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 امللخص:
ؤسسة، اما دور كبري يف زايدة أداء العامل يفتجتمايةة اما اها من جند أن العديد من الدراسات والبحوث اهتمت ابلصحة اال

تمكني ليلى اختاذ إتجراءات تسعى إىل هتةئة ظروف العةش والبةئات اامناسبة تجتمايةة تنطوي يملةة تعزيز الصحة االو 
 ا، وقد كانت مجةع الوسائل اليت تعين ابلصحة االتجتمايةة يف متناولالناس من ايتماد أمناط حةاة صحةة واحلفاظ يلةه

يما  الصحة  والسلةم اليي ح  وأكد يلى أيمةة رط  العبادات  الرايةة، اجلمةع ومن هنا كانت الديوة لديم اإل
الوةوء، الصماة، الزكاة، الصةا ، احلج( فتتماسك األواصر وتتحد البةئات يلى اختماف انتماءاهتا والصحة االتجتمايةة 

 وة اها. ت والديهي التمسك ابألخماق لةنتج جمتمع وطةئة صحةة سلةمة ويتم ذلك يرب احملافظة يلى العبادا
 .، الزكاةالصماة، احلج، الصو الرايةة، الوةوء، ، تجتمايةةاالالصحة الكلمات املفتاحية:     

 

 املقدمة: 

رب العاامني والصماة والسما  يلى سةدان حممد يلةه أفضل الصماة والتسلةم قال تعاىل  وايتصموا حببل اللع مجةعا  احلمدهللا
 وال تفرقوا(

الصحة االتجتمايةة واليت متثل التواصل السلةم طني األسرة والبةئة والعامل الداخلي واخلارتجي ومع ازدحا  اامعلومات وتضارهبا كان 
الطد من التحقق من هيه اامعلومات لتكون صحةة وسلةمة لتصل إىل األفراد كمصل  يساهم يف رفع الويي الصحي ابلنسبة 

ايةة ا لةكون هناك حدود يف التعاممات اجملتمعةة يقف الفرد يندها للمحافظة يلى القةمة االتجتملتلقي اامعلومات احلةاتةة وأيض
الوحدة االتجتمايةة تكاف  الوحدة الفردية واليت أقرها اإلسما  ومن  أناليت وةعها اإلسما  للفرد مني نشئ اإلسما ، كما 

الفرد لنصةحة والتعاون قال تعاىل  وتعاونوا يلى الرب والتقوى( فةمن ذلك الوصااي اامتكررة من رسولنا الكرمي يلى الزايرة وا
أينس طوتجود أخةه وروح اجلماية هي من تكون جمتمع متكامل ومن هنا الطد من تلقي اامعلومات الصحةة اليت حتفظ للجماية 

، وقد عما يضر البةئة واجملتمأن هيا األمر الرابين له أطعاد يظةمة تكمن يف أيمةة األمن والسما  ومكافحة كل  ىنر و أمنها 
وتجدان روح اجلماية مفروةة يف الفروض اليت أقرها اإلسما ، فالوةوء جيتمع يلةه كل مسلم لةؤدي نفس الوةوء والصماة 
نفس الكلمات واالستفتاح طسورة الفاحتة جلمةع اامصلني والزكاة مفروةة يلى اجلمةع يلى حد سواء كما أن الصةا  تبدأ مجاية 
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اىل   طنفس التوقةت وتنهي الصةا  طنفس التوقةت اامفروض واحلج يشكل أكرب يملةة اتجتمايةة لآلفةة حتقةقا لقوله تعاامسلمني
 وتجعلناكم شعواب وقبائل لتعارفوا(. 

 :أهداف البحث

 االتجتمايةة ويماقتها ابلعبادات. التعرف يلى مفهو  الصحة .1
 يلى الفرد؟ الديوةوأتثري  طني الصحة االتجتمايةةالتعرف يلى العماقة  .2
ةة اإليما  التعرف يلى أيمالكشف ين يماقة الصحة االتجتمايةة ابلرايةة والوةوء والصماة والزكاة والصةا  واحلج و  .3

  يف اجملتمع؟ الصحي وأثره يف تغةري السلوك
 أمهية الدراسة :

 ردالصحة االتجتمايةة للف يف التأثري يلى العبادات أتيت هيه الدراسة ةمن األسالةب التوةةحةة ين مدى إسها 

 العبادات يف الصحة االتجتمايةةتعتين هيه الدراسة طتوةة  مدى مسايمة  .1
 للمجتمعاحلاتجة امثل هيه الدراسة ابيتبار أهنا تستهدف التثقةف الصحي  .2
األنظار للتمسك طصماة اجلماية والصةا  يكون مجايي طتوقةت واحد وينتهي طنفس تشكل الدراسة رافدًا لتوتجةه  .3

توقةت، الزكاة حتفظ روح التكافل االتجتمايي، واحلج وفود ومجايات مما يؤدي اىل تقوية اجملتمع اامسلم طشكل صحي ال
 وسلةم.

 .، ابلصحة االتجتمايةة يما  الديويالكشف ين أيمةة رط  اإلتساهم هيه الدراسة  .4
 حدود الدراسة :

العناصر اليت سوف يتناواها البح  يف تجانبه النظري طدراسة استقصائةة لنصوص القرآن الكرمي والسنة  هي احلد ااموةويي 
 اامتعلقة ابلتوتجةهات الصحةة.    ية وأسالةب الديوةالنبو 
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  منهج الدراسة: 
النبوية اامتعلقة و اجلانب النظري فهو دراسة مكتبةة تقو  يلى اامنهج الوصفي التحلةلي، يتم ابستقصاء النصوص القرآنةة 

قو  يلةها ي الستخماص األسس واامبادئ اليت -ين طريق كتب التفسري وشرح احلدي –ابلتوتجةهات الصحةة، مث حتلةلها 
  نهما.وأوتجه االرتباط طة الصحة االتجتمايةة والديوةالفرق طني  ومعرفةمن تجانبه االتجتمايي، ديوي ال اإليما  الصحي

 فرضيات الدراسة :

 فرةةات الدراسة إىل ثماث حماورمت تقسةم 

 أوالً : حمور أتثري اإلعالم الصحي على الفرد واجملتمع 

 الصحة االتجتمايةة مرتبطة ابلواقع البةئي والطقوس الةومةة.الفرةةة األوىل :  -
 حباتجة شديدة لوسائل اإليما  احمللةة أو األتجنبةة يف التويةة الصحةة  الفرةةة الثانةة : أن الفرد  -

  اإلعالم على الصحة االجتماعيةاثنياً : حمور أتُثري 

 توحةد األممالفرةةة الثالثة : أن الديوة اها أتثري كبري  -
 جتماعيةللوصول إىل الصحة االاثلثاً : العالقة بني اإلعالم الصحي والدعوة 

 التجتمايةة. يتأثر طوسائل اإليما  واألكثر أتثريا هي وسائل الشبكات ا اامتمثل يف أفراده معالفرةةة الراطعة : أن اجملت -
 :املصطلحات اإلجرائية للدراسة

 الصحة: 

َصحا َوِصحَّة وصحاحا طرِئ من كل يةب َأو ريب يُ َقال: َص َّ اْلَمرِيض َوَص َّ اخلرب َوصحت  صّ  الشيء: الصحة يف اللغة:
صحة ، صححه: أزال خطأه أو يةبه، والصحة يف البدن: حالة طبةعةة جتري الصماة وصّحت الشهادة وصّ   العقد فهو 

 أفعاله معها اجملرى الطبةعي، ويف الفقه كون الفعل مسقطاً للقضاء يف العبادات أو سببا لرتتب مثرته اامطلوطة منه يلةه شريا يف
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 ال وما يعتمد يلةه والصحة  من أحادي اامعاممات ويقاطلها البطمان، الصحة : السلةم من العةوب واألمراض ومن األقو 
 1الرسول صلى هللا يلةه وسلم احلدي  اامرفوع اامتصل طنقل يدل ةاط  يف التحري واألداء سااما من شيوذ ويلة.

 : الصحة كنموذج اجتماعي

ابلبةئة.  ت خارتجةة متعلقةانيعتمد هيا النموذج يلى تقسةم الصحة إىل يناصر أو مكوانت داخلةة متعلقة ابإلنسان ومكو 
حة كما ء مرتاططة ال ميكن فصلها ةمن مفهو  الصإال أهنا أتجزاابلرغم من هيه اامكوانت يتم التعامل معها ككةاانت منفصلة، 

 .2يرى هيا النموذج

إن األفراد اليين ف ابلتايل فالطريقة اليت يفهم ويفسر هبا األفراد مفهو  الصحة اها انعكاسات مهمة يلى سلوكهم الماحق، واهيا
يدركون مفهو  الصحة يلى أهنا غةاب األيراض اامرةةة، رمبا يكونون أكثر طلًبا للنصةحة الطبةة إذا طدأوا اإلحساس ابأليراض 
اامرةةة، يف حني أن األفراد اليين يدركون مفهو  الصحة يلى أنه القدرة يلى أداء اامها ، رمبا ال يطلبون النصةحة الصحةة إال 

ومبطالعة التفسريات العلمةة امصطل  الصحة، ، 3الة أتثري األيراض اجلسمةة يلى قدرهتم يف القةا  أبنشطتهم الةومةة اامعتادةيف ح
( هو من أكثر التعريفات استخدًما: حة  تعرف الصحة أبهنا "حالة من التكامل  1946جند تعريف منظمة الصحة العاامةة  
 4س جمرد غةاب اامرض أو الضعف"اجلسمي، والعقلي، واالتجتمايي، ولة

وهي اخلضوع هلل واالنقةاد لتعالةمه طما قةد وال ، 5يقال دياه طدايةة اإلسما ، والدايةة اليي يديو إىل دين أو فكرة. الدعوة:
قةدة ويالديوة هي العلم اليي تعرف طه كافة احملاوالت الفنةة اامتعددة الرامةة إىل تبلةغ الناس ما حوي اإلسما  من ،و  6شرط

 7شريعة وأخماق

                                                           
 .    507. ص1. الناشر: دار الديوة، ابب الصاد، جاملعجم الوسيطمصطفى، إطراهةم، أمحد الزايت، حامد يبد القادر، حممد النجار. جممع اللغة العرطةة ابلقاهرة،  1
 .9. مرتجع ساطق، صلتطوير الصحة واللياقة البدنيةاألجهزة الرايضة املنزلية  2 
 .22. القاهرة: مكتبة األجنلو اامصرية. صعلم النفس الصحي(. 2012شويخ، هناء أمحد حممد   3 
 .23. اامرتجع الساطق. صعلم النفس الصحي 4
 .287اامكتبة اإلسمامةة للطباية والنشر والتوزيع. ص املعجم الوسيط. ، إطراهةم وآخرون(.  د.ت(.مصطفى. 5 
 .12. القاهرة: مؤسسة الرسالة. ص لدعوة اإلسالمية أصوهلا ووسائلها (. ا2005يلوش، أمحد أمحد  6
 .48. اامرتجع الساطق، صلدعوة اإلسالمية أصوهلا ووسائلهاا 7 
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 اإلسالم الصحة االجتماعية يف

 السوي اليي يتمتع طصحة وسمامة يستطةع التكةف اتجتمايةا، وطيلك يستطةع الفرد التكةف مع  اإلنسان إن 
ية اليت من خمال الواقع اامعاش ترى الباحثة أن الصحة االتجتمايةة من اامناهج الفطر ، و اجملتمع واالنسجا  فةه والتوافق مع طةئته

تبهج األرواح والنفوس وترتاط  يربها البةئات واجملتمعات طشكل متوازن طرغم كل االختمافات يف اللون واجلنس والثقافات وكما 
ترامحهم )مثل املؤمنني يف توادهم و  : يلةه وسلمقال رسول هللا صلى هللا :ين النعمان طن طشري قال قال رسولنا الكرمي

االرتباط ابجملتمع اليي نعةش  إن، 8(وتعاطفهم مثل اجلسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد ابلسهر واحلمى
سعد طه النفس تفةه يتطلب منا التناغم والتناسق والتماؤ  والتوافق اامنضب  أبسس اإلسما  واإلميان مع اجملتمع، وهيا التوافق 

معاملتهم ، 9وترةى ينه، فمن أراد حتقةق الصحة االتجتمايةة فماطد أن تكون يماقته حسنه مع األخرين من خمال ما يلي
َِن  فَبَِما﴿  الطةبة ابامودة والرفق والتجاوز ين زالهتم وهفواهتم َةٖ م  ا َغلِيَظ  ٱّلَلِ رَۡحم ۖۡ َولَوم ُكنَت َفظًّ وْ  َل  ٱلمَقلمبِ ِِلَت لَُهمم ُّو ََ ِمنم  فن

لَِكۖۡ فَ  ُف َحوم َِرم َعنمُهمم وَ  ٱعم تَغم رِ  لَُهمم وََشاوِرمُهمم ِِف  ٱسم مم
َ َت َفَتَوََّكم لََعَ  ٱۡلم ِ ُُيِبو  ٱّلَلَ إَِن  ٱّلَلِه فَإَِذْ َعَزمم ِ مُمَتَوك  ، قال القرطيب 10﴾يَ ٱل

مل يعنفهم تعاىل ية: أنه يلةه السما  اما رفق مبن توىل يو  أحد و رمحه هللا: " فبما( صلة فةها معىن التأكةد، أي فربمحة. ومعىن اآل
ةبة من القرب ومعىن  النفضوا( لتفرقوا. واامعىن: اي حممد لوال رفقك امنعهم االحتشا  وااه، أنه إمنا فعل ذلك طتوفةق هللا تعاىل إايه

، وذلك أنه أمره م هبيه األوامر اليت هي طتدريج طلةغأمر هللا تعاىل نبةه صلى هللا يلةه وسل ، لقدمنك طعد ما كان من تولةهم
أبن يعفو ينهم ما له يف خاصته يلةهم من تبعة، فلما صاروا يف هيه الدرتجة أمره أن يستغفر فةما هلل يلةهم من تبعة أيضا، 

ابلظنون  ألمور واألخييدل يلى تجواز االتجتهاد يف ا ، والتشاور فإذا صاروا يف هيه الدرتجة صاروا أهما لماستشارة يف األمور
بةه يلةه واختلف أهل التأويل يف اامعىن اليي أمر هللا ن، مع إمكان الوحي، فإن هللا أذن لرسوله صلى هللا يلةه وسلم يف ذلك

السما  أن يشاور فةه أصحاطه، فقالت طائفة: ذلك يف مكايد احلروب، ويند لقاء العدو، وتطةةبا لنفوسهم، ورفعا ألقدارهم، 
يلى دينهم، وإن كان هللا تعاىل قد أغناه ين رأيهم طوحةه. وقال آخرون: ذلك فةما مل أيته فةه وحي. روي ذلك ين وأتلفا 

احلسن البصري والضحاك قاال: ما أمر هللا تعاىل نبةه ابامشاورة حلاتجة منه إىل رأيهم، وإمنا أراد أن يعلمهم ما يف اامشاورة من 
يلى  قال قتادة: أمر هللا تعاىل نبةه يلةه السما  إذا يز  يلى أمر أن ميضي فةه ويتوكلو ، الفضل، ولتقتدي طه أمته من طعده

ويقول هللا تعاىل خماطًبا رسوله صلى هللا يلةه وسلم ، 11التوكل: االيتماد يلى هللا مع إظهار العجز"ف ،هللا، ال يلى مشاورهتم

                                                           
 (.2586. رقم احلدي  1075-1074كتاب الرب والصلة واآلداب، ابب تراحم اامؤمنني وتعاطفهم وتعاةدهم. ص   صحيح مسلم. 8
 .151األردن، يمان: دار اامسرية. ص املفاهيم النفسية يف القران الكرمي.(. 2005يبد العال، السةد حممد   9 
 .159سورة آل يمران:  10 

 .253إىل  248. ص4ج، مرتجع ساطق. اجلامع ألحكام القرآن 11
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حتمل أذاهم والصرب ، 12اامتبعني ألمره، التاركني لزتجره، وأطاب اهم لفظهوممتنا يلةه ويلى اامؤمنني فةما أالن طه قبله يلى أمته، 
َتوِي  َوَل ﴿ يلةهم، ومعاملتهم ابحلسىن، ويد  اإلساءة إلةهم ََسنَةُ تَسم ه َوَل  ٱۡلم َفعم  ٱلَسي ِئَُة ِ  ٱدم َسُن فَإِذَ  ٱلَِت ب حم

َ
بَيمَنَك  ٱََّلِيْ ِِهَ أ

فنَهُ  ۥَوَبيمَنهُ 
َ
، قال القرطيب رمحه هللا: أي قريب صديق. قال اطن يباس: أمره هللا تعاىل يف هيه اآلية 13﴾َۡحِيمٞ  َوِلي  ۥَعَدََٰوةٞ َكأ

ابلصرب يند الغضب، واحللم يند اجلهل، والعفو يند اإلساءة، فإذا فعل الناس ذلك يصمهم هللا من الشةطان، وخضع اهم 
كن دفعها طه من احلسنات ومنه مقاطلة اإلساءة ابإلحسان، أي: ادفع السةئة إذا تجاءتك من اامسيء أبحسن ما مي، 14يدوهم"

انتقاء الكما  الطةب واجلمةل، حبة  ال ، 15والينب ابلعفو، والغضب ابلصرب واإلغضاء ين ااهفوات واالحتمال للمكروهات
فنَا ِميَثَٰ  ِإَوذم ﴿يستفز مشاير الغري، وال ينال من شخصةاهتم، فكسب القلوب خري من كسب اامواقف  َخذم

َ
ََ َل َق بَِني أ َءِِل ۡم ِ  إ

ُبُدوَن إَِل  ِ  ٱّلَلَ َتعم لمنِ َوب َِِٰلَ َساٗنا َوذِي  ٱلمَو َبَٰ إِحم ََتََٰمَٰ وَ  ٱلمُقرم مَمَسَِٰكيِ وَ  ٱۡلم قِيُموْ   ٱل
َ
ٗنا َوأ ةَ َوقُولُوْ  لِلَناِس ُحسم َِْتُ  ٱلَصلَوَٰ ةَ وْ  َو ثَُم  ٱلَزَكوَٰ

رُِضونَ  َل تََوَۡلمُتمم إِ  عم فنُتم مو
َ
ِنُكمم َوأ ، قال القرطيب رمحه هللا: " اامعىن لةحسن قولكم. وقةل: التقدير وقولوا للناس قوال 16﴾قَلِيٗٗل م 

وهيا حض يلى مكار  األخماق، فةنبغي لإلنسان أن يكون قوله للناس لةنا ووتجهه منبسطا من غري مداهنة، ومن ، ذا حسن
ضل ه يرةي ميهبه، ألن هللا تعاىل قال اموسى وهارون: "فقوال له قوال لةنا". فالقائل لةس أبفغري أن يتكلم معه طكما  يظن أن

َسُنه  لَِت ٱل ِعَِبادِي َيُقولُوْ   َوقَُ﴿، من موسى وهارون، والفاتجر لةس أبخب  من فريون، وقد أمريما هللا تعاىل ابللني معه حم
َ
ِِهَ أ

ه  ٱلَشيمَطَٰنَ إَِن  بِيٗنا ٱلَشيمَطَٰنَ إَِن  لزََنُغ بَيمَنُهمم ا مو نَسَِٰن َعُدو ٗ ِ
، قال القرطيب رمحه هللا: " قالت طائفة: أمر هللا تعاىل يف 17﴿﴾ََكَن لِۡلم

أنس طن مالك  ينهيه اآلية اامؤمنني فةما طةنهم خاصة، حبسن األدب وإالنة القول، وخفض اجلناح وإطراح نزغات الشةطان، 
ال حيل ملسلم أن و  وكونوا عباد هللا إخواان وال تدابروا ا: )ال تباغضوا وال حتاسدو قال وسلمصلى هللا يلةه أن رسول هللا 

شديد  ، فالشةطانأي ابلفساد وإلقاء العداوة واإلغواء ينزغ طني اإلخوان  نفالشةطاوهيا أحسن،  ،18يهجر أخاه فوق ثالث(
التفايل اإلجيايب مع اجملتمع ، 20سن من احملاورة واامخاطبةأي: وقل اي حممد لعبادي يقل طعضهم لبعض اليت هي أح، 19العداوة"

َتَحمَ فََٗل  ﴿ يف فعل اخلريات، والتوافق معهم توافًقا حسًنا ََٰك َما   ١١ ٱلمَعَقَبةَ  ٱقم َرى دم
َ
ي أ مٖ   ١٣َرَقَبٍة  فَكو  ١٢ ٱلمَعَقَبةُ َوَما َعَٰٞم ِِف لَوم وم إِطم

َ
أ

                                                           
 .556، ص1، جتفسري القران الكرمياطن كثري،  12
  .34سورة فصلت:  13 

 .361. ص15، مرتجع ساطق. جاجلامع ألحكام القرآن 14
 .516. ص4. ج1. دمشق: درا اطن كثري. طفتح القدير ه (.1414الشوكاين   15 
 .83سورة البقرة:  16 
 .53سورة االسراء:  17 

 (.6526. رقم احلدي  1066 والصلة واآلداب. ص. كتاب الربصحيح مسلم 18
 ، مرتجع ساطق. ج. ص.اجلامع ألحكام القرآن 19
 .5191.  ص 7. ج1. حتقةق: أمحد حممد شاكر. د. . مؤسسة الرسالة. طجامع البيان يف أتويل القران(. 2000الطربي، أطو تجعفر   20 
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َغَبةٖ  َربٍَة  لَتِيٗما ١٤ذِي َمسم بَةٖ   ١٥ذَْ َمقم َ ِكيٗنا َذْ َمۡتم وم ِمسم
َ
ِ  ٱََّلِلنَ ََكَن ِمَن  ُثمَ  ١٦أ  ب

 ْ َْمُنوْ  َوتََوَْصوم َِ ِ ِ  ٱلَصبم  ب
 ْ مَمرمَۡحَةِ َوتََوَْصوم   ١٧ ٱل

َحَُٰب  صم
َ
ءئَِك أ لَ و 

ُ
مَميمَمَنةِ أ  أنفقه  يداوة حممد، هما، قال القرطيب رمحه هللا: "أي فهما أنفق ماله اليي يزيم أنه أنفقه يف21 ﴾ٱل

  ،القتحا  العقبة فةأمن! واالقتحا : الرمي ابلنفس يف شي من غري روية. وقةل: هو تجار جمرى الدياء، كقوله: ال جنا وال سلم
فقال سفةان طن يةةنة: كل شي قال فةه "وما أدراك" فإنه أخرب طه، وكل شي قال فةه "وما يدريك" فإنه مل خيرب طه. وقال: معىن 

ول: وقال اطن زيد ومجاية من اامفسرين: معىن الكما  االستفها  اليي معناه اإلنكار، يق، فما اقتحم العقبة أي فلم يقتحم العقبة
 يلةه ، لةجاوز طه العقبة، فةكون خريا له من إنفاقه يف يداوة حممد صلى هللاوالتصدق ابلطعانالرقاب، هما أنفق ماله يف فك 

وقةل: شبه يظم الينوب وثقلها وشدهتا طعقبة، فإذا أيتق رقبة ويمل صاحلا، كان مثله كمثل من اقتحم العقبة، وهي ، وسلم
 النار عقبة تجبل يف تجهنم، وقال احلسن وقتادة: هي يقبة شديدة يفالينوب اليت تضره وتؤذيه وتثقله، قال اطن يمر: هيه ال

دون اجلسر، فاقتحموها ططاية هللا، وقةل: النار نفسها هي العقبة. ويف صحة  مسلم ين أيب هريرة، ين رسول هللا صلى هللا 
، وقال 22(هجه بفرجمن أعتق رقبة أعتق هللا بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار، حىت فر يلةه وسلم، قال:  

احلسن: هي وهللا يقبة شديدة: جماهدة اإلنسان نفسه وهواه ويدوه الشةطان، أنه ال يقتحم العقبة من فك رقبة، أو أطعم يف 
يو  ذا مسغبة، حىت يكون من اليين آمنوا، أي صدقوا، فإن شرط قبول الطايات اإلميان ابهلل. فاإلميان ابهلل طعد اإلنفاق ال 

ويلى ما  ابلصرب يلى طاية هللا، وين معاصةه،، أوصى طعضهم طعضاو  ابإلميانأن تكون الطاية مصحوطة  ينفع، طل جيب
ليين يؤتون كتبهم ا ، وتواصوا ابلرمحة يلى اخللق، فإهنم إذا فعلوا ذلك رمحوا الةتةم واامسكني، أصاهبم من البماء واامصائب

نسج العماقات احلمةمة من ، 24(امنكرات، ويلى كل ما يقرب إىل هللاأي: تعاونوا يلى فعل اخلريات وترك ا  ،23أبمياهنم"
َمَر  َوٱََّلِلنَ ﴿ مما يؤدي اىل الرواط  االتجتمايةة الصداقات ومع اجلريان واألقرابء والبةئة احملةطة طه

َ
ي أ ََ  ۦي بِهِ  ّلَلُ ٱلَِصلُوَن َما ن لُوَص

َ
أ

 َ َن َرَبُهمم َوَيَخافُوَن ُسوِي َشوم َِسابِ َوَيخم قال القرطيب رمحه هللا: " ظاهر يف صلة األرحا ، وهو قول قتادة وأكثر اامفسرين، ، 25﴾ٱۡلم
 وصله.فةما أمرهم ط ، ويف قطع الرحم. وقةل: يف مجةع اامعاصي، وخيشون رهبم وهو مع ذلك يتناول مجةع الطايات

                                                           

 .18-11سورة البلد:  21 
 (.6715. كتاب كفارات االميان. رقم احلدي  301مرتجع ساطق. ص صحيح البخاري. 22
 .71إىل  66. ص20، مرتجع ساطق. جاجلامع ألحكام القرآن 23
 .326. ص1. ج1. القاهرة: دار الصاطوين للطباية والنشر والتوزيع. طصفوة التفاسري(. 1997الصاطوين، حممد يلى   24 
 .21سورة الريد:  25 
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اجملتمع لةشعر اإلنسان طتحقةق الصحة  أفرادفماطد من تكوين يماقات محةمة مع ، 26أن يصلوا اإلميان ابلعمل الصاحل،و 
 .27االتجتمايةة

 املطلب األول: الصحة االجتماعية من خالل الدعوة إىل الرايضة 
ََّنَٰ لَُكوُن ََلُ  ٱّلَلَ لَُهمم فنَبِيوُهمم إَِن  َوقَاَل ﴿ ،قوة يف العلم، وقوة يف اجلسم

َ
مُملمُك قَدم َبَعَث لَُكمم َطالُوَت َملِٗٗكه قَالُويْ  أ مُن َعلَيم  ٱل ََ َنا َو

 ِ َحقو ب
َ
مُملمكِ أ َِن  ٱل مَماِل  ِمنمُه َولَمم لُؤمَت َسَعٗة م  َٰهُ  ٱّلَلَ قَاَل إَِن  ٱل ى ََ َط َطٗة ِِف  ۥَعلَيمُكمم َوَزَْدهُ  ٱصم ِم  وَ  ٱلمعِلممِ بَسم ِسم

ِِت ُملمَكهُ  ٱّلَلُ وَ  ٱۡلم  ۥلُؤم
ه وَ  ُِ ي م: وحنن أحق ن هللا اصطفاه يلةكم رادا يلى قواهأ فةبني اطن ياشور يف كتاطه التحرير والتنوير، 28﴾َوَِٰسٌع َعلِيمٞ  ٱّلَلُ َمن يََشا

إىل اصطفاء اجلمهور إايهم فأتجاهبم أبنه أرتج  منهم ألن هللا اصطفاه، وطقوله: وزاده طسطة يف العلم اباملك منه فإهنم استندوا 
واجلسم رادا يلةهم قواهم: ومل يؤت سعة من اامال أي زاده يلةكم طسطة يف العلم واجلسم، فأيلمهم نبةهم أن الصفات احملتاج إلةها 

ة البدن ألنه ابلرأي يهتدي امصاحل األمة، ال سةما يف وقت اامضائق، ويند تعير األمة ترتجع إىل أصالة الرأي وقو سةاسة أمر يف 
 .29أو يند خماف أهل الشورى وابلقوة يستطةع الثبات يف مواقع القتال فةكون طثباته ثبات نفوس اجلةش االستشارة

 
 املطلب الثاين: الصحة االجتماعية من خالل الدعوة اىل الطهارة والصالة

ية الصماة ال تقف يند حد إسعاد كل فرد خبصوصه، طل تتعدى ذلك لتشمل اجملتمع أبفراده مجةعا، وهيا مشاهد إن غا       
يف شريةة صماة اجلمعة واجلماية، فإن ذلك يسهم يف طناء النسةج االتجتمايي اليي يقو  يلى القةم الروحةة. فصماة اجلماية 

 نتجة للبناء االتجتمايي وراتطته، فإما  اجلماية حني يستجمع ملكات اخلرييف اإلسما  من أهم الواتجبات، فهي من العناصر اام
معا يقو  يلى الفضةلة معهم جمتوالفضةلة صاحلا تقةا دم  األخماق سهل الطباع انعكس ذلك يلى جمتمعه، فةؤثر فةهم ويبين 

و  أتجدر هبا من طالب العلم اليي يق وصاحل األخماق، فما من شيء أطلغ أثرا يف اجملتمع من القدوة الصاحلة ولةس من أحد
تجتمايي العناصر اليت تسهم يف طناء النسةج االمبهمة اإلمامة، فهو حم  أنظاره. فاتجتماع اامصلني اامتكرر زماان ومكاان من أهم 

                                                           
 .310. ص9، مرتجع ساطق. جاجلامع ألحكام القرآن 26
 .339-338مرتجع ساطق. ص  .دراسة موضوعية منهج القران يف حتقيق الصحة النفسية لإلنسان27
 247: سورة البقرة 28
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واحًدا متماسكا جا أفراد اجملتمع اامسلم ويصبحوا نسةوهو ما يديو للتكافل والرتاحم، وحةنئي تشتد اللحمة وتتوثق العماقات طني 
 .30 يشق يلى مبتغى الفتنة نقضه أو النةل منه

الديين اليي ينطلق  إليما ايف البةوت اليت ييكر فةها هللا وييكر فةها القرآن والتويةة الدينةة الصحةحة واليت تراها الباحثة ةمن 
يظةمة يف نشر  هب، وللمسجد أيمةةمن طةوت هللا لتهييب الفرد ططريقة سلةمة وطدون قةود للعقل اليي تفرةه طعض ااميا
قد شهد هللا جممع الفضائل وحمل العبادة، و  اإلسما  وتويةة اامسلمني واتجتمايهم ولآلفهم وتفقد حال من حيتاج إىل إيانة، فهو

ذَِن  ِِف ﴿ امن يعمره ابلطاية
َ
َكَر فِيَها  ٱّلَلُ ُبُيوٍت أ ن تُرمَفَع َويُذم

َ
ُمُهۥأ ِ  ۥيَُسب ُِح ََلُ  ٱسم ِ فِيَها ب ُغُدو 

َل تُلمِهيِهمم تَِجََٰرةٞ  رَِجالٞ  ٣٦ ٱٓأۡلَصالِ وَ  ٱلم
رِ 
ةِ ِإَوقَاِم  ٱّلَلِ َوَل َبيمٌع َعن ذِكم ِ  ٱلَصلَوَٰ ِي بمَصَٰرُ وَ  ٱلمُقلُوُب ََيَافُوَن لَومٗما َتَتَقَلُب فِيهِ  ٱلَزَكوَٰةِ ِإَولَتا

َ قال القرطيب رمحه هللا: "  31﴾ٱۡلم
ل أهنا اامساتجد اامخصوصة هلل تعاىل ابلعبادة، وأهنا تضيء أله -واألظهر-لبةوت هنا يلى مخسة أقوال، اختلف الناس يف ا

 أمر وقضى. وحقةقة اإلذن العلم والتمكني دون قد أذن هللا أن ترفع هيه البةوت،والسماء كما تضيء النجو  ألهل األرض 
حظر، فإن اقرتن طيلك أمر وإنقاذ كان أقوى. و" ترفع" قةل: معناه تبىن وتعلى. وقال احلسن البصري وغريه: معىن" ترفع" 

 .تعظم، ويرفع شأهنا
 ول يلى هيا من الكتاب ومما يد، وهيا يدل يلى أن األصل أال يعمل يف اامسجد غري الصلوات واألذكار وقراءة القرآن

ة مسبحني، فقةل: هم اامراقبون أمر هللا، الطالبون رةاءه، اليين ال يشغلهم ين الصماللاختلف العلماء يف وصف هللا تعاىل 
وذكر هللا شيء من أمور الدنةا. وقال كثري من الصحاطة: نزلت هيه اآلية يف أهل األسواق اليين إذا مسعوا النداء ابلصماة تركوا  

 .32وذكروا هللا كثريا شغل وابدروا كل
 

 صحة االجتماعية من خالل الدعوة إىل الزكاةاملطلب الثالث: ال
قَاُموْ   فَإِن﴿

َ
ةَ تَابُوْ  َوأ ْتَُوْ   ٱلَصلَوَٰ َِ ةَ َو َٰفنُُكمم ِِف  ٱلَزَكوَٰ َو ِلِن  فَإِخم َُ  ٱِل  ِ ص  ََ لَُمونَ  ٱٓأۡلَيَٰتِ َوُن مٖ َيعم تعترب الزكاة من الركائز 33﴾لَِقوم

 أن ااهدف الرئةسي للزكاة يتمثل يف إغناء الفقراء، وهناك خماف طني االتجتمايةة كمااألساسةة يف الديوة لتحقةق الصحة 
العلماء والباحثني يف حتديد مستحقي التكافل االتجتمايي من مصارف الزكاة الثمانةة، فمنهم من يرى أن مستحقي التكافل 

                                                           
 .124.  اإلسكندرية: دار اجلامعة اجلديدة للنشر. صأثر العبادات يف وحدة اجملتمع اإلسالمي (. 2004طرج، أمحد حممد إمسايةل  30
 37-36النور: سورة  31
 .19. اإلمسايلةة، مصر اجلديدة: اامركز العريب احلدي  . صالصالة رايضة النفس واجلسد (. 1998خمتار، سامل 32

 .11التوطة، آية 33 
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إن  كما34، والعاملني يلةها(االتجتمايي اليين يدخلون ةمن مصارف الزكاة هم  الفقراء، اامساكني، الغارمون، اطن السبةل
ماطتماءات ل الزكاة تعمل يلى محاية اجملتمع من القح  وشدة اامؤونة واجملتمعات اليت يتهاون فةها الزكاة أو ال تؤديها تتعرض

ابلسنني والقح ، ومن حدي  يبد هللا طن يمر، قال: أقبل يلةنا رسول هللا صلى هللا يلةه وسلم، وقال: اي معشر اامهاتجرين 
س إذا اطتلةتم هبن، وأيوذ ابهلل أن تدركوهن: مل تظهر الفاحشة يف قو  ق ، حىت يعلنوا هبا إال فشا فةهم الطايون واألوتجاع اليت مخ

مل تكن مضت يف أسمافهم اليين مضوا، ومل ينقصوا اامكةال واامةزان، إال أخيو ابلسنني، وشدة اامؤونة  وتجور السلطان يلةهم، 
اهم إال منعوا القطر من السماء، ولوال البهائم مل ميطروا، ومل ينقضوا يهد هللا ويهد رسوله إال سل  هللا يلةهم ومل مينعوا زكاة أموا

 .35يدوا من غريهم، فاخيوا طعض ما يف أيديهم وما مل  حتكم أئمتهم طكتاب هللا ويتخريوا مما أنزل هللا إال تجعل أبسهم طةنهم(
، أي 36(من مال )ما نقصت صدقةتجاء يف احلدي  ين النيب أنه قال:  تعد وال حتصى وكما فمن الواتجب أتدية الزكاة فربكاهتا ال

ؤدي الزكاة إىل تطركة وزايدة يف اامستقبل طل خيلف هللا طداها ويبارك له يف ماله،  إن نقصت الصدقة اامال يدداي فإهنا لن تنقصه
إشاية األخماق الفاةلة يف اجملتمع، فمعطةها إمنا يفعل ذلك ين طةب نفس، وحيس أبنه يؤدي حق هللا يف ماله، فةعطى الفقري 

ما ألن من واظب اه وقال النسفي:  خص الصماة والزكاة ابألمر مث يم جبمةع الطايات تفضةما حقه، فما مين يلةه هبيا العطاء،
ي  ﴿37إىل ما وراءيما(.يلةهما تجراته  َِٰل  َوَما َو مم

َ
بَُوْ  ِِفي أ ِٗبا ل ََِيم ِن ر  ُبوْ  ِعنَد  ٱِلَاِس َِْتَيمُتم م  ةٖ تُرِيُدو ٱّلَلِۖۡ فََٗل لَرم ِن َزَكوَٰ َِْتَيمُتم م  ي  َن َوَما

َه  ءئَِك ُهُم  ٱّلَلِ وَجم لَ و 
ُ
ونَ فَأ َُ عِ مُمُّم قال السعدي: أي: مال يطهركم من األخماق الرذيلة ويطهر أموالكم من البخل هبا ، 38﴾ٱل

أن الصدقة  ،ريااألتجر اليين ترطو نفقاهتم يند هللا ويرطةها هللا اهم حىت تكون شةئا كث ويضايف اهمويزيد يف دفع حاتجة اْلُمْعَطى. 
د ويرد تصرفه لةه الصدقة أن ذلك لةس طزكاة يؤتجر يلةه العبمع اةطرار من يتعلق ابامنفق أو مع َدْيٍن يلةه مل يقضه ويقد  ي

قال القرطيب رمحه هللا: 39شريا فلةس جمرد إيتاء اامال خريا حىت يكون هبيه الصفة وهو: أن يكون يلى وتجه يتزكى طه اامؤيت(.

                                                           
لواقع واامأمول. ا مؤمتر التأمةنات االتجتمايةة طنياجلوانب املالية للتكافل االجتماعي يف ضوء الفكر والتطبيق اإلسالمي.  (. 2002العماوي، أشرف أطو العز    34

 17ص. القاهرة: تجامعة االزهر
  ، قال األلباين: حدي  حسن.192ص، 5(، ج4019، اجمللد اخلامس، ابب الفنت، رقم احلدي   سنن ابن ماجةاطن ماتجة أطو يبد هللا حممد طن يزيد القزويين، 35

  (،6592. رقم احلدي   1075ص، كتاب الرب والصلة واآلداب، ابب: استحباب العفو والتواةع. صحيح مسلم36

 . 30. ص3. حتقةق: يوسف يلي طديوي.  طريوت: دار الكلم الطةب. جمدارك التنزيل وحقائق التأويل (.  1998  النسفي، أطو الربكات يبد هللا طن أمحد  37 
 .25، وسورة اامعارج: آية18، انظر أيضا: سورة اللةل: آية 39الرو ، آية 38 
. حتقةق: يبد الرمحن طن معما اللوحيق. طريوت: مؤس       س       ة الرس       الة. تيسريريريريريري الكرمي الرمحن يف تفسريريريريريري كالم املنان(.  2000طن انص       ر،   الس       عدي، يبد الرمحن39 
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فمثل هيا اإلنفاق ، 40اليي حر  اامال السائل اليي يسأل الناس لفاقته،  واحملرو (، "يريد الزكاة اامفروةة، قاله قتادة واطن سريين
تجزءا من  حيس مؤيت الزكاة ابلكرب والفخر ألنه أيطىمسلم، وهبيا ال يؤدي إىل الرب، والرب يؤدي إىل اجلنة، وهي منتهى أمل كل 

مِبَ َتَنالُوْ   لَن﴿ماله إىل غريه،  ِٖ  ٱل إن قال القرطيب رمحه هللا:  41﴾َعلِيمٞ  ۦبِهِ  ٱّلَلَ فَإَِن  َحَتَٰ تُنَُِقوْ  مَِما ُُتِبووَنه َوَما تُنَُِقوْ  ِمن ََشم
زيد اطن حارثة، يمد مما حيب إىل فرس يقال له  سبل( وقال: اللهم إنك تعلم أنه لةس يل مال أحب إيل من فرسي هيه، 

طاه فةه يبد هللا طن وكان أيوأيتق اطن يمر انفعا مواله، ، فجاء هبا إىل النيب صلى هللا يلةه وسلم فقال: هيا يف سبةل هللا
 ،وقال احلسن: إنكم لن تنالوا ما حتبون إال طرتك ما تشتهون، وال تدركوا ما أتملون إال ابلصرب يلى ما تكرهون، تجعفر ألف دينار

نة وتعطوها جلواختلفوا يف أتويل  الرب( فقةل اجلنة، والتقدير لن تنالوا ثواب الرب حىت تنفقوا مما حتبون. فاامعىن لن تصلوا إىل ا
حاء أشحاء قال يطاء: لن تنالوا شرف الدين والتقوى حىت تتصدقوا وأنتم أص، حىت تنفقوا مما حتبون.  وقةل: الرب العمل الصاحل

، عوقةل: اامعىن حىت تنفقوا مما حتبون يف سبةل اخلري من صدقة أو غريها من الطايات، وهيا تجام، أتملون العةش وختشون الفقر
الوراق: داهم هبيه اآلية يلى الفتوة. أي لن تنالوا طري طكم إال طربكم إبخوانكم واإلنفاق يلةهم من أموالكم  وقال أطو طكر

وروى الرتميي ين يزيد طن أيب حبةب ين أسلم ، 42أي وإذا يلم تجازى يلةه ،وتجاهكم، فإذا فعلتم ذلك انلكم طري ويطفي
صفا يظةما من الرو ، فخرج إلةهم من اامسلمني مثلهم أو أكثر، ويلى أهل أيب يمران قال:" كنا مبدينة الرو ، فأخرتجوا إلةنا 

مصر يقبة طن يامر، ويلى اجلماية فضالة طن يبةد، فحمل رتجل من اامسلمني يلى صف الرو  حىت دخل فةهم، فصاح 
تأولون هيه اآلية اس، إنكم تالناس وقالوا: سبحان هللا! يلقي طةديه إىل التهلكة. فقا  أطو أيوب األنصاري فقال: اي أيها الن

هيا التأويل، وإمنا أنزلت هيه اآلية فةنا معاشر األنصار اما أيز هللا اإلسما  وكثر انصروه، فقال طعضنا لبعض سرا دون رسول 
ةاع  اهللا صلى هللا يلةه وسلم: إن أموالنا قد ةايت، وإن هللا قد أيز اإلسما  وكثر انصروه، فلو أقمنا يف أموالنا فأصلحنا م

فنَُِقوْ   ﴿منها، فأنزل هللا يلى نبةه صلى هللا يلةه وسلم يرد يلةه ما قلنا:
َ
َِ  َوأ لمِدلُكمم إََِل  ٱّلَلِ ِِف َسبِي

َ
لَُكةِ َوَل تُلمُقوْ  بِأ  ٱتَلهم

ِسُنويْ ه إَِن  حم
َ
ِسنِيَ ُُيِبو  ٱّلَلَ َوأ مُمحم قال حييفة طن الةمان واطن يباس ويكرمة ويطاء وجماهد ومجهور الناس: اامعىن ال ، 43﴾ٱل

وقةل للرباء اطن  ،أبن ترتكوا النفقة يف سبةل هللا وختافوا العةلة، فةقول الرتجل: لةس يندي ما أنفقهإىل التهلكة تلقوا أبيديكم 

                                                           
 .39، 38ص 17.  ج219. ص18، مرتجع ساطق. جاجلامع ألحكام القرآن 40
 92سورة آل يمران  41
 .134إىل  132. ص4، مرتجع ساطق. جاجلامع ألحكام القرآن 42
 .195سورة البقرة، آية  43
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ابلغت يف  الرتجل يصةب الينب فةلقي طةديه ويقول: قد يازب يف هيه اآلية: أهو الرتجل حيمل يلى الكتةبة؟ فقال ال، ولكنه
اامعاصي وال فائدة يف التوطة، فةةأس من هللا فةنهمك طعد ذلك يف اامعاصي. فااهماك: الةأس من هللا، وقال زيد طن أسلم: اامعىن 

اآلية ال متسكوا  قةل: إن معىنو ، ال تسافروا يف اجلهاد طغري زاد، ال أتخيوا ما يهلككم. أي إن مل تنفقوا يصةتم هللا وهلكتم
الثواب ومعىن آخر: وال متسكوا فةيهب ينكم اخللف يف الدنةا و ، أموالكم فريثها منكم غريكم، فتهلكوا حبرمان منفعة أموالكم

كر ذ  ال تنفقوا من حرا  فريد يلةكم فتهلكوا. وقال الطربي: قوله "وال تلقوا أبيديكم إىل التهلكة" يا  يف مجةع ما، يف اآلخرة
إن مجةع هيه اامعلومات القرآنةة ين الزكاة تدل يلى أيمةة وةرورة الزكاة يف أمور الدنةا  ،44لدخوله فةه، إذ اللفظ حيتمله"

ْون من األثرايء فإّن تلّقي الفقراء العَ  االتجتمايةة،ومن الناحةة  ، واآلخرة، كما أهنا تبع  الطمأنةنة والشعور ابلبهجة واالنشراح
مينع تفّشي الشعور ابحلقد واحلسد والَغرْية والنقمة والسُّخ  يلى األثرايء طني الفقراء. وطيلك حتمي الزكاة اجملتمع من الصراع 

ء اخلري إلةهم والعمل س وإسداالطبقي، ومن تفّكك اجملتمع، ومن انتشار الفردية واألاننةة. ونشري إىل أّن قدرة الفرد يلى ُحّب النا
يلى إسعادهم يُقّوي فةه الشعور ابالنتماء االتجتمايي، ويُشعره طدوره الفّعال اامفةد يف اجملتمع، مما جيعله يشعر ابلرةا ين نفسه، 

يلةه، مما مين   قالزكاة تعمل يلى َخْلق راططة قوية طني اامنِفق واامنفَ  إنوهو أمر له أيمةة كبرية يف صحة اإلنسان النفسةة، كما 
العبد الرةا ين نفسه وين ماله طتقدميه اامسايدة واامعونة للمحتاتجني، وهبيا يكون قد أدخل سرورًا يلى قلوب احملتاتجني وسرورًا 
انله طرةاه ين نفسه وسرورًا أيظم انله طرةا هللا يّز وتجّل، ومن هنا يكون قد انل من احلدي  النبوي الشريف اامفهو  األمسى 

تكشف  سلمامَأَحّب األعمال إىل هللا عّز وجّل سرور تُدخله على    :صلى هللا يلةه وسلم -ي ورد يف هدي اامصطفى الي
النفسةة واجلسدية، فالسعادة  اإلنسانالشعور ابلسعادة حيسن من صحة  إن 45(عنه ُكربة أو تقضي عنه َديريًنا تطرد عنه جوًعا
نشة  الدورة هرموانت تسايد يلى ت إفرازفالشعور ابلسعادة يعمل يلى ، اء الزكاةتنتج ين طريق التودد والعطف والتصدق وأد

ض أبمراض القلب، يقول د. هاريف رزان اختصاصي أمرا واإلصاطة، تقلل من تصلب الشرايني األكسجنيالدموية وزايدة نسبة 
 .دي"اجلسمقاومة اامرض النفسي و حةنما حنب ونتصدق فإن الشعور ابلسعادة يؤدي إىل إفراز مواد من شأهنا "القلب: 

 

 
 

                                                           
 .365إىل  361. ص2، مرتجع ساطق. جاجلامع ألحكام القرآن 44
 رواه اطن أيب الدنةا وطسند حسن. 45
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 صحة االجتماعية من خالل الدعوة إىل الصياماملطلب الرابع: ال
حيافظ الصةا  يلى تقوية العماقات االتجتمايةة حة  ال جيب الرد يلى شخص أخطأ حبقك مما جيعل الطرف اآلخر يراتجع 

أصبح أحدكم يوما صائما، فال رفث وال جيهل فإن امرؤ إذا نفسة، ين األيرج، ين أيب هريرة رةي هللا ينه رواية، قال:  
 46(شامته أو قاتله، فليقل: إين صائم، إين صائم

فالصو  يوقظ روح اامواساة مع اامستضعفني يف وتجود اإلنسان. طعد ما يعةش الصائم اجلوع والعطش امدة مؤقتة تظهر مشايره 
وجيعله  نييلى رادع يف ذاته لةصده ين إةاية حقوق اامستضعفوسةشعر طظروف اجلائعني والفقراء طشكل أفضل، كما سةحصل 

صف حااهم، ولكن و  غري غافل ين معاانة احملرومني. نعم، قد ميكن إشعار اامتمكنني واألثرايء حبال الضعفاء واحملرومني ين طريق
إذا ياش اإلنسان هيه احلالة وشعر مبعاانهتم طكل وتجوده، يزداد أتثرا ططبةعة احلال. الصةا  مظهر من مظاهر اتجتماع األمة 
ووحدهتا، وينوان من يناوين تكافلها وتراططها، إمساك يف وقت واحد وإفطار يف وقت واحد، ال فرق طني أمري ومأمور، وال 

شريف ووةةع، وكم هبر مظهر اإلفطار اجلمايي يقواًل وحريَّ ألبااًب، فأذينت وانقادت، واهتدت طنور هللا صغري وكبري، وال 
تعاىل، وال سةَّما وأنت تدير طرفك يف حر  هللا اآلمن، وترى اجلموع الغفرية تفطر يف اثنةة واحدة، فلله كم يف هيا اامظهر من 

 .47 داللة يلى يظمة هيا الدين
 صحة االجتماعية من خالل الدعوة إىل احلجس: الاملطلب اخلام

ا۞إَِن ﴿ ََ َوةَ وَ  ٱلَص مَمرم يئِرِ  ٱل َيمَت َفَمنم َحَج  ٱّلَلِۖۡ ِمن َشَعا وِ  ٱۡلم
َ
َتَمرَ أ ا فَإَِن  ٱعم ٗ ه َوَمن َتَطَوَع َخَيم ن َيَطوََف بِِهَما

َ
 ّلَلَ ٱفََٗل ُجَناَح َعلَيمهِ أ

احلج يبادة يمةقة حتوي الكثري من العبادات اامباشرة وغري مباشرة، ومن يمق ما حيتويه احلج من شعائر إن 48﴾َشاكٌِر َعلِيمٌ 
ير األرض لتأدية شعرية احلج وتكمن مشا أصقاعالعبادات الرائعة هي الوحدة اإلسمامةة، الوحدة اليت جتمع اامسلمني من 

سان قلبه متثال فهو مؤمتر اامسلمني اجلامع، فاحلج يبادة تنظم لإلنيدرب النفس يلى الصرب واال اامسلمني يف توحةد هللا كما
من اامنافع االتجتمايةة البارزة يف رحلة احلج التماقي والتعارف، وطناء العماقات االتجتمايةة السلةمة، مع خمتلف ، 49 وطدنه وماله

أمناط اجملتمع وةروطه، يلى أساس االرتباط ابهلل تبارك وتعاىل دون تفرقة، مبعىن أّن احلاج يتاح له من خمال أدائه اهيه الفريضة 
                                                           

 (.2703. رقم احلدي  465حفظ اللسان للصائم. ص. كتاب الصةا  ابب صحيح مسلم 46
 .212-201الرايض: مكتبة اامك فهد الوطنةة. ص. أثر العبادات يف وحدة اجملتمع اإلسالمي (. 2004طرج، أمحد حممد إمسايةل 47

 158 سورة البقرة، آية 48
 .250. مصر: دار اجلامعة اجلديد. صأثر العبادات يف وحدة اجملتمع اإلسالمي (. 2004طرج، أمحد حممد إمسايةل   49
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سةات واأللوان واللغات، ممن تجاء إىل هيه األماكن اامقدسة، ويشرتك معهم يف اإلسما ، فترتتب اامقدسة أن يلتقي مع خمتلف اجلن
حاب اامشاير اامقدسة ر يف ذمة احلاج الكثري من احلقوق والواتجبات يؤديها وتؤدى له، وطيلك تبىن العماقات اإلنسانةة وتسمو يف 

نةف، وأرى أن الدين احل هيه اللحمة اإلنسانةة االتجتمايةة القائمة يلىوال يتأتى هيا اجلمع لدى الناس إال يف موسم احلج فتتم 
األرض جتسد الوحدة اإلسمامةة وتوحةد اخلالق طشعار واحد حيمل  أصقاعحلج هيه اامقاطمات السنوية لشىت األتجناس من 

وهر  الواحد األحد وهيا هو تجنفس الشعور واامشاير، مبختلف اللغات حيملون هدفا واحدا وشعارا واحدا وإمياان واحدا ابهلل
غمال وسائل اإليما  إن است، التوافق والتوحد يف الطواف يف السعي يف كافة مشاير احلج حيملون قلبا واحدا يلهج طيكر هللا

لفهم الكتاب والسنة فالقرآن اليي يتلى الطد من أن يشمله شرح مفصل امعاين اآلايت ولةس للمفردات فق  يف وسائل 
ختلفة وكيلك السنة النبوية اامطهرة وخاصة يلى شاشة التلفاز واإلذاية لوتجود يدد من األمةني يف العامل ويدد آخر اإليما  اام

 .50ال يتمكن من القراءة طسبب كثرة األيمال؛ فةسايده السماع وتسايده اامشاهدة يلى الفهم الدقةق

ون يقومون يف مل نعد نعرف الص  من اخلطأ كما أن الكثري  وترى الباحثة أنه يف وقتنا احلاةر تتسارع اامعلومات وختتل  حىت
 العصر الراهن طدور الدايةة، ومن هنا نقف حبز  لنجز  كل ذلك من خمال القرآن والسنة الصحةحة.

 املبحث الثاين: اإلعالم الصحي االجتماعي

 ستوايتحةاة األفراد يلى خمتلف اام طل يف، وحسب لةس يف اتريخ اإليما  تطورا كبرياإليما  الصحي االتجتمايي أاثر 
م ومواقفهم يف وذلك إلطداء آرائه واجلمايات يامل افرتاةي يفت  اجملال يلى مصرايةه لألفراد واالتجتمايي ويشكلالشخصي، 
 (52 "هو نشر للحقائق واألخبار واألفكار واآلراء طوسائل اإليما  اامختلفة"، (51  حبريةااموةويات 

ين  ين مستقبل،لثاطرفني أحدها مرسل وا يتناقل طنيابلطاطع الشخصي، واليي  اإليما  ااممةزاالتجتمايي حمتوى  فاإليما 
 .: (53  اامستقبلطريق وسةلة اتجتمايةة، وهيا مع حرية الرسالة للمرسل، أيضا حرية التجاوب من قبل 

                                                           

 .6اامصرية، ص . القاهرة: مكتبة األجنلو اإلعالم اإلسالمي املرحلة الشفهية(. 1980إما ، إطراهةم   50 
 ،أثر شبكات العالقات االجتماعية التفاعلية ابإلنرتنت ورسائل الفضائيات على العالقات االجتماعية واالتصالية لألسرة املصرية والقطريةأشرف تجمال حسن،  51

 .478، ص 2009، كلةة اإليما  ،تجامعة القاهر، فرباير، 2جاملؤمتر العلمي األول "األسرة واإلعالم وحتدايت العصر"،
 12. القاهرة: مكتبة األجنلو. صاإلعالم واالتصال ابجلماهري (.  1969إطراهةم   إما ،52
 .12ص . طغداد: كلةة اإليما .18. جملة الباح  العلمي. العدد دور مواقع التواصل االجتماعي يف التغيري مدخل نظري (. 2012طشرى مجةل الراوي، 53
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  النصوصيفتقدميه يف قوالب رقمةة تفايلةة، ويعتمد هيا اإليما  يلى االندماج  واليي يتمهو كافة أشكال اإليما  الرقمي و 
 كأداة حمورية ألتجل اإلنتاج والعرض، كما أن التفايلةة هي تجزء  استخدا  الكومبةوترين  والصور والفةديو هات، وهيا فضما

  .(54  طهمنه وهي ما جيعله ممةز إذ أهنا من أهم السمات اخلاصة 

هناية  ةد معتجمصطل  ظهر طشكل  أبنهإىل مواقع التواصل االتجتمايي أبهنا اإليما  اجلديد فةمكننا تعريفه:  ويندما نشري
ةع رط  الناس متقدمة، وتستط إيما  الكرتونةةالقرن العشرون ويف طداية القرن الواحد والعشرين، وذلك طسبب ظهور وسائل 

من احلديثة،  وتكنولوتجةا االتصاالت اإللكرتونةةل الوسائل والشبكات يف كافة الظروف واألحوال ابامعلومة، وتقد  يلى شك
 . (55  قتو التكالةف وأقل  اإليما  أبقلتقدمها مؤسسة  واليتالوصول إىل أكرب يدد من اجلماهري اامهتمني ابامعلومة  أتجل

  االجتماعي: اإلعالمأدوات املطلب األول: 
بكة البةنةة "  وإن االسم ي الشأواليت تعين تشةكة   نت(واليت تعين طني  كيلك كلمة  إنرت( : يتكون من البادئة  اإلنرتنت -1

 ابيتبارها شبكة طني الشبكات. إنرتنةتهيا  يدل يلى طنةة 

يلةها يف اللغة  يطلق للمعلومات اليتالعرطةة يندما يسمي الشبكة الدولةة  اإليمامةةومع هيا فقد انتشر خطأ يف الوسائل 
 (56  اإلجنلةزية

د  هي اامواقع اليت تشكل اجملتمعات الكرتونةة الضخمة، وهي تق :مواقع التواصل االجتماعي أو الشبكات االجتماعية -2
جمموية من اخلدمات اليت تعمل يلى تديةم التواصل كيلك التفايل طني أيضاء الشبكة االتجتمايةة، وذلك من خمال 

ؤسسات امواصفحات الجممويات، و  وإنشاءلتعارف واحملاداثت، واامراسمات، الصداقة واألخوة واكاخلدمات والوسائل األخرى  
  (57  والفةديوهات(

                                                           
ر والتوزيع. ص . طريوت: دار النهضة العرطةة للنشاملفاهيم احلديثة لإلعالم واالتصال املشروع العريب لتوحيد املصطلحاتاملعجم يف  (. 2014مي  العبدهللا. 54
37 . 
 .15ُيمان، دار احلةاة. ص مدخل إىل اإلعالم اجلديد. (.  2014حممد  يواد.55
 .24للنشر. ص . األردن، يمان: دار احلامد اإلعالم التفاعلي (.  2016مصطفى يوسف  كايف،56
 .86. القاهرة: دار العامل العريب للنشر. صداخالت يف اإلعالم البديل والنشر اإللكرتوين على اإلنرتنيت (. 2011شريف درويش  اللبان،57
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لك ين طريق يلى ديم االتصال طني األفراد وذ واليت تعملجمتمعات يلى اخل  اامباشر  تعترب شبكات التواصل االتجتماييو 
شبكات من األصدقاء ااموثوقني، وهي تقد  مكان لتجمع األفراد يلى خ  مباشر، وأيضا إقامة يماقات تجديدة أو من أتجل 

 .(58  العملالتعرف يلى أفراد غريهم من نفس جمال 

 االجتماعي: مميزات اإلعالماملطلب الثاين: 
 :تتمةز هيه الشبكات طعدة ممةزات منها 

مت تطوير شبكات التواصل االتجتمايي حبة  تصب  سهلة االستخدا ، إذ أهنا حتتاج للقلةل من  السهولة يف االستخدا : - 
 .اإلنرتنتاامعرفة التكنلوتجةة، وذلك من أتجل نشر التواصل يرب 

التواصل  شبكات وقد أاتحتيلى نشر حمتوايت معةنة، هيه الشبكات تجاذطة ال تعتمد اليات حة  أن التعبري ين  -
 .اإلنرتنةتاالتجتمايي يدة قنوات اتصال، كما أصبحت ذات اهتما  للعديد من مستخدمي 

اامفاهةم اجملتمعةة وتجدت مني القد ، ومواقع التواصل االتجتمايي قدمت شيء  حة  أنتكوين جمتمعات ططرق حديثة  -
 تنظةم اامستخدمني لةتواصلوا معا من خمال تبادل األفكار واآلراء.تجديد لماتصاالت، حة  يعمل يلى 

استخراج البةاانت حة  تسم  أكثر شبكات التواصل االتجتمايي لأليضاء اامشاركني استعراض شبكات خاصة ومشاركتها  - 
نهم وطني األفراد ةتسم  للمستخدمني طوصف العماقة ط طعض التطبةقات اليتمع كافة الناس واألصدقاء، ويعمل يلى توفر 

 اآلخرين.

العاطفة ين طريق احملتوى: إن اامشاركة العاطفةة هي إحدى الدوافع الرئةسةة من أتجل استخدا  التدوينات اامصغرة، وترتب   - 
 .(59  العاطفةةقوة الشبكات االتجتمايةة ابامشاركة العاطفةة، أو التبادالت 

                                                           
 .377 - 376. يمان: دار البداية للنشر والتوزيع.  ص اإلعالم اجلديد الدولة االفرتاضية اجلديدة (. 2014ايس خصري البةايت، 58

 .38-36. تونس: تجامعة الشرق األوس ، كلةة االيما . ص دور الشبكات االجتماعية يف التغيري السياسي يف تونس (. 2013يبد هللا ممدوح مبارك الريود، 59
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ل أبهنا خمتلطة حة  مل يعد هناك ثقة ابامعلومات اامطروحة واليت نستطةع القو وترى الباحثة أن اامعلومات الصحةة تكاد تكون 
مزدمحة فتكثر اإلشايات ويشارك الرأي العا  يف الكثري من القضااي واليت قد تكون منسوتجة من قبل أحد اامشاركني أبحد 

 األخبار.

 ةع ااموتجودباع رغباهتم الكامنة، وذلك استجاطة للدوافامواد إيمامةة تعمل يلى إشمن ااجلمهور  اها يتعرض االختمافات اليت أن
اابت  اامادة اإليمامةة اامقدمة، ين طريق وسةلة معةنة للفرد من استج هما حتققوميكن تعريف هيه النظرية: هو كل ، لدى الفرد

 .1(60 حاتجات ودوافع  الوسةلة منالفرد اليي يستعمل هيه  هاما يطلبكلةة أو تجزئةة 

وهيه النظرية تقول أبنه لنحدد ماهةة شيء يتم ين طريق استخدامه، وهبيا ميكن حتديد مدى اامسايمة اليت تقدمها وسائل 
 .(61  الوسةلةاإليما  اجلماهريية ابلنسبة للمجتمع من خمال حتديد كةف يستخد  اجلمهور هيه 

 ظل ت الفرد مرتبطة طوسائل االتصال واليت تنشا يفيلى فكرة مؤداها أن حاتجا شباياتواإلطنةت نظرية االستخدامات  ولقد
طةئة اتجتمايةة ونفسةة معةنة ختلق لدى الفرد دوافع التعرض لوسائل االتصال فضما ين مصادر أخرى غريها حة  يتوقع الفرد 

   .(62  حلاتجاتهشبايات إأن حتقق له هيه اامصادر 

ها األخرى يلى العملةات اامرتبطة ابالنتباه واالنتقاء واالستخدا  اليت جيري تتتنافس مع أشكال االتصاال اإليما إن وسائل 
  واجلماهريي.اجلمهور إلشباع حاتجاته والرغبات، حة  أن هناك يماقة أكةدة طني االتصال الشخصي 

 االتجتمايةة وف ظر الهبا احتةاتجات الفرد ختتلف من شخص إىل آخر وذلك ابختماف  اإليما إذ أن الطريقة اليت تليب وسائل 
 (63 والنفسةة احملةطة طكل فرد( 

                                                           
 .  141. األردن، يمان: دار أسامة للنشر والتوزيع. ص اإلعالم السياسي واإلخباري يف الفضائيات (.  2008ااهةيت، هةثم  60
 .109. القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع ص اإلعالانت الصحفية دراسة يف االستخدامات واالشباعات (.  2004مرزوق يبد احلكةم  يل، العاد61

   .37. القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع. ص الصحافة اإللكرتونية (. 2007رةا يبد الواحد أمني، 62
 .89 - 88يمان: دار الشروق. ص  األردن،سات اإلعالمية منشورات بيت القدس رام هللا بفلسطني. مدخل اىل الدرا (.  2002مشارقة، تةسري  63

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 العشرونالواحد والعدد 

 م 2020 – تموز – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

204 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 ياالجتماع اإلعالمأثر املطلب الثالث: 
ريق ططعض األدوات أو التطبةقات أو أفكار معةنة من جمتمع إىل جمتمع آخر، وذلك إما ين  هو انتقالإن االنتشار الثقايف 

حة  أن العناصر الثقافةة تنتقل من مكان إىل آخر من خمال أتثر طعضها طبعضها اآلخر، واإلنسان ميةل ، أو التجارة االتصال
ل واالتصال حاتجاته اامختلفة، وهيا يتم ين طريق التواص إشباعططبةعته إىل االتجتماع مع غري من البشر والعةش معهم من اتجل 

وهيا ما تجعل هيه العماقة تعطي انعكاسات يلى اجملتمع ومن  ، (64  صالاالتمعهم، وابلتايل فهناك يماقة طني الثقافة ووسائل 
 اامكان.، سواء ابلزمن أو والفريةة ثقافته العامة

قلة وانعدا   ،ةعف يف العماقات االتجتمايةة طني أفراد األسرة الواحد يؤدي اإليما  االتجتمايي إىلومن الناحةة السلبةة قد 
رة وتجباهتم تناول أفراد األساألسري، كما تاحملاداثت طني أفراد األسر واالقتصار يلى األحادي  اليت تدور ين غةاب الدفء 

ابقي  ه يعرفالكل فرد ميلك جمتمع خاص طه من اامعارف واألصدقاء، واليي و  طعةدين طعض، حة  ان كل فرد له ياامه اخلاص
أصب  اجلةل الرقمي و ،(65 األسرةيف حتديد أدوار كل فرد وواتجباته يف  تصعوابكما ترتاكم ال  ت األسريةقلة االستشاراو  العائلة

يغلب يلةه يف الغالب خةارات فكرية طتوتجهات لةربالةة، إذ أصب  يؤمن أكثر من أي وقت مضى يف مبدأ احلرية الفردية، كيلك 
ة يف أغلب الدول اليت تريد يلى البةئة االتصالة ، وهيا أثر إجياطةااألفكار مغلقةتعد احلرية يف التعبري، واحلرية يف االختةار، ومل 

 حىت لو طشكل نسيب. اإليمامةةاإلصماحات 

 ر يلى التحصةل الدراسييؤثو  اةطراابت يف دماغ الفرد وشخصةته لكن هيه اآلاثر اجلانبةة تؤثر يلى حةاة الفرد سلبا وحتدث
 كاب اجلرائمتسم  هيه اامواقع للمجرمني ارتو  عترب مضةعة وهدر للوقتشاشات النت حة  ي لبقائه الكثري من السايات أما 

خرتاق واتسم  ابلرسائل اإلابحةة ، كما كري خصوصةة األفراد من خمال اإليماانتونشر اإلشايات والرتويج اها وهت
 .(66  اخلصوصةات

                                                           
دراسة أمناط التثاقف عرب وسائل االتصال يف اجملتمع العراقي، ورقة مقدمة للمؤمتر العلمي السابع عشر بعنوان "ثقافة  (. 2012العبةدي، يلي حارث  64

 .4ص تجامعة فةمادلفةا. يمان:التغيري"، 
 .9. صأتثري اإلعالم اجلديد على األمن األسري، اجمللة اإللكرتونية الشاملة متعددة التخصصات (. 2018الشمري، حممد 65
 2019أطريل،22"، آاثر مواقع التواصل االجتماعي (. 2019راغب  انصر، 66

https://mawdoo3.com  2/11/2019شوهد طتاريخ  
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 ه تكنولوتجةاتطوهبيا احلدث االتصايل اإليمامي اجلديد اليي تجاءت من الناحةة اإلجياطةة نؤيد فكرة أن يف اجملتمع ذاته 
االتجتمايي ذو أيمةة كبرية ابلنسبة للجةل الرقمي، إذ أصب  طديل لإليما  القدمي، حة  أنه  أصب  اإليما االتصال اجلديدة، 
 من أهم إجياطةات اء العامل، وهيا يعتربقدرة الفرد يلى التواصل مع اآلخرين طكل سهولة، وذلك يف كافة أحن، و منرب من ال منرب له
مواصلة االطماع يلى األحداث أول أبول، إذ مل يعد هناك حاتجة لقراءة الصحف الورقةة، أو انتظار و  التواصل االتجتمايي

 تعطي فرصة ألصحاب األيمال يف التسويق امنتجاهتم وتوسةع أيمااهم ابستخدا  مواقع التواصلاإلخبارية كما أهنا النشرة 
 67األصدقاء. يومةات مشاركة الصور والفةديوهات ورؤيةو 

 املبحث الثالث: 

 االجتماعي الصحي وعالقته ابلدعوة اإلسالمية اإلعالم

 ولوتجةانإن من أهم طرق نشر الديوة اإلسمامةة، والدفاع ينها يف يصران هيا هو استخدا  وسائل االتصال احلديثة العصرية والتك
ميكن الرد  نرتنتاإلاإليمامةة االتجتمايةة، واليت من أيمها تقنةة اإلنرتنت، اما اها من إمكانةات هائلة يف االتصال، فمن خمال 

  االتجتمايةةواهيا الطد لنا من استخدا  وسائل اإليما   اإلسما ،والدفاع ين اإلسما  ةد معادين 

 وترى الباحثة أن التطورات التكنولوتجةة اجملتمعةة مكنت العامل كله من احلوار يف جمتمع افرتاةي مما سهل التواصل والتأثري العاامي
من أتجل ذلك كانت خةوط الديوة اليت انتشرت يرب هيي الوسائل أسهل وأقوى أتثريا من ذي قبل حة  أننا نرى الربامج 

تقنةة للديوة احلقةقة يرب يرض اإلسما  وصفات اإلسما  احلقةقي والصحي الصحة ، كما االتجتمايةة ويملوا يلى هيه ال
ها طواطة لنشر التعالةم الصحةة اليت أقرها القرآن وأقرها رسول هللا صلى هللا يلةه وسلم لتصب  الدراسات العلمةة احلديثة تواكب أهنا

 التأثري.وتتجدد الديوة مبفهو  أيمق وأرقى ولتكون أكثر قدرة يلى 

وتؤكد الباحثة يرب اطمايها يلى طعض اامواقع اليت يستغلها غري اامسلمني يف نشر ديوهتم وتشويه صور اامسلمني ووصلت هبم 
 ونشر كل ذلك طكل صمافة لةصل إىل اامسلمني اليين  إحراقهماجلرأة إىل 

                                                           
 .7قطر. مركز اجلزيرة للدراسات. ص اإلعالم االجتماعي وحتوالت البيئة االتصالية العربية اجلديدة. (.  2018محةدو، كمال  67
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ولة، ونرى أن األداين وسباهتا واتبايها للعقائد اجمله وترى الباحثة أن اامعلومات الصحةة هي اليت ستقو  إبيقاظ األمم من غفلتها
األخرى تعمل يلى التطوير يرب تصمةم مواقع خاصة لنشر يقائدهم يرب اامواقع االتجتمايةة والطد أن تكون مةادين اامنافسة 

 الواسعة يف جمال التأثري ابامعلومات الصحةحة والديوة احلق.

، هللا لفضائةات التلفزيونةة طكافة قنواهتا، ويفرتض من من لديهم شرف الديوة إىلواليت أصبحت تنافس ااامةداي ومع ظهور 
التوتجه إىل األسلوب األفضل يف اامشاركة مبثل هيه اامواقع، و هيا ين طريق مجع اجلهود الديوية ورسم منهج واة  اها، من 

ة، ومن أتجل  ة واختماف فئاهتم العلمةة واألكادميةخمال التعامل اجلةد مع مثل هكيا مواقع،  لتعدد واختماف الفئات اامستهدف
 إليما اهيا فنجد أنه من الصحة  أن يتم العمل ابلضواط  الشريةة اليت جيدها العلماء اامؤهلني للديوة ين طريق وسائل 
ربات من اجلديد، من خمال مشاركة جلان من خنبة اامهتمني يف وورش يمل تؤدي إىل تصمةم طريق للعمل مليء ابجلهود واخل

 (.68 أتجل حتقةق مثرات مثلى يف خدمة الديوة إىل هللا تعاىل

 ، ويتم طني شخصني األول هو اامرسل، والثاين مستقبل، وذلك ينشخصيهو اإليما  اليي حيتوي يلى إيما  ممةز ذو طاطع 
 .(69  اإلتجاطةطريق وسةلة اتجتمايةة معةنة، ويتحكم اامرسل حبرية الرسالة، وأيضا اامستقبل له حرية 

ما  ووسائله لطبةعة اإلي ومتفهمون معرفة طدينهمطه مسلمون ذو  إيمامةة، يعملهو استخدا  منهج إسمامي ططريقة فنةة 
يثة ونشر القةم خمتصرة وحد أكار وأخباراجلديدة ومجاهريه الكثرية، يز طريق استخدامهم لتلك الوسائل اامتطورة من أتجل نشر 

، دة واإلرشاهادفة وتتوتجه حنو التويةاامسلمني وغري اامسلمني يف كل مكان وزمان، وذلك مبوةويةة اتمة  ومبادئاألخماقةة، 
  (.70  الفعالوإحداث التغةري اامطلوب ين طريق التأثري 

 (.71 "اخلضوع هلل واالنقةاد لتعالةمه طما قةد وال شرط" الديوة هي

 

                                                           
 1ه . ج 1404رطةع األول  -حمر ، صفر  61، العدد16، اامدينة اامنورة: اجلامعة اإلسمامةة. ط دور اإلعالم يف التضامن اإلسالميه(. 1404إطراهةم   إما ،68
  273،ص

 .12. ص18. طغداد: كلةة اإليما .  العدد دور مواقع التواصل االجتماعي يف التغيري مدخل نظري، جملة الباحث العلمي (.  2012طشرى مجةل   الراوي،69
 .29د. . يامل الكتب للنشر والتوزيع. ص األسس العلمية والتطبيقية لإلعالم اإلسالمي. .  (1985كحةل، يبد الوهاب    70
 .12. القاهرة: مؤسسة الرسالة، ص الدعوة اإلسالمية أصوهلا ووسائلها (. 2005يلوش، أمحد أمحد  71
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 االجتماعي وعالقتها ابلدعوة اإلعالم

االتصاالت تجعل من العامل طلدة صغرية متكن األشخاص من التواصل فةما طةنهم حة  سهلت تواصل األهل فةما إن تطور 
 طةنهم والتأثري فةهم طسهولة.

سة أن والتواصل االتجتمايي لنشر يقائد النصارى وأفكارهم، ويقول أنه " جيب يلى الكنة ابإلنرتنتفمثما اباب الفاتةكان يهتم 
تكنولوتجي للتبشري ابلنصرانةة"، لةس هيا فق  طل  وصل األمر إىل أن الفاتةكان طدأ ابفتتاح مواقع  تستفةد من أي تطور

جلمةع لغات  اإلجنةلمجة لرت  ةالكرتونةالتواصل االتجتمايي اخلاصة هبم، واليت استغرق تنفةيه أيوا  كثرية، هبدف توفري نشر 
كارهم، حة  أن الةهود أيضا قاموا طتصمةم مواقع خاصة هبم لنشر العامل، ابإلةافة اهيا نشر كافة معتقدات النصارى وأف

 البوذيون وااهندوس و الكثري من غريهم. هما فعلالعقائد واألفكار اخلاصة هبم،  وهيا 

أوىل من غريان يف تفعةل مواقع تقنةة حديثة لنشر ديننا، واليي هو الدين  اإلسمامي،إاًل أننا حنن اامسلمون، أصحاب الدين 
 . (72  قاحل

له دوره فعال هبيا، إذ الطد من اختةار موقع مشهور وتجياب وذو أيمةة وله تسجةل رمسي يف تسهةل تنقل الزائر  اإلنرتنتوإن 
 .(73 اباموقع، لماستفادة من مماحظات وآراء الزوار 

مواقع  شاءطريق إنيستطةع الدياة االستفادة من وسائل اإليما ، ين  ااهاتجري أنهحة  يقول الشةخ يوسف طن سةلمان 
الدخول  أيضاو مشاركة فايلة إجياطةة يف اامندايت احلوارية  وتقدميديوية إسمامةة كيلك استخدا  الربيد اإللكرتوين  اإلميةل(، 

 تإنشاء الصفحات واجملمويات يف اامواقع اإليمامةة ين طريق الشبكا الدردشة ويستطةعونيف احلوارات ين طريق غرف 
احلسنة من  األخماقو ديوية من أتجل تعزز القةم  طعمل محماتأيضا يلةهم ، االتجتمايةة مثل" الفةس طوك والةوتةوب وتويرت "
 خمال الوسائل اامتاحة لدى اإليما  اجلديد.

الف وسائل اإليما  االتجتمايي، إذ يصل يدد اامستخدمني إىل مئات اآل مستخدميأن اهيا األمر أيمةة كبرية تعود لكثرة 
إن وسائل اإليما  إىل ذلك ف ديواي، إةافةتجدا  اامهمةمتعددة الشرائ  اجملتمعةة، إذ يكثر الشباب فةها ويعترب من الشرائع 

                                                           

 .194. السعودية: وزارة األوقاف السعودية.  ص إللكرتوينالرتمجات معاين القرآن الكرمي يف خدمة الدعوة، النشر ا (. 2010فهد طن حممد  اامالك، 72 
 287. مصدر ساطق. صدور اإلعالم يف التضامن اإلسالمي73
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حماورة والصوت،....( ومن ااممكن مناقشة و  والنصوص الصور، والفةديو يف االتجتمايةة تعترب وسائل سهله االستخدا  كما 
 (.74  مباشراامديوين طشكل 

من الغري ممكن ألي طلد يف وقتنا احلاةر العةش طعةدا ين التطورات احلديثة اليت تتسارع وتكثر يوما طعد يو ، وما تعطةه  إنه
 من آاثر اتجتمايةة واقتصادية وغريها.

 

عمل يوذلك يف ظل هي الرتاط  الوثةق طني كافة أتجزاء العامل اليي تؤمنه هيه التقنةات، حة  أصب  من الضروري لكل طلد أن 
 .(75  اإللكرتوينيلى التواصل 

وترى الباحثة أنه يف وقتنا احلاةر تتسارع اامعلومات وختتل  حىت مل نعد نعرف الص  من اخلطأ كما أن الكثريون يقومون يف 
 العصر الراهن طدور الدايةة، ومن هنا نقف حبز  لنجز  كل ذلك من خمال القرآن والسنة الصحةحة.

  

                                                           
قطر: اجلزيرة، العدد  .اإلعالم اجلديد كيفية استغالله يف تبليغ الدعوة، الدعاة الغائبون عن شباب تويرت والفيس بوكه(.  1432يوسف طن سةلمان  ااهاتجري، 74

 رتجب.29. 14155
http://www.al-jazirah.com/2011 

 .26السعودية: وزارة األوقاف السعودية. ص  سائل اإلرهاب اإللكرتوين حكمها يف اإلسالم وطرق مكافحتها.السند، يبد الرمحن طن يبد هللا. و75
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 اخلامتة: 

مت حبمد هللا كتاطة هيا البح  اليي حيتوي يلى أيمةة الصحة االتجتمايةة واليت تتمثل يف التواصل االتجتمايي يلى خمتلف 
 احلقةقي.امن ال مكان له يف أندية العامل وتبادل اامعارف التعارف الفئات، ومن النتائج اليت خرتجنا هبا 

طراز كافة أشكال عمل يلى إفظة يلى العبادات تكون أكثر قوة ومتانة، وتالصحة االتجتمايةة متمثلة يف وسائل اإليما  واحملا 
 اإلطداع اليايت امن لةس لديهم معرفة مبهارات العامل احلقةقي.

ضل سرية نزول اخلرب وهيا طف والتداول(حتقةقه لشروط القةم اخلريية واليت هي  التأثري، واالهتما  واأليمةة، اجلدل، والشهرة،  
، والتأثري، اامواةةع اليت تغطي القرب، والشهرة، والتداول ويتناول هو قريباإليما  االتجتمايي ، قت وقوع احلدثأو صوره يف و 

ر الديوة والقةم تكون منرب لنش إىل التدقةق اامهين عال ختض يضلها الرقمةة يفواجلدل، وهيا حبكم أن الشبكات اإليمامةة 
الديوة إىل هللا من خمال وسائل التواصل االتجتمايي ونشر كل ماله يماقة ابلقةم  األخماقةة اإلنسانةة، ومن التوصةات: تعزيز

اإلنسانةة اليت حثنا يلةها القرآن الكرمي والسنة النبوية، فاحلةاة يبارة ين كون اتجتمايي تقلص طوتجود اإلنرتنةت لتصب  اامعلومات 
 ال مشكوك فةه ولةس له مصدر حىت وتعاد ين كل ما هونشرها أسهل تداوال ويلةنا مرايات القةم الصحةة السلةمة واالط

 نشارك يف ط  اإلشايات من خمال العدوى اامعلوماتةة.

 رب العاامني واحلمدهللا
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 املصادر واملراجع:

أثر شبكات العالقات االجتماعية التفاعلية ابإلنرتنت ورسائل الفضائيات على العالقات   (. 2009 أشرف تجمال حسن
. القاهرة:  2.ج االجتماعية واالتصالية لألسرة املصرية والقطرية، املؤمتر العلمي األول "األسرة واإلعالم وحتدايت العصر"

 .كلةة اإليما  ،تجامعة القاهر

حمر ،  61، العدد16 اإلسمامةة. طاجلامعة اامدينة اامنورة:  ،دور اإلعالم يف التضامن اإلسالميه(. 1404 إطراهةم  إما ،
 .1ج . ه 1404رطةع األول  -صفر 

 األجنلو.مكتبة . القاهرة: اإلعالم واالتصال ابجلماهري  (. 1969 إطراهةم  إما ،

 .. القاهرة: مكتبة األجنلو اامصريةاإلعالم اإلسالمي املرحلة الشفهية(. 1980إما ، إطراهةم    
 والتوزيع.دار الفجر للنشر . القاهرة: اإللكرتونيةالصحافة   (.2007 رةا يبد الواحدأمني، 

 . طريوت: دار احةاء الرتاث العريب.صحيح البخاري (. ٢٠٠١حممد طن إمسايةل.   البخاري،

 .ردار اجلامعة اجلديدة للنش: اإلسكندرية . أثر العبادات يف وحدة اجملتمع اإلسالمي  (.2004 أمحد حممد إمسايةل طرج،  

 . مصر: دار اجلامعة اجلديد.العبادات يف وحدة اجملتمع اإلسالميأثر  (. 2004طرج، أمحد حممد إمسايةل  

 . الرايض: مكتبة اامك فهد الوطنةة.أثر العبادات يف وحدة اجملتمع اإلسالمي (. 2004طرج، أمحد حممد إمسايةل 

، قال 5(، ج4019  ، اجمللد اخلامس، ابب الفنت، رقم احلدي سنن ابن ماجةطن ماتجة أطو يبد هللا حممد طن يزيد القزويين، 
  األلباين: حدي  حسن.

 للنشر والتوزيع.دار البداية . يمان: اجلديدةإلعالم اجلديد الدولة االفرتاضية ا (. 2014 ايس خصريالبةايت، 

 .لدراساتمركز اجلزيرة لقطر.  .اإلعالم االجتماعي وحتوالت البيئة االتصالية العربية اجلديدة  (. 2018 كمال،  محةدو

طغداد:   .نظري، جملة الباحث العلمي التغيري مدخلدور مواقع التواصل االجتماعي يف   (. 2012 طشرى مجةل  الراوي،
 .18العدد  كلةة اإليما . 
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لعدد ا. جملة الباح  العلمي. نظري التغيري مدخلدور مواقع التواصل االجتماعي يف  (. 2012مجةل طشرى الراوي، 
 . طغداد: كلةة اإليما .18

لشرق . تونس: تجامعة ادور الشبكات االجتماعية يف التغيري السياسي يف تونس (. 2013 يبد هللا ممدوح مباركالريود، 
 اإليما .كلةة األوس ،  

ما . حتقةق: يبد الرمحن طن معتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان(.  2000السعدي، يبد الرمحن طن انصر،  
 الرسالة.اللوحيق. طريوت: مؤسسة 

ة: وزارة األوقاف السعودي مكافحتها.سائل اإلرهاب اإللكرتوين حكمها يف اإلسالم وطرق و .يبد الرمحن طن يبد هللا السند،
 السعودية.

 .تالشاملة متعددة التخصصا اإللكرتونيةأتثري اإلعالم اجلديد على األمن األسري، اجمللة   (.2018 الشمري، حممد

 . 1. ج1. القاهرة: دار الصاطوين للطباية والنشر والتوزيع. طصفوة التفاسري(. 1997الصاطوين، حممد يلى  

 . حتقةق: أمحد حممد شاكر. د. . مؤسسة الرسالة. جامع البيان يف أتويل القران(. 2000الطربي، أطو تجعفر  

ر دار الفج. القاهرة: واالشباعاتاإلعالانت الصحفية دراسة يف االستخدامات   (. 2004 مرزوق يبد احلكةم العاديل، 
 .للنشر والتوزيع

 األردن، يمان: دار اامسرية. املفاهيم النفسية يف القران الكرمي.(. 2005يبد العال، السةد حممد  

دار  طريوت: .العريب لتوحيد املصطلحاتاملعجم يف املفاهيم احلديثة لإلعالم واالتصال املشروع  (. 2014 مي العبدهللا. 
 .النهضة العرطةة للنشر والتوزيع

دراسة أمناط التثاقف عرب وسائل االتصال يف اجملتمع العراقي، ورقة مقدمة للمؤمتر  (. 2012 يلي حارث، العبةدي
 .تجامعة فةمادلفةا يمان:العلمي السابع عشر بعنوان "ثقافة التغيري"، 

 .مؤسسة الرسالة. القاهرة: ووسائلها اإلسالمية أصوهلا الدعوة (. 2005أمحد أمحد يلوش، 
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ؤمتر ماجلوانب املالية للتكافل االجتماعي يف ضوء الفكر والتطبيق اإلسالمي.  (. 2002العماوي، أشرف أطو العز   
 .األزهرالتأمةنات االتجتمايةة طني الواقع واامأمول. القاهرة: تجامعة 

 .مان، دار احلةاةيُ  .مدخل إىل اإلعالم اجلديد  (. 2014 حممد يواد.

 .دار احلامد للنشر . األردن، يمان:اإلعالم التفاعلي  (. 2016 مصطفى يوسف كايف،

 يامل الكتب للنشر والتوزيع. د. .. األسس العلمية والتطبيقية لإلعالم اإلسالمي(.  1985كحةل، يبد الوهاب  

عامل العريب دار الالقاهرة:  .اإلنرتنيتالبديل والنشر اإللكرتوين على  اإلعالمداخالت يف  (. 2011 شريف درويش اللبان،
 .للنشر

زارة . السعودية: و الرتمجات معاين القرآن الكرمي يف خدمة الدعوة، النشر اإللكرتوين (. 2010 حممد فهد طن اامالك، 
 األوقاف السعودية.

 .اامركز العريب احلدي : مصر اجلديدة. اإلمسايلةة، رايضة النفس واجلسدالصالة  (. 1998 سامل، خمتار

: انيم األردن،. منشورات بيت القدس رام هللا بفلسطني اإلعالميةمدخل اىل الدراسات  (.  2002 تةسري ، مشارقة
 ق.دار الشرو 

 
 مصادر الشبكات االجتماعية:

شوهد  2019https://mawdoo3.comأطريل،22"، آاثر مواقع التواصل االجتماعي (. 2019 راغب انصر، 
  2/5/2020شوهد طتاريخ:  . 2/11/2019طتاريخ 

. حتقةق: يوسف يلي طديوي.  طريوت: مدارك التنزيل وحقائق التأويل (.  1998النسفي، أطو الربكات يبد هللا طن أمحد 
 .3دار الكلم الطةب. ج

دار . طريوت: احملقق: حممد فؤاد يبد الباقي. مسلم صحيح. ه(262مسلم طن احلجاج أطو احلسن القشريي النةساطوري، 
 .إحةاء الرتاث العريب
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اإلعالم اجلديد كيفية استغالله يف تبليغ الدعوة، الدعاة الغائبون عن شباب  ه(. 1432 يوسف طن سةلمان ااهاتجري، 
شوهد  jazirah.com/2011-http://www.al.رتجب29. 14155اجلزيرة، العدد . قطر: والفيس بوك تويرت

  2/5/2020طتاريخ: 

 والتوزيع.للنشر  أسامةدار . األردن، يمان: يف الفضائيات واإلخباريالسياسي  اإلعالم  (. 2008 هةثم ، اهةيتا
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