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 *اإلعالم النبوي ودوره في خدمة الدعوة اإلسالمية
 

 إسماعيل سعيد محمد رضوان. د

  كلية أصول الدين-أستاذ الحديث المشارك 

  غــزة ، فلسطين–الجامعة اإلسالمية 

 :مقدمة

الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله 

 وصحبه أجمعين، وبعد

اإلعالم له دور رئيس في نشر الدعوة اإلسالمية، وفي هداية األمة واستقامتها، أو غوايتهـا،               فإن  

ودمارها، واألمة اإلسالمية تواجه اليوم حروباً شتى من أعدائها، سواء كانت اقتصادية، أم فكرية،              

ي هدايـة   أم عسكرية، أم إعالمية، ولقد أدرك النبي صلى اهللا عليه وسلم الدور الخطير لإلعالم ف              

 ) اإلعالم النبوي ودوره في خدمة الدعوة اإلسالمية(األمة، وفي هذا البحث سنتناول موضوع 

 : أهمية الموضوع: أوالً

  :التاليةتكمن أهمية الموضوع في النقاط 

 .خطورة اإلعالم وتأثيره في المجتمعات المسلمة -1

 .يبرز الصورة المشرقة لإلعالم اإلسالمي -2

 . من هيمنة اإلعالم المعادييحفظ األمة اإلسالمية -3

وألهمية هذا الموضوع، ولما وجدته من رغبة عندي في تقديم خدمة للباحثين اإلسالميين في              

 .مجال اإلعالم اإلسالمي، آثرت الكتابة في هذا الموضوع

 : أهداف البحث: ثانياً

 : يهدف هذا البحث إلى ما يلي

 .أن يتعرف المسلمون على معنى اإلعالم والدعوة -1

 .بيان مبادئ اإلعالم النبوي -2

 .بيان دور اإلعالم النبوي في نشر الدعوة اإلسالمية -3

 . المساهمة في تأصيل اإلعالم اإلسالمي -4

                                                 
  اإلسالمية بغزة  الجامعة– تم دعم هذا البحث من عمادة البحث العلمي  *
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 منهج البحث وطبيعة عملي فيه: ثالثاً

سيتبع الباحث المنهج االستقرائي في جمع عينات من اآليات واألحاديث الـواردة فـي              

المنهج التحليلي االستنباطي، الستنباط المعاني والحكـم المتعلقـة         اإلعالم النبوي، مع االستعانة ب    

 .بالجوانب اإلعالمية

وسيقوم الباحث بتخريج األحاديث وبيان درجتها، فإذا كان الحديث فـي الصـحيحين أو           

أحدهما اكتفى الباحث بالعزو إليهما أو أحدهما، فإن األمة قد أجمعت على تلقي كتابيهما بـالقبول،                

، وإذا كان في غيرهما خرجـه مـن الكتـب           )الصحابي(ار على ذكر الراوي األعلى      مع االقتص 

 . التسعة وبين درجته، مع ذكر اإلسناد كامالً، وبيان حال الراوي الذي فيه مشكلة فقط

 : الدراسات السابقة: رابعاً

 لم يعثر الباحث على كتاب جمع فيه اإلعالم النبوي في مؤلف مستقل مـن السـنة النبويـة،                 

 : ولكني وجدت كتابات ودوريات تعرضت لجوانب اإلعالم اإلسالمي بشكل عام منها

 .عبد العزيز شرف. محمد خفاجي ، د. التفسير اإلعالمي للسيرة النبوية، د -1

 .محمد عجاج الخطيب. أضواء على اإلعالم في صدر اإلسالم، د -2

 .عبد اللطيف حمزة. اإلعالم في صدر اإلسالم، د -3

 .علي جريشة. ي ، دنحو إعالم إسالم -4

 .الدعوة اإلسالمية واإلعالم الدولي، محيى الدين عبد الحميد -5

 .محمد عبد القادر حاتم. الدعوة اإلسالمية وأجهزة اإلعالم، د -6

 .عبد العزيز شرف. اإلعالم اإلسالمي وتكنولوجيا االتصال، د -7

 .التخطيط اإلعالمي في ضوء اإلسالم، محمود كرم سليمان -8

 .محمد سيد محمد، محمد شتا أبو سعد. مية في اإلسالم، دالمسئولية اإلعال -9

اإلعالم والدعوة اإلسالمية ، مجلة األزهر، الجـزء الثـاني عشـر، السـنة السادسـة                 -10

 . هـ1404والخمسين، ذي الحجة 

م، 1991اإلعالم في صدر اإلسالم، مجلة مركز بحوث السنة والسيرة، العدد الخـامس،       -11

 . قطر، وغيرها
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 : بحثخطة ال: خامساً

 : يقع البحث في المباحث التالية

 .تعريف اإلعالم والدعوة في اللغة واالصطالح: المبحث األول

 .مبادئ اإلعالم النبوي: المبحث الثاني

 .وظائف اإلعالم النبوي: المبحث الثالث

 .صور من اإلعالم النبوي: المبحث الرابع

 المبحث األول

 حتعريف اإلعالم والدعوة في اللغة واالصطال
 :تعريف اإلعالم في اللغة

العين والالم والميم أصل صحيح واحد، يدل على أثر بالشيء يتميز به عن ) علم: (قال ابن فارس

 .علَّمت على الشيء عالمة: يقال. من ذلك العالمة، وهي معروفة. غيره

ـ . وخرج فالن معِلماً بكـذا    . أعلم الفارس، إذا كانت له عالمة في الحرب       : يقال . الرايـة : موالعلَ

 .1والجمع أعالم

 َأحـد  فــي : وقـيل العلْـيا، الشَّفة فـي الشَّقُّ: العلْـمة و العلَـمة و العلَـم :قال ابن منظور  

 .2فتَبـين تنشقَّ َأن هو: وقـيل جانبـيها،

أو إحـدى   والعلمةُ، بالضم والعلَمةُ، والعلَم، محركتين شق في الشفة العليا،          : يوقال الفيروز آباد  

 .3علق عليه صوفاً ملوناً في الحرب: جانبيها، وأعلم الفرس

ويمكن القول بأن اإلعالم هو إسباغ معنى على شيء أو عبارة مع إظهار المعنى وتأكيده وإبرازه                

 .وإشهاره

يقول . وجاء اإلعالم في اللغة بمعنى التبليغ، يقال بلغت القوم بالغاً أي أوصلتهم الشيء المطلوب             

 .، والبالغ ما يبلغك ويصلك )51: القصص( )يتَذَكَّرون لَعلَّهم الْقَوَل لَهم وصلْنَا ولَقَد(تعالى 

 عن عبِد اللَِّه بِن عمٍرو َأن النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه           الذي أخرجه البخاري  :  ففي الحديث الشريف   -1

لَو آيةً وحدثُوا عن بِني ِإسراِئيَل ولَا حرج ومن كَذَب علَي متَعمدا فَلْيتَبوْأ             بلِّغُوا عنِّي و  ( :وسلَّم قَالَ 

 ).حديث صحيح. (4)مقْعده ِمن النَّاِر

 .5فأعلم وأبلغ وبين وأوصل تعني إشاعة المعلومات وبثها وتعميمها ونشرها وإذاعتها على الناس

 :االصطالحمعنى اإلعالم في 

 :تعريف اإلعالم في االصطالح العام
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يعرف الدكتور متولي يوسف حسن اإلعالم بأنه توصيل الحقائق الصادقة إلـى النـاس               -

 .6كافة وإشراكهم في تذوق هذه الحقائق وتمكينهم من اإليمان بها

وضى اإلعالم نشاط غرضي مقصود وهادف يسعى لتبديد الف       : ويعرفه الدكتور إبراهيم إمام بقوله    

وإبراز النظام، واإلعالم وضع العبارة في شكل مفهوم وال يمكن أن يكون عبثاً مجرداً مـن كـل                  

غاية، وإنما يكون للداللة على أمر يخص ذلك الشيء، فيطلع عليـه النـاس لمعرفـة مضـمونة                  

 .والوقوف على معناه

 .ناسفاإلعالم ينطوي على الكشف عن المعلومات والمعارف واالتجاهات وإبرازها لل

اإلعالم تزويد الناس باألخبار الصحيحة، والمعلومات السـليمة، والحقـائق الثابتـة التـي          : وقيل

تساعدهم على تكوين رأي صائب في واقعة من الوقائع أو مشكلة من المشكالت، بحيث يعبر هذا                

م هـي   الرأي تعبيراً موضوعياً عن عقلية الجمهور واتجاهاته وميوله، ويعني ذلك أن غاية اإلعال            

 .اإلقناع عن طريق المعلومات والحقائق واألرقام وغير ذلك

ومن العبارات المشهورة أن اإلعالم هو التعبير الموضوعي لعقلية الجماهير ولروحهـا وميولهـا          

 من أخبار   ضواتجاهاتها في نفس الوقت، والواقع أن اإلعالم يبلور القيم ويتضمنها في كل ما يعر             

 . 7ومعلومات وقصص وغيرها

 :تعريف اإلعالم اإلسالمي في االصطالح

بأن اإلعالم اإلسالمي ليس هو المادة الدينية التي تبث من          : يقول الدكتور محمد كمال الدين إمام      -

 .8تحكيم اإلسالم في اإلعالم: وسائل اإلعالم مسموعة ومقروءة ومرئية بل هو في تعريف موجز

توصيل المبادىء اإلسالمية إلـى الغيـر،       ويعرفه الشيخ عطية صقر بأنه األجهزة التي تقوم ب         -

 9.وترسيخها في قلب من يسمعها، وهذه الوسائل منها المقروء، ومنها المسموع، ومنها المرئي

ويعرفه الدكتور محيى الدين عبد الحليم بأنه اإلعالم الديني الذي يهدف إلى تزويـد الجمـاهير                 -

هللا وسنة رسوله صلى اهللا عليـه وسـلم         بصفة عامة بحقائق الدين اإلسالمي المستمدة من كتاب ا        

بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من خالل وسيلة إعالمية دينية متخصصة أو عامة، بواسطة قائم               

باالتصال لديه خلفية واسعة ومتعمقة في موضوع الرسالة التي يتناولها وذلك بغيـة تكـوين رأي              

 .10تقداته وعباداته ومعامالتهعام صائب يعي الحقائق الدينية ويدركها ويتأثر بها في مع

بأنه بيان الحق وتزيينه للناس بكل الطرق واألساليب والوسـائل          : ويعرفه الدكتور عمارة نجيب    -

العلمية المشروعة، مع كشف وجوه الباطل وتقبيحه بالطرق المشروعة بقصد جلب العقول إلـى              

 .11قامة الحجة عليهمالحق، وإشراك الناس في خير اإلسالم وهديه، وإبعادهم عن الباطل وإ
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بأنه الجهود التي يبذلها الناس لتأييد األفكـار الجديـدة أو           : ويعرفه الدكتور عبد اللطيف حمزة     -

العقائد الجديدة أو المذاهب الجديدة، وهو يختلف عن الدعوة التي تعبر عن جهود أصحاب العقائد               

 .12الجديدة التي يبذلونها لنشر عقائدهم

العالم على تعريف اإلعالم بأنه تزويد الناس بالمعلومـات الصـحيحة           ويجمع أساتذة اإلعالم في     

 .والحقائق الثابتة واألخبار الصادقة

والشك أن اإلعالم اإلسالمي يتفق مع هذا التعريف فإنه يبث المعلومات والحقائق الصـادقة كـل                

هـا بشـتى    الصدق في اتجاه إسالمي، يهدف إلى التعريف بالمبادىء اإلسالمية ونشرها أو إذاعت           

وسائل اإلعالم المعروفة، وهي وسائل مطبوعة أو مذاعة بالراديو أو التلفزيـون، للتـأثير فـي                

 .اتجاهات الناس وسلوكهم

وبما أن اإلعالم اإلسالمي يتضمن بث كل ما هو إسالمي، فإن الدعوة اإلسالمية، وهي اإلسـالم                

إلسالم الحنيف بشريعة الهـدى     نفسه، تكون هي الموضوع األساسي في ذلك اإلعالم، ولقد جاء ا          

) رسـالة (وأنـه   ) بالغ(وأنه  ) دعوة(ودين الحق ليظهره على الدين كله، ومن سمات اإلسالم أنه           

وهذه السمات هي بعينها سمات اإلعالم اإلسالمي، واإلعالم نفسه منذ عـرف علمـاً              ) بيان(وأنه  

 .13قائما بذاته يدرس في الجامعات اإلسالمية

 كَباِسِط ِإالَّ ِبشَيٍء لَهم يستَِجيبون الَ دوِنِه ِمن يدعون والَِّذين الْحقِّ عوةُد لَه:(قال تعالى

 )14: الرعد) (ضالٍَل ِفي ِإالَّ الْكَاِفِرين دعاء وما ِبباِلِغِه هو وما فَاه ِليبلُغَ الْماء ِإلَى كَفَّيِه

)عِبيِل ِإِلى ادس كبِةِبا رِعظَِة لِْحكْموالْمنَِة وسم الْحاِدلْهجِبالَِّتي و ِهي نسَأح ِإن كبره و لَمن َأعلَّ ِبمض 

 )125: النحل(ِبالْمهتَِدين  َأعلَم وهو سِبيِلِه عن

 ).106: األنبياء( )اَأللْباِب ُأولُواْ وِليذَّكَّر واِحد ـهِإلَ هو َأنَّما وِليعلَمواْ ِبِه وِلينذَروا لِّلنَّاِس بالَغٌ هـذَا(

 ِإن النَّاِس ِمن يعِصمك واللّه ِرسالَتَه بلَّغْتَ فَما تَفْعْل لَّم وِإن ربك ِمن ِإلَيك ُأنِزَل ما بلِّغْ الرسوُل َأيها يا(

ِدي الَ اللّههي مالْكَ الْقَو67المائدة ( )اِفِرين.( 

الَِّذيني لِّغُونالَاِت باللَِّه ِرس نَهخْشَويلَا وو نخْشَوا يدِإلَّا َأح كَفَى اللَّها  ِباللَِّه وِسيب39: األحزاب(ح.( 

وال شك أن التعريفات السابقة يغلب عليها أنها حصرت وظيفة اإلعالم اإلسـالمي فـي التزويـد     

دين، ورسالة اإلعالم اإلسالمي أشمل من ذلك، كما أنها ال تميز بين اإلعالم اإلسـالمي               بحقائق ال 

وبين الدعوة اإلسالمية، كما أن بعض التعريفات اقتصـرت فـي اسـتخدامها للوسـائل الدينيـة         

 .المتخصصة أو العامة

المجتمـع  بأنه عملية االتصال التي تشمل جميع أنشطة اإلعالم في          : ويعرفه محمود كرم سليمان   

اإلسالمي وتؤدي جميع وظائفه المثلى، اإلخبارية واإلرشادية والترويحية على المستوى الـوطني            
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والدولي والعالمي، وتلتزم باإلسالم في كل أهدافها ووسائلها وفيما يصدر عنها من رسائل ومـواد     

مـالً، وتسـتخدم   إعالمية وثقافية وترويحية وتعتمد على اإلعالميين الملتزمين باإلسالم قـوالً وع      

 .14جميع وسائل وأجهزة اإلعالم المتخصصة والعامة

، أي أنه   )عملية(وهذا تعريف حسن اعتمده الدكتور محمود وبين أنه يركز على مفهوم أن اإلعالم              

يؤكد على وجود التفاعل بين المرسل والمستقبل، وأن اإلعالم يشمل جميع أنشطة اإلعـالم فـي                

 ملتزم أخالقي يستمد أصوله من القـرآن السـنة، ويشـرف عليـه              المجتمع المسلم، وأنه إعالم   

اإلسالميون الملتزمون بإسالمهم، وهو يؤدي وظائفه على المستوى الوطني والدولي والعـالمي،            

 .15فهو موجه للناس كافة، وهو إعالم يستخدم جميع وسائل اإلعالم في سبيل تحقيق أهدافه

 اإلعالم العام غير المتخصص لمجتمع مسـلم أو دولـة           بأن اإلعالم اإلسالمي هو   : ويمكننا القول 

مسلمة، أو حكومة مسلمة، والمجتمع اإلسالمي الذي يطبق الشريعة اإلسالمية مجتمع شمولي من             

حيث العقيدة، ومتكامل من حيث التنظيم، واإلعالم فيه البد أن يعكس شمول العقيدة وتكامل البناء               

 .المي بدءاً من المزاح وحتى مواجهة الموتومن ثم فإن كل شيء فيه إس. االجتماعي

واإلعالم في مثل هذه الحالة إسالمي في صدق إخباره، وإسالمي في الترويح والتسلية، وإسالمي              

 .في إعالناته، وإسالمي في تعليمه، وإسالمي في شرح األخبار وتفسيرها وهكذا

يل في تطبيقها بالمخالفة أو المنـع       أما المجتمع الذي يطبق من الشريعة شيئاً ويترك أشياء أو يتحا          

فإن اإلعالم فيه بصفة عامة ال يسمى إعالماً إسالميا فهو إعالم خليط، نجد جانباً منه               . أو االلتفاف 

الخ فاإلعالم اإلسالمي بهذه الصـفة يـدخل ضـمن          ...يسمى اإلعالم الديني، أو البرامج الدينية       

 .16اإلعالم المتخصص وليس اإلعالم العام

 :لدعوة في اللغةتعريف ا

الدال والعين والحرف المعتل أصل واحد، وهو أن تميـل الشـيء إليـك              ) دعو: (قال ابن فارس  

 . دعوت أدعو دعاء: بصوت وكالم يكون منك، تقول

 .والدعوة إلى الطعام بالفتح، والدعوة في النسب بالكسر

 .17أكثر كالم العربوهذا . يقال في النسب دعوة، وفي الطعام ِدعوة: قال أبو عبيدة

 .18والنبي صلى اهللا عليه وسلم داعي اهللا، ويطلق على المؤذن: وقال الفيروز آبادي

 :معنى الدعوة في االصطالح

بأنها حث الناس على الخير والهدى، واألمر بالمعروف والنهي عـن           : يعرفها الشيخ على محفوظ   

 .جانب من جوانب الدعوة، وهذا تعريف اقتصر على 19المنكر؛ ليفوزوا بسعادة الدارين
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بأنها جمع الناس على الخير وداللتهم على الرشد بـأمرهم بـالمعروف            : ويعرفها السيد الوكيل  -

 . وهذا تعريف اقتصر على جانب من جوانب الدعوة كذلك20ونهيهم عن المنكر

ه في واقـع    بأنها تبليغ اإلسالم للناس وتعليمه إياهم، وتطبيق      :   ويعرفها محمد أبو الفتح البيانوني      -

 .، وهذا تعريف يشمل مراحل الدعوة الثالث التبليغية، والتكوينية، والتنفيذية21الحياة

بأنها صرف أنظار الناس وعقولهم إلى عقيدة تفيدهم أو مصلحة          : يويعرفها آدم عبد اهللا األلور     -

 فيـه    وهذا التعريف خلط   22تنفعهم، وهي أيضاً ندبة إلنقاذ الناس من ضاللة أو مصيبة تحدق بهم           

 .بين تعريف الدعوة وأهدافها وغاياتها

بأنها تزويد الجماهير بصفة عامة بحقائق الـدين اإلسـالمي          : ويعرفها محيى الدين عبد الحليم     -

المستمدة من كتاب اهللا وسنة رسوله بصورة مباشرة، من خالل وسيلة إعالمية دينية متخصصة،              

متعمقة في موضوع الرسالة التـي يتناولهـا        أو عامة بواسطة قائم باالتصال، لديه خلفية واسعة و        

وذلك بغية تكوين رأي عام صائب يعي الحقائق الدينية ويدركها، ويتأثر بها في معتقداته وعباداته               

 .23ومعامالته

وقيل الدعوة اإلسالمية هي الجانب التبشيري بالعقيدة، وهي تكاد تـوازي مفهـوم اإلعـالم، ألن                

عريف به، وهذا العمل هو فرض الكفاية في الدين إذا لم يقم بـه              الدعوة هي اإلعالم باإلسالم والت    

 .نفر من المسلمين أثموا جمعياً

والدعوة جزء من اإلعالم اإلسالمي، مع العلم بأن الدعوة ال تشمل وسائل اإلعالم فحسـب بـل                 

، وهذا تعريف اقتصر على جانـب مـن جوانـب           24تشمل القدوة الحسنة واإلجراءات االقتصادية    

   .الدعوة

ويرى الدكتور عبد اللطيف حمزة، أن اصطالح الدعوة في عصر النبوة مساوياً تماماً الصطالح              

كان القدماء منذ ظهور الرسول صلى اهللا عليـه وسـلم ال            :( اإلعالم في عصرنا هذا حيث يقول     

الشخصي والجمعـي   :  هذا المصطلح الحديث، مصطلح اإلعالم واالتصال بأنواعه الثالثة        نيعرفو

اهيري، واستخدموا مكانه المصطلح المعروف عندهم وهو مصطلح الدعوة، والدعوة إلـى            والجم

ونحن ال نسيء إلى الدين إذا قلنـا        . أو بمعنى أخر الدعاية له    . شيء هي الترغيب في هذا الشيء     

أن العمل الذي قام به الرسول الكريم من أجل هذا الدين هو دعايه طيبه له مادامت الدعايـة فـي      

والدعاية الخبيثة أو السوداء، ونحن نعلـم       . الدعاية الطيبة أو البيضاء   : ا معنيان على األقل   ذاتها له 

علم اليقين أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم كان مسئوالً أمام ربه عن عمل واحد فقط هو اإلعالم                  

 .25أو التبليغ
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ة بها من محيط إلـى      بأنها عملية إحياء لنظام ما لتنقل األم      : ويعرف الدكتور رؤوف شلبي الدعوة    

 .محيط

 على نبيه الخاتم،    ل والدعوة اإلسالمية على هذا حركة إحياء للنظام اإللهي الذي أنزله اهللا عز وج            

هذا النظام اإللهي قد اتخذ له مجرى في الحياة اإلنسانية فكان له تاريخ يحفظ للـدعوة منهاجـاً،                  

حققت بها للبشر حياة ربانية، وبين بـأن        ودعاة حملوها للناس بمنهاجها الفاضل، وكان لها غايات         

 . ، وهذه تعاريف فيها عموم26 من خصوماتااكتمال الدعوة يكون ببناء دولة اإلسالم وما واجهه

إعالم بطريقة الحق والهـدى، وإرشـاد إلـى ديـن           : ويعرف الدكتور عمارة نجيب الدعوة بأنها     

 ِهـي  ِبـالَِّتي  وجاِدلْهم الْحسنَِة والْموِعظَِة ِبالِْحكْمِة ربك سِبيِل ِإِلى دعا: (ووصيه، ومنها قوله تعالى

نسَأح ِإن كبره و لَمن َأعلَّ ِبمن ضِبيِلِه عس وهو لَمَأع  تَِدينه125النحل )(ِبالْم.( 

ة، وتزيد  أي أعلم غيرك بسبيل ربك، ويرى الدكتور عمارة أن جميع صور اإلعالم تشملها الدعو             

 .الدعوة بشمولها للتعليم والتربية، وهذا تعريف قاصر

 :ويعرفها الشيخ عطية صقر بأن الدعوة اإلسالمية لها مفهومان

 .بمعنى التبليغ واإلخبار والنشر: المفهوم األول

 .27بمعنى المبادىء نفسها وممارسة المبادىء نفسها: والمفهوم الثاني

تبليغ اإلسالم للناس، وتعليمه    ) التبليغ والتكوين والتنفيذ  (لثالث،وهذا تعريف أشار لجوانب الدعوة ا     

 .أياهم، وتطبيققه في واقع الحياة

 :ويرى الدكتور محمد منير حجاب بأن المفهوم االصطالحي للدعوة يتحدد بمجالين -

إنها فـي الواقـع نظـام       . الدعوة بمعنى الدين أو اإلسالم أركانه وحقائقه وقيمه وتشريعاته        : أوالً

اجتماعي كامل يتضمن كافة أوجه النشاط اإلنساني وكافة القوانين المنظمة لهذا النشاط بما فيهـا               

 .28تلك التي تتعلق بواجبات اإلنسان نحو ربه

. الدعوة بمعنى النشر والتبليغ واإلقناع، أو بمعنى االتصال أو اإلعالم عن الدين واإلقناع به             : ثانياً

 .نوهي بهذا المعنى تأخذ أحد مجالي

وتعني قيام العلماء والمستنيرين في     ) اإلعالم الديني (الدعوة بالمفهوم الخاص    : المجال األول  -

 . العلم بتعليم الجمهور من العامة ما يبصرهم بأمور دينهم ودنياهم على قدر الطاقة

فـه  الدعوة بهذا المهفوم مراد   : (فيقول) اإلعالم اإلسالمي (الدعوة بالمفهوم العام    : المجال الثاني  -

لما اصطلح على تسميته حديثاً باإلعالم اإلسالمي، وتعنى التزام وسائل اإلعالم في كل ما تقدمـه                

 من ضوابط في تقديم األخبار وتفسيرها وفـي التوجيـه           همن مواد بالشريعة اإلسالمية، وما حددت     

 .واإلرشاد والتعليم، واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر
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يعكس الروح والمبادىء والقيم اإلسالمية ويمارس فـي مجتمـع          واإلعالم اإلسالمي هو الذي      -

إسالمي يتناول كافة المعلومات والحقائق واألخبار المتعلقـة بكافـة منـاحي الحيـاة السياسـية                

 .29واالقتصادية واالجتماعية والقانونية والدينية واألخالقية

حيـث اشـتمل علـى      ويرى الباحث أن تعريف الشيخ عطية صقر للدعوة هو األقرب للقبول،             -

 .30، ومال إلى هذا التعريف البيانوني)التبليغ والتكوين والتنفيذ(جوانب الدعوة الثالثة 

 المبحث الثاني

 مبادئ اإلعالم النبوي
اإلعالم النبوي عقدي مسلكي، فهو يقوم على العقيدة واإليمـان، مـرتبط بأحكـام اإلسـالم                 •

  .31وتعاليمه، وهديه وأخالقه

 :عن َأِبي هريرةَ قَاَل قَاَل رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيـِه وسـلَّم             أخرجه مسلم     ففي الحديث الذي   -2

)                 كْتُهِري تَرِعي غَيِفيِه م كلًا َأشْرمِمَل عع نِك مالشِّر نكَاِء عالَى َأنَا َأغْنَى الشُّرتَعو كارتَب قَاَل اللَّه

 ).يححديث صح (32ُ)وِشركَه

فاإلعالم النبوي بدأ من اليوم األول الذي جاء فيه جبريل عليه السالم إلى رسول اهللا صلى اهللا 

 .عليه وسلم وأمره بالقراءة في غار حراء

 : عن عاِئشَةَ ُأم الْمْؤِمِنين َأنَّهـا قَالَـتْ       ففي الحديث الطويل الذي أخرجه البخاري في صحيحه        -3

ِه رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِمن الْوحِي الرْؤيا الصاِلحةُ ِفي النَّوِم فَكَـان لَـا                 َأوُل ما بِدَئ بِ   (

 وهو  يرى رْؤيا ِإلَّا جاءتْ ِمثَْل فَلَِق الصبِح ثُم حبب ِإلَيِه الْخَلَاء وكَان يخْلُو ِبغَاِر ِحراٍء فَيتَحنَّثُ ِفيهِ                

التَّعبد اللَّياِلي ذَواِت الْعدِد قَبَل َأن ينِْزع ِإلَى َأهِلِه ويتَزود ِلذَِلك ثُم يرِجع ِإلَى خَِديجةَ فَيتَزود ِلِمثِْلهـا                  

اَل ما َأنَا ِبقَاِرٍئ قَاَل فََأخَذَِني فَغَطَِّنـي       حتَّى جاءه الْحقُّ وهو ِفي غَاِر ِحراٍء فَجاءه الْملَك فَقَاَل اقْرْأ قَ           

حتَّى بلَغَ ِمنِّي الْجهد ثُم َأرسلَِني فَقَاَل اقْرْأ قُلْتُ ما َأنَا ِبقَاِرٍئ فََأخَذَِني فَغَطَِّني الثَّاِنيةَ حتَّى بلَغَ ِمنِّـي                   

      ْأ فَقُلْتُ ملَِني فَقَاَل اقْرسَأر ثُم دهـِم             الْجْأ ِباسلَِني فَقَاَل اقْـرسَأر ا َأنَا ِبقَاِرٍئ فََأخَذَِني فَغَطَِّني الثَّاِلثَةَ ثُم

ربك الَِّذي خَلَقَ خَلَقَ الِْإنْسان ِمن علٍَق اقْرْأ وربك الَْأكْرم فَرجع ِبها رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّـه علَيـِه                   

فَُؤاده فَدخََل علَى خَِديجةَ ِبنِْت خُويِلٍد رِضي اللَّه عنْها فَقَاَل زملُوِني زملُوِني فَزملُـوه              وسلَّم يرجفُ   

 عوالر نْهع بتَّى ذَهمتفق عليه (33...)ح.( 

و وسـيلة   فالقراءة مفتاح التعلم، وأول وسائل التبليغ واإلعالم، والقلم من أهم أدوات ما يعلم به وه              

بعيدة األثر في ميدان اإلعالم الذي يمثل في هذه األيام كل مقـروء مـن النشـرات اإلعالميـة                   
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والصحف اليومية والمجالت والكتب والمراجع والمصادر علـى اخـتالف أنواعهـا المطبوعـة      

 . 34واإللكترونية، فكلها تقوم على أصل واحد وهو التدوين بالقلم

وجل، يقوم به المسلم كما قام به النبي صلى اهللا عليـه وسـلم              اإلعالم النبوي حسبةٌ هللا عز       •

 .  من العباد جزاء وال شكوراًدمحتسباً أجره عند اهللا سبحانه وتعالى، ال يري

 ).10: (اإلنسان) (شُكُورا ولَا جزاء ِمنكُم نُِريد لَا اللَِّه ِلوجِه نُطِْعمكُم ِإنَّما (

عمر بن الْخَطَّاِب رِضي اللَّه عنْهِ قَاَل سـِمعتُ         البخاري بسنده عن     وفي الحديث الذي أخرجه      -4

ِإنَّما الَْأعماُل ِبالنِّياِت وِإنَّما ِلكُلِّ امِرٍئ ما نَوى فَمن كَانَـتْ           (رسوَل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم يقُوُل        

 ).متفق عليه. ( 35)بها َأو ِإلَى امرَأٍة ينِْكحها فَِهجرتُه ِإلَى ما هاجر ِإلَيِهِهجرتُه ِإلَى دنْيا يِصي

اإلعالم اإلسالمي إعالم موضوعي، فال يتأثر بالذاتية، وال بالميل والهوى وتغير المزاج فهو              •

 .ط للحقيقةإعالم موضوعي يقدم األشياء كما هي في حقيقة األمر، دون تعصب، أو انحياز أو غم

وهو إعالم يلتزم بالعدل والميزان والقسط مهما كانت الظروف واألحوال، فال ينحـاز إلـى               

 .شخص، أو إلى طبقة، أو إلى جنس، أو إلى قومية، أو إلى منفعة مادية

 الْواِلـدينِ  َأِو َأنفُِسكُم لَىع ولَو ِللِّه شُهداء ِبالِْقسِط قَواِمين كُونُواْ آمنُواْ الَِّذين َأيها يا: (قال تعالى

ِبيناَألقْرِإن و كُنا يَأغَِني ا وفَقَير لَى فَاللّها َأوواْ فَالَ ِبِهمى تَتَِّبعوِدلُواْ َأن الْهِإن تَعواْ وتَلْو ـواْ  َأوِرضتُع 

فَِإن اللّه ا كَانِبم لُونما تَع135: النساء( )خَِبير.( 

عن َأِبي هريرةَ رِضي اللَّه عنْه عن النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه           ففي الحديث الذي أخرجه البخاري       -5

 اللَّـِه  سبعةٌ يِظلُّهم اللَّه تَعالَى ِفي ِظلِِّه يوم لَا ِظلَّ ِإلَّا ِظلُّه ِإمام عدٌل وشَاب نَشََأ ِفي ِعبادةِ   (وسلَّم قَاَل   

ورجٌل قَلْبه معلَّقٌ ِفي الْمساِجِد ورجلَاِن تَحابا ِفي اللَِّه اجتَمعا علَيِه وتَفَرقَا علَيِه ورجٌل دعتْه امـرَأةٌ            

          قٍَة فََأخْفَاهدقَ ِبصدٌل تَصجرو اٍل فَقَاَل ِإنِّي َأخَافُ اللَّهمجنِْصٍب وا تُنِْفقُ       ذَاتُ مم الُهِشم لَمتَّى لَا تَعا ح

نَاهيتْ عا فَفَاضخَاِلي اللَّه ٌل ذَكَرجرو ِمينُهمتفق عليه. (36)ي.( 

فاإلعالم اإلسالمي يشتق معاييره وقيمه من العقيدة اإلسالمية، وهو يتحرى الصواب ويبتعد عـن              

لخصـوم واألعـداء، فإنـه يكـون عـادالً          التعصب وينأى عن التحيز، وحتى إذا تناول قضايا ا        

 . 37منصفاً

اإلعالم اإلسالم حر بشرط أال يؤدي بسوء استخدامه والتعسف في تطبيق الحرية إلى إيـذاء                •

قال . اآلخرين، أو إثارة الفاحشة وكشف عورات المسلمين، وهذه الحرية مقيدة باألخالق واآلداب           

). 148: النسـاء ( )عِليمـا  سِميعا اللّه وكَان ظُِلم من ِإالَّ الْقَوِل ِمن ِءِبالسو الْجهر اللّه يِحب الَّ:(تعالى

 والْـآِخرةِ  الـدنْيا  ِفي َأِليم عذَاب لَهم آمنُوا الَِّذين ِفي الْفَاِحشَةُ تَِشيع َأن ِحبونيُ الَِّذين ِإن:(وقال تعالى 

اللَّهو لَمعي َأنتُملَا و ونلَم19: النور( )تَع.( 
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ِإن (عن َأِبي مسعوٍد قَاَل النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم           وفي الحديث الذي أخرجه البخاري بسنده        -6

 ).حديث صحيح (.38)ِمما َأدرك النَّاس ِمن كَلَاِم النُّبوِة ِإذَا لَم تَستَحِي فَاصنَع ما ِشْئتَ

 .حرية اإلعالم جزء من حرية االعتقاد، فاإلسالم ال يكره الناس على اعتناق اإلسالمو

 استَمسك فَقَِد ِباللِّه ويْؤِمن ِبالطَّاغُوِت يكْفُر فَمن الْغَي ِمن الرشْد تَّبين قَد الديِن ِفي ِإكْراه الَ: (قال تعالى

 ).256: البقرة( )عِليم سِميع واللّه لَها ِفصامان الَ الْوثْقَى ِبالْعروِة

فحرية التعبير وحرية االعتقاد من أهم صفات اإلنسان، كما أن حرية الدعوة واإلعالم اإلسـالمي               

مكفولة، ومن صفات المجتمع اإلسالمي األمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصـي بـالحق              

المتحدة تباهي بما يسمى حق االتصال على نحو ما عبر عنه           والتواصي بالصبر، وإذا كانت األمم      

ثم تبعه كثيرون، فإن هذا الحق قد كفله اإلسالم منذ أربعة عشر قرناً مـن               )  م 1969جان دارس   (

الزمان سواء بالنسبة لحرية التعبير، أو حرية الحصول على معلومات، والبحـث عـن الحقـائق                

 39. توطئه لنشرها وتحليلها وتفسيرها

اإلعالم اإلسالمي إعالم يتسم باالستقالل والحرية، ويبتعد تماما عن المداهنة والتحيـز، ويبـرز              ف

اإلعالم اإلسالمي الطابع اإلنساني للحضارة اإلسالمية في مجاالت التفكير والوجـدان والسـلوك             

دية أصـل    األخالقية واآلداب والتشريع اإللهي والفقه واالجتهاد، فالحرية الفر        سالعملي، والمقايي 

مقرر يرتفع به اإلنسان فوق اإلكراه الداخلي عن طريق الشهوات، والخارجي عن طريق الضغط              

والسيطرة، وال يمكن أن يكون أداة في يد السلطان للتحكم فـي النـاس، أو التمويـه علـيهم، أو                    

 . 40تسخيرهم واللعب بعقولهم

خرية بالناس والهزأ بهم، أو     اإلعالم اإلسالمي يرفض التعريض والتشهير بالناس، ويمنع الس        •

 خَيرا يكُونُوا َأن عسى قَوٍم من قَوم يسخَر لَا آمنُوا الَِّذين َأيها يا :(قال تعالى. االعتداء على كرامتهم

منْهلَا ماء ون ِنساء مى نِّسسَأن ع كُنا يرخَيم نلَا نْهوا وتَلِْمز كُملَ َأنفُسوا اوزِبالَْألْقَاِب تَنَاب ِبْئس  ـماِالس 

 ).11: الحجرات( )الظَّاِلمون هم فَُأولَِئك يتُب لَّم ومن الِْإيماِن بعد الْفُسوقُ

 . ويتوعد المولى عزوجل الذين يعتدون على حرمات الناس، ويروجون الكذب والشائعات

 وِإثْما بهتَانًا احتَملُوا فَقَِد اكْتَسبوا ما غَيِربِ والْمْؤِمنَاِت مْؤِمِنينالْ يْؤذُون والَِّذين(:قال تعالى 

 ).58: األحزاب) ( مِبينًا

 عن َأِبي هريرةَ قَاَل قَاَل رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّـه علَيـِه              وفي الحديث الذي أخرجه مسلم بسنده      -7

لَّمسو: ) داسكُونُـوا               لَا تَحٍض وعِع بيلَى بع كُمضعب ِبعلَا يوا ورابلَا تَدوا واغَضلَا تَبشُوا ولَا تَنَاجوا و

                دِإلَى ص ِشيرينَا واهى هالتَّقْو هِقرحلَا يو خْذُلُهلَا يو هظِْلمِلِم لَا يسَأخُو الْم ِلمسانًا الْماللَِّه ِإخْو ادِرِه ِعب



 اإلعالم النبوي ودوره في خدمة الدعوة اإلسالمية

 488

              الُـهمو همد امرِلِم حسلَى الْمِلِم عسكُلُّ الْم ِلمسالْم َأخَاه ِقرحي َأن الشَّر ِرٍئ ِمنِب امساٍت ِبحرثَلَاثَ م

هضِعرمتفق عليه.( 41)و.( 

اإلعالم النبوي صادق وال يقول إال الحقيقة؛ فاإلعالم اإلسالمي يحرص على الصدق وقـول               •

 .الحقيقة، ويبتعد عن الكذب والغش والتغرير؛ ألن اإلسالم يحرم ذلك

 ).119: التوبة) ( مع الصاِدِقين وكُونُواْ اللّه اتَّقُواْ آمنُواْ الَِّذين َأيها يا (:قال تعالى

 َأمـا  اُألنثَيـينِ  َأِم حـرم  آلذَّكَريِن قُْل ِناثْنَي الْمعِز وِمن اثْنَيِن الضْأِن من َأزواٍج ثَماِنيةَ: (وقال تعالى

 قُـلْ  اثْنَـينِ  الْبقَِر وِمن اثْنَيِن اِإلبِل صاِدِقين وِمن كُنتُم ِإن ِبِعلٍْم نَبُؤوِني اُألنثَييِن رحام َأعلَيِه اشْتَملَتْ

 فَمـن  ِبهـذَا اللّه وصاكُم ِإذْ شُهداء كُنتُم م َأاُألنثَييِن َأرحام علَيِه ملَتْاشْتَ َأما اُألنثَييِن َأِم حرم آلذَّكَريِن

ِن َأظْلَمى ِمملَى افْتَرا اللِّه عِضلَّ كَِذبِلي  ـرِ  النَّـاسِعلْـمٍ  ِبغَي ِإن  ـِدي  الَ اللّـههي  مالْقَـو  الظَّـاِلِمين( 

 ).144 -143:األنعام(

عن شَِقيٍق عن عبِد اللَِّه قَاَل قَاَل رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيـِه             وفي الحديث الذي أخرجه مسلم       -8

  لَّمسـُل                  (وجاُل الرـزـا يمنَِّة وِدي ِإلَى الْجهي الِْبر ِإنو ِدي ِإلَى الِْبرهقَ يدالص ِق فَِإندِبالص كُملَيع

صـوِر                يِدي ِإلَى الْفُجهي الْكَِذب فَِإن الْكَِذبو اكُمِإييقًا واللَِّه ِصد ِعنْد كْتَبتَّى يقَ حدى الصرتَحيقُ ود

ـ                  د اللَّـِه   وِإن الْفُجور يهِدي ِإلَى النَّاِر وما يزاُل الرجُل يكِْذب ويتَحرى الْكَـِذب حتَّـى يكْتَـب ِعنْ

 ).متفق عليه.( 42)كَذَّابا

عن َأِبي هريرةَ رِضي اللَّه عنْه قَاَل قَاَل النَِّبي صلَّى           وفي الحديث الذي أخرجه البخاري بسنده        -9

    لَّمسِه ولَيع نِ         (اللَّهيهجاللَِّه ذَا الْو ِة ِعنْدامالِْقي موالنَّاِس ي شَر ِمن ُؤلَاِء      تَِجدهٍه وجُؤلَاِء ِبوْأِتي هالَِّذي ي 

 ).حديث صحيح (.43)ِبوجٍه

اإلعالم اإلسالمي ملتزم بقيم اإلسالم وتعاليمه ومبادئه واهتماماته، ويسـتهدف تكـوين رأي              •

 .44إسالمي مستنير ومنضبط ومنقاد هللا تعالى فهو إعالم ملتزم ومسئول عن الوفاء بالتزاماته

 ِمنْهـا  وَأشْـفَقْن  يحِملْنَها َأن فََأبين والِْجباِل السماواِت والَْأرِض علَى الَْأمانَةَ عرضنَا اِإنَّ:(قال تعالى

ـ  والْمشْـِرِكين  الْمنَاِفقَـاتِ  والْمنَاِفِقين اللَّه ِليعذِّب جهولًا ظَلُوما كَان ِإنَّه الِْإنسان وحملَها  ِركَاِتوالْمشْ

تُوبيو اللَّهلَى ع ْؤِمِنينْؤِمنَاِت الْمالْمو كَانو ا اللَّها غَفُورِحيم73 – 72: األحزاب)(ر.( 

 عن َأِبي هريرةَ قَاَل بينَما النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِفي             ففي الحديث الذي أخرجه البخاري     -10

 دحِلٍس يجثُ               مدحي لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوُل اللَِّه صسى رضةُ فَماعتَى السفَقَاَل م اِبيرَأع هاءج مثُ الْقَو

                    ِديثَـهى حتَّى ِإذَا قَضح عمسي ْل لَمب مهضعقَاَل با قَاَل وم ا قَاَل فَكَِرهم ِمعِم سالْقَو ضعقَـاَل  فَقَاَل ب

 )فَِإذَا ضيعتْ الَْأمانَةُ فَانْتَِظر السـاعةَ     ( قَاَل ها َأنَا يا رسوَل اللَِّه قَاَل         )َأين ُأراه الساِئُل عن الساعةِ    (

 ).يث صحيححد (.45)ِإذَا وسد الَْأمر ِإلَى غَيِر َأهِلِه فَانْتَِظر الساعةَ(قَاَل كَيفَ ِإضاعتُها قَاَل 
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اإلعالم اإلسالمي موثّق، وال يتسرع في نشر الخبر ابتغاء لسبٍق صحفي، فهو يتوخى الدقـة                •

 يا: ( قال تعالى46والموضوعية األمينة، ويحرص على التأكد من صحة األنباء، والتثب من دقتها

)( نَاِدِمين فَعلْتُم ما علَى فَتُصِبحوا ِبجهالٍَة قَوما ِصيبواتُ َأن فَتَبينُوا ِبنَبٍأ فَاِسقٌ جاءكُم ِإن آمنُوا الَِّذين َأيها

 ).  6: الحجرات

حدثَنَا محمود بن غَيلَان حدثَنَا َأبو داود َأنْبَأنَا شُـعبةُ        : وفي الحديث الذي أخرجه الترمذي قال      -11

      دبتُ عِمعٍب قَال سرِن حاِك بِسم نتُ             عـِمعَأِبيِه قَاَل س نثُ عدحوٍد يعسِن مِد اللَِّه ببع نِن بمحالر 

نَضر اللَّه امرًأ سِمع ِمنَّا شَيًئا فَبلَّغَه كَما سِمع فَرب مبلٍِّغ َأوعـى             (النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم يقُوُل       

 وقَد رواه عبد الْمِلِك بن عميـٍر عـن عبـِد            )حسن صِحيح ( َأبو ِعيسى هذَا حِديثٌ       قَالَ )ِمن ساِمعٍ 

 .47الرحمِن بِن عبِد اللَِّه

عن عاِمِر بِن عبِد اللَِّه بِن الزبيِر عن َأِبيـِه قَـاَل قُلْـتُ               وفي الحديث الذي أخرجه البخاري       -12

يبـا                   ِللزقَاَل َأم فُلَانو ثُ فُلَاندحا يكَم لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوِل اللَِّه صسر نثُ عدتُح كعمِر ِإنِّي لَا َأس

 ).يث صحيححد (.48)من كَذَب علَي فَلْيتَبوْأ مقْعده ِمن النَّاِر(ِإنِّي لَم ُأفَاِرقْه ولَِكن سِمعتُه يقُوُل

 رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّـه      قالالْمِغيرِة بِن شُعبةَ قَالَا     و عن سمرةَ بِن جنْدٍب       وروى مسلم بسنده   -13

 لَّمسِه ولَيع)الْكَاِذِبين دَأح وفَه كَِذب ى َأنَّهرِديٍث ينِّي ِبحثَ عدح نحديث صحيح (.49)م.( 

َأنَّه كَان ِإذَا تَكَلَّـم ِبكَِلمـٍة       (َأنٍَس عن النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم        خاري بسنده عن     وأخرج الب  -14

 ).حديث صحيح (.50)َأعادها ثَلَاثًا حتَّى تُفْهم عنْه وِإذَا َأتَى علَى قَوٍم فَسلَّم علَيِهم سلَّم علَيِهم ثَلَاثًا

اإلسالمي عام شامل، عموم اإلسالم وشموله، يعبر عن العقيـدة واألحكـام واآلداب             اإلعالم   •

 بالفرد والجماعـة فـي جميـع    قواألخالق يتناول أمور الدنيا والدين والحياة اآلخرة وكل ما يتعل      

 . 51الظروف واألوقات

 ِإالَّ ِمنكُم ذَِلك يفْعُل من جزاء فَما ِببعٍض وتَكْفُرون الِْكتَاِب ِببعِض َأفَتُْؤِمنُون(:قال تعالى 

ياِة ي فِخزيا الْحنْيالد مويِة وامالِْقي وندرِإلَى ي ذَاِب َأشَدا الْعمو ا ِبغَاِفٍل اللّهمع لُونمتَع (

 ).85: البقرة(

ى يرث اهللا األرض    إن الدعوة اإلسالمية دعوة عمومية تشمل جميع الناس في كل زمان ومكان حت            

 .52؛ ألنها هي خاتمة الرساالتاوما عليه

ـ الَِّذي جِميعا ِإلَيكُم اللِّه رسوُل ِإنِّي النَّاس َأيها يا قُْل: (قال تعالى  السـماواتِ  ملْـك  ه لَ

 يْؤِمن الَِّذي اُألمي نَِّبيال ورسوِلِه ِباللِّه فَآِمنُواْ ويِميتُ يحِيـي هو ِإالَّ ِإلَـه ال واَألرِض

 )158: األعراف) (تَهتَدون  لَعلَّكُم واتَِّبعوه َكَِلماِتِه ِباللِّه

 )28: سبأ) (يعلَمون  لَا النَّاِس َأكْثَر ولَِكن ونَِذيرا بِشيرا لِّلنَّاِس كَافَّةً ِإلَّا َأرسلْنَاك وما(
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 )107: األنبياء) (لِّلْعالَِمين رحمةً ِإلَّا كَأرسلْنَا وما(

جاِبِر بِن عبِد اللَِّه رِضي اللَّه عنْهما قَاَل قَاَل النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه              أخرج البخاري بسنده عن      -15

  لَّمسا      (ولَها فََأكْمارنَى دٍل بجاِء كَرثَُل الَْأنِْبيمثَِلي وا  مخُلُونَهـدي َل النَّاسعلَِبنٍَة فَج ِضعوا ِإلَّا منَهسَأحو 

 ). متفق عليه ( 53)ويتَعجبون ويقُولُون لَولَا موِضع اللَِّبنَِة

واإلعالم اإلسالمي شامل يهتم بالمسائل السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ويهتم بالعلوم           

 . 54الخ...ر المتجدد في المجتمع اإلسالمي واآلداب والفك

اإلعالم اإلسالمي إعالم منظم مسئول تشرف عليه الدولة بما يحقق إقامة شئون األمة وإنارة               •

  .55سبيلها، ورعاية مصالحها، مسئولية الدولة، والرأي العام، ومسئولية أمام اهللا سبحانه وتعالى

 عـاِلمِ  ِإلَـى  وستُردون والْمْؤِمنُون ورسولُه عملَكُم للّها فَسيرى اعملُواْ وقُِل (: قال تعالى

 ).105: التوبة) (تَعملُون  كُنتُم ِبما ينَبُئكُم فَوالشَّهادِة الْغَيِب

) فْتَرون   تفَكُنتُم عما لَتُسَألُن تَاللِّه رزقْنَاهم مما نَِصيبا يعلَمون الَ ِما ويجعلُون(: قال تعالى

 ).56: النحل(

) ويسـَألُون  هادتُهم  شَستُكْتَب خَلْقَهم َأشَِهدوا ِإنَاثًا الرحمِن ِعباد هم الَِّذين الْملَاِئكَةَ وجعلُوا(

 ).19: الزخرف(

 ).38: المدثر)(رِهينَةٌ كَسبتْ ِبما نَفٍْس كُلُّ(

 . ذات داللة واضحة على معنى المسئولية في اإلسالمهذه آيات

عن عبِد اللَِّه بِن عمر رِضي اللَّه عنْهما َأنَّه سِمع رسوَل اللَِّه صـلَّى               وأخرج البخاري بسنده     -16

ام راٍع وهو مسُئوٌل عن رِعيِتِه والرجُل       كُلُّكُم راٍع ومسُئوٌل عن رِعيِتِه فَالِْإم     (اللَّه علَيِه وسلَّم يقُوُل     

ِفي َأهِلِه راٍع وهو مسُئوٌل عن رِعيِتِه والْمرَأةُ ِفي بيِت زوِجها راِعيةٌ وِهي مسُئولَةٌ عـن رِعيِتهـا    

يِتِه قَاَل فَسِمعتُ هُؤلَاِء ِمن رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّـه          والْخَاِدم ِفي ماِل سيِدِه راٍع وهو مسُئوٌل عن رعِ        

      ـنـُئوٌل عسم وهاٍع واِل َأِبيِه رُل ِفي مجالرقَاَل و لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص النَِّبي ِسبَأحو لَّمسِه ولَيع

سم كُلُّكُماٍع ور ِتِه فَكُلُّكُمِعيِتِهرِعير ن56)ُئوٌل ع. 

ِإن الْعبد لَيتَكَلَّم ِبالْكَِلمـِة  ( عن َأِبي هريرةَ سِمع رسوَل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم يقُوُل      وبسنده -17

 ).متفق عليه.( 57)ما يتَبين ِفيها يِزلُّ ِبها ِفي النَّاِر َأبعد ِمما بين الْمشِْرِق

اإلعالم اإلسالمي يحرص على الصالح العام لألمة، وال يعمل على إثارة الفتن بين الطوائف               •

 سـِميعا  للّـه  وكَان ظُِلم من ِإالَّ الْقَوِل ِمن ِبالسوِء الْجهر اللّه يِحب الَّ: (من أبناء الشعب قال تعالى

 ).148:النساء) (عِليما
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ينادي المؤمن بوجوب الصدق في القول، وينادي المستمع بوجوب التثبت والتأكـد مـن              فاإلسالم  

فإذا تأملنا الساحة اإلعالمية اآلن في شتى الميادين وجدنا عجباً فكم من فاسق قـدم               . صدق الخبر 

أنباء كانت سبباً في إشعال الفتنة بين المسلمين، ومن المحزن أن نعلم أن جل صـحفنا وإذاعاتنـا                  

ئل إعالمنا تستقى أخبارها من وكاالت األنباء األجنبية الغربية، مع العلم بأن معظـم هـذه                ووسا

الوكاالت يسيطر عليها رأس المال الصهيوني ويوجهها، ومنها ما أسسه اليهود مثل وكالة األنباء              

 اليهودي، ووكالة رويتر وهافاس يهوديتان تعمالن لحساب اليهـود        ) هافاس(الفرنسية التي أسسها    

 .58في حربهم ضد المسلمين

 .اإلعالم اإلسالمي يحرص على الواقعية ويهتم بإبراز الحقيقة، ويبتعد عن التهويل •

سِمع النَِّبي صلَّى اللَّه علَيـِه      (عن َأِبي موسى قَاَل      وفي الحديث الذي أخرجه البخاري بسنده        -18

متفـق  .(59) ِفي الِْمدحِة فَقَاَل َأهلَكْتُم َأو قَطَعتُم ظَهـر الرجـلِ          وسلَّم رجلًا يثِْني علَى رجٍل ويطِْريهِ     

 ).عليه

 .في الحديث إشارة إلى كراهية التمادح والمغاالة في األمور

اإلعالم اإلسالمي يحرص على الكلمة الطيبة واألسلوب الحسن، من غير عصبية أو عنف أو               •

 .60إساءة

 ِإن َأحسن ِهي ِبالَِّتي وجاِدلْهم الْحسنَِة ِبالِْحكْمِة والْموِعظَِة ربك ِبيِلس ِإِلى ادع( :قال تعالى

وه كبر لَمن َأعلَّ ِبمن ضع وهِبيِله وس لَمَأع تَِدينه125:إبراهيم)(ِبالْم.( 

 ).44 – 43: طه(يخْشَى  َأو يتَذَكَّر لَّعلَّه لَّينًا قَولًا لَه طَغَى فَقُولَا ِإنَّه ِفرعون ِإلَى اذْهبا(

 عن َأنَِس بِن ماِلٍك رِضي اللَّه عنْه عـن النَِّبـي             وفي الحديث الذي أخرجه البخاري بسنده      -19

 قَـالُوا ومـا الْفَـْأُل قَـاَل كَِلمـةٌ           لَا عدوى ولَا ِطيرةَ ويعِجبِني الْفَـْألُ      (صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَاَل      

 ).متفق عليه.(61)طَيبةٌ

حدثَنَا يحيى بن آدم حدثَنَا ابن مبارٍك عن معمٍر عن هماِم بِن منَبٍه عن َأِبي               :  قال اإلمام أحمد   -20

      لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص النَِّبي نةَ عريرقَاَل   ه )         لَاِة َأوا ِإلَى الصِشيهمٍة يكُلُّ خُطْوقَةٌ ودةُ صبةُ الطَّيالْكَِلم

 ).إسناده صحيح.(62)قَاَل ِإلَى الْمسِجِد صدقَةٌ

 المبحث الثالث

 وظيفة اإلعالم النبوي
ة أول وظيفة من وظائف اإلعالم النبوي هو تبليغ الرسالة ونشر الدعوة اإلسـالمية وعقيـد               •

 .التوحيد وهذا واجب على الرسول صلى اهللا عليه وسلم وعلى أمته من بعده
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 ِرسالَتَه بلَّغْتَ فَما تَفْعْل لَّم وِإن ربك ِمن ِإلَيك ُأنِزَل ما بلِّغْ الرسوُل ياَأيها(: قال تعالى

اللّهو كِصمعي النَّاِس ِمن ِإن ِدي ال اللّههالْ يمقَو 67:المائدة) (الْكَاِفِرين( 

 هـم  وُأولَــِئك  الْمنكَـرِ  عـنِ  وينْهـون  ِبالْمعروِف ويْأمرون الْخَيِر ِإلَى يدعون ُأمةٌ منكُم ولْتَكُن

ونفِْلح104: آل عمران)(الْم( 

بِن عمٍرو َأن النَِّبي صلَّى اللَّه علَيـِه         عن عبِد اللَِّه      وفي الحديث الذي أخرجه البخاري بسنده      -21

بلِّغُوا عنِّي ولَو آيةً وحدثُوا عن بِني ِإسراِئيَل ولَا حرج ومن كَذَب علَي متَعمدا فَلْيتَبـوْأ                (وسلَّم قَاَل   

 .63)مقْعده ِمن النَّاِر

عن ِسماِك  شعبة أنبأنا داود أبو حدثنا غيالن بن محمود: لترمذي وفي الحديث الذي أخرجه ا-22

بِن حرٍب قَال سِمعتُ عبد الرحمِن بن عبِد اللَِّه بِن مسعوٍد يحدثُ عن َأِبيِه قَاَل سِمعتُ النَِّبي صلَّى 

 )ًأ سِمع ِمنَّا شَيًئا فَبلَّغَه كَما سِمع فَرب مبلٍِّغ َأوعى ِمن ساِمٍعنَضر اللَّه امر( :اللَّه علَيِه وسلَّم يقُوُل

 وقَد رواه عبد الْمِلِك بن عميٍر عن عبِد الرحمِن بِن عبِد )حسن صِحيح(قَاَل َأبو ِعيسى هذَا حِديثٌ 

 64اللَِّه

  ، وهي البهجة والبهاء في الوجه من أثـر النعمـة          ،رةا بالنض و إلى اهللا  لمن يبلغ العلم ويدع   دعاء  

  أي فرب حامل فقه      ، من هو أفقه منه    علم إلى  فقه أي   فرب حامل     ، بالقلب أو بالكتابة   فحفظه أي 

 ، فيستنبط منه ماال يفهمه الحامل، وال يكون أفقه فيحفظه ويبلغه إلى من هو أفقه منه       قد يكون فقيهاً  

  .، وهذه أشارة إلى الفروق الفردية إشارة إلى فائدة النقل والداعي إليه،يصير أفقه منهأو إلى من 

 هو صفة لمدخول رب استغنى بها عن جوابها أي رب حامل فقه أداه إلى من هـو                  : قال الطيبي 

  65 حامل فقه ليس بفقيهمنه وربأفقه 

 ، فجازاه بالدعاء بما يناسب حاله      ألنه سعى في نضارة العلم وتجديد السنة       وقيل الدعاء بالنضارة؛  

 صلى اهللا عليـه وسـلم      حيث خصهم النبي     ،وهذا يدل على شرف الحديث وفضلة ودرجة طالبه       

 ولو لم يكن في طلب الحديث وحفظه وتبليغه فائدة سـوى أن             ،بدعاء لم يشرك فيه أحد من األمة      

 .   66يستفيد بركة هذه الدعوة المباركة لكفى ذلك فائدة وغنما

عن عبِد الرحمِن بِن َأِبي بكْرةَ عن َأِبيِه ذَكَر النَِّبي صلَّى في الحديث الذي أخرجه البخاري و -23

ى  فَسكَتْنَا حتَّ)َأي يوٍم هذَا( :اللَّه علَيِه وسلَّم قَعد علَى بِعيِرِه وَأمسك ِإنْسان ِبِخطَاِمِه َأو ِبِزماِمِه قَاَل

 فَسكَتْنَا حتَّى )فََأي شَهٍر هذَا( : بلَى قَاَل: قُلْنَا)َألَيس يوم النَّحِر( :ظَنَنَّا َأنَّه سيسميِه ِسوى اسِمِه قَاَل

ن ِدماءكُم وَأموالَكُم فَِإ( : بلَى قَاَل: قُلْنَا)َألَيس ِبِذي الِْحجِة(َ :ظَنَنَّا َأنَّه سيسميِه ِبغَيِر اسِمِه فَقَال

 فَِإن الْغَاِئب لِّغ الشَّاِهدبذَا ِليه لَِدكُمذَا ِفي به ِركُمذَا ِفي شَهه ِمكُموِة يمركَح امرح نَكُميب كُماضرَأعو

 ).متفق عليه(67)الشَّاِهد عسى َأن يبلِّغَ من هو َأوعى لَه ِمنْه
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 وجواز التحمـل قبـل كمـال         ونشر الدعوة،   هذا الحديث من الفوائد الحث على تبليغ العلم        وفي

 وفيـه  ، في األداء وأنه قد يأتي في اآلخر من يكون أفهم ممن تقدمه     وأن الفهم ليس شرطاً    ،األهلية

جواز القعود على ظهر الدواب وهي واقفة إذا احتيج إلى ذلك وحمل النهي الوارد في ذلك علـى                  

 68 مكان عاٍلإذا كان لغير ضرورة وفيه الخطبة علىما 

وهذا التبليغ له أثره العظيم في االتصال الشخصي، وتأثيره في سلوكهم واالتصـال الجمعـي أو                

الجماهيري، وهذان النوعان من االتصال يعدان ركني علم االتصال أحد علوم اإلعالم ووسـائله              

 .69في العصر الحديث

 ِبـالْمعروفِ  تَـْأمرون  ِللنَّاِس ُأخِْرجتْ ُأمٍة خَير كُنتُم: (ل تعالىيهدف إلى هداية الناس، قا •

نوتَنْهِن ونكَِر عالْم تُْؤِمنُونِباللِّه و لَوو نُل آمالِْكتَاِب َأه ا لَكَانرم خَيلَّه منْهم ْؤِمنُونالْم 

مهَأكْثَرو 110: آل عمران) (الْفَاِسقُون( 

 سهٌل رِضي اللَّه عنْه يعِني ابن سعٍد قَاَل قَـاَل   وفي الحديث الذي أخرجه البخاري بسنده عن     -24

        ربخَي موي لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ولَ         (النَِّبيسرو اللَّه ِحبِه ييدلَى يع فْتَحلًا يجا رةَ غَدايالر نِطيلَُأع ه

ويِحبه اللَّه ورسولُه فَباتَ النَّاس لَيلَتَهم َأيهم يعطَى فَغَدوا كُلُّهم يرجوه فَقَاَل َأين عِلي فَِقيَل يشْـتَِكي                 

قَاَل ُأقَاِتلُهم حتَّى يكُونُوا ِمثْلَنَـا      عينَيِه فَبصقَ ِفي عينَيِه ودعا لَه فَبرَأ كََأن لَم يكُن ِبِه وجع فََأعطَاه فَ             

                 اللَِّه لََأنفَو ِهملَيع ِجبا يِبم مهَأخِْبرلَاِم وِإلَى الِْإس مهعاد ثُم ِتِهماحتَّى تَنِْزَل ِبسح ِلكلَى ِرسفَقَاَل انْفُذْ ع

ي َأن ِمن لَك رلًا خَيجر ِبك اللَّه ِديهِميالنَّع رمح لَك متفق عليه.(70)كُون.( 

 المبـادرة  من أولى يسلم حتى الكافرقلب   فيتأل أنو ،اهللالحديث يشير إلى استحباب الدعوة إلى       

 ألـوان  مـن  وهو المهملة والعين النون وبفتح ،حمر من الميم بسكون )النعم حمر( قوله ،قتله إلى

 وكانـت  وتملكها تقتنيها وقيل ،بها فتتصدق لك تكون نأ من لك خير المراد قيل ،المحمودة اإلبل

 71بها العرب تتفاخر مما

 .فالهدف الرئيس للدعوة واإلعالم النبوي يجب أن يكون دعوة الناس والحرص على هدايتهم

اإلعالم اإلسالمي عليه أن يسهم في إعداد المسلم إعداداً كامالً، ومتوازناً علـى أسـس                •

بإعالمه وتعليمه بأركان دينه، فاإلعالم مرحلة من مراحل الدعوة إلى          منهجية وسليمة، بحيث يقوم     

 .اهللا وتبليغ رسالة اِإلسالم مقدمة أساسية لإليمان واالقتناع

 إلى إقامة   تقوية المتمسك بالدين على متابعة ممارسة المبادئ اإلسالمية بالترغيب يهدف          •

 ِإنِّي ِللْمالَِئكَِة ربك قاَل ِإذَو:(قوله تعالى كما في 72شرع اهللا، تحقيقاً الستخالف اهللا تعالى عباده

 نُسـبح  ونَحـن  الدماء ويسِفك ِفيها يفِْسد من ِفيها َأتَجعُل قَالُواْ خَِليفَةً اَألرِض ِفي جاِعٌل

ِدكمِبح سنُقَدو ِإنِّي قَاَل لَك لَما َأعالَ م ونلَم30: البقرة) (تَع( 
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 ِبالْمعروِف وَأمروا الزكَاةَ وآتَوا الصلَاةَ َأقَاموا الَْأرِض ِفي مكَّنَّاهم ِإن الَِّذين(: وقوله تعالى

 )41: الحج)(الُْأموِر عاِقبةُ الْمنكَِر وِللَِّه عِن ونَهوا

ي لتوحيد األمة،   من وظائف اإلعالم اإلسالمي إيجاد التعاطف مع قضايا المسلمين والسع          •

 .وتماسكها واعتصامها بحبل اهللا المتين، وتحقيق الترابط والتكافل والتعاضد والتضامن

 النُّعمان بن بِشيٍر يقُوُل قَاَل رسوُل اللَِّه صـلَّى           ففي الحديث الذي أخرجه البخاري بسنده عن       -25

    لَّمسِه ولَيع ِفي تَ   (اللَّه ْؤِمِنينى الْما          تَرـوضِد ِإذَا اشْـتَكَى عسثَِل الْجكَم اطُِفِهمتَعو ِهمادتَوو ِمِهماحر

 ).متفق عليه.(73)تَداعى لَه ساِئر جسِدِه ِبالسهِر والْحمى

االهتمام بشئون المسلمين، وتبنى قضاياهم وإبرازها، وتحليها وعرض أنجح الحلول لها؛            •

ة في الشيشان وأفغانستان، والعـراق، وكشـمير والجزائـر وفلسـطين            فمشكالت المسلمين كثير  

وغيرها، فيجب أن تحتل مكان الصدارة في إعالمنا، وأن يسعى إلى إيجاد التعاطف بقضايا األمة               

 . 74اإلسالمية، وأن يسعى إلى إثارة الحلول المناسبة لها

ن عمر رِضي اللَّه عنْهما َأن رسوَل        عبد اللَِّه ب    ففي الحديث الذي أخرجه البخاري بسنده عن       -26

الْمسِلم َأخُو الْمسِلِم لَا يظِْلمه ولَا يسِلمه ومن كَان ِفي حاجـِة َأِخيـِه              (اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَاَل       

        بِلٍم كُرسم نع جفَر نمِتِه واجِفي ح اللَّه كَان            ـنمـِة وامِم الِْقيواِت يبكُر ةً ِمنبكُر نْهع اللَّه جةً فَر

 ).متفق عليه.( 75)ستَر مسِلما ستَره اللَّه يوم الِْقيامِة

 من فكر أو اتجاه مستحدث، وبيان رأي اإلسـالم منـه،      حإلقاء الضوء على كل ما يطر      •

العقيدة من مفتريات أعداء اإلسالم، وفضح العقائـد الزائفـة   وتجديد الدعوة إلى التوحيد، وتحرير  

 .التي صنعها االستعمار كالقاديانية والبهائية والبابية وغيرها

ومن وظائف اإلعالم اإلسالمي تعرية الحضارة الغربية بمفاهيمها المنافيـة لإلنسـانية،             •

ى العلمانية والتـي تسـتهدف      وأنانيتها التي تختفي وراء المؤسسات والنظم، وأفكارها القائمة عل        

 .76فصل الدين عن مجاالت الحياة المختلفة

 وحملْنَاهم آدم بِني كَرمنَا ولَقَد(:  تعالىلاالهتمام بكرامة اإلنسان وحريته الفردية، قا •

 خَلَقْنَـا  مـن م كَِثيـرٍ  علَـى  وفَضـلْنَاهم  الطَّيبـاتِ  مـن  ورزقْنَـاهم  والْبحِر الْبر ِفي

 ).70: اإلسراء)(تَفِْضيالً

 الَْأعز لَيخِْرجن الْمِدينَِة ِإلَى رجعنَا لَِئن يقُولُون(: وكرامة اإلنسان تنبثق من العقيدة، قال تعالى

؛ )8: المنـافقون ) (يعلَمـون   لَا الْمنَاِفِقين ولَِكن وِللْمْؤِمِنين وِلرسوِلِه الِْعزةُ وِللَِّه الَْأذَلَّ ِمنْها

فالكرامة يستحقها اإلنسان لكونه إنساناً خلقه اهللا حراً، فشريعة اإلسالم تصون دم اإلنسان وعرضه              

 .ومسكنه وضميره ووجدانه من أن يتعرض للقسر أو اإلكراه
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ُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيـِه      عن َأِبي هريرةَ قَاَل قَاَل رسو      ففي الحديث الذي أخرجه مسلم بسنده        -27

  لَّمسكُونُـوا                (وٍض وعِع بيلَى بع كُمضعب ِبعلَا يوا ورابلَا تَدوا واغَضلَا تَبشُوا ولَا تَنَاجوا وداسلَا تَح

ه ولَا يحِقره التَّقْوى هاهنَا ويِشير ِإلَى صدِرِه        ِعباد اللَِّه ِإخْوانًا الْمسِلم َأخُو الْمسِلِم لَا يظِْلمه ولَا يخْذُلُ         

              الُـهمو همد امرِلِم حسلَى الْمِلِم عسكُلُّ الْم ِلمسالْم َأخَاه ِقرحي َأن الشَّر ِرٍئ ِمنِب امساٍت ِبحرثَلَاثَ م

هضِعرمتفق عليه.( 77 )و.( 

ي المؤمنين على الدفاع عـن حقـوقهم العقديـة واإلنسـانية، وحريـاتهم              ويحث اإلعالم اإلسالم  

 ففي الحـديث الـذي      -28وكرامتهم، ويحرضهم على ذلك؛ وتقوية الروح الجهادية بين المسلمين        

ه علَيِه  عبِد اللَِّه بِن عمٍرو رِضي اللَّه عنْهما قَاَل سِمعتُ النَِّبي صلَّى اللَّ           أخرجه البخاري بسنده عن     

 ). متفق عليه.( 78)من قُِتَل دون ماِلِه فَهو شَِهيد(وسلَّم يقُوُل 

جاء رجٌل ِإلَى رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم         ( هريرةَ رِضي اللَّه عنْه قَاَل       أبي  وبسنده عن  -29

لِْجهاد قَاَل لَا َأِجده قَاَل هْل تَستَِطيع ِإذَا خَرج الْمجاِهد َأن تَدخَُل مسِجدك             فَقَاَل دلَِّني علَى عمٍل يعِدُل ا     

فَتَقُوم ولَا تَفْتُر وتَصوم ولَا تُفِْطر قَاَل ومن يستَِطيع ذَِلك قَاَل َأبو هريرةَ ِإن فَرس الْمجاِهِد لَيستَن ِفي             

 ).حديث صحيح. (79)ِه فَيكْتَب لَه حسنَاٍتِطوِل

إن الخبر هو العمود الفقري في الخدمة اإلعالميـة، ولقـد أصـبح             . الوظيفة اإلخبارية  •

 .البحث عن األخبار والتقاطها، والسبق إليها، ونشرها، جوهر صناعة اإلعالم المعاصر

يوم أسـاس المعرفـة، ومـن غيـر      والنظرة البسيطة لواقعنا العالمي المعاصر تؤكد أن الخبر ال    

  . حولنا في عالمنا المعاصري أن نفهم ما يجرعاألخبار ال نستطي

وسائل اإلعالم تقوم بدور تعليمي مباشر، فهي تمثل جامعة للذين تركـوا            . الوظيفة التربوية  •

ى مقاعد الدراسة وأن التعليم فيها مستمر مدى حياتهم، والوظيفة التربوية لإلعالم تتمثـل بـالمعن              

الشامل لمفهوم التربية من تعليم وتهذيب وحماية التراث الثقافي لألمة ونقله من جيل إلـى جيـل،       

 .كما تقوم بدور الرقيب االجتماعي

أصبحت وسائل اإلعالم منابر للناس، ولقادة الـرأي، ولقـراء البريـد            . وظيفة الشورى  •

 .والشكاوى، ومطالب المستمعين والمشاهدين وما شابه ذلك

ررت وسائل اإلعالم من السيطرة والدكتاتورية والتجار والسماسرة وقادة الحزب الواحـد            فإذا تح 

 .وخدمة الحاكم المطلق، فإنها تؤدي وظيفة الشورى

 رزقْنَـاهم  وِمما بينَهم شُورى وَأمرهم الصلَاةَ وَأقَاموا ِلربِهم استَجابوا والَِّذين: (قال تعالى

 ).38:الشورى) (قُونينِف
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 عن الِْمسوِر بِن مخْرمةَ ومروان بِن الْحكَِم يِزيد َأحـدهما            وفي الحديث الذي يرويه البخاري     -30

ـ              (علَى صاِحِبِه قَالَا     ةً ِمـن   خَرج النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم عام الْحديِبيِة ِفي ِبضـع عشْـرةَ ِماَئ

                 ارسةَ واعخُز ِمن نًا لَهيثَ ععبٍة ورما ِبعِمنْه مرَأحو هرَأشْعو يدالْه فَِة قَلَّدلَيا َأتَى ذَا الْحاِبِه فَلَمحَأص

          نُهيع ِبغَِديِر الَْأشْطَاِط َأتَاه تَّى كَانح لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ـا        النَِّبيوعمج وا لَكعمشًا جيقُر قَاَل ِإن 

               لَيع ا النَّاسهوا َأيفَقَاَل َأِشير وكاِنعمِت ويالْب نع وكادصو قَاِتلُوكم مهاِبيشَ والَْأح وا لَكعمج قَدو

ين يِريدون َأن يصدونَا عن الْبيِت فَِإن يْأتُونَا كَان اللَّه          َأتَرون َأن َأِميَل ِإلَى ِعياِلِهم وذَراِري هُؤلَاِء الَّذِ       

عز وجلَّ قَد قَطَع عينًا ِمن الْمشِْرِكين وِإلَّا تَركْنَاهم محروِبين قَاَل َأبو بكٍْر يا رسوَل اللَِّه خَرجـتَ                  

    ِت لَا تُِريديذَا الْبا ِلهاِمدلَى               عوا عضقَاَل ام قَاتَلْنَاه نْهنَا عدص نفَم لَه هجٍد فَتَوَأح برلَا حٍد وقَتَْل َأح 

 ).متفق عليه.( 80)اسِم اللَِّه

؛ ولكنه الترفيه الالئق المهـذب      ةاإلعالم اإلسالم يؤدي وظيفة ترفيهي    . الوظيفة الترفيهية  •

 .دئه وقيمه مع آداب اإلسالم ومباضالذي ال يتعار

جاء رجٌل ِإلَى النَِّبي    (بن مسعود قال    عبد اللَِّه    ففي الحديث الذي أخرجه البخاري بسنده عن         -31

صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِمن َأهِل الِْكتَاِب فَقَاَل يا َأبا الْقَاِسِم ِإن اللَّه يمِسـك السـمواِت علَـى ِإصـبٍع                     

رِضين علَى ِإصبٍع والشَّجر والثَّرى علَى ِإصبٍع والْخَلَاِئقَ علَى ِإصبٍع ثُم يقُوُل َأنَا الْمِلـك َأنَـا                 والَْأ

للَّـه حـقَّ    الْمِلك فَرَأيتُ النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ضِحك حتَّى بدتْ نَواِجذُه ثُم قَرَأ وما قَـدروا ا                

 ).متفق عليه.( 81)قَدِرِه

وتتمثل في النشرات الجوية بأحوال الطقس وفي نشر مواقيـت          . وظيفة الخدمات العامة   •

  82الصالة، أو إذاعة األذان وفي االستشارات القانونية، والطبية والتعارف

 :صور من اإلعالم النبوي

صي والجمعي؛ من أجل تبليـغ الـدعوة        لقد راعى اإلعالم اإلسالمي تحقيق وسيلة االتصال الشخ        

 . اإلسالمية

ويكون بين فرد وفرد آخر أو مجموعة صغيرة من األفراد، مثـل أعضـاء              : االتصال الشخصي 

األسرة، وجماعة األصدقاء، وزمالء العمل وجيران الحي، وهذا االتصال هـو اتصـال مباشـر               

رع من غيـره مـن أنـواع        وبمواجهة شخصية بين الفرد وغيره، وهو اتصال فعال ومؤثر وأس         

 . 83االتصال

واإلعالم الشخصي يوفر مخاطبة الناس على قدر عقولهم، ومخاطبة كل فئة بما يناسـبها ويلبـي                

 .حاجتها، ويراعي الفروق الفردية بين الناس



 إسماعيل رضوان.د

 497

وال شك أن وسيلة االتصال الشخصي لها أهمية كبرى في إيصال الدعوة، واإلقناع بها، وتتالفـى                

 .ئل اإلعالم الحديثة غير المباشرةعيوب وسلبيات وسا

فاالتصال الشخصي يتسم بالحوار واإلقناع، وتبادل أطراف الحديث، وتقديم الحجج والبـراهين أو             

من المستقبل إلى المرسل، والذي يسـتطيع أن        ) رجع الصدى (دحضها، فهو يتمتع بميزة ظاهرة      

ه وتصديقه لما يوجه إليه، في حين أن        يستشف مدى قابلية المستقبل لما يقوله له، وكذلك مبلغ تأثير         

 .الوسائل الحديثة تفتقد لمثل هذه الميزة

واالتصال الشخصي المباشر له ميزة كبرى في اختيار األشخاص أو الفئات التي يتحـدث إليهـا،            

ويوجه جهوده وفقاً لذلك، فيتسم باأللفة ورفع الكلفة وتبادل المصلحة، وتحقيق التعارف، وتوثيـق              

وضيح الغامض، وتبيين الحقائق، وترتيب لقاءات دورية، ومتابعة الحديث وتنوعـه،           الصالت، وت 

وهذا األسلوب هو الذي اتبعه الرسول صلى اهللا عليه وسلم في المرحلة السرية األولى، وكذلك في                

 عِشـيرتَك  وَأنـِذر (:  بأن يظهر الدعوة قال تعالىلالمرحلة العلنية عندما أمره المولى عز وج

 ).215 – 214: الشعراء) (الْمْؤِمِنين ِمن اتَّبعك ِلمِن جنَاحك واخِْفض قْرِبينالَْأ

 -:وفيما يلي صور من ذلك

 المرحلة السرية والتي ركز فيها النبي صلى اهللا عليه وسلم على االتصال الشخصي، ودعـوة                -

صطفاء الشخصي، لبنـاء النـواة      المقربين، ومن يثق بهم ويتوسم فيهم الخير، فهي قائمة على اال          

 -:الصلبة التي ستتحمل أعباء الدعوة اإلسالمية، ومن صورها ما يلي

 : دعوته صلى اهللا عليه وسلم لخديجة رضي اهللا عنها-

 سِمعتُ النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم يقُوُل        قال رِضي اللَّه عنْه      أخرج البخاري بسنده عن علي     -32

 ) متفق عليه .(84)خَير ِنساِئها مريم ابنَةُ ِعمران وخَير ِنساِئها خَِديجةُ(

 . دعوته صلى اهللا عليه وسلم ألبي بكر الصديق رضي اهللا عنه-

كُنْتُ جاِلسـا  (َأِبي الدرداِء رِضي اللَّه عنْه قَاَل      ففي الحديث الذي أخرجه البخاري بسنده عن         -33

ِإن اللَّـه  ( فَقَاَل النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسـلَّم  ....)ِعنْد النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِإذْ َأقْبَل َأبو بكٍْر     

هْل َأنْتُم تَاِركُوا ِلي صـاِحِبي      بعثَِني ِإلَيكُم فَقُلْتُم كَذَبتَ وقَاَل َأبو بكٍْر صدقَ وواساِني ِبنَفِْسِه وماِلِه فَ           

 ).حديث صحيح. (85)مرتَيِن فَما ُأوِذي بعدها

هذا الحديث يبين نجاح وسيلة االتصال الشخصي، وأثرها في سرعة إيمان أبـي بكـر الصـديق                 

 .باإلسالم

 . دعوته لسعد بن أبي وقاص رضي اهللا عنه، وهو من أوائل الداخلين في اإلسالم-
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سِعيد بن الْمسيِب يقُوُل سِمعتُ سعد بن َأِبـي         ففي الحديث الذي أخرجه البخاري بسنده عن         -34

ما َأسلَم َأحد ِإلَّا ِفي الْيوِم الَِّذي َأسلَمتُ ِفيِه ولَقَد مكَثْـتُ سـبعةَ َأيـاٍم وِإنِّـي لَثُلُـثُ                (وقَّاٍص يقُوُل   

 ).ديث صحيحح. (86)الِْإسلَاِم

 حرص النبي على المخالطة الشخصية لنشر الدعوة وتعليم أحكام اإلسالم

ِإن كَان النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه      ( قالَأنَس بن ماِلٍك رِضي اللَّه عنْه        وأخرج البخاري بسنده عن      -35

ِغيٍر يقُوَل ِلَأٍخ ِلي صتَّى يخَاِلطُنَا حلَي لَّمسورَل النُّغَيا فَعٍر ميما عحديث صحيح (87)ا َأب.( 

 . حضور مجالس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم-

كُنْتُ َأنَا وجار ِلي ِمن الَْأنْصاِر ِفي بِني ُأميةَ بِن زيـٍد            ( عن عمر قَاَل      أخرج البخاري بسنده   -36 

ا نَتَنَاوب النُّزوَل علَى رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ينْـِزُل يومـا              وِهي ِمن عواِلي الْمِدينَِة وكُنَّ    

وَأنِْزُل يوما فَِإذَا نَزلْتُ ِجْئتُه ِبخَبِر ذَِلك الْيوِم ِمن الْوحِي وغَيِرِه وِإذَا نَزَل فَعَل ِمثْـَل ذَِلـك فَنَـزَل                    

صاِري يوم نَوبِتِه فَضرب باِبي ضربا شَِديدا فَقَاَل َأثَم هو فَفَِزعتُ فَخَرجتُ ِإلَيِه فَقَاَل قَد               صاِحِبي الَْأنْ 

                ع لَّى اللَّهوُل اللَِّه صسر ِكي فَقُلْتُ طَلَّقَكُنتَب ةَ فَِإذَا ِهيفْصلَى حخَلْتُ عقَاَل فَد ِظيمع رثَ َأمدـِه  حلَي

وسلَّم قَالَتْ لَا َأدِري ثُم دخَلْتُ علَى النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم فَقُلْتُ وَأنَا قَاِئم َأطَلَّقْتَ ِنساءك قَاَل لَا                   

رَأكْب متفق عليه ( 88)فَقُلْتُ اللَّه.( 

 تحفيظ الناس القرآن، وتعليمهم أحكام       وقد كانت المهمات اإلعالمية في بداية الدعوة تتركز على         -

 .اإلسالم والسنة النبوية

 عن قَتَادةُ قَاَل سَألْتُ َأنَس بن ماِلٍك رِضي اللَّه عنْه من جمـع الْقُـرآن                أخرج البخاري بسنده   -37

لُّهم ِمن الَْأنْصاِر ُأبي بن كَعٍب ومعاذُ بن جبـٍل          َأربعةٌ كُ (علَى عهِد النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَاَل         

 ).متفق عليه. ( 89)وزيد بن ثَاِبٍت وَأبو زيٍد تَابعه الْفَضُل عن حسيِن بِن واِقٍد عن ثُمامةَ عن َأنٍَس

بليغ الدعوة ونشر اإلسـالم،      كان لرسل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دور إعالمي كبير في ت             -

وقد تمثلوا خصائص اإلعالم اإلسالمي في جميع أمورهم من حيث أمانة النقل، وصدق الحـديث،           

والنزاهة، والموضوعية العلمية وتنوع األساليب، وتعدد الوسائل، مما أفادوه من الرسول صلى اهللا             

 . 90عليه وسلم

 . إرسال مصعب بن عمير وابن أم مكتوم معلمان-

َأوُل مـن قَـِدم علَينَـا       ( عن الْبراء بن عاِزٍب رِضي اللَّه عنْهما قَاَل           أخرج البخاري بسنده   -38

                 مع قَِدم اِسٍر ثُمي نب ارمعو دعسِبلَاٌل و فَقَِدم قِْرَئاِن النَّاسكَانَا يكْتُوٍم وم ُأم نابٍر ويمع نب بعصم ر

بن الْخَطَّاِب ِفي ِعشِْرين ِمن َأصحاِب النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ثُم قَِدم النَِّبي صلَّى اللَّـه علَيـِه                   

 وسلَّم حتَّـى جعـَل      وسلَّم فَما رَأيتُ َأهَل الْمِدينَِة فَِرحوا ِبشَيٍء فَرحهم ِبرسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيهِ            
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الِْإماء يقُلْن قَِدم رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم فَما قَِدم حتَّى قَرْأتُ سبح اسم ربك الْـَأعلَى ِفـي                    

 ).. حديث صحيح (91)سوٍر ِمن الْمفَصِل

ن والسنة، وتقوية روابط األخوة بين المسـلمين؛        فكان هؤالء الرسل والفقهاء يقومون بتعليم القرآ      

فكانوا يقومون بمهمة إعالمية خطيرة من أجل تكوين األمة اإلسالمية المتماسكة المترابطة، رغم             

 .92أن هذه المهمة اإلعالمية كانت محفوفة بالمخاطر

 .م الوفود الداخلية والخارجية ودورها اإلعالمي في نشر الدعوة وتعليم الناس اإلسال-

 عن َأِبي ِقلَابةَ قَاَل حدثَنَا ماِلك َأتَينَا ِإلَى النَِّبي صلَّى اللَّه علَيـِه وسـلَّم                 أخرج البخاري بسنده   -39

              ع لَّى اللَّـهوُل اللَِّه صسر كَانلَةً ولَيا وموي ِعشِْرين هنَا ِعنْدفََأقَم ونتَقَاِربةٌ مبشَب ننَحو    ـلَّمسـِه ولَي

ارِجعوا (رِحيما رِفيقًا فَلَما ظَن َأنَّا قَد اشْتَهينَا َأهلَنَا َأو قَد اشْتَقْنَا سَألَنَا عمن تَركْنَا بعدنَا فََأخْبرنَاه قَاَل          

ياء َأحفَظُها َأو لَا َأحفَظُها وصلُّوا كَما رَأيتُموِني        ِإلَى َأهِليكُم فََأِقيموا ِفيِهم وعلِّموهم ومروهم وذَكَر َأشْ       

كُمرَأكْب كُمُؤملْيو كُمدَأح لَكُم َؤذِّنلَاةُ فَلْيتْ الصرضلِّي فَِإذَا حمتفق عليه.(93)ُأص.( 

ائهم، وكان لهـم     كان لهذه الوفود أثر كبير في تحمل اإلسالم، وفي تبليغ هذا الذين إلى من ور               -

 . 94دور إعالمي بعيد في نشر الدين وبيان أحكامه

 نجاح وسيلة االتصال الشخصي أثمرت عن إيمان النجاشي ملك الحبشة ؛فالهجرة إلى الحبشـة               -

 .95أول وفد إعالمي للمسلمين خارج الجزيرة

نَعى لَنَا رسوُل اللَِّه صـلَّى      (َل   عن عن َأِبي هريرةَ رِضي اللَّه عنْه قَا         أخرج البخاري بسنده   -40

اللَّه علَيِه وسلَّم النَّجاِشي صاِحب الْحبشَِة يوم الَِّذي ماتَ ِفيِه فَقَاَل استَغِْفروا ِلَأِخيكُم وعن ابِن ِشهاٍب                

للَّه عنْه قَاَل ِإن النَِّبي صلَّى اللَّه علَيـِه وسـلَّم           قَاَل حدثَِني سِعيد بن الْمسيِب َأن َأبا هريرةَ رِضي ا         

 ).متفق عليه. (96)صفَّ ِبِهم ِبالْمصلَّى فَكَبر علَيِه َأربعا

 . رحلة الطائف-

ى اللَّـه علَيـِه     عن عروةُ َأن عاِئشَةَ رِضي اللَّه عنْها زوج النَِّبي صلَّ          أخرج البخاري بسنده     -41

                    ٍد قَاَل لَقَدِم ُأحوي ِمن َأشَد كَان موي كلَيْل َأتَى عه لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ا قَالَتْ ِللنَِّبيَأنَّه ثَتْهدح لَّمسو

            موي ما لَِقيتُ ِمنْهم َأشَد كَانا لَِقيتُ وِمِك مقَو اِليَل        لَِقيتُ ِمنِد يبِن علَى ابتُ نَفِْسي عضرِة ِإذْ عقَبالْع

بِن عبِد كُلَاٍل فَلَم يِجبِني ِإلَى ما َأردتُ فَانْطَلَقْتُ وَأنَا مهموم علَى وجِهي فَلَم َأستَِفقْ ِإلَّا وَأنَـا ِبقَـرِن                 

     ْأِسي فَِإذَا َأنَا ِبستُ رفَعاِلِب فَرالثَّع             قَـد اللَّه اِني فَقَاَل ِإنِريُل فَنَادا ِجبتُ فَِإذَا ِفيهَأظَلَّتِْني فَنَظَر ٍة قَدابح

   لَـكاِني مفَنَاد ا ِشْئتَ ِفيِهمِبم هراِل ِلتَْأمالِْجب لَكم كثَ ِإلَيعب قَدو كلَيوا عدا رمو لَك ِمكَل قَوقَو ِمعس

 ِشْئتَ َأن ُأطِْبقَ علَيِهم الَْأخْشَـبيِن فَقَـاَل         ِإن فَسلَّم علَي ثُم قَاَل يا محمد فَقَاَل ذَِلك ِفيما ِشْئتَ            الِْجباِل
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                اللَّه دبعي نم لَاِبِهمَأص ِمن اللَّه خِْرجي و َأنجْل َأرب لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبـِه     النَِّبي شِْركلَا ي هدحو

 ).متفق عليه. ( 97)شَيًئا

 . بيعتا العقبة األولى والثانية وهذا مثال لبيعة العقبة األولى-

 عن عبادةَ بن الصاِمِت رِضي اللَّه عنْه وكَان شَِهد بدرا وهـو َأحـد                أخرج البخاري بسنده   -42

َأن رسوَل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَاَل وحولَه ِعصابةٌ ِمن َأصحاِبِه بـاِيعوِني              (بِة  النُّقَباِء لَيلَةَ الْعقَ  

تَرونَه بين  علَى َأن لَا تُشِْركُوا ِباللَِّه شَيًئا ولَا تَسِرقُوا ولَا تَزنُوا ولَا تَقْتُلُوا َأولَادكُم ولَا تَْأتُوا ِببهتَاٍن تَفْ                

َأيِديكُم وَأرجِلكُم ولَا تَعصوا ِفي معروٍف فَمن وفَى ِمنْكُم فََأجره علَى اللَِّه ومن َأصاب ِمن ذَِلك شَيًئا                 

ه فَهو ِإلَى اللَِّه ِإن شَاء عفَـا        فَعوِقب ِفي الدنْيا فَهو كَفَّارةٌ لَه ومن َأصاب ِمن ذَِلك شَيًئا ثُم ستَره اللَّ             

 ).حديث صحيح. (98)عنْه وِإن شَاء عاقَبه فَبايعنَاه علَى ذَِلك

 . المؤاخاة كوسيلة لالتصال الشخصي-

ِدينَـةَ آخَـى    لَما قَِدموا الْم  ( عن ِإبراِهيم بن سعٍد عن َأِبيِه عن جدِه قَاَل            أخرج البخاري بسنده   -43

رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم بين عبِد الرحمِن بِن عوٍف وسعِد بِن الرِبيِع قَاَل ِلعبـِد الـرحمِن                   

          بجَأع َأتَاِن فَانْظُررِلي امِن وفَياِلي ِنصم الًا فََأقِْسماِر مالَْأنْص ا فَِإذَا      ِإنِّي َأكْثَرا ِلي ُأطَلِّقْههمفَس كا ِإلَيمه

                 نُقَاعِني قَيوِق بلَى سع لُّوهفَد وقُكُمس نَأي اِلكمو ِلكِفي َأه لَك اللَّه كارا قَاَل بهجوا فَتَزتُهتْ ِعدانْقَض

م تَابع الْغُدو ثُم جاء يوما وِبِه َأثَر صفْرٍة فَقَـاَل النَِّبـي             فَما انْقَلَب ِإلَّا ومعه فَضٌل ِمن َأِقٍط وسمٍن ثُ        

                     اٍة ِمـننَـو نزو ٍب َأوذَه اةً ِمنا قَاَل نَوهقْتَ ِإلَيس تُ قَاَل كَمجوقَاَل تَز ميهم لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص

اِهيمرِإب ٍب شَكحديث صحيح. (99)ذَه.( 

َأن رسوَل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم آخَى بين َأِبي عبيـدةَ بـِن   ( عن َأنٍَس     أخرج مسلم بسنده   -44

 ).حديث صحيح. (100)الْجراِح وبين َأِبي طَلْحةَ

 :االتصال الجمعي

راد، كأن يكونوا قراء جريـدة أو       ويكون من مصدر واحد، فرد أو جماعة إلى عدد كبير من األف           

مجلة أو مستمعي إذاعة أو خطابة، أو مشاهدي تلفزيون وفي هذا يدخل اإلعالم والـدعوة علـى                 

أوسع نطاق، وأكبر وسيلة، حيث يؤثر الخطيب أو الزعيم أو الحاكم أو المصـلح فـي جمـوع                  

 . 101الجماهير المستمعة

 .وسائل االتصال الجمعي

 : عزوجل أهمية الكتابةبين المولى:  الكتابة-

 ).12 -11: اإلنسان) (تَفْعلُون ما كَاِتِبين يعلَمون ِكراما(: قال تعالى

 ).7: االنشقاق) (ِبيِميِنِه تَابه كُأوِتي من فََأما: (قال تعالى
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 الَِّذي لَْأكْرم   اوربك قْرْأا علٍَق  ِمن الِْإنسان خَلَقَ خَلَقَ الَِّذي ربك ِباسِم اقْرْأ: (قال تعالى

لَّمِبالْقَلَِم  ع لَّمع انا الِْإنسم لَم لَمع5-1: العلق ) (ي( 

 .الصحيفة الصادقة -

ما ِمن َأصحاِب النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم َأحـد     ( قال هريرةَ    أبي  عن  أخرج البخاري بسنده   -45

ر حِديثًا عنْه ِمنِّي ِإلَّا ما كَان ِمن عبِد اللَِّه بِن عمٍرو فَِإنَّه كَان يكْتُب ولَا َأكْتُب تَابعه معمر عـن                     َأكْثَ

 ).حديث صحيح (.102)هماٍم عن َأِبي هريرةَ

 .المسجد وأهم الجوانب اإلعالمية الخاصة بالمسجد

 .دخول وقت الصالةإعالم الناس ب:  اآلذان-

صالة الجماعة والجمعة يجتمع فيها الناس ويتبـادلون أخبـارهم وشـئون            :  الصلوات الخمس  -

 ).إعالم فردي وجمعي (المسلمين ويوقفهم على كل جديد، وفيها 

صلَاةُ (سلَّم قَاَل   َأن رسوَل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه و      ( عن عبِد اللَِّه بِن عمر        أخرج البخاري بسنده   -46

 ).  متفق عليه.( 103)الْجماعِة تَفْضُل صلَاةَ الْفَذِّ ِبسبٍع وِعشِْرين درجةً

 : مصلّى العيد-

قَام النَِّبي صلَّى اللَّـه علَيـِه       (عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه قَاَل سِمعتُه يقُوُل          أخرج البخاري بسنده     -47

م يوم الِْفطِْر فَصلَّى فَبدَأ ِبالصلَاِة ثُم خَطَب فَلَما فَرغَ نَزَل فََأتَى النِّساء فَذَكَّرهن وهو يتَوكَُّأ علَى                 وسلَّ

لِْفطِْر قَاَل لَا ولَِكن صـدقَةً      يِد ِبلَاٍل وِبلَاٌل باِسطٌ ثَوبه يلِْقي ِفيِه النِّساء الصدقَةَ قُلْتُ ِلعطَاٍء زكَاةَ يوِم ا             

يتَصدقْن ِحينَِئٍذ تُلِْقي فَتَخَها ويلِْقين قُلْتُ َأتُرى حقا علَى الِْإماِم ذَِلك ويذَكِّرهن قَاَل ِإنَّه لَحقٌّ علَيِهم وما                

لُونَهفْعلَا ي ممتفق عليه.( 104)لَه.( 

 . النبوي في عيدي الفطر واألضحى كل فئات األمة أو أكثرها حتى النساء وبهذا يتناول اإلعالم 

كُنَّا نُْؤمر َأن نَخْرج يوم الِْعيِد حتَّى نُخِْرج الِْبكْـر          ( عن ُأم عِطيةَ قَالَتْ       أخرج البخاري بسنده   -48

ِس فَيكَبرن ِبتَكِْبيِرِهم ويدعون ِبدعاِئِهم يرجون بركَةَ       ِمن ِخدِرها حتَّى نُخِْرج الْحيض فَيكُن خَلْفَ النَّا       

تَهرطُهِم ووالْي متفق عليه.( 105)ذَِلك.( 

 . صالة االستسقاء والكسوف والخسوف-

49-            اب وهقَ وحِن ِإسِهشَاِم ب نِعيَل عمِإس نب اِتمثَنَا حدةُ حبثَنَا قُتَيدَأِبيِه       ح نِن ِكنَانَةَ عِد اللَِّه ببع ن

َأرسلَِني الْوِليد بن عقْبةَ وهو َأِمير الْمِدينَِة ِإلَى ابِن عباٍس َأسَألُه عن اسِتسقَاِء رسوِل اللَِّه صلَّى                (قَاَل  

لَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم خَرج متَبذِّلًا متَواِضـعا متَضـرعا           اللَّه علَيِه وسلَّم فََأتَيتُه فَقَاَل ِإن رسوَل ال       

حتَّى َأتَى الْمصلَّى فَلَم يخْطُب خُطْبتَكُم هِذِه ولَِكن لَم يزْل ِفي الدعاِء والتَّضرِع والتَّكِْبيـِر وصـلَّى                 

 ).إسناده صحيح.( 106)ِفي الِْعيِد قَاَل َأبو ِعيسى هذَا حِديثٌ حسن صِحيحركْعتَيِن كَما كَان يصلِّي 
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كُنَّـا ِعنْـد    (حدثَنَا عمرو بن عوٍن قَاَل حدثَنَا خَاِلد عن يونُس عن الْحسِن عن َأِبي بكْرةَ قَاَل                 -50

     لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوِل اللَِّه صسر             هاءِرد ـرجي ـلَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص النَِّبي فَقَام سفَتْ الشَّمفَانْكَس 

                  ِإن ـلَّمسـِه ولَيع لَّى اللَّهفَقَاَل ص سلَتْ الشَّمتَّى انْجِن حتَيكْعلَّى ِبنَا رخَلْنَا فَصفَد ِجدسخََل الْمتَّى دح

 الْقَمو سالشَّم         ـا ِبكُـمكْشَـفَ متَّى يوا حعادلُّوا وا فَصموهتُمَأيٍد فَِإذَا رِت َأحونْكَِسفَاِن ِلملَا ي 107)ر .

 ).حديث صحيح(

 على اإلعالم والبيان فحسب،     ر إن صالة العيدين واالستسقاء والكسوف في مصلى العيد ال تقتص         

نية ووجدانية، مشاركة عملية فعالة، لها أثارها       بل تتجاوز هذا إلى مشاركة المسلمين مشاركة إيما       

العميقة في النفوس، وتنعكس على حياة الناس، وهذا أقصى ما تبتغيه أجهزة اإلعالم ومؤسسـاته               

ووسائله في هذا العصر، وتأمل تحقيقه، وتسعى إليه وال يمكن أن يقارن ما يتحقق فـي مصـلى                  

 108.هما كبيرالعيد باالتصال الجماهيري المعاصر والفارق بين

 . حج أبي بكر الصديق رضي اهللا عنه-

 .فيه من المواقف والمناسبات اإلعالمية أمور كثيرة، جمعية وفردية

 .إعالم للمسلمين بأمور ومناسك الحج، وبيان ما يتوجب عليهم

 . وإعالم كبير عظيم األثر يبين سياسة المسلمين مع اآلخرين

 في حسن عبادتهم واستقامة سلوكهم، وتآزرهم وتعاونهم        وإعالم لغير المسلمين أن يروا المسلمين     

 . 109مما يحبب إلى نفوسهم الدين الجديد

بعثَِني َأبو بكٍْر رِضي اللَّه عنْه ِفيمن يَؤذِّن يـوم          ( هريرةَ قَاَل    ي عن َأب   أخرج البخاري بسنده   -51

ِرك ولَا يطُوفُ ِبالْبيِت عريان ويوم الْحج الَْأكْبِر يوم النَّحِر وِإنَّمـا            النَّحِر ِبِمنًى لَا يحج بعد الْعاِم مشْ      

                    ـامع جحي اِم فَلَمالْع كٍْر ِإلَى النَّاِس ِفي ذَِلكو بذَ َأبفَنَب غَرالَْأص جِل النَّاِس الْحِل قَوَأج ِمن رِقيَل الَْأكْب

 ).حديث صحيح. (110)وداِع الَِّذي حج ِفيِه النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم مشِْركحجِة الْ

 : حجة الوداع-

وهي من أعظم المناسبات اإلعالمية، وأبعدها أثراً في نفوس األفراد والجماعة في عصر الرسول              

 . 111صلى اهللا عليه وسلم

مر رِضي اللَّه عنْهما قَاَل قَاَل النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسـلَّم             عن ابِن ع    أخرج البخاري بسنده   -52

َأتَدرون َأي يوٍم هذَا قَالُوا اللَّه ورسولُه َأعلَم فَقَاَل فَِإن هذَا يوم حرام َأفَتَدرون َأي بلَـٍد هـذَا                   (ِبِمنًى  

  سرو قَالُوا اللَّه                امرح رقَاَل شَه لَمَأع ولُهسرو ذَا قَالُوا اللَّهٍر هشَه َأي ونرَأفَتَد امرح لَدقَاَل ب لَمَأع ولُه

             ه ِركُمذَا ِفي شَهه ِمكُموِة يمركَح كُماضرَأعو الَكُموَأمو كُماءِدم كُملَيع مرح اللَّه قَاَل فَِإن   لَِدكُمذَا ِفي ب

هذَا وقَاَل ِهشَام بن الْغَاِز َأخْبرِني نَاِفع عن ابِن عمر رِضي اللَّه عنْهما وقَفَ النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه                  
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ا يوم الْحج الَْأكْبِر فَطَِفـقَ النَِّبـي        وسلَّم يوم النَّحِر بين الْجمراِت ِفي الْحجِة الَِّتي حج ِبهذَا وقَاَل هذَ           

 ).حديث صحيح. (112)صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم يقُوُل اللَّهم اشْهد وودع النَّاس فَقَالُوا هِذِه حجةُ الْوداِع

لرسـول صـلى اهللا     لقد كان حج الرسول صلى اهللا عليه وسلم مناسبةً إعالميةً عظيمةً، بلّغ فيها ا             

عليه وسلم األمانة وأدى الرسالة، وشارك في هذه المناسبة مشاركةً عمليةً جماهير المسلمين بنقل              

 ورأوه وأدوه إلى أهليهم وذويهم ومن وراءهم، فأدت كل ما كـان مرجـواً منهـا أداء                  هما سمعو 

 .113تاماً

 : الخطابة-

هي، وقد كانـت هـذه الوسـيلة تسـتخدم          واإلعالم الخطابي فرع من فروع اإلعالم النبوي الشف       

الستنهاض الهمم، والحث على الفضائل أو جمع الشمل وإرهاب األعداء، وإصالح الفكر والعقيدة،             

وقد كانت الخطابة وسيلة هامة من وسائل االتصال الجمعي والتأثير في الجماهير من خالل صالة               

 . 114واسم الحجالجمع، واألعياد، وصالة االستسقاء، والخسوف والكسوف وم

والشعر وسيلة من وسائل اإلعالم النبوي للتأثير في الجماهير، استخدمه النبي صلى اهللا             :  الشعر -

 . عليه وسلم الستنهاض الهمم، وللرد على األعداء في ميادين المعارك

م قَاَل اهجوا قُريشًا فَِإنَّـه      َأن رسوَل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّ      ( عن عاِئشَةَ     أخرج مسلم بسنده   -53

َأشَد علَيها ِمن رشٍْق ِبالنَّبِل فََأرسَل ِإلَى ابِن رواحةَ فَقَاَل اهجهم فَهجاهم فَلَم يرِض فََأرسَل ِإلَى كَعِب                 

يِه قَاَل حسان قَد آن لَكُم َأن تُرِسلُوا ِإلَـى هـذَا            بِن ماِلٍك ثُم َأرسَل ِإلَى حسان بِن ثَاِبٍت فَلَما دخََل علَ          

              يـاِني فَـرِبِلس منَّهقِّ لََأفِْريِبالْح ثَكعالَِّذي بفَقَاَل و كُهرحَل يعفَج انَهِلس لَعَأد اِرِب ِبذَنَِبِه ثُمِد الضالَْأس

ى اللَّه علَيِه وسلَّم لَا تَعجْل فَِإن َأبا بكٍْر َأعلَم قُريٍش ِبَأنْساِبها وِإن ِلي ِفيِهم               الَْأِديِم فَقَاَل رسوُل اللَِّه صلَّ    

نَسبا حتَّى يلَخِّص لَك نَسِبي فََأتَاه حسان ثُم رجع فَقَاَل يا رسوَل اللَِّه قَد لَخَّص ِلي نَسـبك والَّـِذي                    

ك ِبالْحقِّ لََأسلَّنَّك ِمنْهم كَما تُسلُّ الشَّعرةُ ِمن الْعِجيِن قَالَتْ عاِئشَةُ فَسِمعتُ رسوَل اللَِّه صلَّى اللَّـه           بعثَ

              سراللَِّه و نتَ عا نَافَحم كدَؤياُل يزِس لَا يالْقُد وحر ِإن انسقُوُل ِلحي لَّمسِه ولَيتُ   عِمعقَالَتْ سوِلِه و

رسوَل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم يقُوُل هجاهم حسان فَشَفَى واشْتَفَى قَاَل حسان هجـوتَ محمـدا                 

 اللَِّه ِشيمتُه الْوفَاء فَِإن َأِبـي       فََأجبتُ عنْه وِعنْد اللَِّه ِفي ذَاك الْجزاء هجوتَ محمدا برا حِنيفًا رسولَ           

وواِلده وِعرِضي ِلِعرِض محمٍد ِمنْكُم ِوقَاء ثَِكلْتُ بنَيِتي ِإن لَم تَروها تُِثير النَّقْع ِمـن كَنَفَـي كَـداِء                   

      اءُل الظِّما الَْأسلَى َأكْتَاِفهاٍت عِعدصالَْأِعنَّةَ م اِرينبي        ـاءِر النِّسِبالْخُم نهاٍت تُلَطِّمطِّرتَمنَا مادتَظَلُّ ِجي 

فَِإن َأعرضتُمو عنَّا اعتَمرنَا وكَان الْفَتْح وانْكَشَفَ الِْغطَاء وِإلَّا فَاصِبروا ِلِضراِب يوٍم يِعز اللَّه ِفيـِه                

     سَأر قَد قَاَل اللَّهو شَاءي نم              ارالَْأنْص ما هنْدتُ جرسي قَد قَاَل اللَّهو ِبِه خَفَاء سقَّ لَيقُوُل الْحا يدبلْتُ ع
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                  ـوَل اللَّـِه ِمـنْكُمسـو رجهي نفَم اءِهج ِقتَاٌل َأو َأو ابِسب دعم ٍم ِمنولَنَا ِفي كُلِّ ي ا اللِّقَاءتُهضرع

يو هحدميوِكفَاء لَه سِس لَيالْقُد وحروُل اللَِّه ِفينَا وسِريٌل رِجبو اءوس هرحديث صحيح. (115)نْص.( 

يوضح الحديث اهتمام النبي صلى اهللا عليه وسلم بالشعر كوسيلة من وسائل االتصال، واعتبر أن               

 . الكلمة بتأثيرها ووقعها أشد من رمي النبل والقتال

 : فتح مكة-

تح مكة من أكبر المناسبات اإلعالمية، وأوسعها شموالً وأطولها مدة، في عهد الرسول صـلى                ف

ولقد أتاح فتح مكة عدة فرص للقاء المسلمين جميعاً بالرسول، واالستفادة منه، إنها          . اهللا عليه وسلم  

العمـل  ألوان من اإلعالم فريدة، تجمع بين المسموع والمنظور تتجاوب معها النفوس، فتنزع إلى              

 .116والتطبيق، فنجدها على سبيل األتباع واإلقتداء

 عن َأِبي شُريٍح َأنَّه قَاَل ِلعمِرو بِن سِعيٍد وهو يبعثُ الْبعوثَ ِإلَى مكَّـةَ                أخرج البخاري بسنده   -54

للَّه علَيِه وسلَّم الْغَد ِمن يوِم الْفَتِْح سِمعتْه ُأذُنَاي         اْئذَن ِلي َأيها الَْأِمير ُأحدثْك قَولًا قَام ِبِه النَِّبي صلَّى ا          (

                    لَـمو ا اللَّـههمركَّةَ حم قَاَل ِإن ِه ثُملَيَأثْنَى عو اللَّه ِمدِبِه ح تَكَلَّم ِحين نَاييع تْهرصَأبقَلِْبي و اهعوو

   فَلَا ي ا النَّاسهمرحي               ةً فَِإنرا شَجِبه ِضدعلَا يا وما دِبه ِفكسي ِم الْآِخِر َأنوالْيِباللَِّه و ْؤِمنِرٍئ يِحلُّ ِلام

م يـْأذَن   َأحد تَرخَّص ِلِقتَاِل رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِفيها فَقُولُوا ِإن اللَّه قَد َأِذن ِلرسوِلِه ولَ                

            لِّـغْ الشَّـاِهدبلْيِس وا ِبالْـَأمِتهمركَح موا الْيتُهمرتْ حادع اٍر ثُمنَه ةً ِمناعا سِلي ِفيه ا َأِذنِإنَّمو لَكُم

 لَا يِعيذُ عاِصيا ولَا فَارا ِبـدٍم        الْغَاِئب فَِقيَل ِلَأِبي شُريٍح ما قَاَل عمرو قَاَل َأنَا َأعلَم ِمنْك يا َأبا شُريحٍ             

 ).متفق عليه.(117)ولَا فَارا ِبخَربٍة

 

 الخاتمة

 :أهم النتائج التي توصل إليها الباحث ما يلي

اإلعالم النبوي يشتق معاييره وقيمه من العقيدة اإلسالمية، ويتحرى الصـواب والموضـوعية              -

 .رع، ويبرز الطابع اإلنساني للحضارة اإلسالميةوالدقة، ويبتعد عن التعصب والتحيز والتس

 اإلعالم النبوي ملتزم بقيم اإلسالم وتعاليمه ومبادئه واهتماماته، ويستهدف تكوين رأي إسالمي             -

 .مستنير ومنضبط ومنقاد هللا تعالى

  اإلعالم النبوي يحرص على هداية الناس وتعليمهم أمور دينهم والتزامهم باإلسالم، وله تأثيره-

 .على المرسل إليه
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 اإلعالم اإلسالمي عام وشامل يعبر عن العقيدة واألحكام واآلداب واألخالق، ويهتم بالمسـائل              -

السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والعلمية والفكرية، ويتناول أمور الدنيا والدين والحياة           

 .ألوقات بالفرد والجماعة في جميع الظروف واقاآلخرة، وكل ما يتعل

 اإلعالم النبوي يهدف إلى تزويد الناس بالمعلومات الصـحيحة والحقـائق الثابتـة واألخبـار                -

 .الصادقة

 . اإلعالم النبوي يرفض التعريض والتشهير بالناس ويمنع السخرية منهم واالستهزاء بهم-

 .حة الناس لقد سبق اإلسالم الغرب في مبادئ اإلعالم السليم والهادف والذي يتوخى فيه مصل-

 . استخدم النبي صلى اهللا عليه وسلم أساليب ووسائل اإلعالم المختلفة لخدمة الدعوة اإلسالمية-

 دعوة إلى االهتمام باإلعالم اإلسالمي واستخدام وسائل اإلعالم الحديثة المشروعة فـي خدمـة         -
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