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Abstract:  

 The work of the diplomatic delegations sent by the Messenger 

Muhammad, may God bless him and grant him peace, outside the 

state of Medina is one of the most important areas of media and 

communication that helped spread the Islamic call inside and 

outside the Arabian Peninsula, and it had a good impact on the 

media and publicizing the call of Islam. 
 These diplomatic media delegations linked Muslims to the whole 

world between a supporter or an opponent, played an important role 

in diplomatic relations as it is a means of communication between 

peoples and a tool for understanding between nations, it transferred 

Islam from local treatment to global, shook the thrones of some  
Kings and some have been introduced to Islam, some kings have 

been drawn into war. 

 The research contains two chapters and an introductory 

introduction. The first chapter deals with communication and the art 

of diplomacy outside Medina, where the movement of diplomatic 

delegations began, for example, the delegation of the Prophet to 
Najashi, the text of the message from Najashi to the Prophet, the text 

of the Prophet's message that sent to Najashi, the results of sending 

prophetic messages to kings and princes,  Studying the evidence of 

these media practices of the Messenger and then analyze the 

communicative position.  While the second chapter deals with 
communication and the art of diplomacy through fraternity between 

Muhajirin and Ansar in Medina.  Brotherhood is a communicative 

phenomenon, the (Leen) model and its application to the task of 

Musab bin Omair. 
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ي 
ن
ن دولة المدينة المنورة والملوك واألمراء وأثرها ف ي تم تبادلها بي 

الرسائل اإلعالمية واالتصالية الت 
ي : دراسة وصفية تحليلية علي العهد المدشر اإلسالم خارج المدينة المنورةن

ن
 ن

 
 2 ناهد حمزة محمد صالح

 
 الملخص

ي أرسلها الرسول محمد صلي هللا عليه وسلم خارج دولة 
يعد عمل الوفود الدبلوماسية الت 

ي ساعدت عل نشر الدعوة 
المدينة المنورة من أهم مجاالت اإلعالم واالتصال الت 

ي اإلعالم والتعريف 
 
اإلسالمية داخل وخارج الجزيرة العربية وقد كان لها األثر الطيب ف

 .وة اإلسالمبدع
ربطت هذه الوفود اإلعالمية الدبلوماسية المسلمي   بالعالم كله بي   مؤيد أو مواجه وكانت 
ي العالقات الدبلوماسية من 

 
 ف
ً
 مهما
ً
ثمرة عظيمة من ثمار الفتح المبي   فيها بعد ولعبت دورا

محلية حيث أنها وسيلة اتصال بي   الشعوب وأداة للتفاهم بي   األمم ونقلت اإلسالم من ال
ي  اإلسالم 

 
إىل المعالجة العالمية وهزت عروش بعض الملوك وأدخلت البعض اآلخر ف

 .ووجهت بعض الملوك إىل الحرب
يحتوي البحث عل فصلي   ومقدمة تمهيدية، حيث يتناول الفصل األول االتصال وفن  

الدبلوماسية خارج المدينة المنورة حيث بدأت حركة الوفود الدبلوماسية، عل سبيل 
ي 
ي إىل النجاشر ي  ،المثال وفد النت  ي إىل النت 

ي إىل   ،نص رسالة النجاشر نص رسالة النت 
، نتائج إرسال الرسا ي

وتحديد لماذا كانت ردود أكثر ،ئل النبوية إىل الملوك واألمراء النجاشر
الملوك رقة و ودالئل هذه الممارسات اإلعالمية للرسول و من ثم تحليل الموقف 
ي االتصال وفن الدبلوماسية داخل المدينة المنورة من 

. بينما يتناول الفصل الثان  االتصاىلي
( خالل المؤاخاة بي   المهاجرين واألنصار بال مدينة، المؤاخاة ظاهرة اتصالية، نموذج )لي  

 .ث  وتطبيقه عل مهمة مصعب بن عم
 .اإلسالم ، المدينة المنورة ، الرسائل اإلعالمية واالتصالية: الكلمات المفتاحية

 
 

 : المقدمة
ددددددددي لدددددددددم يعدددددددددر  إال  د يدددددددددة واألمري يدددددددددة بددددددددد ن الدبلوماسدددددددددية فدددددددددن ح   ي العصدددددددددور الحديثدددددددددة.  تؤكددددددددد دوائدددددددددر المعدددددددددار  اإلنجلث  
 
ف

دددددد  د ددددددية قبدددددددل القدددددددرن الثالدددددددث عشر د ولعدددددددل أقلددددددد مدددددددا وصدددددددل إليددددددده المؤرخدددددددون المحددددددددثون أن الدبلوماسدددددددية لدددددددم تعرفهدددددددا ال شر
ددددددد الحددددددددديث عددددددددل يددددددددد أحددددددددد البددددددددابوات يبعددددددددث  ي الع د

 
ي الفاتي ددددددددان ف

 
المدددددددديالدي، وهددددددددم يقولددددددددون إن هددددددددذا الفددددددددن إنمددددددددا بدددددددددأ ف
 (1)سياسية وإعالمية.  بالوفود إىل الملوك واألمراء ألغراض دينية وأخرى

ي التدددددداريددددأ مددددددن حيددددددث إرسددددددال 
 
 ف
ً
ة تحدددددددثنا بدددددد ن الرسددددددول عليدددددده الصددددددالة والسددددددالم كددددددان سددددددابقا ولكددددددن كتددددددب التدددددداريددددأ والسددددددث 

ي بعثات دبلوماسية ومهامهم إعالمية. 
 
 الرسل والوفود ف

ي السددددددنة السادسددددددة مددددددن الهجددددددرة الموافدددددد  
 
 اجتمددددددا  م دعددددددا المسددددددلمي   إىل688فحددددددي   عدددددداد الرسددددددول مددددددن صددددددلح الحديبيددددددة ف

ي أريددددددد أن أبعددددددث 
 وبعددددددد أن حمددددددد هللا وأثددددددت  عليدددددده بمددددددا هددددددو أهلدددددده قددددددال:  أمددددددا بعددددددد فدددددد ن 

ً
ي الصددددددحابة خطيبددددددا

 
هددددددام، ووقددددددف ف

م كمددددددا اختلددددددف بندددددو إ ائيددددددل عددددددل ع  دددددد ابدددددن مددددددريم، فقددددددال المهدددددداجرون:  بعضددددد م إىل ملددددددوك األعدددددداجم، فددددددال تنتلفدددددوا عددددددلي
 فمرنا وبعثنا، ويرج

ً
ء أبدا ي

ي شر
 
ي وقت واحد. نحن ال ننتلف عليك ف

 
 كان ف

ً
  (2)ح أن اإلرسال للملوك جميعا

 مشكلة البحث: 
ي هدددددددذه النطبدددددددة أنددددددده أوودددددددح لهدددددددم أن اإلسدددددددالم جددددددداء رحمدددددددة للندددددددا  كافدددددددة وأن العدددددددرب ل سدددددددوا هدددددددم 

 
ولعدددددددل أهدددددددم مدددددددا جددددددداء ف

المقصددددددددودين وحددددددددددهم بهدددددددددذا الددددددددددين وأن الوقددددددددت قدددددددددد حدددددددددان لحمدددددددددل الرسدددددددددالة اإلسددددددددالمية لجهدددددددددات أخدددددددددرى داخدددددددددل بدددددددددالد 
ددددددى فدددددددار ،  العددددددرب وخارجهدددددددا  دددددد الددددددروم وكشد وأندددددده يجدددددددب البددددددددء بددددددالملوك واألمدددددددراء المجدددددداورين لهدددددددم ومدددددددنهم يوم ددددددذ قي د

ددددددد، وأمددددددددث  البحددددددددرين، وصدددددددداحب دمشدددددددد ، وأمددددددددراء الدددددددديمن، وهددددددددذا كلدددددددده  ي الح شددددددددة، ومقددددددددوقل القددددددددبد عزيددددددددز م د
ونجدددددددداشر
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مدددددل رسدددددالة فضدددددالأ عدددددن أمدددددراء العدددددرب الدددددذين لدددددم يددددددخلوا بعدددددد هدددددذا الددددددين إىل كدددددل واحدددددد مدددددن هدددددؤالء بوفدددددد مدددددن قبلددددده و 
إعالميدددددددددة يددددددددددعو فيهدددددددددا رأ  الدولدددددددددة إىل عبدددددددددادة هللا وحدددددددددده وإىل اإليمدددددددددان برسدددددددددالة محمدددددددددد، ويحمدددددددددل رأ  الدولدددددددددة عدددددددددبء 

ي توصيل الرسالة الجديدة. 
 
 (3)رعيته ف

 وتطرح مش لة البحث من خالل التساؤالت التالية: 
 دعوة الرسول محمد صلي هللا علي -1

 ه وسلم خارج المدينة؟ما أثر حركة الوفود الدبلوماسية عل نشر
ي تم ابتعاثها عل عهد دولة المدينة.   -2

 كم عدد تلك الوفود الت 
ي ملددك الح شددة وهددل يم ددن تحديددد الدددور  -3

ي محمددد صددلي هللا عليدده وسددلم للنجدداشر هددل يم ددن دراسددة وتحليددل رسددالة النددت 
ي تطرحها هذه الرسائل؟

 اإلعالمي والدبلوماسية الت 
ي تحققت إعال  -4

 من إرسال هذه الرسائل للملوك واألمراء؟ما النتائج الت 
ً
 ودبلوماسيا

ً
 ميا

 لماذا كانت ردود أغلب الملوك رقيقة؟ -5
 هل يم ن تحليل الموقف االتصاىلي لهذه الوفود وما يحملونه من رسائل إعالمية ودبلوماسية؟  -6

 هيكل البحث: 
 االتصال وفن الدبلوماسية خارج المدينة المنورة :الفصل األول

ي الفص
 االتصال وفن الدبلوماسية داخل المدينة المنورة  :ل الثان 

 
 الفصل األول

 االتصال وفن الدبلوماسية خارج المدينة المنورة
وه ددددددددذا فقددددددددد أتيحددددددددت الفرصددددددددة للرسددددددددول بعددددددددد صددددددددلح الحديبيددددددددة لتوسدددددددديل نطددددددددا  الدددددددددعوة إىل اإلسددددددددالم داخددددددددل الجزيددددددددرة 

ددددددا العربيددددددة وخارجهددددددا ألن اإلسددددددالم رسددددددالة عالميددددددة غددددددث   م  ي بعددددددض اآليددددددات: )و 
 
ددددديددددح بددددددذلك ف محددددددددة الم ددددددان كمددددددا جدددددداء الت د

(  سددددددددب ، اآليدددددددة:  دددددددا  
ن
لن
 
 ل
ب
دددددددة
ن
اف
َ
ال ك  إَّ
 
اك
 
ن
إ
دددددددل ْرس 
َ
يًعدددددددا(  األعدددددددرا ، اآليددددددددة: 28أ مَّ

ْم ج 
 
ددددددددْي 
َ
ل َّ إَّ
ة
ُسدددددددوُل اي ي ر 

ن م ددددددداُ  إَّ
ن
دددددددا الن ه  ين

َ
ددددددددا أ دددددددْل ي 

ُ
 ، )ق

ي    158 مَّ
َ
دددددددال ع 
إ
ل
 
 ل
ب
ددددددة ْحم  ال ر   إَّ

 
اك
 
ن
إ
دددددددل ْرس 
َ
ددددددا أ م   ، لدددددددذا كددددددان مدددددددن البددددددددء  ي أن يقددددددوم الرسدددددددول ب رسدددددددال 107(  األنبيددددددداء، اآليددددددة:  ، )و 

 (4)الرسائل إىل زعماء العالم المعارصين له. 
ي مراحلهددددددددا 

 
ي السددددددددنة السادسدددددددة للهجددددددددرة وكاندددددددت الدددددددددعوة اإلسدددددددالمية ال تددددددددزال ف

 
وقدددددددد بدددددددددأ عليددددددده الصددددددددالة والسدددددددالم ذلددددددددك ف

دددددد اإلسدددددددالم األوىل، وكاندددددددت تتحسدددددددل جريقهدددددددا داخدددددددل الجزيدددددددرة العربيددددددد د ة، ولدددددددم ي دددددددن ينطدددددددر ببدددددددال أحدددددددد  ندددددددذاك ف دددددددرة نشر
 لمناجبدددددددة العدددددددالم  

ً
وتعميمددددددده للندددددددا  كافدددددددة، ومندددددددذ ذلدددددددك الوقدددددددت أرش الرسدددددددول مبددددددددأ عالميدددددددة الددددددددعوة، ووودددددددل منهاجدددددددا

 كددددددددل الحدددددددددود السياسددددددددية والعوائدددددددد  الطبيعيددددددددة والفواصددددددددل الصددددددددناعية، ف تددددددددب إىل الملددددددددوك 
ً
قدددددددده وغربدددددددده متجدددددددداوزا كلدددددددده  ر

 منددددددده أنددددددده بمناجبدددددددة هدددددددؤالء الزعمددددددداء، لدددددددو والزعمددددددداء يددددددددعوهم ل
ً
إلسدددددددالم، فتوجددددددده عليددددددده الصدددددددالة والسدددددددالم إلددددددديهم اعتقدددددددادا

تدددددددب عليدددددددده اسدددددددتجابة تلقائيددددددددة مددددددددن الجمددددددداهث  التابعددددددددة لهدددددددم لنددددددددداء اإلسددددددددالم دون 
تمدددددددت هدددددددددايتهم فددددددد ن ذلددددددددك سددددددددو  يث 

ي خددددددو  مدددددددن بطددددددد  يعصددددددف بهدددددددم وقدددددددد رأينددددددا كيدددددددف كدددددددان لصددددددددود فرعددددددون ورفضددددددده قبدددددددل دعددددددوة مدددددددوش، األثدددددددر األ 
 
كدددددددث  ف

ي قبول دعوة موش بعد أن هددهم بالقتل والصلب. 
 
 (5)خو  الم يي    نذاك وترددهم ف

ي تحقيدددددددد  النجدددددددداح أو الفشددددددددل ألي دعددددددددوة مددددددددن الدددددددددعوات، 
 
كمددددددددا تؤكددددددددد حقددددددددائ  التدددددددداريددددأ أثددددددددر القددددددددادة ودورهددددددددم الحاسددددددددم ف

ي ومددددددددن هددددددددذا المنطدددددددد  رأي الرسددددددددول بثاقددددددددب نظددددددددره وسددددددددعة أفقدددددددده وقددددددددوة إدراكدددددددده أن يتوجدددددددده لهددددددددؤالء الملدددددددد
 
وك والزعمدددددددداء ف

 
 
دددددت
ْ
 
 
ل دددددا ب  م 
 
دددددْل ف ع 

ْ
ف
 
دددددْم ت
 
ن ل إَّ
 و 
 
دددددك بم دددددن رن  مَّ

 
ْيدددددك
َ
ل  إَّ
ل  ندددددز 
 
دددددا أ  م 
ْ
دددددو
 
ل ُسدددددوُل ب  دددددا الرن ه  ين

َ
دددددا أ (  المائددددددة، العدددددالم يددددددعوهم لإلسدددددالم: )ي 

ُ
ه
 
ت
َ
دددددال س   ر 

  .67اآلية: 
ي خطاباتدددددددددده إلدددددددددديهم مسدددددددددد ولية هدايددددددددددة الجمدددددددددداهث  

 
 الناوددددددددددعة وقددددددددددد حمددددددددددل كددددددددددل واحددددددددددد مددددددددددن هددددددددددؤالء الزعمدددددددددداء والح ددددددددددام ف

اجددددددددددور الددددددددددروم قددددددددددال:  أسددددددددددلم  سددددددددددلم يؤتددددددددددك هللا أجددددددددددرك مددددددددددرتي   وإن تتددددددددددول فدددددددددد ن إثددددددددددم  ي رسددددددددددالته إىل إمث 
لسددددددددددلطانه، فددددددددددو 

 ، ي
اجدددددددور الح شدددددددة يحمدددددددل نفدددددددل المعدددددددت  دددددد وإىل إمث  ي م د

 
ي رسدددددددالته إىل المقدددددددوقل عامدددددددل هرقدددددددل ف

 
األريسددددددديي   عليدددددددك ، وف

ي العالم. وهنالك أكثر من ثالثمائة رسالة وجهها إىل الح ام واألباجرة و 
 
 (6)الملوك واألمراء المعروفي    نذاك ف

 : ي
ي إىل النجاشر  وفد النت 

ي هددددددو رسددددددول هللا  وى أصددددددحابه ومددددددنعهم مددددددن أعدائدددددده،  ي ملددددددك النصددددددارى عددددددل الح شددددددة أن هددددددذا النددددددت 
لمددددددا تبددددددي   للنجدددددداشر

ي  ي حيدددددداة النددددددت 
 
 ف
 
ي الصددددددحابة، ولددددددم يلبددددددث أن تددددددوف

 
يددددددل ا (7)وأسددددددلم وحسددددددن إسددددددالمه وهددددددو معدددددددود ف لرسددددددول ولمددددددا أخددددددث  جث 

ي العدددددددام التاسددددددددل الهجدددددددري
 
ي ف
ي صددددددددالة (8)بوفددددددداة النجددددددداشر

، خدددددددرج الرسددددددددول ب صدددددددحابه إىل المسدددددددجد وصددددددددل عدددددددل النجددددددداشر
 ال ائب ولم يثبت أنه صل عل غائب سواه. 

ي 
 
ي حيددددددداة الرسدددددددول أكدددددددثر ممدددددددا بدددددددو  مدددددددنهم بمدددددددا ف

 
كمدددددددا أن الدددددددذين أسدددددددلموا مدددددددن اليهدددددددود والنصدددددددارى والمجدددددددو  والصددددددداب ي   ف

 (9)ذلك الملوك والرؤساء. 
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ي صددددددددل هللا عليددددددددده وسددددددددلم قدددددددددال:  لمددددددددا نزلندددددددددا أرض  ي ب دددددددددر المنددددددددزمي عدددددددددن أم سددددددددلمة زوج الندددددددددت  وقددددددددد روى الزهدددددددددري عددددددددن أن 
ي وال ديدددددن أحدددددد مدددددن هدددددذه األمدددددة؟ 

: مدددددا هدددددذا الددددددين الدددددذي فدددددارقتم فيددددده قدددددوم م ولدددددم تددددددخلوا ديدددددت  ي
الح شدددددة سددددد ل النجددددداشر

 
ً
ي جالدددددب فقددددال:  أيهدددددا الملدددددك كنددددا قومدددددا أهددددل جاهليدددددة نعبدددددد األصددددنام ون  دددددل الميتدددددة  قالددددت وكدددددان الددددذي كلمددددده جعفدددددر بددددن أن 

ددددددء الجددددددوار، ي  ددددددل القددددددوي منددددددا الضددددددعيف، ف نددددددا عددددددل ذلددددددك حددددددت  بعددددددث هللا إلينددددددا  ي الفددددددواح  ونقطددددددل األرحددددددام ون ي
وندددددد ن 

 منددددددددا نعددددددددر  نسددددددددبه وصدددددددددقه وأمانتدددددددده وعفافدددددددده، فدددددددددعانا إىل هللا لنوحددددددددده ونعبددددددددده وننلددددددددل مددددددددا كنددددددددا نعبددددددددد نحددددددددن 
ب
رسددددددددوع

ة واألوثددددددان وأمرندددددا بصددددددد  الحدددددديث وأداء األمانددددددة وصدددددلة الددددددرحم وحسدددددن الجددددددوار والكددددددف و باؤندددددا مددددددن دونددددده مددددددن الحجدددددار 
عددددددن المحددددددارم والدددددددماء ونهانددددددا عددددددن الفددددددواح  وقددددددول الددددددزور وأ ددددددل مددددددال اليتدددددديم وقددددددذ  المحصددددددنة وأمرنددددددا أن نعبددددددد هللا ال 

 وأمرندددددا بالصدددددالة والزكددددداة والصددددديام، قالدددددت: فعددددددد عليددددده أمدددددور اإلسدددددالم فصددددددقناه 
ً
ددددك بددددده ندددددي ا د و مندددددا بددددده وأتبعنددددداه عدددددل نشر

، وحرمنددددددا مددددددا حددددددرم علينددددددا وأحللنددددددا مددددددا أحددددددل لنددددددا فعدددددددا علينددددددا قومنددددددا 
ً
دددددك بدددددده نددددددي ا د مددددددا جدددددداء بدددددده فعبدددددددنا هللا وحددددددده ولددددددم نشر

دوندددددددا إىل عبدددددددادة األوثدددددددان مدددددددن عبدددددددادة هللا وأن نسدددددددتحل مدددددددا كندددددددا نسدددددددتحل مدددددددن النبائدددددددث،  فعدددددددذبونا وفتنوندددددددا عدددددددن دينندددددددا لث 
ي فلمدددددا قهروندددددا وظلمونددددددا وندددددقوا عليندددددا 

 
نددددداك عدددددل مددددددن سدددددواك ورغبنددددددا ف وحددددددالوا بينندددددا وبددددددي   دينندددددا خرجندددددا إىل بلدددددددك، واخث 

 (10)جوارك ورجونا أال نظلم عندك أيها الملك . 
ء قالدددددت: فقدددددال لددددده جعفدددددر نعدددددم، فقدددددال لددددده  ي

: هدددددل معدددددك ممدددددا جددددداء بددددده عدددددن هللا مدددددن شر ي
قالدددددت أم سدددددلمة: فقدددددال النجددددداشر

 مددددددن سددددددورة مددددددريم
ً
: فدددددد قرأ عددددددل، فقددددددرأ عليدددددده صدددددددرا ي

ي حددددددت  اخضددددددلت لحيتدددددده وب ددددددت النجدددددداشر
، قالددددددت فددددددب ي وهللا النجدددددداشر

: إن هددددددذا والددددددذي جدددددداء بدددددده مددددددوش  ي
 سددددددمعوا مددددددا تددددددلي علدددددديهم، ثددددددم قددددددال النجدددددداشر

أسدددددداقفته حددددددت  اخضددددددلوا مصدددددداحفهم حددددددي  
 (11)لينرج من مش اة واحدة.. 

ي جالددددددب: نقددددددول فيدددددده الددددددذي جدددددداء بدددددده نبينددددددا: هددددددو عبدددددد ي ع  دددددد؟ قددددددال جعفددددددر بددددددن أن 
 
: مددددددا تقولددددددون ف ي

د هللا وسدددددد لهم النجدددددداشر
ي يدددددددده إىل األرض ف خدددددددذ منهدددددددا 

ددددددب النجددددددداشر د ورسدددددددوله وروحددددددده وكلمتددددددده ألقاهدددددددا إىل مدددددددريم العدددددددذراء البتدددددددول وروح منددددددده، ف  
 ثدددددددم قدددددددال: مدددددددا عددددددددا ع  ددددددد بدددددددن مدددددددريم مدددددددا قلدددددددت هدددددددذا العدددددددود قالدددددددت أم سدددددددلمة: ف قمندددددددا عندددددددده بندددددددث  دار مدددددددل خدددددددث  

ً
عدددددددودا
 (12)جار. 

ي 
ي للنجاشر  :نص رسالة النت 

 يددددددعوه فيددددده إىل اإلسدددددالم وبعدددددث بددددده مدددددل عمدددددرو فلمدددددا كاندددددت سدددددنة سدددددبل مدددددن الهجددددد
ً
ي كتابدددددا

رة كتدددددب رسدددددول هللا إىل النجددددداشر
 ، وهذا هو نص الرسالة: (13)بن أمية الضمري

ي أحمددددددد إليددددددك هللا 
ي ملددددددك الح شددددددة.. أسددددددلم أنددددددت فدددددد ن 

 بسددددددم هللا الددددددرحمن الددددددرحيم، مددددددن محمددددددد رسددددددول هللا إىل النجدددددداشر
المهددددددديمن وأندددددددهد أن ع  ددددددد بدددددددن مدددددددريم روح هللا وكلمتددددددده ألقاهدددددددا  الدددددددذي ال إلددددددده إال هدددددددو الملدددددددك القددددددددو  السدددددددالم المدددددددؤمن

ي أدعددددددوك إىل 
إىل مددددددريم البتددددددول الطيبددددددة الحصددددددينة، حملددددددت بع  دددددد خلقدددددده مددددددن روحدددددده ونفندددددده، كمددددددا خلدددددد   دم بيددددددده، وإن 

ي 
ي رسدددددددددول هللا إليدددددددددك وإن 

ي فددددددددد ن 
ي وتدددددددددؤمن بالدددددددددذي جددددددددداءن 

يدددددددددك لددددددددده، والمدددددددددواالة عدددددددددل جاعتددددددددده، وإن تتبعدددددددددت  هللا وحدددددددددده ال  ر
ي والسالم عل من اتبل الهدى. أدعوك وجن

  (14)ودك إىل هللا عز وجل وقد بل ت ونصحت ف قبلوا نصيحت 
 : ي ي إىل النت 

 نص رسالة النجاشر
ي كدددددددتم 

ي أن ي تيددددددده بالمديندددددددة ألتددددددداه ولكدددددددن النجددددددداشر ي يقدددددددر باإلسدددددددالم، وإن نددددددداء الندددددددت   عدددددددل رسدددددددالة الندددددددت 
ً
ي ردا

كتدددددددب النجددددددداشر
ي  (15)ينرجددددددددون مددددددددن عبددددددددادة الصددددددددليبإسدددددددالمه بيندددددددده وأهددددددددل بيتدددددددده ألن عبدددددددداد الصدددددددليب ال 

وهدددددددذا هددددددددو نددددددددص الرسددددددددالة الددددددددت 
ي مع ابنه: 

 أرسلها النجاشر
ي أصدددددددحمه سدددددددالم عليددددددده مدددددددن هللا وبركدددددددات هللا الدددددددذي 

 بسدددددددم هللا الدددددددرحمن الدددددددرحيم، إىل محمدددددددد رسدددددددول هللا مدددددددن النجددددددداشر
ي كتابددددددك فيمددددددا ذكددددددرت مددددددن أمددددددر ع  دددددد، فددددددورب السددددددماء واألرض إن

ع  دددددد ال يزيددددددد  ال إلدددددده إال هددددددو.. أمددددددا بعددددددد فلقددددددد بل ددددددت 
 وقدددددددد 

ً
عدددددددل مدددددددا ذكدددددددرت، وقدددددددد عرفندددددددا مدددددددا بعدددددددث إليندددددددا وقدددددددد قربندددددددا ابدددددددن عمدددددددك وأصدددددددحابه ف ندددددددهد إندددددددك رسدددددددول هللا صدددددددادقا

 (16)بايعتك وبايعت ابن عمك وأسلمت علي يديه هلل رب العالمي   . 
ي إىل ال ي جالدددددددب وبعدددددددض الصدددددددحابة إىل الح شدددددددة قبدددددددل إرسدددددددال رسدددددددالة الندددددددت  ح شدددددددة تدددددددرى الباحثدددددددة أن هجدددددددرة جعفدددددددر بدددددددن أن 

ي عمدددددددددرو بدددددددددن أميدددددددددة الضدددددددددمري  ي جدددددددددزء مدددددددددن المهمدددددددددة اإلعالميدددددددددة فيمدددددددددا يندددددددددتص بتهي دددددددددة الجدددددددددو اإلعدددددددددالمي  مدددددددددل الصدددددددددحان 
 لإليمددددددددان بالرسددددددددول المنتظددددددددر، 

ً
 نفسدددددددديا

ً
ي مهي ددددددددا

السددددددددتقبال الرسددددددددالة اإلعالميددددددددة الجديدددددددددة، وقددددددددد رأينددددددددا كيددددددددف كددددددددان النجدددددددداشر
ي وجعفدددددددددر مدددددددددن حدددددددددوار واتصدددددددددال مبدددددددددا ر لمعرفددددددددد

ي الجديدددددددددد ودعوتددددددددده، لعدددددددددل وذلدددددددددك بسددددددددد ب مدددددددددا دار بدددددددددي   النجددددددددداشر ة الندددددددددت 
ي الحال. 

 
 االتصال المبا ر من أفضل أنوا  االتصال لما به من سهولة إقنا  المناجب ومعرفة رد الفعل ف

ي كلمددددددات قويددددددة جزلددددددة 
 
ة لإليمددددددان بدددددداهلل وحدددددده ف كمدددددا تددددددرى الباحثددددددة أن ندددددص ومحتددددددوى الرسددددددالة يعدددددث  عددددددن الدددددددعوة المبدددددا ر

ي وإيمانددددده، كمددددددا تددددددرى تؤكدددددد أن الرسددددددالة الجديددددددة  ي امتددددددداد لر 
ي تصدددددددي  النجدددددداشر

 
سددددددالة ع  ددددد ممددددددا كددددددان لددددده أثددددددر فاعدددددل ف

ي مثددددددددل اإليمددددددددان، 
ي اتصدددددددداله المبددددددددا ر بالنجدددددددداشر

 
ي جالددددددددب ف الباحثددددددددة أن هندددددددداك عدددددددددة قدددددددديم إعالميددددددددة أكدددددددددها جعفددددددددر بددددددددن أن 

 (17)األمانة، الصد ، حسن الجوار، النهي عن الفواح  وقول الزور وأ ل مال اليتيم وقذ  المحصنة. 
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:  فدددددورب السدددددماء واألرض وهدددددذه ال ي التددددداىلي
ي رد النجددددداشر

 
ي جددددداء بهدددددا محمدددددد جددددداء بهدددددا ع  ددددد مدددددن قبدددددل كمدددددا جددددداء ف

قددددديم الدددددت 
 إن ع   ال يزيد عل ما ذكرت . 

ي يفيددددددددد أندددددددده  مددددددددن نتيجددددددددة للحددددددددوار المبددددددددا ر مددددددددل جعفددددددددر حيددددددددث يقددددددددول  ي للنددددددددت 
ي نددددددددص كتدددددددداب النجدددددددداشر

 
النظددددددددر الدددددددددقي  ف

 
ً
 مصددددددددقا

ً
:  ف ندددددددهد أندددددددك رسدددددددول هللا صددددددددقا ي

وقدددددددد بايعتدددددددك وبايعدددددددت ابدددددددن عمدددددددك وأسدددددددلمت عدددددددل يديددددددده هلل رب النجددددددداشر
 العالمي   . 

ي بل ددددددة الملددددددوك ولكندددددده لددددددم يقدمدددددده عددددددل رسددددددول هللا وبووددددددوح نددددددديد جالبدددددده بالتوحيددددددد بعددددددد أن 
كمددددددا أن خطدددددداب النجدددددداشر

أكددددددد لدددددده أن اإلسددددددالم هددددددو االمتددددددداد الطبدددددديمي لرسددددددالة ع  دددددد بددددددن مددددددريم، والنطدددددداب يؤكددددددد معرفددددددة الرسددددددول لنفسددددددية مددددددن 
امه لها ومعرفته التامة بها.  يناجبه  فهو لم ين ر عقيدة ع   بل أقرها وأكد احث 

 وذلدددددددك بسددددددد ب وجددددددددود وفدددددددد الكفدددددددار ومددددددددا 
ب
ي الهجدددددددرة األوىل للح شددددددددة لدددددددم ي دددددددن سدددددددده 

 
ي ف
فدددددددالحوار بدددددددي   جعفددددددددر والنجددددددداشر

صدددددددداحبه مددددددددن عمليددددددددات  شددددددددوي  لرسددددددددالة جعفددددددددر كددددددددن يم ددددددددن أن  سددددددددقد بسددددددددببها فرصددددددددة الحددددددددوار نفسددددددددها لددددددددوال صددددددددد  
 وقوة المنط  الذي تناجب به جعفر. ال لمات، 

ي يفيددددددددد ب نهددددددددا بدددددددددأت مددددددددل الهجددددددددرة األوىل 
ي نددددددددص الرسددددددددائل المتبادلددددددددة بددددددددي   الرسددددددددول والنجدددددددداشر

 
كمددددددددا أن النظددددددددر الدددددددددقي  ف

ممدددددددا يددددددددل عدددددددل أن هنددددددداك عددددددددة رسدددددددائل اتصدددددددالية تدددددددم تبادلهدددددددا  (18)للح شدددددددة قبدددددددل صدددددددلح الحديبيدددددددة ومندددددددذ العهدددددددد المددددددد ي 
ي دور االتصددددددال 

 
ي مددددددن مسددددددتقبل إىل ف ددددددان لهددددددا عظدددددديم أثددددددر ف

عددددددل مددددددرحلتي   أو االتصددددددال المددددددزدوج حيددددددث يتحددددددول النجدددددداشر
ي الحال. 

 
 مرسل ثم مستقبل مرة أخرى بس ب رجل الصدى المتوفر بي   الجانبي   ف

 :نتائج إرسال الرسائل النبوية إىل الملوك واألمراء
ي ا -1 ه بدددددد مر النددددددت  ي الدددددديمن ينددددددث 

 
دددددي الدددددددعوة إال أندددددده كتددددددب إىل بددددددازان عاملدددددده ف لددددددذي ظهددددددر بالحجدددددداز، وكددددددان هددددددذا رفددددددض كشد

ي إسالم بازان بعد موت كشي. 
 
 ف
ً
 سببا

 كما أن قي  الروم غلبه حب ملكه عل اإلسالم فذهب ب ثمه وب ثم رعيته.   -2
دددددددد فلدددددددددم تسدددددددددلم ولكنددددددددده أكدددددددددرم رسدددددددددول هللا وبعدددددددددث معهدددددددددا بهددددددددددايا وجددددددددداريتي   إحدددددددددداهما ماريدددددددددا -3 أمدددددددددا المقدددددددددوقل أمدددددددددث  م د

 القبطية. 
ددددددي فلددددددد-4 ، ولدددددددم يقتدددددددل وأمدددددددا أمدددددددث  الب د ي

حبيدددددددل ابدددددددن عمدددددددورا ال سدددددددان  م يصدددددددل إليددددددده رسدددددددول هللا بدددددددل بلدددددددو مؤتددددددده فقتلددددددده  ر
ه.   لرسول هللا غث 

/ ووجدددددددده عليدددددددده الصددددددددالة والسددددددددالم نددددددددجا  بددددددددن وهددددددددب إىل أمددددددددث  دمشدددددددد  مددددددددن قبددددددددل هرقددددددددل الحددددددددار  ابددددددددن سددددددددمرة فددددددددرم 5

ددددد لحدددددرب الرسددددددول والمسدددددلمي   ف رسددددددل ي ثددددددم اسدددددت ذن قي د
  ملدددددد ي مدددددت 

  الحدددددار  الكتدددددداب وقدددددال مددددددن يدددددث  
ً
ددددد كتابددددددا إليددددده قي د
يثنيددددددددده عدددددددددن عزمددددددددده فصدددددددددد  ندددددددددجا  بدددددددددن وهدددددددددب بالحسددددددددددت  ووصدددددددددله بنفقدددددددددة وثيددددددددداب. وأرسدددددددددل رسدددددددددول هللا العدددددددددالء بددددددددددن 
ددددمي ب تدددددداب إىل المندددددذر بددددددن سدددددداوي ملدددددك البحددددددرين ف سددددددلم وأرسدددددل لدددددده رسددددددالة قدددددال فيهددددددا:  أمددددددا بعدددددد يددددددا رسددددددول هللا  د

الح  
ي قدددددرأت كتابدددددك عدددددلي أهدددددل البحدددددرين ف سدددددلم مدددددن أسدددددلم ومدددددنهم مدددددن كددددد

ي مجدددددو  ويددهدددددود، ف رسدددددل فددددد ن 
ره اإلسدددددالم، وبددددد ري 

 وما أسلموا عليه ومن أقام علي يهوديته أو مجوسيته فعليه الجزية. 
 الرسول إليه:  أترك المسلمي  

 وأرسل عمرو بن العاأ ب تاب إىل جيقر وعبد الجلندي مل ي عمان، ف سلما وم نا عمرو من الصدقات. -6
إىل هدددددوذة بدددددن عدددددلي ملدددددك اليمامدددددة فدددددرد برسدددددالة قدددددال فيهدددددا:  أجعدددددل ىلي وأرسدددددل سدددددليد بدددددن عمدددددرو بدددددن العددددداأ ب تددددداب  -7

ي قطعدددددة مدددددن األرض مدددددا فعلددددددت  
بعدددددض األمدددددر أتبعدددددك، فلمدددددا بلدددددو ذلددددددك الرسدددددول صدددددلي هللا عليددددده وسدددددلم قدددددال:  لددددددو سددددد لت 

 (19)فلم يلبث أن مات حي   ان   الرسول إىل فتح م ة. 
 :رسائل أخرى

  .إىلي أهل دما 

  .  إىلي رعية السحيمي

  مسيلمة الكذاب. إىلي  

  .إىلي ب ر بن وائل 

  .ي عمرو بن حميد
 إىلي بت 

  .إىل جبلة بن األبهم 

  . ي  إىل جرير بن عبد هللا البحلت 

  .إىل معدي كرب بن أبرهة 

   .ي الحار  بن كعب وأساقفة نجران وكهنتهم
 إىل أسقف بت 

  .إىلي يحنة بن روبه صاحب ايله 

 ي ظبيان األزري من  غامد.  إىل أن 
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  .إىل الحار  ومشوح ونعيم بن عبد كالل 

  .  (20)إىل نفاثة بن فروة الدئلي
 لماذا كانت ردود أكثر الملوك رقة: 

ي إجابدددددات أكدددددثر هدددددؤالء الملدددددوك واألمدددددراء مدددددن رفددددد  ومدددددن حسدددددن رأي، وأنددددده لدددددم يقتدددددل أحدددددد مدددددن 
 
يجدددددب الوقدددددو  عدددددل مدددددا ف

ي بعضددددددها غلطددددددة رسددددددل محمددددددد ولددددددم تسددددددجن، بددددددل عددددددادوا إليدددددده كلهددددددم بمددددددا حملددددددو 
 
هددددددا رقددددددة وعطددددددف وف ي أكثر

 
ا مددددددن رسدددددداالت ف

ي قبددددددل وصددددددوله ل مددددددث  ف يددددددف تلددددددو  هددددددؤالء 
حبيددددددل ال سددددددان  دددددي الددددددذي قلتددددده  ر ونددددددة مددددددا عدددددددا رسددددددوله الموفددددددود ألمددددددث  ب د

الملدددددوك رسدددددالة الددددددين الجديدددددد مدددددن غدددددث  أن يتددددد لبوا عدددددل صددددداحب الددددددعوة ومدددددن غدددددث  أن يتضدددددافروا عدددددل سدددددحقه؟ كدددددذلك 
ي المدددددادة عدددددل الددددددروح وأصدددددبح الددددددث   غايدددددة الحيدددددداة وأصدددددبحت األمددددددم أن عدددددالم يوم دددددذ كددددددان كع

 
المندددددا الحددددددارص  قدددددد ج ددددددت ف

ي الظفددددددددددر وإرودددددددددداءب لمطدددددددددامل ملوكهددددددددددا وسددددددددددادتها ونددددددددددفاءب ل دددددددددرور أنفسددددددددددهم، وال يم ددددددددددن أن تتمسددددددددددك بهددددددددددذه 
 
 ف
ً
تقتتدددددددددل حبددددددددددا

 (21)المقاومة. الشعائر إال بمقدار ما تدر عليها من خث  مادي. ف ذا فاتها النث  وهنت فيها العزيمة وقوة 
 : ي
 وتدل هذه الممارسات اإلعالمية للرسول عل اآلن 

بصددددددون بهددددددا مددددددن كددددددل م ددددددان، 1 ي مراحددددددل حياتهددددددا األوىل، وكددددددان أعددددددداء اإلسددددددالم يث 
 
ي المدينددددددة ف

 
/ الدولددددددة اإلسددددددالمية كانددددددت ف

بددددددل إن سددددددلطان الدددددددعوة لددددددم يمتددددددد بعددددددد لددددددي مي حددددددت  مسددددددقد رأسدددددده، بددددددل منددددددل دخددددددول م ددددددة، ولكندددددده لددددددم يددددددنل الهددددددد  
ي حمله هللا إياها. األس

 (22)م الذي بعث من أجله وهو التوجه إىل العالم وإبالغه باألمانة الت 
 كددددددددان يدددددددددرك أن قوتدددددددده العسدددددددد رية والماديددددددددة أوددددددددعف ب ثددددددددث  مددددددددن قددددددددوة هددددددددؤالء الملددددددددوك واألبدددددددداجرة، ولكددددددددن 2

ً
/ إن محمدددددددددا

ي يدددددددؤمن بهدددددددا 
غدددددددث  مبدددددددال بمدددددددا يم دددددددن أن هدددددددذه القدددددددوة المتواودددددددعة لدددددددم تمنعددددددده مدددددددن إعدددددددالم هدددددددؤالء الجبدددددددابرة بالحقيقدددددددة الدددددددت 

 يحد  له من جراء ذلك. 
 (23)/ احتمال دخول هؤالء األباجرة اإلسالم وعيف إذ كيف يزلزل الملك أسل ح مه بيده. 3
ي الحيددددددداة الماديدددددددة 4

 
/ لدددددددم يلبدددددددث الندددددددا  حدددددددي   سدددددددمعوا هدددددددذه الددددددددعوة ورأوا صددددددداحبها يقدددددددوى عدددددددل االودددددددطهاد وعدددددددل مدددددددا ف

ي رفدددددد  ورقددددددة وازداد مددددددن قددددددوة، وهددددددو يتدددددديم فقددددددث  محددددددروم نددددددعرت النفددددددو 
 
  باالجم نددددددان وبددددددذلك رد مددددددن رد مددددددن الملددددددوك ف

ي يقينهم. 
 
 عل إيمانهم، وقوة ف

ً
 المسلمون إيمانا

ي أرسدددددددل محمدددددددد إليهدددددددا رسدددددددله وقدددددددد فتحهدددددددا المسدددددددلمون 5
 بعدددددددد أن أصدددددددبحت هدددددددذه الدددددددبالد الدددددددت 

ً
ددددددد ثالثدددددددون عامدددددددا ي

/ قبدددددددل مل 

ها باإلسالم.   (24)ودان أكثر
 :  تحليل الموقف االتصاىلي

ي رسائله إىل الملوك واألمراء. البد من تحل
 
 يل الموقف االتصاىلي إلبراز قيم األداء اإلعالمي ف

ي العالقدددددددات الدوليدددددددة مدددددددن حيدددددددث أنهدددددددا وسددددددديلة اتصدددددددال بدددددددي   
 
فهدددددددذه الرسدددددددائل اإلعالميدددددددة اودددددددطلعت بددددددددور بدددددددالو األهميدددددددة ف

 (25)الشعوب أو أدائها للتفاهم بي   األمم. 
، وهدددددددددزت عددددددددددروش الملددددددددددوك، هدددددددددذه الحركددددددددددة اإلعالميدددددددددة العالميددددددددددة نقلدددددددددت اإلسددددددددددالم  مدددددددددن المحدددددددددديد المحدددددددددلي إىل العددددددددددالمي

ي اإلسددددددددالم ووجهددددددددت بعددددددددض الملددددددددوك إىل الحددددددددرب، ومددددددددا كددددددددان هددددددددذا األمددددددددر ليددددددددتم قبددددددددل صددددددددلح الحديبيددددددددة 
 
 ف
ً
وأدخلدددددددت ملوكددددددددا

ي جزيرة العرب بال مناز . 
 
 حيث أصبحت الدولة اإلسالمية  ي الدولة األقوى ف
ي هدددددددذا الصددددددددد  ي أن رأ

 
ي البدددددددد منهدددددددا ف

ي واإلندددددددارة الدددددددت 
يندددددددا قدددددددد يدددددددرد بنطدددددددورة هدددددددذه الرسدددددددائل عدددددددل الدولدددددددة اإلسدددددددالمية الدددددددت 
 صدددددددلي هللا عليددددددده 

ً
ددددددي الدددددددذي مدددددددز  الرسدددددددالة واسدددددددتد ي محمددددددددا دددددد وكشد  مدددددددن قبدددددددل قي د

ً
توجددددددده األنظدددددددار نحوهدددددددا وخصوصدددددددا

 وهل ب م ان المدينة أن تواجه دول األرض؟
ً
 أو ميتا

ً
 (26)وسلم حيا

 عددددددل رسددددددول هللا صددددددلي هللا عليدددددده وسددددددلم وهددددددذه القضددددددية خاجبددددددت الرسددددددائل الملددددددوك ب لقددددددابهم ولكنهددددددا لددددددم تقدددددددمهم 
ً
أبدددددددا

ي 
 
 أن تجدددددد ف

ً
ي ي تدددددب اسدددددمه قدددددبلي   فلدددددم ي دددددن حرجدددددا

ددددي حيدددددث قدددددال:  عبدددددد حقدددددث  مدددددن رعيدددددت  ي فجدددددرت غدددددي" كشد
 ي الدددددت 

ي ف دددددددددان أسدددددددددلوب التعامدددددددددل مدددددددددل الحدددددددددا مي   
ندددددددددص الكتددددددددداب: عظددددددددديم فدددددددددار  وعظددددددددديم القدددددددددبد وعظددددددددديم الدددددددددروم، والنجددددددددداشر

ب عددددددددل األوتددددددددار يناسددددددددب مقددددددددامهم حيددددددددث عمددددددددل صددددددددلي هللا  عليدددددددده وسددددددددلم عددددددددل حسددددددددن اختيددددددددار ال لمددددددددة المناسددددددددبة ورص 
 النفسية واستفاد من الواقل العالمي الذي يع شونه. 

ي وودددددددوح ال تشدددددددوبه اللددددددد ل وال ال مدددددددوض، فالبدددددددد مدددددددن ذلدددددددك حيدددددددث 
 
كمدددددددا وودددددددح مضدددددددمون الرسدددددددائل ف دددددددرة الوحدانيدددددددة ف

 من رفض عبادة األوثان لمن يعبد األوثان، ورف
ً
 ض عبادة الصليب لمن يعبد الصليب. ي ون األمر جليا

ي تحملهدددددا هدددددذه المواقدددددف 
غدددددث  أن هدددددذا اإليضددددداح الجدددددلي للشدددددهادتي   كدددددان يرافقددددده كثدددددث  الحدددددديث عدددددن القددددديم اإلعالميدددددة الدددددت 

االتصدددددددالية مثدددددددل الصددددددددد  واإليمدددددددان والنيددددددددة وحمدددددددل النطدددددددداب اإلعدددددددالمي إثددددددددم الرعيدددددددة عددددددددل الملدددددددك إذا لددددددددم يدددددددؤمن:  فدددددددد ن 
ي تحقيدددددد  نجدددددداح أو فشددددددل توليددددددت فدددددد ن إثددددددم المجددددددو  عليددددددك  

 
وتؤكددددددد حقددددددائ  التدددددداريددددأ أثددددددر القددددددادة ودورهددددددم الحاسددددددم ف

دددددب عددددددل أوتددددددار الحددددددا مي   النفسددددددية، فتطم ددددددنهم عددددددل ملكهددددددم وأندددددده سدددددديحفظه لهددددددم (27)أي دعددددددوة د . كانددددددت الرسددددددائل ت  

ي البداية. 
 
ي اإلسالم، حت  أول ك الذين عادوا اإلسالم وحاربوه ف

 
 إن دخلوا ف
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ث  هددددددذه السياسددددددة بددددددل كددددددان إكددددددرامهم هددددددو األسددددددا  بعددددددد دخددددددولهم اإلسددددددالم أو حددددددت  بعددددددد لددددددم ي ددددددن الحقددددددد أو ال ددددددي" لي دددددد
 انقطاعهم عن حربه. 

هددددددذه الرسددددددائل اإلعالميددددددة ربطددددددت المسددددددلمي   بالعددددددالم كلدددددده بددددددي   مؤيددددددد أو مواجدددددده وكانددددددت ثمددددددرة عظيمددددددة مددددددن ثمددددددار الفددددددتح 
 المبي   الذي حدثنا عنه هللا تعاىل. 

ي االتصال وفن الدبلوماسية 
ن
 داخل المدينة المنورة: الفصل الثان

ي تددددددداريددددأ الددددددددعوة باعتبددددددداره أندددددددهر المعلمدددددددي   الدددددددذين بعدددددددثهم الرسدددددددول صدددددددل هللا عليددددددده 
 
 ف
ً
يقدددددددف مصدددددددعب بدددددددن عمدددددددث  علمدددددددا

ي الدددددددين ويقددددددرئهم القددددددر ن، 
 
وسدددددلم للمدينددددددة قبددددددل هجددددددرة الرسددددددول وصددددددحبه الكددددددرام إليهددددددا، لدددددديعلم اإلسددددددالم ويفقدددددده النددددددا  ف

 ويصل بهم، ويعلمهم القيم الجديدة. 
ي 
 
ي مهمدددددددددة وف

 
ي المديندددددددددة، وقدددددددددد أوفدددددددددد إليهدددددددددا ف

 
تددددددددداريددددأ الددددددددددعوة  سدددددددددتوقفنا ننصدددددددددية مصدددددددددعب باعتبددددددددداره اإلعدددددددددالمي األول ف

ي ظدددددل حدددددائد بجدددددوار بدددددث  جلدددددل يعلدددددم 
 
ي عبدددددد األندددددهل ف

منددددددوب اتصدددددال وقدددددد ذهدددددب مدددددل أسدددددعد بدددددن زرازة إىل مسددددداكن بدددددت 
ي عبد األنهل. 

 أسلم علي يديه زعماء وأسياد بت 
 (28)النا  وينشر اإلسالم حت 

: ن ( وتطبيقه علي مهمة مصعب بن عمث 
 موذج )لي  

ي 
(: أحددددددددد بدددددددداحتر دددددددي يم ددددددددن رؤيتدددددددده إبددددددددان حدوثدددددددده مددددددددن خددددددددالل مراحددددددددل معينددددددددة  –يددددددددرى )لددددددددي   د االتصددددددددال أن االتصددددددددال ال شر

 : ي
 
( هذه المراحل األربعة ف ة ويحدد )لي    تتداخل فيما بينها ولكن ل ل منها خصائص ممث  

، الت يف والتح م.   (29)المواجهة، التبادل، الت ثث 
 مرحلة المواجهة: 

 . ي
ي يتم الربد بي   معلومة محددة وبي   متلو 

 العملية الت 
ً
ي و ي أيضا

  ي المرحلة األوىل لالتصال ال شر
ي عبدددددد األندددددهل وحدددددي   

ي توودددددح  ماهيدددددة رسدددددالة محمدددددد  تحدددددت ظدددددل حدددددائد لبدددددت 
بدددددث مصدددددعب بدددددن عمدددددث  المعلومدددددات الدددددت 

ي تنبددددددذ عهددددددد الجاهليددددددة ت
 كددددددد كددددددل مددددددن المسددددددتمعي   أن المواجهددددددة معدددددده  سددددددتح  تحددددددد  إلدددددديهم عددددددن القدددددديم الجديدددددددة الددددددت 

بينمددددددددددا الرسددددددددددالة  ي محتدددددددددددوى  –االهتمددددددددددام، فالمعلومددددددددددات  ي محتددددددددددوى مرحلدددددددددددة المواجهددددددددددة كمددددددددددا يووددددددددددح نمدددددددددددوذج لددددددددددي   
ي اسدددددددتندمها مصدددددددعب كاندددددددت واودددددددحة بالنسدددددددبة 

المرحلدددددددة التاليدددددددة و ي مرحلدددددددة التبدددددددادل. كمدددددددا أن الرمدددددددوز والددددددددالالت الدددددددت 
.  لجمهور المدينة وتعث  عن واقل ك بي   المتحد  والمناجبي  

 ل وي وإجار دالىلي مشث 
 التبادل: 

ك، وبمددددددددا انتقددددددددل االتصددددددددال مددددددددن مرحلددددددددة المواجهددددددددة إىل مرحلددددددددة التبددددددددادل وقددددددددد تحددددددددول  ي المشددددددددث 
 ي مرحلددددددددة تدددددددددف  المعددددددددت 

ي النقاش بعد أن فك الشفرة من قبلهم. 
 
 فيها جمهور مصعب من مستمعي   إىل مشاركي   ف

 :  التأثث 
ي 
ي بعدددددددددد األندددددددددهل بعدددددددددد  ي نتيجدددددددددة هامدددددددددة لمدددددددددرحلت 

 المواجهدددددددددة والتبدددددددددادل وقدددددددددد تبددددددددددلت  راء وأف دددددددددار وزعمددددددددداء قبيلدددددددددة بدددددددددت 
ي لإلسددددددددالم، وأصددددددددبحوا 

ي سددددددددما  معلومددددددددات مصددددددددعب، ثددددددددم ف ددددددددوا الشددددددددفرة وأبدددددددددى الزعمدددددددداء تقددددددددبلهم المبدددددددددن 
 
المشدددددددداركة ف

 عند هجرة الرسول صل هللا عليه وسلم وصحبه للمدينة. 
ً
 أنصارا

 :التحكيم والتكيف
للجهددددددددددد الددددددددددذي يبذلدددددددددده المصدددددددددددر لتنظدددددددددديم االتصددددددددددال، أمددددددددددا الت يددددددددددف ف شددددددددددث  إىل الجهددددددددددد الددددددددددذي يبذلدددددددددده الددددددددددتح م تشددددددددددث  

 (30)المستقبل لتنظيم االتصال. 
ي 
 
ي عبدددددددد األندددددددهل ف

ويتعدددددددر  مصدددددددعب بدددددددن عمدددددددث  عدددددددل التددددددد ثث  المقصدددددددود أو رجدددددددل الصددددددددى مدددددددن خدددددددالل أسددددددد لة قبيلدددددددة بدددددددت 
ال واإلقنددددددا  المددددددواجهي وتعددددددديل بعددددددض الرمددددددوز رسددددددالتهم المرتدددددددة لدددددده ممددددددا يم ندددددده مددددددن الت كددددددد مددددددن مدددددددى فاعليددددددة االتصدددددد

وتقويددددددددة بعدددددددددض المسدددددددددائل إذا احتدددددددداج األمدددددددددر لدددددددددذلك وممددددددددا سدددددددددب  يت كدددددددددد لنددددددددا أن االتصدددددددددال المدددددددددواجهي هددددددددو أنجدددددددددح أندددددددددوا  
ي الحال. 

 
 االتصال إلم انية معرفة رد الفعل ف

ي المديندددددددة بدددددددالمقر  وكدددددددان يصددددددل بالندددددددا  ويقددددددديم فددددددديهم صددددددالة الجمعدددددددة ويدد
 
هدددددددتم بددددددد مر كددددددان مصدددددددعب بدددددددن عمدددددددث  تسددددددم ف

قددددددادة الددددددرأي، وحددددددي   علددددددم بم انددددددة سددددددعد بددددددن معدددددداذ بددددددي   أهددددددل المدينددددددة وأن سددددددعد حددددددي   يتبددددددل اإلسددددددالم لددددددن يتنلددددددف أحددددددد 
 أو 
ً
ي عبددددددددد األنددددددددهل رجددددددددل وال امددددددددرأة إال مسددددددددلما

ي دار بددددددددت 
 
عندددددددده، ذهددددددددب إليدددددددده حددددددددت   مددددددددن عددددددددل يددددددددده، لددددددددذلك لددددددددم يمددددددددل ف

 (31)مسلمة. 
ي اسدددددددتندمها 

مصدددددددعب فتهيددددددد  بدددددددذلك جمهدددددددور المديندددددددة السدددددددتقبال قائدددددددد  ممدددددددا يؤكدددددددد فعاليدددددددة االتصدددددددال عدددددددل مدددددددرحلتي   الدددددددت 
 بعددددددد 

ً
الددددددعوة، وحددددددي   سدددددمعت المدددددددين بمندددددرج الرسددددددول صدددددل هللا عليدددددده وسدددددلم مددددددن م دددددة كددددددان األنصدددددار ينرجددددددون يوميدددددا
. (32)صددددددددالة الجمعدددددددددة النتظدددددددددار الرسددددددددول صدددددددددل هللا عليددددددددده وسددددددددلم حدددددددددت  ت لدددددددددبهم حددددددددرارة الشدددددددددمل فيددددددددددخلون إىل الظدددددددددل

ي المدينة كان من أهم عوامل إنجاح ت س ل دولة المدينة. ف عداد الجمهور المستقبل للرس
 
 الة اإلعالمية ف
 المؤاخاة بي   المهاجرين واألنصار بالمدينة: 



429 Nahid Hamza Mohamed Salih ALZAIN 

 

 July 2021, Volume 3, Issue 6  
 p. 422-432 

قدددددددم المهدددددداجرون مددددددن م ددددددة إىل المدينددددددة وقددددددد تركددددددوا أمددددددوالهم خلفهددددددم، وعددددددل الددددددرغم مددددددن أنهددددددم لددددددم ي ونددددددوا أهددددددل زراعددددددة، 
فدددددد عطوهم النندددددل واألرض ليعملددددددوا فيهدددددا بنصددددددف ثمارهددددددا، فقدددددد اقتسددددددم معهدددددم األنصددددددار كددددددل مدددددا تسددددددتطيعونه مدددددن فضددددددل 

ي صدددددددل هللا عليددددددده وسدددددددلم   وقدددددددد رد الندددددددت 
ً
ا ومدددددددنهم مدددددددن أعطيدددددددت لددددددده منحدددددددة واسدددددددت نوا عنهدددددددا عنددددددددما فدددددددتح هللا علددددددديهم خيدددددددث 

 عددددددل مدددددددى 
ب
، كددددددان هددددددذا الفعددددددل مددددددن األنصددددددار دلددددددي  نفسدددددده مددددددا أعطددددددوه مددددددن ننددددددل عندددددددما فتحددددددت عليدددددده فريظددددددة والنضددددددث 

 (33 )ين. حبهم وإيثارهم للمهاجر 
ي دار أنددددددل بددددددن 

 
فدددددسو  رسددددددول هللا صدددددل هللا عليدددددده وسددددددلم بدددددي   أصددددددحابه مدددددن المهدددددداجرين واألنصددددددار حدددددي   نزلددددددوا بالمديندددددة ف

ي بيدددددددنهم عدددددددل المواسددددددداة، يتوارثدددددددون 
 نصدددددددفهم مدددددددن المهددددددداجرين ونصدددددددفهم مدددددددن األنصدددددددار،  و 

ب
مالدددددددك، وكدددددددانوا  سدددددددعي   رجددددددد 
  إىل حدددددددي   موقعدددددددة بددددددددر، إىل (34)بعدددددددد المدددددددوت دون ذوي األرحدددددددام

َ
ْوىل
َ
دددددددُهْم أ

ُ
ْعض دددددددامَّ ب 

ْرح 
 
 األ
إ
دددددددوا
 
ْول
 
أ أن أندددددددزل هللا عدددددددز وجدددددددل )و 

( سورة األنفال، اآلية:  َّ
ة
ابَّ اي

 
ت ي كَّ َّ
 
ْعٍض ف ب   .75بَّ

فددددددددسو  رسدددددددددول هللا صدددددددددل هللا عليددددددددده وسدددددددددلم بدددددددددي   أصدددددددددحابه مددددددددن المهددددددددداجرين واألنصدددددددددار ليدددددددددذهب عدددددددددنهم وحشدددددددددة ال ربدددددددددة 
ة ويشدددددددد أزر بعضدددددددهم  ي هللا أخدددددددوين أخدددددددوين، ثدددددددم أخددددددددذ ويؤنسدددددددهم مدددددددن مفارقدددددددة األهدددددددل والعشددددددددث 

 
بدددددددبعض، فقدددددددال تددددددددسخوا ف

ي ، ف ددددددان رسددددددول هللا صددددددل هللا عليدددددده وسددددددلم سدددددديد المرسددددددلي   وإمددددددام المتقددددددي   
ي جالددددددب فقددددددال:  هددددددذا أو  بيددددددد عددددددلي بددددددن أن 

ي جالب أخوين.   (35)الذي ل ل له نظث  من العباد وعلي بن أن 
سددددددلم وزيدددددددد بددددددن حارثددددددة مددددددوىل رسدددددددول هللا وكددددددذلك حمددددددزة بددددددن عبدددددددد المطلددددددب أسددددددد هللا وعددددددم الرسدددددددول صددددددل هللا عليدددددده و 

ي جالدددددددددب ذو الجنددددددددداحي   ومعدددددددددداذ بدددددددددن جبددددددددددل أخدددددددددوين، واألمثلددددددددددة  أخدددددددددوين وإليددددددددده أوي حمددددددددددزة يدددددددددوم أحددددددددددد وجعفدددددددددر بددددددددددن أن 
 .
ً
ة جدا  والشواهد كثث 

وعددددددن أنددددددل أن عبددددددد الددددددرحمن بددددددن عددددددو  قدددددددم المدينددددددة فددددددسو  رسددددددول هللا صددددددل هللا عليدددددده وسددددددلم بيندددددده وبددددددي   سددددددعد بددددددن 
 فددددددددانظر نددددددددطر مددددددداىلي فنددددددددذه وتحددددددددت امرأتددددددددان البيدددددددل األنصدددددددداري، فقددددددددال لدددددددد

ب
ي أنددددددددا أكددددددددثر أهددددددددل المديندددددددة مدددددددداع

ه سدددددددعد: أي أو 
ي عدددددلي السدددددو ، 

ي أهلدددددك ومالدددددك، دلدددددون 
 
فدددددانظر أيهمدددددا اعجدددددب إليدددددك حدددددت  أجلقهدددددا فقدددددال لددددده عبدددددد الدددددرحمن بدددددارك هللا لدددددك ف

ي وبا  فربددح.   فدلوه فذهب فانث 
ي المدي

 
ي قدددددددام عليددددددده نظدددددددام اإلعددددددالم ف

ي قددددددديم فدددددد هم القددددددديم اإلعالميدددددددة الددددددت  ي اإلعدددددددالم ال دددددددرن 
 
ي تقابلهددددددا ف

ندددددددة  ي المؤاخددددددداة الدددددددت 
ي نفو  األفراد والجماعات. 

 
ي تنل  التوتر ف

 ال ا  والتنافل الت 
 المؤاخاة ظاهرة اتصالية: 

ي هدفددددددده إنشددددددداء صدددددددلة بالندددددددا 
، أو تحسدددددددي   صدددددددلة أو ت يدددددددث  صدددددددلة، عدددددددل أسدددددددا  (36)االتصدددددددال عبدددددددارة عدددددددن جهدددددددد إنسدددددددان 

ي دا
 
. وف ي أو مصددددددددل ي

هددددددددا، عقائدددددددددي أو مهددددددددت  ي الصددددددددالة والحددددددددج وغث 
 
ئددددددددرة المسددددددددلمي   ت دددددددداثرت أوارص االتصددددددددال وتوجدددددددددت ف

ي الحمد والتشميت. 
 
 حت  العطسة يعطسها المسلم فت ون مناسبة لالتصال المتمثل ف

 يعددددددددددالج للمهدددددددددداجرين 
ً
ددددددددديعا د عددددددددددل الددددددددددرغم مددددددددددن إيثددددددددددار األنصددددددددددار، فقددددددددددد أراد الرسددددددددددول صددددددددددل هللا عليدددددددددده وسددددددددددلم أن يوجددددددددددد  شر

ي أوودددددددددداعهم االقتصددددددددددادية ويشددددددددددعر 
 
هم بدددددددددد نهم ل سددددددددددوا عالددددددددددة عددددددددددل إخددددددددددوانهم األنصددددددددددار ف ددددددددددان أن  ر  نظددددددددددام المؤاخدددددددددداة ف

 (37)السنة األوىل من الهجرة. 
ي جماعددددددددة، حددددددددت  

 
 ف
ً
ي يجددددددددب أن يددددددددتحل بهددددددددا الفددددددددرد باعتبدددددددداره عضددددددددوا

فدددددددد فرزت هددددددددذه المؤاخدددددددداة مجموعددددددددة مددددددددن القدددددددديم الددددددددت 
كالجسددددددددد الواحددددددددد إذا انددددددددت ي مندددددددده تزدهددددددددر الحيدددددددداة االجتماعيددددددددة ويتحقدددددددد  الت امددددددددل بددددددددي   كددددددددل أعضدددددددداء المجتمددددددددل ويصددددددددبح  

 .  عضو تدا ي له سائر األعضاء بالسهر والحمي
ي جماعته. 

 
 ف
ً
 (38)ف سست المؤاخاة عل قيم التضامن والمودة والتعاون واإليثار مما يجعل الفرد يظهر قويا

ي الددددددذي ي
جعلهددددددم وكددددددذلك فدددددد ن أي جماعددددددة  سددددددمي لهددددددد  واحددددددد البددددددد لهددددددا مددددددن قيددددددام العالقددددددات بددددددي   أفرادهددددددا عددددددل التددددددسو 

ي الحياة. 
 
اء ويحققون قيم وأهدا  الدين ف ي الشاء وال  

 
 (39)يقفون إىل جانب بعضهم ف

ت صددددددلت المؤاخدددددداة قيمدددددددة إعالميددددددة وذابدددددددت فددددددوار  النسدددددددب واللددددددون والدددددددوجن وسددددددقطت عصدددددددبيات الجاهليددددددة،فال حميدددددددة 
 خدددددددددوة مثدددددددددل اإليثدددددددددار إال لإلسدددددددددالم، وال يتقددددددددددم أحدددددددددد وال يتددددددددد خر إال بمروءتددددددددده وتقدددددددددواه، وبدددددددددرزت قددددددددديم أخدددددددددرى مصددددددددداحبة ل

ي هذه األخوة وتم  المجتمل الجديد ب رو  األمثلة. 
 
ج ف  والمواساة والمؤانسة تمث  

ولددددددددم ت دددددددددن هددددددددذه المؤاخددددددددداة معاهددددددددددة دونددددددددت عدددددددددل الددددددددور  فحسدددددددددب وال كلمدددددددددات قيلددددددددت باللسدددددددددان فقددددددددد، وإنمدددددددددا كاندددددددددت 
 يثر 
ً
 يددددددرتبد بالدددددددماء واألحددددددوال، ال كالمددددددا

ب
ثددددددر بدددددده اللسددددددان، إنهددددددا مؤاخدددددداة المؤاخدددددداة سددددددجلت عددددددل صددددددفحات القلددددددوب وعمدددددد 

ي العش وال ش. 
 
ي القول والعمل والنفل والمتا  واألمالك ف

 
 (40)ف

 بهددددددذه المؤاخدددددداة. و ي ال ريددددددب ح مددددددة سياسددددددية تدددددددل عددددددل سددددددالمة تقدددددددير وبعددددددد 
ف جمدددددد ن محمددددددد إىلي وحدددددددة المسددددددلمي  

ددددددد عدددددددلي مدددددددا كدددددددان مدددددددن محاولدددددددة المندددددددافقي   الوقيعدددددددة بدددددددي   األو  والندددددددزرج مدددددددن المسدددددددلمي    ي
، وبدددددددي   المهددددددداجرين نظدددددددر تقل 

، والددددددذي يدددددددل عددددددل أعظددددددم االقتدددددددار، ذلددددددك مددددددا وصددددددل 
ً
واألنصددددددار إلفسدددددداد أمددددددرهم، ولكددددددن العمددددددل السددددددياشي الجليددددددل حقددددددا

بددددددده محمدددددددد إىلي تحقيددددددد  وحددددددددة المديندددددددة وعدددددددل وودددددددل نظامهدددددددا السدددددددياشي باالتفدددددددا  مدددددددل اليهدددددددود عدددددددل أسدددددددا  متدددددددي   مدددددددن 
م وجميدددددل عطفدددددده وحسدددددن وفائدددددده وفددددديض بددددددره بددددددالفقث  الحريدددددة والتحددددددالف. كمدددددا أن عظدددددديم تواودددددعه صددددددل هللا عليددددده وسددددددل
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ب كددددددددل ذلددددددددك وصددددددددل بدددددددداألمر لتهي ددددددددة المنددددددددا   والبددددددددارل والمحددددددددروم ومددددددددا أورثدددددددده ذلددددددددك مددددددددن قددددددددوة وسددددددددلطان عددددددددل أهددددددددل يددددددددثر
 الستقبال الدعوة واإليمان بها. 

ً
 (41)اإلعالمي وإعداد الجماهث  بالمدينة نفسيا

 
 الخاتمة
 النتائج: 

ي 1
أرسددددددلها الرسددددددول محمددددددد صددددددلي هللا عليدددددده وسددددددلم خددددددارج دولددددددة المدينددددددة المنددددددورة كانددددددت مددددددن / الوفددددددود الدبلوماسددددددية الددددددت 

ي 
 
دددددت الدددددددعوة اإلسددددددالمية داخددددددل وخددددددارج الجزيددددددرة العربيددددددة وقددددددد كددددددان لهددددددا األثددددددر الطيددددددب ف د ي نشر

أهددددددم وسددددددائل اإلعددددددالم الددددددت 
 اإلعالم والتعريف بدعوة اإلسالم. 

ي دور االتصدددددددددددال عدددددددددددل مدددددددددددرحلتي    / هنددددددددددداك عددددددددددددة رسدددددددددددائل إعالميدددددددددددة اتصدددددددددددالية تدددددددددددم تبادلهدددددددددددا ف دددددددددددان لهدددددددددددا 2
 
عظددددددددددديم أثدددددددددددر ف

أو االتصددددددددددددال المددددددددددددزدوج وتددددددددددددوفر فيهددددددددددددا رجددددددددددددل الصدددددددددددددى بفضددددددددددددل حركددددددددددددة الوفددددددددددددود اإلعالميددددددددددددة الدبلوماسددددددددددددية، وقددددددددددددد بلددددددددددددو 
 عدد هذه الرسائل ثالثمائة رسالة كاملة. 

ي ملدددددك الح شدددددة بل دددددة الملدددددوك ولكنددددده لدددددم يقدمددددده عدددددل رسدددددول هللا3
 / خاجدددددب الرسدددددول عليددددده الصدددددالة والسدددددالم النجددددداشر

ثدددددم جالبددددده بالتوحيدددددد بعدددددد أن أكدددددد لددددده اإلسدددددالم هدددددو االمتدددددداد الطبددددديمي لرسدددددالة ع  ددددد بدددددن مدددددريم والنطددددداب يؤكدددددد معرفدددددة 
امددددددده لهدددددددا  الرسددددددول صدددددددلي هللا عليددددددده وسدددددددلم لنفسددددددية مدددددددن يناجبددددددده إذ أنددددددده لددددددم ين دددددددر عقيددددددددة ع  ددددددد بددددددل أقرهدددددددا وأكدددددددد احث 

 ومعرفته التامة بها. 
المسدددددددلمي   بالعدددددددالم كلددددددده بدددددددي   مؤيددددددد أو مواجددددددده، وكاندددددددت ثمدددددددرة عظيمدددددددة  / ربطددددددت هدددددددذه الوفدددددددود اإلعالميدددددددة الدبلوماسددددددية4

ي العالقددددددات الدبلوماسددددددية مددددددن حيددددددث أنهددددددا وسدددددديلة اتصددددددال بددددددي   
 
 ف
ً
 مهمددددددا

ً
مددددددن ثمددددددار الفددددددتح المبددددددي   فيهددددددا بعددددددد ولعبددددددت دورا

الشدددددددعوب وأداة للتفددددددداهم بدددددددي   األمدددددددم ونقلدددددددت اإلسدددددددالم مدددددددن المحليدددددددة إىل المعالجدددددددة إىل العالميدددددددة وهدددددددزت عدددددددروش بعدددددددض 
 ملوك وأخلت البعض اآلخر من اإلسالم ووجهت بعض الملوك إىل الحرب. ال
 الملدددددددوك رقيقدددددددة ولدددددددم يقتدددددددل أو تسدددددددجن أحدددددددد مدددددددن تلدددددددك الوفدددددددود اإلعالميدددددددة الثالثمائدددددددة غدددددددث  واحدددددددد 5

/ جددددددداءت ردود أكدددددددثر

دددددددب عددددددددل أوتددددددددار الحددددددددا مي   النفسددددددددية  د وذلددددددددك بسدددددددد ب أدب النطدددددددداب اإلعددددددددالمي والدددددددددبلوماشي حيددددددددث كانددددددددت الرسددددددددائل ت  
 م عل ملكهم وأنه سيحف" من حالة دخولهم اإلسالم وتناجبهم ب لقابهم كملوك وأمراء وح ام. فتطم نه

ي تحقيددددددد  نجددددددداح أو فشدددددددل أي دعدددددددوة وقدددددددد حمدددددددل النطددددددداب 6
 
/ تؤكدددددددد حقدددددددائ  التددددددداريددددأ أثدددددددر القدددددددادة ودورهدددددددم الحاسدددددددم ف

   عليك . اإلعالمي الملوك واألمراء إثم الرعية عل الملك إذ لم يؤمن  ف ن توليت ف ن إثم المجو 
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 التوصيات: 
ي تعمدددددددل  -1

ي الددددددددول الدددددددت 
 
دددددد الددددددددعوة اإلسدددددددالمية ف د تددددددددريب الوفدددددددود اإلعالميدددددددة والوفدددددددود الدبلوماسدددددددية لتقدددددددوم بمهدددددددام نشر

 بها. 
تزويددددددددددددد م اتددددددددددددب التمثيددددددددددددل اإلعددددددددددددالمي والدددددددددددددبلوماشي ب قسددددددددددددام تددددددددددددؤدى دور الدددددددددددددعوة اإلسددددددددددددالمية وتهددددددددددددتم بدراسددددددددددددة  -2

ي تناسدددددددددب كددددددددددل ندددددددددعب عددددددددددل المجتمعدددددددددات والشددددددددددعوب لمناجبتهدددددددددا ب فضددددددددددل الطدددددددددر  
والوسددددددددددائل واألسددددددددداليب الددددددددددت 

 حداه. 
 

حات لبحوث ودراسات أخرى:   مقث 
ي أفرزتها صحيفة المدينة المنورة.  -1

وتوكوالت الدبلوماسية واإلعالمية الت   دراسة الث 
ي حياة الرسول محمد صلي هللا عليه وسلم.  -2

 
 فن النطاب اإلعالمي الموجه للملوك واألمراء ف

ي رسائله صلي هللا عليه وسلم.  منظومة القيم -3
 
 اإلعالمية ف

 
 الهوامش: 

ي صدر اإلسالم، مرجل ساب ، أ:  (1)
 
 .155عبد اللطيف حمزة، اإلعالم ف

(2)  ،  .974، مرجل ساب ، أ: 12محمد أبو زهرة، خاتم النبيي  
ي صدر اإلسالم، مرجل ساب ، أ:  (3)

 
 .155عبد اللطيف حمزة، اإلعالم ف

ة (4) ي ووء المصادر األصلية، مرجل ساب ، أ:  مهدي رز  هللا، السث 
 
 .513ف

ي للطباعة، دون تاريددددأ، أ:  (5) ، دار الف ر العرن   .65م ي الدين عبد الحليم، الدعوة اإلسالمية واإلعالم الدوىلي
، مرجل ساب ، أ:  (6)  .67 – 66م ي الدين عبد الحليم، الدعوة اإلسالمية واإلعالم الدوىلي
ي  (7)

 
، الح مة ف ي

 .451الدعوة إىل هللا، مرجل ساب ، أ:  سعيد القحطان 
ي ووء المصادر األصلية، مرجل ساب ، أ:  (8)

 
ة ف  .515مهدي رز  هللا، السث 

ي أجوبة اليهود والنصارى، تحقي : د. أحمد حجازي، الم تبة القيمية،  (9)
 
ي ب ر بن قيم الجوزية، هداية الحيارى ف نمل الدين محمد بن أن 

 .51ـه، أ: 1407، 4ط
ي أجوبة اليهود والنصارى، مرجل ساب ، أ: ابن  (10)

 
 .52القيم الجوزية، هداية الحيارى ف

ي أجوبة اليهود والنصارى، مرجل ساب ، أ:  (11)
 
 .153ابن القيم الجوزية، هداية الحيارى ف

ي الدعوة إىل هللا، مرجل ساب ، أ:  (12)
 
، الح مة ف ي

 .99سعيد القحطان 
ي أجوبة اليهود والنصارى، مرجل ساب ، أ: ابن القيم الجوزية، هداية الحيارى  (13)

 
 .64ف

(14)  ،  .977، مرجل ساب ، أ: 2محمد أبو زهرة، خاتم النبيي  
ي أجوبة اليهود والنصارى، مرجل ساب ، أ:  (15)

 
 .455 – 454ابن القيم الجوزية، هداية الحيارى ف

ي ووء المصادر األصلية، مرجل ساب ، أ:  (16)
 
ة ف  .515مهدي رز  هللا، السث 

ي أجوبة اليهود والنصارى، مرجل ساب ، أ:  (17)
 
 .65ابن القيم الجوزية، هداية الحيارى ف

ة النبوية، القسم الثالث، م تبة المنار، دون تاريددددأ، أ:  (18) ي السث 
 
 .48منث  محمد ال ضبان، المنهج العركي ف

، م ة،  (19) ي ووء اإلسالم، م تبة الطالب الجاممي
 
ي، الصحافة ف ي الدمث 

 .117م، أ: 1985مصطو 
ي ووء المصادر األصلية، مرجل ساب ، أ:  (20)

 
ة ف  .522مهدى رز  هللا، السث 

 .395محمد حسني   هي ل، حياة محمد، مرجل ساب ، أ:  (21)
ي صدر اإلسالم، مرجل ساب ، أ:  (22)

 
 .154عبد اللطيف حمزة، اإلعالم ف

(23)  ،  .68مرجل ساب ، أ: م ي الدين عبد الحليم، الدعوة اإلسالمية واإلعالم الدوىلي
 .384محمد حسني   هي ل، حياة محمد، مرجل ساب ، أ:  (24)
ي المصمودي، النظام اإلعالمي الجديد، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، أكتوبر  (25)

 .39م، أ: 1985مصطو 
ة النبوية، مرجل ساب ، أ:  (26)  .55منث  محمد ال ضبان، المنهج العركي للسث 
، مرجل ساب ، أ:  (27)  . 65م ي الدين عبد الحليم، الدعوة اإلسالمية واإلعالم الدوىلي
ي اإلسالم، مرجل ساب ، أ:  (28)

 
 .75محمد سيد محمد، المس ولية اإلعالمية ف

ي دراسة وسائل وأساليب االتصال، مؤسسة دار الكتاب الحديث للطباعة، الكويت،  (29)
 
 .75م، أ: 1987حمدي حسن، مقدمة ف

ي دراسة وسائل وأساليب االتصال، مرجل ساب ، أ:  (30)
 
 .77حمد حسن، مقدمة ف

ي عبد الواحد، ج (31)
ة النبوية ، تحقي  مصطو  ،  السث  وت، ط2ابن كثث   .184م، أ: 1978، 1، دار المعرفة، بث 

، مرجل ساب ، أ:  (32) ي ة النت   .109ابن هشام، سث 
ي ووء المراجل األ  (33)

 
ة ف  .200ساسية، مرجل ساب ، أ: مهدي رز  هللا، السث 

ي الدعوة إىل هللا تعاىل، رسالة ماجستث  مقدمة لجامعة اإلمام محمد بن سعود، منشورة، أ:  (34)
 
، الح مة ف ي

 .165سعيد القحطان 
ة النبوية، مرجل ساب ، أ:  (35)  .108ابن هشام، السث 
ي اإلعالم، مجلة الم  (36)

 
، نحو نظرية إسالمية ف ي ، أبريل زين العابدين الركان   م. 1977يونيو  –مايو  –سلم المعارص، العدد العا ر

ي ووء المراجل األصلية، مرجل ساب ، أ:  (37)
 
ة ف  .17مهدي رز  هللا، السث 

، سوهاج،  (38) ، دون نا ر  .196م، أ: 1981منث  حجاب، نظريات اإلعالم اإلسالمي
ي ووء المراجل األصلية، مرجل ساب ،  (39)

 
ة ف  .35أ: مهدي رز  هللا، السث 
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ي الدعوة إىل هللا تعاىل، مرجل ساب ، أ:  (40)
 
، الح مة ف ي

 .165سعيد القحطان 

 .224محمد حسني   هي ل، حياة محمد، مرجل ساب ، أ:  (41)
 
 
 
 


