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ABSTRACT 

This research deals with the military media discourse directed by the Prophet in 

invasions, which is a unique model in the military planning and media 

communication with the nation. Therefore, through this research, to highlight the 

concept of military media discourse and its importance and to highlight the most 

important characteristics of the media in the speech of the Prophet. 

The problem of research was about how to benefit from the Prophet's media discourse 

in the difficult circumstances experienced by our nation, as well as what are the most 

prominent aspects of the media used by the Prophet in his military speech, among its 

most prominent findings was the emphasis on the role of military media in speech to 

the public. 

As well as the characteristics of the Prophet's speech, Including the emphasis on the 

Muslim nation's fundamental principles even in the case of war, including taking into 

account the Islamic public opinion in the crises and wars and keen to employ media 

propaganda in sharpening the momentum and motivate the fighters to jihad and work 

to raise the morale of the army. 

The most important recommendations in this research: working on the benefit of the 

experience of the Prophetic media and its important characteristics in wars, as well 

as work on the use of prophetic media characteristics in the Islamic media now. 

Key Words (Military Media, Invasions, Prophetic Speech) 
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 ملخص ال

يف الغزوات، والذي يعد منوذجاً فريداً يف التخطيط  يتناول هذا البحث اخلطاب اإلعالمي العسكري املوجه من النيب
البحث إىل إبراز مفهوم اخلطاب اإلعالمي م ؛ ولذا فإين أسعى من خالل هذا العسكري والتواصل االعالمي مع األ

   مهيته وبيان أهم اخلصائص اإلعالمي  يف خطاب الرسول أالعسكري و 
متنا، أوكانت اشكالي  البحث تدور حول كيفي  االستفادة من اخلطاب النبوي اإلعالمي يف الظروف الصعب  اليت متر هبا 

 يف خطابه العسكري.  ا النيب  وكذلك ما هي أبرز اجلوانب اإلعالمي  اليت استخدمه

ان خصائص عالم العسكري يف خماطب  اجلمهور، وكذلك بيليها، أمهي  التأكيد عةلى دور اإلإومن أبرز النتائج اليت توصةلت 
ومنها التأكيد عةلى مسةلمات األم  اإلسالمي  األساسي  حىت يف حال  احلرب، ومنها مراعاة الرأي العام  ،اخلطاب النبوي

اإلسالمي يف االزمات واحلروب واحلرص عةلى توظيف الدعاي  االعالمي  يف شحذ اهلم  وحتفيز املقاتةلني عةلى اجلهاد 
 والعمل عةلى رفع الروح املعنوي  لةلجيش.

 احلروب، عالمي  وخصائصها املهم  يفهذا البحث: العمل عةلى االستفادة من التجرب  النبوي  اإلومن أهم التوصيات يف 
 سالمي يف الوقت احلاضر.عالم اإلعالمي  النبوي  يف اإلوكذلك العمل عةلى توظيف اخلصائص اإل

 كةلمات مفتاحي  )اإلعالم العسكري، الغزوات، اخلطاب النبوي(
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 المقدمة
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهلل فال مضل له، 

 ومن يضةلل فال هادي له، 
 وأشهد أن حممدا عبده ورسوله ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له

  َّتُ َقاتِِه َواَل مَتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنْ ُتْم ُمْسةِلُمونَ  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا الةلََّه َحق  :(102)آل عمران 
 ُنُوَبُكْم َوَمْن يُِطِع الةلََّه َوَرُسوَلُه فَ َقْد يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا الةلََّه َوقُوُلوا قَ ْواًل َسِديًدا، ُيْصةِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويَ ْغِفْر َلُكْم ذ
 (.71 – 70)األحزاب:  َز فَ ْوزًا َعِظيًمافَا

والصالة والسالم عةلى نبينا حممد الذي بةلغ الرسال  وأدى األمان ، وكان خري من أعةلم الناس برسال  ربه ووضع هلم املنهج 
 املتبع لةلهداي  والرشاد.

يف هذه  وحنن يف هذه األيام الصعب  اليت ختوض فيه األم  املسةلم  حروباً وفتناً متالطم ، أحوج ما نكون خلطاب النيب 
 املواقف واألحداث لنصوغ منه منهجاً وطريقاً وطوق جناة لألم  املسةلم .

واخلطاب اإلعالمي العسكري النبوي ملا له من أمهي  عةلمي  بالغ ، وملا فيه من ختطيط اسرتاتيجي يف حتقيق النصر املنشود، 
وملا انبىن عةليه من آثار عظيم  وحلسن تبةليغه وتطبيقه؛ ولذا فإين أسعى من خالل هذا البحث إىل إبراز اجلوانب اإلعالمي  

 .العسكري  يف خطاب الرسول 
يف الغزوات، مث  لك قام هذا البحث عةلى منهج االستقراء الناقص الذي تتبعت من خالله خطاب الرسول  ولذ

 اخرتت منها بعض النماذج حبيث تشكل خاصي  مميزة متيز اخلطاب النبوي العسكري.
 وهدي نبيه حممد  ب اهللولقد كان اخلطاب النبوي يعد منوذجا اتصالياً فريداً لتوجيه الرأي العام اإلسالمي، يف إطار كتا

   وفق اسرتاتيجي  مستمرة، فإن خطابه املوجه يف الغزوات منوذج أيضا لتعبئ  الرأي العام يف زمن احلرب؛ وذلك لرفع
الروح املعنوي  وإقناع الرأي العام مبشروعي  القتال، والتصدي حلمالت التشكيك، ومحالت احلرب النفسي  املتمثةل  يف 

يف الغزوات يدرك متيز خطابه ببعض   والشائعات املروع  اليت يبثها األعداء، واملتتبع خلطاب الرسول  الدعاي  املضةلةل ، 
 اخلصائص والسمات اليت كانت من أهم عوامل االنتصار والنجاح.
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، وكان هيعترب اإلعالم يف حياتنا املعاصرة من احملركات الرئيسي  لةلمجتمع وعامل مهم يف هنوضه وتطور -: مشكلة البحث

من الذين قاموا بتغيري اجملتمع باستخدامه لةلخطاب املباشر كوسيةل  إعالمي  لةلتبةليغ والدعوة، وكان استعماله   النيب  
 بارزاً يف غزواته العسكري  ويف حاالت الشدة اليت مر هبا، وهذا ساقين اىل طرح هذه التساؤالت: 

 كيف نستفيد من اخلطاب النبوي اإلعالمي يف حياتنا. -1
 يف خطابه العسكري.  ما هي أبرز اجلوانب اإلعالمي  اليت استخدمها النيب   -2
 ما هي أمهي  اإلعالم النبوي العسكري يف حياة اجملتمع املسةلم. -3

 -أهمية البحث:
 التعرف عةلى اخلطاب اإلعالمي النبوي وأمهيته العةلمي  والتطبيقي  يف حياتنا.  -1
 إبراز اجلوانب اإلعالمي  لةلخطاب النبوي يف حال  احلرب.  -2
 يف االتصال بالناس وتبةليغه الرسال  اإلعالمي  بفاعةلي  واقتدار. معرف  هدي النيب   -3
 التعرف عةلى األسةلوب النبوي يف إدارة اخلطاب املوجه يف الغزوات. -4

  -أهداف البحث:

 بيان معىن اخلطاب اإلعالمي العسكري. .1
 . اخلطاب اإلعالمي العسكري عند النيب   توضيح جوانب .2
 إبراز جوانب اخلطاب اإلعالمي النبوي يف الغزوات. .3
 بيان خصائص األسةلوب النبوي اإلعالمي يف اخلطاب العسكري. .4
 وضع احلةلول املستنبط  من اخلطاب النبوي اإلعالمي وتطبيقها يف واقعنا املعاصر. .5

 اقتضت طبيع  البحث أن يستخدم الباحث: -منهجية البحث:

يف الغزوات، مث اخرتت منها مناذج  املنهج االستقرائي الناقص الذي تتبعت من خالله خطب الرسول   -1
 حبيث يشكل كل أمنوذج منها مرحةل  من مراحل اخلطاب النبوي.

 .املنهج الوصفي التحةليةلي يف كشف التحةليل اإلعالمي خلطاب الرسول  -2
 االستنتاجي يف وضع بيان يوضح أبرز معامل اخلطاب النبوي يف حال  احلرب.املنهج  -3
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 / مادة خطب 1ج ،1955 ،1ط ،بريوت ،دار صادر ،لسان العرب :ابن منظور 1

 
 وقد كانت خط  البحث وفق التايل:

 المبحث األول: مفهوم الخطاب اإلعالمي العسكري وأهميته.
 المطلب األول: مفهوم الخطاب اإلعالمي العسكري.
 المطلب الثاني: أهمية الخطاب اإلعالمي العسكري.

 الثالث: أهداف الخطاب اإلعالمي العسكري.المطلب 
 عالمي النبوي العسكري.المبحث الثاني: خصائص الخطاب اإل

 التأكيد على مسلمات األمة اإلسالمية األساسية.المطلب األول: 
 زمات والحروب.المطلب الثاني: مراعاة الرأي العام اإلسالمي في األ

 .المقاتلين للحرب والثبات عليهاعالن في تحشيد المطلب الثالث: توظيف اإل
 : توظيف الحرب النفسية لرفع الروح المعنوية في الجيش.رابعالمطلب ال

 المبحث األول: مفهوم الخطاب اإلعالمي العسكري وأهميته.
 المطلب األول: مفهوم الخطاب اإلعالمي العسكري.

 أوالً : مفهوم الخطاب )لغًة واصطالحاً(:
َخاطََبُ : ُمرَاَجَعُ  الَكاَلِم وَقْد َخاطََبُه بالَكاَلم خُمَاطََبً  وِخطَاباً ومُهَا يَ َتَخاطََباِن قال اهلل تعاىل: "اخِلطَاُب 

ُ
اَل خُتَاِطْبيِن يف وَ  وامل

 الَِّذيَن ظةََلُموا ".
ا   وخطابا ومهجاءت مادة خطب يف لسان العرب " اخلطاب واملخاطب  مراجع  الكالم، وقد خاطبه بالكالم خماطب

قال الةليث: إن اخلطب  مصدر اخلطيب، ال  يتخاطبان واملخاطب  صيغ  مبالغ  تفيد االشرتاك واملشارك  يف فعل ذي شأن.
 ( 1).جيوز إال عةلى وجه واحد، هو أن اخلطب  اسم الكالم الذي يتكةلم به اخلطيب، فيوضع موضع املصدر
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 20ص اآلي : 2
 .63:الفرقان اآلي  3
 37:هود اآلي  4
 .80ص 4الزخمشري ج 5
 (..1988حممد عابد  اخلطاب العريب املعاصر: دراس  حتةليةلي  نقدي . بريوت: دار الطةليع  لةلطباع  والنشر) ،اجلابري 6

(، اجملةلد 22أصول الدين القاهرة، العدد ) -4"، حولي  كةلي  أمحد عبداهلل الطيار "تأويل اخلطاب الديين يف الفكر احلداثي اجلديد 7
 .12(، ص 2005الثالث)

 
َناُه احلِْْكَمَ  َوَفْصَل ولقد جاءت مادة )خطب( يف عدة مواضع من القرآن الكرمي، قال تعاىل:  َوَشَدْدنَا ُمةْلَكُه َوآتَ ي ْ

اخلِْطَابِ 
اُلوا َساَلماً قَ َوِعَباُد الرَّمْحَِن الَِّذيَن ََيُْشوَن َعةَلى اأْلَْرِض َهْوناً َوِإَذا َخاطَبَ ُهُم اجْلَاِهةُلوَن وقال جل شأنه:  (،2)

(3 )

 . (4)َواْصَنِع اْلُفةْلَك بَِأْعُيِنَنا َوَوْحِيَنا َواَل خُتَاِطْبيِن يف الَِّذيَن ظةََلُمواْ ِإن َُّهم مُّْغَرُقونوقال سبحانه وتعاىل:  ،
اع ممل ويقول بأما الزخمشري فريى أنه " جيوز أن يراد مبعىن اخلطاب يف اآلي  القصد الذي ليس فيه اختصار خمل وال إش 

الفصل مبعىن التمييز بني الشيئني وقيل الكالم البني: فصل مبعىن مفصول، ألهنم قالوا كالم مةلتبس ويف كالمه لبس 
واملةلتبس املختةلط، فقيل يف نقيضه فصل أي مفصول بعضه من بعض، فمعىن فصل اخلطاب: البني من الكالم املةلخص 

اصل من وإن شئت كل الفصل مبعىن الفاصل... وأردت بفصل اخلطاب: الف الذي يتبينه من خياطب به ويةلتبس عةليه...
واحلكومات وتدابري املةلك  اخلطاب الذي يفصل بني الصحيح والفاسد والصواب واخلاطئ وهو كالمه يف القضايا 

 .5واملنشورات"
 مفهوم الخطاب اصطالحًا: 

هو  خطاباً أو فكراً، فاخلطاب باعتباره مقول الكاتبيرى اجلابري أن " اخلطاب" هو جمموع  من النصوص اليت تشكل 
 6بناء من األفكار حيمل وجه  نظر، أو هو هذه الوجه  من النظر مصوغ  يف بناء استداليل يتضمن مقدمات ونتائج.

 و"كل نطق أو كتاب  حتمل وجه  نظر حمددة من املتكةلم أو الكاتب، وتفرتض فيه التأثري عةلى السامع أ ويقول الطيار: 
 .7القارئ، مع األخذ بعني االعتبار جممل الظروف واملمارسات اليت مت فيها"

ع   املوض      وع ال  ذي ختتةلف تبع ًا لطبي ويعرف سعيد امساعيل اخلطاب بأنه:" اخلطاب اصطالحاً: فيستعمل مبعاٍن شىت،
الغ   اخلط اب أن التش  ري  ع والقضاء تعين ب ينصب عةليه اخلطاب، وتبعًا لألغ راض الت ي يت وخى حتقيقه   ا م   نه، فف   ي

  صياغ  وفةلسف  التشريع واأليدلوجي  املتبناة يف "يؤس س عةل ى الربه ان االستداليل، عةل ى ال نح  و ال  ذي حيدده املنطق،
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مرك ز البحوث والدراسات يف وزارة األوقاف والشئون  ،الكت اب املائ   ،)اخلطاب الرتبوي اإلس المي:٢٠٠٤سعيد إمساعيل ) ،عةلى 8

 .26ص.اإلسالمي ، قطر
 طبع  دار املعارف  .3083/ 4 :باب العني مع الالم وامليم .لسان العرب  9

 . مرجع سابق.76اإلعالم والدعاي ، د. عبد الةلطيف محزة، ص -10
 75السابق: ص -11

 
إلقن  اع ونوعي     ا وَيتد إل  ى وسائ  ل التشريعات، وف ي أحك   ام القضاء، ومعىن هذا أن اخلطاب يتجاوز الشكةلي  الةلغوي  ،

 .8الربه ان وأدوات األس ةلوب البياين"
 ويف ضوء ما سبق َيكن أن نعرف اخلطاب بأنه:

 .األفكار إىل اآلخرين بواسط  الكالم املفهوم، والةلغ  يف ذلك هي أداة اخلطاب يعين وعاء األفكار إيصال اخلطاب هو
 مفهوم اإلعالم ) لغً  واصطالحاً(.

أصل اإلعالم من مادة ِعةْلم، قال يف الةلسان: والِعةْلُم نقيُض اجلهل َعةِلم ِعةْلماً وَعةُلَم هو نَ ْفُسه ورجل عاملٌ وَعةِليٌم من قوٍم 
 ُعةلماَء. 

ه مَ وَعةِلَم بالشيء َشَعَر يقال: ما َعةِلْمُت خبرب قدومه أي ما َشَعْرت ويقال: اْستَ ْعةِلْم يل َخرَب فالن وأَْعةِلْمِنيه حىت أَْعةلَ 
 واْستَ ْعةَلَمين اخلرَب فأْعةَلْمُته إياه وَعةِلَم األمَر وتَ َعةلََّمه أَتقنه.

 (.9وجيوز أن تقول: َعةِلْمُت الشيء مبعىن َعَرْفته وَخبَ ْرته وَعةِلَم الرَُّجَل َخبَ رَه وَأحّب أن يَ ْعةَلَمه أي خَيْبُ رَه )
 ها.ونقل املعةلومات إىل اآلخرين عن طريق الكةلم  أو غري فخالص  املعىن الةلغوي أن اإلعالم دائر حول اإلخبار والتعريف 

 اإلعالم اصطالحاً 

لإلعالم تعريفات عديدة، خمتةلف  باختالف التصورات واألفكار، ونستعرض بعضا من هذه التعريفات، فمن أشهرها 
اجلماهري ولروحها وميوهلا  لعقةلي  املوضوعي وأقرهبا لةلواقع تعريف العامل األملاين "أوتوجروت" لإلعالم بأنه: هو التعبري

  .(10)"نفسه واجتاهاهتا يف الوقت

بأكرب قدر  بيان ملا ينبغي أن يكون عةليه اإلعالم، ولكن واقع اإلعالم قد يقوم عةلى تزويد الناس وصفو هذا التعريف 
 (.11)الصحيح ، أو احلقائق الواضح  من املعةلومات
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عبد ./ اإلعالم والدعاي ، 27، ص 1980مكتب  األجنةلو املصري   ،القاهرة الطبع  االوىل،اإلعالم اإلسالمي إبراهيم اإلمام  -12
 .75ص م،1978العريب ، دار الفكر الطبع  الثاني  ،الةلطيف محزة،

 .18و 17دراس  حتةليةلي  لنصوص من كتاب اهلل. د سيد حممد سادايت الشنقيطي. ص :مفاهيم إعالمي  من القرآن الكرمي -4
 .1986الرياض: دار عامل الكتب 

 .26م، ص 1971مجال عفيفي: جريدة الصحاف ،  -1

 .316م، ص 1981القاهرة، إبراهيم إمام: العالقات العام  واجملتمع، مكتب  األجنةلو،  -2

 .4م، ص 1979ضوابط اإلعالم يف الشريع  اإلسالمي  وأنظم  املمةلك  العربي  السعودي ، الرياض،  -3

 

ومن التعاريف: "تزويد الناس باألخبار الصحيح ، واملعةلومات السةليم ، واحلقائق الثابت  اليت تساعدهم عةلى تكوين رأي 
صائب يف واقع  من الوقائع أو مشكةل  من املشكالت، حبيث يعرب هذا الرأي تعبريًا موضوعيًا عن عقةلي  اجلماهري 

 . (12)واجتاهاهتم وميوهلم" 

لشنقيطي:" كل قول أو فعل قصد به محل حقائق أو مشاعر أو عواطف أو أفكار أو جتارب قولي  وعرفه الدكتور سيد ا
أو سةلوكي  شخصي  أو مجاعي  إىل فرد أو مجاع  أو مجهور بغي  التأثري، سواء أكان احلمل مباشراً بواسط  وسيةل  اصطةلح 

 .(13")عةلى أهنا وسيةل  إعالم قدَياً أو حديثاً 
 : ملصطةلح االعالموهذه بعض التعريفات 

 (.14)اإلعالم هو: "إحاط  الرأي العام عةلماً مبا جيري من أمور وحوادث سواء يف الشئون الداخةلي  أو اخلارجي " -1

 . (15)هو: "نشر األخبار واآلراء عةلى اجلماهري"  -2

ةلى تكوين رأي ع "تزويد الناس باألخبار الصادق  واملعةلومات الصحيح  واحلقائق الثابت  اليت تساعد الناس  -3
 .(16)صائب يف واقع  معين "

 "النقل احلر واملوضوعي لألخبار واملعةلومات بإحدى الوسائل اإلعالمي  أو أنَّه نقل األخبار والوقائع بصورة  -4
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 .102م، ص 1982حممد عبد القادر: دور اإلعالم يف التنمي ، وزارة الثقاف  واإلعالم،  -4

مع  اجلا، رسال  ماجستري آالء أمحد هشام، دراس  موضوعي  ،الكرميأس ال يبه يف ضوء القرآن  ض واب ط ه، م ق وم ات ه اإلعـــالم-2
 .134ص م2009-غزة–االسالمي  

 م.2011جامع  املدين  العاملي   ،رسال  ماجستري ،عاطف ابراهيم رفاعي ،صور االعالم االسالمي يف القرآن الكرمي-5

 

 . (17)صحيح "

تتوقف عمةلي  و  واخلالص  أن اإلعالم عمةلي  اتصال يراد من ورائها بناء معارف املتةلقني، أو امليل هبم حنو أهداف حمددة،
االتصال صالحاً وفساداً، حقاً وباطاًل، هدًى وضالاًل، حبسب نوعي  ما يتم إرساله من املعةلومات، والقالب الذي تصاغ 

 .فيه الرسال 
 مفهوم االعالم العسكري:

ه عدة لباحلرب والشؤون العسكري  ولذا فإن اإلعالم العسكري، االعالم املتعةلق والذي يعنينا يف هذا البحث نوعي  
 تعريفات ومن امهها:

الرسائل اإلعالمي  الواقعي  املتنوع  حول احلروب واألزمات، اهلادف  إىل زعزع   األع داء، وتثبيت تعريف االء هشام بأنه:" 
  ...(18)ء"األصدقا

شئون القائم عةلى تزويد الناس باملعةلومات السةليم ، واحلقائق الثابت ، عن ال"اإلعالم وعرف الرفاعي االعالم العسكري بانه 
احلربي ، واملبادئ العسكري ، وصواًل إىل حترير وعي األم ، وحتفيزها لةلبقاء حذرًة، جاهزة ملواجه  خمططات األعداء، 

 .(19)والدفاع عن نفسها"

 هو االقرب ملفهوم االعالم العسكري حسب رأي الباحث. 

 اإلعالمي في االسالم.طلب الثاني: أهمية الخطاب الم
ينطةلق املسةلمون يف اهتمامهم بوسائل إعالمهم من منطةلقات رباني  جاء هبا كتاب ربنا سبحانه سن  نبينا عةليه الصالة 

 والسالم ومن هذه املنطةلقات: 
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 .110آل عمران اآلي :  -20
 دمشق، ومكتب  دار السالم. الرياض .مكتب  دار الفيحاء 1. ط526. ص1كثري. جتفسري القرآن العظيم. اإلمام ابن   -21
 108 :سورة يوسف، اآلي  -22
 125 النحل، اآلي :سورة  -23
. 1998بيت األفكار الدولي  .3498رقم احلديث  .كتاب املناقب، باب مناقب عةلي بن أيب طالب  .صحيح البخاري -24

  –، طبع  دار ابن حزم 2406. رقم احلديث 682كتاب فضائل الصحاب ، باب فضائل عةلي بن أيب طالب ص   ،وصحيح مسةلم
  2008  القاهرة

 

 أواًل: تحقيق خيرية هذه األمة:
َر أُمٍَّ  بامتثال قوله تعاىل  َهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوتُ ْؤِمُنوَن بِالةلّ ُكنُتْم َخي ْ ِه َوَلْو آَمَن أَْهُل ُأْخرَِجْت لةلنَّاِس تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَ ن ْ

ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َوَأْكثَ ُرُهُم اْلَفاِسُقون ُم مِّن ْ رًا هلَّ اْلِكَتاِب َلَكاَن َخي ْ
(20) 

فربط اهلل تعاىل خريي  هذه األم  بقيامها هبذا الركن الكبري والفريض  العظيم ، ودهلم سبحانه عةلى سبب فالحهم وصالح  
جمتمعاهتم، وهو األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وكان اخلةليف  الراشد الفاروق عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه يقول: 

  (.21) رط اهلل فيها (سره أن يكون من تةلك األم  فةليؤد ش )من

هي  –هلا تأثري كبري و هائل يف حياة البشر، وقدرة عةلى تكوين وتغيري املفاهيم واألفكار  -وال شك أن وسائل اإلعالم 
ميدان واسع لتطبيق هذه الفريض ، وتفعيةلها يف حياة األم ، تطهريًا جملتمعاتنا من الفساد، وتعزيزًا لكل خري وطاع  هلل 

 سبحانه، 

 :ثانياً: القيام بواجب الدعوة إلى اهلل سبحانه
ُقْل َه ِذِه َسِبيةِلي أَْدُعو  سبحانه وهي سبيل النيب عةليه الصالة والسالم وأصحابه الكرام رضي اهلل عنهم. وقد قال اهلل 

ُمْشرِِكنيِإىَل الةّلِه َعةَلى َبِصريٍَة أَنَْا َوَمِن ات َّبَ َعيِن َوُسْبَحاَن الةّلِه َوَما أَنَْا ِمَن الْ 
، فأم  النيب حممد عةليه الصالة والسالم أم  (22)

ادُْع ِإىِل َسِبيِل َربَِّك بِاحلِْْكَمِ  َواْلَمْوِعظَِ   دعوة، تدعو لةلخري واهلدى، باحلكم  والرفق، تأمتر بأمر رهبا سبحانه القائل
ْهَتِدينأَْعةَلُم مبَن َضلَّ َعن َسِبيةِلِه َوُهَو أَْعةَلُم بِاْلمُ احلََْسَنِ  َوَجاِدهْلُم بِالَّيِت ِهَي َأْحَسُن ِإنَّ َربََّك ُهَو 

يةلتمسون األجر  .(23)
العظيم يف دالل  الناس عةلى اخلري، والذي أخرب به رسولنا عةليه الصالة والسالم "واهلل ألن يهدي اهلل بك رجال واحدا 

 . (24)خري لك من أن يكون لك محر النعم "
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 107سورة األنبياء، اآلي :  -25
 95صحيح مسةلم. كتاب اإلَيان. باب بيان أن الدين النصيح . رقم احلديث /  -26
 .56سورة الكهف، اآلي :  -27
 25سورة البقرة، اآلي :  -28
 .14سورة الةليل، اآلي :  -29

 
 للخلق.ثالثاً: بذل النصيحة 

فأهل اإلسالم أنصح اخلةلق لةلناس؛ ملا عندهم من اهلدى والرشاد والنور املبني، وحيمةلون من الشفق  والرمح  لةلخةلق  
َوَما أَْرَسةْلَناَك ِإالَّ َرمْحًَ  لِّةْلَعاَلِمني}أمجعني، متمثةلني وصف رسوهلم عةليه الصالة والسالم يف القرآن 

"الدين ،وقوله (25) 
 فإعالمهم إعالم رشد وهداي ، ووسائةلهم أطهر الوسائل وأبعدها عن الريب  واملكر، وغش وخداع الناس.، (26)النصيح "

  رابعاً: البشارة والنذارة:
من أعظم املنطةلقات واألسس اليت يقوم عةليها اإلعالم اإلسالمي جبميع مكوناته هي البشارة والنذارة، فالبشارة والنذارة 

م أحق هبا وأهةلها، بكتاهبم احلكيم احملفوظ عةلى الدوام حبفظ رب العاملني سبحانه، ومبا ألهل اإلسالم بعد الرسل، وه
بني أيديهم من صحيح سن  املصطفى الكرمي عةليه الصالة والسالم، ومن أظهر الدالئل عةلى هذه املهم  النبيةل  قوله 

وا بِِه احلَْقَّ َواختََُّذوا آيَايت َوَما َوجُيَاِدُل الَِّذيَن َكَفُروا بِاْلَباِطِل لُِيْدِحضُ  َوَما نُ ْرِسُل اْلُمْرَسةِلنَي ِإالَّ ُمَبشِّرِيَن َوُمنِذرِينَ  سبحانه
أُنِذُروا ُهُزًوا

َوَبشِِّر الَِّذين آَمُنوْا َوَعِمةُلواْ ، فتبشري الطائعني املؤمنني بثواب اهلل ورمحته هلم كما يف قوله سبحانه (27) 
َها ِمن ََثَرٍَة رِّْزقًا قَاُلوْا َه َذا الَِّذي ُرزِق ْ  الصَّاحِلَاِت َأنَّ هَلُمْ  َنا ِمن قَ ْبُل َوأُتُوْا بِِه َجنَّاٍت جَتْرِي ِمن حَتِْتَها األَنْ َهاُر ُكةلََّما ُرزُِقوْا ِمن ْ

َرٌة َوُهْم ِفيَها َخاِلُدون ندين بشديد العقاب وأليم العذاب كما ، وإنذار املعرضني املعا (28)ُمَتَشاهِباً َوهَلُْم ِفيَها أَْزَواٌج مَُّطهَّ
فَأَنَذْرُتُكْم نَارًا تَ ةَلظَّىيف قوله سبحانه  

وقد اقتضت حكم  العةلي اخلبري أن يكون هلاتني الوسيةلتني أثر بالغ يف  ،( 29)
املتةلقني، فبالبشارات تنبعث اهلمم إىل اخلري والصالح، وتسمو العزائم إىل الطاع ، وباإلنذار تنحسم مادة العصيان، 

 وحيجز العقالء املؤمنون أنفسهم عن مواضع سخط اجلبار سبحانه.
حماسن اإلسالم والصالح املرتتب عةلى االلتزام به يف الدنيا قبل اآلخرة، كما أن التحذير ويدخل حتت البشارات بيان 

 واإلنذار مما خيالف دين اإلسالم قوالً وفعاًل، عقيدًة وعماًل، سةلوكاً وخةلقاً من أعظم ما تقوم به وسائل اإلعالم.
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 .60، اآلي : األنفالسورة  -30
 ، دراس  موضوعي ، آالء أمحد هشام، رسال  ماجستري اجلامع  االسالمي ،اإلع   الم م ق وم ات ه ض واب ط ه  أس ال يبه يف ضوء القرآن الكرمي -31
 .م2009-غزة
 .136ص-سابقمصدر – أس ال يبهع   الم م ق وم ات ه ض واب ط ه اإل -32
 .14سورة التوب ، اآلي :  -33

 

 المطلب الثالث: أهداف الخطاب اإلعالمي العسكري:

ليت ينبغي عةلى اإلعالم الع سكري أن يق وم هب ا، ومواجهته لةلحروب واألزمات َيكن حتديد أهدافه، من خالل املهام ا
  :بأهنا

ْدوَّ الةّلِه َوَعُدوَُّكْم َوَأِعدُّواْ هَلُم مَّا اْسَتطَْعُتم مِّن قُ وٍَّة َوِمن رِّبَاِط اخْلَْيِل تُ ْرِهُبوَن بِِه عَ }إرهاب العدو: حيث يقول تعاىل -1
ُكْم َوأَنُتْم اَل َوآَخرِيَن ِمن ُدوهِنِْم اَل تَ ْعةَلُمونَ ُهُم الةّلُه يَ ْعةَلُمُهْم َوَما تُنِفُقوْا ِمن َشْيٍء يف َسِبيِل الةّلِه يُ َوفَّ إِلَيْ 

  .(30){ُتْظةَلُمون
د اويتحقق هذا اإلرهاب من خالل إعداد القوة بكاف  أنواعها، كما دل عةلى ذلك نص اآلي ، وهذه القوى املر 

قوة اإلعداد والسالح: وتشمل كاف  ما  إعدادها تتمثل يف: قوة العقيدة يف املقدم  واألساس، ق وة الوح دة،
حتشده األم  من العدد والعتاد، فحيث يكون النفري العام، يصبح من الواجب عةلى كل مكةلف م ستطيع لةلقت ال 

فنون  ذا ب ات م ن الواجب تعةلُّم كاف  أنواع الأال يتخةلف عنه، وختتةلف هذه القوة باختالف الزمان واملكان؛ هل
 .(31)احلربي  والصناعات الالزم ، من باب: ما ال يتم الواجب املطةلق إال به فهو واجب

  اإلعالم يكون األمر عةليه الزمًا وواجباً؛ ألنه حيقق ضرورة شرعييف إنفاذ الواجب الشرعي والضرورة البشري :  -2
وهو حيقق ضرورة بشري  اجتماعي ،  .من خالل اإلعالم، وهو إحدى طرق اجلهادمتمثةل  يف إنفاذ أمر اجلهاد 

يف رد العدوان وحتقق العدل، وليس البدء بالقتال وإثارة النزاعات، وإيصال العقيدة اإلسالمي  لةلناس كاف ، من 
(32)خالل إزاح  م ا يعت رض طريقها من العقبات

. 
بْ ُهمُ }دواهنم: حيث يقول تعاىل:تثبيط الروح املعنوي  لةلعدو ودفع كيدهم وع -3 الةّلُه بِأَْيِديُكْم َوخُيْزِِهْم  قَاتةُِلوُهْم يُ َعذِّ

  (33){َويَنُصرُْكْم َعةَلْيِهْم َوَيْشِف ُصُدوَر قَ ْوٍم مُّْؤِمِنني
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 .1612ص10ج –سيد قطب  –يف ظالل القرآن  -34
 .136ص-املصدر سابق -35
 60ص:  م،1996، عمان،العميد الركن حممد خةلف الرقاد –انظر: اإلعالم العسكري األردين  -36

 

 

قاتةلوهم جيعةلكم ااهلل ستار قدرته، وأداة مشيئته، فيعذهبم بأيديكم، وخيزهم باهلزَي  وه م يقول سيد قطب:" 
يتخايةلون بالقوة، وينصركم عةليهم، ويشف صدور مجاع  من امل ؤمنني مم ن آذاه م وشردهم املشركون، يشفها من 

 .(34)"غيظها املكظوم، بانتصار احلق كامال، وهزَي  الباطل، وتشريد املبطةلني

وضوعي ؛ م أهداف تثقيفي : وتعين نشر الثقاف  العسكري ، وع رض األح داث واألزم ات وتطور احلروب بصورة -4
فمن الطبيعي أن  .بغرض حتقيق التفاعل بني اجلمه ور واألح داث، وإمدادهم باملعةلومات من مصادر موثوق 

اجلمهور يبحث عن آخر التطورات واملعةلومات يف أوق ات األزم ات واحلروب، ومن هنا تقع مهم  التثقيف 
كي ال يةلجأ لةلحصول عةليها من مصادر العدو   لةلجمهور وإمداده باملعةلوم ات امل ستجدة دوم ًا وبصورة دائم ؛

(35) وإذاعاته
. 

 وامهها ما يتعةلقأهدافاً عديدة،  عسكريأن لإلعالم ال ،(36)هذا وقد حتدث بعض العسكريني 
 :باجلندي وهتتم به، وتشمل

  .تنمي  شعور اجلندي باالعتزاز، وبث احلماس فيه، وزيادة ثقته يف نفسه -1
  .وقواته املسةلح ، وإَيانه بقيادته وهدفهتنمي  اعتزاز اجلندي بسالحه  -2
  .حتصينه من خماطر اإلعالم املعادي، وحرب العدو النفسي   -3
  .تنمي  ثقافته بشكل عام، وثقافته العسكري  وتوجيه ه التوجي ه ال ديين الصحيح -4
 املساعدة يف رفع الروح املعنوي ، واحملافظ  عةليها وصيانتها، وبث روح التحدي وقت احلرب -5

 بحث الثاني: خصائص الخطاب االعالمي النبوي العسكري.الم

 التأكيد على مسلمات األمة اإلسالمية األساسية.المطلب األول: 
 المطلب الثاني: مراعاة الرأي العام اإلسالمي في االزمات والحروب.

 .المطلب الثالث: توظيف االعالن في تحشيد المقاتلين للحرب والثبات عليها
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( و 6259( و )4890و ) (4274( و )3983( و )3081( و )3007أخرجه من حديث عةلي بن أيب طالب البخاري ) 37
 (.3302( والرتمذي )2651( و )2650( وأبو داود )2494( ومسةلم )6939)

 ،م(1986، القاهرة: دار الطباع  اجلامعي ، 1انظر تفصيال يف هذا اجلانب عند صفوت العامل، الشعارات والرموز االنتخابي ، ط /  38
 .13ص: 

 126آل عمران اآلي :  39
 .34األنفال اآلي :  40

 
 توظيف الحرب النفسية لرفع الروح المعنوية في الجيش. :رابعالمطلب ال

 .التأكيد على مسلمات األمة اإلسالمية األساسيةالمطلب األول: 
من األمور املهم  واليت جيب احلفاظ عةليه يف أوقات السةلم واحلرب؛ احلفاظ والتأكيد عةلى القواعد واملسةلمات العقائدي  

وة أول جترب  جلماع  املسةلمني يف التضحي  والقتال يف سبيل محل الدع الكربى، وهيلألم  اإلسالمي ، ففي غزوة بدر 
 اإلسالمي  محال جهاديا، وال ختفى أمهي  اإلعداد اإلعالمي؛ لرفع الروح املعنوي ؛ خلوض مثل هذه التجرب .

فاصةل  يف كل مكان امل، عندما أعةلنت يف ساع  واحدة لةلناس اكةله  ي اإلسالماملسةلمات ولقد استوعبت بدر الكربى 
عةلى عقيدة اإلَيان باهلل الواحد األحد، فكانت بدر الكربى شام  يف جبني الزمان، واستحق أهةلها جبدارة أن يكونوا 

يف حادث  حاطب بن أيب بةلتع : "لعل اهلل اطةلع   سادة يف األرض، وسادة يف السماء، ففي األرض يقول الرسول 
 .(37)وا ما شئتم فقد وجبت لكم اجلن ، أو قد غفرت لكم"عةلى أهل بدر يوم بدر، فقال اعمةل

يف رفع شعار )ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم األحزاب وحده(، وتربز مقومات و
أثريا عةلى تالشعار اجليد والناجح يف جذب االنتباه وإثارة االهتمام بسم  معين  بارزة يرى القائم باالتصال أهنا أكثر 

، وهي هنا إبراز توحيد األلوهي ، فاهلل وحده الذي أخةلصت له مجاع  املسةلمني مجيع أنواع العبادة (38)اجلمهور املستهدف
َوَما النَّْصُر ِإالَّ ِمْن ِعْنِد الةلَّهِ هو الذي أيدها بنصره يوم األحزاب، وهذا اليوم العظيم، 

، فجماع  املسةلمني اليت (39)
مؤيدة بنصر اهلل، فال غالب هلا، وهذا الرمز والشعار يساق جملتمع قريش يف مك ، الذي كان يظن  حممد يقودها النيب 

أن قريشا مؤيدة وحممي  حبمى اهلل هلا حبراستها لبيته وواليته، وهذه دعوى ال أساس هلا يف الواقع، فبيت اهلل ليس ترك  
بَ ُهُم الةلَُّه َوُهْم َيُصدُّوَن َعِن  ، قال تعاىل:يرثها اخلةلف عن السةلف، إنه بيت اهلل يرثه أولياؤه املتقون َوَما هَلُْم َأالَّ يُ َعذِّ

وَن اْلَمْسِجِد احلَْرَاِم َوَما َكانُوا أَْولَِياَءُه ِإْن أَْولَِياُؤُه ِإالَّ اْلُمت َُّقوَن َوَلِكنَّ َأْكثَ َرُهْم اَل يَ ْعةَلمُ 
(40). 
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 .188بريوت، ص  -دار اهلالل ،الطبع  االوىل ،املباركفوري: الرحيق املختوم- 41
 .(3433) صحيح مسةلم -42
 .124، ص: 12صحيح مسةلم بشرح النووي، ج   -43

 

 .اإلسالمي في االزمات والحروبالمطلب الثاني: مراعاة الرأي العام 
من املرتكزات اإلعالمي  بيان ومراعاة الرأي العام يف مجيع األحوال اليت متر هبا البالد سواء كانت سةلماً ام حرباً، وتوجيهه  

 لةلرأي العام ملا فيه مصةلح  االم ، وهذه املراعاة تكون يف صور اعالمي  متعددة منها:
البةليغ إىل مجاع  املسةلمني، الذين تسودهم روح   ؛ حيث يأيت خطاب الرسول املشارك  واملشورة يف القرار  -1

اجلماع  ويف جو اتصايل يقوم عةلى االقناع واحلوار بني أطراف اجملتمع اإلسالمي، يسوده التفاهم والقرب النفسي، 
ذي أراد اختاذه يف ه يف القرار الواملشارك  يف اختاذ القرارات املهم ، لذا جند النيب عةليه الصالة والسالم يستشري أصحاب

أصحابه عةلى إبداء الرأي العام ومنا فيهم القدرة عةلى التفكري واملناقش   اخلروج ملالقاة قريش يف بدر، فقد درب النيب 
 من خالل تشاوره معهم.

جمةلسا عسكريا استشاريا أعةلى، أشار فيه  "ونظرا إىل هذا التطور اخلطري املفاجئ عقد رسول اهلل  يقول املباركفوري:
 .(41)"إىل الوضع الراهن، وتبادل فيه الرأي مع عام  جيشه، وقادته

، حني خطب هبم واستشارهم يف اخلروج اىل بدر، ففي احلديث الذي ، ويتمثل ذلك يف قول سعد بن معاذ لةلنيب 
َلْو أََمْرتَ َنا َأْن  يُد يَا َرُسوَل الةلَِّه؟ َوالَِّذي نَ ْفِسي بَِيِدِه،ِإيَّانَا تُرِ ))… أخرجه مسةلم، عن أنس رضي اهلل عنه: قال سعد: 

 .(42)"ُنُِيَضَها اْلَبْحَر أَلَخْضَناَها، َوَلْو أََمْرتَ َنا َأْن َنْضِرَب َأْكَباَدَها ِإىَل بَ ْرِك اْلِغَماِد َلَفَعةْلَنا 
اختبار األنصار ; ألنه مل يكن بايعهم عةلى أن خيرجوا معه لةلقتال  :" قال العةلماء: إمنا قصد (43)قال النووي يف شرحه

وطةلب العدو، وإمنا بايعهم عةلى أن َينعوه ممن يقصده، فةلما عرض اخلروج لعري أيب سفيان أراد أن يعةلم أهنم يوافقون 
 ". ل الرأي واخلربةوفيه استشارة األصحاب وأه عةلى ذلك فأجابوه أحسن جواب باملوافق  التام  يف هذه املرة وغريها

استثارة الرأي العام لدى األنصار، ليعرفه أواًل، ألنه مل يكن بايعهم عةلى أن خيرجوا معه لةلقتال   وبذلك أراد النيب  
وطةلب العدو، وإمنا بايعهم عةلى أن َينعوه ممن يقصده، فةلما عرض اخلروج لقافةل  أيب سفيان أراد أن يعةلم أهنم يوافقون 

أحسن جواب باملوافق  التام ، وأراد ثانياً توجيه الرأي العام باجتاه موافقته عةلى اخلروج ملالقاة الكفار، عةلى ذلك فأجابوه 
 ومن املعةلوم أن سعد بن عبادة رضي اهلل عنه يتكةلم باسم األنصار مجيعاً، وال يتكةلم عن نفسه فقط.

http://www.hadithportal.com/index.php?show=book&book_id=31
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، مسند اإلمام 112ص 9باب قوله تعاىل " وامرهم شورى بينهم" ج ،بالقرآن والسن رواه: البخاري معةلقاً يف كتاب االعتصام  -44

من رواي  جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنه  ،14787،رقم351ص13م، ج2001مؤسس  الرسال   ،أمحد حتقيق شعيب االرناؤوط
 ،م2003بريوت –كتب العةلمي  صحيح لغريه، وهذا إسناد عةلى شرط مسةلم، والبيهقي يف السنن الكربى دار ال :قال شعيب

وصححه ابن حجر يف تغةليق التعةليق عةلى  129-2/128، واحلاكم 2205رقم 1378ص 2سنن الدارمي ج ؛ 65ص7ج
 .330ص 5ه ،ج1405الطبع  األوىل ،عمان-املكتب اإلسالمي ،سعيد القزقي ،صحيح البخاري حتقيق

 .227الرحيق املختوم ص -45
 (11075الكربى )(؛ السنن 4609)رواه البخاري -46
 املصدر السابق. -47

 

 
جمةلساً استشارياً عسكرياً أعةلى، تبادل  مبدأ املشورة مع أصحابه، وعقد رسول اهلل   ويف غزوة أحد فقد فّعل النيب 

فيه الرأي الختيار املوقف، أخيرج إليهم، أم َيكث يف املدين ؟ وكان رأيه أال خيرجوا من املدين ، وأن يتحصنوا هبا، فإن 
، وكان ، وقد وافقه عةلى هذا الرأي عبد اهلل بن أيبدخةلوها، قاتةلهم املسةلمون عةلى أفواه األزق ، والنساء من فوق البيوت

هو الرأي السديد، فبادر مجاع  من فضالء الصحاب  ممن فاته اخلروج يوم بدر، وأشاروا عةليه باخلروج، وأحلوا عةليه يف 
َقاِم َواخلُرُ  ذلك، لذا قال البخاري معةلقاً:" َوَشاَوَر النَّيبُّ 

ُ
ةَلمَّا لَِبَس أَلَْمَتُه وِج، فَ رَأَْوا َلُه اخلُُروَج، ف َ َأْصَحابَُه يَ ْوَم ُأُحٍد يف امل

 . (44)"َيَضُعَها َحىتَّ حَيُْكَم الةلَّهُ اَل يَ ْنَبِغي لَِنيبٍّ يَ ةْلَبُس أَلَْمَتُه ف َ »َوَعَزَم قَاُلوا: أَِقْم، فَ ةَلْم َيَِْل إِلَْيِهْم بَ ْعَد الَعْزِم، َوقَاَل: 
 .(45) ألغةلبي ، واستقر الرأي عةلى اخلروج من املدين ، والةلقاء يف امليدان السافررأيه أمام رأي ا  ورفض رسول اهلل 

مساندة الشعب لةلسةلط  واملشارك  يف اختاذ القرار يف تطبيق قواعد السياسي  اخلارجي  لةلدول  املتعةلق  مع  -2
 اخلصوم يف اثناء احلروب.

بسياس  الدول   اهريها، فإن كانت اجلماهري مقتنع فإدارة الدول  اليت تنفذ هذه السياس  تضع نصب عينيها رغب  مج
اخلارجي  كان ذلك حافزاً لةلحكوم  عةلى تنفيذ سياستها، من ذلك ما أخرجه البخاري، عن عبد اهلل بن مسعود 

ُنو ِإْسرَائِيَل ِلُموَسى، ب َ رضي اهلل عنه، قال: "قَاَل اْلِمْقَداُد يَ ْوَم بَْدٍر، يَا َرُسوَل الةلَِّه، ِإنَّا ال نَ ُقوُل َلَك َكَما قَاَلْت 
 َفَاْذَهْب أَْنَت َوَربَُّك فَ َقاِتال ِإنَّا َها ُهَنا قَاِعُدون  َوَلِكْن اْمِض َوحَنُْن َمَعَك، َفَكأَنَُّه ُسرَِّي َعْن َرُسوِل الةلَِّه"(46) . 

يف غزوة اخلندق فها هو يشرك أصحاب الرأي يف صنع القرارات والسياسات اخلارجي  مع   وكذلك فعل النيب 
 ، فقام بأخذ رأي الصحابيني سعد بن (47)اخلصوم، فأراد ان يبعث اىل غطفان ويعرض عةليهم ثةلث َثار املدين 
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 .126/ 3سرية ابن هشام  -48
 .398م، ص2008بريوت  ،دار املعرف  ،عةلي الصاليب ،السرية النبوي  -49

 
وانب اليت ح هلم كاف  اجلباألمر ويشر  -فهما املعنيان بثمار املدين  نياب  عن قومهما  -معاذ وسعد بن عباده 

  جعةلته يقدم عةلى هذه اخلطوة، ليسمع منهما، ومن مث يتخذ البديل األنسب واألمثل، فها هو 
فقاال له:" يا رسول اهلل أأمر حتبه فنصنعه؟ أم شيئا أمرك اهلل به ال بد لنا من العمل به؟ أم شيئا تصنعه لنا؟ قال:  

يا رسول اهلل مالنا هبذا من حاج ، واهلل ال نعطيهم إال السيف حىت بل شيء أصنعه لكم، فقال سعد بن معاذ: 
 : فأنت وذاك".حيكم اهلل بيننا وبينهم، فقال الرسول 

وهذا االتصال الراقي ظهر جةليا يف أدب السعدين مع قائدمها وتغةليب القائد رأي السعدين عةلى رأيه واختذ قرارا  
 بعدم منح غطفان أي حص  من الثمار وليس هلم إال السيف بناء عةلى توصي  السعدين. 

 مراعاة حق التعبري لتقوي  القرار السياسي او حتمل تبعيته يف احلرب. –3
صحابته منزالً عند أدىن ماء من مياه بدر، جاءه الصحايب احلباب بن املنذر وقال:   در حينما أنزل النيب ففي غزوة ب

يا رسول أرأيت هذا املنزل، أمنزاًل أنزلكه اهلل، ليس لنا أن نتقدمه وال نتأخر عنه؟ أم هو الرأي واحلرب واملكيدة، قال 
 : يا رسول اهلل فإن هذا ليس مبنزل، فاهنض يا رسول اهلل بالناس حىتقال« بل هو الرأي واحلرب واملكيدة»رسول اهلل: 

ؤه ماء مث ما وراءه من اآلبار، مث نبين عةليه حوضاً فنمةل -ُنرب –فننزله ونغور  –أي املشركني  –تأيت أدىن ماء من القوم 
  (48)برأيه " نقاتل القوم، فنشرب وال يشربون، فأخذ النيب 

، حىت  كتابه السرية النبوي ( عةلى هذه الواقع  قائاًل:" كان أي فرد من أفراد اجملتمع يديل برأيهيعقب الدكتور الصاليب )يف
يف أخطر القضايا وال يكون يف شعوره احتمال غضب القائد األعةلى، مث حصول ما يرتتب عةلى ذلك الغضب، من تدين 

 عةليها رسول اهلل سه وماله، إنَّ هذه احلري  اليت رىبمسع  ذلك املشري خبالف رأي القائد، وتأخره يف الرتب  وتضرره يف نف
 أقةلهم  وإن كان من… أصحابه، مكنت جمتمعهم من االستفادة من عقول مجيع أهل الرأي السديد واملنطق الرشيد

 .(49)مسع  وأبعدهم منزل ، ألنه ليس هنالك ما حيول بني أي فرد منهم والوصول برأيه إىل قائد جيشه"
 النفسي  واملادي : اجاتاحلاحلرص عةلى مراعاة   - 4

وهذه تبني العناي  النبوي  لألمور النفسي  واالحتياجات املادي  وتوظيفها يف رفع االهب  واالستعداد يف املعرك ، وخاص  
 بأيب سفيان مقبال من الشام  املسةلوب ، ملا مسع رسول اهلل رسول اهلل  املادي  حقوقهمحاجاهتم و اجلنود وحتصيل لدى 
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 153/ 3السرية النبوي  البن هشام  50
 .( 2434)رقم  ،ه 1422الطبع : األوىل دار طوق النجاة  ،حممد زهري بن ناصر الناصر :صحيح البخاري، حتقيق 51

 .(1355)رقم  ،بريوت –دار إحياء الرتاث العريب  ،حممد فؤاد عبد الباقيويف صحيح مسةلم، حتقيق 
( من طريق شعب  بن احلجاج عن 13916، 12833( وأمحد )3907( والرتمذي )6504( ومسةلم )3801صحيح البخاري ) 52

 قتادة.
ص:  ،ه (1404ضوء معامل قرآني ، )جدة: دار الشروق، انظر د. حممد فريد حممود عزت، دراسات يف فن التحرير الصحفي يف  53

 ، وما بعدها.190

 
الناس فخف  فانتدب ندب املسةلمني إليهم وقال: "هذه عري قريش فيها أمواهلم فاخرجوا إليها لعل اهلل ينفةلكموها"

 .(50) يةلقى حربا. بعضهم وثقل بعضهم وذلك أهنم مل يظنوا إن رسول اهلل رسول اهلل 
 مك  حباج  إىل املال حيث كانوا حديثي عهد باملدين  وتركوا أمواهلم يف فاملسةلمون والسيما املهاجرين يف هذه الغزوة كانوا

 وكانوا فقراء، فكان حتفيزهم برتغيبهم مبا هو حق هلم قد سةلبه املشركني.
لتعاطف مع املخاطبني ومراع  مهومهم وشكواهم، ونرى ذلك يف فتح مك ، تعترب من املداخل ملشاعر وااحلرص عةلى ا -5

 النفوس، فقد عظم يف نفوس أهل مك  اقتحام احلرم عنوة   لذا قال الرسول صةلى اهلل عةليه وسةلم: "إن اهلام  لةلتأثري يف
اهلل حبس عن مك  الفيل وسةلط عةليها رسوله واملؤمنني، وإهنا لن حتل ألحد كان قبةلي، وإهنا أحةلت يل ساع  من هنار، 

 . (51)وإهنا لن حتل ألحد بعدي"
عن أنس قال: أعطى مع مهومهم وشكواهم،  ويف غزوة حنني تظهر حقيق  مراعاة مشاعر األنصار وتعاطف النيب  

من غنائم حنني األقرع بن حابس مائ  من اإلبل، وعيين  بن حصن مائ  من اإلبل، فقال ناس من األنصار: النيب 
ار، طر سيوفنا من دمائهم، فبةلغه ذلك، فأرسل إىل األنصغنائمنا ناسا تقطر سيوفهم من دمائنا، أو تقيعطي رسول اهلل 

ابن أخت القوم منهم، أقةلتم كذا : »قالوا: ال، إال ابن أخت لنا، فقال رسول اهلل « هل فيكم من غريكم؟»فقال: 
نفسي والذي "وكذا، أما ترضون أن يذهب الناس بالدنيا، وتذهبون مبحمد إىل دياركم؟ قالوا: بةلى يا رسول اهلل، قال: 

بيده، لو أخذ الناس واديا أو شعبا، أخذت وادي األنصار أو شعبهم، األنصار كرشي وعيبيت، ولوال اهلجرة لكنت امرأ 
 .(52)"من األنصار

وتؤكد الدراسات اإلعالمي  عةلى أمهي  خماطب  مهوم الناس وحاجاهتم يف اإلقناع باألفكار، من خالل إشباع طموحات 
 .(53)إىل تةلبي  حاجاته املادي  واملعنوي اجلمهور، ومصاحله، والسعي 
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 65سورة األنفال، آي   54
-قطر ،أضواء عةلى اإلعالم يف صدر اإلسالم، حممد عجاج اخلطيب، جمةل  مركز حبوث السن  والسرية، العدد اخلامس، سن  55

 .21م، ص1991
 .12-11سورة األنفال، آي   56
 .171-170-916سورة آل عمران، آي   57

 
 .المطلب الثالث: توظيف االعالن في تحشيد المقاتلين للحرب والثبات عليها

لةلمسةلمني وحثهم عةلى القتال والثبات وتبشريهم بالنصر وتصبري املصابني. وقد ظهر هذا   وهذا ظاهر يف حتشيده  
 منها: ؛التوظيف يف صور عدة

 وحتفيزهم لةلقتال، وترغيبهم بالشهادة نصرة لةلحقشحذ مه  اجليش  -1
ُبوا ِمائَ تَ نْيِ يَا أَي َُّها النَّيبُّ َحرِِّض اْلُمْؤِمِننَي َعةَلى اْلِقَتاِل ِإْن َيُكْن ِمْنُكْم ِعْشُروَن َصاِبُروَن يَ ْغةلِ يقول اهلل تعاىل عن غزوة بدر: 
ِمَن الَِّذيَن َكَفُروا بِأَن َُّهْم قَ ْوٌم اَل يَ ْفَقُهونَ َوِإْن َيُكْن ِمْنُكْم ِمَئٌ  يَ ْغةِلُبوا أَْلًفا 

، يوجه سبحانه النيب عةليه الصالة والسالم (54)
اىل املبالغ  يف حث املؤمنني وإمحائهم عةلى القتال بصرب وجةلد، من أجل إحقاق احلق وإبطال الباطل، من غري االعتماد 

 ال  املوازن  يف العدد والعدة.
هم بقوله:" ويشحذ العتيد ويدعو داعي اجلهاد فيقف بني أصحابه خطيباً، ويتقدم النيب القائد ويصف عجاج اخلطيب

 .(55) قائداً فيحف به األبطال ويتسابق إليه الفرسان، وحتةلو الشهادة يف ميادينه.."

ِإْذ يُ َغشِّيُكُم  تثبيت اجليش يف املعرك  ودفعهم اىل عدم الفرار منها، وقد ذكر تعاىل هذا النوع يف قوله: - 2
رَُكْم بِِه َويُْذِهَب َعْنُكْم رِْجَز الشَّ  طَاِن َولِيَ ْرِبَط َعةَلى قُ ةُلوِبُكْم َويُ ثَبَِّت يْ الن َُّعاَس أََمَنً  ِمْنُه َويُ نَ زُِّل َعةَلْيُكْم ِمَن السََّماِء َماًء لُِيَطهِّ

الَِّذيَن َكَفُروا الرُّْعَب فَاْضرِبُوا   َمَعُكْم فَ ثَبُِّتوا الَِّذيَن آَمُنوا َسأُْلِقي يف قُ ةُلوبِ بِِه اأْلَْقَداَم * ِإْذ يُوِحي َربَُّك إىل اْلَماَلِئَكِ  َأينِّ 
ُهْم ُكلَّ بَ َنانٍ  فَ ْوَق اأْلَْعَناِق َواْضرِبُوا ِمن ْ

(56). 
ْم ي ُ  َواَل حَتَْسََبَّ الَِّذيَن قُِتةُلوا يف َسِبيِل الةلَِّه أَْمَواتًا َبلْ  يقول اهلل تعاىل: ْرَزُقوَن * َفرِِحنَي مبَا آتَاُهُم الةلَُّه ِمْن َفْضةِلِه َأْحَياءٌ ِعْنَد َرهبِِّ

َوَأنَّ  ِشُروَن بِِنْعَمٍ  ِمَن الةلَِّه َوَفْضلٍ بْ َوَيْسَتْبِشُروَن بِالَِّذيَن ملَْ يَ ةْلَحُقوا هِبِْم ِمْن َخةْلِفِهْم َأالَّ َخْوٌف َعةَلْيِهْم َواَل ُهْم حَيَْزنُوَن * َيْستَ 
الةلََّه اَل ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْؤِمِنني

(57). 
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 .(1901)رقم صحيح مسةلم -58
 .(3433) صحيح مسةلم -59
 املصدر السابق. -60
 .201/ 1باب ما جاء يف الصف والتعبئ  جامع الرتمذي أبواب اجلهاد،  -61

 
"قوموا إىل جن  عرضها السماوات  :فنرى ذلك يف غزوة بدر الكربى، يروي أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَل: قال رسول اهلل 

خ م، قال: بقال: يقول عمري بن احلمام األنصاري: يا رسول اهلل! جن  عرضها السماوات واألرض؟ قال: نع واألرض"
إال رجاء أن أكون من أهةلها،  قال: ال، واهلل! يا رسول اهلل! "ما حيمةلك عةلى قولك بخ بخ :بخ. فقال رسول اهلل 

فأخرج مترات من قرنه. فجعل يأكل منهن، مث قال: لئن أنا حييت حىت آكل مترايت هذه، إهنا  فإنك من أهةلها، قال:
 . (58)التمر، مث قاتل حىت قتل"حلياة طويةل ، قال فرمى مبا كان معه من 

ففي هذا احلديث حتريض لةلمسةلمني عةلى القتال والرتغيب بالشهادة يف سبيل اهلل، باستخدام منط االعالن الذي يتضمن 
السةلع  وَثنها والطرف القائم بالبيع، وفيه استكمال عناصر الدعاي  االعالني  املتكامةل  فقد استخدام األلفاظ املناسب  يف 

 املكان املناسبني ولةلمتةلقي املناسب، والسةلع  املناسب .الوقت و 
وتنبه عةلماء االتصال وارباب الدعاي  واالعالن اىل مقاصد هذا احلديث وابعاده االعالني  وسرع  االستجاب ، اذ الطةلب 

 صعب والوقت ضيق واملال معدوم ومع ذلك كانت نتائج االستجاب  فوق املتوقع.
 الحرب النفسية لرفع الروح المعنوية في الجيش.: توظيف رابعالمطلب ال

 احلرص عةلى رفع املعنويات وتقوي  احلال  النفسي  لةلجند يف املعرك . -1
وهذه اخلطوة حتتاج اىل اهتمام كبري، ومراع  فائق  عند القائد، فكةلما كانت النفسي  مرتفع  لدى اجلند كةلما كان 

زوة بدر يب عةليه الصالة والسالم يشري إىل مصارع املشركني يف األرض يف غأداءه يف القتال فاعالً ومثمراً، فقد كان الن
ملا نزل بدرا قال:  الكربى، وهذا تشجيع لةلجند ورفع لةلمعنويات العسكري ، روى أنس رضي اهلل عنه أن النيب 

 (ِد رسول اهلل ُهْم عن َمْوِضِع يَ )هذا َمْصرَُع ُفاَلٍن، قال: َوَيَضُع يََدُه عةلى األرض هاهنا وهاهنا قال: فما َماَط َأَحدُ 
(59) . 

كان يُرِيَنا َمَصارَِع أَْهِل َبْدٍر بِاأْلَْمِس يقول: هذا َمْصرَُع ُفاَلٍن َغًدا إن َشاَء   وقال عمر رضي اهلل عنه: "ِإنَّ َرُسوَل اهلل 
وقد بوب الرتمذي يف جامعه "(60 ،)اهلل، قال ُعَمُر: فَ َوالَِّذي بَ َعَثُه بِاحلَْقِّ ما أخطؤا احلُُْدوَد اليت َحدَّ رسول اهلل 

 .(61) )باب ما جاء يف الصف والتعبئ  (

http://www.hadithportal.com/index.php?show=book&book_id=31
http://www.hadithportal.com/index.php?show=book&book_id=31
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 .192الرحيق املختوم ص -62
 11 اآلي : األنفال-63
 بريوت -دمشق، الدار الشامي   -دار القةلم  ،بني العقيدة والقيادة: الةلواء الرّكن حممود شيت خطابْ  -64

 .42م، ص 1998 -ه   1419الطبع : األوىل، 
 1976الرياض، –الةلقاء الثالث لةلشباب املسةلم  ي  لإلعالم والعالقات اإلنساني ،النظري  اإلسالمانظر الشيخ زين العابدين الركايب:  65

 .83. وانظر د. حممد فريد: دراسات يف التحرير الصحفي يف ضوء اإلسالم، مرجع سابق، ص: 322ص: 
 .(82، ص: 1974دار صادر، حسان بن ثابت رضي اهلل عنه، ديوان حسان بن ثابت حتقيق د. وليد عرفات ج  )بريوت:  66

 

ذلك املوقف:" وبات املسةلمون ليةلهم هادئ األنفاس منري اآلفاق، غمرت الثق  قةلوهبم، وأخذوا  (62)املباركفوري ويصف
اِء ِإْذ يُ َغشِّيُكُم النُّعاَس أََمَنً  ِمْنهُ َويُ نَ زُِّل َعةَلْيُكْم ِمَن السَّم  من الراح  قسطهم، يأمةلون أن يروا بشائر رهبم بعيوهنم صباحا

ماًء لُِيَطهِّرَُكْم بِِه َويُْذِهَب َعْنُكْم رِْجَز الشَّْيطاِن َولِيَ ْرِبَط َعةلى قُ ةُلوِبُكْم َويُ ثَبَِّت بِِه اأْلَْقداَم 
(63). 

العامل  قيدة والقيادة عةلى أمهي  القيم  املعنوي  لةلجيش:"وكل جيش يفويؤكد الةلواء حممد شيت خطاب يف كتابه بني الع
مؤلف من عنصرين: عنصر مادي، وعنصر معنوي. وقد كان نابةليون بونابارت يقول: "قيم  املعنويات بالنسب  لةلقوى 

 .(64)حي  املادي "من النا %25من الناحي  املعنوي  و %75املادي ، تساوي ثالث  عةلى واحد" أي أن اجليش تكون قيمته 
 إن املعنويات هي العقيدة، وقد اثبت تاريخ األمم إن اجليوش ال هتزم لقةل  مواردها بل لضعف عقيدهتا. 

إن احلال  النفسي  املهيأة وظروف الزمان واملكان املواتي  مناخ إعالمي مناسب لبث احلقائق واملعةلومات واألفكار واإلقناع 
 .(65)هبا 

 اإلعالمي  لنشر خرب االنتصارات العسكري  املهم .توظيف املنابر -2
ومنها توظيف الشعراء لنقل االحداث ورفع املعنوي  العسكري  عند املسةلمني وهذا ما خيرب به حسان بن ثابت رضي اهلل  

 :(66)عنه عن بطوالت وتضحيات اجليش يف بدر الكربى بقوله
 وخرب بالذي ال عيب فيه... بصدق غري إخبار الكذوب
 مبا صنع املةليك غداة بدر... لنا يف املشركني من النصيب

 غداة كأن مجعهم حراء... بدت أركانه جنح الغروب
 فالقيناهم منا جبمع... كأسد الغاب مردان وشيب

 أمام حممد قد آزروه... عةلى األعداء يف لفح احلروب
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 زرهتا... بنو النجار يف الدين الصةليبآبنو األوس الغطارف و 

 أبا جهل صريعا... وعتب  قد تركنا باجلبوبفغادرنا 
 اخلامت :

من خالل البحث قمت بتناول املفاهيم املتعةلق  باخلطاب واإلعالم واإلعالمي العسكري، وتوضيحها عند املتخصصني، 
ذل بومن مث تطرقت ألمهي  وحاج  األم  اإلسالمي  إىل اخلطاب اإلعالمي، من حتقيق لةلخريي ، وقيام بالواجب الدعوة، و 

 النصيح ، والبشارة والنذارة..
 وأبرزت أهم األهداف اليت يقوم عةليها اخلطاب اإلعالمي العسكري من إرهاب لعدو، وإنفاذ لواجب شرعي.

ان خصائص عالم العسكري يف خماطب  اجلمهور، وكذلك بيليها، أمهي  التأكيد عةلى دور اإلإومن أبرز النتائج اليت توصةلت 
مات األم  اإلسالمي  األساسي  حىت يف حال  احلرب، ومنها مراعاة ومنها التأكيد عةلى مسةلّ  ،العسكري اخلطاب النبوي

الرأي العام اإلسالمي يف االزمات واحلروب واحلرص عةلى توظيف الدعاي  االعالمي  يف شحذ اهلم  وحتفيز املقاتةلني عةلى 
 اجلهاد والعمل عةلى رفع الروح املعنوي  لةلجيش.
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 سالمي يف الوقت احلاضر.عالم اإلعالمي  النبوي  يف اإلإلوكذلك العمل عةلى توظيف اخلصائص ا
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