجوهر ويبتعد عن 
  .ختصار واإلبهاراإل

المنضبط بضوابط العمل على إثراء الفن واإلبداع واإلنشاد والطرب  -9
كمنافس وبديل  ستضافة المرسل للمبدعين في هذا المجالإمن خالل  ،سالميةالشريعة اإل

لحان أفضل وجاذبية أقوى، حتى يكون أمنافسة بكلمات أجمل وللغزو المدمر، ويشترط ال
  .التحدي عملي، وليس رهن األوهام 

سلوب من خالل لغة فصيحة وبالغة سهلة في األ بداعالعمل على اإل - 10
أو تغييرة واضحة وقوة في الحجة والبرهان وتقبل للواقع المعاش مع دراسة كيفية تعديله 

  .حدث الوسائلبأ

وال يصل حد  ،إلى حد اإلخالل بالضوابطصل تبسيط الفكرة ن ال يأ - 11
  .النصوص المتفق عليها لتواءإلى إمحاكاة الواقع 

  .فقط ن نخاطب الناس بما ينفعهم وليس بما يسرهمأ - 12

ن هناك أللزى من أهمية مع مراعاة هتمام بمالبس ومظهر المرسل لما أإل - 13
ن يواكب العصر بزية بينما العقل من يتحدث بزي تقليدي وعقل مستنير وهناك م

  .تقليدي
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  المصادر والمراجع

  كتب التفسير: اوال 

الكشاف عن : محمود بن عمر الزمخشري الخوارزميأبو القاسم , الزمخشري  -1
دار /. 3ج. عبد الرزاق المهدي: حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل تحقيق

  .روتبي –إحياء التراث العربي 

التفسير والمفسرون في  .، محمد صالحااللوسي تقديم .، عبد القادر محمدصالح -2
  .249م، ص 2003- هـ1424العصر الحديث، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان، 

. الجامع ألحكام القرآن : أبو عبد اهللا محمد بن أحمد األنصاري القرطبي , القرطبي  -3
   .ةالقاهر –دار الشعب : دار النشر. 7ج

، دار النهضة العربية في علوم القران. ، عبد اهللالشريف .محمد عبد السالم ،كفافي  -4
  .135م،ص 1981للطباعة والنشر ، بيروت، 

  موسوعة النابلسي للعلوم االسالميةالنابلسي، محمد راتب،   -5
http://www.nabulsi.com/text/02akida/6names-hamd/names-123-

05a.php  

  الحديث كتب: ثانيا

المنتقى من السنن : بن الجارود أبو محمد النيسابوريعبد اهللا بن علي , ابن جارود -1
دار .  1ط) . 802(ح. باب في الحدود/ . 1ج. عبد اهللا عمر البارودي: تحقيق. المسندة
  . 1988 – 1408 -بيروت  -مؤسسة الكتاب الثقافية : النشر

صحيح ابن حبان : حاتم التميمي البستيمحمد بن حبان بن أحمد أبو , ابن حبان -2
مؤسسة : دار النشر. 2ط). 5482(ح./12ج. شعيب األرنؤوط: تحقيق. بانبترتيب ابن بل

  .م 1993 – 1414 - بيروت  - الرسالة 
فتح الباري : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي, ابن حجر  -3

باب قتل الخوارج / . 12ج, محب الدين الخطيب: تحقيق, شرح صحيح البخاري
  .بيروت –دار المعرفة : دار النشر. والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم

صحيح ابن : محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري , ابن خزيمة  -4
باب ذكر البيان أن فرض الزكاة / . 4ج. محمد مصطفى األعظمي . د: تحقيق, خزيمة 
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ى أرض الحبشة إذ النبي صلى اهللا عليه وسلم مقيم بمكة قبل هجرته كان قبل الهجرة إل
  . 1970 – 1390 - بيروت  - المكتب اإلسالمي : دار النشر) . 2260(ح.إلى المدينة 

تاريخ : عبد اهللا الشافعيأبي القاسم علي بن الحسن إبن هبة اهللا بن , ابن عساكر -5
سعيد محب الدين أبي : تحقيق, ماثلفضلها وتسمية من حلها من األمدينة دمشق وذكر 

  .م1995 –بيروت  - دار الفكر : دار النشر. /38ج. عمر بن غرامة العمري 
. مسند أبي يعلى: أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي , أبو يعلى  -6

دار : دار النشر.  1ط) . 4386(ح. مسند عائشة.  /7ج. سليم أسد حسين: تحقيق
  . 1984 – 1404 - دمشق  - تراث المأمون لل

محمد بن إسماعيل أبو عبداهللا البخاري الجعفي، الجامع الصحيح , البخاري -7
باب حفْظ اللِّسانِ وقَوِل . كتَاب الرقَاق .  /5ج. مصطفى ديب البغا. د: تحقيق المختصر،

الْآخرِ فَلْيقُْل خَيرا أو ِليصمتْ النبي صلى اهللا عليه وسلم  من كان يْؤمن بِاللَّه والْيومِ 
دار ابن كثير ,  3ط).   6113(ح" .ما يلْفظُ من قَوٍل إال لَديه رقيب عتيد :" وقَوِله تَعالَى 

  .م 1987سنة , بيروت  - اليمامة , 
. ىرسنن البيهقي الكب: سى أبو بكر البيهقيأحمد بن الحسين بن علي بن مو, البيهقي -8

) .  5779(ح. باب ما يستحب من االرتداد ببرد .  /3ج. محمد عبد القادر عطا: تحقيق
  .1994 – 1414 -مكة المكرمة  - مكتبة دار الباز : دار النشر

 الجامع الصحيح سنن: بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي، محمد الترمذي  -9
لى اهللا عليه انِ عن رسول اللَّه صكتَاب الِْإيم/ . 5ج.أحمد محمد شاكر: الترمذي، تحقيق

  .بيروت -دار إحياء التراث العربي . ) 2616(ح. حرمة الصلَاةباب ما جاء في . وسلم
السنن والمبتدعات المتعلقة باألذكار : م خضر الشقيريمحمد عبد السال, الشقيري -10

  .دار الفكر  :دار النشر/ . 1ج. محمد خليل هراس : المصحح: تحقيق.  والصلوات

علوم الحديث ومصطلحه ، دار العالم للماليين، بيروت، لبنان،  .الصالح، صبحي  - 11
  .88م ، ص 1986

, مسند الشهاب : محمد بن سالمة بن جعفر أبو عبد اهللا القضاعي , القضاعي -12
.  2ط. المؤمن كيس فطن حذر  89.  /1ج. حمدي بن عبد المجيد السلفي: تحقيق
  .  1986 – 1407 -بيروت  - الرسالة  مؤسسة: النشر

. صحيح مسلم :  ج أبو الحسين القشيري النيسابوري، مسلم بن الحجامسلم  -13
) . 5( ح.باب النَّهيِ عن الحديث بِكُلِّ ما سمع  /. 1ج. محمد فؤاد عبد الباقي : تحقيق

  .بيروت  –دار إحياء التراث العربي 
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 1ط/ . 1فيض القدير شرح الجامع الصغير، ج:  عبد الرؤوف المناوي, المناوي   -14
  . هـ 1356 - مصر  - المكتبة التجارية الكبرى : دار النشر. 

عبد .د: تحقيق. السنن الكبرى: أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي, النسائي -15
دار : دار النشر.  1ط). 11298(ح.  /6ج. سيد كسروي حسن, ان البنداريالغفار سليم

  .1991 -  1411 - بيروت  - لعلمية الكتب ا
المستدرك على : محمد بن عبد اهللا أبو عبد اهللا الحاكم النيسابوري, النيسابوري  -16

 - دار الكتب العلمية , 1ط). 41(ح/.1ج, مصطفى عبد القادر عطا: الصحيحين، تحقيق
  .م1990 - هـ 1411 - بيروت 

  كتب االعالم: ثالثا 

م، عالم 2000- 1999اإلسالمي خصائصه وأهدافه،  اإلعالم .عناية اهللا ،إبالغ -1
  . 142، ص الفكر

دور االعالم في التنمية، دار الرشيد للنشر، منشورات  .محمد عبد القادر ،احمد  -2
  .27م، ص 1982وزارة الثقافة واالعالم، بغداد ، 

 - الرأي العام االسالمي وقوى التحريك - دراسات في االعالم .زهير ،االعرجي  -3
  م1977وت، دار التعارف للمطبوعات، بير

، ابحاث ووقائع اللقاء قات االنسانية النظرية والتطبيقاالعالم االسالمي والعال  -4
 - هـ  1396شوال  23الثالث للندوة العالمية للشباب االسالمي المنعقد في الرياض 

  .3م ط 1976/ 16/10

م، 1985 - هـ1405العربي،  اصول االعالم االسالمي، دار الفكر .ابراهيم ،امام  -5
  .13ص 

، القاهرة، مكتبة االنجلو 3االعالم واالتصال بالجماهير ، ط  .ابراهيم ،امام  -6
  .74 - 73م، ص ص 1981المصرية ، 

  .318، رقم 6هج البالغة، طبعة الشعب، كتاب ن .، عليبن ابي طالب  -7

عالم الكتب ، الرياض، الحرية االعالمية في ضوء االسالم، دار  .سعيد ،بن ثابت   -8
  .م1991 -هـ1412

دار الفكر العربي،  .الشال، انشراح: الحرب االذاعية ، ترجمة .، فؤادبن حالة  -9
  .14م، ص 1993
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االعالم واالتصال في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة  .راسم محمد ،الجمال - 10
  .143م، ص 1991العربية، بيروت لبنان، 

تاريخ الصحافة االسالمية دار االنصار ، مكتبة الثقافة الدينية ،  .انور ،الجندي  - 11
  .ت.د

  م1980دار االعتصام، : 1الصحافة واألقالم المسمومة، ط  .أنور ،الجندي  - 12

االعالم في القران الكريم، مؤسسة فادي برس، لندن، دار قتيبة  .، عبد القادرحاتم  - 13
  .17م، ص 1985 -هـ1405، بيروت، 

االعالم في صدر االسالم، دار الفكر العربي ، القاهرة ،  .، عبد اللطيفمزة ح   - 14
  م1970

االعالم له تاريخه ومذاهبه، دار الفكر العربي، القاهرة ،  .، عبد اللطيفحمزة  - 15
  م1965

المدخل في فن التحرير الصحفي، الهيئة المصرية العامة . عبد اللطيف ،حمزة  - 16
  م2002للكتاب ، 

) رسالة ماجستير(سياسة االعالم في الدولة االسالمية،  .عصمت ،لحموريا  - 17
  .م2009 -هـ1430جامعة القدس، القدس ، فلسطين ، 

االعالم الفضائي العربي،العلمانية في عقر دارنا، موقع عودة  .، احمددعدوش  - 18
  www.awda.comودعوة ، 

االعالم االسالمي رسالة وهدف، رابطة العالم  .مير جميلس ،راضي  - 19
  26 هـ ،  ص 1417،  172االسالمي،العدد 

اساسيات العمل الصحفي امقروء والمسموع والمرئي، الشركة  .نبيل ،راغب  - 20
  .492ص  م1999المصرية العالمية للنشر، 

لبديل، بحث مصطلح الشرق األوسط من التعبير الجغرافي إلى ا .طلعترميح،  - 21
  .دي األول لمجلة البياننشر ضمن التقرير االرتيا

م، 1984علم النفس االجتماعي، عالم الكتب ، القاهرة،  .حامد عبد السالم ،زهران  - 22
  .337ص 
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تغطية االسالم، رؤية للنشر  .محمد محمد ،العناني:ترجمة .ادورد ،سعيد  - 23
  .29 - 28ص  م، ص2006والتوزيع، القاهرة، 

فلسفات االعالم المعاصرة في ضوء المنظور  .محمود يوسف ،السماسيري  - 24
  .م1981 -هـ1401، المعهد العالمي للفكر االسالمي ، )رسالة دكتوراة(االسالمي

االخبار االذاعية والتلفزيونية، مركز  .حسن عماد ،مكاوي .سعيد محمد ،السيد - 25
  .95 م ص1999جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، 

م، 1994بث وافد على شاشات التلفزيون، دار الفكر العربي،  .انشراح ،الشال  - 26
  .166ص 

) رسالة ماجستير(االعالم االسالمي في ضوء الكتاب والسنة  .محمد ،شتيوي  - 27
  .م2006 -هـ1427جامعة القدس ، القدس، فلسطين ، 

المصرية العامة الدعوة االسالمية واالعالم الديني، الهيئة . عبد اهللا، شحاته - 28
  33 م، ص1986للكتاب،القاهرة،

االعالم االسالمي وتكنولوجيا االتصال، دار قباء للطباعة  .عبد العزيز ،شرف  - 29
  .117م، ص 1998والنشر والتوزيع، القاهرة،

ة، نظرية االعالم في الدعوة االسالمي .عبد العزيز ،شرف .امينة ،الصاوي  - 30
  .1985القاهرة ، مكتبة مصر، 

االعالم االسالمي النظري في الميزان، مكتبة الملك فهد  .، سعيد اسماعيلصيني  - 31
  .م1997 - هـ1417الوطنية، الرياض ، 

علم النفس االجتماعي في المجاالت االعالمية ، مكتب غريب،  .، زيدانعبد الباقي - 32
  .19م، ص 1978القاهرة ،

تماعي، دار النهضة العربية اساليب االتصال والتغيير االج .محمود ،عودة  - 33
  .65 - 60م، ص ص 1977للطباعة والنشر، بيروت 

اهرة ، دار الكتاب ، الق1الدعوة االسالمية اصولها ووسائلها ، ط  .احمد ،غلوش - 34
  .م1987المصري، 

مقومات رجل االعالم االسالمي، دار عمار للنشر  .تيسير محجوب ،الفتياني  - 35
  م1987 - هـ1408والتوزيع،عمان، 
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مقدمة في علم االعالم واالتصال بالناس، القاهرة ،  .محمود عبد الرؤوف ،كامل  - 36
  123م، ص 1997مكتبة نهضة الشرق،

األسرة المسلمة أمام الفيديو والتلفزيون، الرياض، دار طيبة . مروان ،كجك   - 37
  م1988 -هـ 1408للنشر، 

الهيئة المصرية  .النصيري، عزت: دليل التأليف التلفزيوني، ترجمة .لوثر، جورج - 38
  233م ص 1980العامة للكتاب ، 

محمد  ،العدوي: التغطية االخبارية للتلفزيون، ترجمة. كارولين ديانا ،لويس  - 39
  .201م، ص 1993المكتبة االكاديمية، القاهرة، . مراجعة وتقديم سعد لبيب .شكري

لنظرية والتطبيق، دار الفجر االعالم االسالمي المبديء وا .محمد منير ،محجوب   - 40
  م2002للنشر والتوزيع، 

مذكرات في الصحافة واإلعالم اإلسالمي، مكتبة كلية الدعوة  .احمد ،محسن - 41
  .105، ص ت.والعلوم اإلسالمية ، أم الفحم ، فلسطين، د

اخالقيات العمل االعالمي دراسة مقارنة، الدر المصرية  .ادحسن عم ،مكاوي  - 42
  72م، ص 1994 -هـ 1414لقاهرة ، اللبنانية، ا

القاهرة، الفاروق الحديثة  ،سة اإلعالم اإلسالميالمدخل لدرا .عمارةنجيب،  - 43
  .م1983،للطباعة والنشر

االعالم في الجامعات االسالمية، دار الفجر للنشر والتوزيع،  .هاشم احمد ،نغيمش  - 44
  .م2007 -هـ1427اد ، عمان ، مركز البصيرة للبحوث والتطوير االعالمي ، بغد

المصطلح في االعالم والثقافة والسياسة، منشورات وزارة االعالم، رام اهللا،   - 45
  .،2009، 1فلسطين، ط

اخالقيات الصحافة، الدار العربية  .، عبد الرؤوفكمال: ترجمة .جون ل ،هاتلنج   - 46
  م1981للنشر والتوزيع ، 

المي في مواجهة االعالم المعاصر، دار االعالم االس .عبد اهللا قاسم ،الوشلي  - 47
  .م1994- هـ1414عمار للنشر والتوزيع، اليمن صنعاء،

  كتب اللغة والنحو: رابعا
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، دار المعارف بمصر،القاهرة،د ت، ص  5، ط1النحو الوافي ،ج .حسن، عباس  -1
  .17 - 13ص 

روت، فقه اللغة في الكتب العربية، دار النهضة العربية، بي .الراجحي، عبده  -2
  .60م، ص 1972 - هـ1392لبنان،

المجاز واثره في الدرس اللغوي، دار النهضة العربية،  .محمد بدري ،عبد الجليل   -3
  .11م، ص 1986 - هـ1406بيروت، لبنان، 

محاضرات في علم المعاني، مكتبة كريدية اخوان ،  .محمد بدري، عبد الجليل  -4
  .48ت ، ص .بيروت، د

،المجلد 1، ط 1شرح ابن عقيل على الفية بن مالك، ج .الدين عبد الحميد، محيي  -5
  .14م، ص 1974 - هـ1394االول، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 

علم المعاني، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت،  .عبد العزيز ،العتيق  -6
  .12م، ص 1985 -هـ1405

دبي بين القديم والحديث ، دار النهضة قضايا النقد اال .العشماوي، محمد زكي  -7
  .13م، ص 1984 - هـ1404العربية، بيروت،

  معاجم ال: خامسا

/ 1+11ابن منظور، محمد بن مكرم بن منظور االفريقي المصري، لسان العرب ج -1
   .، دار صادر، بيروت1، ط 

الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس،  -2
  .دار الهداية/. قيق مجموعة من المحققين،  تح

طالرق : تحقيق .  المعجم الوسيط الطبراني، ابو القاسم سليمان بن احمد الطبراني، -3
دار الحرمين، .  /1ج. د المحسن بن ابراهيم الحسينبن عوض اهللا بن محمد، وعب

  .هـ1415القاهرة ، 

. القاموس المحيط: وب الفيروزابادايالفيروزاباداي، االمام مجد الدين محمد بن يعق  -4
  .مؤسسة الرسالة، بيروت

المقري،احمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح  -5
  .المكتبة العلمية بيروت/. 1الكبير للرافعي، ج



 242 

  :المراجع االلكترونية: سادسا

   .ةسالم بن علي القحطاني ، اثر القنوات العربية الفضائي -1

[DOC]سالم بن علي القحطاني، أثر القنوات الفضائية العربية،  نوع الملف  Microsoft 

Word - إصدار HTML . 

      www.pv.gov.sa/DocLib2/ العربية20%الفضائية20%القنوات20%أثر .doc 

  قصص واحداث صحفية شهيرة  -2
 http://www.yabeyrouth.com/pages/index3377.htm  

  http://www.saaid.net/book/8/1575.doc ،أبو القمبزمحمد هشام   -3
4- 

http://www.aljazeera.net/channel/archive/archive?ArchiveId=103142  
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  : المالحق
  :برنامج الشريعة والحياة: 1ملحق     

عناوين الحلقات واسماء الضيوف والمقدمين في برنامج الشريعة والحياة منذ عام  
  :م 2009م لغاية 1999

  تاريخ البث     المقدم  الضيف  عنوان الحلقة
  3/1/1999  احمد منصور  يوسف القرضاوي  غزوة بدر ومكانة الشهداء في سبيل اهللا  1
 أحمد  علي القرة داغي  فريضة الزكاة في حياة المسلمين     2

  منصـور
10/01/1999  

  17/01/1999  أحمد منصور  يوسف القرضاوي  المسلمون والعيد     3
أحمد   يوسف القرضاوي  المبشرات بانتصار اإلسالم     4

  منصـور
24/01/1999  

  31/01/1999  أحمد منصور  يوسف القرضاوي  التوبة إلى اهللا     5
  14/02/1999  حامداألنصاري  يوسف القرضاوي     1عنف الجماعات اإلسالمية ج  6
  21/02/1999  نصاريحامداأل  يوسف القرضاوي     2عنف الجماعات اإلسالمية ج  7
  28/02/1999  حامداألنصاري  يوسف القرضاوي  لمعاصرة    الفقيه المسلم والتحديات  8
  07/03/1999  حامداألنصاري  يوسف القرضاوي  الجزء األول    –الحج   9
  14/03/1999  حامداألنصاري  يوسف القرضاوي  الجزء الثاني    - مناسك الحج   10
  21/03/1999  حامداألنصاري  سف القرضاوييو  األمانة في اإلسالم     11
  28/03/1999  أحمد منصور  يوسف القرضاوي  عوامل الوحدة اإلسالمية     12
  04/04/1999  أحمد منصور  يوسف القرضاوي  رؤية اإلسالم للتعددية السياسية     13
  11/04/1999  حامداألنصاري  يوسف القرضاوي  صمت المسلمين أمام قضية كوسوفا     14
  18/04/1999  حامداألنصاري  يوسف القرضاوي  لهجرة النبوية   ا  15
  25/04/1999  حامداألنصاري  يوسف القرضاوي  الحب في اإلسالم     16
  02/05/1999  حامداألنصاري  يوسف القرضاوي  فقه األقليات اإلسالمية في الغرب     17
  09/05/1999  نصاريحامداأل  يوسف القرضاوي     2الجاليات اإلسالمية في بالد الغرب ج  18
  16/05/1999  حامداألنصاري  يوسف القرضاوي  3 الجاليات اإلسالمية في الغرب ج فقه  19
  30/05/1999  حامداألنصاري  سليم العوا محمد  اإلسالم والديمقراطية     20
  06/06/1999  حامداألنصاري  يوسف القرضاوي  دور المرأة في الحياة     21
  13/06/1999  حامداألنصاري  وسف القرضاويي  رؤية اإلسالم لإلعالم  22
  20/06/1999  حامداألنصاري  يوسف القرضاوي  الشفاعة وموقف الرافضين لها     23
  27/06/1999  أحمد منصور  عبد الفتاح سيف  العالقة بين الحاكم والمحكوم     24
  04/07/1999  ماهر عبد اهللا  يوسف القرضاوي  وفاة الشيخ مصطفى الزرقا     25
  11/07/1999  ماهر عبد اهللا  يوسف القرضاوي  لحوار مع الغرب   ا  26
  18/07/1999  ماهر عبد اهللا  حسين فضل اهللا  اإلسالم والعولمة     27
  25/07/1999  ماهر عبد اهللا  عزام التميمي  إخفاق الحركات اإلسالمية     28
  01/08/1999  ماهر عبد اهللا  غالب القرشي    اإلسالم والحريات العامة     29
  08/08/1999  ماهر عبد اهللا  أحمد الكبيسي. د  االجتهاد في العصر الحديث     30
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  15/08/1999  ماهر عبد اهللا  فيصل مولوي  أهل الكتاب هل هم ذميون أم مواطنون؟     31
  22/08/1999  ماهر عبد اهللا  محمد العوضي  التعصب الديني     32
  29/08/1999  هر عبد اهللاما  رائد صالح  ذكرى إحراق المسجد األقصى     33
  05/09/1999  ماهر عبد اهللا  أحمد الكبيسي. د  قضايا المرأة     34
  12/09/1999  ماهر عبد اهللا  يوسف القرضاوي  اختالف الفقهاء في اإلسالم     35
  19/09/1999  ماهر عبد اهللا  يوسف القرضاوي  شروط المجتهد في اإلسالم     36
  26/09/1999  ماهر عبد اهللا  سف القرضاوييو  هل اإلنسان مسير أم مخير  37
  03/10/1999  ماهر عبد اهللا  يوسف القرضاوي  دور اإلنترنت كوسيلة للدعوة     38
  10/10/1999  ماهر عبد اهللا  يوسف القرضاوي  الجدل بين العقل والنقل     39
  24/10/1999  ماهر عبد اهللا  يوسف القرضاوي  حقوق المسنين في الشريعة اإلسالمية     40
  07/11/1999  ماهر عبد اهللا  يوسف القرضاوي  رعاية الطفولة في اإلسالم     41
  14/11/1999  ماهر عبد اهللا  يوسف القرضاوي  حقوق الشباب في اإلسالم     42
  21/11/1999  ماهر عبد اهللا  محمدعلي الجوزو  مصطلح العلمانية بين الغرب واإلسالم     43
  28/11/1999  ماهر عبد اهللا  حسين أبوبكر  ن فيأفريقيا   وهموم اإلسالم والمسلمي شؤون  44
  05/12/1999  ماهر عبد اهللا  يوسف القرضاوي  استقبال شهر رمضان     45
  12/12/1999  ماهر عبد اهللا  عبدالسالم العبادي  فضائل الشهر الكريم     46
  19/12/1999  د اهللاماهر عب  حسين فضل اهللا  العالقة بين اإلسالم الرسمي واإلسالم الشعبي     47
  20/12/1999  ماهر عبد اهللا  يوسف القرضاوي  فضل العشر األواخر من رمضان     48
  26/12/1999  ماهر عبد اهللا  يوسف القرضاوي    فضل العشر األواخر من رمضان     49
  02/01/2000  ماهر عبد اهللا  يوسف القرضاوي  آداب شهر رمضان الكريم     50
  09/01/2000  ماهر عبد اهللا  يوسف القرضاوي  زمان ومكان    صالحية الشريعة لكل  51
  30/1/2000  ماهر عبد اهللا  مصطفى المرابط      21في القرن  أزمة العقل البشري  52
  06/02/2000  ماهر عبد اهللا  يوسف القرضاوي  الجزء الثاني    –قضايا القرن العشرين   53
  13/2/2000  عبداهللاماهر   بدر الدين بينو  حرب الروس ضد الشيشان  54
  20/2/2000  ماهر عبداهللا  يوسف القرضاوي  عالقة اإلسالم بالغرب  55
  5/3/2000  ماهر عبداهللا  يوسف القرضاوي  تحرير المرأة في العالم العربي  56
  7/5/2000  ماهر عبداهللا  لويس فرقان  المسلمون السود في أميركا  57
  14/5/2000  اهر عبداهللام  جاسم الفارس.د  التعامل مع القرآن الكريم  58
  9/7/2000  ماهر عبداهللا  المرزوقي  تطور التاريخ اإلسالمي  59
  23/7/2000  ماهر عبداهللا  المالكي حسن  إعادة قراءة التاريخ اإلسالمي  60
  30/7/2000  ماهر عبداهللا  طه عبد الرحمن.د  الحداثة في فهم الدين  61
  06/08/2000  ر عبداهللاماه  كمال الهلباوي  فقه الجاليات المسلمة     62
  13/8/2000  ماهر عبداهللا  فؤاد حسين  امكانية تطبيقها ،الخالفة اإلسالمية  63
ومقاصد  الفقه اإلسالمي بين ظواهر النصوص  64

  الشريعة  
  20/8/2000  ماهر عبداهللا  أحمد الخليلي

  27/08/2000  ماهر عبداهللا  محمد نعماني  التقارب بين المذاهب اإلسالمية     65
  03/09/2000  ماهر عبداهللا  هاني البنا. د  العمل اإلغاثي     66
  10/9/2000  ماهر عبداهللا  حسن الترابي  الدولة اإلسالمية  67
  17/09/2000  ماهر عبداهللا  يوسف القرضاوي  العقالنية في اإلسالم     68
  24/9/2000  ماهر عبداهللا  يوسف القرضاوي  الرياضة في اإلسالم  69
  01/10/2000  ماهر عبداهللا  يوسف القرضاوي  الشريف   مأساة القدس   70
  08/10/2000  ماهر عبداهللا  يوسف القرضاوي  الجهاد ودوره في عزة األمة     71
  2000/ 15/10  ماهر عبداهللا  يوسف القرضاوي  دور البعد اإلسالمي في معالجة القضية الفلسطينية     72
  22/10/2000  ماهر عبداهللا  يوسف القرضاوي  اإلسراء والمعراج وواقع المسلمين اليوم     73
  29/10/2000  ماهر عبداهللا  يوسف القرضاوي  القوة في اإلسالم     74
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  05/11/2000  ماهر عبداهللا  يوسف القرضاوي  جيل النصر المنشود     75
واقع األمة ومسؤوليات حكامها في قمة الدوحة   76

  اإلسالمية   
  12/11/2000  ماهر عبداهللا  يوسف القرضاوي

  19/11/2000  ماهر عبداهللا  حامد العلي  النصر في اإلسالم     77
  26/11/2000  ماهر عبداهللا  يوسف القرضاوي  واجب المسلمين نحو االنتفاضة     78
  03/12/2000  ماهر عبداهللا  أحمد القطعاني  التنصير وخطره على آسيا     79
  10/12/2000  ماهر عبداهللا  وييوسف القرضا  غزوة بدر الكبرى في السيرة النبوية    80
  17/12/2000  ماهر عبداهللا  مانع سعيدالجهني  الشباب عصب األمة     81
  24/12/2000  ماهر عبداهللا  يوسف القرضاوي  رمضان وصدقة الفطر     82
  31/12/2000  ماهر عبداهللا  يوسف القرضاوي  دورها التكافل االجتماعي   واألعياد اإلسالمية   83
  07/01/2001  ماهر عبداهللا  يوسف القرضاوي  المي بين المحافظة والتجديد   الفقه اإلس  84
  14/01/2001  ماهر عبداهللا  يوسف القرضاوي    في الشريعة عوامل المرونة والسعة   85
  21/01/2001  ماهر عبداهللا  يوسف القرضاوي  .. ظاهرة التكفير   86
  28/01/2001  اهر عبداهللام  سهير البابلي  رحلة الفن من الشك إلى اإليمان     87
  4/2/2001  ماهر عبداهللا  يوسف القرضاوي  أخالقيات المسلمين في ديار الغربة  88
  11/02/2001  ماهر عبداهللا  يوسف القرضاوي  المجلس األوروبي لإلفتاء     89
  18/2/2001  ماهر عبداهللا  يوسف القرضاوي  الجانب األخالقي في اإلسالم  90
  25/02/2001  ماهر عبداهللا  ف القرضاوييوس  الحج ومناسكه     91
  04/03/2001  ماهر عبداهللا  يوسف القرضاوي  كيف يستقبل المسلمون عيد األضحى؟     92
  11/03/2001  ماهر عبداهللا  محمد سليم العوا  الشريعة اإلسالمية وتراث األقدمين     93
  18/03/2001  عبداهللاماهر   يوسف القرضاوي  لماذا فشلت مهمة العلماء في أفغانستان؟     94
  25/03/2001  ماهر عبداهللا  عبدالرحمن   حقيقة الدعوة السلفية     95
  01/04/2001  ماهر عبداهللا  يوسف القرضاوي  موقف الشريعة من التطورات العلمية     96
  08/04/2001  ماهر عبداهللا  يوسف القرضاوي  واجب المسلمين تجاه االنتفاضة     97
  15/04/2001  ماهر عبداهللا  علي القرة داغي    االقتصاد اإلسالمي   98
  22/04/2001  ماهر عبداهللا  يوسف القرضاوي  الطفولة وموقف اإلسالم منها     99
  29/04/2001  ماهر عبداهللا  يوسف القرضاوي  اللغة العربية ودورها في خدمة اإلسالم     100
  06/05/2001  ماهر عبداهللا  بهيج مالَّ حويش  مستقبل اإلسالم في أوروبا الغربية     101
  13/05/2001  ماهر عبداهللا  الحبال محمد  الطب والقرآن    –إشكالية الطب واإليمان   102
  20/05/2001  ماهر عبداهللا  يوسف القرضاوي  واجب المسلمين تجاه القدس واالنتفاضة    103
  27/05/2001  ماهر عبداهللا  يوسف القرضاوي  عوامل نهضة األمة اإلسالمية    104
  03/06/2001  ماهر عبداهللا  الياسين جاسم  البعدالديني للصراع العربي اإلسرائيلي     105
  10/06/2001  ماهر عبداهللا  يوسف القرضاوي  دالالت المولد النبوي     106
  17/06/2001  ماهر عبداهللا  يوسف القرضاوي  الرسول المجاهد     107
  24/06/2001  ماهر عبداهللا  يوسف القرضاوي  ضوابط االجتهاد الشرعي     108
  01/07/2001  ماهر عبداهللا  أحمد الريسوني  ماذا يعني تطبيق الشريعة اإلسالمية     109
  08/07/2001  ماهر عبداهللا  الحسيني إبراهيم  اإلسالم في أفريقيا     110
  15/07/2001  ماهر عبداهللا  محمودعبداللطيف  لماذا لم تتحرك األمة لدعم االنتفاضة؟     111
  22/07/2001  ماهر عبداهللا  زغلول النجار. د  قضية اإلعجاز العلمي في القرآن     112
  29/07/2001  ماهر عبداهللا  محمد على أبطحي  االختالفات الفقهية والمنهجية     113
  05/08/2001  ماهر عبداهللا  محمد حبش  التخاذل اإلسالمي تجاه القدس     114
  12/08/2001  ماهر عبداهللا  محمد عمارة  سالمي   خطر الصهيونية على العالم اإل  115
  19/08/2001  ماهر عبداهللا  كامل الشريف  الحالة الجهادية في فلسطين األمس واليوم     116
  26/08/2001  ماهر عبداهللا  غازي التوبة  األخطار التي تواجه األمة اإلسالمية     117
  02/09/2001  اهر عبداهللام  عماد الدين خليل  التاريخ اإلسالمي وفلسفته     118
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  09/09/2001  ماهر عبداهللا  يوسف القرضاوي  موقف اإلسالم من التمييز العنصري     119
  16/09/2001  ماهر عبداهللا  يوسف القرضاوي  اإلرهاب وحمالت الكراهية ضد المسلمين     120
  23/09/2001  اهللاماهر عبد  يوسف القرضاوي  المسلمون ضحايا أم معتدون في حوداث اإلرهاب؟     121
  30/09/2001  ماهر عبداهللا  يوسف القرضاوي  موقف الغرب من العرب والمسلمين     122
  14/10/2001  ماهر عبداهللا  يوسف القرضاوي  كيف تستجيب األمة لتحديات الحرب الجديدة     123
  21/10/2001  ماهر عبداهللا  محمد حسان  واجب األمة اإلسالمية تجاه الشعب األفغاني     124
عبد الحميد آل شيخ   هل ينفجر الشارع اإلسالمي بعد ضرب أفغانستان     125

  مبارك
  28/10/2001  ماهر عبداهللا

  04/11/2001  ماهر عبداهللا  يوسف القرضاوي  حوار األديان     126
  11/11/2001  ماهر عبداهللا  عائض القرني  وتوحيد الكلمة   .. كلمة التوحيد  127
  18/11/2001  ماهر عبداهللا  يوسف القرضاوي  على الثقافة    العولمة والسيطرة  128
  25/11/2001  ماهر عبداهللا  عبد اهللا التركي  مستقبل األقليات المسلمة في الغرب     129
  02/12/2001  ماهر عبداهللا  يوسف القرضاوي  دروس من السيرة النبوية     130
  09/12/2001  ماهر عبداهللا  القرضاوي يوسف  االنتفاضة الفلسطينية والعمليات الفدائية     131
  16/12/2001  ماهر عبداهللا  عماد الدين خليل  دراسة التاريخ وفهم أزمات األمة اإلسالمية     132
  23/12/2001  ماهر عبداهللا  أحمد التويجري  إعادة قراءة لما بعد أحداث أفغانستان     133
  30/12/2001  ر عبداهللاماه  يوسف القرضاوي  تعدد الزوجات حل أم مشكلة؟     134
  06/01/2002  ماهر عبداهللا  محمد نعماني  جدوى الحوار بين الثقافات     135
  13/01/2002  ماهر عبداهللا  يوسف القرضاوي  محاوالت تغيير المناهج اإلسالمية     136
  20/01/2002  ماهر عبداهللا  يوسف القرضاوي  اإلسالم والحداثة وما بعدها     137
  27/01/2002  ماهر عبداهللا  يوسف القرضاوي  ميركية على العمل الخيري اإلسالمي   الحملة األ  138
  03/02/2002  ماهر عبداهللا  يوسف القرضاوي  أخالق الحرب في اإلسالم     139
  10/02/2002  ماهر عبداهللا  يوسف القرضاوي  الحج شعيرة ومشاعر     140
  17/02/2002  ماهر عبداهللا   التركي  عبد اهللا  التحديات التي تواجه األمة المسلمة     141
  24/02/2002  ماهر عبداهللا  الزنداني   اإلعجاز العلمي في القرآن     142
  03/03/2002  ماهر عبداهللا  يوسف القرضاوي  والمرونة في الشريعة عوامل السعة   143
  10/03/2002  ماهر عبداهللا  علي القره داغي  الهجرة النبوية     144
  17/03/2002  ماهر عبداهللا  يوسف القرضاوي  تفادة من الهجرة النبوية   الدروس المس  145
  24/03/2002  ماهر عبداهللا  أكرم العمري  التربية والتجديد وتنمية فاعلية الشخصية المسلمة     146
  31/03/2002  ماهر عبداهللا  يوسف القرضاوي  واجب األمة تجاه ما يجري في فلسطين     147
  07/04/2002  ماهر عبداهللا  منير شفيق  اإلسالمية لألزمة الفلسطينية؟    هل تستجيب األمة  148
  14/04/2002  ماهر عبداهللا  يوسف القرضاوي  االنتفاضة وواجب المسلمين   149
  21/04/2002  ماهر عبداهللا  محمد الددو     2االنتفاضة وواجب المسلمين ح  150
  28/04/2002  ماهر عبداهللا  سف القرضاوييو  عالمات النصر وعوامل اإلحباط    االنتفاضة   151
  05/05/2002  ماهر عبداهللا  يوسف القرضاوي  الوحدة الوطنية بوصفها شرطا للنصر     152
  12/05/2002  ماهر عبداهللا  يوسف القرضاوي  اإلسالم والسياسة     153
  19/05/2002  ماهر عبداهللا  يوسف القرضاوي  وثيقة المثقفين األميركيين     154
  26/05/2002  ماهر عبداهللا  عبد اهللا الحامد. د  جديد الفكر الدينيت  155
  02/06/2002  ماهر عبداهللا  يوسف القرضاوي  اإلسالم والتطبيع مع إسرائيل     156
  09/06/2002  ماهر عبداهللا  أحمدمحمدالحمادي  اليوم اآلخر     157
  16/06/2002  عبداهللا ماهر  أحمد نوفل. د  إعادة صياغة اإلسالم والفكر اإلسالمي     158
  23/06/2002  ماهر عبداهللا  يوسف القرضاوي  اإلسالم ومشاكل الفقر والجوع     159
  30/06/2002  ماهر عبداهللا  الطريري  االنتفاضة وردود الفعل اآلنية     160
  07/07/2002  ماهر عبداهللا  منذر األسعد  الثقافة اإلسالمية والكراهية     161
  14/07/2002  ماهر عبداهللا  مأمون فريز جرار  األمة اإلسالمية   الطريق إلى نهضة   162
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  21/07/2002  ماهر عبداهللا  هاني فحص  جدلية العالقة بين العروبة واإلسالم     163
  28/07/2002  ماهر عبداهللا  جمال أبو حسان.د  ظاهرة تلبس الجن     164
  04/08/2002  ماهر عبداهللا  منتصر الزيات  الجماعات اإلسالمية والعنف     165
  11/08/2002  ماهر عبداهللا  سعاد صالح. د.أ  العالقة األسرية وأثرها في المجتمع     166
  18/08/2002  ماهر عبداهللا  محمد عمارة. د  إعادة تقديم اإلسالم     167
  25/08/2002  ماهر عبداهللا  هارون رشيد  كشمير وحقوق المسلمين     168
  01/09/2002  ماهر عبداهللا  مصطفى المسدي  روبا   وضع الجاليات المسلمة في أو  169
  08/09/2002  ماهر عبداهللا  يوسف القرضاوي  مستقبل اإلسالم في عالقته بغير المسلمين     170
  15/09/2002  ماهر عبداهللا  يوسف القرضاوي  تدهور أوضاع األمة اإلسالمية بعد سبتمبر     171
  22/09/2002  ماهر عبداهللا  يوسف القرضاوي    سبتمبر على األمة اإلسالمية  تبعات   172
  29/09/2002  ماهر عبداهللا  يوسف القرضاوي     2على األمة اإلسالمية ج سبتمبرتبعات   173
  06/10/2002  ماهر عبداهللا  علي القرة داغي  اإلسراء والمعراج وارتباط األرض بالسماء     174
  13/10/2002  ماهر عبداهللا  يوسف القرضاوي  أسلحة الديانات األخرى في محاربة اإلسالم     175
  20/10/2002  ماهر عبداهللا  سعود أبو محفوظ  محاوالت تهويد القدس     176
  27/10/2002  ماهر عبداهللا  يوسف القرضاوي  اإلرهاب والعنف     177
  03/11/2002  ماهر عبداهللا  كمال الهلباوي  أزمة األمة اإلسالمية وسبل الخروج منها     178
  10/11/2002  ماهر عبداهللا  يوسف القرضاوي  فلسفة العبادة في اإلسالم     179
  17/11/2002  ماهر عبداهللا  يوسف القرضاوي  الزكاة ووظيفتها االجتماعية     180
  24/11/2002  ماهر عبداهللا  موافي عزب  القرآن في شهر القرآن     181
  01/12/2002  ماهر عبداهللا  رحيل غرايبة. د  ليلة القدر وأفضل الطرق إلحيائها     182
  08/12/2002  ماهر عبداهللا  يوسف القرضاوي  أثر الشعائر اإلسالمية في توحيد األمة     183
  15/12/2002  ماهر عبداهللا  يوسف القرضاوي  فلسفة المحنة واالبتالء     184
  22/12/2002  ماهر عبداهللا  يوسف القرضاوي  الخطاب اإلسالمي في عصر العولمة     185
  29/12/2002  ماهر عبداهللا  الحبيب الجفري  تنويعات الخطاب اإلسالمي     186
  05/01/2003  ماهر عبداهللا  أحمد الحمادي.د  الكعبة ماضيا ومستقبال     187
  12/01/2003  ماهر عبداهللا  يوسف القرضاوي  الفقه اإلسالمي في مواجهة التطور     188
  19/01/2003  ماهر عبداهللا  يوسف القرضاوي     2الفقه اإلسالمي في مواجهة التطور ج  189
  26/01/2003  ماهر عبداهللا  جعفر إدريس  التعددية الثقافية وتميز الثقافة اإلسالمية     190
  02/02/2003  ماهر عبداهللا  بوروخوفا إيمان  المسلمون في الجمهورية الروسية     191
المنظور اإلسالمي لمشاركة المرأة في الحياة   192

    العامة 
  09/02/2003  ماهر عبداهللا  سميرة الخوالدة

  16/2/2003  ماهر عبداهللا  يوسف القرضاوي  دالالت المظاهرات في الغرب لصالح العراق    -   193
  23/02/2003  ماهر عبداهللا  أحمد الكبيسي. د  الموقف اإلسالمي من األزمة العراقية     194
  02/03/2003  ماهر عبداهللا  لعبدةمحمد ا  قيمة الوعي التاريخي في األمم    -   195
  09/03/2003  ماهر عبداهللا  يوسف القرضاوي  إمكانات وموارد األمة اإلسالمية     196
  16/03/2003  ماهر عبداهللا  أحمد القطعاني   في ظل الدستور األوروبي  مسلمو أوروبا  197
  11/05/2003  ماهر عبداهللا  مثنى الضاري  واقع اإلسالم في العراق المحتل     198
  18/05/2003  ماهر عبداهللا  محمد الكبيسي  رؤية إسالمية لمستقبل الوحدة الوطنية في العراق     199
  25/05/2003  ماهر عبد اهللا  يوسف القرضاوي  األمة اإلسالمية والخروج من حالة اإلحباط     200
  01/06/2003  ماهر عبد اهللا  إياد السامرائي  مستقبل اإلسالم السياسي في العراق     201
  08/06/2003  ماهر عبد اهللا  يوسف القرضاوي  اإليمان وأثره في حياة الشعوب    -   202
  15/06/2003  ماهر عبد اهللا  يوسف القرضاوي  اإليمان وأثره في حياة األمة    -   203
  22/06/2003  ماهر عبد اهللا  يوسف القرضاوي  العالقة مع غير المسلمين     204
  06/07/2003  ماهر عبد اهللا  نشوة العلواني. د  عراف والشريعة   المراهقة بين األ  205
  13/07/2003  ماهر عبد اهللا  محمد عمارة. د    التي تعاني منها األمة األزمات المركبة  -   206
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  20/07/2003  ماهر عبد اهللا  سمير الحلو. د  الطب النبوي والطب الحديث     207
  27/07/2003  ماهر عبد اهللا  محمد عويضة.د  أحاديث الفتن وعالقتها بالواقع     208
  08/2003/ 03  ماهر عبد اهللا  أحمد القصص  جدوى المطالبة بإعادة الخالفة اإلسالمية     209
  10/08/2003  ماهر عبد اهللا  علي سعيد طه   د الخطاب اإلسالمي والموقف منهقضية تجدي  210
  17/08/2003  ماهر عبد اهللا  صالح الراشد  السعادة الغائبة في حياة المسلمين     212
  24/08/2003  ماهر عبد اهللا  ناصر الشيباني  العلم الديني والدنيوي وأثره في حياتنا     213
  31/08/2003  ماهر عبد اهللا  ميسرة طاهر. د  أثر الكلمة في التواصل بين الناس     214
  07/09/2003  ماهر عبد اهللا  حسن عبد الظاه  التدين بين الغلو والتحلل     215
  14/09/2003  ماهر عبد اهللا  يوسف القرضاوي  غزوة األحزاب وواقع األمة الحالي  216
  21/09/2003  ماهر عبد اهللا  يوسف الغفيص    قتها بالتيارات اإلسالمية السلفية وعال  217
  28/09/2003  ماهر عبد اهللا  يوسف القرضاوي  التقريب بين المذاهب اإلسالمية     218
  05/10/2003  ماهر عبد اهللا  حسن الشافعي  ضي من حياة األمة   القرن الما  219
  12/10/2003  ماهر عبد اهللا  سلمان العودة. د  مفهوم الحرية ونظرة الناس لها     220
  19/10/2003  ماهر عبد اهللا  يوسف القرضاوي  الخطاب اإلسالمي في عصر العولمة     221
  26/10/2003  ماهر عبد اهللا  اني البناه  التضييق على العمل الخيري اإلسالمي     222
  02/11/2003  ماهر عبد اهللا  يوسف القرضاوي  الخطاب اإلسالمي في العصر الحالي     223
  09/11/2003  ماهر عبد اهللا  يوسف القرضاوي  الخطاب اإلسالمي في العصر الحديث     224
  16/11/2003  ماهر عبد اهللا  حسن الترابي  مصير المشروع اإلسالمي     225
  23/11/2003  ماهر عبد اهللا  عمر عبد الكافي  اإليمان في لحظات الشدة     226
  30/11/2003  ماهر عبد اهللا  يوسف القرضاوي  الحرب الرمزية ضد اإلسالم     227
  14/12/2003  ماهر عبد اهللا  عبد الرحيم علي  المناهج في العالم اإلسالمي     228
  21/12/2003  ماهر عبد اهللا  وسف القرضاويي  آثار حظر الحجاب في فرنسا     229
  28/12/2003  ماهر عبد اهللا  يوسف القرضاوي  تطبيقات مؤسسة الزكاة     230
  04/01/2004  ماهر عبد اهللا  عبد المجيد النجار  مستقبل الجالية اإلسالمية في أوروبا     231
  11/01/2004  ماهر عبد اهللا  يوسف القرضاوي  خصوصيات اإلسالم األوروبي     232
  18/01/2004  ماهر عبد اهللا  يوسف القرضاوي  المطالبة بالتغيير وضرورته     233
  01/02/2004  ماهر عبد اهللا   عكرمة صبري  حالة األمة اإلسالمية في العيد     234
  08/02/2004  ماهر عبد اهللا  يوسف القرضاوي  اإليمان بالغيب وأثره في حياتنا     235
  15/02/2004  ماهر عبد اهللا  يوسف القرضاوي  خر   اإليمان باليوم اآل  236
  22/02/2004  ماهر عبد اهللا  يوسف القرضاوي  يوم الحساب     237
  29/02/2004  ماهر عبد اهللا  يوسف القرضاوي  عالمات الساعة     238
  07/03/2004  ماهر عبد اهللا  حسين فضل اهللا  الوحدة الوطنية في العراق     239
  14/03/2004  ماهر عبد اهللا  يوسف القرضاوي  مي في المنطقة العربية   التعليم اإلسال  240
  21/03/2004  ماهر عبد اهللا  طه جابر العلواني  فقه األقليات     241
  28/03/2004  ماهر عبد اهللا  ماهر حتحوت  للجالية المسلمة في أميركا    نحو مستقبل فاع  242
  04/04/2004  ماهر عبد اهللا  يوسف القرضاوي  العربية دين وهوية ولغة     243
  11/04/2004  ماهر عبد اهللا  أحمد حسن الطه  علماء المسلمين بعد عام من احتالل العراق     244
  18/04/2004  ماهر عبد اهللا   محمد الكبيسي  الربط بين القضيتين العراقية والفلسطينية     245
  25/04/2004  ماهر عبد اهللا  ضاوييوسف القر  الجهاد واالجتهاد وضرورة التوازن بينهما     246
  09/05/2004  ماهر عبد اهللا  عبد اهللا الفقيه     2مبررات تغير الفتوى ج  247
  16/05/2004  ماهر عبد اهللا  يوسف القرضاوي     3مبررات تغير الفتوى ج  248
  23/05/2004  ماهر عبد اهللا  يوسف القرضاوي     1المسلمون والعنف السياسي ج  249
  30/05/2004  ماهر عبد اهللا  يوسف القرضاوي  2مون والعنف السياسي جالمسل -   250
  06/06/2004  ماهر عبد اهللا  يوسف القرضاوي  اإلسالم وعالقته بالديمقراطية     251
  13/06/2004  ماهر عبد اهللا  يوسف القرضاوي  قضايا العنف والحاكمية     252
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  20/06/2004  عبد اهللا ماهر  يوسف القرضاوي  الحوار اإلسالمي المسيحي     253
  27/06/2004  ماهر عبد اهللا  محمد الكبيسي  الفرقة الناجية     254
  04/07/2004  ماهر عبد اهللا  يوسف القرضاوي  االتحاد العالمي لعلماء المسلمين     255
  18/07/2004  ماهر عبد اهللا  بهيج مال حويش  المسلمون في إسبانيا بعد تفجيرات مارس     256
  25/07/2004  ماهر عبد اهللا  علي الفقير  سة الدينية الرسمية   المؤس  257
  01/08/2004  ماهر عبد اهللا  أبوصوي مصطفى  الحداثة وعالقتها بالفكر اإلسالمي     258
  08/08/2004  ماهر عبد اهللا  زين العابدين  اإلسالم والتحديات األفريقية     259
  15/08/2004  ماهر عبد اهللا  حسين فضل اهللا    الخارج وعجز الداخل  العالم اإلسالمي تحدي  260
  22/08/2004  ماهر عبد اهللا  عمر عبد الكافي  المسؤولية الفردية في اإلسالم     261
  05/09/2004  ماهر عبد اهللا  المرزوقي  الوضع األسري العربي     262
  26/9/2004  خديجة  القرضاوييوسف   إصالح مناهج التعليم في الدول واإلسالمية  263
  10/10/2004  خديجة  القرضاوييوسف   االستعداد لشهر رمضان  264
  17/10/2004  خديجة بن قنة  طارق سويدان  القيادة في اإلسالم  265
  24/10/2004  خديجة  القرضاوييوسف   التطبيقات المعاصرة للزكاة  266
  31/10/2004  خديجة  القرضاوييوسف   رمضان ونفحاته الربانية  267
  7/11/2004  خديجة  القرضاويسف يو  ليلة القدر  268
  14/11/2004  خديجة  محمد الكبيسي  الفلوجة بين الفتاوى ورمي الرصاص  269
  21/11/2004  خديجة  الزندانيوالعبادي   فقه الواقع في إعداد العلماء  270
  28/11/2004  خديجة  القرضاوييوسف   مفهوم األسرة في اإلسالم  271
  5/12/2004  خديجة  القرضاويسف يو  اإلسالم الديمقراطي المدني  272
  12/12/2004  خديجة  محمد هيثم الخياط  األخالقيات الطبية في اإلسالم  273
  19/12/2004  خديجة  القرضاوييوسف   االسالم والفن  274
  26/12/2004  توفيق طه  القرضاوييوسف   الشريعة بين الثابت والمتغير  275
  2/1/2005  خديجة  و سيفعبدالظاهر  اختالف الفتاوى وتضاربها  276
  9/1/2005  خديجة  القرضاوييوسف   الحج بين اإليماني واإلنساني  277
  16/1/2005  خديجة  القرضاوييوسف   عالقة المسلمين باليهود  278
  23/1/2005  خديجة  الكشاطو  المبيض  مشكالت وآفاق.. مسلمو الغرب  279
  30/1/2005  خديجة  القرضاوييوسف   الحرية الدينية والفكرية  280
  6/2/2005  خديجة  القرضاوييوسف   الحرية السياسية والمدنية  281
  13/2/2005  خديجة  وهبة الزحيلي  أصول المعامالت المالية  282
  20/2/2005  خديجة  القرضاوييوسف   شمولية اإلسالم نشأة الفكرة ومستقبلها  283
  27/2/2005  خديجة  حسن الصفار  المرجعية الشيعية بين الدين والسياسة  284
  6/3/2005  خديجة  قطب سانو  االجتهاد الجماعي مشكالت وآفاق  285
  13/3/2005  خديجة  القرضاوييوسف   مقاصد الشريعة وغاياتها  286
  20/3/2005  خديجة  القرضاوييوسف   األهلية السياسية للمرأة  287
  27/3/2005  خديجة  علي القرة داغي  البنوك اإلسالمية واالستثمارات المالية  288
  3/4/2005  خديجة  القرضاوييوسف   المساواة بين الرجل والمرأة وتطبيقاتها  289
  10/4/2005  خديجة  العريانوجعفر   اإلسالميون والديمقراطية  290
  17/4/2005  خديجة  القرضاوييوسف   حقوق الطفل في اإلسالم  291
  24/4/2005  خديجة  فوزي آل سيف  ها في الشريعة اإلسالمحرية التعبير وتطبيقات  292
  1/5/2005  توفيق طه  القرضاوييوسف   التراث الفقهي وكيف نتعامل معه  293
  8/5/2005  خديجة  رضوان السيد  الدولة اإلسالمية ومعالمها  294
  15/5/2005  خديجة  القرضاوييوسف   اإلسالم ومشكلة الفقر    295
  22/5/2005  خديجة  جودت سعيد  سنن التغيير في اآلفاق واألنفس  296
  29/5/2005  خديجة  أماني وأميمة   نسوية اإلسالميةال  297
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  5/6/2005  خديجة  القرضاوييوسف   التغيير بين العنف والالعنف  298
  12/6/2005  خديجة  القرضاوييوسف   رعاية البيئة في الشريعة اإلسالمية  299
  19/6/2005  خديجة  القرضاوييوسف   الزمن مفهومه وقيمته  300
  26/6/2005  خديجة  هيثم الخياط  علم والشرعالجسد المثالي بين ال  301
  3/7/2005  خديجة  طارق البشري  اإلسالم وحق المواطنة  302
  10/7/2005  خديجة  العربي الكشاط  مسلمو الغرب ومشكلة االندماج  303
  17/7/2005  عبد الصمد   صويمصطفى ابو  السياسيتاريخ اإلسالمي والقدس بين ال  304
  24/7/2005  عبد الصمد   نزيه حماد  في األدوية واألغذية المحرمةالمواد النجسة   305
  31/7/2005  عبد الصمد   منير شفيق  مستقبل اإلسالم في عالمنا المعاصر  306
  7/8/2005  عبد الصمد   أحمد الريسوني  عالمية اإلسالم  307
  14/8/2005  عبد الصمد   عبد المجيد النجار  اإلسالم في الغرب كشريك حضاري  308
  21/8/2005  عبد الصمد   سعد العثماني  مراتب األعمال فقه  309
  28/8/2005  عبد الصمد   عبد اهللا بن بيه  الوقف وطرق استثماره الحديثة  310
  4/9/2005ا عبد الصمد   لقرضاوييوسف   مشروعية الدستور وحكم االستفتاء عليه  311
  18/9/2005 عبد الصمد   عثمان شبيرمحمد  المصارف اإلسالمية  312
  25/9/2005  عبد الصمد  القرضاوييوسف   طلب العلم وحقوق المتعلم  313
  2/10/2005  عبد الصمد  القرضاوييوسف   هالل رمضان بين الرؤية والحساب  314
  9/10/2005  توفيق طه  عمر عبد الكافي  رمضان بين األمس واليوم  315
  16/10/2005  عبد الصمد  القرضاوييوسف   إخراج الزكاة في رمضان  316
  23/10/2005  عبد الصمد  القرضاوييوسف   فضائل العشر األواخر من رمضان  317
  30/10/2005  عبد الصمد   البسيوني  زكاة الفطر وأحكام العيد  318
  6/11/2005  عبد الصمد  القرضاوييوسف   حال المؤمن بعد رمضان  319
  13/11/2005  عبد الصمد  القرضاوييوسف   حقوق اإلنسان في اإلسالم  320
  20/11/2005  عبد الصمد   القرضاوييوسف   األلفة بين المسلمين  321
  27/11/2005  عبد الصمد  القرضاوييوسف   فروض الكفاية ودورها في بناء األمة  322
  4/12/2005  عبد الصمد   طه جابر العلواني  إصالح التعليم الديني  323
  11/12/2005  عبد الصمد  القرضاوييوسف   مشاركة المسلم في العمل السياسي  324
  18/12/2005  عبد الصمد  القرضاوييوسف   كيف نتعامل مع القرآن؟  325
  25/12/2005  عبد الصمد  طه جابر العلواني  التفاسير القرآنية  326
الشيخ جعفر   معان وأحكام.. الحج  327

  الطلحاوي
  1/1/2006  عبد الصمد

  8/1/2006  لصمدعبد ا  عدنان زرزور  وصية النبي إلى المسلمين في حجة الوداع  328
  15/1/2006  عبد الصمد  محمد الجليند  التصوف بين الواقع والمأمول  329
  22/1/2006  عبد الصمد  قطب سانو  حق االختالف الفقهي  330
  29/1/2006  عبد الصمد  عثمان الخميس  السنة النبوية ومكانتها  331
  5/2/2006  عبد الصمد  القرضاوييوسف   1الدين والسياسة ج  332
  12/2/2006  عبد الصمد  القرضاوييوسف   2دين والسياسة جال  333
  19/2/2006  عبد الصمد  سلمان العودة  أزمة الرسوم المسيئة للرسول الكريم  334
  26/2/2006  عبد الصمد  القرضاوييوسف   حرية التعبير والثوابت الدينية  335
  5/3/2006  عبد الصمد  القرضاوييوسف   محمد نبي الرحمة  336
  12/3/2006  عبد الصمد  القرضاوييوسف   لنبويالطب ا  337
  19/3/2006  عبد الصمد  القرضاوييوسف   الجوع وسبل مكافحته  338
  26/3/2006  عبد الصمد  ولد الددو محمد   نصرة النبي صلى اهللا عليه وسلم  339
  2/4/2006  عبد الصمد  إسماعيلحازم أبو  االحتفال بالمولد النبوي  340
  9/4/2006  عبد الصمد  القرضاوييوسف   الكريم وثمار رسالتهدالئل نبوة الرسول   341
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  16/4/2006  عبد الصمد  القرضاوييوسف   األزهر دوره ورسالته  342
  23/4/2006  توفيق طه  محمد سليم العوا  المسلمون والمسيحيون في الوطن العربي  343
  30/4/2006  توفيق طه  القرضاوييوسف   الفقه اإلسالمي والبصمة الوراثية  344
  7/5/2006  توفيق طه  محمد شبير  حقوق الملكية الفكرية في الشريعة اإلسالمية  345
  14/5/2006  توفيق طه  القرضاوييوسف   دور العلماء في الواقع المعاصر  346
  21/5/2006  توفيق طه  القرضاوييوسف   اإلعالم وفوضى الفتاوى  347
  28/5/2006  توفيق طه  القرضاوييوسف   اإلعجاز العلمي للقرآن  348
  4/6/2006  عبد الصمد  القرضاوييوسف   فطرة اهللا في خلقه  349
  11/6/2006  عبد الصمد  القرضاوييوسف   اإلسالم ومرضى اإليدز  350
  18/6/2006  عبد الصمد  القرضاوييوسف   أسباب الطالق وأحكامه  351
  25/6/2006  عبد الصمد  القرضاوييوسف   حقوق العمال وواجباتهم  352
  2/7/2006  عبد الصمد  محمد عكام  خطبة الجمعةواقع   353
  9/7/2006  عبد الصمد  غالب القرشي  العدل بين الحاكم والمحكوم  354
  16/7/2006  عبد الصمد  مصطفى بن حمزة  الكفاءة بين الزوجين في اإلسالم  355
  23/7/2006  عبد الصمد  محمد عمارة  وحدة األمة والتعددية السياسية  356
  30/7/2006  عبد الصمد  القرضاوييوسف   علية األمةالمقاومة وفا  357
  6/8/2006  عبد الصمد  سعود الهاشمي  أولويات األمة اإلسالمية  358
  13/8/2006  عبد الصمد  محمد سليم العوا  التقريب بين المذاهب  359
  20/8/2006  عبد الصمد  فيصل مولوي  الفتوى والسياسة  360
  27/8/2006  عبد الصمد  جمعةعلي   تصرفات النبي الكريم وآثارها  361
  3/9/2006  عبد الصمد  علي القرة داغي  عالقة المسلم مع اآلخرين  362
  10/9/2006  عبد الصمد  القرضاوييوسف   اإلسالم بعد خمس سنوات على سبتمبر  363
  17/9/2006  عبد الصمد  القرضاوييوسف   تصريحات بابا الفاتيكان تجاه اإلسالم  364
  24/9/2006  عبد الصمد  القرضاوييوسف   يمانرمضان وتنمية اإل  365
  1/10/2006  عبد الصمد  ناصر العمر  الفصام بين الشريعة والحياة  366
  8/10/2006  عبد الصمد  القرضاوييوسف   اإلنفاق وفعل الخيرات  367
  15/10/2006  عبد الصمد  القرضاوييوسف   ثبوت القرآن  368
  22/10/2006  توفيق طه  يعلي القرة داغ  زكاة الفطر وشعائر العيد  369
  29/10/2006  عبد الصمد  القرضاوييوسف   اإليمان من المظهر إلى الجوهر  370
  5/11/2006  عبد الصمد  القرضاوييوسف   الذكرى العاشرة النطالقة الشريعة والحياة  371
  12/11/2006  عبد الصمد  القرضاوييوسف   البعد اإلنساني في اإلسالم  372
  19/11/2006  عبد الصمد  القرضاوييوسف   افع في اإلسالممفهوم العمل الن  373
  26/11/2006  عبد الصمد  محمد العريفي  الوعظ الديني واقعه وآفاقه  374
  3/12/2006  عبد الصمد  القرضاوييوسف   العلم والعمل في الشريعة  375
  10/12/2006  عبد الصمد  إبراهيم الكيالني  حرمة الدماء في اإلسالم  376
  17/12/2006  عبد الصمد  طه جابر العلواني  لفتنة في اإلسالممفهوم ا  377
  24/12/2006  عبد الصمد  القرضاوييوسف   اإلصالح والمصالحة في الشريعة اإلسالمية  378
  7/1/2007  عبد الصمد  القرضاوييوسف   مدنية الدولة اإلسالمية  379
  14/1/2007  عبد الصمد  عبد اهللا بن بيه  نحو حلف فضول جديد  380
  21/1/2007  عبد الصمد  القرضاوييوسف   تهذيب النفس  381
  28/1/2007  عبد الصمد  القرضاوييوسف   امراض النفس وعالجها  382
  4/2/2007  عبد الصمد  القرضاوييوسف   العالقة بين اإلسالم والعلم  383
  11/2/2007  عبد الصمد  وهبة الزحيلي  الهدنة واإلسالم  384
  18/2/2007  عبد الصمد  القرضاوييوسف   ةالدستور ومرجعية الشريع  385
  25/2/2007  عبد الصمد  القرضاوييوسف   مستقبل اللغة العربية وتحدياتها  386
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  4/3/2007  عبد الصمد  القرضاوييوسف   المبادئ الكلية للحالل في اإلسالم  387
  11/3/2007  عبد الصمد  يالقرضاويوسف   المحرمات ومباديء الحرام في االسالم  388
  18/3/2007  عبد الصمد  لقرضاوييوسف ا  عالم الجن حقائق واوهام  389
  25/3/2007  عبد الصمد  قطب سانو.  رعاية المصلحة في اإلسالم  390
  1/4/2007  عبد الصمد  محمد الكبيسي  الفرق اإلسالمية ونشأتها    391
  8/4/2007  عبد الصمد  القرضاوييوسف   التدين المغشوش  392
  15/4/2007  عبد الصمد  القرضاويف يوس  ذمشكالت التدين  393
  22/4/2007  عبد القادر   القرضاوييوسف   عالمية اإلسالم ومجاالتها  394
  29/4/2007  عبد الصمد  القرضاوييوسف   التراحم بين الناس  395
  6/5/2007  عبد الصمد  محمد كمال إمام  االزدواجية بين الشريعة والقانون  396
  13/5/2007  عبد الصمد  القرضاوييوسف   استثمار اموال الزكاة  397
  20/5/2007  عبد الصمد  سلمان العودة  ثقافة االستهالك  398
  27/5/2007  عبد الصمد  حسن الحسيني  حب ال البيت وواجبنا نحوهم  399
  3/6/2007  توفيق طه  القرضاوييوسف   موجبات تغبر الفتوى  400
  10/6/2007  عبد الصمد  القرضاوييوسف   الصحوة االسالمية ومآالتها  401
  17/6/2007  توفيق طه  القرضاوييوسف   االستمتاع بالحياة في الشريعة االسالمية  402
  24/6/2007  توفيق طه  القرضاوييوسف   السياحة برؤية اسالمية  403
  1/7/2007  عبد القادر   القرضاوييوسف   اخالقيات التخاطب  404
  8/7/2007  توفيق طه  القرضاوييوسف   لباس المرأة المسلمة  405
  15/7/2007  توفيق طه  محمد الخطيب  الحديث النبوي قبل البخاري  406
  22/7/2007  عثمان عثمان  فيصل مولولي  المواطنة في الفقه السياسي االسالمي  407
  29/7/2007  عثمان عثمان  على الصالبي. د  فقه النصر والتمكين  408
  5/8/2007  عثمان عثمان  فتحي ملكاوي. د  المسلمون ورؤيتهم للعالم من حولهم  409
  12/8/2007  عثمان عثمان  أحمد الريسوني  رأي االكثرية في الشريعة االسالمية  410
  19/8/2007  عثمان عثمان  علي القرة داغي  التأمين احكامه وصوره  411
  26/8/2007  عثمان عثمان  رقية العلواني. د  المرأة بين العرف والدين  412
  2/9/2007  عثمان عثمان  لدويشإبراهيم ا  الشباب والتدين  413
  9/9/2007  عثمان عثمان  عمر األشقر. د  الشيطان بين القران ومعتقدات الناس  414
  16/9/2007  عثمان عثمان  عبد المعز حريز  حياة المسلم في رمضان  415
  23/9/2007  عثمان عثمان  بسام عجك. د  الصيام وفقه  416
  30/9/2007  عثمان عثمان  القرضاوييوسف   1فتنة التكفير ج   417
  7/10/2007  عثمان عثمان  القرضاوييوسف   2فتنة التكفير ج  418
  14/10/2007  عثمان عثمان  البسيوني  شعائر العيد  419
  21/10/2007  عثمان عثمان  محمد عمارة  خطاب الهوية  420
  28/10/2007  عثمان عثمان  القرضاوييوسف   الدين والثقافة  421
  4/11/2007  عثمان عثمان  القرضاوييوسف   الغيب وعلم المستقبل  422
  11/11/2007  عثمان عثمان  منير شفيق  العمل السياسي االسالمي  423
  18/11/2007  عثمان عثمان  د حسين فضل اهللا  الحوار االسالمي االسالمي  424
  25/11/2007  عثمان عثمان  طارق البشري  ثقافة المؤسسات  425
  2/12/2007  عثمان عثمان  القادر.عالتيجاني   االسالميون واالسالم  426
  9/12/2007  عثمان عثمان  صبري الدمرداش  القران بين العلم وااليمان  427
  16/12/2007  عثمان عثمان  وهبة الزحيلي  البدعة ومجاالتها المعاصرة  428
  23/12/2007  عثمان عثمان  سلمان العودة  الخطاب االسالمي واقعه وافاقه  429
  30/12/2007  عثمان عثمان  يوسف القرضاوي  العمل وسبل تحقيقه  430
  2008/ 1/ 6  عثمان عثمان  القرضاوييوسف   العدل ومجاالته  431
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  13/1/2008  عثمان عثمان  عائض القرني  ثقافة وممارسة.. الرفق  432
  20/1/2008  عثمان عثمان  هيثم الخياط.د  النفور من مرضى اإليدز  433
  27/1/2008  عثمان عثمان  القرضاوييوسف   يةالتدفق العشوائي في المعرفة الدين  434
  3/2/2008  عثمان عثمان  القرضاوييوسف   اإلسالم وجذور االستبداد  435
  10/2/2008  عثمان عثمان  سلمان العودة  الدعوة بين الترغيب والترهيب  436
  17/2/2008  عثمان عثمان  القرضاوييوسف   التعددية الدينية  437
  24/2/2008  عثمان عثمان  القرضاوييوسف   إلسالممواجهة حمالت اإلساءة ل  438
  2/3/2008  عثمان عثمان  القرضاوييوسف   غير المسلمين في المجتمع اإلسالمي  439
  9/3/2008  عثمان  حسن الترابي  السياسة وتجديد الفقه  440
  16/3/2008  عثمان  القرضاوييوسف   واجب الحكومات لتأمين ضروريات الحياة  441
  23/3/2008  عثمان  القرضاوييوسف   حق الكرامة  442
  30/3/2008  عثمان  القرضاوييوسف   موقف الفقه اإلسالمي من التبرع باألعضاء  443
  6/4/2008  عثمان  القرضاوييوسف   التسامح ثقافة وممارسة  444
  13/4/2008  عثمان  لشيخ ناصر العمر  الشرعة والمنهاج  445
  20/4/2008  عثمان  القرضاوييوسف   الزواج ومشكالته  446
  27/4/2008  عثمان  القرضاوييوسف   العالقة بين الزوجين  447
  4/5/2008  عثمان  القرضاوييوسف   حقوق المطلقات  448
  11/5/2008  عثمان  سلمان العودة  فقه االستطاعة  449
  18/5/2008  عثمان  القرضاوييوسف   حقوق اليتامى  450
  25/5/2008  عثمان  أحمد الريسوني  جلب المصالح  451
  8/6/2008  عثمان  محمد عوامه  تعامل المسلم المعاصر مع الحديث النبوي  452
  15/6/2008  عثمان  القرضاوييوسف   النساء في القرآن الكريم  453
  22/6/2008  عثمان  القرضاوييوسف   الرؤى واألحالم في اإلسالم  454
  29/6/2008  عثمان  صالح سلطان  التمييز بين المرأة والرجل  455
  6/7/2008  عثمان  علي محمد الصوا  هللا وحقوق العبادحقوق ا  456
  13/7/2008  عثمان  علي عمر بادحدح  خطبة الجمعة  457
  20/7/2008  عثمان  سعيد حارب  التعليم وإشكالية التنمية  458
  27/7/2008  عثمان  عدنان زرزور  القرآن والكتب السماوية السابقة  459
  3/8/2008  عثمان  طه العلواني  مض المنازعات في الشريعة اإلسالالصلح وف  460
  10/8/2008  عثمان  عبد الحميد مدكور  العقيدة اإلسالمية مجالها ودورها  461
  17/8/2008  عثمان  رفعت العوضي  اإلسالم وغالء األسعار  462
  4/8/20082  عثمان  عمر األشقر  اإلخالص في زمن الشهرة  463
  31/8/2008  عثمان  القرضاوييوسف   العمل الصالح في رمضان  464
  7/9/2008  عثمان  القرضاوييوسف   أسرار الصالة  465
  14/9/2008  عثمان  القرضاوييوسف   الزكاة طهارة وتزكية  466
  25/1/2009  عثمان عثمان  يوسف القرضاوي  نصرة غزة     467
  1/2/2009  عثمان عثمان  يوسف القرضاوي  العالقة بين اإليمان والنصر     468
  8/2/2009  عثمان عثمان  يوسف القرضاوي  يرسمها القرآن الكريم    صورة اإليمان كما  469
  15/2/2009  عثمان عثمان  يوسف القرضاوي  العلم والمعرفة في القرآن الكريم     470
  22/2/2009  عثمان عثمان  يوسف القرضاوي  بداية الخلق ونظرية التطور     471
  1/3/2009  عثمان عثمان  يوسف القرضاوي  الفتوى والعلوم الحديثة     472
  8/3/2009  عثمان عثمان    محمد كمال إمام  فروض الكفاية ودورها في بناء األمة     473
  15/3/2009  عثمان عثمان  يوسف القرضاوي  الصالح والصالحون في القرآن الكريم     474
  22/3/2009  عثمان عثمان  يوسف القرضاوي  اللغة العربية وتحديات اليوم     475
  29/3/2009  عثمان عثمان  يوسف القرضاوي  وأمراضها    النفس  476
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  5/4/2009  عثمان عثمان    بشير أحمد صالد  واقع ومشكالت   .. الدعوة اإلسالمية  477
  12/4/2009  عثمان عثمان  عبد اهللا بن بيه  فقه التوقع     478
  19/4/2009  عثمان عثمان  يوسف القرضاوي  وظيفة الفقيه اليوم     479
  26/4/2009  عثمان عثمان  يوسف القرضاوي  م الغيب   عالَ  480
  3/5/2009  عثمان عثمان  يوسف القرضاوي  اتباع الهوى ومجاهدة النفس     481
  10/5/2009  عثمان عثمان  يوسف القرضاوي  الترف والرفاهية     482
  17/5/2009  عثمان عثمان    يوسف القرضاوي  قبول األعمال الصالحة     483
  24/5/2009  عثمان عثمان  الكبيسي  تبرير   ثقافة ال  484
  31/5/2009  عثمان عثمان  محمد عمارة  القدس تاريخا وثقافة     485
  7/6/2009  عثمان عثمان  يوسف القرضاوي  المسلم المعاصر وتحديات السينما     486
  14/6/2009  عثمان عثمان  يوسف القرضاوي  طريق الهداية     487
  21/6/2009  عثمان عثمان  سف القرضاوييو  الفتاوى الشاذة     488
  28/6/2009  عثمان عثمان  عماد الدين خليل  الوقائع التاريخية في القرآن الكريم     489
  5/7/2009  عثمان عثمان  علي الصالبي  سنن اهللا في خلقه     490
  12/7/2009  عثمان عثمان  مالك شعار  دور عالم الدين في لبنان     491
  19/7/2009  عثمان عثمان    المرزوقي  ي الحياة المعاصرة   موقع الشريعة ف  492
  26/7/2009  عثمان عثمان  سلمان العودة  فقه الخطأ     493
  2/8/2009  عثمان عثمان  وهبة الزحيلي  الثوابت والمتغيرات في الشريعة     494
  9/8/2009  عثمان عثمان  عصام البشير  السلف الصالح مذهب أم منهج     495
  16/8/2009  عثمان عثمان  مصطفى بوهندي  ائيليات في تفسير القرآن   اإلسر  496
  23/8/2009  عثمان عثمان  محمد الراوي  الصيام والتقوى     497
  30/8/2009  عثمان عثمان  يوسف القرضاوي  إعمال العقل     498
  6/9/2009  عثمان عثمان  غانم الحمد  تاريخ المصحف وطريقة رسمه     489
  13/9/2009  عثمان عثمان  حامد العلي  ومآالته   فقه الجهاد   490
  20/9/2009  عثمان عثمان  علي القره داغي  قبول العمل وعالماته     491
  27/9/2009  توفيق طه  يوسف القرضاوي  مراعاة أحوال الناس     492
  4/10/2009  توفيق طه  أحمد عبادي  أزمة العلوم اإلسالمية     493
  18/10/2009  عثمان عثمان  القرضاوي يوسف  التالعب بالدين     494
  25/10/2009  عثمان عثمان  يوسف القرضاوي  االستبداد الديني     495
  1/11/2009  عثمان عثمان  يوسف القرضاوي  فقه الدعاء     496
  8/11/2009  عثمان عثمان  محمد عمارة  العقالنية اإلسالمية     497
  15/11/2009  مانعثمان عث  عبد اهللا بن بيه  صناعة الفتوى     498
  22/11/2009  عثمان عثمان  يوسف القرضاوي  دعوى الجاهلية اليوم وأشكالها     499
  29/11/2009  عثمان عثمان  عبد الجبار سعيد  وصية النبي صلى اهللا عليه وسلم للمسلمين     500
  6/12/2009  عثمان عثمان  يوسف القرضاوي  معركة الرموز اإلسالمية في أوروبا     501
  13/12/2009  عثمان عثمان  أحمد الريسوني  واقعه ومشكالته   .. خطاب الفقهي  502
  20/12/2009  عثمان عثمان  الفتاح سيف عبد  أزمة الدولة اليوم     503
  27/12/2009  عثمان عثمان  يوسف القرضاوي  الهوية اإلسالمية     504
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� ������ ��� ��ع ا���ا�� وز� ا��� 
	ل ا����ع ���
 "!� 10/ 2010م

360

720

1170

270

0 0

570
480 420

0
120 180

330
180 180

1380

1800

240 210

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600
1800
2000

س
����

��
���ا
ا��

	�
��

��
  	�
د���

ي 
��د
���
ا��

	��
���
را
ز

	�
�����
��
ا�

 	�
����
�

	�
����
و��

 	�
���

 	�
�� 
ر��

	!
����
�"

�ل 
��$�
ا

'أ%
��(

ث 
'ا
��*

 	+
��'
���*

 ,���
�-
�(
 .
'ا)
���!

ت 
�����
�0
و)
 1
����2
�3

ى
'��
�

ا

ا��اع ا���ا�� ا�,+*()���&' 
&	ل ا�&&%ورة   1/10/20202

    '&&&
&�-

و)
)*

+,�
� ا

�ا�
�&&&&

+� 
�.

��
&&&&�

ا�
 �

&&&�
 ا�

/0
1&&&2

د د
%&&&

.

 

  

   3ملحق 

  :ذكرى احراق المسجد االقصىمقدمة حلقة  - 1
وبركاته، وأهالً  -تعالى-أعزائي المشاهدين السالم عليكم ورحمة اهللا : ماهر عبد اهللا

  ).الشريعة والحياة(ومرحباً بكم في حلقة جديدة في برنامج 

موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو الذكرى التي مرت قبل أيام إلحراق المسجد األقصى، الكثير 
لعرب يعتقدون أن المحاوالت اإلسرائيلية لتدمير المسجد األقصى مازالت قائمة، وأن من المسلمين وا

هناك مؤسسات إسرائيلية تعمل لهذا الغرض، إضافة إلى مجموعة من المحاوالت لتهويد مدينة 
  .القدس عموماً، وليس فقط األقصى، حيث يزعم اليهود أن في مكانه يقع موقع الهيكل الذي هدم

ضيفنا لهذا اليوم السيد رائد صالح رئيس بلدية أم الفحم، وهو أيضاً زعيم وأعتقد أن 
م، هو من 1948م داخل الخط األخضر في فلسطين المحتلة عام 1948الحركة اإلسالمية في عرب 

الناس الذين شاركوا في الدفاع عن المسجد األقصى، وكانت له جهود بارزة ومتميزة في الحادث 
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عندما حاول نتنياهو افتتاح أنفاق تحت المسجد األقصى، ) األنفاق(اسم حادث الذي اشتهر عالمياً ب
واختلفت الروايات، اإلسرائيليون أصروا أن لها طابع تاريخي أثري بحت، في حين أن المسلمين رأوا 

  .أن في هذا جزء من مشروع لهدم المسجد األقصى وإعادة بناء الهيكل مكانه

كات في إعمار بعض المساجد مثل المصلى المرواني أيضا السيد رائد صالح له مشار
بالتعاون مع اللجان الرسمية المختصة مثل هيئة األوقاف، ولجنة اإلعمار في القدس الشريف، السيد 

  ).الجزيرة(رائد صالح أهالً وسهالً بك في قناة 

  مقدمة  - 2
الشريعة (ديدة من برنامج سالم من اهللا عليكم وأهالً ومرحباً بكم في حلقة ج.. أعزائي المشاهدين

 ). والحياة

موضوعنا لهذا اليوم هو االنتفاضة الفلسطينية، لماذا فترت عزيمة المسلمين في دعمها بعد أن كانت 
 األمة قد أبدت تميزاً ملحوظاً في التعاطف معها وفي االستجابة لمتطلباتها في األيام األولى؟ 

لم نر الكثير يتغير من أجل دعم االنتفاضة أو وقف انعقدت قمة إسالمية ثم انعقدت قمة عربية، و
 . المطامع الصهيونية وممارسات القمع التي تمارسها الحكومة اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني

لمعرفة ما يجب علينا فعله من وجهة نظر إسالمية، اسمحوا لي أن أرحب باسمكم بداية باإلمام 
 . كالدكتور يوسف القرضاوي، أهالً وسهالً ب

   4ملحق 

  :نماذج من االسئلة للمقدم ماهر عبداهللا
مكانة القدس عند .. لو ابتدينا معك بسؤال يعني توطئة عن مكانة األقصى: ماهر عبد اهللا

األديان الثالثة، فالمتفق عليه أنها مقدسة عند اليهود، والمسيحيين، وأخيراً عند المسلمين، يعني 
  األديان إلى أي حد تصطدم ببعضها؟ باختصار شديد درجة قدسيتها عند هذه

طب لو سمحت لي بالمقاطعة، هذا موقف المسلمين من األقصى، ): مقاطعاً(ماهر عبد اهللا
المدينة لها وضع مميز عند األديان الثالثة، فهل نعترف نحن المسلمين بالمكانة المتميزة للمناطق 

  المقدسة في القدس للديانتين اآلخريين؟

لو رجعنا للذكرى التي اجتمعنا بسببها اليوم، ذكرى إحراق المسجد التي : ماهر عبد اهللا
  ؟ثالثين عاماً : ماهر عبد اهللا. ثالثين عاماً: رائد صالح..مرت منذ

في دراسته يؤكد أن عملية اإلحراق كانت مخططة، ويستشهد .. ومازال، ففي: ماهر عبد اهللا
تباعدين في وقت واحد، بيستشهد بأن المياه بمجموعة أدلة أحدها أن الحريق شب في مكانين م

-قطعت عن القدس حتى ال تتمكن سيارات اإلطفاء من استخدام المياه في إطفاء الحريق، وهو يقول 
أن سيارات اإلطفاء اإلسرائيلية تأخرت في القدوم، باعتقادك وأنت أدرى الناس بالمجتمع  - أيضاً
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ط هؤالء الناس، هل كانت مؤامرة، أم كانت حدث فردي اإلسرائيلي، بالحكومة اإلسرائيلية أنت تخال
  من رجل مجنون؟

هل هناك جهود حقيقية ملموسة؟ ألنه في بعض األحيان العرب والمسلمين : ماهر عبد اهللا
مغرمون بنظريات المؤامرة، يعني أنا ال أزعم أن هناك مؤامرة أو ال يوجد هناك مؤامرة، لكن من 

محاوالت جادة ورسمية إلقامة هيكل؟ أم أن فيه تهويل من جانب العرب خالل مخالطتك هل هناك فعالً 
  والمسلمين في هذا الموضوع؟ 

  أعطني جزءاً من هذه الخطوات؟ .. أعطني[: مقاطعاً] ماهر عبد اهللا

اسمح لي أن أسألك هنا سؤال، إحنا عايشين في عالم عربي [: مقاطعاً] ماهر عبد اهللا
ة، على أطرافها فيه حركة تطرف إسالمية، أعتقد حنتفق أن فيه إسالمي فيه حركة صحوة ديني

حركات تطرف إسالمية، في إسرائيل الذين يقومون بهذه االعتداءات هل هي جهة رسمية حكومية، 
هل جزء من خطة رسمية أم أن هناك جماعات يهودية متطرفة ال تعكس بالضرورة ال موقف الشارع 

  ائيلية؟ اليهودي، وال موقف الحكومة اإلسر

في المعمعة التي وقعت في تلك .. يعني اسمح لي أنت شاركت في[: مقاطعاً] ماهر عبد اهللا
الفترة، يعني ما هو الخطأ بوجهة النظر الرسمية التي كان يعبر عنها نتنياهو أن هذه األنفاق 

هي أنفاق رومانية، وكل ما جرى هو زحزحة بعض التراب من بين  - أصالً- موجودة من زمن 
لحجارة، والتراب هذا ما كانش من القوة بحيث يحمي ال مبنى المسجد األقصى، وال مبنى الحرم، ا

لماذا يرفض القول بأن هذه أنفاق تاريخية، ونحن فقط كشفنا ! يعني لماذا ال تتفقون مع هذا الرأي؟
  التراب عنها؟ 

ال يعرف .. نا عرباسمح لي، بس، إيش الحاشنومئيم، إحنا جمهور[: مقاطعاً] ماهر عبد اهللا
  العبرية كثيراً؟ 

لو سمحت لي، بس أنا حبيت أقاطعك، عندي سؤال شوية تفصيلي [: مقاطعاً] ماهر عبد اهللا
خالل هذه الحفريات، السبب والتسمية الحاشنومئيم كلها مربوطة بالتاريخ، وفيه سعي حثيث 

يات، لما احترق المسجد األقصى للبحث عن آثار بقايا للهيكل، خالل كل هذه الحفر 67إسرائيلي منذ 
، أنا أعتقد لجنة اإلعمار حفرت تسعة أو عشرة أمتار حتى وصلت إلى الطبقة الصخرية، هل 69

هل ظهرت آثار للهيكل اليهودي الذي  -ولنكن منصفين بعيداً عن الصراع السياسي-ظهرت آثار 
  هدم في منطقة الحرم؟

   5ملحق 

  :وبة الضيفنماذج من اسئلة عبد الصمد ناصر واج
أهالً بكم من جديد في برنامج الشريعة والحياة الذي نخصصه الليلة : عبد الصمد ناصر

لمدينة القدس وضيفنا الدكتور مصطفى أبو صوي المحاضر بجامعة القدس، دكتور مصطفى كنا 
نتحدث قبل الفاصل حول األماكن المقدسة بالمدينة لو قدمنا تعريف موجز لبعض ما نسمع عنه من 
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لو تُعرِفنا بهذه , ماكن كنيسة القيامة لدى المسيحيين أو حائط البراق أو المبكى كما يسميه اليهودأ
  األماكن؟

يعني كنيسة القيامة موجودة في داخل البلدة القديمة وطبعاً من اسمها : مصطفى أبو صوي
يعني ال , م أو كذاعند في الالهوت المسيحيين أن المسيح عليه السالم قام من بعد موته بثالث أيا

خالف حول المكان، طبعاً هنالك كالم آخر حول يعني مفاهيم الهوتية يعني المسيحية يمكن اآلن حتى 
الوقت المناسب لذكرها عند المسيحيين أن القدس في حد ذاتها القدس األرضية هذه هي استباق 

ن سنذكر قضية الهيكل عند لقدس السماء وهكذا يعني الموقف األصلي من المدينة المقدسة ومادام أ
  .المسيحيين بدالً من الحجر أو المكان هو اإلنسان وفي هذا فرق كبير جداً ما بين الالهوت المسيحي

  اإلنسان عند المسيحيين يعني؟: عبد الصمد ناصر

  .اإلنسان عند المسيحيين هو الهيكل في حد ذاته: مصطفى أبو صوي

  بناء الهيكل ما المقصود بالهيكل؟.. الهيكلالكثيرين يسمعون كلمة : عبد الصمد ناصر

يعني عند اليهود يؤمنون بأن سليمان عليه السالم أقام مكاناً للعبادة : مصطفى أبو صوي
في مصر قديما , وسموه الهيكل وحقيقة هي ليست التسمية الوحيدة ألماكن العبادة عند اليهود

ليهودي وهذا يعني شيء لطيف اإلشارة استخدموا كلمة مسجدا مسجد مسجدا للدليل على الكنيس ا
األنبياء من ضمن التصور اإلسالمي يعني إنما اتخذوا مساجد وكانوا يسجدون هللا عز وجل إنما , إليه

  .القضية األساسية هو أنهم يرون أنه كان هنالك هيكل، تبقى القضية هي تحديد مثل هذا المكان

  نعم بخصوص حائط البراق؟: عبد الصمد ناصر

, بخصوص حائط البراق هو جزء من المسجد األقصى ابتداء: أبو صويمصطفى 
والمسلمون هنالك حديث حول قضية البراق وحول قضية ربط البراق يعني هي األحاديث متعددة 

  ..وهيئات متعددة لكن

البراق هو اسم أعتقد الدابة التي عرج به الرسول صلى اهللا ]: مقاطعاً[عبد الصمد ناصر
  .السماءعليه وسلم إلى 

البراق اسم الدابة التي يعني أحضرت الرسول صلى اهللا عليه وسلم : مصطفى أبو صوي
وحين ُأسرِي به من مسجد الحرام للمسجد األقصى وبعض األحاديث تدل على أنه ربط الدابة هذه 

  .وهذا هو يعني سبب تسمية الحائط بحائط البراق

  د المبكى؟ولكن لماذا سمي عند اليهو: عبد الصمد ناصر

هم يبكون على الهيكل المهدوم وطبعاً القضية األساسية تبقى قضية : مصطفى أبو صوي
  .المكان

يعني هذا الهيكل هو الذي يتم البحث عنه اآلن من قبل أو في عمليات : عبد الصمد ناصر
ري الحفريات التي تجري اآلن في المسجد والتي تهدد أثاث المسجد، يعني هناك عمليات كثيرة تج
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اآلن ومخاطر تهدد المسجد األقصى الزميلة جيفارا البديري حاولت أن تضعنا في صورة ما يجري 
  . اآلن بالقدس ووفتنا بالتقرير التالي

  ]تقرير مسجل[ 

نعم إذا كان المسلمون ليس باستطاعتهم أن يعول كثيرا على الغرب : عبد الصمد ناصر
م ما واجبات كل مسلم إزاء قضية هي لها ارتباط وعلى المسيحيين الغرب بالخصوص في دعم قضيته

ومكانة القدس في اإلسالم تحتم على المسلم واجبات إزاءها كيف تنظر , بعقيدتهم قضية القدس طبعاً
  أنت إلى ردة الفعل التي تصدر عن العالم اإلسالمي إزاء قضية خطيرة كهذه؟

ي عن الحاجة االستراتيجية يعني أقول ما قاله الدكتور محمد العدلون: مصطفى أبو صوي
شاملة يعني عدم االعتماد على الخطابة وعلى الحماسة طبعاً البد من يعني من رؤية واضحة حقيقة 

أوري شتريت وهو , لطبيعة هذه المعركة وأعطيك مثال يعني نرى إذا كان الناس ينجحون فيه
  ..88مهندس بلدية االحتالل صار بإخطار لـ 

  .بسلوان: عبد الصمد ناصر

بلدة في يعني عفوا بيت أو أهل البيت في سلوان وأنه سيكون هناك : مصطفى أبو صوي
فيها حوالي ألف ساكن وطبعاً السؤال األساسي هو  88أوامر بهدم هذه البيوت، هذه البيوت الـ 

ليس فيما إذا كان هنالك بيوت بنيت بدون رخصة هي القضية األساسية التمييز في قضية الرخص 
فقط ألهل % 13ترك  1967في الجدار في حد ذاته هو لقضم أرضاً فلسطينية زيادة منذ والتمييز 

القدس الشرقية للبناء ابتداء في النهاية يجب أن يعني يكون هنالك ضغط منظم وعمل منظم 
هذه مشكلة تعتبر جزئية ونموذجا يدل هل يمكن أن يعمل العرب .. واستراتيجية منظمة لحل مثل

عن طريق مؤسساتهم وعن طريق مثالً وزارات الخارجية وعن طريق العالقات مع  والمسلمون شيئا
  .العالم الحر كما يسمى

نعم الكثير من العلماء أفتوا بأن تحرير القدس كأرض إسالمية هو فرض : عبد الصمد ناصر
عين على كل المسلمين ونحن نرى اآلن أن الوضع وضع المسلمين هو حال من التردي واالنحطاط 

عني ما هي األدوات األخرى التي يملكها المسلمون لدعم هذه القضية إلنقاذ على األقل إسالمية ي
  القدس؟ 

أقول أننا إحنا قصرنا , أنا أقول يمكن التحرك على أكثر من مستوى: مصطفى أبو صوي
حقيقة في إيصال خطاب معقول ومناسب وبدون نقول يعني جرعة زائدة من العاطفة يمكن يكون 

بة لي لحضور وجمهور عربي ولكنها غير مناسبة لجماهير أخرى وإسرائيل نجحت حينما مناس
  .نجحت بالتسويق رؤيتها للمشكلة يعني عملياً هنالك خطوات تماما مثل عمليات التسويق المادية

البعض يرى بأن الخلل هو أن إسرائيل تنظر إلى الصراع وإن كان غير : عبد الصمد ناصر
ي بينما الكثيرون عندنا في العالم العربي واإلسالمي ينظرون على أنه صراع معلن على أنه دين

  هل هذا ما يضعف الموقف العربي واإلسالمي بخصوص القدس؟, سياسي
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, الموقف العربي ضعيف ليس بسبب الرؤية هل هو سياسي أم ديني: مصطفى أبو صوي
يعني منظومة الواقع العربي الموقف العربي ضعيف بسبب التشرذم بسبب يعني المنظومة التي 

  .التحالفات مع قوى خارج هذه المنظومة القلب ليس على القلب

دكتور مصطفى أبو } إن اللَّه ال يغَير ما بِقَومٍ حتَّى يغَيروا ما بَِأنفُسهِم{: عبد الصمد ناصر
ونلتقي في حلقة قادمة  صوي المحاضر بجامعة القدس شكرا لك ونشكر مشاهدينا الكرام لمتابعتهم

  .بحول اهللا
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  16                                                             صعوبات واجهت الدراسة -ي
  17                                                                    الدراسات السابقة -ك  
          23                                                                تمهيد:    الفصل االول -5

  24                                      تعريف عناصر العنوان : المبحث األول  •
     24                                                                         المرسل -أ
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  26                                                                      البرنامج _ب
  27                                                                         التلفاز - ج
  27                                                                         اإلعالم -د

  29                                                                     اإلسالم  - هـ
  31                                             كلمات بمعنى المرسل: المبحث الثاني  •

  31                                                                        مراسل -أ 
  31                                                                      المندوب -ب
  32                                                                         الموفد - ج  
  33                                                                           مذيع -د  

  33                                                                         مقدم - هـ
  34                                                                القائم باالتصال - و        
  34                                                                         رسول -ز        
  35                                                                          نبي    - ح 
  36                                                                    كلمة المخبر - ط       
  38                                                                  )القول( القائل  -ي
  38                                                     والدعاية واإلعالمي  اعيةالد - ك
  40                                                                           المعلن - ل

  43                نبذة تاريخية                                      : المبحث الثالث  •
  46                                                     مرسل التلفاز :    الفصل الثاني  - 6

  47                                                     فازنشأة التل:    لمبحث األولا •
 55            يميزه عن  اثر مرسل التلفاز على المجتمع، وما الذي   :المبحث الثاني •

   .الخ...قي مرسلي اإلذاعة والصحف وخطباء المنابر با
  60خرى        اإلعالمية اال والعناصر العالقة بين المرسل في التلفاز: المبحث الثالث •
  64                                         التنافس بين المرسلين:      المبحث الرابع •
  67                                  التحديات التي تواجه المرسل:    المبحث الخامس •

  73                                  المرسل وضوابط الشريعة اإلسالمية:    الفصل الثالث -7
  74                      في اإلعالم االسالمي    المرسل التلفزيوني:   المبحث األول •
  78        كفاية؟ فرض فرض عين أم عملهوهل هل كل مسلم مرسل؟ :المبحث الثاني •
  87                                         كيف يتم اختيار المرسل:   المبحث الثالث •
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  93                                                 صفات المرسل:    ابعالمبحث الر •
   97                                      صفات المرسل الشكلية: المطلب االول -أ           
  99                                     صفات المرسل العلمية: المطلب الثاني - ب           
  102                                     صفات المرسل الفنية: المطلب الثالث - ج           

  104                                    الصفات العامة للمرسل: المطلب الرابع - د           
  106                                             مصادر المرسل:    المبحث الخامس •
  110                                              أهداف المرسل:    لسادسالمبحث ا •

  115                                                       لغة المرسل :  الفصل الرابع  -8
  116                                                   المرسل واللغة:  المبحث األول •
  123                                      المرسل بين الخبر واالنشاء:  يالمبحث الثان •
  129                         المرسل و الكلمات والمصطلحات الوافدة: المبحث الثالث •
  138                                                  أسلوب المرسل :المبحث الرابع •
  148                                     ل بين الحرية والقيودالمرس:    الفصل الخامس - 9

   149                                                . حرية المرسل:   المبحث االول •
  160                                    . بيع وشراء المادة االعالمية:  المبحث الثاني •
  164                                         . حياديةالموضوعية وال:  المبحث الثالث •
  177                                     .ضوابط الشرع في المرسل:  المبحث الرابع •
  180              المرسل  ما بين اختيار الضيوف ومواضيع النقاش:  الفصل السادس - 10

  181                                  .المرسل في البرامج الحوارية:   المبحث األول •
  187                               . اختيار المرسل لمواضيع النقاش:  المبحث الثاني •
  195                                         . إختيار ضيوف البرامج: المبحث الثالث •
  204                                             .إختيار أسئلة الحوار: المبحث الرابع •
  210                            تطبيقيات على  نماذج من المرسلين :   الفصل السابع - 11

  211                                                :المرسل النمطي:  المبحث األول •
  211             المرسل النمطي في المؤسسة االعالمية الحكومية : المطلب االول -أ
  214 المرسل النمطي في المؤسسة الحكومية ويناقش فكر اسالمي  :المطلب الثاني -ب

  218الحياة               دراسة نقدية تحليلية لبعض مرسلي الشريعة و: المبحث الثاني •
  218                               :نشأة البرنامج وفكرته واهدافه : المطلب االول -أ
 222     دراسة تحليلية لبعض المرسلين في حلقات ناقشت القضية :مطلب الثانيال -ب

  .الفلسطينية في برنامج الشريعة والحياة
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  229                                                                   خاتمة الدراسة - 12 
  231                                                                     ةادراسنتائج  •
  233                                                                         توصيات •
  235                                                               المصادر والمراجع •
  243                                                                         المالحق •
  260                                                                فهرس المحتويات •


