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 الديين يف تعزيز قيم التسامح وااللعتدال لعامدور اإل
  نزار لعامر حسنيأ.م.د 
 ية لسامكلية العلوم اإل /جامعة األنبار

 ملخص باللغة العربية
وفي ظل غياب الرؤية الهادفة وضياع اآلليات المناسبة التي تسهم في مواجهة ، المعاصرة ذات اهداف متعددة واتجاهات متنولعة يةلعامإن الرسائل اإل

تعزيز مبادئ التسامح وااللعتدال وهذه سمة واضحة في إلى  ية تدلعوسامالتسامح واأللعتدال. لكن القيم اإلتبرز تهديدات لقيم لعديدة منها ، يةلعامالعقبات اإل
وفكرية يعاني منها  ي من خال االستعانة بتلك القيم أن يجد حلول لمشاكل اجتمالعيةساماإل لعاموقد حاول اإل، ي الديني لعلى مر العصورلعامالخطاب اإل

ية يجب تفعيلها ونشرها. إن التقدم الحاصل في التكنلوجيا المعاصرة ووسائل إلعاموهي في الوقت ذاته مضامين لرسائل ، الشباب لعلى وجه الخصوص
حديث يطول الكام لعنه والخوض فيه وهي ليست  وتنوع تلك الوسائل وزيادة مستخديميها بشكل كبير، األتصال والتواصل لغرض ايصال األفكار والثقافات

وهنا يأتي دور  ية التي تحمل ثقافة التسامح وتنشر معنى االلعتدال بين افراد المجتمع.لعاما بقدر مايتعلق بايصال مضامين الرسالة اإلمن صلب موضولعن
غم ي معاصر يحاكي المشالعر ويناإلعامالذي ينبغي أن يكون دلعويًا بأطار  اآلليات المعاصرة والكيفيات الممكنة في ايصال هذه الفكرة أوهذا المضمون

تكمن أهمية البحث في لعاج المشكات المتراكمة التي تتمثل في تجميد فكرة التسامح وغياب : أهمية البحث الديني الهادف. لعاماألفكار ووفق ضوابط اإل
مع ألعداءه ومناؤيه ولمرات لعديدة والتاريخ شاهد لعلى ذلك ،وكيفية تعزيز ذلك في  وطبقها رسولنا  سامالتعامل مع هذه الجزئية المهمة التي دلعا إليها اإل

 لعاممدى قدرة اإل ما –1: يمكن وضع مشكلة البحث في إطار اإلجابة لعن التساؤالت األتية: مشكلة البحث نفوس شريحة مهمة في المجتمع وهم الشباب.
الديني ونوع هذه العاقة من حيث التفالعل  لعامما حجم العاقة بين القيم االجتمالعية واإل –2 المجتمع ؟ي لعلى تعزيز قيم التسامح ونشرها بين ابناء ساماإل

يجابًا؟ منهجية البحث:  الحيثة والمتنولعة ؟ لعامية معاصرة لمبادئ وقيم التسامح بأستخدام وسائل اإلإلعامهل باإلمكان إلعطاء صور  –3 والنتائج سلبًا وا 
لقد جاء هذا  :خطة البحث في تتبع المنهج االستقرائي في جمع النصوص ثم استخدام منهج البحث التحليلي في األستنباط واألستنتاج. تتمثل منهجية البحث

لعامًة والديني خاصة وبيان وسائل  لعامالديني ويتضمن )التعريف باإل لعامالمطلب األول :مفهوم اإل البحث مشتمًا لعلى مقدمة وثاثة مطالب وخاتمة.
مفهوم التسامح واأللعتدال وقيمهما ويتضمن )بيان مفهوم التسامح وااللعتدال وأدلتهما الشرلعية : الديني وصوره وخاصة المعاصرة(. المطلب الثاني لعاماإل

افة التسامح واأللعتدال وتتضمن جانبين )األليات النظرية مثل الديني في نشر ثق لعامآليات اإل المعاصرة(. لعاموأبرز مايهدد نشر هذه القيم في وسائل اإل
 ،األفام الوثائقية ،الخطابات الهادفة ،ية الدينيةلعامزيادة المساحة اإل، )األليات العملية مثل يةلعامالتعبئة الثقافية للمادة اإل، األسس العلمية، التخطيط السليم

 ملخص بحث لمؤتمر االلعتدال في الخطاب . المحور الثالث. تي تحمل التسامح واأللعتدال في معناها ومبناها(الزيارات الميدانية والمسابقات والمشاريع ال
 دور ، إلعام ، ديني الكلمات المفتاحية:

The role of religious media in promoting the values of tolerance and moderation 
Ass. Prof. Dr. Nazar Amer Hussain 

Abstract: Contemporary media messages have multiple objectives and trends. In the absence of a vision 
and the loss of appropriate mechanisms that contribute to overcoming media obstacles, there are threats to 
many values, including tolerance and moderation. But Islamic values call for the promotion of the 
principles of tolerance and moderation and this is a clear feature in the discourse of religious media 
throughout the ages. The Islamic media has tried by using these values to find solutions to the social and 
intellectual problems suffered by young people in particular and at the same time, Activate and publish. 
The importance of research: The importance of research is to deal with the accumulated problems that are 
the freezing of the idea of tolerance and the absence of dealing with this important part called by Islam and 
applied by our Messenger (pbuh) with his enemies and his companions and many times and witness to 
that, and how to promote this in the hearts of They are important in society and they are young. Research 
problem: The search problem can be placed in the framework of answering the following questions - .
What is the capacity of the Islamic media to promote and disseminate tolerance among the members of 
society? - What is the relationship between social values and religious media and the type of relationship 
in terms of interaction and results negatively and positively? - . Is it possible to give contemporary media 
images of the principles and values of tolerance through the use of diverse and diverse media? 
Methodology of research: The methodology of research is to follow the inductive method in the collection 
of texts and then the use of analytical research methodology in the development and conclusion. Research 
Plan: This research came with an introduction, three demands and a conclusion. The first requirement is 
the concept of religious media, which includes the definition of public and religious media in particular, 
and the statement of religious media, especially contemporary images. The inductive approach in the 
collection of texts and then the use of analytical research methodology in the development and conclusion  
Research Plan: This research came with an introduction, three demands and a conclusion. The first 
requirement is the concept of religious media, which includes the definition of public and religious media 
in particular, and the statement of religious media, especially contemporary images. The second 
requirement: the concept of tolerance and moderation and their values, including (a statement of the 
concept of tolerance and moderation and evidence of legitimacy and highlighted Mahedad dissemination 
of these values in contemporary media. The mechanisms of the religious media in spreading the culture of 
tolerance and moderation include two aspects (theoretical mechanisms such as .. sound planning .. 
scientific foundations .. cultural mobilization of the media material) (practical mechanisms such as .. 
Increase the area of religious media .. Letters intended .. Documentary films .. Visits Field, competitions 
and projects that carry tolerance and moderation in its meaning and structure. 
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 سم اهلل الرمحن الرحيمب
 املقدمة 

والصاة والسام لعلى خاتم االنبياء والمرسلين سيدنا محمد ، الحمد هلل رب العالمين
 : ولعلى آله وصحبه اجمعين وبعد

اليوم دورا كبيرا في تحول المجتمع والدولة نحو االصاح والتغيير  لعامان لوسائل اإل
وله الدور  لعامالديني يعد من اهم اقسام اإل لعاموان اإل، حيث الحرية واحترام حقوق االنسان

التعايش وتفعيل الثروة االنسانية وتحفيز و  المواطنة اشالعة قيم العدل والمساواة وبث روحالهام في 
 ة للعيش بسام لعلى ارض المعمورة .الطاقات البشري

وتطورات ضخمة ومتسارلعة وان لعالم االتصاالت ودنيا  كبيرة العالم اليوم يشهد تغيراتو 
وثورة نولعية كبرى في  هائاً  معرفياً  لعلى انفجاراً ا انعكس مم، التقنيات تتسارع بشكل غير مسبوق

 . واآلراء االفكارانتشار مجال المعلومات و 
مطالبون باالستفادة من تلك الوسائل  –بطبيعة دينهم  –ه ان المسلمين ومما ال شك في
ونشر منهج التسامح وااللعتدال الذي هو من اسس ديننا الحنيف  ساموتسخيرها في خدمة اإل

 ولعقيدتنا السمحاء.
في تعزيز قيم التسامح وااللعتدال( يشتمل  الديني لعامدور اإلولعليه جاء بحثنا موسوما )

ية لعاملعلى مقدمة وثاثة مباحث وخاتمة فكان المبحث االول في بيان بعض المفاهيم اإل
وأدلتهما والدينية واهميتها اما المبحث الثاني فقد استعرضنا فيه مفهوم التسامح وااللعتدال 

اما  ،مايهدد تلك القيم في المجتمعو ، واهميتهما بالنسبة لعاقات الناس مع بعضهم، الشرلعية
الديني في تعزيز قيم التسامح وااللعتدال واهم اآلليات  لعامالمبحث الثالث فقد خصص لدور اإل

تمة وفيها ابرز ثم جاءت الخا، التي من الممكن االستفادة منها في الجانبين العلمي والعملي
 .النتائج 

عون احسنه وصلى اهلل لعلى سيدنا محمد نسأل اهلل ان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتب
 ولعلى آله وصحبه وسلم .

 التعريف باملفاهيم: املبحث األول
 لغة واصطاحا . لعامبيان مفهوم اإل: املطلب االول

ان نبين للقارئ اهم  ما موضوعد ونحن نشرع في كتابة اي بحث لعلمي أو الب
 المرسومةحتى يستطيع ان يفهم المعنى الحقيقي واالهداف ، المصطلحات التي سنوردها في ثناياه

 ولعليه سنشرع ببيان اهم المصطلحات من الناحيتين اللغوية واالصطاحية .، لهذا البحث
  



 

405 

 ISSN: 2071-6028 22البحث رقم 

 : لغةا  لعاماإل: أولا 
لعام، و (1)( مشتقة من الفعل لَعِلَم ومعناه معرفة الشيء لعلى حقيقتهإلعامان كلمة )  ا 

، (2)الصحافةأو  التلفزيونأو  االذالعةك لعامينشر بواسطة وسائل اإللعلم وهو ما أمفرد مصدر 
وفي  .(3)اي اوصلتهم الشيء ابلغت القوم باغاً : يقال، التبليغأو  خباراإل: أنهب ويعرف ايضاً 

 .(5)(INFORMATIONتعني ) لعاماالنكليزية كلمة اإل
 اصطاحاا : لعاماإل: ثانياا 

: يين اذ يقوللعاماالكثر قبوال لعند الباحثين اإل "اوتوجورت"لماني يعد تعريف األ
 .(4)"هو التعبير الموضولعي لعقلية الجماهير ولروحها وميولها واتجاهاتها في نفس الوقت لعاماإل"

 .(5)"نشر االخبار واآلراء والمعلومات لعلى الجماهير": ويعرفه الدكتور ابراهيم امام بأنه
 الديين لعامبيان مفهوم اإل: املطلب الثاني

الديني فمنهم من يرى ان  لعاميين حول مفهوم اإللعامثمة اختاف بين الباحثين واإل
الديانات االخرى  إلعامي و سامنهم من يرى انه يشمل اإلي فقط ومسامالديني هو اإل لعاماإل

 والملل والِنحل بالعتبار ان الدين كلمة اوسع وتشمل الجميع .
مر طبيعي ألننا نعتز ي )الديني( فهذا أساماإل لعاملكن اذا اردنا ان نطلق لعلى اإل

ڃ  ڃ  چ   چ  چ: بديننا وننتسب اليه ونؤمن بأنه الدين الحق الذي قال اهلل لعنه
فإذا ، (7)

 مباشرة . ساماإلإلى  نصرف اذهانناما تحدثنا لعن الدين ت
ويمارس ، يةسامالذي يعكس الروح والمبادئ والقيم اإل لعامهو اإل: يساماإل لعامفاإل
المعلومات والحقائق المتعلقة بكل نواحي الحياة السياسية إلى  ي ويتطرقإسامفي مجتمع 

 .(8)واالقتصادية واالجتمالعية والقانونية والدينية واالخاقية
وتنوع ، ي يخاطب الناس كافة لعلى اختاف اديانهم ومذاهبهمساماإل لعامكما وان اإل

                                                 

مجمولعة من : حت، محمد مرتضى الملقب الزبيدي، ينظر: تاج العروس من جواهر القاموس (1)
 .33/130 :مادة )لعلم(: دار الهداية، المحققين

 ،لعالم الكتب ،مادة )ع ل م(، احمد مختار لعبد الحميد لعمر، معجم اللغة العربية المعاصرة: ينظر (2)
 .2/1451: م2008، الرياض

 .23، 2004 ،بغداد ،دار الفجر، طه الزيدي، مثنى الضاري ،الواقع والطموح: اإللعام اإلسامي (3)
 ترجمة د.، د. رفيق العجم: تقديم، محمد بن لعلي بن القاضي، موسولعة كشاف اصطاحات العلوم (5)

 .1/135: 1995 ،1ط، جورج زيناني
 . 75ص :م1978، القاهرة، 2ط ،دار الفكر العربي، لعبد اللطيف حمزة ،اإللعام والدلعاية: ينظر (4)
 . 27ص: م1980 ،، القاهرة1ط ،االنجلومكتبة ، ابراهيم امام ،اإللعام اإلسامي: ينظر (5)
 .19اآلية ، سورة آل لعمران( 7)
، القاهرة، دار الفجر، محمد منير حجاب، التطبيق(، النظرية، اإللعام اإلسامي )المبادئ: ينظر (8)

 .25ص، م2002
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ڭ  ڭ  ڭ  : قال اهلل تعالى .(1)ودلعوته سامق في ذلك من لعالمية اإلثقافاتهم وحضاراتهم ينطل

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ
(2). 

كسرى والى قيصر والى النجاشي والى كل إلى  كتب ان النبي ،  ابن لعباسولعن 
، لعبادة اهللإلى  ذلك ان اهلل ابتعثنا لنخرج الناس من لعبادة العباد"اهلل تعالى إلى  جبار يدلعوهم
 وكذلك لعنه  .(3)"ساملعدل اإلإلى  سعة الدنيا واالخرة ومن جور االديانإلى  الدنيا ومن ضيق

 .(5)"بلغوا لعني ولو آية": قال
، امة ما دون االمم االخرىأو  والتبليغ هنا يشمل الجميع ولم يحدد فئة معينة من الناس

 إلعامي هو االنفتاح الفكري والحضاري فهو ساماإل لعاموبذلك فإن من ابرز خصائص اإل
قرية كونية إلى  دين لعالمي وحضارة تفالعلية فا مجال للعزلة بعد ان تحول العالمإلى  ينتسب
 .تنتقل فيها االخبار خال دقائق صغيرة

 يةإسامدولة أو  ي انه لعام غير مخصص لمجتمع مسلمساماإل لعامفاالصل في اإل
ي في ظروفنا ساماإل لعامواقع مجتمعاتنا يحتم لعلينا القول بأن اإللكن ، يةإسامحكومة أو 

 .(4)الديني لعاموهو اإل: المتخصص لعامالمعاصرة هو صورة من صور اإل
فصاح والبيان بخاف ألنه يقوم لعلى اإل، ي بطبيعتهإلعامي دين سامان الدين اإل

قال ، (5)والتي ال تختص برسالة وتتذرع بالكتمان والسرية ، بعض االديان االخرى كاليهودية مثا
ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ےڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے تعالى:

ڭ
(7). 

كثيرة من القران والسنة الصحيحة وال مجال لذكرها في  لعامواالدلة لعلى مشرولعية اإل
ية في نشر الدلعوة إلعامان القران الكريم آية إلى  بل قد ذهب بعض الباحثين، هذا البحث

                                                 

، 2ط ،دار الصحوة، مرلعي مدكور، اإللعام اإلسامي وخطر التدفق االلعامي الدولي: ينظر (1)
 . 2ص، م1988، القاهرة

 .1اآلية ، سورة الفرقان (2)
 .3/589 :وزاد المعاد البن القيم، 1/409 :ينظر طبقات ابن سعد (3)
، محمد بن اسمالعيل البخاري الجعفي، ما ذكر لعن بني اسرائيل(: اخرجه البخاري في صحيحه )باب (5)

احاديث االنبياء : كتاب ،3/1274: م1987، بيروت، دار ابن كثير، مصطفى ديب البغا: تحقيق
 .(3275): برقم

  .35ص :م1983 ،القاهرة، 1ط ،مكتبة الخانجي ،محمد سيد احمد ،المسؤولية االلعامية: ينظر (4)
لى ندوة اإللعام الدولي وقضايا إورقة مقدمة : محمد محمد يونس ،وظائف اإللعام اإلسامي: ينظر (5)

 م. 1998 ،القاهرة ،العالم اإلسامي
 .149اآلية ، سورة البقرة (7)
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اهلل وتثبيت لعقيدة الوحدانية ووضع إلى  نزل بالحق لتحقيق غرض معين هو الدلعوة، يةساماإل
سالكا في ذلك جملة من الوسائل واالساليب  (1)التشريعات التي تنظم بها شؤون الدنيا واالخرة

 والتي سنستعرض المعاصر منها في المطلب القادم.
 . الديين وصوره املعاصرة لعامئل اإلولسا: املطلب الثالث

تحقيق االهداف الجسام والدور الكبير إلى  يساماإل لعامان لعملية الوصول باإل
طريق االستعانة ببعض التقنيات البسيطة المنتظر منه ليست لعملية سهلة يمكن تحقيقها لعن 

بل ينبغي لعلى القائمين لعليه ، كما يظن البعض لعاموالجهود المتواضعة للعاملين في حقل اإل
الكثير من االموال والجهود المخلصة والقدرات النيرة إلى  ان يدركوا بأن هذه المؤسسات تحتاج
 .(2)ألجل اداء الرسالة العظيمة المنوطة به

تدفق المعلوماتي الهائل من الفضائيات واالنترنت والصحف وادوات االتصال فهذا ال
مؤهات وادوات جديدة يجب امتاكها للخروج من االحتكار والحصار إلى  يحتاج في الوقت نفسه

ية بل ولعلى االفراد والمجتمعات والدول لعامضه القوى الكبرى لعلى المؤسسات اإلالذي تفر 
 .(3)والمؤسسات

الديني  لعامسنتناول في هذا المطلب اهم الوسائل المعاصرة التي يستخدمها اإللذلك 
مايين المتلقين في هذا العالم بفضل هذه إلى  وشريعة وايصالها لعقيدةً  ساملعرض مبادئ اإل

بل جاء بالدلعوة باطارها العام ووضع لها  ساموالتي لم يحددها اإل، الوسائل والصور المتنولعة
ڻ  ڻ   :قال تعالى، من كتاب اهلل )القرآن الكريم( وسنة رسوله  لعليه مقتبساً تسير  منهجاً 

ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہ
(5). 

 : يةلسامالقنوات الفضائية اإل .1
ية اصبح اليوم من الواجبات خاصة وان هناك إسامان انشاء قنوات فضائية دلعوية 

، (4)شيء اال بمثل هذه الوسيلة  سامال يعرفون لعن اإلأو  طائفة من الناس ال تصل اليهم الدلعوة
زيادة في العداد تلك القنوات الدلعوية إلى  مر يحتاجإال ان األومع ما هو متوفر من تلك القنوات 

                                                 

 .15ص، م2010، 1ط ،دار المنهل ،محمد موسى البر ،اإللعام اإلسامي )دراسة تأهيلية(: ينظر (1)
 ،اسمالعيل لعلي طه سكيري: قدم له ،ايوب حسين ئاميدي ،واقع العامنا اإلسامي وسبل نهضته (2)

 .118-117ص، م2013، بغداد، 1ط ،دائرة البحوث والدراسات في ديوان الوقف السني
 ،م2011 ،االردن، دار اسامة، حسين لعبد الجبار ،اتجاهات اإللعام الحديث والمعاصر: ينظر (3)

  .22ص
 .7اآلية ، سورة الحشر (5)
بحث في مؤتمر الدلعوة  ،صالح الرقب ،الوسائل واالساليب المعاصرة للدلعوة اإلسامية: ينظر (4)

 .519ص ،م2004 ،غزة ،الجامعة اإلسامية ،اإلسامية ومتغيرات العصر
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كل انحاء إلى  يظهر لنا قلة لعددها ولعدم وصولهااالخرى  بالقنواتالهادفة والتي اذا ما قورنت 
 ية .ملعاالعالم وهذا هو الهدف االساس في العملية اإل

ظمة ومقاصدها ي محكوم في غايته ووسيلته باحكام الشريعة المعساماإل لعامواإل
الوحيد الذي  لعامبنسبة صحيحة هو اإل ساماإلإلى  ي المنتسبساماإل لعامويبقى اإل، المكرمة

وال ، المكانأو  المحلي وفق سياسة واحدة التتغير بتغير الزمانأو  يعمل في المجال الدولي
 .(1)محاباة لطائفةأو  لفئة تنحرف مرضاةً أو  تتكون

منذ  واصبح االمر ملحاً ، ية متعددةإسامانشاء فضائيات إلى  ومن هنا توجبت الدلعوة
خصوصا بعدما ، قمار الصنالعية الرقمية واستخدمت في مجاالت البث التلفزيونياألان ظهرت 

أو  الفضائية الغربية التي حملت افكاراً ية للعديد من القنوات سامتعرضت المنطقة العربية اإل
 (2)يةإسامومن هنا بدأ الشعور بمسؤولية انشاء قنوات لعديدة ، ثقافات تختلف لعن افكارنا وقيمنا

ية وكذلك تحسين ساملبيان حقيقة وسماحة هذا الدين والمنهج الوسطي الذي لعليه االمة اإل
 والمسلمون. سامراءات التي يتعرض لها اإلالغربي والرد لعلى االفت لعامصورة المسلمين في اإل

لعربية ألن  ية كما اطلقت سابقا اقماراً إسامصنالعية  ويبقى االمل قائما في انشاء اقماراً 
 ية.سامهذا القمر سيكون مختصا بالدلعوة اإل

 النترنت وتوابعه : .2
يؤدي ي ان ساماإل لعاممن الصور التي يمكن لإل يعد االنترنت وما يلحق به واحداً 

من خالها واالستفادة من شبكة االنترنت والبرامج التابعة لها مثل وسائل التواصل  كبيراً  دوراً 
، االجتمالعي والتي اصبحت تمثل جزءا مهما من الحياة اليومية لمايين البشر لعلى هذا الكوكب
 يخصص له بعضهم جل وقته حتى اصبح بديا لعن الوسائل المعاصرة االخرى مثل االذالعات

 .(3)والتلفزيون بل وحتى القنوات الفضائية
كما يمكن االستفادة من المواقع والبرامج التي تتناول االخبار واالحداث في رفد هذه 

 الشبكة باخبار المسلمين واحوالهم في كل العالم.
ويمكن استثمار الفرص التي تتيحها شبكة االنترنت من اجل االسهام في تصحيح صورة 

اذ ان هناك ما ال يقل لعن ست مميزات نسبية لانترنت يمكن ، مجال الدلعوةالمسلمين وفي 
اهلل وهذه المميزات إلى  ي والدلعوةسامالديني والعمل اإل لعاماستغالها ايجابيا من اجل دلعم اإل

                                                 

 .2ص ،مرلعي مدكور ،اإللعام اإلسامي: ينظر (1)
وغيرها التي تبث بلغات اخرى لعلى االقمار االوربية ، قناة الرسالة، قناة المجد، قناة اقرأ: مثال ذلك (2)

 :10/8/2002بتاريخ  ،19العدد  ،للمزيد انظر في مجلة االهرام العربي ،واالمريكية والكندية
 .50-29ص

  .519ص ،صالح الرقب ،الوسائل واالساليب المعاصرة: ينظر (3)
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 هي:
 .سامتعريف مايين المسلمين بتعاليم اإل -
 .سامتعريف غير المسلمين بحقائق اإل -
 والعاني بين المسلمين لعلى نطاق لعالمي.ي إلعامتوفير وسط  -
 مكان.أو  ان الدلعوة لعبر االنترنت غير مقيدة بزمان -
 الدلعوة لعبر االنترنت ذات تكلفة منخفضة مقارنة بالوسائل االخرى. -
سهولة االستخدام والتعليم للوسائل الحديثة والنشر االلكتروني تجعل الكل يستطيع  -

 .(1)معها التعامل
االنترنت كالبرامج االخرى مثل فيسبوك وواتساب وانستغرام وغيرها الكثير فقد اما توابع 

وهي بذات الوقت ، اصبحت لغة العصر ولعصب الحياة واهم االشياء في حياة الكثير من الناس
ية من خال المنشورات لعلى صفحات تلك ساممجاال واسعا لنشر الولعي الديني والثقافة اإل

 البرامج.
 والمحاضرات والندوات :الخطب  .3

لها دور فالعل في صياغة سلوك الناس  سامطب الجمعة شعيرة من شعائر اإلخان 
ولهذا اهتم بها ، اهللإلى  ولها دورها البارز في خدمة الدلعوة، والتأثير لعليهم في شتى المجاالت

ي الدنيا خير  إلى  كما ان خطباء المساجد من خيار الناس وائمتهم ومرشديهم، رسول اهلل 
 .(2)واالخرة

ولذلك تعد الخطب بصورة لعامة وخطبة الجمعة بصورة خاصة واحدة من اهم وسائل 
بل يعد بعضهم ان خطيب المسجد ووالعظ ، والى يومنا هذا وصوره منذ زمن النبي  لعاماإل

الجمالعة اشد فالعلية في نفوس الجماهير من اي جهاز من اجهزة التوجيه والتأثير في 
 .(3)المجتمع

الخطب الدينية لما لها من دور مهم فيما سنتطرق أو  ولقد ركزنا هنا لعلى خطبة الجمعة
ألن الخطيب يحاكي مشالعر الناس ، اليه الحقا في موضوع قيم التسامح وااللعتدال في المجتمع

ويستشيرهم في قضايا دينية . فإذا لم توجه تلك الخطب توجها صحيحا فإنها ستؤثر سلبا لعلى 
جمالعات متطرفة وهذا ما شاهدناه ولمسناه في العراق بعد أو  وسينشأ من ذلك افراداالمجتمع 

                                                 

 .155ص ،م2008 ،دمشق ،دار الفكر، محمد بشاري ،صورة اإلسام في اإللعام الغربي: ينظر (1)
وزارة االوقاف والشؤون ، مجلس الدلعوة واالرشاد، خطب الجمعة ومسؤوليات الخطباء: ينظر (2)

 .3ص، ه1524 ،السعودية، اإلسامية والدلعوة واالرشاد
 ،وزارة الشؤون اإلسامية واالوقاف، صالح لعبد اهلل بن حميد ،منهج العداد خطبة الجمعة: ينظر (3)

 .1/5، ه1519، السعودية
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سيما وان اكثر ، وهو مثال واحد من امثلة كثيرة لمجتمعات نشأت فيها تلك االفكار 2003
 الخطب تنقل اليوم لعبر البث الفضائي المباشر لكل العالم.

اهم في بعض االحيان خاصة ان اما المحاضرات فهي تتنوع كالخطب ودورها قد يكون 
 اناس مثقفين فهؤالء اشد تأثرا وتأثيرا من غيرهم.أو  كانت محاضرات تستهدف طلبة جامعات

 فهوم التسامح وااللعتدال وقيمهما م: املبحث الثاني
 معنى التسامح وااللعتدال :: املطلب االول

وجاء في معنى التسامح  (1)لعده سهاً : واستسهل الشيء، التساهل :التسامح لغة: اول
 .(2)التسامح والحلم: سعة الصدر: ايضاً 

 .(5)(Allegoryوفي االنكليزية )، (3)هو احترام لعقائد االخرين: والتسامح الديني
وفي القاموس الفقهي جاء بمعنى اليسير ، (4)االتساع في نحو االلعطاء: وفي الصطاح

 .(5)لعند المالكية
التي اليتسع المجال لذكرها جاءت متطابقة لعن معنى و  الكثير فهذه التعريفات وغيرها

 التسامح والذي اليبعد لعن المعاني التي ذكرناها من السعة والسهولة واليسر.
: قال تعالى (7)األمريقال استقام له ، االستقامة: اما االلعتدال في اللغة جاء بمعنى

ڌ  ڎ
 اي في التوجه الي دون اآللهة.، (8)

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  : ومنه قوله تعالى (9)استوى العتدل و: واستقاموقام الشيء 

                                                 

، 3ط ،دار صادر، ه(711محمد بن مكرم بن منظور االفريقي المصري )ت ،لسان العرب: ينظر (1)
 فصل السين المهملة. 11/359 ،ه1515، بيروت

 ،1ط، لعالم الكتب، احمد مختار لعبد الحميد وآخرون ،معجم اللغة العربية المعاصرة: ينظر (2)
 )مادة و س ع(. 3/2539، م2008

 )مادة س م ح(. 2/1104المصدر نفسه  (3)
محمد بن لعلي القاضي الفاروقي الحنفي  ،موسولعة كشاف اصطاحات الفنون والعلوم (5)

 .1/527، م1995بيروت ، 1ط ،مكتبة لبنان، لعلي دحروج: تح ،ه(1148)ت
زين الدين محمد المدلعو لعبد الرؤوف بن تاج العارفين  ،التوقيف لعلى مهمات التعاريف: ينظر (4)

 .1/95فصل السين ، م1990، 1ط ،لعالم الكتب، ه(1031تالمناوي القاهري )
، م1988 ،دمشق، 2ط ،دار الفكر، سعدي ابو حبيب ،القاموس الفقهي لغة واصطاحا: ينظر (5)

1/272. 
 .12/538فصل القاف ، ابن منظور ،لسان العرب: ينظر (7)
 .5اآلية ، سورة فصلت (8)
 .12/538 ،لسان العرب (9)



 

412 

 ISSN: 2071-6028 22البحث رقم 

پ
 .(2)(Straightness، وفي االنكليزية )(1)

إلى  اي الميل، وهو االلعتدال واالستقامة، قيل العدل مصدر بمعنى العدالة: اصطاحاا 
 .(3)الحق

، (5)واالستقامةوهو االستواء والقصد في االمور ، االلعتدال من العدل: ومن معاني
االلعتدال في الحياة السياسية والقضايا العامة إلى  واالحزاب المحافظة في السياسة هي التي تميل

 .(4)وتسمى احزاب اليمين
 االدلة الشرلعية للتسامح وااللعتدال : املطلب الثاني

 من القرآن الكريم .: اولا 
في القرآن الكريم تزيد لعن  هناك الكثير من االدلة التي تتحدث لعن التسامح وااللعتدال

لذلك ، المئة موضع في التسامح لوحده فضا لعن االلعتدال وال يسع المجال لذكرها جميعاً 
، سنتطرق لبعض النماذج من خال االيات والنصوص القرانية التي سنوردها في هذا المطلب

البحث ويبتعد به الخوض ألقوال العلماء بشكل تفصيلي ألن هذا يثقل أو  دون التعرض لتفاسيرها
 لعن موضولعه االساسي.

 : أدلة التسامح
ڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ: قوله تعالى

(5). 
ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ژڈ  ڈ: قال تعالى

(7). 
ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  ی   ی  جئ: قال تعالى

(8). 
ٹ  ڤ  ڤ  ٹٿ   ٹ  ٹ: قال تعالى

(9) . 
ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ :قال تعالى

(10). 

                                                 

 .30اآلية ، سورة فصلت (1)
 .1/74، م1988 ،2ط ،دار النفائس، صادق قنيبيحامد ، محمد رواس قلعجي ،معجم لغة الفقهاء (2)
دار ، ضبطه وحققه مجمولعة من العلماء ،ه(815محمد لعلي الزين الجرجاني )ت ،التعريفات: ينظر (3)

 باب العين. 1/157 ،م1983 ،بيروت، الكتب العلمية
 .1/225 ،دار الفضيلة، محمود لعبد الرحمن لعبد المنعم، معجم المصطلحات وااللفاظ الفقهية (5)
 .3/2419 ،احمد مختار لعبد الحميد ،معجم اللغة العربية المعاصرة: ينظر (4)
 .199اآلية  ،سورة االلعراف (5)
 .22اآلية  ،سورة النور (7)
 .53اآلية  ،سورة الشورى (8)
 .135اآلية  ،سورة آل لعمران (9)
 .149اآلية  ،سورة آل لعمران (10)



 

413 

 ISSN: 2071-6028 22البحث رقم 

أو  ها مما ورد فيه بالنصفهي كثيرة ايضا سنكتفي بذكر بعضاما ادلة اللعتدال والولسطية 
 المعنى:

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ: قال تعالى
(1). 

وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ  ۆئ  وئى  ى     ائ  ائ  ەئ     ەئ: قال تعالى
(2). 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ   ٹ  ٹ: قال تعالى
(3). 

ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ        ېئ  ېئ: قال تعالى
(5). 

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ: قال تعالى
(4). 

ح وااللعتدال في كل شيء وتتضمن اآليات سالفة الذكر في تفاسيرها ومعانيها قيم التسام
 بابسط امور الحياة من مأكل ومشرب وغيرها. بدًء من امور العقيدة وانتهاءً 

 السنة النبوية .الدلة من : ثانياا 
لعما ورد  وهي ال تقل لعدداً  وردت احاديث كثيرة في فضل التسامح لعن رسول اهلل 

وألن السنة مكملة لما جاء به القرآن وجب لعلينا ان نذكر بعض ، من آيات في ذات الموضوع
 تلك االحاديث. 

اال اخبركم بمن تحرم لعليه ": قال رسول اهلل : قال لعن لعبد اهلل بن مسعود  -
 .(5)"سهل، قريب، كل هين لّين": قال، بلى يا رسول اهلل: قالوا "،النار

 .(7)"ما زاد اهلل لعبدا بعفو اال لعّزا": قال رسول اهلل : قال ولعن ابي هريرة  -
أن  أفضل الفضائل": رسول اهلل  لعن، سهل بن معاذ بن أنس لعن أبيهولعن  -

 .(8)"وتصفح لعمن شتمك، منعكوتعطي من ، تصل من قطعك
إن فيك ": لعبد القيسج أشج ألشل قال رسول اهلل : قال  ابن لعباسولعن  -

                                                 

 .153اآلية  ،سورة البقرة (1)
 .77اآلية  ،القصص سورة (2)
 .29اآلية  ،سورة االسراء (3)
 .57اآلية  ،سورة الفرقان (5)
 .30اآلية  ،سورة فصلت (4)
مؤسسة ، شعيب األرناؤوط وأخرون تح:، احمد بن حنبل الشيباني، رواه االمام احمد في مسنده (5)

 .7/43 م ،2001 ،، بيروت2ط، الرسالة
دار ، محمد فؤاد لعبد الباقي تح:، ه(251مسلم بن الحجاج النيسابوري )ت ،رواه مسلم في صحيحه (7)

 .(2488)برقم  5/2001 إحياء التراث العربي، بيروت،
 .25/383، رواه االمام احمد في مسنده (8)
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 .(1)"الحلم واألناة: لخصلتين يحبهما اهلل
 .(2)"لك أسِمح يسمح": قال رسول اهلل : قال ولعن ابن لعباس  -

وفي فضل االلعتدال والمنهج الوسط فقد وردت احاديث كثيرة في ذلك نذكر منها لعلى 
 سبيل المثال:
ولن يشاد الدين احد إال ، ان الدين يسر": قال رسول اهلل : قال لعن ابي هريرة  -

 .(3)"غلبه فسددوا وقاربوا وابشروا
هلك ": قال رسول اهلل : قال  االحنف بن قيس لعن لعبد اهللولعن  -
 .(5)قالها ثاثا، "(*)المتنطعون
يسألون لعن  بيوت ازواج النبي إلى  جاء ثاثة رهطقال   بن مالك ولعن انس -

 تقدم من ذنبه وما وقد غفر له ما فقالوا أين نحن من النبي ، لعبادة النبي فكأنهم تقالوها
أنتم قلتم كذا وكذا ؟! اما واهلل فإني ألخشاكم هلل ": فحين سمع النبي مقالتهم قال . ..تأخر

 .(4)"فليس منيواتزوج النساء فمن رغب لعن سنتي ، واقوم وارقد، لكني اصوم وافطر وأتقاكم له
 قيم التسامح وااللعتدال . يهدد ما: املطلب الثالث

يقع في دائرة االجتهاد فهو من بشّقيه المعتدل والمتطرف الديني  لعامان الخطاب في اإل
 .(5)ولعليه فهو قابل للمراجعة والنقد والتجريح، نيات وليس من اليقينياتالظ

وقد يكون هذا التأثير آنيا مثل ظهور ، وكذلك له ما يهدده ويؤثر فيه تأثيرا سلبيا
مستقبليا يستهدف اجياال قادمة ومن ابرز المهددات في الخطاب الديني أو  الجمالعات المتطرفة

المختلفة التي تتخذ من التشدد  لعامالغلو والتطرف وهذا ما نراه واضحا في بعض وسائل اإل
بالربح لعلى قنوات فضائية تعتاش لعلى وتروج له بالعتبار انه بضالعة تعود ، والتطرف منهجا لها

 هذه المسألة.
فأغلبها تعتمد لعلى الشحن العاطفي في مناهجها وتربي اتبالعها لعلى امور لعاطفية 

                                                 

 . (24) رقمب، 1/58 باب األيمان باهلل ورسوله،، رواه مسلم في صحيحه (1)
 .(2233) برقم، 1/258، رواه االمام احمد في مسنده (2)
محمد زهير : تح، محمد بن اسمالعيل البخاري الجعفي ،رواه البخاري في صحيحه )باب الدين يسر( (3)

 .(39)برقم  ،1/15، ه1522 ،1ط، دار طوق النجاة، الناصر
 فيه دلعوة للتوسط.، المتعمقون المغالون المجاوزون الحد في اقوالهم وافعالهم: المتنطعون (*)

  .(2570)برقم  ،5/2044 رواه مسلم في صحيحه )باب هلك المتنطعون (، (5)
 .4/1959 رواه البخاري في صحيحه )باب الترغيب في النكاح(، (4)
ورقة مقدمة الى الملتقى  ،صاح الدين لعوض محمد ،الخطاب الديني بين االلعتدال والتطرف: ينظر (5)

 .2ص ،م2012ية كاكتا التنسيقي السابع للوزراء المعنيين بالدلعوة وال
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وتحشوا اذهانهم باالفكار والمفاهيم التي لم تؤصل شرلعا ، اقتصاديةأو  وغايات دنيوية وسياسية
 .(1)التصادم مع المخالفينإلى  والتي تؤدي

الغربي التي يروج لها ليست اال امتدادا لتلك  لعامصورة المسيئة للسام في اإلكما ان ال
وان بعض وسائل ، الصورة التي صنعها الاهوتيون المسيحيون المتعصبون في العصور الوسطى

الجماهيرية تعمل لعلى ترويج هذه الصورة لعلى المستوى المحلي من خال اتبالعهم في  لعاماإل
كل البيوت في إلى  ية ولعلى المستوى الدولي من خال قنواتهم التي تدخلسامالباد العربية واإل

 .(2)العالم
له دور كبير في تكوين الثقافات المختلفة وايصال  لعامان التوجيه والتطوير في اإل

كافة ليس ذلك فحسب بل اقناع الجمهور بهذه المفاهيم وتغيير  لعامالمفاهيم لعبر وسائل اإل
وان هذا االختراق بات اخطر القضايا التي تهدد القيم والمفاهيم ، افكارهمآراءهم وتشكيل 

ية والثقافية وابعدها تأثيرا في تشكيل الفكر لعلى مستوى االفراد والجمالعات فقد اصبح ساماإل
وهو الذي ينشئ لعندها فقدان الذات دون ان تدري انها ال تملك ، هو الذي يحضر االمم لعاماإل

 .(3)امرها
 يف نشر ثقافة التسامح وااللعتدال . الديين لعاماإلآليات : املبحث الثالث

لعلى انه دين العنف واالرهاب  ساماإلجاهدين ان يصوروا  ساماإل ألعداءيحاول 
وتعمل اجهزة ، سامويحاولون بقدر استطالعتهم ان يلصقوا هذه الفرية باإل، والدمار والخراب

الشبهة وتعميقها في لعقل المخاطب حتى تخيف الناس من لعلى ترسيخ هذه ، الغربي لعاماإل
ال يسير اال بالسيف وان اتبالعه " وتصوره لعلى انه الدين الذي، وتستنفر الجماهير ضده ساماإل

 .(5)"لعبارة لعن متوحشين وقتلة
الغربي والعربي الموالي للغرب  لعاموبالرغم من كل هذه المحاوالت التي يستخدمها اإل

ية لعامواستخدام كافة الوسائل واالساليب اإل، واتهامه بالعنف واالرهاب ساماإللتشويه حقيقة 
دين  ساماال ان الحقيقة والتي يشهد بها الكثيرين ومنهم االلعداء قبل االصدقاء ان اإل، لذلك

تسامح ولعدل وانه وفق دراسات لعالمية يعد االكثر انتشارا في العالم اليوم مع كل ما يتعرض له 

                                                 

 .22ص ،السودان، لعادل العبد الجبار ،االرهاب في ميزان الشريعة: ينظر (1)
، 2ط ،المجمع التصويري بالزهراء ،لعبد القادر طاش ،صورة اإلسام في اإللعام الغربي: ينظر (2)

  .8ص، م1993، القاهرة
، وزارة االوقاف والشؤون اإلسامية، حسنةلعمر لعبيد ، مراجعات في الفكر والدلعوة والحركة: ينظر (3)

 .35ص ،الدوحة
مكة  ،3ط ،رابطة العالم اإلسامي ،لعبد الصبور مرزوق، الغزو الفكري اهدافه ووسائله: ينظر (5)

 . 32ص ،المكرمة
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 والشاشات والقنوات . لعامت اإلفي صفحا
ي ان يؤديه بعد وظيفة كبيرة ومهمة سامالديني اإل لعامولعليه فإن الدور الذي لعلى اإل

في العالم كلها تنطلق من مبادئ معينة وتخدم مصالح  لعامخاصة وان اجهزة اإل، لعظيمة
فا وجه للغرابة اذا ، ي يرتبط بمبادئ ومصالح معروفة المصدر والنسبةساماإل لعامفاإل، معينة

 .(1)كانت تعاليم الدين كمنه وسواه
 الديين لعاماآلليات النظرية لإل: املطلب االول

يتطلب تقديم ما يكتب وما يعرض في وسائل  لعامان الصراع الفكري في ساحة اإل
وتاريخها ية وتراثها ولعقيدتها سامملتزمة بقضايا امتنا العربية واإل، يةإسامبعقلية لعربية  لعاماإل

المجيد المليء بالبطولة والنبل والمآثر االنسانية والشخصيات الخالدة التي تركت بصماتها التي ال 
وسنتناول في هذا المبحث ان شاء اهلل آليات نظرية واخرى لعملية  .(2)تمحى لعلى تاريخ البشرية

، التسامح وااللعتدالي من تحقيق اهدافه والتي من اهمها نشر قيم سامالديني اإل لعامتمكن اإل
 : وتتضمن اآلليات النظرية

ي يضع الخطط القائمة لعلى ساماإل لعاموهذا يعني ان اإل: التخطيط السليم .1
 اساسيات تعتمد لعلى المعطيات العلمية الدقيقة الخاضعة للقوانين النظرية المؤيدة بالمنطق احيانا

اكتشاف وتفادي الخلل قبل البدء  ليتسنى لنا، الخاضعة للتجربة العلمية في بعض االحيانأو 
 .(3)بالعمل

كما ان الخطط المقصودة هنا ليست الخطط التي تحدد الغايات وطرق الوصول لها 
 ومستلزماتها .

 لعاموالتي تأتي بالنتائج االيجابية والحلول الناجحة للمشاكل التي تظهر في وسائل اإل
 .المختلفة سيما التي تهتم بالمسلمين ودينهم ودنياهم

ان تحديد االهداف والمتلقي ومواصفاته والمحتوى والطريقة واالسلوب تعتبر من االدوات 
 .(5)الرئيسية آلليات وضع اية خطة ولعلى كافة الصعد والمستويات

                                                 

، م2000، القاهرة 1دار الشروق ط، محمد الغزالي ،الدلعوة اإلسامية في القرن الحالي: ينظر (1)
 . 142ص

بيروت،  ،دار بيروت المحروسة ،محمد منير حجاب ،قراءة في اإللعام المعاصر اإلسامي: ينظر (2)
 . 353ص ،ه1511

بحث منشور في كتاب اإللعام  ،فاروق ناجي محمود ،التخطيط العلمي لإللعام اإلسامي: ينظر (3)
 .295ص، 2007، بغداد، دار الفجر ،اإلسامي )الواقع والطموح(

بحث منشور في كتاب اإللعام  ،فاروق ناجي محمود ،التخطيط العلمي لإللعام اإلسامي: ينظر (5)
 .302ص، 2007، بغداد، دار الفجر ،اإلسامي )الواقع والطموح(
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 : اللسس العلمية .2
وقد لعرفنا فيما ، قضية من القضايا اسس لعلمية يستند اليهاأو  ان ألي لعلم من العلوم

ي محكوما بالشرع وقوالعده في تحديد االهداف وصياغة ونقل االخبار سامنا اإلإلعامتقدم ان 
 المختلفة. لعامفي وسائل اإل

 لعامي يخرج لعن نطاق الشرع واحكامه يخرج لعن نطاق اإلإلعاموان اي انتاج 
ي واضح وضوحا ال لبس سامالديني اإل لعامومن هنا نجد ان المقياس في اسس اإل، يساماإل

 :(1)ي تتمثل في االمور التاليةساماإل لعامووفق هذا المفهوم فإن اسس اإل، فيه وال غموض
 د. الموضولعية .  جـ . العدل واالنصاف . ب. الصدق . الحق . . أ
فهو االساس الذي تخضع له باقي االسس  لعاموهو اول ما يلتزم بنقله اإل: الحق . أ

)لعليهم السام( هذه الحقيقة فهم ال وقد اكد الرسل ، وبدونه تفقد تلك االسس مسمياتها ومضامينها
ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ (2)ينطقون اال بالحق وال يقولون اال الحق

وقال  ،(3)
: پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ

نصف  لعامكذلك فإن الحق ال يقبل التجزئة فا يقول اإل، (5)
 .(4)ان يختار ما يائم وضعه ويبرر تصرفاتهأو  ،جزء منهأو  الحق

فإن تردد ، وسيلة اخاقية واصاحية ولعليه ان يتبع الحق دائما وال يتردد لعامان اإل
شيوع المنكر إلى  ي في االمر بالمعروف والنهي لعن المنكر فإن ذلك يؤديسامنا اإلإلعام

 وطمس الحقائق وبذلك يفقد رسالته.
 : ويتطلب امورا لعدة لعاموهذا يختص باإل: الصدق . ب
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  : قال تعالىالتحري والتثبت من الخبار .  .1

ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ
(5). 

وقرأ ذلك لعامة قراء أهل المدينة )َفَتثَب ُتوا( بالثاء، وُذكر أنها في مصحف لعبد اهلل 
، لعامخصائص اإلاالثارة هما خصلتان من إلى  ذلك ان الرغبة والسبق واالسراع ،منقوطة بالثاء

 .(7)نشر الشائعات وتقوي من االستنتاجات الخاطئةإلى  وبالذي قد يؤدي
                                                 

العدد  ،رابطة العالم االسامي، سمير بن جميل راضي ،االلعام االسامي رسالة وهدف: ينظر (1)
 .51ص ،ه1517، 172

 .52 ،المصدر نفسه (2)
 . 115اآلية  ،سورة المائدة (3)
 .171اآلية  ،سورة النساء (5)
 .53ص ،المصدر السابق (4)
 .5اآلية  ،سورة الحجرات (5)
 .57ص ،سمير جميل ،االلعام رسالة وهدف (7)
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ې  ى    ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   :تعالىقال : الصدق في نقل الخبر .2

ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ
فا بد من االهتمام بصياغة الخبر قدر االهتمام والتحري لعنه ، (1)

 .(2)تحريفا للحقيقةألن لعدم الصدق في نقل الخبر يعتبر 
ٹ  ٹ  ٹ    ٹٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ :قال تعالى: صدق النية في نقل الخبر .3

ڤ
فالمسلم يعلم ان النية اساس للعمل فيكون هدفه اظهار الحق وليس ألهداف اخرى  ،(3)

 .(5)نفعية
ومن االبحاث التي اجريت حول ، وهناك دراسات لعديدة بينت اثر صدق القائم باالتصال

تبين ان مضمون الرسائل الموجهة من مصادر يقل تصديق الجمهور بها اليعتد بها هذه الصفة 
تأثر آراء الجمهور في كما اثبتت ايضا ان لعدم ، ألنها تعتبر في نظره منحازة وغير موضولعية

ان تصديق المستقبل يؤثر لعلى دوافعه نحو إلى  يرجع لعامرجل اإلأو  حالة قلة تصديقه للمرسل
 .(4)ليه المرسل من استنتاجاتقبول ما ينتهي ا

ية سامان االنصاف واالتزان سمتان من سمات المنهجية اإل: ج. العدل والنصاف
فهو يلتزم بالعدل والميزان القسط مهما ، ي هو اولى ان يلتزم بهما في لعملهسامي اإللعامواإل

 .(5)كانت الظروف واالحوال
مثل المدح المذموم الذي يخلع لعلى وكذلك من العدل واالنصاف ان يبعد لعن المبالغة 

الديني فيغدق لعليهم االلقاب أو  االقتصاديأو  السياسيأو  ذوي النفوذ العلميأو  القادةأو  الحكام
 .(7)العظيمة والصفات الكاملة فيرفعهم فوق مستوى البشر

والموضولعية تعني القدرة لعلى السلوك والتصرف واصدار احكام : د. الموضولعية والنزاهة
وتعني ايضا االلتزام بحقائق الموضوع فا ، (8)دينأو  لسياسةأو  لرأيأو  غير متحيزة لعنصر

وهي انحياز للحق وحياد في النقل تقتضي ، تخرج اي مواضيع جانبية ال لعاقة لها بالموضوع
وهي تقتضي النزاهة والحيادية والترفع لعن الجدال بالباطل ، لعرض الحقائق والشواهد الثابتة

                                                 

 .74اآلية  ،سورة البقرة (1)
 . 58ص ،المصدر السابق (2)
 . 107اآلية  ،سورة التوبة (3)
 . 58ص ،سمير راضي ،االلعام: ينظر (5)
، م1978القاهرة  ،مكتبة االنجلو المصرية ،محمد البادي ،البنيان االجتمالعي للعاقات العامة (4)

 .188-187ص
 .27ص ،طه الزيدي، مثنى الضاري ،الواقع والطموح ،االلعام االسامي: ينظر (5)
 .71ص ،سمير راضي، االلعام االسامي: ينظر (7)
 ،القاهرة ،دار الشروق ،محمد طلعت لعيسى ،اصولها وتطبيقاتها ،العامة وااللعامالعاقات : ينظر (8)

 .59ص
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أو  والنزاهة هي الترفع لعن الدس والوقيعة واالستغال غير الشريف في نقل الوقائع، ر الحقوانكا
 .(1)التركيز لعلى الزالت والعيوب واغفال المحاسن والفوائد

 نتيجة انحيازه السياسي تارة، الدولي المعاصر اليوم قد فقد موضولعيته لعامواذا كان اإل
ليدخل تحت بند  لعامفإنه بذلك يكون قد خرج لعن مفهوم اإلالديني تارة اخرى أو  االجتمالعيأو 

 .(2)الدلعاية المتجردة من الصدق والموضولعية
ي ان يلتزم به من سامالديني اإل لعامومما تقدم يتبين للقارئ ما الذي يجب لعلى اإل

االلعتدال هذه االسس واالخاقيات الثابتة باالدلة الشرلعية والتي يقوم لعليها ديننا الحنيف دين 
نا يمثل الصورة إلعاموالتسامح ونبذ التطرف في كل شيء حتى ولو كان بالقول ال بالفعل ف

 الحق الذي حكم العالم لقرون لعديدة ساد فيها العدل واالنصاف. سامالواقعية لإل
 اآلليات العملية .: املطلب الثاني
الديني في المستقبل العراقي مهمة لتحقيق التعايش والتأسيس لحوار  لعامان برامج اإل

وألجل نجاح هذا االمر وجب اتباع االليات العملية المناسبة ، حضاري وبناء اجتمالعي فعال
والتي بإمكانها ان تنشر ثقافة التسامح وااللعتدال بين ابناء المجتمع وان يكون لها الدور االيجابي 

 : ومن امثلة ذلك، التنمية المجتمعيةواالساسي في تحقيق 
 ويتم ذلك من خالل عدة طرق اهمها :: ية الدينيةلعامزيادة المساحة اإل .1

وفق المعايير العالمية في ، ية وتطويرهاسامدلعم القنوات الفضائية واالذالعات اإل -أ 
وزيادة لعددها واستخدام اللغات االخرى في لعرض ، االنتاج واالخراج والتصوير والعرض

 المحتوى.
ية التي تنشر ثقافة التسامح وااللعتدال في القنوات العالمية ساماذالعة البرامج اإل -ب 

وذلك لعن طريق شراء مساحات كافية في تلك القنوات لبث االخبار ، المحببة لعند الجمهور
 ية والمناسبات الخاصة بالمسلمين وغير ذلك.سامالمتعلقة بالدول اإل

بالطرق الازمة ولعبر برامج التواصل االجتمالعي شبكة االنترنت إلى  الدخول -ج 
الصحيح وبيان المنهج الحق الوسطي المتمثل  ساماإلإلى  المختلفة واستثمار ذلك في الدلعوة

 .(3)بالقران الكريم والسنة النبوية الصحيحة
اذًا االليات متنولعة وموجودة والمطلوب فقط استخدامها بالشكل الصحيح وفي كل 

 : يةملعاالجوانب اإل
                                                 

 .73ص ،محمد طلعت لعيسى ،اصولها وتطبيقاتها ،العاقات العامة وااللعام: ينظر (1)
 ،القاهرة، دار الصحوة، مرلعي مدكور ،االلعام االسامي وخطر التدفق االلعامي الدولي: ينظر (2)

 .2ص، م1988، 1ط
، القاهرة، 1ط ،دار الشروق، يوسف القرضاوي، خطابنا االسامي في لعصر العولمة: ينظر (3)

 .وما بعدها 45ص، م2005
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 ويشمل التلفزيون والفضائيات والسينما والمسرح.: المرئي لعاماإل .1
 ويشمل االذالعات.: المسموع لعاماإل .2
 ويشمل الصحافة والكتب والمطبولعات والمنشورات.: المقروء لعاماإل .3
 .(1)المتمثل باالنترنت وتوابعه من البرامج: المعاصر لعاماإل .5
 : الخطابات الهادفة .2

االدبية القديمة التي اثبتت قدرتها في التأثير والتوجيه واستمرت الخطبة من الفنون 
، يومنا هذاإلى  ثم سامصدر اإلإلى  مسيرتها التي بدأت مع بداية المجتمعات االنسانية

االفكار والمعتقدات إلى  واذالعة االخاق الحميدة والدلعوة، واستفادت منها االمم في شحذ الهمم
واالدباء ، فقد استخدمها الساطين والمعارضون والمصلحون هلل رسل اإلى  واضافة، الجديدة

 .(2)في سبيل تحقيق اهدافهم
مقدرا قيم الخطبة ودورها فاهتم بها اهتماما جادا واتخذها شعيرة من  ساملقد جاء اإل

الشعائر التعبدية التي ال يجوز للمجتمع المسلم التقصير فيها من حيث االداء واالنصات 
تتمثل في خطب الجمعة والعيدين وخطبة يوم لعرفة  ساموالخطب في اإل، لعملي لهاوالتطبيق ا

 .(3)فضا لعن بعض الخطب في المناسبات التي تفرضها الوقائع والمستجدات
المرئي والمسموع فيجب العمل لعلى تجديد واصاح  لعاموالخطب تجمع بين اإل

الخطاب المنبري في صاة الجمعة لمساجد العراق خاصة ولمساجد المسلمين لعامة وذلك من 
، الديني في دواوين االوقاف لعامخال التنسيق بين الخطباء واقسام الدراسات الدينية ودوائر اإل

عد لعن التطرف والغلو وان تهتم بنشر مبادئ وان تتسم الخطب بالموضولعية والسهولة وان تبت
الصحيحة وقيم التسامح والتعايش بين المسلمين وغيرهم والذين لعاشوا في كنف الحكم  ساماإل
 ي لقرون طويلة.ساماإل

كذلك تعد الخطب السياسية لعاما اساسيا في التنمية المجتمعية ومع تزايد وسائل 
وتسارع االحداث فإن الخطب ايضا تنولعت بتنوع المختلفة وكثرة رجال السياسة  لعاماإل

المذهبية لكن الواجب ان تكون تلك الخطب هدفها االساسي أو  الدينيةأو  االنتماءات الحزبية
 التسامح والتعايش ان تبتعد لعن الغلو والتفرقة.

  

                                                 

 . 517ص ،محمد لعبد اهلل السّمان ،كيف نبني مؤسسات االلعام لعلى اسس اسامية: ينظر (1)
 .72ص ،محمد سيد محمد ،المسؤولية االلعامية في االسام: ينظر (2)
 .91-90ص ،ايوب حسين اميدي ،واقع العامنا االسامي: ينظر (3)
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 الهتمام بالمؤلسسة التربوية والتعليمية: .3
دورا مهما داخل المجتمع فهي تقوم بدور الموجه ألفراده لعلى  لعامتؤدي وسائل اإل
وتؤثر لعليهم وتحاول ان يكونوا رهن اشارتها وما تطرحه من افكار ، مختلف العمارهم وتوجهاتهم

 وقيم ولعادات.
واليوم غدت هذه المسألة اكثر خطورة وتأثيرا ازاء التقدم التقني ولعملية ازالة الحدود بين 

 بتعبير احد الدارسين لعامواختزال المساحات بين االمم والدول حتى اصبح اإلالمجتمعات 
 .(1)"جامعة للذين تركوا مقالعد الدراسة"

تؤدي دورا  لعامواصبحت وسائل اإل، يقوم مقام المعلم في المدرسة لعاموغدا رجل اإل
بأن معظم الجمهور غدا  وندرك خطورة ذلك اذا ايقّنا، قد يزيد لعلى ما يقوم به اآلباء تجاه ابنائهم

بتأثيراته المذهلة قادرا لعلى تزيين  لعامية لدرجة اصبح اإللعامرهن اشارة لتلك الوسائل اإل
 .(2)الباطل وجعله حقا وازدراء الحق وجعله باطا وسحر لعيون وآذان ولعقول الناس جميعا

دمة الحق وتسخيرها في خ لعاموهناك ابعاد تربوية كثيرة تسالعد لعلى تحويل وسائل اإل
والخير ولعن طريق مجمولعة من القيم والمبادئ التي من الممكن ترسيخها في نفوس ابنائنا مثل 

يا إلعامقيم التسامح والمحبة ويتم ذلك لعن طريق االهتمام بالمدارس لعلى مختلف مستوياتها 
 فأصبح طلبتنا يتأثرون بالشرق، وتعليم االجيال دروسا في مبادئ غابت لعن مناهج التعليم

ولم يعرفوا معنى االلعتزاز بالدين واالنتماء ، السمحة وماضيه المشرق ساموالغرب ونسوا قيم اإل
فغدت شعارات المصالحة والمواطنة تمأل ، فضا لعن حب االوطان والعيش بسام مع اآلخرله 

 وكأن الناس كانوا لعلى خاف وجاء اليوم من يقارب ويسدد بينهم. لعامارجاء اإل
ية سامفإن تقديم القدوة الحسنة واالسوة الجيدة يربي العقلية والنفسية اإل وفضا لعن ذلك

اذ تعمل لعلى تجسيد المثل ، ويزيد من اخاق االبناء ويحقق فوائد لعظيمة، (3)التي نعتز بها
ي في الواقع البشري المحسوس والمشاهد وتترجم النظرية وبذلك تتحقق القنالعة الفكرية لعاماإل

 .(5)انب القنالعة العقلية ألن المثل االلعلى ليس خياال بعيد المنالجإلى  المحسوسة
  

                                                 

 .33-32ص ،محمد سيد محمد، المسؤولية االلعامية: ينظر (1)
 . 55ص ،لعمر لعبيد حسنة ،مراجعات في الفكر والدلعوة: ينظر (2)
، م1974 ،بيروت ،دار القلم، لعبد الرحمن لعلي الحجي، نظرات في دراسة التاريخ االسامي: ينظر (3)

 .110ص
 .71ص ،لعمر لعبيد حسنة ،مراجعات: ينظر (5)
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 اخلامتة
المحطة االخيرة فيه والتي سنتناول فيها إلى  بعد ان اتممنا صفحات بحثنا هذا وصلنا

 : اهم النتائج والتوصيات والتي هي خاصة ما توصلنا اليه فنقول
 النتائج والتوصيات 

وهو يؤدي وظائف لعدة  لعامالديني اهميته ومكانته بين وسائل اإل لعامان لإل .1
 بناء مجتمع مترابط يعيش فيه الناس بسام .إلى  تهدف

 سامي دوره الحقيقي ونشر مبادئ اإلسامالديني واإل لعامبد من ان يأخذ اإلال .2
 بكل اشكاله .السمحة وحقيقة ديننا الحنيف الذي ينبذ العنف والتطرف 

الديني ويقوم بدوره المنوط به البد من تحقيق جملة من  لعاملعمل اإللكي ينجح  .3
واستخدام التقنيات الحديثة فضا ، يلعامالشروط والمستلزمات المطلوبة للعمل اإل

 ية المناسبة.لعاملعن االهتمام بالمادة اإل
 يجب بناء مجتمع لعراقي يرضى بالتعدد والتنوع كوسيلة من وسائل التكامل والتقويم. .5
ديني لعراقي االصول والجذور بالعتبار ان الحل البد ان يكون  إلعامب طرح يج .4

 جزء من ارضية المشكلة.
 من خال التجربة ثبت ان خطاب االلعتدال والتسامح يؤثر بشكل فعال بالمتلقين .5

 )الجمهور( وينعكس لعلى آراءهم وتوجهاتهم.
الديني اهمية الحوار والتعايش بين  لعاميجب ان يعرف الناس ومن خال اإل .7

 االديان والمذاهب لتعدد اآلراء والمعتقدات واالفكار.
يجب ان يكون الخطاب الديني لعنصر فعال في نشر ثقافة التسامح واهميتها في  .8

 التنمية المجتمعية.
 تم بحمد اهلل
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