
  

 
 
 

 

 

 *هاجرعلي د/ فهد عبد هللا 

 قسم أصول الفقه   -مساعد أستاذ 

 كلية الشريعة وأصول الدين  

 أبها  – جامعة امللك خالد 

 
 المستخلص

 

 :  موضوع البحث

تناول هذا البحث موضوع: "صناعة اإلعالم للرأي العام 

وأثره يف األحكام دراسة يف ضوء املقاصد الشرعية" وقد 

 الرأي العام التأثري علىأساليب اإلعالم يف بينت فيه 

، وأصلت ، وخصوصية العصر احلديثيف اإلسالم

، لرأي العام يف احتواء املشكالتاإلسالم ل العتبار

 الشرعية من املقاصد حتقيق يف اإلعالم وأبرزت دور

يف حتقيق األوامر  هدورالعام، إىل جانب  الرأي خالل

 الكلية، وتطبيق الربانية حلفظ املقاصد الشرعية

اإلسالمية.  والقيم املبادئ وحراسة األحكام الدينية،

أظهرت و، اإلعالمرسالة  الشارع من وكشفت عن قصد

يف ي، وجماالته املشروعة خصوصية اإلعالم اإلسالم

 . وانتهيت فيه إىل أن اإلعالمتشكيل الرأي العام

 للسيول بأنظمة الشرع سيتصدى املقنن اإلسالمي

 املتعمدة والتشويهات الشبهات من واجلارفة الكبرية

لتعطيل  العام الرأي اليت تستهدف املتعمدة وغري

 الدينية. والقيم اإلسالمية األخالق رتاقاألحكام، واخ

 

 

 

 أهداف البحث: 

صناعة اإلعالم للرأي العام ومدى أثره يف  الكشف عن 

دور اإلعالم يف حتقيق األوامر الربانية  األحكام. وبيان

 .حلفظ املقاصد الشرعية
 منهج البحث:

فجاء  املنهج االستقرائي، واملنهج التحليلي.سلكت فيه 

مباحث يف كل مبحث  متهيد وأربعةالبحث يف 

 تضمنت أهم نتائج وتوصيات البحث.مطلبني وخامتة 

ال تنفك العالقة بني اإلعالم وتشكيل   أوالً: النتائج :

الرأي العام، وكذا تأثري الرأي العام يف األحكام، 

واملبادئ األخالقية والقيم اإلسالمية العميقة. كما 

من خالل مراعاة هذا  اعترب اإلسالم الرأي العام، وحقق

 االعتبار الكثري من املقاصد الشرعية.
 منظومة بإنشاء الباحث يوصي ثانياً: التوصيات:

األجهزة  عمل لتسيري األخالقية القيم من متكاملة

 اإلعالم العربي واإلسالمي. وقوننة الوطن يف اإلعالمية

ومواد  ختصصات استحداث على احلديث. والعمل

 العليا وكراسي الدراسات اجلامعات دراسية يف

 

 صناعة اإلعالم للرأي العام وأثره يف األحكام

 دراسة يف ضوء املقاصد الشرعية

The media industry for public opinion and its impact on judgments Study in 

the light of the legitimate intentions 
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املدارس تتعلق مبا ينبغي أن يكون عليه  يف ومفردات

 اإلعالم لتشكيل الرأي العام وفق املقاصد الشرعية.
إلعالم، الرأي العام، املقاصد ا الكلمات المفتاحية:

 الشرعية.
 

 

Abstract 

Research topic: 

      This research dealt with the topic: 

“The media industry for public opinion 

and its impact on judgments is a study 

in the light of legitimate intentions.” In 

it, I have outlined media methods in 

influencing public opinion in Islam, and 

the specificity of the modern era.  

Legitimate intentions through public 

opinion, along with its role in fulfilling 

divine orders for preserving all 

legitimate intentions, applying religious 

rulings, and guarding Islamic principles 

and values.  It revealed the intent of the 

street from the media message, and 

demonstrated the privacy of Islamic 

media and its legitimate areas in 

shaping public opinion.  It concluded 

that the Islamic media, codified by 

Sharia regulations, will address the 

large and sweeping torrents of 

suspicions and deliberate and 

unintended distortions that target public 

opinion .to disrupt rulings, and breach 

Islamic morals and religious values 

research aims: 

Disclosure of the media industry to 

public opinion and its impact on 

rulings.  And clarify the .role of the 

media in achieving divine orders to 

preserve legitimate purposes 

:Research Methodology 

It used the inductive approach, and the 

analytical approach.  The search came 

in a preamble and four topics in each 

topic, two requirements and a 

conclusion that included the most 

.important findings and 

recommendations of the research 

First: Results : The relationship 

between the media and the formation of 

public opinion remains untouched, as 

well as the influence of public opinion 

on rulings, moral principles and deep 

Islamic values.  Islam was considered 

public opinion, and achieved, by taking 

into account this consideration, many of 

the legitimate intentions 
Second: Recommendations : The 

researcher recommends the creation of 

an integrated system of moral values to 

conduct the work of the media in the 

Arab and Islamic world.  And the 

codification of modern media.  And 

work to create specializations and study 

materials in universities, graduate 

chairs and vocabulary in schools related 

to what the media should be .in order 

to form public opinion in accordance 

with the legitimate purposes 

al'iielam, alraay agleam,  : Key Words

almaqasid alshareia. 
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 مقدمة:

 أهمية البحث:

 تنزبل األحكام، يف اأو إجياب اسلًباإلعالم يف "خري أمة" له أدواره يف تشكيل الرأي العام املؤثر        

 ألخالق والقيم.وااللتزام السلوكي املتمسك با
التزام الناس لتحقيق ، مشرتكة اوأهم األدوار اإلجيابية لإلعالم، أن يشارك املتلقي أهداًف

تشويه األمن، واخلري، والنماء للجميع، لكنه على اجلانب السليب، يؤدي إىل باألحكام، وحتقيق 

القيم واألخالق اإلنسانية الراسخة، وزعزعة  اإلسالم، وإغواء الناس لعدم املباالة باألحكام، وتسخيف

 من خالل إثارة اجلماهري وتضخيم املعاناة وعدم اإلحساس بالرضا والقناعة.اجملتمعي االستقرار 

األخالق  وعلىاألحكام الشرعية،  لذلك جند أن تشكيل اإلعالم للرأي العام له أبعاد خطرية على

، فإذا كان اإلعالم تعبريًا شاماًل عنا لواقع بكل ما يتضمنه من أحداث وأفكار اإلنسانية والقيم

وتشكيل الرأي وتشويه اإلسالم، وتوجهات وآراء، فإن األعداء يستغلون، ذلك يف تكوين الفكر، 

اآلمن واملستقر، وصواًل إىل  العام الذي يؤدي إىل إثارة البلبلة، ونشر الفوضى يف وسط اجملتمع املدني

 أهدافه الشريرة، وغاياته اخلبيثة. اخلراب، والتدمري الشامل، الذي حيقق للعدو

إن تسليط ضوء األعالم على ما يدور يف الواقع من سياسات السيما ما يتعلق بالراعي مع الرعية 

عية والسياسية احملبطة، وتوجيهه لصنع اهلوة، وخلق الفجوة، من خالل الرتاكمات النفسية واالجتما

تؤدي يف إحدى مراحل تطورها إىل دوافع عدوانية، ومن ثم إنتاج مركب الكراهية الذي قد يتخذ  قد

 الفوضى اليت تؤدي إىل  املساس بأهداف بشرية،  أو التمرد، أو وجوها متعددة من االحتجاجات، أو

ثرية يف اإلسالم ابتداًء من عصر اخلليفة طائفية، وأمثلة ذلك ك عرقية، أو دينية، أو رموز سياسية، أو

 الراشد عثمان بن عفان رضي اهلل عنه. 

 :أسباب اختياره

عملية التغيري الفكري واالجتماعي والسياسي يف اجملتمعات تبدأ من الرأي العام، ثم تنتقل إىل 

ن خالهلا ينطلق والعلمية، فتشكيل الرأي العام أصبح كالقاعدة اليت مواالجتماعية األروقة السياسية 

التغيري، وقد أعترب اإلسالم الرأي العام الصادر من جهة تأثري اإلعالم وبرزت فيه املقاصد الشرعية جلية 

ألن هناك رأي عام سيتشكل مل يستوعب ، وذلك يف مجلة من األحداث، أبرزها عدم هدم الكعبة

فكان يقال أن حممد يقتل أصحابه،  املغزى، كذا الصرب على املنافقني، وقابلية التعايش معهم، حتى ال

هذا التوجه يف زمن غلب على أصحابه فهم النص الشرعي ومقصده، قال اإلمام الشاطيب يف وصف 

صحابة النيب بأنهم " عرفوا مقاصد الشريعة فحصلوها، وأسسوا قواعدها وأصلوها، وجالت أفكارهم 

وقال ابن القيم :" وقد كان الصحابة أفهم األمة  (i)"يف آياتها، وأعملوا اجلد يف حتقيق مبادئها وغاياتها

 ومع كل ذلك وبالنظر إىل (ii)" ملراد نبيها وأتبع له، وإمنا كانوا يدندنون حول معرفة مراده ومقصوده

اجلانب السليب، متتلك وسائل اإلعالم القدرة على عرض القضايا غري املهمة، وجعلها قضايا رأي عام، 
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ني عن القضايا احلساسة واليت متّس شؤون حياتهم بشكلٍ مباشر، مّما يؤدي وهذا قد يبعد أنظار املتلّق

 .إىل اختالل املوازين، وضياع الناس

وقد انطلقت النواة األوىل هلذ البحث من خالل مشاركيت ببحث بعنوان: " اإلعالم وأثره يف 

لرابع عشر لكلية الشريعة تشكيل الرأي العام وانعكاسه على األخالق والقيم " يف يوم البحث العاملي ا

جبامعة امللك خالد بأبها، بعنوان " توظيف العلوم الشرعية يف استخدام وسائل التواصل االجتماعي " 

، ورأيت أنه قد يكون من النافع لي عند اهلل، ومن املفيد ـه1440/  7/  27واملنعقد يوم األربعاء املوافق 

ناعة اإلعالم للرأي العام وأثره يف األحكام، فيكون ألميت أن أخص هذا املوضوع برؤية مقاصدية لص

دراسة تأصيلية حتليلية، موجهة لرسالة دينية، وأخرجه إىل النور ليكون إسهاًما متواضًعا يف تفعيل فقه 

املقاصد الشرعية، وإبراز دور الفكر املقاصدي يف قضايا األمة، عسى اهلل أن يتقبله بقبول حسن، 

ن. وأسأل اهلل تعاىل أن جيعله من الكلم الطيب والعمل الصاحل، فهو القائل ويكتب به التغيري لألحس

 سبحانه:

 .(iii)ٱَّ جع مظ حط مض خض حض جض ٱُّٱ 
 

 وتساؤالته: تهإشكالي

أخالقها وقيمها فيما خيص أحكام دينها، وهذا البحث ُمحاولة ِلَرصد اإلشكاليَّات اليت تواجه األمة    

 تشكيل الرأي العام يف ضوء مقاصد الشريعة اإلسالمية.اإلعالم وأثره يف صناعة  من خالل

 يصنع اإلعالم الرأي العام ومدى أثره يف األحكام؟فإىل أي مدى 

 وما هو دور اإلعالم يف حتقيق األوامر الربانية حلفظ املقاصد الشرعية؟

 منهجه:

  املنهج االستقرائي، واملنهج التحليلي.سلكت فيه 

 ته:خط

تضمنت أهم نتائج وتوصيات مباحث يف كل مبحث مطلبني وخامتة  وأربعةمتهيد فجاء البحث يف 

 : البحث. و وتفصيل ذلك كاآلتي

 التعريف مبصطلحات البحث:)الرأي العام( ) اإلعالم(.متهيد : 

 اإلعالم( اأوًل ( :: 

 :مفهوم اإلعالم 

 :املفهوم العام لإلعالم وأثره يف التواصل 

 الرأي العام(:اثانًي(: : 

  الرأي العاممفهوم 

 .املفهوم العام للرأي العام 
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 ودرجاته من حيث التأثري: وأساليب تغيريه  اإلعالم وعالقته بالرأي العام:  األولملبحث ا 

 ودرجاته من حيث التأثري: بالرأي العام :عالقة اإلعالم  املطلب األول 

 العصر احلديث: الرأي العام، وخصوصية التأثري على: أساليب اإلعالم يف  املطلب الثاني 
  لرأي العام يف اإلسالميف تشكيل ااإلعالم  أثرالثاني : املبحث: 

  أواًل : اعتبار الرأي العام يف احتواء املشكالت: املطلب 
 تأثري الرأي العام يف أوليات األعمال يف اإلسالم: املطلب الثاني: 

 العام الرأي خالل من الشرعية املقاصد حتقيق يف اإلعالم املبحث الثالث: دور: 

  الكلية : دور اإلعالم يف حتقيق األوامر الربانية حلفظ املقاصد الشرعيةاألولاملطلب: 

 والقيم املبادئ وحراسة ، األحكام لتطبيق اإلعالم برعاية الشريعة مقاصد حتقيق: الثاني املطلب 

 .اإلسالمية

 يف تشكيل وجماالته املشروعة  ياإلسالموخصوصية اإلعالم  الشارع من رسالة اإلعالم الرابع: قصد املبحث

 الرأي العام:

 :يف تشكيل الرأي العام: ياإلسالم مخصوصية اإلعالوقصد الشارع من رسالة اإلعالم  املطلب األول 

 لإلعالم يف تشكيل الرأي العام: املشروعة اجملاالت: املطلب الثاني 

 .خامتة البحث. اشتملت على أهم النتائج والتوصيات 
 

 التعريف مبصطلحات البحث:)الرأي العام( ) اإلعالم(.: متهيد 

 اإلعالم( اأوًل ( :: 

اآلن، فهو ُمصَطَلح لِعلم  على تعريٍف جامع له حتى فيهيتَّفق الباحثون املتخصِّصون  مل اإلعالم: .1

جديد، وتعريفات العلوم ال تستقر وال تتبلور إال بعد بيان جوانبه املختلفة واالتفاق على أسسه 

 ه واالستقرار عليها، ومع ذلك ُنوِرد أهم التعريفات له.ومبادئ

فقد حظي تعريف "أوتوجورت" األملاني لإلعالم باحرتام ِمن ِقَبل الدارسني اإلعالميِّني، وهو موجود 

يف معظم كتب اإلعالم، وقد عرَّفه بقوله: اإلعالم هو:" التعبري املوضوعي لعقلية اجلماهري ولروحها 

 (.iv) "ا يف نفس الوقتوميوهلا واجتاهاته

( جمموعة من قنوات االّتصال امُلستخَدمة يف نشر األخبار أو Mediaواإلعالم )باإلجنليزّية: 

اإلعالنات الرتوجيّية أو البيانات ، وُيعرف اإلعالم بأّنه الوسيلة االجتماعّية الرئيسّية للتواصل مع 

 .اجلماهري
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اإلعالم( و )آثار وسائل اإلعالم( يف الدراسات ويستخدم املصطلحان )التأثري على وسائل 

اإلعالمية وعلم النفس ونظرية االتصال وعلم االجتماع إشارة إىل آثار اإلعالم اجلماهريي والثقايف على 

 تفكري واجتاهات وسلوك الفرد أو اجلمهور.

 املفهوم العام لإلعالم وأثره يف التواصل: .2

التواصل يعين احلوار بني طرفني أو أكثر، وليس جمرد إنه التواصل احلر باملعرفة وتعميمها. ف

خطاب موجه من طرف إىل آخر. واملعرفة، كأداة حوار، هي أفكار ومعلومات وحتليالت ومواقف 

يرغب طرفان أو أكثر يف تبادهلا واالنتفاع بها . واهلدف النهائي هو تعميمها بقصد تعميم اخلري 

 الكامن فيها، أو الناتج عن تلقيها.

من اخلطورة يف هذه اآللية عندما تقوم وسائل اإلعالم يف سبيل تشكيل رأي عام معني بنشر تك

معلومات موجهة من خالل جمموعة من الربامج اإلعالمية املتنوعة واليت ختدم بشكل غري مباشر، 

ديم ومن حيث ال يشعر املتلقي ذلك الرأي، ولكن على املدى البعيد، "فحينما تقوم وسائل اإلعالم بتق

املرأة ضمن إطار معريف خمالف للتكوين املعريف الذي لدى اجلمهور عن املرأة، وتلجأ يف سبيل ذلك 

إىل استخدام قوالب جذابة ُتعّرى من خالهلا املرأة، فهي ناجحة ألنها متحررة من ضوابط القيم، وهي 

 .(v)حمط األنظار؛ ألنها استغلت النواحي اجلمالية يف جسدها، وهي مشهور
 الرأي العام: :مفهوم يًاثان 

 وردت تعريفات متعددة للرأي العام منها:  الرأي العام: 

ومنها: " أنه احلكم  أنه ميول الناس حنو قضية ما، إذا كان هؤالء الناس من فئة اجتماعية واحدة " "

 ."(vi)" الذي تصل إليه اجلماعة يف قضية ما ذات اعتبار ما
رأي ذو تأثري معني انتهت إليه أغلبية مجاعة معينة يف وقت حمدد  :وعّرفه الدكتور منري حجاب بأنه 

 ضني.يجتاه مسألة تتعلق باهتماماتها بعد حوار ومناقشة مستف

وعّرفه أمحد الشاعر بأنه احلكم الذي تصل إليه اجلماعة يف قضية ما ذات اعتبار هام وقد يكون 

لب فيها أو جمموع آراءها أو اتفاقهم هذا الرأي العام هو خالصة أراء اجملموعة أو الرأي الغا

وعرفه الفيلسوف )فيالند( :" الرأي العام ليس رأي شعيب بأكمله، بل يصح أن تعتربه . (vii)"اجلماعي

 . (viii)"رأي طبقة هلا القوة واألغلبية، بني طبقات الشعب األخرى
 حددت الدكتورة سامية جابر مخسة مفاهيم لتحليل الرأي العام وهي: وقد 

العام وهو إما ما ليس خباص أو هو املعلن والصريح أو -5 السلوك.-.4احلكم -.3االجتاه -2ي. الرأ-1

 قد يكون املشرتك بينهما.

 يتبني أن الرأي العام هو نتيجة أمور عديدة منها: تعريفات خالل ما سبق منومن 

 أن تكون هناك قضية مطروحة. -ا

 أن تكون مناقشات وافية حول القضية املطروحة. -2
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 أن يكون )احلكم( الذي تصل إليه اجلماعة أو " الرأي " -3

ُيقصد بالرأي العام جمموعة األفكار واملعتقدات الفكرّية اليت تعتنقها  املفهوم العام للرأي العام: .1

الناس حول مسألة من مسائل  طائفة واسعة من الناس، أو تلك اآلراء املشرتكة اليت يتقامسها عاّمة

 .احلياة وقضاياها
مل يستخدم بهذا املسمى إال يف أواخر القرن الثامن عشر، نتيجة  بالرغم من أن مصطلح الرأي العام

لظهور اجلماهري الغفرية بسبب النمو السكاني السريع حينذاك، فان املناقشات القدمية املتعلقة بالرأي 

املناقشات احلديثة من حيث إدراك مدى النفوذ الذي يفرضه الرأي العام على العام ال ختتلف كثريا عن 

 .اإلرادة العامة تصرفات اإلنسان وحياته اليومية فقد مساه )موتتسيكيو( العقل العام، ومساه )روسو(
(ix) 
 ودرجاته من حيث التأثري: وأساليب تغيريه  عالقته األعالم بالرأي العام:  األولملبحث ا

  ودرجاته من حيث التأثري: بالرأي العام :عالقة اإلعالم  األولاملطلب 

 عالقة اإلعالم بالرأي العام: أواًل: 

وشكل العملية اإلعالمية، وحتى نتعرف على هذا  املقصود هو دراسة العالقة بني الرأي العام،        

فإننا سوف نتعرف على العالقة اليت بني الرأي العام والعملية االتصالية، بصفة عامة، ثم نتعرف على 

أهمية الرأي العام يف حتديد شكل الرسالة اإلعالمية، وأخريًا دور الرأي العام يف حتديد الوسيلة 

 ولكل وقت من األوقات، ولكل مكان من األماكن.  اإلعالمية املناسبة لكل مجهور،

ويف فالرأي العام يلعب دورًا خطريًا يف التحكيم يف العملية اإلعالمية من حيث شكلها و مضمونها 

حتكمه يف حتديد وتوجيه السياسة اإلعالمية وتأثريه،  لهومضمون العملية اإلعالمية، املقابل " اإلعالم 

 .(x)"يف اجملتمع
معرفة عالقة الرأي العام بشكل العملية اإلعالمية، البد أن نتعرض لعالقته بالعملية  وحتى ميكن

 .االتصالية بداية، فاملعلوم أن االتصال هو األوسع أو األكثر

لقد الزم اإلعالم اإلنسان منذ نشأته، واهتمت اجلماعات اإلنسانية بهذا النشاط نظرًا للتأثري 

ك اجلماعات وتفاعلها يف أي بقعة من العامل. لقد تطورت وسائل اإلعالم واحلاجة اليت تتولد من تعايش تل

مع تطور البشرية وتقدمها يف شتى امليادين. فاستخدم اإلنسان النار والدخان واإلضاءة واالنعكاسات 

الضوئية لنقل رسالة أو اإلعالن عن حدث. كما استخدم األصوات وقرع الطبول والنفخ يف األبواق. 

ألديان الوسائل اإلعالمية املتاحة للدعوة إىل ممارسة الشعائر الدينية أو اإلعالن عن واستخدمت ا

 .(xi)االحتفاالت وطقوس العبادة، كاألذان عند املسلمني وقرع األجراس يف الكنائس
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 درجات الرأي العام من حيث التأثري:  ثانيًا: 

النوع من الرأي صفوة اجملتمع وهؤالء نسبته الرأي العام القائد أو النابه أو املسيطر: وميثل هذا  .1

 باجملتمع قليلة ولكنهم هم الذين يقودون اجملتمع ويوجهونه الوجهة املطلوبة كما إن هؤالء ال

 .يتأثرون بوسائل اإلعالم بل هم من يؤثر بهذه الوسائل مبا لديهم من آراء وأفكار

مع وخيتلف حجمة حسب درجة التعليم والثقافة الرأي العام املثقف: وميثل رأي الفئة املثقفة يف اجملت .2

وهو رأي يؤثر فيما هو اقل منه درجة من حيث الثقافة و التعليم ولكنه يتأثر بوسائل األعالم 

 بنسب تتفاوت حسب مستوى الوعي والثقافة اليت يتمتع بها

لتعليم و الرأي العام املنساق: وهو رأي السواد األعظم من الناس وخصوصا األميني أو قليلي ا .3

الثقافة فهؤالء يكونوا عرضة لتأثري وسائل اإلعالم ويتقبلون ما ينشر وما يذاع دون متحيص أو 

 .(xii) تدبر كما يتناقلون الشائعات ويصدقونها ويروجونها ويكونون عرضة حلمالت الدعاية

 

 الرأي العام، وخصوصية العصر احلديث: التأثري علىأساليب اإلعالم يف  :املطلب الثاني 

 أساليب اإلعالم يف تغيري الرأي العام: :أواًل 

 ساليب:األ تلك أهملإلعالم أساليب عدة يف التأثري يف الرأي العام ومن     

 سلوب التكرار واملالحقة:أ -1

يعتقد البعض أن أسلوب التكرار هو أجنح األساليب لتغيري الرأي العام ال اجلدال واملناقشة، كانت 

تعتنق هذا األسلوب، وقد وصف "جويلز" هذا األسلوب الدعائي فقال : أن سر الدعاية الدعاية األملانية 

الفعالة يكمن ال يف إذاعة بيانات تتناول آالف األشياء ولكن يف الرتكيز على بعض حقائق فقط ، 

 وتوجيه آذان الناس وأبصارهم إليها مرارًا وتكرارًا.

الرئيسي ليكون أسلوب الرتتيل مؤثرًا هو مدى تناسب  ويطلق على هاذ األسلوب ))الرتتيل ((، والشرط

هلجة وشكل الرسالة املوجهة إىل اجلمهور املستهدف مع طبيعة هذا اجلمهور ومساته املختلفة ، ولعل 

 .(xiii)أوضح استخدام ألسلوب الرتتيل هو الصراع العربي اإلسرائيلي
 سلوب اإلثارة العاطفية:أ -2

اإلثارة العاطفية ال على املناقشة واإلقناع، وتنبع عن احتقار دفني للمواطنني، ساسًا على أالدعاية تعتمد -

ومن أبرز املشاعر اليت استعان بها هتلر )الرغبة يف احرتام الذات ، واإلحساس بالشفقة على النفس 

)(xiv). 
 أسلوب عرض احلقائق: -3

الناس على أساس أن  يعتمد على وصول احلقائق إىل أكرب عدد ممكن من، واإلعالن( هو )لفظ

 من احرتام العقليات.، كما ينبع احلقائق امللموسة أقوى وأبقى من األكاذيب والتهاويل والشائعات
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من العوامل اليت حتقق جناح هذا األسلوب: الرتبية الواعية للجماهري عن طريق الشرح واملناقشة و

 .(xv)واإلقناع
 أسلوب حتويل انتباه اجلماهري:-4

رأي سائد ال ميكن معارضته حينها يسعى السياسيون وأجهزة األعالم إىل حماولة إذا كان هناك 

 حتويل انتباه اجلماهري إىل موضوع آخر مثل املوضوع املثار أو أقوى.

 أسلوب الربامج اإلجيابية احملدودة:-5

 ، وهلذا األسلوب مرتكزان هما: هلا سحرها الكبري على الرأي العام

 ان والتفاؤل باملستقبل، فبهذا يتضاعف تأثريها.باإلمي اتسام الربامج -1

 تتالشى وتفقد قيمتها إذا مل يتبعها عمل وتنفيذ.العمل والتنفيذ، لذا سرعان ما  -2
 

 أسلوب افتعال األزمات: -6

هو أسلوب لتغيري الرأي العام وهو استغالل لبعض األحداث أو الظروف بنجاح من أجل خلق أزمة تؤثر 

 وتستفيد منها الدولة اليت تستخدم هذا األسلوب.يف الرأي العام 

 الشائعات: -8

الرتويج خلرب خمتلق ال أساس له من الواقع أو تعتمد املبالغة والتهويل أو التشويه يف سرد  الشائعة هي: 

خرب فيه جانب ضئيل من احلقيقة أو إضافة معلومة مكذوبة أو مشوهة خلرب معظمه صحيح ، أو تفسري 

 تعليق عليه بأسلوب مغاير للواقع أو احلقيقة.خرب صحيح وال

التأثري النفسي يف الرأي العام احمللي أو اإلقليمي أو العاملي حتقيقًا ألهداف سياسية أو  اهلدف هو: -

 .(xvi)اقتصادية أو عسكرية على نطاق الدولة الواحدة أو عدة دول
 

 دوافع إطالق الشائعات وانتشارها: 

اجلماعة املستهدف باإلشاعة، وذلك لتشويه السمعة، أو تغيري موقف  جتاه الشخص أو العدوانيــــــــــــة:

، أو أثارة اخلوف، وهذا حيدث كثريا جتاه األشخاص أو اجلماعات جتاه املستهدف باإلشاعةالناس 

 ذات األهمّية والشهرة، حني تطلق عليهم الشائعات. 

سه على شخص آخر أو أشخاص آخرين، كاخلوف يسقط مروج الشائعة ما يضمره يف نف اإلســـــقاط:

 واإلهمال وامليول للكذب أو اخليانة أو الرشوة أو التضليل، فيسقطه على اآلخرين.

قد تشري الشائعة إىل احتماالت مستقبلية يف معتقد مروج الشائعة فيقرب حدوثها ، وهو يهيئ  التنبــــــــــــؤ:

 الناس والظروف الستقباهلا.

تكون الشائعة هنا كبالونه اختبار ملعرفة نوعية وقدر استجابة الناس حلدث معني حني  ر:االختبـــــا

يقدر له احلدوث فعالـ فمثال تسرب شائعة بغالء أسعار بعض السلع ثم تدرس ردود أفعال الناس فإذا 
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ب وجدت معقولة وحمتملة رمبا يتم فعاًل رفع األسعار وأما إذا وجدت غاضبة ومستفزة فيمكن تكذي

 الشائعة واعتبار األمر كأن مل يكن.

: حيث يبدو مروج الشائعة أو ناقلها على أنه عليم ببواطن األمور وأن لديه مصادر مهمة االنتباهجـــذب 

لألخبار ال يعرفها بقية الناس، ورمبا يكون هذا تعويضًا عن نقص أو عدم ثقة بالنفس. ورمبا تكون 

إىل التسلية والتمّتع بإثارة االهتمام وإرباك الناس وإقالقهم  الدوافع بسبب الفراغ وامللل واحلاجة

 .(xvii)وتوتريهم
 الرأي العام وخصوصية العصر احلديث: ثانيًا: 

إن العوامل اليت ساهمت يف منو ظاهرة الرأي العام واالهتمام بها، منذ القرن السادس عشر وحتى       

والثقايف ، والدميغرايف ، والسياسي )املدن ـ اجملمعات اليوم كثرية ومتداخلة: فهناك العامل الديين ، 

الصناعية ـ الصحافة ـ األحزاب ـ احلركات السياسية الثورات واحلروب(. ولكن أهم هذه العوامل، 

خاصة منذ مطلع القرن العشرين وحتى اآلن، هو الثورة اليت شهدتها وسائل التواصل االجتماعي والنقل 

 املعلوماتي.

أو اجملال االجتماعي الذي يتكون الرأي العام يف إطاره، فقد أثبتت « الرأي العام بيئة»أما عن 

معظم الدراسات امليدانية اليت أجريت يف جمال اإلعالم وبعض فروع العلوم االجتماعية واإلنسانية، أن 

اجلمهور ليس كتلة متجانسة، بل هو عبارة عن جمموعة من األفراد والفئات تتباين مصاحلها 

وانتماءاتها الثقافية. كما أن هناك مساحة من التداخل املوضوعي واملنهجي بني كل من  ديولوجياتهاوأي

مفهوم اجلمهور والرأي العام. وقد حاول علماء السياسة واالجتماع واإلعالم حسم هذا اللبس بالتفرقة 

النشطة املشاركة يف صنع بني اإلطار العام للجمهور باعتباره يضم الغالبية الصامتة فضاًل عن األقلية 

األحداث والقادرة على التعبري عن آرائها، وبني اإلطار اخلاص الذي يضم األفراد املشاركني يف صنع 

بوحدة مصاحلهم وحتركهم اآلراء  الرأي العام. ويقتصر على هؤالء الذين جيمعهم اإلدراك املشرتك

 .(xviii)ورواملواقف املشرتكة وهم يشكلون القطاعات النشطة من اجلمه
 

  لرأي العام يف اإلسالميف تشكيل ااإلعالم  أثرالثاني : املبحث: 

يف القضايا العامة حرصه على مسعة اإلسالم، وتنزيهه  - صلى اهلل عليه وسلم -النيب  من منهج       

عن األقوال واألفعال اليت قد تسبب تشويهه أو وصمه بصفات هو منها بريء، وهذا املنهج النبوي واضٌح 

منها من خالل  اوجليٌّ لكل من تأمل يف السرية العطرة، واألمثلة على هذا متعددة، ميكن توضيح شيًئ

 مناذج املطالب اآلتية:

 ول : اعتبار الرأي العام يف احتواء املشكالت: املطلب األ 

يف احتواء املشكالت داخل املدينة املنورة،   -صلى اهلل عليه وسلم  –لقد كان منهج النيب      

منطلقًا  ،وجتاوزه عن بعض أفعال املنافقني والزنادقة الذي يتظاهرون باإلسالم ويعيشون يف املدينة النبوية
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رغم ما كان يصدر عنهم من مواقف اخليانة العظمى، إىل احلد الذي جعل  ؛للرأي العاممن نظرته 

بقتلهم يف أكثر من  - صلى اهلل عليه وسلم -الصحابة يضيقون ذرعًا بأولئك األفراد، ويطالبون النيّب 

ال " ه: كان متشبثًا مبنهجية اإلغضاء، ويعلل ذلك بقول - صلى اهلل عليه وسلم -مرة، غري أن النيّب 

 .(xix)"يتحدث الناس أن حممدا يقتل أصحابه
، بل العام يف احتواء املشكالت املشرع احلكيم للرأياعتبار وبالنظر إىل هذه املقولة يتبني جليًا 

 عليه اهلل صلى - النيب عن املقولة هذه أصبح ذلك منهجًا ُمراعًا وُنظمًا إسالميًا معمول به حيث صحت

 وخمتلفة ومنها:مواقف متعددة  يف -وسلم 

 املنافقون سورة قصة يف: األول املوقف: 

 من رجل فكسع جيش، يف غزاة يف كنا: قال عنهما اهلل رضي عبداهلل بن جابر حديث ففي       

 ذلك فسمع! للمهاجرين يا: املهاجري وقال! لألنصار يا: األنصاري فقال. األنصار من رجًلا املهاجرين

 رجل كسع اهلل، رسول يا: قالو! اجلاهلية؟ دعوى بال ما: فقال - وسلم عليه اهلل صلى - اهلل رسول

 فعلوها؟: فقال أبي بن عبداهلل بذلك فسمع. منتنة فإنها دعوها،: فقال. األنصار من رجًلا املهاجرين من

 عمر فقام وسلم، عليه اهلل صلى النيب فبلغ. األذل منها األعز ليخرجن املدينة إىل رجعنا لئن واهلل أما

 يتحدث ال ) دعه،: وسلم عليه اهلل صلى النيب فقال. املنافق هذا عنق أضرب دعين اهلل رسول يا :فقال

 .(xx)أصحابه( يقتل حممًدا أن الناس
 حنني يوم الغنائم قسمة قصة يف: الثاني املوقف: 

 باجلعرانة - وسلم عليه اهلل صلى -اهلل  رسول رجل أتى: قال عبداهلل بن جابر حديث ففي

 يعطي منها يقبض - وسلم عليه اهلل صلى اهلل - ورسول فضة، بالل ثوب ويف حنني، من منصرفه

 مل إن وخسرت خبت لقد أعدل، أكن مل إذا يعدل ومن! ويلك: قال! اعدل حممد، يا: فقال. الناس

 معاذ: فقال. املنافق هذا فأقتل اهلل رسول يا دعين: عنه اهلل رضي اخلطاب بن عمر فقال. أعدل أكن

 .(xxi)أصحابي( أقتل أني الناس يتحدث أن اهلل
 :املوقف الثالث: عند تقسيم النيب صلى اهلل عليه وسلم غنائم هوازن 

 -صلى اهلل عليه وسلم -فيقول: ملا قسم رسول اهلل  - رضي اهلل عنه -حيدث جابر بن عبد اهلل 

صلى اهلل  -غنائم هوازن بني الناس باجلعرانة قام رجل من بين متيم فقال: اعدل يا حممد! فقال النيب 

 ، فقال عمر بن اخلطاب(ويلك! ومن يعدل إذا مل أعدل؟! لقد خبت وخسرت إن مل أعدل) :  - عليه وسلم

اهلل أن تتسامع األمم أن حممدًا معاذ )  : يا رسول اهلل أال أقوم فأقتل هذا املنافق؟ قال:رضي اهلل عنه 

له يقرأون القرآن ال جياوز  اإن هذا وأصحاًب)، ثم قال النيب صلى اهلل عليه وسلم: (يقتل أصحابه

فمع علمه صلى اهلل عليه وسلم بنفاقه مل يقتله مراعيا يف ذلك الرأي العام وما يتولد عنه . (xxii)تراقيهم(

 من تشويه للرسول ولإلسالم.
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عندما كان الصحابة يرون أن أشخاصًا ممن يعيشون يف كنف الدولة  و مناسبات أخرىويف روايات أ

حنو  (اخليانة العظمى)، مما يطلق عليه اليوم يف قوانني الدول بنفاقهم اإلسالمية ارتكبوا أعمااًل شنيعة

بتنفيذ أوطانهم، ويطالب الصحابة ومنهم كبار وزراء ومستشاري النيب الكريم عليه الصالة والسالم، 

يف الصحيح: )أكره أن يتحدث الناس مر معنا احلكم احلاسم حنوهم، إال أنه كان يرد عليهم كما 

 أن حممدًا يقتل أصحابه( وبقوله : ) فكيف إذا حتدث الناس يا عمر أن حممدًا يقتل أصحابه(.

 أقوده وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول ناقة بزمام آلخذ إني: قال اليمان بن حذيفة من ذلك ما رواه

 يا: قلنا. القيامة يوم إىل املنافقون هؤالء: قال متلثمني رجًلا عشر اثنا استقبلنا إذ به، يسوق وعمار

 يقتل حممًدا أن الناس يتحدث أن )أكره: فقال فتقتله؟ منهم رجل كل إىل تبعث أال اهلل، رسول

 .(xxiii)أصحابه(

 عليه اهلل صلى اهلل لرسول احلكيمة السياسة من وكان املنافقني، حق يف قيلت املقولة فهذه

 .أصحابه يقتل حممًدا أن الناس يتحدث أن لذريعة سًدا أذاهم واحتمال تركهم وسلم

 أن فلو اإلسالم، يف والطعن بالكفر جيهرون كانوا وما بالصحابة، خمتلطني كانوا املنافقني أن ذلك

 الرسول أن ولظنوا زمانهم يف الناس أكثر على األمر هذا الشتبه قتلهم  -وسلم عليه اهلل صلى - النيب

 .اإلسالم يف الدخول وبني بينهم هذا فيحول دينه، يف يدخل من ويقتل أصحابه، يقتل

 :عطية ابن قال

 عنه يتحدث أن خمافة االشتباه غمرة يف ويدعهم عنهم يعرض وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول "وكان

 .(xxiv)"أصحابه يقتل أنه
 :عاشور ابن وقال

 كما اإلسالم يف الداخلني على األمان يف الشك دخول لذريعة َسًدا قتلهم عن ممسًكا النيب كان وإّنما»

 بعلمهم َيْبلغون ال املدينة عن والغائبني العاّمة ألنَّ( أصحابه يقتل حممًدا أن الناس يتحدث ال) لُعمر قال

 من فيها مبا النافعة األعمال يشّوهوا أن الفتنة دعاة فيستطيع باملدينة، اجلارية األمور حقائق معرفة إىل

 .(xxv)"احلقيقة... يعلم ال من عند بشيعة صورة
 

 :ألمرين يرجع قتلهم عدم سبب أن هذا من فتحّصل

 يؤاخذهم وال اإلسالم إعالن من حاهلم بظاهر يأخذ كان - وسلم عليه اهلل صلى - اهلل رسول أن .1

 .بعلمه يقضي ال فالقاضي حاهلم، من يعلمه مبا وال قلوبهم، يف مبا

 اهلل صلى بالنيب السوء فيظنوا مقتلهم، سبب الناس من كثري على ُيخفي حاهلم يف اشتباه وجود .2

 .(xxvi)"معرفته يف الناس يشرتك ظاهًرا الذنب يكن مل "إذ أصحابه، يقتل بأنه وسلم عليه
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 للعقوبة، باستحقاقه َيقطع مبا يثبت عنه ومل ظهر أو شيء، منه َيظهر ومل النفاق أبطن فيمن وهذا

 .بوحي إال الكلمة تثبت عليه ومل وكذب حلف املنافق ألن املنافقني، سورة قصة يف ظاهر وهذا

 - النيب تركه ذلك ومع املنافق بكلمات، تفوه فقد الغنائم، قسمة حادثة مثل هذا على يشكل لكن

 ذلك؟ وجه فما أصحابه(، يقتل حممًدا أن الناس يتحدث )لئال ذاتها بالعلة - وسلم عليه اهلل صلى

 :السندي قال

 التعريض هذا مثل على املشتملة الكلمة هذه مبثل املسلم يقتل ال املسلم أن يفيد احلديث هذا " ظاهر

 ملن سالمة ال أنه يفيد احلديث هذا ظاهر إذ وسلم، عليه تعاىل اهلل صلى النيب إيذاء إىل املؤدي

 الكلمة هذه بأن والقول منه، الكلمة هذه وجود مع لعصمته علة الظاهري إسالمه وجعل له، يتعرض

  -وسلم  عليه تعاىل اهلل صلى - أنه الناس بني يشتهر ال حتى التألف ملراعاة تركه أنه إال قتله تقتضي

 .(xxvii)"اإلسالم عن قلوبهم نفر إىل يؤدي قد فإنه أصحابه، يقتل
 األمر ظاهر إىل ينظرون الناس قال " فإن -رمحه اهلل  -وهو ما ذهب إليه شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 ذلك حنو أو حقد أو غرض على أصحابه بعض يقتل أنه الظان فيظن ُقتل قد أصحابه من واحًدا فريون

 باألموال اإلسالم على الناس يتألف أن شريعته من كان وإذا اإلسالم، يف الدخول عن الناس فينفر

 .(xxviii)"وأحرى أوىل بالعفو يتألفهم فألن كلمته وتعلو اهلل دين ليقوم العظيمة
 :سبق ما وخالصة

 من اجملاهرين مع أصحابه( يقتل حممًدا أن الناس يتحدث )لئال عقوبتهم ترك يف النبوي االعتبار أن

 :ألمرين يرجع املنافقني

 قبيل من هو وإمنا نفاقهم، يثبت الذي احملض الكفر قبيل من تكن مل جماهرتهم أن :األول

 ال الناس ألن املسترتين املنافقني يف سبق كما مشتبهة ستكون عليهم العقوبة فإقامة التعريض،

العقوبة، فيستغل ذلك املوقف إعالم العدو من املنافقني أو  به يستحقون الذي جرمهم حقيقة يعلمون

فيؤدي إىل الردة  الكفار فيجريونه لتشويه مسعة اإلسالم، ويف مقدمته النيب عليه الصالة والسالم،

 ملن دخل يف اإلسالم، والنفور ملن مل يدخل بعد فيه.

 معه يتحقق الذي االشتباه لوجود هذا مع عقابهم ترك وإمنا عليهم، ثابت كفر جماهرتهم أن :الثاني

 .أصحابه يقتل حممًدا أن الناس يتحدث أن مفسدة

 كان الذي املسلمني وضعف اإلسالم أول يف كان منسوخ، حكم هذا فإن القول هذا وعلى

 هذه إقامة لرتك حاجة ثم يكون فال هذا زال وقد احلكم، هذا مثل إقامة مفاسد غلبة معه يتحقق

 .املفسدة هذه بسبب األحكام

 أول يف حدث ما مثل واحلاجة الضعف من حيدث حني احلكم إعمال من مينع ال هذا أن إال

 .اإلسالم
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 لعدم بعينه واحد على يقم مل احلد أن فحاصله"  :–اهلل رمحه  –شيخ اإلسالم ابن تيمية  قال

 عن أقوام تنفري مع إال إقامته إمكان لعدم أو والعام، اخلاص بها يعلمه اليت الشرعية باحلجة ظهوره

 ترك فساد على فساده يربى ما والفتنة احلرب من قوم وإظهار عنه آخرين وارتداد اإلسالم يف الدخول

 عليه اهلل صلى أنه وهو واحد شيء يف إال هذا، يومنا إىل باٍق حكمهما املعنيان وهذان منافق، قتل

 منتف فهذا امللوك أغراض مثل آخر لغرض أصحابه يقتل أنه الظان يظن أن خاف رمبا وسلم

 .(xxix)"اليوم
 تأثري الرأي العام يف أوليات األعمال يف اإلسالم: املطلب الثاني: 

: ُقْلُت َنَعْم،: )َقاَل ُهَو؟ الَبْيِت َأِمَن اجَلْدِر َعْن -وسلم عليه اهلل صلى- النيبَّ -عنها اهلل رضي عائشة سألت

 َفَعَل: َقاَل ُمْرَتِفًعا؟ َباِبِه َشْأُن َفَما: ُقْلُت النََّفَقُة، ِبِهُم َقصََّرْت َقْوَمِك ِإنَّ: َقاَل الَبْيِت؟ ِفي ُيْدِخُلوُه َلْم َلُهْم َفَما

 َفَأَخاُف ِباْلَجاِهِليَِّة، َعْهُدُهْم َحِديٌث َقْوَمِك َأنَّ َوَلْواَل َشاُءوا، َمْن َوَيْمَنُعوا َشاُءوا َمْن ِلُيْدِخُلوا َقْوُمِك، َذِلَك

 .(xxx)(ِباأَلْرِض َباَبُه ُأْلِصَق َوَأْن الَبْيِت، ِفي اجَلْدَر ُأْدِخَل َأْن ُقُلوُبُهْم ُتْنِكَر َأْن
 كثرًيا، إليك تسّر عائشة كانت: الزبري ابن لي قال: قال األسود، عن البخاري صحيح يف وجاء

 حديث قومك لوال عائشة يا: )وسلم عليه اهلل صلى النيب قال: لي قالت: قلت الكعبة؟ يف حدثتك فما

( خيرجون وباب الناس يدخل باب: بابني هلا فجعلت الكعبة لنقضت بكفر، -: الزبري ابن قال- عهدهم

 .(xxxi)"الزبري ابن ففعله
  :هدَم الكعبة وبناءها على قواعد إبراهيم -صلى اهلل عليه وسلم-سبُب ترِك النيب 

إلعادة الكعبة على قواعد إبراهيم كان مراعاًة حلال أهل مكة،  -صلى اهلل عليه وسلم-ترُك النيب 

بدينهم، نظًرا ملا متّكن وقرب عهدهم باإلسالم، فخشي أن يصيبهم بسبب ذلك نفور ووحشة وريبة تضرّ 

يف قلوبهم من تعظيم بيت اهلل، وما نشأوا عليه من رؤية البيت على هذا احلال، فسدًّا هلذه الذريعة، 

 .ما كان أكمل -صلى اهلل عليه وسلم-ومراعاة هلذا املآل ترك النيب 

 :وعلى هذا املعنى فّسر أهل العلم هذا احلديث

الباري: ألن قريًشا كانت تعظم الكعبة جًدا، فخشي صلى اهلل قال احلافظ ابن حجر يف فتح 

عليه وسلم أن يظنوا ألجل قرب عهدهم باإلسالم أنه غيَّر بناءها لينفرد بالفخر عليهم يف ذلك، ويستفاد 

منه ترك املصلحة ألمن الوقوع يف املفسدة، فرتك النيب صلى اهلل عليه وسلم مصلحة بناء الكعبة على 

م عليه السالم دفًعا ملفسدة راجحة. وترك بعض االختيار خمافة أن يقصر عنه فهم بعض قواعد إبراهي

 خراب نفوسهم أنكرت فرمبا باجلاهلية، العهد قرب: "املوطأ شرح يف الباجي قال (xxxii). الناس

 اهلل صلى- والنيب دينهم، يف عليهم الداخلة إدخال يقتضي ما بذلك الشيطان هلم فيوسوس الكعبة،

 بتخريب قلوبهم تنفر أن خياف والدين، اإلسالم أمر على تثبيتهم ويروم استئالفهم يريد كان -وسلم عليه

 .(xxxiii)"الكعبة
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 أسلم من بعض فتنة خوف وهي منه أعظم مفسدة تعارضه ولكن: "مسلم صحيح شرح يف النووي وقال

 عليه اهلل صلى فرتكها عظيًما، تغيريها الكعبة، فريون فضل من يعتقدونه ملا كانوا وذلك قريًبا،

 .(xxxiv)"وسلم
- النيب ترك وهو السنة من آخر دليل من السنة ترك يؤخذ رمبا: "-رمحه اهلل  –عثيمني  ابن ويقول

 حديثي كانوا ألنهم الفتنة، من خوًفا إبراهيم قواعد على( الكعبة) البيت بناء -وسلم عليه اهلل صلى

 ليس مبا فيها اإلنسان يتهم واليت العامة عند املستغربة األمور من السّنة كانت إذا فمثًلا بكفر، عهد

 يف للناس يبني بالفعل، يتخذها أن قبل القول يف السّنة هلذه ميّهد اإلنسان أّن واألفضل األوىل فإّن فيه

 اطمأنوا قد الناس فإذا بفعله، قام إذا حتى احلق هلم يبني مناسبة فرصة أي يف املساجد، يف اجملالس،

 .(xxxv)"وعرفوا وفهموا
 الناس إنكار خشية واألفضل املختار هو ما يرتك أن جيوز أّنه على باحلديث واحتج: "الرافعي وقال

 (xxxvi)."الفتنة يف ووقوعهم
 سبًبا يكون أن منه خشي إذا باملعروف األمر من يسري ُيرتك قد أّنه فيه: املهلب قال: "بطال ابن قال و

 .(xxxvii)"ينكرونه قوم لفتنة
 من يأتي سبق ما كل يف مرده النفور وهو تأثري الرأي العام يف أوليات األعمال يف اإلسالم أّن ونالحظ

 :جهتني

 هم ملن مّتجه اخلطاب إذ الكعبة، بناء حديث يف ظاهر وهذا دينهم، عن املسلمني نفور :األوىل اجلهة

 .بإسالم عهد حديثو

 يتحّدث )ال: احلديث السابق هذا يف جاء وقد الدين، يف الدخول عند املسلمني غري نفور :الثانية اجلهة

 .أصحابه( يقتل حممًدا أّن الناس

 وهي واحدة العلة ألّن هنا بها التمثيل يصلح لكن الثانية، باحلالة متعّلقة السابقة الشواهد وبعض

 .(xxxviii).املسلمني بعض إميان على يؤثر قد اإلسالم عن الكفار نفور يسبب ما وألّن اإلسالم، عن النفور
 متى به نعرف شرعًيا حدًّا نضع أن فيجب شرًعا، معترًبا نفور كّل ليس ومما جتدر اإلشارة إليه هنا أنه

 املستحّبة، باألمور متعّلق هنا النفور الشرعي. ال سيما أن مراعاة احلكم يف مؤثرة املفسدة هذه تعترب

 :ألمور منها وذلك الواجبات، تطبيق عند املعنى هلذا االلتفات عدم فاألصل بالواجبات، وليس

 القيام مصلحة من أعظم مبصلحة النفور هذا فليس النفور، هذا على الواجب تقديم األصل أّن .1

 .بالواجب
 .اليقيين على املتوهم يقدم فال متوّهمة، النفور ومفسدة يقينية، الواجب مصلحة أّن .2
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 امللغاة املفاسد قبيل من فيكون حتّقق ولو النفور، هذا حتقق عدم الطبيعي الوضع يف األصل أّن .3

 وهو الواجبات، بعض تطبيق تالزم اليت املفاسد من حينئٍذ تكون ألّنها إعماهلا، جيوز ال اليت شرًعا

 .إليه الشريعة تلتفت ومل الرسالة عصر منذ موجود
 طريق عن وذلك الواجب، ترك بغري النفور مفسدة ودفع الواجب إقامة مصلحة بني اجلمع ميكن أّنه .4

 ال فالنفور القلوب، يف املنحرفة املعاني تغّذي اليت املداخل وسّد النافع، العلم ونشر والنصح الدعوة

 الواجب. برتك يعاجل
 فاالستمرار الواجب بذات متعّلًقا كان إن النفور ألّن الواجب، برتك يتحقق ال النفور مفسدة دفع أّن .5

 من أّنه علموا فإذا فيه، املصلحة وجه يفقهون وال مفسدة، أّنه الناس نفوس يف يعّمق تركه يف

 .أكثر نفورهم زاد الشريعة
 عن الناس بعض نفور أسباب من ألن النفور، مفسدة دفع أسباب من هو احلقيقة يف الواجب إقامة أّن .6

 النفور، تعميق يف مساهمة هو الواجب إقامة فرتُك عليها، اعتيادهم عدم الشريعة أحكام بعض

 .النفور هذا فخّف عليه النفوس اعتادت: أقيَم لو بينما
 الشرعي، الواجب إلضعاف احلقيقة يف يؤّدي الناس لنفور مراعاًة الواجب ترك مشروعية توّهم إّن .7

 األذهان وتتفاوت قطعي غري جانب وهو اآلخرين، مبشاعر نفوذه ومعّلًقا بشرط، واجًبا يكون حبيث

 احلكم تقوية يف الشريعة ملقصد مناٍف وهذا الشرعي، الواجب إضعاف إىل األمر فمآل تقديره، يف

 .مصلحته على واحملافظة وثباته
 مرتبطة النفور مفسدة بينما الدين، إقامة ومصلحة العامة باملصلحة متعلقة الواجب إقامة مصلحة أّن .8

 .أوىل الدين إقامة فيه ما ومصلحة معني، بشخص

 احلقيقة، يف متوّهمة مفسدة وهي الشرعية، الواجبات يف املعنى هذا إىل االلتفات عدم فاألصل وهلذا

 .صحيح فقهي نظر إىل يستند مل وتقدير وهم، حمض هو أقل مفسدة الواجب ترك أّن فالظّن

 أّلا بشرط املراعاة على يدل فهو الواجبات، ترك على يدل ال احلديث هذا أّن العلم أهل فهم وهلذا

 توّلد منه خياف ما واجتنابه رعيته مصاحل يف األمر ولي فكر: ومنها: "النووي يقول. الفرائض إىل يصل

 وهذا. (xxxix) "ذلك وحنو احلدود وإقامة الزكاة كأخذ الشرعية األمور إّلا دنيا، أو دين يف عليهم ضرر

 أعرضت عّما ويزيد العادة، عن يزيد شديًدا مبلًغا النفور بلغ لو أما األحكام، لتطبيق الطبيعي الوضع يف

 ومل دنياهم، أو الناس دين يف كبري خلل وإحداث الناس، من كثري رّدة عليه وترّتب عنه، الشريعة

 العينية القضية يف املفسدة هلذه مراعاة الواجب إقامة بتأجيل يقال فهنا آخر، بطريق ذلك دفع ميكن

 جمّرد تتجاوز منه عظيمة درجة بل النفور مفسدة مبجّرد يرتبط مل هنا الواجب ترك لكّن املستثناة،

 .أعظم مفاسد إىل النفور
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 العام الرأي خالل من الشرعية املقاصد حتقيق يف اإلعالم املبحث الثالث: دور: 

 الشريعة، روح إنها حيث كبرية؛ وأهمية فوائد الواقع أرض على وتطبيقها دراستها يف املقاصد

 املقاصد لوقوع يتفطن مل من: "الربهان يف اجلويين اإلمام يقول وكما وغاياتها، ومقاصدها وأهدافها

 أي من إليها توجَّه من اجملتهدين، قبلة وهي الشريعة، وضع يف بصرية على فليس والنواهي األوامر يف

 (.xl)دائًما احلق أصاب جهة،
 

 :املقاصد تعريف

 :لغة املقاصد تعريف: أوًلا 

 العربية اللغة أهل عند املقاصد وكلمة قصد، الفعل من مشتقة وهي مقصد، مجع املقاصد         

 :املعاني هذه من عديدة، مبعان
 .(xli) ﴾ َوَعَلى اللَِّه َقْصُد السَِّبيِل ﴿ :استقامة الطريق: ومنه قوله تعاىل .1
 :العدل والوسط بني الطرفني: وهو ما بني اإلفراط والتفريط، والعدل واجَلور، ومنه قوله تعاىل  .2

 .(xlii) ﴾ َوِمْنُهْم ُمْقَتِصٌد ﴿
 .(xliii) االعتماد واالعتزام وطلب الشيء وإثباته: تقول: )قصدت الشيء، وله، وإليه قصًدا .3

 

 :اصطالًحا ثانًيا: تعريف املقاصد

 األمور: مثل بألفاظ عنها عربوا ولكن األصوليني، قدماء عند بها خاص مصطلح هلا يكن مل

 لألحكام اجلزئية العلل والضيق، احلرج رفع االستصالح، الشريعة، أسرار الشارع، مراد مبقاصدها،

 790) الشاطيب من بداية متقاربة، بتعريفات فجاءت املعاصرين الفقهاء عند تعريفها أما إخل،...الفقهية

اليت قصدها واضع الشرع  واملأالتحول الغايات واألهداف  اآلن، وكلها تدور حتى ،(م1388=  هـ

 .احلكيم لتحقيق سعادة اإلنسان ومصلحته يف الدارين الدنيا واآلخرة
املعاني امللحوظة يف األحكام الشرعية، واملرتتبة عليها،  ":ولعل من أفضلها تعريف اخلادمي  بأنها

ضمن هدف سواء أكانت تلك املعاني حكًما جزئيًّا أم مصلحة كلية، أم مسات مجالية، وهي تتجمع 

.(xliv)واحد، هو: تقدير عبودية اهلل، ومصلحة اإلنسان يف الدارين

  الكلية : دور اإلعالم يف حتقيق األوامر الربانية حلفظ املقاصد الشرعيةاألولاملطلب: 

 احلفاظ على الدين: .1

ولإلعالم الواعي قدم صدق يف احلفاظ على هوية اجملتمعات اإلسالمية؛ كي ال تذوب يف أمواج 

عاتية من العوملة والتغريب، أو ختتفي مع ظالم اإلحلاد وظلم الغلو، فضاًل عن االنقضاض املمنهج من 

على اهلوية بعد  أعداء اإلسالم وذيوهلم على ثقافتنا اإلسالمية، وحضارتنا الشاخمة. ومن حفاظ اإلعالم

رعاية جانب الدين أن يدافع عن تاريخ األمة اإلسالمية وأجمادها، ويربز الصورة احلقيقية ملاضينا الناصع 

اجلميل. ومن واجب اإلعالم كذلك الذود عن اللسان العربي املبني وآدابه وما تعلق به؛ كي ال تبتلى 
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شعوره وتصوره وتفكريه وظاهره وباطنه؛  األمة جبيل هجني يف لسانه؛ ومن استعجمت لغته، استعجم

 فكم للغة من أثر على عقل صاحبها ومشاعره.
 احلفاظ على النفس: .2

وقد وردت نصوص كثرية من الكتاب والسنة َتُدلُّ على حتريم االعتداء على النفس، من ذلك قوله 

 ىن نن من  زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك ُّٱٱتعاىل

ين ٰى ري زي مي َّ )xlv( ، وقوله عليه الصالة والسالم: يف أكرب اجتماع للناس يوم عرفة:  
إنَّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا يف بلدكم هذا يف )

شهركم هذا...()xlvi( ويتوسع معنى االعتداء ليشمل القتل، وإتالف اجلزء من خالل فساد التطبيب، أو 

ويشمل كذلك االنتحار، ومجيع ما يضر بالصحة ويردي اجلسد. سوء التغذية، أو بالعدوان الصريح، 

ومن العدوان على النفس حرمانها من حقوقها الشرعية، أو التضييق عليها، وتعسري سبل بلوغها.  

واإلعالم النافع عدو أصيل للجرمية، ومدافع عن النفس البشرية، وحرمتها، وحقوقها، وأحد أكرب 

ن، والعبث به. وجيب أن يكون لإلعالم موقف صارم جتاه إشاعة اجلرمية، املناوئني لعملية تسليع اإلنسا

ووصف اجملرمني بسمات جذابة زورًا، وهم ليسوا إال حفنة من األشرار؛ الذين حقهم التأديب والتعزير، 

ال أن يكونوا يف موضع االقتداء والتقديم. كما أن اإلعالم الصحي يوازن فيما يعرضه من إعالنات بني 

ة الغذائية واألثر السليب للمنتجات؛ فال يغش مجهوره، وال جيعل جين املال مقدمًا على محاية القيم

 اجلسد من املطعومات واملشروبات والتصرفات الضارة.
 حفظ العقل: .3

 جك مق حق مف خف حف جف ُّٱٱٱوتعاىل:  سبحانه اهلل يقول العقل حفظ وعن        
حك خك لك مك جل حل خل مل هل َّ )xlvii(. وألن اخلمر ُتلِحق الضرَر 

 اخلصيصة هذه حيرتم الناضج احلكيم. واإلعالم الشارع حرمها فقد البشري بالعقل الكبري

 تصرحيًا  ال وجيملها حيسنها ما واملخدرات املسكرات يظهر فال وإعماهلا؛ لتعزيزها ويسعى البشرية،

 الوعي؛ صناعة أدوات من وأداة السليم، لتفكريا مناهج بامتالك سبًاامن سببًا يكونو  تعريضًا، ال و

 أسس يوافق ما على إال عصية تكون بل فيها؛ يقذف ما كل تبلع استهالكية العقول تصبح ال كي

 دينها، ومصاحلها الشرعية املعتربة.

 حفظ النسل : .4

 ىث ٱُّٱ:وليس أوضح من أثر اإلعالم يف حفظ النسل أو تضييعه، هذا احلفظ الذي أمر اهلل به بقوله
حيث حرَّم فاحشة الزنا؛ ألنها ُتضيِّع النسل .(xlviii)   َّ ىك مك  لك اك يق ىق يفىف يث

يف نسيجها العام. ولذلك فإن  اواسًع ايف استقرار اجملتمعات، وشرًخ اكبرًي اوالنسب، وحتدث خلًل
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وجود اإلعالم األسري واالجتماعي املنضبط، حيمي مؤسسة األسرة من التفكك، وحيافظ على 

 وخاصة الطفل واملرأة وكبار السن.مكوناتها من التضييع أو اإليذاء، 

ويتعاظم اجلهد املطلوب من اإلعالم الطاهر جتاه هذا املقصد لكثرة ولوغ وسائل اإلعالم يف 

نقيضه، وحماربتها الفضيلة يف اخللق والسلوك وامللبس والقول والفعل، وتهوكها يف الرذيلة إىل أدنى 

للتفريغ السلوكي؛ كي ال يأبه الفتى لدين أو دركاتها، وأوحل وهداتها، حتى غدت األجيال هدفًا 

 عرف، وال ختجل الفتاة من خلق أو تصرف.

وقمني باإلعالم اهلادف أن يكون له حضور ليس على صعيد جمرد الوعظ؛ بل بربط الناس باألساس 

املتني لألخالق، واملنبين على اإلميان بالدين، واخلضوع ألحكامه، واستشعار عظمة الرب سبحانه مبا 

له من أمساء حسنى، وصفات عليا، وصواًل إىل مرتبة اإلحسان واملراقبة الذاتية، فإذا استوثقت عرى 

اإلميان، وبلغ املرء من حماسبة نفسه مبلغًا عظيمًا؛ فحينها ستكون الرسالة اإلعالمية ناجحة يف هذا 

 املضمار، ويف غريه من املقاصد والشؤون.

 حفظ املال: .5

 ٰى ٰر ٰذ  يي ىي ٱُّٱ  صد شرعي كما يف قول ربنا جل وعّز:وألن حفظ املال مق     
 ىب نب  مبزب رب يئ ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
حيث حرَّم املعامالت اليت ُتضيِّع املال، وتفسده على مستحقيه، . (xlix) َّ مت زت رت يب

فمن واجب اإلعالم القيمي أن يكون معينًا على حفظ املال؛ وموجهًا ألخذه من حقه، ووضعه يف 

وتثمريه وتنميته مبا يفيد ويعم خريه يف احلال واملآل، وأن يقاوم السبل املشبوهة  مكانه الصحيح،

 واحملرمة جلمع املال، أو إنفاقه يف غري حمله، أو حتى التعسف يف استخدام احلق به.

ومن أجلِّ صنيع اإلعالم إرشاد الناس للحكمة يف الصرف والكياسة يف االقتصاد، كي ال تكون 

ة يف مهب رياح التجار الذين ال خيافون اهلل، وال يرقبون يف الناس إالًّ وال ذمة، وأيضًا أموال الناس كريش

يوجه اإلعالم أهل املال حتى ال يصبحوا عونًا ألعداء األمة؛ خاصة وهم جيدون البديل، أو يقدرون على 

النفع ولكن من  صنع بديل مناسب، فالتاجر املسلم ليس بعوضة تنقل الداء ألهلها، بل يشبه النحلة يف

 غري لسع!

ويلمح اإلعالم العلمي إىل فوائد معرفة مقاصد الشريعة، والعمل بها، كي تزداد ثقة الناس  

  بدينهم، ويشتد متسكهم به، فمن هذه الفوائد:

 الفهم الصحيح للشريعة الذي حيول دون الغلو واجلفاء. .1

 ًا للباطل من التأويل.منع تعميق فهم كتاب اهلل وسنة الرسول صلى اهلل عليه وسلم  .2

 الوصول إىل احلكم الشرعي يف النوازل اليت مل يرد النص عليها. .3

 التيسري على الناس يف دينهم ودنياهم. .4
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 زت رت يب  ىب نب مب زب رب ُّٱٱٱٱٱالعزيز:وحني نسمع قول ربنا العظيم يف كتابه 
 مت نت ىت يت  رث زثمث نث ىث يث ىفٱَّ  )l(،  وقوله كذلك: 

 هل مل خل حل جلمك لك خكحك جك مق  حق مف خفحف جف مغ جغ معُّ

جم َّ )li(. فال يسعنا إال أن نيمم النظر صوب اإلعالم اهلادف؛ ليكون مركبنا لتحقيق هذه األوامر 
الربانية، واالستجابة هلا، وكم يف ذلك من أجر وخري يبقى ويتنامى؛ ولعله أن يكون عند اهلل يف 

 موضع القبول والتنمية.
 والقيم املبادئ وحراسة ، األحكام لتطبيق اإلعالم برعاية الشريعة مقاصد حتقيق: الثاني املطلب 

 اإلسالمية:

 املرعية واملصاحل الشرعية املقاصد خالهلا من تتحقق عديدة وظائف اإلسالمي اجملتمع يف العام للرأي

 :أهمها من

 .الشرعية األحكام تطبيق رعاية .1

 يف املنكر عن والنهي باملعروف األمر هيئات ومساندة وصيانتها اإلسالمية والقيم املبادئ حراسة .2

 .اجملال هذا

 احلل بأهل الثقة إعطاء طريق عن والسنة الكتاب يف أدلتها من الشرعية األحكام استنباط حسن .3

 .العلماء من والعقد
 :نقاط كاآلتي يف البيان ببعض علية نعرج إمجااًل هنا ذكرناه وما 

 الشرعية األحكام تطبيق رعاية :أواًل: 

 اجملال هذا يف القرآن يف واخلطاب الشرعية، األحكام بتطبيق مجيعها خماطبة اإلسالمية األمة

 من خن حن جن ٱُّٱ:مثاًل النور اآلية الثانية من سورة يف تعاىل فقوله. مجيعًا األمة َأفراد يتناول
 بهذه القيام يستطيعون ال األفراد ألن ونظرًا. األمة يف فرد لكل موجه. َّ نئ ىهمه جه ين ىن

 يف فاحلاكم اإلمام أو احلاكم وهو املهمة بهذه عنهم يقوم من خيتاروا أن فالبد متجمعني املسؤولية

.مجيعًا منهم املطلوبة اهلل أحكام إقامة يف األمة وكيل اإلسالمية الدولة  

 اجملتمع يف قيمتها وصيانة اإلسالمية والقيم املبادئ حراسة: ثانيًا: 

 العام الرأي وكان اإلسالمية، والقيم املبادئ حراسة عن عامة األمة مسؤولية كانت املبدأ هذا ومن

 وجه وقد وصيانتها، القيم هذه ورعاية املبادئ هذه حراسة يف قوي سلطان ذا اإلسالمي اجملتمع يف

 عن والنهي باملعروف األمر يف صوتها لرتفع متعاونة جمتمعة ودعاها اإلسالمية األمة الكريم القرآن

 الكتاب قرره مبا األمر يعين باملعروف واألمر. املسؤولية بهذه يقومون الذين العلماء ومساندة املنكر

 الكتاب عنه نهى عما النهى يعين املنكر عن والنهي للمجتمع، وأحكام وقيم مبادئ من والسنة

 .اإلسالمية والقيم املبادئ عن خروجًا تعترب معاصي من والسنة
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 مساندة على اإلسالم حرص تصور اليت والسنة الكتاب من التالية النصوص إيراد املناسب ومن

 :املسلم العام الرأي بسلطان وأحكامه تعاليمه

 مي زي ريٰى ين ىن  نن من زن رن مم ام يل ىل ٱُّٱتعاىل: اهلل قال

ني ىي َّ)lii(. وعن النعمان بن بشري- رضي اهلل عنهما- عن النيب صلى اهلل عليه وسلم: "مثل 
 وبعضهم أعالها، بعضهم فصار سفينة، على استهموا قوم كمثل فيها والواقع اهلل، حدود يف القائم

 يف خرقنا أنا لو: فقالوا فوقهم، من على مروا املاء من استقوا إذا أسفلها يف الذين فكان أسفلها،

 أيديهم على أخذوا وإن, مجيعًا هلكوا أرادوا وما تركوهم فإن فوقنا، من نؤذ ومل خرقا، نصيبنا

)liii("جنوا وجنوا مجيعًا 

 املهمة األمة قضايا يف الرأي وإعطاء أدلتها، من الشرعية األحكام استنباط حسن: ثالثا: 

 بني الرابطة بيان خالل من العام للرأي اإلسالم يعطيها اليت األهمية إظهار العنوان بهذا املقصود

 أحكام بيان يف ودورهم والعقد، احلل أهل صالحيات وبيان فيها، والعقد احلل وأهل األمة مجهور

 وهذا الشريعة، أمور يف العام رأيها عن ومعربين األمة، جلمهور شرعيني ممثلني باعتبارهم الشريعة

 .أعماهلم وأهم والعقد احلل بأهل التعريف يقتضي

 وغريه،  املاوردي يسميهم كما االختيار أهل أو العلماء، مجهور يسميهم كما والعقد احلل أهل

 يف النظر إليهم يوكل األمة فضالء من معينة مجاعة هم البغدادي، أو يسميهم كما االجتهاد أهل أو

 مببايعة تقوم ال اجلماعة وهذه ،( املسلمني أمر ولي) مبايعة السلطان ومنها والدنيوية الدينية مصاحلها

 أنفسهم، ميثلون ال االختيار هذا مبباشرتهم فهم مجيعًا، األمة عن نيابة إال له البيعة جتديد أو اإلمام

 على له واالنقياد مبايعته جتب لإلمام والعقد احلل أهل مبايعة عند فإنه وهلذا كلها، األمة ميثلون بل

  األمة أفراد سائر

"   اجتماعهم يتيسر الذين الناس ووجوه والرؤساء، العلماء: "هم والعقد احلل أهل أن العلماء بني وقد

 ىث ُّٱٱ:تعاىل قوله يف األمر بأولي املقصودون هم والعقد احلل أهل أن رضا رشيد حممد الشيخ ويرى

 نن من زن رن  مم ام يل ىل مل يك ىكمك لك اك يق  ىق يف ىف يث

.)liv( َّ ىن ينٰى مئ 
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 يف وجماالته املشروعة  يوخصوصية اإلعالم اإلسالم الشارع من رسالة اإلعالم الرابع: قصد املبحث

 تشكيل الرأي العام:

 :يف تشكيل الرأي العام: يخصوصية اإلعالم اإلسالموقصد الشارع من رسالة اإلعالم  املطلب األول 

 قصد الشارع من رسالة اإلعالم : :أواًل 

أي: تسخري الرسائل واألساليب اإلعالمية -"اإلنسان" إذا كان اهلدف من العملية اإلعالمية كلها هو    

أم مجاعة أم شعًبا، وإقناعه بها، ليحصل املرسل سواء أكان فرًدا  -إليصال فكرة معينة إىل املستقبل 

على االستجابة اليت خططها، فإن اهلدف من الرساالت السماوية كلها هو "هداية اإلنسان" ليحيا على 

حق، ويكون على بينة، ويعيش يف سعادة وأمن يف هذه الدنيا، وينجو بنفسه يوم اآلخرة، أي: إن مقصده 

 .(lv)اسد واألضرار عنهم يف العاجل واآلجلحتقيق مصاحل العباد ودرء املف
 خصوصية اإلعالم اإلسالم يف تشكيل الرأي العام:  ثانيًا: 

يتميز اإلعالم اإلسالمي خبصائص، حتى يتمكن من بناء وتشكيل وعي إسالمي منضبط، هذه 

 اخلصائص تتمثل يف اآلتي: 

 املعلومات السليمة. •

 احلقائق الثابتة. •

 املوضوعية. •

 التعبري عن عقلية اجلماهري واجتاهاتها وميوالتها. •

 الوضوح )عكس الغموض(. •

 الصراحة؛ ألنها ُتقنع القارئ أو امُلستمع أو املشاهد. •

 الدقة. •

 التوثيق، فيجب ِذكر املصادر يف كل حالة. •

 الصدق. •

 التنوير أو التثقيف. •

 (.lvi)خماطبة العقول ال الغرائز •

 لإلعالم يف تشكيل الرأي العام: املشروعة االتاجمل: املطلب الثاني 

 من هو مشروًعا أمًرا بسببه نفور الناس عن الدين، فرتك -وسلم عليه اهلل صلى- النيب لقد راعى

 وضع يف والسياسي الرتجيح، يف الفقيه ذهن يف حاضرة تكون أن بد ال اليت املعتربة الشرعية املصاحل

 فهي تربيته، يف واملربي إنكاره، يف واحملتسب ونصحه، دعوته يف والداعية والقوانني، السياسات

 املشروع الفعل ينقلب ال حتى آلثارها، مدرًكا بها فطًنا فيكون األمور إليه تؤول ما يراعي مهم أصل

 .مصلحته عن يزيد فساًدا ذلك بسبب

 :أهمها من كثرية، جندها فيها املصلحة هذه لإلعالم إعمال ميكن اليت اجملاالت نستقرئ وحني
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 :إنكار اإلعالم للمُنَكر وتغيريه بفهم ضوابط اإلنكار يف اإلسالم .1

 الناس على اإلنكار ال خيلو جمتمع من منكر على تفاوت يف ذلك املنكر، وأيًا كان فيرتفق يف

 يف الوقوع أو املنكر، بهذا متسٍك مزيد يف يتسبب نفوٌر حيصل ال حتى بهم، والرفق اللني يف وجيتهد

 يرتتب ال أن املنكرات يف اإلنكار ضوابط فمن العلم، أهل عند معترب أصل وهذا أكرب، منكرات

 مثل مراعاة فيجب الشخص إصالح هو فاملقصد الدين، يف الفقه من وهو أعظم، منكر اإلنكار على

 .املعنى هذا

 فقد: "يقول املنكرات، عن حديثه عند املعنى، هذا مشروعية يقتضي ما القيم وقد ساق ابن

 خشية تغيريها ... يستطيع وال املنكرات أكرب مبكة يرى -وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول كان

 .(lvii)" ... منه أعظم هو ما وقوع
واالجتماع، وهذا أمر سار عليه  التآلف ملصلحة والكماالت املستحّبات بعض التوجيه إىل ترك .2

 املعنى هذا شارًحا  -رمحه اهلل  -األئمة رمحهم اهلل تعاىل، ودعوا إليه. يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 واجتماع القلوب لتأليف األفضل اإلنسان َيرتك أن أيًضا يسوُغ: "الكعبة بناء ترك بواقعة مستدلًّا

 قواعد على البيت بناء -وسلم عليه اهلل صلى- النيب ترك كما يصلح، عّما التنفري من خوًفا الكلمة

 مصلحة أّن ورأى بذلك تنفريهم وخشي باجلاهلية، عهد حديثي كانوا قريش لكون إبراهيم

 أكمل ملا مسعود ابن وقال إبراهيم، قواعد على البناء مصلحة على مقّدمة واالئتالف االجتماع

 كأمحد األئمة نّص وهلذا. شر اخلالف: فقال ذلك يف له فقيل عليه وأنكر عثمان خلف الصالة

 املفضول اجلائز إىل األفضل عن العدول فيه مما ذلك وغري الوتر وصل ويف بالبسملة ذلك على وغريه

 .(lviii)"ذلك وأمثال السنة لتعريفهم أو املأمومني ائتالف مراعاة
 كما مصلحته، على راجح فساد فعله يف كان إذا املستحب يرتك قد واملسلم: "آخر موضع يف وقال    

 عليه اهلل صلى- النيب إبراهيم .. .فرتك قواعد على البيت بناء -وسلم عليه اهلل صلى- النيب ترك

 باإلسالم قريش عهد حدثان وهو الراجح، للمعارض األمرين أفضل عنده كان الذي األمر هذا -وسلم

 .(lix)"املصلحة على راجحة املفسدة فكانت هلم، التنفري من ذلك يف ملا
 سورة سجدة قراءة يف نفسه عن العربي ابن ذكره ما العلم، أهل بعض عند هذا تطبيقات ومن

 تركتها وإن أنكروه، سجدت إن ألّني قراءتها، تركت بالناس أممت ملا: العربي ابن قال: "االنشقاق

 املعروف يكون بأن الصادق وعد حتقيق وهذا وحدي، صليت إذا إال فاجتنبتها مين، تقصرًيا كان

 بالكفر قومك حدثان لوال: )لعائشة -وسلم عليه اهلل صلى- قال وقد معروًفا، واملنكر منكًرا

 (.lx)"(إبراهيم قواعد على ولرددته البيت، هلدمت
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 :وما يتعلق بالفتوى الناس بث تعليم .3

يتعلق مبسائل وموعظتهم وتوجيههم وما  الناس أثناء ظهوره يف اإلعالم لتعليم العامل فرياعي

 يضر مبا نفوسهم يف الشر إيقاع ويف الدين، عن تنفريهم يكون شيء من ذلك سببًا يف أّلا فتواهم

 أن أحتّبون يعرفون، مبا الناس حّدثوا: "عنه اهلل رضي علي قال املعنى، هلذا الصحابة نّبه وهلذا دينهم،

 إال عقوهلم تبلغه ال حديًثا قوًما ِبُمحّدٍث أنَت ما: "مسعود بن اهلل عبد وقال ،(lxi)."ورسوله؟ اهلل ُيَكّذب

 .(lxii)"فتنة لبعضهم كان
 وقوع خشي إن معّينة فتاوى أو بأحكاٍم الناس بعض حتديث ترك املعنى هذا مراعاة تقتضي فقد

 تبلغيه فعليه إمجاع أو نص فيها كان فإن: "املعنى هذا شارًحا القيم ابن يقول بسببه، دينهم على ضرر

 املفيت أمن إذا هذا نار، من بلجام القيامة يوم اهلل أجلمه فكتمه علم عن ُسئل فمن اإلمكان، حبسب

 ترجيًحا عنها أمسك عنها اإلمساك من أكثر شرٍّ ترّتب من وخاف غائلتها يأمن مل فإن الفتوى، غائلة

 سأل عّما اجلواب حيتمل ال السائل عقل كان إن وكذلك ... أدناهما، باحتمال املفسدتني أعلى لدفع

 لرجل -عنهما اهلل رضي- عباس ابن قال جوابه، عن أمسك له فتنة يكون أن املسؤول وخاف عنه

 وكفرت وأنكرته جحدته: أي به، كفرت بتفسريها أخربتك لو أّني يؤمنك وما: آية تفسري عن سأله

 . (lxiii)"ورسوله باهلل تكفر أّنك يرد ومل به،
 :لقبوله الذرائع وفتح الدين، النفور عن ذرائع سّد .4

 فهذا دينهم، عن الناس تنفري لعدم مراعاًة مشروًعا أمًرا -وسلم عليه اهلل صلى- النيب ترك

توظيف اإلعالم لكل ما من شأنه حتقيق هذا املقصد من سد  شرًعا واملعترب املشروع من أّن يقتضي

 كثرية، صور يف به معمول معنى وهو كل ذريعة تضر بالدين، وجتعل الناس يتساهلون بأحكامه،

 الباطن. على التأثري من الظاهر موافقة يف ملا التشّبه عن النهي: ذلك ومن

 معترب وحتقيق األحكام الشرعية، وهو معنى دينهم، يف الناس لتحبيب الذرائع فتح: ذلك مقابل ويف

 قلوبهم. للمؤلفة الزكاة كإعطاء عدة، صور وله شرًعا،
 

 لإلعالم يف تشكيل الرأي العام: املشروعة اجملاالت بعض هذه

 كارتكاب مشروعة لذاتها جماالت تكون فقد ملقاصد غريية، وليس بالضرورة أن تكون مشروعة

 هو وإّنما الشيء، ترك فيه ليس ذاته يف مشروًعا فعًلا يكون قد كما أعالهما، لدفع املفسدتني أدنى

 لدينهم. وتقريبهم املسلمني تأليف يف املعتربة املصاحل قبيل من
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  :اخلامتة 

 أوًلا: نتائج البحث: توصل البحث إىل مجلة من النتائج أبرزها:
ال تنفك العالقة بني اإلعالم وتشكيل الرأي العام، وكذا تأثري الرأي العام يف األحكام، واملبادئ  .1

 األخالقية والقيم اإلسالمية العميقة. 
خالل مراعاة هذا االعتبار الكثري من املقاصد الشرعية السيما اعترب اإلسالم الرأي العام، وحقق من  .2

إذا حتققنا من جعله فاصالً يف تغيري كثري من السياسات، ومن أبرز القضايا، التوقف عن هدم الكعبة، 

 وبناءها على قواعد إبراهيم، وكذا التعايش مع املنافقني.
 العام. الرأي مقصد تباراع يف النبوية السياسية املواقف اإلعالم بروح استهداء .3
مل يعد تشكيل الرأي العام ذا بعد سياسي بل أصبح اليوم مؤثر يف تنزيل األحكام، ومؤثرًا على  .4

، وقد يتبنى اجملتمع قضايا فاسدة بناء على تزيني اإلعالم وتأثريه عاألخالق والقيم، ألنه النبض للمجتم

 فيها.
تمع وتنقيته من اللوثات الفاسدة، وهذا عن طريق يكتسب الرأي العام أهمية بالغة يف توجيه اجمل .5

 وعي اإلعالم الذي يتبين قضايا األمة. 
 الشبهات من واجلارفة الكبرية للسيول بأنظمة الشرع سيتصدى املقنن اإلسالمي اإلعالم .6

 األخالق لتعطيل األحكام، واخرتاق العام الرأي اليت تستهدف املتعمدة وغري املتعمدة والتشويهات

 الدينية. والقيم اإلسالمية

 وجتلي حماسنه، تشرح اليت والرباهني احلجج تقديم خالل من اإلسالم، بسمعة اإلعالم عناية .7

 .اإلسالم لرسالة توجه اليت والتشويهات والشبهات الشكوك إلزالة اجلهود وبذل كافة فضائله،
 لطريقة يكون لئال املناسب األسلوب واختاذ ومستوياتهم، املخاطبني، ألفهام اإلعالم مراعاة .8

 .اإلسالمية، واألخالق الدينية والتعاليم الشرعية األحكام عن للنفور يؤدي ما ومكانه زمانه أو اخلطاب
 حني األحكام ببعض إفتاؤهم أو حديث الناس واملرشدين الدعاة من اإلعالم يف جتنب املتصدرون .9

 .تعليمهم مصلحة على تربو ظاهرة مفسدة عليها يرتتب
 مبا يأتي:  الباحث ثانًيا: التوصيات: يوصي

العربي  الوطن يف األجهزة اإلعالمية عمل لتسيري األخالقية القيم من متكاملة منظومة إنشاء .1

 واإلسالمي.
 .مقاصد الشريعة اإلسالمية إطار يف اإلعالم وسائل نشاط على القانونية السيطرة .2
 استخدامه. عند ضارًا لكونه احلديث، اإلعالم قوننة .3
 ومفردات العليا وكراسي الدراسات اجلامعات ومواد دراسية يف ختصصات استحداث على العمل .4

املدارس تتعلق مبا ينبغي أن يكون عليه اإلعالم لتشكيل الرأي العام وفق املقاصد الشرعية، حفاظًا  يف

 على األخالق اإلسالمية والقيم الدينية.
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 املصادر واملراجع:

 ،3ط/  بريوت، العلمية، الكتب العربي، دار بن اهلل عبد بن حممد ابن العربي، –القرآن  أحكام .1

 .ـه1424
العربي للنشر  ، فتحي حسني عامر  الدكتور  عامر ،  -استطالعات الرأي العام على االنرتنت .2

 )د . ن( )د . ط( . .م2013والتوزيع ، 
 عبد أبو اجلوزية قيم ابن أيوب بن بكر أبي بن ابن القيم، حممد –العاملني  رب عن املوقعني إعالم .3

 عبيدة،) د. ت() د. ت()د . ن (. أبو سلمان آل حسن بن مشهور: اهلل، حتقيق
، مكتبة األجنلو : حممد عبد القادر حامتحامت ، الدكتور -اإلعالم والدعاية نظريات وجتارب.  .4

 .1ط /  م1972املصرية ، القاهرة، 
، هـ1398،   2القاهرة، ط / ف محزة، دار الفكر العربي، عبداللطي -محزة اإلعالم والدعاية؛  .5

 ،م1978
رواء زكي ،  الطويل - نسانالتنمية املستدامة واألمن االقتصادي يف ظل الدميقراطية وحقوق اإل .6

 .1م ، ط/  2010، الطويل ، دار زهران للنشر والتوزيع 
عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح جلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل ا  .7

البخاري تأليف: حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي حتقيق : حممد زهري بن ناصر الناصر 

، ط/ هـ1422 ،نشر : دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي(

1. 
 األزهرية ، املكتبة(السندي) عبداهلادي بن السندي، حممد –البخاري  صحيح على السندي حاشية .8

 ، د: ت.( 994) خاص
، كلية اإلعالم عاطف عدلي العبد  الدكتور لدكتور خمتار التهامي والتهامي ، ا -الرأي العام  .9

 .1، ط/م2016 ، -مصر  -جامعة القاهرة
النفسية ـــ الدراسات  حممد أمحد النابلسي, مركز ، النابلسي، الدكتورسيكولوجية الشائعة ـــ .10

 .1، ط /  م2004، لبنان
للمؤلف الفرنسي جان نويل ، كابفريير - الشائعات ــ الوسيلــــــــــــــة اإلعالمية األقدم يف العامل .11

 .م2001، كابفريير ، وترمجة تانيا ناجيا ـ دار الساقي بريوت
 بطال بن امللك عبد بن خلف بن علي احلسن ابن بطال، أبو – (بطال ابن) البخاري صحيح شرح .12

 الرئيسية، مكتبة العناوين على مفهرس الصبيحي، إبراهيم - إبراهيم بن ياسر القرطيب حتقيق:

 الرشد.
 العربي، الرتاث إحياء النووي ، دار شرف بن حييى الدين النووي ، حميي -مسلم،  صحيح شرح .13

 .هـ1392 ،2ط
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 األوقاف الرافعي ، وزارة حممد بن الكريم عبد القاسم الرافعي، أبو –الشافعي  مسند شرح .14

 .ـه 1428 ،١ط قطر، اإلسالمية، والشؤون
 عبد بن احلليم عبد بن ابن تيمية، أمحد – (احلميد عبد: ت) الرسول شامت على املسلول الصارم .15

 احلميد، احلرس عبد الدين حمي حممد: الدين، حتقيق تقي العباس أبو احلراني تيمية بن السالم

 .م1983 – 1403 السعودي، الوطين
،القاهرة  ، دار التأليف حممد عبد اهلل عبد الرحيم عبد الرحيم، لدكتور -العامة العالقات .16

 .1، ط / م1982،
 حسن حممد خري الدين: ، مكتبة عني مشس،خري الدين ،  –املبادئ والتطبيق  -العالقات العامة .17

 .م1،1973القاهرة ، ط /
، القاهرة، مكتبة األجنلو املصرية، إبراهيم إمام كتورإمام، الد - العالقات العامة واجملتمع .18

 م1ط /  م1900
أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني  ابن حجر، -فتح الباري شرح صحيح البخاري .19

قام  رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد عبد الباقي ،1379بريوت،  -دار املعرفة ، الشافعي

عليه تعليقات العالمة: عبد العزيز بن عبد ، طبعه: حمب الدين اخلطيببإخراجه وصححه وأشرف على 

 .اهلل بن باز
عبد للدكتور حممد احلصيف ،  - كيف تؤثر وسائل اإلعالم؟ دراسة يف النظريات واألساليب .20

 .1، ط /  م1998مكتبة العبيكان ، الرياض ،  ،احلضيفالرمحن 
، وزارة األوقاف باألردن ري رمضان يوسفأ. حممد خ  يوسف، – جملة "هدي اإلسالم"   حبث .21

 http://www.alukah.net/culture/0/77296هـ(، وينظر  1417)
 احلليم عبد بن ابن تيمية، أمحد –( الفتاوى جمموع) تيمية بن أمحد اإلسالم شيخ فتاوى جمموع .22

 املصحف لطباعة فهد امللك جممع - السعودية واإلرشاد والدعوة اإلسالمية الشؤون تيمية، وزارة بن

 . )( م2004 –هـ 1425 الشريف،
 الشاملة. عثيمني ، املكتبة بن صاحل بن ابن عثيمني ، حممد -وأثره الدعاة تعاون حماضرة .23
 بن غالب بن احلق ابن عطية ، عبد -(عطية ابن تفسري) العزيز الكتاب تفسري يف الوجيز احملرر .24

 – 1422العلمية،  الكتب حممد، دار الشايف عبد السالم عبد: حممد، حتقيق أبو األندلسي عطية

 للنشر، التونسية عاشور، الدار بن الطاهر ابن عاشور، حممد –والتنوير  التحرير . تفسري1 ، ط /2001

 .د: ت
املسرية للنشر والتوزيع دار ،  كامل خورشيد مراد مراد، الدكتور - ي العامأىل الرإمدخل  .25

 .1، ط / 0م201، عمان،  والطباعة

http://www.alukah.net/culture/0/77296
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، : مكتبة حممد مرضي الشمريالدكتور  الشمري، - عالنمدخل اىل دراسة العالقات العامة واإل .26

 .1، ط/ م2116بغداد ، 
 إبراهيم بن عمر بن أمحد العباس أبو القرطيب،–مسلم  كتاب تلخيص من أشكل ملا املفهم   .27

 إبراهيم حممود - بديوي علي يوسف - السيد حممد أمحد - مستو ديب الدين حمي: حتقيق القرطيب،

 .١ط/ ، م1996 – ـه 1417  كثري ابن الرئيسية، دار العناوين على بزال، مفهرس
 1432 ،١ ط السعادة، الباجي ، مطبعة خلف بن سليمان الوليد أبو الباجي،  –املوطأ  شرح املنتقى .28

 .ـه
أبو زكريا حميي الدين حييى بن شرف النووي  النووي،  – بن احلجاج املنهاج شرح صحيح مسلم .29

 .ـه 1392، 2ط/ بريوت  -دار إحياء الرتاث العربي ، ( هـ676)املتوفى: 
: حتقيق بالشاطيب الشهري الغرناطي اللخمي حممد بن موسى بن الشاطيب، إبراهيم –املوافقات  .30

 .25/  1، 1، ط / م1997 /هـ1417عفان،  ابن سلمان، دار آل حسن بن مشهور عبيدة أبو

بغداد، دار الشؤون ، محيدة مسيسم:  مسيسم ، الدكتور – نظرية الرأي العام .31

 ،ط/ .م2006الثقافية،
-https://www.almjhar.com/arينظر مقال : أبرز تعريفات الرأي العام بقلم  حسين اخلطيب.  
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 احلواشي:

(iاملوافقات )–  أبو: حتقيق بالشاطيب  الشهري  الغرناطي اللخمي حممد بن موسى  بن الشاطيب، إبراهيم 

 .25 / 1، 1، ط / م1997 /هـ1417عفان،  ابن سلمان، دار آل حسن بن مشهور عبيدة

(ii )عبد  أبو اجلوزية  قيم ابن أيوب بن بكر أبي بن ابن القيم، حممد  –العاملني   رب عن املوقعني عالمإ 

 .219/  1عبيدة،) د. ت() د. ت()د . ن (،  أبو سلمان آل حسن بن مشهور: اهلل، حتقيق

(iii : فاطر )10. 

(iv ) هـ1398،   2القاهرة، ط / عبداللطيف محزة، دار الفكر العربي،  -محزة اإلعالم والدعاية؛ ،

 (.76، )ص: م1978
(v )عبد للدكتور حممد احلصيف ،  - كيف تؤثر وسائل اإلعالم؟ دراسة يف النظريات واألساليب

 (.33-32ص) 1، ط /  م1998مكتبة العبيكان ، الرياض ،  ،احلضيفالرمحن 
vi) ) .بة األجنلو ، مكت: حممد عبد القادر حامتحامت ، الدكتور -اإلعالم والدعاية نظريات وجتارب

 .(123ص) 1ط /  م1972املصرية ، القاهرة، 

(vii)  ينظر مقال : أبرز تعريفات الرأي العام بقلم  حسين اخلطيب، وقد أورد يف املقال تسعة عشر

 تعريفًا.

https://www.almjhar.com/ar-sy/ArtView/522/61831/ 

 فيه واملؤثرة العام بالرأي املرتبطة األساسية القواعد من حسني مسري الدكتور كما أورد ما حدده 

 :وهي

 .احلياة يف نظرهم ووجهة الناس آراء جمموع هو العام الرأي-1

 .حجته تيار ولكل متعددة وأفكار خمتلفة وتيارات نظر وجهات فيه العام الرأي-2

 .االجتماعية احلياة لتطور يؤدي وهذا السياسية احلياة يف أثره له العام الرأي-3

 .العامة األحداث جتاه عالية حبساسية العام الرأي يتمتع-4

 . منها الفرد وموقف اجلماعة وحياة والرتبوية والثقافية االقتصادية بالعوامل يتأثر العام الرأي-5

 .والتطور والتبدل احلركة دائم أي ديناميكي العام الرأي-6

 .واألفراد اجلماعات بني متبادل وتأثري اتصال لعملية اجتماعي نتاج العام الرأي-7

viii) ) كلية اإلعالم عاطف عدلي العبدالدكتور لدكتور خمتار التهامي والتهامي ، ا -الرأي العام ،

  (.18، )ص: م2016 ، 1ط/ -مصر  -جامعة القاهرة
(ix)حسن حممد خري الدين: ، مكتبة عني مشس،خري الدين ،  –املبادئ والتطبيق  -العالقات العامة 

 (.46، )ص: م1،1973القاهرة ، ط /

                                                             

https://www.almjhar.com/ar-sy/ArtView/522/61831/
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(x )القاهرة، مكتبة األجنلو ، إبراهيم إمام إمام ، الدكتور  - العالقات العامة واجملتمع

 (.53م.)ص: 1، ط /  م1900املصرية،

(xi)القاهرة  ، دار التأليف حممد عبد اهلل عبد الرحيم عبد الرحيم ، لدكتور  -العامة العالقات،

 (.62) ص:  1، ط / م1982،

(xii ) دار املسرية للنشر والتوزيع ،  كامل خورشيد مراد مراد، الدكتور - ي العامأىل الرإمدخل

 (.83-82ص )1، ط / 0م201، عمان،  والطباعة
((xiii  حممد مرضي الشمريالدكتور  الشمري، - عالنواإلمدخل اىل دراسة العالقات العامة : ،

 .( 143ص :  )1، ط/ م2116مكتبة بغداد ، 

(xiv )العربي للنشر  ،فتحي حسني عامر  الدكتور  عامر ،  -استطالعات الرأي العام على االنرتنت

 .(85ص: ))د . ن( )د . ط(  .م2013والتوزيع ، 

(xv )رواء زكي ،  الطويل - نسانظل الدميقراطية وحقوق اإل التنمية املستدامة واألمن االقتصادي يف

 .(241 ص:) ، -1م ، ط/  2010، الطويل ، دار زهران للنشر والتوزيع 
(xvi )للمؤلف الفرنسي جان نويل ، كابفريير - الشائعات ــ الوسيلــــــــــــــة اإلعالمية األقدم يف العامل

 (.143، ) ص: م2001، بريوت كابفريير ، وترمجة تانيا ناجيا ـ دار الساقي

(xvii )الدراسات  حممد أمحد النابلسي, مركز ، النابلسي، الدكتورسيكولوجية الشائعة ـــ

 (.52، )ص: 1، ط /  م2004، النفسية ـــ لبنان

(xviii )بغداد، دار الشؤون ، محيدة مسيسم:  مسيسم ، الدكتور – نظرية الرأي العام

 (.60،  ) ص: 4، ط/ م2006الثقافية،
(xix )( جلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل 6/154( ) 4905أخرجه البخاري برقم  )

صلى اهلل عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري تأليف: حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري 

بإضافة اجلعفي حتقيق : حممد زهري بن ناصر الناصر نشر : دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية 

 .هـ1422، 1ط / ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي(
(xxأخرجه ) واللفظ له من رواية جابر ابن عبد اهلل.(2584) برقم ومسلم( 4905) برقم البخاري ، 

(xxi )( 3610( و)3138(، وأخرجه البخاري من دون هذه الزيادة برقم )1063أخرجه مسلم برقم( 

(xxii ) (4/200( )3610)أخرجه البخاري برقم  
(xxiiiأخرجه ) (.2779) برقم مسلم صحيح يف الزيادة هذه بدون وأصله ،(8100) برقم الطرباني 
(xxivاحملرر ) غالب بن احلق ابن عطية ، عبد -(عطية ابن تفسري) العزيز الكتاب تفسري يف الوجيز 

 – 1422العلمية،  الكتب حممد، دار الشايف عبد السالم عبد: حممد، حتقيق أبو األندلسي عطية بن

 .1/83، 1، ط / 2001
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(xxvتفسري ) د:  للنشر، التونسية عاشور، الدار بن الطاهر ابن عاشور، حممد –والتنوير  التحرير

 .10/267ت، 

(xxviجمموع ) عبد بن ابن تيمية، أمحد –( الفتاوى جمموع) تيمية بن أمحد اإلسالم شيخ فتاوى 

 لطباعة فهد امللك جممع - السعودية واإلرشاد والدعوة اإلسالمية الشؤون تيمية، وزارة بن احلليم

 .7/423، م2004 – ـه1425 الشريف، املصحف
(xxviiحاشية ) السندي، املكتبة عبداهلادي بن السندي، حممد –البخاري  صحيح على السندي 

 .3/28 ، )د: ت(، )د . ط(  األزهرية

(xxviiiالصارم ) بن احلليم عبد بن ابن تيمية، أمحد – (احلميد عبد: ت) الرسول شامت على املسلول 

احلميد،  عبد الدين حمي حممد: الدين، حتقيق تقي العباس أبو احلراني تيمية بن السالم عبد

 .1/243، م1983 – 1403 السعودي، الوطين احلرس

(xxix :نفسه ) 1/362. 
(xxxأخرجه ) ،الكعبة جدر باب يف ومسلم، ،١٥٨٤: برقم اللهو، من جيوز ما باب يف البخاري 

 401: برقم وبابها،

(xxxiأخرجه ) ،أشد يف فيقعوا عنه الناس فهم يقصر أن خمافة االختيار بعض ترك من باب البخاري 

 .126: برقم منه،

 (xxxii)أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني  ابن حجر، -فتح الباري شرح صحيح البخاري

قام  رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد عبد الباقي ،1379بريوت،  -دار املعرفة ، الشافعي

عليه تعليقات العالمة: عبد العزيز بن ، بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: حمب الدين اخلطيب

 .(3/443) ، عبد اهلل بن باز

(xxxiii) 1 ط السعادة، الباجي ، مطبعة خلف بن سليمان الوليد أبو الباجي،  –املوطأ  شرح املنتقى،  

 .282 /2 ،ـه 1432
(xxxivشرح ) الرتاث إحياء النووي ، دار شرف بن حييى الدين النووي ، حميي -مسلم،  صحيح 

 .89 /9، هـ1392 ،/2ط العربي،
(xxxv) الشاملة، عثيمني ، املكتبة بن صاحل بن ابن عثيمني ، حممد -وأثره الدعاة تعاون حماضرة 

 .25 ص

(xxxviشرح ) الرافعي ، وزارة حممد بن الكريم عبد القاسم الرافعي، أبو –الشافعي  مسند 

 .348 /2 ،ـه 1428 ،1ط/  قطر، اإلسالمية، والشؤون األوقاف

(xxxviiشرح ) بن امللك عبد بن خلف بن علي احلسن ابن بطال، أبو – (بطال ابن) البخاري صحيح 

الرئيسية،  العناوين على مفهرس الصبيحي، إبراهيم - إبراهيم بن ياسر القرطيب حتقيق: بطال

 .205 /1الرشد  مكتبة
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(xxxviii املفهم ) بن عمر بن أمحد العباس أبو القرطيب،–مسلم  كتاب تلخيص من أشكل ملا 

 - بديوي علي يوسف - السيد حممد أمحد - مستو ديب الدين حمي: حتقيق القرطيب، إبراهيم

  ،١ط/ ، م1996 – ـه 1417  كثري ابن الرئيسية، دار العناوين على بزال، مفهرس إبراهيم حممود

3  / 437-438. 

(xxxix )أبو زكريا حميي الدين حييى بن شرف  النووي،  – املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج

 .9/89، ـه 1392، 2ط/ بريوت  -دار إحياء الرتاث العربي ، ( هـ676النووي )املتوفى: 

(xl) (206 /1) اجلويين: الفقه أصول يف الربهان. 

(xli) :9النحل. 

(xlii)  32فاطر. 

(xliii )املنري املصباح ،(24 /2) الرازي، - الصحاح خمتار ،(96 /3) منظور ابن - العرب لسان - 

 (.260) الفيومي

(xliv)احملاكم رئاسة - اخلادمي خمتار بن الدين نور -جماالته  ضوابطه حجيته املقاصدي الجتهاد 

 (.38) - م1998 – هـ 1419 –قطر  دولة يف - الدينية والشؤون الشرعية

xlv))  :93النساء 
(xlvi ) من حديث أبي بكرة  ( 1306 - 1305/  3 ( ومسلم ) 158/  1أخرجه البخاري ) فتح الباري

 ، واللفظ املذكور ملسلم ..

(xlvii ) :90املائدة. 

(xlviii ) :23اإلسراء. 
(xlix)  :92النساء. 

(l ) :90النحل. 
(li)  :2املائدة. 

(lii آل عمران )104. 

(liii أخرجه البخاري )–  ( 139/  3) –باب هل يقرع يف القسمة واالستهام فيه  –كتاب الشركة– 

 .2493رقم 

(liv النساء )83. 
( (lv40 ، وزارة األوقاف باألردن أ. حممد خري رمضان يوسف  يوسف، – جملة "هدي اإلسالم"   حبث 

 http://www.alukah.net/culture/0/77296 :(، وينظرهـ 1417) 7 /

( (lvi40وزارة األوقاف باألردن  ،أ. حممد خري رمضان يوسف يوسف،  – جملة "هدي اإلسالم"   حبث 

 هـ( 1417) 7 /

 

http://www.alukah.net/culture/0/77296
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((lvii أبو اجلوزية قيم ابن أيوب بن بكر أبي بن ابن القيم، حممد –العاملني  رب عن املوقعني إعالم 

 .3 /3عبيدة،) د. ت() د. ت()د . ن (  أبو سلمان آل حسن بن مشهور: اهلل، حتقيق عبد
(lviiiجمموع ) عبد بن ابن تيمية، أمحد – (الفتاوى جمموع) تيمية بن أمحد اإلسالم شيخ فتاوى 

 لطباعة فهد امللك جممع - السعودية واإلرشاد والدعوة اإلسالمية الشؤون تيمية، وزارة بن احلليم

 ،م2004 - ـه1425 الشريف، املصحف

 2 / 166. 

(lix، نفسه ) 2/351. 
(lx) ط/  بريوت، العلمية، الكتب العربي، دار بن اهلل عبد بن حممد ابن العربي، –القرآن  أحكام

 .370-369 /4 ،ـه1424 ،3
(lxiأخرجه ) 127: برقم معلًقا، الصحيح يف البخاري 

(lxiiأخرجه ) 9 /1مسلم،  صحيح مقدمة يف مسلم 

( (lxiiiأبو اجلوزية قيم ابن أيوب بن بكر أبي بن ابن القيم، حممد –العاملني  رب عن املوقعني إعالم 

 .120 /4عبيدة،) د. ت() د. ت()د . ن (،  أبو سلمان آل حسن بن مشهور: اهلل، حتقيق عبد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


