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المطمب األكؿ 
:  المعنى المغكم لإلعالـ

ـى كقد كجاء في لساف العرب: اإلعبلـ في المغة مشتؽ مف الفعؿ عمـ، كرباعيو عمـ : أٍعمى
استعمـ لي خبر فبلف كأعممنيو : كيقاؿ. ما عممت بخبر قدكمو أم ما شعرت: يقاؿ. شعر: بالشيء

 (.1)كيجكز أف تقكؿ عممت الشيء بمعنى عرفتو كخبرتو. حتىأعممو، كاستعممني الخبر فأعممتو إياه
ـٍ مىا  : كقد جاء في التنزيؿ العزيز. عرفو: عمـ الشيء عمما: كفي المعجـ الكسيط كىأىًعدُّكا لىيي

ـٍ  ًريفى ًمٍف ديكًنًي ـٍ كىآخى كي ٍيًؿ تيٍرًىبيكفى ًبًو عىديكَّ المًَّو كىعىديكَّ ًمٍف ًربىاًط اٍلخى ـي المَّوي الاٍستىطىٍعتيـٍ ًمٍف قيكَّةو كى  تىٍعمىميكنىيي
ـٍ  (.  3)شعر بو كدرل : كعمـ الشيء كبو.  (2 ) يىٍعمىمييي

 ىك األساس لمكصكؿ الى العمـ، كذلؾ ما يبحث عنو اإلعبلـ،  اليقيف المصباح المنير،كفي
ـى  ) يقاؿلضماف المصداقية في خبره،  ًم ـي  ( ) عى  ال   :تعالى قاؿ، المعرفة بمعنى كجاء تيقف إذا ( يىٍعمى

ـٍ  ـي  ااي  تىٍعمىميكنىيي   (.4" )يعرفيـ اهلل تعرفكنيـ ال أم  يىٍعمىمييي

أعممتو كعممتو في األصؿ : "  في معرض تفريقو بيف االعبلـ كالعمـكيقكؿ الراغب األصفياني
كاحد إال أف االعبلـ اختص بما كاف بإخبار سريع، كالتعميـ بما يككف بتكرير كتكثير حتى يحصؿ منو 

(.  5)" أثر في نفس المتعمـ
كيبدك لي أف جميع التعريفات السالفة تؤكد عمى أف اإلعبلـ الحؽ، كالعمـ سابؽ، فعمـ اهلل 

، فأعمـ البشرية بو خير إعبلـ، سابؽ، عمَّمىوي لممبلئكة، كجبريؿ عميو السبلـ نقؿ العمـ إلى الرسكؿ 
، كالمصدر ة أك المعرؼـكعميو ال يمكف أف يككف البث، قبؿ الدراية أك الشعكر أك المعاينة، أك االستعبل

. فييا ىك الذم يزكدؾ بالمعرفة، لذا فاف اإلعبلـ يحتاج إلى عمـ كالعمـ يحتاج إلى إعبلـ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

، طبعة لساف 871المجمد الثاني، ص (مادة عمـ)، لساف العربابف منظكر، أبك الفضؿ جماؿ الديف بف مكـر  (1)
لقامكس اأنظر . ، باب الميـ،  فصؿ العيفتاج العركس مف جكاىر القامكسانظر . العرب، دار صادر، بيركت

 . لمفراىيدم، باب العيف كالبلـ كالميـكتاب العيفأنظر  .، باب الميـ، فصؿ العيفالمحيط
 . 60 سكرة األنفاؿ، اآلية (2)
.  ىػ1380، مطبعة مصر، القاىرة، 2  مادة عمـ، جالمعجـ الكسيط، مجمع المغة العربية، (3)
، 1ط. 282،  ص1 باب الثبلثي الصحيح، حرؼ، العيف، العيف كالشيف، جالمحيط في المغة، ابف عباد، اسماعيؿ، (4)

. ىػ1414عالـ الكتب، بيركت، 
 343،  ص معجـ مفردات القرآف الكريـاألصفياني، الراغب، ( 5)
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المطمب الثاني 
المعنى االصطالحي لإلعالـ 

أحدىما  يدعك الى اشباع رغبات :  تعددت تعاريؼ اإلعبلـ اصطبلحا، كافترقت بيف اتجاىيف
الناس كنقؿ الرسالة ليـ بمكضكعية، دكف االىتماـ بالضابط األخبلقي، كاآلخر يدعك الى ترقية 
. االىتمامات كمف ثـ تمبيتيا، باالعتماد عمى الحقائؽ، كمراعاة المضمكف الحؽ كالضابط األخبلقي

تزكيد الجميكر بأكبر قدر ممكف مف "  عبد المطيؼ حمزة اإلعبلـ بأنو ركىنا يعرؼ الدكتك
 ما تككف ىذه الصحة أك السبلمة في المعمكمات أك رالمعمكمات الصحيحة أك الحقائؽ الكاضحة، كبقد

 ( .1)" الحقائؽ يككف اإلعبلـ في ذاتو سميما كقكيما 
إف اإلعبلـ ىك اإلخبار بالحقائؽ : "  الدكتكر عمارة نجيب تعريؼ سمفو لبلعبلـ بقكلوكيكافؽ

 ( . 2)"  كالمعمكمات الصادقة مف أجؿ اتخاذ مكقؼ صحيح 
فالمطمكب مف اإلعبلـ الناجح السميـ، أف يخبر جميكره بالحقائؽ كالمعمكمات الصحيحة 

بمكضكعية كمينية عالية، األمر الذم يعكس مصداقية اإلعبلـ، ألنو األفضؿ عمى اإلعبلمي أف ال 
.  يبث رسالتو اإلعبلمية، إذا لـ يكف متأكدا مف صحة المعمكمة

بأنو التعبير المكضكعي لعقمية "  يعرؼ العالـ األلماني أكتجركت اإلعبلـ في المقابؿ
 (. 3)" الجماىير كلركحيا كلميكليا كاتجاىاتيا في نفس الكقت

كيدعك أكتكجركت إلى التعبير عٌما يجكؿ في عقكؿ الناس كآماليـ كتكجياتيـ،  عبر كسائؿ 
االعبلـ، بمكضكعية دكف االىتماـ بالضابط األخبلقي، فبل يعبر رجؿ االعبلـ عف ذاتو فيما يبث مف 
 . رسالة اعبلمية، انما ىك ناقؿ أك أداة لممصدر االعبلمي األساسي الذم يعمؿ عمى تحقيؽ مصالحة

ىك بحث عف الحقيقة بمكضكعية كمينية، كنقميا إلى الناس : كبيذا أستطيع القكؿ إف اإلعالـ
بكسائؿ متنكعة، ليتـ مف خبلؿ ىذه الحقيقة تككيف قناعات لدل الفئات المستيدفة، بحيث يترتب عمى 

. ذلؾ تككيف رأم عاـ صائب تجاه القضية
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

.   1965، دار الفكر العربي، القاىرة، 1، ط23، ص اإلعالـ لو تاريخو كمذاىبوحمزة، عبد المطيؼ،  (1)

. ـ1980-ىػ1400، مكتبة المعارؼ، الرياض،1، ط17 صاإلعالـ في ضكء اإلسالـ، نجيب، عمارة، (2)

، 27، صالمدخؿ الى كسائؿ االعالـشرؼ، عبد العزيز،  (3)
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المطمب الثالث 
: معنى اإلعالـ اإلسالمي

مصطمح حديث أساسو يندرج تحت مسمى الدعكة اإلسبلمية، كقد تعددت : اإلعبلـ اإلسبلمي
.  التعريفات لكنيا في الغالب اتفقت عمى أف اإلعبلـ رسالة، بمضمكنيا الحؽ كضابطيا األخبلقي

ىك تزكيد اإلنساف : مدلكؿ اإلعبلـ اإلسبلمي " :يقكؿ محيي الديف عبد الحميـكفي ىذا الصدد 
، بصفة عامة بحقائؽ الديف اإلسبلمي الحنيؼ المستمدة مف القرآف الكريـ كالسنة النبكية المطيرة

كعرض مشكبلت المجتمع الثقافية كاالجتماعية كالتعميميػة مف كجية نظر إسبلمية، مف خبلؿ رجؿ 
اإلعبلـ الذم يتمتع بمعرفة كاسعة كمتعمقة في مكضكع الرسالة التي يتناكليا كصكالن إلى تككيف رأل 

 (. 1")عاـ صائب يعي كيدرؾ حقائؽ الديف اإلسبلمي اعتقادان كعبادة كمعاممة
يؤكد محمد كـر سميماف عمى أف اإلعبلـ اإلسبلمي يسعى إلى إظيار الحؽ كتزيينو فيما 
بياف الحؽ كتزيينو لمناس بكؿ الطرائؽ كاألساليب كالكسائؿ العممية المشركعة، مع كشؼ " كيعرفو بأنو 

شراؾ الناس في خير اإلسبلـ  كجكه الباطؿ كتقبيحو بالطرؽ المشركعة بقصد جمب العقكؿ إلى الحؽ، كا 
قامة الحجة عمييـ  بعادىـ عف الباطؿ كا    .(2)" كىديو، كا 

في المقابؿ يقدـ محمد الغزالي تعريفا لئلعبلـ يختمؼ تماما عٌما ذىب إليو الكثير مف الكتاب 
الذم يعرؼ باهلل كحده، كدينو : " كالباحثيف كالعمماء في تعريفاتيـ فيك يقدـ تعريفا لئلعبلـ الديني كىك

. (3)"  ال زيادة فييا كال تقصافالحؽ، كيرسـ صكرة صادقة لرسالة محمد 
ال أقصد االنتقاص مف اإلعبلـ الديني، الذم أرل فيو أكثر تخصصا مف اإلعبلـ اإلسبلمي، 

فمثبل قناة المجد الفضائية، كصحيفة الرسالة الصادرة في غزة، كقناة اقرأ الفضائية، جميعيا تعمؿ 
ذاعة القرآف الكريـ في نابمس، فتعمبلف ضمف  ضمف اإلعبلـ اإلسبلمي، أما قناة الفجر الفضائية، كا 

. تعريؼ اإلعبلـ الديني كبالتأكيد فاف كؿ نكع لو دكره في التكعية كالدعكة اإلسبلمية
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

  1404، مكتبة الخانكي، القاىرة، 2، ط140ص، اإلعالـ اإلسالمي كتطبيقاتو العممية محيي الديف،، عبد الحميـ (1)

(2)  ، ، دار الكفاء لمطباعة كالنشر كالتكزيع، 1، ط62ص، التخطيط اإلعالمي في ضكء اإلسالـسميماف، محمكد كـر
. ـ1988-ىػ1904المنصكرة، 

. ، الندكة العالمية لمشباب اإلسبلمي128، ص النظرية اإلسالمية في اإلعالـ كالعالقات اإلنسانيةالغزالي، محمد، (3)
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كيقدـ الركابي تعريفا عصريا يعكس رغبة صريحة في استخداـ كسائؿ اإلعبلـ االلكتركني 
إعبلء كممة اهلل في كؿ عصر " المعاصر، شرط عدـ تناقضيا مع مقاصد الشريعة اإلسبلمية، كىك 

(. 1)" بكافة كسائؿ االتصاؿ المناسبة لكؿ عصر، كالتي ال تتناقض مع مقاصد الشريعة اإلسبلمية
كيتفؽ محمد كماؿ الديف إماـ مع الركابي في دعكتو إلى االستفادة مف كسائؿ العصر 

الحديث، كلكف مف زاكية أخرل  مف خبلؿ عدـ حصر المعمكمة المقدمة إلى الجميكر في اإلعبلـ 
 ىنا كانت النظرة الصحيحة إلى اإلعبلـ اإلسبلمي ال ك مف" الديني كاالنطبلؽ نحك اإلعبلـ اإلسبلمي 

تحصره في المعمكمة الدينية التي تقدـ مف كسائؿ اإلعبلـ المقركءة ك المسمكعة ك المرئية، تمؾ نظرة 
 اإلسبلمي منيج ـاإلعبل ضيقة تعزؿ الديف عف الحياة، كاألجيزة اإلعبلمية كرسائؿ إلى جماىير

( . 2" )متكامؿ مبسط عمى كؿ مادة إعبلمية تكجييا األجيزة اإلعبلمية كرسائؿ إلى الجماىير
ثـ  المحككمة بشرع اهلل عز كجؿ كمف ، إعبلـ يتضمف حياة الناس كافة": يعرفو الشنقيطي بأنو: ثامنا

فف إيصاؿ الحؽ لمناس قصد اعتناقو كالتزامو كفف : " أك ىك " عمى مضاميف الكحي اإلليي يشتمؿ
 (.3)"كشؼ الباطؿ كدحضو قصد اجتنابو فيك بناء كتحصيف 

قدـ الدكتكر حسف عمي تعريفا أقرب ما يككف إلى التبادلية في تحقيؽ مصمحة األمة بالتعاكف ك
اإلخبار بالحقائؽ : " ما بيف الحاكـ كالمحكـك باالعتماد عمى الحقائؽ كالمعمكمات الصادقة قائبل ىك

" الصادقة كالمعمكمات الصحيحة التي تخدـ أىداؼ المجتمع اإلسبلمي في إطار المبدأ اإلسبلمي
عمى أف يككف ذا اتجاىيف مف الحاكـ إلى المحكـك كمف المحككـ إلى حاكمو " الحبلؿ بيف كالحراـ بيف

(. 4)" مراعيا في ذلؾ صدؽ النصيحة كمصمحة األمة

ىك تزكيد الناس باألخبار الصحيحة كالمعمكمات السميمة كالحقائؽ الثابتة "كيكافقو إبراىيـ إماـ بقكلو 
(.  5)"التي تساعدىـ عمى تككيف رأم ثابت صادؽ في كاقعة مف الكقائع أك مشكمة مف المشاكؿ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
.  1989، االعتصاـ، الخميؿ، 2ط. 78، صالنظرية االسالمية في االعالـ  الركابي،  زيف العابديف، (1)
 .ىػ1401، دار البحكث العممية، الككيت 1، ط144، صالنظرة اإلسالمية لإلعالـكماؿ الديف، ، محمد إماـ (2)

 ى   1406دار عالـ الكتب، الرياض، ، 18 صمفاىيـ إعالمية مف القرآف الكريـ،سيد، لشنقيطي،  ا(3)

. ـ1995،  دار االعتصاـ، القاىرة، 36 ص اإلعجاز اإلعالمي في القرآف الكريـ، محمد، حسف عمي، (4)

. ـ1980، مكتبة األنجمك المصرية، القاىرة، 8، صاإلعالـ اإلسالمي المرحمة الشفييةإماـ، إبراىيـ،  (5)
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مف جيتو يرل  محمد قطب صعكبة قياـ اعبلـ اسبلمي عمى أرض الكاقع قبؿ أف تنطبؽ حياة 
 إعبلما إسبلميا إال ءال نستطيع أف ننشى: " المسمميف عمى قكاعد االسبلـ كأركانو، بمرجعية اسبلمية

حيف تنطبؽ حياتنا عمى قكاعد اإلسبلـ كأركانو انطباقا كامبل تنبثؽ انبثاقا ذاتيا مف تصكرات اإلسبلـ 
(. 1)" كمفاىيمو كمف منيجو السمككي العممي

 ارتكاز اإلعبلـ اإلسبلمي في مضمكنو أساسيا ىذه المعاني المشتركة عند المعرفيف فاف كعميو
 ذلؾ األطر الفكرية، كاالجتماعية، لعمى القرآف الكريـ كعمكمو كالسنة النبكية المطيرة، أضؼ إؿ

كاإلنسانية كالتربكية المنبثقة مف ركح اإلسبلـ كحقائقػو كقيمو كضكابطو الشرعية بدءان مف ترسيخ الجانب 
 ، كبياف ما حرموبإتباعوكمركران ببياف ما أحمو اهلل سبحانو كأمرنا  العقدم لدل الناس بما يكافؽ الشرع 

إف الترفيو الميذب : " ، كال حرج مف كجكد الترفيو في االعبلـ االسبلميعز كجؿ  كنيانا عنو باجتنابو
كالترفيو اليادؼ ال يمكف أف نسقطو مف الحساب في المؤسسات االعبلمية، فاالنساف بطبيعتو مياؿ 
الى الترفيو إزاء مشاكؿ الحياة المعقدة، كال يمكف أف يطيؽ الجفاؼ المستمر في المادة التي تقدـ اليو 

(.  2)" ببل شيء مف التركيح كالترفيو
اإلعبلـ اإلسبلمي رسالة عظيمة إلى البشرية كافة، مف خبلؿ تزكيدىا بالمعمكمات   ؼ

الصحيحة كالحقائؽ الصادقة، التي أساسيا تقكل اهلل،  ينقميا أناس يحممكف أمانة عظيمة بمكضكعية 
لتصؿ إلى قمكب الناس كعقكليـ، كبالتالي تعمؿ عمى تككيف رأم عاـ يعي ىذه الحقائؽ، كعميو  كمينية

 . فاف جميع التعريفات السالفة الذكر، إنما ىي صدل لبعضيا
 بحث عف الحقيقة بمكضكعية كمينية عالية،ىك :  كأخمص إلى القكؿ أف اإلعبلـ االسبلمي

 كنقميا إلى الناس بكسائؿ مشركعة، ليتـ مف خبلؿ ىذه الحقيقة مف خبلؿ قائد لمرأم ىك اإلعبلمي، 
تنكير المستقبميف لمرسالة االعبلمية كرفع الغشاكة عف أعينيـ، تككيف قناعات لدل الفئات المستيدفة، ك

بحيث يترتب عمى ذلؾ تككيف رأم عاـ صائب تجاه كمساعدتيـ عمى صناعة القرار المناسب، 
 فيك الذم يعرؼ باهلل كحده، كدينو الحؽ، كيرسـ صكرة صادقة لرسالة أما اإلعالـ الديني .القضية

 .محمد صؿ  اهلل عميو كسمـ ال زيادة فييا كال تقصاف
 

 

ق 1421 المعارؼ الجديدة، الرباط، 107، صالسياسات االتصالية كاالعالمية في العالـ االسالميشمبية، محمكد ابراىيـ،  (1)
 . 1989،  مؤسسة االعتصاـ لمطباعة كالنشر، الخميؿ، 2، ط 18، صاإلعالـ اإلسالمي قطب، محمد، (2)
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المبحث الثاني 
النظريات االعالمية كالنظرية االسالمية 

 
النظرية : تتكزع المذاىب كاالتجاىات في اإلعبلـ اآلخر، عمى نظريتيف بارزتيف ىما 

التسمطية، كالنظرية التحررية، كقد تكلد عنيما نظريتاف أصبحتا تحكماف العالـ في العصر الحديث 
النظرية السكفييتية، التي تكلدت عف النظرية التسمطية، كنظرية المسؤكلية االجتماعية، التي : كىما

.  تكلدت عف النظرية التحررية
 
:   ػ النظرية التسمطية1

كىي أكلى نظريات اإلعبلـ في العصر الحديث، كقد ارتكزت التسمطية في عصر النيضة 
( 1)" األكركبية عمى مذىب الحؽ اإلليي الذم اعتمد عميو الممكؾ في الحكـ كتكارثو النببلء

كترل أف الفرد ال يستطيع إثبات ذاتو كتحقيؽ أىدافو بدكف الحككمة كالمجتمع كىذا ما يؤكده 
الفرد عندىـ ببل حككمة كال مجتمع، كأنو مخمكؽ ىمجي جاىؿ ال يعرؼ مصمحتو "فؤاد تكفيؽ العاني 

". ككيفية الحفاظ عمييا، كال يستطيع أف يثبت كجكده كيحقؽ أىدافو إال في ظؿ سيطرة الحككمة
كيؤكد الدكتكر عبد المطيؼ حمزة أف جكىر ىذه النظرية قائـ عمى فكرة أف الممؾ أك السمطاف 

كيكمئذ كاف الشعب ....يتسـ بسمة األلكىية، حتى لقد كاف يعترؼ لو بالسيطرة عمى قكل الطبيعة،
يعتبر نفسو عبدا لمحاكـ، ككاف الحاكـ يعتبر نفسو صاحب الحؽ األكؿ في نكع الحقائؽ أك المعمكمات 

"  التي تصؿ الى أذىاف الشعب المذعف لحكمو كلسمطانو
 (: 4)كقد ذكر الدكتكر عبد المطيؼ حمزة خمسة قيكد فرضتيا السمطة عمى كسائؿ اإلعبلـ، كىي 

.  كذلؾ بمنح الرخصة لمف تطمئف السمطة إلى كالئو، كمنعيا ممف تشؾ في كالئيـ:  ػ قيد التراخيص1
ظيرت الرقابة الى جانب التراخيص في القرف السادس عشر في انجمترا حيث عينت :  ػ قيد الرقابة2

. الحككمة الرقيب الذم يراجع ما تكتبو الصحؼ في أمكر السياسة كالديف مراجعة دقيقة
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

.   ىػ1403، دار الرفاعي بالرياض، 1 ، ط212، صالمسؤكلية اإلعالمية في اإلسالـمحمد، محمد سيد،  (1)
. ىػ1414، مؤسسة الرسالة، بيركت، 335، صالصحافة اإلسالمية كدكرىا في الدعكةالعاني، فؤاد تكفيؽ،  (2)
 93، صاإلعالـ لو تاريخو كمذاىبوحمزة عبد المطيؼ،  (3)
 103- 100المصدر السابؽ، ص (4)
 كأخطرىا تيمة الخيانة العظمى التي كانت تكجو لمصحفييف اذا لـ يرض عنيـ : ػ قيد المحاكمات3

.  الحكاـ
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 مف خبلؿ منح األمكاؿ السرية ألصحاب الصحؼ كبذلؾ تشترم ذمميـ : ػ قيد األمكاؿ السرية4
.  كضمائرىـ

 كتقصد بو الحككمات المستبدة إرىاؽ الصحؼ ماليا حتى تتكقؼ عف الصدكر أك : ػ قيد الضرائب5
".   تخفؼ مف نقدىا لمحككمات المستبدة

  

 : ػ النظرية التحررية2
 

تسكد ىذه النظرية في األنظمة التي تأخذ بالنظاـ االقتصادم الحر، كمنو أخذت تسميتيا، كقد 
بدأت ىذه النظرية كتعبير عف ثكرة النمك الرأسمالي الناشيء في أكركبا بشعارات الحرية في كجو " 

ككاف . أنظمة الحكـ االستبدادية اإلقطاعية التي كانت تسد طريؽ التطكر الصناعي كالتبادؿ التجارم
مفيـك الحرية آنذاؾ منصبا عمى تأكيد قيمة الفرد مف حيث ىك فرد كحقو في ممارسة نشاطو 

( 1)"االقتصادم بأقؿ قدر ممكف مف تدخؿ الدكلة
يرل أصحاب ىذا المذىب أف الناس يكلدكف كىـ "، ككتدعك ىذه النظرية إلى تحمؿ الفرد مف القيكد

(  2)" مزكدكف بحقكؽ طبيعية معينة تحد مف سمطة الحككمة كتطالب بحماية الفرد كممتمكاتو
كفي ىذه النظرية فاف الفرد أسمى مف الحككمة أك الدكلة، كىذا ما يؤكده الدكتكر عبد المطيؼ حمزة 

يرل أنصار ىذه النظرية أف سعادة الفرد كرفاىيتو ىي الغاية األكلى كاألخيرة مف كجكد المجتمع، كأف "
المجتمع إنما كجد لمصمحة الفرد كليس غيره، كلذلؾ يجب أف تتخذ جميع االحتياطات التي تحمي الفرد 

( 3)"مف استبداد المجتمع أك الحككمة
تطرفت في تقديرىا لمفرد كتصكرىا لمكانتو كحقكقو كربط حريتو " كيرل فؤاد العاني أف ىذه النظرية قد 

( 4)" بما ييكل كيريد
يبدك لي أف مفيـك الحرية في ىذه النظرية مغمكط، اذ اف أصحابيا يعتبركف ضبط الشذكذ 

. الجنسي ككبح الغرائز الحيكانية، دكتاتكرية كتسمطا
كيبدك لي أف النظريتيف عمى طرفي نقيض، فالنظرية التسمطية ال تجد صعكبة في كضع ما 

أما النظرية . تشاء مف الحدكد كالقكانيف الصارمة التي تحد مف حرية اإلعبلـ في كقت الحرب أك السمـ
. التحررية فإنيا تجد الحرج في التفكير في كضع ىذه الحدكد أك القكانيف

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
.   ىػ1403، دار الرفاعي بالرياض، 1 ، ط215، صالمسؤكلية اإلعالمية في اإلسالـمحمد، محمد سيد،  (1)
. 343، صالصحافة اإلسالمية كدكرىا في الدعكةالعاني، فؤاد تكفيؽ،  (2)
  115، ص اإلعالـ لو تاريخو كمذاىبوحمزة عبد المطيؼ،  (3)
   344، صالصحافة اإلسالمية كدكرىا في الدعكةالعاني، فؤاد تكفيؽ،  (4)
:  ػ النظرية السكفييتية3
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تكلدت النظرية السكفييتية عف النظرية التسمطية، كالتسمية تنسب إلى االتحاد السكفييتي سابقا، 
. فيما يسمييا أصحابيا بالنظرية االشتراكية

فعمى كسائؿ اإلعبلـ كاجب "   كتقكـ ىذه النظرية عمى أساس الفكر الماركسي المادم الجدلي 
القياـ بالقسط الكبير كالفعاؿ في ىذا الدكر، كاف يتحرر اإلنساف مف ميراث الماضي كمو، ليتشكؿ تبعا 

لتطكر اإلنتاج المادم االشتراكي ككسائمو، أم يجب أف يتحرر مف االلتزامات الدينية كالخمقية 
كاالقتصادية كالسياسية كاالجتماعية، ألنيا غير عممية أك غير ماركسية، ثـ تعكد لتمبس مبلبس اإللحاد 

(   1)" ألؤلخبلقي
أف " كيرل الدكتكر عبد المطيؼ حمزة أف الفرؽ بيف النظرية التسمطية كالنظرية السكفييتية، 

األكلى كانت نكعا مف الدكتاتكرية التي ال تخضع لقيد الصالح العاـ اال برغبتيا، عمى حيف أف النظرية 
(  2)"السكفييتية تيدؼ الى غاية اجتماعية ال بد أف تحققيا، كىذه الغاية ىي صالح المجتمع

 

:  ػ نظرية المسؤكلية االجتماعية4
ظيرت ىذه النظرية كرد فعؿ عمى نظرية الحرية، عندما عقدت لجنة حرية اإلعبلـ في 

إف ظركؼ القرف العشريف تتطمب أف تراعي كسائؿ : "ـ، كقالت المجنة1947الكاليات المتحدة عاـ 
االعبلـ مسؤكليتيا االجتماعية خاصة بعد أف ظيرت آثاره ثكرة االتصاؿ عمى الجماىير، كقالت إف 
حماية الجماىير في الحككمة ال يكفي اآلف، لضماف أف الفرد الذم يريد أف يقكؿ شيئا، ستتاح لو 

الفرصة لمتعبير عف رأيو، فأصحاب الصحؼ كمديرك المحطات االذاعية، يتحكمكف في كجيات النظر 
كفي الحقائؽ التي تعرض عمى الشعب، لذلؾ أكدت المجنة بأف عمى رجاؿ االعبلـ، أف يدرككا أف كؿ 

(  3)"حرية يقابميا مسؤكلية
أف الحرية حؽ ككاجب كنظاـ كمسؤكلية في كقت كاحد، " كتقكـ ىذه النظرية عمى أساس كىك 

أم اف كؿ حؽ يقابمو كاجب، كاف حرية الصحافة كبقية كسائؿ اإلعبلـ ينبغي أف تقترف بالمسؤكلية 
(  4)." االجتماعية، كتعبر عف ىذه المسؤكلية

يبدك لي جميا أف أصحاب ىذه النظرية يعتبركف أف المجتمع ىك المشرع، الذم يحدد لمناس 
الحبلؿ كالحراـ، كالفضيمة كالرذيمة، أما ديف اهلل كىديو، ففي نظرىـ  ال قيمة لو، كمجتمع المسمميف 

ليس متمدنا، ما داـ ال يتمسؾ بمبادئيـ األرضية اليابطة، كقد تطرفت في تقديرىا لممجتمع كتصكرىا 
.  لحقكقو، كربط حرية الفرد بفيمو لقكانيف االجتماع كضركرات الحياة العامة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  354، ص، الصحافة اإلسالمية كدكرىا في الدعكةالعاني، فؤاد تكفيؽ (1)
 168، صاإلعالـ لو تاريخو كمذاىبوحمزة، عبد المطيؼ،  (2)
.  ىػ1408، مكتبة الرسالة الحديثة، عماف، 9، ص اإلعالـ الغربي المعاصرأبك ىبللة، يكسؼ محيي الديف،  (3)
  344، صالصحافة اإلسالمية كدكرىا في الدعكةالعاني، فؤاد تكفيؽ،  (4)
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نظرية اإلعالـ اإلسالمي 
 

 مع انتياء الطكر السرم القصرم لمدعكة اإلسبلمية في مكة، الذم استمر ثبلثة عشر عاما، 
بدأت مسيرة اإلسبلـ اإلعبلمية العمنية، التي تعكس منيج الكحي كأسمكبو في خطاب الناس كنشر 

فكاف الخبر كالقصص كالنبأ العظيـ الذم حمؿ أمانتو خير خمؽ . الحقائؽ بالحكمة كالمكعظة الحسنة
ٍنوي ميٍعًرضيكفى * قيٍؿ ىيكى نىبىأه عىًظيـه   اهلل ليبمغو لمناس كافة كفي معنى النبأ العظيـ يقكؿ  (.1) أىنتيـٍ عى

شىٍأف بىًميغ كىىيكى ًإٍرسىاؿ"  ابف كثير بىر عىًظيـ كى ـٍ  أىٍم خى كفي تفسير ذلؾ يقكؿ  (. 2 ).المَّو تىعىالىى ًإيَّامى ًإلىٍيكي
ىك البعث بعد : كركل سعيد عف قتادة قاؿ. فالقرآف نبأ كخبر كقصص، كىك نبأ عظيـ الشأف" القرطبي 

  .(3)"أىٍمر النبي صمى اهلل عميو كسمـ: كقيؿ. مصٌدؽ كمكذب: المكت صار الناس فيو رجميف
فيذا النبأ العظيـ الذم افترؽ عميو الناس بيف مصدؽ كمكذب ال يككف خفية كال سرا ألف طبيعتو 

َـّ يىتىسىاءليكفى  الظيكر كالعبلنية باعتبار انو رسالة معجزة يتحدل البشرية قاطبة ًف النَّبىًإ اٍلعىًظيـً  عى عى
ـٍ ًفيًو ميٍختىًمفيكفى   (. 4) الًَّذم ىي

كاإلنباء ػ أم اإلعبلـ بكبلـ اهلل ػ ىك كظيفة األنبياء كالرسؿ، كفي اإلسبلـ العظيـ إخبار لكؿ البشر 
كذلؾ أف الييكد سألكا النبي صمى اهلل عميو : كركل الضحاؾ عف ٱبف عباس قاؿ. " ألنو رحمة لمعالميف

 أم  كىبلَّ سىيىٍعمىميكفى  : كسمـ عف أشياء كثيرة، فأخبره اهلل جؿ ثناؤه باختبلفيـ، ثـ ىٌددىـ فقاؿ
  (.5)" أحؽ ىك أـ باطؿ: أك سيعممكف البعث سيعممكف عاقبة القرآف،

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

. 67، اآلية صسكرة  (1)

 3/122، تفسير القرآف العظيـابف كثير،  (2)

، 4/213،  المحقؽ أحمد عبد العميـ البردكني، الجامع الحكاـ القرآف القرطبي، محمد بف احمد بف ابي بف فرح، (3)

. 1372، دار الشعب، القاىرة، 2ط

. 3-1سكرة النبأ، اآلية  (4)

مرجع سابؽ . 3/13،  الجامع الحكاـ القرآف القرطبي، (5)
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كقبؿ نزكؿ اإلنساف عمى ىذه األرض كاف اإلنباء ككاف اإلعبلـ يـك أمر اهلل آدـ عميو السبلـ باإلخبار 
ـٍ يا آدـاؿى   ؽى .كاإلعبلـ آًئًي ـٍ ًبأىٍسمى . أخبر الػمبلئكة(. " 2)كجاء في تفسير الطبرم أم . (1 ) أىنًبٍئيي

ـٍ عائدتاف عمػى الػمبلئكة، كقكلو: كالياء كالػميػـ فػي قكلو ـٍ يعنػي بأسماء الذيف عرضيـ : أٍنًبٍئيي اًئًي ًبأٍسمى
أٍنًبئيكًنػي ًبأٍسمىاًء  : كناية عف ذكر ىؤالء فػي قكلو« أسمائيـ»كالياء كالػميػـ المتاف فػي . عمػى الػمبلئكة

 (.3) "  ىىؤالءً 
ـى  كالرسكؿ عميو الصبلة كالسبلـ يتمقى ليبمغ   ـٍ نىبىأى ًإٍبرىاًىي مىٍيًي  (.4) كىٱٍتؿي عى

ىذا إخبار مف اهلل تعالى عف عبده كرسكلو كخميمو إبراىيـ عميو ؼ: " يقكؿ القرطبي في تفسير اآلية
السبلـ إماـ الحنفاء، أمر اهلل تعالى رسكلو أف يتمكه عمى أمتو ليقتدكا بو في اإلخبلص كالتككؿ، كعبادة 

اهلل كحده ال شريؾ لو، كالتبرم مف الشرؾ كأىمو، فإف اهلل تعالى آتى إبراىيـ رشده مف قبؿ، أم مف 
(. 5" )صغره إلى كبره، فإنو مف كقت نشأ كشب أنكر عمى قكمو عبادة األصناـ

كعميو يتضح أف نظرية اإلعبلـ اإلسبلمي تقـك عمى أساس أف اإلعبلـ رسالة دعكية 
كمف .  المفصمة القائمة عمى الضكابط األخبلقيةابمضمكنيا الكمي المرتكز إلى الحؽ، كبخصائصو

خبلؿ ىذا المضمكف الحؽ كمجمكعة الضكابط يستطيع كؿ مسمـ أف يستخدـ كسائؿ اإلعبلـ المتاحة 
إذا ما حافظ عمى المضمكف النزيو كالضكابط األخبلقية المستمدة مف الشريعة اإلسبلمية، بحيث تضـ 

ىذه الرسالة أركانا ميمة ممثمة بجية البث كاإلرساؿ، كجية التمقي كاالستقباؿ، كمكضكع البث أك 
ككما يقكؿ زيف العابديف الركابي في النظرية اإلسبلمية في اإلعبلـ . محتكل الرسالة، كحامؿ الرسالة

كاإلسبلـ بطبيعتو كبمقياس ىذا المفيـك المتفؽ عميو رسالة إعبلمية بالمعنى " كالعبلقات اإلنسانية 
(. 6)" العممي لمتعبير

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

. 33سكرة البقرة، اآلية  (1)

. 1/265، جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف، الطبرم (2)

. 31سكرة البقرة، اآلية   (3)

. 69سكرة الشعراء، اآلية  (4)

 3/133، تفسير القرآف العظيـالقرطبي،  (5)

.  11 ، صالنظرية اإلسالمية في اإلعالـالركابي،  (6)
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كيؼ تتـ عممية االتصاؿ في االعالـ االسالمي؟ 
يبدك لي أف أركاف العممية االتصالية في اإلعبلـ اإلسبلمي ترجع إلى نبع أصيؿ، عندما 

ؽّْ  تستمد أركانيا مف القرآف الكريـ، فاهلل سبحانو ىك المرسؿ لمرسالة االعبلمية  ٍمنىاؾى ًبٱٍلحى ًإنَّا أىٍرسى
نىًذيران   ككذلؾ : ، قاؿ تعالى، كجبريؿ عميو السبلـ، ىك حامؿ الرسالة الى رسكؿ اهلل (1) بىًشيران كى

 ىك المستقبؿ لمرسالة، الذم يتحكؿ الى مرسؿ ليا، ألف كالرسكؿ  (2 )أكحينا اليؾ ركحا مف أمرنا
ـٍ تىٍفعىٍؿ فىمىا بىمٍَّغتى  . العماية االتصالية متكاصمة ف لَّ يىػۤأىيُّيىا ٱلرَّسيكؿي بىمٍّْغ مىآ أينًزؿى ًإلىٍيؾى ًمف رَّبّْؾى كىاً 

 .(3)  ًرسىالىتىوي كىٱلمَّوي يىٍعًصميؾى ًمفى ٱلنَّاًس ًإفَّ ٱلمَّوى الى يىٍيًدم ٱٍلقىٍكـى ٱٍلكىاًفًريفى 
لىٰػًكفَّ أىٍكثىرى  كالناس ىـ جية التمقي كاإلستقباؿ  نىًذيران كى ٍمنىاؾى ًإالَّ كىآفَّةن لّْمنَّاًس بىًشيران كى مىآ أىٍرسى كى

ألف المسؤكلية ممقاة عمى عاتؽ كؿ . ككؿ مستقبؿ ليذه الرسالة ىك مرسؿ ليا (4) ٱلنَّاًس الى يىٍعمىميكفى 
كالحؽ مضمكف الرسالة في اإلعبلـ . مسمـ، في الدعكة، كاألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر

نىًذيرا اإلسبلمي  ٍمنىاؾى ًإالَّ ميبىشّْران كى مىآ أىٍرسى ؿى كى ؽّْ نىزى ًبٱٍلحى ؽّْ أىٍنزىٍلنىاهي كى ًبٱٍلحى  (.5 ) ن  كى
كأشاعكا عنو أنو   لقد حاكؿ المشرككف في مكة التشكيش عمى العممية االتصالية لمرسكؿ  

نبيا حقا لكاف معو ممؾ مف المبلئكة يمشي بجكاره،  ساحر، كأنو مجنكف، كأنو شاعر، كأنو لك كاف 
كعجبكا أف جاءىـ منذر منيـ كقاؿ الكافركف ىذا   :كألتى بالمعجزات التي أتى بيا األنبياء السابقكف

(  6 )ساحر كذاب
تفسر قضية : " كيأتي التشكيش عمى العممية االتصالية ليحدث تحريفا في مضمكف الرسالة 
كىذا الخمؿ أك . التشكيش في نظرية المعمكمات عمى أنيا خمؿ طارمء في قناة أك كسيمة االتصاؿ

( 7)" االضطراب يحدث تحريفا في مضمكف الرسالة 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
.  119سكرة البقرة، اآلية  (1)
 52سكرة الشكرل، اآلية  (2)
.  67سكرة المائدة، اآلية  (3)
. 28سكرة سبأ، اآلية (4)
.  105سكرة اإلسراء، اآلية  (5)
. 4سكرة ص، اآلية  (6)
.  ىػ1417، مكتبة العبيكاف، 2، ط89، صعمـ االتصاؿ المعاصرالطكيرقي، عبد اهلل،  (7)
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أف النظرية االسبلمية تستمد أركانيا مف القرآف الكريـ كالسنة، فاهلل سبحانو : كخالصة القكؿ

 ىك المستقبؿ، الذم يتحكؿ الى ىك المرسؿ، جبريؿ عميو السبلـ ىك حامؿ الرسالة، كالرسكؿ 
مرسؿ، كالناس ىـ جية التمقي، الذيف يتحكؿ كؿ كاحد منيـ الى مرسؿ، كالحؽ مضمكف الرسالة في 

   .اإلعبلـ اإلسبلمي
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المبحث الثالث 
: أصكؿ اإلعالـ اإلسالمي في القرآف الكريـ

  

تحدث عمماء اإلعبلـ عف خمسة أسس مترابطة يقـك عمييا اإلعبلـ، كىي في مجمكعيا تعكس 
ما جاء في نظرية اإلعبلـ اإلسبلمي بحيث تضـ الرسالة في سياقيا أركانا ميمة ممثمة بجية البث 

.  كاإلرساؿ، كجية التمقي كاالستقباؿ، كمكضكع البث أك محتكل الرسالة، كحامؿ الرسالة
 (ىاكارد الزكيؿ)أما األصكؿ التي تحدث عنيا عمماء اإلعبلـ في اإلعبلـ المجرد فقد لخصيا 

مف؟ يقكؿ ماذ؟ بأم كسيمة؟ إلى مف؟ كبأم أثر؟ : في خمسة أسئمة ىي
 كىك المرسؿ الذم يكجو الرسالة، كعند الحديث عف اإلعبلـ اإلسبلمي :المرسؿ لمرسالة اإلعالميةػ 1

في القرآف الكريـ، فاهلل ىك المرسؿ، كجبريؿ ىك حامؿ الرسالة اإلعبلمية، كسيد الخمؽ عميو أفضؿ 
نحف مأمكركف بتقكل اهلل مف خبلؿ امتثاؿ أكامره كترؾ نكاىيو ك الصبلة كالسبلـ ىك المستقبؿ لمرسالة،

ًلًذم اٍلقيٍربىى  : ألننا نتمقى رسالتو قاؿ تعالى ًلمرَّسيكًؿ كى مىى رىسيكًلًو ًمٍف أىٍىًؿ اٍلقيرىل فىًممًَّو كى مَّا أىفىاء المَّوي عى
مىا  ذيكهي كى ـي الرَّسيكؿي فىخي مىا آتىاكي ـٍ كى كىاٍليىتىامىى كىاٍلمىسىاًكيًف كىاٍبًف السًَّبيًؿ كىٍي الى يىكيكفى ديكلىةن بىٍيفى اأٍلىٍغًنيىاء ًمنكي

ٍنوي فىانتىييكا كىاتَّقيكا المَّوى ًإفَّ المَّوى شىًديدي اٍلًعقىاًب   ـٍ عى (. 1 )نىيىاكي
أما في السنة النبكية، كفي خضـ العممية اإلعبلمية، فاف المرسؿ لمرسالة اإلعبلمية ىك   

االتصاؿ  كالقدكة حسنة،: الرسكؿ عميو الصبلة كالسبلـ، كرسالتو دعكة الحؽ، ككسائمو متعددة منيا
الشخصي مع األقربيف كعامة الناس، كالكتب كالمراسبلت مع الممكؾ، ثـ الكفكد كالبعثات، كالمعاىدات، 

 .كالغزكات كالسرايا، كالخطب كالدركس، كالمستقبؿ ىي البشرية
 ىي عصب اإلعبلـ، كىي في كؿ زماف كمكاف ثابتة شاممة لمحتكل الرسالة :ػ الرسالة اإلعالمية2

التي تؤكد عمى أنيا رسالة حؽ لمبشرية، قاؿ . (2 )مَّا فىرٍَّطنىا ًفي الًكتىاًب ًمف شىٍيءو  الربانية، 
ـي  : تعالى . ، كتحتكم عمى عناصر الخبر، كتجيب عمى أسئمتو(3 )ًإفَّ الدّْيفى ًعندى الٌمًو اإًلٍسالى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

. 7سكرة الحشر، اآلية  (1)

. 38سكرة األنعاـ، اآلية  (2)

. 19سكرة آؿ عمراف، اآلية  (3)
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كفي القرآف الكريـ نجد مثاال حيا في قصة اليدىد في سكرة سبأ حيث اشتمؿ خبر اليدىد 
مف يقكؿ؟ ماذا؟ لماذا؟ أيف؟ متى؟ : إجابة عمى األسئمة الستة التي يجب أف يشتمؿ عمييا الخبر

ـٍ كىافى ًمفى ٱٍلغىآًئًبيفى  ككيؼ؟  تىفىقَّدى ٱلطٍَّيرى فىقىاؿى مىاًليى الى أىرىل ٱٍلييٍدىيدى أى  أليعىذّْبىنَّوي عىذىابان شىًديدان أىٍك ،كى
نَّوي أىٍك لىيىٍأًتيىنّْي ًبسيٍمطىافو مًُّبيف ًجٍئتيؾى ًمف سىبىإو ًبنىبىإو  ألىٍذبىحى ـٍ تيًحٍط ًبًو كى ٍيرى بىًعيدو فىقىاؿى أىحىطتي ًبمىا لى فىمىكىثى غى  و

لىيىا عىٍرشه عىًظيـه  يىًقيفو  ـٍ كىأيكًتيىٍت ًمف كيؿّْ شىٍيءو كى دتُّ ٱٍمرىأىةن تىٍمًمكييي جى ديكفى ، ًإنّْي كى قىٍكمىيىا يىٍسجي دتُّيىا كى جى كى
ـٍ الى يىٍيتىديكفى  ـٍ عىًف ٱلسًَّبيًؿ فىيي دَّىي ـٍ فىصى ـي ٱلشٍَّيطىافي أىٍعمىالىيي يَّفى لىيي زى  .(1 ) ًلمشٍَّمًس ًمف ديكًف ٱلمًَّو كى

  :تتكزع عمى النحك اآلتي (الخبر)يتضح مف ذلؾ أف عناصر الرسالة 
.  فيك مف جاء بالخبر كصاحب الحدث.  اليدىد :مف يقكؿػ 1
ًجٍئتيؾى ًمف سىبىإو ًبنىبىإو يىًقيفو   :ػ ماذا يقكؿ2 ـٍ تًحٍط ًبًو كى ـٍ كىأيكًتيىٍت  أىحىطتي ًبمىا لى دتُّ ٱٍمرىأىةن تىٍمًمكييي جى ًإنّْي كى

لىيىا عىٍرشه عىًظيـ .  ه  ًمف كيؿّْ شىٍيءو كى
ـٍ الى يىٍيتىديكفى    :ػ لماذا3 ـٍ عىًف ٱلسًَّبيًؿ فىيي دَّىي ـٍ فىصى ـي ٱلشٍَّيطىافي أىٍعمىالىيي يَّفى لىيي زى .  كى

.  سبأ   :ػ أيف4

ٍيرى بىًعيدو    :متىػ 5 فىمىكىثى غى .   و
ديكفى ًلمشٍَّمًس ًمف ديكًف ٱلمَّو  :ػ كيؼ6 .  يىٍسجي

كىي الكسيمة التي تقـك بنقؿ الرسالة اإلعبلمية إلى الجميكر : ػ الكسيمة التي تقـك بنقؿ ىذه الرسالة3
 المستقبؿ، كيقكؿ رب العزة جؿ شأنو مخاطبا عباده كطالبا منيـ تقكاه كابتغاء الكسيمة في دعكاىـ 

ًكيمنا  ًزيزنا حى كىافى الٌموي عى ةه بىٍعدى الرُّسيًؿ كى جَّ مىى الٌمًو حي مينًذًريفى ًلئىالَّ يىكيكفى ًلمنَّاًس عى  (.2) رُّسيالن مُّبىشًّْريفى كى

كفي اإلعبلـ اإلسبلمي فاف المستقبؿ لمرسالة اإلعبلمية، البشرية : المستقبؿ لمرسالة اإلعالمية (4 )
 (.3)  كما أرسمناؾ إال رحمة لمعالميف  :كافة، قاؿ تعالى

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

. 24سكرة النمؿ، اآلية  (1)

. 165سكرة النساء، اآلية  (2)

. 35سكرة المائدة، اآلية  (3)
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كما أف كسائؿ اإلعبلـ اإلسبلمي . ىذه الخاصية لـ تكف في أية رسالة سكل رسالة اإلسبلـ العظيـ
مطالبة بأف تبث رسالتيا إلى البشرية كال يمكف لمقطرية أك القكمية أك الكطنية أف تطغى عمى رسالتنا 

 .اإلعبلمية
 
  :ػ رجع الصدل أك التغذية الراجعة أك االستجابة أم األثر لمرسالة اإلعالمية5

يسعى االعبلـ االسبلمي الى تحقيؽ االستجابة لرسالتو بالعقؿ كالقمب، ألنيا فكرة الفطرة، كىذا 
كطبيعة الفكرة االسبلمية مؤثرة كدافعة الى االستجابة اذا صادفت قمبا " ما يؤكده عبد اهلل قاسـ الكشمي 
(    1)" كعقبل مييئا كأراد اهلل لو ذلؾ

كقد خاطب اهلل جؿ شأنو رسكلو الكريـ بشأف أثر رسالتو كاستجابة الناس ليا، حيث كاف عميو 
الصبلة كالسبلـ يشعر بالحزف نتيجة عدـ استجابة الناس لدعكة الحؽ كيشعر بالفرح الستجابة بعضيـ، 

 .(2)  فمعمؾ باخع نفسؾ عمى آثارىـ إف لـ يؤمنكا بيذا الحديث أسفا : قاؿ تعالى
 

، فاف ىناؾ خمسة أسس مترابطة يقـك عمييا اإلعبلـ اإلسبلمي، كتمؾ التي كخالصة القكؿ
يقـك عمييا اإلعبلـ المجرد، كلك عاد عمماء اإلعبلـ المعاصر الى القرآف الكريـ، لكجدكا تمؾ األسس 

كالرسالة اإلعبلمية، كىي في كؿ زماف  كىذه األسس ىي المرسؿ لمرسالة اإلعبلمية،. في كتاب اهلل
كمكاف ثابتة شاممة لمحتكل الرسالة الربانية، كالكسيمة التي تقـك بنقؿ ىذه الرسالة، كالمستقبؿ لمرسالة 

 . اإلعبلمية، كأخيرا رجع الصدل أك التغذية الراجعة أك االستجابة أم األثر لمرسالة اإلعبلمية

 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

، دار البشير، 2، ط31، صاالعالـ االسالمي في مكاجية االعالـ المعاصرالكشمي، عبد اهلل قاسـ،  (1)

ـ 1994ىػ، 1414صنعاء، 

. 57سكرة اإلسراء، اآلية  (2)
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اإلعالـ " إسالمية "  إشكاليات حكؿ 
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: اإلعالـ" إسالمية "  إشكاليات حكؿ 

 
اإلعبلـ، لنقكؿ ىذا إعبلـ إسبلمي، " إسبلمية " تكجد إشكالية في اآللية التي مف خبلليا نحدد 

كاآلخر ليس باإلعبلـ اإلسبلمي، كالسؤاؿ الذم يطرح في ىذا الصدد، ما ىي اإلسبلمية التي يمكف أف 
تحدد اإلعبلـ اإلسبلمي كتميزه عف غيره فتجعمو إعبلما قائما بذاتو منفصبل عف غيره؟ ىناؾ عدة 

ىؿ اإلسبلمية تتعمؽ بمرسؿ الرسالة اإلعبلمية، أـ بالمادة اإلعبلمية، أـ بالرسالة التي تحدد : بدائؿ
تركيبة المادة المنتجة؟ أـ بالكسيمة اإلعبلمية المستخدمة في نقؿ الرسالة اإلعبلمية، أـ بالمصطمح 

اإلعبلمي الذم ىك جزء مف الرسالة ؟ 
: األمر المتعمؽ بالمرسؿ لمرسالة اإلعالمية (1

إسبلمية اإلعبلـ صفة تنبع مف المرسؿ، أم كمما كاف اإلعبلمي إسبلميا ممتزما كاف المنتكج 
إسبلميا، كبما أف اإلسبلـ ديف دعكة، كالدعكة عمؿ إعبلمي، فاف كؿ فرد متاح لو أف يقـك بعمؿ 

أف الكثير مف : لكف تظير إشكالية كىي. إعبلمي رائع، باعتباره فرضا عمى كؿ مسمـ يدعك إلى اهلل
اإلعبلمييف كالكتاب، قد خرقكا ىذه القاعدة مف خبلؿ األفكار اإلعبلمية السامة، كنتج عف ذلؾ انتاج 

.  مادة إعبلمية غير اسبلمية
: األمر مرتبط بالمادة اإلعالمية المنتجة (2

لذلؾ فانو ثمة فعبل إعبلميا يمكف قرنو باإلسبلمي، كفعبل آخر ال يمكف كصفو بذلؾ، كذلؾ 
مف خبلؿ تفحص المنتكج اإلعبلمي، فيي صفة مرتبطة بالمادة المنتجة بذاتيا التي يقدميا اإلعبلمي 

. المسمـ الممتـز بشرع اهلل، مثؿ الفيمـ الكثائقي، كالندكة التمفزيكنية، كالمقالة الصحفية، كالريبكرتاج
:  بالكسيمة اإلعالمية صفة مرتبطة (3

كأقصد ىنا أف المادة اإلعبلمية اإلسبلمية المقدمة، في كسيمة إعبلمية غير إسبلمية، كخبلؿ 
الزمف المتاح ليا لمبث، ىؿ تدخؿ في إطار اإلعبلـ اإلسبلمي؟ كالسؤاؿ األعـ بيذا الصدد، ىؿ يجكز 

لنا استخداـ كسيمة إعبلمية غير إسبلمية لبث مادة إعبلمية إسبلمية؟  
إف السيؼ لـ يكف كسيمة إسبلمية لكف اإلسبلـ استخدمو، فإذا نجحنا أف نضبط الكسيمة مف حيث 

. المضمكف كالضكابط األخبلقية فبل حرج في استخداميا
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:  األمر مرتبط بالرسالة كمصطمحيا اإلعالمي (4
الرسالة في جميع الحاالت ىي األساس في العممية االعبلمية بمحتكاىا الرباني، كمضمكنيا   

مجمكعة : "الحؽ كضابطيا األخبلقي، كالتي تؤكد عمى أنيا رسالة حؽ لمبشرية كافة، كتعرؼ بأنيا
كبالتالي فاف  (1)" الحكافز كالمثيرات التي يضعيا المصدر في مكضعيا الفعمي مف قنكات االتصاؿ

إسبلمية اإلعبلـ تتحدد مف خبلؿ المادة االعبلمية المنتجة بذاتيا، كمف خبلؿ المصطمح اإلعبلمي 
.   الذم يفضح المرجفيف، مثمما يفضح المعاديف

  ىك تييئة األرضية المغكية الصالحة لكحدة األمة االعبلمي الغرض مف تكحيد المصطمحإف

لفظ منيا عمى  ألفاظان معينة ليدؿ كؿ، كقد اصطمح أىؿ االختصاص الفكرية كاالجتماعية كالسياسية
لـ  األسماء لممسميات، كما  عمى االشتقاؽ في كضعباالعتمادمعنى محدد كليؤدم مفيكمان كاضحان، 

ىػ 255ت فالجاحظ. لفظان لمداللة عميو  لو اسمان أكابتكركا اصطمحكا عميو، كة العربيكف لو اسـ في لغ
كىـ تخيركا تمؾ األلفاظ لتمؾ المعاني، كىـ اشتقكا ليا مف  : " في معرض حديثو عف المصطمحيقكؿ

لـ يكف لو في لغة العرب اسـ فصاركا في  تمؾ األسماء، كىـ اصطمحكا عمى تسمية ما كبلـ العرب
    (.2)"سمفان لكؿ خمؼ، كقدكة لكؿ تابع ذلؾ

ككؿ أمة يجب أف يككف ليا مصطمحيا االعبلمي، كفي ذلؾ يقكؿ الكاتب محمكد حجازم  
أتاكة، ككقكليـ : أمكران كثيرة، فمف ذلؾ تسميتيـ لمخراج ترؾ الناس مما كاف مستعمبلن في الجاىمية"

: انعـ صباحان، كانعـ ظبلمان كصاركا يقكلكف: الحمكاف، كالمكس، كما ترككا  لمرشكة كلما يأخذه السمطاف
نما اشتقت ليـ مف أسماء متقدمة، عمى... ككيؼ أمسيتـ كيؼ أصبحتـ  كاستحدثكا أسماء لـ تكف كا 

  .(3)"مخضـر"التشبيو، مثؿ قكليـ لمف أدرؾ اإلسبلـ 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .ـ2000، الييئة المصرية العامة لمكتاب، 129، صالمدخؿ الى كسائؿ االعالـعبد العزيز شرؼ،  (1)

 ىػ1413، 36العربي، العدد   مجمة المساف،23 ص،المصطمح، مصادره كمشاكمو ،جبر، يحيى عبد الرؤكؼ( 2)

   .مكتبة غريب، القاىرة،  55 ص،األسس المغكية لعمـ المصطمح ،حجازم، محمكد فيمي( 3)

يبدك لي أف التنكع في اإلجابة حكؿ كسائؿ الحكـ عمى االعبلـ بأنو اسبلمي، أك اعبلـ آخر، 
نما عمى ثراء، كؿ ذلؾ في إطار المرجعية الفكرية األمينة المنبثقة مف جكىر  ال يدؿ عمى غمكض، كا 
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ال نستطيع أف ننشئ إعبلما إسبلميا إال حيف تنطبؽ حياتنا عمى قكاعد " اإلسبلـ كما يؤكد محمد قطب 
اإلسبلـ كأركانو انطباقا كامبل تنبثؽ انبثاقا ذاتيا مف تصكرات اإلسبلـ كمفاىيمو كمف منيجو السمككي 

(. 1)"العممي
 لتعرؼ عمى المضمكفا التي تقكد بمستقبؿ الرسالة إلى  نعمؿ عمى غرس الفضائؿكيؼلكف الميـ ىنا 

. خبيثاؿطيب ك اؿ كالتمييز بيف الحؽ
 م معايير معتبرة تحكـ إسبلمية المضمكف، كمعايير معتبرة تحكــإف في اإلعبلـ اإلسبل

 أف يككف  الذم يجببالمنطمؽ لشريعة اإلسبلمية كمبنية عمى أسسيا، تتعمؽاسبلمة التكجو مستمدة مف 
 مكافقا لؤلداء المباح في  العمؿأف يككفك ،مف مصادر الشريعة اإلسبلمية أك مبني عمى أسسيا

 ثـ لؤلمر باالستخبلؼ في األرض لرضى اهلل،المقصد مكافقا ثـ أف يككف . الشريعة اإلسبلمية 
فَّ المَّوى لىمىعى  : قاؿ تعالى. اإلفساد فييا باإلصبلح دكف ـٍ سيبيمىنىا كىاً  اىىديكا ًفينىا لىنىٍيًديىنَّيي كىالًَّذيفى جى

  (.2) اٍلميٍحًسًنيفى 
بالضركرة إلى   فصحة المعتقد كسبلمتو تؤدم،ىذا االرتباط يؤكد أف السمكؾ اإلنساني انبثاؽ مف عقيدة

ىذا فيما يخص ،  إلى صحة السمكؾ كسبلمتواف كصحة التصكر كسبلمتو كذلؾ يؤدم،صحة التصكر
 .السمكؾ اإلنساني عامة في الحياة

 فإف مف يتابع مخرجات كسائؿ ، كتأسيسا عمى ذلؾ،القاعدة اإلعبلـ نشاط إنساني ال يشذ عف ىذهإف 
صدؽ ىذه الحقيقة كمطابقتيا لمكاقع حتى أنو ليسيؿ عمى المرء   يظير لو جميان غير اإلسبلميةاإلعبلـ 

مدل ما ، يدرؾ مف خبلؿ ما يبث في كسائؿ إعبلمياأف  ،المتابع لئلعبلـ في دكؿ العالـ اإلسبلمي
 ف المضمكف الذم ينقؿ إلىإ : كعمى ىذا صح أف يقاؿ؟مف قرب أك بعد عف حقيقة اإلسبلـ ىي عميو

مصادر فكر   ىك ثمرة رؤية فكرية لمحياة بكؿ تفاصيميا كأبعادىا نابعة مف:الناس عبر قكالب متعددة
. اإلعبلـاألمة التي يمارس فييا 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .162 ص،الندكة العالميةقطب، محمد،  (1)

. 69سكرة العنكبكت، اآلية  (2)

 كمف خبلليا تعرض األحداث ،كالمشاعر  تكزف األفكار كاآلراء كتزكي العكاطؼكبالرسالة
 كىذا ما بدا جميا في التغطية اإلعبلمية ل،أخر بتفسيراتيا كتحميبلتيا كما يركز عمى شخصيات كتيمؿ
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برز صكت  ـ، إذ 2003، عاـ ىا عمى الشعب العراقي المسمـؤالتي شنتيا أمريكا كحمفا لمحرب الظالمة
 كظيرت التبعية اإلعبلمية في أبعاد تمؾ التغطية اإلعبلمية ،كخفت صكت الحؽ كالعدؿ الكذب كالظمـ

  كحظي أصحاب الفكر غير السكم بنصيب األسد في،الركاية كالتحميؿ كالتفسير كالتعميؽفي 

 جٌراء الكذب كالتزكير تضميؿ  مفشعكب اإلسبلمية ككانت ثمرة ذلؾ ما حصؿ لؿ،المشاركات اإلعبلمية

 .كالتعتيـ عمى كؿ ما ىك حؽ 
ـي اٍلميٍمؾي  : كيبدك لي أنو يمكف حسـ اإلشكالية مف خبلؿ البحث في قكلو تعالى يىا قىٍكـً لىكي

مىا  ـٍ ًإالَّ مىا أىرىل كى اءنىا قىاؿى ًفٍرعىٍكفي مىا أيًريكي رينىا ًمف بىٍأًس المًَّو ًإٍف جى اٍليىٍكـى ظىاًىًريفى ًفي اأٍلىٍرًض فىمىف يىنصي
ـٍ ًإالَّ سىًبيؿى الرَّشىاًد   فكسيمة اإلعبلـ اآلخر المكجو في خداع الناس، تكمف في بث الرسالة (.1 )أىٍىًديكي

ـٍ  التي تخدـ مصالح المرسؿ، كىذا ما كاف يفعمو فرعكف،  مىا أىٍىًديكي ـٍ ًإالَّ مىا أىرىل كى قىاؿى ًفٍرعىٍكفي مىا أيًريكي
 كجاء في تفسير البغكم   .  مف كجية نظره مف الصكابيعمـ قكمو ما عممو فيك ًإالَّ سىًبيؿى الرَّشىادً 

ما أعممكـ إال ما أعمـ : لنفسي كقاؿ الضحاؾ إال ما أرلمف الرأم كالنصيحةقاؿ فرعكف ما أريكـ 
 (.2 )ما أدعككـ إال إلى طريؽ اليدل  كما أىديكـ إال سبيؿ الرشاد 

كأستصكبو كما أعممكـ إال ما   ال ما أرل إما أشير عميكـ " كجاء في تفسير البيضاكم 
 في تفسيره مع ما جاء سابقا كيتفؽ البيضاكم(.  3" )عممت مف الصكاب كقمبي كلساني متكاطئاف عميو

 كذب فيو كافترل كخاف اهلل تبارؾ كتعالى كرسكلو صمى ما أريكـ إال ما أرل   :في تفسير البغكم
أم كما  كما أىديكـ إال سبيؿ الرشاد :  فغشيـ كما نصحيـ ككذا قكلو،اهلل عميو كسمـ كرعيتو

ف كاف قكمو قد أطاعكه  أدعككـ إال إلى طريؽ الحؽ كالصدؽ كالرشد كقد كذب أيضا في ذلؾ كا 
. (4 )فاتبعكا أمر فرعكف كما أمر فرعكف برشيد  : قاؿ تعالى،كاتبعكه

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
. 29سكرة غافر، اآلية  (1)
، دار 2، ط1/147، تحقيؽ خالد العؾ، مركاف سكار، معالـ التنزيؿالبغكم، الحسيف بف مسعكد الفراء أبك محمد، ( 2)

. 1987ىػ 1407المعرفة، بيركت،   
. ىػ1416، دار الفكر، بيركت، 1/91، تحقيؽ عبد القادر عرفات حسكنة، تفسير البيضاكمالبيضاكم،  (3)
. 3/283 ،فسير القرآف العظيـت ، بف كثيرا( 4)
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إف ىذا حاؿ األنظمة المعاصرة كاعبلميا الظالـ الذم ال ينقؿ اال ما يراه الحاكـ : يمكننا القكؿ
فما يراه فرعكف ىك الصحيح كرأيو ىك السديد كنصيحتو ىي بمثابة . كما يخدمو كما يركج لو كيسكقو

.  األمر، كىذا ىك نقيض االعبلـ االسبلمي
ىناؾ خمسة عناصر، ىي في مجمكعيا اآلليات التي يمكف مف خبلليا : كخالصة القكؿ

عنصر متعمؽ بالمرسؿ لمرسالة اإلعبلمية، كثاف مرتبط بالمادة : الحكـ عمى إسبلمية اإلعبلـ كىي
كرابع مرتبط بالرسالة كخامس بمصطمحيا : اإلعبلمية المنتجة، كثالث  مرتبطة بالكسيمة اإلعبلمية

مف ، كبالتالي فاف إسبلمية اإلعبلـ تتحدد إلعبلـ حقيقةن رسالة قبؿ أف يككف كسيمةإف ااإلعبلمي، ك
إذ نعيد تأكيد ارتباط اإلعبلـ ك.، كالتي تشكؿ العمكد الفقرم لمرسالةخبلؿ بنائية المادة المنتجة بذاتيا

إلعبلمية كحتمية انتماء اإلعبلـ إنما نرجك أف يترسخ اإليماف بأف الشأف في ا ابمعتقد أصحاب النظـ
 في إيجاد إعبلـ راؽ  كحدهنما ىك الفكر كأف امتبلؾ كسائؿ إعبلـ متطكرة كحده ليس كافيا إاإلعبلـ

 عمى أكال يككف التركيز في اإلصبلح اإلعبلمي المنشكد مركزان حتىأثر صالح عمى الحياة  ذم
 . المضاميف كالبرامج
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الفصؿ األكؿ 

.   في القراف الكريـاإلعالميةأساليب الفنكف 

: كفيو مبحثاف

. الفنكف اإلعالمية في القرآف الكريـ: المبحث األكؿ
 

. أنكاع الخطاب اإلعالمي في القرآف الكريـ: المبحث الثاني
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 الفنكف اإلعالمية في القرآف
 

: كفيو ثالثة مطالب
 

. الفنكف البصرية التصكيرية:  المطمب األكؿ
 

. الفنكف السمعية: المطمب الثاني
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المطمب األكؿ 
: الفنكف البصرية التصكيرية

الدعكة إلى اإلحساف كاإلتقاف في القرآف الكريـ كاضحة، كىك بالتأكيد إتقاف يستدعي أف يككف 
كىاٍبتىًغ ًفيمىا آتىاؾى  :فيو إحساف، كاآلية الكريمة اآلتية تظير ىذه الدعكة إلى اإلحساف في قكلو تعالى

 كجاء في تفسير (1) المَّوي الدَّارى اٍاًخرىةى كىالى تىنسى نىًصيبىؾى ًمفى الدٍُّنيىا كىأىٍحًسف كىمىا أىٍحسىفى المَّوي ًإلىٍيؾى 
 أطع اهلل : كقيؿ،أحسف إلى عباد اهلل كما أحسف اهلل إليؾ بما أنعـ بو عميؾ مف نعـ الدنيا" الشككاني 

 كيؤيده ما ثبت في الصحيحيف أف جبريؿ سأؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو (2" )عميؾ كاعبده كما أنعـ
  (. 3" )كالو كسمـ عف اإلحساف فقاؿ أف تعبد اهلل كأنؾ تراه فإف لـ تكف تراه فإنو يراؾ

كفي السنة الشريفة، دعكة إلى عمؿ متقف يحبو اهلل كيرضاه، دعا إليو الرسكؿ صمى اهلل عميو 
(.  4 )} إف اا يحب إذا عمؿ أحدكـ عمالن أف يتقنو {: كسمـ، كما في الحديث الشريؼ

كبالتالي كؿ صنعة . إذان فاإلحساف كاإلتقاف إنما ىما إظيار لنعمة اهلل عمينا كابتغاء لمرضاتو تعالى
متقنة مرئية أنطقتنا بالتسبيح ىي فف جمالي بصرم، تقع عمينا مسؤكلية عظيمة في صياغتيا أك 

كىالى تىٍقؼي   إنتاجيا، كبالتالي فاف اهلل يسألنا عف ىذا المنتج البصرم كيحاسبنا عميو كما في قكلو تعالى
كالن  ٍنوي مىٍسؤي رى كىاٍلفيؤىادى كيؿُّ أيكلًئؾى كىافى عى ـه ًإفَّ السٍَّمعى كىاٍلبىصى كقد جاء في .  (5 ) مىا لىٍيسى لىؾى ًبًو ًعٍم

ىذه الكممات القميمة تقيـ منيجا كامبل لمقمب كالعقؿ، يشمؿ المنيج العممي الذم عرفتو " الظبلؿ 
. البشرية حديثا جدا، كيضيؼ اليو استقامة القمب كمراقبة اهلل، ميزة االسبلـ عمى المناىج العقمية الجافة

فالتثبت مف كؿ خبر كمف كؿ ظاىرة كمف كؿ حركة، قبؿ الحكـ عمييا ىك دعكة القرآف الكريـ، كمنيج 
 (.6)" االسبلـ الدقيؽ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

. 77سكرة القصص، اآلية  (1)
، دار الفكر، 266/ 4، فتح القدير الجامع بيف فني الركاية كالدراية مف عمـ التفسيرالشككاني، محمد بف عمي بف محمد،  (2)

.  ىػ1270بيركت، 
سؤاؿ جبريؿ النبي عف االيماف كاالسبلـ باب ، كتاب االيماف، صحيح البخارم، أبك عبد اهلل محمد بف اسماعيؿ البخارم( 3)
.  ىػ1407، دار ابف كثير اليمامي، 3 تحقيؽ مصطفى ذيب البغا، ط،50/ 27\1
، تحقيؽ حسيف سميـ أحمد، 4386/ 7/349، مسند عائشة، مسند أبي يعمىأبك يعمى، أحمد بف عمي بف المثنى المكصمي،  (4)
.    ىػ1404، دار المأمكف لمتراث، دمشؽ، 1ط
. 36سكرة اإلسراء، اآلية  (5)
  2227 ص في ظالؿ القرآفقطب، سيد،  (6)
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كالجمي أف ما ينطقنا بالتسبيح يتمثؿ في الفف البصرم التصكيرم في القرآف الكريـ مف خبلؿ إكساب 
الصكرة حركة كحياة، كالذم يعتبره صاحب الظبلؿ أداة مفضمة في األسمكب القرآني، يرسـ صكرة 

كىك تصكير حي منتزع مف عالـ األحياء، ال " جمالية مف خبلؿ التشخيص كالتجسيـ كيصفو قائبل 
فالمعاني . تصكير تقاس األبعاد فيو كالمسافات، بالمشاعر كالكجدانيات. ألكاف مجردة كخطكط جامدة

(.  1)"ترسـ كىي تتفاعؿ في نفكس آدمية حية، أك في مشاىد مف الطبيعة تخمع عمييا الحياة
كىك بذلؾ تصكير بالمكف، كالحركة، كالتخييؿ، كالنغمة يقكـ مقاـ المكف في التمثيؿ، كبناء عمى ذلؾ، 

:  قسـ سيد قطب الفف البصرم التصكيرم في القرآف الكريـ إلى قسميف
ىك الذم يسير : "  كيعرفو سيد قطب قائبل:التخييؿ الحسي، كىك ما يسمى أيضا التشخيص: أكال

(.  2)" عميو التصكير في القرآف لبث الحياة في شتى الصكر
: كأقدـ ىنا نماذج قرآنية ترسـ الصكرة الجميمة كالتخييؿ الحسي

ٍبًح ًإذىا تىنىفَّسى   :اآلية الكريمة في قكلو تعالىػ 1 بؿ : " كيفسر سيد االية الكريمة قائبل. (3 )كىالصُّ
أنفاسو النكر كالحياة كالحركة التي تدب في كؿ . كالصبح حي يتنفس. ىك أظير حيكية، كأشد ايحاء

. كأكاد أجـز أف المغة العربية بكؿ مأثكراتيا التعبيرية ال تحتكم نظيرا ليذا التعبير عف الصبح. حي
كرؤية الفجر تكاد تشعر القمب المتفتح أنو بالفعؿ يتنفس، ثـ يجيء ىذا التعبير فيصكر ىذه الحقيقة 

( 4)" التي يشعر بيا القمب المتفتح

ترتسـ الصكرة الجميمة في تخيؿ الحياة اليادئة " كيستمر التخييؿ الحسي لدل سيد في اآلية الكريمة 
التي يراىا المسمـ، كىك يسارع خطاه لحظة تنفس الصبح، فتتنفس معو الحياة، ليبدأ المسمـ يكما جديدا، 

 (.5)" في السعي في مناكب األرض
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

.  1978ىػ 1398، دار الشركؽ، القاىرة، 4، ط33، ص التصكير الفني في القرآفقطب، سيد،  (1)

. 61قطب، المرجع السابؽ، ص  (2)

.  18سكرة التككير، اآلية  (3)
 3842، ص في ظالؿ القرآفقطب، سيد،  (4)

. 61، ص التصكير الفني في القرآفقطب، سيد،  (5)

 

ٍبًح ًإذىا أىٍسفىرى  ػ 2 (. 2)، أم أشرؽ (1 )كىالصُّ
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كىنا يأتي دكر االعبلمي مف خبلؿ المادة المنتجة، في تشخيص رائع يقدـ لمجميكر المستقبؿ، لحظة 
كفيو ترتسـ صكرة جمالية، يتخيؿ فييا : " اشراقة الصباح كبداية يـك جديد كما يتخيمو قطب قائبل

( 3)".المسمـ إشراقة الشمس، كىي تنشر نكرىا لتبدأ الحياة اإلسبلمية مف جديد
كقؿ أف يستيقظ قمب لمشيد الصبح عند اسفاره كظيكره، ثـ ال ينبض "كيكاصؿ سيد  عرض الصكرة 

فيو نابضة مف اشراؽ كتفتح كانتقاؿ شعكرم مف حالى الى حاؿ، يجعمو أشد ما يككف صبلحية 
 3760ص" الستقباؿ النكر الذم يشرؽ في الضمائر مع النكر الذم يشرؽ في النكاظر

فمفظ عسعس مؤلؼ . كلكف المفظ فيو تمؾ االيحاءات كذلؾ. ، أم أظمـ(4 ) كالميؿ إذا عسعس  ػ3
كىك يكحي بجرسو بحياة في ىذا الميؿ، كىك يعس في الظبلـ بيده أك برجمو . عس.عس: مف مقطعيف

(.  5)" كىك ايحاء عجيب كاختيار لمتعبير الرائع! ال يرل
ككؿ متذكؽ لجماؿ التعبير كالتصكير يدرؾ أف : " كيجمع سيد تخيمو لظممة الميؿ كاشراقة الصبح قائبل

ثركة شعكرية " فبل أقسـ بالخنس، الجكارم الكنس، كاليؿ اذا عسعس كالصبح اذا تنفس: " قكلو تعالى
ثركة جميمة بديعة رشيقة، تضاؼ الى رصيد البشرية . فكؽ ما يشير اليو مف حقائؽ ككنية. كتعبيرية

(. 6)" مف المشاعر، كىي تستقبؿ ىذه الظكاىر الككنية بالحس الشاعر

أم ( 7) كترل األرض ىامدة، فإذا أنزلنا عمييا الماء اىتزت كربت كأنبتت مف كؿ زكج بييجػ4
فإذا أنزؿ اهلل عمييا المطر اىتزت أم تحركت بالنبات كحييت بعد مكتيا كربت أم ارتفعت لما سكف 

فييا الثرل ثـ أنبتت ما فييا مف األلكاف كالفنكف مف ثمار كزركع كأشتات في اختبلؼ ألكانيا كطعكميا 
(. 8" )حسف المنظر طيب الريح، ككركائحيا كأشكاليا كمنافعيا

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 . 34سكرة المدثر، اآلية  (1)
(. 128، ص2ج)، تفسير القرآف العظيـابف كثير،   (2)

. 63قطب، المرجع السابؽ، ص  (3)

. 17سكرة التككير، اآلية  (4)
  3842ص - 3841، صفي ظالؿ القرآفقطب، سيد،  (5)

 3842المرجع السابؽ، ص (6)

 5سكرة الحج، اآلية  (7)

( 214، ص4ج)، تفسير القرآف العظيـابف كثير،  (8)
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كيبدك لي التخييؿ الحسي، الذم تسير عميو ىذه النماذج القرآنية، كىي تبث الحياة في شتى الصكر، 
. أداة رائعة، يمكف لئلعبلمي استخداميا في دعكتو، مف خبلؿ مقالة صحفية، أك برنامج تمفزيكني

برازىا أجساما أك محسكسات عمى العمكـ كأقدـ ىنا  :التجسيـ: ثانيا تجسيـ المعنكيات المجردة، كا 
:  نماذج قرآنية عمى ذلؾ التجسيـ

اقىٍت   : ػ  قاؿ تعالى1 ضى بىٍت كى ـي األىٍرضي ًبمىا رىحي مىٍيًي اقىٍت عى تَّى ًإذىا ضى مّْفيكٍا حى مىى الثَّالىثىًة الًَّذيفى خي كىعى
ـي  ـٍ ًليىتيكبيكٍا ًإفَّ الٌموى ىيكى التَّكَّابي الرًَّحي مىٍيًي أى ًمفى الٌمًو ًإالَّ ًإلىٍيًو ثيَـّ تىابى عى ظىنُّكٍا أىف الَّ مىٍمجى ـٍ كى ـٍ أىنفيسييي مىٍيًي  عى

كيقدـ سيد تفسيرا رائعا يربط مف خبللو بيف ضيؽ األرض كضيؽ األنفس ليظير تجسيما ليذا ( 1)
فاألرض تضيؽ عمييـ، كنفكسيـ تضيؽ بيـ كما تضيؽ األرض، كيستحيؿ الضيؽ المعنكم : " الضيؽ

كتتجسـ حالة ىؤالء الذيف تخمفكا عف الغزك مع الرسكؿ، . في ىذا التصكير ضيقا حسيا أكضح كأكقع
فأحسكا بيذا الضيؽ الخانؽ، كندمكا عمى تخمفيـ ذلؾ الندـ المحرج، حتى ال يجدكف ليـ ممجأ كال مقرا، 

كال يطيقكف راحة كال اقامة، كال يجدكف في األرض متسعا، كقد ضاقت عمييـ أنفسيـ، حتى قبؿ اهلل 
 (2)"تكبتيـ

ًميـو كىالى   :  ػ قاؿ تعالى2 نىاًجًر كىاًظًميفى مىا ًلمظَّاًلًميفى ًمٍف حى ـٍ يىٍكـى اٍاًزفىًة ًإًذ اٍلقيميكبي لىدىل اٍلحى كىأىنًذٍرىي
:  كمغادرة القمكب مكاضعيا لتصؿ الحناجر تجسيـ برأم سيد يصكره قائبل. (3 )شىًفيعو ييطىاعي  

(.  4)"فالقمكب كأنما تفارؽ مكاضعيا كتبمغ الحناجر حقا مف شدة الضيؽ"
كيكافؽ القرطبي سيد في تفسيره لآلية الكريمة، ما يجسـ القمكب بحركة متنقمة، كىي تفارؽ الصدر 

فالقمكب كأنما تفارؽ مكاضعيا كتبمغ : " مرتفعة لتصؿ إلى الحناجر، كىنا إعبلـ كانذار مف اهلل لمبشرية
( . 5)" الحناجر حقا مف شدة الضيؽ

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

. 118سكرة التكبة، اآلية  (1)

. 66، صالتصكير الفني في القرآفقطب، سيد، (2)

. 18سكرة غافر اآلية  (3)

. 67قطب، سيد، المرجع السابؽ، ص (4)

.  11/203 الجامع ألحكاـ القرآف،القرطبي،  (5)
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ٍزلىيىا ًمف بىٍعًد قيكَّةو أىنكىاثنا  :  قاؿ تعالىػ3 ٍت غى  كفي التجسيـ ىنا(. 1 )كىالى تىكيكنيكٍا كىالًَّتي نىقىضى
خبار  ، بصكرة تمؾ عيده بعد تككيدهاؿنقض يجسـ لمعنكيات مجردة، برزت أجساما محسكسة، إعبلـ كا 

كاالسـ النكث , النقض كالنكث كاحد : "المرأة التي نقضت غزليا مف بعد قكة، يقكؿ القرطبي في تفسيره
ىذه امرأة خرقاء كانت بمكة كمما غزلت شيئا نقضتو بعد : قاؿ السدم ،كالجمع األنكاث, كالنقض
 كأظير سكاء كاف جح ىذا مثؿ لمف نقض عيده بعد تككيده كىذا القكؿ أر: كقاؿ مجاىد كقتادة،إبرامو

الذم يحمؼ الكريمة فشبيت ىذه اآلية (. 2) أم أنقاضا أنكاثا  ك ،بمكة امرأة تنقض غزليا أـ ال
. (3)" تحموكيعاىد كيبـر عيده ثـ ينقضو بالمرأة تغزؿ غزليا كتفتمو محكما ثـ 

ٍيتنا فىكىرًٍىتيميكهي  ػ 4 ـى أىًخيًو مى ـٍ أىف يىٍأكيؿى لىٍح ديكي ا أىييًحبُّ أىحى كيـ بىٍعضن (. 4 )كىالى يىٍغتىب بٍَّعضي
كىنا تجسيـ لمف يغتاب كمف يأكؿ لحـ أخيو ميتا، كفي االعبلـ المكضكعي الميني، يجد المتتبع أف 

كسائمو تحاكؿ أف يككف أطراؼ القضية المطركحة كجيا لكجو، كمحاكلة تقديـ كجيتي النظر 
. المتضادتيف

كعميو فإف الفف البصرم التصكيرم أداة مفضمة في األسمكب القرآني، يرسـ صكرة جمالية مف 
خبلؿ التشخيص كالتجسيـ، لذلؾ كانت الدعكة في القرآف كالسنة إلى اإلحساف كاإلتقاف كاضحة، كىك 
بالتأكيد إتقاف يستدعي أف يككف فيو إحساف، إظيارا لنعمة اهلل عمينا كابتغاء لمرضاتو،  فكؿ صنعة 
متقنة مرئية أنطقتنا بالتسبيح ىي فف جمالي بصرم، تقع عمينا مسؤكلية عظيمة في صياغتيا أك 

إنتاجيا، كبالتالي فإف اهلل يسألنا عف ىذا المنتج البصرم، كالجمي أف أكثر ما ينطقنا بالتسبيح يتمثؿ 
 .في التصكير الفني في القرآف الكريـ مف خبلؿ إكساب الصكرة حركة كحياة

 

 

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

  92سكرة النحؿ، اآلية  (1)

 2/234، مختصر تفسير ابف كثيرالصابكني،  (2)

 7/147، الجامع الحكاـ القرآفالقرطبي،  (3)

 12سكرة الحجرات، اآلية  (4)
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المطمب الثاني 
: الفنكف السمعية

 
الفنكف السمعية في القرآف الكريـ تتجمى في تبلكة القرآف كتجكيده، باعتباره الفف السمعي 

الخاص بالمسمميف كحدىـ الذم يقكـ عمى أداء الكاجب الديني العبادم بصكت حسف مرخـ منغـ عمبلن 
كفي   (1 ) } زينكا القرآف بأصكاتكـ{  كالحديث الشريؼ  كرتؿ القرآف ترتيال  :بقكلو تعالى

 إف ذلؾ دليؿ عمى (2. )} شيء حمية، كحمية القرآف الصكت الحسف لكؿ{ الحديث الشريؼ اآلخر 
بالتغني بالقرآف الكريـ،  أف الصكت الحسف مف نعـ اهلل عمى العباد في الدنيا كاآلخرة، كالمسمـ مأمكر

  أبي مميكة  ابف   قاؿ سمعت    عبد الجبار بف الكرد عف "  امتثاال ألمر الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ
   فإذا رجؿ ،فاتبعناه حتى دخؿ بيتو فدخمنا عميو   أبك لبابة     مر بنا عبيد اهلل بف أبي يزيد   يقكؿ قاؿ  
ليس منا   {  :يقكؿ    صمى اهلل عميو كسمـ     سمعت رسكؿ اهلل : فسمعتو يقكؿ، الييئة    رث   البيت    رث  

 الصكت حسف أرأيت إذا لـ يكف   محمد  أبا   يا    البف أبي مميكة    فقمت    :قاؿ  } بالقرآف   يتغف    لـ  مف

(. 3 " )ما استطاع يحسنو   قاؿ 
 فقيؿ أراد بو االستغناء } ليس منا مف لـ يتغف بالقرآف{ في معنى كجاء في اإلحياء لمغزالي 
(. 4" )كقيؿ أراد بو الترنـ كترديد األلحاف

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

   4سكرة المزمؿ، اآلية رقـ  (1)

 مطبعة مصطفى 2742/ 6 صحيح البخارم، ( ىػ256)البخارم، أبك عبد اهلل محمد بف اسماعيؿ بف ابراىيـ بف المغيرة  (2)

.  ىػ1377البابي الحمبي كأكالده، مصر، 

، تحقيؽ كتصحيح 792 / 545ص/ 1 ج،صحيح مسمـ ( ىػ 261) النيسابكرم، أبك الحسيف مسمـ بف الحجاج القشيرم  (2)

. كترقيـ محمد فؤاد عبد الباقي، دار احياء التراث العربي، بيركت

. الرياض– مكتبة المعارؼ   4322/ 9/324 لسمسمة الضعيفةا، األلباني( 3)

، دار الفكر، 1258 كتاب الصبلة، استحباب الترتيؿ في القراءة، رقـ الحديث ،سنف أبي داكدأبك داكد، سميماف بف األشعث،  (4)

. بيركت

. ، دار المعرفة، بيركت1/279، إحياء عمـك الديف، أبك حامد محمد بف محمد، الغزالي ( 5 )
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" كفي شرح النككم عمى مسمـ . (1 )}ف  ما أذف اا لشيء ما أذف لنبي يتغنى بالقرآ{:  قكلو كفي
ما أذف اهلل لشيء ما أذف لنبي يتغنى بالقرآف ىك بكسر الذاؿ قاؿ العمماء معنى أذف في المغة  قكلو 

بّْيىا االستماع كمنو قكلو تعالى  قالكا كال يجكز أف تحمؿ ىنا عمى االستماع (. 2)  كحقتكىأىًذنىٍت ًلرى
" .. حقت"استسبلميا كطاعتيا ألمره في االنشقاؽ، ك "كجاء في الظبلؿ لسيد . (3")اإلصغاءبمعنى 

كىك مظير مف مظاىر الخضكع، ألف ىذا حؽ . كاعترفت بأنيا محقكقة لربيا. أم كقع عمييا الحؽ
(. 4)" عمييا مسمـ بو منيا

إف اهلل يستمع إلى نبيو معجبا : كعميو فإف السماع الحؽ ىك السماع لمقرآف، كفي شرح الحديث
كجاء في .  بتغنيو بالقرآف، كاستماع الجنة لخالقيا مف أجؿ طاعتو كىك حؽ ليا أف تستمع لتطيع

 يا : قالت؟ما حبسؾ كاف ليمة ينتظر عائشة عنيا فأبطأت عميو فقاؿ   أف رسكؿ اهلل {:اإلحياء
 ثـ ،حتى استمع إليو طكيبل  فقاـ ، ما سمعت أحسف صكتا منو، كنت أستمع قراءة رجؿ،رسكؿ اهلل
 (.5) } ىذا سالـ مكلى أبي حذيفة الحمد هلل الذم جعؿ في أمتي مثمو:رجع فقاؿ 

كفي القرآف الكريـ الكثير مف اآليات التي تكضح أىمية الصكت الحسف كتأثيره في البشر كالجف عمى 
بنا :حد سكاء؛ ففي سكرة الجف ، قيٍؿ أيكًحيى ًإلىيَّ أىنَّوي اٍستىمىعى نىفىره مّْفى اٍلًجفّْ فىقىاليكا ًإنَّا سىًمٍعنىا قيٍرآننا عىجى

دنا   بّْنىا أىحى لىف نٍُّشًرؾى ًبرى نَّا ًبًو كى إنا سمعنا قرآنا عجبا  كيفسر الكاحدم   (.6 )يىٍيًدم ًإلىى الرٍُّشًد فىآمى
 (.7)" قفي فصاحتو كبيانو كصدؽ إخبار " 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

مسند  أنظر 792 / 545 / 1، كتاب صبلة المسافريف كقصرىا، باب استحباب تحسيف الصكت بالقرآف، صحيح مسمـانظر  (1)

. 1018 / 180/ 2 سنف النسائي، أنظر 9804/ 2/450 أحمد

. 5سكرة االنشقاؽ، اآلية  (2)

 6/78شرح النككم عمى صحيح مسمـ،  (3)
  3865قطب، سيد، في ظبلؿ القرآف، ص (4)

بيركت ، محمد فؤاد عبد الباقي دار الفكر:  تحقيؽ،1338( 1/425)، سنف ابف ماجو، اهلل  محمد بف يزيد أبكعبد،القزكيني( 5)

   .2-1سكرة الجف، اآلية  (6)

 1، تحقيؽ صفكاف عدناف داككدم، ط1139ص / 1، جالكجيز في تفسير الكتاب العزيزالكاحدم، عمي بف احمد أبك الحسف،  (7)

. 1415، دار القمـ، الدار  الشامية، دمشؽ، بيركت 
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 قيـً ،يىا أىيُّيىا اٍلميزَّمّْؿي  : إف سماع القرآف ىك سبيؿ اليداية، كيدعك اهلل الى ترتيؿ القرآف فيقكؿ تعالى
رىتًّْؿ اٍلقيٍرآفى تىٍرًتيالن ،ًنٍصفىوي أىًك انقيٍص ًمٍنوي قىًميالن  المٍَّيؿى ًإالَّ قىًميالن  مىٍيًو كى (.   1)  أىٍك ًزٍد عى

 .فالقرآف الكريـ  ىك النمكذج األكؿ لمفنكف السمعية الذم يحتذل دائما في أنكاع الفنكف األخرل كافة
ذىا سىًمعيكٍا مىا أينًزؿى ًإلىى  اف السماع الحؽ ىك سماع القرآف؛ حيث يفسر اآلية : "كيرل السيركردم كىاً 

نَّا فىاٍكتيٍبنىا مىعى الشَّاًىًديفى   بَّنىا آمى ؽّْ يىقيكليكفى رى ـٍ تىًفيضي ًمفى الدٍَّمًع ًممَّا عىرىفيكٍا ًمفى اٍلحى الرَّسيكًؿ تىرىل أىٍعيينىيي
بأف ىذا ىك السماع الحؽ الذم ال يختمؼ فيو اثناف مف اىؿ االيماف، كىك السماع المحكـك . (2 )

 (.3)" لصاحبو باليداية كالمب
فيكا  " فىقىاؿى  كفي تفسير ابف كثير  ا أيٍنًزؿى ًإلىى الرَّسيكؿ تىرىل أىٍعيينيـٍ تىًفيض ًمٍف الدٍَّمع ًممَّا عىرى ذىا سىًمعيكا مى كىاً 

ٌؽ  مَّـى يىقيكليكفى " ًمٍف اٍلحى سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى مَّد صى نَّا فىاٍكتيٍبنىا مىعى " أىٍم ًممَّا ًعٍندىـٍ ًمٍف اٍلًبشىارىة ًببىٍعثىًة ميحى ٌبنىا آمى رى
ٍف " الشَّاًىًديفى  س عى ًمٌي اٍلفىبلَّ كىل النَّسىاًئٌي عىٍف عىٍمرك ٍبف عى قىٍد رى ييٍؤًمف ًبًو كى ًة ىىذىا كى ٍف يىٍشيىد ًبًصحَّ أىٍم مىعى مى

لىٍت ىىًذًه اآٍليىة ًفي  بىٍير قىاؿى نىزى ٍبد المَّو ٍبف الزُّ ٍف أىًبيًو عىٍف عى ًمٌي ٍبف ميقىدَّـ عىٍف ًىشىاـ ٍبف عيٍركىة عى عيمىر ٍبف عى
ابو  ًفي أىٍصحى اًشٌي كى كاف ربما مر بآية في كرده فتخنقو - كركم أف عمر رضي اهلل عنو (.4)" النَّجى

العبرة كيسقط كيمـز البيت اليكـ كاليكميف حتى يعاد كيحسب مريضان، فالسماع يستجمب الرحمة مف اهلل 
الكريـ، كاألصؿ عندنا أف الجماؿ كالحسف يستنطؽ المرء بالتسبيح، فكيؼ لك كاف الحسف في صكت 

سعد بف    قدـ عمينا  قاؿ   عبد الرحمف بف السائب    عف     "  كفي حسف الصكت . يرتؿ القرآف أك يجكده
فقاؿ مف أنت فأخبرتو فقاؿ مرحبا بابف أخي بمغني أنؾ حسف  كقد كؼ بصره فسممت عميو   أبي كقاص 

فإف لـ تبككا  إف ىذا القرآف نزؿ بحزف فإذا قرأتمكه فابككا{    :يقكؿ      اهلل  الصكت بالقرآف سمعت رسكؿ
 (5 )}بو فميس منا   يتغف    فتباككا كتغنكا بو فمف لـ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 . 4-1سكرة المزمؿ، اآلية (1)

 . 83سكرة المائدة، اآلية   (2)

 / www.islamonline.net/Arabic الفنكف االسالمية الفنكف السمعية أنكاعاالسبلـ كقضايا العصر،  (3)

(. 89، ص2ج)، ، تفسير القرآف العظيـابف كثير (4)

، كتاب اقامة الصبلة كالسنة فييا، باب في حسف الصكت سنف ابف ماجة ( ىػ 275) القزكيني، أبك عبد اهلل محمد بف يزيد  (5)

.  تحقيؽ كترقيـ كتعميؽ محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر1234( 2/98)في القرآف، 



 36 

إف فف اإللقاء اإلذاعي لدل اإلعبلمي اإلسبلمي يمثؿ ىكية خاصة تعكس الخصائص : أقكؿ
كما تنبع مف القرآف كافة الفنكف الصكتية األخرل، مثؿ األذاف كتراتيؿ . الجكىرية لؤلمة التي تؤدييا

كخير السماع يككف إذا اقترف باإلنصات كاإلنصات ىك الحمقة الثانية بعد االستماع لمكصكؿ . الحج
الى المعرفة، كال يتحقؽ السمع إال باالستماع كاإلنصات، كعميو فاف الطريؽ نحك الرحمة ال تككف اال 

ميكفى  باقتراف االستماع باإلنصات  ـٍ تيٍرحى ذىا قيًرلءى اٍلقيٍرآفي فىاٍستىًمعيكٍا لىوي كىأىنًصتيكٍا لىعىمَّكي (. 1) كىاً 
 اآلية نزلت في تحريـ الكبلـ في الصبلة : "كيقكؿ الكاحدم في تفسر اآلية الكريمة السابقة

ككانكا يتكممكف في الصبلة في بدء األمر كقيؿ نزلت في ترؾ الجير بالقراءة كراء اإلماـ كقيؿ نزلت 
في السككت لمخطبة كقكلو  كأنصتكا  أم عما يحـر مف الكبلـ في الصبلة أك عف رفع الصكت خمؼ 

(. 2 ")اإلماـ أك اسكتكا الستماع الخطبة
إف الفناف المسمـ يمكنو أف يرجع الى الفنكف السمعية في القرآف الكريـ لك اراد : يمكنني القكؿ

كقد لمست ذلؾ كاضحا مف . اف يخرج فننا صكتيان اك سمعيان راقيان يؤثر في القمب كيدعك إلى العبادة
خبلؿ عممي اإلذاعي، إذ إف التمكف مف ترتيؿ القرآف كتجكيده يعطي المذيع أسرار فف اإللقاء اإلذاعي، 

. الذم يتجمى أساسا في صكتيات عمـك القرآف
ف السماع الحؽ ىك سماع القرآف الكريـ، ألنو إذا اقترف باإلنصات يستجمب الرحمة مف اهلل   كا 
الكريـ، كاألصؿ عندنا أف الجماؿ كالحسف يستنطؽ المرء بالتسبيح، فكيؼ لك كاف الحسف في صكت 

اف أفضؿ مف يقدـ أداء : يرتؿ القرآف أك يجكده، كلقد سمعتيا بأذني مف عمماني في دكرة إعبلمية يقكؿ
. رائعا في فف االلقاء االذاعي ىـ الذيف يتقنكف تجكيد القرآف الكريـ كترتيمو

 

 

 

 

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 . 204سكرة األعراؼ، اآلية  (1)

( . 429 ص 1ج) ، الكجيز في تفسير الكتاب العزيزالكاحدم،  (2)
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المطمب الثالث 
 

: فنكف القصص القرآني
 

 ذلؾ أنيا ،لمقصة القرآنية كظيفتيا التعميمية التي ال يحققيا لكف آخر مف ألكاف األداء المغكم
األزماف مع ما تثيره مف  تمتاز بميزات جعمت ليا آثاران نفسية كتربكية بميغة كمحكمة كثابتة عمى مر

  .حرارة العاطفة تدفع إلى تغيير السمكؾ كتجديد العزيمة

 أكؿ ما لفت انتباىي في القصص القرآني أنيا قصص متفرقة كليست قصصان متكاصمة، فعمى :أكال
كرفض ابميس السجكد - عميو السبلـ– قصة خمؽ آدـ 39-30سبيؿ المثاؿ في سكرة البقرة في اآليات 

ًميفىةن  : قاؿ تعالى.  آلدـ كىبكط آدـ لؤلرض اًعؿه ًفي األىٍرًض خى بُّؾى ًلٍممىالىًئكىًة ًإنّْي جى ٍذ قىاؿى رى قىاليكٍا  كىاً 
نىٍحفي  يىٍسًفؾي الدّْمىاء كى ـي مىا الى  أىتىٍجعىؿي ًفييىا مىف ييٍفًسدي ًفييىا كى نيقىدّْسي لىؾى قىاؿى ًإنّْي أىٍعمى ٍمًدؾى كى نيسىبّْحي ًبحى

مىى اٍلمىالىًئكىةً  (30) تىٍعمىميكفى  ـٍ عى يي ـى األىٍسمىاء كيمَّيىا ثيَـّ عىرىضى ـى آدى مَّ فىقىاؿى أىنًبئيكًني ًبأىٍسمىاء ىىؤيالء ًإف كينتيـٍ  كىعى
اًدًقيفى  ـي  قىاليكاٍ  (31)صى مٍَّمتىنىا ًإنَّؾى أىنتى اٍلعىًمي ـى لىنىا ًإالَّ مىا عى انىؾى الى ًعٍم ـي  سيٍبحى ًكي ـي أىنًبٍئييـ  (32)اٍلحى قىاؿى يىا آدى

ـٍ فىمىمَّا أىنبىأىىيـٍ  آًئًي ـي غىٍيبى السَّمىاكىاتً  ًبأىٍسمى ـٍ ًإنّْي أىٍعمى ـٍ أىقيؿ لَّكي ـٍ قىاؿى أىلى آًئًي ـي مىا تيٍبديكفى  ًبأىٍسمى كىاألىٍرًض كىأىٍعمى
مىا كينتيـٍ تىٍكتيميكفى  ذٍ  (33)كى ديكٍا ًإالَّ ًإٍبًميسى أىبىى كىاً  ـى فىسىجى ديكٍا ادى كىافى ًمفى  قيٍمنىا ًلٍممىالىًئكىًة اٍسجي كىاٍستىٍكبىرى كى

ـي اٍسكيٍف أىنتى  (34)اٍلكىاًفًريفى  قيٍمنىا يىا آدى بىا كى ٍيثي ًشٍئتيمىا كىالى تىٍقرى كيالى ًمٍنيىا رىغىدان حى نَّةى كى ؾى اٍلجى ٍكجي زى ىىًذًه  كى
رىةى فىتىكيكنىا ًمفى اٍلظَّاًلًميفى  قيٍمنىا اٍىًبطيكاٍ  فىأىزىلَّييمىا (35)الشَّجى ييمىا ًممَّا كىانىا ًفيًو كى ٍنيىا فىأىٍخرىجى  الشٍَّيطىافي عى

تىاعه ًإلىى مى ـٍ ًفي األىٍرًض ميٍستىقىرّّ كى لىكي ـٍ ًلبىٍعضو عىديكّّ كى كي بًّْو كىًممىاتو فىتىابى  (36)ًحيفو  بىٍعضي ـي ًمف رَّ فىتىمىقَّى آدى
مىٍيًو ًإنَّوي ىيكى  ـي  عى ًميعان فىًإمَّا (37)التَّكَّابي الرًَّحي يىٍأًتيىنَّكيـ مّْنّْي ىيدنل فىمىف تىًبعى ىيدىامى فىالى  قيٍمنىا اٍىًبطيكٍا ًمٍنيىا جى

ـٍ كىالى  مىٍيًي ٍكؼه عى ـٍ يىٍحزىنيكفى  خى كىذَّبيكٍا ًبآيىاًتنىا أيكلىًئؾى  (38)ىي اًلديكفى  كىالًَّذيفى كىفىركٍا كى ـٍ ًفييىا خى ابي النَّاًر ىي أىٍصحى
تضـ شؽ البحر - عميو السبلـ-  طرؼ مف قصة نبي اهلل مكسى75-49 ثـ في اآليات  . (39)

غراؽ آؿ . فرعكف، كقصة العجؿ الذم عبده بنك إسرائيؿ كقصة البقرة كا 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 . 39-30سكرة البقرة، اآليات  (1)
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ـٍ سيكىءى اٍلعىذىابً   : قاؿ تعالى ٍينىاكيـ مٍّْف آًؿ ًفٍرعىٍكفى يىسيكميكنىكي ٍذ نىجَّ يىٍستىٍحييكفى  كىاً  ـٍ كى كفى أىٍبنىاءكي ييذىبّْحي
ًفي ذىًلكيـ بىالء مّْف ـٍ كى ـٍ عىًظيـه  ًنسىاءكي بّْكي ـٍ  (49)رَّ ٍينىاكي ـي اٍلبىٍحرى فىأىنجى ٍقنىا ًبكي ٍذ فىرى ٍقنىا آؿى ًفٍرعىٍكفى كىأىنتيـٍ  كىاً  كىأىٍغرى

كفى  ٍدنىا ميكسىى (50)تىنظيري ٍذ كىاعى ٍذتيـي اٍلًعٍجؿى ًمف بىٍعًدًه كىأىنتيـٍ  كىاً  ثيَـّ  (51)ظىاًلميكفى  أىٍربىًعيفى لىٍيمىةن ثيَـّ اتَّخى
ـٍ  كفى  عىفىٍكنىا عىنكيـً مّْف بىٍعًد ذىًلؾى لىعىمَّكي ـٍ  (52)تىٍشكيري ٍذ آتىٍينىا ميكسىى اٍلًكتىابى كىاٍلفيٍرقىافى لىعىمَّكي ( 53)تىٍيتىديكفى  كىاً 

ـٍ ظىمىٍمتيـٍ  ٍذ قىاؿى ميكسىى ًلقىٍكًمًو يىا قىٍكـً ًإنَّكي ـٍ فىاٍقتيميكاٍ  كىاً  ـي اٍلًعٍجؿى فىتيكبيكٍا ًإلىى بىاًرًئكي اًذكي ـٍ ًباتّْخى ـٍ  أىنفيسىكي أىنفيسىكي
ـٍ ًإنَّوي  مىٍيكي ـٍ فىتىابى عى ـٍ ًعندى بىاًرًئكي ٍيره لَّكي ـٍ خى ـي  ذىًلكي ٍذ قيٍمتيـٍ يىا ميكسىى لىف نٍُّؤًمفى لىؾى  (54)ىيكى التَّكَّابي الرًَّحي  كىاً 

كفى  اًعقىةي كىأىنتيـٍ تىنظيري ـي الصَّ ذىٍتكي ٍيرىةن فىأىخى تَّى نىرىل المَّوى جى كفى  (55) حى ـٍ تىٍشكيري ـٍ لىعىمَّكي ٍكًتكي ثيَـّ بىعىٍثنىاكيـ مّْف بىٍعًد مى
ـي اٍلمىفَّ كىالسٍَّمكىل (56) مىٍيكي ـى كىأىنزىٍلنىا عى ا ـي اٍلغىمى مىٍيكي ظىمٍَّمنىا عى لىًكف  كى مىا ظىمىميكنىا كى ـٍ كى ٍقنىاكي زى كيميكٍا ًمف طىيّْبىاًت مىا رى

ـٍ يىٍظًمميكفى  كىانيكاٍ  ميكٍا ىىًذًه اٍلقىٍريىةى  (57)أىنفيسىيي ٍذ قيٍمنىا اٍدخي ميكٍا اٍلبىابى  كىاً  ٍيثي ًشٍئتيـٍ رىغىدان كىاٍدخي فىكيميكٍا ًمٍنيىا حى
دان  سىنىًزيدي اٍلميٍحًسًنيفى  سيجَّ ـٍ كى طىايىاكي ـٍ خى قيكليكٍا ًحطَّةه نٍَّغًفٍر لىكي ٍيرى الًَّذم ًقيؿى  (58)كى فىبىدَّؿى الًَّذيفى ظىمىميكٍا قىٍكالن غى

ـٍ فىأىنزىٍلنىا مىى الًَّذيفى ظىمىميكٍا ًرٍجزان مّْفى السَّمىاء ًبمىا كىانيكٍا يىٍفسيقيكفى  لىيي ًذ اٍستىٍسقىى ميكسىى ًلقىٍكًمًو  (59) عى كىاً 
رى  جى اؾى اٍلحى ـى كيؿُّ أينىاسو  فىقيٍمنىا اٍضًرب بّْعىصى ًم ٍينان قىٍد عى رىٍت ًمٍنوي اٍثنىتىا عىٍشرىةى عى بيكٍا  فىانفىجى ـٍ كيميكٍا كىاٍشرى بىيي مٍَّشرى
ٍزًؽ المًَّو كىالى تىٍعثىٍكٍا ًفي مىىى  (60)األىٍرًض ميٍفًسًديفى  ًمف رّْ ٍذ قيٍمتيـٍ يىا ميكسىى لىف نٍَّصًبرى عى طىعىاـو كىاًحدو فىاٍدعي  كىاً 

بَّؾى ييٍخًرٍج لىنىا ًممَّا تينًبتي األىٍرضي ًمف ًميىا قىاؿى  لىنىا رى بىصى فيكًميىا كىعىدىًسيىا كى ًقثَّآًئيىا كى أىتىٍستىٍبًدليكفى الًَّذم  بىٍقًميىا كى
ٍيره اٍىًبطيكٍا ًمٍصران  ـي الذّْلَّةي كىاٍلمىٍسكىنىةي  ىيكى أىٍدنىى ًبالًَّذم ىيكى خى مىٍيًي ًربىٍت عى ضي ٍكٍا  فىًإفَّ لىكيـ مَّا سىأىٍلتيـٍ كى بىآؤي كى

كفى  ـٍ كىانيكٍا يىٍكفيري بو مّْفى المًَّو ذىًلؾى ًبأىنَّيي ا ًبغىضى ؽّْ ذىًلؾى ًبمى يىٍقتيميكفى النًَّبيّْيفى ًبغىٍيًر اٍلحى كٍا  ًبآيىاًت المًَّو كى عىصى
كىانيكٍا يىٍعتىديكفى  نيكٍا كىالًَّذيفى  (61)كَّ اًبًئيفى مىٍف آمىفى ًبالمًَّو كىاٍليىٍكـً ااًخرً  ًإفَّ الًَّذيفى آمى ارىل كىالصَّ  ىىاديكٍا كىالنَّصى

مىٍيًيـٍ  ٍكؼه عى ـٍ كىالى خى بًّْي ـٍ ًعندى رى ـٍ أىٍجريىي اًلحان فىمىيي ـٍ يىٍحزىنيكفى  كىعىًمؿى صى رىفىٍعنىا  (62)كىالى ىي ـٍ كى ٍذنىا ًميثىاقىكي ٍذ أىخى كىاً 
ـي  ـٍ  فىٍكقىكي كٍا مىا ًفيًو لىعىمَّكي ذيكٍا مىا آتىٍينىاكيـ ًبقيكَّةو كىاٍذكيري لٍَّيتـي مّْف بىٍعًد ذىًلؾى فىمىٍكالى  (63)تىتَّقيكفى  الطُّكرى خي ثيَـّ تىكى

اًسًريفى  فىٍضؿي المَّوً  تيوي لىكينتـي مّْفى اٍلخى رىٍحمى ـٍ كى مىٍيكي ًمٍمتيـي  (64)عى لىقىٍد عى ـٍ ًفي السٍَّبًت فىقيٍمنىا  كى الًَّذيفى اٍعتىدىكٍا ًمنكي
ـٍ كيكنيكٍا ًقرىدىةن  اًسًئيفى  لىيي ٍمفىيىا (65)خى مىا خى عىٍمنىاىىا نىكىاالن لّْمىا بىٍيفى يىدىٍييىا كى مىٍكًعظىةن لٍّْمميتًَّقيفى  فىجى ٍذ  (66)كى كىاً 

كان قىاؿى  قىاؿى ميكسىى ًلقىٍكًمًو ًإفَّ الٌموى  كٍا بىقىرىةن قىاليكٍا أىتىتًَّخذينىا ىيزي ـٍ أىٍف تىٍذبىحي أىعيكذي ًبالٌمًو أىٍف أىكيكفى ًمفى  يىٍأميريكي
اًىًميفى  بَّؾى ييبىيّْف ٌلنىا مىا ًىيى قىاؿى ًإنَّوي يىقيكؿي ًإنَّيىا بىقىرىةه الَّ  قىاليكٍا اٍدعي لىنىا (67)اٍلجى فىاًرضه كىالى ًبٍكره عىكىافه بىٍيفى  رى

بَّؾى ييبىيّْف لَّنىا مىا لىٍكنييىا قىاؿى ًإنَّوي يىقيكؿي  (68)ذىًلؾى فىاٍفعىميكٍا مىا تيٍؤمىركفى  ٍفرىاء  قىاليكٍا اٍدعي لىنىا رى ًإٌنيىا بىقىرىةه صى
مىٍينىا قىاليكاٍ  (69)فىاًقعه لٍَّكنييىا تىسيرُّ النَّاًظًريفى  بَّؾى ييبىيّْف لَّنىا مىا ًىيى ًإفَّ البىقىرى تىشىابىوى عى نَّآ ًإف شىاء  اٍدعي لىنىا رى كىاً 



 40 

مَّمىةه الَّ  قىاؿى ًإنَّوي يىقيكؿي ًإنَّيىا (70)المَّوي لىميٍيتىديكفى  ٍرثى ميسى ًشيىةى  بىقىرىةه الَّ ذىليكؿه تيًثيري األىٍرضى كىالى تىٍسًقي اٍلحى
مىا كىاديكاٍ  كىىا كى ؽّْ فىذىبىحي ٍذ قىتىٍمتيـٍ نىٍفسان فىادَّارىٍأتيـٍ ًفييىا كىالٌموي  (71)يىٍفعىميكفى  ًفييىا قىاليكٍا اافى ًجٍئتى ًباٍلحى ميٍخًرجه  كىاً 

ـٍ تىٍعًقميكفى  فىقيٍمنىا اٍضًربيكهي ًببىٍعًضيىا كىذىًلؾى  (72)مَّا كينتيـٍ تىٍكتيميكفى  ـٍ آيىاًتًو لىعىمَّكي ييًريكي ٍكتىى كى ييٍحًيي الٌموي اٍلمى
ارىًة أىٍك أىشىدُّ  (73) ري ًمٍنوي  ثيَـّ قىسىٍت قيميكبيكيـ مّْف بىٍعًد ذىًلؾى فىًييى كىاٍلًحجى ارىًة لىمىا يىتىفىجَّ فَّ ًمفى اٍلًحجى قىٍسكىةن كىاً 

فَّ  ا األىٍنيىاري كىاً  فَّ ًمٍنيىا لىمى مىا الٌموي ًبغىاًفؿو عىمَّا  ًمٍنيىا لىمىا يىشَّقَّؽي فىيىٍخريجي ًمٍنوي اٍلمىاء كىاً  ٍشيىًة الٌمًو كى يىٍيًبطي ًمٍف خى
ـٍ  (74)تىٍعمىميكفى  ٍنيي قىٍد كىافى فىًريؽه مّْ ـٍ كى رّْفيكنىوي ًمف بىٍعًد  أىفىتىٍطمىعيكفى أىف ييٍؤًمنيكٍا لىكي ـى الٌمًو ثيَـّ ييحى يىٍسمىعيكفى كىالى

(. 1 )(75)يىٍعمىميكفى  مىا عىقىميكهي كىىيـٍ 

 لتعطينا طرفان مف قصة إبراىيـ عميو السبلـ، كىي قصة بناء البيت 135-124ثـ تأتي اآليات 
بُّوي ًبكىًممىاتو فىأىتىمَّييفَّ قىاؿى ًإنّْي . العتيؽ ـى رى ًذ اٍبتىمىى ًإٍبرىاًىي يًَّتي قىاؿى الى  كىاً  ًمف ذيرّْ اًعميؾى ًلمنَّاًس ًإمىامنا قىاؿى كى جى

ثىابىةن لّْمنَّاًس كىأىٍمنان ،الظَّاًلًميفى  يىنىاؿي عىٍيًدم عىٍمنىا اٍلبىٍيتى مى ٍذ جى ًيٍدنىا   كىاً  مِّى كىعى ـى ميصى كىاتًَّخذيكٍا ًمف مَّقىاـً ًإٍبرىاًىي
ـى  ٍسمىاًعيؿى أىف طىيّْرىا بىٍيًتيى ًلمطَّاًئًفيفى كىاٍلعىاًكًفيفى كىالرُّكَّعً  ًإلىى ًإٍبرىاًىي كًد  كىاً  ـي رىبّْ  (125)السُّجي ٍذ قىاؿى ًإٍبرىاًىي كىاً 

ذىا بىمىدنا آًمننا ٍؽ أىٍىمىوي ًمفى الثَّمىرىاًت مىٍف آمىفى ًمٍنييـ ًبالٌمًو كىاٍليىٍكـً  اٍجعىٍؿ قى ى مىف كىفىرى  كىاٍرزي ااًخًر قىاؿى كى
تّْعيوي قىًميالن ثيَـّ أىٍضطىرُّهي ًإلىى ًبٍئسى اٍلمىًصيري  فىأيمى ـي  (126)عىذىاًب النَّاًر كى ٍذ يىٍرفىعي ًإٍبرىاًىي اٍلقىكىاًعدى ًمفى اٍلبىٍيًت  كىاً 
بَّنىا تىقىبٍَّؿ ًمنَّا ًإنَّؾى  ٍسمىاًعيؿي رى ـي  كىاً  ًمف (127)أىنتى السًَّميعي اٍلعىًمي ٍيًف لىؾى كى بَّنىا كىاٍجعىٍمنىا ميٍسًممى يًَّتنىا أيمَّةن  رى ذيرّْ

مىٍينىآ تيٍب عى نىاًسكىنىا كى ـي  مٍُّسًممىةن لَّؾى كىأىًرنىا مى ـٍ رىسيكالن  (128)ًإنَّؾى أىنتى التَّكَّابي الرًَّحي بَّنىا كىاٍبعىٍث ًفيًي ـٍ يىٍتميك  رى ٍنيي مّْ
ـي اٍلًكتىابى كىاٍلًحٍكمىةى  ييعىمّْمييي ـٍ آيىاًتؾى كى مىٍيًي ـي  عى ًكي ـٍ ًإنَّؾى أىنتى العىًزيزي الحى ييزىكّْيًي مىف يىٍرغىبي عىف (129)كى مّْمًَّة  كى

لىقىًد اٍصطىفىٍينىاهي ًفي ـى ًإالَّ مىف سىًفوى نىٍفسىوي كى اًلًحيفى  ًإٍبرىاًىي نَّوي ًفي ااًخرىًة لىًمفى الصَّ  ًإٍذ قىاؿى لىوي  (130)الدٍُّنيىا كىاً 

ـٍ قىاؿى أىٍسمىٍمتي ًلرىبّْ اٍلعىالىًميفى  بُّوي أىٍسًم صَّى ًبيىا (131)رى كى يىٍعقيكبي يىا بىًنيَّ ًإفَّ الؿٌ  كى ـي بىًنيًو كى قى اٍصطىفىى ػًإٍبرىاًىي
ـي  ـٍ كينتيـٍ  (132) فى فىالى تىميكتيفَّ إىالَّ كىأىنتـي مٍُّسًمميكفى ػالدّْم لىكي  شييىدىاء  أى

رى يىٍعقيكبى اٍلمىٍكتي ًإٍذ قىاؿى ًلبىًنيًو مىا تىٍعبيديكفى  ؿى  ًإٍذ حىضى ـى ػاًئؾى ًإبٍ ػقى آبى ػًمف بىٍعًدم قىاليكٍا نىٍعبيدي ًإلىيىؾى كىاً   رىاًىي

ٍسمىاًعيؿى  نىٍحفي لىوي ميٍسًمميكفى  كىاً  ؽى ًإلىينا كىاًحدنا كى ٍسحى لىكيـ مَّا ( 133)كىاً  مىٍت لىيىا مىا كىسىبىٍت كى  ًتٍمؾى أيمَّةه قىٍد خى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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قىاليكٍا كيكنيكٍا ىيكدنا أىكٍ  (134)تيٍسأىليكفى عىمَّا كىانيكا يىٍعمىميكفى  كىسىٍبتيـٍ كىالى  ـى  كى ارىل تىٍيتىديكٍا قيٍؿ بىٍؿ ًممَّةى ًإٍبرىاًىي نىصى
مىا كىافى ًمفى  ًنيفنا كى لتحكي لنا قصة النمركد الذم  (258)ثـ تعكد اآلية . (1)  ( 135)اٍلميٍشًرًكيفى  حى

ـى ًفي ًربًّْو أىٍف آتىاهي الٌموي    .أنا أحيي كأميت مع إبراىيـ: قاؿ آجَّ ًإٍبرىاًىي ـٍ تىرى ًإلىى الًَّذم حى اٍلميٍمؾى ًإٍذ قىاؿى  أىلى
ييًميتي قىاؿى أىنىا بّْيى الًَّذم ييٍحًيي كى ـي رى ـي فىًإفَّ الٌموى يىٍأًتي ًبالشٍَّمًس ًمفى  ًإٍبرىاًىي اٍلمىٍشًرًؽ  أيٍحًيي كىأيًميتي قىاؿى ًإٍبرىاًىي

ٍغًرًب فىبيًيتى الًَّذم كىفىرى كىالٌموي الى  كقبمئذ تذكر اآليات مف .  (2) يىٍيًدم اٍلقىٍكـى الظَّاًلًميفى  فىٍأًت ًبيىا ًمفى اٍلمى
ـٍ تىرى ًإلىى اٍلمىإًل ًمف بىًني    . قصة طالكت كبني إسرائيؿ كحربيـ مع جالكت كجنكده246-251 أىلى

ًمكنا نُّقىاًتٍؿ ًفي سىًبيًؿ الٌموً  ًإٍسرىاًئيؿى ًمف بىٍعًد ميكسىى ًإذٍ  ـي اٍبعىٍث لىنىا مى قىاؿى ىىٍؿ عىسىٍيتيـٍ ًإف كيًتبى  قىاليكٍا ًلنىًبيٍّي لَّيي
ـي اٍلًقتىاؿي أىالَّ تيقىاًتميكاٍ  مىٍيكي قىٍد أيٍخًرٍجنىا ًمف عى مىا لىنىا أىالَّ نيقىاًتؿى ًفي سىًبيًؿ الٌمًو كى ًديىاًرنىا كىأىٍبنىآًئنىا فىمىمَّا كيًتبى  قىاليكٍا كى

لٍَّكاٍ  ـي اٍلًقتىاؿي تىكى مىٍيًي ًميـه ًبالظَّاًلًميفى  عى ـٍ كىالٌموي عى ٍنيي ـٍ  (246)ًإالَّ قىًميالن مّْ قىاؿى لىيي ـٍ  كى ـٍ ًإفَّ الٌموى قىٍد بىعىثى لىكي نىًبيُّيي
ًمكنا قىاليكىٍا أىنَّى لىـٍ  طىاليكتى مى ؽُّ ًباٍلميٍمًؾ ًمٍنوي كى نىٍحفي أىحى مىٍينىا كى ييٍؤتى سىعىةن مّْفى اٍلمىاًؿ قىاؿى ًإفَّ  يىكيكفي لىوي اٍلميٍمؾي عى

زىادىهي  ـٍ كى مىٍيكي ًميـه  بىٍسطىةن ًفي اٍلًعٍمـً كىاٍلًجٍسـً كىالٌموي ييٍؤًتي ميٍمكىوي مىف يىشىاء كىالٌموي  الٌموى اٍصطىفىاهي عى كىاًسعه عى
ٍمًكًو أىف (247) ـٍ ًإفَّ آيىةى مي ـٍ ًنًبيُّيي قىاؿى لىيي بىًقيَّةه مّْمَّا كى ـٍ كى بّْكي ـي التَّابيكتي ًفيًو سىًكينىةه مّْف رَّ تىرىؾى آؿي ميكسىى  يىٍأًتيىكي

كفى تىٍحًمميوي اٍلمى ًئكىةي ًإفَّ ًفي ذىًلؾى  ـٍ ًإف كينتـي مٍُّؤًمًنيفى  كىآؿي ىىاري ؿى طىاليكتي  (248)ايىةن لَّكي نيكًد  فىمىمَّا فىصى ًباٍلجي
ٍبتىًميكيـ ًبنىيىرو فىمىف شىًربى ًمٍنوي  ـٍ يىٍطعىٍموي فىًإنَّوي ًمنّْي ًإالَّ مىًف اٍغتىرىؼى  قىاؿى ًإفَّ الٌموى مي مىف لَّ غيٍرفىةن  فىمىٍيسى ًمنّْي كى

ـٍ فىمىمَّا ٍنيي نيكٍا مىعىوي قىاليكٍا الى طىاقىةى لىنىا اٍليىٍكـى  ًبيىًدًه فىشىًربيكٍا ًمٍنوي ًإالَّ قىًميالن مّْ زىهي ىيكى كىالًَّذيفى آمى اكى اليكتى  جى ًبجى
نكًدًه قىاؿى الًَّذيفى يىظينُّكفى أىنَّييـ مُّالىقيك الٌمًو كىـ جي مىبىٍت ًفئىةن كىًثيرىةن ًبًإٍذًف الٌمًو كىالٌموي مىعى  كى  مّْف ًفئىةو قىًميمىةو غى

اًبًريفى  بَّنىا (249)الصَّ نيكًدًه قىاليكٍا رى جي اليكتى كى كٍا ًلجى زي لىمَّا بىرى مىى  كى ٍرنىا عى نىا كىانصي ثىبٍّْت أىٍقدىامى ٍبرنا كى مىٍينىا صى أىٍفًرٍغ عى
اليكتى  (250)اٍلكىاًفًريفى  اٍلقىٍكـً  دي جى قىتىؿى دىاكي مَّمىوي ًممَّا  فىيىزىميكىيـ ًبًإٍذًف الٌمًو كى كىآتىاهي الٌموي اٍلميٍمؾى كىاٍلًحٍكمىةى كىعى

لىٍكالى  لىًكفَّ الٌموى  يىشىاء كى ـٍ ًببىٍعضو لَّفىسىدىًت األىٍرضي كى يي مىى  دىٍفعي الٌمًو النَّاسى بىٍعضى  (251)اٍلعىالىًميفى ذيك فىٍضؿو عى
 (3.)  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

. 135-124سكرة البقرة، اآليات  (1)

(. 258)سكرة البقرة، اآلية  (2)

. 251-246سكرة البقرة، اآليات مف  (3)
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مىى   قصة الذم مر عمى قرية كىي خاكية عمى عركشيا 259كبعدئذ تذكر اآلية  أىٍك كىالًَّذم مىرَّ عى
اـو ثيَـّ بىعىثىوي  ٍكًتيىا فىأىمىاتىوي الٌموي ًمئىةى عى ًذًه الٌموي بىٍعدى مى كًشيىا قىاؿى أىنَّىى ييٍحًيي قى ى مىى عيري اًكيىةه عى قىٍريىةو كىًىيى خى

ـٍ يىتىسىنٍَّو  شىرىاًبؾى لى اـو فىانظيٍر ًإلىى طىعىاًمؾى كى ـٍ لىًبٍثتى قىاؿى لىًبٍثتي يىٍكمنا أىٍك بىٍعضى يىٍكـو قىاؿى بىؿ لًَّبٍثتى ًمئىةى عى قىاؿى كى
ًلنىٍجعىمىؾى آيىةن لّْمنَّاًس كىانظيٍر ًإلىى الًعظىاـً كىٍيؼى نينًشزيىىا ثيَـّ نىٍكسيكىىا لىٍحمنا فىمىمَّا تىبىيَّفى لىوي  كىانظيٍر ًإلىى ًحمىاًرؾى كى

مىى كيؿّْ شىٍيءو قىًديره  ـي أىفَّ الٌموى عى (.  1 ) (259)قىاؿى أىٍعمى

حياء اهلل المكتى كالطيكر260ثـ تعكد اآلية  ـي   . لتقٌص طرفان آخر مف قصة إبراىيـ كا  ٍذ قىاؿى ًإٍبرىاًىي كىاً 
ٍذ أىٍربىعىةن مّْفى الطٍَّيًر  ًئفَّ قىٍمًبي قىاؿى فىخي لىًكف لّْيىٍطمى ـٍ تيٍؤًمف قىاؿى بىمىى كى لى ٍكتىى قىاؿى أىكى رىبّْ أىًرًني كىٍيؼى تيٍحًيي اٍلمى
ًكيـه  ًزيزه حى ـٍ أىفَّ الٌموى عى ٍزءنا ثيَـّ اٍدعيييفَّ يىٍأًتينىؾى سىٍعينا كىاٍعمى ٍنييفَّ جي بىؿو مّْ مىى كيؿّْ جى ٍرىيفَّ ًإلىٍيؾى ثيَـّ اٍجعىٍؿ عى فىصي

(260) ( 2  .)

ف الشؾ  ىذه القصة تقدـ لنا نمكذجان رائعا لبليماف مف خبلؿ اليقيف كالبحث الذم يقكد اليو، كا 
. كاضطراب القمب مف صفات البشر، كاف رحمة اهلل الكاسعة تسع كؿ شيء، فاهلل عزيز حكيـ

إف القصص القرآني يقدـ نماذج رائعة نتخذ منيا العبرة، كنستخمص منيا الرؤية اإليمانية، 
كليست مجرد قصة أك كاقعة حدثت، إنما ىي حقيقة خالدة مستمرة ابد الدىر كنؤمف بحدكثيا، كلكف ما 
ييمنا ما كراءىا كلماذا ذكرت، كما فييا مف إعبلـ لمناس كاخبار ليـ بقصص األمـ السابقة ليتفكركا 

كفى    :كيعتبركا، يقكؿ الٌمو تعالى ـٍ يىتىفىكَّري (.  3 )فىاٍقصيًص اٍلقىصىصى لىعىمَّيي
يعني : "كيقكؿ الكاحدم في تفسير اآلية. ىذه القصص دعكة لمتفكر أم لمتحميؿ كالتفصيؿ كالتفكير

فيذه اآلية الكريمة تقدـ تكضيحا أكثر في . (4" )قصص الذيف كذبكا بآياتنا لعميـ يتفكركف  فيتعظكف 
. أف التفكر يككف في قصص المكذبيف، لنعتبر بما حدث ليـ الحقا

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

. 259سكرة البقرة، اآلية  (1)

. 260سكرة البقرة، اآلية  (2)

. 176سكرة األعراؼ، اآلية  (3)

 (. 422 ، ص 1ج)، الكجيز الكاحدم، (4)
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ًتٍمؾى أيمَّةه قىٍد   :كعميو فالقصص القرآني حقائؽ حدثت، ال يعنينا متى حدثت، فاهلل تعالى يقكؿ
لىكيـ مَّا كىسىٍبتيـٍ كىالى تيٍسأىليكفى عىمَّا كىانيكا يىٍعمىميكفى   مىٍت لىيىا مىا كىسىبىٍت كى (.  1 )خى

في سكرة البقرة، كىذا تأكيد ال يدع  (141)ك  (134)ىذه اآلية الكريمة تتكرر مرتيف، في اآليتيف 
مجاالن لمشؾ بأف القرآف ليس مجاال لمبحث التاريخي فحسب، كال ييدؼ إلى إيراد التاريخ، فكؿ امة 

 .مسئكلة عما تعمؿ كلف تسأؿ امة عما فعمت امة أخرل
  يعني إبراىيـ كاسماعيؿ :قاؿ"  يحدد السيكطي في تفسير اآلية مف المقصكد باألمة التي خمت ك

 (.2) "كاسحؽ كيعقكب كاالسباط 
 

: الجانب ااخر الذم يمكف مالحظتو في القصص القرآني ىك جانب التكرار :ثانيا
كرفض - عميو السبلـ–الحظت في القصص القرآني، إعادة لمقصة أكثر مف مرة، فقصة خمؽ آدـ 

ـٍ   : في كقكلو تعالى25-11ابميس السجكد لو تتكرر في سكرة االعراؼ في اآليات مف   مىٍقنىاكي لىقىٍد خى كى
ـٍ يىكيف مّْفى السَّاًجًديفى  ديكٍا ًإالَّ ًإٍبًميسى لى ـى فىسىجى ديكٍا ادى ـٍ ثيَـّ قيٍمنىا ًلٍممى ًئكىًة اٍسجي ٍرنىاكي كَّ قىاؿى مىا  (11)ثيَـّ صى

مىٍقتىوي ًمف ًطيفو  خى مىٍقتىًني ًمف نَّارو كى ٍنوي خى ٍيره مّْ ٍرتيؾى قىاؿى أىنىٍا خى دى ًإٍذ أىمى نىعىؾى أىالَّ تىٍسجي قىاؿى فىاٍىًبٍط ًمٍنيىا  (12)مى
اًغًريفى  قىاؿى  (14)قىاؿى أىنًظٍرًني ًإلىى يىٍكـً ييٍبعىثيكفى  (13)فىمىا يىكيكفي لىؾى أىف تىتىكىبَّرى ًفييىا فىاٍخريٍج ًإنَّؾى ًمفى الصَّ

ـى  (15)ًإنَّؾى ًمفى المينظىًريفى  ـٍ ًصرىاطىؾى اٍلميٍستىًقي ٍيتىًني ألىٍقعيدىفَّ لىيي ثيَـّ اًتيىنَّييـ مّْف بىٍيًف  (16)قىاؿى فىًبمىا أىٍغكى
ـٍ شىاًكًريفى  ـٍ كىالى تىًجدي أىٍكثىرىىي آًئًمًي ـٍ كىعىف شىمى اًنًي ـٍ كىعىٍف أىٍيمى ٍمًفًي ًمٍف خى ـٍ كى قىاؿى اٍخريٍج ًمٍنيىا  (17)أىٍيًديًي

ـٍ أىٍجمىًعيفى  ـى ًمنكي يىنَّ ـٍ ألىٍمألفَّ جى كرنا لَّمىف تىًبعىؾى ًمٍنيي كمنا مٍَّدحي نَّةى  (18)مىٍذؤي ؾى اٍلجى ٍكجي زى ـي اٍسكيٍف أىنتى كى يىا آدى كى
رىةى فىتىكيكنىا ًمفى الظَّاًلًميفى  بىا ىىًذًه الشَّجى ٍيثي ًشٍئتيمىا كىالى تىٍقرى سى لىييمىا الشٍَّيطىافي ًلييٍبًدمى  (19)فىكيالى ًمٍف حى ٍسكى فىكى

رىًة ًإالَّ أىف تىكيكنىا مىمىكىٍيًف أىٍك  بُّكيمىا عىٍف ىىًذًه الشَّجى قىاؿى مىا نىيىاكيمىا رى ٍنييمىا ًمف سىٍكءىاًتًيمىا كى كًرمى عى لىييمىا مىا كي
اًلًديفى  قىاسىمىييمىا ًإنّْي لىكيمىا لىًمفى النَّاًصًحيفى  (20)تىكيكنىا ًمفى اٍلخى رىةى  (21)كى كرو فىمىمَّا ذىاقىا الشَّجى فىدىالَّىيمىا ًبغيري

طىًفقىا يىٍخًصؼى  ؿػبىدىٍت لىييمىا سىٍكءىاتيييمىا كى نىادىاىيمىا ػاًف عى نًَّة كى ًؽ اٍلجى رى  ٍيًيمىا ًمف كى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

  134سكرة البقرة، اآلية  (1)

.  ـ1993دار الفكر، بيركت،   (337، ص1ج)، ، الدر المنثكرالسيكطي، عبد الرحمف بف الكماؿ جبلؿ الديف (2)
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رىًة كىأىقيؿ لَّكيمىا ًإفَّ الشٍَّيطىآفى لىكيمىا عىديكّّ مًُّبيفه  ـٍ أىٍنيىكيمىا عىف ًتٍمكيمىا الشَّجى بُّييمىا أىلى بَّنىا ظىمىٍمنىا أىنفيسىنىا * رى قىاالى رى
اًسًريفى  ٍمنىا لىنىكيكنىفَّ ًمفى اٍلخى تىٍرحى ـٍ تىٍغًفٍر لىنىا كى ف لَّ ـٍ ًفي األىٍرًض * كىاً  لىكي ـٍ ًلبىٍعضو عىديكّّ كى كي قىاؿى اٍىًبطيكٍا بىٍعضي

تىاعه ًإلىى ًحيفو  مى ًمٍنيىا تيٍخرىجيكفى * ميٍستىقىرّّ كى ًفييىا تىميكتيكفى كى ( 1 )( 25)قىاؿى ًفييىا تىٍحيىٍكفى كى
كىذه المرة ثمة تفاصيؿ تكضح كيؼ اف ثمة رؤية كامنة في اآليات متكررة كدائمة ال بد اف يستشفيا 

 .المسمـ المؤمف ليعمؿ بيا 
 

 الجانب الثالث الذم يسترعي انتباىنا في القصص القرآني ىك اف القرآف كبلـ اهلل ال بد كاف نؤمف :ثالثا
بكؿ ما جاء فيو، لكف تفسير القرآف اجتياد بشرم، كمف ثـ يختمؼ فيو البشر، كؿ عمى قدر عممو، 

ككؿ عمى قدر معرفتو، ككؿ عمى قدر إطبلعو، كحسب التطكر الحضارم كالتاريخي كالتقني لمبشرية، 
. فالقدسية لمقرآف، كلكف التفسير اجتياد، مف أصاب فمو أجراف كمف أخطأ فمو أجر

عددىـ كأسمائيـ كاسـ كمبيـ كذكر ىذا : كعمى سبيؿ المثاؿ نجد في قصة اىؿ الكيؼ اختبلفا في
يىقيكليكفى   : االختبلؼ في القراف في سكرة الكيؼ، حيث قاؿ تعالى ـٍ كى ـٍ كىٍمبييي سىيىقيكليكفى ثىالثىةه رَّاًبعييي

ـٍ  ـي ًبًعدًَّتًيـ مَّا يىٍعمىمييي ـٍ قيؿ رَّبّْي أىٍعمى ـٍ كىٍمبييي ثىاًمنييي يىقيكليكفى سىٍبعىةه كى ـٍ رىٍجمنا ًباٍلغىٍيًب كى ـٍ كىٍمبييي ٍمسىةه سىاًدسييي خى
دنا ـٍ أىحى ٍنيي ـٍ ًإالَّ ًمرىاء ظىاًىرنا كىالى تىٍستىٍفًت ًفيًيـ مّْ  (. 1 ) ًإالَّ قىًميؿه فىالى تيمىاًر ًفيًي

 :  قاؿ، كيقكلكف خمسة،  الييكد: قاؿ، سيقكلكف ثبلثة:أخرج ابف أبي حاتـ عف السدم في قكلو
،  قذفا بالظف: قاؿ، رجما بالغيب:النصارل  كأخرج ابف أبي حاتـ كعبد الرزاؽ عف قتادة في قكلو

 إنا مف القميؿ : قاؿ،كأخرج ابف أبي حاتـ عف أبي مسعكد رضي اهلل عنو في قكلو ما يعمميـ إال قميؿ
كانكا سبعة كأخرج عبد الرزاؽ كالفريابي كابف سعد كابف جرير كابف المنذر كابف أبي حاتـ مف طرؽ عف 

(. 2")  إنا مف القميؿ كانكا سبعة: قاؿ، ما يعمميـ إال قميؿ: فيقكلو،ابف عباس
كصكت الراكم المفسر ىنا ىك ما يسترعي انتباىنا في القصص القرآني، إذ نجد دائما مف يربط بيف 

. القرآف كمعرفتو التاريخية فيحدث الخمط الذم ذكرنا
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 . 22سكرة الكيؼ، اآلية  (1)

(. 376،  ص5ج)، الدر المنثكرالسيكطي،  (2)
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 كتيديده لمكسى عميو السبلـ القرآف لـ يتعرض لئلخبار عف كقكع ما تكعد بو فرعكفإف 
 تأييد اهلل مكسى كىداية السحرة : ىك االعتبار بمحؿ العبرة كىك، ألف غرض القصص القرآنيةكالسحرة،

 .كليس مف غرض القرآف معرفة الحكادث  في إيمانيـ بعد تعرضيـ لمكعيد بنفكس مطمئنةصبلبتيـك
الذم فعؿ بفرعكف حيف ، إف في ذلؾ. (1) ًإفَّ ًفي ذىًلؾى لىًعٍبرىةن لّْمىف يىٍخشىى  : في قكلو تعالىكما 

 .(2) " اهلل عز كجؿ لّْمىف يىٍخشىى    لعظة   لىًعٍبرىةن  كذب كعصى
إف في العقكبة التي عاقب اهلل بيا فرعكف في عاجؿ الدنيا كفي أخذه إياه نكاؿ اآلخرة " كيقكؿ الطبرم 

  (.3" )كاألكلى عظة كمعتبرا لمف يخاؼ اهلل كيخشى عقابو
. التاريخية متعمقة بأسباب النزكؿ فقط

ذكر لحادثة ابف مكتـك األعمى " عبس " أسباب النزكؿ تاريخية، فعمى سبيؿ المثاؿ في سكرة 
مع الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ، كلكف بعد الحادثة التاريخية ثمة المغزل الكامف خمفيا إذ يقكؿ 

  .أم أف الميـ ىك التذكر كالتفكير(. 4 )كىال إنيا تذكرة  : تعالى
: كيؤكد القرطبي في تفسير اآلية عمى العبرة كالمكعظة في أمر اهلل لمرسكؿ بعدـ تكرار ما جرل

عراضؾ عف المؤمف الفقير كالذم جرل مف النبي إقبالؾتفعؿ بعدىا مثميا مف  أم ال"   عمى الغني كا 
صمى اهلل عميو كسمـ كاف ترؾ األكلى كما تقدـ كلك حمؿ عمى صغيرة لـ يبعد قالو القشيرم كالكقؼ 

،  عمى معنى حقا إنيا كبل عمى كبل عمى ىذا الكجو جائز كيجكز أف تقؼ عمى تميى ثـ تبتدلء 
(. 5" )أم مكعظة كتبصرة لمخمؽ أم السكرة أك آيات القرآف تذكرة

القرآف يأتي بذكر الحكادث التاريخية تعميما لؤلمة بفكائد ما في التاريخ كيختار لذلؾ ما ىك مف تاريخ ك
. أىؿ الشرائع ألنو أقرب لمغرض الذم جاء ألجمو القرآف

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

. 26سكرة النازعات، اآلية  (1)

 (. 329، ص1ج )، معالـ التنزيؿالبغكم،  (2)

(. 435256، ص 12ج)، جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآفالطبرم،  (3)

. 11سكرة عبس، اآلية  (4)

 (. 215، ص19ج)، الجامع ألحكاـ القرآفالقرطبي،  (5)
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إف اإلعبلـ القصصي فيو عبرة، نستخمص منيا الرؤية اإليمانية الدائمة، : يمكنني القكؿ
كليست مجرد قصة أك كاقعة حدثت، إنما ىي حقيقة خالدة مستمرة ابد الدىر كنؤمف بحدكثيا، كما ييمنا 

خبار بقصص األمـ السابقة ليتفكركا كيعتبركا . ما كراءىا كلماذا ذكرت، كما فييا مف إعبلـ لمناس كا 
. كىي قصص متفرقة كليست قصصان كاممة مستمرة، في تكاؿو زمني، مثمما األمر في التكراة مثبلن 

 آثاران نفسية كتربكية بميغة كمحكمة كثابتة عمى مر األزماف مع ما تثيره مف كاإلعبلـ القصصي يترؾ
  .حرارة العاطفة تدفع إلى تغيير السمكؾ كتجديد العزيمة

 

التخييؿ :  إف الفف البصرم التصكيرم في القرآف ينقسـ إلى قسميف ىما:كخالصة القكؿ
الذم يسير عميو التصكير في القرآف لبث الحياة في شتى : الحسي أك ما يعرؼ بالتشخيص، كىك

برازىا أجساما أك  التجسيـ الذم يعمؿ عمى: كالثاني ىك. الصكر تجسيـ المعنكيات المجردة، كا 
. محسكسات عمى العمكـ

أما الفنكف السمعية في القرآف الكريـ، فتتجمى في تبلكة القرآف كتجكيده، باعتباره الفف السمعي 
.  الخاص بالمسمميف

كيمتاز الفف القصصي القرآني في ككنو قصصا متفرقة كليست قصصان متكاصمة، كالتكرار، 
كالجانب الثالث الذم يسترعي انتباىنا في القصص القرآني ىك آف القرآف كبلـ اهلل، ال بد كاف نؤمف 

. بكؿ ما جاء فيو
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المبحث الثاني 
 

م في القراف اإلعالـأنكاع الخطاب 
 

:  كفيو ستة مطالب
. اإلعالـ العممي االقناعي بعظمة اا: المطمب األكؿ
.  اإلعالـ الدعكم في القرآف الكريـ: المطمب الثاني
.  اإلعالـ المكجو كالحرب النفسية: المطمب الثالث
.  اإلعالـ المبشر بأحداث المستقبؿ: المطمب الرابع

.  اإلعالـ الجيادم: المطمب الخامس
. اإلعالـ المسجدم: المطمب السادس
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المطمب األكؿ 
:  بعظمة ااالقناعي العممي ااإلعالـ

الخطاب اإلعبلمي في القرآف مكجو إلى البشرية كافة، كيستخدـ كسائمو الكاضحة في نقؿ 
الرسالة ليحقؽ الرحمة لممستجيبيف كليقيـ الحجة عمى المعرضيف، يستخدـ الحكمة كالمكعظة الحسنة، 

كما يستخدـ اإلعبلـ العممي االقناعي بعظمة اهلل، بمنيج يجارم التدرج في إيصاؿ الرسالة اإلعبلمية، 
الذم يسعى إلى إظيار الحقائؽ العممية، كاستخداميا في الدعكة، بيدؼ التحكؿ في السمكؾ، كفي ذلؾ 

إقناع األفراد يعادؿ التحكؿ في السمكؾ، بمعنى أف األفراد يتـ اقناعيـ "الدكتكرة منى الحديدم  تقكؿ
(. 1")عندما يتخمكف عف نكعية معينة مف السمككيات كيتبنكف نكعية أخرل

كفي اإلعبلـ اإلسبلمي نستطيع استخداـ الفنكف االعبلمية، التي تعكس اإلعجاز العممي في 
القرآف مف خبلؿ استخداـ الحقائؽ العممية، كاألرقاـ كاإلحصاءات، فمثبل يمكف أف نقـك بتقديـ نماذج 

رائعة الى المشاىد كالمستمع كالقارمء كىي بالتأكيد رسالة مكجية الى البشرية جمعاء، كمف ىذه الفنكف 
: اإلعبلمية

لقصة معينة، يمكف استخداـ الفيمـ لشغؼ الناس بمعرفة األبعاد التاريخية : ػ  الفيمـ التسجيمي1
 أف Film Documentaire يعني في االصطبلح الفرنسي : " التسجيمي، كقد جاء في تعريفو بأنو

الفيمـ كثيقة عف المكاف، أك الحدث، أك الشخص الذم يتناكلو، كليذا يفضؿ البعض ترجمتو الى الفيمـ 
 إلى يكمنا ىذا آيةن  فرعكف مصر  كجكد جثتوفمثبل قصة. (2)" الكثائقي بدال مف الفيمـ التسجيمي

فَّ كىًثيرنا ًمفى النَّاًس عىٍف  : لمعالميف، يقكؿ اهلل تعالى ٍمفىؾى آيىةن كىاً  يؾى ًببىدىًنؾى ًلتىكيكفى ًلمىٍف خى فىاٍليىٍكـى نينىجّْ
ننجيؾ ببدنؾ أم كحدؾ كيقاؿ إنما ذكر البدف داللة عمى " يقكؿ الصنعاني  (1) آيىاًتنىا لىغىاًفميكفى 

 (.2 )"خركج الركح منو أم ننجيؾ ببدف ال ركح فيو كيقاؿ ببدنؾ أم بدرعؾ كالبدف الدرع
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
.  ىػ 1424، الدار المصرية المبنانية، القاىرة، 1، ط71، صاإلعالـ كالمجتمعمنى سعيد الحديدم،  (1)
 www.moqatel.com/Mokatel/data/Behoth الفيمـ السينمائي أنكاعو، كأىميتو، (2)
 .92سكرة يكنس، اآلية  (3)
فتحي أنكر . المحقؽ د 232  ص،التبياف في تفسير غريب القرآفالمصرم، شياب الديف احمد بف محمد اليائـ،  (4)

 .1992، دار الصحابة لمتراث بطنطا، القاىرة، 1الدابكلي، ط
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ىي العبلمة   لتككف لمف خمفؾ آية  :المقصكد بكممة آية في قكلو تعالىكيبدك لي أف 
عمى عقاب الكافريف الذيف حادكا عف المنيج الرباني، ليس في عصره فحسب كانما عمى تكالي 

. العصكر البلحقة الى يـك القيامة
 مف خبلؿ ندكة تمفزيكنية، نستضيؼ ،نستطيع أف نيعد مادة إعبلمية تمفزيكنية رائعة :ػ ندكة تمفزيكنية2

 في مكضكع اإلعجاز فييا مختصيف في الشريعة كالطب كعمـ الفضاء، ليتحدث كؿه في مجالو،
اجتماعى مجمكعةو مف المتخٌصصيف أك الميتميف بأمر : " تعني الندكة بمفيكميا المعاصرالعممي، ك

معٌيف في مكاف محٌدد، كزماف محدد لمناقشة مكضكع ما في مجاؿ عممي، أك أدبي، أك اجتماعي، أك 
 ."غير ذلؾ

 مثبل ندكة عف ظاىرة نقص األكسجيف في طبقات الجك العميا، كالذم يظير في قكلو تعالى
عَّدي  ا كىأىنَّمىا يىصَّ رىجن يّْقنا حى ٍدرىهي ضى مىف ييًرٍد أىف ييًضمَّوي يىٍجعىٍؿ صى ٍدرىهي ًلإًلٍسالىـً كى فىمىف ييًرًد الٌموي أىف يىٍيًديىوي يىٍشرىٍح صى

مىى الًَّذيفى الى ييٍؤًمنيكفى  (. 1 )ًفي السَّمىاء كىذىًلؾى يىٍجعىؿي الٌموي الرٍّْجسى عى
فيؿ كاف الرسكؿ األمي يعمـ ذلؾ لكال الكحي؟ ثـ ما ىي أعمى مسافة ارتقى الييا االنساف في 

فكما ال يستطيع ابف آدـ أف يبمغ السماء "   كأنما يصعد في السماء   ابف كثيريقكؿ. ذاؾ الزماف؟
(. 2" )فكذلؾ ال يستطيع أف يدخؿ التكحيد كاإليماف في قمبو حتى يدخمو اهلل في قمبو

عف الكىف االجتماعي لبيت العنكبكت باعتباره األشد ضعفا ككىنا بيف البيكت   تتحدث:ػ ندكة إذاعية3
 رغـ ما تأكد مف قكة نسيج خيكط العنكبكت، كأنيا لك  , عمى اإلطبلؽ مف الناحيتيف المادية كالمعنكية

غزلت مف خيكطيا جديمة لكانت أقكل مف المعدف، لكف الكصؼ القرآني تحدث عف الكىف االجتماعي 
, بيت غابت منو المكدة كالرحمة، فاألنثى تأكؿ الذكر عقب التمقيح,  فأضعؼ بيتفي بيت العنكبكت،

مىثىؿي   : قاؿ تعالى .كييرب منو الذكر خكفان عمى حياتو, كاألبناء يأكمكف أميـ بعد اشتداد عكدىـ
فَّ أىٍكىىفى اٍلبيييكًت لىبىٍيتي اٍلعىٍنكىبيكًت لىٍك  ذىٍت بىٍيتان كىاً  ثىًؿ اٍلعىٍنكىبيكًت اتَّخى ذيكا ًمٍف ديكًف المًَّو أىٍكًليىاءى كىمى الًَّذيفى اتَّخى

(. 3 )كىانيكا يىٍعمىميكف
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 http://faculty.kfupm.edu.sa/ias/aassaf/courses1.htm ، ميارة إدارة الندكة (1)
. 125سكرة األنعاـ، اآلية  (2)
 (. 438، ص 1ج)، ختصر تفسير ابف كثيرـالصابكني،  (3)
. 41سكرة العنكبكت، اآلية ( 4)
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يبدك لي أف الضعؼ المقصكد في اآلية ىك الكىف االجتماعي، الذم تعيشو أسرة العنكبكت، 
كما ييمنا ىنا كيؼ نستخدـ ما لدينا مف . فاألمر يتعمؽ بطبيعة العبلقة القائمة بيف أفراد أسرة العنكبكت

حقائؽ في تعزيز الترابط االجتماعي مف خبلؿ حمقة إذاعية، نستطمع مف خبلليا آراء المكاطف كعمماء 
.  الشريعة كاالجتماع كالنفس

يبدأ االعبلمي في البحث عف قصة جيدة كمثيرة مف خبلؿ متابعة كسائؿ  :ػ قصة صحفية مكتكبة4
عادة يجب أف يككف لمقصة سؤاال كاحدا تجيب عنو ال أكثر، كىذا ما يسمى االلتزاـ "االعبلـ ك

 ( 1)". بمكضكع القصة
فمثبل لك قدـ االعبلمي قصة تحكي لنا لماذا أشير ذاؾ العالـ الغربي إسبلمو ؟ يكـ تعرؼ 

ٍتقان   : "عمى اإلعجاز العممي في اآلية الكريمة كا أىفَّ السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى كىانىتىا رى ـٍ يىرى الًَّذيفى كىفىري أكلى
يٍّي أىفىال ييٍؤًمنيكفى  عىٍمنىا ًمفى اٍلمىاًء كيؿَّ شىٍيءو حى جى الذيف   أكلـ يعمـ   أكلـ ير  (.2)  فىفىتىٍقنىاىيمىا كى

 بالماء كالنبات كانت السماء ال تمطر ففتقناىما   مسدكدة كفركا أف السماكات كاألرض كانتا رتقا
فتؽ السماء " كجاء في تفسير الجبلليف (. 3)" كاألرض ال تنبت ففتحيما اهلل سبحانو بالمطر كالنبات

 (.4" )أف كانت ال تمطر فأمطرت كفتؽ األرض أف كانت ال تنبت فأنبتت
كيبدك لي أف تفسير ابف كثير قريب جدا مف النظرية الفمكية القائمة اليـك كالتي تقكؿ باالنفجار 

اف النظرية الفمكية القائمة اليـك ال تعارض المفيـك اإلجمالي ليذا : " العظيـ، كفي ذلؾ يقكؿ سيد قطب
(. 5)" النص القرآني السابؽ عمييا بأجياؿ

كما ييمني ىنا كيؼ نستخدـ ىذه الحقائؽ العممية اعبلميا في الدعكة الى اهلل في قصة صحفية مكتكبة 
مشكقة، تقدـ إلى البشرية لتظير ىذه الحقائؽ العممية، عمما بأف االعبلـ االسبلمي يستند الى الحقائؽ 

. كاألرقاـ الصادقة األمينة التي تنقؿ الى البشرية بمكضكعية كمينية
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

ـ 1996، مركز التدريب االذاعي في ىيئة االذاعة كالتمفزيكف، راـ اهلل، 111، صصحافة الراديككيـ السكف،  (1)

 .30سكرة األنبياء، اآلية  (2)

. (714، ص1ج)، لكجيز في تفسير الكتاب العزيزا،  الكاحدم(3)
 (. 423، ص1ج ) ،فسير الجالليفت ، السيكطي كالمحمي( 4)

. ـ1992 ىػ ػ 1412 سنة 17طبعة دار الشركؽ، ط (25، ص17ج)، في ظالؿ القراف قطب، سيد، (5)
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يخدـ المقاؿ الصحفي الرسالة االعبلمية االسبلمية ألنو أصبل يعبر عف رام : ػ المقاؿ الصحفي5
أكلى األشكاؿ الصحفية التي تعبر فيو الجريدة عف رأييا، كلذلؾ ينشر في الصفحات " الصحيفة، كىك 

(. 1)"األكلى، كيطمؽ عميو أحيانا لفظ االفتتاحية

كعميو فإف اإلعبلـ العممي االقناعي بعظمة اهلل يخاطب البشرية كافة، مف خبلؿ كسائمو الكاضحة في 
نقؿ الرسالة ليحقؽ الرحمة لممستجيبيف كليقيـ الحجة عمى المعرضيف، كاإلعبلمي الناجح يكظؼ كافة 

استخداـ الحقائؽ العممية الكسائؿ في تبياف اإلعجاز العممي في القرآف، بالحكمة كالمكعظة الحسنة،  كب
.  كاألرقاـ في الدعكة إلى اهلل

عداد الندكة التمفزيكينة، مف خبلؿ  كفي اإلعبلـ اإلسبلمي نستطيع كتابة المقالة الصحفية كا 
استخداـ الحقائؽ العممية، كاألرقاـ كاإلحصاءات بحيث تستخدـ في الدعكة إلى اهلل كتساىـ في ترسيخ 
اإليماف، كما أنو يمكننا استخداـ ىذه الحقائؽ في فيمـ تمفزيكني مصكر يعكس اإلعجاز العممي، فمثبل 

. يمكف أف نقـك بتقديـ نماذج رائعة الى المشاىد كالمستمع كالقارمء في كؿ مكاف
اإلعبلـ العممي اإلقناعي بعظمة اهلل، يستخدـ الحقائؽ العممية في الدعكة : كخالصة القكؿ إف

فيمـ كثائقي، برنامج تمفزيكني، ندكة إذاعية، قصة صحفية مكتكبة، : كيمكف ذلؾ مف خبلؿ. إلى اهلل
. خكاطر قرآنية

 
 

 
 

 
 
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
. 2 ، ط127، صمذكرات في الصحافة كاإلعالـ اإلسالميأحمد محسف المقدسي،  (1 )
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المطمب الثاني 
:  الدعكم في القرآفاإلعالـ

 

 كؿ فإف الدعاة، فييا يقكـ التي األقطار إلى بالنسبة كفاية، فرض كجؿ عز اهلل إلى الدعكة 
لى الدعكة إلى يحتاج إقميـ ككؿ قطر  عف سقط يكفي مف بيا قاـ إذا كفاية فرض فيي فييا، النشاط كا 

 بالتأكيد لكنو جميبل صالحا كعمبل مؤكدة، سنة الباقيف حؽ في الدعكة كصارت الكاجب، ذلؾ الباقيف
فف الدعكة يحتاج إلى ألكؼ مف األذكياء  إف" : القراضاكم يقكؿ ذلؾ كفي الجيكد، حشد الى بحاجة

بمباقة كرفؽ، فإذا اعترض السيؼ ىؤالء برز مف جانبنا  األتقياء يأخذكف طريقيـ إلى األفئدة كالعقكؿ
ىذا ىك اتجاه  إف ...كيترؾ الحكـ لممنطؽ كاألدب ال لغرائز السباع سيؼ يناكشو، كيعيده إلى غمده،

   .(1)الكحي النازؿ عمينا، كىك المفيـك مف عشرات النصكص التي نتمكىا 

في مكاجية المكابرة كالعناد كاالستعبلء،  إف دعكة اإلسبلـ سادت بالحكمة كالمكعظة الحسنة
فاهلل جؿ شأنو يعمـ جفكة العرب، فكاف العبلج الرباني الناجح المطيب لمنفكس كالمذلؿ مف جمكح 

إذا نسي المعاند أك جمح، أمر القرآف . " (2)كفي ذلؾ يقكؿ التممساني، الكبرياء المتأصؿ المكركث
(. 3 ) ادفع بالتي ىي أحسف النبي صمى اهلل عميو كسمـ بالسكينة كاليدكء كضبط األعصاب

كاإلعبلـ الدعكم فيو دعكة إلى إحياء القمكب عندما تستجيب لنداء اهلل الذم يأمر عباده 
نيكٍا  : باالستجابة السريعة، بأف يسارع العبد المسمـ في عمؿ الخير قاؿ تعالى يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمى

قىٍمًبًو كىأىنَّوي ًإلىٍيًو  ٍرًء كى كؿي بىٍيفى اٍلمى ـٍ كىاٍعمىميكٍا أىفَّ الٌموى يىحي ًلمرَّسيكًؿ ًإذىا دىعىاكيـ ًلمىا ييٍحًييكي اٍستىًجيبيكٍا ًلٌمًو كى
كفى  (. 4 )تيٍحشىري

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .غزكات الرسكؿ  2003\7\22 االسبلـ كقضايا العصر، اسالـ اكف اليف،القرضاكم، يكسؼ،  (1)

. 1989، مؤسسة االعتصاـ ، الخميؿ 2 ط23، صاإلعالـ اإلسالمي في العيد المكي التممساني، عمر، (2)

. 1سكرة فصمت، اآلية  (3)

. 24سكرة األنفاؿ، اآلية  (4)



 53 

 عاما، كما في 950لقد تحدث القرآف الكريـ عف دعكة نكح عميو السبلـ لقكمو كالتي استمرت 
ـي الطُّكفىافي  :قكلو تعالى ذىىي ٍمًسيفى عىامنا فىأىخى ـٍ أىٍلؼى سىنىةو ًإالَّ خى ا ًإلىى قىٍكًمًو فىمىًبثى ًفيًي ٍمنىا نيكحن لىقىٍد أىٍرسى كى

ـٍ ظىاًلميكفى    (. 1) كىىي
: أما خصائص ىذه الدعكة كما حددىا القرآف الكريـ أستطيع أف أجمميا في النقاط ااتية 

 
إنا أرسمنا نكحا إلى قكمو أف أنذر قكمؾ مف قبؿ أف يأتييـ    استخداـ أسمكب الترىيب كاالنذارػ1

 أنذر قكمؾ مف : "كفي تفسير االية يقكؿ الطبرم(  2 ) قاؿ يا قـك إني لكـ نذير مبيف،عذاب أليـ
(  3 " )قبؿ أف يأتييـ عذاب أليـ كذلؾ العذاب األليـ ىك الطكفاف الذم غرقيـ اهلل بو

نىيىارنا   :ػ الدعكة المتكاصمة ليال نيارا2 (. 4 )قىاؿى رىبّْ ًإنّْي دىعىٍكتي قىٍكًمي لىٍيالن كى
أم كاصمت الدعاء فمـ يزدىـ دعائي إال فرارا أم تباعدا " ذلؾ ما يكضحو القرطبي في تفسيره 

مف اإليماف كقراءة العامة بفتح الياء مف دعائي كأسكنيا الككفيكف كيعقكب كالدكرم عف أبي عمرك قكلو 
ني كمما دعكتيـ أم إلى سبب المغفرة كىي اإليماف بؾ كالطاعة لؾ جعمكا أصابعيـ في  تعالى  كا 
آذانيـ لئبل يسمعكا دعائي كاستغشكا ثيابيـ أم غطكا بيا كجكىيـ لئبل يركه كقاؿ ابف عباس جعمكا 

 حتى ال يسمعكا أك ،ثيابيـ عمى رءكسيـ لئبل يسمعكا كبلمو فاستغشاء الثياب إذا زيادة في سد اآلذاف
 كأصركا أم عمى ، ىك كناية عف العداكة: كقيؿ، حتى يسكت أك ليعرفكه إعراضيـ عنو،تنكيرىـ أنفسيـ

" تفخيـ  أنؤمف لؾ كاتبعؾ األرذلكف استكبار:  ألنيـ قالكا؛الكفر فمـ يتكبكا كاستكبركا عف قبكؿ الحؽ
(5.)   

 
   

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

. 14سكرة العنكبكت، اآلية  (1)

 2-1سكرة نكح، اآلية  (2)
( 12/246)، جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآفالطبرم،  (3)

. 5سكرة نكح، اآلية  (4)

 (.  301، ص 18ج)، الجامع ألحكاـ القرآفالقرطبي،  (5)
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ـٍ ًجيىارنا   :ػ الدعكة الجيرية كالسرية كالعمنية3 ٍكتييي ـٍ ،ثيَـّ ًإنّْي دىعى ٍرتي لىيي ـٍ كىأىٍسرى  ثيَـّ ًإنّْي أىٍعمىنتي لىيي
(. 1 )ًإٍسرىارنا 

أم دعكتيـ مجاىرا ليـ بالدعكة ثـ إني أعمنت ليـ كأسررت ليـ إسرارا أم لـ : " كيفسر القرطبي اآلية 
 ، معنى أعمنت صحت كأسررت ليـ إسدادا بالدعاء عف بعضيـ مف بعض:أبؽ مجيكدا كقاؿ مجاىد

 مبالغة في الدعاء ليـ كتمطؼ في ،كقيؿ أسررت ليـ أتيتيـ في منازليـ ككؿ ىذا مف نكح عميو السبلـ
(.  2 " )االستدعاء

 كالكاضح أف نكحان عميو السبلـ استخدـ أسمكب :ػ استخداـ أسمكب الترغيب في الدعكة إلى اا4
ادع إلى سبيؿ ربّْؾ بالحكمة   :الترغيب الى جانب التخكيؼ كالترىيب في دعكتو قاؿ تعالى

كالمكعظة الحسنة كجادليـ بالتي ىي أحسف إفَّ ربَّؾ ىك أعمـ بمف ضؿَّ عف سبيمو كىك أعمـ 
 (.3 ) بالميتديف

اًدٍلييـ ًبالًَّتي ًىيى  : كيفسر الكاحدم اآلية جى سىنىًة كى ًة كىاٍلمىٍكًعظىًة اٍلحى بّْؾى ًباٍلًحٍكمى اٍدعي ًإلى سىًبيًؿ رى
ـي ًباٍلميٍيتىًديفى  ؿَّ عىف سىًبيًمًو كىىيكى أىٍعمى ـي ًبمىف ضى بَّؾى ىيكى أىٍعمى  :كجادليـ، يعني مكاعظ القرآف أىٍحسىفي ًإفَّ رى

  ىك، ربؾ ىك أعمـإف بالقتاؿ األمر ككاف ىذا قبؿ ،بالكممة المينة  عما ىـ عميو بالتي ىي أحسفأفتميـ
     (.4" )أعمـ بالفريقيف فيك يأمرؾ فييما بما ىك الصبلح

ادع مف بعثت إلييـ إلى سبيؿ ربؾ إلى اإلسبلـ بالحكمة بالمقالة المحكمة  ":أما البيضاكم فيفسر اآلية
كىك الدليؿ المكضح لمحؽ المزيح لمشبية كالمكعظة الحسنة الخطابات المقنعة كالعبر النافعة فاألكلى 

لدعكة خكاص األمة الطالبيف لمحقائؽ كالثانية لدعكة عكاميـ كجادليـ كجادؿ معاندييـ بالتي ىي أحسف 
يثار الكجو األيسر كالمقدمات التي ىي  بالطريقة التي ىي أحسف طرؽ المجادلة مف الرفؽ كالميف كا 

  (.5")نفع في تسكيف ليبيـ كتبييف شغبيـ  فإف ذلؾ،أشير
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

. 9سكرة نكح، اآلية  (1)

(. 303، ص 18ج)، ، الجامع ألحكاـ القرآفالقرطبي (2)

. 125سكرة النحؿ، اآلية  (3)

(. 623، ص1ج)، الكجيز في تفسير الكتاب العزيزالكاحدم،  (4)

 (. 3 ج 427ص ) تفسير البيضاكم،  البيضاكم، (5)
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  :لقد استخدـ نكح عميو السبلـ الترغيب بعد أف استخدـ الترىيب، كيظير ذلؾ جميا في اآلية الكريمة
مىٍيكيـ مٍّْدرىارنا ـٍ ًإنَّوي كىافى غىفَّارنا ييٍرًسًؿ السَّمىاء عى بَّكي كا رى ـٍ ،فىقيٍمتي اٍستىٍغًفري يىٍجعىؿ لَّكي بىًنيفى كى ـٍ ًبأىٍمكىاؿو كى ييٍمًدٍدكي  كى

ـٍ أىٍنيىارنا  يىٍجعىؿ لَّكي نَّاتو كى قكلو تعالى فقمت استغفركا ربكـ أم سمكه المغفرة مف ذنكبكـ السالفة (. 1 ) جى
 كقد ركل حذيفة بف اليماف عف النبي . كىذا منو ترغيب في التكبة،كاف غفارا  إنو،بإخبلص اإليماف

 ، أستغفر اهلل:كقاؿ الفضيؿ يقكؿ العبد (.2 )}االستغفار ممحاة لمذنكب{: صمى اهلل عميو كسمـ أنو قاؿ
 أم يرسؿ ماء السماء ففيو  يرسؿ السماء عميكـ مدرارا  : أقمني الثانية قكلو تعالى:كتفسيرىا

ف كانكا  إضمار كقيؿ السماء المطر أم يرسؿ المطر قاؿ الشاعر إذا سقط السماء بأرض قكـ رعيناه كا 
ك مدرارا ذا غيث كثير كجـز يرسؿ جكابا لؤلمر كقاؿ مقاتؿ لما كذبكا نكحا زمانا طكيبل حبس  غضابا

اهلل عنيـ المطر كأعقـ أرحاـ نسائيـ أربعيف سنة فيمكت مكاشييـ كزركعيـ فصاركا إلى نكح عميو 
أم لـ يزؿ كذلؾ لمف أناب إليو ثـ قاؿ   استغفركا ربكـ إنو كاف غفارا  كاستغاثكا بو فقاؿ. السبلـ

يرسؿ السماء عميكـ مدرارا كيمددكـ بأمكاؿ كبنيف كيجعؿ لكـ جنات كيجعؿ لكـ ترغيبا في اإليماف 
ىممكا إلى طاعة   قاؿ قتادة عمـ نبي اهلل صمى اهلل عميو كسمـ أنيـ أىؿ حرص عمى الدنيا فقاؿأنيارا

اهلل فإف في طاعة اهلل درؾ الدنيا كاآلخرة الثالثة في ىذه اآلية كالتي في ىكد دليؿ عمى أف االستغفار 
خرج عمر يستسقي فمـ يزد عمى االستغفار حتى رجع   قاؿ الشعبيريستنزؿ بو الرزؽ كاألمطا

لقد طمبت المطر بمجاديح السماء التي يستنزؿ بيا المطر ثـ   ما رأيناؾ استسقيت فقاؿا فقالك،طركاـفأ
 خرج الناس :كقاؿ األكزاعي ،  استغفركا ربكـ إنو كاف غفارا يرسؿ السماء عميكـ مدرارا قرأ 

فحمد اهلل كأثنى عميو ثـ قاؿ  الميـ إنا سمعناؾ تقكؿ ما عمى ،  فقاـ فييـ ببلؿ بف سعد ،يستسقكف
 الميـ اغفر لنا كارحمنا كاسقنا  ؟المحسنيف مف سبيؿ كقد أقررنا باإلساءة فيؿ تككف مغفرتؾ إال لمثمنا

 (.3)"افرفع يديو كرفعكا أيدييـ فسقك
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

. 12سكرة نكح، اآلية  (1)

 ،مؤسسة الرسالة، 2071( 723\1)، كنز العماؿ في سنف األقكاؿ كاألفعاؿ، عمي بف حساـ الديف المتقي ، اليندم( 2)

 5086( 509\1) ،صحيح كضعيؼ الجامع الصغير كزيادتو ، محمد ناصر الديف،األلبانيأنظر  . ـ1989بيركت 

. المكتب اإلسبلمي

 (. 301 ، ص 18ج)، الجامع الحكاـ القرآفالقرطبي،  (3)
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مىؽى المَّوي سىٍبعى سىمىاكىاتو ًطبىاقنا  :ػ التعريؼ بقدرة اا في الخمؽ5 ٍكا كىٍيؼى خى ـٍ تىرى عىؿى اٍلقىمىرى ًفيًيفَّ ، أىلى جى كى
ا  عىؿى الشٍَّمسى ًسرىاجن جى (. 1 )نيكرنا كى

 كما كرد في  قكلو ػ الدعاء بالمغفرة لنفسو كلكالديو كآؿ بيتو كلجميع المؤمنيف المستجيبيف لدعكتو6
رب اغفر لي كلكالدم كلمف دخؿ بيتي مؤمنا كلممؤمنيف كالمؤمنات كال تزد الظالميف إال  :تعالى
(. 2 )تبارا 

قاؿ سعيد بف جبير أراد بكالديو أباه كجده كقرأ سعيد بف جبير لكالدم بكسر الداؿ عمى الكاحد قاؿ 
 لـ يكفر لنكح كالد فيما بينو كبيف : كقاؿ ابف عباس،كاف بينو كبيف آدـ عشرة آباء كميـ مؤمنكف الكمبي

آدـ عمييما السبلـ كلمف دخؿ بيتي مؤمنا أم مسجدم كمصبلم مصميا مصدقا باهلل ككاف إنما يدخؿ 
  كقد قاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ،غفرةـ فجعؿ المسجد سببا لمدعاء باؿ،مف منيـآبيكت األنبياء مف 

 الميـ اغفر لو : تقكؿ،المبلئكة تصمي عمى أحدكـ ما داـ في مجمسو الذم صمى فيو ما لـ يحدث فيو
كقاؿ الضحاؾ مؤمنا   دارم  كلمف دخؿ بيتي، رب اغفر لي كلكالدم" (3 )الميـ ارحمو

ىذا عاـ في كؿ مف آمف باهلل كصدؽ الرسؿ كلممؤمنيف كالمؤمنات  سفينتي:كقيؿ، مسجدم: كالكمبي
(. 4" )ىبلكا كدمارا فاستجاب اهلل دعاءه فأىمكيـ كال تزد الظالميف إال تبارا

 كعندما تيقف نكح عميو السبلـ مف عناد الكفار كثباتيـ :ػ الدعاء عمى الكافريف المعانديف باليالؾ7
عمى الكفر كاف دعاؤه لربو باالنتقاـ منيـ خكفا عمى الدعكة، كعمى العباد مف إعبلميـ الفاجر، كمف 

مىى اأٍلىٍرًض ًمفى اٍلكىاًفًريفى دىيَّارنا  :قاؿ تعالى. تناسميـ كتكاثرىـ قىاؿى نيكحه رَّبّْ الى تىذىٍر عى ـٍ ،كى  ًإنَّؾى ًإف تىذىٍرىي
(. 5 )ييًضمُّكا ًعبىادىؾى كىالى يىًمديكا ًإالَّ فىاًجرنا كىفَّارنا 

 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

. 16- 15سكرة نكح، اآلية  (1)

 . 28سكرة نكح، اآلية  (2)

(. 314 ، ص1ج ) التبياف في تفسير غريب القرآف،المصرم،  (3)

(. 234\1)، عالـ التنزيؿ ، البغكم(4)

. 27- 26سكرة نكح، اآلية  (5)
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نجد األسمكب اإلسبلمي الجدلي الحكارم ال ينطمؽ مف الضغط عمى الكجداف اإلنساني بطريقة  
العنؼ كالقسكة، بؿ يتحٌرؾ مف دراسة اإلنساف في كٌؿ منطمقاتو كمؤثراتو كتطمعاتو كمشاعره الخاصة، 

، فضؿ كاألسمكب األحسف كالجٌك األلحسنى،في خٌط بياني يؤٌكد فيو المحاكر المسمـ عمى الكممة ا
كىذا ما عالجتو . ليعيش اإلنساف اآلخر الطمأنينة النفسية كالراحة العقمية كالشعكرية في مكقع الحكار

: اآلتيةاآليات 
ـٍ أىنتيـٍ بىًريئيكفى ًممَّا أىٍعمىؿي كىأىنىٍا بىًرمءه مّْمَّا تىٍعمىميكفى  :أكال ـٍ عىمىميكي لىكي ف كىذَّبيكؾى فىقيؿ لّْي عىمىًمي كى   (1)كىاً 

ف كذبكؾ أل إف تمكا عمى تكذيبؾ كأصركا عميو حسبما أخبر عنيـ :كجاء في تفسير أبي السعكد  كا 
(. 2" )  أل تبرأ منيـ فقد أعذرت، لى عممى كلكـ عممكـ:بعد إلزاـ الحجة بالتحدم  فقؿ

نَّا ًبالًَّذم أينًزؿى   :ثانيا قيكليكا آمى ـٍ كى اًدليكا أىٍىؿى اٍلًكتىاًب ًإالَّ ًبالًَّتي ًىيى أىٍحسىفي ًإالَّ الًَّذيفى ظىمىميكا ًمٍنيي كىالى تيجى
نىٍحفي لىوي ميٍسًمميكفى  ـٍ كىاًحده كى لىييكي لىيينىا كىاً  ـٍ كىاً  (. 3)  ًإلىٍينىا كىأينًزؿى ًإلىٍيكي

 كفيما جاكرىا فربما كقع بينيـ كبيف المدينة، مكية كلـ يكف يكمئذ قتاؿ ككانت الييكد يكمئذ باآليةىذه 
 بالتى ىى إاليجادلكىـ أال  الديف كتكذيب فأمر اهلل المؤمنيف أمربعض المؤمنيف جداؿ كاحتجاج فى 

 ثـ استثنى مف ظمـ منيـ المؤمنيف كحصمت منو اذية فإف ىذه ، دعاءن الى اهلل تعالى كمبلينةأحسف،
الصنيفة استثنى ألىؿ االسبلـ معارضتيا بالتغيير عمييا كالخركج معيا عف التى ىى احسف ثـ نسخ 

 قاؿ عز الديف بف عبد السبلـ  "ىذا بعد بأية القتاؿ كىذا قكؿ قتادة كىك احسف ما قيؿ فى تأكيؿ االية
فى اختصاره لقكاعد األحكاـ فائدة ال يجكز الجداؿ كالمناظرة اال الظيار الحؽ كنصرتو ليعرؼ كيعمؿ 
بو فمف جادؿ لذلؾ فقد اطاع كمف جادؿ لغرض آخر فقد عصى كخاب كال خير فيمف يتحيؿ لنصره 

(. 4) "مذىبو مع ضعفو كبعد ادلتو مف الصكاب
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

. 41، اآلية يكنسسكرة  (1)

دار احياء  (148 ص4ج)، ارشاد العقؿ السميـ الى مزايا القرآف الكريـأبك السعكد، محمد بف محمد العمادم،  (2)

.  التراث العربي، بيركت

. 46سكرة العنكبكت، اآلية  (3)

. (194، ص1ج)، الجكاىر الحساف في تفسير القرآفالثعالبي،   (4)
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قىاؿى ًإنًَّني ًمفى اٍلميٍسًمًميفى   :ثالثا ا كى اًلحن مىٍف أىٍحسىفي قىٍكالن مّْمَّف دىعىا ًإلىى المًَّو كىعىًمؿى صى كىالى تىٍستىًكم ، كى
ًميـه  ًليّّ حى بىٍينىوي عىدىاكىةه كىأىنَّوي كى سىنىةي كىالى السَّيّْئىةي اٍدفىٍع ًبالًَّتي ًىيى أىٍحسىفي فىًإذىا الًَّذم بىٍينىؾى كى (. 1 ) اٍلحى

 كىك محمد صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ ابف ،كمف أحسف قكال مف الداعي إلى اهلل كطاعتو"يقكؿ القرطبي 
 ككاف الحسف إذا تبل ىذه اآلية ، ىك رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ:سيريف كالسدم كابف زيد كالحسف

يقكؿ  ىذا رسكؿ اهلل ىذا حبيب اهلل ىذا كلي اهلل ىذا صفكة اهلل ىذا خيرة اهلل ىذا كاهلل احب أىؿ 
 عائشة رضي اهلل عنيا ت كقاؿ،األرض إلى اهلل أجاب اهلل في دعكتو كدعا الناس إلى ما أجاب إليو

  كنت مؤذنا ألصحاب :قاؿ فضيؿ بف رفيدة، مجاىد  نزلت في المؤذنيفككعكرمة كقيس بف أبي حاـز 
 فقاؿ لي عاصـ بف ىبيرة  إذا أذنت فقمت  اهلل أكبر اهلل أكبر ال إلو إال اهلل فقؿ ،عبد اهلل بف مسعكد

 أم إلى تكحيد اهلل  كمف أحسف قكال ممف دعا إلى اا " ( 2. )كأنا مف المسمميف ثـ قرأ ىذه اآلية
 ىك المؤمف أجاب اهلل دعكتو كدعا الناس إلى ما أجاب اهلل فيو مف طاعتو: كطاعتو قاؿ الحسف 

:   لربي كقاؿ ابف سيريف كالسدم كابف زيد  كقاؿ إنني مف المسمميف في إجابتو كعمؿ صالحا 
( 3" ) صمى اهلل عميو كسمـالرسكؿىك 

إف اإلعبلـ اإلسبلمي يجب أف ينطمؽ مف دعكة اإلسبلـ التي سادت بالحكمة كالمكعظة 
في مكاجية المكابرة كالعناد كاالستعبلء، ككسبت ىذه الدعكة القمكب كالعقكؿ، فاإلعبلـ الدعكم  الحسنة

فيو دعكة إلى إحياء القمكب عندما تستجيب لنداء السماء، فاهلل جؿ شأنو يأمر عباده باالستجابة 
السريعة ألنو يحكؿ بيف اإلنساف كما يتمناه قمبو مف طكؿ الحياة كفسحة اآلماؿ بأف يميتو فجأة، كليس 

فدعكة . ميما االستعجاؿ في قطؼ الثمار في اإلعبلـ الدعكم بقدر أىمية القياـ بيذا الكاجب العظيـ
.  عاما، كقد كصفو اهلل بأنو كاف أمة برجؿ950نكح عميو السبلـ استمرت 
دعكة نكح عميو السبلـ، كما حددىا  في تظير اإلعبلـ الدعكم إف خصائص: كخبلصة القكؿ

الترىيب كاالنذار، كالدعكة المتكاصمة ليبل نيارا، : القرآف الكريـ، كأستطيع أف أجمميا في النقاط اآلتية 
. كالدعكة الجيرية كالسرية كالعمنية، كاستخداـ أسمكب الترغيب في الدعكة إلى اهلل

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
. 34 ػ33، اآلية فصمتسكرة  (1)

(. 360، ص 15ج )، الجامع إلحكاـ القرآفالقرطبي،   (2)

(. 4/734)، فتح القدير، الشككاني( 3)
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المطمب الثالث 
: كالحرب النفسية ( المضادة كاإلشاعة اإلشاعة ) المكجو اإلعالـ

 
عندما يتمقى اإلنساف العاقؿ المعمكمة، فاف الكضع الطبيعي أف يستمع إلييا بأذنيو، ثـ تدخؿ 

مىا يىٍمًفظي ًمف   :إلى الدماغ ليحمميا، بعد ذلؾ يككف دكر المساف الذم يككف عميو الرقيب، قاؿ تعالى
ًتيده  ما يمفظ مف قكؿ ما يتكمـ مف كبلـ : " يقكؿ البغكم في تفسير اآلية.  (1 )قىٍكؿو ًإالَّ لىدىٍيًو رىًقيبه عى

(.  2" )حافظ عتيد حاضر أينما كاف  فيمفظو أم رميو مف فيو إال لديو رقيب
(. 3 )} مف يضمف لي ما بيف لحييو كما بيف رجميو، أضمف لو الجنة{:كيقكؿ عميو الصبلة كالسبلـ

كعميو، فإف اإلنساف المسمـ الذم يخاؼ اهلل كيتقيو، يتحرل الصدؽ في القكؿ، كال يمكف أف تصدر منو 
الشائعات اليدامة، لكف في المقابؿ نرل كيؼ كاف كصؼ القرآف لمعامميف عمى بث الفتنة، إنيـ يتمقكف 
الكبلـ كالشائعات بألسنتيـ، ال بآذانيـ، كال تعييا عقكليـ، ثـ يقكلكنيا بأفكاىيـ دكف عمـ كال تمحيص كال 

فمنطقة االستقباؿ كالبث عندىـ كاحدة، لسانو كفاه، دكف استخداـ األذف كالعقؿ كالتقكل، . تقكل
ـه   :كالكصؼ القرآني رائع ليؤالء ـٍ ًبًو ًعٍم ـٍ مَّا لٍَّيسى لىكي تىقيكليكفى ًبأىٍفكىاًىكي ـٍ كى ًإٍذ تىمىقٍَّكنىوي ًبأىٍلًسنىًتكي

تىٍحسىبيكنىوي ىىينان كىىيكى ًعندى ٱلمًَّو  لىٍكالۤ كى انىؾى ىىٰػذىا عىًظيـه كى ـى ًبيىٰػذىا سيٍبحى  ًإٍذ سىًمٍعتيميكهي قيٍمتيـٍ مَّا يىكيكفي لىنىآ أىف نَّتىكىمَّ
ـي ٱلمَّوي أىف تىعيكديكٍا ًلًمٍثًمًو أىبىدان ًإف كينتيـٍ مٍُّؤًمًنيفى * بيٍيتىافه عىًظيـه  ( 4 ) يىًعظيكي

يركيو بعضكـ عف بعض كتقكلكف   لسنتكـأ تمقكنو بإذ  :كفي الدر المأثكر، يفسر السيكطي
 القذؼ  قمتـ مفما يعني مف غير أف تعممكا اف ،لسنتكـ مف قذفيا ما ليس لكـ بو عمـأبأفكاىكـ يعني ب

لكال اذ سمعتمكه  يعني مف الزكر  القذؼ ذنب ىيف كىك عند اهلل عظيـأفتحسبكف : حؽ كتحسبكنو ىينا
سبحانؾ  ينبغي لنا أف نتكمـ بيذا كلـ تره أعيننا ال ما يعني القذؼ قمتـ ما يككف يعني أال قمتـ ما يككف
(. 5) "ىذا بيتاف عظيـ يعني أال قمتـ ىذا كذب عظيـ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
. 18سكرة  ؽ، اآلية  (1)
 (. 222 ،ص4ج) معالـ التنزيؿ،البغكم،  (2)
. 6109( 2376 /5)صحيح البخارم، كتاب الرقائؽ، باب حفظ المساف  (3)
.  15سكرة النكر، اآلية  (4)
 (.154 ، ص6ج)، ، الدر المنثكرالسيكطي(5)
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لىى أيٍكًلي األىٍمًر  : قاؿ تعالى لىٍك رىدُّكهي ًإلىى الرَّسيكًؿ كىاً  ٍكًؼ أىذىاعيكٍا ًبًو كى ـٍ أىٍمره مّْفى األىٍمًف أىًك اٍلخى اءىي ذىا جى كىاً 
رىٍحمىتيوي الىتَّبىٍعتيـي الشٍَّيطىافى ًإالَّ قىًميالن  ـٍ كى مىٍيكي لىٍكالى فىٍضؿي الٌمًو عى ـٍ كى ـٍ لىعىًممىوي الًَّذيفى يىٍستىنًبطيكنىوي ًمٍنيي   ًمٍنيي

كاف يبعث السرايا فإذا غمبكا أك غمبكا بادر المنافقكف   كذلؾ أف النبي " كفي تفسير البغكم (. 1)
ؿ أف يحدث بو رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ فيضعفكف بيستخبركف عف حاليـ فيفشكف كيحدثكف بو ؽ
ذا جاءىـ  يعني المنافقيف أمر مف األمف أم الفتح كالغنيمة أك ،بو قمكب المؤمنيف فأنزؿ اهلل تعالى كا 

الخكؼ كالقتؿ كاليزيمة أذاعكا بو أشاعكه كأفشكه كلك ردكه إلى الرسكؿ إلى رأيو كلـ يحدثكا بو حتى 
لىيككف النبي صمى اهلل عميو كسمـ ىك الذم يحدث   (.2" ) أكلي األمربو كا 

أم لك ردكا ما يبمغيـ مف أنباء األمف أك الخكؼ إلى الرسكؿ صمى اهلل : يفسر صاحب الظبلؿ اآلية
عميو كسمـ إف كاف معيـ أك إلى أمرائيـ المؤمنيف، لعمـ حقيقتو القادركف عمى استبطاء ىذه الحقيقة، 

. (3)" كاستخراجيا مف ثنايا األنباء المتناقضة، كالمبلبسات المتراكمة
كعمدت قريش إلى حرب اإلشاعات كاالفتراءات كأشاعت عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ جممة 

بىٍؿ قىاليكٍا أىٍضغىاثي أىٍحالىـو بىًؿ اٍفتىرىاهي بىٍؿ ىيكى شىاًعره فىٍميىٍأًتنىا ًبآيىةو كىمىا   مفتريات، فتارة تشيع عنو بالشاعر 
ليكفى  كفى   كمرة تفترم عميو بالساحر.  (4  )..أيٍرًسؿى األىكَّ قىاؿى اٍلكىاًفري ـٍ كى ٍنيي اءىيـ مُّنًذره مّْ كىعىًجبيكا أىف جى

(.   5)ىىذىا سىاًحره كىذَّابه 
لقد خططت الزعامة القرشية في دار الندكة بعد مداكلة كمشاكرة أف تشيع في الناس كالقادميف لمحج 

خاصة أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ساحر، كانو كاف كاف ال ينفث في عقد كال غيرىا مف أعماؿ 
" السحرة، اال أنو في النتيجة يمتقي معيـ، فيؤالء يقكمكف بسحرىـ ليفرقكا بيف الناس، كىك قد فرؽ الناس

(6 .)
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 . 83سكرة النساء، اآلية  (1 )

(. 456 ، ص1ج)، معالـ التنزيؿالبغكم،  (2)

 . 724، ص ، في ظالؿ القرافقطب (3)

. 5سكرة األنبياء، اآلية  (4)

 . 4سكرة ص، اآلية  (5)

. 1985ىػ ػ 1405 ، دار الفرقاف، عماف، 30، صالحرب النفسية مف منظكر اسالمينكفؿ، أحمد،  (6)
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في المقابؿ استخدـ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ العامؿ النفسي  في الصراع مع أعداء اهلل 
عبلء لكممة اهلل، كاستخدـ الردع مف خبلؿ إعداد القكة الرادعة، الف إظيار القكة  دفاعا عف الدعكة كا 

كخير مثاؿ عمى النصر الذم حققو . لبلعداء كأخافتيـ يحقؽ النصر عمييـ كيؤدم الى تحقيؽ األىداؼ
 الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ عمى أعتى دكلة في ذلؾ العصر كىي دكلة الركـ، ليحقؽ النصر بالرعب

كمف . ، كحيف كصؿ رسكؿ اهلل الى تبكؾ، كصار عمى حدكد دكلة الركـ، لـ يجد أحدا مف العدك"
المحتمؿ أف يككف الركـ آثركا االنسحاب الى داخؿ ببلد الشاـ، ليتحصنكا بحصكنيا حيف بمغيـ أمر 

(. 1)" ىذا الجيش كقكتو
كفي العاـ التالي لمؤتة أم في السنة التاسعة لميجرة قاد النبي بنفسو غزكة تبكؾ : "يقكؿ أحمد نكفؿ

فأظير قكة المسمميف لمركـ المتربصيف بيـ، ثـ عاد الى المدينة المنكرة ، فكانت تمؾ الغزكة غزكة 
(. 2)" استطبلعية، باالضافة الى تأثيرىا المعنكم في الرـك كحمفائيـ الغساسنة

أعطيت خمسا لـ يعطيف أحد مف األنبياء قبمي {: في قكلو رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـىذا ما أكده 
نصرت بالرعب مسيرة شير كجعمت لي األرض مسجدا كطيكرا كأيما رجؿ مف أمتي أدركتو الصبلة 

 كأحمت لي الغنائـ ككاف النبي يبعث إلى قكمو خاصة كبعثت إلى الناس كافة كأعطيت ،فميصؿ
(. 3 ) }الشفاعة

إف أغمب غزكات الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ كاف يتـ لو السيطرة عمى عدكه كميداف المعركة 
فييا بفرار العدك، كما أكثر ما تجد في كتب السيرة عف سيرة الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ، أنو سار 
إلى أقكاـ كانتصر عمييـ بالرعب، كما ذلؾ إال ألف العدك انخمع قمبو كىزمت نفسيتو قبؿ أف يصمو 

قاد النبي صمى اهلل عميو كسمـ بنفسو سبعا كعشريف أك ثمانيان كعشريف غزكة، " جيش المسمميف لقد 
. ككاف ما قاتؿ فيو مف المغازم تسع غزكات، بينما فر المشرككف في تسع عشرة غزكة، بدكف قتاؿ

(. 4)" ككانت سراياه التي بعث بيا سبعا كأربعيف سرية
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

. 1372 دار المعارؼ، مصر564، صصكر مف حياة الرسكؿدكيدار، أميف،  (1)
. 114، ص الحرب النفسية مف منظكر اسالمينكفؿ،  (2)
جعمت لي األرض  )باب قكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ ، كتاب الصبلة، لجامع الصحيح المختصرا،  البخارم(3)

. 427( 168\1 )مسجدا كطيكرا
. 114، صالحرب النفسية مف منظكر إسالمينكفؿ،  (4)
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 كالحرب النفسية، كالدعاية يستيدؼ اإلشاعة المكجو الذم يستخدـ اإلعبلـ إف :أستطيع القكؿ
معنكيات األمة المستيدفة، كحتى ال يقع اإلعبلمي اإلسبلمي في ىذه المصيدة يجب عميو أف يخاؼ 

اهلل كيتقيو، كيتحرل الصدؽ في القكؿ، فبل يمكف أف تصدر منو الشائعات اليدامة، فعندما يتمقى الخبر 
يككف أمينا عميو ألنو أصبح بذلؾ حامؿ رسالة، في المقابؿ فاف صاحب اإلشاعة يستقبؿ الخبر 

. بمسانو، كقبؿ أف يدركو عقمو يبثو بفيو كما في القرآف الكريـ
استخدـ العامؿ النفسي في الصراع مع   الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ،إف: كخبلصة القكؿ

عبلء لكممة اهلل، كاستخدـ الردع مف خبلؿ إعداد القكة الرادعة، الف  أعداء اهلل، دفاعا عف الدعكة كا 
خافتيـ يحقؽ النصر عمييـ كيؤدم إلى تحقيؽ األىداؼ في المقابؿ عمدت . إظيار القكة لؤلعداء كا 

قريش إلى حرب اإلشاعات كاالفتراءات كأشاعت عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ جممة مفتريات، فتارة 
. تشيع عنو بالشاعر، كمرة تفترم عميو بالساحر
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المطمب الرابع 
 

:  المبشر بأحداث المستقبؿاإلعالـ
 

ىذا النكع يضـ جميع آيات القرآف الكريـ التي فييا بشارة لممسمميف بالمستقبؿ إذ تجد ركعة 
اخبار القرآف الكريـ بأمكر مف غيب المستقبؿ، كما أخبر اهلل بو مف كشكؼ في آفاؽ الككف، كآفاؽ 

ـٍ  :النفكس البشرية، قاؿ تعالى لى ؽُّ أىكى ـٍ أىنَّوي اٍلحى تَّى يىتىبىيَّفى لىيي ـٍ حى ًفي أىنفيًسًي ـٍ آيىاًتنىا ًفي اٍافىاًؽ كى سىنيًريًي
مىى كيؿّْ شىٍيءو شىًييده  بّْؾى أىنَّوي عى لىتىٍعمىميفَّ نىبىأىهي بىٍعدى ًحيفو   :كقاؿ تعالى. (1 ) يىٍكًؼ ًبرى في  . (2  )كى
: ىذا الصدد سكؼ أستعرض عدة أمثمة

  مف عبلمات قرب قياـ الساعة إجتماع الييكد  في مكاف كاحد ك لـ يجتمع الييكد في التاريخ :أكال 
قيٍمنىا ًمٍف بىٍعًدًه ًلبىًني ًإٍسرائيؿى اٍسكينيكا اأٍلىٍرضى  : قاؿ تعالى  .في مكاف كاحد إال  مؤخران في فمسطيف  كى
ـٍ لىًفيفا اءى كىٍعدي اٍاًخرىًة ًجٍئنىا ًبكي .  (3 )فىًإذىا جى

كممة لفيفا تعني الشيء المجتمع ك الممتؼ مف كؿ مكاف ك المفيؼ؛  القـك يجتمعكف مف قبائؿ شتى ك
ٍمع العظيـ مف أخبلط  ليس أصميـ كاحدا، كالمفيؼ ما اجتمع مف الناس مف قبائؿ شتى، كالمفيؼ الجى

كيبدك لمجميع أف ذلؾ كاضح . (4)" شتى فييـ الشريؼ كالدنيء كالمطيع كالعاصي كالقكم كالضعيؼ
حتى يصؿ . تماما مف خبلؿ ما نشاىده مف الييكد المياجريف الى فمسطيف مف جميع أقطار الدنيا

يـك : يريد  فإذا جاء كعد ااخرة  :  األمر ذركتو عندما يتحقؽ كعد اآلخرة كما في قكلو تعالى
(. 5" )مجتمعيف مختمطيف  جئنا بكـ لفيفا  القيامة

 التي أراد أف لبني إسرائيؿ اسكنكا األرض    مف بعد فرعكف أك إغراقو  كقمنا مف بعده 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

. 53سكرة فصمت، اآلية  (1)

. 88سكرة ص، اآلية  (2)

. 104سكرة اإلسراء، اآلية  (3)

(. 317 /9)، مادة لفؼ، لساف العربابف منظكر،  (4)

(. 650، ص1ج)، لكجيز في تفسير الكتاب العزيزا،  الكاحدم(5)
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الكرة أك الحياة أك الساعة أك الدار اآلخرة يعيف قياـ القيامة  فإذا جاء كعد ااخرة  يستفزكـ منيا 
ياىـ ثـ نحكـ بينؾ كنمير  جئنا بكـ لفيفا  ـ مف أشقيائكـ كالمفيؼ سعداءؾمختمطيف إياكـ كا 

جميعا "  جئنا بكـ لفيفا أم الساعة  فإذا جاء كعد ااخرة  (.  1" )الجماعات مف قبائؿ شتى
. (2 " )أنتـ كىـ

:  البشارة بتحكؿ الصحارم إلى جنات: ثانيا

أكدت الدراسات العممية المعاصرة في كؿ مف مجالي عمـك األرض كعمـك المناخ، عمى أف 
ا كأنيارنا كيتحدث رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ , كأنيا سكؼ تعكد كذلؾ, أرض العرب كانت مركجن
كأرض العرب عامة سكؼ تمتمئ جناننا في عصر يمي عصر النبكة , بأف منطقة تبكؾ بصفة خاصة

 ال تقـك الساعة حتى يكثر الماؿ كيفيض، حتى يخرج الرجؿ بزكاة مالو {: كيقكؿ صمى اهلل عميو كسمـ
(  3 )}فبل يجد أحدا يقبميا منو، كحتى تعكد أرض العرب مركجا كأنيارا 

كتصدؽ نبكءة المصطفى صمى اهلل :  يقكؿ الدكتكر زغمكؿ النجار في تعميقو عمى الحديث الشريؼ

, فتتحكؿ المنطقة حكؿ تبكؾ إلى مزارع عامرة بأفضؿ المزركعات, عميو كسمـ بعد ألؼ كأربعمائة سنة

المياه تحت سطح  كذلؾ ألف منطقة تبكؾ كما حكليا تحكم أىـ خزانات, كأشيى الثمار كالخضركات

كالتي تتميز بتركيبيا  (كمتككنات مجمكعة تبكؾ الرممية, فتككف جبؿ الساؽ)األرض في الجزيرة العربية 

كبمنكشؼ تزيد مساحتو عف عدة عشرات اآلالؼ مف , مف الحجر الرممي عالي المسامية كالنفاذية

الكيمك مترات المربعة إلى الغرب مف تبكؾ تعمؿ كمصيدة ىائمة لمياه األمطار التي تتحرؾ مف سطح 

األرض إلى ما تحت سطحيا يميؿ الطبقات إلى الشرؽ فتخزف تحت أرض تبكؾ كمخزكف مائي متخـ 

(. 4 )"يمثؿ أكبر مخزكف مائي في أرض شبو الجزيرة العربية

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

(. 470، ص1ج) ،فسير البيضاكمت، البيضاكم( 1)

(. 373، ج1ص)، فسير الجالليفت، السيكطي كالمحمي( 2)

 الطبعة الثانية، دار ،9384 (417 /2 ) مسند أبي ىريرة رضي اهلل عنو،المسند ( ىػ 241)بف حنبؿ، أحمد ،  ا(3)

.  ىػ 1398الفكر، بيركت، 

 www.55a.net،   تحكؿ الصحارم إلى جناتاإلعجاز الغيبي كالتاريخي، (4 )

http://www.55a.net/
http://www.55a.net/
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مف غير اهلل الخالؽ يمكف أف يككف قد أخبر ىذا النبي : يحؽ لي كلؾ أييا القارمء أف تتساءؿ
األمي مف قبؿ ألؼ كأربعمائة سنة بتمؾ الحقائؽ العممية اليائمة، التي لـ يتكصؿ اإلنساف إلى إدراؾ 

لذلؾ مطمكب مف اإلعبلمييف كالدعاة إبراز ىذه الحقائؽ . شيء منيا إال منذ عشرات قميمة مف السنيف؟
 .العممية كتقديميا الى البشرية بطريقة اعبلمية مشكقة تميؽ بحجـ الحقيقة العممية التي نحف بصددىا

ينقؿ الحدث، كيبشر بالحدث، كخير ما يبشر بو،  اإلعبلمي اإلسبلمي صاحب الرسالة،إف 
أحداث المستقبؿ التي ذكرىا القرآف الكريـ كالسنة النبكية الشريفة، كفييا بشارة لممسمميف بالمستقبؿ لتجد 

.  ركعة اإلعجاز الغيبي
 

يضـ جميع آيات القرآف الكريـ التي  إف اإلعبلـ المبشر بأحداث المستقبؿ :كخالصة القكؿ
فييا بشارة لممسمميف بالمستقبؿ إذ تجد ركعة إخبار القرآف الكريـ بأمكر مف غيب المستقبؿ، كما أخبر 

مف عبلمات : اهلل بو مف كشكؼ في آفاؽ الككف، كآفاؽ النفكس البشرية كمف األمثمة عمى ذلؾ أنو 
قرب قياـ الساعة إجتماع الييكد  في مكاف كاحد، ك لـ يجتمع الييكد في التاريخ في مكاف كاحد 

، تحققت عمى أرض الكاقع، بعد البشارة بتحكؿ الصحارم إلى جنات  كما أف  .إال  مؤخران في فمسطيف
أف أكدت الدراسات العممية المعاصرة في كؿ مف مجالي عمـك األرض كعمـك المناخ، عمى أف أرض 

ا كأنيارنا . كقد عادت, كأنيا سكؼ تعكد كذلؾ, العرب كانت مركجن
 
 
 
 
 
 
 
 

المطمب الخامس 
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 الجيادم اإلعالـ
 

إف ىدؼ الحرب في اإلسبلـ ىك نشر الدعكة اإلسبلمية، فبل يجكز القتؿ قبؿ دعكة الكفار إلى 
مًَّف   :اإلسبلـ، كبياف حقيقتو، لذلؾ فاف قتاليـ ال يككف قبؿ بمكغ الدعكة إلييـ بدليؿ قكلو تعالى

مىا كينَّا ميعىذًّْبيفى  مىٍييىا كىالى تىًزري كىاًزرىةه ًكٍزرى أيٍخرىل كى ؿَّ فىًإنَّمىا يىًضؿُّ عى مىف ضى اٍىتىدىل فىًإنَّمىا يىٍيتىدم ًلنىٍفًسًو كى
تَّى نىٍبعىثى رىسيكالن  (.  1 )حى

جياد كالجياد بمفيكمو العاـ يشمؿ جياد النفس كالشيطاف في طاعة اهلل عز كجؿ كترؾ معصيتو، ك
الكفار كالمنافقيف بالحجة كالبياف، كجياد أىؿ البدع كالمنكرات باليد أك بالمساف أك بالقمب حسب 

. جياد دفع أك طمبباالستطاعة، كما يعني جياد الكفار بالسيؼ كالسناف 
عندما استقر رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ بالمدينة كأيده اهلل بنصره بعباده المؤمنيف مف 

المياجريف كاألنصار كألؼ بيف قمكبيـ بعد العداكة التي كانت بينيـ فمنعتو أنصار اهلل كبذلكا نفكسيـ 
دكنو كقدمكا محبتو عمى محبة اآلباء كاألبناء كاألزكاج، بدأت العرب كالييكد بالتربص بيـ كاالستعداد 

الشككة، فأذف ليـ حينئذ في القتاؿ كلـ  لحربيـ، كاهلل سبحانو يأمرىـ بالصبر كالعفك كالصفح حتى قكيت
ـٍ لىقىًديره  :  يفرضو عمييـ فقاؿ تعالى  مىى نىٍصرًًى فَّ المَّوى عى ـٍ ظيًمميكا كىاً  (. 2 )أيًذفى ًلمًَّذيفى ييقىاتىميكفى ًبأىنَّيي

قىاًتميكٍا ًفي سىًبيًؿ الٌمًو الًَّذيفى " ثـ فرض عمييـ القتاؿ بعد ذلؾ لمف قاتميـ دكف مف لـ يقاتميـ فقاؿ  كى
ـٍ كىالى تىٍعتىديكٍا ًإفَّ الٌموى الى ييًحبّْ اٍلميٍعتىًديفى  قىاًتميكٍا  ثـ فرض عمييـ قتاؿ المشركيف كافة. (3 )ييقىاًتميكنىكي كى

ـٍ كىآفَّةن كىاٍعمىميكٍا أىفَّ الٌموى مىعى اٍلميتًَّقيفى   (.4 )اٍلميٍشًرًكيفى كىآفَّةن كىمىا ييقىاًتميكنىكي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

.  15سكرة اإلسراء، اآلية  (1)

. 39سكرة الحج، اآلية  (2)

.   190سكرة البقرة، اآلية  (3)

. 36سكرة التكبة، اآلية  (4)

أرل أف رسالتنا اإلعبلمية الجيادية تنطمؽ مف األساس الذم نفيمو لمجياد، فبل بد لدعكة الحؽ 
مف سيؼ يحمييا، كيييئ السبيؿ لبلعبلـ االسبلمي ليقكؿ كممتو، كالجياد أمر جعمو اهلل مف فرائض 

javascript:DisplayAyaa(2,190)
javascript:DisplayAyaa(2,190)
javascript:DisplayAyaa(2,190)
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ـٍ كىعىسىى أىف تىٍكرىىيكٍا شىٍيئنا  :الديف لنشر الدعكة االسبلمية قاؿ تعالى ـي اٍلًقتىاؿي كىىيكى كيٍرهه لَّكي مىٍيكي كيًتبى عى
ـي كىأىنتيـٍ الى تىٍعمىميكفى  ـٍ كىالٌموي يىٍعمى ـٍ كىعىسىى أىف تيًحبُّكٍا شىٍيئنا كىىيكى شىرّّ لَّكي ٍيره لَّكي (.    1)كىىيكى خى

:   كعميو نستنتج أف العمماء تحدثكا عف نكعيف مف الجياد، كافترقكا في األمر بيف رأييف
 القائؿ بأنو ال يشرع المسممكف بحرب الكفار ابتداء ألف القتاؿ في اإلسبلـ شرع لمدفاع، :الرأم األكؿ

ـٍ كىالى تىٍعتىديكٍا ًإفَّ الٌموى الى ييًحبّْ اٍلميٍعتىًديفى   كاستدلكا بقكلو تعالى قىاًتميكٍا ًفي سىًبيًؿ الٌمًو الًَّذيفى ييقىاًتميكنىكي  كى
مىٍيًو ًبًمٍثًؿ  كااية  (2) ـٍ فىاٍعتىديكٍا عى مىٍيكي اصه فىمىًف اٍعتىدىل عى ريمىاتي ًقصى رىاـً كىاٍلحي ـي ًبالشٍَّيًر اٍلحى رىا الشٍَّيري اٍلحى

ـٍ  مىٍيكي لك كانت دكلتا الرـك كالفرس تقكماف عمى " كيقكؿ الغزالي مؤيدا الرأم ( 3) مىا اٍعتىدىل عى
 (.4)"  مبادمء الحرية كالعدالة كضماف الحقكؽ اإلنسانية ما قامت بيننا كبينيـ حركب

الكاجب عمى المسمميف اف يقاتمكا الكفار جميعا، في كؿ األرض حتى يخضعكا، كأف : الرأم الثاني
الجياد شرع لمقاتمة كؿ الكفار، كال كجكد لكافر محارب، ككافر غير محارب، بؿ يجب مقاتمة الكفار 

ـٍ كىآفَّةن : قاؿ تعالىأجمعيف، المسالـ كالمحارب قىاًتميكٍا اٍلميٍشًرًكيفى كىآفَّةن كىمىا ييقىاًتميكنىكي (. 5 ) كى
" كيفسر الشييد سيد قطب ىذه اآلية أنيـ ال يعاىدكف اال في حالة عجزىـ عف التغمب عمى المسمميف 
كلك ظيركا عميكـ لفعمكا بكـ األفاعيؿ في غير مراعاة لعيد قائـ بينيـ كبينكـ، كفي غير ذمة يرعكنيا 

 (.6)" لكـ أك في غير تحرج كال تذمـ مف فعؿ يؤلتكنو معكـ فيـ ال يرعكف عيدا
 

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

. 216سكرة البقرة، اآلية ( 1)

. 190سكرة البقرة، اآلية  (2)

. 194سكرة البقرة، اآلية  (3)

.  18، صجياد الدعكةالغزالي،  (4)

. 36سكرة التكبة، اآلية  (5)

(. 147، ص 4ج)، في ظالؿ القرآفقطب،  (6)

 أف النبي صمى اهلل عميو كآلو كسمـ {كفي الترغيب في الجياد كبياف درجتو جاء في الحديث الشريؼ 
 (.1) }  لغدكة أك ركحة في سبيؿ اهلل خير مف الدنيا كما فييا: قاؿ
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 قدماه في أغبرت مف : سمعت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو كسمـ يقكؿ{كعف أبي عبس الحارثي قاؿ
 قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو {كعف أبي مكسى قاؿ ، (2 )} سبيؿ اهلل حرمو اهلل عمى النار

  .  (3)}   إف أبكاب الجنة تحت ظبلؿ السيكؼ: كسمـ
ذا تدانى الخصماف صار كؿ كاحد منيـ تحت ظؿ سيؼ "كيكضح الشككاني ذلؾ  الظبلؿ جمع ظؿ كا 

(.   4" )صاحبو لحرصو عمى رفعو عميو كال يككف ذلؾ إال عند التحاـ القتاؿ
كقد قرف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ بيف العيف التي تبكي مف خشية اهلل كالعيف التي تسير كتحرس 

 عيناف ال تمسيما : سمعت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو كسمـ يقكؿ: قاؿ،عف ابف عباس{الدعكة 
 (.5 )}النار عيف بكت مف خشيت اهلل كعيف باتت تحرس في سبيؿ اهلل

ككما أف جياد المشركيف يككف بالنفس كالقتاؿ بالسبلح، يككف أيضا بدعـ المجيكد الحربي بالماؿ، 
عف أنس  ككذلؾ بالمساف كالمقصكد ىنا باإلعبلـ كاإلخبار مف خبلؿ رفع المعنكيات كنشر الحقائؽ 

(. 6 )}  جاىدكا المشركيف بأمكالكـ كأيديكـ كألسنتكـ:ؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو كسمـكقاؿ رس{
في الدعكة إلى اهلل عز كجؿ، كىك مف  (صمى اهلل عميو كسمـ) أعظـ الكسائؿ التي استخدميا كالجياد

بعثت بالسيؼ بيف يدم {أعظـ كسائؿ الدعكة الباقية إلى يـك القيامة، قاؿ عميو الصبلة كالسبلـ 
  (.7 )}الساعة، حتى يعبد اهلل كحده ال شريؾ لو، كجعؿ رزقي تحت ظؿ رمحي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

. 15603(433\3)سيؿ بف سعد ، حديث مف مسند سيؿ بف سعد الساعدم رضي اهلل عنومسند أحمد،  (1)

 . 14990 (367\3) أحمد  كمسند865 (308\1 )باب المشي إلى الجمعة، كتاب الجمعة، البخارمصحيح  (2)

 .1902 (1511\3 )باب ثبكت الجنة لمشييد، كتاب االمارة، مسمـ أنظر صحيح (3)

. 14، ص8، جنيؿ األكطار مف أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبار،  الشككاني(4)

 . الرياض،مكتبة المعارؼ،  الطبعة الخامس(34\2 )،صحيح الترغيب كالترىيب ،محمد ناصر الديف، األلباني (5)

باب  :، كتاب الجيادداكد  كأبك12268(124\3)مسند أنس بف مالؾ : ، مسند المكثريف مف الصحابة أحمدمسند (6)

  .   3096(  7\6 )باب كجكب الجياد:  ، كتاب الجياد كالنسائي2504( 13\2 )كراىية ترؾ الغزك

 . 5114 ( 50/ 2  )ىذاف خصماف اختصمكا في ربيـ:باب في قكلو تعالى : أحمد، كتاب التفسيرمسند( 7)

زالة إف  نما غايتو الدعكة لئلسبلـ كا  رىاب الشعكب، كا  الجياد في سبيؿ اهلل ليس مقصده سفؾ الدماء كا 
القكل المادية التي تحكؿ دكف كصكليا لمناس، فيصبح االتصاؿ بالناس ميسكرا عبر جميع الكسائؿ 
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فالمقصكد مف الجياد إقامة ديف اهلل عمى كجو األرض كنفي   .الشفيية كالكتابية كالسمعية كالبصرية
كقد كاف قتالو صمى اهلل ، الفتنة كالشرؾ عنيا كاقتبلع جذكر الطكاغيت الذيف يحكلكف بيف الحؽ كالناس

ما قاتؿ : "عميو كسمـ كمو جيادان إلعبلء كممة اهلل كدعكة لمخير، فعف ابف عباس رضي اهلل عنيما قاؿ
(.  1 )"قكمان حتى يدعكىـ (صمى اهلل عميو كسمـ)رسكؿ اهلل 

: الحرب االعالمية في غزكة بدر
بدأت بكادر الحرب اإلعبلمية منذ اليجرة النبكية الشريفة، كاتضحت مبلمحيا في بعض السرايا 

الحربية قبيؿ بدر، لكنيا بمغت ذركتيا في معركة بدر الكبرل، كقد بدأ المعركة بمشكرة أصحابو مف 
سيركا كأبشركا، فاف اهلل تعالى قد : " المياجريف كاألنصار، فأشاركا عميو بالخركج لمبلقاة العدك، ثـ قاؿ

(.  2)" كعدني إحدل الطائفتيف، كاهلل لكأني أنظر إلى مصارع القكـ
ذ يعدكـ اا إحدل : ثـ كاف تكريـ اهلل لممؤمنيف في بداية المعركة بمؤيدات معنكية في قكلو تعالى  كا 

(.  3 )الطائفتيف أنيا لكـ 

 إذ يكحي ربؾ الى المالئكة أني كانطمؽ الخطاب القرآني في المعركة ليثبت القمكب كالنفكس كاألقداـ 
معكـ فثبتكا الذيف آمنكا سألقي في قمكب الذيف كفركا الرعب فربكا فكؽ األعناؽ كاضربكا منيـ كؿ 

 (4  )بناف 
 إذ يريكيـ اا في منامؾ قميال كلك : كتكجو الخطاب القرآني لمتعبئة اإليمانية لممؤمنيف، قاؿ تعالى

(  5  )أراكيـ كثيرا لفشمتـ كلتنازعتـ في األمر كلكف اا سمـ إنو عميـ بذات الصدكر 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

  مسند عبد اهلل بف العباس بف عبد المطمب عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ:مف مسند بنى ىاشـ أحمد، مسند( 1)

(1/231 ) 2053 . 

 615- 1/614: أخرجو ابف ىشاـ في السيرة (2)

 7سكرة األنفاؿ، اآلية  (3)

 11سكرة األنفاؿ، اآلية ( 4)
  44سكرة األنفاؿ، اآلية  (5)

 يا أييا النبي حرض المؤمنيف عمى  بطمب االستعداد ثـ خاطب القرآف الكريـ الرسكؿ 
كقد دخؿ الرسكؿ المعركة بأسمحة غير متكافئة في العدد كالعدة، لكنو استخدـ اإلعبلـ  (1 )القتاؿ
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كالذم نفسي بيده ال يقاتميـ اليـك رجؿ "  التحريض الجيادم بكسائؿ مؤثرة، فقد استخدـ الرسكؿ 
قكمكا الى جنة : فيقتؿ صابرا محتسبا مقببل غير مدبر إال أدخؿ الجنة، كقاؿ كىك يحضيـ عمى القتاؿ

(. 2)" عرضيا السماكات كاألرض
ككاف تأكيد مف الصحابة رضكاف اهلل عمييـ عمى أقكالو في بداية المعركة، مف حديث أنس رضي اهلل 

ثـ انشأ يحدثنا عف أىؿ : " إلى أف قاؿ" ... كنا مع عمر بيف مكة كالمدينة فتراءينا اليبلؿ : " عنو قاؿ
 (ىذا مصرع فبلف غدا إف شاء اهلل )إف رسكؿ اهلل كاف يرينا مصارع أىؿ بدر باألمس يقكؿ : بدر فقاؿ

(  3). ما أخطؤكا الحدكد التي حد رسكؿ اهلل! فكالذم بعثو بالحؽ: فقاؿ عمر: قاؿ
ككاف لمشعراء دكرىـ في الحرب االعبلمية في بدر، فقد ربطكا بيف اليزيمة النكراء لقريش، كبغييا 

كتعير الذيف الذكا بالفرار . كطغيانيا، كأف جزاء ىذا البغي النار في اآلخرة كالخزم كالذؿ في الدنيا
ثـ تحمؿ دعكة لقريش أف تعكد . كالذيف كقعكا في ذؿ األسر، كتشمت بالنائحيف كالنائحات عمى قتبلىـ

عف غييا كتفيء الى اهلل كرسكلو، كما يتكضح الفخر الكبير بالنصر المؤزر الذم نالو المسممكف تحت 
. راية محمد 

 بد لدعكة الحؽ مف سيؼ يحمييا، كيييئ السبيؿ لبلعبلـ االسبلمي ليقكؿ  ال:كخالصة القكؿ
زالة القكل المادية التي تحكؿ  كممتو، كالجياد أمر جعمو اهلل مف فرائض الديف لنشر الدعكة االسبلمية، كا 
دكف كصكليا لمناس، فيصبح االتصاؿ بالناس ميسكرا عبر جميع الكسائؿ الشفيية كالكتابية كالسمعية 

بأنو ال :   العمماء تحدثكا عف نكعيف مف الجياد، كافترقكا في األمر بيف رأم قائؿكقد تحدث. كالبصرية
يشرع المسممكف بحرب الكفار ابتداء ألف القتاؿ في اإلسبلـ شرع لمدفاع، كرأم يرل أف الكاجب عمى 

. المسمميف أف يقاتمكا الكفار جميعا، في كؿ األرض حتى يخضعكا
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 65سكرة األنفاؿ، اآلية  (1)

 139/ 2ركاه مسمـ  (2)

  3873أخرجو مسمـ في كتاب الجنة كصفة نعيميا كأىميا باب عرض مقعد الميت مف الجنة أك النار عميو، رقـ  (3)
 

 المطمب السادس
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:  المسجدماإلعالـ
المؤذف :  في اإلعبلـ المسجدم تككف الدعكة خالصة هلل، كيتكزع اإلعبلـ بيف أربعة، أكليـ

مف يستمع : الداعي الى الصبلة الذم يردد شيادة التكحيد في نداء اآلذاف خمس مرات يكميا، كالثاني
االماـ الذم يتحمؿ : إلى النداء فيردد خمؼ المؤذف شيادة التكحيد، كيمبي النداء الى الصبلة، كالثالث

خطيب الجمعة الذم يجمع األمر فتككف دعكتو خالصة : أمانة امامة الصبلة لتككف خالصة هلل، كالرابع
هلل كيحمؿ رسالة إعبلمية عظيمة ينقميا إلى الناس في اتصاؿ مباشر معيـ، كيمعب المسجد دكرا ميما 

ىك المدرسة األكلى التي تعني باالنساف كتنمي فيو ركح الشجاعة كاالقداـ كما تكجد فيو " في االسبلـ 
ركح العطؼ كالمحبة كاالحساف، كالمسجد ساحة كبرل لتبادؿ الرأم كممارسة الشكرل في شئكف 

كيعتبر المسجد األكثر تأثيرا في عالـ االتصاؿ، لذلؾ فاف أمانة إخبلص العبادة في . (1)" المسمميف
دنا   :عنقو عظيمة  قاؿ تعالى  (.2 )كىأىفَّ اٍلمىسىاًجدى ًلمًَّو فىالى تىٍدعيكا مىعى المًَّو أىحى

ككنائسيـ أشرككا باهلل، فأمر  كانت الييكد كالنصارل إذا دخمكا بيعيـ" كفي تفسير اآلية يقكؿ السيكطي 
(.   3) "  دخؿ المسجد اهلل نبيو صمى اهلل عميو كسمـ أف يخمص الدعكة هلل إذا

ـٍ  :كتتكرر الدعكة الى االخالص في ااية الكريمة قاؿ تعالى كىىكي بّْي ًباٍلًقٍسًط كىأىًقيميكٍا كيجي قيٍؿ أىمىرى رى
ـٍ تىعيكديكفى   (. 4 )ًعندى كيؿّْ مىٍسًجدو كىاٍدعيكهي ميٍخًمًصيفى لىوي الدّْيفى كىمىا بىدىأىكي

 أم تكجيكا إليو فى صبلتكـ إلى القبمة فى أم كأقيمكا كجكىكـ   قكلو: " كيفسر الشككاني اآلية
مسجد كنتـ أك فى كؿ كقت سجكد أك فى كؿ مكاف سجكد عمى أف المراد بالسجكد الصبلة كادعكه 

. (5)"مخمصيف لو الديف
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

. ، دار الفككر العربي، القاىرة289ابراىيـ اماـ، أصكؿ االعبلـ االسبلمي، ص1)

.  18سكرة الجف، اآلية  (2)

(. 132، ص3ج)، الدر المنثكر في التفسير بالمأثكرالسيكطي،  (3)

 . 29سكرة األعراؼ، اآلية  (4)

 (. 199، 2ج)، فتح القدير الجامع بيف فني الركاية كالدراية مف عمـ التفسيرالشككاني ،  (5)
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اإلخبلص في اإلعبلـ المسجدم ركف أساس، لذلؾ كانت دعكة القرآف كاضحة بأف يككف أساس بناء 
مىى التٍَّقكىل  :المسجد تقكل اهلل، كأف يككف خالصا لعبادتو، قاؿ تعالى ـٍ ًفيًو أىبىدنا لَّمىٍسًجده أيسّْسى عى  الى تىقي

كٍا كىالٌموي ييًحبُّ اٍلميطَّيًّْريفى  اؿه ييًحبُّكفى أىف يىتىطىيَّري ؽُّ أىف تىقيكـى ًفيًو ًفيًو ًرجى ًؿ يىٍكـو أىحى . (1)ًمٍف أىكَّ
 أسسو ،  يعني مسجد قباء عمى التقكلأسسال تقـ فيو أبدان لمسجد   :كيفسر البيضاكم اآلية

 أكفؽ ألنو ؛ كصمى فيو أياـ مقامو بقباء مف االثنيف إلى الجمعة،رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ
 لقكؿ أبي سعيد رضي اهلل عنو سألت رسكؿ اهلل ، أك مسجد رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ،لمقصة

 ىك مسجدكـ ىذا مسجد المدينة مف أكؿ يـك مف أياـ كجكده كمف يعـ : فقاؿ،صمى اهلل عميو كسمـ عنو
يعني مسجد الضرار    تقـ فيو أبدا ال :كفي تفسير القرطبي لآلية الكريمة.  (2")الزماف كالمكاف 

(. 3")أم ال تقـ فيو لمصبلة كقد يعبر عف الصبلة بالقياـ يقاؿ  فبلف يقـك الميؿ أم يصمي
أقكؿ إف رسالة اإلعبلـ المسجدم فييا دعكة الى تقكل اهلل، كعدـ المساس بدكر العبادة، كأف 
أم مساس بمساجد اهلل فيو ظمـ شديد، لذلؾ يككف ردنا في إعبلمنا المسجدم عدـ التياكف مع مف 

يعتدم عمى بيكت اهلل، سكاء كاف ذلؾ بمنع الدعاة مف القياـ بكاجبيـ مف خبلؿ خطبيـ، أك مف خبلؿ 
ـي   :قاؿ تعالى. منع المسمميف مف ارتيادىا، لذلؾ يككف حكمنا عمى ىؤالء بأنيـ ظالمكف مىٍف أىٍظمى كى

ميكىىا ًإالَّ  ـٍ أىف يىٍدخي رىاًبيىا أيٍكلىًئؾى مىا كىافى لىيي سىعىى ًفي خى ًممَّف مَّنىعى مىسىاًجدى الٌمًو أىف ييٍذكىرى ًفييىا اٍسميوي كى
ـٍ ًفي ااًخرىًة عىذىابه عىًظيـه  لىيي ـٍ ًفي الدٍُّنيىا ًخٍزمه كى آًئًفيفى ليي اختمفكا فيمف : " كيقكؿ الجكزم. (4 )خى

 مف ،عمى خراب بيت المقدس( بختنصر)  أنيا نزلت في الركـ كانكا ظاىركا: أحدىما،نزلت عمى قكليف
 ، في آخريف:فخرب كطرحت الجيؼ فيو قالو ابف عباس،  قتمكا يحيى بف زكريا،أجؿ أف بني اسرئيؿ

 أنيا في المشركيف الذيف حالكا بيف رسكؿ اهلل كبيف مكة يـك الحديبة قالو ابف زيد كفي المراد :كالثاني
(.  5" )بخرابيا قكالف أحدىما أنو نقضيا كالثاني منع ذكر اهلل فييا

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 . 108سكرة التكبة، اآلية  (1)

 (. 172 ، ص 3ج )، تفسير البيضاكمالبيضاكم،  (2)

(. 258 ، ص8ج )، الجامع ألحكاـ القرآفالقرطبي،  (3)

 . 114سكرة البقرة، اآلية  (4)

(. 134، ص1ج)، زاد المسير في عمـ التفسيرالجكزم،  (5)



 73 

كمطمكب منا في إعبلمنا المسجدم دعكة الناس الى أخذ الزينة عند ارتياد المساجد كما في قكلو تعالى 
بيكٍا كىالى تيٍسًرفيكٍا ًإنَّوي الى ييًحبُّ اٍلميٍسًرًفيفى  :  ـٍ ًعندى كيؿّْ مىٍسًجدو ككيميكٍا كىاٍشرى ذيكٍا ًزينىتىكي ـى خي . (1 )يىا بىًني آدى

ف كاف كاردا عمى سبب خاص فاالعتبار بعمكـ : " كيفسر الشككاني اآلية ىذا خطاب لجميع بني آدـ كا 
 كالزينة ما يتزيف بو الناس مف الممبكس أمركا بالتزيف عند الحضكر إلى ،المفظ ال بخصكص السبب

ليو ذىب جميكر  المساجد لمصبلة كالطكاؼ كقد استدؿ باآلية عمى كجكب ستر العكرة في الصبلة كا 
ف كاف الرجؿ خاليا ،أىؿ العمـ (. 2") بؿ سترىا كاجب في كؿ حاؿ كا 

 مف بيف أمكاج ىـ، كالداعية الناجح ىك الذم يستطيع أف ينتشؿ لمشبابطكؽ النجاةىك المسجد 
إف الداعية الذم أخمص هلل نفسو ىك الذم يجعؿ مف رسكؿ اهلل قدكتو كمثمو ، لذلؾ ؼالفتف كالظممات

. األعمى، فقد كاف رسكؿ اهلل  ىك المحكر الذم تدكر عميو الحياة
فالمسجد كحده ىك الذم يستطيع أف يقدـ لمشباب ما عجزت أف تقدمو ليـ المدرسة كالبيت كالشارع 

كالشخصية الكحيدة التي يمكف أف تقدـ .أف المعركة ميدانيا عقكؿ الشبابباعتبار . ككسائؿ اإلعبلـ
. ىذه القدكة حية متجسدة ىي شخصية الداعية المخمص، فيصبح بذلؾ أجمؿ عنكاف ألعظـ رسالة

كميمة الداعية ىي أف يقـك بعممية حصار لؤلباطيؿ كالمبادرة إلى الرد عمى محاكالت النيؿ مف العقيدة، 
 .كتصحيح مفاىيـ الشباب مف الخمط كالخبط الذم تمارسو كسائؿ اإلفساد

في المقابؿ، فإف كسائؿ اإلعبلـ كالدعكة التي يمكف استخداميا في المسجد، ىي بكصمة 
الداعية، ألنيا إذا استخدمت بطريقة صحيحة، تككف األقكل في التكعية كالتكجيو كاإلعبلـ، كىي تتعدل 

" المألكؼ مف الكسائؿ لترتقي باإلعبلمي كالداعية إلى كسائؿ ثابتة، كفي ىذا الشأف يقكؿ سعيد حكل 
اف الخطب كاألقكاؿ كالمكاتبات كالدركس كالمحاضرات كتشخيص الداء ككصؼ الدكاء كؿ ذلؾ كحده 
ال يكفي، كال يجدم نفعا، كال يحقؽ غاية، كال يصؿ بالداعية إلى ىدؼ مف األىداؼ، كلكف لمدعكات 
كسائؿ ال بد مف األخذ بيا كالعمؿ ليا، كالكسائؿ العامة لمدعكات ال تتغير كال تتبدؿ، كال تعدك ىذه 

(.  3)" اإليماف العميؽ، كالتككيف الدقيؽ، كالعمؿ المتكاصؿ: األمكر الثبلثة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

. 31سكرة األعراؼ، اآلية  (1)

(. 200، ص2ج)، فتح القدير الجامع بيف فني الركاية كالدراية مف عمـ التفسيرالشككاني،  (2)

 . 248 ص المدخؿ الى الدعكة االسالمية،حكل، سعيد،   (3)
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كؿ ذلؾ يتطمب التعرؼ إلى كسائؿ الدعكة في المسجد، كالتي بدكرىا ترتقي بالداعية كاإلعبلمي كسكؼ 
:  أسرد ىذه الكسائؿ

  
: خطبة الجمعة: أكال
 

تعتبر خطبة الجمعة الكسيمة اإلعبلمية األكثر تأثيرا في إيصاؿ الرسالة اإلعبلمية، ألنيا تقـك 
. عمى االتصاؿ الشخصي المنتظـ مف حيث المقاء كالمستقبميف لمرسالة

فميمة الخطيب "   كميمة الخطيب فييا صعبة ألنو يحمؿ أمانة االتصاؿ األسبكعي في نقؿ الرسالة 
ميمة شاقة كال ريب، كال يعرؼ قدر ىذه المشقة اال مف احتـر منبره كنفسو كجميكره الذم يتكبد ىك 
اآلخر المشاؽ كالصعاب لسماعو أك لمجمكس بيف يديو، كىذا يحتـ عمى الخطيب استعدادا خاصا 
تتجمى ثمراتو عمى المنبر في ليجة صادقة، كنصيحة مخمصة، ككممات نيرة، كأفكار مرتبة، كأدلة 

 . (1)"ناصعة، كحجج بالغة، كعبارات مؤثرة، كنظرة ثابقة متبصرة
دعكية كتثقيفية : إف المسجد في اإلسبلـ لو رسالة أساسية في الحياة اإلسبلمية، فيك يقـك بميمة كبيرة

كتربكية، كلكف ركح المسجد ىك إمامو كخطيبو، الذم يمكف أف يكقظ الناس كأف ينكميـ، يمكف أف 
(.  2)" ينيض بيـ كأف يخدرىـ، كذلؾ بحسب ما يقدـ ليـ في خطبو كدركسو

في مصر بأىمية خطبة الجمعة كلقاء " العشريف الميبلدم" لقد شعر رجاؿ التنصير في أكائؿ ىذه القرف
إف اإلسبلـ سيظؿ صخرة عاتية، : " الجمعة، فكتب أحد قادتيـ في تقرير لو قاؿ في ختامو ما معناه

... كاألزىر... القرآف: تتحطـ عمييا محاكالت التبشير المسيحي، ما داـ لئلسبلـ ىذه الركائز األربع
(. 3)" كمؤتمر الحج السنكم... كاجتماع الجمعة األسبكعي

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

،  دار ابف رجب، 2 ط33، ص1ج ،خطب الشيخ محمد حسافنكر الديف، الشيخ محمد صفكت كاخركف، ( 1)

  .1997المنصكرة،

 . القاىرة، مكتبة كىبة9ص ،خطب الشيخ القرضاكمالسعد، خالد، ( 2 )

 10المرجع السابؽ، ص   (3 )
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نحمده كنستعينو، . الحمد هلل: كاف صدر خطبة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: عف الزىرم قاؿ
كنستغفره، كنعكذ بو مف شركر أنفسنا، مف ييد اهلل فبل مضؿ لو، كمف يضمؿ فبل ىادم لو، كنشيد أف 
ال الو إال اهلل كاف محمدا عبده كرسكلو، أرسمو بالحؽ بشيرا كنذيرا بيف يدم الساعة مف يطع اهلل كرسكلو 

نسأؿ اهلل ربنا أف يجعمنا ممف يطيعو كيطيع رسكلو، كيتبع رضكانو . فقد رشد، كمف يعصيما فقد غكل
(. 1)كيجتنب سخطو فإنما نحف بو كلو

 لينتييف أقكاـ عف كدعيـ {:كفي عظـ شأف صبلة الجمعة كالترىيب في تركيا قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ
(. 2 )}الجمعات أك ليختمف اهلل عمى قمكبيـ ثـ ليككنف مف الغافميف

كتأكيدا عمى ذلؾ فاف اإلنصات كقت الخطبة كاجب عمى المسمـ، كالحديث كقتيا يعتبر لغكا، قاؿ 
(. 3)} إذا قمت لصاحبؾ أنصت يـك الجمعة كاإلماـ يخطب فقد لغكت {صمى اهلل عميو كسمـ

إذا قمت لصاحبؾ يـك  { : ىريرة أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ كفي ركاية أخرل عف أبي
فإذا كانت الرحمة عند تبلكة القرآف الكريـ تنزؿ عمى . (4)} الجمعة أنصت كاإلماـ يخطب فقد لغكت

فاف الكاجب يقتضي . العباد باإلنصات، كضده يككف سببا في الجمعة في كصؼ حاؿ المتحدث بالمغك
. أف يككف اإلنصات كقت خطبة الجمعة

حمد اا كأثنى عميو بما ىك أىمو، : أكؿ خطبة خطبيا رسكؿ اا صمى اا عميو كسمـ في المدينة
 كاهلل ليضعفف أحدكـ ثـ ليدعف غنمو كليس ليا ،أما بعد أييا الناس فقدمكا ألنفسكـ تعممف: " ثـ قاؿ

 ألـ يأتؾ رسكؿ بمغؾ ألـ أعطؾ ماال :راع ثـ ليقكلف لو ربو ليس لو ترجماف كال حاجب يحجبو دكنو
كأفضمت عميؾ فماذا قدمت لنفسؾ فمينظرف يمينا كشماال فبل يرل شيئا ثـ لينظرف قدامو فبل يرل غير 
جينـ فمف استطاع أف يتقي كجيو مف النار كلك بشؽ تمرة فميفعؿ كمف لـ يجد فبكممة طيبة فإف بيا 

(. 5" )يجزم الحسنة بعشرة أمثاليا إلى سبع مائة ضعؼ كالسبلـ عمى رسكؿ اهلل
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

. ـ1983 ، القاىرة، دار االعتصاـ، 9، صخطب المصطفىالخطيب، محمد خميؿ،  (1)

 .  865 (591/ 2)باب التغميظ في ترؾ الجمعة، : صحيح مسمـ، كتاب الجمعو (2 )

 . 851( 583/ 2)باب االنصات يـك الجمعة في الخطبة، : صحيح مسمـ، كتاب الجمعو (3)

. 892 (316/ 1)، الجمعة كاإلماـ يخطب باب اإلنصات يـك ،كتاب الجمعة ، صحيح البخارم(  4)

 . 16101( 6/566)، كنز العماؿ في سنف األقكاؿ كاألفعاؿ، المتقي اليندم( 5)

http://www.islamweb.net/ver2/archive/showHSKitab.php?BkNo=1
http://www.islamweb.net/ver2/archive/showHSKitab.php?BkNo=1
http://www.islamweb.net/ver2/archive/showHsAbwab.php?KNo=17&BkNO=1
http://www.islamweb.net/ver2/archive/showHsAbwab.php?KNo=17&BkNO=1
http://www.islamweb.net/ver2/archive/showHsAbwab.php?KNo=17&BkNO=1
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كفي دراسة لألحاديث النبكية الشريفة حكؿ خطبة الجمعة لمرسكؿ صمى اا عميو كسمـ أستطيع 
: التعرؼ إلى الحقائؽ ااتية

قاؿ ابف :  كالسبلـ كقكؿ أما بعد كاف صمى اهلل عميو كسمـ يفتتح الخطبة بالحمد، كالتشيد كالصبلة:أكال
كلـ يكف يخطب خطبة صمى اهلل عميو كسمـ إال افتتحيا بحمد اهلل كيتشيد فييا بكممتي الشيادة، : القيـ

عممنا رسكؿ اهلل : كدليؿ ذلؾ حديث ابف مسعكد رضي اهلل عنو قاؿ. (1)كيذكر فييا نفسو بإسمو العمـ
إف الحمد هلل نحمده كنستعينو كنستغفره كنعكذ باهلل مف شركر {: صمى اهلل عميو كسمـ خطبة الحاجة 

أنفسنا كسيئات أعمالنا، مف ييده اهلل فبل مضؿ لو، كمف يضمؿ فبل ىادم لو كأشيد أف ال إلو إال اهلل 
 يا أييا الذيف آمنكا اتقكا  ثـ يقرأ آيات ثبلثة كىي }كحده ال شريؾ لو كأشيد أف محمدان عبده كرسكلو

 يا أييا الناس اتقكا ربكـ الذم خمقكـ مف نفس   اا حؽ تقاتو كال تمكتف إال كأنتـ مسممكف
كاحدة كخمؽ منيا زكجيا كبث منيما رجاالن كثيران كنساءن كاتقكا اا الذم تساءلكف بو كاألرحاـ إف اا 

يا أييا الذيف آمنكا اتقكا اا كقكلكا قكالن سديدان يصمح لكـ أعمالكـ كيغفر لكـ   كاف عميكـ رقيبان 
(.   2 )ذنكبكـ كمف يطع اا كرسكلو فقد قاز فكزان عظيمان 

فيذا الحديث فيو حمد اهلل كفيو الصبلة كالسبلـ عمى رسكؿ اهلل كفيو الشيادتاف كفي ركاية لمحديث ذكر 
يعني – كاف النبي صمى اهلل عميو كسمـ يبلزميا : ،  قاؿ صديؽ حسف خاف (3)(فييا لفظة أما بعد 

(. 4)في جميع خطبو، كذلؾ بعد الحمد كالثناء كالتشيد (أما بعد  )لفظة
قاؿ رسكؿ اهلل صمى : كمما يؤكد ذكر الشيادة في خطبة الجمعة حديث أبي ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ

 ( .6)المقطكعة: ، كالجذماء (5)}كؿ خطبة ليس فييا تشيد فيي كاليد الجذماء :اهلل عميو كسمـ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

المحقؽ شعيب  (1/189 )،زاد المعاد في ىدم خير العبادالزرعي، محمد بف أبي بكر أيكب أبك عبد اهلل،  (1 )

.  ىػ1407، بيركت،  الككيت، مؤسسة الرسالة، مكتبة المنار اإلسبلمية، 14األرناؤكط، عبد القادر األرناؤكط، ط

. كلمعبلمة األلباني رسالة مستقمة في ركايات ىذه الخطبة  (1/392)مسند أحمد  (2 )

. مف حديث جابر  (2/592)باب تخفيؼ الصبلة كالخطبة – كتاب الجمعة )صحيح مسمـ  (3)

(. 56ص)األجكبة النافعة  (4)

. 4841( 677/ 2)باب في الخطبة:  كتاب األدب)سنف أبي داكد  (5)

 ( .1/252)النياية  (6)



 77 

: كعبل صكتو، كأشتد غضبو، كدليؿ ذلؾ  ككاف صمى اهلل عميو كسمـ إذا خطب أحمرت عيناه، :ثانيا
كاف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ اذا خطب أحمرت {: حديث جابر بف عبداهلل رضي اهلل عنو قاؿ

(. 1) }..عيناه كعبل صكتو كأشتد غضبو حتى كأنو منذر جيش يقكؿ صبحكـ كمساكـ
يستدؿ بو عمى أنو يستحب لمخطيب أف يفخـ أمر الخطبة، كيرفع صكتو " : قاؿ اإلماـ النككم :ثالثا

كيجزؿ كبلمو كيككف مطابقان لمفصؿ الذم يتكمؿ فيو مف ترغيب أك ترىيب كلعؿ اشتداد غضبو كاف 
(. 2) "عند إنذاره أمران عظيمان، كتحذيره خطبان جسيمان 

(. 3 )خبلؼ الركيؾ (الجزؿ  ) 
 فيو لفتة ميمة في تفاعؿ الخطيب مع مكضكع الكبلـ الذم "كيككف مطابقا لمفصؿن " كقاؿ النككم 

يخطب بو، فاذا كاف الكبلـ عف النار كعف الجياد فيذا يقتضي تفاعبلن ، كرفعان لمصكت كغضبان أكثر 
كىكذا تككف صفة الكاعظ " : مف الكبلـ عف رحمة اهلل كعف الرجاء كعف الجنة كىكذا ، كقاؿ األبي

(. 4" )يأتي بشيء ضده مطابقة لمذم ىك يتكمـ فيو، حتى ال
كنت : الرحمف السممي قاؿ ككاف صمى اهلل عميو كسمـ يشير بأصبع السبابة فعف حسيف بف عبد :رابعا

، فمما دعا رفع يديو فقاؿ عمارة يعني قبح اهلل ىاتيف (6) كبشر يخطبنا(5)إلى جانب عمارة بف ركبية
 رأيت رسكؿ اهلل عميو الصبلة كالسبلـ كىك يخطب إذا دعا يقكؿ ىكذا كرفع السبابة كحدىا– اليديف 

(7 .) 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

 867  (2/592 )باب تخفيؼ الصبلة كالخطبة – كتاب الجمعة ،  مسمـصحيح (1)

  (.156، 6/155)المنياج ( 2)

 ( .11/109 )، مادة جزؿلساف العرب( 3)

 ( .22 - 3/21)إكماؿ الكماؿ المعمـ ( 4)

 ( 1/395)عمارة بف ركبية الثقفي صحابي جميؿ رضي اهلل عنو التجريد ( 5)

الممؾ بف مركاف، كىك المذككر في بيت األخطؿ النصراني   بشر ىك ابف مركاف األمكم أمير العراقيف كأخك عبد( 6)

دـ  قد استكل بشر عمى العراؽ مف غير سيؼ كال :الذم تستدؿ بو الجيمية عمى تأكيؿ االستكاء باإلستيبلء كىك قكلو 

 ميراؽ 

. 874 (2/595 )باب تخفيؼ الصبلة كالخطبة:، كتاب الجمعة مسمـصحيح (7)
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اهلل   ففي حديث جابر بف عبد،كقرف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ مرة بيف أصبعو السبابة كالكسطى
 كيقرف بيف إصبعيو } بعثت أنا كالساعة كياتيف{ :رضي اهلل عنو في كصؼ خطبة رسكؿ اهلل كفيو 

. (1)السبابة كالكسطى
مدرسة تعالج فييا مكضكعات الساعة " مدرسة الجمعة" تتحكؿ خطبة الجمعة إلى أنصح أف

كقضايا الشباب، مدرسة تعرض عظمة اإلسبلـ في معالجة مشاكؿ العصر االقتصادية كاالجتماعية 
قيًؿ المَّوي   . بفصؿ الديف عف الدكلةنادكف بما ال يعرفكف كميقكلكفكالسياسية، كنحف ال نمقي باالن لمذيف 

ـٍ يىٍمعىبيكفى  ٍكًضًي ـٍ ًفي خى  (. 2 ) ثيَـّ ذىٍرىي
خطبة الجمعة ىي الكسيمة اإلعبلمية األكثر تأثيرا كنجاحا، كالتي تفتقر ليا كؿ األنظمة، التي تتبنى ك

كالخطبة تعدؿ كؿ فضائياتيـ، ألنيا تستخدـ االتصاؿ المباشر مع . نيجا إعبلميا غير إسبلمي
 .المستقبؿ في لقاء أسبكعي متكاصؿ

 
: مكتبة المسجد:ثانيا

 
الداعية قيـ فما المانع أف م.. ال نريد مف الداعية أف يككف دكره ىك الدكر اإليجابي الكحيد  

مكتبة في مسجده بالجيكد الذاتية يستطيع كؿ ركاد المسجد االستعارة منيا بمكجب إيصاؿ مطبكع 
إننا بمثؿ .. يكتب عميو المستعير بياناتو فتككف استعارة الكتب منيا خالية مف تعقيدات المكتبات العامة

 .باب المسمـ إلى المسجد كربطو بوشىذا العمؿ نستطيع جذب المزيد مف اؿ
كما يمكف أف تشتمؿ مكتبة المسجد عمى عركض إعبلمية تمفزيكنية، كأجيزة كمبيكتر تحتكم عمى 

 مف الكتب المكثقة الجيدة المختصرة التي يحسف مجمكعةىناؾ ، ك(انترنت  )برامج ككتب الكتركنية، ك
. كالتفسير كالتكحيدالفقو في قرائتيا في المساجد أك تدريسيا 

 

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

  .867 (2/592)– باب تخفيؼ الصبلة كالخطبة – كتاب الجمعة ) مسمـ صحيح (1)

 . 9، اآلية األنعاـسكرة  (2)
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: دركس في المسجد: ثالثا
 

 صبلة الجمعة، ليقدـ أحد الشباب مف ركاد المسجد قبؿما المانع أف يتنازؿ الداعية عف الدرس 
ليمقي مكعظة يككف ىك قد أشرؼ عمى أعدادىا أك يقدـ طالبنا مف كمية الزراعة، أك الطب، أك 

الصيدلة، ليقدـ إلى جماىير المصميف كجبة عممية إسبلمية مف خبلؿ تخصصو يفيد منيا المسممكف 
 .إف ىؤالء الشباب سيككنكف صفنا ثانينا لمدعكة إلى اهلل.. في حياتيـ العامة

خصص الداعية ساعة معينة في تكمف أجؿ األعماؿ التي يمكف أف يقدميا المسجد لمفتاة المسممة أف 
يكـ معيف مف أياـ األسبكع لتككف درسنا لممرأة المسممة، كالمرأة ليست أقؿ تأثرنا مف الرجؿ في شؤكف 

 جاءت امرأة إلى رىسيكؿ المًَّو صمى اهلل : قاؿ،فعف عف أبي سعيد الخدرم رىًضيى المَّوي عىنوي {العقيدة، 
يا رىسيكؿ المًَّو ذىب الرجاؿ بحديثؾ فاجعؿ لنا مف نفسؾ يكمان نأتيؾ فيو تعممنا مما : عميو كسمـ فقالت

فاجتمعف فأتاىف النبي صمى اهلل عميو كسمـ، فعمميف مما  ".اجتمعف يـك كذا ككذا: "قاؿ. عممؾ المَّو
فقالت ". ما منكف مف امرأة تقدـ ثبلثة مف الكلد إال كانكا ليا حجابان مف النار : "عممو المَّو، ثـ قاؿ

(. 1)}كاثنيف: "كاثنيف؟ فقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: امرأة
 

: مركز التحفيظ : خامسا

ييعد تعميـ القرآف الكريـ كعمكمو في المساجد كسيمة كبرل مف كسائؿ اإلعبلـ فالمسجد مكاف 
كساحة لتجمع  كدار لمقضاء، فيك دار لمعبادة ،كمعيد لمتعميـ،، رئيس لنشر الثقافة اإلسبلمية

الجيكش، كأصدؽ ما قيؿ فيو إنو جامع كجامعة، احتكت كؿ نشاطات الحياة المسممة بكؿ أبعادىا 
كيعد المسجد مؤسسة تعميمية كمدرسة لمعمـ كالتعميـ كالثقافة كاألدب ، كحاجاتيا كتغيراتيا كتطكراتيا

كمكضكعان طاىران يتقرب فيو إلى اهلل سبحانو كتعالى  كالتربية إلى جانب كظيفتو األكلى، كككنو مكانا ن
  .(2) عف طريؽ أداء الصمكات الخمس المفركضة عمى المسمـ في اليـك كالميمة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

. 2632( 2028/ 4)صحيح مسمـ، كتاب البر كالصمة كاآلداب، فضؿ مف يمكت لو كلد فيحتسبو،  (1)

 . ى1141، دار جرش لمنشر، عماف، 1 ، ط41، صالمبادئ العامة لمتربيةالفزار، محمد كآخركف،  (2)
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:  مركز تربية: سادسا

 كيتـ مف خبللو غرس القيـ اإليمانية كالعقيدة توكىك المنارة التي يتـ فييا تربية المسمـ كتنشئ
فعندما يرل  .كجكانب الحياة اإلسبلمية االجتماعية كالسمككية السميمة في نفكس المسمميف الصحيحة،

 ينمك لدييـ الشعكر ،الناشئة الراشدكف مجتمعيف في المسجد عمى كتاب اهلل تعالى يتدارسكنو كيقرأكنو
إضافة إلى أنيـ ينمك لدييـ الكعي العقدم  باالنتماء إلى المجتمع المسمـ كاالعتزاز بالجماعة لمسممة،

 .كمعرفة اليدؼ الذم خمقيـ اهلل تعالى مف أجمو

كفي المسجد يتعمـ الناشئة قراءة القرآف الكريـ كترتيمو كاألحاديث النبكية المطيرة إضافة إلى العمـك 
فالمسجد بيذا الدكر التربكم ينمي الناحية . المغكية كالفقيية كالتاريخ اإلسبلمي كغيرىا مف العمـك النافعة

ككذلؾ تعميميـ أمكر الحياة الصادرة  الركحية لدل الناشئة مف حيث ارتباطيـ بخالقيـ سبحانو كتعالى،
اإلسبلـ ؼ، عػف أىداؼ التربية اإلسبلمية التي تجعؿ الناشئة يسمككف السمكؾ اإلسبلمي تمقائيان دكف مشقة

. ال يدفف رأسو في الرماؿ، كال يعامؿ البشر كمبلئكة

: معالـ أساسية في رسالة المسجدكىناؾ 
 

قامة الصمكات: أكالن    :اإلمامة كا 
 

أكؿ دكر كأكؿ رسالة لممسجد إقامة الصمكات، كىي الركف الثاني مف أركاف اإلسبلـ ، كمف ىنا 
نيا تختص بقياـ الركف الثاني األعظـ كاألكثر أىمية بعد التكحيد كىك الركف أتأتي عظمة المساجد 

 خبلفان لسائر األركاف التي قد تككف في العاـ أك قد تككف في ،الذم يتكرر في اليـك كالميمة خمس مرات
 . العمر كما في الحج 

- عز كجؿ - ككذلؾ الصمكات يحصؿ بيا كثير مف األمكر كالمنافع مف تذكير لكتاب اهلل 
حياء لمشاعر الكحدة بيف أبناء األمة ، كغير ذلؾ مف  كتعميـ لئلنتظاـ كالنظاـ في حياة األمة ، كا 

المنافع ىذه المساجد ىي مقاميا ، كلذلؾ ال باس أف نذكر بعض المعالـ السريعة التي نحتاج إلييا 
 .لتؤدل ىذه الرسالة عمى الكجو األتـ األكمؿ 
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: الدعكة كالتعميـ: ثانيان 
 

كال بد أف ندرؾ أف المعاىد كالمدارس كالمجامع كالمحاضرات كالندكات كالمؤتمرات كالكتب 
كاألشرطة كميا مف رسائؿ الدعكة كالتعميـ ، لكف أكليا كأعظميا كأكثرىا إستمرارا أف الداعية يقبؿ عمى 
أناس يأتكف إلى المساجد كىـ يبتغكف األجر كىـ ال يستطيعكف رفضو كىـ يقبمكف إليو أكثر مف أم 
جانب مف الجكانب ، ال بد أف يدرؾ أف أعظـ المؤسسات التي تضطمع لميمة التعميـ ىي المسجد 

 كأكؿ ،كاف أكؿ جامعة- صمى اهلل عميو كسمـ - كتاريخ األمة اإلسبلمية يشيد بذلؾ ، كمسجد النبي 
مسجد تعميمي كأكؿ محضف تدريبي لمدعكة، كشيد تاريخ األمة كذلؾ أف المساجد ىي المحاضف التي 

 .يتخرج منيا العمماء كالدعاة 
ال بد لممسجد أف يقكـ بميمة الدعكة كالتعميـ كذلؾ بإحياء رسالة المسجد في إقامة : أقكؿ 

الدركس العممية الشرعية، ككذلؾ في جانب الكعظ كالتكجيو كالتعميـ المتعمؽ بحسف السياسة كأساليب 
.  الدعكة كالحكمو في األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر كىناؾ أبكاب كاسعة

 
: الدكر اإلجتماعي لممسجد: ثالثا 

  : ػ التزاكر كالتفقد1
أف يككف بيف أىؿ المسجد كأىؿ الحي تزاكر كتفقد يعكدكف مرضاىـ كيشيعكف جنائزىـ 

كيتفقدكف مف حمت بو مصيبة كيشارككف مف كانت عندىـ فرحة ، كؿ ذلؾ دكره كرسالتو جزء مف 
 .ميمة إماـ المسجد حتى ينشط ىذا الجانب 

  : ػ التشاكر2
شاكر؛ فإف النبي عميو الصبلة كالسبلـ كاف يستشير أصحابة ككاف كثيران مف تكمف ذلؾ أيضا اؿ

صكر التشاكر تتـ في المسجد، كال شؾ أف التشاكر خاصة في األمكر المشكمة كالمعضمة التي تمر 
 ال شؾ أنو مف أعظـ ما يعكدكف بالنفع عمى الناس حتى يشعر ،بالناس في مسجدىـ أك في حييـ

نما المسجد يحؿ لو مشكمتو مع ابنو كيحٌؿ لو مشكمتو مع ،المسممكف أف المسجد ليس لمصبلة فقط  كا 
المدرسة كيحؿ لو مشكمتو مع جاره كيتشاكر الناس لما ينفعيـ كيأتمركف جميعا ليككنكا صفا كاحدا أماـ 
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ما يضرىـ ، كيمتقكف جميعا ليحثكا بعضيـ عمى ما ينفعيـ، فيذه المشاكرة ال شؾ أنيا تجعؿ المسجد 
 .كالجسـ المتحرؾ المعمكر بالحيكية ، ككالقمب النابض

  : ػ التكافؿ3
ذلؾ في مسجده كما نعمـ مف حديث القـك الذيف قدمكا مف - صمى اهلل عميو كسمـ - كقد طٌبؽ النبي 

تأثر مف حاليـ كشدة فقرىـ كدعا الصحابة في المسجد ألف - صمى اهلل عميو كسمـ - النبي ، ؼمضر
بما رأل مف صكرة التكافؿ - عميو الصبلة كالسبلـ - يتكافمكا معيـ كيتبرعكا ليـ ، ثـ فرح النبي 

 .كالتعاكف
شعار المسمميف بعظمة اإلسبلـ أف تقدـ مف خبلؿ المسجد نماذج  كمما يزيد مف حيكية المسجد كا 

بأف يقـك الداعية بمساعدة شباب كذلؾ تطبيقية لمسمكؾ اإلسبلمي في مجاؿ التكافؿ االجتماعي، 
المسجد بقيادة حممة لجمع التبرعات مف المبلبس كاألغطية كغيرىا، في بداية فصؿ الشتاء، ثـ يقـك 

كؿ ىذا النشاط يمكف أف يقـك بو الداعية لمزيد مف ربط الشباب  .بعد ذلؾ بتكزيعيا عمى الفقراء
بالعقيدة مف خبلؿ المسجد، كنحف نقدميا كأمثمة كلكنيا ليست نظرية، ألنيا طبقت كآتت ثمارنا طيبة 

 .كالحمد هلل رب العالميف
المؤذف كممبي النداء، : إف في اإلعبلـ المسجدم ركعة في تكزيع األدكار بيف أربعة، ىـ

كاالماـ الذم يتحمؿ أمانة إمامة الصبلة، كخطيب الجمعة الذم يجمع األمر فتككف دعكتو خالصة هلل 
كيحمؿ رسالة إعبلمية عظيمة ينقميا الى الناس في اتصاؿ مباشر معيـ، يعتبر األكثر تأثيرا في عالـ 

 ما عجزت أف تقدمو ليـ المدرسة كالبيت ، لمشبابعندما يقدـ المسجد االتصاؿ، لذلؾ يظير دكر 
 .فيصبح بذلؾ أجمؿ عنكاف ألعظـ رسالة، كالشارع ككسائؿ اإلعبلـ

 
المؤذف : إف في اإلعبلـ المسجدم ركعة في تكزيع األدكار بيف أربعة، ىـ: كخالصة القكؿ

كممبي النداء، كاالماـ الذم يتحمؿ أمانة إمامة الصبلة، كخطيب الجمعة الذم يجمع األمر فتككف 
دعكتو خالصة هلل كيحمؿ رسالة إعبلمية عظيمة ينقميا إلى الناس في اتصاؿ مباشر معيـ، يعتبر 

. األكثر تأثيرا في عالـ االتصاؿ
خطبة الجمعة، : إف أىـ كسائؿ الدعكة في المسجد، كالتي بدكرىا ترتقي بالداعية كاإلعبلمي، تتمثؿ في

خطبة الجمعة التي : لكف أىما. مكتبة المسجد، كدركس في المسجد، كمركز التحفيظ ، كمركز تربيةك
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تعتبر الكسيمة اإلعبلمية األكثر تأثيرا في إيصاؿ الرسالة اإلعبلمية، ألنيا تقكـ عمى االتصاؿ 
كفي خطبة الجمعة لمرسكؿ صمى اهلل عميو . الشخصي المنتظـ مف حيث المقاء كالمستقبميف لمرسالة

 كاف صمى اهلل عميو كسمـ يفتتح الخطبة بالحمد، كالتشيد :كسمـ يمكف التعرؼ إلى الحقائؽ اآلتية
  كقد استدؿكعبل صكتو، كأشتد غضبو، إذا خطب أحمرت عيناه، كالسبلـ كقكؿ أما بعد، ككالصبلة

عمى أنو يستحب لمخطيب أف يفخـ أمر الخطبة، كيرفع صكتو كيجزؿ كبلمو  في ذلؾ اإلماـ النككم
كيككف مطابقان لمفصؿ الذم يتكمؿ فيو مف ترغيب أك ترىيب كلعؿ اشتداد غضبو كاف عند إنذاره أمران 

  .ككاف صمى اهلل عميو كسمـ يشير بأصبع السبابة، عظيمان، كتحذيره خطبان جسيمان 

قامة الصمكات:  تتمثؿ فيمعالـ أساسية في رسالة المسجدكىناؾ  الدكر ، الدعكة كالتعميـ، اإلمامة كا 
  .التكافؿ، التشاكر، التزاكر كالتفقد: ، الذم يشمؿاإلجتماعي لممسجد
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الفصؿ الثاني 
 

: الكسائؿ كاألساليب اإلعالمية في السيرة النبكية، كفيو ستة مباحث
 

.  في سيرة الرسكؿاإلعالـ الدكلي: المبحث األكؿ
 

.  القدكة الحسنة في سيرة الرسكؿ القائد كالمكاطف: المبحث الثاني
 

. االتصاؿ الشخصي في سيرة الرسكؿ القائد: المبحث الثالث
 

. ااذاف كصالة الجماعة في سيرة الرسكؿ: المبحث الرابع
 

. الشعر باعتباره كسيمة إعالمية: المبحث الخامس
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المبحث األكؿ 
 
  في سيرة الرسكؿاإلعالـ الدكلي

     :كفيو المطالب ااتية
. الكتب كالمراسالت مع الممكؾ :المطمب األكؿ

 
. الكفكد كالبعثات: المطمب الثاني

 
. المعاىدات: المطمب الثالث

 
. غزكات الرسكؿ كالسرايا الحربية: المطمب الرابع
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المطمب األكؿ 
 

:  كاألمراءالكتب كالمراسالت مع الممكؾ
 

كاف مف ىدم الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ، عدـ البدء بقتاؿ أحد إال إذا بمغو دعكة اإلسبلـ، 
قامة الحجة عمييـ باآليات ،إال بعد اإلعذار إلييـ بالرسؿكىي سنة اهلل في خمقو، في أف ال يعذبيـ،   كا 

تَّى نىٍبعىثى رىسيكالن  : ، كفي ذلؾ يقكؿ جؿ شأنوالتي تقطع عذرىـ مىا كينَّا ميعىذًّْبيفى حى (.  1) كى
 في أكاخر السنة السادسةكبعد صمح الحديبية الذم قدر اهلل أف يككف فرصة لمتفرغ لمخارج اإلسبلمي، ك

، كيعمميـ بالديف الذم يدعك إليو، كىذا درب  إلى الممكؾ يدعكىـ إلى اإلسبلـ  الرسكؿكتبلميجرة، 
مف اإلعبلـ كاإلخبار بالنبأ العظيـ عمى المستكل الدكلي، كىك ما يمكف أف نطمؽ عميو اسـ اإلعبلـ 

ٍنوي ميٍعًرضيكفى * قيٍؿ ىيكى نىبىأه عىًظيـه  الدكلي اإلسبلمي  كفي معنى النبأ العظيـ يقكؿ ابف  (.2) أىنتيـٍ عى
شىٍأف بىًميغ كىىيكى ًإٍرسىاؿ"  كثير بىر عىًظيـ كى ـٍ  أىٍم خى أم إرساؿ الرسكؿ صمى اهلل . (3 ).المَّو تىعىالىى ًإيَّامى ًإلىٍيكي

. عميو كسمـ إلى البشرية
 ،مؤىميف لمميمة اإلعبلمية الدكليةمف أصحابو رسبلن الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ اختار قد ك

كاختار مف أصحابو رسبلن ليـ معرفة كخبرة، كأرسميـ إلى الممكؾ كقد " كبعثيـ سنة سبع مف اليجرة 
جـز العبلمة المنصكر فكرم أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ أرسؿ ىؤالء الرسؿ غرة المحـر سنة سبع 

أف نبي اهلل صمى اهلل عميو : "   بف مالؾمف حديث أنسك ،(4)" مف اليجرة قبؿ الخركج إلى خيبر بأياـ
لى كؿ جبار يدعكىـ إلى اهلل تعالى كليس كسمـ كتب لى النجاشي كا  لى قيصر كا   إلى كسرل كا 

(. 5")بالنجاشي الذم صمى عميو رسكؿ اهلل
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

. 15سكرة اإلسراء اآلية  (1)

 . 67، اآلية صسكرة  (2)

(. 122، ص 3ج)، تفسير القرآف العظيـابف كثير،  (3)

 (. 121، ص 1ج )، زاد المعاد في ىدم خير العبادالزرعي،  (4)

.  ىػ1410، مكتبة المنار، األردف، 5، ط492، صالمنيج الحركي لمسيرة النبكيةالغضباف، منير محمد،  (5)
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كسكؼ أستعرض مجمكعة مف الرسائؿ، ثـ أجرم مقارنة بينيا، لمكصكؿ إلى نتيجة حكؿ 
: اإلعبلـ اإلسبلمي في ىذه الكتب كالمراسبلت

  
  :لكتاب إلى النجاشي ممؾ الحبشةا: كالأ
 

.  مع عمرك بف أمية الضمرم في آخر سنة ست الى النجاشيكتب النبي صمى اهلل عميو كسمـ
:  كاآلتيكركم البييقي عف ابف إسحاؽ نص كتاب كتبو النبي صمى اهلل عميو كسمـ إلى النجاشي كىك

ىذا كتاب مف محمد النبي إلى النجاشي عظيـ الحبشة، سبلـ عمى مف اتبع اليدل، كآمف بالمَّو " 
كرسكلو، كأشيد أف ال إلو المَّو كحده ال شريؾ لو، لـ يتخذ صاحبة كال كلدان، كأف محمدان عبده كرسكلو، 

قيٍؿ يىا أىٍىؿى اٍلًكتىاًب تىعىالىٍكا ًإلىى كىًممىةو سىكىاءو بىٍينىنىا  كأدعكؾ بدعاية اإلسبلـ، فإني أنا رسكلو فأسمـ تسمـ، 
لٍَّكا فىقيكليكا  ا أىٍربىابنا ًمٍف ديكًف المًَّو فىًإٍف تىكى نىا بىٍعضن ـٍ أىال نىٍعبيدى ًإال المَّوى كىال نيٍشًرؾى ًبًو شىٍيئنا كىال يىتًَّخذى بىٍعضي بىٍينىكي كى

(. 2" ) فإف أبيت فإف عميؾ إثـ النصارل مف قكمؾ(1 )،اٍشيىديكا ًبأىنَّا ميٍسًمميكفى 
 كلما بمغ عمرك بف أمية الضمرم كتاب النبي صمى اهلل عميو كسمـ إلى النجاشي أخذه النجاشي، 

ككضعو عمى عينو، كنزؿ عف سريره عمى األرض، كأسمـ عمى يد جعفر بف أبي طالب، ككتب إلى 
كرحمة المَّو كبركاتو المَّو الذم ال إلو إال ىك   سبلـ عميؾ يا نبي المَّو " : نصوماالنبي صمى اهلل عميو 

فقد بمغني كتابؾ يا رسكؿ المَّو فيما ذكرت مف أمر عيسى، فكرب السماء، كاألرض إف   :أما بعد
عيسى ال يزيد عمى ما ذكرت تفركقان، إنو كما قمت، كقد عرفنا ما بعثت بو إلينا، كقد قرينا ابف عمؾ 

كأصحابؾ فأشيد أنؾ رسكؿ المَّو صادقان مصدقان كقد بايعتؾ، كبايعت ابف عمؾ، كأسممت عمى يديو لمَّو 
تكفي النجاشي ىذا في رجب سنة تسع مف اليجرة بعد تبكؾ، كنعاه النبي صمى اهلل ، (3 )"رب العالميف

 . عميو كسمـ يـك كفاتو، كصمى عميو صبلة الغائب
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

. 64، اآلية آؿ عمرافسكرة  (1)

 . ، مكتبة مصر، القاىرة261، ص السيرة النبكية كاالعالـ االسالميالصاكم، أمينة،   (2)
، االكتفاء بما تضمنو مف مغزم رسكؿ اا كالثالثة الخمفاءاألندلسي، أبي الربيع سميماف بف مكسى الكبلعي،  (3)

. 1997 ، عالـ الكتب، بيركت، 1المحقؽ محمد كماؿ الديف عز الديف عمي، ط (371، ص 2ج)
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أقكؿ إف ىذه الرسالة النبكية البميغة المعجزة التي بعث بيا صمكات اهلل عميو إلى النجاشي، 
تتجمى فييا الحكمة، فقد بدأ صمى اهلل عميو كسمـ بالسبلـ ثـ الحمد هلل كدعا ممؾ الحبشة كقكمو إلى 

كقد استطاع مف خبلليا . السبلـ عمى مف اتبع اليدل: اإلسبلـ، كالى إكراـ ضيكفو، كبدأ رسالتو بقكلو
. أف ينقذ أنفسان كثيرة مف النار، بعد أف دخؿ النجاشي في اإلسبلـ

 
 : الكتاب إلى المقكقس ممؾ مصر:ثانيا

 
بسـ المَّو الرحمف ،(1):المقكقس ممؾ مصر كاإلسكندرية كتب النبي صمى اهلل عميو كسمـ إلى  

الرحيـ مف محمد عبد المَّو كرسكلو إلى المقكقس عظيـ القبط، سبلـ عمى مف اتبع اليدل، أما بعد، 
فإني أدعكؾ بدعاية اإلسبلـ، أسمـ تسمـ، كأسمـ يؤتؾ المَّو أجرؾ مرتيف، فإف تكليت فإف عميؾ إثـ أىؿ 

ـٍ أىال نىٍعبيدى ًإال المَّوى كىال نيٍشًرؾى ًبًو شىٍيئنا كىال  القبط،  بىٍينىكي قيٍؿ يىا أىٍىؿى اٍلًكتىاًب تىعىالىٍكا ًإلىى كىًممىةو سىكىاءو بىٍينىنىا كى
لٍَّكا فىقيكليكا اٍشيىديكا ًبأىنَّا ميٍسًمميكفى  ا أىٍربىابنا ًمٍف ديكًف المًَّو فىًإٍف تىكى نىا بىٍعضن (.  2 )يىتًَّخذى بىٍعضي

 إنو كاف : قاؿ لو،فمما دخؿ حاطب عمى المقكقس" . كاختار لحمؿ ىذا الكتاب حاطب بف أبي بمتعة
قبمؾ رجؿ يزعـ أنو الرب األعمى، فأخذه المَّو نكاؿ اآلخرة كاألكلى، فانتقـ بو ثـ انتقـ منو، فاعتبر 

فقاؿ حاطب  .فقاؿ المقكقس إف لنا دينان لف ندعو إالَّ لما ىك خير منو .بغيرؾ، كال يعتبر غيرؾ بؾ
ندعكؾ إلى ديف اإلسبلـ الكافي بو المَّو فقد ما سكاه، إف ىذا النبي دعا الناس فكاف أشدىـ عميو قريش، 
كأعداىـ لو الييكد، كأقربيـ منو النصارل، كلعمرم ما بشارة مكسى بعيسى إال كبشارة عيسى بمحمد، 

كما دعاؤنا إياؾ إلى القرآف إال كدعائؾ أىؿ التكراة إلى اإلنجيؿ، فكؿ نبي أدرؾ قكمان فيـ أمتو، فالحؽ 
(. 3" )عمييـ أف يطيعكه، كأنت ممف أدركو ىذا النبي، كلسنا ننياؾ عف ديف المسيح، كلكنا نأمرؾ بو

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .  266، ص السيرة النبكية كاالعالـ االسالميالصاكم،  (1)

. 64، اآلية آؿ عمرافسكرة  (2)

 . 492، صالمنيج الحركي لمسيرة النبكيةالغضباف، منير محمد،  (3)

فقاؿ المقكقس إني قد نظرت في أمر ىذا النبي، فكجدتو ال يأمر بمزىكد فيو، كال ينيى عف مرغكب 
كأخذ كتاب النبي صمى اهلل . فيو، كلـ أجده بالساحر الضاؿ، كال الكاىف الكاذب ككجدت معو آية النبكة



 89 

عميو كسمـ فجعمو في حؽ مف عاج، كختـ عميو كدفع إلى جارية لو، ثـ دعا كاتبان لو يكتب بالعربية، 
لمحمد بف عبد المَّو مف المقكقس " بسـ المَّو الرحمف الرحيـ" فكتب إلى رسكؿ المَّو صمى اهلل عميو كسمـ 

عظيـ القبط، سبلـ عميؾ، أما بعد، فقد قرأت كتابؾ، كفيمت ما ذكرت فيو، كما تدعك إليو، كقد عممت 
أف نبيان بقي، ككنت أظف أنو يخرج بالشاـ، كقد أكرمت رسكلؾ، كبعثت إليؾ بجاريتيف، ليما مكاف في 

(. 1 )"القبط عظيـ، كبكسكة، كأىديت إليؾ بغمة لتركبيا، كالسبلـ عميؾ
 بقيت إلى زمف معاكية، كاتخذ (كلدؿ)كلـ يزد عمى ىذا كلـ يسمـ، كالجاريتاف مارية، كسيريف، كالبغمة  

النبي صمى اهلل عميو كسمـ مارية سرية لو، كىي التي كلدت لو إبراىيـ، كأما سيريف فأعطاىا لحساف 
 كأما المقكقس فقد قبؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ ىديتو، كتسرل إحدل .بف ثابت األنصارم

(. 2)"الجاريتيف كىي مارية القبطية فكلدت لو كلده ابراىيـ
 

 :الكتاب إلى كسرل ممؾ فارس: ثالثا
مف محمد  :بسـ المَّو الرحمف الرحيـ"كتب النبي صمى اهلل عميو كسمـ إلى كسرل ممؾ فارس 

رسكؿ المَّو إلى كسرل عظيـ فارس، سبلـ عمى مف اتبع اليدل، كآمف با لمَّو كرسكلو، كشيد أف ال إلو 
إال المَّو كحده ال شريؾ لو، كأف محمدان عبده كرسكلو، كأدعكؾ بدعاية المَّو، فإني أنا رسكؿ المَّو إلى 

فأسمـ تسمـ، فإف أبيت فإف إثـ المجكس . الناس كافة، لينذر مف كاف حيان كيحؽ القكؿ عمى الكافريف
كاختار لحمؿ ىذا الكتاب عبد المَّو بف حذافة السيمي، فدفعو السيمي إلى عظيـ البحريف، ( 3 )".عميؾ

كال ندرم ىؿ بعث عظيـ البحريف رجبلن مف رجاالتو، أـ بعث عبد المَّو السيمي، كأيا ما كاف فمما قرلء 
الكتاب عمى كسرل مزقو، كقاؿ في غطرسة عبد حقير مف رعيتي يكتب اسمو قبمي، كلما بمغ ذلؾ 

. مزؽ المَّو ممكو، كقد كاف كما قاؿ: رسكؿ المَّو صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . مكتبة المعارؼ، بيركت ،268 / 4 ،البداية كالنيايةابف كثير، إسماعيؿ بف عمر، ( 1)

 268 / 4المرجع السابؽ،  (2)

.  ىػ1415، دار النفائس، عماف ، 1، ط383، صصحيح السيرة النبكيةالعمي، ابراىيـ،  (3)

قد كتب كسرل إلى باذاف عاممو عمى اليمف ابعث إلي ىذا الرجؿ الذم بالحجاز رجميف مف عندؾ ؿ
جمديف، فميأتياني بو فاختار باذاف رجميف ممف عنده، كبعثيما بكتاب إلى رسكؿ المَّو صمى اهلل عميو 
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كسمـ يأمره أف ينصرؼ معو إلى كسرل، فمما قدما المدينة، كقاببل النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ 
كسرل قد كتب إلى الممؾ باذاف يأمره أف يبعث مف يأتيو بؾ،  (الممكؾ ممؾ)أحدىما إف شاىنشاه 

 .كبعثني إليؾ لتنطمؽ معي، كقاؿ قكالن تيديديان، فأمرىما النبي صمى اهلل عميو كسمـ أف يبلقياه غدان 
كفي ذلؾ الكقت كانت قد قامت ثكرة كبيرة ضد كسرل مف داخؿ بيتو بعد أف القت جنكده ىزيمة منكرة 
أماـ جنكد قيصر، فقد قاـ شيركيو بف كسرل عمى أبيو فقتمو، كأخذ الممؾ لنفسو، ككاف ذلؾ كعمـ رسكؿ 
المَّو صمى اهلل عميو كسمـ الخبر مف الكحي، فمما غدا عميو أخبرىما بذلؾ فقاال ىؿ تدرم ما تقكؿ؟ إنا 

نعـ أخبراه ذلؾ عني، كقكال لو إف : قاؿ. قد نقمنا عميؾ ما ىك أيسر، أفنكتب ىذا عنؾ، كنخبره الممؾ
ديني كسمطاني سيبمغ ما بمغ كسرل كقكال لو إف أسممت أعطيتؾ ما تحت يدؾ، كممكتؾ عمى قكمؾ 
مف األبناء فخرجا مف عنده حتى قدما عمى باذاف فأخبراه الخبر، كبعد قميؿ جاء كتاب بقتؿ شيركيو 
ألبيو كقاؿ لو شيركيو في كتابو أنظر الرجؿ الذم كانت كتب فيو أبي إليؾ، فبل تيجو حتى يأتيؾ 

  (.1" )ككاف ذلؾ سببان في إسبلـ باذاف كمف معو مف أىؿ فارس باليمف.أمرم
 

:  ممؾ الرـكىرقؿ الكتاب إلى :رابعا
بسـ المَّو "إلى ممؾ الركـ ىرقؿ، كىك ىذا  كركل البخارم نص الكتاب الذم كتبو النبي        

الرحمف الرحيـ، مف محمد عبد المَّو كرسكلو إلى ىرقؿ عظيـ الركـ سبلـ عمى مف اتبع اليدل، أسمـ 
يىا أىٍىؿى اٍلًكتىاًب تىعىالىٍكا  (.2 )تسمـ، أسمـ يؤتؾ المَّو أجرؾ مرتيف، فإف تكليت فإف عميؾ إثـ األريسييف

ا أىٍربىابنا ًمٍف ديكًف  نىا بىٍعضن ـٍ أىال نىٍعبيدى ًإال المَّوى كىال نيٍشًرؾى ًبًو شىٍيئنا كىال يىتًَّخذى بىٍعضي بىٍينىكي ًإلىى كىًممىةو سىكىاءو بىٍينىنىا كى
لٍَّكا فىقيكليكا اٍشيىديكا ًبأىنَّا ميٍسًمميكف  (.3) المًَّو فىًإٍف تىكى

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . 383المرجع السابؽ، ص (1)

 495، صالمنيج الحركي لمسيرة النبكيةمنير محمد الغضباف،  (2)

. 64، اآلية آؿ عمرافسكرة  (3)

:  الكتاب إلى المنذر بف ساكل:خامسا
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إلى اإلسبلـ، كبعث إليو   إلى المنذر بف ساكل حاكـ البحريف يدعكهعميو الصبلة كالسبلـكتب         
أما بعد يا رسكؿ المَّو فإني قرأت : "العبلء بف الحضرمي، فكتب المنذر إلى رسكؿ المَّو بالكاتب 

كتابؾ عمى أىؿ البحريف، فمنيـ مف أحب اإلسبلـ كأعجبو، كمنيـ مف كرىو كبأرضي مجكس كييكد، 
بسـ المَّو الرحمف الرحيـ، مف محمد رسكؿ المَّو : "، فكتب إليو رسكؿ المَّو "فأحدث إلي في ذلؾ أمرؾ

إلى المنذر بف ساكل، سبلـ عميؾ، فإني أحمد إليؾ المَّو الذم ال إلو إال ىك، كأشيد أف محمدان عبده 
نو مف يط  رسمي عكرسكلو أما بعد فإني أذكرؾ المَّو عز كجؿ، فإنو مف ينصح فإنما ينصح لنفسو، كا 

ني قد  ف رسمي قد أثنكا عميؾ خيران، كا  كيتبع أمرىـ فقد أطاعني، كمف نصح ليـ فقد نصح لي، كا 
نؾ ميما  شفعتؾ في قكمؾ، فاترؾ لممسمميف ما أسممكا عميو، كعفكت عف أىؿ الذنكب، فاقبؿ منيـ، كا 

(. 1 )"تصمح فمـ نعزلؾ عف عممؾ، كمف أقاـ عمى ييكدية أك مجكسية فعميو الجزية
 

:  الكتاب إلى ىكذة بف عمي صاحب اليمامة:سادسا
بسـ المَّو الرحمف الرحيـ، مف محمد رسكؿ المَّو إلى  ": قائبلإلى صاحب اليمامة كتب النبي          

ىكذة بف عمي، سبلـ عمى مف اتبع اليدل، كاعمـ أف ديني سيظير إلى منتيى الخؼ كالحافر، فأسمـ 
كاختار لحمؿ ىذا الكتاب سميط بف عمرك العمرم، فمما قدـ سميط  ".تسمـ، كأجعؿ لؾ ما تحت يديؾ

عمى ىكذة بيذا الكتاب مختكمان أنزلو كحياه كقرأ الكتاب، فرد عميو ردان دكف رد، ككتب إلى النبي صمى 
اهلل عميو كسمـ ما أحسف ما تدعك إليو كأجممو، كالعرب تياب مكاني، فاجعؿ لي بعض األمر اتبعؾ، 

  فأخبره، كقرأ النبي كأجاز سميطان بجائزة، ككساه أثكابان مف نسج ىجر، فقدـ بذلؾ كمو عمى النبي 
 فمما انصرؼ رسكؿ المَّو . لك سألني قطعة مف األرض ما فعمت، باد، كباد ما في يديو: كتابو فقاؿ

مف الفتح جاءه جبريؿ عميو السبلـ بأف ىكذة مات، فقاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ أما إف اليمامة 
أنت كأصحابؾ، فكاف : سيخرج بيا كذاب يتنبى، يقتؿ بعدم، فقاؿ قائؿ يا رسكؿ المَّو مف يقتمو؟ فقاؿ

(  2).كذلؾ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 (. 280 ، ص 4ج )، البداية كالنيايةابف كثير،  (1)

 497 ، صالمنيج الحركي لمسيرة النبكيةمنير محمد الغضباف،  (2)

: الكتاب إلى الحارث بف أبي شمر الغساني صاحب دمشؽ: سابعا
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 بسـ المَّو الرحمف الرحيـ، مف محمد رسكؿ المَّو إلى الحارث بف أبي شمر، كتب إليو النبي        
ني أدعكؾ إلى أف تؤمف بالمَّو كحده ال شريؾ لو، يبقى  سبلـ عمى مف اتبع اليدل، كآمف بو كصدؽ كا 

: كاختار لحمؿ ىذا الكتاب شجاع بف كىب مف بني أسد بف خزيمة، كلما أبمغو الكتاب يقاؿ .لؾ ممكؾ
(  1).مف ينزع ممكي مني؟ أنا سائر إليو، كلـ يسمـ

  

: الكتاب إلى ممؾ عماف :ثامنا
كتابان إلى ممؾ عماف جيفر كأخيو عبد ابني الجمندم، كاختار لحمؿ ىذا الكتاب  كتب النبي        

بسـ المَّو الرحمف الرحيـ، مف محمد بف عبد المَّو إلى جيفر : " كنصو.عمرك بف العاص رضي المَّو عنو
أسمما تسممان،  فإني أدعككما بدعاية اإلسبلـ. ابني الجمندم، سبلـ عمى مف اتبع اليدل، أما بعد. كعبد

فإنكما إف أقررتما . فإني رسكؿ المَّو إلى الناس كافة ألنذر مف كاف حيان كيحؽ القكؿ عمى الكافريف
ف أبيتما أف تقرا باإلسبلـ فإف ممككما زائؿ، كخيؿ تحؿ بساحتكما، كتظير نبكتي  باإلسبلـ كليتكما، كا 

(. 1 )"عمى ممككما
فمنيـ مف آمف بو كمنيـ . قد بمغ دعكتو إلى أكثر ممكؾ األرض  النبي إف : يمكنني القكؿ       
، لكف ما يدعك الى العجب أف يقدـ رسكؿ اهلل عمى دعكة ىؤالء الممكؾ، كاالسبلـ لـ ترسخ مف كفر

أقدامو بعد في أرض الجزيرة، كلـ تتكطد لو دعائـ القكة كالسمطاف، حتى يستطيع أف يناكمء مف يناكئو 
.  مف ىؤالء الممكؾ، ذك القكة كالجبركت، لكنو كاف مكقنا كؿ اليقيف بأف اهلل مظير دينو

:   الى الممكؾ كاألمراءكقد ظير لي جميا األمكر اآلتية في رسائؿ الرسكؿ 
، الذم كاف يبدأ دائما بالبسممة، كذلؾ كاضح في جميع الرسائؿ التي   محتكل رسائؿ الرسكؿ :أكال

كليس السبلـ " سبلـ عمى مف اتبع اليدل" ثـ األمر الميـ في التحية التي احتكتيا رسائمو، . ذكرتيا
عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو، كىي تحية المسمميف التي تعني منح السبلـ كاألماف لمستقبميا، كفي تحية 

.  اإلسبلـ، ممقي السبلـ مسمـ، كمجيبو مسمـ معصـك الدـ كالماؿ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 497المصدر السابؽ ، ص (1)

 .      (62 ، ص 3ج ) زاد المعاد في ىدم خير العباد، ابف قيـ الجكزية،  (2 )
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 أف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ كاف طمبو كاضحا تماـ الكضكح، فيك ال يريد ممكيـ، فاف أسمـ :ثانيا
.  الممؾ أك مسئكؿ الرعية بقي في ممكو

يىا أىٍىؿى اٍلًكتىاًب كفي خطابو صمى اهلل عميو كسمـ ألىؿ الكتاب كاف دائما يذكر اآلية الكريمة :ثالثا
ا أىٍربىابنا  نىا بىٍعضن ـٍ أىال نىٍعبيدى ًإال المَّوى كىال نيٍشًرؾى ًبًو شىٍيئنا كىال يىتًَّخذى بىٍعضي بىٍينىكي تىعىالىٍكا ًإلىى كىًممىةو سىكىاءو بىٍينىنىا كى

لٍَّكا فىقيكليكا اٍشيىديكا ًبأىنَّا ميٍسًمميكفى  كالرسكؿ عميو الصبلة كالسبلـ لـ يستخدـ  ،(1 )ًمٍف ديكًف المًَّو فىًإٍف تىكى
المقكقس ، كقيصر ممؾ الركـكيظير ذلؾ جميا في كتبو الى كؿ مف  .ىذه اآلية في رسائمو إلى اآلخريف

. ، كالنجاشي ممؾ الحبشةممؾ مصر
 أف حاممي رسائؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ كانكا عمى عمـ كثقة كاقتدار باألمانة التي :رابعا

يحممكنيا ككاف حكارىـ، حكار المؤمف الكاعي، الذم حمؿ رسالة الرسكؿ بأمانة كحرص كعزة المسمـ، 
. المدافع عف دينو

 أف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ كاف يستخدـ العبارات التي تضع الناس كالممكؾ بمنزلتيـ :خامسا
.  إلى ىرقؿ عظيـ الركـ، إلى كسرل عظيـ فارس،النجاشي عظيـ الحبشةمثؿ، إلى 

قاؿ ابف ىشاـ كقد كاف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ بعث الى الممكؾ رسبل مف أصحابو ككتب " 
معيـ إلييـ يدعكىـ إلى اإلسبلـ ما حدث لمحكارييف حينما اختمفكا عمى عيسى عميو السبلـ قاؿ ابف 

 بمغني أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ خرج : قاؿ،ىشاـ حدثني مف اثؽ بو عف أبي بكر اليذلي
أييا الناس إف اهلل قد بعثني : "عمى أصحابو ذات يـك بعد عمرتو التي صد عنيا يـك الحديبية فقاؿ

رحمة ككافة فبل تختمفكا عمي كما اختمؼ الحكاريكف عمى عيسى ابف مريـ فقاؿ أصحابو ككيؼ اختمؼ 
الحكاريكف يا رسكؿ اهلل قاؿ دعاىـ الى الذل دعكتكـ إليو فأما مف بعثو مبعثا قريبا فرضي كسمـ كأما 
مف بعثو مبعثا بعيدا فكره كجيو كتثاقؿ فشكا ذلؾ عيسى إلى اهلل فأصبح المتثاقمكف ككؿ كاحد منيـ 

. (2" )يتكمـ بمغة األمة التي بعث إلييا
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

. 64، اآلية آؿ عمرافسكرة  (1)

طو عبد الرءكؼ  تحقيؽ، ، (6/17 )،السيرة النبكية، المعافرم أبك محمد عبد الممؾ بف أيكب الحميرم، بف ىشاـا( 2)

. 1411 ، دار الجيؿ بيركت ،1 ، طسعد
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المطمب الثاني 
 

: البعثاتالكفكد ك
 

لما فتح الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ مكة، كدانت قريش لكممة اهلل، كفرغ مف تبكؾ، كاسممت 
، أدركت العرب أنو ال مفر كال طاقة ليـ بحرب اإلسبلـ، أظير اهلل دينو كقير أعداءهثقيؼ كبايعت، ك

كذلؾ أف العرب كانت تربص باإلسبلـ ما يككف مف قريش فيو إذ ىـ الذيف كانكا نصبكا الحرب رسكؿ 
اهلل كخبلفو ككانكا إماـ الناس كىادييـ كأىؿ البيت كالحـر كصريح كلد إسماعيؿ كقادة العرب ال ينكر 

 عرفت العرب أنيـ ال طاقة ليـ ،ليـ ذلؾ كال ينازعكف فيو فمما افتتح رسكؿ اهلل مكة كدانت لو قريش
 إذا بحربو كال عداكتو فدخمكا في ديف اهلل أفكاجا يضربكف إليو مف كؿ كجو يقكؿ اهلل عز كجؿ لنبيو 

  كرأيت الناس يدخمكف في ديف اهلل أفكاجا أم فتح مكة ،  سكرة النصر جاء نصر اهلل كالفتح
كاستغفره إنو كاف فاحمد اهلل عمى ما ظير مف دينؾ  فسبح بحمد ربؾ  جماعات جماعات 

مىف ييًطًع الٌموى  مع الذيف أنعـ اهلل عمييـ   إشارة إلى انقضاء أجمو كاقتراب لحاقو برحمة ربوتكابا كى
سيفى  حى اًلًحيفى كى دّْيًقيفى كىالشُّيىدىاء كىالصَّ مىٍيًيـ مّْفى النًَّبيّْيفى كىالصّْ ـى الٌموي عى كىالرَّسيكؿى فىأيٍكلىًئؾى مىعى الًَّذيفى أىٍنعى

ًفيقنا (. 1 ) أيكلىًئؾى رى
السكرة فمما  عف ىذه رضي اهلل عنيما  كقد سألو عمر بف الخطاب :يقكؿ عبد اهلل بف عباس

أجابو بنحك ىذا المعنى قاؿ لو عمر رضي اهلل عنو ما أعمـ منيا إال ما تعمـ  فقدمت عمى رسكؿ اهلل 
(.   2" )كفكد العرب

كمعظمو في سنة تسع كلذلؾ كانت تسمى كبدأت الكفكد القدـك إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ 
.  سنة الكفكد

 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

. 69، اآلية النساءسكرة  (1 )

 (. 319 ص2ج)، االكتفاء بما تضمنو مف مغزم رسكؿ اا كالثالثة الخمفاءاألندلسي،  (2)
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كفد بني تميـ، ككفد بني : كلقد أحصيت ثبلثيف كفدا جاءت الى الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ كىي
عامر، ككفد تجيب، كفركة بف مسيؾ المرادم، ككفد زبيد عمرك بف معدم كرب، ككفد بني ثعمبة، ككفد 
بني سعد ىذيـ، ككفد بني فزارة، ككفد بني اسد، ككفد بيراء، ككفد بني غدرة، ككقدـ بمي، كضماـ بف 

ثعمبة، ككفد عبد القيس، ككفد بني مرة، ككفد خكالف، ككفد محػارب، ككفد طيء، ككفد كندة، ككفد 
صداء، ككفد غساف، ككفد سبلماف، ككفد بني عبس، ككفد األزد، ككفد جرش، ككفد غامد، ككفد بني 

(. 1)الحارث بف كعب، ككفد بني حنيفة، ككفد ىمداف، ككفد النخع 
ىا، ؤاستقصا الكفكد التي سردىا أىؿ المغازم يزيد عددىا عمى سبعيف كفدان، كال يمكف لناإف 

نما نذكر منيا إجماالن مالو ركعة أك كىنا أىمية في التاريخ،  كليس كبير فائدة في بسط تفاصيميا، كا 
: أذكر ثبلثة نماذج عمى ىذه الكفكد

 
كفد ثقيؼ الى رسكؿ اا : أكال
 

بعد حصار الطائؼ قدـ عركة بف مسعكد الثقفي الى رسكؿ اهلل فمقي الرسكؿ في الطريؽ قبؿ 
أف يصؿ رسكؿ اهلل الى المدينة، فأسمـ كسألو أف يرجع الى قكمو باالسبلـ، فأذف لو الرسكؿ، كخرج 

يدعك قكمو الى االسبلـ فرمكه بالنبؿ فقتمكه، كأقامت ثقيؼ بعد قتؿ عركة أشيرا، ثـ رأكا أنو ال طاقة ليـ 
بحرب محمد كأصحابو فأسممت كبايعت، بعدما بعثت ثقيؼ الى رسكؿ اهلل كفدا مف ستة، رئيسو عبد يا 

قدـ كفد " :عف عبد الرحمف بف عمقمة الثقفي قاؿليؿ بف عمرك بف عمير ككاف الكفد يحمؿ اليدايا، 
ثقيؼ عمى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كمعيـ ىدية فقاؿ أىديو أـ صدقة فإف كانت ىدية فإنما 

ف كانت صدقة فإنما يبتغى بيا كجو  يبتغى بيا كجو رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كقضاء الحاجة كا 
(. 2 )" ال بؿ ىدية فقبميا منيـ كقعد معيـ يسائميـ كيسائمكنو :قالكا، اهلل

  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

. 282-275، ص السيرة النبكية كاالعالـ االسالميالصاكم، (1)

. 3758 ( 6/279 )عطية المرأة بغير أذف زكجيا:  كتاب العمرم،لمجتبى مف السنفا،  النسائي(2)



 96 

عف حميد عف "كأنزؿ الرسكؿ الكفد الضيؼ في المسجد النبكم لبعث طابع اليدكء كالسكينة م نفكسيـ 
أف كفد ثقيؼ قدمكا عمى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ فأنزليـ : الحسف عف عثماف بف أبي العاص 

(. 1" )المسجد حتى يككف أرؽ لقمكبيـ
 كيبدك لي أف نكعا مف الدبمكماسية بمفيـك العصر كانت في طريقة التعامؿ المتبادؿ بيف الكفد 
الضيؼ كالرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ، فالكفد حضر محمبل باليدايا، الستعطاؼ الرسكؿ خاصة كانيـ 
سبؽ ليـ أف قتمكا عركة بف مسعكد، ككاف ىـ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ انقاذ ىؤالء كقكميـ قبؿ أف 

كلحظة بدء المباحثات بيف . يككف ىمو عقابيـ، ألنو يدرؾ أف حضكرىـ يعني أف لدييـ ما يقكلكنو
قدـ كفد ثقيؼ عمى النبي {: قاؿ ابف عباسالطرفيف كاف اسبلميـ حتميا، كلكف بطمبات كتمنيات، 

أف ال : كما ىف ؟ قالكا : نبايعؾ عمى أف تعطينا ثبلث خصاؿ قاؿ : صمى اهلل عميو كسمـ فقالكا 
كال نكسر أصنامنا بأيدينا كأف تمتعنا بالبلت سنة مف غير أف نعبدىا فقاؿ - أم في الصبلة - ننحني 

ال خير في ديف ال رككع فيو كال سجكد كأما أف تكسركا أصنامكـ بأيديكـ : النبي صمى اهلل عميو كسمـ 
يا رسكؿ اهلل إنا نحب : : فإني غير ممتعكـ بيا فقالكا - يعني البلت كالعزل - فذاؾ لكـ كأما الطاغية 

: أف تسمع العرب أنؾ أعطيتنا ما لـ تعط غيرنا فإف خشيت أف تقكؿ العرب أعطيتيـ ما لـ تعطنا فقؿ 
 } اهلل أمرني بذلؾ ؟ فسكت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ فطمع القـك في سككتو أف يعطييـ ذلؾ

(2  .)
ذيكؾى  : فأنزؿ اهلل عز كجؿ ذنا الَّتَّخى ٍيرىهي كىاً  مىٍينىا غى ٍينىا ًإلىٍيؾى ًلتٍفتىًرمى عى ف كىاديكٍا لىيىٍفًتنيكنىؾى عىًف الًَّذم أىٍكحى كىاً 

ًميالن  يا رسكؿ اهلل أجمنا سنة حتى ييدل آل : كذلؾ أف ثقيفا قالكا لمنبي صمى اهلل عميو كسمـ" ، (3) خى
ليتنا فإذا قبضنا الذم ييدل آلليتنا أخذناه ثـ أسممنا ككسرنا اآللية فيـ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ 

(.  4) كلكال أف ثبتناؾ لقد كدت تركف إلييـ شيئا قميال أف يعطييـ كأف يؤجميـ فقاؿ اهلل 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

. 1328( 2/285)، محمد بف إسحاؽ بف خزيمة أبك بكر السممي النيسابكرم، صحيح ابف خزيمة( 1)

.  3026( 2/172) ،باب ما جاء في خبر الطائؼ: تاب الخراج كالفيء كاإلمارةؾ، سنف أبي داكد( 2)

. 73سكرة اإلسراء، اآلية  (3)

(. 118/ 8)  ، جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف،الطبرم( 4)
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حدثنا عبد اهلل "ككاف رد الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ مثؿ كما ىك الحاؿ مع دعكات كيذه 
 أف: حدثني أبي ثنا عفاف قاؿ ثنا حماد بف سممة عف حميد عف الحسف عف عثماف بف أبي العاص 

كفد ثقيؼ قدمكا عمى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ فأنزليـ المسجد ليككف أرؽ لقمكبيـ فاشترطكا عمى 
 إف : قاؿ فقاؿ،النبي صمى اهلل عميو كسمـ اف ال يحشركا كال يعشركا كال يجبكا كال يستعمؿ عمييـ غيرىـ

لكـ اف ال تحشركا كال تعشركا كال يستعمؿ عميكـ غيركـ كقاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ ال خير في 
" ديف ال رككع فيو قاؿ كقاؿ عثماف بف أبي العاص يا رسكؿ اهلل عممني القرآف كاجعمني إماـ قكمي

(1 .)
 

: كفد تجيب: ثانيا
 
د تجيب كىـ ثبلثة عشر رجبل قد ساقكا معيـ ؼ ك صمى اهلل عميو كسمـقدـ عمى رسكؿ اهلل  

صدقات أمكاليـ التي فرض اهلل عمييـ فسر رسكؿ اهلل بيـ كأكـر منزليـ كقالكا يا رسكؿ اهلل سقنا إليؾ 
 رسكؿ اهلل ردكىا فاقسمكىا عمى فقرائكـ  فقالكا يا رسكؿ اهلل ما قدمنا أمكالنا فقاؿحؽ اهلل تعالى في 

عميؾ إال بما فضؿ عف فقرائنا  فقاؿ أبك بكر يا رسكؿ اهلل ما كفد عمينا كفد مف العرب بمثؿ ما كفد بو 
ىؤالء الحي مف تجيب  فقاؿ رسكؿ اهلل إف اليدل بيد اهلل عز كجؿ فمف أراد بو خيرا شرح صدره 

لئليماف كسألكا رسكؿ اهلل أشياء فكتب ليـ بيا كجعمكا يسألكنو عف القرآف كالسنف فازداد رسكؿ اهلل رغبة 
فييـ ك أمر ببلال أف يحسف ضيافتيـ فأقامكا أياما كلـ يطيمكا المبث فقيؿ ليـ ما يعجمكـ فقالكا نرجع إلى 
مف كراءنا فنخبرىـ برؤيتنا رسكؿ اهلل ككبلمنا إياه كما رد عمينا ثـ جاءكا إلى رسكؿ اهلل يكدعكنو فأرسؿ 

 (2. )إلييـ ببلال فأجازىـ بأرفع ما كاف يجيز بو الكفكد
 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

. 17942( 4/218 )حديث عثماف بف أبي العاص عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ :مسند الشامييف" مسند أحمد ( " 1)

(. 328، ص2ج)األندلسي، االكتفاء بما تضمنو مف مغزم رسكؿ اهلل كالثبلثة الخمفاء،  (2)
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  :كفد الحبشة إلى الرسكؿ: ثالثا
 

قدـ عمى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كىك بمكة عشركف رجبل أك قريب مف ذلؾ مف 
 كرجاؿ مف ، فكجدكه في المسجد فجمسكا إليو ككممكه كسألكه،النصارل حيف بمغيـ خبره مف الحبشة

 فمما فرغكا مف مسألة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ عما أرادكا دعاىـ ،قريش في أنديتيـ حكؿ الكعبة
رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ الى اهلل عز كجؿ كتبل عمييـ القرآف فمما سمعكا القرآف فاضت أعينيـ 
مف الدمع ثـ استجابكا اهلل كآمنكا بو كصدقكه كعرفكا منو ما كاف يكصؼ ليـ في كتابيـ مف أمره فمما 
قامكا عنو اعترضيـ أبك جيؿ بف ىشاـ في نفر مف قريش فقالكا ليـ خيبكـ اهلل مف ركب بعثكـ مف 
كراءكـ مف أىؿ دينكـ ترتادكف ليـ لتأتكىـ بخبر الرجؿ فمـ تطمئف مجالسكـ عنده حتى فارقتـ دينكـ 

 ما نعمـ ركبا أحمؽ منكـ أك كما فقالكا فقالك ليـ سبلـ عميكـ ال نجاىمكـ لنا ما ،كصدقتمكه بما قاؿ
 إف النفر مف النصارل :ما نزؿ فييـ مف القرآف كيقاؿ نحف عميو كلكـ ما أنتـ عميو لـ نأؿ أنفسنا خيرا

الذيف آتيناىـ   : مف أىؿ نجراف فاهلل أعمـ أم ذلؾ كاف فيقاؿ كاهلل أعمـ فييـ نزلت ىؤالء اآليات
ذا يتمى عمييـ قالكا آمنا بو إنو الحؽ مف ربنا إنا كنا مف قبمو  الكتاب مف قبمو ىـ بو يؤمنكف كا 

قاؿ   لنا أعمالنا كلكـ أعمالكـ سالـ عميكـ ال نبتغي الجاىميف  :  تعالى  إلى قكلو مسمميف
. (1 )ابف اسحاؽ كقد سألت

 

 

 

 

 

 

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 (. 237 ، ص 2ج)، السيرة النبكيةابف ىشاـ،  (1 )
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المطمب الثالث 
 

: المعاىدات
 

 ىناؾ كأغراضيا أىدافياتكجد تقسيمات مختمفة لممعاىدات الدكلية في اإلسبلـ، فبحسب 
نسانيةمعاىدات تجارية كسياسية كثقافية   ىناؾ معاىدات خاصة كعامة، كثنائية أطرافيا، كبحسب كا 

قتة، كبحسب شركطيا ىناؾ ؤب اجميا كمدتيا ىناؾ معاىدات دائمة كـس، كبحاألطراؼكمتعددة 
معاىدات مغمقة كمفتكحة، كما ييمنا في ىذا البحث الحديث عمى المعاىدات السياسية التي تنظـ 

 .العبلقات السياسية الخارجية بيف الدكؿ اإلسبلمية كغيرىا، فتنيي القتاؿ كتقرر السمـ
اإلسالمية  المعاىدات الدكلية في الشريعة أنكاع
: األمافعيد : أكال

 :  عمى صكرتيفاألمافعيد 
 تسمية أفضؿ إف ىك ما يككف لمعدك القميؿ مف غير المسمميف، كيرل بعض الكتاب الخاصػ األماف 1

 اف المعاىدات في عصرنا إال المعاىدات، أنكاعالعيد، فيك كاف كاف نكعان مف :  الخاصاألمافلعقد 
 .  الدكلييفاألشخاص: أمالحاضر ىي ما يعقد بيف الدكؿ أك المنظمات الدكلية 

. عة كثيرة محدكدة عمى كجو التقريب كأىؿ مدينة أك بمدة ا ىك ما يككف لجـ: العاـاألماف ػ 2
السمطة العامة ػ أك احد االفراد  كمكضكع االماف اف يتعيد المؤٌمف كقد يككف الحاكـ أك احد افراد

العادييف مف المسمميف بتكفير االمف لشخص أك اكثر، كيحـر حينئذ قتمو أك اخذ امكالو، كال يجكز 
فرض الجزية عمى المستأمف، كيشمؿ حكـ االماف نفس المستأمف كتابعيف مف اـ كزكجة كأكالد قاصريف 

 .كخادـ أك عبد إذا كانكا معو كقت اعطاء االماف
تَّى  كالمعٌكؿ في االماف مف حيث االصمية عمى قكلو تعالى ارىؾى فىأىًجٍرهي حى ده مّْفى اٍلميٍشًرًكيفى اٍستىجى ٍف أىحى كىاً 

ـٍ قىٍكـه الَّ يىٍعمىميكفى  نىوي ذىًلؾى ًبأىنَّيي ٍأمى ـى الٌمًو ثيَـّ أىٍبًمٍغوي مى . (1)  يىٍسمىعى كىالى
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

. 6سكرة التكبة، اآلية  (1)
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أكضح مصاديؽ االماف ىك لمسفراء كالرسؿ كالمبعكثيف السياسييف الدبمكماسييف، : "يقكؿ الشككانيك
لك كنت ) اعطى االماف لرسكلي مسيممة الكذاب، كقاؿ ليما لى اهلل عميو كسمـحتى اف رسكؿ اهلل ص

   .(1)فمضت السٌنة اف الرسؿ ال تقتؿ : قاؿ عبداهلل بف مسعكد (قاتبلن رسكالن لقتمتكما
كعمى ىذا، فاف اإلسبلـ يعترؼ بالتمثيؿ الدبمكماسي، كيقر لممبعكثيف كالسفراء السياسييف الحصانة 
الشخصية بمقتضى عيد االماف، إاٌل اف الفقو االسبلمي ال يقرر ليـ عدـ المساءلة القضائية عف 

كما تقضي االعراؼ الدكلية السائدة، ألف « بؿ كحتى السياسية احيانان »االعماؿ المدنية أك الجنائية 
السفير أك المبعكث ما داـ مستأمنا كتحت قانكف الدكلة اإلسبلمية فاف عميو اف يمتـز باالحكاـ المطبقة 

اف يعفى مف تطبيؽ بعض التقريرات فيما لـ يرد فيو . (2)في الببلد اإلسبلمية، كيرل بعض الكتاب
اف انتفاء الحصانة القضائية عف المستأمف . نص، الف ذلؾ مما يعكد إلى تقدير كلي االمر كحقو

السياسي مما تقتضيو العدالة، كيبيح القانكف الدكلي اعتباره شخصان غير مرغكب فيو كطرده، بؿ كحتى 
 .(3)القاء القبض عميو في الحاالت الضركرية لممحافظة عمى سبلمة الدكلة 

كأما في حالة نشكب النزاع المسمح كاعبلف الحرب، فيؿ تنتيي العبلقات الدبمكماسية بيف الدكؿ 
 المتحاربة، كبذلؾ تنتفي صفة المستأمف عف المبعكث الدبمكماسي؟

اننا ال نجد ما يدعك شرعان أك عقبلن إلى انتياء العبلقات الدبمكماسية بمجرد بدء العمميات الحربية 
كبخاصة فيما إذا كانت المصالح تحتاج مف يرعاىا، بؿ كقد تترتب عمى ذلؾ مصمحة بأف يككف 

استمرار التمثيؿ الدبمكماسي مدعاة لكجكد حمقة لمحكار كالتفاىـ كالتفاكض بيف االطراؼ المتحاربة إاٌل 
في حالة ثبكت خطر بقاء المبعكث الدبمكماسي أك احتمالو عمى مصالح الدكلة كما لك كاف يتجسس، 

 .كعندئذ فانو يجب اف يبمغ مأمنو مف دكف اف يمس بسكء

كيرل فريؽ مف الفقياء الدكلييف اف العبلقات الدبمكماسية ال تتعطؿ إاٌل بطرد المبعكث الدبمكماسي أك 
. (4 )استدعائو مف قبؿ حككمتو

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .(29 ، ص 8 ج) ،نيؿ االكطار، لشككانيا (1)

 . 73 ، ص العالقات الدكلية في اإلسالـابك زىرة،  (2)

.  170، ص القانكف الدكلي غانـ، 3)

 . 157  ص العالقات الدكلية،الزحيمي،  (4)
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ذىب جميكر الفقياء إلى أف األماف يبدأ سريانو بعمـ المستأمف بإيجاب المؤمف إاٌل : مدة األماف
كقد اختمؼ . كأما انتياؤه فبحسب األجؿ المتفؽ عميو. الشافعية فاف مذىبيـ اشترط حصكؿ القبكؿ

الفقياء في تحديد المدة القصكل لبلماف، فقاؿ المالكية كالشافعية بأنو لمرجاؿ كاليدنة ال يزيد عمى 
فانتياء ميمتو الدبمكماسية ىي التي « دبمكماسيان »أربعة اشير ما لـ يكف المستأمف سفيران أك مبعكثان 

تحدد مدة امانة كقد يمتد اجؿ االماف ػ عندىـ ػ إلى عشر سنكات فيما إذا كاف المسممكف ضعفاء، إذ 
ينظر االماـ في تقدير المدة، كال تحتاج اماف النساء إلى المدة، كاما إذا كاف االماف مطمقان مف غير 

 .(1)ذكر اجؿ فيحمؿ عمى اربعة اشير، كبانتياء االجؿ يبمغ المستأمف مأمنو 

اما مذىب االمامية كالزيدية كالحنفية فاف مدة االماف لدييـ تحدد باالقؿ مف السنة، كتقٌدر بحسب 
 (.2)عمى المسمميف « جاسكسان »الحاجة، درءان الحتماؿ المفسدة كأف يككف عينان 

:  اليدنة: ثانيان 
قع بيف قائد جيش المسمميف كقائد جيش العدك في زمف معيف ككفؽ شركط كاليدنة عقد م

 ييعمـ رئيس الدكلة أف اليدنة فاف عميو بإجراءخاصة فاف لـ يكف قائد جيش المسمميف مفكضان 
 .اإلسبلمية بالعقد الذم ابرمو كيطمعو عمى بنكده ليجيزه كيقٌره

 تكافر مصمحة مشركعة لممسمميف في ىذا النكع مف المعاىدات الدكلية، كيعـ اثر اليدنة أك  مفبد ال ك
 . العدك، مف كاف منيـ حاضران في ساحة المعركة كمف لـ يكفأفرادالصمح جميع 

يد، كحكمة ب كالتأاإلطبلؽكقد اتفؽ الفقياء عمى تقدير الصمح بأجؿ معيف، فبل تصح اليدنة عمى كجو 
كأجؿ اليدنة لدل فقياء اإلمامية كالشافعية كجماعة مف . يد إلى تعطيؿ الجيادب ال يؤدم التأأفذلؾ 

بىرىاءةه مّْفى   مف السنة إذا كاف بالمسمميف قٌكة، لقكلو تعالى كأقؿ اشير أربعةالحنابمة يتراكح ما بيف 
رىسيكًلًو ًإلىى الًَّذيفى عىاىىدتُـّ مّْفى اٍلميٍشًرًكيفى   مدة تكجب الجزية أنياكعدـ بمكغ السنة مرده  ،(3 )الٌمًو كى

 .مما يخرج بالمعاىدة عف ككنيا ىدنة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . ىػ1393، دار المعرفة، بيركت، ( 4/111 ) األـ  محمد بف ادريس،الشافعي (1)

 . 2/234 كالفتاكل اليندية، 5/450:  كالبحر الزخار البف المرتضى2/512، الخالؼ في الفقوأنظر الطكسي،  (2)

. 1سكرة التكبة، اآلية  (3)
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 بناء اإلماـكفي حالة ضعؼ المسمميف فعشر سنكات أك ما دكنيا بحسب الحاجة ضمف تقدير 
كيمكف تجديد العقد مف قبؿ .  مكة في الحديبية عمى ىذه المدةألىؿ« ص»عمى ميادنة رسكؿ اهلل 

ميؿ إلى الرأم القائؿ أ أننيإاٌل . لمثؿ المدة أك دكنيا إذا لـ يقك المسممكف طكاؿ المدة السابقةاإلماـ
. بالتحديد كالتكقيت بمدة كاجؿ معيف لمنع تعطيؿ الجياد ػ كما مٌر لدل الفقياء القائميف بو

 ىناؾ قتاالن سابقان أفيد ال يستفاد منيا ب اف اآلية الكريمة التي استدٌؿ بيا لترجيح القكؿ بجكاز التأأرل
نما، أساسابيف ىؤالء القـك كالمسمميف، فبل محؿ لميدنة مع قـك غير مقاتميف   . ىك عقد مف نكع آخركا 

(. 1 " )اؿ الشافعي رحمو اهلل ككانت اليدنة بينو كبينيـ عشر سنيفؽ" 
ف كتأصيؿ مشركعية اليدنة يعكد إلى قكلو تعالى كاٍ  كىاً  نىحي ـً  جى ٍم كَّؿٍ  لىيىا فىاٍجنىحٍ  ًلمسَّ تىكى مىى كى  ىيكى  ًإنَّوي  الٌموً  عى

ـي  السًَّميعي  ـٍ  ًإلىٍيًيـٍ  فىأىًتمُّكاٍ  كقكلو تعالى (2) اٍلعىًمي ٍيدىىي  (.3 ) ميدًَّتًيـٍ  ًإلىى عى

كال بد تكافر مصمحة مشركعة لممسمميف في ىذا النكع مف المعاىدات الدكلية، كيعـ اثر اليدنة أك 
 .الصمح جميع أفراد العدك، مف كاف منيـ حاضران في ساحة المعركة كمف لـ يكف

كقد اتفؽ الفقياء عمى تقدير الصمح بأجؿ معيف، فبل تصح اليدنة عمى كجو اإلطبلؽ كالتأبيد، كحكمة 
كيذىب الشافعية إلى إباحة التأبيد في اليدنة عمى . (4)ذلؾ أف ال يؤدم التأبيد إلى تعطيؿ الجياد

كأجؿ اليدنة لدل فقياء االمامية كالشافعية كجماعة مف الحنابمة . (5)االمكاؿ، كفي ميادنة النساء 
براءة مف اا كرسكلو يتراكح ما بيف أربعة اشير كقؿ مف السنة إذا كاف بالمسمميف قٌكة، لقكلو تعالى 

كعدـ بمكغ السنة مرده انيا . (6 )إلى الذيف عاىدتـ مف المشركيف فسيحكا في االرض اربعة اشير
. مدة تكجب الجزية مما يخرج بالمعاىدة عف ككنيا ىدنة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 تحقيؽ محمد عبد القادر عطا، ، (9/221 )،سنف البييقي الكبرل البييقي، أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى، (1)

 . 1414مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، 

 .61سكرة االنفاؿ، اآلية  (2 )

 .4سكرة التكبة، اآلية  (3)

 ىػ 1405، دار الفكر، بيركت، 1، ط8/459 ،المغنيأنظر ابف قدامة،عبد اهلل بف أحمد. 4/110 األـالشافعي،  (4)

 . 4/110 األـالشافعي،  (5)

 .1سكرة التكبة، اآلية (6)
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كفي حالة ضعؼ المسمميف فعشر سنكات أك ما دكنيا بحسب الحاجة ضمف تقدير االماـ بناء عمى 
كيمكف تجديد العقد مف قبؿ االماـ . الىؿ مكة في الحديبية عمى ىذه المدة« ص»ميادنة رسكؿ اهلل 

 (.1)لمثؿ المدة أك دكنيا إذا لـ يقك المسممكف طكاؿ المدة السابقة 

كلـ يحدد الحنفية كالزيدية كالمالكية لميدنة مدة معينة تاركيف االمر لتقدير االماـ كبحسب الحاجة 
(. 2)كىذا ما رجحو بعض الحنابمة . كالمصمحة التي قد تككف في الصمح اكثر منيا في الحرب

إلى ما يؤيد الرأم االخير في تجكيز اليدنة عمى اية مدة بحسب الحاجة . (3)كيميؿ بعض الكتاب
الىؿ « ص»كالمصمحة تبعان لتقدير كلي االمر، لما استدؿ بو ابف القيـ كغيره مف مصالحة الرسكؿ 

ـٍ  فىًإفً  خيبر عندما ظير عمييـ اف يجمييـ متى شاء، كيستظيركف ذلؾ مف قكلو تعالى   فىمىـٍ  اٍعتىزىليككي
ـٍ  ـي  كىأىٍلقىٍكاٍ  ييقىاًتميككي ـى  ًإلىٍيكي مى ا السَّ عىؿى  فىمى ـٍ  الٌموي  جى مىٍيًيـٍ  لىكي  (.4 ) سىًبيالن  عى

أميؿ إلى الرأم القائؿ بالتحديد كالتكقيت بمدة كاجؿ معيف لمنع تعطيؿ الجياد ػ كما مٌر لدل 
الفقياء القائميف بو ػ كنرل اف اآلية الكريمة التي استدٌؿ بيا لترجيح القكؿ بجكاز التأييد ال يستفاد منيا 

اف ىناؾ قتاالن سابقان بيف ىؤالء القكـ كالمسمميف، فبل محؿ لميدنة مع قكـ غير مقاتميف اساسان، كانما ىك 
 .عقد مف نكع آخر

عقد الذمة معاىدة دائمة لمسمـ تنظـ استيطاف غير المسمميف في ببلد المسمميف : عقد الذمة: ثالثان 
كقد اتفؽ الفقياء عمى اف " .مقابؿ دفع ضريبة شخصية مف قبؿ الطرؼ غير المسمـ لمدكلة اإلسبلمية

. عقد الذمة ال يعقده إاٌل كلي االمر لما ينطكم عميو مف خطكرة كمساس بالمصمحة العامة لممسمميف
الييكدم كالنصراني كالصابئي اف ثبت »كأما الطرؼ غير المسمـ فأغمب الفقياء عمى اٌنو الكتابي 

أما الكثنيكف فبل يصح عقد الذمة معيـ إاٌل عند . «كالمجكسي»أك مف لو شبية كتاب « لمصائبة كتابان 
. (5)" المالكية كاالكزاعي كالثكرم كفقياء الشاـ، فيما نقمو عنيـ الطبرم في اختبلؼ الفقياء

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . 460:  كالمغني4/110: االـ (1)

 . 8/460:  كالمغني5/446: البحر الزخار (2)

 . 148 ص ، العالقات الدكليةالزحيمي،  (3)

 90سكرة النساء، اآلية  (4)

 .139، ص العالقات الدكليةالزحيمي،  (5)
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 كعميو فانو ال. يجمع الفقياء عمى عدـ جكاز نقض المعاىدة الدائمة باعتبارىا الزمان ال يحتمؿ النقض

كما اف االلتزاـ بالمعاىدة المؤقتة يعتبر مف حيث االصؿ . (1)يجكز لمحاكـ اف ينبذ إلى المعاىديف
نيكاٍ  الًَّذيفى  أىيُّيىا يىا غير محتمؿ لمنقض حتى انقضاء المدة أك نقض الطرؼ اآلخر، لقكلو تعالى   آمى

كلحديث رسػكؿ اهلل . (2 )فأتمكا الييـ عيدىـ إلى مدتيـكلقكلػو تعالى . (3 ) ًباٍلعيقيكدً  أىٍكفيكاٍ 
غير اف لبلماـ اف ينقض المعاىدة المؤقتة . (4 )المسممكف عند شركطيـ:صمى اهلل عميو كسمـ

مَّا عف خكؼ الخيانة، لقكلو تعالى افىفَّ  كىاً  مىى ًإلىٍيًيـٍ  فىانًبذٍ  ًخيىانىةن  قىٍكـو  ًمف تىخى  ييًحبُّ  الى  الٌموى  ًإفَّ  سىكىاء عى
اًئًنيفى  كيككف النبذ بطرح العيد إلى المعاىديف كاالعبلف البٌيف ليـ بقطع ما بيف المسمميف . (5 ) الخى

عيد « ص»كبينيـ، كال تككف المناجزة بالحرب إاٌل بعد تحقؽ العمـ بانقضاء العيد، كقد نبذ رسكؿ اهلل 
 .أىؿ مكة بعد اف خانكا المسمميف كغدركا بيـ

 ىذا العقد ال يمثؿ معاىدة بالمعنى القانكني االصطبلحي الدقيؽ، الف الذمي أف كيبدك لي
 انما ىك احد رعايا الدكلة اإلسبلمية، كما ،الذم رضي بالعيش بيف المسمميف كقبؿ بأداء ضريبة الجزية

يطبؽ عميو ىنا ليس القانكف الدكلي، كانما القانكف الداخمي لمدكلة اإلسبلمية بما تقتضيو احكاـ الرعايا 
ال يجكز عقد الذمة إال بشرطيف بذؿ الجزية ك التزاـ أحكاـ الممة مف حقكؽ اآلدمييف " ، غير المسمميف

في العقكد ك المعامبلت ك أركش الجنايات ك قيـ المتمفات فإف عقد عمى غير ىذيف الشرطيف لـ يصح 
جرياف أحكاـ المسمميف : الصغار: قيؿ  حتى يعطكا الجزية عف يد ك ىـ صاغركف  :لقكلو تعالى

عمييـ ك مف ادعى منيـ كتابا مف عمر أك عمي رضي اهلل عنيما بالبراءة مف الجزية لـ يصدؽ ألنو ال 
. (6" )أصؿ لو ك لـ يذكره عمماء اإلسبلـ ك أخبار أىؿ الذمة ال تقبؿ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . 8/463:  كالمغني4/108: االـ (1)

 . 1سكرة المائدة، اآلية  (2)

 . 1سكرة التكبة، اآلية (3)

 . 5/254 نيؿ االكطارالشككاني،   (4)

 . 58سكرة األنفاؿ، اآلية  (5)

، تحقيؽ محمد فارس السعدني الكافي في فقو اإلماـ المبجؿ أحمد بف حنبؿعبد اهلل بف قدامة ، المقدسي (6)

 . 1414، دار الكتب العممية، بيركت، 1، ط(4/176)
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صمح الحديبية 
 

، لنبحث الجانب  صمى اهلل عميو كسمـنستعرض نمكذجا لممعاىدات التي عقدىا الرسكؿ
 لما كاف فيو مف نتائج ( ىجرية6)صمح الحديبية االعبلمي فييا، كخير مثاؿ يمكف استعراضو ىك 

. عظيمة في الدعكة الى اإلسبلـ
كأرسمكا سييؿ بف , فقالكا نريد الصمح لما كصؿ لقريش أخبار بيعة الرضكاف خافت قريش خكفان شديدان   

, قريش الصمح  قد أرادت, سيؿ اهلل لكـ (سييؿ  ): صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ  فمما رآه النبى, عمرك
صمى اهلل عميو كسمـ ك بدأ الحكار ك تـ اإلتفاؽ بيف سييؿ بف عمرك  فتقدـ سييؿ بف عمرك إلى النبى

صمى اهلل عميو كسمـ عمى سيدنا عمي بف ابى  صمى اهلل عميو كسمـ عمى الصمح ك نادل النبى ك النبى
فقاؿ , بسـ اهلل الرحمف الرحيـ : اكتب يا عمي  :صمى اهلل عميو كسمـ لكتابة الصمح فقاؿ لو النبى طالب

, اكتب بسمؾ الميـ , أكتب ما كنت تكتبو مف قبؿ  : كاهلل ما ندرل ما الرحمف:  لو سييؿ بف عمرك
, سيدنا عمى اف يمسحيا  فرفض, صمى اهلل عميو كسمـ امحيا يا عمى ك أكتب بسمؾ اهلل  فقاؿ لو النبى

ىذا ما صالح عميو محمد رسكؿ اهلل سييؿ : ثـ أكمؿ قائبلن  صمى اهلل عميو كسمـ،  فمحاىا رسكؿ اهلل
كاهلل لك نعمـ أنؾ رسكؿ اهلل ما قاتمناؾ ك لكف اكتب محمد بف عبد  : فقاؿ سييؿ بف عمرك عمرك، بف
 فمحاىا النبى, سيدنا عمي اف يمحكىا  فرفض: صمى اهلل عميو كسمـ امحيا يا عمي  فقاؿ النبى, اهلل 

 صمى اهلل عميو كسمـ كاف يريد الصمح النبى صمى اهلل عميو كسمـ ك كتب محمد بف عبد اهلل ، ك لكف

منيـ فى  ألنو كاف يعمـ أف اإلسبلـ إذا انتشر فى ىدكء ك سبلـ عمى القبائؿ فسكؼ يدخؿ الكثير
لح عميو محمد بف عبد اهلل اىذا ما ص .... باسمؾ الميـ: " كاليؾ النص الكامؿ ليذه المعاىدة. اإلسبلـ

عمى كضع الحرب بيف الناس عشر سنيف يأمف فييـ الناس كيكؼ بعضيـ  كاصطمحا سييؿ بف عمرك
مف قدـ مكة مف أصحاب محمد حاجان أك معتمران، أك يبتغى مف فضؿ اهلل فيك  عمى أنو) .عف بعض

 كمالو، كمف قدـ المدينة مف قريش مجتازان إلى مصر أك إلى الشاـ يبتغي مف فضؿ اهلل آمف عمى دمو
كمف جاء  تى محمدان مف قريش بغير إذف كليو رده عمييـأعمى أنو مف  (فيك آمف عمى دمو كمالو

كأنو مف أحب  .كال إغبلؿ يبة مكفكفة، كأنو ال إسبلؿغكأف بيننا  .قريش ممف مع محمد لـ يردكه عميو
كأنؾ  .قريش كعيدىـ دخؿ فيو أف يدخؿ في عقد محمد كعيده دخمو، كمف أحب أف يدخؿ في عقد

 خرجنا عنؾ فدخمتيا بأصحابؾ دـعاـ قا ترجع عنا عامؾ ىذا، فبل تدخؿ عمينا مكة، كأنو إذا كاف
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كعمى أف اليدل حيث ما  .القرب كال تدخميا بغيرىا فأقمت بيا ثبلثان، معؾ سبلح الراكب السيكؼ في
 (1" )المشركيف أشيد عمى الصمح رجاؿ مف المسمميف كرجاؿ مف .عمينا جئناه كمحمو فبل تقدمو

فبينا ىـ كذلؾ إذ جاء أبك جندؿ بف سييؿ كقد خرج مف أسفؿ مكة يرسؼ في قيكده حتى رمى بنفسو 
صمى المَّو عميو -فقاؿ سييؿ ىذا أكؿ ما أقاضيؾ عميو أف ترده إلي فقاؿ النبي . بيف أظير المسمميف 

صمى المَّو -فقاؿ النبي . إنا لـ نقض الكتاب بعد فقاؿ إذا كالمَّو ال أصالحؾ عمى شيء أبدا - كسمـ 
( 2" )قاؿ بمى فافعؿ قاؿ ما أنا بفاعؿ . فأجزه لي قاؿ ما أنا بمجيزه لؾ - عميو كسمـ 

 قاؿ أبك جندؿ يا معشر المسمميف كيؼ أرد إلى المشركيف كقد جئت مسمما ؟ أال تركف ما لقيت ؟ 
. كالمَّو ما شككت منذ أسممت إال يكمئذ : قاؿ عمر بف الخطاب - ككاف قد عذب في المَّو عذابا شديدا 

ألسنا : قمت . بمى . يا رسكؿ المَّو ألست نبي المَّو ؟ قاؿ : فقمت - صمى المَّو عميو كسمـ -فأتيت النبي 
قمت عبلـ نعطي الدنية في ديننا ؟ كنرجع كلما يحكـ المَّو . عمى حؽ كعدكنا عمى الباطؿ ؟ قاؿ بمى 

أنا : أك لست تحدثنا . قمت . كلست أعصيو . بيننا كبيف أعدائنا ؟ فقاؿ إني رسكؿ المَّو كىك ناصرم 
طكؼ بو تقاؿ فإنؾ آتيو ك. ال : فأخبرتؾ أنؾ تأتيو العاـ ؟ قمت  نأتي البيت كنطكؼ بو ؟ قاؿ بمى ، أ

كرد عمي كما رد - . صمى المَّو عميو كسمـ -فقمت لو مثمما قمت لرسكؿ المَّو . قاؿ فأتيت أبا بكر . 
فكالمَّو إنو لعمى . سكاء كزاد فاستمسؾ بغرزه حتى تمكت - صمى المَّو عميو كسمـ -عمي رسكؿ المَّو 

- صمى المَّو عميو كسمـ -فمما فرغ مف قضية الكتاب قاؿ رسكؿ المَّو . فعممت لذلؾ أعماال . الحؽ 
فمما لـ يقـ . المَّو ما قاـ منيـ رجؿ حتى قاليا ثبلث مرات ا ثـ احمقكا قاؿ فك. ألصحابو قكمكا فانحركا 

.   كدعا حالقو ةمنيـ أحد قاـ كلـ يكمـ أحدا منيـ حتى نحر بدف
ثـ جاء . كجعؿ بعضيـ يحمؽ بعضا ، حتى كاد بعضيـ يقتؿ بعضا غما . فمما رأكا ذلؾ قامكا فنحركا 

ـي اٍلميٍؤًمنىاتي مييىاًجرىاتو فىاٍمتىًحنيكىيفَّ  اءىكي نيكا ًإذىا جى - حتى بمغ - نسكة مؤمنات فأنزؿ المَّو يىاأىيُّيىا الًَّذيفى آمى
ـً اٍلكىكىاًفًر فطمؽ عمر يكمئذ امرأتيف كانتا لو في الشرؾ   . ًبًعصى

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

. 121 المجمد الثاني، ص،المعنية بحقكؽ اإلنساف الكثائؽ الدكلية ،بسيكني، محمكد شريؼ( 1)

. 322، صصحيح السيرة النبكيةالعمي،  (2)

ًبيننا أنزؿ المَّو سكرة الفتح - صمى المَّو عميو كسمـ -كفي مرجعو  ا مي ًليىٍغًفرى لىؾى  ًإنَّا فىتىٍحنىا لىؾى فىٍتحن
رى  ا تىأىخَّ مى ـى ًمٍف ذىٍنًبؾى كى ا تىقىدَّ قاؿ . اآلية فقاؿ عمر أك فتح ىك يا رسكؿ المَّو ؟ قاؿ نعـ - المَّوي مى
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ٍؤًمًنيفى ًليىٍزدىاديكا الصحابة ىذا لؾ يا رسكؿ المَّو فما لنا ؟ فأنزؿ المَّو  ىيكى الًَّذم أىٍنزىؿى السًَّكينىةى ًفي قيميكًب اٍلمي
ـٍ  اًنًي اننا مىعى ًإيمى .  فىٍكزنا عىًظيمنا - اآليتيف إلى قكلو - ًإيمى

: مسمما ، فأرسمكا في طمبو رجميف كقالكا - رجؿ مف قريش - كلما رجع إلى المدينة جاءه أبك بصير 
فنزلكا يأكمكف مف تمر . فخرجا بو حتى بمغا ذا الحميفة . فدفعو إلى الرجميف . العيد الذم بيننا كبينؾ 

 . ليـ 
كالمَّو إنو لجيد لقد جربت بو ثـ . فقاؿ أجؿ . إني أرل سيفؾ ىذا جيدا : فقاؿ أبك بصير ألحدىما 

فدخؿ . حتى بمغ المدينة . كفر اآلخر . فضربو حتى برد . فأمكنو منو . جربت فقاؿ أرني أنظر إليو 
لقد رأل ىذا ذعرا فمما انتيى إليو قاؿ قتؿ كالمَّو - صمى المَّو عميو كسمـ -فقاؿ رسكؿ المَّو . المسجد 

ني لمقتكؿ  .  صاحبي ، كا 
-فقاؿ . فجاء أبك بصير ، فقاؿ يا نبي المَّو قد أكفى المَّو ذمتؾ ، قد رددتني إلييـ فأنجاني المَّو منيـ 

.  }كيؿ أمو مسعر حرب لك كاف لو أحد {- صمى المَّو عميو كسمـ 
فمحؽ . كتفمت منيـ أبك جندؿ . فخرج حتى أتى سيؼ البحر . فمما سمع ذلؾ عرؼ أنو سيرده إلييـ 

.  إال لحؽ بو - قد أسمـ - فبل يخرج مف قريش رجؿ . بأبي بصير 
فكالمَّو ما يسمعكف بعير لقريش خرجت إلى الشاـ إال اعترضكا ليا ، . حتى اجتمعت منيـ عصابة 

تناشده المَّو كالرحـ لما - صمى المَّو عميو كسمـ -فأرسمت قريش إلى النبي . فقاتمكىـ كأخذكا أمكاليـ 
.  أرسؿ إلييـ فمف أتاه منيـ فيك آمف

 :كعميو نستنتج أف صمح الحديبية خرج بالبنكد اآلتية
. يرجع المسممكف ك ال يدخمكا ألداء العمرة فى ىذا العاـ ك يعكدكا فى العاـ التالى  أف :أكال
 .المسمميف ك قريش لمدة عشر سنكات  إنتياء حالة الحرب بيف:ثانيا

. مف مكة بعد الصمح صمى اهلل عميو كسمـ برد كؿ مف يياجر ك يسمـ  أف يمتـز محمد:ثالثا
.  مف يرتد عف اإلسبلـ فبل يرجع لممسمميف:رابعا

صمى اهلل عميو كسمـ فميـ ذلؾ ك القبائؿ التى تريد   القبائؿ التى تريد أف تدخؿ فى ديف محمد:خامسا
.   فى ديف قريش ليـ ذلؾ  اف تدخؿ

بالفعؿ دخؿ  اإلستقرار كظؿ اليدكء ك صمى اهلل عميو كسمـ ينشر اإلسبلـ بيف القبائؿ فى بدأ الرسكؿ
كاف قد رأل في  أف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ: عدد كبير مف المشركيف فى اإلسبلـ، كبياف ذلؾ

http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=48&nAya=4&0
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=48&nAya=4&0
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http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=48&nAya=4&0
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 بالبيت فأخبر أصحابو بذلؾ كىك بالمدينة، فمما ساركا معو عاـ الحديبية لـ المناـ أنو دخؿ مكة كطاؼ
يشؾ جماعة منيـ أف ىذه الرؤيا تتفسر ىذا العاـ، فمما كقع أمر الصمح كفيو أف يرجعكا عاميـ ىذا، 

فجعؿ عمر عمى . (1) ثـ يعكدكا العاـ القادـ شؽ ذلؾ عمى أصحاب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ
كيراجعو في األمر،  ما عرؼ بو مف القكة في الحؽ كالشدة فيو يسأؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ

لشؾ في صدؽ الرسكؿ صمى اهلل عميو  كلـ تكف أسئمتو التي سأليا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ
كسمـ، أك اعتراض عميو، لكف كاف مستفصبلن عما كاف متقرران لديو، مف أنيـ سيدخمكف مكة كيطكفكف 

عمى دخكؿ مكة، كعدـ الرجكع إلى  بالبيت، كأراد بذلؾ أف يحفز رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ
رغاـ لممشركيف قاؿ العمماء لـ » : كفي ذلؾ قاؿ النككم. المدينة، لما يرل في ذلؾ مف عز لديف اهلل كا 

شكان بؿ طمبان لكشؼ ما خفي عميو، كحثان عمى إذالؿ الكفار كظيكر يكف سؤاؿ عمر ككبلمو المذككر 
ذالؿ المبطميف أما تكقؼ الصحابة عف  (. 2)" اإلسبلـ، كما عرؼ مف خمقو كقكتو في نصر الديف كا 

كحمؽ، فميس معصية ألمر رسكؿ اهلل صمى  النحر كالحمؽ حتى نحر رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ
قيؿ كأنيـ تكقفكا الحتماؿ أف يككف األمر بذلؾ لمندب، أك لرجاء » : ، قاؿ ابف حجر اهلل عميو كسمـ

نزكؿ كحي بإبطاؿ الصمح المذككر، أك تخصيصو باإلذف بدخكليـ مكة ذلؾ العاـ إلتماـ نسكيـ، 
كسٌكغ ليـ ذلؾ ألنو كاف زماف كقكع النسخ، كيحتمؿ أنيـ أليتيـ صكرة الحاؿ فاستغرقكا في الفكر لما 

لحقيـ مف الذؿ عند أنفسيـ، مع ظيكر قكتيـ كاقتدارىـ في اعتقادىـ عمى بمكغ غرضيـ، كقضاء 
. (3)" نسكيـ بالقير كالغمبة، أك أخركا االمتثاؿ العتقادىـ أف األمر المطمؽ ال يقتضي الفكر

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

كالبداية . 1407 ،بيركت، ، دار الكتب العممية1ط ،2/635 ،اريخ األمـ كالممكؾت، الطبرم محمد بف جرير( 1)

 .4/170كالنياية البف كثير 

. 12/141أنظر شرح النككم عمى صحيح مسمـ  (2)

. 5/347أنظر فتح البارم  (3)

لما رأل عدـ امتثاليـ، دخؿ عمى أـ سممة  كجاء في بعض الركايات أف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ
عمى نفسؾ مف  يا رسكؿ اهلل ال تكمميـ  فإنيـ قد دخميـ أمر عظيـ مما أدخمت{: فذكر ليا ذلؾ فقالت

 أف اخرج {: فأشارت عميو كما جاء في ركاية البخارم(1)}المشقة في أمر الصمح كرجكعيـ بغير فتح 
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بيٍدنؾ، كتدعك حالقؾ فيحمقؾ ، فخرج فمـ يكمـ أحدان منيـ حتى  ثـ ال تكمـ أحدان منيـ كممة حتى تنحر
(. 2)}فعؿ ذلؾ، نحر بدنو، كدعا حالقو فحمقو، فمما رأكا ذلؾ قامكا فنحركا

عميو  كيحتمؿ أنيا فيمت عف الصحابة أنو احتمؿ عندىـ أف يككف النبي صمى اهلل» : قاؿ ابف حجر
أمرىـ بالتحمؿ أخذان بالرخصة في حقيـ، كأنو يستمر عمى اإلحراـ أخذان بالعزيمة في حؽ نفسو،  كسمـ

صكاب ما  فأشارت عميو أف يتحمؿ لينتفي عنيـ ىذا االحتماؿ، كعرؼ النبي صمى اهلل عميو كسمـ
كنظير ىذا ما كقع ليـ في غزكة الفتح مف أمره ليـ بالفطر في رمضاف، فمما ... أشارت بو ففعمو

(. 3)" استمركا عمى االمتناع، تناكؿ القدح فشرب، فمما رأكه شربكا
كىذا الكجو حسف، كىك البلئؽ بمقاـ أصحاب النبي صمى اهلل عميو كسمـ، فإنيـ كانكا عمى قدر كبير 

بالتحمؿ كلـ  مف تعظيـ اإلحراـ كالحرص عمى إكماؿ النسؾ، فمما أمرىـ النبي صمى اهلل عميو كسمـ
رضي اهلل -يفعؿ ، ظنكا أف الذم حممو عمى ىذا ىك الشفقة عمييـ، كما كانت سيرتو معيـ، فكأنيـ 

آثركا التأسي بو عمى ما رخص ليـ فيو مف التحمؿ، ثـ لما رأكه قد تحمؿ أيقنكا أف ىذا ىك - عنيـ
لما  األفضؿ في حقيـ، فبادركا إليو، كىذا مثؿ ما حصؿ منيـ في الحج مع النبي صمى اهلل عميو كسمـ

بمغكا مكة كطافكا كسعكا أمرىـ أف يحمكا، كأف يصيبكا النساء كيجعمكىا عمرة، فكبر ذلؾ عمييـ 
نذىب إلى عرفة كمذاكيرنا تقطر مف المني، فمما عمـ بذلؾ الرسكؿ صمى : لتعظيميـ لنسكيـ، كقالكا

 (أييا الناس أحمكا فمكال اليدل الذم معى فعمت كما فعمتـ  ): ككاف لـ يتحمؿ، قاؿ ليـ اهلل عميو كسمـ
 (.4)فحممنا كسمعنا كأطعنا: راكم الحديث-  رضي اهلل عنو -قاؿ جابر 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

. 5/347ذكره ابف حجر في فتح البارم  (1)

 2581( 2/974(  )كتاب الشركط، باب الشركط في الجياد)صحيح البخارم  (2)

.  5/347فتح البارم  (3)

فتح  (عمى التحريـ إال ما تعرؼ إباحتو  عميو كسمـكتاب االعتصاـ، باب نيي النبي صمى اهلل) صحيح البخارم  (4)

 .1216 ( 883/ 2 )باب بياف كجكه اإلحراـ : ، كمسمـ  كتاب الحج7367( 13/337 )البارم

 الذم ييمني ىنا تمؾ المقارنة في الكفاء الذم تجسده العبلقات الدكلية في كخالصة القكؿ
االسبلـ، مف خبلؿ الفرؽ الشاسع بيف مكقؼ الشريعة االسبلمية بالنسبة لبللتزاـ بالمعاىدات كأنو ال 
يجكز فسخيا أك عدـ االلتزاـ بما كرد فييا ما داـ الطرؼ الثاني متقيد بشركطيا، كبيف مكقؼ القانكف 
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الدكلي العاـ الذم يجيز لمدكؿ المتعاقدة فسخ المعاىدة كاعبلف عدـ التقيد بيا، األمر الذم يخدـ 
. االعبلـ االسبلمي في االشارة الى ىذا الكفاء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المطمب الرابع 
: الحربيةغزكات الرسكؿ كالسرايا 
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 مجتيدا في نصرة دينو مجاىدا في سبيمو ناصرا لئلسبلـ مف حيف ،لـ يزؿ قائما في اهلل تعالى
.  سنة ستيفأذف اهلل تعالى لو بمجاىدة الكفار إلى أف فارؽ الدنيا نحكا مف ثبلث ك

 حضر منيا كقاتؿ بنفسو ،فكانت جممة غزكاتو في ىذه المدة خمسا كعشريف غزاة كقيؿ سبعا كعشريف" 
 ، غزكة الخندؽ كبدر كأحد كبني قريظة كبني المصطمؽ كحنيف كالطائؼ: كىي،عميو السبلـ في سبع

 كلو كألصحابو رضكاف اهلل عمييـ في ىذه الغزكات .كقيؿ قاتؿ أيضا بكادم القرل كالغابة كبني النضير
 ،كمشاىدىا الحكايات النادرة الغريبة العجيبة كاأليادم البيضاء بما يطكؿ الشرح في ذكر ذلؾ كبيانو

كأما بعكثو كسراياه فكانت نحكا مف خمسيف نصر اهلل تعالى فييا اإلسبلـ كفتحت فييا الفتكحات ككانت 
(. 1" )مكاقؼ مشيكدة ببركتو

صمى اهلل عميو    كـ غزكت مع رسكؿ اهلل  رضي اهلل عنو    زيد بف أرقـ     سألت :قاؿ   أبي إسحاؽ    عف  ك 
(.  2" )قاؿ تسع عشرة    ؟صمى اهلل عميو كسمـ    كـ غزا النبي : قمت، سبع عشرة:قاؿ   ؟كسمـ 

ككاف جميع ما غزا صمى : " كحكؿ عدد غزكاتو صمى اهلل عميو كسمـ جاء في سيرة ابف ىشاـ
 ثـ غزكة بكاط مف ناحية ،غزكة منيا غزكة كداف كىي غزكة األبكاء اهلل عميو كسمـ بنفسو سبعا كعشريف

 ثـ غزكة بدر ، ثـ غزكة بدر األكلى يطمب كرز بف جابر،مف بطف ينبع  ثـ غزكة العشيرة،رضكل
حتى بمغ الكدر ثـ غزكة السكيؽ يطمب أبا   ثـ غزكة بني سميـ،فييا صناديد قريش الكبرل التي قتؿ اهلل

 ثـ غزكة غطفاف كىي غزكة ذم أمر ثـ غزكة بحراف معدف بالحجاز ثـ غزكة أحد ثـ ،سفياف بف حرب
اآلخرة ثـ غزكة  ثـ غزكة بدر،  ثـ غزكة ذات الرقاع مف نخؿ،غزكة حمراء األسد ثـ غزكة بني النضير

 ثـ غزكة بني لحياف مف ىذيؿ ثـ غزكة ذل قرد ، ثـ غزكة بني قريظة، ثـ غزكة الخندؽ،دكمة الجندؿ
 ثـ غزكة بني المصطمؽ مف خزاعة ثـ غزكة الحديبية ال يريد

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

، المحقؽ عبد اهلل بحر الديف عبد اهلل 36 ، ص1، جغاية السؤؿ في سيرة الرسكؿشاىيف، عبد الباسط بف خميؿ،  (1)

. 1988، عالـ الكتب، بيركت، 1، ط

( 4201، حديث 1621\4كتاب المغازم، باب كـ غزا الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ، ) ،"صحيح البخارم "(2)

 ثـ غزكة ، ثـ غزكة حنيف، ثـ غزكة الفتح، ثـ غزكة القضاء، ثـ غزكة خيبر،قتاال فصده المشرككف
حد كالخندؽ كقريظة كالمصطمؽ كخيبر أ قاتؿ منيا في تسع غزكات بدر ك، ثـ غزكة تبكؾ،الطائؼ

. ( 1) كالفتح كحنيف كالطائؼ
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كأذكر نماذج لسرايا الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ الحربية التي كانت في حقيقتيا اعبلمية تيدؼ الى 
 ككانت بعكثو صمى اهلل عميو كسمـ كسراياه ثمانيا : "، كحكؿ عددىا جاء في السيرة النبكيةارىاب العدك

 (. 2" )كثبلثيف مف بيف بعث كسرية
 سرية عبد اا بف جحش: أكال

 كانت مككنة مف ثمانية مف المياجريف أرسميـ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ الستطبلع أخبار 
قريش، ككاف ذلؾ في آخر يـك في شير رجب، كصادفكا عيرا لقريش مقبمة مف الطائؼ كمعيا أربعة 

(. 3)أفراد، فقتمكا كاحدا كأسركا اثنيف، كفر الرابع، كعادكا الى الرسكؿ كعمـ بما كاف مف أمرىـ فغضب 
ما أمرتكـ بقتاؿ في {: فمما قدمكا عمى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ المدينة قاؿ : قاؿ ابف إسحاؽ 

كأبى أف يأخذ مف ذلؾ شيئا فمما قاؿ ذلؾ رسكؿ اهلل صمى . فكقؼ العير كاألسيريف . }الشير الحراـ
" اهلل عميو كسمـ سقط في أيدم القـك كظنكا أنيـ قد ىمككا كعنفيـ إخكانيـ مف المسمميف فيما صنعكا

رىاـً ًقتىاؿو ًفيًو قيٍؿ ًقتىاؿه  :اآليةفمما أكثر الناس في ذلؾ أنزؿ اهلل تعالى (. 4) يىٍسأىليكنىؾى عىًف الشٍَّيًر اٍلحى
ٍخرىاجي أىٍىًمًو ًمٍنوي أىٍكبىري ًعندى الٌمًو كىاٍلًفٍتنىةي أىٍكبىري  رىاـً كىاً  كيٍفره ًبًو كىاٍلمىٍسًجًد اٍلحى دّّ عىف سىًبيًؿ الٌمًو كى صى ًفيًو كىًبيره كى
ـٍ عىف ًديًنًو فىيىميٍت  مىف يىٍرتىًدٍد ًمنكي ـٍ ًإًف اٍستىطىاعيكٍا كى ـٍ عىف ًديًنكي تَّىى يىريدُّككي ـٍ حى ًمفى اٍلقىٍتًؿ كىالى يىزىاليكفى ييقىاًتميكنىكي

اًلديكفى  ـٍ ًفييىا خى ابي النَّاًر ىي ـٍ ًفي الدٍُّنيىا كىااًخرىًة كىأيٍكلىًئؾى أىٍصحى ًبطىٍت أىٍعمىالييي . (5 )كىىيكى كىاًفره فىأيٍكلىًئؾى حى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 (.6/19)، السيرة النبكيةابف ىشاـ ،  (1)

(. 6/19)المصدر ذاتو،  (2)

. 291، ص، صكر مف حياة الصحابةدكيدار، أميف (3)

(. 3/149)ابف ىشاـ، المرجع السابؽ،  (4)

. 217سكرة البقرة، اآلية  (5)

تشيع  أما قريش فقد كجدتيا فرصة سائغة إلثارة العرب عمى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، فذىبت
 قد " :ك قالت قريشخبرا مفاده أف محمدا كأصحابو قد استحمكا الشير الحراـ، فسفككا فيو الدماء 

" استحؿ محمد ك أصحابو الشير الحراـ ك سفككا فيو الدـ ك أخذكا فيو األمكاؿ ك أسركا فيو الرجاؿ 
(1) .
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  :سرية حمزة: ثانيا
كفي "لقد فعمت سرايا الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ فعميا بقريش، كيظير ذلؾ جميا في سرية حمزة 

رمضاف مف السنة األكلى أرسؿ حمزة بف عبد المطمب في ثبلثيف مف المياجريف، كالتقى بأبي جيؿ 
(. 2)يقكد قافمة لقريش كمعو ثبلثمائة راكب 

قاؿ أبك جيؿ حيف قدـ مكة : عف جبير بف مطعـ قاؿ : " كىذا أبك جيؿ يتحدث فزعا الى المشركيف
نما يريد أف يصيب : منصرفو عف حمزة  يا معشر قريش إف محمدا قد نزؿ يثرب كأرسؿ طبلئعو كا 

منكـ شيئا فاحذركا أف تمركا طريقو كأف تقاربكه فإنو كاألسد الضارم إنو حنؽ عميكـ لقيتمكه نفى 
القرداف عمى المناسـ كاهلل إف لو لسجرة ما رأيتو قط كال أحدا مف أصحابو إال رأيت معيـ الشياطيف 

نكـ قد عرفتـ عداكة ابني قيمة فيك عدك استعاف بعدك    (. 3" )كا 

 :سرية سعد بف أبي كقاص: ثالثا
 كسمـ فيما بيف ذلؾ مف غزكة سعد بف أبي رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو قاؿ ابف اسحاؽ كقد كاف بعث 

.  مف المياجريف فخرج حتى بمغ الخرار مف ارض الحجاز ثـ رجع كلـ يمؽ كيدا كقاص في ثمانية رىط
(. 4 ) بعث سعد ىذا كاف بعد حمزةأفقاؿ ابف ىشاـ ذكر بعض أىؿ العمـ 

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

(. 2/366)سيرة ابف كثير   (1 )

. 292، صصكر مف حياة الصحابةدكيدار، أميف،   (2)

دار الفكر، ، 9940( 6/86)، جمع الزكائد كمنبع الفكائدـ، نكر الديف عمي بف أبي بكر، الييثمي( 3)

 .ىػ1412،بيركت

  (. 2/145 )السيرة النبكية،ابف ىشاـ، (4 )

كيبدك لي جميا أف ىذه السرايا لـ تكف حربا يراد بيا اليجكـ، انما كانت مناكشات كحمبلت 
إعبلمية يراد بيا إرىاب العدك، كاختبار قكتو كمدل استعداده لمقتاؿ، كلذلؾ  (حرب أعصاب)نفسية 

.  جعؿ النبي يطمؽ ىذه السرايا، كاحدة بعد كاحدة في فترات متبلحقة
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كقد كاف العدد الذم يخرج في كؿ مرة قميبل ال يمكف أف يصمح لقتاؿ، انما كانت كميا كتائب استطبلع 
.   ككشؼ لحركات العدك، كما ظير ذلؾ جميا في سرية عبد اهلل بف جحش المككنة مف ثمانية مياجريف
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المبحث الثاني 
 

 .القدكة الحسنة في سيرة الرسكؿ القائد كالمكاطف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المبحث الثاني 
 

: صمى اا عميو كسمـالقدكة الحسنة في سيرة الرسكؿ 
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 في جميع أحكالو كفي كؿ ما ينطؽ بو مف أقكاؿ-صمى اهلل عميو كسمـ  -كاف الرسكؿ   

ـٍ ًفي  :  قاؿ اهلل سبحانو كتعالىكأحاديث يمثؿ القرآف الذم نزؿ عميو، كفي ىذا الصدد لىقىٍد كىافى لىكي
ذىكىرى المَّوى كىًثيرنا  ك المَّوى كىاٍليىٍكـى اٍاًخرى كى سىنىةه لّْمىف كىافى يىٍرجي  .(1) رىسيكًؿ المًَّو أيٍسكىةه حى

كاف  {:  المؤمنيف، رضي اهلل عنيا، حيف سئمت عف خمؽ الرسكؿ فقالتـكصدقت السيدة عائشة أ 
ككسائمو كأحاديثو كخطبو أكبر - صمى اهلل عميو كسمـ - فبل تزاؿ أعماؿ الرسكؿ . (2) }خمقو القرآف

يعتبر الرسالة اإلعبلمية - صمى اهلل عميو كسمـ -كالرسكؿ مصدر لمعمـ كالثقافة اإلسبلمية في العالـ،
كالحديث . فسنتو الشريفة تمثؿ الرسالة اإلعبلمية المثمى فيك النمكذج المثالي المبمغ ليا، األكلى،

 الكثير مف التاريخ كالقصص كغيرىا التي تمثؿ أكسع ثركة مف ؿالشريؼ يعتبر كسيمة إعبلمية تشـ
المكاد اإلعبلمية التي تغطي احتياجات اإلعبلـ اإلسبلمي في جميع المجاالت، فقد يعتمد عميو في 

نشر الدعكة كفي شرح تعاليـ اإلسبلـ، كفي الحث عمى العمؿ كالجياد في سبيؿ اهلل كاألمر بالمعركؼ 
 . كالنيي عف المنكر، كغير ذلؾ مما يتعمؽ بشؤكف الحياة الدنيكية كاألخركية

إف كؿ دعكة البد ليا مف داعية، كىذا الداعية ال بد أف تتكافر فيو خبلؿ كينفرد منيا خصاؿ، كاهلل 
سبحانو العميـ بخمقو، لما تعمقت إرادتو العميا بإنزاؿ الدعكة اإلسبلمية اصطفى ليا رجبل تكافرت فيو كؿ 

ميؽو عىًظيـو   فاصطفى ليا محمد صمى اهلل عميو كسمـ  .مقكمات الرسكؿ نَّؾى لىعىمى خي كفي  (. 3 )كىاً 
فيك الذم يحؽ لو أف يقكؿ أدبني ربي فأحسف تأديبي، كىك الذم يستحؽ أف يؤدب " ذلؾ يقكؿ الغزالي

 (. 4)"غيره كييذب كيزكي كيطير كيعمـ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

. 21سكرة األحزاب، اآلية  (1)

 (. 25341، حديث 6/163 ػ حديث السيدة عائشة رضي اهلل عنو: باقي مسند األنصار" مسند أحمد  "(2)

. 4سكرة القمـ، اآلية  (3)

  1975، دار اآلفاؽ الجديدة، بيركت، 2ط (1/39)، معارج القدس في مدارج معرفة النفسالغزالي، أبك حامد،  (4)

فىًبمىا رىٍحمىةو  لقد حاكر الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ  بالحكمة كالمكعظة الحسنة كالكممة المينة المحببة
ـٍ  شىاًكٍرىي ـٍ كى ـٍ كىاٍستىٍغًفٍر لىيي ٍنيي ٍكًلؾى فىاٍعؼي عى كٍا ًمٍف حى ًميظى اٍلقىٍمًب الىنفىضُّ لىٍك كينتى فىظِّا غى ـٍ كى مّْفى الٌمًو ًلنتى لىيي

كًّْميفى  مىى الٌمًو ًإفَّ الٌموى ييًحبُّ اٍلميتىكى كٍَّؿ عى   .(1) ًفي األىٍمًر فىًإذىا عىزىٍمتى فىتىكى



 117 

فقد كاف صادقا كمؤمنا بالرسالة إيمانا ال حدكد لو، ككاف طمؽ المساف  لقد كاف رسكؿ اهلل قدكة حسنة،
كشج كجيو كشؽ ذلؾ  كمحدثا لبقا ،محبا لمناس، كما حدث في يـك معركة أحد حيف كسرت رباعيتو

إني لـ أبعث لعانا كلكني بعثت داعيا كرحمة، الميـ {:فقاؿ " لك دعكت عمييـ "عمى أصحابو كقالكا 
. (2) }اىد قكمي فإنيـ ال يعممكف

كاجتناب  الكسائؿ الميمة جدنا في تبميغ الدعكة، كجذب الناس إلى اإلسبلـ، كامتثاؿ أكامره إف مف
أسكة حسنة لغيره؛ فيقبمكف  ، كأفعالو الحميدة، كأخبلقو الزاكية مما يجعموةنكاىيو؛ القدكة الطيبة لمداعي

 .بالكبلـ كحده عميو، ألف التأثر باألفعاؿ كالسمكؾ أبمغ كأكثر مف التأثر
دعكة عممية لئلسبلـ، يستدؿ بيا  فالقدكة الحسنة التي يحققيا الداعي بسيرتو الطيبة ىي في الحقيقة

 .اإلسبلـ حؽ مف عند اهلل  سميـ الفطرة راجح العقؿ مف غير المسمميف عمى أف
 :كتكمف أىمية القدكة الحسنة في األمكر ااتية 

 :العالية  القدكة الحسنة المتحمية بالفضائؿ: أكال
متناكؿ القدرات اإلنسانية،  فيك ، تعطي اآلخريف قناعة بأف بمكغ ىذه الفضائؿ مف األمكر الممكنة

 .كشاىد الحاؿ أقكل مف شاىد المقاؿ
كأذكر ىنا حادثة عظيمة لفتت نظرم في ىذا السياؽ، فيـك أف عقد الرسكؿ عميو الصبلة كالسبلـ صمح 

الحديبية، احتج الصحابة كرفضكا أف يتحممكا مف االحراـ، فاستشار الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ أـ 
سممة، فأشارت عميو أف يتحمؿ مف االحراـ، كأف يذبح، ففعؿ، ككاف المشيد الرائع،  كاذا بالصحابة  

 (.3)يقتدكف بقدكتيـ كيتحممكف كينحركف 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

. 159سكرة آؿ عمراف، اآلية  (1)

، تحقيؽ عمي محمد 1، ط(588/ 5)، اإلصابة في تمييز الصحابةابف حجر ،أحمد بف عمي العسقبلني الشافعي،  (2)

.           ىػ 1412البجاكم، دار الجيؿ، بيركت 

(.  5/347)، فتح البارمابف حجر،  (3 )

 :عند الناس تتفاكت مستكيات فيـ الكالـ: ثانيا
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ذلؾ أيسر في إيصاؿ المعاني التي  فإف. يتساكل الجميع أماـ الرؤية بالعيف المجردة لمثاؿ حي
ٍنييمىا قىاؿى  فىعىٍف اٍبًف عيمىرى  {يريد الداعية إيصاليا لممقتدل مىٍيوً : رىًضيى المَّوي عى مَّى المَّوي عى ذى النًَّبيُّ صى  اتَّخى

ـى ًمٍف ذىىىبو  كىاًتي ذى النَّاسي خى اتىمنا ًمٍف ذىىىبو فىاتَّخى ـى خى مَّ سى ـى  كى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ٍذتي  ":فىقىاؿى النًَّبيُّ صى   ًإنّْي اتَّخى
اتىمنا ًمٍف ذىىىبو  قىاؿى - خى ـٍ  "ًإنّْي لىٍف أىٍلبىسىوي أىبىدنا:- فىنىبىذىهي كى كىاًتيمىيي  (.1) }فىنىبىذى النَّاسي خى

 
 : الداعية نظرة دقيقة فاصحة  األتباع ينظركف إلى: ثالثا
 

حسابيـ مف الكبائر، كذلؾ أنيـ  دكف أف يعمـ، فرب عمؿ يقكـ بو ال يمقي لو باالن يككف في
  : الحسنة، كىيأصكؿ القدكة، ننتقؿ لمحديث عف يعدكنو قدكة ليـ، كلكي ندرؾ خطكرة ذلؾ األمر

:  بثبلثة أركافكىذا يتحقؽ:  الصالح:أكال
  .معنى التكحيد كمقتضياتو مف معرفة الشيادتيف كالعمؿ بمقتضاىما  تحقيؽمف خبلؿ اإليماف- 1
اإلسبلـ العممية،   فيستقيـ القدكة عمى أمر اهلل مف الصبلة، كالزكاة، كالصياـ، كسائر أركاف:العبادة- 2

: كيتمثؿ القدكة الحديث القدسي .كالمكركىات كييتـ بالفرائض كالمستحبات، كيىًجٌد في اجتناب المنييات
ٍبًدم. ". ا تىقىرَّبى ًإلىيَّ عى مى ٍبًدم كى ا يىزىاؿي عى مى مىٍيًو كى تَّى  ًبشىٍيءو أىحىبَّ ًإلىيَّ ًممَّا اٍفتىرىٍضتي عى يىتىقىرَّبي ًإلىيَّ ًبالنَّكىاًفًؿ حى

يىدىهي الًَّتي أيًحبَّوي فىًإذىا أىٍحبىٍبتيوي كيٍنتي  رىهي الًَّذم ييٍبًصري ًبًو كى بىصى ًرٍجمىوي الًَّتي  سىٍمعىوي الًَّذم يىٍسمىعي ًبًو كى يىٍبًطشي ًبيىا كى
يٍعًطيىنَّوي  ٍف سىأىلىًني ألى يًعيذىنَّوي  يىٍمًشي ًبيىا كىاً  لىًئٍف اٍستىعىاذىًني ألى (. 2" )كى

كأغراض  فيككف المقصكد بالقكؿ كالعمـ كالعمؿ كجو اهلل، بعيدنا عف أغراض النفس: اإلخالص - 3
 .المخمكقيف بؿ عبكدية خاضعة تماـ الخضكع هلل، أمرنا كنيينا كنظرنا كقصدنا

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 باب ما جاء في لبس : كتاب صفة النبي صمى اهلل عميو كسمـ،المكطأ، األصبحي، مالؾ بف أنس ابك عبد اهلل (1)

. ىػ 1413، دار القمـ، دمشؽ، 1، تحقيؽ تقي الديف الندكم ط(870، حديث 3/328 )، الخاتـ

 (.10/7)، مجمكع الفتاكلابف تيمية،  (2 )

 : حسف الخمؽ:ثانيا
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ا في نفسو قكيمنا في مسمكو؛ فإف  إذا كاف الصبلح يتكجو إلى ذات المقتدل بو ليككف صالحن
ليو الدعكة النبكية في قكلو  حسف الخمؽ يتكجو إلى طبيعة عبلقتو مع الناس، كأصكؿ تعاممو معيـ، كا 

 اتؽ اهلل حيثما كنت كأتبع :قاؿ لي رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ:  ذربي ألصمى اهلل عميو كسمـ
سىفو  السيئة الحسنة تمحيا ميؽو حى اًلًؽ النَّاسى ًبخي . (1)" كىخى

 :ةحاكؿ أف نحصر عناصره في خمسفك
  ًإفَّ ": تبرز أىمية الصدؽ كعظـ أثره في مسمؾ القدكة في قكلو صمى اهلل عميو كسمـ :الصدؽ ػ 1

نًَّة  فَّ اٍلًبرَّ يىٍيًدم ًإلىى اٍلجى ٍدؽى يىٍيًدم ًإلىى اٍلًبرِّ كىاً  . (2) "...الصِّ
ًباٍلكىًذًب قىٍبؿى  ىىٍؿ كيٍنتيـٍ تىتًَّيميكنىوي ' : عف سيرة النبي صمى اهلل عميو كسمـ قائبلن  كقد سأؿ ىرقؿ أبا سفياف

ا قىاؿى فىذىكىٍرتى أىٍف الى فىقىٍد أىٍعًرؼي  مىى المَّوً  أىٍف يىقيكؿى مى يىٍكًذبى عى مىى النَّاًس كى ـٍ يىكيٍف ًليىذىرى اٍلكىًذبى عى كما   .'أىنَّوي لى
مفكا في غزكة تبكؾ إال صدقيـ مع اهلل كمع رسكلو، حيف ظنكا أال ممجأ مف اهلل  أنجى الثبلثة الذيف خي

مىنيكا اتَّقيكا آأىيُّيىا الًَّذيفى  يىا  :قصتيـ بقكلو المؤمنيف في ختاـ إال إليو، كلقد نادل اهلل سبحانو عباده
كيكنيكا مىعى  اًدًقيفى  المَّوى كى  . (3 )الصَّ
مىى   ييٍطبىعي اٍلميٍؤًمفي ": كفي الحديث. كاالدعاء، كاليزؿ أف يغني فتيبلن عف أصحابو كما كاف لمتيريج عى

ًؿ كيمِّيىا ًإالَّ اٍلًخيىانىةى كىاٍلكىًذبى  . (4)" اٍلًخبلى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

حديث : مسند األنصارمسند أحمد،  1987( 4/355 )الناسباب معاشرة  :، كتاب البر كالصمةركاه الترمذم( 1 )

 . 21392( 5/153 )المشايخ عف أبي بف كعب رضي اهلل تعالى عنو

 باب الشاعر يمدح الناس بما ليس فييـ حتى يككف ذلؾ كثيرا ظاىرا: سنف البييقي الكبرل، كتاب الشيادات (2)

(10/243 )20927 .

. 119، اآلية  سكرة التكبة(3)

 حديث أبي أمامة الباىمى الصدل بف عجبلف بف عمرك بف كىب الباىمى: ، باقي مسند األنصارأحمدمسند  (4)

(5/252 )22224. 

بالصبر  األزمات إذا استحكمت كالضكائؽ إذا ترادفت ال دفع ليا كال تكٌقي ػ بإذف اهلل ػ إال :الصبر ػ 2
 الطيكر شطر االيماف كسبحاف اهلل كالحمد هلل تمؤلاف ما بيف السماكات كاألرض كالصبلة ": ذلؾ أف 
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ٍبري ًضيىاءه نكر كالصدقة برىاف ك  كالقرآف حجة لؾ أك عميؾ كؿ الناس يغدك فبائع نفسو فمعتقيا أك الصَّ
ٍف أىٍكلىى مف الرجؿ،(1) "مكبقيا األسكة بتكطيف نفسو عمى احتماؿ المكاره مف غير ضجر، كالتأني   كمى

كالصبر مف معالـ العظمة المحمكدة كشارات الكماؿ العالي كدالئؿ . بعيدت في انتظار النتائج ميما
 فأثقاؿ الحياة كأعباؤىا ال يطيقيا. النفس كىكاىا كىك عنصر مف عناصر الرجكلة الناضجة التحكـ في

استحقت فتنة مف  الضعاؼ الميازيؿ كالحياة ال ينيض بأعبائيا كرسالتيا إال األكفاء الصباركف، كقد
عىٍمنىا  {:بني إسرائيؿ اإلمامة كالريادة بصبرىـ كحسف ببلئيـ جى كا  كى بىري ـٍ أىًئمَّةن يىٍيديكفى ًبأىٍمًرنىا لىمَّا صى ًمٍنيي

كىانيكا ًبآيىاًتنىا (. 2 )ييكًقنيكفى  كى
ٍثنىا المباركة، ككاف درعيـ في ذلؾ الصبر  كأدركت بني إسرائيؿ حالة استحقكا بيا ميراث األرض كىأىٍكرى

مىغىاًربىيىا الًَّتي بىارىٍكنىا ًفييىا اٍلقىٍكـى الًَّذيفى كىانيكا ٍسنىى  ييٍستىٍضعىفيكفى مىشىاًرؽى اأٍلىٍرًض كى بّْؾى اٍلحي تىمٍَّت كىًممىةي رى كى
كا بىري مىى بىًني ًإٍسرىاًئيؿى ًبمىا صى مكافئن  كليذا فإف نصيب ذكم القدكة كاألسكة مف العناء كالببلء . (3) عى

 أىشىٌد {:عميو كسمـ لما أكتكا مف مكاىب كما تحممكا مف مشاؽ، يجسد ىذا قكؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل
ء اأٍلىٍنًبيىاء ثيَـّ اأٍلىٍمثىؿ فىاأٍلىٍمثىؿ   .(4) }النَّاس بىبلى

كالرحمة المذككرة . كالرأفة بيـ، كالشفقة عمييـ   الرحمة عاطفة حية نابضة بالحب لمناس،:الرحمةػ 3
الخمؽ، فيمقى المسمـ الناس قاطبة كقمبو ليـ بالعطؼ مممكء، إف  الرحمة العامة لكؿ: ىنا يقصد بيا

فر في بعض الناس فيٌرؽ ألكالده حيف يمقاىـ كييٌش ألصدقائو حيف يجالسيـ، اتتك الرحمة الخاصة قد
ميكا مىٍف ًفي  الراحمكف يرحميـ اهلل {: الرحمة المطمكبة مف القدكة أكسع مف ذلؾ كأرحب كلكف اٍرحى

اًء  اأٍلىٍرضً  ـٍ مىٍف ًفي السَّمى ٍمكي   (.5 ) }...يىٍرحى
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

. 223( 1/203)باب الكضكء : ، كتاب الطيراة مسمـأنظر صحيح( 1 )

 . 24، االية سكرة السجدة( 2)
.  137سكرة األعراؼ، اآلية  (3)

. 2783( 2/412 )باب في أشد الناس ببلء: سنف الدارمي، كتاب الرقاؽ (4)

 .2256( 2/272)، صحيح الترغيب كالترىيباأللباني،  (5)

. الذنكب الرحيـ تناؿ رحمتو الحيكاف مف غير البشر، كاهلل يثيب عمى ىذه الرحمة، كيغفر بيا بؿ إف
البغي مف بني إسرائيؿ  المرأةكفالذم سقى الكمب لما رآه يأكؿ الثرل مف العطش؛ شكر اهلل لو فغفر لو، 
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كلئف كانت . فنزعت لو خفيا كسقتو؛ فغفر ليا عطشا،ؼ حكؿ بئر في يـك حار كسقت كمبنا كاف يط
 .الرحمة بالبشر تصنع العجائب ذنكب، فإفاؿالرحمة بكمب تغفر 

 
كيستصغرىا، كما جبمت عمى النفرة ممف   جبمت النفكس عمى كره مف يستطيؿ عمييا:التكاضع ػ 4

إف قمكبيـ دكف كبلمو مغمقة، . يقكلو حقنا كصدقنا يتكبر عمييا كيتعالى عنيا، حتى كلك كاف ما
التكاضع خمؽ يكسب صاحبو رضا أىؿ الفضؿ كمكدتيـ،  إف. كصدكرىـ عف إرشاده ككعظو مكصدة 

إف ابتغاء الرفعة، كحسف .. القدكة، فيك أنجح كسيمة عمى االئتبلؼ كمىٍف أحؽ بيذا الخمؽ مف رجؿ
ؽ كأكثقيا؛ ذلؾ أف التكاضع في محمو يكرث المكدة، فمف ائالتكاضع ىك أيسر الطر اإلفادة مف طريؽ

 .فؤاده بالمكدة امتؤلت عينو بالميابة عمر
عف نفسو، ككثرة الثناء عمييا، فذلؾ ، يتنافى مع خمؽ   حديث المرء:كيمتحؽ بيذا األمر كيمتصؽ بو

نكار الذات، بؿ إف حؽ عميو . فينبغي لرجؿ الدعكة كالقدكة أال يدَّعى شيئنا يدؿ عمى تعاليو التكاضع كا 
بفضؿ نفسو،  فميتحدث بفضؿ اهلل ال يعرؼ أف كؿ ما عنده مف عمـ أك مرتبة ىك محضي فضؿ اهلل أف

أجسادىـ، ككقع كعٌظو كتكجييو  فإذا أدرؾ الناس منو ذلؾ؛ فتحكا لو قمكبيـ، كتحٌمقت حكلو نفكسييـ قبؿ
 .إحسانو كقصده منيـ مكقع القبكؿ كالرضا، كناؿ مف الحظكة عمى قدر

 
قاؿ العباد بيا؛ فاصطفاه ليا،   كالرفؽ صفة المصطفى صمى اهلل عميو كسمـ التي رحـ اهلل:الرفؽ ػ 5

ٍكًلؾى  فىًبمىا رىٍحمىةو ًمفى المًَّو ًلٍنتى   :تعالى كا ًمٍف حى ٍنفىضُّ ًميظى اٍلقىٍمًب الى لىٍك كيٍنتى فىظِّا غى ـٍ كى . (1 )لىيي
كيخفؼ أحزانو، كيستميت في ىدايتو،  نعـ لقد أدرؾ اهلل برحمتو أف يمف عمى العالـ برجؿ يمسح آالمو،

مف العمـ كالعمؿ، كفي خمقو مف اإلحساف كالبر،  فأرسؿ محمدنا صمى اهلل عميو كسمـ، كسكب في قمبو
الكـر كالندل ما جعمو أزكى عباد اهلل قمبنا، كأكسعيـ عطفنا،  كفي طبعو مف الميف كالرفؽ، كفي يده مف

 . عريكة كأرحبيـ صدرنا، كالينيـ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

. 159، اآلية آؿ عمرافسكرة  (1)
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نَّؾى  :ىذا بعض نعت محمد صمى اهلل عميو كسمـ، المجتزأ مف قكلو تعالى ميؽو عىًظيـ  كىاً   لىعىمى خي

ًفيؽه اً  ): يقكؿ عميو الصبلة كالسبلـ  :كبياف أثره كىذا إيراد مف قبس النبكة في باب الرفؽ،.(1) فَّ المَّوى رى
مىا الى  ييًحبُّ  مىى اٍلعيٍنًؼ كى ٍفًؽ مىا الى ييٍعًطي عى مىى الرِّ ييٍعًطي عى ٍفؽى كى مىى مىا ًسكىاهي  الرِّ  . (2)( ييٍعًطي عى

ٍفًؽ فىًإفَّ الرٍِّفؽى الى يىكيكفي ًفي": عائشة رضي اهلل عنيا كقاؿ مخاطبنا مىٍيًؾ ًبالرِّ شىٍيءو ًإالَّ زىانىوي كىالى ييٍنزىعي ًمٍف  عى
كقد يحسف أف نخٌص الدعاة المقتدل بيـ بخطاب عف الرفؽ أخذنا مف نيج . (3)" شىٍيءو ًإالَّ شىانىو

 :مزيد عناية، كفقو، كترفؽ كنحف نعيش الصحكة اإلسبلمية نحتاج فيو إلى-  ىذا الميدافإفإذ  السمؼ؛
الناس ال تيبٌغضكا اهلل إلى عباده، فقيؿ كيؼ  يا أييا': يقكؿ عمر ػ رضي اهلل عنو ػ كىك عمى المنبر 

ا يجمس أحدكـ: ذلؾ أصمحؾ اهلل؟ قاؿ فيقكؿ عمى الناس حتى يبغض إلييـ ما ىـ - كاعظان : أم- قاصِّ
ا  .'فيطكؿ عمى الناس حتى يبغض إلييـ ما ىـ فيو فيو، كيقكـ أحدكـ إمامن
ؿه  كى كىافى اٍبفي مىٍسعيكدو ييذىكِّري  ًميسو فىقىاؿى لىوي رىجي ٍبدً : النَّاسى ًفي كيؿِّ خى ًدٍدتي أىنَّؾى ذىكٍَّرتىنىا كيؿَّ  الرٍَّحمىفً  يىا أىبىا عى لىكى

ا ًإنَّوي يىٍمنىعيًني: قىاؿى ' يىٍكـو  ـٍ  أىمى ليكي كَّ نِّي أىتىخى ـٍ كىاً  مَّى المَّوي  ًمٍف ذىًلؾى أىنِّي أىٍكرىهي أىٍف أيًممَّكي ٍكًعظىًة كىمىا كىافى النًَّبيُّ صى ًباٍلمى
مَّـى  سى مىٍيًو كى مىٍينىا عى افىةى السَّآمىًة عى لينىا ًبيىا مىخى كَّ  .  (4) 'يىتىخى

ييٍستىفىاد ًمفٍ : يعمؽ عمى ىذا الحافظ بف حجر في الفتح بقكلو مىة ًفي اٍلًجٌد  كى ًديث ًاٍسًتٍحبىاب تىٍرؾ اٍلميدىاكى اٍلحى
اًلح ؿ  ًفي اٍلعىمىؿ الصَّ ٍشيىة اٍلمىبلى مىى, خى ٍف كىانىٍت اٍلميكىاظىبىة مىٍطميكبىة لىًكنَّيىا عى ٍيًف  كىاً  ًإمَّا كيٌؿ يىٍكـ مىعى : ًقٍسمى

ا بىٍعد. عىدىـ التَّكىمُّؼ  مَّا يىٍكمن مىى الثَّاًني كىاً  ة ًلييٍقًبؿ عى ا ًفي , ًبنىشىاطو  يىٍكـ فىيىكيكف يىٍكـ التٍَّرؾ أًلىٍجًؿ الرَّاحى مَّا يىٍكمن كىاً 
ميعىة  ؼً , اٍلجي يىٍختىًمؼ ًباٍخًتبلى كد, اأٍلىٍحكىاؿ كىاأٍلىٍشخىاص كى ة مىعى ميرىاعىاة كيجي اجى اًبط اٍلحى كالرفؽ  .'النَّشىاط  كىالضَّ

عمـ، أك جيؿ تحضر، كلقد رفؽ  إما جيؿ: ذك مياديف فسيحة كمجاالت عريضة، فرفؽ مع الجياؿ
المسجد، كتركو حتى فرغ مف بكلو كأمر أصحابو  النبي صمى اهلل عميو كسمـ باألعرابي الذم باؿ في

فرغ دعاه النبي صمى اهلل عميو كسمـ، كأخبره أف المساجد لـ تبف  بالكؼ عنو كأال يقطعكا عميو بكلو فمما
نما ىي لذكر  .اهلل كالصبلة  ليذا كا 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

. 4، اآلية سكرة القمـ و (1)

. 902( 1/112 )مسند عمي بف أبي طالب رضي اهلل عنو: ، مسند العشرة المبشريف يالجنةأحمدمسند ( 2)

 .2594( 4/2004 )باب فضؿ الرفؽ : كتاب البر كالصمة كاآلداب ،مسمـ صحيح (3)

 .4439( 1/465)مسند عبد اهلل بف مسعكد : مسند أحمد ، مسند المكثريف مف الصحابة (4)
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كالغفمة في ىذا . كطريؽ االىتداء المتبدئكف في اإلسبلـ كالعمـ: كمف الذيف يخصكف بمزيد مف الترفؽ
قاؿ عميو الصبلة كالسبلـ لمعاذ كأبي مكسى لما  الجانب قد تؤدم إلى فتنة كانعكاس في المقصكد، كقد

ا  يىسِّرىا كىالى ":بعثيما إلى اليمف  تىطىاكىعى بىشِّرىا كىالى تينىفِّرىا كى  . (1)" ...تيعىسِّرىا كى
جفاء ذا  كيسع بحممو القدكة الرفؽ بمجالسيو، فيتحمؿ مف كاف منيـ ذا فيـ بطيء، كينبغي أف يتمثؿ

 .قدره الجيالة، ال يعنؼ السائؿ بالتكبيخ القبيح فيخجمو، كال يزجر فيضع مف
 

  مكافقة القكؿ العمؿ :ثالثان 
ـى تىقيكليكفى مىا الى تىٍفعىميكفى  يىاأىيُّيىا يقكؿ اهلل عز كجؿ ٍقتنا ًعٍندى ، الًَّذيفى ءىامىنيكا ًل المًَّو أىٍف تىقيكليكا مىا الى  كىبيرى مى

مف المساف فحسب، كلكنو صدؽ في الميجة كاستقامة في   الصدؽ ليس لفظة تخرج.(2) تىٍفعىميكف
المؤمف ال يعظ أخاه إال بعد إحكاـ أمر نفسو؛ لعيدـ الكاعظكف،   كلك كاف،المسمؾ، الباطف فيو كالظاىر

كيجد مف يدعك إلى اهلل جؿ ثناؤه، كيرٌغب في طاعتو، كينيى عف معصيتو، كلكف  كقٌؿ المذكركف، كلما
ذكار مف الغفمة، في اجتماع ا حياة لقمكب المتقيف، كا   أىؿ البصائر كمذاكرة المؤمنيف بعضيـ بعضن

  .'كأمف مف النسياف، فالزمكا مجالس الذكر، فرٌب كممة مسمكعة كمحتقرو نافع
يمٌثؿ القمة في األخبلؽ اإلنسانية في عبلقتو بالٌناس كٌميـ في عناصر  (ص)لقد كاف النبٌي محمَّد 

حركتو الذاتية، كفي عبلقتو بيـ في العناصر المنفتحة في حركتو االجتماعية، بحيث كاف يعيش العقؿ 
المفتكح عمى الكاقع كٌمو بكٌؿ محبة، كالقمب الرقيؽ لمٌناس كٌميـ، فمـ يكف يعاني انغبلؽ العقؿ، كال 

فبما رحمة مف الٌمو   : فظاظة الطبع، كال قسكة القمب، كال حٌدة المساف، بؿ كاف كما قاؿ الٌمو عنو
 .  (3) ؾلنت ليـ كلك كنت فٌظان غميظ القمب النفٌضكا مف حكؿ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

باب بعث أبي مكسى كمعاذ بف جبؿ رضي اهلل عنيما إلى اليمف قبؿ حجة : صحيح البخارم، كتاب المغازم (1 )

/ 3  )باب في األمر بالتيسير كترؾ التنفير :كتاب الجياد كالسير أنظر صحيح مسمـ،. 4088( 4/1579 )الكداع

1359 )1733 .

    .3، اآلية  سكرة الصؼ(2)

.  15، اآلية آؿ عمرافسكرة  (3)
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كنستكحي مف بعض آيات القرآف الكريـ، أفَّ النبٌي كاف يحمؿ الحٌب لمٌناس في إنسانيتيـ، مف حيث إنَّو 
يريد صبلحيـ، فيحزف عمييـ إلصرارىـ عمى الكفر، كقد يشتد األمر بو في ىذا الشعكر اإلنساني 

الرقيؽ، فيبمغ الدرجة التي تذىب فييا نفسو عمييـ حسرات، ما يعني أفَّ القضية لػـ تكف لديو ػ في ىذا 
الحزف اإلنساني ػ قضية شخصية مف خبلؿ عقدة نفسية قد تحصؿ لئلنساف مف خبلؿ عدـ استجابة 

اآلخريف لو في دعكتو، بؿ كانت قضية الحزف عمييـ، ألنَّيـ لػـ ينتفعكا بالدعكة، كلػـ يستجيبكا 
كفى   :لمصالحيـ فييا، كما جاء في العديد مف اآليات ٍيؽو مّْمَّا يىٍمكيري ـٍ كىالى تىكيف ًفي ضى مىٍيًي ٍف عى كىالى تىٍحزى

يىٍيًدم مىف يىشىاء فىالى تىٍذىىٍب  .(1)  سىننا فىًإفَّ المَّوى ييًضؿُّ مىف يىشىاء كى ًمًو فىرىآهي حى يّْفى لىوي سيكءي عىمى  أىفىمىف زي
ًميـه ًبمىا يىٍصنىعيكفى  سىرىاتو ًإفَّ المَّوى عى ـٍ حى مىٍيًي . (3)  نىٍفسيؾى عى

ىذه ىي الركحية الرسالية التي ال بيدَّ لمداعية اإلسبلمي أف يتمٌثميا في أخبلقيتو عندما ينطمؽ بدعكتو 
 إلى الٌناس، فيحٌبيـ في إنسانيتيـ في الكقت الذم يبغض فييـ كفرىـ كشركيـ، ليدفعو 

 الحٌب في العمؽ اإلنساني إلى أف يبذؿ كٌؿ ما في كسعو مف جيدو إلنقاذىـ مف الكفر كالشرؾذلؾ 
كالكصكؿ بيـ إلى شاطئ النجاة في االلتزاـ باإليماف، بحيث يبكي قمبو أسفان كحزنان عمييـ إذا لػـ يؤمنكا، 
كذلؾ ىك سٌر نجاح الداعية في محٌبة العقؿ لمعقؿ كالقمب لمقمب كالكممة لمكممة، ألفَّ المحٌبة تممؾ القدرة 

كقد عاتب الٌمو نبٌيو  .عمى تحطيـ الكثير مف الحكاجز النفسية التي تحكؿ بيف الداعية كاإلنساف اآلخر
قبالو عمى األغنياء مٌمف جاءكا إليو، كلػـ يكف ذلؾ منو  عتابان إيحائيان عمى إعراضو عف األعمى كا 

احتقاران لؤلعمى كتعظيمان ليـ، بؿ كاف ذلؾ تأجيبلن لمرٌد عمى مسألة األعمى، اآليات في قصة ابف أـ 
، كىناؾ ركايات أخرل تتحٌدث عف أفَّ المقصكد بيا بعض الٌناس مف (ص)مكتكـ األعمى مع النبٌي 

مىا ييٍدًريؾى  : كىذه ىي اآليات. بني أمٌية، كىك غير كاضح عندنا اءهي اأٍلىٍعمىى كى لَّى أىف جى تىكى عىبىسى كى
مىٍيؾى أىالَّ يىزَّكَّى كىأىمَّا مىف أى لىعىمَّوي يىزَّكَّى  مىا عى دَّل كى ٍك يىذَّكَّري فىتىنفىعىوي الذٍّْكرىل أىمَّا مىًف اٍستىٍغنىى فىأىنتى لىوي تىصى

ٍنوي تىمىيَّى  اءؾى يىٍسعىى كىىيكى يىٍخشىى فىأىنتى عى  . (4) جى

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  .70، اآلية النمؿسكرة  (1 )

. 8، اآلية فاطرسكرة  (2)

. 6، اآلية الكيؼسكرة  (3)

. 10-1سكرة عبس، اآلية  (4)
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كقد أراد الٌمو منو في عبلقتو بالمؤمنيف أف يخفض جناحو ليـ، فيفتح ليـ قمبو، كيفسح ليـ في مجمسو، 
اءؾى الًَّذيفى ييٍؤًمنيكفى ًبآيىاًتنىا فىقيٍؿ  : كيقبؿ عمييـ بكجيو، كيسٌمـ عمييـ، كما جاء في قكلو تعالى ذىا جى كىاً 

يىالىةو ثيَـّ تىابى ًمف بىٍعًدًه كىأىٍصمىحى  ـٍ سيكءنا ًبجى ًمؿى ًمنكي مىى نىٍفًسًو الرٍَّحمىةى أىنَّوي مىف عى ـٍ عى بُّكي ـٍ كىتىبى رى مىٍيكي سىالىـه عى
  .(1)" فىأىنَّوي غىفيكره رًَّحيـه 

 المضمكف  في الكتب السَّماكية، كالتكراة كاإلنجيؿ فيعف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـتحٌدث القرآف م
 الًَّذيفى يىتًَّبعيكفى الرَّسيكؿى النًَّبيَّ  في قكلو تعالى كماالرسالي الذم تتضمنو دعكتو في خطكطيا العامة،

ييًحؿُّ  ـٍ عىًف اٍلمينكىًر كى يىٍنيىاىي كًؼ كى ـٍ ًفي التٍَّكرىاًة كىاإًلٍنًجيًؿ يىٍأميريىيـ ًباٍلمىٍعري ٍكتيكبنا ًعندىىي األيمّْيَّ الًَّذم يىًجديكنىوي مى
ـٍ  مىٍيًي ـٍ كىاألىٍغالىؿى الًَّتي كىانىٍت عى ـٍ ًإٍصرىىي ٍنيي عي عى يىضى بىآًئثى كى ـي اٍلخى مىٍيًي ـي عى رّْ ييحى ـي الطَّيّْبىاًت كى كقكلو  . (2) لىيي

رىسيكًلًو النًَّبيّْ األيمّْيّْ الًَّذم ييٍؤًمفي ًبالٌمًو  : تعالى في صفة النبٌي في إيمانو الشامؿ فىآًمنيكٍا ًبالٌمًو كى
ـٍ تىٍيتىديكفى  اًتًو كىاتًَّبعيكهي لىعىمَّكي كىًممى ًنتُّـٍ  قاؿ تعالى. (3)  كى مىٍيًو مىا عى ًزيزه عى ـٍ عى ـٍ رىسيكؿه مٍّْف أىنفيًسكي اءكي لىقىٍد جى

ؤيكؼه رًَّحيـه  مىٍيكيـ ًباٍلميٍؤًمًنيفى رى ًريصه عى   .(4) حى
فقد كاف رحمةن ليـ في الرسالة التي تمٌثؿ الرحمة في خصائصيا كعناصرىا المتصمة بالمصمحة 

ـٍ  المنفتحة عمى كاقع اإلنساف كالحياة مىاء بىٍينىيي مىى اٍلكيفَّاًر ريحى مَّده رَّسيكؿي المًَّو كىالًَّذيفى مىعىوي أىًشدَّاء عى مُّحى
ـٍ  ثىمييي كًد ذىًلؾى مى كًىًيـ مٍّْف أىثىًر السُّجي جي ـٍ ًفي كي ًرٍضكىاننا ًسيمىاىي دنا يىٍبتىغيكفى فىٍضالن مّْفى المًَّو كى ـٍ ريكَّعنا سيجَّ تىرىاىي
رَّاعى  مىى سيكًقًو ييٍعًجبي الزُّ رىهي فىاٍستىٍغمىظى فىاٍستىكىل عى ٍرعو أىٍخرىجى شىٍطأىهي فىآزى نًجيًؿ كىزى ـٍ ًفي اإلًٍ ثىمييي مى ًفي التٍَّكرىاًة كى

اًت ًمٍنييـ مٍَّغًفرىةن كىأىٍجرنا عىًظيمنا  اًلحى ًمميكا الصَّ ـي اٍلكيفَّارى كىعىدى المَّوي الًَّذيفى آمىنيكا كىعى  (.5)ًليىًغيظى ًبًي
كخبلصة القكؿ فإف كؿ دعكة البد ليا مف داعية، كفي العمؿ اإلعبلمي اإلسبلمي ال بد أف 

يككف اإلعبلمي أك الصحفي قدكة حسنة، يتصؼ بصفات خمقية قكيمة، كاهلل سبحانو العميـ بخمقو، لما 
 .تعمقت إرادتو العميا بإنزاؿ الدعكة اإلسبلمية، اصطفى ليا خير خمقو

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . 54سكرة األنعاـ، اآلية  (1)

.  157، اآلية األعراؼسكرة  (2)

.  158، اآلية األعراؼسكرة  (3)

. 128، اآلية التكبةسكرة  (4)

. 29سكرة الفتح، اآلية  (5)
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المبحث الثالث 
: االتصاؿ الشخصي في سيرة الرسكؿ القائد

 
يعرؼ االتصاؿ بأف االتصاؿ انتقاؿ المعمكمات أك األفكار أك العكاطؼ مف شخص أك جماعة 

(.  1)"الى شخص أك جماعة أخرل مف خبلؿ الرمكز
كيعتبر االتصاؿ الشخصي المباشر مف أقكل كسائؿ اإلعبلـ مقدرة عمى اإلقناع، ألنو في حاؿ 

تعذر جميع قنكات االتصاؿ، يظؿ فعاال في الكصكؿ الى الجميكر، كىك مف أكؿ الكسائؿ التي 
استخدميا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ بعد نزكؿ الكحي، فكانت زكجتو خديجة أكؿ مف حدثيا 
كدعاىا فآمنت بو، ثـ كاصؿ عميو الصبلة كالسبلـ مسيرتو في دعكة المقربيف مف خبلؿ االتصاؿ 

. الفردم، فآمف بو عمي بف ابي طالب، كأبك بكر الصديؽ، كمكاله زيد بف حارثة
كظمت ىذه الكسيمة مف بعده صمى اهلل عميو كسمـ قدكة لصحابتو، في الدعكة مف خبلؿ 

االتصاؿ الشخصي، إذ نجد نماذج رائعة في ذلؾ، فمصعب بف عمير بعثو الرسكؿ صمى اهلل عميو 
كسمـ الى المدينة ليبمغ الناس باالسبلـ مف خبلؿ االتصاؿ الشخصي، كجعفر بف ابي طالب اتصؿ 
شخصيا مع نجاشي الحبشة، ككما ظير في الكتب كالمراسبلت الى الممكؾ كاألمراء، كاف االتصاؿ 

شخصيا بيف رسكؿ رسكؿ اهلل كالممؾ أك األمير الذم بعثو صمى اهلل عميو كسمـ اليو، لنجد كيؼ كاف 
التجارب الكثيرة التي مرت بيا الحركة اإلسبلمية تأكد لمعامميف  مف خبلؿك. الحكار بيف الجانبيف
 كفي تزايد اإلنتاج الحركي لدل ،الفردم المباشر في كسب عناصر جديدة لمحركة كالدعػاة أثر االتصاؿ

  .مف أفراد التنظيـ كؿ فرد
كيرل محمد الغبلييني أف االتصاؿ الشخصي أفضؿ السبؿ لمكصكؿ الى نتائج ايجابية 

. فالتفكير الفردم أك الثنائي أدعى لمكصكؿ الى نتائج ايجابية، اذ ينتفي عنصر حب الغمبة مف النفس"
كما يضعؼ عنصر الخكؼ عند المدعك مف معارضتو اآلراء السائدة في الفترات الصعبة التي تمر بيا 

. (2)" الدعكة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

. 7عبد العزيز شرؼ، نماذج االتصاؿ في الفنكف كاالعبلـ، الدار المصرية المبنانية، ص (1)

. 1985، دار المنارة، جدة، 1، ط120 صكسائؿ اإلعالـ كأثرىا في كحدة األمة،الغبلييني، محمد مكفؽ،  (2)
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  :كاجب شرعي االتصاؿ الفردم
ال يسقطيا , نشر الدعكة كاجب شرعي كمسئكلية فردية  عمى المسمـ أف يدرؾ أف ميمةيجب 

مسئكلية العمؿ اإلسبلمي مترتبة عمى كؿ مسمـ؛ سػكاء كانت ىناؾ حركة أـ  إف .عنو انتسابو لجماعة
 ,كتكجيييػا, كتنميتيا, اليدؼ مف التنظيمات الحركية استيعاب النشاطات الفردية  ككافلـ تكف،

لؤلفراد منعزلػيف  يمكف بيا مكاجيػة القضايا الكػبرل التي ال طاقة, كتحكيميا مع الزمف إلى طاقة ضخمة
  .عمى مكاجيتيا

 كعمى ، كىي تؤكد المسئكلية الشخصية, القرآني كالنبكم إف صيغ المخاطبة الفردية كرد بيا التكميؼ
قىاؿى   :سبيػؿ المثاؿ قكلو تعالى ا كى اًلحن مىٍف أىٍحسىفي قىٍكالن ًممٍَّف دىعىا ًإلىى المًَّو كىعىًمؿى صى ًإنًَّني ًمفى  كى

  . (1) اٍلميٍسًمًميفى 
ـٍ  {: كقكلو ( 2 ) ٍ  كىمىا أيًمٍرتى كىالى تىتًَّبٍع أىٍىكىاءىىيـ فىًمذىًلؾى فىاٍدعي كىاٍستىًقـٍ   كقكلو تعالى مىٍف رىأىل ًمٍنكي

ذىًلؾى  ميٍنكىرنا فىٍمييغىيٍِّرهي ًبيىًدًه فىًإفٍ  ـٍ يىٍستىًطٍع فىًبقىٍمًبًو كى ـٍ يىٍستىًطٍع فىًبًمسىاًنًو فىًإٍف لى اًف  لى يمى . (3) }أىٍضعىؼي اإٍلً
كتكاليػؼ االتصاؿ   أف ميمة القياـ بأعباء،كقد يفيـ كثير مف العامميف في الحقؿ اإلسبلمي خطأ

عمى جانب كبير مف العمـ   إنما تفرض عمى مف يريد أف يتصدل ليا ممف يككف،الفردم كنشر الدعكة
مكانياتيـ  فر إال لقميؿ مف األفراد الذيفاكالمعرفة؛ مما ال يمكف أف يتك قد تسمح ليـ ظركفيـ كا 

. كفي اعتقادم أف األمر أبسط مف ىذا بكثير..بيذا
 بات مف ،المفيكـ كأصبح بمقدكره التعبير بكضكح عف ىذا,  إذا تكاممت جكانب فيمو لئلسبلـالمسمـإف 

  :كلكف ضمف ثبلثة شركط كأف يباشر مسئكلياتو داعية،, كاجبو أف يضع قدمو عند أكؿ الطريؽ
  .مستكاه فيعمؿ في نطاقو كعمى, أف يعرؼ حده مف العمـ كالمعرفة - 1
 .أف يعمؿ عمى تنمية ثقافتو اإلسبلمية كالبمكغ بيا- 2
. منسجمنا مع المبادئ التي يدعك الناس إلييا أف يككف في سمككو- 3

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

. 33، اآلية سكرة فصمت( 1)

.  15، اآلية سكرة الشكرل( 2)

 مسند أحمد، مسند 49( 1/69  )باب بياف ككف النيي عف المنكر مف اإليماف :كتاب االيماف: صحيح مسمـ(  3)

. 11478( 3/49) مسند أبي سعيد الخدرم رضي اهلل عنو: المكثريف مف الصحابة
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كبشكؿ عاـ فاف الدعكة الى اهلل مف خبلؿ االتصاؿ الشخصي تمكننا مف بناء األفراد بناء 
اسبلميا كاعيا بعيدا عف المؤثرات السمبية لممجتمعات الجاىمية، األمر الذم يتطمب مزيدا مف االىتماـ 

. بالفرد الذم صبلحو يعني صبلح المجتمع
كيبدك لي أف االتصاؿ الفردم يكتسب أىمية بالغة في جميع مراحؿ الدعكة، كتزداد ىذه 

األىمية في الظركؼ الصعبة التي يتعذر فييا الكصكؿ لمجماىير ألنو يصبح الكسيمة الكحيدة لبلتصاؿ 
:  كمف ميزات االتصاؿ الفردم" بالناس لتبميغيـ الدعكة الى اهلل كباالضافة الى ذلؾ 

ػ القدرة عمى انتقاء المتحدث معو فالقائـ باالتصاؿ ىنا يستطيع اختيار مف يجرم معو االتصاؿ، كىذا 1
.  يساعد في الكصكؿ الى الغاية المنشكدة

ػ يتـ بصكرة عفكية خالية مف التعقيد، مما يتيح المجاؿ لممناقشة اليادئة كالمصارحة التامة بيف كمييما 2
( 1)" كىذا يؤدم الى مزيد مف االقناع

اًحًبكيـ مّْف ًجنَّةو ًإٍف ىيكى ًإالَّ   كا مىا ًبصى فيرىادىل ثيَـّ تىتىفىكَّري ٍثنىى كى قيٍؿ ًإنَّمىا أىًعظيكيـ ًبكىاًحدىةو أىف تىقيكميكا ًلمًَّو مى
آمركـ  قؿ إنما أعظكـ بكاحدة   : "كجاء في معالـ التنزيؿ(  2 )نىًذيره لَّكيـ بىٍيفى يىدىٍم عىذىابو شىًديدو 

   ألجؿ اهلل أف تقكمكا ا   :بخصمة كاحدة ثـ بيف تمؾ الخصمة فقاؿ: كأكصيكـ بكاحدة أم 
( 3" ) كاحدا كاحدا: أم  كفرادل  اثنيف اثنيف :أم   مثنى 

إف أفضؿ كسائؿ االتصاؿ مع الناس، في حالة عدـ تمكف الدعاة : كأخمص إلى القكؿ
استخداـ كسائؿ االعبلـ االلكتركنية العصرية، كفي ظؿ التقييد عمى الدعاة، كقمة االمكانيات المادية، 
فاف االتصاؿ الشخصي مف أقكل كسائؿ مقدرة عمى اإلقناع، كىك مف أىـ الكسائؿ التي استخدميا 
رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ بعد نزكؿ الكحي، كأفضؿ الكسائؿ التي يمكف استخداـ االتصاؿ 

الشخصي فييا ىي خطبة الجمعة، فالداعية يمتمؾ أقكل كسيمة اعبلمية أال كىي الخطبة التي يتجمع 
.  لو خبلليا الناس مف كؿ مكاف في تكاصؿ أسبكعي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

. 119، ص كسائؿ االعالـ كأثرىا في كحدة األمةالغبلييني،  (1)

. 46سكرة سبأ، اآلية  (2)

(. 1/405)، معالـ التنزيؿالبغكم،  (3)
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المبحث الرابع 
: األذاف كصالة الجماعة في سيرة الرسكؿ

 

يشكؿ األذاف مادة إعبلمية، فييا اعبلف يكمي باالسبلـ، كدعكة متكاصمة الى الصبلة، يتردد 
صداىا في اليكـ مرات، كىك اعبلـ بدخكؿ كقت الصبلة، مثمما ىك اعبلـ بحقيقة التكحيد بمحتكاه الذم 
يشمؿ، تكبيران كشيادتيف، كصفة الصبلة التي يدعك الييا في اليكـ خمس مرات، كقد قاؿ أىؿ المغة في 

أعممني كفىعىمىو بًإذني أم بًعممي كىك في : كأًذٍنتي بيذا الشيء أم عممت كآذىنىني " األذاف إنو اإلعبلـ 
 كاألذافي أسـه لمتأذيف كما أف العذاب أسـ .معنى بأمرم ككذلؾ الذم يأذىفي بالدخكؿ عمى الكالي كغيره

تىأذَّنتي ألفىعىمفَّ كذا ييراد بو : حكلو إلى فعيؿ كالتَّأذُّفي مف قكلؾ... حتى إذا نيكًدمى باألذىًيف: لمتعذيب قاؿ
الةى  . (1) إيجاب الفعؿ في ذلؾ أم سأفعىؿي ال محى

 ذاف مف ااأك : قاؿ اهلل تعالى،األذاف ىك في المغة اإلعبلـ مطمقا" أنيس الفقياء كجاء في 
 كلما كاف األذاف مكقكفا ، أم إعبلـ منيما كفي الشرع ىك اإلعبلـ عمى الكجو المخصكصكرسكلو

 كفي الدرر ،عمى تحقؽ الكقت أخره عنو كأما األذاف المتعارؼ فيك مف التأذيف كالسبلـ مف التسميـ
كيؤكد االماـ مسمـ عمى ىذا التعريؼ لؤلذاف . (2" )كشرعا ىك إعبلـ كقت الصبلة بكجو مخصكص

  فأذف مؤذف: كقاؿ تعالىكأذاف مف اهلل كرسكلو:قاؿ أىؿ المغة األذاف اإلعبلـ قاؿ اهلل تعالى"
عبلف إلى، الناس كما في قكلو تعالى (3" )كيقاؿ األذاف كالتأذيف كاألذيف : كفي سكرة التكبة إعبلـ كا 

( 4 ) ..كأذاف مف اا كرسكلو إلى الناس يـك الحج األكبر أف اا برمء مف المشركيف كرسكلو 
 (. 5 )إعبلـ مف اهلل كرسكلو:  قاؿكأذاف مف اهلل كرسكلو  كجاء في تفسير الطبرم 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

(. 8/200)، كتاب العيف،   الفراىيدم(1)

( 1/76) ،الفقياء في تعريفات األلفاظ المتداكلة بيف الفقياء ،قاسـ بف عبد اهلل بف أمير عمي أنيس، القكنكم( 2)

.  ىػ 1406،   جدة، الطبعة األكلى، دار الكفاء،تحقيؽ أحمد بف عبد الرزاؽ الكبيسي

(. 1/284)باب بدء األذاف : صحيح مسمـ، كتاب الصبلة (3 )

. 3سكرة براءة، اآلية  (4)

(. 6/309)، امع البياف عف تأكيؿ آم القرآفج،  الطبرم(5)
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 لما فرغ إبراىيـ مف بناء البيت أمره اهلل :قاؿ المفسركف"  كأذف في الناس بالحج :كلو تعالىكفي ؽ
 : كقاؿ، كقاؿ أذف كعمي الببلغ، يا رب كما يبمغ صكتيإبراىيـتعالى أف يؤذف في الناس بالحج فقاؿ 

 الرجاؿ كأرحاـ النساء ممف سبؽ في أصبلب فحجكه فأسمع مف في ، ربكـ قد بنى بيتاإفيا أييا الناس 
 كالمأمكر بيذا األذاف إبراىيـ ،كاإلعبلـ النداء : كاألذاف بمعنى،عمـ اهلل أف يحج فأجابكه لبيؾ الميـ لبيؾ

(. 1)" رفي قكؿ الجميك
 ككافكاف المسممكف يجتمعكف إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ لمصبلة في كقتيا بغير دعكة، 

 في كقد فكر الرسكؿ  ، فيجتمع الناس،ينادم منادم النبي صمى اهلل عميو كسمـ الصبلة جامعة
:  كسيمة لمدعكة إلى الصبلة كفي ذلؾ قاؿ ابف إسحاؽ

فمما اطمأف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ بالمدينة كاجتمع إليو إخكانو مف المياجريف كاجتمع أمر " 

األنصار، استحكـ أمر اإلسبلـ فقامت الصبلة كفرضت الزكاة كالصياـ كقامت الحدكد كفرض الحبلؿ 

كقد كاف . كالحراـ كتبكأ اإلسبلـ بيف أظيرىـ ككاف ىذا الحي مف األنصار ىـ الذيف تبكءكا الدار كاإليماف

رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ حيف قدميا إنما يجتمع الناس إليو لمصبلة لحيف مكاقيتيا، بغير دعكة فيـ 

رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ حيف قدميا أف يجعؿ بكقا كبكؽ ييكد الذيف يدعكف بو لصبلتيـ ثـ كرىو 

. ( 2)" ثـ أمر بالناقكس فنحت ليضرب بو لممسمميف لمصبلة

كفي ظؿ ىذا التردد في اتخاذ كسيمة لدعكة المسمميف لمصبلة، استشار الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ 
 فبينا ىـ عمى ذلؾ ، الناقكس: كقاؿ بعضيـ، البكؽ:فقاؿ بعضيـ"  األذاف  أمر أىموبعد أفأصحابو، 

 ،إذ ناـ عبد اهلل بف زيد الخزرجي فأرم في النـك أف رجبل مر كعميو ثكباف أخضراف كفي يده ناقكس
 أريد أف أبتاعو لكي أضرب بو لمصبلة لجماعة : فقمت؟ ماذا تريد بو: فقاؿ؟ فقمت أتبيع الناقكس:قاؿ

 فأنا أحدثؾ بخير لكـ مف ذلؾ تقكؿ اهلل أكبر أشيد أف ال إلو إال اهلل أشيد أف محمدا : قاؿ،الناس
رسكؿ اهلل حي عمى الصبلة حي عمى الفبلح اهلل أكبر اهلل أكبر ال إلو إال اهلل فأتى عبد اهلل بف زيد 

(.  3" )رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ فأخبره فقاؿ لو قـ مع ببلؿ فألؽ عميو ما قيؿ لؾ كليؤذف
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

(. 5/423) ،رزاد المسير في عمـ التفسي،   الجكزم(1)

.  ىػ1400بيركت، دار المعرفة،   (296، ص2ج)، السيرة الحمبية الحمبي، عمي بف برىاف الديف،  (2)

 . دار صادر بيركت ،(1/246 )،الطبقات الكبرل الزىرم، محمد بف سعد بف منيع أبك عبد اهلل البصرم،( 3)
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ككاف عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو  قد رآه قبؿ ذلؾ فكتمو عشريف يكما قاؿ ثـ أخبر النبي صمى 
 سبقني عبد اهلل بف زيد فاستحييت فقاؿ رسكؿ : ما منعؾ أف تخبرني؟  فقاؿ {اهلل عميو كسمـ فقاؿ لو

 : فأذف ببلؿ قاؿ:قاؿ، يا ببلؿ قـ فانظر ما يأمرؾ بو عبد اهلل بف زيد فافعمو" اهلل صمى اهلل عميو كسمـ 
 أبك بشر فأخبرني أبك عمير أف األنصار تزعـ أف عبد اهلل بف زيد لكال أنو كاف يكمئذ مريضا لجعمو

(.  1)}رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ مؤذنا 
بعض الركايات يفيد أف صاحب مناـ األذاف ىك الخميفة عمر، كبعضيا ينص عمى أنو عبد اهلل بف 

.     زيد، كبعضيا ينص عمى أنو أبي بف كعب، كبعضيا ينص عمى أف األمر كاف في اليقظة
 أٌيا كاف األمر فما ييمنا ىك أف ىذه النص الذم أقره الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ، أصبح 

كالمناسبة المنطقية لؤلذاف ىي " كسيمة إعبلـ لمدعكة اليكمية لئلسبلـ، طبع المجتمع بطابع اإلسبلـ 
الحاجة الحقيقية لمتذكير بحيف الصبلة، فاف الناس بحاجة إلى إعبلف يعرفيـ بالفجر ثـ يذكرىـ بالزكاؿ 
ثـ يعمف ليـ المغيب، كما أنيـ بحاجة حقيقية إلى إعبلف يحدد ليـ كقت االستيقاظ كنياية شكط العمؿ 

(.  2)"الصباحي كالمسائي
فعند التكبير . فمحتكل األذاف تكبير كشيادتاف، كصفة الصبلة التي يدعك الييا في اليـك خمس مرات

الذم يبدأ األذاف بو، تطميف لمناس أف اهلل أكبر مف كؿ ما يخافو االنساف، كفي الشيادتيف نجد الشيادة 
هلل بالكحدانية كلمحمد بالرسالة، كىما القاعدة االعتقادية التي بني االسبلـ عمييما بداية، كىما المفتاح 
نحك الكلكج الى الخير، كباككرة دخكؿ المسمـ ليذا الديف، كأساس ارتضاه االسبلـ ليككف بداية لحفظ 

مف شيد أف ال الو اال اهلل كاف محمدا رسكؿ اهلل عصـ  {: الدـ كالماؿ، كفي ذلؾ يقكؿ سيدنا محمد
كما في األذاف مف لطائؼ المعاني كالحكـ في .  (3 ) }مني مالو كدمو، اال بحؽ كحسابو عمى اهلل

افتتاحو بالتكبير كختمو بالتكبير مع التكرار كقكؿ ال إلو إال اهلل في آخره كأشيد أف ال إلو إال اهلل في 
. أكلو كما تحت ىذا كمو مف الحكـ اإلليية التي تمؤل الصدكر ىيبة كتنكر القمكب بنكر المحبة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

(. 1/188 )سنف أبي داكد( 1 )

. 212،  ص فمسفة الصالةككراني، عمي محمد،  ( 2)

، مؤسسة 1، ط(46/ 1 )، تحقيؽ عبد الرحمف التركي، ككامؿ الخراط، الصكاعؽ المحرقةالييثمي، ابف حجر،  (3)

. 1997الرسالة، بيركت، 
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حدثنا عمي بف عبد اهلل، " كفي قدر المؤذف كعمك مكانتو ركل احمد بف حنبؿ في مسنده 
حدثنا معاذ، حدثني أبي، عف قتادة، عف أبي إسحاؽ الككفي، عف البراء بف عازب، أف نبي اهلل 

يصمكف عمى الصؼ المقدـ، كالمؤذف يغفر لو مد  إف اهلل كمبلئكتو: " صمى اهلل عميو كسمـ ، قاؿ
قاؿ أبك عبد " كلو مثؿ أجر مف صمى معو  صكتو، كيصدقو مف سمعو مف رطب كيابس،

(. 1)"حدثنا معاذ بف ىشاـ فذكر مثمو بإسناده : كحدثني، عبيد اهلل القكاريرم، قاؿ: الرحمف
 إف األذاف مادة إعبلمية يكمية، كدعكة متكاصمة إلى الصبلة، يتردد صداه في اليـك خمس 

مرات، مذكران بالصبلة، يستطيع المسمـ أف يتسابؽ عميو لما فيو مف قدر لعمك شأف المؤذف، كفيو دعكة 
رائعة الى الصبلة تفتتح بالتكبير، كمف ثـ شيادة التكحيد، كبعدىا اقرار بأف محمدا رسكؿ اهلل، كدعكة 

الى الصبلة باعتبار ممبي النداء، انما ىك يمبي دعكة الى الفبلح، كمثمما كانت البداية بالتكبير كالتكحيد 
 .    كانت النياية بالتكبير كالتكحيد

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

. 18541( 4/285 )حديث البراء بف عازب رضي اهلل عنو: مسند أحمد، مسند الككفييف (1 )
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: الشعر كسيمة إعالمية
 

فحسب، بؿ ليـ اليد الطكلى فى  مف الثابت أف الشعراء فى الجاىمية لـ يككنكا مفخرة لقبائميـ
الحركب نظران لمقدرتيـ  صناعتة السياسية، خاصة في أياـلعب أدكار رئيسة كىامة فى حمبة الحكـ ك

صمى اهلل عميو كسمـ  عيد رسكؿ اهلل ك فى, البيانية في التعبير ك شحف النفكس ك إلياب المشاعر
الفصاحات  الشعراء الكبار بالرسكؿ ك بإعجاز القرآف ك فصاحتو التى فاقت جميع الببلغات ك إعترؼ

لممقارنة  قكة بيانو فى عجز منقطع النظير ك ال مجاؿككقؼ الشعراء أماـ عظمة ىذا القرآف الكريـ ك
: ىماالشعراء فى كقتيا ك فأدرككا أنو ليس مف قكؿ البشر فدخمكا فى اإلسبلـ ك خاصة أثنيف مف كبار

فكاف شاعران  : أما األعش،, إحدل قبائؿ ىكازف , لبيد ك األعشى،  ك كاف لبيد شاعر قبيمة كبلب 
صمى اهلل عميو كسمـ لـ يمؿ إلى  ك لكف رسكؿ اهلل, صمى اهلل عميو كسمـ كثيران  مدح رسكؿ اهلل, طكافان 

. سمة مميزة مف سمات الكثنية فى الجاىمية شعره نظران ألف الشعر كاف
 

: مكقؼ االسالـ مف الشعر
 

 ،يقـك شعرىـ عمى الباطؿ كالكذبالغاككف، ك بيف أف الشعراء ال يتبعيـ إالنبذ القرآف الشعر، ك
 يخكضكف في كؿ فف ًمف فنكف ،يذىبكف كاليائـ عمى كجيو. كيجارييـ الضالكف الزائغكف ًمف أمثاليـ

, الكذب كالزكر كتمزيؽ األعراض كالطعف في األنساب كتجريح النساء ، كأنيـ يقكلكف ما ال يفعمكف
ـي   :شأنو كما فى قكؿ الحؽ عز كينتقصكف أىؿ الحؽ, يبالغكف في مدح أىؿ الباطؿ كىالشُّعىرىاءي يىتًَّبعييي

كفى  ـٍ ًفي كيؿّْ كىادو يىًييميكفى ،اٍلغىاكي ـٍ تىرى أىنَّيي ـٍ يىقيكليكفى مىا ال يىٍفعىميكفى ،  أىلى  (1)   كىأىنَّيي
كفى   ـي اٍلغىاكي أراد شعراء الكفار الذيف كانكا ييجكف رسكؿ اهلل صمى : " كيقكؿ البغكم  كىالشُّعىرىاءي يىتًَّبعييي

ـٍ ًفي كيؿّْ كىادو يىًييميكفى  اهلل عميو كسمـ ـٍ تىرى أىنَّيي   الذاىبكعف طريؽ الحؽ حائدكف كاليائـ  أىلى

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  .226، 225 ، 224سكرة الشعراء، اآليات  (1)
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في كؿ لغك يخكضكف كقاؿ : قاؿ ابف عباس رضي اهلل عنيما في ىذه اآلية عمى كجيو ال مقصد لو
يمدحكف بالباطؿ كيستمعكف كييجكف بالباطؿ فالكادم مثؿ : في كؿ فف يفتنكف كقاؿ قتادة: مجاىد

أم يكذبكف في   كأنيـ يقكلكف ما ال يفعمكف" أنا في كاد كأنت في كاد: لفنكف الكبلـ كما يقاؿ
 (.1" )فعمنا كفعمنا كىـ كذبة: شعرىـ يقكلكف 

كيؤكد صاحب الظبلؿ عمى ىذا القكؿ معتبرا إياىـ أم الشعراء، محككميف إلى المزاج كاألىكاء، كال 
فيـ يتبعكف المزاج كاليكل كمف ثـ يتبعيـ الغاككف اليائمكف مع اليكل، الذيف " يممككف منيجا كال ىدفا 
كىـ يييمكف في كؿ كاد مف كدياف الشعكر كالتصكر كالقكؿ، كفؽ االنفعاؿ . ال منيج ليـ كال ىدؼ

. كىـ يقكلكف ما ال يفعمكف. الذم يسيطر عمييـ في لحظة مف المحظات تحت كقع مؤثر مف المؤثرات
 (.2)" ألنيـ يعيشكف في عكالـ مف صنع خياليـ كمشاعرىـ، يؤثركنيا عمى كاقع الحياة الذم ال يعجبيـ

كأكثركا ًمف ًذٍكر اهلل , ستثنى اهلل مف الشعراًء الشعراءى الذيف اىتدىٍكا باإليماف كعممكا الصالحات اٗقذ
كالدفاع عف رسكلو محمد صمى اهلل عميو كسمـ، , فقالكا الشعر في تكحيد اهلل كالثناء عميو جؿَّ ذكره

 ،كتكممكا بالحكمة كالمكعظة كاآلداب الحسنة، كانتصركا لئلسبلـ، ييجكف مىف ييجكه أك ييجك رسكلو
كا ًمٍف بىٍعًد مىا  ال إ ردِّا عمى الشعراء الكافريف ري كا المَّوى كىًثيرنا كىاٍنتىصى ذىكىري اًت كى اًلحى ًمميكا الصَّ الًَّذيفى آمىنيكا كىعى

ـي الًَّذيفى ظىمىميكا أىمَّ ميٍنقىمىبو يىٍنقىًمبيكفى  سىيىٍعمى . (3 )ظيًمميكا كى

استثناء لمشعراء المؤمنيف الصالحيف الذيف " كيتحدث البيضاكم عف استثناء المؤمنيف مف الشعراء 
يكثركف ذكر اهلل كيككف أكثر أشعارىـ في التكحيد كالثناء عمى اهلل تعالى كالحث عمى طاعتو كلك قالكا 
ىجكا أرادكا بو االنتصار ممف ىاجيـ كمكافحة ىجاة المسمميف كعبد اهلل بف ركاحة كحساف بف ثابت 

 كعف كعب بف مالؾ أنو ، ككاف عميو الصبلة كالسبلـ يقكؿ لحساف قؿ كركح القدس معؾ،كالكعبيف
(.  4" )عميو الصبلة كالسبلـ قاؿ لو اىجي فكالذم نفسي بيده ليك أشد عمييـ مف النبؿ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

(. 1/135)، عالـ التنزيؿـالبغكم،   (1)

(. 17/121 )في ظالؿ القرآف،قطب،   (2)

 .227سكرة الشعراء، اآلية  (3)

(. 1/257)، فسير البيضاكمت،  البيضاكم(4)
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أف اإلسبلـ ال يحارب الشعر كالفف لذاتو ػ كما قد يفيـ مف ظاىر األلفاظ، إنما " كيرل صاحب الظبلؿ 
منيج األىكاء كاالنفعاالت التي ال ضابط ليا، كمنيج . يحارب المنيج الذم سار عميو الشعر كالفف

(.  1)"األحبلـ الميكمة التي تشغؿ أصحابيا عف تحقيقيا
كيؤكد مجددا أف االسبلـ ال يكره الشعر كقائمو، كال الفف كمنتجو، اذا كاف في ضكء اإلسبلـ كزاكيتو 

كأما حيف يككف لمركح منيج ثابت ييدؼ الى غاية اسبلمية، كحيف تنظر " بعيدا عف المنيج المتقمب، 
فأما عند ذلؾ . الى الدنيا فتراىا مف زاكية االسبلـ، في ضكء االسبلـ، ثـ تعبر عف ىذا كمو شعرا كفنا

(  2)" فاالسبلـ ال يكره الشعر كال يحارب الفف
إف الشعر حيف رقؽ االسبلـ لمشعراء طبعا، كلمنفكس تيذيبا، كلمسمكؾ تعديبل، كحيف أخمص 

في كجيتو، كسمـ مما كاف يدنسو مف اعتداء عمى األعراض، أصبح كسيمة كسبلحا مدافعا عف الدعكة 
االسبلمية، فكانت رسالة سماحة ال تعرؼ الفحش، كتنكر الجير بالسكء، كال تألؼ الخكض فيما حـر 
اهلل، فيي رسالة مستمدة مف ركح اإلسبلـ العظيـ كآدابو القكيمة كتعاليمو السمحة، كدعكتو الحقة الى 

.  معاممة الناس أكـر معاممة
:  كقد اقتصر شعراء الدعكة االسالمية في نظـ الشعر عمى األغراض اإلعالمية ااتية

 الذم نجده في شعر حساف ليذا العيد فيك مقصكر عمى النبي صمى اهلل عميو كسمـ :المدح: أكال
كىك يختمؼ عف المدح . كخمفاءه ككبار الصحابة، كالذيف أبمكا في الدفاع عف اإلسبلـ ببلء حسنا

التكسبي، كتركيزه عمى كصؼ الخصاؿ الحميدة كرسالة محمد صمى اهلل عميو كسمـ كىك في ىذه 
كيقكؿ . القصيدة يعرض لنا رسالة النبي صمى اهلل عميو كسمـ كمتابعة قكمو لو كنصرتيـ لدينو 

( 3): أيضا في دفاعو عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ 
إف كاف في الناس سباقكف بعدىـ             فكؿ سبؽ ألدنى سبقيـ تبػػع 
أعفة ذكرت في الكحي عفتيـ           ال يطمعكف كال يزرم بيـ طمع 
قـك إذا حاربكا ضركا عدكىـ          أك حاكلكا النفع في أشياعيـ نفعكا 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

(. 17/120)، في ظالؿ القرآف قطب، 1)

(. 17/121)المرجع السابؽ،  (2)

. ا 57ديكاف حساف بف ثابت األنصارم، ص (3)
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التي ألقاىا كعب بف  (بانت سعاد)كمف أجمؿ ما قيؿ في مدح الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ، قصيدة 
(. 1 ):زىير بيف يدم الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ، كمف أبيات تمؾ القصيدة قكلو

إٌف الرَّسيكؿى لىنيكره ييٍستىضاءى بو             كصارـه مف سيييكًؼ اهلًل مىٍسميكؿي 
 

(. 2)كمىدىحى النابغة الجعدم الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ فقاؿ
اءى بالييدل رَّة نىيِّرا              أىتىٍيتي رىسيكؿى اهلل إٍذ جى يىٍتميك ًكتىابان كالمىجى  كى

 
 إخبلص النية هلل تعالى، كمدح اإلنساف بما فيو كالبعد عف اإلسراؼ كالمبالغة، كال بد مف

كالتركيز عمى الصفات المحمكدة، كتقديـ الفضائؿ اإلنسانية كالدينية عمى الفضائؿ الجسمية كالمادية 
كما ظير لي جميا أف ىؤالء الشعراء لـ يمدحكا الرسكؿ بالكـر كالشجاعة، كما كاف سائدان عند . لمممدكح

نما مدحكه بما جاء بو مف اليدل كالنكر كالقرآف، باإًلضافة إلى شجاعتو  شعراء المدح في الجاىمية، كا 
 .صمى اهلل عميو كسمـ ككرمو؛ فمعاني المدح في اإًلسبلـ تختمؼ عف معاني المدح في الجاىمية

كيمحؽ بيذا المدح رثاء محمد صمى اهلل عميو كسمـ، فقد ضمنو الشاعر لكعة كذرؼ دمكعا 
يذكر الناس بثكابت اإليماف، لكف بشكؿ عاـ يجب أف  .حارة، كتذكرا ألفضاؿ رسكؿ الديف الجديد

 يسرؼ في تصكير التفجع أالٌ كبالقضاء كالقدر، كيبتعد عف سب الدىر، كقذؼ الزماف، كينبغي 
مرثيتو البديعة لرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو  :كمف رثائو، كالحزف، أك في مديح الميت فكؽ ما يستحقو
 :كسمـ التي ركاىا أبك زيد األنصارم فيقكؿ

ما باؿ عينؾ ال تناـ كأنما                كحمت مآقييا بكحؿ األرمد 
ال تبعد :              جزعا عمى الميدم أصبح ثاكيا        يا خير مف كطئ الثر 

             جنبي يقيؾ الترب ليفي ليتني                   غيبت قبمؾ في بقيع الغرقد 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

. 6 ص، شرح ديكاف كعب بف زىير،الحسف بف الحسيف ، السكرم( 1 )

.  بيركت، دار الفكر،   الطبعة الثانية، (5/9 )سمير جابر  تحقيؽ،األغاني، أبي الفرج،  األصفياني(2 )

  (.1)، كقتمى أحد مف المسمميف المطمب   يبكي حمزة بف عبد،كعب بف مالؾؿشعر كفي 
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  ككنت متى تذكر تمجج               نىشٍجتى كىؿ لؾ مف منشًج 

   أحاديث في الزمف األعكج                  تذكُّر قكـو أتاني ليـ 

   مف الشكؽ كالحزف المنًضج             فقمبؾ مف ذكرىـ خافؽ 

   كراـ المداخؿ كالمىخرىج                 كقتبلىـ في جناف النعيـ 

   لكاء الرسكؿ بذم األضكج         بما صبركا تحت ظٌؿ المِّكاء 

   جميعا بنك األكس كالخزرج                غداة أجابت بأسيافيا 

   عمى الحؽ ذم النكر كالمنيج            كأشياع أحمد إذ شايعكا 

    كيمضكف في القسطؿ المرىج       فما برحكا يضربكف الكماة 

   إلى جنة دكحة المكلج                   كذلؾ حتى دعاىـ مميؾ 

   عمى ممة اهلل لـ يحرج                     فكميـ مات حر الببلء 

   بذم ىبة صاـر سمجج                   كحمزة لما كفى صادقا 

   يبربر كالجمؿ األدعج                      فبلقاه عبد بني نكفؿ 

   تميب في الميب المكىج                 فأكجره حربة كالشياب 

   كحنظمة الخير لـ يحنج                     كنعماف أكفى بميثاقو 

 

 ذىبت أسب حساف : قاؿ، حدثنا عثماف بف أبي شيبة حدثنا عبدة عف ىشاـ عف أبيو:اليجاء: ثانيا
:  كقالت عائشة، ال تسبو فإنو كاف ينافح عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: فقالت،عند عائشة

 ألسمنؾ منيـ كما : قاؿ، كيؼ بنسبي: قاؿ،استأذف النبي صمى اهلل عميو كسمـ في ىجاء المشركيف)
 : قاؿ، كقاؿ محمد بف عقبة حدثنا عثماف بف فرقد سمعت ىشاما عف أبيو.تسؿ الشعرة مف العجيف

.  (2 )(سببت حساف ككاف ممف كثر عمييا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

/ 4)، المحقؽ طو عبد الرؤكؼ سعد، السيرة النبكية ابف ىشاـ، عبد الممؾ بف أيكب الحميرم المعافرم ابك محمد،( 1)

 . ىػ 1411، دار الجيؿ بيركت، 1ط، (111

. 3914( 1523/ 4 )،كاإلفؾ باب حديث اإلفؾ ،  كتاب المغازم،   صحيح البخارم ( 2 )
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لقد كجيو إلى القرشييف الذيف قامكا في كجو الديف الجديد يحاربكنو كييجكف محمدا صمى اهلل 
أما أسمكبو في ىجائو . ككاف مكقؼ الشاعر تجاىيـ حربا لما بينيـ كبيف محمد مف نسب. عميو كسمـ

فقد كاف يعمد إلى الكاحد منيـ فيفصمو عف الدكحة القرشية، كيجعمو فييـ طائرا غريبا يمجأ إلييا كعبد، 
ثـ يذكر نسبو ألمو فيطعف بو طعنا شنيعا، ثـ يسدد سيامو في أخبلؽ الرجؿ كعرضو فيمزقيا تمزيقا 
في إقذاع شديد، كيخرج ذلؾ الرجؿ مكطنا لمجيؿ كالبخؿ كالجبف، كالفرار عف إنقاذ األحبة مف كىدة 

(.  1): قاؿ حساف ىاجيا بني سيـ بف عمرك. المكت في المعارؾ
كاهلل ما في قريش كميا نفر       أكثر شيخا جبانا فاحشا غمرا 

ىذر مشائيـ محرـك ثكييـ       إذا تركح منيـ زكد القػمرا 
لكال النبي ، كقكؿ الحؽ مغضبة       لما تركت لكـ أنثى كال ذكرا 

 
: كيقكؿ في مقطكعة يعير قريشا فييا بيزيمتيا يـك بدر

        فينا الرسكؿ كفينا الحؽ نتبعو     حتى الممات كنصر غير محدكد 
مستعصميف بحبؿ غير منجذـ          مستحكـ مف حباؿ اهلل ممدكد 

 
    :  كقاؿ حسَّاف أيضان ييجك ىذيبل فيما صنعكا بخيب بف عدم 

  شراه امرؤ قد كاف لمغدر الزما                 أبمغ بني عمرك بأف أخاىـ 

  ككانا جميعا يركباف المحارما               شراه زىير بف األغر كجامع 

 ككنتـ بأكتاؼ الرجيع لياذما                    أجرتـ فمما أف أجرتـ غدرتـ 

 
نما ينبغي  في شعر اليجاء عدـ ىجاء الصفات الجسدية التي جعميا اهلل مبلزمة لئلنساف، كا 

 سبيبلن لبلفتراء عمى  يككف اليجاءكأالٌ ىجاء الصفات النفسية مف شره كجبف ككفر كنحك ذلؾ، 
اآلخريف، كيجب أف يقتصر عمى أىؿ الكفر المحاربيف أك أىؿ الزندقة كاإللحاد في المجتمع اإلسبلمي 

 .أك المجاىريف بالفسؽ كالمعصية
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

(. 81/ 4) السيرة النبكية،ابف ىشاـ،  (1 )
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  :الفخر كالتباىي باالنتصارات: ثالثا
الفخر ىك فرع مف فف المديح، كأنو ليس مف ديدف المسمـ الذم شيمتو التكاضع، كلكنو قد يككف مطمكبان 

كفي شعر  .كالكبرياءفي مكاطف الحرب، أك إلظيار أنعـي الو  تعالى، كالتحدث بيا بما ال يكرث الغركر 
 بالرسكؿ صمى اهلل عميو كتباىي باالنتصار، حيث تجده تارة يفخرحساف بف ثابت يـك بني قريظة فخر 

 .كسمـ كأخرل يتباىى بالنصر

احىبى  اإًلسبلـ في الحماسي الشعر  مف المقاتميف يشجع الذم الشعر فيك فجرىا، منذ اإًلسبلمية الدعكة صى

 في نصيب ليـ كاف الذيف الشعراء كمف األعداء، عمى المسمميف بانتصارات كيعتز القتاؿ عمى المسمميف

د معركة في قكلو ذلؾ مفكمالؾ،  بف كعب الشأف ىذا (. 1 )أيحي
ٍسطىوي  البىٍحرً  مف مىٍكج إلى فجئنا   كميقىٌنعي  حاًسره  منيـ أحابٍيشي                 كى

  كىأىربىػعي  كىثٍرنىا إفٍ  ًمئيف ثىبلثي                نىصػًيةه  كنػحفي  آالؼو  ثىبلثػىةي 
كا يىاـه                 كىأىنَّييـٍ  ميكًجًفيىف ًسرىاعان  فىرىاحي   ميٍقمعي  الرِّيح مىاءهي  ىىرىاقىتٍ  جى

مىى سيكده  أي كػىأٌننىا                 تىطىػانىا كأيٍخرىانىا كريٍحنىا  ظيمػَّع ًبًبيشىةى  لىٍحـو  عى

 
 لقد ظيرت الحكمة في الشعر في صدر االسبلـ بسبب تأثر الشعراء بالديف الجديد  :الحكمة: رابعا

.  الذم اعتنقكه، ثـ بفعؿ التجربة التي عايشكىا، فكانت الحكمة نتاج ثقافة القرآف كالديف
 مف إف{ : قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: قاؿ،عف بف عباسكفي ذلؾ جاء في الحديث الشريؼ 

أال كؿ شيء : أصدؽ كممة قاليا شاعر كممة لبيد {:كقكلو صمى اهلل عميو كسمـ(.  2 )}الشعر حكمة
 (.3 )}ما خبل اهلل باطؿ

(. 4): كفي شعر الحكمة يقكؿ حساف بف ثابت
             كاف امرأ يمسى كيصبح سالما          مف الناس اال ما جنى لسعيد 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

.   جدة،دار المدني، 1ط (220/ 1)،  تحقيؽ محمكد شاكر،طبقات فحكؿ الشعراء ، محمد بف سبلـ،الجمحي( 1 )

. 5793(2276/ 5 )باب ما يجكز مف الشعر كالرجز كالحداء كما يكره منو:كتاب األدبصحيح البخارم،  (2)

(. 3/443 )بيركت،  دار الكتب العممية،اريخ بغدادت، أحمد بف عمي أبك بكر الخطيب، البغدادم( 3)

. 213ديكاف حساف بف ثابت، ص (4)
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(. 1)كيقكؿ كعب بف زىير
مف دعا الناس إلى ذمو                       ذمكه بالحؽ كبالباطؿ 

: الدعكة الى االسالـ: خامسا
لقد كانت كفكد القبائؿ تىٍقدىـ عمى الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ، لممفاخرة فكاف الرسكؿ عميو الصبلة 

كالسبلـ يستعيف بحساف لمرد عمييـ كمفاخرتيـ كدعكتيـ إلى اإلسبلـ، ككانت الركح اإليمانية كالبراعة 
الشعرية عند حساف مدعاة العتناؽ بعض القبائؿ اإلسبلـ، فقد اعتمى حساف المنبر في مسجد الرسكؿ 

صمى اهلل عميو كسمـ يـك انتصاره األدبي العظيـ عمى شعراء بني تميـ في كفكدىـ عمى رسكؿ اهلل 
صمى اهلل عميو كسمـ حيف كفدكا عميو بعد فتح مكة ليفاخركه، كفييـ ساداتيـ البارزكف، كنخبة مف 

ٍبًرقاف بف بدر، كعيطارد بف حاجب، كقيس بف : خطبائيـ  كشعرائيـ، أمثاؿ األقرع بف حابس، كالزَّ
عاصـ، فألقكا خطبيـ كقصائدىـ، فانتدب النبي صمى اهلل عميو كسمـ  حساف بف ثابت لمرد عمى 

ٍبرقاف بف بدر، فنقض قصيدتو بالقصيدة العينية التي يقكؿ فييا (. 2 ):شاعرىـ الزِّ

خػػكتيـ          قػػد بينكا سػػنةن لمناس تيتٌبع  إٌف الذكائب مف فير كا 

 يرضى بيا كؿ مف كانت سريرتو         تقكل اإللو كباألمر الذم شرعكا

 قكـه إذا حاربكا ضركا عػدٌكىـ          أك حاكلكا النفع في أشياعيـ نفعكا

 شرُّىا البدع_ فاعمـ_سجية تمؾ منيـ غير محػػدثة            إف الخبلئؽ

 إف كاف في الناس سٌباقكف بعدىـ             فكؿ سبؽ ألدنى سبقيـ تبػػع

 كاليضنكف عف مكلى بفضػػميـ         كال يصيبيـ في مطػػػمع طبع

ف حاكلت جيمػيـ           في فضؿ أحبلميـ عف ذاؾ ميتسع  ال يجيمكف كا 

 أعٌفةه ذكرت في الكحي عفتػيـ            ال يطمعػػكف كاليردييـ الطمع

 كـ مف صديؽ ليـ نالكا كػرامتو            كمف عدكو عمػييـ جاىد جدعكا

          أعطكا نبي اليدل كالبر طاعتػيـ       فما كنى نصرىـ عػػنو كمانزعكا

            أكـر بقكـ رسكؿ اهلل شيعتيػـ              إذا تفرقت األىكاء كالشػػػٌيع

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

. 65 ص،شرح ديكاف كعب بف زىير ، السكرم(1)

. 231ديكاف حساف بف ثابت، ص (2)
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إف ىذ الرجؿ لمؤتى لو، كاهلل لخطيبو أخطب مف : فمما سمع القـك ماقالو حساف، قاؿ األقرع بف حابس
خطيبنا، كشاعره أشعر مف شاعرنا، كأصكاتيـ أعمى مف أصكاتنا، ثـ أقبمكا عمى رسكؿ اهلل صمى اهلل 

 .عميو كسمـ فبايعكه كأسممكا
 

حساف بف ثابت شاعر الرسكؿ صمى اا عميو كسمـ 
 

ىك حساف بف ثابت مف بني النجار ثـ مف الخزرج، ينتيي نسبو إلى قحطاف، فيك إذا يمنٌي، 
أمو الفريعة بنت خالد بف قيس، مف الخزرج كذلؾ، كاف يكنى أبا الكليد، كأبا عبد الرحمف، كأبا 

(.  1)"الحساـ
لقد كىب حساف بف ثابت نفسو لمدفاع عف الديف اإلسبلمي، كالرد عمى أعداء اإلسبلـ، كقد قاد معارؾ 
لسانية حامية مع أعداء اإلسبلـ، فصار ييجك بشعره األعداء، كيمدح فيو اإلسبلـ، كلـ يكف المدح كال 

.  اليجاء لمتكسب أك االستجداء، بؿ لمدفاع عف الرسكؿ الكريـ صمى اهلل عميو كسمـ
قاؿ " كفضؿ حساف عمى الشعراء في عصره في ثبلثة أمكر كما جاء في شرح ديكاف حساف بف ثابت 

كاف شاعر األنصار في الجاىمية كشاعر النبي صمى اهلل : فضؿ حساف الشعراء بثبلث: أبك عبيدة
اجتمعت العرب عمى أف حساف أشعر : عميو كسمـ في النبكة، كشاعر اليمف كميا في اإلسبلـ، كقاؿ

(.  2)" حساف بف ثابت أحد فحكؿ الشعراء: أىؿ المدر، كقاؿ األصمعي
ككاف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ يطمب مف حساف ىجاء المشركيف كالرد عمييـ كجاء في الحديث 

قاؿ النبي  :شعبة عف عدم بف ثابت عف البراء رضي اهلل عنو قاؿ، عف حفص بف عمرالشريؼ، عف 
(.  3 )} كجبريؿ معؾ، أك ىاجيـ، اىجيـ{صمى اهلل عميو كسمـ لحساف 

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .  ىػ1385، دار صادر كدار بيركت ػ بيركت، 5ديكاف حساف بف ثابت األنصارم، ص  (1)
. 1386 ، دار األندلس، بيركت 29، صشرح ديكاف حساف بف ثابتالبرقكقي، عبد الرحمف،   (2)

(. 11/1176)، الجامع الصحيح المختصرالبخارم،  (3)
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قاؿ  (كىك ابف ثابت  )حدثنا عبيداهلل بف معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عف عدم "كفي ركاية أخرل 
اىجيـ :  لحساف بف ثابت:سمعت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ :  قاؿ،سمعت البراء بف عازب
 ( 1" )أك ىاجيـ كجبريؿ معؾ
 عف ، عف عدل بف ثابت،حدثنا عبد اهلل حدثني أبي ثنا أبك معاكية ثنا الشيباني" كجاء في مسند أحمد 

ف إاىج المشركيف ؼ:  قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ لحساف بف ثابت : قاؿ،البراء بف عازب
(.  2" )جبريؿ معؾ

كقد كصؿ حساف بف ثابت درجة عالية في اتقاف شعره كثقة بالنفس كما كاف في مشيد دفاعو عف 
، أخرجو مسمـ في فضائؿ حساف بف ثابت رضي اهلل عنوالرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ، كجاء فيما 

كيؼ تيجك قريشا  ( كيؼ بنسبي {: فعندما أراد أف ييجك قريشا، قاؿ لو الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ
 ألخمصف نسبؾ مف نسبيـ بحيث يختص اليجاء :(ألسمنؾ منيـ  )مع اجتماعي معيـ في النسب  

أم أبي ىشاـ  (أبيو  ). أم فبل تنقطع كال يتعمؽ بيا شيء لنعكمتيا  (كما تسؿ الشعرة  ). بيـ دكنؾ 
( . 3 ) }يدافع (ينافح  )كىك عركة بف الزبير رضي اهلل عنو  

 فمحظ إليو ،أف عمر مر بحساف كىك ينشد الشعر في المسجد:  عف أبي ىريرة"كجاء في حديث آخر 
 قد كنت أنشد كفيو مف ىك خير منؾ ثـ التفت إلى أبي ىريرة فقاؿ أنشدؾ اهلل أسمعت رسكؿ اهلل :فقاؿ

(.  4" )صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ أجب عني الميـ أيده بركح القدس ؟ قاؿ الميـ نعـ
 التعبير بعد أف عمر يتبيف مف خبلؿ شعر شعر حساف أف الشعر اإلسبلمي اكتسب رقة في

اإليماف قمكب الشعراء، الذيف تأثركا بالقرآف الكريـ كالحديث الشريؼ مع كجكد األلفاظ البدكية 
كميما استقمت أبيات حساف بأفكار كمكضكعات خاصة فإف كبل منيا يعبر عف مكضكع . الصحراكية 

.  كاحد، كىك الدعكة التي أحدثت أكبر تغيير فكرم في حياة الناس كأسمكب معاشيـ 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

. 2486 (4/1933)باب فضائؿ حساف بف ثابت : كتاب فضائؿ الصحابة رضي اهلل تعالى عنيـ" صحيح مسمـ "(1)

. 18719( 4/303 )حديث البراء بف عازب رضي اهلل عنو: مسند الككفييف" مسند أحمد  "(2)

. 3338( 3/1299 )أبك عبداهلل البخارم الجعفي، الجامع الصحيح المختصر( 3)

 . 2485 (1932/ 4)باب فضائؿ حساف بف ثابت : كتاب فضائؿ الصحابة" صحيح مسمـ "(4)
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لشاعر المسمـ في العصر ا ميمة  األخبلقية فيالضكابطكأخمص الى القكؿ بضركرة االلتزاـ ب
الحديث، كمراعاتيا في نتاجو كمو، حتى يككف ما يقكلو مف شعر منسجمان مع رسالة اإلسبلـ، كمحققان 

ألغراضو العظيمة كقيمو الخالدة، مؤكديف أىمية التزاـ الشاعر المسمـ بدينو كقيمو، كأف ال يطمؽ الكبلـ 
 :  قاؿ تعالىكالتاريخ كاألجياؿ، هلل كاألمة اعمىعنانو، بؿ يعد نفسو مسؤكالن عف كؿ كممة يقكليا أماـ 

ا يىٍمًفظي ًمفٍ  ًتيده  مى ًقيبه عى (. 1 )قىٍكؿو ًإالَّ لىدىٍيًو رى
 كميـ أف نؤكد أف االلتزاـ بتمؾ الضكابط مدعاة الى قبكؿ الشعر باعتباره كسيمة لمدعكة الى اهلل، فيذا

فيدر النبي صمى , عميو كسمـ كأقاـ يشبب بنساء المسمميف كعب بف زىير، الذم ىجا النبي صمى اهلل
المشيكرة في مديح النبي صمى اهلل عميو  أنشد النبي صمى اهلل عميو كسمـ الميتو, اهلل عميو كسمـ دمو

:  كسمـ كفييا
المػو مػأمكؿ  كالعفػػك عنػد رسػكؿ أكعػدني      نبئػػت أف رسػػكؿ المػػو

 .عنو النبي صمى اهلل عميو كسمـ بؿ ككافأه عندما ألبسو بردتو فعفا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .  18سكرة ؽ، اآلية ( 1 )
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: كفيو ثالثة مباحث
أخالقيات المينة اإلعالمية في ضكء الكتاب كالسنة : المبحث األكؿ
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المبحث األكؿ 
  
: أخالقيات المينة اإلعالمية في ضكء الكتاب كالسنة

 

 تنطمؽ  أف يتخمقكا بيا كأف يسيركا عمييا، كاالعبلمييفاألخبلؽ كالصفات التي ينبغي لمدعاة
فالعقيدة تنظـ حياة رجؿ اإلعبلـ النفسية كتكحد نكازعو كتفكيره كاىدافو، " أساسا مف عقيدة المسمـ،

كتجعؿ كؿ عكاطفو كسمككو كعاداتو، قكل متضافرة، متعاكنة ترمي الى تحقيؽ ىدؼ كاحد ىك الخضكع 
أكضحيا اهلل جؿ كعبل، في أماكف متعددة مف كقد . (1)"هلل كحده كالشعكر بألكىيتو كحاكميتو كرحمتو

  :كىي في مجمكعيا، أخبلقيات يجب األخذ بيا جميعا  كىي الكريـكتابو 
دىقيكا مىا عىاىىديكا  : قاؿ اهلل تعالى  :ؽالصد: أكالن  اؿه صى مىٍيوً  ًمفى اٍلميٍؤًمًنيفى ًرجى  .(2) المَّوى عى

ف الرجؿ اف إلى البر، ك  إف الصدؽ ييدم{:كقاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ البر ييدم إلى الجنة كا 
ف، صديقنايككفليصدؽ حتى  ف الرجؿ ليكذب   كا  الكذب ييدم إلى الفجكر كالفجكر ييدم إلى النار، كا 

 يفبالصدِّيؽ  كصؼ اهلل تعالى األنبياء كقد الصدِّيؽكالصدؽ مشتؽ مف. (3 )}كذابنا حتى يكتب عند اهلل
كقاؿ (. 4)  كىافى ًصدّْيقنا نًَّبيِّا قي ػـى ًإفَّ ػكىاٍذكيٍر ًفي اٍلًكتىاًب ًإٍبرىاًىي :  فقاؿ عيميـفي معرض المدح كالثناء

(  5)"ًإٍدًريسى ًإنَّوي كىافى ًصدّْيقنا نًَّبيِّا كىاٍذكيٍر ًفي اٍلًكتىابً  : تعالى
 فيك صدِّيؽ ألنو مبالغة فيمعانيو  اتصؼ بالصدؽ في جميع كالصدؽ معاف كمراتب، ككؿ إنساف

  :ؽ، كسكؼ أستعرض معاني الصدؽ كمراتبو فيما يأتيالصد
فيما يتضمف اإلخبار كينبو عميو، كالخبر إما أف يتعمؽ   ال يككف إال في اإلخبار أك:صدؽ المساف :(أ

  .ؽعبد أف يحفظ ألفاظو فبل يتكمـ إال بالصداؿيدخؿ الكفاء، كحؽ عمى  بالماضي أك بالمستقبؿ كفيو

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
.   ىػ1408، دار عمار، عماف، 113، صمقكمات رجؿ االعالـ االسالميالفتياني، تيسير محجكب،   (1)

. 23، اآلية األحزابسكرة  (2)

. 5629( 2/34)باب قكؿ اهلل تعالى يا أييا الذيف امنكا اتقكا اهلل، : صحيح البخارم، كتاب األدب (3)

. 41، اآلية مريـسكرة  (4)

. 56، اآلية مريـسكرة  (5)
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كىك أال يككف لو باعث في الحركات   كيرجع ذلؾ إلى اإلخبلص:في النية كاإلرادة صدؽ: (ب
النفس بطؿ صدؽ النية كصاحبو يجكز أف  كالسكنات إال اهلل تعالى، فإف مازجو شكب مف حظكظ

  .يسمى كاذبنا
تصدقت  إف رزقني اهلل ماالن :  إف اإلنساف قد يقدـ العـز عمى العمؿ فيقكؿ في نفسو:صدؽ العـز :(ج

ف- بجميعو  ف أعطاني اهلل  أك بشطره أك إف لقيت عدكنا في سبيؿ اهلل تعالى قاتمت كلـ أباًؿ كا  قيتمت، كا 
خمؽ، فيذه العزيمة قد يصادقيا مف نفسو  تعالى كالية عدلت فييا كلـ أعًص اهلل تعالى بظمـ كميؿ إلى

ميؿ كتردد كضعؼ يضاد الصدؽ في العزيمة،  كىي عزيمة جازمة صادقة، كقد يككف في عزمو نكع
  .ةىنا عبارة عف التماـ كالقك فكاف الصدؽ ىا

ال مشقة في الكعد كالعـز   فإف النفس قد تسخك بالعـز في الحاؿ، إذ:في الكفاء بالعـز الصدؽ (د
الشيكات، انحمت العزيمة كغمبت  كالمؤكنة فيو خفيفة، فإذا حفت الحقائؽ كحصؿ التمكف كىاجت

، كىذا يضاد الصدؽ اؿه  : فيو، كلذلؾ قاؿ اهلل تعالى الشيكات كلـ يتفؽ الكفاء بالعـز دىقيكا مىا ًرجى صى
مىٍيو  .(1 )     عىاىىديكا المَّوى عى

يجتيد حتى ال تدؿ أعمالو الظاىرة عمى أمر في باطنو ال يتصؼ   كىك أف:صدؽ  في األعماؿ (ىػ
صبلتو ليس يقصد بو مشاىدة غيره كلكف قمبو غافؿ عف  ىك بو، كرب كاقؼ عمى ىيئة خشكع في

 .بيف يدم اهلل كىك بالباطف قائـ في السكؽ بيف يدم شيكة الصبلة فمف ينظر إليو يراه قائمنا
كالرجاء كالتعظيـ  كالصدؽ في الخكؼ،  كىك أعمى الدرجات كأعزىا:الصدؽ في مقامات الديف (ك

كتمت حقيقتو سمي صاحبو صادقنا  كالزىد كالرضا كالتككؿ كالحب كسائر ىذه األمكر، فإذا غمب الشيء
ثـ درجات الصدؽ ال نياية ليا، . الصادؽ ىذا ىك الخكؼ: فبلف صدؽ القتاؿ، كيقاؿ: فيو، كما يقاؿ

فإف كاف صادقنا في جميع األمكر فيك الصدِّيؽ  كقد يككف لمعبد صدؽ في بعض األمكر دكف بعض
  .حقنا

قيٍؿ ىىًذًه سىًبيًمي   :إليودعك معمى عمـ بما : أم - رسالتو اإلعالميةككف عمى بينو في مأف : ثانيا
مىى بىًصيرىةو  مىا أىنىا ًمفى  أىٍدعيك ًإلىى المًَّو عى افى المًَّو كى سيٍبحى مىًف اتَّبىعىًني كى (.  2 )اٍلميٍشًرًكيفى  أىنىا كى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

. 23، اآلية ألحزابسكرة ا( 1)

.  108سكرة يكسؼ، اآلية (2)



 150 

تكمـ م ك ال يصح أف  كمف يظير في كسائؿ اإلعبلـ يسمعو الجميع، بد مف العمـ، فالعمـ فريضة،فبل
 كالبصيرةدعك إلى شيء إال بعد العمـ بو، معمـ، فالجاىؿ ييدـ كال يبني، كيفسد كال يصمح، ال مفيما ال 

 أف يتبصر فيما الداعيةبما قالو اهلل كرسكلو، فبل بد مف بصيرة كىي العمـ، فعمى طالب العمـ كعمى 
 دعا إلى ذلؾ، سكاء كاف ذلؾ كعرفويدعك إليو، كأف ينظر فيما يدعك إليو كدليمو، فإف ظير لو الحؽ 

 كيدعك إلى ترؾ ما نيى اهلل عنو كرسكلو كرسكلو،فعبل أك تركا، فيدعك إلى الفعؿ إذا كاف طاعة هلل 
 . عمى بينة كبصيرة

 يريد ال أف يككف مخمصا هلل عز كجؿ،  أك اإلعبلمي اإلسبلمي يجب عمى الداعية:صاإلخال: ثالثا
 :سبحانو كما قاؿ كجؿ،رياء كال سمعة، كال ثناء الناس كال حمدىـ، إنما يدعك إلى اهلل يريد كجيو عز 

ا   (. 1 ) لَّوي الدّْيفى  قيٍؿ ًإنّْي أيًمٍرتي أىٍف أىٍعبيدى المَّوى ميٍخًمصن
ا: كفي تفسير القرطبي يقكؿ دنا الى تيٍشًرؾ ميٍخًمصن اؿ أىٍم ميكىحِّ مىى اٍلحى ًبًو شىٍيئنا قىاؿى ًاٍبف  نىٍصب عى

ًبٌي  مىى كيجيكب: اٍلعىرى يمىاف , النِّيَّة ًفي كيٌؿ عىمىؿ  ىىًذًه اآٍليىة دىًليؿ عى كء الًَّذم ىيكى شىٍطر اإٍلً  ,كىأىٍعظىمو اٍلكيضي
اًلؾ المَّذىٍيفً  ًليد ٍبف ميٍسًمـ عىٍف مى ًنيفىة كىاٍلكى فنا أًلىًبي حى ٍير ًنيَّة :فً اليىقيك ًخبلى كء يىٍكًفي ًمٍف غى مىا كىافى ,  ًإفَّ اٍلكيضي كى

طىايىا ًمٍف بىٍيف اأٍلىظىاًفر ًليىكيكفى  يمىاف شىٍطرنا كىالى ًلييٍخًرجى اٍلخى . ٍم الطَّاعىة أى  قي الدّْيفى ؿ كىالشٍَّعر ًبغىٍيًر ًنيَّة  ًمٍف اإٍلً
ًقيؿى  ٍفعيكؿ ًبوً : كى . ( 2 )اٍلًعبىادىة كىىيكى مى

بالقمب، كينبع  اإلخبلص ىك أصؿ العمؿ، كبو ييقبؿ كيتحقؽ الثكاب، فإف حقيقة العبادة أنيا سر يتعمؽك
كا مف الركح، كليست شكبلن يتعمؽ بالمظير، قاؿ تعالى مىا أيًمري ًإال ًليىٍعبيديكا المَّوى ميٍخًمًصيفى لىوي الدّْيفى  كى

نىفىاء ا لَّوي  ًإنَّا : تعالىكقاؿ(. 3 ) حي ؽّْ فىاٍعبيًد المَّوى ميٍخًمصن   كقاؿ(. 4 )الدّْيفى  أىنزىٍلنىا ًإلىٍيؾى اٍلًكتىابى ًباٍلحى
مىمىاًتي  :تعالى مىٍحيىامى كى نيسيًكي كى الىًتي كى ًبذىًلؾى أيًمٍرتي كىأىنىاٍ * ًلٌمًو رىبّْ اٍلعىالىًميفى  قيٍؿ ًإفَّ صى  الى شىًريؾى لىوي كى

ؿي اٍلميٍسًمًميفى    . )5 )أىكَّ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

  .11الزمر، اآلية سكرة  (1)

(. 145، ص 7ج )، الجامع الحكاـ القرآفالقرطبي،  (2)

 .5البينة، اآلية سكرة  (3)

. 2الزمر، اآلية سكرة  (4)

. 162 سكرة األنعاـ، اآلية (5)



 151 

نما لكؿ امرئ ما نكل، فمف كانت ىجرتو  إنما األعماؿ بالنيات، {-: صمى اهلل عميو كسمـ-كقاؿ  كا 
دنيا يصيبيا أك امرأة ينكحيا فيجرتو إلى كمف كانت ىجرتو  ،ما ىاجر إليوإلى اهلل كرسكلو فيجرتو إلى 

ىي ما يخفيو اإلنساف في نفسو فاف كاف قصده : " كيعرؼ ابف تيمية النية قائبل. (1)"إلى ما ىاجر إليو
(. 2)" ابتغاء كجو ربو األعمى استحؽ الثكاب كاف كاف قصده رياء الناس استحؽ العقاب

الرجؿ يقاتؿ شجاعة،  سئؿ عف: حدثنا أبك معاكية حدثنا األعمش، عف شقيؽ عف أبي مكسى قاؿ 
 مف قاتؿ: "صمى اهلل عميو كسمـ رسكؿ اهلل أم ذلؾ في سبيؿ اهلل؟ فقاؿؼكيقاتؿ حمية، كيقاتؿ رياء، 

(. 3)" عز كجؿلتككف كممة اهلل ىي العميا فيك في سبيؿ اهلل
: قككف حميما في دعكتم أف :رابعا

 الرسؿ ، قدكتو في ذلؾ ، متحمبل صبكراتو في دعكحميما رفيقا  يجب عمى اإلعبلمي أف يككف
ا : عمييـ الصبلة كالسبلـ ـٍ رىٍحمىةو  فىًبمى كلك أم سيمت أخبلقؾ إذ خالفكؾ " (4 )  ًمفى المًَّو ًلٍنتى لىيي

مف حكلؾ   تفرقكا النفضكا  جافيا فأغمظت ليـ غميظ القمب سيئ الخمؽ كنت فظا
 جؿ كعبل في كقكلو(.  5" )ذنكبيـ حتى أغفر ليـ"  كاستغفر ليـ ما أتكه " عنيـ"تجاكز "  فاعؼ

 :لقكؿ في تأكيؿ قكلو تعالىا (.6 ) لىيّْننا لىعىمَّوي يىتىذىكَّري أىٍك يىٍخشىىقىٍكالن  لىوي فىقيكال  :قصة مكسى كىاركف
ذكر أف القكؿ الميف . فقكال لفرعكف قكال لينا : يقكؿ تعالى ذكره لمكسى كىاركف   لىيّْنناقىٍكالن  لىوي فىقيكال 

(.  7)ىك أف يكنياه , الذم أمرىما اهلل أف يقكاله لو 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

( 1/27 ) تحقيؽ عبد اهلل عمر الباركدم، ،المنتقى مف السنف المسندةالنيسابكرم، عبد اهلل بف عمي ابك محمد،  (1)

.  ىػ 1408 ، مؤسسة الكتاب الثقافية، بيركت ػ 1، ط64

(. 113/ 14)، مجمكع الفتاكلابف تيمية ،  (2 )

 صحيح مسمـ، باب مف قاتؿ لتككف كممة 123( 1/58)صحيح البخارم، باب مف قاتؿ لتككف كممة اهلل ىي العميا  (3)

  1904( 1512/ 3)اهلل ىي العميا فيك في سبيؿ اهلل 

. 159سكرة آؿ عمراف، اآلية  (4)

. 346تفسير الجبلليف، ص  (5)

. 44سكرة طو، اآلية (6)

(. 343، ص3ج)، جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآفالطبرم، (7)
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 مف  لميـا{ :  صمى اهلل عميو كسمـالرسكؿ قاؿ: ، عف عائشة أـ المؤمنيف قالت الحديث الصحيحكفي
(. 1) }فرفؽ بأمتي فأرفؽ بو، كمف شؽ عمييـ فشؽ عميوكلي مف أمر أمتي 

 مف الديف  القارلء أك المستمع أك المشاىد تنفركال، أف ترفؽ في دعكتؾ، أييا اإلعبلمي يا فعميؾ
 عميؾ أف تككف حميما صبكرا، ليف الكبلـ، حتى الضار،بأسمكبؾ العنيؼ المؤذم  أك  بجيمؾأكبغمظتؾ 
، كحتى تؤثر في قمب المدعك، كحتى يأنس مف تمقى رسالتؾ اإلعبلمية أك الدعكية قمبتؤثر في 

.  بيا، كيشكرؾ عميياعميؾلدعكتؾ كيميف ليا، كيتأثر بيا، كيثني 
 

:  العمؿ بدعكتو :خامسا
 

 يتركو، أك ينيى عنو ثـ ثـأف يككف قدكة صالحة فيما يدعك إليو، ليس ممف يدعك إلى شيء 
 فيـ دعاة الحؽ يعممكف بو ، المؤمنكف الرابحكفأما. يرتكبو، ىذه حاؿ الخاسريف، نعكذ باهلل مف ذلؾ

ـى الًَّذيفى  أىيُّيىا يىا  : إليو، كيبتعدكف عما ينيكف عنو، قاؿ اهلل جؿ كعبلكيسارعكفكينشطكف فيو   آمىنيكا ًل
ٍقتنا ًعٍندى  (.  2 ) أىٍف تىقيكليكا مىا ال تىٍفعىميكفى المَّوً تىقيكليكفى مىا ال تىٍفعىميكفى كىبيرى مى

عف نفسو  عمى أف يقكؿ اإلنساف, استفياـ عمى جية اإلنكار كالتكبيخ "  لـ تقكلكف ما ال تفعمكف 
ككبلىما , خمفا  كأما في المستقبؿ فيككف, أما في الماضي فيككف كذبا . مف الخير ما ال يفعمو 

أم لـ تقكلكف ما ليس  تفعمكف  لـ تقكلكف ما ال  :كتأكؿ سفياف كجبرائيؿ قكلو تعالى . مذمـك 
فعمى ىذا يككف الكبلـ محمكال عمى ظاىره في  . فبل تدركف ىؿ تفعمكف أك ال تفعمكف, األمر فيو إليكـ 

كفى  :  سبحانو مكبخا الييكد عمى أمرىـ الناس بالبر كنسياف أنفسيـكقاؿ(. 3)إنكار القكؿ   أىتىٍأميري
ـٍ كىأىٍنتيـٍ تىٍتميكفى اٍلًكتىابى النَّاسى  تىٍنسىٍكفى أىٍنفيسىكي  (.4 )  تىٍعًقميكفى أىفىال ًباٍلًبرّْ كى

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

. 3407صحيح مسمـ، االمارة، فضيمة االماـ العادؿ كعقكبة الجائر كالحث عمى الرفؽ،  (1)

. 2سكرة الصؼ، اآلية  (2)

(. 12/123)، الجامع ألحكاـ القرآفالقرطبي،  (3)

. 44س٘سح اىجقشح، اٌَخ  (4)
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 إليو، كأف ينتيي عما يدعكأف يعمؿ بما :  أىـ األخبلؽ كمف أعظميا في حؽ الداعيةفمف
خبلص في دعكتو، كاجتياد كمصابرة،ينيى عنو، كأف يككف ذا خمؽ فاضؿ، كسيرة حميدة، كصبر   كا 

 ىذا مف  كمع ذلؾ يدعك ليـ باليداية، الباطؿ،فيما يكصؿ الخير إلى الناس، كفيما يبعدىـ مف 
أف اهلل "، كىذا ما كضحو ابف كثير، في تفسير القرآف العظيـ األخبلؽ الفاضمة، أف يدعك ليـ باليداية

 كانكا يأمركف بالخير كال يفعمكنو فقدتعالى ذميـ عمى ىذا الصنيع كنبييـ عمى خطئيـ في حؽ أنفسيـ 
 ،كليس المراد ذميـ عمى أمرىـ بالبر مع تركيـ لو بؿ عمى تركيـ لو فإف األمر بالمعركؼ معركؼ
(. 1")كىك كاجب عمى العالـ كلكف الكاجب كاألكلى بالعالـ أف يفعمو مع مف أمرىـ بو كال يتخمؼ عنيـ

عف عمي بف زيد ىك ابف " الى ما ذىب اليو ابف كثير  اإلماـ أحمد بف حنبؿ في مسنده كيؤكد
مررت ليمة " قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ : جدعاف عف أنس بف مالؾ رضي اهلل عنو قاؿ 

قاؿ قمت مف ىؤالء ؟ قالكا خطباء أمتؾ مف - أسرم بي عمى قـك تقرض شفاىيـ بمقاريض مف نار 
. (2) "أىؿ الدنيا مف كانكا يأمركف الناس بالبر كينسكف أنفسيـ كىـ يتمكف الكتاب أفبل يعقمكف 

  أخبرنا    أبك اليماف    حدثنا  ): إنيـ عصكا، قاؿ: (دكس) قيؿ عف لماقاؿ النبي عميو الصبلة كالسبلـ 
طفيؿ بف عمرك    قدـ   رضي اهلل عنو   أبك ىريرة    قاؿ قاؿ    الرحمف  عبد   أف    أبك الزناد    حدثنا    شعيب  

عصت كأبت فادع     دكسا   رسكؿ اهلل إف  فقالكا يا   صمى اهلل عميو كسمـ    كأصحابو عمى النبي    الدكسي 
 لو باليداية كالتكفيؽ لقبكؿ تدعك(. 3( )كأت بيـ    دكسا    اىد الميـ    :قاؿ   دكس    ىمكت  اهلل عمييا فقيؿ

 ذلؾ، كال تقنط كال تيأس، كال تقؿ إال خيرا، ال تعنؼ كال تقؿ كبلما سيئا فيالحؽ، كتصبر كتصابر 
اًدليكا كىال  :تعالى كلكف مف ظمـ كتعدل لو شأف آخر، كما قاؿ الحؽ،ينفر مف   أىٍىؿى اٍلًكتىاًب ًإال تيجى

 (.4 )  ًمٍنييـظىمىميكاًبالًَّتي ًىيى أىٍحسىفي ًإال الًَّذيفى 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

(. 1/126)ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ،  (1)

. 12879( 3/180 )مسند أنس بف مالؾ رضي اهلل عنو: مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة (2)

. 2779( 3/1073)، لدعاء لممشركيف باليدل ليتألفيـا باب:  كتاب الجياد كالسيرصحيح البخارم، (3)

. 46سكرة العنكبكت، اآلية  (4)

 

  : السبؽ الصحفي:سادسا
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السبلـ، كالرائد ال يكذب أىمو، كىي قاعدة إسبلمية كضعيا رسكلنا الكريـ عميو أفضؿ الصبلة 

ك السبؽ الصحفي ىك نتاج لعممية معقدة مف العبلقات كاالتصاالت السريعة، كىنا يثبت الصحافي 
المسمـ قدراتو ك يعمك اسمو في عالـ الصحافة التي بإمكانو حينيا أف يمرر كثيران مف قناعاتو ك مبادئو 

 سيأتيو إنو :التي يريد أف يدعك إلييا، ك لذا نرل أف سيدنا سميماف عميو السبلـ حيف قاؿ لو اليدىد
ـه : بخبر بمقيس قبؿ أف يقكـ مف مقامو، أعرض عنو حتى جاءه اآلخر ليقكؿ لو  قىاؿى الًَّذم ًعٍندىهي ًعٍم

قبؿ أف  :"كفي تفسير اآلية يقكؿ الطبرم. (1 )ً أىنىا آًتيؾى ًبًو قىٍبؿى أىٍف يىٍرتىدَّ ًإلىٍيؾى طىٍرفيؾى  ًمفى اٍلًكتىاب
إذا فتحت ,  يرجع إليؾ البصر ( يرتد إليؾ )كذلؾ أف معنى قكلو , يرجع إليؾ طرفؾ مف أقصى أثره 

ككاف اهلل , فإذا كاف ذلؾ كذلؾ . بؿ إنما يمتد ماضيا إلى أف يتناىى ما امتد نكره , العيف غير راجع 
أنا آتيؾ بو قبؿ أف يرتد :  لـ يكف لنا أف نقكؿ أنا آتيؾ بو قبؿ أف يرتد إنما أخبرنا عف قائؿ ذلؾ 

حينيا فضمو سيدنا سميماف عمى األكؿ، كؿ ذلؾ يعكس ك (.2) مف عند منتياهإليؾ طرفؾ راجعا 
  ك ىما شرطا نجاح الكسيمة اإلعبلمية ، ك ىذا ما يفسر إقباؿ الجميكر عمى ،أىمية السبؽ ك السرعة

 .فضائية دكف أخرل أك عمى كسيمة إعبلمية دكف غيرىا 
 

 : الجديت و الجرأة في الطرح:سابعا

 

أك ، كىما فرسا رىاف اإلعبلمي الناجح المتميز، ك لذا تجد الصحافي الذم يتجرأ عمى نظاـ ما 
 يمقى الترحيب مف قبؿ الجميكر ككنو يعكس نبض ، دكف مراعاة أنظمة معينة،يشخص حالة كاقع ما

كيطمح القارئ . ،ماؿ الكسيمة اإلعبلمية ىك رأسك الذم عادة ما يحب المغامرة ك التحدم،  ،الشارع
إلى أف يرل جدية في مناقشة أية قضية بحيث يككف الكاتب مممان بجكانب المكضكع ال أف يكتب إليو 

. أقرب ما يككف إلى المكضكع اإلنشائي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

. 40سكرة النمؿ، اآلية  (1)

. (234، ص 4ج )، جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف، الطبرم (2)
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تنزؿ إلى مستكاىـ ك ىـينبغي أف يككف ىناؾ كسائؿ إعبلمية تعكس اىتمامات الناس كانشغاالت
ك حياتيـ البسيطة، ك تجيب عف كؿ األسئمة التي تراكدىـ، ك تشغؿ باليـ بعيدان عف التنظير ك الحديث 

 .بعيدا عف كاقع الناس كأحاسيسيـ، لكف مع الجدية كالجرأة في الطرحمف برج عاجي 
 

  :  المكضكعية:ثامنا
المكضكعية ىي الحيدة التامة في نقؿ المعمكمة أك الخبر عبر كسائؿ االعبلـ المختمفة دكف 

القائـ باإلعبلـ اإلسبلمي مطالب بالمكضكعية التامة كالحيدة كالنزاىة " التحيز لكجية نظر معينة 
كاألمانة في نقؿ القيـ الدينية كالتعاليـ السماكية ألنيا ليست تعاليمو الخاصة أك النابعة مف عنده أك مف 

نما ىي مف عند اهلل تعالى كمرسمة لكؿ البشر عامة يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا   : تعالىقاؿ( 1)" فكره، كا 
مىى أىالَّ  كيكنيكا قىكَّاًميفى ًلمًَّو شييىدىاءى  ـٍ شىنىآفي قىٍكـو عى نَّكي  تىٍعًدليكا اٍعًدليكا ىيكى أىٍقرىبي ًلمتٍَّقكىل ًباٍلًقٍسًط كىالى يىٍجًرمى

(2.)  

مىى أىالَّ   كفي تفسيرالقرطبي لآلية ـٍ شىنىآفي قىٍكـو عى نَّكي يثار العدكاف "  تىٍعًدليكا كىالى يىٍجًرمى عمى ترؾ العدؿ كا 
ألنو ; كفي ىذا دليؿ عمى نفكذ حكـ العدك عمى عدكه في اهلل تعالى كنفكذ شيادتو عميو , عمى الحؽ 

ف أبغضو  كلك كاف حكمو عميو كشيادتو ال تجكز فيو مع البغض لو لما كاف ألمره , أمر بالعدؿ كا 
كأف يقتصر بيـ , كدلت اآلية أيضا عمى أف كفر الكافر ال يمنع مف العدؿ عميو , بالعدؿ فيو كجو 

ف قتمكا نساءنا كأطفالنا كغمكنا بذلؾ , عمى المستحؽ مف القتاؿ كاالسترقاؽ  كأف المثمة بيـ غير جائزة كا 
ما    ىكنا    أحبب حبيبؾ  "  كقاؿ . (3" )فميس لنا أف نقتميـ بمثمة قصدا إليصاؿ الغـ كالحزف إلييـ; 

 (.4 " )ما عسى أف يككف حبيبؾ يكما ما   ىكنا    عسى أف يككف بغيضؾ يكما ما كأبغض بغيضؾ 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
.    ىػ1406، جامعة أسيكط، مصر، 1عبد الكىاب كحيؿ، ط. األسس العممية كالتطبيقية لبلعبلـ االسبلمي، د  (1)

.  8سكرة المائدة، اآلية  (1)

(. 305، ص4ج)، الجامع الحكاـ القرآفالقرطبي،  (2)

. 1997(4/360)، ما جاء في االقتصاد في الحب كالبغضباب : البر كالصمة عف رسكؿ اهلل ، كتابسنف الترمذم( 3)
مقكمات رجؿ االعالـ االسالمي 

( 1 ):ذكر تيسير محجكب الفتياني مقكمات رجؿ اإلعبلـ اإلسبلمي كىي

http://hadith.al-islam.com/Display/Hier.asp?Doc=2&n=0
http://hadith.al-islam.com/Display/Hier.asp?Doc=2&n=0
http://hadith.al-islam.com/Display/Hier.asp?Doc=2&n=3140
http://hadith.al-islam.com/Display/Hier.asp?Doc=2&n=3140
http://hadith.al-islam.com/Display/Hier.asp?Doc=2&n=3140
http://hadith.al-islam.com/Display/Hier.asp?Doc=2&n=3301
http://hadith.al-islam.com/Display/Hier.asp?Doc=2&n=3301
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 يرتكز المقـك الركحي لدل رجؿ اإلعبلـ اإلسبلمي عمى ثبلثة أركاف أساسية، :المقـك الركحي: أكال
كالعبادة التي تجعمو . تتمثؿ في عقيدتو، التي ستككف المعيار الذم يحكتـ إليو في تفكيره كنظرتو

كاألخبلؽ التي تمنحو ركح الشباب كالقكة كالشمكؿ، كما . " ينصير تمقائيا في بكتقة األمة اإلسبلمية
.  تمنحو التجرد مف المنافع كالتخمص مف الرياء كالكذب

 يجب عمى رجؿ اإلعبلـ اإلسبلمي أف ييتـ بطيارة جسمو كنظافتو :المقـك المظيرم أك البدني: ثانيا
كتربيتو البدنية كقكتو،  كلو في رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، كصحابتو الكـر المثؿ األعمى في 

. النظافة حيث كاف عميو الصبلة كالسبلـ أنظؼ الناس باطنا كظاىرا
 المطمكب مف رجؿ اإلعبلـ الترقي في درجات العمـ كالمعرفة كاألخذ بكسائميما :المقـك العممي: ثالثا

. ألف ىذا ىك أىـ ما يكسبو مف خير حث عميو اهلل كرسكلو
:  ال بد لرجؿ اإلعبلـ اإلسبلمي أف يتكفر لديو أنكاعا مف االستعدادات أىماىا:المقـك الفني: رابعا

االستعداد االنضباطي، كاالستعداد اإلبداعي، كاالستعداد الجيادم، كما أنو مدعك إلى التخصص 
الدقيؽ، كسرعة البديية، كأف يحصؿ عمى تدريب في الخطابة كالبحث العممي، كاالستخداـ األرقى 

. لكسائؿ اإلعبلـ

 
 إف مجمكعة، األخبلقيات التي يجب عمى االعبلمييف االسبلمييف أف يتحمكا :كخالصة القكؿ

في الكفاء  الصدؽ، صدؽ العـز، في النية كاإلرادة صدؽ، صدؽ المساف ( :ؽالصد:  بيا تتمثؿ في
رسالتو اإلعبلمية، ككف عمى بينو في مأف ، (الصدؽ في مقامات الديف، صدؽ  في األعماؿ، بالعـز
، الجرأة في الطرحكالجدية ، السبؽ الصحفي، العمؿ بدعكتوق، ككف حميما في دعكتمأف ، صاإلخبل

. المكضكعية

 

 

 

 

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 103الفتياني، مقكمات رجؿ االعبلـ االسبلمي، ص (1 )
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  لإلعالـ كالرؤية األخرل اإلسالميةالتمايز األخالقي بيف الرؤية 
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: لإلعالـ كالرؤية األخرل اإلسالميةالتمايز األخالقي بيف الرؤية 
 

يكجد تمايز أخبلقي بيف الرؤية اإلسبلمية كالرؤية األخرل لئلعبلـ، كالفارؽ بينيما ال يقتصر 
عمى اجتناب المحذكرات الشرعية، فاإلعبلـ اإلسبلمي في كطنو مقمكع الحرية، كفي ديار االغتراب 
بعيد عف ساحة أدائو األصمية، كيعيش غربتيف، كسط رؤية أخرل تعمؿ عمى إقصاء اآلخر كنفيو 
كقيره كاستبلبو، مف خبلؿ اليجمة اإلعبلمية عمى إعبلـ كثقافة المجتمعات المستيدفة، كباستخداـ 

. األنظمة القمعية التي تساىـ في مسح الشخصية الكطنية كالثقافية
كالرؤية األخرل بالتأكيد تسعى لخداع العقكؿ األمر الذم يؤكده الكاتب األمريكي شيممر حيث 

يقكـ مديرك أجيزة اإلعبلـ في أمريكا بكضع أسس عممية تداكؿ الصكر كالمعمكمات، كيشرفكف " يقكؿ
حكاـ السيطرة عمييا، تمؾ الصكر كالمعمكمات التي تحدد معتقداتنا كمكاقفنا،  عمى معالجتيا كتنقيحيا كا 

كعندما يعمد مديرك أجيزة اإلعبلـ إلى طرح أفكار كتكجيات ال تتطابؽ . بؿ كتحدد سمككنا في النياية
(. 1)" مع حقائؽ الكجكد االجتماعي، فانيـ يتحكلكف الى سائسي عقكؿ

مىٍف أىٍحسىفي قىكٍ   :في المقابؿ تجد الرؤية اإلسبلمية كقكاميا يرتكز عمى اآلية الكريمة  ًممٍَّف الكى
ًمؿى  ا دىعىا ًإلىى المًَّو كىعى اًلحن قىاؿى ًإنًَّني ًمفى  صى كمف أحسف أييا الناس "  كيقكؿ الطبرم  .(2 ) اٍلميٍسًمًميفى  كى

إلى ما قاؿ  كدعا عباد اهلل, كاالنتياء إلى أمره كنييو, ربنا اهلل ثـ استقاـ عمى اإليماف بو قكال ممف قاؿ
, هلل بالطاعة إنني ممف خضع: كقاؿ : يقكؿ  كقاؿ إنني مف المسمميف   :كعمؿ بو مف ذلؾ كقكلو

 (.3)كخشع لو باإليماف بكحدانيتو, كذؿ لو بالعبكدة 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

، المجمس الكطني لمثقافة 1 ، ط7،  ترجمة عبد السبلـ رضكاف، صالمتالعبكف بالعقكؿ. شيممر. ىربرت، أ (1)

.  كالفنكف كاالداب، الككيت

. 33، اآلية سكرة فصمت (2 )

(. 412، ص15ج )، جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآفالطبرم،  (3)

كفي خضـ ىذه العممية تظؿ األخبلقيات ألصحاب الرؤيا األكلى ىامشية، يمكف التنازؿ عنيا 
فمعظـ " في سبيؿ تحقيؽ استحقاقات مصمحة العمؿ، كاعتبارات السبؽ الصحفي، كتجنب النقد الشعبي 

اإلعبلمييف ينظركف إلى األخبلقيات عمى أنيا مجمكعة مف المبادلء كالنظريات الفمسفية المعقدة كالتي 
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يصعب تطبيقيا، كأنيا تتناقض مع ظركؼ العمؿ اإلعبلمي كمتطمباتو، كتحد مف حريتيـ في الحركة، 
كقدرتيـ عمى تغطية األحداث، كلكنيـ مضطركف الى تبرير أعماليـ مف الناحية األخبلقية في محاكلة 
لزيادة مصداقيتيـ، كمصداقية كسائؿ اإلعبلـ بشكؿ عاـ، كتجنب النقد المكجو إلى كسائؿ اإلعبلـ مف 

. (1)" الجميكر كالمجتمع
الديف ، كالعقؿ ، كالنفس،  :  جاء الشرع المطير بحفظ الكميات الخمس كىي في المقابؿ

كالماؿ ، كالعرض ، كال شؾ أف مف اعتدل عمى كاحدة منيا فقد أتى إثمان عظيما ، كذنبان كبيران ، فمف 
ق ضاده في حكمو، كمف عادل ربدعا الناس إلفساد ىذه الكميات الخمس فقد عادل اهلل تعالى ، كمف 

كلقد حذر النبي صمى اهلل عميو كسمـ مف التعدم عمى خسرانان مبينان ، كضؿ ضبلالن بعيدان ، فقد خسر 
ىذا قمنا اهلل كرسكلو أعمـ  يكـ تدركف أم  أال{ :  بمنى فقاؿ في حجة الكداع،ىذه األساسيات الخمسة
قاؿ أم بمد ىذا قمنا اهلل  قمنا نعـ   النحر     بيكـ أنو سيسميو بغير اسمو فقاؿ أليس قاؿ فسكت حتى ظننا

 حراـ كأبشاركـ كأعراضكـ كأمكالكـ دماءكـ فإف    كرسكلو أعمـ قاؿ أليس بالبمدة قمنا بمى يا رسكؿ اهلل قاؿ

ىذا أال ىؿ بمغت قمنا نعـ قاؿ الميـ اشيد ليبمغ الشاىد  ىذا في شيركـ ىذا في بمدكـ يكمكـ كحرمة
مف ىك أكعى لو منو فكاف كذلؾ كقاؿ ال ترجعكا بعدم كفارا يضرب  الغائب فإنو رب مبمغ يبمغو

أبي    قاؿ أشرفكا عمى    جارية بف قدامة    حرقو    ابف الحضرمي    حرؽ  يكـ فمما كاف  بعضكـ رقاب بعض
  لك دخمكا عمي ما    قاؿ    أبا بكرة    أف    أمي    فحدثتني    عبد الرحمف     فقاؿ   أبك بكرة    فقالكا ىذا    بكرة 

(.  2 )}إلييـ بقصبة   بيشت  
العالمية التي تتبع دكالن كافرة  اإلسبلمي عمى ككاالت األنباء  كسائؿ اإلعبلـ في عالمناكتعتمد

كا ًمٍف أىٍىؿً  باهلل ـٍ يىكيًف الًَّذيفى كىفىري ـي اٍلبىيّْنىة لى تَّى تىٍأًتيىيي  (.3 ) ي  اٍلًكتىاًب كىاٍلميٍشًرًكيفى ميٍنفىكّْيفى حى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

.  2002، مكتبة الفبلح، الككيت، 1، ط59، صأخالقيات اإلعالـ صالح، سميماف، (1)

.  20423( 5/39) بف الحارث بف كمدة  حديث أبي بكرة نفيعمسند أحمد ، أكؿ مسند البصرييف،  (2)

. 1، اآلية البينةسكرة  (3)

كقد الحظت في عممي الصحفي أف صحفنا المحمية تدفع بالدكالر ثمف استبلبنا الحضارم، 
حيث اف دراسة سريعة لممادة االعبلمية المنشكرة في الصحؼ المحمية، يككف مصدرىا ككاالت أنباء 

كتدفع الصحؼ المحمية  (ب الفرنسية، كركيترز .ؼ . أسكشيتد برس، كيكنايتد برس، كأ)عالمية مثؿ 

http://hadith.al-islam.com/Display/Hier.asp?Doc=6&n=20349
http://hadith.al-islam.com/Display/Hier.asp?Doc=6&n=20349
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ينبغي أف يككف حاضرا في الذىف كنحف لذلؾ . بالدكالر ليذه الككاالت، التي تقـك بتكجيو الرأم العاـ
 كاألخبار خاصة التي الكفار ليسكا مؤتمنيف عمى الحقائؽ كالمعمكمات نتعامؿ مع إنتاجيـ اإلعبلمي أف

 فىاتَّبىعيكا أىٍمرى ًفٍرعىٍكفى  قاؿ تعالىاآلراء الرشيدة  كليسكا مصدرا لؤلفكار النيرة كالتيممنا كتتحدث عنا،
مىا أىٍمري ًفٍرعىٍكفى   (.1 )يد ًبرىشً  كى

ىذا المعنى يمكف أف نتصكر فداحة الضرر الذم يمحؽ بالعالـ اإلسبلمي مف  نطبلقا مفإك
 في حالةكما يمكننا تصكر الخطر الذم ينتظر المسمميف . االعتماد عمى مصادر األنباء ىذه جراء

 بشقييا األخرلالمجتمعات  فالثقافة الكافدة التي يبثيا اإلعبلـ الكافد ثقافة. السككت عمى ىذا األمر
كالثقافية باإلضافة إلي األنماط السمككية  الغربي كالشرقي تحمؿ خصائص تمؾ المجتمعات التاريخية

  . كاالستعبلءغازية تريد الييمنة كىي في الحقيقة ثقافة, الشائعة فييا
الضمانة الحقيقية لسبلمة   فإف المسمـ الصادؽ الذم تحكـ سمككو مخافة اهلل ىك،المقابؿفي 

، ألنو يعمؿ مف منطمؽ مخافة السديد المعمكمات كالحقائؽ كىك مصدر األفكار النيرة كصاحب الرأم
ـٍ سىًبيؿى الرَّشىاداهلل في الناس كليس مخافة الناس في اهلل،  أىبىًت  يىا ( 2 ) ً  يىا قىٍكـً اتًَّبعيكًف أىٍىًدكي
ـٍ يىٍأًتؾى فىاتًَّبٍعًني اءىًني ًمفى اٍلًعٍمـً مىا لى  كىأىٍكفيكا اٍلكىٍيؿى كىاٍلًميزىافى  ...  (3 )أىٍىًدؾى ًصرىاطان سىًكٌيان  ًإنّْي قىٍد جى

ذىا قيٍمتيـٍ فىاٍعًدليكا ٍسعىيىا كىاً  ـٍ ًبوً  ًباٍلًقٍسًط ال نيكىمّْؼي نىٍفسان ًإالَّ كي اكي صَّ ـٍ كى ًبعىٍيًد المًَّو أىٍكفيكا ذىًلكي لىٍك كىافى ذىا قيٍربىى كى  كى

كفى  ـٍ تىذىكَّري قيكليكا قىٍكالن سىًديدا يىا أىيُّيىا الًَّذيفى   (4 )لىعىمَّكي   (.5 ) آمىنيكا اتَّقيكا المَّوى كى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

.  97، اآلية ىكدسكرة  (1)

.  38، اآلية غافرسكرة  (2)

. 43، اآلية مريـسكرة  (3)

. 152، اآلية األنعاـسكرة  (4)

. 70،اآلية األحزابسكرة  (5)

تنفؾ عف أىداؼ أصحابو كىي األىداؼ   ال يمكف بحاؿ أفاآلخركعمى ذلؾ فأىداؼ اإلعبلـ 
كا  آم الكتاب العزيز التي قد كشؼ اهلل سبحانو كتعالى عنيا في كثير مف كفى كىمىا كىفىري دُّكا لىٍك تىٍكفيري كى

كا ًمٍف أىٍىًؿ اٍلًكتىاًب كىال كفي قكلو تعالى.  (1 )فىتىكيكنيكفى سىكىاء دُّ الًَّذيفى كىفىري ؿى  مىا يىكى اٍلميٍشًرًكيفى أىٍف يينىزَّ
ـٍ  بّْكي ٍيرو ًمٍف رى ـٍ ًمٍف خى مىٍيكي ـٍ ال  يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا ال تىتًَّخذيكا ًبطىانىةن ًمفٍ  كفي قكلو تعالى.  (2 )عى ديكًنكي
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ًنتُّـٍ قىٍد بىدىتً  دُّكا مىا عى بىاالن كى ـٍ خى ـٍ أىٍكبىري قىدٍ  يىٍأليكنىكي ديكريىي مىا تيٍخًفي صي ـٍ كى اءي ًمٍف أىٍفكىاًىًي ـي اٍاياًت  اٍلبىٍغضى بىيَّنَّا لىكي
دُّكا كفي قكلو تعالى.  (3 )ًإٍف كيٍنتيـٍ تىٍعًقميكف مىا تيٍخًفي كى ـٍ كى اءي ًمٍف أىٍفكىاًىًي ًنتُّـٍ قىٍد بىدىًت اٍلبىٍغضى  مىا عى

ـي اٍاياًت ًإٍف كيٍنتيـٍ تىٍعًقميك ـٍ أىٍكبىري قىٍد بىيَّنَّا لىكي ديكريىي  (.4) فصي

 بيكتنا فيما يبثكف،  ليسكا مؤتمنيف عمىإف أصحاب الرسالة اإلعبلمية األخرل،: يمكنني القكؿ
 كليسكا مصدرا  كاألخبار خاصة التي تيممنا كتتحدث عنا، الحقائؽ كالمعمكماتكليسكا مؤتمنيف عمى

. اآلراء الرشيدة لؤلفكار النيرة كال
الضمانة الحقيقية لسبلمة  المسمـ الصادؽ الذم تحكـ سمككو مخافة اهلل ىكالصحفي المقابؿ فإف في ك

، ألنو يعمؿ مف منطمؽ مخافة السديد المعمكمات كالحقائؽ كىك مصدر األفكار النيرة كصاحب الرأم
. اهلل في الناس كليس مخافة الناس في اهلل

 
 
 
 
 
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 . 89، اآلية النساءسكرة  (1)

 .105، اآلية البقرةسكرة  (2)

. 118، اآلية آؿ عمرافسكرة  (3)

. 118، اآلية آؿ عمرافسكرة  (4)
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تكجد مجمكعة مف المحاذير الشرعية يتكجب عمى اإلعبلمي اإلسبلمي أف يتجنبيا حفاظا عمى 
:  مينتو، كنقيض ذلؾ، فإف ىذا اإلعبلـ سيككف في ركب اإلعبلمييف اآلخريف، كالمحاذير ىي

: ػ الكذب1
ؿه مٍُّؤًمفه مٍّْف آًؿ ًفٍرعىٍكفى يىٍكتيـي  يقكؿ القرآف في سكرة غافر. اإلسبلـ يحٌرـ الكذب  قىاؿى رىجي  كى

ف  ف يىؾي كىاًذبنا فىعىمىٍيًو كىًذبيوي كىاً  ـٍ كىاً  بّْكي اءكيـ ًباٍلبىيّْنىاًت ًمف رَّ قىٍد جى بّْيى المَّوي كى الن أىف يىقيكؿى رى ًإيمىانىوي أىتىٍقتيميكفى رىجي
ـٍ ًإفَّ المَّوى الى يىٍيًدم مىٍف ىيكى ميٍسًرؼه كىذَّابه  اًدقنا ييًصٍبكيـ بىٍعضي الًَّذم يىًعديكي (. 1 ) يىؾي صى

بنسبتو ما ( كذاب ). أم متجاكز الحد بترؾ الحؽ كاإلقباؿ عمى الباطؿ"كفي تفسير اآلية الكريمة 
أسرؼ فيو إلى اهلل، فيذا ال ييديو اهلل إلى طريؽ الصكاب، ال في مدلكلو كال في دليمو، كال يكفؽ 

كقد رأيتـ ما دعا مكسى إليو مف الحؽ، كما ىداه اهلل إلى بيانو مف البراىيف : لمصراط المستقيـ، أم
العقمية كالخكارؽ السماكية، فالذم اىتدل ىذا اليدل ال يمكف أف يككف مسرفا كال كاذبا، كىذا دليؿ عمى 

(. 2 )."كماؿ عممو كعقمو كمعرفتو بربو
متى يحؿ لئلعبلمي المسمـ الكذب ؟ ىناؾ الكثير مف المبادئ اإلسبلمية الشائعة التى تبيح لممسمـ 

ذا كقع أحد الضرريف يختار أقميما. الحرب خدعة: الكذب  كمنيا ىذه . كالضركرات تبيح المحرمات، كا 
ـي الٌموي  : كىذا ما تؤكده  اآلية الكريمة في قكلو تعالى. المبادئ مستقاة مف القرآف كالحديث الَّ ييؤىاًخذيكي

ًميـه  ـٍ كىالٌموي غىفيكره حى لىًكف ييؤىاًخذيكيـ ًبمىا كىسىبىٍت قيميكبيكي ـٍ كى اًنكي مف   :كقاؿ تعالى(. 3 )ًبالمٍَّغًك ًفيى أىٍيمى
كلكف مف شرح بالكفر صدران فعمييـ غضب . كفر باا بعد إيمانو إال مف أكره كقمبو مطمئف باإليماف

. (4) مف اا كليـ عذاب عظيـ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

. 28سكرة غافر، اآلية  (1)

. 736، ص إرشاد العقؿ السميـ الى مزايا القرآف الكريـ، أبك السعكد (2)

 . 225 ، اآلية رقـ  سكرة البقرة(3)

. 23اآلية ،  سكرة النحؿ(4)

إف ىذه اآلية نزلت عمى : كيقكؿ العبلمة اإلسبلمى الشيخ الطبرل في شرحو لآلية السابقة
محمد صمى اهلل عميو كسمـ بعد أف سمع أف عمار بف ياسر كفر بمحمد لما أخذه بنى المغيرة كأجبركه 

(.  1)إف عادكا فعيد أم إذا أخذكؾ مرة أخرل فاكذب مرة أخرل"فقاؿ لو محمد . عمى ذلؾ
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ىذه الحالة يمكف لئلعبلمي القياس عمييا في معامبلتو كتصرفاتو، في ظؿ اليجمة الشرسة 
عمى الصحفييف مف قبؿ أعداء اإلسبلـ، لكف يبدك لي اف األخذ بالعزيمة في ىذا الزمف أكلى، خاصة 
كأف الصحفييف ىـ قادة رأم، كما يككف عمى المكاطف العادم، مف مسئكلية في تككيف الرأم العاـ، ال 

. يمكف أف يرتقي إلى درجة المسئكلية التي تقع عمى عاتؽ قادة الرأم
 

 : ػ الجزع عند المصيبة التي ال ارتجاع ليا2
 

، كليس لئلعبلمي أف تككف مادتو اإلعبلمية، رىينة لمجزع  ليس لصاحب الجزع عذره
ما أصاب   :قكلو تعالى :  كالمصيبة، بؿ عميو تخفيؼ المصاب عمى الناس، كفي ذلؾ خير القكؿ
 اآلية عند القكؿ في تأكيؿ ك مف مصيبة في األرض كال في أنفسكـ إال في كتاب مف قبؿ أف نبرأىا

" كذىاب زرعيا كفسادىا , ما أصابكـ أييا الناس مف مصيبة في األرض بجدكبيا كقحكطيا" : الطبرم
مف قبؿ أف " يعني إال في أـ الكتاب  {إال في كتاب  } باألكصاب كاألكجاع كاألسقاـ  "كال في أنفسكـ

بمعنى , قد برأ اهلل ىذا الشيء: يقاؿ . يعني مف قبؿ أف خمقيا, مف قبؿ أف نبرأ األنفس :  يقكؿ "نبرأىا 
(. 2")خمقو فيك بارئو: 
 كالمصيبة تجمب الخير عمى العبد المسمـ، عندما تكفر عنو سيئاتو، كىذا أساس لبلنطبلؽ في  

رضي    عائشة     المعالجة اإلعبلمية لممصيبة، بعيدا عف الجزع، فأمر المسمـ كمو خير، كفي ذلؾ تركم
ما مف مصيبة تصيب المسمـ إال كفر اهلل بيا    : أنو قاؿكسمـ صمى اهلل عميو    اهلل عف الرسكؿاهلل عنيا

(. 3)" كياعنو حتى الشككة يشا
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

(. 344، ص13ج)، جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآفالطبرم، (1)

. 5317( 5/2137)باب ما جاء في كفارة المرض : صحيح البخارم، كتاب المرضى (2)

. 5321( 5/2138)باب ما جاء في كفارة المرض : صحيح البخارم، كتاب المرضى (3)

 كينجح االعبلمي في معمجتو عندما تككف مادتو اإلعبلمية كسيمة لتخفيؼ المصاب الجمؿ، كالتبشير  
نا إليو   :بالرحمة لمصابريف، قاؿ تعالى كبشر الصابريف الذيف إذا أصابتيـ مصيبة قالكا إنا ا كا 

عنو " المسند " كفي . (1 )راجعكف أكلئؾ عمييـ صمكات مف ربيـ كرحمة كأكلئؾ ىـ الميتدكف
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نا إليو راجعكف، الميـ أجرني  )صمى اهلل عميو كسمـ أنو قاؿ  ما مف أحد تصيبو مصيبة فيقكؿ إنا هلل كا 
(. 2 )(في مصيبتي كأخمؼ لي خيرا منيا إال أجاره اهلل في مصيبتو كأخمؼ لو خيرا منيا 

إرا أدسك اىعجذ حقٍقخ ٗج٘دٓ فً : ٗعئٍ ٌجت عيى اإلعالًٍ أُ ٌ٘صو سسبىخ ٍفبدٕب أّٔ

اىنُ٘، ٗأّٔ ٍسزخيف فٍٔ إىى ٍٍعبد، ٗأّٔ ٗإٔئ ٍٗبىٔ ٍيل هلل، ٗأُ ٍصٍشٓ ٍٗشجعٔ إىى هللا ٗال ثذ أُ 

ٌخيف اىذٍّب ٗساء ظٖشٓ ٌٗجًء سثٔ فشدا، مَب خيقٔ أٗه ٍشح ثال إٔو ٗال ٍبه ٗال عشٍشح ٗىنِ 

ثبىحسْبد ٗاىسٍئبد فإرا مبّذ ٕزٓ ثذاٌخ اىعجذ ّٖٗبٌزٔ فنٍف ٌفشح ثَ٘ج٘د أٗ ٌأسى عيى ٍفق٘د ٕٗ٘ 

ابى ًمف  : قبه رعبىى .  ٌعيٌ عيٌ اىٍقٍِ أُ ٍب أصبثٔ ىٌ ٌنِ ىٍخطئٔ ٍٗب أخطأٓ ىٌ ٌنِ ىٍصٍجٔ   مىا أىصى
مىى المًَّو يىًسيره  ـٍ ًإالَّ ًفي ًكتىابو مّْف قىٍبًؿ أىف نٍَّبرىأىىىا ًإفَّ ذىًلؾى عى (.  3 ) مًُّصيبىةو ًفي اأٍلىٍرًض كىالى ًفي أىنفيًسكي

ٍِٗ اىَعبىجخ االعالٍٍخ أُ ٌ٘جٔ اإلعالًٍ اىَصبة اىى  ٍب  أثقى عئٍ سثٔ ٍثئ أٗ أفضو 

ٍب ٕ٘ أعظٌ ٍِ ف٘اد ريل اىَصٍجخ ثأضعبف ٍضبعفخ، ٗأُ - إُ صجش ٗسضً - ٍْٔ ٗادخش ىٔ 

اىجضع ال ٌشد اىَصٍجخ ثو ٌضبعفٖب ٕٗ٘ فً اىحقٍقخ، ٌٗشَذ عذٗٓ ٌٗس٘ء صذٌقٔ ٌٗغضت سثٔ ٌٗسش 

شٍطبّٔ ٌٗحجط أجشٓ ٌٗضعف ّفسٔ ٗإرا صجش ٗاحزست سد شٍطبّٔ خبسئب ٗأسضى سثٔ ٗسش صذٌقٔ 

ٗاىزشٍزي ٍِ " اإلٍبً أحَذ " ٗفً ٍسْذ . فٖزا ٕ٘ اىثجبد ٗاىنَبه األعظٌ ال اىسخط عيى اىَقذٗس

إُ هللا إرا أحت قٍ٘ب ا ثزالٌٕ، فَِ سضً فئ اىشضى ٍِٗ سخط فئ "حذٌث ٍحَ٘د ثِ ىجٍذ ٌشفعٔ 

 (.4)" ٍِٗ جضع فئ اىجضع: "صاد أحَذ" اىسخط 
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. 155سكرة البقرة، اآلية  (1)

. 16388( 4/27)ق  حديث أبي سممة بف عبد األسد رضي اهلل تعالى عف :مسند أحمد، مسند المدنييف (2)

. 22سكرة الحديد، اآلية  (3)

 سنف الترمذم، كتاب 23672 (5/427 )حديث محمكد بف لبيد رضي اهلل عنو: باقي مسند األنصار" مسند أحمد "(4)

 .2396( 4/601 )باب ما جاء في الصبر عمى الببلء :الزىد

: ػ الحسد3
 

javascript:DisplayAyaa(57,22)
javascript:DisplayAyaa(57,22)
javascript:DisplayAyaa(57,22)


 166 

الحسد مرض مف أمراض النفكس كىك مرض غالبه فبل يخمص منو إال القميؿ مف الناس؛ 
 كالخطكرة في الحسد تعظـ عندما .ما خبل جسد مف حسد، لكف المئيـ يبديو كالكريـ يخفيو: كليذا قيؿ

تجدىا في صناع الرأم العاـ، الذيف يككف حسدىـ لمزمبلء سببا في إفراغ معالجتيـ االعبلمية 
 أف اهلل أمر رسكلو صمى اهلل عميو كسمـ أف يتعكذ مف شر تىكالحسد ذميـ قبيح حلممضمكف الحؽ، 

سىدى  : قاؿ اهلل تعالى.الحاسد كما أمر باالستعاذة مف شر الشيطاف  اًسدو ًإذىا حى ًمف شىرّْ حى   (.1 ) كى
كالحاسد، ىك الذم يحب زكاؿ النعمة عف المحسكد فيسعى في زكاليا بما : "كفي تفسير السعدم لآلية

بطاؿ كيده، كيدخؿ في الحاسد العايف،  يقدر عميو مف األسباب، فاحتيج إلى االستعاذة باهلل مف شره، كا 
ألنو ال تصدر العيف إال مف حاسد شرير الطبع، خبيث النفس، فيذه السكرة، تضمنت االستعاذة مف 

كدلت عمى أف السحر لو حقيقة يخشى مف ضرره، كيستعاذ .جميع أنكاع الشركر، عمكما كخصكصا
(.  2 " )باهلل منو كمف أىمو

كالحسد المذمـك يقابمو حسد محمكد عندما يرتقي باإلنساف إلى التنافس عمى الخير مف خبلؿ االنفاؽ 
لما كاف ك  فيما يرضي اهلل، ثـ صاحب حكمة ينقميا الى الناس، كاقرب مف ينقميا ىك اإلعبلمي، 

كانت صدقة ىذا كنعمتو تطفئ خطيئتو , كالمتصدؽ ينعـ عمييـ, الحاسد يكره نعمة اهلل عمى عباده
قاؿ    :قاؿ   اهلل بف مسعكد  عبد   ، كعفتذىب حسناتو: كحسد ىذا ككراىتو نعمة اهلل عمى عباده, كتذىبيا
إال في اثنتيف رجؿ آتاه اهلل ماال فسمط عمى ىمكتو في الحؽ    حسد    ال   {:   صمى اهلل عميو كسمـ   النبي 
 .(3 )}ميا آتاه اهلل الحكمة فيك يقضي بيا كيعؿ كرجؿ

يأكؿ الحسنات    الحسد    فإف    كالحسد     إياكـ   { :قاؿ   صمى اهلل عميو كسمـ    أف النبي  ة ىرير أبي   عف  ك  
(. 4 )}عشبأك قاؿ اؿ   كما تأكؿ النار الحطب 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

. 5سكرة الفمؽ، اآلية  (1)

. 937، ص 1تفسير السعدم، ج  (2)

. 73( 1/39)صحيح البخارم، كتاب العمـ، باب االغتباط في العمـ كالحكمة  (3)

. 4903( 2/693)باب في الحسد : سنف ابي داكد، كتاب األدب (4)

 كمثمما يحب ابميس زكاؿ نعمة االسبلـ عف المسمـ، بذات .بالحسد ليعف إبميس كجعؿ شيطانان رجيمان ك
ـٍ  :  قاؿ تعالىالقدر، فاف الخير الذم يأتي االنساف المقصكد يسكء الحاسد سىنىةه تىسيٍؤىي ـٍ حى ًإف تىٍمسىٍسكي
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ـٍ شىٍيئنا ًإفَّ الٌموى ًبمىا يىٍعمىميكفى ميًحيطه  ـٍ كىٍيديىي رُّكي تىتَّقيكٍا الى يىضي كٍا كى ف تىٍصًبري كٍا ًبيىا كىاً  ـٍ سىيّْئىةه يىٍفرىحي ف تيًصٍبكي   كىاً 
(1.)  

 أييا المؤمنكف إف نزؿ بكـ أمر حسف مف نصر كغنيمة ،كمف عداكة ىؤالء أنكـ"كفي تفسير اآلية 
ف كقع بكـ مكركه مف ىزيمة أك نقص في األمكاؿ كاألنفس كالثمرات , ظيرت عمييـ الكآبة كالحزف كا 

ف تصبركا عمى ما أصابكـ, فرحكا بذلؾ أذل  يضركـ  ال،كتتقكا اهلل فيما أمركـ بو كنياكـ عنو, كا 
(. 2) "مكرىـ

صمى اهلل عميو   كاف أمة اإلسبلـ أمة صفاء كنقاء في العقيدة كالعبادات كالمعامبلت، كقد نيى النبي 
ال تباغضكا كال تحاسدكا كال تدابركا {: اهلل عميو كسمـ كسمـ عما يبعث عمى الفرقة كالشحناء كقاؿ صمى

 (. 3)}إخكانا، كال يحؿ لمسمـ أف ييجر أخاه فكؽ ثبلث  كال تقاطعكا كككنكا عبد اهلل

تؤمنكا،   كالذم نفسي بيده ال تدخمكا الجنة حتى{:المحبة كاأللفة كقاؿ صمى اهلل عميو كسمـ حاثا عمى
(. 4 )}كال تؤمنكا حتى تحابكا 

فساد لمديف المعالجة اإلعبلمية يجب عمى اإلعبلـ أف يكضح أفكفي  ، الحسد إضرار بالبدف كا 
كالحسد حراـ بكؿ حاؿ إال نعمة أصابيا فاجر أك . كفيو تعدو كأذل عمى المسمـ نيى اهلل كرسكلو عنو

يذاء الخمؽ،كافر فساد ذات البيف كا   فبل يضرؾ كراىتؾ ليا ، كىك يستعيف بيا عمى تيييج الفتنة كا 
كمحبتؾ لزكاليا فإنؾ ال تحب زكاليا مف حيث ىي نعمة بؿ مف حيث ىي آلة الفساد كلك أمنت فساده 

عذر في الحسد كال رخصة كأم معصية تزيد كراىتؾ لراحة مسمـ مف غير أف  لـ يغمؾ بنعمتو، كال
 .يككف لؾ منو مضرة
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. 120سكرة آؿ عمراف، اآلية  (1)
(. 65، ص 4ج ) ،التفسير الميسر،  ابف قيـ الجكزية(2)

. 2558( 4/1982  )باب صمة الرحـ كتحريـ قطيعتيا :صحيح مسمـ، كتاب البر كالصمة كاآلداب (3)

 .1753( 1373/ 3 )اب استحقاؽ القاتؿ سمب القتيؿب :صحيح مسمـ، كتاب الجياد كالسير (4)

.  اإلعانة عمى المعصيةػ 4

http://www.sunna.info/audio/islamic_view_info__abcd_131
http://www.sunna.info/audio/islamic_view_info__abcd_131


 168 

يحـر عمى اإلعبلمي اإلعانة عمى المعصية، كيدخؿ في ىذا الباب كؿ ما يصدر مف مادة 
مىى اٍلبرّْ كىالتٍَّقكىل كىالى   :قاؿ تعالى. إعبلمية محظكرة شرعا، مف حيث الفكرة كالصكرة نيكٍا عى تىعىاكى كى

مىى اإًلٍثـً كىاٍلعيٍدكىاًف كىاتَّقيكٍا الٌموى ًإفَّ الٌموى شىًديدي اٍلًعقىاًب  نيكٍا عى ىي رفض كالمعصية بحد ذاتيا . (1 )تىعىاكى
كتمٌرد عمييا،   عف السير مع سنف الكجكد البشرم،كامتناع  التي تريد خيرا لمبشرية، مع إرادة اهللكافؽالت

كبذا تككف المعصية مكقفان سمبيان ىدامان، يقفو اإلنساف الخارج عمى مبادئ الخير، كغاية الحؽ كالعدؿ 
في الكجكد، فيتعدل تمؾ المبادئ، كيتحدل تمؾ الحدكد اٌلتي حٌد اهلل سبحانو بيا األشياء، فجعؿ لكؿ 

مىٍف يىٍعًص ااى   ": قاؿ تعالىشيء في ىذا الكجكد حدان، كقدران كقيمة ككصفان ذاتيان، خيران أك شران  كى
الكافر ىك الذل تعدل الحدكد " كجاء في تفسير النسفي  .(2 ) كرىسكلىوي كيتعدَّ حدكدىه ييدًخٍموي ناران 

 (.3) "  غير متعد حد التكحيد، فيك مطيع باإليمافم، كأما المؤمف العاص،كميا
كاإلنساف المنحرؼ العاصي ال يحتـر تمؾ الحدكد، كال يعرؼ معنى لقيـ األشياء، كال يميز بيف 
حقائقيا، كال يقٌكـ نتائجيا كمردكداتيا؛ لذلؾ فيك يتحدل كيتجاكز، فيمارس عدكانو عمى قانكف الخير 

كلذلؾ كصؼ القرآف ... في الحياة، كيخترؽ الحكاجز الفاصمة بينو كبيف الشر، فيقع في ىاكيتو السحيقة
رَّ   :الشرؾ باهلل باليكٌل كالسقكط األبدم بقكلو مىف ييٍشًرٍؾ ًبالمًَّو فىكىأىنَّمىا خى ٍيرى ميٍشًرًكيفى ًبًو كى نىفىاء ًلمًَّو غى حي

يحي ًفي مىكىافو سىًحيؽو  (. 4 ) ًمفى السَّمىاء فىتىٍخطىفيوي الطٍَّيري أىٍك تىٍيًكم ًبًو الرّْ
يمكنني القكؿ إف مؿء الفراغ اإلعبلمي، الذم تسيطر عميو كسائؿ اإلعبلـ األخرل، مف خبلؿ 

حساسو السميـ، كتككيف رؤية سميمة  لتنمية كعي نشر العمـ كالمعرفة كمكافحة الجيؿ كالخرافة اإلنساف كا 
طريؽ الخير، كيعرؼ منافذ الشر كالمعصية، فيختار بكعيو  كاضحة لؤلشياء كقيميا، ليدرؾ اإلنساف

. جمعاء كمعرفتو خيره كخير البشرية
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

  . 2سكرة المائدة، اآلية ( 1)

. 14، اآلية النساءسكرة  (2)

(. 1/210)النسفي، تفسير النسفي  (3)

 .31، اآلية الحجسكرة  (4)

 :ػ الغضب5
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 كاف يأتييا لك القرآف الكريـ الغضب قكة شيطانية تقير اإلنساف كتدفعو إلى أفعاؿ، مايصكر  
كأذكر مثاالن عمى ذلؾ قصة سيدنا مكسى عميو السبلـ عندما عاد ليجد قكمو كقد عبدكا . لـ يكف غاضبا

ككأف .. العجؿ مف بعده، ألقى األلكاح كأخذ برأس أخيو يجره إليو، فمما ذىب عنو الغضب اخذ األلكاح 
عى ميكسىى ًإلىى قىٍكًمًو غىٍضبىافى أىًسفنا قىاؿى  الغضب كسكاس قرع فكر مكسى ليمقي األلكاح،  لىمَّا رىجى  كى

رُّهي ًإلىٍيًو قىاؿى اٍبفى أيَـّ ًإفَّ  ذى ًبرىٍأًس أىًخيًو يىجي ـٍ كىأىٍلقىى األٍلكىاحى كىأىخى بّْكي ًجٍمتيـٍ أىٍمرى رى مىٍفتيميكًني ًمف بىٍعًدمى أىعى ًبٍئسىمىا خى
كىاديكٍا يىٍقتيميكنىًني فىالى تيٍشًمٍت ًبيى األٍعدىاء كىالى تىٍجعىٍمًني مىعى اٍلقىٍكـً الظَّاًلًميفى   (.1 )اٍلقىٍكـى اٍستىٍضعىفيكًني كى

: قاؿ أبك الدرداءكلما رجع مكسى إلى قكمو غضباف أسفا  :كجاء في تفسير البغكم لآلية الكريمة
قاؿ بئسما  ,كاألسؼ أشد الحزف. أسفا أم حزينا: كقاؿ ابف عباس كالسدم. األسؼ شديد الغضب
خمفو بخير أك بشر إذا أكاله في أىمو : يقاؿ, بئس ما عممتيـ بعد ذىابي: أم خمفتمكني مف بعدم

كعد ربكـ الذم كعدكـ : قاؿ الحسفأمر ربكـأسبقتـ أعجمتـ, بعد شخكصو عنيـ خيرا أك شرا
التي (كألقى األلكاح ). أعجمتـ بعبادة العجؿ قبؿ أف يأتيكـ أمر ربكـ: كقاؿ الكمبي. مف األربعيف ليمة

كانت التكراة سبعة : قالت الركاة.فألقاىا عمى األرض مف شدة الغضب, فييا التكراة ككاف حامبل ليا
كبقي ,  فرفع ما كاف مف أخبار الغيب،فمما ألقى األلكاح تكسرت فرفعت ستة أسباعيا كبقي سبع, أسباع

ككاف يجره إليو بذكائبو كلحيتو كأخذ برأس أخيو, ما فيو المكعظة كاألحكاـ كالحبلؿ كالحراـ
 .(2 )ألنو كاف ليف الغضب, ىاركف أكبر مف مكسى بثبلث سنيف كأحب إلى بني إسرائيؿ مف مكسى

كتجنب الغضب يحتاج إلى ضبط النفس مع إيماف قكم باهلل، كيمتدح الرسكؿ صمى اهلل عميو سمـ ىذا 
  قاؿ    صمى اهلل عميو كسمـ    اهلل  أف رسكؿ  {:رضي اهلل عنو    ىريرة كأب    الذم يركيو السمكؾ في حديثو 

 (. 3 )}عند الغضب الذم يممؾ نفسو الشديد إنما   ، بالصرعة    الشديد ليس 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

. 150سكرة األعراؼ، اآلية  (1)

(. 284، ص3مجمد )، معالـ التنزيؿالبغكم،  (2)

.  5763( 5/2267)باب الحذر مف الغضب : صحيح البخارم، كتاب األدب (3)

مف  الغضب إف  {  :لقد عمـ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ البشرية كيؼ يكاجيكف الغضب في حديثو
نما تطفأ النار بالماء فإذا الشيطاف ف الشيطاف خمؽ مف النار كا  كفي . (1 )} فميتكضأ أحدكـ غضب كا 
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قاؿ عممني شيئا   صمى اهلل عميو كسمـ    جاء رجؿ إلى النبي  {  :قاؿ   أبي ىريرة    عف   الحديث الشريؼ
 (.2 )}تغضب فردد ذلؾ مرارا كؿ ذلؾ يقكؿ ال تغضب ال   قاؿ    أعيو    كال تكثر عمي لعمي 

 ال يتأتى  نفسوالغضبؼ ، ىك مراد الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ،الغضب ب أسبابااجتفإف 

 الكبر لككنو يقع عند الغضب أعظـ ما ينشأ عنوك. النيي عنو ألنو أمر طبعي ال يزكؿ مف الجبمة

 يسمـ مف ،ذىب عنو عزة النفستحتى  فالذم يتكاضع، الغضب مخالفة أمر يريده فيحممو الكبر عمى
: ال تغضب، قاؿ الرجؿ: قاؿ رجؿ أكصني يا رسكؿ اهلل قاؿ: "  قاؿ صمى اهلل عميو كسمـالغضب شر

(.  3)" ففكرت حيف قاؿ رسكؿ اهلل ما قاؿ فإذا الغضب يجمع الشر كمو
 
: ػ التخكيؼ كالتركيع6
  

ٍمقو نعمةى األمف، بيا يىٍنعىمكف بالسكينة كاالستقرار، كليذا اٍمتىفَّ اهلل  إف مف ًنعىـ اهلل تعالى عمى خى
رىمىيـ آمننا، يأمنكف فيو مف اإلغارة أك النيب أك القتؿ أك السمب أك  تعالى عمى أىؿ مكة بأف جعؿ حى

طَّؼي الناسي مف : غيرىا، مما ال يأمف منيا غيرىـ، فقاؿ سبحانو رىمنا آًمننا كييتىخى عىٍمنا حى ٍكا أنَّا جى ـٍ يىرى أكى ل
ليـ حرما آمنا يأمف فيو أىمو عمى أنفسيـ " مكة"أف اهلل جعؿ " مكة"أكلـ يشاىد كفار (. 4 )حكًليـ
كبنعمة اهلل التي , يتخطفكف غير آمنيف؟ أفبالشرؾ يؤمنكف, كالناس مف حكليـ خارج الحـر, كأمكاليـ

(.  5")فبل يعبدكنو كحده دكف سكاه, خصيـ بيا يكفركف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

. 4784( 2/664)باب ما يقاؿ عند الغضب : سنف ابي داككد، كتاب األدب (1)

مكطأ مالؾ، . 2020( 4/371)باب ما جاء في كثرة الغضب : سنف الترمذم، كتاب البر كالصمة عف رسكؿ اهلل (2)

.  1612( 905/ 2 )باب ما جاء في الغضب :كتاب حسف الخمؽ

 . 20065( 10/105 )باب ال يقضي كىك غضباف: كتاب آداب القاضيسنف البييقي الكبرل،  (3)

. 67سكرة العنكبكت، اآلية  (4)

.  404تفسير الميسر، ص  (5)

 األمف جزاءى مىف آمىف كعمؿ  اهللجعؿالغضب يكصؿ أحيانا الى الجريمة كالتركيع لآلخريف، كقد ك
ا، فقاؿ تعالى   (.1) الذيف آمنكا كلـ يىٍمًبسكا إيمانىيـ بظيٍمـو أكلئؾ ليـ األمفي كىـ ميٍيتىدكف  :صالحن
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أم شرؾ كما فسر بذلؾ في " إيمانيـ بظمـ"يخمطكا " الذيف آمنكا كلـ يمبسكا"كجاء في تفسير الجبلليف 
(. 2" )مف العذاب" أكلئؾ ليـ األمف"حديث الصحيحيف 

خافتىو، سكاء كاف ىذا التركيع  رَّـ تركيع المسمـ كا  ذا كاف األمف بيذه المثابة، فإف اهلل سبحانو قد حى كا 
ًكمى عف النعماف بف بشير، قاؿ كنا مع : "بالقكؿ أك بالفعؿ، كسكاء كاف عمى سبيؿ الجد أك المعب، فقد ري

عمى راحتمو، فأخذ رجؿ سيمنا مف " أم نىًعسى "رسكؿ اهلل ػ صمى اهلل عميو كسمـ ػ في مسير، فخفؽ رجؿ 
كِّعى مسممنا : "ًكنانتو، فانتبو الرجؿ ففىًزع، فقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ (. 3)" ال يىًحؿُّ لرجؿ أف ييرى

فقاؿ النبى  كركل اف رجبلن أخذ نعؿ رجؿ فغيبيا كىك يمزح فذكر ذلؾ لرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ
(. 4" ) ال تركعكا المسمـ فإف ركعة المسمـ ظمـ عظيـ":صمى اهلل عميو كسمـ 

كىذا يدؿ عمى أف تركيع المؤمف أمر عظيـ، كليذا بيَّف رسكؿ اهلل  صمى اهلل عميو كسمـ في أحاديث 
ر أف تركيع المسمـ ظيٍمـ عظيـ، يستىٍكًجب إخافة فاعمو يكـ القيامة، كعدـ تأمينو مف أفزاع ىذا اليكـ  أيخى

كفي ذلؾ رسالة عظيمة إلى اإلعبلمييف، مفادىا أف يتقكا اهلل فيما يبثكف مف مادة إعبلمية، إذ . الكثيرة
يجب عمييـ عدـ بث المنتج االعبلـ، الذم أصبح يعرففي أيامنا بأفبلـ الرعب، بما تحتكيو مف تخكيؼ 

ًكمى عف ابف عمر قاؿ. كتركيع لممشاىديف مىف أخاؼى {:سمعت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ: كري
نىو مف أفزاع يكـ القيامة  (.5)} مؤمننا كاف حقِّا عمى اهلل أف ال ييؤىمِّ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

. 82سكرة األنعاـ، اآلية  (1)

. 211، صتفسير الجالليفالسيكطي،  الحمي ك (1)

الترغيب في الحياء كما جاء في فضمو كالترىيب مف الفحش : ، كتاب األدب كغيرهصحيح الترغيباأللباني،  (3)

. 2806( 42 / 3 )،كالبذاء

. 14363  ( 1437 / 1 )، كضعيؼ الجامع الصغيرصحيح ، أللبانيا (4)

. 12141 ( 1/1215)المرجع السابؽ،  (5)

 
ٍرمة تركيع المؤمف متحقِّقة، كلك كاف بمجرد النظرة التي قيًصد منيا اإلخافة، كتشتد الحرمة إذا كاف  كحي
التركيع إشارة بالسبلح أك بما أجرمى مجراه مف الحديد أك نحكه، ًلما يترتَّب عمى ىذا مف التسبُّب في 
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ًكمى كيركل عف عبد اهلل بف عمرك قاؿ كإفزاع المؤمف بغير حؽ،  قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو : ري
  (.1)} مسمـ نظرة تخيفو فييا بغير حؽ أخافو اهلل يـك القيامة مف نظر الى{: كسمـ

ًكمى عنو أف رسكؿ اهلل ػ صمى اهلل عميو كسمـ ػ قاؿ ال ييشير أحديكـ إلى أخيو بالسبلح؛ فإنو ال {: كما ري
(. 2)}فيقع في حفرة مف النار" أم يىٍرمي كييٍفًسد"يىدرم لعؿ الشيطافى يىٍنًزعي في يده 

رَّمنا، كلك بمجرد النظرة المخيفة، فإف ىذا يدؿ عمى أف تركيعىو  ذا كاف مجرد تركيع اآلمنيف ميحى كا 
ٍرمتو، أك االعتداء عمى نفسو، أك عمى عضك مف أعضائو، أك عمى  باألصكات المينكىرة، أك انتياؾ حي

ثمنا، كأف فاعمو يستحؽ المعف كالكعيد،ذم قرابة، أك عمى مالو، أك عممو ٍرمىة كا  الكارد في   أشد حي
ٍرمو كظيٍممو        .األحاديث السابقة لًعظىـ جي

 
 اإلسبلمي التي يجب عمى اإلعبلمي اإلعبلمي إف المحاذير الشرعية في العمؿ        كخالصة القكؿ
الكذب، فالمكضكعية سبلح الصحفي في نقؿ الحقيقة،  كالجزع عند المصيبة : أك الصحفي تجنبيا ىي

التي ال ارتجاع ليا، إذ ليس لئلعبلمي أف تككف مادتو اإلعبلمية، رىينة لمجزع كالمصيبة، بؿ عميو 
كالحسد الذم يككف سببا في إفراغ المعالجة اإلعبلمية مف مضمكنيا ، تخفيؼ المصاب عمى الناس

الغضب الذم   كاإلعانة عمى المعصية التي تحـر عمى االعبلمييف إذ أف ذنبيـ مضاعؼ، كالحؽ،
 كاف يأتييا لك لـ يكف قكة شيطانية تقير اإلنساف كتدفعو إلى أفعاؿ، ما: القرآف الكريـ بأنويصكره 
ٍرمة تركيع المؤمف متحقِّقة، كلك كاف بمجرد النظرة التي قيًصد منيا  كالتخكيؼ كالتركيع،  غاضبا، كحي

 .اإلخافة، كتشتد الحرمة إذا كاف التركيع إشارة بالسبلح
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

. 12639( 1264/ 1)المرجع السابؽ،  (1)

/ 6 ) مف حمؿ عمينا السبلح فميس منا:باب قكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ: كتاب الفتف" صحيح البخارم " (2)

2592) 6661. 
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 : في ضكء الكتاب كالسنةاإلسالميم اإلعالـمصطمح اؿ

 

المصطمح اإلعبلمي اليكـ، بحاجة إلى إعادة صياغة، بما يكفؿ لو الضابط األخبلقي 
كالمضمكف الحؽ، ألنو مصطمح يميز بيف فسطاطيف، كيفصؿ بيف أىؿ الحؽ كأتباع الباطؿ، كأستطيع 

أف أميز بيف اتجاىات زمبلء المينة، مف مصطمحيـ اإلعبلمي، كعميو يستطيع المرء التمييز بيف 
الصحفي اإلسبلمي كالصحفي اآلخر مف خبلؿ المصطمح، فمثبل عندما تشاىد إحدل الفضائيات، 

لقاء قمة بيف الرئيس مبارؾ كنظيره االسرائيمي أريئيؿ شاركف في شـر  )كتستمع إلى عنكاف صحفي، 
أعمف اإلرىابي شاركف رئيس ) بالتأكيد ىذا إعبلـ آخر، كعندما تستمع الى عنكاف خبر  (الشيخ اليـك 

ىذا  (كزراء الكياف الصييكني، أف نتساريـ مثؿ تؿ أبيب، لكنو عدؿ الحقا كقاؿ إف البقاء فييا خطير
. العنكاف لـ يكف محايدا كلـ يكف ميادنا، ككاف كاضحا مع فسطاط الحؽ
اإللو كالرب كالديف كالعبادة  :        يرل المكدكدم أف المصطمح القرآني أساسو أربع كممات، كىي

. ىذه الكممات األربع أساس المصطمح القرآني كقكامو، كالقطب الذم تدكر حكلو دعكة القرآف " كيقكؿ 
فجماع ما يدعك اليو القرآف الكريـ ىك أف اهلل تعالى ىك االلو الكاحد كالرب الفرد الصمد، ال الو اال ىك، 

فيجب عمى االنساف أف يرضى بو اليان كأف . كال رب سكاه، كال يشاركو في ألكىيتو كال في ربكبيتو أحد
(.  1)" يتخذه دكف سكاه ربا، كيكفر بألكىية غيره كيجحد ربكبية مف سكاه

فاإللو الذم يأليو القمب بكماؿ الحب كالتعظيـ  ":جاء في تعريؼ ابف تيمية لبللو : االلومصطمح: أكال
ذيكا ًمف ديكًف المًَّو آًليىةن    :كذلؾ كاضح في قكلو تعالى. (2" )كاالجبلؿ كاإلكراـ كالخكؼ كالرجاء كىاتَّخى

ـٍ ًعزِّا  (. 3 )لّْيىكيكنيكا لىيي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .       ىػ 1391 دار القمـ، ككيت، 5ص  ،المصطمحات األربعة في القرآف المكدكدم، أبك األعمى، (1 )

(. 1/8)، العبكديةابف تيمية، (2)

. 81سكرة مريـ، اآلية  (3)

ذكر تعالى حاؿ المشركيف بو في الدنيا : " كيكضح ابف كثير في تفسيره معنى اآلية قائبل
 كىك اهلل ،جعمكا لو أندادا أم أمثاال كنظراء يعبدكنيـ معو كيحبكنيـ كحبوإذ  اآلخرة،كماليـ في الدار 

: عف عبد اهلل بف مسعكد قاؿ { كفي الصحيحيف ، كال ند لو كال شريؾ معو،ال إلو إال ىك كال ضد لو
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كىالى تىٍدعي مىعى المًَّو ًإلىينا  (. 1)}يا رسكؿ اهلل أم الذنب أعظـ ؟ قاؿ أف تجعؿ هلل ندا كىك خمقؾ : قمت 
عيكفى  لىٍيًو تيٍرجى ـي كىاً  ٍك ٍجيىوي لىوي اٍلحي رى الى ًإلىوى ًإالَّ ىيكى كيؿُّ شىٍيءو ىىاًلؾه ًإالَّ كى (. 2 )آخى

:  الربمصطمح: ثانيا
 يأتي معنى الرب في القرآف الكريـ بمعاني عديدة كقد أجمميا ابك األعمى المكدكدم في خمسة  

(.  3): معاف كىي
دىٍتوي  : ػ المربي الكفيؿ بقضاء الحاجات كالقائـ بأمر التربية كالتنشئة كيظير ذلؾ في قكلو تعالى1 رىاكى كى

ٍثكىامى ًإنَّوي  بّْي أىٍحسىفى مى قىالىٍت ىىٍيتى لىؾى قىاؿى مىعىاذى الٌمًو ًإنَّوي رى مَّقىًت األىٍبكىابى كى الًَّتي ىيكى ًفي بىٍيًتيىا عىف نٍَّفًسًو كىغى
(. 4 )الى ييٍفًمحي الظَّاًلميكفى 
 قالو مجاىد كابف ، ىك سيدم أكرمني فبل أخكنو: أم،يعني زكجيا إنو ربي كيفسر القرطبي 

(.  5" )أم إف اهلل ربي تكالني بمطفو فبل أركب ما حرمو: إسحؽ ك السدم كقاؿ الزجاج 
بِّا  : ػ الكفيؿ كالرقيب، كالمتكفؿ بالتعيد كاصبلح الحاؿ كما في قكلو تعالى2 ٍيرى الٌمًو أىٍبًغي رى قيٍؿ أىغى

مىٍييىا كىالى تىًزري كىاًزرىةه ًكٍزرى أيٍخرىل (.  6  ) كىىيكى رىبُّ كيؿّْ شىٍيءو كىالى تىٍكًسبي كيؿُّ نىٍفسو ًإالَّ عى
ـٍ   :ػ السيد الرئيس الذم يككف في قكمو كالقطب يجتمعكف حكلو كما في قكلو تعالى3 كىالى يىنفىعيكي

عيكفى  لىٍيًو تيٍرجى ـٍ كىاً  بُّكي ـٍ ىيكى رى ـٍ ًإف كىافى الٌموي ييًريدي أىف ييٍغًكيىكي حى لىكي (.  7 )نيٍصًحي ًإٍف أىرىدتُّ أىٍف أىنصى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

(. 1/275)،فسير القرآف العظيـتابف كثير،   (1)

. 88سكرة القصص، اآلية  (2)

. 37ص ، المصطمحات األربعة في القرآف  المكدكدم، (3)

. 23سكرة يكسؼ، اآلية  (4)

  (.9/140)، الجامع ألحكاـ القرآفالقرطبي،  (5)

. 164سكرة األنعاـ، اآلية  (6)

 .34سكرة ىكد، اآلية  (7)

ػ السيد المطاع، كالرئيس كصاحب السمطة النافذ الحكـ، كالمعترؼ لو بالعبلء كالسيادة، كالمالؾ 4
ـٍ أىٍربىابنا مّْف ديكًف الٌمًو  : لصبلحيات التصرؼ كما في قكلو تعالى ريٍىبىانىيي ـٍ كى ذيكٍا أىٍحبىارىىي (.  1 )اتَّخى

بّْؾى رىبّْ اٍلًعزًَّة عىمَّا يىًصفيكفى   :ػ الممؾ كالسيد كما في قكلو تعالى5 افى رى (. 2 )سيٍبحى
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 :مصطمح الديف: ثالثا
 

مف المصطمحات األساسية كالمفتاحية في القرآف الكريـ، كقد كرد ىذا المصطمح في الكتاب 
نظاـ الحياة  "كقد عرفو المكدكدم بأنو. ليياإالعزيز بمعاف متعددة، كمدلكالت مختمفة، نحاكؿ التعرؼ 

(. 3)" الكامؿ الشامؿ لنكاحييا مف االعتقادية كالفكرية كالخمقية كالعممية

 أذلمتو فذؿ كيقاؿ أمكالديف يتضمف معنى الخضكع كالذؿ يقاؿ دنتو فداف : " كيعرفو ابف تيمية قائبل
(. 4" )فديف اهلل عبادتو كطاعتو كالخضكع لو نديف اهلل كنديف هلل أم نعبد اهلل كنطيعو كنخضع لو

ـي   : تعالىكلوؽ بدليؿ  اإًلسبلـىككالدِّيف  (. 5 )ًإفَّ الدّْيفى ًعندى الٌمًو اإًلٍسالى
ًدينيكفى   :الجزاء، كمنو قكلو تعالىبمعنى الدِّيف يأتي ك كينَّا تيرىابنا كىًعظىامنا أىًئنَّا لىمى (. 6 ) أىًئذىا ًمٍتنىا كى

 مالؾ  أنو سبحانو كتعالى ىكأم  مالؾ يـك الديف :  يكـي الجزاء؛ كمنو قكلو تعالى ىككيكـي الدِّيف
. يـك الجزاء كالحساب

ـٍ قىٍبؿى ًكعىاء   :في التنزيؿ العزيزجاء الحكـ كالقضاء كالسمطاف، كيأتي الديف بمعنى ك فىبىدىأى ًبأىٍكًعيىًتًي
ًمًؾ ه  اهي ًفي ًديًف اٍلمى ذى أىخى يىا ًمف ًكعىاء أىًخيًو كىذىًلؾى ًكٍدنىا ًلييكسيؼى مىا كىافى ًليىٍأخي (.  7 )  أىًخيًو ثيَـّ اٍستىٍخرىجى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

. 31سكرة التكبة، اآلية  (1 )

. 180سكرة الصافات، اآلية  (2)

. 129، صالمصطمحات األربعة في القرآفالمكدكدم،   (3)

(. 1/6)، العبكديةابف تيمية،  (4)

. 19سكرة آؿ عمرف، اآلية  (5)

. 53، اآلية الصافاتسكرة  (6)

 .   76، اآلية يكسؼسكرة  (7)

إف الديف ىك نظاـ الحياة الشامؿ الذم ارتضاه اهلل لعباده كتكفؿ بإظياره عمى : كعميو أقكؿ
ؽّْ  : سكاه، كحفظو مف التحريؼ كالتبديؿ، بدليؿ قكلو تعالى ًديًف اٍلحى ىيكى الًَّذم أىٍرسىؿى رىسيكلىوي ًباٍلييدىل كى
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لىٍك كىرًهى اٍلميٍشًركيكفى  مىى الدّْيًف كيمًّْو كى كأف مف ابتغى غيره مف األدياف كتبع دينا غير (. 1)ًلييٍظًيرىهي عى
(. 2 ) كمف يبتغ غير اإلسالـ دينا فمف يقبؿ منو  :اإلسبلـ فمف يقبؿ منو بدليؿ قكلو تعالى

 
: مصطمح العبادة: رابعا

 
كردت كممة العبادة في القرآف الكريـ بعدة معاني، كما ييمنا أف تككف ىذه المعاني كؿ ال يتجزأ 
خالصة هلل سبحانو كتعالى فالعبكدية جاءت بمعنى العبكدية كاالطاعة كالدعاء كاالستغاثة كالعياذ كالتألو 

.  كالمممكؾ
ـي   تيمية عف قكلو عز كجؿ ابفسئؿ الشيخ اإلماـ العبلمة كعندما  بَّكي يىا أىيُّيىا النَّاسي اٍعبيديكٍا رى

ـٍ تىتَّقيكفى  ـٍ لىعىمَّكي ـٍ كىالًَّذيفى ًمف قىٍبًمكي مىقىكي العبادة اسـ جامع لكؿ ما يحبو اهلل : " أجاب قائبل. (3 )الًَّذم خى
فالصبلة كالزكاة كالصياـ كالحج كصدؽ الحديث كأداء : كيرضاه مف األقكاؿ كاألعماؿ الباطنة كالظاىرة 

األمانة كبر الكالديف كصمة األرحاـ كالكفاء بالعيكد كاألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر كالجياد لمكفار 
كالمنافقيف كاإلحساف إلى الجار كاليتيـ كالمسكيف كالمممكؾ مف اآلدمييف كالبيائـ كالدعاء كالذكر كالقراءة 

خبلص الديف لو كالصبر  كأمثاؿ ذلؾ مف العبادة ككذلؾ حب اهلل كرسكلو كخشية اهلل كاإلنابة إليو كا 
فقد جاءت (. 4" )لحكمو كالشكر لنعمو كالرضاء بقضائو كالتككؿ عميو كالرجاء لرحمتو كالخكؼ لعذابو

ًتٍمؾى ًنٍعمىةه تىمينُّيىا  : بمعنى المممكؾ، خبلؼ الحر عمى لساف مكسى عميو السبلـ عندما قاؿ لفرعكف كى
مىيَّ أىٍف عىبَّدتَّ بىًني ًإٍسرىاًئيؿى    (.5 )عى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

.   33سكرة التكبة، اآلية  (1)

. 85سكرة آؿ عمراف، اآلية  (2)

  .21سكرة البقرة، اآلية  (3)
(. 1/3)، العبكدية  ابف تيمية،(4)

. 22سكرة الشعراء، اآلية  (5)

كٍا ًلٌمًو   :كما جاءت بمعنى العبكدية كاالطاعة ـٍ كىاٍشكيري ٍقنىاكي زى نيكٍا كيميكٍا ًمف طىيّْبىاًت مىا رى يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمى
ـٍ ًإيَّاهي تىٍعبيديكفى  قيٍؿ ًإنّْي نيًييتي أىٍف أىٍعبيدى الًَّذيفى تىٍدعيكفى   :كبمعنى التألو في قكلو تعالى، (1 )ًإف كينتي
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ـى ًلرىبّْ اٍلعىالىًميفى  اءًنيى اٍلبىيّْنىاتي ًمف رَّبّْي كىأيًمٍرتي أىٍف أيٍسًم كبمعنى الدعاء ، (2 )ًمف ديكًف المًَّو لىمَّا جى
ؿُّ ًممَّف يىٍدعيك ًمف ديكًف المًَّو مىف الَّ يىٍستىًجيبي لىوي ًإلىى يىكـً   :كاالستغاثة في قكلو تعالى مىٍف أىضى كى

ـٍ كىاًفًريفى  كىانيكا ًبًعبىادىًتًي ـٍ أىٍعدىاء كى ًشرى النَّاسي كىانيكا لىيي ذىا حي اًفميكفى كىاً  ـٍ غى اًئًي ـٍ عىف ديعى ًة كىىي ، (3 )اٍلًقيىامى
اؿه   :كبمعنى العياذ كالمجكء كاالعتقاد بقدرة الجف عمى االعاذة كالمحافظة في قكلو تعالى كىأىنَّوي كىافى ًرجى

ـٍ رىىىقنا اؿو مّْفى اٍلًجفّْ فىزىاديكىي نًس يىعيكذيكفى ًبًرجى  (. 4 ) مّْفى اإلًٍ
كما قاؿ  التي يحبيا اهلل كيرضاىا لعباده الذيف خمقيـ ليذه الغاية ف العبادة هلل ىي الغايةإ

نسى ًإالَّ ًليىٍعبيديكًف   :تعالى مىٍقتي اٍلًجفَّ كىاإلًٍ مىا خى  (. 5  )كى

كيبدك لي أف ىذه المصطمحات األربعة، كىي اإللو كالرب كالديف كالعبادة،  منبع المصطمح 
اإلعبلمي اإلسبلمي، كرافد يرفده كمقياس يرد إليو، كميزاف يكزف بو، فبل معنى ليذا المصطمح إذا تجرد 

مف مرجعية أمينة تضبطو، الف ممكية السمطات كالصبلحيات كالمصطمحات في السماكات كاألرض 
القنا، كبالتالي فاف المصطمح اإلعبلمي سكؼ يككف مترددا عند أف تجعؿ هلل ندا كىك خلغير اهلل يعني 

كعميو يظير جميا أف القرآف . بثو، يتممؽ السمطاف، خاكيا مف المضمكف الحؽ كضابطو األخبلقي
الكريـ كالسنة النبكية الشريفة مصدر غني بالمصطمح اإلعبلمي اإلسبلمي، الذم يجب أف يستند إلى 

اإللو كالرب كالديف كالعبادة،  باعتباره القطب الذم : المصطمح القرآني، كأساسو أربع كممات، كىي
. تدكر حكلو دعكة القرآف

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

. 172سكرة البقرة، اآلية  (1 )

. 66سكرة غافر، اآلية  (2)

 . 6- 5سكرة األحقاؼ، اآلية  (3)

.  6سكرة الجف، اآلية  (4)

  .56، اآلية  الذارياتسكرة  (5)

 
: مجمكعة مف األمثمة عمى المصطمح اإلعبلمي في القرآف كالسنةكأذكر في ىذا الصدد 

: المصطمح اإلعالمي في القرآف الكريـ: أكال
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: مصطمح  الشريعةػ 1
 

: جاء مصطمح الشريعة في القرآف الكريـ بأكثر مف معنى
مىى شىًريعىةو مّْفى اأٍلىٍمًر فىاتًَّبٍعيىا  : قكلو تعالى فقد جاء بمعنى طريقة كما في  عىٍمنىاؾى عى (. 1) ثيَـّ جى

  ،مف أمر الديف : مف األمر ، طريقة : ثـ جعمناؾ عمى شريعة : " يفسر البيضاكم اآلية 
آراء الجياؿ التابعة  : كال تتبع أىكاء الذيف ال يعممكف ، فاتبع شريعتؾ الثابتة بالحجج. فاتبعيا

(. 2" )لمشيكات كىك رؤساء قريش قالكا لو ارجع إلى ديف آبائؾ
ا   :قكلو تعالىكما في  (السبيبل كالسنة)جاء بمعنى ك ًمٍنيىاجن ـٍ ًشٍرعىةن كى عىٍمنىا ًمنكي كجاء ، (3) ًلكيؿٍّي جى

 فالشرعة كالمنياج الطريؽ الكاضح ككؿ ما شرعت فيو فيك ،أم سبيبل كسنة: : " في معالـ التنزيؿ
شريعة كشرعة كمنو شرائع اإلسبلـ لشركع أىميا فييا كأراد بيذا أف الشرائع مختمفة كلكؿ أىؿ ممة 

   شرع لكـ مف الديف ما كصى بو نكحا كبمعنى البياف كاإلظيار كما في قكلو تعالى، (4" )شريعة
كفي قصة ، (6)" بيف كأظير لكـ "  شرع لكـ لكجيز في تفسير الكتاب العزيزا، كجاء في (5)

ـٍ شيرَّعان  ظاىرة عمى الماء  جاءت بمعنىأصحاب السبت ـٍ يىٍكـى سىٍبًتًي ـٍ ًحيتىانييي  (. 7)ًإٍذ تىٍأًتيًي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

  .18، اآلية الجاثيةسكرة  (1)

(. 1/171)، فسير البيضاكم، تالبيضاكم( 2)

 48.سكرة المائدة، اآلية  (3)

(. 1/65)، عالـ التنزيؿـالبغكم،  (4)

 .13سكرة الشكرل، اآلية  (5)

(. 1/962 )، لكجيز في تفسير الكتاب العزيزاالكاحدم،  (6)

. 163، اآلية األعراؼسكرة  (7)

: ظاىرة عمى الماء كثيرة جمع شارع كقاؿ الضحاؾ : أم" كجاء في معالـ التنزيؿ لمبغكم 
يىٍكـى الى يىٍسًبتيكفى    مثؿ الكباش السماف البيض،أنيا كانت تأتييـ يـك السبت: كفي القصة . متتابعة كى
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ـٍ  ال يدخمكف في السبت : اء أم بال يسبتكف  بضـ اؿ: كإتيانيـ يـك السبت قرأ الحسف  الى تىٍأًتيًي
(.  1" )ال يعظمكف السبت: كالقراءة المعركفة بنصب الياء كمعناه 

 
: السمطاف مصطمحػ 2
 

كٍا   :كجاء بمعنى الحجة كالبياف كالقكة كالكالي كما في قكلو تعالى سىنيٍمًقي ًفي قيميكًب الًَّذيفى كىفىري
ٍثكىل الظَّاًلًميف ًبٍئسى مى ـي النَّاري كى ٍأكىاىي مى ٍؿ ًبًو سيٍمطىاننا كى ـٍ يينىزّْ (. 2) الرٍُّعبى ًبمىا أىٍشرىكيكٍا ًبالٌمًو مىا لى

 كمف ،حجة كبيانا كعذرا كبرىانا "ما لـ ينزؿ بو سمطانا : قكلو تعالى كجاء في تفسير القرطبي ؿ
إنو مأخكذ مف السميط كىك ما :  ألنو حجة اهلل عز كجؿ في األرض كيقاؿ ، سمطاف:ىذا قيؿ لمكالي

فالسمطاف يستضاء ؿ، أماؿ السميط بالذباؿ المفت ،يضاء بو السراج كىك دىف السمسـ قاؿ امرؤ القيس
بو في إظيار الحؽ كقمع الباطؿ كقيؿ السميط الحديد كالسبلطة الحدة كالسبلطة مف التسميط كىك القير 

في ك (.3) " فأصؿ السمطاف القكة فإنو يقير بيا كما يقير بالسمطاف،كالسمطاف مف ذلؾ فالنكف زائدة
(.  5) "قكتي كحجتي: " كفي تفسير الجبلليف، جاء بمعنى، (4 )  ىىمىؾى عىنّْي سيٍمطىاًنيٍو قكلو تعالى
سيٍمطىافو مًُّبيفو   :قكلو تعالى ٍمنىا ميكسىى ًبآيىاًتنىا كى لىقىٍد أىٍرسى التكراة كما أنزؿ اهلل فييا : يريد " ، (6 )كى

(.   7)"ا كحجة بينة كىي العص كسمطاف مبيف مف األحكاـ 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 (.1/292)، معالـ التنزيؿالبغكم،  (1)

. 151سكرة آؿ عمراف، اآلية  (2)

(. 4/227)، لجامع ألحكاـ القرآفاالقرطبي،  (3)

 .29، اآلية الحاقةسكرة  (4)

(. 1/763)، فسير الجبلليفت (5)

. 96، اآليةىكدسكرة  (6)

(. 1/553)، لكجيز في تفسير الكتاب العزيزا ،  الكاحدم(7)

: مصطمح الخصاصةػ 3
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كرد ىذا المصطمح في القرآف الكريـ في آية كاحدة، كىي قكلو تعالى في سياؽ مدح األنصار، 
مىف ييكؽى شيحَّ نىٍفًسًو  : كمكقفيـ مف المياجريف ةه كى اصى ـٍ خىصى لىٍك كىافى ًبًي ـٍ كى مىى أىنفيًسًي كفى عى ييٍؤًثري كى
كفى  ـي اٍلميٍفًمحي (. 1) فىأيٍكلىًئؾى ىي

أم حاجة كفقر كالخصاصة مأخكذة مف خصاص البيت كىي الفرج التي : "كجاء في تفسير الشككاني
 إف الخصاصة مأخكذة : كقيؿ، في محؿ نصب عمى الحاؿ، لك كاف بيـ خصاصة: كجممة،تككف فيو

(. 2" )مف االختصاص كىك االنفراد باألمر فالخصاصة االنفراد بالحاجة
 
: مصطمح العىٍيمىةػ 4
 

: كرد ىذا المصطمح في القرآف الكريـ في ثبلثة مكاضع
 ، كالقياـ ىف عمى زكجة كاحدة حاؿ الخكؼ مف عدـ العدؿ بيف عند ذكره سبحانو االقتصار: األكؿ

ـٍ ذىًلؾى أىٍدنىى أىالَّ تىعيكليكٍا  بحقكقيف، قاؿ تعالى   .(3)فىًإٍف ًخٍفتيـٍ أىالَّ تىٍعًدليكٍا فىكىاًحدىةن أىٍك مىا مىمىكىٍت أىٍيمىانيكي
عاؿ الرجؿ يعيؿ عيمة إذا افتقر كلكف في : كتقكؿ العرب" كجاء في تفسير القرآف العظيـ البف كثير 

 فإنو كما يخشى كثرة العائمة مف تعداد الحرائر كذلؾ يخشى مف تعداد السرارم ،نظر ىذا التفسير ىينا
عاؿ في الحكـ إذا :  أم ال تجكركا يقاؿ ذلؾ أدنى أف ال تعكلكا أيضا كالصحيح قكؿ الجميكر 

(.  4" )قسط كظمـ كجار
ـي الٌموي ًمف فىٍضًمًو   : قكلو تعالى في خطاب المؤمنيف:الثاني ٍيمىةن فىسىٍكؼى ييٍغًنيكي ٍف ًخٍفتيـٍ عى (. 5 )كىاً 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 . 9، اآلية الحشرسكرة  (1)

(. 5/282) ،فتح القدير،  الشككاني(2)

 . 3ء، اآلية النساسكرة  (3)

(. 1/45)، تفسير القرآف العظيـ،   كثيرابف (4)

. 28، اآلية التكبةسكرة  (5)

كاف المشرككف يجيئكف إلى البيت كيجيئكف معيـ : " جاء في الدر المنثكر في تفسير اآلية
ف : بالطعاـ يتجركف فيو فمما نيكا عف أف يأتكا البيت قاؿ المسممكف  فمف أيف لنا الطعاـ ؟ فأنزؿ اهلل كا 
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فأنزؿ اهلل عمييـ المطر ككثر خيرىـ حيف ذىب : خفتـ عيمة فسكؼ يغنيكـ اهلل مف فضمو إف شاء قاؿ 
(.  1) "المشرككف عنيـ

(. 2) ككجدؾ عائالن فأغنى  قكلو سبحانو مخاطبنا نبيو محمدنا صمى اهلل عميو كسمـ:الثالث
فقير كذكر أنيا في مصحؼ :  عف سفياف ككجدؾ عائبل قاؿ ،خرج ابف جرير" " كجاء في الدر المنثكر

(. 3" )ككجدؾ عديما فآكل" ابف مسعكد 
 

 : اإلرىابمصطمح ػ 5
يتردد في كسائؿ اإلعبلـ، التي تنعؽ بمساف عربي، ىذا المصطمح في إطار تممؽ فسطاط 

غاثة الميفاف، كالعمؿ الخيرم  أتباع الباطؿ، ليصبح الجياد في سبيؿ اهلل كالدفاع عف الديار كالنفس، كا 
.  كالتربية كالتعميـ عمى مكائد القرآف إرىابا

كىأىًعدُّكٍا لىييـ مَّا اٍستىطىٍعتـي  إف معنى ىذا المصطمح في مفيكمنا، يظير جميا في اآلية الكريمة 
ـٍ  ـي الٌموي يىٍعمىمييي ـٍ الى تىٍعمىميكنىيي ًريفى ًمف ديكًنًي ـٍ كىآخى كي ٍيًؿ تيٍرًىبيكفى ًبًو عىٍدكَّ الٌمًو كىعىديكَّ بىاًط اٍلخى ًمف رّْ مّْف قيكَّةو كى

ـٍ كىأىنتيـٍ الى تيٍظمىميكفى  ؼَّ ًإلىٍيكي مىا تينًفقيكٍا ًمف شىٍيءو ًفي سىًبيًؿ الٌمًو ييكى (. 4 ) كى
كجاء ت بعدة معاني تدكر حكؿ تخكيؼ أعداء اهلل كالصاؽ حقيقة الخزم عمييـ مف خبلؿ  ترىبكف

تخزكف بو عدك اهلل " ،  كبمعنى (5)" تخكفكف " االستعداد كاالعداد لممعركة معيـ، فقد جاءت بمعنى  
(.  6" )كعدككـ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

(. 8/544)، رالدر المنثكالسيكطي،  (1)

. 8، االية الضحىسكرة  (2)

(. 8/544)، الدر المنثكرالسيكطي، (3)

. 60سكرة األنفاؿ، اآلية  (4)

( 2/424)كتفسير ابف كثير . (1/237)كتفسير الجبلليف، . (1/446)لكاحدم ، ؿالكجيزأنظر  (5)

(. 2/466)، فتح القديرالشككاني،  (6)

كفي المحصمة فاف القكة المطمكب إعدادىا مقركنة بالجياد كالرمي في سبيؿ اهلل كىذا ما يؤكده 
 سمعت رسكؿ اهلل : يقكؿ،عقبة بف عامر رضي اهلل عنوعف : " حديث الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ
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 أال إف القكة الرمي أال ،كأعدكا ليـ ما استطعتـ مف قكة: صمى اهلل عميو كسمـ كىك عمى المنبر يقكؿ 
(.  1" )إف القكة الرمي أال إف القكة الرمي

يقاع الخزم عمييـ مف خبلؿ  يتضح أف مفيكـ اإلرىاب في اإلسبلـ يرتبط بإخافة أعداء اهلل كا 
إعداد القكة، كىذه القكة إنما كانت ليدؼ عظيـ كىك نصرة الديف كحمايتو، كنشر الدعكة كحماية الدعاة، 

. فمـ تكف القكة بيدؼ ظمـ الناس كقتميـ لمصالح دنيكية كما في مفيـك اآلخريف
 

  :ػ مصطمح الطاغكت6
جاء معنى الطاغكت عمى أنو كؿ شرع أك نظاـ حكـ اك فرد يبتغي غير شرع اهلل كحكـ اهلل، 

ـٍ تىرى ًإلىى الًَّذيفى أيكتيكٍا نىًصيبنا مّْفى اٍلًكتىاًب ييٍؤًمنيكفى ًباٍلًجٍبًت كىالطَّاغيكًت  كىك كؿ معبكد مف دكف اهلل أىلى
.. ىك كؿ شرع غير شريعة اهلل، ككؿ حكـ غير حكمو"كقد عرفو صاحب الظبلؿ الطاغكت بأنو ، (2)

فيك طاغكت مف الطغياف، ألف العدؿ فيو ال يتحقؽ، كألنو ال يحمؿ مقياسا ثابتا لمعدؿ غير خاضع 
كلـ يذىب المكدكدم بعيدا في تعريفو لمطاغكت، معتبرا أنو أم فرد ، (3 )"لميكل كاالنحراؼ كالضبلؿ

كؿ فرد أك إدارة تبغي كتتمرد عمى اهلل، "أك نظاـ أك حاكـ يتمرد عمى شرع اهلل كيقكؿ المكدكدم 
 . (4)" كتجاكز حدكد العبكدية كتدعي لنفسيا األلكىية كالبكبية

لىقىٍد  كيبدك لي أف الطاغكت ىك كؿ معبكد مف دكف اهلل يجب عمينا اجتنابو امتثاال لقكلو تعالى  كى
، كعميو فاف الحاكـ يصبح معبكدا (5 )بىعىٍثنىا ًفي كيؿّْ أيمَّةو رَّسيكالن أىًف اٍعبيديكٍا الٌموى كىاٍجتىًنبيكٍا الطَّاغيكتى 

. مف دكف اهلل إذا كضع تشريعات غير اسبلمية، كقبمناىا كارتضيناىا بديبل لشرع اهلل
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

. 19511( 10/13)،  سنف البييقي الكبرل(1)

 . 51سكرة النساء، اآلية  (2)

(. 35/ 5)، في ظالؿ القرآفقطب،  (3)

. 79 ص ،المصطمحات األربعة في القرآفالمكدكدم،  (4)

 .36، اآلية  النحؿسكرة (5)

 :ػ النصارل7
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يطمؽ الناس في زماننا اسـ المسيحييف عمى مف يعتنقكف الديانة المسيحية، لكف القرآف الكريـ  
ارىل  : سماىـ النصارل، كنحف المسمميف مدعككف لؤلخذ بذلؾ، يقكؿ تعالى ًمفى الًَّذيفى قىاليكٍا ًإنَّا نىصى كى

سىٍكؼى  ًة كى اء ًإلىى يىٍكـً اٍلًقيىامى ـي اٍلعىدىاكىةى كىاٍلبىٍغضى ٍينىا بىٍينىيي كٍا ًبًو فىأىٍغرى ظِّا مّْمَّا ذيكّْري ـٍ فىنىسيكٍا حى ٍذنىا ًميثىاقىيي أىخى
ـي الٌموي ًبمىا كىانيكٍا يىٍصنىعيكفى   (. 1 )يينىبّْئييي

كالقرآف الكريـ يذكر كذلؾ أف الييد ينادكنيـ بالنصارل، كىـ يسمكف أنفسيـ بالنصارل كيظير ذلؾ في 
مىى شىٍيءو   :قكلو تعالى ارىل لىٍيسىًت اٍليىييكدي عى قىالىًت النَّصى مىىى شىٍيءو كى ارىل عى قىالىًت اٍليىييكدي لىٍيسىًت النَّصى كى

ًة ًفيمىا كىانيكٍا ًفيًو  ـٍ يىٍكـى اٍلًقيىامى ـي بىٍينىيي ـٍ فىالٌموي يىٍحكي ـٍ يىٍتميكفى اٍلًكتىابى كىذىًلؾى قىاؿى الًَّذيفى الى يىٍعمىميكفى ًمٍثؿى قىٍكًلًي كىىي
. (2 )يىٍختىًمفيكفى 

 

مصطمح السنة النبكية الشريفة : ثانيا
 

كالقرآف الكريـ الذم حكل المصطمح الحؽ أصؿ لكؿ ما جاءت بو السنة النبكية، كعميو يككف 
المصطمح االعبلمي في السنة أساس يبنى عميو في صياغة المصطمح اإلعبلمي اإلسبلمي أذكر ىنا 

: أمثمة عمى مصطمحات ميمة
  :ػ بيت المقدس1

كرد مصطمح بيت المقدس في األحاديث الشريفة في أكثر مف مكضع، كىك المصطمح 
كجاء في  (جبؿ الييكؿ  )ك  (أكرشميـ  )اإلعبلمي األصيؿ في مكاجية المصطمحات األخرل مثؿ 

لما كذبتني قريش قمت في الحجر فجبل   : أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ": الحديث الشريؼ
(. 3" ) فجبل اهلل لي بيت المقدس،اهلل لي بيت المقدس فطفقت أخبرىـ عف آياتو كأنا أنظر إليو

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

. 14سكرة المائدة، اآلية  (1 )

. 113سكرة البقرة، اآلية  (2)

 .170( 1/156 )اب ذكر المسيح بف مريـ كالمسيح الدجاؿب:  كتاب االيمافصحيح مسمـ( 3)
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صمى اهلل عميو    ميمكنة مكالة النبي    عف  {: كجاء في حديث  آخر يبيف فضؿ بيت المقدس
ذاؾ ذ ائتكه فصمكا فيو ككانت الببلد إ    :فقاؿ    ،المقدس بيت   يا رسكؿ اهلل أفتنا في     :أنيا قالت   كسمـ 

(. 1")قناديمو   حربا فإف لـ تأتكه كتصمكا فيو فابعثكا بزيت يسرج في 
: ـ حائط البراق 2

 

يطمؽ الييكد اسـ حائط المبكى، عمى حائط البراؽ، كىك مصطمح يحاكؿ الييكد مف خبللو،   
إبراز جانب مف التاريخ لصالحيـ في إثبات الحؽ التاريخي ليـ في بيت المقدس، كفي المصطمح 

اإلعبلمي اإلسبلمي، يطمؽ اسـ حائط البراؽ نسبة إلى البراؽ الذم ركبو الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ 
أف رسكؿ  أنس بف مالؾ    عف {: يـك اإلسراء كالمعراج، كفي الحديث الشريؼ يذكر ىذا االسـ بكضكح

أتيت بالبراؽ كىك دابة أبيض طكيؿ فكؽ الحمار كدكف البغؿ يضع     :قاؿ   صمى اهلل عميو كسمـ    اهلل 
األنبياء  قاؿ فربطتو بالحمقة التي يربط بو   بيت المقدس    منتيى طرفو قاؿ فركبتو حتى أتيت  حافره عند

(. 2)}...قاؿ ثـ دخمت المسجد فصميت فيو ركعتيف 
 اإلسبلمي ككنو يرتبط حائط البراؽ بمعجزة اإلسراء كالمعراج الخالدة في العقيدة اإلسبلمية كالتاريخ
 الحراـ إلى المسجد ةيشكؿ مربطا لمبراؽ الذم أقؿ الرسكؿ الكريـ صمى اهلل عميو كآلو كسمـ مف المسجد

كالبراؽ دابة كاف يركبيا  .األقصى، كالذم امتطاه الرسكؿ الكريـ أثناء عكدتو بعد معراجو إلى السماء
أف الرسكؿ حمؿ عمى البراؽ حتى انتيى : " األنبياء عمييـ السبلـ كجاء في الطبقات الكبرل البف سعد

(.  3)"إلى بيت المقدس، فانتيى البراؽ إلى مكقفو الذم كاف يقؼ في مربطو
كالمعركؼ عند أىؿ القدس بالتكاتر كالتكارث أنو يكجد محؿ يسمى البراؽ، كىك عند باب المسجد 

أيضا يبلصؽ الجدار الغربي " مسجد البراؽ"األقصى المسمى باب المغاربة ،كيكجد مسجد يسمى 
لممسجد األقصى ،كقد ىدمو الصياينة حيف احتبلليـ لمقدس عاـ سبعة كستيف، فيما ىدمكه مف مساجد 

  .كآثار كأبنية ،كأغمب الظف أنو المكاف الذم ربط فيو البراؽ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

. 457( 1/178)باب في السرج في المساجد، : سنف أبي داكد، كتاب الصبلة (1)

. 162( 1/145 )اهلل عميو كسمـ إلى السماكات اإلسراء برسكؿ اهلل صمى باب : صحيح مسمـ، كتاب االيماف (2)

(. 1/213)، الطبقات الكبرلابف سعد،  (3)

http://hadith.al-islam.com/Display/Hier.asp?Doc=1&n=391
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عمما أف الحائط الذم كانت تطمؽ عميو  (المبكى  )كيطمؽ الصياينة عمى ىذا الحائط أسـ 
ىذه التسمية ىك جزء صغير مف الجدار الغربي، اعتاد الصياينة القدـك إلى زيارتو كتأدية طقكس 

 .خاصة بالقرب منو ،بزعـ أنو جزء مف جدار ىيكميـ القديـ المزعكـ

 

   : ػ المدينة3
 

صمى اهلل عميو     قاؿ رسكؿ اهلل {:يقكؿ   رضي اهلل عنو     ىريرة كفي مصطمح المدينة، عف أبي
  خبث    الكير    تنفي الناس كما ينفي    المدينة    كىي    يثرب    القرل يقكلكف  أمرت بقرية تأكؿ   كسمـ 

صمى اهلل    قاؿ رسكؿ اهلل  قاؿ   أبيو    عف    عامر بف سعد     عف{ كجاء في حديث آخر،  (1" )الحديد 
خير    المدينة     أف يقطع عضاىيا أك يقتؿ صيدىا كقاؿ   المدينة    البتي    إني أحـر ما بيف    كسمـ  عميو

  مف ىك خير منو كال يثبت أحد عمى  ليـ لك كانكا يعممكف ال يدعيا أحد رغبة عنيا إال أبدؿ اهلل فييا
. (2)  يـك القيامة كجيدىا إال كنت لو شفيعا أك شييدا   ألكائيا  

 
:  ػ فاسؽ4

خرج عف طريؽ الحؽ : جاء في قامكس األلفاظ كاألعبلـ القرآنية في معنى فسؽ فسكقا
اذا : كالصبلح أك فجر فيك فاسؽ، كأصؿ الفسؽ في المغة الخركج عف الشيء، كمنو فسقت الرطبة

(. 3" )خرجت مف قشرتيا ثـ استعمميا القرآف بمعنى الخركج عف الطاعة
  سمعت النبي : قاؿ    ،رضي اهلل عنو    ىريرة كجاء في حديث لمرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ، عف أم

(. 4)" أمو كلـ يفسؽ رجع كيـك كلدتو    يرفث   مف حج هلل فمـ    :يقكؿ   صمى اهلل عميو كسمـ  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

. 1772( 2/662)باب فضؿ المدينة كانيا تنفي الناس : صحيح البخارم، كتاب الحج (1)

. 1363( 2/992 )النبي صمى اهلل عميو كسمـ فييا فضؿ المدينة كدعاء باب: صحيح مسمـ، كتاب الحج (2)

. 1196، دار الفكر العربي، 1، ط292، صقامكس األلفاظ كاألعالـ القرآنيةابراىيـ، محمد اسماعيؿ،  (3)

. 1449( 2/553)باب فضؿ الحج المبركر : صحيح البخارم، كتاب الحج (4)

http://hadith.al-islam.com/Display/Hier.asp?Doc=1&n=3116
http://hadith.al-islam.com/Display/Hier.asp?Doc=1&n=3116
http://hadith.al-islam.com/Display/Hier.asp?Doc=1&n=3116
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الجاىمية  لـ يسمع في الفسؽ إف لفظك ،معصية أم لـ يأت بسيئة كال:  )يفسؽ كلـ ): قكلو  كفي معنى 
نما ىك إسبلمي  . كحكايتو عمف قبؿ اإلسبلـ  كتعقب بأنو كثر استعمالو في القرآف, كال في أشعارىـ كا 

(. 1" )فاسقا الطاعة أصمو انفسقت الرطبة إذا خرجت فسمي الخارج عف: كقاؿ غيره 
 

: مصادر المصطمح اإلعالمي اإلسالمي
 

إف اإلسبلـ يكاجو حممة إعبلمية معادية، كاليـك دار الندكة، المتمثمة بمجمس األمف تطمؽ 
المصطمح كما يحمك ليا، إننا بحاجة إلى إعادة صياغة المصطمح، كأرل أف البحث عف المصطمح 

: اإلعبلمي اإلسبلمي يككف في أحد المصادر اآلتية
  

  :القرآف الكريـ :أكال
كىك دستكر األمة، كالمصدر لكؿ فرع مف فركع المعرفة اإلسبلمية، كقد الحظت أف ككاالت 

.  إعبلـ أجنبية، تستخدـ مصطمحات إعبلمية مف آيات القرآف الكريـ
كىك كتاب اهلل المبيف كحبمو المتيف كصراطو " ، (2 )ىَعخ االعزقبد اىٖبدي إىى سجٍو اىششبدٗجبء فً 

المستقيـ كتنزيؿ رب العالميف نزؿ بو الركح األميف عمى قمب سيد المرسميف بمساف عربي مبيف منزؿ 
ليو يعكد كىك سكر محكمات كآيات بينات كحركؼ ككممات مف قرأه فأعربو فمو ، غير مخمكؽ منو بدأ كا 

لو أكؿ كآخر كأجزاء كأبعاض متمك باأللسنة محفكظ في الصدكر مسمكع بكؿ حرؼ عشر حسنات  
الى   " باآلذاف مكتكب في المصاحؼ فيو محكـ كمتشابو كناسخ كمنسكخ كخاص كعاـ كأمر كنيي

ًميدو  ًكيـو حى ٍمًفًو تىنًزيؿه مٍّْف حى (.  3) يىٍأًتيًو اٍلبىاًطؿي ًمف بىٍيًف يىدىٍيًو كىالى ًمٍف خى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

، قكلو باب فضؿ فتح البارم في شرح صحيح البخارم  ،العسقبلني، أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ الشافع  (1 )

 . ىػ 1379 دار المعرفة، بيركت،  (3/382)الحج المبركر 

 الدار السمفية( 1/26)، لمعة االعتقاد اليادم إلى سبيؿ الرشاد، أبك محمد عبد اهلل بف أحمد بف قدامة،  المقدسي(2)

. بدر بف عبد اهلل البدرتحقيؽ  ،1، طلككيتا

 42، اآلية  فصمتسكرة (3)
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لىٍك كىافى  كقكلو تعالى  مىى أىف يىٍأتيكٍا ًبًمٍثًؿ ىىذىا اٍلقيٍرآًف الى يىٍأتيكفى ًبًمٍثًمًو كى قيؿ لًَّئًف اٍجتىمىعىًت اإًلنسي كىاٍلًجفُّ عى
ـٍ ًلبىٍعضو ظىًييرنا  يي (. 1) بىٍعضي

 
 :السنة النبكية الشريفة :ثانيا

 
 إف السنة النبكية الشريفة مصدر غني بالمصطمحات اإلعبلمية اإلسبلمية كؿ ما كرد عف 
الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ مف قكؿ أك فعؿ اك تقرير، ككؿ ذلؾ ييمنا في االعبلـ االسبلمي قاؿ 

ًلًذم اٍلقيٍربىى كىاٍليىتىامىى كىاٍلمىسىاًكيًف  تعالى ًلمرَّسيكًؿ كى مىى رىسيكًلًو ًمٍف أىٍىًؿ اٍلقيرىل فىًممًَّو كى مَّا أىفىاء المَّوي عى
ٍنوي فىانتىييكا  ـٍ عى مىا نىيىاكي ذيكهي كى ـي الرَّسيكؿي فىخي مىا آتىاكي ـٍ كى كىاٍبًف السًَّبيًؿ كىٍي الى يىكيكفى ديكلىةن بىٍيفى اأٍلىٍغًنيىاء ًمنكي

(. 2 )كىاتَّقيكا المَّوى ًإفَّ المَّوى شىًديدي اٍلًعقىاًب 
 

 :المغة العربية: ثالثا
 كىي كعاء اإلسبلـ، كىي المغة الكحيدة التي ترتبط بكتاب، كيمكف اعتبارىا مف أغنى مصادر 

. المصطمح اإلعبلمي اإلسبلمي بعد القرآف كالسنة
  

 :التاريخ اإلسالمي :رابعا
  يبدأ التاريخ اإلسبلمي منذ نزكؿ الكحي عمى سيدنا محمد صمى اهلل عميو كسمـ، يكميا بدأ 

المصطمح اإلعبلمي اإلسبلمي باقرأ، لذلؾ نطمؽ اسـ المدينة المنكرة، كال نطمؽ اسـ يثرب، ألنو عميو 
.  أفضؿ الصبلة كالسبلـ، دعانا الى ىذا المصطمح

 
 ىك قانكف المسمميف الذم يبيف ليـ الحبلؿ مف الحراـ، كينظـ أمكر حياتيـ :الفقو اإلسالمي: خامسا

. الفردية كالجماعية، كىك مصدر غني بالمصطمح االعبلمي االسبلمي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .88، اآلية اإلسراءسكرة  (1)

 . 7سكرة الحشر، اآلية  (2)
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الفقو ىك في المغة عبارة عف فيـ غرض المتكمـ مف كبلمو كفي االصطبلح ىك : " كيقكؿ الجرجاني
العمـ باألحكاـ الشرعية العممية المكتسب مف أدلتيا التفصيمية كقيؿ ىك اإلصابة كالكقكؼ عمى المعنى 

 كليذا ،الخفي الذم يتعمؽ بو الحكـ كىك عمـ مستنبط بالرأم كاالجتياد كيحتاج فيو إلى النظر كالتأمؿ
(. 1" )شيء ال يجكز أف يسمى اهلل تعالى فقييا ألنو ال يخفى عميو

 
: السيرة النبكية الشريفة: سادسا

 كىي سيرة تمتاز بالكضكح كالشمكؿ، فحياة سيد الخمؽ معركفة منذ ميبلده الى يـك كفاتو، كما 
كالسيرة الحالة التي "  .أف السيرة تشمؿ جميع الجكانب االنسانية في حياة الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ

(.  2" ) عمييا اإلنساف كغيره غريزيا كاف أك مكتسبا
 

 :كيبدك لي كجكد أربعة مستكيات مف حيث المصطمح اإلعالمي
 

 المصطمح اإلعبلمي المعادم كىك مصطمح يقمب الحقائؽ كيشكىيا كيستخدـ الدعاية القائمة :األكؿ
. عمى الكذب، كال يدخؿ في مفيـك اإلعبلـ

 المصطمح المتخاذؿ الذم يعمؿ عمى مجاراة العدك كبث المصطمحات القريبة لكجية نظره، كىك :الثاني
. مصطمح استسبلمي يقـك عمى أساس تسكيؽ العدك

 المصطمح المحايد الذم يحاكؿ مجاراة الجميع كيقدـ اآلراء كفؽ مبدأ الرأم كالرأم اآلخر، :الثالث
متجاكزا الخطكط الحمراء في التعاطي مع العدك، كتسكيؽ دعايتو، مف خبلؿ استغبللو ليذه الكسائؿ 

.  المصطمح اإلعبلمي اإلسبلمي الممتـز الذم يقؼ كاثقا ألنو يستند إلى أساس عقائدم:الرابع
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 دار الكتاب ،الطبعة األكلى( 1/216)،  تحقيؽ إبراىيـ األبيارم،التعريفات ،عمي بف محمد بف عمي، الجرجاني( 1)

. 1405،  بيركت، العربي

 الطبعة ،(1/420)، محمد رضكاف الداية. تحقيؽ د، التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ،  محمد عبد الرؤكؼ،المناكم( 2)

.  1410، دمشؽ، دار الفكر بيركت، ك,دار الفكر المعاصر األكلى، 
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: الخطاب اإلعالمي في كصؼ المسميات
 

: خطاب المصطمح اإلعالمي في المصطمحات السياسية: أكال
 

في ىذا المصطمح اإلعبلمي الذم نسمعو في  (دكلة إسرائيؿ)أذكر في ىذا الصدد عدة أمثمة 
الكثير مف كسائؿ اإلعبلـ العربية تنسب دكلة الظمـ كالكفر كالشر إلى نبي اهلل يعقكب عميو السبلـ 

ىذا المصطمح يجب صياغتو مثبل مف خبلؿ . كاسمو إسرائيؿ، كنحف بمعنى آخر نقكؿ دكلة يعقكب
، كذلؾ تسمية المؤسسات المعادية مثؿ كزارة "دكلة إسرائيؿ" قبؿ مصطمح " ما يسمى"استخداـ مصطمح 

الدفاع اإلسرائيمية، كالتي يمكف تعديميا بمصطمح كزارة الجيش الصييكني، كمصطمح كزارة العدؿ 
. اإلسرائيمية، بمصطمح كزارة القضاء الصييكنية

 
: خطاب المصطمح اإلعالمي في تسمية المناطؽ الجغرافية: ثانيا

 
المدف الفمسطينية المحتمة خير شاىد عمى ذلؾ كالتي تـ تحكيؿ أسماؤىا الى أسماء عبرية 

بيساف، ك  : (بيت شاف )أـ خالد، ك : (نتانيا)تؿ الربيع، ك : (تؿ أبيب ): أذكر عددا مف األمثمة
. الحـر القدسي الشريؼ: (جبؿ الييكؿ)القدس، ك : (أكرشميـ)أـ الرشراش، ك : (ايبلت)

 
: خطاب المصطمح اإلعالمي في كصؼ اإلنساف: ثالثا
 

ىذه اإلشكالية كاضحة تماما مف خبلؿ ازدكاجية المكياؿ، فعندما يسير العربي أك المسمـ أك 
حتى أطراؼ دكلية عديدة كفؽ منيج خطو صاحب المكياؿ يككف المصطمح أقؿ حدة في الكصؼ، 
كربما تجد غزال إعبلميا في ذلؾ، أما إذا كاف الجانب اإلسبلمي يسير كفؽ منيج اهلل كشرعو فاف 

لصاؽ التيـ، كتشكيو  صاحب المكياؿ ال يتردد في كصفو بصفات اإلرىاب كالتزمت، كقمب الحقائؽ كا 
سبلمي براغماتي، : كنجد مصطمحات مثؿ. صكرة المستيدؼ سبلمي معتدؿ، كا  إسبلمي متطرؼ، كا 
 .كأصكلي إرىابي
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. اإللو كالرب كالديف كالعبادة: إف المصطمح القرآني أساسو أربع كممات، كىي: كخالصة القكؿ
ف أىـ مصادر المصطمح االعبلمي االسبلمي ىي مصطمح  : القرآف الكريـ كثاؿ عمى ذلؾ: كا 

مصطمح ، كاإلرىابمصطمح ، كمصطمح العىٍيمىةك ،مصطمح الخصاصةك ،السمطاف مصطمحك، الشريعة
بيت المقدس، )السنة النبكية الشريفة كمثاؿ عمى ذلؾ : كالمصدر الثاني ىك.  كالنصارل،الطاغكت

المغة العربية، التاريخ اإلسبلمي، : ، كما أف ىناؾ مصادر فرعية مثؿ (حائط البراؽ، المدينة، فاسؽ
.  الفقو اإلسبلمي، السيرة النبكية الشريفة

كىي المصطمح اإلعبلمي المعادم، كالمصطمح : كىناؾ أربعة مستكيات مف حيث المصطمح اإلعبلمي
المتخاذؿ، كالمصطمح المحايد، كالمصطمح اإلعبلمي اإلسبلمي الممتـز الذم يقؼ كاثقا ألنو يستند إلى 

. أساس عقائدم
خطاب المصطمح اإلعبلمي في المصطمحات : كالخطاب اإلعبلمي في كصؼ المسميات يشمؿ

السياسية، كخطاب المصطمح اإلعبلمي في تسمية المناطؽ الجغرافية، كخطاب المصطمح اإلعبلمي 
. في كصؼ اإلنساف
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الكتاب كالسنة منيج التكثيؽ اإلعالمي في 
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المبحث الثاني 
 

الكتاب كالسنة منيج التكثيؽ اإلعالمي في 
 

اإلعبلـ اإلسبلمي مكثؽ، ألنو مبني عمى قكاعد التثبت التي أمر اهلل تعالى بيا، ألف نقيض 
محمد سيد طنطاكم، في كتابو  ىذا التثبت كالتكثيؽ، يقكدنا إلى اإلشاعة كسكء الظف، كفي ذلؾ يقكؿ

إذا أردت أف تعرؼ مقدار الكعي في أمة، فتأمؿ اثر : " اإلشاعات الكاذبة ككيؼ حاربيا اإلسبلـ
اإلشاعات فييا، فإذا رأيتيا تصدؽ كؿ ما يقاؿ ليا، فاعمـ أنيا أمة ما زالت الغفمة متفشية فييا، كذلؾ 
ألف أسرع األمـ تصديقا لئلشاعات كاألراجيؼ ىي األمـ الساذجة، التي ال قدر ليا عمى نقد األخبار، 

(. 1)" كتمحيص األنباء
كلمكقكؼ عمى قكاعد التثبت التي أمر اهلل تعالى بيا، سكؼ أستعرض مجمكعة مف اآليات الكريمة 

: كاألحاديث الشريفة التي تبيف ذلؾ
 

: اايات الكريمة: أكال
 
ٍنوي   :ػ قاؿ تعالى1 رى كىٱٍلفيؤىادى كيؿُّ أيكلٰػًئؾى كىافى عى ـه ًإفَّ ٱلسٍَّمعى كىٱٍلبىصى كىالى تىٍقؼي مىا لىٍيسى لىؾى ًبًو ًعٍم

ىذه اآلية تقرر مجمكعة مف القكاعد في التثبت في نقؿ الخبر الى الناس، إذ يجب ، (2 )مىٍسؤيكال
عمى اإلعبلمي اإلسبلمي أف ال يتبع ما لـ يعمـ، فبل يبث رسالة إعبلمية، دكف عمـ كتمحيص، كما أف 
ىناؾ خصكصيات لمناس ال يجكز لبلعبلمي أف يسأؿ عنيا، فبل يتدخؿ فيما ال يعنيو، كأف ال يخدع 
الناس، في المكاقؼ التي تحتج الى كجكد شاىد عياف، فيقكؿ أنو عايف الحدث، كىك لـ يعاينو، أك 
يدعي السماع، كىك لـ يسمع، كاف يتكخى المكضكعية كىك يتحدث عف اآلخريف، فبل يذـ أحدا بما 
.  ليس لو بو عمـ، كفي المحصمة عميو أف يتقى اهلل في الناس، ألنو مسئكؿ عف سمعو كبصره كفؤاده

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

  1968،  دار الشركؽ، القاىرة، 1، ط121 ص،اإلشاعات الكاذبة ككيؼ حاربيا اإلسالـطنطاكم، محمد سيد،  (1)

. 36، اآلية اإلسراءسكرة  (2)
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ال تقؿ رأيت : قاؿ قتادة. أم ال تتبع ما لـ تعمـ كال يعنيؾ" كقد جاء في تفسير القرطبي لآلية الكريمة 
قاؿ . كأنت لـ تر، كسمعت كأنت لـ تسمع، كعممت كأنت لـ تعمـ، كقالو ابف عباس رضي اهلل عنيما

ال تذـ أحدا بما ليس لؾ بو عمـ، كقالو ابف عباس رضي اهلل عنيما أيضا، كقاؿ محمد بف : مجاىد
(. 1)"ىي شيادة الزكر : الحنفية

ٍكفى ًمفى  ػ قاؿ تعالى2 ؿه كىاٍمرىأىتىاًف ًممَّف تىٍرضى مىٍيًف فىرىجي ـٍ يىكيكنىا رىجي ـٍ فىًإف لَّ اًلكي كىاٍستىٍشًيديكٍا شىًييدىٍيًف مف رّْجى
كمف المكاقؼ في اإلعبلـ ما يحتاج إلى التثبت، فبل يجكز لئلعبلمي نشر األخبار،  (.2) الشُّيىدىاء 

كاطمبكا أف يشيد لكـ شييداف عمى الديف : "دكف كجكد شيداء، صفاتيـ محددة، كما يقكؿ الزمخشرم
مف رجاؿ المؤمنيف كالحرية كالبمكغ شرط مع اإلسبلـ عند عامة العمماء، كعف عمي رضي  (مف رجالكـ)

كعند شريح كابف سيريف كعثماف البتى، إنيا جائزة، كيجكز  اهلل عنو ال تجكز شيادة العبد في شيء،
فاف لـ يكف  (فاف لـ يككنا)عند أبي حنيفة شيادة الكفار بعضيـ عمى بعض عمى اختبلؼ الممؿ 

فميشيد رجؿ كامرأتاف، كشيادة النساء مع الرجاؿ مقبكلة عند أبي  (رجميف فرجؿ كامرأتاف )الشييداف 
(. 3)" حنيفة فيما عدا الحدكد كالقصاص

ـٍ فىاًسؽه ًبنىبىأو فىتىبىيَّنيكا   :ػ كخبر الفاسؽ كشيادتو ال تقبؿ،  قاؿ تعالى3 اءكي يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا ًإف جى
مىى مىا فىعىٍمتيـٍ نىاًدًميفى  كا عى يىالىةو فىتيٍصًبحي (.  4 )أىف تيًصيبيكا قىٍكمنا ًبجى

ػ كنيى عز كجؿ نييان جازمان الشيكد عف كتماف الشيادة، كما بيف تعالى عظـ الذنب في كتماف 4
الشيادة أك شيادة الزكر أيضان كالقائميف بو، كيكبر الذنب عندما يتعمؽ األمر بقادة الرأم مف 

 كىالى تىٍكتيميكٍا  :عز كجؿاإلعبلمييف المطمكب منيـ قكؿ كممة الحؽ في معالجاتيـ االعبلمية، قاؿ 
ًميـه  ـه قىٍمبيوي كىٱلمَّوي ًبمىا تىٍعمىميكفى عى مىف يىٍكتيٍميىا فىًإنَّوي ءاًث (. 5 )ٱلشَّيىٰػدىةى كى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

(. 257، ص 10ج )، الجامع ألحكاـ القرآفالقرطبي،  (1)

.   282سكرة البقرة، اآلية  (2)

، الطبعة (403، ص1جزء)، تفسير الكشاؼالزمخشرم، أبي القاسـ جار اهلل محمكد بف عمر الخكارزمي،  (3 )

. ىػ 1385األخيرة، شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابمي الحمبي كأكالده، مصر، 

. 6سكرة الحجرات، اآلية  (4)

. 283سكرة البقرة، اآلية  (5)
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 بالقمب أسند كتماف الشيادة أف يضمرىا كال يتكمـ بيا، فمما كاف إثما مقترنا: " كفي تفسير اآلية الكريمة
اذا أردت التككيد ىذا مما : اليو ألف اسناد الفعؿ الى الجارحة التي يعمؿ بيا أبمغ، أال تراؾ تقكؿ

أبصرتو عيني كمما سمعتو أذني كمما عرفو قمبي كألف القمب ىك رئيس األعضاء كالمضغة التي اف 
فقد تمكف االثـ في أصؿ نفسو كممؾ : صمحت صمح الجسد كمو كاف فسدت فسد الجسد كمو، فكأنو قيؿ

أشرؼ مكاف فيو، كلئبل يظف أف كتماف الشيادة في االثاـ المتعمقة بالمساف فقط، كليعمـ أف القمب أصؿ 
(. 1)" متعمقو كمعدف اقترانو كالمساف ترجماف عنو

ٍمدىةن كىالى   :ػ قاؿ تعالى5 ـٍ ثىمىاًنيفى جى ـٍ يىٍأتيكٍا ًبأىٍربىعىًة شييىدىآءى فىٱٍجًمديكىي نىاًت ثيَـّ لى كىٱلًَّذيفى يىٍرميكفى ٱٍلميٍحصى
ـي ٱٍلفىاًسقيكفى  ـٍ شىيىادىةن أىبىدان كىأيٍكلىٰػًئؾى ىي (. 2 )تىٍقبىميكٍا لىيي

كفي حالة ككف الحدث كبيرا، تزداد الحاجة إلى التكثيؽ كالتثبت، فالخكض في أعراض الناس مف دكف 
كجكد أربعة شيداء، يستكجب عقكبة رادعة، تحكؿ بيف المرء كقذؼ المحصنات، كالعقكبة ىنا مركبة، 

.    تتكزع بيف عقكبة مادية معنكية، كباإلضافة الى الجمد، ال تقبؿ شيادة ىذا االنساف أبدا
ـٍ أىٍربىعي   ػ قاؿ تعالى6 ًدًى ـٍ فىشىيىادىةي أىحى ـٍ شييىدىآءي ًإالَّ أىنفيسييي ـٍ يىكيٍف لَّيي لى ـٍ كى يي كىٱلًَّذيفى يىٍرميكفى أىٍزكىاجى

مىٍيًو ًإف كىافى ًمفى ٱٍلكىاًذًبيفى  اًمسىةي أىفَّ لىٍعنىةى ٱلمًَّو عى اًدًقيفى كىٱٍلخى كفي (. 3 )شىيىادىاتو ًبٱلمًَّو ًإنَّوي لىًمفى ٱلصَّ
إطار العبلقة الزكجية، يتحمؿ أم مف الزكجيف، في اتيامو لآلخر مسئكلية أف يشيد أك تشيد بأربع 

.   شيادات كالخامسة ىي الخركج مف رحمة اهلل
تىٍحسىبيكنىوي ىىيّْنان كىىيكى ًعندى ٱلمًَّو  ػ 7 ـه كى ـٍ ًبًو ًعٍم ـٍ مَّا لٍَّيسى لىكي تىقيكليكفى ًبأىٍفكىاًىكي ـٍ كى ًإٍذ تىمىقٍَّكنىوي ًبأىٍلًسنىًتكي

ىذه اآلية تبيف مدخبلت الخبر السميـ كمخرجاتو، إذ يككف التمقي باألذف لينتقؿ الى (. 4 )عىًظيـ
العقؿ، ليعقمو كيزنو بميزاف الشرع كمف ثـ يعكد الى المساف لينطؽ بو، كال يمكف أف يككف بأم حاؿ مف 

.  خبلؿ التمقي بالمساف كالبث المباشر باألفكاه دكف تمحيص بيف الحؽ كالباطؿ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

(. 406، ص1الجزء)، تفسير الكشاؼالزمخشرم،  (1)

. 4سكرة النكر، اآلية  (1)

. 6سكرة النكر، اآلية  (2)

.  15سكرة النكر، اآلية  (3)
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 في أحكـ صيغة  في المعامبلت المالية،كما جاءت أطكؿ آية في القرآف الكريـ تتحدث عف التكثيؽػ 8
يا أييا الذيفى آمنكا إذا تداينتـي  ، كىي آية الديفكفي صكرة لـ يعرؼ المقننكف الكضعيكف مثيبل ليا

(. 1 ) ..بديفو إلى أجؿو ميسٌمىن فاكتبكه كليكتيب بينكـ كاتبه بالعدؿ
تداينتـ أم دايف بعضكـ بعضا، كىك ما يأتي بمعنى تعاممتـ بالديف : " كفي تفسير المنار لآلية الكريمة

كالمراد بالديف الماؿ الذم يككف في . كبمعنى تجازيتـ، كلما قاؿ بديف تعيف المعنى بالنص القطعي
كقد حمؿ المداينة بعضيـ عمى السمؼ المضمكف إلى أجؿ مسمى أف اهلل قد أحمو، . الذمة ال المصدر

كبعضيـ عمى القرض كضعفو الرازم بأف القرض ال يمكف أف يشترط فيو األجؿ كما . كقرأ ىذه اآلية
كقكلو ىذا ىك الضعيؼ كقاؿ الجميكر، اف الديف عاـ يشمؿ القرض . في اآلية قد اشترط فيو األجؿ

كاألجؿ الكقت المضركب النتياء شيء كالمسمى المعيف . كالسمـ كبيع األعياف الى أجؿ كىك الصكاب
(. 2" )كليكتب بينكـ كاتب بالعدؿ بالتسمية كشير كسنة،

بَّاًنيُّكفى  ػ9 ـي ًبيىا النًَّبيُّكفى الًَّذيفى أىٍسمىميكٍا ًلمًَّذيفى ىىاديكٍا كىالرَّ نيكره يىٍحكي ًإنَّا أىنزىٍلنىا التٍَّكرىاةى ًفييىا ىيدنل كى
كٍا  مىٍيًو شييىدىاء فىالى تىٍخشىكيٍا النَّاسى كىاٍخشىٍكًف كىالى تىٍشتىري كىانيكٍا عى كىاألىٍحبىاري ًبمىا اٍستيٍحًفظيكٍا ًمف ًكتىاًب الٌمًو كى

كفى  ـي اٍلكىاًفري ؿى الٌموي فىأيٍكلىًئؾى ىي ـٍ يىٍحكيـ ًبمىا أىنزى مىف لَّ ننا قىًميالن كى (. 3 )ًبآيىاًتي ثىمى
المسألة : كفيو مسألتاف" بما استحفظكا مف كتاب اهلل" جاء في التفسير الكبير لمفخر الرازم 

أف يحفظ فبل يضيع، كقد أخذ : الثاني. أف يحفظ فبل ينسى: األكؿ: األكلى حفظ كتاب اهلل عمى كجييف
أف يحفظكه في صدكرىـ كيدرسكه بألسنتيـ، : أحدىما: الكجييف العمماء عمى حفظ كتابو مف ىذيف

 أم ىؤالء النبيكف كالربانيكف   ككانكا عميو شيداءأف ال يضيعكا أحكامو كال ييممكا شرائعو: كالثاني
كاألحبار كانكا شيداء عمى أف كؿ ما في التكراة حؽ كصدؽ كمف عند اهلل، فبل جـر كانكا يمضكف 

 (.4)"أحكاـ التكراة كيحفظكنيا عف التحريؼ كالتغيير
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

. 282، اآلية  سكرة البقرة(1)

.   ىػ1373الطبعة الرابعة، دار المنار مصر  (120، ص 3ج)تفسير القرآف الحكيـ،  (2)

. 44سكرة المائدة، اآلية  (3)

.  ، دار الكتب العممية، طيراف2، ط(4، ص12ج ) ،التفسير الكبيرالرازم، الفخر،  (4)
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األحاديث النبكية الشريفة : ثانيا
 

 كعمى كسمـ مطمكبة شرعا، ألف أقكالو ديف، اهلل صمى اهلل عميو إف الدقة في نقؿ أحاديث رسكؿ
 كيتحرل الدقة في الديف الذم يتعامؿ بو مع ربو، فبل ينقؿ عف رسكؿ اهلل صمى اهلل المسمـ أف يتأكد

كما يتبع ذلؾ تفسير معناه  كاف متأكدا مف نسبتو إليو، كاألفضؿ أف يعرؼ مصدره، عميو كسمـ إاٌل ما
، ككؿ ذلؾ مف األمانة التي أمر اهلل بيا، كسمـ عمى النحك الذم يميؽ برسكؿ اهلل صمى اهلل عميو

 {:  كفي ذلؾ  قاؿ صمى اهلل عميو كسمـمف الكبائر، فالكذب عمى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ عمدا

كيزداد اإلثـ في الكذب عندما يتعمؽ األمر . (1) } مف كذب عمي عامدا متعمدا فميتبكأ مقعده مف النار
عمى أحد فمف كذب عمي  إف كذبا عمي ليس ككذب {: بالرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ، الذم يقكؿ

(. 2 )}متعمدا، فميتبكأ مقعده مف النار
إدعى أنو يكذب   إف،كال يشفع لمف كذب عمى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو كسمـ حسف نيتو

كمف الكذب عمى اهلل كرسكلو إختبلؽ أحاديث أك كضعيا أك نسبة شيء . ليرًغبى الناس في أمر حسف
  كىك ما يقـك بو بعض،إبتغاء كسب دنيكم أك ىكل نفس كىك يعمـ أف ما يقكلو كذبه  إلى الديف

، عف سمرة بف جندب كالمغيرة بف المتزييف بزم العمماء اليـك إبتغاء إرضاء أسيادىـ لقاء متاع زائؿ
 مف حدث عني بحديث يرل أنو كذب فيك أحد {شعبة قاال قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ 

(. 3 )}الكاذبيف 
كعميو يجب عمى اإلعبلمي أف يتحرل الدقة في نقؿ المعمكمة، كأكثر ما يتحراىا عندما يتعمؽ 
ف مف أعظـ الكذب عمى الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ،  األمر بشخص الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ، كا 

.  ما نراه مف تشكيو لمحقائؽ الدينية، كالفضائؿ كاألخبلؽ كالقيـ التي دعا الييا االسبلـ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

، دار الكتاب العربي، 4، ط(8/52)، حمية األكلياء كطبقات األصفياءاألصبياني، أبك نعيـ أحمد بف عبد اهلل،  (1)

 .  1405بيركت، 
، كتاب العمـ، باب الترغيب في سماع الحديث كتبميغو كنسخو كالترىيب مف صحيح الترغيب كالترىيباأللباني،   (2)

 . 94( 1/22)الكذب عمى رسكؿ اهلل     

(. 1/7)باب كجكب الركاية عف الثقات كترؾ الكذابيف : صحيح مسمـ، مقدمة االماـ مسمـ(3)
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كيظير جميا أف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ قد أرسى قاعدة ىامة لئلعبلمييف في إيصاؿ 
رسالتيـ، فتجدىـ عندما يقدمكف نشراتيـ اإلخبارية، أك برامجيـ اإلذاعية، يفصمكف الجمؿ عف بعضيا، 

ليفيما كؿ مف يسمعيا، باإلضافة إلى ما يعرؼ بالتمكيف في الكممات، كىذا أيضا مكجكد في كبلـ 
كاف رسكؿ صمى اهلل عميو   ما{: عف عائشة رضي اهلل عنيا قالت الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ، ؼ

 {:، كقالت (1) }ىذا كلكنو كاف يتكمـ بكبلـ بيف فضؿ يحفظو مف جمس إليو  كسمـ يسرد كسردكـ
 " :كالمقصكد بالفصؿ ىك  ،(2) }صمى اهلل عميو كسمـ كبلمان فصبلن يفيمو كؿ مف سمعو كاف كبلمو

 كاف {: كعنيا رضي اهلل عنيا قالت، (3)" عدـ المكاالة بيف الجمؿ بؿ يفصؿ بعضيا عف بعض 
 . كناية عف عدـ كثرة الحديث،(4)}عميو كسمـ يحدث حديثان لك عٌده العاد ألحصاه رسكؿ اهلل صمى اهلل

كىذا دليؿ  ،(5)"كاف في كبلمو ترتيؿ أك ترسيؿ  { :عف جابر بف عبد اهلل  رضي اهلل عنيما  قاؿؼ
كاف {: عف أنس  رضي اهلل عنو قاؿ، ك ال يعجؿ بكبلموعمى أف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ كاف

 كىذا الحديث دليؿ عمى أف  ،(6)}اهلل عميو كسمـ يعيد الكممة ثبلث لتعقؿ عنو  رسكؿ اهلل صمى
الرسالة في الدعكة إلى اهلل يجب أف تككف كاضحة لممتمقي، كأمانة التكضيح تقع عمى الداعية إلى اهلل، 

 .كقدكتو في ذلؾ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ
إف اإلعبلـ اإلسبلمي يمتـز أكثؽ قكاعد التثبت التي أمر اهلل تعالى بيا، كطبقيا الرسكؿ صمى 

اهلل عميو كسمـ، فكاف القدكة لنا في اجتناب الظف، كعدـ إتباع ما ليس لنا بو عمـ، كسمكؾ السبؿ 
إذ إف اإلعبلـ اإلسبلمي يمتمؾ منيجا في التكثيؽ أساسو القرآف الكريـ كالسنة . المكصمة إلى الحقيقة

النبكية كما بينت اآليات الكريمة التي قمت بالبحث عف تفسيرىا، كاألحاديث النبكية الشريفة التي تـ 
 .جمعيا بيذا الصدد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

. 2493( 4/1940)باب مف فضائؿ أبك ىريرة الدكسي : صحيح مسمـ، كتاب فضائؿ الصحابة (1 )

 .4839( 2/676 )(باب اليدم في الكبلـ: ، كتاب األدب داككدم أبسنف  (2)

  .33الييتمي بتصرؼ ص   البف حجر،أشرؼ الكسائؿ إلى فيـ الشمائؿ (3)

 . 3374( 3/1307 )باب صفة النبي صمى اهلل عميو كسمـ :صحيح البخارم، كتاب المناقب  (4)

. 4838( 676/ 2 )باب اليدم في الكبلـ : كتاب األدب ) كحسنو األلباني ركاه أبك داكد  (5)

  .3640( 5/600 )في كبلـ النبي صمى اهلل عميو كسمـباب :  سنف الترمذم، كتاب المناقب(6)
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قاؿ أبك مسعكد ألبي عبد اهلل أك قاؿ أبك عبد : اإلشاعات صمى اهلل عميو كسمـ مف حذركقد 
سمعت رسكؿ : قاؿ ؟ زعمكا: ما سمعت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ في  { :اهلل ألبي مسعكد

 كفى {:كسمـ  ، كقاؿ صمى اهلل عميو(1)" بئس مطية الرجؿ زعمكا : " صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ  اهلل
. (2 )}بالمرء كذبان أف يحدث بكؿ ما سمع 

كأما معنى الحديث كاآلثار التي في الباب ففييا الزجر عف التحديث : " اهلل قاؿ اإلماـ النككم رحمو
 سمع اإلنساف فإنو يسمع في العادة الصدؽ كالكذب فإذا حدث بكؿ ما سمع فقد كذب إلخباره بكؿ ما

يشترط فيو  بما لـ يكف كقد تقدـ أف مذىب أىؿ الحؽ أف الكذب اإلخبار عف الشيء بخبلؼ ما ىك كال
. (3 )"التعمد لكف التعمد شرط في ككنو إثمان كاهلل أعمـ 

ركايتو فترؾ االعتماد عميو  فمعناه أنو إذا حدث بكؿ ما سمع كثر الخطأ في: قاؿ النككم رحمو اهلل
. (4)" كاألخذ عنو

صمى اهلل عميو  أف رسكؿ اهلل  عف جابركينيى اإلسبلـ عف كثرة الكبلـ مع التكمؼ مع الثرثرة كالتكبر، 
ف أبغضكـ إلي   إف مف أحبكـ إلي كأقربكـ مني مجمسان يكـ القيامة{:كسمـ  قاؿ أحاسنكـ أخبلقان كا 

الثرثاركف : كالمتفييقكف، قالكا يا رسكؿ اهلل قد عممنا كأبعدكـ مني يـك القيامة الثرثاركف كالمتشدقكف
الذم : المتشدؽ(. 6 )كثير الكبلـ تكمفان : الثرثار  (5) }المتكبركف:المتفييقكف؟ قاؿ  كالمتشدقكف، فما

مف الفيؽ كىك االمتبلء كىك الذم يمؤل فمو : المتفييؽ( 7)كالشدؽ جانب الفـ . يمكم شدقو لمتفصح
ظياران لمفضيمة عمى غيره بالكبلـ كيتكسع فيو كيغرب بو تكبران  ( 8).كارتفاعان كا 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .4972( 2/712" ) زعمكا"باب في قكؿ الرجؿ : سنف أبي داكد، كتاب األدب  (1)

 .5( 1/10)باب النيي عف الحديث بكؿ ما سمع،  : ، مقدمة االماـ مسمـمسمـصحيح   (2)

(. 1/94  )مسمـالنككم عمى شرح   (3)

(.  1/75 )المصدر ذاتو   (4)

.  2018( 4/370 )(باب معالي األخبلؽ: ، كتاب البر كالصمة الترمذمسنف( 5)

(. 4/101) (مادة ثرر)،  لساف العربابف منظكر، (6)

(. 5/56( )مادة شدؽ)المرجع السابؽ،  (7)

(. 9/182)، (مادة فيؽ)، لساف العربالمرجع السابؽ،  (8)
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كالكممة اإلعبلمية كالرصاصة إذا خرجت، فانو مف المستحيؿ أف ترجع إلى مكانيا، لذلؾ 
يجب عمى اإلعبلمي أف يتردد ألؼ مرة قبؿ أف تنطمؽ منو الكممة، ك في ىذه األياـ التي تتسابؽ فييا 

كسائؿ اإلعبلـ لبث السبؽ الصحفي دكف تحرم الدقة، يبدك لي أنو مف األسمـ كاألصكب عمى 
اإلعبلمي أف ال يبث مادتو اإلعبلمية، إذا لـ يكف متيقنا مف صكابيا، كليكف ذلؾ عمى حساب السبؽ 

قاؿ معاذ لرسكؿ اهلل صمى الصحفي، ألف اإلعبلمي مسئكؿ أماـ اهلل كأماـ الناس عف كؿ كممة يقكليا، 
فضرب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ فخذ  :؟ قاؿ كىؿ نؤاخذ بما تكممت بو ألسنتنا: اهلل عميو كسمـ
الناس عمى مناخرىـ في جينـ إال ما نطقت بو ألسنتيـ   يا معاذ ثكمتؾ أمؾ كىؿ يكب{: معاذ ثـ قاؿ

قكلكا خيران تغنمكا كاسكتكا عف شر . كاآلخر فميقؿ خيران أك يسكت عف شر فمف كاف يؤمف باهلل كاليكـ
  .(1 )} تسممكا

 ككؿ المصائب تعكد إلى المساف، ككؿ الخير يعكد إلى المساف، كفي ذلؾ المساف يقكؿ 
يطمب حاجتو  فبيذا المخمكؽ الصغير يعبر اإلنساف عف بغيتو كيفصح عف مشاعره بو: " األلباني

السقطة كالدنك كالرفعة  حادث جميسو كيؤانس رفيقو كبوم.... كيدافع عف نفسو كيعبر عف مكنكف فؤاده 
بيف لحييو كما بيف فخذيو أضمف لو  مف يضمف لي ما: {قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ . (2)" كالعمك 
صائـ أفسد صكمو يـك فسد لسانو كساء منطقو  كـ مف"  كفي ذلؾ يقكؿ عائض القرني  .(3) }الجنة

في المساف أكثر مف . ك الظمأ بؿ التيذيب كالتأديب  ليس المقصكد مف الصياـ الجكع؟كاختؿ لفظو
 كالنميمة كالبذاء كالسب كالفحش كالزكر كالمعف ةعيكبو الكذب كالغيب مف. عشرة أخطاء إذا لـ يتحكـ فيو

 . (4) "كاالستيزاء كغيرىا كالسخرية

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

. 412( 1/772 )،الصحيحة السمسمة  األلباني،(1)

 .83 ص ،درسان لمف أدرؾ رمضاف 40 ،الممؾ  عبد ،القاسـ  (2)

 تحقيؽ محمد ،4812( 3/43) ، كتاب اآلداب، باب السبلـ مشكاة المصابيحمحمد بف عبد اهلل الخطيب  ، التبريزم(3)

 .1985 – 1405 ، بيركت،الطبعة الثالثة المكتب اإلسبلمي، ناصر الديف األلباني

  .31-30 ص ،ثالثكف درسان لمصائميف ، عائض ، القرني(4 )
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 كالمياجر مف ىجر المسممكف مف لسانو كيده مف سمـ{ :عميو الصبلة كالسبلـكما قاؿ  كالمسمـ الحؽ
  .(1) "}ما نيى اهلل عنو

في المقابؿ فإف المساف مف أعظـ نعـ اهلل عمى اإلنساف، كىك عظيـ النفع إف استعمؿ فيما يرضي اهلل، 
كما قاؿ . فالكاجب عمى المسمـ حفظ لسانو إال عف الخير ..عظيـ الضرر إف استعمؿ في غير ذلؾ

(.   2 )}مف كاف يؤمف باهلل كاليكـ اآلخر فميقؿ خيران أك ليصمت{: صمى اهلل عميو كسمـ
: قاؿ  أال أخبرؾ بمبلؾ ذلؾ كمو{: كحفظ المساف ىك مبلؾ أمرؾ، كما قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ لمعاذ

نا: قاؿ (كؼ عميؾ ىذا): بمى يا رسكؿ اهلل، فأخذ بمسانو كقاؿ لمؤاخذكف بما نتكمـ بو؟  يا رسكؿ اهلل، كا 
، إذف (3)}كجكىيـ إال حصائد ألسنتيـ ثكمتؾ أمؾ يا معاذ، كىؿ يكب الناس في النار عمى): فقاؿ

كالتياكف بالكبلـ غافميف عف أنو  فمف الخطر العظيـ ما يقع فيو كثير مف الناس مف إطبلؽ ألسنتيـ
 ما يمفظ مف قكؿ إال لديو رقيب عتيد : تعالى ييحصى عمييـ ما تتمفظ بو ألسنتيـ كييسألكف عنو، قاؿ

(  4  .)
ذا تدبرنا ىذه اآلية عرفنا حقيقة المساف كخطره، فإف المساف ال يىكىؿُّ كما تكؿُّ سائر األعضاء، ثـ إف  كا 

كالسخرية بالمسمميف، كالكذب  الغيبة، كالنميمة، كقكؿ الزكر،: المعاصي التي تككف بالمساف كثيرة، منيا
  إف العبد ليتكمـ{:عميو الصبلة كالسبلـكقاؿ  .في الحديث، كأعظميو الكذب عمى اهلل عز كجؿ كرسكلو

ف العبد ليتكمـ بالكممة مف رضكاف اهلل ال  بالكممة مف سخط اهلل ال يمقي ليا باال يرفعو اهلل بيا درجات كا 
 .(5) }يمقي ليا باال ييكم بيا في جينـ

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

. 10( 1/13)البخارم، باب المسمـ مف سمـ المسممكف مف لسانو كيده صحيح   (1)

. 5672(  2240 /5 )قباب مف كاف يؤمف باهلل كاليـك اآلخر فبل يؤذ جار، كتاب األدب، صحيح البخارم (2)

باب ما ، كتاب اإليماف، تحقيؽ كتعميؽ ابراىيـ عطكة عكض، جامع الترمذم ( ىػ297 )الترمذم، محمد بف عيسى  (3)

شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي كأكالده بمصر، محمد محمكد  ، 2616(  5/11 )صبلةجاء في حرمة اؿ

 .  ىػ1395الحمبي كشركاه الطبعة الثانية سنة 

. 18 سكرة ؽ، اآلية (4)

. 6112( 2377/ 5)باب حفظ المساف : ، كتاب الرقاؽ البخارمصحيح (5)
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إف اآليات القرآنية كاألحاديث النبكية الشريفة تقرر مجمكعة مف القكاعد في التثبت في : كخبلصة القكؿ
نقؿ الخبر إلى الناس، إذ يجب عمى اإلعبلمي اإلسبلمي أف ال يتبع ما لـ يعمـ، فبل يبث رسالة 

إعبلمية، دكف عمـ كتمحيص، كغالبا دكف كجكد شيكد، صفاتيـ محددة، كنيى عز كجؿ نييان جازمان 
الشيكد عف كتماف الشيادة، كما بيف تعالى عظـ الذنب في كتماف الشيادة أك شيادة الزكر أيضان 

كالقائميف بو، كما أف الخكض في أعراض الناس مف دكف كجكد أربعة شيداء، يستكجب عقكبة رادعة، 
تحكؿ بيف المرء كقذؼ المحصنات، كالعقكبة ىنا مركبة، تتكزع بيف عقكبة مادية معنكية، كباإلضافة 

كفي االعبلـ يككف الحذر أكبر مف نشر ىكذا أخبار، إذ . الى الجمد، ال تقبؿ شيادة ىذا االنساف أبدا
.    أف سترىا أكلى مف نشرىا

كقد بيف القرآف الكريـ مدخبلت الخبر السميـ كمخرجاتو، إذ يككف التمقي باألذف لينتقؿ الى العقؿ، ليعقمو 
كيزنو بميزاف الشرع كمف ثـ يعكد الى المساف لينطؽ بو، كال يمكف أف يككف بأم حاؿ مف خبلؿ التمقي 

 المساف مف أعظـ نعـ اهلل عمى كىذا. بالمساف كالبث المباشر باألفكاه دكف تمحيص بيف الحؽ كالباطؿ
 ..اإلنساف، كىك عظيـ النفع إف استعمؿ فيما يرضي اهلل، عظيـ الضرر إف استعمؿ في غير ذلؾ

 .فالكاجب عمى المسمـ حفظ لسانو إال عف الخير

 في أحكـ صيغة  في المعامبلت المالية،جاءت أطكؿ آية في القرآف الكريـ تتحدث عف التكثيؽكقد 
. ، كىي آية الديفكفي صكرة لـ يعرؼ المقننكف الكضعيكف مثيبل ليا

كسمـ  اهلل صمى اهلل عميو إف الدقة في نقؿ أحاديث رسكؿأما بالنسبة لؤلحاديث النبكية الشريفة فإف 
كيتحرل الدقة في الديف الذم يتعامؿ بو مع ربو،   كعمى المسمـ أف يتأكدمطمكبة شرعا، ألف أقكالو ديف،

كاف متأكدا مف نسبتو إليو، كاألفضؿ أف يعرؼ   إاٌل ما،عميو كسمـ فبل ينقؿ عف رسكؿ اهلل صمى اهلل
ككؿ ذلؾ ، كسمـ كما يتبع ذلؾ تفسير معناه عمى النحك الذم يميؽ برسكؿ اهلل صمى اهلل عميو مصدره،

 .مف الكبائر فالكذب عمى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ عمدا، مف األمانة التي أمر اهلل بيا
األكلى عدـ المكاالة بيف الجمؿ بؿ كمف سبؿ التكثيؽ كالتثبت التي أكدت األحاديث النبكية عمييا،

، سمعم بكؿ ما  اإلعبلميثمحدكعدـ  اجتناب الظف، كعدـ إتباع ما ليس لنا بو عمـ، ٗالفصؿ بينيا،
 .ركايتو   الخطأ فيألنو سيكثر
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المبحث الثالث 
 

 في القراف اإلسالمي اإلعالـرجاؿ 
 

جياز اإلعبلـ اإلسبلمي يتشكؿ مف مجمكعة تتكامؿ فيما بينيا لتؤدم رسالة إعبلمية، أساسيا 
في القرآف الكريـ جميع الرسؿ الذيف بعثيـ اهلل مبشريف كمنذريف، كقد ذكر القرآف الكريـ خمسة كعشريف 

آدـ، كادريس، كنكح، كىكد، كصالح، كابراىيـ، كلكط، كاسماعيؿ، كاسحاؽ، كيعقكب، : رسكال كىـ
كيكسؼ، كيكنس، كأيكب، كشعيب، كمكسى، كىاركف، كداكد، كسميماف، كالياس، كاليسع، كذك الكفؿ، 

كزكريا، كيحيى، كعيسى، كمحمد، عمييـ جميعا أفضؿ الصبلة كالسبلـ، كىؤالء ىـ دعاة الى اهلل حممكا 
. رساالت التكحيد الى أمميـ

ًتٍمؾى " :  كاآليات الكريمة اآلتية مف سكرة األنعاـ تذكر سبعة عشر رسكال كنبيا قاؿ تعالى كى
مىى قىٍكًموً  ـى عى تينىا آتىٍينىاىىا ًإٍبرىاًىي جَّ اتو مىٍف نىشىاءي ، حي ًميـه ،نىٍرفىعي دىرىجى ًكيـه عى بَّؾى حى اؽى . ًإفَّ رى كىىىٍبنىا لىوي ًإٍسحى كى

يىٍعقيكبى  ا ىىدىٍينىا ًمٍف قىٍبؿي  كيالِّ ىىدىٍينىا كى نيكحن كفى  كى ميكسىى كىىىاري ييكسيؼى كى سيمىٍيمىافى كىأىيُّكبى كى دى كى يًَّتًو دىاكي ًمٍف ذيرّْ كى
كىذىًلؾى نىٍجًزم اٍلميٍحًسًنيفى  اًلًحيفى . كى ٍليىاسى كيؿّّ ًمفى الصَّ يىٍحيىى كىًعيسىى كىاً  زىكىًريَّا كى ٍسمىاًعيؿى كىاٍليىسىعى . كى كىاً 

مىى اٍلعىالىًميفى  ٍمنىا عى كيالِّ فىضَّ ليكطنا كى ييكنيسى كى كعمـ ادـ األسماء كميا ثـ عرضيـ عمى المالئكة فقاؿ . كى
(. 1 ) "أنبئكني بأسماء ىؤالء إف كنتـ صادقيف

كأذكر ىنا مثاال ألطكؿ دعكة رسكؿ، كىي دعكة سيدنا نكح عميو السبلـ، كحكؿ ىذه المدة الطكيمة التي 
ـٍ أىٍلؼى سىنىةو ًإالَّ   :قضاىا نكح عميو السبلـ مع قكمو، قاؿ تعالى ا ًإلىى قىٍكًمًو فىمىًبثى ًفيًي ٍمنىا نيكحن لىقىٍد أىٍرسى كى
ـٍ ظىاًلميكفى  ـي الطُّكفىافي كىىي ذىىي ٍمًسيفى عىامنا فىأىخى ، لـ يؤمف بو اال عدد قميؿ منيـ، بدليؿ قكلو (2 )خى

ٍيًف اٍثنىٍيًف كىأىٍىمىؾى ًإالَّ مىف سىبىؽى  : تعالى ٍكجى فىارى التَّنُّكري قيٍمنىا اٍحًمٍؿ ًفييىا ًمف كيؿٍّي زى اء أىٍمرينىا كى تَّى ًإذىا جى حى
مىا آمىفى مىعىوي ًإالَّ قىًميؿه  مىٍف آمىفى كى مىٍيًو اٍلقىٍكؿي كى (.  3 )عى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

. 31اآلية : سكرة البقرة (1)

. 14سكرة العنكبكت، اآلية  (2)

. 40سكرة ىكد، اآلية  (3)
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كفي استعراض لدعكة نكح نرل كيؼ استعمؿ أحكـ األساليب، كأبمغيا في دعكتو لقكمو في 
سكرة سميت باسمو، مع أف اسـ نكح تكرر في القرآف الكريـ في ثبلثة كأربعيف مكضعا، كقد كردت 

ـٍ  قصتو مع قكمو في سكر األعراؼ، يكنس، كىكد، كالمؤمنكف، كالشعراء، كنكح بَّكي كا رى فىقيٍمتي اٍستىٍغًفري
ـٍ أىٍنيىارنا  يىٍجعىؿ لَّكي نَّاتو كى ـٍ جى يىٍجعىؿ لَّكي بىًنيفى كى ـٍ ًبأىٍمكىاؿو كى ييٍمًدٍدكي مىٍيكيـ مٍّْدرىارنا كى ًإنَّوي كىافى غىفَّارنا ييٍرًسًؿ السَّمىاء عى

عىؿى اٍلقىمىرى َـّ  جى مىؽى المَّوي سىٍبعى سىمىاكىاتو ًطبىاقنا كى ٍكا كىٍيؼى خى ـٍ تىرى ـٍ أىٍطكىارنا أىلى مىقىكي قىٍد خى قىارنا كى كفى ًلمًَّو كى ـٍ الى تىٍرجي ا لىكي
ا كىالمَّوي  ـٍ ًإٍخرىاجن كي ييٍخًرجي ـٍ ًفييىا كى ا كىالمَّوي أىنبىتىكيـ مّْفى اأٍلىٍرًض نىبىاتنا ثيَـّ ييًعيديكي عىؿى الشٍَّمسى ًسرىاجن جى ًفيًيفَّ نيكرنا كى

ا  اجن ـي اأٍلىٍرضى ًبسىاطنا ًلتىٍسميكيكا ًمٍنيىا سيبيالن ًفجى عىؿى لىكي   (.1 )جى
كما أف جميع العمماء الذيف حممكا أمانة التبميغ، ىـ خمفاء الرسؿ في الدعكة إلى اهلل، كىـ كرثة األنبياء، 

فالعمماء ىـ العالمكف بشرع اهلل، كالمتفقيكف في الديف، كالعاممكف الذيف يكزف مدادىـ بدـ الشيداء، 
بعمميـ عمى ىدل كبصيرة، عمى سنة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ، كسمؼ األمة، الداعكف إلى اهلل 

ٍيران كىًثيرا  :بالحكمة التي كىبيـ اهلل إياىا مىٍف ييٍؤتى اٍلًحٍكمىةى فىقىٍد أيكًتيى خى (. 2 ) كى
الدعاة،  ىـ الدعاة بداىة، كالعمماء ىـ كرثة األنبياء، كاألنبياء ىـ:  فالعمماء بيذا التعريؼىذا؛فعمى 

:  لؤلسباب اآلتيةىـ العمماء كذلؾ:فأجدر مف يتصدر الدعكة بعد األنبياء
كالدعكة إنما تككف بالعمـ، . كاألنبياء لـ يكرثكا درىما كال دينارا، إنما كرثكا ىذا العمـ.  ألنيـ كرثتيـ:أكال

.  فأىؿ العمـ ىـ الدعاة
 العمماء ىـ حجة اهلل في أرضو عمى الخمؽ، كالحجة ال تقـك إال عمى لساف داعية بفقيو كبعممو :ثانيا

.  كبقدكتو، فعمى ىذا، فالعمماء ىـ أجدر الناس بالدعكة
 يىا  : قاؿ تعالى العمماء ىـ أىؿ الحؿ كالعقد في األمة، كىـ أكلك األمر الذيف تجب طاعتيـ، :ثالثا

ـٍ فىًإف تىنىازىٍعتيـٍ ًفي شىٍيءو فىريدُّكهي ًإلىى الٌمًو  نيكٍا أىًطيعيكٍا الٌموى كىأىًطيعيكٍا الرَّسيكؿى كىأيٍكًلي األىٍمًر ًمنكي أىيُّيىا الًَّذيفى آمى
ٍيره كىأىٍحسىفي تىٍأًكيالن  (. 3 )كىالرَّسيكًؿ ًإف كينتيـٍ تيٍؤًمنيكفى ًبالٌمًو كىاٍليىٍكـً ااًخًر ذىًلؾى خى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .  20- 10سكرة نكح، اآلية  (1)

.  269 يةاآلالبقرة سكرة  (2)

. 59، اآلية النساءسكرة  (3)
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كمف باب ؛ عمى دينيا، كعمى دنياىا كأمنيا ف عمى مصالح األمة العظمى،م العمماء ىـ المؤتمف:رابعا
.  أكلى أف يككنكا ىـ المؤتمنكف عمى الدعكة كشؤكنيا

ذا كانكا .  العمماء ىـ أىؿ الشكرل الذيف ترجع إلييـ األمة في جميع شئكنيا كمصالحيا:خامسا كا 
فمف باب أكلى أف يككنكا ىـ أىؿ الشكرل في - في دينيا كدنياىا- يستشاركف في جميع مصالح األمة

.  الدعكة كقيادتيا
 : العمماء ىـ أئمة الديف، كاإلمامة في الديف فضؿ عظيـ، كشرؼ كمنزلة رفيعة، كما قاؿ تعالى:سادسا

كىانيكا ًبآيىاًتنىا ييكًقنيكفى   كا كى بىري ـٍ أىًئمَّةن يىٍيديكفى ًبأىٍمًرنىا لىمَّا صى عىٍمنىا ًمٍنيي جى .  (1 )كى
االن  : العمماء ىـ أىؿ الذكر، كالذكر بالعمـ كالدعكة، كما قاؿ تعالى:سابعا ٍمنىا ًمف قىٍبًمؾى ًإالَّ ًرجى مىا أىٍرسى كى

ـٍ فىاٍسأىليكٍا أىٍىؿى الذٍّْكًر ًإف كينتيـٍ الى تىٍعمىميكف  . فعمى ىذا ىـ أىؿ الدعكة إلى اهلل(2)نُّكًحي ًإلىٍيًي
اتو  : العمماء أفضؿ الناس كما قاؿ تعالى: ثامنا ـى دىرىجى ـٍ كىالًَّذيفى أيكتيكٍا اٍلًعٍم نيكٍا ًمٍنكي يىٍرفىًع المَّوي الًَّذيفى آمى
( 3 .)
ًمفى النَّاًس كىالدَّكىابّْ  قاؿ تعالى كىـ كرثة األنبياء، العمماء ىـ أزكى الناس، كأخشاىـ هلل،: تاسعا كى

ًزيزه غىفيكره   (. 4 )كىاأٍلىٍنعىاـً ميٍختىًمؼه أىٍلكىانيوي كىذىًلؾى ًإنَّمىا يىٍخشىى المَّوى ًمٍف ًعبىاًدًه اٍلعيمىمىاء ًإفَّ المَّوى عى
ذا كانكا ىـ كذلؾ، فيـ األجدر أف يككنكا الدعاة عمى ىذه الصفات، كىـ األجدر أف يككنكا القادة  كا 

.  كالركاد في الدعكة
. العمماء ىـ اآلمركف بالمعركؼ، الناىكف عف المنكر بالعمـ كالحكمة: عاشرا

- سبحانو-  العمماء ىـ شيداء اهلل الذيف أشيدىـ اهلل عمى تكحيده، كقرف شيادتيـ بشيادتو:حادم عشر
شيد اهلل أنو ال إلو إال ىك كالمبلئكة كأكلك ): كبشيادة مبلئكتو؟ كفي ىذا تزكيتيـ كتعديميـ، فقاؿ تعالى

 .كمف كانكا كذلؾ فيـ المؤتمنكف عمى الدعكة، كىـ ا ألىٍكلىى بقيادتيا كريادتيا  (العمـ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

.  24، اآلية السجدةسكرة  (1)

 . 43، اآلية لنحؿسكرة ا (2 )

. 11، اآلية المجادلةسكرة  (3)

. 28، اآلية فاطرسكرة  (4)
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كعميو فإف جياز اإلعبلـ اإلسبلمي الذم، حاؿ العامميف فيو كصفاتيـ كما ذكرت سالفا، لو 
اإلخبار " ميمة محددة ككاضحة، ىي ميمة مف يحمؿ الرسالة كينقميا الى الناس، كالتي تتمثؿ في 

بالحقائؽ الصادقة كالمعمكمات الصحيحة التي تخدـ أىداؼ المجتمع اإلسبلمي في إطار المبدأ 
عمى أف يككف ذا اتجاىيف مف الحاكـ الى المحكـك كمف المحكـك " الحبلؿ بيف كالحراـ بيف" اإلسبلمي

(. 1)" إلى حاكمو مراعيا في ذلؾ صدؽ النصيحة كمصمحة األمة
كمف أكلكيات أجيزة اإلعبلـ اإلسبلمي العمؿ عمى تبياف العقيدة الصحيحة لممسمميف مف خبلؿ 

المضمكف الحؽ كالضابط األخبلقي السكم ألف مدارىا العقيدة الصحيحة كالعبادة بشقييا المخصكصة 
.  كالعامة

كأجيزة اإلعبلـ اإلسبلمي تنيض بكاجبيا، تغرس العقائد : " كيكضح ذلؾ الداعية محمد الغزالي، بقكلو
.  (2("كالعبادات التي تتبناىا كتعمي شعارا كاحدا في برامجيا كسائميا كميا

تتحكؿ لتصبح مياديف لمحؽ الذم  األجيزةكعندما يتحقؽ ذلؾ كتتكحد العقيدة كالراية كالشعار، فاف ىذه 
كأجيزة االعبلـ عندما تؤدم دكرىا، كالحالة ىذه ىي مياديف " يرضاه اهلل كىذا ما أكد عميو الغزالي 

.  (3)" جياد كمساجد صبلة كمدارج تقكل كرضكاف

عند ذلؾ يتحقؽ لنا ما نصبك إليو مف حمؿ ىذه الرسالة إلى البشرية مف خبلؿ أجيزتنا 
مىٍقنىاكيـ مّْف ذىكىرو  اإلعبلمية التي ستعمؿ عمى تحقيؽ التعارؼ لنقؿ رسالة السبلـ يىا أىيُّيىا النَّاسي ًإنَّا خى

ًبيره  ًميـه خى ـٍ ًإفَّ المَّوى عى ـٍ ًعندى المًَّو أىٍتقىاكي قىبىاًئؿى ًلتىعىارىفيكا ًإفَّ أىٍكرىمىكي ـٍ شيعيكبنا كى عىٍمنىاكي جى كقاؿ (. 4 )كىأينثىى كى
ًميد كىىيديكا  :تعالى   .(5 ) ً  ًإلىى الطَّيًّْب ًمفى اٍلقىٍكًؿ كىىيديكا ًإلىى ًصرىاًط اٍلحى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .  36، ص ، اإلعجاز اإلعالمي في القرآف الكريـحسف، عمي محمد (1)

. 10، ص النظرية اإلسالمية في اإلعالـالغزالي، محمد،  (2)

. 9، صالمرجع السابؽالغزالي، محمد،  (3)

. 13 يةاآل ،سكرة الحجرات( 4)

 . 24سكرة الحج، اآلية  (5)
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إف المجمكعة العاممة في جياز اإلعبلـ اإلسبلمي مف إعبلمييف كدعاة تسعى إلى تنفيذ الكظائؼ 
:  اآلتية كىي في مجمميا كظائؼ جياز اإلعبلـ اإلسبلمي كىي كما يأتي

 .كأركانوالتعريؼ الصحيح بالديف اإلسبلمي الحنيؼ  -1
.  نشر اإلسبلـ كتعميقو في النفكس -2
.  تعميؽ الثقافة اإلسبلمية في ضكء الكتاب كالسنة، كالتشجيع عمى حفظ القرآف الكريـ  -3
،  التعريؼ بالشخصيات اإلسبلمية كاألحداث كالكقائع ذات الدكر الفعاؿ في التاريخ اإلسبلمي -4

 .فالرجاؿ قدكة المسمميف، كاألحداث عبرة ليـ
. ، كتقديميا بصكرة مشرقةإلقاء الضكء عمى أخبار المسمميف في مختمؼ أرجاء المعمكرة -5
، كعدـ تركيـ محطة استقباؿ  تقديـ الحمكؿ الناجحة لممشكبلت التي تكاجو أبناء األمة اإلسبلمية -6

. لبلعبلـ اآلخ
تقديـ المآثر اإلسبلمية مف خبلؿ شخصية الرسكؿ صمي اهلل عميو كسمـ كالصحابة كالسمؼ  -7

. الصالح
. ـ، مف خبلؿ لغات الشعكب األخرلالرد عمى األكاذيب كاالفتراءات التي تسيء إلى اإلسبل -8
. ، كأنو ديف رحمة لمعالميفإبراز الصفة العالمية لمديف اإلسبلمي الحنيؼ -9

. توإبراز صفة التسامح في اإلسبلـ، كمعنى الجياد في سبيؿ اهلل تعالى كحقيؽ -10
 .ةمقاكمة الدعاكل اإللحادية التي تستيدؼ تدمير العقيدة اإلسبلمية كالقيـ الفاضؿ -11

إف ميمة رجؿ اإلعبلـ اإلسبلمي ىي ميمة األميف عمى الرسالة، فيك الرائد الذم ال يكذب 
أىمو، كىذا يكجب العمؿ عمى إيجاد اإلعبلمي المسمـ، ألنو مكضع الثقة كمحٌط األنظار كاآلماؿ، 

كاإلعبلمي اإلسبلمي الناجح ىك الذم يدرس المحظة كينظميا في سياؽ التأثير كاإلقناع، ال تتقدـ كال 
فإذا حاف . كما يفعؿ المؤذف كىك يتحرل كقت الصبلة. تتأخر، بؿ يتحرل الكقت المبلئـ إلذاعة الحقيقة

ذا حاف كقت الحقيقة، يجب أاٌل يتردد في بثيا، ألف األساس في عممو، خكؼ اهلل  رفع صكتو باألذاف، كا 
.  في الناس، كليس خكؼ الناس في اهلل

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 . ى 1411 جدة ،مكتبة مصباح، 1ط ، 22 ص،اإلعالـ اإلسالمي التحديات كالمكاجية ،ماجي الحمكاني،( 1 )
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المبحث الرابع 
:  مف خالؿ الكتاب كالسنةاإلسالمية اإلعالميةصياغة الخطة 

 

  نحف المسمميف حممة الرسالة يجب أاٌل نغفؿ عف صياغة خطة إعبلمية ننطمؽ منيا، كقد 
رأيت بصفتي باحثا أف أختـ بحثي ىذا بالحديث عف صياغة الخطة اإلعبلمية في ضكء الكتاب 
كالسنة، إذ إف اقتناعي بأىمية ىذا الديف العظيـ كحاجة العالـ التائو، إليو يعد أساسا سميما كنقطة 
انطبلؽ إلى إيجاد نظاـ قكل لئلعبلـ اإلسبلمي، الذم يحمؿ خصائص الدعكة العالمية، كالبشرية 

قاطبة ىي المستقبؿ لمرسالة، كنحف نحمؿ أمانة عظيمة، خبلفا لؤلمـ كالرساالت السماكية األخرل، 
لذلؾ يجب عمينا كضع خطط كاستراتيجيات إعبلمية مدركسة لمكاكبة التقنية المتقدمة لبلتصاالت 

كال . بما يتفؽ مع الكتاب كالسنة، كبما يشكؿ مادة بديمة لئلعبلـ اآلخر الذم يمكث سماء الككف
 . نعذر بالتقاعس عف القياـ بكاجب اإلعبلـ، كاالستخداـ األمثؿ لكسائؿ اإلعبلـ

إف الخطة اإلعبلمية اإلسبلمية يجب أف تضع اإلصبع عمى الجرح، كاف ترتكز إلى محددات كاضحة، 
.  كاف تسير كفؽ أسس عممية مدركسة

عممية تسير كفؽ خطكات عممية " كقد عرؼ الدكتكر عدلي رضا التخطيط االعبلمي بأنو 
محددة تتمثؿ في جمع المعمكمات البلزمة كتحميميا ، كتحديد األىداؼ اإلعبلمية أك الدعائية كتقسيميا 

مرحميان كتحديد المزج االتصالي كالشكؿ الذم ستتخذه الحممة اإلعبلمية كجدكلتيا كتقيميا مرحميان 
" كنيائيان 

كتنفذ ىذه الخطة مف إعبلمييف متمرسيف أكفاء يجمعكف بيف النظرية كالتطبيؽ،  ككما يقكؿ الدكتكر 
إف رجؿ اإلعبلـ في العصر الذم نعيش : " عبد المطيؼ حمزة  في كتابو اإلعبلـ لو تاريخو كمذاىبو

فيو يجب عميو أف يجمع بيف الدراسة النظرية كالدراسة التطبيقية لئلعبلـ، كال ينبغي لو االكتفاء بأحد 
الجانبيف عف اآلخر، كبمقدار تعمقو في ىذه الدراسة بجانبييا النظرم كالتطبيقي يككف بنجاحو في 

(. 2)" كضع الخطط اإلعبلمية المؤدية إلى النجاح التاـ في داخؿ المجتمع كخارجو
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 2001، مركز جامعة القاىرة، 164عدلي سيد محمد رضا، كآخركف، التخطيط اإلعبلمي، ص  (1)
 .199، صاإلعالـ لو تاريخو كمذاىبوحمزة،  (2)
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كأرل مف خبلؿ تجربتي الطكيمة في مجاؿ اإلعبلـ، كقد كنت دائما أسير عكس التيار، كأقكؿ 
إف في ىذه الحياة مبادمء كقيمان كأخبلؽن أعظـ في نفسي مف الكظيفة كحتى مف : لمزمبلء في المينة

الحياة، ككـ كانت سعادتي عندما كنت أجد الجكاب مف اهلل، حيث كنت أتقيو في الناس عمى حساب 
. لقمة العيش، فتككف المكافأة مف اهلل سريعا، لقمة عيش مضاعفة، كىي لـ تكف ىمي بقدر رضا اهلل

انو عالـ االعبلـ الرائع الذم يخدـ البشرية، لكنو عالـ ال يرحـ الجيمة، كال يرحـ مف ال يمتمؾ الخبرة، 
. ألف االعبلمي في ىذا العالـ يعيش بيف سمؾ القرش

 
: كعميو أرل أف الخطة يجب أف ترتكز عمى المحددات كاألسس العممية ااتية

 كضع رؤية إسبلمية سميمة، ككاضحة قائمة عمى خطط عممية مدركسة لكضع تصكر لؤلداء :أكال
 " (اإلعبلـ كنظرياتو  )كجاء في كتاب "األمثؿ لكسائؿ اإلعبلـ اإلسبلمية في مكاجية اإلعبلـ اآلخر

إف كسائؿ اإلعبلـ التي يستخدميا المجتمع أك يضطر إلى استخداميا ستحدد المجتمع ككيؼ 
كأم كسيمة جديدة أك امتداد لئلنساف، تشكؿ ظركفا جديدة محيطة تسيطر عمى ما يفعؿ . يتصرؼ

األفراد الذيف يعيشكف في ظؿ ىذه الظركؼ، كالطريقة التي يفكركف كيعممكف كفقا ليا، الكسيمة امتداد 
(. 1)..." لئلنساف، فالمبلبس كالمساكف امتداد لجمدنا، كالعجمة امتداد ألقدامنا

 كضع تصكر كاضح لمدكر الذم يجب أف تقـك بو كسائؿ اإلعبلـ اإلسبلمية لترسيخ قيـ :ثانيا
اإلسبلـ باعتبارىا عقيدة كمنيج كنظاـ لمحياة كلتقديمو لمعالـ أجمع بيدؼ تصحيح مفاىيـ غير 

.  المسمميف عف اإلسبلـ
تجديد الدعكة إلى التكحيد كتحرير العقيدة، كتأكيد معنى : كمف ىنا كانت أىـ مياـ اإلعبلـ اإلسبلمي

الحرية كالكحدة اإلسبلمية، كدعـ المغة العربية الفصحى كالتمسؾ بيا في األداء اإلعبلمي أسمكبا 
كمضمكنا، كبعث الفكر اإلسبلمي األصيؿ التماسا لمنابعو األصيمة في القرآف كالسنة، كبناء الثقافة 

(. 2)" العربية كالحضارة اإلسبلمية
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .1971الفكر العربي،  332 ص،االعالـ كنظرياتورشتي، جيياف أحمد دار، ( 1)
. 90، صالسيرة النبكية كاالعالـ االسالميالصاكم، (2)
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 تأصيؿ االنتماء لمديف اإلسبلمي كضركرة حدكث تكامؿ في األدكار بيف البيت كالمدرسة :ثالثا
كالمسجد كالشارع ككسائؿ اإلعبلـ مف أجؿ تربية سميمة كجيدة لؤلبناء، كبما يؤكد إزالة الفجكة بيف 
قنكات التربية المتعددة، كبحيث ال يجد األبناء أم خمؿ أك تناقض بيف ما يتعممو مف ىذه القنكات، 

. بعد أف أصبح اإلعبلـ يكصؼ بأنو الكالد الثالث لؤلبناء
 إنشاء شركات إنتاج إعبلمية مف خبلؿ استغبلؿ رؤكس األمكاؿ اإلسبلمية في إنشاء فضائيات :رابعا

 اإلعبلـكدعـ تبادؿ البرامج بيف الفضائيات اإلسبلمية العاممة، ككسائؿ . تقـك بأمانة اإلعبلـ
المختمفة، كتكامؿ الخبرات بينيا، في ظؿ الحرماف المقصكد لئلعبلمييف اإلسبلمييف مف اكتساب 

كقد أكصى المقاء الثالث لمنظمة الندكة العالمية لمشباب اإلسبلمي في ىذا  .الخبرات اإلعبلمية
كيتعاكف . يتكافر في القائميف عمييا كالعامميف فييا الكفاءة الفنية كالكالء اإلسبلمي المثقؼ" الصدد أف 

في إنشائيا الرأسماؿ الخاص مف أغنياء المسمميف كالرأسماؿ العاـ، كتشجيع دعـ الحككمات 
 ( 1)"اإلسبلمية

التكظيؼ األمثؿ لئلمكانيات البشرية كالمادية المكجكدة لدل الدعاة كاإلعبلمييف، كالحركات : خامسا
اإلسبلمية، كالدكؿ اإلسبلمية التي تحكـ بشرع اهلل ػ إف كجدت ػ كتخافو في الناس، أك التي يمكف 

كجكدىػا في كسػائؿ اإلعبلـ التي نممكيا، مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ تكاكب التطكرات المذىمة في أجيزة 
إف أىداؼ الخطة : " كىذا ما يؤكده محمد الغبلييني في كتابو كسائؿ اإلعبلـ قائبل .اإلعبلـ

اإلعبلمية تحدد ىكية ىذا اإلعبلـ، كنحف عندما نريد كضع خطة لئلعبلـ اإلسبلمي فاف عمينا أف 
نستمد أىدافيا مف أىداؼ اإلسبلـ كال شؾ بأف مف جممة أىدافو تكحيد األمة عمى كتاب ربيا كسنة 

(. 2)" نبييا
 
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
اإلعبلـ اإلسبلمي كالعبلقات االنسانية، أبحاث ككقائع المقاء الثالث لمندكة العالمية لمشباب االسبلمي المنعقد في  (1)

 . 641 ىػ ص 1396 شكاؿ عاـ 23الرياض، بتاريخ 

. 272، صكسائؿ االعالـالغبلييني،  (2)
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 استصدار تراخيص لكسائؿ إعبلـ محمية، مثؿ الحصكؿ عمى ترخيص لتمفزيكف محمي، أك :سادسا
محطة إذاعية، أك صحيفة يكمية، رغـ أف ذلؾ سيكاجو برفض الطرؼ اآلخر ممثبل بالجية مانحة 
الترخيص، كمف تجربتي الحظت انو يمكف أف يمنحكؾ ترخيص جريدة أسبكعية، لكف ال يمكف أف 

تحصؿ عمى ترخيص لجريدة يكمية، ألنيـ يدرككف انؾ ستخاطب الناس يكميا، كسكؼ تنافس 
ىذا األمر كاف تـ فاف حرية الصحافة ستككف مرىكنة بالرقابة، كىي كسيمة أخرل بعد . آخريف

الحرية  "(االتصاؿ بالجماىير)الترخيص لقمع الحريات كفي ذلؾ يقكؿ الدكتكر أحمد بدر في كتابو 
.. كؿ ال يتجزأ، كلكف حرية التعبير كحرية الصحافة تقع في مكطف القمب مف الحريات جميعا

ىؿ مف الممكف أف نتصكر أف جماعة . كالصحافة الحرة المسؤكلة ىي الرئة التي تتنفس بيا الشعكب
(. 1)" ذات سمطات كماؿ تستأجر رئة الشعب لتتنفس لحسابيا ال لحساب الشعب

 كضع سياسات لتحديد األىداؼ التي تعتـز تحقيقيا في فترة زمنية في إطار كظائؼ اإلعبلـ :سابعا
عبلف، لخدمة الغايات السياسية  المرئي كالمسمكع مف أخبار كتثقيؼ كتنمية كخدمة عامة كترفيو كا 

كخدمة الغايات . كاالقتصادية كاالجتماعية الرئيسية التي نتطمع إلى تحقيقيا نيابة عف األمة
االجتماعية الثقافية كاالقتصادية كالسياسية التي يتطمع المجتمع إلى تحقيقيا كنشر الثقافات 

كتدعيميا، كالحد مف البطالة كتأميف المسنيف كالقضاء عمى مشاكؿ تمكث البيئة، كمعالجة قضايا 
 .الشباب كالتكافؿ االجتماعي كالمشاكؿ التي يرغب المجتمع في القضاء عمييا أك الحد مف خطكرتيا

 العناية كما ككيفا ببرامج األطفاؿ كالشباب كالتركيز عمييا إذ أف مجتمعاتنا شابة يككف فييا :تاسعا
كقد أكدت الدراسات العربية اف . حكالي نصؼ السكاف (أقؿ مف عشريف سنة)األطفاؿ كالشباب 

مف الخبرات كالميارات التي يكتسبيا األطفاؿ في سف مبكرة تصاحبيـ حتى نياية العمر، كاف % 90
 ساعة في مقاعد الدراسة فانيـ يقضكف ضعفيا أماـ شاشات 700األطفاؿ الذيف يقضكف حكالي 

التمفاز، اف ذلؾ يدلؿ عمى حجـ األمانة الممقاة عمى عاتقنا في ايجاد اعبلـ أميف عمى الرسالة 
 .االعبلمية

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
. 1982، 1، ككالة المطبكعات، ط292، صاالتصاؿ بالجماىيربدر، أحمد،  (1 )
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 كضع االستراتيجيات بيدؼ ترجمة السياسات، إلى إنجازات عممية كفقا الىميتيا كالنتائج التي :عاشرا
مكانية تنفيذىا  يمكف أف تعتمد منيا، األمر الذم يتطمب ترتيب بنكد كأجزاء ىذه السياسات كتنظيميا كا 

لمتعرؼ إلى جدكاىا في مجاؿ تغطية احتياجات المستقبميف كالمشاىديف  كتمبية رغباتيـ في حدكد 
االمكانات المتاحة، كاالختيار بيف البدائؿ المكجكدة، ككضع بدائؿ احتمالية لؤلحكاؿ الطارئة، 

.  كالتنسيؽ بيف كؿ ىذه اإلجراءات
كما تستمـز عممية كضع استراتيجية لئلعبلـ مراعاة الكـ اإلعبلمي مف حيث عدد ساعات البث أك 
فئات المشاىديف أك المستقبميف كاألماكف كالمكاقع التي يصؿ إلييا، كما يراعى الكيؼ النكعي مف 

حيث مضمكف كمحتكل المكاد، كجكدة األداء الميني، كحداثة اآلالت كاألجيزة المستخدمة، كالتكازف 
 .بيف كظائؼ اإلعبلـ مف حيث األخبار كالتثقيؼ كالتعميـ كالترفيو كالتنمية

 
: خطة المكاجية

 
كفي مرحمة الحقة في عممية التخطيط يجب كضع خطة المكاجية، إذ يمعب اإلعبلـ اآلخر 

في حربو الثقافية، دكرا خطيرا في التأثير عمى العادات كالتقاليد كالثقافة العربية كاإلسبلمية، 
كلمكاجية ىذه الكارثة اإلعبلمية كاف مف الضركرم التعرؼ عمى المقترحات كاآلراء المطركحة 

. لمكاجية اآلثار السمبية لمبث القادـ مف اآلخر
 : كأستطيع حصر سبؿ المكاجية الممكنة كمدل فاعميتيا بما يأتي

 يتـ تطكير البث المحمي : اإلذاعية كالتمفزيكنية في كسائؿ اإلعبلـ اإلسبلمية تطكير البرامج:أكال
ببرامج كمكاد متميزة لجذب المشاىديف إلييا، دكف أف تنحرؼ إلى منافسة المحطات الفضائية التابعة 
لبلعبلـ االخر، ببرامج تشبو إلى حد كبير ما تبثو المحطات الفضائية، كبالتالي تصبح ميمتيا مكممة 

. لمياـ القنكات الفضائية في اإلعبلـ اآلخر
 تقديـ الحقائؽ إلى الجميكر المستقبؿ كذلؾ رأس ماؿ اإلعبلـ اإلسبلمي، بحيث ال يسمع ىذا :ثانيا

الجميكر الحقيقة مف اإلعبلـ اآلخر، كاذكر مثاال عمى ذلؾ، فقد كاف اإلعبلـ العربي دائما يخفي 
الحقائؽ عف الجميكر، كلكف مع بزكغ فجر الفضائيات التي أصبحت تفضح الحاكـ كالنظاـ، أصبح 
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النظاـ يذكر الحدث كلكف بكجية نظره، بعد اف كاف يخفي الحدث أصبلن، كىذا رائع ألف المكاطف لـ 
. يعد غبيا، كىك بذلؾ يعمـ أف ما ذكره ىذا االعبلـ، تككف الحقيقة في نقيضو

 يقـك عدد مف أصحاب رؤكس األمكاؿ المسمميف مؤخرا بػإنشاء قنكات :القياـ بالبث المضاد: رابعا
إسبلمية، كسكؼ يصؿ بث برامجيا المتعددة إلى جميع دكؿ العالـ، األمر الذم يتيح لممشاىديف في 

تمؾ الدكؿ التعرؼ إلى الديف اإلسبلمي مف حيث أحكامو كتعاليمو، كما أف ىذه البرامج تتضمف 
أيضا العديد مف القيـ االجتماعية كاإلنسانية كالثقافية كالعممية كاالقتصادية كغيرىا مف القيـ التي 

تستطيع أف ترٌبى االنساف المسمـ كالجيؿ المسمـ، كال يجكز أف نشٌؾ في تأثير ىذا التكجيو االعبلمي، 
كالدليؿ عمى ذلؾ أف السمطات الفرنسية حظرت قناة المنار المبنانية، مع التحفظ عمى أسمكب المنار 

في العرض، كما أف الصحؼ الفرنسية قد شنت حممة إعبلمية عمى القنكات التميفزيكنية العربية 
كاإلسبلمية التي يصؿ بثيا إلى فرنسا، كذلؾ بحجة التركيج لؤلصكلية كالتطرؼ، كلؤلفكار المعادية 

 . لمغرب

فقد ألغت : العاجؿ بيف أجزاء العالـ االسالمي بعد أف تحكؿ إلى قرية صغيرة التكاصؿ :خامسا
تكنكلكجيا أقمار االتصاؿ عنصرم الزماف كالمكاف، فمـ يعد البعد المكاني حائبل دكف التكاصؿ بيف 
المجتمعات االسبلمية فيما بينيا، كالتكاصؿ مع المجتمعات األخرل، كأفراد تبعد بينيـ الشقة باتساع 

كما ينطبؽ عمى األحداث يمكف أف ينطبؽ عمى . الكرة األرضية كميا، فالحدث الذم يقع في الصيف
المعمكمات كالمعارؼ، فقد أصبح العالـ كمو شريكا في كؿ ما يمكف أف يىػًجػٌد في أم مكاف في العالـ 

في شتى مجاالت المعرفة، كأصبح مف الممكف التبلقي بيف األفراد كالمجتمعات عبر الياتؼ أك 
الفاكس أك القنكات الفضائية ليدكر الحديث أك النقاش في أم مكضكع يخطر عمى الباؿ، كيتـ تبادؿ 

 .اآلراء كالمعمكمات
: ، كالتي أصبح أىميا عالـ األقمار الصناعيةكسائؿ االتصاؿ الحديثةاستخداـ : سادسا

      لقد تعددت أقمار االتصاؿ، كزادت إمكانياتيا كقدرتيا عمى حمؿ المزيد مف القنكات التي 
يمكف تخصيصيا لمتمفزيكف أك اإلذاعة أك لنقؿ البيانات كالمعمكمات، كبدأ استخداـ ما يسمى 

بالنظاـ الرقمي كاإلشارة المضغكطة التي ضاعفت مف عدد قنكات االتصاؿ الفضائية عدة مرات، 
.      عمى القمر الكاحد دكف زيادة في التكمفة
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 كالتي استطعت أف أحصييا إلى أكثر مف 2005 كقد كصؿ عدد القنكات العربية في ىذا العاـ 
 . قناة عربية، كمف المتكقع زيادتيا في السنكات القادمة أضعاؼ ذلؾ160
 : كما ككيفار أدكات اإلنتاج اإلعالمي كالثقافي متطك: سابعا

      ذلؾ إف تطكر تكنكلكجيا االتصاؿ لـ يقتصر عمى كسائؿ البث كالتكزيع كحدىا، بؿ تعداىا 
إلى عمميات إنتاج المادة اإلعبلمية ذاتيا، فظيرت تكنكلكجيا جديدة في مجاؿ الجمع اإللكتركني 

ضفاء لمسة جمالية عمى المنتج، كظيرت  كالطباعة كالتصكير الصحفي أدت إلى اختصار الكقت كا 
معدات جديدة في مجاؿ اإلنتاج كاإلخراج التميفزيكني كاإلذاعي مف شأنيا تطكير جمالياتو كتكسيع 
مدل استخداماتو مع اختصار كقت اإلنتاج  كالتنفيذ كالعرض، كصاحب ىذا أيضا تطكر في كـ 

 .المنتج حتى يتبلءـ مع االحتياجات المتزايدة مف جانب كسائؿ االتصاؿ الجماىيرم الحديثة
:  تكزيع المادة اإلعالمية كالثقافية شبكات كشركاترمتطك: ثامنا

      كالبد أف نبلحظ ىنا أف كسائؿ االتصاؿ الجماىيرم تقـك بالضركرة عمى ركيزتيف أساسيتيف، 
إنتاج المكاد اإلعبلمية كالثقافية كالترفييية التي تريد تكصيميا لجميكر عاـ أك محدد، : األكلى

ىي عممية التكصيؿ ذاتيا، كىي ما تسمى بعمميات التكزيع أك البث، ككؿ منيما : كالركيزة الثانية
فبل قيمة ألم مضمكف ميما عمى قدره إذا لـ يصؿ إلى الجميكر المستيدؼ . مكممة لؤلخرل

 .كبدرجة عالية مف الكفاءة 
كقد أتاحت تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة إمكانيات كبيرة في تطكير كسائؿ التكزيع كالبث كاستحداث 

كسائؿ كبدائؿ جديدة، جعمت في اإلمكاف كصكؿ الرسالة اإلعبلمية إلى أم مكاف كتحت أم 
 .ظركؼ كفي أسرع كقت ممكف

فإلى جانب أقمار البث المباشر التي تستطيع أف تبث القنكات التمفزيكنية إلى المستقبميف في المنازؿ 
مباشرة دكف المركر عمى محطات أرضية لبلستقباؿ، كدكف االعتماد عمى قنكات التميفزيكف القائمة، 

تكجد أقمار التكزيع التي تكصؿ اإلشارة إلى محطات أرضية صغيرة تتكلى تكزيعيا في األماكف 
 .المحيطة عف طريؽ الميكرككيؼ أك أنكاع الترددات المختمفة

كىناؾ شبكات التكزيع األرضية أك شبكات الككابؿ التي تكزع اإلشارة عمى المشاركيف في الخدمة 
القادرة عمى حمؿ أكثر مف مائة " األلياؼ الضكئية"التميفزيكنية، كتستخدـ ىذه الشبكات تكنكلكجيا 

قناة تميفزيكنية بكفاءة عالية مف حيث الجكدة كنقاء الصكت كالصكرة، أك تستخدـ الترددات 
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كأمكف  "!!شبكات الككابؿ ببل ككابؿ"الكيركمغناطيسية كتسمى في ىذه الحالة بتسمية متناقضة ىي 
تطكير محطات البث التميفزيكني كاإلذاعي، بحيث تضاعؼ قدراتيا ككصمت إلى أماكف لـ تكف 

 .لتصؿ إلييا مف قبؿ
   كالتي أىميا الفضائيات المتخصصةاستحداث كسائؿ لمتعميـ الذاتي: تاسعا

إف قدرة اإلنساف عمى تعميـ نفسو بنفسو خارج إطار التعميـ النظامي، أصبح ضركرة مف 
ضركرات عصر المعمكمات، فقد أصبح مف الكاضح، مع التطكر اليائؿ كالمستمر في مجاالت 
العمـك المختمفة أف اإلنساف المتعمـ كالمتخصص في فرع معيف مف فركع المعرفة، سيتخمؼ في 

كفي ىذا . مجاؿ تخصصو إذا لـ يكاكب كؿ جديد فيو، كيحرص أكال بأكؿ عمى تحديث معمكماتو
اإلطار فاف كسائؿ االتصاؿ الجماىيرم ال تستطيع أف تسيـ اإلسياـ المناسب في تحديث 

المعمكمات في المجاالت المختمفة، كلكف كسائؿ االتصاؿ لـ تعد كميا مكجية إلى المشاىد العاـ، إذ 
 .أف النزعة إلى التخصص في مجاالت معينة ىك االتجاه السائد اآلف

ذا كاف ىذا يبدك كاضحا في الصحؼ كالمجبلت كالدكريات المطبكعة، إال أنو أصبح أيضا  كا 
االتجاه الذم تأخذ بو كثير مف القنكات اإلذاعية كالتميفزيكنية األرضية أك الفضائية سكاء بتخصيص 

 .القناة بكامميا لفئة متخصصة بعينيا أك تخصص ساعات منيا
: التعميـ عف بعداستحداث كسائؿ  :عاشرا

 االنتساب إلى الجامعات عبر االنترنت، كتقديـ محاضرات قيمة، كنكعية فلقد أصبح باالمكا
الدكتكر : مف خبلؿ غرؼ اتصاؿ خاصة، كتحت عنكاف زيادة التقارب بيف اإلعبلـ كالتعميـ، يقكؿ

يقينا فإف اإلعبلـ كالتعميـ سيتقارباف الى  : " (الثقافة العربية كعصر العكلمة  )نبيؿ عمي في كتابو 
" التعميـ عف بعد " كستككف لئلعبلـ الحديث ػ بصفة عامة ػ مساىمتو الفعالة في مجاؿ . حد التداخؿ

يتطمب ذلؾ استحداث كسائؿ جديدة لبث رسالة إعبلمية تعميمية تختمؼ ػ جكىريا ػ عف الطابع السمبي 
(. 1)" الذم ما زاؿ يسكد التربكم حتى أيامنا ىذه

  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 . 380، ص الثقافة العربية كعصر العكلمةعمي، نبيؿ،  (1)

: زيادة تعٌرؼ الجميكر بفئاتو المختمفة لإلنتاج األجنبي: حادم عشر
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كقد أثارت ىذه القضية . كعمى األخص مف مراكز اإلنتاج المتقدمة كشبو االحتكارية في أمريكا كأكربا
اىتماما كاسعا في أكساط المثقفيف، كال سيما بعد انتشار ظاىرة االستقباؿ المباشر لمبث الكافد عف 

 .بعض القنكات الفضائية األجنبية، دكف المركر عمى أية جية رقابية
: الثقافيكىبكط مستكل اإلنتاج اإلعالمي : ثاني عشر

بالنظر إلى زيادة الطمب عمى مراكز اإلنتاج بما ال يسمح ليا بتقديـ الكـ المطمكب مف إنتاج 
جديد جيد، كباإلضافة إلى محاكلة ىذه المراكز في إرضاء مختمؼ المستكيات ألسباب اقتصادية، 
مما يؤدل إلى اليبكط بالمستكل الفني إلى الحد األدنى، كىذه النتيجة تأتي بعكس ما كاف متصكرا 

. مف أف المنافسة تؤدم إلى اإلجادة
 لقد فقد إعبلمنا العربي محكره، كأضحى مكببل بقيكد ارتباطو الكثيؽ بالسمطة، تائيا بيف التبعية الفنية 
كالتنافس السمبي عمى سكؽ إعبلمية إعبلنية محدكدة، ككاف نتيجة ذلؾ أف أصبح رىيف اإلعبلف مف 

 (.1) "جانب، كذليؿ الدعـ الحككمي مف جانب آخر

: سيطرة االعتبارات االقتصادية عمى مقتضيات الخدمة العامةعدـ السماح ب: ثالث عشر

كينطبؽ ىذا عمى اإلنتاج الذم تقدمو الشركات الخاصة، فالكؿ يريد الحصكؿ عمى عائد اقتصادم 
. عبلقة اإلعبلـ باالقتصاد آخذة في النمك"بالنظر إلى التكمفة الباىظة  لمتكنكلكجية الحديثة، إذ إف 

 (.2)" إف عكلمة االقتصاد ترتكز أساسا عمى دعـ القكل االقتصادية: كال نغالي إذ نقكؿ
كذلؾ ،  االنحبلؿ التدريجي لمشركات كالمؤسسات المنتجة لمبرامج المحمية في الدكؿ العربية:عاشرا

لقمة العائدات الربحية عمى ىذا الشركات كالمؤسسات كتراجعيا بسبب تدني أسعار التسكيؽ كالبيع 
. محميان 

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 . 346المرجع السابؽ، ص  (1)

 . 388، ص الثقافة العربية كعصر العكلمةعمي، نبيؿ،  (2)
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لقد تكصؿ الباحث إلى مجمكعة مف النتائج التي تصب في خدمة اإلعبلـ اإلسبلمي، باعتباره 

كاجب عمى كؿ مسمـ، ألنو بدخكلو اإلسبلـ أصبح عنصرا رئيسا في جياز اإلعبلـ اإلسبلمي كفي 
: مقدمتيا

 اإلعبلـ اإلسبلمي رسالة عظيمة إلى البشرية كافة، يستخدـ المعمكمات الصحيحة كالحقائؽ :أكال
الصادقة، التي أساسيا تقكل اهلل، مف خبلؿ اإلعبلمي المسمـ الذم يحمؿ األمانة إلى البشرية، كالذم 

.  يخاؼ اهلل في العباد كال يخاؼ العباد في اهلل
كاإلعبلـ اإلسبلمي قبؿ كؿ شيء أداة الدعكة لبمكغ ىدفيا، فيك إعبلـ ذك مبادلء أخبلقية كأحكاـ 

سمككية مستمدة مف ديف اإلسبلـ، كىك إعبلـ كاضح صريح عفيؼ األسمكب، نظيؼ الكسيمة، شريؼ 
القصد عنكانو الصدؽ، كشعاره الصراحة كغايتو الحؽ، ال يضؿ كال يضمؿ، بؿ ييدم إلى الحؽ، كال 

 .يعمف إال ما يبطف كال يتبع األساليب الممتكية كال سبؿ التغرير كالخداع
 يتضح أف نظرية اإلعبلـ اإلسبلمي التي ترتكز عمى مجمكعة الحقائؽ كالقكاعد المستمدة مف :ثانيا

اإلسبلـ ترسـ معالـ العممية اإلعبلمية كطبيعة العبلقة القائمة بيف القكل التي تدير العممية اإلعبلمية، 
كالدكر المنشكد ألجيزة اإلعبلـ في ىذه العممية مف خبلؿ ما تغرسو مف العقائد كالعبادات التي تتبناىا 

. كتعمؿ عمى ترسيخيا في المجتمع مف خبلؿ برامجيا
خمسة أسس مترابطة كىي في مجمكعيا تعكس ما جاء في نظرية  يقـك اإلعبلـ اإلسبلمي عمى: ثالثا

اإلعبلـ اإلسبلمي بحيث تضـ الرسالة في سياقيا أركانا ميمة ممثمة بجية البث كاإلرساؿ، كجية 
المرسؿ لمرسالة  :التمقي كاالستقباؿ، كمكضكع البث أك محتكل الرسالة، كحامؿ الرسالة، كىي

الرسالة كالمستقبؿ لمرسالة اإلعبلمية،  ككالكسيمة التي تقـك بنقؿ ىذه،، اإلعبلمية، كالرسالة اإلعبلمية
. كرجع الصدل أك التغذية الراجعة أك االستجابة أم األثر لمرسالة اإلعبلمية

إلعبلـ حقيقة ابالرسالة التي تحدد بنائية المادة المنتجة بذاتيا، ك صفة مرتبطة إسبلمية اإلعبلـ: رابعا
، مف خبلؿ بنائية المادة المنتجة بذاتيا، كبالتالي فاف إسبلمية اإلعبلـ تتحدد رسالة قبؿ أف يككف كسيمة

كفي جميع الحاالت الرسالة ىي األساس بمحتكاىا الرباني، التي  كالتي تشكؿ العمكد الفقرم لمرسالة،
تؤكد عمى أنيا رسالة حؽ لمبشرية كافة؛ لذا فإف إسبلمية اإلعبلـ تتحدد مف خبلؿ بنائية المادة المنتجة 

.  بذاتيا
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 الفف البصرم التصكيرم أداة مفضمة في أسمكب القرآف الكريـ، يرسـ صكرة جمالية رائعة مف :خامسا
التخييؿ الحسي كىك ما يسمى : خبلؿ التشخيص كالتجسيـ، يقسـ في القرآف الكريـ إلى قسميف ىما

أيضا بالتشخيص، كىي التي يسير عمييا التصكير في القرآف لبث الحياة في شتى الصكر، كالتجسيـ، 
برازىا أجساما أك محسكسات عمى العمكـ: كىك . تجسيـ المعنكيات المجردة، كا 

الفنكف السمعية في القراف الكريـ تتجمى في تبلكة القرآف كتجكيده، باعتباره الفف السمعي : سادسا
الخاص بالمسمميف كحدىـ الذم يقكـ عمى أداء الكاجب الديني العبادم بصكت حسف مرخـ منغـ، 

ف . كيحتذيو الفناف لك اراد اف يخرج فننا صكتيان اك سمعيان راقيان يؤثر في القمب كيدعك إلى العبادة كا 
التمكف مف ترتيؿ القرآف كتجكيده يعطي المذيع كاإلعبلمي أسرار فف اإللقاء اإلذاعي التي تمثؿ التعبير 

الصكتي عف الرؤية المعرفية الخاصة باألمة، ىذا التعبير الذم يتجمى أساسا في صكتيات عمـك 
القرآف، كخير السماع يككف إذا اقترف باإلنصات كاإلنصات ىك الحمقة الثانية بعد االستماع لمكصكؿ 
الى المعرفة، كال يتحقؽ السمع إال باالستماع كاإلنصات، كعميو فاف الطريؽ نحك الرحمة ال تككف اال 

. باقتراف االستماع باإلنصات
القصص القرآني يمثؿ نماذج معرفية نتخذ منيا العبرة، كنستخمص منيا الرؤية اإليمانية : سابعا

الدائمة، كليست مجرد قصة أك كاقعة حدثت، رغـ أنيا حدث أكيد، إنما ىي حقيقة خالدة مستمرة ابد 
الدىر كنؤمف بحدكثيا، كلكف ما ييمنا ليس تحديد زمانيا الدقيؽ أك كقائعيا التاريخية المفصمة، كىي 

كلكف ما .  قصص متفرقة كليست قصصان كاممة مستمرة، في تكاؿو زمني، مثمما األمر في التكراة مثبلن 
ييمنا ما كراءىا كلماذا ذكرت، كما فييا مف إعبلـ لمناس كاخبار ليـ بقصص األمـ السابقة ليتفكركا 

لمقصة القرآنية كظيفتيا التعميمية التي ال يحققيا لكف آخر مف ألكاف األداء المغكم ذلؾ أنيا ككيعتبركا،  
تمتاز بميزات جعمت ليا آثاران نفسية كتربكية بميغة كمحكمة كثابتة عمى مر األزماف مع ما تثيره مف 

 .حرارة العاطفة تدفع إلى تغيير السمكؾ كتجديد العزيمة

 الخطاب اإلعبلمي في القرآف الكريـ مكجو إلى البشرية كافة، إذ يستخدـ كسائمو الكاضحة في :ثامنا
نقؿ الرسالة ليحقؽ الرحمة لممستجيبيف كليقيـ الحجة عمى المعرضيف، كمف كسائمو استخداـ االعجاز 

الذم يسعى إلى استخداـ الحقائؽ العممية كاألرقاـ الكاردة في القرآف في الدعكة إلى اهلل، كجميع العممي، 
كفي اإلعبلـ اإلسبلمي نستطيع كتابة . آيات اإلعجاز العممي في القرآف الكريـ تدخؿ في ىذا اإلطار
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المقالة الصحفية كاعداد الندكة التمفزيكينة، مف خبلؿ استخداـ الحقائؽ العممية، كاألرقاـ كاإلحصاءات 
بحيث تستخدـ في الدعكة إلى اهلل كتساىـ في ترسيخ اإليماف، كما أنو يمكننا استخداـ ىذه الحقائؽ في 

. فيمـ تمفزيكني مصكر يعكس اإلعجاز العممي في القرآف الكريـ
في مكاجية المكابرة كالعناد كاالستعبلء،  إف دعكة اإلسبلـ سادت بالحكمة كالمكعظة الحسنة: تاسعا

كاالعبلـ الدعكم فيو دعكة الى احياء القمكب عندما تستجيب لنداء السماء، فاهلل جؿ شأنو يأمر عباده 
باالستجابة السريعة ألنو يحكؿ بيف االنساف كما يتمناه قمبو مف طكؿ الحياة كفسحة اآلماؿ بأف يميتو 

فف  إففجأة، لذلؾ عمى االنساف اف ال يتأخر عف عمؿ الخير لحظة كاحدة قبؿ أف يعاجمو المكت، ك
بمباقة كليف، فإذا اعترض الدعاة  الدعكة يحتاج إلى األذكياء األتقياء الذيف يكسبكف األفئدة كالعقكؿ

كيترؾ الحكـ لممنطؽ كاألدب ال لغرائز  عارض خرج السيؼ ليحمي الدعكة، كيعيد اآلخر الى رشده،
  .السباع
 عندما يتمقى اإلنساف العاقؿ المعمكمة، فاف الكضع الطبيعي أف يستمع إلييا بأذنيو، ثـ تدخؿ :عاشرا

إلى الدماغ ليحمميا، بعد ذلؾ يككف دكر المساف الذم يككف عميو الرقيب، لكف في االشاعة كصؼ 
 .القرآف مف يبثيا بأف يتمقاىا بمسانو، كدكف أف يعقميا يبثيا بفيو

الحرب النفسية، يستيدؼ معنكيات األمة، كىك أشد خطكرة عمى ك اإلشاعة المكجو القائـ عمى اإلعبلـك
األمة مف الغزك العسكرم، ألف الغزك العسكرم، يعرؼ المسمـ عدكه مباشرة، لكف الحرب النفسية 

حادثة اإلفؾ كاالعبلـ المكجو يستخدـ العدك مف خبلليما أفرادا داخؿ المجتمعات، مف بيف ظيرانييـ، ك
 .نمكذج لئلعبلـ اليداـ التي ذكرىا القرآف الكريـ

 المبشر بأحداث المستقبؿ، نمكذج متقدـ في اإلعبلـ اإلسبلمي، يستطيع مف اإلعبلـ: حادم عشر
خبللو اإلعبلمي أف يقدـ إعجازان عمميا لمبشرية، مف خبلؿ كسائؿ االعبلـ المرئية كالمسمكعة 

 .كالمقركءة
رسالتنا اإلعبلمية الجيادية تنطمؽ مف األساس الذم نفيمو لمجياد، فبل بد لدعكة الحؽ مف : ثاني عشر

سيؼ يحمييا، كيييئ السبيؿ لبلعبلـ االسبلمي ليقكؿ كممتو، كالجياد أمر جعمو اهلل مف فرائض الديف 
زالة  لنشر الدعكة االسبلمية ليس مقصده سفؾ الدماء كارىاب الشعكب، كانما غايتو الدعكة لئلسبلـ كا 
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القكل المادية التي تحكؿ دكف كصكليا لمناس، فيصبح االتصاؿ بالناس ميسكرا عبر جميع الكسائؿ 
 .الشفيية كالكتابية كالسمعية كالبصرية

 في اإلعبلـ المسجدم تتكزع األدكار فيو بيف أربعة، أكليـ المؤذف الداعي الى الصبلة :ثالث عشر
الذم يردد شيادة التكحيد في نداء اآلذاف في اليـك خمس مرات، كالثاني مف يستمع الى النداء فيردد 

خمؼ المؤذف شيادة التكحيد، كيمبي النداء الى الصبلة، كالثالث االماـ الذم يتحمؿ أمانة امامة الصبلة 
لتككف خالصة هلل، كالرابع خطيب الجمعة الذم يجمع األمر فتككف دعكتو خالصة هلل كيحمؿ رسالة 
اعبلمية عظيمة ينقميا الى الناس في اتصاؿ مباشر معيـ، يعتبر األكثر تأثيرا في عالـ االتصاؿ، 

. لذلؾ فاف أمانة اخبلص العبادة في عنقو عظيمة
أقاـ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ جيازا اعبلميا دكليا منذ المحظات األكلى لقياـ دكلة : رابع عشر

، ثـ الكفكد كالبعثات، كالمعاىدات،  مع الممكؾق كمراسبلتقكتبفكانت  االسبلـ في المدينة المنكرة،
.  كالغزكات كالسرايا الحربية

رسائمو، ، ككانت النبي صمى اهلل عميو كسمـ قد بمغ دعكتو إلى أكثر ممكؾ األرض أف :خامس عشر
كليس  (سبلـ عمى مف اتبع اليدل )تبدأ دائما بالبسممة، ثـ األمر الميـ في التحية التي احتكتيا رسائمو 

كىي تحية المسمميف التي تعني منح السبلـ كاألماف لمستقبميا،  (السبلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو )
كاف طمبو كاضحا تماـ ك.  كفي تحية اإلسبلـ، ممقي السبلـ مسمـ، كمجيبو مسمـ معصـك الدـ كالماؿ

كأف حاممي رسائؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو . الكضكح، فيك ال يريد ممكيـ، فاف أسمما بقيا في ممكيـ
كسمـ كانكا عمى عمـ كثقة كاقتدار باألمانة التي يحممكنيا  

 القدكة الحسنة صفة أكيدة لئلعبلمي اإلسبلمي ألنو رجؿ دعكة، فكؿ دعكة البد ليا مف :سادس عشر
داعية، تتكافر فيو خبلؿ كينفرد منيا خصاؿ، كاهلل سبحانو العميـ بخمقو، لما تعمقت إرادتو العميا بإنزاؿ 

فاصطفى ليا محمدان صمى اهلل  .الدعكة اإلسبلمية اصطفى ليا رجبل تكافرت فيو كؿ مقكمات الرسكؿ
نؾ لعمى خمؽ عظيـ  )عميو كسمـ    . (كا 

االتصاؿ الشخصي المباشر مف أقكل كسائؿ اإلعبلـ مقدرة عمى اإلقناع، كىك مف أكلى  :سابع عشر
. الكسائؿ التي استخدميا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ بعد نزكؿ الكحي

 يشكؿ األذاف مادة إعبلمية، فييا إعبلف يكمي باإلسبلـ، كدعكة متكاصمة إلى الصبلة، :ثامف عشر
. يتردد صداىا في اليـك خمس مرات
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خطبة الجمعة الكسيمة اإلعبلمية األكثر تأثيرا في إيصاؿ الرسالة اإلعبلمية، ألنيا تقـك : تاسع عشر
 .عمى االتصاؿ الشخصي المنتظـ مف حيث المقاء كالمستقبميف لمرسالة

 أف يتخمقكا بيا كأف يسيركا  كالعامميف في حقؿ اإلعبلـاألخبلؽ كالصفات التي ينبغي لمدعاة :عشريف
أف ، كؽالصد: كىي الكريـأكضحيا اهلل جؿ كعبل في آيات كثيرة، في أماكف متعددة مف كتابو  عمييا،

، العمؿ بدعكتوق، كككف حميما في دعكتمأف ك ،صاإلخبلرسالتو اإلعبلمية، ك في ةككف عمى بيفم
 .المكضكعيةك ،الجرأة في الطرحك ،الجدية، كالسبؽ الصحفيك

 ىناؾ تمايز أخبلقي بيف الرؤية اإلسبلمية كالرؤية األخرل لئلعبلـ، كىناؾ فارؽ :كاحدان كعشريف
.  بينيما مف حيث اجتناب المحذكرات الشرعية

الكذب، كالجزع عند المصيبة :  اإلسالمي ىياإلعالميالمحاذير الشرعية في العمؿ : اثنيف كعشريف
، كالحسد،: التي ال ارتجاع ليا  .  كالتخكيؼ كالتركيع كاإلعانة عمى المعصية،ليس لصاحب الجزع عذره

المصطمح اإلعبلمي بحاجة صياغة في مكاجية االعبلـ اآلخر، كذلؾ مف خبلؿ إعادة : ثالثا كعشريف
كىناؾ أربعة مستكيات مف حيث  المصطمح إلى أصمو مف خبلؿ القرآف كالسنة كالتاريخ اإلسبلمي،

 المصطمح اإلعبلمي اإلسبلمي الممتـز الذم يقؼ كاثقا ألنو يستند إلى : كىيالمصطمح اإلعبلمي
. أساس عقائدم، كالمصطمح اإلعبلمي المعادم،  كالمصطمح المتخاذؿ، كالمصطمح المحايد

يكجد منيج لمتكثيؽ اإلعبلمي في اإلسبلـ، كقد ذكر القرآف الكريـ قكاعد لمتثبت أمر : أربعة كعشريف
اهلل تعالى بيا، كاإلعبلـ اإلسبلمي مكثؽ ألنو مبني عمى تمؾ القكاعد، ألف نقيض ىذا التثبت كالتكثيؽ، 

.  يقكدنا إلى اإلشاعة كسكء الظف
 جياز اإلعبلـ اإلسبلمي يتشكؿ مف مجمكعة تتكامؿ فيما بينيا لتؤدم رسالة :خمسة كعشريف

إعبلمية، أساسيا في القرآف الكريـ جميع الرسؿ الذيف بعثيـ اهلل مبشريف كمنذريف، كقد ذكر القرآف 
فجميع األنبياء كالرسؿ ىـ حزء مف جياز االعبلـ، كجميع الدعاة الى اهلل . الكريـ خمسة كعشريف منيـ

أجدر ،  كىـ كرثة األنبياء كذلؾ ك كالعمماء.عبر التاريخ ىـ أيضاء جزء مف جياز االعبلـ االسبلمي
 .ىـ العمماء مف يتصدر الدعكة بعد األنبياء

التكصيات 
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مف خبلؿ ما تقدـ فأنني أكصي بالعديد مف األمكر التي يساىـ تطبيقيا في رفعة اإلسبلـ كتقدمو 
: نحك اإلعبلـ اإلسبلمي كفي مقدمة ىذه التكصيات ما يمي

أصبح عمى اإلعبلمييف المسمميف، كضع خطط كاستراتيجيات إعبلمية مدركسة لمكاكبة التقنية : أكالن 
المتقدمة لبلتصاالت بما يتفؽ مع الكتاب كالسنة، في مكاجية اإلعبلـ اآلخر الذم ال يتقي اهلل في 

 .الناس
 أساسو  مف منطمؽ إسبلمي، الذم يريد خيران لمبشرية أف تنطمؽ كسائؿ اإلعبلـ الصحيحيجب: ثانيا

: يتمثؿ فيؿ كتاب اهلل كسنة نبيو 

، ػ خضكع المبادئ كاألسس اإلعبلمية لممنطمقات اإليمانية كالقيـ الفاضمة حتى يمكف تطبيقيا عمميان 1
  .لتشكؿ البديؿ األمثؿ لئلعبلـ اآلخر

 حتى يمكف تطبيؽ ىذه التقنيات كممارستيا ، لتقنيات الكسائؿ اإلعبلمية الحديثةمثؿػ االستيعاب األ2
" الديجيتاؿ"، فبل نتردد في استخداـ األقمار الصناعية، كتقنيات في إنتاج المكاد اإلعبلمية المختمفة

. كاإلعبلـ االلكتركني، كما يجب عمينا الدخكؿ بقكة في مجاؿ الفضائيات االسبلمية المتخصصة 
، مف خبلؿ قكالب اعبلمية احتكاء المكاد اإلعبلمية كصبغيا بالصبغة اإلسبلميةالعمؿ عمى ػ 3

. اسبلمية
،  فيي لغة القرآف الكريـ، كبالتالي فإف نشرىا أمانة  عمى نشر المغة العربية كآدابيا كفنكنياالحرصػ 4

 . في أعناقنا، لما في ذلؾ مف خدمة لكتاب اهلل
، فالمسمـ أخك المسمـ، كالجسد الكاحد، يفرح لفرحو، ػ االىتماـ بكاقع العالـ اإلسبلمي كحاضره اليكـ5

كيحزف لحزنو، كقد ىالني ما سمعتو في ىذا الصدد مف احد أركاف االعبلـ العمماني في فمسطيف، كىك 
عندما قاؿ مكجيا كبلمو الى مجمكعة مف المحرريف، اذا جاء خبر مف أم مكاف في " زميؿ مينة" 

  .العالـ فيو نصر لممسمميف، فبل تنشركه، ألنو سيشكؿ نصر معنكم لئلسبلمييف في فمسطيف
 ثكرات في المعمكمات كسط مرحمة مف أخطر المراحؿ؛ اليكـ يعيش العالـ اإلسبلمي المعاصر :ثالثان 

يحتاج المسممكف إثبات دكرىـ كمكاجية شتى التيارات التي تحيط بيـ  لذلؾ .كاالتصاالت كالتكنكلكجيا
:  كىينصره إلى أسس يسيركف عمييا  مف كؿ جانب بعد اإليماف باهلل كالثقة في
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عماؿ العقؿ كالبعد عف الخرافات كاألكىاـب  اإلعبلمييفػ ضركرة التزاـ1 ، كالمكاد االعبلمية التي الشرع كا 
 . تستخؼ بالعقكؿ، أك التي تركع الناس

، فبل نتردد في دخكؿ ػ اإلقباؿ بكؿ ىمة عمى العمـ بجميع مجاالتو كالتنافس مف أجؿ التفكؽ فيو2
. جميع التخصصات، مثؿ االقتصادية كالسياسية كاالعبلمية كالقانكنية كالعممية

ىك الذم  ػ الكعي بأف إعمار األرض يعد مسؤكلية دينية تحقؽ إرادة اهلل الذم أمرنا بذلؾ في قكلو 3
.  لنعمـ مف ذلؾ أف الحضارة فريضة إسبلمية  جعمكـ خالئؼ األرض

تغميب المصمحة العامة لممسمميف عمى المصالح الذاتية لؤلفراد كالجماعات كالتنسيؽ كالتكامؿ - 4
. كالتعاكف في جميع المجاالت 

لى أف التسمح بثقافة رشيدة مف شأنيا - 5 لى اإلنتاج كتجكيده ، كا  تقانو كا  تدفع المسمميف إلى العمؿ كا 
تحكيؿ الطاقات المعطمة في ببلد العالـ اإلسبلمي إلى طاقات فعالة تبني كتعمر ، كتنشر الخير في 

 .كؿ مكاف 
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المصادر كالمراجع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فيرس المصادر كالمراجع 
 

القرآف الكريـ كعمكمو : أكال
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. القرآف الكريـ (1)
، دار إحياء ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثانياأللكسي، محمد أبك الفضؿ،  (2)

. التراث العربي، بيركت
االكتفاء بما تضمنو مف مغزم رسكؿ اا األندلسي، أبي الربيع سميماف بف مكسى الكبلعي،  (3)

. 1997 ، عالـ الكتب، بيركت، 1، المحقؽ محمد كماؿ الديف عز الديف عمي، طكالثالثة الخمفاء
، تحقيؽ خالد العؾ، مركاف سكار، معالـ التنزيؿالبغكم، الحسيف بف مسعكد الفراء أبك محمد،  (4)
. 1987ىػ 1407، دار المعرفة، بيركت، 2ط
ق 1416، تحقيؽ عبد القادر عرفات حسكنة، دار الفكر، بيركت، تفسير البيضاكمالبيضاكم،  (5)
 مؤسسة ، الجكاىر الحساف في تفسير القرآف،الثعالبي، عبد الرحمف بف محمد بف مخمكؼ (6 )

. األعالي لممطبكعات، بيركت
، دار الكتب 1، طتفسير سفياف الثكرمالثكرم، سفياف بف سعيد بف مسركؽ أبك عبد اهلل،  (7)

 1403العممية، بيركت، 
، المكتب اإلسبلمي، 3، طزاد المسير في عمـ التفسيرالجكزم، عبد الرحمف بف عمي بف محمد،  (8)

  1404بيركت، 
. ، دار الحديث، القاىرة1الحمي كآخركف، محمد بف احمد، السيكطي، تفسير الجبلليف، ط (9)
، دار احياء ارشاد العقؿ السميـ الى مزايا القرآف الكريـأبك السعكد، محمد بف محمد العمادم،  (10)

.  التراث العربي، بيركت
.  ـ1993، دار الفكر، بيركت،  ، الدر المنثكرالسيكطي، عبد الرحمف بف الكماؿ جبلؿ الديف (11)
 ى  1406، دار عالـ الكتب، الرياض مفاىيـ إعالمية مف القرآف الكريـالشنقيطي،  (12)
فتح القدير الجامع بيف فني الركاية كالدراية مف عمـ الشككاني، محمد بف عمي بف محمد،  (13)

.  ىػ1270 دار الفكر، بيركت، التفسير،
نيؿ األكطار مف أحاديث سيد األخيار شرح منتقى  ،محمد بف عمي بف محمد، الشككاني (14)

.  إدارة الطباعة المنيرية ،األخبار
. ، دار الكتب العممية، طيراف2، طالتفسير الكبيرالرازم، الفخر،  (15)
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( 17)، المحقؽ زاد المعاد في ىدم خير العبادالزرعي، محمد بف أبي بكر أيكب أبك عبد اهلل،  (16)
، بيركت،  الككيت، مؤسسة الرسالة، مكتبة 14شعيب األرناؤكط، عبد القادر األرناؤكط، ط (18)

 ىػ 1407المنار اإلسبلمية، 
. ، مكتبة المعارؼ، بيركتالبداية كالنيايةابف كثير، إسماعيؿ بف عمر الدمشقي أبك الفداء،  (19)
. 1401، دار الفكر، بيركت، تفسير القرآف العظيـابف كثير، إسماعيؿ بف عمر،  (20)
، الطبعة األخيرة، تفسير الكشاؼالزمخشرم، أبي القاسـ جار اهلل محمكد بف عمر الخكارزمي،  (21)

. ىػ1385شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابمي الحمبي كأكالده، مصر، 
، المحقؽ أحمد عبد العميـ الجامع إلحكاـ القرآفالقرطبي، محمد بف احمد بف أبي بكر بف فرح،  (22)

 . 1372، دار الشعب، القاىرة، 2البردكني، ط
 ىػ 1412، طبعة دار الشركؽ، الطبعة الشرعية السابعة عشرة سنة  في ظالؿ القرافقطب، سيد، (23)
. ـ1992ػ 
، دار جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآفالطبرم، محمد بف جرير بف يزيد بف خالد أبك جعفر،  (24)

. 1405الفكر، بيركت، 
، مؤسسة الرسالة، نز العماؿ في سنف األقكاؿ كاألفعاؿؾ،  عمي بف حساـ الديف اليندم،المتقي( 25)

  ـ1989بيركت 
 المحقؽ عبد الرحمف الطاىر تفسير مجاىد،المخزكمي، مجاىد بف جبر التابعي ابك الحجاج،  (26)

                  .محمد السكرتي المنشكرات العممية، بيركت
. ، المحقؽ دالتبياف في تفسير غريب القرآفالمصرم، شياب الديف احمد بف محمد اليائـ،  (27)

. 1992، دار الصحابة لمتراث بطنطا، القاىرة، 1فتحي أنكر الدابكلي، ط
. ، دار الكتاب العربي، بيركتتفسير النسفيالنسفي، اإلماـ أبي البركات عبد اهلل بف أحمد،  (28)
، تحقيؽ، صفكاف عدناف الكجيز في تفسير الكتاب العزيزالكاحدم، عمي بف احمد أبك الحسف،  (29)

. 1415، دار القمـ، الدار الشامية، دمشؽ، بيركت 1داككدم، ط
، مكة المكرمة، 1، المحقؽ محمد عمي الصابكني، طمعاني القرآف الكريـجامعة أـ القرل،  (30)

.  ىػ1409
 ىػ  1373تفسير القرآف الحكيـ، الطبعة الرابعة، دار المنار، مصر،  (31)
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كتب الحديث النبكم الشريؼ 

 
، دار القمـ، 1، تحقيؽ تقي الديف الندكم طالمكطأاألصبحي، مالؾ بف أنس ابك عبد اهلل،  (30)

. ىػ 1413دمشؽ، 
 ،مكتبة المعارؼ،  الطبعة الخامس،صحيح الترغيب كالترىيب ،محمد ناصر الديف،  األلباني(31)

. الرياض
.  المكتب اإلسبلمي،صحيح كضعيؼ الجامع الصغير كزيادتو ، محمد ناصر الديف، األلباني(32)
،  صحيح البخارم( ىػ256) البخارم، أبك عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة (33)

.  ىػ1377مطبعة مصطفى البابي الحمبي كأكالده، مصر، 
، تحقيؽ محمد عبد القادر سنف البييقي الكبرلالبييقي، أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى، ( 34)

. 1414عطا، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، 
، تحقيؽ كتعميؽ إبراىيـ عطكة عكض، جامع الترمذم ( ىػ297 ) الترمذم، محمد بف عيسى (35)

شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي كأكالده بمصر، محمد محمكد الحمبي كشركاه الطبعة 
.  ىػ1395الثانية سنة 

، المطبعة السمفية، القاىرة، 3، طالعبكدية في االسالـابف تيمية، تقي الديف أحمد بف عبد الحميـ، 
. ىػ1398

، فتح البارم في شرح صحيح البخارم  ،ابف حجر العسقبلني، أحمد بف عمي أبك الفضؿ الشافع (36)
.  ىػ 1379دار المعرفة، بيركت، 

.  ىػ 1398 الطبعة الثانية، دار الفكر، بيركت، المسند، ( ىػ 241)ابف حنبؿ، أحمد ،  (37)
، تحقيؽ محمد صحيح ابف خزيميةابف خزيمية، أبك بكر محمد بف اسحاؽ السممي النيسابكرم، ( 38)

.  1395، المكتب االسبلمي، بيركت، 1مصطفى األعظمي، ط
،  مراجعة كضبط سنف أبي داكد ( ىػ 275) أبك داككد، أبك سميماف بف األشعث السجستاني  (39)

. كتعميؽ محمد محيي الديف عبد الحميد، دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت
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، تحقيؽ كترقيـ كتعميؽ محمد سنف ابف ماجة ( ىػ 275) القزكيني، أبك عبد اهلل محمد بف يزيد  (40)
. فؤاد عبد الباقي، دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع

، عبدالفتاح أبك غدة  تحقيؽ،لمجتبى مف السنفا،  أحمد بف شعيب أبك عبد الرحمف،النسائي( 41)
. 1986 – 1406 حمب، ، مكتب المطبكعات اإلسبلمية،الطبعة الثانية

 تحقيؽ كتصحيح صحيح مسمـ، ( ىػ 261) النيسابكرم، أبك الحسيف مسمـ بف الحجاج القشيرم  (42)
. كترقيـ محمد فؤاد عبد الباقي، دار احياء التراث العربي، بيركت

 تحقيؽ عبد اهلل عمر المنتقى مف السنف المسندة،النيسابكرم، عبد اهلل بف عمي ابك محمد،  (43)
.  ىػ 1408 ، مؤسسة الكتاب الثقافية، بيركت ػ 1الباركدم، ط

 كحاشية االماـ السندم، المطبعة المصرية باألزىر، سنف النسائيالسيكطي، جبلؿ الديف،  (44)
.  ـ1930 ىػ ػ سنة 1348المكتبة التجارية الكبرل بمصر، الطبعة األكلى سنة : الناشر

 
كتب المغة العربية 

 
. ىػ1414، عالـ الكتب، بيركت، 1 طالمحيط في المغة،ابف عباد، اسماعيؿ،  (45)
 دار ،الطبعة األكلى،  تحقيؽ إبراىيـ األبيارم،التعريفات ،عمي بف محمد بف عمي، الجرجاني( 46)

.  1405،  بيركت، الكتاب العربي
 ،طبعة جديدة، تحقيؽ محمكد خاطر،  مختار الصحاح،محمد بف أبي بكر بف عبدالقادر، الرازم( 47)

 . بيركت،مكتبة لبناف ناشركف

تحقيؽ عمي شيرم، دار الفكر،  تاج العركس،الزبيدم،  محب الديف الحسيني الكاسطي،  (48)
.  ىػ 1414بيركت، 

، تحقيؽ طارؽ بف عكض اهلل بف محمد، المعجـ األكسطالطبراني، أبك القاسـ سميماف بف أحمد،  (49)
. 1415عبد المحسف بف ابراىيـ الحسيني، دار الحرميف، القاىرة، 

ميدم المخزكمي .تحقيؽ د، كتاب العيف ،أبي عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد، الفراىيدم( 50)
. دار كمكتبة اليبلؿ، إبراىيـ السامرائي.كد
.  بيركت،المكتبة العممية  المصباح المنير،الرافعي، أحمد بف محمد بف عمي  ، المقرم(51)
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.  خير البقاعي
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، بيركت، دار المعرفة، السيرة الحمبية في سيرة األميف المأمكفالحمبي، عمي بف برىاف الديف،  (70)
.  ىػ1400
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ممحؽ األعالـ 
 

 (ـ 855- 780-ىػ 241-164 ): أحمد بف حنبؿ 
ىك أحمد بف حنبؿ أبك عبد اهلل  الشيباني ، إماـ المذىب الحنبمي ناصر السنة قامع البدعة 

كأحد األئمة األربعة  أصمو مف مرك ، صنؼ المسند الذم يحتكم عمى ثبلثيف ألؼ حديث ، كلو كتب 
قاؿ فيو الشافعي خرجت مف . كغيرىا " كالعمؿ كالرجاؿ " فضائؿ الصحابة : "كمصنفات أخرل منيا 
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بغداد فما خمفت بيا رجبل أفضؿ كال أكثؽ مف أبف حنبؿ ، قاؿ عنو بف المديني إف اهلل أيد ىذا الديف 
.  بأبي بكر يـك الردة، كبأحمد بف حنبؿ يـك المحنة 

، حدائؽ األنكار 2/336صفة الصفكة . 4/412 ، تاريخ بغداد 1/63كفيات األعياف : أنظر 
.  4/20، طبقات الحنابمة 1/203، اإلعبلـ 3/1105
 
 

: الجرجاني 
. ىك عمي بف محمد بف عمي، المعركؼ بالشريؼ الجرجاني فيمسكؼ مف كبار العمماء بالعربية

 ىػ فر إلى سمرقند ثـ عاد إلى شيراز بعد 789كلد في تاكك كدرس في شيراز، كلما دخميا تيمكر سنة 
لو نحك خمسيف مصنفا منيا الحكاشي عمى المطكؿ لمتفتازاني، . مكت تيمكر فأقاـ فييا إلى أف تكفى

كرسالة في فف أصكؿ الحديث، كشرح التذكرة لمطكسي، كحاشية عمى الكشاؼ كشرح السراجية في 
 –ـ 1340ىػ ، أك 816- ىػ 740عاش في الفترة مف . كالتعريفات ، كشرح مكاقؼ األبجي . الفرائض 

. 8/127الضكء البلمع جػ : انظر . ـ 1413
 
 

 (ـ1449- 1372= ىػ 852- 773)أبف حجر العسقالني 
 

أحمد بف عمي محمد الكناني العسقبلني، أبك الفضؿ شياب الديف بف حجر ، مف ائمة العمـ 
كمكلده ككفاتو بالقاىرة ، كلع باألدب كالشعر ثـ أقبؿ عمى  (بفمسطيف)كالتاريخ ، أصمو مف عسقبلف 

الحديث كرحؿ إلى اليمف كالحجاز كغيرىما لسماع الشيكخ ، كعمت لو شيرة فقصده الناس لؤلخذ عنو 
انتشرت مصنفاتو في حياتو كتيادتيا الممكؾ : " قاؿ السخاكم . ،كأصبح حافظ اإلسبلـ في عصره 

لساف الميزاف ، : كلي القضاء ثبلث مرات ثـ اعتزؿ أما تصانيفو فكثيرة جميمة منيا ". ككتبيا األكابر 
. كالدرر الكامنة ، كسبؿ السبلـ ، كفتح البارم في شرح صحيح 

 
 
 

: ىػ 911- 849السيكطي 
ىك عبد الرحمف بف أبي بكر بف محمد بف سابؽ الديف أبي بكر بف عثماف الخضيرم 

السيكطي الشافعي، كلد في القاىرة، كأكمؿ حفظ القرآف عمى يد الكماؿ بف اليماـ كاف إماما بارعا ذا 
قدـ راسخة في عمـك شتى ، ككاف مفسرا محدثا ، فقييا ، نحكيا ، ببلغيا كبلميا ، ألؼ أكثر مف 
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اإلتقاف في عمـك القرآف ، إتماـ : خمسماية مؤلؼ ككاف أعمـ أىؿ زمانو بعمـ الحديث مف مؤلفاتو 
انظر الفتح .  ىػ 911تكفي عاـ . تفسير الجبلليف ، طبقات المفسريف ، الجامع الصغير . الدراية 

.  8/54شذرات الذىب في أخبار مف ذىب، جػ .3/301المبيف في طبقات األصكلييف جػ 
 

 (ـ 820- 767 - ) (ىػ 204- 150)الشافعي 
. محمد بف إدريس بف العباس بف عثماف بف شافع الياشمي القرشي المطمبي ، أبك عبد اهلل

ليو نسب المذىب الشافعي ، كلد في غزة بفمسطيف كحمؿ منيا  أحد األئمة األربعة عند أىؿ السنة ، كا 
برع في الشعر كالمغة كأياـ العرب ، ثـ أقبؿ عمى الفقو كالحديث ، فأفتى . إلى مكة كىك ابف سنتيف 

األـ في : لو تصانيؼ. حفظ المكطأ، كتكفى بمصر كقبره معركؼ في القاىرة . كىك ابف عشريف سنة 
. كغيرىا " كالسنف" "أحكاـ القرآف" في أصكؿ الفقو ك" الرسالة " في الحديث ، ك" كالمسند "الفقو ، 

( . 284، ص1ج  )طبقات الشافعية ، / 329 ص 5، ج 71 تذكرة الحفاظ ، طبقات الفقياء ص
.  26ص 6األعبلـ جػ / 5 ، ص10سير أعبلـ النببلء ، جػ/ (251، ص1ج )البداية كالنياية 

ىػ 1259-ـ1172الشككاني عاش مف 
 

ـ لو مصنفات كثيرة 1229محمد بف عمي الشككاني عالـ اليمف كلي القضاء بصنعاء سنة 
.  منيا ، نيؿ األكطار ، السيؿ الجرار ، ارشاد الفحكؿ ، فتح القدير 

. 3/1، حدائؽ األنكار 3/144، طبقات األصكلييف 3/953األعبلـ : انظر 
: الغزالي 

حجة اإلسبلـ كالمسمميف لـ تر . حجة اإلسبلـ أبك حامد محمد بف محمد بف محمد الغزالي 
تفقو عمى . عاش بطرس . مثمو العيف لسانا كبيانا كنطاقا كذكاء كطبعا ، ىك تمميذ إماـ الحرميف 

درس في المدرسة النظامية . اإلماـ أحمد الراذكمي ، كاف سامي العبادة سريعا جريو في النطؽ كالكبلـ 
الـز إماـ الحرميف في نيسابكر ، جد كاجتيد حتى برع في المذىب ، أقاـ في . كأعجب الكؿ بتدريسو 
المستصفى مف عمـ األصكؿ، :  بطكس ليـ صنفات منيا 505تكفى سنة . الشاـ نحك عشر سنيف 

. المنخكؿ ، إحياء عمـك الديف ، تيافت الفبلسفة
. 10/5سير أعبلـ النببلء ، جػ . 101ص/4طبقات الشافعية الكبرل جػ:  أنظر 

 
: القرطبي 

محمد بف أحمد بف أبي بكر بف طرح األنصارم الخزرجي األندلسي ، أبك عبد اهلل القرطبي 
التذكرة بأحكاؿ المكتى " ك" الجامع الحكاـ القرآف :" مف أىؿ قرطبة مف كتبو . مف كبار المفسريف .
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، كاألسنى في شرح أسماء اهلل الحسنى كغيرىا ، كاف كرعا يمشي بثكب كاحد متكاضعا " كأحكاؿ اآلخرة
- . ىػ671، تكفى سنة 

. 3/328اإلصابة في تمييز الصحابة جػ . 322/ 5 انظر األعبلـ جػ 
 

  (ـ795– 712= ىػ 179- ىػ 93): مالؾ بف أنس 
مالؾ بف أنس بف مالؾ بف ياسر بف عمرك بف الحارث بف غيماف بف خثيؿ بف عمرك بف 

الحارث ، أبك عبد اهلل ، إماـ دار اليجرة ، كحجة األمة ، طمب العمـ كىك ابف بضع عشرة سنة ، أحد 
األئمة  األربعة عند أىؿ السنة ، كاليو تنسب المالكية ، كاف صمبا في دينو ، بعيدا عف األمراء 

. كالممكؾ ، صنؼ المكطأ ، كلو رسالة في الكعظ ككتاب تفسير غريب القرآف كغيرىا 
 . 5/257 األعبلـ ج55-48 ، ص8 سير أعبلـ النببلء ، ج177 ، ص2صفة الصفكة ، ج: أنظر 

 
 (ىػ 676- ىػ631(النككم

أبك زكريا محيي الديف بف شرؼ النككم عبلمة الفقو الشافعي كلد في نكل مف قرل حكراف 
مف . السكرية كالييا نسبو ، كاف يكاجو الممكؾ كالظممة باإلنكار كيكتب إلييـ كيخكفيـ باهلل تعالى 

مؤلفاتو المجمكع شرح الميذب ، رياض الصالحيف ، المنياج  
.  5/354، شذرات الذىب 5/66، طبقات الشافعية 4/1470تذكرة الحفاظ : أنظر 

 

  ( ىػ297 )محمد بف عيسى الترمذم، 
بف يزيد بف  ىك محمد بف عيسى: كقيؿ , محمد بف عيسى بف سكرة بف مكسى بف الضحاؾ 

مصنؼ , الترمذم الضرير  البارع ابف عيسى السممي, اإلماـ , العمـ , الحافظ : سكرة بف السكف 
بعد رحمتو , كالصحيح أنو أضر في كبره , كلد أعمى : فقيؿ, اختمؼ فيو , " العمؿ"ككتاب , "الجامع"

كلـ , فسمع بخراساف كالعراؽ كالحرميف , عشر كمائتيف كارتحؿ  كلد في حدكد سنة. ككتابتو العمـ 
 . كسبعيف كمائتيف بترمذ سنة تسعتكفي ,  في ثالث عشر رجب تكفي. يرحؿ إلى مصر كالشاـ

 
 
 

 أحمد بف شعيب أبك عبد الرحمف النسائي
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، أحمد بف شعيب  النسائي  اإلماـ الحافظ الثبت ، شيخ اإلسبلـ ، ناقد الحديث أبك عبد الرحمف
في سنة خمس عشرة كمائتيف  كلد بنىسىا.بف عمي بف سناف بحر الخراساني النسائي ، صاحب السنف
قاؿ  .كمائتيف ، فأقاـ عنده سىنىةن ، فأكثر عنو كطمب العمـ في صغره ، فارتحؿ إلى قتيبة في سنة ثبلثيف

 كاف أبك عبد الرحمف النسائي إماما حافظا ثبتا ، خرج مف مصر" : تاريخو " بف يكنس في  أبك سعيد

عشرة خمت  في شير ذم القعدة مف سنة اثنتيف كثبلث مائة ، كتكفي بفمسطيف في يـك االثنيف لثبلث
" خصائص عمي : " كأما كتاب  ككتابا حافبل في الكنى،"مسند عمي" صنؼ ، مف صفر ، سنة ثبلث

السنف " كىك مجمد ، ىك مف جممة " كليمة  عمؿ يكـ: " ، ككذلؾ كتاب " سننو الكبير " فيك داخؿ في 
 ".الضعفاء " في مجمد ، ككتاب  " التفسير" في بعض النسخ ، كلو كتاب " الكبير 

 
أبك عبد اا محمد بف اسماعيؿ بف ابراىيـ البخارم  

 بف إبراىيـ بف المغيرة بف بردزبو، كقيؿ بىٍذديٍزبىو، كىي لفظة بيخارية ، معناىا محمد بف إسماعيؿ

إسماعيؿ بف  أسمـ المغيرة عمى يدم اليماف الجعفي كالي بخارل، ككاف مجكسيا ، كطمب. الزراع 
. إبراىيـ العمـ

 
 . ( ىػ 261 )أبك الحسيف مسمـ بف الحجاج النيسابكرم،  

بف كرد بف  مسمـ بف الحجاج بف مسمـ, ىك اإلماـ الكبير الحافظ المجكد الحجة الصادؽ، أبك الحسيف 
 . فمعمو مف مكالي قيشير, " الصحيح"صاحب , القيشيرم النيسابكرم , ككشاذ 

, التميمي  كأكؿ سماعو في سنة ثماف عشرة مف يحيى بف يحيى. إنو كلد سنة أربع كمائتيف : قيؿ 
كسمع بالككفة مف , لو  فيك أكبر شيخ, فسمع بمكة مف القىٍعنىًبٌي , كحج في سنة عشريف كىك أمرد 

كأكثر عف عمي بف . قبؿ الثبلثيف  ثـ ارتحؿ بعد أعكاـ, كأسرع إلى كطنو . كجماعة , أحمد بف يكنس 
 . بالعراؽ كالحرميف كمصر كسمع. شيئا " الصحيح"لكنو ما ركل عنو في , الجعد 

 
 
 

البييقي  
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بف  أحمد بف الحسيف بف عمي; ىك الحافظ العبلمة ، الثبت ، الفقية ، شيخ اإلسبلـ أبك بكر 
كلد في سنة أربع كثمانيف  ر،عدة قرل مف أعماؿ نيسابك: كبييؽ . مكسى الخسركجردم الخراساني 

في عشر " السنف الكبير"كانقطع بقريتو مقببل عمى الجمع كالتأليؼ ، فعمؿ . كثبلث مائة في شعباف
 في" األسماء كالصفات"في أربع مجمدات ككتاب " السنف كاآلثار"ألحد مثمو ، كألؼ كتاب  مجمدات ليس

مجمد ، ككتاب  "الترغيب كالترىيب"مجمد ، ككتاب " البعث"مجمد ، ككتاب " المعتقد"مجمدتيف ككتاب 
نصكص "، ككتاب  ثبلث مجمدات" الخبلفيات"مجمد ، ككتاب " الزىد"مجمد، ككتاب " الدعكات"

مجمد ضخـ، ككتاب " الصغير السنف"أربع مجمدات ككتاب " دالئؿ النبكة"مجمداف، ككتاب " الشافعي
فضائؿ "مجمد ، ككتاب " اآلداب"ككتاب  مجمد ،" المدخؿ إلى السنف"مجمداف ككتاب " شعب اإليماف"

جزء ، ككتاب " الرؤية"، ككتاب " األربعيف الصغرل"، ككتاب  "األربعيف الكبرل"، ككتاب "األكقات
" فضائؿ الصحابة"مجمد ، ككتاب " مناقب أحمد"مجمد ككتاب " مناقب الشافعي" ككتاب" اإلسراء"

. فتكفي في عاشر شير جمادل األكلى ، سنة ثماف كخمسيف كأربع مائة. مجمد
 

    أبك داكد  
: كقاؿ محمد بف عبد العزيز الياشمي. سميماف بف األشعث بف شداد بف عمرك بف عامر ىك 

سميماف بف األشعث بف : كقاؿ ابف داسو كأبك عبيد اآلجرم  . سميماف بف األشعث بف بشر بف شداد
. ابف عمرك بف عمراف : كزاد " . تاريخو"ككذلؾ قاؿ أبك بكر الخطيب في  . إسحاؽ بف بشير بف شداد

قاؿ . كبرع في ىذا الشأف, كصنؼ , كجمع , اثنتيف كمائتيف كرحؿ  كلد سنة, السنة  شيخ, اإلماـ 
: مف الصكاب أربعة  كالخطأ, الذيف خرجكا كميزكا الثابت مف المعمكؿ : الحافظ أبك عبد اهلل بف منده 

 . كالنسائي, ثـ أبك داكد , كمسمـ , البخارم 
فأبك " األعياف كفيات"ذكره القاضي شمس الديف في , إف أبا داكد مف سجستاف قرية مف أعماؿ البصرة 

ثـ , كذلؾ قبؿ أف يرل البصرة  , كىك ابف ثماف عشرة سنة, دخؿ بغداد , داكد أكؿ ما قدـ مف الببلد 
 سنة خمس كسبعيف كمائتيف,  تكفي أبك داكد في سادس عشر شكاؿ ، كقدارتحؿ مف بغداد إلى البصرة

. 
 

  محمد ناصر الديف، األلباني
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 1914 ق المكافؽ 1333كلد عاـ .. ىك الشيخ محمد ناصر الديف بف الحاج نكح األلباني 
عف أسرة فقيرة متدينة يغمب عمييا الطابؽ العممي، - حينئذ - ـ في مدينة أشقكدرة عاصمة دكلة ألبانيا 
 العقد الثاني مف عمره، ك  فيابتدأ التأليؼ ك التصنيؼ، .فكاف كالده مرجعان لمناس يعمميـ ك يرشدىـ

تحذير الساجد مف اتخاذ " كاف أكؿ مؤلفاتو الفقيية المبنية عمى معرفة الدليؿ ك الفقو المقارف كتاب 
الركض " ىك مطبكع مراران، ك مف أكائؿ تخاريجو الحديثية المنيجية أيضان كتاب ك"  القبكر مساجد 

في الثاني ك  تكفي الشيخ. ك ال يزاؿ مخطكطان " النضير في ترتيب ك تخريج معجـ الطبراني الصغير
. ـ1999ق، المكافؽ الثاني مف أكتكبر 1420العشريف مف جمادل اآلخرة 

 
ابف  تيمية 

ابف تيمية ىك أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف عبد اهلل، تقي الديف أبك العباس، الممقب 
كلد في حراف كىي بمدة تقع في الشماؿ الشرقي مف ببلد الشاـ . ( ىجرية661كلد في )بشيخ اإلسبلـ 

صنؼ كثيرا مف .  عاما67تكفي في سجف قمعة دمشؽ عف . في جزيرة ابف عمرك بيف دجمة كالفرات
ك  (الجمع بيف العقؿ كالنقؿ)ك  (فتاكل ابف تيمية): مف تصانيفو. الكتب منيا ما كاف أثناء اعتقالو

.  (الفرقاف بيف أكلياء اهلل كالشيطاف)ك  (منياج السنة النبكيو في نقض الشيعة كالقدرية)

المكدكدم  
في كالية  (أكرنج أباد  )ىك اإلماـ الداعية العبلمة أبك األعمى المكدكدم،  كلد في مدينة 

ذم  غرة)في تكفي  ـ في بيت معركؼ بالعمـ كالكرع،1903- ىػ 1321حيدر أباد جنكبي اليند سنة 
مصنفنا ما بيف كتاب  (70)بمغ عدد مؤلفات المكدكدم . ـ1979 مف سبتمبر 22=  ىػ 1399القعدة 

 : كرسالة، كمف أبرز تمؾ المؤلفات

 تجديد ،السياسية اإلسبلـ نظرية  ،(كمبادئيا أصكليا )اإلسبلمية الحضارة  ،اإلسبلـ في الجياد
حياء  سيرة ة،اإلسبلمي لمحركة األخبلقية األسس  ف،القرآ في األساسية األربعة االصطبلحات ،الديف كا 
  .كسمـ عميو اهلل صمى النبي

 
البيضاكم   
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البيضاكم الفارسي،   اإلماـ القاضي أبك الفتح ، عبد اهلل بف محمد بف محمد بف محمد بفىك
 . في نصؼ جمادل األكلى سنة سبع كثبلثيف كخمس مائة ثـ البغدادم ، الحنفي، تكفي

 
ابف كثير 

 بف عمر بف اسماعيؿ الفداء أبك الديف عماد الفضائؿ ذك المؤرخ الحجة الحافظ اإلماـ ىك
" مجدؿ "بقرية مكلده ىجرية، ككاف 700 سنة كلد. الشافعي الدمشقي القرشي ، كثير بف ضكء بف كثير
 القرآف  تفسير.مجدؿ قرية مف كأمو بصرل أىؿ مف أبكه كاف ك, دمشؽ أعماؿ مف بصرل أعماؿ مف

 تضـ ضخمة مكسكعة كىي النياية، ك البداية. بالقبكؿ األمة تمقتو فقد مؤلفاتو أجؿ كىك العظيـ،
 التعديؿ ك الجرح في التكميؿ. مفقكد النياية جزء حيث اليجرم الثامف القرف الى الخمؽ بدأ منذ التاريخ

 ، لمبخارم شرحو. الحديث عمكـ اختصار في الحثيث الباعث. المجاىيؿ ك الضعفاء ك الثقاة معرفة ك
 . مفقكد كىك

الطبرم  
 محمد بف جرير محمد بف جرير  ابف يزيد بف كثير ، اإلماـ العمـ المجتيد ، عالـ العصرىك 

كعشريف  مكلده سنة أربع  .أبك جعفر الطبرم ، صاحب التصانيؼ البديعة ، مف أىؿ آمؿ طبرستاف
كمائتيف كطمب العمـ بعد األربعيف كمائتيف ، تكفي ابف جرير عشية األحد ليكميف بقيا مف شكاؿ سنة 

 .يعني ببغداد -برحبة يعقكب  عشر كثبلث مائة كدفف في داره
" لطيؼ القكؿ في أحكاـ شرائع اإلسبلـ " ك" تاريخ الرجاؿ " ك " التاريخ " ك" التفسير  : " مف كتبو

" ك" الخفيؼ في أحكاـ شرائع اإلسبلـ  ك" " اختبلؼ عمماء األمصار " ك" القراءات كالتنزيؿ كالعدد "ك
كىك مف عجائب كتبو ، ابتداء بما أسنده " تيذيب اآلثار : " كتاب  ، كابتدأ بتصنيؼ " التبصير

سنده ، كتكمـ عمى كؿ حديث منو بعممو كطرقو ، ثـ فقيو ، كاختبلؼ العمماء  الصديؽ مما صح عنده
 كما فيو مف المعاني كالغريب ، كالرد عمى الممحديف ، فتـ منو مسند العشرة كأىؿ البيت كحججيـ ،

 .كالمكالي ، كبعض مسند ابف عباس ، فمات قبؿ تمامو
 
 

: البغكم

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D8%AF%D9%84&action=edit
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D8%AF%D9%84&action=edit
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
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أبك محمد الحسيف بف  الشيخ اإلماـ ، العبلمة القدكة الحافظ ، شيخ اإلسبلـ ، محيي السنة
معالـ " ك" شرح السنة " ، كػ  مسعكد بف محمد بف الفراء البغكم الشافعي المفسر ، صاحب التصانيؼ

األربعيف " ، ك "الجمع بيف الصحيحيف " المذىب ك  في" التيذيب " ككتاب " المصابيح " ك " التنزيؿ 
. "حديثا 

مدائف خراساف في شكاؿ سنة ست عشرة كخمس مائة كدفف بجنب شيخو  تكفي بمرك الركذ مدينة مف
.   بضعا كسبعيف سنة رحمو اهلل القاضي حسيف ، كعاش

  
 سيد قطب  

ـ بقرية مكشا 9/10/1906في يـك  (صعيدم)سيد قطب ألسرة شريفة في مجتمع قركم كلد 
 إلى أف أيعدـ في عاـ 1954بمحافظة أسيكط، كخاض مع اإلخكاف محنتيـ التي بدأت منذ عاـ 

معركة ، العدالة االجتماعية في اإلسبلـ .(نقد)التصكير الفني في القرآف : كمف أىـ مؤلفاتو. 1966
مقكمات ، معالـ في الطريؽ، خصائص التصكر اإلسبلمي، في ظبلؿ القرآفة، اإلسبلـ كالرأسمالي
 .التصكر اإلسبلمي

  الفراىيدم
 

بف أحمد  الخميؿ اإلماـ ، صاحب العربية ، كمنشئ عمـ العركض أبك عبد الرحمف ، الخميؿ
العرب ، دينا ، كرعا ، قانعا ، متكاضعا ، كبير الشأف،  الفراىيدم ، البصرم ، ككاف رأسا في لساف

، في المغة " العيف: "يرزقو عمما ال يسبؽ إليو ، ففتح لو بالعركض ، كلو كتاب  إنو دعا اهلل أف: يقاؿ 
بقي إلى سنة سبعيف كمائة، : كلد سنة مائة كمات سنة بضع كستيف كمائة كقيؿ . ابف حباف  كثقو. 

أكمؿ ما يككف : كقاؿ . ىذبو ، كلكف العمماء يغرفكف مف بحره  ، كال" العيف"كمات كلـ يتمـ كتاب 
ال يعرؼ الرجؿ خطأ معممو ، حتى يجالس غيره قاؿ : األربعيف كعنو قاؿ  اإلنساف عقبل كذىنا عند

ف استفاد مف أحد شيئا ، : أيكب بف المتككؿ  كاف الخميؿ إذا أفاد إنسانا شيئا ، لـ يره بأنو أفاده ، كا 

     . أراه بأنو استفاد منو 
 

محمد الغزالي 
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 مف 5)التابعة لمحافظة البحيرة بمصر في " نكبل العنب"في قرية " الغزالي محمد"كلد الشيخ 
كنشأ في أسرة كريمة، كتربى في بيئة مؤمنة؛  (ـ1917 مف سبتمبر 22ىػ المكافؽ 1335 ذم الحجة

كظؿ بو حتى  القرآف، كقرأ الحديث في منزؿ كالده، ثـ التحؽ بمعيد اإلسكندرية الديني االبتدائي، فحفظ
  (ـ1937ىػ ػ 1356)حصؿ عمى الثانكية األزىرية، ثـ انتقؿ إلى القاىرة سنة 

الغزالي أكثر مف ثبلثيف  كفي ميداف الفكر اإلسبلمي يقدـ .الدعكة في مساجد القاىرة بدأ رحمتو في
العالمية، كتعالج مشاكؿ اإلنساف الحياتية  كتابا، تعالج مكقؼ اإلسبلـ مف الحياة كمف السياسة كالقكل

لؤلفكار المضادة، كحمبلت االستعمارييف يقدـ الغزالي  في ميداف مكاجية الفكر اإلسبلميك .كالمصيرية
كاالستبداد السياسي، كيكتب في جبلء ككضكح عف حقكؽ اإلنساف بيف  اإلسبلـ: عدة كتب، فيكتب عف

عبلف األمـ المتحدة، كيكتب مبينا حقيقة االستعمار كالمستعمريف كيكضح ذلؾ في  تعاليـ اإلسبلـ كا 
المضمار في  ، كينبو إلى خطر الفكر الشيكعي كيقدـ شيادتو في ىذا"االستعمار أحقاد كأطماع "كتابو
كمنيجان ػ يقدـ كيعالج عدة  كفي حقؿ الدعكة اإلسبلمية ػ فكران   ".اإلسبلـ في كجو الزحؼ األحمر"كتابو 

اإلسبلمية تستقبؿ قرنيا الخامس عشر،  كيؼ نفيـ اإلسبلـ، كالدعكة: قضايا فكرية كمنيجية، كمنيا
  1996 كتكفي عاـ كالمحاكر الخمسة لمقرآف الكريـ،

 
 األصبياني، أبك نعيـ أحمد بف عبد اا، حمية األكلياء كطبقات األصفياء

, العبلمة  الثقة, اإلماـ الحافظ , أحمد بف عبد اهلل بف أحمد بف إسحاؽ بف مكسى بف ميراف
الزاىد محمد بف يكسؼ  سبط, األحكؿ , الصكفي , األصبياني , الميراني , أبك نيعيـ , شيخ اإلسبلـ 

ككتاب , شيكخو " معجـ"كعمؿ  . كلد سنة ست كثبلثيف كثبلث مائة" . الحمية"كصاحب , البناء 
" دالئؿ النبكة"ككتاب , " صفة الجنة"ك "تاريخ أصبياف"ك" المستخرج عمى الصحيحيف"ك, " الحمية"

. كمصنفاتو كثيرة جدا" . النفاؽ"ككتاب  , "عمـك الحديث"ككتاب , " فضائؿ الصحابة"ككتاب 
  الخطيب البغدادم

أحمد بف عمي بف ; أبك بكر  محدث الكقت, الحافظ الناقد , العبلمة المفتي , اإلماـ األكحد
 كلد سنة اثنتيف كتسعيف ،الحفاظ كخاتمة, صاحب التصانيؼ , ثابت بف أحمد بف ميدم البغدادم 

مائة جزء كستة " التاريخ : " منيالمخطيب ستة كخمسكف مصنفا: قاؿ أبك سعد السمعاني . كثبلث مائة
 ثبلثة عشر" الكفاية", خمسة عشر جزءا " الجامع", ثبلثة أجزاء " شرؼ أصحاب الحديث" . أجزاء

ستة " في الميمؿ المكمؿ", ثمانية عشر جزءا " المتفؽ كالمفترؽ"عشرة أجزاء " السابؽ كالبلحؽ", جزءا 
, مجمد " األسماء المبيمة", " أبيو مف كافقت كنيتو اسـ", " غنية المقتبس في تمييز الممتبس", أجزاء 

, ثبلثة أجزاء " القنكت", ثبلثة أجزاء " التطفيؿ" , جزء" مف حدث كنسي", أربعة عشر جزءا " المكضح"
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ثبلثة " الحيؿ", مجمد " تمييز متصؿ األسانيد"مجمد " الفقيو كالمتفقو" , ستة أجزاء" الركاة عف مالؾ"
أربعة  في" البخبلء", جزء " االحتجاج بالشافعي", جزء " الرحمة", جزء " اإلنباء عف األبناء" , أجزاء
, جزآف " الجير بالبسممة" "كتاب البسممة كأنيا مف الفاتحة", " المؤتنؼ في تكميؿ المؤتمؼ", أجزاء 

" اقتضاء العمـ العمؿ" "أسماء المدلسيف" "جزء اليميف مع الشاىد", مجمد " مقمكب األسماء كاألنساب"
" صبلة التسبيح", جزء " ركاية الصحابة عف تابعي", جزء " النجكـ القكؿ في", ثبلثة أجزاء " تقييد العمـ"

ما ", جزء " إجازة المعدـك كالمجيكؿ", "النيي عف صـك يـك الشؾ", جزء " حماد مسند نعيـ بف", جزء 
 ."تاريخ بغداد"  ك .جزء" تابعيكف فيو ستة

 

  الجكزم
اإلماـ أبي الفرج عبد الرحمف بف  الشيخ الفاضؿ المسند بدر الديف أبك القاسـ عمي ابف الشيخ

كلد في رمضاف سنة إحدل كخمسيف . الناسخ  عمي بف محمد بف عمي ابف الجكزم البكرم البغدادم
، كيحيى بف ثابت ، كأبي زرعة، كأحمد بف المقرب ،  كسمع مف أبي الفتح بف البطي  .كخمس مائة

ككاف كثير النكادر ، حمك الدعابة ، لـز . الكعظ كقتا ، ثـ ترؾ  كالكزير ابف ىبيرة ، كشيدة ، كعمؿ
، ثـ لـز النسخ ، كليس خطو جيدا ، ككاف متعففا يخدـ نفسو ، كيناؿ مف أبيو ،  البطالة كالنذالة مدة

. في رمضاف سنة ثبلثيف كست مائة تكفي. غؿ مف كتبو كربما
 

الكاحدم، عمي بف احمد أبك الحسف، الكجيز في تفسير الكتاب العزيز 
عمي الكاحدم ، النيسابكرم ،  اإلماـ العبلمة، األستاذ أبك الحسف عمي بف أحمد بف محمد بف

ماـ عمماء التأكيؿ ، مف" التفسير"الشافعي ، صاحب    . كأصمو مف ساكه. أكالد التجار  ، كا 

  . كأخذ عمـ العربية عف أبي الحسف القيندزم الضرير لـز األستاذ أبا إسحاؽ الثعمبي كأكثر عنو ،

كبتمؾ األسماء سمى الغزالي تكاليفو  . "الكجيز"، ك " الكسيط"، ك " البسيط: " صنؼ التفاسير الثبلثة 
ك " التحبير في األسماء الحسنى"مركم ، ككتاب " النزكؿ أسباب"كألبي الحسف كتاب . الثبلثة في الفقو 

، ككتاب " اإلغراب في اإلعراب"ككتاب  ، "المغازم"، ككتاب " الدعكات"كتاب ك" . شرح ديكاف المتنبي"
 بنيسابكر في تكفي .التحريؼ عف القرآف الشرم نفي"ككتاب -" صمى اهلل عميو كسمـ-تفسير النبي "

 .جمادل اآلخرة ، سنة ثماف كستيف كأربع مائة
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الشنقيطي، مفاىيـ إعالمية مف القرآف الكريـ  

ىك محمد األميف بف محمد المختار الجكني الشنقيطي ، كلد بالقطر المسمى شنقيط مف دكلة 
 مف 17تكفي ػ رحمو اهلل ػ ضحى يـك الخميس . ـ 1905/ ىػ 1325مكريتانيا ، ككاف مكلده في عاـ 

كألؼ ، ىػ بمكة المكرمة مرجعو مف الحج كدفف بمقبرة المعبلة بريع الحجكف في مكة 1393ذم الحجة 
 ،  دفع إيياـ االضطراب عف آم الكتاب،منع المجاز في المنزؿ لمتعبد كاإلعجاز: في ببلد الحجاز 

 .   أضكاء البياف لتفسير القرآف بالقرآف ،   آداب البحث كالمناظرة،مذكرة األصكؿ عمى ركضة الناظر
 

: تقي الديف النبياني
ىك الشيخ محمد تقي الديف بف إبراىيـ بف مصطفى بف إسماعيؿ بف يكسؼ النبياني، كلد في 

 ـ، في بيت عمـ كديف1910ـ أك 1909قرية اجـز سنة 
. ىػ  إثر إصابتو بشمؿ دماغي نقؿ عمى أثره إلى المستشفى كتكفي ىناؾ 1398 عاـ تكفي في لبناف

مفاىيـ حزب ، نظاـ اإلسبلـ:  كمف أشير مؤلفاتو.كتـ مكاراة جثمانو في مقبرة الشيداء بحرش بيركت
 الشخصية اإلسبلمية في ثبلثة ، نظاـ الحكـ في اإلسبلـ، النظاـ االقتصادم في اإلسبلـ،التحرير
 .مفاىيـ سياسية لحزب التحرير الخبلفة، أجزاء

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 248 

فيارس الرسالة 
 

. فيرس اآليات القرآنية
. فيرس األحاديث

.  فيرس ممحؽ األعبلـ
. فيرس المحتكيات

 
 
 
 
 
 
 
 
 

فيرس اايات القرآنية 
 

الصفحة السكرة رقميا اآلية 

اًفظيكفى  نَّا لىوي لىحى ٍلنىا الذٍِّكرى كىاً  ط الحجر  9 ًإنَّا نىٍحفي نىزَّ

نىًذيرنا  ميبىشِّرنا كى ٍمنىاؾى شىاًىدنا كى ط األحزاب  45 يىا أىيُّيىا النًَّبيُّ ًإنَّا أىٍرسى

كًؼ  كفى ًباٍلمىٍعري ٍت ًلمنَّاًس تىٍأميري ٍيرى أيمَّةو أيٍخًرجى ط آؿ عمراف  110 كينتيـٍ خى
ٍيؿً  ًمٍف ًربىاًط اٍلخى ا اٍستىطىٍعتيـٍ ًمٍف قيكَّةو كى ـٍ مى  3األنفاؿ  60 كىأىًعدُّكا لىيي

بِّي نَّةى قىاؿى يىا لىٍيتى قىٍكًمي يىٍعمىميكفى ًبمىا غىفىرى ًلي رى ًؿ اٍلجى  3يس  26 ًقيؿى اٍدخي
كفى * قيٍؿ ىيكى نىبىأه عىًظيـه  ٍنوي ميٍعًرضي  14ص  67 أىنتيـٍ عى

َـّ يىتىسىاءليكفى  ـٍ ًفيًو ميٍختىًمفيكفى  عى عى  14النبأ  3-1 ًف النَّبىًإ اٍلعىًظيـً الًَّذم ىي
آًئًيـٍ يا آدـاؿى ؽى  ـٍ ًبأىٍسمى  15البقرة  33               أىنًبٍئيي
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اًء ىىؤالءً   15البقرة  31 أٍنًبئيكنًػي ًبأٍسمى
ـى  ـٍ نىبىأى ًإٍبرىاًىي مىٍيًي  15الشعراء  69 كىٱٍتؿي عى

نىًذيران  ؽِّ بىًشيران كى ٍمنىاؾى ًب ٍلحى  16البقرة  119 ًإنَّا أىٍرسى
نىًذيران  ٍمنىاؾى ًإالَّ كىآفَّةن لِّمنَّاًس بىًشيران كى آ أىٍرسى مى  16سبأ  28 كى

نىًذيران  ٍمنىاؾى ًإالَّ ميبىشِّران كى آ أىٍرسى مى ؽِّ نىزىؿى كى ًب ٍلحى ٍلنىاهي كى ؽِّ أىٍنزى ًب ٍلحى  16اإلسراء  105 كى
آ أينًزؿى ًإلىٍيؾى ًمف رَّبِّؾى   16المائدة  67 يىػۤأىيُّيىا ٱلرَّسيكؿي بىمٍِّغ مى

ًلمرَّسيكًؿ  مىى رىسيكًلًو ًمٍف أىٍىًؿ اٍلقيرىل فىًممًَّو كى  18الحشر  7 مَّا أىفىاء المَّوي عى
كفى   ـٍ ييٍحشىري بًِّي  18األنعاـ  38 مَّا فىرٍَّطنىا ًفي الًكتىاًب ًمف شىٍيءو ثيَـّ ًإلىى رى

ـي   18آؿ عمراف  19 ًإفَّ الدِّيفى ًعندى الٌمًو اإًلٍسبلى
ـٍ كىافى ًمفى ٱٍلغىآًئًبيفى  اًليى الى أىرىل ٱٍلييٍدىيدى أى تىفىقَّدى ٱلطٍَّيرى فىقىاؿى مى  19النمؿ  24 كى

ةه  جَّ مىى الٌمًو حي مينًذًريفى ًلئىبلَّ يىكيكفى ًلمنَّاًس عى  19النساء  165 رُّسيبلن مُّبىشًِّريفى كى
 19المائدة  35كما أرسمناؾ إال رحمة لمعالميف 

 20اإلسراء  57فمعمؾ باخع نفسؾ عمى آثرىـ إف لـ يؤمنكا  
فَّ المَّوى لىمىعى اٍلميٍحًسًنيفى  ـٍ سيبيمىنىا كىاً  اىىديكا ًفينىا لىنىٍيًديىنَّيي  23العنكبكت  69 كىالًَّذيفى جى
نىا  ري ـي اٍلميٍمؾي اٍليىٍكـى ظىاًىًريفى ًفي اأٍلىٍرًض فىمىف يىنصي  24غافر  29 يىا قىٍكـً لىكي

ا آتىاؾى المَّوي الدَّارى اآٍلًخرىةى كىالى تىنسى نىًصيبىؾى   28القصص  77 كىاٍبتىًغ ًفيمى
رى كىاٍلفيؤىادى  ـه ًإفَّ السٍَّمعى كىاٍلبىصى ا لىٍيسى لىؾى ًبًو ًعٍم  28اإلسراء  36 كىالى تىٍقؼي مى

ٍبًح ًإذىا تىنىفَّسى   29التككير  18 كىالصُّ
ٍبًح ًإذىا أىٍسفىرى   30المدثر  34 كىالصُّ

ـي األىٍرضي  مىٍيًي اقىٍت عى تَّى ًإذىا ضى مِّفيكٍا حى مىى الثَّبلىثىًة الًَّذيفى خي  31التكبة  118 كىعى
نىاًجًر كىاًظًميفى  ـٍ يىٍكـى اآٍلًزفىًة ًإًذ اٍلقيميكبي لىدىل اٍلحى  31غافر  18 كىأىنًذٍرىي

ٍزلىيىا ًمف بىٍعًد قيكَّةو أىنكىاثنا ٍت غى  32النحؿ  92 كىالى تىكيكنيكٍا كىالًَّتي نىقىضى
ٍيتنا  ـى أىًخيًو مى ـٍ أىف يىٍأكيؿى لىٍح ديكي ا أىييًحبُّ أىحى كيـ بىٍعضن  32الحجرات  12 كىالى يىٍغتىب بٍَّعضي

قٍَّت  بِّيىا كىحي  34االنشقاؽ  5 كىأىًذنىٍت ًلرى
 35الجف  2-1 قيٍؿ أيكًحيى ًإلىيَّ أىنَّوي اٍستىمىعى نىفىره مِّفى اٍلًجفِّ فىقىاليكا ًإنَّا سىًمٍعنىا 

 35المزمؿ  4-1 ًنٍصفىوي أىًك انقيٍص ًمٍنوي قىًميبلن   قيـً المٍَّيؿى ًإالَّ قىًميبلن ،يىا أىيُّيىا اٍلميزَّمِّؿي 
ـٍ تىًفيضي  ا أينًزؿى ًإلىى الرَّسيكًؿ تىرىل أىٍعيينىيي ذىا سىًمعيكٍا مى  35المائدة  83 كىاً 
ميكفى  ـٍ تيٍرحى ذىا قيًرلءى اٍلقيٍرآفي فىاٍستىًمعيكٍا لىوي كىأىنًصتيكٍا لىعىمَّكي  36األعراؼ  204 كىاً 
ًميفىةن  اًعؿه ًفي األىٍرًض خى بُّؾى ًلٍممىبلىًئكىًة ًإنِّي جى ٍذ قىاؿى رى  39البقرة  39-30  كىاً 
ـٍ سيكىءى اٍلعىذىابً  ٍينىاكيـ مٍِّف آًؿ ًفٍرعىٍكفى يىسيكميكنىكي ٍذ نىجَّ  41البقرة  75-49  كىاً 
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بُّوي ًبكىًممىاتو فىأىتىمَّييفَّ  ـى رى ًذ اٍبتىمىى ًإٍبرىاًىي  42البقرة  135-124 كىاً 
ـى ًفي ًربِّوً  آجَّ ًإٍبرىاًىي ـٍ تىرى ًإلىى الًَّذم حى  42البقرة  258 أىلى

ـٍ تىرى ًإلىى اٍلمىئًل ًمف بىًني ًإٍسرىاًئيؿى ًمف بىٍعًد ميكسىى  42البقرة  251-246 أىلى
كًشيىا  مىى عيري اًكيىةه عى مىى قىٍريىةو كىًىيى خى  43البقرة  259أىٍك كىالًَّذم مىرَّ عى

ٍكتىى  ـي رىبِّ أىًرًني كىٍيؼى تيٍحًيي اٍلمى ٍذ قىاؿى ًإٍبرىاًىي  43البقرة  260كىاً 
كفى    ـٍ يىتىفىكَّري  43األعراؼ  176فىاٍقصيًص اٍلقىصىصى لىعىمَّيي

لىكيـ مَّا كىسىٍبتيـٍ  مىٍت لىيىا مىا كىسىبىٍت كى  44البقرة  134ًتٍمؾى أيمَّةه قىٍد خى
ـٍ   ٍمسىةه سىاًدسييي يىقيكليكفى خى ـٍ كى ـٍ كىٍمبييي  45الكيؼ  22 سىيىقيكليكفى ثىبلثىةه رَّاًبعييي

 46النازعات  26 ًإفَّ ًفي ذىًلؾى لىًعٍبرىةن لِّمىف يىٍخشىى
 46عبس  11 كىبل إنيا تذكرة

ٍمفىؾى آيىةن  يؾى ًببىدىًنؾى ًلتىكيكفى ًلمىٍف خى  49يكنس  92 فىاٍليىٍكـى نينىجِّ
ٍدرىهي ًلئًلٍسبلىـً    50األنعاـ  125فىمىف ييًرًد الٌموي أىف يىٍيًديىوي يىٍشرىٍح صى

ثىًؿ اٍلعىٍنكىبيكتً  ذيكا ًمٍف ديكًف المًَّو أىٍكًليىاءى كىمى ثىؿي الًَّذيفى اتَّخى  51العنكبكت  41 مى
ٍتقان  كا أىفَّ السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى كىانىتىا رى ـٍ يىرى الًَّذيفى كىفىري  52األنبياء  30 أكلى
ٍثنىا اٍلقىٍكـى الًَّذيفى كىانيكٍا ييٍستىٍضعىفيكفى مىشىاًرؽى األىٍرضً   53األعراؼ  137 كىأىٍكرى

ًلمرَّسيكًؿ ًإذىا دىعىاكيـ ًلمىا  نيكٍا اٍستىًجيبيكٍا ًلٌمًو كى  55األنفاؿ  24 يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمى
ـٍ أىٍلؼى سىنىةو ًإالَّ   ا ًإلىى قىٍكًمًو فىمىًبثى ًفيًي ٍمنىا نيكحن لىقىٍد أىٍرسى  56العنكبكت  14 كى

نىيىارنا   56نكح  5 قىاؿى رىبِّ ًإنِّي دىعىٍكتي قىٍكًمي لىٍيبلن كى
ـٍ ًجيىارنا ٍكتييي ـٍ ،ثيَـّ ًإنِّي دىعى ٍرتي لىيي ـٍ كىأىٍسرى  57نكح  9  ثيَـّ ًإنِّي أىٍعمىنتي لىيي

اًدٍلييـ  سىنىًة كىجى ٍكًعظىًة اٍلحى ًة كىاٍلمى بِّؾى ًباٍلًحٍكمى  57النحؿ  125 اٍدعي ًإلى سىًبيًؿ رى
مىٍيكيـ  فَّارنا ييٍرًسًؿ السَّمىاء عى ـٍ ًإنَّوي كىافى غى بَّكي كا رى  58نكح  12 فىقيٍمتي اٍستىٍغًفري

مىؽى المَّوي سىٍبعى سىمىاكىاتو ًطبىاقنا ٍكا كىٍيؼى خى ـٍ تىرى  59نكح  16  أىلى
ٍؤًمًنيفى  ًلٍممي ؿى بىٍيًتيى ميٍؤًمننا كى ًلمىف دىخى ًلكىاًلدىمَّ كى  59نكح  28 رىبِّ اٍغًفٍر ًلي كى

مىى اأٍلىٍرًض ًمفى اٍلكىاًفًريفى دىيَّارنا قىاؿى نيكحه رَّبِّ الى تىذىٍر عى  60نكح  27 كى
ـٍ أىنتيـٍ بىًريئيكفى ًممَّا  ميكي ـٍ عىمى لىكي ف كىذَّبيكؾى فىقيؿ لِّي عىمىًمي كى  60يكنس  41 كىاً 

ا تىٍعمىميكفى  ـي ًبمى ادىليكؾى فىقيًؿ المَّوي أىٍعمى ف جى  61الحج  68 كىاً 
اًدليكا أىٍىؿى اٍلًكتىاًب ًإالَّ ًبالًَّتي ًىيى أىٍحسىفي ًإالَّ الًَّذيفى   61العنكبكت  46 كىالى تيجى

قىاؿى   ا كى اًلحن ا ًإلىى المًَّو كىعىًمؿى صى ٍف أىٍحسىفي قىٍكالن مِّمَّف دىعى مى  62فصمت  34-33 كى
ًتيده  ًقيبه عى ا يىٍمًفظي ًمف قىٍكؿو ًإالَّ لىدىٍيًو رى  64ؽ  18 مى

ـٍ ًبًو ًعٍمـه  ـٍ مَّا لٍَّيسى لىكي تىقيكليكفى ًبأىٍفكىاًىكي ـٍ كى  64النكر  15 ًإٍذ تىمىقٍَّكنىوي ًبأىٍلًسنىًتكي
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لىٍك رىدُّكهي   ٍكًؼ أىذىاعيكٍا ًبًو كى ـٍ أىٍمره مِّفى األىٍمًف أىًك اٍلخى اءىي ذىا جى  65النساء  83كىاً 
 66األنبياء  5بىٍؿ قىاليكٍا أىٍضغىاثي أىٍحبلىـو بىًؿ اٍفتىرىاهي بىٍؿ ىيكى شىاًعره فىٍميىٍأًتنىا ًبآيىةو  
كفى ىىذىا سىاًحره   قىاؿى اٍلكىاًفري ـٍ كى ٍنيي اءىيـ مُّنًذره مِّ  66ص  4كىعىًجبيكا أىف جى
ـٍ أىنَّوي   تَّى يىتىبىيَّفى لىيي ـٍ حى ًفي أىنفيًسًي ـٍ آيىاًتنىا ًفي اآٍلفىاًؽ كى  68فصمت  53سىنيًريًي

لىتىٍعمىميفَّ نىبىأىهي بىٍعدى ًحيفو    68ص  88كى
قيٍمنىا ًمٍف بىٍعًدًه ًلبىًني ًإٍسرائيؿى اٍسكينيكا اأٍلىٍرضى   68اإلسراء  104 كى

مىٍييىا ا يىًضؿُّ عى ؿَّ فىًإنَّمى مىف ضى ا يىٍيتىدم ًلنىٍفًسًو كى  71اإلسراء  15   مًَّف اٍىتىدىل فىًإنَّمى
مىى نىٍصًرًىـٍ  فَّ المَّوى عى ـٍ ظيًمميكا كىاً   71الحج  39 أيًذفى ًلمًَّذيفى ييقىاتىميكفى ًبأىنَّيي

ـٍ كىالى تىٍعتىديكٍا ًإفَّ الٌموى الى   قىاًتميكٍا ًفي سىًبيًؿ الٌمًو الًَّذيفى ييقىاًتميكنىكي  71البقرة  190كى

ـٍ كىآفَّةن كىاٍعمىميكٍا أىفَّ الٌموى  ا ييقىاًتميكنىكي قىاًتميكٍا اٍلميٍشًرًكيفى كىآفَّةن كىمى  71التكبة  36 كى

ـٍ كىعىسىى أىف تىٍكرىىيكٍا شىٍيئنا   ـي اٍلًقتىاؿي كىىيكى كيٍرهه لَّكي مىٍيكي  73البقرة  216كيًتبى عى
ـٍ كىالى تىٍعتىديكٍا ًإفَّ الٌموى الى   قىاًتميكٍا ًفي سىًبيًؿ الٌمًو الًَّذيفى ييقىاًتميكنىكي  74البقرة  190كى

اصه فىمىًف   ريمىاتي ًقصى رىاـً كىاٍلحي ـي ًبالشٍَّيًر اٍلحى رىا  74البقرة  194الشٍَّيري اٍلحى
ـٍ كىآفَّةن كىاٍعمىميكٍا أىفَّ الٌموى   ا ييقىاًتميكنىكي قىاًتميكٍا اٍلميٍشًرًكيفى كىآفَّةن كىمى  74التكبة  36كى

دنا    77الجف  18كىأىفَّ اٍلمىسىاًجدى ًلمًَّو فىبلى تىٍدعيكا مىعى المًَّو أىحى
ـٍ ًعندى كيؿِّ مىٍسًجدو   كىىكي بِّي ًباٍلًقٍسًط كىأىًقيميكٍا كيجي  77األعراؼ  29قيٍؿ أىمىرى رى
ًؿ يىٍكـو   مىى التٍَّقكىل ًمٍف أىكَّ ـٍ ًفيًو أىبىدنا لَّمىٍسًجده أيسِّسى عى  78التكبة  108الى تىقي

سىعىى   ـي ًممَّف مَّنىعى مىسىاًجدى الٌمًو أىف ييٍذكىرى ًفييىا اٍسميوي كى ٍف أىٍظمى مى  78البقرة  114كى
بيكٍا كىالى   ـٍ ًعندى كيؿِّ مىٍسًجدو ككيميكٍا كىاٍشرى ذيكٍا ًزينىتىكي ـى خي  79األعراؼ  31يىا بىًني آدى

تَّى نىٍبعىثى رىسيكالن   مىا كينَّا ميعىذًِّبيفى حى  92اإلسراء  15كى
كفى * قيٍؿ ىيكى نىبىأه عىًظيـه  ٍنوي ميٍعًرضي  92ص  67أىنتيـٍ عى

ـٍ   بىٍينىكي  93آؿ عمراف  64قيٍؿ يىا أىٍىؿى اٍلًكتىاًب تىعىالىٍكا ًإلىى كىًممىةو سىكىاءو بىٍينىنىا كى
مىٍيًيـ   ـى الٌموي عى مىف ييًطًع الٌموى كىالرَّسيكؿى فىأيٍكلىًئؾى مىعى الًَّذيفى أىٍنعى  100النساء  69كى
مىٍينىا   ٍينىا ًإلىٍيؾى ًلتٍفتىًرمى عى ًف الًَّذم أىٍكحى ف كىاديكٍا لىيىٍفًتنيكنىؾى عى  102اإلسراء  73كىاً 

ـى   تَّى يىٍسمىعى كىبلى ارىؾى فىأىًجٍرهي حى ده مِّفى اٍلميٍشًرًكيفى اٍستىجى ٍف أىحى  105التكبة  6كىاً 
 107التكبة  1بىرىاءةه مِّفى الٌمًو كىرىسيكًلًو ًإلىى الًَّذيفى عىاىىدتُـّ مِّفى اٍلميٍشًرًكيفى  
مىى الٌمًو ًإنَّوي ىيكى   كٍَّؿ عى تىكى ٍمـً فىاٍجنىٍح لىيىا كى كٍا ًلمسَّ نىحي ف جى  108األنفاؿ  61كىاً 
ـٍ ًإفَّ الٌموى ييًحبُّ اٍلميتًَّقيفى   ـٍ ًإلىى ميدًَّتًي ٍيدىىي ـٍ عى  108 التكبة 4فىأىًتمُّكٍا ًإلىٍيًي

عىؿى الٌموي   ـى فىمىا جى مى ـي السَّ ـٍ كىأىٍلقىٍكٍا ًإلىٍيكي ـٍ ييقىاًتميككي ـٍ فىمى ليككي  109النساء  90فىًإًف اٍعتىزى
نيكٍا أىٍكفيكٍا ًباٍلعيقيكًد أيًحمٍَّت لىكيـ بىًييمىةي األىٍنعىاـً    110المائدة  1يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمى
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مىى سىكىاء ًإفَّ الٌموى  ـٍ عى افىفَّ ًمف قىٍكـو ًخيىانىةن فىانًبٍذ ًإلىٍيًي مَّا تىخى  110األنفاؿ  58 كىاً 
رىاـً ًقتىاؿو ًفيًو قيٍؿ ًقتىاؿه ًفيًو كىًبيره   ًف الشٍَّيًر اٍلحى  118البقرة  217يىٍسأىليكنىؾى عى

سىنىةه  ـٍ ًفي رىسيكًؿ المًَّو أيٍسكىةه حى  122األحزاب  21 لىقىٍد كىافى لىكي
ميؽو عىًظيـو   نَّؾى لىعىمى خي  122القمـ  4كىاً 

ًميظى اٍلقىٍمًب   لىٍك كينتى فىظِّا غى ـٍ كى  123آؿ عمراف  159فىًبمىا رىٍحمىةو مِّفى الٌمًو ًلنتى لىيي
كيكنيكا مىعى آأىيُّيىا الًَّذيفى  يىا نيكا اتَّقيكا المَّوى كى اًدًقيفى  مى  125التكبة  119 الصَّ

عىٍمنىا كا  كىجى بىري ـٍ أىًئمَّةن يىٍيديكفى ًبأىٍمًرنىا لىمَّا صى  126السجدة  24 ًمٍنيي
ٍثنىا اٍلقىٍكـى الًَّذيفى كىانيكا  126األعراؼ  137 ييٍستىٍضعىفيكفى  كىأىٍكرى

نَّؾى  ميؽو عىًظيـ كىاً   128القمـ  4 لىعىمى خي
ـى تىقيكليكفى مىا الى تىٍفعىميكفى  يىاأىيُّيىا نيكا ًل  129الصؼ  3 الًَّذيفى ءىامى

كفى   ٍيؽو مِّمَّا يىٍمكيري ـٍ كىالى تىكيف ًفي ضى مىٍيًي ٍف عى  130النمؿ  70كىالى تىٍحزى
سىننا فىًإفَّ المَّوى ييًضؿُّ مىف   ًمًو فىرىآهي حى يِّفى لىوي سيكءي عىمى  130فاطر  8أىفىمىف زي

ا ييٍدًريؾى لىعىمَّوي يىزَّكَّى  مى اءهي اأٍلىٍعمىى كى لَّى أىف جى تىكى  130عبس  10-1 عىبىسى كى

ـٍ   بُّكي ـٍ كىتىبى رى مىٍيكي اءؾى الًَّذيفى ييٍؤًمنيكفى ًبآيىاًتنىا فىقيٍؿ سىبلىـه عى ذىا جى  131األنعاـ  54كىاً 
ٍكتيكبنا    131األعراؼ  157الًَّذيفى يىتًَّبعيكفى الرَّسيكؿى النًَّبيَّ األيمِّيَّ الًَّذم يىًجديكنىوي مى

ًميعنا الًَّذم لىوي ميٍمؾي  ـٍ جى  131األعراؼ  158قيٍؿ يىا أىيُّيىا النَّاسي ًإنِّي رىسيكؿي الٌمًو ًإلىٍيكي

ًريصه   ًنتُّـٍ حى مىٍيًو مىا عى ـٍ عىًزيزه عى ٍف أىنفيًسكي ـٍ رىسيكؿه مِّ اءكي  131التكبة  128لىقىٍد جى

مىاء   مىى اٍلكيفَّاًر ريحى مَّده رَّسيكؿي المًَّو كىالًَّذيفى مىعىوي أىًشدَّاء عى  131الفتح  29مُّحى

ا  اًلحن ا ًإلىى المًَّو كىعىًمؿى صى ٍف أىٍحسىفي قىٍكالن ًممٍَّف دىعى مى  134فصمت  33 كى
ا أيًمٍرتى كىالى تىتًَّبٍع أىٍىكىاءىىيـٍ  فىًمذىًلؾى فىاٍدعي كىاٍستىًقـٍ   134الشكرل  15 كىمى

فيرىادىل ثيَـّ  ٍثنىى كى ا أىًعظيكيـ ًبكىاًحدىةو أىف تىقيكميكا ًلمًَّو مى  135سبأ  46قيٍؿ ًإنَّمى
ـٍ ًفي كيؿِّ كىادو  ،كىالشُّعىرىاءي يىتًَّبعيييـي اٍلغىاكيكفى  ـٍ تىرى أىنَّيي  143الشعراء  226-224 أىلى

كا المَّوى كىًثيرنا   الإ ذىكىري اًت كى اًلحى ًمميكا الصَّ نيكا كىعى  144الشعراء  227الًَّذيفى آمى
ا يىٍمًفظي ًمفٍ  ًتيده  مى ًقيبه عى  153ؽ  18 قىٍكؿو ًإالَّ لىدىٍيًو رى

دىقيكا مىا عىاىىديكا اؿه صى ٍؤًمًنيفى ًرجى مىٍيوً  ًمفى اٍلمي  155األحزاب  23 المَّوى عى
 155مريـ  41   كىافى ًصدِّيقنا نًَّبيِّا قي ػـى ًإفَّ ػكىاٍذكيٍر ًفي اٍلًكتىاًب ًإٍبرىاًىي

 155مريـ  56ًإٍدًريسى ًإنَّوي كىافى ًصدِّيقنا نًَّبيِّا  كىاٍذكيٍر ًفي اٍلًكتىابً 
مىى بىًصيرىةو  ًف اتَّبىعىًني   قيٍؿ ىىًذًه سىًبيًمي أىٍدعيك ًإلىى المًَّو عى مى  157يكسؼ  108أىنىا كى

ا  158الزمر  11لَّوي الدِّيفى  قيٍؿ ًإنِّي أيًمٍرتي أىٍف أىٍعبيدى المَّوى ميٍخًمصن
كا ا أيًمري مى نىفىاء  كى  158البينة  5ًإال ًليىٍعبيديكا المَّوى ميٍخًمًصيفى لىوي الدِّيفى حي
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ا لَّوي  ًإنَّا ؽِّ فىاٍعبيًد المَّوى ميٍخًمصن ٍلنىا ًإلىٍيؾى اٍلًكتىابى ًباٍلحى  158الزمر  2الدِّيفى  أىنزى

مىمىاًتي مىٍحيىامى كى نيسيًكي كى بلىًتي كى  158األنعاـ  162   ًلٌمًو رىبِّ اٍلعىالىًميفى  قيٍؿ ًإفَّ صى

ا  159آؿ عمراف  159  ًمفى المًَّو ًلٍنتى لىييـٍ رىٍحمىةو  فىًبمى
 159طو  44  لىيِّننا لىعىمَّوي يىتىذىكَّري أىٍك يىٍخشىىقىٍكالن  لىوي فىقيكال
ـى تىقيكليكفى مىا ال تىٍفعىميكفى الًَّذيفى  أىيُّيىا يىا نيكا ًل  160الصؼ  2  آمى

كفى  ـٍ كىأىٍنتيـٍ تىٍتميكفى اٍلًكتىابى النَّاسى  أىتىٍأميري تىٍنسىٍكفى أىٍنفيسىكي  160البقرة  44  ًباٍلًبرِّ كى
اًدليكا كىال  161العنكبكت  46  أىٍىؿى اٍلًكتىاًب ًإال ًبالًَّتي ًىيى أىٍحسىفي تيجى

 162النمؿ  40 ً أىنىا آًتيؾى ًبًو  قىاؿى الًَّذم ًعٍندىهي ًعٍمـه ًمفى اٍلًكتىاب
نيكا كيكنيكا قىكَّاًميفى ًلمًَّو شييىدىاءى   163المائدة  8 ًباٍلًقٍسطً  يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمى

ٍف أىٍحسىفي قىكٍ  مى ا ًإلىى المًَّو كىعىًمؿى الكى ا  ًممٍَّف دىعى اًلحن  166فصمت  33  صى
كا ًمٍف أىٍىؿً  ـٍ يىكيًف الًَّذيفى كىفىري ٍنفىكِّيفى  لى  167البينة  1 اٍلًكتىاًب كىاٍلميٍشًرًكيفى مي

ا أىٍمري ًفٍرعىٍكفى  مى  168ىكد  97 يدًبرىشً  فىاتَّبىعيكا أىٍمرى ًفٍرعىٍكفى كى
ـٍ سىًبيؿى الرَّشىاد  168غافر  38 يىا قىٍكـً اتًَّبعيكًف أىٍىًدكي

ـٍ يىٍأًتؾى فىاتًَّبٍعًني يىا ا لى اءىًني ًمفى اٍلًعٍمـً مى  168مريـ  43 أىبىًت ًإنِّي قىٍد جى

ٍسعىيىا   كىأىٍكفيكا اٍلكىٍيؿى كىاٍلًميزىافى   168األنعاـ  152ًباٍلًقٍسًط ال نيكىمِّؼي نىٍفسان ًإالَّ كي

قيكليكا قىٍكالن سىًديدا  يىا أىيُّيىا الًَّذيفى  نيكا اتَّقيكا المَّوى كى  168األحزاب  70آمى

كا فىتىكيكنيكفى سىكىاء  كفى كىمىا كىفىري دُّكا لىٍك تىٍكفيري  169النساء  89كى
كا ًمٍف أىٍىًؿ اٍلًكتىاًب كىال دُّ الًَّذيفى كىفىري ا يىكى  169البقرة  105اٍلميٍشًرًكيفى أىٍف يينىزَّؿى   مى

نيكا ال تىتًَّخذيكا ًبطىانىةن ًمفٍ  ـٍ  يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمى ـٍ ال يىٍأليكنىكي  169آؿ عمراف  118 ديكًنكي

دُّكا ا تيٍخًفي كى مى ـٍ كى اءي ًمٍف أىٍفكىاًىًي ًنتُّـٍ قىٍد بىدىًت اٍلبىٍغضى  169آؿ عمراف  118  مىا عى

انىوي أىتىٍقتيميكفى رىجيبلن   ؿه مٍُّؤًمفه مٍِّف آًؿ ًفٍرعىٍكفى يىٍكتيـي ًإيمى قىاؿى رىجي  171غافر  28كى
لىًكف ييؤىاًخذيكيـ ًبمىا كىسىبىٍت   ـٍ كى اًنكي ـي الٌموي ًبالمٍَّغًك ًفيى أىٍيمى  171البقرة  225الَّ ييؤىاًخذيكي
ـٍ ًإالَّ ًفي   ابى ًمف مًُّصيبىةو ًفي اأٍلىٍرًض كىالى ًفي أىنفيًسكي ا أىصى  173الحديد  22مى

سىدى   اًسدو ًإذىا حى ًمف شىرِّ حى  174الفمؽ  5كى
كٍا ًبيىا   ـٍ سىيِّئىةه يىٍفرىحي ف تيًصٍبكي ـٍ كىاً  سىنىةه تىسيٍؤىي ـٍ حى  175آؿ عمراف  120ًإف تىٍمسىٍسكي

مىى اإًلٍثـً   نيكٍا عى مىى اٍلبرِّ كىالتٍَّقكىل كىالى تىعىاكى نيكٍا عى تىعىاكى  176المائدة  2كى
ٍف يىٍعًص اهللى كرىسكلىوي كيتعدَّ حدكدىه ييدًخٍموي ناران  مى  176النساء  14 كى

رَّ   مىف ييٍشًرٍؾ ًبالمًَّو فىكىأىنَّمىا خى ٍيرى ميٍشًرًكيفى ًبًو كى نىفىاء ًلمًَّو غى  176الحج  31حي
عى ميكسىى ًإلىى قىٍكًمًو غىٍضبىافى أىًسفنا قىاؿى ًبٍئسىمىا   لىمَّا رىجى  177األعراؼ  150كى

طَّؼي الناسي مف حكًليـ ا آًمننا كييتىخى رىمن عىٍمنا حى ٍكا أنَّا جى ـٍ يىرى  178العنكبكت  67 أكى ل
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 179األنعاـ  82الذيف آمنكا كلـ يىٍمًبسكا إيمانىيـ بظيٍمـو أكلئؾ ليـ األمفي  
ـٍ ًعزِّا  ذيكا ًمف ديكًف المًَّو آًليىةن لِّيىكيكنيكا لىيي  182مريـ  81 كىاتَّخى

رى الى ًإلىوى ًإالَّ ىيكى كيؿُّ شىٍيءو ىىاًلؾه ًإالَّ    183القصص  88كىالى تىٍدعي مىعى المًَّو ًإلىينا آخى
مَّقىًت األىٍبكىابى   دىٍتوي الًَّتي ىيكى ًفي بىٍيًتيىا عىف نٍَّفًسًو كىغى  183يكسؼ  23كىرىاكى

بِّا كىىيكى رىبُّ كيؿِّ شىٍيءو كىالى تىٍكًسبي كيؿُّ   ٍيرى الٌمًو أىٍبًغي رى  183األنعاـ  164قيٍؿ أىغى

ـٍ ًإف كىافى الٌموي ييًريدي   حى لىكي ـٍ نيٍصًحي ًإٍف أىرىدتُّ أىٍف أىنصى  183ىكد  34كىالى يىنفىعيكي

ـٍ أىٍربىابنا مِّف ديكًف الٌمًو كىاٍلمىًسيحى   ـٍ كىريٍىبىانىيي ذيكٍا أىٍحبىارىىي  184التكبة  31اتَّخى
بِّؾى رىبِّ اٍلًعزًَّة عىمَّا يىًصفيكفى   افى رى  184الصافات  180سيٍبحى

ا اٍختىمىؼى الًَّذيفى أيٍكتيكٍا اٍلًكتىابى   مى ـي كى  184آؿ عمراف  19ًإفَّ الدِّيفى ًعندى الٌمًو اإًلٍسبلى

ًدينيكفى   ا أىًئنَّا لىمى كينَّا تيرىابنا كىًعظىامن  184الصافات  53أىًئذىا ًمٍتنىا كى

يىا ًمف ًكعىاء   ـٍ قىٍبؿى ًكعىاء أىًخيًو ثيَـّ اٍستىٍخرىجى  184يكسؼ  76فىبىدىأى ًبأىٍكًعيىًتًي

مىى   ؽِّ ًلييٍظًيرىهي عى ًديًف اٍلحى  185التكبة  33ىيكى الًَّذم أىٍرسىؿى رىسيكلىوي ًباٍلييدىل كى
ـٍ  ـٍ كىالًَّذيفى ًمف قىٍبًمكي مىقىكي ـي الًَّذم خى بَّكي  185البقرة  21 يىا أىيُّيىا النَّاسي اٍعبيديكٍا رى

بَّدتَّ بىًني ًإٍسرىاًئيؿى   مىيَّ أىٍف عى ًتٍمؾى ًنٍعمىةه تىمينُّيىا عى  185الشعراء  22كى

كٍا   ـٍ كىاٍشكيري ٍقنىاكي زى نيكٍا كيميكٍا ًمف طىيِّبىاًت مىا رى  186البقرة  172يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمى
 186غافر  66قيٍؿ ًإنِّي نيًييتي أىٍف أىٍعبيدى الًَّذيفى تىٍدعيكفى ًمف ديكًف المًَّو لىمَّا  

ؿُّ ًممَّف يىٍدعيك ًمف ديكًف المًَّو مىف الَّ يىٍستىًجيبي لىوي ًإلىى   مىٍف أىضى  186األحقاؼ  6-5كى

اؿو مِّفى اٍلًجفِّ   نًس يىعيكذيكفى ًبًرجى اؿه مِّفى اإٍلً  186الجف  6كىأىنَّوي كىافى ًرجى

نسى ًإالَّ ًليىٍعبيديكًف   مىٍقتي اٍلًجفَّ كىاإٍلً مىا خى  186الذاريات  56كى

مىى شىًريعىةو مِّفى اأٍلىٍمًر فىاتًَّبٍعيىا كىالى تىتًَّبٍع أىٍىكىاء   عىٍمنىاؾى عى  187الجاثية  18ثيَـّ جى
ا   ًمٍنيىاجن ـٍ ًشٍرعىةن كى عىٍمنىا ًمنكي  187المائدة  48ًلكيؿٍّ جى

ـٍ شيرَّعان   ٍبًتًي ـٍ يىٍكـى سى ـٍ ًحيتىانييي  187األعراؼ  163ًإٍذ تىٍأًتيًي
ا أىٍشرىكيكٍا ًبالٌمًو مىا   كٍا الرٍُّعبى ًبمى  188آؿ عمراف  151سىنيٍمًقي ًفي قيميكًب الًَّذيفى كىفىري

 188الحاقة  29  ىىمىؾى عىنِّي سيٍمطىاًنيٍو 
سيٍمطىافو مًُّبيفو   ٍمنىا ميكسىى ًبآيىاًتنىا كى لىقىٍد أىٍرسى  188ىكد  96كى

مىف ييكؽى   ةه كى اصى ـٍ خىصى لىٍك كىافى ًبًي ـٍ كى مىى أىنفيًسًي كفى عى ييٍؤًثري  189الحشر  9كى
ـٍ ذىًلؾى أىٍدنىى  انيكي مىكىٍت أىٍيمى  189النساء  3 فىًإٍف ًخٍفتيـٍ أىالَّ تىٍعًدليكٍا فىكىاًحدىةن أىٍك مىا مى

ـي الٌموي ًمف فىٍضًمًو   ٍيمىةن فىسىٍكؼى ييٍغًنيكي ٍف ًخٍفتيـٍ عى  189التكبة  28كىاً 
 190الضحى  8 ككجدؾ عائبلن فأغنى

ٍيًؿ تيٍرًىبيكفى   بىاًط اٍلخى ًمف رِّ  190األنفاؿ  60كىأىًعدُّكٍا لىييـ مَّا اٍستىطىٍعتـي مِّف قيكَّةو كى



 255 

ـٍ تىرى ًإلىى الًَّذيفى أيكتيكٍا نىًصيبنا مِّفى اٍلًكتىاًب ييٍؤًمنيكفى ًباٍلًجٍبًت    191النساء  51أىلى
لىقىٍد بىعىٍثنىا ًفي كيؿِّ أيمَّةو رَّسيكالن أىًف اٍعبيديكٍا الٌموى كىاٍجتىًنبيكٍا    191النحؿ  36كى

ظِّا مِّمَّا   ـٍ فىنىسيكٍا حى ٍذنىا ًميثىاقىيي ارىل أىخى ًمفى الًَّذيفى قىاليكٍا ًإنَّا نىصى  192المائدة  14كى
ارىل   قىالىًت النَّصى مىىى شىٍيءو كى ارىل عى قىالىًت اٍليىييكدي لىٍيسىًت النَّصى  192البقرة  113كى
ًكيـو   ٍمًفًو تىنًزيؿه مٍِّف حى  195فصمت  42الى يىٍأًتيًو اٍلبىاًطؿي ًمف بىٍيًف يىدىٍيًو كىالى ًمٍف خى

مىى أىف يىٍأتيكٍا ًبًمٍثًؿ ىىذىا    196اإلسراء  88قيؿ لًَّئًف اٍجتىمىعىًت اإًلنسي كىاٍلًجفُّ عى
ًلمرَّسيكًؿ   مىى رىسيكًلًو ًمٍف أىٍىًؿ اٍلقيرىل فىًممًَّو كى  196الحشر  7مَّا أىفىاء المَّوي عى
رى كىٱٍلفيؤىادى  ـه ًإفَّ ٱلسٍَّمعى كىٱٍلبىصى ا لىٍيسى لىؾى ًبًو ًعٍم  201اإلسراء  36كىالى تىٍقؼي مى

ؿه   مىٍيًف فىرىجي ـٍ يىكيكنىا رىجي ـٍ فىًإف لَّ اًلكي  202البقرة  282كىاٍستىٍشًيديكٍا شىًييدىٍيًف مف رِّجى
ـٍ فىاًسؽه ًبنىبىأو فىتىبىيَّنيكا أىف تيًصيبيكا   اءكي نيكا ًإف جى  202الحجرات  6يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمى

مىف يىٍكتيٍميىا فىًإنَّوي آًثـه قىٍمبيوي    202البقرة  283كىالى تىٍكتيميكٍا الشَّيىادىةى كى
ـٍ يىٍأتيكٍا ًبأىٍربىعىًة شييىدىآءى   نىاًت ثيَـّ لى  203النكر  4كىٱلًَّذيفى يىٍرميكفى ٱٍلميٍحصى

ـٍ   ـٍ شييىدىآءي ًإالَّ أىنفيسييي ـٍ يىكيٍف لَّيي لى ـٍ كى يي  203النكر  6كىٱلًَّذيفى يىٍرميكفى أىٍزكىاجى
ـٍ ًبًو ًعٍمـه  ـٍ مَّا لٍَّيسى لىكي تىقيكليكفى ًبأىٍفكىاًىكي ـٍ كى  203النكر  15ًإٍذ تىمىقٍَّكنىوي ًبأىٍلًسنىًتكي

 204البقرة  282 يا أييا الذيفى آمنكا إذا تداينتـي بديفو إلى أجؿو ميسٌمىن فاكتبكه
ـي ًبيىا النًَّبيُّكفى الًَّذيفى   نيكره يىٍحكي ٍلنىا التٍَّكرىاةى ًفييىا ىيدنل كى  204المائدة  44ًإنَّا أىنزى

 209ؽ  18 ما يمفظ مف قكؿ إال لديو رقيب عتيد
مىى قىٍكًموً  ـى عى تينىا آتىٍينىاىىا ًإٍبرىاًىي جَّ ًتٍمؾى حي  212البقرة  31 كى

ـٍ أىٍلؼى سىنىةو ًإالَّ   ا ًإلىى قىٍكًمًو فىمىًبثى ًفيًي ٍمنىا نيكحن لىقىٍد أىٍرسى  212العنكبكت  14كى
فىارى التَّنُّكري قيٍمنىا اٍحًمٍؿ ًفييىا ًمف كيؿٍّ   نىا كى اء أىٍمري تَّى ًإذىا جى  212ىكد  40حى
مىٍيكيـ  فَّارنا ييٍرًسًؿ السَّمىاء عى ـٍ ًإنَّوي كىافى غى بَّكي كا رى  213نكح  20-10 فىقيٍمتي اٍستىٍغًفري

ٍيران كىًثيرا ٍف ييٍؤتى اٍلًحٍكمىةى فىقىٍد أيكًتيى خى مى  213البقرة  269 كى
نيكٍا أىًطيعيكٍا الٌموى كىأىًطيعيكٍا الرَّسيكؿى كىأيٍكًلي    213النساء  59يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمى

كىانيكا ًبآيىاًتنىا   كا كى بىري ـٍ أىًئمَّةن يىٍيديكفى ًبأىٍمًرنىا لىمَّا صى عىٍمنىا ًمٍنيي  214السجدة  24كىجى
ـٍ فىاٍسأىليكٍا أىٍىؿى   االن نُّكًحي ًإلىٍيًي ٍمنىا ًمف قىٍبًمؾى ًإالَّ ًرجى ا أىٍرسى مى  214النحؿ  43كى

اتو  ـى دىرىجى ـٍ كىالًَّذيفى أيكتيكٍا اٍلًعٍم نيكٍا ًمٍنكي  214المجادلة  11 يىٍرفىًع المَّوي الًَّذيفى آمى
ًمفى النَّاًس كىالدَّكىابِّ كىاأٍلىٍنعىاـً ميٍختىًمؼه أىٍلكىانيوي كىذىًلؾى ًإنَّمىا    214فاطر  28كى

ـٍ شيعيكبنا   عىٍمنىاكي مىٍقنىاكيـ مِّف ذىكىرو كىأينثىى كىجى  215الحجرات  13يىا أىيُّيىا النَّاسي ًإنَّا خى
ًميًد    215الحج  24كىىيديكا ًإلىى الطَّيًِّب ًمفى اٍلقىٍكًؿ كىىيديكا ًإلىى ًصرىاًط اٍلحى
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الصفحة طرؼ الحديث 

 33زينكا القرآف بأصكاتكـ 
 33 شيء حمية، كحمية القرآف الصكت الحسف لكؿ

 33 بالقرآف   يتغف    لـ  ليس منا مف 
 34ف ما أذف اهلل لشيء ما أذف لنبي يتغنى بالقرآ
 36 فإف لـ تبككا فتباككا كتغنكا بو  إف ىذا القرآف نزؿ بحزف فإذا قرأتمكه فابككا

 58 االستغفار ممحاة لمذنكب
 64مف يضمف لي ما بيف لحييو كما بيف رجميو، أضمف لو الجنة 

 67 أعطيت خمسا لـ يعطيف أحد مف األنبياء قبمي نصرت بالرعب 
 69 ال تقـك الساعة حتى يكثر الماؿ كيفيض، حتى يخرج الرجؿ بزكاة مالو 
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ف مف الخيبلء   74 إف مف الغيرة ما يحب اهلل كمف الغيرة ما يبغض اهلل كا 
 75 ىالغدكة أك ركحة في سبيؿ اهلل خير مف الدنيا كما في

 75  قدماه في سبيؿ اهلل حرمو اهلل عمى النارأغبرتمف 

 75 إف أبكاب الجنة تحت ظبلؿ السيكؼ

 75 عيناف ال تمسيما النار عيف بكت مف خشيت اهلل

 75 جاىدكا المشركيف بأمكالكـ كأيديكـ كألسنتكـ

 75 بعثت بالسيؼ بيف يدم الساعة، حتى يعبد اهلل كحده ال شريؾ لو

 76 قكمان حتى يدعكىـ (صمى اهلل عميو كسمـ)ما قاتؿ رسكؿ اهلل 
 81لينتييف أقكاـ عف كدعيـ الجمعات أك ليختمف اهلل عمى قمكبيـ ثـ ليككنف مف الغافميف 

 
 81إذا قمت لصاحبؾ أنصت يـك الجمعة كاإلماـ يخطب فقد لغكت 

 82إف الحمد هلل نحمده كنستعينو كنستغفره كنعكذ باهلل مف شركر أنفسنا كسيئات أعمالنا، 
 82كؿ خطبة ليس فييا تشيد فيي كاليد الجذماء 

 83 كاف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ اذا خطب أحمرت عيناه كعبل صكتو
 84 بعثت أنا كالساعة كياتيف

 85 ما منكف مف امرأة تقدـ ثبلثة مف الكلد إال كانكا ليا حجابان مف النار
 93 ىذا كتاب مف محمد النبي إلى النجاشي عظيـ الحبشة، سبلـ عمى مف اتبع اليدل

 94 مف محمد عبد المَّو كرسكلو إلى المقكقس عظيـ القبط
 95 مف محمد رسكؿ المَّو إلى كسرل عظيـ فارس

 96 مف محمد عبد المَّو كرسكلو إلى ىرقؿ عظيـ الركـ
 97 مف محمد رسكؿ المَّو إلى المنذر بف ساكل
 97 مف محمد رسكؿ المَّو إلى ىكذة بف عمي

 98 مف محمد رسكؿ المَّو إلى الحارث بف أبي شمر،
 98 ابني الجمندم. مف محمد بف عبد المَّو إلى جيفر كعبد

 99 أييا الناس إف اهلل قد بعثني رحمة ككافة فبل تختمفكا عمي كما اختمؼ الحكاريكف 
 102 أف كفد ثقيؼ قدمكا عمى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ فأنزليـ المسجد 

 102 نبايعؾ عمى أف تعطينا : قدـ كفد ثقيؼ عمى النبي صمى اهلل عميو كسمـ فقالكا 
 111  كفد ثقيؼ قدمكا عمى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ فأنزليـ المسجدأف

 115 بيٍدنؾ أف اخرج ثـ ال تكمـ أحدان منيـ كممة حتى تنحر
 115 أييا الناس أحمكا فمكال اليدل الذم معى فعمت كما فعمتـ
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 117 عميو كسمـ صمى اهلل   كـ غزكت مع رسكؿ اهلل      زيد بف أرقـ    سألت 
 118 ككانت بعكثو صمى اهلل عميو كسمـ كسراياه ثمانيا كثبلثيف مف بيف بعث كسرية

 118 ما أمرتكـ بقتاؿ في الشير الحراـ
 122 كاف خمقو القرآف

 123 إني لـ أبعث لعانا كلكني بعثت داعيا كرحمة، الميـ اىد قكمي فإنيـ ال يعممكف
مىٍيوً  مَّى المَّوي عى ذى النًَّبيُّ صى ـى ًمٍف ذىىىبو  اتَّخى كىاًتي ذى النَّاسي خى ا ًمٍف ذىىىبو فىاتَّخى اتىمن مَّـى خى سى  124 كى

سىفاتؽ اهلل حيثما كنت كأتبع السيئة الحسنة تمحيا  ميؽو حى اًلًؽ النَّاسى ًبخي  125 كىخى
نَّةً  ًإفَّ  فَّ اٍلًبرَّ يىٍيًدم ًإلىى اٍلجى ٍدؽى يىٍيًدم ًإلىى اٍلًبرِّ كىاً   125 الصِّ

ًؿ كيمِّيىا ًإالَّ اٍلًخيىانىةى كىاٍلكىًذبى  ييٍطبىعي اٍلميٍؤًمفي  مىى اٍلًخبلى  125 عى

 126 الطيكر شطر االيماف كسبحاف اهلل كالحمد هلل تمؤلاف ما بيف السماكات كاألرض
ء اأٍلىٍنًبيىاء ثيَـّ اأٍلىٍمثىؿ فىاأٍلىٍمثىؿ   126أىشىٌد النَّاس بىبلى

ًفيؽه ييًحبُّ اً  ٍفؽى  فَّ المَّوى رى  128الرِّ
ٍفًؽ فىًإفَّ الرٍِّفؽى الى يىكيكفي ًفي مىٍيًؾ ًبالرِّ  128شىٍيءو ًإالَّ زىانىوي  عى

تىطىاكىعىا  يىسِّرىا كىالى  بىشِّرىا كىالى تينىفِّرىا كى  129تيعىسِّرىا كى
ـٍ ميٍنكىرنا فىٍمييغىيٍِّرهي ًبيىًدًه فىًإفٍ  ـٍ يىٍستىًطٍع فىًبًمسىاًنوً  مىٍف رىأىل ًمٍنكي  134 لى

 141 إف اهلل كمبلئكتو يصمكف عمى الصؼ المقدـ، كالمؤذف يغفر لو مد صكتو،
 147  ال تسبو فإنو كاف ينافح عف رسكؿ اهلل : فقالت،ذىبت أسب حساف عند عائشة

 149  مف الشعر حكمةإف
 149 أال كؿ شيء ما خبل اهلل باطؿ: أصدؽ كممة قاليا شاعر كممة لبيد

 151  كجبريؿ معؾ، أك ىاجيـ، اىجيـ{قاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ لحساف 
 152ف جبريؿ معؾ إاىج المشركيف ؼ: قاؿ رسكؿ اهلل لحساف بف ثابت 

 152 كيؼ تيجك قريشا مع اجتماعي معيـ في النسب ؟كيؼ بنسبي 
 152 أف عمر مر بحساف كىك ينشد الشعر في المسجد: عف أبي ىريرة

 155 رسكؿ اهلل فشؽ ذلؾ عمى قمبو أف عمو أنس بف النضر لـ يشيد بدرنا مع
 155 البر ييدم إلى الجنةاف إلى البر، ك إف الصدؽ ييدم

نما لكؿ امرئ ما نكل إنما األعماؿ بالنيات،  159 كا 
 159  عز كجؿلتككف كممة اهلل ىي العميا فيك في سبيؿ اهلل مف قاتؿ

 160 فرفؽ بأمتي فأرفؽ بو، كمف شؽ عمييـ فشؽ عميو مف  كلي مف أمر أمتي لميـا
 161ر مررت ليمة أسرم بي عمى قـك تقرض شفاىيـ بمقاريض مف نا

 161 دكس   ىمكت  عصت كأبت فادع اهلل عمييا فقيؿ    دكسا   رسكؿ اهلل إف  فقالكا يا   
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 163 ما عسى أف يككف بغيضؾ يكما ما    ىكنا    أحبب حبيبؾ  قاؿ 
 167 أنو سيسميو  ىذا قمنا اهلل كرسكلو أعمـ قاؿ فسكت حتى ظننا يكـ تدركف أم أال
 172ا كوما مف مصيبة تصيب المسمـ إال كفر اهلل بيا عنو حتى الشككة يشا 

نا إليو راجعكف  173 ما مف أحد تصيبو مصيبة فيقكؿ إنا هلل كا 
 173إف اهلل إذا أحب قكما ا بتبلىـ، فمف رضي فمو الرضى 

 174 إال في اثنتيف رجؿ آتاه اهلل ماال فسمط عمى ىمكتو في   حسد    ال  
 174    يأكؿ الحسنات كما تأكؿ النار الحطب    الحسد    فإف    كالحسد     إياكـ 

 175 إخكانا ال تباغضكا كال تحاسدكا كال تدابركا كال تقاطعكا كككنكا عبد اهلل
 175 تؤمنكا، كال تؤمنكا حتى تحابكا كالذم نفسي بيده ال تدخمكا الجنة حتى

 177 عند الغضب الذم يممؾ نفسو الشديد إنما   ، بالصرعة    الشديد ليس 
نما تطفأ النار بالماء مف الشيطاف الغضب إف ف الشيطاف خمؽ مف النار كا   178 كا 
 178تغضب  ال   قاؿ    أعيو    قاؿ عممني شيئا كال تكثر عمي لعمي   

 178 ال تغضب: قاؿ رجؿ أكصني يا رسكؿ اهلل قاؿ
كِّعى مسممنا   179ال يىًحؿُّ لرجؿ أف ييرى

 179ال تركعكا المسمـ فإف ركعة المسمـ ظمـ عظيـ 
نىو مف أفزاع يكـ القيامة   179مىف أخاؼى مؤمننا كاف حقِّا عمى اهلل أف ال ييؤىمِّ

 180مسمـ نظرة تخيفو فييا بغير حؽ أخافو اهلل يـك القيامة  مف نظر الى
 180ال ييشير أحديكـ إلى أخيو بالسبلح 

 191 أال إف القكة الرمي أال إف القكة الرمي أال إف القكة الرمي
 192ىـ لما كذبتني قريش قمت في الحجر فجبل اهلل لي بيت المقدس فطفقت أخبر

 193المقدس  بيت   يا رسكؿ اهلل أفتنا في     :ميمكنة قالت   عف 
 193 أتيت بالبراؽ كىك دابة أبيض طكيؿ فكؽ الحمار كدكف البغؿ  

 193 أف الرسكؿ حمؿ عمى البراؽ حتى انتيى إلى بيت المقدس
 194 القرل  أمرت بقرية تأكؿ   صمى اهلل عميو كسمـ    قاؿ رسكؿ اهلل 

 194 أف يقطع عضاىيا أك يقتؿ صيدىا   المدينة    البتي    إني أحـر ما بيف    

 194 أمو كلـ يفسؽ رجع كيـك كلدتو    يرفث   مف حج هلل فمـ 

 205 مف كذب عمي عامدا متعمدا فميتبكأ مقعده مف النار
 205 عمى أحد فمف كذب عمي متعمداإف كذبا عمي ليس ككذب 

 205 مف حدث عني بحديث يرل أنو كذب فيك أحد الكاذبيف
 206 ىذا كاف رسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ يسرد كسردكـ ما
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 206 صمى اهلل عميو كسمـ كبلمان فصبلن يفيمو كؿ مف سمعو كاف كبلمو

 206 عميو كسمـ يحدث حديثان لك عٌده العاد ألحصاه كاف رسكؿ اهلل صمى اهلل

 206 اهلل عميو كسمـ يعيد الكممة ثبلث لتعقؿ عنو كاف رسكؿ اهلل صمى

 207بئس مطية الرجؿ زعمكا 
 207كفى بالمرء كذبان أف يحدث بكؿ ما سمع 

 207أحاسنكـ أخبلقان  إف مف أحبكـ إلي كأقربكـ مني مجمسان يكـ القيامة
 208الناس عمى مناخرىـ في جينـ   يا معاذ ثكمتؾ أمؾ كىؿ يكب

 208بيف لحييو كما بيف فخذيو أضمف لو الجنة  مف يضمف لي ما
 209  كالمياجر مف ىجر ما نيى اهلل عنوالمسممكف مف لسانو كيده مف سمـ

 209 مف كاف يؤمف باهلل كاليكـ اآلخر فميقؿ خيران أك ليصمت
 209يمقي ليا باال  بالكممة مف رضكاف اهلل ال إف العبد ليتكمـ
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الصفحة المكضكع 
أ االقرار  

ب الشكر كالتقدير 
ت الممخص بالمغة العربية 

ج الممخص بالمغة االنجميزية 
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