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 اإلهداء

 
أهدي هذا اجلهـد املتواضـع إىل الـذين علمـو�ي كيـف أخـط احلـروف                 

يق بيوت األوىل ورمسوا يل طريق حب ا وحب رسوله فعبدوا يل طر         
 .ا فرأيتها ممهدة يسرية

 إىل من أ�ار دربي ووقف جبا�يب دون كلل أو ملل 
 . إىل األحبة مجيعاً

 
 
 



 املقدمة
 

 
 

ج 

 
 

 

 شكر وتقدير
 

 .)١(}ومن يشكُر فَإِ�َّما يشكُر لِنفْسِهِ{ : قال تعاىل
 ، وشـيخي احلبيـب    ،فاضـل  إىل أسـتاذي ال    ، وخـالص التقـدير    ،فـإ�ين أتقـدم جبزيـل الشـكر       ،اعرتافا بالفضل ألهلـه   

  باجلامعة اإلسالمية بغزةعميد الدراسات العليا/  مازن إمساعيل هنية /فضيلة الدكتور 
ــذه الرســالة،        ــى ه ــول اإلشــراف عل ــذي تفضــل بقب ــى رســاليت، وال ــألُ  املشــرف عل ــداً يف مســاعدتي   فلــم ي  جه

ك بطالقـة وجـه ورحابـة صـدر، فجـزاه ا            بإرشاداته السديدة، و�صائحه الدقيقة، ومالحظاته القيمة العميقة، كل ذلـ         
 .كان �عم األستاذ، و�عم األخ، و�عم الصديقعين خري اجلزاء وبارك ا له يف وقته وعلمه، حيث 

 :كما أتقدم بالشكر والعرفان ألستاذي الكرميني عضوي جلنة املناقشة صاحيب الفضيلة 
  باجلامعة اإلسالمية  ماهر حامد احلويل     رئيس جلنة اإلفتاء: فضيلة الدكتور

 ماهر أمحد السوسي  مشرف الدراسات العليا بكلية الشريعة والقا�ون: وفضيلة الدكتور
 .واإلرشادات النافعة،على تفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة ليثرياها بالتوجيهات السديدة

 . صرحا علميا رائدا يف فلسطني احلبيبة،وأتوجه بالشكر إىل اجلامعة اإلسالمية
ــاب شــويدح /فضــيلة الــدكتور و أخــص بالشــكر و العرفــان عميــد كليــة الشــريعة والقــا�ون     و أســاتذتي أمحــد دي

 . الذين أفدت من علمهم وحلمهم،الكرام يف الكلية
 . اعرتافا بفضلهم و مجيلهم،وال أ�سى أن أتقدم بالشكر إىل كل من أسدى إيل معروفا أو قدم يل خدمة
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د 

:  

 ...مين والصالة والسالم على سيد المرسلين محمد بن عبد اهللا وبعدالحمد هللا رب العال

حيث تطورت وسائله ، جتمعية رافقت وجود اإلنسان على األرضم ظاهرة م اإلعالديع
 ثم الكتابة ثم الطباعة إلى أن ،اللغة واإلشارات مرورا بالتخاطب ومن عصر العالمات

 التلفزيون والسينما ووالمحطات الفضائيةنترنت إلمنه ا و،وصلت إلى اإلعالم الذي نعاصر
 . وغيرهاةالو رقي والصحيفة االلكترونية ومذياعالو

 فيمكن أن يكون نافعاً أو مدمرا ، حدينا ذعالم بوسائله المختلفة سالحاًاإليعتبر  و
اذج السلوك نم ووعدم انقطاعه عن التأثير في الثقافة المعاصرة على التفاعل والحركة لقدرته
 . تبناها األفرادالتي ي

 واالتصاالت المعاصرة التي جعلت ،وتبرز العناية باإلعالم من خالل ثورة المعلومات
 وعلى ، صغيرة أفرزت أنماطا جديدة من التعاون أو التنسيق من جانب كونيةمن العالم قرية

 .ب التوتر والصراع واالستقطافرزت روحخر أآلا

في التأثير في األمة اإلسالمية بحمل رسالتها  اإلسالم دور رئيس  فيولما كان لإلعالم
السامية والمحافظة عليها في وجه الطمس اإلعالمي المعادي استخدم هذا اإلعالم الوسائل 

 .المتعددة

 ما بين االلتزام بأحكام التشريع اإلسالمي ،وتمايز استخدام اإلعالم كوسيلة اتصال
 ا فكان ال بد من منهج يضبط هذ، اآلخرين بذريعة مواكبة التطور وتقليد، والتجاوز،الحنيف

ويأتي هذا البحث في مجال الدراسات الشرعية التي تضبط العملية اإلعالمية ، االستخدام
 .  بإبراز الضوابط الشرعية واألحكام المتعلقة بها، على أنواعها،المعاصرة

ن ي اثنومن، من أجزاء أربعة أساسية،ن اإلعالم عبارة عن عملية اتصالإويمكننا القول 
) التغذية الراجعة(المترتبان هما رجع الصدى و ،لةا ورس وسيلةو  مستقبل ومرسل: نيمترتب

 .والتأثير

و للحصول على إعالم منضبط ال بد من ضبط األجزاء األربعة لهذه العملية 
 . وبذلك يتم ضبط ما يترتب عليها،االتصالية
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:א:
أن القضايا  و خاصة،م اليوم بحاجة إلى مزيد اهتمامإن الواقع المعاصر لإلعال
ة ة بين الرسالذلك للفجوة الحالّ و، لتكون في طليعة االهتماماإلعالمية لألمة اإلسالمية لم ترقَ

 ودراسة مختصة لالرتقاء باإلعالم اإلسالمي الذي يحمل في .السامية والوسيلة المستخدمة
أحكام تتواءم مع  و ال بد له من ضوابط،طريق قويمتبليغها للناس ب وحقيقته دعوة اإلسالم

 .مقاصد التشريع الحنيف

א: :א
 .المساهمة في المكتبة الشرعية فيما يتعلق بالضبط الشرعي لإلعالم-
            طالع على االكل من يرغب  وطلبة اإلعالم اإلسالمي والمهتمين و الباحثينإفادة-

 عالم اإلسالميإلة بااألحكام المتعلق
 .  خطوة نحو تطبيق المعايير الشرعية في مجاالت اإلعالم المختلفة-
 . الرقي باإلعالم إلى الدور الطليعي في رسالة األمة الحضارية- 

א: :א
لمس الباحث من خالل عمله في مجال اإلعالم تقدما لإلعالم الغربي أو الشرقي على 

 : وقد يرجع هذا إلى، اإلسالمي ممارسةي العالم فاإلعالم
 لجوانب اإلعالمية المختلفةقصور في تناول ا -
  غياب للتقنية المتقدمة -

 . قصور في فهم اآلثار المترتبة -

 الضوابط الشرعية المتعلقة باإلعالم و، فهم النصوصالمساعدة في -

 .  إيجابا في هذا المضمارالمساهمة -

:א:א
طالع الباحث وجد أن هناك العديد من الدراسات التي تتناول موضوع اجال في م

 ئلرسا عدد من الوجود و، والتربيةوةـ من حيث أهميته في مجال الدع،اإلعالم اإلسالمي
  رسالة دكتوراة: وقليلة جدا هي التي تتناول البعد التشريعي مثل،العلمية في مواضيع متنوعة

 حيث تناولت الرسالة المصادر التي يعتمدها "التشريع اإلسالميوسائل اإلعالم في "بعنوان 
هي للباحث ممدوح العفاش  و،ة النبويةـ ثانيها السنون الكريم آأولها القر و،اإلعالم اإلسالمي

 .  وآمل أن أضيف برسالتي هذه ضوابط تحكم العملية اإلعالمية. وهبة الزحيلي.د .أبإشراف 
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:א:
 وقد اشتملت ،خاتمةفصلين و و،يتمهيدفصل  واحث الدراسة إلى مقدمةقسم الب

  الفصليلي المقدمة و،خطته ومنهج البحث وأهميته والمقدمة على أسباب اختيار الموضوع
 .وسائله ومجاالته ووظائفه ومشروعيته وإلعالما  ذكر لحقيقةفيه و،يالتمهيد

א א
א

 :ويشتمل على خمسة مباحث

 . حقيقة اإلعالم:المبحث األول

 . اإلعالممشروعية :المبحث الثاني

 .المعاصر اإلعالم وسائل: المبحث الثالث

 .المعاصرمجاالت اإلعالم  :المبحث الرابع

 .المعاصر اإلعالم وظائف :المبحث الخامس

א א
א،א

 : مباحث أربعةشتمل علىوي

 .السنة النبوية و القران الكريمفيعالمية اإل المبادىء والقيم: المبحث األول

  .أركان العملية اإلعالمية: المبحث الثاني

 .ضوابط العملية اإلعالمية: المبحث الثالث

 .عقوبة من لم يلتزم بالضوابط: رابعالمبحث ال
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 :ويشتمل على أربعة مباحث

 .حكم المشاركة في وسائل اإلعالم :المبحث األول

 .عالمي المتعلقة بالنشر اإل الشرعيةاألحكام: المبحث الثاني

 .الخدع اإلعالمية و التضليل اإلعالميحكم :المبحث الثالث

 . حرب المعلوماتحكم :المبحث الرابع

 .، والتوصياتوتحتوي على أهم النتائج: الخاتمة

 :الفهارس العامة
 .فهرس اآليات القرآنية 

 .فهرس األحاديث النبوية واآلثار 

 .فهرس المصادر والمراجع 

 .فهرس الموضوعات 
 

:א:
 .يعتمد الباحث في بحثه على الدراسة الوصفية التحليلية المقارنة

المتعلقة بالموضوع تم جمع المادة العلمية من مصادرها وعرض األدلة الشرعية 
 .ومناقشتها حسب تصنيف المباحث الموصوفة في الخطة وذكر رأي الباحث فيها
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 املبحث األول
 حقيقـــة اإلعــــالم
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 : في اللغةاإلعالم:أوال

والعلم صفة من صفات اهللا عز وجل  فهـو العلـيم والعـالم              ،  اإلعالم من مادة علم   
א: وقال سبحانه ،  אא: قال اهللا عز وجل   ،  والعالم  א
 .אوقال 

واستعلمني ،  استعلم لي خبر فالن وأعلمنيه حتى أعلمه       :ويقال،   والعلم نقيض الجهل  
 .، وهو يشير إلى حصول حقيقة العلم، أي معرفته للمستعلم وهو المتلقي)١(الخبر فأعلمته إياه

يقول . الم بمعنى التبليغ يقال بلغت القوم بالغاً أي أوصلتهم إلي المطلوب            وجاء اإلع 
، والبالغ ما يبلغك ويصلك وجـاء فـي   )٢(א: تعالى

ج بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل وال حـر          ( فيما روي عنه     األثر عن النبي    

، فأعلم وأبلغ وبين وأوصل تعني إشـاعة        )٣( )ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار       
 .)٤(المعلومات وبثها وتعميمها ونشرها وإذاعتها على الناس

) المتلقـي (من هذا التعريف أخلص إلى أن العلم قد يكون بشيء غائب عن المسـتقبل       
عالم بحاضـر مشـاهد معاينـة تطبـع         أو هو إ  ، فيرسم صورة ذهنية تحقق غرضا مقصودا     

ويندرج البالغ تحت هذا العلم المحقق ألنه إيصال للمطلـوب وإن كـان             . صورته في الذهن  
 .فالمهم في األمر تحقيق الغاية وهي حصول حقيقة العلم للمتلقي،غائبا

 
 : في االصطالحاإلعالم: ثانياً

أثر كل عالم بمجال علمه،     تباينت آراء العلماء والمفكرين في تعريفهم لإلعالم حيث ت        
 وبرزت تعريفات عديدة نظرا التساع مفهومه في عصرنا الحاضـر ومحاولـة كـل فريـق             
مطابقة هذا المفهوم بما يتواءم مع علمه وثقافته ولذلك نورد جملة من هذه التعريفـات علـى                 

 :النحو التالي
 . )٥("جهات النظرعملية تبادل المعلومات، واألخبار واألفكار وو: " بأنهيعرف اإلعالم

                                                 
 )٥٢٧،٥٢٦(المنجد في اللغة واألعالم).٩/٢٦٨ (مادة عين لسان العرب،: ابن منظور )1(
 ).٥١(اآلية : سورة القصص )2(

 ). ٣٤٦١ح( ما ذكر عن بني إسرائيل ب، أحاديث األنبياءك ،صحيح البخاري،البخاري) 3(
 ). ٩/٢٦٨ (مادة عينلسان العرب،: ابن منظور) 4(
)5 (Longman Dictionary) :٢١٧ص.( 
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 . مع اإلعالم كعملية اتصالية دون النظر في جوانبها المختلفةويتعامل هذا التعريف

محي الدين عبد الحليم في كتابه اإلعالم اإلسالمي وتطبيقاته العمليـة عـن             .و ينقل د  
التعبيـر الموضـوعي لعقليـة الجمـاهير        : "تعريفه لإلعالم أنه  ) أوتوجروت(العالم األلماني   

 .)١("ها وميولها واتجاهاتها في نفس الوقتوروح

ويقصد هنا بالتعبير الموضوعي نقل تعبير الجمهور واتجاهاته وأفكاره تجاه القضـايا    
وهذا ما ينبغي أن يتصف به اإلعـالم كعمليـة اتصـالية            ، بموضوعية وحياد أي دون تدخل    

صـالية مثـل الدعايـة و       فهذا الذي يميز اإلعالم عن بقية أشكال العملية االت        ، حيادية مجردة 
 .اإلعالن والعالقات العامة و الرأي العام

تزويد الناس باألخبار الصحيحة، والمعلومـات السـليمة،        : " بأنه  إبراهيم إمام  هويعرف
والحقائق الثابتة التي تساعدهم على تكوين رأي صائب في واقعة من الوقائع أو مشكلة مـن                

موضـوعياً عـن عقليـة الجمـاهير واتجاهـاتهم          المشكالت، بحيث يعبر هذا الرأي تعبيراً       
 .)٢("وميولهم

 غير أنـه فصـل   -تعريف اوتوجروت–وأرى أن هذا التعريف ال يختلف عن سابقه        
وأضاف الرأي العام الصائب وهو المترتب      ،كلمة الموضوعية بالصحيحة والسليمة والحقائق      

 .على الموضوعية

تزويد الجماهير بصفة   " :بأنه اإلسالميعالم  لإل  تعريفات  إبراهيم إمام  ورد الدكتور وي
عامة بحقائق الدين اإلسالمي المستمدة من كتاب اهللا وسنة رسوله بصـفة مباشـرة أو غيـر      
مباشرة من خالل وسيلة إعالمية دينية متخصصة أو عامة بواسطة قائم باالتصال لديه خلفية              

 رأي عام صـائب يعـي       واسعة وممتعة في موضوع الرسالة التي يتناولها وذلك بغية تكوين         
 .)٣("الحقائق الدينية ويدركها ويتأثر بها في معتقداته وعباداته ومعامالته

 

                                                 
  )١٤ص(اإلعالم اإلسالمي وتطبيقاته العملية: عبد الحليم)1(
 )١٢ ص( اإلعالم واالتصال بالجماهير:إمام)٢(
 ).٢٩ص( رجل اإلعالم اإلسالمي :الفتياني)3(
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هو بيان الحق وتزيينه للناس بكل الطرق واألساليب والوسائل العلمية المشروعة           "أو  
مع كشف وجوه الباطل وتقبيحه بالطرق المشروعة بقصد جلب العقول إلى الحـق وإشـراك               

 .)١("خير اإلسالم وهديه وإبعاده عن الباطل وإقامة الحجة عليهمالناس في نوال 

إعالم من اهللا وهللا حمل مضامين الـوحي        : "وعرف الشنقيطي اإلعالم اإلسالمي بأنه    
اإللهي ووقائع الحياة البشرية المحكومة بشرع اهللا إلى الناس كافة بأساليب ووسائل تتفق مـع               

امين الحقة التي تعرض لها وهـو محكـوم غايـة           سموها وحسنها ونقائها وتنوعها مع المض     
 .)٢("ووسيلة بمقاصد الشرع الحنيف وأحكامه

وأرى أن تعريفات إمـام والشنقيطي تسوي بين اإلعالم والدعـوة وهو مـا كـان              
بمعنى التبليغ وهذا يتضمن حقيقة العلم في انتقالها من المرسل إلى المستقبل في جانب واحـد                

 .جانبا من العملية اإلعالميةوهو الدعوة ويعتبر هذا 

 على الوسيلة بإضـفاء صـفة دينيـة أو          التركيزوتتناول تعريفات اإلعالم اإلسالمي     
مشروعة إليها رغم أنها مجردة ومتعلقة بالمرسل المستخدم لهذه الوسيلة والضوابط التي تحكم             

 .سلوكه في استخدام تلك الوسيلة

هو ما ينقل للمتلقـي     : "ن تعريفه كالتالي  وفي وجود العديد من التعريفات لإلعالم يمك      
 ".عيةمجتملتحقيق اتصال يلبي حاجة ، من معلومات أو أخبار 

                                                 
 ).٣٠، ٢٩ص (رجل اإلعالم اإلسالمي: الفتياني)1(
 ).١٠٥ص( اإلعالم اإلسالمي النظري :صيني)2(
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 املبحث الثاني
 مشروعيــة اإلعـــالم

 
 

@

@
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 :أهمية اإلعالم
ينبغي الحديث عن أهمية اإلعالم قبل مشروعيته والتي تنطلق من قدر تـأثيره فـي               

فتسهم في التشـكيل السياسـي      ،  ظروف تحدث تأثيراً فعاالً    المجتمع بأساليبه المختلفة وضمن   
 .واالقتصادي واالجتماعي لألمة من خالل التأثير في أفرادها

واإلعالم كأداة البد من وضعها في طور ما يعد المسلمون من عـدة تسـتثمر فـي                 
א: امتالك أسباب القوة لقوله عز وجل      אא

 .)١(א

فكما أورد القرطبي في تفسيره لهذه اآلية أن كل ما تعده لصديقك من خير أو لعدوك                
من شر فهو داخل في عدتك، ففضل الرمي عظيم ومنفعته عظيمة للمسلمين ونكايته شـديدة               

أن تعلم الفروسية فرض كفايـة وخصت الخيل في اآليـة؛ ألنهـا           على الكافرين، وأضاف ب   
كانت أصل الحروب وأوزارها التي عقد الخيـر في نواصيها فهي أقـوى القـوة و يصـال                 

 .)٢(بها في الميدان

وقياساً على ذلك فإن اإلعالم يعتبر أحد أسباب هذه القوة في العصر الحديث؛ ألن له               
عركة وعلى مدى طويل، ووسائل اإلعالم من حيث االستخدام قد          من التأثير ما للسالح في الم     

تكون في نشر الفضيلة واألفكار الطيبة وهو ما ينبغي، وقد تكون في الشر مثل نشر الرذيلـة                 
 .)٣()ال ضرر وال ضرار : (وهو ما ال يجدر أن يحصل لقوله 

التزاماً ، نيروينبغي لمن يقوم على اإلعالم أن يكون له دور في تشكيل رأي عام مست             
א: بأداء األمانة لقوله سبحانه وتعالى     א א א א

 .)٤(א

 : م بدور اإلعالم في نشر الفضيلة ومحاربة الرذيلة لقوله          ويضاف إلى ذلك االهتما   
م يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبـه وذلـك          ـره بيده فإن ل   يمن رأى منكم منكراً فليغ    (

                                                 
 .)٦٠ (من اآلية: ألنفالسورة ا) 1(

 .)35/8( الجامع ألحكام القرآن :القرطبي)2(

 ؛  ٤ج(؛   )٢٣٤١ح(ك األحكام ؛ ب مـن بنـى فـي حقـه مـا يضـر بجـاره ؛                    : سنن ابن ماجه    ) 3(
 .  صحيح لغيره على رأي األلباني )٧٨٤ص

 ).٧٢( اآلية :األحزابسورة ) 4(
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رن بالمعروف ولتنهون عن المنكـر  ـوالذي نفسي بيده لتأم   : (، وقال   )١()أضعف اإليمان 

 .)٢(....)م تدعونه فال يستجيب لكمأو ليوشكن اهللا أن يبعث عليكم عقاباً منه ث

א: ويتحقق الحياد في اإلعالم بامتثال قول اهللا سبحانه وتعـالى          א
א א א א א א

א א א  .)٣(א

إن االسـتقراء   : "وقد أورد اإلمام البيضاوي في كتابه نهاية السول في شرح المنهاج          
 .)٤("دل على أن اهللا سبحانه شرع أحكامه لمصالح العباد

لية تقـع علـى الجهـة       وكل شيء يكون بحسب استعماله فاألمور بمقاصدها والمسئو       
القائمة باألمر، فال بد لكل ما ينشر إال يحوي محرماً ويكون دقيقاً وال يتعـرض للنـاس وال                  

 ولية انطالقاً من حديث الرسول      ؤيضيع وقتهم أو مالهم هدراً بحيث يستشعر المرسل المس        
 . )٥(...)ول عن رعيتهؤكلكم راع وكلكم مس: (

 .حالل وحرامه حرامإن اإلعالم حالله : وخالصة القول

 

                                                 
 .٢٦٧ص،)٧٨/٤٩(،١جمن اإليمان،  بيان كون النهي عن المنكر ب/  اإليمانك :مسلم)1(

 ٤ج  ) (٢١٦٩ح( ما جاء باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر         ب/  الفتن عن رسول اهللا      ك :الترمذي)2(
 .حسنه األلباني )٤٦٨، ص 

 ).٨( اآلية :المائدةسورة ) 3(

 .)١/١٤١(كتاب اإلبهاج في شرح المنهاج ) 4(

 .٤٢٣ص)٢٠/١٨٢٩(٦ج،عقوبة الجائر  فضيلة اإلمام العادل وب/  اإلمارةك:مسلم)5(
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 املبحث الثالث
 وسـائـــل اإلعــــالم

 
 

@

@
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מ )١(א

 
خلق اهللا سبحانه وتعالى اإلنسان وجعله محتاجاً للخلق من حوله في عمـارة األرض              
فبرزت الحاجة إلى االتصال الذي يعد ظاهرة اجتماعية رافقت وجود هـذا اإلنسـان علـى                

تصال من عصر العالمات واإلشارات التي كان يتبادلها اإلنسان         األرض، وتطورت وسائل اال   
األول ويضعها على جدران الكهوف والمغارات حتى مرت بالتخاطب واللغـة ثـم الكتابـة               
والطباعة ثم المذياع والسينما والتلفزيون ووكاالت األنباء والمحطـات الفضـائية واألقمـار             

حنا نعيش ثورة المعلومات التي جعلت من هذا        الصناعية وشبكة المعلومات الدولية حتى أصب     
 .العالم قرية كونية صغيرة

استخدم اإلنسان منذ أن أهبط آدم عليه السالم إلى األرض هذه الوسائل فكان وضـع               
اإلشارات والعالمات على جدران الكهوف للتحذير من خطر، وخلع اللباس والتلويح به ودق             

 الناس إلى طعام واالجتماع في المناسبات المختلفـة         الطبل وإشعال النار، ونشر الطيب لدعوة     
مثل األسواق التي كانت تطرح فيها القصائد وتلقى فيها البعثات التجارية ويتم تناقل الرسـائل          

 .بين الوفود وغيرها، حيث مرت هذه الوسائل بمراحل عديدة

ية الفـرد   استخدم المسلمون في بداية الدعوة وسائل متنوعة لنشر رسالة اإلسالم وترب          
وإصالح المجتمع فكانت الخطب والمناظرات والقصائد الشعرية والقصص واألمثال والوفود          

والجمعي حيث استمد كل شـيء مـن    واألسواق، والمواسم والهجرات واالتصال الشخصي،
 .كتاب اهللا وسنة رسوله

دخل اإلعالم مرحلة جديدة عندما عرفت الطباعة في القرن الخامس عشر حيث بدأت             
لوسائل اإلعالمية المكتوبة والمقروءة فانتشرت اإلصدارات اإلعالمية المختلفة، وفي نهايـة           ا

ومع بداية القرن العشرين انطلقت اإلذاعات  ،القرن التاسع عشر نجح اإلنسان في نقل الصوت
، ثم بعدها بنحو عشرين     )التلفزيونية(م ظهرت اإلشارة المرئية     ١٩٥٢م، وفي عام    ١٩٢٠سنة  

 .أ عصر األقمار الصناعية، ثم عصر المعلومات اإللكترونيةعاماً بد

 :ونظرياً يمكن تقسيم هذه الوسائل إلى
 .مثل الصحف والمجالت: مكتوبة ومقروءة .١

                                                 
  )١/٢٢٣(اإلعالم في القرآن : غلوش) 1(
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 .مثل اإلذاعات وشريط الكاسيت: وسائل سمعية .٢

 .مثل الندوة، و الخطبة والمناقشة والقرص المدمج: وسائل سمعية وبصرية .٣

 .زيون، والسينما والمسرحمثل التلف: وسائل مرئية .٤

مثل المحطـات الفضـائية الرقميـة واإلنترنـت والصـحيفة           : وسائل إلكترونية ورقمية   .٥
 .اإللكترونية
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 املبحث الرابع
 جمـــاالت اإلعــــالم

 
 

@
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وتتطور وسائل هذه   ، تتنوع مجاالت اإلعالم وتتعدد حسب مجاالت الحياة االجتماعية       
و يعرف المجال   .تمام الجماهيري مطابقة لحركة الواقع المتغير     المجاالت حسب التطور وااله   

مجال النشاط اإلنساني الذي يتضمن إحداث وتشكيل واستخدام نظم المعلومات من           :"اإلعالمي
تشكيل الوعي الفردي و االجتماعي و توفير الموارد اإلعالمية والمعلومـات الخاصـة             :أجل

 .)١("وتأمين تدفقها

قائمة رغم تنوع الواقع الموضوعي الذي يشـمل كـل مجـال            وتبقى وحدة اإلعالم    
 :، ويمكننا في هذا السياق ذكر المجاالت التالية)٢(يضاف إلى كلمة اإلعالم

 .اإلعالم السياسي .١

 .اإلعالم االقتصادي .٢

 .اإلعالم االجتماعي .٣

 .اإلعالم األمني .٤

 .اإلعالم الرياضي .٥

 .اإلعالم الديني .٦

 .اإلعالم الثقافي .٧

 .اإلعالم العلمي .٨

 .اإلعالم التاريخي .٩

اإلعـالم  : ثم هناك بعض المجاالت التي يمكن إضافتها أيضاً إلى كلمة اإلعالم وهي           
 .)٣(التضليلي، االستهالكي، الخرافي، التخريبي، اإلحباطي، االستالبي

ولإلعالم في هذه المجاالت مهمة تتمثل فـي التعبيـر عـن الظـواهر واألحـداث                
.)٤(تطـور اسـتجابة لحاجـة متلقـي الرسـالة         والتطورات بطريقـة تواكـب مسـتوى ال       

                                                 
 .www.inna.me.uk/drasat الحرب اإلعالمية واألمن الوطني: البخاري)1(
 ).٦ص(الصحافة المتخصصة :أبو زيد)2(

  php.pulpit/arabic/info.alwatanvoice.www .نحن واإلعالم :المسحال)3(

 ).١٣ص(اإلعالم األمني : خضور)4(
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 املبحث اخلامس
 وظــائف اإلعــــالم

 
 

@

@
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 א
 

 به كأحد  غيرها ويندرج االهتمامأوحاكمة يمثل اإلعالم مصدر قوة للسلطات المختلفة 
א: هذه المصادر تحت قوله تعالى  يقصد به تحقيق  وهذا اإلعداد)١(א

 يمكنه أن يوظفها لتحقيق  حيث اإلعداد بامتالك الوسائل اإلعالميةاالفوائد لمن يملك هذ
فلإلعالم وظائف أساسية تتمثل في نقل المعارف والمعلومات واإلسهام في اإلقناع  أغراضه

 واجتماعياً كي يسهم فيها سياسياً، والترويج لألفكار لدمج المتلقي في الجماعة التي ينتمي إليها
: وتتمثل وظائف المؤسسات اإلعالمية في التالي. )٢(واقتصادياً

 وظيفة إخبارية إعالمية .١

 .وهي عملية نقل المعلومات واألخبار على اختالفها
 .)٣(: ما أتاك من نبأ عمن تستخبر، قال تعالى:  لغةوالخبر

دقيق غير متحيز للحقائق الهامة حول واقعة جديدة تهـم          وصف أو تقريـر    : اصطالحاًو
 .)٤(القراء

 .الصدق، الحق، العلم، والخبرة، والبرهان، واألمانة، والعفة، والخيرية: مقومات الخبر

 :تعليمية، والتثقيفية، والترفيهيةالوظيفة ال .٢

 نحو قضـية    يعد التعليم والتثقيف أحد أشكال االتصال التي تهدف إلى تغيير سلوك األفراد           
 .معينة؛ لتحقيق مزيد من التفاهم من أجل تلبية حاجات اإلنسان

مـي حيـث    يعلتويعتبر األثر التثقيفي لوسائل اإلعالم في حياة األفراد أكثر من األثـر ال            
تستحوذ المؤسسات التعليمية على الجزء األكبر واألهم على خالف الجانب التثقيفـي الـذي              

 .ية دور أكبر من حيث التأثير وكذلك األمر في الترفيهيمكن أن يكون للوسائل اإلعالم

                                                 
 .)٦٠ (من اآلية: ألنفالاسورة ) 1(

 )٥٧ ، ٥٦(اإلعالم والدعاية، ص: الشيخ)2(
 

 ).٤( اآلية :الزلزلةسورة ) 3(

 ).١٣ص( والوظائف اإلعالم اإلسالمي األهداف:شنقيطي) 4(
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 :الوظيفة االجتماعية .٣

وهي صيانة المجتمع وحمايته والقيام بواجب اإلرشاد فيه بدعوته إلى الخير واإلصـالح             
م يستطيع فبلسانه فإن لم يستطع      لمن رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن         : (والرشاد، قال   

، فالبد لوسائل اإلعالم من أن تغرس الفضيلة في نفوس الناس           )١()يمانفبقلبه وذلك أضعف اإل   
 .)٢(: ودفعهم إلى انتهاج طريق القدوة الحسنة قال تعالى

 .إلخ... فالبد من غرس الصدق والكرم والورع والحياء والحلم والتواضع 
األهواء والشهوات واألمر بالمعروف النهي عن      وهذا يدفع الوسائل اإلعالمية للتصادم مع       

المنكر وتثبيت القيم والمبادئ السامية في نفوس الناس وبأداء هذه الوظيفة يمكن اللجوء إلـى               
 .النقد البناء والدعوة إلى الوحدة والتعاون وتنمية المجتمع

 :الوظيفة اإلنسانية .٤

لياً في قوله تعـالى مخاطبـاً       رسالة اإلسالم تحمل الرحمة للبشرية جميعاً ويتضح ذلك ج        
، ومن مقتضيات هذه الرحمـة أن تبـذل         )٣( : رسوله  

: وسائل اإلعالم جهداً في تحقيق هذا الشعار يقول تعالى        
 .)٤(אא

فالبد أن تصحح البرامج على أسس علمية تحقق لها استجابة القيمة إذ البـد أن يطـابق                 
 .القول مقتضى الحال وذلك من خالل زرع القيم السامية

 .إبراز العالمية على أساس من االخوة والمساواة بين البشر -

 . أصحاب الرسالة الساميةإعطاء النموذج األخالقي الراقي الذي يحمله -

 .دحض الباطل بكل أشكاله وصوره -

 إلـى ملـك     فالبد للرسالة اإلعالمية أن تراعي حال المخاطب وهذا ما خطه الرسول            
  إلى هرقل عظيم الروم سالم على من اتبع الهدى أما ومن محمد رسول اهللا : "الروم قائالً

                                                 
 .سبق تخريجه) 1(

 ).٤( اآلية :القلمسورة ) 2(

 ).١٠٧( اآلية :االنبياءسورة ) 3(

 ).٣٣( اآلية :فصلتسورة ) 4(
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الملك القدوس السالم المؤمن المهيمن وأشـهد       بعد فإنني أحمد إليك اهللا الذي ال إله إال هو           
أن عيسى بن مريم البتول الطيبة الحصينة فحملت بعيسى من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده                
وأني أدعوك إلى اهللا وحده ال شريك له والمواالة إلى طاعته وأن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني                

وقد بلغت ونصحت فاقبلوا نصيحتي     فإني رسول اهللا وإني أدعوك وجنودك إلى اهللا عز وجل           
 .)١("والسالم على من اتبع الهدى

وتبرز الداللة هنا في خطاب الرسول صلى اهللا عليه وسلم في عدم انتقاصه من قدر ملك                
وكـان خطابـه بالنصـح      ، كما أظهر سمات مريم عليها السالم     ، الروم في قومه دون مخالفة    

 .ألولئك القوم من أجل دعوتهم

 

                                                 
 صححه األلباني   ) ٩٦٧،ص٣ج  (٤٢٨٢ك األدب ،ب ما يكتب للذمي ح : مسند أبي داود)1(
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 ليبلغ أمر ربـه     يعتبر القرآن الكريم وسيلة إعالمية عظيمة تنزلت على رسول اهللا           
تحتاجها األمم لتسـير عليهـا      ، وحملت هذه الوسيلة معاني ومبادئ سامية     _ سبحانه وتعالى _

مل مع كل آية من آيات القرآن والسنة التي جاء بها رسول اهللا صـلى اهللا                لذلك البد من التعا   
وتمثلت هذه في قـول اهللا سـبحانه        ، والنظر في قيمها ومبادئها اإلعالمية الهادفة     ، عليه وسلم 
ــالى א: وتع א א
)١(. 

 

 :التحقق من المادة اإلعالمية قبل نشرها: المبدأ األول

אفي سورة الحجـرات     _ سبحانه وتعالى _ ورد هذا جلياً من قول اهللا     
א א א א

)٢(. 

 إلى بني   قيل إن هذه اآلية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط حين بعثه النبي                
 مخبراً إياه أنهم ارتدوا عـن       فلما أبصروه أقبلوا نحوه فهابهم فرجع إلى النبي         ، المصطلق

جل، فانطلق خالد حتى أتـاهم       خالد بن الوليد وأمره أن يتثبت وال يع        اإلسالم، فبعث النبي    
فلما ، ليالً، فبعث عيونه فلما رجعوا أخبروه أنهم متمسكون باإلسالم، وسمعوا آذانهم وصالتهم           

  فأخبره الخبر، فكان النبـي       فعاد إلى النبي    ، أصبحوا أتاهم خالد ورأى صحة ما ذكروه      
 .)٣()التأني من اهللا والعجلة من الشيطان: (يقول

يمة قبول خبر العدل بمفهوم المخالفة وهو عدم قبول خبر الفاسق           أوضحت اآلية الكر  
 .حيث ينبغي التثبت من هذا الخبر، ألن الخبر أمانة والفسق يبطل هذه األمانة

كونه مرسالً  ، وقد مثل الوليد بن عقبة في هذه اآلية ركناً من أركان العملية اإلعالمية            
 الرسـالة   حيث كان ينبغي أن يتلقى النبي        الذي مثل ركناً آخر وهو المستقبل        من النبي   

 بالتثبت مـن    وقام النبي   ، المنقولة لكن كان المانـع من التلقي هو الفسق وهو كذب الوليد          
الخبر بإرسال خالد بن الوليد؛ ألن المسلمين ليس كلهم عدول فينبغي للمتلقي التثبت من األمر               

                                                 
 ).١٢٥(اآلية : سورة النحل )1(

 ).٦(اآلية : سورة الحجرات )2(

؛ ٤ج(،)٢٠١٢ح(ما جـاء فـي التـأني والعجلـة،          / البر والصلة عن رسول اهللا، باب     / كتاب: الترمذي)3(
 .،حسنه األلباني   )٣٦٧ص
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اس البينة حيث أن تلقي الخبر بـالقبول        حتى ال تصيب الجهالة من ورد في حقهم الخبر بالتم         
 .يعتبر حكماً تتعلق به حقوق لآلخرين

 امتنع طوائف من العلماء من قبول رواية مجهول الحـال           :حكم رواية مجهول الحال   
الحتمال فسقه في نفس األمر وقبلها آخرون لألمر بالتثبت عند خبر الفاسق غير محقق الفسق               

 .)١(ألنه مجهول الحال

يستدل أن نسبة الخبر أو المادة اإلعالمية إلى جهة غير معلومة وموثوقـة             ومن هذا   
تحديداً فإن ذلك يقدح في صحتها وعليه ال ينبغي ذكر كلمة من مصدر مجهول إال أن يكـون                  
لدى الجهة الناقلة علم بماهية المصدر وإن لم ترد اإلفصاح عنه للجمهور ولكن قد تسـتدعي                

 .ي أن يعلمالحاجة ذكر هذا المصدر فينبغ

ووضعت السنة المطهرة ضابطاً لنشر الخبر بتجنـب الكـذب مـن خـالل حـديث             
 .)٢() سمعيحدث بكل ماكفى بالمرء إثما أن : (المصطفى صلوات ربي وسالمه عليه الذي قال

 قال النووي أن اإلنسان يسمع في العادة الصدق والكذب فإذا حدث بكـل مـا سـمع                 
 لكذب اإلخبار عن الشيء بخـالف مـا هـو وال يشـترط             فقد كذب إلخباره بما لم يكن، وا      

 )٣(.فيه التعمد
ألن ليس كل ما يسمع يكون صدقاً لمخالطة الكذب أحياناً ويلحـق اإلثـم باإلنسـان                 

 )٥(. الذنوبالوقوع في ألن اإلثم هو )٤( ونسبتهيتوخ الدقة في المصدرالمتحدث إذا لم 
خلق واإلثم ما حاك في النفس وكرهـت أن         البر حسن ال  :"وقد قال صلوات ربي وسالمه عليه     

 )٦("يطلع عليه الغير
 

 

 

                                                 
 )١٢٣، ٢٦( ، الطبري)٤/٢١٠(ابن كثير،)١٦/٣١١(،الجامع ألحكام القرآن:القرطبي) ١ (

ي الكــذب، التشــديد فــ/ األدب، بــاب/ النهــي عــن الحــديث، كتــاب/ بــاب: ســنن أبــي داوود )٢(
 .؛ صححه األلباني)٧١٦؛ص٢ج(؛)٤٩٩٢ح(

)٣ (hadith.al-islam.Com/Display.asp 

 .)٥/٢( فيض القدير، شرح الجامع الصغير، : المناوي) ٤(

 .)١/٤(المصباح المنير:الفيومي) ٥(

 ٤٦٣٣ح،ب تفسيرالبرواإلثم،ك البر والصلة واآلداب،صحيح مسلم:مسلم)٦(
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 : إلى جهة االختصاص قبل نشر المادة اإلعالميةةالعود: المبدأ الثاني

א: يقول اهللا تعالى   א א א א
אא א א

 .)١(א
 فأمر األمن متعلـق     ،تذكر اآلية الكريمة األمن ونقيضه أال وهو الخوف       :وجه الداللة 

عدوهم وتمكنهم منه والخوف يشير إلى تمكن العدو من المسلمين، مثل هـذه             بظفر المسلمين ب  
وكان يقـع الحـديث مـن       ، األحداث كانت تدفع بالمسلمين تجاه الحديث في القضية وإفشائها        

ضعفة المسلمين الذين كانوا يفشون أمر رسول اهللا ظانين أنه ال شيء عليهم، وكان التوجـه                
أي لم يحدثوا به ولم ينشـروه حتـى    : المولىللمسلمين بعدم الحديث حيث قال 

أو غيره من أولى األمر وهم أهل العلم والفقـه أو           ،  هو الذي يحدث به ويفشيه     يكون النبي   
 .)٢(الوالة أو المجتهدون ألن أهل االستنباط هم أهل االجتهاد 

  أو جماعـةً    وينطبق األمر هنا على كل مصدر إعالمي سواء كـان الناشـر فـرداً             
فالرجوع لجهة االختصاص قبل نشر المادة اإلعالمية أياً كانت هذه الجهة           ، أو محطةً أو إذاعةً   

 .لخلللمن األهمية بمكان درءاً 
 

 : الصبر وحسن المعاملة والجدل بالتي هي أحسن:المبدأ الثالث

א: قال تعالى  אא
)٣( 

ومبدأ إعالمـي رفيـع     ،  قيمة إعالمية يرسخها القرآن الكريم     تذكر اآلية :وجه الداللة 
يدعو إلى اللين والتلطف في مخاطبة اآلخرين دون جرح للمشـاعر وانتهـاك للخصوصـية               

من ترك الكـذب وهـو       : (بي  إضافة إلى نوعية الحوار والجدل حيث يقول الن       ، والحقوق
باطل بنى له قصر في ربض الجنة، ومن ترك المراء وهو محق بنى له في وسطها، ومـن                  

 .)٤()حسن خلقه بنى له في أعالها
                                                 

 ).٨٣(اآلية : سورة النساء )١(
 )٥/٢٩١(،لجامع ألحكام القرآن ا:القرطبي)٢(
 ).١٢٥(اآلية : سورة النحل )٣(

 .)٣٥٨، ص ٤، ج١٩٩٣ح (ب ما جاء في المراء ،سنن الترمذي، ك البر والصلة )٤(
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א: في سـورة العنكبـوت    _ عز وجل _وفي سياق آخر يقول اهللا      
 .)١(א

ينبغـي لإلنسـان أن     ، يوضح السياق القرآني أن الجدل على ضربين       : الداللةوجه  
يختار منهما الممدوح وهو ما يستخدم في تقرير الحق ويبتعد عن المذموم وهـو مـا يقـر                  

 .)٢(الباطل

وقد ذكـر   ، والجدل الصائب وهو المناظرة يخالف المكابرة التي تحمل على الخصام         
: ل اهللا تعـالى   القرآن الكريم في سورة غافر قو     

א
א א

 فهذا التقسيم والجدل الصائب الذي أراده الرجل المؤمن إنمـا ليمنـع التعـرض               )٣(א
 .لموسى عليه السالم باألذى وعدم قتله

ع الصدق وهو ما يعود بالنفع والفوز والنجاة على الجمي        : فالصورة تحمل أحد وجهين   
وإن كان غير ذلك فإن الضرر ال يعود على الناس وهذا ما ينبغي أن يحمله اإلعالم من إقناع                  

 .)٤(عقلي بالصواب

وراعى الجدل الصائب الطبائع النفسية وهو إثبات األمر بإبطال نقيضه ومثاله قولـه             
א: تعالى א  .)٥(אא

 

 :حكم الجدل
مما سبق يمكن القول أن أمر الجدل يرجع إلى القصد منه، فإن كان صـائباً ويصـل              
باإلنسان إلى الهدى والصواب ويدحض الباطل والشبهة فهو جائز وإن كان لرد الحق وتغليب              

 .الباطل فهو محرم
                                                 

 ).٤٦(اآلية : سورة العنكبوت) ١(

 ).١/٢٩٥(اإلعالم في القرآن: غلوش )2(

 ).٢٨(اآلية : سورة غافر )3(

 ).١/٢٩٨( القرآناإلعالم في: غلوش)4(

 ).٨٢(اآلية : سورة النساء )5(
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عراض عـن   ويذكر الطبري في تفسيره لآلية أن الجدل بالتي هي أحسن يكون بـاإل            
 .)١(األذى الذي يلحق بالفرد

ويذكر ابن تيمية رحمه اهللا أن الدعاء إلى سبيل اهللا بالحكمـة والموعظـة الحسـنة                
والمجادلة بالتي هي أحسن واجب على المؤمنين كما أمر بها المرسلين مستدالً بقولـه عـز                

مسـتحباً ولـيس    و  ومثل هذا قد يكون واجبـاً أ      )٢(  جدالنا تيا نوح قد جادلتنا فأكثر    وجل  
 .)٣(في الشرعبمذموم 

 
 :الموضوعية: المبدأ الرابع

فهـي  ،إدراك األشياء على ما هي عليه دون أن يشوبها أهواء أو مصالح أو تحيز              ويقصد بها 
 .يزها عن الوهميتتنافى مع الكذب والخداع ومرجو منها أن تكون في إبراز الحقيقة وتم

א: يقول المولى سبحانه   א א
א א  .)٤(א

حيـث عليـه أن     _ المرسـل _ صاحب الرسالة اإلعالمية     يراعيهوهذا ما ينبغي أن     
أتي بما يملك أدلة قطعية عليه،      وأن ي ، يتوخى الحق ويبين حقيقته بعيداً عن التهويل واالنحياز       

 : وتتجلى موضوعية اإلعالم بنقله الحقيقة بصدق؛ ألن رسالته إيجابية ومرسله ملتزم قال             
 .)٥(...)عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر (

 :)٦(أسباب الموضوعية

 .وال يغير فيه، فالمؤمن يلزم الحق وال يزيد عليه أو ينقص منه: اإليمان -أ 

مـن   : ( من عند اهللا تعالى وهي تحمل العقيدة والتشريع واآلداب فقـد قـال               :الرسالة -ب 
 هذا فيما يتعلق بالتشـريع أمـا مـا يتعلـق        )٧()أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد        

                                                 
 .)٢١/١ (٤٦ آية  من سورة العنكبوت:الطبري) ١(

 .٣٢آية : سورة هود) ٢(

 ).١/٥١،٥٢ (النقل درء تعارض العقل و:ابن تيمية) ٣(

 ).١٤٤(اآلية : سورة األنعام )4(

 )٣٧٥، ٨(،٢٦٠٧ح ،ب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله، ك البر والصلة واآلداب :مسلم )5(

 ).٣٣١ص(ر اإلسالم داإلعالم في ص: الخطيب )6(

 )٢٣٥، ٦(،١٧١٨ح ، ب نقض األحكام الباطلة ورد محدثات األمور، ك األقضية: مسلم)7(
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 باألمور الدنيوية فعلى المرسل أن يتوخى الحق وبيانه بعيداً عـن التهويـل واالنحيـاز               
ق أو التبديل أو التغيير؛ ألن هذا يعتبـر كـذباً واهللا            ودين المرسل هنا يمنعه من االختال     

א: سبحانه توعد المكذبين بقوله عز وجل     
)١(. 

ألن رسـالته إيجابيـة     ، فال يدخل الميل أو الهوى؛ ألنه ينقل الحقيقة بصـدق         : حسبة هللا  -ج 
وهي التأثير في اآلخرين بغض     ، ملتزم والمستقبل يتلقى بضابط بعيد عن الدعاية      ومرسله  

 .النظر عن حقيقة ما تكون الدعاية له

 

 :حكم عدم الموضوعية

א"قال تعالى     א א א א א فالكذب محـرم   ) ٢( "א
 مفسدته ذاتية فهو بجميـع صـوره         والتحريم للمفسدة والكذب   )٣(وال يصلح منه جد وال هزل     

وأشكاله حرام ولكن في المعاريض مندوحة عن الكذب وهنا يدخل شيء منـه تحـت بـاب                 
وقد رأى بعض العلماء االقتصار في جواز الكذب        . الجواز لتحقيق مصلحة دون مضرة الغير     

على ما ورد به النص في الحديث، ولكن جوزه المحققون في كل مـا فيـه مصـلحة دو ن                    
و ضابطه أن كل مقصود محمـود ال يمكـن          : ة للغير حيث يقول ابن الجوزى ما نصه       مضر

 .التوصل إليه إال بالكذب فهو مباح إن كان المقصود مباحاً، وإن كان واجباً فواجب

يجوز كذب اإلنسان على نفسه وعلى غيره إذا لم يتضمن ضرر ذلك : وقال ابن القيم  
، كما كذب الحجاج ابن عالط على المشركين حتى أخذ الغير إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه

 )٤(.ماله من مكة من غير مضرة لحقت بالمسلمين من ذلك الكذب

وعليه فإن اإلعالم إذا استخدم المعاريض يمكنـه أن يبتعـد عـن الكـذب وعـدم                  
الموضوعية أما ما كان به توصل للحقوق دون أذى فيمكن أن يكون بحسب الضـابط الـذي                 

 .)٥(لجوزى تحقيقا لمصالح المسلمينوضعه ابن ا

                                                 
 ).١٢-١١(اآليتان : سورة الطور )1(

 ).١١٩ ( آيةسورة التوبة) ٢(

 )٨/٢٨٩(،الجامع ألحكام القرآن: القرطبي) ٣(

 )٣/٣١٠(، معاد زاد ال:ابن القيم )٤(

 /www.islamweb.net/ver2/fatwaفتاوى  :الفقيه )5(
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 :الدقة والواقعية: المبدأ الخامس

א: قال تعالى  א א
 )١(א

يم عرض ألهـل     أشار القرطبي في تفسير هذه اآلية إلى أن القرآن الكر          :وجه الداللة 
 وكانت هذه األمثلة لتقريب الصورة بدرجة كبيرة من الحقيقة          )٢(مكة الحق وعرض لهم األمثلة    

كي يترك للمستمع التفكير في هذه اآليات ويجيد        ، فكان التجسيد حيناً والرمزية أحياناً    ، الواقعة
تمـام بتقريـب    وإنما كان االه  ، تصور المواقف، فلم يكن اهتمام القرآن بالمصور والممثل به        

ليحقق قدراً من التأثير في النفس حيث يكون الترغيب أحياناً والترهيـب            ، الصورة في النفس  
 .أخرى

 

 :الثقة باإلنسان واحترام العقل: المبدأ السادس

يتعامل الخطاب القرآني مع اإلنسان بثقة ويمنحه إرادته الحرة بمـا ال يتنـافى مـع                
:  سبحانه وتعالىفقد قال اهللا، نواميس الشريعة والكون 

א א  .)٣(א

مـن حيـث    ، يشير القرطبي في تفسيره إلى أن الكرم هو نفي النقصان         :وجه الداللة   
الهيئة وحسن الصورة وتحمل اإلرادة وكرامة النطق والتمييز والفهم؛ ألن العقل مناط التكليف             

 .)٤(وهو أساس في التفضيل على كثير من الخالئق

 بقوله عز وجل في     وتجلى احترام اإلعالم القرآني للعقل اإلنساني في خطاب النبي          
 ؛   حيث اعتبرت هذه شهادة ثقة متميزة للنبـي          )٥(: سورة القلم 

 بقولـه   ألن له الحظ األوفر من كل خلق محمود، حتى ارتقت هذه الثقة في حـق النبـي                  
: سبحانه وتعالى في سورة التوبـة     

)٦(. 

                                                 
 ).٨٩(اآلية : سورة اإلسراء )1(

 )١٠/٣٢٧(،لجامع ألحكام القرآن ا:القرطبي)2(

 ).٧٠(اآلية : سورة اإلسراء )3(

 )١٠/٢٩٣(،لجامع ألحكام القرآنا:القرطبي)4(

 ).٤(اآلية : سورة القلم )5(

 ).١٢٨(اآلية : سورة التوبة )6(
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وأشار إلى ذلك القرطبي في تفسيره موضحاً أن هذا الرسول من البشر ومن العـرب           
 وهذا ما أكده صلى اهللا عليـه وسـلم فـي            ومن بني إسماعيل ومن أنفسكم فيه مدح للنبي         

مـن  إن اهللا اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشاً من كنانة واصـطفى              : (الحديث
 .)١()قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم

 .)٢( بالمسلمين وأشغله شأنهم بحرصه أن يدخلوا الجنةواهتم النبي 
وأخذ الخطاب اإلعالمي القرآني صورة تصحيحية إذا تعلق بأمر سلبي مثل مـا ورد              

:  في حق ابن أم مكتوم في سورة عبس بقوله عز وجـل            مع النبي   

 فقد كان تصرف ابن أم مكتوم سلبياً مع النبـي     )٣(א
  من محادثة من كان يرجو إسالمهم، ولكن اهللا تعـالى عاتبـه حتـى               لعدم انتظار فراغه    

 المؤمن   إلى نظرال وكان ، خير من الغني   ال تنكسر قلوب أهل الصفة، أو ليعلم أن المؤمن الفقير         
 بقوله عبس وتولى ولـم يقـل         واستخدم الخطاب القرآني صيغة الماضي مع النبي         ،أولى

 .)٤(عبست وتوليت ولفظ األخبار عن الغائب نوع من التعظيم

א: وبرز احترام العقل والثقة بالمؤمنين في قوله سـبحانه وتعـالى          
א אא א אא

אא א א א
 .)٦(وال يفسدون في األرض وقولهم سديد، أي أن هؤالء يسيرون بسكينة ووقار )٥(א

لذا يمكننا القول أن الرسالة اإلعالمية الحقة هي التي تقوم على احترام العقـل وهـو                
 أحد الضرورات الخمس التي تقوم الشريعة على حفظها فال ينبغي االسـتهتار واالسـتخفاف              

 لمـرأة وعبـارات    بها وخاصة باستخدام الشعارات البراقة مثل اإلرهاب والتطرف وحقوق ا         
ال تتوافق مع الواقع الموصوف ألن في استخدامها استخفاف بالعقل وهذا يخـالف المقاصـد               

 .)٧(التي تقوم عليها الشريعة اإلسالمية
                                                 

 )٢٢٧٦ح،١ب،٤٣ك(، فضل نسب النبي صلى اهللا عليه وسلم ب الفضائل، ك :مسلم)1(

 )٨/٣٠١(، لجامع ألحكام القرآنا: القرطبي)2(

 ).٣-١(اآليات : سورة عبس )3(

 )١٩/٢١١(، لجامع ألحكام القرآنا: القرطبي)4(

 ).٦-٣(اآليات : انسورة الفرق )5(

  )١١٢/ ١٣(،لجامع ألحكام القرآنا: القرطبي)6(

 www.said.net/aldawah/315htm إبراهيم السعوي )7(
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 :إعالم نزيه: المبدأ السابع

إن : " من قريش مشى إلى أبي طالب وقالوا له        وفداًفقد روى ابن هشام في سيرته أن        
ما أن تكفه عنا، وإما أن      يننا، وسفه أحالمنا، وضلل آباءنا، فإ      وعاب د  ابن أخيك قد سب آلهتنا    

فقال لهم أبو طالب قـوالً      . تخلي بيننا وبينه، فإنك على مثل ما نحن عليه من خالفة، فنكفيكم           
فيما كان منه وعاودت قريش      رفيقاً، وردهم رداً جميالً فانصرفوا عنه، ومضى رسول اهللا          

يا أبا طالب، إن لك سنا وشرفاً ومنزلة فينا، وإنا قد استنهيناك مـن              : إلى أبي طالب فقالوا له    
 وإنا واهللا ال نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه أحالمنـا، وعيـب       ،ابن أخيك فلم تنهه عنا    

فعظـم  ،  ازله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين، ثم انصرفوا         ننآلهتنا، حتى تكفه عنا أو      
 بإسالم رسول اهللا لهم ولخذالنه، فبعث       ا، ولم يطب نفس   ه وعدوانهم فراق قوم على أبي طالب    

بن أخي إن قومك قد جاءوني فقالوا لي كذا وكذا فـأبق علـي              ايا  : فقال له  لي رسول اهللا    إ
 بداء وأنـه    ه فظن رسول اهللا أنه بدا لعمه من       ،وعلى نفسك، وال تحملني من األمر ماال أطيق       

يا عم واهللا لو وضعوا الشـمس       : نصرته والقيام معه فقال   خاذله ومسلمه، وأنه قد ضعف عن       
 ألمـر حتـى يظهـره اهللا أو أهلـك فيـه           في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا ا         

بن أخـي،   افأقبل عليه فقال اذهب يا      : ، فبكى ثم قال    ثم استجد، رسول اهللا     : قال. ما تركته 
 .)١(فقل ما أحببت فواهللا ال أسلمك لشيء أبداَ

 رفض شرط القوم و لم يخضـع        ستدل من هذا الموقف على أن عم رسول اهللا          وي
دعما للنزاهة التي   ،البتزازهم وبالتالي دعم موقف الرسول بقول ما يحب رغم ما قد يلحق به            

 .كان عليها رسول اهللا 

 

 

                                                 
 )١/١٧٠(السيرة النبوية:ابن هشام)1(
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 املبحث الثاني
 أركان العملية اإلعالمية
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جماعة لديهم رسالة ينبغـي إيصـالها إلـى         يعتبر اإلعالم عملية اتصال بين فرد أو        
 :وحتى تتم عملية االتصال هذه البد من توفر األركان التالية، اآلخرين

 :المرسل -أ 

ـ تلويوجههـا نحـو الم    ، وهو عبارة عمن يصوغ الرسالة سواء كان فرداً أو جماعـة           ، يق
حـرراً أو   فالمرسل قد يكون هو منشئ الرسالة أو مرسلها أو ناقلها سواء كـان متحـدثاً أو م                

أو اإلذاعة أو التلفزيون أو النشر اإللكتروني أو واضع         ، عضواً في هيئة التحرير في الصحيفة     
 .)١(البرامج في الوسائل اإلعالمية المختلفة

 :المتلقي -ب  

والذي يتلقى ما يوجهه إليه المرسل وقد يكون المتلقي         ، وهو الطرف اآلخر لعملية االتصال    
 .)٢(و شاهدا لوسيلة إعالميةمستمعاً في محادثة أو قارئا أ

 :الوسيلة -ج  

ويمكن أن تكون الوسيلة هي الكتابة،      ، هي القناة التي تحمل الرسالة إلى المتلقي من المرسل        
أو الراديو أو التلفزيون أو مواقع النشر اإللكتروني، وقد يحتاج المتلقي إلى الرسـالة فـي أي                 

 .)٣( أو تخزين البيانات للرجوع إليهاويحتاج إلى تسجيلها كتابة أو بالصوت والصورة،، وقت
 :الرسالة -د 

التـي يصـوغها المرسـل      ، وهي مجموعة محددة من العناصر اللغوية المادية والمعنوية       
 .)٤(ويوجهها إلى المتلقي طبقاً ألصول وقواعد محددة

  المضمون فقـط، القالـب فقـط،    :ة للرسالة وهيـد أشار سعيد صيني إلى معان ثالث    ـوق
 .)٥(ضمونوالقالب والم

وأرى أن الذي يهم في موضوع الرسالة هو المضمون الذي يختاره المرسل؛ ليعبـر عـن                
فمعالجة الرسالة هي القرارات التي يتخذها المرسل فـي اختيـاره           ، أهدافه، رغم أهمية القالب   

 .)٦(وترتيبه لكل من القالب والمضمون
                                                 

 ).١٢ص(مدخل إلى لغة اإلعالم، : كرم )1(

 ).١٣،١٢ص(المرجع السابق  )2(

 ).١٥٢ص(األسس العلمية لنظريات اإلعالم : رشتي )3(

 ).١٣ص(مدخل إلى لغة اإلعالم : كرم )4(

 ).١٤٢ص(، اإلعالم اإلسالمي النظري في الميزان: صيني )5(

 ).١٥٢ص(األسس العلمية لنظريات اإلعالم، :  رشتي)6(
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 املبحث الثالث
 ضوابط العملية اإلعالمية

 
:

Þëþa@kÜİ¾aZÝ‹¾a@ÁiaìšN@

ïãbrÛa@kÜİ¾a@ZïÔÜn¾a@ÁiaìšN@

sÛbrÛa@kÜİ¾a@ZòÛb‹Ûa@ÁiaìšN@

Éia‹Ûa@kÜİ¾a@ZòÜîìÛa@ÁiaìšN@
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 :تعريف الضابط لغة واصطالحاً
ينبغي التعريف بالضابط قبل البدء بالحديث عن الضوابط مع اإلشـارة إلـى القاعـدة               

 .واألصل وعالقتها بالضابط

ـ  :  وحبسه، ويقال  يءمأخوذ من الضبط، وهو لزوم الش     : فالضابط في اللغة    ، أي  يءضبط الش
 .)١(حبسه بقوة، ورجل ضابط أي قوي شديد

 .)٢(حكم كلي تندرج تحته فروع فقهية من باب واحد: وفي االصطالح
 .)٣( هي األساسوالقاعدة في اللغة

 .)٤(رها، لتعرف أحكامها منهحكم كلي ينطبق على جميع جزئياته أو أكث: واصطالحاً
ا حكم كلـي    م منه ا في أن كأل   موبناء عليه فإن القاعدة أشمل من الضابط رغم اتفاقه        

 . متفرقةباب معين، والقاعدة عامة في أبوابتندرج تحته فروع فقهية، إال أن الضابط يختص في 
 .)٥(يءفهو أسفل الش: باألصل في اللغةأما فيما يتعلق 
 والقاعـدة   )٧(مرةح والقاعـدة المسـت    )٦(لق على معان عدة منها الرجحـان       يط :وفي االصطالح 

 .)٨(الكلية
واألصل أعم من القاعدة، إذ أنه يجمع مسائل متفرقة من أبواب شتى، ويجمعها مـن               

 .باب واحد بخالف القاعدة فإنها تجمعها من أبواب شتى

ل منهما فـروع    ومن هنا يتضح لنا أن القاعدة والضابط حكمان كليان تندرج تحت ك           
 .فقهية، إال أن القاعدة أشمل وأعم وهذا ما دفع بعض العلماء إلى عدم التفريق بينهما
ن الضوابط  إوأرى أن التفريق بين القاعدة والضابط يسهل على الباحث مهمته حيث            

 .المرجو بحثها تندرج تحتها فروع من باب واحد
                                                 

 ).٤/١٠٤(لسان العرب : ابن منظور) 1(
 ).١/١١(األشباه والنظائر : ابن السبكي) 2(
 ).قعد(لسان العرب، مادة : ابن منظور) 3(
 .)١٩٣(األشباه والنظائر: ابن نجيم) 4(
 ).أصل(لسان العرب، مادة : ابن منظور) 5(
 ).١/١٧: (نهاية السول:األسنوي ) 6(
 المرجع السابق) 7(
 ).٣ص: (إرشاد الفحول:الشوكاني ) 8(

٣
٤
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א א
א א

  :المرسل

  أو جماعة اً يحمل القضية ليعلم الناس بها بوسيلة معاصرة وقد يكون فردهو من
 .أو مؤسسة

 .ومخاطبة المرسل للمتلقي من أجل إقناعه بالمطلوب

 ويحاول تحقيق السبق ،فالمرسل في اإلعالم يهتم بالحدث المثير والخبر الجديد
 حسب الوسيلة اإلعالمية المتاحة اً أو مذيع أو محرراًاً أو كاتباًُ وقد يستخدم متحدث،اإلعالمي

 لصياغة الرسالة المميزة التي تصل للمتلقي ؛وهذا يتطلب من المرسل متابعة تطور الوسائل
 حيث يقول ،من خالل هذه الوسيلة وأتاح القرآن الكريم للمرسل التجرد هللا في أي مجال

فاإلعالمي عليه  )١(א: سبحانه
 .)٢( ويتعامل بالخلق الكريماًأن يكون مخلص

 :ضوابط المرسل

 :أوالُ التيقن من صدق المعلومة

وذلك بالتحري والدقة في اختيار المصدر الذي يتم التعامل معه انطالقاُ من قول اهللا 
א :عز وجل אא  .)٣(א

إذ ال ينبغي األخذ والتسليم برواية أي مصدر بل ينبغي التأكد من صدق الرواية 
 .)٤( للتحقق من صدقية المعلومة،ومحاولة استقاء المعلومات من أكثر من مصدر

 ،رواه الترمذي" مر على أخيهغئنة وال ذي ال تجوز شهادة خائن وال خا " :قال 
عدم جواز شهادة خائن أي فاسق قد فعل كبيرة أو أصر  في هذا الحديث يوضح الرسول 

 . ألنه غير مؤتمن؛على صغيرة

                                                 
 ).١٦٢(اآلية : سورة األنعام) 1(
 ).١/١٩٠ (اإلعالم في القرآن:لوشغ) 2(
 ).٦(من اآلية : سورة الحجرات) 3(
 ).٨٨ص (،الخبر الصحفي وضوابطه اإلسالمية: شلبي) 4(



 اإلعالم، قيمه وأركانه وضوابطه                                                 الفصل األول                                     

 
 

 
 

34

 المؤرخ في ) ١_د (٥٩في الدورة األولى للجمعية العامة تم تبني القرار رقم 
 : ونصه التالي١٩٤٦ ديسمبر ١٤

م حق من حقوق اإلنسان األساسية، وهي المعيار الذي تقاس به إن حرية اإلعال"
 الحق في اًجميع الحريات التي تكرس األمم المتحدة جهودها لها، وتعني حرية اإلعالم ضمن

 .جمع األنباء ونقلها ونشرها في أي مكان دون قيود

  من أجل تعزيز سلم العالم؛ في أي جهد يبذلاً أساسيوهذه الحرية تشكل عامالً
وأحد العناصر التي ال غنى عنها في حرية اإلعالم هو توافر اإلرادة والقدرة على . وتقدمه

عدم إساءة استعمالها، ومن قواعدها األساسية االلتزام األدبي بتقصي الوقائع دون تعريض 
 .)١(وبنشر المعلومات دون سوء قصد

 :ثانياُ االلتزام بالصدق في نقل المعلومة

א :قال تعالى א א א א א  .)٢(א

وقد أورد القرطبي في تفسيره لهذه اآلية أن الصادقين قد يكونوا األنبياء أي هم الذين 
 دع ما يريبك إلى  : " ألن هذا الذي اشتهر عن األنبياء وقال ؛يتصفون بالصفات الحميدة

 .الترمذي" لصدق طمأنينة والكذب ريبةما ال يريبك فإن ا

ويندرج في باب الكذب والتخلي عن الصدق أي محاولة إلخفاء جزء من المعلومة 
  )٣(.بقصد التضليل والتعمية

  :حجب أي معلومة فيها إضرار بالمصلحة: ثالثاُ

א :قال تعالى א אא א
א  .)٤(א

 لذلك عبر الرسول لإلنسانية اًفالمقصود هنا بالفاحشة القول السيئ والذي يحمل ضرر
  وأورد القرطبي في تفسيره أن سبب نزول هذه اآلية" ال ضرر وال ضرار"في الحديث، 

 كل مرسل سواء كان ىومن هنا يتبين أن علما ورد في حق عائشة رضي اهللا عنها من إفك 
                                                 

 .٢٠٠٣ يوليو ١ط ) ٣١(سلسلة الدراسات : الحق في حرية الرأي والتعبير) 1(
 ).١١٩(اآلية : سورة التوبة) 2(
 ).٨/٢٨٨(الجامع ألحكام القرآن، : القرطبي) ٣(

 ).١٩(من اآلية : سورة النور) 4(
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ولية التي تقع على عاتقة ؤ للمس، أن يتوقف عن إرسال أية معلومةاً أو ناقالً أو مذيعاًمحرر
 .)١( :لقوله سبحانه وتعالى

 .)٢( :وقوله عز وجل
 ، أو ينشر ما ليس فيه خير يحرص على مصلحة المجتمع فال يذيعوينبغي للمرسل أن

وهذا من باب المحافظة على األمن االجتماعي وذلك بإقرار القيم واألخالق واآلداب وعدم 
 .ظهور ألي مادة بها أدنى مساس بالقيم والمبادئالإتاحة 

تسيء للمسلمين ولشخص وأرى أن ما يجري في الغرب من رسوم كاريكاتير 
الرسول الكريم محمد صلى اهللا عليه وسلم تدخل في باب االعتداء على أعراض و مصالح 

 الذي ينص على عدم استخدام )٥٩(المجتمع وتخالف نصوص قرار الجمعية العامة رقم 
 .)٣(الحرية اإلعالمية في اإلساءة لآلخرين

 :رابعاُ الحصول على المعلومات بطريق مشروع
 ال يطلق الحرية في ،لحرية في الحصول على المعلومة ونشرها دون قيودإن ا

 لذا ينبغي االبتعاد عن التنصت أو التجسس أو .الحصول عليها بطرق غير مشروعة
 : ألنه سبحانه وتعالى يقول حقوق أصحابهامراعاة دون ،الحصول على المعلومات خلسة
א א א אא א א א

)٤(. 
وقد أورد القرطبي في تفسيره عن سبب نزول هذه اآلية قول عبد الرحمن بن عوف 
حرست مع عمر بن الخطاب ليلة بالمدينة إذ تبين لنا بينة على قوم لهم أصوات مرتفعة 

أرى أنا :  هذا بيت ربيعة بن أمية بن خلف وهم اآلن شرب فما ترى؟ قلت: قال عمر،طولغ
 .وقد تجسسنا فانصرف عمر وتركهم" وال تجسسوا " اهللا عنه قال اهللا تعالىىقد أتينا ما نه

وفي هذا الموقف رغم أن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه أمير للمؤمنين وتدفعه 
 ينبغي أن يكون بطريق كان المعلومة علىالحصول  أن  لتتبع أوضاعهم إال،وليةؤالمس

 )٥(.مشروع

                                                 
 .)٢٤(اآلية : سورة الصافات) 1(
 ).١٨(اآلية : سورة ق) 2(
 .٢٠٠٣ يوليو ١ط ) ٣١(سلسلة الدراسات : الحق في حرية الرأي والتعبير) 3(
 ).١٢(اآلية : سورة الحجرات) 4(
 )١٦/٣٣٣(الجامع ألحكام القرآن :القرطبي )5(
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 : خامساً صون الخصوصية للفرد

  أحياناً ي وهذا ما يجر،إن االعتداء على خصوصية الفرد هو اعتداء على عرضه
 حيث يصل إلى حد ،في وسائِل اإلعالم من قبل المرسل الذي ال يراعي خصوصية الفرد

 ، ألن المحافظة عليه صيانة للمجتمع؛مة أن الحق هللا فيه غالبالقذف والذي يعتبره األئ
وتحقيق للمصلحة العامة للجماعة بدفع العار عنه، وتخليص الفرد مما يخدش سمعته فيه 

 .)١(مصلحة للفرد

ألن ؛ فعندما شرعت حرمة المسكن للفرد لم يكن فيها فقط منع االعتداء على ملكيته
 .تفقأ عينه فهو لم يعتد على ملكك وإنما على خصوصيتكالناظر من ثقب الباب صح لك أن 

من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه، فإن فقأوا " : قال 
 .)٢(" عينه فال دية له وال قصاص

لكل شخص   "ميثاق الحقوق األساسية لالتحاد األوروبي السابعة منوقد ورد في المادة 

وبالتالي يجوز لمن تم  " الخاصة وحياته العائلية وبيته واتصاالتهالحق في احترام حياته 
 )٣(.االعتداء على خصوصيته التوجه للقضاء

من تسمع حديث قوم وهم له " : حتى وإن كان هذا االعتداء بالسمع فقد قال 
 .)٤("كارهون، صب في أذنيه اآلنك

، لردع كل مخالف خروياًأوجاء الجزاء في اإلسالم لمن خالف األحكام دنيوياً و
 .ألوامر اهللا

ية التي يفرض ولي رويندرج انتهاك الخصوصية تحت الجرائم ذات العقوبة التعزي
 هللا أو الفرد في كل ر مشروع حقاوالتعزي"األمر فيها العقوبة التي يراها مناسبة ومالئمة 

 .)٥("معصية ال حد فيها وال كفارة فهو تأديب على ذنوب لم تشرع فيها حدود معينة

                                                 
 ).٤/١٢٧٨(كشف األسرار على أصول البزدوي، : البخاري ) 1(
 )٣٧٧،ص٣، ج٤٠١٦ح ( بيت غيره، ك األدب، ب تحريم النظر في: مسلم) 2(
)٣( .charter-rights-eu/arab/humanrts/edu.umn.1www://http  ٧المادة  ،ميثاق الحقوق األساسية لالتحاد األوروبي       

 )٧٠٤٢ح( ن كذب في حلمه، ك التعبير، ب م:صحيح البخاري :البخاري )٤(

 ).٥/٣٤٤ ()ك الحدود،ب حد القذف،ف التعزير( ،: شرح فتح القدير:ابن الهمام )٥(
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 :االلتزام بحفظ ما يؤتمن عليه من أسرار: سادساً

א قال تعالى   .)١(א

حيث أورد القرطبي في تفسيره قول الزجاح كل ما أمر اهللا به ونهى عنه فهو من 
 ا المعلومة التي يحصل عليهفالمرسل يؤتمن على"  إن العهد يسأل تبكيتاً لناقضه: وقيل،العهد

 فإن كانت ، وإال سئل يوم القيامة أحفظ أم ضيع، عنهاًل ألنه مسئو؛فعليه أن يلزم هذه األمانة
 )٢(.لألمانة وهذا يقتضي عقوبة أخروية مضيعاًاألخرى عد 
ة وتفضي إليه إن من أشر الناس منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأ " : قال 
 )٣(".ثم ينشر سرها

 ووصف ذلك أهلهفي الحديث داللة على تحريم إفشاء الرجل ما يجري بينه وبين 
 .وفي هذا إشارة قيمة في المحافظة على الخصوصية للفرد.بالشر عكس الخير

 : االلتزام باألخالق الكريمة:سابعاً

:  لقوله سبحانه وتعالى،ثل الخلق الكريمتميقع في مسئولية كل مرسل أن ي
)ألن اإلنسان ال يتكلم بشيء إال كتب عليه حيث الرقيب ؛)٤ 

  يكتب كل ما يؤجر عليه المرء : وقال عكرمة،الذي يتبع األمور ويحفظها ويشهد عليها
 )٥(......أو يؤزر به 

א :وقال تعالى  .)٦(א

" أجمع آية في القرآن لخير يمتثل ولشر يجتنب"قال ابن مسعود في هذه اآلية أنها 
ن العدل اإلنصاف واإلحسان التفضل وتشتمل اآلية على النهي عن إوقال علي رضي اهللا عنه 

 وهو كل قبيح من قوٍل أو فعل ويعم جميع المعاصي والرذائل والدناءات على ،كل فحش

                                                 
 ).٣٤(من اآلية : سورة اإلسراء) 1(
 )١٠/١٦٥(الجامع ألحكام القرآن :القرطبي  )٢(

 ٢٣٣ص،٥ج،١٤٣٧ح /ب تحريم إفشاء سر المرأة /ك النكاح :مسلم  )٣(

 .)١٨(اآلية : سورة ق) 4(
 )١٠/٩ (الجامع ألحكام القرآن:القرطبي )  ٥(

 ).٩٠(من اآلية : سورة النحل) 6(
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 أو تجاوز الحد ويدخل تحت ، والبغي هو الكبر والظلم والحقد والتعدي،اختالف أنواعها
 .)١( لشدة ضرره، إال أن اهللا خصه بالذكر اهتماماً به،المنكر

א :ويقول سبحانه وتعالى א א
)ولو مع غير المسلمين إذا ال يدخل المسلم في ان الكريم مطلوبالعدل والخلق )٢ 

 .)٣(الجرم مهما كان الخصم 

  .)٤(" وإنما بعثت ألتمم صالح األخالق": وقد قال الرسول 

 ويضاف إلى هذه الضوابط أخرى إذا كان المرسل إمرأة وهي
 :تعالىلقوله .أال تخضع بالقول وترقق الكالم بما يستميل الرجال حال السماع -١

א א א א
 ٥ 

 :أال تظهر بزينتها -٢

فينبغي للمرأة أن تستر شعرها  )٦( :قال تعالى
 .وعنقها وقرطها

 .)٧(: وقال تعالى

ها فإسماع أي ال تضرب المرأة برجلها إذا مشت، لتسمع صوت خلخال (:قال الطبري
 ).صوت الزينة كإبدائه

صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها  " :قال 
 .)٨("خت المائلةبيالت مائالت، رؤوسهن كأسنمة المكاسيات عاريات مالناس، ونساء 

                                                 
 )١٦٥/١٠(الجامع ألحكام القرآن :القرطبي  )1(

 ).٨(اآلية : سورة المائدة) 2(
 )٦/١١٠( الجامع ألحكام القرآن:القرطبي )3( 

 حديث صحيح ) ٣٨١،ص٢ج (، )٨٩٣٩ح(ب باقي المسند السابق / باقي مسند المكثرين / مسند أحمد ) 4(
 )٣٢(اآلية : سورة األحزاب)5(

 ).٣١(من اآلية : سورة النور) 6(
 ).٣١(من اآلية : سورة النور) 7(

 

 ٣٩٧١ح،ب النساء الكاسيات العاريات،ك اللباس والزينة،صحيح مسلم، مسلم)8(

٤
٠
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 :تجنب الخلوة -٣

א: قال تعالى  .)١(א

 له زوجة، وال ذات رحم محرم، تحرمة خلوة الرجل بمرأة ليساتفق جميع الفقهاء على 
 .)٢(دجدت العدالة أو لم توج، وسواء وؤمنت أم لمء أمنت الفتنة ، سوامطلقةالحرمة وهذه 

 :أن تغض من بصرها -٤

 .)٣( :قال تعالى

، فقالتا إنه "احتجبا"لميمونة وأم سلمة عندما دخل ابن أم مكتوم؛  وقد قال النبي 
 .)٤("عمياوان أنتما، ألستما تبصرانهفأ"، قال أعمى

 

 

                                                 
 ) ٣٢(اآلية : سورة اإلسراء) 1(
 ).٣٢/١١ (،مجموع الفتاوى: ابن تيمية)2(
 ).٣١(من اآلية : رة النورسو) 3(
ــى داود) 4( ــند أب ــاس ،مس ــن   ،ك اللب ــات يغضضــن م ــل للمؤمن ــل وق ــز وج ــه ع ــي قول ب ف

 .،ضعفه األلباني)٤٦٢،ص٢ج(،)٤١١٢ح(أبصارهن
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א א
אא

 

 :المتلقي

 .هو الهدف المقصود من العملية اإلعالمية والذي يظهر فيه تأثير الرسالة

 وما يتفق ،فالمتلقي يتلقى الرسالة بمرآته ويفسرها بنفسه ويتفاعل معها في إطار فكره
 .ماتهمع مشاعره واهتما

 من ،فيعتبر العمر والجنس والتعليم والعوامل النفسية واالجتماعية والبعد اإليماني
 .محددات االختالف بين شخص وآخر في تلقي الرسالة

 يميل المراهقون للبحث عن ،ففي حين يميل األطفال للبحث عن المسليات في اإلعالم
 الرجل يبحث عن اإلطالع نجدفي حين  ،وتهتم المرأة بما يخدم البيت واألسرة، إشباع الفطرة

 .على األمور العامة والصراعات واالختالفات

 حيث يقع ضمن ، يعيشه الفرديويضبط كل هذه االختالفات الضابط اإليماني الذ
 بيد أن هذا البحث ال يتوفر عند ،مسؤوليته اإلعالمية إذا كان مؤمنا أن يبحث عما هو حالل

 .)١( هذا السلوكه وازع إيماني يضبطديمن ليس ل

 .هل يخضع المتلقي دائماً للتأثر بما يطرحه المرسل؟

للمتلقي أحياناً القدرة على التأثير في المرسل وذلك من خالل ردة الفعل التي يمتلكها 
 فيمتلك المتلقي ، إذا كان دوره إيجابياً ويقع ضمن المسؤولية التي يبحث عنها،هذا المتلقي

 .ب واالحترام والتقدير أو الكراهيةاتجاها نحو المرسل مثل الح
 

                                                 
 .بتصرف) ٥١٧ (،األسس العلمية لنظريات اإلعالم:رشتى) 1(
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 :ضوابط المتلقي

 :مسئولية التلقي -١

تتأثر مسؤولية الفرد في استقبال المعلومات بمعيار اإليمان الذي يستشعر به تلك 
א : حيث يقول المولى عز وجل،المسؤولية א
א  .)١(א

ول عن كل ما يدخل ضمن ؤفالمتلقي محاسب على سمعه وبصره وعلمه وهو مس
هذه الدائرة فال ينبغي أن يقول سمعت وهو لم يسمع وكذلك الرؤيا والعلم حتى ال يكون ذلك 

 وفؤاده فقد قال الرسول  فاهللا سبحانه يسأل اإلنسان عما حواه سمعه وبصره،من شهادة الزور
: " ٢("ول عن رعيتهؤكلكم راٍع وكلكم مس(. 

 ألنهم ؛والًؤ كان اإلنسان عنه مسافاإلنسان راع على جوارحه، فكأنه قال كل هذ
א :استرعوا عهداً من اهللا سبحانه وتعالى وسيسألهم لقوله عز وجل א א

א  .)٣(א

 .أي أن اهللا سائلهم عنه يوم القيامة
 

 .عراض عن المنكر وتجنب أصحابهاإل -٢

א :قال تعالى א א
א א א  .)٤(א

وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا بالتكذيب "هذه اآلية لأورد القرطبي في تفسيره 
وقيل إن المؤمنين داخلون في الخطاب  والرد واالستهزاء فأعرض عنهم والخطاب للنبي 

ينابذهم بالقيام عنهم إذا  لة سماع الخوض في آيات اهللا وقد كان النبي  ألن الع؛معه
 ألنه كان يقعد إلى قوم من ؛بهذه اآلية ه نبيوا وخاضوا ليتأدبوا فأدب اهللا عز وجل أاستهز

. ون بالقرآن، فأمره اهللا أن يعرض عنه إعراض منكرئالمشركين يعظهم ويدعوهم فيستهز

                                                 
 ).٣٦(اآلية : سورة اإلسراء) 1(
 )٢٠٢،ص٣ ،ج٣٤٠٨ح(ل وعقوبة الجائر والحث على الرفق ب فضيلة اإلمام العاد/ ك اإلمارة: مسلم) 2(
 ).١٥(اآلية : سورة األحزاب) 3(
 ).٦٨(اآلية : سورة األنعام) 4(
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 إذا علم من اآلخرين منكراً فعليه أن يعرض عنه إعراض منكر وفي هذا دليل على أن الرجل
 .وال يقبل عليه

ودليل آخر على عدم جواز مجالسة أهل الكبائر فقد قال ابن خويز من خاض في 
 .)١(آيات اهللا تركت مجالسته وهجر، مؤمناً كان أو كافراً

 :ول المعروف وإيجابية التعاطي معهقب -٣

عراض عن المنكر بمفهوم المخالفة تقتضي من ولية في اإلؤكما سبق فإن المس
 حتى ال يدخل اإلنسان في دائرة الكبر فقد قال ،اإلنسان قبول المعروف والتعامل معه بإيجابية

א :اهللا تعالى א אא אא
  .)٢(א

 .حيث جعل اهللا سبحانه وتعالى الجنة جزاء لمن ال يريد علواً ويمتثل الحق

 :ىعدم االستهانة بما يتلق -٤

  مايا أيها الناس إنكم مسؤولون عنى ف"قال  ورد في صحيح مسلم أن الرسول 
رفعها إلى نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فقال بإصبعه السبابة ي: أنتم قائلون؟ قالوا

 بالرسول في تداءقباإل ونحن مطالبون )٣()ثالث مرات(اللهم اشهد : السماء وينكتها إلى الناس
 وأن نبذل كل ما في الوسع في نشرها، ،نشر الرسالة القيمة وإبالغها للناس والنصح بالخير

 وحجبها هاموفي الصورة المقابلة فإن كل رسالة تتجاوز األخالق القويمة البد من الوقوف أما
 يق بقعة الشر وزيادة بقعة الخير و بل وإنشاء ما يضاد هذه الرسالة لتط،من االنتشار
 .)٤(في المجتمع

 :عدم تهويل الرسالة المتلقاة -٥

بد للمتلقي من التعامل مع الرسالة بموضوعية وإيجابية وعليه أن يبحث عن دليل ال
 وينبغي للمتلقي أن يكون يقظ الفهم  فالحق المطلق هو قول اهللا سبحانه، ،وال يتجاوز حجمها

 حتى ال تبرز نتائج عكسية وال يغفل عن ،ال يهلكه العجب بأي مادة فينسيه فحواها ومآلها
                                                 

 .)٧/١٣(الجامع ألحكام القرآن :القرطبي)1(
 ).١٣/٣٢٠(الجامع ألحكام القرآن :القرطبي) (٨٣(اآلية : سورة القصص) 2(
 )٢/٨٨٦( ،)١٢١٨ح (ب صفة حجة النبي/ك المناسك: مسلم )3(
)4 (1article/com.islammemo.www.  
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 :حجمها وأال يخرجها من إطارها يقول اهللا سبحانه وتعالى
א אא   .)١(א

אوأورد القرطبي في تفسيره لآلية א א א  )٢(א
  )٣(.ينة اإلقامة باليد والقسط بالقلبعن القسط قول ابن عي

 :إدراك طبيعة ما يتلقى -٦

د بن أبي هذا ما أدرك الصحابي ربعي بن عامر رضي اهللا عنه عندما أرسله سع
 إن اهللا ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى :وقاص إلى رستم قائد الفرس حيث قال

 .عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعة اآلخرة ومن جور األديان إلى عدل اإلسالم

عليه رستم أال يخرج من قصره حتى يحمل تراباً على رأسه فحمله بشرى لهم قسم فأ
 .)٤( لهم من هذه األرضأن يمكن اهللا

 

                                                 
 ).٢٥(اآلية : سورة الحديد) 1(
 ).٩ ( اآليةالرحمن سورة )2(
 ).١٥٥(   /الجامع ألحكام القرآن  :القرطبي)3(

 )٤٠١/ ٢( تاريخ الطبري :  الطبري )4(
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אא
אא

 

الرسالة هي المنبه الذي ينقله المرسل إلى المتلقي في شكل معلومات ومعان 
 فمن أجلها يعمل المرسل ويستخدم ، في صيغ مفهومة وهي أساس العملية اإلعالمية،مصبوبة
 .الوسيلة

 تلتزم هدفا تعمل له وتعيش في إطاره، فهي ويعبر عن الرسالة الناجحة بأنها التي
 ال تخلط بين األهداف وتسير بعملية متوازنة مهتمة بإبراز العناصر الهامة ،محددة المعنى

مرتبة حسب الحاجة وقوة الدليل والحجة التي تحويها بما يعزز قدرتها التأثير في المتلقي 
 حدث ثقة بالمرسل وبالتالي اإلقناع  حتى ت، والدوافع،منةبأسلوب متميز يثير الطاقات الكا

 .بكافة توجيهاته

والتعامل مع فالرسالة تخاطب عقل المتلقي وعاطفته معاً ويصعب تقسيم كيان المتلقي 
 .)١(هما قد يؤثر في اآلخرجانب دون آخر ألن كلي

 البد من وجود لغة تخاطب ، لذا، البد من صياغة الرسالة بأسلوب يفهمه المتلقيإذ
 .ل والمتلقي تضمن التأثيربين المرس

 :ويتضح ذلك جلياً في نزول القرآن منجماُ وهذا من حكمة اهللا سبحانه حيث يقول
א)٢(. 

 . فشيئاًاًشيئ وهذا المنهج القرآني هدف لتربية الناس وتغيير اتجاهاتهم السيئة 

وإنما نزل القرآن على مكث أي مهل ليكون حفظه أسهل  ":يقول اإلمام الرازي
 .)٣("ولتكون اإلحالة والوقوف على دقائقه وحقائقه أيسر

وحملت توجيهات القرآن للناس أدلة قوية واستعرضت آراء الخصوم وردت عليها 
 .بما يزيلها ويفندها

                                                 
 ).١/٢٠٧ (اإلعالم في القرآن: لوشغ؛ )٤٦٩ (لنظريات اإلعالماألسس العلمية :رشتى) 1(
 ).١٠٦(اآلية : سورة اإلسراء) 2(
 ).١/٢١٢(اإلعالم في القرآن : لوشغ)3(
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א: لعاطفة حيث يقول سبحانه العقل واوتخاطب الرسائل القرآنية
א  .)١(א

فالحكمة هي وضع الشيء في موضعه في األسلوب المتقن الدال على معناه بالعبارة 
 .الموجزة والقول القصير

 .والموعظة الحسنة هي األسلوب المؤثر المحرك لالنفعال والدوافع

 )٢(.والجدل هو الحوار ووصفه بالحسن يبعده عن السفسطة

 وإن ،لذا ينبغي النظر في حال المتلقي فإن احتاج الخطاب بالحكمة فال بد من ذلك
 أما إذا ، أما إذا احتاج الحوار فال بد من الحوار الحسن،احتاج موعظة للعاطفة فهذا ما ينبغي

 بحيث يتحقق كمال ، برسالة تحمل ذلككانت الثالثة واجتمعت في متلٍق واحد فال بأس
 .االتصال بين المرسل والمتلقي من خالل رسالة تلبي الحاجة

 
 :ضوابط الرسالة

 :الوضوح والضمنية -١

كي تحقق الرسالة الهدف المرجو البد من الوضوح حتى تزداد القدرة على اإلقناع 
 .)٣(بيةويكون القبول إيجابياُ من متلقي هذه الرسالة وتكون النتيجة إيجا

 :وهذا ما ورد في رسالة موسى عليه السالم إلى فرعون
)وأدرك فرعون الرسالة فكانت االستجابة في قوله تعالى )٤: א

א א عليه _م ضد موسى فأراد فرعون أن يستثير الرأي العا )٥(א
 . السحرة الذين يعملون معه ويجمع الناس في هذا الصعيدعلىمعتمداً _ السالم

                                                 
 ).١٢٥(من اآلية : سورة النحل) 1(
 )١/٢١٢: (غلوش) ٢(
 ) ٤٨٨(األسس العلمية لنظريات اإلعالم:رشتى)3(
 ).٣٠(اآلية : سورة الشعراء) 4(
 ).٣٦(اآلية : الشعراء سورة )5(
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 :االقتران باألدلة والشواهد -٢

إلضفاء الشرعية على الرسالة البد من سوق الدليل الذي يزيد من القدرة على اإلقناع 
 . وبالتالي يحدث التغيير،والتأثير

א :فقد قال اهللا سبحانه وتعالى א א א א
  א א א א א
א אא א  .)١(א

 _ كي يعبدوا اهللا وجاءت األدلة بأنه ينبغي عبادته وحده،في اآليات نداء إلى الناس
 . تقتصر العبادة فقطله ألنه تفرد بالخلق والرزق و_سبحانه

 :مخاطبة العقل والعاطفة متوازنة -٣

  االستدالل واستخدام االستماالت العاطفية فكما يقول من حكمة الخطاب ودقةالبد عقال
الخوف والرجاء بقوتهما تلك وتشابكهما  "،محمد قطب في كتابه مفهوم التربية اإلسالمية. أ

واختالطهما في الكيان البشرى يوجهان في الواقع اتجاه الحياة ويحددان لإلنسان أهدافه، 
ف، وعلى قدر ما يرجو، ونوع ما يرجو يتخذ وسلوكه، ومشاعره، وأفكاره، فعلى قدر ما يخا

 .)٢("لنفسه منهج حياته، ويوفق بين سلوكه وبين ما يرجو وبين ما يخاف

 حيث يميل هذا ،فمخاطبة العقل استمالة تثمر في ظرف معين مع جمهور مثقف واع
طفي بينما تكون االستمالة العاطفية للجانب الوجداني والعا. الصنف من الناس إلى دليل مقنع

 . الجانب اإليجابي فيهةفي اإلنسان عندما يعيش الخوف والرجاء الستثار

 الفرقان حيث يقول سبحانه ووضحت اآليات الكريمة مجال هذه المخاطبة في سورة
א: وتعالى א א אא

)٣(. 

                                                 
 ).٢٢، ٢١(اآليتان : سورة البقرة) 1(
 ).١/٢٠٤: (غلوش اإلعالم في القرآن)2(
   ).٣٢(اآلية : سورة الفرقان) 3(
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 :عرض الموضوع بصورته المتقابلة -٤

بد للرسالة وال، لتتضح طبيعتها، ورة من جانبينحرص القرآن الكريم على عرض الص
 : قي حيث يقول اهللا سبحانهتل لتكون أبلغ في الوصول إلى الم؛أن تعرض الوجهين المتقابلين

 א א א
 א א

א א א א א
א  א א א א  א

)١(. 
وفي الصورة المقابلة جزاء المؤمنين ،  جزاء أهل الضالل وهو جهنمفتعرض اآليات

 .وهو الجنة وهما صورتان متقابلتان

 

 

                                                 
 ).١٠٨-١٠٣(اآليات : سورة الكهف) 1(
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אא א
א א

 

اإلنسان مدني بطبعه، ال يمكنه أن يعيش منعزالً فهو بحاجة دائماً لمعرفة ما يدور 
 .وله الحاجة بطريقة موازية لما يدور حه وترقى هذ،حوله

 لكن مع ، أو بحث قضية تهمه، ينتقل بنفسه لنقل رسالة مانفي البداية كان اإلنسا
ئل اإلعالمية التقدم التقني ودخول التجهيزات الحديثة مجاالت حياة اإلنسان بدت الوسا

فالبداية كانت باالتصال الوجاهي من خطبة . )١( وسهولة في نقل الرسالةالمتنوعة أكثر شيوعاُ
دوة ودرس إلى حين بروز عهد الكتابة واستخدام الرسائل المطبوعة ثم ومحاضرة ون

 .المسموعة ثم المرئية والمسموعة

 فالبد للمسلم من استخدامها بشكل ،وما دامت الوسائل قد تطورت بهذه الطريقة
 . يتناسب مع حاجات المجتمع المسلم وفق منهجية مشروعة

 
 :ضوابط الوسيلة

  وما يتلبس بوسيلة مباحة، كما تقرر مقاصد الشريعةاألصل في الوسائل اإلباحة
وال ينبغي أن تخرج الوسيلة على قصدها إذ البد ،  فالوسائل لها أحكام المقاصد، مخالفةيعتبر

 :أن تنضبط بالتالي
 .أن تكون مباحة في ذاتها -١

 .معروفة الحكمة من عملها -٢

 .أال تعود على المقصد باألبطال -٣

 .أال تكون ذريعة إلى محرم -٤

 )٢(.زوم األفضلية في الوسيلةل -٥

                                                 
 .بتصرف) ١/٢٢٣(اإلعالم في القرآن، : لوشغ؛ ) ٣٥٨ (األسس العلمية لنظريات اإلعالم:رشتى)1(
)٢( http://almoso3h.com/bb/showthread.php?t=1962 
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 املبحث الرابع
 عقوبة من مل يلتزم بالضوابط

 
 
 

   



 اإلعالم، قيمه وأركانه وضوابطه                                               الفصل األول                                     

 
 

 

50

ألنه يمثل الركن األهم فيها     ، تقع على المرسل المسؤولية األولى في العملية اإلعالمية       
لذا ينبغي عليه التجرد والعمل بمصداقية وحيادية تامة وأن يتقيـد           ، كونه المحور لهذه العملية   

وتحقيـق المصـلحة    ، وابط المشروطة ألجل خروج العمل اإلعالمي بشكله المثالي       بكل الض 
وهـو المحافظـة    ، للمجتمع ودفع المفسدة بالمحافظة على مقصد تشريعي هام في هذا الجانب          

 .على األمن االجتماعي وذلك من خالل االلتزام بالقيم والمبادئ

 .)١(: حيث يقول المولى سبحانه وتعالى

 .)٢(: ويقول عز وجل

فالمسؤولية عن األفعال مقرة في شرع اهللا عز وجل وتلزمها كذلك القوانين الوضعية             
على عدم استخدام الحريـة اإلعالميـة فـي         ) ٥٩(حيث نص في قرار الجمعية العامة رقم        

لذلك تناولت القوانين التفصيلية أنظمة العقوبات في حال عـدم انضـباط      . )٣(ة لآلخرين اإلساء
 .الفرد بالمسؤولية وتجاوزه لهذه الضوابط التي تم اإلشارة إليها

في ) ٢٠١(المادة  ،  وأشار مشروع القانون الفلسطيني للعقوبات في الفصل العشرين         
 الكتابة أو الرسم أو التصوير أو بأية واسطة         كل من نشر بواسطة الطبع أو     "فقرته األولى أن    

أخرى غير مجرد اإليماء باللفظ أو الصوت وبوجه غير مشروع مادة تكون قذفاً بحق شخص               
 .)٤("بالقدح"بقصد القذف بحق ذلك الشخص، يعتبر أنه ارتكب جنحة وتعرف تلك الجنحة 

بوجه غير مشـروع    أن كل من نشر شفوياً و     "في الفقرة األولى    ) ٢٠٢(وتشير المادة   
أمرا يكون قذفاً بحق شخص آخر قاصداً بذلك القذف في حق ذلك الشخص، يعتبر أنه ارتكب                

 .)٥("بالذم"وتعرف هذه الجنحة . جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة

                                                 
 ).٢٤( اآلية: الصافات سورة )1(
 ).١٨(اآلية :  سورة ق)2(
  .٢٠٠٣ يوليو ١ط ) ٣١(سلسلة الدراسات  الحق في حرية الرأي والتعبير )3(
 ).٧٢ص(مشروع قانون العقوبات الفلسطيني  )4(
 ).٧٣، ٧٢ص(  المرجع السابق)5(
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والبد هنا من اإلشارة إلى أن الجرائم في القانون تقسم إلى جنايات وجنح ومخالفـات               
القانون الفلسطيني تحت مصطلح التعزيـز فـي نظـام العقوبـات            وتندرج هذه العقوبة في     
 : اصطالحاً بأنهر التعزياإلسالمي، حيث يعرف

 عقوبة غير مقدرة شرعاً، تجب حقاً هللا، أو آلدمي، في كل معصية ليس فيهـا حـد                 "
 .)١("وال كفارة غالباً

 علـى   وفي التعزير يختار القاضي من العقوبات الشرعية ما يناسب الحال، فيجـب           "
الذين لهم سلطة التعزير االجتهاد في اختيار األصلح الختالف ذلك باختالف مراتب النـاس،              

 .)٢("وباختالف المعاصي

 الصفع، وحلق اللحية، وتسـويد الوجـه حتـى         : وقد منع جمهور الفقهاء في التعزيز     
 .)٣(ال يكون استخفاف وال تكون مثلة

الفقهاء أن الفعل الذي يكون مباحاً فـي        وبناء على قاعدة سد الذرائع يرى الكثير من         
ذاته ولكنه يؤدي إلى مفسدة يصير حراماً ويكون فيه التعزير على اعتبار أنه ليسـت هنـاك                 

 .)٤(عقوبة مقدرة

 : حق هللا وحق للعبدالتعزير

ينقسم التعزير إلى قسمين ما هو حق هللا، وما هو حق للعبد، فاألول يتعلق بـه نفـع                  
العام عن الناس والثاني يتعلق به مصلحة األفراد، ويجوز فـي األول            العامة مثل دفع الضرر     

 .العفو من ولي األمر أما في الثاني فال يجوز العفو

 :ما يجوز في التعزير

 :العقوبة البدنية .١

 .)٥("ال يجلد أحد فوق عشرة أسواط إال في حد من حدود اهللا تعالى : "مثل الجلد قال 

                                                 
 . )٥/٣٤٤( ف التعزير‘  ك الحدود ، ب حد القذف قديرفتح الشرح :ابن الهمام )1(
 . مصطفى الحلبي) ط٤/٥٤( :سبل السالم:  الصنعاني )2(
  ).٢٥٧ص( ١٢ج،الموسوعة الفقهية الكويتية )3(
 . باب التعزيز)٢٥٨ص( ١٢ج،الموسوعة الفقهية الكويتية )4(
 .١٧٠٨ح /ب قدر أسواط التعزير،ك الحدود:  مسلم)5(
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 :مثل الغرامة: العقوبة المالية .٢

ولم يجزه أبو حنيفة وصاحبه محمد بينما أجازه أبو يوسف إذا وجدت المصـلحة وأجـاز                
التعزير بأخذ المال قال به المالكية وفي مذهب        : ذلك المالكية في المشهور فقد قال ابن فرحون       
 .)١(الشافعية الجديد ال يجوز أما في القديم يجوز

 :العقوبة بالحبس أو النفي .٣

 يحاربون اهللا ورسوله ويسـعون فـي األرض         نإنما جزاء الذي   "حيث يقول اهللا عز وجل    
: يل وق )٢("فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خالف أو ينفوا من األرض              

 .)٣(إن المقصود بالنفي هنا الحبس

 وتقدير مدة الحـبس فـي التعزيـر         )٤("يقتل القاتل ويصبر الصابر    : "وقد قال الرسول    
 . الحاكمترجع إلى

 :العقوبة بالتوبيخ .٤

يا أبا ذر،    : "فقد روى أبو ذر رضي اهللا عنه انه ساب رجالً فعيره بأمه، فقال الرسول               
 .)٥("إنك امرؤ فيك جاهلية! أعيرته بأمه 

في ضوء ما ذكر حول التعزيز ومن يقوم به فإنه يمكن للقاضي في عصـرنا أن يلحـق                  
بط الشرعية في العملية اإلعالمية، وما دامـت        عقوبة تعزيرية بحق كل شخص تجاوز الضوا      

 .العقوبة غير مقدرة نصاً في شرع اهللا عز وجل إال أنها تندرج تحت هذا الباب

فيحق للقاضي إقرار عقوبة بدنية بالجلد مثالًَ أو مالية بالغرامة أو بالحبس أو التـوبيخ أو                
 .الجمع بين عقوبتين أو أكثر وفق ما تقتضيه المصلحة

 

                                                 
 ).٢٧٠ / ١٢(لفقهية الموسوعة ا)1(
 ٣٣،المائدة)2(
 )٢٧٠ / ١٢(الموسوعة الفقهية )3(
 .صححه ابن قطان ) ٧/١٦٥(نيل األوطار :  البيهقي )4(
 ٥٥٩٠ح ،ب ما ينهى من السباب واللعان،ك األدب: صحيح البخاري) 5(
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  وسائل اإلعالمحكم املشاركة يف

 المسـلمين   ة وعدم قـدر   ،في ظل السيطرة الغالبة لغير المسلمين على وسائل اإلعالم        
 هل يجوز لهـم     ، وإحداث التغيير  ،الكاملة على إنشاء وسائل مستقلة تتمتع بالقدرة على التأثير        

 المشاركة مع غيرهم أو العمل في وسائل تمكنهم من إسداء النصح للناس؟

 :ينييقول اإلمام الع

إن النصيحة فرض على الكفاية، الزمة على قدر الطاقة، إذا علم الناصح أنه يقبل نصـحه                "
 .)١(" فهو في سعةيويطاع أمره، وأمن على نفسه المكروه، فإن خش

. الدين النصيحة : قال أن النبي   "وعن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي اهللا عنه           
 .)٢("ه، وألئمة المسلمين، وعامتهمولكتابه، ولرسول، هللا: قلنا لمن؟ قال

 أي  ل بأنها هللا عز وج    ، مواطن النصيحة  _ صلوات ربي وسالمه عليه    _يحدد المصطفى 
 ً ولرسوله   ، ولكتابه بتالوته وحفظه تطبيقاً وعمال     ،بإخالص الدين هللا ودفع شبهات المبطلين     

ـ بطـاعتهم فـي الخ    ، بتصديقه فيما أخبر والتسليم بذلك، وألئمة المسلمين علماء وحكاماً         ر ي
وهذا ما  .  الحق، ولعامة المسلمين بإرشادهم لمصالحهم في أمر آخرتهم ودنياهم         علىوإعانتهم  

 ، وجلباً للمصالح  ، حتى تظهر النصيحة في المجتمع سداً للخلل ودفعاً للضرر         ،ينبغي أن يكون  
 .)٣(وأمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر

ن المصلحة المتحققة والمفسدة الناشئة مع الترجيح       وتحت هذا الباب البد من الموازنة بي      
والورع تـرجيح خيـر     "بما يظهر لنا من األدلة، ولنا في ذلك مقولة شيخ اإلسالم ابن تيمية              

 .)٤("و دفع شر الشرين وإن حصل أدناهما أ،الخيرين بتفويت أدناهما

א :وعماد ذلك األمر قول اهللا سبحانه      א ويمكننا تصـنيف   . )٥(א
 .بعض المصالح المترتبة على المشاركة وكذلك المفاسد

 
                                                 

 .، دار الفكر)١/٣٢٢(عمدة القاري بشرح صحيح البخاري المسمى بالعيني على البخاري ) 1(
 .٨٢ح،ب بيان أن الدين النصيحة،ك اإليمان:  مسلم )2(
 .)٤٢-٣٧ص(، الوافي في شرح األربعين النووية، : البغا) 3(
 .)٣٠/١٩٣ (، الفتاوي: ابن تيمية)4(
 ).١٦(من اآلية : سورة التغابن) 5(
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א א
א אא ١א

 : للخير وتبليغهم دين اهللا عز وجلدعوة الناس -١

א :إن من واجب كل مسلم القيام بهذه المهمة لقوله سبحانه وتعالى          
א  ويترتب على القيـام  ، وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب  )٢(א

إن اهللا يحب إذا عمل أحدكم عمالً       "  بهذا الواجب البحث عن انجح الطرق لحديث الرسول         
 .)٣("أن يتقنه

م الدعوة إلى الخير مـن      تت ل تطلب البحث عن أفضل وسائل اإلعالم المعاصرة      ي واإلتقان
 وإن تَرك الدعاة لهذه الوسائل بحجة عروضها المنكـرة          ، كي تتحقق النتيجة المرجوة    ،خاللها

 ال يختلف عن سكوت الوعاظ أحيانا والخطباء        ،وقيامها بالتشويه والتضليل في بعض األحيان     
 . العاملين ودورهم ألن ذلك يفرغ الساحة اإلعالمية من،ن قيامهم بواجباتهمعوالمحاضرين 

 :شمولية التأثير -٢

 وخاصة إذا ما تحدثنا عـن       ،تعتبر وسائل اإلعالم المعاصرة أشمل مما سبقها من وسائل        
فالخطيب في مسجد يتحدث إلى عشرات أو مئات الناس ولكـن           . وسائل االتصال الجماهيري  

أولئك الناس   وخاصة إذا كان     ،المتحدث عبر فضائية يمكن أن يصل حديثه إلى ماليين الناس         
 مع إمكانية ترجمة المادة المعروضة بلغات عدة تمكنها         ،ممن لم تصلهم دعوة الخير قبل ذلك      

من الوصول إلى أكبر عدد من المشاهدين والمستمعين، وتتميز هذه الوسائل بأنها تخاطب من              
 .يجيد القراءة والكتابة أو األميين

 :قوة التأثير -٣

الجماهيري فإن الوسائل المعاصرة تشـكل وسـيلة        بعد الحديث عن الشمولية واالتصال      
 وتبينت قوة التأثير لوسائل اإلعالم التي نقلت صورة . جذب ناجحة مما يحدث تأثيراً فعاالً

                                                 
 ١٤ص،١٨٣عدد،البيان،المشاركة في وسائل اإلعالم:الدويش)1(

 ).١٢٥(اآلية : سورة النحل) 2(
 )١٠٦ /٣(سلسلة األحاديث الصحيحة: األلباني ) 3(
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 ، إبان اندالع انتفاضة األقصى في فلسطين ضد االحتالل الصهيوني         ،الشهيد محمد الدرة  
 بتـاريخ   الحتالل الصـهيوني  وهو بين أحضان والده وهو يطلق عليه الرصاص من جنود ا          

 وكذلك األمر مع صورة الطفلة هدى غالية والتي نقلت الفضائيات جريمة            ،)١( ٣٠/٩/٢٠٠٠
 )٢(.٩/٦/٢٠٠٦ بتاريخ االحتالل في قتل عائلتها التي كانت تصطاف بشاطئ بحر غزة

هذه المشاهد المؤثرة لإلعالم ووسائله تدلل على قوة التـأثير لهـذه الوسـائل المرجـو                
 .تخدامها بفاعلية من المسلمين في إيصال رسالتهم إلى العالميناس

 :توفير الجهود والطاقات -٤

إذا أراد الواعظ أن يتحدث في مسجد، قد يتحدث للرجـال دون النسـاء أو العكـس أو                  
 ونحتاج إلى واعظ أو واعظة لكل مجموعة من الناس، ولكن الوسائل المعاصرة توفر              ،كليهما

 ،قد تعرض برنامجا لكل الناس وتذهب إلى بيوتهم بكل يسر وسـهولة           لنا كل ذلك حيث أنها      
 .والتكلفة تكون أقل بحساب اإلجمالي من الناتج المرجو

 :إنكار المنكرات -٥

 تعتبر المشاركة في وسائل اإلعالم إلنكار المنكر والمخالفات الشرعية التي قـد تحـدث              
 ها أن تسـاهم فـي محاصـرة هـذا           فيمكن ل  ،من خالل منابر إعالمية تتمتع بانتشار وتأثير      

 ويمكنها أن تساهم في الحـد مـن السـفور           ،المنكر والتنفير منه وإبراز العون للخير وأهله      
 .واالختالط والجريمة

 :لماء والوعاظ والتأكيد على دورهمإبراز الع -٦

تعتبر وسائل اإلعالم أداة ناجحة في تعريف الناس بالعلماء والوعاظ وإبراز دورهم فـي              
 ألنه حال غيابهم فإنه تنحصر دائرة التأثير والتغيير التـي يقومـون بهـا ولـيس                 ؛المجتمع

 .المقصود من ظهورهم البحث عن الشهرة

 :محاربة الفساد -٧

فكل وقت تشغله وسائل اإلعالم في محاربة الفساد وإحالل الخير مكانه فإن ذلك يضـيق               
 . بشكل كامل إذا لم يتم القضاء عليهأو تحاصرهمن المساحة المتاحة للشر 

                                                 
)1(-www.phrmg.org/Arabic/monitor 2001  
)2( -www.fm-m.com/2006/jul2006/story 
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 :ية جمهور المتلقين من أهل الفسادحما -٨

فحين يحجم أهل الخير والصالح عن المشاركة في وسائل اإلعالم بحجة احتوائها لبعض             
 بأهل األهواء أو أصحاب المصالح الشخصية ما يؤثر         ى فإن المساحة يمكن أن تغط     ،المنكرات

 .ل الصالحعلى جمهور المتلقين بمتابعتهم لتلك الفئة في غياب أه
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א א
א אא )١(א

 فما يكون في التلفزيون ليس ضـرورة أن         ،تختلف المفاسد المترتبة باختالف الوسيلة    
  : ولكن يمكن حصر المفاسد التالية، وهكذا أو الصحيفةيكون في الراديو

 :ئي في اإلعالم المرنكرةمالمشاهد والصور ال -١

إن كان من   ، من حيث هو  ،إن المسألة متعلقة بطبيعة الصورة أو المثال      "محمد البوطي   .يقول د 
، فالنظر إلى هذه المشاهد المثيرة للشهوة حـرام       . )٢("شأنه إثارة الشهوة ونخشى منه فتنة أم ال       

علق ناظر بقدر ما يت   فقد ال يتعلق األمر بشخص ال     ، بغض النظر عن تأثر الناظر إليها أو عدمه       
 . بين الناسبالمشهد ذاته وتشيع هذه المشاهد الفاحشة

 :تعزيز الوسائل وتزكيتها -٢

عتبر المشاركة في هذه الوسائل إقرارا لما يعرض فيهـا أو تهوينـاً للفسـاد الـذي                 ت
 واستدلوا بقول اهللا عـز      ، وقاس بعض العلماء هذه الوسائل بأنها تشبه مسجد ضرار         ،يشوبها

 .)٣(א: وجل في سورة التوبة

 :متابعة هذه الوسائل -٣

 بحجة  ، من الناس على متابعتها وامتالك أدواتها      اتدفع المشاركة في هذه الوسائل كثير     
مـن الكتّـاب    و متابعة االيجابي مما يعرض فيها من مشاركة الدعاة الصالحين           نأنهم يريدو 

ي هذه الوسائل وقد تنتشر من خاللهـا        متابعة كل ما يرد ف    الملتزمين، ويتبع هذا استرسال في      
مما يسهم في هـدر مـال ووقـت         ، المذاهب الهدامة والبدع والخرافات واإلعالنات الهابطة     
 .المتلقين مما يسبب ضررا اقتصاديا وسلوكيا في المجتمع

                                                 
 ١٧ص،١٨٣عدد،البيان،المشاركة في وسائل اإلعالم:الدويش)1(
 ١٩٩٦،مكتبة الفارابي،٢ط، التصوير، محمد:  البوطي)2(

 .)١٠٨(من اآلية : سورة التوبة) 3(
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 :رض ما يتناقض مع ما يطرحه الدعاةع -٤

ة في الطرح ويـدخل     غالباً ما يعقب بعض البرامج أشياء مخالفة وتبرز هنا ازدواجي         
א : حيث يقول اهللا سبحانه وتعـالى      ،ذلك في النهي   א

  .)١(א

  ألنه كان يقعد إلى قوم من      ؛بهذه اآلية   نبيه   _ عز وجل    _فأدب اهللا  ":قال القرطبي 
    ِنكْـرالمشركين يعظهم ويدعوهم فيستهزئون بالقرآن، فأمره اهللا أن يعرض عنهم إعـراض م

عـرض  يودل بهذا على أن الرجل إذا علم من اآلخر منكراً، وعلم أنه ال يقبل منه فعليـه أن                   
 :وقال سبحانه وتعالى في سورة النساء      )٢(عنه إعراض منكر وال يقبل عليه     

א א א א א
 .)٣(א

واستدل القرطبي بهذا على وجوب اجتناب أهل المعاصي إذا ظهر منهم منكـر وأن              
 .)٤( فإن لم يكن ذلك فينبغي أن يغادرهم،نكر عليهم ذلك المنكري

 :واء المفسدينسيطرة أه -٥

إال من رحـم    (يغلب على من يدير المؤسسات اإلعالمية أصحاب الهوى والشهوات          
  المجال فإنـه يكـون لفئـة محـدودة          احوهؤالء في العادة ال ينكرون منكراً وعندما يت       ) اهللا

 وعادة ما يتم بتر األشياء أو تكبير بعض القضايا الهامشية علـى             أو عادة تتمشى مع أهوائهم    
 .حساب أخرى جوهرية

 :أمانة بعض القائمين على المؤسساتعدم  -٦

ال يؤتمن جانب القائمين على المؤسسات اإلعالمية من التحريف والتغيير والحـذف            
ها فيما ال يناسب     ما قاله المتحدث أو وضع     التي ال تكون بالضرورة    ووضع العناوين    ،واإلضافة

 .ويترتب على ذلك أمور سلبية

                                                 
 )٦٨(اآلية:سورة األنعام )1(
 ).٧/١٢( الجامع ألحكام القرآن :القرطبي)2(
 ).١٤٠(اآلية : سورة النساء) 3(
 ).٥/٤١٨( الجامع ألحكام القرآن :القرطبي)4(

٦
١
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 :شاء إعالم إسالمي مستقلإضعاف التفكير بإن -٧

من واجب الدعاة السعي إلنشاء أو امتالك مؤسسات إعالمية تخلو من المنكرات التي             
 والمشاركة في الوسائل الموجودة يضعف البحـث عـن هـذه            ،يشتهر بها اإلعالم المعاصر   

 .ن عن إنشائها بمشاركتهم في تلك الموجودة ويكف الباحثو،البدائل

 :فتنة المال والشهرة -٨

تعطي المشارك فرصة كبيرة للحصول على المال والشهرة وتورث في نفس اإلنسان            
 .حباً لهذه األشياء يجعله صعب التخلي عنه
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א א
א א א )١(א

كة في وسائل اإلعـالم مقابـل المفاسـد         ر العديد من المصالح في المشار     يبعد تسط 
 الترجيح ينبغي أن يكون وفقـاً لمقاصـد         االمختلفة يستلزم هذا الموازنة والترجيح، إال أن هذ       

  بحيـث يقـدم الضـروري علـى         ،الشريعة في حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمـال        
 .الحاجي والتحسيني

 من اختالط و مشاهد مخالفـة       ،فلو افترضنا في وسائل اإلعالم حدوث بعض المفاسد       
 حتـى وإن    ،إال أنها ال تمنع من ضرورة إبالغ الدين الذي ال يقوم دين المـرء إال بمعرفتـه                

 احصل ذلك في وجود هذه المخالفات وعلينا أيضا أن نراعي فيما إذا كانت المصلحة مقطوع              
 . ة المصلحة غير المقطوع بثبوتها إذا رجحت المفسدربثبوتها فإنها تقدم وتؤخ

 وال عبرة بالحوطيات المتوهمـة وإن       ،ةوما حرم سداً للذريعة يباح للمصلحة الراجح      
 فلو أمكننا إبالغ ما هو ضروري للناس وإيصال ذلك مـن خـالل رسـالة                ،ةيكانت مصلح 

 فإنه يمكننا أن نتجاوز عن بعض المخالفـات التـي ال تقـدح فـي                ،إعالمية مضمونها سليم  
 حيث إن تحقيق المصلحة المرجوة أعظـم        ،ة أخف الضررين  مضمون هذه الرسالة على قاعد    

ويقول اإلمام ابـن    .  ألن الورع يكون فيما علم تحريمه      ،من ضرر المفسدة الواقعة المصاحبة    
تمام الورع أن يعلم اإلنسان خير الخيرين وشر الشرين، ويعلـم أن الشـريعة              "تيمية في ذلك    

لمفاسد وتقليلها وإال فمن لم يوازن ما فـي         مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل ا      
 فقد يدع واجبات ويفعـل محرمـات        ،الفعل والترك من المصلحة الشرعية والمفسدة الشرعية      

ويرى ذلك من الورع، ويمتنع عن قبول شهادة الصادق وأخذ علم العالم لما في صاحبه مـن                 
 .)٢("بدعة خفية، ويرى قبول سماع هذا الحق الذي يجب سماعه من الورع

وسئل العز بن عبد السالم عمن له أخ في اهللا في غير بلده وفي تلك البلدة المقصودة                 "
منكرات كثيرة منها ما يراه عياناً، ومنها ما يعلم بوجوده، وفي حال سفره أيضاً ال يسلم مـن                  

 . يشاهده، فهل يكره لمثل هذا السفر أم ما حكمه؟ءشي

                                                 
 ٢٦ص،١٨٤عدد،البيان،المشارآة في وسائل اإلعالم:الدويش)1(

 .)١٠/٥١١(،مجموع الفتاوى : ابن تيمية)2(
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أن ال يسلم من رؤية المنكـر لكثرتـه؟         وهل كذلك الخروج لصالة الجماعة إذا ظن        
أما الزيارة والخروج قال فال يتركان لما يشاهد من المناكر؛ إذا ال يترك الحق ألجل               : فأجاب

 قدر على إنكار شيء من ذلك في خروجه بيده أو لسانه فعل وحصل لـه علـى                  نالباطل؛ فإ 
 وراً علـى كراهيـة     ذلك أجر زائد على أجر الصالة والزيارة، وإن عجز عن ذلك كان مأج            

 .)١("ذلك بقلبه

 ":فتوى الشيخ ابن باز" -

دعوتم إلى االستفادة من وسائل اإلعالم في مجال الدعوة والتوجيه، ومنها تلك التي             : "سئل
ماذا تقولون  . فيها التصوير، لكن بعض الدعاة إلى اهللا ال يزالون يتحرجون من تلكم الصورة            

 .في ذلك؟

ائل اإلعالم في الدعوة إلى الحق ونشر أحكـام الشـريعة           ال شك أن استغالل وس    : فأجاب
 وبيان الشرك ووسائله والتحذير من ذلك ومن سائر ما نهى اهللا عنه مـن أعظـم المهمـات،       
بل من أوجب الواجبات، وهي من نعم اهللا العظيمة في حق من استغلها في الخير، وفي حـق                  

 .عليهمن استفاد منها ما ينقصه في دينه ويبصره بحق اهللا 

وال شك أن البروز في التلفاز مما قد يتحرج منه بعض أهل العلم من أجل مـا ورد مـن                    
األحاديث الصحيحة في التشديد في التصوير ولعن المصورين؛ ولكن بعض أهل العلـم رأى              
أنه ال حرج في ذلك إذا كان البروز فيه للدعوة إلى الحق ونشر أحكام اإلسالم والـرد علـى                   

ارتكاب أدنى المفسدتين لتفويت كبراهمـا إذا لـم         :  بالقاعدة الشرعية وهي   دعاة الباطل عمالً  
يتيسر السالمة منهما جميعاًَ، وتحصيل أعلى المصلحتين ولو بتفويت الدنيا منهما إذا لم يتيسر              

 .تحصيلهما جميعاَ

يجب على والة األمور وعلى العلمـاء  .. وهكذا يقال في المفاسد الكثيرة والمصالح الكثيرة      
. إذا لم تتيسر السالمة من المفاسد كلها أن يجتهدوا في السالمة من أخطرها وأكبرهـا إثمـاً                

وهكذا المصالح يجب عليهم أن يحققوا ما أمكن منها الكبرى فالكبرى إذا لم يتيسر تحصـيلها                
א: تعالىكلها، ولذلك أمثلة كثيرة وأدلة متنوعة من الكتاب والسنة منها قوله             א

א א א  قال  ، ومنها الحديث الصحيح أن النبي א

                                                 
 .)٤٤٥،٤٤٩،٤٥٠( العز بن عبد السالم : الفتاوى الموصلية)1(



    األحكام الشرعية املتعلقة باإلعالم                                                                     الثانيالفصل 

 

 

64

لوال أن قومك حديثو عهد بكفر لهدمت الكعبـة وأقمتهـا   : "لعائشة ـ رضي اهللا عنها ـ   
 .)١("على قواعد إبراهيم

تلفاز للدعوة إلى اهللا سبحانه، ونشر الحق يختلـف         وبهذا يعلم أن الكالم في الظهور في ال       
فمن شـرح   . )٢(بحسب ما أعطى اهللا الناس من العلم واإلدراك والبصيرة والنظر في العواقب           

 لنشر وتبليغ رساالت اهللا فال حرج عليـه         زاهللا صدره واتسع علمه ورأى أن يظهر في التلفا        
 األمر ولم ينشرح صدره لذلك فنرجو أن        في ذلك وله أجره وثوابه عند اهللا، ومن اشتبه عليه         

 البـر  : "  وقولـه   )٣("دع ما يريبـك إلـى مـا ال يريبـك           : "يكون معذوراً لقول النبي     
وال شك أن ظهور أهل الحق في التلفاز من         . )٤(..."ن إليه القلب  أما اطمأنت إليه النفس واطم    

شاهده غالب الناس من الرجال     أعظم األسباب في نشر دين اهللا والرد على أهل الباطل؛ ألنه ي           
والنساء والمسلمين والكفار، ويطمئن أهل الحق إذا رأوا صورة من يعرفونه بالحق وينتفعون             
بما يصدر منه، وفي ذلك أيضاً محاربة ألهل الباطل وتضييق المجال عليهم، وقد قال اهللا ـ   

א: عز وجل ـ   א א ، وقـال ـ   א
א: عز وجل ـ   א א

وقال ،: 
א من دل  : " وقال النبي   . א

ـ  ٥"على خير فله مثل أجر فاعله من دعا إلى هدى كان له ": ، وقال ـ عليه الصالة والسالم 
من األجر مثل أجور من تبعه ال ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضـاللة كـان                   

ألمير المـؤمنين    وقال  . )٦("عه ال ينقص ذلك من آثامهم شيئاً       من اإلثم مثل آثام من تب      هعلي
لى اإلسـالم،  ادعهم إ:" علي بن أبي طالب ـ رضي اهللا عنه ـ لما بعثه إلى اليهود في خيبر  

 يهدي اهللا بك رجالً واحـد   فواهللا ألن،وأخبرهم بما يجب عليهم من حق اهللا ـ تعالى ـ فيه  
 .)٧("خير لك من حمر النعم

                                                 
 ٢٣٧٠ح،ب نقض الكعبة وبنائها،ك الحج،صحيح مسلم،مسلم ) 1(
 ).٢٨/١٢٧(مجموع الفتاوي : ابن تيمية) 2(
 ٢٤٤٢ح،ب منه،ك صفة القيامة،سنن الترمذي،الترمذي )3(
 ١٧٣٢٠ح،ب حديث وابصة بن سعيد االسدي،ك مسند الشاميين،مسند أحمد،أحمد )4(
 ٣٥٠٩ح،ب فضل إعانة الغازي في سبيل اهللا،ك األمارة،صحيح مسلم،مسلم )5(
 ٤٨٣١ح،ب من سن سنة حسنة،ك العلم،صحيح مسلم،مسلم )6(
 ٣٠٠٩ح،ب فضل من أسلم على يديه رجل،ك الجهاد والسير،صحيح البخاري،البخاري )7(
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وهذه اآليات واألحاديث الصحيحة كلها تعم الدعوة إلى اهللا ـ سبحانه ـ من طريق وسائل   
 والمكالمـات  لليف والرسـائ اإلعالم المعاصرة، ومن جميع الطرق األخرى كالخطابة والتـأ   

 وقد .  لمن أصلح اهللا نيته ورزقه العلم النافع والعمل به،الهاتفية وغير ذلك من أنواع التبليغ

متفـق  " إنما األعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نـوى        : "أنه قال  صح عن رسول اهللا     
ـ  " :وقال ـ عليه الصالة والسالم ـ   . على صحته وركم وال إلـى  إن اهللا ال ينظر إلـى ص

 .أخرجه مسلم في الصحيح" كم وأعمالكمبولأموالكم، ولكن ينظر إلى ق

والة أمرهم لكل ما فيـه صـالح    وأسأل اهللا ـ عز وجل ـ أن يوفق علماء المسلمين و  
 . إنه ولي ذلك والقادر عليه،العباد والبالد

 :فتوى الشيخ ابن عثيمين -

عصرنا؛ فهل ترون أن يجب اسـتعمالها ـ   وسائل اإلعالم تؤدي دوراً مؤثراً في : "سئل"
مثل التلفاز ـ في نشر كثير من الوسائل التي قد ال تنتشر عن طريق غيره مثل ما تنتشر عن  

إنه ال يجوز المشاركة في وسائل اإلعـالم بوضـعها          : طريق التلفاز؟ وما رأيكم فيمن يقول     
 لمنكرات؟ لهذه ارالراهن؛ ألنها تنشر المنكرات والمشاركة فيها هو إقرا

 :فأجاب رحمه اهللا
 ألن ذلك مما تقوم به      ؛أرى أنه يجب استخدام وسائل اإلعالم في الدعوة إلى اهللا عز وجل           

الحجة، وأرى أن وسائل اإلعالم تستخدم في الدعوة إلى اهللا ـ عز وجل ـ على وجوه شتى   
قيدة فيمـا يتعلـق     وركناً في الدعوة إلى الع    .. أن نجعل ركناً في الدعوة إلى التوحيد      : بمعنى  

خالص العبادة هللا عز وجل؛ بحيـث ال يقصـد          إوركناً في الدعوة إلى     .. بأسماء اهللا وصفاته  
وركناً فـي الفقـه مثـل       .. اإلنسان التذلل إلى حاكم أو إلى من هو أكبر منه، وما أشبه ذلك            

ـ      ، ركناً في المعامالت مثل األنكحة وغيرها      و..العبادات وغيرها  دعوة  يعني ذلك أن تكون ال
 .واسعة عامة

وأن ال تجعل هذه األمور أو الموضوعات مكثفة بحيث يمل منها القارئ أو المشاهد، بـل                
 . ما أشبه ذلكيقتصر على ماال يكون فيه ملل ال يحل محلها ما فيه إضالل الخلق ألخالقهم، 

، فإنه  ولكن أرى أنه إذا كان هجر هذه الوسائل وعدم المشاركة فيها سبباً في ترك المنكر              
 .يجب مقاطعتها ومهاجرتها حتى تترك هذا المنكر لما هو خير

٦
٦
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 أما إذا كان هذا األمر ال يفيد وربما يزيد الطين بلة؛ بحيـث تفـرغ لنشـر شـر أكبـر                     
وأكثر، فأرى أنه يجب استغالل هذه الفرصة، ونشر الدعوة إلى اهللا ـ تعالى ـ مـن خـالل     

 .هذه الوسائل

ما يقول السائل ـ ال يعرض في الوقت الذي أنت تلقي فيـه   ثم هذا المنكر الذي يعرض ك
الخير، بل هو منفصل عنه، فيكون من أراد استمع إليه وشاهده، وإذا جاء الوقت الـذي فيـه                  

 ."المنكر يغلق المذياع أو التلفاز وينتهي منه

 :الخالصة

ـ             أرى   ه أن المشاركة في وسائل اإلعالم على حالها الموجود مسألة طارئة فـي الفق
اإلسالمي لعدم وجود نصوص قاطعة بجواز المشاركة أو عدمها، وما ينبغي هنا ذكره تعليل              
الحكم بالمصلحة أو المفسدة والترجيح بينهما دون إفراط أو تفريط ألن وسائل اإلعالم تختلف              
من واحدة إلى أخرى فال يكون الحكم على اإلطالق ألن الحكـم يتفـاوت حسـب الوسـيلة                  

 .اركين فيها والزمان والمكانوالمشاإلعالمية 

حيث يمكننا القول أن المشاركة في هذه الوسائل تكون واجبـة إذا خلـت الوسـيلة مـن                   •
 .المحرم، دعوة إلى اهللا

أما إذا اشتملت الوسيلة على محرم، وإنكار المنكر وإظهار الحق ال يتم إال بهذه الوسـيلة،                 •
ن تزكية لهذه الوسيلة أو ما فيهـا مـن          فال بد من القيام ببيان الحق ورد المنكر، ولكن دو         

منكرات، كمثل اشتمال هذه الوسيلة على معالجة قضايا اجتماعية أو طرح قضايا علميـة              
 .وكل ما يخدم المجتمع تغليباً للمصلحة على المفسدة

وتكون المشاركة محرمة إذا قامت الوسيلة على أساس مخالفات شرعية وغلبت المفسـدة              •
هذه الوسيلة مع عدم قدرته على رد المنكر والمخالفة الحاصـلة           حال وجود المشارك في     

 .درءاً لهذه المفسدة

 :وعليه إذا عدنا لمقولة اإلمام العيني فإن هناك شروطاً للمشاركة وهي

 ؛أن النصح على قدر الوسع فال ينبغي لمن ليس لديه العلم الكافي التصدي لهذه القضـايا                •
 .لى المناظرين محققاً بذلك مفسدة وليست مصلحةألنه لن يفلح في الفتيا وفي الرد ع

 .أن يغلب على ظن المشارك قبول نصحه واالستجابة ألمره •

 .عة من هذه المشاركةأن يأمن المشارك على نفسه المكروه وإال فهو في س •

٦
٨
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 :وهناك بعض اإلرشادات المندرجة لكل مشارك في هذه الوسائل اإلعالمية وهي

 ي التساهل والترخص ألن جواز األصل ال يلزم منه كـل           الورع والحذر من اإلفراط ف     -١
 .ما تفرع عنه، فالغاية ال تبرر الوسيلة

 . عدم التعلق بالدنيا والبحث عن الشهرة من خالل هذه الوسائل -٢

بذل الوسع في إنكار المنكر والتوضيح لجمهور المسـتقبلين أن مشـاركتهم ال تعنـي                -٣
 .وسيلة عن كل ما يطرح في هذه الابالضرورة الرض

التسلح بالعلم الكافي حتى ال يقول على اهللا بغير علم وال يخوض في قضايا تؤدي إلـى                  -٤
 .عدم قناعة جمهور المستقبلين بما يطرح
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كام  ومدى ضبطها وتقيدها بأح    ،ترتبط عملية النشر اإلعالمي بالرسالة المرجو نشرها      
 فعلى الرغم من الحرية في هذا       ، والتزام المرسل بهذه الضوابط واألحكام     ،الشريعة اإلسالمية 
 وضوابط خاصـة    ،ي مقيدة ضمن ضوابط عامة تحد من اإلضرار بالناس        قالجانب إال أنها تب   

ويمكننا تحقيق التوازن ما بين النشر اإلعالمي وحقـوق         . تحفظ الحقوق لكل فرد في المجتمع     
 هذه القاعدة الشـرعية     حتوض" ال ضرر وال ضرار   " : من خالل حديث الرسول     اآلخرين  

شعاراً إسالمياً للعدل، ورد العدوان، والتعاون البناء وتحقيق األمن ونشر السالم، وهذه القاعدة        
مل هذه القاعـدة علـى      توتش )١( :مستنبطة من قول اهللا عز وجل     

ضرار بغيره ابتداء ال في نفسـه وال فـي          إلأي ال يجوز ألحد ا    : )٢( ال ضرر  :لحكمين األو 
 والظلم إن وقـع بشـيء       ، والظلم محرم في اإلسالم    ،ا ألن في ذلك ظلم    ،عرضه وال في ماله   

 .مباح لكنه يسبب ضرراً لآلخرين فإنه محرم

ـ           : والثاني ال ضرار    ع أمـره   ال تجوز مقابلة الضرر بالضرر وإنما على المتضـرر أن يرف
 .)٣(إلى الحاكم

اً م فال ينبغي نشر ما كان محر      ،فكل رسالة تحمل ضرراً محققاً للناس ال يجوز نشرها        
  أو مـا يتعـرض ألعراضـهم أو كـل مـا فيـه قـذف                 ،أو ما يشيع الفاحشة بين النـاس      

ية أو عصـبيات    قرات عر نع أو إثارة ل   ،أو تشهير أو ما يدعو إلى فتنة أو تحريض على الحق          
 .و حتى ما يضيع أوقات الناس وجهدهمقبلية أ

 لذا ينبغي لما ينشر في اإلعالم أن يكون صحيحا مستوثقاً منه مقيداً بالضوابط التـي               
 .)٤(تم اإلشارة إليها في الفصل األول من هذا البحث

 إشارة أخرى إلى عدم جواز إذاعـة كـل          إضافة إلى ذلك فإن في حديث الرسول        
 ." ما سمعبالمرء إثما أن يحدث بكلكفى "وات ربي وسالمه عليه  حيث يقول صل،ما يتم سماعه

 . أو نشرهصاحبه وال إذاعته وزراً على شأنه أن يكونح كذلك كتابة كل ما من صوال ي

                                                 
 ).٢٧٩(من اآلية : سورة البقرة) 1(
 ).٩٦ص( ،ة والتوجيه القواعد الفقهية بين األصال :سماعيل إ)2(
 ).٨٥ص( الوجيز في شرح القواعد المنهجية :زيدان )3(
 .٧١٦ص،٢ج، باب التشديد في الكذب، كتاب األدب،)٤٩٩٢( رقم الحديث  :سنن أبو داوود)4(



    األحكام الشرعية املتعلقة باإلعالم                                                                     الثانيالفصل 

 

 

70

وعلى الرغم من أن الضوابط الشرعية تحجب الضرر عن المرسل والمستقبل فكذلك            
التداول الحر  "ميثاق حقوق اإلنسان أن      فيالقوانين الوضعية في مختلف أنحاء العالم فقد ورد         

لألفكار واآلراء هو أحد حقوق اإلنسان المهمة، فيجوز لكل مواطن أن يتكلم ويكتب ويطبـع               
بصورة حرة، مع مسؤوليته عن سوء استعمال هذه الحرية، فـي الحـاالت التـي يحـددها                 

 )١(".القانون

اته يضبط هـذه الحريـة       لكن الميثاق ذ   ،فالحرية في هذه المادة مضمونة لكل مواطن      
بالمسؤولية عن سوء استعمالها فيما يحدده القانون، والقوانين ال تسمح باإليـذاء أو االعتـداء               

 .على خصوصية اآلخرين

 الـذي   ١٩٤٦ سنة   )٥٩(ويتكرر الموقف في قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم          
 وهي المعيار الذي تقاس     ،يةحرية تداول المعلومات من حقوق اإلنسان األساس      "ينص على أن    

 وأن حرية اإلعـالم تتطلـب       ،به جميع الحريات التي تكرس األمم المتحدة جهودها لحمايتها        
 أن تتوفر لديهم اإلرادة والقدرة على عدم إساءة استعمالها          ،بالضرورة ممن يتمتعون بمزاياها   

شكل إحدى   ي عمد شيء في االلتزام األدبي بتقصي الحقائق دون انحياز ونشر المعلومات دون ت          
 )٢(."القواعد لحرية اإلعالم

 . محمدحكم نشر الرسوم المسيئة للنبي 

 سـبتمبر  ٣٠ الدنماركيـة فـي   Jyllands – posten نشرت صحيفة يوالندس بوستن
تلتها صحف أخرى، ممـا أثـار ردود فعـل غاضـبة فـي                رسوماً مسيئة للنبي     ٢٠٠٥

 )٣(، اإلسالمية وقف الصور لكن الصحيفة رفضـت       وقد حاولت الجالية  . المجتمعات اإلسالمية 
وأيدتها الحكومة الدنماركية بحجة حرية الرأي والتعبير مستندة إلـى المـادة العاشـرة مـن                

لكل شخص الحـق    "ص على أن    تن في فقرتها األولى التي      ،االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان   
 قـي المعلومـات    في حريـة التعبيـر، ويشـمل هـذا الحـق حريـة الـرأي وحريـة تل                 

 .)٤(" وإذاعتها من دون تدخل السلطات العامة ومن دون التقيد بالحدود الجغرافية،أو األفكار

                                                 
 ١٧ص،دراسة في التشريعات اإلعالمية العربية)1(

 ١٧ص،المرجع السابق)2(

)3(www.ar.wikipedia.org 

 ١٨ص،ات اإلعالمية العربيةدراسة في التشريع)4(
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لكـل  " االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان والتي تنص على أن           في كذلك الفقرة األولى  
ع إنسان الحق في حرية الفكر والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في البحث عن مختلف أنـوا               

المعلومات ونقلها إلى اآلخرين، دونما اعتبار للحدود، سواء شفاهة أو كتابة أو طباعة أو في               
 )١(."قالب فني أو بأية وسيلة يختارها

 ،وبالنظر إلى الفقرة الثانية في االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان من المادة العاشـرة            
  ،ات لـبعض الشـروط والقيـود      وليؤفإنها أخضعت هذه الحريات التي تتطلب واجبات ومس       

أو المخالفات التي يحددها القانون ضمن التدابير الضرورية لحفظ سالمة الوطن وأراضـيه،             
 واألمن العام وحماية النظام ومنع الجريمة وحمايـة الصـحة واألخـالق وحمايـة حقـوق                

 .اآلخرين وسمعتهم

يـة األمريكيـة لحقـوق       في االتفاق  )١٣(وبنفس الطريقة فإن الفقرة الثانية من المادة        
 وتكـون   ، بأن ممارسة الحريات ال تعفي الفرد من مسئولية الحقة يحددها القـانون            ،اإلنسان

ضرورية من أجل ضمان احترام حقوق اآلخرين وسمعتهم، أو حماية األمن القومي أو النظام              
ني ضـد   العام أو األخالق العامة في حين أن الفقرة الخامسة تشدد على أن أي عمل غير قانو               

 أي شخص أو مجموعة أشخاص، مهما كان سببه، بما في ذلك العـرق أو اللـون أو الـدين                   
 .أو اللغة أو األصل القومي، تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون

 من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان أنا احتـرام حريـة           )١٠(وتشير أيضا المادة    
راطي غير مطلقة فهناك حـدود لممارسـة هـذه          الصحافة التي تعد من دعائم المجتمع الديمق      

 )٢(. مدنية وجزائية أيضاًعلى تلك الحدود وتجاوزها ينتح عنه مسؤوليةالحرية وتطبيقها، والتعدي 

 فإن عرض نشر الرسوم المسيئة      ،بعد هذا العرض الموجز ألهم ما تشير إليه القوانين        
  خاصة  ،وجريمة يحاسب عليها فاعلها    يعتبر خرقاً للقانون     _صلى اهللا عليه وسلم   _للنبي محمد   

لما يترتب في القانون من مسؤولية جزائية على الفاعل ألن في عرض مثل هـذه الرسـوم                 
 جميعاً بمحاولة النيـل مـن       هممشاعرل اإساءة للمسلمين بالتعدي على رسولهم الكريم وانتهاك      

 .قدوتهم

                                                 
  ١٨ص،دراسة في التشريعات اإلعالمية العربية)1(

 ١٨ص،المرجع السابق )2(
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تتضمنه من إشارات   وباإلطالع على فتاوي العلماء المعاصرين في نشر الرسوم وما          
 أجاز نفر من العلماء استخدام هذا اللون شريطة مراعاة الضـوابط الشـرعية التـي       ،ساخرة

 :حددها هؤالء العلماء بالتالي
 .عدم المساس بالدين والعقيدة .١

 .أن يكون القصد هو النقد البناء، وليس السخرية والتشهير .٢

 .ليقاتعدم جواز استخدام النصوص القرآنية والنبوية في التع .٣

أال يتضمن الرسم، أو التعليق عليه ما يخالف األحكام الشرعية، فيجب تجنب ما فيه إثارة                .٤
 .للفاحشة وكل ألوان البذاءة والسب

وذكر فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي في فتواه أن ال يجوز السخرية من فرد معـين      
א :لقوله تبارك في عاله    אא א

 .)١(א

ولكن إذا كانت السخرية بهذا االسم وتحمل نقداً لفكرة باطلة أو لوضع ظالم أو لسلوك               
 ولكن في حدود األدب اإلسالمي      ،جيه باعتباره أداة من أدوات التو     ،منحرف فال مانع من ذلك    

 .العام وبقدر الحاجة

ويذكر الشيخ فيصل مولوي نائب رئيس المجلس األوروبي للبحوث واإلفتاء أن هـذا             
 :)٢(الفن الذي تستعمله أكثر صحف العالم يقوم على أمرين

 .ول تضخم فيه العالمات المميزةؤصورة المس: األول

 .  إلى خطأ معين قام به المسؤولالتعليق الذي يلفت النظر: الثاني

 :ملخصاً رأيه في التالي

א :إن النهي الشرعي المذكور في قول اهللا عز وجل        : أوالً א
א سم  يتعلق بالسخرية من شخص معين، وال يدخل اإل     )٣(א

 .ي يتناول جهة اعتبارية في هذا النهي، لكنه قد يكون حراماً إذا تناول منهياً عنهالذ

                                                 
 ).١١(اآلية : سورة الحجرات) 1(
)2 (www.Islamonline.com/fatwa 
 ).١١( اآلية :الحجرات سورة )3(
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 :إذا كان الرسم يتضمن رسم إنسان معين مع تضخيم عالماته فذلك جائز بشرطين: ثانياً
 .أال يقصد الرسام ذم هذا اإلنسان: األول

ان األعمـش،   حميد الطويل، وسـليم   : وقد سئل عبد اهللا بن المبارك عن الرجل يقول        
 . إذا أردت صفته ولم ترد عيبه فال بأس: فقال؟وحميد األعرج

وفي صحيح مسلم عن عبد اهللا بن سرجس قال رأيت األصلع يقبـل الحجـر، وفـي       
 ....".إنما األعمال بالنيات"رواية األصيلع واألصل في هذا الشرط الحديث 

لم ألخيه منهي عنه وضبط ذلـك       أن ال يتأذى اإلنسان برسم صورته، ألن إيذاء المس        : الثاني
إن كل ما يكرهه اإلنسان إذا نودي بـه،         :"اإلمام القرطبي في الثناء باأللقاب المنهي عنه فقال       

 ."فال يجوز، ألجل األذية

 .وأي رسم يكرهه صاحبه فهو غير جائز

 ال بد أن يكون منضبطاً بالقواعد الشـرعية، فـال         فأما التعليق الذي يذكر تحت الرسم       : ثالثاً
 .يجوز الكذب وال االفتراء، وال إشاعة الفاحشة، وال الدعاية للمحرمات والمنكرات

ـ  . ولؤينبغي التفريق بين المواطن العادي والمس     : رابعاً  ول تتنـاول مصـالح     ؤفأعمال المس
الناس، ويجب أن تكون معروفة حتى يمكن نقدها وبيان الخطأ أو المنكر فيها ال يـدخل فـي                  

ا يجوز ذكره كخبر مع التعليق، يجوز ذكره بالرسم مع التعليق ضـمن             الغيبة المحرمة، وكم  
 .الضوابط الشرعية

وبناء عليه فإن الشيخ فيصل مولوي يرى أن الرسم الكاريكاتيري الصحفي الهزلـي             
 . إذا كان متقيدا باألحكام الشرعية التي ذكرت أعاله، وإال فهو حرام،مباحاً

صـوله بجامعـة القـدس أن الرسـم السـاخر           حسام عفانة أستاذ الفقه وأ    . ويرى د 
 ال تكاد تخلو منه صـحيفة أو مجلـة وهـو     ،من األمور المشهورة في الصحافة    )الكاريكاتير(

وسيلة للتعبير عن الرأي إن أحسن استخدامه، إال أن بعض الرسامين يسخرون مـن بعـض                
 هـا الشـريعة     أو يرسمون النساء في صورة ال تقر       ،األمور الدينية ويستهزئون ببعض الناس    

أو يستخدمون بعض اآليات بطريقة تنطوي على السخرية واالستهزاء، مذكراً بالضوابط التي            
 :ينبغي أن تكون وأهمها
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بد أن يكون المقصد البناء      من الرسم السخرية، والتشهير وال     ال ينبغي أن يكون المقصد    : أوالً
א :واإلصالح لقوله تعالى  .)١(א

 .)٢(: وقوله تعالى

 .)٣("يء من الشر أن يحقر أخاه المسلمبحسب أمر " :وقول الرسول 

أن ال يمس الرسم عقيدة األمة وتحرم السخرية بأمور الدين وقد تـؤدي علـى الكفـر                 : ثانياً
 :الىوالعياذ باهللا، االستهزاء بالصالة ونحوها قال تع      

)٤(. 

ال يجوز استخدام النصوص الشرعية من اآليات القرآنيـة واألحاديـث النبويـة فـي               : ثالثاً
 التأدب معـه وصـيانته عـن كـل          فكالم رب العالمين يجب احترامه و      ،التعليقات الساخرة 

א : بل على المسلم أن يقرأه بتدبر وتفكر قال تعالى         ،ما ال يليق  
)٥(. 

ينبغي أن يكون رسم الكاريكاتير متفقاً في عرضه لألحداث واألشخاص مع األحكـام             : رابعاً
سيسة، وال تسـتعمل    خية، فال تستعمل فيه العبارات البذيئة واأللفاظ ال       الشرعية واآلداب المرع  

 )٦(. الحنيفرعفيه رسومات لألشخاص بأشكال وأوضاع ال يقرها الش

 :رأي الباحث في الرسوم المسيئة

عد هذا العرض لبعض القوانين الوضعية واألحكام الشرعية عند بعض العلماء فـي             ب
 الذين يحاولون استغالله بشكل يخالف حتى القوانين التي         العصر الحديث ومفهوم الحرية عند    

وضعوها تنظيماً للعالقة بين الناس فإنما يندرج ذلك كله تحت عقلية الصراع والمواجهة مـع               
والقاعدة الشرعية فـي حـديث      . اآلخر من أجل النيل منه بإلحاق الضرر به إعاقة لمشروعه         

                                                 
 ).١١(من اآلية : سورة الحجرات) 1(
 ).١(اآلية : سورة الهمزة) 2(
 ٣٣٦ص،٨ج،٢٥٦٤ح ، باب تحريم ظلم المسلم، لبر والصلةك ا: مسلم) 3(
 ).٦٥(اآلية : سورة التوبة )4(
 ).١٧(اآلية : سورة القمر) 5(
)6(www.Islamonline.com/fatwa 
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 هذا النشر اإلعالمي المسيء ممـا تحملـه         إنما يخالفها " ال ضرر وال ضرار    " :الرسول  
الصحافة في طياتها من مقاالت وتحقيقات وبرامج وتعليقات ورسوم عبر وسـائل االتصـال              

ونشر الرسـوم   .  ألن ما كان مباحاً في ذاته يصبح حراماً إذا سبب الضرر لآلخرين            ؛المختلفة
 ، في الشـريعة   ةر محرم عتبفت لكنها تسبب الضرر     ،وما يلحق بها من مواد في أصلها مباحة       

ما تقتضيه المصلحة ضمن    لوللحاكم أن ينزل العقوبة التعزيرية التي يقدرها بحق كل مخالف           
المقاصد الشرعية في حفظ العرض من التشهير، وهذا ما وافقت به األحكام الوضعية من أن               

خـالق  ولية تقتضي ضمان احترام حقوق اآلخرين وسمعتهم في إطار النظام العام واأل           ؤالمس
 .العامة وإال كانت المسؤولية المدنية والجزائية
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ووسائله المستخدمة ، يعتبر اإلعالم األشد أثرا في العصر الراهن من حيث قدرته
ا للجمهور ألن فيه قلبا للحقائق وإعادة تسويقه، واتجاهاته ويمثل الخداع والتضليل هذا األثر
رغم أنها مجرد عملية إعادة صياغة يؤديها ، بثوب آخر يخيل للمتلقي أنها حقائق ثابتة

 .المخادع من أجل إحداث تغيير ملموس لمصالح فريقه

 :ويستخدم اإلعالم من أجل الوصول إلى هدفه أنماطاً عديدة منها
طوي على التمويه وهو التأثير في شخص أو جماعة أو هيئة أو أمة بطريقة تن: التضليل .١

 .)١(والخداع والتالعب

من خالل السيطرة على ، ومن وسائل التضليل السيطرة على أجهزة المعلومات والصور
وسائل اإلعالم وتصوير وقائع الغش والفساد واالحتيال على أنها نتيجة طبيعية للضعف 

لباس الحق وهو من إ، وكل خطأ يحصل يفسر على أنه عيب طارئ وليس جوهرياً، اإلنساني
 .ثوب الباطل وخاصة عندما يبرز الجاني بمظهر الضحية

وهي محاولة التأثير في األفراد والجماهير والسيطرة على سلوكهم؛ ألغراض : "الدعاية .٢
 ".مشكوك فيها وذلك في مجتمع معين وزمان معين ولهدف معين

ستعطاف ويستخدم اإلعالم أساليب مختلفة في الدعاية منها الكذب واالختالق واال
 )٢(.واالستضعاف والشعارات

 وهي أنشطة مخططة تمارس في السلم والحرب وتوجه للجماهير من :الحرب النفسية .٣
 .أجل التأثير عليها إلنجاز هدف معين

 :وتهدف هذه الحرب إلى
 .إضعاف المعنويات والقدرات العسكرية للخصم .أ 
 .إيجاد جو داخلي من النزاع لتحقيق االنقالب .ب 

 .بية عن القائم بالحرب وأخرى سلبية عن الخصم المراد استهدافهرسم صورة إيجا .ج 

                                                 
)1( www.aljazeeratak.net/forum.. 
 ١٦٥ص،اإلعالم والدعاية:حمزة)2(
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، وتلجأ الفرق المهاجمة إلى استخدام اإلعالم من خالل إسقاط أعداد كبيرة من المنشورات
وعادة ما تكون بموجات قريبة ، أو توجيه إذاعات تبث البرامج التي تضعف الروح المعنوية

 .من الموجات الوطنية

في كل مرة تحاول فيها اجتياح قطاع ، حتالل اإلسرائيلي إلى هذه األساليبوتلجأ قوات اال
أو توجه لهم ، حيث تلقى طائرات االحتالل اآلالف من المنشورات على سكان القطاع، غزة

من أجل النيل من عزيمة المجتمع الفلسطيني في ، بيانات إذاعية على الموجات المحلية للبث
 .)١(مواجهة االحتالل

ويهدف من ، وبثه وتفريقه دون ضابط أو قيد، وهي نقل الكالم من غير تثبت: ةاإلشاع .٤
وتغيير الحقائق و خذالن الجيوش وإثراء المجالس ، يستخدم اإلشاعة إلى تحسين القبيح

 .)٢(باألحاديث الغريبة، والوقوف في وجه الحق وتشويه أعراض الصالحين بغير بينة

 :ويهدف التضليل والخداع إلى
 .قضايا األمة وصرف الجماهير عنهاتهميش  .أ 
 .التشكيك في المسلمات المعتمدة والحقائق لألمة .ب 

 .إدراج قضايا األمة ضمن حلبة الصراع اإلعالمي .ج 

 :ويعتمد التضليل أشكاالً منها
 .المقولة الكاذبة والتقرير المزور .أ 
 .حجب الحقائق والتعتيم اإلعالمي .ب 

 .التعرض للعاملين في وسائل اإلعالم .ج 

 .أساليب غير أخالقيةاستخدام  .د 

فعلى ، وتنطبق هذه األشكال على ما تتناقله بعض وسائل اإلعالم عن الواقع الفلسطيني
 .عندما يتعلق األمر بعملية فدائية فلسطينية نجد بعض العناوين التالية، سبيل المثال
 . عملية انتحارية ينفذها فلسطيني:العنوان األول

 .ته فلسطيني ينفذ عملية انتحارية انتقاماً لهدم بي:العنوان الثاني

                                                 
)1( www.Islamonline.net/arabic/science/2001. 
)2( www.said.net/Doat/assuhaim/191.htm. 
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 ، هجوم انتحاري يودي بحياة إسرائيليين إلى جانب المنفذ:العنوان الثالث

في " انتحارية" وعند عرض هذه العناوين على الحقيقة الواقعة للشعب الفلسطيني فإن كلمة 
 النوع من حيث يعتبر الفلسطينيون هذا، العنوان األول تعبير مرفوض في الثقافة الفلسطينية
واالنتحاري شخص يائس من الحياة . العمليات درباً من دروب الجهاد ومقاومة االحتالل

 .بينما المجاهد يحرص على الفوز بالجنة، فيلجأ إلى قتل نفسه، وتتوقف قدرته على االحتمال

وبالتالي ، وفي العنوان الثاني يصور الخبر أن هذه العملية هي مجرد انتقام لهدم البيت
إلى كونه ، ول الخبر إخراج األمر من دائرة الجهاد والمقاومة وتحرير األرض واإلنسانيحا

 .ردة فعل مجردة جاءت بسبب هدم البيت

وهي تعني المبادرة بالقتل وأن النتيجة كانت " هجوم"أما العنوان الثالث ففيه كلمة 
 .سقوط أبرياء

من _ ن أولئك المضللينبعد هذا العرض لطبيعة التضليل والخداع اإلعالمي نجد أ
يتالعبون باأللفاظ ويقلبون الحقائق ويستخدمون أساليب الترغيب _ أجل أن تنطلي ممارساتهم

من أجل إبراز الصورة على غير ما هي عليه ويستغلون مواقف معينة ، والترهيب
 .)١(ويضعون الجاني دائما في صورة الضحية،ويضخمونها 

 :حكم التضليل

א: قال تعالى א א  فلبس )٢(א
الحق بالباطل يعني ترويج الباطل وإظهاره في صورة الحق وقد قال ابن عباس رضي اهللا 

 .)٣(أي ال تخلطوا الصدق بالكذب" وال تلبسوا الحق بالباطل:" عنهما في قوله تعالى

وكذلك ،  التحريم؛ ألن الحق نقيض الباطل وال يمكن أن يعدلهفالنهي هنا يقتضي
 .الصدق نقيضه الكذب والكذب محرم

من سمو تعاليم اإلسالم أنه حافظ على أواصر المحبة بين الناس ومنع : حكم اإلشاعة
حيث يقول ، ولذلك أمرنا اإلسالم أن نتثبت من الخبر قبل نشره، كل ما يؤدي إلى األذى

                                                 
)1( www.Alarabiya.net/articles/2005/9/29. 
 ).٤٢(اآلية : البقرة سورة )2(
 )١/٣٤٢(،الجامع ألحكام القرآن:القرطبي)3(
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א :سبحانه وتعالى א א א
 وقد حدث في )٢( واإلشاعة حرام إذا كانت مخالفة للواقع)١(א

وقع فيها المسلمون حتى نزلت التبرئة من  عائشة حادثة اإلفك التي ه لزوجعهد الرسول 
إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به "اهللا سبحانه وتعالى حيث يقول عز وجل 

القول : فاآلية تبين سبب العذاب وهو تلقي الباطل باأللسنة واألفواه وهما نوعان محرمان"علم 
 فتحذير )٣("م والظن فإن الظن أكذب الحديثإياك : "بالباطل والقول بال علم ويقول الرسول 

. الرسول للمسلمين من الظن ألن فيه خطر على المجتمع المسلم إذا كان هذا الظن بالشر
 .)٤(: وشدد القرآن الكريم في ذلك أيضا بقوله عز وجل

م مثالً من المعامالت المالية إذا كانت الدعاية فيما أباحه اإلسال: حكم الدعاية
وفيما ال يتجاوز الصدق والحقيقة فهي ليست حراماً، أما إذا كانت في مجال ، والتجارية

المحرمات أو فيما يجلب الضرر للناس فهي محرمة؛ ألنها تدخل في باب التعاون على اإلثم 
א:  واهللا تعالى يقول)٥(والعدوان א אא א
א  .)٦(א

وتعتبر كل األمور السابق الحديث عنها من الدعاية واإلشاعة والتضليل من الحرب 
لتحقيق االستقرار في ، النفسية التي ينبغي أن يتجنبها اإلنسان مستخدماً أساليب مختلفة

 :)٧(المجتمع وذلك من خالل

 .عمة باألرقام واألدلة للناسعرض الحقائق المد -

 

                                                 
 ).٦(اآلية : سورة الحجرات) 1(
)2 (www.islamonline.net/livefatwa/arabic. 
 مـا ينهـى عـن التحاسـد والتـدابر، ح            فـتح البـاري، ك األدب، بـاب       : ابن حجـر العسـقالني    ) 3(

 ٥٧٠ص،١٣ج،٦٠٦٤
 ).٣٦( من اآلية :سورة اإلسراء) 4(
  (). مجموع الفتاوي:ابن تيمية) 5(
 ).٢(من اآلية : سورة المائدة) 6(
)7( www.islamtoday.net/pen/show-question-content. 
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 عندما االبتعاد عن مواطن التهم حتى ال يكون هناك مجال لإلشاعة كما فعل الرسول  -
 .)١(" صفيةعلى رسلكما إنما هي: " بقولهمن الصحابة وهو يسير مع زوجه صفيةخاطب بعضاً 

 .إحسان الظن بالناس والتحلي بالموضوعية -

 .وجمعها ونشرهاالصدق واألمانة في نقل المعلومة  -

وهذا ، والمساهمة الفاعلة في تربية الشباب بروح السالم والعدالة، زيادة الوعي عند الناس -
ما دعت إليه أيضاً المادة الرابعة من إعالن اليونسكو بشأن التسامح حيث دعت وسائل 
اإلعالم إلى أن تسهم بدور أساسي في تربية الشباب بروح السالم والعدالة والحرية 

حترام المتبادل والتفاهم، بغية تعزيز حقوق اإلنسان والمساواة في الحقوق بين جميع واال
البشر وجميع األمم والتقدم االقتصادي، واالجتماعي ولها أيضاً دور هام تؤديه في 

 .)٢("التعريف بوجهة نظر الجيل الناهض وتطلعاته

 

 متى يجوز اللجوء إلى التضليل أو الخداع؟

إال أنه ، الباب في هذا المجال رغم النهي عن التضليل والخداعلم يغلق اإلسالم 
 .)٣("الحرب خدعة: " في الحديث حيث يقوليستثني من ذلك ما نص عليه الرسول 

اتفق العلماء على جواز خداع الكفار في الحرب كيف أمكن : "وقد قال النووي
 .)٤("إال أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فال يحل، الخداع

 يا نبي اهللا إني أسلمت : ائشة رضي اهللا عنها قالت إن نعيم بن مسعود قالوعن ع
ولم أعلم قومي بإسالمي فأمرني بما شئت، فقال إنما أنت فينا كرجل واحد، فخادع إن شئت 

 .)٥(فإنما الحرب خدعة

 
                                                 

عتكـف لحوائجـه،ح    فـتح البـاري ، ك االعتكـاف، بـاب هـل يخـرج الم              : ابن حجر العسـقالني   )1(
 ٤٨ص،٦ج،٢٠٣٥

 نـوفمبر   ١٦إعالن مبادئ بشأن التسامح، المؤتمر العام لليونسكو، الدورة الثانية والعشـرين، بـاريس               )2(
 .، وفائق اليونسكو، منظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم١٩٩٥

 .٥٩٥ص،٧ج،٣٠٣٠ فتح الباري ، ك الجهاد والسير، ب الحرب خدعة ح: ابن حجر العسقالني)3(
)4( www.islamqa.com/index.php?ref..  
 . سبق تخريجه)5(
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 املبحث الرابع
 حكم حرب املعلومات
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 ؛بنته العديـد مـن الـدول       وت ١٩٧٥حرب المعلومات مصطلح ظهر ألول مرة عام        
 منها السياسية والعسكرية واالقتصادية والثقافية      ،إدراكاً منها لسعة تطبيقه في مجاالت مختلفة      

 نتيجة للتطور في بيئة الصراع التي       وزاد استخدام هذا النوع من الحرب في العقدين األخيرين        
 ،لعالية واستخدام المعلومـات   انتشار األنظمة واألجهزة التي تتميز بالدقة ا      : كان من مظاهرها  

كسالح ردع واعتماد كثير من الدول المتقدمة على نظم المعلومـات التـي تكـون عرضـة               
 .)١(للتخريب أحياناً

 ، حرب المعلومات هي حرب تختفي فيها المدافع والصواريخ وغيرها من الميدان           إذاً
دمير ما لدى الخصم مـن      وتتقدم فيها الحاسبات والتقنيات المتطورة مستخدمة في تعطيل أو ت         

وتتنوع حـرب المعلومـات بحسـب        )٢(أو هي محاولة إحراز التفوق المعلوماتي      .معلومات
 والحـرب   ، وحرب االسـتخبارات   ، فمنها محاولة القيادة والسيطرة    ،النشاطات المصاحبة لها  

  والتي من خاللها يتم السيطرة على بيئات األنظمة المعلوماتية بتعـديل بعـض             ،اإللكترونية
بياناتها أو حرفها عن مسارها، والحرب النفسية التي تستخدم فيها األكاذيب والشائعات لتوتير             

 ؛الخصم، أو قرصنة المعلومات بالتسلل إلى أنظمتها سواء بترميزها أو تحليل رمزها األصلي            
 .لضمان معرفة ما يدور خاللها

حويل الحسـابات   وهناك حرب المعلومات االقتصادية من خالل استهداف األنظمة وت        
 .  أو نقل ملكية هذه األموال من أصحابها الشـرعيين إلـى غيـرهم             ،إلى حسابات افتراضية  

  والذي يتم من خالله إتالف وتعطيـل        ،ومن حرب المعلومات ما هو متعلق بالعمل العسكري       
 .)٣(أو تدمير أنظمة المعلومات واالتصاالت الخاصة بالخصم

 يمكننا أن نلخص ما تهدف      ،هنمضومات وما تن  من خالل التعرض ألنواع حرب المعل     
  هو سرقة المعلومات أو تعديلها أو تدميرها أو تدمير البنية التـي تحملهـا               :إليه هذه الحرب  

ـ   سواء كان ذلك بالسرقة الكاملة أو      ،من خالل تخريب أنظمتها      ،زرع المعلومـات البديلـة     ب
 .)٤(أو ما يعرف بالفيروسات أو تدميرها بشكل كلي

                                                 
 .?www.al-diffaa.com /Detail. asp ، ٢٠٠٣/١١ صدر ١٣٢مجلة الدفاع، عدد  )1(
)2( www.islamonline.net/Arabic/Science2001.  
 .٢٠٠٧، دار الشروق عمان ١ ذياب، األمن وحرب المعلومات، ط:بداينة )3(
 .م٢٠٠١سبتمبر ١ السنة ١٦٦جلة البيان العدد م )4(
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فإن قدامى الفقهـاء لـم      ، بار حرب المعلومات قضية طارئة في الفقه اإلسالمي       والعت
: يتعرضوا لها وإنما تعاملوا مع السرقة التي وردت في النص القرآنـي فـي قولـه تعـالى                 

א  ....א

ه أخذ العاقل البالغ نصاباً محرزاً أو ما قيمت       : أي السرقة بمفهومها االصطالحي وهي    
 .)١(نصاب، ملكاً للغير، ال شبهة له فيه، على وجه الخفية

 وورد أيضاً أن اإلمام أحمد منع اإلقدام على االستفادة بالنقل والكتابـة عـن مقـال                
 .)٢(أو مؤلف عرف صاحبه إال بعد االستئذان منه

فال ينطبق عليها تعريف السرقة االصطالحي التي تشترط أن يستولي السارق خلسـة   
  الغير بقصد تملكه، والمواد الفكرية والمعلومات ليست محـرزة بالضـرورة وقـد              على ملك 

زكي بدوي عميد كليـة الدراسـات    . بل قد تقع السرقة العلمية علناً، ويذكر د       ، ال تؤخذ خلسة  
اإلسالمية بلندن رحمه اهللا في ذلك أن هذه المواد وإن كان ينبغي حمايتها من جانب الشريعة                

ن مرتكبها قد تلبس بجريمة ينبغي أن يعاقب عليها عقوبة تعزيرية، أي غير             وفقاً لمقاصدها فإ  
 .)٣(محددة، يقررها الحاكم ردعاً لعامة الناس من ارتكابها، واهللا أعلم

تفيد اللجنة بأن   "وقد ورد في حكم سرقة المعلومات فتوى للجنة األزهر مفادها التالي            
ع جائز شرعاً وال شيء فيه، بشرط أن ينسب         االقتباس بكل أنواعه من كتاب أو مجلة أو مرج        

أما النقل من كتاب أو مصدر أو مجلة عند التأليف ونسـبة مـا كتبـه                : إلى مصدره األصلي  
أما النقـل لألفكـار     . وهو نوع من السرقة   . الكاتب إلى نفسه فهذا أمر حرمه الشرع والقانون       

ذلك شيء، وذلك ينطبق علـى  وكتابتها وتطويرها وتزويدها بأفكار أخرى وتحديثها فليس في      
سرقة األفكار واآلراء العلمية والدينية بشرط أنه عند هذا السؤال تنسب الفكرة إلـى مبـدعها        
ومخترعها، وذلك ال يشبه في حكمه شرعاً حكم سرقة األموال والمتاع من قطع اليد وإقامـة                

 .)٤(وإن كان يجوز في ذلك التقدير. الحد

                                                 
 .٢٤ج، الكويتيةالموسوعة الفقهية)1(
 البوطي،www.damascus.org/arabic/dbar: الندوة الوطنية حول انفاذ حقوق الملكية الفكرية)2(

 .٢٠٠٣ يوليو ١٦ زكي بدوي عميد كلية الدراسات اإلسالمية بلندن. ، د٩٠٢١جريدة الشرق األوسط العدد  )3(
  .www.balagh.com/mosoa/feqh ٢٠٠٣ يناير ٣٠فتوى األزهر بتاريخ  )4(
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أو ، االعتداء على حـق الملكيـة الفكريـة للفـرد         وتدخل سرقة المعلومات في باب      
حق لإلنسان في إنتاجه العلمي واألدبـي والفنـي والتقنـي           "المؤسسة المالكة لهذا الحق فهو      

 ".ليستفيد من ثماره وآثاره المادية والمعنوية وحرية التصرف فيها والتنازل عنها واستئثارها

ويترتـب  .  والعالمات التجارية  والتأليف، وتتضمن هذه الحقوق حق براءة االختراع     
 )١( .على هذا الحق المعنوي حق مادي حيث أن لصاحبه أن يأخذ عوضاً مادياً

وهو ما أكده مجمع الفقـه      ، وتضمن الشريعة اإلسالمية الحق لصاحبه في هذا الجانب       
 .)٢(اإلسالمي في هذه القضية

عات ذات األهميـة    ولجأت العديد من الدول للمحافظة على الحقوق ومنع سرقة اإلبدا         
 حيـث سـرقت مجموعـة مـن         ١٨٨٥كما حدث في معرض برن لإلبداع واالختراع عام         

اإلبداعات مما اضطر الدول المشاركة في المعرض إلى إبرام معاهدة برن لحماية المصنفات             
 .١٨٨٦األدبية والفنية عام 

ألولى ونصت المادة ا  . والتي شارك فيها تسع دول أوروبية وواحدة عربية هي تونس         
 :من االتفاقية على التالي

تشكل الدول التي تسري عليها هذه االتفاقية اتحاداً لحماية حقـوق المـؤلفين علـى               "
 .)٣("مصنفاتهم األدبية والفنية

وتضمنت هذه القوانين عقوبة على من يتجاوز الحـدود المشـار إليهـا فـي هـذه                 
 أنـه   ٤٠العقوبات بـنص المـادة      و أشار القانون السوري في الفصل الثامن من         ، االتفاقيات

يعاقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى سنتين وبغرامة ال تقل عن مائة ألـف ليـرة سـورية أو                   
 .)٤(بإحدى هاتين العقوبتين

ويلجأ مستخدمو حرب المعلومات إلى سرقة المعلومات أو تدميرها بطرق مختلفـة مثـل      
ومهاجمـة  ،  والخداع االلكتروني  بالتجسس والتشويش ، القرصنة واعتراض التدفق المعلوماتي   

 شبكات الحاسـوب بـاختراق األنظمـة المختلفـة أو نشـر الفيروسـات المـدمرة وهـو                  
                                                 

 ٢٢٦٧ص،٣مجلد ،٥عدد ،  مجلة مجمع الفقه اإلسالمي)1(
نقالً عن قناة الجزيرة، برنامج الشريعة والحياة، لقاء مع الشيخ محمد عثمان شبير أستاذ الفقه وأصـوله                  )2(

 .٧/٥/٢٠٠٦بجامعة قطر، تاريخ الحلقة 
 .٢٠٠٣ يونيو ١٩-١٨، دمشق إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، المنظمة العالمية للملكية الفكريةندوة الويبو عن  )3(
  المرجع السابق)4(
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ما يلحق الضرر باألفراد والمؤسسات من خالل تعطيل برامجها وحاجتها إلى األموال والجهد             
 .إلعادتها إلى سابق عهدها

 
 :لكترونيحكم التجسس واختراق األنظمة والبريد اإل

א: جسس مذموم في شرع اهللا عز وجل وهو محرم لقوله تعالى          الت א
א א א א א  .)١(א

 تجسسوا  وال تحسسوا   إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، وال       : "ويقول الرسول   
 .)٢("وال تنافسوا وال تحاسدوا وال تباغضوا وال تدابروا وكونوا عباد اهللا إخواناً

 ويدخل تحت التجسس كل محاولة الختراق األنظمـة المختلفـة ومحاولـة تعطيلهـا           
فالتجسس محرم؛ ألن فيه فساد للخلق وإشـارة إلـى          ، أو التشويش عليها لالشتراك في العلة     

 ويوغر الصدور ويورث الفجور وفيه اعتداء على حقوق اآلخرين والنيـل مـن              خسة النفس 
 .خصوصيتهم

وهتـك  ، ومن ذلك اختراق البريد االلكتروني ألن فيه تعديٍا على خصوصية اآلخرين          
للحرمة بالتجسس على معلوماتهم وبياناتهم التي ال يرغبون اإلطالع عليها ومقاصد الشـريعة         

 .)٣( ودينهمتقوم على حفظ أعراض الناس

وهي عبارة عـن    ، وقد يلجأ المخترقون للمواقع االلكترونية لوضع بعض الفيروسات       
بحيـث  ،  التجسس على مستخدمي أجهزة الحاسوب في مكان مـا         منبرامج تمكن واضعيها    

تسجل هذه البرامج كل ضربة على لوحة المفاتيح مما يمكنهم من خالل ذلـك معرفـة اسـم                  
 يتمكن المخترق من التحكم ببياناتهم وإجراء العمليات الحاسوبية         حيث، المستخدم وكلمة السر  

 .المختلفة التي قد يكون منها تحويل األموال من الحسابات المصرفية

، ومن الطرق التي يلجأ إليها المخترقون إللحاق الضرر بحسابات البريد اإللكترونـي           
 .إغراقها بالرسائل وقد يكون الهدف من ذلك مجرد إلحاق الضرر

                                                 
 ).١٢(اآلية :  سورة الحجرات)1(
 ٤٦٤٦ح ،ك البر والصلة واآلداب، ب تحريم الظن والتجسس والتنافس:  مسلم)2(
 .٣٠٤ص،لكترونيةاألحكام الفقهية للتعامالت اإل: دالسن)3(
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ال  " عن الضرر حيـث يقـول        ويحرم إلحاق الضرر باآلخرين لحديث الرسول       
 ".ضرر وال ضرار

 
 متى يجوز استخدام حرب المعلومات؟

تقر الشريعة اإلسالمية مبدأ المعاملة بالمثل حيث يقول سبحانه وتعالى           

 .)١(א

حيث يقول ابن كثير في تفسيره لهذه اآلية بالمماثلة في استيفاء الحق كما قـال عبـد                 
إن أخـذ   " وإن عـاقبتم  "الرزاق عن الثورى عن خالد عن ابن سيرين أنه قال في قوله تعالى              

 . )٢(رجل منكم شيئاً فخذوا مثله وكذا قال مجاهد

فإنه يجوز لنا أن نستخدم     ، ا أن الخصوم إذا استخدموا حرب المعلومات      فيؤخذ من هذ  
 .هذا النوع من الحرب حسب مبدأ المعاملة بالمثل

ويجوز التجسس ما لو كان في ذلك إنقاذ نفس من الهالك، كأن يخبر ثقة بأن فالنـاً                 
لبحث عـن  خال بشخص ليقتله ظلماً، أو بامرأة ليزني بها فيشرع في هذه الصورة التجسس وا 

 .)٣(:ذلك حذراً من فوات استدراكه

وقد يكون التجسس مشروعاً كالتجسس على المجرمين من اللصوص وقطاع الطرق           
ـ  فقد ال يعرفون إال بهذا وكذلك يجوز في حال الح   ار رب بين المسلمين وغيرهم لمعرفـة أخب

اء وإلحـاق   جيش األعداء وعددهم وعتادهم ومحل إقامتهم وكل ما يفيد في النيل من األعـد             
ريدهم االلكتروني أو اختراق مواقعهم أو تخريب األنظمـة          ب النكاية بهم، سواء بالتجسس على    

الخاصة بهم لقطع شرهم ودفع الضرر عن الناس وفقاً لمقاصد الشريعة التي جـاءت بحفـظ                
 .الدين والعرض والمال والنفس والعقل

في غزوة الخندق، مصداقاً     حذيفة بن اليمان ليتجسس على الكفار        وقد أرسل النبي    
 .)٤(א: لقوله تعالى

                                                 
 ).١٢٦( من اآلية: سورة النحل )1(
 ).٤/٦١١( دار طيبة للنشر والتوزيع، دمشق مجلد ،٢ تفسير القرآن العظيم، ط:الحافظ ابن كثير )2(
 .٢٠٣ص، األحكام السلطانية: الماوردي)3(
)4( www.islamweb.net/ver2/fatwa.  
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א
التوصيات التي قد تسهم في تقويم المسـيرة         النتائج و   البحث ال بد من وضع هذه      افي ختام هذ  

 اإلعالمية وضبطها وفقاً لمعايير الشريعة اإلسالمية الغراء
 أهم النتائج

وأعدوا "التي ينبغي للمسلمين أن يحوزوها لقوله تعالىيعتبر اإلعالم أحد أسباب القوة -
 ".لهم ما استطعتم من قوة

يقبل خبر العدل الصادق وال يقبل خبر الفاسق حتى يتم التثبت منه و كذلك مجهول -
 الحال

 .الحصول على المعلومات ينبغي أن يكون بطريق مشروع-
 .رها فيما دون الحدالقاضي يقدر العقوبة التعزيرية لمن يتجاوز وله أن يقد-
 .المشارك في اإلعالم عليه أن يحق الحق و ينكر المنكر أو يتوقف-
ال يجوز ألي ناشر االقتباس أو الحصول على المعلومات ونشرها دون اإلشارة إلى  -

 مصدرها
 ".الحرب خدعة" ال يجوز الخداع والتضليل في اإلعالم إال في الحرب لحديث -
 لحديث ي شكللومات اآلخرين أو إتالفها أو التعرض لها بأمعال يجوز تخريب أنظمة و-
 . وتجوز المعاملة بالمثل"ال ضرر وال ضرار"

 أهم التوصيات

ينبغي أن يتصف اإلعالم كعملية اتصالية بالموضوعية والحيادية المجردة وهذا ما يميـزه              .١
 . والرأي العامعن بقية أشكال العملية االتصالية مثل الدعاية واإلعالن والعالقات العامة

البد لكل ما ينشر في اإلعالم أال يحوى محرفاً ويكون دقيقاً وال يتعرض للناس وال يضيع                 .٢
أوقاتهم وال يهدر أموالهم، بحيث يستشعر المرسل المسؤولية انطالقا من حديث الرسـول             

  )١().كلكم راٍع وكلكم مسئول عن رعيته(صلى اهللا عليه وسلم 

 أن ينقل القيم والمبادئ وأسلوب الحياة وطريقة التفكير ويتجنب          ينبغي لإلعالم في المجتمع    .٣
يحترم العقل اإلنساني؛ ألن العقل من الضرورات الخمس          و التقليد ونقل وجهة نظر اآلخر    

 .التي تقوم الشريعة على حفظها فال ينبغي إهمالها أو االستهتار بها

                                                 
 ٣٤٠٨مسلم، ك اإلمارة، ب فضيلة اإلمام العادل، ح ) ١(
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موضوعية وتحري الدقـة وأال     البد لكل من يعمل في مجال اإلعالم أن يتميز بالصدق وال           .٤
يركن إلى بعض القوانين التي تتحدث عن الحرية اإلعالمية فهي قوانين مقيدة بعدم إلحاق              
الضرر وليست مطلقة، بغض النظر عن السلوك الحاصل في واقع األمر من تجاهل لهذه              

مـن   ويقع على عاتق المرأة دور أكبر في المحافظة علـى األ           التعاليم والقوانين واألخالق  
االجتماعي إذا كانت إعالمية، ألن استغالل المرأة في وسائل اإلعالم يفـوق أي مجـال               

 .آخر

على الجهات المسئولة في الدولة أن تتولى نظام المراقبة على وسائل اإلعالم وتفعل نظام               .٥
الحسبة من أجل ضبط التجاوزات وإحالة المخالفين إلى القضاء ومتابعة التـزام المجتمـع      

 .ت التي تحافظ على إعالم نزيه خال من الشوائببالتعليما

على جمهور المتلقين لما تبثه وسائل اإلعالم مراعاة المسئولية الملقـاة علـيهم ألن اهللا                .٦
א: تبارك في عاله يقول    א א א

)فعليهم قبول المعروف واالنتهاء عن المنكـر وموازنـة         . )١
األمور ضمن الضوابط الشرعية المرعية وأن يدركوا طبيعة ما يتلقـى مـن الوسـائل               

 .المختلفة فيجب أن تكون مباحة وال تؤدي إلى محرم

ال نظام  البد للعامين في وسائل اإلعالم من مراعاة المصالح التي يمكن تحقيقها مع إعم             .٧
الموازنة الدقيق الذي يرعى المصلحة دون إفراط أو تفريط وأن يحرصوا على امـتالك             

وأال يلجأوا فـي    . الوسائل التي توفر البدائل عن كل ما هو مخالف لشرع اهللا عز وجل            
 .ذلك إلى الحوطيات المتوهمة من أجل عدم إفراغ الساحة من البدائل المشروعة

المية عليه أن يستوثق مما ينشر وأن يتقيد بالضوابط مـن           إن من يريد نشر أي مادة إع       .٨
أجل المحافظة على حقوق اآلخرين وصون حق كل فرد في المجتمع باعتبار أن ما كان               
مباحاً في ذاته قد يصبح حراماً إذا سبب الضرر لآلخرين وأن القوانين الوضعية في هذا               

 .ب توافق الشريعة رغم سوء التطبيقالجان

                                                 
 ).٣٦(اآلية : سورة اإلسراء) 1(
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دة الوعي باألحكام المتعلقة بوسائل اإلعالم على اختالف أشكالها والضوابط          البد من زيا   .٩
التي تحكم استخدامها والعمل بها والتعامل مع قضاياها المختلفة وذلك من أجل المساهمة             
الفاعلة في نشر المحبة والوئام والفضيلة بين أفـراد المجتمـع وصـوالً إلـى الرقـي                 

 .االجتماعي الذي نسعى إليه

لختام أقول أن ما بذلته في هذا البحث هو جهد المقل، سائالً العلي القدير أن يسدد                وفي ا 
خطاي في كل أمر وأن أكون قد وفقت في طرحي المتواضع وأن يكون ذلك مدعاة آلخـرين                 

 .كي يسبروا غور هذا العلم المهم لألمة اإلسالمية

ن قصرت وأخطأت   فإن أصبت في بحثي هذا فذلك فضل من اهللا تعالى ومنة علي، وإ            
 فأرجو المغفرة من اهللا آمالً أن يكون ما قدمت في ميزان حسناتي يـوم القيامـة وأن ينفـع                   

 . به المسلمين
 

 ،،،وصلى اللهم على نبيا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا



 

 

 
 

 الفهارس العامة
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א
א א אא

áÓŠòº‹ØÛa@òíŁa@òíŁa@áÓŠòzÐ—Ûa@

א–אF٢E 

١. } الَِّذينو الَِّذي خَلَقَكُم كُمبوا ردباع ا النَّاسها َأي٤٨ ٢١ }...ي 

٢. } ِبنَاء اءمالساشاً وِفر ضاَألر َل لَكُمع٤٨ ٢٢ } ...الَِّذي ج 

٣. }آد لَّمعلَى وع مهضرع ا ثُمكُلَّه اءماَألس ٥ ٣١ }... م 

٤. }قَّ ووا الْحتَكْتُماِطِل وقَّ ِبالْبوا الْحال تَلِْبس٨١ ٤٢ }...و 

٥. ونال تُظْلَمو ون٧١ ٢٧٩ }ال تَظِْلم 

 )٤( ترتيبها في المصحف –سورة النساء 

٦. ِر اللَِّهِعنِْد غَي ِمن كَان لَووا ِفيِه ودجلَو  ...ً ٢٣ ٨٢ 

٧.  واِف َأذَاعِن َأِو الْخَواَألم ِمن رَأم مهاءِإذَا جو... ٢١ ٨٣ 

٨. كُمخُذُوا ِحذْرو ٨٩ ١٠٢ 

٩. اِتآي تُمِمعِإذَا س ِفي الِْكتَاِب َأن كُملَيَل عنَز قَدو... ٦٢ ١٤٠ 

 )٥ ( ترتيبها في المصحف–سورة المائدة 

 ٨٢ ٢ ...وتَعاونُوا علَى الِْبر والتَّقْوى وال تَعاونُوا علَى.١٠

١١. اءدِللَِّه شُه اِميننُوا كُونُوا قَوآم ا الَِّذينها َأيي...َ ٤٠، ٨ ٨ 

١٢.ُاِرقَةالساِرقُ والسو.... ٨٦ ٣٨ 

 )٦( ترتيبها في المصحف –سورة األنعام 

١٣.َِإذوِرضاِتنَا فََأعِفي آي ونخُوضي تَ الَِّذينَأيا ر... ٦١، ٤٣ ٦٨ 

١٤.وابسوِن اللَِّه فَيد ِمن ونعدي وا الَِّذينبال تَسو... ٦٥ ١٠٨ 

١٥. ًلَى اللَِّه كَِذباى عِن افْتَرِمم َأظْلَم نفَم... ٢٤ ١٤٤ 

١٦.مِكي ونُسالِتي وص اِتي ِللَِّه قُْل ِإنممو اييح... ٣٤ ١٦٢ 
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 )٨( ترتيبها في المصحف –سورة األنفال 

١٧.اِطِرب ِمنٍة وقُو ِمن تُمتَطَعا اسم موا لَهَأِعدو...   ١٥، ٧ ٦٠ 

 )٩( ترتيبها في المصحف –سورة التوبة 

١٨.ُا كُنَّا نَخِإنَّم قُولُنلَي مَألْتَهس لَِئنوبنَلْعو وض... ٧٦ ٦٥ 

١٩.ًداِفيِه َأب ال تَقُم ٦١ ١٠٨ 

٢٠. يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وكونوا مع... ٣٥، ٢٥ ١١٩ 

٢١. ِهلَيع ِزيزع َأنْفُِسكُم وٌل ِمنسر كُماءج لَقَد... ٢٦ ١٢٨ 

 )١١( ترتيبها في المصحف – هودسورة 

٢٢.جدالناتيا نوح قد جادلتنا فأكثر  ٢٤ ٣٢ 

 )١٣( ترتيبها في المصحف –الرعدسور 

٢٣.ِةادالشَّهِب والْغَي اِلمع  ٣ ٩ 

 )١٦( ترتيبها في المصحف –سورة النحل 

٢٤.اإلِل ودِبالْع رْأمي اللَّه اِنِإنسح ٣٩ ٩٥ 

٢٥. ِةِبالِْحكْم كبِبيِل رِإلَى س عاد... ١٢٥ 
٤٧ ،٢٠،٢١ ،

٦٦ ،٥٨ 

٢٦.لَِئنِبِه و تُموِقبا عوا ِبِمثِْل ماِقبفَع تُماقَبع ِإنو... ٨٩ ١٢٦ 

 )١٧( ترتيبها في المصحف –سورة اإلسراء 

٢٧.ًِبيالس اءسفَاِحشَةً و كَان نَى ِإنَّهوا الزبال تَقْرو ٤٠ ٣٢ 

٢٨.ُؤسم كَان دهالْع ِد ِإنهفُوا ِبالْعَأووالًو ٣٩ ٣٤ 

٢٩.و عمالس ِإن ِبِه ِعلْم لَك سا لَيال تَقْفُ مو... ٨٢، ٤٣ ٣٦ 

٣٠.ًوهاكْرم كبر ِعنْد ُئهيس كَان كُلُّ ذَِلك  ١٧ ٣٨ 

٣١.و رِفي الْب ملْنَاهمحو مِني آدنَا بمكَر لَقَدو... ٢٦ ٧٠ 

٣٢.فْنَا ِلرص لَقَدكُلِّ و آِن ِمنذَا الْقُرلنَّاِس ِفي ه...ً ٢٦ ٨٩ 
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٣٣. كٍْثلَى ملَى النَّاِس عع َأهِلتَقْر قْنَاهآناً فَرقُرو... ٤٦ ١٠٦ 

 
 )١٨( ترتيبها في المصحف –سورة الكهف 

٣٤.ًاالمَأع ِرينِباَألخْس ُئكُمْل نُنَبقُْل ه  ٤٩ ١٠٣ 

٣٥.علَّ سض الَِّذين مها ونْياِة الديِفي الْح مهي...  ٤٩ ١٠٤ 

٣٦.  ِلقَاِئِهو ِهمبوا ِبآياِت ركَفَر الَِّذين ُأولَِئك...  ٤٩ ١٠٥ 

٣٧. اِتياتَّخَذُوا آيوا وا كَفَرِبم نَّمهج ماُؤهزج ذَِلك...  ٤٩ ١٠٦ 

٣٨. اِلِملُوا الصعنُوا وآم الَِّذين ِإنماِت كَانَتْ لَهح...  ٤٩ ١٠٧ 

٣٩.  ًالا ِحونْهع غُونبا ال يِفيه خَاِلِدين ٤٩ ١٠٨ 

 )٢١( ترتيبها في المصحف –سورة األنبياء

٤٠.الَِمينةً ِللْعمحِإالَّ ر لْنَاكسا َأرمو ١٦ ١٠٧ 

 )٢٤( ترتيبها في المصحف –سورة النور 

٤١.قولون بأفواهكم ماإذ تلقونه بألسنتكم وت... ٨٢ ١٥ 

٤٢. الْفَاِحشَةُ ِفي الَِّذين تَِشيع َأن ونِحبي الَِّذين ِإن... ٣٥ ١٩ 

٤٣.و اِرِهنصَأب ِمن نضغْضْؤِمنَاِت يقُْل ِللْمو...َ ٤١، ٤٠ ٣١ 

 )٢٥( ترتيبها في المصحف –سورة الفرقان 

٤٤.ِن الَِّذينمحالر ادِعبِض ولَى اَألرع شُونمي ... ٢٧ ٣ 

٤٥. ًاماِقيداً وجس ِهمبِلر ِبيتُوني الَِّذينو  ٢٧ ٤ 

٤٦. نَّمهج ذَابنَّا عِرفْ عنَا اصبر قُولُوني الَِّذينو... ٢٧ ٥ 

٤٧. ًلَةمج آنِه الْقُرلَيَل عال نُزوا لَوكَفَر قَاَل الَِّذينو.. ٤٨ ٣٢ 

 )٢٦( ترتيبها في المصحف –سورة الشعراء 

 ٤٧ ٣٠ قَاَل َأولَو ِجْئتُك ِبشَيٍء مِبيٍن.٤٨

٤٩. اِئِندثْ ِفي الْمعابو َأخَاهو ِجهقَالُوا َأر... ٤٧ ٣٦ 

 )٢٨( ترتيبها في المصحف –سورة القصص 
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٥٠.ال ا ِللَِّذينلُهعةُ نَجاآلِخر ارالد ِتلْك ونِريدي ... ٤٤ ٨٣ 

 
 )٢٩( ترتيبها في المصحف –العنكبوتسور

٥١.َّل الِْكتَاِب ِإالاِدلُوا َأهال تُجونسَأح ِبالَِّتي ِهي  ٢٢ ٤٦ 

٥٢. اللَّه ِإنلَنَا وبس منَّهِديوا ِفينَا لَنَهداهج الَِّذينو... ٦٦ ٦٩ 

 )٣٣(ف  ترتيبها في المصح–سورة األحزاب 

٥٣. لُّونوُل ال يقَب ِمن وا اللَّهداهكَانُوا ع لَقَدو... ٤٣ ١٥ 

٥٤. ِضاَألراِت واوملَى السانَةَ عنَا اَألمضرِإنَّا ع... ٧ ٧٢ 

 )٣٧( ترتيبها في المصحف –سورة الصافات 

٥٥.ُؤولُونسم مِإنَّه مِقفُوهو ٥٢، ٣٦ ٢٤ 

 )٤٠(ترتيبها في المصحف  –سورة غافر 

٥٦. انَهِإيم كْتُمي نوعآِل ِفر ِمن ْؤِمنٌل مجقَاَل رو... ٢٣ ٢٨ 

 )٤١( ترتيبها في المصحف –سورة فصلت 

٥٧. ِمَلعا ِإلَى اللَِّه وعد نالً ِممقَو نسَأح نمو... ٦٦، ١٦ ٣٣ 

 )٤٣( ترتيبها في المصحف –سورة الزخرف 

٥٨.َألونفَ تُسوسو ِمكِلقَوو لَك لَِذكْر ِإنَّهو ١٧ ٤٤ 

 )٤٩( ترتيبها في المصحف –سورة الحجرات 

٥٩. ٍأفَاِسقٌ ِبنَب كُماءج نُوا ِإنآم ا الَِّذينها َأيي... ٨٢، ٣٤، ٢٠ ٦ 

٦٠. ٍمقَو ِمن مقَو خَرسنُوا ال يآم ا الَِّذينها َأيي... ٧٤ ١١ 

٦١. الظَّن وا كَِثيراً ِمنتَِنبنُوا اجآم ا الَِّذينها َأيي... ٨٨، ٣٦ ١٢ 

 )٥٠( ترتيبها في المصحف –سورة ق 

٦٢.ٍّل ِإالقَو لِْفظُ ِمنا يمِتيدع ِقيبِه ريلَد  ٥٢، ٣٩، ٣٦ ١٨ 

 )٥٢( ترتيبها في المصحف –سورة الطور 

٦٣.ِئموٌل ييفَوكَذِِّبينٍذ ِللْم  ٢٤ ١١ 
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٦٤.ونبلْعٍض يِفي خَو مه الَِّذين ٢٤ ١٢ 

 
 

 )٥٤( ترتيبها في المصحف –سورة القمر 

٦٥.ِكٍردم ْل ِمنِللذِّكِْر فَه آننَا الْقُررسي لَقَدو ٧٦ ١٧ 

 )٥٥( ترتيبها في المصحف –سورة الرحمن 

 ٤٥ ٩ سروا الميزانوأقيموا الوزن بالقسط وال تخ.٦٦

 )٥٧( ترتيبها في المصحف –سورة الحديد 

٦٧. مهعلْنَا مَأنْزنَاِت ويلَنَا ِبالْبسلْنَا رسَأر لَقَد... ٤٥ ٢٥ 

 )٦٤( ترتيبها في المصحف –سورة التغابن 

٦٨.تُمتَطَعا اسم فَاتَّقُوا اللَّه ٥٧ ١٦ 

 )٦٨ ( ترتيبها في المصحف–سورة القلم 

٦٩.ِظيٍملَى خُلٍُق علَع ِإنَّكو ٢٦، ١٦ ٤ 

 )٨٠( ترتيبها في المصحف –سورة عبس 

٧٠.لَّىتَوو سبع  ٢٧ ١ 

٧١.ىماَألع هاءج ٢٧ ٢  َأن 

٧٢. كَّىزي لَّهلَع ِريكدا يمو ٢٧ ٣ 

 )٩٩( ترتيبها في المصحف –سورة الزلزلة 

٧٣. ُثدِئٍذ تُحموايهارَأخْب ١٥ ٤ 

 )١٠٤( ترتيبها في المصحف –سورة الهمزة 

٧٤.ٍةزٍة لُمزمٌل ِلكُلِّ هيو ٧٥ ١ 

 )      ( ترتيبها في المصحف – سورة         

٧٥.ّالْخَال وهوِليمقُ الْع ،  ٣ 

٧٦.ّالوِبعالْغُي م.  ٣ 
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א א
א א

א.מ אא מ
 ٦٦ ...)ادعهم إلى اإلسالم، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق ( .١
 ٥٤ )اقتلوا القاتل واصبروا الصابر( .٢
 ٦٦ ...) البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب( .٣
 ٢٠ )التأني من اهللا والعجلة من الشيطان( .٤

٥. 
، ولكتابـه، ولرسـوله،     هللا: قلنا لمن؟ قال  . الدين النصيحة (

 )وألئمة المسلمين، وعامتهم
٥٧ 

 ٢٧ ..)إن اهللا اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشاً ( .٦
 ٦٧ ...)إن اهللا ال ينظر إلى صوركم وال إلى أموالكم، ولكن ( .٧
 ٥٨ )إن اهللا يحب إذا عمل أحدكم عمالً أن يتقنه( .٨
 ٣٩ ...)رجل يفضي إن من أشر الناس منزلة يوم القيامة ال( .٩
 ٦٧ ...)إنما األعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى(.١٠
 ٤٠ )إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق(.١١
 ٨٢ )إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث(.١٢
 ٨٨ ...)إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، وال تحسسوا وال(.١٣
 ٧٦ )بحسب أمريء من الشر أن يحقر أخاه المسلم(.١٤
 ٣ ...)بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل وال حرج (.١٥
 ٣٥،٦٦ ...)دع ما يريبك إلى ما ال يريبك فإن الصدق طمأنينة (.١٦
 ٤٠ ...)صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط (.١٧
 ٨٢ )على رسلكما إنما هي صفية(.١٨
 ٢٤ ...)عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر (.١٩
 ٤١ )أقعمياوان أنتما، ألستما تبصرانه(قال ... ، )حتجباا: قال(.٢٠
 ٨٣ )كرجل واحد، فخادع إن شئت فإنما الحرب خدعة(....٢١
 ٢١ )كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع(.٢٢
 ٧١ )كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع(.٢٣
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 ٤٣ ...)كلكم راٍع وكلكم مسؤول عن رعيته(.٢٤
 ٨ ...)رعيتهكلكم راع وكلكم مسئول عن (.٢٥
  ٣٤ )ال تجوز شهادة خائن وال خائنة وال ذي غمر على أخيه(.٢٦
 ٧ )ال ضرر وال ضرار(.٢٧
 ٨٩، ٧٦، ٧١ )ال ضرر وال ضرار(.٢٨
 ٥٣ ...)ال يجلد أحد فوق عشرة أسواط إال في حد من حدود (.٢٩
 ٦٦ ...)لوال أن قومك حديثو عهد بكفر لهدمت الكعبة وأقمتها (.٣٠
 ٢٤ )ا هذا ما ليس منه فهو ردمن أحدث في أمرن(.٣١
 ٣٨ ...)من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن (.٣٢
 ٢٢ ...)من ترك الكذب وهو باطل بنى له قصر في (.٣٣
 ٣٨ ..)من تسمع حديث قوم وهم له كارهون، صب في (.٣٤
 ٦٦ ...)من دعا إلى هدى كان له من األجر مثل أجور (.٣٥
 ٦٦ )ر فاعلهمن دل على خير فله مثل أج(.٣٦
 ٧ ...)من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لـم يستطع (.٣٧
 ١٦ ...)من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطيع (.٣٨
 ٨ ...)والذي نفسي بيده لتأمـرن بالمعروف ولتنهون عن (.٣٩
 ١٦ ...) إلى النجاشي عظيم الحبشة ومن محمد رسول اهللا (.٤٠
 ٥٤ )إنك امرؤ فيك جاهلية! بأمه يا أبا ذر، أعيرته (.٤١
 ٤٤ ...)يا أيها الناس إنكم مسؤولون عنى فما (.٤٢
 ٢٨ ...)يا عم واهللا لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في (.٤٣



                                                                        املصادر واملراجع                      هارس العامةالف
 

 

99

א א א
א א

 م الشهرة اإلسم الكتاب

 :الناشر، مسند اإلمام أحمد بن حنبل
األحاديث ،  القاهرة– مؤسسة قرطبة

 مذيلة بأحكام شعيب األرنؤوط عليها

 اهللا أحمد بن حنبل أبو عبد
 الشيباني

 .١ أحمد

، القواعد الفقهية بين األصالة والتوجيه
 ).٩٦ص(، ١٩٩٧، دار المنارة، ١ط

 .٢ إسماعيل محمد بكر إسماعيل

، ١،  طاإلعالم واالتصال بالجماهير
 .م، مكتبة األنجلو المصرية١٩٦٩

 .٣ إمام إبراهيم إمام .د

، دار  ١، ط األمن وحـرب المعلومـات    
 .٢٠٠٧الشروق عمان 

 .٤ بداينة  ذياب بداينة

 مـن  المختصر الصحيح المسند الجامع
 وسـلم  عليه اهللا صلى اهللا رسول أمور
دار ابن كثيـر،    : الناشر:وأيامه وسننه

ــة  ــة، ، بيروت–اليمام ــة الثالث الطبع
. د: تحقيـــق، ١٩٨٧ –هــــ١٤٠٧

ـ الب بمصطفى دي  ا أسـتاذ الحـديث     غَ
 جامعـة   -وعلومه في كليـة الشـريعة     

، والطبعة األولـى لـدار طـوق      دمشق
 ناصـر  بن زهير محمدالنجاة، تحقيق   

 .الناصر

 بن محمد اهللا عبد أبو
 بن إبراهيم بن إسماعيل
 البخاري الجعفي المغيرة

 )هـ٢٥٦ -هـ ١٩٤(

 .٥ البخاري

ــن أصــول  ــرار ع كشــف األس
 محمـود   المحقق عبـد اهللا   ،البزدوي

دار الكتب العلميـة ـ   ،محمد عمر
 ..م١٩٩٧هـ ـ ١٤١٨بيروت ط 

عالء الدين عبد العزيز بن 
 أحمد

 .٦ البخاري

، الحرب اإلعالمية واألمن الوطني
www.inna.me.uk/drasat ، 

 .٧ البخاري محمد البخاري.د.أ
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 ٢، ط الوافي في شرح األربعين النووية    
 . مؤسسة علوم القرآن،١٩٨٢

 ومستو محي  البغامصطفى
 الدين

 .٨ البغــا

 .٩ البوطي محمد سعيد رمضان البوطي قضايا فقهية معاصرة

.١٠ البوطي محمد سعيد رمضان البوطي ١٩٩٦،مكتبة الفارابي،٢ط، التصوير
نهاية السول لإلمام جمال الدين عبد  

هـ مع شرح ٧٧٢الرحيم األسنوي م 
البدخشي مناهج العقول لإلمام محمد بن 

 وكالهما شرح منهاج الحسن البدخشي
الوصول في علم األصول ، مطبعة 
محمد علي صبيح  وأوالده باألزهر 

 .بمصر

ناصر الدين أبو الخير عبداهللا 
 بن عمر بن محمد البيضاوي

.١١ البيضاوي

سـنن  ، الجامع الصحيح سنن الترمذي   
تحقيق إبراهيم عطوة عوض    ، الترمذي

شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبـي      
ـ   هــ ـ   ١٣٨٢ ١ر طوأوالده ـ مص

 م١٩٧٨ ٢ط،م١٩٦٢

محمد بن عيسى أبو عيسى 
 الترمذي السلمي

.١٢ الترمذي

 تحقيق محمد .درء تعارض العقل والثقل
دار الكنوز األدبية ـ ، رشاد سالم

 هـ١٣٩١الرياض ـ 

أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
 الحراني أبو العباس

.١٣ ابن تيمية

 ، جمع وترتيـب     .مجموع الفتاوى 
 بن قاسـم الحنبلـي، عبد الرحمن 

 .هـ١٣٨٠

 

.١٤ ابن تيمية شيخ اإلسالم أحمد بن تيمية

فتح الباري شرح صـحيح البخـاري،       
 محـب   –تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي      

 –ط دار المعرفــة / الــدين الخطيــب 
 . جزء ١٣و فيه ) هـ١٣٧٩(بيروت

 

.١٥ ابن حجر ابن حجر العسقالني
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فتح الباري بشرح صحيح البخاري،     
 بـن عبـاس الجليمـي       تحقيق سيد 

 .م١٩٩٦، ١وأيمن الدمشقي، ط

.١٦ ابن حجر ابن حجر العسقالني

) ط(:  شرح بلوغ المرام سبل السالم
 .مصطفى الحلبي

.١٧ ابن حجر  ابن حجر العسقالني

دار الفكر بيروت ، سنن ابن ماجه
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي األحاديث 

 مذيلة بأحكام األلباني

د اهللا محمد بن يزيد أبو عب، 
 القزويني

.١٨ ابن ماجة

، دار ١٩٧٨، )٢ط(، اإلعالم والدعاية
 .الفكر العربي

.١٩ حمزة عبد اللطيف حمزة

.٢٠ خضور أديب خضور. د اإلعالم األمني
.٢١ بالخطي الخطيب محمد عجاج  اإلعالم في صور اإلسالم

دار الفكر، تحقيق محمد ،سنن أبي داود 
 .محي الدين عبد الحميد

ت أبو داود سليمان بن األشع
 يالسجستاني األذر

.٢٢  أبي داوود 

أبو عبد اهللا محمد بن عمر بن  ، الشهير بتفسير الرازي مفاتيح الغيب
الحسن بن الحسين التيمي 
 الرازي الملقب بفخر الدين

 الرازي

.٢٣ الرازي

، ٣األسس العلمية لنظريات اإلعالم، ط
 .، مصر١٩٩٣

.٢٤ رشتى  رشتيجيهان

.٢٥  أبو زيد   أبو زيدفاروق الصحافة المتخصصة
، الوجيز في شرح القواعد المنهجية

 ٢٠٠٣، الرسالة، ١ط
.٢٦ زيدان عبد الكريم زيدان

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، 
وبهامشه الشلبي على تبيين الحقائق ، 

المطبعة الكبرى األميرية ببوالق ، 
 .هـ١٣١٣مصر ، الطبعة األولى 

عثمان بن علي بن محجن، 
لزيلعي، من أهل فخر الدين ا

زيلع الصومال، أبو عمر 
 هـ٧٤٣وتوفي 

.٢٧ الزيلعي
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تحقيق علي معوض / األشباه والنظائر/
 ١٩٩١عبد الموجود إصدار 

.٢٨ ابن السبكي عبد الوهاب بن علي السبكي

اإلبهاج في شرح المنهاج على منهـاج       
دار الكتب  / الوصول إلى علم األصول     

ه تحقيق ١٤٠٤ ١ط / العلمية ـ بيروت 
 ٣اعة من العلماء عدد األجزاء جم

 

على بن عبد ، للبيضاوي
 الكافي السبكي

.٢٩ ابن السبكي

تحقيق كمال عبد العظيم / المبسوط 
 دار الكتب العلمية/ العناني

محمد بن أحمد بن أبي سهل 
 خِْسيرالس 

خِْسير٣٠ الس.

www.said.net/aldawah/315htm .٣١  السعوي   إبراهيم السعوي
لفقهية للتعامالت األحكام ا

 الرياض،اإللكترونية
.٣٢ السند عبد الرحمن السند. د

.٣٣ لشرامليا لشرامليا حاشية الشراملي على شرح المنهاج 
الخبر الصحفي وضوابطه اإلسالمية، 

 ().دار الشروق، جدة، ط 
.٣٤ شلبي  شلبيكرم

م      ن عل ق م ق الح ى تحقي ول إل اد الفح إرش
ول ن  ، األص امي ب ص س ي حف ق أب تحقي

ريالعر ي األث  -  ١ط/ دار الفضيلة/ ١ج، ب
 الرياض ،م ٢٠٠٠

محمد بن علـي بـن محمـد        
هــــ ١١٧٣(الشـــوكاني 

 )هـ١٢٥٠

.٣٥ الشوكاني

 اإلعالم اإلسالمي النظري في الميزان، 
 ، ١٩٩٧الرياض، طبعة 

.٣٦ صيني صيني سعيد

تفسير الطبري المسمى جـامع البيـان    

 هـ١٤١٢الطبعة األولى ،  تأويل القرآن 
 –ر الكتــب العلميــة  م، دا١٩٩٢ -

ــروت ــر بيـ ــة دار الفكـ ؛ وطبعـ
 هـ١٤١٥بيروت،

محمد بن جرير بن    أبو جعفر   
؛ يزيد بـن خالـد الطبـري      

 )هـ٣١٠هـ ٢٢٤(

.٣٧ الطبري

، دار الكتب العلمية ١تاريخ الطبري، ط
 .هـ بيروت١٤٠٧

.٣٨ الطبري أبو جعفر بن جرير

، اإلعالم اإلسالمي وتطبيقاته العملية   
 ١٩٨٤جي القاهرة ـ مكتبة الخان

.٣٩ عبد الحليم حي الدين عبد الحليمم. د
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العز بن عبد  السلمي العز بن عبد السالم فتاوي العز بن عبد السالم

 السالم

٤٠.

 المسمى عمدة القاري بشرح صحيح البخاري
 .بالعيني على البخاري، دار الفكر

.٤١ العيني العيني

الجانب ) ١ج(اإلعالم في القرآن 
 .م١٩٨٦) ١ط(النظري، 

.٤٢ غلوش غلوش أحمد

.٤٣ ابن فرحون ابن فرحون  تبصرة الحكام  -ابن فرحون 
. عبد اهللا الفقيه.  فتاوي د -

www.islamweb.net/ver2/fatwa/
.٤٤ الفقيه عبد اهللا الفقيه. د

المصباح المنير في غريب الشرح 
الكبير للرافعي، ط المكتبة العلمية، 

 .بيروت

.٤٥ الفيومي أحمد محمد المقري

 ، تحقيق أحمد كام القرآنالجامع ألح
 دار الشعب، ٢عبد العليم البردوني، ط

 .م١٩٥٢

أبو عبد اهللا محمد األنصاري 
  هـ،٦٧١ وفي، تالقرطبي، 

.٤٦ القرطبي

.٤٧ قطب  قطبمحمد منهج التربية اإلسالمية 
زاد المعاد، تحقيق شعيب وعبد القادر 

م مؤسسة ١٩٩٨، ٣ ط٣األرنؤوط، ج
 بيروت، الرسالة

.٤٨ ابن القيم لجوزيةا ابن القيم

سامي بن  :  تحقيق ،تفسير القرآن العظيم  
دار طيبة للنشـر    : الناشر،  محمد سالمة 

الثانيـة   : الطبعـة ، دمشـق ،  والتوزيع
 .م١٩٩٩ - ـه١٤٢٠

أبو الفداء إسماعيل بن عمـر      
بن كثير القرشـي الدمشـقي      

 ]ـ ه٧٧٤- ٧٠٠[

.٤٩ بن كثيرا

.٥٠ كرم  كرمانجان جبر.د .١٩٩٢، ٢ مدخل إلى لغة اإلعالم، ط
 دار الكتب ١األحكام السلطانية، ج 

 العلمية
.٥١ الماوردي علي بن محمد بن حبيب

.٥٢ المسحال سعيد المسحال نحن واإلعالم 
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، دار إحياء التـراث     صحيح مسـلم  
بيروت، تحقيق محمد فؤاد    –العربي  

 عبد الباقي
ضبط وتخريج محمد محمد تامر،      -
 .م دار الفجر القاهرة١٩٩١، ١ط

 

م أبو الحسين مسلم بـن      اإلما
ــابوري،  ــاج النيسـ الحجـ

 هـ،٢٦١وفيت

.٥٣ مسلم

، فيض القدير، شرح الجامع الصغير    
المكتبة التجارية الكبرى ـ مصر ط  

 تعليقات لماجد الحموي عدد     ١٣٥٦
 ٦األجزاء 

  

.٥٤ المناوي عبد الرؤوف المناوي،

 -، البن منظور، دار النشرلسان العرب
 م١٩٩٧ ،١ط، بيروت – صادر دار

أبو الفضل جمال الدين محمد 
 بن مكرم بن منظور

.٥٥ ابن منظور

 وزارة -الموسوعة الفقهية الكويتية
طبعات ، األوقاف في دولة الكويت

 مختلفة

الموسوعة  مجموعة من العلماء

الفقهية 

 الكويتية

٥٦.

 ، دار الفكــر، ألشــباه والنظــائرا
 .م١٩٨٦دمشق، 

 

 الدين بن ابراهيم بن زينهو 
بن نجيم ، محمد الشهير با

 .حنفي،
 

.٥٧ ابن نجيم

السيرة النبوية، ضبطه وحققه و وثق 
، ١أصوله عمر محمد عبد الخالق ج

م، دار الفجر للتراث، ١٩٩٩، ١ط
 القاهرة

.٥٨ ابن هشام أبو محمد عبد الملك بن هشام

تحقيق عبد الرزاق  ، ،شرح فتح القدير 
بيروت دار الكتب العلمية /غالب المهدي

 أجزاء١٠م ١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥

كمال الدين محمد بن عبد 
 الواحد المعروف ابن الهمام

.٥٩ ابن الهمام
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 المجالت والنشرات والمواقع اإللكترونية

.٦٠ . مشروع قانون العقوبات الفلسطيني 
،  ـ توزيع المكتبة الشرقية٢٨دار المشرق ـ بيروت ط / المنجد في اللغة واألعالم

 .بيروت

٦١.

 نوفمبر ١٦مؤتمر العام لليونسكو، الدورة الثانية والعشرين، باريس إعالن مبادئ بشأن التسامح، ال
 .، وفائق اليونسكو، منظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم١٩٩٥

٦٢.

.٦٣ .٢٠٠٣ يوليو ١٦ زكي بدوي عميد كلية الدراسات اإلسالمية بلندن. ، د٩٠٢١جريدة الشرق األوسط العدد 
.٦٤ .٢٠٠٣ يوليو ١ط ) ٣١( سلسلة الدراسات :الحق في حرية الرأي والتعبير

.٦٥ الصحوة اإلسالمية ضوابط وتوجيهات
.٦٦  .www.balagh.com/mosoa/feqh ٢٠٠٣ يناير ٣٠فتوى األزهر بتاريخ 

.٦٧ .م٢٠٠١سبتمبر ١ السنة ١٦٦مجلة البيان العدد 
.٦٨ .?www.al-diffaa.com /Detail. asp ، ٢٠٠٣/١١ صدر ١٣٢مجلة الدفاع، عدد 

.٦٩ ).٣٩٥-٥/٣٩٣( فتاوي ومقاالت منوعة مجموع
.٧٠ .٢٠٠٣ يونيو ١٩-١٨، دمشق إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، المنظمة العالمية للملكية الفكريةندوة الويبو عن 

نقالً عن قناة الجزيرة، برنامج الشريعة والحياة، لقاء مع الشيخ محمد عثمان شبير أستاذ الفقـه وأصـوله                  
 .٧/٥/٢٠٠٦قة بجامعة قطر، تاريخ الحل

٧١.

hadith.al-islam.Com/Display.asp ٧٢.
http// ar.wikipedia.org wiki.  ٧٣.
 Longman Dictionary,page 217 ٧٤.
www.Alarabiya.net/articles/2005/9/29. ٧٥.
www.islammemoCc/article1.  ٧٦.
 www.islammemo.com/article1 . ٧٧.
 www.Islamonline.com/fatwa ٧٨.
www.Islamonline.net/arabic/science/2001. ٧٩.
 www.islamonline.net/Arabic/Science2001. ٨٠.
www.islamweb.net/ver2/fatwa .  ٨١.
1www.phrmg.org/Arabic/monitor 2001 ٨٢.
www.fm-m.com/2006/jul2006/story ٨٣.
 www.said.net/Doat/assuhaim/191.htm. ٨٤.
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:א  

يتناول البحث ضوابط اإلعالم وبعضا من أحكامه الشرعية لمدى تأثيره في الحياة 
 .المجتمعية في ظل التقدم التقني وضرورة تقيد هذا التقدم بالقيم واألخالق الكريمة

بحث من ثالثة فصول كما يلي الفصل التمهيدي وفيه خمسة مباحث يذكر تألف ال
األول تعريف اإلعالم وحقيقته في حين يذكر الثاني مشروعية اإلعالم ثم يتحدث الثالث عن 

 .وسائل اإلعالم والرابع عن مجاالته أما الخامس فيتحدث عن وظائفه
 :الفصل األول

 اإلعالمية في القرآن والسنة النبوية ثم أركان العملية  وفيه أربعة مباحث تذكر المبادئ والقيم
 . اإلعالمية وضوابطها وعقوبة من لم يلزم هذه الضوابط

 : الفصل الثاني
ويتناول بعضاً من األحكام الشرعية المتعلقة باإلعالم مثل حكم المشاركة في وسائل اإلعالم 

 . داع وحرب المعلوماتوأحكام متعلقة بالنشر اإلعالمي والحكم في التضليل والخ
 :وأخيراً الخاتمة التي تضمنت أهم النتائج والتوصيات

 حيث كانت النتائج بذكر اإلعالم على أنه من أسباب القوة، وينبغي الحصول على المعلومات 
 . بطريق مشروع وعدم جواز الخداع والتضليل وال إلحاق الضرر باآلخرين

 اإلعالم بالصدق والموضوعية، وأال ينشر في حين تركزت التوصيات على ضرورة اتصاف
ما يضيع أوقات الناس وأموالهم وأن ينشر القيم الصحيحة في المجتمع، وضرورة أن تتولى 

 . الجهات المسئولة متابعة وسائل اإلعالم وتفعل نظام الرقابة عليها
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Abstract 

This study treats media as it presents what controls and the rules for 
certain issues. This subject was chosen as media affects the community 
during the era of technology. The progress in media should be controlled 
by morals. 

This research includes three chapters: the foreword which has five 
inquiries as the first defines media while the others mention the 
legitimacy of it, tools, fields and functions. 

The first chapter has four inquiries: the first mentions some values and 
principles from the holy Quran and Prophet’s Mohammed ( PBUH) 
Sunna. 

The second inquiry shows media pillars: sender, recipient, message and 
the tool. The third inquiry shows the restrictions for every pillar while 
the fourth determines the punishment for trespassers of the restrictions. 

The second chapter refers to some Islamic legislation related to media, as 
participation, publishment, misleading and false information and 
information war. 

Finally, the research presents some results and recommendations like 
taking care of media as a powerful tool and getting information legally 
and the illegality in causing harm for others. 

The study recommends the following: media use should be real and not 
waste human’s time and money. Media should also look after values and 
morals. The authority should take the responsibility in following up 
media. 

 
 

 


