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Media-Related Connotations in Calling and 

Reporting to Allah 

 Abstract: 
The approach of Calling to Allah includes media-related connotations which set the basis for the role of the 

media in today’s Islamic discourse. This is clearly shown in the functions of calling and reporting to Allah by 
setting the unshakable evidence to people, preaching, warning, reporting, and accounting. The Prophet's 
approach in Calling and reporting to God Almighty clearly indicates several important media-related aspects of 
the contemporary Islamic discourse in media. This is plainly perceived through the sound dealing with public 
opinion, addressing each category with its matching, directing the speech to the group and the public, following 
methods of iteration and dialogue in discourse, and directing the call to people. 
Key words: Islamic media, contemporary Islamic discourse, calling and reporting to Allah. 
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 دالالت إعالمية في التبليغ والدعوة إلى هللا تعالى

 لخص م
يتضمن منهج التبليغ والدعوة إلى هللا عز وجل دالالت إعالمية تؤصل لدور اإلعالم في الخطاب اإلسالمي اليوم، وتظهر هذه الدالالت 

الذي ترمي إليه هذه الدعوة؛ من تعريف العباد بخالقهم، ونشر الصالح، والقضاء على الفساد، وتحقيق التعارف بين الشعوب،  اإلعالمية في الهدف
 ونشر السالم بينهم.

 ويظهر ذلك أيضًا في وظائف التبليغ والدعوة إلى هللا عز وجل؛ من إقامة الحجة على الناس، والتبشير واإلنذار والدعوة ال المحاسبة.
يأتي المنهج النبوي في التبليغ والدعوة إلى هللا عز وجل ليدل داللة واضحة على جوانب إعالمية عدة، مهمة في الخطاب اإلسالمي الدعوي و 

ب ع أسلو اليوم على وسائل اإلعالم، وذلك في حسن التعامل مع الرأي العام، ومخاطبة كل فئة بما يناسبها، وتوجيه الخطاب للجماعة والعموم، واتبا
 .وتوجيه الدعوة إلى الناسالتكرار والحوار في الخطاب 

 .اإلعالم اإلسالمي، الخطاب اإلسالمي المعاصر، التبليغ والدعوة إلى هللا: الكلمات المفتاحية

 مقدمة
الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله 

 د:وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبع
فإن مما ال يخفى على أحد أن اإلعالم ووسائله يحتّل اليوم 
مكانة متميزة ويكتسب أهمية خاصة، نظرًا ألهميته للدول المعاصرة في 
مخاطبة الخارج المحيط بها إقليميًا وعالميًا، والداخل شعبيًا، وهو أمر 
تترتب عليه آثار مهمة ومصيرية في نواح كثيرة لهذه الدول، وقد 

أهمية هذا الجانب وتطورت مع تطور وسائل اإلعالم وتقدمها، ازدادت 
 واتساع دائرة انتشارها وسرعة اتصالها بجمهور المتلقين لها.

لذلك كان ال بد من بيان الوجه اإلعالمي في الدعوة والتبليغ في 
رسالة اإلسالم السمحة، وبيان الدالالت اإلعالمية الدالة على أهمية 

اإلسالم والمسلمين، وذلك ألنه الذراع هذا الجانب في حضارة 
اإلعالمي واللسان التواصلي والمنبر الدعوي لألمة اإلسالمية في 

 مقابل الحضارات والثقافات عند األمم األخرى.
ومن هنا جاء هذا البحث لرصد جانب من هذه الدالالت 
اإلعالمية في الدعوة والتبليغ لدين هللا عز وجل بالنظر إلى أهداف 

ووظائفها ومهماتها، ومن خالل منهج النبي صلى هللا عليه  الدعوة
عظم  -إن شاء هللا تعالى-وسلم في الدعوة والتبليغ، وهو ما سيبين 

هذا الجانب في المؤسسات المعاصرة للدول اإلسالمية، لتعلقه بشريان 
اإلعالم الذي يمثل لسانها الناطق ومنبرها المدافع عن وجودها 

 قافي.الحضاري وكيانها الث

ومن جانب آخر: فإن تبليغ الدعوة إلى هللا تعالى أساس 
، وميدانه اإلنسان في سائر أنحاء األرض، الخطاب الديني ومنطلقه

فكان ال بد من تأصيله الشرعي ليقوم بنيانه على أركان تؤسس لبناء 
مجتمع بشري تسوده عالقات المحبة واإلخاء، ولهذا كان لتبليغ الدعوة 

ى دالالت إعالمية يجب على الداعية المسلم الوقوف إلى هللا تعال
 عندها وال يتعداها حتى يؤتي التبليغ ثماره المرجوة منه.

ويأتي هذا البحث في هذا السياق أيضًا، ليبين العالقة بين 
التبليغ والدعوة وبين اإلعالم ومنهجه، وذلك لتأسيس منهج واضح 

، حيث إن اإلسالم هو ينهجه الدعاة وهم يبلغون دين اإلسالم للناس
دين هللا تعالى للبشرية، فهو دين التبشير واإلنذار وليس دين الكراهية 
والعنف، وهو دين الدعوة والنصح، وليس دين تجريح وتقبيح، ومن هنا 
ينبغي أن ُيعلم أن الذي يبلغ الدعوة إلى هللا تعالى إعالميًا، ملزم 

ه وتبليغه، ليوظف بالوقوف عند النص الشرعي في طرق إثباته وفهم
 سلوكه الدعوي وفق هذا الفهم المؤصل شرعيًا.

 مشكلة البحث:
 تتمثل مشكلة البحث في التساؤالت التالية: 

أواًل: ما هي الجوانب الدعوية التي تدل داللة واضحة على أهمية 
اإلعالم اإلسالمي اليوم، وتبين وظيفته في الخطاب اإلسالمي 

 المعاصر؟
الت اإلعالمية التي يمكن استخالصها من خالل ثانيًا: ما هي الدال

 أهداف الدعوة ووظائفها المقررة في الكتاب والسنة؟
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ثالثًا: ما هي الدالالت واإلشارات اإلعالمية في منهج النبي صلى هللا 
عليه وسلم الدعوي في خطبه ورسائله في تبليغ دين هللا عز 

 وجّل؟

 أهداف البحث: 
 يهدف البحث إلى ما يلي: 

أواًل: إبراز الدالالت اإلعالمية في مصطلح الدعوة والتبليغ لدين هللا 
 عز وجل. 

ثانيًا: بيان الجوانب اإلعالمية في أهداف الدعوة إلى هللا عز وجّل، 
 وفي وظائف هذه الدعوة ومهماتها.

ثالثًا: استخالص الدروس اإلعالمية من منهج النبي صلى هللا عليه 
 تعالى. وسلم في الدعوة إلى هللا

رابعًا: تأصيل الفقه الواعي لتبليغ الدعوة من خالل دالالتها 
اإلعالمية، وذلك بهدف ترشيد الخطاب اإلعالمي اإلسالمي 

 اليوم في الدعوة إلى هللا تعالى وتبليغ دينه. 

 منهج البحث:
يقوم البحث على المنهج الوصفي التحليلي من خالل وصف  

م وتحليلها، ودراسة أهداف الدعوة مصطلحات الدعوة والتبليغ واإلعال
ووظائفها، وتلمس منهج النبي صلى هللا عليه وسلم في وظيفة الدعوة 
والتبليغ لدين هللا عز وجل، واالستفادة من هذه الدراسة الوصفية في 
استنباط الدالالت اإلعالمية لذلك، وذلك من خالل تحليل ما تم 

 عالم ومنهجه المعاصر.وصفه تحلياًل إعالميًا لربط ذلك كله باإل

 خطة البحث: 
دالالت إعالمية في التبليغ والدعوة جاء هذا البحث الموسوم بـ"

"، في مقدمة وأربعة مطالب وخاتمة، وهي على النحو إلى هللا تعالى
 اآلتي:

: في بيان مصطلحات: الداللة والدعوة واإلعالم المطلب األول
 والتبليغ، وفيه الفروع التالية:

 داللة. ثانيًا: اإلعالم. ثالثًا: التبليغ. رابعًا: الدعوة.أواًل: ال
دالالت إعالمية من خالل أهداف الدعوة إلى هللا  المطلب الثاني:

 تعالى، وفيه الفروع التالية:
 الهدف األول: تعريف العباد بخالقهم.

 الهدف الثاني: نشر الصالح والقضاء على الفساد.
 السالم بينهم. الهدف الثالث: تعارف الشعوب ونشر

: دالالت إعالمية في وظائف التبليغ والدعوة إلى هللا المطلب الثالث
 تعالى، وفيه الفروع التالية:

 الوظيفة األولى: إقامة الحجة على العباد.
 الوظيفة الثانية: التبشير واإلنذار.

 الوظيفة الثالثة: الدعوة ال المحاسبة. 

نهج النبوي في الدعوة والتبليغ، دالالت إعالمية في الم المطلب الرابع:
 وفيه الفروع التالية:

 أواًل: التعامل مع الرأي العام في الخطاب الدعوي.
 ثانيًا: مخاطبة كل فئة بما يناسبها.

 ثالثًا: االنتقال من الخطاب الشخصي إلى الخطاب الجمعي.
 رابعًا: اعتماد أسلوب التكرار والحوار.

والتوصيات التي توصل إليها  : وقد تضمنت أهم النتائجالخاتمة
البحث، كما اشتمل على قائمة بالمصادر والمراجع التي تم الرجوع 

 إليها عند إعداد هذا البحث.
ونسأل هللا عز وجّل أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، 
وأن ال يحرمنا أجر ما بذل فيه من جهد واجتهاد، وأن يغفر لنا ما كان 

 ، والحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات.فيه من تقصير أو خطأ

المطلب األول: في بيان مصطلحات ومفاهيم: الداللة والدعوة 
 واإلعالم والتبليغ:

 أواًل: مفهوم الداللة لغة واصطالحًا: 
، (1): مأخوذة من الدليل وهو ما يستدل به على الطريقالداللة لغة

لصحابة أنهم ، وروي في صفة ا (2)وأدللت الطريق: اهتديت إليه
 .(4)والدليل هو المرشد وما به اإلرشاد (3)أدلة، أي فقهاء

،  (5)"هو الموصل بصحيح النظر فيه إلى المطلوب" الدليل اصطالحًا:
ولهذا جاء تعريف الداللة بأنها: "كون الشيء بحالة يلزم من 
العلم به العلم بشيء آخر"، وبتعبير أبسط هي: فهم أمر من 

 ألول هو المدلول والثاني هو الدليل. ، فاألمر ا (6)أمر
والمراد بالدالالت اإلعالمية في هذا البحث: المؤشرات واألدلة 
التي تبّين الوظيفة اإلعالمية في مجال الدعوة إلى هللا تعالى وتبليغ 
رسالة هذا الدين العظيم من خالل أهداف الدعوة، ووظائفها ومهاّمها 

 المنوطة بها.

 م:ثانيًا: مفهوم اإلعال
،  (8)، وعلم األمر: أتقنه (7): مأخوذة من العلم والعالمةاإلعالم لغة

، والمعلم: األثر يستدل به على  (9)وعلمت الشيء أعلمه: عرفته
، وأعلم نفسه: (11)، وما جعل عالمة للطرق والحدود(11)الطريق

، والعلم: العالمة، والعالمة: ما ينصب (12)جعل له عالمة
 .(13)للفصل بين األرضين

: للعلماء تعريفات مختلفة لإلعالم تتباين فيما بينها، اإلعالم اصطالحاً 
 نختار منها:

"نشر الحقائق واألفكار واآلراء بين جماهير البشر أو  اإلعالم هو: 
المؤسسة، بوسائل اإلعالم والصحافة واإلذاعة والسينما 
والمحاضرات والندوات والمعارف والحفالت وغيرها، وذلك بغية 

 .(14)لتفاهم واإلقناع ولجلب التأييد"ا
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"تزويد الناس باألخبار الصحيحة والمعلومات السليمة هو:  اإلعالم
والحقائق الثابتة التي تساعدهم على تكوين رأي صائب في 

 .(15)واقعة من الوقائع أو مشكلة من المشكالت"
 ويستفاد من معاني اإلعالم األمور اآلتية:

 نشر لآلراء واألفكار والحقائق بين الناس.أواًل: اإلعالم ترويج و 
 ثانيًا: هدف اإلعالم اإلقناع وجلب التأييد.

ثالثًا:اإلعالم يعتمد في األصل على الحقائق الثابتة واألدلة 
 الصحيحة.

رابعًا: وسائل اإلعالم متعددة منها ما هو مقروء كالصحف، ومنها ما 
، وغير ذلك هو مرئي كالسينما، ومنها ما هو مسموع كاإلذاعة

 من وسائل االتصال مع الجمهور.

 ثالثًا: مفهوم التبليغ:
: اإلبالغ والتبليغ: اإليصال واالسم منه البالغ، والبالغ التبليغ لغة

-، وبلغ الشيء: وصل وانتهى، وبّلغ الشيء (16)أيضا: الكفاية
وصل إلى مراده، والبالغ: ما يتبلغ به ويتوصل  -بتشديد الالم

، والرجل البليغ: حسن الكالم فصيحه، (17)لوبإلى الشيء المط
 .(18)يبلغ بعبارة لسانه ما في قلبه

: "إيصال التعاليم واإلرشادات اإلسالمية إلى التبليغ اصطالحاً 
، ويقول الشيخ عبد الرحمن حبنكة: "بّلغ أو أبلغ (19)الناس"

الداعي إلى هللا نصوص الدين وبياناته وتعليماته أو شيئًا منها 
بالغًا وبالغًا إذا أوصلها إليهم، قواًل مسموعًا إلى ا لناس تبليغًا وا 

 .(21)أو كالمًا مكتوبًا"
 رابعًا: مفهوم الدعوة:

، ودعا إلى الشيء حثه على قصده، ودعا (21): الطلبالدعوة
، والدعاة، قوم يدعون (22)إلى المذهب: دعاه إلى اعتقاده وساقه إليه

داع، ورجل داعية: إذا كان يدعو إلى بيعة هدى أو ضاللة، وأحدهم: 
، والنبي داعية (23)الناس إلى بدعة أو دين، أدخلت فيه الهاء للمبالغة

 .(25)، والدعاء: النداء (24)األمة إلى توحيد هللا وطاعته

 للعلماء تعريفات عدة للدعوة منها:الدعوة اصطالحًا: 
اقع أواًل: "تبليغ اإلسالم للناس وتعليمه إياهم، وتطبيقه في و 

 .(26)الحياة"
ثانيًا: "هي الطلب بشّدة وحثٍّّ على الدخول في دين اإلسالم اعتقادًا 

 .(27)وقواًل وعماًل، ظاهرًا وباطنًا"
ثالثًا: "والدعوة إلى هللا: هي الدعوة إلى اإليمان به، وبما جاءت به 
رسله؛ بتصديقهم فيما أخبروا، وطاعتهم فيما أمروا به وفيما 

 . (28)نهوا عنه"
رابعًا: "اسم جامع لرسالة اإلسالم وتعاليمه من عقيدة وعبادات 
ومعامالت وشرائع وأحكام، وهي أيضًا اسم جامع لسائر وسائل 

حمل الناس على هذه الرسالة وسائر أساليب التبليغ عن هللا 
 .(29)ورسوله على اختالف مراحلها"

وعظ خامسًا: "كل عمل يدعى فيه إلى هللا كالتدريس والخطابة وال
والمحاضرات والمؤتمرات والمناظرات والدفاع عن اإلسالم والرد 
على خصومه والجهاد وكل ما من شأنه إعالء كلمة 

 .(31)اإلسالم
والتعريفات السابقة للدعوة في اللغة واالصطالح تؤكد على  مجموعة 

 :من األمور وهي
 أوال: أن الدعوة إلى هللا تشمل الدعوة إلى اإلسالم كله.

 الدعوة إلى هللا هي تبليغ اإلسالم للناس وا عالء كلمته فيهم. ثانيا:
ثالثا: الدعوة تعليم وبيان لمعالم اإلسالم لكل من يجهله، أو يريد 

 معرفته.
 رابعا: الدعوة سلوك قبل أن تكون علمًا يبلغ للناس.

خامسا: الدعوة تشمل كل عمل مشروع يدعى فيه إلى هللا، وهذا يعني 
غي أن يخوض غمارها من ال يعرف أصولها أن الدعوة ال ينب

وشروطها وأسسها، ألن شأنها خطير، ال يخوض فيه إال من 
 أدركه ووعاه.

وبناء على ما سبق بيانه فيمكنني وضع تعريف للدعوة 
اإلسالمية وهو أنها: "إيصال اإلسالم إلى كافة الناس بالحجة واإلقناع 

 بكل وسيلة مشروعة".
عريفات السابقة لهذه المصطلحات ويظهر بوضوح من خالل الت

العالقة الواضحة بين اإلعالم والدعوة إلى هللا تعالى وتبليغ دينه 
وشرعه، وذلك ألن وسائل نشر الدعوة هي وسائل اإلعالم على 
اختالف صورها، واختالف هذه الوسائل عبر الزمن ما هو إال بسبب 

، وبالتالي فإن اختالف وسائل اإلعالم وتطورها عبر األزمنة المتتالية
الدعوة إلى هللا عز وجل ينبغي أن تدخل جميع المجاالت اإلعالمية 
المتوافرة، وأن ال تقتصر على جانب واحد أو شكل واحد أو وسيلة 

 واحدة من وسائل اإلعالم المعاصر.
كما أن التعريفات السابقة توضح لنا أن الدعوة إلى هللا عز 

ون على أسس علمية راسخة، وجل وتبليغ شرعه ودينه ال بد أن تك
بعيدًا عن الوسائل العاطفية غير العلمية، وذلك ألن الدعوة علم وحجج 
وأدلة وبراهين ومخاطبة للعقل، وهذا ما يجعلنا نفرق بين الدعوة من 
خالل المنابر اإلعالمية وبين مصطلح الدعاية في وسائل اإلعالم 

عاطفية غير علمية، اليوم، فالدعوة ليست دعاية ترويجية وال خطابات 
نما تعتمد منهج قوله تعالى: "ُقْل َهاُتوا ُبْرَهاَنُكْم ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقيَن" ، (31)وا 

ِ َعَلى َبِصيَرةٍّ َأَنا َوَمِن  وقوله سبحانه: "ُقْل َهِذِه َسِبيِلي َأْدُعو ِإَلى َّللاه
ِ َوَما َأَنا ِمَن اْلُمْشِرِكينَ   (32)"اتهَبَعِني َوُسْبَحاَن َّللاه
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وتظهر أهمية هذا التفريق في تقويم عمل بعض الدعاة اليوم، 
حيث نجد البعض يعتمد أساليب غير علمية وال منطقية في سبيل 
يصالها لآلخر، باستخدام أسلوب الترويج الدعائي، من  تبليغ الدعوة وا 
خالل استثارة عواطف الجمهور في قضايا غير ثابتة علميًا؛ 

تي لم تثبت صحتها بعد واعتمادها في تفسير كالنظريات العلمية ال
ظهار ذلك بمظهر اإلعجاز العلمي في  بعض النصوص القرآنية، وا 
النصوص القرآنية، مع تحميل النصوص القرآنية ما ال تحتمل من 
المعاني والدالالت، وكثيرًا ما يثبت زيف هذه النظريات وبطالنها، وهو 

والسبب في ذلك انجرار ما يعود على الدعوة بضرر هي منه براء، 
بعض الدعاة وراء األمور الغريبة في سبيل شد السامعين واستمالة 

 .(33)أذهانهم وعقولهم
وهذا األسلوب هو الذي ينطبق عليه مصطلح الدعاية بمعناها 
السلبي عند علماء اإلعالم اليوم، وهو ما ينبغي أن يبتعد عنه الدعاة 

ها هللا عز وجل، فالدعاية عند الذين يبلغون رسالة اإلسالم كما أراد
علماء اإلعالم تقوم على استهواء الجمهور بشتى وسائل التأثير 

دون التقيد بالوسائل الصحيحة أو  ،(34)الممكنة لصالح صاحب الدعاية
الصادقة أحيانًا، وهو ما تتنزه عنه الدعوة القائمة على العلم التام 

عبد الحليم: "... إال أن  والحجة البالغة، وفي هذا يقول د. محي الدين
الدعوة بمعناها األصيل تختلف عن الدعاية بمعناها الحديث على 
الرغم من أن األصل اللغوي لكل منهما واحد؛ ألن الدعاية كثيرًا ما 
تستند إلى الخيال، وتعمل على فرض وجهة نظرها مستهدفة من وراء 

 .(35)ذلك إخفاء وجهة النظر األخرى"
ق مع مفهوم اإلعالم المستند إلى العقل والعلم إذن فالدعوة تتطاب

والحقائق للوصول إلى اإلقناع المعتمد على الحجة والبرهان ال التشهي 
والهوى المجرد عن أي حجة أو دليل، وهو ما يجب أن يعيه الدعاة 
في مخاطبة الجمهور الذي تتعدد ثقافاته ومشاربه وانتماءاته الفكرية 

بسبب العاطفة غير -من أن ينسب إليها والثقافية، حفظًا للدعوة 
 ما هي منه براء.   -المقيدة بالعلم

المطلب الثاني: دالالت إعالمية من خالل أهداف الدعوة إلى 
  هللا تعالى:

المراد بأهداف الدعوة إلى هللا: الغايات التي ُيبذل من أجلها 
الجهد ويتم في سبيل تحقيقها العمل لدى الفرد والجماعة، وأسباب 
الدعوة هي الدوافع والمحركات للوصول إلى األهداف، وهي بهذا 

 .(36)المعنى قد تشترك مع أهداف الدعوة في بعض األمور
وهنا ال بد أن تكون أهداف الدعوة واضحة الرؤية عند الداعي؛ 
توفيرًا للجهد في العمل، واختصارًا للوقت في اإلنجاز، وحفظًا للطاقات 

ية مغايرة للهدف الصحيح من عمل الدعوة من أن تهدر في قضايا ثانو 
 إلى هللا تعالى، وجهد تبليغ دينه وشرعه، ومن أهم هذه األهداف:

 الهدف األول: تعريف العباد بخالقهم:
وهذا أول أهداف الخطاب اإلسالمي الدعوي، وهو أول وأسمى 
هدف من أهداف الدعوة إلى هللا تعالى، وهو ينحصر في ركنين 

 أساسيين هما:
: تعريف العباد بخالقهم عز وجل من خالل دعوتهم كن األولالر 

إلى توحيده في ربوبيته، وتوحيده في ألوهيته، وتوحيده في أسمائه 
وصفاته، أما توحيد الربوبية، فببيان أن هللا وحده خالق كل شيء، وأما 
توحيد األلوهية فببيان استحقاق هللا عز وجل العبادة وحده دون غيره 

، قال في العقيدة الطحاوية: "التوحيد أول دعوة (37)لوقاتالمخمن سائر 
قال  (38)الرسل وأول منازل الطريق وأولى مقام يقوم فيه السالك إلى هللا

ُسواًل َأِن اْعُبُدوْا َّللّاَ َواْجَتِنُبوْا  ةٍّ ره هللا تعالى:"َوَلَقْد َبَعْثَنا ِفي ُكلِّ ُأمه
 . (39)الطهاُغوَت""

فيعني وصف هللا تعالى بما وصف به نفسه  وأما توحيد الصفات
ثباتاً   .(41)وبما وصفته رسله نفيًا وا 

: تعريف العباد بحق هللا تعالى عليهم، وقد جمع الركن الثاني
تدري هذا الركن قول النبي صلى هللا عليه وسلم لمعاذ بن جبل: )هل 

 حق هللا على(؟ قلت: هللا ورسوله أعلم، قال: )ما حق هللا على عباده
يا (، ثم سار ساعة، ثم قال: )عباده أن يعبدوه وال يشركوا به شيئا

هل تدري ما (، قلت: لبيك يا رسول هللا وسعديك، قال: )معاذ بن جبل
حق ؟(، قلت: هللا ورسوله أعلم، قال: )حق العباد على هللا إذا فعلوا
 .(41) (العباد على هللا أن ال يعذبهم

تتطلع إليها الدعوة إلى هللا  ويترتب على هذا الهدف تحقيق آثار
تعالى أهمها: إسعاد اإلنسان في ذاته، وفي حياته الدنيا، وفي حياته 
األخرى، ومعرفة كل آدمي ما عليه فيعطيه، وما له فيأخذه من غير 
ضرر وال إضرار قال هللا تعالى: "َمْن َعِمَل َصاِلًحا مِّن َذَكرٍّ َأْو ُأنَثى 

نهُه َحَياًة َطيَِّبًة َوَلَنْجِزَينهُهْم َأْجَرُهم ِبَأْحَسِن َما َكاُنوْا َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَلُنْحِييَ 
  (42)َيْعَمُلوَن"

، وأكثر (43)والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت
المفسرين على أن هذه الحياة الطيبة هي في الدنيا ال في اآلخرة، ألن 

أجرهم بأحسن ما كانوا  حياة اآلخرة قد ذكرت بقوله "ولنجزينهم
 .(44)يعملون"

وتحقيق هذا الهدف يتمثل في الدعوة اإلعالمية باستخدام كل ما 
يستطيعه الداعية من وسائل إعالمية تصل إلى أبعد مدى ممكن زمانًا 

، وهو بهذا يستخدم اإلعالم ووسائله في أسمى وظائفه (45)ومكاناً 
 وموالهم سبحانه وتعالى.وأوالها وأسماها، وهو تعريف الناس بخالقهم 

 الهدف الثاني: نشر الصالح والقضاء على الفساد:
ويرمي الخطاب الدعوي من وراء هذا الهدف إلى تحقيق 

 غايتين:
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: إرساء العدل في المجتمعات البشرية وعلى جميع الغاية األولى
المستويات: الفردية، واألسرية، والمجتمعية، واإلنسانية. وهذا ما أمر 

الناس جميعا حيث قال عز وجل: "ِإنه َّللّاَ َيْأُمُر ِباْلَعْدِل  هللا به
يَتاء ِذي اْلُقْرَبى َوَيْنَهى َعِن اْلَفْحَشاء َواْلُمنَكِر َواْلَبْغِي َيِعُظُكْم  َواإِلْحَساِن َواِ 

ُروَن"  . (46)َلَعلهُكْم َتَذكه
قال ابن العربي: "العدل بين العبد وبين ربه إيثار حقه تعالى 
على حق نفسه، وتقديم رضاه على هواه، واالجتناب للزواجر، 
واالمتثال لألوامر، وأما العدل بينه وبين نفسه فمنعها مما فيه هالكها، 
وأما العدل بينه وبين الخلق فبذل النصيحة وترك الخيانة فيما قل أو 
كثر واإلنصاف من نفسك بكل وجه، وال يكون فيك إساءة إلى أحد 

 في سر وال في علن، والصبر على ما يصيبك منهم بقول أو فعل ال
 .(47)من البلوى، وأقل ذلك اإلنصاف وترك األذى"

: تحقيق الخيرية بشروطها الثالثة: اإليمان باهلل الغاية الثانية
تعالى، واألمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ويجمع هذا كله قوله 

لنهاِس َتْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَتْنَهْوَن َخْيَر ُأمهةٍّ ُأْخِرَجْت لِ  عز وجل: "ُكنُتمْ 
. وقرأ عمر بن الخطاب هذه اآلية (48) َعِن اْلُمنَكِر َوُتْؤِمُنوَن ِباّلّلِ..."

"كنتم خير أمة، ثم قال: "من سره أن يكون من تلك األمة فليؤد شرط 
 .(49)هللا فيها"

بحقه فيها "وهذه الخيرية التي فرضها هللا لهذه األمة إنما يأخذ 
من عمل هذه الشروط من األمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

 .(51)واإليمان باهلل"
ولهاتين الغايتين آثار إعالمية في الخطاب الدعوي من خالل 
هذا الهدف، أهمها: منع الظلم والقضاء عليه إذا ظهر ومحاربته، من 

مواجهة  خالل التعريف والتوجيه واستخدام وسائل اإلعالم المتاحة في
ظلم العبد لربه، وظلم هذا الخلل السلوكي، فالظلم بأنواعه الثالثة: 

، مذموم ومحارب، قال هللا عز وجل العبد لنفسه، وظلم العبد لغيره
نُكْم ُنِذْقُه َعَذاًبا َكِبيًرا" أي: ومن يشرك باهلل فيظلم نفسه  (51)"َوَمن َيْظِلم مِّ

القدسي: "يا عبادي إني  ، وفي الحديث(52)فذلك نذقه عذابا كبيرا
. وهللا (53)حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فال تظالموا"

تعالى أمر بالعدل في أكثر من موضع من القرآن الكريم، ومن ذلك 
قال الطبري في تأويل اآلية: "اعدلوا  (54)قوله: "اْعِدُلوْا ُهَو َأْقَرُب ِللتهْقَوى"
 .(55)الناس وليًا لكم كان أو عدوًا" أيها المؤمنون على كل أحد من

ومن اآلثار اإلعالمية في الخطاب الدعوي المترتبة على هذا 
الهدف منع الفساد والتصدي له إعالميًا إذا ظهر، يقول هللا عز وجل: 

، والمعنى: أن هللا ينهى (56)"َواَل ُتْفِسُدوْا ِفي اأَلْرِض َبْعَد ِإْصاَلِحَها"
ألرض بوجه من وجوه الفساد واإلفساد مهما قل العباد عن الفساد في ا

أو كثر، كقتل الناس، وتخريب المنازل، وهدم البيوت، وقطع األشجار، 
والحرق والنسف والكفر باهلل وارتكاب المعاصي، وسفك الدماء، والسعي 
نزال الكتب  فسادًا في األرض بعد أن أصلحها هللا بدعوة الرسل وا 

، ومن أجل تحقيق هذا (57)م الحقالسماوية وتقرير شريعة اإلسال
الهدف الدعوي فرض هللا عقوبة شديدة لكل من يفسد في األرض أو 
يبغي اإلفساد فيها،قال عز وجل: "ِإنهَما َجَزاء الهِذيَن ُيَحاِرُبوَن َّللّاَ َوَرُسوَلُه 

طهَع َأْيِديِهْم َوَيْسَعْوَن ِفي اأَلْرِض َفَساًدا َأن ُيَقتهُلوْا َأْو ُيَصلهُبوْا َأْو ُتقَ 
ْنَيا َوَلُهْم  ْن ِخالفٍّ َأْو ُينَفْوْا ِمَن اأَلْرِض َذِلَك َلُهْم ِخْزٌي ِفي الدُّ َوَأْرُجُلُهم مِّ

. قال الطبري عند اآلية: وهذا بيان من هللا (58)ِفي اآلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم"
عز ذكره عن حكم الفساد في األرض أعلم به عباده: ما الذي يستحق 
المفسد في األرض من العقوبة والنكال، فقال تبارك وتعالى: ال جزاء 
له إال القتل والصلب وقطع اليد والرجل من خالف أو النفي من 
األرض، خزيا لهم وأما في اآلخرة إن لم يتب في الدنيا فعذاب 

. والحكم الوارد في اآلية الكريمة يشمل كل من وقع منه ذلك (59)عظيم"
لسعي في األرض فسادا، سواء كان مسلما أو كافرا، من المحاربة وا

 .(61)قليال كان إفساده أو كثيرا
وبالتالي فالداللة اإلعالمية لهذا الهدف الدعوي تتمثل في 
وجوب التصدي إعالميًا لهذا الفساد وجوبًا شرعيًا، وهو يندرج تحت 

 واجب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

 وب ونشر السالم بينها:الهدف الثالث: تعارف الشع
وهذا الهدف من أهم المقاصد التي يتطلع إليها الخطاب 
اإلعالمي الدعوي، إذ ما جعل هللا عز وجل االختالف في الناس إال 
لتحقيقه في واقعهم، ويصدق في هذا قوله تعالى: "َيا َأيَُّها النهاُس ِإنها 

ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنه َأْكَرَمُكْم ِعنَد  َخَلْقَناُكم مِّن َذَكرٍّ َوُأنَثى َوَجَعْلَناُكمْ 
َ َعِليٌم َخِبيٌر" ِ َأْتَقاُكْم ِإنه َّللاه . فالحكمة من جعل الناس شعوبًا (61)َّللاه

، فإقامة العالقات اإلنسانية (62)وقبائل إنما هي ليعرف بعضهم بعضاً 
واألفراد مهما على مبدأ اإلخاء اإلنساني، والمساواة بين الشعوب 

اختلفت أجناسهم وألوانهم وعناصرهم، من غير عداوة وال طبقية وال 
هو ما تتطلع إليه الدعوة في خطابها اإلعالمي الدعوي  (63)عنصرية

منذ أن ابتدأها هللا عز وجل بالرسل. وهو التعارف والتعاون الذي به 
لخص يتحقق انتشار األمن وحلول السالم بين البشرية جميعًا، وقد 

قوله تعالى هذا األثر حين وصف بعثة محمد صلى هللا عليه وسلم 
، فاهلل (64)وهو خاتم الرسل بقوله: "َوَما َأْرَسْلَناَك ِإال َرْحَمًة لِّْلَعاَلِميَن"

سبحانه وتعالى أرسل محمدًا صلى هللا عليه وسلم رحمة لجميع العالم، 
يه وسلم بالكافر ، ومن رحمة محمد صلى هللا عل(65)المؤمن والكافر

جراء العدل بينه وبين المسلمين في  عدم إكراهه على مفارقة دينه، وا 
األحكام، فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين في الحقوق 

 .(66)العامة
ومن خالل هذه الدالالت اإلعالمية في أهداف الدعوة إلى هللا 

ن، وأنه من تعالى يتبين لنا أهمية الخطاب اإلعالمي في هذا الدي
أوجب الواجبات والمهمات التي يتحملها الدعاة إلى هللا عز وجل الذين 
هم رجال منابر هذا الخطاب، كما أن فنون اإلعالم وأساليبه ووسائله 
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هي من أهم أدوات نشر الرسالة واإلقناع بها، وهي بمنزلة الجسور 
وجوب ، وهذا يدل على (67)التي تعبر من خاللها الرسالة إلى الناس

االستفادة من الوسائل اإلعالمية، وذلك من باب وجوب الوسائل التي 
 ال تتم المقاصد الواجبة إال بها ومن خاللها. 

المطلب الثالث: دالالت إعالمية في وظائف التبليغ والدعوة إلى 
 هللا تعالى: 

إلى أن المقصود  -في بداية هذا المطلب-ال بد من اإلشارة 
عن أهداف الدعوة هو المدعو به، أما في وظيفة بالدعوة عند الحديث 

الدعوة فهو العمل الذي يقوم به الداعي، فالدعوة ُيراد بها هنا: العمل 
 الدعوي والفعل الذي يقوم به الداعي وليس ذات الدعوة ومضمونها.

واألمر الذي ينبغي التنبه له في هذا المقام هو المواءمة بين 
خطاب اإلعالمي اإلسالمي اليوم، حيث وظيفة الدعوة ومهمتها وبين ال

أن وظائف الدعوة إلى هللا غائبة في كثير من البرامج  -ولألسف–نجد 
الدينية في بعض وسائل اإلعالم اليوم، حيث تقتصر وظيفة البرامج 
الدينية عند البعض على سد الفراغ أو ملء الوقت المخصص أو 

رر للجمهور أن هذه الجانب المخصص للمادة الدينية، أو تقديم ما يب
الوسيلة اإلعالمية أو تلك تتضمن برامجها على مادة دينية بين 

الذي هو وظيفة األنبياء -برامجها اإلذاعية، وكأن الجانب الدعوي 
يتم من خالل دقائق معدودة يشغلها أي مقدم  -الذي حملته هذه األمة

 .(68)بأي موضوع ذي صلة بالدين وموضوعاته
 يعكس إال ضللة علم أصحابه وقلة إلمامهم إن مثل هذا األمر ال

بحقيقة الدعوة ووظيفة تبليغ دين هللا عز وجل وشرعه، لذلك فإننا 
نتحدث هنا عن الوظائف الحقيقية للدعوة والدالالت اإلعالمية في 
الخطاب اإلعالمي الواعي المدرك لحقيقة الدعوة ووظائفها والمهام 

 والواجبات المناطة بها. 

 ولى: إاامة الحجة على العباد:الوظيفة األ 
تبليغ الدعوة للناس تعني إعالمهم ومخاطبتهم بها، ولهذا كان 
للخطاب اإلعالمي الدعوي نتائج عديدة، أهمها: إقامة الحجة على 
ِريَن  ُساًل مَُّبشِّ العباد، وأّصل القرآن الكريم لهذه الداللة بقوله عز وجل: "رُّ

ُسِل َوَكاَن َّللّاُ َعِزيًزا َوُمنِذِريَن ِلَئاله َيُكوَن لِ  ٌة َبْعَد الرُّ لنهاِس َعَلى َّللّاِ ُحجه
، فإرسال الرسل إلقامة الحجة على الناس إذا هم لم يؤمنوا (69)َحِكيًما"

باإلسالم، وارتضوا الكفر والمعاصي، فبإرسال الرسل بّين هللا للبشر 
سل من عواقب أعمالهم، إيمانا وكفرا، وطاعة ومعصية، فإرسال الر 

، وقد سمى هللا المعذرة حجة مع أنه ليس ألحد (71)تمام العدل من هللا"
على هللا حجة، لينبه على أن هذه المعذرة مقبولة لديه تفضيال منه 

، وهذا من تمام العدل الرباني في دعوة الرسل إلى هللا (71)ورحمة
 سبحانه وتعالى، فال يحتج من كفر وعبد األنداد من دونه عز وجل أو

عز وجل، وقد  -حاشاه–(72)ضل عن سبيله أنه سبحانه أراد عقابه
ِبيَن َحتهى  أخبر هللا تعالى بهذه الوظيفة في كتابه فقال: "َوَما ُكنها ُمَعذِّ

، قال القرطبي: "أي لم نترك الخلق سدى، بل أرسلنا (73)َنْبَعَث َرُسواًل"
القيام بالتبليغ . ولذلك جعل سبحانه وتعالى تمام الرسالة ب(74)الرسل"

ْن َلْم َتْفَعْل َفَما َبلهْغَت  ُسوُل َبلِّْغ َما ُأْنِزَل ِإَلْيَك ِمْن َربَِّك َواِ  فقال: "َيا َأيَُّها الره
. "والمعنى بّلغ جميع ما أنزل إليك من ربك، فإن كتمت (75)ِرَساَلَتُه"

 .(76)شيئا منه فما بلغت رسالته"
الدعوية تتمثل في توقف شرط  والداللة اإلعالمية لهذه الوظيفة

التكليف وما يتبع ذلك من مؤاخذة ومعاقبة على شرط المعلومية، لذلك 
كان العلم بمضمون الدعوة وما فيها من واجبات وأوامر ونواه شرطًا 
للمؤاخذة والعقاب في حال عدم االمتثال والطاعة، وفي هذا يقول ابن 

ِبيَن َحتهى َنْبَعَث َرُسواًل"عاشور في تفسير قوله تعالى: "َوَما ُكنها  : (77)ُمَعذِّ
"وهذا استقصاء في اإلعذار ألهل الضالل زيادة على نفي مؤاخذتهم 
ِبيَن{ دون أن  بأجرام غيرهم، ولهذا اقتصر على قوله: }َوَما ُكنها ُمَعذِّ
يقال: وال مثيبين. ألن المقام مقام إعذار وقطع حجة وليس مقام امتنان 

ال: "ودلت اآلية على أن هللا ال يؤاخذ الناس إال بعد أن باإلرشاد"، ثم ق
يرشدهم رحمة منه لهم. وهي دليل بّين على انتفاء مؤاخذة أحد ما لم 

 .(78)تبلغه دعوة رسول من هللا إلى قومه"
وفي هذا داللة إعالمية واضحة في أهمية اإلعالم في الدعوة 

م بمضمون الرسالة، وتوقف نتائجها عليه، ألن اإلعالم هو وسيلة العل
وما لم يكن اإلنسان على علم بها فإنه ال يعتبر مبلهغًا وال مؤاَخذًا، 
فوجب استعمال هذه الوسيلة لتحقيق وظيفة الدعوة التي هي وظيفة 
الرسل عليهم الصالة والسالم ومن سار على نهجهم في ركب الدعوة 

 إلى هللا تعالى.

 الوظيفة الثانية: التبشير واإلنذار:
ِريَن و  ُساًل مَُّبشِّ هذه المهمة هي وظيفة الرسل، قال هللا تعالى: "رُّ
مبشرين بالجنة لمن أطاع، ومنذرين النار من كفر  (79)َوُمنِذِريَن"
. وخّص هللا محمدا صلى هللا عليه وسلم كونه آخر (81)وعصى"

المرسلين بهذه الداللة اإلعالمية لدعوته فقال مخاطبا إياه: "َيا َأيَُّها 
ِ ِبِإْذِنِه َوِسَراًجا  ًرا َوَنِذيًرا* َوَداِعًيا ِإَلى َّللاه النهِبيُّ ِإنها َأْرَسْلَناَك َشاِهًدا َوُمَبشِّ

ِنيًرا" ، قال مجاهد: "شاهدا على أمته بالتبليغ إليهم، وعلى سائر (81)مُّ
األمم تبليغ أنبيائهم إليهم، ومبشرا للمؤمنين برحمة هللا وبما أعده لهم 

يل الثواب، وعظيم األجر، ونذيرا للكافرين والعصاة بالنار، وبما من جز 
أعده لهم من عظيم العقاب، وداعيا إلى هللا يدعو عباد هللا إلى 

 .(82)التوحيد، واإليمان بما جاء  به، والعمل بما شرعه لهم"
ووجه الداللة اإلعالمية في هذا الجانب يتمثل في ارتباط هذا 

ارتباطًا وثيقًا؛ ألن  -وهو إقامة الحجة-الهدف بالهدف السابق 
قامة الحجة على الخلق ال تتم إال بإعالمهم، واإلعالم  اإلعذار وا 
بمضمون الدعوة والرسالة إنما هو بشارة ونذارة، لذلك كان التبشير 
واإلنذار مالزمين لإلعالم واإلبالغ الذي تتم به الدعوة وتقوم به 

 الحجة.
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ٌة َبْعَد لهذا جاء قوله تعالى: "ِلئَ  ِ ُحجه اله َيُكوَن ِللنهاِس َعَلى َّللاه
ُسِل" عقب قوله سبحانه: "رساًل مبشرين ومنذرين"، وفي هذا يقول  الرُّ
ٌة َبْعَد  ِ ُحجه ابن عاشور رحمه هللا: "وقوله }ِلَئاله َيُكوَن ِللنهاِس َعَلى َّللاه

ِريَن َوُمْنِذِريَن{"، ُسِل{ تعليل لقوله }ُمَبشِّ ثم يقول رحمه هللا: "فاقتضت  الرُّ
نذارهم، ولذلك جعل  رشادهم وا  رحمته أن يقطع حجتهم ببعثة الرسل وا 
قطع الحجة علة غائية للتبشير واإلنذار: إذ التبشير واإلنذار إنما 

 .(83)يبينان عواقب األعمال"
فمضمون الدعوة اإلعالمية ووظيفتها هي التبشير واإلنذار، 

نذار لمن تبشير بما وعد هللا عز و  جل به المؤمنين من ثواب وفضل، وا 
 أعرض عن منهج هللا بما أعد هللا له من عذاب مقيم وجحيم دائم.

كما أن مبدأ البشارة والنذارة هو مبدأ أصيل من أهم مبادئ 
اإلعالم اإلسالمي، وهو ما ينبغي االلتزام به في مخاطبة الناس 

م ويفتح لهم آفاق ودعوتهم عبر هذا االتصال اإلعالمي، فهو يبشره
األمل وال يثبط هممهم، كما أنه ينذرهم بسوء المصير لمن لم يتعظ ولم 

 .(84)يتبع منهج الحق سبحانه وتعالى

 الوظيفة الثالثة: الدعوة ال المحاسبة:
وهذه الداللة وهي الدعوة ال المحاسبة تأتي تأصياًل لحكمة 

ى الكلمة واإلقناع، التبليغ في الدعوة إلى هللا تعالى؛ وهي إقامتها عل
كما قال هللا عز وجل: "اْدُع ِإِلى َسِبيِل َربَِّك ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة 

، فتبليغ اإلسالم يكون بالعلم النافع (85)َوَجاِدْلُهم ِبالهِتي ِهَي َأْحَسُن"
والعمل الصالح، ومراعاة أحوال الناس من حيث خصائصهم وعلمهم 

والبدء باألهم فاألهم مراعاة لفقه األولويات في الدعوة  ومستوياتهم،
ألن المقصود من الدعوة هو  (86)وبالرفق واللين، وبالترغيب والترهيب"

تعليم الناس الدين وتبليغهم إياه، ودعوتهم إليه، كما قال هللا تعالى: 
ُسِل ِإاله اْلَبالُغ اْلُمِبين* َوَلَقْد َبَعْثَنا ِفي ُكلِّ ُأمهةٍّ َرُسواًل َأِن  "َفَهْل َعَلى الرُّ

َ َواْجَتِنُبوا الطهاُغوَت" ، أي: "بعث هللا في كل أمة رسواًل (87)اْعُبُدوا َّللاه
أي: في كل قرن من الناس وطائفة رسواًل، وكلهم يدعو إلى عبادة هللا، 

. وجاء الحض النبوي على هذه المهمة (88)وينهى عن عبادة ما سواه"
 عنه: "انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم بوصية علي رضي هللا

ادعهم إلى اإلسالم وأخبرهم بما يجب عليهم من حق هللا فيه، فوهللا 
ألن يهدي هللا بك رجال واحدا خير لك من أن يكون لك حمر 

 .(89)النعم"
ووجه الداللة اإلعالمية في هذه الوظيفة الدعوية يتمثل في 

اشتمل عليها تعريفه، وهي اإلقناع بإيراد  الوظيفة الحقيقية لإلعالم التي
بالغها للناس،  الحقائق والوقائع الثابتة، وتوضيح الحجج الدامغة وا 
وبالتالي فإن اإلعالم الحق المنصف المتجرد والمتحرر من التبعية 
الفكرية يلتقي مع وظيفة الدعوة والتبليغ، وهذا يدل على مركزية العمل 

 المعاصر.اإلعالمي في الخطاب الدعوي 

وبهذا تتلخص هذه الوظيفة الدعوية في:" التبليغ ال الحكم، 
والتصحيح ال التجريح، والتعليم ال القضاء، والدعوة ال المحاسبة، 

 .(91)والنصيحة ال الفضيحة"
المطلب الرابع: دالالت إعالمية في المنهج النبوي في الدعوة 

 والتبليغ:
ي دعوته وتبليغه يعتبر منهج النبي صلى هللا عليه وسلم ف

النموذج األسمى واألسوة األعلى لكل داعية أو مبّلغ لرسالة هذا الدين 
العظيم، وهي التطبيق العملي للسبيل الدعوي الذي قام به الداعية 
األول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وهو السبيل الذي يجب على 

، "ُقْل َهِذِه كل من أراد اتباعه أن يقتفي آثاره به ويتتبع خطواته فيه
ِ َوَما َأَنا  ِ َعَلى َبِصيَرةٍّ َأَنا َوَمِن اتهَبَعِني َوُسْبَحاَن َّللاه َسِبيِلي َأْدُعو ِإَلى َّللاه

 .(91)ِمَن اْلُمْشِرِكيَن"
ن المتتبع لسيرة النبي صلى هللا عليه وسلم في دعوته يدرك  وا 
الجهود اإلعالمية التي بذلها الرسول صلى هللا عليه وسلم في دعوته، 
وهي تؤكد الدور الكبير لإلعالم في هذه المرحلة من عمر الدعوة 
اإلسالمية وفي بداياتها، وهو ما يعطي دالالت إعالمية واضحة 

احثين والمتخصصين في دراسة اإلعالم وصريحة تثري عمل الب
، بل إن الرسول صلى هللا عليه (92)والخطاب الدعوي عبر وسائله اليوم

 -كما يقول د. محي الدين عبد الحليم-وسلم قد مارس اإلعالم الدولي 
وحقق من خالله نتائج مثمرة حتى قبل الفتح العظيم في السنة الثامنة 

والرسائل التي أرسلها عليه الصالة من الهجرة، ويتمثل ذلك في الكتب 
والسالم للملوك والزعماء من حول الجزيرة العربية في السنة السادسة 

  .(93)للهجرة
 ومن هنا فإننا نقول: 

إن حياة النبي صلى هللا عليه وسلم الدعوية وسيرته بعد البعثة 
يدالن على أن محور عمل النبي عليه الصالة والسالم كان يقوم على 

ة والتبليغ لدين هللا عز وجل، فهو الشغل الشاغل له عليه الصالة الدعو 
والسالم في كل عمل يقوم به أو تصرف يقدم عليه، كما يجد الدارس 
لهذه السيرة أّن هذه المسؤولية كان يحّملها النبي صلى هللا عليه وسّلم 
لكل منتم جديد لهذا الدين، ثم اكتمل عقد هذا التكليف بالتكليف العام، 
وتحميل المسؤولية الشاملة في حجة الوداع في الكلمات العامة األخيرة 
التي جمعت النبي صلى هللا عليه وسلم بأكبر عدد من أفراد أمته قبل 
رحيله عن هذه الدنيا، ليجد أن العبارة التي كانت تتردد في كل مقطع 

. ومن أهم (94)من مقاطع هذه الخطبة هو: فليبّلغ الشاهد الغائب
الت اإلعالمية المستخلصة من هذا المنهج النبوي في الدعوة الدال

 والتبليغ: 
 أواًل: التعامل مع الرأي العام في الخطاب الدعوي: 

والمراد بالرأي العام هو: "حصيلة آراء األفراد التي تتجه نحو 
، وبتعريف آخر: "هو حصيلة اآلراء والمواقف (95)قضية معينة"
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ه نسبة مؤثرة من أفراد مجتمع ما إزاء والمعتقدات التي تعكس اتجا
وتبرز أهمية حسن التعامل مع الرأي العام في أن  .(96)موضوع بعينه"

األفكار والمعتقدات التي يتبناها هذا الرأي يصعب تغييرها واجتثاثها 
من النفوس ألنها ترسبت في فكر الجماعة إلى درجة يصعب معها 

 .(97)عرض فكرة مخالفة
إلعالمية في التعامل مع الرأي العام في أن وتظهر الداللة ا

تشكل هذا الرأي والتعامل معه مراعاة أو تغييرًا إنما يتم من خالل 
اإلعالم الجماهيري المؤثر في تكوين أو تغيير هذا الرأي، لذلك فإن 
مواقف النبي صلى هللا عليه وسلم في التعامل مع هذه الظاهرة يشكل 

ة في التعامل مع المجتمعات التي استقر معلمًا مهمًا في مسيرة الدعا
 فيها الرأي العام على فكرة معينة أو معتقد معين.

ومن أبرز السياسات الدعوية في التعامل مع هذه الظاهرة 
المجتمعية الصعبة مبدأ التدرج في التشريع الظاهر في سنن الشارع 
في تشريع كثير من األحكام، وأوضح نموذج على ذلك التدرج في 

يم الخمر، حيث جاءت النصوص لترويض الرأي العام الذي تحر 
استقر بفعل عادة المجتمع التي سار عليها يومًا بعد يوم لتقبل الحكم 
الذي استقر أخيرًا بتحريم كل مسكر، وهذا المسلك مهم جدًا في تبليغ 
الدعوة وتغيير الرأي العام الذي استقر في المجتمع تجاه قضية 

ئشة رضي هللا عنها: "ولو نزل أول شيء ال ، تقول عا (98)معينة
تشربوا الخمر لقالوا ال ندع الخمر أبدا ولو نزل ال تزنوا لقالوا ال ندع 

 . (99)الزنا أبدا"
إن زعزعة الرأي العام الباطل أمر يحتاج إلى تروٍّ ودقة النظر 
عند الدعاة، ألن نتائج إهماله قد تعود على المشروع الدعوي بالفشل 

ل الناس التغيير السريع في قضية ترسخت عليها عاداتهم لعدم تقبّ 
 وتقاليدهم.  

وبالمقابل فإنه يجب الحذر واالنتباه لمثل هذا األسلوب الذي 
يستخدمه األعداء أحيانًا في مواجهة الرأي العام الصحيح القائم على 
األدلة والبراهين الثابتة في المجتمع المسلم، حيث يستخدم أعداء الدين 

األسلوب لمواجهة الفكر اإلسالمي الذي استقرت عليه الشعوب  هذا
والمجتمعات اإلسالمية، وذلك تحت مسميات كثيرة؛ كندوات الحوار 
والتقارب كل ذلك تحت مظلة اإلعالم وأدواته ووسائله التواصلية مع 

 الناس.
كما أن على الداعية أن يستثمر الرأي العام الصحيح في 

قًا ومستندًا إعالميًا في نشر الدعوة وتبليغها دعوته، ويجعل منه منطل
 بين الناس. 

ومثال ذلك في سيرة النبي صلى هللا عليه وسلم يبدأ من بداية الدعوة؛ 
حيث ُعرف عليه الصالة والسالم بالصادق األمين الذي لم يجرب 
عليه قومه كذبًا قط، لذلك فإنه عندما وقف على الصفا معلنًا دعوته 

ولى بعد أن جمع قومه مناديًا عليهم بأسمائهم قبيلة في مراحلها األ

قبيلة، حتى إذا اجتمعوا بين يديه ذكرهم بهذا الرأي العام المستقر في 
أذهانهم ومخيالتهم، ثم انطلق منه في إلقاء دعوته وتبليغها 

 .(111)للناس
فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال 

وأنذر عشيرتك األقربين( ورهطك منهم لما نزلت هذه اآلية )
حتى صعد الصفا  -صلى هللا عليه وسلم-المخلصين، خرج رسول هللا 

فقالوا من هذا الذى يهتف قالوا محمد. «. يا صباحاه » فهتف 
فاجتمعوا إليه فقال: "يا بنى فالن يا بنى فالن يا بنى فالن يا بنى عبد 

فقال: "أرأيتكم لو أخبرتكم مناف يا بنى عبد المطلب " فاجتمعوا إليه 
أن خيال تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقى". قالوا ما جربنا عليك 
كذبا. قال: "فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد". قال فقال أبو لهب 
تّبًا لك أما جمعتنا إال لهذا، ثم قام فنزلت هذه السورة تبت يدا أبى لهب 

 .(111)رةوقد تب. كذا قرأ األعمش إلى آخر السو 
ومن مواقف السيرة التي تبين لنا اهتمام النبي صلى هللا عليه 
وسلم بالرأي العام في الدعوة وعدم اإلضرار بها من خالله، ما قاله 
لعمر رضي هللا عنه عندما أراد أن يقتل ابن أبي سلول عندما قال ما 
قال في حق النبي صلى هللا عليه وسّلم، حيث كان عليه الصالة 

م حذرًا أشد الحذر من القيام بأي تصّرف يمكن أن يستثمره والسال
األعداء في تكوين رأي عام يقّوض سمعة الدعوة والرأي العام حولها، 

قبال الناس عليها أو يعّوق انتشارها بينهم.   وا 
فقد روى البخاري ومسلم عن جابر، رضي هللا عنه قال: كنا مع 

ع رجل من المهاجرين فى غزاة فكس -صلى هللا عليه وسلم-النبى 
رجال من األنصار فقال األنصارى يا لألنصار وقال المهاجرى يا 
للمهاجرين. فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "ما بال دعوى 
الجاهلية". قالوا يا رسول هللا كسع رجل من المهاجرين رجال من 

ال قد األنصار. فقال: "دعوها فإنها منتنة". فسمعها عبد هللا بن أبى فق
فعلوها وهللا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن األعز منها األذل. قال 

دعه ال يتحدث الناس ”عمر دعنى أضرب عنق هذا المنافق، فقال: 
 .(112) أن محمدا يقتل أصحابه"

وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حضور هم الدعوة 
يقوم به أو والتبليغ في ذهن النبي صلى هللا عليه وسلم في كل تصرف 

عمل يقدم عليه؛ ألن الدعوة هي محور أعماله كلها فلم تكن لتغيب 
 عن ذهنه في أي تصرف أو معالجة يريد القيام بها.  

وفي هذا يقول ابن عاشور رحمه هللا: "ألن العامة والغائبين عن 
المدينة ال يبلغون بعلمهم إلى معرفة حقائق األمور الجارية بالمدينة، 

الفتنة أن يشوهوا األعمال النافعة بما فيها من صورة  فيستطيع دعاة
 بشعة عند من ال يعلم الحقيقة".

وفي هذا التصرف النبوي الحكيم داللة واضحة على أهمية 
اعتبار الدعاية اإلعالمية في الدعوة، وأهمية اعتبار الرأي العام 
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وتطويعه لصالح الدعوة، وعدم إهماله بتاتًا حتى في أقسى الظروف 
أحلكها؛ ألن العدو يتربص الفرص المواتية ليطعن في خاصرة و 

الدعوة، فال يصح بحال أن نقّدم له الذريعة والمسّوغ حتى ولو كان 
 ذلك بافتراء وكذب منه.

 ثانيًا: مخاطبة كل فئة بما يناسبها:
ويظهر هذا في المنهج النبوي بوضوح وجالء في رسائل الدعوة 

مهم من حول الجزيرة العربية، حيث التي أرسلها إلى الملوك وأقوا
خاطب كل شعب من شعوب تلك الدول من خالل ملكها وسلطانها بما 
يناسبهم دينًا وثقافة وحضارة، فقد خاطب أهل الكتاب منهم كهرقل 
الروم ومقوقس مصر ونجاشي الحبشة بما يناسبهم، وخاطب كسرى 

البحرين الفرس بما يناسبه، وخاطب ملوك أطراف الجزيرة في عمان و 
 .(113)بما يناسبهم

كما أن الخطاب لفئات األمة في داخلها كان يختلف بحسب 
الحال من فئة ألخرى، ومن حال لحال، فعندما خاطب النبي صلى هللا 
عليه وسلم األنصار بعد أن وجدوا في أنفسهم ما وجدوه بسبب قسمة 
 الغنائم على مسلمة الفتح وتركهم دون عطاء، جاء الخطاب النبوي 

، في حين كان (114)مفعمًا بالعاطفة المتضمنة شيئًا من العتاب
الخطاب في حجة الوداع واضحًا وصارمًا وموجزًا لتقرير األحكام دون 

 لبس أو غموض.
وفي هذا داللة إعالمية للداعية في خطابه اإلعالمي بوجوب 
مراعاة حال المتلقين لهذا الخطاب، وضرورة تنّوع أسلوب هذا الخطاب 

ا يقتضيه حال السامعين ومستواهم العلمي والثقافي، وحسبما حسبم
 يقتضيه الظرف والمناسبة عند توجيه هذا الخطاب.

أما أن يكون الخطاب واحدًا لكل فئة وفي كل مناسبة وعند كل 
ظرف ومع أي فئة، فهذا مما ال يتفق مع المنهج الدعوي اإلعالمي 

تفق مع المسلك الصحيح عند النبي صلى هللا عليه وسلم كما أنه ال ي
 إعالميًا وخطابيًا.   

ويظهر هذا اإلرشاد النبوي الحكيم في توجيه النبي صلى هللا 
عليه وسلم لنوابه ورسله، فها هو عليه الصالة والسالم ينبه معاذًا 
رضي هللا عنه عندما أرسله إلى اليمن أن القوم أهل كتاب، وعّلمه 

 ج المناسب لهم فيه.كيف يبدأ معهم خطابه الدعوي والتدر 
فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عباس، رضي هللا عنهما، 
قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى 
اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا 

لك، أن ال إله إال هللا، وأن محمدا رسول هللا فإن هم أطاعوا لك بذ
فأخبرهم أن هللا قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن 
هم أطاعوا لك بذلك، فأخبرهم أن هللا قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من 
أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم 

 .(115)أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين هللا حجاب"

ابن دقيق العيد: "وقوله عليه السالم: "إنك ستأتي قوما أهل  يقول
كتاب" لعله للتوطئة والتمهيد للوصية باستجماع همته في الدعاء لهم 
فإن أهل الكتاب أهل علم ومخاطبتهم ال تكون كمخاطبة جهال 

 .(116)المشركين وعبدة األوثان في العناية بها"
ا في الخطاب الدعوي ومن هنا يأتي فن اختيار الكلمة وصياغته

النبوي، وانتقاء الوقت المناسب األبلغ تأثيرًا في النفوس ووقعًا في 
القلوب، وفي هذا كله دالالت إعالمية واضحة على وجوب اتباع 

 المنهج اإلعالمي الصحيح في الدعوة والتبليغ.

 ثالثًا: االنتقال من الخطاب الشخصي إلى الخطاب الجمعي:
 -كما هو معروف في السيرة-المكي  بدأت الدعوة في العهد

سّرًا، واستمر الحال على ذلك ثالث سنوات حيث كانت تأخذ طابع 
االتصال الشخصي واالعتماد على العالقات الخاصة في نشر الدعوة 
وتبليغها، ولما صعد النبي صلى هللا عليه وسلم على الصفا ونادى 

بانتقال الدعوة إلى قومه وعشيرته وأهله معلنًا دعوته كان ذلك مؤذنًا 
 مرحلة جديدة، هي الدعوة الجهرية.

وهذا اإلعالن في خطبة الصفا يمثل نقطة االنتقال من االتصال 
الشخصي إلى االتصال الجمعي في الدعوة، وهو ما يعني بدء 
الخطاب اإلعالمي للدعوة بالوسائل اإلعالمية المتاحة في ذلك 

ي الدعوة لمختلف المراحل العصر، والتأسيس لهذا المسار اإلعالمي ف
 . (117)والعصور

والداللة اإلعالمية في هذه الخطبة النبوية يتمثل في استخدام 
أسلوب البشارة والنذارة، بعد توجيه النداء المتضمن أبلغ الصور 
الممكنة في شد االنتباه وجذب الجمهور، حتى لم يبق بيت في مكة إال 

، كل ذلك يدل (118)ومضمونهوهرع منه من يستجلي حقيقة هذا النداء 
داللة واضحة على الوظيفة اإلعالمية لهذه الدعوة، كما أنه يدل داللة 
ظاهرة على وجوب استخدام كل وسيلة إعالمية ممكنة في سبيل تبليغ 
هذه الدعوة، وأن تأكيد وجوب هذه الوسائل يأتي من كونه وسيلة ألهم 

 عوة إلى هللا تعالى. مقاصد هذه الدين وأولى أولوياته، أال وهي الد
وكما هو مقرر عند علماء المقاصد فإن للوسائل حكم المقاصد، 
ووسيلة أوجب المقاصد تكون أوجب الوسائل، وفي هذا يقول العز بن 

"يختلف أجر وسائل الطاعات باختالف فضائل المقاصد  عبد السالم:
بع ومصالحها، فالوسيلة إلى المقاصد أفضل من سائر الوسائل"، ثم يتا

فيقول: "وكلما قويت الوسيلة في األداء إلى المصلحة، كان أجرها 
أعظم من أجر ما نقص عنها، فتبليغ رساالت هللا من أفضل الوسائل، 
لى درء كل فاسد  ألدائه إلى جلب كل صالح دعت إليه الرسل، وا 
زجرت عنه الرسل، واإلنذار وسيلة إلى درء مفاسد الكفر والعصيان، 

 .(119)إلى جلب مصالح الطاعة واإليمان"والتبشير وسيلة 
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كما أن التنفيذ النبوي لمضمون األمر اإللهي بالصدع بالدعوة 
يدل على وجوب استخدام كل وسيلة ممكنة لتحقيق مفهوم هذا الصدع 
المأمور به وبما تحمله هذه اللفظة من دالالت تحّفز السامع على 

 .(111)سالةالنهوض بكل ما يستطيع في سبيل تبليغ هذه الر 
لذلك فإن الغفلة عن هذه الوظيفة اإلعالمية في الدعوة في 
المنابر اإلعالمية لهذه األمة، المتمثلة في محطاتها وقنواتها، واقتصار 
الخطاب الدعوي فيها على برامج دينية هدفها في كثير من األحيان 

ة، ملء الفراغ، والتنويع والتشكيل الذي ال بد منه في أي وسيلة إعالمي
دون أن يكون البعد الدعوي والحضاري والثقافي حاضرًا في هذه 
البرامج والمؤسسات، كل ذلك يمثل في الحقيقة انتكاسة نوعية للمشروع 
الحضاري لهذه األمة، وذهواًل وغفلة عن أوجب وظائف اإلعالم 

 ومنابره ووسائله فيها.
مية كما أن غياب مفهوم اإلعالم اإلسالمي في المساقات األكادي

لكليات اإلعالم وأقسامها في جامعات العالم اإلسالمي يشكل مؤشرًا 
خطيرًا يدل على خطورة هذا الغياب المريب للسان األمة الناطق 
بدعوتها وحضارتها وثقافتها ألبنائها أواًل ولغيرها من الحضارات 
والثقافات األخرى ثانيًا، في عصر تشهد فيه األمة أخطر تحّد 

 ل معركة العولمة الحضارية المعاصرة.حضاري لها في ظ

 رابعًا: اعتماد أسلوب التكرار والحوار:
يمثل التكرار وسيلة مهمة في تكوين الرأي العام عند 

، بل إن الدراسات اإلعالمية المعاصرة تشير إلى أنه من (111)الجمهور
أجدى األساليب اإلعالمية وأكثرها فاعلية في تغيير اتجاهات الرأي 

و ما تعتمده وسائل اإلعالم في بناء هذا الرأي في قضية ما العام وه
، وتكمن أهمية التكرار في (112)من القضايا التي تهم الدولة أو المجتمع

 العملية اإلعالمية في أمرين اثنين: 
 أولهما: جذب انتباه الجمهور المستقبل للرسالة اإلعالمية.

 .(113)ستيعابها وفهمهاوثانيهما: التأكيد على أهمية الرسالة وضرورة ا
شراكه في  كما أن الحوار مع الجمهور المتلقي للخطاب وا 
العملية اإلعالمية يؤثر بشكل كبير في إحداث القرب النفسي بين 
القائم بالخطاب والمتلقي له، ويشعره بأهميته واهتمام المخاِطب به، 
إضافة إلى أهميته في اكتشاف صاحب الخطاب جوانب النقص في 

ر المخاَطب، مما يتيح له تعديل رسالته اإلعالمية حسبما الجمهو 
 .(114)تقتضيه الحاجة

شراك الجمهور  وتشير الدراسات اإلعالمية إلى أهمية الحوار وا 
المتلقي في العملية اإلعالمية، وأثره في تحقيق اإلقناع واالقتناع لدى 

قدير الجمهور المخاطب، كما أنه يظهر احترام إرادة الطرف المتلقي وت
 .(115)رأيه وحريته االتصالية؛ ألن اإلعالم لهم وليس للقائم بالخطاب

والخطب النبوية على اختالفها تحمل هذه المعاني والدالالت 
اإلعالمية، وهو ما يظهر في تكرار مضمون خطبة الوداع في أكثر 

من موقف في حجة الوداع، وتكرار مضمون الدعوة والرسالة في 
في التوحيد والعقيدة وأصول األخالق والعبادات  قضايا الدين الكلية

 والمعامالت في مختلف خطبه ومواعظه عليه الصالة والسالم.
كما يظهر إشراك السامعين في العملية اإلعالمية بالحوار 
وتوجيه السؤال المباشر لهم في خطبة الوداع في سؤاله عليه الصالة 

ا أي شهر هذا أي بلد والسالم لهم مع التكرار والتأكيد: أي يوم هذ
هذا؟ ثم توجيه السؤال مع تحميلهم المسؤولية بقوله: "أال هل بّلغت؟ 

 .(116)اللهم فاشهد"
وفي سؤال األنصار رضي هللا عنهم عندما التقى بهم قائاًل: "يا 
معشر األنصار ألم أجدكم ضالال فهداكم هللا بي وكنتم متفرقين فألفكم 

؟ كلما قال شيئًا قالوا: هللا ورسوله أمّن، هللا بي وعالة فأغناكم هللا بي
قال ما يمنعكم أن تجيبوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟ قال: كلما 
قال شيئًا قالوا هللا ورسوله أمّن، قال لو شئتم قلتم: جئتنا كذا 

 .   (117)وكذا"
وهذه الخطابات النبوية نماذج قليلة من الخطب الدعوية الكثيرة 

 عليه وسلم التي تحمل دالالت إعالمية ترشد في حياته صلى هللا
الدعاة وأصحاب الخطاب الدعوي اليوم إلى النموذج األمثل في 
التعامل مع الجمهور إعالميًا وخطابيًا، ووجوب توظيف اإلعالم بكل 
ثراء الخطاب اإلسالمي،  ما فيه من وسائل وأساليب في تبليغ الدعوة وا 

خارج، وتفتح اآلفاق أمام االستفادة من سواء أكان موّجهًا للداخل أم لل
الدراسات والوسائل والطرق اإلعالمية المعاصرة في تطوير الخطاب 

 وتجديده مع المحافظة على الثوابت في المضمون والجوهر.
 النتائج والتوصيات

 النتائج:
أواًل: تدل الدراسة المصطلحية لمصطلح الدعوة والتبليغ على االرتباط 

م الدعوة والتبليغ وبين مفهوم اإلعالم في الوثيق بين مفهو 
 المصطلحات المعاصرة. 

ثانيًا: ألهداف الدعوة وغاياتها دالالت إعالمية تبين أهمية توظيف 
اإلعالم في الخطاب الدعوي للوصول إلى أفضل النتائج 

 المحققة لتلك األهداف الشرعية.
عالمية في ثالثًا: تدل وظائف الدعوة المقررة شرعًا على المهمة اإل

الخطاب اإلسالمي المعاصر، وهو ما يعني وجوب االستفادة 
من الوسائل اإلعالمية المعاصرة في الدعوة إلى هللا تعالى 
وتبليغ دينه وشرعه، على اعتبار أن ما ال يتم الواجب إال به 

 فهو واجب.
رابعًا: يحمل المنهج النبوي في الدعوة إلى هللا تعالى دالالت إعالمية 

من خالل التعامل مع الرأي العام وتنويع الخطاب بما  كثيرة
يناسب الجمهور المتلقي للخطاب، واالنتقال في الخطاب من 
االتصال الشخصي إلى االتصال الجمعي، واستخدام فن 
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التكرار والحوار في الخطاب، وذلك يدل على أرقى وجوه 
 التواصل اإلعالمي بين صاحب الخطاب والجمهور المتلقي له. 

امسًا: دالالت الخطاب اإلعالمي الدعوي تقيم الخطاب الديني خ
على ضرورة تواصل الناس جميعا ليعرفوا حق هللا عليهم وحقهم على 
هللا تعالى، إلسعادهم في الدنيا واآلخرة، ونبذ كل ما يدعو إلى تنفير 
الناس عن هذا الدين من مظاهر ودعوات للعنف والدمار، واعتبار ذلك 

أهداف ووظائف الدعوة والخطاب اإلعالمي في تبليغ دين متنافيًا مع 
 هللا تعالى.

 التوصيات:
أواًل: تطوير الدراسات الشرعية في قضايا اإلعالم من خالل تشجيع 
الدراسات والبحوث واللقاءات والمؤتمرات المشتركة بين الشريعة 

 واإلعالم.
ة ثانيًا: دعوة كليات اإلعالم والصحافة في الجامعات العربي

واإلسالمية إلى استحداث وتطوير أقسام اإلعالم اإلسالمي في 
الجامعات لسد الثغرة الموجودة، والمتمثلة بقّلة الكوادر 
المتخصصة في اإلعالم اإلسالمي، التي تجمع بين الكفاءة 

 المهنية إعالميًا والكفاءة العلمية والفكرية شرعيًا.
إعادة دراسة الخطاب النبوي ثالثًا: لفت أنظار الباحثين والدارسين إلى 

براز  في الدعوة والتبليغ من البعد اإلعالمي لهذا الخطب، وا 
ثراء الدراسات  العبر والدروس اإلعالمية المستفادة منه، وا 

 اإلعالمية المعاصرة بنتائج تلك الدراسات المتخصصة.
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