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ABSTRACT 

The aim of this study is to know the prophet Mohammed (prayer and peace be 

upon him) messenger as a media personality between eloquence, rhetoric, logic 

and persuasion, he was followed and opted for an efferent communication way 

under the protection of Allah the majesties and the glorious who granted him with 

greater communicative power to provide the proof and evidence i-e the Holy 

Koran. 

The prophet (prayer and peace be upon him) could propagate Islam in the hole 

peninsula of the Saudi Arabia within 23 years, he was a genius and the first Islam’s 

journalist. Besides his spiritual powers, he followed in his strategy to convey the 

Islamic propagation a mediates unique way which astonished the media experts, 

he delt targeting the mind through nice words and kind invitation. 

In addition to that, we will make a comparison between the modern 

communicative concepts and the propagation concepts. 

 

key words:  

Communication- media- prophet (prayer and peace be upon him) Islamic 

propagation. 
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 امللخص

 

فصاحة والبالغة هتدف هذه الدراسة إىل التعرف على الرسول صلى هللا عليه وسلم كشخصية إعالمية جتمع بني ال 
، فقد حاك عليه الصالة والسالم سياسة اتصالية إعالمية حمكمة برعاية هللا عز وجل الذي زوده واملنطق واإلقناع

، فقد متكن عليه الصالة والسالم من نشر الدعوة يف شبه كرميأبكرب قوة إعالمية إلقامة احلجة والربهان وهي القرآن ال
جانب القوى الروحية اليت  فإىل، بقري واإلعالمي األول يف اإلسالم، فهو العسنة 23زيرة العربية أبكملها يف اجل
مبدأ خماطبة  ، قائما علىاصا أذهل اخلرباء يف حقل االتصالمنهجا إعالميا خ تصه هللا هبا هنج يف تبليغ دعوتهاخ

العقل ابلكلمة الطيبة والدعوة ابحلسىن، ابإلضافة إىل ذلك سنقوم إبجراء مقاربة نظرية بني املفاهيم االتصالية احلديثة 
 واملفاهيم الدعوية.

 االتصال ، اإلعالم ، الرسول صلى هللا عليه وسلم، الدعوة اإلسالمية. الكلمات املفتاحية:
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 مقدمة

اإلعـالم مبختلـف وسائلـه ونظريـاته وتقنياتـه احلديثـة مل يكـن معـروفا وقـت نـزول الوحـي، لكـن إذا أخـذان بعيـن إن 
عليه هللا المية وصاحبهـا صلى ااالعتبـار املقـاييس العلميـة احلاليـة وتطبيقهـا علـى الـدور امللقـى علـى عـاتق الدعـوة اإلسـ

إلعـالم أمهيـة ومكانـة مرموقـة فـي تبليغ الدعـوة بل كـان أداهتـا ودعامتهـا األساسيـة، فلقـد ، نستطيـع القـول أن لوسلم
عليه وسلم بصفتـه الداعيـة األول هلـذا الديـن حيـاة إعـالمية حافلـة، وحقـق مـن خالهلـا هللا عـاش الرسـول صلى ا

هبـا، وهـي مهمـة إعـالمية صـرفة جتسـدت معاملهـا هللا كلفـه ا  منجـزات عظيمـة استجابـة لنـداء ربـه وحتقيقـا ملهمتـه التـي
عليه وسلم عـن هللا اإلعـالمية األولـى قبيـل اإلسـالم مـن خـالل فـرص االتصـال الذاتـي التـي عاشهـا الرسـول صلى ا

مليـة االتصاليـة للرسـول عـز وجـل، وبنـزول الوحـي الذي يعتبـر أول عنصـر فـي العهللا طريـق التأمـل والتفكيـر فـي خلـق ا
عليه وسلم، دخـل من خالله مرحلـة اإلعـداد والتخطيـط لتحقيـق هـدف املهمـة اإلعـالمية املقدسـة، وهـو هللا صلى ا

 الواحـد األحـد.هللا اإلقنـاع بضـرورة تغيري حيـاة الشـرك وخضـوع بعضهـم حلاكميـة بعـض إلـى خضـوع الكـل 

عـز وجـل الذي زوده أبكبـر قـوة هللا ليه وسلم سيـاسة اتصاليـة إعالميـة حمكمـة برعـاية اعهللا فلقـد حـاك الرسـول صلى ا
 إعالميـة إلقامـة احلجـة والربهـان وهـي القـرآن الكـرمي.

 مدعمـا ممارستـه اإلعـالمية جبميـع األساليـب والوسـائل التـي راجـت فـي احليـاة االجتمـاعية التـي عاصـرها، مطهـرا إايها
 ممـا يـؤدي إلـى الفسـاد اخللقـي،هـذا لتقـريب فكـرة اإلسـالم واستقطـاب اهتمـام املتلقيـن.

 عليه وسلم فـي تبليـغ الدعـوة اإلسـالمية؟ هللا فمـا هـي األساليـب االتصاليـة واإلعـالمية للرسـول صلى ا
 : أشكال االتصال النبوي -1

عز وجل وأعده إعدادا يتناسب مع محل الرسالة اليت سيكلفه هبا، هللا عليه وسلم بشر اختاره اهللا إن الرسول صلى ا  
عليه وسلم تتمثل يف اإلبالغ ابلقول والعمل،واستغالل كل الوسائل املتاحة يف عصره، وذلك هللا فمهمته صلى ا

اء يف املرحلة السرية أو اجلهرية يف مكة، أو يف ابلتخطيط السليم يف كل مرحلة من مراحل الدعوة اإلسالمية، سو 
 عليه وسلم.هللا املراحل املتعددة يف املدينة بعد اهلجرة إىل غاية فتح مكة ووفاته صلى ا

فلكل مرحلة من مراحل الدعوة هدفها ومجهورها ووقتها املناسب، وهذا ما يستوجب تنوع ومتيز أشكال االتصال 
 ق اهلدف األصلي يف نشر الدين اإلسالمي إىل كافة الناس.ووسائله من مرحلة إىل أخرى لتحقي
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 .26، ص2001 ،1اإلشعاع الفنية، ط، مكتبة ومطبعة  نظرايت االتصالحممد عمر الطنويب:  1
رسالة لنيل شهادة املاجستري يف علوم اإلعالم واالتصال،  عليه وسلم،هللا االتصال اخلطايب: دراسة منوذجية للخطابة عند الرسول صلى اشعبان كرمية:  2

  .301، ص2001اجلزائر. 
، دار اهلداية للطباعة والنشر م: مرحلة اإلعداد واملمارسة العامة يف مكةعليه وسلهللا اجلوانب اإلعالمية يف حياة الرسول صلى اعبد الوهاب كحيل:  3

  .271، ص1987والتوزيع، القاهرة.
 .61ص. 2002، دار ابن حـزم للطبـاعة والنشـر والتوزيـع، بريوت.1ط الرحيـق املختـوم،صفي الرمحن املباركفوري :  4

 

عليه وسلم لتحقيق هدفه املقدس، وابملوازاة سنطلع هللا وفيما يلي سنتعرف على أشكال االتصال اليت اعتمدها صلى ا
 عليه وسلم هذه األشكال االتصالية.هللا على مراحل الدعوة اليت استخدم فيها الرسول صلى ا

 : االتصـال الذاتـي -1-1
وهو أساس كل األشكال االتصالية األخرى، فهو أول اجتاه ملستوى االتصال الذي حيدث داخل الفرد حينما حيدث 
نفسه، وهو غالبا ما يتضمن أفكاره وجتاربه ومدركاته، وفيه يكون كل من املرسل واملستقبل يف شخص واحد أي 

 1كيان واحد.
هو األساس الذي ترتكز عليه عملية اإلميان ابلرسالة، وقد كان من وهذا النوع من االتصال مل يغفله اإلسالم، وإمنا 

قد كان  "حيث يقول الدكتور عبد الوهاب كحيل: ،2عليه وسلم قبل البعثة ويف بدايتهاهللا أسس إعداد النيب صلى ا
 السليم االتصال الذايت من أسس إعداد النيب صلى هللا عليه وسلم قبل البعثة، وهو عملية تعليمية لكيفية التفكري

 .3وإعداده برجاحة العقل"
عليه وسلم يف رعيه للغنم، على توفري فرص لالتصال الذايت عن طريق التأمل والتفكري هللا وقد ساعد عمل النيب صلى ا

عز وجل، ومن بني مظاهر االتصال الذايت أيضا التحّنث الذي يعترب من عادات قريش قبل هللا هبدوء يف خلق ا
عليه هللا هذه العادة إىل النيب حممد صلى اهللا الناس يف أماكن غري مسكونة، وقد حبب ا اإلسالم، وهو االنقطاع عن

إىل مرتبة صار معها ال هللا عليه وسلم بصفاء النفس وشفافية الروح املتعلقيـن ابهللا وسلم حىت وصل الرسول صلى ا
 4يرى رؤاي إال جاءت مثل فلق الصبح.

بكلمات تثري التفكري وتدعو إىل التأمل حيث نزلت عليه  عليه وسلمهللا صلى اهللا إىل أن بدأ الوحي على رسول ا
ْسما رَب اَك الَّذاي َخَلقَ  "أوال آايت ْن َعَلق   (1) اقْـَرْأ ِبا ْنَساَن ما الَّذاي َعلََّم  (3) اقْـَرْأ َورَبَُّك اأْلَْكَرم   (2)َخَلَق اإْلا

ْلَقَلما  ْنَساَن َما ََلْ يـَْعَلمْ  (4) ِبا  (.5–1)سورة العلق اآلية".  (5)َعلََّم اإْلا
 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 2, NO: 3, 2016           

 
 64 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

                                                           
  .52مرجع سبق ذكره ،،ص ،مد عمر الطنويبحم  5

عليه وسلم ألن يفكر يف خالق هذا الكون، مث انقطع عنه هللا فكانت هذه اآلايت دعوة واضحة إىل النيب صلى ا
عليه وسلم خالل تلك الفرتة، وهتيئة لتحميله األمر هللا يوما، وكان هذا االنقطاع تثبيتا لفؤاده صلى ا 15الوحي مدة

اجلليل الذي انتدب إليه، ولكنه يف الوقت نفسه كان خميفا له، ألنه جعله يف وحشة، ورده إىل احلرية، فكان صلى 
ة يف حراء يناجي ربه بكل ذاته، كي أيخذ بيده إىل عليه وسلم يف ذروة االتصال الذايت، هلذا اتبع محاسته للعزلهللا ا

الطريق السوي، إىل أن استؤنف الوحي مبشيئته تعاىل وتتاىل بعدئذ دون انقطاع فجاء القرآن الكرمي كأهم وسيلة 
 تعّلمنا كيفية التفكري وتبني أمهيته من خالل خمتلف السور واآلايت. 

يق التغيري والتأثري الفعال، فاإلقناع يف نفوس املتلقني ابلرسالة الرابنية فكان االتصال الذايت أول خطوة على مستوى حتق
عليه وسلم قبل البعثة ويف بدايتها، لكن ميكن القول هللااملقدسة، فهو الشكل االتصايل الذي رّكز عليه الرسول صلى ا

 عليه وسلم.هللا أنه مارسه طول حياته صلى ا
 :االتصـال الشخصـي -2-1

ت واألفكار واملهارات واالجتاهات... إخل، واليت تتم بني األفراد بطريقة مباشرة دون استخدام ويقصد به تبادل املعلوما
االتصال وسائط بينهم، لذلك يصبح أحدهم مرسال واآلخر مستقبال،فهو يعتمد على املقابلة املباشرة أو ما يسمى "

 5".املواجهي
وري على رد فعل املرسل إليه، وابلتايل تعديل مسار ويتمتع املرسل يف االتصال الشخصي ابلقدرة على التعرف الف

 رسالته وفق هذا الرد إذا استدعى األمر ذلك.
وإذا كان االتصال الشخصي استمرارا وتكملة لالتصال الذايت حبيث ال ميكننا فصله عنه، فقد اعتمد الرسول صلى 

وإلقناع غريه هبا يف العهد املكي، حيث عليه وسلم على هذا التسلسل، وهذا األسلوب لتبليغ رسالة اإلسالم هللا ا
ث ار   ")االتصال الذايت( أمر نبيه بتبليغ الرسالة: عز وجل له التفكيـر واالقتنـاعهللا جند بعد أن يّسر ا ق ْم  (1) اَي َأيُـَّها اْلم دَّ

 3سرية دامتعليه وسلم ابملرحلة األوىل للدعوة واليت كانت هللا (، فبدأ الرسول صلى ا2-1)املدثر " (2)فَأَْنذارْ 
سنوات وكان هدفها األول إضافة إىل اإلعالم ابإلسالم تكوين اخللية األوىل للمسلمني، وزايدة عددها ملساعدة 

عليه وسلم على نشر اإلسالم والتصدي لبطش املشركني فكان االتصال الشخصي أول األساليب هللا الرسول صلى ا
 .عليه وسلم يف نشر الدعوةهللا اليت مارسها الرسول صلى ا
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  .70، ص1971، دار الفكر العريب،القاهرة. اإلعالم يف صدر اإلسالمعبد اللطيف محزة:  6
 .115،116، ص ص1985، دار مصر للطباعة،القاهرة. نظرية اإلعالم يف الدعوة اإلسالميةأمينة الصاوي، عبد العزيز شرف:  7

 

عليه وسلم وأسرته، حيث دعا زوجته خدجية، ومواله" زيد هللا وقد كان أول اتصال شخصي مت بني الرسول صلى ا
عليه وسلم، وصديقه احلميم أبو بكر الصديق، هللا بن حارثة" وابن عمه" علي بن أيب طالب" الذي ترىب يف بيته صلى ا

 6أسلم هؤالء يف أول يـوم من أايم الدعوة. 
عليه وسلم يعتمد فيها هللا الشخصي الركيزة األساسية للمرحلة السرية للدعوة، وكان الرسول صلى افكان االتصال 

على من يثق ويطمئن إليهم، ويراهم منكرين لبعض تقاليد وطقوس اجملتمع املكـي، وكـان االتصـال يتم خفيـة، وبعيـدا 
لشخصي حىت بعد أن جهر ابلدعوة، عليه وسلم االتصال اهللا عـن أعني املشركني من قريش، وقد مارس صلى ا

ابالتصال ابملتلقني ومناقشتهم وحماورهتم، وتبادل أطراف احلديث معهم وتقدمي احلجج والرباهني لتحقيق التأثري 
 واإلقناع.

 :االتصـال اجلمعـي -3-1
ات هو الذي يتم بني فرد وآخرين أو بني جمموعة من األفراد قد ال يعرفون بعضهم أو جيمع بينهم خصائص أو مس

 7مشرتكة، ولكنهم يشرتكون معا يف املوقف االتصايل، ويلتقون مباشرة مع القائم ابالتصال. 
ويشرتك مع االتصال الشخصي يف توفر رجع الصدى، وعدم توفر واسطة بني املرسل واملستقبل، فهو يتم مباشرة 

 وجها لوجه.
ابملرونة، والذكاء والدقة، فقد مارس الرسول عليه وسلم لالتصال الشخصي تتسم هللا وكما كانت ممارسة النيب صلى ا

 عليه وسلم االتصال اجلمعي بكفاءة عالية.هللا صلى ا
َا تـ ْؤَمر  َوَأْعراْض َعنا اْلم ْشراكايَ  "فبعد ثالث سنني من السرية يف الدعوة نزل قوله تعاىل: سورة احلجر "َفاْصدَْع ِبا

ريََتَك " ، وقوله عز وجل:94اآلية َواْخفاْض َجَناَحَك لاَمنا اتَـّبَـَعَك ماَن  (214) اأْلَقْـَربايَ َوَأْنذاْر َعشا
 سورة الشعراء. "(216)فَإاْن َعَصْوَك فـَق ْل إاّن ا بَرايٌء ِماَّا تـَْعَمل ونَ  (215) اْلم ْؤمانايَ 

جديدا وهو عليه وسلم أسلواب هللا وبنزول هذه اآلايت املباركة تبدأ املرحلة اجلهرية، حيث اختذ فيها الرسول صلى ا
 أسلوب االتصال اجلمعي يف مأل من الناس معتمدا بذلك على اخلطابة كوسيلة اتصال شفهية ورسالة أتثريية إقناعية.
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  .117أمينة الصاوي، عبد العزيز شرف، املرجع السابق، ص8
 .290عبد الوهاب كحيل: مرجع سبق ذكره، ص 9

 

عليه وسلم شكل االتصال اجلمعي يف عرض نفسه على القبائل يف األسواق ومواسم احلج، هللا ومارس الرسول صلى ا
وشراء، فقد كانت قبائل العرب جتتمع يف هذه األسواق يف لقاءات اليت كانت أسواقا أدبية أكثر منها أسواق بيع 

عليه وسلم يقف وسط هذه اللقاءات وينادي على الناس "اي أيها الناس قولوا ال هللا اجتماعية، وكان الرسول صلى ا
 8تفلحوا".هللا إله إال ا

املكان، ومجع بني الرتكيز عليه وسلم قدم رسالته اخلطابية مبا يناسب الزمان و هللا صلى اهللا وهنا نرى أن رسول ا
والتقصري والوضوح وإاثرة الفكر، ألنه يعلم أنه لن يستطيع إطالة الكالم يف بداية األمر، وإذا فعل ذلك قطع عليه 
املعاندون من األعداء احلديث، لكنه كان يقوهلا مجلة واحدة حفظها الكثريون وفهمها الكثريون، وانفعلوا لسماعها 

 م بعد ذلك.وفكر بعضهم فيها فأسل
عليه وسلم يف نشر رسالته وتثبيتها يف قلوب سكان مكة فحسب، وإمنا انطلق إىل هللا مل تقتصر جهود الرسول صلى ا

خارج مكة إىل القبائل اجملاورة هلا ويف أماكن متفرقة ومتعددة، وتعترب هذه املرحلة واحدة من املراحل احلساسة اليت 
 ريا بصورة علنية وواضحة.بذل فيها الرسول جهدا عمليا وشخصيا كب

عليه وسلم االتصال اجلمعي وأساليب اتصالية أخرى إلقناع املتلقني برسالة اإلسالم هللا وقد مارس الرسول صلى ا
 خارج مكة من خالل بعض الوقائع املذكورة يف كتب السرية واملتمثلة يف:

 استقباله لوفد النصارى جنران وحواره معهم. -
 ذهابه إىل الطائف. -
 العقبة.بيعة  -
 هجرته إىل املدينة. -

ومن خالل كل ما سبق ميكننا القول أن االتصال اجلمعي يعترب من أهم مميزات أو أشكال االتصـال فـي صـدر 
 9اإلسالم، وقد أمجع الباحثون على أن اإلسالم هو الدين الذي أدرك قيمة االتصال اجلمعي. 

عز وجل من صلوات، فصالة اجلماعة تقام مخس مرات هللا ا والدليل أيضا على أمهية االتصال اجلمعي هو ما شرعه
 يف اليوم والليلة، وصالة اجلمعة يف كل أسبوع مرة، وصالة العيدين كلها فرص ملمارسة االتصال اجلمعي.
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  .323، ص1992،دار اجليل، بريوت، 1،طالتفسري اإلعالمي للسرية النبويةخفاجي حممد عبد املنعم، شرف عبد العزيز:  10
 .67ه، ص1417الرايض. ، دار الراية للنشر والتوزيع، 1ط : الدعوة إىل اإلصالح على ضوء الكتاب والسنة وعرب اتريخ األمة،حممد اخلضر حسني 11

 عليه وسلم:هللا مبـادئ العمليـة االتصاليـة للرسـول صلى ا -2
يشمل القوانني اإلدارية والسياسية واملعامالت  لقد بني اإلسالم ابعتباره رسالة عامة وشاملة ومضموان إعالميا

والعالقات العامة، ويضم بياان مفصال عن طبيعة النفس البشرية، وجوانبها العاطفية واملنطقية والغريزية، وبنّي أيضا 
" لية:الكيفية الناجحة لتحقيق التأثري واالستجابة، وذلك ابالعتماد على مبادئ حمددة تتلخص يف اآلايت الكرمية التا

ْلْاْكَمةا َواْلَمْوعاظَةا اْلََْسَنةا  لَِّتا هاَي َأْحَسن   ۖ  ادْع  إاىَلٰ َسبايلا رَب اَك ِبا  .125سورة النحل"َوَجاداْْل ْم ِبا
َن اْلم ْسلامايَ  "  .33سورة فصلت"َوَمْن َأْحَسن  قـَْوالا ِماَّْن َدَعا إاىَل اَّللَّا َوَعماَل َصاْلااا َوقَاَل إانَِّنا ما
َهْوَن َعنا اْلم ْنَكرا  " ْلَمْعر وفا َويـَنـْ رْيا َوَيَْم ر وَن ِبا سورة " َوأ ولَٰئاَك ه م  اْلم ْفلاح ون ۖ  َوْلَتك ْن ماْنك ْم أ مٌَّة َيْدع وَن إاىَل اخلَْ

 .104آل عمران
املمارسة من عليه وسلم العمل اإلعالمي الدعوة كأحسن ما تكون هللا ومن خالل هاته اآلايت مارس الرسول صلى ا

 خالل املبادئ اإلعالمية التالية.
أو هي اإلصابة يف معرفة احلق والعمل به، والدقة يف وضع األمور 10: وهي احلجة املفيدة لليقنياْلكمـة -2-1

، وهذا التعريف يشمل جوانب 11موضعها الصحيح،واإلطالع على بواطن األشياء، ومعرفة ارتباط األسباب مبسبباهتا
 كثرية منها:

 اإلصابة يف كل األمور القولية والعملية واالعتقادية مع اإلخالص فيها.-1
 الدقة وتستلزم التثبيت والتأكد من أحوال املتلقني، ومن كل ما يقوله املرسل ويدعو إليه.-2
من لوازم وضع األمور يف مواضعها الصحيحة معرفة املرسل للمتلقني، واختيار األسلوب أو الوسيلة االتصالية -3

 ملناسبة، وما حيتاجون إليه، فيبدأ ابألهم فاملهم.ا
 فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي يف الوقت الذي ينبغي.-4

فكل نظام يف الوجود مرتبط ابحلكمة، وكل خلل يف الوجود، ويف الفرد فسببه اإلخالل هبا فأكمل الناس أوفرهم منها 
 ااث، وهلا ثالثة أركان العلم واحللم واألانة، وأضدادها اجلهل، نصيبا، وأنقصهم وأبعدهم عن الكمال أقلهم منها مري 
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 .31، ص2000دار إشبيليا للنشر والتوزيع، اململكة العربية السعودية،  وسائل الدعوة،عبد الرحيم بن حممد املغزوي:  12
  .245، ص1986، مكتبة مصر، القاهرة.: السرية النبوية واإلعالم اإلسالميأمينة الصاوي، عبد العزيز شرف، حممد عبد املنعم خفاجي 13
  .64ص مرجع سبق ذكره،عبد الرحيم بن حممد املغزوي:  14

راا َكثارياا  ۖ  يـ ْؤِتا اْلْاْكَمَة َمْن َيَشاء   "قال تعاىل:12والطيش والعجلة َ َخيـْ َوَما يَذَّكَّر   ۖ  َوَمْن يـ ْؤَت اْلْاْكَمَة فـََقْد أ وِتا
أبصحاب النفوس املشرقة قوية االستعداد إلدراك املعاين، مائلة إىل . واحلكمة ختتص 269البقرة "إاالَّ أ ول و اأْلَْلَبابا 

 حتصيل العلم على اختالف مراتبه.
عليه وسلم، يف تعليم املسلمني ملعرفة الدين، وتتجلى هللا فاحلكمة هي الطريقة والوسيلة اليت اتبعها املعلم األول صلى ا

 عليه وسلم فيما يلي:هللا حكمته صلى ا
 د مقابل ما كانت عليه القوى األخرى املعادية له من اليهود واملشركني من غل وحقد.ظاهرة الرمحة والو  -
عليه وسلم، وأصحابه، يف مقابل احلصار السياسي واالقتصادي هللا الصرب املثمر الذي كان عليه الرسول صلى ا -

راا َجَايالا " تعاىل:هللا واالجتماعي، الذي أظهره الطرف اآلخر. قال ا ْ َصبـْ  (.05رجا)املع" َفاْصربا
 عليه وسلم يف تبليغ الرسالة داخل مكة وخارجها.هللا قوة اإلرادة اليت حتلى هبا النيب صلى ا - 

عليه وسلم يقدر األمور حق قدرها، ويرى حاجة املتلقني فيعاجلها حبسب ما يقتضيه احلال، هللا فقد كان صلى ا
ويرون فيه املنقذ هلم، واحلريص على سعادهتم  وبذلك ينفذ إىل قلوب الناس من أوسع األبواب، تنشرح له صدورهم،

 وأمنهم ومستقبلهم.
 :املوعظـة اْلسنـة -2-2

يقول اجلرجاين: الوعظ هو التذكري ابخلري فيما يرق له القلب، واملوعظة هي اليت تلني القلوب القاسية، وتدمع العيون 
 13اجلامدة، وتصلح األعمال الفاسدة.
 14احلسنة هي األمارات الفنية والدالئل اإلقناعية.ويف تعريف آخر يقول: أن املوعظة 

عليه وسلم املوعظة احلسنة من خالل الكلمة الطيبة اليت تصل إىل عقول املتلقني هللا فقد استخدم الرسول صلى ا
وقلوهبم فيجدون فيها اخلري والسعادة، وحيسون من خالهلا صدقه وحرصه على جلب اخلري هلم، ودفع الضرر عنهم، 

 من خالهلا أيضا البشرى اليت أتخذ أبيديهم إىل طريق احلق والصواب. ومحل إليهم
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  .416ص مرجع سبق ذكره،صفي الرمحن املباركفوري:  15
  .89،صمرجع سبق ذكره عبد الرحيم بن حممد املغزوي:  16
 .68، ص  مرجع سبق ذكرهحممد اخلضر حسني:  17

 

 :اجلدال ِبلِت هي أحسن -2-3
 15اجلدال هو املفاوضة على سبيل املنازعة واملغالبة، وهو حممود ومذموم.

 16ويف تعريف آخر: اجلدال هو الدليل املؤلف من مقدمات مسلمة عند املنازع.
كالمية يوردها املرسل ليلزم اخلصم )املتلقي(، ويفحمه وجيعله يؤمن ابلرسالة، واتصفت اجملادلة فاجملادلة ابحلسىن أدلة  

ابحلسىن إبعادا هلا عن مفهوم اجملادلة االصطالحي الذي يعرفها على أهنا ليست إلظهار الصواب، بل إللزام اخلصم 
عارضني، واخلصم فيها ليس صامتا، وإمنا يناقش فحسب، والفرق بني اجلدل واملوعظة أن اجملادلة منازعة بني طرفني مت

 17ويرد، خبالف املوعظة فإن املتلقي يستمع إليها ويستثار هبا، وينفعل معها، بال ضرورة املنازعة الكالمية.
 وأركان اجلدال ميكن تلخيصها فيما يلي:

 ال ينبغي اجلدال فيما غيب عنا، وليس لنا سبيل إىل معرفته والعلم به. -
أن يكون املوضوع املتجادل فيه معلوما لدى املتجادلني، فال ينبغي اجلدال فيما جبهل أو ما كان متشعبا،   -

 وليس ابستطاعتك التمكن منه.
 أن يكون اهلدف من املوضوع املتجادل فيه إظهار وجه احلق والصواب، ودمغ الباطل واالرتياب. -
 رسالة كل فريق على أساس املنطق السليم. قال تعاىل: تقدمي الدالئل واحلجج والرباهني القاطعة على صحة -
ه مْ  " نـْ َي َأْحَسن  إاالَّ الَّذايَن ظََلم وا ما لَِّتا ها َادال وا َأْهَل اْلكاَتابا إاالَّ ِبا  .46سورة العنكبوت اآلية" َواَل ُت 
 جيب أن ال يشوب اجلدال العنف بل تواجه احلجة ابحلجة، وتقاوم الفكرة ابلفكرة. -

عليه وسلم أكثر الناس جداال ابحلسىن مع كفار قريش ومع اليهود والنصارى، وقد ساعد هللا كان الرسول صلى ا  ولقد
عليه وسلم على إبراز قدراته االتصالية ونشر الدعوة اإلسالمية، فكان الرد هللا هذا النوع من اجلدال الرسول صلى ا

يه من وحي، سببا ألن يردوا على أعقاهبم خائبني أمام عليهم وإفحامهم أو اإلجابة على تساؤالهتم بفضل ما ينزل عل
 مجع من الناس.
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  .280،ص1987العاملية للكتاب.، الشركة الدعوة اإلسالمية: أصوْلا ووسائلهاأمحد أمحد غلوش:  18
  .471،ص1975، قصر الكتاب، البليدة، اجلزائر. أصول الدعوةعبد الكرمي زيدان:  19
 .6،ص1986، اهليئة املصرية للكتاب،القاهرة. الدعوة اإلسالمية واإلعالم الديِنشحاته: هللا عبد ا 20

 

ومن هذا نستنتج أن كالم القائم ابالتصال يف اجلدال واملناقشة يكون ابحلسىن وابلكالم الطيب والتواضع واهلدوء، 
العايل الرفيع الرقيق  وعدم رفع الصوت وعدم إغاظة املقابل )املتلقي(، واالستهزاء به،وليبق كالمه معه على مستواه

اللني اخلايل من الفظاظة واخلشونة، ولكن فيه قوة اإلقناع ووضوح احلق، فإذا أصر اخلصم على ابطله وعناده وأصبح 
الكالم معه عبثا فليقطع الداعي اجلدل معه، وهذا املسلك وهو قطع اجلدل مسلك سديد ألن بعض الناس ال ينفع 

فيكون اجلدل بال حتامل  18جدهلم الوصول إىل احلق، وإمنا يريدون املكابرة والعناد.معهم اجلدل ألهنم ال يريدون من 
على املخالف، وال ترذيل له وال تقبيح، حىت يطمئن إىل الداعي،ويشعر أن ليس هدفه الغلبة يف اجلدل، ولكن اإلقناع 

لرأي الذي تدافع عنه إال ابلرفق، حىت والوصول إىل احلق، فالنفس البشرية هلا كربايؤها وعنادها، وهي ال تتنازل عن ا
 19ال تشعر ابهلزمية.

 : عليه وسلمهللا املمارسـة اإلعالميـة للرسـول صلى ا -3
عليه وسلم على التخطيط السليم يف كل مراحلها سواء يف املرحلة السرية واجلهرية يف هللا ارتكزت دعوة الرسول صلى ا

 عليه وسلم.هللا إىل غاية فتح مكة ووفاته صلى امكة أو يف املراحل املتنوعة يف املدينة بعد اهلجرة 
 عليه وسلم.هللا وسنحاول فيما يلي إبراز أهم مظاهر وصور املمارسة اإلعالمية للرسول صلى ا

 :دراسـة البيئـة -3-1
القائم ابالتصال( أن يدرس املكان الذي تبّلغ فيه الدعوة دراسة شاملة هللا)على كل من يقوم مبسؤولية الدعوة إىل ا

وموضوعية، وأن يعرف مراكز الضالل، ومواطن االحنراف معرفة كاملة ومستوعبة، وأن يفكر أيضا يف أسلوب العمل 
الذي يتفق مع عقلية املتلقني واستعداداهتم،والذي يتالءم مستوى تفكريهم ومدى استجابتهم، وحىت تكون دعوته 

 20ري واإلقناع.عن ختطيط وإحكام ودراسة، يف حتقيق اهلدف والوصول إىل التأث
عليه وسلم من بين قومه، وذلك يدلنا على ضرورة معرفته عليه الصالة هللا عز وجل الرسول صلى اهللا وقد اختار ا

والسالم ابملستقبلني لرسالته، وخصائصهم، وطبائعهم، ولغتهم وعاداهتم وتقاليدهم، وما حيبون وما يكرهون، والطريقة 
 ة هلم، وهذا يؤدي إىل متام العملية االتصالية بنجاح، وحتقيق اهلدف من املثلى إلبالغهم، وأيضا الوسيلة املناسب
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، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والرتمجة، 1، اجمللد1ط لدعوة والداعية،سلسلة مدرسة الدعاة: فصول هادفة يف فقه اعبد هللا انصح علوان:  21

 .227،ص2001القاهرة.
 

ذاها َسبايلاي َأْدع و إاىَل اَّللَّا " االتصال وهو اإلقناع وهذا ما عربت عنه اآلية الكرمية: ريَة  َأََن َوَمنا  ۖ  ق ْل هَٰ َعَلٰى َبصا
 .108سورة يوسف اآلية "اتَـّبَـَعِنا 

عليه وسلم هذه اخلاصية يف هللا بية وقتئذ العصبية القبلية، وقد استغل الرسول صلى اومن بني خصائص البيئة العر 
عليه وسلم هللا ممارسته اإلعالمية من خالل حماوالته احلثيثة يف إقناع السادة واألشراف من قريش، ألنه يدرك صلى ا

أهل مكة وبقية األفراد يف  جيدا أنه إذا جنح يف إقناع السادة واألشراف من قريش بصدق دعوته، جاء إقناع بقية
 القبائل العربية هبذه الدعوة.

. وينبغي أن ال يغرب عن 21وهي حقيقة من احلقائق اليت يعرتف هبا رجال اإلعالم وما زال يؤخذ هبـا إىل يومنـا هذا
أي بلد آخر  ذهن الداعية أو القائم ابالتصال أن البلد الذي ولـد فيه ونشأ فيه أحق ابلدعوة و اهلداية واإلرشاد من

 وذلك لسببني رئيسيني:
 :منطقية البدء إبصالح األهل والعشرية قبل غريهم .أ

سبحانه وتعاىل بتبليغ دعوة اإلسالم إىل هللا عليه وسلم، فحني كلفه اهللا فهي منطقية رائد هذه األمة حممد صلى ا
على ألصق الناس به، عليه وسلم هذه الدعوة هللاالناس كافة، كان من املنطق والطبيعي أن يعرض الرسول صلى ا

وأقرهبم إليه، ممن يتوسم فيهم اخلري من آل بيته وخاصة أصدقائه، مث دخل الناس يف اإلسالم تباعا من الرجال والنساء 
 حىت فشى ذكر اإلسالم مبكة، وحتدث الناس به.

 فهذه هي البداية اليت تتفق مع منطقية اإلسالم، وتتالءم مع مرحلية العملية االتصالية.
 :اطة الشاملة ِبعرفة معتقدات القوم وأحواْلماإلح .ب

عليه وسلم البيئة العربية اليت كان يسودها الظلم االجتماعي، والفوضى الفكرية هللا فقد استوعب الرسول صلى ا
عز وجل يف الفرتة املكية، كانت دعوته ترتكز يف الرد على هللا عليه وسلم إىل اهللا والدينية ، فحينما قام يدعو صلى ا

اهلية، ويستأصل معتقداهتا، وأخالق الشر فيها، معتمدا يف ذلك على القرآن الكرمي الذي كان يتنزل ضالالت اجل
 على اجلاهلية يف معتقداهتا الباطلة وحتدايهتا الضالة.
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 :إتباع أصول التحدث واْلوار -3-2
وجليسه قائما مبسؤولية إصالحه فالداعية أو القائم ابالتصال ال يكون موفقا يف تبليغ رسالته، مالكا للب حمادثه 

عليه هللا عليه وسلم يف حتدثه وحواره، وأيخذ أبصول منهجه صلى اهللا وتقوميه، إال إذا أتسى بسيد الدعاة صلى ا
 وسلم يف تبليغ الناس ودعوهتم والتحدث إليهم.

 عليه وسلم يف التحدث واحلوار:هللا وفيما يلي سنقدم أهم أصول منهجه صلى ا
 :يفهموهناالتحدث ِبللغة الِت  .أ

سورة إبراهيم  :"وما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه ليبي ْلم"حتقيقا للمبدأ الذي اندى به القرآن الكرمي   
، فال ميكن للقائم ابالتصال أن يؤثر يف البيئة اليت وجد فيها حىت يكون متقنا للغة أهلها، فامها للهجات 05ةاآلي

 ومثقفيها.قبائلها، عاملا مبا خياطب به عوامها 
فإن مل يكن على هذا املستوى من إتقان اللغة، وفهم اللهجات، والعلم حبقيقة املتلقني، فتأثريه فيهم سيكون ضعيفا، 
واإلقبال عليه يكون ضئيال... بل رمبا خيفق يف تبليغه ويفشل يف دعوته، دون أن يصل يف املتلقني إىل فائدة أو 

 جدوى.
الفصاحة والبالغة، وإذا كان الكالم صناعتهم يفاخرون ويتباهون هبا، فكان أتييد  وملا كان العرب وقتئذ يربعون يف

عليه وسلم مبعجزة القرآن ومعجزة البيان، فالفصاحة يف التعبري والتخاطب هي خلق النيب صلى هللا لنبيه صلى اهللا ا
هللا : قلت: اي رسول اعنه قالهللا عليه وسلم وأبرز صفاته، حيث روى الشريازي والديلمي عن أيب هريرة رضي اهللا ا

 تعاىل مل خيلقين حلاان، واختار يل خري الكالم، كتابه القرآن".هللا ما رأينا أفصح منك؟ قال: "إان
 :التمهل ِبلكالم أثناء اْلديث .ب

ومن أدب القائم ابالتصال حني يريد التحدث أن يتحدث بتمهل حىت يفهم الناس منه،ويعقلوا عنه، وهذا ما كان 
هللا ما كان رسول ا" عنهاهللا عليه وسلم حيث روى الشيخان عن عائشة رضي اهللا صلى ا يفعله اإلعالمي األول

، وزاد اإلمساعيلي يف روايته: "عليه وسلم يسرد احلديث كسردكم هذا،حيدث حديثا لو عّده العاد ألحصاههللا صلى ا
عنهـا هللا ضي اعليه وسلم فهما تفهمه القلوب"، وروى أبو داود عن عائشة ر هللا صلى اهللا "إمنا كان حديث رسول ا

 عليه وسلم فصال يفهمه كل من مسعه".هللا صلى اهللا كان كالم رسول ا" قالت:
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 .48، صمرجع سبق ذكرهعبد اللطيف محزة:  22

 

 22عليه وسلم يف هذا السياق ما يلي:هللا ومن مشائله صلى ا
 عليه وسلم أويت جوامع الكلم، وأكثر أحاديثه كلمات معدودات.هللا أن الرسول صلى ا -1
 أقواله وأحاديثه تشريع ألمة اإلسالم.عليه وسلم ال ينطق عن اهلوى، بل كل هللا النيب صلى ا -2
عليه وسلم كثريا يف خطبه وأحاديثه حىت ال أيكل الكالم بعضه بعضا، وحىت ال هللا ال يسرع الرسول صلى ا -3

 خيتلط على املستمعني احلقائق واألفهام.
طاول عليه وسلم مقتصدا معتدال يف حديثه، فال يصل األمر إىل االختصار املخل وال إىل التهللا كان صلى ا -4

 اململ، وتتخلل الكالم فرتات سكوت،وهي فرتات التأمل للمتكلم واملستمع.
 عليه وسلم بوضوح يف اللفظ واملعىن،وكان يعيد الكلمات لثالث لكي حيفظها املستمع.هللا متيز حديثه صلى ا -5
 :إقبال املتحدث على اجللساء َجيعا .ج

ى متلقيه يف كل شيء، يف النظرة، يف السؤال، يف ومن أدب احلديث يف القائم ابالتصال أو الداعية: أن يقبل عل
اإلجابة، يف االبتسامة، حيث يشعر كل فرد ممن يلتقـي معهم أنه يريده وخيصه ويقبل عليه... وهذا اخللق العظيم 
ميلك قلوهبم ويؤثر فيهم، ويتفاعل معهم ويعمق عالقة احملبة والثقة بينه وبينهم، ويكون يف الوقت نفسه قد أتسى 

عليه وسلم يف إقباله بوجهه، وحديثه على كل من جيتمع هبم، ويتحدث إليهم حىت هللا ب اخللق العظيم صلى ابصاح
 عليه وسلم يظن أنه خري القوم وأفضلهم.هللا صلى اهللا إن أي فرد مهما كان وهو يف جملس رسول ا

 :البدء ِبألهم فاملهم-3-3
وسلم، وطريقة الذين اتبعوه إبحسان، أخرج الشيخان عليه هللا هذه الطريقة يف الدعوة هي طريقة الرسول صلى ا

عليه وسلم ملا بعث معاذ إىل اليمـن قال: "إنك تقدم هللا صلى اهللا عنهما أن رسول اهللا وغريمها عن ابن عباس رضي ا
فـإن هـم أطاعوك لذلك هللا وأين رسول اهللا على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن ال إله إال ا

افرتض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، وترد على فقرائهم، فإن أطاعوك هبا فخذها منهم، وتوق هللا ن افأعلمهم أ
 ".حجابهللا كرائم أمواهلم واتق دعوة املظلوم فإنه ليس بينه وبني ا
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  .341، صمرجع سبق ذكرهانصح علوان: هللا عبد ا 23 
 .344املرجع السابق، ص 24

 

هم عليه وسلم عاملا مبعتقدات القوم بصريا أبحوال اجلاهلية،خبريا بعادات البيئة، بدأ معهللا وملا كان الرسول صلى ا
، ووحدانية هللاإبصالح العقيدة اليت هي يف نظره األهم وملا ركز يف دعوته على هذه القضااي اليت تتصل ابإلميان اب

اخلالق، وترتبط ابالعتقاد ابملغيبات حىت إذا دخل اإلسالم، جاءت مرحلة املهم وهي التزام القوم اإلسالم على أنه 
عليه وسلم يف الفرتة املدنية حني أقام معامل هللا ما ركز عليه صلى اأصول معاملة، ومبادئ حكم، ومناهج حياة، وهذا 

اجملتمع الفاضل يف املدينة املنورة بعد أن صلحت عقيدة األمة وترسخ يف أبنائها اإلميان ابملغيبات، فبدأ الدعوة ابلعقيدة 
 ي قبل اخلوض يف األمور العامة.قبل العبادة، وابلعبادة قبل مناهج احلياة، وابلكليات قبل اجلزئيات،وابلتكوين الفرد

23 
 :القوة اإلقناعيـة-3-4

عليه وسلم يف التأثري يف املتلقني وتربيتهم هي اليت توصل القائم ابالتصال إىل هللا صلى اهللا والطريقة اإلقناعية لرسول ا
استدالله، وحجته قمة النجاح والتوفيق وتضفي على مستمعيه روح اهليمنة،والتأثري عن طريق قوة إقناعه، وظهور 

وبرهانه، وهذا ال يتأتى إال إذا كان القائم ابالتصال سريع البديهة، قوي املالحظة، شديد احلذر، عظيم اإلحساس 
أبحوال احلاضرين،فضال عن مشول علمه، وسعة ثقافته، وجاذبية كالمه، ومنطقه، وبساطة أسلوبه، ولكن يف احلقيقـة 

هة وال بساطة األسلوب، إذا مل يعط املتلقي على حسب ما يتناسب مع فهمه، ال تكفـي قوة احلجة وال سرعة البدي
عليه وسلم للدعاة يف كل زمان ومكان حيث يروى هللا وما يتفق مع عقليته، حتقيقا للمبدأ الذي سنه الرسول صلى ا

ناس على قدر عليه وسلم أنه قال: "بعثنا معاشر األنبياء خناطب الهللا عنه عن النيب صلى اهللا عن ابن عباس رضي ا
 ، أي مراعاة القدرات العقلية على الفهم واالستيعاب للمتلقني.24عقوهلم"

 :اإلميان والصرب )الثبات على املبدأ(-3-5
فيجب أن يكون القائم ابالتصال مؤمنا ابلرسالة اليت يبلغها للمتلقني، وأن تكون له مبادئ وقيم متأصلة يف بؤرة 

تصال برسالته يؤدي إىل انفعاله ومحاسه يف خماطبته للجمهور، واحلماس يف حد وجدانه وشعوره، فإميان القائم ابال
 ذاته معٍد، فتنتقل عدوى احلماس من املرسل إىل املستقبل فتصيبه ابلتأثر وتؤدي به إىل االستجابة، فقد أعطى سيد 
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  .114، ص1997، دار الكتب العلمية، بريوت. 1، طاألحاديث على ألسنة الناسكشف اخلفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر من الشافعي:  25
 .95،ص2003، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت.عليه وسلمهللا صلى اهللا حممد رسول احممد رضا:  26

 

، هللابدأ، وحتمل األذى يف سبيل اوسالمه عليه املثل األعلى يف احلماس االنفعايل، والثبات على املهللا الدعاة صلوات ا
 هللا.والتحرق من أجل إعزاز دين ا

عليه وسلم مسالك شىّت يف األذى، وأساليب متباينة يف االضطهاد هللا فقد سلك املشركون يف مكة مع النيب صلى ا
 25ليصدوه عن آداء رسالته فما استكان وما خضع. 

 .. فما استكان وما خضع.سلكوا معه طريق اإلغراء ابملال والسيادة وتزويج النساء...
 سلكوا معه طريق الضغط العائلي والتهديد العشائري..... فما استكان وما خضع.
 سلكوا معه طريق االستهزاء والسخرية وإشاعة التهم..... فما استكان وما خضع.

 سلكوا معه طريق املقاطعة االقتصادية الشاملة..... فما استكان وما خضع.
 فما استكان وما خضع.هللا ومالحقته..... فخرج مهاجرا وقرروا أخريا اغتياله 

وبعد اهلجرة حاربوه حبمالت متعددة، وحروب طاحنة، ليستأصلوا دعوته وأتباعه... فما كان يرده ذلك عن تبليغ 
 يف األرض.هللا الدعوة ونشر دين ا

، هللاأجل إعالء كلمة ايف تبليغ دعوة اإلسالم، واجلهاد من  –عليههللا صلوات ا–ومع كل هذا استمر نيب اإلسالم 
عليه وسلم، ولو مل يكن اجلهاد أتّصل يف أعماق وجدانه عليه هللا فلو مل تكن الدعوة تركزت يف بؤرة شعوره صلى ا

 الصالة والسالم ملا صرب هذا الصرب اجلميل، وملا وصل إىل الفتح املبني والنصر العظيم.
هذا النصر ومل يدفع به إىل االنتقام أو التشفي ممن  عليه وسلم مكة فاحتا، مل يبهرههللا فعندما دخل الرسول صلى ا

آذوه وأخرجوه من بلده، وإمنا تغلب على كل العوامل النفسية، وأصدر حكمه مدواي فوق الزمان، وبكل ما امتأل 
قلبه من حب ورمحة ألهله وحرص على هدايتهم من جهة، ومن جهة أخرى رجاحة عقله، وإميانه برسالته املقدسة 

عليه وسلم، فقال: "إذهبوا أنتم الطلقاء" األمر الذي هز هللا  يف توصيلها إىل آخر يوم يف حياته صلى االيت تفاىن
قلوب مكة مجيعا وأصاهبم مبا يشبه الصدمة العصبية اليت طّهرهتم ونزعت ما يف قلوهبم من حقد، فتباروا إىل اإلميان 

 26.ابلدعوة اجلديدة وتفانوا يف اإلخالص هلا، والعمل من أجلها
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  .36.ص2003، دار الفجر للنشر و التوزيع، القاهرة. 3طاإلعالم اإلسالمي، املبادئ النظرية، التطبيق، حممد منري حجاب، 27

 :القدوة اْلسنة-3-6
فباإلضافة إىل طريقة تقدمي الرسالة وعرضها، حتتل مسعة املرسل مكانة هامة يف التأثري وإقناع املرسل إليه، وما ينجر 

 عنها من قبول للرسالة االتصالية، وابلتايل اختصار جهود إعالمية كبرية.
واملواقف اليت عرف هبا املرسل يف وسط ما، مما جيعله مبثابة وحتصل الثقة يف أغلب األحيان نتيجة حلسن األخالق، 

قدوة ملن حوله يثقون فيه، ويقتدون بتصرفاته، فالقدوة تتفق مع طبيعة اإلنسان اليت متيل إىل اإلقتداء ابآلخرين 
 وحماكاهتم.

رآن كما تقول عليه وسلم الذي وصل درجة أن أصبح خلقه القهللا صلى اهللا وتتسلسل مراتب القدوة فتبدأ برسول ا
َوإانََّك  "عليه وسلم: "أدبين ريب فأحسن أتديبـي"وقـال تعاىل:هللا عليها، وكما قال صلى اهللا السيدة عائشة رضوان ا

َلَقْد َكاَن َلك ْم يفا َرس ولا اَّللَّا أ ْسَوٌة َحَسَنٌة لاَمْن َكاَن يـَْرج و  "، وقال أيضا:04سورة القلم اآلية " َلَعَلٰى خ ل ق  َعظايم  
َ َكثاريااا َر َوذََكَر اَّللَّ َ َواْليَـْوَم اْْلخا  .21سورة األحزاب اآلية " َّللَّ

عليه وسلم على خلق عظيم حبب الناس فيه، وجعلهم يثقون به ثقة كاملة قبل نزول الوحي، هللا فقد كان صلى ا
 وأقبلوا على دعوته ملا اتصف به من حلم وصرب، وصفح وصدق وأمانة.هللا فتآلفوا معه صلى ا

عاما، يعّد الدعاة )رجال اإلعالم( ويقّوم النفوس يف صرب وتدرّج  13عليه وسلم يف مكة هللا ظل الرسول صلى ا وقد
عليهم من مدرسة النبوة، وترعرعوا يف ظل رعايته هللا انطالقا من مبدأ القدوة احلسنة، حيث هنل الصحابة رضوان ا

مثـال رائعـا، وقـدوة حسنـة، وحتـى قـال عنهم عليه  عليه وسلم، وتوجيهاته املستمرة حىت أصبـح كـل منهـمهللا صلى ا
عليهم مناذج حية كان هلا أثرها البالغ هللا الصالة والسالم: "أصحايب كالنجوم أبيهم اقتديتم اهتديتم"، فكانوا رضوان ا

 27يف نشر اإلسالم.
يف رسالته، وأن توافق فالقدوة احلسنة إذن هي منهج عملي تطبيقي، أبن يكون املرسل صورة طبق األصل ملا جاء 

 أقواله وأعماله، فهو إن دعا الناس لشيء ينبغي أن يكون أول من يطبقه.
 
 
 
 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 2, NO: 3, 2016           

 
 77 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

                                                           
  .61املرجع السابق، ص 28
 .38، صمرجع سبق ذكرهعبد اللطيف محزة:  29
  .71، ص1964، مطبعة السنة احملمدية، القاهرة. 1ط القصص القرآّن يف منطوقه ومفهومه،اخلطيب عبد الكرمي:  30

 :الطريقـة التشويقيـة-3-7
على القائم ابالتصال قبل أن يلتقي ابملتلقني، أن يفكر يف الوسيلة اليت تضفي على اجمللس روح التشويق والتحبيب، 

التلقي واحليوية، وهذا إذا مت كان أكرب العوامل يف جناحه وتوفيقه يف حتقيق هدفه  وفعالية االستجابة والتأثري، وظاهرة
 املتمثل يف اإلقناع مبضمون الرسالة.

 عليه وسلم يف طريقة تبليغ الرسالة وتوصيلها:هللا وفيما يلي سنتعرض إىل بعض النماذج يف جتدد أساليب النيب صلى ا
 : انتهاجه أسلوب القصةأ. 

مي استخدم القصة، وهي من وسائل االتصال اهلامة اليت عرض من خالهلا كثريا من احلقائق اإلسالمية، إن القرآن الكر 
فالقصص الذي جاء هبا القرآن  28فقد كان حافال بقصص األنبياء وما لقيه كل نيب منهم من أذى من بنـي قومـه.

اقف، وكشف عن بعض األحداث اليت من الكرمي مل يكن اترخيا للحياة كلها وأحداثها، وإمنا هو عرض لبعض املو 
 29شأهنا أن حتدث يف النفس أثرا، وتفتح العقل والقلب على مواقع ماثلة للعربة والعظة.

عليه وسلم أسلوب القصة يف إخباراته عن األمم السابقة واستخرج منها أهم مواطن هللا وقد انتهج الرسول صلى ا
أقوى، ومن هنا نستنتج أن للقصة أثر يف حتريك العاطفة، وإاثرة االنتباه، العربة والعظة ليكون التأثري أبلغ، واالستجابة 

وتسلية النفس، وتفتيح الذهن، وأثر يف اإلصالح، بل تنقل السامع من عامل العقالنية والفكر اجملـرد إىل أجواء العاطفة، 
 30وهيمنة التأثري.

هللا ملكي واملدين، وهو هبذا يثـّبت الرسول صلى افالقصص القرآين كان يساير أحداث الدعوة اإلسالمية يف العهد ا
عليه وسلم، وينري له الطريق، ويرشده إىل األساليب اليت جيب أن يتبعها من خالل ما جرى لألنبياء والرسل من قبله 

عليه هللا سبحانه وتعاىل لرسوله حممد صلى اهللا وكيف عذبوا وهاجروا، فصربوا على ما أصاهبم ومن جهة أخرى بني ا
تعاىل ذكر قصة يوسف هللا كثري من قصص القرآن الطريقة املثلى اليت يثبت هبا رسالته، ومثال ذلك أن ا  وسلم يف

 عليه وسلم، وبيان ذلك أنه كان أميا، مل هللا عليه السالم يف القرآن مفصلة، لتكون آية على نبوة رسوله حممد صلى ا
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  .377ص : مرجع سبق ذكره،انصح علوانهللا عبد ا 31
، 2000دار الصميعي للنشر والتوزيع،اململكة العربية السعودية. – هللامنهج الرسل يف الدعوة إىل ا –ْلكمة من إرسال الرسل عبد الرزاق عفيفي: ا 32

  .73، 72ص ص
 .18،ص2000،اجلزائر.، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم اإلسالمية، قسنطينة ضوابط اْلوار يف الدعوة اإلسالميةفرحات حمبوب:  33

 

َوَما ك ْنَت " فهم أبنه تكلم مبا قرأ أو درس، قال تعاىل:يقرأ شيئا من كتب األولني، وال درس شيئا من اترخيهم، حىت ي
يناَك  ْن قـَْبلاها ماْن كاَتاب  َواَل ََت طُّه  باَيما ل و ما  .48سورة العنكبوت "إاذاا اَلْراَتَب اْلم ْبطال ونَ  ۖ  تـَتـْ

أفيعقل بعد  وقد سيقت القصة مفصلة يف مجيع نواحيها، مستوفاة يف مجيع فصوهلا يف أدق عبارة وأحكم أسلوب،
ذلك أن يقال: إن صدقه عليه الصالة والسالم فيما سرده من قضاايها ووقائعها وعجائبها على هذا النهج الواضح 

عليه وسلم أسلوب القصص هللا فباإلضافة إىل استعمال الرسول صلى ا 31والطريق السوي وليد الصدفة واالتفاق؟
عليه وسلم، كانت أيضا حجة وبرهاان على صدق نبوته هللا صلى ا للتأثري يف نفوس وعاطفة املتلقني، وإقناعهم برسالته

 .عليه وسلمهللا صلى ا
 : انتهاجـه أسلـوب اْلـوار واالستجـوابب. 

عليه وسلم يف اجلدل واحلوار، وتعرفنا على مدى أثرها يف التأثري يف هللا لقد تطرقنا سابقا إىل طريقة الرسول صلى ا
كل أصناف اجملتمع، وكان نتيجة ذلك أن ترى معه الغين والفقري، الكبري عليه وسلم  هللا املتلقني، فقد حاور صلى ا

والصغري، والرجل واملرأة، والكافر واليهودي والنصراين، وترى ممن آمن العريب واحلبشي والفارسي والرومي مما يدل على 
 32.فعالية احلوار النبوي

وسلم مع من يلتقي هبم ويدعوهم، إال ليثري  عليههللا ما هذا األسلوب احلواري الذي انتهجه سيد الدعاة صلى ا
 انتباههم، وحيرك فطنتهم وذكاءهم، ويذهب مللهم وسآمتهم، ويصب يف مشاعرهم حب املعرفة واهلدى.

 : انتهاجه أسلوب ضرب املثلج.
م فكان عليه الصالة والسال 33وهو فن رفيع يوضح احلقائق ويفسر الوقائع وحيدث يف النفوس اجلاذبية والتشويق   

يستعني يف توضيح توجيهاته الدعوية بضرب املثل مما يشهده الناس يف حياهتم اليومية، لينتقل هبم يف ضرب األمثال 
من البسيط إىل املركب، ومن احملسوس إىل املعقول، ومن الصورة إىل احلقيقة، ويف ذلك فائدة يف جمال الرتبية والتعليم 

ضيح للفكرة، وترسيخ للعلم، وتشويق للنفس، وجتديد لألسلوب، وتنويع واإلعداد، ففي هذه التشبيهات النبوية تو 
 يف الطريقة.
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،مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف علوم اإلعالم واالتصال، اسرتاتيجية االتصال يف العالقات الدبلوماسية لدولة اإلسالم األوىلخدجية حسيين:  34

 . 81،ص2004اجلزائر.
 .367، صمرجع سبق ذكرهشعبان كرمية:  35
  .33، ص1999، دار إشبيليا للنشر والتوزيع، الرايض. 1، ط يف القرآن والسنة الرتهيب يف الدعوةبن حممد نياز: هللا رقية بنت نصر ا 36
  .240،ص1999، دار اهلدى ، اجلزائر. دراسات يف الدعوة والدعة  هللا:حممد غزايل: مع ا 37

 :انتهاجه أسلوب املداعبة .د
عليه وسلم يضفي على اجمللس روح املداعبة أحياان ليجدد للسامع نشاطه، ويذهب عنه الكآبة هللا كان صلى ا

 والسآمة وامللل، ويفتح نفسه لتقبل املعلومة.
 :ة ِبلرسم واإليضاحانتهاجه أسلوب الدعو  .ه

عليه وسلم يستعني بكل الوسائل املمكنة املعينة على إاثرة االنتباه، وتصوير املعاين يف هللا صلى اهللا لقد كان رسول ا
عليه وسلم خيط أمام أصحابه خطوطا على الرمل هللا أشكال حمسوسة يسهل إدراكها وفهمها، فقد كان صلى ا

عليه وسلم أنه كان هللا فقد ثبت عن الرسول صلى ا34م بعض التصوراتليوضح هلم بعض املفاهيم، ويقرب إىل أذهاهن
حيمل بيده الشيء احملرم الذي ينهى عنه ليقرر ذلك ابلقول واملشاهدة، فهي وسيلة من بني الوسائل اليت تساعد 

 املتلقي على الفهم وحسن االستيعاب والتصور الذي حتتفظ به الذاكرة ملدة أطول.
عنه قال: هللا أبو داود والنسائي وابن ماجة يف سننهم عن علي بن أيب طالب رضي اوكمثال على ذلك فقد روى 

عليه وسلم حريرا بشماله، وذهبا بيمينه مث رفع هبما يديه فقال: "إن هذين حرام على ذكور هللا صلى اهللا أخذ رسول ا
 أميت ِحٌل إلانثهم".

 : الرتغيـب والرتهيـب -3-8
ستجابة وقبول احلق والثبات عليه، ونقصد ابلرتهيب كل ما خييف وحيذر فالرتغيب هو كل ما يشوق املدعو إىل اال

 35املدعو من عدم االستجابة أو فرض احلق أو عدم الثبات عليه بعد قبوله.
 36هللا.ويف تعريف آخر الرتغيب هو احلث على فعل اخلري وآداء الطاعات واالستقامة على أمر ا

هبذا األسلوب جلذب الناس حول هللا بشرية، وميكن عرض الدعوة إىل اأما الرتهيب فهو أسلوب قرآين يعاجل النفس ال
عليه وسلم كان يذكر القوم مبا هم هللا فالرسول صلى ا 37احلق خوفا من العقاب، وخوفا من فقدان السالمة واألمن.

 الذي أنعم عليهم هبذه النعم، والتحذير من فقدهم هلا هللا عليه من نعم، وأن من شأن ذلك أن يدعوهم إىل طاعة ا
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 .31ص مرجع سبق ذكره،بن حممد نياز: هللا رقية بنت نصر ا 38
 . 439، صمرجع سبق ذكرهعبد الكرمي زيدان:  39
  .44ص مرجع سبق ذكره،عبد اللطيف محزة:  40
  .307، ص1965القاهرة. ،دار الفكر العريبعليه وسلم،هللا مكة واملدينة يف اجلاهلية وعصر الرسول صلى اأمحد إبراهيم الشريف:  41

وابلتايل فالرتغيب والرتهيب هي أساليب  38، ومـع زوال النعـم يزول العذابهللاإذا امتنعوا من االستجابة وكفـروا اب
 اتصالية هدفها التأثري واإلقناع.

 :الشــورى -3-9
عليه وسلم كان معصوما عن اخلطأ يف تبليغ الرسالة، ولكنه ليس معصوما عند االجتهاد يف هللا إن الرسول صلى ا

للخطأ ألنه بشر، كان حباجة إىل عليه وسلم كان على مسو منزلته وكمال عقله وخلقه معرضا هللا الرأي، فالنيب صلى ا
الرجوع يف كل أموره إىل أصحابه يقف على آرائهم ويوازن بينها بعقله، مث أيخذ ابألمثل يف نظره من هذه اآلراء، قال 

نَـه مْ  ش وَرى َوَأْمر ه مْ :" تعاىل واحد من ، وكان ال مينعه خطأ 38سورة الشورى اآلية: . "َوِماَّا َرَزقْـَناه ْم يـ ْنفاق ونَ  بـَيـْ
ه مْ  َفاْعف   "أصحابه يف الرأي، من أن يعود إليه ابملشورة يف املرة الثانية، وهذا ما عناه بقوله تعاىل:  َْل مْ  َواْستَـْغفارْ  َعنـْ

 .159اآلية : آل عمران" اأْلَْمرا  يف  َوَشاواْره مْ 
تشاورا بينه وبني الكبار من عليه وسلم من أول الرسالة إىل آخرها هللا ففي احلقيقة كانت حياة النيب صلى ا

 39عليه وسلم ال يهمل مع ذلك آراء غري الكبار من الصحابة.هللا الصحابة،وكان النيب صلى ا
عليه وسلم شوراه قسميـن: شورى خاصـة تتألـف من علية الصحابة،واملهاجرين األولني واألنصار هللا وقسم صلى ا

 السابقني، وأولئك يستشريهم يف صغرى األمور وكرباها.
وشورى عامة تتألف من أهل املدينة املنورة أمجعني، جيمعهم يف احلرم النبوي الشريف، وإذا ضاق هبم، مجعهم خارج 
املدينة املنورة، وعرض األمر عليهم ورأيه فيه، وكان سكان املدينة يف هذا يشبهون سكان أثينا، إذ كان كل شخص 

 40له رأي يف إدارة شؤون الدولة.

 :يف عصر النبوة صالواالتوسائل اإلعالم  -4
تَـغ وَن إاىَلٰ َرّب اام  :" ، أو هي الوصلة والقرىب قال تعاىل41الوسيلة لغة هي ما يتقرب به إىل الغري أ ولَٰئاَك الَّذايَن َيْدع وَن يـَبـْ

يَلَة َأيُـّه ْم َأقْـَرب  َويـَْرج وَن َرْْحََته  َوََيَاف وَن َعَذابَه    ، 57سورة اإلسراء اآلية "إانَّ َعَذاَب رَب اَك َكاَن حَمْذ وراا ۖ  اْلَوسا
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 .15، صمرجع سبق ذكرهعبد الرحيم بن حممد املغزوي:  42
  .13، ص2003جتماع االتصال، جامعة منتوري، قسنطينة، اجلزائر.خمرب علم ا مدخل إىل االتصال اجلماهريي،فضيل دليو:  43
 .147،ص مرجع سبق ذكرهحمي الدين عبد احلليم:  44

 

ويف حديث اآلذان: "آت حممدا الوسيلة"، فوسيلة اإلعالم هي ما تؤدى به الرسالة اإلعالمية أوهي القناة اليت حتمل 
 42 الرموز اليت حتويها الرسالة من املرسل إىل املستقبل.

احلديثة، كان غري معروف  الرغم من أن اإلعالم أبجهزته ووسائله ونظرايته وتقنياتهونقول يف هذا الصدد أنه على 
بتطبيق املقاييس العلمية احلالية على الدور  عليه وسلم، إال أنههللا وقت نزول الوحي على صاحب الرسالة صلى ا

 43ذا الدين ودعامته الرئيسية.أن اإلعالم كان وال يزال أداة ه امللقى على عاتق الدعوة اإلسالمية، نستطيع أن نقول
كتابه)فهم الوسائل...   " يفمارشال ماكلوهانحيث أن أشهر من كتب على وسائل اإلعالم الباحث الكندي األصل "

وتقوم فكرته الرئيسية على أساس أن  -الرسالة الوسيلة هي–امتدادات لإلنسان(، وهو صاحب العبارة املشهورة 
املتلقني من قراء ومستمعني ومشاهدين أتثريا شعوراي، وأن هذا التأثري  المي تؤثر يفالوسيلة اليت تنقل املضمون اإلع

 44سلوكهم. الالشعوري يغري
سلوك األفراد، فاألساليب  عليه وسلم هذه احلقيقة ابستخدام وسائل وقنوات معينة لتغيريهللا وقد أيقن الرسول صلى ا

كالشعر، واخلطابة، واملناداة واألسواق وغريها،   قبل اإلسالموالوسائل اإلعالمية اليت كان يستخدمها عرب اجلزيرة 
واخلالفات والقتال وتعميق الشرور املنتشرة بني عرب اجلاهلية، لكن بعد  يغلب على هنجها نشر الفوضى وإاثرة الفنت

 بفطرته ودين اإلسالم، أدرك الرسولهللا عليه وسلم وكلفه ابلدعوة إىل اهللا الكرمي حممدا صلى ا رسولههللا أن أرسل ا
أهدافها يف خدمة  رب منهجها ومسارها وطوّ واثقب نظره أنه من املناسب استثمار هذه الوسائل بعد أن عدل وهذّ 

عليه هللا اليت استخدمها الرسول صلى ا الدعوة اإلسالمية كما قلنا سابقا. وفيما يلي سنتطرق إىل أهم وسائل اإلعالم
 وسلم للوصول إىل هدفه املقدس:

 :القرآن الكرمي -1-4
األخبار واألنباء، فأخبار  هو املصدر الشامل لتنظيم حياة البشر يف سبيل كسب الدنيا واآلخرة، فالقرآن هو مصدر

 طريق الروح األمني الذي عرف ابألمانة والدقة  اإلسالم أتيت من لدن حكيم عليم، تنزل من السماء إىل األرض عن
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  .65،ص1986، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر. املسؤولية اإلعالمية يف اإلسالمحممد سيد حممد: 45
  .134، ص1993، مؤسسة الرسالة، بريوت. الصحافة اإلسالمية ودورها يف الدعوةفؤاد توفيق العايت:  46
 .06، ص1998، دار الفكر العريب، القاهـرة .الدولـة اإلسالمية األوىل: عهد البعثة النبويةحسن أمحد حممود:  47

َعَلٰى قـَْلباَك لاَتك وَن ماَن  (193) نـََزَل باها الرُّوح  اأْلَماي   (192) َوإانَّه  لَتَـْنزايل  َرب ا اْلَعاَلمايَ  "يف النقل:
 195.45–192سورة الشعراء اآلية "  (195)بالاَسان  َعَريبا   م باي   (194) اْلم ْنذاراينَ 

الكرمي، كما أوضحت القواعد العامة،اليت جيب أن تسري عليها تبني هذه اآلايت األسس املتينة اليت جاء هبا القرآن 
 صحافتنا اليوم واملتمثلة يف اآليت:

 رب العاملني.هللا قوة املصدر وعظمته، فاألنبياء تصدر من عند ا -1
 غ وأمانته)حامل الرسالة اإلعالمية( فقد نزل هبا الروح األمني.صدق املبلّ  -2
 وسلم.ه عليهللارها، وهو الصادق األمني حممد صلى امعرفة الذي سيقوم بتبليغ هذه الرسالة ونش -3
 غ ابلرسالة وابألنباء اليت وردت إليه.مدى اقتناع املبلّ  -4
 وضوح الرسالة، حيث أهنا نزلت بلغة القوم بلسان عريب واضح مبني. -5
وسلم، فهو كتاب  عليههللا فالقرآن الكرمي هو جمموعة اإلهلامات النبوية اليت تلقاها الرسول حممد صلى ا -6

 46هداية مستمرة ومتطورة وفقا لتطور أوضاع احلياة اإلنسانية.
وجـل رسـم للرسـول  يعترب القرآن أكرب وسيلة من وسائل اإلعالم منذ ظهور اإلسالم إىل يومنا هذا، فبآايته عز -7

ف لم مكلّـ عليه وسهللا مـن آايته علـى أن الرسـول صلى ا القـرآن فـي كثري عليه وسلم طـريق الدعوة، وقـد نصّ هللا صلى ا
املهمة هللا واحـد فقـط هو تبليغ الناس هبذه الرسالة اجلديدة، فكانت الدعوة إىل دين ا تعالـى بشيءهللا مـن قبـل ا
اآلايت  هبا، يف كلمات واضحة دقيقة، ال حتتمل لبسا أو غموضا يف العديد منهللا الرئيسية اليت كلفه ا اإلعالمية

راا َونَذايراااَي َأيُـَّها " . قال تعاىل:47الكرمية ا َوم َبش ا ُّ إاَنَّ َأْرَسْلَناَك َشاهادا َراجاا م نارياا ،النَِّبا  " َوَداعاياا إاىَل اَّللَّا إبااْذناها َوسا
ت مْ  فَإانْ  "عليه وسلم يف سورة املائدة بقوله:هللا عز وجل مهمة الرسول صلى اهللا وحيدد ا .45،46األحزاب  تـََولَّيـْ
َا فَاْعَلم وا والبالغ هنا هو اإلخبار واإلعالم برسالة احلق جل وعال، ،  92املائدة " اْلم باي   اْلَبالغ   َرس ولاَنا َعَلى َأمنَّ

عليه وسلم قاصرة على إعالم الناس ابلرسالة اليت كلفه هللا أن مهمة الرسول صلى ا ويتضح لنا من خالل هذه اآلايت
تبارك  عوته على الغري، يؤكد ذلك قول احلقفرض دهللا وهو غري مسؤول عن هدايتهم، ومل يطلب منه ا هبا ربه،
 " وتعاىل:
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،  2002مشق. ، دار الفكر، دI، طنِب اإلسالم، شخصيته، حياته، رسالته يف عرض جديد على أضواء العلم والفلسفة والتاريخ حممد خري الدرع: 48
 . 60ص
  .06ص مرجع سبق ذكره،حسن أمحد حممود:  49

 
َا َعَلْيَك اْلَباَلغ   "عز وجل:  ، وقال56قصصسورة ال" َيَشآء   َمن يـَْهداي ٱَّللََّ  َولَـٰكانَّ  َأْحبَـْبتَ  َمن   تـَْهداي الَ  نَّكَ ا فَإامنَّ

َنا اْلْاَساب    .40سورة الرعد " َوَعَليـْ
الناجح بوجه عام،  كثرية على األخالق اليت جيب أن يتحلى هبا اإلعالميكما نص القرآن الكرمي يف آايت   -8

وحسن املعاملة، واجلدل ابليت هي أحسن،  عليه وسلم بوجه خاص ومنها الصرب،هللا واليت يتحلى هبا الرسول صلى ا
على وجه  طه حسني أن القرآن أصدق مرآة للحياة اجلاهلية، أو واإلعراض عن اجلاهلية واملنافقني ويرى الدكتور

صورة صادقة حلياة العرب وعقائدهم، وأساليب حياهتم يف العصر الذي عاش فيه  التحديد قبيل اإلسالم، فيعطينا
 48.عليه وسلمهللا ا الرسول صلى

واليوم اآلخر، ومن  عز وجل الرسول الكرمي عن طريق القرآن أبمور غيبية وهي اجلنة والنارهللا وقد أخرب ا -9
جنزم أن القيمـة اإلعالميـة هلاته األوصـاف  جاءت أبوصاف اجلنة والنار، لكن ميكن أنالصعب أن حنصي اآلايت اليت 

املتلقني، فكانت السبب يف تغيري سلوكهم عن قناعة ورضا طلبا  عظيمة، من خالل التأثري الذي أحدثته يف نفوس
 49. انره، وطمعا يف جنته ، وخوفا منهللاملرضاة ا

هلا، فبعد أن كانوا  لذين مسعوا هذه اآلايت تبدل حرصهم على احلياة وتقديرهمولقد أخربان التاريخ أن املسلمني ا
يف ميدان االستشهاد للفوز ابجلنة.وهنا  يقدسون حياة اجلاهلية، ويعبدون ملذاهتا، أصبحوا يسخرون منها، ويتسابقون

بل يتعداها إىل حتقيق فحسب،  يكمن اهلدف األساسي من اإلعالم والذي ال يقتصر على نقل األخبار واملعلومات
 التغيري السلوكي حنو األفضل.

اإلسالمية عامة، فقد حيتاج ذلك  وحنن ال نستطيع استقصاء فضائل القرآن الكرمي على األمة العربية خاصة، واألمم
 . إىل جملدات
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 .91،ص2002، دار الفكر املعاصر، بريوت، دارالفكر، دمشق. علوم االتصال واجملتمعات الرقميةفرايل مهنا:  50
  .47: مرجع سبق ذكره،صالدعوة اإلسالمية واإلعالم الدويلحمي الدين عبد احلليم،  51
  .7، صسبق ذكره مرجعحسن أمحد حممود:  52
  .99، ص1990، دار الطباعة احملمدية، القاهرة. 1، طالدعوة اإلسالمية يف ضوء الكتاب والسنةحممد رجب الشتوي:  53

 
 السنـة النبويـة: -2-4

عليه هللا أثر عن الرسول صلى ا واملقصود هبا كل ماتعترب السنة النبوية املصدر الثاين من مصادر التشريع اإلسالمي، 
عليه وسلم مل يعنت بكتابة هللا ألن الرسول صلى ا وسلم من قول أو فعل، وقد دونت بعد القرآن مبدة طويلة، ذلك

 50.ن عنه شيئاأن يدوّ  شيء غري القرآن، بل يروى أنه كان ينفر من
الكرمي من عبادات وأحكام ومعامالت،وهي البيان العلمي لكيفية وقد جاءت السنة النبوية بياان ملا جاء يف القرآن 

وسلم كان ال أيمر أصحابه بعمل إال بدأ به،  عليههللا وتبليغ اإلسالم، ومن ذلك أن الرسول صلى اهللا الدعوة إىل ا
ه، إذ أن عليه وسلم، وإتباع أوامره واجتناب نواهيهللا صلى اهللا ا وهلذا األمر األثر البالغ يف إقتداء الصحابة برسول

 51. الدعوة ابلقول أكثر من الدعوة العملية هلا أتثري
واألحاديث النبوية الشريفة متثل بطبيعتها وسيلة من أهم وسائل اإلعالم اإلسالمي، ذلك أن"احلديث" من حيث 

مث أصبح  -ةدينية كانت أو غري ديني–احملادثة  املعىن هو أداة اتصالية، فقد كان لكلمة احلديث معىن عام هو اخلرب أو
 52. أو فعل يروى عنه هلا معىن خاص هو ما ورد عن النيب من قول

هللا وقد كان الرسول صلى ا ومن خصائص األحاديث النبوية البالغة يف املبىن والثراء يف املعىن، وحكمة يف اآلداء،
غريها، حىت يكون حقيقة أو تنبيه أو وصية أو  عليه وسلم ينتظر الوقت املناسب إلخبارهم حبديث منه، يتضح من

 53. الظرف املناسب له لذلك احلديث أتثريا عندما يكون متماشيا مع
 وقد كان لألحاديث النبوية طابعان:

 أوال: طابع التعليم والتوجيه واإلرشاد.
 اثنيا: طابع اإلعالم والدعوة والتبليغ.

 خاص. مي بوجهوهذان الطابعان ميثالن الوظائف األساسية لإلعالم بوجه عام واإلعالم اإلسال
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 .301، صمرجع سبق ذكرهأمينة الصاوي، العزيز شرف، وحممد عبد املنعم خفاجي:  54

 
  .119، ص: مرجع سبق ذكرهأمينة الصاوي، عبد العزيز شرف 55

 
من أحاديث وأخبار كانت  فالسنة النبوية متثل الرسالة اإلعالمية املفسرة للقرآن الكرمي، وكل ما حتمله السنة النبوية

فعاليتها إىل يومنا هذا، وسوف تستمر إىل أن  يف حينها رسالة إعالمية مباشرة للقوم الذين ختاطبهم، وقد استمرت
 األرض ومن عليها.هللا يرث ا

 اخلطابـــة: -3-4
اخلطب كوسيلة اتصالية  تعد اخلطابة من الوسائل االتصالية األكثر قدما يف اتريخ األمم واحلضارات، واحلديث عن

عليه وسلم هللا اإلعالم يف عصر الرسول صلى ا عليه وسلم يعين احلديث عن قوة من قوىهللا لدى الرسول صلى ا
 واحلديث الشريف.الكرمي  أتيت يف الدرجة الثانية مباشرة بعد القرآن

ومجع  فكانت اخلطابة بذلك أداة الدعوة اإلسالمية األوىل الستنهاض اهلمم واحلث على الفضائل *
اخلطابة، كما ورد  الشمل وإرهاب األعداء، ومن املعروف أن القرآن الكرمي مل يرد فيه أي حتفظ على

، هللايف الدعوة إىل سبيل ا سالميف الشعر والشعراء، وقد كانت اخلطبة وسيلة الرسول عليه الصالة وال
 54الدين ونواهيه. أوامر الواحد، ومعرفةهللا إليقاظ الضمائر وتدبر الكون، واإلميان اب

وتبني املثل والقيم  وهبذا أصبحت اخلطابة أداة الدعوة واللسان الناطق ابلرسالة، تشرح للناس أسرارها، *
والصالح، وجتادل  على اهلدى واحلقاليت أتت هبا، وتوضح خفاايها، وحتبب الناس فيها، وتدهلم 

 خصومها، وتفند آراء املخالفني هلا.
عليه هللا ا لقد كانت اخلطابة وسيلة االتصال األوىل اليت اعتمد عليها خامت األنبياء واملرسلني صلى *

حيث أصبحت  وسلم يف نشر دين اإلسالم وشرح مبادئه، وخاصة بعد استكمال أركان الدين وفرائضه،
 الشعائر الدينية) خطبيت اجلمعة كل أسبوع، والعيدين كل سنة (.اخلطابة من 

 :الشعـــر -4-4
الشفوي واالتصال بني  يذهب علماء اإلعالم اإلسالمي إىل أن الشعر يف حقيقته يعد نظاما إعالميا كامال يف اآلداء

 55. احلديثة أجزاء اجملتمع، ويف التأثري يف الناس على حنو ما تفعله وسائل اإلعالم
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  .81، صمرجع سبق ذكرهخدجية احلسيين:  56
 .326، صمرجع سبق ذكرهأمينة الصاوي، العزيز شرف، وحممد عبد املنعم خفاجي:  57

 

 
عليه وسلم يعلم جيدا أن هللا يف عصر اجلاهلية قبيل اإلسالم، وكان الرسول صلى ان الشعراء حيتلون مكانة هامة كا

 هبـاكبرية يف نفوس العرب منذ اجلاهلية، فلم يتجاهل هذه املنزلة، فاستثمر هـذه الوسيلـة وهذّ   هلؤالء الشعراء مكانة
األغراض اليت تتناىف مع  فرتتب الشعر بعد اخلطابة(، فهجر الشعراء)  عليه وسلم خلدمـة الدعوة اإلسالميةهللا صلى ا

الدين وتعاليم اإلسالم كالغزل الفاحش، والفخر الكاذب، واهلجاء،وبطل الكالم يف اخلمر وامليسر خاصة بعد نزول 
َوَأنَـّه ْم يـَق ول وَن (225) ْم يفا ك ل ا َواد  يَهايم ونَ َأََلْ تـََر َأنَـّه   (224) َوالشَُّعَراء  يـَتَّباع ه م  اْلَغاو ونَ " اآلايت الكرمية التالية:

َاتا َوذََكر وا اَّللََّ َكثارياا َوانـَْتَصر وا ماْن بـَْعدا َما ظ لام وا  (226) َما اَل يـَْفَعل ونَ   ۖ  إاالَّ الَّذايَن آَمن وا َوَعمال وا الصَّاْلا
َقَلب  يـَنْـ   .227– 224سورة الشعراء "(227)َقلاب ونَ َوَسيَـْعَلم  الَّذايَن ظََلم وا َأيَّ م نـْ

حربية هلا فعلها يف النفوس،  عليه وسلم من سالح العرب يف جاهليتهم وهو الشعر عدةهللا لقد اختذ الرسول صلى ا
 56. الكوامن الداخلية يف النفس ابلنظر ملا هلا من قدرة عظيمة يف التأثري، ونقل األفكار وحتويل

اء، وقد اقتصروا يف نظم البنّ  األوائل هبذا السالح اللساين اإلمياين املتمثل يف الشعرهلذا فقد تسلح شعراء اإلسالم 
 57 على األغراض اإلعالمية التالية: الشعر

ورسوهلا الكريـم: حسان  الدعوة إىل اإلسالم ومبادئه ومناضلة خصومه، وكان من أشهر املناضلني عن الدعوة -1
 رواجة.بن هللا بن اثبت، وكعب بن مالك، وعبد ا

النبوة، حبيث أصبح الشعر  هجاء أعداء الدعوة يف عصر النبوة، وهجاء أصحاب الدايانت الزائفة بعد عصر -2
 سالحا يف احلرب النفسية اإلعالمية.

 الكثرية. عليه وسلم يف الفتوحات اإلسالميةهللا راثء من استشهدوا يف غزوات الرسول صلى ا -3
وأبطاهلم مما يضعف  والروم والتمدح بشجاعة املسلمنيالفخر والتباهي ابالنتصار على جيوش الفرس  -4

واحلصون وآالت القتال اليت مل يكونوا يعرفوهنا،  معنوايت العدو، ويزرع احلماس يف قلوب املسلمني، ووصف املعاقل
م، اليت حارب الفرس عليها العرب، ووصف جبال الثلج واألهنار العظا وأنواع احليوان الذي مل يشاهدوه ومنه الفيلة

 وسفن البحار.
 احلكمة وقد كثرت يف الشعر يف هذا العصر بتأثري ثقافة القرآن والدين والفتوحات. -5
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  .16،ص1983دار الفكر العريب للطبع والنشر، القاهرة.  رسالة الشعر يف خدمة الدعوة وحركات اإلصالح قدميا وحديثا،عبد الرحيم حممود زلط:  58
  .331،ص مرجع سبق ذكرهأمينة الصاوي، عبد العزيز شرف، وحممد عبد املنعم خفاجي:  59
  .120،صمرجع سبق ذكرهحممد سيد حممد:  60
  .120،ص1985دار الفكر العريب، القاهرة.  ،اإلعالم اإلسالميإبراهيم إمام: أصول  61
 .234،ص1986، دار املنارة، جدة. 1ط منهج اإلعالم اإلسالمي يف صلح اْلديبية،احلجازي: هللا سليم عبد ا 62

 

 
وبيان فضله على  عليه وسلم،هللا من جوانب الدور اإلعالمي للشعر يف عصر النبوة مدح الرسول صلى ا -6

 58. عليه وسلمهللا العاملني، وتعداد صفاته وأخالقه صلى ا
تسجلها إىل حد  يث تسجل قصائد الشعراء يف عصر النبوة وقائع احلياة كماتسجيل األحداث والوقائع ح -7

 59. يف أايمنا املعاصرة اإلعالمقريب رسائل 
النواحي ابلقرآن أو احلديث  ويف األخري نقول أنه مهما عظم شأن الشعر يف تلك الفرتة ال ميكن أن يقاس من هذه

 عليه وسلم.هللا أو خطب الرسول صلى ا
 املناظــرة: -5-4

قضية أو مشكلة من  مباراة أو مبارزة كالمية تتم بني فريقني أو شخصني يديل كل واحد منهما بدلوه حول هي
ذات املوضوع املطروح للمبارزة، فيحاول  املشكالت، ويكون لكل فريق أو شخص رأي معارض للطرف اآلخر حول

 كل طرف أن يبدي حججه وأسانيده اليت تدعم رأيه.
للمشركني وغريهم من املعاندين،  عليه وسلم طريقة املناظرة يف مواجهتههللا الرسول صلى ا ففي عصر النبوة استعمل

عليه وسلم يف هللا الدعوة اإلسالمية، وقد كان الرسول صلى ا كانت املناظرة تتم أمام الناس مما ساعد كثريا يف نشر
 60ينفرد هبا الدين اإلسالمي. مناظراته يبني املزااي العظيمة اليت

 اجلواب. املناظرة هو قوة اإلقناع اليت تتضمنها، فاحلجة تدمغها احلجة، واالستفسار يقابلهفأساس 
عليه وسلم أن هلا هللا صلى ا عليه وسلم املناظرة كوسيلة اتصال مجاهريية ألنه أيقنهللا وقد استخدم الرسول صلى ا

غة األثر يف إيصال املعلومات واإلقناع ابحلجة وأهنا ابل مزااي عديدة، لعل أمهها اإلاثرة التواصلية، وشد انتباه اجلمهور،
 61واالستفسار.

 62: طنطاوي يف النقاط التالية عليه وسلم آبداب املناظرة واحلوار اليت جيملها حممد سيدهللا وقد التزم الرسول صلى ا
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  .33ص مرجع سبق ذكره،فضيل دليو:  63
  .59 -16، ص1999: دار النهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة. آداب اْلوار يف اإلسالمحممد سيد طنطاوي:  64
، مؤسسة الرسالة، 2، طمناسباته ومراكزه: أضواء على اإلعالم يف صدر اإلسالم: خصائصه، دعائمه، وسائله، حممد عجاج اخلطيب 65

 .37، ص1987بريوت.
 

من القرآن الكرمي ألواان  أن تكون املناظرة بني الطرفني قائمة على الصدق وحتري احلقيقة... ولقد ساق -1
وعند تدبرها جند األخيار فيها ال ينطقون إال  احملاورات اليت دارت بني الرسل وأقوامهم، وبني الصاحلني واملفسدين،

 الباطل. ابلصدق الذي يدمغ الكذب، وابحلق الذي يزهق
 إبراز الدليل الناصع، والربهان الساطع واملنطق السليم. -2
هو موضع االختالف،  لصواب يف املوضوع الذيأن يقصد كل طرف من أطراف اخلالف إظهار احلق وا -3

 حىت ولو كان هذا اإلظهار على يد الطرف املخالف.
 التواضع وجتنب الغرور والتزام األسلوب املهذب اخلايل من كل ما ال يليق. -4
لقوله، أو إساءة إىل  إفساح اجملال أمام املناقش أو املعارض لغريه، لكي يعرب عن وجهة نظره، دون مصادرة -5

املخالف أبسلوب مهذب، ومبنطق سليم،  ه، ويف الوقت نفسه إعطاء احلرية للجانب اآلخر، لكي يرد علىشخص
 اخلالف يف الرأي بني العقالء ال يفسد للود قضية. وحبرص اتم، على تبادل االحرتام فيما بينهما، حيث أن

 املناداة: -6-4
العرب يف العصر اجلاهلي  القدمية، ومارسها أيضاكان النداء وسيلة لنشر األخبار واإلعالم ابألخطار يف العصور 

يف اإلسالم وهي طريقة اآلذان، واآلذان لغة هو اإلعالم ورفع  ومثل طريقة املنادي، وجدان طريقة أخرى لالتصال
 63. الصوت للمناداة

أحد األمراء أو  وفاة فيقوم املؤذن ابلنداء عن أوقات الصالة، أو جلمع املسلمني يف املسجد ألمر هام، أو لنشر خرب
 عليه وسلم.هللا النيب صلى ا القادة أو العلماء، ويشيد مبناقبهم، وذلك بعد التسبيح واحلمدلة مث السالم على

 64. اآلذان يف السنة األوىل من اهلجرة بعد اكتمال بناء مسجد املدينةهللا وقد شرع ا
للجماهري عن طريق الدعوة للجهاد  عبئة العامةهو الت –ابإلضافة إىل ما سبق ذكره–أما أهم ما كان يقوم به املنادون 

إذا لزم األمر ذلك. يف هذه احلالة يذيع املنادون )املؤذنون( من أعلى املساجد بعض األحاديث النبوية الشريفة يف 
 65موضوع اجلهاد يف سبيل هللا.
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 البعثـات والوفـود: -7-4

عندان منذ ظهور اإلسالم  ض أيضا، وقد اشتهرتوهي وسيلة إعالمية منذ القدم لنقل املعلومات واملعارف والتفاو 
ومن أول وأوضح األمثلة عليها بعثات رسولنا  عليه وسلم اعتمادا كبريا،هللا حيث اعتمد عليها خامت األنبياء صلى ا

 كانت حركة إعالمية فعالة وحامسة ابلنسبة للتاريخ اإلسالمي.  الكرمي إىل خارج اجلزيرة، هذه البعثات اليت
 خامتة:

عليه وسلم وعلوم االتصال، رغبة هللا صلى اهللا حاولنا من خالل ما مت عرضه حتقيق الربط العلمي بني دعوة رسول ا
 عليه وسلم. هللا يف إعطاء مقاربة اتصالية لدعوته صلى ا

عليه وسلم أن إزالة معتقدات رسخت يف األذهان خالل قرون عديدة، وغرس معتقدات هللا فقد أيقن الرسول صلى ا
ال ميكن حتقيقها ابستخدام القوة والعنف، بل ابملوعظة احلسنة واحلجة واحلكمة واجملادلة من أجل حتقيق  جديدة حملها

 اهلدف األول والرئيسي وراء أي عملية اتصالية إعالمية وهو اإلقناع.
م اليت عليه وسلهللا فكانت بذلك احلكمة، املوعظة واجلدال ابليت هي أحسن مبادئ للعملية االتصالية للرسول صلى ا

 توجها جبميع أشكال االتصال: االتصال الذايت، االتصال الشخصي واجلمعي.
عليه وسلم يف الرأي العام املعارض للدعوة اإلسالمية والذي هللا ومل نتغاضى عن أثر املمارسة اإلعالمية للرسول صلى ا

أن تنتشر إىل مساع الكثري من وهذا ما وفر للدعوة  ساهم بطريقة غري مباشرة يف نشر اإلسالم عن طريق الرد عليه،
 الناس الذين بدأوا ابلبحث عن احلقيقة والصواب.

عليه وسلم ليكون الداعية األول و اإلعالمي األمثل يف اإلسالم ألداء املهمة هللا عز و جل اعد الرسول صلى اهللا إن ا
عز وجل بقوى هللا ، فقد اختصه االرابنية املقدسة املتمثلة يف نشر رسالة اإلسالم و إلقناع البشر مببادئه و تعاليمه

روحية وعطاءات إهلية سامهت يف إعداده وأتهيله لتحمل أعباء الرسالة، فكان أتثره ابلبيئة اليت عاشها أتثرا اجيابيا 
عز و جل بصفات اتصف هللا جعله شخصية قيادية فاعلة قادرة على تغيري الظروف السلبية يف ذلك الزمان فزوده ا

و يف شبابه قبل بعثته وكانت مبثابة عوامل جذب االنتباه و لفت األنظار إليه لتكون شاهدة  هبا يف طفولته، يف صباه
عليه و سلم إعالمية ابلدرجة األوىل تتمثل يف اإلبالغ هللا له إذا ما جهر بدعوته و بّلغ رسالته فكانت مهمته صلى ا

 سالمية سواء يف املرحلة السرية أو ابلقول والعمل و ذلك ابلتخطيط السليم يف كل مرحلة من مراحل الدعوة اإل
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عليه سلم فلكل هللا اجلهرية يف مكة او يف املراحل املتعددة يف املدينة بعد اهلجرة إىل غاية فتح مكة ووفاته صلى ا
و هذا ما يستوجب تنوع و متيز اشكال االتصال و  مرحلة من مراحل الدعوة هدفها و مجهورها و وقتها املناسب،

إىل أخرى لتحقيق اهلدف األصلي يف نشر الدين اإلسالمي إىل كافة الناس، معتمدا بذلك على وسائله من مرحلة 
ادْع  إاىَلٰ َسبايلا رَب اَك  مبادئ العملية االتصالية الناجحة لتحقيق التأثري واالستجابة من خالل اآلية الكرمية التالية: "

ْلْاْكَمةا َواْلَمْوعاَظةا اْلََْسَنةا  َي َأْحَسن   ۖ  ِبا لَِّتا ها   .125سورة النحل آية"َوَجاداْْل ْم ِبا

وتوصلنا يف األخري إىل أن مدرسة النبوة غنية جدا ابألساليب االتصالية واإلعالمية الفعالة ، وما أحوجنا إىل أن نتتلمذ 
يها تنادي اجلميع يف هذه املدرسة من أجل صحافة مثالية وإعالم صادق، واملدرسة واحلمد هلل مفتوحة على مصراع

 وترحب ابجلميع.
 : قائمة املراجع واملصادر

 املصادر: 

 القرآن الكرمي .1
 الكتب: 
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