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ؼ١ش اٌّغ١ٍّٓ داخً اٌّغزّع اإلعالِٟ ِٚعبٍِخ اإلعالالَ ٌٙالُ رجالش ِالٕؾُٙ  ٚعٛد

ِغّٛرخ ِٓ اٌؾمٛق اٌذ١ٕ٠خ ِٕٙب ٚاٌذ٠ٛ١ٔخ، ععً ِٓ اإلعالالَ د٠الٓ اٌزغالبِؼ ثؾالك ِالع 

ا٢خش اٌّخزٍؿ رٕٗ رمذ٠بً. ٚ٘زٖ ؽم١مخ العذاي ـ١ٙب، عّغذرٙب ٔقٛؿ اٌمالشنْ اٌىالش٠ُ 

ٙالب اٌزالبس٠ا اإلعالالِٟ، ٚؽالٙذ ٌٙالب اٌٛالالع ٚٔقٛؿ اٌغٕخ إٌج٠ٛخ اٌؾالش٠فخ. وّالب ؽالٙذ ٌ

ٕؾالالذ ٌٍالالز١١ِٓ والالبْ رٍالال١ُٙ االٌزالالضاَ ثّغّٛرالالخ ِالالٓ  ُِ أ٠نالالبً. ٚـالالٟ ِمبثالالً اٌؾمالالٛق اٌزالالٟ 

اٌٛاعجبد، ٚاعجبد ١ٌظ ـ١ٙالب أٞ لٍالُ أٚ رالز١ًٌإ ٚئّٔالب ٘الٟ ٚاعجالبد ِالٓ أعالً مالّبْ 

 اٌغ١ش اٌعبَ ٌٍّغزّع اإلعالِٟ اٌزٞ ٠ع١ؾْٛ رؾذ سا٠زٗ.

اٌزطالالٛس اٌزىٌٕٛالالٛعٟ، ئٌالالٝ ئ٠قالالبي سعالالبٌخ اإلعالالالَ  ِٚالالب أؽٛعٕالالب ا١ٌالالَٛ، ـالالٟ لالالً

اٌغالالّؾخإل إلثالالشاص ِالالب ٠ضخالالش ثالالٗ د٠ٕٕالالب اٌؾ١ٕالالؿ ِالالٓ لالال١ُ اٌزغالالبِؼ ٚاٌزعالالب٠ؼ ِالالع ا٢خالالش 

اٌّخزٍالالؿ رٕالالب رمالالذ٠بً ٚـىش٠الالبً، ِٚالالٓ أعالالً ـالالزؼ عغالالٛس اٌزٛافالالً اٌجٕاّلالب  ثالال١ٓ ا د٠الالبْ 

 ٚاٌؾنبساد.

 

 

 

 

 



 

  

 

ًُ لالو ِالٓ ا ل١ٍالبد ؼ١الش اٌّغالٍّخ، ٌىالْٛ  ِّب ال ؽه ـ١ٗ أْ اٌّغزّع اإلعالِٟ ـٟ رقالٛسٖ اٌّخزٍفالخ ٌالُ ٠خال

اإلعالالالَ ال ٠ّٕالالع ِعزٕم١الالٗ ِالالٓ اٌعالال١ؼ عٕجالالبً ئٌالالٝ عٕالالت ِالالع اٌّخالالبٌف١ٓ ٌٙالالُ ـالالٟ اٌعم١الالذح ٚاٌالالذ٠ٓ، ئر ٘الالُ ع١ّعالالبً رجالالبد 

اٌشؽّٓ، ١ٌٚظ ِٓ اإل٠ّبْ ثٙزا اٌذ٠ٓ اٌمط١عخ ِع ؼ١ش اٌّغال١ٍّٓ ٚسـالل اٌعال١ؼ اٌّؾالزشن ِعٙالُ ـالٟ لالً دٌٚالخ 

الب ٠غعٍٙالُ ٚ اإلعالَ. ّّ أِبَ ٘زا اٌٛمع، مّٓ اإلعالَ ٌؽ١ش اٌّغال١ٍّٓ ِغّٛرالخ ِالٓ اٌؾمالٛق اٌذ١ٕ٠الخ ٚاٌذ٠ٛ١ٔالخ، ِ

الخ ِغّٛرالخ ِالٓ اٌٛاعجالبد أ٠نالبً،  ِّ ّْ رٍٝ أً٘ اٌز ٠ؾعشْٚ ثأُٔٙ ِٛاهْٕٛ ؽأُٔٙ ؽأْ اٌّغ١ٍّٓ، ٚـٟ اٌّمبثً ـا

ًّ ٘زا ِٓ أعً مّبْ اٌغ١ش اٌعبَ ٌٍذٌٚخ اإلعال١ِخ اٌزٟ ٠ع١ؾْٛ رؾذ س ا٠زٙالب، ٚ٘الٛ ـالٟ اٌٛلالذ ٔفغالٗ مالّبْ ٚو

 ٌُٙ ِٓ أعً أْ ٠ٕعّٛا ثبالعزمشاس اٌّعٕٛٞ ٚاٌّبدٞ.

الخ أٞ ؽالك، ٚـالٟ ؽالذ٠ش  ِّ خ ٌؽخ: وّب عب  ـٟ ٌغبْ اٌعشة، ٟ٘ اٌعٙذ ٚاٌىفبٌخ ٚعّعٙب رُِ، ٚـالالْ ٌالٗ ر ِّ اٌز

زٟ س١ٕ٘خ ٚأٔب ثٗ صر١ُ، أٞ مّبٟٔ ٚرٙالذٞ  ِّ س٘الٓ ـالٟ اٌٛـالب  ثالٗ، ٚاٌالزُِ ٚاٌزِبِالخ: رٍٟ ـ وّشَ هللا ٚعٙٗ ـ "ر

الخ، لالبي اٌغالٛ٘شٞ:  ِّ اٌؾشِخ ـ ٚاٌزِبَ: وً ؽشِخ رٍضِه ئرا م١عزٙب اٌّزِخ. ِٚٓ رٌه ٠ُغّٝ أ٘الً اٌعٙالذ أ٘الً اٌز

خ أً٘ اٌعٙذ ِّ اٌز
1
خ ٟ٘ اٌؾك ٚاٌعٙذ ٚاٌىفبٌخ ٚا ِبْ ٚاٌعمذ. . ِّ  ـبٌز

خ ـٟ اٌمشنْ اٌىش٠ُ، لالبي رعالبٌٝ:  ِّ الخً  َو١ْالؿَ )ٚلذ ٚسدد وٍّخ ر  ِ ال ِر َٚ ُْ ئاِلًّ  ُْ اَل ٠َْشلُجاُلٛا ـاِل١ُى ْْ ٠َْظٙاَلُشٚا َرٍاَل١ُْى ئِ َٚ

 َْ ُْ ـبِعمُٛ أَْوضَُشُ٘ َٚ  ُْ رَأْثٝ لٍُُٛثُُٙ َٚ  ُْ ِٙ ِ٘ ـْٛا َ ُْ ثِأ (٠ُْشُمَُٛٔى
2
 أٞ رٙذ. 

خ "ُ٘ ِٓ رب٘ذُ٘ اإلِبَ أٚ ٔبئجٗ ِٓ ؼ١ش اٌّغ١ٍّٓ، رٙالذاً ِإثالذاً رٍالٝ  ِّ ب ـٟ االفطالػ، ـأً٘ اٌز ِّ أِالُٕٙ أ

ـٟ أٔفغُٙ ٚأِٛاٌُٙ ٚأرشامُٙ ٚرم١ذرُٙ، ٔظ١ش اٌزضاُِٙ ثبٌغض٠خ ٚٔفٛر أؽىبَ اإلعالَ اٌذ٠ٛ١ٔخ ر١ٍُٙ".
3
 

الخ ٌٙالُ ثالال  ِّ خ ِالع أ٘الً اٌىزالبة ِالٓ ٠ٙالٛد ٚٔقالبسٜ، ٚوالزٌه اٌّغالٛط، ٚ٘الإال  ٠غالٛص رمالذ اٌز ِّ ُّ رمذ اٌز ٠ٚز

الب أ٘الً اٌىزالبة، ـا٠الخ اٌغض٠الخ فالش٠ؾخ ـالٟ عالٛاص ِّ ًّ ـالٟ رالالٖ: خالؾ ث١ٓ اٌفمٙالب . أ الخ ٌٙالُ، ٠مالٛي هللا عال ِّ  رمالذ اٌز

َسُعٌُُٛٗ  َٚ  ُ ََ هللا  ب َؽش  َِ  َْ ٛ ُِ اَل ٠َُؾشِّ َٚ َِ ا٢ِْخِش  ْٛ َ١ ٌْ اَل ثِب َٚ  ِ َْ ثِبَّلل  ُٕٛ ِِ َٓ اَل ٠ُْإ َٓ )لَبرٍُِٛا اٌ ِز٠ َٓ اٌ الِز٠ ال ِِ ٌَْؾالكِّ  َٓ ا َْ ِد٠ اَل ٠َِذ٠ُٕٛ َٚ

                                                           
1
  221، ؿ 12، داس اٌفىش، ِبدح رِخ، ط ، نساٌ انعسباثٓ ِٕظٛس -

2
 8عٛسح اٌزٛثخ، ا٠٢خ  -

3
 13 َ، ؿ1999٘ـ، 1420، 1ٌٍغبِعبد، ه، داس إٌؾش فقه انًعايالث انًانيت يع أهم انريترط١خ ـ١بك،  -



 

  

 

ٌِْغْض٠َ  ٌِْىزَبَة َؽزٝ  ٠ُْعطُٛا ا ﴾أُٚرُٛا ا َْ ُْ َفبِؼُشٚ ُ٘ َٚ ْٓ ٠ٍَذ  خَ َر
4

خ ٌُٙ، ـمذ لالبي  ِّ . ٚأِب اٌّغٛط، ـمذ صجذ عٛاص رمذ اٌز

ٌِْىزَبةِ  سعٛي هللا ـ فٍٝ هللا ر١ٍٗ ٚعٍُ ـ:" ًِ ا ْ٘ ُْ ُعٕ خَ أَ ِٙ ".ُعُّٕٛا ثِ
5
خ؟  ِّ  ـّب ٟ٘ ؽمٛق ٚٚاعجبد أً٘ اٌز

ؽالّش اٌؾالبسا اٌؾىال١ُ ـالٟ اٌعذ٠الذ ِالٓ ا٠٢البد اٌمشن١ٔالخ رٍالٝ وحك يًازست انشعائس انديُيت:  حسيت انعقيدة، -

 ؽش٠خ اٌعم١ذح ٔزوش ِٕٙب:

-  .) ِٓ ٠ )اَل ئِْوَشاَٖ ـِٟ اٌذِّ
6
 

ُ اَل ٠ُفْ  - ِٗ ئِٔٗ  َْٕذ َسثِّ ب ِؽَغبثُُٗ ِر َّ ِٗ ـَأِ  َْ ٌَُٗ ثِ ِ ئًٌَِٙب نَخَش اَل ثُْشَ٘ب َع هللا  َِ ْٓ ٠َْذُا  َِ َٚ ﴿﴾ َْ ٌَْىبـُِشٚ ٍُِؼ ا
7
. 

ٌِْؾَغبةُ ﴿ - َر١ٍََْٕب ا َٚ ٌْجاََلُغ  ﴾". َر١ٍََْه ا
8
 

١ٍَْْىفُشْ  - ْٓ ؽبَ  ـَ َِ َٚ  ْٓ ِِ ١ٍُْْإ ْٓ ؽبَ  ـَ َّ ُْ ـَ ْٓ َسثُِّى ِِ ٌَْؾكُّ  ًِ ا لُ َٚ (.﴾
9
 

َْٔذ رُْىِشُٖ ﴿ - َ ١ًعب أَـَأ ِّ ُْ َع ُ ْٓ ـِٟ اْ َْسِك ُوٍُّٙ َِ  َٓ َِ ْٛ َؽبَ  َسثَُّه ٢َ ٌَ َٚ َٓ ١ِٕ ِِ ْإ ُِ ﴾.إٌ بَط َؽزٝ  ٠َُىُٛٔٛا 
10
 

ِٚٓ خالي ٘زٖ ا٠٢بد اٌىش٠ّخ، لّشس اإلعالَ أٔٗ ال ٠ؾك ٌٍّغٍُ أْ ٠ؾبعت ؼ١ش اٌّغال١ٍّٓ رٍالٝ ِعزمالذارُٙ، 

ؽزٝ ٌٚالٛ والبٔٛا وفالبساً، ٚئّٔالب اٌؾغالبة رٍالٝ رٌاله َّلل رعالبٌٝ ـالٟ ا٢خالشح، ٚـالٟ ٘الزا اٌقالذد ٠مالٛي اٌعالِالخ ٠ٛعالؿ 

ىٍفبً أْ ٠ؾبعت اٌىالبـش٠ٓ رٍالٝ وفالشُ٘ أٚ ٠عبلالت اٌنالب١ٌٓ رٍالٝ مالالٌُٙ، ـٙالزا ٌال١ظ اٌمشمبٚٞ: "١ٌظ اٌّغٍُ  ُِ

ئ١ٌٗ، ١ٌٚظ ِٛرذُ٘ ٘زٖ اٌذ١ٔب، ٚئّٔب ؽغبثُٙ ئٌٝ هللا ـٟ ٠َٛ اٌؾغبة، ٚعضاؤُ٘ ِزشٚن ئ١ٌٗ ـٟ ٠َٛ اٌذ٠ٓ".
11
 

 ٠خ١خ ؽٛي ٘زا ا ِش ٔزوش:ِٚٓ اٌؾٛا٘ذ اٌزبس

                                                           
4
 29عٛسح اٌزٛثخ، ا٠٢خ  -

5
 سٚاٖ ِبٌه ـٟ اٌّٛهأ، وزبة اٌضوبح، ثبة عض٠خ أً٘ اٌىزبة ٚاٌّغٛط -

6
 255عٛسح اٌجمشح، ا٠٢خ  -

7
 118عٛسح اٌّإِْٕٛ، ا٠٢خ  -

8
 41عٛسح اٌشرذ، ا٠٢خ  -

9
 29عٛسح اٌىٙؿ، ا٠٢خ  -
10
 99عٛسح ٠ٛٔظ، ا٠٢خ  -

11
 54ؿ  ،1992، 3، ِىزجخ ٚ٘جخ اٌمب٘شح، هغيس انًسهًيٍ في انًجتًع اإلساليي٠ٛعؿ اٌمشمبٚٞ،  -



 

  

 

ْٓ  رٙذ إٌجٟ ئٌٝ ٠ٙٛد اٌّذ٠ٕخ، اٌزٞ عب  ـ١ٗ: ".. - ال َِ ، ئال   ُْ ْٔفُُغالُٙ أَ َٚ  ُْ ِٙ ا١ٌِ َٛ ال َِ  ، ُْ ِٓ ِد٠ُُٕٙ ١ْ َّ ْغٍِ ُّ ٍْ ٌِ َٚ  ، ُْ ١ٍَُِْٙٛد ِد٠ُُٕٙ ٌِ

." َُ أَصِ َٚ  َُ لٍََ
12
 

.. " أثٟ ثىش اٌقذ٠ك ـ سمٟ هللا رٕالٗ ـ ثغ١ٛؽالٗ اٌزالٟ ّٚعٙٙالب ٌزؾش٠الش اٌعالشاق ٚاٌؾالبَ، ؽ١الش لالبي: خطجخ -

."ٌَُٗ ُْ ْٔفَُغُٙ ُؼٛا أَ ب ـَش  َِ َٚ  ُْ ِع، ـََذُرُٛ٘ ِِ ا َٛ ُْ ـِٟ اٌق  ْٔفَُغُٙ ُؼٛا أَ ٍَ لَْذ ـَش  ا َٛ َْ ثِأَْل ٚ شُّ ُّ َؾ رَ ْٛ َع َٚ
13
 

 اٌشؽّٓ اٌشؽ١ُ، ٘زا ِب أرطٝ رجالذ هللا  رّالش أ١ِالش اٌّالإ١ِٕٓ "ثغُ هللا   رٙذ رّش اٌفبسٚق ئٌٝ أً٘ اٌمذط: -

أً٘ ئ١ٍ٠ب  ِٓ ا ِبْ، أرطبُ٘ أِبٔبً  ٔفغُٙ ٚأِٛاٌُٙ، ٌٚىٕبئغُٙ ٚفٍجبُٔٙ، ٚعم١ّٙب ٚثش٠ئٙب ٚعبئش ٍِزٙب، أٔٗ 

ُ، ٚال ال رغىٓ وٕبئغُٙ ٚال رٙذَ، ٚال ٠ٕزمـ ِٕٙب ٚال ِالٓ ؽ١ض٘الب، ٚال ِالٓ فال١ٍجُٙ، ٚال ِالٓ ؽالٟ  ِالٓ أِالٛاٌٙ

٠ىشْ٘ٛ رٍٝ د٠ُٕٙ، ٚال ٠نبس أؽذ ُِٕٙ".
14
 

٠ُٚشٜٚ أ٠نبً أٔٗ: "عب د اِشأح ٔقشا١ٔخ رغٛص ئٌٝ أ١ِش اٌّإ١ِٕٓ رّش ثٓ اٌخطبة ـالٟ ؽبعالخ ٌٙالب، ـمالبي 

ّٟ ألالشة، ـمنالٝ ٌٙالب ؽبعزٙالب،  ّْ هللا ثعش ِؾّذاً ثبٌؾك. ـمبٌذ أٔب رغٛص وج١الشح، ٚاٌّالٛد ئٌال ٌٙب أعٍّٟ رغٍّٟ، ئ

ْ ـٟ ِغٍىٗ ٘زا ِب ٠ٕطٛٞ رٍٝ اعزؽالي ؽبعزٙالب ٌّؾبٌٚالخ ئوشا٘ٙالب رٍالٝ اإلعالالَ، ـبعالزؽفش ٌٚىٕٗ خؾٟ أْ ٠ىٛ

هللا ِّب ـعً ٚلبي "اٌٍُٙ ئٟٔ أسؽذد ٌُٚ أوشٖ".
15
 

ّْ ٚلذ وزت اٌعالِخ اٌفشٔغٟ اٌىج١ش عٛعزبؾ ٌٛثْٛ: "  ئٌٝ رظ١ّخ ٚإٌقبسٜ وبٔذ ١ٌٍٙٛد ِؾّذ ِغبِؾخ ئ

 ٚعالٕشٜ اٌخقالٛؿ، رٍالٝ وب١ٌٙٛد٠الخ ٚإٌقالشا١ٔخ لجٍالٗ لٙالشد اٌزالٟ ا د٠بْ ِإعغٛ ثّضٍٙب ٠مً ٌُ ٚأٔٗ اٌؽب٠خ،

 اٌم١ٍٍالْٛ اٌّإِٕالْٛ أٚ اٌّشرالبثْٛ أٚسٚثالب رٍّالب  ثعاللُ  ثزٌه اٌزغالبِؼ ارزشؾ ٚلذ عٕزٗ، رٍٝ خٍفبؤٖ عبس و١ؿ

ّْ  رضجذ ُِٕٙ، اٌىض١ش٠ٓ وزت ِٓ الزطفٙب اٌزٟ ا٢ر١خ ٚاٌعجبساد .اٌعشة" ـٟ ربس٠ا إٌظش أٔعّٛا اٌز٠ٓ ـالٟ  سأ٠ٕب أ

ّْ اٌمالشنْ اٌالزٞ أِالش ثبٌغٙالبد  خبّفبً  ١ٌظ اٌّغأٌخ ٘زٖ ثٕالب: لالبي ١ِؾالٛد ـالٟ وزبثالٗ "رالبس٠ا اٌؾالشٚة اٌقال١ٍج١خ":" ئ

، ٚؽالّشَ ِؾّالذ لزالً ِزغبِؼ ٔؾٛ أرجبا ا د٠بْ ا خالشٜ، ٚلالذ أرفالٝ اٌجطبسوالخ ٚاٌش٘جالبْ ٚخالذُِٙ ِالٓ اٌنالشائت

اٌش٘جبْإ ٌعىٛـُٙ رٍٝ اٌعجبداد، ٌُٚ ٠ّظ رّش ثٓ اٌخطبة إٌقبسٜ ثغٛ  ؽ١ٓ ـزؼ اٌمذط، ـالزثؼ اٌقال١ٍج١ْٛ 

اٌّغ١ٍّٓ ٚؽشلٛا ا١ٌٙٛد ثال سؽّخ ٚلزّب دخٍٛ٘ب"، ٚلالبي اٌشا٘الت ١ِؾالٛد ـالٟ وزبثالٗ "سؽٍالخ د١ٕ٠الخ ـالٟ اٌؾالشق": 

                                                           
12
، رؾم١ك: ِقطفٝ اٌغمب ٚئثشا١ُ٘ ا ث١بسٞ ٚرجذ اٌؾف١ظ اٌؾٍجٟ، إٌبؽش: ؽشوخ ِىزجخ ِٚطجعخ ِقالطفٝ اٌجالبثٟ اٌؾٍجالٟ ٚأٚالدٖ انسيسة انُبويتاثٓ ٘ؾبَ،  -

 503، ؿ 1َ، ط1955 -٘ـ 2،1375ثّقش، ه
13
 227، ؿ 3٘ـ، ط 1387، 2ث١شٚد، ه –، إٌبؽش: داس اٌزشاس تازيخ انسسم وانًهوكِؾّذ ثٓ عش٠ش اٌطجشٞ،  -

14
 609، ؿ 3ٔفغٗ، ط -

15
 280، ؿ 3َ، ط2003٘ـ / 1423،  داس ربٌُ اٌىزت اٌش٠بك، اٌٍّّىخ اٌعشث١خ اٌغعٛد٠خ ه انجايع ألحكاو انقسآٌاٌمشهجٟ،  -



 

  

 

ا ِالُ، ٚاؽزالشاَ  ثال١ٓ اإلؽغالبْ ن٠الخ ٘الٛ اٌالزٞ اٌزغالبِؼ ١ٓاٌّغالٍّ ِٓ إٌقشا١ٔخ اٌؾعٛة رمزجظ أْ "ِٓ اٌّإعؿ

رمبئذ ا٢خش٠ٓ، ٚرذَ ـشك أٞ ِعزمذ ر١ٍُٙ ثبٌمٛح".
16
 

مّٓ اإلعالَ ٌؽ١ش اٌّغال١ٍّٓ اٌؾالك ـالٟ اٌعّالً ٚاٌزغالبسح انحك في انعًم وانتجازة وانضًاٌ االجتًاعي:  -

ثبٌعًّ ٌؾغبة أٔفغُٙ، ٌُٚٙ أ٠نالبً ِضاٌٚالخ ِّٚبسعخ ع١ّع أٌٛاْ إٌؾبه االلزقبدٞ، عٛا  ثبٌزعبلذ ِع اٌؽ١ش أٚ 

 ِب ٠خزبسْٚ ِٓ اٌّٙٓ اٌؾّشح، ِٚجبؽشح ِب ٠ش٠ذْٚ ِٓ أٌٛاْ ا رّبي ٚاٌؾشؾ، ؽأُٔٙ ـٟ رٌه ؽأْ اٌّغ١ٍّٓ.

والزٌه ٠ىفالالً اإلعالالالَ ٌؽ١الالش اٌّغالال١ٍّٓ اٌّع١ؾالالخ اٌّالئّالالخ ٌٙالالُ ٌّٚالالٓ ٠عٌٛٛٔالالٗ، ٠ٚالالزوش ـنالال١ٍخ ا عالالزبر اٌالالذوزٛس 

ذ رٍالالٝ رٌالاله ـ١مالالٛي: "ـالالٟ رمالالذ اٌزِالالخ اٌالالزٞ وزجالالٗ خبٌالالذ ثالالٓ ا١ٌٌٛالالذ  ٘الالً اٌؾ١الالشح ٠ٛعالالؿ اٌمشمالالبٚٞ ثعالالل اٌؾالالٛا٘

"ععٍذ ٌُٙ، أ٠ّالب ؽال١ا مالعؿ رالٓ اٌعّالً، أٚ أفالبثزٗ نـالخ ِالٓ ا٢ـالبد، أٚ والبْ  ثبٌعشاق، ٚوبٔٛا ِٓ إٌقبسٜ:

ؼ١ٕبً ـبـزمش ٚفبس أً٘ د٠ٕٗ ٠زقذلْٛ ر١ٍٗ، هشؽذ عض٠زٗ ٚر١ً ِٓ ث١ذ ِبي اٌّغ١ٍّٓ ٘ٛ ٚر١بٌٗ"
17

 ، ٚوالبْ

٘زا "ـٟ رٙذ أثٟ ثىش اٌقذ٠ك، ٚثؾنشح رذد وج١ش ِٓ اٌقؾبثخ، ٚلالذ وزالت خبٌالذ ثالٗ ئٌالٝ اٌقالّذ٠ك، ٌٚالُ ٠ٕىالشٖ 

ر١ٍٗ أؽذ، ِٚضً ٘زا ٠عذ ئعّبربً".
18
 

ّْ أ١ِش اٌّإ١ِٕٓ رّش ثٓ اٌخطبة ِّش ثجبة لَٛ ٚر١ٍٗ عبئً ٠غأي، ٚوبْ ؽ١خبً مش٠ش  ٠ٚشٚٞ اٌّإسخْٛ أ

أٞ أً٘ اٌىزبة أٔذ؟ ـمبي ٠ٙٛدٞ. ـمبي أ١ِش اٌّإ١ِٕٓ ِب أٌغأن ئٌالٝ  اٌجقش، ـنشة رّش رنذٖ، ٚلبي ٌٗ: ِٓ

ِب أسٜ؟ لبي: أعأي اٌغض٠خ ٚاٌؾبعخ ٚاٌغٓ، ـبفطؾجٗ رّش ٚر٘ت ثٗ ئٌٝ ِٕضٌٗ ٚأرطبٖ ِّب ٚعذ. صُ أسعً ثٗ 

ٌٙشَ.ئٌٝ خبصْ ث١ذ اٌّبي ٚلبي ٌٗ: أظش ٘زا ٚمشثب ٖ، ـٛهللا ِب أٔقفٕبٖ ئرا أوٍٕب ؽج١جزٗ صُ ٔخزٌٗ رٕذ ا
19
 

٘ىزا ٠زج١ٓ أْ اٌنّبْ االعزّبرٟ ـٟ اإلعالَ، ٠عزجش ِجذأ ربِبً ٌىٛٔٗ ٠ؾًّ ع١ّع أـشاد اٌّغزّالع، ِغال١ٍّٓ 

 ٚؼ١ش ِغ١ٍّٓ.

ّْ ؽالالك ؽّب٠الالخ اٌالالز١١ِٓ ـالالٟ اٌذٌٚالالخ اإلعالالال١ِخ رؾالالًّ : انققدايهي وانرققازجي حققك انحًايققت عهققت انًسققتو  - ئ

ٕعّالٛا ثب ِالبْ ٚاالعالزمشاس. ـؾّالب٠زُٙ ِالٓ االرزالذا  ؽّب٠زُٙ ِٓ وً رذٚاْ خبسعٟ ِٚٓ وً لٍُ داخٍٟ، ؽزٝ ٠

اٌخبسعٟ، ئر ٠غت ٌُٙ ِب ٠غت ٌٍّغ١ٍّٓ، ٚرٍٝ اإلِبَ أٚ ٌٟٚ ا ِالش ـالٟ اٌّغال١ٍّٓ، ثّالب ٌالٗ ِالٓ عالٍطخ ؽالشر١خ 

ِٚالب ٌذ٠الٗ ِالٓ لالٛح رغالىش٠خ أْ ٠الٛـش ٌٙالُ ٘الزٖ اٌؾّب٠الخ، عالب  ـالٟ اٌفالشٚق: "ـالبٌشـك ثنالع١فُٙ ٚعالّذ خٍالخ ـم١الالشُ٘ 

ب  ربس٠ُٙ ١ٌٚٓ اٌمالٛي ٌٙالُ رٍالٝ عالج١ً اٌٍطالؿ ٌٙالُ ٚاٌشؽّالخ ال رٍالٝ عالج١ً اٌخالٛؾ ٚاٌزٌالخ ٚئهعبَ عبئعُٙ ٚئوغ
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 138-137 ؿ ، رشعّخ: ربدي صر١زش، ِإعغخ ٕ٘ذاٚٞ ٌٍزع١ٍُ ٚاٌضمبـخ، ؿانعسبحضازة ؼٛعزبؾ ٌٛثْٛ،  -

17
 158-157 ؿ ، إٌبؽش اٌّىزجخ ا ص٘ش٠خ ٌٍزشاس، رؾم١ك: هٗ رجذ اٌشؽّٓ ععذ، ععذ ؽغٓ ِؾّذ، ؿ، انرساجأثٛ ٠ٛعؿ ٠عمٛة ثٓ اثشا١ُ٘ -

18
 17 ٠ٛعؿ اٌمشمبٚٞ، ِشعع عبثك، ؿ -

19
 86،  ؿ 1987، 1ه ،، ِشوض ا ٘شاَ ٌٍزشعّخ ٚإٌؾش اٌمب٘شحعًس بٍ انرطاب انفازوقرجذ اٌشؽّٓ اٌؾشلبٚٞ،  -



 

  

 

ٚاؽزّبي ئرا٠زُٙ ـالٟ اٌغالٛاس ِالع اٌمالذسح رٍالٝ ئصاٌزالٗ ٌطفالبً ِٕالب ثٙالُ ال خٛـالبً ٚرعظ١ّالبً، ٚاٌالذرب  ٌٙالُ ثبٌٙذا٠الخ ٚأْ 

ئرا رعالشك أؽالذ  ر٠الزُٙ  ٠غعٍٛا ِٓ أً٘ اٌغعبدح ٚٔق١ؾزُٙ ـٟ ع١ّع أِٛسُ٘ ـٟ د٠الُٕٙ ٚد١ٔالبُ٘ ٚؽفالظ ؼ١جالزُٙ

ٚفْٛ أِٛاٌُٙ ٚر١بٌُٙ ٚأرشامُٙ ٚع١ّالع ؽمالٛلُٙ ِٚقالبٌؾُٙ، ٚأْ ٠عالبٔٛا رٍالٝ دـالع اٌظٍالُ رالُٕٙ ٚئ٠قالبٌُٙ 

ٌغ١ّع ؽمٛلُٙ".
20
 

ِٚٓ ا ِضٍخ رٍٝ ؽّب٠خ اٌز١١ِٓ، ِٛلؿ اٌمبئالذ أثالٟ رج١الذح ثالٓ اٌغالشاػ ـ سمالٟ هللا رٕالٗ ـ ِالٓ أ٘الً ؽّالـ، 

دـعٛ٘الب ٌٍغال١ؼ اإلعالالِٟ، ِمبثالً ؽّالب٠زُٙ ِالٓ االرزالذا  اٌخالبسعٟ. عالب  ـالٟ ـزالٛػ ؽ١ّٕب سّد ئ١ٌُٙ ا ِٛاي اٌزٟ 

"ٌّب عّع ٘شلً ٌٍّغ١ٍّٓ اٌغّٛا ٚثٍػ اٌّغ١ٍّٓ ئلجبٌُٙ ئ١ٌُٙ ٌٛلعخ ا١ٌشِٛن سدٚا َرٍَٝ أً٘ ؽّـ ِالب  :اٌجٍذاْ

َٓ اٌخشاط ٚلبٌٛا: لَْذ ؽؽٍٕب رٓ ٔقالشرىُ ٚاٌالذـع رالٕىُ ـالأٔزُ َرٍاَلٝ أِال شوُ، ـمالبي أ٘الً ؽّالـ: وبٔٛا أخزٚا ُِٕٙ ِ

َٓ اٌظٍُ ٚاٌؽؾُ ٌٕٚذـعٓ عٕذ ٘شلً رٓ اٌّذ٠ٕخ". ٌٛال٠زىُ ٚرذٌىُ أؽت ئ١ٌٕب ِّب وٕب ـ١ٗ ِ
21
 

ب اٌؾّب٠الخ ِالٓ اٌظٍالُ اٌالذاخٍٟ، ـٙالٛ أِالش ٠ٛعجالٗ اإلعالالَ ٠ٚؾالذد ـالٟ ٚعٛثالٗ، ٠ٚؾالزس اٌّغال١ٍّٓ أْ ٠ّالذٚا  ِّ ٚأ

 ٝ ال ٠ؾت اٌظب١ٌّٓ.أ٠ذ٠ُٙ أٚ أٌغٕزُٙ ئٌٝ أً٘ اٌزِخ ثأرٜ أٚ رذٚاْ، ـبَّلل رعبٌ

ْٕالُٗ َؽال١ْئًب لبي سعٛي هللا فٍٝ ر١ٍٗ ٚعالٍُ ِِ ْٚ أََخالَز  ِٗ، أَ َق هَبلَزاِل ْٛ ْٚ َوٍ فاَلُٗ ـاَل ْٔزَمََقالُٗ، أَ ِٚ ا ِ٘الًذا، أَ َعب ُِ  َُ ْٓ لٍَاَل ال َِ : )أاََل 

ِخ(. َِ ٌْم١َِب ََ ا ْٛ ثَِؽ١ِْش ِه١ِت َْٔفٍظ، ـَأََٔب َؽِغ١ُغُٗ ٠َ
22
 

ُِؾّشَ ثبإلعّبا، رٓ ـؾّب٠خ اٌذِب  ٚا ثذاْ ؽّك ِمّشس   خ، ٚلن١خ ِزفك ر١ٍٙب ث١ٓ اٌفمٙب ، ٚلزٍُٙ  ِّ ً٘ اٌز

"أال ِٓ لزً ٔفغبً ِعب٘ذاً ٌٗ رِخ هللا ٚرِخ سعالٌٛٗ ـمالذ أخفالش )أٞ ٔمالل( ثزِالخ  إٌجٟ ـ فٍٝ هللا ر١ٍٗ ٚعٍُ ـ لبي:

ّْ س٠ؾٙب ١ٌٛعذ ِٓ ِغ١شح عجع١ٓ خش٠فبً". هللا ـال ٠شػ سائؾخ اٌغٕخ، ٚئ
23
 

ِّٟ ٚوشاِزالٗ، وّالب ٠ؾّالٟ رالشك اٌّغالٍُ ٚوشاِزالٗ، ـالال ٠غالٛص  ؽالذ أْ ٠غالجٗ أٚ ٠ؾّٟ اإلعالالَ رال شك اٌالز

٠زّٙٗ ثبٌجبهً أٚ ٠ؾٕع ر١ٍٗ ثبٌىزة، أٚ ٠ؽزبثٗ، ٠ٚزوشٖ ثّب ٠ىالشٖ ـالٟ ٔفغالٗ أٚ ٔغالجٗ أٚ خٍمالٗ أٚ ُخٍمالٗ... أٚ ؼ١الش 

الخ ٠ٛعالت رٌه ِّب ٠زعٍك ثٗ. ٠مٛي اٌفم١ٗ ا فٌٟٛ اٌّبٌىٟ ؽٙبة اٌذ٠ٓ اٌمشاـٟ ـٟ وزبثٗ اٌفش ِّ ّْ رمالذ اٌز ٚق": "ئ

ٚد٠الٓ  -فالٍٝ هللا ر١ٍالٗ ٚعالٍُ  -ؽمٛلبً ر١ٍٕالب ٌٙالُ  ٔٙالُ ـالٟ عٛاسٔالب ٚـالٟ خفبسرٕالب ٚرِالخ هللا رعالبٌٝ ٚرِالخ سعالٌٛٗ 
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 15، ؿ 3،  ٔؾش ربٌُ اٌىزبة، ط، انفسوقأثٛ اٌعجبط ؽٙبة اٌذ٠ٓ اٌمشاـٟ -

21
 139، ؿ 1988 ث١شٚد، عٕخ -، إٌبؽش داس ِٚىزجخ اٌٙاليفتوح انبهداٌأؽّذ ثٓ ٠ؾ١ٝ ثٓ عبثش ثٓ داٚد اٌجاََلُرسٞ،  -

22
 3052، سلُ اٌؾذ٠ش داودسٍُ أي  -

23
 1403، وزبة ا ؽىبَ ٚاٌٛفب٠ب ثبة ِب عب  ـ١ّٓ ٠مزً ٔفغب ِعب٘ذا" سلُ اٌؾذ٠ش 1996، 1، داس اٌؽشة اإلعالِٟ، هانجايع انكبيساٌزشِزٞ،  -



 

  

 

اإلعالَ ـّٓ ارزذٜ ر١ٍُٙ ٌٚٛ ثىٍّخ عٛ  أٚ ؼ١جخ ـٟ رشك أؽذُ٘ أٚ ٔٛا ِٓ أٔٛاا ا ر٠خ أٚ أربْ رٍٝ رٌاله 

خ س ِّ خ هللا رعبٌٝ ٚر ِّ خ د٠ٓ اإلعالَ". -فٍٝ هللا ر١ٍٗ ٚعٍُ  -عٌٛٗ ـمذ م١ّع ر ِّ ٚر
24
 

خ اٌؾك ـٟ رٌٟٛ ٚلبئؿ اٌذٌٚخ وبٌّغ١ٍّٓ، ئال ِب ؼٍت ر١ٍٗ اٌقجؽخ : حك توني وظائف اندونت - ِّ  ً٘ اٌز

اٌذ١ٕ٠خ وبإلِبِخ ٚسئبعخ اٌذٌٚخ ٚاٌم١بدح ـٟ اٌغ١ؼ، ٚاٌمنب  ث١ٓ اٌّغ١ٍّٓ، ٚاٌٛال٠خ رٍٝ اٌقذلبد ٚٔؾالٛ رٌاله. 

أٚ اٌخالـخ سئبعخ ربِخ ـٟ اٌذ٠ٓ ٚاٌذ١ٔب، خالـخ رٓ إٌجٟ ـ فٍٝ هللا ر١ٍٗ ٚعالٍُ ـ ٚال ٠غالٛص أْ ٠خٍالؿ  ـبإلِبِخ

 إٌجٟ ـٟ رٌه ئال ِغٍُ، ٚال ٠عمً أْ ٠ٕفز أؽىبَ اإلعالَ ٠ٚشرب٘ب ئال ِغٍُ.

لّالالخ  ٚل١الالبدح اٌغالال١ؼ ١ٌغالالذ رّالالالً ِالالذ١ٔبً فالالشـبً، ثالالً ٘الالٟ رّالالً ِالالٓ أرّالالبي اٌعجالالبدح ـالالٟ اإلعالالالَ ئر اٌغٙالالبد ـالالٟ

 اٌعجبداد اإلعال١ِخ.

ٚاٌمنب  ئّٔب ؽىالُ ثبٌؾالش٠عخ اإلعالال١ِخ، ٚال ٠طٍالت ِالٓ ؼ١الش اٌّغالٍُ أْ ٠ؾىالُ ثّالب ال ٠الإِٓ ثالٗ، ِٚضالً رٌاله 

 اٌٛال٠خ رٍٝ اٌقذلبد ٚٔؾٛ٘ب ِٓ اٌٛلبئؿ اٌذ١ٕ٠خ.

الخ ئرا رؾممالذ ـال١ُٙ اٌؾالشٚه اٌزالٟ الثالذ ِٕٙالب ِّ ِالٓ  ِٚب رذا رٌه ِٓ ٚلبئؿ اٌذٌٚخ ٠غالٛص ئعالٕبدٖ ئٌالٝ أ٘الً اٌز

اٌىفب٠خ ٚا ِبٔخ ٚاإلخالالؿ ٌٍذٌٚالخ. ثخالالؾ اٌؾبلالذ٠ٓ اٌالز٠ٓ رالذي اٌالذالئً رٍالٝ ثؽالل ِغالزؾىُ ِالُٕٙ ٌٍّغال١ٍّٓ، 

دُّ  َٚ ُْ َخجاَلالباًل  ُْ اَل ٠اَلالأٌَُُْٛٔى ْٓ ُدُِٚٔىالال الال ِِ ٕاُلالٛا اَل رَز ِخالالُزٚا ثِطَبٔاَلالخً  َِ َٓ ن اَلالب اٌ الالِز٠ ُْ لاَلالْذ ثاَلالَذدِ وبٌالالز٠ٓ لالالبي هللا ـالال١ُٙ: )٠اَلالب أ٠َُّٙ الالب َرٕاِلالزُّ َِ  ٚا 

 َْ ُْ رَْعمٍُِٛ ْٕزُ ْْ ُو ُُ ا٠٢َْبِد ئِ ُْ أَْوجَُش لَْذ ث١َٕ  ب ٌَُى ب رُْخفِٟ ُفُذُٚسُ٘ َِ َٚ  ُْ ِٙ ِ٘ ا َٛ ـْ ْٓ أَ ِِ ٌْجَْؽَنبُ   (.ا
25
 

ّْ ٕ٘بن ن٠بد لشن١ٔخ اؽزظ ثٙب اٌجعل ـٟ درٛرُٙ ئٌٝ رفنال١ً اٌّغال١ٍّٓ رٍالٝ ؼ١الشُ٘  وّب ٠ّىٓ اٌزٕج١ٗ ئٌٝ أ

 ٟ٘: ـٟ اٌّغزّع اإلعالِٟ ٚ٘زٖ ا٠٢بد

- ( ِ َٓ هللا  ال ِِ ًْ َرٌَِه ـٍَاَل١َْظ  ْٓ ٠َْفَع َِ َٚ  َٓ ١ِٕ ِِ ْإ ُّ ٌْ ِْ ا ْٓ ُدٚ ِِ ١ٌَِبَ   ْٚ َٓ أَ ٌَْىبـِِش٠ َْ ا ُٕٛ ِِ ْإ ُّ ٌْ ْْ رَز ماُلٛا  اَل ٠َز ِخِز ا ٍ  ئاِل  أَ ْٟ ـاِلٟ َؽال

ِق١شُ  َّ ٌْ ِ ا ئٌَِٝ هللا  َٚ ُ َْٔفَغُٗ  ُُ هللا  ُسُو ٠َُؾزِّ َٚ ُْ رُمَبحً  ُْٕٙ ِِ).
26
 

ٌ  ٠َب ) - َٛ ْٓ ٠َزَ َِ َٚ ١ٌَِبُ  ثَْعٍل  ْٚ ُْ أَ ١ٌَِبَ  ثَْعُنُٙ ْٚ إٌ َقبَسٜ أَ َٚ ١ٌََُْٙٛد  ُٕٛا اَل رَز ِخُزٚا ا َِ َٓ ن َب اٌ ِز٠ ْ  أ٠َُّٙ ُْ ئِ ُْٕٙ ِِ  ُ  ٗ ُْ ـَأِ ُْٕى ِِ  ُْ ُٙ

 َٓ ١ ِّ ََ اٌظ بٌِ ْٛ ٌْمَ ِْٙذٞ ا َ اَل ٠َ .(هللا 
27
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 14، ؿ 3اٌفشٚق، ِقذس عبثك، ط -
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  118عٛسح ني رّشاْ، ا٠٢خ  -

26
 28عٛسح ني رّشاْ، ا٠٢خ  -

27
 51اٌّبئذح، ا٠٢خ  عٛسح -



 

  

 

عبفالالالشح، ِالالالٓ ٠زؾالالالّذد ـالالالٟ ِعبٍِالالالخ ؼ١الالالش اٌّغالالال١ٍّٓ، ٠مالالالٛي ـّٙالالالٟ ٠ٛ٘الالالذٞ: "ِٚالالالٓ اٌز١الالالبساد اإلعالالالال١ِخ اٌّ

ّْ أ٠اّلالالخ لالالالشا ح ٌغالالال١بق  ِغالالالزٕذاً ئٌالالالٝ رٍالالاله ا٠٢الالالبد، ـ١ّالالالب ٠عزجشٚٔالالالٗ درالالالٛح ئٌالالالٝ رالالالذَ ِالالالٛاالح اٌىالالالبـش٠ٓ. ؼ١الالالش أ

إٌقالالالٛؿ اٌمشن١ٔالالالخ، ٚثعالالالل رٍالالاله ا٠٢الالالبد، رمٛدٔالالالب رٍالالالٝ اٌفالالالٛس ئٌالالالٝ أٔالالالٗ ال فالالالٍخ اٌجزالالالخ ثالالال١ٓ ٘الالالزٖ ا٠٢الالالبد، 

اٌّغزّالالالالع اإلعالالالالالِٟ. ـٙالالالالٟ ٚاسدح ع١ّعالالالالبً ـالالالالٟ اٌّعزالالالالذ٠ٓ رٍالالالالٝ  ٚاٌزعبِالالالالً اٌعالالالالبدٞ ِالالالالع ؼ١الالالالش اٌّغالالالال١ٍّٓ ـالالالالٟ

اإلعالَ، ٚاٌّؾبسث١ٓ  ٍ٘ٗ".
28
 

 ّْ "إٌٙالٟ ئّٔالب ٘الٛ رالٓ ارخالبر اٌّخالبٌف١ٓ أ١ٌٚالب  ثٛفالفُٙ  ٠ٚشٜ ـن١ٍخ ا عزبر اٌذوزٛس ٠ٛعؿ اٌمشمبٚٞ أ

عبً أٚ ٔؾٛ رٌاله، ال عّبرخ ِز١ّضح ثذ٠بٔزٙب ٚرمبئذ٘ب ٚأـىبس٘ب ٚؽعبئش٘بإ أٞ ثٛففُٙ ٠ٙٛداً أٚ ٔقبسٜ أٚ ِغٛ

خ اٌّغٍّخ ٚؽالذ٘ب، ِٚالٓ ٕ٘الب عالب   ِّ ثٛففُٙ ع١شأبً أٚ صِال  أٚ ِٛاه١ٕٓ. ٚاٌّفشٚك أْ ٠ىْٛ ٚال  اٌّغٍُ ٌأل

اٌزؾز٠ش ـٟ رذد ِٓ ا٠٢بد ِٓ ارخبرُ٘ أ١ٌٚب  "ِٓ دْٚ اٌّإ١ِٕٓ"إ أٞ أٔٗ ٠زٛدد ئ١ٌُٙ ٠ٚزمشة ٌُٙ رٍٝ ؽغبة 

ؽالذ ِالٓ أرجبرالٗ أْ ٠الذا عّبرزالٗ اٌزالٟ ٠ٕزغالت ئ١ٌٙالب ٠ٚعال١ؼ ثٙالب، عّبرزٗ. ٚال ٠شمٝ ٔظالبَ د٠ٕالٟ ٚال ٚمالعٟ  

١ٌغعً ٚال ٖ ٌغّبرخ أخشٜ ِٓ دٚٔٙب".
29
 

ّْ اٌّالالبٚسدٞ اٌجؽالالذادٞ ـالالٟ وزبثالالٗ "ا ؽىالالبَ اٌغالالٍطب١ٔخ ٚاٌٛال٠الالبد اٌذ١ٕ٠الالخ" ـالالّشق ثالال١ٓ ٚصاسح اٌزفالال٠ٛل  وّالالب أ

ب ِّ ِٓ ٠زٌٛٝ ٚصاسح اٌزٕف١ز )ٚ٘الٟ لش٠جالخ  ٚٚصاسح اٌزٕف١ز، ٚاؽزشه ـ١ّٓ ٠زٌٛٝ ٚصاسح اٌزف٠ٛل أْ ٠ىْٛ ِغٍّبً، أ

اٌؾجٗ ثبٌٛصاسح اٌعبد٠خ ـٟ اٌؾىِٛخ(، ـ١غٛص أْ ٠ىْٛ ِٓ أً٘ اٌزِخ.
30
 

ثمٟ أْ ٔخزُ ـٟ ٘زا اٌّجؾش ثؾجٙخ مّخّٙب اٌّغزؾشلْٛ، ٟٚ٘ رزعٍك ثّالثظ أ٘الً اٌزِالخ ٚأص٠البئُٙ، ٠مالٛي 

د١ٕ٠بً ٠زعجذ ثٗ ـٟ وً صِبْ ِٚىبْ، وّب ـٙالُ اٌذوزٛس  اٌعالِخ ٠ٛعؿ اٌمشمبٚٞ ـٟ ٘زا اٌقذد: "ـٙٛ ١ٌظ أِشاً 

رٌه عّبرخ ِٓ اٌفمٙب  ٚلٕٖٛ ؽشربً الصِبً، ٚ٘ٛ ١ٌظ أوضش ِٓ أِش ِٓ أٚاِش اٌغالٍطخ اٌؾالشر١خ اٌؾبوّالخ ٠زعٍالك 

ثّقٍؾخ ص١ِٕخ ٌٍّغزّع نٔزان ٚال ِبٔع ِٓ أْ رزؽ١ش ٘زٖ اٌّقٍؾخ ـٟ صِٓ نخش ٚؽبي أخشٜ، ـ١ٍؽٝ ٘زا ا ِش 

 أٚ ٠عذي.

٘الالزا اٌز١١ّالالض ثالال١ٓ إٌالالبط رجعالالبً  د٠الالبُٔٙ أِالالشاً مالالشٚس٠بً ـالالٟ رٌالاله اٌٛلالالذ، ٚوالالبْ أ٘الالً ا د٠الالبْ أٔفغالالُٙ ٌمالالذ والالبْ 

ؽش٠ق١ٓ ر١ٍالٗ، ٌٚالُ رىالٓ ٕ٘البن ٚعال١ٍخ ٌٍز١١ّالض ؼ١الش اٌالضٞ، ؽ١الش ٌالُ ٠ىالٓ ٌالذ٠ُٙ ٔظالبَ اٌجطبلالبد اٌؾخقال١خ ـالٟ 

١ض ٚؽذ٘ب ٟ٘ اٌزالٟ دـعالذ رقشٔب، اٌزٟ ٠غغً ـ١ٙب ِع اعُ اٌؾخـ ٌٚمجٗ د٠ٕٗ ٚؽزٝ ِز٘جٗإ ـبٌؾبعخ ئٌٝ اٌز١ّ
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 157 َ، ؿ1999، داس اٌؾشٚق، ه يواطُوٌ ال ذييوٌـّٟٙ ٠ٛ٘ذٞ،  -
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 69، ِشعع عبثك، ؿ غيس انًسهًيٍ في انًجتًع اإلساليي -
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 36، ؿ 1989، 1رؾم١ك: اٌذوزٛس أؽّذ ِجبسن اٌجؽذادٞ، ِىزجخ داس اثٓ لز١جخ، ه  األحكاو انسهطاَيت وانوالياث انديُيت،اٌّبٚسدٞ،  -



 

  

 

ئٌٝ ئفذاس رٍه ا ٚاِش ٚاٌمشاساد، ٌٚٙزا ال ٔشٜ ـٟ رقشٔب أؽذاً ِٓ ـمٙب  اٌّغ١ٍّٓ ٠شٜ ِب سنٖ ا ٌْٚٛ ِٓ 

ٚعٛة اٌز١١ّض ـٟ اٌضٞ ٌعذَ اٌؾبعخ ئ١ٌٗ".
31
 

٠ٛعالالالؿ اٌمشمالالالبٚٞ: "٠ٚغالالالّشٟٔ أْ أٔمالالالً ٕ٘الالالب ِالالالب وزجالالالٗ اٌالالالذوزٛس اٌخشثالالالٛهٍٟ  ٠ٚنالالال١ؿ اٌالالالذوزٛس اٌعالِالالالخ

٘الالالزٖ اٌمقالالالخ ٚدٚاـعٙالالالب، ـمالالالذ لالالالبي: "ٚٔؾالالالٓ ٔالالالشٜ أٔالالالٗ ٌالالالٛ اـزشمالالالٕب عالالالذالً ؽم١مالالالخ ٘الالالزٖ ا ٚاِالالالش  ـالالالٟ رٛمالالال١ؼ

اٌقالالالبدسح رالالالٓ اٌخ١ٍفزالالال١ٓ ـمالالالذ والالالبْ ٘الالالزا ال ؼجالالالبس ر١ٍالالالٗ، ـٙالالالٛ ٔالالالٛا ِالالالٓ اٌزؾذ٠الالالذ ٌٍّالثالالالظ ـالالالٟ ٔطالالالبق اٌؾ١الالالبح 

١الالٗ االعزّبر١الالخ، ٌٍز١١ّالالض ثالال١ٓ أفالالؾبة ا د٠الالبْ اٌّخزٍفالالخ، ٚخبفالالخ إٔٔالالب ـالالٟ ٚلالالذ ِجىالالش ِالالٓ اٌزالالبس٠ا، ٌالال١ظ ـ

ثطبلالالالبد رضجالالالذ اٌؾخقالالال١خ ِٚالالالب رؾٍّالالالٗ رالالالبدح ِالالالٓ رؾذ٠الالالذ اٌغٕغالالال١خ ٚاٌالالالذ٠ٓ ٚاٌعّالالالش ٚؼ١الالالش رٌالالاله، ـمالالالذ وبٔالالالذ 

اٌّالثالالالظ اٌّز١ّالالالضح ٘الالالٟ اٌٛعالالال١ٍخ اٌٛؽ١الالالذح إلصجالالالبد د٠الالالٓ والالالً ِالالالٓ ٠شرالالالذ٠ٙب، ٚوالالالبْ ٌٍعالالالشة اٌّغالالال١ٍّٓ ِالثغالالالُٙ، 

رؾذ٠الالالذ ؽالالالىً  وّالالالب ٌٍٕقالالالبسٜ أٚ ا١ٌٙالالالٛد أٚ اٌّغالالالٛط ِالثغالالالُٙ أ٠نالالالبً. ٚئرا والالالبْ اٌّغزؾالالالشلْٛ لالالالذ ارزجالالالشٚا

ٌٚالالالْٛ اٌض١الالالبة ٘الالالٛ ِالالالٓ ِظالالالب٘ش االمالالالطٙبد، ـالالالٕؾٓ ٔمالالالٛي ٌٙالالالُ، ئْ االمالالالطٙبد ـالالالٟ ٘الالالزٖ اٌقالالالٛسح ٠ىالالالْٛ لالالالذ 

ٌؾالالالك ثبٌّغالالال١ٍّٓ ٚأ٘الالالً اٌزِالالالخ رٍالالالٝ اٌغالالالٛا ، ٚئرا والالالبْ اٌخٍفالالالب  ٠ٕقالالالؾْٛ اٌعالالالشة ٚاٌّغالالال١ٍّٓ ثالالالأال ٠زؾالالالجٙٛا 

اٌّغ١ٍّٓ". ثؽ١شُ٘، ـّٓ إٌّطمٟ أْ ٠أِشٚا ؼ١ش اٌعشة ٚؼ١ش اٌّغ١ٍّٓ أال ٠زؾجٙٛا ثبٌعشة
32
 

ّْ ر١ٍٙب ـٟ اٌّمبثً ٚاعجبد رٍزضَ ثٙب  ال ِشا  أٔٗ ِبداَ ٌألل١ٍبد ؼ١ش اٌّغٍّخ ؽمٛق ـٟ اٌجالد اإلعال١ِخ، ـا

ـّالب ٘الٟ اٌٛاعجالبد اٌزالٟ ـشمالٙب رٍال١ُٙ اٌّغزّالع اإلعالالِٟ ـالٟ ِمبثالً اٌزّزالع ثزٍاله أصٕب  ئلبِزٙب ـٟ داس اإلعالَ. 

 اٌؾمٛق اٌزٟ روشٔب٘ب نٔفب؟.

 انواجباث انًانيت -

 ٚرٕؾقش ٘زٖ اٌٛاعجبد ـٟ أِٛس رذح أثشص٘ب: 

 أدا  اٌغض٠خ -

  ـ دـع اٌخشاط

 ـ اٌنش٠جخ اٌزغبس٠خ )اٌعؾٛس(
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 66، ِشعع عبثك ، ؿ غيس انًسهًيٍ في انًجتًع اإلساليي -

32
  67ؿ ٔفغٗ،  -



 

   

 

 :ـ انجزيت1

"مالش٠جخ عال٠ٕٛخ رٍالٝ اٌالشؤٚط رزّضالً ـالٟ ِمالذاس ص١٘الذ ِالٓ اٌّالبي ٠فالشك رٍالٝ رّشـٙب ـّٟٙ ٠ٛ٘ذٞ ثأٔٙب: 

ب اٌفمشا  ـّعفْٛ ِٕٙب ئرفب  ربِبً". ِّ اٌشعبي اٌجبٌؽ١ٓ اٌمبدس٠ٓ رٍٝ ؽغت صشٚارُٙ، أ
33
)اَل : ِقالذالبً ٌمٌٛالٗ رعالبٌٝ 

ب نرَبَ٘ب(. َِ ُ َْٔفًغب ئاِل   ٠َُىٍُِّؿ هللا 
34
 

َِ  ٌىالش٠ُ ـالٟ لٌٛالٗ رعالبٌٝ:ٚلذ ُروشد اٌغض٠خ ِشح ٚاؽالذح ـالٟ اٌمالشنْ ا ْٛ َ١ ٌْ اَل ثاِلب َٚ  ِ َْ ثاِلبَّلل  ٕاُلٛ ِِ َٓ اَل ٠ُْإ )لاَلبرٍُِٛا اٌ الِز٠

ٌِْىزَبةَ  َٓ أُٚرُٛا ا َٓ اٌ ِز٠ ِِ ٌَْؾكِّ  َٓ ا َْ ِد٠ اَل ٠َِذ٠ُٕٛ َٚ َسُعٌُُٛٗ  َٚ  ُ ََ هللا  ب َؽش  َِ  َْ ٛ ُِ اَل ٠َُؾشِّ َٚ ْٓ ٠ٍَذ  ا٢ِْخِش  ٌِْغْض٠َخَ َر َؽزٝ  ٠ُْعطُٛا ا

 ُْ ُ٘ َٚ .﴾ َْ َفبِؼُشٚ
35
 

اَل ) ٠مٛي ـّٟٙ ٠ٛ٘ذٞ: اٌزٛع١ٗ ـٟ ن٠خ اٌغض٠خ ِٛمٛرٗ عّبرخ ِالٓ أ٘الً اٌىزالبة، ٌٙالُ ِٛافالفبد ِؾالذدح:

َٓ اٌْ  َْ ِد٠ال اَل ٠َِذ٠ُٕٛ َٚ َسُعٌُُٛٗ  َٚ  ُ ََ هللا  ب َؽش  َِ  َْ ٛ ُِ اَل ٠َُؾشِّ َٚ َِ ا٢ِْخِش  ْٛ َ١ ٌْ اَل ثِب َٚ  ِ َْ ثِبَّلل  ُٕٛ ِِ ّْ اٌّ(، ِٕٚبعالجزٗ َؾالكِّ ٠ُْإ غال١ٍّٓ أ

وبٔٛا ٠زأ٘جْٛ ٌخٛك ِعشوخ مذ اٌشَٚ ـٟ رجٛن، ثعذِب رىالشس رالذٚأُٙ ٚرٙذ٠الذُ٘  ِالٓ اٌّغال١ٍّٓ، ٚلالذ درالٛا 

ُ اٌؾىُ ٚفبس ِٓ ٚاعجبد  ّّ ثعذ وغش ؽٛوزُٙ ئٌٝ اٌزضاُِٙ ثذـع اٌغض٠خ ٌٍّغ١ٍّٓ رٓ ٠ذ ُٚ٘ فبؼشْٚ ...صُ ر

أً٘ اٌىزبة رغبٖ اٌذٌٚخ اإلعال١ِخ"
36

ٚعّعذ رالذداً ِالٓ ١ٌظ ثّعٕٝ اإلرالي، عب  ـٟ ا َ ٌٍؾبـعٟ: " . ٚاٌقؽبس

أً٘ اٌعٍُ ٠مٌْٛٛ اٌقؽبس أْ ٠غشٞ ر١ٍُٙ ؽىُ اإلعالَ".
37
 

 شسوط انجزيت:

 "ؽشٚه ٚعٛة اٌغض٠خ خّغخ، ٟٚ٘:

 اٌعمً ٚاٌجٍٛغ ٚاٌزوٛسح، ـال رغت رٍٝ اٌقج١بْ ٚإٌغب  ٚاٌّغب١ٔٓ. -1

 ٚاٌؾ١خٛخخ.اٌغالِخ ِٓ اٌضِبٔخ ٚاٌعّٝ  -2

 اٌؾش٠خ، ـال رغت رٍٝ ِٓ ١ٌظ ِٓ أً٘ ٍِه اٌّبي. -3

 أال ٠ىْٛ اٌزِٟ ـم١شاً ؼ١ش لبدس رٍٝ اٌعًّ ٚاٌىغت. -4

أال ٠ىْٛ سا٘جبً". -5
38
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بٖ: ّّ ـقالً "ال ٠ؾالً رىٍال١فُٙ ِالب ال  وّب أٔٗ ال ٠غٛص أخز اٌغض٠خ ثالبٌمٛح، ٚلالذ رمالذ اثالٓ لال١ُ اٌغٛص٠الخ ـقالالً عال

ًّ رى١ٍفُٙ ِالب ال ٠مالذسْٚ ر١ٍالٗ، ٠مذسْٚ ر١ٍٗ ٚال رعز٠جُٙ ر ٍٝ أدائٙب ٚال ؽجغُٙ ٚمشثُٙ"، ٠ٚمٛي ـ١ٗ: "ٚال ٠ؾ

ٚال رعز٠جُٙ رٍٝ أدائٙب ٚال ؽجغُٙ ٚمشثُٙ، لبي أثٛ رج١ذ: ؽذصٕب أثٛ ِعب٠ٚخ رٓ ٘ؾبَ ثٓ رشٚح رٓ أث١ٗ، ٚرٓ 

فٍٝ هللا  -سعٛي هللا  ٘ؾبَ ثٓ ؽى١ُ ثٓ ؽضاَ أٔٗ ِّش رٍٝ لَٛ ٠عزثْٛ ـٟ اٌغض٠خ ثفٍغط١ٓ، ـمبي ٘ؾبَ: عّعذ

ّْ هللا ٠عزة ٠َٛ اٌم١بِخ اٌز٠ٓ ٠عزثْٛ إٌبط ـٟ اٌذ١ٔب". -ر١ٍٗ ٚعٍُ  ٠مٛي: "ئ
39
 

 سقوط انجزيت:

ّْ اٌغض٠الالخ ثالالذي رالٓ اٌؾّب٠الالخ اٌعغالالىش٠خ اٌزالٟ رمالالَٛ ثٙالالب اٌذٌٚالخ اإلعالالال١ِخ  ٘الالً  ٠مالٛي اٌعالِالالخ اٌمشمالبٚٞ: "ئ

رمالَٛ ثٙالزٖ اٌؾّب٠الخ ٌالُ ٠عالذ ٌٙالب ؽالك ـالٟ ٘الزٖ اٌغض٠الخ  أٚ ٘الزٖ  رِزٙب، ـٟ اٌّشرجخ ا ٌٚٝ، ـارا ٌُ رغزطع اٌذٌٚخ أْ

اٌنش٠جخ".
40
 

"ـََىزاَلَت أَثاُلٛ  ٚ٘زا ِب ـعٍٗ أثٛ رج١ذح ؽ١ٓ أثٍؽٗ ٔٛاثٗ رٓ ِذْ اٌؾبَ، ثزغّع عؾبـً اٌشَٚ، عب  ـٟ اٌخالشاط:

ٍَْ٘ٙاَلب  ِْ اٌ زاِلٟ َفالبٌََؼ أَ الُذ ُّ ٌْ ْٓ َخٍ فاَلُٗ ـاِلٟ ا ال  ّ ِِ اٍي  َٚ  ًِّ ٌِْغْض٠اَلِخ ُرج١ََْذحَ ئٌَِٝ ُوال َٓ ا ال ِِ  ُْ ُْٕٙ ال ِِ الب ُعجالٟ  َِ  ُِٙ ْْ ٠الشدٚا َرٍاَل١ْ ُْ أَ ُشُ٘ ُِ
٠اَلأْ

إ  َٔ الُٗ لاَلْذ ثٍَََؽٕاَلب ُْ اٌَُى َٛ ال ِْ ُْ أَ الب َسَدْدٔاَلب َرٍاَل١ُْى َّ : ئِٔ  ُْ ْْ ٠َمٌُُٛٛا ٌَُٙ ُْ أَ ِٙ َوزََت ئ١ٌَِْ َٚ ٌَْخَشاِط،  ا َٚ  ُُ أَٔ ُىال َٚ َٓ اٌغّالٛا،  ال ِِ الَع ٌَٕاَلب  ِّ الب ُع َِ

ُْ َر١ٍَْ  ُْ اْؽزََشْهزُ ُٓ ٌَُىال َْٔؾال َٚ  ُْ ُْٕى ال ِِ الب أََخالْزَٔب  َِ  ُْ لَْذ َسَدْدَٔب َرٍاَل١ُْى َٚ ئِٔ ب اَل َْٔمِذُس َرٍَٝ َرٌَِه،  َٚ  ، ُْ ََٕعُى ّْ َٔ ْْ الب  َٕب أَ َِ َٚ الْشِه  َرٍاَلٝ اٌؾ 

َسدُّ  َٚ  ، ُْ ب لَبٌُٛا َرٌَِه ٌَُٙ  ّ إ ـٍََ ُْ ِٙ ُ َر١ٍَْ ْْ ََٔقَشَٔب هللا  ُْ ئِ ث١ََُْٕى َٚ ُُ َوزَْجَٕب ث١َََْٕٕب  ُوال ، لاَلبٌُٛا: َسد  ُْ ُْٕٙ ال ِِ ٘اَلب  ْٛ اَي اٌ زِٟ َعجَ َٛ ِْ ُُ ا َ ِٙ ٚا َر١ٍَْ

." ُْ ِٙ ُْ َر١ٍَْ ََٔقَشُو َٚ ُ َر١ٍََْٕب  هللا 
41
 

 ّْ ٚاٌٛالع ا١ٌَٛ أٔٗ ِالب داَ أثٕالب  اٌالٛهٓ ِالٓ ِغال١ٍّٓ ٚؼ١الش ِغال١ٍّٓ ٠مفالْٛ فالفبً ٚاؽالذاً ـالٟ اٌالذـبا رٕالٗ، ـالا

ّْ اٌعٍالخ ا عبعال١خ اٌزالٟ ثُٕالٟ ر١ٍٙالب ِٛمٛا اٌغض٠خ ٌُ ٠عذ ٚاسداً ـٟ اٌّغزّالع اإل عالالِٟ اٌؾالذ٠ش، رٍالٝ ارزجالبس أ

 اٌؾىُ اٌؾشرٟ ٌُ ٠عذ ٌٙب ٚعٛد.

 ـ انرساج:2

ـٗ ٠ٛعؿ اٌمشمبٚٞ: ثأٔالٗ مالش٠جخ ِب١ٌالخ رُفالشك رٍالٝ سلجالخ ا سك ئرا ثم١الذ ـالٟ أ٠الذ٠ُٙ، ٠ٚشعالع ٚلذ رشّ 

ّْ ا ٌٚٝ رغمو ثبإلعالَ دْٚ اٌخشاط، ـبٌزِٟ ئرا أعٍُ ال ٠عف١الٗ  رمذ٠شٖ ئٌٝ اإلِبَ، ٚاٌفشق ث١ٓ اٌغض٠خ ٚاٌخشاط أ
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 153، ِقذس عبثك، ؿ انرساج -



 

   

 

ٝ د٠بٔزالٗ ا فال١ٍخ أْ ٠الذـع اٌعؾالش أٚ ئعالِٗ ِٓ أدا  اٌخشاط، ثً ٠ظً ر١ٍٗ أ٠نبً، ٠ٚض٠ذ رٍٝ اٌالزِٟ اٌجالبلٟ رٍال

ٔقفٗ رٓ ؼٍخ ا سك.
42
 

 )انعشوز(: ـ انضسيبت انتجازيت3

ٚلالذ ـشمالٙب رّالش ثالٓ اٌخطالبة ـ سمالٟ هللا رٕالٗ ـ رٍالٝ أ٘الً اٌزِالخ ثّمالذاس ٔقالؿ اٌعؾالش ـالٟ اٌّالبي اٌالزٞ 

قشٔب اٌؾبٌٟ. ٚلذ ٠زغشْٚ ثٗ ِّشح ـٟ اٌغٕخ ئرا أزمٍٛا ثٗ ِٓ ثٍذ ئٌٝ نخش، ٟٚ٘ أؽجٗ ثبٌنش٠جخ اٌغّشو١خ ـٟ ر

خ ٔقالؿ اٌعؾالش ِٚالٓ رغالبس  ِّ وبْ رّش ـ سمٟ هللا رٕٗ ـ ٠أخز ِٓ رغبس اٌّغ١ٍّٓ سثع اٌعؾش ِٚٓ رغبس أً٘ اٌز

َعبًَ٘ذا،  أً٘ اٌؾشة اٌعؾش. ُِ اَل  َٚ ب،  ًّ ْغٍِ ُِ ب ُوٕ ب َْٔعِؾُش  َِ سٜٚ رٕٗ أٔظ ِبٌه ـ سمٟ هللا رٕٗ ـ ، ٚص٠بد ثٓ ؽذ٠ش: "

ب أََساَد أَٔ ب وُ  َّ ٌُْعْؾِش".ئِٔ  ِخ ِْٔقَؿ ا  ِ ًِ اٌزِّ ْ٘ ْٓ أَ ِِ َٚ ٌُْعْؾِش،  َٓ ُسْثَع ا ١ ِّ ْغٍِ ُّ ٌْ َٓ ا ِِ ٕ ب َٔأُْخُز 
43
 

ِّٟ ِٓ ٘زٖ اٌنش٠جخ ـٟ ثٍذٖ اٌزٞ ٘ٛ ـ١ٗ ٚٚعٛثٙب ر١ٍٗ ثبٔزمبٌٗ ثٙب ئٌٝ ثٍذ نخش، ٠مٛي  ٚرٓ عجت ئرفب  اٌز

ّْ اعالزؾمبق ا خالز ثبٌزعؾال١ش ئّٔالب والبْ ثغالجت رجذ اٌىش٠ُ ص٠ذاْ: "اٌغٛاة ٘ٛ ِب أؽبس ئ١ٌٗ ثعل اٌفمٙب  ثمٌٛ ُٙ ئ

ّْ اٌزبعش اٌّزٕمً ثأِٛاٌٗ ٠غزف١ذ ِٓ ِشاـك اٌذٌٚخ ِٕٚٙالب لٛارٙالب اٌزالٟ رؾقالً ثٙالب اٌؾّب٠الخ.  اٌؾّب٠خ، ِٚعٕٝ رٌه أ

ّْ ٘الالزا ـالالٟ اٌؾم١مالالخ ال ٠ىفالالٟ ـالالٟ اٌزع١ٍالالً ـ١ٕجؽالالٟ أْ ٠مالالبي أ٠نالالبً ئٔالالٗ ٠ٕزفالالع ثّشاـالالك اٌذٌٚالالخ ا خالالشٜ وطالالشق  ئال أ

ي رالٓ ثٍالذٖ، ٚاٌذٌٚالخ اٌّٛافال ّٛ د ٚاٌمٕبهش ٚاٌغغٛس، ٠ٚضداد سثؾٗ ثغجت رٕمٍٗ ِالٓ ثٍالذ ئٌالٝ نخالش، ٚئال ٌّالب رؾال

١٘الالأد ٌالالٗ أعالالجبة اٌالالشثؼ، ـىالالبْ ِالالٓ اٌغالالبئػ اٌّمجالالٛي أْ رؾالالبسوٗ اٌذٌٚالالخ ـالالٟ ؽالالٟ  ِالالٓ سثؾالالٗ ـزفالالشك ر١ٍالالٗ ٘الالزٖ 

اٌنش٠جخ".
44
 

 انواجباث انًعُويت:

الالخ ٚا ِّ عجالالبد أخالالشٜ ؼ١الالش ِب١ٌالالخ، ٚـشمالالذ رٍالال١ُٙ االٌزالالضاَ ثٙالالب ٌمالالذ أٚعجالالذ اٌذٌٚالالخ اإلعالالال١ِخ رٍالالٝ أ٘الالً اٌز

 ِٚشاربرٙب ٚرذَ ِخبٌفزٙب، ِٚٓ ٘زٖ اٌٛاعجبد ٚأثشص٘ب ِب ٠أرٟ:

خ رغبٖ اٌّغزّع اإلعالِٟ االٌزضاَ ٚاؽزشاَ أؽىبَ اٌؾش٠عخ اإلعال١ِخ اٌزٟ  أوال: ِّ اٌٛاعت ا ٚي رٍٝ أً٘ اٌز

زِالالخ أفالالجؾٛا ٠ؾٍّالالْٛ عٕغالال١خ اٌذٌٚالالخ اإلعالالال١ِخ، ٚرٌالاله ال رّالالّظ رمبئالالذُ٘ ٚؽالالش٠زُٙ اٌذ١ٕ٠الالخ، ثىالالُٛٔٙ ثّمزنالالٝ اٌ

ب ـ١ٗ ؼنبمخ رٍٝ اٌّغال١ٍّٓ ٚأزمالبؿ ٚئعالب ح ٌٍالذ٠ٓ االعالالِٟ، ِضالً روالش هللا رعالبٌٝ أٚ وزبثالٗ أٚ  ّّ ثبالِزٕبا ر

سعٌٛٗ أٚ د٠ٕٗ ثغٛ ، ٌّب ـ١ٙب ِالٓ اصدسا  ثبٌعم١الذح ٚهعالٓ ـالٟ اإلعالالَ، ٚوالزٌه االٌزالضاَ ـالٟ اٌّعالبِالد اٌّذ١ٔالخ 
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ؽأُٔٙ ـٟ رٌه ؽأْ اٌّغ١ٍّٓ، ٚـٟ ٘زا ٠مٛي  خ ٚاٌعمٛد )اٌمزً، اٌشثب، اٌغشلخ، اٌج١ٛا اٌفبعذح، اٌمزؾ...(ٚاٌغٕبئ١

 ٌُٙ ِبٌٕب، ٚر١ٍُٙ ِب ر١ٍٕب. اٌفمٙب :

اٌٛاعت اٌضبٟٔ ر١ٍُٙ ٘ٛ أْ ٠شارٛا ؽعٛس اٌّغ١ٍّٓ اٌز٠ٓ ٠ع١ؾْٛ ث١ٓ لٙالشا١ُٔٙ، ٚأْ ٠شارالٛا ١٘جالخ  ثاَيا:

رظٍُٙ ثؾّب٠زٙب ٚسرب٠زٙب، ٚال ٠غٛص ٌُٙ أْ ٠شٚعٛا ِٓ اٌعمبئالذ ٚا ـىالبس ِالب ٠ٕالبـٟ رم١الذح اٌذٌٚخ اإلعال١ِخ اٌزٟ 

اإلعالَ وعمبئذ اٌزض١ٍش ٚاٌقٍت ٚاٌشـع، ٚوزٌه االِزٕبا رٓ ا وً ٚاٌؾشة ـٟ ٔٙبس سِنالبْ ِشارالبح ٌّؾالبرش 

 اٌّغ١ٍّٓ.

الخ، وّالب ٚسد ـالٟ فالؾ١فخ اٌٛاعت اٌضبٌالش اٌالذـبا رالٓ داس اإلعالالَ ٚلالذ ؽالشه رٍال١ُٙ رٌاله ـالٟ ر ثانثاً: ِّ مالذ اٌز

 اٌّذ٠ٕخ اٌزٟ وزجٙب سعٛي هللا ـ فٍٝ هللا ر١ٍٗ ٚعٍُ ـ ِع ا١ٌٙٛد.

ّْ اٌمالٜٛ اٌعب١ٌّالخ اٌّعبد٠الخ ٌ عالالَ رؾالبٚي  زابعاً: اٌٛاعت اٌشاثع اٌٛال  اٌغ١بعٟ ٌٍذٌٚخ اٌّغٍّخ، ِع اٌعٍالُ أ

بد اٌغ١ٕٓ ـٟ لالً اٌذٌٚالخ اٌّغالٍّخ ِطّئٕالخ اعزؽالي ا ل١ٍبد ؼ١ش اٌّغٍّخ ـٟ اٌّغزّع اإلعالِٟ اٌزٟ ربؽذ ِئ

 ٚنِٕخ، ٚرش٠ذ ٘زٖ اٌمٜٛ اٌعب١ٌّخ صرضرخ أِٓ اٌذٌٚخ اٌّغٍّخ، ِّب ٠ٍؾك اٌنشس ثٙزٖ ا ل١ٍبد ٔفغٙب.

اٌٛاعت اٌخبِظ ر١ٍُٙ رغبٖ اٌّغ١ٍّٓ رالشن ِالب ـ١الٗ مالشس رٍالٝ اٌّغزّالع اإلعالالِٟ ٚو١البُٔٙ، ِضالً  يايساً:

  زغغظ ٌؾغبة رذُٚ٘، ٚأال ٠غبرذٚا أرذا  اٌّغ١ٍّٓ ثأٞ ؽىً.اِزٕبرُٙ رٓ لزبي اٌّغ١ٍّٓ ٚرذَ اٌ

ًّ ِالالالٓ ٠عالالال١ؼ ـالالالٟ لالٌالالالٗ، ـٛعالالالذد ا ل١ٍالالالخ ؼ١الالالش  ِالالالٓ رظّالالالخ اٌزؾالالالش٠ع اإلعالالالالِٟ أٔالالالٗ ؽالالالًّ ثشرب٠زالالالٗ والالال

اٌّغالالٍّخ ـالالالٟ اٌّغزّالالالع اٌّغالالالٍُ ٚـالالالٟ اٌذٌٚالالالخ اإلعالالالال١ِخ ِالالالب ٌالالُ رغالالالذٖ أل١ٍالالالخ أخالالالشٜ ـالالالٟ أٞ لالالالبْٔٛ ٚـالالالٟ أٞ ثٍالالالذ 

ّْ اٌعاللالالالالخ ثالالالال١ٓ اٌّغزّالالالالع اٌّغالالالالٍُ ٚا ل١ٍالالالالخ ؼ١الالالالش اٌّغالالالالٍّخ رؾىّٙالالالالب نخالالالالش ِالالالالٓ ؽمالالالالٛق  ٚاِز١الالالالبصاد، ٚرٌالالالاله  

ُْ ) اٌمبرالالالذح اٌشثب١ٔالالالخ: ُ٘ٚ ْْ رَجاَلالالشُّ ُْ أَ ْٓ ِد٠الالالبِسُو الالال ِِ  ُْ ُْ ٠ُْخِشُعالالالُٛو ٌاَلالال َٚ  ِٓ ٠ ُْ ـاِلالالٟ اٌالالالذِّ ُْ ٠ُمالالالبرٍُُِٛو َٓ ٌاَلالال ِٓ اٌ الالالِز٠ ُ َرالالال ُُ هللا  ْٕٙالالالبُو اَل ٠َ

 َ ْ  هللا  ُْ ئِ ِٙ رُْمِغالالالطُٛا ئٌِاَلالال١ْ َٚ  ْٓ الالال ِِ  ُْ أَْخَشُعالالالُٛو َٚ  ِٓ ٠ ُْ ـاِلالالٟ اٌالالالذِّ َٓ لاَلالالبرٍَُُٛو ِٓ اٌ الالالِز٠ ُ َرالالال ُُ هللا  ْٕٙاَلالالبُو الالالب ٠َ َّ ، ئِٔ  َٓ ْمِغالالالِط١ ُّ ٌْ ٠ُِؾالالالتُّ ا

ْٛ ُّ ُُ اٌظ الالالبٌِ ُْ ـَأٌَُٚئاِلالالَه ٘اُلالال ُ  ٌٙ َٛ ْٓ ٠َزاَلالال الالال َِ َٚ  ُْ ُ٘ ْٛ ٌ الالال َٛ ْْ رَ ُْ أَ لَالالالبَُ٘شٚا َرٍاَلالالٝ ئِْخالالالَشاِعُى َٚ  ُْ (ِد٠اَلالالبِسُو
45
ٚ٘الالالزٖ ا٠٢الالالخ رٍّخالالالـ . 

ِعبٍِالالالخ ا ل١ٍالالالبد داخالالالً اٌّغزّالالالع اٌّغالالالٍُ، ـٙالالالزٖ ٘الالالٟ ٔظالالالشح اإلعالالالالَ ٌؽ١الالالش اٌّغالالالٍُ، ٔظالالالشح ـش٠الالالذح ٠زّزالالالع ٌٕالالالب 

ّْ ر١ٍٗ ٚاعجبد ٠غت ر١ٍٗ االٌزضاَ ثٙب.  ـ١ٙب ؼ١ش اٌّغٍُ ثؾمٛق ٚاِز١بصاد، وّب أ

                                                           
45
 9-8عٛسح اٌّّزؾٕخ، ا٠٢خ  -



 

   

 

 انًصادز: -*

 ثشٚا٠خ ٚسػ رٓ ٔبـع. انقسآٌ انكسيى -

 ، داس اٌفىش.، نساٌ انعسباثٓ ِٕظٛس -

، رؾم١ك: ِقطفٝ اٌغالمب ٚئثالشا١ُ٘ ا ث١البسٞ ٚرجالذ اٌؾفال١ظ اٌؾالٍجٟ، إٌبؽالش: ؽالشوخ ِىزجالخ انسيسة انُبويتاثٓ ٘ؾبَ،  -

 َ.1955 -٘ـ 1375، 2ِٚطجعخ ِقطفٝ اٌجبثٟ اٌؾٍجٟ ٚأٚالدٖ ثّقش، ه

 ، ٔؾش ربٌُ اٌىزبة.انفسوقأثٛ اٌعجبط ؽٙبة اٌذ٠ٓ اٌمشاـٟ،  -

 ، رؾم١ك: خ١ًٍ ِؾّذ ٘شاط، إٌبؽش داس اٌفىش ث١شٚد.والاأليأثٛ اٌمبعُ ثٓ عالَ،  -

 1988ث١شٚد،  -إٌبؽش داس ِٚىزجخ اٌٙالي فتوح انبهداٌ،أؽّذ ثٓ ٠ؾ١ٝ ثٓ عبثش ثٓ داٚد اٌجاََلُرسٞ،  -

 1996، 1، داس اٌؽشة اإلعالِٟ، ه انجايع انكبيساٌزشِزٞ،  -

٠خ ٌٍزشاس، رؾم١ك: هٗ رجذ اٌشؽّٓ ععذ، ععذ ؽغالٓ ، أثٛ ٠ٛعؿ ٠عمٛة ثٓ ئثشا١ُ٘، إٌبؽش اٌّىزجخ ا ص٘شانرساج -

 ِؾّذ.

 1990اٌؾبـعٟ أثٛ رجذ هللا ِؾّذ ثٓ ئدس٠ظ، ا َ، إٌبؽش داس اٌّعشـخ ث١شٚد،  -

 َ.2003٘ـ / 1423اٌمشهجٟ، اٌغبِع  ؽىبَ اٌمشنْ، داس ربٌُ اٌىزت اٌش٠بك، اٌٍّّىخ اٌعشث١خ اٌغعٛد٠خ ه  -

اٌغٕٓ، رؾم١ك: ِؾّذ ِؾ١ٟ اٌذ٠ٓ رجذ اٌؾ١ّذ، إٌبؽش: اٌّىزجالخ اٌعقالش٠خ، فال١ذا داٚد أثٛ داٚد ع١ٍّبْ ثٓ ا ؽعش،  -

 ث١شٚد. –

ِبٌاله ثالٓ أٔالظ، اٌّٛهالالأ، فالؾؾٗ ٚسلّالٗ ٚخالشط أؽبد٠ضالالٗ ٚرٍالك ر١ٍالٗ: ِؾّالذ ـالالإاد رجالذ اٌجالبلٟ، إٌبؽالش: داس ئؽ١الالب   -

 1985َ -٘ـ 1406ٌجٕبْ،  –اٌزشاس اٌعشثٟ، ث١شٚد 

 ٘ـ.1387 ،2ث١شٚد، ه –ثٓ عش٠ش اٌطجشٞ، ربس٠ا اٌشعً ٚاٌٍّٛن، إٌبؽش: داس اٌزشاس  ِؾّذ -

 انًساجع: -*

رؾم١ك: ٠ٛعؿ ثٓ أؽّذ اٌجىشٞ، ؽبوش ثالٓ رٛـ١الك اٌعالبسٚسٞ، إٌبؽالش اٌشِالبدٞ  أحكاو أهم انريت،اثٓ ل١ُ اٌغٛص٠خ،  -

 1997، 1اٌذِبَ، ه -ٌٍٕؾش

، 1، رؾم١ك: اٌذوزٛس أؽّذ ِجبسن اٌجؽذادٞ، ِىزجخ داس اثٓ لز١جالخ، هيُيتاألحكاو انسهطاَيت وانوالياث انداٌّبٚسدٞ،  -

1989. 

 1987، 1، ِشوض ا ٘شاَ ٌٍزشعّخ ٚإٌؾش اٌمب٘شح، هانفازوق عًس بٍ انرطابرجذ اٌشؽّٓ اٌؾشلبٚٞ،  -

ٛص٠الالع، ، ِإعغالالخ اٌشعالالبٌخ ٌٍطجبرالالخ ٚإٌؾالالش ٚاٌزأحكققاو انققريييٍ وانًسققتأيُيٍ فققي داز اإلسققالورجالالذ اٌىالالش٠ُ ص٠الالذاْ،  -

 1982ه

 َ.1999٘ـ / 1420، 1اٌّب١ٌخ ِع أً٘ اٌزِخ، داس إٌؾش ٌٍغبِعبد، هفقه انًعايالث رط١خ ـ١بك،  -

 ، رشعّخ: ربدي صر١زش، ِإعغخ ٕ٘ذاٚٞ ٌٍزع١ٍُ ٚاٌضمبـخ.حضازة انعسبؼٛعزبؾ ٌٛثْٛ،  -

 .1999َ، 3، داس اٌؾشٚق هيواطُوٌ الذييوٌـّٟٙ ٠ٛ٘ذٞ،  -

 1992، 3ه  ، ِىزجخ ٚ٘جخ اٌمب٘شح.في انًجتًع اإلسالييغيس انًسهًيٍ ٠ٛعؿ اٌمشمبٚٞ،  -
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