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. أ٘ذاف اٌغضٚ اٌفىشٞ فٟ ٘زا اٌجسث ٠جسث—خالصخ

. اٌفىشاٌٙذف، اٌغضٚ،  :اٌىٍّبد االفززبز١خ

 

I. اٌّمذِخ 

 

ب ثؼذ أخٟ  ِّ اٌسّذ هلل ٚاٌّصالح ٚاٌّغالَ ػٍٝ سعٛي ّللّا، ٚػٍٝ آٌٗ ٚصسجٗ ِٚٓ ٚاالٖ، أ

ٌَ ِٓ ّللا ػ١ٍَه ٚسزّخٌ ِٕٗ ٚثشوبد، ِٚشزجبً ثه فٟ عٍغٍخ اٌذُّسٚط سح  اٌطَّبٌت، عال اٌّمشَّ

ّٟ غضٚ اٌفىشٞايػ١ٍه فٟ إغبس ِبدَّح  َٓ أْ د، ، ٌٙزا اٌفصً اٌذِّساع زؼخ آ١ٍِ ُّ ًّ اٌ خَذ ف١ٙب و

 .أ٘ذاف اٌغضٚ اٌفىشٞفٟ ٘زا اٌذسط ٔزؼشف ػٍٝ ٚ ٚاٌفبئذح،

II. اٌّمبٌخ ِٛظٛع  

ٚلجً أْ ٔغزشعً فٟ اٌسذ٠ث ػٓ ِظب٘ش أٚ ظٛا٘ش اٌغضٚ اٌفىشٞ فٟ اٌؼبٌُ اإلعالِٟ، ال 

ِب األ٘ذاف اٌسم١م١خ ِٓ ِسبٌٚخ ا١ًٌّْٕ ِٓ اإلعالَ، أٚ ِٓ اٌغضٚ : ثذ ِٓ إثبسح عؤاي

ٌؼمٛي اٌّغ١ٍّٓ؟ ِب اٌٙذف األعبعٟ ٌٙزٖ اٌظب٘شح؟ ٌّٚبرا اعزجذٌٛا اٌغضٚ اٌفىشٞ 

اٌفىشٞ ثبٌغضٚ اٌؼغىشٞ؟ 

ي ػٙذُ٘ : ٕ٘ب ٔمطخ ػٍٝ خبٔت وج١ش ِٓ األ١ّ٘خ ٟٚ٘ ّٚ أْ أزصبس اٌّغ١ٍّٓ فٟ أ

ثبإلعالَ، ٚاٌفزٛزبد اإلعال١ِخ اٌٛاعؼخ اٌزٟ ٌفزذ ٔظش اٌؼبٌُ وٍّٗ، و١ف ٠ٕزشش اإلعالَ 

شبس اٌغش٠غ فٟ لشْ ٚازذ ِٓ اٌضِبْ ٠ٚغطّٟ عبئش أٔسبء اٌّؼّٛسح؟ ٘زا االٔزشبس ٘زا االٔذ

ِب اٌغجت اٌسم١مٟ الٔزشبس : اٌغش٠غ غشذ ػٍٝ ِفىِّشٞ أٚسثب ِٕٚظِّش٠ٙب ػذ٠ًذا ِٓ األعئٍخ

اإلعالَ؟ ٚو١ف ٠ٕزصش اإلعالَ ثٙزٖ اٌغشػخ، ٠ٕٚزصش اٌّغٍّْٛ ُٚ٘ آرْٛ ِٓ اٌدض٠شح 

ْٔٛ اٌسشة، ٚال ٠ٍّىْٛ ِٓ اٌؼذد ٚاٌؼُّذح ِثً ِب ٠ٍّه اٌغشة، ٌُٚ اٌؼشث١خ ال ػٙذ ٌُٙ ثف

ٚثسثٛا . ٌٚىٓ أزصش اإلعالَ ثٙزٖ اٌغشػخ اٌّزٍ٘خ !٠ىٓ عالزُٙ ألٜٛ ِٓ عالذ اٌغشة؟

غ٠ٛاًل زٛي إ٠دبد عجت أعبعٟ الٔزشبس اإلعالَ ثٙزٖ اٌغشػخ، ٚأزصبس اٌّغ١ٍّٓ فٟ وً 

ِب ٚصٍٛا ِٓ رٌه إٌٝ أْ اٌغجت اٌسم١مٟ ٚساء اٌّؼبسن اٌزٟ خبظٛ٘ب ظذ أػذائُٙ، ٚسة

: ٘زا االٔزصبس ٚاالٔزشبس اٌغش٠غ ٠شخغ إٌٝ أِش٠ٓ

عٌٙٛخ اإلعالَ ٚعٌٙٛخ اٌؼم١ذح اإلعال١ِخ ٠ٚغش٘ب؛ فبٌؼم١ذح اإلعال١ِخ عٍٙخ ١ِٚغٛسح، 

ًّ ِٓ أخٍٗ اٌؼمٛي ًّ أٚ ٠ى ١ٌظ فٟ اٌؼم١ذح اإلعال١ِخ أِٛس . ١ٌٚظ ف١ٙب ِٓ اٌزؼم١ذاد ِب ٠ّ

. دح رص١ت اٌؼمً ثبٌىًٍ أٚ اًٌٍّ، ١ٌٚظ فٟ اإلعالَ أِٛس غبِعخ ػغ١شح ػٍٝ اٌفُِٙؼكّ 

ّْ اٌز٠ٓ اػزٕمٛا اإلعالَ وبٔٛا صبدل١ٓ فٟ اػزٕبلُٙ ٌإلعالَ، وبٔٛا : ٚاألُ٘ ِٓ ٘زا أ٠ًعب أ

ب، وبٔٛا ٠ْفذٚٔٗ ثأسٚازُٙ ٚػمٌُٛٙ، ٚوبٔٛا ٠جزٌْٛ فٟ عج١ً  ًِ ِؤ١ِٕٓ ثٗ إ٠ّبًٔب خبص

ُٙ األوجش ٘ٛ. ٚإٌف١ظٔصشرٗ اٌغبٌٟ  ّّ أزشبس اإلعالَ، ١ٌٚظ : اإلعالَ، ٘ٛ: خؼٍٛا ٘

ب ِب١ًٌّب أٚ وغجًب ِبد٠ًّب، ٚإّّٔب خؼٍٛا لع١ّزُٙ ٟ٘ ًّ اإلعالَ، ٘زٖ اٌؼم١ذح اٌزٟ خؼٍذ ِٓ : ُغٕ

. أفشاد اٌّغ١ٍّٓ ٚلٍّخ ػذدُ٘ ٠ٛاخْٙٛ اٌؼبٌُ وٍّٗ

ْ ِٓ ٘زٖ اٌؼم١ذح؟ و١ف ٠ٙضِْٛ ثذأ اٌّغزششلْٛ أٚ أػذاء اإلعالَ ٠خطِّطْٛ و١ف ٠ٕبٌٛ

زٛي اٌمشآْ اٌىش٠ُ ٚزٛي أصٛي اإلعالَ؟  اٌّغٍُ داخ١ًٍّب فٟ ػم١ذرٗ؟ و١ف ٠ث١شْٚ شجٙبدٍ 

غضٚ اٌؼم١ذح، ٚإثبسح اٌّشجٙبد ٚاٌشىٛن زٛي اٌمشآْ ٚزٛي اإلعالَ ٟ٘ : ألْ ٘زٖ األِٛس

اٚي اٌزخٍص ِٓ اٌّذخً اٌطج١ؼٟ ٌدؼً اٌّغٍُ ٠زٙبْٚ فٟ ػم١ذرٗ، ٠زٙبْٚ فٟ إعالِٗ، ٠ر

ِٚٓ ٕ٘ب سّوضٚا ا٘زّبُِٙ ػٍٝ غضٚ اٌؼم١ذح . اٌمعب٠ب اٌزٟ ثبسد زٌٛٙب اٌشجٙبد ٚاٌشىٛن

ب رؼصف  اإلعال١ِخ ِٓ داخً اٌّؤِٓ، فئرا ِب رخٍّٝ اٌّغٍُ ػٓ ػم١ذرٗ أصجر إٔغبًٔب ّ٘شً

ب . ثٗ اٌش٠بذ، عٛاء وبٔذ س٠بًزب ع١بع١خ، أٚ س٠بًزب ِز٘ج١خ، أٚ س٠بذ أ٘ٛاء شخص١خ ِّ أ

.  صبزت اٌؼم١ذح فٙٛ ثبثذ وبٌدجً، ال ١ٍ٠ٓ أثًذا، ال ٠ذا٘ٓ، ال ٠غبَٚ ػٍٝ ػم١ذرٗ

ُٙ ٔسٛ اٌمشآْ اٌىش٠ُ؛ فأثبسٚا اٌشجٙبد زٛي لع١خ اٌٛزٟ، زٛي  َِ وّب ّٚخٙٛا أ٠ًعب عٙب

رٕبٌٚٛا : لع١خ ثشش٠خ اٌمشآْ، ٚأٔٗ ِٓ ػٕذ ِسّذ ١ٌٚظ ِٓ ػٕذ ّللا؛ ثً أوثش ِٓ ٘زا

عٛي، ٚعٍٛن اٌشعٛي، ثئثبسح اٌشجٙبد زٛي اٌشعٛي صٍٝ ّللا شخص اٌشعٛي، ٚث١ْذ اٌش

ػ١ٍٗ ٚعٍُ ١ٌٕغست ٘زا اٌشه ٠ٚؤثِّش فٟ ػمبئذ اٌّغ١ٍّٓ، ٚفٟ ػاللخ اٌّغٍُ ثشعٛي ّللا 

صٍٝ ّللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ٠ٚجذأ ِٓ ٘زا ٌٔٛع ِٓ اٌزغبً٘ ٚاٌزشاخغ ػٓ اٌؼم١ذح اإلعال١ِخ، 

. ٖ ٚعٍُٚػٓ اٌزّغه ثأٚاِش ّللا ٚسعٌٛٗ صٍٝ ّللا ػٍٟ

د أ٘ذاف ٘زٖ اٌسّالد اٌزشى١ى١خ فٟ األِٛس ا٢ر١خ : ِٚٓ ٕ٘ب ٠ّىٓ أْ ٔسذِّ

ي ّٚ ٘ٛ اٌؼًّ ػٍٝ ٘ذَ اإلعالَ فٟ داخً اٌّغٍُ، صػضػخ اٌؼم١ذح اإلعال١ِخ فٟ : األِش األ

ٚال اٌشؼبئش  ززٝ ٠زٕبٌٚٙب اٌّغٍُ ثشٟء ِٓ االعزٙبٔخ، فال ٠ّبسط اٌؼجبداد ؛لٍت اٌّؤِٓ

رُ ثبٌغٍٛن اإلعالِٟ؛ ألْ اٌغٍٛن اإلعالِٟ ٘ٛ رطج١ك ػٍّٟ ٌصسخ اٌذ١ٕ٠خ، ٚال ٠ٗ

فئرا ِب ٘ذِٛا أسوبْ اإلعالَ، فئرا ِب . السرجبغ اٌؼًّ ثبإل٠ّبْ ،ٌٍؼم١ذح اٌصس١سخ، اٌؼم١ذح

ثٛا إ١ٌٙب عٙبُِٙ ٚشىٛوُٙ، ظؼُف إ٠ّبْ اٌّغٍُ، ٚا٘زّضد  ّٛ ٘ذِٛا اٌؼم١ذح اإلعال١ِخ ٚص

ن اٌّغٍُ، ٚفٟ ػاللخ اٌّغٍُ ثبٌّغٍُ، ٚفٟ ػاللخ ػم١ذرٗ، ٚثذأ ٠ظٙش رٌه فٟ عٍٛ

اٌّغٍُ ثِذ٠ٕٗ ٚثشثٗ ٚثّدزّؼٗ؛ فزجذأ األِشاض االخزّبػ١خ رطفٛ ػٍٝ اٌغطر فٟ اٌشؼٛة 

ٚفٟ اٌّدزّؼبد اإلعال١ِخ، وأِشاض إٌفبق، وأِشاض اٌش٠بء، وش١ٛع اٌفٛازش 

. فٟ اٌّدزّغ اٌّغٍُٚإٌّىشاد، وّسبٌٚخ اٌزخٍص ِٓ اٌشؼبئش اٌذ١ٕ٠خ، وش١ٛع االٔسالي 

ً ٘ؤالء اٌّٛاخْٙٛ  ِّ ٘زٖ األِشاض وٍٙب ٌُ رظٙش فٟ اٌّدزّغ إال ثؼذ أْ صػضع ٚػ

.  ٌإلعالَ ػٍٝ صػضػخ ٚإظؼبف اٌؼم١ذح اإلعال١ِخ فٟ لٍت اٌّؤِٓ

خ األٌٚٝ اإرً  ّّ ٟ٘ اٌؼًّ ػٍٝ ٘ذَ اإلعالَ ٚصػضػخ اٌؼم١ذح فٟ داخً لٍت اٌّؤِٓ، : اٌّٙ

ّْ ٘زٖ اٌّّٙخ لذ أثَّشد . اٌزبٌٟ ٠ٙزض عٍٛن اٌّدزّغ و١ٌٍّٗٙزضَّ عٍٛن اٌّؤِٓ؛ ٚة ٚال شهَّ أ

اٌّغ١ٍّٓ ثٙب،  فٟ ثؼط اٌّدزّؼبد، ٚٚخذد ِٓ ٠زجّٕٝ ثؼط األفىبس اٌزٟ غضا االعزؼّبسُ 

. ٚلذ ٔزٕبٌٚٙب ثبٌزفص١ً ف١ّب ثؼذ

خ اٌثب١ٔخ ّّ ْٚ ٚأخٙذ اٌّغزششق. ٟ٘ إثبسح اٌفُشلخ ٚاٌشمبق، ٚرّض٠ك اٌصف اإلعالِٟ: اٌّٙ

ب- ًِ ٌٚؼً . أٔفَغُٙ فٟ إثبسح اٌفزٓ ث١ٓ اٌّغ١ٍّٓ، اثزذاًء ِٓ صذس اإلعالَ -ٚاألػذاء ػّٛ

ثٓ ػفبْ،  ِمزً اإلِبَ أ١ِش اٌّؤ١ِٕٓ ػّش ثٓ اٌخطبة، ِٚمزً اٌخ١ٍفخ اٌثبٌث ػثّبْ

إلِبَ ػٍٟ، ٚٚالؼخ ٌٚؼً إثبسح اٌفزٕخ ث١ٓ ثٕٟ أ١ِخ ٚث١ٓ ا ،ِٚمزً ػٍٟ ثٓ أثٟ غبٌت

وشثالء، ٚاٌّٛالغ اٌسشث١خ اٌزٟ خبظٙب اإلِبَ ػٍٟ ِغ ثٕٟ أ١ِخ فٟ ٚالؼخ صف١ّٓ، ٚفزٕخ 

ذ رفشلخ ٚردضئخ ٚأشمبق اٌصف اإلعالِٟ ٔز١دخ إثبسح اٌفزٓ  اٌخٛاسج، وً ٘زٖ أِٛس ردغِّ

ٚساء  ِٚب صاٌذ ٘زٖ اٌخالفبد لبئّخ، ٚثؼعٙب ٠ؼًّ ػٍّٗ ِٓ. فٟ ثذا٠بد اٌذٌٚخ اإلعال١ِخ

فٟ إثبسح اٌفزٓ، ٌزدضئخ اٌٛزذح اإلعال١ِخ،  -وّب ٠مٌْٛٛ-اٌغزٛس، أٚ ِٓ رسذ اٌغطر 

.  ٚرّض٠ك اٌصف اإلعالِٟ

خ اٌثبٌثخ ّّ خ اإلعال١ِخ فٟ أػ١ٓ ا٢خش٠ٓ، ػٓ غش٠ك ردغ١ذ : اٌّٙ ِّ ٟ٘ رش٠ٛٗ صٛسح األ

خ ا ِّ إلعال١ِخ ٘زٖ اٌشىٛن، ٚ٘زٖ اٌشجٙبد فٟ وزبثبد ثؼط اٌّس١ٍٍّٓ، ِٚسبٌٚخ ٚصف األ

خ ال رسّت اٌؼٍُ، ٚال ر١ًّ إٌٝ اٌؼٍُ، ٚال إٌٝ إٌّٙح اٌؼٍّٟ، : ِٓ ٚالغ ٘زٖ اٌشجٙبد ِّ أٔٙب أ

خ  ،اٌخ... ٚ ... ٚرؤِٓ ثبٌخشافبد ٚ  ّّ خ اإلعال١ِخ: ٟٚ٘-٘زٖ اٌّٙ ِّ  -رش٠ٛٗ صٛسح األ

ع ٚزبٌٚٛا أْ ٠غزغٍّٛا ٚاق. ٚخذد ِٓ ٠زجّٕب٘ب فٟ اٌمشْٚ اٌثالثخ أٚ األسثؼخ األخ١شح

شح ٘ٛ  اٌّغ١ٍّٓ اٌّؼبصش ٚاٌّزخٍّف، ٠ٚدؼٍٛا عجت رخٍّف اٌّغ١ٍّٓ فٟ اٌمشْٚ اٌّزأخِّ

ٚٚصفٛا اإلعالَ ثٛالغ . رّّغىُٙ ثبإلعالَ، ٘ٛ رّغىُٙ ثبٌمشآْ، ٘ٛ إ٠ّبُٔٙ ثبٌغ١ج١ّبد

، ٌُٚ ٚػمبئذَ  ٚلٛاػذَ  عسجٛا رخٍّف اٌّغ١ٍّٓ ػٍٝ اإلعالَ وّجبداَ . اٌّغ١ٍّٓ اٌّزخٍِّف

.  ػٍٝ ٠ذ اإلٔغبْ شٟء آَخش أْ اٌّجذأ فٟ ٔفغٗ شٟء، ٚرطج١ك اٌّجذ٠فطٕٛا إٌٝ أ

ٚ٘زٖ اٌمع١خ ٠ٕجغٟ أْ ٠ٕزجٗ اٌىزّبة ٚاٌّثمّفْٛ إٌٝ خطٛسرٙب، ٚخطٛسح أثش٘ب ػٍٝ 

 ّٞ ٚ٘زا خطأ ِٕٙح! ٘زا ظٍُ! ال: أْ ٠ُسىُ ػٍٝ اإلعالَ ِٓ ٚالغ رخٍُّف اٌّغ١ٍّٓ. اٌشجبة

٘ٛ ثغجت إّ٘بٌُٙ  -إرا أسدٔب اٌسم١مخ ٚاإلٔصبف-فئْ عجت رخٍّف اٌّغ١ٍّٓ ! ٚخطأ ػٍّٟ

ٌألخز ثّجبدا اٌمشآْ اٌزٞ ٠ذػٛ إٌٝ اٌؼٍُ، ٠ٚذػٛ إٌٝ اٌؼًّ، ٠ٚدؼً اٌؼٍُ ٚػًّ اٌؼبٌُِ 

.  فٟ اٌّؼًّ ٚاٌزدشثخ وأٔٗ ٠ؼًّ فٟ ِسشاة اٌؼجبدح هلل 

ًّ األػذاء ف١ٙب ٚالغ اٌّغ١ٍّٓ، ٚزبٌٚٛا أْ ٠غر ثٛا لع١خ رش٠ٛٗ صٛسح اٌّغ١ٍّٓ، اعزغ

٘زا اٌزخٍف ٠ٚصفٛا ثٗ اإلعالَ، ٠ٚصفٛا ثٗ اٌمشآْ اٌىش٠ُ، ٠ٚدؼٍٛا ِٓ أعجبثٗ أٚ ِٓ 

ّْ رّّغىُٙ ثبٌمشآْ ٘ٛ عجت ٘زا اٌزخٍف: أُ٘ أعجبثٗ َّْ اٌّغ١ٍّٓ ِزّغِّىْٛ ثبٌمشآْ، ٚأ . أ

خ اي ّّ ٟ٘ ِسبٌٚخ خذاع أٔصبف اٌّثمّف١ٓ فٟ اٌؼبٌُ اإلعالِٟ، ثئظٙبس أْ اٌؼبٌُ : ساثؼخايِٙ

ّْ عجت رخٍّف اٌغ ّْ أٚسثب رمّذِذ؛ ألٔٙب رخٍّصذ ِٓ ع١طشح األد٠بْ ػ١ٍٙب، ٚأ سثٟ، أٚ أ



ثٛسح أٚسثب، : فدؼٍٛا رمذَ أٚسثب عججٗ األعبعٟ. رّغىُٙ ثبإلعالَ: اٌّغ١ٍّٓ ٘ٛ

ٚ٘زا خطأ . رّّغىُٙ ثبإلعالَ: ِٚسبسثزٙب ٌألد٠بْ، ٚرخٍّف اٌّغ١ٍّٓ عججٗ األعبعٟ ٘ٛ

ّْ أٚسثب آَخش ٠ٕجغٟ أْ ٠زٕجّٗ ٌٗ ع ٌّبء اٌّغ١ٍّٓ، ٠ٚششذٚا اٌشجبة إٌٝ خطٛسرٗ ١ٌؼٍّٛا أ

ألٔٙب أخزد ثبٌّٕٙح اٌؼٍّٟ، ٚأخزد  ؛ألٔٙب رخٍّذ ػٓ اٌّغ١س١خ، ٚإّٔب رمّذِذ ؛ٌُ رزمّذَ

ّْ اٌّغ١ٍّٓ ٌُ ٠زخٍّفٛا ٌزّّغىُٙ ثبإلعالَ، ثً ألُٔٙ ٌُ  ثبٌؼٍُ، ٚغجّمذ لٛا١ٔٓ اٌؼٍُ، ٚأ

َِشُ٘ ثٗ اٌمشآْ اٌىش٠ُ٠أخزٚا ثبٌّٕٙح اٌؼٍّٟ اٌزٞ د فمع١خ . ػبُ٘ إ١ٌٗ اٌمشآْ اٌىش٠ُ، ٚأ

سثػ اٌزمذَ ٚاٌزأّخش ثبٌذ٠ِّٓ لع١خ ظبٌّخ، ٌىٓ أػذاء اإلعالَ زبٌٚٛا أْ ٠خذػٛا اٌشؼٛة 

اإلعال١ِخ ثشثػ اٌزمذَ اٌسعبسٞ فٟ أٚسثب ثّٛلف أٚسثب ِٓ األد٠بْ، ِٚسبسثزٙب األد٠بْ، 

.  َ ثبإلعالَٚأْ رخٍُّف اٌّغ١ٍّٓ ٘ٛ ثغجت رّّغىٗ

٘زٖ أِٛس ٠ٕجغٟ أْ ُٕٔجِّٗ إ١ٌٙب اٌشجبة؛ ألٔٙب ػٍٝ خبٔت وج١ش ِٓ األ١ّ٘خ فٟ رٛظ١ر 

اٌمعب٠ب اٌزٟ ٠ث١ش٘ب اٌغشة . صٛسح اٌؼاللخ ث١ٓ اٌششق ٚاٌغشة، ث١ٓ أٚسثب ٚاإلعالَ

٠ٚذٔذْ زٌٛٙب، زٛي رش٠ٛٗ صٛسح اإلعالَ ِٓ خبٔت، ٚخذاع اٌّغ١ٍّٓ ِٓ خبٔت آخش، 

 .ثٗ ٌٙب، ٚٔج١ِّٓ ْٚخٗ اٌسك ف١ٙب ٌخطٛسرٙب ػٍٝ اٌزأث١ش فٟ ػمٛي اٌشجبة٠ٕجغٟ أْ ٕٔذ
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