
 م(947-222هـ/132-1) أساليب احلرب النفسية عند املسلنني

 أ.م.د. عقيل عبداهلل ياسني العابدي                                

 (2021 ايلول) الجالثونالعدد ملحق جملة دراسات تارخيية  

ٕ٘ٔ 

 م(ٜٗٚ-ٕٕٙىـ/ٕٖٔ-ٔ) أساليب الحخب الشفدية عشج السدمسيغ
 د. عقيل عبجهللا ياسيغ العابجيأ.م.

 اإلندانيةكمية التخبية لمعمػم  - جامعة واسط
 السمخز

عشج السدمسيغ يختز بالحخب الشفدية، تتشاكؿ الجراسة جانبًا ميسًا مغ جػانب الحخب     
كالتي يقرج مشيا اتخاذ مجسػعة اجخاءات مغ شأنيا إضعاؼ العجك مغ الشاحية الشفدية، 
دكف الحاجة الى مػاجيتو عدكخيًا كبحؿ الخدائخ السادية كالبذخية ضجه، كتكسغ أىسية 

القادة دكر سمبي عمى معشػيات العجك كعديستو، ككاف  يو مغتمظ الحخب في ما تؤد
التي حجدتيا األشخ الذخعية  ػف عغ االلتداـ باآلداب كالسبادغالسدمسػف األكائل ال يشفك

كاالخبلقية لتمظ الحخب، لكغ الستأخخيغ مشيع لع يعخ اىتسامًا كبيخًا ليا، بحكع الطخكؼ 
 السحيصة بيع، كاختبلؼ مدتػػ ايسانيع بتمظ األشخ.

ب الحاؿ تقديسيا الى ثبلثة محاكر، تتقجميا شبقًا لصبيعة الجراسة كمقتزياتيا تصم   
مقجمة تعكذ أىسية السػضػع، كخاتسة تطيخ ما تػصمت اليو مغ نتائج، السحػر األكؿ 

، السحػر الثاني عشػف بأساليب عيتيااتخح عشػاف الحخب الشفدية مطاىخىا كاىجافيا كمذخك 
 أساليب الحخب السحػر الثالث حجد بعشػاف سبل مػاجية ية ضج العجك،الحخب الشفد

 .الشفدية

 ، استخجـ، عديستو. االساليب، الحخب، العجك، لمتأثيخ، معشػيات الكمسات السفتاحية: 
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Methods of psychological warfare among Muslims (1-132 AH 
/ 622-749 AD) 

Dr. Aqil Abdullah Y. Al-Abedy 
Wasit University/ College of Education for Human Sciences 
Abstract  

      The study deals with an important aspect of war for Muslims 
related to psychological warfare, which is intended to take a set of 
measures that would weaken the enemy psychologically, without the 
need to confront it militarily and inflict material and human losses 
against it, and the importance of that war lies in the negative role it 
plays on morale The enemy and its determination, and the early Muslim 
leaders did not cease to adhere to the morals and principles defined by 
the legal and moral frameworks of that war, but the later ones did not 
pay much attention to them, due to the circumstances surrounding 
them, and the different level of their faith in those frameworks. 

   According to the nature of the study and its requirements, the 
situation requires dividing it into three axes, preceded by an introduction 
that reflects the importance of the topic, and a conclusion showing the 
results it has reached. psychological warfare methods. 

Keywords: methods, war, the enemy, to influence, morale, use, 
determination. 
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 السقجمة

تبعًا لسقتزيات الطخكؼ السحيصة بالجيات الستشازعة اتخحت الحخكب بيشيا أشكااًل    
مختمفة مغ السسارسات عمى أرض الػاقع، فسخة تأخح جانبًا اقتراديًا لسػاجية العجك، عبخ 

نبًا عدكخيًا لسػاجيتو، عبخ خػض السعارؾ ضجه، فخض الحرار عميو، كمخة تأخح جا
عمى اف ىحيغ الذكميغ كغيخىسا غالبًا ما يخافقيسا جانبًا غيخ معمغ مغ الحخكب يعخؼ 
بالحخب الشفدية، كالتي يقرج مشيا اتخاذ مجسػعة اجخاءات مغ شأنيا اضعاؼ معشػيات 

ساليبيا ككسائميا العجك كتيػيغ عديستو، كلعل الدبب في سخيتيا يعػد الى شبيعة أ
السزممة لمحكيقة كالػاقع، كتكسغ اىسية ىحا الشػع مغ الحخكب في ما تزسو مغ اساليب 
مؤثخة في جبية العجك، كأف تكػف التزميل االعبلمي ضجه، بث االشاعة في معدكخه، 
تثبيط  معشػياتو، كغيخىا مغ األساليب التي سشتصخؽ الييا بيغ ثشايا البحث، ككانت تمظ 

يب غالبًا ما تشصمي مقاصجىا عمى العجك، بحكع  تعجد أشكاليا، كالسكائج التي األسال
تخافقيا، كحجة كشأتيا عمى عديسة الجشج، كلكغ يقطة بعس القادة العدكخييغ الكبار 
كدرايتيع بسقاصج تمظ األساليب كانت تبجد بعس أثارىا عمى اتباعيع الى حٍج ما، كمسا 

لقزية التي خخجػا مغ أجميا، كدرايتيع بثػاب فخيزة يعدز ذلظ ايساف الجشج بعجالة ا
)صمى هللا  الجياد في سبيل هللا تعالى، كيقيشيع بالبذارات التي كعجىا هللا كرسػلو دمحم

 لمسدمسيغ في الشرخ عمى عجكىع. عميو كالو كسمع(

كبحدب الطخكؼ السحيصة بسياـ القادة السدمسيغ ضسغ نصاؽ اراضي الجديخة العخبية    
 كالسشاشق القخيبة مشيا اتخحت الحخب الشفدية عشجىع جانبيغ مغ السسارسة كالتػضيف،  
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الجانب االكؿ حجدتو ىػية الجية السعادية ليع، كفيو مػرست الحخب عشجىع تجاه قػتيغ: 
جشبية السعارضة لشفػذ السدمسيغ، كيتسثل ذلظ جميًا في عيج ضج السذخكيغ كالقػػ اال

ـ(،كعيج بعس الخمفاء 236-266ىػ/11-1))صمى هللا عميو كالو كسمع(الشبي دمحم
ـ(، كضج السدمسيغ السعارضيغ لحكع الجكلة، كسا ىػ 224-236ىػ/04-11الخاشجيغ)

-01االمػييغ) ـ(، كعيج الخمفاء224-233ىػ/ 04-33الحاؿ في عيج االماـ عمي)ع()
ـ(، الجانب الثاني حكستو العقيجة الجيشية لمقادة السدمسيغ، كفيو كضفت 907-221ىػ/136

الحخب عشجىع في مطيخيغ: مطيخ يكػف فيو القادة ممدميغ بسسارسة أساليب تمظ الحخب 
كمغ سار  )صمى هللا عميو كالو كسمع(كفق جادة الذخع، كسا ىػؿ الحاؿ في عيج الشبي

مطيخ أخخ يكػنػا فيو غيخ ممدميغ بالعسل كفق ذلظ االشار، كسا ىػ عمى نيجو، ك 
 الحاؿ في حكع بعس الخمفاء االمػييغ.  

ما كرد يعكذ اىسية السػضػع الحؼ اختخناه ليكػف مجاؿ البحث كالتقري، كمسا دفعشا    
الختياره حيػيتو فبلزالت مزاميشو قائسة في اغمب اشكاؿ الحخكب كإف اتخحت صػره 

ب أكثخ تصػرًا، الى جانب التشػع القائع بيغ محاكره، فيػ لع يقترخ عمى محػر اك اسالي
محػريغ يكػناف خصيغ تقميجييغ في البحث بل محاكر عجة تجخل الستعة لمقارغ، فزبًل 
عغ قمة الجراسات الستػفخة عشو، فبحدب عمسشا لع نجج دراسة أكاديسية متخررة عشو، 

ـ( ألىسية األحجاث التاريخية التي 907-266ىػ/136-1كقج حجدناه لمسجة ما بيغ)
)صمى هللا ضستيا، ال سيسا الحخكب التي كقعت بيغ السدمسيغ كالسذخكيغ في عيج الشبي

، كحخكب عسميات الفتح االسبلمي في عرخ الخمفاء الخاشجيغ كالعرخ  عميو كالو كسمع(
 رخيغ.األمػؼ، فزبًل عغ الحخكب التي كقعت بيغ السدمسيغ ضسغ اشار الع
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لقج اقتزت شبيعة السػضػع جعمو في ثبلثة محاكر تتقجميا مقجمة كتدتأخخىا خاتسة    
تدتعخض الشتائج التي تػلت الييا الجراسة، السحػر األكؿ اتخح عشػاف الحخب الشفدية 
مطاىخىا كاىجافيا كمذخكعيتيا، كتزسغ بياف شبيعة السػضػعات الثبلثة فزبًل عغ نبحة 

التاريخية لمحخب الشفدية، السحػر الثاني عشػف بأساليب الحخب  مخترخة عشغ الجحكر
الشفدية ضج العجك، كفيو تشاكلشا صػر تمظ األساليب كنتائجيا عمى ارض الػاقع، السحػر 
الثالث حجد بعشػاف سبل مػاجية اساليب الحخب الشفدية، كتزسغ اإلجخاءات التي اتخحت 

 قاتميغ.    لمتقميل مغ شأف تمظ األساليب في نفػس الس

 السحػر األول: الحخب الشفدية مطاىخىا واىجافيا ومذخوعيتيا:

                                  أواًل: اساليب الحخب الشفدية مطاىخىا وأىجافيا:                                                                                

يدتخجميا القادة السدمسيغ لمتأثيخ عمى نفذ العجك في  تعج االساليب الحخبية التي   
ساحات الحخب جدًء ال يتجدأ مغ الحخب الشفدية في كقتشا الحالي، كترشف عمى انيا مغ 
اىع انػاع الحخكب التي مارستيا الجيات الستشازعة فيسا بيشيا، لسا ليا مغ تأثيخ كبيخ عمى 

ة تمظ الحخب تعجدت كجيات نطخ الباحثيغ معشػيات اتباعيا قبل السعخكة كبعجىا، كألىسي
لسحاربة جدءًا مغ الجدج ال في تعخيفيا، فقج عخفيا فيميب تايمػر عمى انيا اداة: " 

صيع األسمحة األخخى ان ترل اليو في محاولة لمتأثيخ في شخيقة أداء األشخاف تتد
لمجعاية "استخجام مخصط ، كعخفيا رشتي عمى انيا: (ٔ)"السذاركة في ميجان القتال

، كسا (ٕ)واألعسال االخخى التي تيجف لمتأثيخ عمى أراء وعػاشف واتجاىات سمػك العجو"
 "مجسػعة االعسال التي تدتيجف التأثيخ عمى أفخاد العجو بسا في ذلظ جعميا احسج نػفل: 
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القادة الدياسييغ واالفخاد غيخ السقاتميغ بيجف خجمة أغخاض مدتخجمي ىحا الشػع مغ 
كعمى الخغع مغ اختبلؼ الباحثيغ في صيغة تعخيف تمظ الحخب إال انيع كانػا ، (ٖ)الحخب"

متفقػف في جػىخىا السختز بسسارسة مجسػعة مغ اإلجخاءات الدياسية كالعدكخية التي 
تيجؼ الى تحصيع معشػيات العجك كىديستو، دكف التكمف بسػاجيتو كبحؿ الخدائخ السادية 

ساليب مختمفة لتحقيق ىجفيا في اضعاؼ العجك، كتتزسغ االجخاءات ا، كالبذخية معو
بزسشيا تثبيط ىستو، تعطيع حجع الجير أمامو، مسارسة اكجو التزميل االعبلمي ضجه، 
بث اإلشاعة كالجعاية بيغ صفػفو، تػلي جانب التيجيج كالػعيج تجاىو، استخجاـ كسائل 

كميا كقت الحخكب بيغ التشكيل ضج اتباعو، الخ، كغالبًا ما كانت تمظ االجخاءات تأتي اُ 
االشخاؼ الستشازعة، فيي بسثابة الدبلح الحؼ يفت مغ عزج الجشج، كاالداة التي تأخحىع 
نحػ التذكيظ بالقػة التي يسمكػنيا، كبالقزية التي يعتقجكف بيا، كبالجية التي تتػلى 
 قيادتيع كقت الحخب، بالذكل الحؼ يجعميع يتخمػف عغ االىجاؼ التي خخجػا مغ اجميا

 لسػاجية العجك، كىػ ما يشذجه قادة الحخكب كاتباعيع.

 ثانيًا: لسحة تأريخيو عغ اساليب الحخب الشفدية:

كججت اساليب الحخب الشفدية مع بدكغ فجخ الحزارات القجيسة عمى ارض السعسػرة،    
إذ إف رغبة القػػ الحاكسة في مج نفػذىا كمػاجية الجيات السعارضة ليا جعميا تشتيج 

لشػع مغ الحخكب، كلعل مغ بيغ تمظ القػػ كانت القػػ التي حكست العخاؽ القجيع ىحا ا
متسثمة بالدػمخييغ كاألكجييغ كاالشػرييغ، فيحكخ انيع استخجمػا الجعاية كالذعارات 

 (ٗ)كالقرائج كالتخانيع في أثشاء الحخكب لخفع معشػيات جشػدىع ككدخ معشػيات جشػد العجك
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يع نذاط بعس ممػؾ بابل في ىحا الجانب بزسشيع الشسخكد، الحؼ كقج أكرد القخآف الكخ    
التػحيجية، )عميو الدبلـ(اتخح بعس اساليب الحخب الشفدية كسيمة لسحاربة دعػػ ابخاليع

ُ اْلُسْمَظ  كالى ذلظ اشار تعالى بقػلو:" ِإْذ أَلْع َتَخ ِإَلى الَِّحي َحاجَّ ِإْبَخاِليَع ِفي َربِِّو َأْن َآَتاُه َّللاَّ
َ َيْأِتي  َقاَل ِإْبَخاِليُع َربَِّي الَِّحي ُيْحِيي َوُيِسيُت َقاَل َأَنا ُأْحِيي َوُأِميُت َقاَل ِإْبَخاِليُع َفِإنَّ َّللاَّ

ُ اَل َيْيِجي اْلَقْػَم  ْسِذ ِمَغ اْلَسْذِخِق َفْأِت ِبَيا ِمَغ اْلَسْغِخِب َفُبِيَت الَِّحي َكَفَخ َوَّللاَّ ِبالذَّ
كما )عميو الدبلـ(اآلية ىشا تعكذ الحػار الحؼ دار بيغ الشسخكد كابخاليع ،(٘)"يغَ الطَّاِلسِ 

تزسشو مغ دالالت حسمت بيغ شياتيا ابعادًا نفدية سعى مغ خبلليا كبل الصخفيغ التأثيخ 
آلية قػمو كسخخ مشيا حكع عميو )عميو الدبلـ(عمى الصخؼ اآلخخ، فبعج اف أعاب إبخاليع

الى الشسخكد ككمسو كسألو عغ )عميو الدبلـ(انجاه هللا تعالى جيء بو الشسخكد بالحخؽ، كلسا
ربي الحؼ يحيي كيسيت، حيشيا قاؿ اماـ السؤل مجعيًا اإللػلية أنا )عميو الدبلـ(ربو، فأجابو

بحجة )عميو الدبلـ(احيي شخرًا ما بالعفػ كاميت شخرًا أخخ بالعقػبة، فخد عميو
َ َيْأِتي بِ  دامغة:" ْسِذ ِمَغ اْلَسْذِخِق َفْأِت ِبَيا ِمَغ اْلَسْغِخِب َفِإنَّ َّللاَّ ،كقتيا احجع عغ (ٙ)"الذَّ

، كخخج ابخاليع مشترخًا مغ الحخب التي اراد مشيا كبل (ٚ)اإلجابة متيسًا اياه بالجشػف 
 الصخفيغ التقميل مغ شأف اآلخخ اماـ السؤل.

لفخاعشة حكاـ مرخ كمغ القػػ االخخػ التي مارست االساليب الشفدية في الحخب ا   
القجيسة، فقج أشارت الشرػص السقجسة الى تػلي بعس الفخاعشة استخجاـ تمظ الحخب في 
مػاجية القػػ السعارضة لحكسيع، بزسشيع الفخعػف رمديذ الثاني الحؼ مارسيا لسػاجية 

كقت تػلي االخيخ جانب السعارضة لعقيجتو الجيشية، كالى ذلظ اشار )عميو الدبلـ(مػسى
وَلَقْج َأْرَسْمشا ُمػسى ِبآياِتشا ِإلى ِفْخَعْػَن وَمالِئو َفقاَل ِإنِّي القخاف الكخيع بقػلو تعالى:" 
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ا جاَءُىْع ِبآياِتشا ِإذا ُىْع ِمْشيا َيْزَحُكػَن وما ُنِخي ِيْع ِمْغ آَيٍة ِإالَّ َرُسػُل َربِّ اْلعاَلِسيَغ َفَمسَّ
 ِىَي َأْكَبُخ ِمْغ 

اِحُخ اْدُع َلشا َربََّظ ِبسا َعِيَج  ُأْخِتيا وَأَخْحناُىْع ِباْلَعحاِب َلَعمَُّيْع َيْخِجُعػَن وقاُلػا يا َأيَُّيا الدَّ
)عميو ، تتبيغ الحخب الشفدية التي اعتسجىا الفخعػف لسػسى(ٛ)"ِعْشَجَك ِإنَّشا َلُسْيَتُجونَ 

في مزسػنيغ: االكؿ االستيداء بجعػتو التػحيجية، كذلظ لمتقميل مغ شأنيا اماـ ـ(الدبل
في مسارسة الدحخ، )عميو الدبلـ(السؤل، السزسػف االخخ االتياـ غيخ كاقعي لسػسى

بقرج بياف زيف حججو كبخاىيشو اماـ السؤل ايزًا، كىحاف السزسػناف بسا يحسبلنو مغ 
ب الشفدية التي يسارسيا الكثيخ لسػاجية اؼ عجك ما، دالالت ال يخخجاف عغ اشار الحخ 

 .(ٜ)لتحجيع نذاشو كلمتقميل مغ حجة تأثيخ دعػتو عمى االخخيغ

كالججيخ بالحكخ اف بعس الفخاعشة تأثخكا بسا كاف يسارسو االشػرييغ مغ الجعاية في    
اثشاء الحخكب، كيتبيغ ذلظ جميًا في التذابو الػاضح  في استخجاـ اساليب الجعاية بيغ 

 . (ٓٔ)القػتيغ 

ككاف لميػناف كالخكماف نريب في مسارسة ىحا الشػع مغ الحخكب، اذ كانت الحخكب   
، كسا (ٔٔ)ات الػاقعة بيشيع كبيغ اعجائيع تمدميع عمى اتباع اساليب الحخب الشفديةكالشداع

كاف لتمظ الحخب كجػد عشج العخب ايزًا، فبحكع أىسيتيا في التأثيخ عمى قػة العجك 
مارسػىا ضج أعجائيع، بيجؼ إضعافيع كتحجيع نذاشاتيع ، ككاف مشيع زعساء قخير 

، متيسيغ )صمى هللا عميو كالو كسمع(اجية دعػة الشبيالحيغ استغمػىا خيخ استغبلؿ في مػ 
، فبعج اف حاججيع ببصبلف عقيجتيع كاجيػه (ٕٔ)اياه بالدحخ كالجشػف كالذعخ كالكيانة

بدبلح الجعاية كاإلشاعة بقرج صج الشاس عغ دعػتو كالحؤكؿ دكف اتباعو، كقج أخحت 
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لقخآف الكخيع بديفيا بقػلو تمظ الجعاكػ مأخحًا مغ نفػس السكييغ عمى الخغع مغ ترخيح ا
 تعالى:

"ِإنَُّو َلَقْػُل َرُسػٍل َكِخيٍع، َوَما ُىَػ ِبَقْػِل َشاِعٍخ َقِمياًل َما ُتْؤِمُشػَن، َواَل ِبَقْػِل َكاِىٍغ َقِمياًل َما  
كصبخه كايسانو السصمق  )صمى هللا عميو كالو كسمع(،إال اف صسػد الشبي(ٖٔ)"َتَحكَُّخونَ 

بخسالتو أفذل ذلظ كساعج عمى نذخ رسالتو، كمسا عدز مػقفو أكثخ قشاعة زعساء مكة 
بزسشيع عتبة بغ ربيعة كالشطخ بغ الحارث المحيغ بيتا  ككجيائيا بديف تمظ االتيامات،

 . (ٗٔ)بخصاب القخآف كببلغتو كأقخا بعطستو

 لعجو:ثالثًا: مذخوعية أساليب الحخب الشفدية ضج ا

فسغ البلـز  (ٙٔ)كالكيج(  ٘ٔ)بسا أف اساليب الحخب الشفدية ال تخخج عغ اشار السكخ   
عمى مغ يسارسيا اف يكػف مخيخًا بيغ اف يػضفيا لفعل الخيخ اك فعل الذخ، استشادًا لسا 

َأْو ُيْخِخُجػَك  َوِإْذ َيْسُكُخ ِبَظ الَِّحيَغ َكَفُخوا ِلُيْثِبُتػَك َأْو َيْقُتُمػكَ جاء في قػلو تعالى :" 
ُ َخْيُخ اْلَساِكِخيغَ  ُ َوَّللاَّ ، فاآلية الكخيسة ىشا كأف كانت تختز (ٚٔ)"َوَيْسُكُخوَن َوَيْسُكُخ َّللاَّ
قبل اليجخة الى  )صمى هللا عميو كالو كسمع(بسحاكلة زعساء قخير اغتياؿ الشبي دمحم 

الى تػلي اؼ فعل خفي  إال انيا جسعت بيغ السكخ الحدغ الحؼ يجعػ(ٛٔ)السجيشة السشػرة 
تجاه اؼ عسل شالح، كبيغ السكخ الديئ الحؼ ييجؼ الى اعتساد اؼ فعل خفي تجاه اؼ 
عسل صالح، أما جانب الكيج فجعل مخيخًا بيغ فعل الخيخ كالذخ ايزًا، استشادًا الى قػلو 

ِل اْلَكاِفِخيغَ  تعالى:" ، اذ اف الكيج (ٜٔ)"َأْمِيْمُيْع ُرَوْيًجا  إنَُّيْع َيِكيُجوَن َكْيًجا، َوَأِكيُج َكْيًجا، َفَسيِّ
، في )صمى هللا عميو كالو كسمع(االكؿ جاء لمتخصيط لفعل شخيخ ييجؼ الى اغتياؿ الشبي
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مغ تمظ  )صمى هللا عميو كالو كسمع(قباؿ ذلظ كاف الكيج الثاني يقرج تخميز الشبي
 .(ٕٓ)كىحا ما حرل السؤامخة كاستجراج مجبخييا الى بجر حيث محاربتيع كقتميع ىشاؾ،

اف اعتساد البعس لمسكخ كالكيج في اكقات الدمع يحتع عميو استخجاميسا كقت الحخب    
ايزًا، كذلظ ألىسيتيسا في إضعاؼ العجك كىديستو في اقل الخدائخ، فالدعي الى ايجاد 
كسائل تزعف معشػيات جشج العجك قبل السعخكة افزل بكثيخ مغ االستغشاء عشيا 

)صمى ػيات عالية تؤىمو الى السػاجية كتحقيق الشرخ، كعميو أكصى الشبيكمقابمتو بسعش
، بقرج دفع أذػ السذخكيغ عغ السدمسيغ (ٕٔ)عمى تػلييسا في الحخب هللا عميو كالو كسمع(

)صمى الحيغ ال يسمكػف قجرًا مغ التكافؤ اماـ عجة عجكىع كعجدىع، كفي كصية اخخػ حث 
ال يحل الكحب  اتباعيسا ضسغ اشار الكحب بقػلو:" السدمسػف عمى هللا عميو كالو كسمع(

إال في ثالث: يحجث الخجل امخأتو ليخضييا، والكحب في الحخب، والكحب ليرمح بيغ 
، فالكحب كاقعًا كإف كاف حخامًا إال انو كفي ضل الحخب السذخكعة يكػف جائدًا (ٕٕ)"الشاس

 مغ باب السكخ كالكيج. 

كضسغ ذلظ الجانب تصػؿ األحاديث الشبػية التي ليا صمة بسسارسة السكخ كالكيج في   
)صمى ، كقػلو(ٖٕ)"الحخب خجعة: " )صمى هللا عميو كالو كسمع(الحخكب، كلعل مشيا قػلو

مديخة  (ٕٗ)أعصيت خسدا لع يعصيغ أحج قبمي نرخت بالخعب: " هللا عميو كالو كسمع(
ػرا فأيسا رجل مغ أمتي أدركتو الرالة فميرل شيخ وجعمت لي األرض مدججا وشي

، فالخجعة كالخعب المحاف (ٕ٘)"وأحمت لي الغشائع ولع تحل الحج قبمي وأعصيت الذفاعة
ال يخخجاف عغ األساليب الشفدية السدتخجمة  )صمى هللا عميو كالو كسمع(قرجىسا الشبي

وا عالى بقػلو: "في الحخب، ال سيسا بث الخعب في قمػب العجك، كىػ ما يعبخ عشو ت َوَأِعجُّ
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ُكْع َوَآَخِخيَغ ِمغْ  ِ َوَعُجوَّ ٍة َوِمْغ ِرَباِط اْلَخْيِل ُتْخِىُبػَن ِبِو َعُجوَّ َّللاَّ  َلُيْع َما اْسَتَصْعُتْع ِمْغ ُقػَّ
ِ ُيػَ  ُ َيْعَمُسُيْع َوَما ُتْشِفُقػا ِمْغ َشْيٍء ِفي َسِبيِل َّللاَّ فَّ ِإَلْيُكْع َوَأْنُتْع ال ُدوِنِيْع اَل َتْعَمُسػَنُيُع َّللاَّ

َوَأْنَدَل الَِّحيَغ َضاَىُخوُىْع ِمْغ َأْىِل اْلِكَتاِب ِمْغ َصَياِصيِيْع ، كقػلو تعالى:" (ٕٙ)"ُتْطَمُسػنَ 
 (ٕٚ)"َوَقَحَف ِفي ُقُمػِبِيُع الخُّْعَب َفِخيًقا َتْقُتُمػَن َوَتْأِسُخوَن َفِخيًقا

ة التي يسكغ استخجاميا في الحخب مجازة شخعًا شبقًا لسا كرد نقػؿ اف األساليب الشفدي
لسجابية العجك، خرػصًا عشج مغ لجيو قزية عادلة يدعى الى تحكيقيا، عمى اف 
استخجاـ تمظ األساليب يجب اف ال يخخج عغ االشار الحؼ يخفزو الجيغ كاألخبلؽ، اؼ 

 اف كقػعيا يكػف بالقجر الحؼ ال يتعارض مع الجانبيغ.

 السحػر الثاني: أساليب الحخب الشفدية ضج العجو: 

اتخحت األساليب الحخبية السؤثخة في نفذ العجك اشكااًل مختمفة كقت كقػع الحخكب،    
فسشيا ما يكػف تأثيخىا قػيًا في جبية العجك، كمشيا ما يكػف تأثيخىا بديصًا، كبحدب 

ساليب مختمف بيغ قائج كأخخ، العقيجة التي يحسميا قادة الحخب يكػف استخجاـ تمظ اال
فبعزيع يسارسيا بذكل بديط مع مخاعاة احكاـ الجيغ كاالخبلؽ، كيشصبق ذلظ عمى الشبي 

كبعس الرحابة األجبلء)رض(، كبعزيع يسارسيا بذكل  )صمى هللا عميو كالو كسمع(دمحم
ابعيغ كبيخ دكف اف يأبو لسػافقتيا لحكع الجانبيغ، كيشصبق الحاؿ عمى بعس الرحابة كالت

كبعس كالخمفاء األمػييغ، كمغ تمظ االساليب كاف اسمػب تثبيط السعشػيات الحؼ مارسو 
بعس القادة العدكخييغ لمتأثيخ في عديسة العجك، فيػ كاف كاف بديصًا في فكختو لكشو 
كبيخ في تأثيخه عمى نفدية العجك، كمسغ تػلى مسارستو مذخكي قخير بزسشيع ابي 

ـ، فبعج اف قجـ 263ق/0عاـ  (ٕٛ)قبيل مػقعة بجر األخخةلدبلـ()عميو ا سفياف ضج الشبي
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عمييع نعيع بغ مدعػد األشجعي كاخبخىع باالستعجادات الكبيخة لجير السدمسيغ لمسعخكة 
شمب مشو ابػ سفياف اف يحىب الى السجيشة السشػرة ليخبخ السدمسيغ بالقػة العدكخية التي 

يئػىا لسػاجيتيع، كذلظ بقرج تثبيط ىستيع يستمكػنيا كباالستعجادات الكبيخة التي يي
كعديستيع في مػاجية قخير كحمفائيا، ككعجه بعجد مغ الفخائس في حاؿ لػ حقق ذلظ، 
كقج حقق نعيع ما أراد أبػ سفياف، كلقيت مكيجتو استجابة مغ بعزيع، ال سيسا كانو 

عميو كالو )صمى هللا ذَكخىع بسا جخػ لمسدمسيغ مغ قتل لبعس الرحابة كإيحاء لمشبي
بجعػاه  )صمى هللا عميو كالو كسمع(ـ، كلكغ معخفة الشبي260ق/3يػـ ُأحج عاـ  كسمع(

:" فقال والحي نفدي بيجه لػ لع جعمتو يػاجييا بشفدو، عشجما خاشب الحيغ ثبصػا بقػلو
)صمى ، حيشيا التف السدمسػف مخة اخخػ حػؿ الشبي(67)يخخج معي أحج لخخجت وحجي "

كفذمت مكيجة نعيع، كتػجو السدمسػف الى السكاف السحجد ضسغ  كسمع(هللا عميو كالو 
السػعج السعيغ لسبلقاة مذخكي قخير، لكغ عجـ حزػر السذخكيغ الى أرض السعخكة 

، كال يدتبعج اف يكػف نعيع نفدو قج اخبخ مذخكي قخير (34)حاؿ دكف قياـ السػاجية
 بسعشػيات السدمسيغ فثبصػا كتخاجعػا عغ مبلقاتيع.

كسا كيحكخ اف السختار بغ ابي عبيجة الثقفي كاف مسغ مارس اسمػب التثبيط  ضج      
ـ، كذلظ العتقاده اف تمظ الحخكة 280ق/23اتباع حخكة سميساف بغ صخد الخداعي عاـ 

كسا كاف )عميو الدبلـ(ال تفزي الى ما كاف يتصمع اليو في الثأر مغ قتمة االماـ الحديغ
)عميو اجية مؤقتو يعمغ فييا السذاركػف تػبتيع لؤلماـ يمػح بحلظ، بل تيجؼ الى مػ 

ـ، كقج استصاع السختار 284ق/21بعج خحالنيع إياه أباف قجكمو الى العخاؽ عاـ الدبلـ(
بيحا االسمػب كدب قدسًا مغ انرار سميساف الى مذخكعو، عمى الخغع مغ استشكار 
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ياة الجنيا دكف االخخة، االخيخ لو بػصف مغ تخمى عشو بالستخاذؿ الحؼ أراد عخض الح
عاـ (ٖٔ)كفي الشياية كقعت السػاجية بيغ سميساف كعبيجهللا بغ زياد في عيغ الػردة

، كمسا ال شظ (ٕٖ)ـ كانتيت بيديسة سميساف كاتباعو كفق الحدابات العدكخية280ق/23
 فيو اف اجخاء السختار كاف احج االسباب التي كانت كراء ما انتيت اليو الحخكة. 

فاد بعس الفقياء اشخاؼ القػػ الستحاربة بجانب التثبيط مغ حيث ال يعمسػف، كقج ا   
بزسشيع ابي مػسى االشعخؼ، كالحدغ البرخؼ، فقج كاف ابػ مػسى االشعخؼ يثبط 

ـ بحريعة تجشب 232ق/32الشاس عغ الكػفييغ مغ السذاركة في حخب الجسل عاـ 
يدتشكخ )عميو الدبلـ(ماـ عميالفتشة، كقج لقي حكسو اذنًا صاغية، كىػ ما جعل اال

، كسا كاف الحدغ البرخؼ مسغ اعتقج بحلظ الحكع في الحخب التي جخت بيغ (33)مػقفو
ـ( كيديج بغ السيمب، بدبب تسخد 963-917ق/143-141الخميفة يديج بغ عبج السمظ)

ـ، كقج افاد 964ق/146االخيخ عمى قخارات الدمصة االمػية في العخاؽ كخخاساف عاـ 
قف االمػييغ دكف اؿ السيمب، مسا دعا مخكاف بغ السيمب الى حبذ اتباع ذلظ السػ 

 .(30)الحدغ في البرخة، االمخ الحؼ جعل الحدغ يتحفع عغ بياف مػقفو مغ الحخب

كسا كانت الذعارات التي يخفعيا القادة العدكخيػف ضج العجك جدءًا مغ األساليب   
الشفدية التي مارسػىا في ساحات الحخب، كذلظ بسا تحسميا مغ مزاميغ سياسية كديشية 
تبعث الحساسة في نفػس اتباعيع كتخمق االنكدار في معشػيات عجكىع، كلعل مغ اشيخىا 

ضج  )صمى هللا عميو كالو كسمع(لحؼ رفعو الشبي دمحم، ا(ٖ٘)"يا مشرػر أمتشعار:" 
، (ٖٙ)ـ كضج الييػد كالخكـ في معارؾ اخخػ 263ق/6مذخكي قخير في بجر عاـ 

، كاستغاثة باهلل تعالى إلماتة االعجاء، كقج (ٖٚ)":" تفاؤل بالشرخ بعج اأَلمخ باإِلماتة كذلظ
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سيتو في إضعاؼ عديسة في معاركو، ألى )صمى هللا عميو كالو كسمع(استخجمو الشبي
)صمى هللا عميو العجك، كحجة تأثيخه عمى معشػيات السقاتميغ السدمسيغ، كتيسشًا بديخة الشبي

رفع الذعار ذاتو ابػ عبيجة عامخ بغ الجخاح ضج الخكـ البيدنصييغ في معارؾ  كالو كسمع(
 ضج معارضيو في مػقعة )عميو الدبلـ(، كاالماـ عمي(ٖٛ)ـ230ق/13فتػح الذاـ عاـ 

في ثػرتو ضج حكع الخميفة ىذاـ بغ عبجالسمظ بغ )عميو الدبلـ( الجسل، كزيج بغ عمي
، فزبًل عغ الثػار العباسيػف ضج األمػييغ (ٜٖ)ـ(906-963ق/163-143مخكاف)

ق 136ـ( في مػقعة الداب عاـ 907-900ق/136-169بكيادة الخميفة مخكاف بغ دمحم)
ظ الذعار عمى نفػس السقاتميغ كساعج عمى انترارىع في أغمب  ، كقج اثخ ذل(ٓٗ)ـ907/

يا هللا يا أحج يا صسج، تمظ السػاقع، كمغ الذعارات االخخػ ضسغ ذلظ الجانب شعار: "
ضج معدكخ )عميو الدبلـ(، الحؼ رفعو االماـ عمي(01)" يا رب دمحم، يا رحسغ يا رحيع

قباؿ الذعار الحؼ رفعو األخيخ ـ، في 239ق/39معاكية بيغ ابي سفياف في صفيغ عاـ 
، (06)"نحغ عباد هللا حقا حقا، يا لثارات عثسان كالحؼ نرو:")عميو الدبلـ(ضج معدكخه

كأىسية الذعاريغ تكسغ في ما يتزسشو األكؿ مغ دالالت تػحيجية كرساليو تكخس االيساف 
صفات في قمػب جشج العخاؽ كتدرع الخػؼ في نفػس عجكىع، كفيسا يتزسشو الثاني مغ 

ديشية اضفت العبػدية الى جشج الذاـ كاتيامات كيجية تجعػ الذامييغ الى مػاجية 
" بعج شعار يا مشرػر أمت يا لثارات الحديغالعخاقييغ كاالقتراص مشيع، كيأتي شعار "

مغ حيث األىسية كاالستخجاـ، لسا يحسمو مغ رمدية ديشية ليا مكانة كبيخة في نفػس 
تو في استشياض مذاعخ السدمسيغ في القراص مغ قتمة سبط السدمسيغ، الى جانب اىسي

، كمسغ تػلى رفع ذلظ الذعار التػابػف بكيادة سميساف بغ )صمى هللا عميو كالو كسمع(الشبي
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ـ ضج األمػييغ، فيػ كاف بالشدبة ليع بسثابة الدبيل السميع 280ىػ/23صخد الخداعي عاـ 
خكاة حجع التأثيخ الحؼ صشعو الذعار ، كقج كصف ال(ٖٗ)لسػاجية االمػييغ بذكل فجائي
رجال ..مغ األزد يقال لو عبج هللا بغ خازم مع امخأتو  في نفذ بعزيع بقػلو إف: "

سيمة بشت سبخة ..وكانت مغ أجسل الشاس وأحبيع إليو سسع الرػت يا لثارات الحديغ 
 وما ىػ مسغ كان يأتييع وال 

وأمخ بإسخاج فخسو فقالت لو امخأتو  استجاب ليع فػثب إلى ثيابو فمبديا ودعا بدالحو
ويحظ أجششت قال ال وهللا ولكشي سسعت داعى هللا فأنا مجيبو أنا شالب بجم ىحا الخجل 
حتى أمػت أو يقزى هللا مغ أمخي ما ىػ أحب إليو فقالت لو إلى مغ تجع بشيظ ىحا 

 ي فييعقال إلى هللا وحجه ال شخيظ لو الميع إني أستػدعظ أىمي وولجي الميع احفطش
"(ٗٗ). 

كفق الحدابات العدكخية إال ( ٘ٗ)كعمى الخغع مغ ىديسة التػابيغ في مػقعة عيغ الػردة    
انيع كفق الحدابات الجيشية انترخكا انترارًا خالجًا، حيشسا خخجػا لسبلقاة عجك يفػقيع 

أثشاء بالعجة كالعجد شمبًا لمقراص مغ قتمة االماـ الحديغ)ع(، كتكفيخًا لحنبيع في خحالنو 
ضج الحكع االمػؼ، غيخ أبييغ لمتشكيل الحؼ يتعخضػف اليو كالسػت )عميو الدبلـ(ثػرتو

 الحؼ يبلقػه، يجفعيع الى ذلظ الذعار الحؼ رفعػه كقتحاؾ.

السختار بغ ابي عبيجة الثقفي ايزًا لسػاجية  "يا لثارات الحديغ"كاستخجـ شعار       
ـ، كاعتبخ مرجر قػة لو كألنراره كقتحاؾ، 283ق/22الدبيخييغ كاالمػييغ في الكػفة عاـ 

 . (ٙٗ)ال سيسا اكلئظ الستحسدػف لمثأر مغ قتمة االماـ الحديغ)ع(
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كسا مػرس اسمػب الذعار في مشاسبتيغ ُأخختيغ ايزًا: االكلى في ثػرة عبج الخحسغ    
بغ دمحم بغ االشعث ضج كالي االمػييغ عمى العخاؽ الحجاج بغ يػسف الثقفي عاـ 

بسعية اتباعو في مػقعة  "يا لثارات الرالة"ـ ، حيشسا رفع ابغ االشعث شعار 946ق/83
، كذلظ لمتأكيج عمى استيانة الحجاج بأركاف الجيغ، كلجفع اتباعو (ٚٗ)الداكية في البرخة

 عمى االستبداؿ في مػاجيتو، كىػ ما ساعج عمى ذلظ عمى الخغع مغ عجـ تكافؤ قػة ابغ 

كبيخة، السشاسبة الثانية عشج الثػار العباسييغ يػـ اعمشػا ثػرتيع االشعث مع قػة الحجاج ال
الخضا مغ ال ـ كتػلػا شعار "902ق/167في خخاساف ضج الحكع االمػؼ عاـ 

، لكدب االتباع كإضفاء الحساسة لجييع في (ٛٗ)ضجىع )صمى هللا عميو كالو كسمع("دمحم
 مػاجية االمػييغ، كقج نجحػا في ذلظ.     

كمغ األساليب الحخبية التي استخجمت في الحخكب لمتأثيخ عمى نفدية العجك التزميل   
االعبلمي، كىػ سبلح قرج مشو بعزيع تدييف الحقائق كتزميميا اماـ الخأؼ لتحقيق 
ىجؼ ما، متخحيغ في ذلظ الساكشة االعبلمية الشافحة بزسشيا الخصب الخسائل كاالشعار، 

أكجو مختمفة مشيا تػجيو التيع الكيجية لؤلخخيغ كيأتي  كقج استخجـ ىحا الدبلح ضسغ
شعار الثأر مغ قتمة الخميفة عثساف)رض( الحؼ رفعو معاكية بغ ابي سفياف عاـ 

في مقجمتيا، فيحا الذعار كإف كاجو استشكار )عميو الدبلـ(ـ ضج االماـ عمي233ق/33
تخح لمتسخد عمى خبلفة بعزيع فإنو لقي إذنًا صاغية مغ بعزيع اآلخخ، متجاىميغ انو ا

كالتسييج لمديصخة عمى مقاليج حكع السدمسيغ، كقج اشار اليو )عميو الدبلـ(االماـ عمي
-32معاكية في الكثيخ مغ خصبو كرسائمو، كمشيا رسالتو لكيذ بغ سعج كالي مرخ)

بقتل الخميفة عثساف)رض(، )عميو الدبلـ(ـ( التي تزسشت اتياـ االماـ239-232ق/39
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سالم عميكع...ان كشتع تعمسػن ان دمو ]أي الخميفة[ لع يحل و ما نرو: "كفييا ذكخ ل
لكع فقج ركبتع عطيسًا مغ االمخ وجئتع شيئًا إدًا فتب الى ربظ يا قيذ ان كشت مغ 
السجمبيغ عمى عثسان ان كانت التػبة مغ قتل السؤمغ تعشي شيئًا واما صاحبظ]يعشي 

لشاس بو وحسميع عمى قتمو حتى قتمػه...فان االمام )ع([ فانا قج استيقشا بانو اغخى ا
، (ٜٗ)"استصعت يا قيذ بان تكػن مسغ يصمب بجم عثسان فافعل وبايعشا عمى امخنا ىحا

 كقج اخح االتياـ سبيمو في تزميل 

الذامييغ كاغػائيع في الترجيق بحلظ، كعمى أثخه كدب معاكية الكثيخ مشيع كقامت حخب 
كاف حقًا شخيكًا في قتل الخميفة عثساف)رض(، ككاف ـ()عميو الدبل، ككأف االماـ(ٓ٘)صفيغ

 مغ بيغ مغ انصمت عميو تمظ الزبللة فتى شامي شارؾ في صفيغ كىػ يختجد:               

 "أنا ابغ أرباب السمػك غدان * والجائغ اليػم بجيغ عثسان

 .(ٔ٘)إني أتاني خبخ فأشجان * أن عميا قتل ابغ عفان"

كتتبيغ صػرة التيع الكيجية في التزميل في حػادث اخخػ كلعل مشيا مقتل عسار بغ   
في )عميو الدبلـ(ياسخ، فمجبللة قجر تمظ الذخرية بيغ السدمسيغ لسا قاتل مع االماـ عمي

مػقعة صفيغ كقتل عمى يج الذامييغ أكجج السعدكخ االمػؼ مبخرًا اضيخ فيو صمة 
اعتباره كاف الدبب في مجيئو الى ارض السعخكة، جاء في بقتمو، ب)عميو الدبلـ(االماـ
عغ عبج هللا بغ عسخو قال سسعت رسػل هللا صمى هللا عميو وسمع يقػل عسار :" الخكاية

تقتمو الفئة الباغية فقال معاوية ال تدال تشدع في مبالظ نحغ قتمشاه إنسا قتمو الحيغ 
، فمسا سسعػا بخبخ مقتمو اضيخكا كقج أثخ ذلظ في نفذ الذامييغ كصجقػه ،(ٕ٘)"أخخجػه

مدؤكلية جير الكػفة بسقتمو كشالبػا اىل الكػفة بالربلة عمى جثسانو، كفي ذلظ اشار 
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: "فشادى أىل الذام أصحاب عمي إنكع لدتع بأولي بالرالة عمى عسار بغ ياسخ الخاكؼ 
 .(ٖ٘)مشا قال فتػادعػا عغ القتال حتى صمػا عميو جسيعا"

ه ىػ اف معاكية حيشسا بيغ مػقفو مغ مقتل عسار اراد مغ خبللو اف كثسة امخ يججر ذكخ   
)صمى هللا عميو كالو يجعل معدكخ الكػفة ىع البغاة كليذ معدكخه، استشادًا الى قػؿ الشبي

 .(ٗ٘): "تقتمو الفئة الباغية"حػؿ قتمة عسار كسمع(

الى جانب التيع الكيجية اتخح التزميل االعبلمي عشج بعس القادة جانب االحتكاـ الى   
القخاف الكخيع في فس نداعاتيا مع بعس األشخاؼ كإف كانت تمظ االشخاؼ مغ حسمة تمظ 
الكتب كعمى معخفة كاسعة بأحكاميا، كذلظ بقرج التسطيخ بمباس الدمع كدعػة العجك 

كقػع االختبلؼ كاالنذقاؽ بيغ صفػفو، كخيخ شاىج لسسارسة  لمسصالبة بو بسا يؤدؼ الى
ىحا الشػع مغ التزميل اجخاء رفع السراحف عمى اسشة الخماح الحؼ اتخحه معاكية في 
معخكة صفيغ، بيجؼ تزميل اتباعو كأعجائو في آٍف كاحج عغ ادراؾ الحق كالحكيقة، كقج 

ء السعخكة اماـ قػة جير االماـ تع ذلظ بعج اف كجج مػقفو العدكخؼ قج تخاجع في اثشا
)عميو عمي)ع(، كقج نجح  في تحقيق مبتغاه، حيشسا ضمل الكثيخ مغ مقاتمي جير االماـ

بحكيقة ذلظ االمخ، مترػريغ اف معاكية بإجخائو ىحا اراد الدمع كاالحتكاـ الى الدبلـ(
َوِإْن َجَشُحػا "القخاف الكخيع لحل السذكل، مسا جعميع جانحيغ لو، امتثااًل لقػلو تعالى: 

ِسيُع اْلَعِميع ِ ِإنَُّو ُىَػ الدَّ ْل َعَمى َّللاَّ ْمِع َفاْجَشْح َلَيا َوَتَػكَّ ، عمى العكذ مغ مػقف (٘٘)"ِلمدَّ
، بػصفو شعارًا زائفًا اتخحه (ٙ٘)كبعس اتباعو الحؼ كاف رافزًا لو)عميو الدبلـ(االماـ عمي

ق الفتشة في معدكخ عجكه، كىػ ما معاكية لتخميز نفدو مغ السأزؽ الحؼ كقع فيو كخم
اراده عسخك بغ العاص بسذػرتو لسعاكية في فكخة رفع السراحف كاالحتكاـ الى القخاف 



 م(947-222هـ/132-1) أساليب احلرب النفسية عند املسلنني

 أ.م.د. عقيل عبداهلل ياسني العابدي                                

 (2021 ايلول) الجالثونالعدد ملحق جملة دراسات تارخيية  

ٕٜٙ 

ألق إلييع أمخا إن قبمػه اختمفػا ، وإن ردوه اختمفػا ادعيع إلى كتاب هللا  :"الكخيع بقػلو
أزل أؤخخ ىحا األمخ حكسا فيسا بيشظ وبيشيع ، فإنظ بالغ بو حاجتظ في القػم ، فإني لع 

، ككاف مغ نتائج ذلظ امتشاع (ٚ٘)" لػقت حاجتظ إليو فعخف ذلظ معاوية فقال : صجقت
عغ القتاؿ كالجشػح الى جادة التحكيع الذييخة، االمخ )عميو الدبلـ(الكثيخ مغ جير االماـ 

الحؼ جشب معاكية ىديسة حتسية في السعخكة كعدز مػقفو الدياسي كالعدكخؼ فيسا 
 .(ٛ٘)بعج

كمغ أكجو التزميل االعبلمي التي مػرست مغ قبل بعس القادة الصعغ بالعقيجة الجيشية   
التي يحسميا العجك كاضياره بسطيخ الكفخ كالزبللة، كذلظ الستقصاب اكثخ عجد مسكغ 
مغ االتباع لسحاربتو، كيشصبق ذلظ عمى ما اتخحه معاكية مغ سياسة تزميمية تجاه االماـ 

، كسا انو كبحدب (37)اعو اف االخيخ كاف ال يؤدؼ الفخائس الجيشيةعمي)ع(، فكاف مسا اش
، كعمى ذلظ االساس اكجب لعشو مغ (24)ما كضعو مغ االحاديث الزعيفة مغ أىل الشار

ـ(، كحكع الخمفاء البلحقيغ 297-221ق/24-01عمى مشابخ السدمسيغ خبلؿ مجة حكسو)
، (21)ؼ أمخ بإيقاؼ لعشوـ( الح917-919ق/141-77حتى خبلفة عسخ بغ عبج العديد)

كقج اخح ذلظ التزميل مأخحًا مغ عقػؿ الذامييغ كغيخىع حيشسا صجقػا ما اشيع بيشيع 
)عميو كاقخكا المعغ، فسسا يحكخ في ذلظ اف فتى مغ اىل الذاـ كاف يذتع كيمعغ االماـ

سألو عغ )عميو الدبلـ(في صفيغ، فمسا كاجيو ىاشع السخقاؿ احج انرار االماـالدبلـ(
قال فانى أقاتمكع الن صاحبكع ال يرمى كسا ذكخ ب ذلظ فأشار عميو الذامي بقػلو:" سب

"، لي وأنتع ال ترمػن أيزا وأقاتمكع أن صاحبكع قتل خميفتشا وأنتع أردتسػه عمى قتمو
كلسا حاججو ىاشع كاضيخ لو زيف تمظ االدعاءات اقتشع الذامي كتاب، حيشيا قاؿ لو احج 

، كضسغ (26)"عظ العخاقي خجعظ العخاقي قال ال ولكغ نرح ليخجالذامييغ السزمميغ:" 
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مغ أبػ تخاب ىحا  اشار المعغ الحؼ خجع بو الكثيخ مغ الذامييغ، يحكخ اف أحجىع سؤؿ:"
، ككاف مغ (23)"الحي يمعشو االمام عمى السشبخ ؟ قال : أراه لرًا مغ لرػص الفتغ

عبج العديد، فقج كرد في الخكاية السغخر بيع في ذلظ الجانب مغ االسخة االمػية عسخ بغ 
كشت غالما أقخأ القخآن عمى بعس ولج عتبة بغ مدعػد فسخ بي يػما عغ عسخ نفدو: "

وأنا ألعب مع الربيان ، ونحغ نمعغ عميا ، فكخه ذلظ ودخل السدجج ، فتخكت الربيان 
 وجئت إليو 

 -خض عشى شبو السع -ألدرس عميو وردي ، فمسا رآني قام فرمى وأشال في الرالة 
حتى أحددت مشو بحلظ ، فمسا انفتل مغ صالتو كمح في وجيي، فقمت لو: ما بال 
الذيخ ؟ فقال لي : يا بشى، أنت الالعغ عميا مشح اليػم ؟ قمت: نعع، قال : فستى عمست 
أن هللا سخط عمى أىل بجر بعج أن رضى عشيع ! فقمت: يا أبت ، وىل كان عمى مغ 

ل كانت بجر كميا إال لو ! فقمت: ال أعػد، فقال : هللا أنظ ال أىل بجر ! فقال: ويحظ ! وى
تعػد ! قمت: نعع فمع ألعشو بعجىا ثع كشت أحزخ تحت مشبخ السجيشة ، وأبى يخصب يػم 

فكشت أسسع أبى يسخ في خصبو تيجر  -وىػ حيشئح أميخ السجيشة  -الجسعة 
ويعخض لو مغ الفياىة ، حتى يأتي إلى لعغ عمي عميو الدالم فيجسجع، (ٗٙ)شقاشقو

والحرخ ما هللا عالع بو، فكشت أعجب مغ ذلظ، فقمت لو يػما: يا أبت، أنت أفرح 
الشاس وأخصبيع، فسا بالي أراك أفرح خصيب يػم حفمظ، حتى إذا مخرت بمعغ ىحا 
الخجل، صخت ألكغ عميا ! فقال: يا بشى، إن مغ تخى تحت مشبخنا مغ أىل الذام 

زل ىحا الخجل ما يعمسو أبػك لع يتبعشا مشيع أحج فػقخت كمستو وغيخىع، لػ عمسػا مغ ف
في صجري، مع ما كان قالو لي معمسي أيام صغخى، فأعصيت هللا عيجا، لئغ كان لي 
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ٕٚٔ 

في ىحا االمخ نريب ألغيخنو، فمسا مغ هللا عمى بالخالفة أسقصت ذلظ، وجعمت مكانو:) 
يشيى عغ الفحذاء والسشكخ والبغي إن هللا يأمخ بالعجل واالحدان وإيتاء ذي القخبى و 

 .(23)" يعطكع لعمكع تحكخون(، وكتب بو إلى اآلفاق فرار سشة

يعكذ حجع التزميل الحؼ )عميو الدبلـ(ما كرد في الخكاية كما أشيع ضج االماـ عمي    
مػرس مغ قبل معاكية عمى نفػس الذامييغ كافخاد االسخة االمػية الحاكسة كقتحاؾ، كإال 

ال يرمي، كساىع في قتل الخميفة )عميو الدبلـ(رجيق بسا اشيع مغ اف عمياً كيف يتع الت
 عثساف)رض(، 

 فزبًل عغ انو كاف لرًا ليذ لو دكر يحكخ في الجفاع عغ االسبلـ كالسدمسيغ.

كالججيخ بالحكخ اف ما رسخ تمظ الثقافة كعدزىا أكثخ في نفػس السزمميغ القػة السفخشة    
تجاه كل مغ يدعى الى مػاجيتيا كلػ بالقػؿ، فكاف مسا أمخ بو التي استخجمتيا  الجكلة 

"كتب معاوية ندخة واحجة إلى عسالو بعج عام الجساعة معاكية كقت خبلفتو ما نرو: 
أن بخئت الحمة مسغ روى شيئا مغ فزل أبى تخاب وأىل بيتو فقامت الخصباء في كل 

و وفي أىل بيتو وكان أشج كػرة وعمى كل مشبخ يمعشػن عميا ويبخأون مشو ويقعػن في
الشاس بالء حيشئح أىل الكػفة لكثخة مغ بيا مغ شيعة عمي عميو الدالم فاستعسل 
عمييع زياد بغ سسية وضع إليو البرخة فكان يتتبع الذيعة وىػ بيع عارف ألنو كان 
مشيع أيام عمي عميو الدالم فقتميع تحت كل حجخ ومجر وأخافيع وقصع األيجي واألرجل 

عيػن وصمبيع عمى جحوع الشخل وشخفيع وشخدىع عغ العخاق فمع يبق بيا وسسل ال
معخوف مشيع وكتب معاوية إلى عسالو في جسيع اآلفاق اال يجيدوا ألحج مغ شيعة عمى 

 .(22)وأىل بيتو شيادة"
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كمغ أدكات التزميل كأكجيو االخخػ التػضيف الدياسي لمجيغ عشج بعس القادة   
العدكخييغ، لخجاع اتباعيع كإضيار انفديع بسطيخ الخجاؿ الحيغ يحطػف بعشاية هللا 
كلصفو، كىػ ما يعصييع الحافد الكبيخ في الػقػؼ الى جانبو كدعسو في جسيع اإلجخاءات 

ع كالسدجد مغ هللا تعالى، كيتجمى ذلظ االسمػب التي يتخحىا، بػصفو الخجل السصا
عمى مرخ )عميو الدبلـ(بأكضح معانيو في اغتياؿ معاكية لسالظ االشتخ كالي االماـ عمي

 ـ، فسا إف سسع معاكية بخبخ كاليتو عمى مرخ حتى دبخ عسمية اغتياؿ 239ق/39عاـ

شح ليع، كقيل مقابل لو، كقج تع ذلظ باالتفاؽ مع بعس نرارػ اىل القمـد مقابل ماؿ يس
حساية كشائديع مغ اليجـ، في قباؿ ذلظ خصب معاكية بالذامييغ كاخبخىع بػالية االشتخ 
عمى مرخ كقجكمو الييا لتدمع السياـ، كشمب مشيع التزخع الى هللا ضج عجكىع عدى هللا 
 اف يشرخىع، كقتيا رفع الذامييغ ايجييع بالجعاء ضج االشتخ، كما اف أغتيل االخيخ عمى

يج اىل القمـد بذخبة عدل مدسػـ حتى اخبخ معاكية الذامييغ باستجابة هللا لجعائيع، كفي 
يا أىل الذام إن هللا قج استجاب لكع وقتل عجوكع وإن هلل جشػدا في العدل  ذلظ قاؿ:"

، حيشيا ضشػا انيع مشرػركف (29)"فخفع أىل الذام أيجييع حامجيغ هللا عمى كفايتيع إياه
تيع مدجد بتأييج مشو تعالى، كىػ ما جعميع يمتفػف حػؿ معاكية كيصيعػنو مغ هللا، كخميف

 في أكامخه كنػاليو.       

كمغ الحػادث االخخػ التي مػرس فييا التػضيف الدياسي لمجيغ حادثة ضخب الكعبة    
ـ، ففي ىحا العاـ حاصخ الحجاج بغ يػسف الثقفي مكة 276ق/93بالسشجشيق عاـ 

عبجهللا بغ الدبيخ، بعج اف أعمغ االخيخ نفدو حاكسًا عمى  السكخمة لمقزاء عمى
، كلسا تػلى ضخبيا بالسشجشيق كقعت صاعقة عمى (28) ـ(276-283ق/93-20الحجاز)
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ٕٖٚ 

جشػده ارعبت بعزيع كجعمتيع يعتقجكف بحمػؿ عحاب هللا عمييع، ىشا تجخل الحجاج 
كة، فقاؿ ليع مبخرًا ما الستعادة معشػياتيع كشج عديستيع، خذية اندحابيع مغ ارض السعخ 

:" يا أىل الذام ال تشكخوا ما تخون فإّنسا ىي صػاعق تيامة، وعطَّع عشجىع أمخ جخػ 
يا أىل الذأم ال تشكخوا ىحا ، كفي ركاية أخخػ قاؿ ليع: "(27)"الخالفة، وشاعة الخمفاء 

 فإني ابغ تيامة ىحه صػاعق تيامة ىحا الفتح قج حزخ فأبذخوا إن القػم يريبيع مثل
 ، بقػلو ىحا ىجأ الحجاج مغ ركع جشػده كضشػا انيع عمى شاعة خمفاء هللا، (94)"ما أصابكع

كما كقع ىػ فأؿ خيخ عمييع، كانتطخكا ما سيريب جشج عبجهللا، كشاءت االقجار اف تقع 
صاعقة اخخػ عمى جشج عجكىع، االمخ الحؼ عدز مػقف الحجاج كجعمو يػضف ما جخػ 

بعج ما اراد، كفي ذلظ انبخػ قائبًل لمذامييغ بعج ندكؿ لخجمة مذخكعو ليحقق فيسا 
" فرعقت مغ الغج فأصيب مغ أصحاب ابغ الدبيخ عجة فقال الحجاج أال الراعقة: 

تخون أنيع يرابػن وأنتع عمى الصاعة وىع عمى خالف الصاعة فمع تدل الحخب بيغ 
ج عامة أىل مكة ابغ الدبيخ والحجاج حتى كان قبيل مقتمو وقج تفخق عشو أصحابو وخخ 

 .(91)إلى الحجاج في األمان"

كسا كيعج جانب شسذ الحكيقة أحج أكجو التزميل االعبلمي ضج العجك، لسا لو مغ    
أىسية في إخفاء الرػرة الحكيكية لو كاضياره بالسطيخ الحؼ يجفع االخخيغ إلدانتو 
كمػاجيتو، كضسغ ذلظ يحكخ اف سميساف بغ عبج السمظ مسغ مارس كشسذ معالع الحكيقة 

ضج اعجائيع مغ األنرار  ـ(943-280ق/82-23في ضل خبلفة ابيو عبج السمظ )
كاصحاب بجر كغيخىع، ال سيسا كانيع في نطخ الذامييغ اعجاء لئلسبلـ كالسدمسيغ، ففي 

)صمى هللا عميو ـ ذىب في زيارة الى مكة كالسجيشة تفقج فييا مذاىج الشبي946ق/83عاـ 
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خزع ذلظ شمب  مرصحبًا معو ابشاء الخميفة عثساف)رض( أباف كعسخك، كفي كالو كسمع(
، فأجابو: )صمى هللا عميو كالو كسمع(سميساف مغ أباف تػثيق سيخة نبػية صحيحة لمشبي

ىي عشجي قج أخحتيا مرححة مسغ أثق بو، فأمخ بشدخيا،...، فمسا صارت إليو نطخ "
فإذا فييا ذكخ األنرار في العقبتيغ، وذكخ األنرار في بجر، فقال: ما كشت أرى ليؤالء 

فزل، فإما أن يكػن أىل بيتي غسرػا عمييع، وإما أن يكػنػا ليذ ىكحا، القػم ىحا ال
فقال أبان..: أييا األميخ ال يسشعشا ما صشعػا بالذييج السطمػم ]يعشي أبيو)رض([ مغ 

 إن القػل بالحق: ىع عمى ما  خحالنو،

غ وصفشا لظ في كتابشا ىحا، قال: ما حاجتي إلى أن أندخ ذاك حتى أذكخه ألميخ السؤمشي
]يعشي بحلظ عبج السمظ[ لعمو يخالفو، فأمخ بحلظ الكتاب فحخق، وقال أسال أميخ 
السؤمشيغ إذا رجعُت، فإن يػافقو فسا أيدخ ندخو، فخجع سميسان.. فأخبخ أباه بالحي 
كان مغ قػل أبان، فقال عبج السمظ: وما حاجتظ أن تقجم بكتاب ليذ لشا فيو فزل 

أن يعخفػىا، قال سميسان: فمحلظ يا أميخ السؤمشيغ أمخت ُتعخف أىل الذام أمػرًا ال نخيج 
 .(96)بتخخيق ما كشت ندختو حتى استصمع رأي أميخ السؤمشيغ، فرػب رأيو"

الشز الػارد اعبله يطيخ حجع التزميل كالتجييل الحؼ أشاعو االمػييغ بيغ الذامييغ،    
ػ اىسية ذلظ الخيار بقرج تدييل ميسة استقصابيع لسػاجية اعجائيع، كسا انو يعكذ مج

في تخسيخ الحكع االمػؼ كتعديد نفػذه، كإال لػ كاف الذاميػف يعمسػف بفزائل االنرار 
 ما تػلػا محاربتيع كمشاصخة االمػييغ.  

كسا كاف اسمػب تعطيع حجع الجير مغ االساليب الشفدية السؤثخة في معشػيات العجك،   
اذ اف تػلي القادة تحذيج عجد أكبخ مغ الجشج في صفػؼ معدكخىع غالبًا ما كاف يخىب 
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ٕٚ٘ 

اعجاءىع كيدرع االنكدار في نفػسيع، مغ ذلظ حخص الكثيخ مشيع عمى تػلي ذلظ 
ـ، يػـ 267ق/8في فتح مكة عاـ   عميو كالو كسمع()صمى هللااالجخاء، كمشيع كاف الشبي

احزخ معو عذخة أالؼ مدمع لجخػؿ السجيشة بذكل ادخل الخعب كاليديسة في نفػس 
يا معذخ قخير ويحكع ! إنو السذخكيغ، كقاؿ في حيشيا ابػ سفياف مقػلتو السذيػرة :" 

فأسمسػا ...رأيت الخجال قج جاء ما ال قبل لكع بو ىحا دمحم في عذخة آالٍف عمييع الحجيج 
لقادة الحيغ ، كسا كاف عبيج هللا بغ زياد مغ ا(93)" والكخاع والدالح فال ألحٍج بيحا شاقة

 .تػلػا اسمػب التحذيج

في كاقعة الصف في  )عميو الدبلـ(ضج العجك، فيحكخ انو مارسو ضج االماـ الحديغ
عاـ (٘ٚ)مػقعة الخازر، كضج ابخاليع بغ مالظ االشتخ في (ٗٚ)ـ284ق/21كخببلء عاـ 

 . (92)ـ 283ق /22

عمى اف أسمػب التحذيج كتعطيسو عشج بعس القادة لع يكغ في جسيع االحػاؿ الفيرل   
في ىديسة العجك، فكع مغ مػقعة فاؽ فييا العجك السدمسيغ عجة كعجدًا كانيـد فييا، 

ضج  ، كمعخكة الخشجؽ(ٚٚ)كالذػاىج عمى ذلظ كثيخة مشيا: معخكة بجر ضج السذخكيغ
، (ٜٚ)ـ268ق/9، كمعخكة خيبخ ضج الييػد عاـ (ٛٚ)ـ262ق/3السذخكيغ كحمفائيع عاـ 

، الى جانب معارؾ اخخػ كقعت في (ٓٛ)267ق/8كمعخكة مؤتو ضج الخكـ كحمفائيع عاـ 
، (ٔٛ)ـ230ق/13فتػح العخاؽ، كالذاـ، كسعخكة اليخمػؾ ضج الخكـ البيدنصييغ ايزًا عاـ 

افؤ حاضخ بقػة بيغ السدمسيغ كعجكىع لكشيع انترخكا عميو ففي تمظ السػاقع كاف عجـ التك
بعشاية هللا تعالى كبقػة ايسانيع كعديستيع كحققػا ما لع يحققو غيخىع فييا، كخيخ شاىج عمى 
ذلظ ما كقع عمى السدمسيغ يػـ بجر مغ انكدار بدبب قػة تحذيج عجكىع كما القػه مغ 
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ُ ِبَبْجٍر َوَأْنُتْع َأِذلٌَّة  تعالى: " عشاية اليية ادت الى انترارىع ،كفي ذلظ قاؿ َوَلَقْج َنَرَخُكُع َّللاَّ
َ َلَعمَُّكْع َتْذُكُخونَ  )ولقج ـ( اآلية بقػلو:"766ق /314،كقج فدخ الصبخؼ )ت(ٕٛ)"َفاتَُّقػا َّللاَّ

ػل: وأنتع أقل عجدا، وأضعف قػة )فاتقػا هللا لعمكع يق (نرخكع هللا ببجر وأنتع أذلة
، فػفق اآلية الكخيسة كصف تعالى القمة (ٖٛ)"فاتقػن، فإنو شكخ نعستي( أي تذكخون 

العجدية بالحؿ، لمجاللة عمى االنكدار كالخػؼ الحؼ عاشو السدمسػف قبيل السعخكة، لسا 
 كججكا اف عجدىع كعجتيع ال تزاىي عجد السذخكيغ كعجتيع.

الى ساحات الحخب،  كمغ االساليب الحخبية السؤثخة في نفػس السقاتميغ احزار الشداء  
بقرج بث ركح الحساسة فييع كتذجيعيع عمى محاربة العجك، ال سيسا كاف الشداء في تمظ 
االكقات احػج ما يكػنغ الى حساية الجشج، مسا يجعػىع الى بحؿ اقرى ما عشجىع مغ 

)صمى هللا عميو كالو اجل الحكد عشيغ، كمسغ مارس ىحا االسمػب في السعارؾ الشبي
ق 8، كمعخكة حشيغ عاـ (80)اشخؾ اـ عسارة نديبة بشت كعب في معخكة احج حيشسا كسمع(

، كسا مارس ذلظ (83)ـ الى جانب اربع ندػة مدمسات كابمت ببلًء حدشا فييا267/
 . (82)ـ230ق/ 13االسمػب قادة فتح الذاـ ايزًا في اثشاء مػاجيتيع لمبيدنصييغ عاـ 

كألىسية ذلظ االسمػب في رفع معشػيات الجشج مارسو السذخكيغ في حخكبيع ضج   
السدمسيغ، فيحكخ أف أبا سفياف احزخ زكجتو ىشج بشت عتبة الى جانب ندػة ُأخخ في 

خمف الخجال بيغ أكتافيع يزخبغ باإلكبار والجفػف وىشج وصػاحبيا  أحج، ككغ:"
، كسا تػلى نرارػ الخكـ احزار (89)"ريحخضغ ويحمخن الخجال ويحكخون مغ أصيب ببج

ـ، إللداـ 238ق/19نداءىع ايزا في ساحات الحخب ضج السدمسيغ في ببلد الذاـ عاـ 
وكان مسغ حزخ وقعة مخج جشجىع عمى االستبداؿ في مػاجية عجكىع، فيحكخ: "
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...شيخياض قج أرسل إلى.. بالده فأتػا بحخيسو وحخيع سائخ األجشاد والبصارقة (ٛٛ)رغبان
أوالدىع وأقاميغ.. عمى أبػاب الخيام وقال ليغ ما مغ امخأة اال تخفع ولجىا وتريح و 

باسع بعميا وأخييا انسا فعل ذلظ ليثبتػا في القتال فأوقعػا الرياح مغ كل جانب.. 
 .(87)"وثبت الخوم ثباتا عطيسا ألجل حخيسيع

 قبخصكمغ القادة اآلخخيغ الحيغ تػلػا ىحا االسمػب معاكية بغ ابي سفياف في غدكة    
ـ( خميفة 283-297ق/20-24) ، كلسا اصبح ابشو يديج(74)ـ208ق/68البحخية عاـ 

سسح لقادة جيذو اصصحاب ندائيع في الحخكب ايزًا، ككاف مشيع سمع بغ زياد الحؼ 
ـ، كعجت اكؿ امخأه عخبية ترل الى تمظ 284ق/21احزخ امخأتو في غدك خػارـز عاـ 

، كلحداسية دكر الشداء في الحخكب تػلى بعس القادة السدمسيغ قتل بعس (71)السشاشق
الشدػة بتيع غيخ حكيكية، بقرج تكسيع افػاىيغ في التحخيس عمييع، كمشع كاف مرعب 

 .(76)بغ الدبيخ الحؼ تػلى قتل عسخة زكجة السختار بتيسة التقػؿ بشبػة السختار

كثسة امخ يججر ذكخه ىػ اف دكر الشداء في رفع معشػيات السقاتميغ كتحخيزيع عمى   
القتاؿ لع يقترخ عمى ساحات الحخب فحدب بل في خارجيا، كفي ذلظ يحكخ عسا جخػ 

قدمان مغ السشافقيغ وكان قج تخمف عغ أحج فمسا أصبح عيخه نداء  :"في يػـ احج اف 
خخج الخجال وبقيت! يا قدمان أال تدتحي مسا صشعت ما بشي ضفٍخ فقمغ: يا قدمان قج 

أنت إال امخأة خخج قػمظ فبقيت في الجار! فأحفطشو فجخل بيتو فأخخج قػسو وجعبتو 
 .(73)وسيفو ..فخخج يعجو حتى انتيى إلى رسػل هللا"

ككاف احزار بعس الحيػانات الى ارض السعخكة اسمػبًا حخبيًا أخخ اتبعو بعس القادة   
لمتأثيخ عمى نفدية العجك كتعديد معشػيات السقاتميغ، كتأتي الصيػر عمى رأس تمظ 
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الحيػانات لسا ليا مغ أىسية في نفػس السقاتميغ، كمسغ استخجميا لمتأثيخ عمى اتباعو 
حيشسا شيع ثقفي اثشاء مػاجيتو مع االمػييغ، كفي ذلظ قيل:" السختار بغ ابي عبيجة ال

السختار ابخاليع اثشاء تػجيو الى الخازر لسقاتمة جشج عبيج هللا دعا خاصتو ومشحيع 
حساما بيزا وقال ليع اشمقػىا اثشاء السعخكة ان وججتع ان االمػر تديخ الى صالحشا 

ار بيغ الجير ان هللا سيخسل وان حرل العكذ ردوىا اليشا وقبل ذلظ اشاع السخت
مالئكة برػرة حسام ابيس لشرخة جشجه فمسا تحارب الجانبان اول الشيار اشمقت 

، (70)"الحسامات فراح الشاس السالئكة فاشتجت حساستيع وحسمػا عمى جشج عبيجهللا
، ال (73)كاقعًا ما حجث جاء مغ باب السكيجة في الحخب بقرج التأثيخ عمى نفدية السقاتميغ

، (72)ا كأف السختار كاف متيقشًا مغ تفػؽ جير العجك عمى جير العجك بالعجة كالعجدسيس
عمى اف بعس الباحثيغ شكظ بحكيقة كقػع تمظ السكيجة، عمى اعتبار اف ىحه الخكاية" 

 . (79)"ليذ ليا ما يؤيجىا في مرادرنا التاريخية وانيا تخد بجون أي سشج في السبخد

ة القػػ األجشبية استخجمت ذلظ األسمػب ضج السدمسيغ، كالججيخ بالحكخ اف بعس قاد  
كمشيا كاف الفخس الداسانيػف ضج السدمسيغ اباف عسميات الفتح التي كقعت في العخاؽ 

ـ، ال سيسا مػقعة الجدخ التي استذيج فييا ابػ عبيجة الجخاح عاـ 232ق/13عاـ 
الفخس[وىػ في أربعة فمقػا ذا الحاجب ]احج قادة  ـ، كفي ذلظ قاؿ الخاكؼ:"232ق/13

آالف مججج ومعو فيل، ويقال عجة فيمة، واقتتمػا قتاال شجيجا، وكثخت الجخاحات وفذت 
ـ في 904ق/163عاـ(77)، كسا استخجـ الحيػاف ذاتو التخؾ اىل الدغج(78)"في السدمسيغ

 .(144) ـ(908-906ق/131-163أثشاء مػاجية قادة نرخ بغ سيار حاكع خخاساف )
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مغ االساليب الحخبية السؤثخة في نفػس العجك كجج اسمػبًا آخخ  الى جانب ما ذكخ  
استخجمو بعس القادة غيخ السدمسيغ في حخكبيع ضج السدمسيغ كىػ قخع الصبػؿ 
كالجفػؼ في اثشاء السعخكة، إلرىاب العجك ككدخ معشػياتو كاستشياض ىسع السقاتميغ، 

، (141)كالخكـ، ففي معخكتي بجركغالبًا ما كاف يدتخجـ ذلظ االسمػب السذخكػف كالييػد 
 كأحج استخجما بذكل كاضح ككانت الشداء مسغ يقػمغ بحلظ، كفي ذلظ قيل في أحج:"

فمسا التقى الشاس، ودنا بعزيع مغ بعس، قامت ىشج بشت عتبة في الشدػة الالتي 
، كسا مارس ىحا (146)"معيا، وأخحن الجفػف يزخبغ بيا خمف الخجال، ويحخضشيع

، كالخكـ البيدنصييغ أثشاء (143)الشزيخ ضج السدمسيغ كقت الحرار االسمػب ييػد بشي
، كأثشاء الحرار (140)ـ230ق/13معارؾ الفتح التي قادىا خالج بغ الػليج ضجىع عاـ 

الحؼ فخضو عمييع يديج بغ معاكية في حسمتو العدكخية عمى القدصشصيشية عاـ 
حشف بغ قيذ ضجىع في ، فزبًل عغ التخؾ اثشاء معارؾ الفتح التي قادىا اال(143)ق07

، ككاف ىحا االسمػب غالبًا ما يػاجو مغ قبل (149)ـ236ق/36عاـ(142)مخك الخكذ
، فزبًل عغ مباغتة العجك في مػعج اليجػـ، ففي ىحا (148)السدمسيغ بالتيميل كالتكبيخ

الذأف يحكخ اف بعس القادة السدمسيغ تػلى مياجسة العجك في جشح الميل، بقرج ارىابو 
، كيػـ اعبلف (147)و، كقج حرل ذلظ في مشاسبات عجة، مشيا مػقعة خيبخكارباؾ مخصصات

ساعتي الرفخ لثػرتي السختار بغ ابي عبيجة الثقفي ضج حكع الدبيخيغ في الكػفة عاـ 
، كزيج بغ عمي ضج حكع االمػييغ في الكػفة عاـ (114)ـ283ق/ 22

، فزبًل مػعج اعبلف الثػرة العباسية في خخاساف عاـ (111)ـ937ق/166
، كقج اثسخ (113)ـ907ق/136، كمياجسة الثػار العباسييغ لمكػفة عاـ (116)ـ902ق/167

 عغ ذلظ ارباؾ العجك كىديستو .   
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كسا كاف اختيار السػقع السشاسب لسجابية العجك اسمػبًا نفديًا آخخ لمتأثيخ عميو، اذ اف   
اتخاذ الجير مػقعًا مسيدًا يعيشيع عمى الرسػد في مجابية العجك يخفع مغ معشػيات 
مقاتميو كيحط مغ نفدية العجك، ال سيسا اذا كاف ذلظ السػقع قخيبًا مغ مرجرًا مائيًا يؤمغ 

 )صمى هللا عميو كالو كسمع(ر مغ الساء، كاألنيار أك االبار الخ، ككاف الشبيمؤكنة الجي
مسغ استخجـ ذلظ االسمػب لسجابية العجك، فيحكخ انو جحل جيذو قخب ابار بجر 
لسػاجية السذخكيغ في بجر، لتأميغ حاجة الجشج مغ السياه كلمتأثيخ عمى نفدية 

غ ابي سفياف في صفيغ، حيشسا اختار ، كسا اتبع ذلظ االسمػب معاكية ب(ٗٔٔ)السذخكيغ
مػقعًا يكػف قخيبًا مغ نيخ الفخات لسػاجية الكػفييغ، بقرج الديصخة عمى الساء كمشع اتباع 

مغ التدكد مشو، كىػ ما ساعج عمى رفع معشػيات جشجه  )عميو الدبلـ(جير االماـ عمي
نو لسا غمب أىل وذكخوا أ كأثخ سمبًا عمى معشػيات الكػفييغ، كفي ذلظ ذكخ الخاكؼ:"

الذام عمى الفخات فخحػا بالغمبة فقال معاوية: يا أىل الذام،ىحا وهللا أول الطفخ، 
"،كذكخ  سقاني هللا وال سقى أبا سفيان إن شخبػا مشو أبجا حتى يقتمػا بأجسعيع عميو

"ومكث أصحاب عمى يػما وليمة بغيخ ماء، واغتع عمى بسا فيو حاؿ الكػفييغ بقػلو: 
استشيس الكػفييغ ىسسيع  "، كلخصػرة السػقف عمى جير االماـ عمي)ع(أىل العخاق

لمديصخة عمى السػقع بعج اف خيخكا أنفديع بيغ السػت أك الساء، حيشيا اتفقػا عمى القتاؿ 
:" مغ أجل استعادة السػقع كالتدكد بالسياه، كقج نجحػا في ذلظ، كسا كرد في الخكاية

 .(ٙٔٔ)"في الساء (٘ٔٔ)ى سشابكيافأزالػىع عغ الساء حتى غسدت خيل عم

كسا كيحكخ اف يديج بغ معاكية مسغ نيج اسمػب اختيار السػقع السشاسب في ساحة   
الحخب، لمتأثيخ عمى معشػيات جشجه كالعجك في أٍف كاحج ، كيطيخ ذلظ جميًا في كقعة 
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ـ، حيشسا تػلى قائج معدكخه عبيج هللا بغ زياد مػقعًا حاؿ بيغ ماء 284ق/21الصف عاـ 
، بالذكل الحؼ أضعف قػتيع كأثخ في (ٚٔٔ))عميو الدبلـ(غالفخات كاتباع االماـ الحدي

قجراتيع مغ جانب القػة الجدجية كليذ اإليسانية، عمى اعتبار انيع كانػا مغ ُخمز 
 .(ٛٔٔ)كليع عمع بسا سيؤكؿ اليو مريخىع)عميو الدبلـ(انرار االماـ الحديغ

ارض السعخكة  كلعجـ تكافؤ القػة بيغ الجيات الستحاربة تػلت بعزيا االندحاب مغ  
كاالحتساء بسجنيا في بعس االحياف، حفاضًا عمى اركاح اتباعيا كنفػذىا، األمخ الحؼ 
مكغ الجيات االخخػ عمى اختيار مػاقع مشاسبو لسحاصختيا كانداليا الى ما تجعػا اليو، 
كالذػاىج عمى ذلظ كثيخة مشيا: حرار قائج الجير الدبيخؼ في العخاؽ مرعب بغ الدبيخ 

ق، بعج اندحاب االخيخ  مغ ارض السعخكة 29الثقفي كاتباعو في الكػفة عاـ  لمسختار
كمشعو كمشع اتباعو عغ الساء شيمة مجة الحرار، بالذكل الحؼ ادػ الى اضعاؼ 

 .(ٜٔٔ) السختار كقتمو كانياء ثػرتو

ككانت الخصب الحساسية ذات البعج التخىيبي التخغيبي ضسغ االساليب الحخبية التي    
القادة لمتأثيخ عمى نفدية السقاتميغ سمبًا كايجابًا، كلعل مغ ابخز مغ استخجـ ىحا  اعتسجىا

في معاركو، بقرج رفع معشػيات مقاتميو  )صمى هللا عميو كالو كسمع(االسمػب الشبي
كتعديد حساستيع في مػاجية السذخكيغ، كزرع الخػؼ الخلبة في قمػب اعجائيع، كمغ 

عخكة بجر بعج اف كجج التكافؤ غيخ حاضخ بيغ جيذو خصبو في ذلظ الذأف خصبتو في م
لسا كان يػم بجر ونطخ رسػل هللا صمى هللا  كجير السذخكيغ كمغ محاكرىا نرو: "

عميو وآلو إلى السذخكيغ وعجتيع ونطخ إلى أصحابو نيفا عمى ثمثسائة استقبل القبمة 
رابة مغ أىل فجعل يجعػ يقػل الميع انجد لي ما وعجتشي الميع إن تيمظ ىحه الع
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والحي نفذ دمحم بيجه ال يقاتميع اليػم رجل فيقتل صابخا  االسالم ال تعبج في األرض...
:" )صمى هللا عميو كالو كسمع(، ثع قاؿ(164)"محتدبا مكبال غيخ مجبخ إال أدخمو هللا الجشة

الميع إنظ أندلت عمى الكتاب وأمختشي بالقتال ووعجتشي إحجى الصائفتيغ وأنت ال تخمف 
السيعاد ! الميع ىحه قخير قج أقبمت بخيالئيا وفخخىا تحادك وتكحب رسػلظ ! الميع 

 .(161)"نرخك الحي وعجتشي

في  )صمى هللا عميو كالو كسمع(لقج تزسشت الخصبة الػعج الحؼ مشحو هللا تعالى لشبيو 
الشرخ عمى السذخكيغ كالثػاب الحؼ يجديو لمسجاىجيغ في سبيمو، كىػ ما ساعج عمى 
إدخاؿ الصسأنيشة كالدكيشة في نفػس السدمسيغ كثباتيع في مػاجية السذخكيغ، عمى الخغع 
مغ عجـ تكافئيع في العجة كالعجد، ككاف مغ ثسار ذلظ السػقف انترار السدمسيغ في تمظ 

 السعخكة.

في ذلظ الجانب قادة السدمسيغ  )صمى هللا عميو كالو كسمع(عمى نيج الشبي كقج سار   
بزسشيع ابغ كضاح الحبياني الحؼ خصب بالسدمسيغ يػـ مػاجيتيع لمخكـ البيدنصييغ في 

: "أييا الشاس ان الربخ والثبات جشجان فال يغمبان وىحا ـ قائبلً 230ق/13الذاـ عاـ 
تكع ومخوءتكع وديشكع أن تجعػا أصحاب رسػل هللا يػم يا لو مغ يػم وما تخون مغ نخػا

صمى هللا عميو وسمع في يج العجا فاستشقحوىع مغ الخدى واتقػا هللا الحي اليو مريخكع 
واعمسػا ان تخك األشياء الشفيدة ال يميق اال بالشفذ الخديدة أما تحققتع ان الجنيا 

ء أما عمستع ان اليسع العمية تئػل إلى الدوال والفشاء واآلخخة ىي دار الشعيع والبقا
الخوحانية واألشباح الجدسانية عػلت عمى االنتقال مغ الجنيا الداحخة إلى دار اآلخخة 

، ما قرجه ابغ كضاح (166)"وقالت ال بج مغ الخحيل ألن البقاء في الجنيا قميل فتدودوا
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ف الذيادة في الخصبة ىػ تخغيب السقاتميغ بالجياد نرخة لمجيغ االسبلمي، مػضحًا ليع ا
في سبيل ذلظ ال يميق إال بالشفػس الدامية ذات السقاـ الخفيع عشج هللا، كىػ ما رفع 

 معشػياتيع كعديستيع في مػاجية الخكـ البيدنصييغ كاالنترار عمييع.

مسغ سار عمى ذلظ الشيج ضج الخػارج في معخكة  )عميو الدبلـ(كسا كاف االماـ عمي  
ـ، حيشسا بيغ لسقاتميو انيع عمى حق كىجػ في تمظ السػاجية، 232ق/32الشيخكاف عاـ 

 كفقًا لسا 

فييع  ، بقرج تخسيخ ايسانيع كبث الحساسة)صمى هللا عميو كالو كسمع( سسعو عغ الشبي
وتجعػا العسل لحجثتكع بسا  (ٖٕٔ)ػاوأيع هللا لػال أن تشكم :"تجاه الخػارج، كفي ذلظ قاؿ

قزى هللا عمى لدان نبيكع.. لسغ قاتميع مبرخا لزاللتيع عارفا لميجى الحي نحغ 
جاء لقصع دابخ السذككيغ  )عميو الدبلـ(، كمسا ال شظ فيو اف ترخيح االماـ(160)"عميو

 بعجالة قزيتو تجاه الخػارج.

قادة جيذو، كمشيع كاف مالظ األشتخ قائج أحج  )عميو الدبلـ(كأقتجػ باألماـ عمي   
األلػية في معخكة صفيغ، الحؼ كاف يختجل الخصب بيغ جشجه بقرج تعبئتيع كرفع 

ثع قام األشتخ يحخض أصحابو يػمئح ويقػل: معشػياتيع لسقاتمة العجك، كفي ذلظ قيل: " 
تػوا فييا، وإذا فجتكع نفدي، شجوا شجة السحخج الخاجي الفخج، فإذا نالتكع الخماح فال

 عزتكع الديػف فميعس الخجل نػاجحه فإنو أشج لذؤون الخأس، ثع استقبمػا القػم
، كعمى أثخ ذلظ صاؿ بمػائو االشتخ صػلة لع يرسج اماميا (163)"بياماتكع
 .(162)الذاميػف 
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كمغ الخصب الحساسية  التي يذار ليا بالبشاف خصبة الحجاج بغ يػسف الثقفي في    
ـ(، كقج ألقاىا في ضل كاقٍع سياسٍي 913-270ق/73-93تػليو امختيع)اىل العخاؽ بعج 

ىر، بدبب تشامي نذاط السعارضة الذيعية كالدبيخية كالخػارجية ضج لمحكع االمػؼ في 
الكػفة، كىػ ما دعا الخميفة عبج السمظ لتػليتو الببلد، بقرج مػاجية ىؤالء كبدط نفػذ 

دخل الكػفة متمثسا فقرج إلى السشبخ ، فرعجه "فاقبل حتى  الجكلة ىشاؾ، كفي ذلظ قيل:
، ثع جمذ ساعة ال يتكمع... ثع أخح كفا مغ حرى ليحربو ، فمع يفعل حتى قام 

 الحجاج، فحدخ نقابو ثع قال :

 * متى أضع العسامة تعخفػني   (ٕٛٔ)وشالع الثشايا (ٕٚٔ)أنا ابغ جال

العخاق ال أحمق إال إني وهللا يا أىل  ...ان قصافياإني ألرى رؤسا قج أيشعت وح
وال أعج إال وفيت ، وهللا إني ألحسل الذخ بثقمو وأححوه بشعمو، وأجديو بسثمو.  (ٜٕٔ)فخيت

إن هللا ضخب مثال قخية كانت آمشة مصسئشة يأتييا رزقيا رغجا مغ كل مكان فكفخت بأنعع 
أولئظ،  هللا فأذاقيا هللا لباس الجػع والخػف بسا كانػا يرشعػن. فأنتع أولئظ، أو أشباه

واستكيسػا وال تسيمػا، فقج بيغ الربح لحي عيشيغ، وهللا ألمخيشكع  (ٖٓٔ)فاستػسقػا
حتى تحلػا، وألقخعشكع قخع  (ٖٔٔ)باليػان حتى تجوروا، وألعربشكع عرب الدمسة

حتى تميشػا، وألضخبشكع، ضخب غخيبات اإلبل حتى تشقادوا،...، فأنتع أىل (ٕٖٔ)السخوة
سا أوضعتع في الزالل، وسششتع سشغ الغي تدائمػن بغي وخالف ، وشقاق ونفاق، شال

ماذا قال أميخكع ؟ وما ذا يقػل؟ وىا، وىا. وإياي وىحه الدرافات والجساعات، وكان 
ويكػن، وما أنتع وذاك ؟ إني أرى الجماء بيغ العسائع والمحى ، والحي نفذ الحجاج 

مشكع شغال في  بيجه لتدمكّغ شخيق الحق، ولتدتكيسغ عميو، أو ألجعمغ لكل امخئ 
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جدجه، فاقبمػا اإلنراف، ودعػا اإلرجاف، وقػل القائل مشكع: أخبخني فالن عغ فالن، 
قبل أن أوقع بكع إيقاعا يتخك الشداء أيامى، والػلجان يتامى، فتقمعػا وقج جشيتع العافية، 
وغشستع حطػضكع مغ الدالمة ،اال وال يخكبغ رجل إال وحجه، وال يحفطغ إال نفدو. فقال 

ََّ أبػه! لقج كجنا نقع مشو في شخ، وجعل الحرا يتشاثخ دمحم  بغ عسيخ]احج الحزػر[: 
 .(ٖٖٔ)مغ بيغ أصابعو"

مسا ال شظ فيو كانت الدسة البارزة في الخصبة لغة التيجيج كالػعيج تجاه القػػ   
السعارضة لحكع الجكلة االمػية في العخاؽ، كىي مغ دكف ادنى شظ قج أثخت كثيخًا في 
نفػس اتباعيا، بحكع ما حسمتو مغ الفاظ مجمجمة كأساليب تخىيبية ليا كقع عمى قمػب 

ال سيسا كأف القائل ليا الحجاج الثقفي السعخكؼ بقداكتو  السدتسعيغ كأذىاف الحاضخيغ،
كغبلضتو تجاه اعجاء الجكلة، كىػ ما جعل بعزيع يعيج الشطخ في حداباتو كيخكغ الى 

في رفع معشػيات جير الحجاج  -الخصبة -اتخاذ جانب الدمع معو، الى جانب اىسيتيا
 كأنرار الخط األمػؼ في مػاجية اعجائيع في الكػفة.

ى جانب الخصب الحساسية كجج الذعخ، كأىسيتو تكسغ فيسا يؤدؼ مغ دكر فاعل في ال  
رفع معشػيات الجشج كأثارة مذاعخىع الحساسية في مػاجية العجك، كىػ عشج السقاتميغ 

)صمى بسثابة الجيج اإلعبلمي ضج العجك، كمغ القادة الحيغ استخجمػا ذلظ الدبلح الشبي
)عميو خيبخ ضج الييػد، كذلظ أثشاء مبارزة االماـ عميفي كقعة  هللا عميو كالو كسمع(

 لسخحب الييػدؼ، كفييا قاؿ)ع(: الدبلـ(

 "أنا الحي سستشي أمي حيجرة * كميث غابات كخيو السشطخة

 (ٖٗٔ)أكيميع بالراع كيل الدشجرة



 م(947-222هـ/132-1) أساليب احلرب النفسية عند املسلنني                  

 أ.م.د. عقيل عبداهلل ياسني العابدي                                
                                                   

 ٕٙٛ (2021 ايلولملحق العدد الجالثون ) جملة دراسات تارخيية

 .(ٖ٘ٔ)ففمق رأس مخحب بالديف وكان الفتح عمى يجيو"

ضج السدمسيغ في معخكة أحج، حيشسا  في قباؿ ذلظ تػلى أبػ سفياف استخجاـ الذعخ  
سسح لدكجتو ىشج بقػؿ الذعخ بسا يؤدؼ إلى رفع الحساسة القتالية في نفػس جشجه ضج 

 السدمسيغ، كفي ذلظ أنذجت قائمة:

              (ٖٚٔ)* نسذي عمى الشسارق  (ٖٙٔ)"نحغ بشات شارق 

 إن تقبمػا نعانق * أو تجبخوا نفارق 

 .(ٜٖٔ)"(ٖٛٔ)فخاق غيخ وامق

كقج كاف لتمظ القريجة كقع مؤثخ في نفػس السذخكيغ في تمظ السعخكة التي خدخىا   
 السدمسػف، بسا حػتو مغ دالالت عسيقة كالفاظ متيشة كإسمػب يقخع أسساع الستمقيغ .

كسا استخجـ الذعخ الحساسي القادة السدمسيغ في مػقعة القادسية ضج الفخس عاـ    
 بغ عبج الذسذ بغ عػف البجمي:: " قال زىيخ ـ، كفييا232ق/13

 أنا زىيخ وابغ عبج شسذ * أرديت بالديف عطيع الفخس

 .(ٔٗٔ)* أشعت ربى وشفيت نفدي" (ٓٗٔ)رستع ذا الشخػة والجمقذ

كيكسغ التأثيخ الشفدي ليحيغ البيتيغ عمى نفػس السدمسيغ فيسا أشاعو زىيخ لخبخ مقتل   
رستع عمى يجيو، ال سيسا كاف االخيخ يحسل صفة قيادية رفيعة في الجير الفارسي، كىػ 

 ما بث الحساسة فييع في مقاتمة الفخس كاالنترار عمييع كقتحاؾ.
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جشج ضج العجك في معخكة صفيغ يػـ سيصخ كتتجمى أىسية الذعخ في تعديد معشػيات ال
مغ تشاكلو، كقتيا  )عميو الدبلـ(الذاميػف عمى ابار السياه كحخمػا انرار االماـ عمي

 انبخػ احج الكػفييغ قائبُل:

 (ٕٗٔ)وفيشا الخماح وفيشا الحجف   "أيسشعشا القػم ماء الفخات * 
 (٘ٗٔ)الدغف وفيشا الديػف وفيشا    *  (ٗٗٔ)مثل الػشيج (ٖٗٔ)وفيشا الذػازب

 .(ٙٗٔ)"إذا خػفػه الخدى لع يخف    وفيشا عمى لو سػرة * 
كقج كاف لتمظ األبيات االثخ في نفػس السقاتميغ، حيشسا بعثت فييع ركح الحساسة كاإلقجاـ  

 .(ٚٗٔ)لسياجسة العجك كاستعادة السياه مشو

السقاتميغ في كمغ السشاسبات األخخػ التي بخز فييا الذعخ كدبلح الستشياض ىسع     
محاربة العجك  حخكب الخػارج مع األمػييغ اباف حكع الخميفة عبج السمظ بغ مخكاف، كفييا 
أمخ الحجاج الثقفي السيمب بغ ابي صفخة مبلحقتيع في خخاساف، كعمى أثخ ذلظ جخت 
مػاقع عجة معيع ابخزىا تمظ التي قادىا زعيع خػارج خخاساف السجعػ قصخة بغ الفجاءة، 

 ج بشفدو لسبلقاة السيمب أماـ اتباعو مختجدًا  :كفييا خخ 

 "حتى متى تخصئشي الذيادة * والسػت في أعشاقشا قالدة

 ليذ الفخار في الػغى بعادة * يا رب زدني في التقى عبادة

 وفي الحياة بعجىا زىادة



 م(947-222هـ/132-1) أساليب احلرب النفسية عند املسلنني                  

 أ.م.د. عقيل عبداهلل ياسني العابدي                                
                                                   

 ٕٛٛ (2021 ايلولملحق العدد الجالثون ) جملة دراسات تارخيية

، كىػ ما يػضح عطع الحساسة التي بثيا بيغ (ٛٗٔ)" فاقتتمػا يػميع حتى حال بيشيع الميل
جشجه، بالذكل الحؼ جعميع يػاصمػف القتاؿ اماـ أكبخ قػة عدكخية مجججة بالعجة  صفػؼ
 كالعجد.

كيعج جانب السبارزة أحج أىع األساليب الحخبية السؤثخة في نفذ العجك، كفييا يختار   
القادة اشجع السحاربيغ لمتبارز قبل حجكث السعخكة، ألىسية ما ستؤكؿ اليو نتيجة السبارزة 

ت الجشج، فإف انترخ السحارب ارتفعت كاف قتل السحارب انكدخت كتخاجعت عمى معشػيا
حطػظ الشرخ، كعميو حخص قادة الجير عمى اختيار السبارزيغ األكفاء، كمشيع الشبي 

فكاف يختار األشجع كاألكفأ بيغ صفػؼ جشجه لسبارزة  )صمى هللا عميو كالو كسمع( دمحم
ا حجث في معخكة الخشجؽ، التي تعج مغ أىع عجكه، كالذػاىج عمى ذلظ كثيخة أكضحيا م

السعارؾ كأخصخىا التي خاضيا السدمسػف ضج تحالف قخير، كفييا رشح العجك اشجع 
قادتو كاقجرىع لسبارزة قادة السدمسيغ اال كىػ عسخك بغ كد العامخؼ السعخكؼ بذجاعتو 

شالب)ع(، كما كبدالتو، حيشيا لع يجخؤ احج مغ السدمسيغ عمى مجابيتو إال عمي بغ ابي 
مغ خيار إال القبػؿ بجعػتو)ع(، ال سيسا كأف آماؿ  )صمى هللا عميو كالو كسمع(كاف لمشبي

)عميو الجشج كانت معمقة بسغ يبارز العجك كيكبح جساحو، إذ كانػا  يشطخكف الى عمي
ككأف عمى رؤكسيع الصيخ مغ شجة اليػؿ الحؼ عاشػه قبيل نذػب السػاجية،  الدبلـ(

جير العجك كعجتو كنػعية قادتو، كما اف حرمت السبارزة حتى صخع بدبب ضخامة 
عسخك كتعالت صيحات التكبيخ كالتيميل بيغ السدمسيغ بالذكل الحؼ ساعج عمى إعادة 

، كألىسية ذلظ الحجث في نفػس السدمسيغ كتقخيخ (ٜٗٔ)ركح التزحية كاإلقجاـ الى نفػسيع
لعسخك بسثابة )عميو الدبلـ(ارزة عميمب )صمى هللا عميو كالو كسمع(مريخىع جعل الشبي
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خخج اإليسان سائخه إلى  الرخاع بيغ االيساف كالكفخ، كفي ذلظ قاؿ مقػلتو السذيػرة:"
 .(ٓ٘ٔ)"الكفخ سائخه

كتتعدز اىسية السبارزة في رفع معشػيات الجشج تجاه العجك في معخكة القادسية، كفي     
الفخس خيخة الفخساف السدمسيغ،  ذلظ قيل اف سعج بغ ابي كقاص انتجب لسبارزة قادة

كمشيع كاف غالب بغ عبج هللا االسجؼ، ألىسية نتيجة السبارزة عمى معشػيات جشج 
السدمسيغ كالعجك، كلسا التقى غالب بيخمد أحج امخاء الفخس صخعو كتػلى أسخه الى 

، ككاف ذلظ الحجث بسثابة الزخبة التي كدخت  ركح العديسة في (ٔ٘ٔ)معدكخ السدمسيغ
 الفخس كبعثت الحساسة في نفػس السدمسيغ.جير 

الى جانب السبارزة استخجـ القادة أسمػبًا اخخ لمتأثيخ عمى نفذ العجك كىػ إضخاـ    
)صمى هللا الشيخاف أمامو اثشاء السػاجية، بقرج ارىابو كزرع الخػؼ في نفدو، ككاف الشبي

)صمى هللا عميو قجـ الييعمسغ مارس ذلظ مع ييػد بشي الشطيخ، فبعج اف  عميو كالو كسمع(
)صمى شالبًا مداىستيع في دية رجل مقتػؿ دبخكا لو مؤامخة الغتيالو، كلسا عمع كالو كسمع(

بيا خخج بخفقة بعس الرحابة مغ ديارىع متػليًا جانب االعجاد  هللا عميو كالو كسمع(
ـ لسحاربتيع، كما أف أنجد إعجادات جيذة لمسشازلة حتى تػجو الى بشي الشزيخ عا

ـ فتحرشػا بحرػنيع كحاصخىع ما يقارب خسدة عذخ يػمًا، األمخ الحؼ دعا 263ق/0
الى اتباع أسمػب يفزي الى كدخ شػكتيع كقحؼ الخعب  )صمى هللا عميو كالو كسمع(الشبي

في قمػبيع، فاختار حيشيا أمخ قصع الشخيل كحخقيا، كىػ ما جعميع يدتدمسػف لسصالبو 
 .(ٕ٘ٔ)كيحعشػف لذخكشو 
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خيل في محمو، كذلظ في حخؽ الش )صمى هللا عميو كالو كسمع( كاقعًا كاف اجخاء الشبي   
اف الحرار ال يججؼ نفعًا اماـ مشاعة حرػف بشي الشزيخ ككجػد مانع مغ  بعج اف كجج

، لحلظ رأػ مغ األصمح المجػء (ٖ٘ٔ)االشجار يحجب مغ يدتسكغ السدمسيغ مغ الييػد
كيمدميع عمى الخضػخ لسصالب السدمسيغ، فػجج ضالتو  الى اجخاء يؤثخ عمى معشػياتيع

في قصع الشخيل كحخقيا، كىػ ما جعل الييػد يعجكنو الدبيل الحؼ سيتبعو اجخاءات 
ترعيجية اخخػ تشاؿ مغ معاشيع كما يقتاتػف عميو، بل عجكه كجيًا مغ كجػه الفداد في 

أفسغ الرالح عقخ يا دمحم زعست أنظ تخيج الرالح، كتبيغ ذلظ بقػليع: "االرض، 
، كقج كاف (ٗ٘ٔ)"الذجخ، وقصع الشخل ؟ وىل وججت فيسا أندل عميظ الفداد في األرض

لحلظ االجخاء تجاعيات عمى نفػس بعس السدمسيغ حيشسا شظ قدع مشيع بحمية ما 
 ، لكغ ندكؿ قػلو تعالى:(٘٘ٔ)فعمػه

ِ َوِلُيْخِدَي اْلَفاِسِقيغَ َما َقَصْعُتْع ِمْغ ِليَشٍة َأْو َتَخْكُتُسػَىا َقاِئَسًة َعَمى "   (ٙ٘ٔ)" ُأُصػِلَيا َفِبِإْذِن َّللاَّ
، كقج )صمى هللا عميو كالو كسمع(أزاؿ المبذ عشجىع كجعميع يػقشػف بحمية ما فعمو الشبي

فشدلت اآلية بترجيق مغ نيى عغ القصع وتحميل مغ أكرد القخشبي تفديخًا لآلية نرو:" 
 .(ٚ٘ٔ)"بإذن هللاقصع مغ االثع ، وأخبخ أن قصعو وتخكو 

)صمى هللا عميو كالججيخ بالحكخ أف ىحا االجخاء كاف اجخاًء استثشائيًا في معارؾ الشبي  
فخضو ضخؼ السعخكة كقتحاؾ، كسا اف عجد االشجار التي قصعت ال يتجاكز كالو كسمع(

، كىػ ما (ٛ٘ٔ)الدتة، كالغخض الطاىخ مغ قصعيغ كحخقيغ ىػ تػسيع ساحة الحخب
يغ كغ بسحل قخيب مغ ججار الحرغ كضبًل ال ستسكاف الييػد لمسدمسيغ، يجعمشا نعتقج بان

 )صمى هللا عميو كالو كسمع(مسا يجيد قصعيغ كحخقيغ كىػ ما يتػافق مع كصايا الشبي



 م(947-222هـ/132-1) أساليب احلرب النفسية عند املسلنني

 أ.م.د. عقيل عبداهلل ياسني العابدي                                

 (2021 ايلول) الجالثونالعدد ملحق جملة دراسات تارخيية  

ٕٜٔ 

قال كان نبي هللا صمى هللا عميو وسمع إذا بعث لمرحابة في قتاؿ العجك، فعغ عمي)ع(: "
مقػا باسع هللا فحكخ الحجيث وفيو وال تقتمػا جيذا مغ السدمسيغ إلى السذخكيغ قال انص

وليجا شفال وال امخأة وال شيخا كبيخا وال تغػرن عيشا وال تعقخن شجخة اال شجخا يسشعكع 
 . (ٜ٘ٔ)"قتاال أو يحجد بيشكع وبيغ السذخكيغ

كسا استخجـ أسمػب اضخاـ الشار السختار بغ ابي عبيجة الثقفي في أثشاء مػاجيتو لشفػذ    
ـ، كفي ذلظ يحكخ انو ما إف أعمغ ساعة الرفخ 280ق/23الدبيخييغ في الكػفة عاـ 

لثػرتو حتى أمخ اتباعو بإشعاؿ الشيخاف في القرب كحسميا بأيجييع في شػارع الكػفة، 
يا لثارات افو، كقج نجح بحلظ مدتعيشًا بالذعار الحؼ رفعو "كذلظ إلرىاب العجك كاضع

" الحؼ اثار مغ خبللو عػاشف اتباعو كحساستيع في انياء نفػذ عبجهللا بغ مصيع الحديغ
، كاستخجـ ذلظ االسمػب زيج بغ عمي (ٓٙٔ)كالي عبجهللا بغ الدبيخ عمى الكػفة كقتحاؾ

، حيشسا أمخ أتباعو بإشعاؿ الشيخاف ـ937ق/166لسػاجية الشفػذ االمػؼ في الكػفة عاـ 
في القرب كحسميا في شػارع الكػفة مدتعيشًا بحات الذعار الحؼ رفعو السختار، ككاف 

 . (ٔٙٔ)مغ نتائج ذلظ احكاـ سيصختو عمى بعس احياء الكػفة كمدججىا

كلقج مػرس ذلظ األسمػب مغ قبل قادة عدكخييغ أخخ لكغ عمى كجو غيخ مذخكع،    
يات العجك، كمسغ تػلى ذلظ يديج بغ معاكية بعج تػليو الخبلفة ضج بقرج كدخ معشػ 

ـ، ففي ذلظ العاـ ارسل جيذو الى مكة 283ق/20معارضي حكسو في مكة السكخمة عاـ 
السكخمة بكيادة الحريغ بغ نسيخ الدكػني، كذلظ بعج اعمغ عبجهللا بغ الدبيخ نفدو خميفة 

، كقج كاجو (ٖٙٔ)ػلى احخاقيا بالسشجشيق، فمسا كصل نسيخ مكة حاصخىا كت(ٕٙٔ)لمسدمسيغ
وكان عبج هللا بغ عسيخ  االجخاء استشكارًا مغ الصخفيغ السكي كالذامي كفي ذلظ ركؼ:"
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الميثي قاضي ابغ الدبيخ، إذا تػاقف الفخيقان قام عمى الكعبة، فشادى بأعمى صػتو: يا 
لصيخ والريج ، فاتقػا أىل الذأم ! ىحا حخم هللا الحي كان مأمشا في الجاىمية يأمغ فيو ا

هللا ، يا أىل الذأم ! فيريح الذاميػن : الصاعة الصاعة ! الكخة الكخة ! الخواح قبل 
السداء ! فمع يدل عمى ذلظ حتى أحخقت الكعبة... فقال بعس أىل الذأم: إن الحخمة 

، ككاف ابغ الدبيخ قج اتخح ىػ األخخ (ٗٙٔ)"والصاعة اجتسعتا، فغمبت الصاعة الحخمة
، كذلظ لتعديد غزب (٘ٙٔ)يسشع السكييغ مغ اشفاء الشار التي نذبت في الكعبة اجخاءً 

السكييغ عمى الذامييغ كاستشياض ىسسيع في مػاجيتيع، كقج نجح في ذلظ كصسج كخخج 
ـ كاندحاب حريغ مغ ساحة 283ق/20مشترخًا، كمسا ساعج ذلظ كفاة يديج عاـ 

 .(ٙٙٔ)السعخكة

ذاتيا في أثشاء مياجسة الحجاج بغ يػسف لسكة عاـ  كتكخر أسمػب اشعاؿ الشيخاف لمغاية 
ـ، كذلظ إلنياء خخكج عبجهللا بغ الدبيخ عغ الدمصة االمػية كإلدامو عمى 276ق/93

مبايعة الخميفة عبج السمظ بغ مخكاف، ككاف رفزو إلعصاء البيعة مبخرًا لمحجاج في 
الدبيخ ىحه السخة الى ضخب الكعبة كحخقيا، كقج اثخ ىحا االجخاء في نفدية اتباع ابغ 

جانب اجخاءات اخخػ، الى الحاؿ الحؼ جعل ابغ الدبيخ يرارح أمو أسساء بشت ابي بكخ 
يا أمو خحلشي الشاس حتى ولجى وأىمي فمع يبق معي إال اليديخ مسغ ليذ بالقػؿ:" 

، مسا سسح لجشج الحجاج لجخػؿ السجيشة (ٚٙٔ)" عشجه مغ الجفع أكثخ مغ صبخ ساعة
 .(ٛٙٔ)الدبيخكقتل ابغ 

كسا كاف لئلشاعة نريب مغ األساليب الحخبية السؤثخة في نفذ العجك، كىػ سبلح    
فعاؿ استخجمو القادة كقت السػاجية إلضعاؼ العجك كتفكيظ كحجتو، كتكسغ اىسيتو في 
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قػة تأثيخه، ال سيسا كاف ىشاؾ مغ يرجؽ اإلشاعة كيتخح االجخاءات السشاسبة ليا، كقيل 
مسغ تػلى ىحا الشػع مغ األساليب لمتأثيخ عمى كحجة   عميو كالو كسمع()صمى هللااف الشبي

العجك في مػقعة الخشجؽ، ككاف االداة لتحكيقيا نعيع بغ مدعػد األشجعي فمسا اسمع سخًا 
ما يأمخه بو، فأجابو بتػلي ما يخحؿ السذخكيغ،  )صمى هللا عميو كالو كسمع(شمب مغ الشبي

ني قج أسمست، وإن قػمي لع يعمسػا بإسالمي، فسخني إ :"فػافق، كفي ذلظ جاء ما نرو
بسا شئت، فقال رسػل هللا..: إنسا أنت فيشا رجل واحج ، فخحل عشا إن استصعت، فإن 

، حيشيا ذىب الى الكبائل الستحالفة لغدكة الخشجؽ كاخبخ كل كاحجة (127)" الحخب خجعة
عاىا الى أخح رىائغ مغ مشيا بشية الكبائل االخخػ االندحاب مغ ارض السعخكة، كد

الكبائل االخخػ لمتأكيج عمى استسخار مذاركتيا في الحخب، األمخ الحؼ أدخل الذظ في 
 .(194)نفػس بعزيا كاكقع الخبلؼ بيشيا كىػ ما اضعف كحجتيا كقت السعخكة

كألىسية الجكر الحؼ تمعبو اإلشاعة في التأثيخ عمى نفدية العجك مارسيا مذخكػ قخير    
 في أثشاء معخكة أحج، حيشسا اعمشػا خبخ مقتمو )صمى هللا عميو كالو كسمع(ضج الشبي

، كىػ ما ساعج عمى ارباؾ معشػيات السدمسيغ كساىع في )صمى هللا عميو كالو كسمع(
كدخ عديستيع، ال بل جعل بعس الرحابة يجعػف عبجهللا بغ ُابي ليكػف كسيصًا بيشيع 

عمى اركاحيع، ككادت االمػر تديخ نحػ ذلظ كبيغ ابي سفياف ألنياء القتاؿ حفاضًا 
حاؿ دكف  )عميو الدبلـ(االتجاه إال أف ايساف بعس الرحابة بالجفاع عغ رسالة الشبي

كقػعو، بزسشيع كاف أنذ بغ الشزخ الحؼ ضخب أركع االمثمة في التزحية كااليساف، 
ل فقاتمػا عمى ما يا قػم إن كان دمحم قج قتل فان رب دمحم لع يقتفكاف يقاتل كىػ يخدد:" 

قاتل عميو دمحم الميع إني أعتحر إليظ مسا يقػل ىؤالء وأبخأ إليظ مسا جاء بو ىؤالء ثع 
، كقج أشيع الخبخ بعج أف كجج كفار قخير مػقفيع (191)" شج بديفو فقاتل حتى قتل
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العدكخؼ قج ضعف اماـ قػة السدمسيغ كحساستيع القتالية، ككفق تمظ اإلشاعة سارت 
بيغ السقاتميغ افذل  )صمى هللا عميو كالو كسمع(ح السذخكيغ لكغ ضيػر الشبياالمػر لرال

السؤامخة كأعاد ركح الحساسة مغ ججيج في نفػس السدمسيغ، كىحا ما ساعج عمى تخجح 
كفتيع في السعخكة عمى الخغع مغ ىديستيع في نيايتيا، كفي حيشيا خاشب هللا تعالى 

ٌج ِإالَّ َرُسػٌل َقْج َخَمْت ِمْغ َقْبِمِو قػلو تعالى:"الرحابة الحيغ تأثخكا بخبخ االشاعة ب َوَما ُمَحسَّ
ُسُل َأَفِإْن َماَت َأْو ُقِتَل اْنَقَمْبُتْع َعَمى َأْعَقاِبُكْع َوَمْغ َيْشَقِمْب َعَمى َعِقَبْيِو َفَمْغ َيُزخَّ َّللاََّ   الخُّ

اِكِخيغَ  ُ الذَّ  .(196)"َشْيًئا َوَسَيْجِدي َّللاَّ

س أسمػب االشاعة في الحخكب معاكية بغ أبي سفياف في اثشاء مػاجيتو كمسغ مار    
قيذ بغ  )عميو الدبلـ(قبيل مػقعة صفيغ، فسا إف نرب األخيخ)عميو الدبلـ(لئلماـ عمي

ـ ككشج امػر الػالية الى حج ما حتى شغ 232ق/32سعج بغ عبادة لػالية مرخ عاـ 
كاضعاؼ اتباعو في مرخ، كقج تع ذلظ بعج معاكية حخبًا اعبلمية ضجه، بقرج اضعافو 

 )عميو الدبلـ(مخاسبلت جخت بيغ الصخفيغ عجد فييا معاكية ثشيو عغ تأييجه لئلماـ عمي
كدعسو في السصالبة بجـ الخمفة عثساف)رض(، عمى الخغع مغ اغخائو بسشحو كالية العخاؽ 

و عمى ذلظ، معتبخًا كلسغ يخغب بأمخة الحجاز، حيشيا اضيخ لمخأؼ العاـ اف قيذ قج ىادن
، كقج ذكخ معاكية (190)في مرخ دليبًل عمى ذلظ (193)أف مرالحة األخيخ ألىل خخبتا
ما ابتجعت مغ مكيجة قط أعجب عشجي مغ مكيجة كايجت لخػاصو إشاعتو لمخبخ بقػلو: "

بيا قيذ بغ سعج مغ قبل عمي وىػ بالعخاق حيغ امتشع مشي قيذ، فقمت ألىل الذام: 
 تجعػني إلى غدوه، فإن قيدا لشا شيعة ، تأتيشا كتبو ونريحتو، أال ال تدبػا قيدا وال

تخون ما يفعل بإخػانكع الحيغ عشجه مغ أىل خخبتا ، يجخي عمييع أعصيتيع وأرزاقيع ، 
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ويؤمغ سخبيع ، ويحدغ إلى كل راغب قجم عميو ، فال ندتشكخه في نريحتو، قال 
خاق ، فدسع بحلظ مغ جػاسيذ معاوية: وشفقت أكتب بحلظ إلى شيعتي مغ أىل الع

عمى الحيغ ىجي مغ أىل العخاق، فمسا بمغ ذلظ عميا ، ونساه إليو عبج هللا بغ جعفخ 
، كلقيت تمظ اإلشاعة صجػ (193)" ودمحم ابغ أبي بكخ الرجيق، اتيع قيذ بغ سعج

اف قيذ قج ىادف معاكية  )عميو الدبلـ(كاسعًا كقتحاؾ، كضغ بعٍس مغ أتباع االماـ عمي
ح ضسغ نفػذه، االمخ الحؼ اضعف معشػياتيع كاكقع االختبلؼ بيشيع بالذكل الحؼ كاصب

يعدؿ قيذ مغ كالية مرخ قصعًا لجابخ االختبلؼ بيغ اتباعو  )عميو الدبلـ(جعل االماـ
كيتػلى تشريب دمحم بغ ابي بكخ إلمختيا، كىػ ما ميج الدبيل لقتل دمحم عمى يج اتباع 

االخيخ عمى حكع مرخ، ال سيسا بعج اف افزت ـ كسيصخة 239ق/39معاكية عاـ 
 . (192)مػقعة صفيغ الى قزية التحكيع

ككاف مرعب بغ الدبيخ مسغ مارس االشاعة في حخبو ضج أتباع السختار بغ أبي    
ـ حتى بجأ عبجهللا بغ 283ق/22عبيج الثقفي، فسا أف استقل األخيخ بحكع العخاؽ عاـ 

( يخصط لمقزاء عميو، كلع تدسح لو ـ276-283ق/93-20الدبيخ حاكع الحجاز)
ـ، كذلظ حيشسا أرسل اليو اخيو مرعب الى 282ق/29الطخكؼ لتحقيق ذلظ حتى عاـ 
، أما اتباعو فػرد في الخكايات اف مرعب أعصاىع (199)الكػفة ليحاصخىا كيقزي عميو

غ الشاس االماف كلسا سمسػا لو انفديع امخ بقتميع، كقج أشيع الخبخ كلقي استشكارًا كاسعًا بي
بزسشيع عبجهللا بغ عسخ، حيشيا لع يجج مرعب إال المجػء الى بث إشاعة تذخعغ عسمو 

لسا قجم مرعب عمى أخيو مفادىا اف ىؤالء سحخة كفخة، كالى ذلظ اشار الببلذرؼ بقػلو:" 
بعج قتل السختار، قال لو ابغ عسخ: أأنت الحي قتمت سّتة آالف مغ أىل القبمة في غجاة 

؟ فقال: إّنيع كانػا سحخة كفخة ، فقال لو: وهللا لػ كانػا غشسا مغ تخاث واحجة عمى دم
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، كقج كججت االشاعة سبيميا بيغ الحجازييغ كصجؽ (198)"الدبيخ لقج كان ما أتيت عطيسا
، كسا انيا تخكت  (197)بيا بعزيع، ال سيسا كاف زعيسيع عبجهللا كاف يعتبخ السختار كحابًا 

السختار تجاه مرعب، بالذكل الحؼ جعميع يتجشبػف شخكره فيسا اثخًا سيئًا في نفػس اتباع 
 بعج.

كالججيخ بالحكخ أف مرعب لع يكتف بسسارسة تمظ اإلشاعة لقتل ىؤالء فحدب بل    
مارسيا مع عسخة زكجة السختار كسا بيشا سابقًا، فبعج اف امتشعت عغ البخاءة مغ السختار 

تميا، في الشياية كجج ضالتو في اتياميا أمخ بحبديا، كسعى الى إيجاد إشاعة تذخعغ ق
 . (184)بالقػؿ بشبػة السختار، كىػ ما أدػ الى قتميا فيسا بعج بالتشديق مع أخيو عبج هللا

الى جانب ما ذكخنا مغ األساليب الحخبية استخجـ بعس القادة العدكخييغ أسمػب    
لقادة العدكخييغ التشكيل بالعجك، بقرج تخىيب اتباعو ككدخ شػكتيع، ككاف مغ بيغ ا

الحيغ مارسػا ىحا الشػع مغ األساليب خالج بغ الػليج، فيحكخ ػأنو نكل بسالظ بغ نػيخة بعج 
ـ، حيشسا تػلى احخاؽ رأسو في 236ق/11قتمو في اثشاء مػاجيتو لحخكة السختجيغ عاـ 

، كسا (181) الشار كجعمو متكئًا لقجر الصعاـ مغ جية كالدكاج مغ امخأتو مغ جية اخخػ 
حكخ اف خالج نفدو أجخػ نيخًا بجماء أسخػ اىل ُأكليذ عمى الفخات غخب العخاؽ عاـ كي

فأمخ خالج مشاديو فشادى في ـ اثشاء فتػح عسميات الفتح، كفي ذلظ قيل: "233ق/16
الشاس األسخ األسخ ال تقتمػا إال مغ امتشع فأقبمت الخيػل بيع أفػاجا مدتأسخيغ 

زخبػن أعشاقيع في الشيخ ففعل ذلظ بيع يػما وليمة يداقػن سػقا وقج وكل بيع رجاال ي
وشمبػىع الغج وبعج الغج حتى انتيػا إلى الشيخيغ ومقجار ذلظ مغ كل جػانب أليذ 

ونييت األرض عغ نذف الجماء فأرسل عميو الساء تبخ يسيشظ وقج  فزخب أعشاقيع...
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الذأن إلى  كان صج الساء عغ الشيخ فأعاده فجخى دما عبيصا فدسى نيخ الجم لحلظ
، كمسغ مارس التشكيل مغ القادة تجاه العجك معاكية بغ خجيج قائج جير (186)"اليػم

عمى )عميو الدبلـ(معاكية في مرخ، عشجما تػلى قتل دمحم بغ ابي بكخ كالي االماـ عمي
ـ كاحخاقو في جػؼ حسار، كذلظ امتثااًل ألمخ معاكية في الديصخة 238ق/38مرخ عاـ 
قادة الحيغ مارسػا أسمػب التشكيل أيزًا كاف عبيجهللا بغ زياد ، كمغ ال(183)عمى مرخ

، (180)ـ284ق/21الحؼ نكل باإلماـ الحديغ)ع(كعيالو بػقعة الصف الذييخة عاـ 
"فمع تدل كمرعب بغ الدبيخ الحؼ أسسخ يج السختار الثقفي عمى حائط مدجج الكػفة: 

 .(183)بشدعيا"مدسػرة حتى قجم الحجاج فخآىا فدأل عشيا فأخبخ بيا فأمخ 

كعمى الخغع مغ عجـ مذخكعية اسمػب التشكيل تجاه العجك مغ الشاحية الجيشية كاالخبلقية   
مغ جانب كمغ كقػة تأثيخه عمى نفدية العجك مغ جانب آخخ إال انو لقي استشكارًا كبيخًا مغ 

لى كنبيو قبل بعس الرحابة إيسانًا مشيع بالكيع الجيشية كاالخبلقية التي اكصى بيا هللا تعا
، ككاف مشيع عسخ بغ الخصاب)رض( الحؼ استشكخ ما )صمى هللا عميو كالو كسمع(دمحم

 (182)جخػ لسالظ بغ نػيخة عمى يج خالج كشمب مغ الخميفة ابي بكخ)رض( محاسبتو
التي استشكخت اشج االستشكار ما  )صمى هللا عميو كالو كسمع(كعائذة)رض( زكج الشبي

، فزبًل عغ مػقف الرحابي زيج بغ (189)جخػ ألخييا دمحم عمى يج معاكية بغ حجيج
 .  (188))عميو الدبلـ(األرقع الخافس كالسدتشكخ لسقتل االماـ الحديغ

 السحػر الثالث: سبل مػاجية اساليب الحخب الشفدية :

خاضيا السدمسػف مع غيخىع، أك تمظ التي ألىسية األساليب الشفدية في الحخكب التي    
كقعت بيشيع، حخص قادة تمظ الحخكب عمى ايجاد كسائل كسبل لسػاجيتيا كاعتخاض 
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مديختيا، كذلظ ألضعافيا كتحجيع  حجة تأثيخىا عمى الستحاربيغ، ال سيسا كأنيا كانت 
ا اف تحسل مغ التأثيخات ما يؤدؼ الى كدخ معشػيات بعس الجشج في ساحة الحخب، كبس

الجيات الدياسية األقل انزباشًا أكثخ استخجامًا لتمظ األساليب في الحخكب فقج تحسل 
اعجاؤىا عبَء تشفيح الػسائل الستػفخة لسػاجيتيا، ككانت تمظ األساليب بديصة ال يخخج  
بعزيا عغ إشار اآليات القخآنية الكخيسة كاالحاديث الشبػية الذخيفة إال أف مجػ تأثيخىا 

ًا في تعديد ثقة الجشج بعجالة قزيتيع كمدتػػ قجراتيع، كخيخ مغ يسثل اعجاء كاف كاضح
تمظ الجيات القادة الحيغ ما انفكػا عغ أداء كاجاباتيع بذكل ال يتشاقس مع االحكاـ 
الذخعية كالسبادغ االخبلقية التي آمشػا بيا كتخبػا عمييا، كعمى رأس ىؤالء كاف الشبي 

الحؼ عمع أتباعو ابمغ الجركس في العقيجة كااليساف  مع()صمى هللا عميو كالو كسدمحم
كاألخبلؽ، فيػ غالبًا ما كاف يحكخ جشجه كقت السعارؾ بسا أعجه هللا ليع مغ الثػاب الجديل 

الَِّحيَغ َآَمُشػا  كإالحداف الجسيل لقاء نرختيع لجيشو كإيثارىع لخسالتو، مغ قبيل قػلو تعالى:"
ِ َوُأوَلِئَظ ُىُع  َوَىاَجُخوا َوَجاَىُجوا ِفي ِ ِبَأْمَػاِلِيْع َوَأْنُفِدِيْع َأْعَطُع َدَرَجًة ِعْشَج َّللاَّ َسِبيِل َّللاَّ

َساَواِت ، كقػلو تعالى: "(187)"اْلَفاِئُدونَ  ِ ِميَخاُث الدَّ ََّ ِ َو َوَما َلُكْع َأالَّ ُتْشِفُقػا ِفي َسِبيِل َّللاَّ
ْنَفَق ِمْغ َقْبِل اْلَفْتِح َوَقاَتَل ُأوَلِئَظ َأْعَطُع َدَرَجًة ِمَغ الَِّحيَغ َواأْلَْرِض ال َيْدَتِػي ِمْشُكْع َمْغ أَ 

ُ ِبَسا َتْعَسُمػَن َخِبيخٌ  ُ اْلُحْدَشى َوَّللاَّ )صمى ، كسا انو(174)"َأْنَفُقػا ِمْغ َبْعُج َوَقاَتُمػا َوُكالِّ َوَعَج َّللاَّ
كاف يعج اتباعو بالشرخ عمى االعجاء مغ السذخكيغ، استشادًا الى  هللا عميو كالو كسمع(

اِر َوْلَيِجُجوا ِفيُكْع ِغْمَطًة "قػلو تعالى: َيا َأيَُّيا الَِّحيَغ َآَمُشػا َقاِتُمػا الَِّحيَغ َيُمػَنُكْع ِمَغ اْلُكفَّ
َ َمَع اْلُستَِّقيغَ  ُسػُل َوالَِّحيَغ َآَمُشػا َمَعُو َجاَىُجوا " َلِكِغ ا، كقػلو تعالى:(171)"َواْعَمُسػا َأنَّ َّللاَّ لخَّ

، فزبًل عغ حث (176)"ِبَأْمَػاِلِيْع َوَأْنُفِدِيْع َوُأوَلِئَظ َلُيُع اْلَخْيَخاُت َوُأوَلِئَظ ُىُع اْلُسْفِمُحػنَ 
عمى تػلي جانب الربخ كالثبات في مػاجية عجكىع  )صمى هللا عميو كالو كسمع(اتباعو
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"َوَلَشْبُمَػنَُّكْع ِبَذْيٍء ِمَغ اْلَخْػِف َواْلُجػِع ذلظ أكرد ليع قػلو تعالى:  تسييجًا ليديستو، كفي
اِبِخيَغ" ِخ الرَّ ، ىحه الػسائل كغيخىا كانت (173)َوَنْقٍز ِمَغ اأْلَْمَػاِل َواأْلَْنُفِذ َوالثََّسَخاِت َوَبذِّ

كتبعث  تخفف عمى السدمسيغ كشأة االساليب الشفدية التي يدتخجميا العجك ضجىع،
 كح الحساسة كاالقجاـ في مػاجيتو.الصسأنيشة كالدكيشة فييع، كتسشحيع ر 

الرحابة األجبلء كالتابعيغ، فيع  )صمى هللا عميو كالو كسمع(كقج سار عمى نيج الشبي    
كانػا يحكخكف جشػدىع كقت الحخكب بسا كعجه هللا لمسجاىجيغ في سبيمو، ال سيسا في 

خىا، كقػؿ ابي عبيجة عامخ بغ الجخاح لمسقاتميغ السدمسيغ حخكب الفتػح االسبلمية كغي
كع مغ فئة قميمة غمبت :" (ٜٗٔ)يػـ رأكا عطع التحذيج العدكخؼ لجير الخكـ في اليخمػؾ

"، كقػؿ سعج بغ أبي كقاص في خصبتو لجشجه يػـ فئة كثيخة بإذن هللا وهللا مع الرابخيغ
ال شخيظ لو في السمظ وليذ لقػلو إن هللا ىػ الحق  مػاجيتيع لمفخس في القادسية:"

خمف قال هللا جل ثشاؤه) ولقج كتبشا في الدبػر مغ بعج الحكخ أن األرض يخثيا عبادي 
، كىػ ما يعيشيع عمى مػاجية العجك (172)" إن ىحا ميخاثكع ومػعػد ربكع(ٜ٘ٔ)الرالحػن(

 كاساليبو كسا ذكخنا.

ياتو جشجه بيحا االسمػب فحدب بخفع معشػ  )صمى هللا عميو كالو كسمع(لع يكتف الشبي   
بل اتخح اسمػبًا آخخ يتسثل في إخبارىع بسا سيؤكؿ اليو نفػذ اإلسبلـ كالسدمسيغ في جديخة 
العخب كغيخىا، شبقًا لسا يػرده هللا تعالى لو مغ أخبار عمى لداف الػحي، كمغ تمظ 

العالق في  يػـ ضخب الحجخ )صمى هللا عميو كالو كسمع(األحاديث في ذلظ الذأف نبػءتو
بأبي أنت وأمي يا الخشجؽ، كفي ذلظ كرد في الخبخ بذيادة سمساف الفارسي ما نرو:" 

رسػل هللا لقج رأيت شيئا ما رأيتو قط فالتفت رسػل هللا صمى هللا عميو وسمع إلى القػم 
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فقال ىل رأيتع ما يقػل سمسان قالػا نعع يا رسػل هللا بأبيشا أنت وأمشا قج رأيشاك تزخب 
فيخخج بخق كالسػج فخأيشاك تكبخ فشكبخ وال نخى شيئا غيخ ذلظ قال صجقتع ضخبت 
ضخبتي األولى فبخق الحي رأيتع أضاءت لي مشيا قرػر الحيخة ومجائغ كدخى كأنيا 
أنياب الكالب فأخبخني جبخيل أن أمتي ضاىخة عمييا ثع ضخبت ضخبتي الثانية فبخق 

غ أرض الخوم كأنيا أنياب الكالب فأخبخني الحي رأيتع أضاءت لي مشيا قرػر الحسخ م
جبخيل أن أمتي ضاىخة عمييا ثع ضخبت ضخبتي الثالثة فبخق مشيا الحي رأيتع أضاءت 
لي مشيا قرػر صشعاء كأنيا أنياب الكالب فأخبخني جبخيل أن أمتي ضاىخة عمييا 

وعجنا  فأبذخوا يبمغيع الشرخ.. فأستبذخ السدمسػن وقالػا الحسج هلل مػعج صادق بار
انكع  ألبي ذر الغفارؼ:" )صمى هللا عميو كالو كسمع(، كقػلو (179)"الشرخ بعج الحرخ

، (178)"ستفتحػن أرضا يحكخ فييا القيخاط فاستػصػا باىميا خيخا فان ليع ذمة ورحسا
 .(177)كذلظ اشارة لسرخ

 )صمى هللاككاف مسا يعدز إيساف السدمسيغ بتمظ الشبػءات كقػع بعزيا في حياة الشبي  
لمشجاشي حاكع  )صمى هللا عميو كالو كسمع(بذيادة الرحابة، كشعي الشبي عميو كالو كسمع(

، كنعيو ايزًا لقادة جير السدمسيغ في مؤتو (644)الحبذة قبل كركد الخبخ الى السدمسيغ
ـ كىع كل مغ زيج بغ حارثة كجعفخ بغ أبي شالب كعبج هللا بغ 267ق/8عاـ 
 .(641)ركاحة

ككانت تمظ الشبػءات بسثابة الحافد السذجع لجشج السدمسيغ في مػاصمة قتاليع لمعجك،   
في الشرخ عمى عجكىع تذعل في  )صمى هللا عميو كالو كسمع(ألف معخفتيع ببذارات الشبي

 نفػسيع جحكة االنجفاع لسػاجيتو كإف كاف متفػقًا عمييع في العجة كالعجد.
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ظ الشبػءات لع تشحرخ بسريخ حخكب السدمسيغ مع كثسة أمخ يججر ذكخه ىػ أف تم  
غيخ السدمسيغ بل كانت تذسل الحخكب التي تقع بيشيع، األمخ الحؼ كاف يعدز ايساف 

)صمى هللا البعس في صحة الخط الدائخ عميو ضج بعزيع االخخ، فسثبًل قػؿ الشبي
الفئة تقتمو  لبعس الرحابة عغ مريخ الرحابي عسار بغ يدار:" عميو كالو كسمع(

)عميو ، كاف يعصي رسالة لمجشج السذاركيغ في القتاؿ الى جانب االماـ عمي(646)"الباغية
)صمى هللا عميو كالو في صفيغ أنيع عمى حق كىػ ما يجفعيع لقتاؿ البغاة، كقػلوالدبلـ(
في شاشئ الفخات كاف )عميو الدبلـ(لبعس الرحابة لسا يجخؼ لػلجه الحديغ كسمع(

، ككانت تمظ (643)االلتفاؼ حػلو ضج عجكه رغع قمة الشاصخيذجع بعزيع عمى 
)عميو األحاديث عادًة ما يمػح بيا القادة مغ الرحابة األجبلء ألتباعيع، كعمي

وهللا الحؼ أخبخ أتباعو يػـ الشيخكاف بسريخىع كمريخ الخػارج بعج السعخكة : " الدبلـ(
 .(640)"ال يقتل مشكع عذخة وال يفمت مشيع عذخة، قال: فقتمػىع

لسػاجية األساليب  )صمى هللا عميو كالو كسمع(كمغ الػسائل األخخػ التي مارسيا الشبي  
الشفدية ضج السقاتميغ السدمسيغ الربلة في كقتيا في ساحات الحخب، كىي مسارسة قرج 

تعديد ايساف الجشج بعقيجتيع كندع لباس الخػؼ مغ  )صمى هللا عميو كالو كسمع(مشيا الشبي
ثشاء السعخكة، كتدسى تمظ الربلة بربلة الخػؼ، كأكؿ مسارسة ليا كانت في قمػبيع في ا

، كصفتيا كسا كرد عغ جابخ بغ عبجهللا االنرارؼ (643)ـ263ق/0غدكة ذات الخقاع عاـ 
صمى رسػل هللا]ص[ بصائفة ركعتيغ ثع سمع، وشائفة مقبمػن عمى  :"بسا نرو

، كمسغ انتيج تمظ الدشة (642)" معالعجو.قال: فجاءوا فرمى بيع ركعتيغ أخخييغ، ثع س
،كسعيج (649)السباركة مغ القادة السدمسيغ أبػ عبيجة عامخ بغ الجخاح في معخكة اليخمػؾ

، كاإلماـ الحديغ في كاقعة (648)ـ234ق/34بغ العاص في فتػح شبخستاف عاـ
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، كبسا أف صبلة الخػؼ فخض مغ فخكض الرمػات اليػمية إال أنيا في ذات (647)الصف
لصمب العػف مغ هللا في مكاف احػج ما يكػف فيو العبج لخعايتو كلصفو، الى  الػقت فخصة

جانب كػنيا أداة فاعمة إلدخاؿ الصسأنيشة كالدكيشة في قمػب السقاتميغ، ككسيمة لتبجيج 
السخاكؼ التي تخاكدىع مغ ببلء الحخكب كشخكرىا، كىحه االمػر بحج ذاتيا كسائل ميسة 

 سؤثخة في نفػس الجشج.لسػاجية االساليب الحخبية ال

كسا كانت مغ بيغ الػسائل األخخػ لسػاجية األساليب الشفدية كقت الحخكب تػلية قيادة   
الجير  شخريات ليا ثقل ديشي كاجتساعي بيغ السدمسيغ في الحخكب، كذلظ بقرج رفع 

عمى  )صمى هللا عميو كالو كسمع(معشػيات الجشج كالػتأثيخ في نفذ العجك، فسثبُل كاف الشبي
)صمى هللا عميو رأس جسيع السعارؾ التي خاضيا السدمسػف ضج السذخكيغ كغيخىع، ككاف

ال يدتغشي عغ إحزار الرحابة مسغ يذيج لو بالذجاعة كاالقجاـ كااليساف، كالو كسمع(
، (614)ـ267ق/8الحؼ أحزخه بجسيع السعارؾ إال تبػؾ عاـ )عميو الدبلـ(كاإلماـ عمي

، (ٕٔٔ)ال سيف إال ذو الفقار وال فتى إال عمي"اإلشادة بالقػؿ:" حتى ناؿ كسامًا رفيعًا مغ 
كقج سار عمى ذلظ الشيج بعس الخمفاء الخاشجيغ )رض( فيع كاف تعحر مجيئيع الى 
ساحات الحخب لجكاع أمشية إال انيع كانػا حخيريغ عمى اختيار قادة كفػء لحخكب الفتح، 

با عبيج مدعػد الثقفي قائجًا لجير بزسشيع الخميفة عسخ بغ الخصاب)رض( الحؼ اختار أ
ـ، كمغ بعجه سعج بغ ابي كقاص عاـ 232ق/13السدمسيغ في فتح العخاؽ عاـ 

 .(616)ـ233ق/10

أما الخمفاء االمػييغ فقج كاف مػقفيع مساثل لسػقف الخمفاء الخاشجيغ في ذلظ الذأف    
مع استثشاء بعزيع اآلخخ مشيع في السذاركة السباشخة في بعس الحخكب، كذلظ لخفع 
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معشػيات الجشج كإرىاب جشج العجك، كقجكـ الخميفة عبج السمظ بغ مخكاف إلى العخاؽ 
، كقجكـ الخميفة مخكاف بغ دمحم الى العخاؽ (613)ق91ـلسػاجية مرعب بغ الدبيخ عا

 .(610)ـ907ق/136لسبلقاة الثػار العباسييغ عاـ 

كسا أعصى قادة الثػرات السشاىزة لمحكع االمػؼ اىسية لحلظ الشيج، فباإلضافة الى    
مذاركتيع الفعمية في الحخكب التي خاضػىا مع اعجائيع كانػا حخيريغ ايزًا عمى كدب 

التي ليا حطػة ديشية كاجتساعية بيغ السدمسيغ، فسثبًل السختار بغ ابي عبيجة الذخريات 
، كعبج الخحسغ بغ (613)الثقفي كاف حخيرًا عمى ضع ابخاليع بغ مالظ االشتخ الى ثػرتو

دمحم بغ االشعث ىػ االخخ كاف متحسدًا الى ضع فقياء العخاؽ الى ثػرتو، بزسشيع 
، كذلظ بقرج بث ركح (612)بغ جبيخ، كغيخىع الحدغ البرخؼ، كعامخ الذعبي، كسعيج

الحساسة كاإلقجاـ في نفػس جشػدىع، كتعديد ايسانيع بعجالة القزية التي خخجػا مغ 
 أجميا.

الى جانب الػسائل التي اتخحىا بعس القادة العدكخييغ لسػاجية االساليب الشفدية في   
إذ اف تػفخ الطخكؼ الحخب اتخح اسمػب عجـ السعاممة بالسثل لتحقيق ذلظ اليجؼ، 

السشاسبة لصخؼ ما في تػلي اجخاًء غيخ مقبػؿ تجاه الصخؼ االخخ كتسكغ الصخؼ االخخ 
مشو دكف معاممتو بالسثل لو تأثيخًا كبيخًا عمى نفذ مقاتمي الصخفيغ، مغ جانب معخفتيع 

خ بسجػ التداـ قادتيسا بالكيع كالسبادغ التي نادت بيا الشطع االخبلقية كالجيشية عمى م
 )صمى هللا عميو كالو كسمع(التاريخ، مسا يؤثخ سمبًا كإيجابًا عمى نفػسيع، ك كيأتي الشبي 

في مقجمة القادة الستسدكيغ بالسبادغ كالكيع االندانية، ككيف ال يكػف ذلظ كىػ كسا 
لحلظ  )صمى هللا عميو كالو كسمع(، كيتبيغ مسارستو(619)كصفو هللا تعالى عمى خمق عطيع
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ـ، حيشسا قابل اعجاءه بالعفػ كالتدامح دكف اف 267ق/8ح مكة عاـ االسمػب في فت
يعامميع بالسثل، ال سيسا عجكه المجكد ابػ سفياف كاعػانو، كفي ذلظ اكرد الصبخؼ عغ 

يا معذخ قخير ويا أىل مكة ما تخون انى  ما نرو: " )صمى هللا عميو كالو كسمع(الشبي
ذىبػا فأنتع الصمقاء فأعتقيع رسػل ثع قال أ فاعل بكع قالػا خيخا أخ كخيع وابغ أخ كخيع

، كىػ ما أثخ في نفػس (618)"هللا صمى هللا عميو وسمع..فبحلظ يدسى أىل مكة الصمقاء
 السذخكيغ كجعميع يعيجكف الشطخ في مػقفيع تجاه االسبلـ كالسدمسيغ. 

كتخفعػا عغ مقابمة العجك  )صمى هللا عميو كالو كسمع(كقج سار الرحابة عمى نيج الشبي  
بالسثل ككاف مشيع االماـ عمي)ع(، فعمى الخغع مغ تػلي معاكية اجخاء مشع الساء عغ 

لع يحجبو عشيع بعج سيصختو عميو، امتثااًل مشو )عميو الدبلـ(الكػفييغ في صفيغ إال انو
يغ بقػلو: لمسبادغ التي آمغ بيا كسار عمييا، كالى ذلظ اشار الخاكؼ الى مػقف احج الكػفي

فزاربشاىع فرار الساء في أيجيشا، فقمشا: وهللا ال ندقييع. فأرسل إليشا عمى: خحوا مغ "
الساء حاجتكع، وارجعػا إلى عدكخكع وخمػا بيشيع وبيغ الساء، فإن هللا قج نرخكع ببغييع 

حاؿ )عميو الدبلـ(، ككاف قادة معدكخ الذامييغ يعمسػف بسػقف االماـ(ٜٕٔ)"وضمسيع
يا معاوية.. ى الساء بزسشيع عسخك بغ العاص، الحؼ اشار لسعاكية بقػلو:" سيصختو عم

أالن سبقتع القػم إلى الفخات فغمبتسػىع عميو تسشعػنيع عشو أما وهللا لػ سبقػكع إليو 
، كمسا ال شظ فيو اف ىحا السبجأ كغيخه كاف لو تأثيخ نفدي عمى أفخاد (ٕٕٓ)"لدقػكع مشو

ثقتيع بكيادتيع كإيسانيع بالسبادغ التي خخجػا مغ  جير اإلماـ)ع(، مغ جانب تعديد
فزبًل عغ تأثيخه عمى نفدية  اجميا، كىػ ما يجفعيع لبلستبداؿ في محاربة اعجائيع،

 الذامييغ السزمميغ ضج االماـ)ع(.



 م(947-222هـ/132-1) أساليب احلرب النفسية عند املسلنني

 أ.م.د. عقيل عبداهلل ياسني العابدي                                

 (2021 ايلول) الجالثونالعدد ملحق جملة دراسات تارخيية  

ٖٓ٘ 

كالججيخ بالحكخ اف بعس القادة مشػا بيدائع في بعس السعارؾ عمى الخغع مغ اتباعيع    
ات جشػدىع كتحط مغ معشػيات العجك، كلعل الدبب في ذلظ يعػد أساليب تخفع مغ معشػي

ألمخيغ: األكؿ اتباع القادة السػاجييغ ليع اساليب ككسائل أكثخ تأثيخًا عمى نفػس الجشج، 
ضج السذخكيغ  )صمى هللا عميو كالو كسمع(كيشصبق الحاؿ عمى أغمب معارؾ الشبي

 )صمى هللا عميو كالو كسمع(نفػس جشجهكغيخىع، أذ إف الحساسة االيسانية التي بثيا في 
فاقت أغمب االساليب الشفدية التي مارسيا عجكه ضجىع، األمخ الثاني يتعمق بعجـ تكافؤ 
قػة بعس القادة مع قػة العجك، كيتزح ذلظ جميًا في بعس السعارؾ التي خاضيا بعس 

ضج مرعب بغ  القادة مع أعجائيع، كالسعارؾ التي قادىا السختار بغ ابي عبيجة الثقفي
، كالسعارؾ التي قادىا عبج الخحسغ بغ األشعث ضج (661)الدبيخ في البرخة كالكػفة
 .  (666)الحجاج في السشصقتيغ ايزاً 

 

 الخاتسة

بعج االنتياء مغ دراسة السػضػع تبيشت لشا مجسػعة مغ الشتائج تعكذ ما تػصل      
 اليو البحث، كمشيا:

الحخكب بيغ الجيات الستشازعة، كذلظ بسا تؤديو تعج الحخب الشفدية احجػ أىع أنػاع -ٔ
مغ كضائف ذات تأثيخ سمبي مباشخ عمى نفدية العجك كعديستو، فيي كأف لع تكمف 
الصخؼ السحارب خدائخ مادية كبذخية كبيخة عشج مسارستيا ضج العجك إال انيا كانت 

 تسعغ في تحصيع معشػيات جيذو كتفكيظ كحجتو.
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قػؼ في الحخكب التي شيجىا السدمسػف، كقج دؿ عمى ذلظ كاف لمحخب الشفدية كجػد -6
فارسيًا  -كاقع السػاجيات التي شيجكىا مع العجك اف كاف عخبيًا مذخكًا، اك اجشبيًا 

اك مدمسًا، إذ إف األساليب التي مػرست اثشاء تمظ السػاجيات غالبًا ما تحدب  -بيدنصياً 
 عمى الشفذ كالخكح السعشػية ليا.

عمى عجـ البػح بسسارسة ىحا الشػع مغ الحخكب، بقرج تييئة  حخص السدمسػف -3
الطخكؼ السشاسبة لتحقيق أساليبيا كإنجاح ميسة مأربيا ضج العجك، كإال لػ تع االعبلف 

 عشيا لكذف العجك ماىيتيا كغاياتيا كسعى الى إجياضيا.

عمى رأس القادة السدمسيغ الحيغ مارسػا الحخب  )صمى هللا عميو كالو كسمع(كاف الشبي -0
الشفدية ضج العجك، كذلظ إلدراكو العسيق بأىسية أساليبيا في اضعاؼ العجك كىديستو، 
عمى اف مسارستو ألساليبيا كاف ال يخخج عغ اشار السكيجة كالسكخ المحيغ أشار إلييسا هللا 

ألحكاـ الجيشية كالسبادغ تعالى في آياتو الكخيسة، كىػ في ذلظ يكػف ضسغ جادة ا
 األخبلقية الستعارفة. 

)صمى هللا بحدب الطخكؼ السحيصة بالسدمسيغ مػرست الحخب الشفدية في عيج الشبي-3
ضج السذخكيغ أكثخ مغ غيخىع، كمػرست بعج كفاتو في حخكب فتػح  عميو كالو كسمع(

غ، أما ما بعج خبلفة العخاؽ ضج الفخس الداسانييغ، كفتػح ببلد الذاـ ضج الخكـ البيدنصيي
عثساف بغ عفاف)رض( فبجأت تسارس بيغ السدمسيغ الستحاربيغ ككانت الحطػة في ذلظ 

 لؤلمػييغ، ال سيسا معاكية في حخكبو ضج االماـ عمي )ع(.
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ممتدميغ  )صمى هللا عميو كالو كسمع(كاف القادة العدكخيػف السدمسػف بعج كفاة الشبي -2
الحخب الشفدية ضج العجك كفق ما أقختو االحكاـ الذخعية الى حٍج كبيخ بسسارسة اساليب 

كالسبادغ االخبلقية، ، كلكشيع بعج كفاة الخميفة عثساف بغ عفاف)رض( تخاجعػا في ذلظ 
األمخ، ككاف مسغ يسثل الفخيق األكؿ الخميفة عسخ بغ الخصاب)رض( في حخكب الفتح، 

ة صفيغ كغيخىا ، اما الفخيق في حخكبو ضج أعجائو في مػقع)عميو الدبلـ(كاإلماـ عمي
 الثاني فكاف مسغ يسثمو معاكية كمغ تبعو مغ الخمفاء االمػييغ ضج اعجائيع.

كانت اآليات القخآنية الجالة عمى فزل الجياد ضج العجك، كاألحاديث الشبػية الذخيفة -9
لسدمسيغ السبذخة بامتجاد نفػذ اإلسبلـ كالسدمسيغ شخقًا كغخبًا، خيخ سبيميغ لتبجيج مخاكؼ ا

جخاء األساليب الشفدية التي يتخحىا العجك ضجىع، فزبًل عغ أىسية مذاركة الرحابة 
بأنفديع في الحخكب كما يعقبيا مغ خصب حساسية تحث السقاتميغ عمى مػاجية العجك 

 كىديستو.

شبقًا لسقتزيات الطخكؼ السحيصة بالحخب لع تتخح الحخب الشفدية أسمػبًا كاحجًا في -8
جك بل اتخحت اساليب متشػعة، فيي تتزسغ اسمػب تثبيط العجك، كاسمػب مػاجية الع

التزميل االعبلمي، كأسمػب تعطيع التحذيج، كاسمػب القاء الخصب كاالشعار الحساسية، 
فزبًل عغ أساليب اخخػ بزسشيا: بث اإلشاعة، كالتشكيل بالعجك، كغيخىا، ككاف لكل 

 اسمػب كقع عمى قمػب السقاتميغ.

عاكية بغ أبي سفياف الخائج األكؿ بيغ الخمفاء السدمسيغ في حجع استخجاـ يعتبخ م -7
أساليب الحخب الشفدية ضج اعجائو، بحكع كثخة التحجيات الدياسية التي كاجييا مشح كاليتو 

ـ، الى جانب عجـ 297ق/24ـ كحتى كفاتو عاـ 203ق/ 63الكاممة عمى الذاـ عاـ
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قبل السعخكة كبعجىا، كقج كاف استخجاـ تمظ  تييبو مغ مسارسة اؼ أسمػب مغ أساليبيا
 األساليب عشج الخمفاء .

لقج كاف استخجاـ أساليب الحخب الشفدية عشج القادة السدمسيغ في العرخ األمػؼ -14
أكثخ مغ العيػد التي سبقتو، تبعًا لحجع التحجيات الدياسية التي كقعت في ىحا العرخ، 

الػاقع الحخبي جعميع يتسدكػف بسسارستيا  كشػؿ مجتو الدمشية ، فزبًل عغ أف تصػر
أكثخ مغ غيخىع بغس الشطخ عغ عجـ مذخكعية بعس أساليبيا، كقج اخحت تمظ 
االساليب شخيقيا بيغ السدمسيغ الستحاربيغ أكثخ مسا كقعت بيشيع كبيغ القػػ األجشبية 

 يشيع.السعاصخة ليع، كلعل مخد ذلظ كثخة الرخاعات الدياسية كالعدكخية التي كقعت ب

  اليػامر والسرادر:

                                                             
 . 63ـ(، ص1798-قرف العقػؿ، تخجسة: سامي خذبة، سمدمة عالع السعخفة )الكػيت  (1)
ـ(، 1783-)القاىخة جيياف، الجعاية كاستخجاـ الخاديػ في الحخب الشفدية، دار الفكخ العخبي (6)

 . 030ص
-،السؤسدة العخبية لمصباعة كالتػزيع)عساف1يشطخ: الجباغ، مرصفى، السخجع في الحخب الشفدية، ط (3)

 . 19ـ(، ص1778
-يشطخ: فيميب تايمػر، قرف العقػؿ، تخجسة: سامي خذبة، سمدمة عالع السعخفة )الكػيت  (0)

 . 20ك26ك24، كص36-03ـ(، ص1798
 . 638سػرة البقخة، اية:  (3)
 . 638، اية: سػرة البقخة (2)
ـ(، تفديخ القخآف 738ق/369يشطخ: ابغ ابي حاتع، عبج الخحسغ بغ دمحم بغ إدريذ الخازؼ)ت (9)

 . 077-078/ ص6ـ(، ج6443-العطيع، تحقيق: أسعج الصيب، دار الفكخ لمصباعة كالشذخ)بيخكت
 . 34-09سػرة الدغخؼ، اية:  (8)
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ـ(، جامع البياف عغ تأكيل القخآف، تحقيق: 766ق/314يشطخ: الصبخؼ، أبػ جعفخ دمحم بغ جخيخ)ت (7)

 . 146-141/ص63ـ(، ج1773-صجقي جسيل، دار الفكخ)بيخكت 
 . 04يشطخ: فيميب تايمػر، قرف العقػؿ، ص (14)
 . 20ك26ك24، كص36-03يشطخ: فيميب تايمػر، قرف العقػؿ، ص (11)
لسغازؼ، معيج الجراسات ـ(، الديخ كا928ق/131يشطخ: ابغ اسحاؽ، دمحم بغ اسحاؽ السصمبي)ت (16)

، ابغ ىذاـ، ابػ دمحم عبج السمظ بغ ىذاـ بغ أيػب 188د.ـ(، ص-كاالبحاث)د.ت
-ـ(، الديخة الشبػية، تحقيق: دمحم محي الجيغ، مكتبة دمحم عمي كأكالده)القاىخة 833ق/618الحسيخؼ)ت

 . 173-170/ص1ـ(، ج1723
 . 173-170/ص1ابغ ىذاـ ، الديخة الشبػية، ج (13)
 . 06-04ػرة الحاقة، اية: س (10)
القخشبي، أبػ عبج هللا دمحم بغ أحسج  ".التجبيخ في االمخ في خفية" كيعشي بو: (13)

-، دار احياء التخاث العخبي، )بيخكت6ـ(، الجامع ألحكاـ القخاف،ط1696ق/291األنرارؼ)ت
 . 379/ ص9ق( ج1783

أبػ عبج الخحسغ الخميل بغ أحسج )ت  " . الفخاىيجؼ، االحتيال بغيخ ما يبجي" كيعشي بو: (12)
, مؤسدة اليجخة 6مػ(، كتاب العيغ, تحقيق: ميجؼ السخدكمي كإبخاليع الدامخائي, ط971ق/193

 . 394/ص3، جـ(1788ىػ/1047 –)شيخاف 
 . 34سػرة االنفاؿ، اية:  (19)
حديغ يشطخ: فخخ الجيغ الخازؼ، ابػ عبج هللا فخخ الجيغ دمحم بغ عسخ بغ الحدغ بغ ال (18)

،  دار احياء التخاث 3ـ(، مفاتيح الغيب اك ما يعخؼ بالتفديخ الكبيخ،ط1647ق/242التيسي)ت
 . 133-130/ ص13د.ـ( ج-العخبي)بيخكت

 . 19-13سػرة الصارؽ، اية:  (17)
 ـ(1644ىػ/379أبػ الفخج جساؿ الجيغ بغ عمي بغ دمحم الجػزؼ القخشي )ت يشطخ: ابغ الجػزؼ، (64)

-، دار الفكخ لمصباعة كالشذخ)بيخكت1زاد السديخ في عمع التفديخ، تحقيق: دمحم عبج الخحسغ، ط
 . 662-663/ ص8ـ(، ج1789

ـ(، 866ق/649، الػاقجؼ، دمحم بغ عسخ بغ كاقج)ت036/ص6يشطخ: ابغ ىذاـ، الديخة الشبػية، ج (61)
 . 33/ ص1ـ(، ج1780ق/1043-السغازؼ، تحقيق: مارسجف جػنذ، نذخ دنر اسبلمي)د. ـ
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ـ( الدشغ، تحقيق: عبج الػىاب عبج 876ق/697التخمحؼ، أبػ عيدى دمحم بغ عيدى بغ سػرة)ت (66)

 . 666/ص3ـ(، ج1783-المصيف، دار الفكخ لمصباعة كالشذخ)بيخكت
ـ( صحيح 827ق/632البخارؼ، االماـ ابي عبج هللا دمحم بغ اسساعيل بغ ابخاليع الجعفي)ت (63)

 . 60/ص0ـ(ج1781-خ لمصباعة كالشذخ)بيخكتالبخارؼ، دار الفك
أؼ اف هللا تعالى قحؼ الخعب في قمػب اعجائو البعيجيغ عشو مدافة شيخ. يشطخ: الصػسي، ابػ  (60)

ـ(، السبدػط، تحقيق: دمحم تقي الكذفي، السصبعة 1429ق/024جعفخ دمحم بغ الحدغ بغ عمي)ت
حسج بغ عمي بغ دمحم الكشاني ، ابغ حجخ، ا130/ ص0ـ(،ج1729ق/1389-)شيخاف الحيجرية

، دار السعخفة 6ـ(، فتح البارؼ في شخح صحيح البخارؼ، ط1007ق/836الذافعي السرخؼ)ت
 . 394/ ص1د.ت(، ج-لمصباعة كالشذخ)بيخكت

 . 82/ص1البخارؼ، صحيح البخارؼ، ج (63)
 . 24سػرة األنفاؿ، اية:  (62)
 . 62سػرة األحداب، اية:  (69)
أك ما تعخؼ بغدكة الدػيق كفييا قخر الشبي)ص( مػاجية ابي سفياف مخة ثالثة إال اف تخمف األخيخ  (68)

/ 3كاتباعو عغ حزػر ميجاف السعخكة حاؿ دكف كقػع السػاجية. يشطخ: ابغ ىذاـ، الديخة الشبػية، ج
 . 272ص

الخسل كالسمػؾ، تحقيق: تاريخ ـ(، 766ىػ/314ابػ جعفخ دمحم بغ جخيخ الصبخؼ)ت يشطخ: الصبخؼ، (67)
، ابغ حباف، 634/ ص6، جـ(1783-، مؤسدة األعمسي لمسصبػعات )بيخكت 0نخبة مغ العمساء،ط

، 1ـ( الثقات، تحقيق: دمحم عبج السعيج خاف، ط723ق/330دمحم بغ حباف بغ أحسج التسيسي البدتي)ت
 ،. 603-600/ ص1ـ(، ج1793-مصبعة مجمذ دائخة السعارؼ االسبلمية)الجكغ

 ،. 603-600/ ص1، ابغ حباف، الثقات، ج634/ ص6يشطخ: الصبخؼ، تاريخ الخسل كالسمػؾ، ج (34)
في مشصقة الجديخة. ياقػت الحسػؼ، شياب الجيغ ياقػت بغ عبجهللا  "بخأس العيغ"مػضع يعخؼ  (31)

/ 0ـ(،ج1797-ـ(، معجع البمجاف، دار احياء التخاث العخبي)بيخكت1668ق/262الخكمي الحسػؼ)ت
 . 184ص

 .  610/ ص1يشطخ: الػاقجؼ، السغازؼ، ج (36)
ـ(، تجارب األمع كتعاقب 1434ىػ/061يشطخ: مدكػيو، ابػ عمي احسج بغ دمحم بغ مدكػيو الخازؼ) (33)

، ابغ االثيخ، 083-086/ص1ـ(، ج6441-اليسع، تحقيق: ابػ القاسع امامي، دار سخكش)شيخاف
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الكامل في التاريخ, دار صادر  ىػ(234الذيباني)تابػ الحدغ عمي بغ دمحم بغ دمحم بغ عبج الكخيع 
 . 621/ ص3، جـ(1722 -لمصباعة كالشذخ)بيخكت

ـ(، أنداب األشخاؼ، تحقيق: دمحم باقخ 876ىػ/697أحسج بغ يحيى بغ جابخ )ت يشطخ: الببلذرؼ، (30)
، الصبخؼ، تاريخ الخسل 319/ ص8، جـ(1790 –، مؤسدة األعمسي )بيخكت 1السحسػدؼ، ط

 . 301-339/ ص3، جكالسمػؾ
 . 8/ ص1الػاقجؼ، السغازؼ، ج (33)
 . 1160-1166/ص6،ج 8/ ص1يشطخ: الػاقجؼ، السغازؼ، ج (32)
ـ(، لداف العخب، أدب الحػزة 1311ىػ/911أبػ الفزل جساؿ الجيغ دمحم بغ مكـخ )ت  ابغ مشطػر، (39)

الذعار عشج ،كالسعشى ىحا يختمف عغ السعشى السخاد مغ 013/ص0ـ(،ج1780ىػ/1043 –)قع 
بعس القادة كالسختار بغ ابي عبيج الحؼ استخجمو تساشيًا مع مذاعخ اتباعو اليسانيػف الحيغ يخكف 

ان السشرػر ىػ الذخز الحي يشتطخه اليسانيػن ليعيج ليع سمصانيع وسيادتيع، اذ ان معشاه يا "
 . 92" يشطخ: دكدغ، الخبلفة االمػية، صمشرػر أمت اعجاء اىل اليسغ

، ابغ اعثع الكػفي، احسج بغ اعثع 610/ ص1خ: الػاقجؼ، السغازؼ، جيشط (38)
-، دار االضػاء، )بيخكت1ـ(،الفتػح، تحقيق: عمي شيخؼ، ط769ق/310الكػفي)ت

 .  643/ ص1ـ(، ج1774ق/1011
 . 077/ ص3يشطخ: الصبخؼ، تاريخ الخسل كالسمػؾ، ج (37)
 . 319/ ص7يشطخ: الببلذرؼ، أنداب االشخاؼ، ج (04)
ـ(، كقعة صفيغ، تحقيق: عبج الدبلـ 869ق/616بغ مداحع السشقخؼ، نرخ بغ مداحع السشقخؼ)تا (01)

 . 336د.ت(، ص-، السؤسدة العخبية الحجيثة،) القاىخة6ىاركف،ط
 . 336ابغ مداحع السشقخؼ، كقعة صفيغ، ص (06)
-323/ ص2، الببلذرؼ، أنداب االشخاؼ، ج683يشطخ: ابػ مخشف، مقتل الحديغ)ع(، ص (03)

393. 
 .036/ ص0الصبخؼ، تاريخ الخسل كالسمػؾ، ج (00)
 .  610/ ص1يشطخ: الػاقجؼ، السغازؼ، ج (03)
ـ(، تاريخ اليعقػبي، دار 740ق/676يشطخ: اليعقػبي، احسج بغ جعفخ بغ كىب بغ كاضح)ت (02)

 .036-031/ص0، الصبخؼ، تاريخ الخسل كالسمػؾ، ج638/ ص6د.ـ(، ج-صادر)بيخكت



 م(947-222هـ/132-1) أساليب احلرب النفسية عند املسلنني                  

 أ.م.د. عقيل عبداهلل ياسني العابدي                                
                                                   

 ٕٖٔ (2021 ايلولملحق العدد الجالثون ) جملة دراسات تارخيية

                                                                                                                                                                 
/ 3، الصبخؼ، تاريخ الخسل كالسمػؾ، ج371/ ص13يشطخ: الببلذرؼ، أنداب االشخاؼ، ج (09)

 .188ك186ص
 .132ك134ك113-110/ ص0يشطخ: الببلذرؼ، أنداب االشخاؼ، ج (08)
ـ(، الغارات، تحقيق: جبلؿ الجيغ 872ق/683ابغ دمحم الثقفي، ابػ اسحاؽ ابخاليع بغ دمحم)ت (07)

، الصبخؼ، تاريخ الخسل كالسمػؾ،  610-613/ ص1د.ت(، ج-سغ)بي األرمػؼ، مصبعة األكفدت
 . 336-331/ ص3ج

 . 130ابغ مداحع السشقخؼ، كقعة صفيغ، ص (34)
 . 34/ ص0الصبخؼ، تاريخ الخسل كالسمػؾ، ج (31)
ـ(، السعجع االكسط، تحقيق: شارؽ بغ عػض 794ق/324الصبخاني، ابػ القاسع سميساف بغ أحسج) (36)

عمي بغ  ، ابغ عداكخ،00/ص8ـ(، ج1773-ليع، مصبعة دار الحخميغ)د.ـكعبج الحدغ بغ ابخا 
ـ(، تأريخ دمذق كذكخ فزميا كتدسية 1193ىػ/ 391الحديغ بغ لبة هللا بغ عبج هللا الذافعي ) ت 

مغ حميا مغ األماثل أك أجتاز بشػاحييا مغ كرادييا كأىميا, تحقيق: عمي شيخؼ, دار الفكخ لمصباعة 
 . 084/ص03، جـ(1773-كالشذخ)بيخكت

 . 097/ص03ابغ عداكخ، تاريخ دمذق، ج (33)
د.ت(، -ـ(، مدشج احسج، دار صادر)بيخكت833ق/601احسج بغ حشبل، االماـ احسج بغ حشبل)ت (30)

 . 642/ص6ج
 . 21سػرة االنفاؿ، اية:  (33)
 . 188/ ص6يشطخ: اليعقػبي، تاريخ اليعقػبي، ج (32)
 . 081-092ابغ مداحع السشقخؼ، كقعة صفيغ، ص (39)
-07/ ص0، الصبخؼ، تاريخ الخسل كالسمػؾ، ج344-079ابغ مداحع السشقخؼ، كقعة صفيغ، ص (38)

36 . 
، كيشطخ: ابػ جعفخ االسكافي، دمحم بغ عبج هللا السعتدلي 3/ ص0الصبخؼ، تاريخ الخسل كالسمػؾ، ج (37)

، 124ـ(، ص1781-،)د.ـ1قيق: دمحم باقخ السحسػدؼ، طـ(، السعيار كالسػازنة، تح833ق/664)ت
 . 313/ ص3، ابغ االثيخ، الكامل، ج333-330ابغ مداحع السشقخؼ، كقعة صفيغ، ص

ـ(، شخح نيج 1638ىػ/232عبج الحسيج بغ لبة هللا بغ دمحم بغ دمحم بغ الحديغ )ت ابغ ابي الحجيج، (24)
، ىػ(1737 –حياء الكتب العخبية )القاىخة نيج الببلغة، تحقيق: دمحم أبػ الفزل إبخاليع، دار إ
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 . 20-23/ص0ج
أبػ الحدغ عمي بغ الحديغ ، السدعػدؼ، 343ك663/ ص6يشطخ: اليعقػبي، تاريخ اليعقػبي، ج (21)

ـ(،مخكج الحىب كمعادف الجػىخ, تحقيق: يػسف اسعج داغخ، 739ىػ/ 302بغ عمي اليحلي ) ت 
عمي بغ الحديغ بغ دمحم بغ  الفخج االصفياني، ،ابػ 10/ص3، جـ(1780 -, دار اليجخة ) قع 1ط

,دارالكتب 6ـ(،األغاني, تحقيق: عبج الكخيع الغخباكؼ,ط722ىػ/ 332أحسج بغ الييثع )ت
، ابغ ابي 622/ص13، ابغ عداكخ، تاريخ دمذق، ج643/ص11، جـ(1736-السرخية)القاىخة

 . 39-32/ص0الحجيج، شخح نيج الببلغة، ج
، كيشطخ: ابػ جعفخ االسكافي، السعيار كالسػازنة، 3/ ص0كالسمػؾ، ج الصبخؼ، تاريخ الخسل (26)

 . 313/ ص3، ابغ االثيخ، الكامل، ج333-330، ابغ مداحع السشقخؼ، كقعة صفيغ، ص124ص
 . 36/ ص3ج السدعػدؼ، مخكج الحىب ، (23)
ىاج ، والجسع  " َلياُة البعيخ... وقيل : ىػ شيء كالخِّئة يخخجيا البعيخ مغ فيو إذاالذقذقة:  (20)

قاِشُق ، ومشو ُسّسي الخصباء َشقاِشَق ، َشبَّيػا الِسْكثار بالبعيخ الكثيخ الَيْجرِ  ". يشطخ: ابغ الذَّ
 . كجاءت العبارة ىشا لمجاللة عمى لباقة ابيو في الخصبة. 183/ ص14، لداف العخب،جمشطػر

/ 6، كيشطخ: اليعقػبي، تاريخ اليعقػبي، ج37-38/ص0ابغ ابي الحجيج، شخح نيج الببلغة، ج (23)
 . 180/ ص3، السدعػدؼ، مخكج الحىب، ج343ص

، كيشطخ: ابغ سعج، دمحم بغ 00/ص11ابغ ابي الحجيج، شخح نيج الببلغة، ج (22)
يعقػبي، تاريخ ، ال340/ ص2د.ت( ج-ـ(، الصبقات الكبخػ، دار صادر)بيخكت800ق/634سعج)ت

 .  62/ ص3، السدعػدؼ، مخكج الحىب، ج343ك 633/ ص6اليعقػبي، ج
 . 392/ص32يشطخ: ابغ عداكخ، تاريخ دمذق، ج (29)
 . 67/ ص3الصبخؼ، تاريخ الخسل كالسمػؾ، ج (28)
أبػ الفخج جساؿ الجيغ بغ عمي بغ دمحم ، ابغ الجػزؼ، 34/ ص3الصبخؼ، تاريخ الخسل كالسمػؾ، ج (27)

-، دار صادر )بيخكت 1السشتطع في تاريخ السمػؾ كاألمع، ط،ـ(1644ىػ/379القخشي )تالجػزؼ 
 . 160/ ص2ج ـ(1737

 . 166/ ص9الببلذرؼ، أنداب االشخاؼ، ج (94)
 . 160/ ص2، ابغ الجػزؼ، السشتطع، ج34/ ص3الصبخؼ، تاريخ الخسل كالسمػؾ، ج (91)
ـ(، األخبار السػفكيات، تحقيق: 827ق/632ابغ بكار، الدبيخ بغ بكار بغ عبجهللا القخشي )ت (96)
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 .692 – 693ـ(، ص1772-، عالع الكتب)بيخكت6سامي العاني، ط
 .863/ ص6الػاقجؼ، السغازؼ، ج (93)
  603/ ص6يشطخ: اليعقػبي، تاريخ اليعقػبي، ج (90)
 . 362/ ص1ناحية مغ نػاح السػصل. يشطخ: ياقػت الحسػؼ، معجع البمجاف،ج (93)
 .060/ ص6يشطخ: الببلذرؼ، أنداب االشخاؼ، ج (92)
 . 640د.ـ(، ص-يشطخ: السدعػدؼ، التشبيو كاالشخاؼ، دار صعب) بيخكت (99)
 . 630-633/ ص6يشطخ: الصبخؼ، تاريخ الخسل كالسمػؾ، ج (98)
 . 924ك932/ ص6يشطخ: الػاقجؼ، السغازؼ،ج (97)
 . 206ك204ك239/ ص6يشطخ: الػاقجؼ، السغازؼ،ج (84)
 . 374/ ص6طخ: الصبخؼ، تاريخ الخسل كالسمػؾ، جيش (81)
 . 163سػرة اؿ عسخاف، اية:  (86)
 . 77/ ص0جامع البياف، ج (83)
 .362/ص1الببلذرؼ، أنداب االشخاؼ، ج (80)
 .743-746/ ص6الػاقجؼ، السغازؼ، ج (83)
 .613/ ص1الػاقجؼ، السغازؼ، ج (82)
 .663/ ص1الػاقجؼ، السغازؼ، ج (89)
 لع تحجد السرادر الجغخافية مػقعيا. (88)
 .137-138/ ص6د.ت(، ج-الػاقجؼ، فتػح الذاـ، دار الجيل، )بيخكت (87)
 .181/ ص1الببلذرؼ، أنداب االشخاؼ، ج (74)
 .314/ ص3الببلذرؼ، أنداب االشخاؼ، ج (71)
 . 390/ص0يشطخ: الصبخؼ، تاريخ الخسل كالسمػؾ، ج (76)
 .660-663/ ص1الػاقجؼ، السغازؼ، ج (73)
، دار 3ـ(، الكامل في المغة ،تحقيق: دمحم ابػ الفزل ابخاليع ط878ق/683السبخد، دمحم بغ يديج)ت (70)

 .172-173/ ص3ـ(،ج1779-الفكخ )القاىخة 
 .141يشطخ: دكدغ، الخبلفة األمػية، ص (73)
 .060/ ص6يشطخ: الببلذرؼ، أنداب االشخاؼ، ج (72)
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 .146-141الخبلفة األمػية، ص دكدغ، (79)
 .348/ص6الببلذرؼ، فتػح البمجاف، ج (78)
/ 3ناحية تقع بيغ بخارػ كسسخقشج كىي اقخب لؤلخيخة . يشطخ: ياقػت الحسػؼ، معجع البمجاف،ج (77)

 .666ص
 .347/ ص3يشطخ: الصبخؼ، تاريخ الخسل كالسمػؾ، ج (144)
 .313/ ص1يشطخ: الببلذرؼ، أنداب االشخاؼ، ج (141)
 .388/ ص3ابغ ىذاـ، الديخة الشبػية، ج (146)
، ابغ كثيخ، ابػ الفجا اسساعيل بغ عسخ بغ كثيخ 662/ ص6الصبخؼ، تاريخ الخسل كالسمػؾ، ج (143)

-ـ( الديخة الشبػية، تحقيق: مرصفى عبج الػاحج، دار السعخفة )بيخكت1396ق/990الجمذقي)ت
 .89/ ص0ـ( ج1791

 .633-630/ ص6الػاقجؼ، فتػح الذاـ، ج (140)
/ 6. كيشطخ: اليعقػبي، تاريخ اليعقػبي، ج132/ ص19ابػ الفخج االصفياني، االغاني، ج (143)

 .667ك663ص
ـ(،تحقيق: يػسف 731ق/304مغ نػاح خخاساف. يشطخ: اليسحاني، احسج بغ دمحم بغ اسحاؽ)ت (142)

 .216ـ(، ص1772-، عالع الكتب)بيخكت1اليادؼ، ط
 .304/ ص6، ابغ اعثع الكػفي، الفتػح، ج333ص /3الصبخؼ، تاريخ الخسل كالسمػؾ، ج (149)
، 04/ ص6، ابغ سعج، الصبقات الكبخػ،ج123،601/ ص1يشطخ: الػاقجؼ، فتػح الذاـ، ج (148)

 .12-13/ ص0البخارؼ، صحيح البخارؼ، ج
 .203-206/ ص6يشطخ: الػاقجؼ، السغازؼ، ج (147)
/ 2، ابغ الجػزؼ، السشتطع، ج078-079/ ص0يشطخ: الصبخؼ، تاريخ الخسل كالسمػؾ، ج (114)

 .33-36ص
 .344-077/ ص3يشطخ: الصبخؼ، تاريخ الخسل كالسمػؾ، ج (111)
 .623/ ص3يشطخ: مدكػيو، تجارب االمع، ج (116)
 .90-93/ ص2يشطخ: الصبخؼ، تاريخ الخسل كالسمػؾ، ج (113)
 . 100/ ص6، الصبخؼ، تاريخ الخسل كالسمػؾ، ج30-33/ ص1جيشطخ: الػاقجؼ، السغازؼ،  (110)
 . 069/ ص3". الفخاىيجؼ، كتاب العيغ، ج شخف الحافخ وجانباه مغ قجمالدشبظ: "  (113)
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أبي عبج هللا بغ السدمع بغ  ، ابغ قتيبة،129-132يشطخ: ابغ مداحع السشقخؼ، كقعة صفيغ، ص (112)

اإلمامة كالدياسة، تحقيق: شو دمحم الديشي، مؤسدة الحمبي  ـ(،887ىػ/692قتيبة الجيشػرؼ)ت 
 .  73-70/ص1د.ـ(،ج -كشخكاؤه)القاىخة

، الجيشػرؼ، ابػ حشيفة احسج بغ 197يشطخ: ابػ مخشف، مقتل الحديغ، ص (119)
، دار 1ـ( االخبار الصػاؿ، تحقيق: عبج السشعع عامخ كجساؿ الجيغ الذياؿ، ط873ق/686داككد)ت

 .  626-631ـ(،ص1724-لعخبي)القاىخةاحياء التخاث ا
، ابغ شاككس، عمي بغ مػسى بغ جعفخ 603-600/ ص6يشطخ: اليعقػبي، تاريخ اليعقػبي، ج (118)

-، مؤسدو انػار اليجػ)قع1ـ(، الميػؼ في قتمى الصفػؼ، ط1623ق/220)ت بغ دمحم الحديشي
 .  38ـ( ص1772ق/1019

، ابغ كثيخ، البجاية كالشياية، تحقيق: عمي 006-037/ ص2يشطخ: الببلذرؼ، أنداب االشخاؼ، ج (117)
 .  317-313/ ص8ـ( ج1788-، دار احياء التخاث العخبي)بيخكت1شيخؼ، ط

 .134- 107/ ص6الصبخؼ، تاريخ الخسل كالسمػؾ، ج (164)
 .37/ ص1الػاقجؼ، السغازؼ، ج (161)
 .137/ ص6الػاقجؼ، فتػح الذاـ، ج (166)
 39/ص9. يشطخ: ابغ ابي الحجيج، شخح نيج الببلغة، جيحاءت تتكمػا في نز اخخ كىػ الرحج (163)

. 
 .9/ ص1ابغ دمحم الثقفي، الغارات، ج (160)
 .193ابغ مداحع السشقخؼ، كقعة الرفيغ، ص (163)
 .190ابغ مداحع السشقخؼ، كقعة الرفيغ، ص (162)
". ابغ فارس، احسج بغ فارس بغ ويقػلػن ىػ ابغ جال إذا كان ال يخفى أمخه لذيختو" (169)

-ـ(، تحقيق: عبج الدبلـ دمحم ىاركف، مكتبة االعبلـ االسبلمي)د.ـ1440ق/373زكخيا)ت
 . 028/ص1ـ(،ج1783ـ/1040

ُع َأْنُجٍج ِإذا كان َيْعُمػ اأُلمػر فَيْقَيُخىا بسعخفتو وَتجاِرِبو كفي ذلظ قيل: " (168) ُع الثَّشايا وَشالَّ وفالن َشالَّ
". يشطخ: ابغ مشطػر، ْجِج ، وىػ الصخيق في الجبل، وكحلظ الثَِّشيَّةُ وَجْػدِة رْأِيو ، واأَلْنُجج : جسع الشَّ 

 .638-639/ ص8لداف العخب،ج
أخمق بسعشى قجرت، كفخيت بسعشى قصعتو اما . أؼ ما قجرت امخًا اال قصعتو. يشطخ: الفخاىيجؼ،  (167)
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ج المغة مػ(،الرحاح تا1446ق/373أبػ نريخ إسساعيل بغ حساد )ت ، الجػىخؼ،684/ 8العيغ،ج
، ـ(1732 –، دار العمع لمسبلييغ )بيخكت 1كصحاح العخبية، تحقيق: أحسج عبج الغفػر عصار، ط

 .1094/ ص0ج
 .384/ ص14ج ، لداف العخب،أؼ انزسػا الى الجساعة. ابغ مشطػر (134)
 الدمسة شجخة إذا أرادوا قصعيا عربػا أغرانيا عربا شجيجا حتى يرمػا إلى أصميا فيقصعػىا"(131)

 .183/ ص1". الجػىخؼ، الرحاح، ج
". الخازؼ، دمحم بغ ابي بكخ بغ عبج  حجارة بيس بخاقة تقجح مشيا الشار الػاحجةالسخكة " (136)

، دار الكتب 1ـ(، مختار الرحاح، تحقيق: احسج شسذ الجيغ، ط1361ق/961القادر)ت
 .317ـ(، ص1770-العمسية،)بيخكت

، كيشطخ: الجاحع، ابػ عثساف عسخك بغ بحخ 693-693/ ص9الببلذرؼ، انداب االشخاؼ، ج (133)
،السكتبة 1ـ(، البياف كالتبييغ، تحقيق: فػزؼ عصػؼ، ط828ق/633بغ محبػب الكشاني البرخؼ)ت

عيػف األخبار, مصبعة دار الكتب ، ابغ قتيبة، 322-323ـ(، ص1762-التجارية الكبخػ)القاىخة
 .690-693/ ص6تاريخ اليعقػبي، ج، اليعقػبي، 622-623، صـ( 1772 –السرخية )القاىخة 

َخ بعُزيع قػَل سّيِجنا عميٍّ "(130) محب الجيغ  ". الدبيجؼ،َضْخٌب مغ الَكْيِل َغّخاٌف َجّخاٌف واسٌع، وبو فدَّ
ـ(، تاج العخكس مغ 1974ىػ/1643أبي الفيس الديج دمحم مختزى الحديشي الػاسصي الحشفي )ت

 .309/ ص2، جـ(1770–لمصباعة كالشذخ )بيخكت دار الفكخجػاىخ القامػس، تحقيق: عمي شيخؼ، 
 .116/ ص6ابغ سعج، الصبقات، ج (133)
". يشطخ:الجػىخؼ، أي إن أبانا في الذخف كالشجع السزئ وشارقة الخجل : فخحه وعذيختو" (132)

 .1313/ ص0الرحاح، ج
لمجاللة . كجاءت ىشا 321/ ص14". ابغ مشطػر، لداف العخب، جىي الػسائج واحجتيا ُنْسُخقة" (139)

 عمى عدىا كغشاىا .
 .692أؼ غيخ محب. الخازؼ، مختار الرحاح، ص (138)
 .663/ص1الػاقجؼ، السغازؼ، ج (137)
، كقيل القد. يشطخ: الجػىخؼ، الرحاح، 636/ ص3االبخيدع. يشطخ: الفخاىيجؼ، كتاب العيغ، ج (104)

 .731/ ص3ج
البمجاف، تحقيق: صبلح الجيغ ، فتػح ـ(876ىػ/697أحسج بغ يحيى بغ جابخ )ت الببلذرؼ، (101)
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 .317/ ص6ـ(، ج1732-السشجج، مصبعة لجشة البياف العخبي،)القاىخة 
 .83/ ص3ضخب مغ التخس. الفخاىيجؼ، كتاب العيغ، ج (106)
 .146/ ص6الخيل الزامخة. الدبيجؼ، تاج العخكس، ج (103)
الفخاىيجؼ، كتاب العيغ،  "مغ القشا كالقرب ما يشبت في األرض معتخضا ممتفا"، كقرج مشو الخماح.(100)

 .139/ ص2ج
 .380/ ص0أؼ الجركع السحكسة . الفخاىيجؼ، كتاب العيغ، ج (103)
 .123-120ابغ مداحع السشقخؼ، كقعة صفيغ، ص (102)
 .129-123يشطخ: ابغ مداحع السشقخؼ، كقعة صفيغ، ص (109)
 .699ابغ قتيبة الجيشػرؼ، االخبار الصػاؿ، ص (108)
، الصبخؼ، 34/ ص6، اليعقػبي، تاريخ اليعقػبي، ج091-094/ص1ؼ، جيشطخ: الػاقجؼ، السغاز  (107)

 . 604-637/ص6تاريخ الخسل كالسمػؾ، ج
ـ(، رسائل الذخيف 1400ق/032الذخيف السختزى، ابػ القاسع عمي بغ الحديغ بغ مػسى)ت (134)

، 118/ ص0ـ(، ج1780ق/1043-السختزى، تحقيق: ميجؼ رجائي، مصبعة سيج الذيجاء، )قع
ـ(، اعبلـ الػرػ، مؤسدة اؿ البيت ع الحياء 1133ق/308الصبخسي، ابػ عمي الفزل بغ الحدغ)ت

 . 381/ص1(، جـ1772ق/1019-التخاث)قع
/ 1، مدكػيو، تجارب االمع، ج09-02/ ص3يشطخ: الصبخؼ، تاريخ الخسل كالسمػؾ، ج (131)

 . 334ص
-193/ص6، ابغ االثيخ، الكامل، ج662-660/ ص6يشطخ: الصبخؼ، تاريخ الخسل كالسمػؾ،ج (136)

190 . 
ف جشج السدمسيغ يفيع مغ الخكاية أف الشخل كاف قخيبًا مغ حرغ بشي الشزيخ كحجابًا ال ستسكا (133)

 . 2/ص18السحاصخيغ لمييػد. يشطخ: القخشبي، الجامع ألحكاـ القخاف، ج
 . 2/ص18،القخشبي، الجامع ألحكاـ القخاف، ج330/ص9يشطخ: ابغ الجػزؼ، زاد السديخ، ج (130)
 . 2/ص18،القخشبي، الجامع ألحكاـ القخاف، ج330/ص9يشطخ: ابغ الجػزؼ، زاد السديخ، ج (133)
 . 3خ، اية: سػرة الحذ (132)
 . 2/ص18الجامع ألحكاـ القخاف، ج (139)
 . 2/ص18يشطخ: القخشبي، الجامع ألحكاـ القخاف، ج (138)
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ـ(، الدشغ الكبخػ، دار 1423ق/038البييقي، ابػ بكخ احسج بغ الحديغ بغ عمي البييقي)ت (137)

 . 74/ص7د.ت( ج-الفكخ)د.ـ
/ 2ابغ اعثع الكػفي، الفتػح، ج ،347-078/ ص0يشطخ: الصبخؼ، تاريخ الخسل كالسمػؾ، ج (124)

 .  637-633ص
-106/ ص3، مدكػيو، تجارب االمع، ج671-687/ ص8يشطخ ابغ اعثع الكػفي، الفتػح، ج (121)

103  . 
 . 608-609/ص6اليعقػبي، تاريخ اليعقػبي، ج (126)
ـ(، أخبار مكة كما جاء فييا مغ أثار، 820ق/634يشطخ: األزرقي، دمحم بغ عبجهللا االزرقي)ت (123)

، 640-646/ص1ـ(، ج1774ق/1011-تحقيق: رشجؼ الرالح، مشذػرات الذخيف الخضي)قع
 . 383/ص0الصبخؼ، تاريخ الخسل كالسمػؾ، ج

 . 636-631/ص6اليعقػبي، تاريخ اليعقػبي، ج (120)
 . 636-631/ص6اليعقػبي، تاريخ اليعقػبي، ج (123)
 . 16/ ص6ابغ قتيبة، االمامة كالدياسة، ج (122)
 . 34/ص3الصبخؼ، تاريخ الخسل كالسمػؾ، ج (129)
 . 306-304/ ص2يشطخ: ابغ اعثع الكػفي، الفتػح، ج (128)
 . 002-003/ ص3، البييقي، دالئل الشبػة، ج 916/ص3ابغ ىذاـ، الديخة الشبػية، ج (127)
-633/ ص6، الصبخؼ، تاريخ الخسل كالسمػؾ، ج913-916/ص3ابغ ىذاـ، الديخة الشبػية، ج (194)

603  . 
، البييقي، دالئل الشبػة كمعخفة احػاؿ 646-641/ ص6الصبخؼ، تاريخ الخسل كالسمػؾ، ج (191)

/ 3ـ(، ج1783-، دار الكتب العمسية)بيخكت1صاحب الذخيعة، تحقيق: عبج السعصي قمعجي،ط
 . 611-614ص

، البييقي، دالئل 646/ص6. يشطخ: الصبخؼ، تاريخ الخسل كالسمػؾ، ج100سػرة اؿ عسخاف، اية:  (196)
 .  611-614/ ص3الشبػة، ج

مغ كػر مرخ كتقع في الحػؼ الغخبي قخب االسكشجرية. يشطخ: ياقػت الحسػؼ، معجع  (193)
ضج خبلفة االماـ عمي)ع( . كقج ادػ اىميا دكرًا فاعبًل في تأييج مػقف معاكية 333/ ص6البمجاف،ج

ـ. يشطخ: العابجؼ، عقيل 238ق/38الى الحاؿ الحؼ ساعج عمى انياء نفػذ االخيخ في مرخ عاـ 
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ـ(، 224-238ق/04-33عبجهللا، أثخ اىل خخبتا في انياء نفػذ الجكلة العخبية االسبلمية في مرخ)
ي الجكلي الدابع، مجمة كمية التخبية/ جامعة كاسط، العجد الخاص بأبحاث السؤتسخ العمس

 .   247-387/ ص1ـ،ج6410
/ 3، الصبخؼ، تاريخ الخسل كالسمػؾ، ج619-613/ ص1يشطخ: ابغ دمحم الثقفي، الغارات، ج (190)

 . 333-331ص
مػ(، مرشف بغ أبي 807ق/633عبج هللا بغ دمحم بغ أبي شيبة الكػفي العيدي )ت ابغ ابي شيبة، (193)

 –، دار الفكخ لمصباعة كالشذخ )بيخكت 1عيج المحاـ، طشيبة في األحاديث كاآلثار، تحقيق: س
 . 330/ ص3، الصبخؼ، تاريخ الخسل كالسمػؾ، ج 037/ ص3، جـ(1787

 . 339-330/ ص3يشطخ: الصبخؼ، تاريخ الخسل كالسمػؾ، ج (192)
 . 338ك313/ص0يشطخ: الصبخؼ، تاريخ الخسل كالسمػؾ، ج (199)
 . 003/ ص2يشطخ: الببلذرؼ، أنداب االشخاؼ، ج (198)
 . 003-000/ ص2يشطخ: الببلذرؼ، أنداب االشخاؼ، ج (197)
، 390/ص0، الصبخؼ، تاريخ الخسل كالسمػؾ، ج003/ ص2يشطخ: الببلذرؼ، أنداب االشخاؼ، ج (184)

 . 672/ ص27ابغ عداكخ، تاريخ دمذق، ج
-131/ ص6، اليعقػبي، تاريخ اليعقػبي، ج118-119/ص1يشطخ: الببلذرؼ، فتػح البمجاف، ج (181)

، ابػ الفخج االصفياني، االغاني، 340-341/ ص6، الصبخؼ، تاريخ الخسل كالسمػؾ، ج136
 . 646-641/ص13ج

/ 0،ابغ الجػزؼ، السشتطع، ج326-324/ ص0يشطخ: الصبخؼ، تاريخ الخسل كالسمػؾ، ج (186)
  388-389/ ص6، ابغ االثيخ ، الكامل، ج143ص

ـ(، تاريخ السجيشة السشػرة، 893ق/626: ابغ شبة الشسيخؼ، ابػ زيج عسخ بغ شبو الشسيخؼ)تيشطخ (183)
، ابغ دمحم الثقفي، 1683-1680، ص0ـ(، ج1787ق/1014-تحقيق: فييع دمحم، مصبعة القجس)قع 

 . 80-94/ ص0، الصبخؼ، تاريخ الخسل كالسمػؾ،ج 683-686/ ص1الغارات، ج
/ 0، الصبخؼ، تاريخ الخسل كالسمػؾ، ج602-603/ ص6يعقػبي، جيشطخ: اليعقػبي، تاريخ ال (180)

 .341-682ص
-ـ(، السحبخ، مصبعة الجائخة)د.ـ837ق/603ابغ حبيب، دمحم بغ حبيب البغجادؼ)ت (183)

 . 000/ ص2، الببلذرؼ، أنداب االشخاؼ، ج076ـ(، ص1706ق/1321
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 . 343/ ص6يشطخ: الصبخؼ، تاريخ الخسل كالسمػؾ، ج (182)
/ 6، الببلذرؼ، أنداب االشخاؼ، ج937-938/ ص6ابغ دمحم الثقفي، الغارات، جيشطخ:  (189)

 . 043ص
 . 322-323/ ص01يشطخ: ابغ عداكخ، تاريخ دمذق، ج (188)
 .64سػرة التػبة، اية:  (187)
 .14سػرة الحجيج، اية:  (174)
 .163سػرة التػبة، اية:  (171)
 .88سػرة التػبة، اية:  (176)
 .133سػرة البقخة، اية:  (173)
 .123/ص1الػاقجؼ، فتػح الذاـ، ج (170)
 .143سػرة االنبياء، اية:  (173)
 .00/ ص3الصبخؼ، تاريخ الخسل كالسمػؾ، ج (172)
 .632-633/ ص6الصبخؼ، تاريخ الخسل كالسمػؾ، ج (179)
ـ(،صحيح 809ىػ/621مدمع، أبي الحديغ مدمع بغ الحجاج ابغ مدمع القذيخؼ الشيدابػرؼ )ت (178)

 .642/ ص7، البييقي، الدشغ الكبخػ، ج174/ ص9د.ـ(، ج-تمدمع، دار الفكخ)بيخك 
ـ(، فتػح 894ق/639يشطخ: ابغ عبج الحكع، ابػ القاسع عبج الخحسغ بغ عبجهللا بغ عبج الحكع )ت (177)

 .31ـ( ص1772-، دار الفكخ)بيخكت1مرخ كاخبارىا، تحقيق: دمحم الحجيخؼ،ط
 .038/ ص6يشطخ: احسج بغ حشبل، مدشج احسج، ج (644)
 .89/ ص3يشطخ: البخارؼ، صحيح البخارؼ، ج (641)
 . 084/ص03، ابغ عداكخ، تاريخ دمذق، ج00/ص8الصبخاني، السعجع االكسط، ج (646)
 . 83/ ص1يشطخ: احسج بغ حشبل، مدشج احسج، ج (643)
 .183/ص8، البييقي، الدشغ الكبخػ، ج936/ ص8ابغ ابي شيبة، السرشف، ج (640)
 .688/ ص6، السدعػدؼ، مخكج الحىب، ج383ك372/ ص1يشطخ: الػاقجؼ، السغازؼ، ج (643)
 .669/ ص6، الصبخؼ، تاريخ الخسل كالسمػؾ، ج273/ ص3ابغ ىذاـ الديخة الشبػية، ج (642)
 .616/ ص1يشطخ: الػاقجؼ، فتػح الذاـ، ج (649)
 .360/ ص3الصبخؼ، تاريخ الخسل كالسمػؾ، ج (648)
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 .332/ ص0كالسمػؾ، ج الصبخؼ، تاريخ الخسل (647)
 .76-71/ص6، الببلذرؼ، أنداب االشخاؼ، ج162-163ابغ حبيب، السحبخ، ص (614)
، ابغ عداكخ، 179/ ص6، تاريخ الخسل كالسمػؾ، ج213/ ص3ابغ ىذاـ، الديخة الشبػية، ج (611)

 . 130/ ص6، ابغ االثيخ، الكامل، ج641/ص37تاريخ دمذق، ج
 .0-3/ص3، الصبخؼ، تاريخ الخسل كالسمػؾ، ج113ؿ، صيشطخ: الجيشػرؼ، االخبار الصػا (616)
 .6/ ص3يشطخ: الصبخؼ، تاريخ الخسل كالسمػؾ، ج (613)
 .303/ ص6يشطخ: اليعقػبي، تاريخ اليعقػبي، ج (610)
 .100-106/ ص6يشطخ: مدكػيو، تجارب االمع، ج (613)
 .698-699/ ص6يشطخ: اليعقػبي، تاريخ اليعقػبي، ج (612)
 .0". سػرة القمع، اية: وِإنََّظ َلَعمى ُخُمٍق َعِطيعٍ استشادًا الى قػلو تعالى:"  (619)
 .339/ ص6تاريخ الخسل كالسمػؾ، ج (618)
 .  126ابغ مداحع السشقخؼ، كقعة صفيغ، ص (617)
 .  123ابغ مداحع السشقخؼ، كقعة صفيغ، ص (664)
 .398-338/ ص0يشطخ: الصبخؼ، تاريخ الخسل كالسمػؾ، ج (661)
 .697-699/ ص6يشطخ: اليعقػبي، تاريخ اليعقػبي، ج (666)


