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 **المشاركة في وسائل اإلعالم بين المصالح والمفاسد
 1محمد بن عبدهللا الدويش

 
شأن وسائل اإلعالم وأثرها يف نقلل اكلمةلو والغالا لا ف  على عملى أهل ت ل لىل متلل الا يف مق  لا يف 

 أي يفلان عمى وجه األرض، ومس م يف مشل ل يفواقف اكناس وسموك اهتم وق ة م.
يفللأ أن ط عماللوا الا اسلل ذةار هلل ل اكوسللائل يف الغللال   -عللو وجللل -هللا  وكلل ا كللان ف غلل  كملل عا  الا

 اك عو  والطتاهلا كمناس. 
ك سلت يف  -اكل  متلل رسلاك  ا الا ل لاس واسلاو يفلأ اكنلاس-وملا كانت يفاظم وسائل اإلعالم امللثثر  

شلرعىل وموقلف  ط  اكتاحلني، وطغمب عم  لا اكعسلاو وافالراا كانلت املشلاركو يف هل ل اكوسلائل للل الشللا  
كذلللن يفلللأ اكللل عا  الا هللا علللو وجللللت ل لللل طسلللو  هللللم أن طشلللاركوا ل  لللا غلللرام يفلللا  وطللله يفلللأ  اكعلللاس شلللرع و 
واارالاست غل هىل  ةل كواء اكعساو واكرتوطج كه ونشرل يف األيفو؟ أم أن ه ا اكعسلاو وافالراا اكل ي طغملب 

ف غلل  يفللأ أن ملللون عمللى غتللن   -ماللاا-الا هللا  عم  للا عنلل  يفللأ املشللاركو ل  للا وافسلل عاو  يفن للات ال  اكلل عو 
يف مبم ل  وعلوهتم كمنلاس طنبغلىل أن  -علو وجلل-ويفن ج شرعىل، ويفأ َثمَّ لاكوسائل اكل  طسلمل ا اكل عا  الا هللا 

 ختمو يفأ أي  اكعو شرع و؟
ا  أن ك ا كان ف غ  يفأ  رطر يفسأكو املشاركو يف وسائل اإلعلالم ننواع لا املل معلو، وهلل طسلو  كمل ع

 طس ل يفوها يف نشر وعوهتم أم ف؟
وه ث الن ه ل املسأكو يفأ املسائل احلاوثو ومل طلأ ل  ا نص خبتوص ا لال غ  يفأ حبذ لا يفلأ للال  
اكقواع  اكشرع و وخباصو قواع  املتاحل واملعاس ت ال  أصل املشاركو يف هل ل اكوسلائل  قلص يفتلاحل وطملوم يفن لا 

للن يفعاسلل ت لةللأ نظللر الا املعاسلل  وامَّ  للن جانللب احلظللر واكسللاليفو، ويفللأ نظللر الا املتللاحل وامَّب للا رجَّ ب للا رجَّ
 جانب اإلق ام واملشاركو.

وأهسب أن ه ل املسأكو ف ما و افج  لاو يف املواننلو غلني املتلاحل واملعاسل ، واكاةلل جلارذ عملى هل ا 
 عن  اكامةاء واخلاصو واكاايفو.
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أ أعةلللا  اكنلللاس اك طن لللو واك ن وطلللو يفلللأ يفعاسللل  وف طللللاو  ملللو أيفلللر أو يلللىل يف اكشلللرطاو، أو عةلللل يفللل
 ويفتاحل:

 لعىل اجل او  هاب األنعس.
ويف لللروا املللرأ  كمتللال  ويف احلللج واكاةللر  املسلل حبني كمرجللل واملللرأ : ل نللو وال  للان غللني يفقعللو  غلله أو 

 يفظنون.
 ويف لروا اكرجل واملرأ  حلاج  ةا مارُّض كعنت يفظنونو أو يفقعوعو.

 ل  كك يف سعر أو سوق.ويف اك جار  مارض ملذ
ويف اجل او يفل  أئةلو اجللور مذب لت كسلمعايم اجللائر، وكللأ مللا اشل ةل  كلك عملى هلرب اكلعلار وغلث 

 اك عو : اا عرس ه ل املعس  .
 .1لاملتمحو اخلاكتو عوطو  اكوجلوو كةا قلا   كك اكاو غأ عب  اكسالم

تلاحل اكناشلل و علأ املشلاركو وهتللرها، ويفلأ َث لبحذنلا هلل ل املسللأكو سل نعمص يفلأ اسلل اراض املعاسل  وامل
واكرتج ن غ ن ا مبا نلر  أنله أقلرب الا رعاطلو املتلاحل اكشلرع و، يفل   كلر األوكلو اكشلرع و امل امقلو ًملوضلو  يفنالا  

 أو جوانا  الن وج س.
–واكور  يف ه ل املسائل ك س هو اكرتك واملعارقو عمى كل ها ت غلل الن اكلور  هلو يف اكق لام نيفلر هللا 

 وامبا  يفا كان األشبه ننه يفأ يفراول ورسوم وطنهت سواء كان  كك ًكعال أو اكرتك. -مااا
قا  ش خ اإلسالم اغلأ م ة لو: اواكلور  ملرج ن للن اخللنطأ غ عوطلت أو دلا، أو ولل  شلر اكشلرطأ والن 

 .2هتل أو داا
تلل ل املتللاحل : اال ا اج ةاللت يفتللاحل ويفعاسلل  لللتن أيفلللأ  -رمحلله هللا-قللا  اكاللو غللأ عبلل  اكسللالم 

: }لملاملَُّقوا اهَّم يفملا اَسل معمَاُ َم -سلبحانه ومالاا-ل  ةلا كقوكله  -مالاا–وورء املعاس  لامنا  كك ايف ذاف  أليفر هللا 
[، والن مالل ر اكللل رء واك حتلل ل لللتن كانلللت املعسلل   أعظللم يفلللأ املتللمحو ورأ  املعسللل   وف 16{ ]اك غللاغأ: 

بِلَن وميفمنملاِلُ  كِمنَّلاِس  -مااا-نبايل غعواس املتمحو. قا  هللا  لا الََثَ كم َ ِسِر قُلَل ِل ِ ةم : }طمَسأمكُونمكم عمِأ اكَللمَةِر وماكَللةم
للللا{ ]اكبقللللر :  للللا أمَكللللنمُ يِفللللأ نلََّعِاِ ةم الَْثُُ ةم [ هريف ةللللا ألن يفعسلللل هتةا أكذللللر يفللللأ يفنعا  ةللللا.. والن كانللللت 219وم
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عسلل  ، والن اسلل وس املتللاحل واملعاسلل  لقلل  ط لللن املتللمحو أعظللم يفللأ املعسلل   هتَّللمنا املتللمحو يفلل  اك للوام امل
 .1غ ن ةا، وق  ط وقف ل  ةاا

 
 المصالح المترتبة على المشاركة في وسائل اإلعالم: *

 يف ه ا املبحث سن ناو  عرضا  كمةتاحل اك  طراها اكقائمون ًملشاركو، وجواب املاناني عن ا:
 املصلحة األوىل: تبليغ الدعوة: 

مبم لل  اكلل طأ واكلل عو   -مبللارك وماللاا-ااصللر  وسلل مو ك بم لل  اكلل عو ، وقلل  لللرض هللا وسللائل اإلعللالم امل
الك لله، وهلل ا أيفللر واجللب ف ل للار ل لله، وكلل أ كللان اكنللا صللمى هللا عم لله وسللمم امَّبلل  اكوسللائل امل اهللو يف عتللرلت 

ةلللاهن اكنلللاست لاكواجلللب عملللى اكللل عا  اك لللوم أن طسلللاوا ك بم للل  اكللل عو  ًكوسلللائل األ للل ، واألكذلللر  اطبلللو جل
 .2ووسائل اإلعالم املل معو اك وم أق ر عمى الغال  اكرساكو والطتاهلا كمناس

عمللللى سللللب ل اكاةللللوم  -ماللللاا–وأج لللب عن للللا: نن املعمللللوب  ق للللص اكللللبال  املبللللني وال  لللار وطللللأ هللا 
ء هللا مالاا، واكشةو ، ووسائل اإلعالم  رم  ككت ل  ا ر يف قنواهتا احل طث عأ اكلوفء واكلناء، وج لاو أعل ا

غللل قلل  انلل  احللل طث عللأ اكللًر وهقللوق اكرع للو واللو  كللكت لللال طاللرض يفللأ اإلسللالم الف طائعللو يفللأ اكابللاواس 
واألللللالق... ل حتلللل يفلللأ  كلللك اك شلللوطه واك  لللم ل، وقللل  ورو يف احلللل طث: االنللله ف طقلللوم غللل طأ هللا الف يفلللأ 

 .3أهاطه يفأ مج   جوانبها
ص يف ه ل اكوسلائل غالا اكلبال  والن مل ط حقلص اكلبال  اك لام، وهل ا وطُلرموُّ عمى ه ل اإلجاغو ننه ط حق

أيفر يفا وو يف انها يفأ اكوسائل اك عوطو، كرتك احملاضرطأ واكل اب واخلعباء غ ان غالا احللص هل  ف طلثوي 
  كك الا يفعس   ع م وصو  وعوهتم كمناست لال   ص ه ا غوسائل اإلعالم. 

  طأ الف يفا علأ عمةه واكاةل غه:ويفأ املاموم أنه ف طُبمَّ  يفأ اك
قللا  اإليفللام اغللأ م ة للو: ا.. واحلجللو عمللى اكابللاو ال للا مقللوم غشلل  ني: غشللرأ اكلل ةلُّأ يفللأ اكامللم مبللا أنللو  
هللا، واكقلل ر  عمللى اكاةللل غلله. لأيفللا اكاللاجو عللأ اكامللم كللا نون، أو اكاللاجو عللأ اكاةللل لللال أيفللر عم لله وف يللىل، 

هتللل اكاجللو عللأ غا لله: كللان  كللك يف هللص اكاللاجو عللأ اكامللم أو اكاةللل  وال ا انقعل  اكامللم غللباا اكلل طأ أو
غبا لله كةللأ انقعلل  عللأ اكامللم  ة لل  اكلل طأ أو عجللو عللأ مج الله كللاجلنون يفللذال ت وهلل ل أوقللاس اكعللرتاست لللت ا 
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هتلل يفلأ طقللوم ًكل طأ يفللأ اكامةلاء أو األيفلراء أو جمةوع ةللا كلان غ انلله مللا جلاء غلله اكرسلو  شلل  ا  لشل  ا  مبنوكللو 
ن اكرسللو  ملللا غُاِللثم غلله شلل  ا  لشلل  ا . ويفامللوم أن اكرسللو  ف طبملِلل  الف يفللا أيفلللأ عمةلله واكاةللل غلله، ومل  س غ للا

اكشرطاو مجموت وكةا طقا : ال ا أروس أن معا  لائةر مبا طسل عا . للل كك ا ل و ك طنله واحمل لىل كسلن ه ف طبملِل  
ف علأ هني ولوكه أن طمقَّأ مج   شلرائاه وطلثيفر الف يفا أيفلأ عمةه واكاةل غهت كةا أن اك الل يف اإلسالم 

هبا كم ا. وك كك اك ائب يفأ اك نوب، وامل امم واملسرتش  ف علأ يف أو  األيفر أن طثيفر  ة   اكل طأ وطُل كر 
كه مج   اكامم لتنه ف طع ص  كك، وال ا مل طعقه مل طلأ واجبا  عم له يف هل ل احللا ، وال ا مل طللأ واجبلا  مل طللأ 

 واأليفن أن طوجبه مج اه اغ  اء، غل طاعو عأ األيفر واكن ىل مبا ف علأ عمةه وعةمله الا وقلت اإليفللان،  كماامل
كةا ععا اكرسو  صمى هللا عم ه وسمم عةا ععا عنه الا وقت غ انله، وف طللون  كلك يفلأ ًب القلرار احملريفلاس 

كاةلل وقل  لرضلنا ان علاء هل ا اكشلرأ. ومرك األيفر ًكواجباست ألن اكوجوب واك حرمي يفشلروأ ميفللان اكاملم وا
 .1ل  غر ه ا األصل لتنه  ل .. ا
 املصلحة الثانية: مشول أتثريها:

 وه ا اكشةو  يفاموم يفشاه  ف حي اا الا وقعاس.
وأج لللب علللأ هللل ل املتلللمحو نن هللل ا اكشلللةو  قللل  ط لللأمى علللن وسلللائل أللللر  وون املشلللاركو يف مملللك 

 واك رس واكل اب واكشرطط اكسةاىل واملرئىل واملعوايس واهلامف.اكوسائل املوغوء .. كاخلعبو واملوعظو 
واجلواب علأ هل ا اإلطلراو نن وسلائل اإلعلالم أوسل  يف نوهللا يفلأ اخلعبلو واملوعظلو واكشلرطط واوهلا، 

 ويفأ  كك:
هناك طائعو ممأ مل مبمغ م رساكو اإلسالم أصال ، وعوس كل طوم يفن م آفا عمى اكلعر، وهم مل طسلةاوا  -أ 
 عو  اإلسالم، أو مل مبمغ م غعرطص صح ن، ويفسثوك و هثفء مق  عمى عةوم املسمةني، وكذن يفن م ف عللأ غ

 اكوصو  الك ه و اطب ه الف يفأ لال  وسائل اإلعالم اكاايفو. 
هناك طوائف كذن  يفأ املسمةني ف طس ةاون كمةلواع  واألشلرطو، وف طقلر ون اكل لاب اإلسلاليفىل، أو  -ب 

م هللل ل اكوسلللائل، وهلللثفء طا شلللون يف اعملللو والعلللراض علللأ اكللل طأ، ل ح لللاجون ملوعظلللو ملللثثر يف ف متلللل الكللل  
قموهبم، أو ه طث عأ لاسأ اإلسلالم، أو لعلاب حيلرك علواطع م ويفشلاعرهم، وكذلنا  يفلا رأطنلا يفلأ املسلمةني 

طرطللص يفللأ ألللاق غالل  اعمللو، واه لل   غالل  ضللال  والعللراضت ألنلله اسلل ة  أو قللرأ ك اع للو أو واعلل . وكلل س يفللأ 
 هلثفء الف وسائل اإلعالم اك  ختاطب عايفو اكناس.
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 .1هناك طوائف أيف و ف مقرأ اكل اب واكتح عو، لم س يفأ سب ل هلم الف عن اك معان أو امل اي  -ا 
جيل  يفاظللم املسلمةني هاجللو يفمحَّلو الا اك عقلله يف اكلل طأ، واإلجاغلو عللأ أسل م  م واسلل ع اءاهتم، وختم تلل م  -و 

   واخلرالاس اك  طقاون ل  ا، وك س كل يفن م ط  سر كله اكبحلث أو جيل  يفلأ طسلأكه وطسل ع  ه يفأ كذن يفأ اكب
عأ قرب، ويفأ َث لافس عاو  يفأ ه ل اكوسائل يف نشر األهلام اكشرع و ومام م اكناس هبا جلوء يفلأ اكواجلب 

 اكشرعىل يف اك عو  ونشر اكامم ومبم غه.
 املصلحة الثالثة: قوة أتثريها:

اك لللأثن يفلللا ف امللله انهلللات لةللل  أن مج لللور امل الللايفمني يفا للا أكذلللر يفلللأ مج لللور سلللائر  ل للىل املللك يفلللأ
اكوسلائل، ل للىل م عللوق عمللى كذللن يفللأ اكوسللائل امل اهللو يف  ثنهللا عمللى اكنللاس وجلل هبا هلللمت لاك معللان جيةلل  غللني 

املللل اي  طسللل ة  اكتللور  واكتلللوس واحلركللو، وأسلللاك ب اإللللراا اكللل  مللل ل  املشللاه  الا افسللل ةرار واإلقبللا ، و 
اكناس الك ه وهم يف سل اراهتم، أو يف يف لاجرهم وأعةلاهلم، واكتلح عو جيل ها اإلنسلان يف أي يفللان، وطقر هلا يف 

 .2مج   أهواكه
وأج للب عمللى  كللك نن عنلل   يفللأ اكوسللائل يفللا هللو أقللو   ثللنا  يفللأ وسللائل اإلعللالم كلعبللو اجلةاللو 

يف  كك لن كذلنت للال طالث كذلر  امل لاغاني كوسلائل اإلعلالم أن  يفذال ت لمو ُأهِسأم اا نايف ا وافن عا  هبا كلان
 ْثو  ثنا  يف حققا .

 املصلحة الرابعة: توفري اجلهود والطاقات:
ل ىل خت تر اجل وو واألوقاس، ل لاطب قعاعا  عرط ا  يفلأ اكنلاس   ل  وملمعلو أقلل. الننلا هلني نرطل  

يفنا عل وا  يفلأ اكل عا ، ووق لا  وج ل ا  وسلعرا ..الري، وكذلنا  الطتا  اكرساكو الا ع و يفاني يفأ اكناس ل  ا ط عمب 
يفا ماوقنا اإليفلا س ومقا  غنا اكق راس عأ اكق لام غلذلن يفلأ اكواجبلاس اك عوطلوت كللأ وسلائل اإلعلالم م ل ن 

 كشلص واه  أن  اطب اآلفا واملالطني     ل وو وهو يف يفلانه.
كملل طأت كلللأ املعاكللب أكذللر يفللأ اإليفلللا س امل اهللو  وكلل س األيفللر ضللنا  ًجل للوو عللأ أن مبلل   كملل عو 

 هني نرط  اك اايفل يفأ لال  اكوسائل األلر . 
 املصلحة اخلامسة: أهنا وسيلة إلنكار املنكرات:

                                                        
 (.17هل( . لاك  عمىل هسأ أغو اخلن. وار ا  ة  )1409وطث اك معانطو: الع اوها، مق ع ا، اللراج ا )انظر: غرايفج األها 1
 .11آراء يف اإلعالم اإلساليفىل. يفت ر ساغص ص،  2
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لاملشللاركو يف وسلللائل اإلعلللالم قللل  مللللون وسللل مو إلنللللار املنلللراس اكللل  مظ لللر ل  لللات للذلللنا  يفلللا منشلللر 
يفلا طنعملىل عملى   -غل اكلعر واكرو  يف أه لان كذلن -لاكعاس اكشرع و اكتحف ك اًس ل  ا يفأ املنلراس وامل

كذلللن يفللللأ املسلللمةني، أو طشللللارهم ًهلوعلللو واك للللافت لحللللني طنللللر هلللل ا املنللللر يفللللأ للللال  املنللللن واملوعظللللوت 
لاخلعللاب يف يفاظللم األهللوا  ط جلله الا طائعللو ألللر  اللن ممللك اكعائعللو اكلل  قللرأس يفللا نشللر و ثللرس غلله، غللل 

 غه اإلنلار هني طلون يفأ لال  ه ل اكوسائل.يفاظة م ف طبم
لمل س يفللأ سللب ل أ لل  وأغملل  يفللأ اإلنلللار يفللأ للال  املنللاغر اكلل   لل  اكنللاس يفن للا املنلللرت لع لله الغللال  
والع ار، ول ه الشاار ألهل املنلر نن كمحص أنتارا  وأعوا  ، ول له العلالء هلةلو اكغ لورطأ والعاليف لم ننله ف طلوا  

 كمحص  صر.
طقف عمى جمرو يفنلر يفاني ورو يف يفقاكو أو همقو يفسةوعو أو يفرئ لو، غلل قل  طللون هل طذا   واأليفر ف

هو  يفنلر عام ط لرر غتور  وألر ، كاكسلرطو ًك طأ، واكل عو  كاله للام كغلن اكشلرطاو، واكل عو  كمسلعور 
 وافل الأ، واو  كك.

 كللك اإلنلللار، وكذللنا  يفللا ا نللل   وأج للب عنلله نن وسللائل اإلعللالم املقللروء  كذللنا  يفللا مُاللِرض عللأ نشللر
اكتلحف عللأ نشللر غاللا يفلا طباذلله أهللل اكامللم الك  لا، وأيفللا اإلنلللار عمللى اكوسلائل املرئ للو واملسللةوعو ل للو أغالل   

 كةا هو واق .
وطُروُّ عمى ه ل اإلجاغو نن اكواق  أن اكتحف كذنا  يفا منشر اكرو واك اق لب هلني طللون غمغلو هاوئلو، 

 أو  املشارك يفا عم ه.وهني ا ن  عأ اكرو لق  
واكوسلللائل املسلللةوعو واملرئ لللو طسللل ع   املشلللارك ل  لللا النللللار كذلللن يفلللأ املنللللراس اكللل  مُالللرمض ل  لللا يف 
اجلةموت للذنا  يفا ط ح ث أهل اكامم عأ  رمي اكغناء واملالانا واكنظلر احللرام يفلذال ، والن  كلك، وطالرض هل ا 

ع   أن طبم  يفا طرط  كمناس ًكتور  اكل  النله، واأليفلر ف احل طث يف وسائل اإلعالم، واك اع و احلت ف طس 
 ط وقف عمى اكمغو اكترحيو واملباشر  واك ابن احلاو، أو اك ا ني ألهاو األشلاص واملثسساس.

 املصلحة السادسة: تعريف الناس ابلدعاة وطلبة العلم:
بلللو اكاملللم والغلللران ق لللاواس يف لاملشلللاركو يف وسلللائل اإلعلللالم اكاايفلللو وسللل مو ك ارطلللف اكنلللاس ًكللل عا  وطم

ا  ةلل ت لاكقعللا  اكاللرطا يفللأ اكنللاس ال للا طاللرا يفللأ طسللة  كلله أو طقللرأ كلله يف وسللائل اإلعللالم، وهللني طب الل  
اكلل عا  الا هللا وطمبللو اكامللم عللأ املشللاركو يف هلل ل اكوسللائل اكاايفللو، لسلل بقى ل للاس كبللن  يفللأ ا  ةلل  ف مسللة  

 يف ل ط ض ص يفأ اكناس. هبم وف مارل م، ومنحتر وائر   ثنهم
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واك ارطف هبم أيفام اكناس كل س حبذلا  علأ اكظ لور وسلا ا  وراء اكشل ر  غقل ر يفلا هلو وسل مو ك وسل   وائلر  
  ثنهم وان شار وعوهتم.

وأج للب عمللى  كللك نن اك ارطللف ط حقللص غالل   وسللائل ف للل ور ل  للا.. وْثللو عمةللاء ووعللا  قلل  عرلللوا 
 ص ق يف  اج ناهبم ه ل اكوسائل. واش  روا وصار هلم  كر هسأ وكسان

وطرو عمى ه ل اإلجاغو نن  قص اك ارطف كباا اكناس وون املشاركو يف وسائل اإلعالم، ف طاث أنله 
علأ أن ط حقص كغنهم، لذةو عوايفل اتر  و وعمة و كان هلا أثر يف اك ارطلف هبلم، أيفلا يفلأ غال هم ويفلأ وويلم 

اك واصل يف  طبقاس واساو يفأ ا  ةااس كأ مارل م الف يفلأ للال  هل ل لال طواكون حباجو ملوط  يفأ اك ارطف و 
 اكوسائل، وكو أن هثفء شاركوا يف وسائل اإلعالم ك حقص هلم ق ر أكن يفأ اك ارطف وافن شار.

 املصلحة السابعة: ختفيف الشر والفساد:
شلغل ًخللن ل للو لاملشلاركو يف وسلائل اإلعلالم وسل مو ك لع لف اكشلر اكل ي طظ لر ل  لات لللل وقلت ط

عمللى هسللاب لسللاو ويفنلللر كللان علللأ أن طاللرض ل  للا، واك لع للف يفللأ اكشللر واكعسللاو ال ا مل علللأ أن طللوا  
 ًكلم و يفعموب شرعا .

سللل ل شللل خ اإلسلللالم اغلللأ م ة لللو علللأ رجلللل يف لللو لذ وفايس، ويُفقعمللل  القعاعلللاس، وعم  لللا يفلللأ اكُلمملللف 
ملم كمله، وجي  ل  يف  كلك حبسلب يفلا قل ر عم له، وهلو اكسمعان و يفا جرس غه اكااو ، وهو   لار أن طسلقط اكظ

طاملم أنلله الن مللرك  كللك وأقعا للا اللنل ووا اللنل لللتن اكظمللم ف طُللرتمك يفنلله شللىلءت غللل رمبللا طللوواو، وهللو علنلله أن 
  عف ممك امللوس اك  يف القعاعه، ل سقط اكنتف، واكنتف اآللر ج و يفتارا ف علنه السقاطه..

ال ا كللان جم  لل ا  يف اكالل   ورللل  اكظمللم حبسللب اليفلانلله، ووفط لله للللن : ا-رمحلله هللا-لأجللاب اكشلل خ 
وأصمن كمةسمةني يفأ وفطو انل، واس  ال ل عملى القعلا  للن يفلأ اسل  الء النل، كةلا قل   كلر: لتنله جيلون كله 
ه اكبقاء يف اكوفطو واإلقعلا ، وف الَث عم له يف  كلكت غلل غقلا ل عملى  كلك أل لل يفلأ مركله ال ا مل طشل غل ال ا مركل

 .1مبا هو أل ل يفنه، وق  طلون  كك عم ه واجبا ، ال ا مل طقم غه انل قاورا  عم ها
 املصلحة الثامنة: محاية الناس من املضلني وأهل األهواء:

كذللَن يفللأ اكوسللائل اإلعاليف للو مم للوم غنسللبو يفللأ اكللنايفج واكللووااي اك طن للو ألاللراض ووواللل  شلل ت لحللني 
لمأ موو  املعس  ، غل س ج  هثفء يفأ ط ت   ك ق مي اكنايفج اك طن و يفلأ طا  ر عن ا األل ار وطمبو اكامم، 

                                                        
 (.357ل  356 /30اكع او  ) 1
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أهللل اكبلل   واألهلللواء، أو أصللحاب املعلللايف  اك ن وطللو والللنهم، و كللك كلله أثلللر يف الضللال  اكنلللاس وصلل هم علللأ 
 اك طأ ًسم اك طأ، وكذنا  يفا كان هثفء ل نو كمناس. 

اطثون يف ال  لار اكشل خ املناسلب، وهلثفء ف وق  طارتض عمى ه ل املتمحو نن أهل اكعجور ق  ط و 
 طرعون املن ج اكتح ن، ويف ه ا معرطط.

واجلواب أن ه ل يفتمحو ضةأ يفتاحل كذن ، وك ست هىل املتمحو اكوه   ، َث الن اكواق  أنله عللأ 
 أن طشارك طائعو يفأ أهل اكامم واك عا  يفأ ان أهل اكرتلص أو األهواء.

 
 :في وسائل اإلعالم اركة*المفاسد المترتبة على المش

الن هناك طائعلو يفلأ املعاسل  مرتملب عملى املشلاركو يف وسلائل اإلعلالم املااصلر  غوضلا ا احللايل، وهل ل 
املعاسلل  م عللاوس يفللأ ه للث أصللل وجووهللات لةللا طوجلل  يف اك معللان قلل  ف طوجلل  يف اكتللحف، ويفللا طوجلل  يف 

 اكتحف ق  ف طوج  يف اإل اعو.
   اك  موج  يف صلح عو يفا نلو قل  مللون أقلل يفن لا كةا أيا م عاوس أط ا  يف ورجو وجووهات لاملعس

 يف ألر ، واك  موج  يف قنا  ل ائ و ق  ملون أش َّ يفن ا يف قنا  لم و، وهل ا.
ويفأ َثمَّ لةا ن كرل هنا ال ا هو لاوكو حلتر املعاس  امل تلور وقوع لا، وكل س شلرطا  أن مللون املعسل   

 لأ كل وس مو ف ختمو يفأ ق ر يفأ ه ل املعاس .املا نو يفوجوو  يف كل وس مو يفأ اكوسائل، ك
 املفسدة األوىل: التصوير وغريه من املنكرات:

لاكظ ور ل  ا ق  طثوي الا اكوقو  يف املنلرت لاك توطر يفالنم كلل يفشاركو ملون يفأ للال  اك معلان، 
 وق  جاء اكشر  ًكن ىل عأ اك توطر ك واس األرواح واك غم   عمى يفأ لامه.

أيا ألنمه أيا اشرتس ُ َرُقو ل  ا متاوطرت لمةا رآهلا رسلو   -رضىل هللا عن ا-املثيفنني  عأ عائشو أم
هللا صمى هللا عم ه وسمم قام عمى اكباب لمم ط لمه، لارلت يف وج ه اكلراه لو، لقملت: اي رسلو  هللات أمللوب 

صلمى هللا عم له وسلمم : ايفلا ً  هل ل الا هللا والا رسلوكه صمى هللا عم ه وسمم يفلا ا أ نلبللت؟ لقللا  رسللو  هللا 
اكنةرقو؟ا قمت: اشلرتط  ا كلك ك قال  عم  لا وملمومسَّل ها، لقلا  رسلو  هللا صلمى هللا عم له وسلمم : االن أصلحاب 
ه ل اكتور طوم اكق ايفو طا َّغون، ل قا  هلم: أه وا يفلا لمقل ما. وقلا : االن اكب لت اكل ي ل له اكتلور ف م لمله 

 .1املالئلوا
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ال  أاتل رجللل لقللا : اي  -رضللىل هللا عن ةللا-يب احلسللأ قللا : اكنللت عنل  اغللأ عبللاس وعلأ سللا   غللأ أ
أً عباست الين النسان ال ا يفا ش  يفأ صلناو طل ي، والين أصلن  هل ل اك تلاوطر. لقلا  اغلأ عبلاس: ف أهل ثك 

طنعللخ  الف يفا  ات رسو  هللا صمى هللا عم ه وسمم طقو ،  ا ه طقو : ايفأ صلوَّر صلور  للتن هللا يفا غلله هل 
ل  للا اكللروح وكلل س غنللالخ ل  للا أغلل ا ا. لللرًم اكرجلللل رغللو  شلل ط   واصللعرَّ وج للهت لقللا : وحيللكت الَن أغلمَ للتم الف أن 

 .1متن م لام ك هب ا اكشجر كل شىلء ك س ل ه روحا
واألهاوطث يف اكن ىل عأ اك تلوطر كذلن ، وكلل يفلا حيل ث يفلأ أنلوا  متلوطر  واس األرواح ل لو واللل 

 عأ اك توطر.يف عةوم اكن ىل 
: اوف شلك أن اكلنون يف اك معلان مملا قل  ط حلرا يفنله غالا أهلل اكاملم -رمحله هللا-قا  اكش خ اغلأ ًن 

 يفأ أجل يفا ورو يفأ األهاوطث اكتح حو يف اك ش ط  يف اك توطر وكاأ املتورطأا.
ل  لللا ومملللا حيتلللل يفلللأ املنللللراس يف املشلللاركو يف هللل ل اكوسلللائل: افلللل الأ يفللل  اكالللايفمني واكالللايفالس 

 ويفاظم اكاايفمني يف ه ل اكوسائل ممأ ف طم ويفون حب وو هللا.
 وأج ب عنه:

أوف : نن اك توطر اك معوطوين ل له ثالثلو أقلوا : األو  أنله يفبلاح وكل س واللال  يف أهاوطلث اكن لىل علأ اك تلوطر، 
 وق  قا  غ كك غاا أهل اكامم املا نطأ، لال ماارض.

رمي وسائل، ويفا كلان كل كك لقل  قلرر غالا أهلل اكاملم ننله طبلاح عنل  احلاجلو. اكذاين: أن اك توطر ال ا ُهرلِم  
قا  اغأ اكق م: او لرمي احلرطلر ال لا كلان سل ا  كم رطالوت وهلل ا أغل ن كمنسلاء وكمحاجلو واملتلمحو اكراجحلو، وهل ل 

 رطالو اكعاللل قاعل  : يفلا هلرم كسلل  اكل رائ  لتنله طبللاح عنل  احلاجلو واملتلمحو اكراجحللو، كةلا هلرم اكنظللر سل ا  ك
وأغ ن يفنه يفا مل عو الك له احلاجلو واملتلمحو اكراجحلو، وكةلا هلرم اك نعلل ًكتلال  يف أوقلاس اكن لىل سل ا  ك رطالو 
املشلاهبو اكتللورطو غُابَّلاو اكشللةس وأغ حلت كمةتللمحو اكراجحلو، وكةللا هلرم ًر اكع للل سل ا  ك رطاللو ًر اكنسلل  و 

 .2وأغ ن يفنه يفا م عو الك ه احلاجو يفأ اكاراايا
ا  أط للا : اويفللا هللرم  للرمي اكوسللائل لتنلله طبللاح كمحاجللو أو املتللمحو اكراجحللو كةللا طبللاح اكنظللر الا وقلل

 .3األميفمو املس ايفو وامللعوغو ويفأ ش   عم  ا أو طاايفم ا أو طعب اا
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اكذاكلث: أنله واللل يف عةلوم اك تللوطر، وللرم  لرمي يفقاصل ت ألن ل له يف للاها  خلملص هللا، وكلو سلمَّم غل كك يفللأ 
 شاركو لتنه طقو : الن ه ا ق  عارض ه يفتمحو أرجن يفأ يفعس   اك توطر.طر  امل

 املفسدة الثانية: تزكيتها:
لاكظ ور يف وسائل اإلعالم واملشاركو طا ل غاا اكناس القرارا  ملا طالرض ل  لا وموك لو هللا، أو هتوطنلا  يفلأ 

كذلللنا  يفلللأ اكنلللاس ه نةلللا يفعاسللل هات لةاظلللم يفلللا طالللرض ل  لللا ال لللا هلللو يفلللأ اكباطلللل واكعسلللاو، ويفلللا نلللوا  نسلللة   
طنتللللحون ًفغ اللللاو عةللللا طاللللرض يف هلللل ل األج للللو  يفللللأ لسللللاو ويفنلللللراس حي جللللون نن اكلللل عا  وأهللللل اكامللللم 

 طشاركون ل  ا، وأنه كو كان ل  ا  اكعو شرع و ملا شارك هثفء، أو ألنلروا يفا ل  ا يفأ املنلراس.
طن للا يفللا وهلل ل املواقلل  اكلل  ماللرض اكللنايفج اك طن للو قلل  ممحللص مبسللاج  اك  للرار اكلل   اهرهللا اخلللن واإلعللان، ًو

 طنايف  ككت لاك طأ اخت وا ه ل املواق  اك طن و طرط ون اكش ر  واك عاطو. 
قا  اكقرطا: اقا  عمةا  : وكل يفسج  غث عمى ضرار أو رايء و او ل و يف هللم يفسلج  اك لرار 

 .1ف جتون اكتال  ل ها
ً  غانللوان: )ف طُلل غمن م يف يفلللان طُلل غمن ل لله  -رمحلله هللا-وقلل  عقلل  اكشلل خ لةلل  غللأ عبلل  اكوهللاب  ً

[ عمللى سللب ل اكق لاس، قللا  اكشلل خ سللم ةان غللأ 108كغلن هللا( واسلل    ًآلطللو: }ف ملمُقللَم ِل لِه أمغملل  ا{ ]اك وغللو: 
م له وسلمم عب  هللا: اووجه اك فكو يفأ اآلطو عمى اكرتمجو يفأ ج و اكق است ألنه ال ا يفنل  هللا رسلوكه صلمى هللا ع

عأ اكق ام م يف ه ا املسج  املثسس عمى ه ل املقاص  اخلب ذو يف  أنله ف طقلوم ل له الف م، للل كك املواضل  
 .2املا   كم غن كغن هللا ف ط غن ل  ا املوه  مت أليا ق  أسست عمى يفات و هللا واكشرك غها

هللا ماللاا، ونشللر اكر طمللو والشللغا   وف رطللب أن املواقلل  اإلعاليف للو يف اجلةمللو أسسللت كمتلل  عللأ سللب ل
 األيفو ًكم و وا ون وسعاسف األيفور.

 وأج ب عم ه:
 أن اكواق  قمو يفأ حي ج مبشاركو هثفء عمى موك   ا، وكذن ممأ حي ج غ كك ال ا طعامه مسوطغا  ملوقعه. /1

اكغاكلب ًكنسلبو كمئةلو أنه ك س كل يفشارك طا  اكناس يفشلارك ه موك لو هلل ل اكوسلائل، ل ل ا ال لا طللون يف  /2
 املق    هبم.

                                                        
 (.8/254اجلايف  ألهلام اكقرآن ) 1
 (.195م سن اكاوطو احلة   ) 2
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أن عايفو اكناس طامةلون أن هل ا امل حل ث ف طقلر يفلا يف هل ل اكوسلائل ل لو كل س يفلأ اكقلائةني عم  لا، وف  /3
 طعم  عمى يفاظم يفا مق يفه، وهو ال ا طس ذةر ه ل اكعرصو ك ق مي يفا عن ل كمناس.

 واحمللَّم يف  كك هو واق  ااكب اكناس وف عن  ًكناور.
 وأيفا الحلاق ا ًك غن م يف يفلان ط غن ل ه كغن هللا ل و ان صح ن أليفرطأ:

األو : أن ه ا اكرجل طس ع   أن ط غن يف أي يفللان الن هل ا املللان، واكل عا  ال لا جللثوا هلل ل اكوسلائل ألن 
 مبم   اك طأ كع و يفأ ا  ة  ف طتل الف هب ل اكعرطقو لال طتن ه ا اإلحلاق.

ك غن كغن هللا شرك، واك غن م عباو ت لاملسلأكو ال ن يفلأ األيفلور اك اب طلو، و لاكف يفلا هاهنلا غال م اكذاين: أن ا
 وجوو اك اب  احملا.

وطملللوم يفلللأ افيف نلللا  علللأ اكللل لو  يف كلللل يفللللان ُعِتلللىلم هللا ل للله: أن انللل  أشللل اء كذلللن  كاك للل رطس يف 
  لا، أو يفناهج لا، ويفل   كلك مل طلرتك اكاةلل جايفاو ل  ا يفنلراس، لاجلايفااس اآلن ل  ا يفنلراس اليفا يف أنظة

ل  ا كذن يفأ اكتاحلني، ومل طا َّ انهم يفذل ه ا اكاةلل موك لو هلل ل اجلايفالو. أو طباعلو ك لاب يف يفعبالو طعبل  
 ل  ا ك ب لساو والضال .

 وق  وعا اكنا صمى هللا عم ه وسمم يف يفواض  ل  ا يفنلراس كأسواق اجلاهم و ويفن  ايهتا.
فس  ف  غ هاب اكنا صمى هللا عم ه وسمم ألسواق اجلاهم و، ننه كلان طاملأ ل  لا النللارل وُروَّ عمى ا

 ملا هم عم  م، وطا ب آهل  م وطسعه أهاليف م، وك س ه ا كحا  املشاركني يف وسائل اإلعالم.
 املفسدة الثالثة: أن املشاركة جترئ بعض الناس على اقتنائها:

طائعللو ممللأ ف طق نويللا عمللى اق نائ للا حبجللو أيللم طرطلل ون اسلل ةا   الن املشللاركو يف هلل ل اكوسللائل جتللر 
ور طلللو هللل ل اكلللنايفج اخللللن ، أو قلللراء  اكلللووااي واألعةللل   اكللل  طل ب لللا املتلللمحون واكللل عا ت كللللأ  كلللك طقلللووهم 
وطل عوهم الا افسرتسللا  يف يف اغاللو انهلا ممللا مارضلله يفللأ املنللراس، والن كللان صللاهب ا هانيفلا  يفلل  نعسلله لقلل  

 يف ط  أهل يفنوكه ممأ ف حيسنون اس ل ايف ا.مق  
ومبل و هلل ل اكتللور  كذللنا  يف اق نلللاء أعللل او غالا ا لللالس اكلل  مظ للر ل  للا يفقللافس أو نوااي السللاليف و، 

 أن طسرتسل يف يف اغاو سائرها. -أو يفأ جي ها يفأ أهل غ  ه-لةا طمبث يفق نوها 
 وأج ب عم ه:

يفقام ا اوكو وامللاغر ، وهم طامةلون أن اك اع لو ال لا طسل ذةر نن عايفو اكناس ف حي جون غ كك الف يف 
ه ل اكعرصو اك  أم حت كهت لال غ طل ك طه سو  ه ل اكوسائل، واك طأ طق نون ه ل اكوسائل ألجلل يفشلاركو 
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ةلل اك عا  قمو ًكنسبو ملأ ط اغاويا سواء أشارك ل  ا اك عا  أم مل طشاركوا، واكالن  ًألاملبت للال طنبغلىل أن ي
وعللو  املالطللني يفللأ اكنللاس يفللأ أجللل علل و طسللن ممللأ طرتلتللون وط سللاهمون ًق نللاء هلل ل األج للو ، وهلل ا األيفللر 
يف حقللص يف وسللائل ألللر  للللروا رجللا  احلسللبو إلنلللار املنلللراس يف األسللواق قلل  ط سللبب يف ل نللو غا لل م، 

ملتلللمحو ونلل ر  املعسللل   مل ُعنللل  واك لل رطس يف املللل ارس قلل  طلللثوي الا ل نللو املاملللم ًمللللروان، ويفلل   كلللك لمغمبللو ا
  كك.

ونن نسلللبو أوك لللك ف مسلللاوي شللل  ا  يف يفقاغلللل اآلللللرطأ مملللأ طق نويلللا سلللواء أمشلللارك ل  لللا اكللل عا  أم مل 
 طشاركوا.

 املفسدة الرابعة: وجود املناقضات ملا يقرره الدعاة:
يف اكتللعحو نعسلل ا كذلنا  يفللا طاقلب اكللنايفج اك طن للو يفلا طاللارض يفلا طللرح ل  للا ووعلت الك لله، أو طالرض 

اك  طنشر ل  ا اك اع و يفقاكه يفلا طنلاقا  كلك، و كلك طشلار اكنلاس أن اكق ل و ك سلت جلاو ، أو أن يفلا طقلا  
ف علللأ معب قلله، أو مسللوط  ممللك امللاكعللاس، أو اكوقللو  يف افنوواج للو، أو أن طقللا  نن هلل ا اك اع للو سللا ا 

 ويفغعل طسلر غه أيفذا  هثفء.
اكلللنايفج  ثنهلللا ويفتلللاحل ا اكللل  ملللراو يفلللأ وراء املشلللاركو ل  لللا، أو مقلللل  وغنلللاء عملللى  كلللك معقللل  هللل ل

 وم  اء .
 َث الن ه ل اكوسائل طنعبص عم  ا يفا ورو يفأ اكن ىل عأ اخلوض يف آايس هللا، وجماكسو أصحاغه.

ُ َم هم َّ  مُ -مااا–قا   مِنما لمأمَعِرَض عمنلَ ُوُضونم يف آايم وُضوا يف هملِ طثذ املَنِِل{ ]األنالام: : }ومال ما رمأمَطتم اكَِّ طأم  م
68.] 

نب له صلمى هللا عم له وسلمم هبل ل اآلطلوت ألنله كلان طقال  الا قلوم  -عو وجلل-قا  اكقرطا: الأوَّب هللا 
يفأ املشركني طاظ لم وطل عوهم ل سل  وئون ًكقلرآنت للأيفرل هللا أن طالرض علن م العلراض يفنِللر. وو  هبل ا عملى 

يفنللللرا ، وعملللم أنللله ف طقبلللل يفنللله لام للله أن طُالللرض عنللله العلللراض يفنِللللر وف طُقبِلللل  أن اكرجللل ال ا عملللم يفلللأ اآلللللر
 .1عم ها

وف  عى أن يفا يف غرايفج اإلعالم يفأ اكعسص واكعجور واكم و، وطقرتن يف  شىلء يفأ اكنايفج اك طن لو ف 
 طنعك أن طلون اس لعالا  وعبذا  آبايس هللا مااا.

                                                        
 (.7/12اجلايف  ألهلام اكقرآن ) 1
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ًك لل طب  -وهىل اكقلرآن-ض عأ اك طأ  وضون يف آايس هللا وقا  اجلتاص: اأيفر هللا نب ه ًإلعرا
وال  لللار افسللل لعاا العراضلللا  طق  لللىل اإلنللللار عمللل  م وال  لللار اكلراهلللو مللللا طللللون يفلللن م الف أن طرتكلللوا  كلللك 
و وضوا يف ه طث انل. وه ا ط   عمى أن عم نا مرك جماكسو املمح طأ وسائر اكلعلار عنل  ال  لارهم اكلعلر 

 .1ال ا مل علنا النلارلا -مااا–ون عمى هللا واكشرك ويفا ف جي
ِس اهَِّ ُطَلعملُر هِبمللا ومُطَسل لمَ ومأُ هِبمللا لمللال -سللبحانه-وقلا   َاللُ َم آايم : }ومقملَ  نلمللوَّ م عممملَ ُلَم يف اَكِل مللاِب أمَن ال ما  ِم

ُوُضوا يف همِ طثذ امَنِِل النَُّلَم ال  ا يِفذَلُم ُ   [.140َم{ ]اكنساء: ملمَقُاُ وا يفمامُ َم هم َّ  م
قا  اكقرطا: ال   عمى وجوب اج ناب أهل املااصىل ال ا   ر يفن م يفنلرت ألن يفأ مل جي نلب م لقل  

لذَلُمُ َم{ لللل يفلأ جملس يف جمملس يفاتل و -مالاا–رضىل لام م، واكرضا ًكلعر كعر. قلا  هللا  : }النَُّللَم ال  ا يفِل
ن طنللر عمل  م ال ا ملمةلوا ًملاتل و وعةملوا هبلا، للتن مل ومل طنلر عمل  م طللون يفا لم يف اكلونر سلواء، وطنبغلىل أ

 .2طق ر عمى اكنلن عم  م ل نبغىل أن طقوم عن م ه  ف طلون يفأ أهل ه ل اآلطوا
وف رطب أن غرايفج اإلعالم يفشحونو هب ا اخلوض يف آايس هللا مااا، واك وثب عمى شرعه، وال ا مقلرر 

هبللم غلل عو  املشللاركو يف اإلصللالح؟ يفلل  مالل ر اإلنلللار عملل  م  اج نلاهبم واكق للام عللن مت لل للف طسللو  اكمحللوق
 يفأ ج و، وما ر اك ترا ًك ا طل واك حوطر يف ممك املشاركاس يفأ ج و ألر . وهللا املس اان.

. وهلل ا وصللف طنعبللص عملللى 3وكةللا قللا  اغللأ اكاللريب: اواخلللوض هللو املشللىل ل ةللا ف ط حتللل هق قللوا
 غرايفج اإلعالم.

ل لل طملوم يفلأ كلان حب لرمه يفنللر أن ط باعل  عنله وأن طتلن حب لث ف طلرال قا  اجلتلاص: اللتن ق لل: 
وف طسةاه؟ ق ل كه: ق  ق ل يف ه ا النه طنبغىل كه أن طعال  كك ال ا مل طلأ يف مباع ل وملرك  اعله ملرك احللص 
 عم ه، يفلأ الو ملرك اكتلال  يف اجلةاعلو ألجلل يفلا طسلة  يفلأ صلوس اكغنلاء واملالهلىل، وملرك ه لور اجلنلان  مللا
يفاه يفأ اكنواح، ومرك ه ور اكوك ةو ملا هناك يفأ اكم و واكمالب، للت ا مل طللأ هنلاك شلىلء يفلأ  كلك لاك باعل  
عن م أَوا، وال ا كان هناك هص طقوم غه مل طم علت الا يفلا هنلاك يفلأ املنللر وقلام مبلا هلو يفنل وب الك له يفلأ هلص 

 .4غا  ال  ارل إلنلارل وكراه ها
 وجياب عمى  كك:

                                                        
 (.3/2أهلام اكقرآن ) 1
 (.5/418اجلايف  ألهلام اكقرآن ) 2
 (.2/739أهلام اكقرآن ) 3
 (.2/289أهلام اكقرآن ) 4
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ا ك س يف لل اكنوا ت لاحل طث ك س عأ مسوط  يفا معامه وسلائل اإلعلالم ال لا يف ننه ف شك نن ه 
 املشاركو ل  ات ه ث هىل اكوس مو امل اهو ك بم   اك عو  كع و يفأ اكناس ف علأ مبم غ م الف يفأ لالهلا.

ونن يفللا طاللرض ل  للا يفللأ يفنلللر ف طاللرض يف اكوقللت نعسلله اكلل ي طقلل م ل لله اك اع للو غر جملله وه طذلله، 
 وه  هني طاقبه يفباشر ، ل و ان يفتاهب كن جمه اك ي طق يفه وطا نل اكناس يفسثوف  عةا ل ه.

ف طاللرض يف اكوقللت  -كةللا طقللو  اكسللائل-قللا  اكشلل خ اغللأ عذ ةللني: اَث هلل ا املنلللر اكلل ي طُاللرمض 
اكوقت اك ي اك ي أنت ممقى ل ه اخلن، غل هو يفنعتل عنه، ل لون يفأ أراو اس ة  الك ه وشاه ل، وال ا جاء 

 .1ل ه املنلر طغمص امل اي  أو اك معان وطن  ىل يفنها
 وننه طنلر ه ل املنلراس عمى سب ل اكاةوم، واكن ىل ال ا هو ملأ مل طنلر.

 املفسدة اخلامسة: سيطرة أهواء املفسدين عليها:
لاكلل طأ طلل طرون هلل ل األج لللو  واملثسسللاس اإلعاليف للو هلللم يف األامللب يفللا غلللني يفعسلل  صللاهب لللللر 

ام، أو صاهب هو  وش و  ف طارا يفارولا  وف طنلر يفنلرا ، أو وو  ف ختل م الف يفتلاحل ا، وهلثفء هلم ه 
أصللحاب اكقللرار يف هلل ل املثسسللاس واألج للو ، ويفللأ َثمَّ لللتيم كللأ طسللةحوا ًملشللاركو الف كع للو يفللأ اكنللاس وون 

 ألر ، وكأ طسةحوا نن طنشر الف يفا ف ط اارض يف  أهوائ م ويفباوئ م.
 ج  املشارك ل  ا أنه ف طس ع   أن طقو  كل يفا طرط ، وأن هناك كذنا  مما جيب أن طالرض كمنلاس وس

يف هلل ل اكوسللائل مقللف وونللله شلل واس هللثفء وأهللوا هم، لملللو أنلله مل ط حلل ث أيفللام اكنلللاس أصللال  فك ةسللوا كللله 
 ظرون رأطه ول لوال يف اكا ر، أيفا وهم طرونه صباح يفساء عمى اكشاشو، أو طقر ون كه عمى اكتح عو لسوا طن

 يفسائل كذن  مما ف مسةن هبا أهواء اكقائةني عمى ه ل األج و .
 وأج ب عم  ا:

: -عللو وجللل–نن يفلا طقوكلله اك اع للو هللو احلللص اكلل ي طسلل ع اه، وهلو ف طلمَّللف الف مبللا طسلل ع  ت قللا  
مم: اال ا أيفلللرملم نيفلللر للللائ وا يفنللله يفلللا [، وقلللا  صلللمى هللا عم للله وسللل16}لملللاملَُّقوا اهَّم يفملللا اَسللل معمَاُ َم{ ]اك غلللاغأ: 

 .2اس عا ما

                                                        
 (.179اس )اكتحو  اإلساليف و ضواغط وموج   1
 .7288صح ن اكبلاري/ ك اب افع تام ًكل اب واكسنو، ه طث  2
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ويفللأ اكقواعللل  اكعق  لللو املقلللرر  أن امل سلللور ف طسلللقط ًملاسللورت لاكقلللاور عملللى غالللا اكسلللرت  طسلللرت هبلللا 
اكق ر املةلأ، ويفأ ف حيع  الف غاا اكعا و جيب عم ه أن أييت غه. وهل ا لةأ ف طس ع   الف قلو  غالا 

 احلص جيب عم ه أن طقوكه.
الن قللو  اك اع للو كللباا احلللص اكلل ي طسلل ع اه وسلللومه عةللا ف طسلل ع اه كلل س قاصللرا  عمللى وسللائل  َث

اإلعالم وه هات لاخلع ب واحملاضر واملثكف واألس ا  ق  ع ناون عأ قو  غاا احلص يفراعلا  ملتلمحو غقلائ م 
 ونشرهم كذنا  يفأ اخلن اك ي طس ع اون نشرل.

  عليها:املفسدة السادسة: عدم أمانة القائمني
الن اكقللائةني عمللى هلل ل املثسسللاس واألج للو  اإلعاليف للو ك سللوا أهللل ثقللو وأيفانللوت ل للم ف طُثيفمنللون يفللأ 
اك حرطف واك غ ن، واحل ا واإلضالو، وكذنا  يفا ط اون عناوطأ ًخلط اكارطا أثناء املقاغالس اكشلت و، أو 

كلله امل حلل ث، أو مللون يفب للور  يفللأ سلل اق ا املقلافس املنشللور ، وهلل ل اكانلاوطأ ك سللت ًك للرور  يفللأ نلص يفللا قا
 ل ع م يفن ا اكناس ان يفا قت  صاهب ا، لاصو أن كذنا  يفن م طل عىل غقراء  اكاناوطأ.

وأه للا   مسللجل همقللو يف  للرا أو وقللت يفاللني، َث ملل ا  يف اللن اكوقللت اكلل ي سللجمت ل لله، اليفللا يف 
وأه لا   طُاةمل  الا لاضلر  أو يفقاكلو طرهلت  يفناسبو غ ع و أو وطن و، ل ع م يفن ا اكناس ان يفا قا  صلاهب ا،

 يف وقت يفا ل ارض يف وقت آلر.
ويفأ  كك يفا معامه غاا املثسساس اإلعاليف و يفأ مسلج ل همقلاس علأ يفلانلو اكنلا صلمى هللا عم له 

 وسمم ويفنوك ه، َث م طا ا ومبذ ا وقت افه عا  ًملوك .
 وأج ب عمى  كك:

ن، وال ا هتللل هلل ا شللىلء ممللا قاكلله امل حلل ث أو اكلامللب نن األامللب اكسللاليفو يفللأ احللل ا واك غ لل
لسلل بقى لللن كذللن، َث املشللارك يف هلل ل اكوسللائل جي  لل  يف صلل ااو يفللا طرطلل  غقلل ر طوصللل احلللص كمنللاس وعلللأ 

 عرضه يف ه ل اكوسائل، ويفأ هقه كو هتل مترا يف يفا نشرل أن طاقب عمى  كك.
 املفسدة السابعة:اإلقرار ابلواقع السيئ:

و اكعاسلل   اك للوم هللىل اكلل  مرعللى أج للو  اإلعللالم ومسلل عر عم  للا يف اكغاكللب، وهلل ل األج للو  لاألنظةلل
م ح ث ً  ا واارس اكرتوطج هلا ومسوط  واقا ا اكس ئ، واملشلاركو يف هل ل اكوسلائل مالث اإلقلرار غواقل  هل ل 

و هللا ًحلعل  واكبقلاء األنظةو وممب س ا عمى اكناس، لاصو أنه قمةا  مو ه طث طالرض يفلأ لالهللا الف وطل ع
 واك ةلني، أو ط عو اكناس كعاع  ا واخل و  هلا. 



 16 

 وأج ب عم ه:
نن املشللاركو ف ماللث وف مسلل موم الضللعاء اكشللرع و، والف كللوم يفنلله افق نللا  عنلل  اسلل ل ام كللل يفثسسللو 

 نع  ا ه ل األنظةو.
 ا غرنس ه ل اكظاهر .أيفا امل طن ل و طاوو الا نوع و املشاركني، وكو شارك األكعاء اجلاوون مل

 َث الن اكواق  أن هناك يفأ طشارك وف طق  يف ه ا احمل ور.
 املفسدة الثامنة: إضعاف التطلع إلنشاء إعالم إسالمي:

أن طسلاوا الا الجيلاو يفثسسلاس العاليف لو يفسل قمو ختملو  -مالاا– كك أن اكواجب عمى اك عا  الا هللا 
 مم يفأ مسمط أهل اكعساو، ل قو  احلص، ومب نه واضحا  كمناس.يفأ املنلراس اك  مالنم اإلعالم املااصر، ومس

واملشلللاركو يف اكوسلللائل اكقائةلللو اك لللوم مملللا ط لللاف اكبحلللث علللأ هللل ا اكبللل طل، واكسلللاىل يف القايفلللو هللل ا 
 اكواجب اكشرعىل، وموج ه اكعاقاس واإليفلا س إله ائه. 

 وأج ب عم ه:
وب  اطبللللو ل للللاس ف ط للللاغاون هلللل ل نن وجللللوو اكقنللللواس واملثسسللللاس اإلسللللاليف و ف طلعللللىلت لللللاملعم

 اكوسائل، وف طوا  امل اغاون كموسائل اإلساليف و شرحيو ل وو  يفأ ا  ة .
 املفسدة التاسعة: التساهل والرتخص:

الن املشلللاركو ل  لللا ملللثوي الا اك سلللاهل واكلللرتلصت و كلللك واضلللن يف هلللا  كذلللن مملللأ طشلللارك يف هللل ل 
اري واقا للم يف كذللن ممللا طقوكلله، وط لل را األيفللر ك طلله غللني اكسلللوس اكوسللائلت ل للو جيايفللل اكنللاس يف ل اوطلله، وجيلل

 عأ شىلء يفأ احلص، الا مسوط  اكباطل واك لا  عنه، والضعاء املشروع و عم ه.
 وأج ب عمى  كك:

الن املشاركو مملنو وون اكرتلص، وقل  هتلمت يفشلاركاس يفلأ غالا اكل عا  وون أن طقالوا يف  كلك، 
يفواقللف كذلن  وكلل س قاصلرا  عمللى املشلاركاس اإلعاليف للو، واكل لمص يفللأ َث الن اكلرتلص حيتلل يفللأ أصلحاغه يف 

 ه ا اك اء ف طلون غرتك املشاركو يف اكوسائل اإلعاليف و ال ا ط حقص اكور  ومقو  هللا يف اكع  ا ونشر اكامم.
 املفسدة العاشرة: فتنة املال والشرف:

واكشلرات ل لو ط مقلى أجلرا  يفلاواي  يفقاغلل  املشاركو يف ه ل اكوسائل يف عا  كوقو  املشلارك يف ل نلو امللا 
يفشارك ه، مملا قل  طل عول الا اك املص ًمللا  واكسلاىل كمةحالظلو عملى غقلاء يفشلارك ه يف هل ل اكوسلائل، وكلو عملى 

 هساب احلص.
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ول نللو اكشللرا هاصللمو يف هللص كذللن ممللأ م حقللص شلل رمه غسللبب هلل ل اكوسللائلت ل للىل ماعللىل املشللارك 
مى هللا عم ه وسمم أنه قا : ايفا  ئبان جائاان أُرسلال يف النم نلسل م هلةلا ش ر  واساو، وق  ثبت عأ اكنا ص

 . 1يفأ هرص املرء عمى املا  واكشرا ك طنها
 وأج ب عم ه:

نن ه ل ك ست ق  و   تو غوسلائل اإلعلالم، غلل هلىل وارو  يف انهلا يفلأ ا لافس ك لويل املناصلب 
ىل وارو  يف كذلن يفللأ املشللاركاس اك عوطلو، وهللا اللأ نللر  اكل  طللراو يفللأ ورائ لا نتللر  اكلل طأ ول يفلو اكلل عو ، وهلل

غاا اك عا  اك سبوا ش رهتم وون يفشلاركو يف هل ل اكوسلائل، وهل ا طملوم يفنله أن  نل  كلل جملا  وعلوي طللون 
 سببا  فش  ار صاهبه.

 أدلة أخرى للمانعني:
 واس    املاناون أط ا  غباا اكقواع  اكعق  و، ويفن ا:

وأقل األيفر يف  كك أن ط ور  املسمم عةا طشك ل ه وطسرتطب يفنه، وقل   حة،تغليب احلظر على اإلاب
قا  صمى هللا عم ه وسمم: الةأ امقى اكشب اس اس نأ ك طنله وعرضله، ويفلأ وقل  يف اكشلب اس وقل  يف احللرام،  

 .2كرا ذ طرعى هو  احلةى طوشك أن طق  ل ها
 وأج ب عمى  كك:

اللارض غللني املبلل ن واحلللا ر، واأليفللر يف هلل ل املسللأكو كلل س  نن اكللور  املشللرو  ال للا هللو هللني طلللون اك 
هللني  -رمحلله هللا–كلل ككت لاملاللارض هنللا ممللا جيللب اكق للام غلله يف أصللمه، وكلل ا قللا  شلل خ اإلسللالم اغللأ م ة للو 

  ث عةأ ايف ن  يفأ ق ا  اكلعار يفل  اإليفلام اجللائر: اوصلاهب هل ا اكقلو  ملور  ل ةلا طظنله  مةلا ، لوقل  يف 
هب ا اكور  اكعاس ، وأطأ  مم غاا وف  األيفر يفأ اس  الء اكلعار، غل يفأ اسل  الء يفلأ  أضااا يفا مور  عنه

هللو أ مللم يفنلله؟ لاألقللل  مةللا  طنبغللىل أن طاللاون عمللى األكذللر  مةللا ت لللتن اكشللرطاو يفبناهللا عمللى  تلل ل املتللاحل 
  طقلل م عنلل  وملة م للا، وماع للل املعاسلل  ومقم م للا حبسللب اإليفلللان، ويفارلللو لللن اخلللنطأ وشللر اكشللرطأ، هلل

 .3اك واهم لن اخلنطأ وط ل  شر اكشرطأا
 
 

                                                        
 .2730سنأ اك اريفىل، اكرقاق، ه طث  1
 .2531سنأ اك اريفىل، اكب و ، ه طث  2
 .118 /6يفن اا اكسنو اكنبوطو،  3
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 قواعد الموازنة بين المصالح والمفاسد: *

يفللأ اكاللرض اكسللاغص طالهلل  كذللر  املعاسلل  واملتللاحل يف املشللاركو يف وسللائل اإلعللالم، وكذرهتللا أط للا  يف 
حللللللم مبنا للللات لللللاكور  افيف نلللا  عللللأ املشللللاركو، وهلللل ا طسلللل وجب مللللولىل احلللل ر يف احللللللم  للللوان املشللللاركو أو ا
 يُفَس مَتحمب يف احلاكني، وك س كةا شا  عن  كذنطأ أنه ال ا طلون يف اكرتك ف يف اكعال.

وممللا طنبغللىل اك نبلله كلله أن اك اللارض غللني املتللاحل نعسلل ا وغللني املعاسلل  نعسلل ا، أو غللني املتللاحل واملعاسلل  
س اكتلللغر  ك حتلللل ل اكللللن ، أو غللللني ال لللا ط تلللور ال ا كللللان غلللني يفتلللمح ني ف علللللأ اجلةللل  غ ن ةللللات لُ علللوَّ 

يفعسل مني ف عللأ ملاليف كللل يفن ةلات لرتمللب اكتللغر  ك عوطلت اكللن ، أو غللني يفتلمحو ويفعسل   ف علللأ 
اك عرطلللص غ ن ةلللات غلللل لالللل املتلللمحو يفسللل موم كوقلللو  املعسللل  ، وملللرك املعسللل   يفسللل موم كلللرتك املتلللمحو، للللنجن 

 اك اارض يف شىلء يفأ  كك لال مرج ن أصال . األرجن يفأ املعس   أو املتمحو. أيفا عن  ع م
وط وجللب اكنظللر يف هلل ل اك اارضللاس مبا للار يف للم يف املواننللو غللني املتللاحل واملعاسلل  ف علللأ أن جُتللر  

 املواننو الف معةاكهت و كك يفأ لال  نوااي أرغ :
الانف  والعقال تقومي ذات املصلحة أو املفسدة، وبياان ترتيبهاا م مقا اد الشاريعة م حفاي الادين و  /1

 ه ا يف املواننو غني املقاص ، ل ق م املق م، وطثلر املثلر عمى ه ا اكرتم ب. والعرض أو النسل واملال.

للت ا ملواهم اكوقللت عملى النسللان لتيفلا أن طنقلل  يفسلمةا  يفلأ اهلللالك احملقلص، أو طنقلل  ايفلرأ  يفللأ افا تلاب، وكِللال 
 .األيفرطأ يف يفق ورل: وجب عم ه أن طنق  اكنعس، وهل ا

وال ا ماارض كشف اكاور  كمعب ب يف  اخلوا عمى لواس اكنعس أو يفلا وويلا يفلأ األع لاء: ارملبلت 
يفعسللل   كشلللف اكالللور  ملتلللمحو هعللل  اكلللنعس أو اكا لللو، و كلللك كللللون كشلللف اكالللور  يفلللأ هعللل  اكالللرض، 

 وعالا املرض امل هب كمنعس يفأ يفقت  هع  اكنعس وهو يفق م عمى هع  اكارض.
يفعسلل   افلل الأ اكالارض يفل  اكنسللاء يف املةلراس، أو عنل  مسلج ل احلمقللو ويف وسلائل اإلعلالم يفلذال  

يفعس   يف هص شلص واه  وهلو اكشل خ املقل مت وكللأ طسل ع   يفنله لملص ف حُيتملَون يف ق لام احلجلو ومبم ل  
اكللل طأت ل بم للل  اكاملللم ألعللل او كبلللن  يف اك لللرورايس، أو افسللل عاو  اكاايفلللو واكلللوع  واك للل كن، وكللللأ يفعسللل   

الأ عملللى شلللللص واهللل  يف يفقتلللل  يف لللألر عللللأ هعللل  اكلللل طأ وهلللو هعلللل  اكالللرض، وكلللل س يف  اس افلللل 
 اكارض، أو اكعاهشو وكلنه يف  رائا ا.

مث يلحقاااظ نظااار تخااار م تقااادمي كااال مقصااادا ففاااي كااال واحاااد منهماااا ماااا هاااو ضااارور  أو حااااجي أو  /2
 وهىل عمى ه ا اكرتم ب أط ا  يف املقت  اكواه  وغني املقاص  أط ا : تكميلي،
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ل ق م اك روري حلع  املا  عملى احللاجىل حلعل  اكل طأ، وطقل م احللاجىل حلعل  اكاقلل عملى اك حسل ث 
 حلع  اك طأ.

و كك كشرب قم ل املسللر اكل ي ف طسللر يفذمله حلعل  يفلا  كذلن طوشلك عملى اك ملفت لحعل  امللا  
ايف للللا هعظللللا  هنللللا واقلللل  يف اك للللرورايس، ومللللرك شللللرب يفللللا ف طسلللللر واقلللل  يف احلاج للللاس اكلللل  شللللر  هللا أهل

 كم رورايس وهىل ًب س  اك رائ .
وال ا ماارض مبم   اكل طأ اك لروري اكل ي ف طقلوم وطلأ امللرء الف مبارل له وف سلب ل الا  كلك الف ًكنظلر 
الا اكنساء يفذال  وجب مبم   اكل طأ وارمللاب يفعسل   اكنظلرت كللون يفارللو يفذلل هل ل األهللام اك لرورطو واقالو 

 ممك يف هاجىل حلع  اكارض.يف يفقت  ضروري يفأ اك طأ، و 
لقلللل  ط حللللرر كمةج  لللل  واملسلللل    نظللللر آلللللر يف ورجللللو نللللو  وأثللللر املتللللاحل واملعاسلللل   درجااااة الشاااامولا /3

امل اارضو ق  طق م غه هاج ا   ا يفقت  يفثلر عمى ضروري  ي يفقت  يفق مت كعلواس يفقتل  ضلروري حلعل  
ض كمق للل طاارضلله ضلل ا  نعللس يفسللمم واهلل  عمللى لللواس يفقتلل  هللاجىل حلعلل  يفللا  أيفللوت كشلللص قلل  ط اللر 

 يفت ر اق تاوي رئ س كمةالطني يفأ اكناس.

 مراعاة درجات القطعية أو غلبة الظن أو الشك من عدم ذلك م التعامل مع هذه املتعارضات. /4

لللت ا كانللت املعسلل   يف  قنللو أو طغمللب عمللى اكظللأ وقوع للا واملتللمحو يفشلللوك يف  تلل م ا: مل جيللو أن 
 محو.مرملب املعس   ألجل ه ل املت

واكاللللس صلللح ن أط للللا ت للللت ا كانلللت املعسلللل   يفشللللوكا  يف وقوع لللا، واملتللللمحو يف  قنلللو مل جيلللو مللللرك 
 املتمحو ألجل املعس  :

كةلأ ماارضللت يف نظللرل يفتللمحو املشللاركو يف عةلوو صللحعىل يف يفعبوعللو سلل ار ، أو يف اإلجاغللو عمللى 
يفظنونو، واملعسل   يفشللوكا  ل  لا ل اةلل  أس مو اكقراء ويفعس   موك و املعبوعو، وكانت املتمحو يفقعوعا  هبا أو

 هنا مبق  ى املتمحو.
 وكو كان اكشك يف املتمحو واكقع  يف املعس   مل جتو املشاركو وهل ا.
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 ومن جماالت النظر والرتجيح م هذه املسائل:
 *رعاية قواعد الشريعة:

 ويفأ  كك:
اكامم اكشرعىل اكواجب، والنلار املنللراس أيفلر  ل بم   اك طأ، ومام م ايفا ف ط م اكواجب الف غه ل و واجب /1

جيللب عمللى طمبللو اكامللم واكلل عا  الا هللا عللو وجللل، وهللني ط وقللف  ق للص  كللك عمللى وسلل مو يفا نللو متللبن هلل ل 
 اكوس مو واجبو.

 يفا هرم س ا  كم رطاو طباح كمةتمحو اكراجحو. /2

 ف عن  ًك وهم، لاملتمحو امل ودو لاس  . /3

يفور غله أعظلم يفلأ جلنس ملرك املن لىل عنله، وأن جلنس ملرك امللأيفور غله أعظلم يفلأ جلنس أن اجنس لال املأ /4
لال املن ىل عنه، وأن يفذوغو غث آوم عمى أواء اكواجباس أعظم يفلأ يفذلوغ  م عملى ملرك احملريفلاس، وأن عقلوغ  م 

 .1عمى مرك اكواجباس أعظم يفأ عقوغ  م عمى لال احملريفاسا
 هق قو اكور  املشرو . /5

سالم اغلأ م ة لو: ا.. وكل كك )اكلور ( املشلرو  هلو اكلور  عةلا قل  ختلاا عاقب له وهلو يفلا قا  ش خ اإل
يفذللل يفللأ طللرتك  -يفذللل لللرم يفاللني-طامللم  رعلله، ويفللا طشللك يف  رعلله، وكلل س يف مركلله يفعسلل   أعظللم يفللأ لاملله 

ه أعظلم لسلاوا  يفلأ أل  اكشب و ورعا  يف  هاج ه الك  ا، وأيل  غ    كك لريفلا غ ِلنلا   رعله، أو طلرتك واجبلا  مركل
لامه يف  اكشب و، كةأ طلون عمى أغ ه أو عم له وطلون هلو يفعاكلب هبلا، وكل س كله وللاء الف يفلأ يفلا  ل له شلب و 
ل  للور  عن للا وطلل    يف لله أو  يفللو أغ لله يفرهتنللو. وكلل كك يفللأ )اكللور ( افه  للاأ غعاللل يفللا طشللك يف وجوغلله كلللأ 

نطأ وشللر اكشللرطأ، وطامللم أن اكشللرطاو يفبناهللا عمللى عمللى هلل ا اكوجلله. واللام )اكللور ( أن طامللم اإلنسللان لللن اخللل
 تللل ل املتلللاحل وملة م لللا، وماع لللل املعاسللل  ومقم م لللا والف لةلللأ مل طلللوانن يفلللا يف اكعالللل واكلللرتك يفلللأ املتلللمحو 
اكشللرع و واملعسلل   اكشللرع و لقلل  طلل   واجبللاس وطعاللل لريفللاس، وطللر   كللك يفللأ اكللور ت كةللأ طلل   اجل للاو يفلل  

ورعا ، وط   اجلةاو واجلةاعو لمف األئةو اكل طأ لل  م غ علو أو لجلور وطلر   كلك األيفراء اكظمةو وطر   كك 
يفأ اكور ، وع ن  عأ قبو  ش او  اكتاوق وألل  عملم اكالامل مللا يف صلاهبه يفلأ غ علو لع لو، وطلر  ملرك قبلو  

وكه يفللأ  للا  هلل ا احلللص اكلل ي جيللب  اعلله يفللأ اكللور ، وكلل كك )اكوهلل  واكرابللو(: يفللأ مل طللرا  يفللا حيبلله هللا ورسلل
اكرابلو واكوهلل  ويفللا طلرهله يفللأ  كللك، والف لقلل  طل   واجبللاس وطعاللل لريفلاس يفذللل يفللأ طلل   يفلا حي للاا الك لله يفللأ 
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األكلل أو أكللل اك سللم هل  طعسلل  عقملله، أو م للاف قومله عةللا جيللب عم لله يفلأ هقللوق هللا ماللاا، أو هقللوق 
ا يف لالل  كلك يفلأ أ   غالا اكنلاس عباول أو ط   األيفر ًملاروا واكن ىل عأ املنلر واجل لاو يف سلب ل هللا ملل

وافن قللام يفللن م هلل  طسلل ويل اكلعللار واكعجللار عمللى اكتللاحلني األغللرار، لللال طنظللر املتللمحو اكراجحللو يف  كللك. 
: طائعلو رابلت (طائع لان)ه  ل ةا حيبه هللا ورسوكه يفلأ اإلراواس منائ لم  (اإلراواس)وهثفء اك طأ نه وا يف 

يفللأ اكلعللر واكعسللوق واكاتلل ان، وطائعللو رابللت ل ةللا أيفللر هللا ورسللوكه كلللأ ل ةللا كللرل هللا ورسللوكه واكرابللو ل لله 
 .1هلو  أنعس م ف كاباو  هللا مااا..ا

غالث اكرسلل غ حتل ل املتلاحل وملة م لا، وماع لل املعاسل  ومقم م لات  -مالاا–وقا  أط ا : ا.. وهللا 
ا للللن ممللا كلللان عم للله حبسلللب واكنللا صلللمى هللا عم للله وسللمم وعلللا اخلملللص غغاطللو اإليفللللان، ونقلللل كللل شللللص ال

َُم ومُهللللَم ف طَُظممُةللللونم{ ]األهقللللاا:  للللاهلم للللاَس ممِلَّللللا عمِةمُللللوا ومكِ ُلللللوملِل لمُ َم أمَعةم [ . وأكذللللر 19اإليفلللللان: }ومِكُللللللذل ومرمجم
امل لمةني طروون ًطال  غباطل وغ عو غب عوت كلأ ق  طروون ًطل اكلعار يفأ املشلركني وأهلل اكل لاب غباطلل 

 تن اكلالر يفسمةا  يفب  عا ، وألص يفأ هثفء يفأ طرو اكب   اكظاهر  كب عو اكرال و غب عو أللف املسمةني ل
يفن ا وهىل غ عو أهل اكسنوت وق   كر  ل ةا مق م أصناا اكبل  . وف رطلب أن املا وكلو للن يفلأ اكرال لو ويفلأ 

 .2اخلواراا
 

 * كالم بعض أهل العلم في أمثال هذه المسألة:

 لغتهم:مخاطبة أهل البدع ب
: اللتن كلان اكللالم يف املالاين ا لرو  يفلأ الن مق  ل  غمعل ،  -رمحله هللا-قا  ش خ اإلسلالم اغلأ م ة لو 

كةلا مسللمله امل عمسللعو واللوهم مملأ ف ط ق لل  يف أ للاء هللا وصللعامه ًكشلرائ .. ل للثفء الن أيفلللأ نقللل يفاللان  م 
مغل  مت لب لان ضلالهلم وولل  صل اهلم علأ اإلسلالم الا اكابار  اكشرع و كلان هسلنا ، والن مل عللأ  لاطب  م الف غ

غمغل  م أَوا يفللأ اإليفسلاك عللأ  كللك ألجلل جمللرو اكمعلل ، كةلا كللو جللاء جل ر كعللار وف علللأ ولل  شللرهم عللأ 
املسللمةني الف غملللبس ث للاهبم، لللل لا م غمللبس ث لللاهبم لللن يفلللأ مللرك اكلعلللار جيوكللون يف للللال  اكلل اير لوللللا  يفلللأ 

 .3اك شبه هبم يف اكذ ابا
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 خالفة الكفار في الهدي الظاهر لمصلحة:ترك م
وقلللا  أط لللا : اويفذلللل  كلللك اك لللوم: كلللو أن املسلللمم غللل ار هلللرب أو وار كعلللر الللن هلللرب مل طللللأ يفلللأيفورا  
ًمللاكعلللو هللللم يف اهلللل ي اكظلللاهر، مللللا عم للله يف  كلللك يفلللأ اك لللررت غلللل قللل  طسللل حب كمرجلللل أو جيلللب عم للله أن 

كللك يفتللمحو وطن للو: يفللأ وعللوهتم الا اكلل طأ، وافطللال  عمللى طشلارك م أه للا   يف هلل ط م اكظللاهر ال ا كللان يف  
 .1ًطأ أيفرهم، إللبار املسمةني غ كك، أو ول  ضررهم عأ املسمةني، واو  كك يفأ املقاص  اكتاحلوا

وقلا  أط للا : اوقللا  أغللو احلسللأ اآليفلل ي: لأيفللا يفللا طب اللون يف األسللواق يف أع للاوهم لللال نس حب للورلت 
، وقا : ال ا عناون أن ط لموا عم  م غِ لمام م وكنائس م، وأيفا يفا طبا  يف األسلواق نص عم ه أمح  يف رواطو يف نا

يفللأ املأكللل لللال، والن قتلل  الا مللولن  كللك و سلل نه ألجم للمت ل لل ا اكلللالم ل ةللل ألن طلللون أجللان شلل وو 
ق للال نست هل ا اكسوق يفعمقا  ًئاا  أو يفشرتاي ت ألنه قا : ال ا مل ط لموا عم  م كنائس م وال ا طشل  ون اكسلو 

طاللم اكبللائ  واملشللرتي ف سلل ةا الن كللان اك للةن يف قوكلله )جيمبللون( عائلل ا  الا املسللمةنيت ل لللون قلل  نللص عمللى 
أنله ال لا أرللص يف شل وو اكسلوق لقلط، ورللص يف  -وهلو أقلو -جوان كويم جاكبني الا األسواق، وحي ةلل 

عللأ شلل وو اكسللوق اكلل  مق ة للا اكلعللار كا لل هم، اكشللراء يفللن م ومل ط اللرض كمب لل  يفللن مت ألن اكسللائل ال للا سللأكه 
وقللا  يف آلللر يفسللأك ه: طشللرتون وف طلل لمون عملل  م غِلل لمام مت و كللك ألن اكسللائل يف نللا غللأ حيلل  اكشللايفىل وهللو 

قللل   للل  يفلللا جلللاء يف اكن لللىل علللأ شللل وو أع لللاوهم، لسلللأ  أمحللل : هلللل شللل وو  -وهللا أعملللم-لق للله علللامل وكأنللله 
ب أمحلل  ًكرلتلو يف شل وو اكسللوق، ومل طسلأ  علأ غ لل  املسلمم هللم اليفللا أسلواق م مبنوكلو شلل وو أع لاوهم؟ لأجلا

كظ ور احللم عن ل، واليفا كا م احلاجو الك له ال   اك. وكلالم اآليفل ي أط لا  ل ةلل كملوج نيت كللأ األ  لر ل له 
ولن اكرلتلو يف اكب لل  أط للا  كقوكلله: اال للا عناللون أن طلل لموا عملل  م غِلل لمام م وكنائسلل ما وقوكلله: اوالن قتلل  الا ملل

 كللك و سللل نه ألجم لللما لةلللا أجلللاب غللله أمحللل  يفلللأ جللوان شللل وو اكسلللوق لقلللط كمشلللراء يفن لللا يفلللأ الللن وللللو  
اكلن سلو، ل جلون ألن  كلك كل س ل له يفنللر وف العانلو عملى يفاتل وت ألن نعلس افغ  لا  يفلن م جلائو وف العانللو 

عانلو هللم وملذلن كسلواوهم، ل ه عمى املات و غل ل ه صرا ملا كام م طب اعونله كا ل هم علن م اكل ي طظ لر أنله ال
ل للون ل لله مقم لل اكشللر. وقلل  كانلت أسللواق يف اجلاهم لو كللان املسللمةون طشل  ويا، وشلل   غا ل ا اكنللا عم لله 
اكسلالم، ويفلأ هل ل األسلواق يفلا كللان طللون يف يفواسلم احللج، ويفن لا يفلا كللان طللون ألع لاو ًطملوت وأط لا  لللتن 

عمللى املاتلل وت ل للو كةللا كللو ه للر اكرجللل سللوقا  طبللا  ل  للا أكذللر يفللا يف اكسللوق أن طبللا  ل  للا يفللا طسلل اان غلله 
اكسالح ملأ طق ل غه يفاتويفا  أو اكاتن ملأ  ةِلرل لح رها اكرجل طشرتي يفن ا، غل هو أجووت ألن اكبلائ  يف 
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ه ا اكسوق  يفىل، وق  أقروا عمى ه ل املباطاو. َث الن اكرجل كو سالر الا وار احلرب ك شرتي يفن ا جان عن    
يف ه للا  رسللو  هللا صللمى هللا عم لله وسللمم الا أرض  -رضللىل هللا عنلله–عم لله هلل طث جتللار  أيب غلللر كةللا و  

اكشللام، وهللىل ه نلل اك وار هللرب، وهلل طث عةللر رضللىل هللا عنلله، وأهاوطللث ألللر غسللعت اكقللو  ل  للا يف اللن 
ملسلمم هللم يف ه ا املوض ت يف  أنه ف غ  أن مش ةل أسواق م عمى غ   يفا طسل اان غله عملى املاتل و. لأيفلا غ ل  ا

أع لاوهم يفللا طسل ا نون غلله عمللى ع ل هم يفللأ اكعاللام واكمبلاس واكرحيللان واللو  كلك أو الهلل اء  كللك هللم ل لل ا ل لله 
نللو  العانللو عمللى القايفللو ع لل هم احملللرم، وهللو يفبللث عمللى أصللل وهللو أنلله ف جيللون أن طب لل  اكلعللار عنبللا  أو عتللنا  

يف  -رضلىل هللا عنله-غله يفسلمةا ، وقل  و  هل طث عةلرط ل ونه مخرا ، وك كك ف جيون غ ا م سلالها  طقلاممون 
الهلل اء احلمللو اكسللناء الا أخ كلله مبلللو يفشللرك عمللى جللوان غلل ا م احلرطللرت كلللأ احلرطللر يفبللاح يف اجلةمللو وال للا حيللرم 
اكلذللن يفنلله عملللى غاللا اآلويف لللنيت وهللل ا جللان اك للل اوي غلله يف أصلللن اكللرواط ني ومل جيللو ًخلةلللر حبللا ، وجلللانس 

 جلللار  ل لللهت ل للل ا األصلللل ل للله اشللل بالت للللتن ق لللل ًفه ةلللا  األو  يف كلللالم أمحللل  ُجلللولِنم صلللنا ه يف األصلللل واك
 .1 كك. وعأ أمح  يف جوان محل اك جار  الا أرض احلرب رواط ان يفنتوص انا

 عدم ترك الواجب حذراً من رؤية المنكر:
طرجللو غركللو نايرملله يف ل للاو  اكاللو غللأ عبلل  اكسللالم: اوسلل ل عةللأ كلله أخ يف هللا يف اللن غملل ل أو شلل خ 

ور ط لله ويف ممللك اكبملل   املقتللوو  يفنلللراس كذللن  يفن للا يفللا طللرال ع للا  ، ويفن للا يفللا طامللم غوجللوولت ويف هللا  سللعرل 
أط للا  ف طسللمم يفللأ شللىلء طشللاه لت ل للل ُطلللرمل ملذللل هلل ا اكسللعر أم يفللا هلةلله؟ وهللل كلل كك اخلللروا كتللال  

لأجاب: أيفلا اكلواير  واخللروا كتلال  اجلةاعلو للال طرتكلان اجلةاعو ال ا  أ أنه ف طسمم يفأ ر طو املنلر كلذرمه؟ 
ملا طشاه  يفأ املناكرت ال  ف طرتك احلص ألجل اكباطللت للتن قل ر عملى النللار شلىلء يفلأ  كلك يف لروجله غ ل ل 
أو كسلانه لالل وهتلل كله عمللى  كلك أجلر نائل  عمللى أجلر اكتلال  واكلواير ، والن عجللو علأ  كلك كلان يفللأجورا  

، وكلل كك اكغللوو يفلل  اكعجللر  الن قلل ر عمللى النلللار لجللورهم أنلللرل وهتللل عمللى ثللواب عمللى كراه للو  كللك غقمبلله
عللو -اإلنلللار، والن عجللو عنلله كرهلله غقمبلله وأث للب عمللى كراه لله كلل ككت ألنلله ال للا طلرهلله ماظ ةللا  حلريفللاس هللا 

احللرم ، وكو مرك احلص ألجل اكباطل كرتك اكناس كذنا  يفأ أواييم، وق  كان صمى هللا عم ه وسمم ط لل -وجل
ول للله ْثان لللو وسللل ون صلللنةا  وكانلللت واللللل اكلابلللو، وكلللان السلللاا و ئملللو عملللى اكتلللعا وامللللرو ، ل حلللرا غالللا 
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للا{ ]اكبقلللر : -ماللاا-اكتللحاغو يفللأ اكسللاىل غ ن ةلللا ألجم ةللا، لنللو  قوكللله  : }لمللال ُجنمللاحم عمممَ لللِه أمن طمعَّللوَّام هِبِةم
 .1[ت كىل ف طرتك هص ألجل اكباطل، وهللا أعمما158

 لوالية المستلزمة لبعض الظلم:تولى ا
قللا  شلل خ اإلسللالم اغللأ م ة للو: ا.. ال ا كللان امل للويل كمسللمعان اكاللام أو غاللا لروعلله كاإليفللار  واكوفطللو 
واكق لاء واللو  كللك ال ا كلان ف علنلله أواء واجباملله ومللرك لريفامله وكلللأ ط اةلل   كللك يفلا ف طعاملله اللنل قتلل ا  

 كلللك ألن اكوفطلللو ال ا كانلللت يفلللأ اكواجبلللاس اكللل  جيلللب  تللل ل وقللل ر : جلللانس كللله اكوفطلللو، ورمبلللا وجبلللتت و 
يفتلاحل ا يفللأ ج للاو اكالل و، وقمَسللم اكعللىلء، والقايفللو احللل وو، وأيفلأ اكسللب ل: كللان لام للا واجبللا ت لللت ا كللان  كللك 
يفسلل مويفا  ك وك للو غاللا يفللأ ف طسلل حص، وأللل  غاللا يفللا ف حيللل، والععللاء غاللا يفللأ ف طنبغللىل وف علنلله مللرك 

ب يفلللا ف طللل م اكواجلللب أو املسللل حب الف غللله، ل للللون واجبلللا  أو يفسللل حبا  ال ا كانلللت  كلللك: صلللار هللل ا يفلللأ ً
يفعس مه وون يفتمحو  كك اكواجب أو املس حب، غل كو كانت اكوفطو ان واجبلو وهلىل يفشل ةمو عملى  ملم، 
ويفلأ موفهلا أقلام اكظمللم هل  موفهلا شلللص قتل ل غل كك ختع للف اكظملم ل  لا. ووللل  أكذلرل ًه ةلا  أطسللرل:  

كك هسنا  يف  ه ل اكن و، وكان لامه ملا طعامه يفأ اكس  و غن لو ولل  يفلا هلو أشل  يفن لا ج ل ا . وهل ا ًب كان  
  مللف ًللل الا اكن للاس واملقاصلل ت لةللأ طمللب يفنلله  للامل قللاور وأكويفلله يفللاف  ل وسللط رجللل غ ن ةللا ك لل ل  عللأ 

 كك كو أيفللأ: كلان لسلنا ، وكلو املظموم كذر  اكظمم، وأل  يفنه وأععى اكظامل يف  ال  ارل أن ف طظمم، وولاه 
موسط العانو كمظامل كان يفس  ا . وال ا اكغاكب يف ه ل األش اء لساو اكن لو واكاةلل: أيفلا اكن لو لبقتل ل اكسلمعان 
واملا ، وأيفا اكاةل لبعال احملريفاس وغرتك اكواجباس ف ألجلل اك الارض وف كقتل  األنعل  واألصلمن. َث اكوفطلو 

أو واجبلللو لقللل  طللللون يف هلللص اكرجلللل املالللني انهلللا أوجلللب أو أهلللب، ل قللل م  والن كانلللت جلللائو  أو يفسللل حبو
طص عملى للوائأ األرض  ً  ألر . ويفلأ هل ا اكبلاب ملويل طوسلف اكتل ِل ً  اتر ، واس حبا ه ن   لن اخلنطأ وجو

 : }ومكمقمل َ -مالاا  –ملمك يفتر، غل ويفسلأك ه أن جيامله عملى للوائأ األرض، وكلان هلو وقويفله كعلارا  كةلا قلا  
لاءمُكم غِلِه{ ]الالر:  لا نِكَلُ َم يف شملكذل ممِلَّلا جم َكبم ِلنملاِس لمةم ًِ [ . وقلا  ل مالاا ل عنله: }ايم 34جماءمُكَم طُوُسُف يِفأ قلمَبُل 

للاُر ) ُ اَكوماِهللُ  اَكقم َّ للَنَ أمِم اهَّ َب يفُّ لمعمرِلقُللونم لم للَجِأ أمأمَرًم للا ( يفمللا ملمَابُللُ ونم يِفللأ ُوونِللِه 39صمللاِهاِم اكسِل ُ ُةوهم الفَّ أمَ مللاء   مَّ لَ
ًم ُُكلللم{ ]طوسلللف:  [، ويفاملللوم أنللله يفللل  كعلللرهم ف غللل  أن طللللون هللللم علللاو  وسلللنو يف قلللبا 40 - 39أمنلللُ َم ومآ

األيفلللوا  وصلللرل ا عملللى هاشللل و اململللك وأهلللل غ  للله وجنللل ل ورع  للله، وف مللللون مملللك جارطلللو عملللى سلللنو األنب لللاء 
طرط  وهو يفا طرال يفأ وطأ هللات لتن اكقوم مل طس ج بوا كله كللأ  وع هلم، ومل طلأ طوسف علنه أن طعال كل يفا
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لال املةلأ يفأ اكا   واإلهسان، و   ًكسمعان يفأ الكرام املثيفنني يفأ أهل غ  ه يفلا مل طللأ عللأ أن طناكله 
واجبللان ف [. لللت ا انوهللم 16غلل ون  كللك، وهلل ا كملله والللل يف قوكلله: }لمللاملَُّقوا اهَّم يفمللا اَسلل معمَاُ َم{ ]اك غللاغأ: 

م أوكللل دا مل طللللأ اآلللللر يف هللل ل احلللا  واجبلللا ، ومل طللللأ اتركللله ألجلللل لالللل األوَكللل  اتركم  علللأ مجا ةلللا لُقللل ِل
واجبذ يف احلق قو. وك كك ال ا اج ة  لريفان ف علأ مرك أعظة ةا الف غعال أو دا مل طللأ لالل األويف يف 

، و لللىل هلل ا لاللل للللرم ًع بللار اإلطللالق مل ط لللر. هلل ل احلللا  لريفلللا  يف احلق قللو والن  للىل  كلللك مللرك واجللب
وطقلا  يف يفذللل هلل ا: ملرك اكواجللب كالل ر ولالل احملللرم كمةتللمحو اكراجحلو أو كم للرور ، أو كلل ل  يفلا هللو أهللرمت 
وهلل ا كةللا طقللا  ملللأ  م عللأ صللال  أو نسلل  ا: النلله صللالها يف اللن اكوقللت املعمللص ق للاء. هلل ا وقلل  قللا  اكنللا 

 م عللأ صللال  أو نسلل  ا لم تللم ا ال ا  كرهللات لللتن  كللك وق  للا ف كعللار  هلللا الف  صللمى هللا عم لله وسللمم : ايفللأ
 كلللكا. وهللل ا ًب اك الللارض ًب واسللل  جللل ا  ف سللل ةا يف األنيفنلللو واأليفلنلللو اكللل  نقتلللت ل  لللا آ ر اكنبلللو  
 ولاللللو اكنبللو ت لللتن هلل ل املسللائل ملذللر ل  للا، وكمةللا انواو اكللنقص انواوس هلل ل املسللائل. ووجللوو  كللك يفللأ
أسباب اكع نو غني األيفلو لتنله ال ا ال معلت احلسلناس ًكسل  اس وقل  افشل بال واكل النمت للأقوام قل  طنظلرون الا 
احلسلللناس لنجحلللون هللل ا اجلانلللب والن م لللةأ سللل  اس عظ ةلللو، وأقلللوام قللل  طنظلللرون الا اكسللل  اس لنجحلللون 

ف ط بللني هلللم أو ألكذللرهم اجلانللب اآللللر والن مللرك هسللناس عظ ةللو، وامل وسللعون اكلل طأ طنظللرون األيفللرطأ قلل  
يفقلل ار املنعاللو وامل للر  أو ط بللني هلللم لللال جيلل ون يفللأ طانلل  م اكاةللل ًحلسللناس ومللرك اكسلل  است كلللون األهللواء 

الن هللا حيب اكبمِتر اكنال  عنل  وروو اكشلب اس، وحيلب اكاقلل اكلايفلل »قارنت اآلراءت وهل ا جاء يف احل طث: 
كةلا غ ن له -ط  غر أنوا  ه ل املسائل وقل  طللون اكواجلب يف غا ل ا . ل نبغىل كماامل أن 1عن  همو  اكش واس

: اكاعو عن  األيفر واكن ىل يف غاا األش اءت ف اك حم ل واإلسقاأ. يفذل أن طلون يف أيفرل غعاعو -ل ةا مق م
 لاللال  ملاتلل و أكللن يفن للا ل للرتك األيفللر هبللا ولاللا  كوقللو  ممللك املاتلل و يفذللل أن مرللل  يفلل نبا  الا  ي سللمعان  للامل
ل ا لل ي عم لله يف اكاقوغللو يفللا طلللون أعظللم ضللررا  يفللأ  نبلله، ويفذللل أن طلللون يف ي لله عللأ غاللا املنلللراس مركللا  
ملاروا هو أعظم يفنعاو يفأ مرك املنلراس ل سلت عأ اكن ىل لولا  أن طس موم مرك يفا أيفر هللا غله ورسلوكه مملا 

ن لى، واتر  طبل ن واتر  طسللت علأ األيفلر هو عن ل أعظلم يفلأ جملرو ملرك  كلك املنللر. لاكالامل اتر  أييفلر واتر  ط
أو اكن للىل أو اإلًهللو كللاأليفر ًكتللالح اخلللاكص أو اكللراجن، أو اكن للىل عللأ اكعسللاو اخلللاكص أو اكللراجن. وعنلل  
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حبسلب اإليفللانت لأيفلا ال ا كلان امللأيفور واملن لىل ف ط ق ل  ًملةللأ: اليفلا  -كةلا مقل م–اك اارض طرجن اكلراجن 
اكو ج مه و مةه لرمبا كان األصمن اكلف واإليفساك علأ أيفلرل وي له كةلا ق لل: جل مه واليفا كظمةه، وف علأ الن 

الن يفللأ املسلللائل يفسللائل جواهبلللا اكسلللوس كةلللا سلللت اكشلللار  يف أو  األيفللر علللأ األيفللر نشللل اء واكن للىل علللأ 
أش اء ه  علال اإلسلالم و  لر. لاكالامل يف اكب لان واكلبال  كل كك، قل  طلثلر اكب لان واكلبال  ألشل اء الا وقلت 

النلوا  آايس وغ للان أهللام الا وقللت اللأ رسلو  هللا صللمى هللا عم له وسللمم  -سلبحانه-كل ةلأ كةلا ألللر هللا ا
 .1مسم ةا  الا غ اياا

عأ رجل يف و لذ وفايس ويفقعل  القعاعلاس  -ق س هللا روهله–ويف جمةو  اكع او : ا.. وسل ل اكش خ 
أن طسلقط اكظملم كمله وجي  ل  يف  كلك حبسلب يفلا  وعم  ا يفأ اكُلممف اكسمعان و يفا جرس غه اكااو  وهو   ار

قل ر عم له، وهلو طاملم أنله الن مللرك  كلك وأقعا لا النل ووا النل للتن اكظمللم ف طلرتك يفنله شلىلء، غلل رمبلا طللوواو 
وهو علنه أن  عف ممك امللوس اك  يف القعاعه ل سقط اكنتف، واكنتلف اآلللر ج لو يفتلارا ف علنله 

ملتلارا عوضل ا وهلو علاجو علأ  كلك ف علنله روهلا. ل لل جيلون ملذلل هل ا السقاطهت لتنله طعملب يفنله ك ملك ا
غقا ل عملى وفط له والقعاِعله؟ وقل  ُعرِللت ن  له واج  لاول ويفلا رلاله يفلأ اكظملم حبسلب اليفلانله؟ أم عم له أن طرلل  

مللى طل ل عللأ هلل ل اكوفطلو واإلقعللا ؟ وهللو ال ا رلل  طلل ل ف طللوو  اكظملم غللل طبقللى وطلوواو. ل للل جيللون كله اكبقللاء ع
اكوفطللو واإلقعللا  كةللا  كللر؟ وهللل عم لله الَث يف هلل ا اكعاللل؟ أم ف؟ وال ا مل طلللأ عم لله الَثت ل للل طعاكللب عمللى 
 كك؟ أم ف؟ وأي األيفرطأ لن كه: أن طس ةر يف  اج  اول يف رل  اكظمم ومقم مله، أم رلل  طل ل يفل  غقلاء اكظملم 

املنعاو غه ورل  يفا رلاه يفأ اكظملمت ل لل األَوا كله ونايو ؟ وال ا كانت اكرع و خت ار غقاء ط ل ملا هلا يف  كك يفأ 
 أن طوالص اكرع و؟ أم طرل  ط لت واكرع و ملرل  كك كامة ا أن اكظمم طبقى وطوواو غرل  ط ل؟

لأجاب: احلة  م. نامت ال ا كان جم   ا  يف اكال  ، ورلل  اكظملم حبسلب اليفلانله ووفط له للن وأصلمن 
ل عملى اإلقعلا  للن يفلأ اسل  الء النل كةلا قل   كلر: لتنله جيلون كله اكبقلاء كمةسمةني يفأ وفطلو النل، واسل  ال  

عمى اكوفطو واإلقعا  وف الَث عم ه يف  كك، غل غقا ل عمى  كك أل ل يفأ مركه ال ا مل طشل غل ال ا مركله مبلا هلو 
ان ورلل  حبسلب اإليفلل-أل ل يفنه. وق  طلون  كك عم ه واجبلا  ال ا مل طقلم غله النل قلاورا  عم له. لنشلر اكال   

لرض عمى اكلعاطو طقوم كل النسان مبا طق ر عم ه يفأ  كك ال ا مل طقلم النل يف  كلك  -اكظمم حبسب اإليفلان
يفقايفلله، وف طعاكللب واحلاكللو هلل ل مبللا طاجللو عنلله يفللأ رللل  اكظمللم. ويفللا طقللررل اململلوك يفللأ اكو للائف اكلل  ف علنلله 

ف علللأ ولا للا الف مقللرار غاللا ممللك اكو للائف،  رلا للا ف طعاكللب هبللا، وال ا كللانوا هللم ونللواهبم طعمبللون أيفللواف  
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وال ا مل طللل ل  الكللل  م أععلللوا مملللك اإلقعاعللللاس واكوفطلللو مللللأ طقلللرر اكظملللم أو طوطلللل ل وف  ععللله كلللان ألللل  ممللللك 
اكو للائف وولا للا الكلل  م لللنا  كمةسللمةني يفللأ القرارهللا كم للا، ويفللأ صللرا يفللأ هلل ل الا اكالل   واإلهسللان ل للو 

َُقعملل  اكلل ي طعاللل هلل ا أقللرب يفللأ اللنل، ويفللأ مناوكلله يفللأ 
هلل ا شللىلء أغالل  عللأ اكالل   واإلهسللان يفللأ اللنل، وامل

اخلن طرل  عأ املسلمةني يفلا أيفلنله يفلأ اكظملم، وطل ل  شلر اكشلرطر نلل  غالا يفلا طعملب يفلن مت لةلا ف علنله 
ةلا رلاه هو لسأ الا املسمةني ان  امل هلم طذاب وف الَث عم ه ل ةا أيل ل عمى يفا  كرل، وف ضلةان عم له ل 

أللل ل، وف الَث عم لله يف اكلل ن ا واآللللر  ال ا كللان جم  لل ا  يف اكالل   واإلهسللان حبسللب اإليفلللان. وهلل ا كوصللىل 
اك   م و  ر اكوقلف واكاايفلل يف امل لارغو واكشلرطك والن هلثفء مملأ ط تلرا كغلنل حبللم اكوفطلو أو اكوكاكلو ال ا  

ر اكظللامل: لتنلله لسللأ يف  كللك اللن يفسللىلءت كللان ف علنلله لاللل يفتللمح  م الف نواء غا لله يفللأ أيفللواهلم كمقللاو
و كللك يفذللل يفللا طاعللىل هللثفء امللَّاسللني واللنهم يف اكعرقللاس واألشللوا  واأليفللوا  اكلل  ا انللوا، كةللا طاعونلله يفللأ 
اكو ائف املرمبو عمى اكاقار، واكو ائف املرمبو عمى يفلا طبلا  وطشلرت ت للتن كلل يفلأ متلرا كغلنل أو كنعسله يف 

و واوهللا لللال غلل  أن طللثوي هلل ل اكو للائفت لمللو كللان  كللك ف جيللون ألهللل  أن هلل ل األوقللاس يفللأ هلل ل اكللبال
ط ترا كغنل كوم يفأ  كك لساو اكاباو ولواس يفتاحل م. واك ي طن ى عأ  كك ك ال طقل   ملم قم لل كلو قبلل 
اكنللاس يفنلله م للاعف اكظمللم واكعسللاو عملل  م ل للو مبنوكللو يفللأ كللانوا يف طرطللص ولللرا عملل  م قعللا  اكعرطللص لللتن مل 

وهم غباا املا  ألل وا أيفلواهلم وق ملوهم. لةلأ قلا  ك ملك اكقالملو: ف حيلل كللم أن ماعلوا هللثفء شل  ا  يفلأ طرض
األيفوا  اك  يفالم كمناس لتنه طقت  هب ا هع   كك اكقم ل اك ي طن لى علأ ولاله، وكللأ كلو عةملوا مبلا قلا  

-ال  أن  يت غله اكشلرائ ت للتن هللا هلم  هب اكقم ل واكلذلن وسلمبوا يفل   كلكت ل ل ا مملا ف طشلن غله عاقلل ل ل
غالللث اكرسلللل ك حتللل ل املتلللاحل وملة م لللا وماع لللل املعاسللل  ومقم م لللا حبسلللب اإليفللللان. ل للل ا امل لللويل  -ماللاا

َُقعمل  
 مةللا  -مبللا طوجلل  يفللأ اكو للائف، وطتلرا الا يفللأ نسللبه يفسلل قرا  عمللى وفط لله والقعاعلله  -اكلل ي طلل ل -امل

ك وف علنله ولاله الف غل كك ال ا رلل  طل ل ملوا يفلأ طقلرل وف طلنقص يفنله وشرا  كذنا  عأ املسمةني أعظم يفلأ  كل
هللو يفذلللاب عمللى  كللك وف الَث عم للله يف  كللك وف ضللةان يف اكللل ن ا واآللللر . وهلل ا مبنوكلللو وصللىل اك  للل م  -شلل  ا  

و  ر اكوقف اك ي ف علنه القايفو يفتمح  م الف غل ل  يفلا طوصلل يفلأ املظلامل اكسلمعان و ال ا رلل  طل ل ملوا يفلأ 
جيللور وطرطلل  اكظمللمت لوفط لله جللائو  وف الَث عم لله ل ةللا ط لالله، غللل قلل  جتللب عم لله هلل ل اكوفطللو. وكلل كك اجلنلل ي 
املقع  اك ي  عف اكو ائف عأ غالول وف علنه ولا ا كم ات ألنه طُعممب يفنه ل لل وسلالح ونعقلو ف علنله 

ني يف اجل لاو للت ا ق لل كله: ف حيلل كلك القايف  ا الف نن أيل  غاا ممك اكو ائفت وه ا يف  ه ا طنع  املسلمة
أن  ل  ش  ا  يفأ ه ا، غل ارل  ط ك عأ ه ا اإلقعا  لرتكه وأل ل يفأ طرطل  اكظملم وف طنعل  املسلمةني: كلان 
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هلل ا اكقائللل  ع للا  جللاهال  حبقللائص اكلل طأ، غللل غقللاء اخل للل يفللأ اكللرتك واكاللرب اكلل طأ هللم لللن يفللأ اللنهم وأنعلل  
القعاع م يف  ختع ف اكظمم حبسب اإليفلان لن كمةسمةني يفأ أن أيل  مملك كمةسمةني وأقرب كما   عمى 

َُقعماللني كم للم يف اكالل   واإلهسللان حبسللب 
اإلقعاعلاس يفللأ هللو أقللل نعاللا  وأكذللر  مةللا . وا   لل  يفللأ هللثفء امل

ا مل اإليفلان جيوطه هللا عمى يفا لال يفأ اخلن، وف طااقبه عملى يفلا عجلو عنله، وف طثالل ل مبلا أيلل  وطتلرا ال 
 .1طلأ الف  كك وكان مرك  كك طوجب شرا  أعظم يفنه. وهللا أعمما

وقللا  اغللأ م ة للو: ا.. ومجللا   كللك والللل يف )اكقاعلل   اكاايفللو(: ل ةللا ال ا ماارضللت املتللاحل واملعاسلل ، 
واحلسللللناس واكسلللل  اس أو موامحلللللت، لتنلللله جيللللب ملللللرج ن اكللللراجن يفن للللا ل ةلللللا ال ا انومحللللت املتللللاحل واملعاسللللل  

حل واملعاسل ت للتن األيفلر واكن لىل والن كللان يف  لةنا  ك حتل ل يفتلمحو وولل  يفعسل   لُ نظللر يف وماارضلت املتلا
املاارض كه لتن كان اك ي طعوس يفأ املتاحل أو حيتل يفأ املعاس  أكذلر مل طللأ يفلأيفورا  غله، غلل طللون لريفلا  

كشللرطاوت لةل  قلل ر ال ا كانلت يفعسل مه أكذللر يفلأ يفتللمح ه، كللأ اع بلار يفقللاوطر املتلاحل واملعاسلل  هلو مب لوان ا
اإلنسان عمى امبا  اكنتوص مل طا   عن ا والف اج    غرأطله ملارللو األشلبال واكنظلائرت وقللَّ أن مُالون اكنتلوص 
يفأ طلون لبنا  هبا وغ فك  ا عملى األهللام. وعملى هل ا ال ا كلان اكشللص أو اكعائعلو جلايفاني غلني يفالروا 

دا مج اا ، أو طرتكودا مج اا : مل جيو أن طثيفمروا مبالروا وف أن ويفنلر حب ث ف طعرقون غ ن ةا، غل اليفا أن طعامو 
طُن مَوا عأ يفنلر، طنظر: لتن كان املاروا أكذر أيُِفرم غه، والن اس موم يفا هو وونه يفأ املنللر. ومل طُنله علأ يفنللر 

ا  طسلل موم معوطللت يفاللروا أعظللم يفنلله، غللل طلللون اكن للىل ه ن لل  يفللأ ًب اكتلل  عللأ سللب ل هللا واكسللاىل يف نو 
طاع ه وطاعو رسوكه، ونوا  لال احلسناس. والن كان املنللر أاملب ُيِلىلم عنله، والن اسل موم للواس يفلا هلو وونله 
يفلللأ املالللروا. وطللللون األيفلللر غللل كك املالللروا املسللل موم كمةنللللر اكوائللل  عم للله أيفلللرا  مبنللللر وسلللا ا  يف يفاتللل و هللا 

، ومل طُنله عن ةلا. ل لار  طتلمن األيفلر، واتر  طتلمن ورسوكه. والن ملاللأ املالروا واملنللر امل النيفلان مل طلثيفمر هبةلا
اكن للللىل، واتر  ف طتللللمن ف أيفللللر وف يللللىل ه للللث كللللان املاللللروا واملنلللللر يف النيفللللني، و كللللك يف األيفللللور املا نللللو 

 .2اكواقاو..ا
 
 

 *من كالم بعض العلماء المعاصرين في هذه المسألة:

                                                        
 (.30/256جمةو  اكع او  ) 1
 (.28/127جمةو  اكع او  ) 2
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طنبغللىل ألهللل اكامللم واكعقلله أن طبحذوهللا  ه للث الن وسللائل اإلعللالم املااصللر   نكللو يفللأ اكنللوان  لقلل  كللان
وحيرروهلللات ويفاظللللم كللللالم املااصللللرطأ هللللو  وسللللائل اإلعلللالم طلللللاو طنحتللللر يف احللللل طث عللللأ أثرهللللا، وضللللرور  
اسلل ل ايف ا، أو عللأ اك حلل طر يفللأ اق نللاء وسللائل اإلعللالم اكسلل  و ويف اغا  للا، وون احللل طث عللأ هلللم املشللاركو 

 يفأ اكع او  يف  كك.ل  ا، ول ةا طمىل نورو غاا يفا وقعنا عم ه 
 رحمه هللا: فتوى الشيخ ابن باز

سللل ل: اوعلللوال الا افسللل عاو  يفلللأ وسلللائل اإلعلللالم يف جملللا  اكللل عو  واك وج للله، ويفن لللا مملللك اكللل  ل  لللا 
 اك توطر، كلأ غاا اك عا  الا هللا ف طواكون ط حرجون يفأ مملم اكتور . يفا ا مقوكون يف  كك؟

إلعلللالم يف اكللل عو  الا احللللص ونشلللر أهللللام اكشلللرطاو وغ لللان لأجلللاب: ف شلللك أن اسللل غال  وسلللائل ا
اكشرك ووسائمه واك ح طر يفأ  كك ويفأ سائر يفا يى هللا عنه يفأ أعظم امل ةلاس، غلل يفلأ أوجلب اكواجبلاس، 
وهىل يفأ نام هللا اكاظ ةو يف هص يفأ اس غم ا يف اخلن، ويف هلص يفلأ اسل عاو يفن لا يفلا طنقتله يف وطنله وطبتلرل 

 حبص هللا عم ه. 
وف شللك أن اكللنون يف اك معللان ممللا قلل  ط حللرا يفنلله غاللا أهللل اكامللم يفللأ أجللل يفللا ورو يفللأ األهاوطللث 
اكتح حو يف اك ش ط  يف اك توطر وكاأ املتورطأت وكلأ غاا أهل اكامم رأ  أنه ف هلرا يف  كلك ال ا كلان 

كقاعلل   اكشللرع و وهللىل: اكللنون ل لله كملل عو  الا احلللص ونشللر أهلللام اإلسللالم واكللرو عمللى وعللا  اكباطللل عةللال  ً
ارملللاب أويف املعسلل مني ك عوطللت كنادللا ال ا مل ط  سللر اكسللاليفو يفن ةللا مج اللا ، و تلل ل أعمللى املتللمح ني وكللو 

 غ عوطت اك ن ا يفن ةا ال ا مل ط  سر  ت م ةا مج اا .
م  سلر  وهل ا طقا  يف املعاس  اكلذن  واملتاحل اكلذن .. جيلب عملى وف  األيفلور وعملى اكامةلاء ال ا مل

اكساليفو يفأ املعاس  كم لا أن جي  ل وا يف اكسلاليفو يفلأ ألعرهلا وأكنهلا الْثلا . وهلل ا املتلاحل جيلب عمل  م أن 
حيققللوا يفللا أيفلللأ يفن لللا اكلللن  لللاكلن  ال ا مل ط  سللر  تللل م ا كم للا، وكلل كك أيفذمللو كذلللن  وأوكللو يف نوعللو يفلللأ 

طأم طملللَ ُعونم يِفللأ ُووِن اهَِّ للم مُسللبُّوا اهَّم عملللَ و ا ِغغمللَنِ ِعَملللمذ{ : }ومف ممُسلللبُّوا اكَّلل ِ -ماللاا-اكل للاب واكسللنو يفن لللا قوكلله 
: -رضلىل هللا عن للا -[، ويفن لا احلل طث اكتللح ن أن اكنلا صلمى هللا عم له وسللمم قلا  كاائشلو 108]األنالام: 

 اكوف أن قويفك ه طذو ع   غلعر هل يفت اكلابو وأقة  ا عمى قواع  الغراه ما احل طث يف عص عم ه.
وهبلل ا طُاممللم أن اكلللالم يف اكظ للور يف اك معللان كملل عو  الا هللا سللبحانه، ونشللر احلللص   مللف حبسللب يفللا 
أععى هللا اكناس يفأ اكامم واإلوراك واكبتن  واكنظر يف اكاواقلب. لةلأ شلرح هللا صل رل وامسل  عمةله ورأ  أن 

أجلرل وثواغله عنل  هللا، ويفلأ اشل به عم له طظ ر يف اك معان كنشر ومبم   رسافس هللا لال هلرا عم له يف  كلك وكله 
األيفر ومل طنشرح ص رل ك كك لنرجو أن طلون يفا ورا  كقو  اكنا صمى هللا عم ه وسلمم: او  يفلا طرطبلك الا يفلا 
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ف طرطبلكا وقوكلله صلمى هللا عم لله وسلمم: ااكللن يفللا اطةأنلت الك لله اكلنعس واطةللأن الك له اكقمللب...ا احللل طث. وف 
اك معلللان يفلللأ أعظلللم األسلللباب يف نشلللر وطلللأ هللا واكلللرو عملللى أهلللل اكباطللللت ألنللله شلللك أن   لللور أهلللل احللللص يف 

طشاه ل ااكلب اكنلاس يفلأ اكرجلا  واكنسلاء واملسلمةني واكلعلار، وطعةل أ أهلل احللص ال ا رأوا صلور  يفلأ طارلونله 
علو – ًحلص وطن عاون مبا طت ر يفنه، ويف  كك أط ا  لارغو ألهل اكباطلل وم ل  ص ا لا  عمل  م، وقل  قلا  هللا

للُ وا ِل نمللا كمنلمَ للِ طلمنلَُّ َم ُسللبُلممنما ومالنَّ اهَّم كملللةم م اكَلللُةَحِسِننيم{ ]اكانلبللوس: -وجللل عللو -[، وقللا  69: }وماكَّللِ طأم جماهم
لُأ النَّ -وجل كَِّ  ِهلىلم أمَهسم ًِ كَلِحَلةمِو وماكَلةمَوِعظمِو اكَلحمسمنمِو ومجماِوهَلُم  ًِ ِب ِل رمغِلكم  رمغَّلكم ُهلوم أمَعمملُم مبملأ  : }اوَُ  الام سم

كَلُةَ  مِ طأم{ ]اكنحلل:  ًِ ِب ِمِه ومُهوم أمَعممُم  لُأ قلملَوف  ممِلَّلأ ومعملا الام اهَِّ ومعمِةللم 125ضملَّ عمأ سم [، وقلا : }وميفملَأ أمَهسم
ايفأ و  عمى للن لمله [. وقا  اكنا صمى هللا عم ه وسمم: 33صماكِلح ا ومقما م النَِّث يِفأم اكَلُةَسِمِةنيم{ ]لتمت: 

: ايفأ وعا الا ه   كان كه يفأ األجر يفذل أجور يفلأ م باله -عم ه اكتال  واكسالم-يفذل أجر لاعمها، وقا  
ف طنقص  كك يفأ أجورهم ش  ا ، ويفأ وعا الا ضالكو كان عم ه يفلأ اإلَث يفذلل آ م يفلأ مباله ف طلنقص  كلك 

هللا عم لله وسللمم أليفللن املللثيفنني عمللىل غللأ أيب  ألرج ةللا يفسللمم يف صللح حه. وقللا  صللمى 0يفللأ آ يف للم شلل  ا ا
ملللا غاذلله الا اك  للوو يف ل للن: ااوع للم الا اإلسللالم، وألللنهم مبللا جيللللب عملل  م يفللللأ  -رضللىل هللا عنلله-طاكللب 
 ل هت لوهللا ألن ط  ي هللا غك رجال  واه ا  لن كك يفأ محر اكناما يف عص عمى صح ه. -مااا-هللص هللا 

يفلأ طرطلص وسلائل اإلعلالم  -سلبحانه-ث اكتلح حو كم لا مالم اكل عو  الا هللا وه ل اآلايس واألهاوط
املااصللر ، ويفللأ مج لل  اكعللرق األلللر  كاخلعاغللو واك للأك ف واكرسللائل وامللاملللاس اهلامع للو واللن  كللك يفللأ أنللوا  

مم أنلله اك بم لل  ملللأ أصللمن هللا ن  لله ورنقلله اكامللم اكنللال  واكاةللل غلله. وقلل  صللن عللأ رسللو  هللا صللمى هللا عم لله وسلل
: -عم له اكتلال  واكسلالم-قا : اال ا األعةلا  ًكن لاس، وال لا كللل ايفلر  يفلا نلو ا يف علص عملى صلح ه. وقلا  

 االن هللا ف طنظر الا صوركم وف الا أيفواكلم، وكلأ طنظر الا قموغلم وأعةاكلما ألرجه يفسمم يف اكتح ن.
يفلا ل له صلالح اكابلاو واكلبالوت النله  أن طولص عمةاء املسمةني ووف  أيفرهم كلل -عو وجل-وأسأ  هللا 

 .1ويل  كك واكقاور عم ها
 ل و  ألر  جاء ل  ا: -رمحه هللا-وكمش خ 

اهللل عمةللا   أووا واجللب م اإلعاليفللىل اللو يفللواطن  م؟ وملللا ا مل طسللاهم كذللن يفللن م يف وسللائل اإلعللالم 
 املرئىل واملسةو ؟ وهل اكلسب يف اكاةل غه يفلرول أو لرم؟

                                                        
 .395 - 5/393جمةو  ل او  ويفقافس يفنوعو  1
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ل له آراء أهلل اكاملم: يفلن م يفلأ طلر  جلوان اكل لو  ل له، ويفلن م يفلأ ط وقلف علأ  لأجاب: ه ا خت ملف
 كك يفأ أجل اكتورت لم  ا كذر يفلأ ط وقلف علأ  كلك، ل لو للل اج  لاو وللل الل الا غلني أهلل اكاملم يف 
جوان اك لو  يف  كك واكنون يف اكشاشو إلكقاء اكلمةاس واك وج ه، ويفن م يفلأ لالل  كلك ورأ  أن هل ا ل له 

و، وأنلله طُغ عمللر يف جنبلله يفللا ط امللص ًك تللوطر، ويفللن م يفللأ موقللف يف  كللك. وهللل ا املسللادون يف اكوسللائل يفتللمح
 .1املسةوعو واملقروء  أكذر يفأ املسادني يف املرئ و يفأ أجل ه ا األيفر اك ي  ات وهو يفسأكو اك توطرا

 :رحمه هللا فتوى الشيخ ابن عثيمين

يف  -يفذلل اك معلان-ت ل ل مرون أنه جيلب اسل اةاهلا س ل: اوسائل اإلعالم مثوي وورا  يفثثرا  يف عتر 
نشلر كذلن يفلأ اكوسلائل اكلل  قل  ف من شلر علأ طرطلص اللنل يفذلل يفلا من شلر علأ طرطللص اك معلان؟ ويفلا رأطللم للل ةأ 
طقو : النه ف جيون املشاركو يف وسائل اإلعلالم غوضلا ا اكلراهأت أليلا منشلر املنللراس واملشلاركو ل  لا هلو القلرار 

 اس؟هل ل املنلر 
 لأجاب رمحه هللا:

أر  أنلله جيللب اسلل ل ام وسللائل اإلعللالم يف اكلل عو  الا هللا عللو وجللل؟ ألن  كللك ممللا مقللوم غلله احلجللو، 
عمللى وجللول شلل  مباللل: أن  اللل ركنللا  يف  -عللو وجللل-وأر  أن وسللائل اإلعللالم مسلل ل م يف اكلل عو  الا هللا 

ا ط امللللص ن للللاء هللا وصللللعامه.. وركنللللا  يف اكلللل عو  الا اكلللل عو  الا اك وه لللل .. وركنللللا  يف اكلللل عو  الا اكاق لللل   ل ةلللل
اللالص اكاباو  م عو وجلت حب ث ف طقت  اإلنسان اك  كل الا هلاكم أو الا يفلأ هلو أكلن يفنله، ويفلا أشلبه 
 كك.. وركنا  يف اكعقه يفذل اكاباواس وانها.. وركنا  يف املاايفالس يفذل األنلحو وانهات طاث  كك أن مللون 

 او عايفو.اك عو  واس
وأن ف جتاللل هلل ل األيفللور أو املوضللوعاس يفلذعللو حب للث عللل يفن للا اكقللار  أو املشللاه ، غللل طق تللر عمللى يفللا ف 
طلون ل ه يفمل كمناس والمااب هلم، ه  طن ع  اكناس غ كك أكذر، عمى شرأ أن ف حيل لم ا يفلا ل له الضلال  

 اخلمص أللالق م، أو يفا أشبه  كك.
 ل اكوسلللائل وعللل م املشلللاركو ل  لللا سلللببا  يف ملللرك املنللللر، لتنللله جيلللب وكللللأ أر  أنللله ال ا كلللان هجلللر هللل

 يفقاطا  ا ويف اجرهتا ه  مرتك ه ا املنلر ملا هو لن.
أيفا ال ا كان ه ا األيفر ف طع   ورمبا طوط  اكعأ غموت حب ث معر  كنشر شر أكن وأكذر، لأر  أنه جيب 

 لال  ه ل اكوسائل. يفأ -مااا–اس غال  ه ل اكعرصو، ونشر اك عو  الا هللا 

                                                        
 بن.ضةأ ل او  اجلايف  اكل -رمحه هللا-ل و  يفسجمو كمش خ  1
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ف طارض يف اكوقت اك ي أنت ممقى ل ه اخلن، غل  -كةا طقو  اكسائل-َث ه ا املنلر اك ي طارض 
هللو يفنعتللل عنلله، ل لللون يفللأ أراو اسلل ة  الك لله وشللاه ل، وال ا جللاء اكوقللت اكلل ي ل لله املنلللر طغمللص امللل اي  أو 

 .1اك معان وطن  ىل يفنها
 الخالصة: *

ملتلاحل واملعاسلل  يف اكشللرطاو وقواعلل  اكرتجل ن غ ن للا، ويفللأ اكقواعلل  اكشللرع و مملا اس ارضللنال يفللأ قواعلل  ا
 ورعاط  ا، ومما نقمنال يفأ أقوا  أهل اكامم املا نطأ ق عا  وه طذا ، علأ أن نس لمص مجمو يفأ اكن ائج:

 ناملم نتلا  يف أن يفسأكو املشاركو يف اكوسائل اإلعاليف لو غتلورهتا اكراهنلو يفلأ اكنلوان  ويفلوارو افج  لاوت للال /1
 اكشرطاو طق ىل مبن  املشاركو أو جوانها.

-أن اكشللرطاو قلل  عممللت غاللا أهلايف للا غرعاطللو املتللمحو واملعسلل   واكرتجلل ن غ ن ةللات كاكلل ي  كللرل هللا  /2
 عأ اخلةر وامل سر. -مااا

ف أن امل أيفللللل يف أهلللللام اكشللللرطاو األلللللر  طمحلللل  رعاط  للللا هللللل ا اجلانللللب، وأنلللله يفللللا يفللللأ شللللىلء شللللرع ه ال /3
 ويفتمح ه لاكتو أو راجحو، ويفا يفأ شىلء يفنا ه الف ويفعس مه لاكتو أو راجحو.

مل طقللل أهلل  يفللأ اكامةللاء املا للنطأ الن كللل يفتللمحو يف ةللا غمغللت يف عظة للا ل للىل يف لل ر  عنلل  وجللوو أي  /4
 .2يفعس   يف ةا غمغت يف صغرهات غل أقاوطم م واضحو يف مقرطر اع بار اكرتج ن غني املتاحل واملعاس 

غاا اكنا رطأ يف ه ل املسأكو وق  يف اللراأ أو معرططت لةن م يفلأ جالل اكنظلر اكاقملىل ا لرو ويفتلاحل  أن /5
هلللل ل احل للللا  اكلللل ن ا نتللللب ع ن لللله عنلللل  اكرتجلللل ن غللللني املتللللاحل واملعاسلللل ت للللللرا ًكاج للللب يفللللأ افل  للللاراس 

هب ا يفللأ  اكعللوت واكع لاو ، ويف يفقاغللل هلثفء يفللأ أهل ر كللل يفتلمحو لولللا  عمللى اكنلاس يفللأ ارمللاب يفللا طتلا
 ل  يفوا اكقواع  وأكغوا األصو  واكق اس اكواضن يفأ أجل يفن  اكناس يفأ املات و.

 وسائل اإلعالم أنوا ، يفن ا: /6

 وسائل سم ةو يف ااايهتا ووسائم ا، كا الس واجلرائ  واإل اعاس اك  ف مش ةل عمى  اكعاس شرع و. -أ 
 غاا امللاكعاس اكشرع و مساهال .وسائل هلا ااايس سم ةو كلن ا مق  يف  -ب 
 وسائل ل  ا اخلم ط يفأ اخلن واكشرت نظرا  ألن ااايهتا اكرغن واكش ر  يف اكغاكب. -ا 

                                                        
 (.179-178اكتحو  اإلساليف و ضواغط وموج  اس ) 1
وه ها، غل نقارن  ط كر غاا املاناني  ا ا يفأ هافس لروطو عمى وقو  املعاس ، وه ل احلافس كو ُسمِلم أن يفت رها يفشاركو اك عا  ل نبغىل أف ننظر الك  ا 2

احلسبو يفأ اإلنلار يف األسواقت ألنه ق  وج س هافس مارض ل  ا غا  م كمع نو، ويفن    كك ًملالطني اك طأ طن عاون مبا طشاه ون. وطموم يفأ ه ا يفن  رجا 
 م رطس املامةني كمعالب اكتغار كوجوو هافس شا   يفأ افل  ان حبسان اكوجول.
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 وسائل لاس   يفعس   يف ااايهتا ويف وسائم ا. -و 
 املشاركون يف وسائل اإلعالم أقسام: /7

رنا  وكلله شلل ر  يف اكلل عو ، وطق لل ي غلله قعللا  يفللأ ملللون يفشللارك ه موك للو هللل ل اكوسلل موت نظللرا  كلونلله عمممةللا  ً -أ 
 عرطا يفأ اكناس.

وكللو -يفللأ ف ملللون يفشللارك ه يفشلل ةمو عمللى موك للو هللل ل اكوسلل مو، اليفللا كلونلله طبللني يفللا ل  للا يفللأ  اكعللاس  -ب 
 أو كلونه ق  عرلت أقواكه ويفواقعه. -عمرمضا  يف كاليفه ول اوطه

وا عملى غالا اكبل   واملنللراس، أو طل كوا آبرائ لم يف  صنف آلر وون هثفء علأ أن طب نلوا احللص أو طلرو -ا 
كذن يفأ املسائل واكق لااي، لاصلو ال ا كانلت يفبن لو عملى عملم صلح ن، أو اس شلاروا ل ةلا طقوكلون طمبلو اكاملم 

 املوثوقني.
 أنوا  املشاركو: /8

 املشاركاس أنوا  يفن ا:
 اك عو  الا هللا مااا، ومبم   وطنه، واكنتن كمناس. -أ 

 لا  عأ اإلسالم ويفوامحو أهل اكباطل. اك  -ب 
 اكرو عمى املنلراس يف ممك اكوس مو أو يف انها. -ا 
 يفأ لال  نظر  واقا و صاوقو، ويفن ج شرعىل يفثصل. -افج ةاع و واوها-يفااجلو اكق ااي  -و 
 ع و واوها.املشاركو يف اكق ااي اكامة و اكنالاو كمناس يف أيفور ون اهم، كاكنواهىل اكعب و أو اكورا -هل 

 وبناء على ما سبق من:
 عرض للمصاحل واملفاسد املرتتبة على استخدام وسائل اإلعالم واملشاركة فيها. /1

 وعرض بعض القواعد الشرعية والفقهية املتعلقة هبذا املوضوع. /2

 أمهية وسائل اإلعالم وقوة أتثريها سلباً وإجياابً. /3

 ملشاركني فيها وأنواع املشارََكة.عرض ألنواع وسائل اإلعالم وأنواع ا /4

 يتبني ما يلي:
أواًل: أن احلكاام م املشاااركة م وسااائل اإلعااالم لااي  حكماااً واحااداً مطلقاااً  يااال يقااال إنااظ جيااو  أو ال 

 جيو ، بل األمر فيظ تفصيل مشتمل على أحوال خمتلفة.
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، وإمناااا م وجوهباااا م بعاااض اثنيااااً: أن املساااتلة ال تنحصااار م بياااان جاااوا  أو عااادم جاااوا  املشااااركة فيهاااا
أن  -تبااارو وتعاااىل-وعليااظ فاالن علااى العلماااء والاادعاة إىل    -علااى تفصاايل عد بعااد قلياال-األحيااان 

ياادركوا َعظَاام املسااجتولية جتاااه هااذا الباااظ الواسااع العظاايم الااذ  عاام أثااره م هااذا العصاار املساامى عصاار 
 اإلعالم واالتصاالت.

سااب نااوع املشاااركة واملشاااركني، والوساايلة املشااارو فيهااا، وتغااري ذلااك اثلثاااً: تفاااوت احلكاام واختالفااظ  
 سب الزمان واملكان واألحوالا فمثالً عصر الفضائيات واإلنرتنت خيتلف عما سبقظ قبل انتشاار هاذه 

 الوسائل واتساع أتثريها. 
 ونتيجة لذلك ميكن تفصيل حكم املشاركة فيما عد:

ن   والااادعوة إىل   وإنكاااار املنكااارات تقتضاااي وجاااوظ الساااعي حاجاااة األماااة الياااوم إىل تبلياااغ ديااا /1
إلنشاء وسائل إعالم سليمة ولو ال مها وجود بعض املفاسد املرجوحة، مع احلرص على مدافعة املفاساد 

 قدر اإلمكان.

 تكون املشاركة م وسائل اإلعالم القائمة واجبة م األحوال اآلتية: /2

ملة على حمرم أو مكاروه، وكاان إنكاار املنكار أو بياان احلاق أليفس أو م إذا كانت الوسيلة غري مشت -أ 
بلد ال يتم إال بذلك. وهذه درجة عالية من الوجوظا نظراً الجتماع مشروعية الوسيلة، وتعاني  الوجاوظ 

 م املستلة املتحدث عنها والقضية الواقعة.
أو بياااان احلاااق ال ياااتم إال هباااذه  قاااد تكاااون الوسااايلة مشاااتملة علاااى حمرماااات، لكااان إنكاااار املنكااار -ظ 

الوسيلة، مع غلبة الظن أبن املصلحة أكرب من املفسدة اليت قاد توجاد مان املشااركةا فهاذه احلالاة ال باد 
 من القيام ابلواجب الكفائي فيها لبيان احلق أو رد املنكر ولو م هذه الوسائل.

 هناو حاالت تكون املشاركة فيها حمرمة، ومن ذلك: /3

اركة م الااااربامو املوجهااااة للثناااااء علااااى أهاااال الباطاااال وأعااااداء الاااادعوة ماااان األنظمااااة واألفكااااار املشاااا -أ 
 واألحزاظ ملا م ذلك من تلبي  على الناس.

املشاااركة م بعاااض الوسااائل والاااربامو الاايت يتوالهاااا ويشاارف عليهاااا أهاال البااادع واال ااراف، حاااني  -ظ 
ومطبوعااا،م، وأكمكاان خماطبااة معظاام املتااابعني  ااذه  تكااون هااذه املشاااركة ساابباً م تاازكيتهم وتاارويو بااراجمهم

 الوسائل ودعو،م من خالل وسائل أخرى.
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املشاركة م املناسبات البدعية، ولو مل يتضمن ذلك النص على جوا  االحتفال واملشاركة م هاذه  -ج 
 البدعا إذ فيظ تلبي  على الناس وإيهام  م.

 ذاتظ.مباشرة فقرات تشتمل على أمر حمرم م  -د 
تصد  من لي  لديظ العلم الشرعي الكام للفتيا واحلديال م القضااي الشرعية املهمة، أو منااررة  -ها 

 أهل األهواء و وهم.
أما املداخالت ا اتفية م الربامو املفتوحة املباشرة كاحلوارات، فيتصدى لاذلك فةاة  ان ميلكاون 

 القدرة.
توحااة م القنااوات الاايت تكعااه اثاال هااذه الااربامو فينبغااي أن وأمااا املشاااركة م الااربامو احلواريااة املف

 يتصدى  ا من تكون لديظ القدرة العلمية وقوة احلجة والبيان.
مااا سااوى هااذه احلاااالت تكااون املشاااركة فيهااا جااائزة، مااا مل يرتتااب عليهااا مفساادة أكاارب ماان مصاالحة  /4

 املشاركة، ومنها:

الناااس وتناااول مااا اتاجاظ الناااس ماان مسااائل اجتماعيااة نشار العلاام الااذ  ال جيااب تعلمااظ علاى تحاااد  -أ 
 وتربوية و وها.

مشاركة بعض الصاحلني من أ حاظ التخصصات غري الشرعية م قضااي تتعلق بتخصصاهم، إذا   -ظ 
 كان ذلك يرتتب عليظ تعريف الناس هبجتالء األخيار، واالستفادة الدعوية من ذلك.

 مستحباً، حسب ترجُّح املصلحة.وراا كان األمر م بعض الصور السابقة 
تهااد فيهااا الاارأ . قااال اإلمااام اباان تيميااة  /5 :   -رمحااظ    -هناااو أحااوال ماان املشاااركة أتاااج إىل أن جيك

".. لكن اعتبار مقادير املصاحل واملفاسد هو ايزان الشاريعة فماق قادر اإلنساان علاى اتبااع النصاوص مل 
شااباه والنظااائر، وقاال  أن تعااو  النصااوص ماان يكااون خباارياً هبااا يعاادل عنهاااا وإال اجتهااد برأيااظ ملعرفااة األ

 وبداللتها على األحكام..".

 ومن الوسائل اليت تعني على اختاذ املوقف م القضااي املعينة:
 * ما تقدم  ثظ من رعاية مقا د الشريعة، ورتبة هذه املقا د ودرجة الشمول، ودرجة القطعية والظنية.

اه والنظاااائر الدراساااة العميقاااة للتااااريا القااادمي واملعا ااار، والوقاااائع م راااروف * وماان طااارف معرفاااة األشاااب
  اثلة.
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* ومااان طرقهاااا أن تعااارف أحاااوال النااااسا ألن كثااارياً مااان املفاساااد إمناااا هاااي مبنياااة علاااى تصاااورات النااااس 
ونظااار،ما وذلااااك مثاااال تزكيااااة هااااذه الوسااااائل أو القااااائمني عليهااااا، وهااااذا األماااار ال خيااااتص بااااظ الباااااحثون 

 ونا بل هو راجع إىل نظرة عامة الناس، وهذا يرجع فيظ إىل أهل اخلربة أبحوا م.الشرعي

* االستشارة واملناقشة مع طلبة العلم والدعاةا فلهنا تفاتح للمارء أباواابً مل تكان لتبادو لاظ ابلنظار الفارد  
 اجملرد.

ت للدراساة ختتلاف والوقائع املشكلة قليلة ابلنسبة لغريهاا فلو تناولت مخسني حالة خمتلفة كعيناا
فيها الظاروف واألحاوال واألشاخاص لوجادت أن النظار واضاح م اجلملاة م نسابة كبارية منهاا قاد تصال 
إىل األربعني حالة من هذه اخلمساني، وهاذا هاو املطلاوظ، وال ينبغاي لطالاب العلام أن ياجتخر النظار فيماا 

تضاااع ضاااوابِّ تضااايَ ق دوائااار  اتااااج إلياااظ أكثااار النااااس مااان أجااال قضاااااي قليلاااة يفدرة، ومهماااا حاولااات أن
املشاااكالت فاااال باااد أن تبقاااى  اااور مل تشاااملها هاااذه الضاااوابِّ، وقاااد كانااات فتااااوى العلمااااء الساااابقني 

 واملعا رين إمنا تعرض ملسائل الكثرة واحلاجة.
سام اخلاالف بشااكل هناائي، وسيبقااى كثاري منهاا  إنظ مهما قيل وكتب م مثل هاذا املساائل فلان اك

 .حمال خاالف وأخذ و رد
فااال بااد أن تتسااع  اادوريف للخااالف فيمااا يساااوذ اخلااالف فيااظ، ويعااذر بعضاانا بعضاااً م ماااواطن 
الناازاع، ولنااا أسااوة حساانة م أ ااحاظ الناا   االى   عليااظ وساالم وأهاال العلاام ماان ساالف هااذه األمااة 
ليااظ "كاجتهااد الصاحابة م قطااع اللَ يناة وتركهاا، واجتهااادهم م  االة العصاار ملاا بعاثهم الناا   الى   ع

وساالم إىل بااي قريظااة وأماارهم أن ال يصاالُّوا العصاار إال م بااي قريظااة، فصاالى قااوم م الطريااق م الوقاات 
وقااالوا: إمنااا أراد التعجااال ال تفوياات الصااالة، وأخرهاااا قااوم إىل أن و االوا و ااالوها بعااد الوقاات  ساااكاً 

" وقاال  الى   علياظ بظاهر لفي العماوما فلام يعناف النا   الى   علياظ وسالم واحادة مان الطاائفتني
وساالم: "إذا اجتهااد احلاااكم فت اااظ فلااظ أجااران، وإذا اجتهااد فتخطاات فلااظ أجاار". وقااد اتفااق الصااحابة م 
مساائل تناا عوا فيهاا، علاى إقارار كال فرياق للفرياق اآلخار علاى العمال ابجتهاادهم كمساائل م العباادات 

ل عااام م الفريضاااة احلماريااة بعااادم واملناااكح واملوارياااال والعطاااء والسياساااة وغااري ذلاااك، وحكاام عمااار أو 
التشريك وم العام الثاين ابلتشريك م واقعة مثل األوىل، وملا سةل عن ذلك قاال: تلاك علاى ماا قضاينا 
وهذه على ما نقضيا وهم األئماة الاذين ثبات ابلنصاوص أهنام ال جيتمعاون علاى ابطال وال ضااللة، ودل 
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مساائل علمياة اعتقادياة كساماع امليات  اوت احلاي الكتاظ والسنة على وجاوظ متاابعتهم. وتناا عوا م 
 .1وتعذيب امليت ببكاء أهلظ ورؤية حممد  لى   عليظ وسلم ربظ قبل املوت مع بقاء اجلماعة واأللفة"

وعذر املخاالف ال ميناع مان احلاوار، ومان أن يباني كال حجتاظ ودليلاظ، لكان ا اذور البغاي والظلام 
 واال،ام.

 ** نصيحة للمشاركين:

ل ةا أيملون، وأن طامةلوا أن جملرو  -مااا–ح  ألوك ك اك طأ رأوا جوان ه ا اكاةل أن ط قوا هللا ونت 
 مقرطرهم كتحو يفوقع م ف طق  ىل اك حمل يفأ كل ق   أو ضاغط، ومما ط أك  عم  م يف  كك يفا طمىل:

 ه.اكور  واحل ر يفأ اك ساهل واكرتلصت لجوان األصل ف طس موم يفنه جوان كل يفا مامص غ /1

احلللل ر يفلللأ اكشللل ر  واكسلللاىل هللللات ال  املشلللاركو يف وسلللائل اإلعلللالم سلللبب ألن طُالللرا املشلللارك غلللني اكنلللاس  /2
 وطش  ر أيفرل.

احللل ر يفللأ اك امللص ًكلل ن ا ويف اع للا، أو أن ملللون هللىل اكباعللث عمللى املشللاركو، أو عمللى امل اونللو لولللا  يفللأ  /3
 انقعاع ا.

 افج  او يف النلار املنلر غق ر اإليفلان. /4

أفَّ ملللل لا م اكرابللللو يف اكلللل لا  عللللأ يفللللوقع م الا موك للللو اكوسللللائل اكسلللل  و واملعسلللل  ، وأن طب نللللوا كمنللللاس أن  /5
 يفشارك  م ف مق  ىل رضاهم عأ كل يفا طبث ل  ا.

 أن طا روا اللوايم اك طأ أو  هبم افج  او الا أن ع ناوا عأ ه ل املشاركو، للل عمى لن وغر. /6

 للممتنعين: ة** نصيح

نتلل ح  كملل طأ رأوا أن املشللاركو اللن سللائغو أن طس تللحبوا اكللور  يف اك اايفللل يفلل  يفللأ لللاكع م كةللا و 
 اس تحبول يف افيف نا  عأ املشاركو يف ه ل اكوسائل، ومما ط أك  عم  م يف  كك:

أن ط للل كروا أن يفلللوقع م هلللو ن  جلللو اج  لللاو لاكعللله ل للله الللنهم يفلللأ أهلللل اكاملللم، وكللل س هقلللا  يفقعوعلللا  غللله  /1
 يفأ لاكعه ًمبا  اكباطل واكقو  غه.طوصف 

أن طاللل روا يفلللأ للللاكع م يف اكلللرأي، وأن ط ورعلللوا علللأ وصلللع م غرقلللو اك اينلللو أو اك سلللاهل واكلللرتلص وجملللارا   /2
 اكاترت ل لعىل أن طائعو ممأ مرج  األيفو كع اواهم ويفواقع م يف ه ا اكاتر ق  أل وا  وان ه ا األيفر.

                                                        
 .123ل  19/122جمةو  اكع او ،  1
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و اكنلاس اكل طأ حي لاجون الك له، واكسلاىل إلجيلاو غل ائل ختاطلب عةلوم األيفلو افج  او يف مبم   وطلأ هللا كاايفل /3
 ومتل الك  م.

وعمى املسمم عةويفا  أن حي ر يفلأ اكقلو  عملى هللا غغلن عملم، وهلني طتلل غله اج  لاول الا مقرطلر قلو ، 
 أو امبا  اليفام يفأ األيفو لال طاث  كك أن جيوم نن ه ا شر  هللا وهلم هللا.

 ه اك لالن.وهللا املولص وعم 
 

 
 


