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 المقدمة

 

مد هلل الذي علم بالقلم , علم االنسان ما لم ٌعلم  واشهد أن ال اله أال هللا وحده ال الح

شرٌك له , خلق االنسان علمه البٌان وجعله بالبنان والجنان وزٌنه بنطق اللسان 

واشهد ان محمداً عبده ورسوله أونى جوامع الكالم والبٌان وادى االمانة وٌلػ 

هللا وسلم وبارك علٌه وعلى اله وصحابة الذٌن قاموا بنشر اٌته الرسالة صلى 

 وسلكوا سبله فً التبلٌػ واالعالم اما بعد .

فامتنا االسالمٌة تواجه صراعا معلنا وخفٌا لم ٌسبق له مثٌل مخططات  تستهدؾ 

اصولها ومبادئها ومكر بلٌل ونهار لتذوٌبها وسلحها من دٌنها عمل دؤوب لقلب 

ٌع المفاهٌم واؼراق المجتمعات المسلمة بشتى صنوؾ الشهوات الحقائق وتجم

والشبهات متى ؼدا امر االمة ملتبسا وحالها فً التٌه والؽواٌة ونشأ ٌل اجٌال ال 

وشرائعه ... لهذا شعائره وال عالقة لهم ب تعرؾ سوى اسم االسالم ورسم القران

م القارء ما هو اجتهدت فً بحثً هدا لبٌان االسالم بصورة واضحة جلٌة تفه

 االسالم وماهً شعائره وشرائعه ومدى رحمته بالناس وهو دٌن السالم والتسامح.
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 اهمية البحث

االسالم والى  نشأةتكمن اهمٌة البحث ببٌان دور االعالم االسالمً منذ 

البناء وان االساس فٌه هو القران الكرٌم وسنة ٌومنا هذ بانه االعالم 

 السلؾ الصالحالنبوٌة وسٌرة 

 

 

 اهداف البحث

الهدؾ من البحث تعرٌؾ القارء بأنواع وسائل االعالم المنتشرة فً الوقت 

الحاضر وبٌان ان االعالم االسالمً هو االعالم الصادق المبنً على اسس 

 قوٌمة وٌجب متابعتها وتطوٌرها

 

 مشكلة البحث

عالم لقد واجهة الباحثة مشكلة العثور على المصادر التً تخص اال

االسالمً وبقٌة وسائل االعالم وذلك لتطور السرٌع فً وسائل العالم و 

وجود وسائل اعالم تدعً بانها اسالمٌة ولكنها مندسة ومن الصعوبة 

 تمٌزها
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 المبحث االول

 تعريف االعالم
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 المبحث االول

 

 الموضوع / تعريف االعالم

 -اوال:

اصل االعالم من مادة علم قال فً اللسان والتعلم نقٌض الجهل  علم علما   -

 هو نفس  ورجل عالم وعلٌم من قوم علماء

 

 وعالم وعالمة اذا بالؽت فً وصفه بالعلم اي عالم جدا و الهاء للمبالؽة -

 

 

وعلمت الشًء اعلمه علما عرفته قال ابن بري وتقول علٌم وفقه اي تعلم  -

 اي ساد العلماء والفقهاء.وتفقه وعلم وفقه 

 

شًء شعر ٌقول : ما علمت بخبر قدومه: اي ما شعرته وٌقال لبا وعلم  -

اٌاه وعلم  فأعلمتهالخبر  واستلمنًحتى اعلمه  وأعلمنٌهاستعلم لً خبر فالن 

االمر وتعلمه اتقنه وٌجوز ان تقول علمت الشًء بمعنى عرفته وخبرته علم 

 خبره وفً التنازل الرجل خبره واحب ان ٌعلمه  اي ٌ

ُكْم )        َوَأِعدُّوا َلُيْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوٍَّة َوِمْن ِرَباِط اْلَخْيِل ُتْرِىُبوَن ِبِو َعُدوَّ المَِّو َوَعُدوَّ
المَِّو ُيَوفَّ ِإَلْيُكْم  َوَآَخِريَن ِمْن ُدوِنِيْم ََل َتْعَمُموَنُيُم المَُّو َيْعَمُمُيْم َوَما ُتْنِفُقوا ِمْن َشْيٍء ِفي َسِبيلِ 

 (1)(َوَأْنُتْم ََل ُتْظَمُمونَ 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.طبعة دار المعارؾ سورة   4/3333لسان العرب. باب العٌن. مع االم والمٌم : - 1

 ( 55اٌة )      الاالنف
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 المبحث االول

 

 تعريف االعالمالموضوع 

 

واعلم فالنا الخبر واخبر به ..... )العلم( ادرك الشًء على ما هو  -

الجزئً  ألدراكالكلً المركب والمعرفة تقال  ألدراكبه....وقٌل : العلم ٌقال 

 (1)البسٌط .

 

ومن هنا ٌقال عرفت هللا سبحانه دون علمه وٌطلق العلم على مجموعة  -

 (2)مسائل واصول كلٌة تجمعها جهة واحدة كعلم الكالم وعلم النحو . 

 

 

االعالم فً اللؽة جمع علم العلم والعالقة شًء ٌنصب فً االماكن التً  -

 تحتاج لعالقة ٌهتدى به الضال وٌقال اعلمت على كذا وجعلت علٌه عالمة

 (3)وٌطلق العلم وٌراد به الجبل والراٌة التً ٌجتمع الٌها الجند. 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مباحث  11قال العالمة االخضري فً شرح سلمه على المنطق ص (1)

 2/624الوسٌط  باب العٌن مع الالم والمٌم :  المعجم (2)

    م 2335 -هـ 1426الموسوعة الفقهٌة والكوٌتٌة الجزء الخامس الطبعة الخامسة  (3)
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 الثاني المبحث

 نشاه االعالم وتطوره
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 لمبحث الثاني

 

 نشأت االعالم وتطوره 

 

البداٌة نشاء االعالم منذ ظهرت الحاجة الى نقل المعلومات وتبادلها اي . مع بدء 

الحٌاة االجتماعٌة لإلنسان . فاألعالم  حاجة بشرٌة ال ؼنا عنه وٌمكن لنا ان نلتمس 

بداٌاته مع البداٌات االولى للخلق حٌن خلق هللا سبحانه ادم علٌه السالم وعلمه 

َوَعمََّم َآَدَم اْْلَْسَماَء ُكمََّيا ثُمَّ ))المالئكة بأسمائهم  قال تعالى االسماء كلها وامر ان ٌنًء 

( َقاُلوا ُسْبَحاَنَك َل ِعْمَم َلَنا ِإَلَّ 13َعَرَضُيْم َعَمى اْلَمََلِئَكِة َفَقاَل َأْنِبُئوِني ِبَأْسَماِء َىُؤَلِء ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقيَن )

( َقاَل َيا َآَدُم َأْنِبْئُيْم ِبَأْسَماِئِيْم َفَممَّا َأْنَبَأُىْم ِبَأْسَماِئِيْم َقاَل َأَلْم َأُقْل 13اْلَعِميُم اْلَحِكيُم ) َما َعمَّْمَتَنا ِإنََّك َأْنتَ 

 (2) (11َلُكْم ِإنِّي َأْعَمُم َغْيَب السََّماَواِت َواْْلَْرِض َوَأْعَمُم َما ُتْبُدوَن َوَما ُكْنُتْم َتْكُتُموَن )

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م 1536: الناشر عالم الكتب المصرٌة . 14مدخل الى علم الصحافة د . فاروق ابو ذٌة ص 

  33, 32, 31اآلٌات )القران الكرٌم سورة البقرة  - 2
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 المبحث الثاني

 

 االعالم نشأته وتطوره

 

فاد منه ان االنسان عرؾ االعالم من اول وهلة فً الحٌات وكان فهذه اآلٌات ٌست

ومنذ بدٌات وجود االنسان ٌمارسه بطرق فطرٌة الهمها هللا تعالى بها وعلمه اٌاها 

 هرت طرق التعبٌر متتابعة  عن التطورات واالفكار وكٌفٌة االخبار عن كل ماظ

ٌحٌط فً االنسان من احوال ومتؽٌرات فحٌن ال تسعؾ النسان اللؽة فً التعبٌر عن 

مراده ٌستخدم الحركات واالصوات مثل االشارة واشعال النار ودق الطبول وؼٌر 

كما ٌسهل (1)ال بعضها مستخدما الى عصرنا هذا زذلك من االمور البدائٌة التً الت

ة االنسان الذي خلق لٌتعارؾ وٌتعاٌش مع علٌنا مالحظة البعد االجتماعً فً حٌا

البشر من حوله وٌانس بهم وٌتشوق الى معرفة اخبارهم واالطالع على احوالهم وقد 

َيا َأيَُّيا النَّاُس ِإنَّا َخَمْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأْنَثى َوَجَعْمَناُكْم اشار هللا تعالى الى ذلك بقوله سبحانه ))

 (2)(( (31َعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد المَِّو َأْتَقاُكْم ِإنَّ المََّو َعِميٌم َخِبيٌر )ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلتَ 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

االستاذ عبد هللا قاسم الشولٌلً .  16المعاصر ص االعالم السالمً فً مواجهة االعالم – 1

 بتصرؾ

 ( 13القران الكرٌم سورة الحجرات اآلٌة ) – 2
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 المبحث الثالث

 وسائل االعالم
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 المبحث الثالث

 -المطلب االول :

 

 ٌحسن بنا ان نبدأ بالتعرٌؾ بوسائل لؽة واصطالحا وذلك قبل ان نعد وسائل االعالم

هً جمع وسٌلة ما ٌتقرب به الى ؼٌره وٌقال توسل  -تعريف الوسائل في اللغة :

(1)الٌه بوسٌلة اذا تقرب الٌه بعمل 
 

 وقد سبق بٌان االعالم لؽتا واصطالحا فما هً وسائل االعالم ؟

مباشرة الى وسائل االعالم الجماهٌرٌة  عندما ٌطلق هذه اللفظة الٌوم ٌنصرؾ الذهن 

.... االذاعة ..... الخ ( ولكن الوسٌلة فً االصطالح االعالمً اعم كل ) الصحافة 

 من هذا التخصٌص كثٌراَ .

فكل اداة لنقل المعنى الى الناس هً فً الحقٌقة وسٌلة اعالم او هً القناة التً ٌعبر 

 (2)منها المعنى الى الناس وهً فً اساسها الكلمة او القول

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مكتبة لبنان / المعجم الوسٌط  636المختار الصحاح باب الواو مع السٌن واالم ص  - 1

 . 2/1332باب الواو مع السٌن والالم 

ط االولى دار  43 – 35لشنقٌفً ص االسس الفكرٌة لألعالم  د . سٌد محمد ساداتً ا – 2

 للنشر والتوزٌع . الحضارة
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 المبحث الثالث

 المطلب الثاني

 انواع وسائل االعالم

 وسائل االعالم المطبوعة – 1

 الصحؾ .... المجالت   ... الكتب  .. الرواٌات ونشرات و المطبوعات 

ووقع على االذن وتعتبر الخدمة  تأثٌراالعالم االذاعً المسموع  له  – 2

فترة زمنٌة  بأقصراالذاعٌة بكونها ٌمكنها الوصول الى المستمع والمفترض 

 (1)محددة بكلفة اقل للفرد والجماعة على السواء .

االعالم المرئً والمسموع ) التلفاز ( ٌجتذب العٌن واالذن فً االن ذاته  – 3

ٌنقل الصوت والصورة المرافقة له فً االعالم كونه  تأثٌرهوتعود زٌادة قوة 

ة وكأن المشاهد ٌرى ما ٌحدث عن قرب فالفضائٌات تخترق الحدود الطبٌعٌ

 (2)سً او عسكري .والجؽرافٌة دون ــــــــــ سٌا

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــ

االسس  175- 173االسس الفكرٌة لالعالم د . سٌد محمد ساداتً الشنقٌطً ص  – 1

  243العلمٌة لنظرٌات االعالم د . مٌهان رستً ص 

 244االسس العلمٌة لنظرٌات االعالم د .مٌهان رستً ص  231نفس المرجع ص  – 2
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 المبحث الثالث

 المطلب الثالث

 وظائف وسائل االعالم

 -وسائل االعالم و وضائف اهمها :

 

انها اخبارٌة تنقل االحداث والقضاٌا المهمة وتتابع تطوراتها وانعكاساتها  – 1

على المجتمع وبكاد المضمون االخباري ٌشكل النسبة الرئٌسٌة السائدة الٌوم فً 

وسائل االعالم التً ٌفترض ان تقوم بتؽطٌة تلك االحداث بحٌادٌة ودقة 

 ومصداقٌة لكً تحظى باحترام الجمهور .

 

ٌة تهتم بالمجتمع وما ٌحٌط به من ظواهر  واحداث وتنمٌة العالقات اجتماع – 2

صفحة كل البٌنٌة التً تتولى تعمٌق الصالت االجتماعٌة وتوثٌقها فعندما تقدم ال

 او جماعات او مؤسسات األفرادٌوم اخباراً اجتماعٌة عن 
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 المبحث الرابع

انواع وسائل االعالم 

 االسالمي
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 المبحث الرابع

 انواع وسائل االعالم االسالمية

 -ٌتمتع االعالم االسالمً دون ؼٌره بوسٌلتٌن باٌنتنً هما :

والى جانب هاتٌن الوسٌلتٌن نالت  وسائل القران الكرٌم والسنة النبوٌة المطهرة 

حٌث التطوٌر والتحسٌن على مختلؾ  االعالم  االخرى من االسام اهتماما كبٌرا من

اكثر من ؼٌره من ـــــــــــــــ والدعوات ولقد استخدم المسلمون اال وائل  العصور 

بتطوٌر بعضها تحسٌنا وتجربة او اظافو الٌها وسائل  االوسائل المعروفة وقامو

جدٌدة ومن هنا تمٌز االعالم االسالمً  بتنوع وسائله مع االستفادة الكاملة مما 

 ( 1)ة ٌستحدث من الوسائل والتطبٌقات االعالمٌ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ االعالم االسالمً خصائصه  33االعالم االسالمً و وسائل االتصال الحدٌثة ص – 1

 م2333عالم الفكر القاهرة  35 – 34واهدافه د . عناٌة هللا ابالغ ص 
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 المبحث الرابع

 انواع وسائل االعالم االسالمي

 وسائل االعالم االسالمً قدٌما وحدٌثا . وهذه وقفة مع اهم

 وهو اعظم الوسائل االعالمٌة ....... -القران الكرٌم : – 1

خلق هللا سبحانه وتعالى الخلق فلم ٌتركهم همال او بدعهم سدى بل ارسل الٌهم 

الرسل معلمٌن وموجهٌن وانزل علٌهم الكتب و جعل لكل رسول اٌة عظمى على 

ملتها ٌؤمن البشر  فالناقة لصالح وجعل النار بردا وسالما على ابراهٌم وعصا 

افضل الصلوات والتسلٌم   مٌعاجالكبرى لموسى  والطب لعٌسى علٌهم  واآلٌات

معجزة الرسول الخاتم علٌه الصالة والسالم قرانا ٌتلى الى ٌوم الدٌن قال وكانت 

ما من االنبٌاء نبً اال اعطى ما مثله امن  علٌه البشر وانما  {علٌه الصالت وسالم 

 (1) }كان الذي اوتٌت وحٌا اوصاه هللا الى فارجوا ان اكون اكثرهم تابعا ٌوم القٌامة 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 155\4متفق علٌه البخاري كتاب فضائل القران باب كٌؾ نزل الوحً واول ما نزل  – 1

 ( 4656حدٌثه )

 152رقم  52( ص االٌمان برسالة نبٌنا محمد )ومسلم فً كتاب االٌمان باب وجوب 
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 المبحث الرابع

 انواع وسائل االعالم االسالمي

 عظم الوسائل االعالمية القران ا

تحدى هللا سبحانه وتعالى الثقلٌن االنس والجن فبان عجزهم قال تعالى                    

ْنُس َواْلِجنُّ َعَمى َأْن َيْأُتوا ِبِمْثِل َىَذا اْلُقْرَآِن ََل َيْأُتوَن ِبِمْثِمِو َوَلْو كَ )) اَن َبْعُضُيْم ُقْل َلِئِن اْجَتَمَعِت اْلِْ

 (3)((ِلَبْعٍض َظِييًرا 

ِإنَّا َسِمْعَنا ُقْرَآًنا وانزل بلسان عربً مبٌن فلم ٌسع الجن اذ سمعوه اال ان قالوا ))

 (2)((اَعَجبً 

ولم ٌسمعه فصحاء العرب والبلؽاء اال شهدوا له بالحالوة وطالوة وانه لٌس بكالم 

البشر وال دركهم  تأثٌر فً نفوس كانوا ٌتواصون بٌنهم بعدم االستماع الٌه 

َوَقاَل الَِّذيَن َكَفُروا ََل َتْسَمُعوا والتشوٌش علٌه كما حكى عنهم ربهم سبحانه وتعالى فقال ))

 (1)(( اْلُقْرَآِن َواْلَغْوا ِفيِو َلَعمَُّكْم َتْغِمُبوَن ِلَيَذا 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (33سورة االسراء اٌة ) – 1

 (1سورة الجن اٌة ) – 2

 (26سورة فصلة اٌة ) – 3
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 المبحث الرابع

 انواع وسائل االعالم االسالمي

 القران اعظم الوسائل االعالمية

اال انهم رؼم ذلك لم ٌفعلو بل جاء االمر على ؼٌر ما ٌشتهون فمال الناس اكثر 

ِبَأْفَواِىِيْم ُيِريُدوَن َأْن ُيْطِفُئوا ُنوَر المَِّو للقران وسماعه وصدق وعد هللا سبحانه اذ ٌقول))

 (3)(( َوَيْأَبى المَُّو ِإَلَّ َأْن ُيِتمَّ ُنوَرُه َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُرونَ 

 كما قال ابو طٌب المتنبً 

 (2)وصبنً قلت هذا الصبح لٌل      أ ٌعمى العالمون عن الضٌاء         

َأْضَغاُث َأْحََلٍم َبِل  َبْل َقاُلوافلم ٌجدوا اال نشر االكاذٌب واالفتراءات بشأنه قال تعالى))

ُلونَ   (1)(( اْفَتَراُه َبْل ُىَو َشاِعٌر َفْمَيْأِتَنا ِبَآَيٍة َكَما ُأْرِسَل اْْلَوَّ

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (31سورة التوبة اٌة ) – 1

 البٌت البً طٌب المتنبً من قصٌدة ٌمدح بها الحسٌن – 2

 م 1536 -هـ  1436دار الكتب العالمٌة بٌروت  1الشوقً دٌوان المتنبً ط

 (5سورة االنبٌاء اٌة ) – 3
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 المبحث الرابع

 انواع الوسائل االعالمية االسالمية

 القران اعظم الوسائل االعالمية 

وهلع مما ٌعانوه من عظمة فً النظم وسموا فً االخالق ٌفعلون ذلك باضطراب 

والرقً فٌما ٌدعوا الٌه بجعل الحق وٌفقد الباطل ٌهدي ألقوم الطرق وٌقود ألحسن 

السبل  وكل خبر ٌأمر به وٌحث علٌه وكل شًء ٌنهى عنه وٌحرم دواعٌه قال 

اِلَحاِت َأنَّ َلُيْم َأْجًرا ِإنَّ َىَذا اْلُقْرَآَن َيْيِدي ِلمَّ سبحانه )) ُر اْلُمْؤِمِنيَن الَِّذيَن َيْعَمُموَن الصَّ ِتي ِىَي َأْقَوُم َوُيَبشِّ

 (1)((َكِبيًرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (5رة االسراء اٌة )سو - 1
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 المبحث الرابع

 انواع الوسائل االعالمية االسالمية

كانت وما تزال االحادٌث الشرٌفة قوال او فعال حقة او تقرٌرا -السنة النبوٌة : – 2

منبعا ومصدرا للعلوم والثقافة االسالمٌة فً  عالم االسالم وتمثل الرسالة االعالمٌة 

المثلى التً تفً بحاجات االعالم االسالمً فً جمٌع المجاالت وتوفر النموذج 

 الكامل لالتصال بالناس .

ؼرٌزة التقلٌدٌة والمحاكاة وهذه الوسٌلة العظٌمة مبنٌة على  -قدوة الحسنة :ال – 3

والتربية والتعليم ورب  فعال فً مٌدان االعالم تأثٌرعنه البشر وذلك بما لها من 

رجل يقتدى به في العمل يكون انصح وانصح من كثير من الجهود االعالمية لنشر 

كريم بهذه الوسيلة فلفت انظار المؤمنين  فكر او عقيدة او سياسة وقد اهتم القران

 احسن القدوة وخير االمور سيدنا وسيد الكون وخير خلق هللا .............الى 
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 المبحث الرابع

 

 انواع الوسائل االعالمية االسالمية

 

َلَقْد َكاَن ( لنهتدي بسنته ونقتدي بأقواله وافعاله فقال  سبحانه وتؽالى )) محمد )

 (1)(( َلُكْم ِفي َرُسوِل المَِّه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن َيْرُجو المََّه َواْلَيْوَم اْْلَِخَر َوَذَكَر المََّه َكِثيًرا

والصحابة الكرام تطبٌقا عملٌا واهتماما شدٌدا بهذه  ( فراٌنا فً رسول هللا )

الدٌن الجدٌد وترجموا الوسٌلة فكانوا مضرب المثل فً نشر القٌم التً دعا الٌها 

بأفعالهم تعالٌم دٌنهم من المساواة والعدالة والرحمة والتكامل والشجاعة والبذل 

واالٌثار فكانوا سببا لدخول الشعوب  واالم فً دٌن هللا اقواما لما راوه  والتضحٌة

 (2)الراشدة  المباركة  من سمو االخالقً والسلوكً فً سٌرتهم

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (11سورة االحزاب اية ) – 1

 بتصريف كبير  96 – 44االعالم في صدر االسالم ص  – 1
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 المبحث الرابع

 انواع الوسائل االعالمية االسالمية

َما َيْمِفُظ ِمْن َقْوٍل ِإَلَّ َلَدْيِو َرِقيٌب )3جاء قوله سبحانه وتعالى   -الم الكلمة الطٌبة :اع – 4

 (1)((َعِتيدٌ 

َأَلْم َتَر َكْيَف كرٌمة اثر الكلمة الطٌبة كانت او خبٌثة فً  قوله سبحانه )) اآلٌةٌبٌن 

( ُتْؤِتي ُأُكَمَيا ُكلَّ ِحيٍن 32َبٍة َأْصُمَيا َثاِبٌت َوَفْرُعَيا ِفي السََّماِء )َضَرَب المَُّو َمَثًَل َكِمَمًة َطيَِّبًة َكَشَجَرٍة َطيِّ 

( َوَمَثُل َكِمَمٍة َخِبيَثٍة َكَشَجَرٍة َخِبيَثٍة اْجُتثَّْت 33ِبِإْذِن َربَِّيا َوَيْضِرُب المَُّو اْْلَْمَثاَل ِلمنَّاِس َلَعمَُّيْم َيَتَذكَُّروَن )

 (2)((ِض َما َلَيا ِمْن َقَرارٍ ِمْن َفْوِق اْْلَرْ 

( )ان العبد لٌتكلم بالكلمة فً رضوان هللا ال  وفً السنة المطهرة فقال النبً )

باال ٌهوى بها ٌلقى لها اال ٌرفع هللا بها درجات وان العبد لٌتكلم فً سخط هللا ال ٌلقى 

 (3)فً جهنم (

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (13سورة ق اٌة ) – 1

 ( 26 – 25 – 24سورة ابراهٌم اٌة )  – 2

 (6113صحٌح البخاري كتاب الرقاق باب حفظ اللسان رقم الحدٌث ) – 3
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 المبحث الخامس

 اهداؾ االعالم االسالمً
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 المبحث الخامس

 اهداف االعالم االسالمي

تختلؾ اهداؾ وسائل االعالم باختالؾ توجهات القائمٌن علٌها فمنه الربحٌة ومنها 

وؼٌر ذلك فً  االباحٌة ومنها السلطوٌة الخادمة لتوجهات الحكام او السلطة  الحاكمة

وهنا ٌبرز االعالم االسالمً بمرجعٌة ربانٌة المتعدة  التوجهات االعالمٌة .

على القران الكرٌم والسنة النبوٌة المطهرة ال ٌخالؾ احكامها  وال ٌخرج  باألساس

 (1)معتمدا اهداؾ سامٌة وؼاٌات نبٌلة نذكر بعضا منها فٌما ٌلً  عن توجٌهاتها

الهواء واالشخاص تعبد الناس لربهم سبحانه وتعلى وتخلٌصهم من العبودٌة ا – 1

 والمعبودات الباطلة وااللهة الزائفة .

ترسٌخ العقٌدة الصحٌحة وتوصٌلها للمتقلبٌن نقٌة صافٌة  ورد تحرٌؾ  – 2

 المبطلٌن وشبانهم  بالبرهان الناصع والدلٌل الساطع

معانً االخوة  بأعالءتوثٌق الروابط بٌن النسٌج االجتماعً  للمسلمٌن  – 3 

 واالٌمان ونشر وحدة االمة والعدالة والمساواة .

على ان االسالم عقٌدة  والتأكٌداالصالح والتوجٌه من جانب المعامالت  – 4

 (1)االسالم بأحكاموشرٌعة عبادة ومعاملة وال ٌفصل بٌنهما فً وجوب االلتزام 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  42الى ص 135االعالم االسالمً فً مواجهة االعالم المعاصر ص  – 1
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 المبحث السادس

دواعي ظهور االعالم 

 االسالمي
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 المبحث السادس

 (1)دواعي ظهور االعالم االسالمي

تتمتع وسائل االعالم فً عصرنا الحاضر بمكانة عظٌمة فً توجٌه افكار الجماهٌر 

وتشكٌل سلوكٌاتهم فً الحٌاة فً عالم تتحول الى )) قرٌة كونٌة(( قصرت وسائل 

االتصاالت االلكترونٌة المسافات بٌن اجزاءه ورٌط شبكة معقدة من االتصاالت ٌسن 

فً تارٌخ االنسانٌة كله واصبحت وسائل  الدول والشعوب ٌصوره لم ٌسبق لها مثٌل

االعالم الموجة المركزٌة  االولى لألفراد والمجتمعات وال ٌخفا على احد السٌطرة 

الكبٌرة للدول الؽربٌة على االعالم وسٌاسة وتوجٌهاته وال ٌخفى على المخلص 

بة الموجه وهنا نكتب المطالجراء هذا االعالم الخبٌث  باألمةاالضرار التً نزلت 

البدٌل االسالمً فً مٌدان االعالم بجانبٌه النظري والعملً ولتطبٌقً اهمٌة  بإٌجاد

بالؽة فان صٌاؼة منهج االعالم االسالمً ٌعمل عل سد الفراغ الهائل فً منظومات 

 المنهج االسالمً

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3مستفاد بتصرٌؾ كبٌر واعادة صٌاؼة ؼالبا من اضاءات حول االعالم االسالمً ص  – 1

 6الى ص  3االعالم االسالمً فً مواجهة االعالم المعاصر ص  6الى ص 
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 السادسالمبحث 

 دواعي ظهور االعالم االسالمي

 

االسالمً ٌقوم على  لإلصالحٌعتبر ضرورة  ملحة حتى ٌمكن بلورة انموذج جدٌد 

 الشمول والتكامل والواقعٌة .

لهذا المٌدان الخطٌر فً النقاط مسلمٌن للنزول وٌمكن لنا تعدد الدواعً التً دعت ال

 -االتٌة :

عل  التأثٌرلمجتمعات وخطورة ما ٌقوم من ادارك اهمٌة االعالم فً حٌاة ا – 1

 او اٌجابا . التأثٌراالفراد والمجتمعات سلبا كان هذا 

شمولٌة احكام االسالم بجمٌع نواحً الحٌاة ووجوب العمل على صبػ جمٌع  – 2

 االنشطة  بالصبؽة االسالمٌة ومن اهمها المنظومة االعالمٌة .

ري الرهٌب الذي ٌتعرض له مواجهة الؽزو الفكري والثقافً والحضا – 3

 طعنا وتشكٌكا فً دٌنهم واخالقهم وتارٌخهم .المسلمون 

توجٌه االعالم فً الدولة االسالمٌة نحو االصالة والذاتٌة النابعة من قٌم  – 4

االسالم ومبادئه وتوفٌر الجو المالئم والدعم المناسب لصنع البدائل االسالمٌة التً 

  (1)تقؾ فً مواجهة ما ٌقدمه الؽرب .

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الى  3مستفاد بتصرٌؾ كبٌر واعادة صٌاؼة ؼالبا من اضاءات حول االعالم االسالمً ص  - 1

 6الى ص  3االعالم االسالمً فً مواجهة االعالم المعاصر ص  6ص 
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 الخاتمة

الحمد هلل رب العالمٌن الذي بنعمته تتم الصالحات , احمده سبحانه على عظٌم منه 

وكرٌم عطٌته واشهد ان ال اله اال هللا وحده ال شرٌك له , اهل الثناء والمجد واشهد 

صلى هللا علٌه وسلم وبارك علٌه وعلى ال بٌته وصحبه ان محمدا عبده ورسوله 

 دٌن ............  اما بعد الى ٌوم ال بإحسانوالتابعٌن  لهم 

الفوائد الحاصلة من  فالبد لكل عمل من خاتمة نعد فٌها نتائج العمل وتبرز فٌها

 -خالله وكان اهم النتائج التً خرج بها الباحث من هذا البحث ما ٌلً :

ان عطاء القران الكرٌم ٌظل  متدفقا وافٌا بحاجات المسلمٌن ٌما تضمن من  – 1

 قواعد واالصول التً تربت جمٌع مناحً الحٌاة .

تتوقؾ عملٌة االتصال صالحا وفاسدا حقا وباطال  هدى وضالال . بحسب ما  – 2

 والقالب الذي تصاغ فٌه الرسالة .ٌتم ارساله من معلومات 

ٌة االعالم فً حٌاة االفراد والمجتمعات وما ٌقوم به من تاثٌر على اهم التأكٌد – 3

 .سلبا او اٌجابا

 -واوصً من خالل بحثً هذا بنا ٌلً :

بٌان للعالم االسالمً وؼٌر االسالمً المعنً السامٌة للدٌن االسالم والقران  – 1

 الكرٌم والفكر االسالمً  البناء 

 عالم االسالمً المعتدلاالبتعاد عن االعالم المؽرض وتوحٌد اال –2

 نشر االفكار االسالمٌة الصحٌحة اساسا للعالم المتحضر – 3

 زٌادة االذاعات االسالمٌة المعتدلة  - 4
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