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 146ص الحرب النفسية في السنة النبوية: لثالثاالموضوع 

 تعريف الحرب النفسية ومجالها
 تعريف الحرب النفسية:* 

  ا, وهو:ا جامع  منها تعريف  الكاتب ختار فات كثيرة لمعنى الحرب النفسية, اتداول الباحثون والعسكريون تعري 
دطت  متن جانتب اولتة جو مجموعتة متن التاوت فتي و ت  الحترب استتداا  مهي عبارة عن  الحرب النفسية:أن         

جو  وفتتي و تت  الستتا  تجتترايا  بعاميتتةأ بر تتا التتتعثار فتتي قراي وعواطتتف وموا تتف وستتيو  جماعتتا  ججنبيتتة معاايتتة
 .المستدامةمحاااة جو  ايرة بطريرة تساعا عيى تحراق سياسة وجهااف الاولة والاوت 

 ائم بذاته تستخدمه الدول لتحقيق أغراضها المختلفة.والحرب النفسية اليوم علم ق      
 مجات الحرب النفسية:* 

فمجتتات الحتترب النفستتية هتتي التتنف  الحرررب النفسررية تكررون موجهررة  لررى نفرروم القررادة والمقرراتلين وا مررة ب سرررها,  
 اتنسانية بما تحويه من عواطف وجفكار وطا ا  معنوية.

 جهااف الحرب النفسية ووسائيها
ماايتةأ حطتي   وتته الهتو تفتات  الرتوة المعنويتة ليد ت  ممتا يستاعا فتي ت :الهاف العا  متن الحترب النفستية         

  حراز الن ر عييه في المعركة. وبالتالي في ب
ن تسرتهد  تحطريم المعنويرات,    -علرومكما هرو م –محمود شيت خطاب )والحرب النفسية يقول اللواء الركن           
يرد أو ن تعيد الكرة على أعردائها وتنتررر علريهم اري المردع البعوتحتفظ بمعنوياتها سليمة البد وأ خسر الحربا مة التي ت
 القريب(.
ويمكن تف ال الهاف العا  ليحرب النفستية فتي جهتااف جزئيتة يستاه  كتل منهتا فتي تحراتق الهتاف العتا أ *  
 وهي:
 بث الي م من النرر اي نفوم القوات المعادية. (1
ثارة النعرات العرقية والطائفية.تفتيت وحد (2 ضعا  الجبهة الداخلية, بإثارة أسباب االختال , وا   ة ا مة, وا 

 التشكيك اي  خالص وكفاءة القيادة. (3

 زعزعة  يمان العدو بمبادئه وأهدااه, وذلك عن طريق  ثبات استحالة تحقيق هذه المبادئ وا هدا . (4

 . رباك القيادات السياسية والعسكرية عند العدو (5
 -ويعتما المسيمون في ممارسة الحرب النفسية عيى جمرين:*           
 األوت: تعااا هللا له  بإلراي الرعب في  يوب جعاائه . -         
ة التتي ترهتب ممارسة الحرب النفسية عيى العاو من دات الحشا واتعتااا ليرتوة العستكرية الرااعتالثاني:  -         

 .العاوأ وتحط  معنوياته
ولقرد أرشرد القرران الكرريم  لرى هررذين ا مررين ليحررص عليهمرا المسرلمون عنرد قتررال أعردائهم وبرين أثرر هرذه الحرررب  

 النفسية بشقيها اي هزيمة العدو اي المعركة ليعلم المسلمون ما للحرب النفسية من عظيم ا ثر اي  حراز النرر.
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 ائه تعااا هللا تعالى ليمسيمان بإلراي الرعب في  يوب جعا
 ساح الرعب د ي ة لألمة: -

رررلعمَّللا أن     سَّللا لَّللاَيررره  وَّللا َعْ عَّللا ررلعى  واللفرررظ  –نرررره علرررى عررردوه بالرعررب, وذلرررك ايمرررا أخرجرره الشررريخان أخبررر الرسرررول رَّللا
تتا لتت  يعطهتتن جحتتا متتن  بيتتي:  :قررال رسررول    ابررن عبررد   رضرري   عنهمررا قررال:عررن جررابر -للبخرار   )جعطاتت  دمس 

 . مسارة شهر ..(ن ر  بالرعب 
هم ينرررره علررى عرردوه بإلقرراء الرعررب ارري قلرروبهم, اينهررزم العرردو مررن مسرريرة شررهر, قبرر  أن يرررل أن    والمعنتتى:       
وجيشرره, وذلررك لمررا يرردب ارري قلرروب العرردو مررن الرعررب الررذ  يحطررم معنويرراتهم ويجعلهررم يرردخلون المعركررة وهررم  الرسررول 

 ي الخارج ساعة اللقاء.مهزومون من الداخ  ايرابون بالهزيمة ا
مالرك كمرا قرال ابرن حجرر: )أنره عليره الررالة والسرالم لرم يكرن بينره وبرين الموالحكمة في اال ت تار عيتى الشتهر         

 .الكبار التي حوله أكثر من ذلك, كالشام والعراق واليمن ومرر, ليم بين المدينة للواحدة منها ا شهر اما دونه(
 تستع منهتا  اتتل العتاو فتي ثماني تا وعشترين وتزوةأ بنفسه الجهاا النبويأ بذ  اا الرسوت ويشها لذل  وا ع         

ه بر, وذلرك بسربب الرعرب الرذ  مر    وفتر متن  تتات المستيمان فتي بريتة ال تزوا اهزم العدو اري معظمهرا شرر هزيمرة, 
 قلوبهم.
 هللال هتو عتا  فتي جميتع جمتة محمتا  تيى و حابته الكرا أ ب وال يظن جحا جن هذا الساح داص بالرسوت         

ييته ع يى هللا  عييه وسي  بلى او  الريامة، جدرج اتما  جحما عن حذيفة بن اليمان حااثا  طويا  جاي فيه  وت النبي
 وسي : )... وجعطاني العز والن ر والرعب يسعى بان ااي جمتي شهرا(.

وهرو أخطرر مرن  فستية التتي اتو تل بهتا بلتى الن ترأمن هذا اتبان جن ساح الرعب هو متن جنتواع الحترب الن 
 به  كااة رور الحرب النفسية المعرواة, كما أنه سالح خاص ال يمتلكه  ال أه  اإليمان, وذلك  نه سالح رباني يؤيد 

 عباده المؤمنين على أعدائهم.
تتمث  اي مجموعة مرن  ةوكما جن ساح الرعب هو من جنواع الحرب النفسيةأ فإن الحرب النفسية  ورة بشري 

 التدابير وا عمال المعنوية والمادية التي تؤثر اي المعركة وتساهم اي  حراز النرر.
  :ويح ل المسيمون عيى ساح الرعب 

 التقوع واالستقامة على شرع  .باإلخالص و  -1

دون ادية كما يجاهببذل ا سباب البشرية التي اي مقدورهم, ومن هنا اإن المسلمين يجاهدون ب عمالهم العب -2
 ب عمالهم المادية, وينررون ب خذ ا سباب اي ك .

 ** نماذج تعااا هللا تعالى ليمسيمان بإلراي الرعب في  يوب جعاائه ** 
 ساح الرعب في وزوة بار:( 1)

كَِة أَن ِي َمَعُكمْ }إِذْ ُيوِحي َربَُّك إَِلى اْلَملآئِ  :لقد ذكر القران نرر   وت ييده للمسلمين اي بدر اي قوله  

ِذيَن كََفُرواْ الرَّْعَب َفاْضِرُبواْ َفوْ  ِذيَن آَمُنواْ َسُأْلِقي ِفي ُقُلوِب الَّ ُكلَّ  اْضِرُبواْ ِمْنُهمْ ْعَناِق وَ َق الأَ َفَثب ُِتواْ الَّ

 [12بََنان{]الأنفال:

 ساح الرعب في وزوة حمراي األسا:( 2)
هم المشركون بالعودة الستئرال المسلمين ا لقى   اي قلوبهم الرعب  –عقب غزوة أحد  –واي حمراء ا سد  
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}َسُنْلِقي : ارجعوا عن رأيهم منشدة منا وقع اي روعهم من الخو  وهو ما أخبر عنه سبحانه اي كتابة العزيز بقوله

ِه َما َلْم ُيَنز ِلْ  ِذيَن كََفُرواْ الرُّْعَب ِبَما أَشَْرُكواْ ِبالل   ِبِه ُسْلَطاًنا َوَمأَْواُهُم النَّاُر َوِبْئَس َمْثَوى ِفي ُقُلوِب الَّ

اِلِمين{]آل عمران:  .[151الظَّ

)والرعرررب: بالضرررم االسرررم, وأررررله المررر ء, يقرررال: سررري  راعرررب أ  يمررر  الرررواد , ورعبرررت الحرررو   :قرررال الشررروكاني        
لمسرلمين اة أحرد نردموا أن ال يكونروا است ررلوا ن المشركين بعد وقعرا....وذلك أم ته, االمعنى: سنم  قلوب الكاارين رعب  

 لك ألقى  وقالوا بئسما رنعنا, قتلناهم حتى  ذا لم يبق منهم  ال الشريد تركناهم, ارجعوا ااست رلوهم, الما عزموا على ذ
 .اي قلوبهم الرعب حتى رجعوا عما هموا به(

 ممارسة الحرب النفسية عيى العاو 
 يروة العسكرية الرااعة التي ترهب العاوأ وتحط  معنوياته.من دات الحشا واتعااا ل

عااا ليروة العسكرية الرااعة الحرب النفسية من دات الحشا واتلرا نبه الررقن الكري  المؤمنان بلى ممارسة  
 :التي ترهب العاوأ وتحط  معنوياته

واْ : فراتعااا كل ما في الوسع من الروةأ بإ هللا جمر  -1 ن ُقوَّ }َوأَِعدُّ ا اْسَتَطْعُتم م ِ ِبَاطِ  َلُهم مَّ  اْلَخيِْل ٍة َوِمن ر 

ُه يَْعَلمُ  ُكْم َوآَخِريَن ِمن ُدونِِهْم لاَ َتْعَلُموَنُهُم الل  ِه َوَعُدوَّ ِفيي  نِفُقواْ ِمن شَْيءٍ تُ ُهْم َوَما ُترِْهُبوَن ِبِه َعْدوَّ الل 

ِه ُيَوفَّ إَِليُْكْم َوأَنُتْم لاَ تُ   [60ْظَلُمون{]الأنفال:َسِبيِل الل 
ُكْم{ وجشار بلى ال رض من ذل  بروله يِه َوَعيُدوَّ مرا  هتوو رعابته، وا   برهتاب العتاو :فال ايتة هتي. }ُترِْهُبوَن ِبِه َعيْدوَّ الل 

  عداد للردع العسكر .ب النفسية عليه بسياسة الحشد واإليعني ممارسة الحر 
ُكْم{ :المراد بقوله - ِه َوَعُدوَّ   أه  مكة.}َعْدوَّ الل 
ُه يَْعَلُمُهْم{ : المراد اي قولهو  - , لروم واارمن بالمدينة واهم اليهود والمنااقو }َوآَخِريَن ِمن ُدونِِهْم لاَ َتْعَلُموَنُهُم الل 

 لى يوم القيامة.وسائر مل  الكفر مماال يعلمون  
 هاوا الرتتاتأعتااي ممتن لت  يشت  بريتة األات الرعب في نفتو ان بالتنكال بالعاو في المعركة تادالمؤمن هللا وجمر  -2

ي:   ولتهسلوب من الحرب النفسية كما اي وهذا ا  ُهْم ِفي اْلَحيْرِب َفََير ِْد ِبِهيم مَّ ا َتْثَقَفنَّ ُهي}َفإِمَّ ْم ْن َخْلَفُهيْم َلَعلَّ

كَُّرون{]الأنفال:  .[57يَذَّ
ُهْم{ معنى قوله -  أ  تقابلهم وتظفر بهم. }َتْثَقَفنَّ
أاعر   وقير : ،نكر  بهرم, وقي : ع بهمسم  , وقي : أ  أنذر بهم من خلفهمقي :  }َفََر ِْد ِبِهم مَّْن َخْلَفُهْم{له ومعنى قو  -

هررا يررة ترردل علررى كرر  هررذه المعرراني, وهرري معرراني متقاربررة, واختالاوال شررك أن اآ  . مررن القترر  تفرررق برره مررن خلفهررمبهررم اعررال  
 اختال  تنوع وليم اختال  تضاد.

وهري ررريحة اري   لجميع المسيمان فتي شتدص نبتاه   تيى هللا عييته وستي  بلتى اتو  الريامتة.واآلية دطاب 
اري  توجيه المسلمين  لى ممارسة الحررب النفسرية علرى ا عرداء اليرائبين عرن أر  المعركرة بالتنكير  بالعردو الرذ  يقرابلهم

 وتنهار معنوياتهم من هول ما سمعوا.المعركة,  ذ يسمع أولئك ا عداء بما حر  من تقتي  وتنكي  اتخور عزيمتهم, 
)وأنره لتعبيرر عجيرب برسرم ررورة ل خرذ  :في ظتات الرترقن عنتا هتذي اآليتة -يروت األستاذ ساا  طب رحمه هللا

المفزع, والهول المرعب, الذ  يكفي السماع بره للهررب والشررود. امرا برال مرن يحر  بره هرذا العرذاب الرعيربب أنهرا الضرربة 
تعالى رسوله أن ي خذ بها هؤالء الذين مرردوا علرى نقر  العهرد.. ليرؤمن المعسركر اإلسرالمي أوال , وليرد المروعة, ي مر   
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مررر هيبررة الخررارجين عليرره أخيرررا . وليمنررع كائنررا  مررن كرران أن يجرررؤ علررى التفكيررر ارري الوقررو  ارري وجرره المررد اإلسررالمي مررن 
 قريب أو من بعيد...(.

 اتعا  واوري في الحرب النفسية
اود وأبرو د -واللفرظ لره -ي لى أهمية الحرب النفسية اري المعركرة, وذلرك ايمرا أخرجره الردارم الرسول القائد  أرشد

 )جاهاوا المشركان بعموالك  وجنفسك  وجلسنتك (. :قال: قال رسول    والنسائي وأحمد والحاكم عن أنم 
ال شررارة  لرى الجهراد باللسرران, وقرنره بجهراد العرر لررى ضررورة الجهراد اإلعالمرري مرن خرالل اإل ونبره الرسرول القائرد 

 وجهاد النفم, وأطلق عليه لفظ الجهاد, وأمر المسلمين أن يجاهدوا به كما يجاهدون ب نفسهم وأموالهم.
تعقررد كثيرررا  علررى اللسرران, خارررة ارري زمررن الرسررول  -وهرري رررورة مررن رررور الحرررب النفسررية –والحرررب اإلعالميررة

رر سَّللا لَّللاَيرره  وَّللا َعْ عَّللا ررلعى  ور لجهرراد المرر مالعمَّللا,  ذ لررم تعررر  الوسررائ  الحديثررة البررررية أو المطبوعررات..., وهرري ترردخ  ارري  طررار رَّللا
 قياسا  على ا مر بالجهاد باللسان.

تعتمررد بالكليررة علررى اللسرران ارري بررث ا خبررار والمعلومررات والشررائعات.., وهرري  –وهرري وسرريلة  عالميررة  –واإلذاعررة 
بنري لحرب, لذلك اإن الدول الحديثة تبني محطات موجهة للعدو, والخررم اري المقابر  يوسيلة مؤثرة جدا  اي زمن السلم وا

محطررات تشرروين لمنررع ورررول  ذاعررة العرردو خواررا  ممررا تحملرره مررن أحاديررث وأخبررار.., تشررك  حربررا  نفسررية علررى المجتمررع 
 والجين.

ض  النتائج,  دارة الرراع واي تقرير أاالقادة والزعماء ب همية الحرب النفسية وأثرها البالغ اي  –حديثا   –ولقد نوه
وقررول  .)روماتتل(: )بن الرائتتا النتتاجل هتتو التتذي يستتيطر عيتتى عرتتوت جعاائتته  بتتل جبتتاانه (مررن ذلررك قررول القائررد ا لمرراني 

القتال,  ان)ااجوت( : )لكي تنت ر اولة في حرب عياها جن تشن الحرب النفسية  بل جن تحر   واتها بلى ميااالجنرال 
جته و )تشرشل( : )كثارا  متا واتر  الحترب النفستية لحرب تساند هذه القوات حتى تنتهي من مهمتها(. ويقول وتظ  هذه ا
 التاريخ(.

ذا كان هؤالء القادة اطلعوا حديث   سربق على خطر الحرب النفسية اي المعركة اإن للعسركرية اإلسرالمية اضر  ال اوا 
از النرررر. ولقررد طبررق الرسررول القائررد عليرره الرررالة والسررالم ارري الت كيررد علررى خطررر الحرررب النفسررية ارري المعركررة ارري  حررر 

 الحرب النفسية اي معاركه منذ أربعة عشر قرنا  من الزمان, وحقق أروع االنترارات.
ي ترهب عة التمن دات الحشا واتعااا ليروة العسكرية الراا تطبيرا  الحرب النفسية في جهاا الرسوت الرائا** 

 ** وجثرها في بحراز الن ر عيى األعااي أالعاوأ وتحط  معنوياته
ن أجر  لقد أخذ الرسول القائد عليه الرالة والسالم بمبدأ الحرب النفسرية وطبقهرا اري جهراده مرع أعدائره, وذلرك مر         

شاعة روح الهزيمة بينهم, واتبع اي ذلك وسائ  عديدة, منها:  تحطيم معنوياتهم وا 
 :ظةالحرب النفسية بالشعر في وزوة  ري (1)

هرذه الوسريلة  اسرتعم  الرسرول وقرد  الشعر انذاك وسيلة  عالمية مرؤثرة جردا  اري حيراة النرام اري السرلم والحررب،        
افري  ,اي حربه مرع المشرركين للحرن مرن منرزلتهم, ولتسرفيه الهرتهم, ولتروهين عرزيمتهم وتبديرد امرالهم, وللررد علرى ااترراءاتهم

واللفظ  –عليه وسلم حسان بن ثابت بهجاء المشركين وذلك ايما أخرجه الشيخان  غزوة بني قريظة أمر الرسول رلى  
 تتات رستتوت هللا  تتيى هللا عييتته وستتي  اتتو   ريظتتة لحستتان بتتن ثابتت : اهتت  قررال: ) عررن البررراء بررن عررازب  -للبخررار  
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 (.المشركان فإن جبريل مع 
ن كوقرع النبر , وهرو مرا يبرين أن الحررب وأخبر الرسول عليه الرالة والسرالم أن وقرع الشرعر علرى نفروم المشرركي

نهرا عرن عائشرة رضري   ع -واللفرظ لمسرلم –أخررج الشريخان  النفسية تساهم اي المعركة كبقية ا سلحة القتالية ا خرع.
 (.هجوا  ريشَا؛ فإنه جشا عياها من رشق النبل)ا:أن رسول   رلى   عليه وسلم قال

 في وزوة الفتل: تعراض الروةبإدفاي المسار واسالحرب النفسية  (2)
د, اقد شن رسول   رلى   عليه وسلم حربا  نفسية عارمة على قرين قب  الفتح تمهيدا  ليزوهم بعد أن نقضوا العه

قرال حسران برن ثابرت اريهم مرا قررال,. ثرم جهرز الرسرول ررلى   عليره وسررلم جيشرا   عظيمرا  لرم يسربق أن رأت قررين مثلرره, 
هم. ولمرا , حتى يكونوا اي عملية من ا مر, وهرذا لره أثرره اري مبراغتتهم وتحكريم معنويراتساري بلى مكةوجدفى رسوت هللا م

كرر وعمرر , ثرم طلرب أبرو سرفيان مرن أبري ب)جتى رسوت هللا فكيمه في  ارا عييه شتائا (جاء أبو سفيان  لى المدينة للررلح 
 وعلي ك  على حده أن يشفع لقرين عند رسول   رلى   عليه وسرلم اراضروا, اعراد خائبرا  ممرا ادخر  الرعرب والخرو 

 اي قلوبهم ....
ه لرتمم الردخول الرم يسرمح لرواي مسير الرسول القائد  لى مكرة قابلره أبرو سرفيان اري الطريرق برين مكرة والمدينرة وا

ارري  اقررال أبررو سررفيان )و  ليرر ذن رسررول   أو  خررذن بيررد ابنرري هررذا, ثررم لنررذهبن -مباليررة ارري الحرررب النفسررية –الرردخولب
ا ر  حتى نموت عطشا  وجوعا (. وقوله هرذا يردل علرى انهيرار روحره المعنويرة بسربب مرا مرر مرن الحررب النفسرية. ورق 

 , ادخ  وأسلم.رسول   رلى   عليه وسلم له ا ذن له بالدخول
مررن  ثرارة الرعرب ارري نفرم أبرري سرفيان حترى بعررد أن أسرلم,  ذا أمررر  الرسررول ررلى   عليره وسررلم بهرذا ولرم يكتر 
ر متع )احب  جبا سفيان عنا حط  الدال حتى انظر بلى المستيمان. فحبسته العبتا  فجعيت  الربائتل تمتالعبام بقوله: 

ار, قرال امرت كتيبة قال يا عبام: من هذهب قال هذه غف جبي سفيانأ النبي  يى هللا عييه وسي  تمر كتابة كتابة عيى
مرالي وليفرار. ثرم مررت جهينرة قرال مثر  ذلرك, ثرم مررت سرعد برن هرذيم اقرال مثر  ذلرك. ومررت سرليم اقرال مثر  ذلرك. حترى 

ة يرا سرعد برن عبراداقبلت كتيبة الم ير مثلها, قال: من هذهب قال: هؤالء ا نررار علريهم سرعد برن عبرادة معره الرايرة. اقرال 
ن بررأبررا سررفيان اليرروم يرروم الملحمررة.. ثررم جرراءت كتيبررة وهرري أقرر  الكتائررب ارريهم رسررول الرره وأرررحابه ورايررة النبرري مررع الزبيررر 

 العوام.. الحديث(.
وكمررا رأيررت اقررد تعمررد الرسررول رررلى   عليرره وسررلم توقيرر  أبرري سررفيان لمشرراهدة هررذا العررر  والحشررد العسرركر           

ن ارري قررواه المعنويررة حتررى بعررد أن أسررلم ليفقررده أ  أمرر  ارري النرررر اررال يعرراوده مجرررد التفكيررر ارري العررودة عرر الهائرر  ليررؤثر
 اإلسالم أو حرب المسلمين.

 :   جثر الحرب النفسية عيى جبي سفيان في وزوة الفتل* 
حتتا أل )متتاونجحررت الحرررب النفسررية مررع أبرري سررفيان, اهررا هررو يقررول للعبررام بعررد أن اسررتكم  العررر  العسرركر : 

نهتا بجبتا ستفيان  بهؤالي  بل وال طا ةأ وهللا يا جبا الفضل لرا ج بل مي  ابن جدي  ال ااة عظيما .  تات العبتا   يت  يتا
  النبوة.  ات فنع  بذن(.

كما أن أبا سفيان كان اي مركز الزعامة اي قررين, لرذا ارإن مرا سرمعه وراه وأحرم بره مرن قروة المسرلمين وشردتهم ارت 
وحطم معنوياتهم وقادهم  لى االستسالم والهزيمة بعد أن أخبرهم بره. اهرا هرو لمرا جراءهم ررر  اريهم  اي عضد المشركين

)يا معشر  ريش هذا محما  تا جتايك  فيمتا ال  بتل لكت  ب على روته يحذرهم من القتال ويدعوهم  لى االستسالم ويقول 
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.. ومتن ادتل المستجا فهتو قمتنأ فتفتر  به. فمن ادل اار جبى سفيان فهتو قمتن.. ومتن جويتق عييته بابته فهتو قمتن
لتتى المستتجا(. وأعطرراه ا مرران لقرررين علررى لسرران زعيمهررا أبررى سررفيان كرران بمثابررة الضررربة النفسررية  النتتا  بلتتى اورهتت  وا 
 القاضية التي قادتهم  لى االستسالم.

عليقرا  ت –م الفرتح على ا حرداث السرابقة والخاررة برالحرب النفسرية يرو  وعيق اليواي الركن/ محما جمات الاان محفوظ
حت وطر ة مطوال  جاء ايه )ك  هذه ا عمال أحدثت خلال  كبيرا  اي التوازن النفسي للمشركين, وأوقعتهم على وجه الت كيد ت

  الضيوط النفسية التالية...(.

 ايما مر من مشاهد تجلت الحرب النفسية ب وضح رورها, ويبرز أثرها وقيمتها اي  حراز النرر.
 في وزوة الدنا : بإثارة شائعة بان العاو يةالحرب النفس (3)

اجتمعرررت يررروم الخنررردق ا حرررزاب مرررن قررررين وغطفررران وغيرهرررا مرررن قبائررر  العررررب, وحرررالفهم يهرررود المدينرررة, وانخرررذل 
ا عنرردم –المنررااقون, وكرران يرروم المسررلمين عررريبا . اعمررد رسررول   رررلى   عليرره وسررلم  لررى مررواجهتهم بررالحرب النفسررية 

ن برمن خالل  ثارة  شاعة بينهم لتفريق جمعهم وتشتيت شملهم, وذلك ب ن أرس   ليهم نعيم  -استخدامها تواارت له اررة
ليؤلررب كرر  طررر  علررى اآخررر, وكرران موثوقررا  عنرردهم ولررم يعملرروا بخبررر  سررالمه.  -بعررد أن جرراءه ليخبررره بإسررالمه -مسررعود

تفرقروا, ورجعرت قررين ومرن ما هرا مرن قبائر  وتمكن نعيم بن مسعود من تحقيق الهد  حتى شرك كر  مرنهم اري اآخرر, ا
هم لررم العرررب دون أن ينررالوا مررن المسررلمين شرريئا . وكرران إلشرراعة التفريررق الترري أطلقهررا نعرريم كبيررر اآثررر ارري أن يرترردوا بيرريظ

 ينالوا شيئا  مما جاءوا من أجله واجتمعوا بسببه.
 ركن/ محمررود شرريت خطرراب: ) ن الحرررب الحديثررة تعتمرردوالشررائعة مررن أهررم أسرراليب الحرررب النفسررية. يقررول اللررواء الرر        

على بث اإلشاعات المثيرة لترديع الرفو , وبلبلة ا اكار. وقسم بث اإلشاعات من أهم أقسام شرعب االسرتخبارات اري 
 .تشكيالت الجيون وهو أسلوب من أشد أساليب الحرب النفسية اتكا (

 ي:في عمرة الرضا بإظهار الروة (  الحرب النفسية4)
 مارم الرسول رلى   عليه وسلم الحرب النفسية على المشركين اي عمرة القضاة، وذلرك  ن المشرركين ارحروا    

 (.  )يرا  عييك  وفا وهنه  حمى اثرب  :بما أراب المسلمين من وهن الحمى لما نزلت بالمدينة وكانوا يقولون 
، لررذلك أحررب الرسررول عليرره الرررالة والسررالم أن يظهررروا هررم طالئررع البعررث وبشررائر الفررتح كوكرران الرررحابة يرروم ذا   

ثتة وجن )جن ارميتوا األشتواا الثا بمظهر القوة والشردة والعاايرة لييريظ الكفرار وليخيرب امرالهم، ار مر الررحابة اري الطروا  
عى )انمتا ستم براع. وقرال ابرن يمشوا ما بان الركنان، ول  يمنعه جن يعمره  جن ارميوا األشواا كيها بال اتبراي عياه  (

 النبي  يى هللا عييه وسي  بالبا  وبان ال فا والمروة لارى المشركان  وته (.
ونجح الرسول رلى   عليه وسلم برنيعه هرذا اري التر ثير علرى معنويرات المشرركين واري ارر  هيبرة المسرلمين    

الي التتذان زعمتتت  جن الحمتتى  تتا ) فرتتات المشتتركان هتتؤ علرريهم. يرردل علررى هررذا مررا جرراء ارري روايررة مسررلم الحررديث ا سرربق 
 وهنته  هؤالي ججيا من كذا وكذا (.

خروررا  –من هنا اإن هذه الحرب النفسية حققت ارضا مهما للمسلمين هو تييير أاكار المشركين اي المسرلمين       
 مر.هم  ن لزم ا ليعتقدوا ب ن المسلمين اليوم قوة ال يستهان بها، قادرة على تهديدهم وقتال –بعد مرحلة االستضعا  

 في وزوة دابر: بالمباوتة في ال باح الباكر(  الحرب النفسية 5)
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مررارم الرسررول رررلى   عليرره وسررلم الحرررب النفسررية ارري غررزوة يهررود خيبررر،  ذ برراغتهم ارري الرررباح البرراكر وهررم        
 –واللفرظ للبخرار   –الشريخان اخررج  خارجون للفالحة، وراح ايهم ريحات مدوية زلزلت أركرانهم وخلعرت مرنهم قلروبهم.

عييته  )  بحنا دابر بكرة فدرج جهيها بالمساحي، فيما ب روا بالنبي  تيى هللا نم بن مالك رضي   عنه قرال:عن أ
 حة  تو  فستايوسي   الوا: محما والدمي ، فرات النبي  يى هللا عييته وستي : هللا جكبتر دربت  دابتر بنتا بذا نزلنتا بستا

  باح المنذرين.. (.
 .المساحي: جمع مسحاة, وهي المجراة من الحديد -
خمرم نره تسررة, والقلرب. وقير   خمسة أقسام: المقدمة, والساقة, والميمنة والميمقسوم لنه الخميم: الجين مسمى به   -

 ايه الينائم.
لرى شرعورهم باإلحبراط  والير م مرن  لقد أدت مباغتة الرسول عليه الرالة السرالم لليهرود  لرى اإلخرالل بتروازنهم وا 

 القدرة على المقاومة. وكان كذلك وقع ندائه ايهم كوقع الراعقة عليهم. وهذا داعهم  لى االستسالم للمسلمين.
 الحرب النفسية من دات ات امة في جرض المعركة بعا انتهائها تظهار الروة:( 6)

 –ه كران يقريم اري مكران المعركرة علرى عردوه، أنر ومن رور الحرب النفسرية التري كران يمارسرها الرسرول القائرد 
 –واللفرررظ لررره  –خررررج البخرررار  أ ثرررالث ليرررال إلظهرررار القررروة واليلبرررة، ولتعميرررق شرررعور الخيبرررة لررردع العررردو. –بعرررد انتهائهرررا 

ا  ) جنته كتان بذا ظهتر عيتى  تو  ج ت: والترمذ  وأبو داود والدارمى وأحمرد عرن أبري طلحرة رضري   عنهمرا عرن النبري 
 .بالعر ة ثاث ليات(

 العررة: مكان واسع ال بناء ايه. -
الحتفتات، ا)بنما كان يري  ليظهر تعثار ال يبتة وتنفاتذ األحكتا  و يتة نق  ابن حجر عن ابن الجوز  قوله اي هذا الحديث 
 .فكعنه يروت: من كان  فيه  وة منك  فيارجع بلانا (

 :رب النفسية من دات مطاراة العاوالح( 7)
ديده  عليه وسلم الحرب النفسية من خالل المطاردة العسكرية للعدو إلرعابه وتخويفه وتهمارم رسول   رلى  

 كما هو الحال اي خروجه أثر المشركين اي حمراء ا سد.
نمتتا دتترج رستتوت هللا  تتيى هللا عييتته وستتي  مرهبتتا ليعتتروع الطبرر  بسررنده المتررر  عررن عكرمررة قولرره: )         او، .. وا 

 طيبه  ليظنوا به  وة، وجن الذي ج ابه  ل  اوهنه  عن عاوه (.   ولابي ه  جنه درج في 
 وكان من أثر ذلك أن رجع العدو عن رأيه اي العودة الستئرال المسلمين، وذلك من شدة ما وقع اي نفوسهم من       

 الخو . ا اقدهم بذلك لذة النرر وغرم اي نفوسهم الي م من الني  من المسلمين.
مين مرراني اليهررود والمنررااقين الررذين توقعرروا استسررالم المسررلمين لمررا أرررابهم ارري أحررد. كمررا وأعرراد للمسررلكمررا وأحرربن أ      

ي وللمقاتلين منهم خارة ثقتهم اي قوتهم وقدرتهم على مواجهة العدو اي المعركة، ومحا من نفوسهم غبار مرا أررابهم ار
 أحد.
ي يظهتتر منهتتا جهميتتة الحتترب النفستتية فتت الرائتتا  هتتذي نمتتاذج متتن تطبيرتتا  الحتترب النفستتية متتن جهتتاا الرستتوت     

 المعركة و يمتها في بحراز الن ر. 
 الو اية من الحرب النفسية
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اءُهْم أَْمٌر }َوإِذَا جَ  :لرا نبه الررقن الكري  بلى اتشاعا  وجنواعها ودطورتها وكيفية التعامل معها في  وله          

َن الأَْمِن أَِو اْلَخْوِف أَذَا ِذيَن يَسْ ُهْم َلعَ ِر ِمنْ ُعواْ ِبِه َوَلْو رَدُّوُه إَِلى الرَُّسوِل َوإَِلى ُأْوِلي الأَمْ م ِ َتنِبُطوَنُه ِلَمُه الَّ

ِه َعَليُْكْم َوَرْحَمُتُه لاَتَّبَْعُتُم الشَّيَْطاَن إِلاَّ َقِليلا{  .[83:]النساءِمْنُهْم َوَلْولاَ َفْضُل الل 

 ارري ظاللرره عنررد هررذه اآيررة الكريمررة يقررول: )وهكررذا كرران القررران يربررى.. -رحمرره    -ب وكتررب ا سررتاذ سرريد قطرر        
رة اييرررم اإليمرران والرروالء للقيررادة المؤمنررة، ويعلررم نظررام الجنديررة ارري ايررة واحرردة.. برر  بعرر  ايررة.. اررردر اآيررة يرسررم رررو 

مررن غيررر تثبررت.. ومررن غيررر رجعررة  لررى  منفررردة للجنررد  وهررو يتلقررى نبرر  ا مررن والخررو ، ايحملرره ويجررر  متررنقال مررذيعا لرره،
ذا هررالقيررادة.. ووسررطها يعلررم ذلررك التعلرريم.. واخرهررا يررربن القلرروب برراف ارري هررذا ويررذكرها بفضررله ويحركهررا  لررى الشرركر علررى 

 الفض ، ويحذرها من  تباع الشيطان الواق  بالمرراد.(.
لعردو، االتي يشنها  من أج  تجنيبهم الحرب النفسيةال تكتفي با عداد المعنو  للرجال  ن من واجب القيادة أن           

ب أثنراء المعركرة وقبلهرا وبعردها لتجنرب الجرين المسرلم كر  مرا يسرب ب  ينبيي أن تكرون قرادرة علرى مقاومرة الحررب النفسرية
 أضعا  قواه النفسية والمعنوية.

 ** نماذج من الو اية من الحرب النفسية **
 ة الدنا :الو اية من الحرب النفسية في وزو 

فبعتث يظتة ليعهتا وتحالفهتا متع األحتزاب )فيمتا ستمعه اتو  الدنتا  متن نرتض  ر  لرا تحرى الرسوت الرائتا  
: باتر، فرتات بن رواحة، ودوا  ابن جرسوت هللا  يى هللا عييه وسي  سعا بن معاذ، وسعا بن عبااة، ومعهما عبا هللا

اي فتتوا فتي جعضتتال؟، فإن كان حرا فعلحنوا لي لحنا جعرفته، وال  انطيروا حتى تنظروا جحق ما بي نا عن هؤالي الرو  ج 
ن كانوا عيى الوفاي فيما باننا وبانه  فاجهروا لينا .  ات فدرجوا حتى جتوه  فوجاوه  عيى    دبث ما بي هجالنا ، وا 
رتارة جي عضتل والعنه .. ث  ج بل سعا وسعا ومن معها بلى رستوت هللا  تيى هللا عييته وستي  فستيموا عييته ثت   تالوا: 

   (.ك ار عضل والرارة بع حاب الرجيع دباب وج حابه فرات رسوت هللا : هللا جكبر جبشروا يا معشر المسيمان
يمثرر  نقرر  بنرري قريظررة للعهررد خطرررا  عظيمررا  علررى المسررلمين  نرره كرران بإمكرران قريظررة التسررل   لررى داخرر  المدينررة  

ي افاري  مسالك المدينة، مما له كبير ا ثر على معنويات المسلمين والتعر  للنساء وا طفال، خارة وأنهم يعراون ت
 خطوط القتال  ذ سيربحون غير مطمئنين على مرير عروائلهم وذراريهرم وأمروالهم، كمرا كران بإمكران اليهرود القيرام بقطرع

 لخنردق دون مقاومررةخرن رجعرة المقراتلين المسرلمين  لرى داخر  المدينرة وبرذلك يفسرحون المجرال ل حرزاب ا خررع القتحرام ا
 مما يعني شدة وقع نق  القريظة للعهد على نفوم المسلمين.

لذا اإن الرسول القائد ترر  بدقة وحكمة  ذ تحقق من ا مر أوال، وثانيا حرص على كتمانه عن المسلمين بعد  
 وهو من قبي  اإلشراعةأن تثبت من رحته، وثالثا كبر وبشر بالنرر ليراع المعنويات ويداع الشك والظن بنق  العهد، 

 المضادة  بطال ما قد ينتشر من خبر نق  العهد.
لرو تمكنرت مرن  –من هنا نخلص  لرى براعرة الرسرول القائرد ررلى   عليره وسرلم اري مواجهرة حررب نفسرية خطيررة        

 اتلين. وبالترالي، وحكمته اي مقاومرة هرذه الحررب والحيلولرة دون وررولها  لرى نفروم المقر-الورول  لى نفوم المسلمين 
 اإنه نجح اي تجنيب المسلمين سببا  من ا سباب التي قد تؤد   لى انهزامهم اي المعركة.

 الو اية من الحرب النفسية في وزوة حنان:
تفي مسار الرسوت  تيى هللا عييته وستي  بلتى حنتان )           َطَير  تي ان  توَت ن   ب نْ  تلف َفتار  ف َفَرتاَت َيتا َرسل َن َجتاَي َرجل  ل َبتا 
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ت    َرة  قَبائ ه    ب ظلعلن ه    َوَنَعم ه  َن َعَيى َبك  َذا َجَنا ب َهَواز  يكل   َحت ى َطَيع  ل َجَبَل َكَذا َوَكَذا َفإ  ا  تَ  َجا  نت َفَتَبس  َنتا  َتَمعلتوا ب َلتى حل  َوَشتائ ه    اج 
ه  َوَسي َ  َوَ اَت ت ي َ  وَ  وتل ن   َ ي ى ن ل َعَيي  ا ب ن  َشاَي ن ل َرسل اَن َوا  ي م  يَمةل ال ملس   ..الحااث(.ن 

ينَّللاة - ا ظَّللاع  تهَّللا دَّللا اء وَّللااح   .)ب ظَّللاَعن ه َم (: الظعَعن الن  سَّللا
نَّللاعَّللامهَم(: النععَّللام - ب    : )وَّللا اص  ب اإَل  اء أَّللاَو خَّللا ب   وَّللاالشع  .اإَل 
اة - َمع شَّللا ائ ه َم(: جَّللا شَّللا   .)وَّللا
َعب - ا ا َنفَّللارَّللاجَّللا بَّللايَ (: )هَّللاذَّللاا الش   بَّللالَّللاَين  مَّللا  .ن اَلجَّللا

يبرردو مررن كررالم الفررارم أنرره اهررتم لكثرررة المشررركين، وكررونهم خرجرروا بظعررنهم ونعمهررم..، وهررذا بررالطبع لرره أثررره ارري  
 أضعا  معنويات القتال لدع المجاهد ا درك الرسول ذلك وبشره ب ن ما راه سيكون بإذن   غنيمة للمسلمين.

 


