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 جملة الدراسات اإلسالمية والفكر لألحباث التخصصية

 
 واحدا   بوصفه واملعريف، الفكري اإلصالح يدانم يف تعمل جملة التخصصية، لألحباث والفكر اإلسالمية الدراسات جملة
عاصر.  اإلسالمي احلضاري املشروع مرتكزات من

ُ
 امل

 واملنهجية الفكر إصالح على اجلّاد للعمل املثقفني  ومجهور والباحثني واملفكرين للعلماء مرفأ   تكون ألن اجمللة تسعى
 يتمثل أكرب هدف لتحقيق سعيا   أمجع، لإلنسانية خدمة واإلقليم، اللغة حدود متجاوزة األمة، مستوى على اإلسالمية

 العاملي. الصعيد على اإلنساين الفكر مستوايت ترقية يف
 ماّدة تقدمي بغية العالية اجلودة ذات العلمية األحباث التخصصية، لألحباث والفكر اإلسالمية الدراسات جملة تستهدف

 املذكورة، رؤيتنا حتقيق مسرية يف هبا يُعتد علمية مرجعية لتشّكل واملتخصصني، واملثقفني للباحثني مفيدة متقنة؛ علمية
  منها دعما   ومقاالهتم أحباثهم لرتقية والتيارات املشارب خمتلف من والكّتاب الباحثني مع ابلتواصل اجمللة إدارة وتتعهد
 اإلنساين. الفكر منظومة وترقية إصالح جمال يف الفكرية  واجلهود العلمية للحركة
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ABSTRACT 

Smart government is a model of evolution of e-government, e-government in 

general is government public services on the Internet through Web portals 

applications (Life Events & Business Episodes), smart government and its 

applications come to complement what has been built and invest in cross closer to 

citizen on the one hand, the direct and simultaneous interaction with data deployed 

in society and economic, social and security and its components on the other. 

Instruments Smart sensors have evolved (Smart Sensors) which are connected to 

the Internet, such as security surveillance cameras in cities and climate sensors and 

measuring energy and power associated with the Internet network government 

consumption. 

Smart government is the electronic services digital means for us dispense with 

many things, including the excessive use of paper and time lost in follow-up 

transactions between departments is an excellent step in the evolution of 

government services in the state system and the speed of completion of 

transactions and customer convenience in first class, which he could accomplish 

his business through his Smartphone without the need to go to the place of the 

government department and wait. 
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1-Introduction 

 

The shift from E-government to smart government needs a lot of continuous work 

to ensure the readiness of services that will be available to users and requires the 

administrator to understand the digital needs and how they are applied and 

completed. Therefore, the study of those needs and understand well the 

government departments.                                                                                                               

Developing or owning a Smartphone application to enter the stage of smart 

government, if the department does not offer its services properly through 

electronic pages it is difficult to switch to smart services without going through 

several stages of development.                                                            

Government departments and institutions should first focus on electronic services 

available on the network, or even non-ready at the moment and develop properly 

and the use of new technologies and standards, taking into account ease of use and 

user experience.                                                                                                                                                      

The provision of services through several channels including websites, smart 

phones and text messages and even television. 

New developments to lead to a lot of amendments to the e-government model, 

which is suitable to the harmonic framework updates Data input to the electronic 

government (Government Interoperability Framework) to match sources and 

format the new data with back-end systems to the government. 
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Fig 1: electronic government needs 

In order to e-government turn into a smart government it will be working 

on several fronts technical and administrative, including: 

 

• Create a framework for smart government services on mobile phones and how 

they are assembled and endorsement serve individuals. Smart government services 

may be provided through a government application of a unified public service it 

be an element is added or removed so huge or deliberate central government to 

publish guidance and general guidance on how to develop services and technology 

to her favourite and how to design and contents of the service and how to protect 

service (security insurance application and confidential information) and then 

leave it for devices and various ministries in order to do internally developed smart 

government services of their own. 

• Develop special guidelines smart applications and templates (Smart Government 

Apps Guidelines). Most governments have developed this special launching 

governmental Internet sites instructions but so far those governments did not work 

on the same application-level smart note that the time for citizen interaction with 

the mobile device far exceeds the time consumed by that citizen interacting with 

the browsers on desktop devices. 

• Work on the huge open government data (Government Big Data) to promote the 

launch of smart applications around by programmers in the community. An 

example of this is that the government opens Data trade and economic transactions 

and the Data and transportation and communication facilities and Data import and 

export raw form and comes from the programming smart applications on the 

phones for trader’s service and provide them with information to benefit them in 

their trade with trading partners in other countries. 

• Create data government sensor networks to collect information in real and timely 

information about security, transport, health, climate, environment and other 

sectors. With what it means to allocate computing power and Data Centre private 

to receive process and store the sensor Data. 
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2-WIRELESS NETWORKING PROBLEMS 

 

In the development researcher discusses a range of topics 

including:                                     

- Application Programming Interfaces (APIs)                                                   

Using application programming interfaces (APIs) to make smart government 

services or functions are available for use by other applications. Thanks to 

Smartphone, new services replace traditional  

- Applications and web applications.                                         

Development of new applications quickly by blending existing services and 

capabilities in creative ways, is no longer applicable and single user interface, but 

several interfaces. These interfaces can be built using different techniques, to 

target different types of users, and can also be built from several interested parties 

before doing so. In order to enable multiple interfaces, it became the application 

programming interface (API) base interface for applications, whether old or new. 

As it has become the new application programming interfaces distribution channel 

for government services. 

- The ability to provide basic functional properties of the work of the APIs, the 

government entity itself turn into a platform. And here is not enough to provide a 

set of APIs, it must be those interfaces reliable, scalable and secure at the same 

time. 

- Security measures relating to the user                                      

When you provide smart services to the public, should not be overlooked any of 

the security risks, whether related to the institution or the user, when the 

development of smart services, taking into account the privacy and security issues 

related to the participation of sensitive information while using those services. 

With regard to the user, the service provider must (the government agency, for 

example) to ensure safe use of the service by the public. 

-  

3-PROTECTION FOR WIRELESS NETWORK 

Security Guidance for encrypting smart applications: 

When you develop smart applications, you must take many issues into 

consideration, including: the use of properties, and the presence of sensitive data, 

and share information. It should take the necessary security measures in this 

regard, starting from the development stage, depending on the level of security 
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 necessary for each individual case. Review the instructions below and a number 

of thorny issues related to security in the development of smart applications. 

Protect sensitive data: 

• Make sure the rating data stored according to the degree of sensitivity, and then 

to take security measures accordingly. Perform data processing and storage 

operations in accordance with those classifications. 

• Store sensitive data on the server (server) rather than stored on the client machine, 

whenever possible, If it is necessary to store data on the client machine, use the 

application programming interface (API) to encrypt files, which are provided by 

the operating system, or through other reliable source. 

• should always make sure sensitive stored data encryption, as well as the data in 

the cache (cached). 

• In some cases, you can put restrictions on the data as a precautionary measure (to 

use in a different geographic location, for example). 

• For safety reasons, reveal the minimum of user data; namely select the data that 

will be of benefit to the user, and shapes the rest of the data. 
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 Fig 2: E-government services 

Researcher discusses the data protection during transport:                                                               

Always assumed that the network layer is safe, and on this basis, has taken the 

necessary precautions. 

• When a specific application to send sensitive data wired or wirelessly, makes 

use of a secure channel for data transfer between two parties (SSL / TLS) is a 

prerequisite.                                                            

• Use strong encryption algorithms and long keys.                                                     

• Ensure that the user interface shows whether the certificates that are used are 

valid or not. 

Usage Analysis and Risk:                                                                 

• Navigate through the application of the analysis of the basic functions and the 

method of work. Select network interfaces that the application uses, and select 

protocols and security standards it uses. 

• Select the properties of the machine that could application and opportunities for 

piracy and potential uses (such as camera, GPS, etc.)                                                                            

• Check out how he believes in the application of payment information, if it 

provides this property. 

• Identify other applications that interact with smart service, and select 

applications that may harm the safety and privacy standards.                                               

• Ensure that the source code analysis (source code) for the application, and to 

identify weaknesses. 

• Check out how they carried out the ratification of the user in the application 

process, and identified potential risks.                                                       

• Analyze the data stored within the application process. See the algorithms used 

in the encryption, and whether vulnerable to known issues.                                                                       

• Verify that the data that is stored in the cache memory type, and whether 

sensitive information was stored in the memory.                                                         

• tested the application against the "breakthrough talks" attacks in which the 

attacker between the interlocutors in the network sneaking unbeknownst to either 

of them (man-in-the-middle) to analyze the possible interventions in the 

application.                                                                        

• Check if the sensitive data being leaked to the log files (log files). 
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• Be sure to maintain the security of the destination server, not the client-side 

only. 

Risks from the perspective of the researcher:                                                       

Researcher discusses a range of risks and warnings about the applications and 

programs 

Use smart devices multiple types of applications, the original or private systems 

and programs.  From time to time, these applications and programs make updates 

or download programs requested in order to add new functionality to it, as is the 

case in smart phones and tablets. However, these programs and applications may 

contain vulnerabilities or malicious code. There are many risks associated with the 

programs and applications can be listed as follows: 

Applications threats and cipher software and operating systems  

Installed programs contain smart devices based on certain codes unauthorized 

procedures. 

This code can penetrate the devices by which programs are updated or installed, 

or applications that are downloaded, or instant messaging, or e-mail.  

This code has been inconsistent with the normal operation of the device, or causes 

the risks of theft or loss of data. Operating systems as well as the risk of a similar, 

but they may cause greater problems because their influence and ability on the 

device and the data is much larger than the impact of applications. 

Internet threats:                                                               

 When the devices connected to the Internet, you may reach them malicious code 

through HTML applications or JavaScript or Flash, or other sources through Web 

pages that are visited. It may also cause weakness browsers in exposing the devices 

to the risk of external codes. Take preventive measures such as avoiding users' 

access to unreliable sites through the use of checks or security certificates at the 

enterprise level and the use of modern versions of web browsers provides a greater 

degree of safety. You must modify the settings to suit the security policies in the 

enterprise. You must make sure not to enter into official websites, but through the 

means of secure communication. The devices Security Administration is critical 

of the security structure of the whole enterprise, the risks related devices threaten 

as well as desktop computers, databases and e-mail devices and servers, networks, 

and may cause the arrival of unauthorized persons  
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to sensitive data, or it may cause slow systems. Moreover, because of the mobile 

nature, the smart devices are prone to loss or theft of data    

4-RECOMMENDATIONS 

• Data encryption in all communication process to reduce risk wherever possible 

application of it. However, the encryption method must be compatible with the 

Federal Information Processing Standard System (FIPS) which does not possess 

a lot of hardware at the moment. For devices not compliant with FIPS system, 

institutions must use FIPS 140-2 sandbox security mechanism. 

• Provide and encourage the use of formal communication network via virtual 

private networks (VPN) in high-risk situations, where the authentication and 

encryption, confidentiality and integrity of secure data across these networks 

operations.                                                            

• must be trained users to be very careful for their effective control on the 

devices, and that is to give them instructions about the potential for the loss of 

hardware hazards.            

• Ensure that the smart devices do not allow the transaction if we’re not 

connected to the Internet (offline) or to store transaction data for later use. 

Applications should require it relates to the Internet to complete the 

transaction.                                         

• For secure smart devices and applications, make sure you download versions 

concerning the types of new threats and risks 

updates.                                                       

• Do not have to deal with payment applications other than authorized or can 

exchange data with applications. 
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ABSTRACT 
This research attempts to reveal the differences between the agreement and 

disagreement of the discrepancy in Fiqh. It is an evaluation study in the light of 

Quran and Sunnah.The study consists of an introduction, two chapters and a 

conclusion. The first chapter discusses the concept of differentiation in Fiqh. 

Secondly, it shows the dissimilarity between the two words (Ikhtilaf-difference) 

and (khelaf-dispute). Then, it demonstrates the historical overview of the 

variance Fiqh phases. The second chapter, involves the stand of the jurists about 

this issue and as a result the jurists are divided into two groups, praises the 

differences in Fiqh due to requirements of the Sharia texts. On the other hand, 

the second group disagrees with the issue. At the end, the results have been 

declared significantly.  
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 امللخص

 

سعى البحث إىل استجالء قضية االختالف الفقهي بني املدح والذم، وذلك يف دراسة تقوميية يف ضوء الكتاب 
مقدمة، ومبحثني، وخامتة. تناول البحث يف املبحث األول مفهوم االختالف الفقهي،  وينقسم البحث إىلوالسنة. 

ل ما يبىن على دليٍل، والثاين ما أسس على غري وأوضح أن مثَّة فرقا بني كلمَتي )االختالف( و)اخلالف(، فاألوَّ 
دليل. كما استعرض حملة اترخيية عن أطوار االختالف الفقهي. وقد جلَّى البحث يف املبحث الثاين انقسام الفقهاء 

 الذي التيسري ملبدأ تطبيق أنه ويرى ميدحه اجتاهإىل اجتاهني إزاء قضية االختالف الفقهي، وأابن أدلة االجتاهني، 
 االختالف، ذم    إىل آخرون ذهب حني يف. االختالف هذا تقتضي الشرعية النصوص طبيعة وأن اإلسالم، به جاء

 النزاع؛ مرتع عن مبنأىً   الفقهي االختالف أنَّ  تبدَّى وتقوميها االجتاهني أدلة عرض وبعد املسلمني، على ضررًا وعد  ه
 ما االختالف من املذموم أن بيدي  ،فطري أمر وأنه واقٌع، الفرعية الفقهية املسائل يف االختالف أبن مقر الكل إذ

 اخلالف من النوع هذا ذم يف خيالف ومل الصحيح، الدليل يسعفه ومل التفرق، إىل أفضى أو اهلوى، على مبنًيا كان
 .واخللف السلف علماء
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 .103:عمران آل 1

 مقدمة
الكرمي، والصالة والسالم على نبينا حممد الذي قعَّد األصول احلمدهلل الذي أمر ابالعتصام بكتابه العزيز، وسنة نبيه 

العامة، والقواعد الكلية لتسري عليها أمة اإلسالم، وعلى آله وأصحابه الذين قدَّموا لنا أمنوذًجا حمكًما يف االحتكام 
 إىل الكتاب والسنة عند النزاع.

 أما بعد.
ق، وحذرت من الفرقة واخلالف؛ إذ يف األوَّليني متاسك وتقدم، فلقد دعت  الشريعُة اإلسالمية إىل اجلماعة والو فا

يًعا َواَل تـََفرَُّقوْا َواذُْكُروْا نِْعَمَة اّللِه َعَلْيُكْم ِإْذ ُكنُتْم ويف األخرييني متزق وأتخر، قال تعاىل: } َواْعَتِصُموْا ِبَْبِل اّللِه َجَِ
 . 1{ُتم بِِنْعَمِتِه ِإْخَوانً َأْعَداء فَأَلََّف بـَنْيَ قـُُلوِبُكْم َفَأْصَبحْ 

غري أن اإلسالم دين واقعي ينظر إىل الفطرة اإلنسانية الَت فطر هللا تعاىل الناس عليها، والَت من طبيعتها االختالف 
يف التفكر، والتباين يف التأمل، فلم حير  م كل اختالٍف ينتجه العقل البشري بعد التحري واالجتهاد املبنيني على دليٍل 

 سليم، وإمنا حرَّم االختالف املبتناة على هوًى، وماال يسعفه الدليل.
ومما يزيد األمر جالًء، أنَّ نصوص الشرع ليست كلها قطعية الداللة، بل فيها جمٌّ غفرٌي من ظين الداللة، وهذا 

منها، أض ف يفضي إىل تفاوت العقول، واختالف األفهام، يف فهم تلك النصوص، وحتليلها، واستنباط األحكام 
إىل ذلك، أن النصوص متناهيٌة، وأن وقائع الناس، وحوادث احلياة غري متناهيٌة، فسنَّ الشرع اإلسالمي أحكاًما 

 كلية، وقواعد عامة، يسري عليها أهل العلم؛ مواكبًة ملستجدات احلياة.
اليسر والسَّعة، وقدَّم قانوًًن وابحتواء اإلسالم هلذا االختالف الفقهي، وضبطه، أنقذ أتباعه من الُعسر، ومنحهم 

، وتشريعا مثيًنا، لشؤون احلياة املختلفة، الدينية، واالجتماعية، واالقتصادية، والسياسية وغريها.  ثرًّيا
 واقتضت طبيعة البحث تقسيمه إىل مقدمة ومبحثني وخامتة.

 .وهللاي ندعو أن جيعله لوجهه الكرمي خالصا، وأن ينفع به؛ إنه على كل شيء قدير
 املبحث األول: مفهوم االختالف الفقهي.

يتناول هذا املبحث تعريف االختالف الفقهي من الناحية اللغوية واالصطالحية، مث يعكف على تقدمي حملة اترخيية 
 عن نشأة االختالف الفقهي.
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 .210، ص2معجم مقاييس اللغة،ابن فارس،  ج 2
 .213،ص2املصدر نفسه،  ج 3
 .251،ص1املؤلفني، جينظر: املعجم الوسيط، جمموعة من  4
 .442، ص4معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، ج 5
 .213،ص1خمتار الصحاح، أبوبكر الرازي، ج 6

 
 املطلب األول: تعريف االختالف الفقهي لغة ومصطلًحا.

 الفرع األول: االختالف الفقهي يف اللغة:
دٍة، مث تعريف املصطلح كمركب  لقد درج أهل العلم يف تعاريف املصطلحات املركَّبة على تعريف كل كلمة على ح 

 إضايف؛ لذا، حنذو حذوهم، ونقول:
  االختالف لغًة:

خيتلف، تعدُّ كلمة )االختالف( يف اللغة العربية مصدرًا  للفعل الثالثي املزيد فيه حبرفني، ومها اهلمزة والتاء: اختلف 
على وزن افتعل يفتعل، وأصله: خلف خيلف، و" اخلاء والالم والفاء أصول ثالثة، أحدها: أن جييء شيء بعد 

. ويقال: اختلف الناس يف كذا، والناس خلفٌة، أي: 2شيء يقوم مقامه، والثاين: خالف قدام، والثالث: التغري"
 .3يقيم نفسه مقام ما أزالهخمتلفون؛ ويعلل ذلك أبن كل واحد منهم يزيل قول صاحبه، و 

اختلف الشيئان، أي: مل يتفقا ومل يتساوًّي. واختلف إىل املكان: تردد، واختلف الشيء: جعله خلفه،  -أيًضا-ويقال
 .4وأخذه من خلفه

  الفقه لغًة:
راك، واإلحاطة. يعود أصل كلمة )الفقه( إىل الفعل الثالثي اجملرَّد )فقه يفقه(، وتدلُّ مادَّة الفقه على الفهم، واإلد

و" الفاء والقاف واهلاء أصل واحد صحيح يدل على إدراك الشيء، والعلم به. تقول: فقهت احلديث أفقهه، وكل 
علم بشىء فهو فقه، يقولون ال يفقه وال ينقه، مث اختص بذلك علم الشريعة، فقيل لكل عامل ابحلالل واحلرام فقيٌه، 

 .6قهه هللا تفقيًها وتفقهه: إذا تعاطى ذلك، وفاقهه: ابحثه يف العلم". "وقد ف5وأفقهتك الشيء: إذا بينته لك"
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 .156،ص1ينظر: املفردات يف غريب القرآن، الراغب األصفهاين، ج 7
 .61،ص1الكليات، الكفومي، ج 8
 .227،ص1كشاف اصطالحات الفنون، التهانوي، جينظر:   9

 التَّفرِقة بني كلمََت االختالف واخلالف:
كلمة  مثَّة تبايٌن بني كلمَت ) االختالف( و)اخلالف( من الناحية اللغوية، فذهب الراغب األصفهاين إىل أن

اآلخر يف حاله، أو قوله،  بينما تعدُّ لفظة )اخلالف( أعم من )االختالف( تتضمَّن أخذ كل واحد طريًقا غري طريق 
 .7الضد؛ إذ كل ضدين خمتلفان، يف حني أنَّ كل خمتلفيني ليسا ضدَّين

ورغم استخدام الفقهاء واألصوليني لكلمَت )االختالف( و)اخلالف( مبفهوٍم واحد، إال أنَّ الكفومي يف كتابه 
ختالف هو أن يكون الطريق خمتلًفا، واملقصود واحًدا. واخلالف هو أن يكون )الكليات( ميَّز بينهما، فقال:" واال

 .8كالمها خمتلًفا. واالختالف: ما يستند إىل دليل. واخلالف: ما ال يستند إىل دليل. واالختالف من آاثر الرمحة"
أن كلمة )اخلالف(  وتبعه التَّهانُويُّ، فذكر أنَّ لفظة )االختالف( يستعمل يف قول أسس على دليل، يف حني

 .9يستخدم فيما ال دليل عليه
ومع صعوبة التمييز بني الكلمتني، إال أن استخدام كلمة )االختالف( ملا وقع بني الفقهاء واألصوليني من تبايٌن يف 
اآلراء واالستنباطات أوىل؛ ألن كل واحد من املختل فني من أهل العلم استند إىل دليٍل فيما ذهب إليه، فأمسى 

تالفهم علمياا، ومل يت  بعوا أهواءهم فيما قالوه، حىت يكون قواًل بغري علم، ورغم اختالف الطرق الَت يسلكوهنا، اخ
 فإن غرضهم واحد، وهو الوصول إىل احلكم الشرعي. 

وأتسيًسا على ماسبق، فإنَّ البحث يقصد ابالختالف الفقهي: تلك املسائل الفقهية الفرعية الظنية الَت اختلفت 
فيها أنظار اجملتهدين؛ إما خلفاء الدليل، أو وجود تعارض ظاهري بني األدلة، أو طريقة ثبوت الدليل، واستند إىل 

 دليٍل.
 املطلب الثاين: حملٌة اترخييٌة عن االختالف الفقهي.

األوضاع املرتد  ية لقد سطعْت مشس اإلسالم يف اجلزيرة العربية؛ لتخرج الناس من ظلمات اجلهل إىل نور العلم، ولُتغري   
من النواحي الدينية، واالجتماعية واالقتصادية، ومجيع شؤون احلياة، فمنها بدأ الوحي ينزل على النيب عليه الصالة 

والسالم، وبدأ الصحابة يتلقَّون هذا الدين العظيم من الرسول عليه الصالة والسالم، إما ابجللوس يف جملس النيب  
 معني وسائلني، وإما على شكل أحاديث يسمعوهنا، أو مواقف يشاهدوهنا من النيب عليه الصالة والسالم كمست
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ب:أخرجه مسلم يف  10 (، رقم  صحيحه، )كتاب اجلهاد والسري، ابي جيوياز  ق تيال  من ن يقيضي اْلعيْهدي ويجيوياز  إ نْ زيال  أيْهل  احلْ ْصن  على ُحْكم  حياك ٍم عيْدٍل أيْهٍل ل ْلُحْكم 

 .1388، ص3( ج1768احلديث)
 .427، ص2حاشية العطار على مجع اجلوامع، حسن العطار، ج 11
ي(، رقم احلديث)أخرجه الرتمذي يف سن 12 ي كيْيفي ي يْقض  ب: ما جاء يف اْلقياض   .616،ص3(، ج1327نه، )كتاب األحكام، ابي
 .33، خالصة اتريخ التشريع اإلسالمي، عبدالوهاب خالف، ص189ينظر: اتريخ التشريع اإلسالمي، مناع القطان، ص 13

عليه الصالة والسالم فتسجلها ذاكرهتم، أو تسطرها أيديهم، وعند حدوث حادثة، أو وقوع ًنزلة، كانوا يهرعون 
 إىل النيب عليه الصالة والسالم فيسألونه، وهو جييبهم. 

جتهاد يف عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم، واستدل على الوقوع مبا جاء يف واألصح عند األصوليني جواز اال
صلى هللا  صحيح مسلم أن أيابي سيع يٍد اخْلُْدر يَّ، قال: ن يزيلي أيْهُل قُ ريْيظيةي على ُحْكم  سيْعد  بن ُمعياٍذ، فيأيْرسيلي رسول اَّللَّ  

ياٍر، فلما دي  هُ على مح  د ، قال رسول اَّللَّ   صلى هللا عليه وسلم  ل ْْليْنصيار : عليه وسلم  إىل سيْعٍد، فيأياتي ًني قير يًبا من اْلميْسج 
". قال: "ت يْقُتُل ُمقيات ليت يُهْم، وتسىب ُذر  ي َّت يُهْم. ِإنَّ َهُؤاَلِء نـََزُلوا على ُحْكِمكَ ". مُثَّ قال:" ُقوُموا إىل َسيِهدُِكْم أو َخْْيُِكمْ "

ٌ يف أنَّ حكمه كان عن اجتهاد10"َقَضْيَت ِبُْكِم اّللَِّ وسلم:"فقال النيب  صلى هللا عليه   .11. واحلديث بني  
" فقال: َكْيَف تـَْقِضي؟ومما يؤاز ر هذه املسألة، أينَّ ريُسولي اَّللَّ   صلى هللا عليه وسلم  ب يعيثي ُمعياًذا إىل اْلييمين ، فقال: "

ي مب يا يف ك تياب  اَّللَّ . قال: " ". قال: فيب ُسنَّة  رسول اَّللَّ   صلى هللا عليه وسلم.  قال: مل َيُكْن يف ِكَتاِب اّللَِّ فَِإْن أيْقض 
اْْلَْمُد ّلِلَِّ الذي َوفََّق َرُسوَل ".  قال: أيْجتيه ُد ريأْي ي. قال: "مل َيُكْن يف ُسنَِّة رسول اّللَِّ  صلى هللا عليه وسلم فَِإنْ "

 .  12"رسول اّللَِّ  صلى هللا عليه وسلم
يف عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم، فكان  -رضي هللا عنهم–وهكذا حدثت اجتهادات جزئية من الصحابة 

 النيب يطلع عليها، فيقرهم عليه إن كان صوااًب، وينب  ههم عليه إن كان خطًأ.
األصول الدينية، والفروع  وهبات ه  الصورة الرائعة، انقضى العهد النبوي الذهيب، ومل يعرف املسلمون اختالفًا يذكر يف

عهم فيما يواجهونه من حوادث تقع، أو نوازل تنزل.  الفقهية؛ ألن النيب عليه الصالة والسالم كان مرج 
بدأت رُقعة  -رضوان هللا عليهم -ه، وبداية عهد اخللفاء الراشدين11وبعد وفاة الرسول عليه الصالة والسالم سنة 

ل جديدة كانت حباجة إىل معرفة حكمها الشرعي، وكان الصحابة يسريون يف الدولة اإلسالمية تتسع، ووقعت نواز 
ضوء الكتاب والسنة، فإن نزلت هبم ًنزلٌة، حبثوا يف الكتاب والسنة، فإن وجدوا حكمها فيهما، أو يف أحدمها، 

سبب لتباين  ، وإال اجتهدوا، ونتيجًة هلذا االجتهاد، فإن اختالفاٍت وقعت بني الصحابة و"إن أهم13فبها ونعمت
 الرأي يف املسائل الفقهية بني الصحابة يعود إىل درجة اطالع كل واحد منهم على السنة، فمنهم املكثر يف الرواية 
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 .23االختالف يف املذهب املالكي، عبدالعزيز بن صاحل اخلليفي، ص 14
 .30ينظر: خالصة اتريخ التشريع االسالمي، عبدالوهاب خالف، ص 15
ب: اأْليْمر  ب ق تيال  الناس حىت ي يُقوُلوا الي إ ليهي إال هللا حُميمٌَّد رسول اَّللَّ   16 اةي(، رقم أخرجه مسلم يف صحيحه، )كتاب اإلميان، ابي ةي وييُ ْؤُتوا الزَّكي وييُق يُموا الصَّالي

 .51،ص1(، ج20احلديث)

، بيدي أهنا بقيت اختالفات يف نطاق الفروع الفقهية الظنية الَت حتتمل االجتهاد، ومل متسَّ أصول 14ومنهم املقل"
 العقائد، وجوهر الدين.

 الصحابة عصري التفسري التشريعي، واستنباط األحكام للوقائع املستجدة الَت ال نص فيها، وقد صدرت ويعدُّ عصرُ 
ع تشريعي  من كبار الصحابة آراء عديدة لتفسري نصوص األحكام يف الكتاب والسنة، وتعترب تلك اآلراء مبثابة مرج 

ة فيما ال نص فيه، مما تعدُّ أصال لالجتهاد لتفسري تلك النصوص وحتليلها، كما قام الصحابة إبصدار فتاوى كثري 
 .15واالستنباط

 ونستعرض جانًبا من املسائل الفقهية الَت تباينت حوهلا وجهات نظر الصحابة يف النقاط اآلتية:
 أواًل/ قضية مانعي الزكاة: 

ي رسول اَّللَّ   صلى -رضي هللا عنه–ثبت يف صحيح مسلم أن أاب هريرة  هللا عليه وسلم،  وياْسُتْخل في  قال: "ليمَّا تُ ُويف  
يِب  بيْكٍر: كيْيفي تُ قيات ُل الناس وقد قا ُر بن اخلْيطَّاب  أل  ، قال ُعمي ُه، ويكيفيري من كيفيري من اْلعيريب  ل رسول اَّللَّ   أبو بيْكٍر ب يْعدي

، َفَمْن قال اَل ِإَلَه إال هللا فـََقْد َعَصَم مىن أُِمْرُت َأْن أُقَاِتَل الناس حَت يـَُقوُلوا اَل ِإَلَه إال هللاصلى هللا عليه وسلم:" 
وهللا أَلُقَاتَِلنَّ من فـَرََّق بني الصَّاَلِة َوالزََّكاِة، فإن الزََّكاَة ". فقال أبو بيْكٍر: " َماَلهُ َونـَْفَسهُ إال ِبَقِهِه َوِحَسابُهُ على اّللَِّ 
ُهْم على َمْنِعهِ َحقُّ اْلَماِل. وهللا لو َمنَـُعوين ِعَقااًل َكانُ  ". وا يـَُؤدُّونَُه إىل رسول اّللَِّ  صلى هللا عليه وسلم  َلَقاتـَْلتـُ

، ف يعيريْفتُ  : ف يوياَّللَّ  ما هو إال أيْن رأيت اَّللَّي عز وجل قد شيريحي صيْدري أِب بيْكٍر ل ْلق تيال  ُر بن اخلْيطَّاب  "فقال ُعمي  .16 أينَّهُ احلْيقُّ
)رأيت(،أي: علمت وأيقنت، ومعىن )شرح(، أي: فتح   -رضي هللا عنه-ول عمروقد ذكر النووي أن معىن ق

جازم ابلقتال ملا ألقى هللا سبحانه وتعاىل ىف قلبه من الطمأنينة  -رضي هللا عنه-ووسع، ويفيد أنه علم أن أاببكرٍ 
 الدليل وأقامه من )عرفت أنه احلق(، أى: مبا أظهر من  -رضي هللا عنه–لذلك واستصوابه ذلك، ومعىن قول عمر 
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 .210،ص1شرح النووي على صحيح مسلم، أِب زكرًّي حيىي بن شرف النووي، ج 17
 .105،ص7، نيل األوطار شرح منتقى األخبار، حممد بن علي الشوكاين، ج95،ص10املصدر نفسه، ج 18
 .1الطالق،  19
 .6الطالق، 20
اًث الي ن يفيقيةي  21 ب: اْلُمطيلَّقية  ثيالي  .1114،ص2(، ج1480هلا(، رقم احلديث) أخرجه مسلم يف صحيحه، )كتاب الطالق، ابي

احلجة فعرف بذلك أن ما ذهب إليه أبوبكر هو احلق، ال أن عمر قلَّد أاب بكر رضى هللا عنهما، إذ اليقل  د اجملتهد 
 .17جمتهًدا آخر

 اثنًيا/ نفقة املطلَّقة ثالاًث: 
ثالاثً، وهي املبتوتة، فأصبحوا نفقة املطلقة  -رضوان هللا عليهم-من املسائل الفقهية الَت تباينت فيها أنظار الصحابة 

 :18اجتاهني
إىل وجوب النفقة والسكىن هلا، حمتًجا بقول هللا تعاىل:  -رضي هللا عنه-ذهب عمر بن اخلطاب  االجتاه األول:

 . 19{اَل ُُتْرُِجوُهنَّ ِمن بـُُيوِِتِنَّ َواَل خَيُْرْجَن ِإالَّ َأن َيَِْتنَي بَِفاِحَشٍة مُّبَـيِهَنةٍ }
:  وجه الدليل: ، ويمما يُ ؤيي  ُدُه ق يْوله ت يعياىلي ه نَّ يف آخر اآلية دليل على ُوُجوب  الن َّفيقية  ويالسُّْكىني أن النَّهى عن إْخرياج 

 ، وهذا أمر ابلسكىن.20{ َأْسِكُنوُهنَّ ِمْن َحْيُث َسَكنُتم مِهن ُوْجدُِكمْ }
كىن للمطلقة ثالاثً، واحتج لقوله حبديث فاطمة أنه ال نفقة وال س -رضي هللا عنه-ذهب ابن عباس  االجتاه الثاين:

ا زيْوُجهيا يف عيْهد  النيب  صلى هللا عليه وسلم،  وكان أينْ فيقي عليها ن يفيقيةي ُدوٍن،  -رضي هللا عنها-بنت قيس أينَُّه طيلَّقيهي
ُْعل مينَّ ريُسولي اَّللَّ   صلى هللا عليه وسلم  فيإ نْ  كان يل ن يفيقيٌة أيخيْذُت الذي يصلحىن،   فلما ريأيْت ذلك، قالت: وهللا ألي

اَل نـََفَقَة َلِك ويإ ْن مل تيُكْن يل ن يفيقيٌة مل آُخْذ منه شيئا. قالت: فيذيكيْرُت ذلك ل ريُسول  اَّللَّ   صلى هللا عليه وسلم  فقال:" 
 .21"وال ُسْكىَن 

 اثلثًا/عدة اْلامل املتوىف عنها زوجها: 
يف حكم عدة احلامل املتوىف عنها زوجها، هل تعتد أببعد األجلني من وضع  -رضي هللا عنهم–اختلف الصحابة 

 احلمل أو عدة الوفاة، أو تكون عدهتا بوضع احلمل فقط.
ي   أيْرب يعية  أيْشُهٍر ويعيشٍر  -رضي هللا عنه-فذهب على  لينْي ، أي: أهنا إن ويضيعيت قبل مض  ر  اأْليجي خ  إىل أهنا ت يْعتيدُّ ِب 

.ت يريبَّصيت إىلي    انتهاء العدة، وإن انتهت العدة قبل الويضع  انتظرت إىلي الويضع 
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 .432البقرة:  22
 .4الطالق: 23
 .88، ص7ينظر: نيل األوطار، املصدر السابق، ج 24
 .4الطالق: 25
 .109،ص 10، صحيح مسلم بشرح النووي، ج89،ص7ينظر: نيل األوطار، ج 26
ة   27 ب: اْنق ضياء  ع دَّ (، رقم احلديث)أخرجه مسلم يف صحيحه، )كتاب الطالق، ابي ا ب ويْضع  احلْيْمل   .1122،ص2(، ج1485اْلُمت يويىفَّ عنها زيْوُجهيا ويغيرْي هي

 
( آلي يتيني ، أي: ق يْوله ت يعياىلي َواَلَِّذيَن يـُتَـَوفَـّْوَن ِمْنُكْم َويََذُروَن َأْزَواًجا يـَتَـَربَّْصَن ِِبَنـُْفِسِهنَّ وحجته: احلرُص على العيميل  اب 

امٌّ يف كل من مياتي عنها زيوُجهيا، سيوياٌء كانت حيام اًل، أو غري حيام ٍل. وق يْوله ت يعياىلي . فهي عي 22(َأْربـََعَة َأْشُهٍر َوَعْشًرا
ييْشميلُ املطلقة واملتوىف عنها، فيجيميُعوا بني اْلُعُموميني   -أيضا–عيامٌّ  23{وأوالُت األمحال أجُلُهن أن يضعن محلهن} 

ُلوا ب قيصر  اآلية الثَّان يية  على املطلقة، ب قير ي ليهيا، ومل يهملوا عموم اآلية، ف يعيم  اآْلي سية  ويالصَّغ ريية  ق يب ْ د  اْلُمطيلَّقيات  كي نية  ذ كر  عيدي
 هبا وابلَت قيبليهيا يف حيق   اْلُمت يويىفَّ عنها.

، وذلك 24يف حني ذهب الصحاِب عبدهللا بن مسعود ومجهور العلماء من السلف إىل أن عدهتا بوضع احلمل 
. وأن عموم آية البقرة خمصوص 25} َوُأْواَلُت اأْلَمْحَاِل َأَجُلُهنَّ َأن َيَضْعَن مَحَْلُهنَّ {إعمااًل بعموم قول هللا تعاىل: 

ةي  26حبديث سبيعة يَّةي نُف سيْت ب يْعدي ويفياة   -رضي هللا عنها-يف صحيح مسلم أن أُمَّ سيليمي قالت: إ نَّ ُسب يي ْعيةي اأْليْسليم 
ا أيْن ت يت يزيوَّجي زي  ا ذيكيريْت ذلك ل ريُسول  اَّللَّ   صلى هللا عليه وسلم  فيأيميريهي هيا ب لييياٍل، ويإ ن َّهي  .27ْوج 

 املبحث الثاين: االختالف الفقهي بني املدح والذم) دراسة تقوميية يف ضوء الكتاب والسنة(
ومؤيد ومعارض، ونورد االجتاهني يف املطلبني اآلتيني، تباينْت نظرات العلماء إىل االختالف الفقهي بني مادٍح وذاٍم، 

 مث نستعرض القول الراجح. 
 املطلب األول: أدلة املادحني لالختالف الفقهي.

ذهب مجٌع من العلماء إىل أن االختالف الفقهي سائٌغ شرًعا، وواقٌع فعاًل، تقتضيه الفطرة اإلنسانية، وتتطلبه 
منها: دالالهتا الظنية، وغري ذلك، وقد استدل هذا االجتاه أبدلة عديدة، جنمل النصوص الشرعية ملالبساٍت عديدة، 

 أمهها يف األدلة اآلتية:
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 .185البقرة: 28
 .78احلج، 29
 .48ينظر: أسباب اختالف الفقهاء، عبدهللا بن عبداحملسن الرتكي، ص  30
 .170،ص2االعتصام، الشاطيب، ج 31
 .123،ص4ينظر: املوافقات، الشاطيب، ج 32
 ه.نفساملصدر  33

 
مثَّة نصوص شرعيَّة تدل على أن اإلسالم يسٌر، وجاء لرفع احلرج، وإزالة  الدليل األول: ُيسر الشريعة اإلسالمية:

َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم يف ، وقوله تعاىل: } 28{اْلُيْسَر َواَل يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسرَ يُرِيُد اّللهُ ِبُكُم املشقة، منها قوله تعاىل } 
يِن ِمْن َحَرجٍ   .30، ومحُل الناس على رأي واحد فيه مشقة وعسر29{ الدِه

 ، ومنها: 31ويستأنس لذلك مبا جاء عن بعض التابعني
أصحاب رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  يف العمل، ما روى عن القاسم بن حممد أنه قال: "لقد نفع هللا ابختالف 

 ال يعمل العامل بعلم رجل منهم، إال رأى أنه يف سعة". 
 -قال  -وعن ضمرة بن رجاء أنه قال: "اجتمع عمر بن عبد العزيز، والقاسم بن حممد، فجعال يتذاكران احلديث 

يشق ذلك عليه حىت بني فيه، فقال له عمر: وجعل القاسم  -قال  -فجعل عمر جيىء ابلشىء خيالف فيه القاسم 
 ال تفعل فما يسرىن ابختالفهم محر النعم". 

قال:"لقد أعجبىن قول عمر بن عبد العزيز: ما أحب أن أصحاب حممد   -أيضا –وروى ابن وهب عن القاسم 
ئمة يقتدى هبم، فلو أخذ صلى هللا عليه وسلم  ال خيتلفون، ألنه لو كان قوالً واحًدا، لكان الناس يف ضيق، وإهنم أ

 رجل بقول أحدهم كان سنة".
إنَّ وجود املتشاهبات يف الشريعة اإلسالمية يفسح اجملال لوقوع االختالف؛ إذ  إنزال املتشاهبات. الدليل الثاين:

ع األنظار واختالف اآلراء واملدارك متباينٌة،  ومع أنَّ التوقف فيها هو احملمود، فقد وقع االختالف فيها، ووض
 . 32الشارع هلا مقصوٌد له، وإذا كان مقصوًدا له وهو عامل ابملآالت، فقد جعل طريًقا إىل االختالف

مثَّة مسائل اجتهادية، جعل الشارع فيها جماال لالختالف؛ حيث تتوارد على املسألة الواحدة يف  الدليل الثالث:
 .33لتعارضكثري من األحيان أدلة قياسية، وغري قياسية، حبيث يظهر بينها ا
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 .124،ص4املوافقات، جينظر:  34
ب: أيْجر  احلْياك م  إذا اْجت يهيدي فيأيصيابي أو أيْخطيأي(، رقم احلد 35  .2676،ص6(، ج6919يث)أخرجه البخاري يف صحيحه، )كتاب االعتصام ابلكتاب والسنة، ابي
 .124،ص4ينظر: املوافقات، ج 36
ح(، وقال احلافظ العراقي ) سنده ضعيف(، ينظر: كنز العمال يف سنن األقوال واألفعال، عالء حديث ضعيف، قال املناوي )مل أقف له على سند صحي 37

وينبغي أن نقول: أن معىن احلديث صحيح؛ إذ الغرض من هذا االختالف الذي ميسي رمحًة هو  .59،ص10الدين علي املتقي بن حسام الدين اهلندي ، ج
 بنًيا على هوًى، أو يفضي إىل التفرق، فال ارتياب أبنه مفسدٌة ونقمٌة.ماكان مبنيا على دليل وبرهان. أما ما كان م

ه  إىل بيين  قُ رييْ  38 ع  النيب  صلى هللا عليه وسلم  من اأْليْحزياب  ويخميْريج  ب: ميْرج  ُهْم(، رقم أخرجه البخاري يف صحيحه، )كتاب املغازي، ابي ظيةي ويحُمياصيريت ه  إ ًّيَّ
 .1510،ص4(، ج3893احلديث)

 .59النساء: 39

 
جمال االجتهاد ملا قصده الشارع ىف وضع الشريعة حني شرع القياس، ووضع الظواهر الىت خيتلف ىف  الدليل الرابع:

إذا َحَكَم ، وقد أابن هذا املقصد قول الرسول عليه الصالة والسالم: "34أمثاهلا النظار؛ ليجتهدوا فيثابوا على ذلك
َلُه َأْجَراِن، وإذا َحَكَم فَاْجتَـَهَد، ُثَّ َأْخطََأ فـََلُه َأْجرٌ اْْلَاِكُم فَاْجتَـَهَد، ُثَّ   . 35" َأَصاَب فـَ

وقوع االختالف من األئمة الراسخني، واختالفهم يف مسألة: هل كل جمتهد مصيب؟ أم املصيب  الدليل اخلامس:
 .36لى اجلملةواحد؟ وقد أجاز الكلُّ هذا االختالف، وهو حجٌة على أن له مساًغا ىف الشريعة ع

 .37"اختالف أميت رمحةقوله عليه السالم:"  الدليل السادس:
وقوع االختالف بني الصَّحيابية  يف  غيْزوية  بيين  قُ ريْيظيةي: ثبت يف صحيح اْلُبخيار يُّ عين  اْبن  ُعميري أنه قال:  الدَّليل السابع:

: "ليمَّا ريجيعي من اأْلي  -لنا-قال النيب  صلى هللا عليه وسلم   ". فيأيْدريكي اَل ُيَصلِهنَيَّ َأَحٌد اْلَعْصَر إالَّ يف َبِِن قـَُرْيَظةَ ْحزياب 
ْت ي يهيا. وقال ب يْعُضُهْم: بيْل ُنصيل  ي مل يُ ريْد م   ، فقال ب يْعُضُهْم: الي ُنصيل  ي حىت َني نَّا ذلك. فيذُك ري ب يْعضيُهْم اْلعيْصُر يف الطَّر يق 

ًدا منهم ل لنَّيب     صلى هللا عليه   .38وسلم،  فلم يُ عين  ْف وياح 
 املطلب الثاين: أدلة الذَّامني لالختالف الفقهي.

 ذهب ثلٌَّة من أهل العلم إىل أنَّ االختالف مذموٌم، وفيه مضرة للمسلمني، واحتجوا ابحلجج اآلتية:
ورد يف القرآن الكرمي آًّيٌت عديدات تدلُّ على ذم   االختالف، والتحريض على اجلماعة، ووجوب  اْلجة األوىل:

َ َوَأِطيُعواْ الرَُّسوَل َوُأْوِل الرجوع إىل الكتاب والسنة عند اخلالف، منها قوله تعاىل:} اَي َأيُـَّها الَِّذيَن آَمُنواْ َأِطيُعواْ اّلله
 .39{ْعُتْم يف َشْيٍء فـَُردُّوُه ِإىَل اّللِه َوالرَُّسوِل ِإن ُكنُتْم تـُْؤِمُنوَن ِِبّللِه َواْليَـْوِم اآلِخِر اأَلْمِر ِمنُكْم فَِإن تـََنازَ 
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 .119،ص4املوافقات، الشاطيب، ج 40
 .105آل عمران: 41
ب: تيْسو يية  الصُُّفوف  ويإ قياميت هيا ويفيْضل  اأْليوَّل  فياأْليوَّل  منها(،رقم احلدي 42  .323، ص1(، ج432ث)أخرجه مسلم يف صحيحه، )كتاب الصالة،ابي
(، 6858والسنة،ابب: االقتداء بسنن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(، رقم احلديث)أخرجه البخاري يف صحيحه،)كتاب االعتصام ابلكتاب  43
 .2658،ص6ج
 .152،ص8(، ج7659أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري، رقم احلديث) 44
 .122، 121، ص4ينظر: املوافقات، الشاطيب، ج 45
ب: اقرؤوا اْلُقْرآ 46  .1929( ج،ص4773ني ما ائْ ت يليفيْت عليه قُ ُلوُبُكْم(، رقم احلديث)أخرجه البخاري يف صحيحه، )كتاب فضائل القرآن،ابي

وجه الدليل من اآلية أهنا: "صرحية يف رفع التنازع واالختالف، فإنه رد املتنازعني إىل الشريعة، وليس ذلك إال لريتفع 
إال ابلرجوع إال شيء واحد؛ إذ لو كان فيه ما يقتضي االختالف مل يكن يف االختالف، وال يرتفع االختالف 

َواَل َتُكونُوْا َكالَِّذيَن تـََفرَُّقوْا َواْختَـَلُفوْا ِمن بـَْعِد َما . ومنها قوله عزوجلَّ: }40الرجوع إليه رفع تنازع وهذا ابطل"
 .41{َجاءُهُم اْلبَـيِهَناُت َوُأْولَِئَك ََلُْم َعَذاٌب َعِظيمٌ 

ما جاء يف األحاديث النبوية من التنفري من االختالف واجتناب سبله، منها قوله عليه السالم :"  اْلجة الثانية:
َدُعوين ما تـَرَْكُتُكْم، إمنا أهلك . ومنها، قوله صلى هللا عليه وسلم  :" 42" اْستَـُووا، وال َُتَْتِلُفوا فـََتْخَتِلَف قـُُلوبُُكمْ 

َلُكْم سؤاَل ُتُكْم عن َشْيٍء فَاْجَتِنُبوُه، وإذا َأَمْرُتُكْم ِبَِْمٍر فَْأتُوا منه من كان قـَبـْ م َواْخِتاَلِفِهْم على َأنِْبَيائِِهْم. فإذا نـََهيـْ
 .43"ما اْسَتَطْعُتمْ 

نيا رسول  ْردياء  وأيبُو أُمياميةي ووياث ليُة بن األيْسقيع  وأينيُس بن ميال ٍك قالوا: خيريجي عيليي ْ اَّللَّ  صلى اَّللَُّ عليه ويسيلَّْم وعن أِب الدَّ
، فق َمْهال اي ُأمََّة ال: "ي يْوًما، ويحنيُْن ن يتيمياريى يف شيْيٍء من أيْمر  الد  ين ، ف يغيض بي غيضيًبا شيد يًدا مل ي يْغضيْب مثله، مُثَّ انْ ت يهيريًني

َلُكْم هبذا  .44"ُُمَمٍَّد! إمنا َهَلَك من كان قـَبـْ
جبواز االختالف يف الشريعة يفضي إىل التكليف مبا ال يطاق؛ إذ االختالف معناه وجود إن القول  اْلجة الثالثة:

 . 45أدلة متعارضة، افعل وال تفعل، وهذا ال ميكن؛ ألنَّ مقصود الشارع ال يتحصَّل بذلك

تَـَلَفْت قـُُلوبُُكْم،  عن جندب بن عبد هللا عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: " اْلجة الرابعة: اقرؤوا اْلُقْرآَن ما ائـْ
 . 46"فإذا اْختَـَلْفُتْم فـَُقوُموا عنه 
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 .27،28اإلسالمية بني االختالف املشروع والتفرق املذموم، يوسف القرضاوي، ص الصحوة  47
 .122،ص4املوافقات، الشاطيب، ج 48
 .120،121،ص4،جاملصدر نفسه 49
 .118هود: 50
 .294، 293، ص2ينظر: املوسوعة الفقهية الكويتية، ج 51

وجهة االستدالل: أن قراءة القرآن عبادٌة عظيمة، إال أن النيب عليه الصالة والسالم مل يرخص بقراءته إذا أفضت 
 .47أم يف فهم معانيهإىل النزاع واخلالف، سواء أكان االختالف يف القراءة وكيفية األداء، 

اتفاق األصوليني على إثبات الرتجيح بني األدلة املتعارضة، إذا مل ميكن اجلمع، والقول بوجود  اْلجة اخلامسة:
 .48االختالف ىف الشريعة يرفع ابب الرتجيح مجلة؛ حيث ال فائدة فيه وال حاجة إليه

ثبوت الناسخ واملنسوخ يف القرآن الكرمي، ولوكان يف الدين اختالف ملا كان للنسخ فائدٌة؛ إذ  اْلجة السادسة:
 .49النسخ يرفع التعارض، وذلك برتك العمل أبحد الدليلني

 املطلب الثَّالث: نظرٌة تقومييٌة لالختالف الفقهي بني املدح والذمِه.
مي تضمَّن آًّيٍت عديدة تقر  ر أن االختالف أمٌر واقٌع، وأن إن القرآن الكرمي بوصفه املصدر األول للتشريع اإلسال

َوَلْو َشاء رَبَُّك الطبيعة البشرية متباينٌة يف الفهم والتحليل واالستنباط، ومن اآلًّيت الَت تؤكد هذا قوله تعاىل: }
 .50{  رَبَُّك َوِلَذِلَك َخَلَقُهمْ ِإالَّ َمن رَِّحمَ ، جَلََعَل النَّاَس ُأمًَّة َواِحَدًة َوالَ يـََزاُلوَن ُُمَْتِلِفنيَ 

ومما جيب أن يعلم أن أصول الدين ال مسرح لالختالف فيها؛ كوجود هللا تعاىل، ووحدانيته، ومالئكته وكتبه ورسله 
الفروع املعلومة من الدين يف  -أيًضا–والبعث بعد املوت وغري ذلك مما ثبتت ابألدلة القطعية، وال جمال للختالف 

كفرضية الصلوات اخلمس، وحرمة الزًن. أما  الفروع االجتهادية الَت قد ختفى أدلتها، فقد وقع االختالف ابلضرورة  
 .  51فيها بني علماء املسلمني

ونتيجةً ملا سبق، فإنه أمٌر فطري أن ختتلف أفهام علماء اإلسالم من السلف واخللف يف فهم نصوص الشرع، ونوعي  ة 
إذا علم أن هنالك أسباٌب مجة اقتضت هذا االختالف، ودعت إىل هذا التباين يف  داللتها على األحكام، السيما

 االستنتاج، والوصول إىل األحكام.
ويوضح حممد أبوزهرة مثار االختالف الفقهي بني املذاهب االجتهادية، فيقول:"وإذا كان االفرتاق حول العقائد يف 

 ي يف غري ما جاء به نص من الكتاب والسنة مل يكن شراا، بل مجلته شراا، فإنه جيب أن نقرر أن االختالف الفقه
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 .11،12اتريخ املذاهب اإلسالمية، حممد أبوزهرة، ص 52
 . 42ينظر: الصحوة اإلسالمية بني االختالف املشروع ، يوسف القرضاوي، ص 53
 .220اتريخ التشريع اإلسالمي، مناع القطان، ص 54
 .64، املصدر السابق، صينظر: الصحوة اإلسالمية بني االختالف املشروع والتفرق املذموم 55

كان دراسة عميقة ملعاين الكتاب والسنة وما يستنبط منها من أقيسة، ومل يكن افرتاقًا بل كان خالفًا يف النظر، 
 . 52"وكان يستعني كل فقيه أبحسن ما وصل إليه الفقيه اآلخر، ويوافقه أو خيالفه

مجع الناس على رأي واحد يف حقل العبادات، واملعامالت املالية وغريها من املسائل الفقهية ويذكر القرضاوي أنَّ 
الفرعية أمٌر مستحيلٌ وقوعه، ودليلٌ على سذاجة بينة؛ إذ االختالف يف فهم األحكام الشرعية غري األساسية ضرورة 

 .53بيعة البشر، وطبيعة الكون واحلياةال منجى منها، وقد أوجبت هذه الضرورة طبيعُة الدين، وطبيعة اللغة، وط
ويؤك  د ما سبق مناع القطان، فيقول:"واحلق أن االختالف يف الفروع ال مندوحة منه، وأن مثل هذا االختالف ال 
يكون مذموًما مادام مستنًدا إىل وجه من وجوه االستدالل، وليس هناك دليل أرجح، إمنا يذم االختالف الذي 

لتعصب، فيعمي أصحابه عن الدليل، وحيول بينهم وبني الرضوخ للحق عند تعارض األدلة يذكيه اهلوى، ويؤججه ا
 .54ومعرفة الراجح منها، وإذا مت االتفاق فإنه يكون نعمة ورمحة"

وإمنا يضحى االختالف مذموًما إذا  كان ًنجًتا عن البغي واتباع اهلوى، وهو الذي ذم هللا به اليهود والنصارى من 
أو أفضى إىل تفرق الكلمة وتعادي األمة، وتنازع الطوائف، ويلبسها شيًعا، ويذيق بعضها  .ريهمأهل الكتاب وغ

 . 55أبس بعض

وقمنٌي ابلبحث أن ينقل ذلك القرار احملكم الصادر من اجملمع الفقهي برابطة العامل اإلسالمي يف دورته العاشرة 
املذاهب والتعصب املذهيب من بعض أتباعها؛  ه  بشأن موضوع االختالف الفقهي بني 1408املنعقدة يف سنة 

 وهذا نصه:

"احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده سيدًن ونبينا حممد صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 
 24أما بعد: فإن جملس اجملمع الفقهي اإلسالمي يف دورته العاشرة املنعقدة مبكة املكرمة يف الفرتة من يوم السبت 

م 1987أكتوبر  21ه  املوافق 1408صفر  28ربعاء م إىل يوم األ1987أكتوبر  17ه  املوافق 1408صفر 
 قد نظر يف موضوع اخلالف الفقهي بني املذاهب املتبعة، ويف التعصب املمقوت من بعض أتباع املذاهب ملذهبهم 
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تعصًبا خيرج عن حدود االعتدال، ويصل أبصحابه إىل الطعن يف املذاهب األخرى وعلمائها، واستعرض اجمللس 
قع يف عقول الناشئة العصرية وتصوراهتم حول اختالف املذاهب الذي ال يعرفون مبناه ومعناه، املشكالت الَت ت

فيوحي إليهم املضللون أبنه مادام الشرع اإلسالمي واحًدا وأصوله من القرآن العظيم والسنة النبوية الثابتة متحدة 
مذهب واحد، وفهم واحد ألحكام أيضا، فلماذا اختالف املذاهب؟ ومل ال توحد حىت يصبح املسلمون أمام 

الشريعة؟ كما استعرض اجمللس أيضا أمر العصبية املذهبية واملشكالت الَت تنشأ عنها، وال سيما بني أتباع بعض 
االجتاهات احلديثة اليوم يف عصرًن هذا، حيث يدعو أصحاهبا إىل خط اجتهادي جديد، ويطعنون يف املذاهب 

ول من أقدم العصور اإلسالمية، ويطعنون يف أئمتها أو بعضهم ضالال، ويوقعون الفتنة القائمة الَت تلقتها األمة ابلقب
 بني الناس.

وبعد املداولة يف هذا املوضوع ووقائعه ومالبساته ونتائجه يف التضليل والفتنة قرر اجملمع الفقهي توجيه البيان التايل 
 إىل كال الفريقني املضللني واملتعصبني تنبيها وتبصريا:

 ال: حول اختالف املذاهب: إن اختالف املذاهب الفكرية القائم يف البالد اإلسالمية نوعان:أو 

 أ. اختالف يف املذاهب االعتقادية.

 ب. واختالف يف املذاهب الفقهية.

فأما األول: وهو االختالف االعتقادي، فهو يف الواقع مصيبة جرت إىل كوارث يف البالد اإلسالمية، وشقت 
، وفرقت كلمتهم، وهي مما يؤسف له وجيب أالَّ يكون، وأن جتتمع األمة على مذهب أهل السنة صفوف املسلمني

واجلماعة الذي ميثل الفكر اإلسالمي السليم يف عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وعهد اخلالفة الراشدة الَت 
شدين من بعدي، متسكوا هبا وعضوا عليها أعلن الرسول أهنا امتداد لسنته بقوله: "عليكم بسنَت وسنة اخللفاء الرا

 ابلنواجذ".

وأما الثاين: وهو اختالف املذاهب الفقهية يف بعض املسائل فله أسباب علمية اقتضته وهلل سبحانه يف ذلك حكمة 
ابلغة، ومنها: الرمحة بعباده، وتوسيع جمال استنباط األحكام من النصوص، مث هي بعد ذلك نعمة وثروة فقهية 

جتعل األمة اإلسالمية يف سعة من أمر دينها وشريعتها، فال تنحصر يف تطبيق شرعي واحد حصرا ال مناص  تشريعية
 هلا منه إىل غريه، بل إذا ضاق ابألمة مذهب أحد األئمة الفقهاء يف وقت ما، أو يف أمر ما، وجدت يف املذهب 
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 .205-203جملة اجملمع الفقهي اإلسالمي، العدد الثالث، السنة الثانية، ص 56

ملعامالت وشؤون األسرة والقضاء واجلناًّيت اآلخر سعة ورفقا ويسرا، سواء أكان ذلك يف شؤون العبادة أم يف ا
 على ضوء األدلة الشرعية.

فهذا النوع الثاين من اختالف املذاهب، وهو االختالف الفقهي، ليس نقيصة وال تناقًصا يف ديننا، وال ميكن أن ال 
 جتهادي.يكون، فال يوجد أمة فيها نظام تشريعي كامل بفقهه واجتهاده ليس فيها هذا االختالف الفقهي اال

فالواقع أن هذا االختالف ال ميكن أن ال يكون، ألن النصوص األصلية كثريا ما حتتمل أكثر من معىن واحد، كما 
أن النص ال ميكن أن يستوعب مجيع الوقائع احملتملة ألن النصوص حمدودة والوقائع غري حمدودة كما قال مجاعة من 

إىل القياس والنظر إىل علل األحكام وغرض الشارع واملقاصد العامة العلماء رمحهم هللا تعاىل، فال بد من اللجوء 
للشريعة، وحتكيمها يف الواقع والنوازل املستجدة، ويف هذا ختتلف فهوم العلماء وترجيحاهتم بني االحتماالت، 

ه فتختلف أحكامهم يف املوضوع الواحد وكل منهم يقصد احلق ويبحث عنه، فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فل
 أجر واحد ومن هنا تنشأ السعة ويزول احلرج.

فأين النقيصة يف وجود هذا االختالف املذهيب الذي أوضحنا ما فيه من اخلري والرمحة وأنه يف الواقع نعمة ورمحة من 
 هللا بعباده املؤمنني، وهو يف الوقت ذاته ثروة تشريعية عظمى ومزية جديرة أبن تتباهى هبا األمة اإلسالمية، ولكن

املضللني من األجانب الذين يستغلون ضعف الثقافة اإلسالمية لدى بعض الشباب املسلم وال سيما الذين يدرسون 
لديهم يف اخلارج فيصورون هلم اختالف املذاهب الفقهية هذا كما لو كان اختالفا اعتقادًّي ليوحوا إليهم ظلما وزورا 

 فرق بني النوعني، وشتان ما بينهما.أبنه يدل على تناقض الشريعة دون أن ينتبهوا إىل ال

اثنيا: وأما تلك الفئة األخرى الَت تدعو إىل نبذ املذاهب: وتريد أن حتمل الناس على خط اجتهادي جديد هلا 
وتطعن يف املذاهب الفقهية القائمة ويف أئمتها أو بعضهم، ففي بياننا اآلنف عن املذاهب الفقهية ومزاًّي وجودها 

يهم أن يكفوا عن هذا األسلوب البغيض الذي ينتهجونه، ويضللون به الناس ويشقون صفوفهم، وأئمتها ما يوجب عل
ويفرقون كلمتهم، يف وقت حنن أحوج ما نكون إىل مجع الكلمة يف مواجهة التحدًّيت اخلطرية من أعداء اإلسالم، 

لى آله وسلم تسليما كثريا واحلمد بدال من هذه الدعوة املفرقة الَت ال حاجة إليها. وصلى هللا على سيدًن حممد وع
 .56هلل رب العاملني"
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ومما جيدر ابإلملاع هنا، أن هذا القرار قد أصاب كبد احلقيقة؛ ذلك أنه دعوةٌ إىل نبذ االختالف يف احلقل االعتقادي، 
الظنية أمٌر طبيعي وانتهاج منهج أهل السنة واجلماعة، وأن اختالف املذاهب الفقهية يف اجلزئيات والفروع واملسائل 

تقتضيه طبيعة نصوص الوحيني من الكتاب والسنة، وأن هذا االختالف نعمة من هللا تعاىل بعباده، وثروة تشريعية 
مثينةٌ يستفاد منها يف إجياد احللول للقضاًّي املعاصرة، ومواكبة الفقه اإلسالمي ملستجدات احلياة، وصالحيته للتطبيق 

 يف كل صقٍع وزمان.
 خامتة

 توصَّل البحث يف اخلتام إىل النتائج اآلتية:
مثَّة فرٌق بني كلمَتي )االختالف( و)اخلالف(، فاألوَّل ما يبىن على دليٍل، والثاين ما أسس على غري دليل؛ لذا، .1

من املستحسن استخدام لفظة) االختالف( على ما جرى بني الفقهاء فيما يتعلَّق ابملسائل الفقهية الفرعية الظنية 
لَت تتباين األنظار حوهلا؛ ألنَّ كل واحد استند إىل دليل، فأضحى اختالفهم علمًيا، ولئن كانت الطرق خمتلفًة، ا

 فإنَّ الغرض واحد وهو الوصول إىل احلكم الشرعي.
رغم وجود حاالٍت من االجتهاد الفقهي من الصحابة يف عهد الرسول عليه الصالة والسالم، إال أهنا كانت .2

 ا، وكان النيب يقرها إن كانت صوااب، أو ينبه عليها إن كانت خطًأ. فلم يالحظ اختالٌف يذكر.قليلة جدً 
اجتهاداٍت عديدة ذات عالقة ابملسائل الفقهية الَت ختتلف فيها  -رضوان هللا عليهم -شهد عصر الصحابة.3

لسكىن للمطلقة ثالاًث وغريها، وكان األفهام؛ كمسألة مانعي الزكاة، وعدة املطلقة املتوىف عنها زوجها، والنفقة وا
سبب اختالفهم توسُّع الدَّولة اإلسالمية، وحدوث وقائع جديدة النصَّ فيها، ومذ ذلك الوقت نشأ االختالف 

 الفقهي.
اهني، اجتاه ميدحه ويرى أنه تطبيق ملبدأ التيسري الذي جاء به اإلسالم، .4 ه العلماء بشأن االختالف الفقهي اجت   اجتَّ

 بيعة النصوص الشرعية تقتضي هذا االختالف، وأنه رمحة ابملسلمني. وأن ط
ها تبدَّى يف حني ذهب آخرون إىل ذم   االختالف، وعد  ه ضرًرا على املسلمني، وبعد عرض أدلة االجتاهني وتقومي

فرعية واقٌع، وأنه مبنأًى عن مرتع النزاع؛ إذ الكل مقر أبن االختالف يف املسائل الفقهية الأنَّ االختالف الفقهي 
 أمر فطري، وذلك ألسباب عديدة، من أبرزها: أن نصوص الشرع بعضها قطعي الثبوت والداللة، وجزء منها ظين 
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الثبوت والداللة، إال أن املذموم من االختالف ما كان مبنًيا على اهلوى، أو أفضى إىل التفرق، ومل يسعفه الدليل 
 من اخلالف علماء السلف واخللف. الصحيح، ومل خيالف يف ذم هذا النوع
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 1االختالف الفقهي يف املذهب املالكي)مصطلحاته وأسبابه(، عبدالعزيز بن صاحل اخلليفي، ط
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ABSTRACT 

The aim of this study is to know the prophet Mohammed (prayer and peace be 

upon him) messenger as a media personality between eloquence, rhetoric, logic 

and persuasion, he was followed and opted for an efferent communication way 

under the protection of Allah the majesties and the glorious who granted him with 

greater communicative power to provide the proof and evidence i-e the Holy 

Koran. 

The prophet (prayer and peace be upon him) could propagate Islam in the hole 

peninsula of the Saudi Arabia within 23 years, he was a genius and the first Islam’s 

journalist. Besides his spiritual powers, he followed in his strategy to convey the 

Islamic propagation a mediates unique way which astonished the media experts, 

he delt targeting the mind through nice words and kind invitation. 

In addition to that, we will make a comparison between the modern 

communicative concepts and the propagation concepts. 

 

key words:  

Communication- media- prophet (prayer and peace be upon him) Islamic 

propagation. 
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 امللخص

 

فصاحة والبالغة هتدف هذه الدراسة إىل التعرف على الرسول صلى هللا عليه وسلم كشخصية إعالمية جتمع بني ال 
، فقد حاك عليه الصالة والسالم سياسة اتصالية إعالمية حمكمة برعاية هللا عز وجل الذي زوده واملنطق واإلقناع

، فقد متكن عليه الصالة والسالم من نشر الدعوة يف شبه كرميأبكرب قوة إعالمية إلقامة احلجة والربهان وهي القرآن ال
جانب القوى الروحية اليت  فإىل، بقري واإلعالمي األول يف اإلسالم، فهو العسنة 23زيرة العربية أبكملها يف اجل
مبدأ خماطبة  ، قائما علىاصا أذهل اخلرباء يف حقل االتصالمنهجا إعالميا خ تصه هللا هبا هنج يف تبليغ دعوتهاخ

العقل ابلكلمة الطيبة والدعوة ابحلسىن، ابإلضافة إىل ذلك سنقوم إبجراء مقاربة نظرية بني املفاهيم االتصالية احلديثة 
 واملفاهيم الدعوية.

 االتصال ، اإلعالم ، الرسول صلى هللا عليه وسلم، الدعوة اإلسالمية. الكلمات املفتاحية:
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 مقدمة

اإلعـالم مبختلـف وسائلـه ونظريـاته وتقنياتـه احلديثـة مل يكـن معـروفا وقـت نـزول الوحـي، لكـن إذا أخـذان بعيـن إن 
عليه هللا المية وصاحبهـا صلى ااالعتبـار املقـاييس العلميـة احلاليـة وتطبيقهـا علـى الـدور امللقـى علـى عـاتق الدعـوة اإلسـ

إلعـالم أمهيـة ومكانـة مرموقـة فـي تبليغ الدعـوة بل كـان أداهتـا ودعامتهـا األساسيـة، فلقـد ، نستطيـع القـول أن لوسلم
عليه وسلم بصفتـه الداعيـة األول هلـذا الديـن حيـاة إعـالمية حافلـة، وحقـق مـن خالهلـا هللا عـاش الرسـول صلى ا

هبـا، وهـي مهمـة إعـالمية صـرفة جتسـدت معاملهـا هللا كلفـه ا  منجـزات عظيمـة استجابـة لنـداء ربـه وحتقيقـا ملهمتـه التـي
عليه وسلم عـن هللا اإلعـالمية األولـى قبيـل اإلسـالم مـن خـالل فـرص االتصـال الذاتـي التـي عاشهـا الرسـول صلى ا

مليـة االتصاليـة للرسـول عـز وجـل، وبنـزول الوحـي الذي يعتبـر أول عنصـر فـي العهللا طريـق التأمـل والتفكيـر فـي خلـق ا
عليه وسلم، دخـل من خالله مرحلـة اإلعـداد والتخطيـط لتحقيـق هـدف املهمـة اإلعـالمية املقدسـة، وهـو هللا صلى ا

 الواحـد األحـد.هللا اإلقنـاع بضـرورة تغيري حيـاة الشـرك وخضـوع بعضهـم حلاكميـة بعـض إلـى خضـوع الكـل 

عـز وجـل الذي زوده أبكبـر قـوة هللا ليه وسلم سيـاسة اتصاليـة إعالميـة حمكمـة برعـاية اعهللا فلقـد حـاك الرسـول صلى ا
 إعالميـة إلقامـة احلجـة والربهـان وهـي القـرآن الكـرمي.

 مدعمـا ممارستـه اإلعـالمية جبميـع األساليـب والوسـائل التـي راجـت فـي احليـاة االجتمـاعية التـي عاصـرها، مطهـرا إايها
 ممـا يـؤدي إلـى الفسـاد اخللقـي،هـذا لتقـريب فكـرة اإلسـالم واستقطـاب اهتمـام املتلقيـن.

 عليه وسلم فـي تبليـغ الدعـوة اإلسـالمية؟ هللا فمـا هـي األساليـب االتصاليـة واإلعـالمية للرسـول صلى ا
 : أشكال االتصال النبوي -1

عز وجل وأعده إعدادا يتناسب مع محل الرسالة اليت سيكلفه هبا، هللا عليه وسلم بشر اختاره اهللا إن الرسول صلى ا  
عليه وسلم تتمثل يف اإلبالغ ابلقول والعمل،واستغالل كل الوسائل املتاحة يف عصره، وذلك هللا فمهمته صلى ا

اء يف املرحلة السرية أو اجلهرية يف مكة، أو يف ابلتخطيط السليم يف كل مرحلة من مراحل الدعوة اإلسالمية، سو 
 عليه وسلم.هللا املراحل املتعددة يف املدينة بعد اهلجرة إىل غاية فتح مكة ووفاته صلى ا

فلكل مرحلة من مراحل الدعوة هدفها ومجهورها ووقتها املناسب، وهذا ما يستوجب تنوع ومتيز أشكال االتصال 
 ق اهلدف األصلي يف نشر الدين اإلسالمي إىل كافة الناس.ووسائله من مرحلة إىل أخرى لتحقي
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 .26، ص2001 ،1اإلشعاع الفنية، ط، مكتبة ومطبعة  نظرايت االتصالحممد عمر الطنويب:  1
رسالة لنيل شهادة املاجستري يف علوم اإلعالم واالتصال،  عليه وسلم،هللا االتصال اخلطايب: دراسة منوذجية للخطابة عند الرسول صلى اشعبان كرمية:  2

  .301، ص2001اجلزائر. 
، دار اهلداية للطباعة والنشر م: مرحلة اإلعداد واملمارسة العامة يف مكةعليه وسلهللا اجلوانب اإلعالمية يف حياة الرسول صلى اعبد الوهاب كحيل:  3

  .271، ص1987والتوزيع، القاهرة.
 .61ص. 2002، دار ابن حـزم للطبـاعة والنشـر والتوزيـع، بريوت.1ط الرحيـق املختـوم،صفي الرمحن املباركفوري :  4

 

عليه وسلم لتحقيق هدفه املقدس، وابملوازاة سنطلع هللا وفيما يلي سنتعرف على أشكال االتصال اليت اعتمدها صلى ا
 عليه وسلم هذه األشكال االتصالية.هللا على مراحل الدعوة اليت استخدم فيها الرسول صلى ا

 : االتصـال الذاتـي -1-1
وهو أساس كل األشكال االتصالية األخرى، فهو أول اجتاه ملستوى االتصال الذي حيدث داخل الفرد حينما حيدث 
نفسه، وهو غالبا ما يتضمن أفكاره وجتاربه ومدركاته، وفيه يكون كل من املرسل واملستقبل يف شخص واحد أي 

 1كيان واحد.
هو األساس الذي ترتكز عليه عملية اإلميان ابلرسالة، وقد كان من وهذا النوع من االتصال مل يغفله اإلسالم، وإمنا 

قد كان  "حيث يقول الدكتور عبد الوهاب كحيل: ،2عليه وسلم قبل البعثة ويف بدايتهاهللا أسس إعداد النيب صلى ا
 السليم االتصال الذايت من أسس إعداد النيب صلى هللا عليه وسلم قبل البعثة، وهو عملية تعليمية لكيفية التفكري

 .3وإعداده برجاحة العقل"
عليه وسلم يف رعيه للغنم، على توفري فرص لالتصال الذايت عن طريق التأمل والتفكري هللا وقد ساعد عمل النيب صلى ا

عز وجل، ومن بني مظاهر االتصال الذايت أيضا التحّنث الذي يعترب من عادات قريش قبل هللا هبدوء يف خلق ا
عليه هللا هذه العادة إىل النيب حممد صلى اهللا الناس يف أماكن غري مسكونة، وقد حبب ا اإلسالم، وهو االنقطاع عن

إىل مرتبة صار معها ال هللا عليه وسلم بصفاء النفس وشفافية الروح املتعلقيـن ابهللا وسلم حىت وصل الرسول صلى ا
 4يرى رؤاي إال جاءت مثل فلق الصبح.

بكلمات تثري التفكري وتدعو إىل التأمل حيث نزلت عليه  عليه وسلمهللا صلى اهللا إىل أن بدأ الوحي على رسول ا
ْسما رَب اَك الَّذاي َخَلقَ  "أوال آايت ْن َعَلق   (1) اقْـَرْأ ِبا ْنَساَن ما الَّذاي َعلََّم  (3) اقْـَرْأ َورَبَُّك اأْلَْكَرم   (2)َخَلَق اإْلا

ْلَقَلما  ْنَساَن َما ََلْ يـَْعَلمْ  (4) ِبا  (.5–1)سورة العلق اآلية".  (5)َعلََّم اإْلا
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  .52مرجع سبق ذكره ،،ص ،مد عمر الطنويبحم  5

عليه وسلم ألن يفكر يف خالق هذا الكون، مث انقطع عنه هللا فكانت هذه اآلايت دعوة واضحة إىل النيب صلى ا
عليه وسلم خالل تلك الفرتة، وهتيئة لتحميله األمر هللا يوما، وكان هذا االنقطاع تثبيتا لفؤاده صلى ا 15الوحي مدة

اجلليل الذي انتدب إليه، ولكنه يف الوقت نفسه كان خميفا له، ألنه جعله يف وحشة، ورده إىل احلرية، فكان صلى 
ة يف حراء يناجي ربه بكل ذاته، كي أيخذ بيده إىل عليه وسلم يف ذروة االتصال الذايت، هلذا اتبع محاسته للعزلهللا ا

الطريق السوي، إىل أن استؤنف الوحي مبشيئته تعاىل وتتاىل بعدئذ دون انقطاع فجاء القرآن الكرمي كأهم وسيلة 
 تعّلمنا كيفية التفكري وتبني أمهيته من خالل خمتلف السور واآلايت. 

يق التغيري والتأثري الفعال، فاإلقناع يف نفوس املتلقني ابلرسالة الرابنية فكان االتصال الذايت أول خطوة على مستوى حتق
عليه وسلم قبل البعثة ويف بدايتها، لكن ميكن القول هللااملقدسة، فهو الشكل االتصايل الذي رّكز عليه الرسول صلى ا

 عليه وسلم.هللا أنه مارسه طول حياته صلى ا
 :االتصـال الشخصـي -2-1

ت واألفكار واملهارات واالجتاهات... إخل، واليت تتم بني األفراد بطريقة مباشرة دون استخدام ويقصد به تبادل املعلوما
االتصال وسائط بينهم، لذلك يصبح أحدهم مرسال واآلخر مستقبال،فهو يعتمد على املقابلة املباشرة أو ما يسمى "

 5".املواجهي
وري على رد فعل املرسل إليه، وابلتايل تعديل مسار ويتمتع املرسل يف االتصال الشخصي ابلقدرة على التعرف الف

 رسالته وفق هذا الرد إذا استدعى األمر ذلك.
وإذا كان االتصال الشخصي استمرارا وتكملة لالتصال الذايت حبيث ال ميكننا فصله عنه، فقد اعتمد الرسول صلى 

وإلقناع غريه هبا يف العهد املكي، حيث عليه وسلم على هذا التسلسل، وهذا األسلوب لتبليغ رسالة اإلسالم هللا ا
ث ار   ")االتصال الذايت( أمر نبيه بتبليغ الرسالة: عز وجل له التفكيـر واالقتنـاعهللا جند بعد أن يّسر ا ق ْم  (1) اَي َأيُـَّها اْلم دَّ

 3سرية دامتعليه وسلم ابملرحلة األوىل للدعوة واليت كانت هللا (، فبدأ الرسول صلى ا2-1)املدثر " (2)فَأَْنذارْ 
سنوات وكان هدفها األول إضافة إىل اإلعالم ابإلسالم تكوين اخللية األوىل للمسلمني، وزايدة عددها ملساعدة 

عليه وسلم على نشر اإلسالم والتصدي لبطش املشركني فكان االتصال الشخصي أول األساليب هللا الرسول صلى ا
 .عليه وسلم يف نشر الدعوةهللا اليت مارسها الرسول صلى ا
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  .70، ص1971، دار الفكر العريب،القاهرة. اإلعالم يف صدر اإلسالمعبد اللطيف محزة:  6
 .115،116، ص ص1985، دار مصر للطباعة،القاهرة. نظرية اإلعالم يف الدعوة اإلسالميةأمينة الصاوي، عبد العزيز شرف:  7

 

عليه وسلم وأسرته، حيث دعا زوجته خدجية، ومواله" زيد هللا وقد كان أول اتصال شخصي مت بني الرسول صلى ا
عليه وسلم، وصديقه احلميم أبو بكر الصديق، هللا بن حارثة" وابن عمه" علي بن أيب طالب" الذي ترىب يف بيته صلى ا

 6أسلم هؤالء يف أول يـوم من أايم الدعوة. 
عليه وسلم يعتمد فيها هللا الشخصي الركيزة األساسية للمرحلة السرية للدعوة، وكان الرسول صلى افكان االتصال 

على من يثق ويطمئن إليهم، ويراهم منكرين لبعض تقاليد وطقوس اجملتمع املكـي، وكـان االتصـال يتم خفيـة، وبعيـدا 
لشخصي حىت بعد أن جهر ابلدعوة، عليه وسلم االتصال اهللا عـن أعني املشركني من قريش، وقد مارس صلى ا

ابالتصال ابملتلقني ومناقشتهم وحماورهتم، وتبادل أطراف احلديث معهم وتقدمي احلجج والرباهني لتحقيق التأثري 
 واإلقناع.

 :االتصـال اجلمعـي -3-1
ات هو الذي يتم بني فرد وآخرين أو بني جمموعة من األفراد قد ال يعرفون بعضهم أو جيمع بينهم خصائص أو مس

 7مشرتكة، ولكنهم يشرتكون معا يف املوقف االتصايل، ويلتقون مباشرة مع القائم ابالتصال. 
ويشرتك مع االتصال الشخصي يف توفر رجع الصدى، وعدم توفر واسطة بني املرسل واملستقبل، فهو يتم مباشرة 

 وجها لوجه.
ابملرونة، والذكاء والدقة، فقد مارس الرسول عليه وسلم لالتصال الشخصي تتسم هللا وكما كانت ممارسة النيب صلى ا

 عليه وسلم االتصال اجلمعي بكفاءة عالية.هللا صلى ا
َا تـ ْؤَمر  َوَأْعراْض َعنا اْلم ْشراكايَ  "فبعد ثالث سنني من السرية يف الدعوة نزل قوله تعاىل: سورة احلجر "َفاْصدَْع ِبا

ريََتَك " ، وقوله عز وجل:94اآلية َواْخفاْض َجَناَحَك لاَمنا اتَـّبَـَعَك ماَن  (214) اأْلَقْـَربايَ َوَأْنذاْر َعشا
 سورة الشعراء. "(216)فَإاْن َعَصْوَك فـَق ْل إاّن ا بَرايٌء ِماَّا تـَْعَمل ونَ  (215) اْلم ْؤمانايَ 

جديدا وهو عليه وسلم أسلواب هللا وبنزول هذه اآلايت املباركة تبدأ املرحلة اجلهرية، حيث اختذ فيها الرسول صلى ا
 أسلوب االتصال اجلمعي يف مأل من الناس معتمدا بذلك على اخلطابة كوسيلة اتصال شفهية ورسالة أتثريية إقناعية.
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  .117أمينة الصاوي، عبد العزيز شرف، املرجع السابق، ص8
 .290عبد الوهاب كحيل: مرجع سبق ذكره، ص 9

 

عليه وسلم شكل االتصال اجلمعي يف عرض نفسه على القبائل يف األسواق ومواسم احلج، هللا ومارس الرسول صلى ا
وشراء، فقد كانت قبائل العرب جتتمع يف هذه األسواق يف لقاءات اليت كانت أسواقا أدبية أكثر منها أسواق بيع 

عليه وسلم يقف وسط هذه اللقاءات وينادي على الناس "اي أيها الناس قولوا ال هللا اجتماعية، وكان الرسول صلى ا
 8تفلحوا".هللا إله إال ا

املكان، ومجع بني الرتكيز عليه وسلم قدم رسالته اخلطابية مبا يناسب الزمان و هللا صلى اهللا وهنا نرى أن رسول ا
والتقصري والوضوح وإاثرة الفكر، ألنه يعلم أنه لن يستطيع إطالة الكالم يف بداية األمر، وإذا فعل ذلك قطع عليه 
املعاندون من األعداء احلديث، لكنه كان يقوهلا مجلة واحدة حفظها الكثريون وفهمها الكثريون، وانفعلوا لسماعها 

 م بعد ذلك.وفكر بعضهم فيها فأسل
عليه وسلم يف نشر رسالته وتثبيتها يف قلوب سكان مكة فحسب، وإمنا انطلق إىل هللا مل تقتصر جهود الرسول صلى ا

خارج مكة إىل القبائل اجملاورة هلا ويف أماكن متفرقة ومتعددة، وتعترب هذه املرحلة واحدة من املراحل احلساسة اليت 
 ريا بصورة علنية وواضحة.بذل فيها الرسول جهدا عمليا وشخصيا كب

عليه وسلم االتصال اجلمعي وأساليب اتصالية أخرى إلقناع املتلقني برسالة اإلسالم هللا وقد مارس الرسول صلى ا
 خارج مكة من خالل بعض الوقائع املذكورة يف كتب السرية واملتمثلة يف:

 استقباله لوفد النصارى جنران وحواره معهم. -
 ذهابه إىل الطائف. -
 العقبة.بيعة  -
 هجرته إىل املدينة. -

ومن خالل كل ما سبق ميكننا القول أن االتصال اجلمعي يعترب من أهم مميزات أو أشكال االتصـال فـي صـدر 
 9اإلسالم، وقد أمجع الباحثون على أن اإلسالم هو الدين الذي أدرك قيمة االتصال اجلمعي. 

عز وجل من صلوات، فصالة اجلماعة تقام مخس مرات هللا ا والدليل أيضا على أمهية االتصال اجلمعي هو ما شرعه
 يف اليوم والليلة، وصالة اجلمعة يف كل أسبوع مرة، وصالة العيدين كلها فرص ملمارسة االتصال اجلمعي.
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  .323، ص1992،دار اجليل، بريوت، 1،طالتفسري اإلعالمي للسرية النبويةخفاجي حممد عبد املنعم، شرف عبد العزيز:  10
 .67ه، ص1417الرايض. ، دار الراية للنشر والتوزيع، 1ط : الدعوة إىل اإلصالح على ضوء الكتاب والسنة وعرب اتريخ األمة،حممد اخلضر حسني 11

 عليه وسلم:هللا مبـادئ العمليـة االتصاليـة للرسـول صلى ا -2
يشمل القوانني اإلدارية والسياسية واملعامالت  لقد بني اإلسالم ابعتباره رسالة عامة وشاملة ومضموان إعالميا

والعالقات العامة، ويضم بياان مفصال عن طبيعة النفس البشرية، وجوانبها العاطفية واملنطقية والغريزية، وبنّي أيضا 
" لية:الكيفية الناجحة لتحقيق التأثري واالستجابة، وذلك ابالعتماد على مبادئ حمددة تتلخص يف اآلايت الكرمية التا

ْلْاْكَمةا َواْلَمْوعاظَةا اْلََْسَنةا  لَِّتا هاَي َأْحَسن   ۖ  ادْع  إاىَلٰ َسبايلا رَب اَك ِبا  .125سورة النحل"َوَجاداْْل ْم ِبا
َن اْلم ْسلامايَ  "  .33سورة فصلت"َوَمْن َأْحَسن  قـَْوالا ِماَّْن َدَعا إاىَل اَّللَّا َوَعماَل َصاْلااا َوقَاَل إانَِّنا ما
َهْوَن َعنا اْلم ْنَكرا  " ْلَمْعر وفا َويـَنـْ رْيا َوَيَْم ر وَن ِبا سورة " َوأ ولَٰئاَك ه م  اْلم ْفلاح ون ۖ  َوْلَتك ْن ماْنك ْم أ مٌَّة َيْدع وَن إاىَل اخلَْ

 .104آل عمران
املمارسة من عليه وسلم العمل اإلعالمي الدعوة كأحسن ما تكون هللا ومن خالل هاته اآلايت مارس الرسول صلى ا

 خالل املبادئ اإلعالمية التالية.
أو هي اإلصابة يف معرفة احلق والعمل به، والدقة يف وضع األمور 10: وهي احلجة املفيدة لليقنياْلكمـة -2-1

، وهذا التعريف يشمل جوانب 11موضعها الصحيح،واإلطالع على بواطن األشياء، ومعرفة ارتباط األسباب مبسبباهتا
 كثرية منها:

 اإلصابة يف كل األمور القولية والعملية واالعتقادية مع اإلخالص فيها.-1
 الدقة وتستلزم التثبيت والتأكد من أحوال املتلقني، ومن كل ما يقوله املرسل ويدعو إليه.-2
من لوازم وضع األمور يف مواضعها الصحيحة معرفة املرسل للمتلقني، واختيار األسلوب أو الوسيلة االتصالية -3

 ملناسبة، وما حيتاجون إليه، فيبدأ ابألهم فاملهم.ا
 فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي يف الوقت الذي ينبغي.-4

فكل نظام يف الوجود مرتبط ابحلكمة، وكل خلل يف الوجود، ويف الفرد فسببه اإلخالل هبا فأكمل الناس أوفرهم منها 
 ااث، وهلا ثالثة أركان العلم واحللم واألانة، وأضدادها اجلهل، نصيبا، وأنقصهم وأبعدهم عن الكمال أقلهم منها مري 
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 .31، ص2000دار إشبيليا للنشر والتوزيع، اململكة العربية السعودية،  وسائل الدعوة،عبد الرحيم بن حممد املغزوي:  12
  .245، ص1986، مكتبة مصر، القاهرة.: السرية النبوية واإلعالم اإلسالميأمينة الصاوي، عبد العزيز شرف، حممد عبد املنعم خفاجي 13
  .64ص مرجع سبق ذكره،عبد الرحيم بن حممد املغزوي:  14

راا َكثارياا  ۖ  يـ ْؤِتا اْلْاْكَمَة َمْن َيَشاء   "قال تعاىل:12والطيش والعجلة َ َخيـْ َوَما يَذَّكَّر   ۖ  َوَمْن يـ ْؤَت اْلْاْكَمَة فـََقْد أ وِتا
أبصحاب النفوس املشرقة قوية االستعداد إلدراك املعاين، مائلة إىل . واحلكمة ختتص 269البقرة "إاالَّ أ ول و اأْلَْلَبابا 

 حتصيل العلم على اختالف مراتبه.
عليه وسلم، يف تعليم املسلمني ملعرفة الدين، وتتجلى هللا فاحلكمة هي الطريقة والوسيلة اليت اتبعها املعلم األول صلى ا

 عليه وسلم فيما يلي:هللا حكمته صلى ا
 د مقابل ما كانت عليه القوى األخرى املعادية له من اليهود واملشركني من غل وحقد.ظاهرة الرمحة والو  -
عليه وسلم، وأصحابه، يف مقابل احلصار السياسي واالقتصادي هللا الصرب املثمر الذي كان عليه الرسول صلى ا -

راا َجَايالا " تعاىل:هللا واالجتماعي، الذي أظهره الطرف اآلخر. قال ا ْ َصبـْ  (.05رجا)املع" َفاْصربا
 عليه وسلم يف تبليغ الرسالة داخل مكة وخارجها.هللا قوة اإلرادة اليت حتلى هبا النيب صلى ا - 

عليه وسلم يقدر األمور حق قدرها، ويرى حاجة املتلقني فيعاجلها حبسب ما يقتضيه احلال، هللا فقد كان صلى ا
ويرون فيه املنقذ هلم، واحلريص على سعادهتم  وبذلك ينفذ إىل قلوب الناس من أوسع األبواب، تنشرح له صدورهم،

 وأمنهم ومستقبلهم.
 :املوعظـة اْلسنـة -2-2

يقول اجلرجاين: الوعظ هو التذكري ابخلري فيما يرق له القلب، واملوعظة هي اليت تلني القلوب القاسية، وتدمع العيون 
 13اجلامدة، وتصلح األعمال الفاسدة.
 14احلسنة هي األمارات الفنية والدالئل اإلقناعية.ويف تعريف آخر يقول: أن املوعظة 

عليه وسلم املوعظة احلسنة من خالل الكلمة الطيبة اليت تصل إىل عقول املتلقني هللا فقد استخدم الرسول صلى ا
وقلوهبم فيجدون فيها اخلري والسعادة، وحيسون من خالهلا صدقه وحرصه على جلب اخلري هلم، ودفع الضرر عنهم، 

 من خالهلا أيضا البشرى اليت أتخذ أبيديهم إىل طريق احلق والصواب. ومحل إليهم
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  .416ص مرجع سبق ذكره،صفي الرمحن املباركفوري:  15
  .89،صمرجع سبق ذكره عبد الرحيم بن حممد املغزوي:  16
 .68، ص  مرجع سبق ذكرهحممد اخلضر حسني:  17

 

 :اجلدال ِبلِت هي أحسن -2-3
 15اجلدال هو املفاوضة على سبيل املنازعة واملغالبة، وهو حممود ومذموم.

 16ويف تعريف آخر: اجلدال هو الدليل املؤلف من مقدمات مسلمة عند املنازع.
كالمية يوردها املرسل ليلزم اخلصم )املتلقي(، ويفحمه وجيعله يؤمن ابلرسالة، واتصفت اجملادلة فاجملادلة ابحلسىن أدلة  

ابحلسىن إبعادا هلا عن مفهوم اجملادلة االصطالحي الذي يعرفها على أهنا ليست إلظهار الصواب، بل إللزام اخلصم 
عارضني، واخلصم فيها ليس صامتا، وإمنا يناقش فحسب، والفرق بني اجلدل واملوعظة أن اجملادلة منازعة بني طرفني مت

 17ويرد، خبالف املوعظة فإن املتلقي يستمع إليها ويستثار هبا، وينفعل معها، بال ضرورة املنازعة الكالمية.
 وأركان اجلدال ميكن تلخيصها فيما يلي:

 ال ينبغي اجلدال فيما غيب عنا، وليس لنا سبيل إىل معرفته والعلم به. -
أن يكون املوضوع املتجادل فيه معلوما لدى املتجادلني، فال ينبغي اجلدال فيما جبهل أو ما كان متشعبا،   -

 وليس ابستطاعتك التمكن منه.
 أن يكون اهلدف من املوضوع املتجادل فيه إظهار وجه احلق والصواب، ودمغ الباطل واالرتياب. -
 رسالة كل فريق على أساس املنطق السليم. قال تعاىل: تقدمي الدالئل واحلجج والرباهني القاطعة على صحة -
ه مْ  " نـْ َي َأْحَسن  إاالَّ الَّذايَن ظََلم وا ما لَِّتا ها َادال وا َأْهَل اْلكاَتابا إاالَّ ِبا  .46سورة العنكبوت اآلية" َواَل ُت 
 جيب أن ال يشوب اجلدال العنف بل تواجه احلجة ابحلجة، وتقاوم الفكرة ابلفكرة. -

عليه وسلم أكثر الناس جداال ابحلسىن مع كفار قريش ومع اليهود والنصارى، وقد ساعد هللا كان الرسول صلى ا  ولقد
عليه وسلم على إبراز قدراته االتصالية ونشر الدعوة اإلسالمية، فكان الرد هللا هذا النوع من اجلدال الرسول صلى ا

يه من وحي، سببا ألن يردوا على أعقاهبم خائبني أمام عليهم وإفحامهم أو اإلجابة على تساؤالهتم بفضل ما ينزل عل
 مجع من الناس.
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  .280،ص1987العاملية للكتاب.، الشركة الدعوة اإلسالمية: أصوْلا ووسائلهاأمحد أمحد غلوش:  18
  .471،ص1975، قصر الكتاب، البليدة، اجلزائر. أصول الدعوةعبد الكرمي زيدان:  19
 .6،ص1986، اهليئة املصرية للكتاب،القاهرة. الدعوة اإلسالمية واإلعالم الديِنشحاته: هللا عبد ا 20

 

ومن هذا نستنتج أن كالم القائم ابالتصال يف اجلدال واملناقشة يكون ابحلسىن وابلكالم الطيب والتواضع واهلدوء، 
العايل الرفيع الرقيق  وعدم رفع الصوت وعدم إغاظة املقابل )املتلقي(، واالستهزاء به،وليبق كالمه معه على مستواه

اللني اخلايل من الفظاظة واخلشونة، ولكن فيه قوة اإلقناع ووضوح احلق، فإذا أصر اخلصم على ابطله وعناده وأصبح 
الكالم معه عبثا فليقطع الداعي اجلدل معه، وهذا املسلك وهو قطع اجلدل مسلك سديد ألن بعض الناس ال ينفع 

فيكون اجلدل بال حتامل  18جدهلم الوصول إىل احلق، وإمنا يريدون املكابرة والعناد.معهم اجلدل ألهنم ال يريدون من 
على املخالف، وال ترذيل له وال تقبيح، حىت يطمئن إىل الداعي،ويشعر أن ليس هدفه الغلبة يف اجلدل، ولكن اإلقناع 

لرأي الذي تدافع عنه إال ابلرفق، حىت والوصول إىل احلق، فالنفس البشرية هلا كربايؤها وعنادها، وهي ال تتنازل عن ا
 19ال تشعر ابهلزمية.

 : عليه وسلمهللا املمارسـة اإلعالميـة للرسـول صلى ا -3
عليه وسلم على التخطيط السليم يف كل مراحلها سواء يف املرحلة السرية واجلهرية يف هللا ارتكزت دعوة الرسول صلى ا

 عليه وسلم.هللا إىل غاية فتح مكة ووفاته صلى امكة أو يف املراحل املتنوعة يف املدينة بعد اهلجرة 
 عليه وسلم.هللا وسنحاول فيما يلي إبراز أهم مظاهر وصور املمارسة اإلعالمية للرسول صلى ا

 :دراسـة البيئـة -3-1
القائم ابالتصال( أن يدرس املكان الذي تبّلغ فيه الدعوة دراسة شاملة هللا)على كل من يقوم مبسؤولية الدعوة إىل ا

وموضوعية، وأن يعرف مراكز الضالل، ومواطن االحنراف معرفة كاملة ومستوعبة، وأن يفكر أيضا يف أسلوب العمل 
الذي يتفق مع عقلية املتلقني واستعداداهتم،والذي يتالءم مستوى تفكريهم ومدى استجابتهم، وحىت تكون دعوته 

 20ري واإلقناع.عن ختطيط وإحكام ودراسة، يف حتقيق اهلدف والوصول إىل التأث
عليه وسلم من بين قومه، وذلك يدلنا على ضرورة معرفته عليه الصالة هللا عز وجل الرسول صلى اهللا وقد اختار ا

والسالم ابملستقبلني لرسالته، وخصائصهم، وطبائعهم، ولغتهم وعاداهتم وتقاليدهم، وما حيبون وما يكرهون، والطريقة 
 ة هلم، وهذا يؤدي إىل متام العملية االتصالية بنجاح، وحتقيق اهلدف من املثلى إلبالغهم، وأيضا الوسيلة املناسب
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، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والرتمجة، 1، اجمللد1ط لدعوة والداعية،سلسلة مدرسة الدعاة: فصول هادفة يف فقه اعبد هللا انصح علوان:  21

 .227،ص2001القاهرة.
 

ذاها َسبايلاي َأْدع و إاىَل اَّللَّا " االتصال وهو اإلقناع وهذا ما عربت عنه اآلية الكرمية: ريَة  َأََن َوَمنا  ۖ  ق ْل هَٰ َعَلٰى َبصا
 .108سورة يوسف اآلية "اتَـّبَـَعِنا 

عليه وسلم هذه اخلاصية يف هللا بية وقتئذ العصبية القبلية، وقد استغل الرسول صلى اومن بني خصائص البيئة العر 
عليه وسلم هللا ممارسته اإلعالمية من خالل حماوالته احلثيثة يف إقناع السادة واألشراف من قريش، ألنه يدرك صلى ا

أهل مكة وبقية األفراد يف  جيدا أنه إذا جنح يف إقناع السادة واألشراف من قريش بصدق دعوته، جاء إقناع بقية
 القبائل العربية هبذه الدعوة.

. وينبغي أن ال يغرب عن 21وهي حقيقة من احلقائق اليت يعرتف هبا رجال اإلعالم وما زال يؤخذ هبـا إىل يومنـا هذا
أي بلد آخر  ذهن الداعية أو القائم ابالتصال أن البلد الذي ولـد فيه ونشأ فيه أحق ابلدعوة و اهلداية واإلرشاد من

 وذلك لسببني رئيسيني:
 :منطقية البدء إبصالح األهل والعشرية قبل غريهم .أ

سبحانه وتعاىل بتبليغ دعوة اإلسالم إىل هللا عليه وسلم، فحني كلفه اهللا فهي منطقية رائد هذه األمة حممد صلى ا
على ألصق الناس به، عليه وسلم هذه الدعوة هللاالناس كافة، كان من املنطق والطبيعي أن يعرض الرسول صلى ا

وأقرهبم إليه، ممن يتوسم فيهم اخلري من آل بيته وخاصة أصدقائه، مث دخل الناس يف اإلسالم تباعا من الرجال والنساء 
 حىت فشى ذكر اإلسالم مبكة، وحتدث الناس به.

 فهذه هي البداية اليت تتفق مع منطقية اإلسالم، وتتالءم مع مرحلية العملية االتصالية.
 :اطة الشاملة ِبعرفة معتقدات القوم وأحواْلماإلح .ب

عليه وسلم البيئة العربية اليت كان يسودها الظلم االجتماعي، والفوضى الفكرية هللا فقد استوعب الرسول صلى ا
عز وجل يف الفرتة املكية، كانت دعوته ترتكز يف الرد على هللا عليه وسلم إىل اهللا والدينية ، فحينما قام يدعو صلى ا

اهلية، ويستأصل معتقداهتا، وأخالق الشر فيها، معتمدا يف ذلك على القرآن الكرمي الذي كان يتنزل ضالالت اجل
 على اجلاهلية يف معتقداهتا الباطلة وحتدايهتا الضالة.
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 :إتباع أصول التحدث واْلوار -3-2
وجليسه قائما مبسؤولية إصالحه فالداعية أو القائم ابالتصال ال يكون موفقا يف تبليغ رسالته، مالكا للب حمادثه 

عليه هللا عليه وسلم يف حتدثه وحواره، وأيخذ أبصول منهجه صلى اهللا وتقوميه، إال إذا أتسى بسيد الدعاة صلى ا
 وسلم يف تبليغ الناس ودعوهتم والتحدث إليهم.

 عليه وسلم يف التحدث واحلوار:هللا وفيما يلي سنقدم أهم أصول منهجه صلى ا
 :يفهموهناالتحدث ِبللغة الِت  .أ

سورة إبراهيم  :"وما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه ليبي ْلم"حتقيقا للمبدأ الذي اندى به القرآن الكرمي   
، فال ميكن للقائم ابالتصال أن يؤثر يف البيئة اليت وجد فيها حىت يكون متقنا للغة أهلها، فامها للهجات 05ةاآلي

 ومثقفيها.قبائلها، عاملا مبا خياطب به عوامها 
فإن مل يكن على هذا املستوى من إتقان اللغة، وفهم اللهجات، والعلم حبقيقة املتلقني، فتأثريه فيهم سيكون ضعيفا، 
واإلقبال عليه يكون ضئيال... بل رمبا خيفق يف تبليغه ويفشل يف دعوته، دون أن يصل يف املتلقني إىل فائدة أو 

 جدوى.
الفصاحة والبالغة، وإذا كان الكالم صناعتهم يفاخرون ويتباهون هبا، فكان أتييد  وملا كان العرب وقتئذ يربعون يف

عليه وسلم مبعجزة القرآن ومعجزة البيان، فالفصاحة يف التعبري والتخاطب هي خلق النيب صلى هللا لنبيه صلى اهللا ا
هللا : قلت: اي رسول اعنه قالهللا عليه وسلم وأبرز صفاته، حيث روى الشريازي والديلمي عن أيب هريرة رضي اهللا ا

 تعاىل مل خيلقين حلاان، واختار يل خري الكالم، كتابه القرآن".هللا ما رأينا أفصح منك؟ قال: "إان
 :التمهل ِبلكالم أثناء اْلديث .ب

ومن أدب القائم ابالتصال حني يريد التحدث أن يتحدث بتمهل حىت يفهم الناس منه،ويعقلوا عنه، وهذا ما كان 
هللا ما كان رسول ا" عنهاهللا عليه وسلم حيث روى الشيخان عن عائشة رضي اهللا صلى ا يفعله اإلعالمي األول

، وزاد اإلمساعيلي يف روايته: "عليه وسلم يسرد احلديث كسردكم هذا،حيدث حديثا لو عّده العاد ألحصاههللا صلى ا
عنهـا هللا ضي اعليه وسلم فهما تفهمه القلوب"، وروى أبو داود عن عائشة ر هللا صلى اهللا "إمنا كان حديث رسول ا

 عليه وسلم فصال يفهمه كل من مسعه".هللا صلى اهللا كان كالم رسول ا" قالت:
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 .48، صمرجع سبق ذكرهعبد اللطيف محزة:  22

 

 22عليه وسلم يف هذا السياق ما يلي:هللا ومن مشائله صلى ا
 عليه وسلم أويت جوامع الكلم، وأكثر أحاديثه كلمات معدودات.هللا أن الرسول صلى ا -1
 أقواله وأحاديثه تشريع ألمة اإلسالم.عليه وسلم ال ينطق عن اهلوى، بل كل هللا النيب صلى ا -2
عليه وسلم كثريا يف خطبه وأحاديثه حىت ال أيكل الكالم بعضه بعضا، وحىت ال هللا ال يسرع الرسول صلى ا -3

 خيتلط على املستمعني احلقائق واألفهام.
طاول عليه وسلم مقتصدا معتدال يف حديثه، فال يصل األمر إىل االختصار املخل وال إىل التهللا كان صلى ا -4

 اململ، وتتخلل الكالم فرتات سكوت،وهي فرتات التأمل للمتكلم واملستمع.
 عليه وسلم بوضوح يف اللفظ واملعىن،وكان يعيد الكلمات لثالث لكي حيفظها املستمع.هللا متيز حديثه صلى ا -5
 :إقبال املتحدث على اجللساء َجيعا .ج

ى متلقيه يف كل شيء، يف النظرة، يف السؤال، يف ومن أدب احلديث يف القائم ابالتصال أو الداعية: أن يقبل عل
اإلجابة، يف االبتسامة، حيث يشعر كل فرد ممن يلتقـي معهم أنه يريده وخيصه ويقبل عليه... وهذا اخللق العظيم 
ميلك قلوهبم ويؤثر فيهم، ويتفاعل معهم ويعمق عالقة احملبة والثقة بينه وبينهم، ويكون يف الوقت نفسه قد أتسى 

عليه وسلم يف إقباله بوجهه، وحديثه على كل من جيتمع هبم، ويتحدث إليهم حىت هللا ب اخللق العظيم صلى ابصاح
 عليه وسلم يظن أنه خري القوم وأفضلهم.هللا صلى اهللا إن أي فرد مهما كان وهو يف جملس رسول ا

 :البدء ِبألهم فاملهم-3-3
وسلم، وطريقة الذين اتبعوه إبحسان، أخرج الشيخان عليه هللا هذه الطريقة يف الدعوة هي طريقة الرسول صلى ا

عليه وسلم ملا بعث معاذ إىل اليمـن قال: "إنك تقدم هللا صلى اهللا عنهما أن رسول اهللا وغريمها عن ابن عباس رضي ا
فـإن هـم أطاعوك لذلك هللا وأين رسول اهللا على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن ال إله إال ا

افرتض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، وترد على فقرائهم، فإن أطاعوك هبا فخذها منهم، وتوق هللا ن افأعلمهم أ
 ".حجابهللا كرائم أمواهلم واتق دعوة املظلوم فإنه ليس بينه وبني ا
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  .341، صمرجع سبق ذكرهانصح علوان: هللا عبد ا 23 
 .344املرجع السابق، ص 24

 

هم عليه وسلم عاملا مبعتقدات القوم بصريا أبحوال اجلاهلية،خبريا بعادات البيئة، بدأ معهللا وملا كان الرسول صلى ا
، ووحدانية هللاإبصالح العقيدة اليت هي يف نظره األهم وملا ركز يف دعوته على هذه القضااي اليت تتصل ابإلميان اب

اخلالق، وترتبط ابالعتقاد ابملغيبات حىت إذا دخل اإلسالم، جاءت مرحلة املهم وهي التزام القوم اإلسالم على أنه 
عليه وسلم يف الفرتة املدنية حني أقام معامل هللا ما ركز عليه صلى اأصول معاملة، ومبادئ حكم، ومناهج حياة، وهذا 

اجملتمع الفاضل يف املدينة املنورة بعد أن صلحت عقيدة األمة وترسخ يف أبنائها اإلميان ابملغيبات، فبدأ الدعوة ابلعقيدة 
 ي قبل اخلوض يف األمور العامة.قبل العبادة، وابلعبادة قبل مناهج احلياة، وابلكليات قبل اجلزئيات،وابلتكوين الفرد

23 
 :القوة اإلقناعيـة-3-4

عليه وسلم يف التأثري يف املتلقني وتربيتهم هي اليت توصل القائم ابالتصال إىل هللا صلى اهللا والطريقة اإلقناعية لرسول ا
استدالله، وحجته قمة النجاح والتوفيق وتضفي على مستمعيه روح اهليمنة،والتأثري عن طريق قوة إقناعه، وظهور 

وبرهانه، وهذا ال يتأتى إال إذا كان القائم ابالتصال سريع البديهة، قوي املالحظة، شديد احلذر، عظيم اإلحساس 
أبحوال احلاضرين،فضال عن مشول علمه، وسعة ثقافته، وجاذبية كالمه، ومنطقه، وبساطة أسلوبه، ولكن يف احلقيقـة 

هة وال بساطة األسلوب، إذا مل يعط املتلقي على حسب ما يتناسب مع فهمه، ال تكفـي قوة احلجة وال سرعة البدي
عليه وسلم للدعاة يف كل زمان ومكان حيث يروى هللا وما يتفق مع عقليته، حتقيقا للمبدأ الذي سنه الرسول صلى ا

ناس على قدر عليه وسلم أنه قال: "بعثنا معاشر األنبياء خناطب الهللا عنه عن النيب صلى اهللا عن ابن عباس رضي ا
 ، أي مراعاة القدرات العقلية على الفهم واالستيعاب للمتلقني.24عقوهلم"

 :اإلميان والصرب )الثبات على املبدأ(-3-5
فيجب أن يكون القائم ابالتصال مؤمنا ابلرسالة اليت يبلغها للمتلقني، وأن تكون له مبادئ وقيم متأصلة يف بؤرة 

تصال برسالته يؤدي إىل انفعاله ومحاسه يف خماطبته للجمهور، واحلماس يف حد وجدانه وشعوره، فإميان القائم ابال
 ذاته معٍد، فتنتقل عدوى احلماس من املرسل إىل املستقبل فتصيبه ابلتأثر وتؤدي به إىل االستجابة، فقد أعطى سيد 
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  .114، ص1997، دار الكتب العلمية، بريوت. 1، طاألحاديث على ألسنة الناسكشف اخلفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر من الشافعي:  25
 .95،ص2003، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت.عليه وسلمهللا صلى اهللا حممد رسول احممد رضا:  26

 

، هللابدأ، وحتمل األذى يف سبيل اوسالمه عليه املثل األعلى يف احلماس االنفعايل، والثبات على املهللا الدعاة صلوات ا
 هللا.والتحرق من أجل إعزاز دين ا

عليه وسلم مسالك شىّت يف األذى، وأساليب متباينة يف االضطهاد هللا فقد سلك املشركون يف مكة مع النيب صلى ا
 25ليصدوه عن آداء رسالته فما استكان وما خضع. 

 .. فما استكان وما خضع.سلكوا معه طريق اإلغراء ابملال والسيادة وتزويج النساء...
 سلكوا معه طريق الضغط العائلي والتهديد العشائري..... فما استكان وما خضع.
 سلكوا معه طريق االستهزاء والسخرية وإشاعة التهم..... فما استكان وما خضع.

 سلكوا معه طريق املقاطعة االقتصادية الشاملة..... فما استكان وما خضع.
 فما استكان وما خضع.هللا ومالحقته..... فخرج مهاجرا وقرروا أخريا اغتياله 

وبعد اهلجرة حاربوه حبمالت متعددة، وحروب طاحنة، ليستأصلوا دعوته وأتباعه... فما كان يرده ذلك عن تبليغ 
 يف األرض.هللا الدعوة ونشر دين ا

، هللاأجل إعالء كلمة ايف تبليغ دعوة اإلسالم، واجلهاد من  –عليههللا صلوات ا–ومع كل هذا استمر نيب اإلسالم 
عليه وسلم، ولو مل يكن اجلهاد أتّصل يف أعماق وجدانه عليه هللا فلو مل تكن الدعوة تركزت يف بؤرة شعوره صلى ا

 الصالة والسالم ملا صرب هذا الصرب اجلميل، وملا وصل إىل الفتح املبني والنصر العظيم.
هذا النصر ومل يدفع به إىل االنتقام أو التشفي ممن  عليه وسلم مكة فاحتا، مل يبهرههللا فعندما دخل الرسول صلى ا

آذوه وأخرجوه من بلده، وإمنا تغلب على كل العوامل النفسية، وأصدر حكمه مدواي فوق الزمان، وبكل ما امتأل 
قلبه من حب ورمحة ألهله وحرص على هدايتهم من جهة، ومن جهة أخرى رجاحة عقله، وإميانه برسالته املقدسة 

عليه وسلم، فقال: "إذهبوا أنتم الطلقاء" األمر الذي هز هللا  يف توصيلها إىل آخر يوم يف حياته صلى االيت تفاىن
قلوب مكة مجيعا وأصاهبم مبا يشبه الصدمة العصبية اليت طّهرهتم ونزعت ما يف قلوهبم من حقد، فتباروا إىل اإلميان 

 26.ابلدعوة اجلديدة وتفانوا يف اإلخالص هلا، والعمل من أجلها
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  .36.ص2003، دار الفجر للنشر و التوزيع، القاهرة. 3طاإلعالم اإلسالمي، املبادئ النظرية، التطبيق، حممد منري حجاب، 27

 :القدوة اْلسنة-3-6
فباإلضافة إىل طريقة تقدمي الرسالة وعرضها، حتتل مسعة املرسل مكانة هامة يف التأثري وإقناع املرسل إليه، وما ينجر 

 عنها من قبول للرسالة االتصالية، وابلتايل اختصار جهود إعالمية كبرية.
واملواقف اليت عرف هبا املرسل يف وسط ما، مما جيعله مبثابة وحتصل الثقة يف أغلب األحيان نتيجة حلسن األخالق، 

قدوة ملن حوله يثقون فيه، ويقتدون بتصرفاته، فالقدوة تتفق مع طبيعة اإلنسان اليت متيل إىل اإلقتداء ابآلخرين 
 وحماكاهتم.

رآن كما تقول عليه وسلم الذي وصل درجة أن أصبح خلقه القهللا صلى اهللا وتتسلسل مراتب القدوة فتبدأ برسول ا
َوإانََّك  "عليه وسلم: "أدبين ريب فأحسن أتديبـي"وقـال تعاىل:هللا عليها، وكما قال صلى اهللا السيدة عائشة رضوان ا

َلَقْد َكاَن َلك ْم يفا َرس ولا اَّللَّا أ ْسَوٌة َحَسَنٌة لاَمْن َكاَن يـَْرج و  "، وقال أيضا:04سورة القلم اآلية " َلَعَلٰى خ ل ق  َعظايم  
َ َكثاريااا َر َوذََكَر اَّللَّ َ َواْليَـْوَم اْْلخا  .21سورة األحزاب اآلية " َّللَّ

عليه وسلم على خلق عظيم حبب الناس فيه، وجعلهم يثقون به ثقة كاملة قبل نزول الوحي، هللا فقد كان صلى ا
 وأقبلوا على دعوته ملا اتصف به من حلم وصرب، وصفح وصدق وأمانة.هللا فتآلفوا معه صلى ا

عاما، يعّد الدعاة )رجال اإلعالم( ويقّوم النفوس يف صرب وتدرّج  13عليه وسلم يف مكة هللا ظل الرسول صلى ا وقد
عليهم من مدرسة النبوة، وترعرعوا يف ظل رعايته هللا انطالقا من مبدأ القدوة احلسنة، حيث هنل الصحابة رضوان ا

مثـال رائعـا، وقـدوة حسنـة، وحتـى قـال عنهم عليه  عليه وسلم، وتوجيهاته املستمرة حىت أصبـح كـل منهـمهللا صلى ا
عليهم مناذج حية كان هلا أثرها البالغ هللا الصالة والسالم: "أصحايب كالنجوم أبيهم اقتديتم اهتديتم"، فكانوا رضوان ا

 27يف نشر اإلسالم.
يف رسالته، وأن توافق فالقدوة احلسنة إذن هي منهج عملي تطبيقي، أبن يكون املرسل صورة طبق األصل ملا جاء 

 أقواله وأعماله، فهو إن دعا الناس لشيء ينبغي أن يكون أول من يطبقه.
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  .61املرجع السابق، ص 28
 .38، صمرجع سبق ذكرهعبد اللطيف محزة:  29
  .71، ص1964، مطبعة السنة احملمدية، القاهرة. 1ط القصص القرآّن يف منطوقه ومفهومه،اخلطيب عبد الكرمي:  30

 :الطريقـة التشويقيـة-3-7
على القائم ابالتصال قبل أن يلتقي ابملتلقني، أن يفكر يف الوسيلة اليت تضفي على اجمللس روح التشويق والتحبيب، 

التلقي واحليوية، وهذا إذا مت كان أكرب العوامل يف جناحه وتوفيقه يف حتقيق هدفه  وفعالية االستجابة والتأثري، وظاهرة
 املتمثل يف اإلقناع مبضمون الرسالة.

 عليه وسلم يف طريقة تبليغ الرسالة وتوصيلها:هللا وفيما يلي سنتعرض إىل بعض النماذج يف جتدد أساليب النيب صلى ا
 : انتهاجه أسلوب القصةأ. 

مي استخدم القصة، وهي من وسائل االتصال اهلامة اليت عرض من خالهلا كثريا من احلقائق اإلسالمية، إن القرآن الكر 
فالقصص الذي جاء هبا القرآن  28فقد كان حافال بقصص األنبياء وما لقيه كل نيب منهم من أذى من بنـي قومـه.

اقف، وكشف عن بعض األحداث اليت من الكرمي مل يكن اترخيا للحياة كلها وأحداثها، وإمنا هو عرض لبعض املو 
 29شأهنا أن حتدث يف النفس أثرا، وتفتح العقل والقلب على مواقع ماثلة للعربة والعظة.

عليه وسلم أسلوب القصة يف إخباراته عن األمم السابقة واستخرج منها أهم مواطن هللا وقد انتهج الرسول صلى ا
أقوى، ومن هنا نستنتج أن للقصة أثر يف حتريك العاطفة، وإاثرة االنتباه، العربة والعظة ليكون التأثري أبلغ، واالستجابة 

وتسلية النفس، وتفتيح الذهن، وأثر يف اإلصالح، بل تنقل السامع من عامل العقالنية والفكر اجملـرد إىل أجواء العاطفة، 
 30وهيمنة التأثري.

هللا ملكي واملدين، وهو هبذا يثـّبت الرسول صلى افالقصص القرآين كان يساير أحداث الدعوة اإلسالمية يف العهد ا
عليه وسلم، وينري له الطريق، ويرشده إىل األساليب اليت جيب أن يتبعها من خالل ما جرى لألنبياء والرسل من قبله 

عليه هللا سبحانه وتعاىل لرسوله حممد صلى اهللا وكيف عذبوا وهاجروا، فصربوا على ما أصاهبم ومن جهة أخرى بني ا
تعاىل ذكر قصة يوسف هللا كثري من قصص القرآن الطريقة املثلى اليت يثبت هبا رسالته، ومثال ذلك أن ا  وسلم يف

 عليه وسلم، وبيان ذلك أنه كان أميا، مل هللا عليه السالم يف القرآن مفصلة، لتكون آية على نبوة رسوله حممد صلى ا
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  .377ص : مرجع سبق ذكره،انصح علوانهللا عبد ا 31
، 2000دار الصميعي للنشر والتوزيع،اململكة العربية السعودية. – هللامنهج الرسل يف الدعوة إىل ا –ْلكمة من إرسال الرسل عبد الرزاق عفيفي: ا 32

  .73، 72ص ص
 .18،ص2000،اجلزائر.، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم اإلسالمية، قسنطينة ضوابط اْلوار يف الدعوة اإلسالميةفرحات حمبوب:  33

 

َوَما ك ْنَت " فهم أبنه تكلم مبا قرأ أو درس، قال تعاىل:يقرأ شيئا من كتب األولني، وال درس شيئا من اترخيهم، حىت ي
يناَك  ْن قـَْبلاها ماْن كاَتاب  َواَل ََت طُّه  باَيما ل و ما  .48سورة العنكبوت "إاذاا اَلْراَتَب اْلم ْبطال ونَ  ۖ  تـَتـْ

أفيعقل بعد  وقد سيقت القصة مفصلة يف مجيع نواحيها، مستوفاة يف مجيع فصوهلا يف أدق عبارة وأحكم أسلوب،
ذلك أن يقال: إن صدقه عليه الصالة والسالم فيما سرده من قضاايها ووقائعها وعجائبها على هذا النهج الواضح 

عليه وسلم أسلوب القصص هللا فباإلضافة إىل استعمال الرسول صلى ا 31والطريق السوي وليد الصدفة واالتفاق؟
عليه وسلم، كانت أيضا حجة وبرهاان على صدق نبوته هللا صلى ا للتأثري يف نفوس وعاطفة املتلقني، وإقناعهم برسالته

 .عليه وسلمهللا صلى ا
 : انتهاجـه أسلـوب اْلـوار واالستجـوابب. 

عليه وسلم يف اجلدل واحلوار، وتعرفنا على مدى أثرها يف التأثري يف هللا لقد تطرقنا سابقا إىل طريقة الرسول صلى ا
كل أصناف اجملتمع، وكان نتيجة ذلك أن ترى معه الغين والفقري، الكبري عليه وسلم  هللا املتلقني، فقد حاور صلى ا

والصغري، والرجل واملرأة، والكافر واليهودي والنصراين، وترى ممن آمن العريب واحلبشي والفارسي والرومي مما يدل على 
 32.فعالية احلوار النبوي

وسلم مع من يلتقي هبم ويدعوهم، إال ليثري  عليههللا ما هذا األسلوب احلواري الذي انتهجه سيد الدعاة صلى ا
 انتباههم، وحيرك فطنتهم وذكاءهم، ويذهب مللهم وسآمتهم، ويصب يف مشاعرهم حب املعرفة واهلدى.

 : انتهاجه أسلوب ضرب املثلج.
م فكان عليه الصالة والسال 33وهو فن رفيع يوضح احلقائق ويفسر الوقائع وحيدث يف النفوس اجلاذبية والتشويق   

يستعني يف توضيح توجيهاته الدعوية بضرب املثل مما يشهده الناس يف حياهتم اليومية، لينتقل هبم يف ضرب األمثال 
من البسيط إىل املركب، ومن احملسوس إىل املعقول، ومن الصورة إىل احلقيقة، ويف ذلك فائدة يف جمال الرتبية والتعليم 

ضيح للفكرة، وترسيخ للعلم، وتشويق للنفس، وجتديد لألسلوب، وتنويع واإلعداد، ففي هذه التشبيهات النبوية تو 
 يف الطريقة.
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،مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف علوم اإلعالم واالتصال، اسرتاتيجية االتصال يف العالقات الدبلوماسية لدولة اإلسالم األوىلخدجية حسيين:  34

 . 81،ص2004اجلزائر.
 .367، صمرجع سبق ذكرهشعبان كرمية:  35
  .33، ص1999، دار إشبيليا للنشر والتوزيع، الرايض. 1، ط يف القرآن والسنة الرتهيب يف الدعوةبن حممد نياز: هللا رقية بنت نصر ا 36
  .240،ص1999، دار اهلدى ، اجلزائر. دراسات يف الدعوة والدعة  هللا:حممد غزايل: مع ا 37

 :انتهاجه أسلوب املداعبة .د
عليه وسلم يضفي على اجمللس روح املداعبة أحياان ليجدد للسامع نشاطه، ويذهب عنه الكآبة هللا كان صلى ا

 والسآمة وامللل، ويفتح نفسه لتقبل املعلومة.
 :ة ِبلرسم واإليضاحانتهاجه أسلوب الدعو  .ه

عليه وسلم يستعني بكل الوسائل املمكنة املعينة على إاثرة االنتباه، وتصوير املعاين يف هللا صلى اهللا لقد كان رسول ا
عليه وسلم خيط أمام أصحابه خطوطا على الرمل هللا أشكال حمسوسة يسهل إدراكها وفهمها، فقد كان صلى ا

عليه وسلم أنه كان هللا فقد ثبت عن الرسول صلى ا34م بعض التصوراتليوضح هلم بعض املفاهيم، ويقرب إىل أذهاهن
حيمل بيده الشيء احملرم الذي ينهى عنه ليقرر ذلك ابلقول واملشاهدة، فهي وسيلة من بني الوسائل اليت تساعد 

 املتلقي على الفهم وحسن االستيعاب والتصور الذي حتتفظ به الذاكرة ملدة أطول.
عنه قال: هللا أبو داود والنسائي وابن ماجة يف سننهم عن علي بن أيب طالب رضي اوكمثال على ذلك فقد روى 

عليه وسلم حريرا بشماله، وذهبا بيمينه مث رفع هبما يديه فقال: "إن هذين حرام على ذكور هللا صلى اهللا أخذ رسول ا
 أميت ِحٌل إلانثهم".

 : الرتغيـب والرتهيـب -3-8
ستجابة وقبول احلق والثبات عليه، ونقصد ابلرتهيب كل ما خييف وحيذر فالرتغيب هو كل ما يشوق املدعو إىل اال

 35املدعو من عدم االستجابة أو فرض احلق أو عدم الثبات عليه بعد قبوله.
 36هللا.ويف تعريف آخر الرتغيب هو احلث على فعل اخلري وآداء الطاعات واالستقامة على أمر ا

هبذا األسلوب جلذب الناس حول هللا بشرية، وميكن عرض الدعوة إىل اأما الرتهيب فهو أسلوب قرآين يعاجل النفس ال
عليه وسلم كان يذكر القوم مبا هم هللا فالرسول صلى ا 37احلق خوفا من العقاب، وخوفا من فقدان السالمة واألمن.

 الذي أنعم عليهم هبذه النعم، والتحذير من فقدهم هلا هللا عليه من نعم، وأن من شأن ذلك أن يدعوهم إىل طاعة ا
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 .31ص مرجع سبق ذكره،بن حممد نياز: هللا رقية بنت نصر ا 38
 . 439، صمرجع سبق ذكرهعبد الكرمي زيدان:  39
  .44ص مرجع سبق ذكره،عبد اللطيف محزة:  40
  .307، ص1965القاهرة. ،دار الفكر العريبعليه وسلم،هللا مكة واملدينة يف اجلاهلية وعصر الرسول صلى اأمحد إبراهيم الشريف:  41

وابلتايل فالرتغيب والرتهيب هي أساليب  38، ومـع زوال النعـم يزول العذابهللاإذا امتنعوا من االستجابة وكفـروا اب
 اتصالية هدفها التأثري واإلقناع.

 :الشــورى -3-9
عليه وسلم كان معصوما عن اخلطأ يف تبليغ الرسالة، ولكنه ليس معصوما عند االجتهاد يف هللا إن الرسول صلى ا

للخطأ ألنه بشر، كان حباجة إىل عليه وسلم كان على مسو منزلته وكمال عقله وخلقه معرضا هللا الرأي، فالنيب صلى ا
الرجوع يف كل أموره إىل أصحابه يقف على آرائهم ويوازن بينها بعقله، مث أيخذ ابألمثل يف نظره من هذه اآلراء، قال 

نَـه مْ  ش وَرى َوَأْمر ه مْ :" تعاىل واحد من ، وكان ال مينعه خطأ 38سورة الشورى اآلية: . "َوِماَّا َرَزقْـَناه ْم يـ ْنفاق ونَ  بـَيـْ
ه مْ  َفاْعف   "أصحابه يف الرأي، من أن يعود إليه ابملشورة يف املرة الثانية، وهذا ما عناه بقوله تعاىل:  َْل مْ  َواْستَـْغفارْ  َعنـْ

 .159اآلية : آل عمران" اأْلَْمرا  يف  َوَشاواْره مْ 
تشاورا بينه وبني الكبار من عليه وسلم من أول الرسالة إىل آخرها هللا ففي احلقيقة كانت حياة النيب صلى ا

 39عليه وسلم ال يهمل مع ذلك آراء غري الكبار من الصحابة.هللا الصحابة،وكان النيب صلى ا
عليه وسلم شوراه قسميـن: شورى خاصـة تتألـف من علية الصحابة،واملهاجرين األولني واألنصار هللا وقسم صلى ا

 السابقني، وأولئك يستشريهم يف صغرى األمور وكرباها.
وشورى عامة تتألف من أهل املدينة املنورة أمجعني، جيمعهم يف احلرم النبوي الشريف، وإذا ضاق هبم، مجعهم خارج 
املدينة املنورة، وعرض األمر عليهم ورأيه فيه، وكان سكان املدينة يف هذا يشبهون سكان أثينا، إذ كان كل شخص 

 40له رأي يف إدارة شؤون الدولة.

 :يف عصر النبوة صالواالتوسائل اإلعالم  -4
تَـغ وَن إاىَلٰ َرّب اام  :" ، أو هي الوصلة والقرىب قال تعاىل41الوسيلة لغة هي ما يتقرب به إىل الغري أ ولَٰئاَك الَّذايَن َيْدع وَن يـَبـْ

يَلَة َأيُـّه ْم َأقْـَرب  َويـَْرج وَن َرْْحََته  َوََيَاف وَن َعَذابَه    ، 57سورة اإلسراء اآلية "إانَّ َعَذاَب رَب اَك َكاَن حَمْذ وراا ۖ  اْلَوسا
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 .15، صمرجع سبق ذكرهعبد الرحيم بن حممد املغزوي:  42
  .13، ص2003جتماع االتصال، جامعة منتوري، قسنطينة، اجلزائر.خمرب علم ا مدخل إىل االتصال اجلماهريي،فضيل دليو:  43
 .147،ص مرجع سبق ذكرهحمي الدين عبد احلليم:  44

 

ويف حديث اآلذان: "آت حممدا الوسيلة"، فوسيلة اإلعالم هي ما تؤدى به الرسالة اإلعالمية أوهي القناة اليت حتمل 
 42 الرموز اليت حتويها الرسالة من املرسل إىل املستقبل.

احلديثة، كان غري معروف  الرغم من أن اإلعالم أبجهزته ووسائله ونظرايته وتقنياتهونقول يف هذا الصدد أنه على 
بتطبيق املقاييس العلمية احلالية على الدور  عليه وسلم، إال أنههللا وقت نزول الوحي على صاحب الرسالة صلى ا

 43ذا الدين ودعامته الرئيسية.أن اإلعالم كان وال يزال أداة ه امللقى على عاتق الدعوة اإلسالمية، نستطيع أن نقول
كتابه)فهم الوسائل...   " يفمارشال ماكلوهانحيث أن أشهر من كتب على وسائل اإلعالم الباحث الكندي األصل "

وتقوم فكرته الرئيسية على أساس أن  -الرسالة الوسيلة هي–امتدادات لإلنسان(، وهو صاحب العبارة املشهورة 
املتلقني من قراء ومستمعني ومشاهدين أتثريا شعوراي، وأن هذا التأثري  المي تؤثر يفالوسيلة اليت تنقل املضمون اإلع

 44سلوكهم. الالشعوري يغري
سلوك األفراد، فاألساليب  عليه وسلم هذه احلقيقة ابستخدام وسائل وقنوات معينة لتغيريهللا وقد أيقن الرسول صلى ا

كالشعر، واخلطابة، واملناداة واألسواق وغريها،   قبل اإلسالموالوسائل اإلعالمية اليت كان يستخدمها عرب اجلزيرة 
واخلالفات والقتال وتعميق الشرور املنتشرة بني عرب اجلاهلية، لكن بعد  يغلب على هنجها نشر الفوضى وإاثرة الفنت

 بفطرته ودين اإلسالم، أدرك الرسولهللا عليه وسلم وكلفه ابلدعوة إىل اهللا الكرمي حممدا صلى ا رسولههللا أن أرسل ا
أهدافها يف خدمة  رب منهجها ومسارها وطوّ واثقب نظره أنه من املناسب استثمار هذه الوسائل بعد أن عدل وهذّ 

عليه هللا اليت استخدمها الرسول صلى ا الدعوة اإلسالمية كما قلنا سابقا. وفيما يلي سنتطرق إىل أهم وسائل اإلعالم
 وسلم للوصول إىل هدفه املقدس:

 :القرآن الكرمي -1-4
األخبار واألنباء، فأخبار  هو املصدر الشامل لتنظيم حياة البشر يف سبيل كسب الدنيا واآلخرة، فالقرآن هو مصدر

 طريق الروح األمني الذي عرف ابألمانة والدقة  اإلسالم أتيت من لدن حكيم عليم، تنزل من السماء إىل األرض عن
 
 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 2, NO: 3, 2016           

 
 82 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

                                                           
  .65،ص1986، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر. املسؤولية اإلعالمية يف اإلسالمحممد سيد حممد: 45
  .134، ص1993، مؤسسة الرسالة، بريوت. الصحافة اإلسالمية ودورها يف الدعوةفؤاد توفيق العايت:  46
 .06، ص1998، دار الفكر العريب، القاهـرة .الدولـة اإلسالمية األوىل: عهد البعثة النبويةحسن أمحد حممود:  47

َعَلٰى قـَْلباَك لاَتك وَن ماَن  (193) نـََزَل باها الرُّوح  اأْلَماي   (192) َوإانَّه  لَتَـْنزايل  َرب ا اْلَعاَلمايَ  "يف النقل:
 195.45–192سورة الشعراء اآلية "  (195)بالاَسان  َعَريبا   م باي   (194) اْلم ْنذاراينَ 

الكرمي، كما أوضحت القواعد العامة،اليت جيب أن تسري عليها تبني هذه اآلايت األسس املتينة اليت جاء هبا القرآن 
 صحافتنا اليوم واملتمثلة يف اآليت:

 رب العاملني.هللا قوة املصدر وعظمته، فاألنبياء تصدر من عند ا -1
 غ وأمانته)حامل الرسالة اإلعالمية( فقد نزل هبا الروح األمني.صدق املبلّ  -2
 وسلم.ه عليهللارها، وهو الصادق األمني حممد صلى امعرفة الذي سيقوم بتبليغ هذه الرسالة ونش -3
 غ ابلرسالة وابألنباء اليت وردت إليه.مدى اقتناع املبلّ  -4
 وضوح الرسالة، حيث أهنا نزلت بلغة القوم بلسان عريب واضح مبني. -5
وسلم، فهو كتاب  عليههللا فالقرآن الكرمي هو جمموعة اإلهلامات النبوية اليت تلقاها الرسول حممد صلى ا -6

 46هداية مستمرة ومتطورة وفقا لتطور أوضاع احلياة اإلنسانية.
وجـل رسـم للرسـول  يعترب القرآن أكرب وسيلة من وسائل اإلعالم منذ ظهور اإلسالم إىل يومنا هذا، فبآايته عز -7

ف لم مكلّـ عليه وسهللا مـن آايته علـى أن الرسـول صلى ا القـرآن فـي كثري عليه وسلم طـريق الدعوة، وقـد نصّ هللا صلى ا
املهمة هللا واحـد فقـط هو تبليغ الناس هبذه الرسالة اجلديدة، فكانت الدعوة إىل دين ا تعالـى بشيءهللا مـن قبـل ا
اآلايت  هبا، يف كلمات واضحة دقيقة، ال حتتمل لبسا أو غموضا يف العديد منهللا الرئيسية اليت كلفه ا اإلعالمية

راا َونَذايراااَي َأيُـَّها " . قال تعاىل:47الكرمية ا َوم َبش ا ُّ إاَنَّ َأْرَسْلَناَك َشاهادا َراجاا م نارياا ،النَِّبا  " َوَداعاياا إاىَل اَّللَّا إبااْذناها َوسا
ت مْ  فَإانْ  "عليه وسلم يف سورة املائدة بقوله:هللا عز وجل مهمة الرسول صلى اهللا وحيدد ا .45،46األحزاب  تـََولَّيـْ
َا فَاْعَلم وا والبالغ هنا هو اإلخبار واإلعالم برسالة احلق جل وعال، ،  92املائدة " اْلم باي   اْلَبالغ   َرس ولاَنا َعَلى َأمنَّ

عليه وسلم قاصرة على إعالم الناس ابلرسالة اليت كلفه هللا أن مهمة الرسول صلى ا ويتضح لنا من خالل هذه اآلايت
تبارك  عوته على الغري، يؤكد ذلك قول احلقفرض دهللا وهو غري مسؤول عن هدايتهم، ومل يطلب منه ا هبا ربه،
 " وتعاىل:
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،  2002مشق. ، دار الفكر، دI، طنِب اإلسالم، شخصيته، حياته، رسالته يف عرض جديد على أضواء العلم والفلسفة والتاريخ حممد خري الدرع: 48
 . 60ص
  .06ص مرجع سبق ذكره،حسن أمحد حممود:  49

 
َا َعَلْيَك اْلَباَلغ   "عز وجل:  ، وقال56قصصسورة ال" َيَشآء   َمن يـَْهداي ٱَّللََّ  َولَـٰكانَّ  َأْحبَـْبتَ  َمن   تـَْهداي الَ  نَّكَ ا فَإامنَّ

َنا اْلْاَساب    .40سورة الرعد " َوَعَليـْ
الناجح بوجه عام،  كثرية على األخالق اليت جيب أن يتحلى هبا اإلعالميكما نص القرآن الكرمي يف آايت   -8

وحسن املعاملة، واجلدل ابليت هي أحسن،  عليه وسلم بوجه خاص ومنها الصرب،هللا واليت يتحلى هبا الرسول صلى ا
على وجه  طه حسني أن القرآن أصدق مرآة للحياة اجلاهلية، أو واإلعراض عن اجلاهلية واملنافقني ويرى الدكتور

صورة صادقة حلياة العرب وعقائدهم، وأساليب حياهتم يف العصر الذي عاش فيه  التحديد قبيل اإلسالم، فيعطينا
 48.عليه وسلمهللا ا الرسول صلى

واليوم اآلخر، ومن  عز وجل الرسول الكرمي عن طريق القرآن أبمور غيبية وهي اجلنة والنارهللا وقد أخرب ا -9
جنزم أن القيمـة اإلعالميـة هلاته األوصـاف  جاءت أبوصاف اجلنة والنار، لكن ميكن أنالصعب أن حنصي اآلايت اليت 

املتلقني، فكانت السبب يف تغيري سلوكهم عن قناعة ورضا طلبا  عظيمة، من خالل التأثري الذي أحدثته يف نفوس
 49. انره، وطمعا يف جنته ، وخوفا منهللاملرضاة ا

هلا، فبعد أن كانوا  لذين مسعوا هذه اآلايت تبدل حرصهم على احلياة وتقديرهمولقد أخربان التاريخ أن املسلمني ا
يف ميدان االستشهاد للفوز ابجلنة.وهنا  يقدسون حياة اجلاهلية، ويعبدون ملذاهتا، أصبحوا يسخرون منها، ويتسابقون

بل يتعداها إىل حتقيق فحسب،  يكمن اهلدف األساسي من اإلعالم والذي ال يقتصر على نقل األخبار واملعلومات
 التغيري السلوكي حنو األفضل.

اإلسالمية عامة، فقد حيتاج ذلك  وحنن ال نستطيع استقصاء فضائل القرآن الكرمي على األمة العربية خاصة، واألمم
 . إىل جملدات
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 .91،ص2002، دار الفكر املعاصر، بريوت، دارالفكر، دمشق. علوم االتصال واجملتمعات الرقميةفرايل مهنا:  50
  .47: مرجع سبق ذكره،صالدعوة اإلسالمية واإلعالم الدويلحمي الدين عبد احلليم،  51
  .7، صسبق ذكره مرجعحسن أمحد حممود:  52
  .99، ص1990، دار الطباعة احملمدية، القاهرة. 1، طالدعوة اإلسالمية يف ضوء الكتاب والسنةحممد رجب الشتوي:  53

 
 السنـة النبويـة: -2-4

عليه هللا أثر عن الرسول صلى ا واملقصود هبا كل ماتعترب السنة النبوية املصدر الثاين من مصادر التشريع اإلسالمي، 
عليه وسلم مل يعنت بكتابة هللا ألن الرسول صلى ا وسلم من قول أو فعل، وقد دونت بعد القرآن مبدة طويلة، ذلك

 50.ن عنه شيئاأن يدوّ  شيء غري القرآن، بل يروى أنه كان ينفر من
الكرمي من عبادات وأحكام ومعامالت،وهي البيان العلمي لكيفية وقد جاءت السنة النبوية بياان ملا جاء يف القرآن 

وسلم كان ال أيمر أصحابه بعمل إال بدأ به،  عليههللا وتبليغ اإلسالم، ومن ذلك أن الرسول صلى اهللا الدعوة إىل ا
ه، إذ أن عليه وسلم، وإتباع أوامره واجتناب نواهيهللا صلى اهللا ا وهلذا األمر األثر البالغ يف إقتداء الصحابة برسول

 51. الدعوة ابلقول أكثر من الدعوة العملية هلا أتثري
واألحاديث النبوية الشريفة متثل بطبيعتها وسيلة من أهم وسائل اإلعالم اإلسالمي، ذلك أن"احلديث" من حيث 

مث أصبح  -ةدينية كانت أو غري ديني–احملادثة  املعىن هو أداة اتصالية، فقد كان لكلمة احلديث معىن عام هو اخلرب أو
 52. أو فعل يروى عنه هلا معىن خاص هو ما ورد عن النيب من قول

هللا وقد كان الرسول صلى ا ومن خصائص األحاديث النبوية البالغة يف املبىن والثراء يف املعىن، وحكمة يف اآلداء،
غريها، حىت يكون حقيقة أو تنبيه أو وصية أو  عليه وسلم ينتظر الوقت املناسب إلخبارهم حبديث منه، يتضح من

 53. الظرف املناسب له لذلك احلديث أتثريا عندما يكون متماشيا مع
 وقد كان لألحاديث النبوية طابعان:

 أوال: طابع التعليم والتوجيه واإلرشاد.
 اثنيا: طابع اإلعالم والدعوة والتبليغ.

 خاص. مي بوجهوهذان الطابعان ميثالن الوظائف األساسية لإلعالم بوجه عام واإلعالم اإلسال
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 .301، صمرجع سبق ذكرهأمينة الصاوي، العزيز شرف، وحممد عبد املنعم خفاجي:  54

 
  .119، ص: مرجع سبق ذكرهأمينة الصاوي، عبد العزيز شرف 55

 
من أحاديث وأخبار كانت  فالسنة النبوية متثل الرسالة اإلعالمية املفسرة للقرآن الكرمي، وكل ما حتمله السنة النبوية

فعاليتها إىل يومنا هذا، وسوف تستمر إىل أن  يف حينها رسالة إعالمية مباشرة للقوم الذين ختاطبهم، وقد استمرت
 األرض ومن عليها.هللا يرث ا

 اخلطابـــة: -3-4
اخلطب كوسيلة اتصالية  تعد اخلطابة من الوسائل االتصالية األكثر قدما يف اتريخ األمم واحلضارات، واحلديث عن

عليه وسلم هللا اإلعالم يف عصر الرسول صلى ا عليه وسلم يعين احلديث عن قوة من قوىهللا لدى الرسول صلى ا
 واحلديث الشريف.الكرمي  أتيت يف الدرجة الثانية مباشرة بعد القرآن

ومجع  فكانت اخلطابة بذلك أداة الدعوة اإلسالمية األوىل الستنهاض اهلمم واحلث على الفضائل *
اخلطابة، كما ورد  الشمل وإرهاب األعداء، ومن املعروف أن القرآن الكرمي مل يرد فيه أي حتفظ على

، هللايف الدعوة إىل سبيل ا سالميف الشعر والشعراء، وقد كانت اخلطبة وسيلة الرسول عليه الصالة وال
 54الدين ونواهيه. أوامر الواحد، ومعرفةهللا إليقاظ الضمائر وتدبر الكون، واإلميان اب

وتبني املثل والقيم  وهبذا أصبحت اخلطابة أداة الدعوة واللسان الناطق ابلرسالة، تشرح للناس أسرارها، *
والصالح، وجتادل  على اهلدى واحلقاليت أتت هبا، وتوضح خفاايها، وحتبب الناس فيها، وتدهلم 

 خصومها، وتفند آراء املخالفني هلا.
عليه هللا ا لقد كانت اخلطابة وسيلة االتصال األوىل اليت اعتمد عليها خامت األنبياء واملرسلني صلى *

حيث أصبحت  وسلم يف نشر دين اإلسالم وشرح مبادئه، وخاصة بعد استكمال أركان الدين وفرائضه،
 الشعائر الدينية) خطبيت اجلمعة كل أسبوع، والعيدين كل سنة (.اخلطابة من 

 :الشعـــر -4-4
الشفوي واالتصال بني  يذهب علماء اإلعالم اإلسالمي إىل أن الشعر يف حقيقته يعد نظاما إعالميا كامال يف اآلداء

 55. احلديثة أجزاء اجملتمع، ويف التأثري يف الناس على حنو ما تفعله وسائل اإلعالم
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  .81، صمرجع سبق ذكرهخدجية احلسيين:  56
 .326، صمرجع سبق ذكرهأمينة الصاوي، العزيز شرف، وحممد عبد املنعم خفاجي:  57

 

 
عليه وسلم يعلم جيدا أن هللا يف عصر اجلاهلية قبيل اإلسالم، وكان الرسول صلى ان الشعراء حيتلون مكانة هامة كا

 هبـاكبرية يف نفوس العرب منذ اجلاهلية، فلم يتجاهل هذه املنزلة، فاستثمر هـذه الوسيلـة وهذّ   هلؤالء الشعراء مكانة
األغراض اليت تتناىف مع  فرتتب الشعر بعد اخلطابة(، فهجر الشعراء)  عليه وسلم خلدمـة الدعوة اإلسالميةهللا صلى ا

الدين وتعاليم اإلسالم كالغزل الفاحش، والفخر الكاذب، واهلجاء،وبطل الكالم يف اخلمر وامليسر خاصة بعد نزول 
َوَأنَـّه ْم يـَق ول وَن (225) ْم يفا ك ل ا َواد  يَهايم ونَ َأََلْ تـََر َأنَـّه   (224) َوالشَُّعَراء  يـَتَّباع ه م  اْلَغاو ونَ " اآلايت الكرمية التالية:

َاتا َوذََكر وا اَّللََّ َكثارياا َوانـَْتَصر وا ماْن بـَْعدا َما ظ لام وا  (226) َما اَل يـَْفَعل ونَ   ۖ  إاالَّ الَّذايَن آَمن وا َوَعمال وا الصَّاْلا
َقَلب  يـَنْـ   .227– 224سورة الشعراء "(227)َقلاب ونَ َوَسيَـْعَلم  الَّذايَن ظََلم وا َأيَّ م نـْ

حربية هلا فعلها يف النفوس،  عليه وسلم من سالح العرب يف جاهليتهم وهو الشعر عدةهللا لقد اختذ الرسول صلى ا
 56. الكوامن الداخلية يف النفس ابلنظر ملا هلا من قدرة عظيمة يف التأثري، ونقل األفكار وحتويل

اء، وقد اقتصروا يف نظم البنّ  األوائل هبذا السالح اللساين اإلمياين املتمثل يف الشعرهلذا فقد تسلح شعراء اإلسالم 
 57 على األغراض اإلعالمية التالية: الشعر

ورسوهلا الكريـم: حسان  الدعوة إىل اإلسالم ومبادئه ومناضلة خصومه، وكان من أشهر املناضلني عن الدعوة -1
 رواجة.بن هللا بن اثبت، وكعب بن مالك، وعبد ا

النبوة، حبيث أصبح الشعر  هجاء أعداء الدعوة يف عصر النبوة، وهجاء أصحاب الدايانت الزائفة بعد عصر -2
 سالحا يف احلرب النفسية اإلعالمية.

 الكثرية. عليه وسلم يف الفتوحات اإلسالميةهللا راثء من استشهدوا يف غزوات الرسول صلى ا -3
وأبطاهلم مما يضعف  والروم والتمدح بشجاعة املسلمنيالفخر والتباهي ابالنتصار على جيوش الفرس  -4

واحلصون وآالت القتال اليت مل يكونوا يعرفوهنا،  معنوايت العدو، ويزرع احلماس يف قلوب املسلمني، ووصف املعاقل
م، اليت حارب الفرس عليها العرب، ووصف جبال الثلج واألهنار العظا وأنواع احليوان الذي مل يشاهدوه ومنه الفيلة

 وسفن البحار.
 احلكمة وقد كثرت يف الشعر يف هذا العصر بتأثري ثقافة القرآن والدين والفتوحات. -5
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  .16،ص1983دار الفكر العريب للطبع والنشر، القاهرة.  رسالة الشعر يف خدمة الدعوة وحركات اإلصالح قدميا وحديثا،عبد الرحيم حممود زلط:  58
  .331،ص مرجع سبق ذكرهأمينة الصاوي، عبد العزيز شرف، وحممد عبد املنعم خفاجي:  59
  .120،صمرجع سبق ذكرهحممد سيد حممد:  60
  .120،ص1985دار الفكر العريب، القاهرة.  ،اإلعالم اإلسالميإبراهيم إمام: أصول  61
 .234،ص1986، دار املنارة، جدة. 1ط منهج اإلعالم اإلسالمي يف صلح اْلديبية،احلجازي: هللا سليم عبد ا 62

 

 
وبيان فضله على  عليه وسلم،هللا من جوانب الدور اإلعالمي للشعر يف عصر النبوة مدح الرسول صلى ا -6

 58. عليه وسلمهللا العاملني، وتعداد صفاته وأخالقه صلى ا
تسجلها إىل حد  يث تسجل قصائد الشعراء يف عصر النبوة وقائع احلياة كماتسجيل األحداث والوقائع ح -7

 59. يف أايمنا املعاصرة اإلعالمقريب رسائل 
النواحي ابلقرآن أو احلديث  ويف األخري نقول أنه مهما عظم شأن الشعر يف تلك الفرتة ال ميكن أن يقاس من هذه

 عليه وسلم.هللا أو خطب الرسول صلى ا
 املناظــرة: -5-4

قضية أو مشكلة من  مباراة أو مبارزة كالمية تتم بني فريقني أو شخصني يديل كل واحد منهما بدلوه حول هي
ذات املوضوع املطروح للمبارزة، فيحاول  املشكالت، ويكون لكل فريق أو شخص رأي معارض للطرف اآلخر حول

 كل طرف أن يبدي حججه وأسانيده اليت تدعم رأيه.
للمشركني وغريهم من املعاندين،  عليه وسلم طريقة املناظرة يف مواجهتههللا الرسول صلى ا ففي عصر النبوة استعمل

عليه وسلم يف هللا الدعوة اإلسالمية، وقد كان الرسول صلى ا كانت املناظرة تتم أمام الناس مما ساعد كثريا يف نشر
 60ينفرد هبا الدين اإلسالمي. مناظراته يبني املزااي العظيمة اليت

 اجلواب. املناظرة هو قوة اإلقناع اليت تتضمنها، فاحلجة تدمغها احلجة، واالستفسار يقابلهفأساس 
عليه وسلم أن هلا هللا صلى ا عليه وسلم املناظرة كوسيلة اتصال مجاهريية ألنه أيقنهللا وقد استخدم الرسول صلى ا

غة األثر يف إيصال املعلومات واإلقناع ابحلجة وأهنا ابل مزااي عديدة، لعل أمهها اإلاثرة التواصلية، وشد انتباه اجلمهور،
 61واالستفسار.

 62: طنطاوي يف النقاط التالية عليه وسلم آبداب املناظرة واحلوار اليت جيملها حممد سيدهللا وقد التزم الرسول صلى ا
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  .33ص مرجع سبق ذكره،فضيل دليو:  63
  .59 -16، ص1999: دار النهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة. آداب اْلوار يف اإلسالمحممد سيد طنطاوي:  64
، مؤسسة الرسالة، 2، طمناسباته ومراكزه: أضواء على اإلعالم يف صدر اإلسالم: خصائصه، دعائمه، وسائله، حممد عجاج اخلطيب 65

 .37، ص1987بريوت.
 

من القرآن الكرمي ألواان  أن تكون املناظرة بني الطرفني قائمة على الصدق وحتري احلقيقة... ولقد ساق -1
وعند تدبرها جند األخيار فيها ال ينطقون إال  احملاورات اليت دارت بني الرسل وأقوامهم، وبني الصاحلني واملفسدين،

 الباطل. ابلصدق الذي يدمغ الكذب، وابحلق الذي يزهق
 إبراز الدليل الناصع، والربهان الساطع واملنطق السليم. -2
هو موضع االختالف،  لصواب يف املوضوع الذيأن يقصد كل طرف من أطراف اخلالف إظهار احلق وا -3

 حىت ولو كان هذا اإلظهار على يد الطرف املخالف.
 التواضع وجتنب الغرور والتزام األسلوب املهذب اخلايل من كل ما ال يليق. -4
لقوله، أو إساءة إىل  إفساح اجملال أمام املناقش أو املعارض لغريه، لكي يعرب عن وجهة نظره، دون مصادرة -5

املخالف أبسلوب مهذب، ومبنطق سليم،  ه، ويف الوقت نفسه إعطاء احلرية للجانب اآلخر، لكي يرد علىشخص
 اخلالف يف الرأي بني العقالء ال يفسد للود قضية. وحبرص اتم، على تبادل االحرتام فيما بينهما، حيث أن

 املناداة: -6-4
العرب يف العصر اجلاهلي  القدمية، ومارسها أيضاكان النداء وسيلة لنشر األخبار واإلعالم ابألخطار يف العصور 

يف اإلسالم وهي طريقة اآلذان، واآلذان لغة هو اإلعالم ورفع  ومثل طريقة املنادي، وجدان طريقة أخرى لالتصال
 63. الصوت للمناداة

أحد األمراء أو  وفاة فيقوم املؤذن ابلنداء عن أوقات الصالة، أو جلمع املسلمني يف املسجد ألمر هام، أو لنشر خرب
 عليه وسلم.هللا النيب صلى ا القادة أو العلماء، ويشيد مبناقبهم، وذلك بعد التسبيح واحلمدلة مث السالم على

 64. اآلذان يف السنة األوىل من اهلجرة بعد اكتمال بناء مسجد املدينةهللا وقد شرع ا
للجماهري عن طريق الدعوة للجهاد  عبئة العامةهو الت –ابإلضافة إىل ما سبق ذكره–أما أهم ما كان يقوم به املنادون 

إذا لزم األمر ذلك. يف هذه احلالة يذيع املنادون )املؤذنون( من أعلى املساجد بعض األحاديث النبوية الشريفة يف 
 65موضوع اجلهاد يف سبيل هللا.
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 البعثـات والوفـود: -7-4

عندان منذ ظهور اإلسالم  ض أيضا، وقد اشتهرتوهي وسيلة إعالمية منذ القدم لنقل املعلومات واملعارف والتفاو 
ومن أول وأوضح األمثلة عليها بعثات رسولنا  عليه وسلم اعتمادا كبريا،هللا حيث اعتمد عليها خامت األنبياء صلى ا

 كانت حركة إعالمية فعالة وحامسة ابلنسبة للتاريخ اإلسالمي.  الكرمي إىل خارج اجلزيرة، هذه البعثات اليت
 خامتة:

عليه وسلم وعلوم االتصال، رغبة هللا صلى اهللا حاولنا من خالل ما مت عرضه حتقيق الربط العلمي بني دعوة رسول ا
 عليه وسلم. هللا يف إعطاء مقاربة اتصالية لدعوته صلى ا

عليه وسلم أن إزالة معتقدات رسخت يف األذهان خالل قرون عديدة، وغرس معتقدات هللا فقد أيقن الرسول صلى ا
ال ميكن حتقيقها ابستخدام القوة والعنف، بل ابملوعظة احلسنة واحلجة واحلكمة واجملادلة من أجل حتقيق  جديدة حملها

 اهلدف األول والرئيسي وراء أي عملية اتصالية إعالمية وهو اإلقناع.
م اليت عليه وسلهللا فكانت بذلك احلكمة، املوعظة واجلدال ابليت هي أحسن مبادئ للعملية االتصالية للرسول صلى ا

 توجها جبميع أشكال االتصال: االتصال الذايت، االتصال الشخصي واجلمعي.
عليه وسلم يف الرأي العام املعارض للدعوة اإلسالمية والذي هللا ومل نتغاضى عن أثر املمارسة اإلعالمية للرسول صلى ا

أن تنتشر إىل مساع الكثري من وهذا ما وفر للدعوة  ساهم بطريقة غري مباشرة يف نشر اإلسالم عن طريق الرد عليه،
 الناس الذين بدأوا ابلبحث عن احلقيقة والصواب.

عليه وسلم ليكون الداعية األول و اإلعالمي األمثل يف اإلسالم ألداء املهمة هللا عز و جل اعد الرسول صلى اهللا إن ا
عز وجل بقوى هللا ، فقد اختصه االرابنية املقدسة املتمثلة يف نشر رسالة اإلسالم و إلقناع البشر مببادئه و تعاليمه

روحية وعطاءات إهلية سامهت يف إعداده وأتهيله لتحمل أعباء الرسالة، فكان أتثره ابلبيئة اليت عاشها أتثرا اجيابيا 
عز و جل بصفات اتصف هللا جعله شخصية قيادية فاعلة قادرة على تغيري الظروف السلبية يف ذلك الزمان فزوده ا

و يف شبابه قبل بعثته وكانت مبثابة عوامل جذب االنتباه و لفت األنظار إليه لتكون شاهدة  هبا يف طفولته، يف صباه
عليه و سلم إعالمية ابلدرجة األوىل تتمثل يف اإلبالغ هللا له إذا ما جهر بدعوته و بّلغ رسالته فكانت مهمته صلى ا

 سالمية سواء يف املرحلة السرية أو ابلقول والعمل و ذلك ابلتخطيط السليم يف كل مرحلة من مراحل الدعوة اإل
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عليه سلم فلكل هللا اجلهرية يف مكة او يف املراحل املتعددة يف املدينة بعد اهلجرة إىل غاية فتح مكة ووفاته صلى ا
و هذا ما يستوجب تنوع و متيز اشكال االتصال و  مرحلة من مراحل الدعوة هدفها و مجهورها و وقتها املناسب،

إىل أخرى لتحقيق اهلدف األصلي يف نشر الدين اإلسالمي إىل كافة الناس، معتمدا بذلك على وسائله من مرحلة 
ادْع  إاىَلٰ َسبايلا رَب اَك  مبادئ العملية االتصالية الناجحة لتحقيق التأثري واالستجابة من خالل اآلية الكرمية التالية: "

ْلْاْكَمةا َواْلَمْوعاَظةا اْلََْسَنةا  َي َأْحَسن   ۖ  ِبا لَِّتا ها   .125سورة النحل آية"َوَجاداْْل ْم ِبا

وتوصلنا يف األخري إىل أن مدرسة النبوة غنية جدا ابألساليب االتصالية واإلعالمية الفعالة ، وما أحوجنا إىل أن نتتلمذ 
يها تنادي اجلميع يف هذه املدرسة من أجل صحافة مثالية وإعالم صادق، واملدرسة واحلمد هلل مفتوحة على مصراع

 وترحب ابجلميع.
 : قائمة املراجع واملصادر

 املصادر: 

 القرآن الكرمي .1
 الكتب: 

  .1985دار الفكر العريب، القاهرة.  ،اإلعالم اإلسالميإبراهيم إمام: أصول  .2
 ،دار الفكر العريبعليه وسلم،هللا اجلاهلية وعصر الرسول صلى امكة واملدينة يف أمحد إبراهيم الشريف:  .3

  .1965القاهرة.
  .1987، الشركة العاملية للكتاب.الدعوة اإلسالمية: أصوْلا ووسائلهاأمحد أمحد غلوش:  .4
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ABSTRACT 

The aim of this study is to know the prophet Mohammed (prayer and peace be 

upon him) messenger as a media personality between eloquence, rhetoric, logic 

and persuasion, he was followed and opted for an efferent communication way 

under the protection of Allah the majesties and the glorious who granted him with 

greater communicative power to provide the proof and evidence i-e the Holy 

Koran. 

The prophet (prayer and peace be upon him) could propagate Islam in the hole 

peninsula of the Saudi Arabia within 23 years, he was a genius and the first Islam’s 

journalist. Besides his spiritual powers, he followed in his strategy to convey the 

Islamic propagation a mediates unique way which astonished the media experts, 

he delt targeting the mind through nice words and kind invitation. 

In addition to that, we will make a comparison between the modern 

communicative concepts and the propagation concepts. 

 

key words:  

Communication- media- prophet (prayer and peace be upon him) Islamic 

propagation. 
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 امللخص

 

فصاحة والبالغة هتدف هذه الدراسة إىل التعرف على الرسول صلى هللا عليه وسلم كشخصية إعالمية جتمع بني ال 
، فقد حاك عليه الصالة والسالم سياسة اتصالية إعالمية حمكمة برعاية هللا عز وجل الذي زوده واملنطق واإلقناع

، فقد متكن عليه الصالة والسالم من نشر الدعوة يف شبه كرميأبكرب قوة إعالمية إلقامة احلجة والربهان وهي القرآن ال
جانب القوى الروحية اليت  فإىل، بقري واإلعالمي األول يف اإلسالم، فهو العسنة 23زيرة العربية أبكملها يف اجل
مبدأ خماطبة  ، قائما علىاصا أذهل اخلرباء يف حقل االتصالمنهجا إعالميا خ تصه هللا هبا هنج يف تبليغ دعوتهاخ

العقل ابلكلمة الطيبة والدعوة ابحلسىن، ابإلضافة إىل ذلك سنقوم إبجراء مقاربة نظرية بني املفاهيم االتصالية احلديثة 
 واملفاهيم الدعوية.

 االتصال ، اإلعالم ، الرسول صلى هللا عليه وسلم، الدعوة اإلسالمية. الكلمات املفتاحية:
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 مقدمة

اإلعـالم مبختلـف وسائلـه ونظريـاته وتقنياتـه احلديثـة مل يكـن معـروفا وقـت نـزول الوحـي، لكـن إذا أخـذان بعيـن إن 
عليه هللا المية وصاحبهـا صلى ااالعتبـار املقـاييس العلميـة احلاليـة وتطبيقهـا علـى الـدور امللقـى علـى عـاتق الدعـوة اإلسـ

إلعـالم أمهيـة ومكانـة مرموقـة فـي تبليغ الدعـوة بل كـان أداهتـا ودعامتهـا األساسيـة، فلقـد ، نستطيـع القـول أن لوسلم
عليه وسلم بصفتـه الداعيـة األول هلـذا الديـن حيـاة إعـالمية حافلـة، وحقـق مـن خالهلـا هللا عـاش الرسـول صلى ا

هبـا، وهـي مهمـة إعـالمية صـرفة جتسـدت معاملهـا هللا كلفـه ا  منجـزات عظيمـة استجابـة لنـداء ربـه وحتقيقـا ملهمتـه التـي
عليه وسلم عـن هللا اإلعـالمية األولـى قبيـل اإلسـالم مـن خـالل فـرص االتصـال الذاتـي التـي عاشهـا الرسـول صلى ا

مليـة االتصاليـة للرسـول عـز وجـل، وبنـزول الوحـي الذي يعتبـر أول عنصـر فـي العهللا طريـق التأمـل والتفكيـر فـي خلـق ا
عليه وسلم، دخـل من خالله مرحلـة اإلعـداد والتخطيـط لتحقيـق هـدف املهمـة اإلعـالمية املقدسـة، وهـو هللا صلى ا

 الواحـد األحـد.هللا اإلقنـاع بضـرورة تغيري حيـاة الشـرك وخضـوع بعضهـم حلاكميـة بعـض إلـى خضـوع الكـل 

عـز وجـل الذي زوده أبكبـر قـوة هللا ليه وسلم سيـاسة اتصاليـة إعالميـة حمكمـة برعـاية اعهللا فلقـد حـاك الرسـول صلى ا
 إعالميـة إلقامـة احلجـة والربهـان وهـي القـرآن الكـرمي.

 مدعمـا ممارستـه اإلعـالمية جبميـع األساليـب والوسـائل التـي راجـت فـي احليـاة االجتمـاعية التـي عاصـرها، مطهـرا إايها
 ممـا يـؤدي إلـى الفسـاد اخللقـي،هـذا لتقـريب فكـرة اإلسـالم واستقطـاب اهتمـام املتلقيـن.

 عليه وسلم فـي تبليـغ الدعـوة اإلسـالمية؟ هللا فمـا هـي األساليـب االتصاليـة واإلعـالمية للرسـول صلى ا
 : أشكال االتصال النبوي -1

عز وجل وأعده إعدادا يتناسب مع محل الرسالة اليت سيكلفه هبا، هللا عليه وسلم بشر اختاره اهللا إن الرسول صلى ا  
عليه وسلم تتمثل يف اإلبالغ ابلقول والعمل،واستغالل كل الوسائل املتاحة يف عصره، وذلك هللا فمهمته صلى ا

اء يف املرحلة السرية أو اجلهرية يف مكة، أو يف ابلتخطيط السليم يف كل مرحلة من مراحل الدعوة اإلسالمية، سو 
 عليه وسلم.هللا املراحل املتعددة يف املدينة بعد اهلجرة إىل غاية فتح مكة ووفاته صلى ا

فلكل مرحلة من مراحل الدعوة هدفها ومجهورها ووقتها املناسب، وهذا ما يستوجب تنوع ومتيز أشكال االتصال 
 ق اهلدف األصلي يف نشر الدين اإلسالمي إىل كافة الناس.ووسائله من مرحلة إىل أخرى لتحقي
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 .26، ص2001 ،1اإلشعاع الفنية، ط، مكتبة ومطبعة  نظرايت االتصالحممد عمر الطنويب:  1
رسالة لنيل شهادة املاجستري يف علوم اإلعالم واالتصال،  عليه وسلم،هللا االتصال اخلطايب: دراسة منوذجية للخطابة عند الرسول صلى اشعبان كرمية:  2

  .301، ص2001اجلزائر. 
، دار اهلداية للطباعة والنشر م: مرحلة اإلعداد واملمارسة العامة يف مكةعليه وسلهللا اجلوانب اإلعالمية يف حياة الرسول صلى اعبد الوهاب كحيل:  3

  .271، ص1987والتوزيع، القاهرة.
 .61ص. 2002، دار ابن حـزم للطبـاعة والنشـر والتوزيـع، بريوت.1ط الرحيـق املختـوم،صفي الرمحن املباركفوري :  4

 

عليه وسلم لتحقيق هدفه املقدس، وابملوازاة سنطلع هللا وفيما يلي سنتعرف على أشكال االتصال اليت اعتمدها صلى ا
 عليه وسلم هذه األشكال االتصالية.هللا على مراحل الدعوة اليت استخدم فيها الرسول صلى ا

 : االتصـال الذاتـي -1-1
وهو أساس كل األشكال االتصالية األخرى، فهو أول اجتاه ملستوى االتصال الذي حيدث داخل الفرد حينما حيدث 
نفسه، وهو غالبا ما يتضمن أفكاره وجتاربه ومدركاته، وفيه يكون كل من املرسل واملستقبل يف شخص واحد أي 

 1كيان واحد.
هو األساس الذي ترتكز عليه عملية اإلميان ابلرسالة، وقد كان من وهذا النوع من االتصال مل يغفله اإلسالم، وإمنا 

قد كان  "حيث يقول الدكتور عبد الوهاب كحيل: ،2عليه وسلم قبل البعثة ويف بدايتهاهللا أسس إعداد النيب صلى ا
 السليم االتصال الذايت من أسس إعداد النيب صلى هللا عليه وسلم قبل البعثة، وهو عملية تعليمية لكيفية التفكري

 .3وإعداده برجاحة العقل"
عليه وسلم يف رعيه للغنم، على توفري فرص لالتصال الذايت عن طريق التأمل والتفكري هللا وقد ساعد عمل النيب صلى ا

عز وجل، ومن بني مظاهر االتصال الذايت أيضا التحّنث الذي يعترب من عادات قريش قبل هللا هبدوء يف خلق ا
عليه هللا هذه العادة إىل النيب حممد صلى اهللا الناس يف أماكن غري مسكونة، وقد حبب ا اإلسالم، وهو االنقطاع عن

إىل مرتبة صار معها ال هللا عليه وسلم بصفاء النفس وشفافية الروح املتعلقيـن ابهللا وسلم حىت وصل الرسول صلى ا
 4يرى رؤاي إال جاءت مثل فلق الصبح.

بكلمات تثري التفكري وتدعو إىل التأمل حيث نزلت عليه  عليه وسلمهللا صلى اهللا إىل أن بدأ الوحي على رسول ا
ْسما رَب اَك الَّذاي َخَلقَ  "أوال آايت ْن َعَلق   (1) اقْـَرْأ ِبا ْنَساَن ما الَّذاي َعلََّم  (3) اقْـَرْأ َورَبَُّك اأْلَْكَرم   (2)َخَلَق اإْلا

ْلَقَلما  ْنَساَن َما ََلْ يـَْعَلمْ  (4) ِبا  (.5–1)سورة العلق اآلية".  (5)َعلََّم اإْلا
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  .52مرجع سبق ذكره ،،ص ،مد عمر الطنويبحم  5

عليه وسلم ألن يفكر يف خالق هذا الكون، مث انقطع عنه هللا فكانت هذه اآلايت دعوة واضحة إىل النيب صلى ا
عليه وسلم خالل تلك الفرتة، وهتيئة لتحميله األمر هللا يوما، وكان هذا االنقطاع تثبيتا لفؤاده صلى ا 15الوحي مدة

اجلليل الذي انتدب إليه، ولكنه يف الوقت نفسه كان خميفا له، ألنه جعله يف وحشة، ورده إىل احلرية، فكان صلى 
ة يف حراء يناجي ربه بكل ذاته، كي أيخذ بيده إىل عليه وسلم يف ذروة االتصال الذايت، هلذا اتبع محاسته للعزلهللا ا

الطريق السوي، إىل أن استؤنف الوحي مبشيئته تعاىل وتتاىل بعدئذ دون انقطاع فجاء القرآن الكرمي كأهم وسيلة 
 تعّلمنا كيفية التفكري وتبني أمهيته من خالل خمتلف السور واآلايت. 

يق التغيري والتأثري الفعال، فاإلقناع يف نفوس املتلقني ابلرسالة الرابنية فكان االتصال الذايت أول خطوة على مستوى حتق
عليه وسلم قبل البعثة ويف بدايتها، لكن ميكن القول هللااملقدسة، فهو الشكل االتصايل الذي رّكز عليه الرسول صلى ا

 عليه وسلم.هللا أنه مارسه طول حياته صلى ا
 :االتصـال الشخصـي -2-1

ت واألفكار واملهارات واالجتاهات... إخل، واليت تتم بني األفراد بطريقة مباشرة دون استخدام ويقصد به تبادل املعلوما
االتصال وسائط بينهم، لذلك يصبح أحدهم مرسال واآلخر مستقبال،فهو يعتمد على املقابلة املباشرة أو ما يسمى "

 5".املواجهي
وري على رد فعل املرسل إليه، وابلتايل تعديل مسار ويتمتع املرسل يف االتصال الشخصي ابلقدرة على التعرف الف

 رسالته وفق هذا الرد إذا استدعى األمر ذلك.
وإذا كان االتصال الشخصي استمرارا وتكملة لالتصال الذايت حبيث ال ميكننا فصله عنه، فقد اعتمد الرسول صلى 

وإلقناع غريه هبا يف العهد املكي، حيث عليه وسلم على هذا التسلسل، وهذا األسلوب لتبليغ رسالة اإلسالم هللا ا
ث ار   ")االتصال الذايت( أمر نبيه بتبليغ الرسالة: عز وجل له التفكيـر واالقتنـاعهللا جند بعد أن يّسر ا ق ْم  (1) اَي َأيُـَّها اْلم دَّ

 3سرية دامتعليه وسلم ابملرحلة األوىل للدعوة واليت كانت هللا (، فبدأ الرسول صلى ا2-1)املدثر " (2)فَأَْنذارْ 
سنوات وكان هدفها األول إضافة إىل اإلعالم ابإلسالم تكوين اخللية األوىل للمسلمني، وزايدة عددها ملساعدة 

عليه وسلم على نشر اإلسالم والتصدي لبطش املشركني فكان االتصال الشخصي أول األساليب هللا الرسول صلى ا
 .عليه وسلم يف نشر الدعوةهللا اليت مارسها الرسول صلى ا
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  .70، ص1971، دار الفكر العريب،القاهرة. اإلعالم يف صدر اإلسالمعبد اللطيف محزة:  6
 .115،116، ص ص1985، دار مصر للطباعة،القاهرة. نظرية اإلعالم يف الدعوة اإلسالميةأمينة الصاوي، عبد العزيز شرف:  7

 

عليه وسلم وأسرته، حيث دعا زوجته خدجية، ومواله" زيد هللا وقد كان أول اتصال شخصي مت بني الرسول صلى ا
عليه وسلم، وصديقه احلميم أبو بكر الصديق، هللا بن حارثة" وابن عمه" علي بن أيب طالب" الذي ترىب يف بيته صلى ا

 6أسلم هؤالء يف أول يـوم من أايم الدعوة. 
عليه وسلم يعتمد فيها هللا الشخصي الركيزة األساسية للمرحلة السرية للدعوة، وكان الرسول صلى افكان االتصال 

على من يثق ويطمئن إليهم، ويراهم منكرين لبعض تقاليد وطقوس اجملتمع املكـي، وكـان االتصـال يتم خفيـة، وبعيـدا 
لشخصي حىت بعد أن جهر ابلدعوة، عليه وسلم االتصال اهللا عـن أعني املشركني من قريش، وقد مارس صلى ا

ابالتصال ابملتلقني ومناقشتهم وحماورهتم، وتبادل أطراف احلديث معهم وتقدمي احلجج والرباهني لتحقيق التأثري 
 واإلقناع.

 :االتصـال اجلمعـي -3-1
ات هو الذي يتم بني فرد وآخرين أو بني جمموعة من األفراد قد ال يعرفون بعضهم أو جيمع بينهم خصائص أو مس

 7مشرتكة، ولكنهم يشرتكون معا يف املوقف االتصايل، ويلتقون مباشرة مع القائم ابالتصال. 
ويشرتك مع االتصال الشخصي يف توفر رجع الصدى، وعدم توفر واسطة بني املرسل واملستقبل، فهو يتم مباشرة 

 وجها لوجه.
ابملرونة، والذكاء والدقة، فقد مارس الرسول عليه وسلم لالتصال الشخصي تتسم هللا وكما كانت ممارسة النيب صلى ا

 عليه وسلم االتصال اجلمعي بكفاءة عالية.هللا صلى ا
َا تـ ْؤَمر  َوَأْعراْض َعنا اْلم ْشراكايَ  "فبعد ثالث سنني من السرية يف الدعوة نزل قوله تعاىل: سورة احلجر "َفاْصدَْع ِبا

ريََتَك " ، وقوله عز وجل:94اآلية َواْخفاْض َجَناَحَك لاَمنا اتَـّبَـَعَك ماَن  (214) اأْلَقْـَربايَ َوَأْنذاْر َعشا
 سورة الشعراء. "(216)فَإاْن َعَصْوَك فـَق ْل إاّن ا بَرايٌء ِماَّا تـَْعَمل ونَ  (215) اْلم ْؤمانايَ 

جديدا وهو عليه وسلم أسلواب هللا وبنزول هذه اآلايت املباركة تبدأ املرحلة اجلهرية، حيث اختذ فيها الرسول صلى ا
 أسلوب االتصال اجلمعي يف مأل من الناس معتمدا بذلك على اخلطابة كوسيلة اتصال شفهية ورسالة أتثريية إقناعية.
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  .117أمينة الصاوي، عبد العزيز شرف، املرجع السابق، ص8
 .290عبد الوهاب كحيل: مرجع سبق ذكره، ص 9

 

عليه وسلم شكل االتصال اجلمعي يف عرض نفسه على القبائل يف األسواق ومواسم احلج، هللا ومارس الرسول صلى ا
وشراء، فقد كانت قبائل العرب جتتمع يف هذه األسواق يف لقاءات اليت كانت أسواقا أدبية أكثر منها أسواق بيع 

عليه وسلم يقف وسط هذه اللقاءات وينادي على الناس "اي أيها الناس قولوا ال هللا اجتماعية، وكان الرسول صلى ا
 8تفلحوا".هللا إله إال ا

املكان، ومجع بني الرتكيز عليه وسلم قدم رسالته اخلطابية مبا يناسب الزمان و هللا صلى اهللا وهنا نرى أن رسول ا
والتقصري والوضوح وإاثرة الفكر، ألنه يعلم أنه لن يستطيع إطالة الكالم يف بداية األمر، وإذا فعل ذلك قطع عليه 
املعاندون من األعداء احلديث، لكنه كان يقوهلا مجلة واحدة حفظها الكثريون وفهمها الكثريون، وانفعلوا لسماعها 

 م بعد ذلك.وفكر بعضهم فيها فأسل
عليه وسلم يف نشر رسالته وتثبيتها يف قلوب سكان مكة فحسب، وإمنا انطلق إىل هللا مل تقتصر جهود الرسول صلى ا

خارج مكة إىل القبائل اجملاورة هلا ويف أماكن متفرقة ومتعددة، وتعترب هذه املرحلة واحدة من املراحل احلساسة اليت 
 ريا بصورة علنية وواضحة.بذل فيها الرسول جهدا عمليا وشخصيا كب

عليه وسلم االتصال اجلمعي وأساليب اتصالية أخرى إلقناع املتلقني برسالة اإلسالم هللا وقد مارس الرسول صلى ا
 خارج مكة من خالل بعض الوقائع املذكورة يف كتب السرية واملتمثلة يف:

 استقباله لوفد النصارى جنران وحواره معهم. -
 ذهابه إىل الطائف. -
 العقبة.بيعة  -
 هجرته إىل املدينة. -

ومن خالل كل ما سبق ميكننا القول أن االتصال اجلمعي يعترب من أهم مميزات أو أشكال االتصـال فـي صـدر 
 9اإلسالم، وقد أمجع الباحثون على أن اإلسالم هو الدين الذي أدرك قيمة االتصال اجلمعي. 

عز وجل من صلوات، فصالة اجلماعة تقام مخس مرات هللا ا والدليل أيضا على أمهية االتصال اجلمعي هو ما شرعه
 يف اليوم والليلة، وصالة اجلمعة يف كل أسبوع مرة، وصالة العيدين كلها فرص ملمارسة االتصال اجلمعي.
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  .323، ص1992،دار اجليل، بريوت، 1،طالتفسري اإلعالمي للسرية النبويةخفاجي حممد عبد املنعم، شرف عبد العزيز:  10
 .67ه، ص1417الرايض. ، دار الراية للنشر والتوزيع، 1ط : الدعوة إىل اإلصالح على ضوء الكتاب والسنة وعرب اتريخ األمة،حممد اخلضر حسني 11

 عليه وسلم:هللا مبـادئ العمليـة االتصاليـة للرسـول صلى ا -2
يشمل القوانني اإلدارية والسياسية واملعامالت  لقد بني اإلسالم ابعتباره رسالة عامة وشاملة ومضموان إعالميا

والعالقات العامة، ويضم بياان مفصال عن طبيعة النفس البشرية، وجوانبها العاطفية واملنطقية والغريزية، وبنّي أيضا 
" لية:الكيفية الناجحة لتحقيق التأثري واالستجابة، وذلك ابالعتماد على مبادئ حمددة تتلخص يف اآلايت الكرمية التا

ْلْاْكَمةا َواْلَمْوعاظَةا اْلََْسَنةا  لَِّتا هاَي َأْحَسن   ۖ  ادْع  إاىَلٰ َسبايلا رَب اَك ِبا  .125سورة النحل"َوَجاداْْل ْم ِبا
َن اْلم ْسلامايَ  "  .33سورة فصلت"َوَمْن َأْحَسن  قـَْوالا ِماَّْن َدَعا إاىَل اَّللَّا َوَعماَل َصاْلااا َوقَاَل إانَِّنا ما
َهْوَن َعنا اْلم ْنَكرا  " ْلَمْعر وفا َويـَنـْ رْيا َوَيَْم ر وَن ِبا سورة " َوأ ولَٰئاَك ه م  اْلم ْفلاح ون ۖ  َوْلَتك ْن ماْنك ْم أ مٌَّة َيْدع وَن إاىَل اخلَْ

 .104آل عمران
املمارسة من عليه وسلم العمل اإلعالمي الدعوة كأحسن ما تكون هللا ومن خالل هاته اآلايت مارس الرسول صلى ا

 خالل املبادئ اإلعالمية التالية.
أو هي اإلصابة يف معرفة احلق والعمل به، والدقة يف وضع األمور 10: وهي احلجة املفيدة لليقنياْلكمـة -2-1

، وهذا التعريف يشمل جوانب 11موضعها الصحيح،واإلطالع على بواطن األشياء، ومعرفة ارتباط األسباب مبسبباهتا
 كثرية منها:

 اإلصابة يف كل األمور القولية والعملية واالعتقادية مع اإلخالص فيها.-1
 الدقة وتستلزم التثبيت والتأكد من أحوال املتلقني، ومن كل ما يقوله املرسل ويدعو إليه.-2
من لوازم وضع األمور يف مواضعها الصحيحة معرفة املرسل للمتلقني، واختيار األسلوب أو الوسيلة االتصالية -3

 ملناسبة، وما حيتاجون إليه، فيبدأ ابألهم فاملهم.ا
 فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي يف الوقت الذي ينبغي.-4

فكل نظام يف الوجود مرتبط ابحلكمة، وكل خلل يف الوجود، ويف الفرد فسببه اإلخالل هبا فأكمل الناس أوفرهم منها 
 ااث، وهلا ثالثة أركان العلم واحللم واألانة، وأضدادها اجلهل، نصيبا، وأنقصهم وأبعدهم عن الكمال أقلهم منها مري 
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 .31، ص2000دار إشبيليا للنشر والتوزيع، اململكة العربية السعودية،  وسائل الدعوة،عبد الرحيم بن حممد املغزوي:  12
  .245، ص1986، مكتبة مصر، القاهرة.: السرية النبوية واإلعالم اإلسالميأمينة الصاوي، عبد العزيز شرف، حممد عبد املنعم خفاجي 13
  .64ص مرجع سبق ذكره،عبد الرحيم بن حممد املغزوي:  14

راا َكثارياا  ۖ  يـ ْؤِتا اْلْاْكَمَة َمْن َيَشاء   "قال تعاىل:12والطيش والعجلة َ َخيـْ َوَما يَذَّكَّر   ۖ  َوَمْن يـ ْؤَت اْلْاْكَمَة فـََقْد أ وِتا
أبصحاب النفوس املشرقة قوية االستعداد إلدراك املعاين، مائلة إىل . واحلكمة ختتص 269البقرة "إاالَّ أ ول و اأْلَْلَبابا 

 حتصيل العلم على اختالف مراتبه.
عليه وسلم، يف تعليم املسلمني ملعرفة الدين، وتتجلى هللا فاحلكمة هي الطريقة والوسيلة اليت اتبعها املعلم األول صلى ا

 عليه وسلم فيما يلي:هللا حكمته صلى ا
 د مقابل ما كانت عليه القوى األخرى املعادية له من اليهود واملشركني من غل وحقد.ظاهرة الرمحة والو  -
عليه وسلم، وأصحابه، يف مقابل احلصار السياسي واالقتصادي هللا الصرب املثمر الذي كان عليه الرسول صلى ا -

راا َجَايالا " تعاىل:هللا واالجتماعي، الذي أظهره الطرف اآلخر. قال ا ْ َصبـْ  (.05رجا)املع" َفاْصربا
 عليه وسلم يف تبليغ الرسالة داخل مكة وخارجها.هللا قوة اإلرادة اليت حتلى هبا النيب صلى ا - 

عليه وسلم يقدر األمور حق قدرها، ويرى حاجة املتلقني فيعاجلها حبسب ما يقتضيه احلال، هللا فقد كان صلى ا
ويرون فيه املنقذ هلم، واحلريص على سعادهتم  وبذلك ينفذ إىل قلوب الناس من أوسع األبواب، تنشرح له صدورهم،

 وأمنهم ومستقبلهم.
 :املوعظـة اْلسنـة -2-2

يقول اجلرجاين: الوعظ هو التذكري ابخلري فيما يرق له القلب، واملوعظة هي اليت تلني القلوب القاسية، وتدمع العيون 
 13اجلامدة، وتصلح األعمال الفاسدة.
 14احلسنة هي األمارات الفنية والدالئل اإلقناعية.ويف تعريف آخر يقول: أن املوعظة 

عليه وسلم املوعظة احلسنة من خالل الكلمة الطيبة اليت تصل إىل عقول املتلقني هللا فقد استخدم الرسول صلى ا
وقلوهبم فيجدون فيها اخلري والسعادة، وحيسون من خالهلا صدقه وحرصه على جلب اخلري هلم، ودفع الضرر عنهم، 

 من خالهلا أيضا البشرى اليت أتخذ أبيديهم إىل طريق احلق والصواب. ومحل إليهم
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  .416ص مرجع سبق ذكره،صفي الرمحن املباركفوري:  15
  .89،صمرجع سبق ذكره عبد الرحيم بن حممد املغزوي:  16
 .68، ص  مرجع سبق ذكرهحممد اخلضر حسني:  17

 

 :اجلدال ِبلِت هي أحسن -2-3
 15اجلدال هو املفاوضة على سبيل املنازعة واملغالبة، وهو حممود ومذموم.

 16ويف تعريف آخر: اجلدال هو الدليل املؤلف من مقدمات مسلمة عند املنازع.
كالمية يوردها املرسل ليلزم اخلصم )املتلقي(، ويفحمه وجيعله يؤمن ابلرسالة، واتصفت اجملادلة فاجملادلة ابحلسىن أدلة  

ابحلسىن إبعادا هلا عن مفهوم اجملادلة االصطالحي الذي يعرفها على أهنا ليست إلظهار الصواب، بل إللزام اخلصم 
عارضني، واخلصم فيها ليس صامتا، وإمنا يناقش فحسب، والفرق بني اجلدل واملوعظة أن اجملادلة منازعة بني طرفني مت

 17ويرد، خبالف املوعظة فإن املتلقي يستمع إليها ويستثار هبا، وينفعل معها، بال ضرورة املنازعة الكالمية.
 وأركان اجلدال ميكن تلخيصها فيما يلي:

 ال ينبغي اجلدال فيما غيب عنا، وليس لنا سبيل إىل معرفته والعلم به. -
أن يكون املوضوع املتجادل فيه معلوما لدى املتجادلني، فال ينبغي اجلدال فيما جبهل أو ما كان متشعبا،   -

 وليس ابستطاعتك التمكن منه.
 أن يكون اهلدف من املوضوع املتجادل فيه إظهار وجه احلق والصواب، ودمغ الباطل واالرتياب. -
 رسالة كل فريق على أساس املنطق السليم. قال تعاىل: تقدمي الدالئل واحلجج والرباهني القاطعة على صحة -
ه مْ  " نـْ َي َأْحَسن  إاالَّ الَّذايَن ظََلم وا ما لَِّتا ها َادال وا َأْهَل اْلكاَتابا إاالَّ ِبا  .46سورة العنكبوت اآلية" َواَل ُت 
 جيب أن ال يشوب اجلدال العنف بل تواجه احلجة ابحلجة، وتقاوم الفكرة ابلفكرة. -

عليه وسلم أكثر الناس جداال ابحلسىن مع كفار قريش ومع اليهود والنصارى، وقد ساعد هللا كان الرسول صلى ا  ولقد
عليه وسلم على إبراز قدراته االتصالية ونشر الدعوة اإلسالمية، فكان الرد هللا هذا النوع من اجلدال الرسول صلى ا

يه من وحي، سببا ألن يردوا على أعقاهبم خائبني أمام عليهم وإفحامهم أو اإلجابة على تساؤالهتم بفضل ما ينزل عل
 مجع من الناس.
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  .280،ص1987العاملية للكتاب.، الشركة الدعوة اإلسالمية: أصوْلا ووسائلهاأمحد أمحد غلوش:  18
  .471،ص1975، قصر الكتاب، البليدة، اجلزائر. أصول الدعوةعبد الكرمي زيدان:  19
 .6،ص1986، اهليئة املصرية للكتاب،القاهرة. الدعوة اإلسالمية واإلعالم الديِنشحاته: هللا عبد ا 20

 

ومن هذا نستنتج أن كالم القائم ابالتصال يف اجلدال واملناقشة يكون ابحلسىن وابلكالم الطيب والتواضع واهلدوء، 
العايل الرفيع الرقيق  وعدم رفع الصوت وعدم إغاظة املقابل )املتلقي(، واالستهزاء به،وليبق كالمه معه على مستواه

اللني اخلايل من الفظاظة واخلشونة، ولكن فيه قوة اإلقناع ووضوح احلق، فإذا أصر اخلصم على ابطله وعناده وأصبح 
الكالم معه عبثا فليقطع الداعي اجلدل معه، وهذا املسلك وهو قطع اجلدل مسلك سديد ألن بعض الناس ال ينفع 

فيكون اجلدل بال حتامل  18جدهلم الوصول إىل احلق، وإمنا يريدون املكابرة والعناد.معهم اجلدل ألهنم ال يريدون من 
على املخالف، وال ترذيل له وال تقبيح، حىت يطمئن إىل الداعي،ويشعر أن ليس هدفه الغلبة يف اجلدل، ولكن اإلقناع 

لرأي الذي تدافع عنه إال ابلرفق، حىت والوصول إىل احلق، فالنفس البشرية هلا كربايؤها وعنادها، وهي ال تتنازل عن ا
 19ال تشعر ابهلزمية.

 : عليه وسلمهللا املمارسـة اإلعالميـة للرسـول صلى ا -3
عليه وسلم على التخطيط السليم يف كل مراحلها سواء يف املرحلة السرية واجلهرية يف هللا ارتكزت دعوة الرسول صلى ا

 عليه وسلم.هللا إىل غاية فتح مكة ووفاته صلى امكة أو يف املراحل املتنوعة يف املدينة بعد اهلجرة 
 عليه وسلم.هللا وسنحاول فيما يلي إبراز أهم مظاهر وصور املمارسة اإلعالمية للرسول صلى ا

 :دراسـة البيئـة -3-1
القائم ابالتصال( أن يدرس املكان الذي تبّلغ فيه الدعوة دراسة شاملة هللا)على كل من يقوم مبسؤولية الدعوة إىل ا

وموضوعية، وأن يعرف مراكز الضالل، ومواطن االحنراف معرفة كاملة ومستوعبة، وأن يفكر أيضا يف أسلوب العمل 
الذي يتفق مع عقلية املتلقني واستعداداهتم،والذي يتالءم مستوى تفكريهم ومدى استجابتهم، وحىت تكون دعوته 

 20ري واإلقناع.عن ختطيط وإحكام ودراسة، يف حتقيق اهلدف والوصول إىل التأث
عليه وسلم من بين قومه، وذلك يدلنا على ضرورة معرفته عليه الصالة هللا عز وجل الرسول صلى اهللا وقد اختار ا

والسالم ابملستقبلني لرسالته، وخصائصهم، وطبائعهم، ولغتهم وعاداهتم وتقاليدهم، وما حيبون وما يكرهون، والطريقة 
 ة هلم، وهذا يؤدي إىل متام العملية االتصالية بنجاح، وحتقيق اهلدف من املثلى إلبالغهم، وأيضا الوسيلة املناسب
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، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والرتمجة، 1، اجمللد1ط لدعوة والداعية،سلسلة مدرسة الدعاة: فصول هادفة يف فقه اعبد هللا انصح علوان:  21

 .227،ص2001القاهرة.
 

ذاها َسبايلاي َأْدع و إاىَل اَّللَّا " االتصال وهو اإلقناع وهذا ما عربت عنه اآلية الكرمية: ريَة  َأََن َوَمنا  ۖ  ق ْل هَٰ َعَلٰى َبصا
 .108سورة يوسف اآلية "اتَـّبَـَعِنا 

عليه وسلم هذه اخلاصية يف هللا بية وقتئذ العصبية القبلية، وقد استغل الرسول صلى اومن بني خصائص البيئة العر 
عليه وسلم هللا ممارسته اإلعالمية من خالل حماوالته احلثيثة يف إقناع السادة واألشراف من قريش، ألنه يدرك صلى ا

أهل مكة وبقية األفراد يف  جيدا أنه إذا جنح يف إقناع السادة واألشراف من قريش بصدق دعوته، جاء إقناع بقية
 القبائل العربية هبذه الدعوة.

. وينبغي أن ال يغرب عن 21وهي حقيقة من احلقائق اليت يعرتف هبا رجال اإلعالم وما زال يؤخذ هبـا إىل يومنـا هذا
أي بلد آخر  ذهن الداعية أو القائم ابالتصال أن البلد الذي ولـد فيه ونشأ فيه أحق ابلدعوة و اهلداية واإلرشاد من

 وذلك لسببني رئيسيني:
 :منطقية البدء إبصالح األهل والعشرية قبل غريهم .أ

سبحانه وتعاىل بتبليغ دعوة اإلسالم إىل هللا عليه وسلم، فحني كلفه اهللا فهي منطقية رائد هذه األمة حممد صلى ا
على ألصق الناس به، عليه وسلم هذه الدعوة هللاالناس كافة، كان من املنطق والطبيعي أن يعرض الرسول صلى ا

وأقرهبم إليه، ممن يتوسم فيهم اخلري من آل بيته وخاصة أصدقائه، مث دخل الناس يف اإلسالم تباعا من الرجال والنساء 
 حىت فشى ذكر اإلسالم مبكة، وحتدث الناس به.

 فهذه هي البداية اليت تتفق مع منطقية اإلسالم، وتتالءم مع مرحلية العملية االتصالية.
 :اطة الشاملة ِبعرفة معتقدات القوم وأحواْلماإلح .ب

عليه وسلم البيئة العربية اليت كان يسودها الظلم االجتماعي، والفوضى الفكرية هللا فقد استوعب الرسول صلى ا
عز وجل يف الفرتة املكية، كانت دعوته ترتكز يف الرد على هللا عليه وسلم إىل اهللا والدينية ، فحينما قام يدعو صلى ا

اهلية، ويستأصل معتقداهتا، وأخالق الشر فيها، معتمدا يف ذلك على القرآن الكرمي الذي كان يتنزل ضالالت اجل
 على اجلاهلية يف معتقداهتا الباطلة وحتدايهتا الضالة.
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 :إتباع أصول التحدث واْلوار -3-2
وجليسه قائما مبسؤولية إصالحه فالداعية أو القائم ابالتصال ال يكون موفقا يف تبليغ رسالته، مالكا للب حمادثه 

عليه هللا عليه وسلم يف حتدثه وحواره، وأيخذ أبصول منهجه صلى اهللا وتقوميه، إال إذا أتسى بسيد الدعاة صلى ا
 وسلم يف تبليغ الناس ودعوهتم والتحدث إليهم.

 عليه وسلم يف التحدث واحلوار:هللا وفيما يلي سنقدم أهم أصول منهجه صلى ا
 :يفهموهناالتحدث ِبللغة الِت  .أ

سورة إبراهيم  :"وما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه ليبي ْلم"حتقيقا للمبدأ الذي اندى به القرآن الكرمي   
، فال ميكن للقائم ابالتصال أن يؤثر يف البيئة اليت وجد فيها حىت يكون متقنا للغة أهلها، فامها للهجات 05ةاآلي

 ومثقفيها.قبائلها، عاملا مبا خياطب به عوامها 
فإن مل يكن على هذا املستوى من إتقان اللغة، وفهم اللهجات، والعلم حبقيقة املتلقني، فتأثريه فيهم سيكون ضعيفا، 
واإلقبال عليه يكون ضئيال... بل رمبا خيفق يف تبليغه ويفشل يف دعوته، دون أن يصل يف املتلقني إىل فائدة أو 

 جدوى.
الفصاحة والبالغة، وإذا كان الكالم صناعتهم يفاخرون ويتباهون هبا، فكان أتييد  وملا كان العرب وقتئذ يربعون يف

عليه وسلم مبعجزة القرآن ومعجزة البيان، فالفصاحة يف التعبري والتخاطب هي خلق النيب صلى هللا لنبيه صلى اهللا ا
هللا : قلت: اي رسول اعنه قالهللا عليه وسلم وأبرز صفاته، حيث روى الشريازي والديلمي عن أيب هريرة رضي اهللا ا

 تعاىل مل خيلقين حلاان، واختار يل خري الكالم، كتابه القرآن".هللا ما رأينا أفصح منك؟ قال: "إان
 :التمهل ِبلكالم أثناء اْلديث .ب

ومن أدب القائم ابالتصال حني يريد التحدث أن يتحدث بتمهل حىت يفهم الناس منه،ويعقلوا عنه، وهذا ما كان 
هللا ما كان رسول ا" عنهاهللا عليه وسلم حيث روى الشيخان عن عائشة رضي اهللا صلى ا يفعله اإلعالمي األول

، وزاد اإلمساعيلي يف روايته: "عليه وسلم يسرد احلديث كسردكم هذا،حيدث حديثا لو عّده العاد ألحصاههللا صلى ا
عنهـا هللا ضي اعليه وسلم فهما تفهمه القلوب"، وروى أبو داود عن عائشة ر هللا صلى اهللا "إمنا كان حديث رسول ا

 عليه وسلم فصال يفهمه كل من مسعه".هللا صلى اهللا كان كالم رسول ا" قالت:
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 .48، صمرجع سبق ذكرهعبد اللطيف محزة:  22

 

 22عليه وسلم يف هذا السياق ما يلي:هللا ومن مشائله صلى ا
 عليه وسلم أويت جوامع الكلم، وأكثر أحاديثه كلمات معدودات.هللا أن الرسول صلى ا -1
 أقواله وأحاديثه تشريع ألمة اإلسالم.عليه وسلم ال ينطق عن اهلوى، بل كل هللا النيب صلى ا -2
عليه وسلم كثريا يف خطبه وأحاديثه حىت ال أيكل الكالم بعضه بعضا، وحىت ال هللا ال يسرع الرسول صلى ا -3

 خيتلط على املستمعني احلقائق واألفهام.
طاول عليه وسلم مقتصدا معتدال يف حديثه، فال يصل األمر إىل االختصار املخل وال إىل التهللا كان صلى ا -4

 اململ، وتتخلل الكالم فرتات سكوت،وهي فرتات التأمل للمتكلم واملستمع.
 عليه وسلم بوضوح يف اللفظ واملعىن،وكان يعيد الكلمات لثالث لكي حيفظها املستمع.هللا متيز حديثه صلى ا -5
 :إقبال املتحدث على اجللساء َجيعا .ج

ى متلقيه يف كل شيء، يف النظرة، يف السؤال، يف ومن أدب احلديث يف القائم ابالتصال أو الداعية: أن يقبل عل
اإلجابة، يف االبتسامة، حيث يشعر كل فرد ممن يلتقـي معهم أنه يريده وخيصه ويقبل عليه... وهذا اخللق العظيم 
ميلك قلوهبم ويؤثر فيهم، ويتفاعل معهم ويعمق عالقة احملبة والثقة بينه وبينهم، ويكون يف الوقت نفسه قد أتسى 

عليه وسلم يف إقباله بوجهه، وحديثه على كل من جيتمع هبم، ويتحدث إليهم حىت هللا ب اخللق العظيم صلى ابصاح
 عليه وسلم يظن أنه خري القوم وأفضلهم.هللا صلى اهللا إن أي فرد مهما كان وهو يف جملس رسول ا

 :البدء ِبألهم فاملهم-3-3
وسلم، وطريقة الذين اتبعوه إبحسان، أخرج الشيخان عليه هللا هذه الطريقة يف الدعوة هي طريقة الرسول صلى ا

عليه وسلم ملا بعث معاذ إىل اليمـن قال: "إنك تقدم هللا صلى اهللا عنهما أن رسول اهللا وغريمها عن ابن عباس رضي ا
فـإن هـم أطاعوك لذلك هللا وأين رسول اهللا على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن ال إله إال ا

افرتض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، وترد على فقرائهم، فإن أطاعوك هبا فخذها منهم، وتوق هللا ن افأعلمهم أ
 ".حجابهللا كرائم أمواهلم واتق دعوة املظلوم فإنه ليس بينه وبني ا
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  .341، صمرجع سبق ذكرهانصح علوان: هللا عبد ا 23 
 .344املرجع السابق، ص 24

 

هم عليه وسلم عاملا مبعتقدات القوم بصريا أبحوال اجلاهلية،خبريا بعادات البيئة، بدأ معهللا وملا كان الرسول صلى ا
، ووحدانية هللاإبصالح العقيدة اليت هي يف نظره األهم وملا ركز يف دعوته على هذه القضااي اليت تتصل ابإلميان اب

اخلالق، وترتبط ابالعتقاد ابملغيبات حىت إذا دخل اإلسالم، جاءت مرحلة املهم وهي التزام القوم اإلسالم على أنه 
عليه وسلم يف الفرتة املدنية حني أقام معامل هللا ما ركز عليه صلى اأصول معاملة، ومبادئ حكم، ومناهج حياة، وهذا 

اجملتمع الفاضل يف املدينة املنورة بعد أن صلحت عقيدة األمة وترسخ يف أبنائها اإلميان ابملغيبات، فبدأ الدعوة ابلعقيدة 
 ي قبل اخلوض يف األمور العامة.قبل العبادة، وابلعبادة قبل مناهج احلياة، وابلكليات قبل اجلزئيات،وابلتكوين الفرد

23 
 :القوة اإلقناعيـة-3-4

عليه وسلم يف التأثري يف املتلقني وتربيتهم هي اليت توصل القائم ابالتصال إىل هللا صلى اهللا والطريقة اإلقناعية لرسول ا
استدالله، وحجته قمة النجاح والتوفيق وتضفي على مستمعيه روح اهليمنة،والتأثري عن طريق قوة إقناعه، وظهور 

وبرهانه، وهذا ال يتأتى إال إذا كان القائم ابالتصال سريع البديهة، قوي املالحظة، شديد احلذر، عظيم اإلحساس 
أبحوال احلاضرين،فضال عن مشول علمه، وسعة ثقافته، وجاذبية كالمه، ومنطقه، وبساطة أسلوبه، ولكن يف احلقيقـة 

هة وال بساطة األسلوب، إذا مل يعط املتلقي على حسب ما يتناسب مع فهمه، ال تكفـي قوة احلجة وال سرعة البدي
عليه وسلم للدعاة يف كل زمان ومكان حيث يروى هللا وما يتفق مع عقليته، حتقيقا للمبدأ الذي سنه الرسول صلى ا

ناس على قدر عليه وسلم أنه قال: "بعثنا معاشر األنبياء خناطب الهللا عنه عن النيب صلى اهللا عن ابن عباس رضي ا
 ، أي مراعاة القدرات العقلية على الفهم واالستيعاب للمتلقني.24عقوهلم"

 :اإلميان والصرب )الثبات على املبدأ(-3-5
فيجب أن يكون القائم ابالتصال مؤمنا ابلرسالة اليت يبلغها للمتلقني، وأن تكون له مبادئ وقيم متأصلة يف بؤرة 

تصال برسالته يؤدي إىل انفعاله ومحاسه يف خماطبته للجمهور، واحلماس يف حد وجدانه وشعوره، فإميان القائم ابال
 ذاته معٍد، فتنتقل عدوى احلماس من املرسل إىل املستقبل فتصيبه ابلتأثر وتؤدي به إىل االستجابة، فقد أعطى سيد 
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  .114، ص1997، دار الكتب العلمية، بريوت. 1، طاألحاديث على ألسنة الناسكشف اخلفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر من الشافعي:  25
 .95،ص2003، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت.عليه وسلمهللا صلى اهللا حممد رسول احممد رضا:  26

 

، هللابدأ، وحتمل األذى يف سبيل اوسالمه عليه املثل األعلى يف احلماس االنفعايل، والثبات على املهللا الدعاة صلوات ا
 هللا.والتحرق من أجل إعزاز دين ا

عليه وسلم مسالك شىّت يف األذى، وأساليب متباينة يف االضطهاد هللا فقد سلك املشركون يف مكة مع النيب صلى ا
 25ليصدوه عن آداء رسالته فما استكان وما خضع. 

 .. فما استكان وما خضع.سلكوا معه طريق اإلغراء ابملال والسيادة وتزويج النساء...
 سلكوا معه طريق الضغط العائلي والتهديد العشائري..... فما استكان وما خضع.
 سلكوا معه طريق االستهزاء والسخرية وإشاعة التهم..... فما استكان وما خضع.

 سلكوا معه طريق املقاطعة االقتصادية الشاملة..... فما استكان وما خضع.
 فما استكان وما خضع.هللا ومالحقته..... فخرج مهاجرا وقرروا أخريا اغتياله 

وبعد اهلجرة حاربوه حبمالت متعددة، وحروب طاحنة، ليستأصلوا دعوته وأتباعه... فما كان يرده ذلك عن تبليغ 
 يف األرض.هللا الدعوة ونشر دين ا

، هللاأجل إعالء كلمة ايف تبليغ دعوة اإلسالم، واجلهاد من  –عليههللا صلوات ا–ومع كل هذا استمر نيب اإلسالم 
عليه وسلم، ولو مل يكن اجلهاد أتّصل يف أعماق وجدانه عليه هللا فلو مل تكن الدعوة تركزت يف بؤرة شعوره صلى ا

 الصالة والسالم ملا صرب هذا الصرب اجلميل، وملا وصل إىل الفتح املبني والنصر العظيم.
هذا النصر ومل يدفع به إىل االنتقام أو التشفي ممن  عليه وسلم مكة فاحتا، مل يبهرههللا فعندما دخل الرسول صلى ا

آذوه وأخرجوه من بلده، وإمنا تغلب على كل العوامل النفسية، وأصدر حكمه مدواي فوق الزمان، وبكل ما امتأل 
قلبه من حب ورمحة ألهله وحرص على هدايتهم من جهة، ومن جهة أخرى رجاحة عقله، وإميانه برسالته املقدسة 

عليه وسلم، فقال: "إذهبوا أنتم الطلقاء" األمر الذي هز هللا  يف توصيلها إىل آخر يوم يف حياته صلى االيت تفاىن
قلوب مكة مجيعا وأصاهبم مبا يشبه الصدمة العصبية اليت طّهرهتم ونزعت ما يف قلوهبم من حقد، فتباروا إىل اإلميان 

 26.ابلدعوة اجلديدة وتفانوا يف اإلخالص هلا، والعمل من أجلها
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  .36.ص2003، دار الفجر للنشر و التوزيع، القاهرة. 3طاإلعالم اإلسالمي، املبادئ النظرية، التطبيق، حممد منري حجاب، 27

 :القدوة اْلسنة-3-6
فباإلضافة إىل طريقة تقدمي الرسالة وعرضها، حتتل مسعة املرسل مكانة هامة يف التأثري وإقناع املرسل إليه، وما ينجر 

 عنها من قبول للرسالة االتصالية، وابلتايل اختصار جهود إعالمية كبرية.
واملواقف اليت عرف هبا املرسل يف وسط ما، مما جيعله مبثابة وحتصل الثقة يف أغلب األحيان نتيجة حلسن األخالق، 

قدوة ملن حوله يثقون فيه، ويقتدون بتصرفاته، فالقدوة تتفق مع طبيعة اإلنسان اليت متيل إىل اإلقتداء ابآلخرين 
 وحماكاهتم.

رآن كما تقول عليه وسلم الذي وصل درجة أن أصبح خلقه القهللا صلى اهللا وتتسلسل مراتب القدوة فتبدأ برسول ا
َوإانََّك  "عليه وسلم: "أدبين ريب فأحسن أتديبـي"وقـال تعاىل:هللا عليها، وكما قال صلى اهللا السيدة عائشة رضوان ا

َلَقْد َكاَن َلك ْم يفا َرس ولا اَّللَّا أ ْسَوٌة َحَسَنٌة لاَمْن َكاَن يـَْرج و  "، وقال أيضا:04سورة القلم اآلية " َلَعَلٰى خ ل ق  َعظايم  
َ َكثاريااا َر َوذََكَر اَّللَّ َ َواْليَـْوَم اْْلخا  .21سورة األحزاب اآلية " َّللَّ

عليه وسلم على خلق عظيم حبب الناس فيه، وجعلهم يثقون به ثقة كاملة قبل نزول الوحي، هللا فقد كان صلى ا
 وأقبلوا على دعوته ملا اتصف به من حلم وصرب، وصفح وصدق وأمانة.هللا فتآلفوا معه صلى ا

عاما، يعّد الدعاة )رجال اإلعالم( ويقّوم النفوس يف صرب وتدرّج  13عليه وسلم يف مكة هللا ظل الرسول صلى ا وقد
عليهم من مدرسة النبوة، وترعرعوا يف ظل رعايته هللا انطالقا من مبدأ القدوة احلسنة، حيث هنل الصحابة رضوان ا

مثـال رائعـا، وقـدوة حسنـة، وحتـى قـال عنهم عليه  عليه وسلم، وتوجيهاته املستمرة حىت أصبـح كـل منهـمهللا صلى ا
عليهم مناذج حية كان هلا أثرها البالغ هللا الصالة والسالم: "أصحايب كالنجوم أبيهم اقتديتم اهتديتم"، فكانوا رضوان ا

 27يف نشر اإلسالم.
يف رسالته، وأن توافق فالقدوة احلسنة إذن هي منهج عملي تطبيقي، أبن يكون املرسل صورة طبق األصل ملا جاء 

 أقواله وأعماله، فهو إن دعا الناس لشيء ينبغي أن يكون أول من يطبقه.
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  .61املرجع السابق، ص 28
 .38، صمرجع سبق ذكرهعبد اللطيف محزة:  29
  .71، ص1964، مطبعة السنة احملمدية، القاهرة. 1ط القصص القرآّن يف منطوقه ومفهومه،اخلطيب عبد الكرمي:  30

 :الطريقـة التشويقيـة-3-7
على القائم ابالتصال قبل أن يلتقي ابملتلقني، أن يفكر يف الوسيلة اليت تضفي على اجمللس روح التشويق والتحبيب، 

التلقي واحليوية، وهذا إذا مت كان أكرب العوامل يف جناحه وتوفيقه يف حتقيق هدفه  وفعالية االستجابة والتأثري، وظاهرة
 املتمثل يف اإلقناع مبضمون الرسالة.

 عليه وسلم يف طريقة تبليغ الرسالة وتوصيلها:هللا وفيما يلي سنتعرض إىل بعض النماذج يف جتدد أساليب النيب صلى ا
 : انتهاجه أسلوب القصةأ. 

مي استخدم القصة، وهي من وسائل االتصال اهلامة اليت عرض من خالهلا كثريا من احلقائق اإلسالمية، إن القرآن الكر 
فالقصص الذي جاء هبا القرآن  28فقد كان حافال بقصص األنبياء وما لقيه كل نيب منهم من أذى من بنـي قومـه.

اقف، وكشف عن بعض األحداث اليت من الكرمي مل يكن اترخيا للحياة كلها وأحداثها، وإمنا هو عرض لبعض املو 
 29شأهنا أن حتدث يف النفس أثرا، وتفتح العقل والقلب على مواقع ماثلة للعربة والعظة.

عليه وسلم أسلوب القصة يف إخباراته عن األمم السابقة واستخرج منها أهم مواطن هللا وقد انتهج الرسول صلى ا
أقوى، ومن هنا نستنتج أن للقصة أثر يف حتريك العاطفة، وإاثرة االنتباه، العربة والعظة ليكون التأثري أبلغ، واالستجابة 

وتسلية النفس، وتفتيح الذهن، وأثر يف اإلصالح، بل تنقل السامع من عامل العقالنية والفكر اجملـرد إىل أجواء العاطفة، 
 30وهيمنة التأثري.

هللا ملكي واملدين، وهو هبذا يثـّبت الرسول صلى افالقصص القرآين كان يساير أحداث الدعوة اإلسالمية يف العهد ا
عليه وسلم، وينري له الطريق، ويرشده إىل األساليب اليت جيب أن يتبعها من خالل ما جرى لألنبياء والرسل من قبله 

عليه هللا سبحانه وتعاىل لرسوله حممد صلى اهللا وكيف عذبوا وهاجروا، فصربوا على ما أصاهبم ومن جهة أخرى بني ا
تعاىل ذكر قصة يوسف هللا كثري من قصص القرآن الطريقة املثلى اليت يثبت هبا رسالته، ومثال ذلك أن ا  وسلم يف

 عليه وسلم، وبيان ذلك أنه كان أميا، مل هللا عليه السالم يف القرآن مفصلة، لتكون آية على نبوة رسوله حممد صلى ا
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  .377ص : مرجع سبق ذكره،انصح علوانهللا عبد ا 31
، 2000دار الصميعي للنشر والتوزيع،اململكة العربية السعودية. – هللامنهج الرسل يف الدعوة إىل ا –ْلكمة من إرسال الرسل عبد الرزاق عفيفي: ا 32

  .73، 72ص ص
 .18،ص2000،اجلزائر.، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم اإلسالمية، قسنطينة ضوابط اْلوار يف الدعوة اإلسالميةفرحات حمبوب:  33

 

َوَما ك ْنَت " فهم أبنه تكلم مبا قرأ أو درس، قال تعاىل:يقرأ شيئا من كتب األولني، وال درس شيئا من اترخيهم، حىت ي
يناَك  ْن قـَْبلاها ماْن كاَتاب  َواَل ََت طُّه  باَيما ل و ما  .48سورة العنكبوت "إاذاا اَلْراَتَب اْلم ْبطال ونَ  ۖ  تـَتـْ

أفيعقل بعد  وقد سيقت القصة مفصلة يف مجيع نواحيها، مستوفاة يف مجيع فصوهلا يف أدق عبارة وأحكم أسلوب،
ذلك أن يقال: إن صدقه عليه الصالة والسالم فيما سرده من قضاايها ووقائعها وعجائبها على هذا النهج الواضح 

عليه وسلم أسلوب القصص هللا فباإلضافة إىل استعمال الرسول صلى ا 31والطريق السوي وليد الصدفة واالتفاق؟
عليه وسلم، كانت أيضا حجة وبرهاان على صدق نبوته هللا صلى ا للتأثري يف نفوس وعاطفة املتلقني، وإقناعهم برسالته

 .عليه وسلمهللا صلى ا
 : انتهاجـه أسلـوب اْلـوار واالستجـوابب. 

عليه وسلم يف اجلدل واحلوار، وتعرفنا على مدى أثرها يف التأثري يف هللا لقد تطرقنا سابقا إىل طريقة الرسول صلى ا
كل أصناف اجملتمع، وكان نتيجة ذلك أن ترى معه الغين والفقري، الكبري عليه وسلم  هللا املتلقني، فقد حاور صلى ا

والصغري، والرجل واملرأة، والكافر واليهودي والنصراين، وترى ممن آمن العريب واحلبشي والفارسي والرومي مما يدل على 
 32.فعالية احلوار النبوي

وسلم مع من يلتقي هبم ويدعوهم، إال ليثري  عليههللا ما هذا األسلوب احلواري الذي انتهجه سيد الدعاة صلى ا
 انتباههم، وحيرك فطنتهم وذكاءهم، ويذهب مللهم وسآمتهم، ويصب يف مشاعرهم حب املعرفة واهلدى.

 : انتهاجه أسلوب ضرب املثلج.
م فكان عليه الصالة والسال 33وهو فن رفيع يوضح احلقائق ويفسر الوقائع وحيدث يف النفوس اجلاذبية والتشويق   

يستعني يف توضيح توجيهاته الدعوية بضرب املثل مما يشهده الناس يف حياهتم اليومية، لينتقل هبم يف ضرب األمثال 
من البسيط إىل املركب، ومن احملسوس إىل املعقول، ومن الصورة إىل احلقيقة، ويف ذلك فائدة يف جمال الرتبية والتعليم 

ضيح للفكرة، وترسيخ للعلم، وتشويق للنفس، وجتديد لألسلوب، وتنويع واإلعداد، ففي هذه التشبيهات النبوية تو 
 يف الطريقة.
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،مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف علوم اإلعالم واالتصال، اسرتاتيجية االتصال يف العالقات الدبلوماسية لدولة اإلسالم األوىلخدجية حسيين:  34

 . 81،ص2004اجلزائر.
 .367، صمرجع سبق ذكرهشعبان كرمية:  35
  .33، ص1999، دار إشبيليا للنشر والتوزيع، الرايض. 1، ط يف القرآن والسنة الرتهيب يف الدعوةبن حممد نياز: هللا رقية بنت نصر ا 36
  .240،ص1999، دار اهلدى ، اجلزائر. دراسات يف الدعوة والدعة  هللا:حممد غزايل: مع ا 37

 :انتهاجه أسلوب املداعبة .د
عليه وسلم يضفي على اجمللس روح املداعبة أحياان ليجدد للسامع نشاطه، ويذهب عنه الكآبة هللا كان صلى ا

 والسآمة وامللل، ويفتح نفسه لتقبل املعلومة.
 :ة ِبلرسم واإليضاحانتهاجه أسلوب الدعو  .ه

عليه وسلم يستعني بكل الوسائل املمكنة املعينة على إاثرة االنتباه، وتصوير املعاين يف هللا صلى اهللا لقد كان رسول ا
عليه وسلم خيط أمام أصحابه خطوطا على الرمل هللا أشكال حمسوسة يسهل إدراكها وفهمها، فقد كان صلى ا

عليه وسلم أنه كان هللا فقد ثبت عن الرسول صلى ا34م بعض التصوراتليوضح هلم بعض املفاهيم، ويقرب إىل أذهاهن
حيمل بيده الشيء احملرم الذي ينهى عنه ليقرر ذلك ابلقول واملشاهدة، فهي وسيلة من بني الوسائل اليت تساعد 

 املتلقي على الفهم وحسن االستيعاب والتصور الذي حتتفظ به الذاكرة ملدة أطول.
عنه قال: هللا أبو داود والنسائي وابن ماجة يف سننهم عن علي بن أيب طالب رضي اوكمثال على ذلك فقد روى 

عليه وسلم حريرا بشماله، وذهبا بيمينه مث رفع هبما يديه فقال: "إن هذين حرام على ذكور هللا صلى اهللا أخذ رسول ا
 أميت ِحٌل إلانثهم".

 : الرتغيـب والرتهيـب -3-8
ستجابة وقبول احلق والثبات عليه، ونقصد ابلرتهيب كل ما خييف وحيذر فالرتغيب هو كل ما يشوق املدعو إىل اال

 35املدعو من عدم االستجابة أو فرض احلق أو عدم الثبات عليه بعد قبوله.
 36هللا.ويف تعريف آخر الرتغيب هو احلث على فعل اخلري وآداء الطاعات واالستقامة على أمر ا

هبذا األسلوب جلذب الناس حول هللا بشرية، وميكن عرض الدعوة إىل اأما الرتهيب فهو أسلوب قرآين يعاجل النفس ال
عليه وسلم كان يذكر القوم مبا هم هللا فالرسول صلى ا 37احلق خوفا من العقاب، وخوفا من فقدان السالمة واألمن.

 الذي أنعم عليهم هبذه النعم، والتحذير من فقدهم هلا هللا عليه من نعم، وأن من شأن ذلك أن يدعوهم إىل طاعة ا
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 .31ص مرجع سبق ذكره،بن حممد نياز: هللا رقية بنت نصر ا 38
 . 439، صمرجع سبق ذكرهعبد الكرمي زيدان:  39
  .44ص مرجع سبق ذكره،عبد اللطيف محزة:  40
  .307، ص1965القاهرة. ،دار الفكر العريبعليه وسلم،هللا مكة واملدينة يف اجلاهلية وعصر الرسول صلى اأمحد إبراهيم الشريف:  41

وابلتايل فالرتغيب والرتهيب هي أساليب  38، ومـع زوال النعـم يزول العذابهللاإذا امتنعوا من االستجابة وكفـروا اب
 اتصالية هدفها التأثري واإلقناع.

 :الشــورى -3-9
عليه وسلم كان معصوما عن اخلطأ يف تبليغ الرسالة، ولكنه ليس معصوما عند االجتهاد يف هللا إن الرسول صلى ا

للخطأ ألنه بشر، كان حباجة إىل عليه وسلم كان على مسو منزلته وكمال عقله وخلقه معرضا هللا الرأي، فالنيب صلى ا
الرجوع يف كل أموره إىل أصحابه يقف على آرائهم ويوازن بينها بعقله، مث أيخذ ابألمثل يف نظره من هذه اآلراء، قال 

نَـه مْ  ش وَرى َوَأْمر ه مْ :" تعاىل واحد من ، وكان ال مينعه خطأ 38سورة الشورى اآلية: . "َوِماَّا َرَزقْـَناه ْم يـ ْنفاق ونَ  بـَيـْ
ه مْ  َفاْعف   "أصحابه يف الرأي، من أن يعود إليه ابملشورة يف املرة الثانية، وهذا ما عناه بقوله تعاىل:  َْل مْ  َواْستَـْغفارْ  َعنـْ

 .159اآلية : آل عمران" اأْلَْمرا  يف  َوَشاواْره مْ 
تشاورا بينه وبني الكبار من عليه وسلم من أول الرسالة إىل آخرها هللا ففي احلقيقة كانت حياة النيب صلى ا

 39عليه وسلم ال يهمل مع ذلك آراء غري الكبار من الصحابة.هللا الصحابة،وكان النيب صلى ا
عليه وسلم شوراه قسميـن: شورى خاصـة تتألـف من علية الصحابة،واملهاجرين األولني واألنصار هللا وقسم صلى ا

 السابقني، وأولئك يستشريهم يف صغرى األمور وكرباها.
وشورى عامة تتألف من أهل املدينة املنورة أمجعني، جيمعهم يف احلرم النبوي الشريف، وإذا ضاق هبم، مجعهم خارج 
املدينة املنورة، وعرض األمر عليهم ورأيه فيه، وكان سكان املدينة يف هذا يشبهون سكان أثينا، إذ كان كل شخص 

 40له رأي يف إدارة شؤون الدولة.

 :يف عصر النبوة صالواالتوسائل اإلعالم  -4
تَـغ وَن إاىَلٰ َرّب اام  :" ، أو هي الوصلة والقرىب قال تعاىل41الوسيلة لغة هي ما يتقرب به إىل الغري أ ولَٰئاَك الَّذايَن َيْدع وَن يـَبـْ

يَلَة َأيُـّه ْم َأقْـَرب  َويـَْرج وَن َرْْحََته  َوََيَاف وَن َعَذابَه    ، 57سورة اإلسراء اآلية "إانَّ َعَذاَب رَب اَك َكاَن حَمْذ وراا ۖ  اْلَوسا
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 .15، صمرجع سبق ذكرهعبد الرحيم بن حممد املغزوي:  42
  .13، ص2003جتماع االتصال، جامعة منتوري، قسنطينة، اجلزائر.خمرب علم ا مدخل إىل االتصال اجلماهريي،فضيل دليو:  43
 .147،ص مرجع سبق ذكرهحمي الدين عبد احلليم:  44

 

ويف حديث اآلذان: "آت حممدا الوسيلة"، فوسيلة اإلعالم هي ما تؤدى به الرسالة اإلعالمية أوهي القناة اليت حتمل 
 42 الرموز اليت حتويها الرسالة من املرسل إىل املستقبل.

احلديثة، كان غري معروف  الرغم من أن اإلعالم أبجهزته ووسائله ونظرايته وتقنياتهونقول يف هذا الصدد أنه على 
بتطبيق املقاييس العلمية احلالية على الدور  عليه وسلم، إال أنههللا وقت نزول الوحي على صاحب الرسالة صلى ا

 43ذا الدين ودعامته الرئيسية.أن اإلعالم كان وال يزال أداة ه امللقى على عاتق الدعوة اإلسالمية، نستطيع أن نقول
كتابه)فهم الوسائل...   " يفمارشال ماكلوهانحيث أن أشهر من كتب على وسائل اإلعالم الباحث الكندي األصل "

وتقوم فكرته الرئيسية على أساس أن  -الرسالة الوسيلة هي–امتدادات لإلنسان(، وهو صاحب العبارة املشهورة 
املتلقني من قراء ومستمعني ومشاهدين أتثريا شعوراي، وأن هذا التأثري  المي تؤثر يفالوسيلة اليت تنقل املضمون اإلع

 44سلوكهم. الالشعوري يغري
سلوك األفراد، فاألساليب  عليه وسلم هذه احلقيقة ابستخدام وسائل وقنوات معينة لتغيريهللا وقد أيقن الرسول صلى ا

كالشعر، واخلطابة، واملناداة واألسواق وغريها،   قبل اإلسالموالوسائل اإلعالمية اليت كان يستخدمها عرب اجلزيرة 
واخلالفات والقتال وتعميق الشرور املنتشرة بني عرب اجلاهلية، لكن بعد  يغلب على هنجها نشر الفوضى وإاثرة الفنت

 بفطرته ودين اإلسالم، أدرك الرسولهللا عليه وسلم وكلفه ابلدعوة إىل اهللا الكرمي حممدا صلى ا رسولههللا أن أرسل ا
أهدافها يف خدمة  رب منهجها ومسارها وطوّ واثقب نظره أنه من املناسب استثمار هذه الوسائل بعد أن عدل وهذّ 

عليه هللا اليت استخدمها الرسول صلى ا الدعوة اإلسالمية كما قلنا سابقا. وفيما يلي سنتطرق إىل أهم وسائل اإلعالم
 وسلم للوصول إىل هدفه املقدس:

 :القرآن الكرمي -1-4
األخبار واألنباء، فأخبار  هو املصدر الشامل لتنظيم حياة البشر يف سبيل كسب الدنيا واآلخرة، فالقرآن هو مصدر

 طريق الروح األمني الذي عرف ابألمانة والدقة  اإلسالم أتيت من لدن حكيم عليم، تنزل من السماء إىل األرض عن
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  .65،ص1986، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر. املسؤولية اإلعالمية يف اإلسالمحممد سيد حممد: 45
  .134، ص1993، مؤسسة الرسالة، بريوت. الصحافة اإلسالمية ودورها يف الدعوةفؤاد توفيق العايت:  46
 .06، ص1998، دار الفكر العريب، القاهـرة .الدولـة اإلسالمية األوىل: عهد البعثة النبويةحسن أمحد حممود:  47

َعَلٰى قـَْلباَك لاَتك وَن ماَن  (193) نـََزَل باها الرُّوح  اأْلَماي   (192) َوإانَّه  لَتَـْنزايل  َرب ا اْلَعاَلمايَ  "يف النقل:
 195.45–192سورة الشعراء اآلية "  (195)بالاَسان  َعَريبا   م باي   (194) اْلم ْنذاراينَ 

الكرمي، كما أوضحت القواعد العامة،اليت جيب أن تسري عليها تبني هذه اآلايت األسس املتينة اليت جاء هبا القرآن 
 صحافتنا اليوم واملتمثلة يف اآليت:

 رب العاملني.هللا قوة املصدر وعظمته، فاألنبياء تصدر من عند ا -1
 غ وأمانته)حامل الرسالة اإلعالمية( فقد نزل هبا الروح األمني.صدق املبلّ  -2
 وسلم.ه عليهللارها، وهو الصادق األمني حممد صلى امعرفة الذي سيقوم بتبليغ هذه الرسالة ونش -3
 غ ابلرسالة وابألنباء اليت وردت إليه.مدى اقتناع املبلّ  -4
 وضوح الرسالة، حيث أهنا نزلت بلغة القوم بلسان عريب واضح مبني. -5
وسلم، فهو كتاب  عليههللا فالقرآن الكرمي هو جمموعة اإلهلامات النبوية اليت تلقاها الرسول حممد صلى ا -6

 46هداية مستمرة ومتطورة وفقا لتطور أوضاع احلياة اإلنسانية.
وجـل رسـم للرسـول  يعترب القرآن أكرب وسيلة من وسائل اإلعالم منذ ظهور اإلسالم إىل يومنا هذا، فبآايته عز -7

ف لم مكلّـ عليه وسهللا مـن آايته علـى أن الرسـول صلى ا القـرآن فـي كثري عليه وسلم طـريق الدعوة، وقـد نصّ هللا صلى ا
املهمة هللا واحـد فقـط هو تبليغ الناس هبذه الرسالة اجلديدة، فكانت الدعوة إىل دين ا تعالـى بشيءهللا مـن قبـل ا
اآلايت  هبا، يف كلمات واضحة دقيقة، ال حتتمل لبسا أو غموضا يف العديد منهللا الرئيسية اليت كلفه ا اإلعالمية

راا َونَذايراااَي َأيُـَّها " . قال تعاىل:47الكرمية ا َوم َبش ا ُّ إاَنَّ َأْرَسْلَناَك َشاهادا َراجاا م نارياا ،النَِّبا  " َوَداعاياا إاىَل اَّللَّا إبااْذناها َوسا
ت مْ  فَإانْ  "عليه وسلم يف سورة املائدة بقوله:هللا عز وجل مهمة الرسول صلى اهللا وحيدد ا .45،46األحزاب  تـََولَّيـْ
َا فَاْعَلم وا والبالغ هنا هو اإلخبار واإلعالم برسالة احلق جل وعال، ،  92املائدة " اْلم باي   اْلَبالغ   َرس ولاَنا َعَلى َأمنَّ

عليه وسلم قاصرة على إعالم الناس ابلرسالة اليت كلفه هللا أن مهمة الرسول صلى ا ويتضح لنا من خالل هذه اآلايت
تبارك  عوته على الغري، يؤكد ذلك قول احلقفرض دهللا وهو غري مسؤول عن هدايتهم، ومل يطلب منه ا هبا ربه،
 " وتعاىل:
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،  2002مشق. ، دار الفكر، دI، طنِب اإلسالم، شخصيته، حياته، رسالته يف عرض جديد على أضواء العلم والفلسفة والتاريخ حممد خري الدرع: 48
 . 60ص
  .06ص مرجع سبق ذكره،حسن أمحد حممود:  49

 
َا َعَلْيَك اْلَباَلغ   "عز وجل:  ، وقال56قصصسورة ال" َيَشآء   َمن يـَْهداي ٱَّللََّ  َولَـٰكانَّ  َأْحبَـْبتَ  َمن   تـَْهداي الَ  نَّكَ ا فَإامنَّ

َنا اْلْاَساب    .40سورة الرعد " َوَعَليـْ
الناجح بوجه عام،  كثرية على األخالق اليت جيب أن يتحلى هبا اإلعالميكما نص القرآن الكرمي يف آايت   -8

وحسن املعاملة، واجلدل ابليت هي أحسن،  عليه وسلم بوجه خاص ومنها الصرب،هللا واليت يتحلى هبا الرسول صلى ا
على وجه  طه حسني أن القرآن أصدق مرآة للحياة اجلاهلية، أو واإلعراض عن اجلاهلية واملنافقني ويرى الدكتور

صورة صادقة حلياة العرب وعقائدهم، وأساليب حياهتم يف العصر الذي عاش فيه  التحديد قبيل اإلسالم، فيعطينا
 48.عليه وسلمهللا ا الرسول صلى

واليوم اآلخر، ومن  عز وجل الرسول الكرمي عن طريق القرآن أبمور غيبية وهي اجلنة والنارهللا وقد أخرب ا -9
جنزم أن القيمـة اإلعالميـة هلاته األوصـاف  جاءت أبوصاف اجلنة والنار، لكن ميكن أنالصعب أن حنصي اآلايت اليت 

املتلقني، فكانت السبب يف تغيري سلوكهم عن قناعة ورضا طلبا  عظيمة، من خالل التأثري الذي أحدثته يف نفوس
 49. انره، وطمعا يف جنته ، وخوفا منهللاملرضاة ا

هلا، فبعد أن كانوا  لذين مسعوا هذه اآلايت تبدل حرصهم على احلياة وتقديرهمولقد أخربان التاريخ أن املسلمني ا
يف ميدان االستشهاد للفوز ابجلنة.وهنا  يقدسون حياة اجلاهلية، ويعبدون ملذاهتا، أصبحوا يسخرون منها، ويتسابقون

بل يتعداها إىل حتقيق فحسب،  يكمن اهلدف األساسي من اإلعالم والذي ال يقتصر على نقل األخبار واملعلومات
 التغيري السلوكي حنو األفضل.

اإلسالمية عامة، فقد حيتاج ذلك  وحنن ال نستطيع استقصاء فضائل القرآن الكرمي على األمة العربية خاصة، واألمم
 . إىل جملدات
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 .91،ص2002، دار الفكر املعاصر، بريوت، دارالفكر، دمشق. علوم االتصال واجملتمعات الرقميةفرايل مهنا:  50
  .47: مرجع سبق ذكره،صالدعوة اإلسالمية واإلعالم الدويلحمي الدين عبد احلليم،  51
  .7، صسبق ذكره مرجعحسن أمحد حممود:  52
  .99، ص1990، دار الطباعة احملمدية، القاهرة. 1، طالدعوة اإلسالمية يف ضوء الكتاب والسنةحممد رجب الشتوي:  53

 
 السنـة النبويـة: -2-4

عليه هللا أثر عن الرسول صلى ا واملقصود هبا كل ماتعترب السنة النبوية املصدر الثاين من مصادر التشريع اإلسالمي، 
عليه وسلم مل يعنت بكتابة هللا ألن الرسول صلى ا وسلم من قول أو فعل، وقد دونت بعد القرآن مبدة طويلة، ذلك

 50.ن عنه شيئاأن يدوّ  شيء غري القرآن، بل يروى أنه كان ينفر من
الكرمي من عبادات وأحكام ومعامالت،وهي البيان العلمي لكيفية وقد جاءت السنة النبوية بياان ملا جاء يف القرآن 

وسلم كان ال أيمر أصحابه بعمل إال بدأ به،  عليههللا وتبليغ اإلسالم، ومن ذلك أن الرسول صلى اهللا الدعوة إىل ا
ه، إذ أن عليه وسلم، وإتباع أوامره واجتناب نواهيهللا صلى اهللا ا وهلذا األمر األثر البالغ يف إقتداء الصحابة برسول

 51. الدعوة ابلقول أكثر من الدعوة العملية هلا أتثري
واألحاديث النبوية الشريفة متثل بطبيعتها وسيلة من أهم وسائل اإلعالم اإلسالمي، ذلك أن"احلديث" من حيث 

مث أصبح  -ةدينية كانت أو غري ديني–احملادثة  املعىن هو أداة اتصالية، فقد كان لكلمة احلديث معىن عام هو اخلرب أو
 52. أو فعل يروى عنه هلا معىن خاص هو ما ورد عن النيب من قول

هللا وقد كان الرسول صلى ا ومن خصائص األحاديث النبوية البالغة يف املبىن والثراء يف املعىن، وحكمة يف اآلداء،
غريها، حىت يكون حقيقة أو تنبيه أو وصية أو  عليه وسلم ينتظر الوقت املناسب إلخبارهم حبديث منه، يتضح من

 53. الظرف املناسب له لذلك احلديث أتثريا عندما يكون متماشيا مع
 وقد كان لألحاديث النبوية طابعان:

 أوال: طابع التعليم والتوجيه واإلرشاد.
 اثنيا: طابع اإلعالم والدعوة والتبليغ.

 خاص. مي بوجهوهذان الطابعان ميثالن الوظائف األساسية لإلعالم بوجه عام واإلعالم اإلسال
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 .301، صمرجع سبق ذكرهأمينة الصاوي، العزيز شرف، وحممد عبد املنعم خفاجي:  54

 
  .119، ص: مرجع سبق ذكرهأمينة الصاوي، عبد العزيز شرف 55

 
من أحاديث وأخبار كانت  فالسنة النبوية متثل الرسالة اإلعالمية املفسرة للقرآن الكرمي، وكل ما حتمله السنة النبوية

فعاليتها إىل يومنا هذا، وسوف تستمر إىل أن  يف حينها رسالة إعالمية مباشرة للقوم الذين ختاطبهم، وقد استمرت
 األرض ومن عليها.هللا يرث ا

 اخلطابـــة: -3-4
اخلطب كوسيلة اتصالية  تعد اخلطابة من الوسائل االتصالية األكثر قدما يف اتريخ األمم واحلضارات، واحلديث عن

عليه وسلم هللا اإلعالم يف عصر الرسول صلى ا عليه وسلم يعين احلديث عن قوة من قوىهللا لدى الرسول صلى ا
 واحلديث الشريف.الكرمي  أتيت يف الدرجة الثانية مباشرة بعد القرآن

ومجع  فكانت اخلطابة بذلك أداة الدعوة اإلسالمية األوىل الستنهاض اهلمم واحلث على الفضائل *
اخلطابة، كما ورد  الشمل وإرهاب األعداء، ومن املعروف أن القرآن الكرمي مل يرد فيه أي حتفظ على

، هللايف الدعوة إىل سبيل ا سالميف الشعر والشعراء، وقد كانت اخلطبة وسيلة الرسول عليه الصالة وال
 54الدين ونواهيه. أوامر الواحد، ومعرفةهللا إليقاظ الضمائر وتدبر الكون، واإلميان اب

وتبني املثل والقيم  وهبذا أصبحت اخلطابة أداة الدعوة واللسان الناطق ابلرسالة، تشرح للناس أسرارها، *
والصالح، وجتادل  على اهلدى واحلقاليت أتت هبا، وتوضح خفاايها، وحتبب الناس فيها، وتدهلم 

 خصومها، وتفند آراء املخالفني هلا.
عليه هللا ا لقد كانت اخلطابة وسيلة االتصال األوىل اليت اعتمد عليها خامت األنبياء واملرسلني صلى *

حيث أصبحت  وسلم يف نشر دين اإلسالم وشرح مبادئه، وخاصة بعد استكمال أركان الدين وفرائضه،
 الشعائر الدينية) خطبيت اجلمعة كل أسبوع، والعيدين كل سنة (.اخلطابة من 

 :الشعـــر -4-4
الشفوي واالتصال بني  يذهب علماء اإلعالم اإلسالمي إىل أن الشعر يف حقيقته يعد نظاما إعالميا كامال يف اآلداء

 55. احلديثة أجزاء اجملتمع، ويف التأثري يف الناس على حنو ما تفعله وسائل اإلعالم
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  .81، صمرجع سبق ذكرهخدجية احلسيين:  56
 .326، صمرجع سبق ذكرهأمينة الصاوي، العزيز شرف، وحممد عبد املنعم خفاجي:  57

 

 
عليه وسلم يعلم جيدا أن هللا يف عصر اجلاهلية قبيل اإلسالم، وكان الرسول صلى ان الشعراء حيتلون مكانة هامة كا

 هبـاكبرية يف نفوس العرب منذ اجلاهلية، فلم يتجاهل هذه املنزلة، فاستثمر هـذه الوسيلـة وهذّ   هلؤالء الشعراء مكانة
األغراض اليت تتناىف مع  فرتتب الشعر بعد اخلطابة(، فهجر الشعراء)  عليه وسلم خلدمـة الدعوة اإلسالميةهللا صلى ا

الدين وتعاليم اإلسالم كالغزل الفاحش، والفخر الكاذب، واهلجاء،وبطل الكالم يف اخلمر وامليسر خاصة بعد نزول 
َوَأنَـّه ْم يـَق ول وَن (225) ْم يفا ك ل ا َواد  يَهايم ونَ َأََلْ تـََر َأنَـّه   (224) َوالشَُّعَراء  يـَتَّباع ه م  اْلَغاو ونَ " اآلايت الكرمية التالية:

َاتا َوذََكر وا اَّللََّ َكثارياا َوانـَْتَصر وا ماْن بـَْعدا َما ظ لام وا  (226) َما اَل يـَْفَعل ونَ   ۖ  إاالَّ الَّذايَن آَمن وا َوَعمال وا الصَّاْلا
َقَلب  يـَنْـ   .227– 224سورة الشعراء "(227)َقلاب ونَ َوَسيَـْعَلم  الَّذايَن ظََلم وا َأيَّ م نـْ

حربية هلا فعلها يف النفوس،  عليه وسلم من سالح العرب يف جاهليتهم وهو الشعر عدةهللا لقد اختذ الرسول صلى ا
 56. الكوامن الداخلية يف النفس ابلنظر ملا هلا من قدرة عظيمة يف التأثري، ونقل األفكار وحتويل

اء، وقد اقتصروا يف نظم البنّ  األوائل هبذا السالح اللساين اإلمياين املتمثل يف الشعرهلذا فقد تسلح شعراء اإلسالم 
 57 على األغراض اإلعالمية التالية: الشعر

ورسوهلا الكريـم: حسان  الدعوة إىل اإلسالم ومبادئه ومناضلة خصومه، وكان من أشهر املناضلني عن الدعوة -1
 رواجة.بن هللا بن اثبت، وكعب بن مالك، وعبد ا

النبوة، حبيث أصبح الشعر  هجاء أعداء الدعوة يف عصر النبوة، وهجاء أصحاب الدايانت الزائفة بعد عصر -2
 سالحا يف احلرب النفسية اإلعالمية.

 الكثرية. عليه وسلم يف الفتوحات اإلسالميةهللا راثء من استشهدوا يف غزوات الرسول صلى ا -3
وأبطاهلم مما يضعف  والروم والتمدح بشجاعة املسلمنيالفخر والتباهي ابالنتصار على جيوش الفرس  -4

واحلصون وآالت القتال اليت مل يكونوا يعرفوهنا،  معنوايت العدو، ويزرع احلماس يف قلوب املسلمني، ووصف املعاقل
م، اليت حارب الفرس عليها العرب، ووصف جبال الثلج واألهنار العظا وأنواع احليوان الذي مل يشاهدوه ومنه الفيلة

 وسفن البحار.
 احلكمة وقد كثرت يف الشعر يف هذا العصر بتأثري ثقافة القرآن والدين والفتوحات. -5
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  .16،ص1983دار الفكر العريب للطبع والنشر، القاهرة.  رسالة الشعر يف خدمة الدعوة وحركات اإلصالح قدميا وحديثا،عبد الرحيم حممود زلط:  58
  .331،ص مرجع سبق ذكرهأمينة الصاوي، عبد العزيز شرف، وحممد عبد املنعم خفاجي:  59
  .120،صمرجع سبق ذكرهحممد سيد حممد:  60
  .120،ص1985دار الفكر العريب، القاهرة.  ،اإلعالم اإلسالميإبراهيم إمام: أصول  61
 .234،ص1986، دار املنارة، جدة. 1ط منهج اإلعالم اإلسالمي يف صلح اْلديبية،احلجازي: هللا سليم عبد ا 62

 

 
وبيان فضله على  عليه وسلم،هللا من جوانب الدور اإلعالمي للشعر يف عصر النبوة مدح الرسول صلى ا -6

 58. عليه وسلمهللا العاملني، وتعداد صفاته وأخالقه صلى ا
تسجلها إىل حد  يث تسجل قصائد الشعراء يف عصر النبوة وقائع احلياة كماتسجيل األحداث والوقائع ح -7

 59. يف أايمنا املعاصرة اإلعالمقريب رسائل 
النواحي ابلقرآن أو احلديث  ويف األخري نقول أنه مهما عظم شأن الشعر يف تلك الفرتة ال ميكن أن يقاس من هذه

 عليه وسلم.هللا أو خطب الرسول صلى ا
 املناظــرة: -5-4

قضية أو مشكلة من  مباراة أو مبارزة كالمية تتم بني فريقني أو شخصني يديل كل واحد منهما بدلوه حول هي
ذات املوضوع املطروح للمبارزة، فيحاول  املشكالت، ويكون لكل فريق أو شخص رأي معارض للطرف اآلخر حول

 كل طرف أن يبدي حججه وأسانيده اليت تدعم رأيه.
للمشركني وغريهم من املعاندين،  عليه وسلم طريقة املناظرة يف مواجهتههللا الرسول صلى ا ففي عصر النبوة استعمل

عليه وسلم يف هللا الدعوة اإلسالمية، وقد كان الرسول صلى ا كانت املناظرة تتم أمام الناس مما ساعد كثريا يف نشر
 60ينفرد هبا الدين اإلسالمي. مناظراته يبني املزااي العظيمة اليت

 اجلواب. املناظرة هو قوة اإلقناع اليت تتضمنها، فاحلجة تدمغها احلجة، واالستفسار يقابلهفأساس 
عليه وسلم أن هلا هللا صلى ا عليه وسلم املناظرة كوسيلة اتصال مجاهريية ألنه أيقنهللا وقد استخدم الرسول صلى ا

غة األثر يف إيصال املعلومات واإلقناع ابحلجة وأهنا ابل مزااي عديدة، لعل أمهها اإلاثرة التواصلية، وشد انتباه اجلمهور،
 61واالستفسار.

 62: طنطاوي يف النقاط التالية عليه وسلم آبداب املناظرة واحلوار اليت جيملها حممد سيدهللا وقد التزم الرسول صلى ا
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  .33ص مرجع سبق ذكره،فضيل دليو:  63
  .59 -16، ص1999: دار النهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة. آداب اْلوار يف اإلسالمحممد سيد طنطاوي:  64
، مؤسسة الرسالة، 2، طمناسباته ومراكزه: أضواء على اإلعالم يف صدر اإلسالم: خصائصه، دعائمه، وسائله، حممد عجاج اخلطيب 65

 .37، ص1987بريوت.
 

من القرآن الكرمي ألواان  أن تكون املناظرة بني الطرفني قائمة على الصدق وحتري احلقيقة... ولقد ساق -1
وعند تدبرها جند األخيار فيها ال ينطقون إال  احملاورات اليت دارت بني الرسل وأقوامهم، وبني الصاحلني واملفسدين،

 الباطل. ابلصدق الذي يدمغ الكذب، وابحلق الذي يزهق
 إبراز الدليل الناصع، والربهان الساطع واملنطق السليم. -2
هو موضع االختالف،  لصواب يف املوضوع الذيأن يقصد كل طرف من أطراف اخلالف إظهار احلق وا -3

 حىت ولو كان هذا اإلظهار على يد الطرف املخالف.
 التواضع وجتنب الغرور والتزام األسلوب املهذب اخلايل من كل ما ال يليق. -4
لقوله، أو إساءة إىل  إفساح اجملال أمام املناقش أو املعارض لغريه، لكي يعرب عن وجهة نظره، دون مصادرة -5

املخالف أبسلوب مهذب، ومبنطق سليم،  ه، ويف الوقت نفسه إعطاء احلرية للجانب اآلخر، لكي يرد علىشخص
 اخلالف يف الرأي بني العقالء ال يفسد للود قضية. وحبرص اتم، على تبادل االحرتام فيما بينهما، حيث أن

 املناداة: -6-4
العرب يف العصر اجلاهلي  القدمية، ومارسها أيضاكان النداء وسيلة لنشر األخبار واإلعالم ابألخطار يف العصور 

يف اإلسالم وهي طريقة اآلذان، واآلذان لغة هو اإلعالم ورفع  ومثل طريقة املنادي، وجدان طريقة أخرى لالتصال
 63. الصوت للمناداة

أحد األمراء أو  وفاة فيقوم املؤذن ابلنداء عن أوقات الصالة، أو جلمع املسلمني يف املسجد ألمر هام، أو لنشر خرب
 عليه وسلم.هللا النيب صلى ا القادة أو العلماء، ويشيد مبناقبهم، وذلك بعد التسبيح واحلمدلة مث السالم على

 64. اآلذان يف السنة األوىل من اهلجرة بعد اكتمال بناء مسجد املدينةهللا وقد شرع ا
للجماهري عن طريق الدعوة للجهاد  عبئة العامةهو الت –ابإلضافة إىل ما سبق ذكره–أما أهم ما كان يقوم به املنادون 

إذا لزم األمر ذلك. يف هذه احلالة يذيع املنادون )املؤذنون( من أعلى املساجد بعض األحاديث النبوية الشريفة يف 
 65موضوع اجلهاد يف سبيل هللا.
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 البعثـات والوفـود: -7-4

عندان منذ ظهور اإلسالم  ض أيضا، وقد اشتهرتوهي وسيلة إعالمية منذ القدم لنقل املعلومات واملعارف والتفاو 
ومن أول وأوضح األمثلة عليها بعثات رسولنا  عليه وسلم اعتمادا كبريا،هللا حيث اعتمد عليها خامت األنبياء صلى ا

 كانت حركة إعالمية فعالة وحامسة ابلنسبة للتاريخ اإلسالمي.  الكرمي إىل خارج اجلزيرة، هذه البعثات اليت
 خامتة:

عليه وسلم وعلوم االتصال، رغبة هللا صلى اهللا حاولنا من خالل ما مت عرضه حتقيق الربط العلمي بني دعوة رسول ا
 عليه وسلم. هللا يف إعطاء مقاربة اتصالية لدعوته صلى ا

عليه وسلم أن إزالة معتقدات رسخت يف األذهان خالل قرون عديدة، وغرس معتقدات هللا فقد أيقن الرسول صلى ا
ال ميكن حتقيقها ابستخدام القوة والعنف، بل ابملوعظة احلسنة واحلجة واحلكمة واجملادلة من أجل حتقيق  جديدة حملها

 اهلدف األول والرئيسي وراء أي عملية اتصالية إعالمية وهو اإلقناع.
م اليت عليه وسلهللا فكانت بذلك احلكمة، املوعظة واجلدال ابليت هي أحسن مبادئ للعملية االتصالية للرسول صلى ا

 توجها جبميع أشكال االتصال: االتصال الذايت، االتصال الشخصي واجلمعي.
عليه وسلم يف الرأي العام املعارض للدعوة اإلسالمية والذي هللا ومل نتغاضى عن أثر املمارسة اإلعالمية للرسول صلى ا

أن تنتشر إىل مساع الكثري من وهذا ما وفر للدعوة  ساهم بطريقة غري مباشرة يف نشر اإلسالم عن طريق الرد عليه،
 الناس الذين بدأوا ابلبحث عن احلقيقة والصواب.

عليه وسلم ليكون الداعية األول و اإلعالمي األمثل يف اإلسالم ألداء املهمة هللا عز و جل اعد الرسول صلى اهللا إن ا
عز وجل بقوى هللا ، فقد اختصه االرابنية املقدسة املتمثلة يف نشر رسالة اإلسالم و إلقناع البشر مببادئه و تعاليمه

روحية وعطاءات إهلية سامهت يف إعداده وأتهيله لتحمل أعباء الرسالة، فكان أتثره ابلبيئة اليت عاشها أتثرا اجيابيا 
عز و جل بصفات اتصف هللا جعله شخصية قيادية فاعلة قادرة على تغيري الظروف السلبية يف ذلك الزمان فزوده ا

و يف شبابه قبل بعثته وكانت مبثابة عوامل جذب االنتباه و لفت األنظار إليه لتكون شاهدة  هبا يف طفولته، يف صباه
عليه و سلم إعالمية ابلدرجة األوىل تتمثل يف اإلبالغ هللا له إذا ما جهر بدعوته و بّلغ رسالته فكانت مهمته صلى ا

 سالمية سواء يف املرحلة السرية أو ابلقول والعمل و ذلك ابلتخطيط السليم يف كل مرحلة من مراحل الدعوة اإل
 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 2, NO: 3, 2016           

 
 90 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

عليه سلم فلكل هللا اجلهرية يف مكة او يف املراحل املتعددة يف املدينة بعد اهلجرة إىل غاية فتح مكة ووفاته صلى ا
و هذا ما يستوجب تنوع و متيز اشكال االتصال و  مرحلة من مراحل الدعوة هدفها و مجهورها و وقتها املناسب،

إىل أخرى لتحقيق اهلدف األصلي يف نشر الدين اإلسالمي إىل كافة الناس، معتمدا بذلك على وسائله من مرحلة 
ادْع  إاىَلٰ َسبايلا رَب اَك  مبادئ العملية االتصالية الناجحة لتحقيق التأثري واالستجابة من خالل اآلية الكرمية التالية: "

ْلْاْكَمةا َواْلَمْوعاَظةا اْلََْسَنةا  َي َأْحَسن   ۖ  ِبا لَِّتا ها   .125سورة النحل آية"َوَجاداْْل ْم ِبا

وتوصلنا يف األخري إىل أن مدرسة النبوة غنية جدا ابألساليب االتصالية واإلعالمية الفعالة ، وما أحوجنا إىل أن نتتلمذ 
يها تنادي اجلميع يف هذه املدرسة من أجل صحافة مثالية وإعالم صادق، واملدرسة واحلمد هلل مفتوحة على مصراع

 وترحب ابجلميع.
 : قائمة املراجع واملصادر

 املصادر: 

 القرآن الكرمي .1
 الكتب: 

  .1985دار الفكر العريب، القاهرة.  ،اإلعالم اإلسالميإبراهيم إمام: أصول  .2
 ،دار الفكر العريبعليه وسلم،هللا اجلاهلية وعصر الرسول صلى امكة واملدينة يف أمحد إبراهيم الشريف:  .3

  .1965القاهرة.
  .1987، الشركة العاملية للكتاب.الدعوة اإلسالمية: أصوْلا ووسائلهاأمحد أمحد غلوش:  .4
 .1985، دار مصر للطباعة،القاهرة. نظرية اإلعالم يف الدعوة اإلسالميةأمينة الصاوي، عبد العزيز شرف:  .5
، مكتبة : السرية النبوية واإلعالم اإلسالميالصاوي، عبد العزيز شرف، حممد عبد املنعم خفاجيأمينة  .6

  .1986مصر، القاهرة.
 .1998، دار الفكر العريب، القاهـرة .الدولـة اإلسالمية األوىل: عهد البعثة النبويةحسن أمحد حممود:  .7
  .1964، مطبعة السنة احملمدية، القاهرة. 1ط القصص القرآّن يف منطوقه ومفهومه،اخلطيب عبد الكرمي:  .8

 
،دار اجليل، بريوت، 1،طالتفسري اإلعالمي للسرية النبويةخفاجي حممد عبد املنعم، شرف عبد العزيز:  .9

1992.  
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، دار إشبيليا 1، ط الرتهيب يف الدعوة يف القرآن والسنةبن حممد نياز: هللا رقية بنت نصر ا .10
  .1999للنشر والتوزيع، الرايض. 

، دار املنارة، جدة. 1ط منهج اإلعالم اإلسالمي يف صلح اْلديبية،احلجازي: هللا سليم عبد ا .11
1986 

، 1، طكشف اخلفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث على ألسنة الناسالشافعي:  .12
  .1997دار الكتب العلمية، بريوت. 

للطبـاعة والنشـر والتوزيـع،  ، دار ابن حـزم1ط الرحيـق املختـوم،صفي الرمحن املباركفوري :  .13
 .2002بريوت.

 ،.1986، اهليئة املصرية للكتاب،القاهرة. الدعوة اإلسالمية واإلعالم الديِنشحاته: هللا عبد ا .14
دار إشبيليا للنشر والتوزيع، اململكة العربية السعودية،  وسائل الدعوة،عبد الرحيم بن حممد املغزوي:  .15

2000. 
دار  الشعر يف خدمة الدعوة وحركات اإلصالح قدميا وحديثا، رسالةعبد الرحيم حممود زلط:  .16

  .1983الفكر العريب للطبع والنشر، القاهرة. 
دار الصميعي  – هللامنهج الرسل يف الدعوة إىل ا –ْلكمة من إرسال الرسل عبد الرزاق عفيفي: ا .17

  .2000للنشر والتوزيع،اململكة العربية السعودية.
  .1975، قصر الكتاب، البليدة، اجلزائر. الدعوةأصول عبد الكرمي زيدان:  .18
  .1971، دار الفكر العريب،القاهرة. اإلعالم يف صدر اإلسالمعبد اللطيف محزة:  .19
، 1ط سلسلة مدرسة الدعاة: فصول هادفة يف فقه الدعوة والداعية،عبد هللا انصح علوان:  .20

 .2001اهرة.، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والرتمجة، الق1اجمللد
عليه وسلم: مرحلة اإلعداد هللا اجلوانب اإلعالمية يف حياة الرسول صلى اعبد الوهاب كحيل:  .21

  .1987، دار اهلداية للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة.واملمارسة العامة يف مكة
 

، دار الفكر املعاصر، بريوت، دارالفكر، دمشق. علوم االتصال واجملتمعات الرقميةفرايل مهنا:  .22
2002. 
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خمرب علم اجتماع االتصال، جامعة منتوري،  مدخل إىل االتصال اجلماهريي،فضيل دليو:  .23
  .2003قسنطينة، اجلزائر.

  .1993، مؤسسة الرسالة، بريوت. الصحافة اإلسالمية ودورها يف الدعوةفؤاد توفيق العايت:  .24
، 1ط الدعوة إىل اإلصالح على ضوء الكتاب والسنة وعرب اتريخ األمة،: حممد اخلضر حسني .25

 ه.1417دار الراية للنشر والتوزيع، الرايض. 
نِب اإلسالم، شخصيته، حياته، رسالته يف عرض جديد على أضواء العلم  حممد خري الدرع: .26

 . 2002، دار الفكر، دمشق. I، طوالفلسفة والتاريخ
، دار الطباعة احملمدية، 1، طاإلسالمية يف ضوء الكتاب والسنةالدعوة حممد رجب الشتوي:  .27

  .1990القاهرة. 
، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، عليه وسلمهللا صلى اهللا حممد رسول احممد رضا:  .28

 .2003بريوت.
: دار النهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة. آداب اْلوار يف اإلسالمحممد سيد طنطاوي:  .29

1999.  
  1986، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر. املسؤولية اإلعالمية يف اإلسالمحممد سيد حممد:  .30
: أضواء على اإلعالم يف صدر اإلسالم: خصائصه، دعائمه، وسائله، حممد عجاج اخلطيب .31

 1987، مؤسسة الرسالة، بريوت.2،طمناسباته ومراكزه
 .2001 ،1ومطبعة اإلشعاع الفنية، ط، مكتبة  نظرايت االتصالحممد عمر الطنويب:  .32
  .1999، دار اهلدى ، اجلزائر. دراسات يف الدعوة والدعة  هللا:حممد غزايل: مع ا .33
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ABSTRACT  

This research investigates the issue of cooperation in unrighteousness and 

aggression. The research investigates the different kinds and opinions on this 

cooperation and also investigates the different controversial discussions and uses 

regarding the research topic investigated. Also, the research examines how the 

difference is in some types of this cooperation, and investigates the evidence, 

proofs and discussions between the two controversial parties, regarding the most 

correct opinion, which is supported by very convincing evidence. The study 

concludes that there is no one conclusive judgement pertaining to various types 

of cooperation in doing sin; instead the judgement will differ from one case to 

another based on several issues and restrictions that will influence the judgment 

on either the case can be regarded as “assisting in doing sins” or not. 

Keywords: cooperation, unrighteousness, sin, aggression. 
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 امللخص

 

هذه املقالة عبارة عن دراسة فقهية ملسألة التعاون على اإلمث والعدوان، من حيث املفهوم، وبيان صوره املختلفة، 
احلكم، وللتعاون صور متفق : وجوب فرز الصور ملعرفة إىلوذكر األدلة مع بيان الراجح، وقد َخُلَص هذا البحث 

وقوع املعصية مع عدم العلم واملعرفة إبرادة وقوع املعصية، وعدم القصد يف  -1عليها تتمثل يف أربعة صور، وهي:
وقوع املعصية مع العلم  -3وقوع املعصية مع العلم واملعرفة إبرادة وقوعها، مع القصد يف حصوهلا،  -2حصوهلا. 

وقوع املعصية مع القصد يف حصوهلا، مع  -4عدم القصد يف حصوهلا، يف ضرٍر متعٍد.  واملعرفة إبرادة وقوعها، مع
عدم املعرفة إبرادة وقوعها. وله صورة خمتلف فيها وتتمثل يف وقوع املعصية مع العلم واملعرفة إبرادة وقوعها، مع عدم 

ا ليس هلا حكم واحد، أو حالة القصد يف حصوهلا، يف ضرٍر غري متعد. وقد ثبت أن هذه الصورة من التعاون أهن
واحدة، وإمنا ختتلف حبسب ما يصاحبها أو يعرتيها من مسائل وضوابط تؤثر يف احلكم عليها ما بني دخوهلا يف 

 مسمى اإلعانة على اإلمث، أو ال.

 التعاون، اإلمث، العدوان. كلمات مفتاحية:
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 مقدمة

 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن وااله. 

 أما بعد:

فإن مسألة التعاون على اإلمث والعدوان من املسائل املشكلة من حيث حتديد ماهيته، وصوره، ذلك أنه إذا محل 
على الناس، بل قد يصيب احلضارة اإلنسانية  التعاون على املعىن العام فسيكون األمر يف ضيق ومشقة وحرج كبري

ابلتوقف والشلل، حيث أن أكثر االخرتاعات والصناعات يستخدمها بعض الناس يف الشر، بل إن الفرد الواحد 
قد يستخدم هذه السلعة يف اخلري اترة، ويف الشر اترة، كاهلاتف، والسيارة، واالنرتنت، وحىت السيف، والسكني، 

ن أن يستوعبها احلصر، فعلى املعىن العام للتعاون تكون هذه األشياء يف مقام املنع، مما ال يقوله وغريها ممن ال ميك
عاقل، وهذا مما حدا ابلباحث أن ينظر يف معىن التعاون على اإلمث، وما هي صوره من خالل الكتاب والسنة وأقوال 

 يف هذه الدراسة.العلماء السابقني، مع ذكر أدلة كل رأي ومناقشتها، و ذكر الراجح 

 أهداف الدراسة

 _ التعريف ابلتعاون على اإلمث والعدوان. 

 _ توضيح الصور املتفق عليها، والصور املختلف فيها بني العلماء.

 _ إبراز الصورة املختلف فيها بني العلماء وأدلتهم، والرتجيح بينها.

 منهجية الدراسة

، حيث سيذكر الباحث أقوال العلماء من مصادرها الرئيسة، مث ومنهجية هذه الدراسة هو املنهج الوصفي التحليلي
مناقشتها والرتجيح بينها. وكذلك اآلايت، واألحاديث من مصادرها فإن كان احلديث يف الصحيحني أو يف أحدمها، 
اكتفيت ابلعزو إليهما، وإن كان يف غريمها، ذكرت املصدر مع ذكر احلكم على درجة احلديث من انحية الصحة 

 الضعف عن أحد العلماء أو احملققني. أو
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 الدراسات السابقة

لقد لفت نظر الباحث خلو املكتبة العربية من حبوث ودراسات حول التعاون على اإلمث والعدوان قائمة به، وكذلك 
املكتبات اليت على مواقع األنرتنت، ومل أقف على شيء من ذلك، وإمنا جاء يف ثنااي الكتب الفقهية للمذاهب، 

 وبعض الدراسات الشاملة، وبعض البياانت، والفتاوى، وكلها مل توِف املوضوع حقه يف نظر الباحث، ومنها:

، طباعة ذات 2م، ط 1983ه، 1404وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، الكويت، _ املوسوعة الفقهية، 
، وكان تناوهلا ملوضوع 200إىل صفحة  195، من صفحة 5السالسل، الكويت. وتطرقت ملوضوع اإلعانة يف ج 

 اإلعانة خمتصرا  

، مؤسسة النشر اإلسالمية التابعة جلماعة املدرسني بقم ري عبدالفتاح احلسيين املراغيم العناوين الفقهية : _
 .568إىل صفحة  564من صفحة  1ه ، بدون طبعة. وذكر الكاتب موضوع اإلعانة يف ج 1417،

( حتقيق : مهدي املهريزي 372إىل هناية اجلزء  1/359ي البجنوردي ، )حممد حسن املوسو  _ القواعد الفقهية ،
ه. 1414،  1، حممد حسني الدراييت ، مطبعة اهلادي ، مبساعدة وزارة الثقافة واالرشاد اإلسالمي، قم إيران ، ط 

ابط اإلعانة وقد تناول موضوع اإلعانة على اإلمث والعدوان ، وذكر بعض االستفسارات وأجوبتها ، وبعضا  من ضو 
 على اإلمث والعدوان.

 خطة الدراسة

 تتكون الدراسة من مقدمة ومبحثني:

 املبحث األول: تعريف التعاون على اإلمث والعدوان.

 املبحث الثاين: صور التعاون على اإلمث، وأقوال العلماء فيه.
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. 254، 2/253، حتقيق مهدي املخزومي و ابراهيم السامرائي، )لبنان ، بريوت ، دار ومكتبة اهلالل، د ط، د خ( العنياخلليل بن أمحد الفراهيدي،  1

، حتقيق عبدهللا علي الكبري، حممد أمحد حسب هللا، هاشم حممد الشاذيل، ) مصر ، القاهرة ، دار املعارف، لسان العربحممد بن مكرم بن علي بن منظور، 
حتقيق مصطفى حجازي، )الكويت، اجمللس الوطين للثقافة  اتج العروس،وما بعدها. حممد بن املرتضى الزبيدي،  35/3179ه( 1401د جديدة، 

، اشراف حممد نعيم العرقسوسي، القاموس احمليطوما بعدها. حممد بن يعقوب الفريوز أابدي،  429 /35م( 2001ه ،  1421 1والفنون واآلداب، ط 
 .1217م( 2005ه ، 1426 8الرسالة، ط)لبنان ، بريوت ، مؤسسة 

، حتقيق حممد حميي الدين عبداحلميد وآخرون، )لبنان ، بريوت ، دار الكتب شرح شافية ابن احلاجبرضي الدين حممد بن احلسن اإلسرتاابذي،   2
، حتقيق طه وين على ألفية ابن مالكحاشية الصبَّان على شرح األمشوما بعدها. حممد بن علي الصبَّان،  1/96م( 1982ه ، 1402العلمية، د ط 

ف، تعليق حممد بن شذى العرف يف فن الصر. أمحد بن حممد احلمالوي، 4/343عبدالرؤوف سعد، )مصر ، القاهرة ، املكتبة التوقيفية، د ط، د خ( 
 . 79،  78م( 2005، 1لنشر والتوزيع، طعبداملعطي ، وختريج أبو االشبال حممد بن سامل املصري، ) السعودية ، الرايض ، دار الكيان للطباعة وا

 املبحث األول: تعريف التعاون على اإلمث والعدوان.

 تعريف التعاون لغة واصطالحا . املطلب األول:

التعاون لغة: التعاون مشتق من اإلعانة، واإلعانة: من العون وهو اسم مبعىن الظهري واملساعد على األمر، والواحد 
ُعونَة  واالثنان واجلمع واملؤنث فيه سواء، وعوين وأعوان: اسم للجمع أيضا .

َ
َعانة وامل

َ
ْعُونَة واالسم أيضا : الَعْون وامل

َ
وامل

ُعون.
َ
 وامل

ُعونة وحسنها للناس. واستعنت بفالن 
َ
وتعاونوا على واعتونوا: أعان بعضهم بعضا ، وتقول: رجل ِمْعوان: كثري امل

 1فأعانين وعاونين.

التعاون اصطالحا : وأما التعاون يف االصطالح فلم جيد الباحث تعريفا  خاصا  به عند أحد من العلماء، حبيث -
 العلماء يستخدموهنا ابملعىن اللغوي، وهذه حماولة من الباحث للتعريف ابلكلمة اصطالحا :    ُوِجَد أن

 فالتعاون هو: املساعدة بني طرفني أو أكثر، أو من طرٍف آلخر على أمر ما. 

اعل، وقد ُأِخَذ هذا التعريف من معىن الكلمة يف اللغة ومن انحية البنية الصرفية هلا حيث إن: عاون: على وزن ف
ووزن فاعل أييت ملعىن التشارك بني اثنني فأكثر، فيُ ْنَسب للبادئ نسبة الفاعلية، واآلخر نسبة املفعولية، وإذا كان 

  2كمشى ومشيت، صار هبذه الصيغة متعداي  فتقول: ماشيته. وهلا معاٍن أخرى.  أصل الفعل الزما  
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، شذى العرف( . احلمالوي ، 4/343، مرجع سابق ، )حاشية الصبَّان( . الصبَّان، 102،  1/101، مرجع سابق )شرح الشافيةاالسرتاابذي ،   3

  ( .82مرجع سابق )
 ( .1/101، مرجع سابق ، )شرح الشافيةاالسرتاابذي ،   4
( حيث قال:" وذكر انس عن األخفش _ وال 61 1/60" مرجع سابق )معجم مقاييس اللغةونسب هذا القول إىل األخفش اإلمام أبو احلسن أمحد بن فارس بن زكراي الرازي يف "   5

[..، فإن كان هذا صحيحا  فهو القياس ألهنا توقع 33مث "]األعراف:أعلم كيف صحته _ أن اإلمث اخلمر وعلى ذلك فسر قوله تعاىل "قل إمنا حرم ريب الفواحش ما ظهر منها وما بطن واإل
( "كذا يف العباب والصحاح ، وقول اجلوهري : وقد يسمى اخلمر إمثا  ، يشري إىل ما حققه ابن 185و 31/184صاحبها يف اإلمث " أنتهى. وقال الزبيدي صاحب التاج ، مرجع سابق )

 مية اخلمر إمثا  وجعله من اجملاز ، وأطال يف رد كونه حقيقة ، نقله شيخنا . " أنتهى.األنباري ، وقد أنكر ابن األنباري تس
وما بعدها ( . ابن فارس ، 184 /31، مرجع سابق )التاج( . الزبيدي ، 1074، مرجع سابق )القاموس احمليط( . الفريوز أابدي ، 250/ 8، مرجع سابق )لعنيالفراهيدي ، ا  6

 وما بعدها ( . 2846/  32، مرجع سابق )لسان( . ابن منظور ، ال61  1/60بق )، مرجع سامقاييس اللغة
 . 40، حتقيق عدانن درويش، حممد املصري، )لبنان، بريوت، مؤسسة الرسالة، د ط، د خ( )املكتبة الشاملة( الكلياتأبو البقاء أيوب بن موسى احلسيين الكفوي،   7

ريك بني اثنني فأكثر، ويكون كل منهما فاعل يف وتعاون: على وزن تفاعل، وهذا الوزن تفاعل أييت أيضا  للتش
اللفظ، مفعوال  يف املعىن، وليس كعاون املتقدم، ولذلك إذا كان فاعل متعداي  الثنني، صار هبذه الصيغة متعداي  

 3لواحد كجاذب زيُد عمروا  ثواب ، وإذا كان متعداي  لواحد صار الفعل الزما  كخاصم زيد عمروا ، وختاصم زيد وعمرو.

بل قال االسرتاابذي: " اعلم أنه ال فرق من حيث املعىن بني فاعل وتفاعل يف إفادة كون الشيء بني اثنني فصاعدا 
 "4. 

 تعريف اإلمث لغة واصطالحا . املطلب الثاين:

متأخرة،  تعريف اإلمث لغة: َأمَثَ: اهلمزة والثاء وامليم، تدل على أصل واحد، وهو البطء والتأخر، يقال انقة آمثة أي -
 واإلمث مشتق من ذلك، ألنه بطيء عن اخلري ومتأخر عنه. 

واإلمث: ابلكسر الذنب أو أن يعمل ما ال حيل له، وأتمث الرجل: اتب من اإلمث واستغفر منه، وهو على السلب كأنه 
أي جتنبا لإلمث، سلب ذاته اإلمث ابلتوبة واالستغفار أو رام ذلك هبما. ويف حديث معاذ: فأخرب هبا عند موته أتمثا 

، ومجع اإلمث آاثم، ال يكسر على غري 5واإلمث: القمار، وهو أن يهلك الرجل ويذهب ماله، وقد تسمى اخلمر إمثا  
ذلك. وأمث فالن، ابلكسر، أيمث إمثا ومأمثا أي وقع يف اإلمث، فهو آمث وأثيم وأثوم أيضا. وأمثه هللا يف كذا أيمثه، وأيمثه 

َُه أَتْثيما : قال له : أمثَْت.أي عده عليه إمثا فهو م  أثوم وآمَثَُه : أْوقَ َعُه فيه . وأمثَّ

ؤامثُِ 
ُ
م  واألثيمة: الكذَّاب والفاجر كاألَثُوِم وكثْ رَة رُكوب االثِيم كاألثيَمة. والتأثِيُم: االمْثُ. وامل : الذي واألَثِيُم  واأَلاثا

 .6 َيْكذب يف السَّرْي 

تعريفات العلماء لإلمث لكنها متقاربة املعىن وتدل على أن اإلمث هو: الذنب  تعريف اإلمث اصطالحا : اختلفت-
 . 7الذي يستحق العقوبة عليه، وال يصح أن يوصف به إال احملرم 
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الكليات، مرجع  . وانطر أيضا  الكفوي،233م( 1998، حتقيق حممد إبراهيم سليم، )مصر، القاهرة، دار العلم والثقافة، د ط، فروق اللغويةالاحلسن بن عبدهللا بن سهل العسكري،   8

 (.40سابق )
أمحد فرج، )مصر، القاهرة، معهد ، حتقيق عبدالستار احملكم واحمليط االعظموما بعدها ( . علي بن امساعيل بن ِسيَدة،  213 /2، مرجع سابق )العنيالفراهيدي ،   9

وما بعدها  2846 /32، مرجع سابق )اللسان(. ابن منظور،  5 /39، مرجع سابق )التاج وما بعدها. الزبيدي، 2/226م( 2003ه ، 1424 2املخطوطات العربية، ط
 ( 1309ط مرجع سابق )احملي القاموسوما بعدها ( . الفريوز أابدي،  249/ 4، مرجع سابق )مقاييس اللغة(. ابن فارس، 

 ( . 584، مرجع سابق )الكلياتالكفوي،   10
 . 9/490م( 2000ه  1420 1، حتقيق أمحد حممد شاكر، )لبنان، بريوت، مؤسسة الرسالة، ط جامع البيان يف أتويل القرآنانظر : حممد بن جرير بن يزيد الطربي،   11

ومن املالحظ يف معىن اإلمث من خالل تتبع آايت القرآن الكرمي أنه حيصل بسبب العمد والقصد، ويكون سببا  
َا ِإمْثُُه َعَلى الَِّذيَن }الستحقاق العقوبة سواء بظلم النفس أو ظلم الغري. كقوله تعاىل:  َعُه فَِإمنَّ َلُه بَ ْعَد َما مسَِ َفَمْن َبدَّ

ُلونَُه ِإنَّ اّللََّ  يٌع َعِليمٌ يُ َبدِا ُتْم ِإْحَداُهنَّ ِقنطَار ا َفاَل : }[، وقوله181]البقرة:{ مسَِ  َوِإْن أََردُّتمُ اْسِتْبَداَل َزْوٍج مََّكاَن َزْوٍج َوآتَ ي ْ

ئ ا أأََتُْخُذونَُه بُ ْهَتاان  َوِإمْثا  ممِبينا ذكرانه، ولذلك قال  [، وغريها من اآلايت اليت تفيد ما20]النساء:{ أَتُْخُذوْا ِمْنُه َشي ْ
 .8العالمة أبو هالل العسكري "ال يكون اإلمث إال تعمدا "

 تعريف العدوان لغة واصطالحا . املطلب الثالث:

تعريف العدوان لغة: وأصل كلمة عدوان عدا يعدو عدوا  وعدواا ، مثقلة  ، وَعداء  وُعْدواان  ابلضم والكسر : وهو -
 ي له أن يقتصر عليه. وعدا طورَه، وعدا قدرَه، أي: جاوز ما ليس له.التعداي يف األمر، وجتاوز ما ينبغ

 والِعْدوان واالعتداء والِعَداء، والُعْدوى ابلضم، والتعداي: الظمْلُم الرباح.

. والِعدوى ابلكسر : هو اجملاوز يف االخالل ابلعدالة ، فهو عاد. وأصل لضم : هو الظلم اجملاوز يف القدروالُعدوى اب
 له جماوزة احلد والقدر واحلق. هذا ك

وأيضا  الَعْدَوى: النصرة واملعونة، وكذلك طََلُبَك إىل الوايل ليُ ْعِدَيَك على َمْن ظََلَمَك ، أي ينتقم منه، وأعداه عليه: 
 نَصرَه وأعانه.

ليه فأعانين. وأعداه: واستعداه: استنصره واْستعانه ، ويقال أْستَ ْعَدْيُت األمري على فالن فأْعَداين" أي استعنت به ع
 .9قوَّاه وأعانه.  وَعْدوان: اسم قبيلة 

، أو هو جماوزة ما فرضه هللا 10تعريف العدوان اصطالحا : هو جتاوز املقدار املأمور به ابالنتهاء إليه والوقوف عنده-
 . 11على الناس يف أنفسهم ويف غريهم ، وجماوزة ما حده هللا يف الدين
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، حتقيق هند بنت حممد بن زاهد سردار، )السعودية، جامعة أم القرى، كلية الدعوة لتفسريسني بن حممد الراغب االصبهاين، ا(. أبو القاسم احل9/491، مرجع سابق )التفسريالطربي،  12

يف حممد، حتقيق عبد السالم عبد الشااحملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، . أبو حممد عبد احلق بن عطية األندلسي، 261،  4/260م( 2001ه  1422 1وأصول الدين، ط 
، حتقيق عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، اجلامع ألحكام القرآن. أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر القرطيب، 2/150م( 1993ه  1413 1)لبنان، بريوت، دار الكتب العلمية، ط

، )لبنان، بريوت، دار روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، (. شهاب الدين حممود شكري االلوسي7/269م( 2006ه  1427 1)لبنان، بريوت، مؤسسة الرسالة، ط
 . وغريهم. 6/57إحياء الرتاث، د ط، د خ( 

 . 13، حتقيق حممد مجيل غازي، )السعودية، جدة، مكتبة املدين، د ط، د خ( )املكتبة الشاملة( الرسالة التبوكيةحممد بن أيب بكر بن أيوب بن قيم اجلوزية،   13

 تعريف التعاون على اإلمث والعدوان مركبا :  املطلب الرابع:

، ومؤداها اىل أن: "االمث والعدوان يف 12مل ختتلف عبارات العلماء يف تعريف اإلمث والعدوان عند اجتماعهما كثريا  
، جانب النهي نظري: الرب والتقوى يف جانب االمر والفرق بني االمث والعدوان كالفرق ما بني حمرم اجلنس وحمرم القدر

فاإلمث ما كان حراما جلنسه، والعدوان ما حرم لزايدة يف قدر وتعدي ما أابح هللا منه، فالزان واخلمر والسرقة وحنوها: 
، وكذلك ابتداء االعتداء على الناس، 13إمث. ونكاح اخلامسة واستيفاء اجملين عليه أكثر من حقه وحنوه عدوان"

 : إن التعاون على اإلمث والعدوان هو: إذا ، فيمكن القول. وظلمهم وأخذ حقوقهم عدوان

 املساعدة والنصرة فيما بني الناس على ترك ما أمر هللا به، أو الوقوع فيما هنى هللا عنه.

 املبحث الثاين: صور التعاون على اإلمث، وأقوال العلماء:

رها املتفق عليها واملختلف وحىت ميكن معرفة اإلعانة على اإلمث، ودراستها، ينبغي أوال  تصور املسألة، ومعرفة صو 
 فيها، ومبعرفتها يتم حتديد نطاق البحث، ويسهل حينئذ معرفتها، وهذه الصور كالتايل: 

_ وقوع املعصية مع عدم العلم واملعرفة إبرادة وقوعها، وعدم وجود القصد يف حصوهلا، مثاله شخص ابع عنبه 1
 صول اخلمر، وكذلك ليس يف نية البائع وقوع اخلمر. أو عصريه ملتخذه مخرا، وهو ال يعلم أن املشرتي مريد ح

_ وقوع املعصية مع العلم واملعرفة إبرادة وقوعها، مع وجود القصد يف حصوهلا، مثاله كما يف املثال السابق لكن 2
 بعكسه وهو وجود القصد من البائع بوقوع اخلمر، مع علمه إبرادة املشرتي ابختاذه مخرا . 

دم العلم واملعرفة إبرادة وقوعها، مع وجود القصد يف حصوهلا، مثاله كما يف السابق لكن _ وقوع املعصية مع ع3
 مع عدم معرفة البائع أبن املشرتي هل سيتخذه مخرا  أم ال.
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. موسى بن زكراي بن ابراهيم 4/378، حتقيق طالل يوسف ) لبنان ، بريوت ، دار إحياء الرتاث، د خ( اهلداية شرح البدايةعلي بن أيب بكر بن عبداجلليل أبو احلسن املرغيناين،   14

. أبو حممد موفق الدين عبدهللا بن 6/391م( 1992ه 1412 2ار الفكر ط_ ، )لبنان ، بريوت ، دالدر املختار شرح تنوير االبصار _ويليه رد احملتار البن عابدين احلصفكي، 
. عالء الدين أبو احلسن علي بن سليمان بن أمحد املرداوي، 4/168م( 1968ه 1388، ) مصر ، القاهرة ، مكتبة القاهرة، د ط ، ملغينأمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي، ا

. حيىي أيب 4/315م( 1997ه 1418 1ابوعبدهللا حممد حسن حممد حسن امساعيل الشافعي، )لبنان ، بريوت ، دار الكتب العلمية، ط ، حتقيقإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالفا
ين حيىي بن شرف . حميي الد5/121م( 2000ه 1421 1، حتقيق قاسم حممد النوري، )السعودية ، جدة ، دار املنهاج، طالبيان يف مذهب اإلمام الشافعياخلري بن سامل العمراين، 

. أبو سعيد عبدالسالم سحنون بن سعيد بن حبييب 9/432، حتقيق حممد جنيب ابراهيم املطيعي، ) السعودية ، جدة ، مكتبة اإلرشاد، د ط، د خ( اجملموع شرح املهذبالنووي، 
، حتقيق حممد حجي وآخرون، )لبنان ،  البيان والتحصيلأمحد بن رشد ، . حممد بن 3/523م( 1994ه 1415 1، )لبنان ، بريوت ، دار الكتب العلمية، ط ملدونةالتنوخي ، ا

، )لبنان ، بريوت ، دار الفكر، د ط، د خ( )املكتبة الشاملة( حمللى. أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم، ا18/613م( 1988ه 1408 2بريوت ، دار الغرب اإلسالمي، ط
 . وغريها. 12/377

. حممد بن علي بن 3/60م( 2006ه 1427،  1، )السعودية ، الرايض ، مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، طسبل السالم شرح بلوغ املراماألمري الصنعاين، حممد بن إمساعيل بن   15
 . 8/457م( )املكتبة الشاملة( 1973،  1، )لبنان ، بريوت ، دار اجليل، طنيل األوطار شرح منتقى األخبارحممد الشوكاين، 

 .4/374ه()املكتبة الشاملة( 1397 1، ) بدون مكتبة، ط حاشية الروض املربع شرح زاد املستقنعع السابقة وايضا  عبدالرمحن بن حممد بن قاسم ، املراج  16
 . 3/5م( 1997ه  1417 1، حتقيق أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، )مصر، القاهرة، دار ابن عفان، طملوافقاتابراهيم بن موسى بن حممد الشاطيب، ا  17

_ وقوع املعصية مع العلم واملعرفة إبرادة وقوعها، مع عدم وجود القصد يف حصوهلا يف ضرر متعٍد، مثاله بيع 4
 ب أو يف زمن الفتنة ألهل الفتنة.السالح ألهل احلر 

_ وقوع املعصية مع العلم واملعرفة إبرادة وقوعها، مع عدم وجود القصد يف حصوهلا يف ضرر غري متعٍد، مثاله ابئع 5
 عنبه أو عصريه ملن يتخذه مخرا  وهذا البائع ليس يف قصده ونيته وقوع اإلمث.

ف فيها: وبعد ذكر صور التعاون على اإلمث، حيسن بنا معرفة أي حتديد الصور املتفق عليها واملختلاملطلب األول: 
من هذه الصور اتفق العلماء على أهنا من اإلعانة على اإلمث، أو ليست من اإلعانة على اإلمث، وما هي الصور 

 املختلف عليها، وهي على النحو التايل:

انة على اإلمث: وهي الصورة األوىل، وهي عدم أوال : الصور املتفق عليها: صورة متفق عليها أبهنا ليست من اإلع
  15، مع عدم القصد يف حصول اإلمث14املعرفة والعلم إبرادة وقوع املعصية

 صور متفق عليها أبهنا من اإلعانة على اإلمث: 

 . 16وهي الصورة الثانية، وهي حصول القصد بوقوع املعصية مع العلم إبرادة املعصية من ِقَبل املعان (أ

، مع عدم العلم إبرادة املعصية من ِقَبل املعان. 17( وهي الصورة الثالثة، وهي حصول القصد بوقوع املعصية ب
 ووجه صدق مسمى اإلعانة يف مثل هذه الصورة من جهة القصد هو حصول اإلمث على النية، وإن مل يقع يف اخلارج. 
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. وانظر 6/108، )لبنان ، بريوت ، دار الفكر، د ط، د خ( )املكتبة الشاملة(  فتح القديراملراجع السابقة مع : كمال الدين حممد بن عبدالواحد السيواسي املعروف اببن اهلمام،   18

 املراجع التالية للمذاهب. 
 املراجع اليت سيأيت ذكرها يف اختالف العلماء واملذاهب.  19
 . 4/12)مصر، القاهرة، دار احياء الكتب العريب لعيسى البايب احلليب وشركاه، د ط، د خ(  حاشية الدسوقي على الشرح الكبري للدردير،حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي،   20
 4/267م( 1992ه 1412 3، )لبنان، بريوت، دار الفكر، ط مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليلمشس الدين أبو عبد هللا حممد بن حممد بن عبدالرمحن احلطاب الرعيين،   21
 . 5/383و

ه( 1416 1صنيتان العمري، )السعودية ، املدينة املنورة ، دار البخاري، ط، حتقيق عبدالكرمي بن  اللباب يف الفقه الشافعيأمحد بن حممد بن أمحد ابو احلسن ابن احملاملي الضيب،   22
244 . 

، حتقيق جلنة من العلماء، )مصر، القاهرة، املكتبة التجارية الكربى،  حتفة احملتاج يف شرح املنهاج _وهبامشه حاشيتا الشرواين والعبادي _أمحد بن حممد بن علي بن حجر اهليثمي،   23
_،  هناية احملتاج إىل شرح املنهاج _وهبامشه حاشيتا الشرباملسي والرشيديمشس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة الرملي،  .317،  4/316م( 8319ه 1357د ط ، 

 . 472، 3/471م( 1984ه 1404)لبنان، بريوت، دار الفكر، ط أخرية 

 . 18مث يف ضرر متعدٍ ج( وهي الصورة الرابعة، وهي عدم القصد مع العلم إبرادة اإل

 اثنيا : الصورة املختلف فيها وهي: 

 وهي الصورة اخلامسة، وهي عدم القصد مع العلم يف شيء مل يكن فيه ضرر متعٍد.

وجبانب املثال السابق، مثلوا له: بيع احلديد ألهل الفتنة، وبيع اجلارية املغنية، والكبش النطوح، واحلمامة الطيارة، 
ه املعازف، وبيع جارية ممن ال يستربئها أو أيتيها من دبرها، وبيع أمرد لفاسق، وإجارة بيت واخلشب الذي يتخذ من

بسواد الكوفة _ ألن أهل الذمة كانوا يسكنوهنا وهم الغالب فيها _ ليتخذ بيت انر أو كنيسة أو بيعة أو يباع فيه 
لكية البيع للحربيني كل ما يتقوون به يف . وأضاف املا19اخلمر، أو إجارة نفسه حلمل مخر لذمي أو لرعي اخلنازير 

احلرب من حناس أو خباء أو ماعون، وأما بيع الطعام هلم فقال ابن حبيب: جيوز يف اهلدنة، وأما يف غري اهلدنة فال 
جيوز، والذي يف املعيار عن الشاطيب أن املذهب املنع مطلقا ، وهو الذي عزاه ابن فرحون يف التبصرة، وابن جزي يف 

نني البن القاسم، وذكر يف املعيار أيضا  عن الشاطيب أن بيع الشمع هلم ممنوع إذا كانوا يستعينون به على إضرار القوا
. وأيضا  من األمثلة: دفع النخل إىل النصراين الذمي مساقاة إذا َعِلَم أو 20املسلمني، فإن كان ألعيادهم فمكروه 

هبة أو غري ذلك التوراة واإلجنيل للذمي ألنه إعانة على ضالهلم، غلب على ظنه أنه سيعصر منه مخرا ، وكذا بيع أو 
 .21وبيع احلرير ممن يلبسه حراما  

، وبيع خمدِار _كبنٍج وحنوه_ ممن أيكله حمرَّما ، وثوب حرير لرجٍل 22وذكر الشافعية بيع الشبكة ممن يصطاد يف احلرم 
 تعاىل أن يتخذه كاغدا  للدراهم، أو جيعله يف األقباع يلبسه من غري حاجة، وبيع الورق املشتمل على حنو اسم هللا

 . 23وحنو ذلك مما فيه امتهان، وكذا يف كل تصرف يفضي إىل معصية 
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 ( . 4/375، مرجع سابق )حاشية الروض املربعابن قاسم ،   24
 ( . 4/130، مرجع سابق )خمتصر اختالف العلماءلطحاوي ، ا  25
، حتقيق مسري بن أمحد الزهريي، )السعودية، الرايض، دار لورع ( . أبو بكر أمحد بن حممد بن احلجاج املروزي، ا5203رقم  5/118، مرجع سابق )السنن الكربىالنسائي،   26

ه( 1403 2، حتقيق حبيب الرمحن األعظمي، )لبنان ، بريوت ، املكتب اإلسالمي، ط املصنف. أبو بكر عبدالرزاق بن مهام الصنعاين، 174م( 1997ه 1418 1الصميعي، ط
9/218. 
 ( . 6/391، مرجع سابق )الدر املختاراحلصفكي ،   27
 .7/57و  3/75م( 1990ه 1410، )لبنان ، بريوت ، دار املعرفة، د ط  ألم أبو عبدهللا حممد بن إدريس الشافعي، ا  28
علي ، حتقيق احلاوي يف فقه الشافعي ( . علي بن حممد بن حممد البصري أبو احلسن املاوردي، 244مرجع سابق ) اللباب،، الضيب  ( .9/432، مرجع سابق )اجملموع،  النووي  29

 .  5/270م( 1994ه 1414 1حممد معوض و عادل أمحد عبد املوجود، )لبنان ، بريوت ، دار الكتب العلمية، ط
 (.5/407، مرجع سابق)ملغينابن قدامة، ا  30

 .24وأضاف احلنابلة: بيع بيض أو بندق وحنوه ملن يقامر به 

 أقوال العلماء: وقد اختلف العلماء يف هذه الصورة على ثالثة أقوال:املطلب الثاين: 

  واألوزاعي سعد، بن والليث ،  سريين بن حممد قول وهو. اإلمث على اإلعانة مسمى يف ودخوله ابحلرمة قول_ 1
 ووجه ،  املالكية قول وهو مالك، اإلمام عن ورواايت ،  احلنفية من يوسف وأبو احلسن، بن حممد واإلمامان ،

 .  الظاهرية من حزم ابن واإلمام ،  واحلنابلة ، وصححوه متأخروهم واعتمده الشافعية عند

، 27، وهو قول بعض احلنفية26، وطاووس بن كيسان25_ قول ابلكراهة. وهو قول احلسن بن صاحل بن حيي2
 .30، ورواية عن اإلمام أمحد 29، وأكثر األصحاب يف املذهب الشافعي 28وظاهر قول اإلمام الشافعي
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 ( . 9/218، مرجع سابق )، املصنفالصنعاين  31
. ابن 7/545م( 2004ه 1425 1د بن ابراهيم اللحيدان، )السعودية، الرايض، مكتبة الرشد، ط، حتقيق محد بن عبدهللا اجلمعة وحمم ملصنفعبدهللا بن حممد بن أيب شيبة ، ا  32

 (.4/167، مرجع سابق )املغينقدامة، 
 (. 4/167، مرجع سابق )املغين(. ابن قدامة، 7/545مرجع سابق ) املصنف،ابن ايب شيبة،   33
 (. 4/167، مرجع سابق )مغينابن قدامة، ال  34
 (. 24/11السرخسي، مصدر سابق )  35
 مراجع احلنفية السابقة.  36
ونصه أنه سئل عن "  228،  227ه( 1369 2، حتقيق حممد حامد الفقي، )مصر ، القاهرة ، مطبعة السنة احملمدية، ط اقتضاء الصراط املستقيمامحد بن عبداحلليم بن تيمية ،   37

ِعِهم ، وإمنا فيه الغنم والبقر والرب وغري ذلك ، إال أنه يكون يف األسواق يشرتون ، وال يدخلون عليهم بَِيِعِهم ؟ قال : إذا مل يدخلوا عليهم بِيَ  أعياد الكفار يشهد املسلمون األسواق وجيلبون
يف األسواق من املأكل فال ، وإن قصد إىل توفري ذلك  يشهدون السوق فال أبس . قال اآلمدي بناء  على هذه الرواية " إمنا مينعون أن يدخلون عليهم بيعهم وكنائسهم ، وأما ما يباع

 وحتسينه ألجلهم " . 
( جاء عنه أنه ُسِئل عن أعياد الكنائس جيتمع املسلمون إليها حيملون إليها الثياب واألمتعة وغري ذلك 18/563و  169،  4/168، مرجع سابق )البيان والتحصيلابن رشد،   38

رة كرهه . وكذلك ل : ال أبس بذلك . وكذلك جاء عنه أنه أجاز أن يكروا الدواب للذميني لريكبوها إىل أعيادهم ، وبيع الكبش ممن يذحبه لعيده وكفره ، وميبيعون فيها يبتغون الفضل ؟ فقا
 أجاز للرجل أن يسري أبمته للكنيسة . 

ه 1415حممد و عبداحملسن بن إبراهيم احلسيين، )مصر ، القاهرة ، دار احلرمني، د ط ،  ، حتقيق طارق بن عوض هللا بناملعجم األوسطأبو القاسم سليمان بن أمحد الطرباين،   39
 . وهو حديث موضوع.5356رقم  5/294م( 1995

 . منكر.1282رقم  3/579_، )لبنان، بريوت، دار إحياء الرتاث، د ط، د خ(  السنن _ طبعة مذيلة أبحكام األلباينحممد بن عيسى بن سورة الرتمذي،   40
_ ويف الطبعة جمموعة شروح وعليها أحكام األلباين _، حتقيق رائد بن صربي بن أيب  السنن(. حممد بن يزيد بن ماجه القزويين، 1295رقم  3/589مرجع سابق ) السنن،الرتمذي،   41

 ، وصححه االلباين. 3381رقم  2/1257م( 2007 1علفة، )السعودية، الرايض، بيت األفكار الدولية، ط
 (. 4/168، مرجع سابق، )ملغيندامة، اابن ق 42

، واحلسن 33، وسفيان الثوري32رابح ، وعطاء بن أيب31_ قول ابجلواز. وهو قول حممد بن مسلم الزهري3
، وقول أكثر احلنفية والصحيح 36، وهو أيضا  قول اإلمام أبو حنيفة  35، وذُِكَر عن ابراهيم النخعي34البصري

 .38، واإلمام مالك ما يدل على اجلواز 37عندهم واملعتمد، وقد جاءت رواايت عن اإلمام أمحد

 رأي مبا يؤيد رأيهم، وسوف أذكر أمهها خمتصرا . وقد استدل كلاملطلب الثالث: ذكر أدلة اآلراء: 

قال " من حبس العنب زمن القطاف حىت يبيعه من  ملسو هيلع هللا ىلصجاء يف احلديث أن النيب أدلة أصحاب القول ابلتحرمي: 
 وهذا نٌص يف املسألة. 39يهودي أو نصراين أو ممن يعلم أنه يتخذه مخرا  فقد تقحم النار على بصرية "

ال تبيعوا القينات املغنيات، وال تشرتوهن وال "  ملسو هيلع هللا ىلصمامة رضي هللا عنه قال: قال النيب ويؤيده ما جاء عن أيب أ
وهذا حُيَْمل على بيعهن ألجل الغناء، وأما ماليتهن احلاصلة  40تعلموهن، وال خري يف جتارة فيهن، ومثنهن حرام "

 بغري الغناء فال تبطل، كما أن العصري ال حيرم بيعه لغري اخلمر.

 41لعن يف اخلمر عشرة ومنهم " عاصرها، ومعتصرها، وحاملها، واحملمولة إليه، ...احلديث" ملسو هيلع هللا ىلصوكذلك جاء أن النيب 
والعاصر إمنا يعصر العصري، لكن ملا رأى أن املعتصر يريد أن يتخذه مخرا ، استحق اللعنة، وهكذا احلامل، وفيه 

 . 42إشارة إىل كل معاون على اخلمر 
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 . 1/236ه( 1396 1، حتقيق حممود ابراهيم زايد، )سوراي، حلب، دار الوعي، طاجملروحني من احملدثني والضعفاء واملرتوكنيحممد بن حبان بن أمحد بن حبان البسيت أبو حاُّت،  43
، حتقيق جملس دائرة املعارف العثمانية حبيدر أابد الدكن اهلند، )لبنان ، بريوت ، دار إحياء الرتاث العريب، ح والتعديلاجلر عبدالرمحن بن حممد بن إدريس الرازي املعروف ابن أيب حاُّت،  44
 . 37،  3/36م( )املكتبة الشاملة( 1952 1ط
 . 1/523م( 1963ه 1382 1وت، دار املعرفة للطباعة والنشر، ط، حتقيق علي حممد البجاوي، )لبنان، بري ميزان اإلعتدالمشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب،  45
، حتقيق إرشاد احلق األثري، )ابكستان ، فيصل أابد ، إدارة العلوم العلل املتناهية يف األحاديث الواهية أو املوضوعات أبو الفرج عبد الرمحن بن أيب احلسن علي بن حممد بن اجلوزي،  46

 .  2/188كتبة الشاملة( م( )امل1981ه 1401 2األثرية، ط
 13/214م( 1992ه 1412 1، )السعودية ، الرايض ، دار املعارف، طسلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيء على األمة حممد انصر الدين نوح جنايت األلباين،   47

 .  6093رقم 
 ( . 8/457، مرجع سابق ، )نيل االوطارالشوكاين ،   48
 وما بعدها ( .  2/298، مرجع سابق )لعللابن اجلوزي ، ا  49
 . 6189رقم  893م( 1988ه ، 1408 3، )بريوت ، ودمشق ، املكتب االسالمي، ط ضعيف اجلامع الصغري االلباين ،   50
 . 436إىل  426( من ه1425 1، )بريطانيا ، ليدز ، مركز البحوث اإلسالمية، طاملوسيقى والغناء يف ميزان اإلسالم عبد هللا بن بوسف اجلديع ،   51
 ( 6/392، مرجع سابق )الدر املختارحلصفكي ، ا(، 4/374، مرجع سابق )حاشية الروضابن قاسم،   52

 ت هذه األدلة مبا يلي:وقد نوقشاملناقشة: 

أن حديث " من حبس العنب أايم القطاف ..." فباطل موضوع ال يستقيم االستناد عليه يف دين هللا عز وجل، 
، 45، والذهيب44، وأبو حاُّت43وال ينبغي االشتغال به، فقد حكم عليه ابلوضع والنكارة مجع من احملدثني كابن حبان

، وآفته احلسن بن مسلم وهو املروزي التاجر قال الذهيب " أتى خبرب 47لباين، واأل46وذكره ابن اجلوزي يف املوضوعات
موضوع يف اخلمر _ يقصد هذا احلديث _ وقال أبو حاُّت: حديثه يدل على الكذب "، وقال ابن أيب حاُّت يف 

 العلل: " سألت أيب عن هذا احلديث فقال: حديث كذب ابطل..".

يف املسألة، حيث واملقصود به من كان قاصدا  ذلك، بداللة قوله )من على أنه لو ثبت احلديث فليس فيه داللة 
 48حبس( و )حىت يبيعه(

ونفس الشيء يف حديث " ال تبيعوا القينات املغنيات ..." فإنه ضعيف منكر، ال يصلح االنشغال به، فضال  عن 
 ، وآفته عبيد 51، واجلديع50اللباين، وا49االحتجاج به، وقد حكم عليه بعدم الصحة مجع من العلماء كابن اجلوزي 

هللا بن زحر، وعلي بن يزيد األهلاين، والقاسم بن عبد الرمحن، ومن أراد االستزادة فلريجع إىل كالم الذين سبق 
 ذكرهم. على أنه لو ثبت كان املعىن وجود الشرط للغناء يف العقد، وهللا أعلم.

، يف إدخال صورة املسألة فيه فُمنازَع عليه، حيث إن وأما االستدالل حبديث لعن اخلمر وعاصرها ومعتصرها
 .52خمالفوهم يقولون أن املقصود منه هو ما كان مقروان  ابلقصد والنية، وهذا حمل اتفاق بني العلماء
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 مصادر سابقة للحنفية.  53
 ( . 7/57، مرجع سابق ، )ألماإلمام الشافعي ، ا  54
 مصادر سابقة للحنفية .   55
 ( . 4/167، مرجع سابق ، )املغينابن قدامة،   56
، حتقيق ، يوسف أمحد البكري وشاكر توفيق العاروري، )السعودية ، الدمام رمادي للنشر _ لبنان ،  أحكام أهل الذمةد بن أيب بكر أبوب الزرعي املعروف اببن قيم اجلوزية، حمم  57

  1/585م( 1997ه 1418 1بريوت ، دار ابن حزم، ط
 ( . 4/168، مرجع سابق ، )املغين ابن قدامة،  58
 ( . 4/168، مرجع سابق ، )املغين مة،ابن قدا  59

قالوا: أن احلمل أو البيع ليس مبعصية، وال سبب هلا، وإمنا حتصل املعصية بفعل فاعل أدلة أصحاب القول ابجلواز: 
ليس الشرب من ضرورات البيع أو احلمل، ألن البيع قد يكون لألكل أو الشرب أو لبيع مثله أو غري ذلك، خمتار، و 

 .53وكذلك احلمل قد يكون لإلراقة أو للتخليل، فصار كما إذا استأجره لعصر العنب أو قطعه

احلالل واحلرام، وليس احلرام  وقالوا أيضا  إن نية صاحبه يف إحداث احملرم فيه ال حترم احلالل، وأنه قد يستخدمه يف
 .  54أبوىل به من احلالل، بل احلالل أوىل به من احلرام وبكل مسلم 

وأما ابلنسبة إلجارة البيت: فإن اإلجارة على منفعة البيت، وهلذا جيب األجر مبجرد التسليم، وال معصية فيه وإمنا 
املعصية بفعل املستأجر وهو خمتار، فينقطع نسبيته عنه، ولو آجره للسكىن جاز وهو ال بد له من عبادته يف الدار 

 ، فال فرق بني هذا وهذا.55

 .56قال )وأحل هللا البيع(، وأن البيع ُّت أبركانه وشروطه  وكذلك إن هللا عز وجل

 

إن املنفعة املعقود عليها هي املستحقة ابلعوض، وهي منفعة حمرمة. وأُْلزِم احلنفية أنه لو اكرتى دارا  ليتخذها املناقشة: 
ء  على أهنا اقتضت فعل مسجدا ، فإنه ال يستحق عليه فعل املعقود عليه، ومع هذا أبطل أبو حنيفة هذه اإلجارة بنا

الصالة، وهي ال تستحق فعل اإلجارة. فإذا كان ابختاذ املسجد ال يستحق اإلجارة وتبطل، وهو عمل طاعة، فما 
؟ وأما اآلية فهي خمصوصة بصور كثرية، فيخص منها 57ابل اإلجارة يف املعصية ال تبطل ويستحق عليه اإلجارة 

بيع فلم يتم بشروطه وأركانه لوجود املانع منه، وهو املنفعة احملرمة يف حق . وأما ال58حمل النزاع ابألدلة السابقة 
 .59املشرتي 
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 وما بعدها( .  9/472مرجع سابق ) التفسري،الطربي،   60

 الذي يظهر للباحث ما يلي:املطلب الرابع: الرتجيح بني األقوال: 

أوال : أن األصل املقصود يف معىن اإلعانة على اإلمث الذي يف آية التعاون هو وجود القصد والتعمد كما سبق ذكره 
 اإلمث اصطالحا . يف معىن 

اثنيا : من خالل التأمل يف اآلية مع سبب نزوهلا يتبني أنه قد جاء يف سبب نزوهلا، أن احلَُطم بن هند البكري قدم 
، فقال له النيب ملسو هيلع هللا ىلصاملدينة يف عري له حيمل طعاما ، فباعه، مث دخل على النيب  ، فقال: إين داعية قوم فأعرض عليَّ

وال تشرك به شيئا ، وتقيم الصالة، وتؤيت الزكاة، وتصوم شهر رمضان، وحتج البيت، أدعوك إىل هللا أن تعبده : ملسو هيلع هللا ىلص
قال احلطم: إن يف أمرك هذا غلظة، أرجع إىل قومي فاذكر هلم ما ذكرت، فإن قبلوه أقبلت، وإن أدبروا كنت معهم، 

وما الرجل مبسلم. فمر  لقد دخل عليَّ بوجه كافر، وخرج بقفا غادر،: ملسو هيلع هللا ىلصقال له: ارجع، فلما خرج، قال النيب 
ففاهتم، وقدم اليمامة، وحضر احلج، فجهاز  ملسو هيلع هللا ىلصعلى سرح ألهل املدينة فانطلق به، فطلبه أصحاب رسول هللا 

. وجاءت 60أن يتلقوه وأيخذوا ما معه، فأنزل هللا عز وجل اآلية  ملسو هيلع هللا ىلصخارجا ، وكان عظيم التجارة، فاستأذنوا النيب 
الرواايت جيد أهنا متفقة على ذكر إرادة وتعمد االعتداء من ِقَبل الصحابة رواايت أخرى، إال أنه ابلنظر يف هذه 

 رضي هللا عنهم على املشركني اآلمِاني البيت احلرام بعمرة أو حج، فنزلت يف النهي عن ذلك.

كما أن الصحابة _ كما يف سبب النزول _ أرادوا أن يغريوا على املشركني ويصدوهم، وهذا العمل ال يتم إال و 
 مبجموعة منهم وبتعاون فيما بينهم لتحقيقه، فجاء النهي عن ذلك.

ومن خالل ذلك ، ميكن فهم معىن النهي عن التعاون على اإلمث والعدوان وأنه ليس على العموم يف الصورة املتنازع 
وميكن استنباط عليها ، وإمنا هو مقيد بضوابط تضبط صورة املسألة ، وهبا يكون يف حيز اإلعانة على اإلمث أم ال ، 

بعض هذه الضوابط من خالل اآلية أبن الذي يف اآلية وسبب النزول كان التعاون على ضرر وتعدي على الغري ، 
، وأن املتعاونني على علم ابالعتداء ، وأن التعاون قصد موجودا  من ِقَبل املتعاوننيابإلغارة واالعتداء ، وكذلك كان ال

، وأن املفسدة كانت أكثر من املصلحة . وحيث إن اإلغارة ماه بعوارض أخرىألجله كان إمثا  مل خيرجه عن مس
 تكون بتجهيز السالح والتبادل به أو اعطائه أو غري ذلك، كانت هذه األشياء واالفعال مقدمة إىل االعتداء والصد.

مثِْ َواْلُعْدوَ }اثلثا : إن هللا عز وجل هو الذي قال:  ، فقد ذكر أيضا  سبحانه وتعاىل يف  {انِ َواَل تَ َعاَونُوا َعَلى اإْلِ
األصناف الثمانية الذين حيق هلم األخذ من الزكاة، ووجب على الغين أو الوايل أو من يقوم بصرفها أن يعطيهم 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 2, NO: 3, 2016           

 
 110 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

                                                           
 .8/48ه ( 1379، حتقيق حمب الدين اخلطيب، )لبنان، بريوت، دار املعرفة، د ط فتح الباري شرح صحيح البخاريأمحد بن علي بن حجر العسقالين،   61
 . 11/40ه()املكتبة الشاملة( 1392 2، )لبنان ، بريوت ، دار إحياء الرتاث العريب، طجاجاملنهاج شرح صحيح مسلم بن احلالنووي،  62
 . 1/565ه( موقع يعسوب 1417، )إيران ، قم ، مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة جلماعة املدرسني، د ط، العناوين الفقهيةمري عبدالفتاح احلسيين املراغي،  63
ه ()املكتبة الشاملة( ابب إذا مل 1422 1، حتقيق حممد زهري بن انصر الناصر، )لبنان، بريوت، دار طوق النجاة، طالصحيح املسند اجلامعحممد بن إمساعيل بن إبراهيم البخاري،  64

يق أبو قتيبة نظر بن حممد الفراييب، )السعودية، الرايض، دار طيبة للنشر ، حتقاملسند الصحيح. مسلم بن احلجاج بن مسلم النيسابوري، 2329رقم  3/105يشرتط السنني يف املزارعة، 
 .1551رقم  727م(ابب املساقاة واملعاملة جبزء من الثمر والزرع،  2006ه  1427 1والتوزيع، ط

 ( .  1551رقم  728، مرجع سابق )الصحيحمسلم،   65

، (61)[، وهم إما كفار أو مسلمون ضعيفو اإلميان وحديثو عهد ابلكفر60{]التوبة:َواْلُمَؤلََّفِة قُ ُلوبُ ُهمْ }إايها، منهم 
ه من املعلوم أن الكفار ال يتورعون عن إتيان احملرمات كالراب واخلمر وامليسر وغريها، وهم قطعا  يعملوهنا يف عهد وإن

، وظاهر إعطائهم املال من الزكاة هو تعاون على ما يعملونه، فتبني من هذا أن هذا النوع من املعاملة ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 
 مة يف إعطائهم وهو للتأليف أو دفع شرهم عن املسلمني. ليست داخلة يف اإلعانة على اإلمث، وخاصة وهلا حك

رابعا : من املتفق عليه أنه جيوز للمسلم معاملة الكفار كبيع وشراء وهبة ورهن وغري ذلك، إذا وقع ذلك على ما  
قد وقع يف اإلعانة احملرمة _  ملسو هيلع هللا ىلص،وال يقال إن هذه املعاملة إعانة على اإلمث والعدوان، وإال لكان النيب 62حيل 

 وحاشاه _ حيث إنه كان يتعامل معهم، ابلشراء والبيع والرهن وغري ذلك.

وكذلك هتيئة آالت ووسائل املعصية بدون قصد املعصية، كالصناعات واحلرف، فإنه من الناس من يستخدم ما  
ُصِنع يف احلرام، وليس إبعانة، حيث مل يقصده الصانع أو صاحب السلعة، وإن كان يف الظاهر أنه إعانة، وال وجه 

 .63دق يف العرف أيضا عليه لعد كل ماله مدخلية يف حتقق الظلم واإلمث إعانة عليه، وال يص

 ومما يؤيد هذا أدلة من السنة كثرية، منها:

عامل أهل خيرب بشطر ما خيرج منها من زرع أو مثر ملسو هيلع هللا ىلصقال: أن رسول هللا عن ابن عمر  64_ جاء يف الصحيحني
وها من "، ويف لفظ ملسلم " أن النيب صلى هللا عليه وسلم دفع إىل يهود خيرب خنل خيرب وأرضها، على أن يعتمل

 65أمواهلم، ولرسول هللا صلى هللا عليه وسلم شطر مثنها" 

عامل أهل خيرب اليهود، ودفع هلم خنيل خيرب وأرضها، على أن يعملوا فيها ومعلوم ملسو هيلع هللا ىلصففي هذا احلديث أن النيب 
طعا  أن اليهود ال ينفكون عن شرب اخلمر، وسوف يستخدمون هذا النخيل يف النصف الذي هلم وجيعلوا منه مخرا  ق

إعطاءهم النخيل للعمل هبا لكوهنم سوف يستخدمون بعضه  يف اخلمر ، بل أعطاهم ، بسبب  ملسو هيلع هللا ىلص، ومل يرتك النيب 
كما سبق ذكره أن النخيل يستخدم للحالل كأكل التمر وبيعه وعصره واالستفادة من ورقة وعسفه ، وغري ذلك 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 2, NO: 3, 2016           

 
 111 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

                                                           
،  994، مرجع سابق، ابب حترمي استعمال الذهب والفضة على الرجال والنساء )الصحيح( ، مسلم، 5841رقم  7/151، مرجع سابق، ابب احلرير للنساء )لصحيحالبخاري ، ا 66

 ( ( . 2068)6رقم  995

من اإلعانة على اإلمث والعدوان يف شيء  أن هذا ليس ملسو هيلع هللا ىلص، وكذلك يستخدم للحرام كاخلمر. فدل من عمل النيب 
 ، ما دام األمر بني استخدامني،  واإلمث عائد على املستخدم ال املتعامل معه أو البائع .

حلة سرياء تباع  فقال اي  رسول هللا ابتع هذه قال : رأى عمر عن عبدهللا بن عمر  66_ وأيضا  جاء يف الصحيحني
منها حبلل فأرسل إىل عمر ملسو هيلع هللا ىلصلوفود قال إمنا يلبس هذه من ال خالق له فأتى النيب فالبسها يوم اجلمعة وإذا جاءك ا

فأرسل هبا حبلة فقال كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت قال إين مل أعطكها لتلبسها  ولكن تبيعها أو تكسوها 
يقيم ابلسوق  التميميعطاردا  عمر رأى عمر إىل أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم " . ويف لفظ آخر عند مسلم "

 يقيم يف  عطاردا اي رسول هللا إين رأيت:  عمر حلة سرياء، وكان رجال يغشى امللوك ويصيب منهم ، فقال

إذا قدموا عليك ، وأظنه قال : ولبستها يوم اجلمعة ، فقال  العرب السوق حلة سرياء ، فلو اشرتيتها فلبستها لوفود
 ملسو هيلع هللا ىلصفلما كان بعد ذلك ، أيت رسول هللا .  الدنيا من ال خالق له يف اآلخرة إمنا يلبس احلرير يف :ملسو هيلع هللا ىلصله رسول هللا 

حلة وقال شققها  علي بن أيب طالب حبلة ، وأعطى أسامة بن زيد حبلة ، وبعث إىل عمر حبلل  سرياء ، فبعث إىل
قلت ابألمس يف حبلته حيملها فقال : اي رسول هللا ، بعثت إيل هبذه ، وقد  عمر مخرا بني نسائك ، قال فجاء

فراح  أسامة ما قلت ؟ فقال : إين مل أبعث هبا إليك لتلبسها ، ولكين بعثت هبا إليك لتصيب هبا ، وأما عطارد حلة
قد أنكر  ما صنع ، فقال  : اي رسول هللا ، ما  ملسو هيلع هللا ىلصنظرا عرف أن رسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلصيف حلته ، فنظر إليه رسول هللا 

 مل أبعث إليك لتلبسها ، ولكين بعثت هبا إليك لتشققها مخرا بني نسائك تنظر إيل فأنت بعثت إيل هبا ؟!فقال : إين
" 

قال لعمر " إين مل اعطكها لتلبسها، ولكن تبيعها أو تكسوها، فأرسل  هبا عمر  ملسو هيلع هللا ىلصففي هذا احلديث أن النيب  
ملشرك. والشاهد أرسل هذه احللة احلرير هدية إىل أخيه  اإىل أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم " ، مبعىن أن عمر 

أن عمر بن اخلطاب أهدى احلرير الذي هو حمرم على الرجال إىل شخص مشرك، وهو سوف يلبسها ويقع يف 
احملظور، حيث إن كفره حيمله على لبسه، فليس عنده من اعتقاد حترميه ما يكفمُه عن ذلك. فدل ذلك على أنه 

احلرام فال يضر بيعه أو اهداؤه، ولو كان يعلم أن املشرتي ليس ابإلعانة احملرمة وأن مادام الشيء يستخدم للحالل و 
 أو املهدى إليه سوف يستخدمها يف احلرام، إال إذا اقرتن ذلك بقصد أو غري ذلك كما سبق ذكره.
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 (. 51_2/50، مرجع سابق )التفسريابن كثري،  67
 كنه شاهد ملا سبق من األدلة.(، واحلديث حيتمل التحسني، أما التصحيح فال، ول1/379، مرجع سابق )أحكام أهل الذمةابن قيم اجلوزية،  68

قد مسح لوفد نصارى جنران أن يصلوا يف مسجده ملا حانت  ملسو هيلع هللا ىلص_ وقد ذكر احلافظ ابن كثري يف تفسريه، أن النيب 
 . 68. وقد صححه احلافظ ابن القيم رمحه هللا يف كتابه أحكام أهل الذمة67 جهة املشرقصالهتم، فصلوا إىل

هلم ابلصالة يف مسجده، أييت يف إطار مسألة املصاحل واملفاسد وما يكون طغيان أحدمها على  ملسو هيلع هللا ىلصومساح النيب 
أكرب من مفسدة الصالة  اآلخر، وهو أحد الضوابط املذكورة، ويف هذه اجلزئية كانت املصلحة الرتغيب يف اإلسالم

 يف املسجد، وابلتايل مل تكن هذه الصورة من اإلعانة على اإلمث. وهناك أدلة وآاثر كثرية مل أذكرها إيثارا  لإلجياز.

ويتلخص من هذا، أن هذه الصورة املختلف فيها ليست على حكم واحد، وإمنا ختتلف ابختالف األحوال والظروف 
فيها عدم دخوهلا يف مسمى اإلعانة على اإلمث مبجرد وقوعها ظاهرا  كما سبق ذكر  احمليطة هبا، وإن كان األصل

 أدلتها. وهللا أعلم.

 

 اخلامتة:

ومما سبق يتبني أن هذا املوضوع )التعاون على اإلمث والعدوان( من األمهية مبكان يف حياة املرء املسلم، حيث أنه من 
ومبنعه على معناه العام يتسبب من املشقة واحلرج والعنت الشيء  األمور الذي يواجهه الناس يف حياهتم ومعاشهم،

 الكثري يف حياهتم، وبعد البحث فيه يتبني النتائج التالية:

  أن التعاون على اإلمث والعدوان هو املساعدة والنصرة فيما بني الناس على ترك ما أمر هللا به، أو الوقوع
 فيما هنى هللا عنه.

 نها ما هو متفق على أهنا ليست من اإلعانة على اإلمث والعدوان وهي صورة عدم وللتعاون صور متعددة، م
 العلم واملعرفة إبرادة وقوع املعصية، مع عدم القصد يف حصول اإلمث. 

  وله صور متفق على أهنا من اإلعانة على اإلمث والعدوان وهي حصول القصد مع املعرفة، وصورة حصول
 عدم القصد مع حصول املعرفة يف ضرر متعٍد.  القصد ولو بدون املعرفة، وصورة

  وهناك صورة خمتلف فيها بني أهل العلم حول دخوهلا يف مسمى اإلعانة على اإلمث أم ال، وهي صورة عدم
 القصد مع املعرفة يف غري ضرر متعٍد.
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  أدلة األقوال مع وقد اختلفت آراء العلماء حول هذه الصورة ما بني حمراٍِم، وكارٍِه، ومبيح، وُّت ذكر أهم
 مناقشتها.

  وقد ترجح أن هذه الصورة ليس هلا حكم واحد، وإمنا حبسب توفر الضوابط واألحوال اليت تعرتيها، فتارة
تكون من اإلعانة على اإلمث، واترة ال تكون من اإلعانة، وإن كانت يف األصل أهنا ال تدخل يف مسمى 

 اإلعانة على اإلمث.
تتوجه إليه اجلهود من قبل العلماء والباحثني والدارسني، وحيظى ابلعناية واالهتمام نظرا  هذا املوضوع ينبغي أن و 

ألمهيته، وقد أدليت فيه بدلوي، وهو جهد مقل، فإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، وإن أصبت فمن هللا 
 سبحانه وتعاىل، وهو حسيب ومرادي.

 ريا  وصلى هللا على حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما  كث

 

 املصادر واملراجع

 القرآن الكرمي. -
م 1982ه ، 1402، د ط  شرح شافية ابن احلاجباإلسرتاابذي ، رضي الدين حممد بن احلسن ،  -

 ، لبنان ، بريوت ، دار الكتب العلمية ، حتقيق حممد حميي الدين عبداحلميد وآخرون
،د القرآن العظيم والسبع املثاينروح املعاين يف تفسري األلوسي شهاب الدين حممود شكري االلوسي ،  -

 ط ، د خ ، لبنان ، بريوت ، دار احياء الرتاث ، د ت )املكتبة الشاملة(.
سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيء على االلباين ، حممد انصر الدين نوح جنايت ،  -

 م ، السعودية ، الرايض ، دار املعارف1992ه 1412 1، ط األمة
 م ، بريوت ، ودمشق ، املكتب اإلسالمي.1988ه ، 1408 3، ط  ضعيف اجلامع الصغريااللباين ،  -
م 2006ه 1427،  1، ط سبل السالم شرح بلوغ املرامابن األمري الصنعاين ، حممد بن إمساعيل ،  -

 ، السعودية ، الرايض ، مكتبة املعارف للنشر والتوزيع ، د ت.
ه ، لبنان ، بريوت ، 1422 1، ط الصحيح املسند اجلامعالبخاري ، حممد بن إمساعيل بن ابراهيم ،  -

 دار طوق النجاة ، حتقيق حممد زهري بن انصر الناصر)املكتبة الشاملة(
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 2، طاقتضاء الصراط املستقيمابن تيمية ، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبداحلليم بن تيمية،  -
 القاهرة ، مطبعة السنة احملمدية ، حتقيق حممد حامد الفقي.ه ،مصر ، 1369

_طبعة مذيلة أبحكام األلباين _، د ط ، د خ ، لبنان ،  السننالرتمذي ، حممد بن عيسى بن سورة ،  -
 بريوت ، دار إحياء الرتاث العريب ، حتقيق أمحد حممد شاكر وآخرون)املكتبة الشاملة(

 
ه ، بريطانيا ، ليدز 1425 1، ط وسيقى والغناء يف ميزان اإلسالماملاجلديع ، عبد هللا بن يوسف،  -

 ، مركز البحوث اإلسالمية.
العلل املتناهية يف األحاديث الواهية ابن اجلوزي ، أبو الفرج عبد الرمحن بن أيب احلسن علي بن حممد،  -

، حتقيق إرشاد م ، ابكستان ، فيصل أابد ، إدارة العلوم األثرية 1981ه 1401 2، ط أو املوضوعات
 احلق األثري)املكتبة الشاملة(

م ، 1952 1، ط اجلرح والتعديلابن أيب حاُّت ، عبدالرمحن بن حممد بن إدريس الرازي احلنظلي ،  -
لبنان ، بريوت ، دار إحياء الرتاث العريب ، جملس دائرة املعارف العثمانية حبيدر أابد الدكن اهلند)املكتبة 

 الشاملة(
 1، ط اجلروحني من احملدثني والضعفاء واملرتوكنيبن حبان بن أمحد البسيت ، ابن حبان، حممد  -

 ه ، سوراي ، حلب ، دار الوعي ، حتقيق حممود ابراهيم زايد.1396
ه 1379، د ط  فتح الباري شرح صحيح البخاريابن حجر العسقالين ، أمحد بن علي بن حجر ،  -

 دين اخلطيب.، لبنان ، بريوت ، دار املعرفة ، حتقيق حمب ال
، د ط ، د خ ، لبنان ، بريوت ، دار الفكر ، د  احمللىابن حزم ، أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد ،  -

 ت )املكتبة الشاملة(.
_ويليه رد احملتار البن  الدر املختار شرح تنوير االبصاراحلصفكي ، موسى بن زكراي بن ابراهيم ،  -

 ت ، دار الفكر.م ، لبنان ، بريو 1992ه 1412 2عابدين _ ، ط
مواهب اجلليل يف شرح خمتصر احلطاب الرعيين ، مشس الدين أبو عبدهللا حممد بن حممد بن عبدالرمحن ،  -

 م ، لبنان ، بريوت ، دار الفكر.1992ه 1412 3، ط  خليل
، د ط ، د خ ، السعودية ، الرايض ، دار  شذى العرف يف فن الصرفاحلمالوي، أمحد بن حممد ،  -
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 اعة والنشر والتوزيع ، تعليق حممد بن عبداملعطي ، وختريج أبو االشبال حممد بن سامل املصري.الكيان للطب
، د ط ،  خمتصر اخلرقي على مذهب اإلمام أمحداخلرقي ، أبو القاسم عمر بن احلسني بن عبدهللا ،  -

 م ، مصر ، طنطا ، دار الصحابة للرتاث.1993ه 1413
 ، د ط ، د خ ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري للدردير الدسوقي ، حممد بن أمحد بن عرفة ، -
 

 مصر ، القاهرة ، دار احياء الكتب العريب لعيسى البايب احلليب وشركاه.    
م 1963ه 1382 1، ط ميزان اإلعتدالالذهيب ، مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز ،  -

 ، لبنان ، بريوت ، دار املعرفة للطباعة والنشر ، حتقيق علي حممد البجاوي.
م ، 2001ه ، 1422 1ط 5و4، اجلزء التفسريالراغب االصبهاين ، أبو القاسم احلسني بن حممد،  -

 كلية الدعوة واصول الدين _جامعة ام القرى _ حتقيق هند بنت حممد بن زاهد سردار.
م ، لبنان ، بريوت ، 1988ه 1408 2، ط البيان والتحصيل، حممد بن أمحد بن رشد ،  ابن رشد -

 دار الغرب اإلسالمي ، حتقيق حممد حجي وآخرون.
_وهبامشه هناية احملتاج إىل شرح املنهاج الرملي ، مشس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة ،  -

 م.1984 ه1404حاشيتا الشرباملسي والرشيدي _ ، ط أخرية 
م ، الكويت ، اجمللس 2001ه ،  1421 1، ط اتج العروس الزبيدي احلسيين ، حممد بن املرتضى ،  -

 الوطين للثقافة والفنون واآلداب ، حتقيق مصطفى حجازي.
_ويليه حاشية الشليب تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق الزيلعي ، فخر الدين عثمان بن علي بن حمجن ،  -

 ، مصر ، القاهرة ، املطبعة األمريية بوالق. 2ورهتا دار الكتاب االسالمي طه مث ص1313 1_ ، ط
ه 1415 1، ط املدونةسحنون ، أبو سعيد عبدالسالم سحنون بن سعيد بن حبييب التنوخي ،  -

 م ، لبنان ، بريوت ، دار الكتب العلمية1994
لبنان ، بريوت ،  م ،2000ه ، 1421 1، ط املبسوطالسرخسي ، حممد بن أمحد بن أيب سهل ،  -

 دار الفكر ، حتقيق خليل حميي الدين امليس
 م، لبنان، بريوت، دار املعرفة.1990ه 1410،د ط   األمالشافعي ، أبو عبدهللا حممد بن إدريس ،  -
 1، ط مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاجالشربيين ، مشس الدين حممد بن أمحد اخلطيب ،  -
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 ، بريوت ، دار الكتب العلمية. م ، لبنان1994ه 1415
م ، لبنان ، 1973،  1، طنيل األوطار شرح منتقى األخبار الشوكاين ، حممد بن علي بن حممد ،  -

 بريوت ، دار اجليل ، د ت )املكتبة الشاملة(.
 

م ، السعودية ، الرايض 2004ه 1425 1، ط املصنفابن أيب شيبة، عبدهللا بن حممد بن أيب شيبة ،  -
 ، مكتبة الرشد ، حتقيق محد بن عبدهللا اجلمعة وحممد بن ابراهيم اللحيدان.

، د ط ، د خ ،  حاشية الصبَّان على شرح األمشوين على ألفية ابن مالكالصبَّان ، حممد بن علي ،  -
 د.مصر ، القاهرة ، املكتبة التوقيفية ، حتقيق طه عبدالرؤوف سع

ه ، لبنان ، بريوت ، املكتب االسالمي 1403 2، ط املصنفالصنعاين ، أبو بكر عبدالرزاق بن مهام ،  -
 ، حتقيق حبيب الرمحن األعظمي.

ه، 1416 1، طاللباب يف الفقه الشافعيالضيب، أمحد بن حممد بن أمحد ابو احلسن ابن احملاملي،  -
 عبدالكرمي بن صنيان العمري. السعودية ، املدينة املنورة، دار البخاري، حتقيق

، مصر، 1995ه 1415، د ط، املعجم األوسطالطرباين، أبو القاسم سليمان بن أمحد بن أيوب،  -
 القاهرة، دار احلرمني، حتقيق طارق بن عوض هللا بن حممد و عبد احملسن بن إبراهيم احلسيين.

م، 2000ه 1420 1، طالقرآنجامع البيان يف أتويل الطربي، حممد بن جرير بن يزيد أبو جعفر،  -
 لبنان، بريوت، مؤسسة الرسالة انشرون، حتقيق أمحد حممد شاكر.

ه ، لبنان ، 1417 2، ط خمتصر اختالف العلماءالطحاوي ، أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة ،  -
 بريوت ، دار البشائر االسالمية ، حتقيق عبدهللا نذير أمحد.

ه 1400 2، ط الكايف يف فقه أهل املدينةابن عبدالرب ، يوسف بن عبدهللا بن حممد النمري القرطيب ،  -
 م ، السعودية ، الرايض ، مكتبة الرايض احلديثة ، حتقيق حممد حممد احيد ولد ماديك املوريتاين.1980

، د ط ،  الطالب حاشية اجلمل على منهجالعجيلي ، سليمان بن عمر بن منصور املعروف ابجلمل ،  -
 د خ ، لبنان ، بريوت ، دار الفكر.

 1، ط احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيزابن عطية ، أبو حممد عبد احلق بن عطية االندلسي ،  -
 م ، لبنان ، بريوت ، دار الكتب العلمية ، حتقيق عبدالسالم عبدالشايف حممد.1993ه ، 1413
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م ، 2000ه 1421 1، ط البيان يف مذهب اإلمام الشافعي،  العمراين ، حيىي أيب اخلري بن سامل -
 السعودية ، جدة ، دار املنهاج ، حتقيق قاسم حممد النوري .

 
م 2000ه 1420 1، ط البناية شرح اهلدايةالعيين ، بدر الدين أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى ،  -

 ، لبنان ، بريوت ، دار الكتب العلمية.
م ، لبنان ، بريوت 1979ه ، 1399، د ط ،  مقاييس اللغةرس بن زكراي ، ابن فارس ، أمحد بن فا -

 ، دار الفكر ، حتقيق عبدالسالم حممد هارون.
، د ط ، د خ ، لبنان ، بريوت ، دار ومكتبة اهلالل ، حتقيق مهدي  العنيالفراهيدي ، احلليل بن أمحد ،  -

 املخزومي و ابراهيم السامرائي.
م ، لبنان ، بريوت ، 2005ه ، 1426 8، ط القاموس احمليطيعقوب ،  الفريوز أابدي ، حممد بن -

 مؤسسة الرسالة ، اشراف حممد نعيم العرقسوسي.
 1، ط حاشية الروض املربع شرح زاد املستقنعابن قاسم ، عبدالرمحن بن حممد بن قاسم النجدي ،  -

 ه)املكتبة الشاملة(1397
، د ط ،  املغينابن قدامة ، أبو حممد موفق الدين عبدهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي ،  -

 م ، مصر ، القاهرة ، مكتبة القاهرة.1968ه 1388
م 2006ه ، 1427 1، ط ، اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب ، أبو عبدهللا حممد بن أمحد بن أيب بكر  -

 ، حتقيق عبدهللا بن عبداحملسن الرتكي. ، لبنان ، بريوت ، مؤسسة الرسالة
م ، 1997ه 1418 1، ط أحكام أهل الذمةابن قيم اجلوزية ، حممد بن أيب بكر أبوب الزرعي ،  -

السعودية ، الدمام رمادي للنشر _ لبنان ، بريوت ، دار ابن حزم _ ، حتقيق ، يوسف أمحد البكري 
 وشاكر توفيق العاروري.

، د ط ، د خ ، لبنان ، بريوت ، مؤسسة  الكليَّاتبن موسى احلسيين ،  الكفوي ، أبو البقاء أيوب -
 الرسالة ، حتقيق عدانن درويش ، حممد املصري)املكتبة الشاملة(.

مسائل اإلمام أمحد بن حنبل الكوسج ، اسحاق بن منصور بن هبرام ابو يعقوب املعروف ابلكوسج ،  -
، املدينة املنورة ، عمادة البحث العلمي  م ، السعودية2002ه 1425 1، ط واسحاق بن راهوية
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 ابجلامعة االسالمية ابملدينة املنورة.
 ه1414 1، ط احلاوي يف فقه الشافعياملاوردي ، علي بن حممد بن حممد البصري أبو احلسن ،  -

 
 م ، لبنان ، بريوت ، دار الكتب العلمية ، حتقيق علي حممد معوض و عادل أمحد عبد املوجود.1994 

، د ط، د خ، إيران، قم، مؤسسة النشر االسالمي العناوين الفقهيةغي، مري عبد الفتاح احلسيين، املرا -
 التابعة جلماعة املدرسني بقم )موقع يعسوب(.

 اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالفاملرداوي ، عالء الدين أبو احلسن علي بن سليمان بن أمحد ،  -
ار الكتب العلمية ، حتقيق ابوعبدهللا حممد حسن حممد م ، لبنان ، بريوت ، د1997ه 1418 1، ط

 حسن امساعيل الشافعي .
، د خ، لبنان، بريوت، دار اهلداية شرح البدايةاملرغيناين، علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل أبو احلسن،  -

 إحياء الرتاث، حتقيق طالل يوسف.
م، السعودية، 2006ه 1427 1ط، املسند الصحيحمسلم، مسلم بن احلجاج بن مسلم النيسابوري،  -

 الرايض، دار طيبة للنشر والتوزيع، حتقيق أبو قتيبة نظر بن حممد الفراييب.
م ، لبنان ، بريوت 1997ه 1418 1ابن مفلح ، ابراهيم بن حممد بن عبدهللا ، املبدع شرح املقنع ، ط -

 ، دار الكتب العلمية.
ديدة، د خ، مصر، القاهرة، دار املعارف، ، ط جلسان العربابن منظور، حممد بن مكرم بن علي،  -

 حتقيق عبد هللا علي الكبري، حممد أمحد حسب هللا، هاشم حممد الشاذيل.
_ويليه حاشية ابن عابدين  البحر الرائق شرح كنز الدقائقابن جنيم ، زين الدين بن ابراهيم بن حممد ،  -

 ب العلمية ، حتقيق زكراي عمريات.م ، لبنان ، بريوت ، دار الكت1997ه ، 1418 1منحة اخلالق ، ط
م ، لبنان ، بريوت 2001ه 1421 1، ط السنن الكربىالنسائي ، أبو عبدالرمحن أمحد بن شعيب ،  -

 ، مؤسسة الرسالة ، حتقيق حسن عبداملنعم شليب واشراف شعيب االرنؤوط.
، د ط ،  زيد القريواين الفواكه الدواين على رسالة بن أيبالنفراوي ، امحد بن غامن بن سامل بن مهنا ،  -

 م ، لبنان ، بريوت ، دار الفكر.1995ه 1415
، د ط ، د خ ، السعودية ، جدة ، مكتبة  اجملموع شرح املهذبالنووي ، حميي الدين حيىي بن شرف ،  -
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 اإلرشاد ، حتقيق حممد جنيب ابراهيم املطيعي.
 ، د ط ، د خ ، لبنان ، بريوت  قديرفتح الابن اهلمام ، كمال الدين حممد بن عبدالواحد السيواسي ،  -
 دار الفكر )املكتبة الشاملة(. ،
_وهبامشه حاشيتا الشرواين  حتفة احملتاج يف شرح املنهاجاهليثمي ، أمحد بن حممد بن علي بن حجر ،  -

م ، مصر ، القاهرة ، املكتبة التجارية الكربى ، حتقيق جلنة من 1983ه 1357والعبادي _ ، د ط ، 
 العلماء.
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ABSTRACT 

Muslim world suffers from bloody violence operations practiced by groups who 

describe themselves as having as Islamic orientation. These groups   have 

recently spread across the Arab world, from Somalia to Yemen and from Egypt 

to Morocco.  They employed religious message, which is in clear contrast to the 

essence of Islam. The resultant of the bloody violence actions they committed 

were killing hundreds of thousands of innocents, destruction of infrastructure and 

provocation of sedition and divisions among the people of the same state. 

Moreover, this has disfigured the image of Muslims and gifted the West a 

justification to restore its dominance in the region. This destructive violence led 

to increase the security grip of regimes in these Muslim countries instead of 

getting rid of these regimes.  

Consequently, this Study Case can be formed as follows: How was it dealt with 

the nature of the relationship between politics and Sharia in the light of the 

changes at the regional and international level? 

Word Keys 

1- Policy 

2- Religion 

3- Critical Study 

4- Previous Literature 
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 امللخص

 

من عمليات عنف دموي متارسه مجاعات إسالم سياسي انتشرت يف كل ربوع العامل العريب العامل اإلسالمي يعاين  
نتيجة  كانتو  من الصومال إىل اليمن ومن مصر إىل املغرب، موظفة خطااب دينيا يتناقض مع روح اإلسالم السمح.

هذا العنف الدموي مقتل مئات  اآلالف من املواطنني وتدمري البنية التحتية وإاثرة الفتنة والفرقة بني أبناء الوطن 
الواحد وتشويه صورة العرب واملسلمني ومنح الغرب الذريعة واملربر ليعيد هيمنته على املنطقة .هذا العنف املدمر 

قائمة أدى لتشديد القبضة األمنية ألنظمة احلكم وإرجاع األمة سنوات بدال من أن يؤدي للتخلص من األنظمة ال
 للوراء.

كيف تناولت األدبيات السابقة طبيعة ترتيبا على ما سبق مت صياغة املشكلة البحثية على هيئة تساؤل رئيس وهو  و 
 العالقة بني السياسة والشريعة يف ضوء املتغريات على الصعيد اإلقليمي والدويل؟

 الدالة الكلمات

 السياسة -1

 الشريعة -2

 دراسة نقدية -3

 األدبيات السابقة -4
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 مقدمة

لثالثة عقود والعامل العريب يعاين من عمليات عنف دموي متارسه مجاعات دينية انتشرت كالفطر يف كل ربوع العامل 
اإلسالم السمح. وكانت العريب من الصومال إىل اليمن ومن مصر إىل املغرب، موظفة خطااب دينيا يتناقض مع روح 

اآلالف من املواطنني وتدمري البنية التحتية وإاثرة الفتنة والفرقة بني أبناء  تيجة هذا العنف الدموي مقتل مئاتن
هذا العنف  .املربر ليعيد هيمنته على املنطقةالوطن الواحد وتشويه صورة العرب واملسلمني ومنح الغرب الذريعة و 

للتخلص من األنظمة القائمة أدى لتشديد القبضة األمنية ألنظمة احلكم وإرجاع األمة املدمر بدال من أن يؤدي 
 سنوات للوراء.

ولقد سعت العديد من الدراسات حملاولة حتليل العالقة بني السياسة والشريعة أو حتديدا الوقوف على مدى التفاعل 
هو ما عالقة الدين ابلسياسة ؟ وأى نوع أو التنافر بني املصطلحني من خالل إعادة طرح تساؤل قدمي/حديث و 

 من التفاعل ميكن أن حيدث بني األثنني  يف ظل واقع عريب وغريب مضطرب وغري مستقر؟

 إشكالية الدراسة

منذ فجر اإلسالم وتطوره، تبدو االشكالية قائمة حىت يومنا هذا حول العالقة بني الدين والدولة او قل حتديدا بني 
حيث تعالت االصوات وتباينت التوجهات ما بني مؤيد للعالقة الوطيدة بني اجلانبني وعدم السياسة والشريعة، 

الفصل بينهما ولو نظراي، يف حني يرى انصار اإلجتاه الثاين أن الفصل واجب بني السياسة اليت ال تعرف القيم وبني 
 الدين صاحب املثل العليا.

كيف تناولت األدبيات البحثية على هيئة تساؤل رئيس وهو  وترتيبا على ما سبق ميكن للباحث بلورة مشكلته 
 السابقة طبيعة العالقة بني السياسة والشريعة يف ضوء املتغريات على الصعيد اإلقليمي والدويل؟

 أمهية الدراسة 

 ميكن إبراز أمهية الدراسة احلالية على النحو التايل :

العالقة بني اإلسالم والسياسة وتطوره عرب املراحل السعي حنو إثراء الدراسات النظرية اخلاصة مبوضوع  -1
 التارخيية املختلفة واإلشكاليات املعاصرة اليت تعوق دون تفعيله.
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 حداثة موضوع الدراسة احلالية، إذ يتناول العالقة التفاعلية /التصادمية بني اإلسالم والسياسة. -2

التطورات املتالحقة اليت يشهدها العامل العريب يف ضوء الثورات الشعبية وما أدى إليه ذلك من إبراز دور  -3
خالل اعادة طرح  مجاعات اإلسالم السياسي إبعتبارها تقدم نفسها كبديل لألنظمة االستبدادية من

 من خالل منظور أكثر حداثة ومتاشيا مع الواقع..   برانجمها القدمي

رف على أنواع وأمناط القيم والتوجهات لدى احلركات اإلسالمية اجلديدة اليت تسعى إلقتناص الفرصة التع-4
وتسويق ذاهتا للشعوب العربية يف ظل التأثري الواضح للثورات العربية يف تغيريالنظم والبحث عن اجلديد الذي مل 

 ة تقدمي توجهاهتا. يكن معلوما لديها وتلك هي الفرصة اليت سنحت لتلك اجلماعات إلعاد

 أهداف الدراسة 

 هتدف الدراسة احلالية إىل حتقيق عدة أمور كما يلي : 

حتديد العالقة بني الشريعة والسياسة يف ضوء الواقع العريب واالسالمي ومدى قدرة األنظمة واحلركات ذات  -1
إلعادة صياغة عالقة جديدة بني املرجعية الدينية يف تقدمي نفسها كبديل سياسي/ديين ميتلك الرؤية املعتدلة 

 الشريعة والسياسة.

الوقوف على دور اجلماعات واحلركات اإلسالمية الرمسية/غري الرمسية يف اعادة طرح نفسها من خالل مدى  -2
 قدرهتا على طرح صيغة توافقية تدفعها للتتجذر يف الشارع العريب.

 منهج الدراسة 

 استفاد الباحث من بعض املناهج ىف دراسة موضوع البحث وذلك على النحو اآليت:   

 املنهج املقارن

ميكن للباحث استخدام املنهج املقارن يف الدراسة احلالية من خالل حتليل األدبيات السابقة ذات الصلة مبوضوع 
 إليها تلك الدراسات جمتمعة.البحث احلايل وحتديد األهداف العامة لكل دراسة والنتائج اليت خلصت 
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 تقسيم الدراسة

 العالقة بني الديين والسياسي يف ضوء املتغريات الدولية واإلقليميةاملبحث األول: 

 املبحث الثاين: يف اإلقرتاب من جدلية احلضارة الغربية واإلسالم

 املبحث الثالث: التيارات الدينية واحلركات السياسية

 املبحث األول

 بني الديين والسياسي يف ضوء املتغريات الدولية واإلقليميةالعالقة 

أيلول/ سبتمرب، سرعان ما أغرقت العامل كتب حول العالقة بني اإلسالم والغرب، وفجأة شعر  11بعد أحداث 
دون الكّتاب ومستطلعو اآلراء وكتبة األعمدة والصحفيون والباحثون واألكادمييون، أّن الناس يف البلدان الغربية يري

 املعرفة والقراءة عن اإلسالم وعما يفكر املسلمون فيه.
وقد مت ذكر األكادمييني يف آخر القائمة ألن قدراً كبريًا مما كتب كان ينحو إىل املعاجلة املثرية هلذا املوضوع، ينظر 

بعض الكتب على إىل اإلسالم كدين يتاجر ابحلروب، ولكن قدراً كبرياً من الكتاابت كان ذا طبيعة جادة. ورّكزت 
العالقة بني اإلسالم والغرب، بينما انقشت كتب أخرى ما قيل من خرافة وحقيقة عن احلركات اإلسالمية املعاصرة، 
وعن اإلسالم يف العصر الرقمي، وإعادة التفكري يف اإلسالم يف العامل املعاصر، وأمهية الثقافة والعقيدة اإلسالمية. 

 كان يعيد حقاً تقومي اآلراء املاضية وحياول اخلروج بتحليل ذي معىن.  ويُظهر تنوّع العناوين أن بعضها

وعلى الرغم من حقيقة أن إدارة بوش كانت تركز على جلب الدميقراطية للعامل العريب، أو على األقل هذا هو ما 
ياسات كان يقوله بوش بعد احلرب على العراق وأفغانستان، رّكز القليل من الكتب على هذا املظهر من الس

اإلسالمية، غري أن بعضها تناول فعاًل هذا اجلانب، مثل كتاب ))اإلسالم وحتدي الدميقراطية(( ملؤلفه خالد أبو 
 الفضل، الذي عاجل الضغوط اليت تواجه املسلمني اليوم.

مية، وهذا اجلانب هو الذي عوجل من خالل ما مُسّي ابلنهضة اإلسالمية واألصولية اإلسالمية، والسياسات اإلسال
واإلسالم يف العالقات الدولية. وقد أصبح بعض الكّتاب متمكنني من املوضوع بشكل جّيد وإىل درجة سهلت 

 (، فقد ألف كتابه Peter Mandavilleعليهم أتليف عدة كتب حول املوضوع، ومن أوهلم بيرت ماندفيل )
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نوان: "اإلسالم السياسي العاملي، العالقات "سياسات املسلمني املتخطية للحدود القومية"، وأردفه بكتاب اثٍن بع
 .2007الدولية للعامل اإلسالمي"، الذي نشر يف منتصف عام 

ويناقش هذا الكتاب ما يسميه اإلسالم السياسي يف أبعاده الدولية، مركزاً على عالقة معقدة وسلسة بني اإلسالم 
 ينات حول صراع احلضارات.السياسي والقومية والعوملة، بينما يقلل من أمهية نظرية التسع

ولكن يبدو أن الكاتب يؤسس ملوضوع عندما يتحدث عن القاعدة كشبكة تتعدى احلدود القومية يف العالقات 
الدولية، شبكة يرجح أن تؤثر على وجهة العالقات يف املنطقة، غري أن الكتاب موّجه بشكل واضح إىل دارسي 

 التفاعالت بني خمتلف الالعبني العامليني يف النظام الدويل.نظرية العالقات الدولية الذين ينشدون فهَم 

ويلي هذا الكتاب، إصدار آخر حياول فهم نظرايت التغري يف اإلسالم كما تستخلصها التفسريات املختلفة للجهاد، 
(، 2005 ولذلك نرى كتاب "العدو البعيد: ملاذا امتد اجلهاد عاملياً"، ملؤلفه فواز جرجس، )مطبعة جامعة أكسفورد،

 يدرس هذا املوضوع ابلتحديد، ويرى أن املفهوم تروج له القاعدة ومتارسه، ابعتباره وجهة نظر أقلية من املسلمني.

يقول جرجس أبن جهادي التيار السائد يركزون على البعد الداخلي لتغيري العامل اإلسالمي من الداخل، ويتبنون 
اقض هذا التوجه مع اآلراء اليت تعتنقها منظمات مثل القاعدة اليت نظرًة قومية يف حتقيق اإلصالح السياسي. ويتن

 تتبىن فلسفة خمتلفة يف ضرب قلب النظام الدويل.

ويقول الناقدون إن هذا الكتاب واضح يستقصي األساليب اليت يستخدمها اجلهاديون يف مسًعى لنيل السلطة 
تلفة، مثل: هل يستطيع اجلهاديون البقاء إذا متسكوا والزهو جبمهورهم ورفع شأهنم، لكن املؤلف يثري تساؤالت خم

 ابألساليب العنيفة كاليت تستخدمها القاعدة؟

لقد جرى استقصاء قضية السياسات املتخطية للحدود القومية يف اإلسالم من نواح وزوااي خمتلفة، ويف مرات عديدة، 
ارجي. ويعترب مفهوم الدولة واأليديولوجية والقومية رأى ابحثون أن املظهر احمللي للنزعة اإلسالمية يتجاوز البعد اخل

واجملتمع املدين وحىت التقوى واإلصالح اإلسالمي مبثابة ُمدخالت يف التحليل حول اإلسالم والسلوك السياسي 
للمسلمني والقادة اإلسالميني والسياسيني، فضاًل عن الناشطني؛ ويقال إن هذه العوامل تستخدمها السياسات 

 وهي ابلتايل تتأثر هبا. اإلسالمية
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وكانت هناك مزاعم أبن هذه األفكار واملعتقدات العملية تتبدى يف طرق خمتلفة عند معاجلة مفاهيم اإلسالم على 
املستوايت الدولية وختطي احلدود القومية لتنتج أراءً وحتليالت ممتعة عقلياً، وبينما ميكن أن تظهر قضااي مثل اإلرهاب 

 يف أدبيات معينة، أصبح هذا االجتاه أقل بروزاً.والعنف والتهديد 

(، يبدو البعد أكثر دقة، تقول بورغان، 2003ويف كتاب فرانسيس بورغات: "وجهاً لوجه مع اإلسالم السياسي" )
األكادميية الفرنسية: إن من التبسيط الشديد القول إن اإلسالم ينكر الدميقراطية، وأنه غري متسامح مع اآلخر، ألن 

بعيد عن احلقيقة. وتقول بورغان: إن اإلسالم يسعى للتعبري عن ذاتيته يف نظام دويل هتيمن عليه الدول الغربية ذلك 
 واأليديولوجية الغربية.

من هذا املنظور يسعى اإلسالم السياسي إلعادة أتكيد أصالته يف النظام العاملي الذي هتيمن عليه قوى خارجية، 
الداخلية من نظام الدولة، من انحية أخرى، وهي السيطرة املدعومة من الغرب، كما من انحية، وخيضع للسيطرة 

 ترى املؤلفة.

ولكن حتليلها ميضي ألبعد من ذلك عندما تقول إن اإلسالميني رمبا ال يعرتفون بعاملية احلقوق الدميقراطية بسبب 
 طبيعة احلكم السياسي الذي يكبت املعارضة حقيقة أهنم رمبا مل ميارسوا قط هذه احلقوق هم أنفسهم، ويعود ذلك إىل

 والنظام متعدد األحزاب والفكر احلّر.

ويرى هذا الكتاب _الذي وصف أبنه من أفضل التحليالت حول اإلسالم_ أبن الدين، من انحية، يسعى 
ة. وهي تدرس الستعادة ثقافته اليت هْيَمَن عليها االستعمار، وأنه من انحية أخرى، وسيلة للتحرير، ال لألصولي

 ابلتفصيل النظرة اإلسالمية للحداثة وتفاعله معها، ونظرته للمرأة وقضااي العنف.

ويف تعارض مع هذا التحليل، يقوم كل من راي اتكيه ونيكوالس غفوسديف تفسرياً خمتلفاً لإلسالم السياسي. ففي 
(، يرسم الكتاب صورة قامتة 2004كتاهبما "احنسار ظل النيب: صعود وسقوط اإلسالم السياسي املتطرف" )

ملستقبل احلركات اإلسالمية يف العاملني العريب واإلسالمي، قائاًل إهنا فشلت بشكل تعيس ألهنا عجزت عن إنتاج 
 منوذج عملي للحكم يف دولة قومية.
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ع، وأنه ينجح ويذكر املؤلفان أن ما يسمونه "اإلسالم املتشدد" هو أكثر مهارة يف التحطيم بداًل من اخللق واإلبدا 
 يف إاثرة التمرد وتوجيه االضطراابت بداًل من بناء جمتمعات مستقرة متوازنة.

لكن الكثريين يرون أبن هذا املنحى تفسري شديد التبسيط لإلسالم، ومن األمثلة الواضحة لذلك الثورة اإليرانية عام 
 ان من خالل االنتخاابت والربملان.وإقامة حكومة إسالمية مبنية على التمثيل القوي، اليت حكمت إير  1978

للربملان الفلسطيين وانلت غالبية  2006واملثال الثاين لذلك هو محاس، عندما شاركت ألول مرة يف انتخاابت 
املقاعد فيه. ومن الواضح أن جتربة محاس تدحض آراء اتكيه وغفوسديف بسبب حجم شعبية اإلسالم السياسي 

 التيار السائد الذين مل يفوا بوعودهم.عند اجلماهري اليت سئمت سياسات 

يف كل من فلسطني وإيران، بىن اإلسالميون على مدى الثمانينات والتسعينات مؤسسات شعبية، ومدوا أيديهم 
للجماهري والفقراء واملعوزين وللطبقات الوسطى لكسب الدعم آلرائهم حول اإلسالم السياسي ولكي حيظوا ابحرتام 

 اجملتمع.

ىن اإلسالميون نظامًا إسالميًا تشاركيًا قوايً، ويف فلسطني، أصبحت حركة محاس نشيطة ومتفاعلة، ففي إيران، ب
ولبت حاجات الفلسطينيني يف الضفة الغربية وبشكل أوسع يف غزة. وبذلك، فإن اتكيه وغفو سديف، وبناء على 

حتلياًل يكشف عن بصرية حسرية  النموذجني يف إيران وفلسطني، يعتربان قد فشال يف دعم وجهة نظرمها، وقدما
 عندمها.

وملا كانت األصولية تبدو على أهنا تعترب نظرية موضوع نقد فإن هناك دائمًا آراء خمتلفة حوهلا. وحياول الربفسور 
بسام الطييب، أستاذ العالقات الدولية يف جامعة غوتنجن يف أملانيا، أن حيلل ويشرح الفرق بني روحانية اإلسالم اليت 

شكل خطراً على النظام الدويل، واألصولية اإلسالمية اليت يعتربها إجابة ورداً سياسيًا على اهليمنة الغربية. ويف ال ت
(، يقول الطييب: 2002كتابه "حتدي األصولية: اإلسالم السياسي وفوضى العامل اجلديد" )مطبعة جامعة كاليفورنيا، 

لغربية وحسب، بل كذلك على ثقافة الغرب وعلى قيمه، فهي إن هناك ثورة أصولية، ال على السلطة السياسية ا
تتحدى املفهوم الغريب للنظام العاملي للدولة القومية، ألن اإلسالم يرفض هذه احلدود ويعترب نفسه القوة املنظمة 

 املشروعة للعامل.
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بغي تشجيعها واإلفادة منها، غري أن الطييب يرى أبن اإلسالم ينبغي أن يُفهم على حنو أفضل ابعتباره قوة ثقافية ين
وليس خطراً خيشاه اآلخرون. ويدعو هذا الكتاب القادة السياسيني والدينيني لتشجيع ورعاية التسامح الديين عند 

 الدايانت العاملية.

وعلى الرغم من العدد الكبري من الكتب اليت وضعت، يرى النقاد أبن معظم هذه الكتب قد شوهته الرؤى الغربية 
للمفاهيم والقيم واملعتقدات املوجودة يف الغرب، اليت ليس من الضرورة أن يكون هلا التأثري نفسه يف العامل  السطحية

 العريب أو العامل اإلسالمي.

وهناك من يقول إن اآلراء حول الدميقراطية، والنظم السياسية، وحرية التعبري، وقضية القيادة، جيب صياغتها ضمن 
ة وعمليات الفكر احمللية. ولكن بغض النظر عن ذلك، فإن إحدى األمور امللفتة للنظر اليت املفاهيم احمللية السائد

تبدو غائبة عن أي كتاب حول السياسات اإلسالمية والعالقات الدولية، هي الوجوه القرينة للقرآن ومدركاته احلسية 
 العقدية.

والعالقات البينية، والعالقات مع اآلخر، بينما هناك وهناك تقليل من أمهية اآلراء حول نظم اجملتمع، وقضية النظام، 
تسليط للضوء من جانب عدد من الكّتاب، مثل برانرد لويس، على ما يسميه اآلراء العدائية يف اإلسالم، مثل 

 احلرب، وقضااي إخضاع غري املسلمني.

عدوان، ما مل جيِر االعتداء على ولكن هذه اآلراء تعترب خارج السياق. إن السمات السلمية لإلسالم، وموقفه من ال
املسلمني، واحلاجة إىل معاملة أسرى احلرب معاملة طيبة، هي مسات ال يؤكد املؤلفون عليها كثرياً، وابلتايل ال يعرف 

 القرّاء عنها وال يهتم الغربيون املتخصصون بقضااي الشرق األوسط ابالعرتاف هبا على وجه العموم.

وقت آلخر إلعادة قراءة الصورة فهناك مثاًل، كتاب غراهام فوللر، "مستقبل اإلسالم ولكن كتبًا معينة تسعى من 
(. ويعترب اأُلسلوب السلس ميزة جتعل من هذا الكتاب مرجعاً جيداً ملوضوع على 2004السياسي" )ماكميالن، 

 قدر كبري من األمهية للقارئ الغريب.

و يصلح كبديل واقعي لألنظمة القمعية يف العامل اإلسالمي، وهو يقول ببساطة شديدة: إن اإلسالم هنا ليبقى، وه
 األمر الذي حيتاج الغرب إىل االعتياد عليه.
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)الرايض: املركز العريب للدراسات اإلنسانية، صل هللا عليه وسلم  -ملاذا يكرهونه؟!.. األصول الفكرية لعالقة الغرب بنيب اإلسالمابسم خفاجي،  1

2006.) 

 

ويبتعد موللر عن اآلراء املقولية التقليدية عن اإلسالم اليت تعود إىل القرون الوسطى، ويرسم صورة نضرًة عصرية 
وهو من رجال وكالة املخابرات املركزية األمريكية  لإلسالم وهو يدخل القرن احلادي والعشرين. ويقول املؤلف،

سابقاً: إن اإلسالم داينة قابلة للتكّيف، قادرة على العمل داخل املؤسسات احلديثة، سواء كانت دميقراطية أو شبه 
تعددية، دميقراطية. ولإلسالم قدرة فائقة على املشاركة يف النظم احلديثة يف العامل، وقبول مبادئ مثل الدميقراطية ال

 وميتاز بشموليته يف العامل احلديث.

وهناك العديد من األفكار، والعديد من املعتقدات. ويرى الكثريون أبن اإلسالم ليس نظاَم معتقدات متماثلة، 
فهناك الكثري من االجتاهات واحلركات داخل الداينة، مما يشري إىل بنيته الثرية والطريقة اليت يشارك فيها يف البىن 

دة يف أحناء العامل. وهو على وجه اإلمجال، داينة داخل النظام العاملي، وليس بداينة تسعى للعمل من خارجه، املعق
 أو حىت لتدمريه.

 املبحث الثاين

 واإلسالم يف االقرتاب من جدلية احلضارة الغربية

 .1صل هللا عليه وسلم–دراسة ابسم خفاجي، ملاذا يكرهونه؟!.. األصول الفكرية لعالقة الغرب بنيب اإلسالم 

ركز الكاتب ابألساس على جمموعة األسباب الفكرية اليت سامهت يف تكوين عالقة العداء بني الغرب ونيب 
صل هللا عليه وسلم، واملتمثلة يف: مركزية التوحيد يف مقابل مركزية اإلنسان، جتذر فكرة النبوة الكاذبة، –اإلسالم 

أيضاً، العنصرية الغربية، عجز الكنيسة عن إيقاف منو وانتشار اإلسالم، فكرة  اإلسالم يعيق تطور املسيحية والغرب
املشروع العلماين القائمة على إهدار قيمة كل مقدس، فشل حتجيم التأثري السياسي والدويل لإلسالم، اهلوس الفكري 

 ريها.مبفهوم األان واآلخر، املركزية التارخيية لإلسالم، اإلسالم مشروع موازي للغرب، وغ

ويف األخري اقرتح الكاتب مشروع )وقف النيب( كقوة متكاملة ملواجهة تنامي اإلساءة إىل النيب يف العامل الغريب، 
 لدى الكثري من غري املسلمني،  -صل هللا عليه وسلم–والتصدي حلمالت تشويه الصورة الذهنية عن نيب اإلسالم 
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 2000، القاهرة، بدون انشر، اإلسالم والغرب.. افرتاءات هلا اتريخ )دراسة حول اإلساءات الغربية األخرية لإلسالم(أ.د حممد عمارة،  2

 

مليار سهم بقيمة يورو واحد لكل سهم، وذلك  1.5مة إىل مليار يورو، مقس 1.5وهو عبارة عن مقرتح بقيمة 
 إلقامة جمموعة من املشروعات العاملية اهلامة من خالل مسامهة كل مسلم على وجه األرض، ومن ذلك:

  جائزة املصطفي العاملية: جائزة سنوية ذات قيمة مالية ومعنوية عالية، متنح يف كل عام لشخصية إسالمية
ومتنح اجلائزة للشخصية اليت متتاز ابألخالق الكرمية اليت حتاكي وتقرتب من أخالق وأخرى غري إسالمية، 

 صل هللا عليه وسلم.–الرسول 

  وتكون املسابقة  -صل هللا عليه وسلم–مسابقة سنوية حبثية عاملية: حول جانب من جوانب حياة الرسول
 ان عاملي.بعدد من اللغات العاملية اهلامة، وذات جوائز قيمة توزع يف مهرج

 .إنشاء املركز الدويل لدراسات السرية وتعريف غري املسلمني ابإلسالم ونيب األمة 

كما تناول حممد عمارة يف دراسته اإلسالم والغرب.. افرتاءات هلا اتريخ )دراسة حول اإلساءات الغربية 
العداء ليس وليد اليوم، ولكنه قراءة جديدة ملسلسل العداء الغريب لإلسالم، موضحاً أن هذا . 2األخرية لإلسالم(

عداء قدمي متجذر يف النفسية والعقلية الغربية، وخاصة مع مشروع اهليمنة الغريب، ومؤسساته الدينية والسياسية 
واإلعالمية، مشريًا إىل جمموعة من احلقائق اليت متثل ثوابت حاكمة ملواقف املسلمني إزاء اهلجمات على اإلسالم 

 ورسوله، وهي:

 جلذور العميقة للعداء لإلسالم عن اآلخرين، فمنذ ظهور اإلسالم بدأ العداء له، والتهجم عليه إدراك ا
 صل هللا عليه وسلم.–واالفرتاء على رسوله 

  الغرب ليس كتلة واحدة وال موقفًا واحدًا إزاء اإلسالم، فعلى الرغم من أن األكاذيب واالفرتاءات متأل
على أنه ارديناالً كاثوليكياً،  -صل هللا عليه وسلم–لغربية وتصور الرسول الكتب املدرسية والثقافة الشعبية ا

إال أن هناك عدداً كبريًا من علماء الغرب ومفكريه قد قادهتم عقوهلم إىل احرتام اإلسالم، والثناء على 
 حضارته، واإلنصاف لتاريخ األمة اإلسالمية.
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)بدون: املعهد العاملي قلهاوزن" مقارنة ابلرؤية اإلسالمية  –بروكلمان  –االستشراق يف السرية النبوية دراسة اترخيية آلراء "وات هللا حممد األمني،  بدع 3

 (.1997، 21للفكر اإلسالمي، سلسلة الرسائل اجلامعية 

 

 على أفكار اجلمود والتقليد والغضب والعنف يف  يتعمد اجلانب املعادي يف الغرب تسليط كل األضواء
اجملتمعات اإلسالمية، حىت تغطي على تيار الوسيطة واالستنارة واالعتدال يف الفكر اإلسالمي الذي يعد 

 التيار األوسع واألعرض واألعمق، وذلك لتشويه صورة اإلسالم ورسوله الكرمي.

  صل هللا عليه –يتوجب الدفاع عن اإلسالم والرسول هناك عالقة جدلية بني الدفاع واهلجوم، حيث أنه
وخاصة يف دوائر اهليمنة السياسية واإلعالمية الغربية، ولكن مع اختاذ موقف اهلجوم على الفكر  -وسلم

العنصري والدموي الذي تزخر به املواريث الدينية واحلضارية لدى الغربيني املعادين الذين يهامجون 
 اإلسالم.

 –هللا حممد األمني النعيم، االستشراق يف السرية النبوية.. دراسة اترخيية آلراء )وات كما تناول عبد 
آراء ثالثة مستشرقني يف دراسة السرية النبوية خالل الفرتة . 3فلهاوزن( مقارنة ابلرؤية اإلسالمية –بروكلمان 

ري" وات من خالل مؤلفاته "حممد املكية واملدنية معًا مع مقارنة ذلك ابلرؤية اإلسالمية، وهم "وليام مونتغم
مبكة" و"حممد ابملدنية"، وملخصهما وهو كتاب "حممد نبيًا ورجل دولة"، وآراء "كارل بروكلمان" من خالل 
كتابه "اتريخ الشعوب اإلسالمية"، وآراء "يوليوس فلهاوزن" من خالل كتابه "اتريخ الدولة العربية من ظهور 

 ة"، وتوصل يف النهاية لعدد من النتائج أمهها:اإلسالم حىت هناية الدولة األموي

  حبكم مؤثرات عديدة ضاغطة على  –املستشرق مهما ادعى من حيادية وجترد علمي فأنه ال يستطيع
 أن يقدم تفسرياً موضوعياً ملعطيات املسرية ووقائعها. –اجتاهات تفكريه 

  البحث الغربية املادية والعلمانية اليت اتصفت دراسات الثالثة مستشرقني ابخللل، نتيجة الستخدام مناهج
خضعت يف نشأهتا ويف تطورها لظروف زمانية ومكانية، مبا فيها من تفاعالت اجتماعية تتناقض بل 

 تتصادم مع وقائع السرية النبوية.
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 (.2011ض: رابطة العامل اإلسالمي، )الرايالرسول األعظم يف مرآة الغرب عبد الراضي حممد عبد احملسن،  4

 

  دراسات "وات" و"بروكلمان" مل تعرتف بكل ما ذكرته املصادر اإلسالمية عن وقائع السرية يف الفرتة من
رضي هللا –إىل حني زواجه من السيدة "خدجية بنت خويلد"  -صل هللا عليه وسلم–الد الرسول مي

 وهو ما أدى إىل إنكار نبوة "حممد" ذاهتا. -عليها

  هي جمرد نشاط ذهين  -صل هللا عليه وسلم–اعتربت دراسات الثالثة مستشرقني أن عملية الوحي للنيب
 ك أنكرت القرآن الكرمي ابلتبعية.أو ختيل خالق أو أوهام، وبناًء على ذل

  ومهشت  -صل هللا وسلم–دراسات الثالثة مستشرقني ركزت على اجلانب السياسي يف ممارسات النيب
 اإلصالحات اليت قام هبا يف اجملال االجتماعي والسياسي واالقتصادي. 

ال املنصفة ملثقفي الغرب األقو . 4بينما رصد عبد الراضي حممد عبد احملسن، الرسول األعظم يف مرآة الغرب
وصفاته وأخالقه ومنجزاته اليت تشهد له ابلتميز والعظمة  -صلى هللا عليه وسلم-ومشاهريه حول الرسول حممد 

 أمثال: )جوته، توماس كارليل، وديورانت، ورودي ابرت، وكارين أرمسرتونج(، موضحاً:

  ليتعرّفوا على موقف خنبة حمرتمة من الغربيني هذه الشهادات املنصفة ُتساق ابلدرجة األوىل لغري املسلمني
 الذين مل مينعهم عدم إسالمهم  من الشهادة ابحلق حول ما عرفوه من سرية النيب الكرمي.

  هذه الشهادات تضمنت بعض املفاهيم املخالفة للعقيدة اإلسالمية، وبعض املعلومات اخلاطئة حول
عيفة يف أحداث معينة من السرية النبوية، وذلك نتيجة أحكام يف الشريعة اإلسالمية، وبعض الرواايت الض

 طبيعية بسبب اخللفية الدينية والثقافية املغايرة اليت انطلق منها هؤالء الُكتاب.

  ومتيز منجزاته  -صل هللا عليه وسلم–هذه الشهادات تثبت أن الغرب به آراء منصفة بشأن عظمة الرسول
 أعداؤه  من التهم الباطلة اليت تنايف اخلُلق الكرمي. وأخالقه العالية وبعده عن ما يتهمه به

  عرض هذه الشهادات املنصفة سيسهم يف دفع مسرية احلوار بني أتباع األداين والثقافات، وممارسة عملية
للتواصل احلضاري بني األمم والشعوب، على قاعدة التعارف والتعارف ليس على أساس الصراع أو 

 الصدام أو اإلنكار.
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 (.2013)القاهرة: جملة األزهر، نيب اإلسالم يف مرآة الفكر الغريب د. عز الدين فراج،  5

 

  مواقف املنصفني لرسول اإلسالم من جانب قمم غربية شغلت حيزًا مرموقًا يف خارطة احلضارة جاءت
احلديثة مبجاالهتا املتعددة: الفلسفة، األدب، الفكر، العلوم التجريبية، اإلعالم، الالهوت، اتريخ األداين، 

 االستشراق.

أقوال بعض املستشرقني والعلماء والقادة . 5عز الدين فراج، نيب اإلسالم يف مرآة الفكر الغريبيف حني استعرض 
من رواد الفكر الغريب على صعيد الفكر اإلنكليزي والفرنسي واألمريكي والروسي واهلندي واملنصبة على نيب اإلسالم 

وشخصيته املضيئة والعظيمة ودوره الفاعل يف هداية البشرية وإرساء املعاين احلقيقة للحضارة  -صل هللا عليه وسلم–
 والتقدم، متوصالً إىل النتائج التالية:

  الغرب ليس كله يف كفة واحدة، فإن كان هناك من أساءوا لإلسالم ورسول اإلسالم، سواء عن طريق
فإن هناك حمايدين آثروا قول احلقيقة وجهروا هبا،  -اهلجوم املباشر أو الرسوم املسيئة أو الفيلم املسيء 

 وأنصفوا اإلسالم ونبيه الكرمي.

 سياسياً  -صل هللا عليه وسلم–زت هذه الكتاابت الغربية على املناحي املختلفة لشخصية الرسول رك
 وعسكرايً وأخالقياً وحضارايً وإنسانياً، وما فيها من عظمة ومشوخ ورفعة.

  اعتمدت هذه اآلراء الغربية على ما ورد يف القرآن الكرمي والعقيدة كتاابت احلضارة العربية اإلسالمية
وأقوال الصحابة، وذلك لبيان الدور العظيم الذي قام به النيب  -صل هللا عليه وسلم–ومواقف الرسول 

 الكرمي يف فتح أفق جديدة يف حركة التاريخ.

  هناك فرق بني اإلنسان الغريب ومؤسسات اهليمنة الغربية السياسية والدينية الطامعة اترخييًّا وحاليًّا يف
 ته وإحلاقه هامًشا لألمن الغرىب واتبًعا للمركزية احلضارية الغربية.استعمار الشرق لنهب ثروا

  ضرورة التميز افرتاءات اجلهالء الغربيني الذين يزدرون الدين اإلسالمي ومقدساته وبني الشهادات الغربية
 اليت أنصفت اإلسالم وحتدثت إبعجاب وانبهار عن النيب الكرمي عليه الصالة والسالم.
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 (.1994)القاهرة: دار الفكر العريب، الطبعة الرابعة،  ، اإلسالم يف مرآة الفكر الغريبحممود محدي زقزوق 6

 

 ليات اإلسالمية يف الغرب أن تعيد نشر الشهادات الغربية اليت تنصف اإلسالم وتثىن على جيب على اجلا
رسوله، هبدف العقل الغريب املعاصر الذي تغرقه أكاذيب اإلعالم الذي يرتزق أهله من صناعة الكذب 

 على اإلسالم واملسلمني.

متعددة الوجوه لإلسالم يف نظر صورة . 6كما عرض حممود محدي زقزوق، اإلسالم يف مرآة الفكر الغريب
األوروبيني، من خالل تقسيم الدراسة إىل ثالثة أجزاء أساسية؛ اجلزء األول منها تناول كتاابت ثالثة من املستشرقني 
األوروبيني عن اإلسالم، أما الثاين فيتناول صورة اإلسالم يف تصور أدابء وفالسفة الغرب وما يرتبط بذلك من 

 العامل اإلسالمي والغرب، ويف اجلزء األخري يعرض صورة خمتلفة ألحد املفكرين األوروبيني الذي الصالت الثقافية بني
 أعلن إسالمه بعد أن درسه واقتنع مببادئه، ويف النهاية توصل إىل عدد من احلقائق:

  ة قدمية الصورة السلبية السائدة اليوم عن اإلسالم يف الغرب ليست جمرد صورة وقتية عارضة، وإمنا هي صور
 صاغتها قرون طويلة من الصراع احلضاري بني اإلسالم والغرب.

  االستشراق يشتمل على عناصر إجيابية وأخرى سلبية، حيث تتمثل األوىل يف العناية ابملخطوطات العربية
عة، يف املكتبات الغربية وفهرستها والقيام ابلعديد من الدراسات اللغوية املفيدة واملوسوعات واملعاجم الناف

وغري ذلك من الدراسات يف جماالت العلوم والفنون والفكر اإلسالمي، أما العناصر السلبية تتمثل بصفة 
أساسية يف األخطاء الشنيعة الواردة يف العديد من الدراسات والبحوث حول القرآن الكرمي والسنة احملمدية 

 صل هللا عليه وسلم.–وسرية الرسول 

 علماء املسلمني واملعتدلني من املستشرقني حىت ميكن إجراء حوار مثمر بني  احلاجة إىل إقامة اجلسور بني
 الطرفني، لعرض وجهة النظر اإلسالمية يف شىت املوضوعات اخلالفية على أسس علمية سليمة.

  جيب على املؤسسات اإلعالمية العلمية النهوض مبسئوليتها جتاه اإلسالم يف مواجهة التشويه الغريب حلقائق
م وحضارته واترخيه، واالستعداد اجليد إلجراء حوار حضاري مع الغرب من أجل القضاء على ما اإلسال

 ترسخ يف العقلية الغربية من مفاهيم مغلوطة وأحكام مسبقة عن اإلسالم واملسلمني.
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 (.2006، 12، )اجلزائر: جملة الوسيط للدراسات اإلعالمية، العدد اإلسالم واملسلمني يف اإلعالم الغريب، تشكيل الصور النمطية عن ايمني بودهان 7

 

وسائل إىل دور  .7بينما أشار ايمني بودهان، تشكيل الصور النمطية عن اإلسالم واملسلمني يف اإلعالم الغريب
اإلعالم الغريب من أفالم سينمائية ورسوم كاريكاتريية وصور متحركة، يف تكوين صورًا منطية متحيزة وغري منصفة 
وتروج يف صور محالت إعالمية ويتعرض هلا ماليني من الناس يف وقت وحلد تقريبًا فيتأثرون هبا ويتلقفوهنم بينهم 

بصورة خاصة،  -صل هللا عليه وسلم–تعادي املسلمني والرسول وترسخ يف عقوهلم مجعياً، فتتكون ثقافة مجعية 
 موضحاً:

  صنع وتشكيل الصور النمطية املسيئة لإلسالم واملسلمني والسعي لرتسيخها يف الوعي اجلمعي الغريب أو
 حىت الوعي اإلسالمي الداخلي ليس ابألمر اجلديد، بل ممتد اترخيياً وله جذور.

  اإلعالم الغريب بتصنيفات سلبية وجمحفة، وذلك بتشبههم على أهنم شيوخ يصور املسلمني ورسوهلم يف
مسان مرتفون يعانون من انتفاخ البطن، أو إرهابيون بال ضمائر ذوي حلي طويلة، أو قتلة ال يتورعون عن 

 قتل األبرايء، أو خمادعون معتوهون وأغبياء، وغريها.

  غري  -صل هللا عليه وسلم–ضد املسلمني والرسول احلملة اليت تشنها بعض وسائل اإلعالم يف الغرب
منصفة ومشوهة لصورة اإلسالم ومضللة للرأي العام الغريب، مما يتسبب يف إاثرة الكراهية ضد العامل 

 اإلسالمي وأتجيج العنصرية والعداوة بني الشعوب.

 م اآلخر، من خالل إنشاء ضرورة إبراز الصورة احلقيقة لإلسالم مبا حيمله من قيم حضارية كالتسامح واحرتا
هيئة إعالمية دولية تضم جهات وشخصيات إعالمية من دول العامل، هتتم بقضااي احلوار احلضاري وتسهم 

 يف تقدمي احللول للمشكالت العاملية املعاصرة.

  جيب على رجال العلم والفكر والثقافة والصحافة واإلعالم تصحيح الصورة النمطية احملرفة اليت يقدمها
 عالم الغريب عن العامل اإلسالمي وعقيدته وحضارته.اإل
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8 , , The Representation of Muslims in Western DocumentariesMohammed Azaouibaa

(Morocco: Sidi Mohamed Ben Abdellah, University Faculty of Letters and Human Sciences, 

Dhar Al-Mahraz-Fes, 2013/2014). 

 

وخاصة األفالم الواثئقية  –تصور وسائل اإلعالم الغربية  .Mohammed Azaouibaa 8كما تناول 
لإلسالم واملسلمني، وذلك من خالل عرض جزء نظري تتضمن على النظرايت الرئيسية واملثرية للجدل مثل  -

أفالم واثئقية  3"سياسة متثيل املسلمني"، ابإلضافة إىل جزء تطبيقي يقوم بتحليل "مرحلة ما بعد االستعمار" و
غربية، ومها العنف ضد املرأة يف اإلسالم، اجلهاد لدى املسلمني، النصوص اإلسالمية اليت حترض على العنف ضد 

 غري املسلمني، ويف ضوء ذلك توصل الكاتب إىل النتائج التالية:

 م الغربية التلميحات اإليديولوجية واخلطابية لنقل الصورة النمطية املغلوطة عن الدين استخدام وسائل اإلعال
 اإلسالمي واملسلمني.

 .مجيع األفالم الواثئقية تصور املسلمني على أهنم إرهابيني وقتلة وبرابرة 

 اخلطاب األورويب يتعمد التميز بني الغرب على املتقدم احلضاري والشرق املتخلف غري احلضاري. 

  وسائل اإلعالم الغربية تعترب أداة لنقل الصورة النمطية املضللة عن املسلمني، مبا خيدم األجندات
 اإليديولوجية واملصاحل الشخصية.

  صناعة األفالم الواثئقية ال تزال تعكس ومتثل الصورة النمطية الغربية عن اجملتمعات غري الغربية وخاصة
 اجملتمع اإلسالمي.

 ة متثل سالح خطري جداً يستخدم من قبل الدول الغربية لتحقيق بعض األجندات واألهداف األفالم الواثئقي
الثقافية أو السياسية أو الدينية أو اجلغرافية من خالل متثيل اجملتمعات اإلسالمية "اآلخر" على أهنا األقل 

 من الناحية الثقافية واحلضارية والعقائدية والدينية واالقتصادية وغريها.  
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9 , Image of the Prophet Muhammad in the West: A Study of Jabal Muhammad Buaben 

Muir, Margoliouth and Watt,(UK:  The Islamic Foundation, 1996). 
10 and , Western Stereotypes of the Prophet Muhammad:Examples Tanya Cariina Hsu 

Causes, (London: The International Program for Introducing the Mercy Prophet; Muslim World 

League Excel Hall, November 26th, 2006). 

 

الدراسات الغربية احلديثة اليت تناولت حياة  .Jabal Muhammad Buaben  9يف حني عرض 
ومن أمهها أعمال )وليام موير، ديفيد مارجوليوث، وليم م وات(،  -صل هللا عليه سلم–وإجنازات الرسول "حممد" 

 السابع عشر، موضحاً:ومدى أتثرها ابلكتاابت السلبية اليت كانت موجودة يف القرون الوسطى حىت القرن 

  الكتاابت الغربية عن اإلسالم والرسول تشكل مقياس هام ملعرفة الفلسفة املقصودة وغري املقصودة يف هذا
 العصر.

 التنوير، إال أن معظم العلماء الغربيني فشلوا يف تناول النيب بشكل  النامجة عن التحوالت على الرغم من
 موضوعي.

 سالم وحياة الرسول من وجهة نظر موضوعية وعلميةضرورة وضع إسرتاتيجية لفهم اإل. 

أمثلة على نظرة الغرب السلبية واجملحفة إىل اإلسالم والرسول  .Tanya Cariina Hsu 10يف حني عرض 
بشكل سليب وسيئ، مثل القس "جريي فالويل" الذي شبه الرسول أبنه "شاذ جنسيا  -صل هللا عليه وسلم–حممد 

 برتسون" الذي هاجم القرآن الكرمي، وغريها، موضحاً أن السبب يف هذه النظرة هو:شيطان"، أو القس "ابت رو 

 .خوف الغرب من اإلسالم 

 .عدم معرفة الرسول بشكل صحيح، وعدم فهم مبادئ اإلسالم بطريقة منضبطة 

 .ترمجة الكتاابت واخلطاابت العربية احلديثة بشكل خطأ 

  لإلسالم يف إطار العوملة والقيم الغربية.حتيز وسائل اإلعالم الغربية وتناوهلا 
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11    Nathan C. Funk and Abdul Aziz Said, ISLAM AND THE WEST: NARRATIVES OF CONFLICT AND 

CONFLICT TRANSFORMATION, International Journal of Peace Studies, Volume 9, Number 1, 2004. 
12 Allen Keiswetter, Islam and the West: blending, not dividing (Lebanon The Daily starm, 2007).    

 

خلفيات الصراع احلضاري بني  .Nathan C. Funk and Abdul Aziz Said 11كما عرض 
الغرب واإلسالم حتت مفهوم "األان" و"اآلخر" نظراً الختالف الرؤى والقيم حول القضااي الثقافية والدينية وتبادل 

هذا الصراع واالنقسام ال ميكن أن يستمر لألبد، وجيب أن يتحول إىل تعايش االهتامات بني الطرفني، موضحاً أن 
وحوار وتفاهم بسبب حاجة كل طرف إىل اآلخر، وهو ما يؤدي يف النهاية إىل حتقيق السالم الذي يعد املثل 

 األعلى املشرتك لكل احلضارات، حيث:

 ة بني املسلمني والغربيني، فكالمها يهدف إىل يوجد العديد من املُثل والتقاليد واملبادئ الثقافية املشرتك
 القضاء على احلرب واإلرهاب وانتهاكات حقوق اإلنسان وغريها.

 ضرورة إحداث مشاركة بني "األان" و"اآلخر"، من خالل تعزيز القيم االجتماعية اإلجيابية.

 نع السالم بني ضرورة التعرف على التنوع الداخلي للحضارات املختلفة بشكل صحيح؛ هبدف بناء وص
 الثقافات.

  ميكن حتقيق السالم بني احلضارتني الغربية واإلسالمية من خالل أفكار العلماء واملفكرين الوسطني احملايدين
 وليسو املتطرفني أو املتعصبني.

فكرة املزج بني مفهومي اإلسالم والغرب، على أساس أن األول  .Allen Keiswetter 12بينما انتقد 
بينما اآلخر متعلق ابجلغرافية، فمن األجدى الربط بني اإلسالم واملسيحية أو الشرق والغرب، وبناًء متعلق ابلدين 

 على ذلك يرفض الكاتب نظرية "صامويل هانتجون" اليت تشري صراع احلضارتني الغربية واإلسالمية، موضحاً:

 .العوملة هي العامل الرئيسي يف الربط بني اإلسالم والغرب 
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مركز اإلمارات للبحوث والدراسوووووووووات د. مجال السوووووووووويدي )حمرر(، الصوووووووووعود واألفول: حركات اإلسوووووووووالم السوووووووووياسوووووووووي والسووووووووولطة يف العامل العريب، ابوظيب،  13

 2014اإلسرتاتيجية، 

 

 هو أمر غري مقتصر على اإلسالم والغرب، وإمنا هو أمر وارد حدوثه بني طرفني أو كيانني. حدوث صدام 

  هناك اختالفات بني اإلسالم والغرب، ولكنها ليست مصريية، فتتعلق ابإلجهاض أو الطالق أو املساواة
 املطلقة بني اجلنسني وغريها. 

 هناك جماالت واسعة للتعاون بينهما يف جماالت  عدم حتمية صراع احلضارتني الغربية واإلسالمية وخاصة أن
 األمن والطاقة والدفاع واالقتصاد وغريها.

  جيب على الوالايت املتحدة استعادة مصداقيتها ونفوذها يف العامل اإلسالمي من خالل الدبلوماسية وليس
 القوة. 

 املبحث الثالث

 التيارات الدينية واحلركات السياسية

للتعرض حلركات اإلسالم السياسي وعلى رأسها مجاعة اإلخوان املسلمني وأتثريها يف  13 سعى د. مجال السويدي
 العامل العريب خاصة بعد الثورات.

 خلصت الدراسة إىل ما أييت:

 أوال: إن هناك صعود التيارات اإلسالمية يف ضوء معادالت اهليمنة وتوازن القوى اإلقليمي

حقت متأخرة ابحلراك الثوري، اضطرت اىل اخلضوع وااللتزام ابلشعارات واملطالب اثنيا: إن احلركات اإلسالمية اليت الت
 اليت رفعتها القوى الشبابية اليت أشعلت الثورة.

إن احلركات السياسية اإلسالمية، انقسمت إىل ثالثة تيارات رئيسية، تيار انغالقي مشويل، يؤمن إمياان راسخا  -3
بفكرة احلاكمية اإلهلية، وتطبيق الشريعة، وثنائية دار اإلسالم ودار الكفر. تيار مؤيد للدولة املدنية،  شرط أن 

ؤكد بوضوح أتييده للدولة املدنية وفق قاعدة "ال سياسة تكون ذات مرجعية إسالمية. تيار مقاصدي وبرامجايت، ي
 يف الدين 
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ياسووووية حممد فايز فرحات، جتربة اإلسووووالميني يف حكم مصوووور االنكشوووواف الفكري والتنظيمي، كراسووووات إسوووورتاتيجية، القاهرة، مركز األهرام للدراسووووات السوووو 14

 2014، 248واالسرتاتيجية، العدد 

 2014يف دول الربيع العريب)مصر منوذجا(، القاهرة، جامعة القاهرة، كلية اإلقتصاد والعلوم السياسية، حممود جرب، دراسة:مستقبل اإلسالم السياسي  15

 
وال دين يف السياسة". ويرى أن احلرية والعدالة يف مصر، ينتمي للتيار املؤيد للدولة املدنية ذات املرجعية 

 اإلسالمية، بينما اجته حزيب النهضة والعدالة والتنمية إىل تبين الطرح املقاصدي الربامجايت.

إىل تقييم جتربة احلكم من قبل مجاعة اإلخوان املسلمني للدولة املصرية  14ا هدفت دراسة حممد فايز فرحات بينم
 2014-2013خالل العام 

 خلصت الدراسة إىل عدة نتائج كما يلي:

، حيث أوال: تظل لتجربة حكم اإلخوان أتثرياهتا، ودالالهتا ابلنسبة لعالقة اإلسالميني ابلسياسة يف أكثر من زاوية
ستضاف هذه التجربة إىل ابقي التجارب األخرى السابقة لإلسالميني يف احلكم بدًءا من السودان إىل أفغانستان 

 مرورًأ بقطاع غزة واليت انتهت مجيعها إىل نتائج غري متوقعة .

ة يف إطار ابقي اثنيا: تزداد أمهية هذه التجربة يف حالة مصر ابلنظر إىل مركزية مجاعات اإلسالم السياسي املصري
مجاعات اإلسالم السياسي يف الشرق األوسط والعامل خاصة مجاعة اإلخوان املسلمني اليت تعد اجلماعة األم لإلسالم 

 السياسي بشكل عام. 

اثلثا:  إن هذه التجربة كشفت عجز اإلخوان يف حتويل شعاراهتم وأفكارهم اليت روجوا هلا خالل عدة عقود إىل 
ؤكد أن فشلهم ال يعود إىل البيئات احمللية اليت نشأت  وتطورت فيها هذه التجارب بقدر ما يعود واقع تطبيقي مما ي

 وجية والتنظيمية هلذه اجلماعات. إىل األبنية الفكرية واأليديول

إىل التعرف على آفاق مستقبل ظاهرة احلركات اإلسالمية يف دول الربيع العريب  15كما سعت دراسة حممود جرب 
 ملمثلة هلا، وختتلف فيما بينها من حيث االقرتاب الذي ترصد به ذلك املستقبل.والقوى ا

 خلصت الدراسة إىل النتائج التالية:
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 2012حسام متام، اإلخوان املسلمون: سنوات ماقبل الثورة، القاهرة، دار الشروق،  16

 

أوال: من اخلطأ احلكم على مستقبل ظاهرة/مشروع اإلسالم السياسي، والقوى املعربة عنه من خالل نظرية املباراة 
 الصفرية، فرغم االعرتاف أبن تيار اإلسالم السياسي تلقى ضربة إسرتاتيجية موِجعة بسقوط حكم اإلخوان يف مصر، 

ذه املرة وقع للجماعة األم، ويف الدولة املركزية للحركات مبا يضع التيار يف حمنة حقيقية، السيما أن اإلخفاق ه
اإلسالمية يف الزمن احلديث واملعاصر، إال أنه ال يزال لإلسالم السياسي عناصر قوة داخل مصر وخارجها، ولن 

تدعمها قوى جمتمعية، ودول ومؤسسات « فكرة»ينتهي تيار اإلسالم السياسي هبذه السهولة، وسيبقى كمشروع أو 
 مية واقتصادية وأمنية، هلا مصاحل حيوية يف ضمان استمراره.إعال

اثنيا: إن قوى اإلسالم السياسي، وعلى رأسها "مجاعة اإلخوان املسلمني" تنظيمات متشابكة هلا أرضية فكرية 
 وثقافية يف الرتبة املصرية، وهلا صالهتا وعالقاهتا ودعمها اخلارجي.

الظاهرة/املشروع والقوى اليت تتبناه هبذه السهولة، ولكن ذلك مرهون ابلقضاء  اثلثا: ليس من املتوقع أن تتالشى تلك
 .على األسباب املنتجة هلا، والعوامل اليت تؤدي النتشارها

لشرح وفهم وحتليل التيار اإلسالمي، وفهم األطر احلاكمة اليت حددت مسار  16وقد هدفت دراسة حسام متام
يناير، وتوفري بنية حتليلية ميكن من خالهلا استشراف مواقف  25مع بداية ثورة  مجاعة اإلخوان املسلمني واختياراهتا

 ورؤى اجلماعة يف املستقبل.

خلصت الدراسة إىل أتكيد أن مجاعة اإلخوان املسلمني قد استطاعت إثبات وجودها يف الضروف السياسية اليت 
دهم على الساحة السياسية إبعتبارهم من خالل السعى إلظهار تواج 2011يناير  25وقعت  مبصر عقب ثورة 

الفصيل األوحد األقوى واألكثر متاسكا يف ظل غياب تنظيم سياسي بديل ميكنه من التحرك يف الساحة السياسية 
 املصرية عقب تلك األحداث.
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اسوووووة يف احملددات الداخلية واخلارجية،رسوووووالة ماجسوووووتري غري انصووووورحممد علي انصووووور االطويل،  العالقة بني النظام السوووووياسوووووي الخوان املسووووولمني يف اليمن در  17

 2008منشورة،  مصر: جامعة أسيوط،كلية التجارة، 

 

 هدفت للتعرف على العوامل واحملددات الذاتية والداخلية 17أما دراسة انصر حممد علي انصر االطويل، فقد
واخلارجية اليت صاغت العالقة بني حركة اإلخوان املسلمني يف اليمن والنظامني السياسيني احلاكمني يف شطري 

 م 1990مايو  22اليمن وبينها وبني النظام السياسي الذي أُنشئ بعد إعادة الوحدة وقيام اجلمهورية اليمنية يف 

 خلصت الدراسة إىل النتائج التالية:

تنتمي إىل أكثر من حقل من حقول العلوم االجتماعية، فهي وإن انتمت اىل حقل النظم (   إن الدراسة 1)
السياسية، فإن حتليلها للمتغريات االجتماعية والسياسية جيعلها تقرتب من حقل علم االجتماع وحتديًدا علم 

والنظم السياسية من  االجتماع السياسي، وبذات الوقت فإهنا تدرس منطقة التفاعل بني حقلي العالقات الدولية
 خالل تتبعها لتأثري املتغريات الدولية على التفاعالت الداخلية.

(    إن موضوع الدراسة يتسم ابلتنوع فالدراسة يف حقيقتها ال تركز فقط على جتربة واحدة من العالقة بني احلركة 2)
بيئي وسياقها السياسي واالجتماعي اإلسالمية والنظام السياسي, بقدر ما درس ثالث جتارب لكل منها اطارها ال

املختلف، فهي تدرس عالقة احلركة اإلسالمية اإلخوانية بنظام سياسي ذو بنية عسكرية وقبلية وتوجهات فكرية 
حمافظة كما كان عليه احلال يف الشطر الشمايل من اليمن قبل الوحدة، وعالقة احلركة بنظام ماركسي علماين متطرف 

وسياسية ضعيفة ومقموعة كما كان الوضع يف الشطر اجلنويب، وعالقة احلركة بنظام سياسي  يف إطار بنية اجتماعية
 يقوم على التعددية احلزبية ويف سياق سياسي داخلي وخارجي خمتلف وهو النظام السياسي لليمن بعد الوحدة.

ة خاصة يف مشال اليمن، وما (   ثراء وامتداد التجربة اليت مجعت احلركة اإلسالمية اإلخوانية والسلطة احلاكم3)
ميكن أن تقدمه دراستها من دالالت ودروس نظرية وعملية تسهم يف تصحيح بعض التصورات املتداولة عن العالقة 

 بني النظم الرمسية واحلركات اإلسالمية.
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 2011: إعادة ترسيم الدور السياسي للحركة، عمان، اجلامعة األردنية، 2010د. حممد أبو رمان، اإلخوان املسلمون ما بعد مقاطعة انتخاابت  18

 

ما ظلت بعيده عن (   إن جتربة اإلسالميني اليمنيني يف عالقتهم مع النظام واملنظومة السياسية واالجتماعية عمو 4)
والعملية دائرة االهتمام البحثي والعلمي واإلعالمي العريب ابلرغم أهنا قد تكون أكثر ثراًء وأغىن ابلدالالت النظرية 

 من جتارب عربية مماثلة.

إىل حتليل موقف اإلخوان املسلمني عقب مقاطعتهم إلنتخاابت السلطة  18يف حني سعت دراسة حممد أبو رمان
 وتداعيات هذا املوقف على الساحة السياسية املصرية. 2010ل العام التشريعية خال

خلصت الدراسة اىل وجود حتوالت ملموسة يف اخلطاب السياسي جلماعة اإلخوان املسلمني يف األردن، برزت  
اانهتا بوضوح خالل مرحلة مقاطعة االنتخاابت النيابية وما بعدها. كما أّن مواقف اجلماعة وتصرحيات قياداهتا وبي

املختلفة ابتت متنح األولوية واألمهية للشأن الداخلي، وملوضوع اإلصالح السياسي حتديداً، مقارنًة بسنوات سابقة 
 كانت نسبة االهتمام ابلشأن الداخلي وابلشأن اإلصالحي منخفضة.

اول سلطة كما أوضحت الدراسة أن سقف مطالب اجلماعة أصبح أكثر وضوحاً وحتديداً وأعلى ابحلديث عن تد
وحكومة منتخبة وتعديالت دستورية وحماربة الفساد واالشتباك مع ما كان يعترب لسنوات سابقة مبثابة "خطوط 

 محراء" يف املشهد السياسي واإلعالمي األردين.

ة ومثلت تلك التحوالت تطوراً نوعياً يف الفكر السياسي جلماعة اإلخوان، إذ جتاوزت النقاش حول القبول ابلدميقراطي
واملفاهيم اليت تدور بفلكها لتتحدث عن مفاهيم جديدة على الفكر السياسي التقليدي لدى اجلماعة، كما هو 
احلال يف "امللكية الدستورية"، وهي املبادرة اليت تبنتها يف مرحلة سابقة "اجملموعة اإلصالحية" يف اجلماعة، أو الرتكيز 

ملقاطعة يف االنتخاابت النيابية، يف حوار احلركة مع احلكومة حصراًي على قانون االنتخاب كمحدد للمشاركة وا
 عشية االنتخاابت النيابية وبعد إعالهنا قرار املقاطعة.
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 خامتة

الشك أن جدلية الدين والسياسة ليست مقصورًة على اجملتمعات العربية، وإمنا تبدو كظاهرة مالزمة للمجتمعات 
الدين والدولة أتخذ منحًى مغايراً يف اجملتمعات اإلسالمية؛ ألن الدين والسياسة األخرى، إال أن مسألة الفصل بني 

ال ميكن فصلهما يف احلياة اإلسالمية، كما أن لدى اإلسالم ما يقوله يف هذا املقام، بينما األداين األخرى ليس 
الذي خلقته تصرفات الكنيسة لديها ما تقوله، بل على العكس قد تتحول إىل معيق، وقد ظهر هذا جلياً يف الصراع 

 يف العصور الوسطى، بينما يساهم اإلسالم يف التنمية والنهضة والتطور.

كما أن جدلية الدين والسياسة تتجّلى يف صوٍر كثرية قد متارسها السلطة السياسية أو املعارضة على حٍد سواء؛ 
احل خطاهبا السياسي بينما متنع املعارضة فالسلطة ترى أن من حقها التدخل يف الشؤون الدينية بل وتوظيفها لص

 من هذا احلق، واليت بدورها حتارب أو تعارض السلطة ابسم الدين.

ابإلضافة اىل ان أساس اجلدلية احلقيقي هو الصراع على السلطة واحلكم، وليس املقارابت العلمية املنهجية فقط 
ربية بشكٍل واضح؛ حيث تبدو العالقة بني الدين كما يرى بعض املفكرين، ويظهر هذا التصور يف اجملتمعات الع

والدولة مشكلةً أمنيةً أكثر من كوهنا ظاهرًة اجتماعية أو اقتصادية أو حىت سياسية، كما يتم التعامل معها من خالل 
 دوائر أمنية معينة وليس من خالل دوائر أكادميية وعلمية. 

ل اإلسالميني إىل احلكم؛ خوفهم من النظرة الشمولية وعلى اجلانب اآلخر فإنه من بني أسباب التخوف من وصو 
تتعلق بتدخل اإلسالميني يف احلياة اخلاصة، وخوفهم  -بشكل أساسي-لدى التيار اإلسالمي، والنظرة الشمولية 

من مصادرة مظاهر احلياة اليومية واملعاصرة اليت يريدون ممارستها، فالعلماين خياف من آتكل مساحة احلرية لديه يف 
ل احلكم اإلسالمي، كما يشّكك بعض األطراف بصدقية توّجه اإلسالميني للتعددية والشفافية والدميقراطية، ظ

 وعند مناقشة جتربة محاس اليت أزالت كل هذه التخوفات أكد املشاركون أهنا جتربٌة مستقلٌة وهلا ظروفها اخلاصة.

م يتناولون اجلانب النظري والفلسفي، مث ينتقلون بيد أن هناك مشكلة يف املناقشة بني املفكرين العرب حيث أهن
بشكٍل سريع حنو تناول التطبيق العملي قبل إنضاج األول أو حىت الثاين؛ فأحد التيارات تعرض أغلى ما عندها من 

 األفكار الفلسفية بينما تنتقد اآلخر أبسوأ ما عنده من املمارسات العملية.
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حلوار بني التيارات املختلفة ، وكذلك منح العلماء واملفكرين واملثقفني فرصة من مث خنلص اىل التأكيد على أمهية ا
ممارسة دورهم اإلجيايب يف اإلصالح والتغيري والتأثري، بعد أن تالشى دورهم لصاحل قيادات احلركات السياسية، وفيما 

ياف التيار اإلسالمي املختلفة اليت يتعلق ابحلركات اإلسالمية أّكد املشاركون على أمهية توثيق أواصر احلوار بني أط
يؤخذ عليها قلة احلوار الداخلي فيما بينها للوصول إىل حالة من احلوار والتكامل والتعاون من أجل مصلحة الوطن 
العريب وقضاايه األساسية، هذا ابالضافة اىل التأكيد على أن عنصر الدين ميّثل مكّوانً أساسياً من مكوانت احلكم 

جيب أن أيخذ وضعه، وأن حماوالت حماصرة التيارات اإلسالمية السياسية، وتدخل الدولة يف الدين يف اإلسالم و 
من خالل صياغة املناهج الدينية، والفتاوى الشرعية، وخطب املساجد، إمنا ميّثل تدخاًل سياسيًا غري مربر، وأن 

على إاتحة الفرصة لقيادات وعلماء ومفكري بديل ذلك يقوم على االعرتاف أبمهية الدين يف حياة اجملتمع العريب، و 
اإلسالم السياسي املستنري للمشاركة الفاعلة واحلرة يف صياغة اجملتمع وتوجيهه، وكذلك املشاركة يف العمليات 
السياسية واملمارسات الدميقراطية، خاصة يف ظل التوضيحات اليت ظهرت يف احللقة حول اجتاهات احلركة اإلسالمية 

 ء الدميقراطية والتعددية وحرية اجملتمع والفرد.السياسية إزا
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ABSTRACT 

This paper tries to study  the punishment Stealing in the Shriah Islamic  and 

iraqian law. The research take punishment Stealing in the Shriah Islamic  and 

iraqian law  . including ideal punishment Stealing in the Shriah Islamic  and 

iraqian law.and  Ideal Stealing punishment Stealing in the Shriah Islamic  and 

iraqian law. and  sharper  Stealing punishment Stealing in the Shriah Islamic  and 

iraqian law.that in shadow Shriah Islamic  and iraqian law  . 

I my ago ,the  maqasidy (objectives)of  Shariah   have   recognized the right  of 

preserving  of  safeguarding  the   religion  (Din), self, mind (aql)  and  personal 

sanctify and   humor. 

By recossily, these rights  and  extended for  Stealing.   In addition,  these  rights   

include the right of  maintaining a suitable  and  secured Shelter for the  refugee   

and his  / her dependents, his  right   to have   access    for education  and the   

right for  fair trial before the Islamic courts. 

Although this topic has been extensively dealt and certain  areas  of the topic that 

have    received   scanty coverage .  It is  hapend   that  this   study   will   contribute 

to  the    literature on that   important subjects.    This topic is also   vital   due    to     

the   fact  that  refugee problems   have    becoming   more complex ,  particularly  

in the  past- word   war   Two era. 

We will follow  the  dedective   method in dealing  and  analyzing the  components  

of  this paper   based   on the  companative  approach.   The  paper will make  use   

of both   primary and secondary sources. 

The  paper will  conclude by  presenting policy- or united  recommendations  to 

improve   the   conditions of  refugee  from  the Shariah perspective. 
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 امللخص

 

 سار ومن وصحبه آله وعلى للعاملني، رمحة املبعوث حممد سيدان على والسالم والصالة العاملني، رب هلل احلمد 
 :وبعد الدين يوم إىل دربه على

عقوبة ، وقد تناول البحث العراقي اجلنائي عقوبة السرقة يف الشريعة اإلسالمية والقانونتسعى هذه الدراسة إىل بيان 
منها مفهوم العقوبة يف الشريعة اإلسالمية والقانون اجلنائي ، اجلنائي العراقيالسرقة يف الشريعة اإلسالمية والقانون 

العراقي، ومفهوم السرقة يف الشريعة اإلسالمية والقانون اجلنائي العراقي، ونصاب السرقة يف الشريعة اإلسالمية 
 . العراقيالشريعة اإلسالمية والقانون اجلنائي كل من   وذلك يف ظل ،والقانون اجلنائي العراقي

 تسعفين ومل عليها،مقنعة  إجابة أجد مل وتساؤالت تساؤالت نفسي يف أاثر الذي األمرأما أسباب اختيار املوضوع 
 .كل من الشريعة اإلسالمية والقانون اجلنائي العراقي  يف ظل شافية كافية  إبجابة قرأهتا اليت الفكرية الكتبيف 

 والتصفية والكوارث احلروب نتيجة وفقرا   مضطربة أوضاعا  يعيش  املعاصر العامل وتكمن مشكلة املوضوع يف أن
 .سرقة كثرية من أموال الناس والدولة يف الدولة العراق عموما   إىل أدى مما ،راقالع أصقاع من كثري  يف املنتشرة

حللها حتليال  دقيقا  علومات ذات الصلة ابملوضوع، مث امل رصد نهج اإلستقرائي يفامللقد هنج الباحث يف دراسته و 
  وفق املنهج املقارن وذلك حسب املعلومات الواردة يف املصادر األولية والثانوية.
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 املبحث األول:
اإلسالمية والقانون اجلنائي العراقي.السرقة لغًة واصطالحاً يف الشريعة   

 املطلب األول:
 مفهوم السرقة لغًة واصطالحاً يف الشريعة اإلسالمية.

أخذ املال على وجه األخذ مال الغري خفية ، أو  سرق الشيء يسرقه سرقا  وسرقا بكسر الراء، السرقة لغة: 
 السرقة لغة من سرق: َسَرَق منه الشئ وَسَرقُه الشئ َسَرقا  وَسرِقا  وَسرِقة  وَسرقَاان : أخذُه خفية من حرز، 1 .االستتار

سرق: اختلس، اخذ املال خفية وَتَسّرق على: نظر إليه سرا ، سارقُه النظر. و  ،والسرقة: اخذ الشئ يف خفاء وحيلة
يء يسرق سرقا يقال سرق منه الش ،هي أخذ الشيء من مال الغري خفية  ، أو سرق السمع واسرتقُه أذا مسعه مستخفيا  

 وسرقة ، جاء إىل حرٍز مسترتا  فأخذ ماال  لغريه، واالسم السرقة.2 
ُ َعزِيٌز َحِكيمٌ .3    َوالسَّارُِق َوالسَّارَِقُة فَاْقطَُعوا أَْيِديَ ُهما َجزاء  ِبا َكَسبا َنكاال  ِمَن اَّللَِّ َواَّللَّ

والسرقة اصطالحاً : أخذ املال على وجه اخلفية واالستتار،4 أخذ مكلف ماال  حمرتما  لغريه نصااب  أخرجه من حرزه 
 5.خفية، وال شبهة له فيه

  :  الشافعية وعرفها
من املال بقصد  )أخذ البالغ العاقل املختار امللتزم إلحكام أال سالم نصااب  ابهنا فعرف السرقة  شافعيةاملذهب ال أما

 سرقته من حرز مثله، أو أبهنا أخذ املال خفية ظلما   من حرز مثله بشروط(.6
 
 
 

                                                           
 الناشر: دار النشر بريوت.، 156، ص1، طلسان العربابن منظور، حممد بن أكرم،   1
 . 253، احملقق: حممد نعيم العرقسوسي،) الناشر: مؤسسة الرسالة بريوت( ص8، ط3، جالقاموس احمليطآابدي، فريوز، جمد الدين حممد بن يعقوب،  2
 .٣٨اآلية املائدة  3

 .م1997ه/ 1417،القاهرة دار عامل الكتب  الناشر:، 12،ج416، صحتقيق: حممود عبد الوهاب وآخرون، املغينابن قدامه، موفق الدين، 4

 .شرح حدود البن عرفةم، وانظر: 1995دار النشر بريوت ، 1،ج126، صخمتار الصحاحالرازي حممد بن أيب بكر بن عبد القادر، 5
، طبعة دار إحياء الكتب العلمية ، عيسى البايب  186ص 4ج  حاشية قليويب على شرح املنهاج، لشهاب الدين أمحد بن سالمة القليويب، ،القليويب 6

 ، 158ص 4:للشيخ حممد الشربيين اخلطيب ، وهوشرح على منت املنهاج للنووي . ج ، مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاجاحلليب . وانظر: 
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: احلنفية وعرفتها  
 املتمول املال من الفساد إليه يتسارع ال مما خفية القطع نصاب مكلف ) أخذ أبهنافعرف السرقة  نفيةإما املذهب احل 

 للغري من حرز بال شبهة(.7
: املالكية وعرفها  

أبهنا  ( أونصااب أخرجه بقصد واحد الشبهة له فيهإما املذهب املالكي فعرف السرقة  )أخذ املكلف ماال حمرما لغريه  
 ) أخذ مكلف حرا   ال يعقل لصغره ، أو ماال   حمرتما   لغريه نصااب   أخذه من حرزه بقصد واحد خفية ال شبهة له فيه(.8 

 فيه له شبهة ال مثله حرز من وإخراجه حمرتم مال ) أخذ أبهنافعرف السرقة  نابلةإما املذهب احل : احلنابلة وعرفها
 على وجه االختفاء(. 9

 وعرفها الظاهرية :  إما املذهب الظاهرية فعرف السرقة ) أبهنا االختفاء أبخذ شيء ليس له(. 10 
 أخذ السرقة أبن)  قوهلم وهو مجيعا   الفقهاء عند مجهور عليه متفقا   قدرا   هناك أن ومن خالل التعاريف كلها نرى 

  .( حق بغري خفية الغري من الشيء
اخلاصة عن احلارث بن الربصاء قال: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو  وامللكية األموال ووضع قوانني محاية

 ميشي بني منرتني من احلجاز:" من أخذ شيئا من مال أخيه بيمني فاجرة، فليتبوأ بيتا يف النار ".11
 
 

                                                           
،  مطبوعة مع مع فتح القدير البن اهلمام 354، ص 5، ج ح القديرحاشية سعد حليب هبامش فتحليب، لسعد هللا بن عيسى الشهري بسعدي حليب،  7

حاشية سعد حليب ه  يف مطبعة مصطفى البايب احلليب، مصر. 1389ه  . وهي مصورة عن الطبعة األوىل 1397احلنفي . دار الفكر، بريوت، الطبعة الثانية 
ص  3(: للشيخ حممد  أمني املعروف اببن عابدين، ج  ر املختار شرح تنوير األبصار)رد احملتار على الد،. وانظر: حاشية ابن عابدين هبامش فتح القدير

265. 
، ، وهو شرح على املختصر اجلليل أليب الضيا سيدي  333ص 5،ج شرح اخلرشي على املختصر اجلليلاخلرشي، لإلمام عبدهللا حممد اخلرشي املالكي،  8

أليب الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن 408ص  2،ج بداية اجملتهده  . وانظر: احلفيد، 1308خليل، الطبعة األوىل، املطبعة اخلريية ابجلمالية سنة 
 رشد املشهور احلفيد، طبع املكتبة التجارية الكربى.

 ه  .1320، الطبعة األوىل ، مطبعة الشرفية 77ص  4، ج كشاف القناع على منت املقنعي، للشيخ منصور بن إدريس احلنبلي، احلنبل 9
 .، مطبعة اإلمام  395، ص 11، ج احمللىابن حزم، أليب حممد علي بن أمحد بن حزم،  10

األرانؤوط، ابب بيان مشكل ما روي عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، احملقق: شعيب 1، طمشكل اآلاثر للطحاويالطحاوي، أبو جعفر الطحاوي،   11
 م(. 1994ه/ 1415، )الناشر:  مؤسسة الرسالة بريوت، 5183حديث: 
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َها َأنَّ  ُ َعن ْ قُ َرْيش ا َأََهَُّهْم َشْأُن اْلَمْرأَِة اْلَمْخُزوِميَِّة الَّيِت َسَرَقْت فَ َقاُلوا َوَمْن يَُكلُِّم ِفيَها َرُسوَل ويف السنة َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاُلوا َوَمْن ََيْرَتُِئ َعَلْيِه ِإالَّ أَُساَمُة ْبُن َزْيٍد ِحبُّ َرُسوِل اَّللَِّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَكلََّمُه أَُساَمُة  َصلَّى ااَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  إمنا أهلك الذين من قبلكم أهنم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق  :فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
           12 . فيهم الضعيف أقاموا عليه احلد، وامي هللا: لو أن فاطمة بنت حممد سرقت لقطعت يده

 املطلب الثاين:
 مفهوم السرقة اصطالحاً يف القانون اجلنائي العراقي.

: يف القانون العراقيالسرقة أصطالحاً _ و أ  
( منه السرقة أبهنا 439قانون ِبوجب القانون العقوابت العراقي فقد عرف يف املادة ) يف التعرف السرقة   

 ) السرقة اختالس مال منقول مملوك لغري اجلاين عمدا  ( .        
قضاء: فلم يعرف القضاء السرقة طبقا  ملا اطلعنا عليه من مصادر اتركا  ذلك إىل الفقه.يف التعرف السرقة   

وعرفت أيضا  أما السرقة فقها : فقد عرفت أبهنا ) األستيالء بنية التملك على مال منقول مملوك للغري دون رضاه (. 
 أبهنا ) اخذ املال على وجه اخلفية واألستتار( .  

وعرفت أيضا  أبهنا ) اعتداء على ملكية مال منقول مملوك للغري بنية متلكه(. كما عرفت أبهنا ) اختالس مال منقول 
     13مملوك للغري بنية متلكه(. 

يتضح لنا أركان 1969لسنة ( 111 ) رقم من قانون العقوابت العراقي 439من التعريف الذي أوردته املادة  -أ
 -: جرمية السرقة ثالثة وهي

 االختالس _1
 .حمل االختالس وهو إن يكون ماآل منقوال مملوكا للغري _2
 .القصد اجلنائي الركن األول )االختالس_ 3

 ملك اخلاص هو كل شيء قابل للت ويقصد ابملال قانوان   ال على مال،إال يقع االختالس  أن يكون ماال: -أوال
 

                                                           
 .632 ص(  م1995ه /1416 دار اجليل بريوتالناشر: ،) عمدة األحكام حكام اإلحكام شرحأ، ابن دقيق العيد  12

، العدد األول، جملة احملقق احللي للعلوم 101ص)دراسة مقارنة(  احلماية اجلنائية للعتبات املقدسة سامل، اسراء حممد علي، ونرباس عبد الكاظم،  13
 القانونية والسياسية، كلية القانون جامعة اببل.

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=80&ID=955
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=80&ID=955
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( من قانون 65م) ن يكون حمال حلق من احلقوق املالية )فاملال هو كل حق له قيمه مادية (أأي كل شيء ميكن 
 .العقوابت العراقي

خر تعترب منقوالت يف حكم أأن يكون حمل السرقة منقوال. مجيع األموال اليت ميكن نقلها من مكان إىل  – اثنيا
  .القانون اجلنائي وهذا الشرط يتطلب أن يكون احملل ذا قيمه مادية 

َيب أن يكون املنقول مملوكا للغري: السرقة جرمية من جرائم االعتداء على املال بقصد متلكه ،لذلك ال يعترب  -اثلثا
 .سارقا من استوىل على مال يعود له 

ة، والبد ان يكون هو كل حق له قيمه مادي  واملالماال   أن املسروق البد أن يكون ومن خالل التعاريف كلها نرى
  .(منقوال ، وان يكون مملوكا  للغري 

 املبحث الثاين.
 حكم السرقة يف الشريعة اإلسالمية والقانون اجلنائي العراقي.

 املطلب األول:
 حكم السرقة يف الشريعة اإلسالمية.

 يف سببا   السرقة كون  وهو وضعي والثاين: حكم التحرمي، وهو تكليفي حكم أوال :: قسمني السرقة ينقسم إىل حكم
 حمرمة أهنا وذلك:  التحرمي الذي هو التكليفي احلكم الذي قمت به وهو حول والضمان، والبحث القطع وجوب

. واإلمجاع والسنة الكتابدلة على حترميها من  ولقد وُحَد، فاعلها لعن الذنوب، كبائر  من كبرية  وهي  شرعا    
. الكرمي القرآن أواًل:  
ُ َعزِيٌز َحِكيٌم :  تعاىل قوله  14 .َّ َوالسَّارُِق َوالسَّارَِقُة فَاْقطَُعوا أَْيِديَ ُهما َجزاء  ِبا َكَسبا َنكاال  ِمَن اَّللَِّ َواَّللَّ

. السارق يد بقطع وتعاىل سبحانه هللا أتمران الكرمية اآلية يف هذه    
الكربى يف الشريعة اإلسالمية، لذا جاءت عقوبتها قاسية تتمثل يف قطع يد السرقة حمرمة شرعا ، بل هي من اجلرائم و 

 من إخالل ابألمن العام أمن اجملتمع ال ابلنظر إىل قيمة املال املسروق، وقد ثبت حترميها ذلك السارق، نظرا  ملا حيدثه 
 
 
 

                                                           
 .38سورة املائدة آية   14
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 العرض لكافة الناس على السواء مسلما  كان أو غريه من الدايانت األخرى، قوانني حلماية تووضع ابلكتاب والسنة.
  15.َّ :َوْيٌل لُِّكلِّ َهَُزٍَة لَُّمزَةٍ  تعاىل قوله

ومل تبلغ جنايته حد العقوبة ابلقتل، فكان  –" إن عقوبة القطع للسارق أبلغ وأردع من عقوبته ابجللد  قال ابن القيم
 16 العضو الذي جعله وسيلة إىل أذى الناس وأخذ أمواهلم.أليق العقوابت به : إابنة 

          . النبوية السنة اثنياً:
 يده فتقطع البيضة يسرق السارق هللا لعن)  قال وسلم عليه هللا صلى النيب أن عنه هللا رضي هريرة أبو رواه ما  1

 ويسرق احلبل فتقطع يده ( . 17 
  . احملرم الفعل على إال يكون ال واللعنة السارق، لعن وسلم عليه هللا صلى الرسول أشارة إىل أن احلديث إن يف

 ما إال أخيه مال من مريء ال حيل ال)  قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عنه هللا رضي عباس ابن رواه ما  2
 أعطاه عن طيب نفس ( 18 

 فتكون منه نفس طيب غري من الغري مال أخذ ، والسرقة نفسه به طابت ما إال املسلم مال حرمة على احلديث دلة
. شرعا   حمرمة  

 3  عن عائشة رضي هللا عنها أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ) تقطع يد السارق يف ربع دينار فصاعدا  ( .19 
.  املسروق  يف النصاب بلوغ منها بشروط يده تقطع السارق أن احلديث معىن  

ُ َعَلْيِه وحلديث عائشة رضي هللا عنها  أيضا  قالت: إن قريشا أَههم شأن املرأة املخزومية اليت سرقت، وفيه قوله َصلَّى اَّللَّ
 .َوَسلََّم: وامي هللا لو أن فاطمة بنت حممد سرقت لقطعت يدها، مث أمر بتلك املرأة اليت سرقت فقطعت يدها

 

                                                           
 .١اآلية.  اهلمزة  15
 .،  96، ص2ج إعالم املوقعني عن رب العاملني،عبدهللا، ابن قيم، حممد بن ايب بكر بن ايوب ابن قيم اجلوزية ابو  16

)دط(، بريوت: دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع  2489ص 6ج  صحيح البخاري، .البخاري، أبو عبدهللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية 17
 م(،.1994)

بريوت: دار الكتب  ،171ص1ج (،2)ط املستدرك على الصحيحني  .أيب عبدا هلل حممد بن عبدا هلل بن محدويه بن نعيم الضيب النيسابوري احلاكم،  18
 م(.2002العلمية للنشر والتوزيع )

)دط(، بريوت: دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع.  1312، ص 3ج  صحيح مسلممسلم، أبو احلسني مسلم بن حجاج القشريي النيسابوري،   19
 م(.1994)
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،  السرقة حرمة على هذا وقتنا حىت والسالم الصالة عليه الرسول عصر من الفقهاء أمجع فقد:  اإلمجاع : ومناثلثا
 وعلى وجوب قطع يد السارق يف اجلملة، وأهنا حمرمة ابلكتاب والسنة واإلَيماع. 20  

 
:الرابع املطلب  
. السرقة بفعل املتعلقة الشروط  

 1 ـ الشرط األول: أن يكون األخذ خفية. وهذا الشرط قال به مجيع الفقهاء. 21
.  حرز من األخذ يكون أن األخذ بفعل املتعلقة الشروط :حرز من األخذ يكون أن :الثاين الشرط ـ2  

 له مضيعا صاحبه يعد ال حبيث عادة األموال فيه حتفظ الذي املوضع أبنه: احلرز تعريف على الفقهاء اصطالح وجرى
 بوضعه فيه  كالدور واحلوانيت وغريها، وجاء يف خمتار الصحاح: أن احلرز هو املوضع احلصني . 22

من هذه التعاريف تظهر الشروط اليت يذكرها الفقهاء للقطع يف السرقة ، وهي على وجه اإلمجال أما شروط السارق 
 سبعة:

أن يكون السارق ابلغا  عاقال  .              -1  
أن يكون املسروق ماال  حمرتما  .              -2  
أن يكون املسروق نصااب  .              -3  
أن خيرجه السارق من احلرز .              -4  
انتفاء الشبهة .              -5  
ثبوت السرقة .              -6  

 7-              أن يطالب املسروق منه ِباله . 23
                                                           

 .اآلفاق اجلديدة، )دط(. بريوت: دار 135، ص مراتب اإلمجاع .أبو حممد، علي بن أمحد، ابن حزم   20

(، مصر: دار 3)ط 354، ص5ج فتح القدير، اجلامع الصغري بني فين الرواية والدراية من علم التفسري،عبدهللا، الشوكاين، حممد بن علي بن حممد بن  21
)دط( ، بريوت: دار  239، ص10جاملغين،  .بن أمحدم(،. وانظر: ابن قدامة، موفق الدين عبدهللا 2005) .الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع

 ه  (.1392العريب) الكتاب 

 م(،.1996ه  ، 1416(، القاهرة: دار احلديث)2)ط 162،ص6جاجلامع ألحكام القرآن، .القرطيب، أبو عبد هللا حممد بن أمحد األنصاري  22

، 235، القوانين الفقهية  3/414، وللمالكية : المعونة  5/84 والبحر الرايق،  66، ص7، ج بدائع الصنائعينظر للحنفيه :   23

  .6/129، كشاف القناع  5/345وللحنابله : الكافي البن قدامة  4/158، مغني المحتاج  10/110وللشافعية : روضة الطالبين 
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 املطلب اخلامس:
 حكم السرقة يف القانون اجلنائي العراقي.

اليت تقع يف أحدى األماكن املعدة للعبادة من اجلناايت  أعتبار السرقة أنفرد مشرع قانون العقوابت العراقي  ابلنص على
عندما شدد عقوبة هذه اجلرمية وجعلها السجن إىل جانب عقوبة احلبس، يف حني أن التشريعات العقابية األخرى عدهتا 

لشغل إىل جانب يف عداد اجلنح عندما شددت عقوبتها وجعلتها احلبس وبعضها نص على عقوبة الغرامة أو عقوبة ا
 .ومتاشيا  مع هنج املشرع العراقي يف قانون العقوابت هبذا الصدد، عقوبة احلبس

( جرمية السرقة أبهنا )اختالس مال منقول مملوك لغري اجلاين عمدا ....( ومن هذا التعريف  439وقد عرفت املادة )
املوضوعية ِبحل اجلرمية وهو مال منقول مملوك لغري  نستنتج املتطلبات املوضوعية واملتطلبات املعنوية وتتمثل املتطلبات

 .اجلاين ونشاط اجلاين وهو االحتالس اما املتطلبات املعنوية فهي القصد اجلرمي )عمدا( 
( على أن ) يعاقب ابلسجن  444أما قانون العقوابت العراقي فقد عد هذه اجلرمية من اجلناايت عندما نص  يف املادة ) 

بع سنوات أو ابحلبس على السرقة اليت تقع يف إحدى الظروف التالية . أوال : إذا ارتكبت يف .... مدة ال تزيد على س
يعاقب ابحلبس على السرقة اليت تقع يف غري االحوال على أنه  446مادة كما نصت أو حمل معد للعبادة ... ( .  

ه املادة ابلغرامة اليت ال تزيد على عشرين دينارا اذا وَيوز تبديل العقوبة املقررة يف هذ، املنصوص عليها يف املواد السابقة
 24 .كانت قيمة املال املسروق ال تزيد على دينارين

 املبحث الثالث.
ريعة اإلسالمية والقانون العراقينصاب السرقة  يف الش  

:املطلب األول  
 نصاب السرقة  يف الشريعة اإلسالمية.

: قولني على القطع لوجوب النصاب  اشرتاط يف الفقهاء اختلف   
القول األول: يرى أن النصاب شرط إلقامة احلد، وهو مذهب األئمة األربعة.25 فالقطع ال َيب عندهم إال إذا بلغ 

. نصااب   املسروق  
                                                           

، العدد األول، جملة احملقق احللي للعلوم 101صرنة( )دراسة مقا احلماية اجلنائية للعتبات املقدسة سامل، اسراء حممد علي، ونرباس عبد الكاظم، 24
       القانونية والسياسية، كلية القانون جامعة اببل.

، وانظر:  366ص 3)رد احملتار على الدر املختار شرح تنوير األبصار (:   ج  حاشية ابن عابدين، ابن عابدين، للشيخ حممد  أمني املعروف اببن عابدين 25
:للشيخ حممد  مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج،   وانظر:  516ص 5:أليب عبدهللا حممد بن أمحد عليش،ج  خمتصر خليلمنح اجلليل على 
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وهذا قول داود، أنه ال يشرتط للقطع بلوغ املسروق نصااب ، بل يقطع يف القليل والكثريالقول الثاين:  
الظاهري،26 وقد استدل اجلمهور على ما ذهبوا إليه ابلسنة واإلمجاع :  فأما السنة فقالوا :إن الرسول صلى هللا عليه 

:   منها وأفعال أقوال عنه رويوسلم    
 1 . ما رواها بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم  :)أنه قطع يف جمن مثنه ثالثة دراهم(. أو )قيمته ثالثة دراهم(. 27

 دينار ربع يف السارق يد يقطعصلى هللا عليه وسلم   رسول كان( قال أهنا عنها عنه رضي عائشة روته ما   2
 فصاعدا  (. 28 

 حجفة من أدىن يف السارق يد تقطع تكن مل)قالت أهنا عنها عنه رضي عائشة عن أبيه عن عروة بن هشام  روى  3
 أو ترس،كل واحد منهما ذو مثن(.29  

 
 هللا لعن: )قالصلى هللا عليه وسلم   هللا رسول أن عنه هللا رضي هريرة أيب عن روي ميا استدلوا فقد: السنة وأما

 السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق احلبل فتقطع يده ( 30  

                                                           

: للشيخ حمي الدين النووي ، طبعة دار منهاج الطالبني وعمدة املفتني(  . وانظر: 241ص 10الشربيين اخلطيب ، وهوشرح على منت املنهاج للنووي، ج
 .186ص 4الكتب العلمية ، عيسى البايب احلليب ، ج  إحياء

 .، الناشر: مكتبة العصرية 184، صمقدمة ابن خلدونابن خلدون، عبدالرمحن بن حممد بن خلدون،  26

و النشر و التوزيع )دط(، بريوت: دار الفكر للطباعة  2493ص ،  6ج  صحيح البخاري، .البخاري، أبو عبدهللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية 27
( حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء 1314، ص 3ج  صحيح مسلم،وانظر: مسلم، بن احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوري،  م(،.1994)

،  حتقيق :حممد حميي الدين 136، ص 4، ج سنن أيب داودالرتاث العريب ، بريوت . وانظر: أيب داود : سليمان بن األشعث أبو داود السجستاين األزدي ، 
، حتقيق عبدالفتاح أبو غدة ،مكتب 2، ط76، ص 8،ج سنن النسائيعبداحلميد ، دار الفكر . وانظر: النسائي : أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن النسائي ، 

 ه  .      1406املطبوعات اإلسالمية ، حلب  

. حتقيق عبدالفتاح أبو غدة ،مكتب املطبوعات اإلسالمية ، 2، ط76ص8، ج نن النسائيسالنسائي : أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن النسائي ،   28
 ه  .       1406حلب  

)دط(، بريوت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع   2492ص 6ج  صحيح البخاري، .البخاري، أبو عبدهللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية 29
، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث 1313، ص3ج صحيح مسلم،وانظر: مسلم، بن احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوري،  م(،.1994)

، حتقيق عبدالفتاح أبو غدة ،مكتب 2، ط82، ص 8،ج سنن النسائيالعريب ، بريوت . وانظر: النسائي : أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن النسائي ، 
  ه  .      1406بوعات اإلسالمية ، حلب  املط

 مؤسسة قرطبة ، مصر .     241،ص1، جمسند أمحدأمحد بن حنبل ، أمحد بن حنبل أبو عبدهللا الشيباين،  الشيباين، 30
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  أكثر أو دراهم ثالثة قيمته ما وابحلبل احلرب، ميدان يف الرأس على جتعل اليت احلديد بيضة ابلبيضة املارد إن: األول
  السفينة. كحبال

 ابلنسبة القطع َيب لكي النصاب اشرتاط هو بينا أن سبق كما  الفقهاء مجهور عليه يتفق الذي العام املبدأ أما    
: أييت فيما سنبينه ما وهذا القطع أخذه يوجب الذي النصاب مقدار يف بينهم فيما اختلفوا أهنم غري.  للسارق  
 من دينار ربع أو الفضة من دراهم ثالثة هو الواجب النصاب أن إىل وأصحابه مالك اإلمام ذهب :األول القول

 : أييت ِبا املالكية واستدل  31. الذهب
1  ما رواه ابن عمر أن النيب  صلى هللا عليه وسلم :) قطع يد رجل سرق ترسا   من صفة النساء مثنه ثالثة دراهم (. 

32   
يد تقطع الصلى هللا عليه وسلم :)  هللا رسول قال قالت عنها هللا رضي عائشة عن روي ما  2  ربع يف إال السارق 

 دينار فصاعدا  (. 33 ووجه الداللة مما تقدم أن النيب  صلى هللا عليه وسلم  قد قطع فيما قيمته ثالثة دراهم. 
 

 فيما عنه يفرتق ذكره، ولكنه السابق النصاب قيمة يف مالك اإلمام مذهب مع يتفق  الشافعي مذهب :الثاين القول
 من ابلدراهم ابلذهب، وليس أي دينار ابلربع يكون التقومي أن يرى فضة، فالشافعي أو ذهب غري املسروق كان  إذا

 : أييت ِبا وأصحابه الشافعي واستدل   34 . الفضة

                                                           
: أليب الربكات أمحد .وانظر: الشرح الكبري ) شررح الدردير( 520ص 4ج منح اجلليل على خمتصر خليلخليل ، أليب عبدهللا حممد بن أمحد عليش،   31

 (.391،392، ص  4بن حممد بن أمحد الشهري ابلدردير ، وهو هبامش حاشية الدسوقي عليه،ج

، حتقيق عبدالفتاح أبو غدة ،مكتب املطبوعات اإلسالمية ، 2، ط76، ص 8،ج سنن النسائيالنسائي : أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن النسائي ،   32
  ه  .      1406حلب  

، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت 1312، ص3ج صحيح مسلم،مسلم، بن احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوري،  33
لنسائي : أمحد . وانظر:  ا862،ص2: حممد بن يزيد أبو عبدهللا القزويين ، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر ،بريوت ، ج سنن  ابن ماجه. وانظر: 

  ه  .      1406، حتقيق عبدالفتاح أبو غدة ،مكتب املطبوعات اإلسالمية ، حلب  2، ط81، ص 8،ج سنن النسائيبن شعيب أبو عبد الرمحن النسائي ، 

العلمية ، عيسى البايب ، طبعة دار إحياء الكتب 186ص 4ج حاشية قليويب على شرح املنهاج،لسهاب الدين أمحد بن سالمة القليويب، القيلويب،   34
 ،  وهوشرح على منت املنهاج للنووي . 158، ص4احلليب . وانظر: الشربيين، للشيخ حممد الشربيين اخلطيب، مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، 
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 دينار ربع يف إال السارق يد تقطع الصلى هللا عليه وسلم :)  هللا رسول قال:قالت عنها هللا رضي عائشة عن روي ما  1
  35 .(فصاعدا  

 دون فيما السارق يد تقطع الصلى هللا عليه وسلم : )   هللا رسول قال: قالت عنها هللا رضي عائشة عن روي ما   2
 . دينار ربع أي  36 . اجملن مثن

  37 .ذلك دون عما ونفاه دينار ربع يف القطع أثبتصلى هللا عليه وسلم    النيب أن الداللة ووجه
 :  رأاين ففي مذهبه: أمحد اإلمام :الثالث القول
 .  مالك مذهب من املشهور هو دينار،كما ربع أو دراهم ثالثة هو النصاب أن: األول
 أبقلهما يقوم فإنه قيمتها اختلفت وإذا معا، هبما قوم فضة أو ذهب غري املسروق كان  إذا ولكن متاما ، األول مثل: الثاين

 38 القيمة. يف
 دراهم ثالثة قيمته جمنا سرق سارقا أن عنه هللا رضي انس رواه وِبا. أحاديث من بيانه سبق ِبا أمحد اإلمام واستدل
   39 فقطعه. دينار ربع قيمتها فبلغت أترجه سرق برجل عثمان وأتى بكر، أبو فقطعه
 أحدَها. تساوي قيمته ما أو دراهم ثالثة أو دينار ربع يف القطع على تدل أهنا: واآلاثر األحاديث هلذه الداللة ووجه

                                                           
، دار الفكر 862،  ص2: ج نن  ابن ماجه.  ونظر: س81، ص8ج، النسائي، حممد بن يزيد أبو عبدهللا القزويين ، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي  35

 ،بريوت ،. 

وانظر: سنن الدار قطين :علي بن عمر أبو  .81، ص8ج، ، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقيسنن النسائيالنسائي، حممد بن يزيد أبو عبدهللا القزويين ،   36
 ه  .  1386 هاشم مياين املدين، دار املعرفة ، بريوت  ، حتقيق :السيد عبد هللا189، ص3، جسنن الدار القطيناحلسن الدارقطين البغدادي ، 

 ه  1320، مطبعة األزهرية 232، ص 2، ج 1، ط اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع وهو شرح اخلطيبللشيخ حممد الشربيين اخلطيب،  الشربيين،  37

 .   242ص 10، جاملغين البن قدامةمصدر سابق،    38

، حتقيق: كمال يوسف احلوت، مكتبة الرشد،  476، ص5،ج 1، طمصنف بن ايب شيبةأيب شيبة : أبو بكر عبد هللا بن حممد بن أيب شيبة الكويف ،   39
د ، حتقيق : حممد عب 262،ص 8ج  سنن البيهقي الكربي،ه  .  وانظر: البيهقي ، أمحد بن احلسني بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي، 1409الرايض  

،  78،ص 4، ج1، ط كشاف القناع على منت املقنعه . وانظر: احلنبلي، للشيخ منصور بن إدريس،  1414القادر عطا ،مكتبة دار الباز ،مكة املكرمة  
 ه  .  1320مطبعة الشرفية 
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 فال قيمتها، ما يساوي أو فضة دراهم عشرة هو القطع يوجب الذي النصاب أن حنيفة أبو اإلمام يرى :الرابع القول
 عروض أو الذهب من الفضة يف غري قطع ال كما  دينار، ربع قيمته كانت  دراهم، ولو عشرة من أقل يف عنده قطع

  40 . ربع دينار تساوي قيمته كانت  دراهم، ولو عشرة من أقل قيمته ِبا التجارة
 :  ومنهاصلى هللا عليه وسلم    الرسول عن وردت اليت ابألحاديث حنيفة أبو اإلمام واستدل

  41(دراهم عشرة دون فيما قطع ال:)قالصلى هللا عليه وسلم  الرسول أن شعيب بن عمرو رواه ما  1
  42. ( اجملن مثن يف اليد تقطع:) قالصلى هللا عليه وسلم    النيب أن أبيه عن سعد بن عامر رواه ما  2
 عشرةصلى هللا عليه وسلم    هللا رسول عهد على كانت  اجملن قيمة أن جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو رواه ما  3  

  43 (دراهم
  44 .( دراهم عشرة دون فيما قطع الصلى هللا عليه وسلم :)  هللا رسول قال: قال شعيب بن عمرو رواه ما  4

 
 وهذا اجملن، مثن دون فيما أو دراهم عشرة من أقل يف القطع نفىصلى هللا عليه وسلم    النيب أن تقدم مما الداللة ووجه
 .  ذلك قيمته ما أو دراهم بعشرة السرقة يف القطع بوجوب النصاب حتديد يف صريح

 لالستدالل يصلحان ال إهنما: وقالوا األخريين احلديثني يف تكلموا الرواة أبن: احلنفية به استدل عما الثالثة األئمة وأجاب
 األخري احلديث إسناد ويف معنعنا ، احلديث جاء إذا ِبثله حيتاج وال عنعن وقد اسحق بن حممد الثاين إسناد يف ألن هبما

 .  شعيب بن عمرو عن احلديث هذا يسمع ومل مدلس، وهو أرطأة بن احلجاج
 : أييت ِبا املتقدمة ثالث األئمة أدلة عن احلنفية وأجاب 

 حجة يكون ال الصحايب من واالجتهاد, منها اجتهاد دينار بربع للمجن عنها هللا رضي عائشة املؤمنني أم تقدير إن  1
 .  دينار بربع تقديره على بينهم إمجاع ينعقد ومل آخر صحايب اجتهاد على

                                                           
، ومعه شرح العناية على اهلداية البابريت 355ص  5، ج2كمال الدين حممد بن عبدالواحد املعروف اببن اهلمام احلنفي ، شرح فتح القدير، طاحلنفي،   40

ه  يف مطبعة مصطفى البايب احلليب ، مصر. وانظر: بدائع 1389ه  . وهي مصورة عن الطبعة األوىل 1397وحاشية سعد جليب . دار الفكر ، بريوت ، 
 .  77،ص 7الصنائع  ج

  .  204، ص2، ج مسند أمحد بن حنبلأمحد بن حنبل أبو عبدهللا الشيباين، الشيباين،  41

 ، . 169، ص1، ج مسند أمحد بن حنبلأمحد بن حنبل أبو عبدهللا الشيباين، املصدر نفسه، الشيباين،  42

 ، . 180، ص2، ج د أمحد بن حنبلمسنأمحد بن حنبل أبو عبدهللا الشيباين، املصدر نفسه،  الشيباين، 43

 .204، ص2، ج مسند أمحد بن حنبلأمحد بن حنبل أبو عبدهللا الشيباين، الشيباين،  املصدر نفسه،  44
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 أربعة من أقل يف قطع ال:)قال أنه اخلدري سعيد أيب عن روي فقد.  دينار ربع من أبكثر اجملن مثن تقدير روي قد إنه  2
  45. ( دراهم
 ولالحتياط الصحابة، عن روي تقدير أبكرب اجملن مثن يقدر أن للقطع االحتياط كان  اجملن مثن تقدير يف االختالف وهلذا
 دوهنا، فيما القطع يف واختلفوا دراهم، لعشرة القطع يف الصحابة اتفاق ثبت فقد ذلك وفوق بعشرة، التقدير َيب فإنه
   46 فيه. اختلفوا ما ويرتك عليه اتفقوا ِبا يؤخذ أن االحتياط فكان ابلتوقف، إال يثبت ال أمر وهو

 والذي أرى أن النصاب السرقة يف الشريعة اإلسالمية هي عشرة دراهم ما يقابل عشرة الف دينار عراقي.
 

 املطلب الثاين:
 يف القانون العراقي. صاب السرقة ن

 – : استنادا اىل احكام الفقرة )أ( من املادة الثانية واالربعني من الدستور . قرر جملس قيادة الثورة ما أييت
، 441، 440يعاقب بقطع اليد اليمىن من الرسغ كل من ارتكب ااي من جرائم السرقة املنصوص عليها يف املواد _ 1

من قانون العقوابت  117واملادة  1969لسنة  111من قانون العقوابت ذي الرقم  445، 444، 4436، 442
 جله اليسرى من مفصل القرد يف وعلى مرتكب جرمية سرقة السيارة وتقطع ر  1940لسنة  13العسكري ذي الرقم 

 . حال العود
وتكون العقوبة االعدام بدال من القطع اذا ارتكب جرمية السرقة من شخص حيمل سالحا ظاهرا او خمبأ او اذا  _ 2

 . نشأ عن اجلرمية موت شخص
 : ال تطبق عقوبة القطع يف جرمية السرقة يف االحوال اآلتية _ 3
 . سروق ال تزيد على مخسة آالف ديناراذا كانت قيمة املال امل –أ 

 . اذا حصلت بني الزوجني او االقارب اىل الدرجة الثالثة –ب 
 . اذا كان مرتكب اجلرمية حداث –ج 
( من هذا القرار 3اذا رأت احملكمة ان ظروف اجملرم او اجلرمية املشار اليها يف البندين )أ ، ب( من الفقرة ) _ 4

                                                           
، حتقيق: كمال يوسف احلوت، مكتبة الرشد ، 475، ص5، ج 1، طمصنف بن أيب شيبةأيب شيبة، أبو بكر عبد هللا بن حممد بن أيب شيبة الكويف ،  45

 ه  ،.  1409  الرايض

، طبعة دار إحياء الكتب العلمية ، طبع ونشر عيسى 56، ص2، جتفسري القرآن العظيمالدمشقي، عماد الدين إمساعيل بن كثري القرشي الدمشقي،  46
 البايب احلليب وشركاه . 
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 .روف القضائية املخففة فلها ان حتكم ابلسجن املؤبد بدال من االعدامتستدعي الرأفة على وفق الظ
 47  .يعمل هبذا القرار من اتريخ نشره يف اجلريدة الرمسية حىت اشعار آخر _ 4

_ اىل 439نصاب السرقة يف القانون العراقي مل حيدد عموما يف املواد اليت تتكلم عن السرقة وهم والذي أرى أن 
اجلنائي العراقي.يف القانون  450  

 
 اخلامتة
راء الفقهية يف املسألة، اآل حيث استعرضت،  من اإلعدامالشريعة اإلسالمية  يف هذا البحث بعرض وحتليل موقف قمت

 أصالةالستنباط احلكم املتوافق مع الدليل حماوال  التوفيق والرتجيح بينهما ووصوال   تمع عرض أدلة كل فريق، مث انقش
التشريع اإلسالمي وروح العصر الذي نعيشه، وقد حاول الباحث أن يكون عباراته فقهية، وقام برتمجة موجزة لغالبية 
الذين ذكروا يف النص، وحرث يف ذلك أن يوثق من املصادر األصلية املعتربة، واستعمال املصادر احلديثة ِبا حيقق أكرب 

 فائدة ممكنة.
 أن للقطع االحتياط كان  اجملن مثن تقدير يف يف الشريعة اإلسالمية نتائج من أَهها توصل الباحث خالل الدراسة إىل

  اتفاق ثبت فقد ذلك وفوق بعشرة، التقدير َيب فإنه ولالحتياط الصحابة، عن روي تقدير أبكرب اجملن مثن يقدر
القانون العراقي  خالل الدراسة إىلتوصل الباحث دوهنا كما  فيما القطع يف واختلفوا دراهم، لعشرة القطع يف الصحابة

 يف القانون اجلنائي العراقي. 450_ اىل 439يف املواد اليت تتكلم عن السرقة وهم  مل حيدد حد نصاب السرقة عموما  
 

املصادر واملراجعقائمة   
.أواًل: القران الكرمي  

 ، احلديثة الدوحة ،مطابع أمحد ملنعم عبد بن فؤاد:  حتقيق اإلمجاع،، املنذر، بن إبراهيم بن حممد إلمام املنذر، ابن
.  األوىل الطبعة ، ه 1401 قطر  

 دار نشر ،واالعتقادات واملعامالت العبادات يف اإلمجاع مراتبحزم،  بن أمحد بن علي حممد ابن حزم، أليب
.   مكة ، الباز دار توزيع ، بريوت ، العلمية الكتب  

                                                           
، سنة التشريع: 59احملتوى، رقم التشريع:  التصنيف: قرار، عقوابت مشددة ملرتكيب جرائم السرقات، عنوان التشريع: نصاب السرقة  يف القانون العراقي 47

 01-01-1994، اتريخ التشريع: 1994
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 تنوير شرح املختار الدر على احملتار رد)عابدين، اببن املعروف أمني  حممد للشيخ ،عابدين ابن حاشية عابدين، ابن
  األبصار

 اهلداية على العناية شرح ومعه:  القدير ، فتحاحلنفي اهلمام اببن املعروف عبدالواحد بن حممد الدين ابن َهام، كمال
 ه 1389 األوىل الطبعة عن مصورة وهي.  ه 1397 الثانية الطبعة ، بريوت ، الفكر دار.  جليب سعد وحاشية البابريت

 .مصر ، احلليب البايب مصطفى مطبعة يف
 . الفكر، بريوت دار الباقي، عبد فؤاد حممد حتقيق ماجه، ابن  سننالقزويين،  عبدهللا أبو يزيد بن حممد ماجه، ابن

 ه .1375 بريوت طبعة العرب، لساناملصري،  األفريقي منظور بن مكرم بن حممد الدين مجال الفضل ابن منظور، أبو
 املدين، مياين هاشم هللا عبد السيد: حتقيق ،قطين الدار سننالبغدادي،  الدار قطين احلسن أبو عمر بن البغدادي، علي

 .  ه  1386  بريوت ، املعرفة دار
 ابن دار البغا، ديب مصطفى د:  ، حتقيقالبخاري صحيح اجلعفي، البخاري عبدهللا أبو إمساعيل بن حممد:  البخاري

 .  الثالثة الطبعة ، ه  1407  بريوت ، كثري
 عطا القادر عبد حممد: ، حتقيقالكربى البيهقي سنن البيهقي، بكر أبو موسى بن علي بن احلسني بن أمحد البيهقي،
 . ه  1414  املكرمة ،مكة الباز دار ،مكتبة

.  املنار مطبعة ، األوىل الطبعة ،املغين املقدسي، قدامة بن عبدهللا بن حممد ايب املقدسي،  
 . األوىل الطبعة االستقامة، ، مطبعةاحمليط القاموس ترتيب الزاوي أمحد الزاوي، طاهر
 .  ه 1358 ببوالق األمريية ، مطبعةالصحاح خمتارالرازي،   القادر عبد بن بكر أيب بن حممد الرازي، لإلمام

 هللا عبد السيد:  ، حتقيقاهلداية أحاديث ختريج يف الدراية الفضل، أبو العسقالين حجر بن علي بن العسقالين، أمحد
 .  بريوت ، املعرفة دار املدين اليماين هاشم

 الكتب إحياء دار ، طبعةالعظيم الكرمي القرآن تفسري الدمشقي، القرشي كثري  بن إمساعيل الدين الدمشقي، عماد
 .  وشركاه احلليب البايب عيسى ونشر طبع العلمية،

 املطبوعات ، مكتبالنسائي ، سننغدة أبو عبدالفتاح حتقيق النسائي، الرمحن عبد أبو شعيب بن أمحد النسائي،
 . الثانية الطبعة ، ه  1406  حلب ، اإلسالمية

 القادر عبد مصطفى: ، حتقيقالصحيحني على املستدرك النيسابوري، احلاكم عبدهللا أبو عبدهللا بن حممد النيسابوري،
 .  األوىل الطبعة ، ه  1411 بريوت ، العلمية الكتب دار عطا
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 .   مصر ، قرطبة مؤسسة ،حنبل بن أمحد مسندالشيباين،  عبدهللا أبو حنبل بن أمحد الشيباين،
 مكتبة احلوت، يوسف كمال:  ، حتقيقشيبة أيب بن مصنف الكويف، شيبة أيب بن حممد بن هللا عبد بكر أبو شيبة، أيب

 .  األوىل  الطبعة ، ه 1409  الرايض ، الرشد
 ، البنوري يوسف حممد:  حتقيق ،اهلداية ألحاديث الراية نصب الزيلعي، احلنفي حممد أبو يوسف بن الزيلعي، عبدهللا

 .  ه  1357 مصر ، احلديث دار
 عيسى مصطفى ونشر طبع األخبار، منتقى شرح األوطار نيل،  الصنعاين الشوكاين علي بن حممد لإلمام الصنعاين،

 .   احلليب البايب
 .      اجلمالية مطبعة للكاساين، الصنائع بدائع األوىل، الطبعة الكاساين مسعود بن بكر أيب الدين لعالء الكاساين،

 حليب سعد حاشية . احلنفي اهلمام البن القدير فتح مع مع مطبوعة. جليب بسعدي الشهري عيسى بن هللا احلليب، سعد
 يف ه 1389 األوىل الطبعة عن مصورة وهي.  ه 1397 الثانية الطبعة ، بريوت ، الفكر دار القدير، فتح هبامش
 . مصر احلليب، البايب مصطفى مطبعة

 اهلمام البن القدير فتح مع مطبوع ،القدير فتح بشرح اهلداية على العناية شرح،  البابريت حممد الدين البابريت، ألكمل
 مصطفى مطبعة يف ه 1389 األوىل الطبعة عن مصورة وهي.  ه 1397 الثانية الطبعة ، بريوت ، الفكر دار.  احلنفي
 .      مصر احلليب، البايب

 الصغري الشرح على حاشية وهو.  املالكي الصاوي حممد بن أمحد للشيخ املسالك، ألقرب السالك الصاوي، بلغة  
 .  مصر ، األدبية املطبعة طبع ، للدردير

 للدردير. الكبري الشرح هبامش الكبري، وهو الشرح على الدسوقي حاشية الدسوقي، عرفة بن أمحد بن الدسوقي،حممد
 .  عليش أمحد بن حممد عبدهللا ،أليب خليل خمتصر على اجلليل منح عليش،

 اجلليل املختصر على شرح ، وهواجلليل املختصر على اخلرشي شرح املالكي، اخلرشي حممد عبدهللا لإلماماخلرشي،  
 .   ه 1308 سنة ابجلمالية اخلريية املطبعة ، األوىل الطبعة خليل، سيدي الضيا أليب

 حاشية هبامش وهو (الدردير شررح)  الكبري الشرح ابلدردير، الشهري أمحد بن حممد بن أمحد الربكات الدردير، أليب
     عليه الدسوقي
 مطبعة األوىل، ، الطبعةاخلطيب شرح وهو شجاع أيب ألفاظ حل يف اإلقناع اخلطيب، الشربيين حممد للشيخ الشربيين،
 .  ه 1320 األزهرية
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 العلمية الكتب إحياء دار طبعة ،املنهاج على شرح قليويب حاشيةالقليويب،  سالمة بن أمحد الدين لسهاب القيلويب،
 .  احلليب البايب عيسى ،

 للنووي املنهاج منت على وهوشرح ،املنهاج ألفاظ معاين معرفة إىل احملتاج مغيناخلطيب،  الشربيين حممد الشربيين، الشيخ
 . 

 البايب عيسى العلمية، الكتب إحياء دار ، طبعةاملفتني وعمدة الطالبني منهاج النووي، الدين حمي النووي، الشيخ
 . احلليب

 األمريية املنهاج، مطبعة شرح إىل احملتاج هناية الرملي، الدين شهاب بن محزة بن العباس أيب بن حممد للشيخ الرملي،
 .  ه 1292 ، ببوالق

 . ه 1320األوىل، الطبعة ،اإلقناعاملقدسي،  احلجاوي موسى الدين شرف الرملي، للشيخ
  ه 1320 الشرفية مطبعة ، األوىل الطبعة ،املقنع منت على القناع كشافاحلنبلي،  إدريس بن منصور الشيخ احلنبلي،

 ، عبداحلميد الدين حميي حممد: حتقيق ،داود أيب سنناألزدي،  السجستاين داود أبو األشعث بن سليمان داود، أيب
 .  الفكر دار
 .  الكربى التجارية املكتبة طبع ،اجملتهد بدايةاحلفيد،  املشهور رشد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد الوليد أيب

 إحياء دار الباقي، عبد فؤاد حممد: ، حتقيقمسلم صحيح النيسابوري، القشريي احلسني أبو احلجاج بن مسلم مسلم،
 .  بريوت ، العريب الرتاث

 
 
 
 
 

 
 

 



 دليل النشر

 بسم هللا الرمحن الرحيم

أعلى املعايري الدولية اليت من شأهنا رفع  املعهد العلمي للتدريب املتقدم والدراسات )معتمد( تعتمد جمموعة جمالت
مستوى األحباث إىل مستوى العاملية، وتضيف للبحث يف حال إلتزام الباحث هبا ترقية حقيقة ملستوى حبثه، وكذلك 

؛ إن مجلة املواصفات الواردة يف هذا الدليل التوجيهي؛ تضفي على أحباثنا شكاًل النشر العلمي تعزز من خربته يف جمال
ومعارفه، مما حيقق مواكبة  ضوابط النشر العلمي  يعزز من مضموهنا وخيرجه إىل القارئ بصيغة تتناسب مع تطورعلمياً 

 فاعلة ملستجدات النشر املعريف.

 

 تعليمات للباحثني:

Microsoft  برانمج حتت jistsr@siats.co.uk على اإلمييل: ملدير اجمللة ترسل نسختني من البحث -1
Word ( واحدة بصيغةWord( وأخرى بصيغة ، )PDF.) 

( بني األسطر شريطة أال يقل عدد الكلمات واحد ونصفيُكتب البحث بواسطة احلاسوب )الكمبيوتر( مبسافات )  -2
 Traditional) العربية ,للغة 16كلمة، حجم اخلط  5000عن و اليزيد  3000 عن

Arabic) اإلجنليزية للغة 12 و (Time New Roman )،   , مبا يف ذلك اجلداول والصور والرسومات
 ويستىن من هذا العدد املالحق واإلستباانت.

، وأسفل منه تكتب أمساء الباحثني كاملة العربية واإلجنليزية واجهة البحث: يُكتب عنوان البحث ابللغتني -3
 ، كما تذكر عناوين وظائفهم احلالية ورتبهم العلمية، وسنة النشر ابهلجري وامليالدي.واإلجنليزيةالعربية   ابللغتني

العناوين الرئيسية والفرعية: تستخدم داخل البحث لتقسيم أجزاء البحث حسب أمهيتها، وبتسلسل منطقي، وتشمل   -4
 (KEYWORDS  وحتته  ABSTRAC)  املفتاحية، العناوين الرئيسية: ملخص البحث وحتته الكلمات

 املقدمة، البحث وإجراءاته، النتائج، املصادر واملراجع.

http://www.siats.co.uk/
mailto:jistsr@siats.co.uk


كلمة،  (150) على أال تزيد كلمات امللخص على  ،ابللغة اإلجنليزية وآخر ابللغة العربية يرفق مع البحث ملخص  -5
ة ، مع مالحظ( كلمات5) على أال تزيد على KEYWORDS وتكتب بعد امللخص الكلمات املفتاحية

 إشتمال امللخص على أركانه األربعة: املشكلة واألهداف واملنهج والنتائج.

 يقسم البحث إىل مباحث ومطالب ُتكتب وسط الصفحة خبط مسيك.  -6

تطبع اجلداول واألشكال داخل املنت و ترقم حسب ورودها يف البحث، ويكون لكل منها عنوان خاص، ويشار  -7
 .يف كل أجزاء البحث…) 3,2,  1 (ألرقام العربيةإىل كل منها ابلتسلسل، وتستخدم ا

من املراجع األجنبية ويستثىن من ذلك أحباث الشريعة واللغة  % 20 كل حبث جيب أن يشمل على مانسبته  -8
 .العربية

إلجراء التعديالت على حبثه إن وجدت، وللمجلة  أشهر 3 مدة تعديل البحوث: يعطى الباحث مدة أقصاها -9 
 ذلك يف رفض البحث رفضا هنائيا حال جتاوز الباحث املدة احملددة للتعديل.احلق بعد  

يلتزم الباحث بدفع النفقات املالية املرتتبة على إجراءات التقومي يف حال طلبه سحب البحث ورغبته يف عدم   -10
 .متابعة إجراءات النشر

 .حوال ومهما كانت األسبابال جتيز اجمللة سحب األحباث بعد قبوهلا للنشر أبي حال من األ  -11

 :املراجع قائمة) )التوثيق  -12

هتمش املراجع يف املنت ابستخدام األرقام املتسلسلة، وتبني إبجياز يف قائمة آبخر البحث حبسب تسلسلها يف  •
 .املنت؛ على أن توضع قبل قائمة املصادر واملراجع 

سفلية بطريقة إلكرتونية لكل صفحة كما هو معهود، مث بعد وكيفية هذا اإلجراء: أن يقوم الباحث بوضع حاشية   •
أن ينتهي الباحث من حبثه كامال يقوم بنقل هذه احلواشي مرة واحدة إىل هناية البحث عن طريق اتباع طريقة 

 (تعلم وورد: نقل احلواشي السفلية اىل آخر صفحة دفعة واحدة) ذلك من خالل هذا الفيديو التوضيحي

https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU&t=87s 

https://youtu.be/al_g_hAweCU 

https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU&t=87s
https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU&t=87s
https://youtu.be/al_g_hAweCU


 لإلشارة إىل املرجع يف املوضع األول، هكذا:

(. احملــرر الــوجيز فــي تفسـري الكتـاب العزيــز. حتقيـق: عبــد السالم حممد. 2007) .ـن عطيــة، عبــد احلــق بــن غالــباب
 .145، ص: 2. ج:  2بريوت: دار الكتب العلمية. ط:  

 ويف املواضع األخرى له يشار إليه، هكذا:

 .150، ص:  3ع سابق، ج:  ابن عطية، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز. مرج

للمؤلف، وذلك  يف قائمة واحدة يف هناية البحث، وترتب هجائياً حسب االسم األخري املصادر واملراجع توثق •
 ابتباع الطريقة التالية:

 الكتاب ملؤلف واحد:

. حتقيـق: عبــد السالم حممد. العزيــزاحملــرر الــوجيز فــي تفسـري الكتـاب   (.2007) .ابـن عطيــة، عبــد احلــق بــن غالــب
 .2بريوت: دار الكتب العلمية. ط:  

 للمؤلف أكثر من كتاب

 .. بريوت: دار الشروقاحلجة يف القراءات السبع  (.1979ابن خالويه، احلسني بن أمحد اهلمذاين. )

 ان العثيمني. القاهرة: مكتبة اخلاجني.. حتقيق: عبد الرمحن بن سليمإعراب القراءات السبع وعللها (.1992ــــــــــــــ. )

 الكتاب ملؤلَفني اثنني:

 . دمشق: دار العلوم اإلنسانية.الواضح يف علوم القرآن  (.1996البغا، مصطفى ديب. مستوى، حمي الدين. )

 الكتاب لثالث مؤلفني أو أكثر:

 اإلسالمية العاملية املاليزية. . كواالملبور: اجلامعة  التجديد  (.2005حممد كامل حسن وآخرون. )

 



 املقالة يف جملة علمية:

. اجمللة املصرية للدراسات النفسية (. "أثر سوء املعاملة وإمهال الوالدين على الذكاء".2002راضي، فوقية حممد. )
 .36-27. ص 36. العدد:  12اجمللد:  

 املقالة يف مؤمتر:

املؤمتر الدويل للقرآن  ة يف الدعوة والرتبية يف ضوء القرآن الكرمي".(. "أثر املرأ2018عبد اجلليل، حممد فتحي حممد. )
 . ماليزاي: جامعة السلطان زين العابدين.الكرمي يف اجملتمع املعاصر

 الرسالة العلمية:

. يف توجيه القراءات يف كتابه حجة القراءات"  "منهج ابن زجنلة (.2016عبد اجلليل، حممد فتحي حممد. )
 دكتوراه، جامعة السلطان زين العابدين.   رسالة

 املؤلفات املرتمجة:

 . )تر: إمساعيل حممد حسن(. ترجنانو: املؤسسة الدينية.اتريخ املصحف القاضي، عبد الفتاح. )د. ت(.

 البحث اىل إدارة معتمد  عند قبول البحث للنشر يوقع الباحث على انتقال حقوق ملكية  -13

هليئة التحرير احلق إبجراء أي تعديالت من حيث نوع احلروف ومنط الكتابة، وبناء اجلملة لغوايً مبا يتناسب    -14
 .مع منوذج اجمللة املعتمد لدينا

 .قرار هيئة التحرير ابلقبول أو الرفض قرار هنائي مع االحتفاظ حبقها يف عدم إبداء األسباب   -15

 كن للباحث احلصول على حبثه املنشور والعدد الذي نشر فيه حبثه من موقع اجمللة إلكرتونياً مي  -16

عزيزي الباحث إن هذه املواصفات مأخوذة عن لوائح دولية ُمعتمدة، وهي تعزز من مستوى حبثك من حيث  مالحظة:
 .افياً ميكن جتنبه يف حال االلتزام هباالشكل الذي ال يقل أمهية عن املضمون، وإن أية خمالفة هلا ستكلفك أتخرياً إض

 



 آليات النشر واإلحالة:

يوماً لتزويد  30 بعد تسلم إدارة اجمللة نسخة البحث من الباحث، تقوم إبحالتها إىل احملكمني، وتلتزم مبدة ال تزيد عن
لألخذ  أشهر( 3يومًا )  90 الباحث بتقرير عن حبثه يتضمن املالحظات، بعدها ميهل البحث مدة ال تزيد عن

 ابملالحظات .

ينشر البحث بعد أول أو اثين عدد يعقب اتريخ إصدار خطاب قبوله للنشر على األكثر، حسب أولوية الدور وزخم 
حالة للنشر

ُ
 .األحباث امل
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